
ฉบับท่ี 94  ประจำ�วันท่ี 16  สิงห�คม 2018

หนังสือพิมพ์มันมิน 

จากวันที่ 29 กรกฎาคมถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2018 มีการจัด
โรงเรียนภาคฤดูร้อนประจำาปี 2018 สำาหรับเด็กขึ้นในคริสต
จักรมันมินเซ็นทรัลและมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จี.ซี.
เอ็น.

เด็กๆ เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยคำาพูดและการ
อธิษฐาน

โรงเรียนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อนปี 2018 เริ่มต้นด้วยการ
นมัสการเปิดโรงเรียนโดยมีศจ.ดร.ซูจิน ลีเทศนาพระคำา จากคำา
เทศนาและการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน เด็กๆ ของมันมินได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ “การเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์” (1 เธสะ
โลนิกา 5:23) ซึ่งได้แก่การมีจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจดซึ่งเต็มไป
ด้วยความดีและความรักของพระเจ้า เด็กเหล่านั้นอธิษฐานอย่าง
ร้อนรนเพื่อบรรลุถึงการมีจิตใจที่ดีและงดงามในการประชุม
อธิษฐานเพื่อความไพบูลย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ภาพที่ 
7-9)

เด็กๆ ที่เข้าร่วมตัดสินใจที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อและเข้า

สู่ที่อยู่อาศัยในสวรรค์ที่ดีกว่าซึ่งได้แก่นครเยรูซาเล็มใหม่ด้วย
การจดจ่ออยู่กับพระคำาของพระเจ้าอย่างพากเพียรและด้วยการ
รับเอาความไพบูลย์ของพระวิญญาณผ่านการอธิษฐาน 

เด็กๆ ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยคำาสรรเสริญและตะลันต์
ศิษยาภิบาลมินยุง โช (ศิษยาภิบาลใหญ่ของชั้นเรียนรวี

วารศึกษา) นำารายการ “พระเยซูผู้มีอำานาจ” เด็กๆ ถวายการ
ขอบพระคุณและความรักต่อพระเจ้าด้วยการเต้นรำาและการ
สรรเสริญด้วยน้ำาเสียงที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ของเขา (ภาพที่ 
3-6) 

นอกจากนั้นยังมีการจัดรายการ “โชว์ตะลันต์เด็ก” ของมัน
มินครั้งที่ 11 ขึ้นโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเจ็ดทีม ทีม
เหล่านั้นโชว์การแสดงดนตรี การเต้นรำานมัสการ การละเล่น
เครื่องดนตรี การร้องเพลง การเต้นแจ๊สแดนซ์ และการเต้นรำา
เพื่อความสนุกสนาน รางวัลแกรนด์อะวอร์ดเป็นของทีม “เซฟ
เฟิร์ดส์ ฟรุ๊ต” (มาซาน) รางวัลโกลด์อะวอร์ดเป็นของทีม “จูเวล
รี” (กุมิ) รางวัลซิลเวอร์อะวอร์ดเป็นของทีม “วิคตอรี” (โซล) 

รางวัลบรอนส์อะวอร์ดเป็นของวงซิมโฟนี เอ็นเซมเบิล (โซล) 
และรางวัลป็อปปูล่า อะวอร์ดเป็นของทีม “ทวีคเกิล” (แดจอน) 
(ภาพที่ 1-2) 

เด็กๆ เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า
นอกจากนั้น มีการจัดแสดงรูปภาพของฤทธิ์อำานาจแห่ง

การสร้างขึ้นใหม่ที่แสดงคำาพยานแห่งการรักษาโรคโดย
คำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก ลีที่ตรงลาน
ด้านหน้าคริสตจักรด้วยเช่นกัน ในลานนั้นเด็กๆ มีเวลาดู
การอัศจรรย์บนท้องฟ้า ถ่ายรูปภาพจุดที่เตือนให้เขาระลึก
ถึงสวรรค์ และมีความสุขกับการกินข้าวโพดคั่วด้วยเช่นกัน 
นักเรียนชั้นก่อนวัยเรียนและชั้นประถมปีที่หนึ่งเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่มีชื่อว่า “ท่องไปกับโยเซฟ” และเด็กๆ ที่อายุมากกว่า
ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “เราเป็นผลของพระบิดา” ที่เขาร้อง
เพลงสรรเสริญ เต้นรำา ตอบคำาถาม และได้รับของขวัญอย่าง
สนุกสนาน เด็กๆ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามระดับชั้นของ
เขา 

“คว�มรกัของพระเจ้�ทำ�ให ้ ใจของเร�เตน้รวั”
โรงเร ยีนพระคมัภรีภ์�คฤดรูอ้น ง�นเล ีย้งแหง่สวรรคข์องเดก็ๆ
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เพื่อบำารุงชีวิตฝ่ายเนื้อหนังบุคคลต้องบริโภคอาหารและ
ดื่มน้ำาเป็นประจำา น้ำาช่วยในการย่อยอาหารและการซึมซับสาร
อาหารเข้าไปรวมทั้งการขับถ่ายสิ่งปฏิกูลและของเสียออกไป
จากร่างกาย แม้เราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ ได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และเป็นบุตรของพระเจ้า แต่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้
ก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์เท่านั้น 

เราจะกินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ได้อย่างไร เพื่อ
สานต่อจากฉบับที่แล้ว ขอให้เราเจาะลึกลงไปในหัวข้อนี้มากขึ้น 

1. เราควรทำาให้เนื้อของบุตรมนุษย์เป็นอาหารสำาหรับเรา 
การที่จะกินเนื้อของบุตรมนุษย์และการทำาให้เนื้อนี้ เป็น

อาหารสำาหรับชีวิตกำาหนดให้เราดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ด้วย
เช่นกัน พูดอีกอย่างก็คือ เราต้องไม่เพียงแค่สร้างความรู้เรื่อง
พระเจ้าด้วยการฟังและการอ่านพระคำาของพระองค์เท่านั้น แต่
เราต้องทำาให้พระคำานั้นเป็นอาหารด้วยเช่นกันเพื่อพระคำานั้น
จะถูกจารึกไว้ในจิตใจของเรา ถ้าเช่นนั้น อะไรคือข้อแตกต่าง
ระหว่าง “การทำาให้พระคำาของพระเจ้าเป็นอาหารในจิต” กับ 
“การสร้างและการสะสมพระคำาของพระองค์เอาไว้ในฐานะ
ความรู้” 

ข้อมูลที่สะสมไว้ในสมองสามารถหลงลืมได้และเพียง

เพราะเรา “รู้” ความจริงก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะทำาตามความ
จริงนั้น ในการท่องจำาพระคัมภีร์เราต้องไม่เพียงแค่ท่องจำาข้อ
เหล่านั้นด้วยริมฝีปากของเราแต่เราต้องพยายามใคร่ครวญพระ
คำาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง ถ้าเราท่องจำามัทธิว 5:44 ซึ่ง
กล่าวว่า “จงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน” 
จากนั้นเราต้องสามารถนำาพระคัมภีร์ข้อนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิต
ของเรา 

เมื่อมีคนทำาสิ่งที่ชั่วร้ายกับเราและข่มเหงเรา ตามพระคำาของ
พระเจ้าเราจะสามารถรักเขาและอธิษฐานเพื่อเขา ถ้าเรารักษาคำา
สั่งของพระเจ้าไว้เป็นเพียงความรู้ในสมองของเรา จิตใจของเรา
ก็จะเป็นทุกข์และเราอาจเกลียดชังคนอื่นและตอบแทนความชั่ว
ด้วยความชั่วในที่สุด กระนั้น ถ้าเราทำาให้คำาสั่งนั้นเป็นอาหาร
สำาหรับเรา ความรักและความเมตตาก็จะพลุ่งมาจากภายในเรา
และเราจะเป็นอิสระจากความเกลียดชังและความโกรธ เมื่อเรา
ทำาให้พระคำาเรื่องความถ่อมใจเป็นอาหารสำาหรับเราอย่างต่อ
เนื่อง เราก็จะกำาจัดความหยิ่งผยองทิ้งไป 

2. เราควรดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ตามไปด้วย 
การที่เราทำาให้พระคำาของพระเจ้าเป็นอาหารนั้นไม่เพียง

แต่ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์ในการดลใจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต่เราต้องได้รับพระคุณและกำาลังของ
พระเจ้าผ่านการอธิษฐานอย่างร้อนรนด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น 
สิ่งที่จำาเป็นในขั้นตอนนี้คือความพยายามของแต่ละบุคคลที่จะ
เชื่อในพระคำาและปฏิบัติตามพระคำานั้นอย่างถูกต้อง นี่คือการ
ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ 

ด้วยเหตุนี้ “การดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์” จึงหมายถึงการ
ประพฤติตามพระคำาของพระเจ้า พระคำาของพระเจ้าสามารถ
แบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ “จงรักษา” “จงละทิ้ง” “จงทำา” 
และ “อย่าทำา” และเราต้องรักษาและเชื่อฟังพระคำาแต่ละประเภท
เหล่านี้ 

ถ้าไม่การแสดงออกถึงการเชื่อฟัง เราก็จะไม่มีประสบการณ์
กับการทำางานของพระเจ้าและถ้าเราไม่มีประสบการณ์ส่วนตัว
กับการทำางานของพระเจ้า เราก็ไม่สามารถไปไกลกว่าความเชื่อ
ที่เป็นเพียงความรู้ ยากอบ 2:22 บอกเราว่า “ท่านคงเห็นแล้วว่า 
ความเชื่อได้กระทำากิจร่วมกับการกระทำาของท่าน และความ
เชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระทำา” ความเชื่อที่เป็นเพียงความรู้
จะเปลี่ยนเป็นความเชื่อฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเราสำาแดงให้
พระเจ้าเห็นการกระทำาแห่งความเชื่อของเราเท่านั้น

แม้ความเชื่อของคนหนึ่งจะมีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดผักกาด
ในตอนแรก แต่เมื่อเขาสำาแดงการกระทำาแห่งความเชื่อของตน
ให้พระเจ้าเห็นอย่างต่อเนื่อง พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้เขามี
ประสบการณ์กับพระคุณและฤทธิ์อำานาจของพระองค์และจะ
ทรงทำาให้ความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราไว้
วางใจในพระคำาของพระเจ้าและประพฤติตามพระคำานั้นทุก
เวลาของชีวิตเรา เราจะบรรลุถึง “ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่คือ
เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:13) 

ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราไม่ทำาตามคำาของพระเจ้าแม้เมื่อครั้ง
ที่เรามีความเชื่อเท่าขนาดของเมล็ดผักกาดหลังจากได้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เราจะไม่สามารถมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ
หรือรับการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราจะมีชีวิตอยู่ในพระ
คริสต์ยาวนานเท่าใดก็ตาม เมื่อตระหนักว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุด
ความเชื่อของเราอาจถูกฉกชิงไปและถูกขับออกไปจากความเชื่อ
ในเวลาเดียวกัน ผมจึงขอวิงวอนท่านแต่ละคนที่จะทำาให้ความ
เชื่อของท่านสมบูรณ์ด้วยการดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์

3. เราควรมีความเชื่อพร้อมกับการประพฤติเพื่อจะได้รับ
ความรอด ชีวิตนิรันดร์ คำาตอบ และพระพร

ถ้าท่านไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ เขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ ความเชื่อของท่านจะมาพร้อมกับการประพฤติ
อย่างแน่นอน สมมุติว่ามีคนสัญญาที่จะยกทรัพย์สมบัติมูลค่า
หลายล้านดอลลาร์ให้ท่านและเก็บทรัพย์สมบัตินั้นไว้ใน
วอชิงตัน ดี.ซี. และเขาบอกท่านว่าถ้าท่านเดินเท้าจากนคร
นิวยอร์กไปถึงที่นั่นซึ่งเป็นระยะทางเกือบ 331 กิโลเมตร 
(ราว 206 ไมล์) ท่านก็สามารถรับเอาทรัพย์สมบัตินั้น ถ้าท่าน
ต้องการทรัพย์สมบัตินั้นอย่างแท้จริงและถ้าคนที่บอกท่าน
เป็นคนที่เชื่อถือได้ ท่านก็คงยอมเดินเท้าจากนครนิวยอร์กไป
จนถึงที่นั่น 

เพราะเหตุนั้น ท่อนหลังของยากอบ 2:26 จึงเตือนเราให้
ระลึกว่า “ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำาก็ตายแล้ว” หลายคน
ประกาศด้วยริมฝีปากของตนว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่ง
ใหญ่” แต่เพราะเขาไม่สามารถเชื่ออย่างเต็มที่เขาจึงไม่สามารถ
สำาแดงความเชื่อที่มาพร้อมกับการประพฤติได้ เหมือนที่เรา
ค้นพบในพระคำาของพระเจ้าว่าความเชื่อฝ่ายวิญญาณที่มา
พร้อมกับการประพฤติเท่านั้นจะทำาให้เราได้รับความรอดและ
พระพรของพระเจ้าและคำาตอบต่อคำาอธิษฐานของเรา 

บางคนยกโรม 10:13 ซึ่งบอกเราว่า “ผู้ใดที่จะร้องออก
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด” เพื่อโต้แย้งว่าแม้แต่
ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในบาปก็จะสามารถรอดได้ถ้าเขาประกาศถึง
ความเชื่อของตน เขาพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับ
แนวทางเป็นบาปของตน กระนั้น พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้
เห็นถึงความรักที่ไม่จำากัดของพระเจ้าผู้ช่วยคนบาปให้รอด
โดยทางพระเยซูคริสต์และเราต้องไม่นำาพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้
เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคนทำาชั่ว

เนื่องจากพระคำาของพระเจ้าต้องมีการจับคู่กันอยู่เสมอ เรา
ต้องมองดูพระคัมภีร์แต่ละข้อในบริบทและการตีความพระ
คัมภีร์ในการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเพื่อทำาให้
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง โรม 10:9-10 บอกเราว่า “คือว่าถ้า
ท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้
เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจ
ก็นำาไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำาไปสู่
ความรอด” แท้ที่จริงโรม 10:13 หมายความว่าการยอมรับจาก
ริมฝีปากของผู้คนที่ไปถึงความชอบธรรมแล้วเท่านั้นจึงจะส่ง
ผลให้เกิดความรอด 

ถ้าเช่นนั้น พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อพระคัมภีร์
บอกเราว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำาไปสู่ความชอบธรรม” 
เมื่อเราอ่านในโรม 2:13 ว่า “เพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังพระราช
บัญญัติเท่านั้น หาใช่ผู้ชอบธรรมจำาเพาะพระพักตร์พระเจ้า
ไม่ แต่คนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติต่างหากเป็นผู้ชอบ
ธรรม” พูดอีกอย่างก็คือ เมื่อเราเชื่อพระคำาของพระเจ้าที่เรา
ได้ยินจากจิตใจของเราอย่างแท้จริง เราจะดำาเนินชีวิตตามพระ
คำาของพระองค์และสิ่งนั้นจะช่วยให้เราเป็นคนชอบธรรมซึ่ง
ในทางกลับกันจะส่งผลให้เกิดความชอบธรรม 

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ด้วยการกินเนื้อและดื่ม
โลหิตของบุตรมนุษย์อย่างพากเพียร ผมอธิษฐานในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วย
ความเชื่อที่มาพร้อมกับการประพฤติและเพื่อท่านจะจำาเริญขึ้น
ในด้านของชีวิตท่าน 

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่

ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิต

ของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กิน

เนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเรา

จะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย เพราะว่าเนื้อ

ของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็น

ของดื่มแท้” (ยอห์น 6:53-55)

ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก ลี

พระกิตติคุณ 5  ด้�น หลักข้อเช่ือ
ก�รบังเกิดใหม่  ·  เราเช่ือว่าเราบังเกิดใหม่โดยการส้ินพระชนม์   และการคืนพระชนม์

                                 ของพระเยซูคริสต์

ก�รชำ�ระให้บริสุทธ์ิ  ·  เราเช่ือว่าเราได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิโด·อง

                                 พระเยซูเจ้า  และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ก�รทรงบำ�บัดรักษ�  ·  เราเช่ือว่าเราได้รับการบำาบัดรักษาด้วยฤทธ์ิอำานาจของพระเจ้า

                                 โดย   การทรง ไถ่ของพระเยซูคริสต์

ก�รเป็นข้ึนม�  ·  เราเช่ือว่าผู้เช่ือท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นข้ึนมา

                                 ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับท่ีพระเยซูเจ้าทรงส้ินพระชนม์และทรงคืนพระชนม์

ก�รเสด็จกลับม�  ·  เราเช่ือว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน

                                 มงคลสมรส  7 ปี   เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันป

   1.  คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำาท่ีเกิดจากการดลใจของพระเจ้าซ่ึงสมบูรณ์แบบ  และไม่มี ข้อผิดพลาด

   2. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  และการทำางานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ  ( พระเจ้าพระบิดา   

        พระเจ้าพระบุตร  และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ )

   3. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่าน้ัน

   4. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในการคืนพระชนม์  และการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์  และการเสด็จกลับมา  คร้ังท่ี 2 

        ของพระองค์    ยุคพันปี  และสวรรค์นิรันดร์

   5. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเช่ือของตนผ่าน   “ หลักข้อเช่ือของอัครทูต ”  

        ทุกคร้ังท่ีเรามาประชุมร่วมกัน  และเช่ือในเน้ือหาของหลักข้อเช่ือน้ีตามตัวอักษร

        “ พระเจ้�เป็นผู้ประท�นชีวิต  ลมห�ยใจ  และส่ิงส�รพัดให้กับมนุษย์ทุกคน ”

        “ ในผู้อ่ืนคว�มรอดไม่มีเลย  ด้วยว่�น�มอ่ืนซ่ึงให้เร�ท้ังหล�ยรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่�มกล�งมนุษย์ท่ัวใต้ฟ้�”

ก�รกินเนื้อและก�รดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ (2)
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จอภ�พก�รตรวจในช่วงตั้งครรภ์

ก่อนการอธิษฐาน: มีการวินิจฉัยว่าเป็นอาการดาวน์
ซินโดรมซ่ึงผลของการตรวจพันธุกรรมชิ้นหนึ่งของ
ทารกในเลือดของมารดา 

หลังจากการอธิษฐาน: ทารกเกิดมามีอาการปกติหลัง
จากคำาอธิษฐานของดร.แจร็อก ลี 

ในเดือนมิถุนายนปี 2017 ฉันมีความสุขที่ค้น
พบว่าฉันตั้งครรภ์ลูกคนแรกของฉัน อย่างไรก็ตาม 
ผลของการตรวจเลือดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม (ซึ่งเป็น
สัปดาห์ที่ 17 และสัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์) 
แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่ลูกของฉันจะมี
อาการดาวน์ซินโดรม เมื่อมีความเป็นไปได้สูงกว่า 
1/270 นั่นก็เกือบเป็นอาการดาวน์ซินโดรมอย่าง
สมบูรณ์ แต่ลูกของฉันอยู่ในระดับ 1/5 ซึ่งสูงมาก 
ฉันมีความทุกข์ใจและร้องไห้ตลอดเวลา แต่ฉันเริ่ม
คิดว่าฉันไม่มีเหตุผลที่จะวิตกกังวลเพราะพระเจ้า
ทรงพระชนม์อยู่ 

ฉันรับเอาคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส 
ดร.แจร็อก ลีเผื่อผู้ป่วยผ่านทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. 
ด้วยความเชื่อและเข้ารับการตรวจซ้ำาอีกในวัน
ต่อมา หลังจากการตรวจ ฉันไปร่วมการประชุม
อธิษฐานของกลุ่มดาเนียลแห่งศูนย์การอธิษฐาน
มันมินและรู้ว่าฉันมีความรักฝ่ายวิญญาณต่อสามี
ของฉันและเราควรรับใช้ซึ่งกันและกัน ฉันเคย
ต้องการให้สามีของฉันรับใช้ฉันเนื่องจากฉันตั้ง
ครรภ์ แต่ฉันกลับใจจากความคิดที่เห็นแก่ตัวแบบ
นั้น ฉันเริ่มทำาความสะอาดบ้านโดยคิดถึงตอนที่
สามีกลับมาถึงบ้านจากที่ทำางานและพยายามรับใช้
เขาด้วยความดีและความรัก 

ฉันเข้าร่วมในการนมัสการ การประชุม
อธิษฐานของกลุ่มดาเนียล การประชุมอธิษฐาน
ประจำาเขตในวันอังคาร กลุ่มย่อย และการประชุม
อธิษฐานพิเศษทุกรอบเช่นกัน ฉันอธิษฐานอย่าง
ร้อนรนและสะสมการอุทิศตนของฉันเอาไว้ ฉัน
มองกลับไปดูชีวิตของฉันในอดีตพร้อมกับสามี
ของฉัน (มัคนายกชุลโฮ โช) เช่นกันเพราะเรารู้ว่า
โรคภัยของลูกเกิดจากความบาปของพ่อแม่ของ
เขา ฉันกลับใจจากการที่ไม่ได้อธิษฐานและไม่ได้

ดำาเนินชีวิตด้วยพระคำาและการเป็นมิตรกับโลก 
ฉันทูลขอพระคุณและความเมตตาจากพระเจ้า 

จากนั้นฉันเริ่มมีความแน่ใจกับคำาตอบ ฉันฟัง
คำาเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโสทางโทรทัศน์จี.ซี.
เอ็น. ทุกวัน ฉันให้ลูกของฉันฟังคำาเทศนานั้นด้วย 
ฉันรับเอาคำาอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า
แห่งฤทธิ์อำานาจวางบนหน้าท้องของฉันเมื่อมี
รายการนี้ในโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (กิจการ 19:11-12) 
ศิษยาภิบาลคริสตจักร ผู้นำาเขต และเพื่อนๆ ของฉัน
อธิษฐานเผื่อลูกของฉันด้วยความรัก 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนมีผลการตรวจออกมา 
ฉันได้ยินจากโรงพยาบาลว่าลูกของฉันเป็นปกติ 
คืนนั้นฉันร้องไห้หลั่งน้ำาตาแห่งการขอบพระคุณ
อย่างมากกับสามีของฉันในการประชุมอธิษฐาน
ของกลุ่มดาเนียล

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมฉันพูดกับศิษยาภิบาล
อาวุโสว่า “ทารกในครรภ์ของฉันได้รับการรักษา
ให้หายจากอาการดาวน์ซินโดรมด้วยความเชื่อ” 
ท่านพอใจมากและอธิษฐานเผื่อการคลอดที่ง่าย
และปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2018 ฉันคลอด
ลูกออกมาอย่างง่ายดายและปลอดภัยเหมือนที่ท่าน
ได้อธิษฐานเผื่อเอาไว้ ฮาเลลูยา 

นั่นเป็นโอกาสดีสำาหรับครอบครัวของฉันที่
จะได้รับการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ ฉันสัมผัสกับความ
รักอันลึกซึ้งของพระเจ้าและขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าผู้ทรงต้องการให้พวกเราวิ่งไปสู่นครเยรูซาเล็ม
ใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีเยี่ยมในสวรรค์ด้วยความ
ร้อนรน ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่
พระเจ้าผู้ทรงรักษาฉันให้หายและขอขอบพระคุณ
อย่างจริงใจต่อศิษยาภิบาลอาวุโสผู้ที่อธิษฐานเผื่อ
ฉันด้วยความรัก 

มัคน�ยิด�ฮเยริม โช (วัย 28 ปี) คริสตจักรเขต 12 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล 

“ผมเกดิม�ห หูนวก แตผ่ม
ส�ม�รถไดย้ นิและผมห�ยจ�ก

อ�ก�รป�กเบ ีย้วเชน่กนั”
คุณเอลวิส เนบิดส์ (วัย 23 ปี) 

คริสตจักรมันมินลัตเวียสำ�หรับคนหูหนวก 

ผมเกิดมาหูหนวก เมื่ออายุแปดขวบผมมี
อาการปากเบี้ยวเมื่อผมถูกชนเข้าที่ใบหน้าข้าง
ขวาของผมในขณะที่ผมกำาลังเล่นอยู่กับญาติ
ของผมคนหนึ่ง นี่เป็นอาการปากเบี้ยวจาก
ภายนอกซึ่งเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า 
มีคนบอกผมว่าอาการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำาอีกหลาย
ครั้ง อาการปากเบี้ยวได้รับการผ่อนคลายด้วย

การรักษาของแพทย์ แต่อาการนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อผมอายุ 16 ปี ผมใช้เวลานาน
กว่าที่จะได้รับการรักษาจากอาการนี้ 

ในเดือนเมษายนปี 2016 ผมได้ยินเกี่ยวกับดร.แจร็อก ลีจากเพื่อนของ
ผม เขาพูดว่าคำาเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโสเต็มไปด้วยชีวิตและพระคุณ 
ผมเริ่มเข้าร่วมการนมัสการในภาษามือผ่านระบบการประชุมทางไกล
ที่เชื่อมโยงกันหลายสถานที่ของ “เนฟซิส” คำาเทศนาชัดเจนและมีพลัง
อำานาจมากและหลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคที่ไม่มีทางรักษา
และโรคระยะสุดท้าย เหนือสิ่งอื่นใด ผมประหลาดใจที่ได้ยินว่าคนหนู
หนวกจำานวนมากได้รับการฟื้นฟูความสามารถในการได้ยินของเขาและ
ความบกพร่องของการได้ยินได้รับการพัฒนาขึ้น 

ในเดือนสิงหาคมปี 2017 ผมเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินด้วยใจ
ปรารถนา ผมประหลาดใจมากที่เห็นการทำางานอันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำานาจ
ในบุคคล นอกจากนี้ หลังจากผมรับเอาคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส 
ผมสามารถได้ยินเสียงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยหูหนวกสนิท หูข้างขวาของ
ผมได้ยินดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
เวลาผ่านไป ผมประหลาดใจมาก 
นอกจากผมแล้วยังมีคนหูหนวกอีก
หลายคนได้รับการรักษาและถวาย
สง่าราศีแด่พระเจ้า 

ในเดือนเมษายนปี 2018 ผม
ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับคำาเทศนา
ฝ่ า ย วิ ญ ญ า ณ ข อ ง ศิ ษ ย า ภิ บ า ล
อาวุโสอย่างเป็นระบบมากขึ้นและ
เดินทางไปเยี่ยมศิษยาภิบาลจุงฮูน 
จิที่คริสตจักรมันมินปีนังสำาหรับ
คนหูหนวกในมาเลเซีย ผมศึกษาคำา
เทศนาและเข้าร่วมในการนมัสการและการประชุมอธิษฐานของคริสตจักร
ทุกรอบ เมื่อผมมีสามัคคีธรรมกับสมาชิกคริสตจักรในการประชุมต่างๆ 
ผมเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง 

แต่เมื่อผมพักอยู่ในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนเมษายนปี 2018 เพื่อ
เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 8 ปีของคริสตจักรมันมินหาดใหญ่สำาหรับคน
หูหนวก อาการปากเบี้ยวเกิดขึ้นกับผมอีก ผมทุกข์ใจอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่
ในไม่ช้าผมได้รับเอาคำาอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ศิษยาภิบาลอาวุโส
อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) จากศิษยาภิบาลจิ หลังจากการ
อธิษฐาน อาการอัมพาตหายไปภายในสองสัปดาห์และผมมีอาการปกติ
อย่างสมบูรณ์ 

เมื่อกลับมาถึงลัตเวียผมแบ่งปันคำาพยานของผมกับสมาชิกคริสต
จักรมันมินลัตเวียสำาหรับคนหูหนวกและพยายามประกาศกับผู้คน ผม
ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมขอขอบ
คุณศิษยาภิบาลอาวุโสด้วยเช่นกัน 

“ล กูของฉนัอย ู่
ในกล ุม่เส ีย่งของ
อ�ก�รด�วนซ์ นิ
โดรม แตเ่ข�ห�ย

เป น็ปกต ”ิ
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

เมื ่ อตอนที่ฉัน เป็นเด็กพ่อแม่
ของฉันไม่ได้ดูแลฉันเพราะท่าน
ต้องทำางาน บางครั ้งพ่อแม่ตีฉัน
และแช่งด่าฉัน คนอื ่นก็ไม่ใส่ใจ
ฉันเช่นกัน ดังนั ้นฉันจึงกลัว เศร้า 
และรู ้สึกเหงาอยู ่เสมอ ฉันไม่มี
ความมั ่นใจและมีร่างกายอ่อนแอ 

เมื ่อฉันอายุ 14 ปีฉันได้ยินว่าผู ้
หญิงคนหนึ่งที ่อยู ่แถวบ้านฉันฆ่า
ตัวตาย หลังจากฉันไปดูสถานที ่
เกิดเหตุ มีบางสิ ่งที ่ประหลาดเกิด
ขึ ้นกับฉัน ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู ่
ต่อไปและรู ้สึกเหงาโดยคิดว่าไม่มี
ใครรักฉัน ฉันต้องการฆ่าตัวตาย

หลังจากฉันแต่งงานฉันยังเต็มไปด้วยความคิดแง่ลบอยู ่ 
ฉันรู ้สึกเครียดและรู ้สึกเหมือนอยากฆ่าตัวตายอยู ่บ่อยๆ ใน
เวลาเดียวกันฉันได้อ่านพระคัมภีร์โดยบังเอิญและไปคริสต
จักร แต่ฉันไม่สามารถสานต่อ

ในปี 2015 ฉันไปในงานนิทรรศการหนังสือนานาชาติ
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉันพบกับคุณเดโบราห์ ตัง ประธาน
ของสำานักพิมพ์มันมินมาเลเซียที ่นั ่นและได้ยินเกี ่ยวกับ
พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ ์ และพันธกิจของมันมิน 
ฉันซื ้อหนังสือของดร.แจร็อก ลีเรื ่อง “พระเจ้าแพทย์ผู ้
ประเสริฐ” 

ต่ อ ม า ฉั น เ ข้ า ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
คริสเตียนนานาชาติของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั ่วโลกซึ ่ง
จัดขึ ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่ฉันยังเป็นทุกข์ทั ้งในฝ่าย
ร่างกายและฝ่ายวิญญาณเนื ่องจากฉันไม่รู ้จ ักพระคำาของ
พระเจ้าดีและไม่มีใครสามารถนำาฉันไปสู ่ความจริง 

จากเดือนกันยายนปี 2016 เป็นต้นมาฉันฟังคำาเทศนา
ของดร.ลีทางอินเตอร์เน็ต ฉันเรียนรู ้ว่าพระเจ้าทรงเป็น
ความรัก ไม่นานฉันก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของมันมิน ฉัน
ฟังคำาเทศนาของท่านและรับเอา
คำาอธิษฐานทุกวัน แต่บางสิ ่งใน
ร่างกายของฉันทนไม่ได้และดัง
นั ้นฉันจึงเกิดอาการชัก ในความ
ฝั น ข อ ง ฉั น ศิ ษ ย า ภิ บ า ล อ า วุ โ ส
อธิษฐานเผื ่อฉันและจิตใจของ
ฉันใสสะอาดและเริ ่มมีสันติสุข 

ฉันต้องการได้รับการรักษา
ให้หายสนิทในค่ายภาคฤดูร้อน
มันมินที ่จัดขึ ้นในเดือนสิงหาคม
ปี 2017 ฉันฟังคำาเทศนาของ
ดร.ลีเรื ่อง “สาส์นจากกางเขน” 
และกลับใจจากชีวิตเก่าของฉัน
ในการอธิษฐาน ในที ่สุดฉันก็มา

ถึงคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ฉัน
มีอาการชักอีกเพราะผีกลัวที ่จะถูก
ขับออกไป ผีมันบอกว่ามันจะไม่
ออกไปจากฉัน แต่ฉันบอกว่ามัน
ต้องออกไปแน่ 

ในคืนแรกของค่ายภาคฤดูร้อน
มันมิน เมื ่อศิษยาภิบาลอาวุโส
อธิษฐาน ฉันรู ้สึกมีอาการสั ่นที ่มือ
ของฉันและเริ ่มมีอาการชักอย่าง
รุนแรง ฉันไม่มีเรี ่ยวแรงและไม่
สามารถพูดได้ ฉันมีสติแต่ฉันไม่
สามารถควบคุมร่างกายของตนได้ 
เมื ่ อศิษยาภิบาลอาวุโสอธิษฐาน

เผื ่อฉันอีก ผีก็ออกไปจากฉัน ฮาเลลูยา

คุณฮิว ฟูง เปง (วัย 43 ปี) ประเทศม�เลเซีย

“ฉนัไดร้บัก�รปลดปลอ่ยจ�ก
ก�รทำ�ง�นของผ แีละห�ยจ�ก

โรคซ มึเศร�้”

อภรรยาของผมกับผมได้รับพระคุณอย่างมากจาก
บันทึกคำาพยานของศิษยาภิบาลอาวุโสดร.แจร็อก ลี
เรื ่อง “ลิ ้มรสชีวิตนิรันดร์ก่อนความตาย” และมายังค
ริสตจักรแห่งนี ้ สถานนมัสการคือสิ ่งที ่ภรรยาของผมเคย
เห็นในความฝันของเธอถึงสามครั ้งในช่วงเวลาของการ
อธิษฐานเพื ่อปฏิญาณตน

เ ร า ส อ น ค น แ น่ ใ จ ใ น ก า ร ท ร ง นำ า ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ
สมัคร เข้ า เป็นสมาชิกในมันมินในเดือนพฤษภาคมปี 
1991 คำาเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโสสร้างความพอใจ
ให้กับความกระหายฝ่ายวิญญาณของผมและเราเริ ่มรักษา
วันขององค์พระผู ้เป็นเจ้า ถวายสิบลดอย่างครบถ้วน 
และเชื ่อฟังพระคำา 

ในปี 2001 ผมได้รับความทุกข์จากความเจ็บปวด
ทางจิตใจในความสัมพันธ์กับคนอื ่น คืนหนึ ่งผมรู ้สึกว่า
มีบางสิ ่งขึ ้นมาจากปลายเท้าของผมไปยังหัวใจของผม 
จังหวะการเต้นของหัวใจของผมเริ ่มผิดปกติและเร็วขึ ้น
และผมมีความยากลำาบากในการหายใจ ผมหายใจไม่ออก 

ผมนึกถึงคำ าอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโสเผื ่อผู ้
ป่วยที ่บันทึกไว้ในระบบตอบกลับอัตโนมัติ เมื ่อผมรับ
เอาคำาอธิษฐานหลายๆ ครั ้งการหายใจของผมกลับมา
เป็นปกติ จากนั ้นผมหลับไป ในความฝันของผมศิษยาภิ
บาลอาวุโสปรากฏตัวโดยสวมเสื ้อกาวน์แพทย์และถุงมือ
ผ่าตัด ท่านกดลงไปที ่หน้าอกของผมอย่างแรงถึงสาม
ครั ้งราวกับว่าท่านกำาลังให้การปฐมพยาบาลเบื ้องต้นกับ
ผม 

วันต่อมาผมไปยังโรงพยาบาลและเข้ารับการตรวจ

ร่างกาย หมอบอกว่าผมมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและ
มีโอกาสมากที ่อาการนี ้จะเกิดขึ ้นซ้ ำาอีก อย่างไรก็ตาม 
ผมใช้ชีวิตที ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไม่มีผลกระ
ทบใดๆ เกิดขึ ้นเป็นเวลาถึง 17 ปี ฮาเลลูยา 

เมื ่อผมมีประสบการณ์กับเรื ่องนี ้จ ิตใจของผมมีชีวิต
ชีวาขึ ้นมาใหม่และผมเริ ่มขอบพระคุณสำาหรับชีวิตที ่
องค์พระผู ้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับผม ด้วยจิตใจกตัญญู 
ผมเริ ่มอาสาตนเองในการขับรถให้กับสมาชิกของคริสต
จักรในพื ้นที ่ อิลซานและได้รับหน้ าที ่ จ ากพระเจ้ าใน
ฐานะผู ้นำาเขตเช่นกัน ลูกสาวของผม (คุณมาเรีย คิม) ได้
รับการรักษาให้หายจากโรคกระดูกสันหลังคดรุนแรง
ผ่านคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโสเช่นกัน ภรรยา
ของผม (มัคนายิกาฮวาจา ลี) ทำาหน้าที ่เป็นผู ้นำาเขตโดย
ไม่มีความเจ็บป่วย ครอบครัวของผมเต็มไปด้วยความ
ชื ่นชมยินดีและเสียงหัวเราะ 

ในโลกที ่ เต็มไปด้วยอุบัติ เหตุและภัยพิบัติใบนี ้พวก
เราดำาเนินชีวิตในองค์พระผู ้ เป็นเจ้าโดยไม่มีความวิตก
กังวล ปีนี ้ผมได้รับพระพรที ่ย ิ ่งใหญ่มากขึ ้นอีกอย่าง
หนึ ่ง ผมทำางานเป็นข้าราชการในสำานักงานป่าไม้ประจำา
กรุงโซลของกรมป่าไม้ของเกาหลีมาเป็นเวลามากกว่า 
28 ปี เมื ่อผมเสร็จสิ ้นการทำาหน้าที ่บริการสาธารณะเมื ่อ
วันที ่ 30 มิถุนายน 2018 ผมได้รับประกาศเกียรติคุณจาก
กระทรวงความปลอดภัยและบริการสาธารณะของเกาหลี 

ผมขอขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู ้ทรง
รับผิดชอบทั ้งชีวิตของผมและสนับสนุนผม ผมขอขอบ
คุณศิษยาภิบาลอาวุโสผู ้ที ่เลี ้ยงดูผมด้วยพระคำาแห่งชีวิต 

ผู้ปกครองคิโฮ คิม (วัย 63 ปี) คริสตจักรเขต 23 

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล 

“ผมห�ยจ�กอ�ก�รหวัใจ
เตน้ผ ดิจงัหวะและผมได้
รบัก�รประก�ศเก ยีรตคิณุ
ดว้ยเชน่กนั”

          คุณฮิว ฟูง เปงกำาลังเป็นพยานว่าผีออก

ไปจากเธอโดยการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤ

ทธิ์อำานาจในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2017


