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บทที่ 17
สิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอการรักษาโรค

วัตถุประสงค :
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายคํ าวา “ส่ิงตาง ๆ”
- อธบิายประเพณีบางอยางของมนุษยซึ่งมีผลตอการรักษาโรค

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ :
“เพื่อพระมรรคาของพระองคจะเปนที่รูจักในแผนดินโลก ความรอดของพระองคจะเปน        

ทีท่ราบทามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น” สดุดี 67:2

คํ านํ า

เหตใุดคนที่ไดรับการรักษาจึงไมมีมากกวานี้ เหตใุดบางคนจึงไดรับการรักษาในขณะที่คนอื่น
ไมไดรับ เหตุใดคริสเตียนตื้น และมีชีวิตแบบชาวโลก บางครัง้จึงไดรับการรักษาในขณะที่คนที่จริงใจและอุทิศ
ตนเพื่อพระเจาไมไดรับการรักษา

ทัง้หมดนีเ้ปนคํ าถามที่คุณจะเผชิญเมื่อคุณเริ่มตนรับใชในการรักษาโรคและปลดปลอย บทนี้
เกีย่วของกับส่ิงตาง ๆ ทีม่ผีลตอการรักษา “ส่ิงตาง ๆ” คือ ปจจัยที่กอใหเกิดผล “ตาง ๆ กัน”

พระเจาทรงสัญญาใหการรักษาโรคในพระวจนะของพระองค อยางไรก็ตามเราตองจํ าไววา
พระสัญญาทุกขอของพระเจานั้นมีเงื่อนไขอยูที่การตอบสนองของมนุษย เหตุนี้เองจึงจํ าเปนตองเขาใจถึง       
ส่ิงตาง ๆ ทีม่ีผลตอการรักษาโรค
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การเขาใจและตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอการรักษาโรค

“ส่ิงตาง ๆทีเ่ปลี่ยนแปลงไป” ในงานรับใชการรักษาโรค คือ “เหตุผล” ทีว่าเหตุใดบางคนจึง
หายโรคและบางคนไมหาย กอนที่คุณจะเริ่มการศึกษานี้ จ ําเปนทีจ่ะตองจํ าไววาคนจะไมมีวันมีคํ าตอบตอทุก
ๆ คํ าถามหรือทุกปญหาที่คุณเผชิญในการรักษาโรคและการปลดปลอย

เปนธรรมชาติของมนุษยที่ตองการเขาใจทุกสิ่ง การลอลวงประการแรกของเอวาโดยซาตาน
มศูีนยกลางที่หัวขอนี้ ความปรารถนาที่จะ “รูทุกสิ่ง” เร่ิมมาจากกบฎตอคํ าถามที่ไมไดรับคํ าตอบ ถาคุณมี         
คํ าตอบตอทุก ๆ คํ าถาม คุณกไ็มตองการพระเจาหรือความเชื่อ พระคมัภีรแสดงชัดเจนวาบางสิ่งทรงเปดเผย     
แกเราในขณะที่หลายสิ่งไมทรงเปดเผย (เฉลยธรรมบัญญัติ 29.29)

ในการรักษาโรคและการปลดปลอย คุณตองรูจักที่จะวางคํ าถามที่ไมไดรับคํ าตอบไวแลวทิ้ง
“ความลับ” ไวกับพระเจา

การรักษาโรคและการปลดปลอยเปนสวนของพระกิตติคุณเชนเดียวกับความรอด เมื่อคุณ      
รับใชในการรักษาโรคและการปลดปลอย บางคนไมไดรับการรักษา คุณจะถูกลอลวงใหเลิกทํ า

แตใหพิจารณาดูวา คุณเลิกเทศนาเรื่องความรอด เพราะทุกคนที่ฟงขอความไมไดรับความ
รอดหรือเปลา? คํ าตอบคือ “ไม”

เหตุใดเราจึงจะหยุดรับใชในการรักษาโรคและการปลดปลอยเพียงเพราะไมใชทุกคนไดรับ? 
สวนมากแลวเรามักมีความเยอหยิ่งเขามาเมื่อรักษาโรคหรือปลดปลอย เรามักจะอับอาย เมือ่เราอธิษฐานเผื่อ
ผูที่เจ็บปวย และไมเห็นเขาหายโรค ผูอ่ืนอาจจะเห็นสิ่งนี้เพราะเห็นจากภายนอก ถาหาคนตอบสนองตอความ
รอดแตไมไดรับความรอดจริง ๆ คนก็ไมเห็น เพราะเปนสิ่งที่อยูภายใน ความเยอหยิ่งของเราจะกระทบจากสิ่ง
ทีค่นเห็นไดภายนอก

อยางไรก็ตาม พระคัมภีรเปดเผยถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบตอการรักษาและการ
ปลดปลอยจํ าเปนที่คุณจะตองเขาใจสิ่งเหลานี้เพื่อคุณจะชวยผูอ่ืนใหจัดการกับส่ิงเหลานี้เพื่อจะไดรับการ
รักษา     ตอไปนี้เปนสิ่งตาง ๆ กนัทีม่ีผลตอการรักษาโรคและปลดปลอย

การขาดการสอน

การขาดความรูเกี่ยวกับการรักษาโรค หลักการ แหลงที่มา จะปฏิบัติตามความเชื่อไดอยางไร
และจะรับการรักษาโรคไดอยางไรมีผลตอการรักษาโรค พระเจาตรัสวา

        “ประชากรของเราถูกทํ าลายเพราะขาดความรู เพราะเจาปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิเสธเจาไม
ใหรับเปนปุโรหิตของเรา เพราะเจาหลงลืมพระบัญญัติแหงพระเจาของเจา เรากลื็มพงศพันธุของเจาเสียดวย”
                                                                                                                                                           โฮเชยา  4:6
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พระเยซูตรัสวา เราท ําผดิเมื่อเราไมเขาใจพระวจนะและฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
“พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา”              มัทธิว  22:29
บางคนไมไดรับการรักษาโรคเพราะเขาไมเขาใจพระวจนะและฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
ความเชื่อในการรักษาโรคมาโดยการฟงพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวของกับการรักษาโรค

(โรม 10.17) พระคมัภีรเรียกพระวจนะของพระเจาวา “เมล็ดพืช” บางคนพยายามที่จะเก็บเกี่ยวการรักษาโรค
โดยปราศจากพระวจนะแหงการรักษาซึ่งเพาะลงไปในจิตใจของเขา เมลด็ไมสามารถทํ างานไดนอกจากจะได
อยูในเรา

กอนที่พระเจาจะตรัสวา “เราเปนพระเจาที่รักษาเจา” พระองคตรัสกอนวา “ถาเจาจะฟงคํ า
ของเรา” พระวจนะน ําหนามากอนการรักษาโรค

จะมีคนสักกี่คนไดรับความรอดถาเขาไมเคยไดยินขอความแหงความรอด หรือจะมีสักกี่คน    
ทีจ่ะไดรับความรอดถาจุดสํ าคัญของขอความแหงความรอดเปนดังนี้

- อาจไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะใหคุณไดรับความรอด
- ความบาปของคุณก็เพื่อใหพระเจามีสงาราศี
- วนัแหงความรอดนั้นผานไปแลว
แตเราก็ยังไดยินขอความเหลานี้เกี่ยวกับการรักษาโรคซึ่งเปนสวนของการไถบาปของ                

พระคริสตซึ่งกลาววา
- อาจไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะรักษาคุณ
- ความเจ็บปวยของคุณก็เพื่อใหพระเจามีสงาราศี
- วนัแหงการรักษาโรคนั้นผานไปแลว
คนตองไดรับคํ าสอนพระวจนะของพระเจาเกี่ยวกับการรักษาโรคเชนเดียวกับที่ถูกสอนเรื่อง

ความรอด เมลด็แหงพระวจนะจะนํ าการเก็บเกี่ยวแหงการรักษาโรคมาให

ประเพณีตาง ๆ ของมนุษย

“ประเพณี” คือ ความเชื่อตาง ๆ กฎเกณฑและหลักการตาง ๆ ของมนุษย ประเพณีและ     ความเชื่อ
นานาประการของเรากีดกั้นงานของพระวจนะของพระเจา

“อยางนั้นแหละทานทั้งหลายทํ าใหธรรมบัญญัติของพระเจาเปนหมันไปเพราะเห็นแก          
คํ าสอนของพวกทาน”            มทัธิว  15:6

ถาความเชื่อ “มา” โดยการฟงพระวจนะของพระเจา แลวมันอาจ “จากไป” โดยการฟงและ
ยอมรับประเพณีและหลักการตาง ๆ ของมนษุยซึ่งทํ าลายความเชื่อ

ตอไปนี้เปน “ประเพณี” ธรรมดาบางประการของมนุษยซึ่งมีผลตอการรักษาโรค
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ประเพณีกลาววา
“การรักษาโรคและการอัศจรรยไมใชสํ าหรับยุคปจจุบัน”
บางคนอางวาการรักษาโรคมีเฉพาะในสมัยพระคัมภีรหรือสํ าหรับอนาคต เมื่อพระเยซูกลับ

มา
การตอบสนองของเรา

พระเจาตรัสวา
“……..เพราะเราเปนพระเจาที่รักษาโรคของเจา”            อพยพ 15:26
คํ าวา “เราเปน” เปนปจจุบันกาล เราจะเปลี่ยนไปเปนคํ าวา “เราไดเปน” ในอดีตหรือ                 

“เราจะเปน” ในอนาคตหรือ
พระคัมภีรสอนวา พระเจาไมทรงเปลี่ยนแปลง
“ของประทานอันดีทุกอยางและของประทานอันเลิศทุกอยางยอมมาจากเบื้องบน และสง   

ลงมาจากพระบิดาแหงบรรดาดวงสวางในพระบิดาไมมีการแปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่องจากการ                   
เปลี่ยนแปลง”             ยากอบ 1:17

“…….เพราะวาเราคือพระเจาไมมีผันแปร……” มาลาคี 3:6
พระเจาไมทรงเปลี่ยนแปลงตั้งแตเวลาเริ่มตนมา
“พระเยซทูรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และตอ ๆ ไปเปนนิจกาล”

                                           ฮีบรู  13:8
ถา “วนัแหงการอัศจรรยผานไปแลว” ละกอ วนัแหงความรอดก็ตองผานไปดวยเพราะวา  

ไมมีการอัศจรรยใดที่ยิ่งใหญไปกวาความรอด
บางคนกลาววาการรักษาโรคจะมีในอนาคตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาสูโลกอีกครั้งหนึ่ง ถา

เปนจริงเชนนี้แลวงานรับใชของครู อาจารย ศิษยาภิบาลและผูนํ าอื่น ๆ ตองมเีพื่ออนาคตดวยเพราะวาของ
ประทานแหงการรักษาโรคเปนของประทานฝายวิญญาณเชนเดียวกับของประทานอื่น ๆ เหลานี้

ขอโตแยงที่ทํ าใหแนใจที่สุดที่มีตอขอกลาวอางดังกลาวที่วา การอัศจรรยไมใชสํ าหรับ
ปจจบัุนกคื็อเอกสารที่บันทึกถึงประสบการณซึ่งพระเยซูทรงกระทํ าการอัศจรรยและการรักษาโรค

“แลวพระองคตรัสตอบศิษยสองคนนั้นวา “จงไปแจงแกยอหนตามซึ่งทานไดเห็นและไดยิน
คือวาคนตาบอดก็หายบอด คนงอยเดินได คนตายแลวเปนขึ้นมาและขาวประเสริฐก็ประกาศแกคนอนาถา”  
”            ลูกา 7:22   (ดู กจิการ 4:14-16 ดวย)

หนังสือกิจการของอัครทูต บันทึกการอัศจรรยและการรักษาโรคในคริสตจักรยุคแรก
เอกสารที่บันทึกถึงประวัติศาสตรของคริสตจักรสมัยใหมก็ยืนยันถึงการรักษาโรคและการอัศจรรยหลาย
ประการ
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บางคนถามวา “ถาการรักษาโรคมีสํ าหรับปจจุบัน เหตใุดผูเชื่อจึงไมเที่ยวไปทํ าใหคนตาย
ทกุคนซึง่ปวยและตายไปใหฟนจากความตาย” การท ําใหคนฟนจากความตายไมใชสวนของพระมหาบัญชา
ที่ใหไวแกคริสตจักร  แตเปนคํ าสั่งแกสาวกเมื่อเขาถูกสงออกไปครั้งแรกเพื่อเทศนา ประกาศถึงอาณาจักร
ของพระเจาการทํ าใหคนฟนจากความตายเปน “ผลแรก” ของการฟนคืนพระชนมของพระเยซูซึ่งจะเปนเชน
นัน้ในอนาคต

มีความแตกตางระหวางการอัศจรรยพิเศษและการอัศจรรยตามพระสัญญา การอัศจรรย
พเิศษกระท ําเพื่อเปนหมายสํ าคัญในสถานการณพิเศษ เชน การเปลีย่นนํ้ าใหเปนเหลาองุน การเดินบนทะเล
การเพิ่มพูนขนมปงและปลา การแยกทะเลแดงและการทํ าใหคนตายฟน

การรักษาโรคเปนการอัศจรรยตามพระสัญญาในพันธสัญญาเดิม ไมใชการอัศจรรยพิเศษ
พระเจายังคงทํ าใหคนตายฟนขึ้นมาแตข้ึนอยู กับความเปนพระเจาสูงสุดของพระองคและไมไดเปน             
ส่ิงธรรมดาของเราในการรักษาโรค

ขณะที่เราพูดถึงหัวขอเร่ืองความตาย คนชางสงสัยอางวาถาการรักษาโรคจากเบื้องบนยัง
ใชไดผลอยู คงไมมีคริสเตียนคนใดตาย พระคัมภีรไมไดกลาวเชนนี้เลย พระเจาใหสุขภาพที่ดีภายในวงจร
ชวีิตธรรมดาเทานั้น

แมวาการไถบาปของพระคริสตทํ าใหเราไดรับการไถนิรันดรจากความตาย แตรางกายที่
ตองตายนีจ้ะตายในที่สุดนอกจากพระเยซูจะเสด็จกลับมาและรับเราขึ้นไปเสียกอน พระคัมภีรเลมเดียวกัน
ซึง่สอนเรือ่งการรักษาโรคนี้ยังไดวางขอจํ ากัดถึงระยะเวลาของชีวิตมนุษยไววา

“ก ําหนดปของขาพระองคคือ เจด็สิบหรือสุดแตเร่ืองกํ าลังก็ถึงแปดสิบ….”    สดุดี 90:10
“มขีอก ําหนดส ําหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา

ฉันใด” ฮีบรู 9:27
ประเพณีกลาววา

“ในสมัยพระเยซูไมมีความชวยเหลือทางแพทยที่มีความสามารถ แตปจจุบันเรามีความ          
ชวยเหลอืพรอมอยูใหเราใชไดแทนที่จะอธิษฐานขอการรักษาโรคจากพระเจา”
การตอบสนองของเรา

ในป 400 ก.ค.ศ. มวีทิยาการรักษาโรคทางแพทย ฮิปโปเครติส 460-370 ก.ค.ศ. บิดาแหง                     
การแพทย ไดพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทยระดับสูง เทคนิคบางประการของเขายังคงใชอยูในปจจุบัน
ประเทศกรีซ อียิปตและโรม มผูีเปนแพทยที่มีความสามารถในสมัยของพระเยซู

แตการรักษาโรคจากเบื้องบนไมมีอะไรเกี่ยวของกับความสามารถหรือไมสามารถของ         
วทิยาศาสตรการแพทย เพราะเปนพระพรที่ใหในการไถบาป ของประทานที่ดีทุกอยางมาจากพระเจา ดังนั้น
จึงเปนการยอมรับไดที่จะใชทรัพยากรทางแพทยที่ถูกกฎหมาย คนหลายคนอยูไกลกวาที่จะขอความ          
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ชวยเหลือทางแพทย เชน ในอัฟริกา ประเมินกันวา 80% ของประชากรไมไดรับการดูแลเอาใจใสข้ันมูลฐาน
ในทางแพทย
ประเพณีกลาววา

“การรกัษาโรคจากเบื้องบนนั้นสอนโดยลัทธิเทียมเท็จเทานั้น”
การตอบสนอง

เวสเลย ลูเธอรและซินเซนดอรฟ ผูนํ าของคริสตจักรเมธอดิสต ลูเธอแรนและโมราเวียน    
ตามลํ าดับ ตางสอนเรื่องการรักษาโรคจากเบื้องบน ผูทีส่อนเรื่องนี้ในปจจุบัน พรอมกับสอนเรื่องฤทธิ์อํ านาจ
ของความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูและความเปนพระเจาของพระคริสตตางก็ไมไดมีความเชื่อที่      
แตกตางไปจากผูนํ าเหลานี้

ลัทธเิทยีมเทจ็บางลัทธิสอนเรื่องการรักษาโรคแตไมใชการรักษาโรคที่แทจริงตาม          พระ
คัมภีรแตเปนการรักษาโรคโดยใชอํ านาจจิตหรือ “จติใจเหนือวัตถุ” จากแหลงอื่นที่ไมใชพระเจาโดยทางพระ
เยซูคริสต

ซาตานเปนผูหลอกลวงและทํ าเทียม (เลียนแบบ) เราจะไมกํ าจัดการรักษาโรคจากเบื้องบน
ออกไปเพยีงเพราะวามันไดหลอกลวงและรักษาโรคโดยอํ านาจของความชั่วราย

ซาตานไดลอลวงคนมากมายใหเชื่อวาโดยการชํ าระลางตัวในแมนํ้ าคงคาในอินเดีย เขาจะ
ไดรับการชํ าระจากบาป เราเลกิเทศนาเรื่องความรอดเพียงเพราะซาตานเลียนแบบกระนั้นหรือ

ความจริงที่วาซาตานสนใจเลียนแบบการรักษาโรคจากเบื้องบนเปนเครื่องบงชี้วามีการ
รักษาที่แทจริง (จงึมีการปลอมของจริง)
ประเพณีกลาววา

“การรกัษาโรคจากเบื้องบนเนนที่รางกายมากกวาจิตใจ”

การตอบสนองของเราตอคํ ากลาวนี้
บางคนที่รับใชในการรักษาโรคเขาไปอยูในรูปแบบนี้ แตนั่นไมใชรูปแบบในการรักษาโรค

ตามพระคัมภีร รูปแบบของพระคัมภีรเกี่ยวของกับมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
การรักษาโรคนั้นไมใชตัวของขาวประเสริฐ แตเปนแงมุมหนึ่งในขาวประเสริฐของ                 

พระคริสตจึงไมสมควรที่จะเทศนาเรื่องนี้โดยแยกออกไปจากการไถวิญญาณของคนบาปทั้งชายและหญิงให
รอดจากบาป

ประเพณีกลาววา
“คุณเจบ็ปวยเพราะวาคุณทํ าบาปหรือมีความบาปในชีวิตของคุณ”

การตอบสนองของเราตอคํ ากลาวนี้
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เราไดกลาวครบถวนถึงหัวขอนี้ในการอธิบายถึงแหลงที่มาและเหตุผลของความบาปใน    
บทที่ 16 ในขณะทีค่วามเจ็บปวยทั้งหมดในโลกเกิดจากความบาป คนไมจ ําเปนตองเจ็บปวยเพราะวาบาป
สวนตัวของเขา
ประเพณีกลาววา

“เปนพระประสงคของพระเจาที่ใหคุณเจ็บปวย ทัง้นีเ้พือ่ถวายเกียรติแดพระเจา”
การตอบสนองของเรา

คํ าถามของหลายคนไมไดอยู ที่ว าพระเจาสามารถรักษาโรคไดหรือ แตอยู ที่ว าเปน           
พระประสงคของพระเจาที่จะรักษาหรือไม พระคัมภีรชี้ใหเห็นวาเราไมฉลาด ถาเราไมเขาใจพระประสงคของ
พระเจา

“เหตุฉะนั้น อยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจนํ้ าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปนอยางไร”
                                       เอเฟซัส  5 :17

การที่เรารูพระประสงคของพระเจาเกี่ยวกับความเจ็บปวยทํ าใหเรามีพื้นฐานที่ดีในอันที่จะ
เติบโตในความเชื่อ คํ าอธิษฐานดวยความเชื่อเปนสิ่งเดียวที่มีผลในการรักษาโรค เราจะอธิษฐานไมได                
ตราบใดทีเ่รายังสงสัยวาเปนพระประสงคของพระเจาที่จะรักษาโรคหรือไม  ?
ประการแรก  ถาคุณเชื่อวาเปนนํ้ าพระทัยของพระเจาที่ใหคุณเจ็บปวยแลวก็เปนการผิดที่จะขอใหคน
อธษิฐานเผื่อการรักษาโรคของคุณ ถาโรคภัยของผูเชื่อมาจากพระเจาแลว หมอกค็งเปนมาจากมารเพราะวา
เขาพยายามกํ าจัดความเจ็บปวยออกไปเสีย โรงพยาบาลกค็งทํ าผิดเพราะเขาพยายามกํ าจัดโรคภัยโดยเปน
การกบฎตอสูกับ “นํ ้าพระทัยของพระเจา” นางพยาบาลกค็งไมยํ าเกรงนับถือพระเจาโดยการพยายามชวย
ใหความทุกขทรมานผอนคลายลง

คนที่เชื่อวาความเจ็บปวยเปนพระพรก็ไมควรรับการรักษาของแพทยเพื่อกํ าจัด “พระพร”
ออกไป แตควรอธิษฐานวา ครอบครัวของเขาทั้งหมดและสมาชิกของคริสตจักรควรรับ “พระพร” อยางเดียว
กนันี้ ผูที่เชื่อวา การเจบ็ปวยมาจากพระเจาไมควรยอมใหหมอทํ าการรักษาและเอา “พระพร” ของเขาออกไป

ถาคุณเชื่อวาความเจ็บปวยเปนนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับคุณ คุณควรหยุดกินยาและ
ไปหาหมอเพราะวาคุณกํ าลังตอสูกับ “นํ ้าพระทัย” ของพระเจา

แตโดยที่เรารูวาความเจ็บปวยของผูเชื่อที่แทจริงซึ่งมีสัมพันธภาพกับพระเจานั้นมาจาก
ซาตาน ดังนั้น หมอที่ถูกตอง ยา โรงพยาบาลและวิทยาการทางการแพทยตองเปนสิ่งที่ชวยแพรขยาย        
พระเมตตาของพระเจา โดยที่ความเจ็บปวยมาจากซาตาน ทุกวิธีที่ถูกตองในการผอนคลายความทุกข
ทรมานยอมมาจากพระเจา (คํ าวา ถูกตอง หมายถึงวิธีเหลานั้นที่ไมรวมเอาวิธีของซาตานหรือละเมิด         
พระวจนะของพระเจา)
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เปนความจริงที่รางกายของเราถูกซื้อดวยราคาแพงและเราตองถวายเกียรติพระเจาดวย     
รางกายของเรา ไมวาเราจะเจ็บปวยหรือสบายดี แตในพระคัมภีรพระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคนไดรับการ
รักษา ถาความเจ็บปวยเปนสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจาแลว พระคริสตก็ไดขโมยสงาราศีของพระเจาโดยการ
รักษาคนเจ็บปวย ถาความเจบ็ปวยเปนสิ่งที่ถวายเกียรติแดพระเจาแลวเราก็ควรอธิษฐานขอใหเจ็บปวยพระ
เจาไมทรงไดรับเกียรติโดยความเจ็บปวยทางรางกายเชนเดียวกับความเจ็บปวยของบาปในฝายวิญญาณ

บางครั้งพระเจา อนุญาต ใหความเจ็บปวยมาสูผูเชื่อ แตจงจํ าไวเสมอวา ซาตานเปนแหลง
ของความเจ็บปวย (โยบเปนตัวอยางของเรื่องนี้)

พระเจาไมทรงมี “พระประสงค” ที่จะใหความเจ็บปวยเกิดแกผูเชื่อ พระองคทรงรูถึง       
การโจมตีของซาตานและพระองคทรงใช “ทกุสิง่ทุกอยาง” (แมจะไมดี) ใหเกิดผลดีแกคุณ นีเ่ปนเหตุผลวา
ทํ าไมคุณจึงเขาใกลชิดพระเจามากขึ้นในชวงเวลาที่เจ็บปวย พระเจาทรงหาทางนํ าเอาสิ่งดีออกมาจากสิ่งที่    
ชั่วราย พระองคทรงใชผลของบาปมาเยียวยารักษาโดยการสิ้นพระชนมของพระเยซู

เปาโลเทศนาครั้งแรกในกาลาเทียเพราะวากํ าหนดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเจ็บปวย
(กาลาเทีย 4:13-15) ความเจ็บปวยของโทรพีมัสทํ าใหเขาไมไดไปกรุงโรมกับเปาโลและทุกขทรมานดวย
ชะตากรรมเดียวกัน (2 ทโิมธี 4:20) ความเจบ็ปวยถูกใชเพื่อปองกันไมใหทํ าบาปในปฐมกาล 12 และ 20      
แมวาตวัอยางเหลานี้แสดงวาพระเจาทรงใชความเจ็บปวยอยางไร จงจํ าไววา

“พระองคทรงกระทํ าใหเกิดความเศราโศก พระองคทรงพระกรุณา ตามความรักมั่นคง      
อันลนเหลือของพระองค” บทเพลงครํ่ าครวญ  3:32

พระเจาไมใช แหลงที่มา ของความเจ็บปวยในชีวิตของผูเชื่อ แตพระเจาทรงนํ าเอาบาป   
อยางทีซ่าตานตัง้ใจใหเปนสิ่งที่ชั่วรายและทรงทํ าใหมีชัยชนะในฝายวิญญาณ ขณะที่คุณกํ าลังเขาสูการโจม
ตีของซาตาน

ความเจ็บปวยแตเพียงอยางเดียวไมทํ าใหเกิดเปนธรรมิกชน แตกลับกอใหเกิดคนที่ขมขื่น
บนวาและไมเชื่อ แต พระวจนะ ตางหากที่ชํ าระคุณใหบริสุทธิ์และทํ าใหเติบโต  (ยอหน 17:17) แมวาจะเปน
ความจรงิทีคุ่ณมักจะเขาหาพระวจนะไดมากขึ้นในเวลาที่เจ็บปวย กไ็มจ ําเปนที่จะตองมีความเจ็บปวยเพื่อที่
จะเติบโตฝายวิญญาณ

คุณตองจํ าไววา พระประสงคของพระเจาสํ าหรับผูเชื่อคือ บุคคลิกลักษณะที่เหมือน                
พระคริสต ส่ิงอื่นๆรวมถึงความเจ็บปวยและสุขภาพดี ไมมีความสํ าคัญใดใดที่เกี่ยวกับเปาหมายดังกลาว
ของพระเจา

ในกรณีของผูไมเชื่อ ความเจ็บปวยเกิดผลจากบาปและการพิพากษาของพระเจาที่มีตอ
บาป แตแมกระนั้น พระเจากย็งัคงใชส่ิงนี้เพื่อผลดีเพราะวาการรักษาโรคและการปลดปลอยทํ าใหเขาไดรับ     
ความรอด
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พระเจาทรงประทานพระสัญญาหลายประการในพระวจนะเกี่ยวกับการรักษาโรคและการ
ปลดปลอย เหตใุดพระเจาจึงใหพระสัญญา ถาพระองคมีพระประสงคใหคุณเจ็บปวย ถาผูเชื่อกลาววา “ฉัน
ไมรูวาเปนนํ้ าพระทัยของพระเจาหรือเปลาที่จะรักษาฉัน” กจ็งถามเขาวา “เปนนํ ้าพระทัยของพระเจาที่จะ
รักษาพระสัญญาของพระองคหรือเปลา  ?”

พระเยซูตรัสวา “ถาทานเห็นเรา ทานกเ็ห็นพระบิดา” พระองคกลาวเชนนี้เพราะวาพระองค
ทรงท ํากิจการและพระประสงคของพระบิดา (ยอหน 14:9) ถาคณุเคยสงสัยวาพระเจาทรงตองการที่จะรักษา
โรคหรือไม คุณกเ็พยีงแตดูที่พระราชกิจขององคพระผูเปนเจาของเรา

เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อการรักษาโรค จงอธิษฐานวา “ขอใหเปนไปตามนํ้ าพระทัยของ              
พระองค” อยาพูดวา ถา เปนนํ้ าพระทัยของพระองคเมื่อคุณกํ าลังอธิษฐานเผื่อการรักษาโรคและ                 
การปลดปลอย คนบาปจะไมพูดวา “พระเจา ขอชวยขาพระองคใหรอด ถาเปนพระประสงคของพระองค”
การรกัษาโรคเปนสวนของการไถบาปเชนเดียวกับความรอด

คํ าวา ถา แสดงถงึความสงสัยวาพระเจาตองการทํ าใหสมบูรณหรือไม การพูดวา “ใหเปน
ไปตามนํ้ าพระทัยของพระองค” แสดงออกถึงความเชื่ออยางมั่นใจ ขณะเดียวกันก็ฝากวิธีการ ขอบเขตและ
เวลาของการรักษากับพระองค

แมกระทั่งในกรณีของความเจ็บปวยถึงตาย จงอธิษฐานวา “ใหเปนไปตามนํ้ าพระทัยของ
พระองค” ไมใช “ถาเปนนํ้ าพระทัย” ทีจ่ะรักษา “ใหเปนไปตามนํ้ าพระทัย” นั้น หมายถงึฝากเวลาและสภาวะ
เงื่อนไขตางๆไวกับพระองค (จะรักษาเมื่อไรและอยางไรก็ข้ึนอยูกับพระองค) พระองคอาจทรงเลือกการ
รักษาขัน้สงูสดุโดยความตายซึ่งจะทํ าใหผูเชื่อพนจากสภาพความเจ็บปวยไปสูสภาวะนิรันดรตลอดไป

พระเยซูทรงสอนเราใหอธิษฐานวา “ขอใหเปนไปตามพระทัยพระองค ในสวรรคเปน           
อยางไรใหเปนเชนนั้นในแผนดินโลก” ไมมีความเจ็บปวยและเชื้อโรคในสวรรค ดังนั้น เราจึงสามารถ
อธษิฐานอยางมัน่ใจตอสูเชื้อโรคบนโลกนี้เพราะรูวาไมใชนํ้ าพระทัยของพระเจาใหเราเจ็บปวย

พระเยซูไมเคยทรงอธิษฐานวา “ขอทรงรักษาถาเปนนํ้ าพระทัยของพระเจา” มคีร้ังเดียวที่
พระองคอธิษฐานวา “ถาเปนนํ้ าพระทัยของพระองค” เมือ่พระองคยอมสยบตนเองตอแผนการของพระเจา
สํ าหรับชีวิตของพระองค (ในการถูกตรึงที่กางเขน) ไมใชในการรักษาโรค

คํ าวา “ถาเปนนํ้ าพระทัยของพระองค” ท ําลายความเชื่อลง เมือ่คนโรคเรื้อนคนหนึ่งกลาว
คํ านี้ซึ่งไมรูจักนํ้ าพระทัยของพระเจาในการรักษาโรค พระเยซูทรงแกไขความไมแนใจของเขาโดยใหคํ ารับ
รองแกเขาวา “เราจะรักษาเจา (เปนความประสงคของเรา)” อยาเปลีย่นความจริงของพระเจาไปเปนเพียง
ความหวังใจหรือคํ าถาม จงปฏบัิติตามนัน้ดจุเปนความจริงและคุณจะพบวาความจริงนั่นมีฤทธิ์อํ านาจมาก
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เพียงเพราะบางคนไมไดรับการรักษาทันทีหรือเพราะวาเขาตายเพราะโรครายไมไดหมาย
ถงึวาไมใชนํ้ าพระทัยของพระเจาที่จะรักษาเขา เรามองดูส่ิงตาง ๆ ในแงของเวลาของโลกนี้ ขณะที่พระเจา
ทรงดูในแงของนิรันดรกาล คุณตองจํ าไววามีส่ิงตอไปนี้

การรกัษาที่ชาใชเวลานาน นางซาราหไมไดรับการรักษาทันทีจากการเปนหมัน โยบไมไดรับ
การรักษาทันที บิดาของยอหนผูใหบัพติศมาไมไดรับการรักษาจากอาการใบจนกวาจะถึงเวลาที่กํ าหนดไว

พระเยซูทรงอธิษฐาน 2 คร้ังเผื่อคนตาบอดซึ่งในครั้งแรกไดรับการรักษาเพียงสวนเดียว         
บางครัง้การรกัษาลาชาไปเพื่อนํ าพระเกียรติที่ยิ่งใหญกวามาสูพระเจา ตัวอยางที่ดีของเรื่องนี้คือ เร่ืองการที่        
ลาซารัสฟนจากความตาย

ความเจ็บปวยที่ถึงแกความตาย  ความตายเปนเพียงเหตุการณหนาภายในอาณาเขตของ                  
นิรันดรกาลในชีวิตของผูเชื่อ แมแต “ความเจ็บปวยที่ถึงแกความตาย” ถูกกลืนไปในชัยชนะเพราะวา       
ความตายสํ าหรับผูเชื่อนั้นเปน “การรกัษาที่สูงสุด” เมือ่เราเขาไปอยูตอหนาพระพักตรของพระมหากษัตริย
เราก็ถูกทํ าใหสมบูรณหมดทุกอยางและไมมีความทุกขทรมานจากความบาปหรือความเจ็บปวยอีกตอไป
เมือ่พูดถึงความตาย เปาโลกลาววาเราถูกเตรียมเพื่อไปสูจุดประสงคนี้

“เหตฉุะนั้นเรามั่นใจอยูเสมอรูอยูแลววา ขณะทีเ่ราอยูในรางกายนี้ เราอยูหางจากองคพระ
ผูเปนเจา  เพราะเราดํ าเนินโดยความเชื่อ มใิชตามที่ตามองเห็น เรามคีวามมั่นใจและเราปรารถนาจะ
อยูกบัองคพระผูเปนเจามากกวาอยูในรางกายนี้ เหตฉุะนั้นเราตั้งเปาของเราวา จะอยูในกายนี้ก็ดีหรือไมอยู
ก็ดี เราก็จะทํ าตัวใหเปนที่        พอพระทัยของพระองค”                        2 โครินธ 5:6-9

ถาคณุไมเชื่อวาการรักษาโรคมีสํ าหรับทุกคนแลว คุณตองเชื่อวาการรักษาโรคขึ้นอยูกับการ
เปดเผยโดยตรงในแตละกรณีวา เปนนํ ้าพระทัยของพระเจาหรือไมที่จะรักษาโรค ดังนั้น คุณกพ็ึง่พิงการเปด
เผยที่มีโดยตรงตอมนุษยมากกวาที่จะพึ่งพิงพระวจนะที่เขียนไวของพระเจา คุณจะไมมีพื้นฐานสํ าหรับ     
ความเชื่อจนกวาคุณจะไดรับการเปดเผยพิเศษในแตละกรณีวา คนเจบ็ปวยนั้นเปนคนที่ “พระเจาชอบพอ
มากกวาผูอ่ืน” จงึไดรับการรักษา (ซึง่เปนสิง่ที่ไมถูกตองที่คุณจะเปนเชนนี้)
ประเพณีกลาววา

“คนชอบธรรมถูกขมใจ (เดือดรอน) หลายอยาง……นีเ่ปนความเดือดรอนที่คุณตองทนเอา
เพราะคุณเปนคนชอบธรรม”
การตอบสนองของเรา

ความหมายของคํ าวา “ถกูขมใจ” ใน สดุดี 34:19 ( ภาษาไทยใชวา “เดือดรอน” ) ที่คํ าตาม
ประเพณีอางถึงนั้นไมไดหมายถึงความเจ็บปวยแตหมายถึงการทดลอง ความยากแคน การขมเหงหรือ        
การลอลวง คุณตองอธิษฐานเผื่อตนเอง (ยากอบ 5:13) แมวาคุณอาจใหผูอ่ืนอธิษฐานเผื่อคุณ เขาก็ไมได
อธษิฐานใหความเดือดรอนของคุณหมดไป
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พระคัมภีรสอนใหคุณอธิษฐานเมื่อคุณเดือดรอนเพราะวาคุณจํ าเปนตองเรียนรูวาจะเปนผู
มชียัชนะไดอยางไรโดยการอธิษฐานดวยตนเองใหผานพนการทดลองและการลอลวง

อยางไรก็ตามในกรณีของความเจ็บปวย จะตองเรียกผูปกครองมาอธิษฐานให (ยากอบ
5:14)คนปวยจะตองไดรับความรอด (จากความเจ็บปวยทางกาย) ถกูท ําใหฟนขึ้น (กลบัคืนสูกํ าลังใหม) และ
ไดรับการอภัยบาป (การรักษาฝายวิญญาณ)
ประเพณีกลาววา

“ความเจ็บปวยของคุณคือ “หนามในเนื้อหนัง” ” เหมอืนของเปาโลหรือเปนกางเขนของคุณ
คุณตองรูจักที่จะอยูกับความเจ็บปวย
การตอบสนองของเรา

คํ ากลาวอางวาความเจ็บปวยเปน “กางเขน” ของคุณนั้นจัดการไดงาย “กางเขน”
ไมใชปญหา ความเจบ็ปวยและความเดือดรอนซึ่งมาถึงเรา โดยทีเ่ราไมมีทางเลือก พระเยซูบอกชัดเจนวา
การ           “รับกางเขนแบก” เปนกรยิาที่เราทํ าดวยความเต็มใจ ไมใชส่ิงที่เรายอมรับเพราะไมมีทางเลือก
พระเยซไูมเห็นวาความเจ็บปวยและความตายวาเปน “กางเขน” ทีพ่ระเจาสงมา พระองคปฏิบัติกับส่ิงเหลา
นีดุ้จวาเปนศัตรู

คํ ากลาวอางถึง “หนามทีอ่ยูในเนื้อหนัง” มกัมาจากหนามของเปาโลที่อยูในเนื้อ ใน
2 โครินธ 12 คนทีเ่ชือ่วาหนามของเปาโลคือความเจ็บปวยมักจะนํ าเรื่องนี้มาเปนจุดสํ าคัญ เมือ่พูดถึงการ
รักษาโรคผูเชื่อหลายคนถูกหลอกลวงและไมไดรับการรักษาเพราะหลักขอเชื่อที่วา“หนามเปนความเจ็บ
ปวย”

ใหเรามาตรวจสอบดูวา พระคัมภีรกลาวอะไร ทีแ่ทจริงเกี่ยวกับหนามนี้
หนามคืออะไร ?

พระคัมภีรกลาววามันเปน “ผูสงสาร” ภาษากรีก คํ าวา “ผูสงสาร” ปรากฏ 7 คร้ังใน        
พนัธสัญญาใหม แปลวา “ทตูสวรรค” 181 คร้ัง อีก 188 คร้ังกลาวถึง “บุคคลสํ าคัญ” ไมใชความเจ็บปวยหรือ
เชื้อโรค “ผูสงสาร” คือ “บุคคลสํ าคัญ”

การใชคํ าวา “หนาม” ในพันธสัญญาเดิม สนบัสนุนขอความนี้ดวย “หนาม” ถกูใชในกันดาร
วิถี 33:55 และโยชูวา 23:13 เพือ่อธบิายถึงคนที่อาศัยอยูในดินแดนคานาอัน ในกรณทีั้งสองนี้หนามไมใช
ความเดือดรอนทางรางกาย แตเปนการโจมตีจากศัตรู
หนามจากใคร ?

พระคัมภีรกลาววา หนามเปน “ทตู” จากซาตาน
เหตุใดจึงอนุญาตใหมีหนาม

เปาโลกลาววา หนามไดรับอนุญาตใหมีอยูเพราะวาเขาไดรับการเปดเผยมากมายลนเหลือ
จากพระเจาและมีแนวโนมไปในทางหยิ่งทะนงตัว กอนที่ผูใดจะอางวาเขามีหนามอยูในเนื้อหนัง เขาควร
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พิจารณาวาเขาไดรับการเปดเผยและนิมิตมากเพียงใด เขาเหมาะสมที่จะมีหนามหรือไม หลายคนที่คิดวา
เขามหีนามอยูในเนื้อหนังไมมีการเปดเผยหรือนิมิตใดใดจากพระเจาเลย

คํ าวา “หนาม” เปนสวนหนึ่งของการทํ าใหคํ าพยากรณสํ าเร็จดวย เมือ่เปาโลกลับใจ พระ
เจาตรัสวา “เพราะวาเราจะสํ าแดงใหเขาเห็นวา เขาจะตองทนทุกขลํ าบากมากเทาใดเพราะนามของ
เรา”               กจิการ  9:16
หนามทํ าอะไรบาง ?

“หนาม” โจมตีเปาโล คํ าวา “โจมตี” นีห้มายถึง “โจมตีคร้ังแลวครั้งเลา” คํ านี้ไมไดหมายถึง
สภาวะของความเจ็บปวยที่มีอยูตลอดกาล แตหมายถึงโจมตีซํ้ าแลวซํ้ าอีก “ทูต” ถกูสงมาใหโจมตีเปาโลเพื่อ
พยายามหยดุยัง้พระวจนะของพระเจาที่จะเทศนาออกไป

พระเจาไมเคยทรงสัญญาที่จะนํ าเอาการโจมตีภายนอกไปจากผูเชื่อ แตพระองคทรง
สัญญาที่จะเอาความเจ็บปวยออกไป เราไดรับการเตือนซํ้ าแลวซํ้ าอีก ในพระคัมภีรวา ถาเรามีชีวิตที่ชอบ
ธรรมเราจะทนทุกขจากการขมเหงและความเดือดรอน แตไมใชเปนความเจ็บปวย
หนามสํ าแดงออกอยางไร ?

ตอไปนี้เปนตัวอยางของวิธีตาง ๆ ที่ “หนาม” นี้ กอกวนใหเกิดการตอตานเพื่อโจมตีเปาโล
-     ชาวยวิตดัสนิใจที่จะฆาเปาโลทันทีหลังจากที่เขากลับใจกิจการ 9:23
- เปาโลถูกกีดกั้นไมใหเขารวมกับผูเชื่อ  กจิการ 9:26-29
- ซาตานตอตานเขา กิจการ 13:6-12
- กลุมคนยิวตอตานเขา กิจการ 13:44-49
- เขาถกูขับไลใหออกไปจากเมืองอันติโอกในฟซิเดีย กิจการ 13:50
- เขาถูกรุมและขับไลออกจากเมืองอิโคนีอุม กิจการ 14:1-5
- เขาหนีไปเมืองลิสตราและเดอบี ซึ่งที่นั้นเขาถูกขวางดวยกอนหินและถูกทิ้งใหตาย         

กิจการ 14:6-19
- เขาโตแยงอยางสมํ่ าเสมอกับพี่นองที่สอนผิด กิจการ 19:8
- เขาถูกตีและจับเขาคุกที่ฟลิปป กิจการ 16:12-40
- เขาถกูรุมและขับไลออกจากเมืองเธสะโลนิกา กิจการ 17:1-10
- เขาถูกรุมและขับไลออกจากเมืองเบเรีย กิจการ 17:10-14
- เขาถูกรุมที่เมืองโครินธ กิจการ 18:1-23
- เขาถูกรุมที่เมืองเอเฟซัส          กจิการ  19 :23-31
- พวกยิวมีแผนการตอสูชีวิตของเขา กิจการ 20:3
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- พวกยิวยึดตัวเขาไว รุมเขา สอบสวนเขาในศาล 5 คร้ังและทนทุกขทรมานจากความ
ยากล ําบากหลายประการ 2 โครินธ  11:23-33

ไมมีคร้ังใดเลยในการเขียนบันทึกทั้งหมดของเปาโลที่จะกลาวถึงความเจ็บปวยวาเปน
“การโจมตี” ซึง่เขาตองทนทุกข

ใน 1 โครินธ 4:11 เปาโลแสดงใหเห็นวาความคิดของเขาเกี่ยวกับการโจมตีตัวเขาไมใช
ความเจ็บปวยที่มีอยูตลอดเวลา เขากลาววา “จนขณะนี้ เรากย็งัหิวกระหาย ขาดเครื่องนุงหม ถกูโบยตีและ        
ไมมีบานอยู”

บางคนเชื่อวาหนามของเปาโลคือ นยัตาที่ไมดี แตเขาก็ไดรับการรักษาหายจากตาบอดแลว            
(กิจการ 9:18) การทีเ่ชือ่วาเขายงัคงมีความเดือดรอนที่นัยตาเปนการไมใหความเชื่อถือแกฤทธิ์อํ านาจแหง
การรักษาของพระเจา และเปนการถูกตองหรือไมที่จะเรียกปญหาเรื่องนัยตาซึ่งมีผลใหเขาเห็นสงาราศีของ             
พระเจาวา “ทตูของซาตาน”

เปาโลเองบอกเราในป ค.ศ.60 เมือ่เขาเขียนจดหมายของอัครทูตวา เปนเวลา “ราว 14 ป     
มาแลว” ที่เขาไดรับ “การเปดเผยอยางมากลน” ซึง่มีผลใหเกิด “หนามในเนื้อ” ของเขา นีเ่ปนเวลา 14 ป       
ภายหลงัจากประสบการณการกลับใจซึ่งเขาไดเห็นสงาราศีของพระเปนเจา
ผลของหนาม

เปาโลกลาวถึง “ความออนแอ” ของเขา ซึง่หมายถึง ขาดความแข็งแกรง ความออนแอ    
ความไมสามารถที่จะเกิดผลโดยความสามารถตามธรรมชาติได”

การสรปุเกี่ยวกับหนามของเปาโลก็คือ แมวาเราจะไมรูแนชัดวาหนามนั้นคืออะไร ? ถาคุณ
ถกูสอนวา หนามคือความเจ็บปวย จงค ํานึงถึงขอความตอไปนี้

“หนาม” ของเปาโล มผีลใหเกดิฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่สํ าแดงออกในชีวิตของเขา บาง
คนใช “หนามในเนื้อ” เพื่อเปนขออางที่จะเซื่องซึมอยูกับความเจ็บปวย เขาตองจํ าไววาตัวอยางเดียวใน          
พระคัมภีรในเรื่อง “หนามในเนื้อ” นั้น ท ําใหเปาโลเขียนมากกวา เทศนามากกวา เดนิทางมากกวา ผูรวมงาน
ทกุคนของเขาในงานรับใช  “หนาม” ไมใชส่ิงที่ปดกั้นการรับใชที่เคลื่อนไหวอยูเสมอเพื่อแผนดินของพระเจา
หรือปดกัน้การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาผานตัวเขา

ความไมเชื่อ

ความไมเชื่ออาจมีผลจาก
- คิดวาพระเจารักษาไมได
- คิดวาพระเจาทรงรักษาได แตพระเจาอาจไมไดเลือกที่จะรักษาขาพเจา
- คิดวาพระเจาสามารถรักษาไดและพระองคอาจรักษาขาพเจา แตไมใชเดี๋ยวนี้



201

- สภาพแวดลอมที่มีแตความไมเชื่อซึ่งปดกั้นการรักษา
มีตัวอยางในพระคัมภีรหลายประการวา ความไมเชื่อปดกั้นงานของพระเจาไดอยางไร      

ในเมืองนาซาเร็ธ พระเยซู
“พระองคจงึมิไดทรงกระทํ าการมหัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมีความเชื่อ”
                                                      มัทธิว  13:58
พระเยซูทรง “ประหลาดใจ” ทีค่นเหลานั้นไมเชื่อ
“พระองคจะกระทํ าการมหัศจรรยที่นั่นไมได เวนแตไดวางพระหัตถถูกตองคนเจ็บบางคน

ใหหายโรค พระองคก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไมมีความเชื่อ”        มาระโก 6:5-6
พระคัมภีรกลาววา
“แตจงใหผูนั้นทูลขอดวยความเชื่อ อยาสงสัยเลยเพราะวาผูที่สงสัยเปนเหมือนคลื่นใน

ทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผูนัน้จงอยาคิดวาจะไดส่ิงใดจากพระเจาเลย เขาเปนคนสองใจไมมั่นคงในบรรดา
ทางทีต่นประพฤตินั้น” ยากอบ 1:6-8

จงอานเรื่องการรักษาโรคบุตรสาวของไยรัส ในมาระโก 5:35-40  คุณจะพบวา คนเหลานั้น
ทีป่ดกั้นสิ่งแวดลอมแหงความเชื่อ ถกูน ําออกไปจากหองขณะที่พระเยซูทรงรับใชในการรักษาโรค

ความไมเชื่อของกลุมชนเปนเหตุผลหนึ่งที่ทํ าใหเราไมเห็นการรักษาโรคและการปลดปลอย
ไหลหลั่งออกมาในคริสตจักรของเราตามที่พระเจาทรงมีเจตนาใหเปนไปเชนนั้น เราเปนสมาชิกของกันและ
กัน ถาสวนหนึง่ของรางกายเราไมเชื่อในการรักษาโรค ความไมเชื่อนี้อาจปดกั้นการหลั่งไหลของฤทธิ์อํ านาจ
ในทามกลางเรา

พระคัมภีรกลาววา “หมายสํ าคัญเหลานี้จะเกิดขึ้นตามผูที่เชื่อเหลานั้น” ขอความนี้พูดถึง      
ผูเชื่อ (คริสตจักร) ขอความไมไดพูดวา “เขา (คนเดียว) ทีเ่ชื่อ” ซึง่กลาวถึงแตละคน

ไมใชความเชื่อของคนผูประกาศคนเดียวหรือสองคน ซึ่งมีผลในการรักษาที่บันทึกไวใน          
กิจการของอัครทูต ความเชือ่ของพระวิญญาณนี่เองที่เติมคริสตจักรใหเต็มลนอยางบริบูรณ

ถาพระเยซไูมสามารถทํ างานอัศจรรยในเมืองนาซาเร็ธเพราะความไมเชื่อ (สวนรวม) ของ
พวกเขา จะไมเปนความจริงหรือวาความไมเชื่อสวนรวมของเรายอมปดกั้นการรักษาโรค

ในปจจุบัน คริสตจกัรสวนใหญกํ าลังตอตานสิ่งที่คริสตจักรยุคแรกมีชัยชนะในการอธิษฐาน
เขาไมยอมรับทาทีของพระคัมภีรที่มีตอความเจ็บปวย เขาไมไดรับการสอนเกี่ยวกับการรักษาโรคจาก               
พระวจนะของพระเจา เขายังไดชี้ไปที่ผูที่ไมไดรับการรักษาโรคโดยกลาวหาผูที่พยายามรับใชในการรักษา
แตความลมเหลวนี้เองที่เขาตองรับผิดชอบเปนสวนรวม

ผูทีเ่ทศนาขาวประเสริฐแหงความรอดพรอมกับการรักษาโรคและการปลดปลอย มกัจะตอง
ท ํางานในเมือง “นาซาเรธ” แหงความไมเชื่อ
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เราเห็นความรอดมากขึ้นเพราะวามีการยอมรับทั่วไปถึงหลักการของความรอดในคริสต
จกัรพื้นฐาน แตเราไมเหน็การรักษาโรคมากนักเพราะวาเราถูกบังคับใหทํ างานในทามกลางประเพณี การไม
ยอมรับและความไมเชื่อในหลาย ๆ นกิาย

ถาความเชื่อของคนสวนรวม ไม มผีลตอการไหลหลั่งของการรับใชในการรักษาโรค เหตุใด
พระเยซจูงึไมกาวตอไปและรับใชในทามกลางเมืองนาซาเรธ ?

(ในปจจุบัน โดยทัว่ไปแลวเราเห็นการรักษาโรคในประเทศในโลกที่สามมากกวาในประเทศ
ตะวันตกเพราะว ามีท าทีของความเชื่อสวนรวม เขาเชื่อส่ิงที่พระเจ าตรัส เขาคาดหวังสิ่งเหนือ                 
ธรรมชาติวาเปนสวนของชีวิตประจํ าวัน หลายคนในโลกตะวันตกไมรับส่ิงนี้เพราะวาเขามีแนวโนมทางดาน
วตัถนุิยมและเหตุผลของมนุษย)

การขาดความเชื่อ

ความไมเชื่อคือ ทาทีที่พระเจาไมสามารถหรือจะไมทํ าบางสิ่งบางอยาง การที่คุณไมมี
ความไมเชื่อไมไดหมายถึงวา คุณมีความเชื่อ

ตัวอยางเชน พวกลทัธิที่ไมเชื่อวามีพระเจา พวกแอกนอสติกไมเชื่อวามีนรกหรือสวรรค
คุณตองเอาความเชื่อในพระเจามาแทนที่ความไมเชื่อเพราะวา คํ าอธษิฐานแหงความเชื่อ    

ท ําใหคนเจ็บหายโรค (ยากอบ 5:15) คุณตองแสดงออกโดยความเชื่อ พดูถอยคํ าแหงความเชื่อและปฏิบัติ
โดย          ความเชื่อ คุณตองเดินโดย “ความเชื่อ” ไมใชโดย “ตามองเห็น” (คือดูทีส่ภาวะของรางกายหรือ
อาการ        ของโรค)

ซาตานพยายามที่จะปดกั้นการรักษาโรคโดยทํ าใหคุณดํ าเนินชีวิตโดยการมองเห็นแทนที่
จะใชความเชื่อ มนัใหคุณดูที่อาการ มนัใหคุณดูคนอื่นที่อางวามารับการรักษาแตไมไดหายโรค

ไมใชความเชื่อในความเชื่อของคุณหรือความเชื่อของผูอ่ืนแตตองเปนความเชื่อในพระเจา
ความเชื่อไมไดเปนตัวรักษาโรคแตพระเจาทรงเปนผูรักษา เปาโลมองเห็นวาคนพิการมีความเชื่อที่จะรับการ
รักษาจากพระเจา (กจิการ 14:8-10)

ไมจํ าตองมีความเชื่อ “ขนาดมาก” ทีจ่ะรับการรักษา พระเยซูตรัสวา ความเชื่อขนาดเทา
เมล็ดพันธุผักกาดก็มีอํ านาจมาก พระเยซูทรงตอบสนองประชาชนตามระดับความเชื่อของเขา ทีใ่ดที่เขารู
สึกวาจํ าเปนตองใหพระองคอยูที่นั่น พระองคก็เสด็จไป ทีใ่ดทีเ่ขามีความเชื่อวาไมจํ าเปนตองใหพระองคอยู
ทีน่ั่น พระองคก็ตรัสถอยคํ าจากที่ไกลและการรักษาก็เกิดขึ้น

เมื่อผูปวยไมไดหายโรค คนมักพยายามที่จะตํ าหนิวาเขา “ขาดความเชื่อ” แตตามที่คุณ
ก ําลังเรียนบทเรียนนี้ มส่ิีงตาง ๆ หลายประการที่คุณตองนํ ามาพิจารณา พระเยซูไมเคยทรงตํ าหนิคนที่มา
แสวงหาการรักษาโรควาเขา “ขาดความเชื่อ”
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ความบาปสวนตัวที่ยังไมไดสารภาพ

พระคัมภีรยืนยันถึงความเกี่ยวของโดยตรงระหวางความบาปของแตละคนและความเจ็บ
ปวยในบางกรณี

“เหตฉุะนัน้ทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อ
ทานทัง้หลายจะพนโรคภัย คํ าอธษิฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทํ าใหเกิดผล”       ยากอบ 5:16

ดาวิดกลาววา “ถาขาพระองคซอนความบาปไวในใจ องคพระผูเปนเจาจะไมทรงฟง”
พระเจาไมไดสัญญาที่จะทํ าลายงานของมารในรางกาย โดยที่เรายังยุงเกี่ยวกับงานของ

มารในวิญญาณของเรา ถามีความบาป ความไมถูกตองในใจของผูปวย เขาอาจไมหายโรค ถามีความบาป
ในใจของผูใหการรักษา  (ผูอธิษฐานให) การรกัษาก็อาจไมเกิดขึ้นเพราะพระเจาไม “ทรงฟงเขา”

วญิญาณที่ไมใหอภัยหรือเจ็บแคนอยูจะปดกั้นการรักษาโรค พระเยซูกลาววา “ถาทานไม
ใหอภัยการลวงละเมิดของผูอ่ืน พระบดิาในสวรรคก็จะไมใหอภัยการลวงละเมิด (การบาป) ของทาน”

ถาพระเจาไมทรงใหอภัยเราเมื่อเราไมใหอภัยผูอ่ืน พระองคก็ไมอาจที่จะรักษาเราดวยเชน
กัน เพราะวาการรักษาโรคนั้นประกอบดวยความสมบูรณของจิตใจ วญิญาณและรางกาย

ปฏเิสธที่จะถูกทํ าใหสมบูรณ

พระเยซถูามชายงอยที่บอนํ้ าเบธไซดาวา
“เจาปรารถนาจะหายโรคหรือ”      ยอหน  5:6 (ภาษาอังกฤษ ใชวา “เจาอยากถูกทํ า

ใหสมบูรณหรือ”)
บอยครั้งที่เราแสวงหาแตการรักษาโรคหรือการปลดปลอย พระเจาตองการจัดการกับ

มนษุยใหสมบูรณและรักษารางกาย จิตใจ และวิญญาณ
โดยทีม่นุษยประกอบดวยรางกาย จิตใจและวิญญาณ แงคิดของความสมบูรณยอมเกี่ยว

ของกับทั้ง 3 ส่ิงนี้ เราไมอาจที่จะเนนสุขภาพรางกายโดยแยกจากสุขภาพจิตและวิญญาณ หรือเนนการ
รักษาที่แยกออกจากความรอด

พระเจาทรงเปนวิญญาณ พระองคสัมพันธกับคุณโดยทางวิญญาณของคุณ วญิญาณของ
คุณปกครองชีวิตฝายรางกาย ฝายจิตใจ วญิญาณและอารมณ ชวีติทัง้หมดของคุณตั้งอยูบนฝายวิญญาณ
โดยเหตทุี่คุณเปนสิ่งมีชีวิตที่ต้ังอยูบนฝายวิญญาณ การรกัษารางกายจึงเริ่มตนจากวิญญาณ

เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนนั้น พระวิญญาณของพระองคตองเปนฤทธิ์อํ านาจที่ปก
ครองชีวิตของเขาในโลกนี้ ตองมีความสํ าคัญสูงเหนือจิตใจและรางกายและนํ าเขามารวมกันเปนคนโดย
สมบรูณซึ่งพระเจาทรงอาศัยอยูได ต้ังแตเดิมมาในสวนเอเดน มนษุยมคีวามสัมพันธที่ใกลชิดกับพระเจา
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การทีพ่ระเจาทรงหามกินผลไมแหงความรูในสวนเอเดน พระองคไดหามคนไมใหมีชีวิตอยู
บนความรูของรางกายและทางสติปญญา เมือ่มนุษยทํ าบาป วญิญาณของเขาถูกระงับไวจากการรูจักพระ
เจาและเขาเลือกที่จะมีชีวิตอยูโดยสติปญญาของเขา เมือ่ความคิดขึ้นอยูเหนือวิญญาณและยึดครองสวนที่
เปนวิญญาณของมนุษยก็ตายลง (หรือหยดุท ําหนาที่ในการเปนแหลงของการตอบสนองของเขาตอพระเจา
และตอชีวิต)

ต้ังแตนั้นมา จึงมีการแยกออกระหวางวิญญาณ จิตใจและรางกาย ซึ่งทํ าใหเกิดการ            
ไมสมดุลยกลมกลืนในรางกายมนุษย ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมของเขาและพระผูสรางของเขา

การรักษาโรคมีความหมายมากกวาการที่เราไมมีความเจ็บปวย มากกวาการมีรางกาย             
แขง็แรงแตหมายถึงการกลับไปสูการที่ทุกสวนของราง (รางกาย จิตใจ วิญญาณ รวมถึงความคิด อารมณ)    
ท ําหนาทีอ่ยางเหมาะสมและกลมกลืนกับสวนอื่น ๆ กบัส่ิงแวดลอมและพระผูสราง

ขาดการตัดสินใจและความปรารถนา

พระเยซูทรงถามชายงอยที่เบธไซดา
“เจาอยากหายโรคหรือ”             ยอหน 5:6
จุดนี้ ชายงอยตองตัดสินใจ บางคนไมตองการรับการรักษา เขาชอบใหคนสงสารและสนใจ

เขาเพราะวาเขาปวย บางคนไดรับประโยชนทางการแพทยจากบํ านาญหรือการตกลงทางกฎหมายและเขา
ไมอยากสูญเสียประโยชนไป บางคนมคีวามปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไปอยูกับพระเจาและไมตองการรับ    
การรักษา

ปญหาเกี่ยวกับคํ ารองขอของเรา

มีปญหาหลายประการเกี่ยวกับคํ ารองขอการรักษาโรคของเราซึ่งอาจปดกั้นการสํ าแดงฤทธิ์
อํ านาจ

ไมไดขอ
ประการแรกและเปนพื้นฐานที่สุด คือ บางครั้งเราไมไดขอใหรักษา เราหนัไปหายาใหชวย

รักษาหรือไปหาเพื่อนใหปลอบโยน
“ทานทั้งหลายอยากได แตไมได ทานก็ฆากัน ทานโลภแตไมได ทานก็ทะเลาะและทํ า

สงครามกัน ทานไมมีเพราะทานไมไดขอ” ยากอบ 4:2
ไมไดขอโดยเฉพาะ
บางครัง้การอธิษฐานถูกปดกั้นเพราะวาไมไดเจาะจงลงไป
“ทานขอผิด…” ยากอบ 4:3
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เมื่อทานขอ “ผิด” ก็คือ คุณไมไดเจาะจงในคํ าอธิษฐาน  คุณไมไดยิงถูก “เปา”
ขอโดยมีเจตนาที่ผิด
บางครั้ง เราอธษิฐานโดยมีเจตนาที่ผิด
“ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวงัไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของทาน”

                                                          ยากอบ 4:3
บางคนตองการรับการรักษา แตไมตองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่บาป ทางโลกและแบบ       

ทีไ่มยอมจํ านน เขาตองการหายโรคเพื่อกลับไปทํ าตามใจตัวเองอีก
เราตองพิจารณาคํ าถามตอไปนี้ “อะไรคือแรงจูงใจที่ตองการหายโรค ? เพื่อที่คุณจะไดกลับ

ไปดํ าเนินชีวิตแบบมีตนเองเปนศูนยกลางใชไหม ? เพื่อที่คุณจะวิ่งไปมา ทํ า “งานที่ดี” แทนที่จะทํ าให       
เปาหมายพิเศษของพระเจาที่มีตอคุณสํ าเร็จลงได”

ขาดความเพียรพยายาม

บางครั้งเราไมไดเพียรพยายาม (ท ําตอไป) ในการอธิษฐานใหนานพอ เปาโลเองไดเทศนา
คร้ังแรกขณะที่ยังปวยอยู (กาลาเทีย 4:13-14) และตอมาก็ไดรับการรักษา

คํ าอธษิฐานไมมีผลทันทีอยางเห็นไดชัดในตัวเอปาโพรดิทัส ซึง่เกือบจะตาย (ฟลิปป 2:27) 
และโทรฟมัส ซึง่ถกูทิง้ไวขางหลังเพราะเขาปวย (2 ทโิมธี 4:20) แตในที่สุดทั้งคูก็หายปวย (สังเกตดูดวยวา
เปาโลยงัคงอธิษฐานเผื่อคนปวยตอไปแมวาในกรณีเหลานี้ไมมีการรักษาทันที)

บางคนคดิวาถาคุณขอมากกวาหนึ่งครั้งแสดงวา “ขาดความเชื่อ” พระเยซูไมไดสอนวาการ
อธษิฐานยํ้ าอีกนั้นแสดงความไมเชื่อหรือขาดความเชื่อ พระองคยังหนุนใจใหทํ าเชนนี้ดวย

ลูกา 11:1-13 สอนถงึความสํ าคัญของการขยั้นขะยอในการอธิษฐาน ในค ําอุปมาถึงเพื่อนที่
โชคราย (ขอ 5-8) และหญงิมายกับผูพิพากษา (ขอ 1-8)

ตัวอยางของดาเนียลก็หนุนใจใหพากเพียรอธิษฐาน พระเจาทรงไดยินคํ าอธิษฐานของเขา
ต้ังแตคร้ังแรกแลว แตซาตานปดกั้นทูตสวรรคไมใหสงคํ าตอบมา

อยาลมเลิกเสีย ถาการรักษาไมเกิดขึ้นในครั้งแรกที่คุณอธิษฐาน จงจํ าไววามี “การขอ หา
และเคาะ” ซึ่งเปนระดับตางๆของการอธิษฐาน บางครั้งคุณขอและไดรับคํ าตอบทันที บางครั้งคุณตอง     
แสวงหาและเคาะตอไปกอนที่จะไดรับคํ าตอบคํ าอธิษฐานอื่นๆ ผูพยากรณเอลีชา อธษิฐานครั้งหนึ่งใหไฟตก
ลงมาจากสวรรค แตเขาตองอธิษฐาน 7 คร้ังเพื่อใหฝนตก

จงพากเพียรอธิษฐานตอไปจนกวาคุณจะรูวาคํ าออนวอนของคุณ พระเจาไดยินแลว เมื่อ
คุณไดรับการยืนยันในวิญญาณของคุณแลว จงเริม่ตนสรรเสริญพระเจาแมวาคุณจะยังไมเห็นผลก็ตาม

- เยโฮซาฟทและชาวอิสราเอล “ส้ินสดุการอธิษฐาน” และเริ่มสรรเสริญพระเจาดวยเสียง
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อันดงักอนที่เขาจะเห็นคํ าตอบคํ าอธิษฐาน
- พระเยซทูรงขอบคุณพระเจาลวงหนาสํ าหรับการทํ าใหลาซารัลฟน
- เมือ่อับราฮัมมีความแนใจในพระสัญญาที่จะประทานบุตรชาย เขาไมไดอธิษฐานตอ

ไปเขาเชื่อและถวายเกียรติแดพระเจา

ความไมเชื่อฟงในขบวนการรักษาโรค

บางครัง้พระเจาใหคํ าสั่งพิเศษในขบวนการรักษาโรค ตัวอยางเชน ในสมัยผูพยากรณเอลี
ชาพระเจาตรัสแกนาหะมานใหไปชํ าระตัวในแมนํ้ าโคลน เพือ่รักษาโรค (2 พงศกษัตริย 5:1-14) บางครั้ง       
การเชื่อฟงอยางงาย ๆ กเ็พยีงพอระหวางคุณกับการอัศจรรยที่จะเกิดขึ้นได

การวเิคราะหดูพระกายของพระคริสตอยางไมถูกตอง

จงอาน 1 โครินธ 11:27-30 และเพื่อไดภูมิหลังเพิ่มเติมจงอาน ลูกา 22:2-20, มัทธิว 26:27-
29และมาระโก 14:22-25

ความออนแอและความเจ็บปวยอาจมาจากการที่เราไมไดวิเคราะหดูพระกายของพระ
คริสตอยางที่ควร “การจ ําแนกหรือวิเคราะห” หมายถึง “เรียนรูและเขาใจบางอยางโดยการตรวจสอบ สืบ
สวน      แยกแยะ”

เราอาจทํ าผิดพลาดในการ “วเิคราะห, จ ําแนก” พระกายของพระคริสต ใน 3 วธิีดวยกัน
1. ความหมายของพระโลหิตและพระกาย

เราทํ าผิดพลาดในการวิเคราะหเมื่อเราไมเขาใจความหมายของผลของนํ้ าองุนและ     
ขนมปงซึง่เปนสัญลักษณของพระโลหิตและพระกายของพระองค ส่ิงนีเ้กดิขึ้นเมื่อพระเยซูทรงประทานคํ า
สอนครั้งแรกในยอหน 6:66 และหลายคนหันกลับจากการติดตามพระองค    เขาไมเขาใจความหมายฝาย
วญิญาณวาพระองคกํ าลังสอนอะไร ?

ขณะที่หลายคนเขาใจถึงพระโลหิตวาเพื่อยกบาป แตเขามักไมเขาใจความหมายที่       
แทจริงของพระกาย พระกายก็เพื่อการรักษา ดังนั้นเราอาจรับประทานขนมปงและไดรับการรักษาได          
(ดู ยอหน  6:48-58  และลูกา 6:48-51)

2. ความแตกแยกในพระกาย
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บางครั้งเราผิดพลาดในการวิเคราะหพี่นองซึ่งเปนสวนของพระกายของพระคริสตและ
การแตกแยกก็เกิดขึ้นในคริสตจักร เรากนิและดื่มอยางไมสมควรถาเราไมวิเคราะห (เขาใจจริง ๆ) ความ
สัมพนัธของเรากับพี่นองชายหญิงในองคพระผูเปนเจา

เปาโลอธิบายใน 1 โครินธ 3:1-13 วา คริสเตยีนเนื้อหนังมีสวนรวมในการแตกแยกและ
ไมสามารถรับประทานเนื้อ (รางกาย) ของพระวจนะเพราะความเปนเนื้อหนังของเขา 

3. การรับประทานอยางไมสมควร
เรา “รับประทานอยางไมสมควร” เมื่อเราทํ าพิธีมหาสนิทดวยชีวิตที่ไมไดตรวจสอบ

ดูกอน ความออนแอและความเจ็บปวยก็เกิดขึ้น เปาโลจึงบอกใหตรวจดูตัวคุณเองในฝายวิญญาณและ
สํ านึกผิดเสียกอนทํ าพิธี

วญิญาณชั่วไมถูกไลออกไป

บางคนไมไดรับการรักษาเพราะวาความเจ็บปวยของเขาเปนงานของวิญญาณชั่วซึ่งตอง
ถูกขับไลออกไป เขาตองการยิ่งกวาคํ าอธิษฐานเพื่อรักษาโรค ในกรณีนี้ พระคมัภีรบันทึกวาศัตรูถูกขับออก
ไปเพื่อใหเกิดการรักษาโรคได

การละเมิดกฎธรรมชาติ

พระเจาพระองคเดียวนี้ที่ตรัสวา “เราเปนพระเจาที่รักษาโรคเจา” กไ็ดใหกฎธรรมชาติหลาย
ประการเกี่ยวกับสุขภาพและความสะอาดแกประชากรของพระองค บางคนไมไดรับการรักษาเพราะวาเขา
ละเมิดกฎธรรมชาติเหลานี้

ตัวอยางเชน บางคนอาจดื่มเหลาตอไปและสงสัยวาเหตุใดเขาจึงไมไดรับการรักษาจากโรค
ตับ เขาอาจสบูบุหร่ีตอไปและสงสัยวาเหตุใดพระเจาไมทรงรักษาโรคมะเร็งในปอดของเขา

เวลากํ าหนดที่ตองตาย

พระคัมภีรสอนวา มเีวลากํ าหนดที่คนตองตาย (ปญญาจารย 3:2 และ ฮิบรู 9:27) แมแต        
ผูพยากรณใหญเอลีชาซึ่งทํ าการอัศจรรยแหงการรักษาโรคและการปลดปลอยก็ได “ปวยดวยโรคที่ตอง           
ถงึตาย”     (2 พงศกษัตริย 13:14)

คุณจะเรียนรูวาจะจัดการอยางไรกับส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เมือ่คุณเรียนรูวาจะรับใชกับโรคที่
ตองถึงเวลาสิ้นสุด ซึง่เปนสวนของคํ าสั่งสอนในดานการรักษาโรคในบทที่ 18
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คํ าเตือนสุดทาย

เราเริม่ตนบทเรียนนี้ดวยคํ าถามหลายประการ
มส่ิีงตาง ๆ อะไรบางที่มีผลตอการรักษาโรค เหตใุดคนไมไดรับการรักษามากกวานี้ ?

เหตุใดบางคนไดรับการรักษาในขณะที่ผูอ่ืนไมไดรับ ? เหตุใดคริสเตียนตื้น ๆ และเปนฝายโลกบางครั้ง       
หายโรคขณะที่คนที่จริงใจและอุทิศตนไมหายโรค

ส่ิงตาง ๆ ที่คุณไดเรียนรูในบทเรียนนี้เปนเพียงปจจัยบางประการที่อาจมีผลตอการรักษา
โรคและการปลดปลอย อยางไรก็ตาม จงจํ าไววา

“ส่ิงลี้ลับทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตส่ิงที่ทรงสํ าแดงนั้นเปน
ของเราทัง้หลายและของลูกหลานของเราเปนนิตย เพือ่เราจะกระทํ าตามถวยคํ าทั้งสิ้นของกฎหมายนี้”

                                  เฉลยธรรมบัญญัติ  29:29
ความเชื่อตองการใหมีเพียงความเชื่อ ถาคุณมีคํ าตอบทั้งหมด คุณกไ็มตองการความเชื่อ

พระเจาเพียงแตขอใหคุณปฏิบัติตามความเชื่อในพระวจนะของพระองค ไมใชใหคุณใหคํ าตอบ
สรุปลงทาย ตอไปนีเ้ปนคํ ากลาวที่สํ าคัญเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ทีม่ผีลตอการรักษา ซึ่งผูรับใชที่

มีชื่อเสียง ซึง่รับใชมานานในการรักษาโรคและปลดปลอยกลาวไววา
“ขาพเจาจะเทศนาขาวประเสริฐทั้งหมด แมวาขาพเจาจะไมเคยเห็นผูใดไดรับความรอด

หรือหายโรคตราบเทาที่ขาพเจามีชีวิตอยู ขาพเจาตดัสินใจที่จะวางหลักขอเชื่อของขาพเจาบนพระวจนะที่ไม
เปลี่ยนแปลงของพระเจา ไมใชบนประสบการณ” เอฟ . เอฟ . บอสเวอรธ

ชื่อ…………………………………………..
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บททดสอบตนเอง บทที่ 17

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. จงอธิบายคํ าวา “ส่ิงตางๆ”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. จงกลาวถึงประเพณีตางๆของมนุษยที่มีผลตอการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. จงกลาวถึงสิ่งตางๆที่มีผลตอการรักษาโรค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 17
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1. “เพือ่พระมรรคาของพระองคจะเปนที่รูจักในแผนดินโลก ความรอดของพระองคจะเปนที่ทราบ
ทามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น”                สดุดี 67:2
2.   “ส่ิงตางๆ”  คือ ปจจยัที่กอใหเกิดผลที่ตางๆกันไป               หนา 188
3. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 190-199
4. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 199-206

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
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1. เมือ่คุณอธิษฐานตามแบบอยางที่พระเยซูทรงใหไว (เรียกวา “คํ าอธิษฐานขององคพระ
ผูเปนเจา” ประกอบดวยคํ าขอรองใหรักษาโรค

“ขาแตพระเจาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูสถิตในสวรรค” เมื่อคุณขอรองตอ “พระบิดา
ของเราทั้งหลาย” คุณกํ าลังขอบนพื้นฐานของพระนามที่มีความหมายทั้งหมดของพระองค ซึ่งรวมถึง      
“พระเจาผูทรงเปนแพทยผูประเสริฐ” ดวย

“ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ในสวรรคเปนอยางไรขอใหเปนอยางนั้น ใน     
แผนดินโลก” ในสวรรคไมมีความเจ็บปวยหรือความบาป เราตองทํ าพระประสงคของพระเจาบนโลกให
เหมอืนที่เปนในสวรรค ดังนัน้เราตองตอสูความเจ็บปวยเชนเดียวกับที่ตอสูกับบาป

“ขอโปรดประทานอาหารประจํ าวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้” พระเยซูตรัสวา
“ขนมปง (อาหาร) เปนของผูเชื่อ (ลูก ๆ ) การรกัษาโรคทางรางกายเปนสวนของอาหารของลูก ๆ ”
(มทัธิว 15:21-28)

“ขอโปรดยกโทษแกขาพระองคเหมือนดังขาพระองคยกโทษแกผูอ่ืน” ขอความนี้พูดถึง
การรักษาฝายวิญญาณ

“อยาน ําขาพระองคเขาไปในการทดลองแตขอใหพนจากซึ่งชั่วราย” ความเจ็บปวยควร
ถกูตอตานเชนเดียวกับตอตานการทดลอง

2. คุณไดเรียนรูวาพระเจาไมไดเปนแหลงของความยากลํ าบากแตพระองคทรงใชการยาก
ลํ าบากนี้ใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของพระองคได จงศกึษาตวัอยางตอไปนี้ซึ่งแสดงใหเห็นชัดถึงวิธีการของพระ
องค

-  โรคระบาดของอียิปต อพยพ 7-11
-  โรคเรื้อนของมิเรียม กันดารวิถี 12:10
-  ความเจ็บปวยของกษัตริยเยโฮรัม 2 พงศาวดาร 21:18
-  โรคเรื้อนของเกหะชี  2 พงศกษัตริย  5:27
-  ความตายของลูกดาวิด 2 ซามูเอล 12:18
-  ความตายของลูกเอลี 1 ซามูเอล 2:34
-  โยบทนทุกข หนังสือโยบ
-  โยเชฟโชครายโดยไมสมควร     ปฐมกาล  45:57
-  พระเยซูถูกตรึงกางเขน มาระโก 14:35-36 และโรม 5:6-12
-  เปาโลถูกขังคุก ฟลิปป 1:12, 19
-  หนามในเนื้อของเปาโล 2 โครินธ 12:7

3. จงเรยีนรูใหมากขึ้นเกี่ยวกับที่พระคัมภีรสอนถึงเรื่องความสมบูรณไมเจ็บไข
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- ขณะทีค่นตองการรักษาโรคเทานั้นแตพระเยซูทรงตองการจัดการกับคนที่สมบูรณ
พระองคตรัสแกคนงอยที่สระเบธไซดาวา “เจาอยากถูกทํ าใหสมบูรณหรือ ?” (ภาษาไทยใชวา “เจาอยาก
หายโรคหรือ ?”) (ยอหน 5:6)

- พระเยซูทรงรับใชตอผูที่ไมสมบูรณครบถวน คนที่อกหัก เจบ็ปวย ถูกกดขี่ คนที่
สบายดีไมตองการหมอ มทัธิว 9:12, มาระโก 2:17, ลูกา 5:31

- พระเยซูทรงเปนแหลงของความบริบูรณครบถวน : กจิการ 9:34, ยอหน 5:15
- คนทัง้หลายมากมายที่ไดแตะตองพระเยซูลวนไดรับการทํ าใหสมบูรณหมด

มทัธิว 9:21-22, 14:36,       มาระโก  5:28-34
-  พระเยซทูรงทํ าใหคนใชที่อยูบนเตียงใกลตายไดหายสมบูรณ  ลูกา 7:10
-  พระองคทํ าใหคนงอยหายดี ยอหน 5:9
-  โดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา สาวกท ําใหคนงอยหายดี  กิจการ 9:34
-  พระองคทํ าใหมือกลับคืนสูสภาพดี  มทัธิว 12:13, มาระโก 3:5, ลูกา 6:10
- พระองคทํ าใหคนหายสมบูรณจากโรคใดก็ตามที่เขาเปน ยอหน 5:6
- เขาถกูทํ าใหสมบูรณครบถวนทุกประการ ยอหน 7:23
- พระเยซทูรงใหเครดิตแกความเชื่อของคนวาเปนสวนสํ าคัญในการที่เขาถูกทํ าให

สมบูรณ “ความเชื่อของเจาทํ าใหหายดี”     มทัธิว 9:22, มาระโก 5:34, ลูกา 8:48-50,17:19
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