พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ © Revive Israel Ministries

Turning Point : จุดหักเห

ในปี 2014-2015 นั้นแสดงถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญ อย่างที่ระบุกันหลายแห่งว่า
เป็นปี “ชีมิตา” ในปฏิทินฮีบรู สัปดาห์นี้นับเป็นการครบรอบ 70 ปีแห่งการประกาศ
อิสรภาพแห่งเอาชวิชซ์ ค่ายกักกันในโปแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กราโกว ประมาณ
การณ์ว่าตั้งแต่ปี 1942-1945 ชาวยิว 1.1 ล้าน ถูกสังหารโดยนาซี ณ ที่นั่น (รวมถึงหลาย
คนในครอบครัวของรุ่น ทวดผมด้วย) ในวันที่ 27 มกราคม กลุ่มโซเวียตเข้ามาที่เอาชวิชซ์
และปลดปล่อยนักโทษ 7,000 ให้เป็นไท ในสภาพที่ทุกคนหิวโหยและหนาวสั่น
ไม่เพียงแต่การได้รับอิสรภาพที่เอาชวิชซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ใกล้สิ้นสุดลง
รวมถึงการการต่อสู้ในตะวันออกกลางและแถบแป ซิฟิก มันเป็นช่วงเวลา 70 ปีสุดท้ายที่มี
ความสาคัญสาหรับญี่ปุ่นและประเทศรอบข้างเช่นกัน
เลข 70 ปี ในพระคัมภีร์ให้คาอธิบายไว้ว่า เป็นช่วงเวลาแห่งการทาให้คา
พยากรณ์ในประวัติศาสตร์สาเร็จและการลงโทษ (ยรม.25:11 ดนล. 9:24) ช่วงเวลา 70
ปี นั้นเชื่อมโยงถึง แนวคิด “การมาถึงของบาปแห่งบรรพบุรุษ ” (อพย. 20:5) และช่วง
ชีวิตที่ 70 ปี (สดด. 90:10) บวกลบไม่เกิน 70 ปี นั้นเป็นวงรอบที่เสร็จสมบูรณ์ที่คนรุ่น
หนึ่งให้กาเนิดคนอีกรุ่นหนึ่งออกมาและ คนรุ่นเก่าตายไป วันนี้พยานคนสุดท้ายที่เคยผ่าน
สงครามโลกครั้งที่สองกาลังตายหมดรุ่น ไป คนรุ่นปัจจุบันจึงมีอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์นั้นเพียงน้อยนิด
ตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง จึงมีการเปลี่ยนแปลง “มโนภาพ” ในการ
ทาลายล้างชาวยิว จากนาซี จนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้กลายเป็นมุสลิมหัวรุนแรงในทุกวันนี้
ในช่วงปี 2014-2015 นี้ เราได้เห็นการประกาศตัวของไอซิส (ISIS) หรือรัฐอิสลาม นี่เป็น
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมุมมองของโลกมุสลิม กลุ่มผู้ก่อการร้ายจากฮามาส ถึงเฮ
สบอลลาห์ และอัลกออิดะห์ ตั้งตารอคอยการก่อตั้งใหม่ของคาลิเฟต (จักรวรรดิอิสลาม
สากล) แต่ยังไม่เห็นพวกเขาเป็นจักรวรรดิในตอนนี้ ไอซิสได้ประกาศว่า ประเทศคาลิเฟท
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ยุโรปและสหประชาชาติดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจเพียงน้อยนิดถึงอันตรายที่เข้า
มาใกล้แค่เอื้อมมือ ในเวลานี้ 70 ปีมาแล้วหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มันแค่เพียงหนึ่งชน

ชาติ “อิสราเอล” ที่พูดอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับการคุกคามของอิสลามหัวรุนแรงในชั่ว
อายุรุ่นเรา และมีเพียงผู้แทนจากอิสราเอลที่อ้างถึงข้อความในไบเบิลในการประชุมใหญ่
ของสหประชาชาติ
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพระกายของพระ
คริสต์ จานวนคริสเตียนผู้เชื่อส่ วนใหญ่อยู่ที่เอเชีย ไม่ใช่ในฝั่งตะวันตก การตื่นขึ้นของ
คริสตจักรในเอเชียเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วง
2,000 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศที่ถูกรื้อฟื้น
อย่างอิสราเอล ค่อยๆเติบโตและเพิ่มขึ้น การรื้ อฟื้นทางจิตวิญญาณของอิสราเอลก็เป็น
ตัวอย่างในการสลับกันในเรื่องการพยากรณ์ที่สาคัญๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เมื่อ
ศตวรรษแรก

มรดก

โดย พอล วิลเบอร์

มรดก คือคาที่ยิ่งใหญ่สาหรับผมในฤดูกาลนี้ สิ่งที่เรากาลังสร้าง คนที่เรากาลัง
ร่วมสร้างไปด้วยกัน เรากาลังทิ้งที่สร้างไว้ให้ใคร ? “มรดก” หมายถึงการคิดถึงคนรุ่น
ต่อไป นอกเหนือจากคิดแค่ตัวเราเอง คือการนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับรุ่นลูก รุ่นหลานมากกว่า
แค่ตัวฉันเอง การคิดไปข้างหน้านั่นเอง ความสาเร็จจะรับประกันได้เมื่อเราสร้างบ้านที่
หลังที่ใช่ ด้วยผู้สร้างที่ถูกคน และวัสดุที่ถูกต้อง; การเจิม ความดีเลิศ ฤทธานุภาพ ความ
ถูกต้อง ความสัตย์ซื่อ และความรัก ซาโลมอนได้ดาเนินตามทางนี้ “ถ้าพระเจ้ามิได้ทรง
สร้างบ้าน คนงานก็เหนื่ อยเปล่า (สดด. 127:1)”
ผมอยากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่มีความสาคัญ มันดูเหมือนว่าเราได้ยึด
ครองมันไว้แล้วจริงๆ ตอนนี้ (ใช่แล้ว ผมกาลังพูดถึงช่วงยุคเบบี้บูม ผู้เกิดในช่วงยุค
1946-64) สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เป็นผลแห่งการอธิษฐาน การวางแผน สติปัญญา การ
เปิดเผยสาแดง และความสามารถที่จะส่งต่อไม้ผลัดให้คนรุ่นถัดไป ผมอยากจะพบว่า
ตนเองเป็นคนที่สัตย์ซื่อ อยากเป็นผู้หนึ่งที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่อาณาจักร และ
เพื่อชนอีกรุ่นที่กาลังเกิดขึ้น ผมอยากให้ถ้อยคาของอิสยาห์ได้เกิดขึ้นในตลอดชีวิตของ
ผม “พระวิญญาณของเราอยู่เหนือเจ้า และถ้อยคาของเราที่ใส่ลงในปากเจ้า จะไม่ห่าง
เหินไปจากปากของเจ้า หรือปากของลูกหลานของเจ้า หรือปากของเหลนเจ้า ...จากนี้
และสืบต่อไปเป็นนิตย์ ” มรดกของเราจะมั่นคง เมื่อพระองค์ทรงเป็นมรดกของเรา !

สัมผัสพระเยชูวา

ในวิดีโอนี้ อาเชอร์ได้พูดถึงวิกฤตในเรื่องความเชื่อ ที่จะปลดปล่อยการรักษา ไม่
เพียงแต่เราเอง แต่รวมถึงบรรดาประชาชาติด้วย ชมวิดีโอ

คาขอเพื่อการอธิษฐานเผื่อ
เชค รีพับลิก – ทัล รูเบน หนึ่งในผู้นาพันธกิจรีไวฟ์ อิสราเอล ตอนนี้เขาอยู่ที่เชค รีพับ
ลิก (มกราคม 20-27) และได้ไปเทศน์ในหลายการประชุมในเขตออสตราวา โปรด
อธิษฐานเพื่อพระคุณ กาลัง เพื่อเขาปรนนิบัติ และอธิษฐานเพื่อภรรยาของเขาและลูกๆ
ทั้ง 4คนที่บ้านด้วย

ฟิลิปปินส์- สัปดาห์นี้ มีรายงานว่าพระสันตะปาปา หรือโป๊บฟรานซิสนาผู้เชื่อ 6 ล้าน
คนเข้าร่วมพิธีมิสซา กลุ่มอีแวนเจลิคอลในพื้นที่ดังกล่าวได้มีความเห็นที่แตกต่างกัน
บ้างชื่นชมที่มีการแพร่ขยายของความเชื่อในพระเยชูวา และพระคาแห่งความรักที่โป๊บฟ
รานซิสได้แบ่งปัน ในขณะที่บางส่วนเกิดตระหนั กถึงอิทธิพลที่อันตารายของศาสนจักร
คาทอลิก โปรดอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขตแบ่งดินแดนทางตอนเหนือ – อิสราเอลได้ย้ายไอรอนโดม เครื่องดักจับการ
โจมตีด้วยขีปนาวุธ ไปที่แนวชายแดนเลบานอน ในการคุกคามตอบโต้ที่อิสราเอลได้
โจมตีชายแดนซีเรีย ที่คูเนอิตรา โดยได้สังหารผู้นากลุ่มก่อการร้ายฮีสบอลาห์ และนาย
พลอิหร่าน ผู้กาลังเตรียมการส่งขีปนาวุธไประเบิดอิสราเอล โปรดอธิษฐานเผื่อการ
ปกป้องอย่างเหนือธรรมชาติ

การจับตัวประกันชาวญี่ปุ่น- ไอซิสได้ขู่ฆ่าตัวประกันชาวญี่ปุ่น 2 นายถ้าไม่นาเงิน
ค่าไถ่จานวน 200 ล้านดอลล่าร์มาให้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น อาเบะ
เยี่ยมเยียนอิสราเอล โปรดอธิษฐานเผื่อประเทศญี่ปุ่น ที่จะมีกาลังยืนหยัดเพื่อต่อต้าน
อานาจของผู้ก่อการร้าย

อาร์เจนตินา- มีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องไม่เห็นด้วยในการสังหารนักข่าวสืบสวน
ชาวยิว อัลเบอโต นิสสิ ม ผู้กล่าวหารัฐบาลปัจจุบันในการเปิดโปงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อิหร่านในการโจมตีด้วยการก่อการร้ายที่บัวโนส ไอเรส ในปี 1994 โปรดอธิษฐานเผื่อ
ให้ความถูกต้องยุติธรรมได้มาถึงความสว่าง

