
ครสิตจกัรในสายสมัพนัธค์อือะไร 
 

“คริสตจกัรในสายสัมพนัธ์” คืออะไร  ท่านอาจจะไดย้นิค าๆน้ีท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล กบัคริสตจกัรอ่ืนๆทัว่โลก ท่านอาจจะมีค าถามในใจเก่ียวกบั
ความหมายของค าน้ี ในขณะท่ีท่านอธิษฐานและถามพระเจา้ส าหรับทิศทางท่ีมาจากสวรรค ์เพื่อท่ีจะดูวา่
ท่านควรจะเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวน้ีของพระเจา้หรือไม่นั้น ผมอยากขออนุญาติอธิบายใหท้่านทราบ
ถึงความหมายของค าวา่ “คริสตจกัรในสายสัมพนัธ์” 

ก่อนอ่ืน ผมจะขอเล่าอยา่งสั้นๆเก่ียวกบัภูมิหลงัหรือพื้นฐานชีวติของผมก่อน ผมมาจากพื้นฐาน
ความเช่ือในพุทธศาสนามาก่อน ผมไดย้นิเร่ืองราวเก่ียวกบัข่าวประเสริฐเม่ือผมยงัเป็นเด็กและในปี 1981 
ผมไดม้อบชีวติใหก้บัองคพ์ระเยซู ผมไดถู้กฝึกฝนและไดรั้บการสอนเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้และ
ในการรับใชโ้ดยผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีเป็นมิชชนันารีชาวอเมริกนัของคณะแบพ๊ติสทคื์อ อาจารยแ์ดน และ
อาจารยแ์ฟน คอ๊บ (Dan and Fan Cobb) ท่านทั้งสองเป็นผูดู้แลฝ่ายวญิญาณคู่แรกของผมและอาจารยด์า 
ท่านเป็นเหมือนคุณพอ่คุณแม่ฝ่ายวญิญาณของเราทั้งสอง ท่านอบรมสั่งสอนผมและฝึกฝนผมในการ
ดูแลคริสตจกัรทอ้งถ่ินในภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ผมรักและเคารพท่านในฐานะท่ีเป็นผูดู้แล
ฝ่ายวญิญาณของผม  ในปี 1983 ผมไดรั้บบพัติศมาในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และเร่ิมเรียนรู้หลกัการของ
พระวจนะเร่ืองเก่ียวกบัตั้งคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และการสร้างสาวกโดยการรับใชข้องอคัรทูตในประเทศ
ไทย  ผูรั้บใชก้ลุ่มน้ีฝึกฝนศิษยาภิบาลมากมาย และก่อตั้งคริสตจกัรหลายร้อยคริสตจกัรในประเทศไทย
และในหลายๆแห่งในโลก ผมไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความจริงฝ่ายวญิญาณของพระเจา้มากมายท่ีเก่ียวกบัการ
รับใชพ้ระเจา้ และสร้างอาณาจกัรของพระองคจ์ากอคัรทูตท่านน้ี ท่านเป็นเหมือนพอ่ฝ่ายวญิญาณคนท่ี
สองของผม ผมฟังค าสอนทุกชุดจากท่าน ศึกษาหนงัสือทุกเล่มท่ีท่านเขียนและไดร่้วมการสัมมนา
ของศิษยาภิบาลเป็นเวลาหลายปี ผมไดเ้รียนรู้มากมายในขณะท่ีผมก่อตั้งคริสตจกัรแห่งแรกนอกประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มคริสตจกัรน้ี และคริสตจกัรน้ีขณะน้ีมีช่ือวา่ คริสตจกัร นิวโฮปอินเตอร์
เนชัน่แนล 

พระเจา้ทรงเรียกผมใหเ้ร่ิมตน้สร้างคริสตจกัรนิวโฮป ในเมือง ซีแอต๊เต้ิล ในปี 1988 ในขณะนั้น ผม
ไดเ้รียนรู้หลกัการในการรับใชพ้ระเจา้หลายประการจากผูน้ าในคณะของอคัรทูตน้ี และผมช่วยก่อตั้ง
คริสตจกัรและดูแลอีกหลายคริสตจกัรในประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่ึงคริสตจกัรในเมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น ในเวลาเดียวกนันั้น อธิการบดีของโรงเรียนพระคริสตธรรมท่านหน่ึงในเมืองซีแอต๊เต้ิลได้
ช่วยดูแลผมในฐานะพอ่ฝ่ายวญิญาณดว้ยเช่นกนั ในช่วงเวลาแห่งการรับใชใ้นเวลานั้น ผมเร่ิมเหน่ือยลา้
และรู้สึกแหง้ในฝ่ายวญิญาณ ผมเร่ิมร้องเรียกหาพระเจา้ส าหรับค าตอบ ในปี 1995-1996 พระเจา้เร่ิมน า
ผมใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผมเร่ิมท่ีจะไปเขา้ร่วมสัมมนาในท่ีต่างๆ 
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เพื่อท่ีจะแสวงหาประสบการณ์ส่วนตวักบัองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในปี 1997 ผมไดพ้บกบัไฟของพระ
เจา้ในการประชุมของนกัประกาศข่าวประเสริฐช่ือ อาจารย ์ร็อดน่ี ฮาวาร์ด บราวน์  ชีวติส่วนตวัและชีวติ
การรับใชข้องผมไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง และชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของผมไดรั้บการร้ือฟ้ืนใหม่ 
จากปี 1997 ถึง ปี 2004 พระเจา้ไดท้รงน าผมใหเ้รียนรู้สัจจธรรมเร่ืองเก่ียวกบัไฟของพระเจา้อยูเ่สมอๆ 
และเรียนรู้เร่ืองการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิดว้ย ในช่วงนั้นท่ีผมก าลงัเรียนรู้เร่ืองไฟแห่งพระ
วญิญาณและมีประสบการณ์กบัพระองคม์ากข้ึน ผมก็ยงัคงปฏิบติัและน าไปใชใ้นส่ิงท่ีผมไดเ้รียนมา
เก่ียวกบัการเทศนาสั่งสอนและสร้างสาวกในคริสตจกัร และการรับใชพ้ระเจา้ในฐานะของการเป็นครู
และศิษยาภิบาลของคริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล 

ในปี ค.ศ. 2004 พระเจา้ไดท้รงเจิมผมอยา่งอศัจรรยใ์หมี้ของประทานการสอน การเทศนา ไฟของ
พระองคเ์ทลงบนผม ทรงแตะล้ินของผม และ ตรัสกบัผมใหอ้ดัค าสอนลงซีดี และท าเป็นไฟล ์เอม็พีสาม 
พระองคท์รงบอกผมใหแ้จกซีดีออกไปและไม่ใหข้าย พระเจา้ส่งผมไปยงัประเทศไทย และเผยแพร่
เก่ียวกบัไฟของพระเจา้และใหค้วามรู้แก่คริสเตียนไทยเก่ียวกบัการจ าเป็นของการฟ้ืนฟูฝ่ายวญิญาณ ค า
สอนจากคริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล ไดรั้บการยอมรับจากคริสเตียนไทยทัว่ทั้งประเทศ ผมถูก
ส่งไปประเทศไทย 4 คร้ังต่อปีเพื่อท่ีจะน าการประชุมฟ้ืนฟู  จิตวญิญาณของคนมากมายไดรั้บความรอด
และผูเ้ช่ือหลายท่านไดรั้บการฟ้ืนใจ ในขณะน้ี พระเจา้ไดใ้ชผ้มในการเป็นครู ศิษยาภิบาล และ ผูน้ าการ
ฟ้ืนฟ ู

เม่ือผูเ้ช่ือในประเทศไทยหลายคนไดรั้บการสัมผสัจากไฟของพระเจา้และถูกเร้าใจในฝ่ายวญิญาณ 
หลายคนตอ้งการท่ีจะเร่ิมคริสตจกัรทอ้งถ่ินในเมืองของตน พวกเขาขอร้องใหผ้มช่วยและฝึกฝนเขาใน
การสร้างคริสตจกัรทอ้งถ่ิน หลายคริสตจกัรไดถู้กก่อตั้งข้ึน เร่ิมจากปี 2004 และในปัจจุบนัน้ียงัคงมี
หลายกลุ่มเขา้มาร่วมเพิ่มข้ึนในทุกๆสามเดือน หลายคริสตจกัรไดถู้กก่อตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนันี 
ในขณะท่ีค าสอนเก่ียวกบัการจ าเป็นของการรับไฟ เพื่อการฟ้ืนฟูฝ่ายวญิญาณก็ไดแ้พร่ไปในหลายแห่ง 
ศิษยาภิบาลผูน้ ารุ่นใหม่เหล่าน้ีตอ้งการการปกคลุมฝ่ายจิตวญิญาณ การฝึกฝน ค าสอน และค าช้ีแนะ 
ดงันั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงถือวา่ผมและอาจารยด์าเป็นพอ่แม่ฝ่ายวญิญาณของพวกเขา  บางคนเรียกผมกบั
อาจารยด์าวา่ เป็น อาจารยพ์อ่ และอาจารยแ์ม่ ซ่ึงอาจจะไม่เห็นอยา่งน้ีบ่อยนกั แต่ก็เป็นท่ีคุน้เคยส าหรับ
วฒันธรรมไทย  ในเวลาน้ี ผมท าหนา้ท่ีเป็นอคัรทูตท่ีถูกส่งออกไปสร้างคริสตจกัรต่างๆ อบรมศิษยาภิ
บาลผูน้ า และแพร่ไฟของพระเจา้ คริสตจกัรเหล่าน้ี จึงถูกเรียกวา่เป็น “คริสตจกัรในสายสัมพนัธ์” 

ตอนน้ีผมจะอธิบายวา่ “คริสตจกัรในสายสัมพนัธ์” มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผมและอาจารยด์า 
และคริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงเป็นคริสตจกัรท่ีเราดูแลอยา่งไร 
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1. คริสตจกัรทอ้งถ่ินทุกคริสตจกัรมีความเป็นอิสระ และมีอ านาจในการตดัสินใจของตนเอง 
คริสตจกัรเป็นขององคพ์ระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะของคริสตจกัรทัว่โลก และของพระกายของ
พระองค ์ในอีกความหมายหน่ึงคือ คริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนลและอาจารยว์รุณไม่ได้
เป็นเจา้ของคริสตจกัรใดๆทั้งส้ิน ทุกคริสตจกัรเป็นขององคพ์ระเยซูและใหก้ารหรือรายงานต่อ
พระองคเ์พียงผูเ้ดียว ผมและอาจารยด์าและคริสตจกัรนิวโฮป ถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน
และเป็นพระพรใหก้บัคริสตจกัรในสายสัมพนัธ์ เราจะไม่เขา้ไปแทรกแซงการด าเนินการ
ภายในหรือการตดัสินใจของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เช่น การตดัสินใจเร่ืองการเงินของคริสตจกัร  
เราหนุนใจใหทุ้กคริสตจกัรมีกลุ่มผูป้กครองท่ีมีความเติบโตฝ่ายวญิญาณ ท่ีน าโดยศิษยาภิบาล
อาวโุส พวกเขาเป็นผูเ้ล้ียงแกะในคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีพระเจา้แต่งตั้งข้ึนดูแลฝงูแกะของพระองค ์
แต่ถา้หากผูน้ าในแต่ละคริสตจกัรตอ้งการขอค าแนะน าจากเรา โดยเฉพาะในเร่ืองการตดัสินใจ
ท่ีส าคญัเม่ือคริสตจกัรยงัเพิ่งเร่ิมตน้ เช่น เราควรแต่งตั้งใครเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
น่ีเป็นส่ิงท่ีเราเห็นในพนัธกิจอคัรทูตของอาจารยเ์ปาโล และบารนาบสั (กจิการ 14:23) 
คริสตจกัรแต่ละแห่งสามารถตั้งช่ือของตนเองตามการทรงน าขององคพ์ระเยซู ทุกคริสตจกัรใน
สายสัมพนัธ์ไม่จ  าเป็นตอ้งใชช่ื้อเดียวกนัเพราะเราไม่ใช่เป็นนิกาย แต่ละคริสตจกัรเป็นเหมือน
หน่ึงครอบครัว 

2. ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งคริสตจกัรในสายสัมพนัธ์ และความสัมพนัธ์ของแต่ละคริสตจกัรกบั
คริสตจกัรนิวโฮป ควรไดรั้บการแต่งตั้งหรือน าใหเ้กิดข้ึนโดยองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระ
เจา้ ไม่ใช่โดยการควบคุมหรือการใชเ้ล่ห์เหล่ียมของมนุษย ์ หรือการเมืองในคริสตจกัร 
ความสัมพนัธ์ของท่านกบัผมควรเป็นการผกูพนักนัดว้ยหวัใจ ไม่ใช่เพราะโครงสร้างล าดบัขั้น
ในองคก์ารของนิกาย ยกตวัอยา่งเช่น คริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนลจะไม่แต่งตั้ง
ผูอ้  านวยการในภูมิภาคท่ี จะเขา้ไปสั่งการควบคุมเหนือคริสตจกัรต่างๆ เพราะช่ือน าหนา้หรือ
ต าแหน่ง เม่ือเราศึกษาพระคมัภีร์ เราจะเห็นความสัมพนัธ์แบบน้ีระหวา่งอาจารยเ์ปาโลและ
คริสตจกัรต่างๆท่ีท่านดูแล ท่านไม่ไดใ้ชเ้ล่ห์เหล่ียมหรือเอาช่ือหรือต าแหน่งไปมีอิทธิพลต่อ
คริสตจกัรอ่ืนๆ แต่ท่านมีชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งต่อพวกเขาและเสียสละตนเองเพื่อพวกเขาใน
ฐานะของการเป็นพอ่ฝ่ายวญิญาณ (1 โครินธ์ 4:14-15) 

3. เก่ียวกบัเร่ืองของการเงิน เราไม่เคยเรียกร้องใหค้ริสตจกัรต่างๆถวายเงินสิบลด หรือถวายพิเศษ
ใหก้บัเรา ถา้หากคริสตจกัรใดท่ีไม่ความประสงคเ์ช่นนั้น ส่ิงนั้นเป็นการตดัสินใจอยา่งอิสระ
ของคริสตจกัรเอง  เราเป็นเหมือนพอ่แม่ท่ีคอยรับใช ้ อวยพร และให ้ (2 โครินธ์ 12:14-15) 
อยา่งไรก็ตาม ใหเ้ราระลึกอยูเ่สมอวา่ เป็นพระพรในการท่ีเราให ้มากกวา่ การท่ีเรารับ 
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4. ศิษยาภิบาลอาวโุสหรือ ผูน้ าท่ีก่อตั้งคริสตจกัรควรยอมอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจฝ่ายวญิญาณของ
อาจารยว์รุณและอาจารยด์า การยอมอยูใ่นภายใตสิ้ทธิอ านาจจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อตวัของ
ท่านเอง เพราะท่านจะไดรั้บการปกคลุมฝ่ายวญิญาณใหพ้น้จากการท าร้ายของผมีารซาตานและ
ท่านจะไดรั้บการอบรมสั่งสอนและการตกัเตือน  ผมและอาจารยด์ามีประสบการณ์มากในการ
ดูแลคน ฝึกฝน สั่งสอน ก่อตั้งคริสตจกัรทอ้งถ่ินหลายแห่ง และการท าพนัธกิจในไฟของพระ
เจา้ เราสามารถช่วยศิษยาภิบาลใหม่ใหรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อหลีกเล่ียงการ
เกิดความผดิพลาดท่ีไม่จ  าเป็นในพนัธกิจของท่าน องคพ์ระเยซูส่งอคัรทูตมาเพื่อเป็นของขวญั
ใหก้บัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (เอเฟซสั 4:10-13) ท่านจะไม่สามารถเรียนรู้จากเราหากท่านไม่เคารพ
และใหเ้กียรติฐานะต าแหน่ง และการเจิมของเราท่ีพระเจา้ทรงประทานให ้  แทนท่ีจะใชเ้วลา
หลายปีในการคน้พบวา่จะรับใชอ้ยา่งไรใหเ้กิดผล และพยายามสร้างคริสตจกัรดว้ยตนเอง ท่าน
สามารถเรียนรู้จากพอ่แม่ฝ่ายวญิญาณ และน่ีเป็นวธีิการท่ีพระเจา้ใชอ้าจารยเ์ปาโลในคริสตจกัร
ในยคุแรกมิใช่หรือ? 

5. คริสตจกัรในสายสัมพนัธ์ทุกคริสตจกัรควรเห็นดว้ยกบัค าสอนและหลกัขอ้เช่ือท่ีพระเจา้ทรง
เมตตาประทานใหแ้ก่ผม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าสอนเร่ืองไฟของพระเจา้ซ่ึงเป็นพนัธกิจหลกัท่ี
พระเจา้ทรงเรียกใหผ้มน าไปสู่พี่นอ้ง  ศิษยาภิบาลทุกคนควรมีท่าทีแห่งการกระหายหิวและ
ตอ้นรับไฟของพระเจา้ ถา้ศิษยาภิบาลเคล่ือนไปในไฟของพระเจา้ไม่เป็น ผมก็เขา้ใจนะครับ 
เพราะผมเองก็ใชเ้วลานานพอควรท่ีจะเขา้ใจเร่ืองไฟและเรียนรู้ในการเคล่ือนไปกบัไฟของพระ
เจา้ แต่วา่ท่านควรหิวกระหายไฟของพระเจา้และยนิยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมีอิสระใน
การท างานในคริสตจกัรของพระองค ์ ผมอยากจะแนะน าอยา่งยิง่วา่ผูน้  าและศิษยาภิบาลทุกคน
ตอ้งฟังค าสอนและศึกษาบทเรียนท่ีพระเจา้มอบผา่นทางผม ใหแ้ก่ท่านและคริสตจกัรท่ีท่าน
ดูแล โดยเฉพาะความจริงเร่ืองเก่ียวกบัการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระราชกิจของพระ
วญิญาณเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ยวดต่อคนของพระเจา้ พระองคท์รงปรารถนาท่ีจะสร้างเจา้สาวท่ี
เตม็ไปดว้ยพระสิริ และไฟของพระเจา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งช าระลา้งคนของพระเจา้จากความบาป 
และประทานก าลงัฤทธ์ิเดชแก่พวกเขา เพื่อท่ีจะเก็บเก่ียวฝ่ายวญิญาณน าคนมาถึงความรอดก่อน
พระเยซูเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง บทเรียนท่ีคริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนลไดท้  าข้ึนมา ถูก
ออกแบบมาเพื่อสร้างคริสตจกัรใหเ้ป็นเจา้สาวท่ีบริสุทธ์ิขององคพ์ระเยซูคริสต ์  มีเหตุผลส าคญั
หลายประการส าหรับการผกูพนัตวัร่วมกนัในปฎิบติัตามหลกัการทางพระคมัภีร์ และหลกัของ
เช่ือท่ีท่านเรียนรู้ การผกูพนัตวัน้ีจะท าใหเ้ราสร้างความสามคัคีในระหวา่งศิษยาภิบาลและผูน้ า
ต่างๆ เป้าหมายหลกัท่ีพระเจา้ทรงเรียกผมใหช่้วยเหลือผูน้ าคริสตจกัรก็คือการสร้างชีวติของ
ผูน้ าและศิษยาภิบาลก่อน เพราะวา่คนเหล่าน้ีจะเป็นคนท่ีมีผลกระทบต่อสมาชิกทั้งหลาย 
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สดุดี 133:1-3  ดูเถิด เป็นการดีและน่าช่ืนใจมากสักเท่าใด ท่ีพี่นอ้งอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดียว 2เหมือนน ้ามนัประเสริฐอยูบ่นศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอา
โรน ไหลลงมาบนคอเส้ือของท่าน 3เหมือนน ้าคา้งของภูเขาเฮอร์โมน ซ่ึงตกลงบนเทือกเขาศิ
โยน เพราะวา่พระยาเวห์ทรงบญัชาพระพรท่ีนัน่ คือชีวติยนืยาวเป็นนิตย ์
 
อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปดว้ยกนัไดห้รือ นอกจากทั้งสองจะไดต้กลงกนัไวก่้อน ? 
 

ถา้เราตอ้งการท างานร่วมกนัเพื่อน าข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซู ความจริงของสวรรค ์ ความ
รักของพระเจา้ และไฟแห่งการฟ้ืนฟู ไปยงัชนชาติของเราและทัว่โลก เราตอ้งเห็นดว้ยกนั พระ
เจา้ทรงอวยพระพรคนของพระองคเ์ม่ือพวกเขาอยูร่่วมกนัดว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

 
6. หากท่านไม่ตอ้งการอยูใ่นคริสตจกัรในสายสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล 

ท่านสามารถท าไดทุ้กเม่ือ เรายงัคงเป็นเพื่อนและพี่นอ้งในพระคริสต ์ผมและอาจารยด์ายงัคงรัก
ท่านและอธิษฐานเผือ่ท่าน เน่ืองจากวา่ผมมีเวลาและมีทรัพยากรในชีวติท่ีจ  ากดั ผมจ าเป็นตอ้ง
ใหล้ าดบัความส าคญัเก่ียวกบัเวลาและก าลงัของผมในการช่วยเหลือผูท่ี้ผกูพนัตวัก่อน เพื่อท่ีเรา
จะสามารถเคล่ือนไปดว้ยกนัในความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว ไม่ใช่เพราะวา่ผมชอบบางคนมากกวา่
บางคน แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสัตยซ่ื์อของผมต่อการทรงเรียกท่ีพระเจา้มีต่อผม ดงันั้นเอง 
ผมจึงไม่สามารถจะเป็นแขกรับเชิญไปเทศน์ได ้ นอกจากถา้พระเจา้ทรงบอกใหผ้มไป พระองค์
ไดท้รงเรียกผมรับใชแ้ละใหเ้วลาแก่ผูท่ี้ผกูพนัตวัของเขาเป็นลูกฝ่ายจิตวญิญาณของผมก่อน 

7. ผมจะพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะกลบัมายงัประเทศของท่าน และพบท่านในการประชุมฟ้ืนฟู 
บ่อยคร้ังเท่าท่ีจะเป็นได ้เพื่อจะหนุนใจท่าน ไดฟั้งเร่ืองราวท่ีพระเจา้ไดท้รงท าผา่นชีวติของท่าน 
และส่งผา่นส่งท่ีดีจากสวรรคม์ายงัท่าน ในโรม 1:11 ท่านอาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เพราะขา้พเจา้
ปรารถนาท่ีจะไดพ้บท่าน เพื่อจะไดน้ าของประทานฝ่ายจิตวญิญาณมาใหแ้ละเพื่อเสริมก าลงั
ท่าน” 

8. ผมจะส่งบทเรียน โดยไฟลท่ี์อดัเป็น MP3 และ ท่ีเป็น PDF ส าหรับการศึกษาท่ีต่อเน่ือง 
คริสตจกัรนิวโฮป อินเตอร์เนชัน่แนล จะอธิษฐานเผือ่ท่านและช่วยท่านดว้ยความรักท่ีไม่มี
เง่ือนไข 

9. ผมจะปฏิบติัต่อท่านในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของผม 
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1 เธสะโลนิกา 2:10-12 ท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจา้ก็ทรงเป็นพยานดว้ยวา่เราไดป้ระพฤติ
ตวับริสุทธ์ิ เท่ียงธรรม และปราศจากขอ้ต าหนิในหมู่พวกท่านท่ีเช่ือ 11ดงัท่ีท่านรู้แลว้วา่ การ
วางตวัของเราก็เหมือนบิดาท าต่อบุตร 12 คือเตือนสติ หนุนใจและก าชบัใหท้่านด าเนินชีวติอยา่ง
เหมาะสมต่อพระเจา้ ผูท้รงเรียกท่านใหเ้ขา้มาในแผน่ดินและในพระสิริของพระองค ์

 

ผมอธิษฐานขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน าท่านในแผนการอนัสมบูรณ์ของพระองค ์ ผมผกูพนัตน
อยา่งยิง่กบัองคพ์ระเยซู กบัพระค าและไฟของพระเจา้ (พระวญิญาณบริสุทธ์ิ) พระเจา้ทรงเรียกผมให้
เตรียมคริสตจกัรท่ีจะเป็นเจา้สาวท่ีบริสุทธ์ิและงดงามของพระองค ์ เราไม่สามารถเป็นเจา้สาวท่ีบริสุทธ์ิ
และงดงามไดโ้ดยปราศจากการช าระลา้งโดยพระค าและการช าระใหบ้ริสุทธ์ิของไฟอนับริสุทธ์ิของพระ
เจา้ ใหเ้ราร่วมมือร่วมใจกนัท าใหพ้ระองคท์รงพอพระทยั คือน าดวงวญิญาณมาหาพระเจา้ สร้างสาวก 
สร้างคริสตจกัรของพระเจา้ เตรียมคริสตจกัรของพระองคเ์ป็นเจา้สาวท่ีบริสุทธ์ิ อาเมน 

อาจารยด์า และผมรักพี่นอ้งมากนะครับ 

 
อาจารย ์นายแพทย ์วรุณ เลาหประสิทธ์ิ 


