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คํ านํ าสูภาคที่ 2

“ขณะที่ทานไป………”

พระกิตติคุณในพระคัมภีรใหม พระเยซูไมเคยบัญชาใหใครเทศนาขาวประเสริฐโดย              
ไมไดส่ังใหเขารับใชดวยการรักษาโรคและปลดปลอยจากมาร พระองคทรงบอกเขาวา “ขณะที่ทาน
ไป………จงรักษาคนเจ็บปวย ขับผีออก……..”

ขณะที่คนจํ านวนมากมาเพื่อขอรับการรักษาและปลดปลอยจากผีมาร การเก็บเกี่ยวฝาย
วญิญาณกเ็ร่ิมตนเพิ่มพูนอยางรวดเร็วจนตองการคนงานใหมมาชวยเก็บเกี่ยว ในไมชาสาวกอีก 70 คนก็ถูก
เลอืกมาและถูกสงออกไปเทศนาสั่งสอน รักษาโรคและปลดปลอยจากผีมาร

การสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ “ขณะที่เขาออกไป” นี่เองที่เปนผลใหเกิดการแพรขยายขาว
ประเสริฐออกไปอยางรวดเร็วตลอดทั่วโลก โดยเหตุนี้ ภาคนี้ของวิชา “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”    
จึงเนนที่การรับใชโดยการรักษาและการปลดปลอย ซึ่งตองควบคูกันไปกับการเทศนาและสั่งสอนขาว
ประเสริฐ

บทที่ 16 ใหคํ านํ าไปสูการรับใชโดยการรักษาโรคและการปลดปลอยจากผีมาร บทที่ 17 พูด
ถงึสิ่งตาง ๆ ทีม่ีผลตอการรักษาโรค บทที่ 18 เนนทีง่านรับใชของการรักษาโรคและ บทที่ 19 เกีย่วกับงานรับ
ใชในการปลดปลอย ภาคผนวก 3 ของหลักสูตรนี้ใหแนวทางของการดํ าเนินชีวิตดวยสุขภาพที่ดีเลิศจาก
พระเจา
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บทที่ 16
คํ านํ าสูการรักษาโรคและการปลดปลอย

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายถงึทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรค
- บอกถึงโรคภัย 5 ชนิด
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การรกัษาโรคจากพระเจา”
- บอกถงึแหลงที่มาของความเจ็บปวย
- บอกถงึสาเหตุของความเจ็บปวย
- อธบิายผลบั้นปลาย 2 อยางของความเจ็บปวย
- พดูถงึจุดประสงคของการรักษาโรคจากพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ จะมคีนเชื่อที่ไหน

หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลก ๆ เขา
จะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคน
เหลานั้นจะหายโรค”                  มาระโก  16:16-18

คํ านํ า

บทนี้แนะนํ าการรับใชดานการรักษาโรคและการปลดปลอยซึ่งตองถูกเทศนาและสํ าแดงให
เปนสวนของขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา

บทตางๆในภาคที่ 2 ของหลักสูตรนี้ตางมุงเนนที่หัวขอนี้ คํ าวา “การรักษาโรค” และ               
“การปลดปลอย” ถกูใชสลับเปลี่ยนกันในบทเรียนเหลานี้ ตางอางถึงแนวความคิดของความเต็มสมบูรณของ
รางกาย จติใจและวิญญาณซึ่งสอนไวในพระคัมภีร

ในบทเรียนนี้คุณจะศึกษาถึงทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรคและการปลดปลอยและ
เรียนรูวาเหตุใดจึงจํ าเปนตองสอนหัวขอเหลานี้ใหถูกตอง

คุณตองศึกษาถึงแหลงที่มาและสาเหตุของการเจ็บปวย ของประทานของการรักษาโรคและ
จดุประสงคของการรักษาโรค
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ทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรค

ประการแรก คุณตองเขาใจทาทีในปจจุบันบางประการซึ่งคุณจะเผชิญ เมื่อคุณเริ่มตนรับ
ใชในดานนี้เกี่ยวกับการรักษาโรคและการปลดปลอย ผูเชื่อหลายคนไดทํ าสิ่งตอไปนี้

เพิกเฉยเสีย
บางคนเพิกเฉยไมสนใจเพราะมีคํ าเตือนในพระคัมภีรเกี่ยวกับการอัศจรรยที่ผิด (มาระโก

13:22-23) เขาจงึเหน็วานี่เปนคํ าเตือนเกี่ยวกับการอัศจรรยทุกอยาง
บางคนเชื่อการรักษาโรคในดานทฤษฎีแตเพิกเฉยในดานปฏิบัติ บางคนเมินเฉยเพราะวา

เขาไมสามารถตอบคํ าถามทุกคํ าถามที่เกี่ยวกับความเจ็บปวยและความทุกขยาก
บางคนเพิกเฉยตอการรักษาโรคเพราะกลัวความลมเหลว เราดูเหมือนจะมีมาตรฐาน 2 

ระดับ คือ เราอธษิฐานดวยความมั่นใจถึงเรื่องการเงิน สติปญญาและอื่น ๆ แตเรากลัวที่จะอธิษฐานสํ าหรับ
การรักษาโรค

คนอื่น ๆ ไมรูตัววาลัทธิของเหตุผลและสิทธิวัตถุนิยมมีผลตอตัวเขา หลายคนตอง “เห็นจึง
จะเชื่อ” และถกูกลนืดวยโลกธรรมชาติและโลกวัตถุมากกวาโลกเหนือธรรมชาติ
ปฏเิสธการรักษาโรค

บางคนปฏิเสธไมยอมรับวาการรักษาโรคและการปลดปลอยมีอยูสํ าหรับปจจุบันเพราะวา
เขาไมมีคํ าสอนทางศาสนศาสตร ตนแบบของการปฏิบัติหรือประสบการณกับเร่ืองนี้

พระกติติคุณในพันธสัญญาใหมบรรจุเร่ืองการรักษาโรคไวถึง 26 คร้ัง หนังสือ กจิการของ
อัครทูตมี 5 คร้ัง การรักษาโรคกลาวไวใน 1 โครินธ 12:8-11 และ 28-30 ยากอบ 5:13-16 ใหคํ าสอนเฉพาะ   
ถงึวาจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บปวยอยางไร

ในจดหมายของอัครทูตไมมีส่ิงใดที่เปลี่ยนแปลงคํ าสอนเกี่ยวกับการรักษาโรค การ
อธิษฐานเผื่อคนเจ็บทํ ากันในสมัยที่จดหมายของอัครทูตเขียนขึ้นและไมมีส่ิงใดแสดงใหเห็นวาการรักษาโรค
ในสมัย    คริสตจักรยุคแรกนั้นมีขอขัดแยงกัน
ท ําใหยุงยาก

หลายคนทํ าใหการรักษาโรคและการปลดปลอยยุงยากขึ้นดวยประเพณีของคนซึ่งตรงขาม
กบัพระวจนะของพระเจา คุณจะเรยีนรูเกี่ยวกับประเพณีเหลานี้ในบทเรียนตอไป

บางคนท ําใหการรักษาโรคยุงยากดวยประสบการณของตน  เขาอธิษฐานขอการรักษาและ
ไมไดรับคํ าตอบ แตเราตองวางความเชื่อของเราบนพระวจนะของพระเจา ไมใชบนประสบการณ (นอกเสีย
จากวา ประสบการณนั้นสนับสนุนพระวจนะ)
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ตนแบบบทบาทที่ไมดีของการรักษาโรคไดทํ าใหเร่ืองนี้ยุงยากสํ าหรับบางคน เขาเห็นคนที่
มาจากลัทธิเทียมเท็จ คนรกัษาโรคเพื่อเงิน การลอลวง และการเนนที่การรักษาโรคทางรางกายมากเกินไป
แทนทีจ่ะเนนที่ความสมบูรณทั้งหมด

การรกัษาโรคและการปลดปลอยถูกทํ าใหยุงยากโดยความไมสมดุลยของคํ าสอน ความ
จริงใดๆ แมวาจะใชได แตถาเนนมากจนเกินความจริงอื่นๆ (ตกขอบเกินไป) กถ็อืวาเปนความผิดพลาดได
ตัว            อยางเชนการเนนที่ความเชื่อมากเกินไปทํ าใหคนปวยรูสึกพายแพ  ถาเขาไมไดมีประสบการณกับ
การรักษาโรค
ท ําใหลาชา

บางคนทํ าใหการรับใชดานรักษาโรคและการปลดปลอยลาชาไปเพราะวาเขาไมมีคํ าตอบ
สํ าหรับทุกอยาง เขาไมเขาใจวาเหตุใดบางคนหายโรค และบางคนไมหาย (คุณจะเรยีนมากขึ้นเกี่ยวกับเร่ือง
นีใ้นบทเรียนตอไป)

ไมจํ าเปนที่คุณจะตองเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับการรักษาโรคเพื่อที่จะรับใชหรือรับการรักษา
เทา ๆ กบัทีคุ่ณไมเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับความรอดเมื่อคุณไดรับความรอดและเริ่มตนเปนพยานกับผูอ่ืน

คํ าตอบบางคํ าตอบจะมาเมื่อคุณรับใชและประสบกับฤทธิ์อํ านาจแหงการรักษาโรคของ   
พระเจาและคํ าถามอื่นๆ จะไมเคยไดรับคํ าตอบเลยก็ได ถาคณุรูคํ าตอบทุกอยางของคํ าถาม “ทํ าไม” และ                
“อยางไร” แลวคุณก็จะไมตองการพระเจา พระคัมภีรกลาววา “เรารูเปนบางสวน”

การรกัษาโรคเกี่ยวของกับความเจ็บปวยและความทุกขทรมานและจะมี “ความลํ้ าลึก” อยู
เสมอเพราะวา อํ านาจลกึลับของความโหดรายยังคงทํ างานอยู (2 เธสะโลนิกา 2:7)

ความจํ าเปนที่ตองมีคํ าสอนที่ถูกตอง

การทบทวนถึงทาทีในปจจุบันที่มีตอการรักษาโรคและการปลดปลอยจะแสดงใหเห็นวา
เหตุใดเราจึงตองมีคํ าสอนที่ถูกตองในเรื่องนี้ หลายคนถูกทํ าลายทั้งดานรางกายและจิตวิญญาณเพราะวา
เขาไมมคีวามรูวาพระวจนะของพระเจาสอนอะไรเกี่ยวกับการรักษาโรค

“ประชากรของเราถูกทํ าลายเพราะขาดความรู เพราะเจาปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิเสธ
เจาไมใหรับเปนปุโรหิตของเรา เพราะเจาหลงลืมพระบัญญัติแหงพระเจาของเจา เรากจ็ะลืมพงศพันธุของ
เจาเสียดวย” โฮเชยา 4:6

การรักษาโรค (ความสมบูรณทั้งหมด) เปนสวนหนึ่งของขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร ซึ่ง
เราไดรับบัญชาใหเผยแพรออกไป (ลูกา 16:15-18) พระเยซทูรงเรียกใหเราเทศนาสั่งสอน รักษาโรคและปลด
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ปลอยจากผีมาร เราไมควรทีจ่ะทอดทิ้งการรักษาโรคและการปลดปลอยแตก็ไมควรจะเนนมากเกินไปจนละ
เลยอีก 2 ส่ิง (คือการเทศนาและสั่งสอน)

พระคัมภีรเปดเผยวา คริสตจกัรของเราควรเปนศูนยกลางของการรักษาโรค (ลูกา 14:6-24)
เราตองเหน็คนไดรับการรักษามากกวาที่จะหันหนาหนีเขาไป

“จงทํ าทางใหตรงเพื่อใหเทาของทานเดินไป เพือ่วาขาที่เขยกนั้นจะไดไมเคล็ด แตจะหาย
เปนปกติ” ฮีบรู  12:13

ในฐานะผูเชื่อเปนการบาปถาเราไมแบงปนขาวดีของการรักษาโรคและการปลดปลอยจาก     
ผีมารกบัผูที่หลงหายและโลกที่กํ าลังจะตาย พระคัมภีรกลาววา

“เหตฉุะนั้นผูใดรูวาอะไรเปนความดีและไมไดกระทํ า คนนัน้จึงมีบาป” ยากอบ 4:17
พระเจาทรงใหคํ าเตือนที่เขมงวดแกผูนํ าซึ่งไมไดทํ าการรักษาโรค
“ตัวที่ออนเพลียเจาก็ไมเสริมกํ าลัง ตัวที่เจ็บเจาก็ไมรักษา ตัวทีก่ระดูกหักเจาก็มิไดพันผา    

ตัวทีห่ลงไปเจาก็มิไดไปตามกลับมา ตัวทีห่ายไปเจาก็มิไดเสาะหา และเจาไดปกครองเขาดวยการบังคับและ
ดวยการขมข่ีเบียดเบียน  เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย และเราจะนํ าแกะที่หลงกลับมา และเราจะพันผาใหแกะ
ทีก่ระดกูหักและเราจะเสริมกํ าลังแกะที่ออนเพลีย แตตัวที่อวนและเขมแข็งเราจะทํ าลาย เราจะเลี้ยงเขาดวย
ความ ยุติธรรม” เอเสเคียล 34: 4, 16

เริ่มตนดวยทาทีที่ถูกตอง

เมือ่คุณเขามาถึงหัวขอการรักษาโรคและการปลดปลอยจากผีมาร คุณตองเขามาดวยทาที
ทีถู่กตอง คุณตองทิ้งประสบการณในอดีตและประเพณีบางอยางที่คุณถูกสอนมา คุณตองเปนคนที่สอนได
เครือ่งหมายประการหนึ่งของสติปญญาจากเบื้องบนคือ การเปดใจสูเหตุผล (วางาย ยากอบ 3:17) คุณจะ
อยูในอนัตรายฝายวิญญาณเมื่อคุณเลิกที่จะเปนคนที่สอนได

จ ําไววาบาปของการทึกทักเอาก็คือการวางพระเจาเขาไปใน “แบบพิมพ” ของคุณ เพื่อน ๆ
ของโยบทํ าบาปโดยการทึกทักเอาในวิธีนี้ การใชประสบการณสวนตัวมาใชเปนสิ่งที่ผิด

จงเริ่มตนศึกษาเรื่องนี้ราวกับวาคุณไมเคยไดยินคํ าสอนตามประเพณีของมนุษยมากอน
เลย     จงยอมรบัส่ิงที่พระวจนะของพระเจากลาวไว ถาพระวจนะกลาววาคุณไดรับการรักษาแลว จงเชื่อ ถา
พระวจนะกลาววาใหวางมือบนคนเจ็บปวย จงท ําตามนั้น พระวจนะกลาววาพระเจาจะทํ าอะไรก็จงหวังให
พระองคทํ าเชนนั้น
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อยาเขามาศึกษาเรื่องนี้โดยแสวงหาสูตรและวิธีที่จะไดรับหรือสูตรการรับใชดวยการรักษา
โรค พระคัมภีรไมไดใหสูตรเฉพาะ แมวาจะไดเปดเผยใหเห็นหลักการตาง ๆ หลายประการและเราจะกลาว
ถงึสิ่งเหลานี้

แทนทีจ่ะแสวงหาสูตรการรักษาโรค จงเขาใจวา ผูรักษานั้นอยูภายในตัวคุณ จงแสวงหาที่
จะเพิม่ความรูของคุณและมีความสัมพันธใกลชิดกับผูทรงรักษาพระองคนั้น

พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอาศัยอยูภายใน การรกัษาโรคไมใชส่ิงที่คุณแสวงหา
จากภายนอก แตคุณเรียนรูที่จะปลอยออกมาจากภายใน คุณเพยีงแตตองเขาใจหลักการซึ่งปลดปลอยฤทธิ์
อํ านาจที่อยูภายในนั้นเอง

จํ าไววาถาคุณเดินตามตัวอยางของการรับใชดวยการรักษาโรคของพระเยซู คุณจะเปนดัง
นี้

1. เปนผูปรนนิบัติ (คนใช)  แทนที่จะเปน “เจานาย” มาระโก 10:44
2. รูสึกเหน็ดเหนื่อย ไมร่ํ ารวย   มาระโก 6:31, ยอหน 4:6, กิจการ 3:6
3. เผชิญกับความไมเชื่อของผูอ่ืน  มาระโก 13:58
4. ประสบกับการกดขี่ขมเหงจากผูนํ าทางศาสนา (บางคนเปนเหมือนพวกฟาริสี..สนใจ

กฎเกณฑและประเพณีมากกวาชีวิต)  ลูกา 6:6-9
5. ประสบกับการกดขี่ขมเหงจากผูที่ใกลชิดคุณที่สุด   มาระโก 6:4  และ มัทธิว 13:58
6. หลีกเลี่ยงความมีชื่อเสียงโดงดังแทนที่จะแสวงหาสิ่งนี้  มาระโก 8:26, 17:36,                     

มทัธิว 8:4
7. ปฏิเสธผลกํ าไรสวนตัวหรือผลประโยชนดานวัตถุที่จะไดมาจากฤทธิ์อํ านาจของ

พระเจา   กิจการ 8:18-24
8. ปฏิเสธชื่อเสียงสวนตัว    กจิการ 14:8-18

การรักษาโรคจากเบื้องบน

ในโลกปจจุบันมีการรักษาโรคอยูหลายชนิดคือ
1. การรักษาโดยใชวิญญาณ  เปนวลีที่ใชเพื่ออธิบายจิตใจที่อยูเหนือวัตถุ เร่ืองของ

วิญญาณ
พอมดหมอผี ลัทธชิามาน (พวกใชเวทยมนตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย เพือ่ท ํานายอนาคต) 
และการรักษาโรคของลัทธิตาง ๆ

2. การรักษาโรคเหนือธรรมชาติ  มแีหลงที่มาของการรักษาโรคแบบเหนือธรรมชาติซึ่งไม
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ใชพระเจา ดังนั้น เราจะไมใชวลีนี้ในการศึกษาของเรา ซาตานอาจสํ าแดงกิจการเหนือธรรมชาติได                
(อพยพ 7:8-13)

3. การรักษาโรคดวยยา  การรกัษาโรคชนิดนี้ไดรับความชวยเหลือจากหมอ พยาบาล
โรงพยาบาลและยาตาง ๆ ตามที่เราจะไดศึกษาตอไป การรกัษาโรคทางแพทยที่ถูกตองตามกฎหมาย  ไมขัด
แยงกบัพระวจนะหรือการรักษาของพระเจา แตเปนการแผขยายพระกรุณาของพระองคออกไป

4. รักษาตามธรรมชาติ       การรกัษาโรคที่เกิดขึ้นโดยขบวนการทางรางกายตามธรรม
ชาติ แทจริงก็คือ พระเจาทรงปฏิบัติการนั่นเอง ขบวนการรางกายตามธรรมชาติแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติ
ของ   พระองคและพระหัตถกิจอันยิ่งใหญของพระองคในรางกายมนุษย “การรักษาโรคตามธรรมชาติ” รวม
ถึง   การใชวิธีธรรมชาติ เชน การกนิอาหารที่ถูกตอง การใชวิตามิน การพักผอนและอื่น ๆ

(ขอสังเกต:  การรกัษาโดยธรรมชาติและดวยยา ในความหมายหนึ่งก็เปนสิ่งที่ “มา
จากเบื้องบน” เพราะวาโดยความจริงแลว พระเจานั่นเองที่ทรงเปนสาเหตุของการรักษา)

5. การรักษาโดยความเชื่อ    วลนีีม้กัใชหมายถึงการรักษาโดยพระเจา อยางไรก็ตาม  เรา
จะไมใชวลนีีเ้พราะมักจะเนนจุดสนใจไปที่ความเชื่อของผูใหการรักษาหรือผูรับการรักษาฝายใดฝายหนึ่ง

6. การรักษาจากเบื้องบน  คํ าวา “Devine” เนนจุดสนใจที่พระเจา      ไมใชที่การตอบ
ความเชื่อของมนุษย และยงัแยกใหเห็นแตกตางจากการปฏิบัติของพวกลัทธิที่ใชวิญญาณรักษาและการ
รักษาเหนือธรรมชาติ

ในการศึกษานี้เราจะใชคํ าวา “การรกัษาจากเบื้องบน” ซึง่หมายถึง พระเจาเที่ยงแท           
พระองคเดียวและธรรมชาติของพระองค ตามทีเ่ปดเผยไวในพระวจนะคือ พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์

“การรักษา” หมายถึง เยยีวยาหรือทํ าใหสมบูรณ การรกัษาอาจรวมถึงการผอนคลาย
จากสภาวะทางดานวิญญาณ รางกาย อารมณ จติใจและจากผีมาร การรกัษาไมใชการปองกันจากโรคภัย              
เพราะวารางกายของเราอยูใน “ขบวนการเนาเปอย” และเปดออกสูการโจมตีของซาตานตราบเทาที่เรายังคง
อยูในโลกนี้
                        “การรักษาจากเบื้องบน” ก็คือ เมื่อพระเจาเที่ยงแทพระองคเดียวทรงเปดเผยธรรมชาติของ
พระองค ทรงทํ าพระสัญญาใหสํ าเร็จและทรงปฏิบัติการในการที่ทรงใหพระเยซูคริสตทรงไถบาปโดยทรง
รักษาเยียวยาคนๆ หนึง่และท ําใหเขาสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ (ความคิด เจตนาและอารมณ) และ
วิญญาณ

การรกัษาจากเบื้องบนอาจเปนทั้งการอัศจรรยทันทีหรือคอยๆเปนคอยๆไป (ขบวนการ) แม
วาการรักษาอยางอัศจรรยทันทีจะสํ าแดงการทรงสถิตยและฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดอยางเต็มที่มากกวาก็
ตาม การรักษาจากเบื้องบนที่เกิดขึ้นเปนขบวนการคอยเปนไปก็เปนการรักษาไมนอยไปกวาที่เกิดขึ้นอยาง
ทนัที (ดู มาระโก 8:22-25)
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ความเจ็บปวยและเชื้อโรค

           เมื่อเราพูดถึง “ความเจ็บปวยและเชื้อโรค” เราหมายถึง สภาวะใดใดก็ตามที่อยูนอกระบบที่
ถกูตองจากเบื้องบนตามที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา มคีวามเจ็บปวยอยู 5 ประเภทดวยกันคือ

ความเจ็บปวยฝายวิญญาณ
                         ความเจ็บปวยฝายวิญญาณคือ ความบาป และถาไมไดจัดการเสียก็จะจบสิ้นลงในฝาย
วิญญาณ การรกัษาความเจ็บปวยฝายวิญญาณคือ การอภัยบาปโดยทางพระเยซูคริสต เปนการรักษาที่ยิ่ง
ใหญที่สุด เพราะขบวนการรักษาทางวิทยาศาสตรการแพทยและทางธรรมชาติไมสามารถชวยไดในสภาวะ
เชนนี้
ความเจ็บปวยฝายรางกาย

          ความเจบ็ปวยฝายรางกายอาจเกิดจากความยุงเหยิงของอวัยวะ เปนปญหาที่อาจสังเกตเห็น
ไดโดยแพทย โครงสรางปกติหรือเนื้อเยื่อของรางกายถูกทํ าลายในบางกรณี

ความเจ็บปวยฝายรางกายอาจเกิดจากการทํ าหนาที่ไมเปนไปตามระบบ เปนความเจ็บ
ปวยทีเ่กดิจากอวัยวะหรือบางสวนของรางกายทํ าหนาที่ผิดปกติไป รวมถึงปญหาตาง ๆ ซึง่เกิดปญหาที่สวน
หนึง่ของรางกายไปรบกวนอวัยวะทั้งหมด ปกตแิลวเปนโรคเกี่ยวกับหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน กรดใน
กระเพาะอาหารและอาการแพตาง ๆ

ความเจ็บปวยทางดานการทํ าหนาที่ผิดของอวัยวะถายังคงไมไดตรวจสอบอาจทํ าใหเกิด
ความเจ็บปวยของอวัยวะ โดยเหตทุีธ่รรมชาติของคนมีสวนรวมดวยกันหมดทั้งตัว ความเจบ็ปวยในสวนหนึ่ง
ยอมมีผลกระทบตอสวนรวมทั้งหมด
ความเจ็บปวยทางอารมณ

ความเจบ็ปวยทางอารมณเกิดจากอารมณที่เปนอันตราย เชน ความโกรธ ความเกลียด
ความขมขื่น พระเจาตองทรงแตะตองอารมณภายในเพื่อรักษาความเจ็บปวยนี้ บางคนเรียกวา “การรักษา
ภายใน”แมวาวลีนี้บางครั้งถูกนํ าไปใชในทางที่ผิดและขยายออกไปรวมเอาประสบการณที่พระคัมภีรไมได
สอน
ความเจ็บปวยทางจิตใจ

ความเจ็บปวยทางจิตใจเปนสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชา ความเจ็บปวย
ความเครียดหนัก ความบกพรองจากกํ าเนิดและสภาวะทางจิตใจที่ไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจากซาตาน
สภาวะทางผีมาร
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สภาวะที่เกิดจากผีมารรวมถึงการถูกผีเขา กดดันและสภาวะทางจิตใจและรางกายที่เกิด
จาก  ผีมาร สภาวะนีต้องใชการรักษาพิเศษที่เรียกวา “การปลดปลอย” การปลดปลอยและการรักษามีสวน
สัมพนัธกันแตพระคัมภีรแยกใหเห็นแตกตางกันคือ

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน แลวก็ประทานใหเขามีอํ านาจเหนือผี      
ทัง้ปวงและรักษาโรคตาง ๆ ใหหาย แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศแผนดินของพระเจาและรักษาคนปวย
เจ็บใหหาย” ลูกา 9:1-2

แหลงที่มาของความเจ็บปวย

มแีหลงทีม่าดั้งเดิมประการเดียวสํ าหรับความเจ็บปวย แมวาจะมีเหตุผลตาง ๆ กนัวาเหตุ
ใดคนจึงเจ็บปวย เปาโลชี้แจงเรื่องนี้เมื่อเขากลาววา “ดวยเหตุนี้ คนหลายคนจึงเจ็บปวย”  1 โครินธ 11:30

ซาตานเปนแหลงของความชั่วรายทั้งมวลในโลกนี้ ความเจ็บปวยและความตายเขามาใน
โลกโดยทางความบาปของมนุษย (จงศึกษา ปฐมกาล 1-3  ดู ยากอบ 1:17 ดวย)

ซาตานฆา ขโมยและทํ าลาย พระเยซูทรงเปนแหลงของชีวิตที่ “บริบูรณ”
“ขโมยนัน้ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิตและ    

จะไดอยางครบบริบูรณ” ยอหน 10:10
เชื้อโรคและความเจ็บปวยเปนสวนของคํ าสาปแชง แตกาลาเทีย 3:13 ประกาศวา                 

“พระคริสตทรงไถเราจากคํ าสาปของธรรมบัญญัติ”
รางกายนั้นมีเพื่อองคพระผูเปนเจา ไมใชเพื่อตัวของเรา เพือ่เชื้อโรคหรือเพื่อความเจ็บปวย

ความเจบ็ปวยท ําลายรางกายเหมือนกับที่ความบาปทํ าลายจิตวิญญาณ เชื้อโรคขโมยสุขภาพดี ขโมยความ
สุข ขโมยเงิน ขโมยเวลา ขโมยความพยายาม ขโมยความคิดและความแข็งแกรง มนัฆาและทํ าลายแมแต             
“อุบัติเหตุ” กท็ ําลาย

โดยเหตุที่ความเจ็บปวยมีแหลงที่มาจากซาตาน คุณควรตอตานมันเชนเดียวกับที่คุณ
ตอตานการลอลวงและความบาป เมือ่คุณตอตานการลอลวงและความบาป คุณก ําลังตอสูกับสงครามฝาย
วิญญาณ เมือ่คุณตอตานความเจ็บปวยคุณก็กํ าลังตอสูในสงครามฝายวิญญาณเชนกัน

ซาตานทํ าใหเกิดมูลฐานแหงความเจ็บปวย แมวาโรคภัยทุกชนิดไมใชการโจมตีโดยตรง
จากวิญญาณชั่ว แตมลูฐานของความเจ็บปวยคงมีอยูในโลกเพราะซาตาน เชน คุณอาจเปนหวัดเพราะคุณ
เดนิเทาเปลาในอากาศที่หนาวเย็น นีไ่มใชการโจมตีโดยตรงของวิญญาณชั่ว แตมลูฐานของความเจ็บปวย
ซึง่ท ําใหคุณเปนหวัดคงอยูในโลกเนื่องจากซาตาน
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โรคภัยทุกชนิดมาจากเชื้อโรคของชีวิตเชนเดียวกับที่วิญญาณของคุณใหชีวิตแกรางกาย
ซาตานใหชีวิตแกเชื้อโรค ในโลกธรรมชาติพระเจาทรงนํ าเซลที่มีชีวิตและเพิ่มพูนเพื่อใหเกิดชีวิตขึ้น (เด็กคน
ใหมกํ าเนิดขึ้น)

ซาตานท ําเทียมสิ่งที่ดีดวยสิ่งที่ไมดี มนัน ําเอาเซลที่มีชีวิต (ไวรัส, มะเร็ง ฯลฯ) มาเพิม่พูนขึ้น
เพือ่น ําเอาความตายมาให (ส่ิงนีเ้ปนความจริงโดยเฉพาะในสภาวะที่รางกายเปนมะเร็ง นั่นคือ เซลเกิดกบฎ      
ตอผูสราง เหตุนี้เองที่บอยครั้งเมื่อตัดเนื้อออกไปเพื่อรักษามะเร็ง การกบฎของเซลก็ยายไปที่สวนอื่นของ                
รางกาย)

เมื่อรางกายแหงความบกพรองออนแอถูกขับไลออกไป โรคภัยที่อยูในตัวคุณก็ตายลง   
ตราบใดที่เชื้อโรคของชีวิตยังคงอยูในรางกาย โรคภยัก็มีชีวิตและคงกอความทํ าลายตอไป เพราะเหตุที่แหลง
ของความเจ็บปวยมาจากซาตาน อํ านาจของมันจึงตองถูกมัดและขวางทิ้งไป

ถาคุณเขาใจวาพระเจาทรงมีทัศนะอยางไรตอความเจ็บปวย คุณจะไมสงสัยถึงแหลงที่มา
ของมัน

-    พระเจาทรงเรียกความเจ็บปวยวาเปนเชลย   (โยบ 42:10)  พระเยซทูรงมาเทศนาเพื่อ  
ปลดปลอยผูที่เปนเชลย (ลูกา 4:18)

- พระเยซูทรงเรียกความเจ็บปวยวาเปนการถูกกดขี่เบียดเบียนและทรงรักษาคนเหลา
นั้น

(กจิการ 10:38)
- พระเยซูทรงเรียกความเจ็บปวยวา การถูกผูกมัด (ลูกา 13:16)  พระองคเสด็จมาเพื่อ

ปลด
ปลอยคนใหเปนอิสระดวยความจริง (ยอหน 8:32)

- พระคมัภีรเห็นวาความเจ็บปวยและความตายเปนตัวศัตรู  (1 โครินธ 15:26)
- ความเจบ็ปวยถูกเห็นวาเปนสิ่งที่นารังเกียจ (สดุดี 3:7)
- ความเจบ็ปวยถูกเห็นวาเปนสิ่งชั่วราย (สดุดี 41:8)

เหตุผลของความเจ็บปวย

มีแหลงที่มาเพียงประการเดียวของความเจ็บปวยไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตวิญญาณ  
นั่นคือ ซาตาน แตเหตผุลที่ความเจ็บปวยเกิดขึ้นกับเรามีตาง ๆ กันคือ
การละเมิดกฎฝายวิญญาณ

เมื่อคนทํ าบาป ความตายกเ็ร่ิมงานของมันในการทํ าใหรางกายเสื่อมโทรม
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         “ความจริงบาปไดมีในโลกแลวกอนมีธรรมบัญญัติ แตที่ใดไมมีธรรมบัญญัติก็ไมถือวามีบาป”
โรม  5:13

“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดร
ในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” โรม  6:23

อยางไรก็ตาม ความเจ็บปวยของคนๆหนึ่งไมจํ าเปนตองเกิดขึ้นจากความบาปของเขาเอง
พระเยซทูรงชีแ้จงใหเห็นชัดเจนในตัวอยางของชายที่ตาบอดตั้งแตกํ าเนิด (ยอหน 9:1-3)

ถาพระเจาทรงใชความเจ็บปวยเพื่อลงโทษบาป คนบาปทุกคนและคริสเตียนที่ทํ าบาปก็
ตองเจ็บปวยกันหมด เปนความจริงที่วาความบาปและความเจ็บปวยมีสวนเกี่ยวของกัน แตเราตอง
ระมัดระวังในวิธีที่จะนํ าไปใชกับแตละคน เพราะอาจใชในทางที่สะดวกโดยละเลยคนเจ็บปวยและอางเหตุ
ผลถงึความไรอํ านาจของเรา (คือไมใชอํ านาจในการรักษาโรค แตบอกวาเขาปวยเพราะทํ าบาป)

การนํ าพระคัมภีรไปใชผิดทางที่สุดก็คือ กลาววาความเจ็บปวยเกิดจากบาปของแตละคน
หรือการขาดความเชื่อ (ซึง่เปนบาป)

ถาคุณไมตามกฎของพระเจา คุณจะพบความทุกขซึ่งเกิดจากความประพฤติที่บาปของ     
คุณเองซึง่เปนการพิพากษาสํ าหรับคนบาป สํ าหรบัผูเชื่อนั้นถือวาเปนการตีสอน ตัวอยางเชนผูเชื่อที่ยุงเกี่ยว
ทางเพศกับผูที่ไมใชคูสมรสอาจไดรับเชื้อโรครายแรงได (เชน เอดส) เชนเดียวกับผูไมเชื่อ

แมวาคุณจะรักษากฎเกณฑของพระเจา คุณกอ็าจทุกขยากไดเพราะคุณอาศัยอยูในโลกที่
เต็มไปดวยความบาป คนชอบธรรมบางครั้งทนทุกขเพราะความบาปที่มีอยูในโลกนี้

ตัวอยางของความทุกขยากที่เกิดจากความบาปของคุณเองคือ คนที่ไดรับเชื้อเอดสจาก   
ความไรศีลธรรมในความบาปของตนเอง ตัวอยางของความทุกขยากที่เกิดจากการที่บาปมีอยูในโลกคือคน
ทีไ่ดรับเชื้อเอดสจากการถายเลือด

มีขอพระคัมภีรอางอิงหลายขอที่ยืนยันวาความเจ็บปวยอาจเกี่ยวของกับบาปของแตละคน
(ดู มาระโก 2:1-2),  ยอหน 5:1-11, 14, ยากอบ 5:14-16, สดุดี 38:3, 7) โรม 6:19 ยนืยนัวาความบกพรอง             
ออนแอมาจากความไมสะอาด (บาป) เมือ่เราละเมิดกฎฝายวิญญาณ เราด ําเนินชีวิตภายใตคํ าสาปแชงที่
อธบิายไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 28

ความเจบ็ปวยอาจเกี่ยวของกับความบาปที่มีรวมกัน( ดูกิจการ 5:1-11, 1โครินธ 11:27-32)
การรกัษาโรคอาจสูญเสียไดโดยการกลับไปหาความบาป
“ภายหลังพระเยซูไดทรงพบคนนั้นในบริเวณวิหารและตรัสกับเขาวา “นี่แนะ เจาหายโรค

แลว อยาทํ าบาปอีก มฉิะนัน้เหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา”                ยอหน 5:14
ในโลกนี้จะยังคงมีความเจ็บปวยอยูเสมอตราบใดที่ยังคงมีความบาป แตเราสามารถตอสู

กบัความเจ็บปวยไดเชนเดียวกับที่เราตอสูบาปโดยทาง “สงครามฝายวิญญาณ”
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การโจมตีจากซาตาน
แนนอน ทีค่วามเจบ็ปวยซึ่งมาโดยทางความบาปมีแหลงที่มาจากซาตาน แตบางครั้งก็มา

โดยการโจมตีโดยตรงของซาตานและไมใชเพราะบาปสวนตัวหรือบาปที่มีรวมกัน โยบเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ในเรื่องดังกลาว

ความบาป คือ การโจมตีของซาตานที่มีตอมนุษยฝายวิญญาณ ความเจ็บปวยคือการโจมตี
ที่มีตอมนุษยตามธรรมชาติในสมัยพันธสัญญาใหมเชนเดียวกับในสมัยปจจุบัน คนชอบธรรมไดรับความ
ทุกขยากจากการโจมตีหลายประการของซาตาน เพราะวาเราถูกผลักดันเขาสูสงครามกับซาตาน และใน
สงครามใด  กม็จี ํานวนคนตายเสมอ

ซาตานโจมตีรางกายของคุณเชนเดียวกับที่โจมตีความคิดจิตใจของคุณ รางกายของคุณ
และตัวเกาของ “เนือ้หนัง” (คือ ตัณหาของตา, ตัณหาของเนื้อหนังและความเยอหยิ่งภาคภูมิในชีวิต) แมวา
มันโจมตีรางกายของคุณเชนเดียวกับจิตวิญญาณ มันก็ไมมีสิทธิใดๆที่จะอาศัยอยูในรางกายของคุณเชน
เดยีวกับในจิตใจหรือวิญญาณ

การปฏบัิติการของอํ านาจซาตานในรางกายของผูเชื่ออาจเปรียบไดกับสงครามกองโจร มัน
ไมมสิีทธติามกฎหมายใดใดในดินแดนนั้นแตก็หาทางที่จะปฏิบัติการอยูร่ํ าไป
การท ําลายเนื้อหนังเพื่อที่วิญญาณจะไดรอด

พระเจาทรงอนุญาตใหคนบางคนหันไปหาซาตานเพื่อใหทํ าลายเนื้อหนังเพื่อเหตุผลใหมี
การลงวินัย พระเจาไมไดใสความเจ็บปวยลงในตัวคนแตพระองคทรงอนุญาตใหเกิด คุณจะอานถึงขบวน
การนี้ไดใน 1 โครินธ 5:1-7

“การท ําลายเนื้อหนัง” ชนิดนี้ คริสตจกัรใหคนบาปหันไปหาซาตานเพื่อใหทํ าลายเนื้อหนัง
เพื่อที่วิญญาณจะไดรอด พระคัมภีรเปดเผยวา

จะท ําเชนนี้ไดอยางไร?
1. โดยความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน
2. โดยวญิญาณและฤทธิ์อํ านาจขององคพระผูเปนเจา
3. ในพระนามขององคพระผูเปนเจา
เหตุใดจึงทํ าเชนนี้
1. มกีารลวงประเวณีโดยมิไดแตงงาน
2. ความประพฤติที่เลวกวาคนชาวโลก
3. ความเยอหยิ่ง
4. ไมมีการกลับใจ
5. ความชัว่รายในทามกลางคนของพระเจา
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จดุประสงคของการทํ าลายเนื้อหนัง
1. สํ าหรับแตละบุคคล  :  การท ําลายเนื้อหนังก็เพื่อใหวิญญาณไดรับความรอด
2. สํ าหรับกลุมคน  :  ก ําจดัความชั่วรายออกไปกอนที่จะแพรเชื้อใหแกผูอ่ืน
การละเมิดกฎธรรมชาติของพระเจา
ความเจบ็ปวยบางอยางเกิดขึ้นกับเราเพราะวาเราละเมิดกฎธรรมชาติของพระเจาตัวอยาง

เชน
- รับประทานอาหารไมถูกตอง (นํ ้าหนกัมากเกินไป, นอยเกินไป)
- ท ํางานมากเกินไป ท ํากจิกรรมรวดเร็วเกินธรรมชาติ
- พกัผอนไมเพียงพอ
- ขาดการควบคุมตนเอง ซึง่ท ําใหเกิดอารมณที่เปนอันตราย เชน ความโกรธ ความขม

ข่ืน
- ขาดความสัมพันธในทางที่ดีกับผูอ่ืน (ความขมขื่น, การไมใหอภัย)
- การออกกํ าลังกาย (มากไปหรือนอยไป)
- ใชยาและเหลาในทางที่ผิด  :  สารเคมทีี่มีพิษถูกนํ าเขาไปในรางกาย
- ละเมิดกฎธรรมชาติ เชนกฎของแรงโนมถวง(ถาคุณกระโดดจากตึก คุณอาจบาดเจ็บ

ได)
- นํ าตัวคุณเองเขาไปเสี่ยงภัยโดยกิจกรรมที่เปนอันตรายและไมยอมใชวิธีปองกันเพื่อ

ความปลอดภัย (เชน สายรดัที่นั่งในรถยนต แวนปองกันในโรงงาน หมวกในสถานที่กอ
สราง)

ไมเขาใจพระกายของพระคริสตอยางชัดเจน
เปาโลกลาววา หลายคนออนแอและเจ็บปวยเพราะเขาไมเขาใจพระกายของพระคริสต

อยางชดัเจนและถือพิธีมหาสนิทอยางไมสมควร (คุณจะศกึษาวาเรื่องนี้หมายถึงอะไรในบทเรียนตอไป)

ผลปลายสุดของความเจ็บปวย

ผลปลายสุดของความเจ็บปวยจะเปนดังนี้
เพือ่สงาราศีของพระเจา

คนไดรับการรักษาและพระเจาไดรับเกียรติทางคํ าพยานของเขา ทางชีวิตของเขาและทาง
การรับใชของเขา พระเยซูกลาวถึงชายตาบอดวา

“มิใชวาชายคนนี้หรือ บิดามารดาของเขาไดทํ าบาป แตเขาเกิดมาตาบอดเพื่อใหพระราช
กจิของพระเจาปรากฎในตัวเขา” ยอหน 9:3
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แนนอน สงาราศี (พระเกียรติ) เปนของพระเจาสํ าหรับการรักษาที่มาจากเบื้องบน แต           
พระเกียรติควรเปนของพระเจาดวยในกรณีที่มีการรักษา “ตามธรรมชาติ” ของรางกายโดยขบวนการของ    
มันเอง พระเจาทรงสรางรางกายและทรงสํ าแดงธรรมชาติและอํ านาจของการสรางสรรคของพระองคโดย
ทางขบวนการตามธรรมชาติของรางกาย

พระเกียรติควรเปนของพระเจาดวยเมื่อการรักษาใชวิธีทางการแพทยเขาชวย พระคัมภีร
กลาววาของประทานที่ดีทุกอยางมาจากพระเจาซึ่งรวมถึงยาวิตามินและสารอื่น ๆ ทีม่ปีระโยชนตอรางกาย
ของเรายาหลายชนิดมาจากสารตามธรรมชาติที่มีอยูในตนไมและแรธาตุซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้นในครั้งแรก
ปญหาอยูทีค่นใหคํ าสรรเสริญแกยาและหมอแทนที่จะสํ านึกวาพระเจาทรงเปนแหลงของการรักษาทั้งปวง

“………และเขาหาทราบไมวา เราเปนผูรักษาเขาใหหาย”          โฮเชยา  11:3
บางครัง้การรักษามาลาชาและคนไดรับการรักษาภายหลังหรือคอยๆเปนไป จงดูตัวอยาง

                           -      เศคารยิาหไมไดรับการรักษาจนกวายอหนเกิด       ลูกา 1:20
- ฮนันาหไมสามารถมีลูกไดจนกวาจะถึงเวลาของพระเจา    ซามูเอล  1:5-9
- อับราฮัมและซาราห ไมอาจมิลูกไดแมวาอับราฮัมจะมีความเชื่อ จนกวาจะถึงเวลาของ

                                   พระเจา    ฮีบรู  11:11
ความเจ็บปวยถึงตาย

ในยอหน  11:4  ลาซารสัเปนผูหนึ่งที่เจ็บปวยถึงตาย
มีความตาย 2 ชนิดที่กลาวไวในพระคัมภีร บางคนซึ่งถูกมอบไวแกซาตานใหทํ าลาย         

เนือ้หนงัจะตายกอนถึงวัยอันควรเพื่อที่วิญญาณอาจรอดได
ทกุคนมเีวลาที่กํ าหนดไวซึ่งตองตาย (ปญญาจารย 3:2, ฮีบรู 9:2) แมกระทั่งเอลีชาผูเผย           

พระวจนะยิ่งใหญของพระเจา ซึง่ท ําการอัศจรรยการรักษาโรคหลายครั้ง กเ็จ็บปวยดวย  “โรคที่ตองสิ้นชีวิต”
2 พงศกษัตริย 13:14

เปนไปไดที่จะเพียงแตหยุดหายใจและไมไดเจ็บปวยเลย
“เมื่อพระองคทรงซอนพระพักตรเสีย มันทั้งหลายก็ลํ าบากใจ เมื่อพระองคทรงเอาลม

หายใจมันไปเสีย มนักต็ายและกลับเปนผงคลี”          สดุดี  104:29
สํ าหรับผูเชื่อ ผลของอายุชราอาจเปนไดทั้งสองอยาง เมื่อโมเสสแกชราเขาไมมีผลของ

ความแก โยชวูาแกหงอมตามวัย พระเจาทรงรักษาคนหนึ่งใหเหนือธรรมชาติ ในขณะที่อีกคนหนึ่งประสบกับ
ผลของความแกชราตามธรรมชาติ สภาพจติวญิญาณของเขาไมมีสวนเกี่ยวของกับรางกาย พระเจาทรงผดุง
เราไวไมวารางกายของเราจะเปนไปตามขบวนการธรรมชาติของอายุขัยและความตายโดยเชื้อโรคหรือไดรับ     
การรักษาไวใหอยูเหนือธรรมชาติ
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เปาหมายของการรักษาไมใชเพื่อความเปนอมตะ (ไมตาย) การรกัษาโรคจากเบื้องบนไม
ท ําใหสํ าเร็จไดมากไปกวาที่ยาจะทํ าได แมวาคนทีพ่ระเยซูทรงทํ าใหฟนขึ้นมาในที่สุดก็ตายลง

เมื่อผูเชื่อเสียชีวิต เปนการ “รักษาที่สูงสุด” ภายในขอบเขตของนิรันดรกาล เราผิดพลาดที่มี
ชวีติอยูดวยขอกํ าหนดของเวลาแทนที่จะเปนนิรันดรกาล ในฐานะผูเชื่อ เราก ําลังมีชีวิตนิรันดรไมวาเรามีชีวิต
อยูทีโ่ลกนี้หรืออยูที่อีกดานหนึ่งของความตาย

ของประทานของการรักษาโรค

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวแกพระกายเพื่อทํ าใหพระกายเจริญเติบโต
ดังนัน้ของประทานของการรักษาโรคก็มีเพื่อทุกคนและการรักษาโรคมีเพื่อทุกคน

คนแตละคนไมไดใชของประทานในการรักษาโรคดวยตัวของเขาเอง ของประทานนี้ถูกใช
ผานตัวเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคมัภีรกลาววาเราตองแสวงหาของประทานที่ดีที่สุด

“แตทานทัง้หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น”         1 โครินธ  12:31
เมื่อเราอธิษฐานเพื่อของประทานของการรักษาโรค คุณกํ าลังขอพระเจาใหพัฒนาสิ่งที่อยู

ในตัวคุณ เชนเดียวกับที่ผูเชื่อทุกคนมีความสามารถและสิทธิอํ านาจในการวางมือบนคนเจ็บปวยเพื่อรับ          
การรักษาพระเยซูทรงเพิ่มเติมแหลงที่มาที่พระองคไดรับ (ลูกา5:22) และทิโมธีถูกสอนใหพัฒนาของ
ประทานที่อยูภายในตัวเขา(2  ทโิมธี 1:3)

มี  “ของประทานตาง ๆ ” ของการรักษาโรค เพราะคํ าวา “ของประทาน” เปนพหูพจน     มี
เชือ้โรคนานาชนิดและของประทาน (หรือหนทาง) ตาง ๆ กนัในการรักษาโรค ถาพระเจาทรงตองการรักษา
โรคดวยวิธีเดียว พระองคยอมไมใชวิธีตาง ๆ กนัหลายวธิตีามที่เห็นในพระคัมภีรอยางแนนอน

ลองคิดถึงหนทางตางๆ ทีพ่ระเจาทรงกระทํ ากิจเพื่อนํ าคนมาสูความรอด พระองคจะไมทรง
กระท ําการรักษาโรคดวยวิธีหลายวิธีหรือ

วธิหีรือของประทานโดยตัวมันเองไมไดรักษาโรค แตเปนชองทางซึ่งฤทธิ์อํ านาจของ     พระ
เจาสํ าแดงออก ในพระคมัภีรเราพบของประทานในการรักษาโรคโดย

1. การวางมือ คือ ผูรับใชแตะตองคนเจ็บปวย
2. คนแตะตองผูรับใช
3. พดูพระวจนะจากที่ไกล
4. พดูพระวจนะในที่ที่คนปวยอยู
5. ติดตอกับคนโดยตรง
6. รักษาโดยการอธิษฐานเผื่อของผูอ่ืน
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7. อธิษฐาน
8. กระทํ าโดยความเชื่อ การรกัษาซึง่เกิดขึ้นจากกริยาแหงความเชื่อซึ่งผูปวยเปนผูกระทํ า
9. ชนิดตาง ๆ ของความเชื่อกระทํ าตาม

. ความเชื่อของผูที่รับใช

. ความเชื่อของผูที่แสวงหาการรักษา

. ความเชื่อของเพื่อน

. ความเชื่อของญาติ
10. มีการใช “ส่ิงตาง ๆ ” แตไมมีส่ิงใดศักดิ์สิทธิ์ เพยีงแตเปนจุดของการเชื่อมโยง เชน

. ถมนํ้ าลาย

. โคลน

. เสือ้ผาที่อธิษฐาน

. ยาพอก

. ชายเสื้อของผูรับใช

. เงาของผูรับใช

. นํ้ ามัน

. นิว้แยงในหู
ด.    นํ้ า
ต.    การสัมผัส

11. “การอัศจรรยพิเศษ”
พระเจาทรงเจิมคนบางคนดวยความเชื่อเพื่อการรักษาพิเศษ (เชน อัครทูตเปาโล)                 

ตัวอยางเชน พระเจาทรงใชบางคนใหรับใชโดยเฉพาะแกคนไขโรคมะเร็ง ซึง่ไมไดหมายความวาเราไมควรรับ
ใชในการรักษาทุกดาน ตอไปนีเ้ปนคนที่พระคัมภีรกลาววาควรมีสวนรวมในการรักษาโรค

- ศิษยาภิบาลและผูเลี้ยง  (ผูนํ าฝายจิตวิญญาณ)  :  เอเสเคียล 34
- ผูปกครอง/มคันายก   :  ยากอบ 5:14
- ผูเชื่อธรรมดา  :  ยากอบ  5:16,   ลูกา  16:15-18
- ผูทีม่ขีองประทานพิเศษในการรักษาโรค  :  1 โครินธ 12:9
- คริสตจกัรทั้งหมดเปนศูนยกลางการรักษา  :  ลูกา 14:16-24

จุดประสงคของการรักษา
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จุดประสงคที่เห็นไดชัดของการรักษาคือ ทํ าใหผูปวยหายดี แตการรักษาและการปลด
ปลอยมจีดุประสงคอยางอื่นมากกวาเพียงทํ าใหคนปวยเปนปกติ การรกัษาและปลดปลอยยังทํ าให
ส ําแดงพระลักษณะของพระเจา

“พระเจาทรงพระเมตตากรุณา ทรงกริว้ชาและมีความรักมั่นคงอยางอุดม พระเจาทรงดีตอ
ทกุคนและความรักเอ็นดูของพระองคมีอยูเหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค”                 สดุดี  145:8-9

“พระเยซทูรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถถูกตองคนนั้น ตรัสแกเขาวา เราพอใจแลว      จง
หายเถิด”    มาระโก 1:41
ถวายเกียรติแดพระเจา

“และประชาชนเปนอันมากมาเฝาพระองค พาคนงอย คนแขนขาพิการ คนตาบอด คนใบ
และคนเจ็บอ่ืน ๆ หลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แลวพระองคทรงรักษาเขาใหหาย คนเหลานั้น
จึงอัศจรรยใจนัก เมือ่เห็นคนใบพูดได คนแขนขาพิการหายเปนปกติ คนงอย เดินได คนตาบอดกลับเห็น แลว
เขาก็สรรเสริญพระเจาของชนชาติอิสราเอล”                  มัทธิว  15:30-31

“………เหตวุาคนทั้งหลายไดสรรเสริญพระเจา เนือ่งดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น”
กิจการ  4:21

สวนหนึง่ของการถวายเกียรติพระเจาคือ ความย ําเกรงที่สมควรแกพระเจาการรักษาเกิดผล
จาก “ความยํ าเกรง” นั้น

“เขามคีวามเกรงกลัวดวยกันทุกคน และพวกอคัรทูตทํ าการอัศจรรยและหมายสํ าคัญหลาย
ประการ” กิจการ  2:43
ยนืยนัวาพระเยซูเปนพระผูชวยและพระเมสซิยาห

จงอาน มทัธิว 8:14-17 ในพระคัมภีร การรกัษาโรคถูกบันทึกไวในที่นี้เพื่อยืนยันถอยคํ าของ
ผูเผยพระวจนะ

“………ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป”        มัทธิว 8:17
ตอไปนี้เปนขออางอิงอื่น ๆ ซึง่การรกัษาและปลดปลอยยืนยันวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวย

ใหรอด
ลูกา 5:18-26  การรกัษาขาคนงอยและใหอภัยความบาปของเขายืนยันวาพระเยซูเปนพระ

ผูชวยใหรอดเชนเดียวกับเปนผูรักษา
“ถาเราไมปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา ก็อยาวางใจในเราเลย แตถาเราปฏิบัติ

พระราชกิจนั้น แมวาทานมิไดวางใจในเรา กจ็งวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิด เพือ่ทานจะไดรูและเขาใจวา
พระบิดาทรงอยูในเรา และเราอยูในพระบิดา”                      ยอหน 10:37-38
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“พระเยซูไดทรงกระทํ าหมายสํ าคัญอื่นๆอีกหลายประการตอหนาสาวกเหลานั้น ซึ่งไมได
บันทึกไวหนังสือเลมนี้ แตการที่ไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ไวก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเยซูทรง
เปนพระคริสต พระบตุรของพระเจาและเมื่อมีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค”

ยอหน 20:30-31
ยนืยนัวาผูสงขาวและขอความเปนความจริง
“และหญิงนั้นพูดกับเอลียาหวา คราวนี้ดิฉันทราบแลววา ทานเปนคนของพระเจาและ    

พระวจนะของพระเจาอยูในปากของทานจริง ๆ ”                   1 พงศกษัตริย 17:24
“ฝายทานทั้งสองคอยอยูที่นั่นนาน มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองคพระผูเปนเจา

และพระองคไดทรงรับรองคํ าแหงพระคุณของพระองค โดยทรงโปรดใหทานทั้งสองทํ าหมายสํ าคัญและ         
การอัศจรรยได”                  กิจการ 14:3

“เมื่อเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษาและ
เปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวส ํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู”                  กิจการ 4:13
หนนุใจใหยอมรับขาวประเสริฐ

“โดยทางพระองคนั้นพวกขาพเจาไดรับพระคุณและหนาที่เปนอัครทูต เพือ่เห็นแกพระนาม
ของพระองค ใหไปประกาศแกชนชาติตาง ๆ ใหเขาเชื่อฟง”        โรม 1:5

เปนการงายที่จะบอกคนเกี่ยวกับขาวประเสริฐภายหลังจากที่เขาไดรับการรักษา  มีตัว
อยางหลายประการในเรื่องนี้ในหนังสือกิจการ

การรักษาโรคเปนประตูแกขาวประเสริฐที่จะแบงปนเพื่อใหคนไดรับความรอด เติมใหเต็ม
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเจริญเติบโตของคริสตจักร  ดู กิจการ  2:42-47  และ 5:14 เปนตัวอยาง

แมวาการรักษาโรคจะหนุนใจใหยอมรับขาวประเสริฐ จงจํ าไวเสมอวาการรักษาไมไดมา
แทนทีก่ารเทศนาขาวประเสริฐแหงความรอด ควรสอนพระวจนะควบคูไปกับการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจโดยการ
รักษาโรคและการปลดปลอยเพื่อนํ าคนมาสูความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา จ ําไวเสมอวา พระวจนะเปน
ส่ิงทีส่รางความเชื่อเพื่อใหไดความรอด ไดการรักษาและไดรับการปลดปลอย

การรกัษาเปนเครื่องมือที่ทรงอํ านาจของการประกาศขาวประเสริฐ ในการรักษาที่บันทึกไว
ในพระคัมภีรนั้นแยกออกไดดังนี้

ใน 17 แหงนัน้การรกัษาเกิดขึ้นที่สถานที่แหงการประกาศขาวประเสริฐ
มัทธิว 4:24,  8:16,  9:2-8,  9:22-33
มาระโก        1:23-28,     9:14-27,        10:46-52
ลูกา 8:42-48,       13:10-13,  16,    14:1-4,      17:11-19
ยอหน     4:28-30,      5:1-9,     14,     9:1-7
กิจการ 3:1-10,       8:5-8,      14:8-10
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ใน 16 แหง การรกัษามีผลทํ าใหเกิดการประกาศขาวประเสริฐ
             มัทธิว 9:2-8,  9:32-33,  12:9-13

มาระโก        1:23-28,     5:1-3,    18-20,   7:32-37,    9:14-27
ลูกา 5:12-14,       13:10-13,  16,    17:11-19
ยอหน     4:28-30,      9:1-7
กิจการ 3:1-8,       8:5-8,      9:32-35,     14:8-10
การรักษา 21 คร้ังใน 26 คร้ัง จะมีที่สถานที่แหงการประกาศหรือไมก็มีผลใหเกิด             

การประกาศ
วางรากอาณาจักรของพระเจา

“และจงรักษาคนปวยในเมืองนั้นใหหายและแจงแกเขาวา แผนดนิของพระเจามาใกลทาน
ทัง้หลายแลว”  ลูกา  10:9

“พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศขาว
ประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจา และทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บของชาวเมืองใหหาย”                    มัทธิว 4:23

“แตถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจา แผนดนิของพระเจาก็มาถึงทานแลว”
มทัธิว  12:28

ขณะที่คุณรับใชโดยการรักษาโรค จงจํ าไววาราชอาณาจักรยังไมไดเปนเต็มรูปแบบใน
ความบริบูรณของอาณาจักร จะไมมีเชื้อโรค ความเจ็บปวยและความตาย รางกายเชนเดียวกับจิตใจยังไม
ถูกไถ     ในขณะนีต้ามที่จะเปนในเมื่ออาณาจักรมาถึงครบบริบูรณ

เราไดรับความรอดจากการลงโทษบาปในอดีตและสามารถรอดจากอํ านาจของบาปใน
ปจจุบัน ในอนาคตเราจะรอดจากการดํ ารงอยูของความบาป (คือจะไมมีความบาปอีกตอไป)

ความเจ็บปวยก็เปนเชนนี้ ความเจบ็ปวยไมใชการลงโทษเพราะบาปในอดีตของเรา เราอาจ
ถกูไถจากอํ านาจของมันในปจจุบัน แตไมใชวาจะไมมีความเจ็บปวยอยูเลย จนกวาจะถึงเวลาในอนาคต
ส ําแดงการพิพากษาศัตรู

“………เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว” ยอหน  16:11
เมื่อคุณวางมือบนคนปวย คุณกํ าลังประกาศวาเจาของโลกนี้ถูกตัดสินพิพากษาแลวและ

อํ านาจของความเจ็บปวยและเชื้อโรคถูกทํ าลายไปแลว
จ ําไววา อํ านาจ ของความเจ็บปวยถูกทํ าลาย ไมใช การดํ ารงอยูของความเจ็บปวยเราจะ

ถกูไถจากความเจ็บปวยเมื่อเราเขามาสูความบริบูรณของอาณาจักรของพระเจาในอนาคต
ยกผูนํ าฝายวิญญาณขึ้น

การรกัษาถูกใชเพื่อยกผูนํ าที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณขึ้น เปาโลถูกเรียกใหเปนอัครทูตของขาว
ประเสริฐ ในขณะที่เขาไดรับการรักษา (กจิการ 9)
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มผีลใหเกิดความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ
จงอาน กจิการ 8:5-25 ขอความนีอ้ธบิายถึงความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญซึ่งมาสูแตละคน

และชุมชนเมื่อมีการรักษาโรคและการปลดปลอย

ขณะที่คุณเริ่มตน……

แมทัพผูที่มีชื่อเสียงคือ จเูลียสซีซาร เมือ่ตัดสนิใจจะเอาชนะประเทศอังกฤษก็แลนเรือไปกับ
กองทพัของเขาจากฝรั่งเศสไปอังกฤษ แลวเขาก็เผาเรือทุกลํ าที่ใชขามชองแคบอังกฤษ ดังนัน้เขาตองมุงหนา
ไปเพื่อชัยชนะหรือไมก็ตองตาย ไมมีการถอยหลัง งานรบัใชในการรักษาโรคและการปลดปลอยก็มีสํ าหรับ  
ผูทีเ่ผาสะพานแหงความไมเชื่อและความกลัวไวเบื้องหลังเขา

คุณจะเปนคนใดคนหนึ่งในสองสถานะในเรื่องการรักษาและการปลดปลอย คุณอาจเปน
เหมือนกามาลิเอล ผูนํ าในพันธสัญญาใหมผูซึ่งยืนอยูขาง ๆ และบอกใหระมัดระวัง เขาแนะนํ าผูนํ าทาง
ศาสนาวาใหเขา “รอคอยและดูกอน”

หรือคุณจะเปนเหมือนเปโตรผูเสี่ยงเอา เขากํ าลังรักษาคนปวย ซึ่งทํ าใหผูนํ าฝายจิต
วญิญาณโกรธและยืนตอสูผูมีอํ านาจซึ่งบอกใหเขาหยุดเทศนาหรือรักษาโรคในพระนามของพระเยซู

จงจํ าไวเสมอวา คุณเปนผูอํ านวยความสะดวกแกการรักษา ไมใชเปนผูรักษา คุณเปนเพียง
ชองทางซึ่งผูทรงรักษาภายในคุณหลั่งไหลออกสู……..

- คนทีเ่ผชิญกับความพิการและความเจ็บปวย
- คนทีเ่ดอืดรอนจากสิ่งที่มีชีวิตกระทํ าแกเขาหรือเต็มดวยความผิดในส่ิงที่เขาทํ ากับชีวิต
- คนที่สับสน ไมมคีวามหวังและพรอมที่จะเลิกลมทุกอยาง
- คนทีสู่ญเสยีคนที่ตนรักหรือถูกทํ าใหเจ็บปวดและหัวใจของเขามีอารมณที่เจ็บปวดมาก

เกนิกวาที่จะบอกออกมาได
- คนทีก่ํ าลังเผชิญกับความตาย
จงค ํานงึถงึคํ าถามนี้ซึ่งพระเยซูถามวา “อะไรจะงายกวากัน ทีจ่ะกลาววา “บาปของเจาถูก

ยกแลว” หรือ พดูวา “จงลุกขึ้นและเดินไป”  ?  ”
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ชือ่…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 16

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. อธบิายถงึทาทีปจจุบันบางประการที่มีตอการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. จงบอกชนิดของความเจ็บปวยมา 5 ชนิด
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การรกัษาโรคที่มาจากเบื้องตน”



182

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ใครคือแหลงของความเจ็บปวย
………………………………………………………………………………………………………………
6. บอกถงึเหตุผลบางประการของความเจ็บปวย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7. อะไรคือผลสุดทาย 2 ประการของความเจ็บปวย
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. บอกถงึจดุประสงคบางประการของการรักษาจากเบื้องบน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 16

1.    “ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ จะมคีนเชื่อที่ไหน หมายสํ าคัญ
เหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือ เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได ถาเขากิน
ยาพษิอยางใดจะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวยแลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:17-18
2.     จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 163-165
3.     ความเจ็บปวย 5 ชนิด คือ

-     ความเจ็บปวยฝายวิญญาณ
- ความเจ็บปวยฝายรางกาย
- ความเจ็บปวยทางจิตใจ
- สภาพของการถูกผีเขา

4.        “การรักษาจากเบื้องบน” คือ เมือ่พระเจาเที่ยงแทองคเดียวทรงเปดเผยธรรมชาติของพระองค ทรงทํ า
ตามพระสัญญาของพระองคไดสํ าเร็จและกระทํ าการที่ใหพระเยซูคริสตทรงไถบาปโดยการรักษาคนและทํ า
ใหเขาสมบูรณทั้งรางกาย จติใจและวิญญาณ            หนา 167
5.         ซาตานเปนแหลงที่มาของความเจ็บปวย           หนา 169
6. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 170-171
7. ความเจบ็ปวยทีถ่ึงแกความตายหรือความเจ็บปวยที่มีเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา   หนา 173-174
8. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับอธิบาย   ในหนา 176-177



184

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. ตอไปนี้เปนขออางอิงบางประการ เพื่อศึกษาตอไปถึงการรักษาและการปลดปลอย ซึ่งรวบรวมทั้ง    
พระสญัญาและตัวอยางของการทรงรักษาและการปลดปลอย

ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
ปฐมกาล  17:18-19 พระเจาทรงสัญญาจะรักษาการเปนหมันของนางซารา
ปฐมกาล  20:17 พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลค
อพยพ  4:6-7 มอืที่เปนโรคเรื้อนของโมเสส
อพยพ  15:25-26 พระเจาทรงเปดเผยพระนามของพระองคที่วา “ยะโฮวาห-ราฟา”

ซึง่หมายความวา “พระเจาแพทยของเจา” พระองคทรงสัญญาวาจะไมมี
โรครายใดๆที่อียิปตจะมาสูชาวอิสราเอลได

อพยพ  23:25                       พระเจาทรงสญัญาจะนํ าเอาความเจ็บปวยออกไปจากทามกลางประชา
กรของพระองค

เลาวีนิติ  13:1-46 กฎเกณฑเกี่ยวกับโรคเรื้อน
เลาวีนิติ  14:1-32 กฎเกณฑเกี่ยวกับโรคเรื้อน
เลาวีนิติ  15:1-33 กฎเกณฑของสุขภาพ
เลาวีนิติ  16:29-30 การรักษาความบาป
กันดารวิถี  12:1-15 โรคเรื้อนของมิเรียมและอาโรน
กันดารวิถี  16:4-50 โรคระบาดมีผลกระทบตอชาวอิสราเอล
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กันดารวิถี  21:5-9 การรกัษาโรคจากงูทองเหลืองซึ่งเปนสัญญลักษณ
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:15 การเชื่อฟงพระเจามีผลตอสุขภาพ
เฉลยธรรมบัญญัติ 28 ความเจ็บปวยเกิดขึ้นเมื่อเราไมไดทํ าตามกฎของพระเจา
เฉลยธรรมบัญญัติ 29:22 พระเจาทรงวางความเจ็บปวยไวในแผนดิน
เฉลยธรรมบัญญัติ 30:20 พระเจาคือชีวิตและความยืนนานของเวลาในชีวิต
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:39 พระเจาทรงทํ าใหบาดเจ็บและทรงรักษา
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:15,  28:60 เชื้อโรคของอียิปต
โยชูวา  5:8 การรกัษาตามธรรมชาติตอบาดแผลของการทํ าสุหนัต
1 ซามูเอล 6:3 การถวายเครื่องบูชาที่ละเมิดบาป น ําการรักษามาให
1 พงศกษัตริย 5:23, เชื้อโรคที่เทา
2 พงศาวดาร 16:12
1 ซามูเอล 16:14-23 วญิญาณชั่วกอกวนซาอูล
1 พงศกษัตริย 8:37-40 โรคระบาดในแผนดิน
1 พงศกษัตริย 13:4-6 คนมือลีบ
1 พงศกษัตริย 17:17-24 เอลีชาทํ าใหเด็กฟนจากความตาย (ผูสงสารและขอความถูกยอมรับวา

จริงโดยการรักษาโรค)
2 พงศกษัตริย 2:19-22 เอลชีาทํ าใหนํ้ าที่ไมดีกลายเปนนํ้ าดี
2 พงศกษัตริย 4:8-37 ท ําใหบุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟนขึ้นมา
2 พงศกษัตริย 5:1-4 การรักษานาอามาน
2 พงศกษัตริย 13:14, 21 เอลชีาเจ็บปวยดวยโรคที่ทํ าใหตาย
2 พงศกษัตริย 20:1-11 ความเจ็บปวยของเฮเซดยีาห
 2 พงศาวดาร 6:26-31 คํ าอธษิฐานสํ านึกผิดและขอรักษาความเจ็บปวย
2 พงศาวดาร 7:14 “เราจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”
2 พงศาวดาร 16:12 คนทีเ่จบ็ปวยมากไมไดแสวงหาพระเจา
2 พงศาวดาร 20:9 พระเจาทรงฟงเมื่อเรารองทูลในความทุกขยาก
2 พงศาวดาร 21:12-30 โรคลํ าไสที่รักษาไมได
2 พงศาวดาร 26:19 โรคเรื้อนของอุสซียาห
2 พงศาวดาร 30:20 คํ าอธษิฐานของอุสซียาหทํ าใหประชากรไดรับการรักษา
2 พงศาวดาร 32:24-26 ความเจ็บปวยของเฮเซคยีาห
โยบ  1-2 บทเหลานี้เปดเผยแหลงที่มาของปญหาของโยบ รวมทัง้ความเจ็บปวยของ
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เขา
โยบ  5:18,  30:18 โยบพดูถึงความเจ็บปวยของเขา
สดุดี  6:2-3 “โอพระเจา โปรดรักษาขาพระองค”
สดุดี  30:2 “ขาพระองครองทูลและพระองคทรงรักษาขาพระองค”
สดุดี 32:3-5 การยอมรับรูของคนทํ าใหเกิดการรักษาโรค
สดุดี 38:3,  7 ความโกรธและความบาปมีผลตอสุขภาพของคุณ เชือ้โรคถูกเรียกวา

“นารังเกียจ”
สดุดี  41:1-8 “ขอรักษาจติใจของขาพระองคเพราะวาขาพระองคทํ าบาปตอพระองค”

เชื้อโรคถูกเรียกวา ความชั่วราย
สดุดี  42:1-5 การรักษาจิตใจที่ตกตํ่ า
สดุดี  55:1-2 การอธษิฐานอยางหมั่นเพียรและการรักษาโรค
สดุดี  60:2 การรักษารอยแตกของโลก
สดุดี  72:13 เราตองสงสารคนออนแอ
สดุดี  91:9,  10 “ไมมีโรคระบาดใด ๆ เขามาใกลที่อาศัยของเจา”
สดุดี  103:1-5 “อยาลมืพระราชกิจผูทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจา”
สดุดี  105:37 อิสราเอลออกมาจากอียิปตโดยไมมีคนออนแอสักคนเดียวในทามกลาง

เขาคน 3 ลานคนสุขภาพดี แข็งแรง
สดุดี  107:17-20 “พระองคสงพระวจนะออกไปและทรงรักษาเขา”
สดุดี  119:25-28 “พระวจนะทํ าใหเราแข็งแรง”
สดุดี  119:67 “กอนที่ขาพระองคทุกขยาก ขาพระองคหลงเจิ่น”
สดุดี  147:3 การทรงรักษาคนที่ชอกซํ้ าระกํ าใจ
สุภาษิต 3:7-8 จะมีสุขภาพดีไดอยางไร ?
สุภาษิต 4:20-23 เร่ืองของชีวิตถูกกระทบโดยทาทีในใจ พระสัญญาของพระเจาคือชีวิตแกผู

ทีค่นพบและเปนสุขภาพดีแกเนื้อหนังของเขา
สุภาษิต 12:18 ล้ินของคนฉลาดนํ าการรักษามาให
สุภาษิต 13:17 ทตูทีซ่ือ่สัตยนํ าการรักษามาให
สุภาษิต 15:4,  30 ล้ินที่สุภาพเปนชีวิต  :    ขาวดีทํ าใหมีสุขภาพดี
สุภาษิต 16:24 พระวจนะของพระเจานํ าการรักษามาใหกระดูก
สุภาษิต 17:22 จติใจที่หมดมานะ ท ําใหกระดูกแหง
ปญญาจารย 3:3 มเีวลาของการรักษา



187

ปญญาจารย 5:17 ความเสยีใจและความโกรธมีสวนเกี่ยวพันกับความเจ็บไข
อิสยาห 6:10 ความเขาใจ การกลับใจ การรักษาโรค
อิสยาห 19:22 เมื่อพระเจาโจมตี พระองคทรงรักษา
อิสยาห 32:3-4 คํ าพยากรณของการรักษาโรคเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
อิสยาห 33:24 “ไมมชีาวเมืองคนใดจะกลาววา ขาปวยอยู”
อิสยาห 35:5-6 การรักษาในยุคพันป
อิสยาห 38:1-12,  16 ความเจ็บไขของเฮเซดียาหและการคืนสูสุขภาพดี
อิสยาห 53:5 เราไดรับพระสัญญาของการรักษาโรคและการปลดปลอยโดยการชํ าระ

บาป
อิสยาห 57:18-19 จงเขามาใกลเพื่อรับการรักษา
อิสยาห 58:8 สุขภาพดีจะออกมาจากพระเจา
อิสยาห 61:1 พระเยซถููกสงมารักษาผูที่ชอกชํ้ าระกํ าใจ (การรกัษาทางอารมณ)
เยเรมีย 3:22 พระเจาทรงรักษาคนที่หลงหายเมื่อเรากลับมาหาพระองค
เยเรมีย 8:14-15, 20-22 เวลาของการรักษาโรค ความขมขืน่แหงบาปมีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพของ

รางกาย
เยเรมีย 14:19 ไมมีการรักษาสํ าหรับเราเลยหรือ
เยเรมีย 17:14 “ขาแตพระเจา ขอทรงรกัษาขาพระองคเพื่อขาพระองคจะไดหาย”
เยเรมีย 30:12-17 พระเจาจะทรงฟนฟูสุขภาพ
เยเรมีย 33:6 “เราจะรักษาเขา”
เยเรมีย 46:11 “เจาจะไมไดรับการรักษา”
เยเรมีย 51:8-9 การรักษากรุงบาบิโลน
บทเพลงครํ่ าครวญ 2:13 “ใครจะรักษาเจา”
บทเพลงครํ่ าครวญ 3:33 “พระเจาไมทรงตั้งใจทํ าใหเดือดรอน”
เอเสเคียล 14:19 “มกีารรักษาสํ าหรับเราหรือไม”
เอเสเคียล 17:14 “ขอรักษาขาพระองคและขาพระองคจะหาย”
เอเสเคียล 30:12-13 บาดแผลที่ยารักษาไมได
เอเสเคียล 30:21 ส่ิงทีพ่ระเจาทรงหักเสียจะไมอาจรักษาไดอีก
เอเสเคียล 33:6 “เราจะรักษาเขา”
เอเสเคียล 34:4, 16, 21 คํ าเตือนผูเลี้ยงแกะซึ่งไมไดใหการรักษาแกลูกแกะ
เอเสเคียล 47:8-12 นํ ้ารักษาโรค
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ดาเนียล 4:34,  36 การรักษากษัตริยเนบูคัดเนซซาร
โฮเชยา 5:13 ไปที่อ่ืน ๆ เพื่อรักษาโรค คนไมอาจจะรักษาบาดแผลที่เกิดจากพระเจาได
โฮเชยา 6:1 พระองคทรงฉีกและทรงรักษา
โฮเชยา 7:1 การรักษาเพื่ออิสราเอล
โฮเชยา 11:3 “เขาไมรูวาเรารักษาเขา”
โฮเชยา 14:4 “เราจะชวยรักษาเขาใหหายจากการกลับสัตยของเขา”
นาฮูม 3:19 สภาวะสุดทาย
เศคาริยาห 11:16 คํ าเตือนตอผูเลี้ยงแกะผูไมไดรักษาโรคแกลูกแกะ
มาลาคี 4:2 การรักษาในรมปกของพระองค

ขออางอิงจากพันธสัญญาใหม

มทัธิว 8:13 พระเยซูทรงรักษาบาวของนายรอย
มทัธิว 8:17 พระเยซูทรงแบกความเจ็บไขของเรา
มทัธิว 10:1 ฤทธิอํ์ านาจเหนือความเจ็บไขและผีมารถูกมอบใหแกสาวก
มทัธิว 18:19-21 คนสองคนใด ๆ พรอมใจกันไดรับส่ิงที่ทูลขอ
มาระโก 2:17 พระคริสตมาเพื่อรักษาคนบาป
มาระโก 3:15-17 พระครสิตทรงประทานอํ านาจใหรักษาความเจ็บปวย
มาระโก 4:18-19 การรักษาเปนสวนของการเจิม     :       พระเยซูทรงถูกสงใหไปรักษาโรคภัย
มาระโก 11:24 ถาเราเชื่อเมื่อเราอธิษฐาน (ไมใชภายหลังจากที่คุณไดรับ) คุณจะไดรับ
มาระโก 16:18 ในพระนามของพระเยซู ผูเชื่อจะรักษาคนเจ็บปวยและขับผีออก
ลูกา 5:31 คนปวยตองการหมอ
ลูกา 7:6 พระเยซทูรงเห็นวาความไมมีคาควรนั้นเปนความเชื่อ
ลูกา 7:22-23 คํ าโตแยงที่ทํ าใหแนใจที่สุดคือ ประสบการณ
ลูกา 17:6 ความเชือ่เพียงเล็กนอยสามารถนํ าผลที่ยิ่งใหญมาได
ลูกา 18:7-8 อยาเลิกลมกอนที่คํ าตอบของคุณจะมา

(เร่ืองของดาเนียลในพันธสัญญาเดิมแสดงใหเห็นความสํ าคัญของการ
อธิษฐานอยางรอคอยพระเจาทรงฟงดาเนียลตั้งแตแรกแตซาตานกีดกั้นคํ า
ตอบไวถึง 21 วนั)

ยอหน 6:53-58 พระกายและพระโลหิตของพระเยซูนํ าชีวิตมาให
ยอหน 10:10 พระเยซูทรงมาเพื่อใหเราไดมีชีวิต ซาตานมาเพื่อลัก ฆาและทํ าลาย
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ยอหน 11:1-45 ความเจบ็ปวยที่ยังไมไดรับการรักษาในขณะนี้จะใหหนทางแกการอัศจรรย
ทีย่ิ่งใหญ

ยอหน 14:12-13 งานทีพ่ระเยซูทรงกระทํ านั้น เราตองทํ า
ยอหน 15:7 ความสํ าคัญของการอยูในพระคริสตเพื่อการขอและการไดรับ
ยอหน 16:24 จงขอในพระนามของพระองคและคุณจะไดรับ
โรม 2:4 ความดงีามของพระเจานํ าใหเกิดการกลับใจ (สังเกตวาความเจ็บไขไมได

น ําการกลับใจมาให แตเปนความดีงามของพระเจา)
โรม 8:19-23 โลกทัง้หมดกํ าลังเสื่อมสลาย
2 โครินธ 4:16 ภายนอกของเราเสื่อมถอยแตภายในอาจฟนฟูใหมได
ฟลิปป 2:25-27 ความเจ็บปวยของเอปาโพรดิทัส
โคโลสี 4:14 ลูกาผูเปนแพทย เปนสวนหนึ่งของทีมงานประกาศของเปาโล
ฮีบรู 4:15 พระองคทรงเห็นใจเพราะความออนแอของเรา
ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือ หลกัฐานของสิ่ง (การรักษา) ทีเ่รามองไมเห็น
ยากอบ 1:8 เราตองขอดวยความเชื่อและไมหันไปเหมา
ยากอบ 1:17 ของประทานที่ดีทุกอยาง (การรักษา) มาจากพระเจา
ยากอบ 5:14-15 การเรียกผูปกครองเพื่อใหเจิมดวยนํ้ ามัน คํ าอธิษฐานดวยความเชื่อ การ

รักษาโรคและการใหอภัย
1 เปโตร 2:24 เราไดรับการรักษาโดยบาดแผลของพระองค
1 ยอหน 3:22 ส่ิงใดก็ตามที่เราขอเราจะไดรับถาเราเชื่อฟงพระองค
3 ยอหน 1:2 สุขภาพมสีวนสัมพันธกับสภาวะทางจิตใจของคุณ
มาระโก 7:36, 8:26, อยาใหการรักษาโรคเลื่องลือไป
มทัธิว 8:4
วิวรณ 20:2-3 เมือ่ซาตานถูกผูกมัด จะไมมีความเจ็บปวยและความตาย
วิวรณ 21:4 การรักษาครั้งสุดทาย ไมมคีวามเจ็บปวยและความตาย

2.  พระเจาทรงสัญญาใหการรักษาโรคและปลดปลอย ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรบางขอเกี่ยวกับพระ
สัญญาของพระเจา
ขาวประเสริฐเปนฤทธิ์เดชของพระเจาแกทุกคนที่เชื่อ (โรม 1:16)

*****************
พระสญัญาอันดีทั้งสิ้นของพระองคไมลมเหลวสักคํ าเดียว (1 พงศกษัตริย 8:56)

*****************
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พระสัญญาของพระเจาคือ “ชวีติแกผูที่คนพบและเปนสุขภาพแกเนื้อหนังของเขา” (สุภาษิต 4:22)
*****************

บรรดาพระสัญญาของพระเจาก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดวา อาเมน โดยพระองคเปนที่
ถวายเกียรติแดพระเจา (2 โครินธ 1:20)

3. ของประทานฝายวิญญาณอื่น ๆ ถกูใชอยางไรในดานความสัมพันธกับของประทานของการรักษาโรค
คํ าสอนและการชักชวน  เมือ่มพีืน้ฐานบนพระวจนะก็ยอมเพิ่มความเชื่อสํ าหรับการรักษาโรค
คํ าพยากรณ ภาษาแปลกๆ การแปลภาษาแปลกๆ  อาจน ําเอาพระวจนะโดยตรงจากพระเจาเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยและการรักษาโรค
การจํ าแนกวิญญาณ  จะเปดเผยวาจํ าเปนตองมีการรักษาโรคหรือการปลดปลอยหรือไม
ของประทานแหงความเชื่อ  ถายทอดความมั่นใจพิเศษที่จะทํ าตามความรูของการจํ าแนกแจกแจงแและ
อธษิฐานดวยถอยคํ าแหงความเชื่อ
ถอยคํ าแหงความรู  ใหความรูถึงสาเหตุที่เปนรากของความเจ็บปวย ชวยไดมากโดยเฉพาะในกรณีของ
ของการรักษาจิตใจภายในหรือเมื่อความเจ็บปวยทางกายมีสวนสัมพันธกับปญหาของผีมาร ทํ าใหมี
สายตาเห็นเกี่ยวกับบาปซึ่งตองสารภาพ พลงัของผมีารที่มาเกี่ยวของและทาทีของจิตใจซึ่งอาจขัดขวาง
การรักษา

 ถอยคํ าแหงสติปญญา  ชวยเราใหใชความรูที่พระเจาทรงประทานเพื่อใหพูด “ถอยคํ าแหงสติปญญา”
(คํ าแนะนํ าแกคนปวย)
ของประทานแหงการอัศจรรย  การรกัษาโดยทันทีและอยางสรางสรรค เชน การใหแขนขายาวออกมา
เปนเหตุการณที่ไมอาจอธิบายไดตามธรรมชาติ เปนบางอยางที่ไมมีทางเกิดขึ้นโดยวิธีทาง “ธรรมชาติ”

4. คํ าเตือนบางประการเกี่ยวกับการอัศจรรย  เพื่อใหไดรับการอัศจรรย คุณตองยอมรับพลังจากสวรรค     
ซึ่งเปนอิสระและเหนือกวาธรรมชาติและสามารถควบคุมธรรมชาติได พลงันั้นคือพระเจา การอัศจรรย
เปนรูปแบบของการเปดเผยจากสวรรค พระเจาทรงสรางระเบียบในธรรมชาติ แตพระองคไมถูกจํ ากัด
โดยธรรมชาติโดยแทจริงแลว การรักษาโรคอยางอัศจรรยเปนการนํ ากลับมาสูสภาพดี ความตายตาง
หากที่ไมเปนธรรมชาติไมใชการฟนจากความตาย ความเจ็บไขและการครอบครองของผีมารทํ าลายกฎ
เดิมของธรรมชาติของพระเจา ดังนั้น การรักษาโดยอัศจรรยและการปลดปลอยเปนการกลับสูสภาพ
ปกติ แทจริงแลวการอัศจรรยไมใชส่ิงที่ผิดปกติ แตส่ิงนี้ขาดหายไปจากการรับใชของเรา
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