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พนัธกจิในอัฟร กิา

ผา่นทางพระคำาแหง่ช วีติและฤทธ ิอ์ำานาจ
การสมัมนาท ีจ่ดัข ึน้ในสามเม อืงหลกัทางท ศิตะวนัออกของสาธารณรฐัประชาธ ปิไตยคองโก

จากวันที่ 18 ถึง 23 สิงหาคม 2018 บิชอป
เมียงโฮ ชอง (ประธานสหคริสตจักรแห่งความ
บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ประจำาอัฟริกา) เป็น
ผู้นำาในการสัมมนาในเมืองยูวิรา บูกาวู และโก
มาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ภาพที่ 
1)

เมื่อวันที่ 17 และ 18 มีการจัดสัมมนา
สำาหรับผู้นำาคริสตจักรในคริสตจักรยูวิรา เอล
ชาดัย (ภาพที่ 4) บิชอปชองแบ่งปันพระคำาจาก
คำาเทศนาเรื่อง “ความรักฝ่ายวิญญาณ” และ 
“ขนาดแห่งความเชื่อ” ของศิษยาภิบาลอาวุโส
ดร.แจร็อก ลี หลังจากได้รับการสัมผัสอย่างยิ่ง
ใหญ่ด้วยพระคำา ศิษยาภิบาลอาเลมเบกล่าวว่า 
“ในการสัมมนาครั้งน้ีผมเรียนรู้ส่ิงท่ีสามารถทำา
ให้คริสตจักรของเราเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันใน
ความรักของพระเจ้า พระคำาของพระเจ้า และ
การอธิษฐาน ผมประทับใจอย่างมาก” 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ดร.ชองเทศนา
ในการนมัสการครบรอบ 10 ปีของคริสต
จักรเอลชาดัยในตอนเช้าและนำาการอธิษฐาน
เพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าในตอน
บ่าย (ภาพที่ 8) การประชุมถูกจัดขึ้นที่ศูนย์
การประชุมของเมืองยูวิราโดยมีผู้คนเข้าร่วม
ประมาณ 1,000 คน ท่านเทศนาเกี่ยวกับความ
รักแห่งกางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและความ

รักฝ่ายวิญญาณ ผู้คนมากกว่าร้อยคนต้อนรับเอา
พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน 

หลังจากการเทศนา ท่านอธิษฐานเผื่อผู้ป่วย
ด้วยผ้าเช็ดหน้าที่ดร.แจร็อก ลีได้อธิษฐานเจิม
เอาไว้ (กิจการ 19:11-12) หลายคนได้รับการ
รักษาให้หายจากโรคของตนและเป็นพยาน คุณ
มวนดังกู ชิวิชาโบไม่สามารถขยับคอของเขา
และหูหนวกเมื่อสามเดือนก่อนหน้าน้ีเน่ืองจาก
กระดูกคอของเขาเคลื่อนที่ แต่หลังจากการ
อธิษฐานเขาได้รับการรักษาให้หาย คุณราฟา
เอล คาเตมโบหูหนวกมาเป็นเวลาห้าปีและเขา
เดินโขยกเขยก แต่เขาได้ยินเสียงและขยับขา
ของเขาได้อย่างอิสระหลังจากการอธิษฐาน

จากวันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม ดร.ชองนำา
การสัมมนาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรของ
สถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมินท่ีคริสต
จักรเทนเต ดิอัสสิกเนชันในเมืองบูกาวูและค
ริสตจักรซีแพคในเมืองโกมา (ภาพที่ 2, 3, 5, 
6 และ7) นักศึกษาพระคริสตธรรมที่เข้าร่วม
คือพวกบิชอปและศิษยาภิบาล ดร.ชองให้การ
บรรยายในหัวข้อ “ความรักฝ่ายวิญญาณ” และ 
“ขนาดแห่งความเชื่อ”

ศิษยาภิบาลชูกูรูคามิเทกล่าวว่า “ในฐานะ
ศิษยาภิบาลที่เทศนาพระคำาของพระเจ้า ผมได้
รับพระพรอย่างมากผ่านคำาเทศนาเพราะดร.ชอง

สอนพวกเราให้เข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณ
ที่ถูกต้องของพระคัมภีร์ ในขณะที่ผมทำางาน
เป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจผมอ่านหนังสือของดร.แจ
ร็อก ลีเรื่อง ขนาดแห่งความเชื่อ และเรียนรู้จัก
พระทัยและน้ำาพระทัยของพระเจ้า หลังจากนั้น 
ผมเลือกท่ีจะเป็นศิษยาภิบาลและรับใช้พระเจ้า
นับตั้งแต่นั้นมา”

การสัมมนาสำาหรับสถาบันศาสนศาสตร์
นานาชาติมันมินถูกจัดขึ้นในเมืองหลักๆ ของ
เคนยาและสองเมืองใหญ่ของอูกานดารวม
ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยมี
หัวข้อสำาคัญจากคำาเทศนาของดร.แจร็อก ลีเรื่อง 
“สาส์นจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” และ 
“วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย” 
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“โรงเร ยีนในฝ นั”
สะพานท ีน่ ำาไปส ูค่วามฝ นัของนกัเร ยีน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2018 มีการเปิด
โรงเรียนในฝันภายใต้การอุดหนุนของ
นักเรียนชั้นรวีฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เจาะจงความฝันและนิมิตของเขาในองค์
พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งพัฒนาการเรียนของตน
ในการทำาข้อสอบในโรงเรียน สมาชิกคริสต
จักรอาสาตนเองเป็นครูสอน 

มีการเปิดหลักสูตรภาษาจีน ภาษา
รัสเซีย และภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น มีการเปิดหลักสูตรเตรียมสอบ
ความสามารถทางวิชาการเพื่อเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยสำาหรับวิชาต่างๆ เช่น ภาษา

อังกฤษ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 
และมีการเปิดสอนวิชาอื่นๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการสอบในโรงเรียน 
เช่น วิชาการเขียน คณิตศาสตร์สำาหรับชั้น
มัธยมปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 และสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย เช่น วิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐาน (การอ่านและไวยากรณ์) 
และวิชาประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น มีการ
เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้การ
ทำางานของ Excel และ Power Point ด้วยเช่น
กัน การสอนหลักสูตรเหล่านี้มีขึ้นในตอน
เย็นในระหว่างสัปดาห์เป็นเวลา 11 สัปดาห์ 
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แม้หลายคนประกาศว่าเขาได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์
และมีความเชื่อในพระเจ้า แต่เขาไม่ได้มีความแน่ใจในความ
รอดกันทุกคน ด้วยการใช้การสนทนาฝ่ายวิญญาณระหว่างพระ
เยซูกับนิโคเดมัสเป็นแนวทางของเรา หนังสือพิมพ์มันฉบับ
นี้จะเจาะลึกลงไปในความสำาคัญของ “การบังเกิดด้วยน้ำาและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์” และหนทางไปสู่ความรอดที่สมบูรณ์

1. การสนทนาฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัส
นิโคเดมัสเป็นเจ้าหน้าที่ชาวยิว เป็นครู และเป็นหนึ่งในฟา

ริสีที่มีความรู้ในธรรมบัญญัติเป็นอย่างดี
ในสมัยของพระเยซูพวกฟาริสีเป็นคน “บริสุทธิ์” ที่

ภายนอกโดยไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติในจิตใจ เขาไม่เพียง
สงสัยคำาสอนของพระเยซูเท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้นำาขบวนการ
ที่จะฆ่าพระองค์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นิโคเดมัสไม่
เหมือนกับพวกฟาริสีทั่วไปเพราะท่านกระหายหาความจริง
และเนื่องจากท่านมีความเชื่อที่แท้จริงท่านจึงเดินทางไปหา
พระเยซูในค่ำาวันหนึ่ง

นิโคเดมัสทูลพระเยซูอย่างชัดเจนว่า “รับบี พวกข้าพเจ้า
ทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทำา
การอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำานั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรง
สถิตอยู่กับเขาด้วย” เพราะทรงทราบถึงความกระหายในจิตใจ
ของนิโคเดมัสพระเยซูจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า 
ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่
ได้” และทรงมอบคำาสอนฝ่ายวิญญาณให้กับเขา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ยินคำาสอนนั้นนิโคเดมัสไม่อาจ
เข้าใจได้ว่าคนที่มีอายุมากซึ่งเกิดมานานแล้วจะบังเกิดใหม่
ได้อย่างไร เหมือนที่ 1 โครินธ์ 4:20 บอกเราว่าบุคคลจะหยั่งรู้
ความลี้ลับฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับฤทธิ์อำานาจในการ
ดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเท่านั้น เพราะเขาไม่เข้าใจ
คำาสอนฝ่ายวิญญาณของพระเยซูนิโคเดมัสจึงทูลว่า “คนชรา
แล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สอง
และบังเกิดใหม่ได้หรือ” 

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้า
ผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำาและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าใน
อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อ
หนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ อย่า
ประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่” เพื่อบุคคล
จะเข้าสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่าวิญญาณที่มองไม่เห็นจะต้อง
บังเกิดใหม่

อาดัม (บรรพบุรุษของมนุษย์) ถูกสร้างให้เป็นวิญญาณที่มี
ชีวิต แต่เนื่องจากบาปของเขาวิญญาณของอาดัมจึงตาย นับจาก
นั้นมาลูกหลานของอาดัมทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับวิญญาณที่
ตายแล้วและเนื่องจากเขาเป็นมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง มนุษย์จึงไม่
สามารถเข้าไปสวรรค์ได้

ทางเดียวที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้—เพื่อป้องกัน
เขาไม่ให้ตกนรก—คือการบังเกิดด้วยน้ำาและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้นพระเยซูจึงตรัสกับนิโคเดมัสว่า “ลมใคร่
จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น 
แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจาก
พระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” เหมือนลมซึ่งเป็นสิ่งที่มอง
ไม่เห็นและไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ เราสามารถหยั่งรู้และ
มีประสบการณ์กับกิจการของโลกฝ่ายวิญญาณได้ก็ด้วยการ
ทำางานของพระเจ้าและฤทธิ์อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เท่านั้น 

หลังจากการพบกับพระเยซูในครั้งนี้เราเห็นว่านิโคเดมัส
พยายามที่จะปกป้องพระเยซูเมื่อพวกฟาริสีวิพากษ์วิจารณ์
พระองค์ (ยอห์น 7:50-51) และหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์
บนกางเขน นิโคเดมัสปรากฏออกมาพร้อมกับ “เครื่องหอม
ผสม คือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัม
มาด้วย” (ยอห์น 19:39) จากการกระทำาเช่นนั้นเรารู้ว่านิโค
เดมัสได้รับความรอด 

2. ความสำาคัญฝ่ายวิญญาณของ “การบังเกิดใหม่ด้วยน้ำา”
ยอห์น 4:14 กล่าวว่า “แต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น

จะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำาซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็น
บ่อน้ำาพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” คำาว่า “น้ำา” ในที่นี้
เป็นสิ่งเดียวกันกับบ่อน้ำาพุที่พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซู
จะประทานแก่เรา 

ถ้าเช่นนั้น อะไรคือ “บ่อน้ำาพุที่พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” 
ซึ่งเป็นน้ำานิรันดร์ที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรา พวกเรารู้ว่า
ถ้าปราศจากการกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระเยซูผู้เป็นบุตร
มนุษย์เราก็ไม่มีชีวิตอยู่ในเรา (ยอห์น 6:53)

ยอห์น 6:54 กล่าวว่า “ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มี
ชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” การ
กินเนื้อของบุตรมนุษย์คือการทำาให้พระคำาของพระเจ้าเป็น
อาหารและการดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์คือการนำาพระคำาของ
พระเจ้าไปประพฤติตาม การกินเนื้อและการดื่มโลหิตของ
บุตรมนุษย์—พระคำาของพระเจ้า—คือน้ำาที่ให้ชีวิตนิรันดร์กับ

มนุษย์ 
น้ำาชำาระความสกปรกและให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตฉันใด ในแง่

วิญญาณจิต “น้ำา” (พระคำาของพระเจ้า) ก็ชำาระความบาปและ
ความชั่วไปจากจิตใจของเราและช่วยเราให้มีชีวิตนิรันดร์ฉัน
นั้น เมื่อพระคำาของพระเจ้าฝังอยู่ในใจของเราและชำาระจิตใจ
เรา เราก็จะกำาจัดสิ่งที่เป็นความบาปและความชั่วทิ้งไป เช่น 
ความอิจฉา ความริษยา ความเกลียดชัง และอารมณ์วู่วามและ
เราจะบังเกิดใหม่และไปถึงความรอด (1 เปโตร 3:21) ด้วย
เหตุนี้ เมื่อเราทำาให้พระคำาของพระเจ้าเป็นอาหารของเราและ
ดำาเนินชีวิตด้วยพระคำานั้นซึ่งทำาหน้าที่ชำาระความบาปของเรา 
เราก็จะได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์และเป็นคนชอบธรรมใน
ที่สุดและในทางกลับกันสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานแห่งความรอด
ของเรา

3. ความสำาคัญฝ่ายวิญญาณของ “การบังเกิดใหม่ด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์” 

พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่บุตรของ
พระองค์ (ยอห์น 15:26 กิจการ 2:38) และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงช่วยบุตรเหล่านั้นให้มีความเชื่อและฟื้นฟูวิญญาณจิตที่ตาย
ไปแล้วของเขาขึ้นมาใหม่ 

1 ยอห์น 5:5-8 เตือนเราว่า “ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่
เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นี่แหละคือผู้ที่ได้
เสด็จมาด้วยน้ำาและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำา
อย่างเดียว แต่ด้วยน้ำาและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็น
พยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง เพราะมีพยานอยู่
สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน มีพยานอยู่สาม
พยานในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ น้ำา และพระโลหิต และ
พยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน”

การพูดว่า “ผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยน้ำาและพระโลหิต” แสดง
ถึงการหลั่งโลหิตและความตายของพระเยซูพระวาทะผู้เสด็จ
มาเป็นมนุษย์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน ด้วยพระ
โลหิตของพระองค์เราจึงได้รับความรอด ด้วยเหตุนี้ “ผู้ที่ได้
เสด็จมาด้วยน้ำาและพระโลหิต” คือพระเยซูคริสต์และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกส่งมาให้เราหลังการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ของพระองค์เพื่อช่วยเราให้เชื่อในความจริงนั้น 

พระคัมภีร์บอกเราเช่นกันว่าคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า “ก็ชนะโลกแล้ว” และสิ่งนี้หมายถึงการ
ที่เราไม่ถูกเปรอะเปื้อนด้วยความเท็จด้วยการต่อสู้และเอาชนะ
ตัณหาของโลก พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ช่วยเราให้เชื่อ
อย่างมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ทรงช่วย
เราให้มีกำาลังที่จะเอาชนะโลกและวิถีของโลกด้วยเช่นกันด้วย
การทำาให้โลกรู้ถึงความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา 

เมื่อเรารู้จักธรรมชาติของความบาป เข้าใจความสำาคัญของ
การบรรลุถึงความชอบธรรม และเชื่อในการพิพากษาที่จะมา
ถึง เราจะได้รับการกระตุ้นให้ดำาเนินชีวิตตามความปรารถนา
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและ
เติมจิตใจให้เต็มด้วยความจริงด้วยการกำาจัดความบาปและ
ความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไปจากจิตใจของเราทุกวัน 

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พวกท่านจะสามารถ
เข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อท่านบังเกิดจากน้ำาและพระ
วิญญาณและมีพระวิญญาณเป็นผู้ให้กำาเนิดกับวิญญาณจิต
ภายในท่านแล้วเท่านั้น

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่

ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็น

อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้’” (ยอห์น 3:3)

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�”

ความรอดมีให้กับผู้คนที่บังเกิดด้วยน้ำาและพระวิญญาณเท่านั้น
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ผมเป็นแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จริงๆ 
แล้วผมเคยไม่เชื่อในพระเจ้า แต่เพราะผมกลัวว่าอาจมีชีวิต
หลังความตายผมจึงพยายามอย่างสุดกำาลังที่จะเป็นคนดี แต่
กระนั้นผมมักจะคิดถึงภาพที่เลวร้ายที่สุดในทุกสิ่งอยู่เสมอ 
ดังนั้นผมจึงวิตกกังวลอยู่เสมอและผมโกรธอยู่บ่อยๆ

วันหนึ่ง ผมอ่านพระคัมภีร์โดยบังเอิญที่อยู่บนโต๊ะ
ในโรงแรมซึ่งผมพักอยู่ในระหว่างการเดินทาง แต่ผมไม่
สามารถเข้าใจหลายส่วนของพระคัมภีร์ เมื่อผมอ่านพระ
คัมภีร์ผมสงสัยว่าทำาไมพระเจ้าจึงให้มีต้นไม้แห่งการรู้ดี
และรู้ชั ่วอยู่ในสวนเอเดนและทำาไมพระองค์จึงสร้างนรก คำา
ถามอื่นๆ มากมายผุดขึ้นมาและเป็นการยากที่ผมจะเชื่อใน
เนื้อหาของพระคัมภีร์ ผมถามเพื่อนของผมที่เป็นคริสเตียน
เกี่ยวกับคำาถามของผมแต่ไม่มีใครตอบผมได้ หนึ่งในคน
เหล่านั้นพูดแม้กระทั่งว่า “เชื่อเถอะน่า ถ้าคุณยังอยากรู้อยาก
เห็นอีกหลังจากนั้นก็ให้ไปถามคำาถามกับพระเจ้าในสวรรค์
ละกัน” 

ในเดือนสิงหาคมปี 2016 ดร.เดวิด ยู (เพื่อนของผมคน
หนึ่ง) พูดเกี่ยวกับพันธกิจและเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่ว
โลกของดร.แจร็อก ลีซึ่งพิสูจน์ฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าบน
พื้นฐานของข้อมูลทางการแพทย์ มิชชันนารีวอง ปิง ปิง 
(ภรรยาของท่าน) รับใช้ที่คริสตจักรมันมินสิงคโปร์ เธอ

มอบหนังสือ “สาส์นจากกางเขน” ให้กับผม หนังสือเล่มนี้
เป็นเหมือนการให้ความกระจ่างอย่างฉับพลันโดยไม่คาดคิด 
คำาถามที่ผมเคยมีพบคำาตอบอยู่ในหนังสือทั้งหมด 

ผมยังมองเห็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้รับการรักษาให้หาย
ผ่านคำาอธิษฐานของดร.ลี ความคิดฝ่ายเนื้อหนังของผมแตก
ออกเป็นชิ้นๆ และในที่สุดผมได้ต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็น
เจ้า การสำาแดงฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุด
ที่ผมเคยเห็นมาตลอดชีวิตของผม การอัศจรรย์ต่างๆ ในพระ
คัมภีร์ เช่น การที่พระเยซูทรงรักษาผู้ป่วยเมื่อสองพันปีที่แล้ว
ปรากฏอย่างแพร่หลายต่อหน้าต่อตาผม ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรง
เลือกดร.ลีและอนุญาตให้ท่านช่วยเราและผมเชื่อว่าคริสต
จักรมันมินเซ็นทรัลเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงเลือกเช่น
กัน 

ผมเป็นหมอ แต่บางครั้งผมรู้สึกทำาอะไรไม่ได้กับผู้ป่วย
บางคนเมื่อผมไม่สามารถบอกเขาได้ว่าอะไรคือต้นเหตุแห่ง
โรคของเขา แต่ตอนนี้ผมสามารถบอกได้เพราะผมเรียน
รู้ เกี ่ยวกับรากเหง้าของโรคผ่านคำาเทศนาของศิษยาภิบาล
อาวุโส ผมพูดกับผู้ป่วยเกี่ยวกับคำาพยานที่นำาเสนอในการ
ประชุมนานาชาติของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกเมื่อ
เขาต้องการความช่วยเหลือ ผมหนุนใจเขาว่า “อย่าสิ้นหวัง 
พระเจ้าจะช่วยคุณ” 

เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ยืนยันถึงกรณี
การรักษาโรคผ่านคำาอธิษฐานแห่งความเชื่อและพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์บนพื้นฐานของข้อมูลทางการแพทย์ คน
เหล่านี้เน้นว่าโรคต่างๆ เกิดจากเหตุผลฝ่ายวิญญาณเพื่อหมอ
จะสามารถช่วยผู้ป่วยของตนได้ดีขึ้น ผมประหลาดใจกับการ
อัศจรรย์ที่สำาแดงผ่านศิษยาภิบาลอาวุโส มีกรณีการรักษาโรค
ด้วยคำาอธิษฐานของท่านมากมายซึ่งรวมถึงโรคผื่นภูมิแพ้
ผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหาร โรค
หลอดเลือดสมอง อาการตาบอด อาการหูหนวก โรคระบบภูมิ
ต่อต้านตนเองผิดปกติ และโรคมะเร็งซึ่งไม่สามารถรักษาได้
ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ 

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี 2018 ผมเข้าร่วมค่ายภาคฤดู
ร้อนมันมินอีกเหมือนเมื่อปีที่แล้ว ผมเห็นหลายคนได้รับการ
รักษาจากโรคมากมายและมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ที่
ทำาให้อากาศในสถานที่จัดค่ายเย็นสบายอย่างเหมาะสมแม้จะ
มีการประกาศเตือนเรื่องคลื่นความร้อนทั่วประเทศก็ตาม ผม
ไม่เคยรู้จักสันติสุขและความสุขแบบนั้นมาก่อนเลย แต่ตอนนี้
ผมเต็มไปด้วยความหวังสำาหรับสวรรค์และผมมีความสุขมาก 
ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า ผมขอขอบคุณ
ศิษยาภิบาลอาวุโสที่ช่วยให้ผมรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตผม 

ัดร.ฮิว เหวย เยน (วัย 34 ปี) คริสตจักรมันมินสิงคโปร์ 

“ฤทธ ิอ์ ำานาจของพระเจา้คอืพระคณุอนัแสน
ช ืน่ใจท ีส่ดุท ีผ่มเคยม ปีระสบการณ”์

ฉันเกิดมาหูหนวก เมื่อฉันอายุเจ็ดขวบฉันเริ่มใส่
เครื่องช่วยฟังที่หูข้างขวาของฉันและเริ่มได้ยินเสียง
ผู้คน แต่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้ยิน เมื่อฉันอายุเก้าขวบ 
ฉันเริ่มไปโบสถ์และสัมผัสกับสันติสุขและความสุขเมื่อ
เรียนรู้ว่าสวรรค์มีอยู่จริง 

ในเดือนกรกฎาคมปี 2008 มีคนแนะนำาให้ฉันไป
ที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลพร้อมกับสามีของฉัน ฉัน
ประหลาดใจกับคำาเทศนาฝ่ายวิญญาณของศิษยาภิบาล
อาวุโสดร.แจร็อก ลีในหัวข้อ “สาส์นจากกางเขน” และ 
“ขนาดแห่งความเชื่อ” ศิษยาภิบาลจุงฮูน จิ (สามีของ
ฉัน) ได้รับพระคุณอย่างมากเช่นกันจากคำาเทศนาของ
ท่านและเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับคน
หูหนวกจำานวนมากในมาเลเซียผ่านระบบวีดีโอคอน
เฟอเรนออนไลน์ เมื่อคริสตจักรมันมินปีนังสำาหรับคนหู

หนวกถูกตั้งขึ้นในปี 2010 สามีของฉันเดินทางไปรับใช้
ที่คริสตจักรนั้น นับจากนั้นเขาได้เผยแพร่พันธกิจของ
มันมินกับคนหูหนวกจำานวนมากในประเทศต่างๆ เช่น 
ประเทศไทย เยอรมันนี และเดนมาร์ก 

เมื่อฉันได้ยินว่าสมาชิกจำานวนมากได้รับการรักษา
ด้วยคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโสและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อคนหูหนวก (ซึ่งรวมถึงสามีของฉัน) เริ่ม
ได้ยินด้วยคำาอธิษฐาน ฉันต้องการที่จะได้ยินและตื่น
เต้นมาก ในเวลาเดียวกันมีเสียงหึ่งเกิดขึ้นที่หูข้างขวา
ของฉันในเดือนธันวาคมปี 2017 และฉันไม่สามารถ
ใช้เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป จากนั้นฉันเริ่มมีใจร้อนรน 
เมื่อฉันสรรเสริญพระเจ้าในการประชุมของศูนย์การ
อธิษฐานดาเนียลฉันอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้า
พระองค์ต้องการได้ยินเสียงคำาสรรเสริญ” เมื่อค่ายภาค
ฤดูร้อนมันมินปี 2018 ใกล้เข้ามาฉันเริ่มมีใจร้อนรนมาก
ขึ้น ฉันต้องการให้หูของฉันเปิดออกและปรารถนาที่
จะช่วยสามีของฉันรับใช้สมาชิกที่หูหนวกด้วยการเป็น

ล่ามภาษามือ ฉันถวายการอธิษฐานและการอดอาหาร 
ในคืนแรกของค่าย ศจ.ซูจิน ลีอธิษฐานเผื่อผู้ป่วย

บนเวทีโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ศิษยาภิบาลอาวุโสอธิษฐาน
เจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ฉันรับเอาคำาอธิษฐาน
ของอาจารย์บ็อกนิม ลี (ประธานศูนย์การอธิษฐานมัน
มิน) ด้วยเช่นกัน เมื่อเธอวางผ้าเช็ดหน้าลงบนฉันและ
อธิษฐาน ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือฉัน
และฉันได้ยินเสียงดัง “ปัง” วันต่อมาฉันไม่ได้ใส่เครื่อง
ช่วยฟังแต่ฉันสามารถได้ยินเสียงคำาสรรเสริญผ่านทาง
หูข้างขวาของฉัน 

เวลานี้ฉันสามารถได้ยินเสียง ฉันมีความสุขมาก
และเต็มไปด้วยพระคุณ ตอนนี้ฉันถวายคำาอธิษฐาน
แห่งการขอบพระคุณแด่พระเจ้าด้วยน้ำาตา ฉัน
ขอบพระคุณและถวายสง่ าราศีแด่พระเจ้ าผู้ทรง
ทำาการในฉันด้วยฤทธิ์อำานาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่
ซึ่งสร้างเส้นประสาทที่ตายแล้วของฉันขึ้นใหม่
และทำาให้ฉันได้ยินเสียง

“ในท ีส่ดุ หขูา้งขวาของฉนักเ็ป ดิออก”
มัคนายิกาเฮจิน โช (วัย 49 ปี) คริสตจักรเขต 5 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล
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4 หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉันเกิดในครอบครัวคริสเตียนและไปโบสถ์ แต่ฉันไม่ได้
ดำาเนินชีวิตในความเชื่ออย่างถูกต้อง ฉันแต่งงานกับสามีของ
ฉันในปี 2006 เขาเป็นคริสเตียนและฉันรื้อฟื้นความสนใจ
ในชีวิตของตนขึ้นมาใหม่ในฐานะผู้เชื่อและอ่านพระคัมภีร์ 
ฉันอ่านหนังสือของดร.แจร็อก ลีเรื ่อง “สาส์นจากกางเขน” 
และ “สวรรค์” ที่แม่สามีของฉันมอบให้ฉันด้วยเช่นกัน ฉัน
ได้รับพระพรอย่างมากผ่านหนังสือเหล่านี้และหลังจากอ่าน
หนังสือแล้วฉันจะฟังคำาเทศนาของท่านจากเว็บไซด์ของค
ริสตจักร 

ในปี 2011 ฉันได้ติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์จี.ซี.
เอ็น.ที่บ้านและได้รับข้อมูลฝ่ายวิญญาณมากมายผ่านรายการ
ต่างๆ ของโทรทัศน์ช่องนี้ ฉันกับสามีเริ ่มเข้าร่วมการ
นมัสการรอบเย็นที่คริสตจักรมันมินนาโกยาเช่นกัน ในเวลา
นั้นสามีของฉันกำาลังประสบกับความเครียดทางอารมณ์ แต่
เขาเป็นอิสระจากสิ่งนั้นหลังจากรับเอาคำาอธิษฐานเผื่อผู้ป่วย
ของศิษยาภิบาลอาวุโส ฉันชื่นชมยินดีเช่นกันเพราะจากคำา
เทศนาต่างๆ ที่ฉันรับฟังฉันสามารถกำาจัดความชั่วต่างๆ ที่
ฉันสะสมไว้ในจิตใจทิ้งไปและเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น พวก
เราเต็มไปด้วยการขอบพระคุณ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตในความเชื่อของฉันเริ่มเป็นสิ่ง
ที่จำาเจและความเชื่อของฉันเริ่มอุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
ปี 2018 ฉันรู้สึกหนาวและปวดและมีอาการของถุงน้ำาดี
อักเสบ ก่อนหน้านี้ฉันเคยมีอาการถุงน้ำาดีอักเสบแต่ได้รับ

การรักษาให้หายด้วยคำาอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส แต่
ครั้งนี้อาการไม่ดีขึ้น เมื่ออาการนี้รุนแรงขึ้นฉันต้องเข้า
ห้องน้ำาทุกสามสิบนาทีไปจนถึงทุกชั่วโมง ในเวลานั้นฉัน
ได้ยินว่าการลงทะเบียนเข้าค่ายภาคฤดูร้อนมันมินสำาหรับ
สมาชิกจากต่างประเทศต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 
17 กรกฎาคมและฉันเริ่มกลับใจจากความเชื่อ
อุ่นๆ ของฉัน ฉันรื้อฟื้นจิตใจของตนขึ้นใหม่ 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม คุณแม่ของฉันหกล้ม
เนื่องจากภาวะเลือดออกในสมองและเข้ารับ
การผ่าตัด หลังการผ่าตัดเธอมีปัญหากับการ
ขยับขาซ้ายของเธอ ฉันเสียใจมากจนฉันต้อง
กลับใจแทนคุณแม่และทูลขอความเมตตาจาก
พระเจ้า จากนั้นพระองค์ทรงอวยพรคุณแม่ให้หายอ
ย่างรวดเร็ว 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมเธอเริ่มเดินได้ด้วยการพึ่ง
ไม้เท้าในระหว่างการทำากายภาพบำาบัด แต่การขยับ
ตัวของขาซ้ายของเธอเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากและ
เธอมีภาวะละเลยข้างเดียว (ซึ่งเป็นภาวะทางประสาท
จิตวิทยาที่ เมื่อมีความเสียหายต่อซีกสมองด้านหนึ่ง
ความบกพร่องในการใส่ใจและการรู้สึกตัวในอีกข้าง
หนึ่งของกายก็เกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่ความบกพร่องด้าน
การมองเห็นก็ตาม) เธอสามารถมองเห็นเพียงสามส่วน
ของการมองเห็นทั้งหมด 

เมื ่อวันที่ 25 กรกฎาคม ฉันส่งหัวข้ออธิษฐานของฉัน
แ ล ะ ข อ ง คุ ณ แ ม่ ข อ ง ฉั น ไ ป ยั ง ค ริ ส ต จั ก ร มั น มิ น

เซ็นทรัลเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยสำาหรับค่าย
ภาคฤดูร้อนมันมิน ทันทีที ่ฉันส่งหัวข้อไป สิ่ง
อัศจรรย์บางอย่างก็เกิดขึ้น ฉันรู ้สึกดีขึ ้นมาก วัน

ต่อมา คุณแม่ของฉันสามารถเดินได้โดย
ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเช่นกัน 

เมื ่อวันที่ 6 สิงหาคม ซึ่งเป็น
คืนแรกของการเข้าค่าย ฉันรับเอาคำา

อธิษฐานเผื่อผู ้ป่วย หลังจากการอธิษฐาน
ฉั น ไ ด้ รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ ห้ ห า ย ข า ด อ ย่ า ง

สมบูรณ์ ฉันไม่มีความเจ็บปวดและไม่มี
ปัญหาอีกเลย ฉันนอนหลับเหมือนเด็กทารก

ในตอนกลางคืน 
คุณแม่ของฉันที่อยู ่ ในญี่ปุ ่นดีขึ ้นอย่างมาก

เช่นกันเมื ่อเธอรับเอาคำาอธิษฐานในวันแรก เธอพูด
ว่าภาวะละเลยข้างเดียวดีขึ ้นไปถึงจุดที่เธอสามารถ

มองเห็นตัวเลขทุกตัวในนาฬิกาดิจิตอล ก่อนหน้า
นี้เธอมองเห็นแค่ครึ ่งเดียว ฉันมีความสุขมาก ฉัน
ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู ้ทรงรักษา
ฉันและทำาการในคุณแม่ของฉันแบบเหนือกาลเวลา
และสถานที่ ฉันขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวุโสอย่าง

มากเช่นกัน 

ในเดือนมีนาคมปี 2018 ผมรู ้สึกหนาวและปวดที ่ไหล่ซ้ายของ
ผม อาการปวดทำาให้ผมนอนไม่หลับทั ้งคืน ผมได้แต่ทนกับอาการ
นั ้นและคิดว่าเดี ๋ยวอาการก็ดีขึ ้น แต่ความหนาวและความปวด
รุนแรงขึ ้น ในต้นเดือนเมษายนผมไปยังโรงพยาบาลและทำาที.ซี.
สแกน หมอวินิจฉัยว่าผมมีอาการ “ข้อไหล่ติด” 

หมอฉีดยาให้ผมและผมกินยาเพื ่อบรรเทาอาการปวดและทำา
กายภาพบำาบัดเป็นเวลาหลายเดือน บางครั ้งดูเหมือนว่าจะดีขึ ้นแต่
อาการปวดกลับยืดเยื ้อ ผมไม่สามารถยกแขนซ้ายของผมหรือขยับ
แขนไปด้านหลังได้ 

ตอนนั ้นเองที ่ผมเริ ่มกลับใจจากการที ่ผมไม่ได้พึ ่งพิงพระเจ้า
และผมตัดสินใจที ่จะรับการรักษาด้วยความเชื ่อ ผมโยนยาทิ ้งไป
หมดและหยุดทำากายภาพบำาบัด ผมเพียงแต่พยายามที ่จะค้นหาและ
กลับใจจากสิ ่งต่างๆ ที ่ผมไม่ได้เชื ่อฟังตามพระคำาของพระเจ้า ผม
ต้องการรับเอาการรักษาด้วยฤทธิ ์อำานาจของพระเจ้าและด้วยใจ
ปรารถนาเช่นนั ้นผมได้ถวายการอธิษฐานในการประชุมอธิษฐาน
ของกลุ ่มดาเนียลและอดอาหารมื ้อเดียวจากวันที ่ 9 กรกฎาคมเป็น
มา 

ใ น ข ณ ะ ที ่ ม อ ง ห า แ น ว ท า ง ที ่ จ ะ ทำ า ใ ห้ พ ร ะ เ จ้ า พ อ พ ร ะ ทั ย 
“หนังสือพิมพ์มันมิน” เข้ามาในความคิดของผมและผมเริ ่มแจก
จ่ายหนังสือพิมพ์นี ้ก ับเพื ่อนบ้านเพื ่อเตรียมตัวเองให้พร้อมที ่จะ
รับเอาคำาตอบในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2018 ด้วยใจปรารถนา
อย่างมาก ผมได้รับการร้องขอให้เป็นอาสาสมัครในทีมล่วงหน้าที ่
เดินทางไปค่ายก่อนคนอื ่นเพื ่อเตรียมความพร้อมสำาหรับกิจกรรม
ต่างๆ ซึ ่งถึงการแข่งขันกีฬา ดังนั ้นผมจึงเชื ่อฟังและมีความสุข 

หลังจากการสัมมนาในวันที ่ 6 สิงหาคม เมื ่อศจ.ซูจิน ลี
อ ธิ ษ ฐ า น เ ผื ่ อ ผู ้ ป่ ว ย ด้ ว ย ผ้ า เ ช็ ด ห น้ า ที ่ ศ ิ ษ ย า ภิ บ า ล อ า วุ โ ส ไ ด้
อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ผมรับเอาการรักษานั ้นด้วย
ความเชื ่อ 

ในวินาทีนั ้น ไหล่ของผมรู ้สึกเย็นเหมือนกับผมวางแผ่นเจลให้
ความเย็นลงไปบนไหล่นั ้น ผมพยายามแกว่งแขนซ้ายของผมไปมา 
ผมไม่มีอาการปวดอีกเลย ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่
พระเจ้าผู ้ทรงรักษาอาการไหล่ติดของผมให้หายและขอบพระคุณ
องค์พระผู ้ เป็นเจ้าผู ้ทรงช่วยผมให้รอดด้วยความรักแห่งกางเขน 
ผมขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวุโสที ่ได้อธิษฐานเผื ่อผมอยู ่เสมอ 

คุณนาคากาวา เมกุมิ (วัย 37 ปี) คริสตจักรมันมินนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

มัคนายกแตโอ คิม (วัย 57 ปี) คริสตจักรเขต 31 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

“การอศัจรรยข์องพระเจา้เร ิม่เกดิข ึน้ทนัท หีลงัจากท ีพ่วกเรา 
ลงทะเบ ยีนเป น็ผ ู้ปว่ยส ำาหรบัคา่ยภาคฤดรูอ้น”

“หลงัจากผม ร ูส้ กึวา่ผมวางแผน่เจลใหค้วามเยน็ลงไป 
ผมไดร้บัการรกัษาใหห้ายจากภาวะขอ้ไหลต่ดิ”


