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หนังสือพิมพ์มันมิน 

หลงัจากการค ืนพระชนม์และการเสดจ็
ข ึ น้ส ูส่วรรค์ขององค์พระผ ูเ้ป น็เจ้าพวกสาวก
ของพระองค์ได้รบัพระว ญิญาณบร สิทุธ ิ แ์ละ
จากน ั น้ได้รบัฤทธ ิ อ์ ำานาจของพระเจ้า ก จิการ
ของอคัรท ตูได้รบัการบนัท กึไว้อยา่งชดัเจนใน
พระคมัภ ร์ีใหม ่ ในบรรดาการท ำางานท ี เ่ตม็
ไปด้วยฤทธ ิ ์อ ำานาจของคนเหลา่น ั น้พระเจ้า
ทรงส ำาแดงการอศัจรรย์ด้วยม อืของอคัรท ตูเปา
โลกในกจิการ 19:11-12 กลา่วค อื ม คีนน ำาเอา
ผา้เชด็หน้าหร อืผา้กนัเป ื อ้นจากตวัของทา่นไป
วางบนผ ู้ ป ว่ยและโรคภยักอ็อกไปจากเขาและ
วญิญาณช ั ว่กห็น ีไป 

แมก้ระท ั ง่ในป จัจบุนั การท ำางานอยา่ง
อศัจรรย์ของพระว ญิญาณบร สิทุธ ิ ์ก ำาลงัเก ดิ
ข ึ น้อยา่งแพรห่ลายอย ูท่ ั ว่โลกผา่นผา้เช ด็หน้า
ท ีศ่ ษิยาภ บิาลอาวโุสดร.แจรอ็ก ล อีธ ษิฐาน
เจ มิเอาไว้ และการอศัจรรย์เหลา่น ี ้ ได้แสดงให้
เหน็ถงึส ทิธ อิ ำานาจของพระคมัภ ร์ีและพระเจ้า
ผ ูท้รงพระชนม์อย ู่ เม ื อ่เรว็ๆ น ี ศ้จ.ดร.ฮ ซีนุ 
ล ี (ศ ษิยาภ บิาลท ี ่ปร กึษาท ั ว่โลกของมนั
ม นิ) เป น็ผ ูน้ ำาในการประชมุเพ ื อ่การรกัษาโรค
โดยใชผ้า้เชด็หน้าในส งิคโปร์ มาเลเซ ยี และ
อ นิโดน เีซ ยี 

เม ื อ่วนัท ี ่ 8 เมษายน การประชมุคร ั ง้แรก
จดัข ึ น้ในคร สิตจกัรมนัม นิส งิคโปร์ คร สิต
จกัรม กีารนมสัการฉลองครบรอบ 6 ป แีละ
จากน ั น้ได้จดัการประช ุมเพ ื อ่การรกัษาโรค
โดยใชผ้า้เชด็หน้า ม ี ผ ูค้นจ ำานวนมากเขา้รว่ม
การนมสัการของมนัม นิในพ ื น้ท ี อ่ ื น่ๆ ของ
มาเลเซ ยีพร้อมกบัสมาช กิของคร สิตจกัรมนั
ม นิส งิคโปร์ ศจ.ดร.ฮ ซีนุ ล เีทศนาในหวัขอ้ 
“การประพฤต ิฝ า่ยวญิญาณ” จากยากอบ 2:22 

และได้อธ ษิฐานเผ ื อ่ผ ู้ ปว่ยด้วยผา้เช ด็หน้าแหง่
ฤทธ ิ อ์ ำานาจ หลงัจากการอธ ษิฐาน สมาช กิ
คนหน ึง่ท ี ห่ หูนวกมาหลายป เีน ื อ่งจากแก้วห ู
ฉ กีสามารถได้ย นิเส ยีงและเดก็ชายอายหุ้าขวบ
ท ี เ่ป น็ใบส้ามารถพ ดูได้ ม ี ผ ูค้นอ กีมากมาย
ท ี ่ได้รบัการรกัษาให้หายจากโรคตา่งๆ เชน่ 
โรคพาก นิส นั โรคตอ่มไทรอยด์อกัเสบ “การ
ม เีงาด ำาๆ ลอย” อย ู่ในตา และโรคขอ้ไหลต่ดิ 
เป น็ต้น

เม ื อ่วนัท ี ่ 11 เมษายนม กีารจดัประชมุ
เพ ื อ่การรกัษาโรคโดยใชผ้า้เช ด็หน้าข ึ น้อ กี
คร ั ง้หน ึง่ในคร สิตจกัรมนัม นิป นีงัส ำาหรบัคน
ห หูนวกในมาเลเซ ยีและสมาช กิท ี ห่ หูนวกใน
ส บิประเทศ ซ ึ ง่รวมถงึประเทศไทย เดนมาร์ก 
ฝร ั ง่เศส เยอรมนัน ี และออสเตรเล ยีได้เขา้รว่ม
ในการประชมุผา่นอ นิเตอร์ระบบว ดี ีโอแบบ
เร ยีลไทม์ ศจ.ล เีทศนาเร ื อ่ง “หวัใจแหง่ความ
ด ”ี จาก 1 เธสะโลนกิา 5:21-23 และน ำาใน
การสรรเสร ญิพระเจ้า สมาช กิถวายจติใจของ
เขาด้วยภาษาม อืและการเต้นร ำา เม ื อ่นกัเทศน์

อธ ษิฐานเผ ื อ่ผ ู้ปว่ยโดยใชผ้า้เชด็หน้า ม คีน
หหูนวก 35 คนเด นิออกมาท ีห่น้าธรรมาสน์
และเป น็พยานวา่เขาสามารถแยกแยะเส ยีง
ได้ ม ี ผ ูค้นจ ำานวนมากได้รบัการรกัษาจากโรค
ตา่งๆ เชน่กนั อาท ิ โรคอมัพาตท ี ร่า่งกายซ กี
ซา้ย โรคผ ื น่ภ มู แิพผ้ วิหนงัท ั ว่รา่งกาย โรค
ภ มู แิพต้วัเอง อาการหายใจฝ ดืเค อืง การกล ั น้
ป สัสาวะไมอ่ย ู่ และโรคภ มู แิพ้โพรงจม กู
อกัเสบ เป น็ต้น 

เม ื อ่วนัท ี ่ 14 เมษายน ศจ.ล เีป น็ผ ูน้ ำาใน
การประชมุเพ ื อ่การรกัษาโรคโดยใชผ้า้เชด็หน้า
ในห้องประช ุมของคร ิสตจ ักรเบธเอลใน
อ นิโดน เีซ ยี ศจ.ล ีประกาศเก ี ย่วกบั “ความ
เช ื ่อฝ ่ายว ิญญาณและความเช ื ่อฝ ่าย เน ื ้อ
หนงั” จากฮ บีร ู 11:1-3 และชว่ยผ ูค้นท ี เ่ขา้
รว่มประชมุในการสรรเสร ญิพระเจ้าในความ
ไพบ ลูย์ของพระวญิญาณและกลบัใจ จากน ั น้
ทา่นได้อธ ษิฐานเผ ื อ่ผ ู้ ป ว่ยและการรกัษาโรค
อยา่งอศัจรรย์ ได้เกดิข ึ น้ ผ ูค้นจ ำานวนมากหาย
จากโรคมะเรง็เต้านม มะเรง็มดล กู มะเรง็เมด็

เล อืด โรคเบาหวาน ผลกระทบท ี เ่กดิจากโรค
หลอดเล อืดสมอง และสายตาท ี ่ฝ า้ฟาง 

เม ื อ่วนัท ี ่ 15 เมษายน ศจ.ล ีได้รบัเช ญิไป
ยงัคร สิตจกัรโฮซนันานารดา ศ ษิยาภ บิาลดา
น ย์ี ซาเตร ยีนโตเป น็ผ ูร้บัใชท้ ี เ่คยเด นิทางไป
เย ี ย่มคร สิตจกัรมนัม นิเซ น็ทรลัในป ี 2017 
พร้อมก ับบรรดาศ ิษยาภ ิบาลท ี ส่ งักดักล ุม่ค
ร สิตจกัรเด ยีวกนัและได้รบัพระคณุอยา่งมาก 
ในการประชมุท ี จ่ดัข ึ น้เพราะการขอร้องอยา่ง
เอาจรงิเอาจงัของผ ูร้บัใชเ้หลา่น ั น้ศจ.ล แีบง่ป นั
ค ำาเทศนาในหวัขอ้ “พระพรของการเด นิอย ู่
ในความสวา่ง” (1 ยอห์น 1:5-7) และอธ ษิฐาน
เผ ื อ่ผ ู้ปว่ยโดยใชผ้า้เชด็หน้า ผ ูค้นท ี เ่ขา้รว่มใน
การประชมุได้รบัการรกัษาให้หายจากอาการ
เน ื อ้งอกท ี เ่ต้านม โรคไต โรคน ิ ว่ในทอ่ไต โรค
หลอดเล อืดสมอง ผลกระทบท ี เ่กดิจากโรค
หลอดเล อืดสมอง และสายตาท ี ่ฝ า้ฟาง 

เม ื อ่วนัท ี ่ 16 เมษายน ศจ.ล นี ำาในการ
ประช ุมอธ ิษฐานแหง่การเต ็มล้นของพระ
ว ญิญาณบร สิทุธ ิ ์ ในคร สิตจกัรม ันม ินตงัเก
รงั ทา่นเทศนาในหวัขอ้ “ความไว้วางใจ” จาก 
2 พงศาวดาร 20:20 และน ำาในการสรรเสร ญิ
และการกลบัใจ เม ื อ่ทา่นอธ ษิฐานโดยใช้
ผา้เชด็หน้า ผ ูค้นลกุข ึ น้จากเก้าอ ี ร้ถเขน็ เด นิ
ไป และกระโดดและโรคภยัหลายชน ดิได้รบั
การรกัษาให้หาย 

ขอให้เราขอบพระคณุและถวายสงา่ราศ ี
ท ั ง้ส ิ น้แดพ่ระเจ้าผ ูท้รงพระชนม์อย ูผ่ ูท้รงน ำา
ผ ูค้นจ ำานวนนบัไมถ้่วนด้วยการท ำางานของพระ
ว ญิญาณบร สิทุธ ิ ์เหม ือนกบัท ี บ่ นัท กึไว้ ใน
ก จิกรรมของอคัรท ูตในย คุสดุท้ายท ี เ่ต ม็ไป
ด้วยความบาปและความช ั ว่น ี ้ 

การส ำาแดงการทำางานของพระวญิญาณบร สิทุธ ิอ์ยา่งย ิง่ใหญ่

ในส งิคโปร์ มาเลเซ ยี และอนิโดน เีซ ยี

“ผมประทบัใจกบัพนัธกจิของมนัม นิ

ท ีถ่วายสงา่ราศ แีดพ่ระเจา้แตเ่พ ยีงผ ูเ้ด ยีว”

ศิษยาภิบาลดานีย์ 

ซาเตรียนโต 

ผู้อำานวยการในส่วนกลางของ

คริสตจักรเพ็นเตคอสแห่

งอินโดนีเซีย 

ผมสัมผัสกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในการประชุมเพื่อการ
รักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า เมื่อศจ.ฮีซุน ลีอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดย
ใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ดร.แจร็อก ลีอธิษฐานเจิมเอาไว้ ผู้คนจำานวนมากได้
รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเขา ผมต้องการจะทำางานร่วม
กับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลอย่างต่อเน่ืองและหวังว่าสมาชิกคริสต
จักรของผมจำานวนมากข้ึนจะมีประสบการณ์กับฤทธ์ิอำานาจของ
พระเจ้า ผมขอบคุณพันธกิจของมันมินที่ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า 

ส งิคโปร์ มาเลเซ ยี อนิโดน เีซ ยี
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ในมัทธิวบทที่ 25 เราพบเรื่องราวของสาวพรหมจารี “ผู้
รอบคอบ” ห้าคนที่เตรียม “น้ำามันใส่กาไปกับตะเกียงของตน
ด้วย” และหญิงพรหมจารี “ที่โง่” อีกห้าคนที่ “ไม่ได้เอาน้ำามัน
ไปด้วย” เมื่อมีเสียงประกาศว่าเจ้าบ่าวเดินทางมาถึงแล้ว หญิง
พรหมจารีที่โง่เขลาจึงเดินทางไปซื้อน้ำามัน แต่เมื่อเขากลับมา
ประตูงานเลี้ยงสมรสก็ปิดแล้ว 

หญิงพรหมจารีสิบคนในที่นี้แสดงถึงผู้เชื่อทุกคนที่มีความ
หวังสำาหรับสวรรค์และ “เจ้าบ่าว” แสดงถึงพระเยซูคริสต์ บท
เรียนสำาคัญในที่นี้ก็คือว่าในสาวพรหาจารีสิบคนมีเพียงห้าคน
ที่ “รอบคอบ” เท่านั้นที่ได้เข้าไปในงานเลี้ยงสมรสและที่เหลือ
เข้าไปไม่ได้ เหมือนกับหญิงพรหมจารีห้าคนหลัง ผู้เชื่อบาง
คนจะไม่ได้รับความรอด ผู้เชื่อประเภทใดในท่ามกลางผู้คนที่
ประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้าจะไม่ได้รับความรอดและ
ไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ 

1. ผู้คนที่กระทำาความชั่ว
มัทธิว 7:21 กล่าวว่า “มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า 

พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตาม
พระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”

ในข้อ 22-23 ถัดมาพระเยซูตรัสต่อไปว่า “เมื่อถึงวันนั้นจะ

มีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผี
ออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำาการมหัศจรรย์เป็น
อันมากในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ’ เมื่อนั้นเราจะได้กล่าว
แก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำาความชั่ว จงไปเสียให้
พ้นหน้าเรา’” แม้ผู้คนจะประกาศถึงความเชื่อของเขาในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและทำาการอัศจรรย์มากมาย แต่พระองค์จะตรัสว่า “เรา
ไม่เคยรู้จักเจ้าเลย” กับผู้คนที่ “กระทำาความชั่ว”

ในวันสิ้นสุดของโลก—วันแห่งการพิพากษา—องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราจะแยกคนอธรรมที่ทำาความชั่วและเป็นเหตุให้คน
อื่นหลงผิดทั้งหมดไว้ต่างหากและจะโยนเขาลงไปในเตาไฟซึ่ง
เป็นการลงโทษในนรก (มัทธิว 13:40-42)

คำาว่า “ความชั่ว” พระเยซูทรงหมายถึงอะไร เหมือนที่ 1 
ยอห์น 3:4 บอกเราว่า “ผู้ที่กระทำาบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ 
บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” ความชั่วหรือความบาปเกิดจาก
การไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติแห่งความจริงซึ่งเป็นพระคำาของ
พระเจ้า ผู้คนที่ทำาชั่วคือผู้คนที่ทำาสิ่งที่ถูกห้ามไว้ในพระคัมภีร์ 
ผู้คนที่ไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่พระคัมภีร์สั่งให้เขาละทิ้ง ผู้คนที่ไม่ได้ทำา
สิ่งที่พระคัมภีร์สั่งให้เขาทำา และผู้คนที่ไม่ได้รักษาหรือเชื่อฟังสิ่ง
ที่พระคัมภีร์สั่งให้เขารักษาหรือเชื่อฟัง 

พระคัมภีร์อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ใน 1 โครินธ์ 6:9-10 ว่า 
“ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า 
อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา 
โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปาก
ร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า” แม้
บุคคลหนึ่งจะประกาศถึงความเชื่อของเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้า 
แต่ถ้าเขาทำาความชั่วอย่างต่อเนื่องโดยไม่หันกลับจากบาป เขา
ก็จะไม่สามารถได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าและลงเอยใน
นรก (กาลาเทีย 5:19-21)

ท่านบางคนอาจถามว่า “ถ้าคริสเตียนใหม่พูดโกหกและถ้า
เขาไม่ได้รับความรอดเนื่องจากการโกหกนั้น จะมีกี่คนที่ได้รับ
ความรอดอย่างแท้จริง” แน่นอน เพียงแค่บุคคลได้ต้อนรับเอา
องค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถละทิ้ง
ความบาปของเขาทั้งหมดได้ในทันที แม้ว่าบุคคลยังไม่ได้ละทิ้ง
ความบาปทั้งหมดของเขา แต่เมื่อเขาอธิษฐาน ใช้ความพยายาม 
และได้รับการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าจะทรงยอมรับความพยายาม
นั้นว่าเป็นหลักฐานของความเชื่อที่คู่ควรต่อความรอด 

อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลไม่พยายามที่จะละทิ้งความบาปแต่
กลับทำาบาปอย่างต่อเนื่องและจมปลักอยู่ในหนทางฝ่ายโลกมาก
ยิ่งขึ้น คำาพูดของเขาที่ว่า “ผมเชื่อ” ก็จะกลายเป็นการโกหก 

2. ผู้คนที่ทำาบาปอันนำาไปสู่ความตาย
1 ยอห์น 5:16 กล่าวว่า “...บาปที่นำาไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้า

มิได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้น”
เราต้องหนุนใจและอธิษฐานอย่างพากเพียรเผื่อผู้คนที่

ทำาบาปที่ไม่ได้นำาไปสู่ความตายและช่วยเขาให้หันกลับจากบาป
แต่มีความบาปอย่างอื่นที่นำาไปสู่ความตายเช่นกัน ถ้าเช่นนั้น
ความบาปชนิดใดที่นำาผู้คนไปสู่ความตาย

ในมัทธิว 12:31 พระเยซูทรงเตือนเราอย่างชัดเจนว่า “เพราะ
ฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคำาหมิ่นประมาท
ทุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำาหมิ่นประมาทพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้” และอีกครั้ง
หนึ่งในลูกา 12:10 กล่าวว่า “ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะทรง
โปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้ แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิ่นประมาทต่อพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้”
“การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์” คือการหมิ่น

ประมาทและการตราหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็น “ผีมาร” 
หรือซาตาน” และการมองว่าการทำางานของพระเจ้าที่สำาแดงโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการงานของผีมารและซาตาน 

“การเป็นอุปสรรคกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” คือการขัดขวาง
การทำางานของพระเจ้าไม่ให้เกิดขึ้นผ่านการปฏิเสธการทำางาน
ของพระเจ้าของบุคคลจากความชั่วของเขาเองหลังจากเห็นการ
ทำางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตาของตน

ยกตัวอย่าง การแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงและการใส่
ร้ายอย่างไร้เหตุผลด้วยการเรียกคริสตจักรที่ เต็มไปด้วยการ
ทำางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “ลัทธิเทียมเท็จ” หรือ “ผู้สอน
ผิด” คือการ “ขัดขวางการทำางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

ผู้คนที่สานต่อขั้นตอนเหล่านี้พร้อมกับวางแผนและทำาตาม
แผนนั้นซึ่งเป็นการทำาให้การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์
รุนแรงมากขึ้น ผู้นั้นกำาลัง “กล่าวหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” สิ่งที่ปรากฏอยู่ในมาระโก 3:20-30 เป็นภาพเหตุการณ์
ที่พวกยิวหมิ่นประมาท เป็นอุปสรรค และกล่าวหมิ่นประมาท
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในท่ามกลางผู้คนที่ได้ยินข่าวเรื่องพระเยซู 
คนดีเชื่อในพระองค์และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า อย่างไรก็ตาม 
คนชั่วยุ่งอยู่กับการสร้างข่าวลือที่ชั่วร้ายและแพร่ข่าวลือเหล่านั้น
ออกไปและพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีที่อวดอ้างความรู้ของ
เขาในพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งเป็นหัวหอกในการกระทำาเช่นนั้น
อย่างชัดเจน เขาพูดว่า “พระองค์วิกลจริต” และ “มีผีเบเอลเชบูล
เข้าสิง” 

พระเยซูทรงเรียกเขามาหาพระองค์และตรัสกับเขาด้วยคำา
อุปมาว่า “ซาตานจะขับตัวเองให้ออกอย่างไรได้ ถ้าราชอาณา
จักรใดๆ เกิดแตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้า
ครัวเรือนใดๆ เกิดแตกแยกกัน ครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ และ
ถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเอง และแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มี
แต่จะสิ้นสูญไป” เนื่องจากมีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดแม้กระทั่งใน
โลกของวิญญาณชั่ว ผีจึงไม่สามารถขับผีอื่นออกจากผู้คนได้และ
ซาตานไม่ขับตัวมันเองออกไป 

นอกจากนี้ เหมือนที่พระเยซูตรัสต่อไปในข้อ 28-29 ว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปทุกอย่างและคำา
หมิ่นประมาท ที่เขากล่าวนั้น จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้ แต่
ผู้ใดจะกล่าวคำาหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรด
ยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลย แต่ผู้นั้นมีกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิตย์” คน
บางคนที่หมิ่นประมาท ขัดขวาง และกล่าวหมิ่นประมาทต่อการ
ทำางานของพระเจ้าและเรียกงานเหล่านั้นว่า “งานของผี” จะได้
รับความรอดได้อย่าง ไร 

พระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็น
นิตย์ทรงสำาแดงหมายสำาคัญและการอัศจรรย์แม้กระทั่งในวันนี้
ผ่านผู้คนที่พระองค์ทรงพอพระทัย (ยอห์น 4:48) และทรงยืนยัน
ถึงการดำารงอยู่และการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านคนเหล่านั้น 
ด้วยเหตุนี้ท่านต้องไม่หมิ่นประมาท ขัดขวาง และกล่าวหมิ่น
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมอธิษฐานในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าโดยผ่านคำาเทศนานี้ท่านจะหยั่งรู้
ถึงบุคคลที่อาจไม่ได้รับความรอดแม้เขาจะประกาศถึงความเชื่อ
ของตนในพระเจ้า และเราต้องอยู่ห่างไกลจากเส้นทางแห่งความ
ตายนี้และไปสู่สวรรค์อย่างปลอดภัยด้วยการเดินอยู่ในเส้นทาง
ตรง 

“มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า 

พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้

ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิต

ในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21)

“…บาปที่นำาไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้

อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้น” (1 ยอห์น 5:16)

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�”

ผู้คนที่ปราศจากความรอดแม้เขาจะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า
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ใในปี 2003 เมื่อครั้งที่ฉันยังอยู่ในความโศก
เศร้างเนื่องจากการเสียชีวิตของสามีของฉัน เงา
แห่งความมืดอีกอย่างหนึ่งปกคลุมครอบครัว
ของฉัน ผมป่วยเป็นโรคเอดส์ซึ่งรักษาให้หาย
ไม่ได้ 

ปกติฉันจะกินยาท่ีแจกจ่ายให้โดยศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น ฉันมีอาการ
ปวดศีรษะและปวดท้องอย่างรุนแรงและไม่มี
ความหิวและน้ำาหนักลด ฉันทนทุกข์กับโรคนี้ 
แต่สิ่งที่ทำาให้ฉันเครียดหนักขึ้นคือลูกๆ ของฉัน 

ฉันไม่สามารถดูแลเขาเป็นอย่างดีได้และ

ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่น และฉันรู้
ว่าอีกไม่นานฉันจะเสียชีวิต เมื่อฉันวาดภาพ
ว่าลูกๆ ของฉันที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีพ่อแม่
หลังจากนั้น หัวใจของฉันแตกสลาย ในเดือน
เมษายนปี 2016 ฉันหมดสิ้นเรี่ยวแรงทั้งใน
ร่างกายและวิญญาณ ฉันไม่มีความหวังของการ
มีชีวิตอยู่ จากนั้นคุณงุวู เบอร์นาเดท เพื่อนบ้าน
ของฉันแนะนำาให้ฉันไปยังคริสตจักรมันมินคิน
ชาซา 

ฉันฟังพระกิตติคุณและต้อนรับเอาพระเยซู
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน ผ่านคำาเทศนา

ของศิษยาภิบาลอาวุโสดร.ลีชีวิตท่ีเต็มไปด้วย
ความโศกเศร้าของฉันได้รับการเปล่ียนแปลง
อย่างสิ้นเชิง

เม่ือฉันฟังศิษยาภิบาลอาวุโสท่ีพูดว่าไม่มี
อะไรท่ีเป็นไปไม่ได้สำาหรับพระเจ้าและฉันเห็น
ผู้คนจำานวนมากหายจากโรคที่รักษาไม่ได้และ
ระยะสุดท้าย ฉันต้องการได้รับการรักษาด้วย
เช่นกัน ฉันเริ่มมีความหวังของการมีชีวิตอยู่ ฉัน
กลับใจจากบาปของฉันในอดีตด้วยน้ำาตาทุก
วันเพื่อรับการรักษาหลังจากฉันได้ยินว่าโรคภัย
ต่างๆ เกิดจากความบาป (อพยพ 15:26)

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 คริสตจักรมี
การนมัสการครบรอบ 10 ปีและจัดการประชุม
เพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าซ่ึงมีศจ.
ฮีซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาทั่วโลกของมัน
มิน) เป็นนักเทศน์ เมื่อท่านวางผ้าเช็ดหน้าแห่ง
ฤทธิ์อำานาจ (ที่ศิษยาภิบาลอาวุโสดร.แจร็อก ลี
อธิษฐานเจิมเอาไว้) ลงบนตัวฉัน ทั่วร่างกาย
ของฉันก็ร้อนไปด้วยไฟของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิและอาการปวดศีรษะและความเจ็บปวด
อย่างรุนแรงก็หายไป (กิจการ 19:11-12) ฮาเลลู
ยา 

ฉันได้รับความสงบสุขในจิตใจอย่างที่ไม่
เคยมีประสบการณ์มาก่อน ฉันมั่นใจในเรื่อง
การรักษา จากนั้นอาการต่างๆ ที่ฉันเคยมีก็หาย
ไปอย่างสิ้นเชิง ฉันดำาเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็ง
แรงซึ่งฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนในอดีต 

เม่ือฉันรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวาย
ชีวิตของฉันทั้งหมดให้กับพระองค์ด้วยการ
อธิษฐาน ฉันรู้สึกเหมือนมีคำาว่า “ความสุข” มี
ไว้เพื่อฉัน ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้ง
ส้ินแด่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงอนุญาตให้ฉัน
พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการรักษาให้
หายจากโรคเอดส์ ฉันขอขอบคุณศิษยาภิบาล
อาวุโสที่เจิมผ้าเช็ดหน้าด้วยฤทธิ์อำานาจ

ผมมีสายตาที่ดีมากในสมัยที่ผมเป็นนักเรียน ความ
สามารถในการมองเห็นของผมอยู่ที่ 2.0/1.5 เมื่อมีการตรวจ
วัดสายตา และผมภูมิใจกับสิ่งนี้มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อผมเริ่ม
ทำางาน ผมขับรถไปทำาธุรกิจมากมาย เหนื่อยง่าย และมีอากา
ปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้ง ผมมักจะนวดศีรษะและไหล่ของผมใน
ขณะที่ขับรถ 

ในปี 2014 ผลการตรวจสุขภาพตามปกติของผมแสดง
ให้เห็นถึงสาเหตุของอาการเหนื่อยและอาการปวดศีรษะของ
ผม สาเหตุเกิดจากความสามารถในการมองเห็นของผมอยู่ที่ 
1.2/0.6 ผมเคยได้ยินคำาพยานมากมายของสมาชิกคริสตจักร
ที่ได้รับการรักษาให้หายจากอาการสายตาไม่ดี ดังนั้นผมจึง
ปรารถนาอย่างมากที่จะได้รับการรักษา ผมรับเอาคำาอธิษฐาน
ของศิษยาภิบาลอาวุโสสำาหรับผู้ป่วยด้วยความเชื่อในทุกการ
นมัสการ 

ในปี 2016 ผมเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง ความ
สามารถในการมองเห็นของผมอยู่ที่ 1.2/0.9 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการมองเห็นที่ตาข้างขวาของผมดีขึ้น ผมมองกลับไปดูใน
อดีตที่เพิ่งผ่านมาและรู้ว่าผมไม่มีอาการปวดศีรษะอีกเลยและ
ผมรู้สึกดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ผมเริ่มมีความปรารถนามากยิ่งขึ้นที่
จะมีสายตาดีขึ้น 

ในเดือนมีนคาม 2018 ดวงจันทร์ที่เคยดูอยู่ห่างไกลเริ่มดู
ชัดเจนมากขึ้นและอยู่ใกล้มากขึ้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายตา
ของผมที่มีอาการที่ดีขึ้น ผมตื่นเต้นกับการตรวจสุขภาพเป็น
ประจำา ความสามารถในการมองเห็นของผมที่ตาทั้งสองข้าง
อยู่ที่ 1.5/1.5 ฮาเลลูยา 

ผมได้รับคำาแนะนำาให้ไปที่คริสจักรมันมินเซ็นทรัลใน
ปี 1996 โดยคุณย่าของผม ผมเริ่มดำาเนินชีวิตคริสเตียนอย่าง
ร้อนรนในปี 2002 จากเดือนมกราคมปี 2004 ผมเริ่มทำางาน
เป็นพนักงานขายประกันชีวิต ผมต้องการได้รับพระพรทาง
ด้านการเงินและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าและเป็นแหล่งกำาลัง
ให้กับผู้เลี้ยง ผมยึดมั่นอยู่กับข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพราะว่าผู้
ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7) และ
ตัดสินใจที่จะถวายเงินชดเชยในส่วนของผมแด่พระเจ้า

ในเดือนพฤษภาคมปี 2004 ผมได้รับโอกาสที่จะถวายเงิน
ค่าดอกไม้เพื่อประดับธรรมาสน์ในระหว่างการประชุมฟื้นฟู
พิเศษ ผมกับมัคนายกจองวูน แฮม (พี่ชายของผม) มีความสุข
มากที่ เห็นดอกไม้ในขณะที่ เรากำาลังเป็นอาสาสมัครให้กับ
ผู้คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็น ในเดือนพฤษภาคมปี 2008 ผม
ขายรถยนต์ของผมและถวายเงินนั้นแด่พระเจ้าในช่วงการ
เฝ้าเดี่ยวของผม พระเจ้าทรงอวยพรให้ผมจำาเริญขึ้นในการ
ทำางานของผม ในเดือนกรกฎาคม ผมสามารถถวายเงิน 1,200 
ดอลลาร์เป็นเงินสิบลด 

2 โครินธ์ 9:7 กล่าวว่า “ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิด
หมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืน
ใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” เมื่อ
ภรรยาผมกับผมถวายทรัพย์ด้วยจิตใจของเรา พระเจ้าทรงนำา
เราไปสู่หนทางแห่งพระพรและผมได้รับการเลื่อนตำาแหน่ง
อย่างต่อเนื่องในที่ทำางานของผม ตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการ ผม
ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้า 

มัคนายกจินวูค แฮม (วัย 39 ปี) 
เขต 16 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

ผลก�รตรวจวัดส�ยต�

ก่อนการอธิษฐาน: 1.2/0.6

่หลังการอธิษฐาน: 1.5/1.5

“ความสามารถในการมองเหน็ของผมด ขี ึน้เป น็ 

1.5/1.5 ในตาท ั ง้สองขา้ง” 

“ฉนัหายจากโรคเอดสด์ว้ยฤทธ ิ ์

อ ำานาจของพระเจา้”

คุณงุนซา อิเซโค เซเลสติน (วัย 59) 
คริสตจักรมันมินคินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
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ในปลายปี 2017 ขาซ้ายของผม
ถูกตัดเนื่องจากอุบัติเหตุ ผมใส่ขา
เทียมแต่อาการปวดในส่วนขาท่ีถูก
ตัดออกไปสร้างปัญหาให้ผมอย่าง
มากทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน 
ผมเดินไม่ได้ถ้าไม่ใช้ไม้เท้า ในวันที่ 
16 เมษายน เมื่อผมรับเอาคำาอธิษฐาน
โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ผมได้รับการแตะ
ต้องที่ขาซ้ายของผม หลังจากนั้น
อาการปวดก็หายไปและผมเริ่มเดิน
ได้ดีโดยไม่ใช้ไม้เท้า ฮาเลลูยา 

ฉันเกิดมาหูหนวกและฉันสามารถ
ได้ยินเสียงเพียงรางๆ ที่หูข้างขวาของ
ฉันด้วยเครื่องช่วยฟัง เมื่อวันที่ 11 
เมษายนฉันรับเอาคำาอธิษฐานโดยใช้
ผ้าเช็ดหน้า ในวินาทีนั้น ไฟของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิลงมาเหนือฉันและฉัน
รู้สึกร้อนไปทั่วร่างกายของฉัน หูข้าง
ขวาของฉันรู้สึกร้อนเช่นกัน จากนั้น

ฉันเริ่มได้ยินเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ฮาเลลูยา 

ในเดือนมกราคมปี 2018 ฉัน
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งทำาให้
ขาและหัวเข่าทั้งสองข้างของฉันแตก 
ฉันเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล แต่
ฉันสามารถเดิน
ไ ด้ ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์
ช่ วย เ ดิน เ ท่ านั้น 
อย่างไรก็ตาม ฉัน
รับเอาคำาอธิษฐาน
โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า 
(กิจการ 19:11-12) 

และขาทั้งสองข้างของฉันมีกำาลังขึ้น 
ฉันเริ่มเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์
ช่วยเดิน ฮาเลลูยา 
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

ในปี 2010 ผมรับใช้อยู่ในองค์กรพันธกิจคริสเตียน
ท่ีไม่ได้สังกัดคณะนิกายและรับใช้ในคริสตจักรในฐานะ
ศิษยาภิบาล วันหนึ่งมัคนายิกาซุงวอน ชุง (ภรรยาของผม) 
มอบแฟ้มเนื้อหาคำาเทศนาชุดหนึ่งแก่ผม

เธอศึกษาหนังสือวิวรณ์และสงสัยเกี่ยวกับฐานที่เป็น
เพชรนิลจินดา 12 ชนิด เธอมองหาข้อมูลทางออนไลน์
และพบบทเรียนจากหนังสือวิวรณ์ของศิษยาภิบาลอาวุโส
ดร.แจร็อก ลี คำาถามของเธอได้รับคำาตอบผ่านบทเรียน
นั้นและเธอเริ่มฟังคำาเทศนาเรื่องอื่นๆ ของท่าน เธอนำาคำา
เทศนาเหล่านั้นมาทำาเป็นรูปเล่มและศึกษา สิ่งที่เธอมอบให้
ผมคือแฟ้มคำาเทศนา 

ผมอ่านคำาเทศน์เรื่องต่างๆ เช่น บทเรียนจากหนังสือ
ปฐมกาล บทเรียนจากหนังสือวิวรณ์ บทเรียนจากหนังสือ
ยอห์น และขนาดแห่งความเชื่อ คำาถามที่ผมเคยมีในเรื่อง
สวนเอเดนและจานบินยู.เอฟ.โอ.ก็ได้รับคำาตอบเช่นกัน 
ผมประทับใจกับคำาอธิบายเรื่องความเชื่อขนาดต่างๆ ที่
แต่ละคนมีจากหนังสือโรม 12:3 ความจริงที่ว่าเราจะไปสู่
ที่อยู่อาศัยในสวรรค์แตกต่างกันตามขนาดความเชื่อและ
คำาอธิบายโดยละเอียดเรื่องสวรรค์และนรกสร้างความ
ประหลาดใจให้ผมและกินใจผมอย่างมาก 

ผมอาจดูเป็นคนท่ีดำาเนินชีวิตด้วยความยำาเกรงพระเจ้า 
แต่ตัวผมเองเป็นทุกข์เนื่องจากปัญหาเรื่องความบาป ผมได้
แต่กลับใจอย่างต่อเน่ืองและจิตใจของผมไม่ได้เข้าสุหนัต
แม้ด้วยความรู้อย่างมากมายในเรื่องพระคำา อย่างไรก็ตาม 
ดร.ลีพูดว่าเราสามารถกำาจัดธรรมชาติบาปเหล่านั้นท้ิงไป
ได้ สิ่งนี้ทำาให้ผมตกใจมากและให้ความหวังอันยิ่งใหญ่กับ
ผม ผู้คนเสแสร้งดำาเนินชีวิตที่ยำาเกรงพระเจ้าด้วยการปิดบัง
ความชั่วของตนและพยายามเป็นคนสะอาดท่ีภายนอก 
แต่ผมรู้สึกว่าดร.ลีเป็นคนท่ีจริงใจและตรงไปตรงมามาก
โดยที่ท่านไม่ได้ซ่อนสิ่งใดไว้เลย 

สองปีต่อมา ภรรยาของผมฝันว่าดร.ลีปรากฏตัวใน
ความฝันของเธอและช่วยแก้ปัญหาของเธอ เธอพูดว่าเธอ
เรียนรู้จักความหมายของพระคัมภีร์มัทธิว 7:21 ที่ว่า “มิใช่
ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้
เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดา
ของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” เธอเสนอแนะว่า
ให้เราไปที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในตอนนี้ 

ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการไปท่ีคริสตจักรเพราะพันธ

กิจของผมมั่นคงมากในตอนนั้น ในขณะที่อธิษฐานเกี่ยว
กับเรื่องน้ีผมสัมผัสกับสันติสุขและได้ยินถ้อยคำาของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงบอกให้ผมไปและทุกอย่างจะเรียบร้อย
ดี ผมละทุกสิ่งและสมัครเข้าเป็นสมาชิกฆราวาสในมันมิ
นพร้อมกับภรรยาของผมในเดือนมกราคมปี 2013

เม่ือผมเห็นสมาชิกคริสตจักรด้วยตัวเองผมเห็นว่า
ความเชื่อของเขายิ่งใหญ่มาก เขาอธิษฐานทุกคืนและ
พยายามอย่างสุดกำาลังท่ีจะดำาเนินชีวิตด้วยพระคำาของ
พระเจ้า ความเชื่อของเขาร้อนรนกว่าศิษยาภิบาลทุกคนใน
คริสตจักรอื่น

ผมคิดว่าแม้แต่ความเช่ือของผมก็ยังไม่ถึงระดับความ
เช่ือของสมาชิกฆราวาสแม้ผมเคยสอนพระคำาของพระเจ้า
กับผู้เชื่อก็ตาม ผมตัดสินใจถ่อมใจลงราวกับว่าผมเพิ่งเริ่ม
ต้นชีวิตในความเชื่อของผมและพยายามท่ีจะเช่ือฟังพระ
คำาของพระเจ้า ในปี 2014 ผมเข้าร่วมในคณะนักร้อง “ชา
โลม” พร้อมกับภรรยาของผม 

นับตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกของมันมิน ผมได้รับความ
ยินดีท่ีเต็มไปด้วยสันติสุขจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิและ
จิตใจของผมเต็มล้น ความโกรธของผมมักเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความชอบธรรมส่วนตัวของผมและกรอบความคิดส่วนตัว
ของผม แต่บัดนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นกำาลังลดน้อยลง ภรรยา
ของผมใจดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ผมไม่เคยแน่ใจว่าผม
สามารถกำาจัดความบาปทิ้งไปได้หรือไม่ก่อนหน้านี้แม้ 1 
เปโตร 1:16 กล่าวอย่างชัดเจนว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นคน
บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์” และ 2 เปโตร 1:4 กล่าวเช่นกัน
ว่า “(ท่านทั้งหลาย) จะได้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า” 
แต่เม่ือผมอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนในการพึ่งพิงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์โดยยึดมั่นในพระคำาแห่งชีวิต จิตใจของ
ผมเริ่มถูกสร้างใหม่

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ผมมีประสบการณ์กับ
การปกป้องเป็นพิเศษของพระเจ้า ในขณะที่ผมกำาลังขับรถ
อยู่บนทางด่วน รถคันที่อยู่ข้างหน้าผมวิ่งทับเหล็กฉากชิ้น
หนึ่งและเหล็กช้ินน้ันกระเด็นมาชนกระจกหน้ารถของผม 
แต่ผมได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย 

พระเจ้าทรงนำาผมมายังคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและ
ผมเช่ือว่าผมสามารถบรรลุถึงการมีจิตใจขององค์พระผู้
เป็นเจ้าด้วยพระคำาแห่งชีวิต ผมขอบพระคุณและถวายสง่า
ราศีทั้งสิ้นแด่พระองค์ 

มัคนายกกวานฮอง ปาร์ค (วัย 49 ปี) เขต 32 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

“พระคำาแหง่ช วี ติเปล ีย่นช วี ติของผมและเต มิ
ผมใหเ้ตม็ดว้ยความย นิด อียา่งแทจ้ร งิ”

คำาพยานจากส งิคโปร์ 
มาเลเซ ยี และอ นิโดน เีซ ยี

ลิน เม (วัย 50 ปี) สิงคโปร์

“ฉนัไดย้ นิเส ยีงท ีห่ขูา้งขวาของฉนั”

ลิงค์ ชู ลาน (วัย 27 ปี) 

คริสตจักรมันมินซีบูสำาหรับคนหูหนวก มาเลเซีย

“ผมหายจากอาการปวดในสว่นขาท ีถ่ กูตดั
ออกไปและผมเร ิม่เด นิได้โดยไม่ใช้ไมเ้ทา้” 

ยาน ไซมิมา (วัย 74 ปี) 

คริสตจักรมันมินตังเกรัง อินโดนีเซีย 

“ฉนัเร ิม่เด นิได้โดยไมต่อ้งใชอ้ปุกรณช์ว่ยเดนิ” 


