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ความรกัขององคพ์ระผ ูเ้ปน็เจ้าถ กูจาร กึไว ้ ในจติใจ
การแสดงวนัอสีเตอร์ป ี 2018 เร ื อ่ง “กางเขนขององคพ์ระผ ูเ้ป น็เจา้”

ในชว่งท ีส่องของการนมสัการโต้ร ุง่ค นืวนัศกุร์ของวนัท ี ่ 31 
ม นีาคม ม กีารจดัแสดงวนัอสีเตอร์ป ี 2018 โดยคณะกรรมการ
พนัธกจิศ ลิปภ์ายใต้หวัข้อ “กางเขนขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า” บน
เวท พี เิศษในห้องนมสัการใหญ่ 

การแสดงได้รบัความสนใจเข้าชมโดยศ ษิยาภ บิาลและผ ูเ้ช ื อ่
จ ำานวนมากจากหลายประเทศซ ึง่รวมถงึรสัเซ ยี เคนยา ฝร ั ง่เศส 
สหรฐั และส งิคโปร์ และม กีารถา่ยทอดสดทางโทรทศัน์จ .ีซ .ี
เอน็. (www.gcntv.org) และทางอนิเตอร์เนต็ ม กีารพรรณนาถงึ
พนัธกจิ การถ กูตร งึ การเป น็ข ึ น้มา และการเสดจ็ข ึ น้ส ูส่วรรค์
ของพระเยซ ู 

คณะนกัร้อง “เส ยีงสวรรค์” ท มีเต้นร ำา “เฮฟเวนล ย์ี” คณะ
นกัร้อง “ซาวด์ ออฟ ไลท์” กล ุม่นกัร้อง “คร สิตลั” ท มีเต้นร ำา
นมสัการ “กลอร ย์ี” คณะนกัร้อง “พาวเวอร์” และคณะนกัร้อง 
“ฮาร์โมน ย์ี” ในคณะกรรมการพนัธกจิศ ลิปแ์ละสมาช กิของค
ร สิตจกัรสองสามคนรว่มท ำาการแสดงด้วยความกระต อืร อืร้น
และท มีนมสัการ “ยไูนเตด็” วงดนตร ี “ยไูนเตด็” วงออร์เคสต
ร้า “นสิส ”ิ และคณะนกัร้อง “อมิมาน เูอล” เข้ารว่มด้วยดนตร ี
และบทเพลง นอกจากน ั น้ สมาช กิหลายคนม สีว่นรว่มในการให้
ความชว่ยเหลอืในด้านการออกแบบทา่เต้น การจดัต ั ง้เวท ี ชดุการ
แสดง เคร ื อ่งใช้ในการแสดง การแตง่หน้า และการดำาเน นิงาน
ของเจ้าหน้าท ี ่ รวมท ั ง้เจ้าหน้าท ีม่ อือาช พีท ี เ่ช ญิมาจากข้างนอก
ม ี ผ ูค้นมากกวา่ 300 คนท ำางานรว่มกนัเพ ื อ่จดัการแสดง 

องก์ท ี ่ 1 หวัข้อ “กางเขนขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า” เร ิ ม่ต้น
กบัพระเยซใูนวยัหน ุม่ท ี ร่อคอยชว่งเวลาของการท ำาให้การจดั
เตร ยีมเร ื อ่งความรอดส ำาเรจ็และเตร ยีมตวัส ำาหรบัส ิง่น ั น้ในการ

อธ ษิฐาน องก์น ีต้ามมาด้วยฉากของประชาชนท ีร่อคอยพระเมส
ส ยิาห์ ความรกัขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า ค ำาอธ ษิฐานของพระองค์ 
พนัธกจิของพระองค์ และอาหารเยน็ม ื อ้สดุท้าย และหนทางแหง่
กางเขน

องก์ท ี ่ 2 “การเป น็ข ึ น้มาขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า” อธ บิายถงึ
การตายของย ดูาส อสิคาร ิโอท ผ ูค้นท ีร่กัองค์พระผ ูเ้ป น็เจ้าหลงั
จากการตร งึของพระองค์ และการเป น็ข ึ น้มาและการเสดจ็ข ึ น้ส ู่
สวรรค์ขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า

การแสดงของคร สิตจกัรม คีวามพ เิศษด้วยการใชบ้ทเพลง
ของมนัม นิท ี พ่ระเจ้าประทานให้ซ ึ ง่สร้างความซาบซ ึ ง้ใจอยา่ง
ย ิง่ใหญ่ให้กบัสมาช กิ ส ำาหรบัการแสดงอสีเตอร์คร ั ง้น ี ้ พระเจ้า
ทรงมอบบทเพลงใหม่ให้ท ั ง้หมดหกเพลง ได้แก่ “ไมม่ ีใครร ู”้ 
“พวกสาวก” “กางเขน” “ตอ่มา ย ดูาส อสิคาร ิโอท” “พระองค์
ทรงเป น็ข ึ น้แล้ว” และ “ตอ่มา พวกสาวก” สมาช กิสมัผสักบั
ความรกัท ี ่ไมจ่ ำากดัขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้าท ี ซ่อ่นอย ู่ในค ำาร้อง
และท ำานองเพลงและเตม็ล้นด้วยการขอบพระคณุส ำาหรบัพระคณุ
แหง่ความรอด ความช ื น่ชมย นิด ขีองการเป น็ข ึ น้มา และความ
หวงัส ำาหรบัสวรรค์ 

เม ื อ่วนัท ี ่ 1 เมษายน ศ ษิยาภบิาลอาวโุส ดร.แจรอ็ก ล ี แบง่
ป นัค ำาเทศนาเร ื อ่ง “การเป น็ข ึ น้มาขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า” จาก 
1 โคร นิธ์ 15:41-44 ในชว่งการนมสัการเชา้วนัอาทติย์วนัอสีเตอร์ 
ทา่นอธ บิายถงึบทเร ยีนท ี เ่ราควรเร ยีน ร ูจ้ากการเป น็ข ึ น้มาของ
องค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า บทเร ยีนแรกค อืเราม ชี วีติน รินัดร์ บทเร ยีน
ท ีส่อง เราต้องม ผีลเกดิข ึ น้ตามการอทุศิตนของเราแดอ่งค์พระผ ู้
เป น็เจ้า และบทเร ยีนท ีส่าม ความทกุข์ยากทกุอยา่งท ี เ่ราได้รบั

ในองค์พระผ ูเ้ป น็เจ้าจะเปล ีย่นเป น็สงา่ราศ ี ในชว่งการนมสัการ
เยน็วนัอาทติย์สมาช กิฉลองพ ธิ มีหาสน ทิและจาร กึการเส ยีสละ
และความรกัขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้าไว้ลกึในจติใจของตน 

“สาส์นจากกางเขน” เป น็ขา่วสารท ีเ่ร้าใจและม พีลงั
อำานาจซ ึง่ได้ปลกุเร้าดวงวญิญาณ จำานวนนบัไมถ้่วนทั ว่
โลกใหต้ ืน่ข ึ น้จากการหลบัไหลฝา่ยวญิญาณของตน และ
ทำาให้คนเหลา่น ั น้ล ิ ม้รสกบัช วีติท ีแ่ท้จรงิในพระครสิต์

ในหนงัส อื “สาส์นจากกางเขน” ทา่นจะพบกบัคำา
ตอบท ีน่า่พอใจพร้อมกบั คำาอธ บิายอยา่งถ ีถ้่วนและ
แมน่ย ำาตอ่คำาถามฝา่ยวญิญาณหลายข้อ ซ ึง่ครสิเตยีนไม่
เคยทราบมากอ่น

หนังสือพิมพ์มันมิน 



พระคำาแห่งชีวิต – สาส์นจากกางเขน (21)2 ฉบับท่ี 90  ประจำ�วันท่ี 20  เมษ�ยน 2018 หนังสือพิมพ์มันมิน

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนกล่าวถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับองค์
พระผู้เป็นผู้เป็นเจ้าบ่าวของเขา ข้อลึกลับนี้สำาคัญและอัศจรรย์มากตรง
ที่ว่าเราต้องท้ิงโลกไว้ข้างหลังและเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์
เหมือนกับท่ีผู้ชายและผู้หญิงละบิดามารดาของเขาและเป็นเน้ือเดียวกัน 
ทีนี้ เราจะสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง
แท้จริงได้อย่างไร

1. การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์
ผู้คนท่ีต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและ

เมื่อเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ เขาจะได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอห์น 3:6 เตือนให้เราทราบว่า “ซึ่งบังเกิดจาก
เนื้อหนังก็เป็นเน้ือหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในจิตใจของเรา วิญญาณของเรา
ที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงให้กำาเนิดกับ
วิญญาณจิตที่อยู่ในเราและเรามีลักษณะเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า จาก
นั้นเราก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณและเรียก
พระองค์ว่า “พระบิดา” (โรม 8:15 กาลาเทีย 4:6) 

ประการแรก จิตใจของมนุษย์สามารถแยกออกเป็นจิตใจที่สัตย์
จริงและจิตใจที่อสัตย์ เราจะเรียกจิตใจอย่างแรกว่า “จิตใจสีขาว” และ
อย่างที่สองว่า “จิตใจสีดำา” เมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิต
ของพระองค์เข้าไปทางจมูกของมนุษย์คนแรก มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มี
ชีวิต พระเจ้าทรงสอนเขาเฉพาะความจริงและปลูกฝังความจริงไว้ใน
จิตใจของเขา หลังจากช่วงเวลาผ่านไป อาดัมทำาบาปด้วยการไม่เชื่อฟัง
เน่ืองจากเขาไม่ได้ทำาตามพระคำาของพระเจ้าที่ได้ตรัสห้ามไม่ให้เขา

กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว การสื่อสารของเขากับพระเจ้าถูก
ตัดขาดและความบาปและความเท็จได้เข้ามาในเขา 

จากนั้น จิตสำานึก (ซึ่งเป็นจิตใจอีกชนิดหนึ่ง) ถูกสร้างขึ้น จิตสำานึก
ถูกสร้างขึ้นเม่ือธรรมชาติท่ีได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ถูกผสมเข้ากับ
ข้อมูลอันหลากหลายที่เขาได้มาผ่านทางสิ่งที่เขาเห็นและได้ยิน และเขา
สร้างและเป็นเจ้าของมาตรฐานของค่านิยมและการวินิจฉัยของเขาเอง
ที่ผสมไว้ด้วยความจริงและความเท็จและนี่คือจิตสำานึก ในบรรดาจิตใจ
ทั้งสามชนิดที่กล่าวถึง—จิตใจที่สัตย์จริง จิตใจที่อสัตย์ และจิตสำานึก
—จิตใจท่ีสัตย์จริงซ่ึงพระเจ้าทรงปลูกฝังไว้ในมนุษย์สูญส้ินไปเกือบ
ทั้งหมดและจิตสำานึกของผู้คนกำาลังชั่วร้ายเพิ่มขึ้นในยุคของเราเอง

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำาให้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแตกหน่อและ
ชุบวิญญาณที่ตายแล้วขึ้นมาใหม่

เม่ือพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตของพระองค์เข้าไปทาง
จมูกของอาดัมมนุษย์คนแรก มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิต แต่เมื่อเขาเป็น
คนบาปด้วยการไม่เชื่อฟัง ลมปราณแห่งชีวิตเกือบทั้งหมดถูกนำาออก
ไปจากเขาและมีเพียงร่องรอยของลมปราณนี้เท่านั้นเหลืออยู่ ร่องรอยนี้
คือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนี้สามารถดำาเนินการได้เมื่อ
คร้ังที่มนุษย์ส่ือสารกับพระเจ้าและได้รับการจัดเตรียมไว้ด้วยความจริง
โดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความบาปของอาดัม การสื่อสาร
กับพระเจ้าของมนุษย์จึงถูกตัดขาดและความเท็จได้เข้ามาในจิตใจของ
มนุษย์และในที่สุดก็ปกคลุมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเอาไว้ เมล็ดพันธุ์แห่ง
ชีวิตจึงอยู่กับที่ ขอบเขตของกิจกรรมของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตหดหายไป
มากขึ้นและกลายสภาพเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตายแล้ว 

สถานะของการส่ือสารกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณถูก
ตัดขาดและเมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตหยุดทำางานและอยู่กับท่ีเน่ืองจากเมล็ดน้ี
ถูกปกคลุมไว้ด้วยความเท็จ เราเรียกสถานะนี้ว่า “การตายของวิญญาณ
จิตของมนุษย์” แต่ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณจิตของมนุษย์ตายไป
อย่างสิ้นเชิง แต่หมายความว่าวิญญาณจิตหยุดทำาหน้าที่และรอคอย
การกลับมามีชีวิต สิ่งนี้เป็นเหมือนวิธีการที่ต้นพืชสามารถแตกหน่อ
และเติบโตข้ึนมาในที่สุดตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู่ในพืชต้นนั้นแม้อาจดู
เหมือนว่าพืชต้นนั้นตายไปแล้วก็ตาม 

เมื่อใดที่วิญญาณจิตที่ตายไปแล้วของมนุษย์ฟื้นขึ้นมาใหม่ เมื่อคน
หนึ่งได้ยินพระกิตติคุณ ความสว่างของพระเจ้าและความสว่างแห่ง
ความจริงจะส่องมาเหนือจิตใจของเขา ในเวลานั้น จิตใจที่ดีและสัตย์
จริงที่ยังคงอยู่ในเขาจะยอมรับเอาความสว่างและต้อนรับเอาพระเยซู
คริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา จากนั้นพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิมายังจิตใจของเขาและพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทำาให้เมล็ด
พันธ์ุแห่งชีวิตแตกหน่อในจิตใจของคนน้ันและตอนน้ีเมล็ดน้ันเริ่ม
ทำางาน 

การสื่อสารกับพระเจ้าเร่ิมต้นข้ึนและเขาได้รับการจัดเตรียมด้วย
ความรู้เรื่องความจริงอีกครั้งหนึ่ง จิตใจของเขาที่เคย เต็มไปด้วยความ
เท็จ (เช่น ความเกลียดชังและความหยิ่งผยอง) ได้รับการเติมเต็มด้วย
ความจริง เช่น ความรัก 

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้กำาเนิดวิญญาณที่อยู่ในเรา
ส่วนประกอบที่สำาคัญที่สุดในการมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผู้ให้

กำาเนิดวิญญาณจิตที่อยู่ในเราคือการอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐานด้วยความ
ร้อนรนมากเท่าใดเราก็จะได้รับพระคุณและกำาลังจากเบื้องบนเพื่อกำาจัด
ความเท็จมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะอธิษฐานร้อนรนมาก
เพียงใดก็ตาม คำาอธิษฐานของเราจะเปล่าประโยชน์เว้นแต่เราจะทำาลาย
ความคิดและกรอบความคิดของเรา

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงครอบครองจิตใจที่สัตย์จริงและทำาให้เรา
ดำาเนินชีวิตในการแสวงหาความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ด้วยการทำางานผ่านความคิดของเรา ซาตานจะครอบครองจิตใจที่อสัตย์
ของเรา เมื่อมีความเท็จมาก เราจะได้รับอิทธิพลจากซาตานในความคิด
ของเราและส่ิงน้ีจะทำาให้เราดำาเนินชีวิตตามความปรารถนาของเนื้อ
หนังและนำาเราไปอยู่ในหนทางแห่งความพินาศ

ไม่ว่าบุคคลจะได้ยินความจริงมากเท่าใดก็ตามและไม่ว่าเขาจะ
อธิษฐานด้วยใจร้อนรนมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าเขาไม่ทำาลายความคิดฝ่าย
เนื้อหนังและทิฐิมานะทุกประการทิ้งไป เขาจะไม่สามารถดำาเนินชีวิต
ด้วยความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ (2 โครินธ์ 10:5) จิตใจ
ของเขาจะรู้สึกว่างเปล่าและอยู่ในความขัดแย้งและบุคคลนั้นจะไม่
สามารถมีประสบการณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการทำางานของพระเจ้า 

แม้เขาได้ละทิ้งจิตใจที่อสัตย์จากภายใน นั่นจะไม่ใช่จุดจบของการ
ทดลองของเขา เขาต้องทำางานหนักเพื่อค้นหาและกำาจัดความชั่วทิ้งไป
—ซ่ึงได้แก่ลักษณะของความบาปที่ซ่อนลึกอยู่ในธรรมชาติของเขา—
จากภายในจิตสำานึกของเขา ตอนนี้จิตสำานึก (ซึ่งผมเคยอธิบายไว้ก่อน
หน้านี้) จะสร้างธรรมชาติของบุคคลและนี่คือจิตใจแห่งความลึกอันยิ่ง
ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวบุคคลนั้นไม่ทราบ ความเท็จในธรรมชาติของบุคคล
ไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในสายตาของเขา และเพราะเหตุผลนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะค้น
พบและทำาลายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปด้วยตัวเขาเอง 

ด้วยการช่วยให้แต่ละคนค้นพบความเท็จในธรรมชาติของเขาผ่าน
การทดลอง พระเจ้าทรงหล่อหลอมเขาให้เป็นภาชนะอันบริสุทธิ์ของ
พระองค์ เมื่อท่านค้นพบตนเองผ่านทางพระคำาของพระองค์ในการ
ดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะสามารถทำาลายความเท็จจาก
ภายในธรรมชาติของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น 

ถ้าท่านคิดว่าพระคำาของพระเจ้าประยุกต์ใช้เฉพาะกับคนอื่นและ
ค้นหาตัวท่านเองไม่พบด้วยพระคำาของพระเจ้า การเติบโตแห่งความ
เชื่อของท่านจะล่าช้า อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านค้นพบความเท็จในธรรมชาติ
ของท่านและทำาลายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไป ท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้
เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์

4. เมื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงให้กำาเนิดวิญญาณจิตท่ีอยู่ในเราและ

เราละทิ้งความเท็จทุกอย่างที่ขัดแย้งกับความจริง ทำาลายความชอบธรรม
ของเรา และบรรลุถึงการมีจิตใจที่สัตย์จริง เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้า 

1 ยอห์น 2:12 เป็นต้นไปเปรียบเทียบระดับการเจริญเติบโตขึ้นของ
ความเชื่อ—ซึ่งเป็นข้ันตอนของการท่ีบุคคลเป็นหน่ึงเดียวกันกับองค์
พระผู้เป็นเจ้า—กับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ข้อนี้เรียกระดับความเชื่อ
ที่ทำาให้บุคคลต้อนรับพระเยซูคริสต์ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
ได้รับความรอดว่าเป็น “ความเชื่อของลูกเล็กๆ” ระดับความเชื่อที่ทำาให้
คนหนึ่งพยายามดำาเนินชีวิตด้วยความจริงเรียกว่า “ความเชื่อของลูก” 
ในขณะที่ระดับความเชื่อท่ีทำาให้เขาดำาเนินชีวิตด้วยพระคำาของพระเจ้า
เรียกว่า “ความเชื่อของคนหนุ่ม” เมื่อความเชื่อเติบโตมากขึ้นและบรรลุ
ถึงความเชื่อที่เต็มขนาด พระคัมภีร์จะเรียกสิ่งนี้ว่า “ความเชื่อของบิดา” 

เม่ือเราเข้าสู่ระดับความเชื่อของบิดาและเป็นหน่ึงเดียวกันกับองค์
พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราจะได้รับทุกสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์
ในคำาอธิษฐานเมื่อ “ใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา” และดังนั้น “เราก็มี
ความมั่นใจจำาเพาะพระเจ้า” (1 ยอห์น 3:21-22)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมอธิษฐานในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผู้ให้กำาเนิดกับ
วิญญาณจิตที่อยู่ในท่านและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็น
เจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านจะดำาเนินชีวิตท่ีได้รับพระพรในโลกนี้และใน
นครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์ 

“เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา และ

จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อ

อันเดียวกัน ข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำาคัญมาก แต่ว่า

ข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักร” 

(เอเฟซัส 5:31-32)

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�”

ข้อลึกลับที่สำาคัญมาก



3 ฉบับท่ี 90  ประจำ�วันท่ี 20  เมษ�ยน 2018หนังสือพิมพ์มันมิน คำาพยาน

เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั ้นประถมปีที่ห้า พ่อแม่ของผมมาเป็นมิช
ชันนารีในประเทศไทยและครอบครัวของผมย้ายมาที่ประเทศนี้ ทุก
สิ่งทุกอย่างดูแปลกหูแปลกตาสำาหรับผมในตอนแรก แต่ผมยินดีปรับ
ตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่เพราะผมรู้ว่าศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร็อก 
ลีอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอ 

ผู้คนในประเทศไทยประสบกับความยากจน แต่เขามีวิญญาณจิต
ที่ใสสะอาด เขายอมรับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ด้วยใจยินดี
และได้รับการเปลี่ยนแปลง เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ 
ของตนเมื่อศิษยาภิบาลแจวอน ลี (คุณพ่อของผม) นำาการประชุมเพื่อ
การรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าและอธิษฐานเผื่อเขาด้วยผ้าเช็ดหน้า
ที่ ดร.แจร็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) 

ผมมีพี่ชายสองคน พวกเราช่วยในพันธกิจของพ่อแม่ของผม ซุง
ฮุน พี่ชายของผมเล่นกีตาร์ในการนมัสการและรับใช้ในฐานะหัวหน้า
คณะนักร้อง ตอนนี้เขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพ พี่ชายของผมอีกคน
หนึ่งเป็นหัวหน้าทีมนมัสการและเล่นคีย์บอร์ด เขารับใช้ในฐานะ
ล่ามภาษาอังกฤษในการสัมมนาในอินโดจีนและเขาเป็นประธานของ
พันธกิจกลุ่มบุรุษที่เป็นคนหนุ่ม 

ในฐานะประธานของพันธกิจหนุ่มสาวผมพยายามเกาะกระแส
ฝ่ายวิญญาณแบบเดียวกันกับสมาชิกคริสตจักรเซ็นทรัลของเรา คน

หนุ่มสาวของเรากำาลังวิ่งไปด้วยความร้อนรนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ด้วยความหวังสำาหรับสวรรค์โดยการมีส่วนร่วมในการรณรงค์สู่นคร
เยรูซาเล็มใหม่ปี 2018 ผมทำาหน้าที่อันมีค่าซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้นี้
โดยการอธิษฐาน ผมเริ่มต้นวันใหม่ของผมด้วยการประชุมอธิษฐาน
ตอนเช้าก่อนที่ผมจะไปมหาวิทยาลัยและผมอธิษฐานตอนกลางคืน
ในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียล 

ผมนำานมัสการในการประชุมนมัสการวันอังคารเช่นกันและสอน
ในชั้นเรียนภาษาเกาหลีที่เปิดขึ้นเพื่อการประกาศกับผู้คน ผมรับใช้
ในฐานะล่ามภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสัมมนาศิษยาภิบาลใน
อินโดจีนด้วยเช่นกัน ผมเป็นล่ามภาษาไทยให้กับคำาเทศนาของศิษ
ยาภิบาลอาวุโสในช่วงการนมัสการวันอาทิตย์และการนมัสการโต้รุ ่ง
คืนวันศุกร์ ผมภูมิใจมากเมื่อเห็นผู้คนได้รับพระคุณอย่างมากจากคำา
เทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโสและร้องไห้หลั่งน้ำาตา ผมขอบพระคุณ
ที่ทรงอนุญาตให้ผมดำาเนินชีวิตที่มีค่าเช่นนี้ 

เพียงแค่การคิดว่าผมสามารถช่วยในพันธกิจของศิษยาภิบาล
อาวุโสซึ่งกำาลังนำาชนทุกชาติไปสู่หนทางแห่งความรอดในวาระ
สุดท้าย จิตใจของผมก็เต็มล้นและผมได้รับการเสริมกำาลัง ผม
ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรให้ผม
ดำาเนินชีวิตที่มีค่าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในป ี 2006 ฉนัเร ิม่ดำาเนนิช วีติในความเช ือ่ในครสิตจกัรมนัม นิและ
เร ยีน ร ู้ เ ก ีย่วกบัความเช ือ่ท ีแ่ท้จรงิผา่นคำาเทศนาของศ ษิยาภบิาล
อาวโุส 

ฉนัเร ิ ม่เตร ยีมตวัส ำาหรบัการสอบเข้าเร ยีนในโรงเร ยีนมธัยมปลาย
ภาษาตา่งประเทศเม ือ่ฉนัเร ยีนอย ูช่ ั น้มธัยมป ที ี ่ 3 ซ ึง่ถอืวา่เป น็ชว่งเวลา
ท ีล่า่ชา้กวา่ปกตมิาก ฉนัควรไปเร ยีนในสถานศ กึษาเอกชนแม้กระทัง่ใน
วนัขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า แตฉ่นัไปครสิตจกัรแทนเพราะฉนัร ู้ ว ่ า น ี ่
เป น็การยอมรบัส ทิธอิ ำานาจฝา่ยวญิญาณของพระเจ้าและเป น็หนทางแหง่
พระพร ในท ีส่ดุ พระเจ้าทรงอวยพรฉนัให้สามารถเข้าเร ยีนในแผนกภาษา
องักฤษของโรงเร ยีนมธัยมปลายภาษาตา่งประเทศควาชอ็นซ ึง่เป น็สถาบนั
การศ กึษาแหง่หน ึง่ท ี ่ ผ ูค้นสว่นใหญส่มคัรเข้าเร ยีน 

ในปลายป ี 2014 กอ่นจบการศ กึษาจากมหาวทิยาลยั ฉนัเข้าไปทำางาน
ในหนว่ยงานสง่เสร มิอตุสาหกรรมทางสงัคมของเกาหล ซี ึ ง่อย ูภ่ายใต้
กระทรวงการจ้างงานและแรงงานโดยผา่นการสอบข้อเข ยีนและการสอบ
สมัภาษณ์ด้วยคำาอธ ษิฐานของศ ษิยาภบิาลอาวโุส 

วนัหน ึง่ในท ีท่ ำางาน ส ำานกังานของฉนักำาลงัจดัปาร์ต ีแ้ละเจ้านายของ
ฉนัมารว่มกบัเรา ม กีารเลน่จบัฉลากกนัซ ึง่คนท ีช่นะในการจบัฉลากจะ
ได้รบัเหล้าแก้วหน ึง่จากเจ้านายเพ ือ่ด ื ม่และรบัเอารางวลั จากน ั น้ฉนัชนะ

การจบัฉลากแตฉ่นัขอร้องเจ้านายให้เข้าใจการท ีฉ่นัไมด่ ื ม่เหล้าแก้วน ั น้และ
ปฏเิสธ ฉนั ร ูส้ กึเส ยีใจตอ่เจ้านายของฉนัแตฉ่นัร ูว้า่ฉนัจะเส ยีใจมากกวา่ตอ่
พระทยัพระเจ้าและจะเส ยีใจมากข ึน้ถ้าฉนัด ืม่เหล้าแก้วนัน้ แม้จะเหน็การ
ตอบสนองเชน่นัน้จากฉนั แตห่ลายคนในส ำานกังานของฉนักเ็ข้าใจฉนัและ
ชอบฉนั ส ิง่น ั น้เป น็เพราะพระคณุของพระเจ้าทัง้ส ิน้

ในชว่งแรกๆ ของช วีติในท ีท่ ำางาน ฉนัเผชญิกบัความขดัแย้งมากมาย
เพราะฉนัขาดทกัษะในการส ือ่สารและทกัษะทางสงัคม ในเวลานัน้เองท ีฉ่นั
อา่นหนงัส อืเร ือ่ง “โยเซฟ เส้นทางส ูพ่นัธสญัญาของพระเจ้า” ของศ ษิยาภ ิ
บาลอาวโุส หนงัส อืเลม่น ีเ้ป น็เหมอืนพ ีเ่ล ีย้งให้กบัช วีติของฉนัในสถานท ี ่
ท ำางาน ส ิง่น ีช้ว่ยให้ฉนั ร ู้ จ ั ก เอาใจเขามาใสใ่จเราและสอนฉนัถงึ
วธิกีารทำารายงานตามลำาดบัท ีถ่กูต้องและวธิ จีดัการกบัความแย้ง 

ในป ี 2017 ฉนัได้รบัการชมเชยจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน
โดยการรบัรองของหวัหน้าทมีของฉนั ฉนัเร ยีนภาษาจนีและภาษาองักฤษ
ในมหาวทิยาลยัและตอนน ีฉ้นัศ กึษาในระดบัปรญิญาโทพร้อมกบัทำางาน
เพ ือ่จะตอบแทนพระคณุขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า ฉนัศ กึษาภาษาญ ีป่ ุน่ด้วย
เชน่กนัในปจัจบุนั ฉนัขอบพระคณุและถวายสงา่ราศ ทีัง้ส ิน้แดพ่ระเจ้าผ ูท้รง
มอบความฝ นัให้กบัฉนัและทรงอวยพรฉนัให้บรรลถุงึความฝ นัเหลา่นั น้ด้วย
พระคณุของพระองค์

ผมเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน ผมอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน
ตามคำาสอนของพ่อแม่ของผม แต่ผมไม่เข้าใจความรักและน้ำาพระทัย
ของพระเจ้า ผมเรียนดีในโรงเรียนและทำาให้พ่อแม่พอใจ แต่หลังจาก
แม่ของผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ 11 ขวบผมเริ่มละเลยการเรียนและใช้
เวลาและเงินอย่างมากกับการเล่มวีดีโอเกม เหนือสิ่งอื่นใด ผมหยุด
ไปคริสตจักรเป็นเวลาหกป ี

ในเดือนพฤศิจายน 2008 ผมได้รับการแนะนำาให้ไปยังคริสตจักร
มันมินเปรูโดยญาติของผมคนหนึ่ง คำาเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโส 
ดร.แจร็อก ลีและสิทธิอำานาจฝ่ายวิญญาณได้นำาการสร้างขึ้นใหม่มา
สู่ชีวิตผม ผมสามารถหยุดเล่นวีดีโอเกม ผมกลายเป็นคนใหม่เมื่อวัน
ที่ 25 ธันวาคมของปีนั้น

ผมเริ่มอ่านเนื้อหาคำาเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโสที่นำาเสนออยู่
ในเว็บไซด์ภาษาสเปนของคริสตจักร ผมอ่านหนังสือเรื่อง “สาส์น
จากกางเขน” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” ด้วยเช่นกัน ผมได้รับ
พระคุณอย่างมาก ผมเริ่มเข้าใจความรักของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ใน
การเตรียมมนุษย์ พระปัญญาของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นในการเสีย

สละขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจุดประสงค์ของชีวิตผม 
ผมเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียลด้วยเช่นกัน 

ผมกลับใจจากชีวิตในอดีตของผมและอธิษฐานเพื่อรับการยกโทษ
จากพระเจ้า ผมอาสาตนเองอย่างเอาจริงเอาจังในคริสตจักรและฟังคำา
เทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโส ผมเรียนหลักสูตรของสถานบันศาสน
ศาสตร์นานาชาติมันมิน หลังจากนั้นผมช่วยศิษยาภิบาลแห่งคริสต
จักรของผมประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และสำาแดงฤทธิ์
อำานาจของพระเจ้าในหลายพื้นที่ของเปรูเป็นเวลาห้าปี 

ศิษยาภิบาลฮังยอล คิมถูกส่งมายังคริสตจักรของผม ผมช่วยท่าน
เตรียมคำาเทศนาเป็นภาษาสเปนและรับใช้ในตำาแหน่งประธานของ
พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว ผมมีความสุขที่ได้อยู่ในพระคำาของพระเจ้า
และทำาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้สำาเร็จ ผมหวังที่จะแบ่งปัน
พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับประเทศเปรูและประเทศเพื่อน
บ้านอื่นๆ และนำาผู้คนจำานวนมากมาอยู่ในพระคุณของพระเจ้า ผม
ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงมอบความสุข
แท้ให้ผม 

“ผมด ีใจท ี ่ไดเ้ขา้รว่มในพนัธกจิโลกของมนัม นิ”

 “ฉนัถ กูดงึเขา้ไปใกลค้วามฝ นัของฉนัเม ือ่ฉนัเช ือ่ฟงัพระคำาของพระเจ้า” 

“ผมเคยหมกม ุน่อย ูก่บัการเลน่วดี ีโอเกม แตต่อนน ีผ้มประกาศพระกติตคิณุ”

คุณซองคยุน ลี (วัย 20 ปี) 
คริสตจักรมันมินเชียงราย ประเทศไทย 

คุณจิแอ เซียว (วัย 29 ปี) 
พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว 

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

คุณอาร์โนลด์ ซัคคาริอัส โมลินา เวลัสโก 
(วัย 26 ปี) คริสตจักรมันมินเปรู 

ความหวงัของเราส ำาหร

บัองคพ์ระผ ูเ้ป น็เจา้  



องก์ที่ 1: กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

รูปภาพ4 ฉบับท่ี 90  ประจำ�วันท่ี 20  เมษ�ยน 2018

1. www.manminthailand.com

2. วิธีเข้า ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมันมินเชียงราย

   - เข้าไปที่ www.manminthailand.com ---> คลิกที่ รูป

3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720

4. เว็บไซย์ คริสตจักรมันมิน กรุงโซล เกาหลีใต้

    www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำาเทศนาภาษาไทย)

5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาลอาวุโส เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่าง  ๆเหล่าน้ี
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

121/474 บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณนฏกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: manmincr@gmail.com

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย
Thai

4 หนังสือพิมพ์มันมิน
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ฉากท ี ่ 1:  Iงการกลา่วน ำา—พระเยซอูงค์น้อยกำาลงั
รอคอยเวลาแหง่การทำาให้การจดัเตร ยีมเร ือ่งความ
รอดส ำาเรจ็และเตร ยีมตวัส ำาหรบัส ิง่น ั น้ด้วยการ
อธ ษิฐาน 
ฉากท ี ่ 2: โหมโรงโดยวงออร์เคสตร้า “นสิส ”ิ
ฉากท ี ่ 3:  ผ ูค้นท ีร่อคอยพระเมสส ยิาห์ 
ฉากท ี ่ 4: ความรกัขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า—พวก
สาวกร ูส้ กึต ืน่เต้นเก ีย่วกบัพนัธกจิขององค์พระผ ู้
เป น็เจ้า 
ฉากท ี ่ 5: ค ำาอธ ษิฐานขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า—พระ
เยซทูรงอธ ษิฐานเพ ยีงลำาพงัในทะเลกาลลิ ี
ฉากท ี ่ 6: พนัธกจิขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า—ผ ูค้นน ำา
ก ิง่ของต้นปาล์มมาและพบปะกบัพระองค์ด้วยความ
ย นิด
ฉากท ี ่ 7: อาหารค่ ำาม ื อ้สดุท้าย
ฉากท ี ่ 8: หนทางแหง่กางเขน 

กางเขนขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า ซ ึง่เป น็ความล ีล้บัท ีถ่ กูซอ่นไว้นบัตั ง้แตก่อ่นปฐมกาล...
โดยความรกัของพระองค์ท ีท่ ำาให้การจดัเตร ยีมเร ื อ่งความรอดส ำาเรจ็อยา่งสมบรูณ์ ขอให้ทกุคนท ีก่ ำาลงัด ำาเน นิช วีติอย ู่ในวาระสดุท้ายน ี ้

เตม็ล้นไปด้วยความช ื น่ชมย นิด แีหง่ความรอดและความหวงัส ำาหรบัสวรรค์ 

การแสดงวนัอสีเตอร์ป ี 2018 

“กางเขนขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า”

ฉากท ี ่ 9: การตายของยูดาส อิสคาริโอท
ฉากท ี ่ 10: ตอ่มา ผ ูค้นท ีร่กัองค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า—
มาร ย์ีชาวมกัดาลาและนางมาร ย์ีคดิถงึพระเยซอู
งค์พระผ ูเ้ป น็เจ้ามากข ึน้และมากข ึน้ 
ฉากท ี ่ 11: การเป น็ข ึน้มาขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้า
ฉากท ี ่ 12: ตอนสดุท้าย—การเสดจ็ข ึน้ส ูส่วรรค์ 

องก์ที่ 2: การเป็นขึ้นมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า


