คํานําสูภาคที่ 2
“ขณะที่ทานไป………”
พระกิตติ คุณในพระคั ม ภี รใ หม พระเยซูไมเ คยบัญชาใหใครเทศนาขาวประเสริฐโดย
ไมไดสั่งใหเขารับใชดวยการรักษาโรคและปลดปลอยจากมาร พระองคทรงบอกเขาวา “ขณะที่ทาน
ไป………จงรักษาคนเจ็บปวย ขับผีออก……..”
ขณะที่คนจํานวนมากมาเพื่อขอรับการรักษาและปลดปลอยจากผีมาร การเก็บเกี่ยวฝาย
วิญญาณก็เริม่ ตนเพิ่มพูนอยางรวดเร็วจนตองการคนงานใหมมาชวยเก็บเกี่ยว ในไมชาสาวกอีก 70 คนก็ถูก
เลือกมาและถูกสงออกไปเทศนาสั่งสอน รักษาโรคและปลดปลอยจากผีมาร
การสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ “ขณะที่ เ ขาออกไป” นี่เองที่เปนผลใหเกิดการแพรขยายขาว
ประเสริฐออกไปอยางรวดเร็วตลอดทั่วโลก โดยเหตุนี้ ภาคนี้ของวิชา “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”
จึงเนนที่การรับใชโดยการรักษาและการปลดปลอย ซึ่งตองควบคูกันไปกับการเทศนาและสั่งสอนขาว
ประเสริฐ
บทที่ 16 ใหคานํ
ํ าไปสูการรับใชโดยการรักษาโรคและการปลดปลอยจากผีมาร บทที่ 17 พูด
ถึงสิ่งตาง ๆ ทีม่ ีผลตอการรักษาโรค บทที่ 18 เนนทีง่ านรับใชของการรักษาโรคและ บทที่ 19 เกีย่ วกับงานรับ
ใชในการปลดปลอย ภาคผนวก 3 ของหลักสูตรนี้ใหแนวทางของการดําเนินชีวิตดวยสุขภาพที่ดีเลิศจาก
พระเจา
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บทที่ 16
คํานําสูการรักษาโรคและการปลดปลอย
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายถึงทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรค
- บอกถึงโรคภัย 5 ชนิด
- ใหคําจํากัดความของคําวา “การรักษาโรคจากพระเจา”
- บอกถึงแหลงที่มาของความเจ็บปวย
- บอกถึงสาเหตุของความเจ็บปวย
- อธิบายผลบั้นปลาย 2 อยางของความเจ็บปวย
- พูดถึงจุดประสงคของการรักษาโรคจากพระเจา
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ผูใ ดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ จะมีคนเชื่อที่ไหน
หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลก ๆ
เขา
จะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคน
เหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:16-18

คํานํา
บทนี้แนะนําการรับใชดานการรักษาโรคและการปลดปลอยซึ่งตองถูกเทศนาและสําแดงให
เปนสวนของขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา
บทตางๆในภาคที่ 2 ของหลักสูตรนี้ตางมุงเนนที่หัวขอนี้ คําวา “การรักษาโรค” และ
“การปลดปลอย” ถูกใชสลับเปลี่ยนกันในบทเรียนเหลานี้ ตางอางถึงแนวความคิดของความเต็มสมบูรณของ
รางกาย จิตใจและวิญญาณซึ่งสอนไวในพระคัมภีร
ในบทเรียนนี้คุณจะศึกษาถึงทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรคและการปลดปลอยและ
เรียนรูว า เหตุใดจึงจําเปนตองสอนหัวขอเหลานี้ใหถูกตอง
คุณตองศึกษาถึงแหลงที่มาและสาเหตุของการเจ็บปวย ของประทานของการรักษาโรคและ
จุดประสงคของการรักษาโรค
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ทาทีในปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรค
ประการแรก คุณตองเขาใจทาทีในปจจุบันบางประการซึ่งคุณจะเผชิญ เมื่อคุณเริ่มตนรับ
ใชในดานนี้เกี่ยวกับการรักษาโรคและการปลดปลอย ผูเ ชื่อหลายคนไดทําสิ่งตอไปนี้
เพิกเฉยเสีย
บางคนเพิกเฉยไมสนใจเพราะมีคําเตือนในพระคัมภีรเกี่ยวกับการอัศจรรยที่ผิด (มาระโก
13:22-23) เขาจึงเห็นวานี่เปนคําเตือนเกี่ยวกับการอัศจรรยทุกอยาง
บางคนเชื่อการรักษาโรคในดานทฤษฎีแตเพิกเฉยในดานปฏิบัติ บางคนเมินเฉยเพราะวา
เขาไมสามารถตอบคําถามทุกคําถามที่เกี่ยวกับความเจ็บปวยและความทุกขยาก
บางคนเพิกเฉยตอการรักษาโรคเพราะกลัวความลมเหลว เราดูเหมือนจะมีมาตรฐาน 2
ระดับ คือ เราอธิษฐานดวยความมั่นใจถึงเรื่องการเงิน สติปญญาและอื่น ๆ แตเรากลัวที่จะอธิษฐานสําหรับ
การรักษาโรค
คนอื่น ๆ ไมรตู วั วาลัทธิของเหตุผลและสิทธิวัตถุนิยมมีผลตอตัวเขา หลายคนตอง “เห็นจึง
จะเชื่อ” และถูกกลืนดวยโลกธรรมชาติและโลกวัตถุมากกวาโลกเหนือธรรมชาติ
ปฏิเสธการรักษาโรค
บางคนปฏิเสธไมยอมรับวาการรักษาโรคและการปลดปลอยมีอยูสําหรับปจจุบันเพราะวา
เขาไมมีคําสอนทางศาสนศาสตร ตนแบบของการปฏิบัติหรือประสบการณกับเรื่องนี้
พระกิตติคุณในพันธสัญญาใหมบรรจุเรื่องการรักษาโรคไวถึง 26 ครั้ง หนังสือ กิจการของ
อัครทูตมี 5 ครั้ง การรักษาโรคกลาวไวใน 1 โครินธ 12:8-11 และ 28-30 ยากอบ 5:13-16 ใหคําสอนเฉพาะ
ถึงวาจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บปวยอยางไร
ในจดหมายของอั ค รทู ต ไม มี สิ่ ง ใดที่ เ ปลี่ ย นแปลงคํ าสอนเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาโรค การ
อธิษฐานเผื่อคนเจ็บทํากันในสมัยที่จดหมายของอัครทูตเขียนขึ้นและไมมีสิ่งใดแสดงใหเห็นวาการรักษาโรค
ในสมัย คริสตจักรยุคแรกนั้นมีขอขัดแยงกัน
ทําใหยุงยาก
หลายคนทําใหการรักษาโรคและการปลดปลอยยุงยากขึ้นดวยประเพณีของคนซึ่งตรงขาม
กับพระวจนะของพระเจา คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีเหลานี้ในบทเรียนตอไป
บางคนทําใหการรักษาโรคยุงยากดวยประสบการณของตน เขาอธิษฐานขอการรักษาและ
ไมไดรับคําตอบ แตเราตองวางความเชื่อของเราบนพระวจนะของพระเจา ไมใชบนประสบการณ (นอกเสีย
จากวา ประสบการณนั้นสนับสนุนพระวจนะ)
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ตนแบบบทบาทที่ไมดีของการรักษาโรคไดทําใหเรื่องนี้ยุงยากสําหรับบางคน เขาเห็นคนที่
มาจากลัทธิเทียมเท็จ คนรักษาโรคเพื่อเงิน การลอลวง และการเนนที่การรักษาโรคทางรางกายมากเกินไป
แทนทีจ่ ะเนนที่ความสมบูรณทั้งหมด
การรักษาโรคและการปลดปลอยถูกทําใหยุงยากโดยความไมสมดุลยของคําสอน ความ
จริงใดๆ แมวาจะใชได แตถา เนนมากจนเกินความจริงอื่นๆ (ตกขอบเกินไป) ก็ถอื วาเปนความผิดพลาดได
ตัว
อยางเชนการเนนที่ความเชื่อมากเกินไปทําใหคนปวยรูสึกพายแพ ถาเขาไมไดมีประสบการณกับ
การรักษาโรค
ทําใหลาชา
บางคนทําใหการรับใชดานรักษาโรคและการปลดปลอยลาชาไปเพราะวาเขาไมมีคําตอบ
สําหรับทุกอยาง เขาไมเขาใจวาเหตุใดบางคนหายโรค และบางคนไมหาย (คุณจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง
นีใ้ นบทเรียนตอไป)
ไมจําเปนที่คุณจะตองเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับการรักษาโรคเพื่อที่จะรับใชหรือรับการรักษา
เทา ๆ กับทีค่ ณ
ุ ไมเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับความรอดเมื่อคุณไดรับความรอดและเริ่มตนเปนพยานกับผูอื่น
คํ าตอบบางคําตอบจะมาเมื่อคุณรับใชและประสบกับฤทธิ์อํานาจแหงการรักษาโรคของ
พระเจาและคําถามอื่นๆ จะไมเคยไดรับคําตอบเลยก็ได ถาคุณรูคําตอบทุกอยางของคําถาม “ทําไม” และ
“อยางไร” แลวคุณก็จะไมตองการพระเจา พระคัมภีรกลาววา “เรารูเปนบางสวน”
การรักษาโรคเกี่ยวของกับความเจ็บปวยและความทุกขทรมานและจะมี “ความลํ้าลึก” อยู
เสมอเพราะวา อํานาจลึกลับของความโหดรายยังคงทํางานอยู (2 เธสะโลนิกา 2:7)

ความจําเปนที่ตองมีคําสอนที่ถูกตอง
การทบทวนถึงทาทีในปจจุบันที่มีตอการรักษาโรคและการปลดปลอยจะแสดงใหเห็นวา
เหตุใดเราจึงตองมีคําสอนที่ถูกตองในเรื่องนี้ หลายคนถูกทําลายทั้งดานรางกายและจิตวิญญาณเพราะวา
เขาไมมคี วามรูวาพระวจนะของพระเจาสอนอะไรเกี่ยวกับการรักษาโรค
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู เพราะเจาปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิเสธ
เจาไมใหรับเปนปุโรหิตของเรา เพราะเจาหลงลืมพระบัญญัติแหงพระเจาของเจา เราก็จะลืมพงศพันธุของ
เจาเสียดวย”
โฮเชยา 4:6
การรักษาโรค (ความสมบูรณทั้งหมด) เปนสวนหนึ่งของขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร ซึ่ง
เราไดรับบัญชาใหเผยแพรออกไป (ลูกา 16:15-18) พระเยซูทรงเรียกใหเราเทศนาสั่งสอน รักษาโรคและปลด
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ปลอยจากผีมาร เราไมควรทีจ่ ะทอดทิ้งการรักษาโรคและการปลดปลอยแตก็ไมควรจะเนนมากเกินไปจนละ
เลยอีก 2 สิ่ง (คือการเทศนาและสั่งสอน)
พระคัมภีรเปดเผยวา คริสตจักรของเราควรเปนศูนยกลางของการรักษาโรค (ลูกา 14:6-24)
เราตองเห็นคนไดรับการรักษามากกวาที่จะหันหนาหนีเขาไป
“จงทําทางใหตรงเพื่อใหเทาของทานเดินไป เพือ่ วาขาที่เขยกนั้นจะไดไมเคล็ด แตจะหาย
เปนปกติ”
ฮีบรู 12:13
ในฐานะผูเชื่อเปนการบาปถาเราไมแบงปนขาวดีของการรักษาโรคและการปลดปลอยจาก
ผีมารกับผูที่หลงหายและโลกที่กําลังจะตาย พระคัมภีรกลาววา
“เหตุฉะนั้นผูใดรูวาอะไรเปนความดีและไมไดกระทํา คนนัน้ จึงมีบาป”
ยากอบ 4:17
พระเจาทรงใหคําเตือนที่เขมงวดแกผูนําซึ่งไมไดทําการรักษาโรค
“ตัวที่ออนเพลียเจาก็ไมเสริมกําลัง ตัวที่เจ็บเจาก็ไมรักษา ตัวทีก่ ระดูกหักเจาก็มิไดพันผา
ตัวทีห่ ลงไปเจาก็มิไดไปตามกลับมา ตัวทีห่ ายไปเจาก็มิไดเสาะหา และเจาไดปกครองเขาดวยการบังคับและ
ดวยการขมขี่เบียดเบียน เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย และเราจะนําแกะที่หลงกลับมา และเราจะพันผาใหแกะ
ทีก่ ระดูกหักและเราจะเสริมกําลังแกะที่ออนเพลีย แตตวั ที่อวนและเขมแข็งเราจะทําลาย เราจะเลี้ยงเขาดวย
ความ ยุติธรรม”
เอเสเคียล 34: 4, 16

เริ่มตนดวยทาทีที่ถูกตอง
เมือ่ คุณเขามาถึงหัวขอการรักษาโรคและการปลดปลอยจากผีมาร คุณตองเขามาดวยทาที
ทีถ่ ูกตอง คุณตองทิ้งประสบการณในอดีตและประเพณีบางอยางที่คุณถูกสอนมา คุณตองเปนคนที่สอนได
เครือ่ งหมายประการหนึ่งของสติปญญาจากเบื้องบนคือ การเปดใจสูเหตุผล (วางาย ยากอบ 3:17) คุณจะ
อยูใ นอันตรายฝายวิญญาณเมื่อคุณเลิกที่จะเปนคนที่สอนได
จําไววา บาปของการทึกทักเอาก็คือการวางพระเจาเขาไปใน “แบบพิมพ” ของคุณ เพื่อน ๆ
ของโยบทําบาปโดยการทึกทักเอาในวิธีนี้ การใชประสบการณสวนตัวมาใชเปนสิ่งที่ผิด
จงเริ่มตนศึกษาเรื่องนี้ราวกับวาคุณไมเคยไดยินคําสอนตามประเพณีของมนุษยมากอน
เลย จงยอมรับสิ่งที่พระวจนะของพระเจากลาวไว ถาพระวจนะกลาววาคุณไดรับการรักษาแลว จงเชื่อ ถา
พระวจนะกลาววาใหวางมือบนคนเจ็บปวย จงทําตามนั้น พระวจนะกลาววาพระเจาจะทําอะไรก็จงหวังให
พระองคทําเชนนั้น
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อยาเขามาศึกษาเรื่องนี้โดยแสวงหาสูตรและวิธีที่จะไดรับหรือสูตรการรับใชดวยการรักษา
โรค พระคัมภีรไมไดใหสูตรเฉพาะ แมวา จะไดเปดเผยใหเห็นหลักการตาง ๆ หลายประการและเราจะกลาว
ถึงสิ่งเหลานี้
แทนทีจ่ ะแสวงหาสูตรการรักษาโรค จงเขาใจวา ผูร กั ษานั้นอยูภายในตัวคุณ จงแสวงหาที่
จะเพิม่ ความรูของคุณและมีความสัมพันธใกลชิดกับผูทรงรักษาพระองคนั้น
พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอาศัยอยูภายใน การรักษาโรคไมใชสิ่งที่คุณแสวงหา
จากภายนอก แตคณ
ุ เรียนรูที่จะปลอยออกมาจากภายใน คุณเพียงแตตองเขาใจหลักการซึ่งปลดปลอยฤทธิ์
อํานาจที่อยูภายในนั้นเอง
จําไววาถาคุณเดินตามตัวอยางของการรับใชดวยการรักษาโรคของพระเยซู คุณจะเปนดัง
นี้
1. เปนผูปรนนิบัติ (คนใช) แทนที่จะเปน “เจานาย” มาระโก 10:44
2. รูส ึกเหน็ดเหนื่อย ไมรํ่ารวย มาระโก 6:31, ยอหน 4:6,
กิจการ 3:6
3. เผชิญกับความไมเชื่อของผูอื่น มาระโก 13:58
4. ประสบกับการกดขี่ขมเหงจากผูนําทางศาสนา (บางคนเปนเหมือนพวกฟาริสี..สนใจ
กฎเกณฑและประเพณีมากกวาชีวิต) ลูกา 6:6-9
5. ประสบกับการกดขี่ขมเหงจากผูที่ใกลชิดคุณที่สุด มาระโก 6:4 และ มัทธิว 13:58
6. หลี ก เลี่ ย งความมี ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง แทนที่ จ ะแสวงหาสิ่ ง นี้ มาระโก 8:26, 17:36,
มัทธิว 8:4
7. ปฏิ เ สธผลกํ าไรส ว นตั ว หรื อ ผลประโยชน ด  า นวั ต ถุ ที่ จ ะไดม าจากฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา กิจการ 8:18-24
8. ปฏิเสธชื่อเสียงสวนตัว กิจการ 14:8-18

การรักษาโรคจากเบื้องบน
ในโลกปจจุบันมีการรักษาโรคอยูหลายชนิดคือ
1. การรักษาโดยใชวิญญาณ เปนวลีที่ใชเพื่ออธิบายจิตใจที่อยูเหนือวัตถุ เรื่องของ
วิญญาณ
พอมดหมอผี ลัทธิชามาน (พวกใชเวทยมนตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย เพือ่ ทํานายอนาคต)
และการรักษาโรคของลัทธิตาง ๆ
2. การรักษาโรคเหนือธรรมชาติ มีแหลงที่มาของการรักษาโรคแบบเหนือธรรมชาติซึ่งไม
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ใชพระเจา ดั ง นั้น เราจะไมใชวลีนี้ในการศึกษาของเรา ซาตานอาจสํ าแดงกิจการเหนือธรรมชาติได
(อพยพ 7:8-13)
3. การรักษาโรคดวยยา การรักษาโรคชนิดนี้ไดรับความชวยเหลือจากหมอ พยาบาล
โรงพยาบาลและยาตาง ๆ ตามที่เราจะไดศึกษาตอไป การรักษาโรคทางแพทยที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมขัด
แยงกับพระวจนะหรือการรักษาของพระเจา แตเปนการแผขยายพระกรุณาของพระองคออกไป
4. รักษาตามธรรมชาติ การรักษาโรคที่เกิดขึ้นโดยขบวนการทางรางกายตามธรรม
ชาติ แทจริงก็คือ พระเจาทรงปฏิบัติการนั่นเอง ขบวนการรางกายตามธรรมชาติแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติ
ของ พระองคและพระหัตถกิจอันยิ่งใหญของพระองคในรางกายมนุษย “การรักษาโรคตามธรรมชาติ” รวม
ถึง การใชวิธีธรรมชาติ เชน การกินอาหารที่ถูกตอง การใชวิตามิน การพักผอนและอื่น ๆ
(ขอสังเกต: การรักษาโดยธรรมชาติและดวยยา ในความหมายหนึ่งก็เปนสิ่งที่ “มา
จากเบื้องบน” เพราะวาโดยความจริงแลว พระเจานั่นเองที่ทรงเปนสาเหตุของการรักษา)
5. การรักษาโดยความเชื่อ วลีนมี้ กั ใชหมายถึงการรักษาโดยพระเจา อยางไรก็ตาม เรา
จะไมใชวลีนเี้ พราะมักจะเนนจุดสนใจไปที่ความเชื่อของผูใหการรักษาหรือผูรับการรักษาฝายใดฝายหนึ่ง
6. การรักษาจากเบื้องบน คําวา “Devine” เนนจุดสนใจที่พระเจา ไมใชที่การตอบ
ความเชื่อของมนุษย และยังแยกใหเห็นแตกตางจากการปฏิบัติของพวกลัทธิที่ใชวิญญาณรักษาและการ
รักษาเหนือธรรมชาติ
ในการศึกษานี้เราจะใชคําวา “การรักษาจากเบื้องบน” ซึง่ หมายถึง พระเจาเที่ยงแท
พระองคเดียวและธรรมชาติของพระองค ตามทีเ่ ปดเผยไวในพระวจนะคือ พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
“การรักษา” หมายถึง เยียวยาหรือทําใหสมบูรณ การรักษาอาจรวมถึงการผอนคลาย
จากสภาวะทางดานวิญญาณ รางกาย อารมณ จิตใจและจากผีมาร การรักษาไมใชการปองกันจากโรคภัย
เพราะวารางกายของเราอยูใน “ขบวนการเนาเปอย” และเปดออกสูการโจมตีของซาตานตราบเทาที่เรายังคง
อยูในโลกนี้
“การรักษาจากเบื้องบน” ก็คือ เมื่อพระเจาเที่ยงแทพระองคเดียวทรงเปดเผยธรรมชาติของ
พระองค ทรงทําพระสัญญาใหสําเร็จและทรงปฏิบัติการในการที่ทรงใหพระเยซูคริสตทรงไถบาปโดยทรง
รักษาเยียวยาคนๆ หนึง่ และทําใหเขาสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ (ความคิด เจตนาและอารมณ) และ
วิญญาณ
การรักษาจากเบื้องบนอาจเปนทั้งการอัศจรรยทันทีหรือคอยๆเปนคอยๆไป (ขบวนการ) แม
วาการรักษาอยางอัศจรรยทันทีจะสําแดงการทรงสถิตยและฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดอยางเต็มที่มากกวาก็
ตาม การรักษาจากเบื้องบนที่เกิดขึ้นเปนขบวนการคอยเปนไปก็เปนการรักษาไมนอยไปกวาที่เกิดขึ้นอยาง
ทันที (ดู มาระโก 8:22-25)
167

ความเจ็บปวยและเชื้อโรค
เมื่อเราพูดถึง “ความเจ็บปวยและเชื้อโรค” เราหมายถึง สภาวะใดใดก็ตามที่อยูนอกระบบที่
ถูกตองจากเบื้องบนตามที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา มีความเจ็บปวยอยู 5 ประเภทดวยกันคือ
ความเจ็บปวยฝายวิญญาณ
ความเจ็บปวยฝายวิญญาณคือ ความบาป และถาไมไดจัดการเสียก็จะจบสิ้นลงในฝาย
วิญญาณ การรักษาความเจ็บปวยฝายวิญญาณคือ การอภัยบาปโดยทางพระเยซูคริสต เปนการรักษาที่ยิ่ง
ใหญที่สุด เพราะขบวนการรักษาทางวิทยาศาสตรการแพทยและทางธรรมชาติไมสามารถชวยไดในสภาวะ
เชนนี้
ความเจ็บปวยฝายรางกาย
ความเจ็บปวยฝายรางกายอาจเกิดจากความยุงเหยิงของอวัยวะ เปนปญหาที่อาจสังเกตเห็น
ไดโดยแพทย โครงสรางปกติหรือเนื้อเยื่อของรางกายถูกทําลายในบางกรณี
ความเจ็บปวยฝายรางกายอาจเกิดจากการทําหนาที่ไมเปนไปตามระบบ เปนความเจ็บ
ปวยทีเ่ กิดจากอวัยวะหรือบางสวนของรางกายทําหนาที่ผิดปกติไป รวมถึงปญหาตาง ๆ ซึง่ เกิดปญหาที่สวน
หนึง่ ของรางกายไปรบกวนอวัยวะทั้งหมด ปกติแลวเปนโรคเกี่ยวกับหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน กรดใน
กระเพาะอาหารและอาการแพตาง
ๆ
ความเจ็บปวยทางดานการทําหนาที่ผิดของอวัยวะถายังคงไมไดตรวจสอบอาจทําใหเกิด
ความเจ็บปวยของอวัยวะ โดยเหตุทธี่ รรมชาติของคนมีสวนรวมดวยกันหมดทั้งตัว ความเจ็บปวยในสวนหนึ่ง
ยอมมีผลกระทบตอสวนรวมทั้งหมด
ความเจ็บปวยทางอารมณ
ความเจ็บปวยทางอารมณเกิดจากอารมณที่เปนอันตราย เชน ความโกรธ ความเกลียด
ความขมขื่น พระเจาตองทรงแตะตองอารมณภายในเพื่อรักษาความเจ็บปวยนี้ บางคนเรียกวา “การรักษา
ภายใน”แมวาวลีนี้บางครั้งถูกนําไปใชในทางที่ผิดและขยายออกไปรวมเอาประสบการณที่พระคัมภีรไมได
สอน
ความเจ็บปวยทางจิตใจ
ความเจ็บปวยทางจิตใจเปนสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชา ความเจ็บปวย
ความเครียดหนัก ความบกพรองจากกําเนิดและสภาวะทางจิตใจที่ไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจากซาตาน
สภาวะทางผีมาร
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สภาวะที่เกิดจากผีมารรวมถึงการถูกผีเขา กดดันและสภาวะทางจิตใจและรางกายที่เกิด
จาก ผีมาร สภาวะนีต้ องใชการรักษาพิเศษที่เรียกวา “การปลดปลอย” การปลดปลอยและการรักษามีสวน
สัมพันธกันแตพระคัมภีรแยกใหเห็นแตกตางกันคือ
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน แลวก็ประทานใหเขามีอํ านาจเหนือผี
ทัง้ ปวงและรักษาโรคตาง ๆ ใหหาย แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศแผนดินของพระเจาและรักษาคนปวย
เจ็บใหหาย”
ลูกา 9:1-2

แหลงที่มาของความเจ็บปวย
มีแหลงทีม่ าดั้งเดิมประการเดียวสําหรับความเจ็บปวย แมวาจะมีเหตุผลตาง ๆ กันวาเหตุ
ใดคนจึงเจ็บปวย เปาโลชี้แจงเรื่องนี้เมื่อเขากลาววา “ดวยเหตุนี้ คนหลายคนจึงเจ็บปวย” 1 โครินธ 11:30
ซาตานเปนแหลงของความชั่วรายทั้งมวลในโลกนี้ ความเจ็บปวยและความตายเขามาใน
โลกโดยทางความบาปของมนุษย (จงศึกษา ปฐมกาล 1-3 ดู ยากอบ 1:17 ดวย)
ซาตานฆา ขโมยและทําลาย พระเยซูทรงเปนแหลงของชีวิตที่ “บริบูรณ”
“ขโมยนัน้ ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิตและ
จะไดอยางครบบริบูรณ”
ยอหน 10:10
เชื้อโรคและความเจ็บปวยเปนสวนของคํ าสาปแชง แตกาลาเทีย 3:13 ประกาศวา
“พระคริสตทรงไถเราจากคําสาปของธรรมบัญญัติ”
รางกายนั้นมีเพื่อองคพระผูเปนเจา ไมใชเพื่อตัวของเรา เพือ่ เชื้อโรคหรือเพื่อความเจ็บปวย
ความเจ็บปวยทําลายรางกายเหมือนกับที่ความบาปทําลายจิตวิญญาณ เชื้อโรคขโมยสุขภาพดี ขโมยความ
สุข ขโมยเงิน ขโมยเวลา ขโมยความพยายาม ขโมยความคิดและความแข็งแกรง มันฆาและทําลายแมแต
“อุบัติเหตุ” ก็ทาลาย
ํ
โดยเหตุที่ความเจ็บปวยมีแหลงที่มาจากซาตาน คุณควรตอตานมันเชนเดียวกับที่คุณ
ตอตานการลอลวงและความบาป เมือ่ คุณตอตานการลอลวงและความบาป คุณกําลังตอสูกับสงครามฝาย
วิญญาณ เมือ่ คุณตอตานความเจ็บปวยคุณก็กําลังตอสูในสงครามฝายวิญญาณเชนกัน
ซาตานทําใหเกิดมูลฐานแหงความเจ็บปวย แมวาโรคภัยทุกชนิดไมใชการโจมตีโดยตรง
จากวิญญาณชั่ว แตมลู ฐานของความเจ็บปวยคงมีอยูในโลกเพราะซาตาน เชน คุณอาจเปนหวัดเพราะคุณ
เดินเทาเปลาในอากาศที่หนาวเย็น นีไ่ มใชการโจมตีโดยตรงของวิญญาณชั่ว แตมลู ฐานของความเจ็บปวย
ซึง่ ทําใหคุณเปนหวัดคงอยูในโลกเนื่องจากซาตาน
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โรคภัยทุกชนิดมาจากเชื้อโรคของชีวิตเชนเดียวกับที่วิญญาณของคุณใหชีวิตแกรางกาย
ซาตานใหชีวิตแกเชื้อโรค ในโลกธรรมชาติพระเจาทรงนําเซลที่มีชีวิตและเพิ่มพูนเพื่อใหเกิดชีวิตขึ้น (เด็กคน
ใหมกําเนิดขึ้น)
ซาตานทําเทียมสิ่งที่ดีดวยสิ่งที่ไมดี มันนําเอาเซลที่มีชีวิต (ไวรัส, มะเร็ง ฯลฯ) มาเพิม่ พูนขึ้น
เพือ่ นําเอาความตายมาให (สิง่ นีเ้ ปนความจริงโดยเฉพาะในสภาวะที่รางกายเปนมะเร็ง นั่นคือ เซลเกิดกบฎ
ตอผูสราง เหตุนี้เองที่บอยครั้งเมื่อตัดเนื้อออกไปเพื่อรักษามะเร็ง การกบฎของเซลก็ยายไปที่สวนอื่นของ
รางกาย)
เมื่อรางกายแหงความบกพรองออนแอถูกขับไลออกไป โรคภัยที่อยูในตัวคุณก็ตายลง
ตราบใดที่เชื้อโรคของชีวิตยังคงอยูในรางกาย โรคภัยก็มีชีวิตและคงกอความทําลายตอไป เพราะเหตุที่แหลง
ของความเจ็บปวยมาจากซาตาน อํานาจของมันจึงตองถูกมัดและขวางทิ้งไป
ถาคุณเขาใจวาพระเจาทรงมีทัศนะอยางไรตอความเจ็บปวย คุณจะไมสงสัยถึงแหลงที่มา
ของมัน
- พระเจาทรงเรียกความเจ็บปวยวาเปนเชลย (โยบ 42:10) พระเยซูทรงมาเทศนาเพื่อ
ปลดปลอยผูที่เปนเชลย (ลูกา 4:18)
- พระเยซูทรงเรียกความเจ็บปวยวาเปนการถูกกดขี่เบียดเบียนและทรงรักษาคนเหลา
นั้น
(กิจการ 10:38)
- พระเยซูทรงเรียกความเจ็บปวยวา การถูกผูกมัด (ลูกา 13:16) พระองคเสด็จมาเพื่อ
ปลด
ปลอยคนใหเปนอิสระดวยความจริง (ยอหน 8:32)
- พระคัมภีรเห็นวาความเจ็บปวยและความตายเปนตัวศัตรู (1 โครินธ 15:26)
- ความเจ็บปวยถูกเห็นวาเปนสิ่งที่นารังเกียจ (สดุดี 3:7)
- ความเจ็บปวยถูกเห็นวาเปนสิ่งชั่วราย (สดุดี 41:8)

เหตุผลของความเจ็บปวย
มีแหลงที่มาเพียงประการเดียวของความเจ็บปวยไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตวิญญาณ
นั่นคือ ซาตาน แตเหตุผลที่ความเจ็บปวยเกิดขึ้นกับเรามีตาง ๆ กันคือ
การละเมิดกฎฝายวิญญาณ
เมื่อคนทําบาป ความตายก็เริม่ งานของมันในการทําใหรางกายเสื่อมโทรม
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“ความจริงบาปไดมีในโลกแลวกอนมีธรรมบัญญัติ แตที่ใดไมมีธรรมบัญญัติก็ไมถือวามีบาป”
โรม 5:13
“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดร
ในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา”
โรม 6:23
อยางไรก็ตาม ความเจ็บปวยของคนๆหนึ่งไมจําเปนตองเกิดขึ้นจากความบาปของเขาเอง
พระเยซูทรงชีแ้ จงใหเห็นชัดเจนในตัวอยางของชายที่ตาบอดตั้งแตกําเนิด (ยอหน 9:1-3)
ถาพระเจาทรงใชความเจ็บปวยเพื่อลงโทษบาป คนบาปทุกคนและคริสเตียนที่ทําบาปก็
ตอ งเจ็บปวยกันหมด เปนความจริงที่วาความบาปและความเจ็บปวยมีสวนเกี่ยวของกัน แตเราตอง
ระมัดระวังในวิธีที่จะนําไปใชกับแตละคน เพราะอาจใชในทางที่สะดวกโดยละเลยคนเจ็บปวยและอางเหตุ
ผลถึงความไรอํานาจของเรา (คือไมใชอํานาจในการรักษาโรค แตบอกวาเขาปวยเพราะทําบาป)
การนําพระคัมภีรไปใชผิดทางที่สุดก็คือ กลาววาความเจ็บปวยเกิดจากบาปของแตละคน
หรือการขาดความเชื่อ (ซึง่ เปนบาป)
ถาคุณไมตามกฎของพระเจา คุณจะพบความทุกขซึ่งเกิดจากความประพฤติที่บาปของ
คุณเองซึง่ เปนการพิพากษาสําหรับคนบาป สําหรับผูเชื่อนั้นถือวาเปนการตีสอน ตัวอยางเชนผูเชื่อที่ยุงเกี่ยว
ทางเพศกับผูที่ไมใชคูสมรสอาจไดรับเชื้อโรครายแรงได (เชน เอดส) เชนเดียวกับผูไมเชื่อ
แมวาคุณจะรักษากฎเกณฑของพระเจา คุณก็อาจทุกขยากไดเพราะคุณอาศัยอยูในโลกที่
เต็มไปดวยความบาป คนชอบธรรมบางครั้งทนทุกขเพราะความบาปที่มีอยูในโลกนี้
ตัวอยางของความทุกขยากที่เกิดจากความบาปของคุณเองคือ คนที่ไดรับเชื้อเอดสจาก
ความไรศีลธรรมในความบาปของตนเอง ตัวอยางของความทุกขยากที่เกิดจากการที่บาปมีอยูในโลกคือคน
ทีไ่ ดรับเชื้อเอดสจากการถายเลือด
มีขอพระคัมภีรอางอิงหลายขอที่ยืนยันวาความเจ็บปวยอาจเกี่ยวของกับบาปของแตละคน
(ดู มาระโก 2:1-2), ยอหน 5:1-11, 14, ยากอบ 5:14-16, สดุดี 38:3, 7) โรม 6:19 ยืนยันวาความบกพรอง
ออนแอมาจากความไมสะอาด (บาป) เมือ่ เราละเมิดกฎฝายวิญญาณ เราดําเนินชีวิตภายใตคําสาปแชงที่
อธิบายไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 28
ความเจ็บปวยอาจเกี่ยวของกับความบาปที่มีรวมกัน( ดูกิจการ 5:1-11, 1โครินธ 11:27-32)
การรักษาโรคอาจสูญเสียไดโดยการกลับไปหาความบาป
“ภายหลังพระเยซูไดทรงพบคนนั้นในบริเวณวิหารและตรัสกับเขาวา “นี่แนะ เจาหายโรค
แลว อยาทําบาปอีก มิฉะนัน้ เหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา”
ยอหน 5:14
ในโลกนี้จะยังคงมีความเจ็บปวยอยูเสมอตราบใดที่ยังคงมีความบาป แตเราสามารถตอสู
กับความเจ็บปวยไดเชนเดียวกับที่เราตอสูบาปโดยทาง “สงครามฝายวิญญาณ”
171

การโจมตีจากซาตาน
แนนอน ทีค่ วามเจ็บปวยซึ่งมาโดยทางความบาปมีแหลงที่มาจากซาตาน แตบางครั้งก็มา
โดยการโจมตีโดยตรงของซาตานและไมใชเพราะบาปสวนตัวหรือบาปที่มีรวมกัน โยบเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ในเรื่องดังกลาว
ความบาป คือ การโจมตีของซาตานที่มีตอมนุษยฝายวิญญาณ ความเจ็บปวยคือการโจมตี
ที่มีตอมนุษยตามธรรมชาติในสมัยพันธสัญญาใหมเชนเดียวกับในสมัยปจจุบัน คนชอบธรรมไดรับความ
ทุกขยากจากการโจมตีหลายประการของซาตาน เพราะวาเราถูกผลักดันเขาสูสงครามกับซาตาน และใน
สงครามใด ก็มจี านวนคนตายเสมอ
ํ
ซาตานโจมตีรางกายของคุณเชนเดียวกับที่โจมตีความคิดจิตใจของคุณ รางกายของคุณ
และตัวเกาของ “เนือ้ หนัง” (คือ ตัณหาของตา, ตัณหาของเนื้อหนังและความเยอหยิ่งภาคภูมิในชีวิต) แมวา
มันโจมตีรางกายของคุณเชนเดียวกับจิตวิญญาณ มันก็ไมมีสิทธิใดๆที่จะอาศัยอยูในรางกายของคุณเชน
เดียวกับในจิตใจหรือวิญญาณ
การปฏิบตั กิ ารของอํานาจซาตานในรางกายของผูเชื่ออาจเปรียบไดกับสงครามกองโจร มัน
ไมมสี ทิ ธิตามกฎหมายใดใดในดินแดนนั้นแตก็หาทางที่จะปฏิบัติการอยูรํ่าไป
การทําลายเนื้อหนังเพื่อที่วิญญาณจะไดรอด
พระเจาทรงอนุญาตใหคนบางคนหันไปหาซาตานเพื่อใหทําลายเนื้อหนังเพื่อเหตุผลใหมี
การลงวินัย พระเจาไมไดใสความเจ็บปวยลงในตัวคนแตพระองคทรงอนุญาตใหเกิด คุณจะอานถึงขบวน
การนี้ไดใน 1 โครินธ 5:1-7
“การทําลายเนื้อหนัง” ชนิดนี้ คริสตจักรใหคนบาปหันไปหาซาตานเพื่อใหทําลายเนื้อหนัง
เพื่อที่วิญญาณจะไดรอด พระคัมภีรเปดเผยวา
จะทําเชนนี้ไดอยางไร?
1. โดยความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. โดยวิญญาณและฤทธิ์อํานาจขององคพระผูเปนเจา
3. ในพระนามขององคพระผูเปนเจา
เหตุใดจึงทําเชนนี้
1. มีการลวงประเวณีโดยมิไดแตงงาน
2. ความประพฤติที่เลวกวาคนชาวโลก
3. ความเยอหยิ่ง
4. ไมมีการกลับใจ
5. ความชัว่ รายในทามกลางคนของพระเจา
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จุดประสงคของการทําลายเนื้อหนัง
1. สําหรับแตละบุคคล : การทําลายเนื้อหนังก็เพื่อใหวิญญาณไดรับความรอด
2. สําหรับกลุมคน : กําจัดความชั่วรายออกไปกอนที่จะแพรเชื้อใหแกผูอื่น
การละเมิดกฎธรรมชาติของพระเจา
ความเจ็บปวยบางอยางเกิดขึ้นกับเราเพราะวาเราละเมิดกฎธรรมชาติของพระเจาตัวอยาง
เชน
-

รับประทานอาหารไมถูกตอง (นําหนั
้ กมากเกินไป, นอยเกินไป)
ทํางานมากเกินไป ทํากิจกรรมรวดเร็วเกินธรรมชาติ
พักผอนไมเพียงพอ
ขาดการควบคุมตนเอง ซึง่ ทําใหเกิดอารมณที่เปนอันตราย เชน ความโกรธ ความขม
ขื่น
- ขาดความสัมพันธในทางที่ดีกับผูอื่น (ความขมขื่น, การไมใหอภัย)
- การออกกําลังกาย (มากไปหรือนอยไป)
- ใชยาและเหลาในทางที่ผิด : สารเคมีที่มีพิษถูกนําเขาไปในรางกาย
- ละเมิดกฎธรรมชาติ เชนกฎของแรงโนมถวง(ถาคุณกระโดดจากตึก คุณอาจบาดเจ็บ
ได)
- นํ าตัวคุณเองเขาไปเสี่ยงภัยโดยกิจกรรมที่เปนอันตรายและไมยอมใชวิธีปองกันเพื่อ
ความปลอดภัย (เชน สายรัดที่นั่งในรถยนต แวนปองกันในโรงงาน หมวกในสถานที่กอ
สราง)
ไมเขาใจพระกายของพระคริสตอยางชัดเจน
เปาโลกลาววา หลายคนออนแอและเจ็บปวยเพราะเขาไมเขาใจพระกายของพระคริสต
อยางชัดเจนและถือพิธีมหาสนิทอยางไมสมควร (คุณจะศึกษาวาเรื่องนี้หมายถึงอะไรในบทเรียนตอไป)

ผลปลายสุดของความเจ็บปวย
ผลปลายสุดของความเจ็บปวยจะเปนดังนี้
เพือ่ สงาราศีของพระเจา
คนไดรับการรักษาและพระเจาไดรับเกียรติทางคําพยานของเขา ทางชีวิตของเขาและทาง
การรับใชของเขา พระเยซูกลาวถึงชายตาบอดวา
“มิใชวาชายคนนี้หรือ บิดามารดาของเขาไดทําบาป แตเขาเกิดมาตาบอดเพื่อใหพระราช
กิจของพระเจาปรากฎในตัวเขา” ยอหน 9:3
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แนนอน สงาราศี (พระเกียรติ) เปนของพระเจาสําหรับการรักษาที่มาจากเบื้องบน แต
พระเกียรติควรเปนของพระเจาดวยในกรณีที่มีการรักษา “ตามธรรมชาติ” ของรางกายโดยขบวนการของ
มันเอง พระเจาทรงสรางรางกายและทรงสําแดงธรรมชาติและอํานาจของการสรางสรรคของพระองคโดย
ทางขบวนการตามธรรมชาติของรางกาย
พระเกียรติควรเปนของพระเจาดวยเมื่อการรักษาใชวิธีทางการแพทยเขาชวย พระคัมภีร
กลาววาของประทานที่ดีทุกอยางมาจากพระเจาซึ่งรวมถึงยาวิตามินและสารอื่น ๆ ทีม่ ปี ระโยชนตอรางกาย
ของเรายาหลายชนิดมาจากสารตามธรรมชาติที่มีอยูในตนไมและแรธาตุซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้นในครั้งแรก
ปญหาอยูท คี่ นใหคาสรรเสริ
ํ
ญแกยาและหมอแทนที่จะสํานึกวาพระเจาทรงเปนแหลงของการรักษาทั้งปวง
“………และเขาหาทราบไมวา เราเปนผูรักษาเขาใหหาย”
โฮเชยา 11:3
บางครัง้ การรักษามาลาชาและคนไดรับการรักษาภายหลังหรือคอยๆเปนไป จงดูตัวอยาง
- เศคาริยาหไมไดรับการรักษาจนกวายอหนเกิด ลูกา 1:20
- ฮันนาหไมสามารถมีลูกไดจนกวาจะถึงเวลาของพระเจา ซามูเอล 1:5-9
- อับราฮัมและซาราห ไมอาจมิลูกไดแมวาอับราฮัมจะมีความเชื่อ จนกวาจะถึงเวลาของ
พระเจา ฮีบรู 11:11
ความเจ็บปวยถึงตาย
ในยอหน 11:4 ลาซารัสเปนผูหนึ่งที่เจ็บปวยถึงตาย
มีความตาย 2 ชนิดที่กลาวไวในพระคัมภีร บางคนซึ่งถูกมอบไวแกซาตานใหทําลาย
เนือ้ หนังจะตายกอนถึงวัยอันควรเพื่อที่วิญญาณอาจรอดได
ทุกคนมีเวลาที่กําหนดไวซึ่งตองตาย (ปญญาจารย 3:2, ฮีบรู 9:2) แมกระทั่งเอลีชาผูเผย
พระวจนะยิ่งใหญของพระเจา ซึง่ ทําการอัศจรรยการรักษาโรคหลายครั้ง ก็เจ็บปวยดวย “โรคที่ตองสิ้นชีวิต”
2 พงศกษัตริย 13:14
เปนไปไดที่จะเพียงแตหยุดหายใจและไมไดเจ็บปวยเลย
“เมื่อพระองคทรงซอนพระพักตรเสีย มันทั้งหลายก็ลําบากใจ เมื่อพระองคทรงเอาลม
หายใจมันไปเสีย มันก็ตายและกลับเปนผงคลี”
สดุดี 104:29
สํ าหรับผูเชื่อ ผลของอายุชราอาจเปนไดทั้งสองอยาง เมื่อโมเสสแกชราเขาไมมีผลของ
ความแก โยชูวาแกหงอมตามวัย พระเจาทรงรักษาคนหนึ่งใหเหนือธรรมชาติ ในขณะที่อีกคนหนึ่งประสบกับ
ผลของความแกชราตามธรรมชาติ สภาพจิตวิญญาณของเขาไมมีสวนเกี่ยวของกับรางกาย พระเจาทรงผดุง
เราไวไมวารางกายของเราจะเปนไปตามขบวนการธรรมชาติของอายุขัยและความตายโดยเชื้อโรคหรือไดรับ
การรักษาไวใหอยูเหนือธรรมชาติ

174

เปาหมายของการรักษาไมใชเพื่อความเปนอมตะ (ไมตาย) การรักษาโรคจากเบื้องบนไม
ทําใหสําเร็จไดมากไปกวาที่ยาจะทําได แมวา คนทีพ่ ระเยซูทรงทําใหฟนขึ้นมาในที่สุดก็ตายลง
เมื่อผูเชื่อเสียชีวิต เปนการ “รักษาที่สูงสุด” ภายในขอบเขตของนิรันดรกาล เราผิดพลาดที่มี
ชีวติ อยูด วยขอกําหนดของเวลาแทนที่จะเปนนิรันดรกาล ในฐานะผูเชื่อ เรากําลังมีชีวิตนิรันดรไมวาเรามีชีวิต
อยูท โี่ ลกนี้หรืออยูที่อีกดานหนึ่งของความตาย

ของประทานของการรักษาโรค
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวแกพระกายเพื่อทําใหพระกายเจริญเติบโต
ดังนัน้ ของประทานของการรักษาโรคก็มีเพื่อทุกคนและการรักษาโรคมีเพื่อทุกคน
คนแตละคนไมไดใชของประทานในการรักษาโรคดวยตัวของเขาเอง ของประทานนี้ถูกใช
ผานตัวเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีรก ลาววาเราตองแสวงหาของประทานที่ดีที่สุด
“แตทา นทัง้ หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น”
1 โครินธ 12:31
เมื่อเราอธิษฐานเพื่อของประทานของการรักษาโรค คุณกําลังขอพระเจาใหพัฒนาสิ่งที่อยู
ในตัวคุณ เชนเดียวกับที่ผูเชื่อทุกคนมีความสามารถและสิทธิอํานาจในการวางมือบนคนเจ็บปวยเพื่อรับ
การรักษาพระเยซูทรงเพิ่มเติมแหลงที่มาที่พระองคไดรับ (ลู ก า5:22) และทิโมธีถูกสอนใหพัฒนาของ
ประทานที่อยูภายในตัวเขา(2 ทิโมธี 1:3)
มี “ของประทานตาง ๆ ” ของการรักษาโรค เพราะคําวา “ของประทาน” เปนพหูพจน มี
เชือ้ โรคนานาชนิดและของประทาน (หรือหนทาง) ตาง ๆ กันในการรักษาโรค ถาพระเจาทรงตองการรักษา
โรคดวยวิธีเดียว พระองคยอมไมใชวิธีตาง ๆ กันหลายวิธตี ามที่เห็นในพระคัมภีรอยางแนนอน
ลองคิดถึงหนทางตางๆ ทีพ่ ระเจาทรงกระทํากิจเพื่อนําคนมาสูความรอด พระองคจะไมทรง
กระทําการรักษาโรคดวยวิธีหลายวิธีหรือ
วิธหี รือของประทานโดยตัวมันเองไมไดรักษาโรค แตเปนชองทางซึ่งฤทธิ์อํานาจของ พระ
เจาสําแดงออก ในพระคัมภีรเราพบของประทานในการรักษาโรคโดย
1. การวางมือ คือ ผูร ับใชแตะตองคนเจ็บปวย
2. คนแตะตองผูรับใช
3. พูดพระวจนะจากที่ไกล
4. พูดพระวจนะในที่ที่คนปวยอยู
5. ติดตอกับคนโดยตรง
6. รักษาโดยการอธิษฐานเผื่อของผูอื่น
175

7. อธิษฐาน
8. กระทําโดยความเชื่อ การรักษาซึง่ เกิดขึ้นจากกริยาแหงความเชื่อซึ่งผูปวยเปนผูกระทํา
9. ชนิดตาง ๆ ของความเชื่อกระทําตาม
. ความเชื่อของผูที่รับใช
. ความเชื่อของผูที่แสวงหาการรักษา
. ความเชื่อของเพื่อน
. ความเชื่อของญาติ
10. มีการใช “สิง่ ตาง ๆ ” แตไมมีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ เพียงแตเปนจุดของการเชื่อมโยง เชน
. ถมนํ้าลาย
. โคลน
. เสือ้ ผาที่อธิษฐาน
. ยาพอก
. ชายเสื้อของผูรับใช
. เงาของผูรับใช
. นํ้ามัน
. นิว้ แยงในหู
ด. นํ้า
ต. การสัมผัส
11. “การอัศจรรยพิเศษ”
พระเจาทรงเจิมคนบางคนดวยความเชื่อเพื่อการรักษาพิเศษ (เชน อัครทูตเปาโล)
ตัวอยางเชน พระเจาทรงใชบางคนใหรับใชโดยเฉพาะแกคนไขโรคมะเร็ง ซึง่ ไมไดหมายความวาเราไมควรรับ
ใชในการรักษาทุกดาน ตอไปนีเ้ ปนคนที่พระคัมภีรกลาววาควรมีสวนรวมในการรักษาโรค
- ศิษยาภิบาลและผูเลี้ยง (ผูน ําฝายจิตวิญญาณ) : เอเสเคียล 34
- ผูปกครอง/มัคนายก : ยากอบ 5:14
- ผูเชื่อธรรมดา : ยากอบ 5:16, ลูกา 16:15-18
- ผูท มี่ ขี องประทานพิเศษในการรักษาโรค : 1 โครินธ 12:9
- คริสตจักรทั้งหมดเปนศูนยกลางการรักษา : ลูกา 14:16-24

จุดประสงคของการรักษา
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จุดประสงคที่เห็นไดชัดของการรักษาคือ ทําใหผูปวยหายดี แตการรักษาและการปลด
ปลอยมีจดุ ประสงคอยางอื่นมากกวาเพียงทําใหคนปวยเปนปกติ การรักษาและปลดปลอยยังทําให
สําแดงพระลักษณะของพระเจา
“พระเจาทรงพระเมตตากรุณา ทรงกริว้ ชาและมีความรักมั่นคงอยางอุดม พระเจาทรงดีตอ
ทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองคมีอยูเหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค”
สดุดี 145:8-9
“พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถถูกตองคนนั้น ตรัสแกเขาวา เราพอใจแลว จง
หายเถิด”
มาระโก 1:41
ถวายเกียรติแดพระเจา
“และประชาชนเปนอันมากมาเฝาพระองค พาคนงอย คนแขนขาพิการ คนตาบอด คนใบ
และคนเจ็บอื่น ๆ หลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แลวพระองคทรงรักษาเขาใหหาย คนเหลานั้น
จึงอัศจรรยใจนัก เมือ่ เห็นคนใบพูดได คนแขนขาพิการหายเปนปกติ คนงอย เดินได คนตาบอดกลับเห็น แลว
เขาก็สรรเสริญพระเจาของชนชาติอิสราเอล”
มัทธิว 15:30-31
“………เหตุวา คนทั้งหลายไดสรรเสริญพระเจา เนือ่ งดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น”
กิจการ 4:21
สวนหนึง่ ของการถวายเกียรติพระเจาคือ ความยําเกรงที่สมควรแกพระเจาการรักษาเกิดผล
จาก “ความยําเกรง” นั้น
“เขามีความเกรงกลัวดวยกันทุกคน และพวกอัครทูตทําการอัศจรรยและหมายสําคัญหลาย
ประการ”
กิจการ 2:43
ยืนยันวาพระเยซูเปนพระผูชวยและพระเมสซิยาห
จงอาน มัทธิว 8:14-17 ในพระคัมภีร การรักษาโรคถูกบันทึกไวในที่นี้เพื่อยืนยันถอยคําของ
ผูเผยพระวจนะ
“………ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป” มัทธิว 8:17
ตอไปนี้เปนขออางอิงอื่น ๆ ซึง่ การรักษาและปลดปลอยยืนยันวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวย
ใหรอด
ลูกา 5:18-26 การรักษาขาคนงอยและใหอภัยความบาปของเขายืนยันวาพระเยซูเปนพระ
ผูช ว ยใหรอดเชนเดียวกับเปนผูรักษา
“ถาเราไมปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา ก็อยาวางใจในเราเลย แตถาเราปฏิบัติ
พระราชกิจนั้น แมวาทานมิไดวางใจในเรา ก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิด เพือ่ ทานจะไดรูและเขาใจวา
พระบิดาทรงอยูในเรา และเราอยูในพระบิดา”
ยอหน 10:37-38
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“พระเยซูไดทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆอีกหลายประการตอหนาสาวกเหลานั้น ซึ่งไมได
บันทึกไวหนังสือเลมนี้ แตการที่ไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ไวก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเยซูทรง
เปนพระคริสต พระบุตรของพระเจาและเมื่อมีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค”
ยอหน 20:30-31
ยืนยันวาผูสงขาวและขอความเปนความจริง
“และหญิงนั้นพูดกับเอลียาหวา คราวนี้ดิฉันทราบแลววา ทานเปนคนของพระเจาและ
พระวจนะของพระเจาอยูในปากของทานจริง ๆ ”
1 พงศกษัตริย 17:24
“ฝายทานทั้งสองคอยอยูที่นั่นนาน มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองคพระผูเปนเจา
และพระองคไดทรงรับรองคําแหงพระคุณของพระองค โดยทรงโปรดใหทานทั้งสองทําหมายสําคัญและ
การอัศจรรยได”
กิจการ 14:3
“เมื่อเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษาและ
เปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู”
กิจการ 4:13
หนุนใจใหยอมรับขาวประเสริฐ
“โดยทางพระองคนั้นพวกขาพเจาไดรับพระคุณและหนาที่เปนอัครทูต เพือ่ เห็นแกพระนาม
ของพระองค ใหไปประกาศแกชนชาติตาง ๆ ใหเขาเชื่อฟง”
โรม 1:5
เปนการงายที่จะบอกคนเกี่ยวกับขาวประเสริฐภายหลังจากที่เขาไดรับการรักษา มีตัว
อยางหลายประการในเรื่องนี้ในหนังสือกิจการ
การรักษาโรคเปนประตูแกขาวประเสริฐที่จะแบงปนเพื่อใหคนไดรับความรอด เติมใหเต็ม
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเจริญเติบโตของคริสตจักร ดู กิจการ 2:42-47 และ 5:14 เปนตัวอยาง
แมวาการรักษาโรคจะหนุนใจใหยอมรับขาวประเสริฐ จงจําไวเสมอวาการรักษาไมไดมา
แทนทีก่ ารเทศนาขาวประเสริฐแหงความรอด ควรสอนพระวจนะควบคูไปกับการสําแดงฤทธิ์อํานาจโดยการ
รักษาโรคและการปลดปลอยเพื่อนําคนมาสูความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา จําไวเสมอวา พระวจนะเปน
สิง่ ทีส่ รางความเชื่อเพื่อใหไดความรอด ไดการรักษาและไดรับการปลดปลอย
การรักษาเปนเครื่องมือที่ทรงอํานาจของการประกาศขาวประเสริฐ ในการรักษาที่บันทึกไว
ในพระคัมภีรนั้นแยกออกไดดังนี้
ใน 17 แหงนัน้ การรักษาเกิดขึ้นที่สถานที่แหงการประกาศขาวประเสริฐ
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 การรักษามีผลทําใหเกิดการประกาศขาวประเสริฐ
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
การรั ก ษา 21 ครั้ ง ใน 26 ครั้ ง จะมีที่สถานที่แหงการประกาศหรือไมก็มีผลใหเกิด
การประกาศ
วางรากอาณาจักรของพระเจา
“และจงรักษาคนปวยในเมืองนั้นใหหายและแจงแกเขาวา แผนดินของพระเจามาใกลทาน
ทัง้ หลายแลว”
ลูกา 10:9
“พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศขาว
ประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา และทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บของชาวเมืองใหหาย”
มัทธิว 4:23
“แตถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจา แผนดินของพระเจาก็มาถึงทานแลว”
มัทธิว 12:28
ขณะที่คุณรับใชโดยการรักษาโรค จงจํ าไววาราชอาณาจักรยังไมไดเปนเต็มรูปแบบใน
ความบริบูรณของอาณาจักร จะไมมีเชื้อโรค ความเจ็บปวยและความตาย รางกายเชนเดียวกับจิตใจยังไม
ถูกไถ ในขณะนีต้ ามที่จะเปนในเมื่ออาณาจักรมาถึงครบบริบูรณ
เราไดรับความรอดจากการลงโทษบาปในอดีตและสามารถรอดจากอํ านาจของบาปใน
ปจจุบัน ในอนาคตเราจะรอดจากการดํารงอยูของความบาป (คือจะไมมีความบาปอีกตอไป)
ความเจ็บปวยก็เปนเชนนี้ ความเจ็บปวยไมใชการลงโทษเพราะบาปในอดีตของเรา เราอาจ
ถูกไถจากอํานาจของมันในปจจุบัน แตไมใชวาจะไมมีความเจ็บปวยอยูเลย จนกวาจะถึงเวลาในอนาคต
สําแดงการพิพากษาศัตรู
“………เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”
ยอหน 16:11
เมื่อคุณวางมือบนคนปวย คุณกําลังประกาศวาเจาของโลกนี้ถูกตัดสินพิพากษาแลวและ
อํานาจของความเจ็บปวยและเชื้อโรคถูกทําลายไปแลว
จําไววา อํานาจ ของความเจ็บปวยถูกทําลาย ไมใช การดํารงอยูของความเจ็บปวยเราจะ
ถูกไถจากความเจ็บปวยเมื่อเราเขามาสูความบริบูรณของอาณาจักรของพระเจาในอนาคต
ยกผูนําฝายวิญญาณขึ้น
การรักษาถูกใชเพื่อยกผูนําที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณขึ้น เปาโลถูกเรียกใหเปนอัครทูตของขาว
ประเสริฐ ในขณะที่เขาไดรับการรักษา (กิจการ 9)
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มีผลใหเกิดความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ
จงอาน กิจการ 8:5-25 ขอความนีอ้ ธิบายถึงความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญซึ่งมาสูแตละคน
และชุมชนเมื่อมีการรักษาโรคและการปลดปลอย

ขณะที่คุณเริ่มตน……
แมทัพผูที่มีชื่อเสียงคือ จูเลียสซีซาร เมือ่ ตัดสินใจจะเอาชนะประเทศอังกฤษก็แลนเรือไปกับ
กองทัพของเขาจากฝรั่งเศสไปอังกฤษ แลวเขาก็เผาเรือทุกลําที่ใชขามชองแคบอังกฤษ ดังนัน้ เขาตองมุงหนา
ไปเพื่อชัยชนะหรือไมก็ตองตาย ไมมีการถอยหลัง งานรับใชในการรักษาโรคและการปลดปลอยก็มีสําหรับ
ผูท เี่ ผาสะพานแหงความไมเชื่อและความกลัวไวเบื้องหลังเขา
คุณจะเปนคนใดคนหนึ่งในสองสถานะในเรื่องการรักษาและการปลดปลอย คุณอาจเปน
เหมือนกามาลิเอล ผูนําในพันธสัญญาใหมผูซึ่งยืนอยูขาง ๆ และบอกใหระมัดระวัง เขาแนะนําผูนําทาง
ศาสนาวาใหเขา “รอคอยและดูกอน”
หรือคุณจะเปนเหมือนเปโตรผูเสี่ยงเอา เขากํ าลังรักษาคนปวย ซึ่งทํ าใหผูนํ าฝายจิต
วิญญาณโกรธและยืนตอสูผูมีอํานาจซึ่งบอกใหเขาหยุดเทศนาหรือรักษาโรคในพระนามของพระเยซู
จงจําไวเสมอวา คุณเปนผูอํานวยความสะดวกแกการรักษา ไมใชเปนผูรักษา คุณเปนเพียง
ชองทางซึ่งผูทรงรักษาภายในคุณหลั่งไหลออกสู……..
- คนทีเ่ ผชิญกับความพิการและความเจ็บปวย
- คนทีเ่ ดือดรอนจากสิ่งที่มีชีวิตกระทําแกเขาหรือเต็มดวยความผิดในสิ่งที่เขาทํากับชีวิต
- คนที่สับสน ไมมคี วามหวังและพรอมที่จะเลิกลมทุกอยาง
- คนทีส่ ญ
ู เสียคนที่ตนรักหรือถูกทําใหเจ็บปวดและหัวใจของเขามีอารมณที่เจ็บปวดมาก
เกินกวาที่จะบอกออกมาได
- คนทีก่ ําลังเผชิญกับความตาย
จงคํานึงถึงคําถามนี้ซึ่งพระเยซูถามวา “อะไรจะงายกวากัน ทีจ่ ะกลาววา “บาปของเจาถูก
ยกแลว” หรือ พูดวา “จงลุกขึ้นและเดินไป” ? ”
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ชือ่ …………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 16
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. อธิบายถึงทาทีปจจุบันบางประการที่มีตอการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. จงบอกชนิดของความเจ็บปวยมา 5 ชนิด
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ใหคําจํากัดความของคําวา “การรักษาโรคที่มาจากเบื้องตน”
181

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ใครคือแหลงของความเจ็บปวย
………………………………………………………………………………………………………………
6. บอกถึงเหตุผลบางประการของความเจ็บปวย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7. อะไรคือผลสุดทาย 2 ประการของความเจ็บปวย
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. บอกถึงจุดประสงคบางประการของการรักษาจากเบื้องบน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 16
1. “ผูใ ดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญ
เหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือ เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได ถาเขากิน
ยาพิษอยางใดจะไมเปนอันตรายแกเขา
และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวยแลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:17-18
2. จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 163-165
3. ความเจ็บปวย 5 ชนิด คือ
- ความเจ็บปวยฝายวิญญาณ
- ความเจ็บปวยฝายรางกาย
- ความเจ็บปวยทางจิตใจ
- สภาพของการถูกผีเขา
4. “การรักษาจากเบื้องบน” คือ เมือ่ พระเจาเที่ยงแทองคเดียวทรงเปดเผยธรรมชาติของพระองค ทรงทํา
ตามพระสัญญาของพระองคไดสําเร็จและกระทําการที่ใหพระเยซูคริสตทรงไถบาปโดยการรักษาคนและทํา
ใหเขาสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและวิญญาณ
หนา 167
5. ซาตานเปนแหลงที่มาของความเจ็บปวย
หนา 169
6. จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 170-171
7. ความเจ็บปวยทีถ่ ึงแกความตายหรือความเจ็บปวยที่มีเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา หนา 173-174
8. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับอธิบาย ในหนา 176-177
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

ตอไปนี้เปนขออางอิงบางประการ เพื่อศึกษาตอไปถึงการรักษาและการปลดปลอย ซึ่งรวบรวมทั้ง
พระสัญญาและตัวอยางของการทรงรักษาและการปลดปลอย

ปฐมกาล 17:18-19
ปฐมกาล 20:17
อพยพ 4:6-7
อพยพ 15:25-26

อพยพ 23:25
เลาวีนิติ 13:1-46
เลาวีนิติ 14:1-32
เลาวีนิติ 15:1-33
เลาวีนิติ 16:29-30
กันดารวิถี 12:1-15
กันดารวิถี 16:4-50

ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
พระเจาทรงสัญญาจะรักษาการเปนหมันของนางซารา
พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลค
มือที่เปนโรคเรื้อนของโมเสส
พระเจาทรงเปดเผยพระนามของพระองคที่วา “ยะโฮวาห-ราฟา”
ซึง่ หมายความวา “พระเจาแพทยของเจา” พระองคทรงสัญญาวาจะไมมี
โรครายใดๆที่อียิปตจะมาสูชาวอิสราเอลได
พระเจาทรงสัญญาจะนําเอาความเจ็บปวยออกไปจากทามกลางประชา
กรของพระองค
กฎเกณฑเกี่ยวกับโรคเรื้อน
กฎเกณฑเกี่ยวกับโรคเรื้อน
กฎเกณฑของสุขภาพ
การรักษาความบาป
โรคเรื้อนของมิเรียมและอาโรน
โรคระบาดมีผลกระทบตอชาวอิสราเอล
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กันดารวิถี 21:5-9
การรักษาโรคจากงูทองเหลืองซึ่งเปนสัญญลักษณ
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:15 การเชื่อฟงพระเจามีผลตอสุขภาพ
เฉลยธรรมบัญญัติ 28
ความเจ็บปวยเกิดขึ้นเมื่อเราไมไดทําตามกฎของพระเจา
เฉลยธรรมบัญญัติ 29:22 พระเจาทรงวางความเจ็บปวยไวในแผนดิน
เฉลยธรรมบัญญัติ 30:20 พระเจาคือชีวิตและความยืนนานของเวลาในชีวิต
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:39 พระเจาทรงทําใหบาดเจ็บและทรงรักษา
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:15, 28:60 เชื้อโรคของอียิปต
โยชูวา 5:8
การรักษาตามธรรมชาติตอบาดแผลของการทําสุหนัต
1 ซามูเอล 6:3
การถวายเครื่องบูชาที่ละเมิดบาป นําการรักษามาให
1 พงศกษัตริย 5:23,
เชื้อโรคที่เทา
2 พงศาวดาร 16:12
1 ซามูเอล 16:14-23
วิญญาณชั่วกอกวนซาอูล
1 พงศกษัตริย 8:37-40 โรคระบาดในแผนดิน
1 พงศกษัตริย 13:4-6
คนมือลีบ
1 พงศกษัตริย 17:17-24 เอลีชาทําใหเด็กฟนจากความตาย (ผูสงสารและขอความถูกยอมรับวา
จริงโดยการรักษาโรค)
2 พงศกษัตริย 2:19-22 เอลีชาทําใหนํ้าที่ไมดีกลายเปนนํ้าดี
2 พงศกษัตริย 4:8-37
ทําใหบตุ รชายของหญิงชาวชูเนมฟนขึ้นมา
2 พงศกษัตริย 5:1-4
การรักษานาอามาน
2 พงศกษัตริย 13:14, 21 เอลีชาเจ็บปวยดวยโรคที่ทําใหตาย
2 พงศกษัตริย 20:1-11 ความเจ็บปวยของเฮเซดียาห
2 พงศาวดาร 6:26-31 คําอธิษฐานสํานึกผิดและขอรักษาความเจ็บปวย
2 พงศาวดาร 7:14
“เราจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”
2 พงศาวดาร 16:12
คนทีเ่ จ็บปวยมากไมไดแสวงหาพระเจา
2 พงศาวดาร 20:9
พระเจาทรงฟงเมื่อเรารองทูลในความทุกขยาก
2 พงศาวดาร 21:12-30 โรคลําไสที่รักษาไมได
2 พงศาวดาร 26:19
โรคเรื้อนของอุสซียาห
2 พงศาวดาร 30:20
คําอธิษฐานของอุสซียาหทําใหประชากรไดรับการรักษา
2 พงศาวดาร 32:24-26 ความเจ็บปวยของเฮเซคียาห
โยบ 1-2
บทเหลานี้เปดเผยแหลงที่มาของปญหาของโยบ รวมทัง้ ความเจ็บปวยของ
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โยบ 5:18, 30:18
สดุดี 6:2-3
สดุดี 30:2
สดุดี 32:3-5
สดุดี 38:3, 7
สดุดี 41:1-8
สดุดี 42:1-5
สดุดี 55:1-2
สดุดี 60:2
สดุดี 72:13
สดุดี 91:9, 10
สดุดี 103:1-5
สดุดี 105:37
สดุดี 107:17-20
สดุดี 119:25-28
สดุดี 119:67
สดุดี 147:3
สุภาษิต 3:7-8
สุภาษิต 4:20-23
สุภาษิต 12:18
สุภาษิต 13:17
สุภาษิต 15:4, 30
สุภาษิต 16:24
สุภาษิต 17:22
ปญญาจารย 3:3

เขา
โยบพูดถึงความเจ็บปวยของเขา
“โอพระเจา โปรดรักษาขาพระองค”
“ขาพระองครองทูลและพระองคทรงรักษาขาพระองค”
การยอมรับรูของคนทําใหเกิดการรักษาโรค
ความโกรธและความบาปมีผลตอสุขภาพของคุณ เชือ้ โรคถูกเรียกวา
“นารังเกียจ”
“ขอรักษาจิตใจของขาพระองคเพราะวาขาพระองคทําบาปตอพระองค”
เชื้อโรคถูกเรียกวา ความชั่วราย
การรักษาจิตใจที่ตกตํ่า
การอธิษฐานอยางหมั่นเพียรและการรักษาโรค
การรักษารอยแตกของโลก
เราตองสงสารคนออนแอ
“ไมมีโรคระบาดใด ๆ เขามาใกลที่อาศัยของเจา”
“อยาลืมพระราชกิจผูทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจา”
อิสราเอลออกมาจากอียิปตโดยไมมีคนออนแอสักคนเดียวในทามกลาง
เขาคน 3 ลานคนสุขภาพดี แข็งแรง
“พระองคสงพระวจนะออกไปและทรงรักษาเขา”
“พระวจนะทําใหเราแข็งแรง”
“กอนที่ขาพระองคทุกขยาก ขาพระองคหลงเจิ่น”
การทรงรักษาคนที่ชอกซํ้าระกําใจ
จะมีสุขภาพดีไดอยางไร ?
เรือ่ งของชีวิตถูกกระทบโดยทาทีในใจ พระสัญญาของพระเจาคือชีวิตแกผู
ทีค่ น พบและเปนสุขภาพดีแกเนื้อหนังของเขา
ลิน้ ของคนฉลาดนําการรักษามาให
ทูตทีซ่ อื่ สัตยนําการรักษามาให
ลิน้ ที่สุภาพเปนชีวิต : ขาวดีทําใหมีสุขภาพดี
พระวจนะของพระเจานําการรักษามาใหกระดูก
จิตใจที่หมดมานะ ทําใหกระดูกแหง
มีเวลาของการรักษา
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ปญญาจารย 5:17
อิสยาห 6:10
อิสยาห 19:22
อิสยาห 32:3-4
อิสยาห 33:24
อิสยาห 35:5-6
อิสยาห 38:1-12, 16
อิสยาห 53:5

ความเสียใจและความโกรธมีสวนเกี่ยวพันกับความเจ็บไข
ความเขาใจ การกลับใจ การรักษาโรค
เมื่อพระเจาโจมตี พระองคทรงรักษา
คําพยากรณของการรักษาโรคเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
“ไมมชี าวเมืองคนใดจะกลาววา ขาปวยอยู”
การรักษาในยุคพันป
ความเจ็บไขของเฮเซดียาหและการคืนสูสุขภาพดี
เราไดรับพระสัญญาของการรักษาโรคและการปลดปลอยโดยการชํ าระ
บาป
อิสยาห 57:18-19
จงเขามาใกลเพื่อรับการรักษา
อิสยาห 58:8
สุขภาพดีจะออกมาจากพระเจา
อิสยาห 61:1
พระเยซูถูกสงมารักษาผูที่ชอกชํ้าระกําใจ (การรักษาทางอารมณ)
เยเรมีย 3:22
พระเจาทรงรักษาคนที่หลงหายเมื่อเรากลับมาหาพระองค
เยเรมีย 8:14-15, 20-22 เวลาของการรักษาโรค ความขมขืน่ แหงบาปมีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพของ
รางกาย
เยเรมีย 14:19
ไมมีการรักษาสําหรับเราเลยหรือ
เยเรมีย 17:14
“ขาแตพระเจา ขอทรงรักษาขาพระองคเพื่อขาพระองคจะไดหาย”
เยเรมีย 30:12-17
พระเจาจะทรงฟนฟูสุขภาพ
เยเรมีย 33:6
“เราจะรักษาเขา”
เยเรมีย 46:11
“เจาจะไมไดรับการรักษา”
เยเรมีย 51:8-9
การรักษากรุงบาบิโลน
บทเพลงครํ่าครวญ 2:13 “ใครจะรักษาเจา”
บทเพลงครํ่าครวญ 3:33 “พระเจาไมทรงตั้งใจทําใหเดือดรอน”
เอเสเคียล 14:19
“มีการรักษาสําหรับเราหรือไม”
เอเสเคียล 17:14
“ขอรักษาขาพระองคและขาพระองคจะหาย”
เอเสเคียล 30:12-13
บาดแผลที่ยารักษาไมได
เอเสเคียล 30:21
สิง่ ทีพ่ ระเจาทรงหักเสียจะไมอาจรักษาไดอีก
เอเสเคียล 33:6
“เราจะรักษาเขา”
เอเสเคียล 34:4, 16, 21 คําเตือนผูเลี้ยงแกะซึ่งไมไดใหการรักษาแกลูกแกะ
เอเสเคียล 47:8-12
นํารั
้ กษาโรค
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ดาเนียล 4:34, 36
โฮเชยา 5:13
โฮเชยา 6:1
โฮเชยา 7:1
โฮเชยา 11:3
โฮเชยา 14:4
นาฮูม 3:19
เศคาริยาห 11:16
มาลาคี 4:2

การรักษากษัตริยเนบูคัดเนซซาร
ไปที่อื่น ๆ เพื่อรักษาโรค คนไมอาจจะรักษาบาดแผลที่เกิดจากพระเจาได
พระองคทรงฉีกและทรงรักษา
การรักษาเพื่ออิสราเอล
“เขาไมรูวาเรารักษาเขา”
“เราจะชวยรักษาเขาใหหายจากการกลับสัตยของเขา”
สภาวะสุดทาย
คําเตือนตอผูเลี้ยงแกะผูไมไดรักษาโรคแกลูกแกะ
การรักษาในรมปกของพระองค
ขออางอิงจากพันธสัญญาใหม

มัทธิว 8:13
มัทธิว 8:17
มัทธิว 10:1
มัทธิว 18:19-21
มาระโก 2:17
มาระโก 3:15-17
มาระโก 4:18-19
มาระโก 11:24
มาระโก 16:18
ลูกา 5:31
ลูกา 7:6
ลูกา 7:22-23
ลูกา 17:6
ลูกา 18:7-8

พระเยซูทรงรักษาบาวของนายรอย
พระเยซูทรงแบกความเจ็บไขของเรา
ฤทธิอ์ านาจเหนื
ํ
อความเจ็บไขและผีมารถูกมอบใหแกสาวก
คนสองคนใด ๆ พรอมใจกันไดรับสิ่งที่ทูลขอ
พระคริสตมาเพื่อรักษาคนบาป
พระคริสตทรงประทานอํานาจใหรักษาความเจ็บปวย
การรักษาเปนสวนของการเจิม : พระเยซูทรงถูกสงใหไปรักษาโรคภัย
ถาเราเชื่อเมื่อเราอธิษฐาน (ไมใชภายหลังจากที่คุณไดรับ) คุณจะไดรับ
ในพระนามของพระเยซู ผูเ ชื่อจะรักษาคนเจ็บปวยและขับผีออก
คนปวยตองการหมอ
พระเยซูทรงเห็นวาความไมมีคาควรนั้นเปนความเชื่อ
คําโตแยงที่ทําใหแนใจที่สุดคือ ประสบการณ
ความเชือ่ เพียงเล็กนอยสามารถนําผลที่ยิ่งใหญมาได
อยาเลิกลมกอนที่คําตอบของคุณจะมา
(เรื่อ งของดาเนีย ลในพันธสัญญาเดิมแสดงใหเห็นความสํ าคัญของการ
อธิษฐานอยางรอคอยพระเจาทรงฟงดาเนียลตั้งแตแรกแตซาตานกีดกั้นคํา
ตอบไวถึง 21 วัน)
พระกายและพระโลหิตของพระเยซูนําชีวิตมาให
พระเยซูทรงมาเพื่อใหเราไดมีชีวิต ซาตานมาเพื่อลัก ฆาและทําลาย

ยอหน 6:53-58
ยอหน 10:10
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ยอหน 11:1-45
ยอหน 14:12-13
ยอหน 15:7
ยอหน 16:24
โรม 2:4
โรม 8:19-23
2 โครินธ 4:16
ฟลิปป 2:25-27
โคโลสี 4:14
ฮีบรู 4:15
ฮีบรู 11:1
ยากอบ 1:8
ยากอบ 1:17
ยากอบ 5:14-15

2.

ความเจ็บปวยที่ยังไมไดรับการรักษาในขณะนี้จะใหหนทางแกการอัศจรรย
ทีย่ ิ่งใหญ
งานทีพ่ ระเยซูทรงกระทํานั้น เราตองทํา
ความสําคัญของการอยูในพระคริสตเพื่อการขอและการไดรับ
จงขอในพระนามของพระองคและคุณจะไดรับ
ความดีงามของพระเจานําใหเกิดการกลับใจ (สังเกตวาความเจ็บไขไมได
นําการกลับใจมาให แตเปนความดีงามของพระเจา)
โลกทัง้ หมดกําลังเสื่อมสลาย
ภายนอกของเราเสื่อมถอยแตภายในอาจฟนฟูใหมได
ความเจ็บปวยของเอปาโพรดิทัส
ลูกาผูเปนแพทย เปนสวนหนึ่งของทีมงานประกาศของเปาโล
พระองคทรงเห็นใจเพราะความออนแอของเรา
ความเชื่อคือ หลักฐานของสิ่ง (การรักษา) ทีเ่ รามองไมเห็น
เราตองขอดวยความเชื่อและไมหันไปเหมา
ของประทานที่ดีทุกอยาง (การรักษา) มาจากพระเจา
การเรียกผูปกครองเพื่อใหเจิมดวยนํ้ามัน คําอธิษฐานดวยความเชื่อ การ
รักษาโรคและการใหอภัย
เราไดรับการรักษาโดยบาดแผลของพระองค
สิง่ ใดก็ตามที่เราขอเราจะไดรับถาเราเชื่อฟงพระองค
สุขภาพมีสวนสัมพันธกับสภาวะทางจิตใจของคุณ
อยาใหการรักษาโรคเลื่องลือไป

1 เปโตร 2:24
1 ยอหน 3:22
3 ยอหน 1:2
มาระโก 7:36, 8:26,
มัทธิว 8:4
วิวรณ 20:2-3
เมือ่ ซาตานถูกผูกมัด จะไมมีความเจ็บปวยและความตาย
วิวรณ 21:4
การรักษาครั้งสุดทาย ไมมคี วามเจ็บปวยและความตาย
พระเจาทรงสัญญาใหการรักษาโรคและปลดปลอย ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรบางขอเกี่ยวกับพระ
สัญญาของพระเจา
ขาวประเสริฐเปนฤทธิ์เดชของพระเจาแกทุกคนที่เชื่อ (โรม 1:16)
*****************
พระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองคไมลมเหลวสักคําเดียว (1 พงศกษัตริย 8:56)
*****************
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พระสัญญาของพระเจาคือ “ชีวติ แกผทู ี่คนพบและเปนสุขภาพแกเนื้อหนังของเขา”
(สุภาษิต 4:22)
*****************
บรรดาพระสัญญาของพระเจาก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดวา อาเมน โดยพระองคเปนที่
ถวายเกียรติแดพระเจา (2 โครินธ 1:20)
3. ของประทานฝายวิญญาณอื่น ๆ ถูกใชอยางไรในดานความสัมพันธกับของประทานของการรักษาโรค
คําสอนและการชักชวน เมือ่ มีพนื้ ฐานบนพระวจนะก็ยอมเพิ่มความเชื่อสําหรับการรักษาโรค
คําพยากรณ ภาษาแปลกๆ การแปลภาษาแปลกๆ อาจนําเอาพระวจนะโดยตรงจากพระเจาเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยและการรักษาโรค
การจําแนกวิญญาณ จะเปดเผยวาจําเปนตองมีการรักษาโรคหรือการปลดปลอยหรือไม
ของประทานแหงความเชื่อ ถายทอดความมั่นใจพิเศษที่จะทําตามความรูของการจําแนกแจกแจงแและ
อธิษฐานดวยถอยคําแหงความเชื่อ
ถอยคําแหงความรู ใหความรูถึงสาเหตุที่เปนรากของความเจ็บปวย ชวยไดมากโดยเฉพาะในกรณีของ
ของการรักษาจิตใจภายในหรือเมื่อความเจ็บปวยทางกายมีสวนสัมพันธกับปญหาของผีมาร ทําใหมี
สายตาเห็นเกี่ยวกับบาปซึ่งตองสารภาพ พลังของผีมารที่มาเกี่ยวของและทาทีของจิตใจซึ่งอาจขัดขวาง
การรักษา
ถอยคําแหงสติปญญา ชวยเราใหใชความรูที่พระเจาทรงประทานเพื่อใหพูด “ถอยคําแหงสติปญญา”
(คําแนะนําแกคนปวย)
ของประทานแหงการอัศจรรย การรักษาโดยทันทีและอยางสรางสรรค เชน การใหแขนขายาวออกมา
เปนเหตุการณที่ไมอาจอธิบายไดตามธรรมชาติ เปนบางอยางที่ไมมีทางเกิดขึ้นโดยวิธีทาง “ธรรมชาติ”
4. คําเตือนบางประการเกี่ยวกับการอัศจรรย เพื่อใหไดรับการอัศจรรย คุณตองยอมรับพลังจากสวรรค
ซึ่งเปนอิสระและเหนือกวาธรรมชาติและสามารถควบคุมธรรมชาติได พลังนั้นคือพระเจา การอัศจรรย
เปนรูปแบบของการเปดเผยจากสวรรค พระเจาทรงสรางระเบียบในธรรมชาติ แตพระองคไมถูกจํากัด
โดยธรรมชาติโดยแทจริงแลว การรักษาโรคอยางอัศจรรยเปนการนํากลับมาสูสภาพดี ความตายตาง
หากที่ไมเปนธรรมชาติไมใชการฟนจากความตาย ความเจ็บไขและการครอบครองของผีมารทําลายกฎ
เดิมของธรรมชาติของพระเจา ดังนั้น การรักษาโดยอัศจรรยและการปลดปลอยเปนการกลับสูสภาพ
ปกติ แทจริงแลวการอัศจรรยไมใชสิ่งที่ผิดปกติ แตสิ่งนี้ขาดหายไปจากการรับใชของเรา
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