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ตามเฉลยธรรมบญัญตั บิทท ี ่ 31 พระเจ้าทรงอนญุาตให้โมเสสเข ยีน

บทเพลงและสอนบทเพลงน ั น้กบัคนอ สิราเอลเพ ื อ่เขาจะไมล่ ืมพระบญัญตั ิ

ของพระเจ้าและพระราชกจิแหง่ความรกัของพระองค์ท ี ม่ ตีอ่เขา

ท ุกว ันน ี ้ความช ั ่วและความบาปม ีอย ู่อย ่างดาษด ื ่นท ั ่วโลกและ

คร สิเต ยีนม คีวามต้องการบทเพลงสรรเสร ญิท ี เ่ป น็ไปตามพระทยัของพระเจ้า

อยา่งเรง่ดว่น ศ ษิยาภ บิาลอาวโุสดร.แจรอ็ก ล ตีระหนกัถงึความจ ำาเป น็น ี ้

เป น็อยา่งด แีละทา่นถวายค ำาอธ ษิฐานอยา่งรอ้นรน ในการตอบสนองตอ่เร ื อ่ง

น ี พ้ระเจ้าแหง่ความรกัทรงจดัเตร ยีมค ำารอ้งและท ำานองอนัไพเราะเอาไว้ด้วย

พระองค์เอง

เพลงแรก “ค ำากราบท ลูขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า” ทรงมอบให้ในวนัท ี ่ 3 

กมุภาพนัธ์ 2009 และตอนน ี จ้ ำานวนของบทเพลงท ี พ่ระเจ้าทรงมอบใหม้ ถี งึ 

345 เพลง บทเพลงเป น็ส ิ ง่ท ีง่า่ยตอ่การเร ยีนร ู้ ไมว่า่จะเป น็คนเพศไหนและ

อาย เุทา่ไหรก่ต็ามและแมแ้ตเ่พลงส ั น้เพลงหน ึ ง่กแ็สดงใหเ้หน็ถ งึความหลาก

หลายขององค์ประกอบของดนตร ี

บทเพลงตา่งๆ ได้รบัการแปลเป น็ 11 ภาษาซ ึ ง่รวมถงึภาษาองักฤษและ

ภาษาจ นีและย ิ ง่กวา่น ั น้สมาช กิในตา่งประเทศจ ำานวนมากฝ กึเพลงเหลา่น ี ้

ด้วยเน ื อ้เพลงภาษาเกาหล ีโดยพ ูดวา่เขาได้ร บัพระคณุและความซาบซ ึ ง้ใจ

อยา่งมากเม ื อ่เขารอ้งเป น็ภาษาเกาหล ี พนัธก จิบทเพลงสรรเสร ญิมนัม นิท ำา

หนา้ท ี เ่ป น็สายใยท ี ผ่ กูพนัสมาช กิมนัม นิท ั ว่โลกไว้ด้วยกนัอยา่งแนน่เหน ยีว 

พ ันธก ิจบทเพลงสรรเสร ิญม ันม ินแบง่ป ันความรกัของพระเจ้าก ับ

สมาช กิโดยใหค้วามหวงัเร ื อ่งความงดงามของสวรรค์และจ ติใจท ี บ่ร สิทุธ ิ ์

กบัเขา ส ิ ง่น ี เ้ป น็เพราะพระราชกจิของฤทธ ิ อ์ ำานาจแหง่การสรา้งข ึ น้ใหม ่

ปรากฏอย ู่ในบทเพลงด้วยการน ำาส นัตสิขุและความซาบซ ึ ง้ใจมาให้ การขบัไล่

ความม ดืออกไป การน ำาไปส ูพ่นัธก จิของการกลบัใจ การบ ำาบดัรกัษา ค ำาตอบ 

พระพร และการแก้ป ญัหา 

ขอใหเ้ราขอบพระคณุและถวายสงา่ราศ แีดพ่ระเจ้าผ ูท้รงสมควรได้รบัค ำา

สรรเสร ญิของเราตลอดไป

“ผมสัมผัสกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเมื่อผมร้อง
เพลงสรรเสริญของมันมิน ผมหวังว่าพี่น้องของผมใน

อินเดียจะรู้จักความรักนี้และไปสู่สวรรค์เช่นกัน”
คุณจายา กุมาร์ คริสตจักรมันมินเชนไน อินเดีย

“เมื่อฉันร้องเพลงสรรเสริญของมันมินและคิดเกี่ยว
กับเนื้อเพลงคำาต่อคำา ฉันสามารถสัมผัสและซาบซึ้งใจว่า

พระเจ้าทรงรักฉันมากแค่ไหน”
คุณกาลินา พลามาดีลา คริสตจักรมันมินมอลโดวา
“ฉันเคยชื่นชมกับเพลงชาวโลก แต่ฉันสัมผัสกับ

ความรักของพระเจ้าผ่านเพลงสรรเสริญของมันมินและ
ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ด้วยการพาตัวเองออกห่างจาก

เพลงชาวโลกเหล่านั้น” 
คุณริยุ ซุมิกะ คริสตจักรมันมินโตเกียว ญี่ปุ่น 

“ฉันสูญเสียความสามารถของการได้ยินไปเนื่องจาก
อุบัติเหตุ แต่เมื่อฉันร้องเพลงสรรเสริญของมันมินฉันเริ่ม
ได้ยินเสียงผ่านหูข้างขวาของฉันและตอนนี้ฉันสามารถ

ได้ยินเสียงอย่างชัดเจน”
คุณวรีพันธ์ นกแสง กรุงเทพ ประเทศไทย

“เมื่อฉันร้องเพลงสรรเสริญของมันมิน ฉันอธิษฐาน
เผื่อคุณพ่อของฉันที่ข่มเหงฉัน ตอนนี้ท่านกำาลังเข้าร่วม

นมัสการในคริสตจักรอย่างมีความสุข”
คุณแนนซี คาปูร์ คริสตจักรมันมินเดลี อินเดีย

“ในขณะที่ฟังเพลงสรรเสริญของมันมินผมได้รับ
การรักษาให้หายจากโรคเก๊าและภรรยาของผมหายจาก

ไข้หวัดใหญ่”
มัคนายกกิยาน บาฮาดัว ไร คริสตจักรมันมินเนปาล 

บทเพลงสรรเสร ญิมนัม นิไดร้บัการแปลเป น็ 11 ภาษาและแจกจา่ยออกไปท ั ว่โลก

“ขอแสดงความย นิดกีบังานครบรอบ 9 
ป ขีองพนัธกจิบทเพลงสรรเสร ญิมนัม นิ”

“ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแนบแน่นเม่ือฉันร้องเพลง
สรรเสริญของมันมิน และฉันได้รับการปลุกเร้าให้ดำาเนินชีวิตด้วยพระ

ประสงค์ของพระเจ้า”
คุณเอสเทลา เมลการ์ ศูนย์พันธกิจมันมินแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
“ฉันได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทจากความรู้สึกเครียดและอาการ

ปวดศีรษะเม่ือฉันร้องเพลงสรรเสริญของมันมิน เวลาน้ีฉันเต็มไปด้วย
ความหวังเร่ืองสวรรค์” 

คุณเจดิดาห์ แวนจิรุ คริสตจักรแห่งความบริสุทธ์ิมันมินไนโรบี 
เคนยา

“หลังจากผมได้รับแรงบันดาลใจ ความซาบซ้ึงใจ และชมศิลปะการ
แสดงของพันธกิจสรรเสริญมันมิน ผมเร่ิมเข้าใจพระคำาของพระเจ้าลึก

ซ้ึงมากข้ึน” 
ศิษยาภิบาลดีมิตริ เปโตรสกีย์ อิสราเอล

ภาพถ่ายเรียงตามลำาดับของการสัมภาษณ์

คำ�กร�บทลูของ
องค์พระผ ูเ้ป น็เจ้�
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พระบิดา โอ พระบิดาของข้าพระองค์ 
พระองค์ทรงเห็นน้ำาตานองอยู่บนใบหน้าของข้า

พระองค์
ถึงเวลาท่ีข้าพระองค์ต้องไป
และรับตำาแหน่งของข้าพระองค์ท่ีเบ้ืองขวาของ

พระองค์
ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์มอบดวง

วิญญาณเหล่าน้ีไว้
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีพระองค์ทรงเลือกด้วยความรักสมบูรณ์

แบบของพระองค์
โอ พระบิดาของข้าพระองค์ โปรดทำาให้พระประสงค์

ของพระองค์สำาเร็จผ่านทางประชากรของพระองค์
โปรดรับเอาคำาสรรเสริญและสง่าราศี
แม้พระบุตรองค์น้ีจะไม่อยู่ท่ีน่ีอีกต่อไป
ข้าพระองค์จะยังคงอยู่ท่ามกลางเขา
โอ พระบิดา โปรดจารึกความรักของพระองค์ไว้ท่ีน่ี
โปรดจารึกความรักของพระองค์ไว้ในสถานท่ีน้ี

1 ุพระบิดา โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์เชื่อฟังแล้ว

บัดนี้พระประสงค์ของพระองค์สำาเร็จแล้ว
ความรอดทรงประทานมาเหนือดวงวิญญาณ
ผ่านทางความรักของพระบิดา
ความหวังเรื่องสวรรค์ แผ่นดินสวรรค์
บัดนี้ทรงมอบให้กับบุตรของพระองค์
เขาบังเกิดเป็นผลแห่งความรัก
ความรักของพระบิดา ความรักอัศจรรย์ของ

พระเจ้า
โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ผลแห่งน้ำา

พระเนตรของพระองค์
บัดนี้ทรงบังเกิดผ่านพระราชกิจที่สำาเร็จลง
พระบิดาที่รักของข้าพระองค์ โอ พระบิดาที่รัก

ของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์

ขอบพระคุณพระองค์

2

เราไดร้บัการรกัษาโรค คำาตอบ และ
พระพร

เราสมัผสักบัความรกัของ
พระเจา้

เราเตม็ลน้ไปดว้ยความช ืน่บานและ
ความหวงัเร ื อ่งสวรรค์
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พระเยซูผู้เสด็จเข้ามาในโลกน้ีในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของ
มนุษย์ พระองค์ทรงฝากถ้อยคำาบางคำาท่ีทรงตรัสไว้ไม่นานก่อน
การส้ินพระชนม์ของพระองค์บนกางเขนและคำาตรัสเหล่าน้ีเป็น
ท่ีรู้จักในช่ือของ “คำาตรัสสุดท้ายเจ็ดคำาบนกางเขน” พระองค์ทรง
ต้องการปลูกฝังชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ในมนุษย์แม้กระท่ังในวินาที
สุดท้ายของพระองค์บนกางเขน ขอให้เราศึกษาคำาตรัสท่ีส่ี ท่ีห้า 
และท่ีหกท่ีพระเยซูทรงมอบไว้บนกางเขน 

คำาตรัสท่ีส่ี: “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี”
คำาตรัสของพระเยซู “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี” ในมัทธิว 

27:46 แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ 
ไฉนพระองค์ทรงทอดท้ิงข้าพระองค์เสีย”

พระเยซูไม่ได้ทูลถ้อยคำาเหล่าน้ีต่อพระเจ้าในรูปของการบ่น
ต่อว่าอย่างขมข่ืนใจหรือการพูดถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์ 
ท่ีจริงมีความหมายฝ่ายวิญญาณท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงซุกซ่อนอยู่
ในคำาตรัสเหล่าน้ี

ในเวลาน้ันพระเยซูทรงถูกตอกด้วยตะปูและตรึงไว้บน
กางเขนมาเป็นเวลาหกช่ัวโมงแล้ว (มาระโก 15:25-34) แม้พระองค์
ไม่ได้มีกำาลังมากพอแต่พระองค์ก็ยัง “ทรงร้องเสียงดัง” พระเยซู
ทรงทำาเช่นน้ีเพ่ือจะเตือนผู้คนให้รู้ว่าเหตุใดพระเจ้าทรงทอดท้ิง

พระองค์และเหตุใดพระองค์จึงต้องถูกตรึง 
พระเยซูทรงถูกตรึงเพ่ือไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปของ

เขา เน่ืองจากมนุษย์ถูกพระเจ้าทอดท้ิงตามคำาแช่งสาปของธรรม
บัญญัติ พระเยซูจึงถูกแช่งสาปและถูกพระเจ้าทอดท้ิงแทนเราท้ัง
หลาย เพ่ือเตือนให้ผู้คนระลึกถึงความจริงข้อน้ี “พระเยซูทรงร้อง
เสียงดัง” 

พระเยซู “ทรงร้องเสียงดัง” เพราะผู้คนจำานวนนับไม่ถ้วน
ยังคงเป็นมิตรกับโลกและเดินอยู่บนหนทางท่ีนำาไปสู่ความตาย
แม้พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพ่ือ
คนบาปแล้วก็ตาม พระเยซูทรงต้องการให้วิญญาณทุกดวงทราบ
เหตุผลว่าทำาไมพระองค์จึงถูกตรึง ต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของเขา และมีชีวิตนิรันดร์ เพราะเหตุผลเหล่าน้ีพระเยซู
จึงทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี”

ถ้าเราเช่ือจากจิตใจของเราว่าพระเยซูทรงถูกพระเจ้าทอดท้ิง
และถูกตรึงเพราะความบาปของเรา เราแต่ละคนต้องไม่อยู่ในความ
บาปอีกต่อไปแต่ต้องดำาเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและเป็นบุตรท่ีสามารถ
เรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” เราต้องเผยแพร่เร่ืองราวของกางเขน
อย่างพากเพียรเช่นกันเพ่ือนำาวิญญาณทุกดวงท่ีมุ่งหน้าไปสู่ความ
ตายกลับมายังหนทางแห่งความรอด

 
คำาตรัสท่ีห้า: “เรากระหายน้ำา”
เม่ือคนหน่ึงเสียเลือดไปเป็นจำานวนมากเขาจะรู้สึกหิวน้ำาอย่าง

แรง ทีน้ีท่านลองวาดภาพดูซิว่าพระเยซูของเราจะทรงกระหายน้ำา
มากแค่ไหนจากการท่ีพระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนกางเขนในอากาศ
ท่ีแห้งผากของอิสราเอลภายใต้ดวงอาทิตย์ท่ีร้อนแผดเผาเป็นเวลา
หลายช่ัวโมง ถึงกระน้ัน พระเยซูไม่เพียงแต่ทนทุกข์จากความ
กระหายฝ่ายร่างกายเท่าน้ัน คำาตรัสของพระองค์ท่ีว่า “เรากระหาย
น้ำา” มีความหมายฝ่ายวิญญาณซุกซ่อนอยู่ด้วยเช่นกัน คำาตรัสของ
พระองค์เป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณโดยธรรมชาติซ่ึงกำาชับให้เราแต่ละ
คนดับความกระหายของพระองค์ด้วยการตอบแทนคุณค่าแห่ง
พระโลหิตของพระองค์ 

ถ้าเช่นน้ันเราจะ “ตอบแทนคุณค่าแห่งพระโลหิตของพระเยซู” 
ได้อย่างไร เพราะพระเยซูทรงหล่ังพระโลหิตของพระองค์เพ่ือ
ช่วยมนุษย์ทุกคนท่ีเป็นคนบาปให้รอด เราต้องเสาะหาแนวทางท่ี
จะประกาศพระกิตติคุณกับทุกคนท่ียังไม่รู้จักพระองค์ซ่ึงต้องตก
นรก นอกเหนือจากการเผยแพร่พระกิตติคุณ “โดยตรง” กับคนไม่
เช่ือแล้วเราสามารถประกาศพระกิตติคุณ “โดยอ้อม” กับเขาด้วย
การอธิษฐานเผ่ือความรอดของดวงวิญญาณและการถวายให้กับ
พระเจ้าเพ่ือการทำาพันธกิจได้เช่นกัน 

เม่ือพระเยซูตรัสว่า “เรากระหายน้ำา” มีบางคนท่ีอยู่ใกล้
บริเวณน้ันเอาฟองน้ำาชุบน้ำาองุ่นเปร้ียวใส่ปลายไม้หุสบชูข้ึนให้
ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์ พระเยซูทรงรับเอาน้ำาองุ่นเปร้ียวไม่ใช่
เพ่ือจะดับความกระหายแต่พระองค์ทรงยอมรับรสชาติของน้ำาองุ่น
เปร้ียวเพ่ือทำาให้คำาส่ังฝ่ายวิญญาณท่ีกล่าวไว้โดยผู้พยากรณ์จาก
พระคัมภีร์เดิม (สดุดี 69:21) สำาเร็จท่ีว่า “เขาให้น้ำาส้มสายชูแก่ข้า
พระองค์ด่ืม” 

การท่ีพระเยซู “ทรงรับเอาน้ำาองุ่นเปร้ียว” ยืนยันถึงความจริงท่ี
ว่าพระเยซูทรงด่ืมน้ำาองุ่นเปร้ียวและพระองค์ทรงทำาให้เราสามารถ
ด่ืมน้ำาองุ่นใหม่ “น้ำาองุ่นเปร้ียว” เป็นสัญลักษณ์ของธรรมบัญญัติ
ของพระคัมภีร์เดิมในขณะท่ี “น้ำาองุ่นใหม่” เป็นเคร่ืองหมายของ
บัญญัติรักของพระคัมภีร์ใหม่ซ่ึงทำาให้สำาเร็จโดยพระเยซู 

ตามธรรมบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมคนบาปทุกคนต้องถูก
ลงโทษเพราะความบาปของเขาและการไถ่บาปของเขาจะสำาเร็จ
ได้ด้วยเลือดของสัตว์ท่ีเขาถวายเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจ้า อย่างไร

ก็ตาม เน่ืองจากพระเยซูเองทรงกลายเป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาปและ
ทรงไถ่เราจากคำาแช่งสาปของธรรมบัญญัติด้วยการส้ินพระชนม์
ของพระองค์บนไม้กางเขน พระเยซูจึง “ทรงรับเอาน้ำาองุ่นเปร้ียว” 
เพ่ือเรา 

ด้วยเหตุน้ี เราจึงได้รับการยกโทษบาปของเราเม่ือเราเช่ือใน
พระเยซูคริสต์และกลับใจจากความบาปของเราจากจิตใจของเรา 
น่ีเป็นการแสดงออกถึง “การด่ืมน้ำาองุ่นใหม่” และเพ่ือช่วยให้เรา
เข้าใจในความจริงข้อน้ีพระเยซูจึงตรัสว่า “เรากระหายน้ำา” และ
ทรงรับเอาน้ำาองุ่นเปร้ียวด้วยพระองค์เอง 

คำาตรัสท่ีหก: “สำาเร็จแล้ว”
ยอห์น 19:30 กล่าวว่า “เม่ือพระเยซูทรงรับน้ำาองุ่นเปร้ียวแล้ว

พระองค์ตรัสว่า ‘สำาเร็จแล้ว’ และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระ
วิญญาณจิตออกไป” จากการตรัสว่า “สำาเร็จแล้ว” พระเยซูทรง
กำาลังตรัสอ้างอิงถึงวิธีการท่ีพระองค์ทรงทำาให้การจัดเตรียมเร่ือง
การไถ่มนุษย์สำาเร็จและการทำาให้ธรรมบัญญัติสำาเร็จด้วยความรัก

เพราะว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) คน
บาปทุกคนต้องรับการลงโทษแห่งความตายและตกนรก นับเป็น
เวลานานมาแล้วท่ีบุตรของพระเจ้าต้องฆ่าวัวหรือแกะและถวาย
เลือดของสัตว์เหล่าน้ันเป็นเคร่ืองบูชาเพ่ือการยกโทษความบาป
ของเขา แต่พระเยซูทรงไถ่เราผู้เป็นคนบาปจากการแช่งสาปของ
ธรรมบัญญัติด้วยการถวายพระองค์เองเพ่ือถูกตรึงบนกางเขน 
(ฮีบรู 7:27) 

ข้ันตอนท่ีพระเยซูทรงกระทำาตามเพ่ือไถ่มนุษย์ให้พ้นจาก
บาปของเขาสำาเร็จลุล่วงด้วยความรักอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ซ่ึง
เหนือจินตนาการและเกินคำาบรรยาย พระบุตรผู้ประเสริฐของ
พระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกน้ี ทรงทนต่อความทุกข์ทรมานของการ
ถูกจับกุมและถูกเฆ่ียนตีโดยพวกคนบาปด้วยการใส่มงกุฎหนาม
ไว้บนพระเศียรของพระองค์และการตอกตะปูท่ีพระหัตถ์และ
พระบาทของพระองค์ 

เราได้รับสิทธิให้เข้าไปสู่สวรรค์ด้วยความเช่ือของเราใน
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเอาชนะความตายด้วยความรักและการเสีย
สละอย่างย่ิงใหญ่ของพระองค์เพ่ือเรา ถ้าเช่นน้ันเราต้องทำาส่ิงใด 
เหมือนท่ีพระเยซูทรงทำาให้การจัดเตรียมท้ังส้ินของพระเจ้าสำาเร็จ
ด้วยความรักและการเสียสละและทรงกลายเป็นจอมกษัตริย์และ
จอมเจ้านาย เราท้ังหลายท่ีได้รับความรอดโดยพระองค์ต้องทำาให้
พระประสงค์ของพระเจ้าสำาเร็จด้วยเช่นกัน 

พระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับเราคือการชำาระให้บริสุทธ์ิ
และความซ่ือสัตย์อย่างสมบูรณ์ เราต้องเกิดผลท้ังเก้าอย่างของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ บรรลุถึงความรักฝ่ายวิญญาณ ทำาให้ลักษณะของ
ผู้เป็นสุขสำาเร็จในตัวเรา เหมือนท่ีพระองค์ตรัสกับเราว่าเราต้อง
เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ัวทุกมุมโลกและพยายามทุก
วิถีทางเพ่ือนำาความรอดไปสู่ดวงวิญญาณ เม่ือเราทำาส่ิงเหล่าน้ัน
แล้วเท่าน้ันเราจึงจะสามารถเตรียมตัวของเราเองให้เป็นเจ้าสาวท่ี
พร่ังพร้อมของพระองค์ ทำาหน้าท่ีท่ีเราได้รับมอบหมายแต่ละอย่าง
ให้สำาเร็จ ในวันแห่งการเสด็จกลับมาของพระองค์เราจะสามารถ
ทูลกับพระองค์ว่า “สำาเร็จแล้ว” 

พ่ีน้องชายหญิงท่ีรักในพระคริสต์ ด้วยการเข้าใจความสำาคัญ
ฝ่ายวิญญาณของ “คำาตรัสสุดท้ายเจ็ดคำาบนกางเขน” ของพระเยซู 
และการจารึกคำาตรัสเหล่าน้ันไว้ในจิตใจของท่าน ผมอธิษฐานใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพ่ือท่านแต่ละคนจะดำาเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและดำารงอยู่กับองค์พระผู้เป็น
เจ้าในท่ีอยู่อาศัยอันงดงามในสวรรค์สถานตลอดไป

“ครั้นประม�ณบ่�ยส�มโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดัง

ว่� ‘เอลี เอลี ล�ม�สะบักธ�นี’ แปลว่� ‘พระเจ้�ของ

ข้�พระองค์ พระเจ้�ของข้�พระองค์ ไฉนพระองค์

ทรงทอดทิ้งข้�พระองค์เสีย” (มัทธิว 27:46)

 “หลังจ�กนั้นพระเยซูทรงทร�บว่�ทุกสิ่งสำ�เร็จ

แล้ว เพื่อพระคัมภีร์จะสำ�เร็จจึงตรัสว่� ‘เร�กระห�ย

น้ำ�’…เมื่อพระเยซู ทรงรับน้ำ�องุ่นเปรี้ยวแล้ว 

พระองค์ตรัสว่� ‘สำ�เร็จแล้ว…” (ยอห์น 19:28-30)

ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก ลี

พระกิตติคุณ 5  ด้าน 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�”

คำาตรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ็ดคำาบนกางเขน (3)



3 ฉบับท่ี 88  ประจำ�วันท่ี 18  กุมภ�พันธ์ 2018หนังสือพิมพ์มันมิน เรื่องเด่น ประเด็นหลัก

การเช ือ่ฟงัท ีแ่ทจ้รงิ
พระเยซูทรงเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงจุดของการสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อการจัดเตรียมเรื่องความรอด พระเยซูทรงกระทำาเช่นนั้น

ได้เพราะพระองค์ทรงรักพระเจ้าพระบิดา เพราะพระองค์ทรงรักพระเจ้าพระองค์จึงทรงถ่อมพระองค์ลงเพื่อเชื่อฟังเพียงอย่างเดียว

และทรงทำาให้การจัดเตรียมเรื่องกางเขนสำาเร็จด้วยความชื่นบาน 

เพื่อทำาให้การจัดเตรียมสำาหรับยุคสุดท้ายสำาเร็จลุล่วง เราควรเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องและเชื่อฟังพระ

ประสงค์นั้นด้วยเช่นกัน 

เราตอ้งม จี ติใจแบบท ี ่ไมม่ ี

เง ื อ่นไข

บางคนคิดเกี ่ยวกับเงื ่อนไขในทุกๆ เรื ่อง เขา
เลือกสิ ่ งที ่ เป็นประโยชน์กับตนเองตามความ
ปรารถนาและแรงจูงใจที ่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
และท่าทีของเขาเปลี ่ยนไปได้ทุกเวลา เขาเชื ่อฟัง
เมื ่อสิ ่งนั ้นเป็นประโยชน์กับเขา แต่เขาไม่เชื ่อฟัง
โดยมีข้อแก้ตัวเมื ่อสิ ่งนั ้นไม่เป็นประโยชน์ 

แ ต่ ก า ร เ ชื ่ อ ฟั ง ที ่ แ ท้ จ ริ ง ไ ม่ เ กี ่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ประโยชน์ของท่าน สิ ่งนี ้ไม่เกี ่ยวกับการคิดถึง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ห รื อ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ห รื อ เ กี ่ ย ว กั บ
การหาข้อแก้ตัว ท่านเพียงแต่พิจารณาว่าอะไร
คือพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านเชื ่อฟังในทุก
สถานการณ์โดยไม่มี เงื ่อนไขตราบใดที่สิ ่ งนั ้น
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 

ในมัทธิวบทที่ 19 เศรษฐีหนุ ่มคนหนึ่งมา
หาพระเยซูและทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู ้
ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทำาดีประการใดจึงจะได้
ชีวิตนิรันดร์” แต่เขาไม่สามารถยอมรับคำาตอบ
ที่เขาต้องการที ่จะได้ยินจากพระเยซู จากนั ้น
ชายหนุ่มคนนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์ เขามาหาพระ
เยซูด้วยเจตนาดี แต่เขาพร้อมที่จะเชื ่อฟังตามข้อ
จำากัดของเขาเท่านั ้น ด้วยเหตุนี ้ เขาจึงทำาตามผล
ประโยชน์ของเขาในที่สุด

ท่านเชื ่อฟังเพราะชื ่อเสียงส่วนตัว อำานาจ 
หรือผลลัพธ์อย่างอื ่นที ่มีศูนย์กลางอยู ่ที ่ตัวท่าน
ใช่หรือไม่ หรือว่าท่านเชื ่อฟังเพียงเพราะสิ ่งนั ้น
เห็นพ้องกับวิธี คิ ดของท่ านและ เป็นสิ ่ งที ่ เป็น
ประโยชน์กับท่านไม่ใช่หรือ ท่านต้องเชื ่อฟัง
พระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสถานการณ์จนถึง
ที ่สุด ถ้าท่านต้องการเชื ่อฟังอย่างแท้จริงท่าน
สามารถเชื ่อฟังด้วยความชื ่นบานจนถึงที ่สุด 

พระเยซูไม่ได้แสวงหาสง่าราศีของพระองค์
เอง พระองค์เพียงแต่เชื ่อฟังเพื ่อสง่าราศีของ
พระเจ้า เพราะเหตุนี ้พระองค์จึงทรงสละ
พระที่นั ่งอันรุ ่งเรืองในสวรรค์ เสด็จมายังโลก
นี้ และสิ ้นพระชนม์บนกางเขนด้วยการถูกปฏิบัติ
เหมือนฆาตกรที่ชั ่วร้าย ด้วยการรับรู ้ถึงความรัก
และการเชื ่อฟังของพระองค์ เราไม่ควรเชื ่อฟังสิ ่ง
ที ่พระเจ้าทรงสั ่งให้เราทำาแค่ภายนอก แต่เชื ่อฟัง
ด้วยความเข้าใจถึงพระทัยและพระประสงค์ของ
พระองค์ด้วยเช่นกัน 

เราตอ้งม ผีลของความรกัฝา่ย

ว ญิญาณ

เมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงอยู่บนกางเขน สาวกส่วน
ใหญ่ของพระองค์กลัวและหลบหนี แต่พวกผู้หญิง
ซึ่งรวมถึงมารีย์ชาวมักดาลาอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
จนถึงที่สุด เพราะคนเหล่านี้รักพระองค์อย่างมากเขา
จึงไม่รู้สึกกลัวต่ออันตราย 

ถ้าท่านรักพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่าน
ก็สามารถตายต่อ “ตัวตน” ของท่านและท่านจะไม่
คิดถึงสถานการณ์ของท่าน ถ้าปราศจากความรักนี้
ท่านก็ไม่สามารถมีความเชื่อฝ่ายวิญญาณและท่านไม่
สามารถทำาตามพระทัยของพระเจ้าและไม่สามารถมี
ความหวังสำาหรับสวรรค์ได้เช่นกัน

เนื่ องจากพระเยซูทรงรักพระเจ้ าอย่ างมาก
พระองค์จึงทรงไว้วางใจในพระเจ้าและทรงหวังกับ
ช่วงเวลาอันรุ่งเรืองที่พระองค์จะได้ชื่นชมกับแผ่น
ดินสวรรค์ร่วมกับพระเจ้า ถ้าท่านรักพระเจ้าอย่าง
แท้จริงท่านจะเชื่อพระเจ้าและหวังสำาหรับวันเวลา
ที่ท่านจะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เช่นกัน จากนั้นท่าน
ก็สามารถเชื่อฟังในทุกสิ่ง และท่านสามารถสละแม้
กระทั่งชีวิตของท่านเอง 

คำากล่าวของอัครทูตเปาโลแสดงให้เห็นถึงว่า
ท่านรักพระเจ้ามากเพียงใด ท่านกล่าวไว้ในโรม 
8:35-39 ว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความ
รักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความยากลำาบาก หรือ
ความทุกข์ หรือการข่มเหง หรือการกันดารอาหาร 
หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูก
คมดาบหรือ ตามที่เขียนไว้แล้วว่า `เพราะเห็นแก่
พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค่ำา 
และนับว่าเป็นเหมือนแกะสำาหรับจะเอาไปฆ่า' แต่ว่า
ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยยิ่งกว่าผู้พิชิตโดย
พระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อ
มั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์ หรือผู้
มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยู่
ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือซึ่งสูง 
หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะ
ไม่สามารถกระทำาให้เราทั้งหลายขาดจากความรัก
ของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราได้” 

ด้วยเหตุนี้ จงจำาไว้ว่าการเชื่อฟังที่แท้จริงเกิดจาก
ความรักฝ่ายวิญญาณอันลึกซึ้งและเกิดผลของความ
รักฝ่ายวิญญาณอย่างบริบูรณ์

ประการแรก เราตอ้งไมม่ อีตัตาหร อื 

“ตวัตน” ของเรา แตม่ เีพ ยีงพระเจา้

เทา่น ั น้อย ู่ ใ น เรา

ผู้คนที่รักพระเจ้าควรต้องการที่จะเชื่อฟัง
พระองค์ เขาพูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์รัก
พระองค์” แต่การงานของเขาอาจนำาเขาไปสู่
การไม่เชื่อฟังในบางครั้ง สิ่งนี้เป็นเพราะว่าเขา
มี “ตัวตน” ของเขาอยู่ในเขา 

สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อเขาทำางานบางอย่าง
เขาใช้ความคิด สติปัญญา และวิธีการของ
ตนเอง เขายืนกรานอยู่กับสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้อง 
ที่จริงเขาเพียงแต่ทำาสิ่งที่เขาต้องการ แต่เขายัง
คิดว่าเขากำาลังเชื่อฟังพระคำาของพระเจ้า ปกติ
สิ่ งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ เขาไม่ เข้ าใจและไม่รู้ จัก
พระทัยของพระเจ้า 

เมื่อผลลัพธ์ไม่ เป็นที่พอใจหรือเขาไม่ได้
รับการนับหน้าถือตาหรือคำายกย่อง เขาจะเริ่ม
โทษคนอื่นไม่ใช่ตนเอง ที่จริง นี่คือสาเหตุที่
เขาค้นหาความบกพร่องของตนเองไม่พบ การ
ที่เขาค้นไม่พบเป็นเพราะเขาคิดอย่างผิดๆ ว่า
เขามีความเชื่อ เขาทำาหน้าที่ของตนที่ได้รับจาก
พระเจ้าสำาเร็จเป็นอย่างดี และเขาเชื่อฟังพระ
ประสงค์ของพระเจ้าด้วยท่าทีแห่งความหลงตัว 

แต่พระเยซูไม่มีตัวตนหรืออัตตาอยู่ เลย 
พระองค์มีเพียงพระเจ้าพระบิดาอยู่ในพระทัย
ของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทำาตามความ
ปรารถนาของพระบิดาเพียงอย่างเดียวโดยไม่
ได้ทำาตามพระทัยของพระองค์เลย พระองค์
ทรงอธิษฐานและแสวงหาพระประสงค์ของ
พระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอในช่วงการทำาพันธกิจ
ของพระองค์ พระองค์เชื่อฟังเป็นอย่างดีจนทุก
สิ่งกลมกลืนอย่างสมบูรณ์แบบกับพระคำาของ
พระเจ้าในพันธกิจของพระองค์ (เศคาริยาห์ 
9:9; มัทธิว 21:2-7) เหมือนที่อธิบายไว้ข้างบน
ว่าพระเยซู เพียงแต่ เชื่อฟังพระประสงค์ของ
พระเจ้าและทำาให้การจัด เตรียมเรื่องความรอด
บนกางเขนสำาเร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่
อย่างเดียว 

เราสามารถเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า
ได้เช่นกันเมื่อเราปฏิเสธ “ตัวตน” ของเราและ
ตายต่อตัว เองเหมือนดังที่อัครทูตเปาโลได้
กระทำาโดยท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าตายทุกวัน” (1 
โครินธ์ 15:31) 
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

ประมาณบ่าย 2:45 นาทีของวันท่ี 2 มกราคม ฉันได้รับโทรศัพท์ท่ี
โทรมาแจ้งฉันว่าเยชานลูกชายคนเล็กของฉัน (วัย 3 ขวบ) อยู่ในห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล มีคนบอกฉันว่าลูกของฉันดูซีดเซียวตอนท่ี
เขาอยู่ในศูนย์รับเล้ียงเด็กในตอนเช้า เขาไม่กินอาหารและเอาแต่นอน 
ในตอนบ่ายเขาต่ืนนอนและอาเจียนออกมาทันที และในขณะท่ีเขา
ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลเขาหยุดหายใจ 

หลังจากคำาอธิษฐานที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่เขากลับมา
หายใจได้อีกด้วยตนเอง 

ในขณะท่ีน่ังแท็กซ่ีไปยังโรงพยาบาลฉันอธิษฐานและทูลขอ
ให้พระเจ้าทรงช่วยกู้เขา เม่ือฉันเดินทางไปถึงลูกของฉันกลับมา

หายใจได้อีกแต่ไม่ใช่ด้วยตัวของเขา เขาต้องอาศัยเคร่ืองช่วยหายใจ 
100% ครอบครัวของฉันส่งหัวข้ออธิษฐานไปยังศิษยาภิบาลอาวุโส
ดร.แจร็อก ลีผู้ซ่ึงกำาลังอธิษฐานอยู่ท่ีบ้านอธิษฐานของท่านบน
ภูเขา ประมาณ 1 ทุ่มตรงฉันได้ยินว่าศิษยาภิบาลอาวุโสอธิษฐานเผ่ือ
ลูกชายของฉัน จากน้ันเยชานลูกชายของฉันก็เร่ิมหายใจข้ึนมาทันที
ด้วยตัวของเขาเอง

หมอบอกว่ามีโอกาสสูงมากท่ีลูกชายของฉันจะอยู่ในภาวะเจ้า
ชายนิทราเพราะหัวใจของเขาหยุดเต้นนานมากกว่า 20 นาทีและเขา
หยุดหายใจโดยไม่ได้รับการป๊ัมหัวใจช่วยชีวิตจนกระท่ังมาถึงโรง
พยาบาล หมอกล่าวเพ่ิมเติมว่าแม้ลูกชายของฉันจะต่ืนข้ึนมาแต่เขาจะ
ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ 

แม้หัวใจหยุดเต้นเป็นเวลา 20 นาที การทดสอบคลื่นสมองของ
เขาไม่ชี้ให้เห็นความเสียหายในสมองของเขา

สำาหรับผู้ป่วยท่ีหัวใจหยุดเต้น ความเป็นหรือความตายของเขา
จะถูกกำาหนดโดยการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (ซี.พี.อาร์.) ซ่ึงต้อง
ดำาเนินภายใน 4 นาทีโดยตรงหลังจากหัวใจหยุดเต้น มีการเรียกช่วง
เวลาน้ีว่า “นาทีทอง” ถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างทันท่วงที ส่ิงน้ีอาจ
ทำาให้เสียชีวิตและแม้ผู้ป่วยจะรอดชีวิต สมองของเขาจะ
เกิดความเสียหาย เยชานได้รับการป๊ัมหัวใจช่วยชีวิต
หลังจากเวลามากกว่า 20 นาทีผ่านไป อย่างไร
ก็ตาม เขาได้รับเอาคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาล
อาวุโส การทดสอบคล่ืนสมองของเขาช้ีให้
เห็นว่าไม่มีปัญหาใดเลยและหมอกล่าวว่าเขา
โชคดีมาก ลูกชายของฉันฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว
วันต่อวัน ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าอย่าง
มาก 

ลูกชายของฉันเข้ารับการตรวจหลายคร้ัง
และหมอวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเน้ือ
หัวใจตายเฉียบพลันซ่ึงมีต้น เหตุมาจากอาการ
แทรกซ้อนของโรคคาวาซากิ โรคคาวาซากิเป็น
โรคชนิดหน่ึงท่ีทำาให้เส้นเลือดท่ัวร่างกายของผู้ป่วย
อักเสบ อาการท่ีพบเห็นบ่อยท่ีสุดรวมถึงอาการไข้ท่ียืดเย้ือ
มากกว่าห้าวันและส่ิงน้ีจะนำาไปสู่อาการอักเสบในเส้นเลือดของ
หัวใจ ส่ิงน้ีอาจทำาให้เกิดล่ิมเลือดเช่นกันซ่ึงจะไปปิดเส้นเลือดของ
หัวใจและนำาไปสู่การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน หมอของลูกชายพูดว่า 

“บางส่วนของหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจของเขาถูกปิดและบางส่วน
บวมเหมือนลูกโป่ง ถ้าเส้นเลือดแตกเขาจะเสียชีวิต”  

ไม่มีการรับประกันว่าเขาจะรอดชีวิตเน่ืองจากโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน แต่เขาหายจากโรคนี้อย่างรวดเร็ว

ลูกของฉันยังเด็กเกินไปท่ีจะเข้ารับการผ่าตัด ดังน้ันการบำาบัด
รักษาเดียวท่ีเป็นไปได้คือการรักษาด้วยยา จากคืนวันท่ี 3 มกราคม
จนถึงเช้าวันท่ี 4 เขารับการรักษาด้วยการให้ยาท่ีละลายล่ิมเลือดซ่ึง
แข็งตัวอยู่ในเส้นเลือดเล้ียงหัวใจของเขา ลูกชายของฉันมีโอกาสเสีย
ชีวิตท่ีเกิดจากภาวะเลือดออกในกระเพาะหรือในสมองซ่ึงเป็นผล
ข้างเคียง แต่พระเจ้าทรงปกป้องเขา 

หมอบอกให้เราเตรียมตัวสำาหรับวินาทีสุดท้ายของเขาซ่ึงอาจเกิด
ข้ึนกับเขาในวันต่อมา หมอหมายความว่าเยชานอาจเสียชีวิตได้ทุก
เม่ือ อย่างไรก็ตาม เขามีสุขภาพดีข้ึนมาวันต่อวัน ในวันท่ี 6 มกราคม
ซ่ึงเป็นวันท่ีส่ีหลังจากท่ีเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เขาไม่
ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจและเร่ิมด่ืมน้ำา 

ในวันอาทิตย์ท่ี 7 มกราคมเขาลุกข้ึนน่ัง ศิษยาภิบาลอาวุโส
อธิษฐานเผ่ืออีกคร้ังหน่ึงหลังจากการนมัสการรอบเย็นวันอาทิตย์

และเขาเร่ิมเรียกเราว่า “แม่ พ่อ ย่า” เขาเล่นสนุกกับเราด้วยซ้ำา
ไป การหายใจของเขากลับมา 100% โดยการหายใจด้วย

ตนเอง หมอไม่พบปัญหาใดๆ ในการตรวจหัวใจด้วย
คล่ืนความถ่ีสูงและการตรวจดัชนีโซมาติกของตับ 
เขาย้ายออกจากห้องผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังห้องผู้ป่วย
ท่ัวไปภายในหน่ึงสัปดาห์ เขาเป็นเด็กท่ีฉลาดและมี
ความสุขอีกคร้ังหน่ึงเหมือนท่ีเขาเคยเป็นก่อนหน้า
น้ี 

เหตุการณ์น้ีนำาการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่มาสู่
สามีของฉันและตัวฉัน เราไม่สามารถดำาเนินชีวิต
ในความเช่ือแบบอุ่นๆ ต่อไปได้อีกและเร่ิมเข้าร่วม
ในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียล คุณแต

ซุง โฮ สามีของฉัน หยุดด่ืมเหล้า เลิกสูบบุหร่ี และ
หยุดเล่นเกม ตอนน้ีเขารักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อย่างครบถ้วนและเข้าร่วมในทุกการประชุมเพ่ือแบ่งปันพระคุณ
ท่ีเราได้รับจากพระเจ้า เราขอบพระคุณและถวายสง่าราศีท้ังส้ินแด่
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเราขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวุโสท่ีได้
อธิษฐานเผ่ือเราด้วยความรัก 

ผมใช้ชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดเพราะผมเคยได้รับบาดเจ็บท่ีขาข้าง
ขวาของผมเม่ือผมยังหนุ่ม นับจากปี 2004 เป็นต้นมาผมทนทุกข์จาก
อาการเส้นเลือดขอด ผมไม่สามารถยกกระเป๋าหนักและยืนได้ไม่เกิน 
20 นาที 

ภรรยากับแม่ยายของผมท่องไปตามวัดฮินดูหลายแห่งเพ่ือรักษา
ผม แต่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ในปี 2008 ภรรยาของผมลองทำาแม้
กระท่ังเวทมนตร์เพ่ือรักษาผมแม้เธอกำาลังต้ังท้องลูกชายคนท่ีสองของ
ผม จากน้ันเธอเร่ิมทำาบางส่ิงท่ีแปลกประหลาด จ่ๆู  เธอก็ล้มลง อาเจียน
ออกมา และเล่นชู้กับชายอ่ืน เธอถูกผีเข้าสิง ในเดือนเมษายน 2010 
ครอบครัวของผมย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน 

วันหน่ึงลูกชายคนแรกของผมได้รับการรักษาให้หายจากโรค
ผิวหนังอักเสบ เขาพูดว่าเขารับเอาคำาอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า
ท่ีดร.แจร็อก ลีศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) เม่ือเขาเดินทางไปท่ีคริสตจักร
ซ่ึงอยู่ใกล้บ้านของเรา

เราตามเขาไปและเร่ิมเข้าร่วมนมัสการท่ีคริสตจักรมันมินมาดูราย 
ศิษยาภิบาลเพอร์สิยัล ราจาดูรายพูดว่าศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮาน (คริสต

จักรมันมินเชนไน) จะเดินทางมายังคริสตจักรและจะนำาการประชุม
เพ่ือการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ท่านพูดว่าภรรยาของผมจะได้รับ
การรักษาโดยการอธิษฐาน เม่ือภรรยาของผมรับเอาคำาอธิษฐานของ
ศิษยาภิบาลฮานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ผีตัวหน่ึงได้ออกไปจากเธอ ศิษยาภิ
บาลฮานเรียกร้องให้เราอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดา
เนียล จากน้ันครอบครัวของผมอธิษฐานทุกคืนและรับเอาคำาอธิษฐาน
ของศิษยาภิบาลเพอร์สิยัล ราจาดูรายโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า จากน้ันผีตัว
อ่ืนๆ ก็ออกไปจากเธอทีละตัวและเธอหายเป็นปกติ ฮาเลลูยา

ในเดือนสิงหาคม 2017 ผมเดินทางไปเย่ียมเกาหลีและเข้าร่วม
ในค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน เม่ือผมรับเอาคำาอธิษฐานเผ่ือผู้ป่วยของศิษ
ยาภิบาลอาวุโส ผมได้รับการรักษาให้หายจากอาการเส้นเลือดขอดท่ี
ขาข้างซ้ายของผมซ่ึงสร้างปัญหาให้กับผมมาเป็นเวลา 13 ปี ลูกชาย
คนท่ีสองของผมป่วยเป็นอัมพาตท้ังตัวข้ึนมาโดยฉับพลันขณะท่ีเขา
นอนหลับอยู่ แต่เขาได้รับการรักษาให้หายผ่านการอธิษฐานโดยใช้
ผ้าเช็ดหน้า คนท้ังครอบครัวของผมมีประสบการณ์กับการทำางานท่ี
เต็มไปด้วยฤทธ์ิอำานาจและดำาเนินชีวิตด้วยความหวังสำาหรับสวรรค์ 
ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีท้ังส้ินแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพร
เราให้มีชีวิตที่เป็นสุข 

มัคนายกรอคซัน ไซมอน (วัย 41 ปี) คริสตจักรมันมินมาดูราย ประเทศอินเดีย

มัคนายิกาจิซุ โอ (วัย 26 ปี) เขต 2 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

“ล กูชายวยั 3 ขวบของฉนัฟ ืน้คนืช พี”

“ครอบครวัของผมไดร้บัการปลดปลอ่ยจากโรครา้ยและ
วญิญาณช ั ว่”


