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โดย นักเทศน์ บรานี่ ดูยอน
ถอดความและแปลโดย อนงค์นาถ โชคศุภจิ นดา

ความนา:
ในเดื อน พฤษภาคม ปี 2006 (2543), ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งถูกพาไปสวรรค์ เพือ่ พบกับพระเยซู
และได้รับการเปิ ดเผย 6 ข้อความ บรานี ่ ดูยอน ที ่ Efendie อายุ 52 ปี เชื ้อชาติ ดูซนั (Dusun)
เขาทางานรับใช้อยู่ทีค่ ริ สตจักรบอร์ เนียวอีแวนเจลิ ค (Borneo Evangelic Church) โกตาเบอลูด (Kota Belud)
ซาบ้าห์ (Sabah)(ในภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซี ย) เป็ นคณะผูป้ กครองคริ สตจักร
เขาทาหน้าทีเ่ ป็ นนักเทศน์ ใน เมอลางกัพ บาห์รูห์ (Melangkap Baru) โกตาเบอลูด (Kota Belud)
และต่อมากลายเป็ นผูน้ าคริ สตจักร ที ่ เอสไอบี บายายัท (SIB Bayayat) จากปี 2005 (2542) ถึงปี 2006 (2543)
วันที่ 21 เมษายน 2006 (2543) ภรรยาและผมไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายทางภาคตะวันตกของประเทศมาเลเซีย
แต่หลังจากผ่านไปหนึง่ สัปดาห์ ผมเป็ นโรคหลอดเลือดไปเลี ้ยงสมองอุดตันอย่างฉับพลัน
ผมถูกนาตัวไปศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยมาลายาที่ซงึ่ แพทย์ทาการตรวจสอบผม
เขาบอกว่ามีการแตกของเซลล์เม็ดเลือดในสมองของผม และผมต้ องได้ รับการผ่าตัดในทันที
ผมอยูใ่ นอาการโคม่าเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดและอยูใ่ น ไอซียอู ีก 1
เดือน
มีผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าหลายคนมาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อผม
รวมทังอดี
้ ตประธานเอสไอบี ซาบ้ าห์ – นักเทศน์ไทปิ น เมอลิดอย (Taipin Melidoi)
ผู้ชว่ ยของเขา – นักเทศน์ ดาตุ๊ก อารุน เซอลูตนั (Datuk Arun Selutan)
และยังมีนกั เทศน์ไมเคิล (Michael)
ครัง้ หนึง่ ผมฝั นว่าฝนตกหนักลงมาที่ผม ผมตีความฝั นนี ้ว่าเป็ นคาตอบให้ กบั บรรดานักเทศน์ที่อธิษฐานให้ ผมหาย
สรรเสริญพระเจ้ าเพราะด้ วยอานาจของพระองค์ผมฟื น้ ตัวเร็วกว่าที่คาดหวัง
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เที่ยงคืนคืนหนึง่ ระหว่างสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ปี 2006 (2543) ผมรู้สกึ แปลกมาก
ผมนอนไม่หลับในขณะที่ผ้ ปู ่ วยคนอื่นๆนอนหลับอุตุ ในช่วงเวลานี ้ความคิดของผมจดจ่ออยู่กบั พระเยซูเท่านัน้ ผมจาได้ ใน
อิสยาห์ 43:26 “จงฟื ้ นความให้เราฟั ง ให้เรามาโต้ดว้ ยกัน เจ้าจงให้การมา เพือ่ จะพิ สูจน์ว่าเจ้าถูก”
ผมคอยคิดถึงแต่คาเหล่านี ้เพราะผมต้ องการมุง่ ความคิดของผมไปที่องค์พระเยซูเจ้ าเท่านัน้
ผมรู้สกึ ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ าอย่างรุนแรงในขณะนัน้
จากนันผมเริ
้
่มอธิษฐานในจิตวิญญาณ หลังการอธิษฐาน ผมพยายามที่จะหลับอีกครัง้ แต่ผมก็ยงั ทาไม่ได้
หลังจากนันผมก็
้
เอนหลังที่เตียงของผม ทันใดนันผมรู
้ ้ สกึ เหมือนกับว่ามีคนตบเบาๆที่ด้านหลังของผมและตีที่หวั ของผม
สิ่งนี ้เกิดขึ ้นชัว่ ขณะ ผมรู้สกึ ถึงบางสิ่งที่นา่ ทึง่ ไหลเข้ าสูร่ ่างกายผม ผมเชื่อว่ามันเป็ นความรักของพ่อสูล่ กู
ผมแปลกใจว่าคนผู้นี ้คือใคร เมื่อผมหันหน้ าไปหาเขา ผมต้ องแปลกใจที่เห็นนว่าเขาเป็ นชายหนุม่ หล่อ ล่าสัน
สูงพร้ อมกับผมที่ยาวลงมาถึงคอ และเขาได้ สวมใส่ชดุ สีขาว ผมถามเขาว่า “คุณเป็ นพระเจ้าที ผ่ มคิ ดถึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม?”
เขาแค่สา่ ยหัวเท่านัน้ แล้ วผมก็ถามเขาอีกว่า “ถ้าไม่ใช่แล้วคุณเป็ นใคร” ในที่สดุ เขาก็เริ่ มพูดกับผม
“ผมเป็ นผูส้ ่งสารจากฟ้ าสวรรค์ พระเยซูบอกให้ผมมาหาคุณเพือ่ ข่าวดี ”
ถึงตอนนี ้ผมถึงได้ ร้ ูวา่ เขาเป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้ า ผมจึงถามเขาว่า “ข่าวดีอะไรที ่คณ
ุ ต้องการบอกผม?” เขาตอบว่า
“คืนนี ้คณ
ุ จะได้ไปสวรรค์ ” ทันใดนันผมรู
้ ้ สึกสงบและเต็มไปด้ วยสันติสขุ มาก ถึงแม้ ร่างกายของผมยังป่ วยอยู่
ผมรู้สกึ อย่างกับว่าผมไม่ได้ มีความเจ็บปวดใดๆ
ผมหายจากอาการป่ วยอย่างสิ ้นเชิงขณะที่ทตู สวรรค์บอกผมว่าผมกาลังจะไปสวรรค์ แล้ วผมก็บอกกับทูตสวรรค์วา่
“ผมพร้ อมแล้ วที่จะตามคุณไปสวรรค์ ผมรอที่จะได้ เจอพระผู้เป็ นเจ้ าของผมไม่ไหวแล้ ว ”
ขณะที่เรากาลังเดินอยู่นนั ้ ผมเห็นร่างกายทางโลกของผมถูกทิ ้งอยู่บนเตียงของผม หลังจากที่เราเดินออกจากโรงพยาบาล
ผมเห็นม้ าทังใหญ่
้
และสูงอย่างน่าทึง่ “เราจะขี ่ม้าตัวนี ”้ ทูตสวรรค์กล่าว ทูตสวรรค์ชว่ ยผมให้ ขึ ้นบนม้ าเพราะว่ามันสูงมาก
แล้ วผมก็ถามทูตสวรรค์ว่า “เราสามารถขี ่ม้าตัวนีไ้ ปสวรรค์ได้หรื อ” แล้ วทูตสวรรค์ก็ทาให้ ผมมัน่ ใจ “แน่นอนไม่ต้องกลัวและกังวล
คุณเคยอ่านพระคาของพระเจ้าเกี ่ยวกับเอลี ยาห์ทีพ่ ระเจ้าพาขึ้นไปบนสวรรค์หรื อเปล่า? ผมบอกเขาว่า “เคย ผมเคยอ่านมาก่อน
ยานพาหนะทีพ่ าเขาไปนัน้ เป็ นราชรถทีเ่ ป็ นไฟ และลากโดยม้าทีเ่ ป็ นไฟ” “ใช่แล้ว และนัน่ เป็ นหนึ่งในม้านัน้ ทีเ่ ราจะขี ่ตอนนี ้”
ทูตสวรรค์กล่าว
ทีแรกเราไปอย่างช้ าๆ แต่หลังจากประมาณ 100 เมตร ม้ าเร่งความเร็วสูงมากและผมรู้สกึ อย่างกับว่าถูกตีด้วยพายุเฮอริเคน
จากนันผมก็
้
เห็นว่าม้ ากาลังบินขึ ้นมาแล้ ว เราข้ ามภูเขาหลายลูกได้ อย่างง่ายดาย บินด้ วยอานาจของพระเจ้ า
จากนันเราก็
้
ถึงทุง่ นาที่ผืนใหญ่มากพร้ อมกับหญ้ าเขียว – มันสมบูรณ์แบบ และไม่มีหญ้ าแห้ งแม้ แต่ใบเดียว
(สดุดี 23:2
“พระองค์ ทรงกระทาให้ ข้าพเจ้ านอนลงที่ท่ งุ หญ้ าเขียวสด พระองค์ ทรงนาข้ าพเจ้ าไปริมน้าแดนสงบ”)
หลังจากที่ม้าหยุด เราลงไปและเริ่มเดิน
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ผมสามารถเห็นราชอาณาจักรของพระเจ้ าต่อหน้ าต่อตาของผม ขณะที่เรากาลังเดินอยู่ที่ทงุ่ นา ผมได้ ยินเสียงกริ่งระฆัง
แล้ วผมก็ถามทูตสวรรค์ “ทาไมระฆังดังกังวาน?” เขาตอบว่า “ระฆังเป็ นสัญญาณว่ามี บางคนมา”
เรายังคงเดินไปจนสุดทุง่ นา ในขณะที่ระฆังยังคงดังอยู่ ผมเห็นบ้ านหลังหนึง่ สวยงามมาก ที่ด้านบนของบ้ านมีไฟสีแดง
เหมือนไฟจราจร บนไฟนี ้ผมเห็นหมายเลข “51” ผมถามทูตสวรรค์วา่ หมายเลขนันหมายถึ
้
งอะไร เขาถามว่า
“คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี ้?” ช่วงเวลานี ้ผมอายุ 51 ปี “ดังนันหมายเลขนั
้
นคื
้ ออายุของคุณ แล้ วมันก็เป็ นหมายเลขบ้ านของคุณด้ วย”
ทูตสวรรค์บอกผม ผมรู้สกึ มีความสุขและเต็มไปด้ วยสันติสขุ ที่เห็นสิ่งที่พระเจ้ าได้ เตรี ยมไว้ สาหรับผมในสวรรค์
ผมเห็นบ้ านหลายหลังที่พระเยซูได้ จดั ทาไว้ แล้ วสาหรับลูกๆของพระองค์ผ้ ทู ี่เชื่อและปฏิบตั ิตามพระองค์
เรายังคงเดินเดินไปที่บ้านใหญ่มากๆหลังหนึง่ ที่มีผ้ คู นอยู่ภายในบ้ านจานวนมาก
ผมเชื่อว่าพวกเขาเป็ นคนบริ สทุ ธิ์ที่พระเจ้ าทรงเลือกไว้ พวกเขากาลังสรรเสริ ญพระเจ้ า
ผมเห็นพระเยซูกาลังนัง่ อยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ในขณะที่ทกุ คนกาลังสรรเสริญและนมัสการพระองค์
พวกเขาสรรเสริญพระองค์ด้วยหมดทังหั
้ วใจของพวกเขา พวกเขาเต้ น พวกเขายกมือและคานับลงบนเข่าของพวกเขา
ลึกๆในใจของผม ผมบอกว่า “ถ้าเพียงคนบนโลกสรรเสริ ญและนมัสการพระองค์เช่นนี ้ พระองค์จะยิ นดีเป็ นอย่างยิ่ ง ”
ผมเห็นคนจานวนมากร้ องไห้ ขณะที่สรรเสริญพระเจ้ า พระเยซูยิ ้มในขณะที่ดพู วกเขาอุทิศตนนมัสการพระเจ้ า
พวกเขายกมือไปที่พระเยซูและพระเยซูก็อวยพระพรแก่พวกเขาทังหมด
้
หลังการนมัสการเสร็จสิ ้นลงพระเยซูเดินระหว่างพวกเขาและเช็ดน ้าตาพวกเขาออก
จากนันผมจ
้
าได้ ถึงข้ อพระคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์ “ที่น่ันจะไม่ มีความตายอีก ไม่ มีความโศกเศร้ า หรื อร้ องไห้
หรือความเจ็บปวดอีก”
ทูตสวรรค์พาผมเข้ าไปหาพระเยซู ทูตสวรรค์พดู กับพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า นี ่คือบุตรชายทีพ่ ระองค์ทรงเลื อกให้มาทีน่ ี ่”
แล้ วพระเยซูก็พดู กับผมว่า “ยอดเยี่ยม! บุตรชายของเรา เจ้ ามาแล้ ววันนี้” แล้ วพระเยซูก็กอดผม
และมันทาให้ ผมมีความสุขและเต็มไปด้ วยสันติสขุ มากซึง่ ผมร้ องไห้
จิตวิญญาณของผมกระโดดโลดเต้ นด้ วยความสุขเพราะว่าพระเยซูพระองค์เองกอดผม
แล้ วทูตสวรรค์ก็พดู ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไปทีบ่ า้ นของเขาบนโลกเมื ่อเขาป่ วย แต่ตอนนีเ้ ขาดีขึ้น” พระเยซูตอบว่า “ใช่
เราได้ ยนิ และเห็นว่ าเกิดอะไรขึ้นกับเขา” ทูตสวรรค์พดู ต่อ “ระหว่างเวลานัน้
ข้าพระองค์ได้ยินภรรยาของเขาอธิ ษฐานขอความช่วยเหลื อจากพระองค์ เธออธิ ษฐานว่า: “พระองค์เจ้าข้า ช่วยเราด้วย
ได้โปรดอย่าเอาเขาไปในตอนนีเ้ พราะว่าเรายังไม่พร้อมที ่จะให้เขาจากเราไป” นัน่ คือสิ่ งทีเ่ ธออธิ ษฐานพระองค์เจ้าข้า”
จากนันพระเยซู
้
ตอบว่า “เรารู้ ทุกอย่ าง ภรรยาของเขาเป็ นผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้ า
เธอสัตย์ ซื่อต่ อเราและขยันในการอธิษฐาน”
จากนันจิ
้ ตวิญญาณของผมก็ร้องไห้ อีกคิดถึงความสัตย์ซื่อของภรรยาผมต่อพระเจ้ า
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จากนันพระเจ้
้
าก็พดู กับผมว่า “บุตรขายของเราเอ๋ ย เจ้ าจะกลับไปยังโลก เพราะว่ ามันยังไม่ ถึงเวลาของเจ้ าที่จะอยู่ที่นี่
ที่น่ันมีงานมากให้ เจ้ าทาเวลาที่เจ้ ากลับไปที่น่ัน เจ้ าจะยุ่งมากๆในการรั บใช้ เรา” แล้ วผมก็ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ได้โปรดอย่าบอกให้ข้าพระองค์กลับไป เพราะว่าผมเต็มไปด้วยสันติ สขุ ที อ่ ยู่กบั พระองค์ทีน่ ี ่
ผมรู้สึกมี ความสุขที ไ่ ด้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ได้โปรดข้าพระองค์ไม่ต้องการกลับไป”
จากใบหน้ าของพระองค์ ผมสามารถบอกได้ วา่ พระเยซูทรงผิดหวัง
จากนันผมอ้
้
อนวอนพระองค์ให้ อภัยโทษให้ ผมเพราะผมทาให้ พระองค์ผิดหวัง ผมบอกว่า “พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์พร้อมแล้วทีจ่ ะกลับไปบนโลกแต่ขอให้พระองค์ได้โปรดช่วยข้าพระองค์ดว้ ย
ให้กาลังแก่ข้าพระองค์และดูแลข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะไปที ใ่ ดก็ตาม ขอพระองค์ทรงสถิ ตอ่ยู่กบั ข้าพระองค์ ”
แล้ วพระเยซูกล่าวว่า “ได้ ไม่ ต้องกังวล ที่ใดที่เจ้ าไปเพื่อทางานรั บใช้ เรา เราจะอยู่กับเจ้ าเสมอ”
พระเยซูมีข้อความให้ ผมนาไปสูโ่ ลก พระองค์ต้องการให้ ผมบอกข้ อความเหล่านี ้แก่ลกู ๆของพระเจ้ าบนโลก
“ข้ อความเหล่ านี้สาคัญมากๆที่จะให้ พวกเขาได้ ร้ ู ” พระเยซูกล่าว
ผมได้ รับการบอกกล่าวว่าผมจะยุง่ มากๆที่จะนาเสนอข้ อมูลเหล่านี ้ออกไป
พระเยซูก็ต้องการให้ ผมแบ่งปั นประสบการณ์บนสวรรค์ของผมให้ แก่ลกู ๆของพระเจ้ า
เพื่อพวกเขาจะได้ รับพระพรและต่ออายุกาลังของพวกเขาให้ ตดิ ตามพระองค์
พระเยซูบอกผมว่า “เมื่อเจ้ ากลับไปยังโลกแล้ วบอกข้ อความเหล่ านี้แก่ ลูกๆของเราทั้งหมด” (มีอยู่ 6
ข้ อความที่พระเยซูให้ แก่ ผม)

ข้ อความทีห่ นึ่ง:
“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้ องเชื่อเราด้ วยหมดหัวใจ หมดกาลังและใจของพวกเขา
บรรดาผู้ท่ีมีความกังวลและสงสัยจะเข้ ามาที่น่ีไม่ ได้ ” องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

ข้ อความทีส่ อง:
“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้ องสัตย์ ซื่อที่จะมาโบสถ์ นมัสการ
เพราะว่ านั่นเป็ นเวลาที่เราจะส่ องประกายบนใบหน้ าของพวกเขาและพวกเขาจะมองหาเรา
เราจะมึความยินดีมากที่เห็นลูกๆของเรามานมัสการในโบสถ์ ” องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

ข้ อความทีส่ าม:
“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้ องสัตย์ ซื่อในการอธิษฐาน ปฏิบัตติ ามน้าพระทัยของเราและอยู่กับพระคาของเรา”
องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

ข้ อความทีส่ ่ี:
“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้ องเชื่อฟั งในการถวายสิบลดและถวายทรั พย์ ” องค์ พระเยซูเจ้ากล่าว
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(ขณะทีพ่ ระองค์ให้ข้อความนีแ้ ก่ผม พระองค์กล่าวว่า “ลูกเอ๋ ย ดูที่นั่น”
พระองค์ให้ผมเห็นบ้านสวยงามหลายหลังที เ่ สร็ จสิ้ นแล้วสาหรับลูกๆของพระองค์ “ลูกเอ๋ ย บ้ านเหล่ านี้เสร็จแล้ ว
เราได้ เตรี ยมไว้ สาหรั บลูกๆของเราที่มีความเชื่อและเชื่อฟั งเรา” จากนัน้ พระองค์ก็ให้ผมได้เห็นบ้านหลายหลังทีย่ งั ไม่เสร็ จ
ผมถามว่า “พระองค์เจ้าข้า ทาไมบ้านเหล่านัน้ ถึงยังไม่เสร็ จ? องค์พระเยซูเจ้ากล่าวว่า “ลูกเอ๋ ย
บ้ านเหล่ านี้เป็ นของลูกๆของเราที่ไม่ ใจกว้ างในการถวายสิบลดและถวายทรัพย์
บ้ านเหล่ านี้จะเสร็จและสมบูรณ์ หลังจากที่ลูกๆของเราถวายสิบลดและถวายทรั พย์ มากขึ้นในบ้ านของเรา”

ข้ อความทีห่ ้ า:
“บอกลูกๆของเรา
พวกเขาต้ องเอาทรั พย์ สินทั้งหมดของพวกเขาใส่ ในคาอธิษฐานเพื่อการปกป้องและพระพรในขณะที่พวกเขายังอยู่บ
นโลก เพื่อว่ าเวลาที่เรากลับมายังโลกครั้ งที่สองนั้น พวกเขาจะไม่ ผูกติดกับทรั พย์ สินบนโลกของพวกเขา
จาเรื่ องราวภรรยาของโลท” องค์พระเยซูเจ้ ากล่าว

ข้ อความทีห่ ก:
“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้ องเตรี ยมพร้ อมและตื่นตัว เพราะเราจะมาเร็วๆนี้ เร็วกว่ าที่คนคาดหวังไว้ ”
องค์พระเยซูเจ้ ากล่าว
(การกลับมาของพระเยซูไม่เป็ นที ร่ ู้จกั แต่การเรี ยกผูเ้ ชื ่อกลับหาพระองค์นนั้ จะเกิ ดขึ้นอย่างแน่นอน
องค์พระเยซูเจ้าจะกลับมาเร็ วๆนี ้!!!)
ขณะที่พระเยซูบอกผมทังหกข้
้ อความนี ้ พระองค์ให้ ผมเห็นบนท้ องฟ้า ท้ องฟ้าทังหมดกระจ่
้
างใสและไม่มีเมฆ
ผมเห็นพระเยซูเปิ ดมือของพระองค์ไปยังโลก และพระองค์บอกว่า “เราพร้ อมแล้ วที่จะพาลูกๆของเราไป”
จากนันผมเห็
้
นคนจานวนมากในเชือกสีขาวลอยขึ ้นไปในท้ องฟ้าเพื่อพบกับพระเยซู
พวกเขาได้ รวมตัวกันที่ด้านซ้ ายและขวาของพระเยซู หลายๆคนที่เชื่อในพระเยซูถกู เรี ยกกลับขึ ้นหาพระองค์
นอกจากนี ้ผมเห็นสมาชิกทังหมดของหลายๆครอบครั
้
วถูกเรี ยกกลับขึ ้นหาพระองค์
ผมสามารถเห็นสามีและภรรยาพร้ อมกับลูกๆของพวกเขาลอยขึ ้นไปหาพระเยซู ผมรู้สึกเต็มไปด้ วยสันติสขุ ที่ได้ เห็นภาพนี ้
จากนันพระเยซู
้
ยืนกรานต่อ “มองดูข้างล่ าง” แล้ วพระเยซูก็ให้ ผมเห็นสถานการณ์บนโลก มันวุน่ วายมาก
ไม่มีสนั ติสขุ บนโลกในช่วงเวลานัน้ ผมเห็นคนวิ่งไปทัว่ ทุกที่และตะโกน
พ่อแม่มองหาลูกๆของพวกเขาและคนหนุม่ สาวมองหาพ่อแม่ของพวกเขา
พระเยซูแสดงให้ ผมเห็นคริสตจักรในบ้ านเกิดของผม ผมรู้สกึ เสียใจมากเพราะมีบางคนที่ถกู ทอดทิ ้งอยูข่ ้ างหลัง
จากนันพระเยซู
้
บอกผมว่า “จงสัตย์ ซื่อต่ อเรา เจ้ าต้ องนาทุกสิ่งที่เจ้ าได้ เห็นและได้ ยนิ บอกแก่ ลูกๆของเราบนโลก”
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จากนันทู
้ ตสวรรค์ก็พาผมกลับมายังโลกด้ วยม้ าตัวเดิมที่เราขี่ก่อนหน้ านี ้
เรากลับมายังโลกอย่างรวดเร็ ว แล้ วทูตสวรรค์ก็พาผมกลับเข้ าโรงพยาบาล
ขณะที่ผมกาลังมองดูที่ร่างกายทางโลกของผมอยู่
จิตวิญญาณของผมก็กลับเข้ าสูร่ ่างกายในทันที
ผมสังเกตว่าร่างกายของผมฟื น้ ตัวอย่างสิ ้นเชิงจากการป่ วย
สรรเสริญพระเจ้ าสาหรับฤทธานุภาพของพระองค์!
ผมจาได้ วา่ ตอนที่ผมอยูใ่ นสวรรค์ ร่างกายของผมดูเหมือนตอนที่ผมยังเป็ นหนุม่
นัน่ เป็ นคาพยานของผมในการพบปะกับองค์พระเยซูเจ้ าในสวรรค์
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