มิชชั่นลูเธอร์ แรนแห่ งประเทศไทย

จะอธิษฐานเผือ่ ผู้เจ็บป่ วยได้ อย่ างไร
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ตู้ ป.ณ. 11-1173 นานา กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 2490069-70
2

สารบัญ
หน้ าที่
บทที่ 1 การรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าคืออะไร ..................................................................................... 4
บทที่ 2 อะไรคือสาเหตุของความเจ็บป่ วย .......................................................................................................... 6
บทที่ 3 อะไรคือแหล่งที่มาแห่งการรักษา .......................................................................................................... 8
บทที่ 4 จะเตรี ยมคนอย่างไรเพื่อรับการรักษา .................................................................................................. 10
บทที่ 5 จะอธิ ษฐานโดยความเชื่อได้อย่างไร .................................................................................................... 12
บทที่ 6 จะดูแลผูป้ ่ วยในภาวะต่าง ๆ กันอย่างไร .............................................................................................. 14
บทที่ 7 จะอธิ ษฐานเผื่อการรักษาจิตใจได้อย่างไร............................................................................................ 16
บทที่ 8 จะตอบข้อสงสัยทัว่ ไปได้อย่างไร ........................................................................................................ 18
บทที่ 9 จะดารงชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ........................................................................................................ 20

3

บทที่ 1 การรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้ าคืออะไร
การรักษาโดยฤทธานุภาพนั้นมาจากพระเจ้า บ่อยครั้งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติดว้ ยวิธีการต่าง ๆ กัน
แต่ไม่ใช่วา่ การรักษาที่เหนื อธรรมชาติจะมาจากพระเจ้าทุกครั้ง ดังจะเห็นจากการนิยามคาต่อไปนี้

1.ความหมายของคา
1.1.“การรักษาโดยความเชื่อ” - การรักษาโดยวิธีการนี้ เน้น “ความเชื่อถือ” ของคนแสวงหาที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่พดู ถึงพระเจ้าเลย
1.2.“การรักษาโดยวิญญาณ”
- ความหมายของคานี้ค่อนข้างจะสับสนคลุมเครื อและบางครั้งเป็ น
อันตรายด้วยเพราะอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคนทรงเจ้าเข้าผี
1.3.“การรักษาโดยการอัศจรรย์” - คานี้เน้น “การอัศจรรย์” ซึ่ งคนมักจะเห็นว่าเป็ นเป้ าหมายของการ
รักษา
ในบทเรี ยนนี้ เราจะกล่าวถึงการรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้า ซึ่ งมีความหมายแตกต่างจาก
ความหมายข้างต้น การรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้า จะต้องมีความเชื่อในพระเจ้า บ่อยครั้งจะมี
ความหมายลึกไปถึงการอัศจรรย์ และฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย

2.ผลของการรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้ า
ส่ วนประกอบ 3 อย่างในการรักษา
ร่ างกาย

ผลของการรักษา
สุ ขภาพทางกาย เช่นรักษาร่ างกายให้หาย

จิตใจ

สุ ขภาพด้านจิตใจ เช่นความคิดดี อารมณ์มนั่ คง

จิตวิญญาณ

สุ ขภาพฝ่ ายจิตวิญญาณ เช่น พ้นจากผูกมัด มีความ
รัก การให้อภัย และการคืนดีกนั กับพระเจ้า

2.1.ส่ วนที่ได้รับการรักษาทั้งสามส่ วนนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ได้แยกออกจากกัน
ยกตัวอย่าง
มาระโก 2: 5-12 ความบาปและการเป็ นอัมพาตที่มาเกี่ยวพัน
ลูกา 7: 47-50 การรักษาอารมณ์ และวิญญาณจิตให้หายโดยการให้อภัยบาป
2.2.การรักษาให้หายนั้นไม่เพียงแต่ฝ่ายร่ างกาย แต่เป็ นส่ วนหนึ่งในการประกาศด้วย (ลูกา 9: 1-2) พระ
ประสงค์ของพระเจ้าคือ เพื่อให้เราได้ชีวติ อย่างครบบริ บูรณ์ (ยอห์น 10:10)
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การบ้ าน
ออกชื่อ 2 หรื อ 3 คนที่ท่านรู ้วา่ ต้องการการรักษา และให้พร้อมที่จะแบ่งปั นความต้องการเขาในกลุ่ม
ถ้าเป็ นไปได้
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บทที่ 2 อะไรคือสาเหตุของความเจ็บป่ วย
ในบทเรี ยนนี้ เราจะไม่พดู ถึงสาเหตุทางการแพทย์ของความเจ็บป่ วย แต่จะพูดถึงสาเหตุอีกระดับ
หนึ่ง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ตอบคาถามของคาว่า “อย่างไร” แต่พระคัมภีร์ตอบคาถามของคาว่า “ทาไม”

1.พระเจ้ าไม่ ได้ ทาให้ เกิดโรคหรือความเจ็บป่ วย
1.1.พระเยซูไม่ได้มองดูความเจ็บป่ วยว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
มัทธิว 4:23-24 ทรงรักษาทุกโรคและทุกอาการที่ผดิ ปกติ
ลูกา 4:40
ทรงรักษาทุกคน – ไม่เว้น
กิจการ 10:38 ทรงรักษาทุกคน
1.2.ความเจ็บป่ วยเป็ นการทาลายอาณาจักรของพระเจ้า เช่นเดียวกับความบาป
1.3.เป็ นการแน่นอนที่พระเจ้าจะทรงใช้ความเจ็บป่ วยเพื่อพระประสงค์ของพระองค์

2.สาเหตุของความเจ็บป่ วยตามทีพ่ ระเยซูทรงสอน
2.1.ความบาป

มาระโก 2:5
ยอห์น 5:14
โรม 1:24-27
2.2.พญามาร
มัทธิว 9:32-33
มาระโก.5:1-20
ลูกา 13:11,16
2.3.พระประสงค์ของพระเจ้า
ยอห์น 9:1-7
มีบางส่ วนที่เราไม่อาจเข้าใจได้ท้ งั หมด

คนเป็ นอัมพาต
คนเป็ นง่อย
ผิดศีลธรรมด้านประเวณี
คนใบ้ที่ผเี ข้า
คนสติไม่ดีที่ผเี ข้า สังเกตข้อ 15
วิญญาณชัว่ ที่ทาให้เกิดความผิดปกติ
ชายที่เกิดมาตาบอด

3.พระเยซูเสด็จมาเพือ่ ขจัดปัญหาของมนุษย์
3.1.ทรงรับความผิดบาปของโลก
3.2.ทรงทาลายกิจการของมาร
3.3.ทรงรักษาผูป้ ่ วยให้หายและขับผีออก

ยอห์น 1:29
1 ยอห์น 3:8
มาระโก 1:32-34
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การบ้ าน
นิสัยชอบทาผิดแบบไหนที่นาไปสู่ ความเจ็บปวด
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บทที่ 3 อะไรคือแหล่ งทีม่ าแห่ งการรักษา
พระเจ้าเป็ นแหล่งที่มาแห่งการรักษาที่แท้จริ ง กฎระเบียบของพระเจ้าทางานอยูใ่ นทุกสิ่ งที่พระองค์
ทรงสร้าง – วิทยาศาสตร์, การแพทย์, ฟิ สิ กส์ , สุ ขวิทยา, เคมี ฯลฯ ในการทรงสร้างของพระองค์ พระองค์ทรง
เป็ นผูว้ างระบบการรักษาไว้ดว้ ย

1.แหล่งทีแ่ ท้ จริงของการรักษานั้นคืออะไร จากพระเจ้ าหรือจากวิญญาณชั่ว
1.1.พระเจ้าทรงเป็ นผูร้ ักษา พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้าง และทรงเป็ นผูท้ าให้สมบูรณ์
สดุดี 103:3, 139:13-16
อพยพ 15:26, เยเรมีย ์ 30:17
1.2.มารพยายามที่จะเลียนแบบ และแย่งชิงอานาจของพระเจ้า
มารอ้างว่า สามารถรักษาให้หายได้เช่นกัน
1.2.1.วิธีการที่มารใช้คือผ่านคนทรง คนนัง่ ดูทางใน คนรักษาโดยอาศัยความเชื่อ และการอัศจรรย์
ต่าง ๆ หรื อใช้ไสยศาสตร์ ฯลฯ
1.2.2.มารทาการรักษาด้วยวิธีหลอกหลวง
วิวรณ์ 12:9

2.ลักษณะการรักษา – โดยวิธีเหนือธรรมชาติ หรือวิธีตามธรรมชาติ
2.1.การรักษาของพระเยซูเป็ นแบบเหนือธรรมชาติเสมอ
- ในคาตรัสสัง่ (แม้จะอยูห่ ่างไกลจากผูป้ ่ วย)
ลูกา 7:11-17
- ในการวางมือ
มาระโก 1:41
- ในการให้คาแนะนา (ทรงใช้ของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณ)
ยอห์น 4:7-30
- ใช้ในสิ่ งที่ไม่มีใครใช้ (ดิน, น้ าลาย,น้ ามัน)
มาระโก 6:13, ยอห์น 9:1-12
2.2.พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็ นผูร้ ักษา และมนุษย์เป็ นแค่เครื่ องมือในการรักษา
ขั้นตอนการรักษาอย่างธรรมชาติมาจากพระเจ้า
พระเจ้ามักจะทรงรักษาโดยวิธีธรรมชาติ เช่นทางการแพทย์
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3.สรุป แหล่งทีม่ าแห่ งการรักษา
แหล่งที่มา

วิญญาณชัว่

ลักษณะ

เหนือธรรมชาติ

วิธีการ

คริ สเตียนไม่ยอมรับ
เช่น คนทรง

พระเจ้า
ธรรมชาติ

เหนือธรรมชาติ

คริ สเตียนยอมรับ เป็ นความหวัง เช่นทาง
การแพทย์;อธิษฐานด้วยความเชื่อ

3.1.คริ สเตียนที่ตอ้ งการจะได้รับการรักษาต้องหลีกเลี่ยงวิธีการของวิญญาณชัว่ หรื อวิธีการที่หลอกลวง
3.2.ควรรับการรักษาด้วยวิธีการที่กาหนดใน 2 ช่องทางขวามือเสมอ

การบ้ าน
ให้ศึกษาการรักษาของพระเยซูในตัวอย่างต่อไปนี้
ก).การรักษาลูกสาวของไยรัส
มัทธิว 9:18-26
ข).คนตาบอด
มัทธิว 20:29-34
ค).คนหูหนวกและเป็ นใบ้
มาระโก 7:31-37
ท่านมีขอ้ สังเกตอะไรบ้าง
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บทที่ 4 จะเตรียมคนอย่ างไรเพือ่ รับการรักษา
1.ทาตามทีพ่ ระคัมภีร์กล่าวไว้
1.1.เชิญผูป้ กครองมา
1.2.ทูลขอเพื่อการอธิษฐาน

ยากอบ 5:14,15
ยากอบ 5:16

2.หันกลับจากบาปและมาร
2.1.กลับใจใหม่ สารภาพบาปทั้งหมด
2.2.ยกโทษ และคืนดีกบั ผูอ้ ื่น
2.3.ต่อต้านมาร
2.4.ประกาศเลิกเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ ท้ งั หมด

3.รับพระเยซูคริสต์ เป็ นเจ้ าของชีวติ และพระผู้ช่วยให้ รอด
4.หันมาหาพระเจ้ าด้ วยความเชื่อ
4.1.ทูลขอ
4.2.เชื่อ
4.3.เพียรพยายาม

ยากอบ 1:6
มัทธิว 9:27-29
ลูกา 11:5-9

5.สารวจจุดมุ่งหมายและท่ าที
5.1.ท่านเชื่อหรื อเปล่าว่าพระเจ้าสามารถรักษาท่านให้หายได้
5.2.ท่านยอมให้พระเจ้ากระทาตามวิถีทางของพระองค์หรื อไม่
5.3.ท่านให้พระเยซูเป็ นเจ้าชี วติ ของท่านในทุก ๆ แง่มุมของชีวติ ของท่านหรื อเปล่า
5.4.ท่านได้แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชี วติ ของท่านหรื อเปล่า
5.5.ท่านได้ทูลความต้องการของท่านทั้งหมดต่อพระเจ้าหรื อเปล่า
5.6.ท่านพร้อมหรื อยังที่จะรับทาทุกอย่างที่พระเจ้าประสงค์จะให้ท่านทา

6.ยึดคาสัญญาของพระเจ้ าไว้ ให้ มนั่
6.1.เรี ยนรู้ขอ้ พระธรรมเบื้องต้น เช่น สดุดี 103:1-5, เอเสเคียล 53:4-5,
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มัทธิว 8:16-17
6.2.ใช้คาพยานแบบง่าย ๆ

มาระโก 5:20

7.ฉวยโอกาสทุกเวลา
7.1. ในการนมัสการวันอาทิตย์
7.2. กลุ่มอธิ ษฐานตามบ้าน
7.3. การนมัสการเพื่อการรักษา

การบ้ าน
พูดกับใครสักคนหนึ่งที่ตอ้ งการการรักษาโดยการทรงนาของพระเจ้า
ก. แบ่งปั นข้อความต่าง ๆ ข้างต้นในบทเรี ยนนี้
ข. มีอะไรอื่นอีกบ้างไหมที่ท่านจะต้องทาเพื่อเตรี ยมการอธิษฐานเผือ่ เขา
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บทที่ 5 จะอธิษฐานโดยความเชื่อได้ อย่างไร
1. สั มภาษณ์
1.1. ขอให้คนนั้นแบ่งปั นปั ญหาของเขา
1.2. ถามคาถามที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่าง
เช่น ปั ญหาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในตอนแรก
มีปัญหานี้มานานเท่าไร
ได้ทาอะไรบ้างเกี่ยวกับปั ญหานี้
1.2. ขณะที่สัมภาษณ์อยูค่ อยฟังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อรับการทรงนา

2. การวินิจฉัย
2.1. กาหนดลักษณะของปั ญหา
2.2. มองให้เห็นถึงรากของปั ญหา - ความบาป
- พญามาร
2.3. มองให้เป็ นถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนทาให้เกิดปั ญหา

- อารมณ์
- สังคม
- ร่ างกาย

3. ตัดสิ นใจว่ าจะทาอย่างไร
3.1. ตัดสิ นใจว่าจะใช้คาอธิ ษฐานอะไร เช่น
- คาอธิษฐานสารภาพและกลับใจ
- คาอธิษฐานที่แสดงถึงการตัดขาด
- คาอธิ ษฐานเพื่อการช่วยให้รอดพ้น
- คาอธิษฐานเพื่อการรักษา
- คาอธิษฐานเพื่อการหนุนใจ
3.2. ตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไรดีกบั คนที่อยูใ่ นสภาวะนั้น ๆ

4. อธิษฐาน
4.1. ทูลเชิญพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้รักษา
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4.2. ขณะที่อธิ ษฐานให้ดูดว้ ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในคนนั้น
ถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถามว่าเขารู ้สึกอะไรหรื อเปล่า พูดเบา ๆ เพื่อไม่ให้ผอู ้ ื่นได้ยิน อธิษฐาน
ต่อไปถ้าจาเป็ น
4.3. อธิษฐานตามการทรงนาของพระวิญญาณ ให้แสดงความมีอานาจเหนื อวิญญาณชัว่
พูดโดยตรงไปที่อาการของเขาตามที่พระเจ้าจะทรงเผยให้รู้
รักษาในพระนามของพระเยซู

5. สอน
5.1. ขอบพระคุณและสรรเสริ ญพระเจ้า
5.2. ให้ขอ้ พระธรรมแก่เขา เช่น “จงไปเกิดและอย่าทาผิดอีก” ยอห์น 8:11
5.3. ให้คาแนะนาตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงโปรด

การบ้ าน
ทูลขอพระเจ้าที่จะสาแดงให้รู้ถึงบุคคลที่เจ็บป่ วยเพื่อเราจะอธิษฐานเผื่อ

13

บทที่ 6 จะดูแลผู้ป่วยในภาวะต่ าง ๆ กันอย่ างไร
1. การนัดแนะเพือ่ การเยีย่ มเยียน
1.1. ถ้าเป็ นไปได้ควรบอกผูป้ ่ วยให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไปเยีย่ มเขา
1.2. ถ้าเป็ นไปได้ให้ไปเป็ นคู่ ควรระมัดระวังในการไปเยีย่ มผูป้ ่ วยเพศตรงกันข้าม
1.3. เมื่ออธิษฐานเผื่อผูป้ ่ วยเด็ก พ่อหรื อแม่ควรจะอยูด่ ว้ ย

2. การไปเยีย่ มทีบ่ ้ าน
2.1. อธิษฐานขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยูก่ บั บ้านหลังนั้น ลูกา 10:5,6
2.2. พร้อมที่จะฟังว่าผูป้ ่ วยรู ้สึกอย่างไร
2.3. จงไวต่อความรู ้สึกของผูป้ ่ วยเมื่อพูดอยูต่ ่อหน้าเขา
2.4. จับมือผูป้ ่ วยไว้ถา้ ทาได้ เพราะการสัมผัสนั้นจะแสดงถึงความรัก
2.5. อธิษฐานเบา ๆ สาหรับผูป้ ่ วย พระเจ้าอาจจะสาแดงสิ่ งใหม่ ๆ ให้ท่านหรื อเขาได้รู้
2.6. พร้อมที่จะเจิมผูป้ ่ วยโดยน้ ามัน หรื อวางมือถ้าหากเห็นว่าสมควร ยากอบ 5:14
2.7. อธิษฐานเผื่อและดูแลครอบครัว และญาติของผูป้ ่ วย
2.8. พร้อมที่จะรับการทรงนาจากพระเจ้าว่าจะให้ใช้พระธรรมข้อใด

3. การไปเยีย่ มทีโ่ รงพยาบาล
3.1. ให้ไปเยีย่ มในเวลาที่ทางโรงพยาบาลกาหนดไว้
3.2. ถ้านอกเวลาที่ทางโรงพยาบาลให้เยีย่ มผูป้ ่ วยให้ขออนุ ญาตพยาบาลก่อน
3.3. อย่าเยีย่ มนาน ผูป้ ่ วยไม่อาจจดจ่อได้นาน
3.4. อธิษฐานออกเสี ยงให้ผปู้ ่ วย แม้วา่ เขาจะอยูใ่ นภาวะไม่รู้ตวั
3.5. ดาเนินตามข้อ 2.2 -2.6 ข้างต้นนี้
3.6. ถ้ามีโอกาสอธิษฐานเผือ่ ผูป้ ่ วยอื่น ๆ ด้วย

4. การเยีย่ มผู้ป่วยทีใ่ กล้จะเสี ยชีวติ
4.1. ประเมินปฏิกิริยาของผูป้ ่ วยเมื่อได้รู้วา่ ตัวเองกาลังจะสิ้ นใจ อาจเป็ นการปฏิเสธไม่ยอมรับรู ้ ต่อต้าน โกรธ
ต่อรอง หรื อหดหู่ใจ
4.2. ให้กาลังใจเขาแบ่งปั นความรักของพระเจ้ากับเขา
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4.3. สนับสนุนให้เขาเรี ยกหาพระเยซูเพื่อขอการอภัยบาป และการรักษา
4.4. พร้อมที่จะมอบเขาไว้กบั พระเจ้า และหนุ นใจให้เขามอบตัวเขาไว้ใน
พระหัตถ์ของพระเจ้า
กาลาเทีย 23:46
4.5. ถ้าเขาอยากจะพูดถึงความตายและการตาย ไม่ตอ้ งหลีกเลี่ยงแต่ให้เขาพูด
4.6. เพราะการที่ใครจะตายในพระคริ สต์ มิใช่เป็ นการจบสิ้ น แต่เป็ นการเข้าสู่ ชีวิตที่
สมบูรณ์กว่า
ฟี ลิปปี 1:21

5. การติดตามผล
5.1. กลับไปเยีย่ มอีกเพื่ออธิษฐาน ถ้าจาเป็ น
5.2. ช่วยเขาโดยการให้เทปเขาฟัง หนังสื อเขาอ่าน ฯลฯ
5.3. รายงานให้ศิษยาภิบาล หรื อ ผูน้ าที่รับผิดชอบให้รับรู้การเยีย่ มเยียนด้วย
5.4. แบ่งปั นเรื่ องราวสาหรับการอธิ ษฐานเผือ่ และสรรเสริ ญตามความเหมาะสม

การบ้ าน
อาทิตย์น้ ีพยายามอธิ ษฐานเผื่อผูป้ ่ วยซึ่ งอยูท่ ี่บา้ นหรื อในโรงพยาบาลแล้วรายงานให้รู้ผลที่เกิดขึ้น

15

บทที่ 7 จะอธิษฐานเผือ่ การรักษาจิตใจได้ อย่ างไร
1. ให้ เข้ าใจจุดมุ่งหมาย
การรักษาจิตใจหมายถึงการรักษาความเจ็บซ้ าที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่ งนาไปถึงปั ญหาต่าง ๆ บางทีเรี ยกกัน
ว่า “การรักษาความทรงจา” จุดประสงค์คือ จะต้องเข้าถึงต้นตอของปั ญหา และอธิษฐานขอพระเยซูให้รักษา ณ
จุดนั้น

2. หาสาเหตุ
1. การรักษาจิตใจนั้นอาจจาเป็ นเมื่อต้องจัดการกับความเจ็บซ้ าในอดีตซึ่ งเกิดจาก
- พ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เป็ นเด็ก
- ญาติเปรี ยบเทียบกับคนอื่นในทางไม่ดี
- ได้รับความทุกข์ยากจากผูม้ ีอานาจ
- แตกแยกจากเพศตรงข้าม
- ความทารุ ณที่ได้รับเมื่อเป็ นเด็ก
- เผชิญกับเหตุการณ์โหดเหี้ ยมที่ทาให้ช็อค

3. เสริมสร้ างความเชื่อในพระเยซู
3.1. พระเยซูทรงรักเรา และต้องการให้เราเป็ นคนที่ครบบริ บูรณ์
3.2. พระองค์สามารถจะรักษาจิตใจที่แตกสลายได้
3.3. พระองค์ทรงรู ้อดีตทั้งหมดของเรา

ลูกา 4:18, อิสยาห์ 61:1
สดุดี 34:18, 147:3
สดุดี 129:13-18

4. ให้ การรักษาด้ วยความมัน่ ใจ
4.1. ค้นหาความเจ็บปวดโดยการถาม การอธิ ษฐาน และด้วยถ้อยคาแห่งความรู ้
4.2. ขอให้ผทู้ ี่เจ็บปวดให้อภัยแก่คนที่ทาให้เขาเจ็บปวด
4.3. อธิษฐานขอพระเยซูเสด็จเข้ามารักษาความเจ็บปวด
4.4. อธิ ษฐานขอให้รักษาบาดแผลและริ้ วรอยต่าง ๆ ให้หมดสิ้ น และขอให้ความรักของพระเจ้าเข้ามา
แทนที่
4.5. การรักษาเช่นนี้จะทาได้ดีที่สุดในภาวะแวดล้อมที่สงบเงียบ
และด้วยความวางใจซึ่ งกันและกัน
ระหว่างผูข้ อการรักษาและผูอ้ ธิ ษฐาน
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5. อธิษฐานต่ อไปไม่ หยุดยั้ง
5.1. พระเจ้าสามารถทาให้นึกถึงความเจ็บปวดในอดีตเมื่อไหร่ กไ็ ด้ไม่วา่ จะเป็ นเวลากลางวันหรื อ
กลางคืน หนุนใจให้ผทู้ ี่เจ็บปวดดาเนินการตามข้อ 4.2-4.4 ข้างต้นนี้ ตราบใดที่ยงั นึกถึงความเจ็บปวดอยู่
5.2. เมื่อสามารถขจัดความเจ็บปวดไม่ได้ เรี ยกร้องความรักและชัยชนะของพระเจ้า แม้จะมีสิ่งที่มาเตือน
ความทรงจา
5.3. การรักษาจิตใจนั้นไม่ใช่การเจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ แต่เป็ นการขจัดสิ่ งที่กีดขวางการเจริ ญเติบโต
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บทที่ 8 จะตอบข้ อสงสั ยทั่วไปได้ อย่ างไร
1. จะหายจากอาการป่ วยทันทีหรือเปล่า
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

บางคนจะหายทันที บางคนไม่หาย ตัวอย่าง
มาระโก 1:31,32 8:22-25
บางครั้งสุ ขภาพทางกายจะต่อเนื่องถึงสุ ขภาพจิตวิญญาณ 3 ยอห์น 2
บางครั้งต้องใช้ความเพียร
สดุดี 11:5-10 18:1-8
อาการป่ วยที่เป็ นมานานและกินลึกจะต้องใช้การอธิ ษฐานต่อเนื่องกัน

2. จะใช้ ยาได้ หรือไม่
2.1.

2.2.
2.3.

พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งที่มาของการหายโรค และพระองค์ใช้วธิ ี การต่าง ๆ
1 ทิโมธี 5:23 ยอห์น 9:6
มาระโก 7:33, 8:23, 6:13
จะใช้ยารักษาได้ นอกจากว่าพระเจ้าจะทรงให้ใช้วธิ ี การอื่น
การใช้ยาจะไม่ทาให้ความหวังในความเชื่อลดน้อยลง

3. ความเจ็บป่ วยเกิดขึน้ เพราะความบาปเสมอไปหรือไม่
3.1.

บ่อยครั้งจะเกิดเพราะความบาป

3.2.

ไม่เกิดจากบาปเสมอไป

ยอห์น 5:14
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15,21
กิจการ10:38
ยอห์น 9:3

4. จะใช้ วธิ ีอธิษฐานโดยทีผ่ ู้ป่วยไม่ ได้ อยู่ทนี่ ้ันได้ หรือไม่
4.1.
4.2.

พระเยซูเคยอธิษฐานเพื่อผูป้ ่ วยที่ไม่ได้อยู่ ณ ที่น้ นั มัทธิ ว 15:21-28 ลูกา 7:7
บางครั้งการติดต่อโดยตรงจาเป็ นเพื่อค้นหาต้นตอของสาเหตุ และเพื่อให้กาลังใจ

5. จาเป็ นต้ องวางมือไหม
5.1.
5.2.
5.3.

พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนคนป่ วย
ลูกา 4:40
การวางมือมีคุณค่าในทางรักษา
มาระโก 16:18
แต่การอธิ ษฐานโดยไม่ได้วางมือก็ได้ผลในการรักษาเช่นกัน
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6. จะอธิษฐานเผือ่ ผู้ทไี่ ม่ ได้ เป็ นคริสเตียนได้ หรือไม่
6.1. พระเยซูทรงอธิษฐานเผือ่ ผูท้ ี่ไม่เชื่อเหมือนกัน
มาระโก 5:1-20
6.2. บ่อยครั้งที่ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนจะรับเชื่อภายหลังที่ได้รับการรักษาให้หายจากอาการป่ วย
โดยการอธิษฐาน

7. ถ้ าอธิษฐานแล้วไม่ เกิดผล
7.1.
7.2.

พระเจ้าทรงเป็ นผูร้ ักษาให้หายไม่ใช่คนที่อธิ ษฐาน
บางครั้งต้องอธิ ษฐานหลายครั้ง

การบ้ าน
อภิปรายคาถามอื่น ๆ ที่ท่านเคยประสบมา
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บทที่ 9 จะดารงชีวติ ทีส่ มบูรณ์ ได้ อย่ างไร
1. ความสมบูรณ์ ฝ่ายร่ างกาย
1.1. มีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ
ฟี ลิปปี 4:11-13
1.2. ให้รักษากฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับสุ ขภาพไว้ให้สมบูรณ์
เช่น ควบคุมอาหาร
ฟี ลิปปี 3:19
การออกกาลังกาย
1 ทิโมธี 4:8
การพักผ่อน
อพยพ 34:21
1.3. ควบคุมตนเอง
2 เปโตร 1:5,6
1.4. งดการแข่งขันกัน
1 เปโตร 5:6
1.5. มองด้วยความถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
มัทธิว 6:33

2. ใจทีด่ ีพร้ อม
2.1. จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2.2. อย่ากระวนกระวายด้วยเรื่ องใด ๆ
2.3. จงมีสันติสุข
2.4.จงคิดในแง่ดี

ฟี ลิปปี 4:4
มัทธิว 6:25-27, 1 เปโตร 5:7
ฟี ลิปปี 4:7, อิสยาห์ 26:3
ฟี ลิปปี 4:8

3. ความสมบูรณ์ ฝ่ายจิตวิญญาณ
3.1. รักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าไว้
3.2. ขจัดความรู ้สึกไม่พอใจและไม่ยอมให้อภัย
3.3. ยาเกรงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
3.4. จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
3.5. จงหยัง่ รากและก่อร่ างสร้างขึ้นในพระคริ สต์

ปัญญาจารย์ 12:13
เอเฟซัส 5:18
โคโลสี 2:6

การบ้ าน
ท่านควรจะขจัดอุปนิสัย ท่าที และการดาเนินชีวิต ฯลฯ อะไรบ้าง และควรจะมีอุปนิสัยท่าที และการ
ดาเนินชี วติ ฯลฯ อย่างไร เพื่อการมีชีวติ ที่สมบูรณ์
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