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บทที่ 18
“ขณะที่คุณไป, จงรักษาโรค”

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายถงึการเตรียมตัวขั้นตนเพื่อรับใชในการรักษาโรค
- สรุปแนวทางของการรับใชในการรักษาโรค
- อธบิายการดูแลติดตามผลผูที่ไดรับการรักษาแลว
- อธบิายการดูแลติดตามผลผูที่ไมไดรับการรักษา

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว” จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย

คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลา ๆ จงใหเปลา ๆ”
                                                                                               มัทธิว 10:7-8

คํ านํ า

คุณเรียนรูแลววาการรักษาและการปลดปลอยคือ อาณาจักรของพระเจาในภาคปฏิบัติ       
ในบทนีคุ้ณจะเรียนรูวาจะรับใชในการรักษาโรคไดอยางไร ในบทตอไป คุณจะเรียนวาจะรับใชใน            การ
ปลดปลอยคนจากผีมารไดอยางไร
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การเตรียมตัวขั้นพื้นฐาน

มีการเตรียมตัวที่สํ าคัญบางประการกอนที่คุณจะเริ่มตนรับใชในการรักษาโรค ซึ่งรวมถึง
การเตรียมตัวคุณเองในฐานะที่เปนชองทางของฤทธิ์อํ านาจแหงการรักษาโรคของพระเจาและเตรียมบุคคล
ทีคุ่ณตองรับใชโดยการรักษาโรคแกเขา
การเตรียมตัวคุณเอง

ความเชื่อมาโดยการฟงพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวกับการรักษาโรค จงศึกษาทุกสิ่ง                
ทกุอยางในพระคัมภีรที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของคุณ จงอานพันธสัญญาใหมใหตลอด
ดวยทาทใีหมส่ิงใดก็ตามที่พระเยซูคริสตบอกใหสาวกของพระองคกระทํ า คุณจงเริ่มตนกระทํ า ส่ิงใดก็ตามที่
พระองคตรัสวาพระองคจะกระทํ า จงมุงหวังใหพระองคกระทํ า

ถาพระองคกลาววา คุณสามารถรักษาคนปวยไดโดยฤทธิ์อํ านาจของพระองค จงมุงหวังที่
จะเห็นเขาหายโรค ถาพระองคตรัสวาใหขับผีออก กจ็งท ําในพระนามของพระองคและหวังใหผีมารเชื่อฟง
คุณอยาสนใจคํ าสอนของมนุษยและประสบการณสวนตัวที่คุณเคยมี จงยอมรับวาพันธสัญญาใหม     
หมายความจริงๆอยางที่เขียนไว จงยอมรบัวาเปนความจริงและปฏิบัติตามที่เขียนไวนั้น

คุณเปนทูตของพระคริสต (2 โครินธ 5:20) ทตูไมเคยสงสัยวาประเทศที่เขาเปนตัวแทนจะ
สนบัสนุนคํ าพูดของตนหรือไม

จงถอือดและอธิษฐานกอนที่คุณจะรับใช  ดูตัวอยางของเปาโลใน กจิการ 28:8 โดยที่ฤทธิ์
อํ านาจและสิทธิอํ านาจในการรักษามาจากพระเจา จงึเปนการดีที่จะมีสวนสัมพันธติดตอกับพระองค ความ
เดอืดรอนบางประการที่มาจากมารจะรักษาไดโดยการอธิษฐานและถืออดเทานั้น อิสยาห 58 สอนวาพระ
เจาทรงใหเกียรติการถืออดซึ่งมุงเนนที่การรับใชตอความตองการของผูอ่ืน

จงเริ่มตนรับใชตอผูปวย แมวาคุณจะไมเขาใจทุกอยางที่เกี่ยวกับการรักษาจากเบื้องบน
เชน เดียวกับที่คุณเริ่มตนเปนพยานหลังจากไดรับความรอด แมวาโดยความเปนจริงแลวคุณยังมีส่ิงที่ตอง
เรียนรูอีกมากเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน จงเริ่มตนรับใชตามที่คุณรูเกี่ยวกับการรักษาโรค ขณะที่คุณเดินใน
ความสวาง  ที่คุณไดรับ คุณจะไดรับความสวางมากยิ่งขึ้น

จงมทีาทวีาไมมีสถานการณใดที่หมดหวัง มแีตคนทีห่มดหวังเกี่ยวกับสถานการณนั้น ๆ
การเตรียมตัวขั้นตนในผูอ่ืน

ถาคุณหนุนใจใหผูปวยรับการอธิษฐานโดยไมไดใหคํ าสอนที่ถูกตองเสียกอนก็เหมือนกับ
การหนุนใจใหคนที่ยังไมรอดยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดโดยไมรูวาพระองคคือใคร ไมสํ านึกใน
ความบาปของเขาและความตองการรับความรอด

บางครั้ง พระเจาทรงรักษาโดยไมไดแนะนํ าอะไร แตจงจํ าไววาในการรับใชเพื่อรักษาโรค
นั้น คุณตองใชชองทางทุกอยางที่อธิบายไวโดยพระวจนะของพระเจาใหเหมาะสม เพือ่จะไดเห็นงานสํ าเร็จ
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ความเชื่อเปนชองทางหนึ่งสํ าหรับฤทธิ์อํ านาจการรักษาโรคของพระเจา และมีความเชื่อไดโดยการฟง              
พระวจนะของพระเจา ดังนัน้ค ําสอนจึงเปนสิ่งจํ าเปน พระเยซทูรงนํ าเอาคํ าเทศนาและคํ าสอนเขาดวยกันกับ
การรกัษาโรคและทรงสอนใหสาวกของพระองคทํ าเชนนี้ดวย

ความเชื่อเกิดขึ้นโดยการฟงพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวกับการรักษาโรค จงเทศนาโดยมี
พืน้ฐานบนสิ่งที่พระเจาตรัส ไมใชจากประเพณีหรือประสบการณ ความเชื่อไมไดเกิดขึ้นจากการใหคํ าพยาน
เทานั้น คํ าพยานแสดงถึงวาพระวจนะเปนความจริงและอาจหนุนใหเกิดความเชื่อ แตพระคัมภีรกลาวไว
อยางแนนอนวาความเชื่อจะมาโดยการฟงพระวจนะของพระเจา
(ขอสังเกต  :  แมวาคนหูหนวกจะไมสามารถไดยินคํ าเทศนา แตวญิญาณแหงการหูหนวกไดยิน)

คนตองรูวาพระวจนะของพระเจากลาวไวอยางไรเกี่ยวกับแหลงที่มาของการรักษาโรค
แหลงและสาเหตุของความเจ็บปวย พระสญัญาของการรักษาโรคและแนวทางของพระคัมภีรสํ าหรับการรับ
สุขภาพที่ดีและรักษาใหคงอยู

(ในการรับใชรักษาโรคผูเชื่อ ถาผูปวยจะอธิษฐานและถืออดก็จะชวยไดมาก ซึง่ไมจํ าเปน
ตองทํ าในการรักษาโรค แตจํ าไววา เราตองการใชชองทางของพระคัมภีรทุกอยางที่มีไวให พระเจาทรงเนนที่
การขอของเราและอิสยาห 58.6-8 เนนที่ความสํ าคัญของการถืออดและการอธิษฐานวามีสวนสัมพันธกับ             
สุขภาพ)

เวลาของการรับใช

ตอไปนีเ้ปนคํ าแนะนํ าบางประการสํ าหรับเวลาของการรับใชแกผูปวย จํ าไววา นีเ่ปนเพียง
แนวทางทั่ว ๆ ไป คุณตองเปดโอกาสใหแกการทรงนํ าตาง ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ และขอแนะนํ า
เหลานี้บางขอก็ใชไดกับงานรับใชของแตละคน ในขณะที่ขออ่ืน ๆ อาจใชไดในการรับใชแกกลุมใหญ
สรางบรรยากาศของความเชื่อ

จงสรางบรรยากาศของความเชื่อ คุณไดเร่ิมตนทํ าเชนนี้แลวเมื่อคุณพูดพระวจนะเรื่องการ
รักษาโรค แตคุณตองกาวตอไปโดยการสรางสิ่งแวดลอมใหเกิดความเชื่อ ใหคนที่มีความเชื่อและความมั่นใจ
มาอยูรอบผูปวย ใหเขาไดยินคํ าพยานของผูที่ไดรับการรักษาแลว จ ําไววาความไมเชื่อปดกั้นแมกระทั่งการ
รับใชของพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธ

บรรยากาศของความเชื่อคือ การนมัสการและการสรรเสริญอยางหนึ่ง เราเขาสูการทรง
สถิตของพระเจา (ที่ซึ่งมีการรักษาโรค) โดยการนมัสการและการสรรเสริญ การรักษาโรคอาจมาทางการ
นมัสการและสรรเสริญ แมจะไมมีการอธิษฐานเพื่อรักษาโรค เพราะวาพระเจาทรงสถิตอยูในคํ าสรรเสริญ
ของประชากรของพระองค เมื่อเราสรรเสริญ พระองคทรงอยูที่นั่นเพื่อรักษาโรคของเรา
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จงนํ าคนเขามาถึงจุดของการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาโรคของเขา เชนเดียวกับที่คุณทํ า
เกีย่วกับความรอด จ ําไววาพระเยซูทรงถามคนงอยวา “เจาอยากหายโรคหรือ (เจาอยากถูกทํ าใหสมบูรณ
หรือ –King James)   ยอหน 5:6

ขอใหคนนั้น ๆ แสดงความตองการรับการรักษาโรค ในหมูชนคุณอาจขอใหเขายืนขึ้น      
ออกมาที่ขางหนา ยกมอืของเขาหรือวางมือของเขาลงบนสวนของรางกายที่เจ็บปวย ซึง่จะชวยใหเขาแสดง
ความปรารถนาที่จะรับการรักษาเปนกิริยาแหงความเชื่อของเขา ขณะเดยีวกันก็ชวยใหคุณรูวาใครตองการ
รับการอธิษฐานเพื่อรักษาโรค
อธษิฐานเพื่อจํ าแนกใหรู

จงอธิษฐานเพื่อขอสติปญญาและการจํ าแนกใหรูกอนที่คุณจะเริ่มรับใชเพื่อรักษาโรค จงมี
สวนในสติปญญาจากเบื้องบนที่ทรงประทานแกคุณ พระเจาอาจทรงเปดเผยแกคุณถึงสิ่งเหลานี้
ถอยคํ าแหงความรู

ถอยค ําแหงความรูใหขอมูลเฉพาะอยางเกี่ยวกับคนหรือสภาพ ซึง่ท ําใหคุณรูวาจะอธิษฐาน
อยางไร “ถอยคํ าแหงความรู” อาจรวมถึง ความรูสึกลึก ๆ หรือส่ิงที่ประทับ (ฝง) ในวิญญาณ ความคิด คํ าพูด
หรือความรูสึกของคุณ ถอยค ําแหงความรูอาจบอกใหรูวาความเจ็บปวยนั้นคืออะไร หรือเหตุใดบุคคลนั้นจึง
มสีภาพเชนนั้น
ขอพระคัมภีร

พระเจาอาจประทาน “เรหมา” หรือถอยคํ าเฉพาะของพระเจาแกคุณสํ าหรับสถานการณ
ความเจ็บปวย คนหรือกลุมนั้น ๆ

นิมิต
มภีาพในความคิดซึ่งเกี่ยวกับคนที่คุณกํ าลังรับใชเขาอยู

ถอยคํ าแหงความเชื่อ
เปนถอยคํ าพิเศษของการหนุนใจและความเชื่อโดยเฉพาะสํ าหรับแตละคน

การเจิมพิเศษ
การที่ฤทธิ์อํ านาจเขามาเติมเต็มที่ทันที บางทีจะรูสึกวาซูซา รอนหรือมีความมั่นใจเหนือ

ธรรมชาติ
(ขอสังเกต  :  บางทกีารเจมิพเิศษมาและถามาแลวจงไหลลื่นไปดวยกับการเจิมนั้น  แตอยารอคอยจนกวา
จะมี
  การเจมิพิเศษจึงจะอธิษฐานเพื่อผูปวย  คุณตองทํ าตามคํ าสอนของพระเยซูไมวาคุณจะรูสึกหรือไมก็ตาม)
การปฏิบัติพิเศษตามความเชื่อ
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บางทีพระเจาจะนํ าคุณไปบอกผูนั้นใหกระทํ าการพิเศษแหงความเชื่อซึ่งจะเกิดผลใหมีการ
รักษาโรค
สมัภาษณ (ขอยกเวน)

ถาคุณกํ าลังรับใชกับคนๆหนึ่ง   คุณอาจตองทํ าการสัมภาษณส้ันๆ      พระเจาอาจใหถอย
คํ าพเิศษแหงสติปญญาเกี่ยวกับความเจ็บปวยและคุณไมจํ าเปนตองสัมภาษณ    แตถาพระเจาไมไดเปด
เผยเหนือธรรมชาติถึงความเจ็บปวยแกคุณ อยาลังเลที่จะสัมภาษณ

การสมัภาษณไมใชส่ิงจํ าเปนในการรับใชเพื่อรักษาโรค แตจะชวยใหคุณไดขอมูลซึ่งคุณจะ
อธษิฐานไดเฉพาะเจาะจง และยงัชวยใหคุณตัดสินใจวาคนๆนั้นตองการการสอนตอไปกอนที่คุณจะ
อธิษฐานหรือไม

พระเยซูทรงใชการสัมภาษณ พระองคถามคนวาเขาตองการอะไร ทรงสอบถามเกี่ยวกับ
ความเชือ่ของเขาและจัดการกับพลังฝายลบของความไมเชื่อกอนที่จะทรงรับใชแกเขา

ถามคน ๆ นัน้วา “ปญหาคืออะไร ?” พระเยซทูรงถามคํ าถามเดียวกันนี้แกคนหลายคนที่มา
หาพระองคใหทรงรักษา คํ าขอรองจากปากของเขาใหอธิษฐานเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับผูปวย

ผูปวยถูกบอกใหเรียกผูปกครองมาอธิษฐานรักษาโรคให เมื่อพระคัมภีรใหแนวทางก็มี            
เหตผุลการขอรองคือกริยาแหงความเชื่อซึ่งอาจขับเคลื่อนไดในขบวนการรักษาโรค (ยากอบ 5:14-15)

จงถามถึงขอความพิเศษโดยเฉพาะ ถาคํ าขอรองเปนแบบทั่ว ๆ ไปมากเกินไป คุณจะไมรูวา
จะอธษิฐานเพื่ออะไรและผูที่เจ็บปวยอาจไมรูเมื่อการรักษามาถึงเขา

คุณตองการเพียงขอมูลส้ัน ๆ “ผมเปนมะเร็งในกะเพาะอาหาร” คุณไมตองรูประวัติทางการ
แพทยของโรคนั้น

อยาพยายามวิเคราะหขอมูลที่คุณไดรับ หนาที่ของคุณคืออธิษฐาน ไมใชใหคํ าแนะนํ า
กรณีพิเศษบางรายอาจตองการความเปนสวนตัวและเวลามากขึ้นเพื่อขอคํ าปรึกษาแนะนํ ากับผูใหคํ า
ปรึกษาที่ไดรับการฝกฝนมาดีแลว จดัใหมีผูใหคํ าปรึกษาที่จะขอคํ าแนะนํ าได

ถามผูที่มาขอใหอธิษฐานวา “คุณเชือ่วาพระเยซูทรงรักษาโรคไดหรือไม ?” ถาคํ าตอบเปน
ในทางบวกก็จงถามวา “คุณเชือ่วาพระเยซูทรงรักษา เดี๋ยวนี้ หรือไม ?” ถาคํ าตอบคือ “ไม” ในแตละคํ าถาม
จงใหคํ าสอนพระวจนะของพระเจาตอไป

เมื่อคุณรับใชกับคนกลุมใหญ คุณจะไมสามารถพูดกับแตละคนได พระเจาอาจเปดเผยให
คุณรูความเจ็บปวยเฉพาะอยางของคนในที่ประชุมนั้นหรืออาจนํ าคุณใหอธิษฐานแบบคํ าอธิษฐานหมูเพื่อ
โรครายบางชนิด เชน หหูนวก ตาบอด

บางทคุีณอาจรูสึกไดรับการทรงนํ าใหอธิษฐานแบบคํ าอธิษฐานเพื่อรักษาโรคทั่ว ๆ ไป หรือ
ใหผูเชื่อในกลุมคนอธิษฐานวางมือใหแกผูปวยก็ได
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เปนการดีที่สุดที่จะสอนใหผูอ่ืนรับใชมากกวาที่จะทํ าทุกอยางดวยตนเอง พระบัญชาของ
พระเยซูคือวา หมายสํ าคัญเหลานี้จะติดตาม เขา ทีเ่ชื่อ ไมใชติดตาม “พระองค” งานรับใชตองถูกกระทํ า
โดยพระกายทั้งหมด ไมใชเพียงผูเชื่อคนเดียวหรือสองคนเทานั้น
ตัดสนิเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ

จงใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และสติปญญาที่พระเจาประทานใหเพื่อตัดสินดูวา
ปญหานั้น ๆ อยูในขอบเขตตอไปนี้หรือไม
อาณาเขตฝายวิญญาณ

มีปญหาหลายประการที่เกี่ยวของกับความบาปและผู นั้นตองการรับการรักษาฝาย
วิญญาณ(คือ ความรอด การสํ านึกผิด และการอภัยบาป)

ถามีความสัมพันธระหวางความบาปและความเจ็บปวย (และเราเห็นวามีเสมอ) ก็จะมี
ความสัมพันธระหวางการใหอภัยและการรักษาโรค หลายคนไดรับการรักษาทางรางกายเมื่อเขาขออภัย
บาป

แตอยาเชื่อมโยงความเจ็บปวยเขากับความบาปเร็วเกินไป จ ําไววาคุณไดเรียนแลววาความ
เจ็บปวยทุกอยางไมใชผลของความบาปของแตละคน ถามีความบาป ก็เปนความรับผิดชอบของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํ าใหรูเพราะเปนจุดประสงคประการหนึ่งของพระองคที่จะทํ าใหคนสํ านึกผิดและปรับ
ปรุง           แกไขคน ๆ นั้น
อาณาเขตดานรางกาย

มีความเจ็บปวยฝายรางกาย การบาดเจ็บหรือเชื้อโรค จงอธิษฐานเพื่อการรักษาทางราง
กาย
อาณาเขตดานอารมณ

รวมเอาปญหาตาง ๆ เชน ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ความขมขื่น ความไมพอ
ใจ ความรูสึกผิด ความสงสัย ความลมเหลว การอิจฉาริษยา ความเห็นแกตัว ความสับสน ความไมสมหวัง         
การไมใหอภัยและผลทางอารมณที่มาจากปญหาในอดีต

คนเหลานี้ตองการรับการรักษาในขอบเขตดานอารมณ ซึง่มกัจะเรียกวา “การรักษาภายใน
จิตใจ” แตวลีนี้มักนํ าไปใชกันผิด ๆ ไมจ ําเปนที่จะตองกลับไปคุยเขี่ยขอมูลเกา ๆ และใหเกิดประสบการณ
ทางอารมณข้ึนมาอีก ไมจ ําเปนที่จะตองใชเวลาเปนอาทิตย เดือนหรือป เพือ่ทีจ่ะฟนตัวจากอาการทางจิตใจ
เหลานั้น ถาคุณพยายามทํ าก็เทากับวาคุณกํ าลังพยายามรักษาตัวเกาแทนที่จะชวยตัวเขาใหกลายเปนผูที่
ถกูสรางใหมในพระคริสต

ปญหาทางดานอารมณมักจะเกี่ยวของกับดานสังคมของชีวิตคนนั้น ๆ โดยเกิดจาก        
ครอบครัวและความสัมพันธที่มีตอกันในสังคม การรักษาจะเกิดขึ้นไดโดยการแยกแยะรูถึงปญหา ขอการ
อภัยโทษและใหอภัยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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ส่ิงทีเ่ปนเครื่องกีดขวางที่สุดตอการรักษาทางอารมณมักจะเปนการใหอภัย ดังนัน้การรักษา
ทางอารมณจึงประกอบดวยการเยียวยาความสัมพันธ เราถูกเรียกใหเปนผู  รับใชแหงการคืนดีกัน                     
(2 โครินธ 5:18-21) คนเราจ ําเปนตองคืนดีทั้งกับพระเจาและมนุษย ซึง่เปนทีม่าของการรักษาทางอารมณ
ความคิดหรือจิตใจภายใน

คุณอาจจะตองสอนคนเกี่ยวกับการใหอภัย การใหอภัย ไมใช ส่ิงตอไปนี้
- พสูิจนความผิดของผูอ่ืนซึ่งเขาทํ าตอคุณ (ตัวอยางเชน พูดวา “เขาอยูภายใตความกด

ดันมากมาย”)
- ปฏิเสธวาคุณเจ็บปวดในครั้งแรกนั้น
- ยอมรับโดยยกใหในสิ่งที่เขาทํ ากับคุณ
- รอคอย “เวลา” ทีจ่ะรักษาความเจ็บปวด (ซึง่ไมมีทางรักษาไดเลย)

การใหอภัยที่แทจริงเกิดขึ้นไดโดย
1. รับรูวาสิ่งที่ทํ าแกคุณนั้นผิด เปนผลของคนบาปในโลกที่เต็มดวยความบาป ไมจํ าเปนที่

จะตองกลับไปร้ือฟนเหตุการณนั้นโดยทางความคิด แตก็ไมใชใหปฏิเสธเหตุการณนั้น จงรับรูส่ิงที่เกิดขึ้น
และรูวามันมีผลกระทบตอคุณอยางไร

2. สารภาพตอพระเจาวาคุณเจ็บปวดและขอใหพระองคทรงรักษาคุณใหหายจากอารมที่
บาดเจ็บนั้น คุณอาจไมลืมเหตุการณนั้น แตส่ิงทีคุ่ณตองการก็คือการรักษาจากอารมณที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ
เหตุการณนั้น ๆ

3. ขอพระเจาใหทรงชวยคุณใหอภัยผูที่เกี่ยวของ          ในเหตุการณนั้นแลวจงใหอภัยเขา
เหมอืนดังที่พระคริสตทรงใหอภัยคุณ จงรูวาพระเจาทรงใหอภัยคุณมากเทาที่คุณใหอภัยผูอ่ืน “ขอโปรดยก
โทษใหแกขาพระองคเหมือนดังที่ขาพระองคยกโทษแกผูอ่ืน”

คนๆนั้นอาจตองใหอภัยตัวเองดวย (ตอความรูสึกผิดในความผิดของเขาเอง) และจะ
ตองการการอธิษฐานขอการรักษาทางอารมณ ตอไปนี้คือวิธีที่คุณจะใหอภัยตัวคุณเอง

3.1    รับรูวาความบาปทํ าใหเกิดความรูสึกผิดและอารมณที่เต็มดวยความบาป    จง
สารภาพกับพระเจาและสํ านึกผิด ขอใหพระองคใหอภัยความบาปของคุณและเยียวยาอารมณของคุณ

3.2    รับรูวาเมื่อพระเจาทรงใหอภัย พระองคทรงลืมหมด (พระองคทรงขวางความ
บาปของเราไปไกลเหมือนที่ทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตก)

3.3    อาง 1 ยอหน 1:8-9 และ โรม 8:1
3.4 โดยเจตนาของคุณเอง จงปลดปลอยตัวคุณจากการตํ าหนิตนเอง ควบคุมรูป

แบบความคิดในอนาคตโดยการขวาง “จนิตนาการที่ไรประโยชน” ทิง้ไปเสียและ “ลืมส่ิงตาง ๆ ไวเบื้องหลัง”
อาณาเขตดานความคิด
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คือปญหาตางๆที่เกิดจากความคิดในแงลบ การโจมตีของซาตานทางดานความคิด การ
พฒันาถดถอยทางจิตใจ (ปญญาออน) จงอธษิฐานเพื่อการรักษา

อาณาเขตดานมารวิญญาณชั่ว
เปนสภาพที่เกิดจากกิจการของมารโดยตรง เชน ผีเขา คุณจะเรียนรูวาจะจัดการกับส่ิง

เหลานีอ้ยางไรในบทตอไปเกี่ยวกับการรับใชในการปลดปลอยคนจากผีมาร
จ ําไวเสมอวาปญหาตาง ๆ ในอาณาเขตหนึ่ง มผีลกระทบตอคนนั้นๆทั้งตัวเลยทีเดียว เมื่อ

คุณรับใชเขาจงจัดการกับคนทั้งตัวเชนเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทํ า ไมใชเพียงแตจัดการกับความเจ็บปวย
ของเขาเทานั้น คนเปนรางกาย จิตใจ วญิญาณ ความสมบรูณหมายถึงจัดการกับทุกสวนทั้งหมดเหลานี้
อธษิฐานเพื่อการรักษาโรค

เมือ่คุณไดตัดสินถึงสภาพของความเจ็บปวยแลว คุณยอมจะอธิษฐานคํ าอธิษฐานเพื่อการ
รักษาโรค แตบางครัง้อยาแปลกใจถาพระเจาทรงนํ าคุณไมใหอธิษฐานหรือชะลอการอธิษฐาน

ตัวอยางเชน โดยการสมัภาษณคุณอาจคนพบวาคนผูนั้นไมตองการรับการรักษาเพราะเขา
จะเสียโอกาสไดรับเงินบํ านาญ (ซึง่มกัเกิดเสมอในการประชุมรักษาโรค  ในตางประเทศมีบํ านาญใหแกทุก
คน)

พระเจาอาจทรงนํ าใหคุณชะลอการอธิษฐานไวสํ าหรับการรักษาทางรางกาย จนกวาจะได
สอนเขามากขึ้นเกี่ยวกับปญหาความบาป

เมื่อคุณอธิษฐาน จงอธษิฐานดวยความเชื่อซึ่งเนนที่ปญหาเฉพาะอยาง จ ําไววาคุณไมตอง
ชกัชวนพระเจาใหรักษาโดยการอธิษฐานยาว ๆ  หรือเสียงดัง เชนเดียวกับที่ความรอดมีพรอมเสมออยูแลวก็
เปนเชนนั้นในการรักษาโรค เหมือนที่ความรอดขึ้นอยูกับสภาพของความเชื่อ ก็เชนเดียวกับการรักษาโรค
พระเจาทรงตองการรักษาเชนเดียวกับที่ทรงตองการทํ าใหเขารอด

แมวาบางครั้งฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจะสถิตอยู ในลักษณะพิเศษเพื่อการรักษาโรค             
(ลูกา 5:17) คุณยงัคงอธษิฐานเพื่อการรักษาโรคโดยไมตองมีการเจิมพิเศษเพราะวาพระเยซูทรงบัญชาคุณ
ใหท ําเชนเดียวกับที่พระองคตรัสบอกคุณใหประกาศขาวประเสริฐ

กุญแจที่จะไดรับคํ าตอบคํ าอธิษฐานก็คือ การอธิษฐานตามนํ้ าพระทัยของพระเจา อยา
อธษิฐานวา “ถาเปนนํ้ าพระทัยของพระเจา” พระเยซูไมเคยทรงอธิษฐานวา “ขอทรงรักษาถาเปนนํ้ าพระทัย
ของพระองค” (จงทบทวนคํ าสรุปใน บทที่ 17 เกีย่วกบันํ ้าพระทัยของพระเจาและการรักษาโรค) จงอธิษฐาน
ดวยค ําอธิษฐานทางบวกเพื่อ “ขอใหพระประสงคของพระองคสํ าเร็จเหมือนในสวรรค” หรือ “ใหเปนตามนํ้ า    
พระทัยของพระองค” ซึง่แสดงวาคุณรับรูความเปนพระเจาสูงสุดของพระองค

จงใหผูเชื่อคนอ่ืนรับใชรวมกับคุณเมื่อเปนไปได เพราะมีการเพิ่มพูนของฤทธิ์อํ านาจฝาย
วญิญาณเมื่อคนมากขึ้นอธิษฐานรวมกัน (ดู มทัธิว 18:19)
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“การรับใชของพระกาย” ยังทํ าใหคนแตละคนที่ประสบความสํ าเร็จในการใชของประทาน
การรักษาโรคและผูที่ไดรับการรักษาโรคเลิกที่จะใหเกียรติแกตนเองหรือแกคนดวยกัน สมาชิกแตละคนของ
พระกายพระคริสตมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยที่สุดหนึ่งอยาง การรับใชที่เกิดผลที่สุดคือเมื่อ
สมาชกิแตละคนของพระกายพระคริสตรวมมือกันในการรับใช

แตละคนควรใชของประทานชนิดใดก็ตามที่เขาไดรับเพื่อปรนนิบัติผูอ่ืนและแสดงพระคุณ
ของพระเจาอยางสัตยซื่อในรูปแบบตาง ๆ (1 เปโตร 4:10)

คํ าอธษิฐานเพื่อการรักษาโรคอาจเปนแบบหนึ่งในชนิดตอไปนี้
ออนวอน มาระโก 7:32-35
ส่ัง ลูกา 4:38-39, มาระโก 7:32-35,        ยอหน 5:8,        กจิการ 3:6,  9:40
อธิษฐานเผื่อ อพยพ 32
ตํ าหนิและขับออกไป มาระโก 9:25  ใชในกรณีของอํ านาจของผีมาร คุณจะไดรับ        

คํ าสอนมากขึ้นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในบทตอไป
คํ าอธิษฐานของคุณอาจรวมถึงคํ าแนะนํ าใหทํ าอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษตามที่พระเจา

ทรงสั่ง (ดู ยอหน 9:1-7) (ขอสังเกต  :  อยาบอกคนใหหยุดกินยา ปลอยใหพระเจาทรงนํ าเขาในดานนี้เอง)
จงอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเสมอ จงจํ าไวดวยวาการอธิษฐานมากกวาหนึ่งครั้ง      

ไมใชการขาดความเชื่อ (จงทบทวนสิง่ทีพ่ระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานอยางพากเพียร)
สรรเสริญพระเจาสํ าหรับคํ าตอบ

จงสรรเสริญพระเจาตามหลังการอธิษฐานสํ าหรับการรักษาโรค จ ําไววาคนโรคเรื้อนสิบคน
ซึง่พระเยซูทรงอธิษฐานให ทกุคนหายโรคแตมีเพียงคนเดียวซึ่งกลับมาสรรเสริญพระเจา

จงสรรเสริญพระเจาโดยความเชื่อ ไมใชโดยสายตาที่มองเห็น คุณไดทํ าสิ่งที่พระวจนะบอก
ใหทํ า จงเชื่อวาพระองคทรงกระทํ าสิ่งที่พระองคตรัสวาจะทรงทํ า ขอบคุณพระองคสํ าหรับส่ิงนี้ พระเยซู
ขอบคณุพระเจาส ําหรับการที่ทรงฟงคํ าอธิษฐานของพระองคกอนที่ลาซารัสจะออกมาจากหลุมศพ

การรับใชในการติดตามผล

เราตองติดตามผลผูที่ไดรับการรักษาใหหายโรคแลว พระเยซทูรงใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการ
ติดตามผลผูที่หายโรคและถูกปลดปลอยแลว

พระองคตรัสกับผูที่ไดรับการรักษาหายจากโรคเรื้อนวา
“แตจงไปสํ าแดงตัวตอแกปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสํ าหรับคนที่หายโรคเรื้อนแลวตามซึ่ง

โมเสสไดส่ังไว เพือ่เปนหลกัฐานตอคนทั้งหลายวาเจาหายโรคแลว”                             ลูกา  5:14
พระองคตรัสบอกหญิงที่ทํ าบาปซึ่งหายโรควา
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“จงกลับไปบานเรือนของตัว และบอกชาวเมืองถึงเรื่องการใหญซึ่งพระเจาไดทรงกระทํ า  
แกเจา” แลวคนนั้นก็ไป ประกาศแกคนทั้งเมืองถึงเหตุการณใหญยิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทํ าแกตน”

                                              ลูกา 8:39
พระองคบอกชายงอยที่สระนํ้ าเมืองเบธไซดาวา
“นี่แนะ เจาหายโรคแลว อยาทํ าบาปอีก มฉิะนัน้เหตรุายกวานั้นจะเกิดกับเจา”

                                            ยอหน 5:14
ทรงบอกหญิงคนชั่วที่ถูกจับฐานลวงประเวณีวา
“……….เราก็ไมเอาโทษเจาเหมือนกัน จงไปเถิดและอยาทํ าผิดอีก”

                                            ยอหน 8:11

ถาคุณกํ าลังรับใชแกคนแตละคน คุณอาจตองการสอนในการติดตามผลดวยตนเอง ถาคุณ
รับใชในการประกาศใหญ จงใหมกีารปรกึษาแนะนํ าภายหลังการนมัสการหรือในเชาวันตอมา ถาคุณรับใช
ในคริสตจักรทองถิ่น จงขอใหศิษยาภิบาลติดตามผลผูที่หายโรค

การสอนในการติดตามผลควรเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้
- จะตองทํ าอะไรเพื่อใหการหายโรคคงอยู
- จะตองทํ าอะไรถาเขาไมหายโรค

จะตองทํ าอะไรเพื่อใหการหายโรคคงอยู
จงสอนผูที่หายโรคได รูถึงการโจมตีของซาตาน เชนเดยีวกับที่ซาตานลอลวงผูเชื่อที่กลับใจ

ทุกคน มนัจะลอลวงทุกคนที่หายโรค คุณอาจสญูเสยีชยัชนะทางรางกายเชนเดียวกับที่สูญเสียชัยชนะฝาย
วิญญาณ ส่ิงใดกต็ามทีคุ่ณวางใจพระเจาในการดํ าเนินชีวิตฝายวิญญาณ คุณจะถูกลอลวงในดานนั้น

ซาตานจะลอลวงคุณโดย อาการตางๆ บางครัง้การรักษาเปนไปอยางคอยเปนคอยไป
อาการทัง้หมดของคุณอาจไมหายไปหมดทันที อาการของคุณอาจเลวลง   คุณมีไขแตมันอาจเปนขบวนการ
ของรางกายซึ่งตอสูการติดเชื้อโรคซึ่งเปนสวนของขบวนการรักษา จงด ําเนินดวยความรูสึกฝายวิญญาณไม
ใชความรูสึกตามธรรมชาติ

อยาเที่ยวไปขอขอมูลเกี่ยวกับอาการของคุณเผื่อวามันจะกลับมาอีก แตก็อยาโกหกเกี่ยว
กบัอาการนั้น ถาคุณถูกถาม จงตอบวา “ฉันยงัมอีาการของโรคนี้อยูแตโดยรอยแผลเฆี่ยนของพระองค ฉันได
รับการรักษาแลว”

จงเพงความสนใจของคุณไปยังสิ่งที่มองไมเห็นแทนที่จะดูที่อาการ อาการอาจนํ าคุณออก
ไปนอกทางพระวจนะของพระเจา การทรงสถิตของพระองค พระสัญญาและฤทธิ์อํ านาจ อยาพูดถอยคํ า   
ทางลบซึง่ยกยองความสามารถของซาตานในการโจมตีรางกายของคุณ
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อะไรเปนสิ่งที่หนุนใจคุณมากที่สุด อาการที่ไมหายหรือพระวจนะของพระเจาที่บอกวา      
พระองคทรงเปนผูรักษาคุณ อะไรคือจุดเนนของคุณ

-  ท ําใหคุณมองดูที่ผูอ่ืน  โดยชีไ้ปที่ผูที่คิดวาเขาหายโรคแตกลับเจ็บปวยอีก           คุณมอง
ดูผูที่อางวาเขาไดรับความรอด แตขณะนีก้ ําลังมีชีวิตอยูในบาปและใชส่ิงนี้เปนตัวอยางที่จะปฏิเสธความจริง
แหงความรอดหรือไม

-  ความกลัว  กลวัวาความเจ็บปวยของคุณจะกลับมาอีก
-  คนที่มองดานลบรอบ ๆ ตัวคุณ  คนเหลานัน้ที่เต็มไปดวยความไมเชื่อซึ่งจะปลูกฝงความ

สงสัยในจิตใจของคุณ
ตอตานการโจมตีของซาตาน

รักษาบรรยากาศแหงความเชื่อโดยศึกษาพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวกับการรักษาโรค             
ตอไป สรรเสริญพระเจาสํ าหรับการรักษาโรคของคุณ ติดตอสัมพันธกับพระเจาผูทรงรักษาโรคของคุณโดย
การอธิษฐาน

เปนพยานเกี่ยวกับการหายโรคของคุณกับผูอ่ืน ถวายเกียรติยศแดพระเจา วธิหีนึง่ที่จะเอา
ชนะซาตานก็โดยถอยคํ าแหงการเปนพยานของคุณ

ตอตานการโจมตีของซาตานดวย “เรหมา” พระวจนะของพระเจาโดยอางขอความเฉพาะ
เกีย่วกับการรักษาโรค

อยาหวั่นไหวในความเชื่อของคุณ เชนเดียวกับคนที่สงสัยหันไปหันมายอมไมไดรับส่ิงใด
จากพระเจา (ยากอบ 1:6-8) ตอสูอยางเต็มที่ในความเชื่อเพื่อการหายโรคของคุณ (โรม 10:9)

ลอมรอบตัวคุณดวยสิ่งแวดลอมดานบวกของความเชื่อ ผูที่จะสรรเสริญพระเจาตอไปกับ
คุณเพือ่การหายโรคและชวยคุณใหตอสูกับการโจมตีของศัตรู และมีสวนในสามัคคีธรรมของคริสตจักร

คุณตอตานการโจมตีของซาตานเมื่อคุณใชสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณของคุณซึ่งประกอบ
ดวย

- พระวจนะของพระเจา
- พระโลหิตของพระเยซู
- ถอยคํ าของการเปนพยานของคุณเอง
- สิทธอํิ านาจที่จะผูกมัดและปลดปลอย
- อธิษฐานและสรรเสริญ
- อาวธุของสงครามที่ใหไวใน เอเฟซัส 6:10-18
- สิทธอํิ านาจและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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(ถาคณุไมมีประสบการณในบัตติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณควรแสวงหาเสียเพราะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ใหฤทธิ์อํ านาจซึ่งจะชวยใหคุณคงรักษาการหายโรคไวได ตามที่คุณจะไดเรียนในบท  
ตอไปนี้ ส่ิงนีเ้ปนสิง่จ ําเปนสํ าคัญโดยเฉพาะในกรณีของการปลดปลอยคนจากกิจการของผีมาร)

เปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของคุณ
การกลบัไปท ําบาปอีกอาจหมายถึงการกลับมาของความเจ็บปวย (ยอหน 5:14)
จงดํ าเนินชีวิตดวยการเชื่อฟงพระเจาและพระวจนะของพระองค ความบาปที่ทํ าโดยตั้งใจ

อาจเกิดผลใหการรักษาโรคสูญเสียไป (ยอหน 5:14)
การกลบัไปสูความประพฤติที่ไมดีอาจทํ าใหความเจ็บปวยกลับมาอีก ความประพฤติที่ไมดี

กเ็ปนบาปดวยเพราะวาคุณกํ าลังทํ าใหพระวิหารของพระเจาเสียไป
ท ําตามค ําแนะนํ าของพระคัมภีรที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค

ภาคผนวก B ของวชิานี้จะใหแนวทางแกเร่ืองนี้
กลบัไปรับการตรวจสอบทางแพทย

ถาคุณอยูภายใตการดูแลของแพทย จงกลับไปหาแพทยของทานเพื่อตรวจสอบการรักษา
โรคของคุณ  ภายใตพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม ปุโรหติเปนเหมือนดังแพทย เขาตรวจสมุหฐานของโรค
และใหการรักษา พระเยซทูรงบอกคนโรคเรื้อนที่พระองคทรงรักษาวา

“แตจงไปสํ าแดงตัวแกปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสํ าหรับคนที่หายโรคเรื้อนแลว ตามซึ่ง
โมเสสไดส่ังไว เพือ่เปนหลักฐานตอคนทั้งหลายวา เจาหายโรคแลว” ลูกา 5:14
จะตองทํ าอะไรถาผูนั้นไมหายโรค

อยาปลอยใหคนรูสึกทอใจหรือรูสึกผิดเพราะเขาไมหายโรค จงหลกีเลี่ยงการลอลวงโดยหา
เหตผุลวาเหตุใดเขาจึงไมหายโรค (นอกเสยีจากวาพระเจาจะทรงเปดเผยเปนพิเศษ)

กอนที่เขาจะจากที่ประชุมไป ใหเตือนเขาวา การทีเ่ขาไมเห็นผลชัดเจนไมไดหมายถึงวาเขา
ไมไดรับการรักษา การรกัษาเริ่มตนจากในวิญญาณ มกีารรักษาที่ชะลอเวลา  เชนการที่อับราฮัมและซาราห
เปนหมัน แมวาพระเจาประทานพระวจนะใหหลายปกอนหนานี้

มเีร่ืองของเวลาเขามาเกี่ยวของดวย จงดคูนงอยที่พระวิหารใน กจิการ บทที่ 5 พระเยซูทรง
ดํ าเนินผานประตูพระวิหารทุกวัน และเราอานพบวา คนงอยยังคงอยูที่นั้นเปนปๆ ภายหลังเขาไดรับการ
รักษาโดยเปโตรและยอหน   (กจิการ 5:15-16) มเีวลาทีต้ั่งไวเชนกันในกรณีของโยบและลาซารัส

คุณอาจตองมอบหมายใหบางคนทํ างานติดตามผลตอไปกับคนที่เจ็บปวยดังตอไปนี้
1. อธษิฐานอยางพากเพียรตอไปเพื่อการรักษาโรค

พระเยซูทรงสอนถึงการอธิษฐานอยางพากเพียร พระองคไมใหเราทอถอย จงเรียก            
ผูปกครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อคุณ
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2. จงสรางความเชื่อของคุณตอไป
คุณท ําเชนนี้ไดโดยการศึกษา “เรหมา” พระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวกับการรักษาโรค

3. สารภาพบาปของคุณตอไป
สารภาพความบาปของคุณเปนประจํ าวันเพื่อที่บาปจะไมซํ้ าาเติมสภาพรางกายของ

คุณ จงมชีวีติและดํ าเนินในความเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา
4. ใชฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณของคุณ

ผูเชื่อทุกคนเปนเจาของพื้นฐานของการรักษาโรคและการปลดปลอย จงเริ่มตนใชส่ิง
เหลานี้ นัน่คือ

- พระวจนะของพระเจา
         -     พระโลหิตของพระเยซู

- คํ าพยานของคุณเอง
- สิทธอํิ านาจที่จะผูกมัดและปลดปลอย
- อธิษฐานและสรรเสริญ
- สิทธอํิ านาจและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

5. เมื่อนํ ามาใช จงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ
ก ําจดัความประพฤติที่บาปและที่ไมดี  การรกัษามักมาถึงเมื่อคุณนํ าวิถีชีวิตของคุณมา

ใหกลมกลืนและเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา
6. ท ําตามคํ าแนะนํ าของพระคัมภีรเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพ

ใหไวในภาคผนวก B
7. สรางบรรยากาศของความเชื่อ

อยูภายใตบรรยากาศความเชื่อโดยมีสวนในสามัคคีธรรมของผูเชื่อ
8. มอบตัวคุณเองตอความไววางใจทั้งหมดในพระเจา

การวางใจทั้งหมดหมายถึงวาในการมีชีวิตหรือการตาย การเจ็บปวยหรือมีสุขภาพดี         
คุณรูวาคุณอยูในพระหัตถของพระองค    ยอหน 10:29, โยบ  13:15, 19:26

9. มปีฏิกริยาทางบวกตอการทนทุกข
ขณะที่คุณกํ าลังรอการรักษาทั้งหมด จงมีปฏิกริยาตอการทนทุกขของคุณในวิธีที่ผูอ่ืน

ไดรับผลกระทบในทางบวก คุณอาจทํ าไดโดย
-  ขอบคุณพระเจา 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
-  ยอมใหพระเจาทํ าใหกํ าลังของพระเจาสมบูรณข้ึนในความออนแอของเรา  :

2 โครินธ 12 :9-10
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-  แสดงความอดทนในขณะที่คุณรอคอย คนรอคอยในสํ านักงานแพทยเพื่อรูผลการ
ตรวจสอบทางแพทย เรารอใหยาทํ างาน เหตุใดเราจึงไมรอคอยพระเจา ผูที่มีความ
อดทนจะไดรับมรดกตามพระสัญญา  :  ฮิบรู 6:12,    12:2-3,   ยากอบ  1:2-4,
5:10-11,    สดุดี  27:14, 37:34,  อิสยาห 40:31, โรม 5:3-5

- รูวาไมมีความทุกขยากใด ๆ ทีป่ราศจากเปาหมาย  จงศกึษาบันทึกในพระคัมภีรถึง    
ผูทีท่นทุกขโดยมีเปาหมาย

10. อางถึงพระสัญญาของพระเจา
แมวาคุณรูสึกวาพระเจาทรงละทิ้งคุณ จงอางพระสัญญาตอไปและอธิษฐานดวยคํ า

อธษิฐานเหลานี้  สดุดี  5:1-3,      6:2-9,        13:1-6,          22:19,      27:7,        31:21-22,      42:9-11, 54:1-2,      
55:1-2,      70:1,      71:9-21,        86:6-7,      94:19,      102:1-7,       2  โครินธ 4:17-18

11. ใหแลวคุณจะไดรับ
พระคมัภีรสอนหลักการสํ าคัญในอาณาจักรของพระเจาคือ เราไดรับเมื่อเราให ถาคุณ

เปนผูเชื่อ จงเริม่ใชฤทธิ์อํ านาจในการรักษาโรคของพระเจาแกผูอ่ืนเมื่อคุณใหคุณจะไดรับ
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ชื่อ…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 18

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกถงึการเตรียมตัวขั้นตนสํ าหรับการรับใชในการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. จงสรปุแนวทางเพื่อรับใชในการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. จงบอกถึงการดูแลติดตามผลผูที่ไดรับการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. จงบอกถึงการดูแลผลผูที่ไมหายโรค
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 18

1.   “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว” จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายใหฟน คน
โรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”                  มัทธิว 10:7-8
2. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 211-212
3. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 213-218
4. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 218-220
5. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 221-223
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศกึษาตวัอยางเหลานี้ซึ่งพระเยซูทรงสัมภาษณคนปวยกอนที่จะทรงรับใชเขาโดยการรักษาโรค
มาระโก 5:1-20    : พระเยซูทรงถามคนที่มีผีเขา
มาระโก 8:22-26    : ทรงถามคนตาบอด
มาระโก 9:14-27    : ทรงสมัภาษณเกี่ยวกับเด็กที่มีวิญญาณชั่ว
มาระโก 10:46-52  : ทรงถามคนตาบอดชื่อ บาทิเมอัส

2. จงใชโครงสรางนี้เพื่อชวยใหคุณรับใชตอคนที่เจ็บปวยในเวลาสุดทายของชีวิต
I.    มคีวามเจ็บปวยถึงตาย
      ใน ยอหน 11:4  พระเยซกูลาววาความเจ็บปวยของลาซารัสไมถึงตาย ซึง่หมายถึงวามีความเจ็บ
ปวยที่ถึงตายดวย
 II.  มคีวามตายตามธรรมชาติอยู 2 ชนิด
       A.  ความตายกอนเวลาอันสมควร    :  ท ําลายเนื้อหนังเสียเพื่อวิญญาณจะไดรอด
       B.  ความตายที่ถูกกํ าหนดไวแลว   :  เนือ่งจากขบวนการตามธรรมชาติของชีวิต (ฮีบรู 9:27
             ปญญาจารย 3:2, 2 พงศกษัตริย 13:14,  อิสยาห  38, 2 พงศกษัตริย 20)
III.  เปาหมายของการรักษาโรคไมใชเพื่อมีชีวิตอมตะ

A. แมแตคนที่พระเยซูทรงทํ าใหฟนจากความตาย ในทีสุ่ดก็ตองตายลง
B. บางคนถูกรักษาไวจากผลของความแก เชน โมเสส แตคนอื่น ๆ กดํ็ าเนินตามวิธีธรรมชาติ

ของความชรา เชน โยชูวา
C. พระคัมภีรไมไดสัญญาวาจะมีชีวิตอมตะในโลกนี้วาเปนสวนของพันธสัญญาในการรักษา

โรค อยารูสึกทุกขรอนเมื่อคริสเตียนที่เชื่อและรับใชในดานรักษาโรคตองตายลงดวยความ
ความเจ็บปวย ส่ิงนี้เกิดขึ้นกับเอลีชา แตหลายปตอมากระดูกของเขามีอํ านาจที่ทํ าใหคน
ตายฟน ส่ิงนีย้นืยนัวาเขาไมไดตายเพราะขาดความเชื่อ ?

IV.  เมือ่คุณรับใชกับคนที่เจ็บปวยในชวงสุดทายของชีวิต จงแสวงหาพระเจาเพื่อสติปญญาวา คน
นี้ ถกูก ําหนดใหถึงเวลาที่ตองตายแลวหรือยัง
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A. ถาพระเจาทรงเปดเผยวา เปนเวลาที่เขาถูกกํ าหนดไวแลว กจ็งชวยเขาใหเตรียมตัวเหมือน  
ดังทีพ่ระเยซูทรงกระทํ ากับโจรบนไมกางเขน
1. จงแนใจวาเขารูจักพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเขา
2. ถาเขาเปนผูเชื่อ จงแนใจวาไมมีความบาปที่ยังไมไดสารภาพ
3.   หนนุใจเขาใหจัดแจงธุรกิจของเขาใหเรียบรอย
4. หนนุใจใหเขากลับคืนดี ถามปีญหาระหวางเขากับคนอ่ืน
5. ชวยใหเขาเขาใจวาความตายมาสูทุกผูทุกคน สํ าหรับผูเชื่อความตายเปนเพียงเหตุ

การณภายในขอบเขตของชีวิตนิรันดรที่เรามี เราตองเปลี่ยนแปลงทาทีเกี่ยวกับเร่ืองนี้
เราไมไดแสวงหาความตาย แตเราตองไมเนนที่ชีวิตปจจุบันมากเกินไปจนเราพอใจ
ชวีตินีม้ากกวาความตายที่จะมาถึง การไมไดอยูในรางกายก็คือการที่ไดอยูกับพระเจา                     
(2 โครินธ 5:8)
ความตายคือศัตรูและเปนศัตรูตัวสุดทายที่จะตองถูกทํ าลาย (1 โครินธ 15:26)  การ
ฟนคืนพระชนมของพระเยซูเปน “ผลแรก” ที่แสดงวาความตายปราชัยแตยังไมถูก
ท ําลาย

6. ชวยใหเขาเขาใจวาพระเจาทรงดํ ารงความเปนใหญสูงสุด พระองคสามารถเขามา
แทรกแซงไดทุกเมื่อเพื่ออนุญาตใหเขามีชีวิตอยูนานขึ้น

7. เตอืนเขาวาความตายเปน “การรักษาขั้นสูงสุด” ซึง่ไมมีความเจ็บปวยหรือความเจ็บไข
อีกตอไป เราเขาสูการสถิตอยูของพระเจาอยางสมบูรณ
ความเจ็บปวยก็เหมือนความบาปคือ เราไดรับความรอดจากการลงโทษบาป (ความ
เจ็บปวย) เมื่อเรายอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดและผูทรงรักษาโรคในฐานะผู
เชือ่เราสามารถถูกปลดปลอยจากอํ านาจของความบาปอยางตอเนื่อง แตวาเมื่อเราไป
อยูกับ     พระเจาเทานั้นที่เราจะไมพบเห็นความบาปอีกตอไป
พระเจาทรงมีวิธีที่จะใชส่ิงที่ซาตานตั้งใจจะใหเปนรายนํ ามาทํ าใหเปนสิ่งดี ความตาย
เปนการลงโทษบาป และโดยการสิ้นพระชนมของพระคริสต เราจึงไดรับชีวิตนิรันดร นี่
จึงเปนเหตุที่ความตายถูกกลืนไปในชัยชนะของพระองค ในความตายพระเจาทรง
กระทํ าการรักษาขั้นสูงสุด

8. จงมุงความสนใจที่ความเปนนิรันดรกาลและการฟนจากความตาย โดยใชขอพระ
คัมภีรอางอิงตอไปนี้  :  ยอหน  11:5-6,  โยบ  19:25-27,  โรม 8:10-11,  17-18,  22-23,  
10:11, 1 โครินธ 15:42-44,  54-58,  2 โครินธ 4:16-18,  5:1,  1 เธสะโลนิกา 4 :13-18
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B. ถาคุณไมไดรับ “เรหมา” พระวจนะจากพระเจาวา นีเ่ปนเวลาที่ถูกกํ าหนดไวเพื่อที่จะตาย
หรือไม กจ็งทํ าสิ่งตอไปนี้
1. อธษิฐานตอไปเพื่อขอการรักษาที่ “เปนไปตาม” พระประสงคของพระเจา เปนการไม

เรียกรองดวยวิธีของเรา แตปลอยใหพระเจาทํ าตามพระประสงคของพระองคไมวาจะ
เปนการรับเขาไปหรือทํ าใหเขาหายดี

2. เปนการดีที่จะอธิษฐานในพระวิญญาณ โดยเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูพระ
ประสงคของพระเจาและจะทรงอธิษฐานเผื่อไดอยางถูกตอง  (โรม 8:26)

3. หนนุใจผูปวยใหมอบตนเองในความไววางใจทั้งหมดตอพระเจา เพือ่ทีไ่มวาเขาจะตาย
หรือมีชีวิตอยู กรู็วาเขาอยูในพระหัตถของพระเจา : ยอหน 10:29,  โยบ 13:15, 19:26

3.     ตอไปนี้เปนการดูแล “ติดตามผล” สํ าหรับ ผูรับใช ทีท่ ําการรักษาโรค ปลอยใหผลบ้ันปลายเปนของ
พระเจา อยาวติกเกี่ยวกับส่ิงที่ดูเหมือนจะ “ลมเหลว” คุณจะลมเหลวไดอยางไรในเมื่อพระเจาตางหาก
ทีเ่ปนผูรักษา ?  คุณไมไดรับความเชื่อถืออะไรสํ าหรับผลที่เห็นได ในการรกัษาที่มาจากเบื้องบนใชใหม
? เหตใุดคณุจึงรับการตํ าหนิมาเปนของคุณเมื่อไมเห็นผลในการรักษา

เราตางก็กํ าลังเรียนรูเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจในการรักษาโรคของพระเจาดวยกัน คุณไมได
หยดุทีจ่ะพยายามดํ าเนินชีวิตคริสเตียนเพราะวาคุณเห็นความลมเหลวอยูรอบ ๆ ตัวคุณ อยาหยุดรับใชใน
การรกัษาโรคเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะ “ลมเหลว” แมวาคุณจะกลัวความลมเหลว แตคุณก็ไมควรลดความคาด
หวังสิ่งดี ๆ แตจงเพิ่มการรับใชใหมากขึ้น

นอกจากวาพระเจาจะทรงเปดเผยเหตุผลแกคุณวาทํ าไมจึงไมเห็นผลของการรักษา จง
ปลอยใหคํ าถามที่ไมไดรับคํ าตอบไวกับพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29) อยาพยายามสรางเหตุผลหรือคํ า
ตัดสนิที่ต้ังอยูบนความรูและเหตุผลที่ไมสมบูรณของมนุษย จงจํ าไววา บาปครั้งแรกของมนุษย (เอวา) คือ
การอยากเปนเหมือนพระเจาและรูทุกอยาง จงยอมรบัวาความลํ้ าลึกของพระเจาเปนสวนหนึ่งของชีวิตเรา

แพทยทํ าการรักษาดวยวิธีที่ดีที่สุดเทาที่จะหาได แตบางทีคนไขก็ไมดีข้ึนแตแพทยก็ไม   
เลกิลมการรักษาโรคไปเสียถาคนไขตาย

เราจะปฏิบัติดวยความมั่นใจเชนเดียวกันนี้ดวยแหลงทางฝายวิญญาณที่พระเจาประทาน
ให คือ ใชของประทานตอไปและพัฒนาขึ้นในงานรับใชของการรักษาโรค แมวาจะดูเหมือนมีความ “ลม
เหลว”

จ ําไวเสมอวา   :     ผลทีเ่หน็ไดนั้นเปนสิ่งที่วิเศษมาก แตส่ิงที่เปนนิรันดรคือ ส่ิงที่มองไมเห็น
เหตนุีเ้องพระเยซูจึงตรัสแกสาวกเมื่อเขาเนนที่ผลของการเทศนาและการรักษาโรควา

“แตวาอยาเปรมปรีด์ิในสิ่งนี้ คือทีพ่วกผีอยูใตบังคับของพวกทาน แตจงเปรมปรีด์ิ เพราะชื่อ
ของทานจดไวในสวรรค” ลูกา  10:20
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4. ตอไปนี้คือวิธีที่จะพัฒนาทีมผูรับใชรับใชในการรักษาโรคกับคุณ
- ใชบทเรยีนในสวนนี้และใชพระวจนะของพระเจาเพื่อสอนและสรางความเชื่อ
- เลอืกทีมงานผูรับใชที่คุณไดสอนเขามา
- ใชเวลาถืออดและอธิษฐานดวยกัน
- ตัดสินวาใครจะทํ าอะไรในการรักษาโรคเพื่อที่สมาชิกในทีมจะรับใชไดกลมกลืน

ประสานกัน ควรมผูีหนึง่ที่ประสานงานเพื่อไมใหเกิดการสับสนข้ึน
- ใชสมาชิกในทีมใหชวยเตรียมผูอ่ืนเพื่องานรับใชในการรักษาโรค อยาจัดการประชุม

รักษาโรคใหมากครั้งเทากับการประชุมเตรียมตัวผูรับใชซึ่งผูอ่ืนอาจเรียนรูวาจะใชฤทธิ์
อํ านาจทีพ่ระเจาประทานใหกับพระกายของพระคริสตทั้งหมดไดอยางไร
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