เปิดเผยภาพสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
โดย แค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อร
-บางสวนไม่ได้รวมอยไดรวม่ได้รวมอยอยดวย-

ค นำ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าปิระกาศเก!"ยวก#บการพยากรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจากพระเจา เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนโดย
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แดพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผทรงปิระท#บอยบนบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก เราขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อถวาย
การสรรเสร,ญ พระเก!ยรต, แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระส,รต
, ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดไปิเปิ.นน,ตย ท!"
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ปิรารถนาท!"จะเปิดเผยบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0แก
ม่ได้รวมอยน1ษยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก จง23"น2ม่ได้รวมอยย,นด! โอโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเอ4ย จง23"น2ม่ได้รวมอยย,นด!! เพราะวา
แผนด,นสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะส#ม่ได้รวมอยผ#สค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเม่ได้รวมอย3"อม่ได้รวมอย#นส#ม่ได้รวมอยผ#สก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ไฟ
แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยท1กๆ2!ว,ต พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะท,8ง
เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"อง0ม่ได้รวมอยายตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไวใน0#วใจน#บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะม่ได้รวมอยารจ#กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า จงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิระ2ากรโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเอ4ยท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!2!ว,ต
อยในว#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2#"วโม่ได้รวมอยงน!8 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะปิกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยไปิท#"วท#8งโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴2างงดงาม่ได้รวมอย
เส!ยจร,ง 2างเปิ.นการกระทาอ#นย,"งใ0ญค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อพระ0#ตถขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผ9:"งปิระท#บอยบนบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก 2#"วน,ร#นดร
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะรองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเก!"ยวก#บว#นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 - ว#นอ#นย,"งใ0ญแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!อาน1ภาพกอนการส,8นส1ดจะม่ได้รวมอยาถ:ง ท1ก
ส,"งท1กอยางจะส#"นไ0วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กส,"งท1กอยางจะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3นสสภาพเด,ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผานผเ23"อท!"ส#ตย93"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา!
เตร!ยม่ได้รวมอยต#วไวโอศ#ตรแ0งองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผสงส1ด จะถกปิราบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเปิ.นท!"รองพระบาทขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴! ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร
จะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ0น!จากพระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!สถานท!"ท!"จะ9อนเรนจากแสงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ได! พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ผ9:"งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกผร#บใ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน!8ใ0เปิดเผยส,"งท!"9อนเรน ส,"งท!ม่ได้รวมอย
" !ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทร#พยสม่ได้รวมอยบ#ต,ท!"สะสม่ได้รวมอยอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ร#กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#กการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ! เรา อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"93"อส#ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ท!"ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นโดยพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ต#8งแตเร,ม่ได้รวมอย
" ตนเพ3"อท!"จะร#บใ2ในอาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาจ#กรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
บ#นท:กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"เราสงไปิ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะนาสง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0แกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงไววางใจ - เปิ.นท!"นาย,นด!ท!"เปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแผนการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ในการเปิดเผยภาพ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เตร!ยม่ได้รวมอยต#วไวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ส#ตย93"อผ9:"งย3น0ย#ดอยภายใตการสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ราม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการทาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางอยาง
ม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ#ตร เตร!ยม่ได้รวมอยต#วเพ3"อท!"จะร#บรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอ#นย,"งใ0ญ เด!;ยวน!8 ใน2!ว,ตน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใน2!ว,ตอ#นร1งโรจนท!"จะม่ได้รวมอยา
ถ:ง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะไดเ0<นพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน1ภาพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาท!"ปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยออกม่ได้รวมอยา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะรอยางแทจร,งวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรง
อยในการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอย
ดเถ,ด ไฟขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยาเพ3"อท!"จะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1กโ2นไปิท#"วโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าส0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษย เพ3"อผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กด#น
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย3ดอ#นย,"งใ0ญกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร!ยกส,"งทรงสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บสพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เตร!ยม่ได้รวมอยต#วไว 2ายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ญ,งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า – เพ3"อยอม่ได้รวมอยจานนตอพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
? องพระเจาเม่ได้รวมอย3"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อใ0วางแผนการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง แผน
การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอน1ญาตใ0พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยใน2#"วโม่ได้รวมอยงน!8 สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ยอม่ได้รวมอยจานน งาน
ร#บใ2ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดร#บการเจ,ม่ได้รวมอยเพ,"ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 อยางม่ได้รวมอยาก สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ปิ@,เส>ท!จ
" ะยอม่ได้รวมอย ท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถก
ใ0แกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นก<จะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บเร<ว! เตร!ยม่ได้รวมอย0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เพราะวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตองเย!"ยม่ได้รวมอยผนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กอนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวจ:งเย!"ยม่ได้รวมอยต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
1 ท#8ง0ม่ได้รวมอยดจะสาม่ได้รวมอยารถทนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแบกเอาพระส,ร,น!8ได
0ร3อไม่ได้รวมอย 0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาจจะถกโจม่ได้รวมอยต!โดยการม่ได้รวมอยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระส,ร,?
2าม่ได้รวมอยท!"0นาแทนบ2าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ว"าลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอยานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเน38อ0น#งไดร#บการฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ!กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าด
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ส,"งใด0ร3อไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร
สาม่ได้รวมอยารถ0ย1ดส,"งท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นน!8ได! การแสดงใ0เ0<นอยางเดน2# ด ถ:งพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งอานาจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผาน
ทางส#ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ส,"งม่ได้รวมอย0#ศจรรย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิา@,0าร,ยจะเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นท1ก0นแ0ง – ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย! ส," ง ปิ ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ก ส ร า ง ไ0นจะสาม่ได้รวมอยารถ

รองร#บพวกม่ได้รวมอย#นไวได พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะไม่ได้รวมอยถกใสไวในกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองอ!กตอไปิ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะไม่ได้รวมอยใสปิCายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผใด แต
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะรวบรวม่ได้รวมอยผเ23"อท!"แทจร,งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกจะรจ#กพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าโดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#ก9:"งก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า! เตร!ยม่ได้รวมอยต#วเพ3"อท!"จะฟDงเส!ยงใ0ม่ได้รวมอย - เส!ยงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!
น!"เปิ.นแวบ0น:"งเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสน,ร#นดร! เตร!ยม่ได้รวมอยพรอม่ได้รวมอยทจ
!" ะอาน เตร!ยม่ได้รวมอยพรอม่ได้รวมอยท!"จะร#บการเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง
ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ เตร!ยม่ได้รวมอยปิระ2ากรแ0งโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก เพราะในปิE 2007 พระเจาเ ดเผยภ พสวรรค!
เอเมนำ! เอเมนำ! เอเมนำ!

บทนำ
ใ2เพ!ยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษยเพ3"อท!"จะอ>,บาย
“พระส,ร,” แ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยใ2งานท!"งาย แตต#8งแตท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ไดร#บการ2#ก2วนจากพระเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะพยายาม่ได้รวมอย
ท!จ
" ะทา!
พระเจาม่ได้รวมอย! “ระยะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา” ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดน,ร#นดร แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะน!8ท!"จะเปิดเผยส,"งท!"
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเตร!ยม่ได้รวมอยไวสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ร#กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยอม่ได้รวมอยรบ
# พระบ1ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระเย9 เปิ.น
พระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นทวม่ได้รวมอยทนดวยพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยางตอเน3"อง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยด!งาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาท!"
อน1ญาตใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยด,นแดนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยากวา 10 ปิE ถ:งแม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อท!"จะไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิเพ3"อว#ตถ1ปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวใน0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8ไม่ได้รวมอยใ2เก!"ยวก#บต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยใ2สา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย
2วงระ0วางการเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะรวาว#น0น:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยน0น#งส3อ งานน!8ม่ได้รวมอยาเม่ได้รวมอย3"อพระเย9ปิราก@ต#ว
ใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นในบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนเก!"ยวก#บบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ใน2วง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิE ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"งท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอย ระ0วางการเด,นทางสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาไปิท!"บานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผไดร#บการไถผท!"ตองการใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารวา
พระเจาไดอวยพระพรแกพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยางไร บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<นเด<กๆท!"เส!ย2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะญาต,ๆท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอย
ดวยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เด<กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใดถกปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยใ0อยโดยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาพ#ง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8สวนใ0ญฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยรอะไรเก!"ยวก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยไดพดก#บพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าโดยตรง แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บอน1ญาตใ0ส#งเกตการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดย,นการสนทนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า 9:ง" ทาใ0สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นจร,งม่ได้รวมอยากๆ ม่ได้รวมอย#นนาม่ได้รวมอยา9:"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0ว#งอ#นย,"งใ0ญแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述จ#ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโศกเศราท!"รวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#ก
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!2!ว,ตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยากย,"งกวาท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเปิ.นตอนอยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดส,8นส1ดเพ3"อท!"จะม่ได้รวมอย!
2!ว,ตอย แตม่ได้รวมอย#นเปิ.นเ0ม่ได้รวมอย3อนการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสถานท!"ท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอยท!"ส1ดท!"ท1กส,"งท1กอยางท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิรารถนารอ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอย
บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆสถานท!"ท!"ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสน1กสนานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบ#นเท,งอยาง
เด!ยว เ23"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเถ,ด สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยนาเบ3"อ! ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท,8ง “0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"ง” เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจผ,ดไปิถน#ด
ส,"งท!"ทาใ0 การเปิดเผยภาพสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แตกตางไปิเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยจาก0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยอ3"นท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนเก!"ยวก#บ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ ม่ได้รวมอย#นไดบรรจ1 “0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กฐาน” ส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<น ม่ได้รวมอย!จร,งๆท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
1 จะไดเ0<นส,"งน!8ในบทท!"23"อวา “การจาก
ไปิอยางส1ด9:8ง”
ส,"งท!"ทวม่ได้รวมอยทนท!"ส1ดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถแบงปิDนเก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ การไดอยในการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระ
เย9 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงกวาดสายตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ท1กส,"งท1กอยางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยๆเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อน0ายไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ถกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยโดยพระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไปิกอน0นา
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ปิระกาศค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบร,ส1ท>,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
? องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกปิกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยไปิดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกระจางใสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยงาม่ได้รวมอย
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 การย3นอยท!"น#"น ส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อยางสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบบ2าระลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางม่ได้รวมอยาเ0น3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"นแ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการผานท#"วท#8งต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.น “พ,นาศแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว” ด#งเ2นอ,สยา0 (ด อ,สยา0 6)
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ0<นพระเย90ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งกอนท!"จะไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แม่ได้รวมอยแตพดก#บพ,>!กร แต แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นต38นต#นโดยปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการไดอยในพระส,ร,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอ>,ษฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
เ2นก#น ส#กว#น0น:"งจะย3นอยในการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!

0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8ไม่ได้รวมอยใ2 “การเร!ยน” เร3อ
" งบนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อ!กเร3"อง0น:"ง แตก< เปิ.นแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เร3"อง0น:"งเก!"ยวก#บ
ส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท!"พระเจาอน1ญาตใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นระ0วางการเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง ม่ได้รวมอย#นจะไม่ได้รวมอยใ2เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴พาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสด,นแดน
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แตผานทางภาพปิระกอบ จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะได2ม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พระเจาใ0พรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท!"จะวาดภาพราง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดเ0<นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเ23"อม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก#บศ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการปินพยากรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"ง วอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเตอร ผ9:"งนาพวกภาพน#8นม่ได้รวมอย!2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาอยางยอดเย!"ยม่ได้รวมอย !
ไดโปิรดร#บรไววาม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยใ2งานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท!"จะโนม่ได้รวมอยนาวใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รๆวาส,"งท!"ถกเปิดเผยน#8นม่ได้รวมอย!อยจร,งๆ
น#"น
เปิ.นงานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเพ3"อนท!"ด!ท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?ทฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ
!" #นร#กอยางส1ด9:8ง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรน!82วยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยาง
สม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตดาเน,นการในส,"งท!"พระเจาม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยาย แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสน1กในการทาอยางท!"ส1ด
การเด,นทางเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8สวนใ0ญไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!การบอกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวง0นา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ตาม่ได้รวมอยเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น “ถกพา
ไปิ”ตาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,? แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแบงปิDนจะม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยเ2น
เด!ยวก#บเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพ,เศษอ3"นๆท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาไปิ ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถาม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสม่ได้รวมอยบ#ต,อยางไรท!"ได
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นผแทนสา0ร#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเกรงวาม่ได้รวมอย#นจะไม่ได้รวมอยรวม่ได้รวมอยรายการท!"ยาวเ0ย!ยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0น#งส3อแนะนาต#วทาง
“ศาสนา” แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากจะบอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสวา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นร#กท!"จะเปิ.นผร#บใ2ใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพอปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกPDงในต#ว
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นต#8งแตเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นเด<ก
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น (ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.น0น:"งในลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก 15 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น, 4 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴) ถ:งแม่ได้รวมอยวาจะไม่ได้รวมอยร"ารวย
ม่ได้รวมอย#กจะย3"นม่ได้รวมอย3อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า2วยผท!"ถกปิ@,เส>อยางสม่ได้รวมอย"าเสม่ได้รวมอยอ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยากจนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอย ในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเ2า0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะต3"นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาเพ3"อ0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"นอนอยบนพ38นบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา เพราะวาพอขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะออกไปิในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ท!"อยอาศ#ยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยา พอจะเอาอา0ารขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเรา บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งยกออกจากเตาท!"เพ,"งทาเสร<จ
(9:"งทาใ0แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยพอใจอยเสม่ได้รวมอยอ) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยกใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย พอขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา
อยางแทจร,งสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งท1กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ทรม่ได้รวมอยาน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร!ยนรท!"จะเปิ.นผท!อ>,
" ษฐานออนวอน
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ>,ษฐานเผ3"อการจ#ด0าใ0ท!"ม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น เด!;ยวน!80ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEตอม่ได้รวมอยา เม่ได้รวมอย3"ออาย1ได 54 ปิE ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นร#กท!"จะ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสอนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวสาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!" ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ม่ได้รวมอยเบอรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!" แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า9!" ใ0ทาเ0ม่ได้รวมอย3อนก#น
เราถกสอนใ0ส#ตย93"อดวย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บใ2ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตจ#กร พระเจาก<รวม่ได้รวมอยก#บเราดวย เราไม่ได้รวมอยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
นม่ได้รวมอย#สการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บ0าสม่ได้รวมอยาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยก#นท!"น#"นเทาน#8น เราถวายต#วเราเองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส,บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการดดวย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นร#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
น,วไลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟTค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สเต!ยนเฟลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว2,พ (New Life Christian Fellowship) ท!"9:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นสม่ได้รวมอยา2,กม่ได้รวมอยานานกวาส,บ
เจ<ดปิE ศาสนาจารยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะภรรยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า (จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท#8ง0ม่ได้รวมอยดม่ได้รวมอย!สวนรวม่ได้รวมอย
ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตจ#กร) ร#กผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นดวย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ “นม่ได้รวมอย#สการพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยกยองผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น”
น#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"เม่ได้รวมอย3"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อใ02วยในงานบร,การ แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตอบวา “ได” น#"น0ม่ได้รวมอยายถ:งวา
เก3อบ0กปิEเราอาสาสม่ได้รวมอย#ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รในการตกแตง เตร!ยม่ได้รวมอยอา0าร บร,การพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาด ส,"งน!8เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
เปิ.นปิกต,ในบางการปิระ21ม่ได้รวมอยปิระจาส#ปิดา0แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก,จกรรม่ได้รวมอยพ,เศษตางๆ การเด,นทางไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง
ก<เก!"ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องก#บบางก,จกรรม่ได้รวมอยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งอ3"นเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นจากบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ในรถขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตอนจอดอย กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเด,น
อยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างนอกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง2อปิปิgง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นน#บไม่ได้รวมอยถวน แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<ทวม่ได้รวมอยทนอยเสม่ได้รวมอยอในแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพา
ไปิ
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ท!"อ3"นใดเ0ม่ได้รวมอย3อนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะพยายาม่ได้รวมอยส#กเทาไ0ร จ,นตนาการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดสรางสรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<ไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!ยงก#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระบ,ดาได ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"ท!"ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายก#บส,"งบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก แตบางส,"งท!"
เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,จะพ#ดจ,ตใจม่ได้รวมอยน1ษยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งพยายาม่ได้รวมอยท!"จะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดบางสวนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย#นใ0ออก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก า ร
เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น “งายๆ ” ไม่ได้รวมอยไดทาใ0ม่ได้รวมอย#นงายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรเพ!ยงอยางเด!ยว ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รท!"จะอยากพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดท!"จะไปิท!"น#"น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ส,"งใดบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกใบน!8ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพอก#บการสญเส!ยโอกาส ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสถกม่ได้รวมอย#ดอยก#บบาปิใดๆท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ด
# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述วางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"จะ
ไปิ ไดโปิรดเถ, ด เพ! ย งแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สารภาพบาปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยอม่ได้รวมอยจานนม่ได้รวมอย#นแกพระเย9 (1 ยอ0น 1:9) ถาเราสารภาพบาปิ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงส#ตย93"อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเท!"ยง>รรม่ได้รวมอย ก<จะทรงโปิรดยกบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะทรง2าระเราใ0พนจากการ
อ>รรม่ได้รวมอยท#8งส,8น

พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะ2วยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพราะวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงร#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส! ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ส,"งใดท!"เปิ.นไปิไม่ได้รวมอยไดสา0ร#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไม่ได้รวมอย
วาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะส,8น0ว#งอยางไรก<ตาม่ได้รวมอย พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงสรางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ส,น
8 พระ2นม่ได้รวมอยเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภ!รกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาววา “พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ส,8นพระ2นม่ได้รวมอยเพ3"อเราขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราย#งเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบาปิ”
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะไม่ได้รวมอยท,8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0ร3อทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสผ,ด0ว#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย! ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ02!ว,ตน,ร#นดรแกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสโดย
ยอม่ได้รวมอยร#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นพระผ2วยใ0รอด แตพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะใ0อานาจแกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสโดยพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เพ3"อเอา2นะใน2!ว,ตปิระจาว#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส อานพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0าส,"งท!"พระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ได
2#ย2นะเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เราจะม่ได้รวมอย!การทดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะอยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8 แตพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สาม่ได้รวมอยารถปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการดปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสออกจากพวก
น#8นท#8ง0ม่ได้รวมอยด พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดร#บ2#ย2นะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเพ3"อเรา
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจยๆ ดนตร! ภาพแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0อม่ได้รวมอยย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งม่ได้รวมอยา0าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0ม่ได้รวมอย3อนวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ,"งจาก

สถานท!"น#8นม่ได้รวมอยา นอกจากน!8บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นออกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างนอกกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเด,น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถรส:ก “ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระ
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส” 0ม่ได้รวมอย1นรอบต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0ม่ได้รวมอย3อนก#น “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนาเกรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย” ม่ได้รวมอยาเ0น3อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยางท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอย
ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นเ0ม่ได้รวมอย3อนก#บไดร#บการส#ม่ได้รวมอยผส
# จากเบ38องบน เต3อนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใสใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"ไ0น ม่ได้รวมอย#น
ยากท!"ม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยอยางปิกต,ท!"บนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาอะไรกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งรออยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นอาจเปิ.นส,"งท!"ด!ท!"
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยถาม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการท!"จะอย!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองเผ2,ญก#บการทดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายอยางใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEท!"ผานม่ได้รวมอยา แตไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!
ส#กส,"งเด!ยวท!"ร1นแรงเทาก#บท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเผ2,ญในปิEท!ผานม่ได้รวมอยาน!8 บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 พวกม่ได้รวมอย#นเปิ.นส,"งท!"เก3อบทนไม่ได้รวมอยไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแต
ก#บพรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสงส#ยวาถา0ากฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเอา2!ว,ตรอดจากการโจม่ได้รวมอยต!พวกน!8 แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นได
ร#บ2#ย2นะจากการ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระส1รเส!ยงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?เสม่ได้รวมอยอ
ถ:งแม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดร#บการเปิดเผยถ:งส,"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ ม่ได้รวมอย#นก<ไม่ได้รวมอยไดทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยตองเผ2,ญ
ก#บการจโจม่ได้รวมอยเ2นเด!ยวก#นก#บท!"เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นตองเผ2,ญเปิ.นปิกต,>รรม่ได้รวมอยดา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร!ยนผานส,"งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ท#8ง0ม่ได้รวมอยด
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะทรงร#กษาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไวในส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ท!"สม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะน#8นจงสรรเสร,ญพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 นม่ได้รวมอย#สการพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ปิระกาศค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยย,"งใ0ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิEศาจจะ0น!ไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.น “การบ2าแ0งการ
สรรเสร,ญ” แกพระเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ภตผ!ปิEศาจไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถทนไดในท!"ท!"ม่ได้รวมอย!การทรงสถ,ตยอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาน ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อใ0เตร!ยม่ได้รวมอยต#วท!"จะปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจ ทวม่ได้รวมอยทนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งใจสา0ร#บส,"งท!"รอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"จะเร!ยกพระเย9เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดวยเ0ต1น!8 สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อบานใน
อนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพระบ,ดาแ0งฟCาสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น พระเย9พระบ1ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผถกไถท!"อาศ#ยอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผ9:ง" อน1ญาตใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<นบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแดทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ท#8งสองท!"ไดร#บม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายใ02วยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสา0ร#บฤดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อพระเจาปิระทานพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใ0แกพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!จ
" ะม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ทาผ,ดพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดได แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระทานค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยอดทนใ0ทางานก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงทาง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งบนถนนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง!

ขอคว มพเศษ
ไดโปิรดต,ดตาม่ได้รวมอยเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย 2 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย 3 9:ง" จะม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตอเน3"องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเด,นทางไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
นอกจากน!8เราย#งออกวางจา0นาย (ตาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าแนะนาโดยพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,สท
1 >,?) 21ดสา0ร#บเด<กโดยอ,ง
0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8ในการต#8ง23"อ “การผจญภ#ยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴” (ADVENTURES IN HEAVEN) ปิระพ#น>โดยนอง
สาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เจน โวรv!ส (ว#นท!"ออกวางตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดย#งไม่ได้รวมอยแนนอน พฤศจ,กายน/>#นวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย 2007) 0น#งส3อท1ก
เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย (รวม่ได้รวมอยท#8งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจบบ
# เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเร3"อง) จะถกแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเปิ.นภาษาตางๆท!"รจ#กก#น เพ3"อวาปิระ2า2าต,สาม่ได้รวมอยารถสรรเสร,ญ
พระเจาสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พระส,ร, พระเก!ยรต, แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการสรรเสร,ญ แดพระบ,ดาบนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น พระเย9เจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,? 2#"วกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนาน!

บททหนำง
ก รออกแบบของพระเจ้า – โลกคือเงาขอ – โลกค(อเง ของสวรรค

ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากเร,"ม่ได้รวมอยตนโดยการอ>,บายถ:งส,"งท!"พระเจาบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น วาโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเปิ.นสาเนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ
ส,"งสวนใ0ญท!"ม่ได้รวมอย!อยท!"น!"บนแผนด,นโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกม่ได้รวมอย!อยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวบนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยไดเปิ.นสถานท!"ท!"แบนในทองฟCา ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยไปิ
รอบๆถกปิกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยอยในเม่ได้รวมอยฆก#บทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทารกอวนท!"0ยอนอง1นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าในปิากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา ม่ได้รวมอย#นเปิ.น “โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก” ท!"แท
จร,ง กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย เ2นเด!ยวก#บโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก เพ!ยงแตใ0ญโตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นตาม่ได้รวมอยส#ดสวน! v!บร 8:5 พดเก!"ยวก#บส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกวา
เปิ.นเงาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแบบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องส,"งท!"อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 (v!บร 8:5 ปิ1โร0,ตเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นปิ@,บ#ต,ตาม่ได้รวมอยแบบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเงาแ0งส,"งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"อย
ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เ0ม่ได้รวมอย3อนพระเจาไดทรงส#"งแกโม่ได้รวมอยเสสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8นเม่ได้รวมอย3"อทานจะสรางพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นวา `ดเถ,ด จงทาท1กส,"งตาม่ได้รวมอยแบบ
อยางท!"เราแจงแกทานบนภเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า)

0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายอยางท!"น!"ม่ได้รวมอย! ม่ได้รวมอย!อยเสม่ได้รวมอยอท!"น#"น แค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบบเทาน#8น! ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตาย การ
เนาเปิ{|อย สน,ม่ได้รวมอย0ร3อม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการภาวะเปิ.นพ,ษเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย!! ท1กส,"งท1กอยางสวยงาม่ได้รวมอย – เก3อบนอกเ0น3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าบรรยาย
พระเจา-ในท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดท!เ" ปิ.นแรงบ#นดาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใจไดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสจ,ตใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตอม่ได้รวมอยาไดถกปิระด,ษฐขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นท!"น!"
บนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ส,"ง “ด!” ท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ถกสรางลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยาจากพระบ,ดา (ยากอบ 1:17) 17 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องปิระทานอ#นด!ท1กอยาง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องปิระทานอ#นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ศท1กอยางยอม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยาจากเบ38องบน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสงลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยาจากพระบ,ดาแ0งบรรดาดวงสวาง ในพระบ,ดาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!

การแปิรปิรวน 0ร3อไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เงาอ#นเน3"องจากการเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง ม่ได้รวมอย#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อศ#ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา 9าตานท!"นาส,"งตางๆไปิในทาง

ท!"ผ,ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาใ0ม่ได้รวมอย!ม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท,นบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นใ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเพ3"อสงเสร,ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิรารถนาส,"ง2#"วรายเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย2#"ว
รายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส,"ง2#กจงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย#นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 นอกจากน!8ย#งม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายอยางในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"ย#งไม่ได้รวมอยปิระด,ษฐขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นท!"น!"
เราใ2พลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งสม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราในเปิอรเ9<นตเพ!ยงเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยเทาน#8น แตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เราจะไม่ได้รวมอยถกก!ดก#8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
สาม่ได้รวมอยารถในการสรางสรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะยอดเย!"ยม่ได้รวมอย
ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"เราจะไดเร!ยนรจร,งๆท!"จะปิระด,ษฐ สถานท!"0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการศ:กษาเร!ยก
วา “0องทดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองการปิระด,ษฐ” 9:"งจะสนทนาก#นในเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยท!" 2
โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดาเน,นการอยในสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตท!"แตกตางก#น ตา “ทางกายภาพ”ตาม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอย2าต,
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองเ0<นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง “จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส” (เวนเส!ยแตพระเจาจะเปิดใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า)
แตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง “จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส” สาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองเ0<นท1กส,"งท1กอยางในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกทาง “กายภาพ” ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราได
โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8ดาเน,นการในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ต “ทางกายภาพ”เพราะวาเราม่ได้รวมอย!รางกายทางกายภาพ อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างใน
รางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0น:"ง 9:ง" ดาเน,นการในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 (9:"งก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง “จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส”
0น:"ง) ในลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะเด!ยวก#บบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถส#ม่ได้รวมอยผ#ส ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,8ม่ได้รวมอยรสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นส,"งตางๆไดเ0ม่ได้รวมอย3อนก#บบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก เพ!ยงแตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
รส:กท#8ง0ม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพ,"ม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวม่ได้รวมอย#นยากท!"จะบอกวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยท!"น#"นในจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0ร3อในรางกาย
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพราะวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:กเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรส:กถ:งอารม่ได้รวมอยณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.น01นยนต! เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเส!ย2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไปิท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.น “ม่ได้รวมอยน1ษยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอง0น” สาม่ได้รวมอยารถทะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ผานส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยได
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาในv!บร 11:16 พดเก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาเปิ.นเม่ได้รวมอย3อง0น:"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระเทศ0น:"งเ2น
เด!ยวก#บบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ม่ได้รวมอย!เม่ได้รวมอย3องท!"นาเกรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยท!"9:"งแม่ได้รวมอยน8าไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจากใตบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ!กท!"0น:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<น2นบทกวาง
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายไม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจานวนม่ได้รวมอยากอาศ#ยอยบนน#8น บงบอกวาน!"เปิ.น “สวนสา>ารณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะ” แนนอนวาม่ได้รวมอย#นตางจาก
เม่ได้รวมอย3องท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 สวนท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเ0<นส#ตวท1กสายพ#น>1ท!เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยสรางม่ได้รวมอยา รวม่ได้รวมอยท#8งไดโนเสาร9:"ง
เด,นเตรบนเน,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า (พวกม่ได้รวมอย#นท#8ง0ม่ได้รวมอยดก,น0ญา 0ร3ออยางนอยสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย#นดเ0ม่ได้รวมอย3อนพวกม่ได้รวมอย#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก,น) ม่ได้รวมอย!
ท1ง0ญาท!"สวยงาม่ได้รวมอย เน,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา>าร น8าตก ตนไม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดอกไม่ได้รวมอยท!"สดสวยท!"ส1ดท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยจ,นตนาการได
ดอกไม่ได้รวมอยบางดอกเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนส!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยกระท#"งทาเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย!สวน“ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ”ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเองท!"พวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าออกแบบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเอง ท#8งเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วเอง0ร3อเปิ.นส,"งปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กเม่ได้รวมอย3"อ
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดร#บสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เม่ได้รวมอย3องท!"0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยน8าแ0ง2!ว,ตอยเปิ.นเม่ได้รวมอย3องท!"งดงาม่ได้รวมอย ท1กส,"งท1กอยางสะทอนถ:งพระส,ร,
(แสงสวาง) ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา9:"งเปิ.นเ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ถนนทอง “ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโปิรงใส” ด#งน#8นพวกม่ได้รวมอย#นจะสะทอนแสงสวาง
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<นเพ!ยงสวนเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย#น แตม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในอาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ารแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรานค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย!ก,จกรรม่ได้รวมอย
ม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นยานพา0นะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นสงในรปิแบบท!"แตกตางก#น 9:"งท#8ง0ม่ได้รวมอยดว,"งบน “แสง” - ม่ได้รวมอย#นเปิ.นแ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง
เด!ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าม่ได้รวมอย#นเ238อเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,งนอกเ0น3อจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยท!"พ#ดใบเร3อในเร3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญท!"อยบนน8าทะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใส
ผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเด,น
ทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายทางท!"แตกตางก#น – การขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นสงทางอากาศ ทางพ38นด,น (ใ2 พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งม่ได้รวมอย!รถม่ได้รวมอยา
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางอยางม่ได้รวมอยาแม่ได้รวมอยก#บการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!"ท!"นาต3"นเตนอยางม่ได้รวมอยาก) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทางทะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการในเร3อท1กปิระเภท สวนใ0ญฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เ0<นแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใ2การค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย “สา>ารณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะ” เปิ.นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย แตแนนอนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นสวนบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการทาการบ,น0ร3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#บ
เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนยานพา0นะเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ดวยต#วพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเองดวย
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพ!ยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ราวๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเด,นทางทาง “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ด” ท!"9:"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ด”วาไปิ
บางแ0งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในท#นท!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<อยท!"น#"น ม่ได้รวมอย#นอาจไม่ได้รวมอยใ2ต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย แตดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาปิระสบผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสาเร<จผานทางทต
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผ9:"งตาม่ได้รวมอยไปิสงฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิบนทางเด,น “9:"งเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนท!"” น#"นเปิ.นอ!กทาง0น:"งในการส#ญจร
ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นภ#ตตาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าร 0อศ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการปิT สนาม่ได้รวมอยก!ฬา โรงภาพยนตรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแตสวนสน1ก ส,"งท!"ด!ท!"ส1ดเก!"ยวก#บ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยจาเปิ.นตองใ2เง,นเพ3"อท!"จะ “938อ” ส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง ท1กส,"งท1กอยางฟร!เพราะวาม่ได้รวมอย#นเปิ.น “ส,"งท!"ใ0”
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น “ม่ได้รวมอย!0นาท!"ท!"ไดร#บม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยาย” ม่ได้รวมอยากกวาเปิ.นงานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกม่ได้รวมอย#นจะส#ม่ได้รวมอยพ#น>ก#บพรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
เสม่ได้รวมอยอ 9:ง" ทาใ0เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิEต,ย,นด!ท!"จะทา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดร#บ “การจายเง,น” สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยพยายาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแต
เง,นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ปิระโย2นท!"น#"น เพราะท1กส,"งท1กอยางท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจาเปิ.น0ร3อตองการม่ได้รวมอย!ไวใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว ดวยว,>!น!8ท1ก
ท#กษะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถจะถกใ2เพ3"อปิระโย2นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น !
สถานท!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8บางแ0งจะสนทนาก#นอยางลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดในบท0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยอ3"นๆ
ในเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย 2 0ร3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย 3 สวนท!"นาสนใจค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นพบวาส,"งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสถานท!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอย!อยจร,ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส:กด!ใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดพบส,"งท!"พระเจาไดสรางไวสา0ร#บท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"จะอยท!"น#"น

ม่ได้รวมอย#นเปิ.นท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจไดจร,งๆท!"วาเราถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นตาม่ได้รวมอยพระฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจายาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา แผนด,นโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกก<ตองถก
สรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ตาม่ได้รวมอยอยางสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยย#งม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"งท!" “เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,” แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"ท!"น#"นท!"
ทาทายสม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษยเรา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กทวม่ได้รวมอยทนจนโดยปิกต,ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดท!"จะถาม่ได้รวมอยวา “น#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3ออะไร?” ท#8งพระ
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,แ
? ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะเพ,ม่ได้รวมอย
" แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเต,ม่ได้รวมอยส,"งใ0ม่ได้รวมอยๆอยเสม่ได้รวมอยอเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,น
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา! พระเจาตองการท!"จะอวยพรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาง0น:"งท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงแสดงออกถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#ก
โดยการสรางส,"งท!"เราจะปิEต,ย,นด! พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ปิระกาศในสด1ด! 37:4 “จงปิEต,ย,นด!ในพระเยโvวา0
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะปิระทานตาม่ได้รวมอยใจปิรารถนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทาน”
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รตองการท!"จะพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดการไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อก นรก (9:"งจะสนทนาก#นในบทท!" 9) ไม่ได้รวมอย
เปิ.นท!"ปิรารถนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รๆ
พระเจาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อผทรงสรางท!"ย,"งใ0ญแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ด#งน#8นทาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย#นจะไม่ได้รวมอยเปิ.นท!"นา
ต3"นเตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"ด:งดดท!จ
" ะอยท!"น#"น? ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอ>,ษฐานท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดร#บการเราใจท!จ
" ะรวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสร#กม่ได้รวมอย!2!ว,ตอย
ท!"ไ0นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางสถานท!"ท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง23"น2ม่ได้รวมอยย,นด! ด#งน#8นม่ได้รวมอยาเร,"ม่ได้รวมอยการเด,นทางก#น!

บทท สอง
ชวตหล+งคว มต ย - ก รเดนำท งเรมข-นำ
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาววา “การลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท,8งจากรางกายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการอยก#บพระเจา” น!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อพระส#ญญาท!"
พระเจาใ0ก#บผเ23"อท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น (ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ยอม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต)
บทน!8จะอ>,บายวาเก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นจากว,นาท!ท!"บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเส!ย2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจาก
รางกาย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไวไดอ!กตอไปิ อยางแรกเราจะสนทนาวาเก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นก#บ
บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ยอม่ได้รวมอยร#บพระเย9เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเราจะสนทนาวา
เก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นก#บบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ปิ@,เส>พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย1งสนรก
ส,"งใดก<ตาม่ได้รวมอยท!"นาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาส2#"วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะน!8 ไม่ได้รวมอยวาจะเปิ.นการเส!ย2!ว,ตตาม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอย2าต,โดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย2รา
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิ€วย 0ร3อโรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 0ร3ออ1บ#ต,เ0ต1 ม่ได้รวมอย#นจะเ0ม่ได้รวมอย3อนก#นเสม่ได้รวมอยอ ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย0ายใจส1ดทายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเร,"ม่ได้รวมอยออกจากรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเร,ม่ได้รวมอย
" รส:กไรน8า0น#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิ ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ม่ได้รวมอยองกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเ0<นรางท!"ไร2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ถาม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นใน0อง0ร3อบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"รางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<จะ
สาม่ได้รวมอยารถเ0<นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าว,จารณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถต,ดตอส3"อสารก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เพราะ
วาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดออกจากรางกาย “ทางกายภาพ” ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด!;ยวน!8 “2!ว,ตแ0งจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส” เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าส
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ใ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอาทรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท,8งไวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเพราะวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสร#กพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแต
เด!;ยวน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสพระส#ญญาอ#นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา – เพ3"อท!"จะอยก#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรก
# อ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ8าลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:กจะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยว,ตกก#งวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใดๆ0ร3อกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาจปิระสบ แม่ได้รวมอยแต2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการากอน0นา
ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิ€วย ไดร#บบาดเจ<บ0ร3ออยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวด เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะตระ0น#กวาอาการเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8น
ออกไปิ0ม่ได้รวมอยดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรส:กด!เย!"ยม่ได้รวมอย เ2นก#นถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นผสงอาย1 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเปิ.น0น1ม่ได้รวมอยเปิ.นสาวอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง
เพราะวาอาย1ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการตอจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน,ร#นดรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!82!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าส2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
จะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วเพราะวาส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะน!8จะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นส0ายท!"ม่ได้รวมอย#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ท!"จ1ดน!8บาง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งไม่ได้รวมอยรแม่ได้รวมอยวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดเส!ย2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว เพราะวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งม่ได้รวมอย!ปิระสาทส#ม่ได้รวมอยผ#สขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
สาม่ได้รวมอยารถส#ม่ได้รวมอยผ#สพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเร3อ
" งยากสา0ร#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"จะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งส3"อสารก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
อ3"นท!"ผานม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสงส#ยวาทาไม่ได้รวมอยพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยตอบสนอง
ถาไม่ได้รวมอยไดอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะปิราก@ต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเพ3"อตาม่ได้รวมอยไปิสงในการเด,นทางสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"งดงาม่ได้รวมอย ย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสวางไสวจากการม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยในด,นแดนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารจ#ก23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเสม่ได้รวมอยอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#กจะทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย#"นใจวาท1กอยางจะเปิ.นไปิไดดวยด! ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รถกท,8งใ00าทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
เอง ถาเปิ.นเด<ก0ร3อทารก พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะถกทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อ1ม่ได้รวมอย พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยปิระสบก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
เศราโศก ม่ได้รวมอย!แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอ#นย,"งใ0ญ ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย! “การเตร<ดเตร” 0ร3อตะเก!ยกตะกาย0าทางท!"จะ “ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยไปิ” ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!
จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใดสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานานได ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายทางท!"ถกพาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 รวม่ได้รวมอยถ:งรถม่ได้รวมอยา ถา
พระเย9ม่ได้รวมอยาพาไปิสงเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะไดร#บไปิในรถม่ได้รวมอยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เอง ม่ได้รวมอย#นยาก แตบางท!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
ท!"ร#กจะไดร#บอน1ญาตใ0เ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจากไปิ0ร3อใ0เ0<นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผม่ได้รวมอยาพาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิ
ทาง0น:"งท!"ปิกต,ท!"พาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอยท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อโดยยานพา0นะ0น:"ง ยานพา0นะ
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอยาใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายรปิแบบท!"แตกตางก#น ด#งน#8นพวกม่ได้รวมอย#นท#8ง0ม่ได้รวมอยดอาจไม่ได้รวมอยเ0ม่ได้รวมอย3อนอ#นท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นเม่ได้รวมอย3"อสองปิEท!"

แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิ ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<นเร3อ แตทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สองตนท!"ม่ได้รวมอยาพาผ0ญ,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน#8น เ>อ
ดสวยงาม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสาวอยางนาอ#ศจรรย แม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาเ>อ2ราม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"เ>อเส!ย2!ว,ต ยานพา0นะน!8 (ด#ง
แสดงในภาพปิระกอบ) ดเ0ม่ได้รวมอย3อนรถกระเ2าโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!สายเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เบ,8ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
สวนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางทาจากสารท!"เปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งท!"ดเ0ม่ได้รวมอย3อนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0ะผสม่ได้รวมอยด!บ1กก#บตะก#"วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#ดเงา แผนกระดาน
ส!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยม่ได้รวมอย0ร0ราท!"กร1ท!"ดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องปิระตท#8งสองเปิ.นทองท!"เปิ.นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"องแตงท!"ว,"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเร3อ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรอบๆดานลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาง แสงท!"เก,ดจากดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างรวม่ได้รวมอยท#8งจากใตทองเร3อเปิ.นส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวสดใสก#บแสงส!ฟCาท!"ทาใ0
โดดเดน น!"อาจเปิ.น “ไฟสวาง” ท!"บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวถ:ง
สวนบนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องยานพา0นะเปิ.นเ0ม่ได้รวมอย3อนแกว – จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองผานม่ได้รวมอย#นได ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถ
จ,นตนาการไดไ0ม่ได้รวมอยวาจะเบ,กบานใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดไ0นท!"พ1งผานจ#กรวาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0<นท1กส,"งท1กอยางบน0นทางส
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส?
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย#กจะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจากดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องยานพา0นะโดยทางเปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#8นท!"ปิราก@ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ท!"ม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ม่ได้รวมอยองไม่ได้รวมอยเ0<นว,>!ท!"พย1งไว น#"น2างเปิ.นว,>!ท!"เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บการบอกเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวาบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นก<ถกนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
ไปิผานทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดานลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาง (9:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองเ0<น)

บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นาทางยานพา0นะเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 แตปิกต,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถกเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกไวสา0ร#บตาแ0นงน!8กอนท!"
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะเส!ย2!ว,ต พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นน#กบ,นแ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไม่ได้รวมอยใ2เพราะปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสการบ,นกอน0นาน!8แต
เพราะวา0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"ม่ได้รวมอย!ตอผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถตาม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอย2าต,ท!"ทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นสบายใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"
จะแบงปิDนส,"งตางๆเก!"ยวก#บบานใ0ม่ได้รวมอยท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะไปิ
น#กบ,นแ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นการส#ม่ได้รวมอยผ#สค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 แรกเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ม่ได้รวมอย!ก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะด#งน#8นตองไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
เ23"อถ3อจากพระเจาท!"จะแสดงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0วงใยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นถ3อเปิ.นเก!ยรต,อยางสงท!"ไดร#บ
ม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายงานน!8 ในเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยท!" 2 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเปิดเผยภาพสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเ23"อม่ได้รวมอยโยงเร3"องราวเร3อ
" ง0น:"งเก!"ยวก#บเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
บ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ>รรม่ได้รวมอยดา
ม่ได้รวมอย#นนาท:"งอยางแทท!"สาม่ได้รวมอยารถเ0<นยานพา0นะใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ2,ด ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท#8ง0ม่ได้รวมอยดผท!"ตาม่ได้รวมอยไปิก#บยาน
พา0นะเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8สวม่ได้รวมอยใสเส38อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวม่ได้รวมอย!สายสะพายส!ม่ได้รวมอยวงท!"เอว แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!ม่ได้รวมอยวงบนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นเส38อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบผา
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าดแถบส!ม่ได้รวมอยวงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บๆบนศ!รษะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า อยางนอยทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตน0น:"งในพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะถ3อดาบ
เม่ได้รวมอย3"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นยานพา0นะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว ยานพา0นะออกไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดาเน,นตอไปิผาน2#8นบรรยากาศวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเร<วท!"เราเพ!ยง
PDนถ:ง จนกระท#"งพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาถ:งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴2#8นสาม่ได้รวมอย
เม่ได้รวมอย3"อยานพา0นะ0ย1ด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกพาออกไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากไปิอยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตนอ3"น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ/0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ม่ได้รวมอย!งานก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการตอนร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งอ#บราv#ม่ได้รวมอยจะอยท!"น#"นเพ3"อท#กทายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8
ปิระตจะสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองเ0<นไดจากจ1ดท!"ออกจากยานพา0นะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แตบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 พวกม่ได้รวมอย#นสาม่ได้รวมอยารถอย0าง
ไกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการออกไปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อนท!"อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวจะว,"งม่ได้รวมอยาท#กทายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย23"น2ม่ได้รวมอยย,นด!เปิ.นอยาง
ม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองในว#นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยาถ:ง ปิกต,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสผานปิระตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในท#นท!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกพาไปิบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"
ไดเตร!ยม่ได้รวมอยพรอม่ได้รวมอยไวดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ท1กส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยตองการในงานสถาปิDตยกรรม่ได้รวมอย รปิแบบ0ร3อ
การตกแตงภายในไดร#บการพ,จารณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาเพ3"อทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพอใจ แม่ได้รวมอยการจ#ดสวนในท!"ด,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<เ0ม่ได้รวมอยาะก#บ
รสน,ยม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!ส#ตวเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงใดๆบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกท!"พ,เศษตอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พวกม่ได้รวมอย#นก<จะรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยเ2นก#น (ถกสรางใ0ม่ได้รวมอยโดย
พระบ,ดาท!"ร#ก จากน#8นใ0เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"จะท#กทายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิEต,ย,นด!ก#บเพ3"อนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว
เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท#8ง0ม่ได้รวมอยดน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะทวม่ได้รวมอยทนดวยการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสวยงาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการไดอยท!"
น#"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก#บส,"งท!"ไดเ0<น ไดย,นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นท!"0อม่ได้รวมอย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรส:กเ0ม่ได้รวมอย3อนวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาบานอยาง

แทจร,ง เพ!ยงเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถด!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิกวาน! พระเย9ม่ได้รวมอยา! เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสถกพาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าส0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกท!"
9:"งผถกไถแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย#สการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ23"น2ม่ได้รวมอยย,นด!ดวยก#น การนม่ได้รวมอย#สการสาม่ได้รวมอยารถเปิ.นการรองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง การ
เตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าน#บตอ0นาบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งพระเย9จะเตนราก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นตองการท!"
จะส#ม่ได้รวมอยผส
# ก#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย!เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแ0งการเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"0ม่ได้รวมอยอบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงตอ0นากษ#ตร,ยแ0งกษ#ตร,ย บน
0นทางสบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกท#กทายโดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสผาน ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโ2ต,2วง
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระบ,ดาเร,ม่ได้รวมอย
" ทวม่ได้รวมอยทนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ม่ได้รวมอย!ดวงตาเต<ม่ได้รวมอยไปิ0ม่ได้รวมอยด ปิ€าวรองอยางตอเน3"องเก!"ยวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบร,ส1ท>,?ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 (ว,วรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 4) ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแทบจะไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถทนไดท!"จะม่ได้รวมอยองดท!"พระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ปิระกาศถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ไฟแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการสวางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเก,ดจากการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนาเกรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยตกอยเ0น3อ0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0#นม่ได้รวมอยาม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บการตอนร#บกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บบาน
เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยพบ
# จากน8า0น#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระส,ร, พระเจาเอ38อม่ได้รวมอยออกม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกอดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสส
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เอง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการยอม่ได้รวมอยร#บเ2นน#8น! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดท!"ม่ได้รวมอย!กอน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ท#8ง0ม่ได้รวมอยดเก!"ยวก#บส,"งท!"พระเจาทรงเปิ.นจะถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางออกไปิดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอ#นทวม่ได้รวมอยทนท!"ผานตรงม่ได้รวมอยาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ม่ได้รวมอย#น
เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เง3"อนไขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:ก9:8งท!"อยใน0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สงพระบ1ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"กางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยางแทจร,ง!
เม่ได้รวมอย3"อเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรวม่ได้รวมอยก#บพระเจาผานไปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกพาท#วรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยท#8งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴โดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว#
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ/0ร3อเพ3"อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยสถานท!"ท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอย พระบ,ดาท!"ร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดเตร!ยม่ได้รวมอยไวใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสได
ร3"นเร,ง พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ใจอยางแทจร,งท!"ใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述 ตอนน!8เราจะอ>,บายวาเก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นก#บบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
ท!"ตายโดยปิราศจากการยอม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตเปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ท!แรกพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะปิระสบก#บ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:กส#ม่ได้รวมอยผ#สเด!ยวก#นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยท!"เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแรก แตน#"นก<เร,"ม่ได้รวมอยเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย
!" นเก3อบจะท#นท! พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเ2นก#นท!"ไม่ได้รวมอยปิ€วย
พ,กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการพ,การ0ร3อ2รา ด#งท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างตน จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเปิ.นน,ร#นดรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจากรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส (ไม่ได้รวมอยวาเง3"อนไขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อะไรท!"เปิ.นอย) ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะม่ได้รวมอย!จต
, ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ถกทาอยางสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ในไม่ได้รวมอย2าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเร,"ม่ได้รวมอยรส:กอยในท!"ท!"นากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว9:"งกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งม่ได้รวมอยา0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวท#นใดน#8นปิEศาจก<ปิราก@จ#บต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ไวดวยม่ได้รวมอย3อท!"เ0ม่ได้รวมอย3อนกรงเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกม่ได้รวมอย#น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วถม่ได้รวมอยท!"ต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นเ0ม่ได้รวมอย<นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายเต<ม่ได้รวมอยอย
ใน0อง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บเพราะตอนน!89าตานเปิ.นเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ! ไม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะส0ร3อกร!ดรอง
อยางไรก<ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รจะม่ได้รวมอยา2วยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ/0ร3อเพ3"อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถเ0<น0ร3อไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
แม่ได้รวมอยถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเ0<น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<0ม่ได้รวมอยด0นทางท!"จะปิCองก#นส,"งท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:"น เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิ@,เส>พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นทร#พยสม่ได้รวมอยบ#ต,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องนรกเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตาย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเร,ม่ได้รวมอย
" รส:กถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดย,นเส!ยงกร!ดรองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
เส!ยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รวญค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"เจ<บปิวดอยางม่ได้รวมอยาก
ถ:งแม่ได้รวมอยวาจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสออกจากรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ม่ได้รวมอย#นจะไม่ได้รวมอยอยอยาง
น#8นนาน นรกย#งเปิ.นด,นแดนแ0งจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพราะวาเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ม่ได้รวมอย!2!ว,ต ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะรส:ก
ถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยานท1กรปิแบบท!"ม่ได้รวมอย! ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสปิาก9:"งอากวางแ0งนรก ปิEศาจตนอ3"นจะเร,"ม่ได้รวมอยโ0รองดวย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยราเร,งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พวกม่ได้รวมอย#นเร,"ม่ได้รวมอยทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพ,การ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยานเปิ.นจร,ง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบงาส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเร,"ม่ได้รวมอยทจ
!" ะตระ0น#กถ:งส,"งท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ท#8ง0ม่ได้รวมอยดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอนเผา
ไ0ม่ได้รวมอยทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นต1ม่ได้รวมอยพ1พองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วท1กอยางท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจร,ง !
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!การต,ดตอก#บม่ได้รวมอยน1ษยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"น นอกจากเส!ยงการกร!ดรองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเส!ยงสาปิแ2งโดยผถกสาปิแ2ง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยไดก,น0ร3อด3"ม่ได้รวมอยอ!กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ถ:งแม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดส#ม่ได้รวมอยผ#สก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยอดอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะภาวะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดน8าอยางตอเน3"อง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยรจ#กถ:งการพ#กผอน0ร3อส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ!กตอไปิ ม่ได้รวมอย!แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ0น3"อยออนอยางท!"ส1ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0วาด
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วอยางท!"ส1ด ใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถ:งจ1ดปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยว,กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจร,ต แตไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยไดร#บอน1ญาตใ0ถ:งท!"จด
1 น#8นอยาง
สม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทาง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ0น! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยท!"น#"นเพราะทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อก ไม่ได้รวมอยใ2เพราะวาพระเจาปิ@,เส>ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอยในนรกจนส,8นส1ดการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองรา2ย0น:"งพ#นปิEขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวผบาปิ0นาเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8
จะถกพาออกจากนรก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะตองไปิอยตอ0นาบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกพ,พากษาย,"งใ0ญส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวเปิ.นท!"ท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
จะไดร#บสถานท!"แ0งการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงโทษน,ร#นดรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า (เร!ยกวาการตายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"สอง) 9:"งก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อบ:งไฟ พระเจา
ทรงเม่ได้รวมอยตตา แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴0ร3ออาศ#ยอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดเพราะวา
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บร,ส1ท>,? ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตเปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยพบใน0น#งส3อ
แ0ง2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกโยนเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสบ:งไฟ ตองใ0แนใจวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรวา2ะตากรรม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะอยท!"ไ0นกอนท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
จะเส!ย2!ว,ต เพราะวา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายม่ได้รวมอย#นจะสายเก,นไปิ!
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรไ0ม่ได้รวมอยวาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยท!"ไ0น?
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น!"เปิ.น0#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ0น:"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น23"น2อบ เพราะวาทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นจร,งสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย
เปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กท:"งไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย0ย1ด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อเต3อนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส อยางไร
ก<ตาม่ได้รวมอยใ0จาไววา9าตานสาม่ได้รวมอยารถใ2รปิแบบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง “ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสวาง” ด#งอ>,บายไวใน 2 โค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,น>
11:14 การกระทาเ2นน#8นไม่ได้รวมอยแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ถ:ง9าตานเองก<ย#งปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยต#วเปิ.นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
สวางได ม่ได้รวมอย#นจะไม่ได้รวมอยใ2ส,"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดท!"จะ “เร!ยก” ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยา0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ม่ได้รวมอย#นสาม่ได้รวมอยารถถกศ#ตรใ2เพ3"อม่ได้รวมอยา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยต,ดตอท#8ง0ม่ได้รวมอยดถกพระบ,ดาสงม่ได้รวมอยา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเร,"ม่ได้รวมอย0ร3อรองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อวาใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ปิราก@0ร3อม่ได้รวมอยา0าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น! ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายตนท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งแรงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ"าส#น โดยเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น#กรบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยก#น ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น#กรบม่ได้รวมอย!พลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งอยางม่ได้รวมอยาก ม่ได้รวมอยP
! Eม่ได้รวมอย3ออยางสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ ม่ได้รวมอย!การต#ดส,นใจอยางด1ด#นใน
การปิ@,บ#ต,งานตอตานศ#ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นผปิCองก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผปิกปิCอง สาม่ได้รวมอยารถโตแยงตอปิEศาจ
ใดๆ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าร#บงานท!"ไดร#บม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยางจร,งจ#งม่ได้รวมอยากๆ
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยไดปิ@,บ#ต,งานเ0ม่ได้รวมอย3อน01นยนต แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย1งม่ได้รวมอย#"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแนวแนในในการอ1ท,ศตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสา0ร#บพระบ,ดา พระบ1ตรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,? พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!อารม่ได้รวมอยณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:ก
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดเ0<นเก!"ยวก#บเรา! จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเราเปิ.นส,"งแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดสา0ร#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสวนใ0ญ รส:ก
ปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจทาไม่ได้รวมอยเราทาส,"งท!"เราทาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ปิ@บ#ต,ต#วเ0ม่ได้รวมอย3อนวาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!แม่ได้รวมอยแตพระเจา
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บางตนท!"ไดร#บม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายใ0ม่ได้รวมอยาท!"โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสงเกาฟ1ต แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางตนม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! นาด
ใ0ญเทาก#บย!"ส,บฟ1ต พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"แขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ง< แรงอยางย,"งผ9:" ง ถกสงวนไวสา0ร#บย1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ส1ดทาย (ด#งท!"
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวใน0น#งส3อว,วรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถว#ดได
พระเจาม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0ม่ได้รวมอยาท!"โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ด#งท!"ระบ1ไวในv!บร 1:14 ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท#8งปิวงเปิ.นแตเพ!ยง
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสผปิรนน,บ#ต, ท!พ
" ระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงสงไปิ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อบรรดาผท!"จะไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอดเปิ.นม่ได้รวมอยรดกม่ได้รวมอย,ใ20ร3อ เพ3"อ2วย
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อ “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอดเปิ.นม่ได้รวมอยรดก” บางสวนท!"ไม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอยดาท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองผ9:"ง
ถกม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายไวใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสต#8งแตท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเก,ด (ม่ได้รวมอย#ท>,ว 18:10) จงระว#งใ0ด! อยาด0ม่ได้รวมอย,"นผเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ส#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
0น:"ง ดวยเรากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวแกทานท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายวา บนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ปิระจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเPCาอยเสม่ได้รวมอยอตอพระพ#กตรพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เราผทรงสถ,ตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 งาน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเพ3"อปิกปิCองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจากอ#นตรายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อ

รายงานไปิท!"สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เก!"ยวก#บการเต,บโตทางจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส (1 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร.4/9)เม่ได้รวมอย3"อเราม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกาว0นาท!"ด!
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<จะปิEต,ย,นด! แตถาเราทาท!"ตรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยก#น ม่ได้รวมอย#นก<ทาใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าผ,ด0ว#ง
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สาม่ได้รวมอยารถแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ปิราก@ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใ0เ0ม่ได้รวมอย3อนม่ได้รวมอยน1ษย (ดาเน!ยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
10:16)แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดเถ,ด ม่ได้รวมอยท
! านผ0น:"งส#ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสฐานค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายบ1ตรท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษยม่ได้รวมอยาแตะร,ม่ได้รวมอยPEปิากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจาก<
อาปิากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นพด ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวก#บทานท!"ย3นอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจาวา "นายเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ดวยเ0ต1น,ม่ได้รวมอย,ตน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวดจ:ง
เก,ดก#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพเจาก<0ม่ได้รวมอยดแรง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"อยทาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางพวกเราโดยท!"เราไม่ได้รวมอยร ในเม่ได้รวมอย3"อพวก

เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.น “จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส” ม่ได้รวมอย!2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยใ2ทางกายภาพ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจ:งสาม่ได้รวมอยารถปิราก@ต#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ายต#ว อยาง
สม่ได้รวมอย"าเสม่ได้รวมอยอท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิรารถนาท!"ย,"งใ0ญท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเพ3"อใ0พระเจาพอใจตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพราะวา
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใสใจในต#วเรา พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะใ2ท1กอานาจท!"จ#ดสรรใ0ก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"จะตอบสนองตองานท!"ไดร#บ
ม่ได้รวมอยอบ0ม่ได้รวมอยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 0น:"งในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าส#"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเ9ราฟม่ได้รวมอย (ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! ไบเบ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ม่ได้รวมอย!6 ปิEกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2อบ
บ,นบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบ#งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกพระเจา) ผ9:"งจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวม่ได้รวมอย!ไฟออกม่ได้รวมอยาจากพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทางานบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!ยงก#บ
รา2บ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะด#งน#8นจ:งสะทอนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแพรกระจายพระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระเจา 0น#งส3ออ,สยา0 บทท!" 5 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ บท
ท!" 6 เปิดเผยส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ตแ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว,>!ท!"พระเจาใ2พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าในการ2าระลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางร,ม่ได้รวมอยPปิ
E ากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผเผยพระ
วจนะดวยถาน0,นแ0งไฟ นอกจากน!8ย#งม่ได้รวมอย! “ส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ต” ท!"เต<ม่ได้รวมอยไปิดวยตา แม่ได้รวมอยกระท#"งใตปิEกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
(ว,วรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 4:6) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตรง0นาพระท!"น#"งน#8นม่ได้รวมอย!ทะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแกวดเ0ม่ได้รวมอย3อนแกวผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:ก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางพระท!"น#"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยรอบ
พระท!"น#"งน#8นม่ได้รวมอย!ส,"งท!"ม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยส!"ต#ว 9:ง" ม่ได้รวมอย!ตาเต<ม่ได้รวมอยทง#8 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย3นอยส!"ม่ได้รวมอย1ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรา2บ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระกาศค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบร,ส1ท>,?ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาอยางตอเน3"อง
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดร#บการPƒกอบรม่ได้รวมอยบอยม่ได้รวมอยากสา0ร#บก,จกรรม่ได้รวมอย0ร3อการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนไ0วพ,เศษท!"พระเจา
วางแผนการไวสา0ร#บโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะน!8ม่ได้รวมอย!ก,จกรรม่ได้รวมอยทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0ญโตม่ได้รวมอยากท!"น!"บนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ด#งท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวใน
“ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴านา” พระเจากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะทางานท!"ย,"งใ0ญท!"น!"!

บททส
ก รจ้า – โลกคือเงาขอ กไ อย2 งส/ดซึ้ง - อาศัยอยู่ใง
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เก3อบท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง0น:"งท!"ม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโศกเศราจากการสญเส!ยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#ก
ม่ได้รวมอย#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบงาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท,8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยวางเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอ#นย,"งใ0ญไวใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถทดแทนพวกน#8นไดไม่ได้รวมอยวาเราบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง
จะพยายาม่ได้รวมอยส#กเทาใด เพ!ยงพระเย9เทาน#8นสาม่ได้รวมอยารถร#กษาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเต,ม่ได้รวมอยตรงท!"น#8น ส,"ง0น:"งท!"2วยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการรวา
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะเ0<นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งในว#น0น:"ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0ว#งวาเร3"องตอไปิจะกระต1นใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร
วา
- สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นจร,ง เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิท!"น#"น2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอย0ย1ด
- ม่ได้รวมอย#นเร,"ม่ได้รวมอยตน! ถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสาม่ได้รวมอยารถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะบอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส - “ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยบานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว” โปิรดเ23"อ
เถอะวาพระเจาร#กษาพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 - เราจะม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยเพราะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงอย!
น!"เปิ.น0น:"งในบทท!"นาต3"นเตนท!"ส1ดใน0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเร!ยนรเก!"ยวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจร,งๆ9:"งจากไปิวา
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทาอะไรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรน!8สงผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกระทบตอ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยางไรเม่ได้รวมอย3"อม่ได้รวมอย#นถกแบงปิDนใ0
ก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ไดร#บการอน1ญาตจากแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ท!"เก!"ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
การเด,นทางท#8ง0ม่ได้รวมอยดเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ท!"ไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นภายใตสถานการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"แตกตางก#น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะ
เ23"อม่ได้รวมอยโยงแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร3"องใ0ตรงตาม่ได้รวมอยท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นจร,ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเด,นทางในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งอ3"นๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
จะเก<บไวในเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยท!" 2 ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เราจะเนนท!"สาม่ได้รวมอยเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"แตกตางก#น
ม่ได้รวมอยอรร,ส9า – 2ะตาท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะน!8เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นในเด3อนก1ม่ได้รวมอยภาพ#น> 2001 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง แตการเด,นทางในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งน!8จะอยในท!"ท!"พ,เศษใน0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเสม่ได้รวมอยอ ม่ได้รวมอย#นแสดงใ0เ0<นถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาอ#น
0ย#"งไม่ได้รวมอยถ:งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเอาใจใสเราม่ได้รวมอยากเพ!ยงใด! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเร,"ม่ได้รวมอยตนดวยการอ>,บาย สถาน
การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรอบๆเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8 แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ,"งเสร<จส,8นในการจ#ดเตร!ยม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบร,การในการส#ม่ได้รวมอยนาส!"ว#นท!"ม่ได้รวมอย!
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราเ0น3"อยม่ได้รวมอยากๆ ว#นตอม่ได้รวมอยาเราไดร#บโทรศ#พทจากค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย2วย
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อจากภรรยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ,ษยาภ,บาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ เ>ออยากทราบวาเราจะสาม่ได้รวมอยารถ2วยทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาดบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0ญ,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
0น:"งได0ร3อเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา (23"อวาเอสเ>อร) ผ9:"งเปิ.นเจาภาพออกจากเม่ได้รวมอย3อง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายว#นเพ3"อไปิงานศพ แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ร#บโทรศ#พทแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยวาเราจะเ0น<ดเ0น3"อย แตเ>อก<บอกเราจะใ0ตาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ
เราไดย,นม่ได้รวมอยาวาเยาว2นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งตายในอ1บ#ต,เ0ต1เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนสก!เม่ได้รวมอย3"อเร<วๆน!8 แตก<ไม่ได้รวมอยรเร3อ
" งอะไรอ!ก เ>อไม่ได้รวมอย
ไดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารวม่ได้รวมอยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยไดม่ได้รวมอย!งานศพท!"น#"น 2#ดเจนวาผ0ญ,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน!8 เอสเ>อร 9,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เปิ.นญาต,
ก#บเยาว2นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน#8น เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะแบงปิDนวาเก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาดบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเอสเ>อร
เราม่ได้รวมอยาถ:งราวๆ บาย 2 โม่ได้รวมอยงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร,ม่ได้รวมอย
" ปิDดP1€น 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากอยในบานเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สองสาม่ได้รวมอยนาท! พระ
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,เ? ร,"ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย
1 ก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น น!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส,"งท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴พด “เจารเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา ทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อพบเ>อท!" 'ปิระต' เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"
เ>อม่ได้รวมอยาถ:ง” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถาม่ได้รวมอยพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รท!"พดถ:งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บอกวา “สาวนอยท!"เพ,"งเส!ย2!ว,ต 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน
สาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเอสเ>อร เราตองการใ0เจาบอกแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ เม่ได้รวมอยโรด!8 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยน!8เพราะวาเ>อกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งโศกเศราเร3"อง
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาว ตอนน!8ม่ได้รวมอยอรร,ส9าอยก#บทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเพราะวา แนนอนวาเ>อเด<กเก,นไปิท!"จะอยดวยต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
เอง เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งใ0เ>อเ0<นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพาเ>อไปิบางท!"ท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสน1กสนานม่ได้รวมอยาก”
(เส!8ยวว,นาท!ตอม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴)
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นเส!ยง0#วเราะท!"ต3"นเตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสงน!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<เ0<นเ>อ เ>อ
ม่ได้รวมอย!ผม่ได้รวมอยยาวระด#บไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการส!บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอนดแดงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะย,8ม่ได้รวมอยย,งฟDนกวางม่ได้รวมอยาก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยแนใจ
เร3อ
" งอาย1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ อาจเปิ.นว#ยร1นใน2วงตน เ>อกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจ#บม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2าย
0น1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"ม่ได้รวมอย!ผม่ได้รวมอยส!น8าตาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ (แม่ได้รวมอยวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยแกเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴) เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะอยใน2วงกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางย!"ส,บแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ย,นด!ม่ได้รวมอยากเก!"ยวก#บการม่ได้รวมอยาผจญภ#ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ม่ได้รวมอยอรร,ส9าเต<ม่ได้รวมอยไปิดวย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
1 ดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาเ>อแทบจะไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยต#วเองได เ ม่ได้รวมอย3" อ รวา
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจ ะ พาเ>อไปิท!"ไ0น เ>ออยก#บเด<กสาวอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งดวย เด<กผ
0ญ,งอาย1ม่ได้รวมอยากกวาเ>อ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อม่ได้รวมอย!ผม่ได้รวมอยตรง ยาวส!บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอนด ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยได
เปิดเผยแกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"สาม่ได้รวมอยน!8เปิ.นใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร แตม่ได้รวมอยอรร,ส9าก<ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ม่ได้รวมอยากท!"
เ>ออยก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเด,นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงทางเด,นกวางท!"สวยงาม่ได้รวมอย
ดอกไม่ได้รวมอยต3"นเตนย,นด!เปิ.นอยางม่ได้รวมอยาก ท1กๆส!ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กๆ
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!บดอกไม่ได้รวมอยสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบบ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ0<นส,"งใดเ0ม่ได้รวมอย3อนพวกน!8ม่ได้รวมอยากอน

ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจพรวดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาเ0น3อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตระ0น#กวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสวนสน1ก ม่ได้รวมอย!ตนไม่ได้รวมอย
สงม่ได้รวมอยากท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทางเด,นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในระยะ0างไกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเ0<นรถไฟเ0าะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถ
ไดย,นผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นกร!ดรองพรอม่ได้รวมอยก#บเส!ยง0#วเราะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"รถท!"อยบนรถไฟเ0าะตกvวบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยาดเ0ม่ได้รวมอย3อน การตก 100
ฟ1ต (พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,บ
? อกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นในภาย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งถ:ง23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรถไฟเ0าะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ “เดอะร#2”)
(ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาย#งโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเร<วเทาก#บท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาไปิ)
ย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งย3นอยดาน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0,8งบนเตาผ,ง พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?บอกวา “ม่ได้รวมอยอรร,ส9าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย23"น2ม่ได้รวมอย
ย,นด!ท!"ไดอยดวย ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น2อบเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อเต<ม่ได้รวมอยไปิดวย2!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งงาน เ>อม่ได้รวมอย#กจะม่ได้รวมอย!ท#ศนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ต,ท!"ด!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.น
พระพรใ0ก#บแม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดถ:งเ>อม่ได้รวมอยาก ไดโปิรดบอกแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อวาตอนน!8เ>อ
เปิ.นเ2!ยรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ดเดอรท!ย
" ,"งใ0ญท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะเปิ.นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งใจใ0เ>อเพ3"อส,"งท!"เราไดวางแผนไวสา0ร#บ
เ>อ”
จากน#8นพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก<ใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดพดกอน0นาน!8โดยแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ “ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอย
อยากเ23"อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยวาเ>อจากไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว 2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อผานไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยไดทาใ0สาเร<จในอนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เ>อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะทาย#งไงโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เ>อ? ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากรวาเ>อสบายด! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากใ0เ>อรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นร#กเ>อ!”
จากน#8นพระเจาบอกวา “ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"จะอยเพราะเ>อรวาผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงานท!"ย,"งใ0ญท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เ>อจะอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไดโปิรดบอกท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นวาเราไม่ได้รวมอยไดเอาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาไปิ (ตรงน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อพระเย9พดวาใ0บอก
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นวา พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยไดเอา2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน!8ไปิ เพราะวาเด<กผ0ญ,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน!8เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴…าม่ได้รวมอย!อะไรท!"ตองทาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴…าจะทาได
ด!กวาท!"เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴…าอยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก) แตเรารเ>อจะอยท!"น!"กอนเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"กา0นดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"น2ะตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อท!"จะตองทาในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴

เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เ>อเปิ.นผนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเยาว2น (อาย1ไม่ได้รวมอยสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญท!"น!" ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นต#ดส,นโดย0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บผ,ด2อบในการ
จ#ดแจงการ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเยาว2นเพ3"อการเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองในการม่ได้รวมอยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสม่ได้รวมอยรสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเม่ได้รวมอยษโปิดก ม่ได้รวมอย#นเปิ.น
เก!ยรต,สงส1ดสา0ร#บเ>อ แตเรารวาเ>อจะทางานไดด!เย!"ยม่ได้รวมอย เ>อจะไม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยส#กรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดเด!ยวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะ
รวม่ได้รวมอยเอาเยาว2นท#8ง0ม่ได้รวมอยดเพ3"อท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจะม่ได้รวมอย!เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ด!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รตก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาม่ได้รวมอย!0#วใจท!"ใ0ญม่ได้รวมอยาก
ทาไม่ได้รวมอยเราถ:งจะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นเพ3"องานน!8? เ>อไดอาแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นร#บงานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งม่ได้รวมอย1งไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาก#บม่ได้รวมอย#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะด#"งเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย
ใ0 150% ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วเ>อเอง เ>อร#กเจาอยางส1ด9:8งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรวาเจารส:กเ2นเด!ยวก#นเก!"ยวก#บเ>อ แตเ>อจะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ
ใ0เจาปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยเ>อเด!;ยวน!8เพ3"อใ0เ>อสาม่ได้รวมอยารถเต,ม่ได้รวมอยเต<ม่ได้รวมอย2ะตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
เ>อบอกวาเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"เ>อเ0<นเจาอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งในว#น0น:"ง เ>อจะจบเจาบนแกม่ได้รวมอยท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกเจา
ท1กส,"งท1กอยางท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นก#บเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะทาใ0ม่ได้รวมอย#"นใจวาเ>อไม่ได้รวมอยไดตก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนส,"งใด เ>อม่ได้รวมอย#กจะสน1กท!"ไดพดก#บ
เจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอยก#บเพ3"อนๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
เ>อเปิ.นเพ3"อนก#บท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ2นเด!ยวก#นท!"น!" บ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,กภาพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยา
ถ:งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นจะบานสะพร#"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.นท!"เดน2#ดม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
ม่ได้รวมอยอรร,ส9าอาศ#ยอยในการทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะทาใ0ม่ได้รวมอย#"นใจวาเ>อไดร#บการ
ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยถกปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยไวตาม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาพ#ง เราสาม่ได้รวมอยารถใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกร1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาแกเจา ถาเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อจากเรา เราสาม่ได้รวมอยารถร#กษา
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิวดราวถาเจายอม่ได้รวมอยใ0เรา เราจะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเอาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อออกไปิเพราะวาเ>อม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอยางม่ได้รวมอยาก
สา0ร#บเจา แตเจาสาม่ได้รวมอยารถเด,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาในส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยม่ได้รวมอย#นใ0ก#บเจาเด!;ยวน!8 วางใจใน
เรา แสวง0าเราเพราะเราตองการท!"จะอยใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกเจาถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราสา0ร#บเจา อยากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วท!"
จะพดในเร3อ
" งใดๆก#บเรา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะใ0เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาในการฟDงเจาเสม่ได้รวมอยอ เจาก<เ2นก#น
ม่ได้รวมอย!2ะตาท!"จะตองทาใ0เสร<จ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เจาม่ได้รวมอย!เ2!ยรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ดเดอรท!"93"อส#ตยอยท!"น!"เพ3"อ0ย#"งรากเจาเพ3"อ ทาม่ได้รวมอย#นใ0
สาเร<จ เราจะสงเด<กๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นใ0แกเจาท!"ตองการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอยางเต<ม่ได้รวมอยท!" อยาปิ@,เส>พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพราะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรก
#
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาจะทาใ02!ว,ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2ะตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแตกตางอยางม่ได้รวมอยาก ม่ได้รวมอย#นอาจเปิ.นเพ!ยงเราท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ0<น
เราร#กเจา ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเอ4ย”
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท#8ง0ม่ได้รวมอยดน!8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร!ยก
แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจากอ!ก0อง0น:"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกเ>อถ:งส,"งท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<โทรไปิท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรเพ3"อบอกบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใ0รในส,"งท!"
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใ0เบอรโทรศ#พทขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยอรร,ส
9า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจ#ดการน#ดพบเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยแกเ>อ 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจาก
พ,ม่ได้รวมอยพท#8ง0ม่ได้รวมอยดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#บรถไปิท!"0างสรรพส,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าในทอง
ถ,"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพบก#บเ>อ ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งอานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยใ0เ>อฟDง
เ>อด9!ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างตกใจ ตอไปิน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส,"งท!"แบงปิDนก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นใ0ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยแกเ>อเสร<จ
0#วเราะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรองไ0ในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#น เ>อบอกวา
“ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทางเปิ.นไปิไดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถรได
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทาง

เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย!! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<ไม่ได้รวมอยไดอยในงานศพ เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถาม่ได้รวมอยวาเ>อ0ม่ได้รวมอยายถ:งอะไร เ>อบอกวา
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาท1กส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นจร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส,"งน!8เพราะวาว#นน#8น
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บบานจากสก!ร!สอรทฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นดไปิท#"ว0องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพบบางส,"ง ม่ได้รวมอย#นเปิ.นบ#นท:กปิระจาว#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เก<บไวเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บในปิE 1995 (เ>ออาย1 13 ปิE ตอนท!"เ>อเส!ย2!ว,ตในปิE 2001) ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นน#"งอาน
พระเจานาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิท!"ว#นท!"บ#นท:ก 3 ต1ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย 1995 ท!"9:"งเ>อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ย
! นเก!"ยวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยPDนท!"เ>อม่ได้รวมอย!เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3นกอน ม่ได้รวมอย#น
บอกวาเ>อPDนวาเ>อเส!ย2!ว,ตกอนเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการากา0นดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กอนกา0นดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"น#"นเ>อไดพบก#บทวด
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไปิตอท!"รถไฟเ0าะ”
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากบอกส,"งน!8แกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เ>อย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก!"ยวก#บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ม่ได้รวมอยอรร,ส9า เ>อเ0ม่ได้รวมอย3อนอยาง
ท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอ>,บายอยางแม่ได้รวมอยนยา – ผอม่ได้รวมอย ผม่ได้รวมอยส!บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอนดสตรอเบอร!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อก<เปิ.นเ2!ยรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ดเดอรจร,งๆท!"โรงเร!ยน
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
เ>อย#งบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นดวยวาม่ได้รวมอยอรร,ส9าเปิ.นท!"23"น2อบม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิรารถนาท!"จะเปิ.นผนาเยาว2น
เสม่ได้รวมอยอเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"เ>อโตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
เ>อม่ได้รวมอย!ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกระทบตอ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย2!ว,ตม่ได้รวมอยากท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพาน#กเร!ยนโดยรถปิระจาทางจาก
สองโรงเร!ยนท!"ตางก#นม่ได้รวมอยางานศพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายรอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นต#ดส,นใจสา0ร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ต
ม่ได้รวมอยอรร,ส9าเปิ.น0ญ,งสาวท!"พ,เศษม่ได้รวมอยาก! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ยก#บเม่ได้รวมอยโรด!8ตอไปิ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแบงปิDนส,"งอ3"นๆบางอยางท!"
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรเก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<อ>,ษฐานเผ3"อเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิบาน ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บพระพรอยางม่ได้รวมอยากท!"รวาพระเจา
ไดใ2ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นใ02วยเม่ได้รวมอยโรด!8ผานเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ยากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบากม่ได้รวมอยาก
ขอคว มจ้า – โลกคือเงาขอ กเมโรด- โนำเบ-ลส แม2ของมอรรสซึ้ง - อาศัยอยู่ใ2
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ถงผ.ทเกยวของ
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากสญเส!ยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเด!ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ม่ได้รวมอยอรร,ส9า ในปิE 2001 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพบต#วเองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าตอบ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
พยายาม่ได้รวมอย0าส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสบายใจทาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาง2#"วโม่ได้รวมอยงท!"ม่ได้รวมอย3ด ม่ได้รวมอย,ดท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นผานส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร!ยกวา
“0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย” แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโศกเศรา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะทาอะไรก<ไดจร,งๆเพ3"อท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะไดเ0<นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการท!"
จะส#ม่ได้รวมอยผส
# เ>อ รส:กถ:งเ>อ ดม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นเ>อ อะไรท!"จะทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพอใจก#บการสญเส!ยเ>อทางรางกาย การ
ปิกปิดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเน38อ0น#งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ2#ดเจนม่ได้รวมอยากท!"ส1ดในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายว#นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย#นอาจฟDงดนากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว
แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดถ:งเ>อเปิ.นอยางม่ได้รวมอยาก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述1ดเ>อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อ1ม่ได้รวมอยเ>อ! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะไปิใน0องนอน
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ นอนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงบนเต!ยงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ (0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ9อนเพ!ยงเพ3"อกร!ดรองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรองไ0ก#บ0ม่ได้รวมอยอน)
ระยะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาส#8นๆ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งการเส!ย2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยอรร,ส9า แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นโทรม่ได้รวมอยาเพ3"อบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาผอ>,ษฐาน
ออนวอนท!"โบสถไดร#บน,ม่ได้รวมอย,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก!"ยวก#บม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการเส!ย2!ว,ตกอนเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วร
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ปิ@,ก,ร,ยาแรกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการสงส#ย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเต,บโตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นในบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ,ษยาภ,บาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร,"ม่ได้รวมอยทจ
!" ะ
ต#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าถาม่ได้รวมอยวาจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวน!"ม่ได้รวมอยาจากพระเจา0ร3ออาจจะเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นพยายาม่ได้รวมอยท!"จะ “เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยา” ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ,ษ
ยาภ,บาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพบก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากทางานในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3น0น:"งแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดานนอกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจ9!เพนน! แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรส:กท#นท!ถ:งการ
ปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอบโยนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เ>อเด,นม่ได้รวมอยา0าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เ>อบอกวาเ>อตองการใ0ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยแกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นการสวนต#ว
ท!"ม่ได้รวมอย!อยในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ “จบเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴” ท!"ม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระเจาพระบ,ดาสงใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นผานทางการ
ปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอบโยนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,? เ>อบอกส,"งท!"อยในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยน!8วาม่ได้รวมอยอรร,ส9าเทาน#8นจะร ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"ไม่ได้รวมอยรจ#ก
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0ร3อลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ม่ได้รวมอยอรร,ส9าย#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<ก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะใ0เ>อจบฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท!"แกม่ได้รวมอยท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง
กอนสงเ>อลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงท!"โรงเร!ยน ในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!เ" ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนวา “แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นแม่ได้รวมอยอ!กท! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะจบแม่ได้รวมอยท!"
แกม่ได้รวมอยท#8งสอง อ!กจบ0น:"งจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อวาเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"พ,ม่ได้รวมอยพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อจากพระเจาถ:งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เ>อไดร#บการ
บอกวาใ0พ,ม่ได้รวมอยพดวย0ม่ได้รวมอย:กส!ฟCา น#"นเปิ.นส!โปิรดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยอรร,ส9า ส!เ2!ยรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ดเดอรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ส!0องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ท1กส,"งท1กอยางท!"เราทาใ0เ>อในงานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเปิ.น0ม่ได้รวมอย:กส!ฟCา อ!กจบ0น:"งท!"สาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อวาม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทางเปิ.นไปิ
ไดท!เ>อสาม่ได้รวมอยารถรเก!"ยวก#บ “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยPDน” ม่ได้รวมอยอรร,ส9าเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนไวในบ#นท:กปิระจาว#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อในเด3อนต1ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย
1995 เ>อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนวาเ>อไดเส!ย2!ว,ตกอนเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วร พบก#บทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไปิเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนรถไฟเ0าะ
ส,"งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายก#นก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เร,"ม่ได้รวมอยในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กฐานท!"ปิ@,เส>ไม่ได้รวมอยไดวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"ไดย,นจาก
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายไม่ได้รวมอยใ2แผนการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา แผนการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อใ0เราม่ได้รวมอย!2!ว,ตน,ร#นดรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2!ว,ต
ม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นอยางม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยใ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิรารถนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยใ2พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงโทษเราโดยการ
อน1ญาตใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแยกจากเรา พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะสง “ส#ม่ได้รวมอยผ#สจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴” ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เร,ม่ได้รวมอย
" ถนนสการ
ฟ{gนต#วสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยก#บการสญเส!ยน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดาเน,นตอไปิก#บแผนการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา
สา0ร#บ2!ว,ตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เพ3"อวา2ะตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเปิ.นไปิไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะสม่ได้รวมอย0ว#ง ต#8งแตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยแรกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยPDนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน,ม่ได้รวมอย,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นไดเปิดตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกแ0งจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ม่ได้รวมอย!

ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述โดยสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!การสนทนาก#นม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยายเก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกเ>อส,"งตางๆ
ใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆโอกาสเ>อรอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวถ:งส,"งท!"เปิดเผยแกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยน0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย0น:"งเก!"ยวก#บเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะแบงปิDนวาพระเจาแสดงใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เ0<นอยางไรถ:งว,>!การท!"จะสรางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส#ม่ได้รวมอยพ#น>ท!"เ0น!ยวแนนก#บส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ม่ได้รวมอย!ม่ได้รวมอยานบางๆระ0วาง
โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เราร#กม่ได้รวมอย!2!ว,ตม่ได้รวมอยากกวาท!"เราเปิ.นท!"น!"บนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว#น0น:"งม่ได้รวมอย#นจะถกเปิดเผยใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"เ23"อ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดไดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยวาผานพนส,"งน!8โดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย0ว#งท!"จะไดเ0<นเ>ออ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง เ>อ
เปิ.นโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกท#8ง0ม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตอจากพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนม่ได้รวมอย1ม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นโดยส,8นเ2,งเก!"ยวก#บน,ร#นดร
ต#8งแตปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8 อยางแทจร,งท!"เราตองม่ได้รวมอย!ใจแ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴9:"งเราสาม่ได้รวมอยารถทาส,"งท!"ด!ทางโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกได
เมโลด- โนำเบ-ล (แม2ของมอรรสซึ้ง - อาศัยอยู่ใ2 )
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ถงผ.ทเกยวของ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!" เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อร ม่ได้รวมอยาบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราระ0วาง2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ว,กฤต การเส!ย2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานสาวอาย1 13 ปิEขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เรา ม่ได้รวมอยอรร,ส9า ดอน ม่ได้รวมอยารต,น เราไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถผานพนอารม่ได้รวมอยณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน#8นไดใน2วงเจ<ดปิEต#8งแตการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บบานไปิ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ สาม่ได้รวมอย2#8นเร!ยนแบงปิDนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโศกเศราในภาย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง การอานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะด0น#งส3อท1กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย ว!ด!โอ
ด!ว!ด!ในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะตาย ไดร#บสายโทรศ#พทจานวนม่ได้รวมอยากใ0กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งใจ การดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอ>,ษฐานจาก
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อน (กายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ต) เราพ#กอยในส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!
ภรรยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ,ษยาภ,บาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราโทร0าเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อรเพ3"อดวาถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะย,นด!ในการทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาด
บานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเพ3"อเปิ.นพระพร เปิ.นแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อรท!"รบ
# โทรศ#พทแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอก2ารอนวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะย,นด!ท!"จะ
2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาดบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราในว#นศ1กร0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากงานศพ
พระเจาบอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เก!"ยวก#บม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อผ9:"งอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรอการม่ได้รวมอยาถ:งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ พระเจา
แม่ได้รวมอยแตบอกเ>อ23"อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดอ3"นๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"พระเจาเทาน#8นสาม่ได้รวมอยารถเปิดเผยใ0ก#บเ>อได ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะ
ท!"เ>อกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งปิDดP1€น0,8งเตาผ,ง ท#นใดน#8นพระเจาพาเ>อไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อเ0<นม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเด,นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิทางท!"ไปิย#งสวนสน1ก เ>อรวาม่ได้รวมอยอรร,ส9าม่ได้รวมอยผ
! ม่ได้รวมอยส!บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอนดสตรอเบอรร!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใสส!ฟCาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าว
ในไม่ได้รวมอย2าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"แบงปิDนปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8ก#บเราดวยวาจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอ#กษร
สองน,ม่ได้รวมอย,ตอ#น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"แบงปิDนก#บเรากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดเพ,"ม่ได้รวมอยเต,ม่ได้รวมอยเก!"ยวก#บส,"งท!"ม่ได้รวมอยอรร,ส9ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง
ทาในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอง1นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดอกไม่ได้รวมอยทอง เพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยเด<ก ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทางวาจาเปิ.นเพ!ยงรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดน,ด
0นอยท!"โดดเดนท!"บอกใ0เราทราบวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เปิ.นจร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระเจาเทาน#8นท!"สาม่ได้รวมอยารถใ0เ>อรรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดน!8
เก!"ยวก#บ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรวาเ>อไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบก#บม่ได้รวมอยอรร,ส9า ทาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0เรา
ม่ได้รวมอย0#ศจรรยม่ได้รวมอยากย,"งกวา! เราตองการไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเปิ.นอยางย,"ง แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน,ม่ได้รวมอย,ตท!"พระเจาอน1ญาตใ0เ>อ
แบงปิDนก#บเราไดอยางไม่ได้รวมอยตองสงส#ยจาก0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เราไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"ม่ได้รวมอยากอน เ>อเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก0นาสา0ร#บเราโดยส,8นเ2,ง แตในแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"เ>อ
ยกเราขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นสสถานท!"สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตาม่ได้รวมอยท!"เราอานน,ม่ได้รวมอย,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อจากม่ได้รวมอยอรร,ส9าในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยสงส#ยน,ม่ได้รวมอย,ตท!"ม่ได้รวมอยา
จากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ตอนน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นผเ23"ออยางแทจร,ง ตอนน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อรทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนเก!"ยวก#บ
ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการตาย เ>อไดย,นจากพระเจาในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยางแทเพราะวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บพระพรโดยเ>อในการ
ร#บแรงบ#นดาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใจ การร#กษาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2#ย2นะ เราสาม่ได้รวมอยารถถอม่ได้รวมอยใจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยท!"จะไดเ0<นม่ได้รวมอยอรร,ส9าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เรา
ร#กท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ไดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวงลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิบานกอน0นาเรา
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า>!"ทาเพ3"อพระเจาม่ได้รวมอยากกวาใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รๆท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรจ#กม่ได้รวมอยาก เ>อใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0,วก,น ใ0บานแกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!บาน อาสา
สม่ได้รวมอย#ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEในการทาอา0ารแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะอาดสา0ร#บการ21ม่ได้รวมอยน1ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.นผร#บใ2ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระเจาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโอบออม่ได้รวมอยอาร!ยม่ได้รวมอยากท!"ส1ดอยางแทจร,งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรจ#กม่ได้รวมอยาใน2!ว,ตบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก 66 ปิE
ปิราศจากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยท!"พระเจาอน1ญาตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อจากม่ได้รวมอยอรร,ส9าท!"อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0แกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา เราจะย#ง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอยในโศกเศราอยางท!"เราเปิ.นว#นน!8
แม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเม่ได้รวมอยโรด!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยอรร,ส9า, เอสเ>อร ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอรเรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ (โอเวน9) 9,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
บททส ต2อเนำ(อง
ว เลนำไทนำ
ม่ได้รวมอย#นเปิ.นว#นจ#นทรท!" 14 ก1ม่ได้รวมอยภาพ#น> 2005 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"โบสถเตร!ยม่ได้รวมอยอา0ารเ2า
สา0ร#บการปิระ21ม่ได้รวมอยการใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าปิร:กษาระ0วางปิระเทศปิระจาเด3อน ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งตกแตงโต…ะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจ#ดระเบ!ยบ

ก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบแดงกานยาวท!"เรา938อเพ3"อทาใ0เปิ.นท!"ปิระด#บกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางโต…ะ เม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นพระเจาพดวา “เราตองการ
เจาใ0ก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบบางสวนแกว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกเ>อวาม่ได้รวมอยาจากสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเน3"องในว#นวาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนไทน เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ด
, ถ:งเ>อ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตองการใ0เ>อรวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งร#กเ>อม่ได้รวมอยาก”
ท# นใดฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0#นเพ3" อ ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิท!" 0องโถง (ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8ทางานอยในท!"ทางานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโบสถ) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท#นใดน#8น
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิดออกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นพระเย9กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟก#บจอ0น สาม่ได้รวมอย!ท!"จากไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแทบจะไม่ได้รวมอยเ23"อในสายตา “ม่ได้รวมอย!กอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴?” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถาม่ได้รวมอยแตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<ไม่ได้รวมอยไดตอบฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น พระเย9แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
จอ0นท#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สวม่ได้รวมอยเส38อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยร#ดเอวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกางเกง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวม่ได้รวมอย
(ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวในบทตอไปิท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดใสเส38อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
เส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา ปิกต,เพ!ยงการ21ม่ได้รวมอยน1ม่ได้รวมอยรวม่ได้รวมอยก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใน0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก) ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตระ0น#กวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดอย
ในโบสถอ!กตอไปิแตเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
สนาม่ได้รวมอยกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนอยสวยงาม่ได้รวมอยอยางม่ได้รวมอยาก ใบ0ญาท1กใบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กๆใบไม่ได้รวมอยบนตนไม่ได้รวมอย
ท1กๆตนสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบบ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรวาเกม่ได้รวมอยสเปิ.นไปิอยางไรแตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสน1กก#บต#วเองอยางแนนอน ม่ได้รวมอย#นเปิ.น
สนาม่ได้รวมอยกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟ 18 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย จบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงดวย '19 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย' ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บเพ3"อสนทนาปิราศร#ยก#น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากเกม่ได้รวมอยส
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย3นอยท!"น#"นจองม่ได้รวมอยองเม่ได้รวมอย3"อพระเย9บอกวา “น!"เปิ.นสนาม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องจอ0น สนาม่ได้รวมอยกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟสวน
ต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง ส,"งท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิรารถนาจร,งๆ ม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะใ0เจาเ0<นสนาม่ได้รวมอย0นาบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างใน
จร,งๆดวยอาการ2<อก เพราะวาส,"งตอไปิฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย3นอยบนดาดฟCาม่ได้รวมอยองดเ0ม่ได้รวมอย3อนรา2สาน#กม่ได้รวมอยาก สาม่ได้รวมอยารถ
ม่ได้รวมอยองเ0<นว,วน8า (น#"นเปิ.นน8าทะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใส9:"งม่ได้รวมอยาจาก0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการไปิท#"วท#8งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴) ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรม่ได้รวมอย#นทาม่ได้รวมอยาจาก
สารอะไร แตม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งม่ได้รวมอยากเ0ม่ได้รวมอย3อนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนกร!ตตกแตง ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!รปิแบบท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอยเ0น3อพ38นผ,วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาถ:งโดยเร3อเพ3"อเย!"ยม่ได้รวมอยเย!ยนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนบนสนาม่ได้รวมอยกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องจอ0น เร3อ ในแถบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาด#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องส!
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เส!ยงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยกอใ0เก,ดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นใดๆเพราะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#บเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนโดยแสง ม่ได้รวมอย#นเปิ.นภาพท!"นาร3"นรม่ได้รวมอยยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"
จอ0นออกม่ได้รวมอยาตอนร#บแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ม่ได้รวมอย!ก#นสาดท!"สวยงาม่ได้รวมอยออกม่ได้รวมอยาจากบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพ3"อทาเปิ.นทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"0ร0รา ม่ได้รวมอย#นดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะ
เปิ.นการออกแบบแบบ 'กร!ก' ตาม่ได้รวมอยท!"การตกแตงภายในบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ ม่ได้รวมอย#นดเปิ.น2ายม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะย#งเปิ.นการ
เ2,ญ2วนในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#น ไดร#บการดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยางม่ได้รวมอยากเพ3"อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกแตส,"งท!"ด!ท!"ส1ดสา0ร#บบานน!8 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดในส,"งท!"
0#วใจค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิรารถนาจร,งๆ
จอ0นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพดก#บแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述กบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น “ผม่ได้รวมอยปิรารถนาใ 0 ว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8สาม่ได้รวมอยารถเ0<นส,"งน!8 ม่ได้รวมอย#นจะ
เปิ.นพระพรสา0ร#บเ>อจร,งๆ แตส,"งท!ผ
" ม่ได้รวมอยปิรารถนาจร,งๆวาเ>อสาม่ได้รวมอยารถเ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเอง ม่ได้รวมอย#นโออา
กวาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ>อสม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรไดร#บม่ได้รวมอย#น!”
อยางรวดเร<ว ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาท!"โบสถย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งเด,นม่ได้รวมอย1ง0นาสออฟฟสเพ3"อท!"จะวางดอกก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบใ0ว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแทบจะทนไม่ได้รวมอยไ0วท!"จะบอกเ>อในส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<น
เม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยาถ:ง ว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8อยใน2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาพ#กฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจ:งวางดอกไม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบ#นท:กรายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยด เ>อโทร0าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นใน
ภาย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเส!ยงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อท#8งน8าตา เ>อบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อตองการท!"จะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟอยางร1นแรงแต
ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยสาม่ได้รวมอยารถจายได พระเจาทรงเม่ได้รวมอยตตาจ#ดเตร!ยม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 วาม่ได้รวมอย แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกใจท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอยสา0ร#บสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
ท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวก<ใ0ว,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก!8รเร3"องเก!"ยวก#บม่ได้รวมอย#น ม่ได้รวมอย#นเปิ.นพระพรสา0ร#บเ>ออยางม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นทาใ0พ,เศษ
ม่ได้รวมอยากย,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ด#งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ23"อวาน!"เปิ.นวาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนไทนแรกโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ขอคว มจ้า – โลกคือเงาขอ กวคก- 26 มนำ คม 2007
“สองสาม่ได้รวมอยนาท!แรกท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก!"ยวก#บน,ม่ได้รวมอย,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสาม่ได้รวมอย!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น จอ0น (0ร3อจอ0นน!"ตาม่ได้รวมอยท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร!ยก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า) ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไตรตรองม่ได้รวมอย#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดก#บต#วเองวาถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนบ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยด0ร3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนโบวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"ง ม่ได้รวมอย#น
จะทาใ0เปิ.นการจาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดท#นท!เพราะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนท#8งสองอยางไดเปิ.นอยางด! จากน#8นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<ตระ0น#กโดยจ,ต
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตองการท!"จะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟอยเสม่ได้รวมอยอ ในปิE0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย#กจะดการแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#นกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟทางท!ว!
อานบทค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเก!"ยวก#บม่ได้รวมอย#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะย#งม่ได้รวมอย!งานนอกเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาก#บบร,ษ#ทจ#ด0ากอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟ จอ0นน!"ไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นผม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
รม่ได้รวมอยากเก!"ยวก#บเกม่ได้รวมอยส เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบอกวา “ส#กว#น0น:"งผม่ได้รวมอยจะไปิเร!ยนกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟ” แตการเง,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถจายได
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดวยเ0ต1น!8ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยทาใ0PDนน#8นเปิ.นจร,งกอนเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเส!ย2!ว,ต
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรองไ00ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบงปิDนเร3"องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจวาจอ0นน!"ไดร#บตาม่ได้รวมอย0#วใจ
ปิรารถนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟแตแม่ได้รวมอยกระท#"งม่ได้รวมอย!สนาม่ได้รวมอยกอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการฟขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง พระเจาทรงด!ยอด
เย!"ยม่ได้รวมอยท!"อน1ญาตใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดรเก!"ยวก#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงม่ได้รวมอยอบใ0จอ0นน!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเก!"ยวก#บบานอ#นสวยงาม่ได้รวมอยท!"
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอาศ#ยอยเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญดอกก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบท!"วางไวใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นการจาจอ0นน!"ไดใน 'ท#นท!' เพราะวาเม่ได้รวมอย3"อไ0รก<ตาม่ได้รวมอยท!"
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า93อ
8 ดอกไม่ได้รวมอยใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ม่ได้รวมอย#กจะเปิ.น 'อเม่ได้รวมอยรก
, #นบ,วต!8' (ตนก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบในอเม่ได้รวมอยร,กาท!"ม่ได้รวมอย!ดอกส!แดงเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ)
กานยาว แทนท!"จะเปิ.น0น:"งโ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ส,บเอ<ดดอกเพราะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบอกวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นอเม่ได้รวมอยร,ก#นบ,วต!8ท!"ส,บ

สอง! ม่ได้รวมอย#นทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นทวม่ได้รวมอยทนท!"ไดร#บดอกก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8น เพราะไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตเปิ.น
ว#นวาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนไทนแตเพราะเปิ.นว#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รบรอบ0น:"งปิEขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเส!ย2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสาม่ได้รวมอย!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อว#นท!" 12 ก1ม่ได้รวมอยภาพ#น>
พระเจารวาม่ได้รวมอย#นจะสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยางไรท!"ไดย,นจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งเปิ.นท!"ร#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอย
ถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอย ม่ได้รวมอย#น2วยใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตระ0น#กวา2!ว,ตไม่ได้รวมอย0ย1ดท!"จะม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยเม่ได้รวมอย3"อเราจากท!"น!"ไปิ; ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเพ!ยงการเร,"ม่ได้รวมอยตนใน
สวนท!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ต”!
บททส, ต2อเนำ(อง
ทซึ้ง - อาศัยอยู่ใ ฟ รในำสวรรค
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสา0ร#บแพทร,เ2!ย สว!ต,8ง เก!"ยวก#บสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ เจอราลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการด สว!ต,8ง ผ9:ง" ไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ว#นท!" 12
ส,ง0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย 2005
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย1งก#บการทาการว,จ#ยบางอยางเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"เราไดร#บโทรศ#พทจากโบสถเพ3"อดวาถาเราจะทา
อา0ารกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว#นสา0ร#บงานศพสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ทางานร#บใ2อยในเร3อนจาเปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิE เราตกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<ดาเน,นการตอไปิใ0เรา ว#นท!" เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจานวนแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述กท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าดไว เย<นน#8นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราเตร!ยม่ได้รวมอยท!"จะทา
รายการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราสา0ร#บอา0ารกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว#น พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?เร,ม่ได้รวมอย
" พดก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น “เจาตองใส21ดสไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแอฟร,ก#น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ2รปิปิDgนส#ตว9าฟาร!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแม่ได้รวมอยเจาในการตกแตงดวย”
น!"เปิ.นส,"งใ0ม่ได้รวมอยพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยถาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากอน “ทาไม่ได้รวมอย” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถาม่ได้รวมอย? “เพราะวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าร#กส#ตวปิ€าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นจะ
เปิ.นพระพรแกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า นอกจากน#8นเราตองการเจาใ0เอารองเทาจาก#วรส!ทองออกจากต
เส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0พวกม่ได้รวมอย#นแกภรรยาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า บอกเ>อวาพวกม่ได้รวมอย#นจะเปิ.นส,"งเต3อนถ:งส,"งท!"เราใ0แกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า”
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก3อบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยเก!"ยวก#บรองเทาเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8น
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิระท#บใจท!"938อพวกม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอยาเม่ได้รวมอย3"อ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEกอน แตไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยใสพวกม่ได้รวมอย#น ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!ส!ดาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!ทอง
ก#บสไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสนแบบเตาร!ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรองเทาแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างเปิ.นจาก#วรส!ทองยาว0าน,8ว ถ:งแม่ได้รวมอยวาพวกม่ได้รวมอย#น
จะด0ร0รา จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวพวกม่ได้รวมอย#นก<ไม่ได้รวมอยใ2สไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจ:งวางกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บใสในกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเก<บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า0,8งไปิ ม่ได้รวมอย#นฟDงด
โง จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสงส#ยวาพวกม่ได้รวมอย#นจะพอด!ก#บเ>อ พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?ทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย#"นใจวาพวกม่ได้รวมอย#นจะพอด!
ท#นท!ท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเด,นไปิท!"ตเส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกสงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท#นท! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยตกใจเพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยก#บ
การเด,นทาง 'ท#นท!' เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ผานม่ได้รวมอยา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรท#นท!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างนอกท!"พ#กบนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสว!ต!8ง ทต
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตน0น:"งพาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#บรถทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"สวยงาม่ได้รวมอย9:"งเร!ยงรายท#8งสองดานดวยพ#น>1ไม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตรอน
ดอกไม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตนปิาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述วด บานสอง2#8นทาไดอยางงดงาม่ได้รวมอย แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2#8นสงปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 20 ฟ1ต ม่ได้รวมอยร! ะเบ!ยงตาม่ได้รวมอย2#8น
สองเพ3"อวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถออกม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,นก#บท,วท#ศนในท!"ด,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเด,นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ส#งเกตเ0<นวา0างไปิสองสาม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาม่ได้รวมอย!ส,งโตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องส#ตวบาง2น,ดนอนอย พวกม่ได้รวมอย#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนอยใน0ญา
ท!"ดเ0ม่ได้รวมอย3อนม่ได้รวมอย#นนาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาจากแอฟร,กา แทท!จ
" ร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวสนาม่ได้รวมอยรอบๆบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท#8ง0ม่ได้รวมอยดดเ0ม่ได้รวมอย3อนเปิ.นส,"งท!"
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#งจะเ0<นไดถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยท!"9าฟาร!! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเ0<นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดย,นส#ตวอ3"นๆในบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกจ#ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ด
เม่ได้รวมอย3"อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสบานฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:งท#นท!ดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสงางาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า0องโถง แทนโต…ะไม่ได้รวมอยดาแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งส!
ดาก#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบทอง (ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแนใจวาเปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแท) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการออกแบบ ผน#งม่ได้รวมอย!ภาพจ,ตรกรรม่ได้รวมอยPาผน#งท!"สวยงาม่ได้รวมอย
-ท1กภาพเปิ.นสไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแอฟร,ก#น ไฟเ2,งเท!ยนบนกาแพงเต<ม่ได้รวมอยไปิท#8ง0องก#บเร3องแสงส!ทองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสงเสร,ม่ได้รวมอยท1กๆ
ภาพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นผานลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยาท!"0องโถง ออกจา0องโถงน!8ม่ได้รวมอย!0องท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กกวา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย0อง อาจใ2สา0ร#บการทา
สม่ได้รวมอยา>,เฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ 'สวนต#ว' การอ>,ษฐาน0ร3อเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผอนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายก#บผเย!"ยม่ได้รวมอยเย!ยนกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆ 0อง
ท#8ง0ม่ได้รวมอยดม่ได้รวมอย!การพ,ม่ได้รวมอยพสไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเส3อดาว0ร3อม่ได้รวมอยาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายบนเบาะเฟอรน,เจอร ส,"ง0น:"งท!"ย3"นออกม่ได้รวมอยางดงาม่ได้รวมอย ส!ม่ได้รวมอยวงเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ม่ได้รวมอย
ใ2ก#บอ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเสร,ม่ได้รวมอยเ2น 0ม่ได้รวมอยอนอ,ง 0ม่ได้รวมอยอนวางพ38น ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอผาม่ได้รวมอยาน 0ร3อผาม่ได้รวมอยานท!"0นาตางสง
0องท!"โดดเดนท!"ส1ดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นผานเปิ.น0องกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในใจกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0องเปิ.นโต…ะไม่ได้รวมอยดาแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งท!"
สวยงาม่ได้รวมอยต#ว0น:"ง ก:"งกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโต…ะม่ได้รวมอย!0ม่ได้รวมอยอนสวยงาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญอยสองใบ9:"งม่ได้รวมอย!ม่ได้รวมอยงก1@แพรวพราวระย,บระย#บ
สองอ#นวางอย ท1กๆเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย1ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเพ2รพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยท1กๆเม่ได้รวมอย<ดสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พวกม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!รปิแบบท!"แตกตางก#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
รท#นท!วาน#"นเปิ.นม่ได้รวมอยงก1@ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง 'ผ2นะจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส' 9:ง" พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตส#ญญาก#บท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถ:งผท!"ย#งไม่ได้รวมอยไดร#บ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2นะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใ0สอาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาจ#กรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา พวกม่ได้รวมอย#นสองสวางย#งไง ม่ได้รวมอย#นสองสวางไปิท#"วท#8ง
0อง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะต3"นเตนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดไ0นท!"รวาว#น0น:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<จะม่ได้รวมอย!อ#น0น:"งเ0ม่ได้รวมอย3อนก#น
ท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0องโถง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสว!ต,8ง (ถ:งแม่ได้รวมอยวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยากอน ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรท#นท!วาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า)
กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ยส1ภาพบ1ร1ษ0น1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งม่ได้รวมอย!ผม่ได้รวมอยส!บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอนด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถไดย,นเส!ยงเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงท!"ม่ได้รวมอย!2!ว,ต2!วาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเส!ยง
0#วเราะม่ได้รวมอยาจาก0องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญท!"ปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0องโถง ม่ได้รวมอย#นเปิ.นงานเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า 9:ง"
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไดร#บเม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งแรก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นส1ภาพบ1รษ
1 เร!ยกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสว!ต,8ง '0#ว0นา' ท#นท!ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"
พาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยาบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวา 'น#"นเปิ.น23"อท!"พระบ,ดาเร!ยกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า'

ม่ได้รวมอย#นอ>,บายวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รในสายพระเนตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา เส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสว!ต,8งดเ0ม่ได้รวมอย3อนส,"งท!"0#ว
0นาแอฟร,ก#นท!"ร"ารวยนาจะใส เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง0#วเราะอยตอนน!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะต3"นเตนม่ได้รวมอยากๆ
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถเ0<นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยไดย,นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บอน1ญาตใ0ไดย,นการสนทนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพดวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิรารถนาท!"จะสาม่ได้รวมอยารถบอกแพทร,เ2!ยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการากอนไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเส!ยใจท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจากม่ได้รวมอยาอยาง
กระท#น0#น เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งตองการบอกเ>อใ0รดวยวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดย,นท1กส,"งท1กอยางท!"เ>อพดก#บขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述านอน
น,"งๆอย เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิรารถนาใ0เ>อเ0<นส,"งท!"พระเจาไดอวยพรใ0ก#บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะอ>,ษฐานตอไปิเพ3"อ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอ#นส#8น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งการสนทนาน#8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดาเน,นตอไปิก#บแผนการ
สา0ร#บอา0ารกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว#น
ว#นตอม่ได้รวมอยาเราตกแตงสา0ร#บอา0ารกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว#นตาม่ได้รวมอยท!"พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,ก
? าก#บใ0ทา เราใ2รปิปิDgน
ส#ตวปิ€าท!"สวยงาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เท!ยน เนนส!ดาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!ทอง ผาปิยาวกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางโต…ะพ,ม่ได้รวมอยพรปิเส3อดาวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพฤษ2าต,
สไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแอฟร,กาก#บตนปิาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆบางสวน ในการเส,รฟอา0าร เราใ221ด2อนกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางเปิ.นเง,นต#กเส,รฟ จาน
ต38นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญท!"เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ จานจ!น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผาปิโต…ะเปิ.นผา9าต,น ภาพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0อง0ร0ราม่ได้รวมอยาก
เม่ได้รวมอย3"องานศพผานไปิ แขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述กเ0ร3"อเร,"ม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยา ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะปิระท#บใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเม่ได้รวมอย3"อแพทร,เ2!ยม่ได้รวมอยาถ:ง เ>อ
ม่ได้รวมอยองอยางตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:ง เ>อม่ได้รวมอยอง0าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะถาม่ได้รวมอยวาเรารไดอยางไรท!"รจ#กตกแตงดวยสไตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะน#8นอยางท!"สาม่ได้รวมอย!
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อร#ก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพาเ>อออกม่ได้รวมอยาจากแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述กเ0ร3"ออ3"นๆเพ3"อท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ยก#บเ>อไดเปิ.นการสวนต#ว ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร,"ม่ได้รวมอย
ดวยการถาม่ได้รวมอยเ>อวาทาไม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า2อบรปิแบบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง 'ส#ตวปิ€า' ม่ได้รวมอยาก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกเ>อวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาบางท!เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสะสม่ได้รวมอย
ส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องจากแอฟร,กา 0ร3อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นพบ 'แกนแท' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ส,"งท!"เ>อกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวตอไปิทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตกตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:ง!
พรอม่ได้รวมอยท#8งน8าตาในตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ เ>อกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาววา “ท#8ง2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตองการไปิแอฟร,ก#น9าฟาร!
แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยจะไปิ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ววาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะถกส#ตวปิ€าก,นด#งน#8นท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถาม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกวาไม่ได้รวมอย”
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกเ>อตอไปิว,>!ท!"พระเจาพาเ>อไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว,>!ท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แสดงใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสาม่ได้รวมอย!
เ>อท!"ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นในทาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องส#ตวปิ€าอน1ร#กษ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแบงปิDนเก!"ยวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสวยงาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ฤ0าสนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพดเก!"ยวก#บเ>อ เ>อรส:กทวม่ได้รวมอยทนดวยส,"งน!8ท#8ง0ม่ได้รวมอยด แตต38นต#นม่ได้รวมอยากก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยด!
งาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา เ>อร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญรองเทาจาก#วรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ แนนอนเ>อสวม่ได้รวมอยใสม่ได้รวมอย#นไดอยางเ0ม่ได้รวมอยาะเ0ม่ได้รวมอย<ง 2!ว,ต
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอด2!ว,ต
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสวนต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแพทร,เ9!ย:
“ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตกใจม่ได้รวมอยากเม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเด,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในงานเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงอา0ารกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว#นงานศพ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0<นการตกแตง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ถาม่ได้รวมอย “ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รทาส,"งน!8? ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการรใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รทาส,"งน!8” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถก2!8ไปิท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะถาม่ได้รวมอยวา “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรไดอยางไร? ทาไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ใ2การตกแตงแบบแอฟร,ก#น?”
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<อ>,บายว,>!ท!"พระเจาพาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กส,"งท1กอยางท!"น#"นเก!"ยวก#บบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพดเปิ.นจร,งถ:งแม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยพบฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0ร3อ
สาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เจอราลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการด
สวนท!"ตรงใจฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจร,งๆก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบอกวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอาศ#ยอยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ฤ0าสนบนเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ตสงวนแอฟร,ก#น ท!"
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสวม่ได้รวมอยเส38อผา '0ร0รา' แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระเจาเร!ยกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวา “0#ว0นา” ส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อ
3 วาสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง
ร#กแอฟร,กา ม่ได้รวมอย#นเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"กองท#พเร3อสงเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิแอฟร,กาสาม่ได้รวมอยส#ปิดา0 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นพ38นเม่ได้รวมอย3องท!"น#"นพ#ฒนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ส#ม่ได้รวมอยพ#น>อยางแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งแกรงก#บเจอราลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการดไดอยางรวดเร<ว (เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าร#กผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยตองการใ0เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจากม่ได้รวมอยา พวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าออนวอนใ0เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรจะเปิ.นกษ#ตร,ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตองจากพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยา แต
ส#ญญาจะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ
# ม่ได้รวมอยาในว#น0น:"ง เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งน#8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ยเก!"ยวก#บการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิเจอผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
น#8น แตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<เส!ย2!ว,ตอยางไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#ง
พระเจาทรงด!ม่ได้รวมอยากก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"เปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บใ2พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะอยบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก สาม่ได้รวมอย!
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก!"ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องก#บงานร#บใ2ในเร3อนจา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายปิEแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#กท!"จะไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแบงปิDนก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
0ว#ง รางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอะไรอยางน!8ท!"พระเจาทรงม่ได้รวมอยอบใ0!
เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสาม่ได้รวมอยารถอยอยาง0#ว0นาจร,งๆ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.นพระพรแกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท1กว#นท!"ไดรเร3"อง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง2!ว,ตต#วเองเม่ได้รวมอย3"อรวาสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นจร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เราร#กย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งจาเราได ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรท!"จะใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
0ว#งแกเราเทาน#8น แตเราสาม่ได้รวมอยารถรวาเราจะไดร#บรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสา0ร#บส,"งท!"เราทาเพ3"อพระเจา”
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•

อ!ก0น:"งการเด,นทางท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอยไปิสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บอน1ญาตใ0เท!"ยว2ม่ได้รวมอยสถานท!"ท!"นา
ม่ได้รวมอย0#ศจรรยท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเร!ยกวาปิระตใ0ญ สถานท!"น!8เปิ.นท!"ท#"วท#8งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยาเพ3"อดโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ม่ได้รวมอย!ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ปิราก@ต#วเ2นเด!ยวก#บผถกไถ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยใ0ญโตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสถานท!"ทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถเ0<นแม่ได้รวมอยแต
จ1ดส,8นส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องกาแพง อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!บางแถวใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก#บท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเด,นอยน#8นดจะสงปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 60 ฟ1ต ราย
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการตกแตงตองทาโดย2างPEม่ได้รวมอย3อผเ2!"ยว2าญ
ในท!"ส1ดเราก<เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการต#วปิระตใ0ญเอง9:"งงดงาม่ได้รวมอย ม่ได้รวมอย#นดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเด,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง
ม่ได้รวมอยองดเ0น3อระเบ!ยง การแกะสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กท!"อยบนราวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเสาม่ได้รวมอย!รายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดท!"ปิระณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส!ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นยอดเย!"ยม่ได้รวมอยท!"จะ
ส#ม่ได้รวมอยผ#ส บรรยากาศภายในบรรจ1ดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยต3"นเตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเต<ม่ได้รวมอยไปิดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:กนาเกรง
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย แสงภายในโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รงสรางถกทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างออนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง เพ3"อใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสนใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสถกด:งไปิท!"ปิระตใ0ญ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยถกรบกวน เ2นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยท!"การทรงสถ,ตยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาทวม่ได้รวมอยทนท1กส,"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น ส,"งน!8
ทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กทวม่ได้รวมอยทน แตบางท!น#"นเปิ.นเพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยใ2ผอาศ#ยถาวร ม่ได้รวมอย#นเปิ.นการยากเสม่ได้รวมอยอท!"จะม่ได้รวมอย1งเนนไปิ
ท!"ส,"ง0น:"งท!"อยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เพราะวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก#บส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"น0อม่ได้รวมอยเสม่ได้รวมอยอ
เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นพรอม่ได้รวมอยก#นก#บดนตร!ท!"ส1ดจะพรรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาได ม่ได้รวมอย#นปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1กเราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถทาไดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเร,"ม่ได้รวมอย
ปิระกาศค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยด!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นสวม่ได้รวมอยใสเส38อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า 21ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยเปิ.นส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวส1กใส แตเส38อผาแตกตางก#น
อยางม่ได้รวมอยาก พวกม่ได้รวมอย#นไดร#บการออกแบบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระด#บตาม่ได้รวมอยระด#บรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการร#บใ2พระเจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
บาง21ดเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#"งม่ได้รวมอยากท!"สาม่ได้รวมอยารถแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述วนไวใน0อศ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการปิTได
น!"เปิ.น0น:"งในสถานท!"ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"9ง:" ม่ได้รวมอย!การเร!ยก
รองใ0ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาแตงต#วเ0ม่ได้รวมอย3อนก#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กวาม่ได้รวมอย#นสงเสร,ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรส:กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอย#ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!ทาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
น#8นท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ม่ได้รวมอยาด อ>,ษฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งใจค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก
ม่ได้รวมอย#นนาต3"นเตนอยางย,"งท!"ไดอยท!"น#"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยจะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยการแสดงออกถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กออกทาง
ส!0นา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยย,นด! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2#ย2นะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นบนใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดร#บอน1ญาตใ0
เ0<นเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญใน2!ว,ตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า อยางเ2น การแตงงาน การเก,ด การเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
โดยเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะอยางย,"งเม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ายอม่ได้รวมอยร#บพระเย9เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พระเจาด!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดไ0นท!"
จะอวยพระพรใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพ3"อท!"วาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งสาม่ได้รวมอยารถเปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ท,8งไวบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งพ,งไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นา กระ9,บกระ9าบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแสดงทาทางใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ม่ได้รวมอยาดดวย
ก#นก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายรอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นปิราก@ต#วในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอย แตท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0<นบางส,"งท!"แตกตางก#น
ม่ได้รวมอย#นเปิ.น0น:"งในส,"งม่ได้รวมอย0#ศจรรยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 - ท!"ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
! วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถท!"ใ0ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไดเ0<นเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเองบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกท#8ง0ม่ได้รวมอยดในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#น! ม่ได้รวมอย#นจะเปิ.นการสนทนาตาม่ได้รวมอยปิกต,จนกวาจะม่ได้รวมอย!บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกได
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายม่ได้รวมอยาเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สเต!ยน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากน#8นก<ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยย,นด!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองอยางกระต3อร3อรน ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจะแสดงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ย,นด!ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กไดม่ได้รวมอยาเ23"อในพระเย9ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต ม่ได้รวมอย#นเปิ.นส,"งท!"ต3"นเตนท!"ส1ดท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ท!"ปิระตใ0ญ
เ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ต3"นเตนอ!กเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0น:"งก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ร#กม่ได้รวมอยาบานท!"สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ท#นท!ท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตระ0น#ก
น#8น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<อยระ0วางทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述งก#นออกม่ได้รวมอยาท!"ปิระตเพ3"อท#กทายพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากท!"ดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาจะปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0น:"ง2#"วโม่ได้รวมอยง (เปิ.นเร3อ
" งยากม่ได้รวมอยากท!"จะต#ดส,นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาตาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยาตรฐาน
โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก) ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิย#งโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกท#นท! ม่ได้รวมอย#นเก3อบเปิ.นไปิไม่ได้รวมอยไดท!"จะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิส0นาท!"ต าม่ได้รวมอย 'ปิกต,' บนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก#บบางส,"งท!" เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,อยางปิระตใ0ญ ม่ได้รวมอย#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวในพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภ!รในv!บร
12:1 ท!"9ง:" พดเก!"ยวก#บ 'เม่ได้รวมอยฆอ#นย,"งใ0ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเปิ.นพยาน' จาไววาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะน!8เราถกจ#บตาม่ได้รวมอยองเสม่ได้รวมอยอ!

บททหก
หนำ ของเดBก - สถ นำร+บเล-ยงเดBกแห2งสวรรค
บทน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างนาม่ได้รวมอยา9:"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ผสม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเศรา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述เพราะวาน#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส,"งท!"เด<กทารกเปิ.นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถกเก<บไวในสถานท!"0น:"งท!"สวยท!"ส1ดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเศราโศกเพราะม่ได้รวมอย#น
เปิ.นสถานท!"0น:"งท!"ม่ได้รวมอย!ปิระ2ากรม่ได้รวมอยากท!"ส1ดในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส>1รก,จค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,น,กทาแทง 40 กวาปิEท!"ผานม่ได้รวมอยา เรา
ท#8ง0ม่ได้รวมอยดสาม่ได้รวมอยารถอ>,บายไดอยางไรสา0ร#บการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ม่ได้รวมอยเ0งจานวนม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเด<กทารกเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 ? พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
เปิ.น2!ว,ตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถกกวาดไวภายใตพรม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการจดจาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อ!กตอไปิ สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก!"2!ว,ตท!"ถกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ!กเปิ.น
2,8นๆ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารเพราะวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!เด<กทารกท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"น#"น! ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ส#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"สญ0ายเ0ร3อถกทอดท,8ง
โดยพระบ,ดาแ0งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา
เพ!ยงเพราะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาอ#นย,"งใ0ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตเทาน#8นท!"ม่ได้รวมอย!การใ0
อภ#ยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการร#กษาท!"ใ2ไดสา0ร#บบาปิน!8 แม่ได้รวมอยแตเด<กๆ เม่ได้รวมอย3"อเต,บโตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นถ:งอาย1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเด<กว#ย0#ดเด,น ตองผาน
พ,>!ท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าร#บพระเย9แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0อภ#ยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เอา2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ใ2 พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารจ#กวาใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเปิ.นพอแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
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:8 ก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาถ:งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งแรก พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจ
วาทาไม่ได้รวมอยพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเปิ.นท!"ตองการ แตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<ใ0อภ#ย
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จากน#8นสารภาพบาปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอยารจ#กพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสาม่ได้รวมอยารถไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ดวยเ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8เพ!ยงอยางเด!ยว โอกาส
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"สองท!"ไดกอดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในออม่ได้รวมอยแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงดดวยต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเอง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยตองการ
ท!"จะสาม่ได้รวมอยารถไปิใ0ถ:งท!"น#"น0ร3อ? 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
จะไดพบก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ท!"ไดเPCาม่ได้รวมอยองดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า (ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง
0น:"งถกทาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด!;ยวน!8ไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บสสภาพเด,ม่ได้รวมอย)
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เต,บโตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
ส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"สม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส!
พระเจาปิรารถนาการฟ{gนฟน!8ในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว
ภาพปิระกอบแรกเปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 รา0ม่ได้รวมอย! แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
เด<กทารก23"อพร!เ2!"ยสผ9:"งแทงในปิE 2006 พอแม่ได้รวมอยตองการ
เด<กทารก0ญ,งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน!8อยางม่ได้รวมอยาก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว#น0น:"งเ>อจะไดร#บการ
สงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3นใ0ก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เพราะวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดตอนร#บพระเย9
เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว เ>อจะไดร#บการ
ปิรนน,บ#ต,อยางก#บเจา0ญ,งจนถ:งการม่ได้รวมอยาถ:งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า จะม่ได้รวมอย!ผ0ญ,งปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ไม่ได้รวมอยรวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
แทงลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก เพราะวาม่ได้รวมอย#นเปิ.นการต#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รรภระยะแรกม่ได้รวมอยาก จะ
ตกใจส#กเทาไรเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาถ:งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพบวาม่ได้รวมอย! '0!บ0อ'
เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆรอพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอย
ส,"งอานวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสะดวกท!"ทารกเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ไดร#บการ
ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ สวยงาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากๆ ม่ได้รวมอย!เพดานโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งท!"ม่ได้รวมอย!2องเปิดดานบน9:"ง
ทาใ00องถกอาบในการเร3องแสงท!"อบอ1นอยางด!เย!"ยม่ได้รวมอย
ดอกไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!การเจร,ญเต,บโตออกจากผน#งโดยตรงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะนกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
เกาะบนก,"งไม่ได้รวมอยเพ3"อรองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงสา0ร#บเด<กทารก 'เต!ยง' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทารกม่ได้รวมอย!
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อก0อยทะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"สวยงาม่ได้รวมอยท!"ออกม่ได้รวมอยาจากโพรงบนกาแพง
23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทารกท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถกแกะอยในผน#งเ0น3อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ปิระด#บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงบนร,บบ,8น
นาร#กถาเปิ.นเด<กผ0ญ,ง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ภม่ได้รวมอย,ฐานถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นเด<กผ2าย
ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!เด<กทารกในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะย#งไม่ได้รวมอยไดต#8ง23"อ ไดโปิรดต#8ง23"อเส!ย ไม่ได้รวมอย
เพ!ยงแตม่ได้รวมอย#นแสดงสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสยอม่ได้รวมอยร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจร,งท!"วาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกนอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!
2!ว,ตท!"น#"น แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0วงใยเพ!ยงพอท!"ใ023"อ
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บางตนปิราก@วาเปิ.นเพศ2ายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางเปิ.นเพศ0ญ,ง
แตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท#8ง0ม่ได้รวมอยดสวม่ได้รวมอย21ดส!งา2างออนก#บสายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าดเอวส!9!ด พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
กอดเด<ก 'เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆ' (บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยาวเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น,8ว) ในP€าม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ใ0ญกวาพ,งก#บอกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงใ0
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย0ายใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสนอยๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า แม่ได้รวมอยวาเด<กเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<ก พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแตกตางกวาเด<กทารกท!"น!"
เพราะวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยจาเปิ.นตองนอน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพ#กผอนแตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวในการ 'รจ#ก' 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆส,"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสาม่ได้รวมอยารถส3"อสาร พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถกเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงดในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอ#นสม่ได้รวมอยบรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแบบ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述เปิ.นสวน0น:"งโดยอ#ตโนม่ได้รวมอย#ต,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย#นเปิ.นสถานท!"ท!"สวยท!"ส1ด เต<ม่ได้รวมอย
ไปิดวยส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ใบ0นานอยๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสะทอนใ0เ0<นถ:งพระส,ร,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
จะรจ#กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยางท!"เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรรจ#กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ม่ได้รวมอย!สถานท!"อ3"นๆในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สา0ร#บเด<ก0#ดเด,นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด<กๆท!"ม่ได้รวมอย!อาย1ม่ได้รวมอยากกวาท!"9:"งพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสาม่ได้รวมอยารถเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร!ยน สถานท!"0น:"งใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนเกม่ได้รวมอยสก#บส#ตวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจร,งๆลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"นไถลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงบนสายร1ง บางภม่ได้รวมอยท
, #ศนในบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเด<กจะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายก#บสวนตางๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ด#งน#8นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะอยในสภาพแวดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ปิร#บต#วเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก#บการม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#นเปิ.นส,"งท!"สน1กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะนาต3"นเตนท!"เปิ.นเด<กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอาศ#ยอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
จะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!การปิ@,เส> ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิ€วย0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโดดเด!"ยวใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า สม่ได้รวมอยา2,กใน
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วม่ได้รวมอยาดพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในท!"ส1ด เม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าโตพอจะถกสงไปิท!"บานก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพ3"อรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยการ
ม่ได้รวมอยาถ:งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพอแม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า กร1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาใ0แนใจวาไดทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"เ0ม่ได้รวมอยาะสม่ได้รวมอยก#บ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอย!

บททเจ้า – โลกคือเงาขอด
B
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ของเร
น!"อาจจะเปิ.นบท0น:"งท!"นาปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจม่ได้รวมอยากท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0น#งส3อ เพราะวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยแม่ได้รวมอยแตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#งท!"จะ
ไดพบสถานท!"ใดๆด#งตอไปิน!8ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ส,"งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8สวนใ0ญจะเก,นจ,นตนาการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราวาม่ได้รวมอย!อยจร,งท!"น#"น
แม่ได้รวมอยวาเราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#งวาพระเจาจระสรางส,"งตางๆเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาววา... ถาเรา
ปิEต,ย,นด!ในพระเยโvวา0แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะปิระทานตาม่ได้รวมอยใจปิรารถนาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทาน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสน1กสนานจะม่ได้รวมอย!อย
ท!"0น:"งในรายการน#8นอยางแนนอน เน3"องจากพระเจาเปิ.นพระผสรางย,"งใ0ญท!"ส1ด พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"จะ
ทาอยางน#8น ทรงสรางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสน1กสนานใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะอ>,บายส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยสถานท!"
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8
เดอะร+ช
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแบงปิDนต#8งแตตนในบทท!"ส!"เก!"ยวก#บสวนสน1กท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พระเจาพาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นม่ได้รวมอยอรร,ส9าก#บทวดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ภาพรางท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นทาเปิ.นอยางงายๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยไดแสดงใ0เ0<นปิระตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาด
ใ0ญโตท!"ตอนร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสวนสน1ก พวกม่ได้รวมอย#นเปิดอยเสม่ได้รวมอยอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยไดใ2ม่ได้รวมอยาตรการร#กษาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดภ#ยใดๆ
เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยางส,8นเ2,งท!"จะม่ได้รวมอย! 'การร#กษาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดภ#ย' 2น,ดใดๆบนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! โม่ได้รวมอยย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!
อ#นตรายใดๆจากใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รก<ตาม่ได้รวมอยท!"จะทาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องใดๆ ปิระตถกใ2เปิ.นเพ!ยง 'จ1ดส#งเกต' เพ3"อแสดงใ0เ0<น
ทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสวนสน1ก ปิระต0ร0ราม่ได้รวมอยาก เปิ.นทองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตกแตงดวยส!ม่ได้รวมอยวง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสงอยท!"ปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 20 ฟ1ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ทาแนวท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างดวยดอกไม่ได้รวมอยท!"สวยงาม่ได้รวมอยท!"ส1ดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ0<นม่ได้รวมอยา ดอกไม่ได้รวมอยก<ย#งม่ได้รวมอย!การเต,บโตดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
เสนทางท!"นาไปิสปิระต บนทองฟCาเ0น3อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นส!ฟCาออนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!ร,8วลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส!พ!2แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!ทองพาดผานม่ได้รวมอย#น
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเด,นตาม่ได้รวมอยทางเด,น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นทวม่ได้รวมอยทนอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งก#บปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย,ต,เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,น!8 แสงด
เ0ม่ได้รวมอย3อนวาจะม่ได้รวมอยาจากท1กท!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กอยาง ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เงา! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาน#"นฟDงดไม่ได้รวมอยนาเ23"อ แตม่ได้รวมอย#นเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจร,ง – ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!
เงาในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 นอกจากน!8ย#งเปิ.นไปิไม่ได้รวมอยไดท!"ไปิท!"ใดๆโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!เส!ยงดนตร! ท#นใดก< 'ปิราก@' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาจากบาง
ท!"ใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการๆ ใ2ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกวา 'ปิราก@ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ' เพราะวา เส!ยงดนตร!เปิ.นม่ได้รวมอยากกวาแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เส!ยง ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!ส! บางท!ในรปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ร,บบ,8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางท!รบ
, บ,น
8 เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นแม่ได้รวมอยจะม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเส!ยงดนตร!กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนอย การนม่ได้รวมอย#สการเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นอยางตอ
เน3"องในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารวม่ได้รวมอยไดถาปิรารถนาจะทาเ2นน#8น ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผถกไถ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารวม่ได้รวมอยดวยก#น ม่ได้รวมอย#นยากท!"จะตานทานการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทานองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงท!"สวยงาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ม่ได้รวมอย#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอย
อยเ0น3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสระ0วางทางส0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก การนม่ได้รวมอย#สการท#8ง0ม่ได้รวมอยดไปิท!"น#"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"น0อม่ได้รวมอย '0วาน' ส
พระบ,ดา ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!ต#วตนท!"ส#ม่ได้รวมอยผ#สไดจร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งก<นากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"น0อม่ได้รวมอย0วาน0ร3อ0อม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ1นบางอยางไปิดวยก#น
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งไปิตาม่ได้รวมอยทางท!"ม่ได้รวมอย1งสปิระต ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถไดย,นผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท#8ง0#วเราะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกร!ดรอง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#ง
สาม่ได้รวมอยารถไดย,นเส!ยง0ว3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรถว,"งแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรถไฟเ0าะ รถบนรางม่ได้รวมอย!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องกระส1นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ดานบนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอ บางท!พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!"อยบนนวม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแสง ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
สาม่ได้รวมอยารถเ0<นการแสดงออกบนใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0#วเราะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตะโกนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆกร!ดรองจนส1ด
เส!ยงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อยางแนนอน ม่ได้รวมอย!เส!ยงดนตร!ม่ได้รวมอยาจากบางท!"ในสวนสน1ก ถ:งแม่ได้รวมอยวาม่ได้รวมอย#นด
เ0ม่ได้รวมอย3อนม่ได้รวมอยาจากท1กท!" - ม่ได้รวมอย#นยากท!"จะอ>,บาย
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเ0<นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"องเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนอ3"นๆอ!กม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยายใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในระยะ0าง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรวาสวนสน1กม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาด
ใ0ญเทาไ0ร แตดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!จ1ดส,8นส1ด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กจ#‰กจ!8ท!"เ0<นวาไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน 'ร#2' แต
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ก<สน1กก#บม่ได้รวมอย#นดวย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเก<บปิEกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยางไรไม่ได้รวมอยใ0กระพ3อเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"รถไฟ
เ0าะว,"งดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเร<วท!"นากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วม่ได้รวมอยาก เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถ:งจ1ดสงส1ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะด,"งvวบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยา ท1กๆค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นรวม่ได้รวมอยท#8ง
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยกแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเ0น3อศ!รษะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกร!ดรองตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดทางท!"ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงม่ได้รวมอยา ม่ได้รวมอย#นยอดเย!"ยม่ได้รวมอย!
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!โอกาสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการบาดเจ<บ ด#งน#8นส,"งตางๆสาม่ได้รวมอยารถเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนยายท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเร<วท!"เร<วกวาม่ได้รวมอยากในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอยบ
! าง
สวนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรถไฟเ0าะท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!รางรถไฟแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวรถ 'ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย' ไปิอ!กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0น:"ง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาม่ได้รวมอย!โอกาสม่ได้รวมอยากท!"ได
เ0<นส,"งน#8นในสวนสน1กส#ก0น:"งแ0งบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแนใจวาว#ยร1นท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาท!"น!"จะร#กท!"จะอาศ#ยอยในลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแวกน!8
ม่ได้รวมอย!ผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาในสวนสน1กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไปิท!"เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"องเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนตางๆ สวนท!"ด!ท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า
>รรม่ได้รวมอยเน!ยม่ได้รวมอย ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนบอยเทาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองการ ส!ส#นสดใสท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นบนท!"ต#8งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบนต#ว
เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอ
3" งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนเองจะทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิระท#บใจ (แนนอน ท!"บนน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยตอง0ายใจ) ม่ได้รวมอย#นทาใ0ยากท!"ไม่ได้รวมอยใ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า
ศ#พท 'ทางโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเม่ได้รวมอย3"อพดเก!"ยวก#บสถานท!"เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต, ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายสถานท!"ท!"จะ2นะรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ด!เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ศ

ก,นอา0ารอรอยๆ (กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"น0อม่ได้รวมอยจโจม่ได้รวมอยปิระสาทส#ม่ได้รวมอยผ#สขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท1กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"น#"น ) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการแสดงท!"นา
สนใจใ0ไดด ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรท!"นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ยะแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ยง ว,ตถาร0ร3อ0วาดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วในท!"ใดๆในสวนสน1ก แตอ#ศจรรย
กระต3อร3อรน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ9:"งต3"นเตนเปิ.นว,>!ท!"ด!ในการอ>,บายถ:งส,"งอ3"นๆท!"ไปิไกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเก,นจ,นตนาการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา!
0น:"งในสถานท!"เ2นน#8นเร!ยกวา “ฟลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายบาย” แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะถกออกแบบม่ได้รวมอยาเพ3"อใ0ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาพอได
เร!ยนรท!"จะบ,น ด#งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวกอน0นาน!8ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รไดร#บปิEกเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยาถ:งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แตม่ได้รวมอยส
! ถานท!"0น:"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
สาม่ได้รวมอยารถ 'บ,น' ม่ได้รวมอย#นสน1กเปิ.นอยางม่ได้รวมอยากท!"ไดดผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นโดยเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะ 'ผเร,ม่ได้รวมอย
" ตน' พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดเ0ม่ได้รวมอย3อนตองการจะเปิ.นปิE
เตอรแพน 0ร3อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดเ0ม่ได้รวมอย3อนพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งพยายาม่ได้รวมอยท!"จะ 'วายน8า' ผานไปิในอากาศ ม่ได้รวมอย!ท!"น#"งสนาม่ได้รวมอย
ก!ฬาสาม่ได้รวมอยารถใ2ไดสา0ร#บผท!"ตองการท!"จะเPCาดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# 0ร3อเพ3"อนๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย!บร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแยกตาง
0ากสา0ร#บน#กบ,นระด#บกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะระด#บกาว0นา แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดไปิท!"น#"นจนกวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดม่ได้รวมอย!การพ#ฒนา
ท#กษะน!8จร,งๆ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแนใจวาม่ได้รวมอย!0น1ม่ได้รวมอยสาว0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กท!"จะไดโอกาสท!"จะไดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองม่ได้รวมอย#น
ม่ได้รวมอย!ทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกอ3"นๆ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายทางท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอาจจะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยน0น#งส3อเก!"ยวก#บสถานท!"น!8เพ!ยงท!"เด!ยว ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอย
สาม่ได้รวมอยารถเร,ม่ได้รวมอย
" ตนแม่ได้รวมอยจะอ>,บายบางส,"งท!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อเ23"อท!"พระเจาใสไวท!"น#"นใ0พวกเราไดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,น ม่ได้รวมอย#นเปิ.น
สถานท!"ท!"สวยงาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากท!"ออกแบบโดยพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยต3"นเตนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท1กเพศท1กว#ย!
บททเจ้า – โลกคือเงาขอBด ต2อเนำ(อง
โรงภ พยนำตรแห2งคว มสมจ้า – โลกคือเงาขอรงของสวรรค
ในฤดรอนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องปิE 1996 ในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางจานอยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?พด
ก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกวา “ไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง เราตองการพาเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0เจาไดเ0<นโรงภาพยนตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ตอบดวย “ม่ได้รวมอย!โรงภาพยนตรในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดวย0ร3อ?” “ใ2” พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตอบ “เราเร!ยกพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวา 'โรงภาพยนตร
แ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสม่ได้รวมอยจร,ง' แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรเ0ม่ได้รวมอย3อนพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเก3อบจะท#นท!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอย
ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เด,นม่ได้รวมอย1ง0นาสอาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ารขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญท!"นาต3"นเตน ถ:งแม่ได้รวมอยวาม่ได้รวมอย!แสงสวางเสม่ได้รวมอยอในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แสงสวาง
ปิระเภทไฟน!ออนสองออกม่ได้รวมอยาจากต:กน!8สาม่ได้รวมอยารถเ0<นได0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายไม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ส!สดใสสวยงาม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดนตร!รวม่ได้รวมอยสม่ได้รวมอย#ย
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#"งไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการออกม่ได้รวมอยาจากสถานท!"น!8 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแตบางทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย1ง0นาไปิสทางเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโรงภาพยนตร
เก3อบท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ/0ร3อเพ3"อนๆ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดเ0ม่ได้รวมอย3อนเต<ม่ได้รวมอยไปิ
ดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแนนอนรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยท!"จะไปิด0น#ง ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!บ>ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ายต#;วเ0ม่ได้รวมอย3อนบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ด#งน#8นเราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เด,นผานปิระตเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสส,"งท!ปิ
" ราก@วาเปิ.นบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0องโถงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นดาเน,นตอไปิตาม่ได้รวมอย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วท!"ม่ได้รวมอย!สาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น พอ แม่ได้รวมอย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาว พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิระเบ!ยงทาง9าย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตาม่ได้รวมอยระยะ0างน,ด0นอย
อยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยแนใจวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะไปิไ0น ด#งน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะรออยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดวาเก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น เรา
ไดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการปิระตสองบาน9:"งปิราก@วาพาเราไปิสบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"น#"ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ก พอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวผานเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในปิระต
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8น แตท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกใจ แม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงทางระเบ!ยงตอไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ!ยงกอนท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเด,นผานปิระตสองบานดาน
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นเ>อผานเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิระตเด!"ยวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงจากเราไปิอ!กน,ด0นอย
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดอะไรม่ได้รวมอยากเก!"ยวก#บม่ได้รวมอย#น เพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย1งม่ได้รวมอยากก#บสภาพแวดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ท!"โรงภาพยนตร
ถกทาในส,"งท!"เราเร!ยกวาการตกแตงภายในท!"ท#นสม่ได้รวมอย#ย ท!"น#"งออกแบบไดยอดเย!"ยม่ได้รวมอย เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน#"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิใน
พวกม่ได้รวมอย#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว ม่ได้รวมอย#นจะพ,ม่ได้รวมอยพต#วเองเพ3"อใ0พอด!ก#บรปิรางท!"ไม่ได้รวมอย98าก#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น พวกม่ได้รวมอย#นเปิ.นท!"น#"งท!"สะดวก
สบายท!"ส1ดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยน#"งม่ได้รวมอยา ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเ0ม่ได้รวมอย3อนวา 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสบาย' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0อต#วม่ได้รวมอย#นเองรอบๆต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ส,"งท!"
แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจร,งท!"วาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเ0<นอะไรท!"ดเ0ม่ได้รวมอย3อนเปิ.น0นาจอ ท#นใดน#8นท#8งผน#งอยตรงดาน0นาเรา
โดยตรงปิราก@ท!"จะเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนเปิ.นรปิแบบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากน#8นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งตอ0นาตอตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา
ม่ได้รวมอย#นแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเพ!ยงใด แตกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะไดร#บท!"แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกย,"งกวา
ไฟท!"ดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะม่ได้รวมอยาจากแถบกวางท!"สรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างในผน#ง ถกทาใ0สลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0น#งก<เร,"ม่ได้รวมอยตน ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว
ท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตาม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาน#"งอยดาน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นโดยตรง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสงส#ยวาทาไม่ได้รวมอยแม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งไม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยารวม่ได้รวมอยก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอ!ก
เม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเร,"ม่ได้รวมอย0#วเราะอยางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างปิระ0ม่ได้รวมอยา ตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยองไปิท!"0นาจอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<ต3"นเตนท!"ไดเ0<น23"อ
0น#งผานเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยา “เดอะ9าวนออฟม่ได้รวมอย,วส,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴” (The Sound of Music) ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเร3อ
" งโปิรดเร3อ
" ง0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา เก,ดอะไรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ตอไปิอ!กน#8นทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตกตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:งจร,งๆ แทนท!"จะเปิ.นจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"แอนดร ว,"งอยบนยอดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
แตกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บเปิ.นแม่ได้รวมอย 'ท!"0ายไปิ' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตาม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยา พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตบม่ได้รวมอย3ออยางต3"นเตนใน2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาส#8นๆ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะออกเส!ยงเบาๆไปิดวยก#น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าผงกศ!รษะใ0ก#บ0นาจอ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสงส#ยท#นท!วา “ทาไม่ได้รวมอยเ>อเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน
บทบาทนา?” พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,บ
? อกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวา “น!"เปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#ด0ม่ได้รวมอยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ 9:"งเปิ.นเ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>ออยท!"น!" ด#งน#8นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจ:งสาม่ได้รวมอยารถเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ดเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,นก#บการเปิดต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 แรกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ” ใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพยายาม่ได้รวมอย
ท!"จะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแตท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ออกม่ได้รวมอยาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ “น#"นเปิ.นไปิไม่ได้รวมอยได เ>อเพ,"งม่ได้รวมอยาถ:งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิระตอ3"น
น#8น เ>อสาม่ได้รวมอยารถอยในภาพยนตรไดอยางไรท!"จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวย#งไม่ได้รวมอยไดทาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ? พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?0#วเราะ

แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบอกวา “ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยตอง'ทา' ม่ได้รวมอย#นถกจ#บภาพ ม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราจะแสดงใ0เจาไดเ0<น”
ในท#นท! ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดอยในโรงภาพยนตรอ!กแตอยบนยอดเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยองดแม่ได้รวมอยรองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเปิดภาพยนตร
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตองการท!"จะ0ย,กต#วเองเพราะวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจ! ส,"งน!8เปิ.นไปิไดอยางไร? ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิกต,
ท!"ใ2ในภาพยนตรท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!เพ!ยงสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถกนาเสนอนอกเ0น3อจากแม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งถ3ออ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0ว!9:"งดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาจะเปิ.นผจ#ด0าเส!ยงดนตร!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ9าวนดเอฟเฟค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 (sound effects)
ท#8ง0ม่ได้รวมอยดใ0ก#บภาพยนตร อ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย!อ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกย,"งกวา9:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเดาไดเพ!ยงวา จ#บภาพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ภาพยนตรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#นสงม่ได้รวมอย#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิท!"จอโรงภาพยนตร ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยองดรอบๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท#ศน!ยภาพ9:"งเปิ.น
จร,ง ไม่ได้รวมอยไดผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเปิ.นอ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิระกอบฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจาก เปิ.นเ0ม่ได้รวมอย3อนก#บภาพยนตรตนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจบ#บอยางไม่ได้รวมอยผ,ดเพ!8ยน ในระยะ
0างฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนแวนตท!"ม่ได้รวมอย!0อระฆ#ง ท1ง0ญาเปิ.นส!เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ย
! วอยางสวยงาม่ได้รวมอยก#บดอกไม่ได้รวมอยเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวเปิ.น
จ1ดๆอยบนไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ01บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท!"ม่ได้รวมอย!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา>ารค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!8ยวเ0ม่ได้รวมอย3อนบางส,"งบางอยางจากภาพเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยนน8าม่ได้รวมอย#นบนผ3น
ผาใบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการปิน ในท!"ส1ดม่ได้รวมอย#นสองแสงม่ได้รวมอยาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น “2างยอดเย!"ยม่ได้รวมอยอยางแทจร,ง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถไปิด0น#ง0ร3ออย
ใน0น#ง”! ในท#นท!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นน#"งอยในโรงภาพยนตรอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รจะเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยจ,นตนาการส,"งเ2นน!8 ม่ได้รวมอย#นเปิ.นโรง
ภาพยนตรแ0ง 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสม่ได้รวมอยจร,ง' จร,งๆ เม่ได้รวมอย3"อ0น#งจบ แม่ได้รวมอยก<เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยารวม่ได้รวมอยก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ท#8ง0ม่ได้รวมอยดออกไปิเพ3"อเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองการเปิดต#วภาพยนตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาน#"นจะเปิ.นจ1ดส,8นส1ดการทองเท!"ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แตก<ย#งไม่ได้รวมอยส,8นส1ด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตาม่ได้รวมอยอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#ว0น:"ง
พอ แม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก2ายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไปิอ!กโรงภาพยนตร0น:"ง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 น!8ม่ได้รวมอย!แค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แม่ได้รวมอยท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิน#"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพอก#บ
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก2ายสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นดาเน,นตอไปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิ0องโถง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"งลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 น!8รอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยอยางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#ง ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยไดใ2
เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานานสา0ร#บภาพยนตรท!"จะเร,"ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งน!8ม่ได้รวมอย#นเปิ.นตะว#นตก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อยางม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอย
สาม่ได้รวมอย!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก2ายสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นปิราก@บน0นาจอ ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ
!" ยบน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งม่ได้รวมอยาออกไปิท#"วท1ง0ญา พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแตงต#วเ0ม่ได้รวมอย3อน
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าวบอยจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเรงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเร<วออกไปิจ#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!"ม่ได้รวมอยาอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"อยดาน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแทบจะไม่ได้รวมอยเ23"อ
สายตา ม่ได้รวมอย#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อจอ0นเวนย (John Wayne) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย,งปิ{นในม่ได้รวมอย3อท#8งสองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!"ตาม่ได้รวมอย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นรายบาง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอายต#วเองเพราะการปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยเส!ยง0#วเราะออกเส!ยด#งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ1ทานในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเด!ยวก#น “ม่ได้รวมอย#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ ดย1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
(Duke) เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทาไดสาเร<จจนม่ได้รวมอยาสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ได! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆในโรงภาพยนตร0#วเราะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นระเบ,ดออกม่ได้รวมอยา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:ก
แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกใจท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสาม่ได้รวมอยารถไดย,นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพราะวาปิกต,แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นผส#งเกตการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ม่ได้รวมอยองไม่ได้รวมอยเ0<น
เม่ได้รวมอย3"อภาพยนตรจบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาตรงกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาย#งโต…ะในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยร '2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
นานเทาไ0รท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"น#"น แตในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกม่ได้รวมอย#นเปิ.นเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สองสาม่ได้รวมอยว,นาท! น!"นาจะเปิ.นท!"ส,8นส1ด ยกเวนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถก
พาไปิอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเพ!ยงไม่ได้รวมอยก!"เด3อนท!"ผานม่ได้รวมอยา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งน#"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อม่ได้รวมอยพ,วเตอรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดเก!"ยวก#บเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นได
ไปิด0น#ง เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"กระท#น0#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"น#"นอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งน!8ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴พาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยสนาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยาท!"อาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าร เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าบอกวา
“เราตองการใ0เจาไปิท!"บร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<อบบ!8เพ3"อใ0เจาสาม่ได้รวมอยารถบอกไดถ:งว,>!การโฆษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาภาพยนตรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ ว,>!การ
ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงทะเบ!ยนท!"จะอยในพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า” “น!"เปิ.นส,"งท!"นาต3"นเตนม่ได้รวมอยาก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดไปิสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะถ:งแม่ได้รวมอยวาไม่ได้รวมอยได
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ”!
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในต:ก เราถกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆเบ!ยดเส!ยดโดยท!"พยายาม่ได้รวมอยจะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิเ2นก#น ดเ0ม่ได้รวมอย3อนวา
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อนๆท#8ง0ม่ได้รวมอยดม่ได้รวมอยารวม่ได้รวมอยก#นเพ3"อท!"จะอยในภาพยนตร0ร3อดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ร#ก
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเต,ม่ได้รวมอยเต<ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยPDนในการแสดงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกดด9:ม่ได้รวมอยเPCาดผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น9:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร,"ม่ได้รวมอยเด,นไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะในไม่ได้รวมอย2าเด,นตรงเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสส,"งท!"ปิราก@วาเปิ.นการตอสเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นรอบๆต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท#8ง0ม่ได้รวมอยด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกระโดด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ด
, วา
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งโดนจโจม่ได้รวมอย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<ตระ0น#กวาจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ดาบท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกว#ดแกวงอยม่ได้รวมอยา โดนต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย3น
ตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:งง#นโดยเ0ต1การณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"อยตรง0นาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นก<ตระ0น#กวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งย3นอยตรงก:"งกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจากจาก
'สตารวอรส' (Star Wars) การแสดงดาเน,นตอไปิรอบๆต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นท#8ง0ม่ได้รวมอยด เม่ได้รวมอย3"อในท!"ส1ดฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใจวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง
ย3นอยในภาพสาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย,ต,แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยใ2บางส,"งบางอยางท!"ถายทอดสดจร,งๆ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นว,"งออกไปินอกต#วอยาง
ภาพยนตรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0<นภาพสาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย,ต,อ3"นๆเ2นท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นอ!กจานวนม่ได้รวมอยากท#"วลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<อบบ!8 น!"เปิ.น 'การโฆษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสา' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาว ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ด2างว,เศษ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ด0น#งท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ารวม่ได้รวมอยอยใน
ม่ได้รวมอย#น! ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายภาพสาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย,ต,บนเวท! อ#นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กกวาบนฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบางอ#นอยดานบนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโต…ะท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นน#"งอยใน
บร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴!ยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าเฟ€
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยองดทางดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述วาม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเ0<นผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งแถวกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยเพ3"อท!"จะใ2อ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
กาแพง9:"งดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆก#บตเอท!เอ<ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยไดใ2เง,นด#งน#8นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจ:งเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ม่ได้รวมอย#นเปิ.นจอบาง
ปิระเภทท!"9:"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเ0<นวาภาพยนตรเร3"องไ0นท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะแสดงเร<วๆน!8 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสวนไ0นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อท!"
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในภาพยนตรได ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นเด<กสาวสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น (ปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 12 ปิE ปิEบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก) ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง23"อเพ3"อท!"จะ
อยในภาพยนตรดวยก#น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าต3"นเตนก#นม่ได้รวมอยากเก!"ยวก#บส,"งท#8ง0ม่ได้รวมอยดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0#วเราะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#กก#นอยางตอเน3"อง
เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิรอบๆ ท#นท!ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นน#"งอย0นาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อม่ได้รวมอยพ,วเตอรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง “วาว” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอ1ทาน ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นร#กม่ได้รวมอย#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถรอท!"จะบอกบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถ:งส,"งท!"เพ,"งเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ม่ได้รวมอย#นนาต3"นเตนอยางแนนอนท!"ไดอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#น

เปิ.นสถานท!"ท!"ส,"งท!" 'ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยPDนถ:ง' เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา!
ส,"งน!8สน1กม่ได้รวมอยากเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสงส#ยวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าต#ดส,นใจอยางไรวาภาพยนตรเร3"องไ0นผานม่ได้รวมอยาแสดง
บนสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร3อ
" งไ0นไม่ได้รวมอยผาน พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?อ>,บายใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ภาพยนตรท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาม่ได้รวมอยก
2น,ดใดๆ น#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อ ย#"วยวนใจ0ร3อเน38อ0าทางเพศ, การเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อยกาย (แม่ได้รวมอยแตส#น
8 ๆ), ภาพท!"แสดงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ร1นแรง, ด0ม่ได้รวมอย,"นส,"งศ#กด,?ส,ท>,?0ร3อภาษา0ยาบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ายจะไม่ได้รวมอยไดร#บอน1ญาต ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเดาวาน#"น0ม่ได้รวมอยายถ:ง “G” แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
“PG” จานวนม่ได้รวมอยากเทาน#8น!
บางท!vอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!วดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรปิร#บม่ได้รวมอยาตรฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า เพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายส,"งท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิ
ในเร<วๆน!8จะทาใ0ม่ได้รวมอย#นผานเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ได ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นน#กแสดง2าย0ร3อน#กแสดง0ญ,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะวางแผนท!"จะไปิ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
จะด!กวาถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพ,จารณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาบทบาทท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะร#บเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนท!"น!"ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองการใ0แสดงท!"บนน#8น
ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ยอม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตเปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส อยางนอยเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<รวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอย!อนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตท!"จะ
ใ2พรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยยอม่ได้รวมอยร#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส,8นส1ดในนรก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตยกเวนใ2เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน,ร#นดรในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยท1กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
ทรม่ได้รวมอยานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบน
# เท,งเด!ยวท!"น#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อสา0ร#บปิEศาจท!"จะทรม่ได้รวมอยานค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส

บททเจ้า – โลกคือเงาขอด
B ต2อเนำ(อง
หอ ระช/มแห2ง ระช ช ต
สถานท!"ท!"สาม่ได้รวมอยท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเย!"ยม่ได้รวมอย2ม่ได้รวมอยเปิ.นท#8งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสน1กสนานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ทางการศ:กษา พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเร!ยกม่ได้รวมอย#นวา0อปิระ21ม่ได้รวมอยแ0งปิระ2า2าต, แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!ส,"ง
ตางๆใ0ทาท#8งภายในแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะภายนอก
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิภายในท!"ม่ได้รวมอย!บร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<อบบ!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท#กทายโดยเจาบาน2ายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเจาบาน0ญ,ง บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอย
สาม่ได้รวมอยารถแนใจวาถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นม่ได้รวมอยน1ษย0ร3อส,"งม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"ทรงสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ม่ได้รวมอย!ส,"ง
ม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"ทรงสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"ไม่ได้รวมอยใ2ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 0ร3ออยางนอยพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ปิEก พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเราม่ได้รวมอยากๆยกเวนถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสดใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจร,งๆ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
สาม่ได้รวมอยารถเ0<นวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดเ0ม่ได้รวมอย3อนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างโปิรงใส พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นม่ได้รวมอย,ตรเสม่ได้รวมอยอ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรจ#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสโดย23"อเสม่ได้รวมอยอ
ออกจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<อบบ!เ8 ปิ.นทางเด,นยาว0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายทางแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทางเด,นท#8ง0ม่ได้รวมอยด
ม่ได้รวมอย!ผค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเด,นไปิเด,นม่ได้รวมอยา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิท!"ระเบ!ยง0น:"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0ย1ดอยตรงส,"งท!"ด
เ0ม่ได้รวมอย3อน 'สถาน!' บางปิระเภท9:ง" ย3"นออกม่ได้รวมอยาจากผน#ง ท!"ทางเด,นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงตอไปิ
อ!กฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นวาจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวม่ได้รวมอย! 'สถาน!' เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8อย0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายโ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาว
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิ0าม่ได้รวมอย#น เวท!ต"าๆท!"เ0ม่ได้รวมอย3อนแทนสงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นม่ได้รวมอยาจากพ38น ม่ได้รวมอย#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะด
เ0ม่ได้รวมอย3อนทาม่ได้รวมอยาจากแกว แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเ23"อวาม่ได้รวมอย#นเปิ.น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิบนแทนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ท#นใดน#8นตรง0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นปิราก@ม่ได้รวมอย!กระจก / 0นาจอสงจากพ38นถ:งเพดานท!"ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถในการสะทอน
กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ ม่ได้รวมอย#นเปิ.นส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องด!บ1กผสม่ได้รวมอยตะก#"วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#ดเงาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถเ0<นต#วเองในน#8น จอภาพท!"ดท#นสม่ได้รวมอย#ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาด0ก
น,8ว (0ร3อเราอาจจะเร!ยกวา 'เก!"ยวก#บอนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ต') ใสกรอบรอบๆท#ง8 0ม่ได้รวมอยด แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"ดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!อ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในการ
สแกนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กอยสองอ#นในรปิทรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกศร2!8ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ#น0น:"ง2!8ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง ท#8งอ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสภาพท!"ผ,ด>รรม่ได้รวมอยดา
ในน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเ0<นวาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย! 'ตะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述บ
< ' 0ร3อว,>!ใดๆท!"ตอก#น0ร3อจ#บไวก#บอ1ปิกรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดวยก#น ม่ได้รวมอย#นทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจ!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยองลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงท!"ทางเด,นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสาม่ได้รวมอยารถเ0<น2าย0น1ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"ดเปิ.น2าว 'เอเ2!ย' กาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิบนแทน
0น:"ง (ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ผถกไถปิระกอบดวยจากปิระ2า2าต,ท#8ง0ม่ได้รวมอยด) สวม่ได้รวมอยใสเส3อ
8 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"องแตงกายส!เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยว แต
ไม่ได้รวมอยไดใสรองเทา เส38อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยตองเปิ.น2,8นปิกต,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องตเส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น เพราะวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นวาม่ได้รวมอย#นถกสวม่ได้รวมอยใสก#น
ท#"วท#8งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ในท1กปิระเภทขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องรปิแบบ ส!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเน38อผาเทาท!"จะน:กออก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเPCาม่ได้รวมอยองเพ3"อท!จะดส,"งท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะ
ทาตอไปิ เม่ได้รวมอย3"อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย3"นไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผานม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเ0น3อลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกศรดานบนบนกรอบ ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแสงท!"ตอเน3"องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
แสงสวางในรปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องกระบอกสบเทลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเ0น3อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอยาจากโดม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กในเพดานเ0น3อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าท#8ง0ม่ได้รวมอยดต#8งแต0#วจรดเทา ส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นตอไปิ ทาใ0ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:งอยางส,8นเ2,ง ตอ0นาตอตา
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนรางจากเ238อ2าต,เอเ2!ยเปิ.น2าวบาvาม่ได้รวมอยาส!

ท1กส,"งท1กอยางเก!"ยวก#บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแตกตางไปิ ผ,วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ผม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแต
เส38อผาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ส,"งเด!ยวท!"ย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งเ0ม่ได้รวมอย3อนเด,ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก3อบตกม่ได้รวมอยาจาก
แทนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แตก<สาม่ได้รวมอยารถฟ{gนภาวะจ,ตปิกต,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3นม่ได้รวมอยาได “น#"นเย!"ยม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยาก” ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
0#วเราะก#บต#วเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#งปิราก@การเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนรางใน0นาจอบนผน#งดวย เม่ได้รวมอย3"อเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเสร<จแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพ,งไปิ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นา ผานม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเ0น3อลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกศรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กส,"งท1กอยางเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"แสงไฟด#บ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บโดยเร<ว พ,งไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแตะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกศร 'ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ว,นาท!ตอม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยใ22าวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เ9!ยนอ!กตอไปิ แตเปิ.นสตร!2นเผาอะบอร,จ,น (ก#บตาส!ฟCา) ม่ได้รวมอย#นเปิ.นภาพท!"นาท:"งท!"ไดเ0<น! ตราบเทาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ย3นอยในกระบอกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องแสง ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ปิราก@ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ แตถาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย3"นแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นออกนอก
แสง อว#ยวะสวนน#8นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิย#งสถานะเด,ม่ได้รวมอย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยองลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงท!"ต#วเองแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยเพ!ยงแต 'เ0<น' ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แตกตางไปิ แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถส#ม่ได้รวมอยผ#สผ,วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเสนผม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ 'รส:ก' แตกตางไปิดวย ว,เศษเพ!ยงใด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยPDนอะไรอยางน!8วาจะเปิ.นไปิได ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจองม่ได้รวมอยองท!"ต#วเองอ!ก2#"วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร0น:"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวผานม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0น3อลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกศร
'ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง' แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแสงไฟก<0ายไปิจากรอบต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง0น:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาเปิ.นต#วเกาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเอง
ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรสาม่ได้รวมอยารถ0ย1ดฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นว,"งจากสถาน!0น:"งสอ!กสถาน!0น:"งไดเพ3"อท!"จะดวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นอะไร
อ#นตอม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.น2าวอเม่ได้รวมอยร,ก#นอ,นเด!ยน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเปิ.น2าวเอเ2!ยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.น2าวด#2 , 2าวอ,ตาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกอนท!"พวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะพาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.นสาว2าวสก<อต แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
1 เร,"ม่ได้รวมอยตนเปิ.นต#วเอง สวม่ได้รวมอยใสเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร3"องแตงกายเส38อ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยยกเวนสา0ร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!เส38อย3ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกางเกงย!นส แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย2าต,พ#น>1อะไรก<ตาม่ได้รวมอยท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายม่ได้รวมอยาเปิ.น
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะสวม่ได้รวมอยใส21ดตาม่ได้รวมอยปิระเพณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส!0ร3อพ38นเม่ได้รวมอย3องท!"ไปิก#บม่ได้รวมอย#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากท!"จะเก<บปิE|สก<อต แตบางท!เม่ได้รวมอย3"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ
บาน 'อยางถาวร' ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะเร!ยนรท!"จะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนพวกม่ได้รวมอย#น!
เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดท!"นาร3"นรม่ได้รวมอยยอะไรเ2นน!8 ท!"สาม่ได้รวมอยารถเ0<นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรส:กวาเปิ.นอยางไรท!"ไดกาวเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสถานะ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"น ม่ได้รวมอย!แนนอนส,"งท!" 'เ0น3อ>รรม่ได้รวมอย2าต,' ท!จ
" ะไดทาบนน#8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกม่ได้รวมอย#น
เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยก!"อยาง

บททหก
อนำ/สรณของมนำ/ษย

การใ0ทานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นท!"จดจาตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดไปิ!
ในบทท!" 1 น!8จะเปิดเผยส,"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บการบอกเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแสดงใ0เ0<นเก!"ยวก#บอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ม่ได้รวมอยน1ษย
สรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอยอยางไรตอพระพ#กตรพระเจาตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดไปิ
ม่ได้รวมอย!เร3"องเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเร3อ
" ง0น:"งใน0น#งส3อก,จการบทท!" 10 เก!"ยวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นตาง2าต,23"อโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#ส เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นด!
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0เง,นม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยายแกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยากจน เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!น8าใจด!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.นท!"รจ#กก#นท#"วภม่ได้รวมอย,ภาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 โค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#สไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตสราง
23"อเส!ยงบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก แตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นอยางม่ได้รวมอยากดวย ด#งน#8นพระเจาสงทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยา0าโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#สดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8: (ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจบ#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,งสเจม่ได้รวมอยส) “ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอ>,ษฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องทานน#8น ไดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ไปิเปิ.นท!"ระลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:กถ:งจาเพาะพระพ#กตร
พระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว” 0ร3อจากพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! ปิระจาว#น (Everyday Bible) ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจบ#บน,วเ9<นจร!" “พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 (พระเจา)ได
เ0<นท!"เจาใ0แกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยากจนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดจดจาเจา” แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ฟว,"งไบเบ,8ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ “การอ>,ษฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยใจบ1ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจาไม่ได้รวมอย
ไดเปิ.นการไม่ได้รวมอยถกส#งเกตเ0<นโดยพระเจา” พระเจาปิระท#บใจม่ได้รวมอยากก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! องโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#สท!"ม่ได้รวมอย!ตอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
ยากจนท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตองการใ0แนใจวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!โอกาสท!"จะไดย,นพระก,ตต,ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย#งเตร!ยม่ได้รวมอย เปิโตรไว
กอนเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา (ผานทางน,ม่ได้รวมอย,ต) เพ3"อวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะไม่ได้รวมอยปิ@,เส>เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพราะวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิ.นตาง2าต,
เราไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดดวยการงานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา เพ!ยงยอม่ได้รวมอยร#บพระเย9เทาน#8นท!"จะม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสม่ได้รวมอยบ#ต,
ด#งวา อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอย3"อเราใ22!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเ2นเด!ยวก#นก#บโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#ส (อยางไม่ได้รวมอยเ0<นแกต#ว) เราก<สราง
อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเอ38อเฟ{gอขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเ2นก#น ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเปิ.นท!"รจ#กก#นเปิ.นอยางด!
ท!"ไดสรางอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ยอดเย!"ยม่ได้รวมอยไวในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 บางอ#นก<ม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญม่ได้รวมอยาก9:"งดเ0ม่ได้รวมอย3อนวาเปิ.นเม่ได้รวมอย3องเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆ ก#บ
น8าพ1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ, สวนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอยาน#"งไวใ0น#"ง ม่ได้รวมอย!0องแสดงภาพ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายแ0งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างในแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"
จร,งดการกระทาท!"ใจด!บางอยางท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดกระทา 23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะปิราก@อยบนแผนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0ะบาง
อยาง0ร3อบนอน1สาวร!ยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วเอง ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรจ#กบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ม่ได้รวมอย!0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการใ0 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย#ง2วยผอ3"นอย
อยางตอเน3"อง พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าอาจจะม่ได้รวมอย!ส#ก0น:"งอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสในอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8 ม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไปิท!"ไ0นใน
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ม่ได้รวมอย!อยท1กท!"
อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะสองแ0งท!"สะด1ดตาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แ0ง0น:"งทาจาก0อยม่ได้รวมอย1กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นสองสวางปิะทะก#บภม่ได้รวมอย,
ท#ศน ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง9,ต!8พารค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"ม่ได้รวมอย!น8าตกสวยงาม่ได้รวมอยท!"ส,8นส1ดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงในอางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าพ1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญ รอบๆฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ผน#งท#8ง0ม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าพ1ม่ได้รวมอย!รปิแกะสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเด<กในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#8นตางๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน ใบ0นาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเต<ม่ได้รวมอย
ไปิดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#ง ท!"ผน#งดานบนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าพ1ม่ได้รวมอย!ผ!เส38อท!"สวยงาม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยากท!"ส1ดสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างในม่ได้รวมอย#น

พวกม่ได้รวมอย#นเ0ม่ได้รวมอย3อนจร,งจนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าดวาม่ได้รวมอย#นจะบ,นออกม่ได้รวมอยาไดในท1กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะ ท!"สวนบนส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าพ1ม่ได้รวมอย!แผนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0ะ
รายการท!"อานวา “อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาตอเด<กท!"ถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก”
รายลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเอ!ยดงานท!"ทาบนน8าพ1จะตองถกทาโดย0น:"งใน2างPEม่ได้รวมอย3อท!"ด!ท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ดอกไม่ได้รวมอย
บานสะพร#"งอยในท1กท!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"น0อม่ได้รวมอยจากพวกม่ได้รวมอย#นกระต1นปิระสาทส#ม่ได้รวมอยผ#สขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส บางสวนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกม่ได้รวมอย#น
ตกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงตาม่ได้รวมอยผน#งเ0ม่ได้รวมอย3อนน8าตกท!"ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยรอบสวนท!"กวางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述วาง นกยงเด,นวางม่ได้รวมอยาดไปิท#"วสนาม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเกาะบนน8าพ1
บางท!"ท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กกวา9:"งไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการผานอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างๆผน#ง เปิ.นสถานท!"ท!"สวยงาม่ได้รวมอยอะไรอยางน!8ท!"ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นจากภาระขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ม่ได้รวมอย!ตอผขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#ดสน!
อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8เปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สเต!ยน0ญ,งม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"บอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งถกใสรายโดยโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก!ย แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยโดย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นในตาแ0นงผนาท!"อางต#ววารจ#กพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต ส,"งน!8ไม่ได้รวมอยไดโปิรดพระบ,ดาแตทาใ0พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เส!ยใจม่ได้รวมอยากกวา พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงยกยองเ>ออยางสงในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยพยายาม่ได้รวมอย เ>อจดจาเด<กกาพรา
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"ถกทอดท,8งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาบางส,"งบางอยางเก!"ยวก#บม่ได้รวมอย#น! ระว#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอยาแตะการทรง
เจ,ม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาจไม่ได้รวมอยเ0<น2อบก#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าโดยสวนต#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรส:กจร,งๆพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทาผ,ดพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาด
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวอ>,ษฐานเผ3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! บอกวา ถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเก,ดผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการด!ก#บ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าในนาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า 'สา0ร#บ' พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยไดตอตานพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 อยาปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยใ0ถอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วเจาเอง
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา2า0ร3อพายแพส,"งท!"พระเจาม่ได้รวมอย!ไวสา0ร#บเจาโดยการพดตอตานลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใดๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอ!กแ0ง0น:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นนาปิระท#บใจเ2นเด!ยวก#น แตแตกตางก#นม่ได้รวมอยากในการออกแบบ ม่ได้รวมอย#น
เร,"ม่ได้รวมอยตนดวยน8าพ1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญดวย แตอ#นน!8ม่ได้รวมอย!สะพานโปิรงใสท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยยอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย#น ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!การออกแบบท!" 'ท#น
สม่ได้รวมอย#ย' ม่ได้รวมอยากกวาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดเ0ม่ได้รวมอย3อนจะเต<ม่ได้รวมอยไปิดวยแสงไฟส!ฟCาท!"งดงาม่ได้รวมอยน!8 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิท!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร,"ม่ได้รวมอยทจ
!" ะผาน
น8าพ1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญน!8 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยองลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิท!"สระน8าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กท!"เปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการออกแบบแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแทนท!"จะเ0<น
ภาพสะทอนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเอง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"ไดร#บการ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อในบางว,>!โดย
บ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8 ส,"งท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ0<นจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 บางเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดร#บการบ#นท:กโดยสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไดร#บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8
ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถเ0<นการแสดงออกบนใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าพดแสดงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยางม่ได้รวมอยากท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพดก#บบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8
ดอกก10ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบจานวนม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดอกเบบ!8บร!ทส!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอม่ได้รวมอยรอบน8าพ1น!8แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก<ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิท!"ดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเสา
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญท!"เปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รงสราง ม่ได้รวมอย!แทนย3"นออกม่ได้รวมอยาจากแตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องน8าพ1ท!"เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาตางๆก#น วง
ดนตร!วงใ0ญขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อนเส,รตเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบ#นเท,งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท#8ง0ม่ได้รวมอยดท!"อยท!"น#8น
สาม่ได้รวมอยารถไดย,นเส!ยงเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงอ#นไพเราะเปิ.นระยะทางพอสม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ไดย,นม่ได้รวมอย#นก<จะ0ย1ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
สรรเสร,ญพระเจาสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เพ3"อผอ3"น
ใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการๆบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน8าพ1ม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสา0ร#บน#"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
สนทนาปิราศร#ย0ร3อม่ได้รวมอย!ก,จกรรม่ได้รวมอยรวม่ได้รวมอยก#นก#บผอ3"น9:"งเปิ.นงาน
อด,เรกท!"23"น2อบขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8 พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าร#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
ตอบแทนเด!ยวท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส,"งท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเ0<นใน
ใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!80ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ด
# สนเปิ.นอยางม่ได้รวมอยากแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย
!" นไปิตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอด
กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเพราะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยพยายาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8
ม่ได้รวมอย!"0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายพ38นท!"ท!"เด<กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสน1กก#บ
การเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการนท!"0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายท!"ไม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอยดา บางอยางฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ0<นม่ได้รวมอยากอนเ2นฟองบอลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ (Bubble Ball) เด<กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
0น:"งจะเด,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รงสรางโดม่ได้รวมอยน!89:"งม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยท!"ดาน
บนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย3นอยท!"น#"น ฟองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญจะ0อ
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าก<จะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยออกไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร,"ม่ได้รวมอยเดงจาก
ฟองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเพ3"อน พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า0#วเราะแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตะโกนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยไปิท#"ว เม่ได้รวมอย3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเบ3"อม่ได้รวมอย#นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 'ผ#วะ'
ฟองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิท!"พ38นด,น
2างยอดเย!"ยม่ได้รวมอยอะไรอยางน!8ท!"ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8
นาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ใ0ก#บเด<กๆบนโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเทาน#8นแตในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ดวย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรก
# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาไดแสดงออกผานบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการน!8 อยาง98าๆ
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยไดตระ0น#กถ:งวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดร#บอ,ท>,พลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจาก
พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาใ0ทา 'การกระทาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย

เม่ได้รวมอยตตา' เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8อยางม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ส,ท>,ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเองอยางม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสาม่ได้รวมอยารถเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0<น
แกต#ว แตเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกท!"จะใ22!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสา0ร#บการทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นด!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นแทน พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ต,ก#บกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอย
ใดเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะ แตปิ@,บ#ต,ตอท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอยางเทาเท!ยม่ได้รวมอยก#นด#งพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาววาเราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรจะ ดวยเ0ต1น!8อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"
งดงาม่ได้รวมอยน!8ถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย#นจะเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยผ,ดรายแรงอยาง0น:"งถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งท!"สราง
อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสน!8ไม่ได้รวมอยไดม่ได้รวมอยาเ0<นม่ได้รวมอย#น อยางท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวกอน0นาน!8วาอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยไดร#บปิระก#นการเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าส
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยไดร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ต อน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งอยแตพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะไม่ได้รวมอยไดเ0<นม่ได้รวมอย#น!
บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอาจพยายาม่ได้รวมอยท!"จะโตเถ!ยงวาพระเจาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!เ" ก!"ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบาปิ อยางไรก<
ตาม่ได้รวมอยโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,อ#สแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอด0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากท!"ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ยก#บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า น!"เปิ.น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ก
ฐานวาพระเจาไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอ>,ษฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องผท!"ไม่ได้รวมอยไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอด แตย#งตระ0น#กถ:งส,"งด!ๆท!"พวก
เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทาใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยากจนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#ดสน พระเจาปิรารถนาท!"ไดอยใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเรา น#"นเปิ.นเ0ต1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สราง
ม่ได้รวมอยน1ษย เพ3"อวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ท!"จะม่ได้รวมอย!ส#ม่ได้รวมอยพ#น>ภาพดวย
บทเร!ยน0น:"งท!"สาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญพระเจาสอนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการไม่ได้รวมอยพยายาม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะต#ดส,น0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอยน1ษย ม่ได้รวมอย!เพ!ยง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส,"งท!"อยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างใน พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ต#ดส,นใจใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รไปิเพราะวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เปิ.นผต#ดส,นเทาน#8น ! 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจะ
สารภาพในนาท!ส1ดทายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะม่ได้รวมอย!0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ท!"เราไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าด0ว#งจะเ0<นอยท!"น#"น
2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะสรางอน1สรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอย0นาบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา0ร3อไม่ได้รวมอย? ม่ได้รวมอย#นเปิ.นสถานท!"บร,สท
1 >,?ท!"ส1ด
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กส,"งตองผานไฟกอนท!"จะถกนาเสนอ แม่ได้รวมอยวาจะม่ได้รวมอย!การเตนรา รองเพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการเฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอง ก<ย#งม่ได้รวมอย!
สถานท!"0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ารพแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเกรงขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย' 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"พระส,ร0
, น#กม่ได้รวมอยาก ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รสาม่ได้รวมอยารถย3นอย
ในพระส, ร, ไ ด แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอย0ม่ได้รวมอยอบราบตอ0นาบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก ม่ได้รวมอย#นเปิ.นสถานท!"0น:"งท!"ใ0เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิไดเสม่ได้รวมอยอสา0ร#บ
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"อาศ#ยอยในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระบ,ดาย,นด!ตอนร#บใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รก<ตาม่ได้รวมอยท!"ตองการท!"จะเ0<นพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระเย9แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระ
บ,ดาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?เปิ.น0น:"งเด!ยว ในน#8นพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถท!"จะไปิ 'ใน' แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ 'ออก' 9:"ง
ก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก#น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述 า ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ด
, เ0ม่ได้รวมอย3อนก#น รส:กเ0ม่ได้รวมอย3อนก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#กเ0ม่ได้รวมอย3อนก#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะบร,ส1ท>,? “เทาเท!ยม่ได้รวมอยก#น” เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอ>,ษฐาน ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งพดก#บท1กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสนม่ได้รวมอย#สการ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งถวายพระเก!ยรต,แ ดท1กพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พ#ฒนา2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการอ>,ษฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะนม่ได้รวมอย#สการ น#"นเปิ.นว,>!ท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตาม่ได้รวมอย0า 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ2,ด' ก#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ปิรารถนาส,"งน!8ม่ได้รวมอยากกวาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสร!
จ1ดม่ได้รวมอย1ง0ม่ได้รวมอยายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อเปิ.นสวน0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴

บททเก
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บทน!8เปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตอเน3"องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องบทท!"สองท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพดเก!"ยวก#บนรก ม่ได้รวมอย#นเปิ.นสถานท!"ท!"นาสยดสยอง เต<ม่ได้รวมอย
ไปิดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทาง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ0น!ได นรกไม่ได้รวมอยไดเตร!ยม่ได้รวมอยไวสา0ร#บม่ได้รวมอยน1ษย แตทา
ไวเพ3"อปิEศาจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสม่ได้รวมอย1นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องม่ได้รวมอย#น พระเจาเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิรารถนาท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยพ,นาศ แตเพราะ
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงบร,ส1ท>,? ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิสาม่ได้รวมอยารถอาศ#ยอยในสถานท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสารภาพจาก
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอยาสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ!กทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อก0น:"งเทาน#8นท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อนรก ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รท!"จะ
ตองการท!"จะถกแยกออกจากค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดน,ร#นดร?
จร,งๆฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยในการอ>,ษฐานเย<นว#น0น:"งเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพาไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแสดงใ0เ0<นถ:งนรก ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รท!"
ไดไปิท!"น#"นสาม่ได้รวมอยารถลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยนากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องสถานท!"น#8นได ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดร#บผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกระทบเต<ม่ได้รวมอยรปิ
แบบ ในน#8นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ส#งเกตการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยไดม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสโดยตรงก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยาน0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอนเผา
ไ0ม่ได้รวมอยจากเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวไฟ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆท!"อยท!"น#"นถกโยนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิอยางแทจร,งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ปิระสบการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บ
ปิวด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวรายท!"ส1ด การแยกออกจากพระเจา เ23"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเถอะ เ0<นม่ได้รวมอย#นก<แยพอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวสา0ร#บ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ม่ได้รวมอย!อยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง0น:"งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บการบอกกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวตาม่ได้รวมอยจร,งท!"9:"งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะถกพาไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพ3"อว#ตถ1ปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อะไร
พระเจารเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะตองเต3อนพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเก!"ยวก#บนรกดวย 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นไม่ได้รวมอยเ23"อใน
นรก แตน#"นจะไม่ได้รวมอยเก<บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไวจากการไปิท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะสาม่ได้รวมอยารถ 'จ,นตนาการ' ไดไ0ม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งม่ได้รวมอย!2!ว,ต
'ท!"ด!' แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเพราะวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าปิ@,เส>พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเอยในสถานท!"เ2นน#8น ม่ได้รวมอย#นจะเ0ม่ได้รวมอย3อนม่ได้รวมอย!PDนรายท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว
รายท!"ส1ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นจร,ง เพ3"อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเปิ.นปิEศาจเทาน#8นผ9:"งเกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พวกม่ได้รวมอย#นเกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เพราะ
วาพวกม่ได้รวมอย#นเกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยดพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราถกสรางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นตาม่ได้รวมอยพระฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจายาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
1 ท!"ย,"งใ0ญท!"ส1ด
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกม่ได้รวมอย#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ!กบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นออกจากก#นอยางแทจร,ง
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเก3อบจะทนตอเส!ยงกร!ดรองไม่ได้รวมอยไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาจะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาใดๆเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยในนรก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอยท!"น#"นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บการ2ะลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงโทษ2#"วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะจากการทรม่ได้รวมอยานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องปิEศาจจนกวาจะม่ได้รวมอย!การ

เร,"ม่ได้รวมอยตนใ0ม่ได้รวมอยท#8ง0ม่ได้รวมอยดอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง การทรม่ได้รวมอยานจ,ตใจไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย0ย1ด0ยอน
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาจเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยไดย,นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวท!"วา “ม่ได้รวมอยาเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!8ยงฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการองก#นในนรก”! ส,"งเด!ยวท!"กระทาส,"งน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อต#วปิEศาจ
พวกม่ได้รวมอย#นย,นด!ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"เ0ย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใ0ม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยาถ:ง ถาเพ3"อนก#นสองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาถ:งดวยก#น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งจะถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการากออกไปิ
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งตองเPCาดดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญอยางไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!0นทางขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เพ3"อนขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ!กออกตอ
0นาตอตาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถตอบตอเส!ยงกร!ดรองสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าได
บางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รง#8 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นถกโยนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยท!"เต<ม่ได้รวมอยไปิดวยไฟแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิEศาจเ0ม่ได้รวมอย3อนส#ตวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กท!"ก#ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยาง
ตอเน3"อง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะรส:กถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวดท#8ง0ม่ได้รวมอยดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"แผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวแผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาปิราก@บนรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
รอน9:"งไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถด#บไดท!"ม่ได้รวมอย#นทาใ0เก,ดแผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการพ1พองไปิท#"วรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดใ0ญแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ,"นเน38อไ0ม่ได้รวมอย
เกร!ยม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อยท1กแ0ง0น
อ!กรปิแบบ0น:"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการทรม่ได้รวมอยานในนรกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส1สาน0,น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าPDงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไวในท!"วางแทบจะไม่ได้รวมอยสง
พอท!"จะย3นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยกวางพอท!"จะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1กเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า0ร3อน#"ง ม่ได้รวมอย#นเปิ.นส!ดาท!"ส1ดท!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
" 1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#น0นาว
จ#ด ปิEศาจแม่ได้รวมอยงม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย
1 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นาดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กท!"ม่ได้รวมอย!0#วม่ได้รวมอยน1ษยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานไปิท#"วต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากร!ดรองสบปิระม่ได้รวมอยาทอยางไม่ได้รวมอย
0ย1ด0ยอน เส!ยงแทรกผาน0#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาจนกระท#"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเปิ.นบา
ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"เ0น<ดเ0น3"อยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ทางจะไดนอนลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง แตถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสพยายาม่ได้รวมอยท!"จะผอน
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พวกม่ได้รวมอย#นจะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ดก#บ0,นแ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยเ0ม่ได้รวมอย3อนเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<ม่ได้รวมอยท!"ดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยPDงศพ ม่ได้รวมอย#นเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยท1กขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
ทรม่ได้รวมอยานท!"ไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!การพ#กผอนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!น8าสา0ร#บรางกายท!"ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดน8าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส9:"งทรม่ได้รวมอยานจากค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวด
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยอดอยาก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิรารถนาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถ0ย1ด2!ว,ตไดเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรม่ได้รวมอยานจะ0ย1ดแตม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ย0ย1ด
การดนรกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.น2วงส#8นๆ แตม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยไดใ2เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานานท!"จะตระ0น#กวาไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รตองการท!"จะ
ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเอยท!"น#"น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบอกวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไม่ได้รวมอยเ23"อวาพระเจาแ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กเม่ได้รวมอยตตาจะสาม่ได้รวมอยารถสงใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รไปิย#งนรกได
พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าถกตอง พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยสงใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รไปิท!"น#"น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอง
เราตองปิCองก#น0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเพ3"อวาเม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยกระทาบาปิตอ
พระเจา ม่ได้รวมอย#นเปิ.นไปิไดท!"ยอม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร,ม่ได้รวมอย
" ม่ได้รวมอย!2!ว,ตอยางถกตอง แตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวเราถกด:งออกจากพระเจา
ท#8งโดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเ0<นแกต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องต#วเราเอง 0ร3อถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอใจโดยส,"งท!"ม่ได้รวมอยารปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกPDงไวในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8 อยางเ2น ยา
เสพต,ด เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา การผ,ดศ!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ>รรม่ได้รวมอย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการภ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยด2#ง การร#กรวม่ได้รวมอยเพศ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ23"อทางไสยศาสตร
การใ2เวทม่ได้รวมอยนตรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าถา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการบ2า9าตาน
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อส,"งท!"2#ดเจนแตย#งม่ได้รวมอย!ส,"งท!"ไม่ได้รวมอยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อย2#ดเจน แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส,"ง0น:"งในพวกน#8นก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการไม่ได้รวมอยใ0อภ#ย
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภ!รกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวอยาง2#ดเจน “ถาเจาไม่ได้รวมอยใ0อภ#ย เจาจะไม่ได้รวมอยไดร#บการใ0อภ#ย” กร1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสาอยาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิท!"
นาร#งเก!ยจน!8พบอยในต#วค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อใ0อภ#ยอยางรวดเร<วถาม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ อยาเก<บไวใน0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเพราะวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
จะพลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดจากสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 แม่ได้รวมอยวาถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสยอม่ได้รวมอยร#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ต ม่ได้รวมอย!2!ว,ตท!"ด!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นยากจน ท1กส,"งท!"ด!เย!"ยม่ได้รวมอย
ตาม่ได้รวมอยพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! แตถา9อนเรนการไม่ได้รวมอยใ0อภ#ยไวใน0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส - ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
อยาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดวาโดยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าอ>,ษฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบาปิ แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวม่ได้รวมอย#นจะปิดผน:กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใ0ไดไปิ
สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตอง0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยอยางน#8นดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยจร,งใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอดจะฟร! น#"นไม่ได้รวมอยไดใ0ใบอน1ญาต
แกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"จะใ22!ว,ตแบบใดๆท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
1 ตองการได จากน#8นถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งใ22!ว,ตอยในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยสนใจ
พระบ#ญญ#ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระเจา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยม่ได้รวมอย!การเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงอยางแทจร,ง!
พระเจาทรงผกม่ได้รวมอย#ดอยก#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ส,"งใดก<ตาม่ได้รวมอยท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0วานค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก<จะเก<บเก!"ยว แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"น
รวม่ได้รวมอยถ:งการไม่ได้รวมอยใ0อภ#ย! ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อเพ3"อท!"จะใ0อภ#ยใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น อ>,ษฐานแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อ
เพราะพระเจาน#8นส#ตย93"อ ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ไปินรกจะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยม่ได้รวมอย!อ,สระแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยรส:กม่ได้รวมอย!ส#นต,ส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตา0ร3อ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กอ!กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย แม่ได้รวมอยวาอนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไดร#บการวางแผนไวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวสา0ร#บพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ม่ได้รวมอย#นจะถกใ2ในการ
เผาไ0ม่ได้รวมอยในบ:งไฟ2#"วน,ร#นดร! ถาใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รในสม่ได้รวมอยา2,กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไปิท!"น#"น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากร!ดรองตอพระเจา
เพ3"อท!"จะไม่ได้รวมอยยอม่ได้รวมอยใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยาท!"น#"น! ไดโปิรดเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ย#งม่ได้รวมอย!เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา!

บททสบ
ท ท งเล(อกของค/ณใหแนำ2ใจ้า – โลกคือเงาขอ เพ(อค/ณส ม รถไ ถง
สวรรค
บทน!8จะอ>,บายอยาง2#ดเจนถ:งว,>!การไดร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอด 0ร3อบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเร!ยกวา 'การเก,ดใ0ม่ได้รวมอย' ม่ได้รวมอย#น
0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยวาอะไรก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยถกแยกออกจากพระเจาอ!กโดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิ แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
1 กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นสวน0น:"ง
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴โดยการยอม่ได้รวมอยร#บพระเย9เปิ.นพระผ2วยใ0รอดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจ:งจะไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตาย ม่ได้รวมอย!พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภร! 9:ง" อ>,บายท#8ง0ม่ได้รวมอยด ยอ0น 3:16,17 “16 เพราะวาพระเจาทรงร#กโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก จนไดทรง

ปิระทานพระบ1ตรองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เด!ยวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เพ3อ
" ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เ23"อในพระบ1ตรน#8นจะไม่ได้รวมอยพ,นาศ แตม่ได้รวมอย!2!ว,ตน,ร#นดร 17
เพราะวาพระเจาไม่ได้รวมอยไดทรงใ2พระบ1ตรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกเพ3"อจะพ,พากษาโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก แตเพ3"อ2วยโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก
ใ0รอดโดยพระบ1ตรน#8น” ม่ได้รวมอยน
# เปิ.นส,"งท!"งายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นเปิ.นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ว#ญฟร! ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองสารภาพค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴โดยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ23"อ พระเย9เปิ.นทางเด!ยวสพระบ,ดา ไม่ได้รวมอยตองรอจนกระท#"งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส 'ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述จด
# ส,"งไม่ได้รวมอยถก
ตอง' ใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยางท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะทรงเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจาก
ภายใน ออกม่ได้รวมอยา!
เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บใจจากค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นบ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการใ0ม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ 'บ1ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเกา' ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวงลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิ
น!"0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยวา0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บการเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด!;ยวน!8ปิรารถนาส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยใ2ส,"ง2#"ว
รายท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8ง0น:"งพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าทา เพ3"อใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเต,บโตP€ายจ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสตองเร,"ม่ได้รวมอยอานพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา
นอกจากน!8ย#ง2วยพ#ฒนาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส#ม่ได้รวมอยพ#น>ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ไดรจ#กก#บพระเจาในอด!ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสาม่ได้รวมอยารถ2วยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ต,ดตาม่ได้รวมอยการดาเน,น2!ว,ตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สเต!ยนท!"แขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述<งแกรง ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดต,ดตอก#บผทางานร#บใ2ในทองถ,"น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
สาม่ได้รวมอยารถเสนอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าแนะนาเ2,งปิ@,บ#ต,แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าปิร:กษาเพ3"อ2วยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0าโ2ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴2ะตาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว#ตถ1ปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ท!"
พระเจาทรงสรางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยา
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述#8นตอนตอไปิค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการร#บบ#พต,ศม่ได้รวมอยาในน8า 2:"งเปิ.นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอ
3" ง0ม่ได้รวมอยายภายนอกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง
ภายในท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยาอยใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอ
3" งแสดงวาเราได 'ตาย' ก#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส
, ตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บ
ม่ได้รวมอย!2!ว,ตใ0ม่ได้รวมอย กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใ0ม่ได้รวมอย ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรทองถ,"นสวนใ0ญจ#ดเตร!ยม่ได้รวมอยใ0บร,การบ#พต,ศม่ได้รวมอยาเปิ.นปิระจา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ย,นด!ท!"จะตอนร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รว# ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาโดยการใ0บ#พต,ศม่ได้รวมอยา แกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจ#กรแรกด#งท!"อ>,บาย
ใน0น#งส3อก,จการ ใ0บ#พต,ศม่ได้รวมอยาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"เปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ23"อใ0ม่ได้รวมอยท#8ง0ม่ได้รวมอยด
จากน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรจะใ0พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,ท
? !"จะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ม่ได้รวมอย2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสโดยการแสวง0าบ#พต,ศม่ได้รวมอยา
แ0งพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?ก#บ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กฐานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องการพดภาษาแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกๆ น!"ใ0อานาจค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเ2นเด!ยวก#บใ0อ#ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร
สาวกใน0น#งส3อก,จการ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยากจะแนะนาใ0อาน0น#งส3อท#8งเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยท!"จะเ0<นส,"งท!"แตกตางท!"เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นใน2!ว,ต
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนเปิ.นไวตอการไดย,นเส!ยงภายในขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาพดก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส พระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?
ถกสงใ0เปิ.นผ2!8ทางแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอบโยน พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยไดเปิ.นส,"งท!"จะกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว0ร3อท!"จะ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!กเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยงอยางท!"ถกสอน
โดยบางน,กาย เม่ได้รวมอย3"อการ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#"งไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ย,"งใ0ญท!"กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวถ:งในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴านาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0น#งส3อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยน!8เก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นจะถก
เต,ม่ได้รวมอยเต<ม่ได้รวมอยดวยพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,สท
1 >,?พรอม่ได้รวมอยก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#พ>จะเปิ.นท!"อ#ศจรรย!
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"อางต#วเปิ.นสาวกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรแสดงใ0เ0<นพระลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#กษณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอยา
เพราะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#กท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะโดยเ0ต1น#8นเราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรจะทาเ2นเด!ยวก#น เราไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถร#กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น 'บาปิ' ท!"ตกอย
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างใน แตเราสาม่ได้รวมอยารถ 'ร#ก' พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต อาน0น#งส3อกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาเท!ยเพ3"อเร!ยนรวาพ!"นองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สเต!ยนค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วร
ปิ@,บ#ต,ตอก#นอยางไร เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรพากเพ!ยรเพ3"อท!"จะม่ได้รวมอยร! ายงานท!"ด!บ#นท:กไวในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
พระเย9ทรงปิรารถนาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดม่ได้รวมอย!ปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสก#บ2#ย2นะเ0น3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิในท1กว#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง2!ว,ตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไววา “ดวยวาผใดๆท!"บ#งเก,ดจากพระเจา ก<ม่ได้รวมอย!2#ย2นะแกโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน!"แ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเปิ.น
2#ย2นะ9:"งไดม่ได้รวมอย!2#ยแกโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเ23"อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย” (1 ยอ0น 5:4) ม่ได้รวมอยารจะนาการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอใจม่ได้รวมอยาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยตองทาม่ได้รวมอย#น พระเย9สาม่ได้รวมอยารถ2วยใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส2นะท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเพราะวา “... เพราะวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผทรงอยใน
ทานท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นใ0ญกวาผน#8นท!"อยในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการก” (1 ยอ0น 4:4) เม่ได้รวมอย3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรส:กวากดด#นท!"จะยอม่ได้รวมอยใ0ก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
บาปิแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ว,"ง0าพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะ2วยเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสะด1ดลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะทาบาปิท!เ" ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวรายท!"ส1ด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
สาม่ได้รวมอยารถทาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อพยายาม่ได้รวมอยปิกปิดม่ได้รวมอย#น สารภาพค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอยางรวดเร<วแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บการอภ#ยโทษบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสปิกปิดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิ ม่ได้รวมอยารจะใ2ม่ได้รวมอย#นตอตานก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าสาปิแ2งจะม่ได้รวมอยา ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสรอนานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
เทาใดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบากท!"จะสารภาพบาปิย,"งม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นเทาน#8น การใ0อภ#ยโทษบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย!ใ0ก#บพวก
เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สาม่ได้รวมอยารถทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นบาปิท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวรายเปิ.น อ,สระ!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รวาพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตตายเพ3"อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยบาปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเทพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ออกม่ได้รวมอยา
ตอ0นาบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา แตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเ0<นม่ได้รวมอย#น! ตอนน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะแบงปิDน0น:"งในปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ไม่ได้รวมอย>รรม่ได้รวมอยดา
ม่ได้รวมอยากท!"สด
1 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"ไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยไดท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยม่ได้รวมอย!ม่ได้รวมอยา ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเด3อนเม่ได้รวมอยษายน ปิE 1998 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอย
ในการนม่ได้รวมอย#สการท!"โบสถตอนเย<น ในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดแสวง0าค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส#ม่ได้รวมอยพ#น>อ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ:ก9:ง8 ก#บพระบ,ดาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะใ2เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
ในตอนเย<น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายว#นในการนม่ได้รวมอย#สการพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ>,ษฐานว,งวอนใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นๆท!"บานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น0,ว
กระ0าย0าพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ใ0ม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเม่ได้รวมอย3"อ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอยาถ:งสถานท!"น#8น พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะใ0แนใจวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บ
ม่ได้รวมอย#น
เรานม่ได้รวมอย#สการอยปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยส,บนาท!แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากน#8นศาสนาจารย0ย1ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเร!ยกบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอยาเพ3"อการ
อ>,ษฐาน เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"อยในงานร#บใ2เต<ม่ได้รวมอยเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา ไม่ได้รวมอยวาพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะไดร#บใบอน1ญาตในงานร#บใ20ร3อ
ทางานร#บใ2บางเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรพระเจาบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะทางานร#บใ2เต<ม่ได้รวมอยเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาในว#น0น:"งแตฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตอตาน เพราะ
วาเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นย#งม่ได้รวมอยาไม่ได้รวมอยถ:ง ศาสนาจารยวางม่ได้รวมอย3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท!"ออกไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นา อ>,ษฐานเผ3"อพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ

ปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยใ0พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บไปิท!"น#"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถรส:กถ:งพระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระเจาในโบสถแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวา
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยท!"น!" ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?เนนย8าฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิเพ3"อร#บการอ>,ษฐานเผ3"อ ด#งน#8น
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วา “ถาศาสนาจารยพดวา ย#งม่ได้รวมอย!อ!กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นท!"ตองม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะไปิ” 2#"วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะตอม่ได้รวมอยา
ศาสนาจารยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นท#8ง0ม่ได้รวมอยด ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการยออกไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นา
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าใกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการดาน0นาม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น พระส,รขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
, องพระเจาย,"งแรงม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ม่ได้รวมอย#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายเปิ.นยากท!"จะ
0ายใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร,"ม่ได้รวมอยรส:กถ:งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยรอนรอบๆต#วฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอย!ผนาย3นอยดาน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เพราะวาบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
ท!"อาน1ภาพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาถกปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิไดจร,งๆ เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ศาสนาจารยวางม่ได้รวมอย3อ
บนฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กถ:งไฟขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดผานรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ม่ได้รวมอย#นม่ได้รวมอย!อาน1ภาพม่ได้รวมอยากท!"ไม่ได้รวมอยเพ!ยงแตกระแทกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นใ00งาย
0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ง แตผนาก<ถกเ0ว!"ยงลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงเ2นก#น พระเจาทรงใ2ม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องศาสนาจารยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยไฟน!8ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงในจ,ต
ว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ม่ได้รวมอย#นผานไปิท#"วท#8งต#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เผาไ0ม่ได้รวมอยอะไรท!"ไม่ได้รวมอยใ2ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ผน#งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง0#วใจขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ไดถกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบเอาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิรารถนาใดๆขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกออกไปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยทรงจาท!"เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวรายใดๆท!"ผานม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจากน#8นก<ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิ
ผาน0#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเพ3"อ2าระลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางว,>!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴,ดใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ตอนน!8ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเปิ.น2องทางอ#นบร,ส1ท>,? สารองเอาไว
สา0ร#บการใ2งานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดร#บบ#พต,ศม่ได้รวมอยาดวยไฟ!
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจาไดเพ!ยงวาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงไปิบนพ38นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเร,"ม่ได้รวมอยส#"นอยางร1นแรง อยางไรก<ตาม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดร#บ
บาดเจ<บแตทวม่ได้รวมอยทนดวยพระส,รแ
, ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะน#"นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการท!"รางกายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอย!ปิ@,ก,ร,ยาก#บม่ได้รวมอย#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจาไดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเด,นจากไปิ ตอม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพบวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นส#"นตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดการนม่ได้รวมอย#สการท!"เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อ ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
นอนอยบนพ38นดาน0นา ศาสนาจารยรวาพระเจากระทาบางส,"งบางอยางแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะไม่ได้รวมอยอน1ญาตใ0ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รส#ม่ได้รวมอยผ#ส
0ร3อเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนยายฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไวในโบสถแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะPากไวก#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นร#กษาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดภ#ยท!"น#"นใ0
เร!ยกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นสาม่ได้รวมอยารถออกไปิได ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกสาวขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นบอกฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ2าว#นถ#ดม่ได้รวมอยาวาเปิ.นเ>อท!"ท,8ง
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยก#บเบอรโทรศ#พทบานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราย#ดไวในแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นเส38อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น เ>อรอค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยจนกระท#"งเก3อบเท!"ยงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3น แต
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นย#งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งนอนส#"นท!"น#"น ส,"งท!"เ>อไม่ได้รวมอยรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นถกพระว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสบร,ส1ท>,?พาไปิท!"ไ0น
เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงถ:งพ38น ว,นาท!ตอม่ได้รวมอยาทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาพาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น (จ,ตว,ญญาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น) แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจาก
โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกน!8ไปิ ในท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย#นเปิ.นไปิ 'ในท#นท!' เสม่ได้รวมอยอแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรส:กวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดเด,นทางเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เพ,"งอยท!"น!"แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะว,นาท!ตอม่ได้รวมอยาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยบางท!"ในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งน!8แตกตางก#นเพราะวาท#นใดน#8นรส:กเ0ม่ได้รวมอย3อนวาเรา
เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนท!"ในค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเร<วท!" 'ผ,ดปิกต,' จร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นแสงไฟน#บลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการานม่ได้รวมอยาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ2นเด!ยวก#บท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะเ0<นใน
ภาพยนตร เราเด,นทางอยระยะ0น:"งแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท#นใดน#8นเรา0ย1ดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กวาเทาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกระทบพ38น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยตา
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรท#นท!วาม่ได้รวมอย#นไม่ได้รวมอยใ2สวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรวาฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยท!"ไ0น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตกใจแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจม่ได้รวมอยาก เพราะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งย3นอยภายนอก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยPDงศพขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเย9แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะศ,ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา0นา0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยศพไดเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนออกไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว “โอ พระเจา”
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นพด “ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งเ0<นอะไรอย?”
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไดย,นบางค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นรองไ0แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ0#นม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<นเด<กสาวสวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น0น:"งก#บบางส,"งบางอยางภายใต
แขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อ ดเ>อเ0ม่ได้รวมอย3อนอาย1ราวๆส,บเกา0ร3อย!"ส,บปิEแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!ผม่ได้รวมอยดายาว เ>อม่ได้รวมอยองเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไปิใน0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยPDงศพแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
เ0<นทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ผ9:"งถาม่ได้รวมอยเ>อวาทาไม่ได้รวมอยเ>อจ:งรองไ0 เ>อบอกวา “พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าเอาพระเจาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไปิแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะ
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยรวาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวางพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไวท!"ไ0น” เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น#8นพระเย9ปิราก@แตแม่ได้รวมอยรจ
!" าพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ไม่ได้รวมอยได เ>อถาม่ได้รวมอยเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าวา
ถาเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าพาพระเย9ไปิ จากน#8นพระเย9พด “แม่ได้รวมอยร!"” เ>อว,"งไปิ0าพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ตอนน!8ใบ0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเ>อสดใสดวย
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยส1ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述 ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เ>อเร!ยกออกไปิวา “แรบโบน!"” (Rabboni) (ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ23"อวา0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยถ:ง 'อาจารย' ใน
ภาษาย,ว) พระเย9พดก#บเ>อ “อยาจ#บเราแม่ได้รวมอยร!" เพราะเราตองไปิ0าพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรากอน บอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นดวย
วาเรากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะไปิ0าพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจา” เ>อว,"งออกไปิเพ3"อบอกค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นอ3"นในส,"งท!พระเย9
บอก
ท#นท!ท!"เ>อจากไปิ ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยใ0ญปิราก@ในทองฟCาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระเย9ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิพบพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นตาม่ได้รวมอยไปิ ม่ได้รวมอย#นเปิ.นท!"เก,ดเ0ต19:"งต3"นเตนย,นด!อยางม่ได้รวมอยากขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นไปิดวยก#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นจะไม่ได้รวมอยเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3ม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย#น
เลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยสนใจถาใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ยเ23"อฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น น!"จะเปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา 'เก!"ยวก#บสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴' เสม่ได้รวมอยอใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อย
ดานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述างแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะรอบๆพระเย9ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述น
:8 ตอไปิย#งสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ถ:งแม่ได้รวมอยวาบรรยากาศรอบต#วเราปิกต,จะม่ได้รวมอย3ด ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ส1กใสอยางม่ได้รวมอยากจากพระส,ร,รอบๆพระเย9สองสวางไปิท#"วท#8งบร,เวณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส เราผานสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴2#8นท!"สองโดยไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!
อ1ปิสรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะดาเน,นตอไปิสแสงสวางท!"ดสวางกวาแสงอาท,ตย

ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เราเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าสสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴2#8นท!"สาม่ได้รวมอย9:"งเปิ.นบาน
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆพ#นตนไดม่ได้รวมอยาท#กทายพระ
เย9ในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาจาก0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ม่ได้รวมอยPDงศพ พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
พาเราผานปิระตแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตรงไปิย#ง0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งก สถานท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เ0<นตอไปิม่ได้รวมอย#นยากท!"จะอ>,บายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยน
เก!"ยวก#บเร3"องน!8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรส:กถ:งพระส,ร,0ย1ดน,"งอยก#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา
น!8! ม่ได้รวมอย!ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จานวนม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย0ม่ได้รวมอยอบกราบลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการงบนพ38น
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระเย9เด,นสบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ทตสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาไดถ3อแจก#นท!"สวยงาม่ได้รวมอยไวก#บเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการา แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าย3"นเสนอใ0ก#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ากาวอย0นาพระบ,ดาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
ดาน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราเปิ.นโต…ะพ,>!แบบเต!8ยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย!ผา
พาดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางโต…ะท!"0ร0รา9:"งเสนดายท!"ผกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดวยก#น
เ0ม่ได้รวมอย3อนจะม่ได้รวมอย!2!ว,ต ส!ทอง ส!เง,น ส!ม่ได้รวมอยวง ส!แดงแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะส!"เขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述!ยว
เปิ.นส!เค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3"อนไ0วในผาผ3นน!8 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นแทบจะไม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถย3นได
อาน1ภาพไ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการออกม่ได้รวมอยาจากบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกย,"งใ0ญม่ได้รวมอยาก ฟCาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบ
พ1งออกไปิขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าง0นาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเส!ยงเ0ม่ได้รวมอย3อนฟCารองอ#นย,"งใ0ญ
ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระบ,ดายกม่ได้รวมอย3อขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น
แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวท#นใดน#8น ม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเง!ยบสง#ดเก,ดขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"
พระเย9เอาแจก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเทโค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴งเ0น3อแทนบ2า เพ!ยงแค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
กอนท!"พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะเร,ม่ได้รวมอย
" เทพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ออก ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
เ0<นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴า0น:"งปิราก@อยบนผาดาน0นาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ม่ได้รวมอย#น
อานวา 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ว' แตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสะท!"พระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตกระทบม่ได้รวมอย#น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น
ไดย,นเส!ยงเ0ม่ได้รวมอย3อนน8ากระทบบนกะทะรอน
'9:99
: :9:99
: :99
: :9:' ท#นใดน#8นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าน#8นก<ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴อยๆเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อน0ายไปิ
ต#ว0น#งส3อท!ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าปิราก@บนผาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตก<
จะทาใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8น0ายไปิ ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าน#8นอยางเ2น 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!ยด2#ง, โรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴, ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเศราโศก, การฆาตกรรม่ได้รวมอย, ร#ก
รวม่ได้รวมอยเพศ, ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยว,กลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการจร,ต, การค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴บ2, ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเจ<บปิวด แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ!กม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย แตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#8งพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเย9
ทาใ0ม่ได้รวมอย#นจาง0ายไปิ เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าส1ดทาย 'ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยตาย' ปิราก@พระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴กระทบม่ได้รวมอย#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะม่ได้รวมอย#นก<
0ายไปิตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ พระเจาย3นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะยกแขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述:8น พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ตะโกนวา “ใ2! ม่ได้รวมอย#นเสร<จส,8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว”!
ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นใน0องบ#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งกตะโกนแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเตนราดวยค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยปิEต,ย,นด! พระเย9ทาสาเร<จแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการว การเส!ยสลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะอ#นย,"งใ0ญ
ท!"ส1ดไดทาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอ
3" งบ2าพระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตจายแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวอยางเต<ม่ได้รวมอยจานวน เวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8ผ3นผาปิพาดกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการางโต…ะท!"ม่ได้รวมอย!2!ว,ต
ไดบรรจ1พระโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ0,ตอ#นม่ได้รวมอย!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตจะถกเก<บไวตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการบนพระท!"น#"งแ0งค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระเจา 2างเปิ.นปิระสบการณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอ#นบร,ส1ท>,? ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นปิระ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาดใจฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นอยตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดใน2วงน#8น!
(จากน#8นฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บม่ได้รวมอยาท!"โบสถ)
ม่ได้รวมอย#นเปิ.นเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสต! 5 กอนท!"พวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าจะสาม่ได้รวมอยารถโทรเร!ยกสาม่ได้รวมอย!ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นม่ได้รวมอยาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะร#บฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#น แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述า
ตองอ1ม่ได้รวมอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นออกไปิ ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยเปิ.นปิกต,อยปิระม่ได้รวมอยาณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสองส#ปิดา0 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นเ0<น0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายน,ม่ได้รวมอย,ตใน2วงเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจะแบง
ปิDนพวกน#8นในเวลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาอ3"น ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นรอยางถองแทวาพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ทรงจายใ0เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นในราค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าท!"สงส1ด ใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รจะสาม่ได้รวมอยารถ
ปิ@,เส>ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยร#กเ2นน!8ไดอยางไร?

บททสบเอBด
ก รว งแผนำนำร+นำดร, คว มรอดฟร, แต2ชวตของค/ณท
ด เนำนำอย.2ในำขณะนำ-, จ้า – โลกคือเงาขอะก หนำดสถ นำทนำร+นำดรของค/ณ!
บทน!8จะอ>,บายวาสถานท!"น,ร#นดรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะถกกา0นดไวอยางไร แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะจร,งๆแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น
ต#ดส,นใจเอง!
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย!การวางแผนใน2วง2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพวกเขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าไว0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายๆปิระเภท; แผนการว#น0ย1ด, แผนการสราง
บาน, แผนการออม่ได้รวมอยทร#พย, ว,ทยาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#ยแผนกองท1น, การวางแผนการเกษ!ยณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสอาย1 แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะแม่ได้รวมอยแตการวางแผน
ม่ได้รวมอยรดก การวางแผนท!"สาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญท!"ส1ด แตม่ได้รวมอยองขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าม่ได้รวมอยก#นม่ได้รวมอยากท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการวางแผนน,ร#นดร ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นไม่ได้รวมอยไดพดเก!"ยวก#บ
การปิระ0ย#ดเพ3"อวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถทาไดแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวไดไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจ#นกาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งพดถ:งบางส,"งบางอยางท!"ไกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกวาน#8น
สถานท!"น,ร#นดรขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส9:"งเม่ได้รวมอย3"อเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ3อกไวแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการวจะไม่ได้รวมอยถกเปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ!"ยนแปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการง ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถม่ได้รวมอย1ง0นาตอไปิจนกวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
จะตาย 0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจากน#8นไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!อะไรม่ได้รวมอยากท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสสาม่ได้รวมอยารถทาได น#"น0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส0าส,"งท!"พระเจาม่ได้รวมอย!พระ
ปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴สา0ร#บ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสทาม่ได้รวมอย#นใ0ปิระสบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาเร<จ พระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ม่ได้รวมอย!2ะตาสา0ร#บเราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
จะค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองรวม่ได้รวมอยก#บพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สตในโลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกใ0ม่ได้รวมอย 0ร3อค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะร#บใ2ผอ3"น
ส,"ง0น:"งท!"สาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญท!"ส1ดค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะตองร#บผ,ด2อบจะเปิ.นส,"งท!"พระเจาเร!ยกใ0ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสทาใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
เราท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นม่ได้รวมอย!2ะตาท!"เฉีกขาด ไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจพาะเจาะจง แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระเจาใ0พรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴 ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาม่ได้รวมอยารถพ,เศษแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท!"จะบรรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1
ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสาเร<จ ถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไม่ได้รวมอยรวาการทรงเร!ยกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3ออะไร แสวง0าพระเจาแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะพระองค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴จะทรงเปิดเผยใ0ก#บ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ม่ได้รวมอยภ!รกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไวอยาง2#ดเจนวาพรสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการทรงเร!ยกขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเราปิราศจากการกลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#บใจ 9:"ง
0ม่ได้รวมอยายค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยวาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยไดร#บการยกเวนจากการปิ@,บต
# ,ตาม่ได้รวมอยว#ตถ1ปิระสงค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจาสา0ร#บ2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะทาสาเร<จไปิสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ได แตค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอยร! างว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสา0ร#บการทา 'ส,"ง' ขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสเองถาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสย#งไม่ได้รวมอยทาส,"งขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述อง
พระเจาใ0ปิระสบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยสาเร<จ
ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสไดร#บรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอยเม่ได้รวมอยตตาใดๆท!ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴
" 1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสแสดง เพราะพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไววา “ถา
ทานใ0น8า0น:"งแกวแกผเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ<กนอยในนาม่ได้รวมอยขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเย9 ทานจะขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述าดบาเ0น<จก<0าม่ได้รวมอย,ได” รางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8แตก
ตางก#นจากรางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการท!"ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไดร#บสา0ร#บการบรรลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ1ผลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการสาเร<จในส,"งท!"พระเจาทรงเร!ยกใน2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส ใ0
ม่ได้รวมอย#"นใจวา2!ว,ตขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสม่ได้รวมอย!ปิระโย2นตอแผนด,นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องพระเจา รางว#ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴3อการค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รองน,ร#นดรรวม่ได้รวมอยก#บ
พระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร,สต ค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴1ณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสจะไม่ได้รวมอยม่ได้รวมอย!ว#นเส!ยใจเลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการย!

ขอคว มส/ดท ยจ้า – โลกคือเงาขอ กพระบด ส.2ก ยของพระองค

โปิรด0ย1ดการตอสก#นเอง เราสรางเจาท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเราร#กเจาท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴น เจาไดร#บการเร!ยกแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะการ
เจ,ม่ได้รวมอยท!"แตกตางก#น อยาตอตานใค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รก<ตาม่ได้รวมอยท!"กาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งทางานขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา เจาไม่ได้รวมอยร0ร3อวาพระค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴าขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรากลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาวไววา
"อยาแตะตองบรรดาผท!เ" ราเจ,ม่ได้รวมอยไว อยาทาอ#นตรายแกผท!"พยากรณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสท#8ง0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการายขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเรา"
เจาท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นเปิ.นค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴รอบค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴ร#วเด!ยวก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะเจาจะอาศ#ยอยอยางน#8นในสวรรค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴แลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะตลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการอดน,ร#นดร เราไม่ได้รวมอย
ไดแยกเจาออกจากก#น น#"นเปิ.นปิระเพณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตสขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述
! องม่ได้รวมอยน1ษย เรากาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ#งจะเปิดเผยแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะสอดแทรกปิระเพณ์จากพระเจ้า เขียนโดย ทูตส!ม่ได้รวมอยากม่ได้รวมอยาย
เ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน#8นเพราะวาในว#นส1ดทายเ0ลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการาน!8เปิ.นส,"งสาค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴#ญท!"ท1กค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴นทางานรวม่ได้รวมอยก#น โลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการกจะรจ#กเจาสา0ร#บค์巤ᡅ臭Ȍ梅Ȍ獴วาม่ได้รวมอย
ร#ก9:"งก#นแลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการะก#นขียนโดย ทูตสวรรค์อาลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述องเจา!

ค/ณเ นำ
D คว มร+กหร(อเ ล2 ?

แปิลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการโดย
อ!เม่ได้รวมอยลักษณ์a/Ope歫䀤歫獫逈述ﮀ蚈₅ༀ牀༇鴨⁍ଈ៰쾨⁹璸༙ઘ�༁⽠༙᪈่ܵี༘ﭘมีการ
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