
หนังสือพิมพ์มันมิน 
ฉบับท่ี 89  ประจำ�วันท่ี 15  เมษ�ยน 2018

น้ ำ�จดืแหง่เม อืงมวน
ก�รถอดแบบเหตกุ�รณ์ในพระคมัภรี์

ก�รฉลองครบรอบ 18 ป ขีองน้ ำ�จดืแหง่เม อืงมวนของขวญัท ีม่อบใหก้บัมนัม นิ

เม ือ่เวลา 11 นาฬ กิาของวนัท ี ่ 1 ม นีาคม 2018 ม กีารจดัการนมสัการฉลองครบรอบ 18 ป น้ี ำาจดื
แหง่เม อืงมวนและการแสดงเพ ือ่การเฉลมิฉลองข ึน้ท ีค่รสิตจกัรมนัม นิมวน ในเม อืงมวน จงัหวดั
โจนนมั ประเทศเกาหล ีใต้ 

ศจ.ฮ ซีนุ ล ี (ศ ษิยาภบิาลท ี ป่ร กึษาทั ว่โลก) แบง่
ป นัคำาเทศนาในหวัข้อ “ของขวญัแหง่ความรกั” จาก
สดดุ ี 62:11ผ ู้ปกครองโบอาส ล ี (ประธานของจ.ีซ .ี
เอน็.) กลา่วสาส์นแสดงความย นิด ี และคณะนกัร้อง 
“พาวเวอร์” แหง่คณะกรรมการพนัธกจิศ ลิปแ์ละท มีการ
แสดงรวมจากพ ืน้ท ี โ่ฮนมัทำาการแสดง แขกรบัเช ญิใน
พ ืน้ท ีจ่ ำานวนมาก ซ ึง่รวมถงึผ ูน้ ำาขององค์การตา่งๆ ใน
ฮาแจ-มยิอน มวน-กตุ ตลอดจนศ ษิยาภบิาลและผ ูเ้ช ือ่
จ ำานวนมาก มาเข้ารว่มงานฉลองครบรอบ 

การถอดแบบเหตกุารณ์ในพระคมัภร์ีท ีเ่กดิข ึ น้เม ือ่ 
3,500 ป ที ีแ่ล้ว

พระคัมภ ีร์เล่าถ งึ เหต ุการณ์ท ี ่น้ ำาขมท ี ่มาราห์
เปล ี ่ยนเป ็นน้ ำาจ ืดด ื ่มได้ผ ่านทางโมเสสเม ื ่อคน
อสิราเอลกำาลงัต้องการน้ ำาอยา่งมากในถ ิ น่ทรุกนัดาร
หลงัจากการอพยพ (อพยพ 15:25) พระเจ้าทรงเมตตา
สงสาร ผ ูค้นท ีก่ระหายน้ ำาและทรงส ำาแดงฤทธ ิอ์ ำานาจ
ของพระองค์ ในยคุของเรา พระองค์ยงัทรงสนพระทยั
ตอ่เส ยีงร้องทลูของบตุรของพระองค์และทรงแสดงหลกั
ฐานแหง่ความรกัของพระองค์อย ู่

เม ือ่วนัท ี ่ 5 ม นีาคม 2000 พระเจ้าทรงฟงัคำา
อธ ษิฐานของสมาช กิครสิตจกัรมนัม นิมวนท ีก่ ำาลงัตอ่ส ู้
กบัการขาดแคลนน้ ำาด ื ม่ และบอ่น้ ำาเคม็จากทะเลท ีอ่ย ู่
ด้านหน้าครสิตจกัรถ กูเปล ีย่นเป น็น้ ำาจดืด ื ม่ได้โดยคำา
อธ ษิฐานของดร.แจรอ็ก ลซี ึง่อย ูเ่หน อืพ ืน้ท ีแ่ละกาล
เวลา (เร ือ่งราวท ีเ่ก ีย่วข้องกนัอย ูใ่นหน้า 4) 

ความปลอดภยัและความเป น็เลศิได้รบัการย นืยนั
โดยองค์การอาหารและยาแหง่สหรฐัอเมรกิา

ในป ี 2007 และ 2010 ความปลอดภยัและความ
เป น็เล ศิของน้ ำาจ ดืแหง่เม ืองมวนได้ร ับการย ืนย ัน
โดยการทดสอบเจด็ข ั น้ตอนท ีด่ ำาเน นิการโดยองค์การ
อาหารและยาแหง่สหรฐัอเมรกิา ผลลพัธ์ช ี ้ ให้เหน็วา่
น้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวนอดุมสมบรูณ์ไปด้วยแรธ่าตแุละ
ม แีคลเซ ยีมมากกวา่น้ ำาท ี ่ได้จากแหลง่น้ ำาพธุรรมชาต ิ
ท ีม่ ชี ื อ่เส ยีงแหง่อ ืน่ถงึสามเทา่ ในป ี 2010 น้ ำาจดื
แหง่เม อืงมวนได้รบัการรบัรองให้สง่ออกไปยงัประเทศ
สหรฐัอเมรกิาโดยผา่นการทดสอบเพ ิม่เตมิทั ง้หมดของ
องค์การอาหารและยาแหง่สหรฐัอเมรกิา ในป ี 2013 
เคร ื อ่งหมายการค้าของน้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวนได้รบัการ
จดทะเบ ยีนท ีส่ ำานกังานทะเบ ยีนการค้าและส ทิธ บิตัร
ของสหรฐั 

นอกจากน ั น้ ยงัม ตี ู้ปลาขนาดใหญท่ ีบ่รรจนุ้ ำาจดื
จากเม อืงมวนตั ง้อย ู่ในครสิตจกัรมนัม นิเซน็ทรลัท ีม่ ี
ปลาน้ ำาจดืและปลาน้ ำาเคม็อาศยัอย ูร่ว่มกนั เวลาน ี ้ ต ู้
ปลาขนาดใหญแ่หง่น ีก้ลายเป น็สถานท ีล่ ำาดบัแรกๆ ใน
ครสิตจกัรท ีส่มาช กิจำานวนมากจากเกาหลแีละจากตา่ง
ประเทศต้องเดนิทางมาเย ีย่มชม

โรคภยัหลายอยา่งได้รบัการช ำาระล้างและผ ูค้นม ีประสบการณ์กบัโลกฝา่ยว ญิญาณ
ตลอดระยะเวลา 18 ป ที ี ผ่า่นมา ผ ูเ้ช ื อ่จ ำานวนนบัไมถ้่วนท ั ว่โลกจากทกุคณะน กิายได้ม ี

ประสบการณ์กบัการท ำางานของพระว ญิญาณบร สิทุธ ิ เ์ม ื อ่คนเหลา่น ั น้ใชน้้ ำาจ ดืจากเม อืงมวน
ด้วยความเช ื อ่ เขาได้รบัการรกัษาใหห้ายโรคและเขาม ี
เปล อืกตาสองช ั น้ พ ชืและสตัว์เจร ญิเต บิโตเป น็อยา่งด ี 
ความปรารถนาแหง่จ ติใจของผ ูค้นได้ร บัการตอบสนอง
เชน่กนั (ค ำาพยานอย ู่ในหนา้ 3) เม ื อ่เขาจ ุม่ตวัลงไปใน
สระน้ ำาจ ดืของเม อืงมวนด้วยความเช ื อ่ คนเหลา่น ั น้
หายโรคและม ีประสบการณ์กบัโลกฝา่ยว ญิญาณ ตอน
น ี ้ บอ่น้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวนกลายเป น็ด นิแดนศกัด ิ ท์ ี ่
ผ ูจ้าร กิจ ำานวนมากจากท ั ว่โลกเด นิทางมาเย ี ย่มอยา่งตอ่
เน ื อ่ง 

คณุช มูาน (วยั 21 ป ี) จากอ นิเด ยี พน่น้ ำาจ ดืแหง่
เม อืงมวนลงบนสาม ขีองเธอเม ื อ่เขาถ กูว ญิญาณช ั ว่ส งิ
และหมดสต ิ ไมน่านเขาม สีตขิ ึ น้มาใหม ่ หลงัจากน ั น้
เขากลายเป น็คนท ีส่ ภุาพและตอนน ี เ้ขาเขา้รว่มนมสัการ
ในคร สิตจกัร คณุ อ ดี ธิ เท ยี (วยั 53 ป ี) ในประเทศ
ฟ ลิ ิปป นิส์อธ ษิฐานเผ ื อ่ล กูสาวของเธอซ ึ ง่กลายเป น็
คนอารมณ์ร้ายหลงัจากเธอเป น็ อมัพาตตั ง้แตเ่อวลงมาอนั
เน ื อ่งมาจากอบุตั เิหตทุางรถยนต์ เขาพน่น้ ำาจ ดืแหง่เม อืง
มวนลงบนล กูสาวของตนเม ื อ่เขา เกร ี ย้วกราดและร้อง
ตะโกนด้วยความโกรธ จากน ั น้ล กูสาวของเขากส็งบลง 

ศ ษิยาภ บิาลร ติา ส ิโฮตงั คสุซอย (วยั 68 ป ี) จาก
อ นิโดน เีซ ยีกลา่ววา่ “เม ื อ่ผมมองด ทู้องฟา้กบัคนอ ื น่ท ี ่
บอ่น้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวน แสงดวงอาทติย์ด เูป น็เหม อืน
รปูไมก้างเขนในทนัท แีละผมได้ย นิเส ยีงตรสัวา่ ‘เจ้าหาย
โรคแล้ว’ ถงึสามคร ั ง้ จากน ั น้ผมกจ็ ุม่ตวัเองลงไปในน้ ำา
จ ดืท ี เ่ม อืงมวนเจด็คร ั ง้และผมได้รบัการรกัษาให้หายจาก
โรคเบาหวานและอาการแทรกซอ้นตา่งๆ ของโรคน ี ้ 

มคันาย กิาเอเลนา ลติว นิา (วยั 57 ป ี) จากรสัเซ ยี
กลา่ววา่ “หลงัจากฉนัจ ุม่ตวัลงไปในน้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวน 
อาการปวดศ รีษะเร ื อ้รงัของฉนักห็ายไป ย ิง่กวา่น ั น้ 
กอ่นหน้าน ี ฉ้นัไมส่ามารถวาดรปูได้เลย แตห่ลงัจากน ั น้
ฉนัเร ิ ม่วาดรปูได้ด เีหม อืนนกัวาดรปู เซลล์สมองของฉนั
ท ีค่วบคมุความคดิสร้างสรรค์และกจิกรรมทางด้านศ ลิปะ
ถ กูสร้างข ึ น้ใหม”่ 

มคันาย กิาจองจา ปาร์ค (วยั 57 ป ี) จ ุม่ตวัเองลงไปใน
สระน้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวนและได้ย นิเส ยีงระเบ ดิในหขูอง
เธอ จากน ั น้เธอได้รบัการรกัษาจากเส ยีงกงัวานท ีห่ ดู้าน
ขวาของเธอท ีส่ร้างป ญัหาให้เธอมาเป น็เวลาสองป ี เธอได้
รบัการรกัษาให้หายจากอาการตาพรา่และปวดศ รีษะอยา่ง
รนุแรงผา่นน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนด้วยเชน่กนั 

มคันาย กิาอาวโุสอนุจ ู ค มิ (วยั 53 ป ี) เหน็
ปรากฏการณ ์ ท ี เ่ก ดิข ึ น้กบัน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนด้วย
ตาตวัเองและเขา้รว่มนมสัการในคร สิตจกัรมนัม นิมวน 
เธอกลา่ววา่ “ผ ูม้าเย อืนทกุคนจากท ั ว่โลกคกุเขา่ลงตรง
สถานท ี แ่หง่น ี อ้ยา่งถอ่มใจโดยไมค่ ำาน งึถงึเร ื อ่งเช ื อ้ชาต ิ 
วฒั นธรรม และสถานภาพ คนเหลา่น ี ้ปรารถนาการ
ท ำางานของพระเจ้าอยา่งร้อนรนและเขาพ ดูวา่เขาส มัผสั
กบัการสถติอย ูด้่วยของพระเจ้าท ี น่ ี ”่

ต ูป้ล�ขน�ดใหญท่ ีบ่รรจนุ ้ ำ�จดืแหง่เม อืงมวน



พระคำ�แห่งชีวิต – ส�ส์นจ�กก�งเขน (20)2 ฉบับท่ี 89  ประจำ�วันท่ี 15  เมษ�ยน 2018 หนังสือพิมพ์มันมิน

พระเยซูทรงฝากถ้อยคำาแห่งความรักไว้ให้เราไม่นานก่อนที่
พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนกางเขนและถ้อยคำาเหล่านี้มีชื่อว่า “คำา
ตรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ็ดคำาบนกางเขน” ขอให้เราเลือกคำาตรัส
ที่เจ็ดและเป็นคำาตรัสสุดท้ายที่พระเยซูทรงฝากฝังไว้บนกางเขน 

1. เหตุผลที่พระเยซูทรงร้องออกมาว่า “พระบิดาเจ้าข้า” ด้วย
เสียงดัง

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อให้ผู้คนได้ยินคำาตรัสสุดท้ายของพระองค์
บนโลกและเป็นเพราะว่าเป็นน้ำาพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรา 
“ร้องออกมาเสียงดัง” ต่อพระองค์ในการอธิษฐาน

โดยรวมถึงคำาตรัสของพระองค์ในเยเรมีย์ 33:3 ที่ว่า “จงทูล
เรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ ซึ่ง
เจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า” พระเจ้าตรัสไว้ตลอดพระคัมภีร์ว่าเราต้อง
ร้องเรียกพระองค์ในคำาอธิษฐานของเราเหมือนในกันดารวิถี 
12:13; 2 พงศาวดาร 32:20; สดุดี 57:2; มาระโก 10:47; ยอห์น 
11:43; กิจการ 4:24; และกิจการ 7:59 

เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานที่สวนเกทเสมนีไม่นานก่อนที่
พระองค์จะถูกอายัด พระองค์ทรงอธิษฐานอย่างร้อนรนมากจน 
“พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็น
เม็ดใหญ่” ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อ้างว่าเมื่อบุคคลตก
อยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรงหรือใช้ความพยายามอย่างมาก 
เป็นไปได้ที่เส้นเลือดฝอยจะแตกซึ่งเป็นเหตุให้เหงื่อและเลือด
ไหลออกมาในเวลาเดียวกันและสำาหรับเขานี่เป็นการ “เหงื่อไหล
ออกมาเป็นเลือด” 

2. เหตุผลที่พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝาก
วิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”

1) พระเยซูทรงเป็นพยานถึงความเป็นอมตะแห่งวิญญาณจิต
ของมนุษย์

มนุษย์ประกอบด้วยวิญญาณ จิต และร่างกาย เมื่อชีวิตจบสิ้น
ลง ร่างกาย (ซึ่งเป็นเพียงภาชนะสำาหรับวิญญาณและจิต) จะกลับ
ไปสู่ดิน เนื่องจากวิญญาณเป็นสิ่งที่นิรันดร์และอมตะ วิญญาณจึง
ไม่ดับสูญ วิญญาณของอาดัมถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระเจ้าทรง
สร้างเขาเมื่อพระองค์ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูก
ของเขา (ปฐมกาล 2:7) พระเจ้าทรงเติมวิญญาณของอาดัมด้วย
ความรู้ฝ่ายวิญญาณที่เป็นความจริง 

“จิต” หมายถึงหน้าที่ต่างๆ ซึ่งช่วยให้บุคคลสะสมข้อมูลไว้
ในสมองของเขาและช่วยให้เขาจดจำาข้อมูลบางอย่างเอาไว้ คิด
และรู้สึกเกี่ยวกับข้อมูล และประยุกต์ใช้หรือทำาตามข้อมูลนั้น แต่
ดั้งเดิมผู้ควบคุมอาดัมคือวิญญาณของเขาซึ่งควบคุมทั้งจิตและ
ร่างกาย เนื่องจากวิญญาณของเขาถูกเติมเต็มด้วยความจริง จิต
และร่างกายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณก็เป็นของความ
จริงด้วยเช่นกัน แต่เมื่ออาดัมทำาบาปต่อพระเจ้าด้วยการกินผลจาก
ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว วิญญาณของเจาก็ตาย “ความตายของ
วิญญาณ” หมายถึงการตัดขาดการสื่อสารของคนหนึ่งกับพระเจ้า
และการที่วิญญาณไม่สามารถทำาหน้าที่ต่างๆ ของตนได้

เมื่อวิญญาณซึ่งเป็นผู้ควบคุมมนุษย์ตายและหยุดทำาหน้าที่ 
จิตจึงรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและเริ่มปกครองร่างกาย จากนั้น
จิตจะตกอยู่ภายใต้การทำางานของซาตานและเริ่มรับเอาความรู้
ที่เป็นเท็จเข้าไป ยิ่งจิตใจถูกเติมด้วยความเท็จมากเท่าใด ความ
จริงที่พระเจ้าทรงปลูกฝังไว้แต่ดั้งเดิมก็ยิ่งจะถูกแทนที่ด้วยความ
เท็จมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุด จิตใจก็จะเต็มไปด้วยความเกลียดชัง 
อารมณ์ความโกรธ และความเห็นแก่ตัว อย่างไรก็ตาม การหยุด
ทำาหน้าที่ของวิญญาณของบุคคลไม่ได้หมายถึงการดับสูญของ
วิญญาณของเขา วิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างจากลมปราณแห่ง
ชีวิตของพระเจ้าผู้นิรันดร์และผู้เป็นอมตะ วิญญาณไม่สามารถดับ
สูญ 

เกิดอะไรขึ้นกับจิตเมื่อร่างกายตายไป? บุคคลต้องมีสมองเพื่อ
เขาจะทำาหน้าที่ได้ ผ่านทางสมองนี้เองที่ทำาให้เขามีความทรงจำา
และสามารถคิด เมื่อชีวิตฝ่ายร่างกายของสัตว์ (ซึ่งไม่มีวิญญาณ) 
จบสิ้นลง ระบบความทรงจำาภายในสมองของสัตว์จะหายไปด้วย
เช่นกัน เนื้อหนังและจิตของสัตว์จะดับสูญและกลับไปสู่ความ
ว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของจิตของมนุษย์ซึ่งมีวิญญาณถูก
ถ่ายทอดไปยัง “จิตใจ” และสะสมไว้ในนั้น ด้วยเหตุนี้ แทนที่
จิตจะดับสูญ จิตจะดำารงอยู่ตลอดไปโดยรวมเข้ากับวิญญาณเมื่อ
ลักษณะของจิตใจถูกใส่เข้าไปในวิญญาณ

ด้วยเหตุผลเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์” เมื่อคนหนึ่งได้ยินถึงพระกิตติคุณและต้อนรับเอา
พระเยซูคริสต์ เขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และจิตวิญญาณ
ของเขาที่ “ตาย” ไปก่อนหน้านี้ก็มีชีวิตขึ้นมาใหม่ สำาหรับคนที่
จิตวิญญาณของเขาได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และจิตใจของเขา
เต็มไปด้วยความจริงเราอาจพูดว่า “จิตวิญญาณของเขาจำาเริญขึ้น” 
ยิ่งจิตวิญญาณของเขาจำาเริญขึ้นมากเท่าใด—พูดอีกอย่างก็คือ ยิ่ง
จิตใจของคนหนึ่งเต็มไปด้วยความจริงมากเท่าใด—ทุกเรื่องใน
ชีวิตของเขาก็จะจำาเริญขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
(3 ยอห์น 1:2) 

เหมือนที่พระเยซูตรัสกับเราในยอห์น 3:5 ว่า “พระเยซูตรัสว่า 
“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำาและ
พระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” เมื่อผู้คน
บังเกิดใหม่ด้วยน้ำาและพระวิญญาณบริสุทธิ์—ผู้คนที่จิตวิญญาณ
ของเขาได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่—คนเหล่านั้นจะไปสวรรค์ 
อย่างไรก็ตาม ผู้คนที่จิตวิญญาณของเขาไม่ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมา
ใหม่และจิตใจของเขายังไม่ได้เพาะบ่มไว้ด้วยความจริงจากความ
ไม่เชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์จะไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ นรก
คือสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อรองรับคนเหล่านี้ 

2) พระเยซูทรงเป็นพยานถึงการที่พระองค์ได้เชื่อฟังและได้
กระทำาทุกสิ่งให้สำาเร็จตามการจัดเตรียมของพระเจ้าเท่านั้น 

ความจริงที่ว่าพระเยซูทรงอธิษฐานบนกางเขนว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์” เป็นยืนยันให้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงเชื่อฟังและ
ทรงทำาให้ทุกสิ่งสำาเร็จตามการจัดเตรียมของพระเจ้าแต่เพียงผู้
เดียวอย่างไร การเสด็จมายังโลกนี้ของพระเยซู การถูกตรึงบน
กางเขนของพระองค์ และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ไม่ได้ถูก
วางแผนและดำาเนินการตามน้ำาพระทัยหรืแผนการของพระเยซูเอง 
แต่เป็นไปตามน้ำาพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงครอบครองชีวิต ความ
ตาย การแช่งสาป และพระพรของมนุษย์แต่เพียงผู้เดียว ตลอดจน
เป็นไปตามประวัติศาสตร์ของการเตรียมมนุษย์ (ยอห์น 4:34) 

ในขณะที่เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ แต่ผู้ที่
ตอบคำาอธิษฐานของเราคือพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเราในมัทธิว 
10:29-31 ว่า “นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใช่หรือ แต่ถ้า
พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลง
ถึงดินก็ไม่ได้ ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น 
เหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบ
หลายตัว”

ถ้าท่านเข้าใจและจารึกความสำาคัญฝ่ายวิญญาณของความ
มั่นใจดังกล่าวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ในจิตใจของท่าน ท่านก็
สามารถมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงเตือน
เราว่า “แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัว
เดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้” และว่า “ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็
ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” ถ้าเราไว้วางใจในพระองค์ด้วยความเชื่อ 
ไม่มีสิ่งใดที่จะทำาให้เราไม่ได้รับคำาตอบจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องโรคภัย พระพรในที่ทำางานหรือธุรกิจ หรือแม้แต่ใน
การทำาให้งานของพระเจ้าสำาเร็จลุล่วงก็ตาม 

แม้พระเยซูทรงดำารงอยู่ในสภาพของพระเจ้าและทรงเป็น
หนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า พระเยซูทรงเสาะหาและติดตามน้ำา
พระทัยของพระเจ้าเท่านั้นและมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ ใน
ทำานองเดียวกัน แทนที่ท่านจะมอบความไว้วางใจในวิธีการของ
มนุษย์หรือคนอื่น ขอให้พวกท่านแต่ละคนจดจ่อสายตาของท่าน
ไปที่พระเจ้าเท่านั้น มีประสบการณ์กับการทำางานของพระองค์
ที่อยู่เหนือพลังอำานาจของมนุษย์อยู่เสมอ และถวายเกียรติแด่
พระองค์ในทุกสิ่ง 

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ด้วยการจดจำา “คำาตรัส
สุดท้ายของพระเยซูเจ็ดคำาบนกางเขน” การเข้าใจพระทัยของพระ
เยซูผู้ทรงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังในท่ามกลางความเจ็บปวด
ของการตรึง และด้วยการทำาให้น้ำาพระทัยของพระเจ้าสำาเร็จอย่าง
ครบถ้วน ผมอธิษฐานเพื่อว่าเมื่อท่านโหยหาพระองค์ผู้จะเสด็จ
กลับมาเพื่อเราในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกท่านแต่ละ
คนจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมในวันนั้น 

“พระเยซ ูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า 

ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ใน

พระหัตถ์ของพระองค์’” (ลูกา 23:46)

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�”

คำ�ตรัสสุดท้�ยของพระเยซูเจ็ดคำ�บนก�งเขน (4)



3 ฉบับท่ี 89  ประจำ�วันท่ี 15  เมษ�ยน 2018หนังสือพิมพ์มันมิน เรื่องเด่น ประเด็นสำาคัญ

น้ ำาจ ดืแหง่เม อืงมวนเป น็ส ิง่ท ี ต้่องม ีไว้ส ำาหรบัสมาช กิ
มนัม นิ ส ิง่น ี เ้ป น็ “ยาสามญัฝา่ยวญิญาณประจำาบ้าน” ของ
เขาและเป น็แม้กระท ั ง่ “ชา่งซอ่ม” ส ำาหรบัเคร ื อ่งจกัรท ี ่
ช ำารดุเส ยีหาย สมาช กิมนัม นิใช้ประโยชน์จากน้ ำาจ ดืน ี ด้้วย
ความเช ื อ่ในหลายด้านของช วีติเขาและเขาม ีประสบการณ์
กบัฤทธ ิ อ์ ำานาจของพระเจ้าพระผ ูส้ร้างผา่นการใชน้้ ำาจ ดืน ี ้ 

คณุจายา มาร ย์ี (วยั 51 ป ี) (ภาพท ี ่ 1) จากเม อืงเชนไน 
ประเทศอนิเด ยี พน่น้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนลงบนเมลด็ถั ว่ลสิง
ของเธอในป ี 2017 เพราะเมลด็ถั ว่ลสิงท ี เ่ธอเกบ็เก ีย่วได้ใน
ป ี 2016 ม ขีนาดเลก็มากและเป น็ผลผลติท ี ่ไมด่ นีกั ผลลพัธ์
กค็ อืเธอเกบ็เก ีย่วถั ว่ลสิงเมด็ใหญท่ ีส่มบรูณ์  วนัหน ึง่แม ่

ววัของเธอกำาลงัประสบกบัความยากลำาบากของการออกล กู 
เธอให้แมว่วัตวัน ั น้ก นิน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนและไมน่านแมว่วั
ตวัน ั น้กอ็อกล กูววัได้ตามปกต ิ 

มคันายกคยินุ จอง (วยั 54 ป ี) (ภาพท ี ่ 2) พน่น้ ำาจ ดื
จากเม อืงมวนลงบนห ดูท ี ก่อ่ตวัข ึ น้บนน ิ ว้นางท ี ม่ อืซา้ย
ของเขาทกุวนัและรบัเอาค ำาอธ ษิฐานเผ ื อ่ผ ู้ ป ่ วยของศ ษิ
ยาภบิาลอาวโุสดร.แจรอ็ก ล ที ี บ่กัท กึไว้ในระบบตอบรบั
อตัโนมตั ิ ห ดูม ขีนาดเลก็ลงเร ื อ่ยๆ และหายไปในท ีส่ดุ 

มคันาย กิาโยดอค คมิ (วยั 40 ป ี) (ภาพท ี ่ 3) พน่น้ ำา
จ ืดจากเม ืองมวนลงบนตาของเธอและหนงัตาสองช ั ้น
กอ่ตวัข ึ น้ คณุยงัวา โดพบกบัความไมส่ะดวกสบายเป น็

เวลาหน ึ ง่ส ั ปดาห์เพราะทอ่น้ ำาท ิ ง้ในบา้นของเธอแขง็ตวั
เน ื อ่งจากคล ื น่ความหนาว แตท่อ่น้ ำาท ิ ง้น ั น้ถ กูชะล้าง
เม ื อ่เธอเทน้ ำาจ ืดจากเม ืองมวนลงไปในทอ่หลงัจากร ับ
เอาค ำาอธ ษิฐานของดร.ล ที ี บ่ นัท กึไว้ มคันาย กิาเค ยีมวา 
หยาง (วยั 60 ป ี) จากแคล ิฟอร์เน ยี สหรฐัอเมร กิา ซอ่ม
คอมพ วิเตอร์ท ี ช่ ำารดุเส ยีหายของเธอ มคันาย กิายจูอง จงั 
(วยั 74 ป ี) ซอ่มโทรทศัน์ของเธอด้วยการพน่น้ ำาจ ดืจาก
เม อืงมวนลงบนอปุกรณ์เหลา่น ั น้และนอ้งเดซอน ชอย (วยั 
11 ขวบ) ท ำาให้โทรศ พัท์ของเธอกลบัมาใชง้านได้อ กีคร ั ง้
หน ึ ง่หลงัจากเธอพน่น้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนลงบนโทรศ พัท์
เคร ื อ่งน ั น้ 

▶
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ในเดอืนกนัยายน 2017 ลกูชายของฉนัวยัเจด็ขวบถกูรถสามล้อเคร ือ่งว ิง่ทบัในขณะท ีก่ ำาลงั
เลน่อย ูห่น้าบ้านของเรา น ั น่เป น็อบุตัเิหตคุร ัง้ใหญท่ ี ล่อ้รถทบัขาขวาของเขา อยา่งไรกต็าม เขาไมม่ ี
อาการปวดใดเลย เขาม แีผลขดีขว่นเพยีงเลก็น้อย ผ ู้ ค น ท ีเ่หน็เหตกุารณ์ประหลาดใจมากท ีเ่หน็เขา
ไมเ่ป น็อะไร 

ฉนัทาน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนลงบนขาขวาของเขาหลงัจาก
อบุตัเิหตแุละพาเขาไปโรงพยาบาลเพ ือ่ตรวจอาการ ผลการตรวจ
ช ี ้ ให้เหน็วา่กระด กูของเขาไม่ได้รบัความเส ยีหายเลยแม้รถ
สามล้อเคร ือ่งว ิง่ทบัขาขวาของเขา ฮาเลลยูา เม ือ่ฉนัทาน้ ำาจดื
จากเมอืงมวนบนขาของเขาอยา่งตอ่เน ือ่ง แผลถลอกหายไปและ
ไมม่ ผีลกระทบตามมาหลงัจากนัน้เลย 

กอ่นหน้าน ี ้ ลกูชายของฉนัเป น็เดก็ท ีเ่กลยีดการคดัลายมอื 
ดงัน ั น้ฉนัจงึพน่น้ ำาจดืแหง่เม อืงมวนบนน ิว้ม อืของเขาด้วย
ความเช ือ่ ตอนน ีเ้ขาไมเ่กลยีดการเข ยีนอกีเลย 

ไม่มีสัญญ�ณของรอยแตกที่ต้นข�ขว�ของเข� (ด้�นขว�) 

และที่หน้�แข้งขว�ของเข� (ด้�นซ้�ย) 

ในเดอืนกนัยายน 2017 ผมเร ยีนร ูเ้ร ยีนเก ีย่วกบัมนัม นิ หลงัจากน ั น้ คร สิตจกัรมนัม นิเด
ล ี (อนิเด ยี) น ำาน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนมาให้ผม ผมพน่น้ ำาจ ดืน ั น้ให้กบัสมาช กิคร สิตจกัรของผม
และให้เขาด ื ม่บางสว่น ทนัใดน ั น้ คณุมสุคนั (ภาพท ี ่ 1) ก ็ล ้มหงายหลงัและต ื น่ข ึ น้มาอกีคร ั ง้
หน ึง่ เธอพ ดูวา่ปกตเิธอหายใจไมอ่อกราวกบัวา่เธออย ู่ในหม้อหงุข้าว แตห่ลงัจากเธอพน่น้ ำาจ ดื
จากเม อืงมวน เธอ ร ูส้ กึวา่ม บีางอยา่งออกมาจากเธอ เธอพ ดูวา่เธอเร ิ ม่ ร ู้ ส ึ กวา่อาการปวด
ศ รีษะและความร ู้ ส ึ กกดดนัหายไปทั ง้หมดเชน่กนั 

คณุสนักตีา เบอร์มา (ด้านซา้ย ภาพท ี ่ 2) ไมม่ ลี กูแม้เธอแตง่งานมาเป น็เวลาสองป ี แต่
หลายว ันหลงัจากท ี เ่ธอด ื ่มน้ ำาจ ืด
จากเม อืงมวนเธอเร ิ ม่ต ั ง้ครรภ์ แม ่
สาม ขีองเธอ (ด้านขวา) ได้รบัการ
ปลดปลอ่ยจากว ญิญาณช ั ว่โดยการ
ด ื ม่น้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนเชน่กนั 

▼ ▼ ▼

ก�รสแกนด้วยก�รเอกซเรย์ 

1 2

“ผมไดร้บัก�รรกัษ�ใหห้�ยจ�กก�รเป น็

ตอ้กระจกและอ�ก�รผมรว่ง” 

“ล กูช�ยของฉนัถ กูรถส�มลอ้เคร ื อ่งว ิง่ทบั 

แตเ่ข�ไมม่ ปี ญัห�อะไร”

การมองเหน็ของผมพรา่มวัเน ือ่งจากต้อกระจกและผมมคีวามยากลำาบากในการอา่น แตห่ลงัจากผมพน่น้ ำา
จดืจากเมอืงมวนเข้าไปในตาของผมผมสามารถมองเหน็ส ิง่ตา่งๆ อยา่งชดัเจน การตรวจทางการแพทย์ช ี ้ให้
เหน็วา่ผมไมม่ต้ีอกระจกอกีตอ่ไป 

ผมม ปีญัหากบัอาการอาหารไมย่อ่ยด้วยเชน่กนัหลงัจากผมตดักระเพาะบางสว่นออกไป แตห่ลงัจากผมด ืม่
น้ ำาจดืจากเมอืงมวนเข้าไป ผมได้รบัการรกัษาให้หายจากอาการนัน้ ผมหายจากอาการผมรว่งด้วยเชน่กนั หลงัจาก
ผมพน่น้ ำาจดืลงบนเส้นผมของผม ผมเส้นใหมง่อกข ึน้มาภายในหน ึง่เดอืนและผมเร ิม่ม เีส้นผมหนาข ึน้ 

คร ัง้หน ึง่ผมล้มลงในขณะท ีถ่อืแก้วอย ู ่ เศษแก้วช ิน้หน ึง่ท ิม่เข้าไปในฝา่มอืซ้ายของผม เส้นประสาทและ
เอน็ของผมได้รบัความเส ยีหาย ผมเข้ารบัการผา่ตดั แตห่มอบอกวา่คงเปน็ไปได้ยากท ีผ่มจะหายเปน็ปกตอิยา่ง
สมบรูณ์ เม ือ่ผมพน่น้ ำาจดืจากเมอืงมวนใสฝ่า่มอืของผมอยา่งตอ่เน ือ่ง อาการปวดหายไปและรอยแผลได้รบั
การรกัษาให้หายอยา่งรวดเรว็ ประสาทสมัผสัของความ ร ูส้ กึบนฝา่มอืของผมท ีเ่คย ร ูส้ กึชาได้รบัการร ือ้ฟ ืน้
ส ูส่ภาพปกต ิ 

ในป ี 2017 ผมไดร้บัการรกัษา
ให้หายจากโรคผ ิวหนงัท ี ่หลงัม ือ
ของผมโดยน้ ำาจดืจากเมอืงมวน ผม
ขอบพระคณุและถวายสง่าราศ ีแด่
พระเจ้าผ ู้ ท รงประทานน้ ำาจ ดืจาก
เมอืงมวนแกเ่รา

ฉนัมอีาการตกขาวมาตัง้แตฉ่นัเร ยีนอย ูช่ ั น้ประถมป ที ีส่ ี  ่อาการแยล่งเร ือ่ยๆ เม ือ่เวลาผา่นไป คณุแม่
ของฉนัพาฉนัไปยงัสถานรกัษาพยาบาลด้วยการตรวจฝงัเขม็แบบจนีและด้วยสมนุไพรและฉนัรบัประทาน
ยาแผนตะวนัออกเชน่กนั คณุแมใ่ช้สมนุไพรท ีส่กดัมาจากสว่นประกอบส ำาคญัของกะเพราหลงัจากได้ยนิถงึ
ประส ทิธภิาพของสมนุไพรชนดิน ีต้อ่การตกขาว แตก่ ไ็มไ่ดผ้ล ฉนัต้องเปล ีย่นชดุช ั น้ในทัง้กลางวนัและ
กลางคนืทกุวนัและชดุช ั น้ในของฉนัมกัมรีอยปรเุน ือ่งจากเช ือ้โรคท ีม่ากบัโรคน ี ้ ฉนัมอีาการน ีอ้ย ูเ่ป น็
เวลานาน ดงัน ั น้ฉนัไมค่ดิด้วยซ้ ำาไปวา่ฉนัจะม โีอกาสหายจากอาการน ีแ้ม้หลงัจากท ีฉ่นัสมคัรเป น็สมาชกิค
รสิตจกัรมนัมนิ 

ในฤดใูบไมผ้ล ิป ี 2014 เม ือ่อาการของฉนัเร ิม่เลวร้ายลง ฉนัพน่น้ ำาจดืจากเมอืงมวนวนัละสามคร ัง้ 
จากนัน้จ ู่ๆ  เลอืดกไ็หลออกมา ฉนัไปท ีส่ตูนิาร เีวช แตค่ณุหมอบอกฉนัวา่เขาไมส่ามารถตรวจได้เพราะม ี
เลอืดออกมาก คณุหมอบอกให้ฉนักลบัมาหาหมออกีคร ัง้หลงัจากเลอืดหยดุไหล สองสามวนัตอ่มาเลอืด
หยดุไหล จากนัน้ฉนัไปเข้าห้องน้ ำาและฉนัประหลาดใจมากท ีช่ดุช ั น้ในของฉนัสะอาดและฉนัไมม่อีาการ
ตกขาวเลยตัง้แตเ่วลานัน้เป น็ต้นมา 

พ ีส่าวของฉนัประหลาดใจมากเชน่กนัท ีเ่ขาเหน็ฉนัได้รบัการรกัษาอาการตกขาวจากพระเจ้าซ ึง่ฉนัทน
ทกุข์กบัโรคน ีม้าเป น็เวลามากวา่ 40 ป แีละเขาได้ต้อนรบัเอาองค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า ฉนัมคีวามสขุมาก 

กิจก�รที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำ�น�จถูกสำ�แดงให้ปร�กฏผ่�นท�งน้ำ�จืดจ�กเมืองมวน

คุณแจเนต บิซ�อิส (วัย 38 ปี) 
คริสตจักรมันมินค�วิเต้ ประเทศฟิลิปปินส์

มัคน�ยกแตซุง จอง (วัย 75 ปี) 
คริสตจักรมันมินชุนชอน

“ฉนัไดร้บัก�รรกัษ�ใหห้�ยจ�กอ�ก�รตกข�ว”

มัคน�ยิก�ยังซุก ยู (วัย 56 ปี)
คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล เขต 31 

“ว ญิญ�ณช ั ว่ออกไปและท�รกเร ิม่กอ่ตวั

ข ึน้ในครรภ”์

ศิษย�ภิบ�ลเควัล พอล (วัย 32 ปี) 
คริสตจักรมันมินจ�กร�น ประเทศอินเดีย
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จ�ก คริสตจักรมันมินเชียงร�ย
Thai

4 หนังสือพิมพ์มันมิน

ศิษย�ภิบ�ลเมียงซ ุล คิม คริสตจักรมันมินมวน 

“พระเจ�้ทรงเปล ีย่นบอ่น้ ำ�เคม็จ�กน้ ำ�
ทะเลใหก้ล�ยเป น็น้ ำ�จดื” 

ในเดอืนเมษายน 1997 ผมถ กูสง่ไปท ี เ่ม อืง
มวน ในจงัหวดัจอนนมัด้วยการทรงน ำาของ
พระเจ้าและเป ดิคร สิตจกัรมนัม นิมวน เน ื อ่งจาก
ม กีารรกัษาโรคอย ่างอศัจรรย์เก ดิข ึ ้นโดยคำา

อธ ษิฐานของศ ษิยาภบิาลอาวโุสดร.แจรอ็ก ล ี คร สิตจกัรของผม
จงึม ีประสบการณ์กบัการฟ ื น้ฟ อูยา่งตอ่เน ื อ่งและจำานวนสมา
ช กิของคร สิตจกัรเพ ิ ม่มากข ึ น้ 

ดงัน ั น้เราจงึเร ิ ม่อธ ษิฐานเผ ื อ่การกอ่สร้างสถานท ีน่มสัการ
แหง่ใหม่ น ั น่เป น็คร ั ง้แรกท ีผ่มเร ยีนร ูเ้ก ีย่วกบัศนูย์ฝ กึฝนฝา่ย
วญิญาณช นิว ู ศ นูย์แหง่น ี ม้ เีน ื อ้ท ี ม่ากกวา่ 23,140 ตารางเมตร 
(ประมาณ 6 เอเคอร์) และม สี ิง่กอ่สร้างตอ่เตมิมากมายและท ำาให้
มองเหน็ทวิทศัน์ของทะเลอนักว้างใหญ่ พวกเราไมม่ เีง นิ แตเ่รา
อดอาหารและอธ ษิฐานทกุค นืด้วยความเช ื อ่วา่ถ้าส ิง่น ี เ้ป น็น้ ำา
พระทยัของพระเจ้างานน ีจ้ะส ำาเรจ็อยา่งแนน่อน เราเตร ยีมเง นิ
ดาวน์เอาไว้อยา่งอศัจรรย์และในท ีส่ดุเรากย็า้ยเข้าไปอย ู่ในสถาน
ท ีแ่หง่ใหม่ 

เราเช ื อ่วา่เหตกุารณ์ในพระคมัภ ร์ีสามารถเกดิข ึ น้กบัเรา
หลงัจากการย้ายสถานนม ัสการไปยงัท ี ่ ใหม่ในเด ือน

กมุภาพนัธ์ 1999 เราพบป ญัหาท ี ่ไมค่าดคดิ น ั น่ค อื การ
ขาดแคลนแหลง่น้ ำาด ื ม่ สถานท ีแ่หง่น ี เ้ป น็เกาะท ี ่ไมม่ ี ผ ูค้น
อาศยัซ ึง่เช ื อ่มตอ่กบัแผน่ดนิใหญ่โดยโครงการฟ ื น้สภาพท ีด่ นิ

โครงการหน ึง่ เรา
ขดุบอ่น้ ำาและเข้าถงึ
น้ ำาใต้ดนิ แตน้่ ำาม ี
ความเค ม็มากเก ิน
กวา่ท ีจ่ะด ื ม่ได้ ใน
ท ี ่ส ุด เราก ต็ ่อสาย
ยางน ำาน้ ำาจากเพ ื อ่น

บ้านท ีอ่ย ูห่า่งออกไปสามก ิโลเมตรมาใช้ 
อยา่งไรกต็าม การตดิต ั ง้ระบบจา่ยน้ ำาให้กบัส ิง่กอ่สร้างตา่งๆ 

อย ูบ่อ่ยๆ ท ำาให้เกดิความสญูเส ยีทางการเง นิอยา่งมากกบัเรา
และเป น็งานท ีย่ ุง่ยากมากจรงิๆ แม้จะม บีอ่น้ ำาท ี เ่จาะลงไปถงึ
น้ ำาใต้ดนิท ี เ่จ้าของคนกอ่นขดุเอาไว้ แตน้่ ำาจากบอ่กเ็คม็และขม
เกนิกวา่ท ีจ่ะด ื ม่ได้ 

พวกเราอธ ษิฐานเผ ื อ่น้ ำาด ื ม่ทกุวนั วนัหน ึง่แนวคดิหน ึง่
ผา่นเข้ามาในความคดิของผมเหม อืนฟา้แลบ แนวคดิน ั น้ค อื
พระราชกจิท ีพ่ระเจ้าทรงกระท ำาผา่นโมเสส ซ ึง่ได้แกก่ารเปล ีย่น
น้ ำาขมท ีม่าราห์ให้เป น็น้ ำาจ ดืผา่นทางโมเสส (อพยพ 15:25) 

“แนน่อนเลย พระเจ้าพระผ ูส้ร้างทรงเป น็เหม อืนเดมิวานน ี ้
และวนัน ี ้ เหตกุารณ์ในยคุของโมเสสสามารถเกดิข ึ น้ได้ในวนั

น ี ้ เราเหน็กจิการท ี เ่ตม็ไปด้วยฤทธ ิ อ์ ำานาจจ ำานวนนบัไมถ้่วน
ท ี บ่นัท กึไว้ในพระคมัภ ร์ีถ กูส ำาแดงให้ปรากฏโดยศ ษิยาภ บิาล
อาวโุส ค ำาตอบจะมาโดยศ ษิยาภบิาลอาวโุส ทา่นสามารถเปล ีย่น
น้ ำาเคม็ให้เป น็น้ ำาจ ดืได้” ผมแน่ใจ 

เราเร ิ ม่อธ ษิฐานเผ ื อ่เร ื อ่งน ี ท้ กุค ืนและประกาศถงึความ
เช ื อ่ของเราด้วยการทกัทายกนัและกนัวา่ “น้ ำาเคม็เปล ีย่นเป น็
น้ ำาจ ดื” เราเปล ีย่นเน ื อ้เพลงไปเป น็ค ำาวา่ “น้ ำาเคม็เปล ีย่นเป น็
น้ ำาจ ดื” เราเคล ื อ่นท ี ่ไปข้างหน้าด้วยความเช ื อ่แบบน ีอ้ยา่งตอ่
เน ื อ่งและผมพ ดูถ งึป ญัหาเร ื อ่งน้ ำาน ี ก้บัศ ษิยาภ บิาลอาวโุส
เม ื อ่ใดกต็ามท ี ผ่มเด นิทางไปเย ี ย่มคร สิตจกัรมนัม นิเซ น็ทรลั
และขอให้ทา่นอธ ษิฐานเผ ื อ่เร ื อ่งน ี ้ 

น้ ำาเคม็จากทะเลเปล ีย่นเป น็น้ ำาจ ดืท ีด่ ื ม่ได้
ในเด อืนกมุภาพนัธ์ 2000 ผมได้ย นิวา่ศ ษิยาภบิาลอาวโุสจะ

ไปท ีภ่ เูขาอธ ษิฐานเป น็เวลาหกส ัปดาห์ สมาช กิคร สิตจกัรของ
ผมกบัผมถวายการอดอาหารและคำาม ั น่สญัญาเพ ื อ่การอธ ษิฐาน
เพ ื อ่สง่ไปให้ทา่นจนกระท ั ง่ชว่งเวลาน ั น้จะส ิ น้สดุลง

นบัเป น็เวลาตอ่เน ื อ่งกนัส บิวนั โดยเร ิ ม่จากวนัแรกของ
การอธ ษิฐานบนภ เูขาของศ ษิยาภบิาลอาวโุส ร ุง้ปรากฏข ึ น้ใน
ท้องฟา้ท ั ง้กลางวนัและกลางค ืนเหน อืคร สิตจกัรมนัม นิมวน 
ผมม ั น่ใจวา่ ร ุง้ท ี อ่ศัจรรย์และงดงามดงักลา่วเป น็หมายส ำาคญั
แหง่พระพรของพระเจ้าท ีจ่ะมาถงึพวกเรา 

ในวนัท ี ่ 3 ม นีาคม ศ ษิยาภบิาลอาวโุสเดนิทางกลบัมายงั
คร สิตจกัรมนัม นิเซ น็ทรลัหลงัจากทา่นเสรจ็ส ิ น้การอธ ษิฐาน
ชว่งแรกเป น็เวลาส บิวนั ผมเดนิทางไปกรงุโซลและถวายการ
นม ัสการโต้ร ุง่ค ืนว ัน
ศ ุกร์ ในคร สิตจกัรม ัน
ม นิเซ น็ทรลั หลงัจาก
การนมสัการผมรบัเอา
ค ำาอธ ิษฐานของท่าน
เผ ื อ่การประกาศใหญท่ ี ่
เร ิ ม่ต้นจดัข ึ น้ในคร สิต
จกัรของเราในส ั ปดาห์
ตอ่มา 

ในขณะท ี ผ่มก ำาลงั
อ ธ ิ ษ ฐ า น เ ผ ื ่ อ ก า ร
ประกาศอย ูน่ ั น้ ทนัใด
น ั น้ศ ษิยาภ บิาลอาวโุส
กอ็ธ ษิฐานขอให้น้ ำาเคม็
เปล ีย่นเป น็น้ ำาจ ดื ผม
ตอบสนองด้วยความ

ต ื น่เต้นวา่ “อาเมน” และกลบัไปยงัเม อืงมวนด้วยความร ูส้ กึของ
ความช ื น่ชมย นิด อียา่งเตม็เป ี ย่ม 

เม ื อ่วนัท ี ่ 5 ม นีาคม ผมพ ดูในชว่งของการประกาศขา่ว
ในระหวา่งการนมสัการเชา้วนัอาทติย์วา่ “ในเม ื อ่ศ ษิยาภบิาล
อาวโุสได้อธ ษิฐานขอให้น้ ำาเคม็เปล ีย่นเป น็น้ ำาจ ดื น้ ำาเคม็
เปล ีย่นเป น็น้ ำาจ ดืแล้ว” สมาช กิคร สิตจกัรทกุคนตอบสนองวา่ 
“อาเมน” และถวายสงา่ราศ แีดพ่ระเจ้าด้วยการปรบม อืเส ยีงดงั 
ทนัท ที ีก่ารนมสัการเชา้วนัอาทติย์จบส ิ น้ลง เราเด นิข ึ น้ยงัเน นิ
เขาซ ึง่เป น็ท ีต่ ั ง้องบอ่น้ ำาใต้ด นิ เราถวายค ำาอธ ษิฐานแหง่การ
สรรเสร ญิและการขอบพระคณุ จากน ั น้เรากเ็ขา้ไปใกล้บอ่น้ ำา

ตาของเราท กุดวงจดจอ่ไปท ี ว่าล์วน้ ำาท ี อ่ย ู่ในบอ่และม ี
ความตงึเคร ยีดเกดิข ึ น้เลก็น้อยอย ูค่ร ูห่น ึ ง่ เม ื อ่วาล์วน้ ำาเร ิ ม่
ท ำางาน น้ ำาก ็ไหล
ทะลกัออกมา พวก
เรา เร ิ ่มช ิมรสชาต ิ
ของน้ ำาด้วยม ือของ
เรา 

“ว้าว ศ ษิยาภ ิ
บาลค มิ น้ ำาเปล ีย่น
ไปแล้ว” ผ ูค้นปรบ
ม ือ ด้ว ย ค ว า ม ต ื ่น
เต้นและกลา่วค ำาอทุานแหง่ความประหลาดใจออกมาวา่ “ขา้แต่
พระเจ้า ขอบคณุพระองค์”

ผ ูค้นม ีประสบการณ์กบักจิการฝา่ยวญิญาณท ีบ่อ่น้ ำาจ ดืแหง่
เม อืงมวน

พระพรมากมายดำาเน นิตอ่ไปหลงัจากน ั น้ ผ ูค้นได้รบัการ
รกัษาให้หายจากโรคตา่งๆ เม ื อ่เขาด ื ม่และใชน้้ ำาจ ดืจากเม อืง
มวนด้วยความเช ื อ่ เขาท ำาให้ความปรารถนาแหง่จติใจของตนได้
รบัการตอบสนองด้วยเชน่กนั 

ผ ูม้าเย อืนจ ำานวนมากจากตา่งประเทศม ีประสบการณ์กบั
การท ำางานอยา่งอศัจรรย์ผา่นน้ ำาจ ดืจากเม อืงมวนเชน่กนั ตอน
น ี ค้ร สิตจกัรมนัม นิมวนของเรากลายเป น็ด นิแดนศกัด ิ ส์ ทิธ ิ ์
ภายใต้ช ื อ่ “บอ่น้ ำาจ ดืแหง่ฤทธ ิ อ์ ำานาจท ี เ่ม อืงมวน” ท ี ่ ผ ูค้น
จากท ั ว่โลกปรารถนาจะมาเย ี ย่มเพ ื อ่ม ีประสบการณ์กบัการ
ท ำางานฝา่ยวญิญาณ 

ผมขอบพระคณุและถวายสงา่ราศ ที ั ง้ส ิ น้แดพ่ระเจ้าผ ูท้รง
อวยพระพรคร สิตจกัรมนัม นิมวนให้กลายเป น็เคร ื อ่งม อืของ
พระว ญิญาณบร สิทุธ ิ เ์พ ื อ่ชว่ยดวงว ญิญาณจำานวนนบัไมถ้่วน
ให้รอดในการจดัเตร ยีมอนัย ิ ง่ใหญข่องพระเจ้าส ำาหรบัวาระ
สดุท้าย 

การนมสัการวนัอาทติย์ท ี ่ 
5 ม นีาคม 2000
ศ ษิยาภ บิาลอาวโุสก ำาลงัคยุโทรศ พัท์
กบัศ ษิยาภ บิาลค มิ 

26 กรกฎาคม 2000
พ ธิ เีป ดิปา้ยอนสุรณ์สถาน 


