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หนังสือพิมพ์มันมิน 

ฤทธิ์อำ�น�จที่สำ�แดงผ่�นดร.แจร็อก ลีในก�รรณรงค์เพื่อก�ร
ประก�ศครั้งใหญ่ในอิสร�เอลเมื่อปี 2009 เป็นสิ่งที่น่�อัศจรรย์จริงๆ 
ในเวล�นั้นประเทศของเร�กำ�ลังประสบกับคว�มแห้งแล้งอย่�ง
รุนแรงในรอบหล�ยปี ดร.ลีอธิษฐ�นขอให้คว�มแห้งแล้งสิ้นสุดลง
และพระเจ้�ทรงตอบคำ�อธิษฐ�นของท่�น ฝนเทลงม�อย่�งหนักใน
เยรูซ�เล็มและในพื้นที่อื่นๆ ของอิสร�เอลเกือบในทันทีทันใดหลัง
จ�กคำ�อธิษฐ�นของท่�น เมื่อผมพบกับท่�นครั้งแรกผมเป็นสม�ชิก
สภ�นครเยรูซ�เล็ม แต่เวล�นี้ผมเป็นสม�ชิกคนหนึ่งของสภ�คเนส
เซ็ทและเป็นรองโฆษกสภ� ผมขอบคุณพระเจ้�สำ�หรับคำ�อธิษฐ�น
ของท่�น เพร�ะคว�มรักและคำ�อธิษฐ�นของท่�นที่มีต่ออิสร�เอล

ทำ�ให้พวกเร�มีชีวิตอยู่อย่�งสมบูรณ์และมั่งคั่ง ในน�มของสภ�ค
เนสเซ็ท ผมขอขอบคุณท่�นอย่�งม�ก 

ฯพณฯ เยฮีล ฮิลิค บ�ร์ รองโฆษกสภ�คเนสเซ็ท 
ประเทศอิสร�เอล 

ทุกวันนี้คริสตจักรจำ�นวนม�กลังเลที่ เผยแพร่พระกิตติคุณ
ออกไปเพร�ะคว�มหว�ดกลัว อย่�งไรก็ต�ม คริสตจักรมันมินเซ็น
ทรัลเป็นคริสตจักรพิเศษซึ่งสม�ชิกของคริสตจักรแห่งนี้ประก�ศ
ถึงฤทธิ์อำ�น�จของพระเจ้�พระผู้สร้�งและพระน�มของพระเยซู
คริสต์ออกไปทั่วโลกอย่�งกล้�ห�ญ นิมิตของศิษย�ภิบ�ลอ�วุโส
ดร.แจร็อก ลีที่มีต่อโลกนี้และคว�มเป็นผู้นำ�ฝ่�ยวิญญ�ณของ
ท่�นเป็นเหตุให้พระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้�กระจ�ย
ออกไปทั่วโลก จี.ซี.เอ็น. (ซึ่งเป็นสถ�นีโทรทัศน์ของค
ริสตจักร) เป็นสถ�นีโทรทัศน์ที่มีบทบ�ทสำ�คัญที่สุดสถ�นี
หนึ่งในบรรด�สม�ชิกขององค์ก�รผู้ประก�ศข่�วประเสริฐ
แห่งช�ติ (NRB) ร�ยก�รต่�งๆ ของสถ�นีมีคุณภ�พสูงและ
สร้�งสรรค์ สถ�นีเป็นแบบอย่�งที่ดีสำ�หรับสถ�นีโทรทัศน์
คริสเตียนอื่นๆ  

ดร.แฟรงค์ ไรท์ อดีตประธ�น NRB จ�กสหรัฐอเมริก� 

“พวกเราแหง่สภาคเนสเซท็ของอสิราเอลขอ

ขอบคณุทา่น”

“คำาส ั ง่สอนช ี ้ ใหเ้หน็หนทางท ีจ่ะพบกบั

พระเจา้และองคพ์ระผ ูเ้ป น็เจา้” 

ผมประก�ศพระกิตติคุณแห่งคว�มบริสุทธิ์ของดร.แจร็อก ลี
ในพื้นที่ต่�งๆ ของประเทศผมและในอีกหล�ยประเทศ ผู้คนจำ�นวน

ม�กเคยได้ยินคำ�เทศน�ของท่�นแล้วและรู้จักคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล
เป็นอย่�งดี คำ�สอนของท่�นชี้แนวท�งที่จะได้พบกับพระเจ้�องค์พระผู้

เป็นเจ้� ในเดือนกันย�ยนปี 2017 พ�ยุเฮอริเคนเออร์ม�กำ�ลังมุ่งหน้�
ม�ยังสถ�นที่ที่ผมอ�ศัยอยู่ ผู้คนจำ�นวนม�กที่อ�ศัยอยู่แถวบ้�น

ผมและในรัฐฟลอริด�ได้อพยพออกจ�กพื้นที่ แต่พวกเร�
ไม่ออกไปจ�กพื้นท่ีแต่ได้พักอยู่ท่ีน่ันโดยไม่มีคว�มกลัว

หลังจ�กที่เร�ร้องขอคำ�อธิษฐ�นเผื่อของดร.ลี หลังจ�กคำ�
อธิษฐ�นของท่�น พ�ยุได้เปลี่ยนเส้นท�งและสล�ยตัวไป
ในที่สุด พวกเร�ได้รับก�รปกป้องอย่�งปลอดภัย 

ดร.มิเคล โมร์กูลิส ประธ�นก�รทูตฝ่�ยวิญญ�ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริก� 

“คร สิตจกัรคอืแผนการของพระเจา้ส ำาหรบัคนท ั ง้

โลกในยคุสดุทา้ย”

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเป็นคริสตจักรที่น่�ทึ่งและน่�
ประทับใจ แม้ท่�นจะเป็นศิษย�ภิบ�ลที่สำ�แดงฤทธิ์อำ�น�จ
ของพระเจ้�เพื่อขย�ยแผ่นดินของพระองค์อย่�งยิ่งใหญ่ 

แต่ดร.แจร็อก ลีเป็นคนที่ถ่อมใจและมีน้ำ�ใจม�ก คริสต
จักรมันมินมีคว�มเป็นฝ่�ยวิญญ�ณและเต็มไปด้วย
ฤทธิ์อำ�น�จในทุกด้�น ยิ่งกว่�นั้น คริสตจักรยังสำ�แดง
หม�ยสำ�คัญ ก�รอัศจรรย์ และก�รทำ�ง�นที่เต็มไป
ด้วยฤทธิ์อำ�น�จซึ่งผู้คนในยุคสุดท้�ยต้องก�รที่จะมี
ประสบก�รณ์ ผมเชื่อว่�คริสตจักรแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นใน
แผนก�รอันอัศจรรย์และสง่�ง�มของพระเจ้�สำ�หรับ
โลกนี้ในยุคสุดท้�ย  

ศิษย�ภิบ�ลฟร�นซิสโก โลริเต เอ็กสโปซิโต 
คริสตจักรม�ร�น�ธ� รีไววอล ประเทศสเปน 

“คร สิตจกัรมนัม นิเซน็ทรลัเผยแพรพ่ระกติต คิณุ

อยา่งกลา้หาญดว้ยฤทธ ิอ์ ำานาจของพระเจา้”

“ผมสรรเสร ญิฤทธ ิอ์ ำานาจของพระเจา้ท ี ่

ก ำาจดัไวรสัอ ีโบลา” 

ผมได้รับพระพรของก�รได้เล่ือนตำ�แหน่งหล�ยคร้ังในช่วง
ก�รรับร�ชก�รของผม แม้ผมไม่เคยมีก�รสนับสนุนท�งก�ร
เมืองเพ่ือห�ประโยชน์จ�กส่ิงน้ัน ผมได้รับคว�มทุกข์จ�กก�ร
ถูกผู้คนใส่ร้�ยและเข้�ใจผิด แต่เม่ือผมส่งหัวข้ออธิษฐ�นไปยัง
ศิษย�ภิบ�ลอ�วุโส ดร.แจร็อก ลี ท่�นได้อธิษฐ�นเผ่ือผมและ
ปัญห�ทุกอย่�งได้รับก�รแก้ไข เม่ือตอนท่ีผมรับร�ชก�รเป็นผู้
ว่�ก�รรัฐเอควอเตอร์ ตอนน้ันมีก�รระบ�ดของโรคไวรัสอีโบล� 
ผมส่งหัวข้ออธิษฐ�นไปห�ท่�นอีกคร้ังหน่ึงและท่�นได้อธิษฐ�น
เผ่ือก�รระบ�ดของโรค นับจ�กวันท่ีท่�นอธิษฐ�น ไม่มีร�ยง�น
ของกรณีก�รระบ�ดคร้ังใหม่เกิดข้ึน ผมสรรเสริญฤทธ์ิอำ�น�จของ
พระเจ้�ผู้ทรงกำ�จัดไวรัสอีบล�ออกไปจ�กรัฐของผม 

ผู้ปกครองเซบ�สเตียน อิมเปโต เปงโก นักก�รเมืองแห่ง
ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก 

“คร สิตจกัรตามหลกัพระคมัภรีแ์ละเป น็ค

เม่ือฉันเดินท�งไปเย่ียมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ฉันได้
สัมผัสกับคว�มไพบูลย์ของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิและคว�ม
อบอุ่นท่ีฉันไม่เคยสัมผัสม�ก่อนในคริสตจักรต่�งๆ ในยุโรป 
สม�ชิกคริสตจักรรักซ่ึงกันและกันและอุทิศหัวใจของเข�ให้กับ
ก�รนมัสก�รและพันธกิจต่�งๆ ของคริสตจักร ทุกส่ิงทุกอย่�งท่ี
คริสตจักรทำ�ล้วนว�งอยู่บนพ้ืนฐ�นของพระคัมภีร์ ฉันเช่ือว่�ท่ี
เป็นเช่นน้ันก็เพร�ะคำ�ส่ังสอนของดร.แจร็อก ลี เม่ือฉันได้ยินคำ�
พย�นเร่ืองก�รทำ�ง�นของพระเจ้�และก�รอัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึนโดยคำ�
อธิษฐ�นของดร.ลี ฉันประทับใจม�ก พันธกิจของเครือข่�ยหมอ
คริสเตียนท่ัวโลกทำ�ให้ฉันกระตือรือร้นม�กข้ึนในคว�มเช่ือของ
ฉันและสร้�งคว�มสดใหม่ให้กับนิมิตของฉันเพ่ือก�รเผยแพร่ก�ร
ทำ�ง�นแห่งฤทธ์ิอำ�น�จของพระเจ้�ในฐ�นะหมอคริสเตียน 

ดร.ลุบก� ตันเชว� นักประส�ทชีววิทย�แห่งสถ�บันก�ร
ศึกษ�วิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศบัลแกเรีย 

ความรกัและฤทธ ิอ์ำานาจอนัเปีย่มล้นของพระเจ้าในมนัม นิ
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เมื่อผู้คนต้อนรับเอ�องค์พระผู้เป็นเจ้� เป้�หม�ยสูงสุดของเข�
ก็เพื่อให้ได้รับคว�มรอดที่แท้จริงและเข้�ไปสู่สวรรค์ ถ้�เข�พูด
ว่� “พระองค์เจ้�ข้� พระองค์เจ้�ข้�” แต่เข�ไม่ส�ม�รถเข้�สู่สวรรค์ 
สิ่งนี้จะน่�สงส�รม�กเพียงใด ขอให้เร�ดูบ�งกรณีที่ผู้คนไม่ได้รับ
คว�มรอดและไม่ได้เข้�สู่สวรรค์แม้เข�จะประก�ศถึงคว�มเชื่อ
ของตนก็ต�ม 

กรณีที่ 1: ก�รหมิ่นประม�ท ก�รขัดขว�ง และก�รพูดใส่ร้�ย
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์

“ก�รหมิ่นประม�ท” “ก�รขัดขว�ง” และ “ก�รพูดใส่ร้�ย” 
พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิหม�ยถึงก�รต่อต้�นก�รทำ�ง�นของพระเจ้�
ด้วยคำ�พูดและก�รกระทำ� (มัทธิว 12:31-32; ม�ระโก 3:20-30; ลูก
� 12:10) ไม่เหมือนกับก�รข่มเหงคริสตจักรโดยคนที่ไม่เชื่อซึ่ง
ไม่รู้จักพระเจ้� คำ�พูดและก�รกระทำ�เหล่�นี้ม�จ�กผู้คนที่ประก�ศ
ถึงคว�มเชื่อของตนในพระเจ้�และรู้จักคว�มจริง เพร�ะเข�ต่อ
ต้�นก�รทำ�ง�นของพระเจ้�ต�มคว�มชั่วของเข�ทั้งๆ ที่รู้คนเหล่�
นี้จึงไม่ได้รับคว�มรอด

หลังจ�กได้เห็นก�รรักษ�โรคภัยและคว�มป่วยไข้ต่�งๆ และ
เห็นผีถูกขับออกไปด้วยฤทธิ์อำ�น�จของพระเจ้�ด้วยต�ตนเอง ถ้�
คนหนึ่งยังหมิ่นประม�ท ขัดขว�ง และพูดใส่ร้�ยพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์ด้วยก�รเรียกก�รสำ�แดงฤทธิ์อำ�น�จนั้นว่�เป็น “ก�ร
ทำ�ง�นของซ�ต�น” คนเช่นนี้จะเป็นบุตรของพระเจ้�ได้อย่�งไร 
เมื่อเข�มองเห็นก�รทำ�ง�นของพระเจ้�ที่ไม่ส�ม�รถเลียนแบบได้
ด้วยคว�มส�ม�รถของมนุษย์ ผู้เชื่อที่มีจิตใจดีง�มของพระเจ้�คง
ไม่ส�ม�รถทำ�ส่ิงใดได้นอกจ�กจะถว�ยก�รขอบพระคุณและสง่�
ร�ศีแด่พระเจ้� 

ตรงกันข้�ม คนทำ�ชั่วจะรีบปฏิเสธก�รทำ�ง�นของพระ
วิญญ�ณบริสุทธิ์และต่อต้�นพระเจ้� วิญญ�ณชั่วไม่มีฤทธิ์อำ�น�จ
ที่จะรักษ�โรคภัยหรือคว�มป่วยไข้ของผู้คนได้ วิญญ�ณชั่ว
ไม่มีวันอนุญ�ตให้ผู้คนถว�ยสง่�ร�ศีแด่พระเจ้�ด้วยก�รขับไล่
วิญญ�ณชั่วออกไปและก�รรักษ�ผู้ป่วย คำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้เกี่ยว
กับก�รหม่ินประม�ทน้ียังประยุกต์ใช้กับก�รขัดขว�งพันธกิจ
ของผู้รับใช้พระเจ้�ท่ีสำ�แดงฤทธ์ิอำ�น�จของพระองค์ด้วยเช่น
กัน ก�รขัดขว�งนี้เป็นเหมือนก�รต่อต้�นพระเจ้�โดยตรงเพร�ะ
ส่ิงนี้เป็นก�รปฏิเสธคนของพระเจ้�ตลอดจนก�รทำ�ง�นของพระ
วิญญ�ณบริสุทธิ์ที่สำ�แดงผ่�นผู้รับใช้เหล่�นั้น 

ในระหว่�งก�รอพยพเม่ือคนอิสร�เอลไม่มีอ�ห�รรับ
ประท�น คนเหล่�นั้นโยนคว�มผิดทั้งหมดให้กับโมเสสและอ�
โรนและบ่นต่อว่�ท่�นทั้งสอง โมเสสพูดว่�กับคนเหล่�นั้นว่� “เพ
ร�ะพระเยโฮว�ห์ทรงสดับคำ�บ่นของท่�นต่อพระองค์ เร�ทั้งสอง
นี้เป็นผู้ใดเล่� พวกท่�นมิได้บ่นต่อว่�เร� แต่ได้บ่นต่อว่�พระเยโฮ
ว�ห์” (อพยพ 16:8) ใน 5 ข้อแรกของกิจก�รบทที่ 5 เป็นเรื่องร�ว
ของอ�น�เนียและสัปฟีร� ทั้งสองคนสัญญ�ที่จะข�ยที่ดินของเข�
และนำ�กำ�ไรที่ได้ม�ถว�ยแด่พระเจ้� อย่�งไรก็ต�ม ในคว�มโลภ
ของเข� ทั้งสองคนได้เก็บกำ�ไรบ�งส่วนเอ�ไว้สำ�หรับตนและนำ�
กำ�ไรเพียงส่วนเดียวม�มอบให้กับเปโตร เข�เสแสร้งว่�เข�ถว�ย
กำ�ไรทั้งหมดที่เข�ได้ม� เพร�ะส�มีภรรย�คู่นี้ไม่ได้โกหกต่อเป
โตร แต่โกหกต่อพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิและมุส�ต่อพระเจ้� เข�จึง
พบกับคว�มต�ยโดยไม่มีโอก�สที่จะได้กลับใจเลย (กิจก�ร 5:1-
11) 

กรณีที่ 2: ก�รทำ�ให้พระบุตรของพระเจ้�ข�ยหน้�ต่อ
ธ�รกำ�นัลด้วยก�รตรึงพระองค์อีก 

เร�อ่�นพบในฮีบรู 6:4-6 ว่� “เพร�ะว่�คนเหล่�นั้นที่ได้รับ
คว�มสว่�งม�ครั้งหนึ่งแล้ว และได้รู้รสของประท�นจ�กสวรรค์ 
ได้มีส่วนในพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิและได้ชิมคว�มดีง�มแห่งพระ
วจนะของพระเจ้�และฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะม�นั้น ถ้�เข�เหล่�
นั้นจะหลงอยู่อย่�งนี้ ก็เหลือวิสัยที่จะให้เข�กลับใจเสียใหม่อีก
ได้ เพร�ะตัวเข�เองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้�เสียอีกแล้ว และ
ได้ทำ�ให้พระองค์ข�ยหน้�ต่อธ�รกำ�นัล” ข้อนี้หม�ยถึงผู้คนที่มี
ประสบก�รณ์กับพระคุณของพระเจ้� เรียนรู้ว่�สวรรค์และนรก
มีอยู่จริงและได้ยินและเชื่อในพระคำ�แห่งคว�มจริง แม้เข�ได้รับ
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์แล้ว แต่กระนั้นเข�ก็ถูกทดลองให้ละทิ้ง
พระเจ้� หันกลับไปห�โลก และกระทำ�ก�รเพื่อขัดขว�งไม่ให้สง่�
ร�ศีของพระเจ้�ถูกสำ�แดงออกม� 

อย่�งไรก็ต�ม ซ�ต�นจะทำ�ง�นดุเดือดม�กขึ้นกับผู้คนที่
กลับไปห�โลกแม้หลังจ�กท่ีเข�มีประสบก�รณ์กับพระคุณของ
พระเจ้�ในท่�มกล�งก�รทำ�ง�นของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเม่ือ
คว�มมืดภ�ยในเข�มีเพิ่มม�กขึ้น เข�จะทำ�คว�มชั่วม�กกว่�คนที่
ไม่เชื่อ ปฏิเสธพระคุณที่เข�ได้รับ และเป็นหัวหอกในก�รข่มเหง
คริสตจักรและผู้เชื่อด้วยซ้ำ�ไป ผู้คนที่ทำ�ให้องค์พระผู้เป็นเจ้�ของ
เร�ข�ยหน้�ต่อธ�รกำ�นัลจะไม่ส�ม�รถรับเอ�วิญญ�ณแห่งก�รก
ลับใจ ดังนั้น ในที่สุดเข�จะไปถึงคว�มพิน�ศ 

ขอให้คิดถึงยูด�สอิสค�ริโอทซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นส�วกคน

หนึ่งของพระเยซู เข�เป็นพย�นคนแรกๆ ต่อพันธกิจของพระเยซู 
แต่เพร�ะเข�เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเข�จึงลงเอยด้วยก�รทรยศ
พระเยซูเพื่อแลกกับเงิน 30 เหรียญ เพร�ะเข�ไม่ส�ม�รถเอ�ชนะ
คว�มรู้สึกเสียใจต่อสิ่งท่ีเข�ได้ทำ�ลงไปยูด�สจึงฆ่�ตัวต�ยโดย
ไม่มีโอก�สที่จะกลับใจจ�กสิ่งที่เข�ได้กระทำ� 

กรณีที่ 3: ก�รทำ�บ�ปอย่�งจงใจหลังจ�กที่ได้รับคว�มรู้เรื่อง
คว�มจริง

ฮีบรู 10:26-27 บอกเร�ว่� “เมื่อเร�ได้รับคว�มรู้เรื่องคว�มจริง
แล้ว แต่เร�ยังขืนทำ�ผิดอีก เครื่องบูช�ไถ่บ�ปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย 
แต่จะมีคว�มหว�ดกลัวในก�รรอคอยก�รพิพ�กษ�โทษและไฟ
อันร้�ยแรง ซึ่งจะกินเอ�บรรด�คนที่ขัดขว�งนั้นเสีย” พระคัมภีร์
ตอนนี้เจ�ะจงไปยังผู้คนที่รู้จักและเชื่อในคว�มจริงแต่ยังทำ�บ�ปที่
พระเจ้�ทรงเตือนเร�เอ�ไว้อย่�งต่อเนื่อง

เหมือนที่ 2 เปโตร 2:21-22 เตือนเร�ว่� “เพร�ะว่�ถ้�เข�ไม่ได้
รู้จักท�งชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่�ที่เข�ได้รู้แล้ว แต่กลับ
หันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธ์ิท่ีได้ทรงโปรดประท�นให้แก่
เข�นั้น พฤติกรรมได้เกิดกับเข�ต�มสุภ�ษิตซึ่งเป็นคว�มจริงว่� 
‘สุนัขได้กลับกินสิ่งที่มันสำ�รอกออกม�แล้ว และสุกรที่ได้ชำ�ระ
ล้�งตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก’” ผู้คนที่ทำ�บ�ปอย่�ง
จงใจรู้ถึงคว�มบ�ปที่เข�ได้ทำ� เข�กลับใจจ�กสิ่งที่เข�ทำ� แต่จ�ก
นั้นก็กลับไปสู่แบบแผนชีวิตที่เต็มไปด้วยคว�มบ�ปอีก 

มีอยู่ครั้งหนึ่งเม่ือกษัตริย์ด�วิดถูกทดลองชั่วขณะหน่ึงและ
ทำ�บ�ปที่เลวร้�ยด้วยก�รฆ่�คน แต่เมื่อผู้เผยพระวจนะชี้ให้ท่�น
เห็นถึงบ�ปน้ันด�วิดกลับใจอย่�งรวดเร็วและหันกลับจ�กท�ง
ของตนเสีย เมื่อท่�นพบกับคว�มทุกข์ลำ�บ�กจ�กพระเจ้�เนื่องจ�ก
บ�ปของท่�น ด�วิดเอ�ชนะคว�มทุกข์ย�กเหล่�นั้นด้วยคว�มถ่อม
ใจซึ่งทำ�ให้ท่�นส�ม�รถถอนร�กคว�มบ�ปลักษณะต่�งๆ ทิ้งไป
จ�กจิตใจของท่�นและกล�ยเป็นคนท่ีดีพร้อมในส�ยพระเนตร
ของพระเจ้� แต่กษัตริย์ซ�อูลแตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิง แม้ในย�มที่
ผู้เผยพระวจนะซ�มูเอลเข้�ม�ตักเตือนท่�นในเรื่องคว�มบ�ปของ
ท่�น แต่ซ�อูลกลับห�ข้อแก้ตัวเพียงอย่�งเดียวและไม่กลับใจ 

สิ่งนี้เป็นจริงเช่นกันในปัจจุบัน ถ้�บุคคลที่ประก�ศถึงคว�ม
เชื่อของเข�และรู้จักคว�มจริงทำ�บ�ป เข�ต้องฉีกหัวใจของเข�
ออกในก�รกลับใจ ดำ�เนินอยู่ในคว�มสว่�ง และเกิดผลที่ดีใน
ขณะที่พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิทรงวิงวอนเพื่อเข�ด้วยก�รคร่ำ�ครวญ
ซ่ึงไม่อ�จกล่�วเป็นถ้อยคำ�และเตือนเข�เรื่องคว�มบ�ปของ
เข� อย่�งไรก็ต�ม เมื่อเข�จงใจทำ�บ�ป พระเจ้�จะทรงหันพระ
พักตร์ของพระองค์ไปจ�กเข�และในเหตุก�รณ์น้ันเข�จะไม่ได้
รับวิญญ�ณแห่งก�รกลับใจและลงเอยด้วยก�รดับพระวิญญ�ณ
บริสุทธิ์ (1 เธสะโลนิก� 5:19)

พ่ีน้องช�ยหญิงท่ีรักในพระคริสต์ แม้ช่ือของท่�นจะถูกบันทึก
ไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเม่ือท่�นต้อนรับเอ�องค์พระผู้เป็นเจ้�แล้ว
ก็ต�ม ถ้�ท่�นไม่กลับใจต่อพระพักตร์พระเจ้�และทำ�ล�ยกำ�แพง
แห่งคว�มบ�ปลงไป ช่ือของท่�นจะถูกลบออกไป (วิวรณ์ 3:5) 

นอกจ�กน้ี แม้บ�ปท่ีเร�ทำ�จะไม่ใช่ “คว�มบ�ปท่ีนำ�ไปสู่คว�ม
ต�ย” แต่ถ้�เร�ไม่ละท้ิงคว�มบ�ปและกลับใจจ�กบ�ปน้ันเร�ก็
จะไม่มีวันเต็มล้นด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ เร�จะถูกทดลองจ�ก
ซ�ต�น และถูกกระตุ้นให้ทำ�คว�มบ�ป “ท่ีนำ�ไปสู่คว�มต�ย” และ
คว�มรอดท่ีเร�ได้รับจะเป็นคว�มรอดท่ีน่�อับอ�ย ด้วยเหตุน้ี ผม
จึงอธิษฐ�นในพระน�มขององค์พระผู้เป็นเจ้�เพ่ือท่�นจะต่อสู้กับ
คว�มบ�ปจนถึงเลือดไหลและกำ�จัดคว�มช่ัวทุกรูปแบบท้ิงไป (ฮีบรู 
12:4; 1 เธสะโลนิก� 5:22)

“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  ·  เร�เช่ือว่�เร�บังเกิดใหม่โดยก�รส้ินพระชนม์   และก�รคืนพระชนม์

                                 ของพระเยซูคริสต์

ก�รชำ�ระให้บริสุทธ์ิ  ·  เร�เช่ือว่�เร�ได้รับก�รชำ�ระให้บริสุทธ์ิโด·อง

                                 พระเยซูเจ้�  และก�รรับบัพติศม�ด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ

ก�รทรงบำ�บัดรักษ�  ·  เร�เช่ือว่�เร�ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�ด้วยฤทธ์ิอำ�น�จของพระเจ้�

                                 โดย   ก�รทรง ไถ่ของพระเยซูคริสต์

ก�รเป็นข้ึนม�  ·  เร�เช่ือว่�ผู้เช่ือท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์อย่�งสมบูรณ์จะเป็นข้ึนม�

                                 ด้วยร่�งก�ยอันรุ่งเรืองเหมือนกับท่ีพระเยซูเจ้�ทรงส้ินพระชนม์และทรงคืนพระชนม์

ก�รเสด็จกลับม�  ·  เร�เช่ือว่�พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับม�ในฟ้�อ�ก�ศก่อนง�น

                                 มงคลสมรส  7 ปี   เสด็จม�บนโลกก่อนอ�ณ�จักรพันป

   1.  คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่�พระคัมภีร์เป็นพระคำ�ท่ีเกิดจ�กก�รดลใจของพระเจ้�ซ่ึงสมบูรณ์แบบ  และไม่มี ข้อผิดพล�ด

   2. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในคว�มเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  และก�รทำ�ง�นร่วมกันของพระเจ้�ตรีเอก�นุภ�พ  ( พระเจ้�พระบิด�   

        พระเจ้�พระบุตร  และพระเจ้�พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ )

   3. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือว่�เร�ได้รับก�รยกโทษคว�มผิดบ�ปด้วยพระโลหิตแห่งก�รไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่�น้ัน

   4. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชเช่ือในก�รคืนพระชนม์  และก�รเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์  และก�รเสด็จกลับม�  คร้ังท่ี 2 

        ของพระองค์    ยุคพันปี  และสวรรค์นิรันดร์

   5. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชิร์ชประก�ศถึงคว�มเช่ือของตนผ่�น   “ หลักข้อเช่ือของอัครทูต ”  

        ทุกคร้ังท่ีเร�ม�ประชุมร่วมกัน  และเช่ือในเน้ือห�ของหลักข้อเช่ือน้ีต�มตัวอักษร

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

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

ผู้คนที่ปราศจากความรอดแม้เขาจะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า (2)
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ฉันกินย�แก้คว�มดันโลหิตสูงม�ตั้งแต่
อ�ยุ 14 ปี หลังจ�กฉันแต่งง�นฉันแท้งลูก
ไปครั้งหนึ่ง ฉันปวดใจอย่�งม�กจนฉันเริ่ม
ดื่มเหล้�อย่�งหนักและกล�ยเป็นคนติดเหล้� 
ฉันรู้สึกว่�ตัวเองกำ�ลังจะต�ยและเสียสติ ฉัน
ไม่ส�ม�รถหยุดคิดแบบนั้นได้ ฉันเป็นทุกข์
อย่�งม�ก 

ฉันเป็นคนที่อ่อนไหวม�กจนทำ�ให้ฉัน
ตกใจตื่นจ�กสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และจะโกรธเร็ว 
ฉันทนทุกข์อยู่กับสถ�นก�รณ์เช่นนั้นแบบ
เรื้อรังและครอบครัวของฉันบ�ดหม�งกันอยู่
ตลอดเวล� ฉันทูลขอให้พระเจ้�ปกป้องฉัน
ในคำ�อธิษฐ�น 

ในเดือนกันย�ยนปี 2017 ฉันไปร่วม
ประชุมอธิษฐ�นซึ่งจัดขึ้นที่บ้�นของเพื่อน
ฉันโดยมีมิชชันน�รีเจน ม�โปโลโกม�เป็น
ผู้นำ� เธอแนะนำ�ให้ฉันรู้จักศิษย�ภิบ�ล

อ�วุโส ดร.แจร็อก ลีในฐ�นะศิษย�ภิบ�ลที่
เต็มไปด้วยฤทธิ์อำ�น�จซึ่งสำ�แดงฤทธิ์อำ�น�จ
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้�และฤทธิ์อำ�น�จอัน
ยิ่ ง ใหญ่ของพระ เจ้ �ส�ม�รถสำ �แดงผ่ �น
ผ้ � เช็ดหน้ �ที่ท่ �นได้อธิษฐ�นเจิม เอ�ไว้  
(กิจก�ร 19:11-12) ฉันเรียนรู้เกี ่ยวกับน้ำ�จืด
แห่งเมืองมวนเช่นกัน (อพยพ 15:25) เธอเชิญ
ฉันให้เข้�ร่วมก�รนมัสก�รในวันอ�ทิตย์ 

ในวันอ�ทิตย์ต่อม�ฉันเข้�ร่วมนมัสก�ร
ในคริสตจักรมันมินลอนดอนและรับเอ�คำ�
อธิษฐ�น จ�กนั้นฉันรู้สึกว่�มีบ�งสิ่งออกม�
จ�กตัวฉัน หลังจ�กนั้นฉันได้เข้�ร่วมก�ร
นมัสก�รในวันอ�ทิตย์อย่�งต่อเนื่องและรับ
เอ�คำ�อธิษฐ�นโดยใช้ผ้�เช็ดหน้�จ�กมิชชัน
น�รี ในขณะเดียวกัน ฉันถูกแยกออกจ�ก
อำ�น�จแห่งคว�มมืดที่รบกวนฉันม�ตั้งแต่
เป็นเด็กอย่�งสิ้นเชิง ฮ�เลลูย� 

ฉันไม่มีคว�มคิดในแง่ลบ
อีกต่อไป เมื่อฉันเริ่มมีคว�ม
สงบสุข ครอบครัวของฉันก็
เริ ่มอยู่อย่�งสงบสุข ฉันได้
รับก�รรักษ�ให้ห�ยจ�กโรค
คว�มดันโลหิตสู งและก�ร
ติดเหล้� ครอบครัวของฉัน
และเพื่อนๆ แปลกใจกับก�ร
เปลี่ยนแปลงของฉัน ส�มีและ
ลูกช�ยของฉันสมัครเข้�เป็น
สม�ชิกคริสตจักรมันมินด้วย
เช่นกัน 

สี่ สั ป ด � ห์ ผ่ � น ไ ป นั บ
ตั้งแต่ฉันเข้�ร่วมนมัสก�รใน
คริสตจักรมันมินลอนดอน ชีวิตของฉันได้
รับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งสิ้นเชิง พระเจ้�ผู้
ยิ ่งใหญ่ทรงช่วยกู้ชีวิตของฉันเอ�ไว้ ฉันมี

คว�มสุขและมีสุขภ�พดีในองค์พระผู้เป็นเจ้� 
ฉันขอบพระคุณและถว�ยสง่�ร�ศีทั้งสิ้นแด่
พระเจ้�ผู้ทรงอนุญ�ตให้ฉันพบกับศิษย�ภิ
บ�ลอ�วุโส 

ผมเกิดในครอบครัวคริสเตียน แต่ผมชอบออกไปเที่ยว
กับเพื่อนอย่�งม�ก เมื่อเติบโตขึ้นผมทำ�สิ่งที่ผมไม่ควรทำ�ใน
ขณะที่เป็นนักเรียนโดยไม่ลังเลใจ ผมถูกลงโทษทุกรูปแบบ
ในโรงเรียนยกเว้นก�รถูกไล่ออก ผมไม่ตั้งใจเรียน ครั้งหนึ่ง
ผมได้คะแนน 0 จ�กก�รสอบเพร�ะผมนั่งหลับในระหว่�ง
ก�รสอบ ผมถูกจัดให้เป็นนักเรียนที่มีระดับก�รเรียนต่ำ�สุดใน
โรงเรียน 

อย่�งไรก็ต�ม พระเจ้�ทรงประท�นพระคุณแก่บุคคลอย่�ง
ผมและชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงอย่�งสิ้นเชิง เมื่อวันที่ 16 
พฤษภ�คมปี 2014 เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.5 ศิษย�ภิบ�ล
อ�วุโส ดร.แจร็อก ลีถว�ยคำ�อธิษฐ�นแห่งก�รกลับใจแทน
สม�ชิกคริสตจักร ผมได้รับก�รสัมผัสอย่�งลึกซึ้งและคิดว่�
ท่�นรักผมและทะนุถนอมผมอย่�งม�ก เมื่อคว�มรักแท้ของ
ท่�นถูกส่งเข้�ม�ในจิตใจของผม ผมเริ่มกลับใจจ�กคว�มผิด
บ�ปในอดีตของผมและได้รับก�รเสริมกำ�ลังให้เริ่มต้นใหม่ 

เหนือสิ่งอื่นใด ผมเริ่มที่จะพย�ย�มฟังคำ�เทศน�อย่�งตั้งใจ
ม�กขึ้นและอธิษฐ�น เมื่อผมเริ่มพย�ย�มที่จะบรรลุถึงสิ่งที่อยู่
ฝ่�ยวิญญ�ณที่ละอย่�ง ผมก็เกิดคว�มต้องก�รที่จะศึกษ�เรียนรู้ 
นี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยให้คว�มสนใจเลยก่อนหน้�นี้ 

ที่จริงผมไม่ตั้งใจเรียนเลยก่อนหน้�นี้ ดูเหมือนว่�ในตอน

แรกคะแนนของผมไม่ดีขึ้นเลย แต่เมื่อผมเรียนอยู่ชั้นม.6 
คะแนนของผมดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด แต่ผมทำ�คะแนนไม่ค่อยดี
นักในก�รสอบ CSAT (ก�รทดสอบคว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร
ระดับอุดมศึกษ�) แต่ผมขอบพระคุณเพร�ะผมรู้สึกเป็นสุขกับ
ก�รเรียนและเริ่มคิดว่�ผมส�ม�รถทำ�ได้ดีขึ้นถ้�ผมศึกษ�ม�ก
ขึ้น ผมขอร้องพ่อแม่ของผมเพื่อให้ผมเรียนต่ออีกปีหนึ่งเพื่อ
ก�รทดสอบ ท่�นตอบตกลง 

ผมเริ่มใช้โทรศัพท์แบบ 2 จีรุ่นธรรมด�แทนที่จะใช้สม�
ร์ทโฟนเพื่อมุ่งให้คว�มสนใจกับก�รเรียนม�กขึ้นและหักห้�ม
ตนเองจ�กก�รติดต่อกับเพื่อนๆ ของผม ผมเรียนหนัก แต่ใน
วันอ�ทิตย์ผมไปนมัสก�รทั้งรอบเช้�และรอบค่ำ�เพื่อรักษ�วัน
ขององค์พระผู้เป็นเจ้�ต�มที่พระเจ้�ทรงสั่งเร�เอ�ไว้ แม้ว่�
นักเรียนคนอื่นๆ จะไปเรียนกับสถ�บันกวดวิช�ในวันอ�ทิตย์
ก็ต�ม 

ในระหว่�งสัปด�ห์ แม้สถ�บันกวดวิช�ที่ผมกวดวิช�จะ
เรียนเสร็จเวล�สี่ทุ่ม แต่ผมก็ไปร่วมอธิษฐ�นในก�รประชุม
อธิษฐ�นของกลุ่มด�เนียลอย่�งน้อยส�มครั้ งต่อสัปด�ห์ 
แน่นอนผมมีปัญห�ในบ�งครั้ง แต่สิ่งที่ทำ�ให้ผมเดินหน้�ต่อ
ไปคือคำ�อธิษฐ�นของศิษย�ภิบ�ลอ�วุโส 

ท่�นแสดงคว�มรักและคว�มสนใจกับนักเรียนนักศึกษ�

อยู่ตลอดเวล� ท่�นให้คว�มฝันและนิมิตสำ�หรับอน�คตกับ
พวกเร� ก่อนก�รสอบแข่งขันเข้�มห�วิทย�ลัยท่�นจะอธิษฐ�น
เผื่อผู้เข้�สอบ ผมเชื่อในฤทธิ์อำ�น�จแห่งคำ�อธิษฐ�นของ
ท่�น ดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่�ผมจะสอบผ่�น เพร�ะเหตุนี้ผมจึง
ส�ม�รถเรียนได้ตลอดเวล�ด้วยคว�มมั่นใจ 

ในที่สุดผมทำ�ก�รทดสอบ CSAT และได้คะแนนสูงสุด
ส�มอันดับแรกในปี 2016 ในปี 2017 ผมได้รับก�รยอมรับ
ให้เข้�เรียนในวิทย�ลัยศิลปศ�สตร์และก�รออกแบบแห่ง
มห�วิทย�ลัยเก�หลี 

หลังจ�กเข้�เรียนในมห�วิทย�ลัย ก�รดำ�เนินชีวิต
คริสเตียนของผมไม่ร�บรื่นเหมือนกับที่ผมเคยคิดเอ�ไว้ใน
ขณะที่ผมกำ�ลังปรับตัวกับสภ�พแวดล้อมใหม่และผู้คนใหม่
ในมห�วิทย�ลัย ในขณะเดียวกันครอบครัวของผมมีโอก�สได้
เข้�พบศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสเมื่อวันที่ 1 เมษ�ยนปี 2018 ในช่วง
เวล�นั้นผมสบต�กับท่�นและผมรู้สึกถึงคว�มรักของท่�นและ
เริ่มหลั่งน้ำ�ต� 

พระเจ้�ทรงอนุญ�ตให้ผมทร�บว่�ผมรู้สึกด้�นช�ต่อคว�ม
บ�ป ผมตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งและเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้�
และอธิษฐ�นในคว�มไพบูลย์ของพระวิญญ�ณ ดูเหมือนว่�
พระเจ้�ทรงรอคอยผมอยู่ พระองค์ทรงเทพระคุณแห่งพระ
วิญญ�ณของพระองค์ม�เหนือผมเหมือนน้ำ�ตกที่หลั่งไหลลง
ม� 

ผมไม่คิดว่�ผมเคยสัมผัสกับคว�มรักขององค์พระผู้เป็น
เจ้�แม้ผมจะอยู่ในคว�มรักของพระองค์เสมอม�ตั้งแต่เย�ว์วัย
ก็ต�ม แต่ผมเริ่มสัมผัสกับคว�มรักนั้นผ่�นท�งศิษย�ภิบ�ล
อ�วุโสและชีวิตของผมเปลี่ยนแปลง บ�งครั้งผมคิดว่� “จะเกิด
อะไรขึ้นถ้�ผมไม่ได้ถูกสร้�งใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้� ผม
จะเป็นคนแบบไหนในอน�คต” ผมรู้สึกกลัวเพียงแค่ผมว�ด
ภ�พว่�ผมจะดำ�เนินชีวิตแบบไหนถ้�ผมไม่รู้จักพระคุณ 

ผมขอบพระคุณและถว�ยสง่�ร�ศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้�ผู้ทรง
นำ�ผมให้เข้�ใจคุณค่�ที่แท้จริงของชีวิตและดำ�เนินชีวิตที่เป็น
พระพร ผมขอขอบคุณศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสที่ได้สร้�งผมขึ้น
ใหม่ 

คุณซอนมิน คิม (วัย 22 ปี) 
พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

ผมถ กูสรา้งข ึน้ใหมแ่ละได้

รบัการทรงน ำาไปเร ยีนใน

มหาว ทิยาลยัท ีม่ ชี ื อ่เส ยีงมาก

คุณจูเลียนา นามุคาซษ 
คริสตจักรมันมินลอนดอนในประเทศสหราชอาณาจักร 

(วัย 44 ปี คนที่สามจากซ้าย) 

“ป ญัหาทกุอยา่งของฉนั ซ ึง่รวมถงึโรคความดนัโล
หติสงูและการตดิเหลา้ ลว้นไดร้บัการแก้ไข”
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉันเป็นไข้อย่�งหนักเม่ือตอนท่ีฉันอ�ยุ 8 ขวบและทำ�ให้หูข้�งซ้�ยของฉันหนวก ส่ิงน้ีทำ�ให้ฉันมี
เพ่ือนน้อยและอยู่คนเดียวและร้องไห้อยู่บ่อยคร้ัง ฉันไม่ได้รับก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสมเพร�ะต้องดูแลพ่ี
น้องของฉัน เม่ืออ�ยุ 19 ปีฉันแต่งง�นและย้�ยไปอยู่เมืองแดกู 

ฉันไม่ส�ม�รถเข้�ใจในส่ิงท่ีผู้คนในเมืองแดกูพูดเพร�ะเข�พูดภ�ษ�ถ่ินของเข� บ�งคนพูดว่�ฉัน
ปัญญ�อ่อนและฉันรู้สึกเศร้�ใจ พระเจ้�ทรงสำ�แดงคว�มรักของพระองค์ต่อคนท่ีขัดสนและน่�เศร้�
อย่�งฉัน 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภ�คมปี 2016 ฉันได้รับก�รช้ีแนะให้ม�ยังคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล เม่ือฉันม�ถึง
ห้องนมัสก�รฉันรู้สึกเหมือนกับว่�ตัวฉันอยู่ในแปลงดอกไม้ขน�ดใหญ่ 

สถ�นนมัสก�รสว่�งไสวและใบหน้�ของสม�ชิกสุกใสด้วยคว�มยินดี ในระหว่�งก�รนมัสก�ร
ศิษย�ภิบ�ลอ�วุโส ดร.แจร็อก ลียืนข้ึนบนธรรม�สน์เพ่ือกล่�วคำ�เทศน� ฉันสัมผัสกับคว�มสว่�งฝ่�ย
วิญญ�ณอันเจิดจ้�และสงบสุขท่ีออกม�จ�กท่�น 

ในคำ�เทศน�ท่�นพูดว่�ถ้�เร�เช่ือพระเจ้�อย่�งจริงใจเร�จะไม่ทำ�บ�ปหรือไม่โกหก จ�กน้ันเร�
ส�ม�รถเข้�สู่สวรรค์ ฉันมีสันติสุขและพบก�รหยุดพักในคำ�เทศน�ของท่�นซ่ึงฉันไม่เคยได้รับม�ก่อน
ตลอดชีวิตของฉัน ฉันเร่ิมอธิษฐ�นในก�รประชุมอธิษฐ�นของกลุ่มด�เนียลผ่�นโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และ
ถว�ยก�รขอบพระคุณในคำ�อธิษฐ�นท่ีทรงนำ�ฉันม�ยังคริสตจักรอันงดง�มและดีง�มแห่งน้ี 

ในช่วงต้นปี 2018 หัวใจของฉันรู้สึกเจ็บปวดเม่ือฉันคิดถึงศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสท่ีสูญเสียพลังง�น
ท้ังหมดของท่�นไปและท่�นมองไม่เห็นและไม่ได้ยินชัดเจนนักเน่ืองจ�กท่�นต้องอุทิศตัวของท่�นให้

กับก�รนำ�ดวงวิญญ�ณไปสู่คว�มรอด ฉันเร่ิมทูลต่อพระเจ้�ในคำ�อธิษฐ�นเผ่ือท่�น เพ่ือให้ท่�นเห็น
และได้ยินอย่�งชัดเจน 

ในเวล�เดียวกัน เม่ือวันท่ี 25 เดือนมีน�คม ฉันมีประสบก�รณ์กับบ�งส่ิง
บ�งอย่�งท่ีอัศจรรย์ ในช่วงก�รนมัสก�รฉันส�ม�รถได้ยินเสียงของศิษย�ภิ
บ�ลอ�วุโสชัดเจนข้ึนเม่ือท่�นกำ�ลังบ�งส่ิงอยู่เงียบๆ ก่อนหน้�น้ีหูข้�งซ้�ย
ของฉันได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนัก ดังน้ันฉันจึงพย�ย�มอย่�งม�กท่ีจะฟังด้วย
หูข้�งขว� แต่วันน้ันแตกต่�งออกไป ฉันส�ม�รถได้ยินคำ�สนทน�กับคน
อ่ืนและคำ�เทศน�ในก�รนมัสก�รชัดเจนม�กข้ึน ฉันได้รับก�รรักษ�ให้
ห�ยจ�กปัญห�ก�รได้ยิน ฉันทนทุกข์กับอ�ก�รน้ีม�ตลอดชีวิตของฉัน 
แต่พระเจ้�แห่งคว�มเมตต�ทรงรักษ�ฉันให้ห�ยแม้ฉันไม่ได้ทูลขอ

ย่ิงกว่�น้ัน ก�รมองเห็นของฉันแย่ม�ก ดังน้ันฉันต้องใช้เลนเพ่ิม
และสวมแว่นขย�ย แม้ด้วยแว่นขย�ยและเลนท่ีเพ่ิมเข้�ม�ฉันก็ยังไม่
ส�ม�รถอ่�นตัวหนังสือขน�ดเล็กได้ แต่ตอนน้ีฉันส�ม�รถอ่�นตัว
หนังสือขน�ดได้โดยไม่ต้องใช้แว่นส�ยต�ยเพ่ิมเติม 

ฉันขอบพระคุณและถว�ยสง่�ร�ศีแด่พระเจ้�ผู้ทรงมอบคว�มสุข
ท่ีแท้จริงให้กับฉันและทรงทำ�ให้ฉันได้ยินและมองเห็นชัดเจนม�ก
ข้ึนแม้ฉันกำ�ลังจะมีอ�ยุ 80 ปีก็ต�ม

ในปี 1996 ผมได้รับก�รช้ีนำ�ให้ไปยังคริสต
จักรมันมินเซ็นทรัลโดยภรรย�ของผม แต่ผม
บอกเธอว่�ผมมีง�นยุ่งและไม่ได้ไปโบสถ์ มัค
น�ยิก�ซุนยัง ลี (ภรรย�ของผม) เร่ิมเข้�ร่วม
นมัสก�รกับคริสตจักรเพร�ะโรคหอบหืดข้ัน
รุนแรงของคยุจินลูกช�ยของผม หมอบอกเร�
ว่�โรคน้ีจะไม่ห�ยข�ดแม้ด้วยก�รรักษ�ท�งก�ร
แพทย์ ปกติเข�จะห�ยใจแรงร�วกับว่�เข�เพ่ิงว่ิง
ม�เป็นเวล�น�น แต่เม่ือเข�เรียนอยู่ช้ันป.4 เข�ได้
รับก�รรักษ�ให้ห�ยอย่�งสมบูรณ์โดยพระคุณ
ของพระเจ้�หลังจ�กท่ีเข�รับเอ�คำ�อธิษฐ�นของ
ศิษย�ภิบ�ลอ�วุโส ดร.แจร็อก ลี ตอนน้ีเข�มี

สุขภ�พแข็งแรงและเรียนเทกวนโดเป็นวิช�เอก
ในมห�วิทย�ลัย 

ท่ีทำ�ง�นของผมอยู่ไกลจ�กบ้�นม�ก ดังน้ัน
ผมจึงกลับม�บ้�นเฉพ�ะในช่วงสุดสัปด�ห์ เม่ือ
ผมม�ถึงบ้�นผมต้องก�รพักผ่อนโดยไม่ทำ�ส่ิงใด 
ผมอย�กให้ภรรย�ของผมเข้�ใจผมและปรนนิบัติ
ผม คว�มค�ดหวังน้ีเป็นเหตุให้เร�โต้เถียงกัน
อยู่บ่อยคร้ังโดยไม่ได้อะไรข้ึนม� อยู่ม�วันหน่ึง
ภรรย�ของผมเร่ิมปรนนิบัติผมต�มท่ีผมต้องก�ร
ให้ทำ� ผมยอมรับว่�ผมรู้สึกไม่ดีเลยท่ีเธอร้อนรน
กับง�นคริสตจักรและไม่ได้ดูแลผมก่อนหน้�น้ี 
แต่เธอเปล่ียนไปและปรนนิบัติผมเป็นอย่�งดี เม่ือ

ผมเห็นก�รเปล่ียนแปลงของเธอผมรู้สึกเสียใจ
แทนเธอ 

ในเดือนสิงห�คมปี 2016 ลูกช�ยคนท่ีสอง
ของผมได้รับก�รรักษ�ให้ห�ยจ�กอ�ก�รต�เหล่
ในระหว่�งค่�ยภ�คฤดูร้อนของมันมิน น่ันเป็น
ส่ิงท่ีอัศจรรย์ม�ก ก่อนหน้�น้ีเข�เพ่งดูส่ิงต่�งๆ 
ด้วยก�รเหลือบมองไปข้�งๆ ม�ต้ังแต่วัยเด็ก หมอ
ของเข�บอกผมว่�ก�รผ่�ตัดจะเส่ียงม�กและไม่
รับประกันว่�จะห�ย แต่เข�ได้รับก�รรักษ�ให้
ห�ยจ�กอ�ก�รน้ีโดยคำ�อธิษฐ�นของดร.ลี 

ลูกช�ยสองคนของผมมีประสบก�รณ์กับ
ก�รรักษ�โรคผ่�นศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสและเติบโต
แข็งแรงข้ึน ภรรย�ของผมปรนนิบัติผมเป็นอย่�ง
ดี ในครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยพระพรน้ีผมกลับ
มองไม่เห็นคุณค่�ของพระคุณและคว�มรักท่ีผม
ได้รับ ผมเพียงแต่ขอบคุณอยู่ครู่หน่ึงและจ�กน้ัน
ก็หลงลืม

ในปี 2017 ผมพบกับคว�มลำ�บ�กอย่�ง
ไม่ค�ดคิดในขณะท่ีผมกำ�ลังช่วยเหลือคนบ�ง
คน ภรรย�ของผมอธิษฐ�นเผ่ือผม ในช่วงท่ีผม
จัดก�รกับปัญห�ท่ีเกิดข้ึนบ�งส่วนน้ันภรรย�ของ
ผมแนะนำ�ให้ผมจัดก�รนมัสก�รเย่ียมเยียนใน
ธุรกิจของผม ผมไม่ส�ม�รถทำ�ส่ิงใดนอกจ�กพ่ึง
พิงพระเจ้�ในขณะท่ีเผชิญกับปัญห�ซ่ึงตัวผมเอง
ไม่ส�ม�รถรับมือได้ 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภ�พันธ์ปี 2018 ในขณะท่ี

เร�กำ�ลังจัดก�รนมัสก�รเย่ียมเยียนอยู่น้ันผม
รู้สึกเหมือนกับว่�พระเจ้�ทรงรู้จักใจของผมและ
เล้�โลมใจผม เมื ่อวันท่ี 4 มีน�คมผมเดินท�ง
ไปร่วมนมัสก�รท่ีคริสตจักร ผมร้องไห้อย่�ง
ม�กตลอดก�รนมัสก�รโดยไม่รู้ส�เหตุ ผมรู้สึก
ว่�องค์พระผู้เป็นเจ้�ไม่เคยลืมผมและทรงรู้จัก
สถ�นก�รณ์ทุกอย่�งของผมแม้ผมจะข�ดห�ยไป
จ�กคริสตจักรเป็นเวล�ถึง 23 ปี 

หลังจ�กน้ัน คำ�เทศน�ของศิษย�ภิบ�ล
อ�วุโสเร่ิมสร้�งจิตใจผมข้ึนใหม่ ผมประหล�ด
ใจกับคำ�อธิบ�ยอย่�งลึกซ้ึงในคำ�สอนของดร.ลี
เร่ือง “ส�ส์นจ�กก�งเขน” “ขน�ดแห่งคว�มเช่ือ” 
และ”สวรรค์” ในคริสตจักร ผมรู้สึกว่�ภ�ระ
หนักในจิตใจของผมถูกนำ�ออกไปทีละอย่�ง ผม
ซ�บซ้ึงใจกับศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสท่ีท่�นโอบอุ้ม
สม�ชิกและนำ�เข� 

ผมหยุดด่ืมเหล้�และเร่ิมเข้�ร่วมนมัสก�รใน
วันอ�ทิตย์และแม้กระท่ังก�รนมัสก�รโต้รุ่งคืน
วันศุกร์และก�รนมัสก�รในวันพุธเม่ือผมมีเวล� 
ผมเร่ิมอธิษฐ�นเช่นกัน ผมขอบพระคุณพระเจ้�
และองค์พระผู้เป็นเจ้�ท่ีทรงอดทนรอคอยผมซ่ึง
เคยหลงอยู่กับก�รแสวงห�คว�มสุขฝ่�ยโลก 

ผมขอขอบคุณศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสผู้เต็มไป
ด้วยคว�มรักเช่นกันท่ีท่�นได้สำ�แดงคว�มรักของ
ท่�นในฤทธ์ิอำ�น�จของท่�นและโอบอุ้มผมเอ�
ไว้ด้วยหัวใจของท่�น 

“หขูา้งซา้ยของฉนัหนวก แตก่ลบัไดย้ นิและตาของฉนัม ดืมวั แตก่ลบัมองเหน็”

มัคนายิกาโอ๊กวา ควอน (วัย 79 ปี) เขต 4 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

คุณโด๊กฮี ยอน (วัย 50 ปี) เขต 14 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

“องคพ์ระ ผ ูเ้ปน็เจา้ของผมไมเ่คยทอดท ิง้ผมเลยแม ผ้ม
จะขาดหายไปเป น็เวลาถงึ 23 ป”ี


