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บทที่ 7
การวางมือ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- นิยาม “การวางมือ”
- รูถึงจุดประสงคสําหรับการวางมือในสมัยพันธสัญญาเดิม
- รูถึงจุดประสงคสําหรับการวางมือในสมัยพันธสัญญาใหม
- บอกถึงคุณสมบัติสําหรับการรับใชโดยการวางมือ
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“ฝายทานทั้งสองคอยอยูที่นั่นนาน มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองคพระผู เปน
เจา และพระองคไดทรงรับรองคําแหงพระคุณของพระองค โดยทรงโปรดใหทานทั้งสอง ทํา
หมายสําคัญและการอัศจรรยได”
(กิจการ 14:3)

คํานํา
หลักขอเชื่อของการวางมือ คือ หลักประกันที่สี่ในเรื่องรากฐานของความเชื่อของคริส
เตียน
การวางมือคือ กิริยาที่บุคคลหนึ่งวางมือของเขาลงบนรางกายของบุคคลอีกคนหนึ่ง
โดยมีจุดประสงคฝายวิญญาณที่แนชัดการวางมือนี้จะตามมาดวยการอธิษฐาน
หรือการ
พยากรณ
การบันทึกในพันธสัญญาเดิม
การวางมือในพันธสัญญาเดิมใชในจุดประสงคตอไปนี้
1. การถายทอดพระพรหรือสิทธิอํานาจฝายวิญญาณ (การถายทอดหมายถึง บาง
สิ่งฝายวิญญาณไหลออกจากคนที่วางมือใหแกคนที่เขาสัมผัสแตะตอง)
2.
การยืนยันในที่สาธารณะถึงพระพรหรือสิทธิอํานาจฝายวิญญาณที่ไดรับ
จาก
พระเจา
3.
การถวายตัวตอพระเจา สําหรับงานรับใชพิเศษ ตัวอยางในพันธสัญญาเดิม
3 ตัวอยาง แสดงถึงจุดประสงคในการวางมือ
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อิสราเอล
ปฐมกาลบทที่ 48 เปนการบันทึกครั้งแรกของการวางมือเพื่อผลประโยชน ฝาย
วิญญาณ โยเซพนําบุตรชาย 2 คน คือ เอฟราอิมและมนัสเสหไปหาบิดาเพื่อขอให อวยพรแก
ลูกทั้งสอง
“ฝายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศรีษะเอฟราอิมผูเปนนอง และมือซายวาง
ไวบนศรีษะมนัสเสห เหยียดมือออกไขวกันเชนนั้น เพราะมนัสเสหเปนบุตรหัวป”
(ปฐมกาล 48:14)
การอวยพรของยาโคบไดถูกสงผานมายังหลานชายทั้งสอง โดยการวางมือของเขา
บนศรีษะของหลาน
พวกเลวี
พวกเลวีไดรับแตงตั้งจากพระเจา
เพื่อปรนนิบัติชุมชนอิสราเอลในฐานะผูนําฝาย
วิญญาณในตําแหนงนี้เขาเปนตัวแทนของประชาชนตอหนาพระเจา
“เมื่อเจานําคนเลวีมากราบทูลพระเจา ใหคนอิสราเอลเอามือของเขาวางบนคน เล
วี”
(กันดารวิถี 8:10)
โมเสส
ขณะที่โมเสสเขาใกลชวงสุดทายของการรับใชในโลกนี้ เขาขอใหพระเจาแตงตั้งผูนํา
ใหมเหนือชนอิสราเอล
“และพระเจาตรัสกับโมเสสวา “จงนําโยชูวา บุตรนูนผูมีพระวิญญาณอยูภายใน
เขามา จงเอามือของเจาวางบนเขา ตั้งเขาไวตอหนาเอเลอาซารปุโรหิต และตอหนาชุมนุม
ชนทั้งหมด และจงกําชับเขาตอหนาชุมนุมชน เจาจงใหเกียรติยศอยางของเจาแกเขา เพื่อ
ใหชุมนุนชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟงเขา”
(กันดารวิถี 27:18-20)
“และโมเสสกระทําตามที่พระเจาทรงบัญชาทาน ทานจึงนําโยชูวาใหมายืนตอหนา
เอเลอาซารปุโรหิต และตอหนาชุมนุมชนทั้งหมด และทานเอามือวางบนโยชูวา และกําชับ
เขาตามที่พระเจาตรัสสั่งทางโมเสส” (กันดารวิถี 27:22-23)
ผลของการวางมือซึ่งเกดิขึ้นในชีวิตของโยชูวาไดบันทึกไวในเฉลยธรรมบัญญัติ
“โยชูวาบุตรนูนก็ประกอบดวยสติปญญา เพราะโมเสสไดเอามือวางบนเขา ดังนั้น
ประชาชนอิสราเอลจึงเชื่อฟงเขาและไดกระทําดังที่พระเจาทรงบัญชาโมเสสไว”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9)
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การวางมือของโมเสสลงบนโยชูวานั้น เปนสิ่งสําคัญทั้งสําหรับดญชูวาและชุมชน
อิสราเอลทั้งหมดโดยการกระทําเชนนี้ โมเสสไดถายทอดสติปญญาและเกียรติ ซึ่งเขาไดรับ
จากพระเจา
ใหแกโยชูวาโมเสสไดยืนยันแกอิสราเอลถึงการที่พระเจาทรงเลือกโยชูวาเปน
ผูนํา
คนใหม
บันทึกในพันธสัญญาใหม
ในพันธะสัญญาใหมไดบันทึกจุดประสงคทั่วไป 5 ประการสําหรับการวางมือ
หมายสําคัญเหนือธรรมชาติ
พระเยซูทรงใชการวางมือในงานรับใชของพระองค
“พระองคจะกระทําการมหัศจรรยที่นั่นไมได เวนแตไดวางพระหัตถถูกตองคนเจ็บ
บางคนใหหายโรค”
(มาระโก 6:5)
“ครั้นเวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเปนโรคตาง ๆ ก็พามาหาพระองค พระองคก็
ทรงวางพระหัตถถูกตองเขาทุกคน ใหเขาหายโรค”
(ลูกา 4:40)
“พระองคทรงวางพระหัตถลงบนเขา และในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงไดและสรรเสริญ
พระเจา”
(ลูกา 13:13)
ขอความสุดทายที่พระองคตรัสกับสาวกในชวงสุดทายของการรับใช
พระเยซูทรง
กลาวถึงหมายสําคัญเหนือธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นไปดวยกันกับการเทศนาขาวประเสริฐ
“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือ เขาจะขับผืออกโดย
นามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปน
อันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวยแลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
(มาระโก 16:17-18)
หมายสําคัญเหนือธรรมชาติประการหนึ่ง คือ การวางมือซึ่งเปนทางที่พระเจาทรง
รักษาคนเจ็บปวย และทรงกระทําการอัศจรรยอื่น ๆ มาระโก 16:17-18 ยืนยันวาการ วางมือ
จะคงมีตอไป ภายหลังจากการรับใชของพระเยซูสิ้นสุดลงในโลกนี้
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การวางมือในพระนามพระเยซูใชเพื่อรักษาคนเจ็บปวยทางกาย คนที่วางมือลงบน
คนเจ็บปวยไดถายทอดฤทธิ์อํานาจของการทรงรักษาที่เหนือธรรมชาติของพระเจา
บางครั้งคนเจ็บปวยรูสึกไดถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาในรางกายของเขา แตในบาง
ครั้งก็ไมมีความรูสึกอันใด แตไมไดหมายความวาการทรงรักษาไมไดเกิดขึ้น การวางมือเปน
กริยาของความเชื่อ และการเชื่อฟงตอพระวจนะของพระเจา ประสิทธิภาพในการทรงรักษา
ของพระเจาไมขึ้นอยูกับความรูสึก
เวลาของการรักษาก็แตกตางกันไป บางครั้งเราไดรับการทรงรักษาอยางสมบูรณ ใน
ทันทีทันใด ในขณะที่มือไดวางลงบนคนเจ็บปวย แตในบางครั้งการทรงรักษาเปนไปที ละเล็ก
ละนอย (มาระโก 8:22-25)
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองสอนผูที่แสวงหาการรักษาโรค เกี่ยวกับความสําคัญของการ
รักษาความเชื่อจนกวาการรักษาโรคจะเสร็จสมบูรณ (คําสอนตอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใหไว
ในหลักสูตรที่ชื่อวา “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”)
หนังสือกิจการของอัครทูต บันทึกวาพระเจาทรงใชการวางมือโดยผูเชื่อเพื่อทําการ
รักษาที่มหัศจรรย และหมายสําคัญเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ที่ยืนยันพระวจนะของพระเจา
“ฝายทานทั้งสองคอยอยูที่นั่นนาน
มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองคพระผู
เปนเจา และพระองคไดทรงรับรองคําแหงพระคุณของพระองค โดยทรงโปรดใหทานทั้งสอง
ทําหมายสําคัญและการอัศจรรยได”
(กิจการ 14:3)
“มีหมายสําคัญและการอัศจรรยหลายอยางซึ่งอัครทูตไดทําดวยมือของตนในหมู
ประชาชน พวกสาวกอยูพรอมกันในเฉลียงของซาโลมอน”
(กิจการ 5:12)
“แลวอานาเนียก็ไป และเขาไปในตึกวางมือบนเซาโลกลาววา พี่เซาเอย องคพระผู
เปนเจาคือพระเยซูไดทรงปรากฎแกทานกลางทางที่ทานมานั้น ไดทรงใชขาพเจามาเพื่อ ทาน
จะเห็นไดอีก และเพื่อทานจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ” (กิจการ 9:17)
“พระเจาไดทรงกระทําอิทธิฤทธิ์อันพิสดารดวยมือของเปาโล” (กิจการ 19:11)
การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
จุดประสงคอื่นของการวางมือคือ เพื่อการบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีตัวอยาง 5 ประการซึ่งบันทึกไวในหนังสือกิจการเกี่ยวกับการที่คนไดรับบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางไร
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ตัวอยางประการแรกคือ สาวกในหองชั้นบนในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อวันเพนเทคอส
อานเรื่องนี้ไดใน กิจการ 2:1-4
ตัวอยางอื่น ๆ คือคนกลับใจใหมในสะมาเรียใน กิจการ 8:14-20, เซาโลแหงทาซูสใน
กิจการ 9:17, คอรเนลิอัสและครอบครัวใน กิจการ 10:44-46, และสาวกที่เมืองเอเฟซัส ใน
กิจการ 19:1-6
ตัวอยาง 3 ประการเรื่องคนที่แสวงหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดรับ
การวางมือโดยผูเชื่อคนอื่น :
* กิจการ 8:18 กลาววา “โดยการวางมือของอัครสาวก เขาก็ไดใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
* ในเมืองดามัสกัส, อานาเนียวางมือลงบนเซษโล เพื่อใหเขากลับมีสายตาดีเหมือน
เดิม และไดรับการเติมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
* ในเอเฟซัส สาวกซึ่งเปาโลไดรับใชเขานั้นไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากที่
เปาโลไดวางมือลงบนเขา
การวางมือไมใชวิธีเดียวที่คนไดรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในหองชั้นบนใน
กรุงเยรูซาเล็มและในบานของคอรเนลิอัส คนไดรับประสบการณนี้โดยไมมีผูใดวางมือบนเขา
แตบนพื้นฐานของตัวอยางเหลานี้
เราพบวาการแสวงหาการบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ โดยการวางมือใหแกเขานั้นเปนไปตามพระคัมภีร
การสงผานของประทานฝายวิญญาณ
จุดประสงคอีกอยางหนึ่งของการวางมือ เพื่อสงผานของประทานฝายวิญญาณ
เปาโลเขียนถึงทิโมธีวา :
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในตัวทานซึ่งไดทรงประทานแกทานตามคําพยากรณ
เมื่อคณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”
(1ทิโมธี 4:14)
เปาโลอางถึงประสบการณฝายวิญญาณของทิโมธีอีกครั้ง :
“อันของประทานของพระเจาซึ่งมีอยูในทาน โดยที่ขาพเจาไดเอามือวางบนทานนั้น
ขอเตือนวาทานจงกระทําใหรุงเรืองขึ้น” (2 ทิโมธี 1:6)
การวางมือบวกกับของประทานแหงการพยากรณเพื่อนําทาง, หนุนใจและทําให ทิ
โมธี เขมแข็งขึ้น เพื่อทําใหงานรับใชพระเจาของเขาสําเร็จสมบูรณ
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การมอบหมายคนงานคริสเตียน
จุดประสงคอื่นของการวางมือคือ เพื่อมอบหมายคนงานคริสเตียน “มอบหมาย”
หมายถึงใหสิทธิอํานาจ กระจายงานหรือสงออกไปทําพันธกิจ
ในขณะที่ผูนําฝายวิญญาณกําลังรออยูตอหนาพระเจาที่เมืองอันติโอก
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา
“จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํานั้น”เมื่อถืออดอาหา
รอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทานไป เหตุฉะนั้นทนทั้งสองที่ได
รับใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคียและไดแลนเรือจากที่นั่นไปยังเกาะ
ไซปรัส”
(กิจการ 13:2-4)
พระคัมภีรชี้ใหเห็นวา พระเจาไดทรงตรัสบอกเปนการสวนตัวกับเปาโล และบารนาบัส
เกี่ยวกับงานที่พระองคทรงปรารถนาใหเขาทํากอนที่พระองคจะตรัสแกผูนําคริสตจักรในที่ชุมนุม
การเปดเผยในที่ สาธารณะเปนการยืนยันถึงการทรงเรียกที่เขาไดรับมาแลว
ผูนําไมไดสงเปาโลและบารนาบัสไปในงานพันธกิจอยางทันทีทันใด
เขาใชเวลา
อธิษฐานและถืออดอาหารการสงคนทั้งสองไปนั้นสําเร็จสมบูรณโดยการวางมือโดยผูนํา
คริสตจักร
เปาโลไดวางมือบนทิโมธีดวย เพื่อมอบหมายงานรับใชแกเขา
“อันของประทานของพระเจาซึ่งมีอยูในทาน โดยที่ขาพเจาไดเอามือวางบนทานนั้น
ขอเตือนวาทานจงกระทําใหรุงเรืองขึ้น”
(2 ทิโมธี 1:6)
กางวางมือเพื่อมอบหมายคนงานคริสเตียนนั้นไดใชอยางเปดเผยตอผูเปนมิชชั่นนารี
และผูรับใช การเจิมของมัคนายกคนแรก ๆ (กิจการ 6:1-6) นั้นตามมาโดยการวางมือ
“คนทั้งเจ็ดนี้เขาใหมายืนตอหนาพวกอัครทูตแลวพวกอัครทูตก็อธิษฐาน
และ
วางมือ
บนเขา”
(กิจการ 6:6)
หนาที่คนเหลานี้ไดรับการแตงตั้ง
กันใน

ในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเปนที่รูจัก
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ตําแหนงของ “มัคนายก” วิธีการแตงตั้งมัคนายกไดใหไวในกิจการ 6:3-6 อัครทูตไดให ความ
รับผิดชอบตอชุมชนที่จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง
คนเหลานี้ถูกนํามาตอหนาอัครทูต ผูซึ่งไดวางมือลงบนเขาและอธิษฐาน โดยวิธีนี้
อัครทูตไดแสดงใหเห็นวาเขายอมรับคนเหลานี้วามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
เขา มอบคนเหลานี้แดพระเจาสําหรับงานที่เขาถูกเลือกและถายทอดสติปญญาฝายวิญญาณ
ของอัครทูตเองใหแกเขาซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานนี้
การถวายเด็กทารก
การใหบัพติศมาแกเด็กนั้นไมเปนไปตามพระคัมภีร
เพราะเด็กไมอาจที่จะสํานึก
ผิด
หรือมีความเชื่อ ซึ่งเปนคุณสมบัติของการบัพติศมา
แตโดยการวางมือ เราสามารถถวายเด็กและมอบใหอยูในการปกปกรักษา การทรง
นําและการอวยพรของพระเจา
“แมพระองคทรงอุมเด็กเล็ก ๆ เหลานั้นวางพระหัตถบนเขา แลวทรงอวยพรให”
(มาระโก 10:16)

ขอควรระวังเปนพิเศษ
พันธสัญญาใหมไดใหขอควรระวังเกี่ยวกับการวางมือ
“อยาดวนเอามือวางเจิมผูใด และอยามีสวนรวมในการกระทําบาปเลย จงรักษาตัว
ใหบริสุทธิ์”
(1 ทิโมธี 5:22)
เพราะวาการถายทอดฝายวิญญาณเกิดขึ้น

เมื่อคุณวางมือลงบนผูใดหรือเขา

วางมือ
บนคุณจึงเปนการฉลาดที่จะระวังในปฎิบัตินี้
ถาบุคคลที่วางมือ ไมมีคุณสมบัติฝายวิญญาณ การกระทําเชนนี้ก็ไมเกิดผล
มีขอพระคัมภีร โดยเฉพาะเกี่ยวกับวาใครควรมีคุณสมบัติที่จะวางมือบนผูอื่นเพื่อสง
ผานผลประโยชนฝายวิญญาณ
ผูเชื่อ
ผูเชื่อสามารถวางมือลงบนผูอื่นได
“มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของ
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เรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแก
เขา และเขาจะวางมือบนคนไข คนปวย แลวคนนั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)
คุณสมบัติของผูเชื่อที่แทจริงไดใหไวในบทที่แลว

เมื่อเราศึกษาเรื่องหลักการของ

การ
สํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย และความเชื่อที่มีตอพระเจา

อัครทูตและสาวก
“เมื่อซีโมนเห็นวา คนเหลานั้นไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยการวางมือของอัครทูต”
(กิจการ 8:18)
“แลวอานาเนียก็ไป และเขาไปในตึกวางมือบนเซาโล กลาววา “พี่เซาโลเอย องค
พระผูเปนเจาคือพระเยซูไดทรงปรากฎแกทานกลางทางที่ทานมานั้น ไดทรงใชขาพเจา มา
เพื่อทานจะเห็นไดอีก และเพื่อทานจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ”
(กิจการ 9:17)
อัครทูตและสาวกเปนคนที่ไดรับการแตงตั้งและการเจิมจากพระเจา เขาเปนผูเชื่อที่
เติบโตแลว และเปนตัวอยางของผูนําที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมาชิกในคณะผูกครอง
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในตัวทาน ซึ่งไดทรงประทานใหแกทานตาม
คําพยากรณแลว เมื่อคณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”
(1 ทิโมธี 4:14)
มาตรฐานที่สูงไดถูกวางไวสําหรับผูปกครอง ซึ่งไดบันทึกไวใน 1 ทิโมธี 3:1-7 และ
ติตัส 1:6-9

สรุป
จุดประสงค 5 ประการของการวางมือในพันธสัญญาใหมคือ
- หมายสําคัญเหนือธรรมชาติ (เชน การรักษาโรค การขับผี ฯลฯ)
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- การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การสงผานของประทานฝายวิญญาณ
- มอบหมายงานแกคนงานคริสเตียน
- การถวายเด็กทารก
การเขาใจและการวางมือเปนสิ่งสําคัญ เพราะพระเยซูทรงชี้แจงวา การปฎิบัติเชนนี้
เปนสวนของงานรับใชของคริสตจักร
การวางมือเปนการปฎิบัติฝายวิญญาณซึ่งไมไดกระทําในหลาย ๆ คริสตจักรใน
ปจจุบัน แตวา... จงพิจารณาวาการประกาศขาวประเสริฐจะไดผลมากเพียงไร ถาผูเชื่อ ทุก
คนมีประสิทธิภาพในการวางมือ เพื่อรักษาโรคและทําการอัศจรรย
...จงพิจารณาวาการประกาศขาวประเสริฐจะไดผลมากเพียงไร ถาของประทานฝาย
วิญญาณไดถูกสงผานไป
และคนงานคริสเตียนไดรับมอบหมายใหทํางานโดยการวางมือ
เปนประจํา

ชื่อ ........................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 7
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จงใหตัวอยางของพันธสัญญาเดิม 3 ตัวอยางเกี่ยวกับการวางมือ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงใหจุดประสงค 5 ประการสําหรับการวางมือที่เปดเผยในพันธสัญญาใหม
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ใหขอพระคัมภีรอางอิง
ซึ่งยืนยันวาการวางมือยังคงมีตอไปภายหลังที่พระเยซู
เสด็จสูสวรรคแลว
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ใหนิยามคําวา “การวางมือ”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
พระคัมภีรกลาวถึงผูใดเปนพิเศษวามีคุณสมบัติในการวางมือ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ถาขอความใดถูกใหเขียน “ถ” ลงในชองวางขางหนาขอนั้น และถาขอความใด
ผิดใหเขียน “ผ”
a ___________ถาไมมีความรูสึกถึงฤทธิ์อํานาจ เมื่อมีการวางมือแลวก็หมายถึงวา
การวางมือไมมีประสิทธิภาพ
b ___________ การวางมือจะใชไดในการมอบหมายภาระแกคนงานคริสเตียน
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C ___________พระคัมภีรสอนวาใครก็ไดมีคุณสมบัติที่จะวางมือลงบนผูอื่น
d____________การวางมือเปนวิธีเดียวที่คนจะไดรับการบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
e ___________ ของประทานฝายวิญญาณอาจสงผานไปไดโดยการวางมือ
f __________ _ ไมควรใชการวางมือกับเด็กทารกเพราะวาเขายังไมเขาใจ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 7
1.

ดูหนา 2
- ยาโคบวางมือบนเอฟราอิมและมนัสเสห
- ชนอิสราเอลวางมือบนพวกเลวี
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- โมเสสมอบหมายภาระแกโยชูวา
2.
ดูหนา 96
- หมายสําคัญเหนือธรรมชาติ
- การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การสงผานของประทานฝายวิญญาณ
- การมอบหมายภาระแกคนงานคริสเตียน
- การถวายเด็กทารก
3.
“ฝายทานทั้งสองคอยอยูที่นั่น มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองคพระผูเปนเจา
และพระองคไดทรงรับรองคําแหงพระคุณของพระองค
โดยทรงโปรดใหทานทั้ง
สองทําหมายสําคัญและการอัศจรรย” (กิจการ 14:3)
4.
“มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกโดย
นามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไม
เปนอันตรายแกเขาและเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนนั้นจะหายโรค”
(มาระโก 16:17-18)
5.
การวางมือคือกริยาซึ่งคนหนึ่งวางมือของเขาลงบนอีกคนหนึ่ง
โดยมีจุดประสงค
ฝายวิญญาณที่แนชัด และตามดวยการอธิษฐานหรือการพยากรณ หนา 94
6.
หนา 99
- ผูเชื่อ
- อัครทูตและสาวก
- สมาชิกของคณะผูปกครอง
7.
a
ผ
หนา 96
e
ถ
หนา 98
b
ถ
หนา 98
f
ผ
หนา 99
c
ผ
หนา 99
d
ผ
หนา 97
เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
การศึกษาการอัศจรรยที่พระเยซูทรงกระทําในระหวางการรับใชของพระองคในโลกนี้
จงสังเกตวาพระองคทรงใชการวางมือเพื่อสงผานพระพรฝายวิญญาณอยางไรและเมื่อไร
การนําคนที่ตายแลวใหกลับมีชีวิต
บุตรสาวของไยรัส
มัทธิว 9:18-19, 23-35
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บุตรชายของหญิงมาย
ลาซารัส

ลูกา 7:11-15
ยอหน 11:1-44

การรักษาโรค
คนโรคเรื้อน
คนใชของนายทหาร
แมยายของเปโตร
ชาวเกดารา
คนงอย
หญิงโลหิตตก
คนตาบอด
คนใบและถูกผีเขา
ชายมือลีบ
คนตาบอด เปนใบ ถูกผีเขา
ลูกสาวของชาวคานาอัน
เด็กเปนลมบาหมู
คนตาบอด
คนหูหนวกและเปนใบ
ผูชายมีวิญญาณชั่ว
คนตาบอดที่เบธไซดา
ผูหญิงหลังโกง
คนโรคมานน้ํา
คนโรคเรื้อนสิบคน
หูของทาสของมหาปุโรหิต
ลูกชายของขาราชการ
คนปวยที่เบธไซดา
คนตาบอดแตกําเนิด
ขอสังเกต

มัทธิว 8:2-3
มัทธิว 8:5-13
มัทธิว 8:14-15
มัทธิว 8:28-34
มัทธิว 9:2-7
มัทธิว 9:20-22
มัทธิว 9:27-31
มัทธิว 9:32-33
มัทธิว 12:10-13
มัทธิว 12:22
มัทธิว 15:21-28
มัทธิว 17:14-18
มัทธิว 20:29-34
มาระโก 7:31-37
มาระโก 1:23-26
มาระโก 8:2-26
ลูกา 13:11-13
ลูกา 14:1-4
ลูกา 17:11-19
ลูกา 22:50-51
ยอหน 4:46-54
ยอหน 5:1-9
ยอหน 9
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ในการศึกษาของคุณ จะพบวาพระเยซูไมเคยใชรูปแบบที่เหมือนกันทุกครั้งในการทํา
อัศจรรย บางครั้งพระองคทรงใชการวางมือและบางครั้งก็ไมไดใช บางทีพระองคอธิษฐาน
ในขณะที่บางครั้งพระองคเพียงแตพูดพระวจนะแหงการรักษาโรค บางครั้งพระองคอนุญาต
ใหหมูคนสังเกตดูขณะที่พระองคกระทําการอัศจรรย ในบางครั้งพระองคก็ไมอนุญาต
พระเจาทรงกระทําการหลายวิธีตาง ๆ กันในการทําหมายสําคัญแหงการอัศจรรรย
เพื่อยืนยันพระวจนะของพระองค การวางมือปนเพียงหนึ่งในหลาย ๆ วิธีซึ่งพระเจาทรงใช ใน
การรักษา

