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หนังสือพิมพ์มันมิน 
“เป็นส ิง่อศัจรรยท์ ีเ่หน็กรณกีารรกัษาโรคจาํนวนมาก

ไดร้ บัการพสิจูนด้์วยขอ้ม ลูทางการแพทย”์
การประชมุนานาชาต เิคร อืขา่ยหมอคร สิเต ยีนท ั ว่โลกคร ั ง้ท ี ่ 15 ในโปแลนด์

โดยม ีผ ูค้นเขา้รว่ม 400 คนจาก 17 ประเทศ

จากวันที่ 16-17 มิถุนายน 2018 เครือ
ข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมการแพทย์นานาชาติในกรุงวอร์ซอว์ 
ประเทศโปแลนด์ภายใต้หัวข้อ “จิตวิญญาณ 
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์” เครือข่ายหมอ
คริสเตียนนานาชาติ เป็นองค์กรสากลของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ทําการยืนยันกรณี
การรักษาโรคของพระเจ้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูลทางการแพทย์ องค์กรนี้จัดการประชุม
ทางการแพทย์ขึ้นทั่วโลกเป็นประจําทุกปี 

การประชุมเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่ว
โลกครั้งที่ 15 นี้มีหมอและบุคลากรทาง
แพทย์เข้าร่วมประมาณ 400 คนจาก 17 
ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศอิสราเอล รัสเซีย 
สเปน อิตาลี และบัลแกเรีย การประชุมมี
การแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาโปแลนด์ 
ภาษารัสเซีย และภาษาสเปนในเวลาเดียวกัน 
ตลอดเวลาสองวันมีการนําเสนอกรณีการ
รักษาโรค 12 กรณีและการบรรยายพิเศษ 

หลังจากการร้องเพลงสรรเสริญสั้นๆ 
และรายการแนะนําตัวผู้ เข้าร่วมจากแต่ละ
ประเทศแล้ว ดร.ดาเรีย วอช์นาร์ ประธาน
คณะกรรมก ารจั ด ง านกล่ า วคํ า ต้ อนรั บ 
รายการช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษของ 
ดร.แอนเดร กาสิรอสกี้ ผู้อํานวยการเครือ
ข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกประจําอิสราเอล 
ท่านพูดถึงชีวิตและพันธกิจของดร.แจร็อก 
ลี ผู้ก่อตั้งเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก 

(WCDN) การเดินทางไปเยี่ยมเกาหลีของ
ท่าน และการพบปะกับดร.ลี 

ท่านกล่าวว่า “ผมพบกับหมอและ
บุคลากรทางการแพทย์คริสเตียนหลายคน
เมื่อผมเตรียมการสําหรับการประชุมครั้ ง
นี้ คนเหล่านี้ถือว่าการทํางานอย่างอัศจรรย์
ของพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญ ผมคิดเช่นกันว่าผู้
เข้าร่วมจะได้รับการดลใจจากกรณีการรักษา
โรคของพระเจ้ามากมายที่สําแดงผ่านดร.แจ
ร็อก ลีและด้วยการอุทิศตนของท่านเพื่อ
พระเจ้าและองค์พระผู้ เป็นเจ้าและเพื่อดวง
วิญญาณ ผมต้องการพูดเกี่ยวกับชีวิต พันธกิจ 
ความถ่อมใจ ความรักของท่านที่ผมเห็นและ
มีประสบการณ์ด้วยตนเอง นี่คือเหตุผลของ
การพูดในครั้งนี้ของผม” 

ดร.กิลเบิร์ต แช ประธานเครือข่ายหมอ
คริสเตียนทั่วโลกกล่าวคําต้อนรับและฉาย
ดีวีดีการทําพันธกิจซึ่งเต็มไปด้วยฤทธิ์อํานาจ
ของดร.แจร็อก ลี หลังจากนั้นมีการนําเสนอ
กรณีการรักษาโรคอย่างเอาจริงเอาจัง ปีนี้มี
กรณีการรักษาโรคด้วยคําอธิษฐานของดร.ลี 
7 กรณี 

ดร.ลุบก้า ตันเชวา จากบัลแกเรีย นําเสนอ
กรณีการรักษาโรคเลือดออกในสมอง ดร.โอ
เลเซีย ทานัส จากมอนโดวา นําเสนอกรณี
การรักษาโรคกระดูกต้นแขนหัก ดร.ดาเนีย
ล ฟูเอนเตส อะคอสตา จากเม็กซิโก นําเสนอ
กรณีการรักษาโรคถุงน้ําดี ดร.วาเฮ บุนเนียต

ยันนําเสนอกรณีการรักษาโรคภาวะหัวใจล้ม
เหลว และดร.จูนซุง คิม จากเกาหลี นําเสนอ
กรณีการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ดร.ชังยู หยาง จากเกาหลี นําเสนอ
กรณีการรักษาคนที่ถูกผี เข้าและอธิบายใน
เชิงลึกเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณ กรณีต่างๆ ของ
ท่านทําให้ผู้ เข้าร่วมเชื่อว่าปัญหาทางด้าน
สมองและด้านร่างกายสามารถรับการรักษา
ให้หายขาดเมื่อปัญหาทางด้านวิญญาณจิตได้
รับการรักษา 

ดร.เดวิด อิว จากสิงคโปร์ นําเสนอกรณี
การรักษาโรคผ่านน้ํ าจืดจากเมืองมวนซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ เข้ าร่วม 
เหมือนกับน้ําขมเปลี่ยนเป็นน้ําจืดดื่มได้ที่
มาราห์ในอพยพ 15:25 น้ําเค็มจากทะเลด้าน
หน้าคริสตจักรมันมินมวนเปลี่ยนเป็นน้ําจืด
ดื่มได้เช่นกันผ่านคําอธิษฐานของดร.ลี ผ่าน
ทางน้ําจืดแห่งเมืองมวนผู้คนจํานวนมากได้
รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของตน 
แม้กระทั่งสัตว์และพืชที่กําลังใกล้ตายก็มี
ชีวิตขึ้นมาใหม่ 

นอกจากนั้น คุณหมอชาวโปแลนด์นํา
เสนอกรณีการรักษาโรคต่างๆ อีกห้ากรณี 
ได้แก่ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ โรคมะเร็ง
เต้านม โรคเลือดออกในสมอง โรคเนื้องอก
ต่อมใต้สมอง และความพิการแต่กําเนิดผ่าน
การผสมผสานกันระหว่างการอธิษฐานและ
การแพทย์ รายการพิเศษช่วงที่สองเป็นการ

ฉายดีวีดีเรื ่อง “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต” โดย
สร้างจากชุดคําเทศนาของดร.แจร็อก ลีและ
รายการพิเศษช่วงที่สามเป็นการบรรยายโดย
ดร.กิลเบิร์ต แช โดยเกี่ยวข้องกับ “รากเหง้า
ของโรคภัยไข้เจ็บ” 

ดร.ดีมิโทร ครุพิน จากยูเครน กล่าวว่า 
“น่าสนใจที่มีการจับคู่ เรื ่องการแพทย์กับ
เรื่องวิญญาณจิต ตอนนี้ผมรู้ว่าการรักษาโรค
อาจเกิดขึ้นผ่านวิธีการฝ่ายวิญญาณ” การ
บรรยายชุดสุดท้ายนําเสนอโดยศิษยาภิบาล
ดาเนียล โรเซน ผู้ประสานงานเครือข่ายหมอ
คริสเตียนทั่วโลกประจําตะวันออกกลาง ภาย
ใต้หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ
อิสราเอล” 

ดร.ดาเรีย วอชนาร์ ประธานคณะ
กรรมการจัดการประชุมของโปแลนด์ กล่าว
ว่า “น่าตื่นเต้นมากที่ได้ยินเกี่ยวกับพระราช
กิจของพระเจ้ าในการรักษาโรคผ่ านการ
อธิษฐาน กรณีต่างๆ ของการรักษาโรค การ
บรรยายพิ เศษเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ 
และการแสดงที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีมาก ฉัน
ขอขอบคุณดร.แจร็อก ลีที่เปิดโอกาสอันดี
เยี ่ยมนี้ให้กับเราและอธิษฐานเผื่อเรา” 

นักแสดงจากคณะกรรมการพันธกิ จ
ศิลป์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลร้องเพลง
สรรเสริญในหกภาษาซึ่ งรวมถึงภาษาถิ่น
และแสดงการเต้นรําที่งดงามซึ่งรวมถึงการ
เต้นรําตามธรรมเนียมโปแลนด์ 



พระคําแห่งชีวิต – สาส์นจากกางเขน (24)2 ฉบับท่ี 93  ประจําวันท่ี 19  สิงหาคม 2018 หนังสือพิมพ์มันมิน

เพื่อบํารุงรักษาชีวิตฝ่ายร่างกายเอาไว้ บุคคลต้องรับ
ประทานอาหารและดื่มน้ําเพื่อให้มีน้ําอย่างเพียงพอ น้ําช่วยใน
การย่อยอาหารและการดูดซับสารอาหารตลอดจนการขับของ
เสียและสารพิษที่อยู่ในร่างกายออกมา ขั้นตอนแบบเดียวกันนี้
ประยุกต์ใช้ในแง่วิญญาณจิตเช่นกัน

หลังจากเราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และบังเกิดใหม่จากน้ํา
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็ได้รับสิทธิของการเป็นบุตรของ
พระเจ้า จากนั้นเราต้อง “กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์” 
เพื่อบํารุงรักษาชีวิตฝายวิญญาณของเรา

วันนี้ขอให้เราเจาะลึกลงไปในความหมายของ “การกินเนื้อ
ของบุตรมนุษย์” 

1. ความสําคัญของ “การกินเนื้อและการดื่มโลหิตของ
มนุษย์”

การกินเนื้อของบุตรมนุษย์หมายถึงอะไร ในฝ่ายวิญญาณสิ่ง
นี้เป็นการบริโภคเนื้อของพระเยซูซึ่งเป็นอาหารแท้ซึ่งนําไปสู่
ชีวิตนิรันดร์ 

ยอห์น 1:14 บอกเราว่า “พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อ
หนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศี
ของพระองค์คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิด

จากพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” พระเยซูทรง
อธิบายถึงพระองค์เช่นกันว่าเป็น “อาหารที่ธํารงชีวิตซึ่งลงมา
จากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์” ในท่อน
แรกของยอห์น 6:51 

การกินเนื้อของบุตรมนุษย์—พระวาทะของพระเจ้าผู้เป็น
อาหารแห่งชีวิต—เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเปรียบ เทียบ
พระเยซูเป็นเหมือน “ลูกแกะ” วิธีการกินเนื้อนี้บันทึกอยู่ใน
อพยพ 12 ผ่านใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบของลูกแกะในเทศกาลปัส
กา 

โดยทั่วไป แกะจะฟังเสียงของผู้เลี้ยงของตนเท่านั้น แกะ
เป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและให้ประโยชน์กับมนุษย์ เพียงอย่าง
เดียว ในทํานองเดียวกัน ในการเชื่อฟังเฉพาะพระประสงค์ของ
พระเจ้า พระเยซูทรงให้เฉพาะสิ่งที่ดีกับมนุษย์และเป็นเครื่อง
บูชาไถ่บาปเพื่อเราเหมือนแกะที่อ่อนโยน ในท่ามกลางฝูงแกะ 
แกะที่อายุต่ํากว่าหนึ่งขวบจะบริสุทธิ์เป็นพิเศษเนื่องจากแกะ
เหล่านี้ยังไม่ได้ผสมพันธุ์และในแง่วิญญาณจิตแกะเหล่านี้เป็น
เหมือนพระเยซูของเราผู้ทรงไร้ตําหนิและไม่มีจุดด่างพร้อย 

เมื่อภัยพิบัติเกี่ยวกับการตายของลูกหัวปีเกิดขึ้นทั่วประเทศ
อียิปต์ตามที่กล่าวไว้ในอพยพ 12:7-10 พระเจ้าทรงสั่งให้คน
อิสราเอลเตรียม (ฆ่า) ลูกแกะเอาไว้สําหรับตนและ “เอาเลือดทา
ที่ไม้วงกบประตูทั้งสองและไม้ข้างบน ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้น
ด้วย” พระเจ้าทรงมอบคําสั่งโดยละเอียดให้กับคนอิสราเอลเช่น
กันเกี่ยวกับวิธีการกินเนื้อแกะ 

2. การกินเนื้อแกะ

1) อย่ากินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้ม “แต่จงปิ้งทั้งหัวและขา” 
การปิ้งในที่นี้แสดงถึงไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรา

ต้องเข้าใจและทําให้พระคําของพระเจ้าเป็นอาหารในการดลใจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 เปโตร 1:20-21) 2 เปโตร 3:16 เตือน
เราว่าการตีความพระคําของพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในการดลใจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เป็นการตีความที่บิดเบือน จะทําให้เรา
หลงไปจากความจริงและนําเราไปสู่ความพินาศในที่สุด

การ “กินพระคําของพระเจ้าที่ยังดิบ” คือการตีความพระ
คําของพระเจ้าแบบตามตัวอักษรโดยไม่เข้าใจความหมายฝ่าย
วิญญาณที่ซ่อนอยู่ในพระคํานั้น 

การบริโภคอาหารดิบสามารถทําให้เกิดอาการอาหารไม่
ย่อยหรืออาการปวดท้องได้ ในทํานองเดียวกัน “การกินพระ
คําของพระเจ้าที่ยังดิบ” สามารถนําไปสู่การตีความพระคัมภีร์
อย่างผิดเพี้ยนและบุ่มบ่าม

ยกตัวอย่าง พระเยซูตรัสกับเราในมัทธิว 6:6 ว่า “ฝ่ายท่านเมื่อ
อธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐาน
ต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่าน
ผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่
ท่านอย่างเปิดเผย” แต่ก็ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพบว่า
เหล่าบิดาแห่งความเชื่ออธิษฐานอยู่ใน “ห้องชั้นใน” พระเยซูไม่
เคยอธิษฐานอยู่ในห้องชั้นในเช่นกันแต่ทรงอธิษฐานอยู่ในสวน
หรือในสถานที่ห่างไกลผู้คน สิ่งนี้หมายความเมื่อเราอธิษฐาน
เราต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับความต้องการและความกังวลฝ่ายโลก
จนทําให้เราพูดถึงสิ่งเดิมๆ แบบซ้ําซาก แต่เราต้องสื่อสารกับ
พระเจ้าจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา

ต่อไป อย่ากิน “เนื้อ (แกะ) ต้มเลย” สิ่งนี้บอกเราไม่ให้นําเอา
ปัจจัยของโลกนี้มาเพิ่มเข้ากับพระคําของพระเจ้า ความคิดของ
มนุษย์และความรู้ของเขาจํากัดอย่างมากและไม่มีระบบความ

คิดใดของโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบ พระคําของพระเจ้าอยู่เหนือ
ความรู้ฝ่ายโลกและพระคําเป็นเพียงความจริงเดียวที่ยั่งยืนและ
ไม่เปลี่ยนแปลง ในการจดจําสิ่งนี้เอาไว้เราต้องไม่ยืนยันถึง
ความรู้หรือการคาดเดาของโลกนี้ แต่เราต้องยืนยันถึงพระคํา
ของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตามที่ตีความไว้ในการ
ดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความรู้แห่งพระคําที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้นี้ผู้เชื่อต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับ
พระคําที่มีชีวิต วิธีการที่เขาจะสามารถพบพระองค์ และแบบ
อย่างที่ถูกต้องของชีวิตในพระคริสต์ที่จําเป็นสําหรับความรอด 

2) จงกิน “ทั้งหัวและขา และเครื่องในด้วย” 
สิ่งนี้หมายความว่าเราต้องทําให้พระคําของพระเจ้าที่พบ

ในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม (จากปฐมกาลถึงวิวรณ์) เป็นอาหารของ
เรา

เมื่ออ่านพระคัมภีร์ บางคนข้ามเล่มที่อ่านยากไป (เช่น 
หนังสือเลวีนิติ) ในขณะที่คนอื่นๆ ปฏิเสธหรือลังเลที่จะเชื่อ
ในตัวอย่างของหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่บันทึกไว้ในพระ
คัมภีร์อย่างชัดเจน ถ้าผู้คนละเลยหรือคัดส่วนของพระคัมภีร์
ที่ไม่ตรงกับความคิดของเขาออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่ทั้ง
ความจริงหรือความเชื่อ 

มีเพียงหลักจริยธรรมและศีลธรรมเท่านั้นที่เหลืออยู่ ยิ่งกว่า
นั้น ถ้าเขาไม่เก็บรักษาคําสั่งของพระเจ้าที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่
ยากที่เขาจะทําตามเอาไว้ในจิตใจของตน เขาจะไม่มีชีวิตนิรัน
ดร์ไม่ว่าเขาจะอ่านพระคัมภีร์ไปกี่ครั้งหรืออ่านถี่แค่ไหนก็ตาม 

เราต้องไม่รับเอาพระคําของพระเจ้าเพียงบางส่วนและบาง
ตอน แต่เราต้องทําให้พระคําทั้งหมดเป็นอาหาร จากนั้นเราก็
สามารถมีชีวิตนิรันดร์ 

3) อย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้า เศษเหลือถึงเวลาเช้าก็
ให้เผาเสียด้วยไฟ

นั่นหมายความว่าเขาต้องกินแกะให้หมดก่อนถึงเวลาเช้า 
ในแง่วิญญาณจิต “กลางคืน” หมายถึงช่วงเวลาที่ผีมารซาตาน
มีอํานาจครอบครองเหนือโลกนี้ “ยามเช้า” เป็นสัญลักษณ์ของ
ช่วงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา เราควรกินพระคํา
ของพระเจ้า—เนื้อของบุตรมนุษย์—ก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเสด็จกลับมา 

ในยุคสุดท้ายเมื่อโลกเริ่มดาษดื่นไปด้วยความบาปและ
ความชั่วเพิ่มมากขึ้น ความมืดจะทวีขึ้น เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสด็จกลับมา ความมืดจะถูกขับออกไปและความสว่างส่องเข้า
มาในตอนเช้า ในเวลานั้น ผู้คนจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เขียนไว้ในพระ
คัมภีร์เป็นความจริง 

ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่ยามเช้าจะมาถึง—ก่อนที่องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จกลับมา—เราต้องทําให้พระคําของพระเจ้า
เป็นอาหารของเราอย่างขยันหมั่นเพียร ทําให้การเตรียมตัวของ
เราในฐานะเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จสิ้น และรอคอย
การเสด็จมาของพระองค์ 

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ยิ่งเราทําให้พระคําของ
พระเจ้าเป็นอาหารของเราให้ดีมากขึ้นเท่าใด คุณภาพชีวิตของ
เราในโลกนี้ตลอดจนที่อยู่อาศัยและรางวัลของเราในสวรรค์ก็
ยิ่งจะดีมากขึ้นเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อท่านจะทําให้พระคําของพระเจ้าทุกข้อเป็นอาหารของท่าน
และเข้าสู่ที่อยู่อาศัยที่รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์ 

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่
ท่านท้ังหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเน้ือและด่ืมโลหิต
ของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กิน
เน้ือและด่ืมโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเรา
จะให้ผู้นั้นฟื้นข้ึนมาในวันสุดท้าย เพราะว่าเน้ือ
ของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็น

ของด่ืมแท้” (ยอห์น 6:53-55)

ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก ลี

พระกิตติคุณ 5  ด้าน หลักข้อเช่ือ
การบังเกิดใหม่  ·  เราเช่ือว่าเราบังเกิดใหม่โดยการส้ินพระชนม์   และการคืนพระชนม์
                                 ของพระเยซูคริสต์
การชําระให้บริสุทธ์ิ  ·  เราเช่ือว่าเราได้รับการชําระให้บริสุทธ์ิโด·อง
                                 พระเยซูเจ้า  และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
การทรงบําบัดรักษา  ·  เราเช่ือว่าเราได้รับการบําบัดรักษาด้วยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า
                                 โดย   การทรง ไถ่ของพระเยซูคริสต์
การเป็นข้ึนมา  ·  เราเช่ือว่าผู้เช่ือท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นข้ึนมา
                                 ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับท่ีพระเยซูเจ้าทรงส้ินพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
การเสด็จกลับมา  ·  เราเช่ือว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน
                                 มงคลสมรส  7 ปี   เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันป

   1.  คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่าพระคัมภีร์เป็นพระคําท่ีเกิดจากการดลใจของพระเจ้าซ่ึงสมบูรณ์แบบ  และไม่มี ข้อผิดพลาด
   2. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  และการทํางานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ  ( พระเจ้าพระบิดา   
        พระเจ้าพระบุตร  และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ )
   3. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่าน้ัน
   4. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในการคืนพระชนม์  และการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์  และการเสด็จกลับมา  คร้ังท่ี 2 
        ของพระองค์    ยุคพันปี  และสวรรค์นิรันดร์
   5. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเช่ือของตนผ่าน   “ หลักข้อเช่ือของอัครทูต ”  
        ทุกคร้ังท่ีเรามาประชุมร่วมกัน  และเช่ือในเน้ือหาของหลักข้อเช่ือน้ีตามตัวอักษร

        “ พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต  ลมหายใจ  และส่ิงสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน ”
        “ ในผู้อ่ืนความรอดไม่มีเลย  ด้วยว่านามอ่ืนซ่ึงให้เราท้ังหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ท่ัวใต้ฟ้า”

การกินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ (1)
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บริษัทของผมมีบริการตรวจสุขภาพฟรีสํ าหรับ
พนักงานและคนในครอบครัวของเขาในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี 

ในเดือนพฤษภาคมปี 2017 ระดับสายตาของผมอยู่
ที่ 0.9/0.5 และหมอวินิจฉัยว่าผมมีอาการสายตาสั้นขั้น
รุนแรงและอาการสายตายาวระยะเริ่มต้นเนื่องจากอายุ
มากขึ้น ผมชอบอ่านหนังสือและใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทํางานซึ่งทําให้ผมรู้สึกเมื่อยสายตาอยู่บ่อยครั้ง ดวงตา
ผมมักแดงก่ําและพร่ามัวเมื่อผมพยายามจะอ่าน ผมจะ
มองเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อผมพยายามเพ่งดูตัวหนังสือ
เท่านั้น 

ในเดือนสิงหาคมปี 2017 หมอวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่า
ผมมีอาการสายตามยาวเนื่องจากอายุมาก ผมเข้ารับการฝัง
เข็มเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
และสายตาของผมแย่ลงเรื่อยๆ สิ่งนี้ทําให้ผมมีปัญหาใน
การขับรถตอนกลางคืน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 ผม
ลงเอยด้วยการซื้อแว่นสายตา นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมสวม
แว่นสายตา 

หลังจากนั้น ผมรับเอาคําอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยของศิษ
ยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก ลีอย่างร้อนรนด้วยการเอา
มือวางบนตาของผมในระหว่างการนมัสการและในการ
ประชุมอธิษฐานทุกครั้งของกลุ่มดาเนียล จากต้นเดือน
เมษายนผมกลับใจจากการที่ผมเชื่องช้าในการฟื้นฟูตัวเอง
แม้ผมดําเนินชีวิตในความเชื่อมาเป็นเวลานานก็ตาม ผม
อดอาหารและอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเช่นกัน 

ในเดือนพฤษภาคมปี 2018 ผมเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ตามปกติอีกครั้งหลังจากหนึ่งปี ระดับสายตาของผมอยู่ที่ 
1.5/1.5 โดยไม่มีอาการสายตาสั้น

ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเมื่อยสายตาแม้หลังจากที่ผมอ่าน
หนังสือเป็นเวลาหลายชั่วโมง ผมขอบคุณพระเจ้า ผม
อธิษฐานเผื่อแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าด้วย
ความรักที่มีต่อคริสตจักร พระเจ้าทรงยอมรับการกระทํา
ที่เล็กน้อยนี้และกลิ่นหอมแห่งจิตใจของผมด้วยความยินดี
และประทานคําตอบแก่ผม 

คนในครอบครัวของผมคือพยานแห่งฤทธิ์อํานาจของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ แจมินลูกชายของผมเคยตัวเตี้ย
และผอมมาก สิ่งนี้กลายเป็นหัวข้ออธิษฐานของครอบครัว
ผม เขามีน้ําหนัก 18 กิโลกรัมเมื่อเขาเรียนอยู่ชั้นประถมปี
ที่ 1 แม้ในตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 มีคนบอกเขา

ว่าเขาดูเหมือนเด็กอนุบาล เรารับเอาคําอธิษฐานของศิษ
ยาภิบาลอาวุโสทุกปีและตอนนี้เขาเรียนอยู่ในชั้นมัธยม
ปีที่ 5 และสูง 171 เซนติเมตร เมื่อผู้คนเห็นเขาเติบโตสูง
ใหญ่เช่นนั้นก็ประหลาดใจและแสดงความยินดีกับเรา 

ภรรยาของผม มัคนายิกาบองซุก โค ป่วยเป็นโรค
หินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (ซึ่งทําให้เกิดอาการเวียน
ศีรษะขณะเปลี่ยนท่าของศีรษะ) เธอมีความยากลําบาก
หลายอย่างและรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ แต่หลัง
จากเธอรับเอาคําอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ศิษยาภิ

บาลอาวุโสอธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) เธอก็ได้
รับการรักษาให้หายจากโรคนั้น 

ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าที่ผม
ได้รับการแนะนําให้มายังคริสตจักรแห่งนี้ที่ทําให้ผม
สามารถพบและมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่และดําเนินชีวิตที่มีความสุข 

มัคนายกกวางซอก คิม (วัย 49 ปี) เขต 12 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล 

ผลการตรวจ

ระดับสายของเขาเคยอยู่ที่ 0.9/0.5 ในเดือน
พฤษภาคมปี 2017 และระดับสายตาดีขึ้นเป็น 1.5/1.5 
เมื่อรับการตรวจในเดือนพฤษภาคมปี 2018 

เม่ือโรคระบาดไข้หวัดหมูแพร่เข้าไปในยุโรป ผู้คนจํานวน
มากในเอสโตเนียติดเช้ือและหลายคนเสียชีวิตในปี 2017 โรค
น้ีเป็นอันตรายมากข้ึนสําหรับผู้สูงอายุ ดังน้ันผมจึงฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดและไม่กังวลเก่ียวกับโรคน้ี 

แต่ในเวลาประมาณ 6 โมงเย็นของวันท่ี 12 มีนาคม 2018 
อุณหภูมิในร่างกายของผมสูงข้ึนถึง 40 องศาเซลเซียส ผมมี
อาการปวดศีรษะและหนาวส่ันอย่างรุนแรง ภรรยาของผมเรียก
รถพยาบาลฉุกเฉินและผมถูกนําตัวไปอยู่ในห้องผู้ป่วยแยกเพ่ือ
เฝ้าดูอาการ 

ในขณะเดียวกัน ภรรยาของผมโทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาล
กริกอรีย์ โคเลสซอฟเพ่ือเล่าอาการของผมให้ท่านฟังและขอให้
ท่านอธิษฐานเผ่ือ ผมมีไข้สูงและอาการหนาวส่ันในขณะท่ีกําลัง
เข้ารับการตรวจจํานวนมาก แต่ผมอธิษฐานขอเพ่ือไม่ให้อาการ
ถึงแก่ชีวิต 

ในเวลาประมาณตีหน่ึงของวันท่ี 13 มีนาคมผลการตรวจออก
มาและระบุว่าเป็นโรคไข้หวัดหมู ต่อมาไม่นานภรรยาของผมได้
รับโทรศัพท์จากศิษยาภิบาลของผมว่าศจ.ฮีซุน ลี ศิษยาภิบาลท่ี
ปรึกษาโลกของมันมินได้อธิษฐานเผ่ือผมและบอกให้ภรรยาผม
รับเอาคําอธิษฐานของดร.แจร็อก ลีท่ีบันทึกไว้เป็นเวลาสามคร้ัง
ติดต่อกัน เธอได้รับอนุญาตจากหมอและเข้ามาพบผม เธอบอก
ให้ผมรับเอาคําอธิษฐานโดยแนบโทรศัพท์มือถือของเธอไว้ท่ี

หูของผม และในเวลา 6 โมงเช้าส่ิงอัศจรรย์เกิดข้ึน อุณหภูมิใน
ร่างกายของผมลดลงจาก 40 องศาเซลเซียสไปเป็น 36.5 องศา
เซลเซียส

หมอหลายคนประหลาดใจมากเพราะผมอาการดีข้ึนอย่าง
รวดเร็วและมีอุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติภายในเวลา 12 
ช่ัวโมงหลังจากการเร่ิมเป็นไข้คร้ังแรก ผมได้รับอนุญาตให้ออก
จากโรงพยาบาลในทันที 

ศิษยาภิบาลกริกอรีย์ โคเลสซอฟเข้าร่วมกับคริสตจักรมันมิน
และเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธ์ิ เราร่วมในรายการ
นมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.

ผมอ่านหนังสือของดร.ลีเร่ือง “สวรรค์” และ “สาส์นจาก
กางเขน” ผมอ่าน “หนังสือพิมพ์มันมิน” และศึกษาพระคัมภีร์
เป็นประจําด้วยเช่นกัน ผมยังจดจําคําเทศนาของท่านท่ีเต็มไป
ด้วยชีวิตและการทํางานท่ีเต็มไปด้วยฤทธ์ิอํานาจซ่ึงรักษาผู้คน
จํานวนนับไม่ถ้วนให้หายจากโรคต่างๆ ของเขาในการประกาศ
คร้ังใหญ่ในเอสโตเนียปี 2010 เม่ือผมและภรรยาของผมเข้าร่วม
ในงานน้ัน 

ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีท้ังส้ินแด่พระเจ้าผู้ทรง
อนุญาตให้ผมได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายของ
ความตายด้วยการอธิษฐานท่ีเต็มไปด้วยฤทธ์ิอํานาจ ผมขอขอบ
คุณศิษยาภิบาลอาวุโสท่ีอธิษฐานเผ่ือผมด้วยเช่นกัน 

คุณวิคเตอร์ ไซกาเนนโก้ (วัย 75 ปี) 
คริสตจักรแห่งความจริงในประเทศเอสโตเนีย 
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

การนําเสนอกรณีการรักษาโรค ชุดท่ี 1
โรคเลือดออกในสมอง

มัคนายิกาอาวุโสยังซิม ลี (วัย 56 
ปี) จากประเทศเกาหลีมีอาการปวดศีรษะ
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 15 วัน หลังจากเธอ
มีอาการชักกระตุกอยู่ครู่หน่ึง ตาของเธอ

เร่ิมเขและซีกซ้ายของร่างกายของเธอเป็น
อัมพาต เธอหมดสติ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วย

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ช้ีให้เห็นว่าเธอมีเลือดออก
ในสมองท่ีกลีบสมองด้านซ้ายของเธอ วันต่อมา การตรวจเอกซเรย์
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แสดงให้เห็นว่ามีเลือดไหลในก้อนสมอง
ด้านขวารวมท้ังในกลีบสมองด้านซ้ายของเธอ 

ในเดือนเมษายนปี 2005 ซ่ึงเป็นวันท่ีสามหลังจากท่ีอาการเลือด
ออกในสมองของเธอเกิดข้ึน ครอบครัวของเธอรับเอาคําอธิษฐาน
ของดร.แจร็อก ลีแทนเธอในขณะท่ีเธอยังอยู่ในห้องไอ.ซี.ยู.ของโรง
พยาบาลและเธอเร่ิมมีสติข้ึนมา เม่ือดร.ลีอธิษฐานเผ่ือเธอเป็นคร้ังท่ี
สอง อาการอัมพาตของเธอเร่ิมคลายตัว หลังจากการอธิษฐานของ
ท่านเป็นคร้ังท่ีสาม เธอสามารถเดินและหยิบส่ิงของได้ 

ในวันท่ี 4 พฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาสองสัปดาห์ต่อมา การตรวจ
เอกซเรย์คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าภาวะท่ีมีเลือดไหลออก
เร่ิมลดลงและอาการสมองบวมเร่ิมลดลงเช่นกัน เก้าเดือนต่อมา
นับจากการเกิดอาการน้ีเธอเข้ารับการวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ผลการตรวจช้ีให้เห็นว่าเลือดท่ีไหลออกถูกดูดซับไป
หรือเกาะตัวกันโดยไม่มีถุงนํ้าในสมองปรากฏให้เห็น เธอได้รับการ
รักษาให้หายอย่างสมบูรณ์ มัคนายกมุนแซง คิม (วัย 59 ปี) จาก

ประเทศเกาหลีมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
โดยฉับพลันในเดือนมิถุนายนปี 2017 การ
ตรวจของแพทย์เปิดเผยให้ทราบว่าเกิดจาก
โรคถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน การตรวจวินิจฉัย
โรคด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ช้ี
ให้เห็นว่าถุงนํ้าดีเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงจนบางส่วนของถุงนํ้าดี
ถูกกัดกร่อนออกไปและนํ้าหนองกระจายอยู่ท่ัวไป แต่เขารับเอาคํา
อธิษฐานของดร.แจร็อก ลีด้วยความเช่ือและหลังจากน้ันถุงนํ้าดีท่ีแตก
และถูกกัดกร่อนก็ฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ ผู้ชายคนน้ีไม่ได้รับประทานยา
แก้อักเสบหรือยาแก้ปวดชนิดใดเลย 

คุณธาเทียนา ธาบารานู (วัย 57 ปี) จาก
ประเทศมอนโดวาทนทุกข์จากโรคภาวะ
หัวใจล้มเหลว ภาวะตับโต โรคปอดอุด
ตันเร้ือรัง และภาวะระบบไหลเวียนโลหิต
ผิดปกติ ขาท้ังสองข้างและใบหน้าของเธอ

บวม ช่องท้องของเธอเร่ิมบวม และเธอมีความ
ยากลําบากในการหายใจ หมอบอกว่าหัวใจของเธอขยายตัวผิด
ปกติและการทํางานไม่ปกติของหัวใจน้ีเป็นต้นเหตุของหลาย
โรค หมอกล่าวเพ่ิมเติมว่าเธอจะเสียชีวิตภายในสองสัปดาห์ถ้าไม่
ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม 

ลูกชายคนโตของเธอส่งหัวข้ออธิษฐานไปยังดร.แจร็อก ลี 
ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2014 ดร.แจร็อก ลีอธิษฐานเผ่ือเธอในช่วง
การนมัสการของคริสตจักรด้วยการเรียกช่ือของเธอ ผู้หญิงคนน้ี
รับเอาคําอธิษฐานในขณะท่ีชมรายการนมัสการท่ีบันทึกเอาไว้ 
หลังจากน้ันเธอรู้สึกว่าส่ิงท่ีอุดหัวใจของเธอเอาไว้กําลังหายไป 
เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเร่ิมทํางานอย่างถูกต้องและเร่ิมหายใจได้
ดี วันต่อมาอาการบวมต่างๆ ท่ัวร่างกายของเธอเร่ิมลดลงและเธอ
ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว เม่ือถึงวันท่ี 1 มกราคม 2015 เธอหายเป็นปกติ 
ไม่นานเธอก็สามารถเดิน เคล่ือนไหว และกระโดดได้อย่างอิสระ

 ผลการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

▲ อาการเลือดออกในสมองถูกค้นพบในหลายส่วนของสมองข
องเธอท้ังสองด้าน แต่หลังจากการอธิษฐาน การภาวะเลือดไหลก็หายไป 

คุณมาเรีย มาคัวโด (วัย 24 ปี) จาก
ประเทศเปรูมีอาการปวดท้องข้ึนมาโดยฉับ
พลันในเดือนกันยายนปี 2014 การตรวจด้วย
คล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasound) ช้ีให้เห็น
น่ิวขนาด 16.5 มิลลิเมตรในถุงนํ้าดีของเธอ 

เธอต้องการรับการรักษาด้วยความเช่ือและมอง
ย้อนกลับไปดูความผิดในอดีตของเธอ ในเวลาเดียวกัน ดร.แจร็อก 
ลีปรากฏตัวข้ึนในความฝันของเธอและอธิษฐานเผ่ือเธอ เธอเช่ือว่า
ได้รับการรักษาแล้วและเธอไปตรวจถุงนํ้าดีอีกคร้ังหน่ึง เธอได้รับ
การยืนยันว่าน่ิวขนาด 16.5 มิลลิเมตรหายไป ปกติท่อทางเดินนํ้าดี
จะมีขนาด 5 มิลลิเมตร ดังน้ันน่ิวไม่สามารถผ่านท่อทางเดินน้ันได้
เม่ือน่ิวมีขนาดใหญ่กว่าท่อทางเดิน แต่น่ิวก้อนใหญ่ก็หายไป 

ผลการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

▲ ก่อนการอธิษฐาน: มีนิ่วขนาด 16.5 มิลลิเมตรอยู่ในถุงนํ้าดีของเธอ
▶ หลังการอธิษฐาน: ก้อนน่ิวหายไปหลังจากเธอรับเอาคําอ    
ธิษฐานของดร.ลีในความฝันของเธอ

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

▲ ก่อนการอธิษฐาน: ถุงนํ้าดีของเขาตายบางส่วน มีรูพรุน 
และมีอาการอักเสบอย่างรุนแรง
▶ หลังการอธิษฐาน: 
ถุงนํ้าดีของเขามีสภาพเป็นปกติหลังจากการอธิษฐาน 

“พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่และพระองคท์รงเป น็แพทยผ์ ูป้ระเสร ฐิของเรา”
ในการประชุมทางด้านการแพทย์ของคริสเตียนนานาชาติคร้ังท่ี 15 ของเครือข่ายหมอคริสเตียนท่ัวโลก (WCDN) มีการนําเสนอการรักษาโรคท่ีเกิดข้ึน

โดยคําอธิษฐานของดร.แจร็อก ลีและผู้เข้าร่วมประชุมถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ผู้ยังทรงทําการแม้กระท่ังในวันน้ี 

“ฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากจากกรณีการรักษาโรคเลือดออกใน
สมองของเธอ ฉันมองเห็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า เธอถูกส่งตัวเข้าโรง
พยาบาลอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากอาการเลือดออกในสมอง แต่สองสามวันต่อ
มา หลังจากการอธิษฐาน อาการท้ังหมดก็หายไป ส่ิงน้ีไม่สามารถอธิบาย
เป็นอย่างอ่ืนได้นอกจากจะเป็นการทํางานของพระเจ้าโดยการอธิษฐาน... 

อาการเลือดออกในสมองเป็นโรคท่ีอันตรายมาก ถ้าไม่มีการรักษา
อย่างถูกต้องจะทําให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายเป็นอัมพาตและสร้างความเสีย
หายอย่างรุนแรงให้กับสุขภาพ การฟื้นตัวจะเกิดข้ึนโดยการผ่าตัดในทันที
เท่าน้ัน แต่ผู้หญิงคนน้ีได้รับการรักษาโดยการอธิษฐานและฤทธ์ิอํานาจของ
พระเจ้าเพียงอย่างเดียว สรรเสริญพระเจ้า” 

“กรณีนี้เป็นกรณีการรักษาโรคของพระเจ้าท่ีชัดเจนมาก ผู้หญิงคนน้ี
หายโรคด้วยการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความช่วยเหลือทางการ
แพทย์เลย ทั่วร่างกายของเธอบวมเน่ืองจากโรคปอดอุดตันเรื้อรังและภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะซ่ึงเป็นเหตุให้เธอหายใจลําบาก เธอกําลังจะเสียชีวิต 
แต่กลับได้รับการรักษาให้หายด้วยการอธิษฐาน เน่ืองจากข้ันตอนด้าน
ชีววิทยาของการลดลงของการอาการบวมมีความซับซ้อนมาก ส่ิงน้ีจึงน่า
อัศจรรย์อย่างมากท่ีอาการบวมท่ัวร่างกายของเธอหายไป น่าอัศจรรย์มาก... 

ท่ีน่าอัศจรรย์ใจย่ิงกว่าน้ันก็คือ ดร.แจร็อก ลีอธิษฐานเผ่ือเธอใน
ประเทศเกาหลีใต้และเธอรับเอาคําอธิษฐานท่ีประเทศมอนโดวาใน
ยุโรป การรักษาโรคท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีและกาลเวลาคืองานของพระเจ้าอย่าง
แท้จริง”

▶

ดร.ลิเดีย โคเลสโซวา รังสีแพทย์ จากประเทศเอสโตเนีย 

ดร.บอริส โทโปร์ นักกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน 
จากประเทศมอนโดวา 

โดยดร.ลุบก้า ตันเชวา ผู้อํานวยการเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่
วโลก ประจําประเทศบัลแกเรีย 

การนําเสนอกรณีการรักษาโรค ชุดท่ี 2
โรคภาวะหัวใจล้มเหลว

โดย ดร.วาเฮ บุนเนียตยัน ผู้อํานวยการเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่
วโลก ประจําประเทศอาร์เมเนีย 

ก่อนและหลังการอธิษฐาน

▶

▲ ท่ัวร่างกายของเธอมีอาการบวมนํ้าเน่ืองจากโรคปอดอุ
ดตันเรื้อรังซ่ึงเป็นอาการนํ้าท่วมปอดรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดจากท่ัว
โรคหัวใจและเธอมีความยากลําบากในการหายใจ 
แต่หลังจากการอธิษฐานท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีและกาลเวลา 
อาการบวมท่ัวร่างกายของเธอก็หายไป 

การนําเสนอกรณีการรักษาโรค ชุดท่ี 3
โรคถุงน้ําดี

โดย ดร.ดาเนียล ฟูเอนเตส อะคอสตา 
ผู้อํานวยการเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก ประจําประเทศเม็กซิโก 


