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บทที่ 1 หลักแห่ งการบาบัดโรคในพระคริสตธรรมคัมภีร์
มนุษย์มีองค์ประกอบจป็ นวัตถุและจป็ นวิญญาณและสภาพทั้งสองอย่างอองมนุษย์น้ ี แหละได้
ชารุ ดและจสี ยหายจมื่อมนุษย์ได้หลงทาบาป ร่ างกายอองมนุษย์จกิดวิกลวิกาล ต้องถูกทาลายจปื่ อยจน่าด้วย
พิษอองจชื้อโรคนานาชนิด ขิตวิญญาณก็จลวทรามลงจพราะความบาปจอ้าครอบงา ดังนั้นจราขึงพากันปลื้ม
ปี ติยนิ ดียงิ่ นักที่จราได้รับการบาบัดโรค กล่าวคือมีหนทางรักษาและจยียวยาให้โรคอองขิตวิญญาณและ
โรคอองร่ างกายกลับมีสภาพปกติดีจหมือนจดิม
องค์พระจยซูพระผูไ้ ถ่บาปทรงปรากฏท่ามกลางปวง
มนุษย์ ด้วยพระหัตถ์ที่ยนื่ ออก จพื่อโอบอุม้ ช่วยจหลือมนุษย์ยามทุกอ์และอัดสนพระองค์ทรงพลี พระองค์
จองจพื่อช่วยกูใ้ ห้มนุษย์พน้ บาปและพ้นขากความจข็บป่ วยทุกชนิด พระองค์ทรงพลีพระองค์จองจพื่อปลด
จปลึ้องบาปทั้งสิ้ น องค์พระวิญญาณจสด็ขจอ้ามาประทับในดวงขิตอองจรา และพระกายที่ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์อองพระองค์กลายจป็ นฤทธิ์ จดชในร่ างกายอองจรา
พระจยซูคริ สต์ทรงจริ่ มพระราชกิขอองพระองค์ในโลกนี้ โดยการรักษาโรคภัยไอ้จข็บแก่ผทู ้ ี่ใคร่
ให้พระองค์รักษา และพระจยซูทรงทาการงานอองพระองค์ให้สาจร็ ขโดยทรงพลีพระชนม์บนไม้กางจอน
จพื่อไถ่บาปอองมนุษย์ทวั่ โลก ครั้นแล้วพระองค์จสด็ขขากอุโมงค์ฝังพระศพอองพระองค์ กลับอึ้นไปสู่
สวรรค์ ก่อนจสด็ขกลับพระองค์ทรงกาชับสาวกให้ออกไป สั่งสอนพระกิตติคุณอองพระองค์ “ทัว่ โลก”
และทรงสัญญาไว้ดว้ ยว่า พระองค์ขะอยูก่ บั สาวกอองพระองค์ขน “กว่าขะสิ้ นโลก” อ้อความต่อไปนี้ จป็ น
พระดารัสอองพระจยซูคริ สต์ ตรัสสั่งบรรดาสาวกว่า “ท่านทั้งหลายขงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณ
แก่มนุษย์ทุกคนผูใ้ ดได้จชื่อและรับบัพติศมาแล้วผูน้ ้ นั ขะรอด แต่ผใู ้ ดไม่จชื่ อขะต้องถูกปรับโทษ ขะมีคน
จชื่อที่ไหน หมายสาคัญจหล่านี้ขะบังจกิดอึ้นที่นนั่ คือจอาขะอับผีออกโดยนามอองจรา...และจอาขะวางมือ
บนคนไอ้คนป่ วย แล้วคนจหล่านั้นขะหายโรค” (มาระโก 16:15-18)
หลักอ้อนี้คือ “ความจชื่อซึ่ งจมื่อก่อนได้ทรงโปรดประทานแก่สิทธชนไว้” จดี๋ยวนี้ได้กลายจป็ น
อะไรไปจสี ยแล้ว ทาไมหลักอ้อนี้ขึงหยุดสอนกันทัว่ ๆ ไป และมีนอ้ ยคนนาจอามาใช้? หลักความขริ งอ้อ
นี้สาบสู ญไป พร้อมกับชีวิตอองอัครสาวกครั้งกระโน้นหรื อ? จมื่อจปโตร จปาโล และยอห์น สิ้ นชีวติ แล้ว
หลักอ้อนี้ก็พลอยจลิกล้มไปด้วยหรื อ? จปล่าจลย แต่หลักอ้อนี้ได้ปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมาในคริ สตขักร อีกหลาย
ศตวรรษ แล้วค่อย ๆ ขางหายไปทีละจล็กละน้อย ในจมื่อคริ สตขักรทั้งหลายจดินคล้อยตามโลกียวิสัยออง
ชาวโลก ทั้งการประพฤติและการปฏิบตั ิอองคริ สจตียนได้จสื่ อมทรามลง ไม่จดินตามรอยพระบาทออง
พระจยซูคริ สต์ คริ สตขักรกลายจป็ นแต่แหล่งอองระจบียบประจพณี ศาสนาจท่านั้น และที่ร้ายที่สุดคือ
คริ สจตียนบังจกิดความไม่จชื่ อหรื อหมดความศรัทธาในพระจข้าอย่างแท้ขริ งจสี ย
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แต่จมื่อรื้ อฟื้ นหลักอันจก่าแก่ แล้วนาออกมาใช้ท้ งั จอามาปฏิบตั ิ พร้อมกับอุดขิตวิญญาณให้ลึกลง
ไปขนพบความศรัทธาอันจอ้มแอ็งตามจดิม ซึ่งทาให้จขริ ญรอยตามหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และจมื่อจรา
ยอมรับว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั มีฤทธิ์ จหมือนจดิม และองค์พระคริ สต์ก็ยงั ทรงพระชนม์อยูต่ ามจดิม
และจรายิง่ ชิดสนิทสนมกับองค์พระจยซูมากอึ้น และคอยท่าการจสด็ขกลับมาอองพระองค์ พระกิตติคุณ
ประจสริ ฐอันนี้ก็จริ่ มกูช้ ีวิตทั้งฝ่ ายขิตวิญญาณและร่ างกาย ให้มีสภาพดีอย่างจดิมจหมือนสมัยอัครสาวก
และคริ สตขักรก็ค่อย ๆ จริ่ มกลับมาสู่ สภาพจดิม ซึ่ งคริ สตขักรไม่ควรหลบไปขากสภาพนั้นจลย แต่ร่วม
ด้วยจหตุการณ์จหล่านี้ความไม่จชื่อก็ปรากฏออกมา ซึ่ งทาให้มีความขาจป็ นที่จราขะต้อง “อุตส่ าห์รักษา
ความจชื่อซึ่ งจมื่อก่อนได้ทรงโปรดประทานแก่สิทธชนไว้”
ทีแรกจราขะต้องแน่ใขว่า
จราใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์จป็ นรากฐานแห่งความศรัทธาอองจรา
หลักแห่งความจชื่ออองจรา ขะต้องวางรากอยูบ่ นพระวขนะอองพระจข้า และสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือ “การ
อธิษฐานด้วยความจชื่อ” ต้องแน่ใขอย่างจต็มที่วา่ รักษาโรคโดยความจชื่ อในพระจข้า จป็ นส่ วนหนึ่งออง
พระกิตติคุณและจป็ นหลักคาสอนอองพระคัมภีร์
1. พระสัญญาแรกอองพระจข้าว่า ขะบาบัดโรคภัยไอ้จข็บอองมนุษย์ปรากฏใน อพยพ 15: 25, 26
“พระองค์ได้ทรงตั้งอ้อปฏิบตั ิและอ้อบัญชาไว้และได้ทรงลองใขจอาในที่น้ นั พระองค์ตรัสว่า ถ้าจข้า
ทั้งหลายขะจชื่อฟังคาตรัสอองพระจยโฮวาห์พระจข้าอองจข้า ขะประพฤติในทางชอบต่อพระพักตร์ ออง
พระองค์ ขะจงียหูฟังพระบัญญัติและขะรักษาอ้อปฏิบตั ิอองพระองค์ทุกประการ โรคต่าง ๆ ซึ่งจราได้
บันดาลให้จกิดแก่ชาวอียปิ ต์น้ นั จราขะไม่ให้บงั จกิดแก่พวกจข้าจลย จพราะจราคือจยโฮวาห์ผรู้ ักษาจข้า”
พระสั ญญานีไ้ ด้ ประทานหลังจากทีช่ าวอิสราเอลข้ ามทะเลแดง เรารู้ ว่าเหตุการณ์ นีเ้ ป็ นแบบเล็ง
ถึงการไถ่ บาปของเรา และรู้ ว่าการเดินทางของชาวอิสราเอลในป่ านั้นเป็ นแบบเล็งถึงชีวิตของเราในโลกนี้
(ประเทศคะนาอันเปรียบเหมือนเมืองสวรรค์ ของชาวอิสราเอล) “จหตุการณ์จหล่านี้ได้บงั จกิดแก่จอาจป็ น
ตัวอย่างสาหรับผูอ้ ื่น และได้บนั ทึกแล้วจพื่อขะจตือนสติจราทั้งหลายผูอ้ ยูใ่ นปั ขขุบนั นี้ ผูซ้ ่ ึ งกาลังอยูใ่ นกาล
สุ ดปลายอองแผ่นดินโลก” (1 โคริ นธ์ 10:11) ฉะนั้นพระสัญญานี้ จป็ นพระสัญญาอองจราด้วย จพราะจรา
จป็ นผูท้ ี่พระจข้าทรงไถ่ไว้แล้ว และพระจข้าจสด็ขมาหาจรา อณะที่จรากาลังจริ่ มจดินทางโดยจชื่ อคาสัญญา
แห่งการบาบัดโรค พระองค์ทรงประกาศว่า อณะที่จราดาจนินอยูใ่ นทางบริ สุทธิ์ และจชื่อฟังพระจข้าด้วย
ความขงรักภักดี จราขะถูกกักกันไว้มิให้ถูกโรคภัยจบียดจบียน จพราะความจข็บป่ วยจป็ นผลอองชีวติ จก่าที่
ถูกพญามารผูกมัด ซึ่ งบัดนี้ จราหลุดจป็ นอิสระ พ้นขากพันธะอองผีพญามาร ความจข็บป่ วยจป็ นอองชาว
อายฆุปโต (ชาวโลกีย)์ แต่ไม่ใช่อองคนอองพระจข้า จมื่อจราหันกลับไปจดินตามอย่างชาวโลกียห์ รื อทา
ตามอย่างชาวอายฆุปโต จราก็ขะกลับไปสู่ ความจข็บไอ้ได้ทุกอ์ และรับภัยพิบตั ิต่าง ๆ นานา ตามจดิม มิใช่
จป็ นจพียงพระสัญญาจท่านั้น แต่จป็ น “อ้อปฏิบตั ิและอ้อบัญชา” และอ้อปฏิบตั ิอองพระจยซูในพระธรรม
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ยากอบ 8:14 ก็สอดคล้องกับอ้อบัญชาโบราณอองพระจข้า การบาบัดโรคโดยใช้พระนามอองพระองค์
จป็ นอองศักดิ์สิทธิ์ และจป็ นอ้อผูกพันจหมือนกับบทบัญญัติอื่น ตามที่ปรากฏในพระกิตติคุณ
2. สดุดี 105: 37 “พระองค์ได้ทรงนาพวกอองพระองค์ออกมา มีจงินทองติดมือมาด้วย และใน
ตระกูลอองพระองค์น้ นั ไม่มีคนกะปรกกะจปริ้ ยจลยสักคนจดียว” นี้ก็แสดงให้จห็นว่า พระสัญญาอองพระ
จข้านั้นสาจร็ ขจป็ นความขริ ง แม้วา่ ชนชาติอิสราจอลมิได้ปฏิบตั ิตามอ้อบังคับแห่งพันธสัญญานั้นครบถ้วน
ทุกอ้อก็ตาม แต่พระจข้าก็ทรงกระทาตามอ้อผูกพันครบตามพันธสัญญานั้นทุกประการ พระจข้าทรง
รักษาพระคาอองพระองค์จสมอ ตามทานองจดียวกัน แม้วา่ บางครั้งความศรัทธาอองจราขะลดน้อยลงไป
การจชื่อถ้อยฟังคาที่จราควรปฏิบตั ิพระจข้า จรามิได้ทาครบบริ บูรณ์ และทาให้จกิดการบกพร่ องจสี ยหาย แต่
ถึงกระนั้นพระจยซูจข้ายังทรงจป็ นประกันความแน่นอนอองจรา และถ้าหากว่าความจชื่ ออองจราได้อา้ งจอา
พระคุณโดยพระนาม อองพระจยซูจข้าแล้วไซร้ จราก็ขะจห็นว่าพระสัญญานั้นสาจร็ ขทุกประการ
3. ยากอบบทที่ 1 และ 2 จรื่ องราวอองโยบจป็ นบันทึกตามประวัติศาสตร์ ที่จก่าแก่ที่สุดจรื่ องหนึ่ง
หนังสื อโยบทาให้จราจห็นทัศนะและรู ้ขกั แหล่งกาจนิ ด หรื อต้นจหตุแห่งความจข็บป่ วยว่า มาขากไหนใน
กรณี น้ ี และในท้องจรื่ องก็บอกไว้ชดั จขนว่า พญามารจป็ นต้นจหตุแห่งความจข็บป่ วย และวิถีทางที่ขะบาบัด
ให้พน้ ขากความจข็บป่ วยครั้งนั้นก็จนื่ องขากการถ่อมตัว ออโยบจฉพาะพระพักตร์ พระจข้า และโยบได้รับ
พระมหากรุ ณาธิคุณ ขากพระจข้าที่ทรงบันดาลให้โยบหายป่ วยถ้าจรื่ องความจข็บป่ วยอองผูใ้ ดจคยปรากฏ
ให้จราจห็นชัดจขนก็จป็ นจรื่ องอองโยบชาวจมืองอูศ ในจรื่ องอองโยบจราขะพบว่าไม่มีแพทย์ ไม่มีมนุษย์คน
ใดขะช่วยจหลือได้จลย แต่โยบมองดูพระมหากรุ ณาธิ คุณขากพระจข้าจบื้องบนจท่านั้นที่ขะจป็ นผูบ้ าบัด และ
จมื่อโยบได้ยกจลิกสนใขกับตนจองว่าจป็ นผูม้ ีธรรมะธรรมโม และจลิกจข็บใขตนจอง ครั้นแล้วโยบยอม
ขานนตัวจอง โยบยอมรับอองพระราชทานขากพระจข้าด้วยความถ่อมตัวดังนั้นโยบขึงได้รับการบาบัด
โรค
4. สดุดี 103: 2, 3 “ขิตวิญญาณอองอ้าพจข้าจอ๋ ย ขงถวายการสรรจสริ ญแต่พระจยโฮวาห์และอย่า
ลืมบรรดาพระคุณอองพระองค์ ผูท้ รงโปรดยกความผิดทั้งหลายอองจข้า ผูท้ รงรักษาบรรดาโรคอองจข้า
ให้หาย” คาจพลงสดุดีอองดาวิดจป็ นบันทึก จหตุการณ์แห่ งความระทมทุกอ์หลายครั้งหลายหน แต่พระ
จข้าทรงจป็ นผูน้ าให้รอดพ้นขากอันตรายนานาประการ และพระจข้าองค์จดียวจท่านั้นที่ทรงขัดการให้หลุด
พ้นมาได้ มือมนุษย์ไม่สามารถขัดการหรื อจอื้อมจอ้าไปถึงจลย มนุษย์ขดั การอะไรไม่ได้จลย ดาวิดมองดู
พระจข้าบนสวรรค์ และออการอภัยโทษและการบาบัดโรคขากพระจข้าโดยตรง และในอณะจดียวกัน
ดาวิดจปล่งจสี ยงดังออกมาว่า “พระองค์ผทู ้ รงโปรดยกความผิดทั้งหมดอองจข้า ผูท้ รงรักษาบรรดาโรค
อองจข้าให้หาย” นี่จป็ นการบาบัดโรคหายจด็ดอาดและโรคทุกชนิ ด จช่นจดียวกับการยกความผิดบาป คา
พยานหลักฐานอองดาวิดยืนยันว่า ได้รับนิรโทษกรรมขากพระจข้าหมดสิ้ นแล้วขริ ง ๆ ดังถ้อยคาออง
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ดาวิดบันทึกไว้ดงั นี้ “ทิศตะวันตกไกลขากทิศตะวันออกมากจท่าใด พระองค์ได้ทรงถอนจอาการล่วง
ละจมิดอองพวกอ้าพจข้าให้ห่างไกลมากจท่านั้น” ในจรื่ องอองดาวิดกับจรื่ องอองโยบก็มีลกั ษณะจหมือนกัน
กล่าวคือความผิดบาปกับโรคร้ายจป็ นอองติดต่อจนื่ องกัน อย่างสนิทสนม และโรคบาปกับโรคออง
ร่ างกายขะต้องถูกรักษาให้หายร่ วมกัน
5. 2 จธสะโลนิกา 16: 12,13 “กษัตริ ยอ์ าซาก็ทรงประชวรที่พระบาทอาการหนักมาก แต่ในการ
ประชวรนั้นท่านมิได้แสวงหาพระจยโฮวาห์ หาแต่พวกแพทย์หลวง อาซาก็ล่วงลับไปตามจชื้อวงศ์ปู่ย่าตา
ยาย” กษัตริ ยอ์ าซาจสด็ขอึ้นจสวยราชสมบัติ จริ่ มด้วยการไว้วางใขพระจข้าอย่างจด็ดอาด ในจมื่อความ
ช่วยจหลือขากมนุษย์ไม่สามารถช่วยจหลืออะไรได้ และโดยการทรงไว้วางใขพระจข้าจช่นนั้น (14:9-12)
กษัตริ ยอ์ าซาทรงชัยชนะอย่างมหาศาลซึ่ งบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แต่หลังขากการชัยชนะครั้งนั้น
กษัตริ ยอ์ าซาได้หลงไป ท่านกลับไว้วางใขมนุษย์มากกว่าไว้วางใขพระจข้าอย่างแต่ก่อน ดังนั้นขึงต้อง
ประสบกับภัยพิบตั ิอย่างใหญ่หลวง (16:7,8) ท่านได้ทรงกระทาสัญญาพันธไมตรี กบั ประจทศซุจรี ย
ดังนั้นขึงอาดความช่วยจหลือขากพระจข้า ท่านได้ปฏิจสธการตักจตือนอองศาสดาพยากรณ์ แล้วก็จร่ งรี บถึง
ปลายทางแห่งความไว้วางใขฝ่ ายโลก ท่านได้ประชวร ความจข็บป่ วยซึ่ งจป็ นศัตรู ที่สาคัญยิง่ กว่าชาว
อายธิโอบ แต่น่าจสี ยดายแทนที่กษัตริ ยอ์ าซาขะทูลออความช่วยจหลือขากพระจข้า แต่กลับจรี ยกแพทย์
หลวงให้มารักษาโรค “ท่านมิได้แสวงหาพระจยโฮวาห์ หาแต่พวกแพทย์หลวง” น่าจศร้าใขที่จราต้องวาด
ภาพให้ชดั จช่นนี้ คือว่า “อาซาก็ล่วงลับไปตามจชื้อวงศ์ปู่ย่าตายาย”
6. อิสยาห์ 53: 4, 5 “ถึงอย่างนั้นก็ยงั จป็ นความจข็บปวดอองจราจองที่จอาผูน้ ้ นั รับแบกหาม...จอาถูก
พระจข้าโบยตีขึงมีความทุกอ์ จอาผูน้ ้ นั ถูกจข็บจป็ นบาดแผล...และถูกฟกซ้ า...ที่พวกจราหายจป็ นปกติได้ก็
จพราะรอยแผลจฆี่ยนอองจอาผูน้ ้ นั ”
อ้อนี้จป็ นศุภนิมิตดีอองการประกาศอ่าวประจสริ ฐนี่ จป็ นพระกิตติคุณแห่งคัมภีร์จดิม และจป็ น
จสมือนกระขกส่ องให้จราจห็นผูไ้ ถ่บาปซึ่ งขะจสด็ขมาในอนาคต
แน่นอนอ้อความในบทนี้บอกให้จรา
ทราบถึงพระสัญญาแห่งการบาบัดโรคอองจรา ในที่น้ ีได้อธิ บายไว้และย้าอย่างแอ็งแรงว่า โดยชีวติ และ
ความตายอององค์พระจยซูคริ สต์ พระองค์ทรงจป็ นผูบ้ าบัดความจข็บปวด และรักษาความป่ วยไอ้อองจรา
อย่างครบบริ บูรณ์ และโดยการดลใขอององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท่านมัทธิ วก็ยงั อ้างยืนยันตามคาออง
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์วา่ “บรรดาความทุกอ์ภยั ไอ้จข็บอองจราท่านได้ทรงรับจอาจอง” (มัทธิว 8:17) หรื อ
ขะพูดให้จอ้าใขง่าย ๆ อึ้นก็ควรแปลขากต้นฉบับจดิมว่าดังนี้ “แน่นอน พระองค์ได้ทรงยกจอาความ
จข็บป่ วยอองจราไปจสี ย และได้แบกจอาความจข็บปวดอองจราไปขนหมดสิ้ น”
ในอณะจดียวกัน กับที่พระจยซูทรงแบก ภาระบาปอองจรา พระองค์ทรงแบกหรื อยกจอาความ
จข็บป่ วยไปขากตัวจราด้วย ถูกแล้วแม้ความจข็บปวดใด ๆ พระจยซูก็ทรงรับจอาไปขนหมดสิ้ น และโดยพึ่ง
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พระองค์จราขึงได้พน้ ขากความป่ วยไอ้และความจข็บปวด ดังนั้น “ที่พวกจราหายจป็ นปกติได้กจ็ พราะรอย
แผลจฆี่ยนอองจอาผูน้ ้ นั ” นี่แหละจป็ นพระกิตติคุณที่จต็มไปด้วยสง่าราศีและน่าสรรจสริ ญ ให้จราสรรจสริ ญ
และออบพระคุณองค์พระผูร้ ับภาระแบกบาปแทนตัวจรา
ศาสดาพยากรณ์แห่งสมัยโบราณได้มองจห็นภาพจหตุการณ์ภายหน้าว่า องค์พระมาซี ฮาขะจสด็ข
มาไถ่บาปทุกอ์อองปวงประชาชนชาวโลก ขะทรงจป็ นแพทย์ผปู ้ ระจสริ ฐจสี ยก่อน แล้วภายหลังขากนั้น
พระกายอองพระองค์ขะต้องถูกแอวนไว้ที่ไม้กางจอนจป็ นจครื่ องพลีบาปอย่างใหญ่หลวง ผูป้ ระกาศอ่าว
ประจสริ ฐได้อธิ บายไว้วา่ “พระองค์ทรงจป็ นแพทย์ประจสริ ฐอยูถ่ ึงสามปี และครั้นแล้วพระองค์ตอ้ งทน
ทุกอ์ทรมานอย่างอับอายอยูถ่ ึงหกชัว่ โมงบนไม้กางจอน จพื่อกระทาหน้าที่จป็ นจสมือนแกะที่ใช้จป็ นจครื่ อง
สักการบูชา”
7. มัทธิว 8: 16, 17 “บรรดาคนจข็บป่ วยพระองค์ได้ทรงรักษาให้หาย คาอองอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์สาจร็ ขซึ่ งว่าบรรดาความทุกอ์ภยั ไอ้จข็บอองจราท่านได้ทรงรับจอาจอง”
การที่อา้ งพระคัมภีร์ออ้ นี้อ้ ึนมาก็จพื่อแสดงว่าจหตุไรพระจยซูขึงทรงรักษาโรคอองคนจข็บป่ วยทุก
คนทั้งนี้มิใช่จพราะพระจยซูทรงมีพระประสงค์ขะแก้ออ้ หาแก่ศตั รู อองพระองค์วา่ พระองค์ทรงจป็ นพระ
จข้า แต่พระองค์ทรงรักษาโรคภัยไอ้ป่วยให้แก่ประชาชน จพื่อคาอองศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณนั้นขะ
ได้สาจร็ ข ถ้าพระจยซูมิได้ทรงรักษาโรคภัยไอ้ป่วยแล้วไซร้ พระองค์ก็ขะไม่ปฎิบตั ิตามพระลักษณะอัน
แท้ขริ งอองพระองค์ และถ้าพระจยซูยงั ไม่ทาการรักษาโรคอยูจ่ รื่ อย ๆ ขนกระทัง่ สมัยปั ขขุบนั พระจยซูก็
ขะมิใช่ “พระจยซูคริ สต์ ทรงจป็ นอยูอ่ ย่างจดียวกัน ในจวลาวานนี้ และจวลาวันนี้ และสื บ ๆ ไปจป็ นนิข
กาล” การรักษาโรคนี้มิใช่จป็ นการที่ทาอึ้นชัว่ ครั้งชัว่ คราว แต่จป็ นการบาบัดติดต่อจรื่ อย ๆ ไป และไม่มี
อ้อยกจว้นจฉพาะรายนั้นหรื อรายนี้ แต่จป็ นการบาบัดได้ทวั่ โลก ทุกยุคทุกสมัยตลอดจวลา พระจยซูมิได้ไล่
คนป่ วยคนใดกลับไปโดยมิได้ทรงบาบัดจอา “บรรดาคนจข็บป่ วยพระองค์ได้ทรงรักษาให้หาย” “ผูใ้ ดได้
ถูกต้องแล้วก็หายโรคสิ้ นทุกคน” พระจยซูก็ยงั ทรงรักษาโรคอยูอ่ ย่างจดียวกันในสมัยนี้
นี่แหละจป็ นงานประขาชีวิตอองพระองค์ ซึ่ งพระจข้าไม่มีพระประสงค์ขะให้จราลืมว่า อณะที่
พระจยซูประทับอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ได้ทรงใช้จวลามากกว่าสามปี ในการรักษาโรคภัยไอ้ป่วย ด้วยฤทธิ์
อานาขและด้วยความรักอองพระองค์ ก่อนที่พระองค์ขะถูกตรึ งบนไม้กางจอน ฉะนั้นจป็ นความขาจป็ นที่
จราต้องมีองค์พระจยซูคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ จท่า ๆ กับพระคริ สต์ที่ถูกตรึ งบนไม้กางจอน แบบอย่างใน
พระธรรมจลวีนิติ มีท้ งั จครื่ องถวายธัญญาหารและจครื่ องถวายไถ่ความผิดบาปฉันใด ขิตใขอองมนุษย์ผู ้
ทนทุกอ์ทรมานต้องถูกจลี้ยงด้วยความรักอองพระองค์พระคริ สต์ต่อชาวกาลิลีและชาวจบธาจนียจท่า ๆ กับ
“พระจมษโปรด” บนไม้กางจอนฉันนั้น
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คงขะกินจวลาไม่ใช่จล็กน้อย ที่ขะสอบสวนจรื่ องราวแห่งฤทธิ์ จดชและพระคุณอองพระจยซูใน
การบาบัดโรค หรื อกล่าวว่าพระจยซูทรงรักษาคนโรคจรื้ อน คนง่อย คนตาบอด คนจป็ นอัมพาต คนอ่อน
กาลัง คนจป็ นไอ้ และทุก ๆ คนที่ตอ้ งการบาบัดโรคอย่างไร และมีบ่อยครั้งที่พระจยซูทรงอธิ บายว่า
ความจข็บป่ วยกับความบาปจกี่ยวอ้องกันอย่างไร
พระจยซูตรัสอภัยบาปให้แก่คนจข็บก่อนที่ขะทาการ
บาบัดโรค พระจยซูทรงมีพระประสงค์ให้แต่ละคน จอ้ามาถูกต้องหรื อติดต่อกับพระองค์จป็ นรายบุคคล
จพื่อให้มีความศรัทธาในพระองค์ พระจยซูตรัสสั่งให้คนป่ วยลุกอึ้นและม้วนที่นอนจดินกลับไปบ้าน และ
นอกขากนั้น ยังมีผรู ้ ับการบาบัดโรคโดยไม่ตอ้ งมีองค์พระจยซูประทับอยูด่ ว้ ยบางคนก็ได้รับการบาบัด
โรคในทันทีทนั ใด จช่นบ่าวอองนายร้อยและลูกชายอองอุนนาง และมีบ่อยครั้งที่พระจยซูตอ้ งต่อว่าผูท้ ี่
สงสัยว่า พระองค์ไม่ยนิ ดีที่ขะช่วยจหลือจอา พระองค์ทรงให้การรับผิดชอบในการทนทุกอ์อองผูใ้ ด ตก
อยูก่ บั ความไม่จชื่ออองผูน้ ้ นั
8. ยอห์น 14:12 “จราบอกท่านทั้งหลายตามขริ งว่าผูท้ ี่วางใขในจรา กิขการซึ่ งจรากระทานั้นจอาขะ
กระทาด้วยและจอาขะทาการใหญ่กว่านั้นอีก จพราะจราไปถึงพระบิดาอองจรา” คาว่า “ตามขริ ง” ก็แสดง
ให้จห็นว่าขาต้องจป็ นคาพูดที่แน่นอน ซึ่ งจป็ นอ้อที่อาขทาให้มนุษย์จกิดความสงสัย ไม่มีประโยชน์จลยที่
จราขะพยายามอธิ บายอ้อพระคัมภีร์อา้ งบนนี้วา่ หมายถึงคริ สตขักรหลังขากสมัยวันจพ็นจทคศจตที่พระ
วิญญาณให้จสด็ขมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยดลขิตดลใขให้สาวกจกิดฤทธิ์ อานาขใหญ่หลวงทาง
ขิตวิญญาณ ยิง่ กว่าองค์พระจยซูคริ สต์ได้กระทา และบางคนยังอธิ บายจลยไปอีกว่า การทาให้วญ
ิ ญาณ
อองคนกลับใขใหม่ ก็สาคัญยิง่ กว่าและจป็ นงานใหญ่กว่าการบาบัดให้หายโรคทางร่ างกาย จพราะพระ
จยซูตรัสว่า “กิขการซึ่ งจรากระทานั้นจอาขะกระทาด้วย” และ“จอาขะทาการใหญ่กว่านั้นอีก” อ้อนี้ก็
หมายความว่า สาวกอองพระจยซูขะทางานอย่างจดียวกับที่พระจยซูทรงกระทาและขะทางานใหญ่หลวง
ยิง่ กว่าพระจยซู จรารู ้วา่ สาวกอองพระจยซูได้ทางานชนิ ดจดียวกันกับที่พระจยซูทรงกระทา
แม้สมัยที่พระจยซูยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้
พระจยซูทรงใช้อคั รสาวกสิ บสองคนอองพระองค์
ออกไปและใช้จพิ่มจติมออกไปอีกจข็ดสิ บคน ซึ่ งจป็ นจสมือนตัวอย่างอองผูป้ กครองคริ สตขักร สาวก
จหล่านั้นมีอานาขจต็มบริ บูรณ์ที่ขะทาการรักษาโรคได้ดว้ ย และจมื่อขวนถึงจวลาที่พระจยซูขะต้องจสด็ข
ออกไปขากโลกนี้ พระจยซู ตรัสบัญชาจป็ นคาสั่งให้สาวกลงมือกระทาการจผยแพร่ พระกิตติคุณ จพื่อให้
ขิตใขอองคนหันกลับมาหาพระจข้า และให้สาวกมีฤทธิ์ อานาขรักษาโรคด้วย คาสั่งทั้งสองอย่างนี้จป็ น
คาสัง่ ที่จด็ดอาด ที่จราจอ้าใขผิดไม่ได้
9. มาระโก 16: 15-18 “...ทั้งหลายขงออกไปทัว่ โลกประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน ผูใ้ ด
ได้จชื่อและรับบัพติศมาแล้วผูน้ ้ นั ขะรอด แต่ผใู ้ ดไม่จชื่ อขะต้องปรับโทษ ขะมีคนจชื่อที่ไหนหมายสาคัญ
จหล่านี้ขะบังจกิดอึ้นที่นนั่ คือจอาขะอับผีออกโดยนามอองจรา จอาขะพูดภาษาแปลก ๆ จอาขะขับงูได้ ถ้า
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จอากินยาพิษอย่างใดขะไม่จป็ นอันตราย และจอาขะวางมือบนคนไอ้คนที่ป่วย แล้วคนจหล่านั้นขะหาย
โรค”
อ้อความอ้างบนนี้จป็ นคาสั่งอองพระจยซู ซึ่ งทรงกาชับสั่งสาวกอองพระองค์ให้ออกไปประกาศ
อ่าวประจสริ ฐ และพระองค์ทรงจน้นและย้าว่า พระองค์ขะอยูก่ บั จอาขนกว่าขะสิ้ นโลก และฤทธิ์ อานาข
อองพระองค์ขะประทับอยูก่ บั พวกจอา โดยไม่จปลี่ยนแปลงจป็ นการสาคัญที่จราขะสังจกตดูออ้ 17 คือว่า
“มีคนจชื่อที่ไหนหมายสาคัญขะจกิดอึ้นที่นนั่ ” จครื่ องหมายสาคัญขะจกิดอึ้นคู่กนั ไปกับความจชื่อ
และโดย “นิมิตและการอัศขรรย์” อย่างใหญ่หลวง สาวกอองพระจยซูขึงสถาปนาคริ สตขักรอึ้น
ในกรุ งจยรู ซาจล็ม กรุ งสะมาจรี ยและที่อื่น ๆ อีกขนสุ ดปลายแผ่นดินโลก ผูท้ ี่ไม่จชื่ อพระจข้าสมัยนี้ตอ้ งการ
รับพระกิตติคุณจท่า ๆ กับคนในสมัยอองอัครสาวกจหมือนกัน แม้ในสมัยอัครสาวก มิใช่แต่อคั รสาวก
จท่านั้นที่ทาการบาบัดโรค ฟี ลิปและสะจตฟาโนซึ่งมิใช่อคั รสาวก ก็มีฤทธิ์ จดชอองพระจข้าในการบาบัด
โรค จท่า ๆ กับจปโตรและยอห์นจหมือนกัน
ใน 1 โคริ นธ์ 12: 9-30 พูดถึง “ความสามารถรักษาคนป่ วย” อย่างกว้างอวางซึ่ งมีคนทาได้ทวั่ ๆ
ไปและจป็ นที่จอ้าใขกันในบรรดาคริ สตขักรทุก ๆ แห่งทัว่ โลก แต่จดี๋ยวนี้ยคุ อองอัครสาวกก็ขบลงแล้ว ถ้า
จราขะบาบัดโรคกันต่อไป ใครขะจป็ นผูท้ าตลอดไป และโดยคาสัง่ อองผูใ้ ด จพื่อขะช่วยบาบัดโรคให้แก่
คนอองพระจข้าที่กาลังทนทุกอ์ทรมาน ให้จราค้นดูต่อไปด้วยความสนใข
10. ยากอบ 5: 14, 15 “ในพวกท่านมีผใู ้ ดป่ วยหรื อ ก็ให้ผนู ้ ้ นั จชิญพวกผูป้ กครองในคริ สตขักรมา
อธิษฐานจพื่อจอา และชโลมทาจอาด้วยน้ ามันในพระนามอองพระองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า และการอธิ ษฐาน
ด้วยความจชื่อขะกระทาให้ผทู ้ ี่ป่วยนั้นรอด และองค์พระผูจ้ ป็ นจข้าขะทรงโปรดให้จอาหาย ถ้าจอาได้
กระทาผิด ความผิดนั้นก็ขะทรงโปรดยกจสี ย”
ให้จราสังจกตดูวา่ ใครจป็ นผูอ้ อกคาสั่งนี้ จป็ นคาสั่งอันชอบด้วยอาญาสิ ทธิ์ อองพระจข้า ที่ให้
ยากอบจป็ นผูส้ รุ ปอ้อตกลงอองที่ประชุมใหญ่ในกรุ งจยรู ซาจล็ม (กิขการ 15: 19) “ตามความจห็นออง
อ้าพจข้า...” อาขารย์จปาโลได้อา้ งว่ายากอบจป็ นหลักอองคริ สตขักร (กาลาจทีย 2:9)
แล้วให้จราพิขารณาดูให้ถี่ถว้ นในจรื่ องนี้ อีกทีหนึ่งว่า อานาขสาหรับการอธิ ษฐานบาบัดโรคต่าง
ๆ นั้นได้มอบไว้ให้จป็ นสิ ทธิ์ อองผูใ้ ด ต้องไม่ใช่จฉพาะอัครสาวกจป็ นแน่ ซึ่ งบัดนี้ก็ลม้ หายตายขากกันไป
หมดแล้ว หรื อไม่ใช่มอบอานาขไว้ให้แก่หญิงหรื อชาย ที่มีพระพรขากพระจข้าโดยจฉพาะ ซึ่ งคนขาพวกนี้
ก็มีขานวนน้อย และหาตัวได้ยาก แต่หน้าที่น้ ีได้มอบหมายให้แก่ผปู ้ กครองคริ สตขักร คือขะจป็ นบุคคลที่
ทุก ๆ คนในคริ สตขักรสามารถจอ้ามาออความช่วยจหลือได้สะดวก และจป็ นผูท้ ี่อยูก่ บั คริ สตขักรจสมอ ๆ
ขนกว่าขะสิ้ นยุคคริ สตขักร
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อีกประการหนึ่ง จราควรสังจกตดูวา่ จวลาที่ออกคาสั่งนี้จป็ นคาสั่งที่ออกในสมัยใด คาสั่งนี้ไม่ใช่
ออกมาในสมัยริ จริ่ มคริ สตขักรแน่นอน แต่จป็ นจวลาจกือบขะสิ้ นยุคอองขาพวกอัครสาวกอยูแ่ ล้ว และ
ไม่ใช่คาสั่งสาหรับจฉพาะคนในยุคนั้นจท่านั้น แต่จป็ นคาสั่งสาหรับคริ สจตียนยุคใหม่ และยุคต่อ ๆ มาใน
รุ่ นหลัง ๆ จพราะแน่นอนขดหมายอองอัครสาวกจหล่านี้ มิได้แพร่ หลายในยุคอองอัครสาวกจอง แต่มุ่ง
หมายไว้จพื่อขะสั่งสอนคริ สจตียนในยุคหลัง ๆ ต่อๆ มา “จพื่อขะจตือนสติจราทั้งหลายผูอ้ ยูใ่ นปั ขขุบนั นี้ ผู ้
ซึ่ งกาลังอยูใ่ นกาลสุ ดปลายอองแผ่นดินโลก”
อีกประการหนึ่ง ถ้าจราพินิขพิจคราะห์ดูคาสั่งนี้ ดี ๆ จราขะจห็นว่า “การอธิษฐานด้วยความจชื่อ”
“และชโลมทาอาด้วยน้ ามันใน พระนามอองพระองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า” อ้อนี้จราก็จห็นได้ชดั จขนว่า จอาไม่ได้
ใช้น้ ามันซึ่ งจป็ นยา จพราะผูท้ ี่ใช้น้ ามันไม่ใช่แพทย์แต่จป็ นผูป้ กครองคริ สตขักร และขะต้องจป็ นการจขิม
ชนิดจดียวกัน ที่ปรากฏในพระธรรมมาระโก 6:13 และที่อื่น ๆ ซึ่ งจกี่ยวอ้องกับการบาบัดโรค โดยอัคร
สาวกจองจป็ นผูก้ ระทา การชโลมหรื อจขิมด้วยน้ ามันจราทราบกันว่าจป็ นจครื่ องหมายแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แม้คริ สตขักรบางแห่ งสมัยนี้ ก็ยงั คงใช้การจขิมด้วยน้ ามันอยู่ ณ ปั ขขุบนั แต่น่าจสี ยดายที่มีนิกาย
หนึ่งสอนนอกลู่นอกทาง จปลี่ยนการใช้จขิมน้ ามันจป็ นการจขิมสาหรับคนตาย จครื่ องหมายจขิมน้ ามัน จป็ น
จครื่ องหมายอันสวยงามแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งจสด็ขมาสถิตอยูใ่ นจรา และประทานพระมหา
กาลังแก่จราให้จราสังจกตดูวา่

การนีเ้ ป็ นพระบัญชา
การบาบัดโรคมิใช่จป็ นจพียงสิ ทธิ พิจศษจท่านั้นแต่จป็ นสิ่ งที่พระจข้าทรงบัญชา และไม่มีคริ สจตียน
คนใดที่ละจลยคาบัญชานี้ขะปลอดภัย นี้จป็ นโครงการอองพระจข้า การปฎิบตั ิดว้ ยความจชื่อจช่นนี้จป็ นการ
กระทาที่สะดวกง่ายดาย จราต้องแสดงความจชื่อชนิดง่าย ๆ อย่างความจชื่ออองจด็ก ๆ แล้วพระจข้าก็ทรง
ขัดการตามคาสั่งอองพระองค์จอง
จราไม่ควรมองอ้ามความจข็บป่ วย อันสื บจนื่ องมาขากความผิดบาป ซึ่ งผูป้ ่ วยนั้นได้รับการตีสอน
ขากพระจข้า ผูป้ ่ วยนั้นต้องพิขารณาดูตนจอง สารภาพบาปและกลับใขจสี ยใหม่ และออการอภัยโทษขาก
พระจข้าจราแน่ใขได้วา่ จอาขะรับการอภัยบาป และขะได้รับการหายโรคพร้อมกันทั้งสองอย่าง ในพระ
นามอององค์พระผูจ้ ป็ นจข้า
11. 3 ยอห์นอ้อ 2 “ดูก่อนท่านที่รัก อ้าพจข้าอธิ ษฐาน ออให้ท่านได้จขริ ญสุ อสบายในทุกประการ
จหมือนอย่างขิตวิญญาณอองท่านขาจริ ญอยูน่ ้ นั ” ถ้าหากจราต้องการคาพยานอองผูอ้ ื่น ยอห์นซึ่งจป็ นอัคร
สาวกรุ่ นสุ ดท้าย และจป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด และรักใคร่ องค์พระจยซูคริ สต์มากที่สุด ท่านได้มอบคาอธิ ษฐาน
ที่อ่อนโยนไว้ สาหรับจราในยุคหลัง ๆ ซึ่ งจราขะรู ้ไว้ชดั จขนว่า พระจข้าทรงจอาใขใส่ ต่ออนามัยทางร่ างกาย
อองจราจท่า ๆ กับทรงจอาใขใส่ ต่อขิตวิญญาณอองจรา และจมื่อพระจข้าทรงอธิ ษฐานสาหรับจราจช่นนั้น จรา
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ไม่ตอ้ งจกรงที่ขะอ้างสิ ทธิ์ รับจอา อองพระราชทานนั้นมาจป็ นสมบัติอองจราจอง แต่จมื่อจรารับพระพรจช่นนี้
ออจราอย่าลืมว่า สุ อภาพอองจราขะจขริ ญยิง่ อึ้น ๆ จท่า ๆ กับขิตวิญญาณอองจราจขริ ญอึ้นจหมือนกัน
12. จอจฟซัส 5: 30 “จราทั้งหลายจป็ นอวัยวะแห่งพระกายอองพระองค์” ถ้อยคาจหล่านี้จป็ นจครื่ อง
แสดงและชี้แขงให้จราจห็นความสัมพันธ์ อองร่ างกายอองจรากับพระกาย ที่ฟ้ื นคืนพระชนม์อองพระจยซู
คริ สต์วา่ จกี่ยวอ้องสนิทสนมกันอย่างไร ซึ่ งได้ให้สิทธิ์ แก่จรา ที่ขะรับพลังงานแห่งชีวิต ที่สมบูรณ์ขาก
องค์พระจยซูคริ สต์ จอ้ามาไว้ในร่ างกายอองจราได้ พระจยซูคริ สต์ทรงพระราชทานพระชนม์อองพระองค์
จองแก่จราและนัน่ จป็ นการจพียงพอสาหรับจรา
13. โรม 8: 11 “ถ้าพระวิญญาณอองพระองค์ผทู ้ รงบันดาลให้พระจยซูจป็ นอึ้นมาขากความตาย
สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงบันดาลให้พระคริ สต์ จป็ นอึ้นมาขากความตายนั้นแล้ว ขะทรง
กระทาให้กายที่ตายแล้วอองท่านทั้งหลาย จป็ นอึ้นมาใหม่โดยจดชพระวิญญาณอองพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ น
ท่านทั้งหลาย” ความหมายอ้อนี้มิได้หมายถึง การฟื้ นอึ้นขากความตายในอนาคต จพราะจวลานั้นจราขะได้
ยินพระสุ รจสี ยงอองพระบุตรพระจข้าและไม่ใช่จสี ยงอองพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ชีวิตใหม่ที่อยูภ่ ายใน
ร่ างกายอองจราปั ขขุบนั นี้ จป็ นชีวติ แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงกระทา
ให้ “ร่ างกายที่ตอ้ งตาย” อองจรามีชีวติ ใหม่ โดยฤทธิ์ จดชอองพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ร่างกาย
ที่ผพุ งั อองจรานี้จกิดพลังใหม่ พลังใหม่น้ ีจกิดอึ้นแก่ จลือดและจนื้อ และการกระดูกอองจรา มิใช่จกิดแต่ขิต
วิญญาณอ้อนี้หมายว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทางานในร่ างกายอองจรา และคนที่สามารถรับฤทธิ์
อานาข อองพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ ีได้ ก็คือผูท้ ี่รู้ขกั องค์พระวิญญาณผูป้ ระทับอยูใ่ นตัวอองจรา องค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จป็ นผูบ้ ริ หารหรื อทรงกระทาการอิทธิ ฤทธิ์ ทุกชนิด ซึ่ งพระจยซูทรงกระทาในสมัยจมื่อ
พระจยซูยงั ทรงประทับอยูใ่ นโลกนี้ (มัทธิ ว 12:28) และถ้าจรามีองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์จดียวกันนั้น
ในตัวอองจราจอง จราก็สามารถรับการอิทธิ ฤทธิ์ อย่างจดียวกัน
14. 2 โคริ นธ์ 4: 10, 11 “จรารับการหวุดหวิดต่อความตายอย่างพระจยซูอยูจ่ สมอ จพื่อชีวติ ออง
พระจยซูขะได้ปรากฏในตัวจราด้วย จหตุวา่ พวกจราที่มีชีวติ อยูน่ ้ นั ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายจสมอ จพราะ
จห็นแก่พระจยซูจพื่อชีวิตอองพระจยซูขะได้ปรากฏ ในจนื้ อหนังอองจราซึ่ งต้องตายนั้น”
อ้อความอ้างบนนั้น จป็ นประสบการณ์อองจปาโลซึ่ งต้องจผชิ ญกับอันตรายอยูจ่ สมอจนืองนิ ตย์
ร่ างกายก็ไม่แอ็งแรง และต้องทนทุกอ์ทรมานนานาประการ บางครั้งอาขได้รับการอ่มจหง และถูกทาร้าย
ขนร่ างกายต้องบอบช้ าจข็บป่ วย จป็ นการขาจป็ นจหลือจกิน ที่ขะต้องได้รับฤทธิ์ อานาขและชีวติ ใหม่ ขาก
องค์พระจยซูคริ สต์ ซึ่งสาแดงปรากฏออกมาจสมอ ๆ โดยผ่านทางร่ างกายที่บอบช้ าอองจปาโล จหตุการณ์
อัศขรรย์จช่นนั้นจกิดอึ้น ก็จพื่อจห็นแก่คริ สจตียนอื่น ๆ ที่ทนทุกอ์ขะได้จห็นจป็ นแบบอย่าง ชีวติ อองพระ
จยซูคริ สต์จป็ นอิทธิ ฤทธิ์ ที่มหัศขรรย์อยูจ่ นื องนิ ตย์ กล่าวคือฤทธิ์ อานาขนั้น สามารถหยิบยืน่ ให้แก่คนทัว่ ๆ
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ไปที่มีความจชื่อได้จสมอ และจป็ นอนุสรณ์แห่งพระสัญญาอองพระองค์ สาหรับคนยุคหลัง ๆ ที่จข็บป่ วย
ทนทุกอ์ทรมาน ขะได้รับบาบัดจช่นจดียวกัน “พระกรุ ณาคุณอองจรามีพอสาหรับจข้าแล้ว” ชีวติ ปั ขขุบนั นี้
พระองค์ตรัสว่า “ยังขาจริ ญอึ้นใหม่ทุกวัน ๆ” (อ้อ 16) การที่จราขะได้รับการบาบัดโรค ขากองค์พระจยซู
คริ สต์อ้ ึนอยูก่ บั การที่จราอาศัยอยูใ่ นองค์พระจยซูคริ สต์ และฤทธิ์ จดชอองพระคริ สต์น้ ี ก็จหมือนกับออง
ประทานชนิดอื่น ๆ รับจพิ่มจติมอยูจ่ รื่ อย ๆ ทุก ๆ วัน
15. ประการสุ ดท้าย พระสุ รจสี ยงนี้ได้ตรัสมาแล้วตั้งสิ บแปดศตวรรษ ฉะนั้นให้จราน้อมใขลง
ฟังพระสุ รจสี ยงอองพระจข้ามีดงั นี้ “พระจยซูคริ สต์ทรงจป็ นอยูอ่ ย่างจดียวกัน ในจวลาวานนี้ และจวลาวันนี้
และสื บ ๆ ไปจป็ นนิขกาล” (ฮีบรู 13:8) และนี่จป็ นแต่จสี ยงสะท้อนอองพระจยซูคริ สต์ ซึ่ งตรัสแก่สาวก
ทั้งหลายก่อนจสด็ขกลับไปสวรรค์วา่ “ดูจถิด จราอยูก่ บั ท่านทั้งหลายจสมอไปจป็ นนิขกว่าขะสิ้ นโลก” พระ
จยซูมิได้ตรัสว่า “จราขะอยู”่ แต่ตรัสว่า “จราอยู”่ พระจยซู ยงั ทรงจป็ นอยูใ่ นปั ขขุบนั กับจราจสมอ โดยไม่
จปลี่ยนแปลง พระจยซูมิได้ทรงจสด็ขไปห่างขากจรา พระจยซูยงั ทรงรักจรา ยังทรงอยูใ่ กล้ชิดกับจรา และยัง
ทรงพระราชทานฤทธิ์ อานาขที่ขะบาบัดโรค และยังมีฤทธิ์อานาขที่ขะช่วยให้คนพ้นบาป ยังทรงประทาน
อยูอ่ ย่างสม่าจสมอ และประทานให้แก่จราจปล่า ๆ โดยไม่ได้คิดมูลค่าใด ๆ จลย และยังคงทรงกระทา
หน้าที่อองพระองค์อยูจ่ รื่ อย ๆ โดยมิได้จปลี่ยนแปลงจลยขนกว่าขะสิ้ นโลก ดังนั้น “พระจยซูคริ สต์ทรง
จป็ นอยูอ่ ย่างจดียวกัน ในจวลาวานนี้ และจวลาวันนี้ และสื บ ๆ ไปจป็ นนิขกาล”
จราได้ติดตามพระวขนะอองพระจข้า มาตั้งแต่สมัยอพยพ ขนถึงสมัยยอห์นอัครสาวกถูกจนรจทศ
ปล่อยไว้บนจกาะปั ตโม จราได้จห็นขริ งแล้วว่า พระจข้าได้ทรงพระราชทานอ้อปฏิบตั ิให้แก่พลไพล่ออง
พระองค์ ในการบาบัดโรคพยาธิ นานาประการ ตั้งแต่วาระจอาจริ่ มออกจดินทาง และจรายังจห็นแบบอย่าง
จป็ นอุทาหรณ์ในจรื่ องอองโยบอีกด้วยว่า คนในสมัยดึกดาบรรพ์โน้น ต้องจข็บป่ วยและทนทุกอ์ทรมาน
อย่างไรและได้หายโรคอย่างไร จรื่ องอองดาวิด และจรื่ องจศร้าอองกษัตริ ยอ์ าซา และจราได้จห็นนิมิตออง
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ ได้พยากรณ์ถึงองค์พระผูบ้ าบัดโรคขะจสด็ขมา และจราได้จห็นภาพจรื่ องราวออง
พระบุตรพระจข้า จสด็ขมารักษาโรคภัยไอ้ป่วยแก่ประชาชน สมัยจมื่อจกือบประมาณสองพันปี มาแล้ว
และจรายังได้ยนิ พระสุ รจสี ยงอองพระจยซู ตรัสแก่บรรดาสาวกอองพระองค์ ซึ่ งกาลังร้องไห้ในวันที่พระ
จยซูกาลังขะจสด็ขไปขากโลกนี้วา่ พระองค์มิได้ไปห่างไกลขากพวกจอาจลย แต่พระองค์ยงั ทรงประทับ
อยูก่ บั จอาอย่างใกล้ชิดกว่าจดิมโดยไม่จปลี่ยนแปลง และจรายังจห็นองค์พระจยซู ทรงถ่ายจทอิทธิ ฤทธิ์ ออง
พระองค์ให้ตกถึงมืออองบรรดาสาวกจหล่านั้น และจรายังจห็นว่าอิทธิ ฤทธิ์ ในการบาบัดโรค ด้วยฤทธิ์ จดช
อองพระจข้านั้น ยังจป็ นมรดกตกทอดมาถึงมือคริ สตขักรอองพระจข้า ในสมัยปั ขขุบนั นี้ ดว้ ย และยังคงขะ
มีอยูต่ ่อไปขนสิ้ นอายุอยั อองโลกนี้ และบัดนี้จราขะถามปั ญหาอะไรต่อไปอีกจล่า? ขะทาอะไรต่อไป
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นอกขากจชื่ อจท่านั้น ขงชื่นชมยินดี ขงรับพระพร และประกาศโฆษณาอ่าวความรอดนี้ แก่คนป่ วยและ
แก่ชาวโลกที่กาลังขมอยูใ่ นอบายภูมิ
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บทที่ 2 หลักแห่ งการบาบัดโรคด้ วยฤทธิ์อานาจของพระเจ้ า
คาสอนในพระคัมภีร์จกี่ยวกับการบาบัดโรค มีหลักสาคัญที่จราขาจป็ นต้องจอ้าใขให้ถูกต้อง จมื่อ
จรารู ้ขริ งจห็นแข้งในหลักนี้แล้ว ขะช่วยให้จราจกิดความจชื่ อ ซึ่ งประกอบด้วยปั ญญา หลักนี้คือ
1. ต้นจหตุอองโรคและความทุกอ์ทรมาน จกิดอึ้นครั้งแรกจมื่อมนุษย์ได้หลงทาผิดทาบาป ตั้งแต่
ปฐมกาล การที่มนุษย์มีความจข็บป่ วยนั้น จป็ นผลแห่งความบาปโดยตรงไม่มีผใู ้ ดสงสัยได้ จราได้ทราบ
กันชัดจขนแล้วว่า ผลอองความบาปนั้นคือความตายและทุกคนที่จป็ นคนบาปขะต้องตายทุกคน
ความจข็บป่ วยจป็ นผลออง การถูกแช่งสาปชนิดหนึ่ง ซึ่ งบันทึกไว้ในหนังสื อพระบัญญัติออง
พระจข้าและพระจข้าทรงใช้ความจข็บป่ วยนั้น ลงโทษต่อพวกอิสราจอล จพราะความผิดบาปอองจอา อีก
ประการหนึ่ง ความจข็บป่ วยนั้น จกี่ยวอ้องอย่างใกล้ชิดกับการกระทาอองพญามารในจรื่ องอองโยบจรา
จห็นได้ชดั จขนว่า พญามารได้ใช้ความจข็บป่ วยจป็ นจครื่ องมือทรมานร่ างกายอองโยบ และพระจข้าทรง
อนุญาตให้พญามารใช้จครื่ องมือนั้นชัว่ ระยะหนึ่ง พญามารจคยผูกมัดหญิงคนหนึ่งให้จป็ นง่อยมาถึงสิ บ
แปดปี และจป็ นอิทธิพลอองผีพญามาร ที่ยดึ และทาร้ายร่ างกายและขิตวิญญาณอองมนุษย์ ซึ่ งพระจยซู
ทรงขาจป็ นต้องแก้จครื่ องผูกมัดอองพญามาร จพื่อให้คนพ้นอิทธิ พลอองมัน ถ้าความจข็บป่ วยจป็ นผลออง
มาร จราขาจป็ นขะต้องจผชิ ญกับอานาขอองมาร ด้วยอานาขที่สูงและมีฤทธิ์ จดชยิง่ กว่าอานาขอองมาร
อีกประการหนึ่ง ถ้าจราจชื่ อว่าความจข็บป่ วย จป็ นการจฆี่ยนตีสงั่ สอนอองพระจข้า ก็ตอ้ งรักษาโรค
ทางวิญญาณนี้ โดยพระวิญญาณ จป็ นการไร้ประโยชน์จพียงไร ในการที่มนุษย์ขะปล้ าสู ้กบั ไม้จรี ยวออง
พระจข้า มีทางจดียวจท่านั้นที่ขะปั ดจป่ าการจฆี่ยนตีอองพระจข้า โดยการยอมขานนต่อพระองค์ ด้วยการ
กลับใขรับสารภาพบาปต่อพระองค์ แล้วยอมทาตามพระทัยอองพระจข้า และรับการอภัยบาป โดยการ
ถ่อมตัวและจชื่อในพระนามอองพระจยซูคริ สต์ แล้วจราก็ขะได้รับการบรรจทาและหายโรค ดังนั้นจราขะ
มองดูโรคร้ายในแง่ไหนก็ตาม จราก็ยงิ่ พบพยานหลักฐานว่าการบาบัดโรคนั้นมาขากพระจข้าองค์จดียว
จท่านั้น และขากพระกิตติคุณแห่งการไถ่บาป
2. ถ้าโรคต่าง ๆ จป็ นผลอองการทาบาปดั้งจดิมจราอาขหวังได้วา่ พระจข้าได้ทรงขัดการจตรี ยม
หนทางที่ขะแก้ไอ พร้อมกับการไถ่บาป ตามธรรมดา ถ้าจราหาวิธีบาบัดโรคในยุคพระกิตติคุณซึ่งมีการ
จทศนาประกาศอ่าวประจสริ ฐแห่งพระจยซูคริ สต์แล้วจราก็ไม่ผดิ หวัง หลักใหญ่แห่งการคุม้ ครองรักษา
อองพระจข้าและพระคุณอองพระจข้า ทั้งฝ่ ายร่ างกายและขิตวิญญาณอองพลไพร่ อองพระองค์ ปรากฏอยู่
ตลอดจล่มในพระคัมภีร์จดิม การขัดจตรี ยมจป็ นพิจศษจพื่อบาบัดโรค ด้วยอานาขอองพระจข้านั้น ปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติและคาสัง่ อองโมจสส และภาพตามถ้อยคาอองศาสดาพยากรณ์ ได้บอกจราล่วงหน้าว่า ขะมี
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พระผูไ้ ถ่บาปจสด็ขมาสู่ โลกในอนาคต พระผูไ้ ถ่บาปนี้ทรงจป็ นแพทย์ผปู ้ ระจสริ ฐ จป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ ู ้
ยิง่ ใหญ่ และทรงจป็ นพระผูไ้ ถ่บาป ซึ่ งประกอบด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างล้นจหลือ
การบาบัดโรคอองอะบีจมจล็ค มิระยาม โยบนามาน และฮิศคียา การรักษาโรคจรื้ อนให้หาย การ
รักษาชนชาติอิสราจอลให้หายขากพิษงู โดยมองดูรูปงูทองจหลือง การตั้งอ้อบัญชาที่ตาบลมารา และการ
กล่าวคาอวยพร และการแช่งสาปที่ภูจอาอีบาล และฆะรี ซิม การจตือนอย่างน่ากลัวต่อกษัตริ ยอ์ าซา บท
จพลงสดุดีบทที่ 103 และอิสยาห์บทที่ 53 จรื่ องราวต่าง ๆ ที่อา้ งมานี้ ก็ทาให้จราจห็นชัดจขนว่า พระคัมภีร์
จดิมได้อธิ บายไว้อย่างแข่มแข้งว่า การที่พระจข้าทรงขัดการบาบัดโรคต่าง ๆ จป็ นตามพระประสงค์และ
จป็ นโดยพะราชอานาขอองพระจข้า
3. พระราชกิขวัตรที่พระจยซูคริ สต์ทรงปฏิบตั ิทาให้จราจอ้าใขถึงหลักการใหญ่ อองการบาบัดโรค
ด้วยฤทธิ์ จดชอองพระจข้าว่า ต้องจป็ นพระประสงค์อองพระจข้าแน่นอน พระชีวปิ ระวัติอองพระองค์ใน
โลกนี้ สาแดงให้จราจห็นชัดจขนทีจดียวว่า ศาสนาคริ สจตียนควรขะจป็ นอย่างไร ขากพระดารัสและการ
กระทาอองพระจยซู จราก็รู้แผนการอันสมบูรณ์อองการไถ่บาปได้แน่นอน และพระชี วประวัติอองพระ
จยซูจป็ นพยานจกี่ยวกับการบาบัดโรคอย่างไร พระจยซูจสด็ขไปตามบ้านตามจมืองต่าง ๆ จพื่อทรงบาบัด
โรคพยาธิ อองประชาชน พระจยซูทรงรักษาโรคให้คนทุกคน ที่มาออความช่วยจหลือ และการที่พระจยซู
ทรงกระทาจช่นนั้น ก็จพื่อทาให้คาพยากรณ์สาจร็ ขที่วา่ “บรรดาความทุกอ์ภยั ไอ้จข็บอองจรา ท่านได้ทรง
รับจอาจอง”
จมื่อจรารู ้วา่ การรักษาโรคอองพระจยซู ไม่ใช่การรักษาจพียงไม่กี่คน แต่จป็ นส่ วนใหญ่แห่งพระ
ราชกิขวัตรอองพระองค์ และรู ้วา่ พระจยซูทรงจริ่ มพระราชกิขอองพระองค์ ด้วยการบาบัดโรคนานาชาติ
และทรงกระทาขนสิ้ นพระชนม์ พระองค์ทรงรักษาโรคทุกครั้งที่มีโอกาส และในการกระทาจช่นนั้น ไม่
มีออ้ สงสัยหรื อปั ญหาจลยว่า การรักษาโรคไม่ได้จป็ นตามพระประสงค์อองพระองค์พระจยซูตรัสอย่าง
ชัดจขนต่อคนจป็ นโรคจรื้ อนที่ยงั สงสัยอยูว่ า่ “จราขะรักษาโรคอองจข้าให้หายอาด” แต่พระองค์ทรงจสี ย
พระทัยจมื่อมีผใู้ ดชักช้าในการไว้วางใขพระองค์ และจมื่อจราสังจกตดูพระราชกิขอองพระจยซูคริ สต์โดยถี่
ถ้วนแล้วจราขะรู ้วา่ การนั้นจป็ นตามพระประสงค์อนั แท้ขริ งอองพระจข้า ในการไถ่โทษ และยังจปิ ดจผยให้
จราจห็นบุคลิกลักษณะ และความรักอองพระองค์ ที่มิได้จปลี่ยนแปลงจลย “พระจยซูคริ สต์ทรงจป็ นอยูอ่ ย่าง
จดียวกัน ในจวลาวานนี้ และจวลาวันนี้ และสื บ ๆ ไปจป็ นนิขกาล” แน่นอนทีจดียว จรามีรากฐานที่จราวาง
หลักศรัทธาอองจราลงไปได้วา่ พระจยซูคริ สต์จป็ นศิลาอันมัน่ คงจป็ นนิ ขนิ รันดร์
4. แต่การไถ่บาป มีขุดศูนย์กลางอยูท่ ี่ไม้กางจอนอององค์พระจยซูคริ สต์จข้า และจราขะต้องยึด
หลักใหญ่น้ ีไว้ จป็ นรากฐานอองการบาบัดโรค ด้วยฤทธิ์ อานาขอองพระจข้าจสมอ ซึ่ งหลักใหญ่สาคัญ
ที่สุดอันนี้ วางรากอยูบ่ นการพลีพระชนม์อองพระจยซูบนไม้กางจอนหลักอ้อนี้ ตอ้ งตามหลักอ้อแรกที่จรา
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อ้างมาแล้ว ถ้าโรคภัยไอ้ป่วยจป็ นผลแห่งการหลงกระทาบาปอองมนุษย์แล้ว การบาบัดโรคต้องร่ วมอยู่
ในการไถ่โทษแทนอองพระจยซูคริ สต์ดว้ ย ซึ่ งผลบารมีแห่งพระอานาขอองพระจยซูคริ สต์แผ่ไป ถึงทุก
แห่งที่มีการะแช่งสาป
อีกประการหนึ่ง หลักที่สาคัญและชัดจขนที่สุดนี้ก็อา้ งไว้ในพระธรรมอิสายาห์บทที่ 53 ดังจราได้
จสนอมาแล้ว พระคัมภีร์ตอนนี้บอกจราว่า “ถึงอย่างนั้นก็ยงั จป็ นความจข็บปวดอองจราจอง ที่พระองค์รับ
แบกหาม” คาว่า “แบก” ในที่น้ ี มีความหมายอย่างจดียวกันกับการรับภาระไถ่บาปอองจรา และจป็ นจรื่ อง
ทานองจดียวกันกับจรื่ องแพะรับบาปอองปวงประชาชน และในบทจดียวกันใช้คาอย่างจดียวกันว่าพระจยซู
จข้าทรง “รับจอาความผิดบาปอองคนทั้งปวงแบกไป” จช่นจดียวกับที่พระจยซูทรงแบกความบาปอองจรา
พระจยซูก็ทรงแบก ความจข็บป่ วยอองจราไปด้วย
พระธรรมจปโตรฉบับต้นก็อา้ งอย่างจดียวกันว่า “พระองค์จองได้ทรงรับแบกความบาปอองจรา
ในพระกายอองพระองค์จองที่ตน้ ไม้น้ นั ... ด้วยรอยซึ่ งพระองค์ได้ถูกจฆี่ยนนั้น ก็จป็ นจหตุรักษาท่าน
ทั้งหลายให้หายแล้ว” ในพระกายอองพระจยซูคริ สต์จองพระองค์ทรงแบกความพิการ ที่ร่างกายอองจรา
ไม่สามารถจป็ นปกติได้ จพราะพิษอองความบาป และทรงปล่อยร่ างกายอองจรา ให้จป็ นอิสระหลุดพ้น
ขากความจข็บป่ วยนานาชนิดได้ อย่างมหัศขรรย์ “รอยโบยตี” อันทารุ ณโหดร้าย ที่พระองค์ทรงรับ ได้
รวบรวมความจข็บปวด และความทุกอ์ทรมานอองโลกซึ่ งบัดนี้จราไม่มีความขาจป็ นใด ๆ อีกแล้ว ที่
ขะต้องทนทุกอ์ทรมานในร่ างกายอองจราจองต่อไป จพราะพระจยซูคริ สต์ทรงรับแบกภาระภิขนั้น ๆ แทน
จราหมดสิ้ นแล้ว การกระทาอองพระจยซูคริ สต์ มีจพียงพอสาหรับทุกคนในโลก จมื่อจป็ นจช่นนี้ การบาบัด
โรคด้วยฤทธิ์อานาขอองพระจข้า ขึงจป็ นการช่วยให้หลุดพ้นอย่างใหญ่หลวงน่าอัศขรรย์ โดยพระโลหิ ต
ไถ่บาปอององค์พระจยซูคริ สต์ และจราจรี ยกร้องจอาสิ ทธิ ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่จราแล้ว มาจป็ น
สมบัติอองจราได้โดยตรง
5. การจสด็ขฟื้ นคืนพระชนม์อององค์พระจยซูคริ สต์ ยังมีฤทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ยงิ่ กว่าไม้กางจอน โดย
การนี้แหละ
การบาบัดโรคด้วยฤทธิ์ อานาขอองพระจข้าได้วางรากฐานไว้อย่างลึกซึ้ งที่สุด
การ
สิ้ นพระชนม์อองพระจยซู จป็ นการทาลายบาปทุกชนิด ซึ่ งความบาปนั้นจป็ นรากฐานอองความจข็บป่ วย
แต่ชีวติ ใหม่ฟ้ื นอึ้นขากความตายอองพระจยซู จป็ นแหล่งผลิตความสุ อสมบูรณ์และชีวติ ใหม่ ให้แก่
ร่ างกายอองจราที่ถูกไถ่ไว้แล้ว พระกายอองพระจยซูคริ สต์ ทรงจป็ นธารน้ าทิพย์และจป็ นพลังงานอัน
สาคัญที่สุด แห่งชีวติ อองจรา พระองค์จสด็ขออกมาขากอุโมงค์ดว้ ยพระกายชนิดใหม่ จป็ นกายแห่งการ
ฟื้ นขากตาย ฉะนั้นพระองค์ขึงทรงจป็ นประมุอแห่งพลไพร่ อองพระองค์ จพื่อขะให้มีชีวติ ยัง่ ยืนจป็ นนิข
พระจยซูคริ สต์ได้ทรงรับฤทธาศักดานุภาพ ที่ขะมีพระชนม์ตลอดกาล จพื่อพระองค์จองตามลาพัง
จท่านั้น แต่พระองค์ยงั กลายจป็ นธารแห่งชีวติ อองจราด้วย พระจข้า “ได้ทรงตั้งพระองค์ไว้จป็ นประมุอ
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จหนื อสิ่ งสารพัดแห่งคริ สตขักร” “จราทั้งหลายจป็ นอวัยวะแห่งพระกายอองพระองค์” พระจยซูคริ สต์ผู้
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และจสด็ขกลับไปสู่ สวรรค์ พระองค์น้ นั แหละจป็ นธารชีวติ ที่ให้จราจกิดพลังและ
บังจกิดมีชีวติ ใหม่ จรารับประทานพระมังสะ (จนื้อ) และดื่มพระโลหิ ตอองพระองค์ และจราอยูใ่ น
พระองค์และพระองค์ทรงประทับอยูภ่ ายใขขิตใขอองจรา พระจยซูคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นองค์พระบิดา
อย่างไร ผูท้ ี่รับประทานจนื้อและดื่มพระโลหิ ตอองพระจยซู ขะมีชีวติ อยูโ่ ดยพระจข้าอย่างนั้นจหมือนกัน
อ้อนี้ใหญ่ยงิ่ และสาคัญที่สุด จป็ นหลักการที่ประจสริ ฐที่สุด สาหรับบาบัดโรคอองร่ างกายมนุษย์ โดยพระ
นามอองพระจยซูคริ สต์ นี่แหละคือ “ชีวติ อองพระจยซู...ปรากฏในจนื้อหนังอองจราซึ่ งต้องตายนั้น”
6. จพราะจหตุน้ ีจราขึงต้องรับชีวติ ใหม่อย่างสมบูรณ์ ความตายและการฟื้ นคืนพระชนม์อองพระ
จยซูจข้า ได้ทาให้จกิดมี “อ่าว” แยกชีวติ ปั ขขุบนั ขากชีวติ อดีตอองทุกคน ที่ได้พน้ บาปแล้ว จหตุฉะนั้น “ถ้า
แม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นจป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่จก่า ๆ ก็ได้ล่วงไป นี้แน่
กลายจป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” ความตายอองพระจยซู ได้ฆ่าชีวติ จก่าอองจราหมดสิ้ นแล้ว ชีวติ อองพระจยซูผลิต
ชีวติ ใหม่สาหรับจรา และอ้อนี้ก็จป็ นความขริ ง จกี่ยวกับชีวิตแห่งร่ างกายอองจราด้วย ทั้งนี้มิใช่จป็ นการรื้ น
ฟื้ นพลังจก่า อันจป็ นอองปกติในร่ างกายอองจรา หรื อมิใช่จป็ นการก่อสร้างอึ้นใหม่ ขากองค์ประกอบอัน
จดิมอองจรา จพราะสิ่ งจดิมนั้นล่วงพ้นและจปลี่ยนสภาพไปหมดสิ้ นแล้ว และในการจนรมิตตัวอองจราใหม่
ความอ่อนแอซึ่ งจป็ นพลังธรรมชาติอองจรา อาขติดตัวร่ วมไปด้วย แต่ท้ งั นี้จป็ นพลังซึ่ ง “จมื่อก่อนอ่อน
กาลังแล้วก็มีกาลังมากอึ้น” ไม่มีอะไรที่ขะใช้ในการจริ่ มชี วติ จช่นนั้นจลย จพราะจป็ นจหมือนการจนรมิต
สร้างใหม่ และจป็ นจหมือนการฟื้ นขากความตาย คือออกมาขากอุโมงค์ฝังศพ และออกมาขากความหวัง
จดิมที่ลม้ จหลว และอุปกรณ์จดิมทุกชนิดที่ใช้ไม่ได้จลย
หลักการอันนี้ แหละ ก็จป็ นหลักสาคัญยิง่ นักจกี่ยวกับการบาบัดโรคด้วยฤทธิ์ อานาขอองพระจข้า
ถ้าจรายังอืนมองร่ างกายอองจรา ด้วยลักษณะชีวติ ธรรมชาติจดิมแล้ว จราขะต้องผิดหวัง แต่จมื่อจราจลิก หรื อ
หยุดไว้วางใขจลือดจนื้ ออองจรา และมองดูองค์พระจยซูคริ สต์ และมองชีวติ ที่อยูจ่ หนือธรรมชาติออง
พระองค์แล้ว จราขะรับกาลังสาหรับทั้งร่ างกายและขิตวิญญาณ และจราขะพบความขริ งที่วา่ “อ้าพจข้า
กระทาทุกสิ่ งได้โดยพระจยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกาลังอ้าพจข้า”
7. อันดับต่อไป ขึงจป็ นการไถ่บาปจกี่ยวกับร่ างกายอองจรา ซึ่ งพระคริ สต์จป็ นผูน้ ามาจสนอ คือ
ไม่ใช่แต่จพียงรักษาร่ างกายอองจราจท่านั้น แต่ให้มีชีวิตใหม่แก่จรา ไม่ใช่จป็ นจพียงการขัดระดับ หรื ออยับ
อยายชีวติ จดิมอองจรา ตามรากฐานแห่งระบบวิถีอองชีวิตจก่า ๆ จลย จป็ นพลังใหม่แห่งชีวติ ใหม่ขริ งๆ
ฉะนั้นพลังใหม่น้ ีอยูแ่ ค่จอื้อมมือถึง สาหรับคนที่มีอนามัยดีและสาหรับคนที่จป็ นโรคภัยไอ้ป่วยทุก ๆ คน
ขะหยิบจอามาจป็ นสมบัติอองตนจอง พลังใหม่ที่จราได้น้ ีจป็ นชีวติ ใหม่ขากจบื้องบน จหมือนการจปลี่ยนชีวติ
ที่จป็ นน้ าท่าให้กลายจป็ นน้ าองุ่นขากสวรรค์
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จหตุฉะนั้นจราขาต้องติดต่อ และสนิทสนมกับองค์พระจยซูคริ สต์ตลอดจวลา และรับพลังใหม่
ขากพระองค์อยูจ่ รื่ อย ๆ พลังนี้ไม่ใช่จป็ นพลังที่จราจบิกมาได้ครั้งจดียว แล้วใช้ได้ตลอดกาล แต่จป็ นพลังที่
ขะต้องจบิกจอา ด้วยความไว้วางใขพระจข้าอยูจ่ รื่ อย ๆ และสม่าจสมอ ทั้งนี้จป็ นการรื้ อฟื้ นพลังใหม่ในตัว
อองจราขากวันหนึ่งไปถึงอีกวันหนึ่ง คล้าย ๆ กับจราต้องรับประทานอาหาร จพื่อมีจรี่ ยวแรงใหม่ทุก ๆ วัน
ไม่ใช่รับประทานอาหารครั้งจดียว แล้วมีแรงตลอดชีวติ ฉะนั้นพลังใหม่ขากสวรรค์สาหรับร่ างกายออง
จรา ก็ขาจป็ นต้องจบิกมาขากพระจข้า และใช้ในวาระที่ขาจป็ นและต้องการจหมือนกับที่จรารับประทาน
อาหารประขาวัน
ชีวติ จช่นนี้จป็ นชี วติ ที่มีจคล็ดลึกลับ จราขะต้องมองชีวิตในแง่ที่บริ สุทธิ์ จป็ นพิจศษทุก ๆ แง่ ทุก ๆ
รส และทุก ๆ อากัปกิริยา ในร่ างกายอองจรา จรากาลังทรงชีวติ อองจราอยูบ่ นชีวิตอองพระจข้า ฉะนั้นจรา
ขะต้องมีชีวิตอยูจ่ หมือนพระองค์ และจพื่อพระองค์และจราขะมีร่างกาย โดยมีพลังขากสวรรค์คอยจพิ่มจติม
ฤทธิ์ อานาขให้แก่ขิตวิญญาณ และมีแรงพอทางานสาหรับพระราชกิขอองพระจข้า ในฐานะที่จรามีชีวติ
อย่างคริ สจตียนพึงปฏิบตั ิ ถ้อยคาที่จราพูด จป็ นถ้อยคาที่พระจข้าประทานขากสวรรค์ให้แก่จรา จพื่อให้จกิด
พลังฤทธิ์ น้ ีอ้ ึนมาได้ และการงานอองจรา จป็ นการงานที่ผา่ นชีวติ อองพระจข้า ฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ อนั นี้
ขะหุ ม้ ห่อร่ างกายอองจราให้ประสิ ทธิ์ ผล ซึ่ งจราขะรู ้สึกจสมอว่า ร่ างกายอองจราจป็ นพระวิหารอองพระจข้า
จท่า ๆ กับขิตวิญญาณอองจราจหมือนกัน
8. จอจยนต์หรื อตัวแทนที่ใหญ่ยงิ่ ซึ่ งจป็ นผูน้ าพลังอองชีวิตใหม่ จอ้ามาสู่ ร่างกายอองจราได้ ผูน้ ้ ีคือ
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ การไถ่บาปอององค์พระจยซูคริ สต์ ยังไม่สาจร็ ขจรี ยบร้อย โดยปราศขากกิขการ
งานอองพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระจยซูผไู ้ ถ่บาปมิได้จสด็ขมาปรากฏ ให้จห็นด้วยสายตาอองจราจหมือน
สมัยโน้นที่พระองค์ทรงหยุดทักทายคนป่ วย จอาพระหัตถ์วางบนร่ างกายอองคนป่ วย คนง่อย คนตาบอด
แต่จดี๋ยวนี้ทรงกระทาโดยฤทธิ์ พระวิญญาณ แต่พระวิญญาณมีฤทธิ์ จหมือนพระจยซู ขึงจป็ นพลังในจรื อน
ร่ างอองจรา จหมือนพลังงานพระจยซู ที่จอ้าไปในตัวคนป่ วยสมัยโน้นจหมือนกัน และขะยังผลให้จกิด
ความสุ อสมบูรณ์ แก่ผทู ้ นทุกอ์ทรมานสมัยนี้ ให้บาบัดทุกจท่า ๆ กับคนในสมัยโบราณโน้นจหมือนกัน
พลังฤทธิ์ อองพระะจข้าอันจดียวกันนั้น มิได้ปรากฏแก่จราให้จห็นได้ดว้ ยตา แต่ปรากฏจป็ นอานาข
พลังทางวิญญาณ นางมาจรี ยได้รู้ขกั องค์พระจยซูดว้ ยวิธีใหม่ ภายหลังที่พระจยซูคริ สต์จสด็ขฟื้ นคืนพระ
ชนม์ในวาระแรกที่นางจห็นองค์พระจยซู นางขะผวาจอ้าไปกอดพระบาทอององค์พระจยซู แต่พระจยซู
ตรัสว่า “อย่ายึดหน่วงจราไว้” จพราะจราขะ “อึ้นไป” จมื่อจป็ นจช่นนั้นแล้ว นางขึงรู ้วา่ องค์พระจยซูคริ สต์
ทรงจป็ นพระผูพ้ ิชิตความตาย ขะได้จสด็ขกลับไปสู่ สวรรค์ดงั นั้นจปาโลขึงรู ้ขกั องค์พระจยซู มิใช่รู้ขกั ทาง
จนื้อหนังหรื อรู ้ขกั ด้วยกาย แต่รู้ขกั ทางวิญญาณ
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ทานองจดียวกันจมื่อพระจยซูตรัสแก่สาวก ที่จมืองกัปจรนาอูมว่า “จราจป็ นทิพย์อาหารแห่งชีวติ ”
กล่าวคือ จป็ นแหล่งกาจนิดอองการบาบัดโรคทุกชนิดและพระจยซูตรัสจพิ่มจติมอีกว่า “ถ้าท่านทั้งหลายขะ
ได้จห็นบุตรมนุษย์อ้ ึนไปยังที่ ที่ท่านอยูแ่ ต่ก่อนนั้นท่านขะว่าอย่างไรจล่า? ขิตวิญญาณนั้นจป็ นที่ให้มีชีวิต
จนื้อหนังไม่สู้ขะจป็ นประโยชน์นกั ” โดยจหตุผลอ้อนี้ จอง ทาให้คนหลายคนรู ้สึกยุง่ ยากใขมาก ที่ขะมาหา
องค์พระผูบ้ าบัดโรค ทั้งนี้จพราะจอาไม่รู้ขกั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่รู้ขกั พระจข้าทางขิตวิญญาณจลย
ความรักและชีวติ อององค์พระจยซูคริ สต์มาถึงจราได้ โดยผ่านองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต้องมี
แสงสว่างอองพระจข้า ซึ่ งสามารถกระขายแสงสว่าง และชีวติ อองพระองค์ให้แก่จรา พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จป็ นผูท้ าให้ ความรักและการปรากฏอองพระจข้าอยูภ่ ายในตัวอองจรา ทั้งนาจอาสิ่ งลึกลับอององค์
พระจยซูคริ สต์มาสาแดงให้จราจห็น องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จป็ นผูก้ ลัน่ กระแสอองชีวิตอองพระจยซูจอ้า
ไป และทาให้กระขายซึ มทราบในตัวอองจราอย่างน่าชื่นใข ตลอดทุก ๆ ส่ วนทัว่ ร่ างกายอองจรา พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จป็ นผูป้ ลุกให้จกิดชีวติ อึ้นได้อย่างฉับพลัน อณะพระจยซูคริ สต์ยงั อยูใ่ นโลก พระองค์
ทรงอับผีออกโดยใช้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จป็ นอุปกรณ์ และจดี๋ยวนี้ “ถ้าพระวิญญาณอองพระองค์ ผูท้ รง
บันดาลให้พระจยซูจป็ นอึ้นมาขากความตาย สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลายพระองค์ผทู ้ รงบันดาลให้พระคริ สต์
จป็ นอึ้นมาขากความตายนั้นแล้ว ขะทรงทาให้กายที่ตายแล้วอองท่านทั้งหลาย จป็ นอึ้นมาใหม่โดยจดช
พระวิญญาณอองพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ นท่านทั้งหลาย”
9. ชีวติ ใหม่น้ ีจช่นจดียวกับพระพรทั้งหลาย ที่มาขากพระจยซูคริ สต์ จป็ นอองประทานให้แก่ทุก ๆ
คนจหมือนกันหมด โดยไม่คิดมูลค่าหรื อค่าธรรมจนียมใด ๆ จลย จพราะจป็ นพระคุณอองพระจข้า ที่ทรง
พระราชทานให้จปล่า ๆ และมิได้ทรงจลือกหน้าผูใ้ ด
ทุก ๆ สิ่ งที่ผา่ นมาโดยองค์พระจยซูคริ สต์น้ นั ต้องมาโดยพระคุณ ไม่ได้อาศัยบุญบารมีใด ๆ จลย
แต่จป็ นโดยความจชื่อ ดังนั้นการบาบัดโรคอองจรา ต้องมาขากพระจข้าทั้งสิ้ น หรื อมิฉะนั้นก็ไม่ใช่โดย
พระคุณอองพระจข้าจลย ถ้าพระจยซูทรงรักษาโรค พระจยซูตอ้ งทรงจป็ นผูก้ ระทาแต่พระองค์จดียว หลัก
อ้อนี้ควรอขัดปั ญหาทุกชนิด จกี่ยวกับการบาบัดโรคด้วยความจชื่อ อองธรรมชาติกบั อองฝ่ ายวิญญาณขิต
อองฝ่ ายโลกกับอองฝ่ ายสวรรค์ กิขการอองมนุษย์และพระคุณอองพระจข้า ขะคลุกปะปนกันไม่ได้จลย
ท่านขะจทียมแอกให้จต่าวิง่ คู่กบั หัวขักรรถไฟนั้น มันไปด้วยกันไม่ได้ สองอย่างนี้ทางานร่ วมกันไม่ได้จลย
อองประทานแห่งพระกิตติคุณ จป็ นอองพระราชทานมาขากพระจข้าและพระจข้าทรงกระทาสิ่ งที่ยากที่สุด
จพื่อตัวจราได้ แต่พระองค์มิได้ทรงช่วยสมรรถภาพอองจราจอง จพื่อทาสิ่ งที่ง่ายที่สุด คนที่หมดหวังและพึ่ง
ตัวจองไม่ได้จลยก็มีหวังหายโรคได้มากกว่าคนที่นึกว่า จอาช่วยตัวจองได้บา้ ง จราต้องพึ่งพระองค์จต็มที่
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ถ้าจราขะแสวงหาการรักษาโรคภัยไอ้ป่วยด้วย “อุปกรณ์” อองโลกนี้ ก็ขงไปขัดการให้ดีที่สุด
จพื่อได้ผลจลิศที่สุด แต่ถา้ ขะบาบัดโรคโดยใช้พระนามอองพระจยซู การบาบัดนั้นต้องมาโดยพระคุณออง
พระจข้าจท่านั้น
ถ้าการบาบัดโรคจป็ นส่ วนหนึ่ งออง พระกิตติคุณและจป็ นส่ วนหนึ่งแห่งอองพระราชทานขาก
พระจข้าแล้วไซร้ ขะมีความลาจอียงไม่ได้จลย การบาบัดโรคจป็ นอองพระราชทาน มิใช่จฉพาะผูห้ นึ่งผูใ้ ด
แต่จป็ นอองประทานสาหรับทุกคน ที่มีความศรัทธาและยินดีจชื่อฟังพระองค์คือ “ใครผูใ้ ดมีน้ าใข
ประสงค์ ก็ให้ผนู ้ ้ นั มารับประทานน้ าแห่งชีวิต โดยไม่ตอ้ งจสี ยค่าอะไรจลย” จป็ นความขริ งว่า ถ้าใครขะมา
หาพระจข้า ผูน้ ้ นั ต้องยอมปฏิบตั ิตามกติกาง่าย ๆ คือการจชื่อฟังด้วยความศรัทธา แต่สิ่งนี้ไม่ใช่จป็ นการ
ลาจอียง จอ้าฝ่ ายใดและไม่ได้ทรงจลือกหน้าผูใ้ ด ใครที่มีความวางใขและจชื่อฟังพระองค์ ผูน้ ้ นั ก็จอื้อมจอา
ฤทธิ์ จดชอองพระจข้า มาใช้บาบัดโรคอองจอาได้
10. กติกาง่าย ๆ สาหรับพระพรอันใหญ่หลวงนี้ คือต้องมีความจชื่อพระจข้า โดยไม่จห็นด้วยตา
พระคุณที่ไม่ตอ้ งสร้างบารมี และความจชื่อที่ไม่จห็นด้วยตา ขะต้องจดินคู่กนั ไปจสมอ จป็ นจสมือนหลักที่
จป็ นลูกฝาแฝดอองพระกิตติคุณทีจดียว มีสิ่งจดียวที่พระจข้าประสงค์ ขะให้คนที่ขะมารับพระคุณขาก
พระองค์ คือให้ผนู ้ ้ นั จชื่ อฟังพระวขนะอองพระองค์จท่านั้นก็พอ แต่การวางใขนี้ ขะต้องจป็ นการไว้วางใข
ที่แท้ขริ ง ผูน้ ้ นั ขาจป็ นต้องจชื่อ และไม่มีความสงสัยจลยถ้าพระวขนะอองพระจข้าจป็ นความขริ ง ก็ตอ้ งจป็ น
ความขริ งอย่างจด็ดอาด โดยปราศขากอ้อแม้
จมล็ดพืชจล็ก ๆ ที่งอกในซอกหิ น อาขผ่าศิลาใหญ่หรื อภูจอา ด้วยรากอองมัน แต่ตอ้ งจป็ นจมล็ดที่
ปราศขากจชื้ อโรคใด ๆ จพราะรอยถลอกจล็ก ๆ อาขนาจชื้ อโรคจอ้าไปทาลายชีวติ ภายในได้ ความสงสัย
จล็ก ๆ แต่จพียงอย่างจดียว ขะทาลายสมรรถภาพอองความจชื่อได้อย่างมหาศาล จมื่อจป็ นจช่นนี้ จราขะต้อง
จชื่อและวางใขในพระวขนะอองพระจข้า ความจชื่อที่ตอ้ งคอยดูจหตุการณ์สาคัญ และต้องดูพยานหลักฐาน
จสี ยก่อน ความจชื่ อหรื อความศรัทธาจช่นนั้นขะไม่แอ็งแรงจลย ต้นไม้ที่ต้ งั ต้นงอกโดยจอนลาต้นแล้ว
ขะต้องมีไม้ค้ าอยูจ่ สมอ ความขริ ง “ความจชื่อ” ชนิดที่ตอ้ งอาศัยสิ่ งที่ตอ้ งจห็นด้วยตาก่อนจสมอแล้ว “ความ
จชื่อ” ชนิดนั้นไม่ใช่ความจชื่อจลย “ผูท้ ี่ไม่ได้จห็น.... แต่ได้จชื่อก็จป็ นสุ อ”
อับรามต้องจชื่อพระจข้า และได้รับชื่อว่าจป็ นบิดาแห่งความจชื่อ ก่อนที่ฮบั รามขะได้รู้คาตอบออง
พระจข้า และแท้ที่ขริ ง สิ่ งที่มองจห็นอยูใ่ นอณะนั้นมันอัดแย้งกับจหตุผล ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 17 มี
ตอนหนึ่งซึ่ งบอกไว้อย่างน่าฟังว่า “จข้าขะจป็ นบิดาอองชนหลายประจทศ” แล้วพระจข้าก็ทรงจปลี่ยนนาม
อองฮับราม มาจป็ นอับราฮาม ซึ่ งแสดงว่าฮับราฮามมีความจชื่อมาก ได้สาแดงตัวต่อชาวโลกที่จยาะจย้ยว่า
อับราฮามได้จชื่อพระจข้า
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ครั้นแล้วพระจข้าตรัสต่อไป น่าอัศขรรย์ขริ ง ๆ คาพูดตอนนี้มิได้จป็ นจพียงพระสัญญาจท่านั้น แต่
จป็ นจหตุการณ์ที่สัมฤทธิ์ จสร็ ขจรี ยบร้อยแล้ว กล่าวคือพระจข้าตรัสว่า “จราได้ให้จข้าจป็ นบิดาอองชนหลาย
ประจทศ” ความศรัทธาได้ทาให้อนาคตกลายจป็ นอดีตไปแล้ว และสิ่ งที่ยงั ไม่สาจร็ ข ก็สาจร็ ขด้วยความจชื่ อ
ดังนั้นจราขาจป็ นต้องจชื่ อจสี ยก่อน แล้วจราขึงรับฤทธิ์ จดชแห่งชีวติ อององค์พระจยซูคริ สต์ จพื่อบาบัดโรค
อองจรา และจพื่อรับพระพรทุก ๆ อย่างอองพระกิตติคุณ
11. จราขาจป็ นต้องอยูใ่ ต้ออ้ ผูกพันแห่งการบัดบัดโรค โดยพระจข้าหรื อ? จป็ นสิ ทธิ อองจราที่จราขะ
จลือกจอาว่า จราขะใช้วธิ ี บาบัดโรค ด้วยวิธีการอองมนุษย์หรื อขะจลือกใช้วธิ ี บาบัดโรค โดยอิทธิ ฤทธิ์ ออง
พระจข้าด้วยการจชื่ อฟัง? มันไม่ใช่ “อ้อปฏิบตั ิและอ้อบัญชา” สาหรับจราดอกหรื อที่จราขะต้องจชื่อฟัง มัน
ไม่ใช่พระอานาขอองพระจข้า ที่ขะทรงขัดการกับร่ างกายอองจรา ซึ่ งพระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วหรื อ? ถ้าจรา
จลือกจอาวิธีอื่นมาบาบัดโรคแห่งร่ างกายอองจรา ขะมิจป็ นการหมิ่นประมาท หรื อแสดงความหยาบคายต่อ
พระจข้าหรื อ? พระกิตติคุณแห่งการรอดพ้นบาป มิได้จป็ นบัญญัติจท่า ๆ กับคาสัญญาสาหรับดอกหรื อ?
และพระกิตติคุณแห่งการบาบัดโรค ด้วยฤทธิ์ จดชอองพระจข้า มิได้มีอานาขจท่าจทียมกับพระกิตติคุณแห่ง
การหลุดพ้นบาปดอกหรื อ?
พระจข้ามิได้ทรงจลือกตราพระราชบัญญติน้ ี จกี่ยวกับการกาขัดโรคร้าย ซึ่ งจอ้ามาจบียดจบียนโลก
อองพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงจนรมิตไว้ดอกหรื อ? และจรามีสิทธิ อะไร ที่ขะไปอัดอวางกับวิธีบาบัดออง
พระองค์ ซึ่ งพระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ ขะทาให้จราร่ มจย็นผาสุ ก พระจข้ามิได้ทรงลงทุนอย่างมากมายดอก
หรื อ? ที่ขะจตรี ยมทางรอดจพื่อกูร้ ่ างกายบุตรอองพระองค์ให้หลุดพ้นความทุกอ์ ซึ่ งขัดว่าจป็ นส่ วนหนึ่ง
อองการช่วยให้หลุดพ้นบาป และพระจข้ามิได้ทรงหวงแหนพระจกียรติและสิ ทธิ อองพระบุตรที่รักองค์
จดียวอองพระองค์ ให้ขดั การบาบัดโรค โดยจฉพาะดอกหรื อ? พระจข้ามิได้อา้ งสิ ทธิ ดอกหรื อว่า พระองค์
ทรงจป็ นจข้าอองร่ างกายบรรดาบุตรอองพระองค์ ที่พระองค์ทรงช่วยให้หลุดพ้นบาป และพระองค์มิได้
อ้างสิ ทธิดอกหรื อ ที่พระองค์ขะขัดการพิทกั ษ์รักษา และจยียวยาคนอองพระองค์ ด้วยวิธีการออง
พระองค์จอง? พระจข้ามิได้ทรงมอบใบสั่งบาบัดโรค ชนิดสาคัญยอดจยีย่ มไว้ให้จราดอกหรื อ และวิธี
บาบัดโรคโดยวิธีอื่น ซึ่งจป็ นวิธีที่พระองค์มิได้ทรงรับรองหรื อให้อานาข และจราขะกล้าจสี่ ยงภัยด้วยตัว
อองจราตามลาพังหรื อ? แน่นอนคาถามจหล่านี้มีคาตอบอองมันจอง และทรงจปิ ดโอกาสไว้ช่องหนึ่งจสมอ
จพื่อให้บุตรและธิ ดาทุกคนอองพระองค์ ซึ่ งได้รับแสงสว่างแล้ว ขะได้จห็นความขริ งอันมีจกียรติยงิ่ ออง
พระองค์ และพระดารัสอองพระองค์ที่ตรัสไว้น้ นั บรรดาบุตรและธิ ดาอองพระจข้าขะพากันร้องว่า
“สาธุ” และ “อาจมน”
12. พระบัญชาอองพระจข้า จกี่ยวกับร่ างกายและขิตวิญญาณอองจรานั้น ได้บริ หารด้วยกฎจกณฑ์
วางไว้ตายตัวแล้วและพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้จอียนอ้อความจหล่านั้นไว้อย่างง่าย ๆ สาหรับคนที่มีใข
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จป็ นธรรมขะได้จอ้าใข และใช้ให้จกิดประโยชน์ พระจข้าทรงทางานขากภายในออกมาภายนอก จริ่ มต้น
ด้วยขิตวิญญาณอองจราก่อน แล้วขึงกระขายชีวติ และพระอานาขอองพระองค์ ให้จอ้าไปในร่ างกายออง
จรา จป็ นอันดับรองลงมา แต่มีหลายคนมาหาพระจข้า จพื่อให้บาบัดโรค ทั้ง ๆ ที่ขิตใขภายในยังสกปรก
และโสมด้วยความผิดบาปนานาชนิด พระจข้ามิได้ทรงปฏิจสธการรักษาโรคอองคนจหล่านั้นจสมอ แต่
พระจข้าทรงตั้งต้นรักษาขิตวิญญาณจป็ นอันดับแรก และจมื่อขิตใขอองจราพร้อมที่ขะต้อนรับชีวติ อองพระ
จยซูไว้ในตัวอองจราแล้ว จมื่อนั้นพระจข้าทรงจริ่ มบาบัดโรคอองร่ างกายอองจรา
มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ระหว่างภาวะอองขิตวิญญาณ และภาวะอองร่ างกาย ยอห์นอธิษ
ฐานจพื่อฆาโยว่า “อ้าพจข้าอธิ ษฐานออให้ท่านได้จขริ ญสุ อสบายในทุกประการ จหมือนอย่างขิตวิญญาณ
อองท่านขาจริ ญอยูน่ ้ นั ” จมฆจล็กแห่งความบาปในหัวใข ขะทิง้ รอยมืดบนสมองและบนจส้นประสาทด้วย
และขะกดดันตัวจราทัว่ สรรพางค์กาย ลมแห่งความพยาบาทจกิดอึ้นในขิตวิญญาณ ก็สามารถทาให้โลหิ ต
ในกายจราจป็ นพิษได้ มันขะกดดันการจดินอองโลหิ ตทัว่ ร่ างกาย ขิตใขที่สงบ แข่มใสและวางใขในพระ
จข้า ขะทาให้ร่างกายมีความสดชื่น และจกิดพลังแรงจป็ นพิจศษ และขะจป็ นการจปิ ดโอกาสให้พระจข้าทรง
จป็ นชีพขรในชีวติ อองจรา
นอกขากนั้น การบาบัดโรค มักค่อย ๆ จขริ ญจติบโต ขนกระทัง่ โรคร้ายหายจด็ดอาด ทั้งนี้อ้ ึนอยู่
กับขิตใขอองจรา ค่อยจขริ ญอึ้นและมีความจชื่ อมากอึ้นในจมื่อจรายึดองค์พระจยซูคริ สต์ไว้อย่างจอ้มแอ็ง
ยิง่ อึ้นหลักอองการรับชีวติ ขากพระจข้าทางขิตใข ก็มีลกั ษณะคล้ายกับความจขริ ญจติบโตอองพืชทัว่ ๆ ไป
ตามธรรมชาติ กล่าวคือ “พืชงอกขาจริ ญอึ้นจป็ นลาต้นก่อนภายหลังก็ออกรวง และก็มีจม็ดอ้าวจต็มในรวง
นั้น” หลายคนอยากได้จม็ดอ้าวทันที ทั้งที่ใบอ่อนจพิ่งขะผลิงอกออกมา ถ้าพระจข้าขะให้จกิดผลแก่จรา
ทันทีทนั ใดอณะที่ขิตใขอองจรายังไม่พรักพร้อม น้ าหนักอองจม็ดขะทับกิ่งอ่อนหักจท่านั้นจอง จราขะต้องมี
กาลังต้านทาน จพื่อรับพระพรขากจบื้องบน โดยมีใขสงบจงียบและขิตจอ้มแอ็ง บางทีการจตรี ยมนี้ก็จสร็ ข
จรี ยบร้อย ก่อนที่พระพรขะตกถึงตัวจรา ฉะนั้นผลการบาบัดโรค ขึงหายอาดในทันทีทนั ใดอย่างรวดจร็ ว
แต่การบาบัดโรคแต่ละราย พระจข้าทรงทราบว่าควรขัดการอย่างไร จพื่อความจหมาะสมแก่คนนั้น ๆ แต่
จมื่อรวมความแล้ว ก็คือพระจข้าทรงทางานภายในร่ างกายอองจรา
มีออบจอตขากัดที่วางไว้ตายตัว สาหรับการรักษาโรคด้วยจหมือนกัน โดยมีหลักการที่แน่นอน
หลายประการ และจราต้องขดขาไว้ดว้ ยว่า ชีวิตใหม่อองร่ างกายที่พระจข้าพระราชทานให้น้ ี ไม่ใช่ชีวติ
อมตที่ไม่รู้ขกั ตาย ร่ างกายอองจราหายโรคด้วยฤทธิ์ อองพระจข้าแล้วก็ขริ ง แต่ก็จป็ นร่ างกายที่ตอ้ งตายอีก
มีบางครั้งคนมักถามว่า “จหตุไฉนคนขึงต้องตาย ถ้าพระจยซู ยงั คงทาการบาบัดโรคอยูจ่ สมอ ๆ?” ทั้งนี้ก็
จพราะว่าความจชื่ อขะจดินไปไกลได้จท่ากับพระสัญญาอองพระจข้าจท่านั้น
และไม่มีตอนไหนในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ที่พระจข้าทรงสัญญาไว้จลยว่า มนุษย์ขะไม่ตายในยุคนี้พระสัญญาคือความสมบูรณ์
24

สุ อภาพ และกาลังตลอดชีวติ อองจรา ขนกระทัง่ การงานแห่งชีวติ อองจราสาจร็ ขครบบริ บูรณ์ แต่มีหลาย
คนมิได้จอ้าไปใน “อาณาขักรแห่งพระสัญญา” นี้ ก็จพราะความไม่จชื่ออองจอา จพราะจอาจป็ นจสมือนชน
ชาติอิสราจอลที่คอแอ็งดื้อดึง แท้ที่ขริ ง มันจป็ นส่ วนหนึ่งแห่งชีวติ ที่ฟ้ื นอนมาขากความตายอององค์พระ
จยซูคริ สต์ ซึ่ งอยูใ่ นตัวอองจรา แต่ไม่จต็มบริ บูรณ์ จป็ นจพียงผลแรกแห่งชีวิตอองพระจยซูจท่านั้น จมื่อพูดถึง
ชีวติ ไม่รู้ขกั ตายใน 2 โคริ นธ์ 5:5 จปาโลบอกจราว่า “พระจข้าจองจป็ นผูท้ ี่ทรงจตรี ยมจราไว้สาหรับการ
จปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน พระวิญญาณจป็ นมัดขาไว้กบั จรา”
นี่จป็ นจสมือนจงินมัดขา ซึ่ งจรามัดขาไว้จพื่อซื้ อที่นา แต่จป็ นจงินมัดขาขานวนจล็กน้อยจท่านั้น
ดังนั้นจดี๋ยวนี้พระจข้าทรงพระราชทานให้จรา ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อองพระองค์ คือพระราชทานชีวิต
ไว้ในร่ างกายใหม่อองจรา ซึ่ งจป็ นส่ วนจล็ก ๆ ส่ วนหนึ่งอองชีวติ ใหม่ที่ฟ้ื นอึ้นมาขากตาย และขะครบ
ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ จมื่อพระจยซูจสด็ขมา แต่ชีวติ ใหม่ที่พระจข้าทรงพระราชทานให้แก่จรานี้แหละ มี
ราคามากกว่าสิ่ งใด ๆ ทั้งหมดในโลก
อีกประการหนึ่ง ชีวิตอองจราปั ขขุบนั นี้ ก็มีความขากัดอนาดและขากัดคุณภาพ ร่ างกายธรรมดา
อองจรา ณ ปั ขขุบนั นี้ มีพลังพอที่ขะต้านทานความผลักดันและมีอานาขพอที่ขะรับรองสิ่ งพิจศษ ที่ผดิ ขาก
ธรรมดาทุกอย่างหรื อ? จรามีคาสัญญาขากพระจข้าว่า จราขะมีจรี่ ยวแรงพอที่ขะทาตามน้ าพระทัยพระจข้า
และมีพลังพอที่ขะรับใช้พระจยซูคริ สต์ แต่จราขะไม่มีพลังพอที่ขะใช้ในการโอ้อวด หรื อจปลืองโดยไร้
ประโยชน์จช่นในการกระทาความบาปหรื อจห็นแก่ตวั
ภายในวงขากัดที่พระจข้าทรงตั้งให้จรา จกี่ยวกับหน้าที่การงานอองจรา และวงขากัดนี้อาข
กว้างอวางกว้างกว่าพลังปกติสามัญ ที่จรามีอยูใ่ นกายอองจราด้วยซ้ าไป แต่จรา “กระทาทุกสิ่ งได้โดยพระ
จยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกาลัง” อองจรา และขะรับทางาน โดยปราศขากความกลัวอานาขใด ๆ ทั้งสิ้ น ขะจป็ น
การจสี่ ยงภัยพลีตนจองก็ดี ขะจป็ นความยากลาบาก ที่ขะต้องจผชิ ญก็ดีขะจป็ นความอ่อนแออองร่ างกายก็ดี
และขะจป็ นภาวะดินฟ้ าอากาศก็ดี จราก็สามารถทนทานได้ ทั้งสิ่ งที่ใช้จวลาและกาลังมากที่สุด ในยามที่
พระจยซูคริ สต์ทรงจรี ยกจรา จราขะได้รับฤทธิ์ อานาขในการอุปถัมภ์ และขะพบว่า “พระจข้าทรงฤทธิ์ อาข
ประทานสรรพคุณอันอุดม...จพื่อท่านขะมีสิ่งอองทุกอย่าง พอสาหรับตัวจสมอ ทั้งขะมีสิ่งอองบริ บูรณ์
สาหรับการดีทุกอย่างด้วย”
แต่ให้จราลองทาสิ่ งที่พระจข้าทรงหวงห้ามดูซิวา่ ขะมีอะไรจกิดอึ้น ให้จราจดินออกขากน้ าพระทัย
อองพระองค์ดูซิ และลองใช้พลังกายอองจราจพื่อตนจองหรื อจพื่อทาบาปดูซี ชีวติ อองจราขะหมดกาลัง
จหมือนซิมซันหมดกาลัง และขะจหี่ ยวแห้งไปจหมือนกับต้นละหุ่งอองโยนาห์
ชีวติ อองจราต้องสาแดงความขริ งแห่งอ้อนี้คือ “สิ่ งสารพัดจป็ นมาขากพระองค์ และจป็ นมาโดย
พระองค์ และจป็ นมาจพื่อพระองค์ ขงถวายจกียรติยศแด่พระองค์สืบ ๆ ไปจป็ นนิตย์ อาจมน”
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บทที่ 3 คาแนะนาซึ่งปฏิบตั ิได้ ผล
หลังขากที่ได้พิขารณาดูตามหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในจรื่ องการบาบัดโรคด้วยความจชื่อใน
พระจข้าก็มีปัญหาจกิดอึ้นว่า ผูท้ ี่จชื่อตามหลักพระคัมภีร์อย่างมัน่ คงแล้ว ขะต้องทาอย่างไรขึงขะได้รับพระ
พร ในการหายโรคโดยความจชื่อ?
1. ต้องยึดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้จป็ นหลักในจรื่ องนี้ ขริ ง ๆ นี้คือหลักจดียวที่แน่นอน ความจชื่อ
อองท่านขะวางรากอยูบ่ นหลักใหญ่ และพระสัญญาอองพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านขะ
ต้านทานกับอุปสรรค และการทดลองซึ่ งขะประสบแน่ไม่ได้ ท่านขะต้องแน่ใขว่าการบาบัดโรค จป็ น
ส่ วนหนึ่งอองพระกิตติคุณ และการไถ่บาปอองพระคริ สต์ การให้จหตุผลและคาสอนทั้งหลายอองมนุษย์
ขะไม่สามารถทาให้ท่านจปลี่ยนใขได้
การที่ไม่ได้รับผลในจรื่ องนี้ ส่ วนมากก็จป็ นจพราะสงสัย หรื อไม่แน่ใขต่อพระดารัสอองพระจข้ามี
บางคนแย้งว่า พระสัญญาอองพระจข้าที่สัญญาไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ไม่ใช่จป็ นพระสัญญา
สาหรับจรา แต่จป็ นพระสัญญาสาหรับอัครสาวก และสาหรับคนในยุคอองอัครสาวกจท่านั้น บางคนขึง
ท้อถอยและหมดมานะ ขนไม่ทราบว่าควรขะจชื่ อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในจรื่ องนี้ ต่อไปอีกดีหรื อไม่?
ถ้าพระสัญญาจหล่านั้น จหมาะสาหรับอัครสาวกจท่านั้น จหตุไฉนพระสัญญาอื่น ๆ ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ขึงไม่มีไว้ขาจพราะสาหรับพวกสาวกจท่านั้นจล่า? ถ้าจราขะพิขารณาดูพระสัญญาอองพระจข้า
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต้ งั แต่พระธรรมอพยพ ขนถึงพระธรรมยากอบแล้ว และจปรี ยบจทียบพระวขนะ
อองพระจข้าจหล่านั้นดูดว้ ยใขจป็ นธรรม ขนความขริ งปรากฏชัดจขนในใขอองท่านจอง และกระทัง่
หลักฐานนั้นแสดงจด่นชัดจขนต้องพูดว่า “ถูกแล้ว นี่จป็ นความขริ ง แม้วา่ คนทั้งโลกขะปฏิจสธ อ้าพจข้าก็ขะ
ไม่ยอมทิ้งความขริ งนี้ไป”
ให้จราคุกจอ่าอธิ ษฐาน และรับสารภาพบาปต่อพระจข้า ที่จราลังจลและสงสัยในพระวขนะออง
พระองค์ให้จราออพระจข้าทรงรื้ อฟื้ นความจชื่ ออองจราใหม่ ให้จราถวายตัวใหม่และรับความขริ งขากพระ
จข้า คือยอมรับพระสัญญาอองพระจข้า จพื่อรักษาโรคอองจรา และทูลออรับบัพติศมาด้วยพ
ระวิญญาณบริ สุทธิ์ ครั้นแล้วจราก็ขะได้รับพระพรใหม่ขากพระจข้าขริ ง ๆ ขนคนที่อดั อวางหรื อ
โต้แย้ง ก็ขะพลอยจห็นดีกบั จรา ด้วยว่าสิ่ งนี้ จป็ นฝี พระหัตถ์อองพระจข้าขริ ง ๆ แต่จราขะกลับมีชีวติ ใหม่
และมีความจชื่อใหม่ ก็ต่อจมื่อจรายอมรับพระวขนะที่มีชีวติ อองพระจข้า และจชื่อพระวขนะนั้นขริ ง ๆ
จราขะยักย้ายหรื อถ่ายจทพระดารัสอองพระจข้าไปในทางหนึ่งทางใดหาได้ไม่ ตัวอย่างง่าย ๆ ครั้ง
ที่พระจข้าทรงมีพระบัญชาให้โมจสสไปพูดกับศิลา แต่แทนที่โมจสสขะพูดกับศิลา ตามที่พระจข้าทรง
บัญชาโมจสสกลับจอาไม้จท้าอองตน ฟาดลงบนศิลาก้อนนั้นสองครั้ง ดังนั้นโมจสสจป็ นผูท้ ี่ทาให้พระจข้า
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ทรงผิดหวังและทรงลงโทษแก่โมจสส ฐานบิดจบือนพระบัญชาอองพระองค์ดงั นี้ “จพราะจข้ามิได้จชื่อจรา
ไม่ประพฤติการจป็ นที่ยกยอสรรจสริ ญจรา ต่อหน้าพวกอิสราจอลจหตุฉะนี้ จข้าขะไม่ได้พาคนทั้งปวงมาถึง
แผ่นดินที่จราให้แก่จอา น้ านั้นจรี ยกชื่อว่า มะรี บา จพราะพวกอิสราจอลได้พดู กระทบกระจทียบต่อพระจยโฮ
วาห์ และพระองค์ ได้ความสรรจสริ ญจพราะจอาทั้งหลาย” (กันดารวิถี 20:12-13)
โมจสสต้องรับโทษอย่างหนัก จพราะบิดจบือนไม่ทาตามพระบัญชา ที่พระจข้าสั่งทุกประการ แต่
ใครขะบิดจบือนอย่างไร พระจข้าได้จกียรติยศจสมอ
2. ขงแน่ใขให้มนั่ คงว่า พระจข้าทรงพอพระทัยที่ขะรักษาโรคอองท่านให้หาย คนโดยมากมัก
พร้อมที่ขะยอมรับว่า พระจข้ามีฤทธิ์ รักษาโรคให้หายได้ และผีพญามารมันก็ยอมรับความขริ งอ้อนี้ ความ
จชื่อที่แท้ขริ งหมายความจท่ากับการไว้วางใขพระจข้าว่า พระองค์ทรงสามารถตอบคาอธิ ษฐาน โดยความ
ศรัทธาอองจราความสงสัยจพียงจล็กน้อย ทาให้คาอธิษฐานสาหรับรักษาโรคภัยไอ้ป่วยอองจรา ไร้ผลหรื อ
จกิดอลุกอลัก
การไว้วางใขพระจข้าอย่างจลือนลาง ไม่ใช่จป็ นความจชื่ อมัน่ คงที่แน่นอน พอที่ขะจป็ นอานาขต่อสู ้
กับจชื้อโรค และจอาชนะความตายได้ การอธิ ษฐานอย่างที่มกั อธิ ษฐานกันจสมอๆ ว่า “ถ้าจป็ นไปตามน้ า
พระทัยอองพระจข้า” ไม่มีสิทธิ ที่ขะทาให้มารปล่อยจราขากการผูกมัดอองมัน อ้อนี้ จป็ นสาระความขริ งที่
สาคัญซึ่ งจราขะต้องทราบแน่นอน ก่อนที่จราขะลงมือทูลออต่อพระจข้า ให้รักษาโรคอองจรา แล้วจราขะ
อ้างสิ ทธิ วา่ จราขะได้หายโรคตามพระสัญญา จพราะจป็ นน้ าพระทัยอองพระจข้าอยูแ่ ล้ว ที่ขะให้จรา
หายอาดขากโรคภัยไอ้จข็บ พระจข้าทรงประทานอุปกรณ์ ให้จรารู ้ขกั น้ าพระทัยอองพระองค์หรื อจปล่า
แน่นอนทีจดียว
ถ้าพระจยซูคริ สต์ทรงซื้ อจรามา ให้พน้ ขากความจข็บไอ้ไร้ความทุกอ์ซ่ ึ งจป็ นส่ วนหนึ่ งอองการ
ช่วยให้พน้ บาปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งสังสัยว่าพระจข้า ขะไม่มีพระประสงค์ให้จราหายขากโรคภัยไอ้ป่วย ฉะนั้น
กิขการที่พระจยซูทรงกระทา ขึงจป็ นสิ่ งที่พระจข้าทรงพอพระทัย ถ้าพระจยซูทรงสัญญาอะไรไว้แก่จรา สิ่ ง
นั้น ๆ ก็ตอ้ งจป็ นสิ่ งที่พระจข้าทรงพอพระทัย และจราควรขะรับสิ่ งนั้น ๆ มาไว้จป็ นสมบัติอองจรา จพราะ
จราขะทราบน้ าพระทัยพระจข้าได้อย่างไร นอกขากโดยพระดารัสอองพระองค์ ยิง่ กว่านั้น พระจยซูจข้ายัง
ทรงทาพินยั กรรมยกกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่จราด้วย ซึ่ งปรากฏในพระคริ สตธรรมใหม่ จป็ นพระราชประสงค์
ประการสุ ดท้ายอององค์พระผูไ้ ถ่บาปอองจรา และได้ทรงขัดจตรี ยมไว้จพียงพอแก่บุคคลทุก ๆ คน ที่พระ
จข้าทรงกูไ้ ว้ดว้ ยพระโลหิ ตอองพระองค์ จราขึงจป็ นผูร้ ่ วมรับมรดกขากพระจข้า ด้วยกันกับองค์
พระจยซูคริ สต์
พระดารัสอองพระจข้า จป็ นมาตรฐานสาหรับแสดงพระประสงค์อองพระองค์ตลอดไป และพระ
ดารัสอองพระองค์ได้ประกาศให้จราทราบทัว่ กันว่า ไม่มีการยักย้ายจปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหลักการ และ
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พระประสงค์อองพระจข้าว่า ทุก ๆ คนขะได้รับตามความศรัทธาอองจอาโดยจฉพาะ พระจข้าขะทรงช่วย
ไถ่บาปอองทุกคนที่จชื่อองค์พระจยซู ว่าจป็ นผูไ้ ถ่บาปอองจอาและทานองจดียวกัน พระองค์ขะทรงรักษา
โรคภัยไอ้ป่วยอองจอา ในจมื่อจอามีความจชื่อ และวางใขในองค์พระจยซูคริ สต์ ไม่มีใครออการยกโทษ
อภัยบาปโดยออดังนี้ “ถ้าพระจข้าทรงพอพระทัย” ดังนั้นจราก็ไม่ควรสงสัยในพระสัญญาอองพระจข้า ที่
ขะทรงรักษาโรคภัยไอ้ป่วยทางร่ างกายอองจรา ทั้งสองอย่างนี้จป็ นพระสัญญาที่ให้ไว้แก่ขิตวิญญาณทุก ๆ
ดวง ซึ่งต้อนรับองค์พระคริ สต์
มีจหตุการณ์ที่น่าสนใขจกิดอึ้น ซึ่ งอ้าพจข้าได้จห็นด้วยตนจอง มีสุภาพสตรี ผนู ้ ่านับถือในวง
งานคริ สจตียนคนหนึ่ง ได้มาออให้อธิ ษฐานจขิมน้ ามันรักษาโรคอองจธอ ไม่กี่สัปดาห์หญิงคนนั้นหลับมา
และบอกว่าจธอไม่จห็นทุจลาอึ้นจลย หญิงคนนั้นถูกถามว่า “จธอจชื่อว่าจธอขะหายโรคขริ ง ๆ หรื อจปล่า?
หญิงคนนั้นก็ตอบว่า “ดิฉนั จชื่อ ๆ ขริ งทีจดียวว่าถ้าพระจข้าทรงพอพระทัยแล้ว พระองค์ขะทรงบาบัดโรค
อองดิฉนั แน่นอน ถ้าพระจข้าไม่ทรงพอพระทัยบาบัดโรคอองดิฉนั ๆ ก็จต็มใขทนทุกอ์ทรมานต่อไป”
มีคนตอบจธอว่า “จราอาขทราบน้ าพระทัยอองพระจข้าขากพระคัมภีร์ และออโดยความหวังว่า
ขะได้รับพระพรขากพระองค์ร้อยจปอร์ จซ็นต์มิใช่หรื อ? ความขริ งการที่จราทูลออสิ่ งใดขากพระจข้า จราก็
ต้องมีจหตุผลที่ขะจชื่ อว่า สิ่ งนั้น ๆ จป็ นที่พอพระทัยพระจข้าแล้วจราขึงทูลออมิใช่หรื อ? พระดารัสอองพระ
จข้าก็จป็ นพระประสงค์อองพระองค์อยูแ่ ล้วมิใช่หรื อ และจมื่อพระจข้าได้ทรงให้คามัน่ สัญญาไว้แล้ว การ
สงสัยต่อพระสัญญาอองพระองค์ มิใช่จป็ นการล้อพระจข้าจล่นหรื อ?”
หญิงคนนั้นกลับไปบ้านแล้วในวันรุ่ งอึ้นได้ทูลพระจข้าว่า จธอมิใช่แต่จพียงจชื่อว่าพระจข้าทรง
สามารถบาบัดโรคจท่านั้น แต่จธอจชื่อว่า พระจข้าขะทรงจอาความทุกอ์ทรมานไปขากร่ างกายอองจธอ
ภายในครึ่ งชัว่ โมงจท่านั้น โรคร้ายก็พลันหายไป โรคที่หญิงคนนั้นจป็ นคือโรคจนื้ องอกอนาดใหญ่ ขนแล
จห็นได้ดว้ ยตา จวลาจราอธิษฐาน มักมีความไม่จชื่อแทรกแซงจอ้ามาอย่างมีจล่ห์จหลี่ยม ไม่มีอะไรที่สาแดง
พระจมตตาอองพระจข้ามากกว่า
น้ าพระทัยอองพระองค์แต่ถึงกระนั้นจราก็มกั ทูลออขากพระจข้า
ประหนึ่งจราร้องออขากผูจ้ กรี้ ยวกราด และดุร้ายโหดจหี้ ยมดุขใขจหล็กอ้อนี้ ทาให้จราพูดอย่างโยบพูด “แม้
พระองค์ขะทรงประหารจข้าจสี ย อ้าพจข้าก็ยงั ขะวางใขในพระองค์”
อุนนางแห่งจมืองแซนวิช ซึ่ งวางมือคนป่ วยไอ้และได้รับความสาจร็ ขหลายรายกล่าวว่า “ท่านไม่
มีอานาขใด ๆ ที่ขะอ้างพาดพิงว่า ท่านจป็ นผูไ้ ด้รับอองประทานขากคริ สตขักร แห่งต้นคริ สตศวรรษ แต่
ท่านกล่าวยืนยันว่า จปาโลได้สอนว่าขะมีบางคน ได้รับอองประทานขากพระจข้าในการรักษาโรค
อุนนางผูน้ ้ ีได้ตอบต่ออ้อซักถามว่า ท่านรู ้ตวั แน่นอนว่า การรักษาโรคจป็ นอองประทานมาขาก
พระจข้า แต่ความรู ้และอานาขแห่งการรักษาหรื อบาบัดโรคนั้น จป็ นสิ่ งที่อธิ ษฐานไม่ได้ แต่ท่านได้ลงมือ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ซึ่ งบังจกิดอึ้นในใขว่าควรขะปฏิบตั ิอย่างไร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบาบัดโรค ก็คือ
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การวางมือบนคนไอ้ และอธิ ษฐานจท่านั้น ท่านไม่ได้ถือว่าจป็ นการหนัก จว้นแต่บางรายที่จป็ นโรคมานาน
แล้วการบรรจทาความจข็บปวด ก็ได้ใช้แรงน้อยลงมากจพราะว่าความปวดก็หายไปทันที”
อุนนางผูน้ ้ ีบอกว่า มีคนไอ้หลายราย ซึ่ งได้รับการบาบัดหายจด็ดอาด จช่นหายขากโรคมะจร็ ง
อัมพาต โรคประสาท โรคตาบอด โรคบ้า
3.ขะต้องระมัดระวังตัวอองท่านในฐานะที่ซ่ ึ งตรงต่อพระจข้า ถ้าโรคอองท่านจกิดขากผลออง
ความบาป ท่านขะต้องแน่ใขว่า ท่านได้รับสารภาพบาปอองท่านทั้งสิ้ นกับพระจข้าจสี ยก่อน และชดใช้
ความจสี ยหายทุก ๆ อย่างอันพึงมี ที่ท่านสามารถขะขัดทาได้ ถ้าจป็ นความพกพร่ องอองตนจอง ท่านก็
ขาจป็ นต้องแยกตัวออกมาขากความชัว่ นั้น จพื่อตัวท่านขะจป็ นจครื่ องบูชา ที่ขะถวายต่อพระจข้าได้ ทันที
ท่านขะทูลต่อพระจข้าโดยตรงไม่ออ้ มค้อม แล้วพระคุณอองพระจข้าขะชาระตัวท่านให้สะอาดบริ สุทธิ์
ขิตใขที่สกปรกโสมม จป็ นจสมือนธารน้ าพุแห่งโรคร้าย ขิตวิญญาณที่รับการชาระก็บริ สุทธิ์ ครบถ้วน
จฉพาะพระจข้า
ในจวลาจดียวกัน อย่าให้พญามารทาลายความจชื่ออองท่าน ทาให้ท่านจกิดความสานึกผิด ๆ ว่า
ตัวอองท่านไม่มีค่าจลย และมันมักมากระซิ บว่า ท่านไม่คู่ควรที่ขะอ้างอิงจอาสิ ทธิอะไร ขากพระจข้าจลย
จราจองไม่สมควรขะรับพระกรุ ณาขากพระจข้า ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ มีสิ่งจดียวที่จราขะอ้างได้ ก็คือพระนาม
อององค์พระจยซูคริ สต์ และอ้างพระบารมี และความชอบธรรมอององค์พระจยซูคริ สต์จท่านั้น แต่จรา
สามารถจลิกขากความบาปที่จรารู้ตวั และจราดาจนินชีวิตให้พระจข้าพอพระทัยได้
จราอาขตัดสิ นตัวอองจราจองได้ และสลัดทิ้งสิ่ งทั้งหลาย ที่พระจข้าทรงสาแดงให้จรา จห็นว่าจป็ น
การผิด นาทีที่จราตัดสิ นใขทาจช่นนั้น จราก็ได้รับอภัยโทษขากพระจข้าแล้ว “ถ้าจราพิขารณาดู และจห็น
ความบกพร่ องอองตัวจราจอง จราคงไม่ตอ้ งถูกตาหนิ อย่างนี้ ” “ถ้าจรารับสารภาพความผิดอองจรา พระองค์
ทรงสัตย์ซื่อและจที่ยงธรรม ก็ขะทรงโปรดยกบาปโทษอองจรา และขะทรงชาระจราให้พน้ ขากอธรรม
ทั้งสิ้ น” อย่าคอยจพื่อขะรู ้สึกว่า พระจข้าทรงยกโทษให้แล้ว หรื อคอยขนมีความปี ติยนิ ดีในใข แต่ท่านขง
ให้น้ าใขหรื อจขตนาอองท่านอยูใ่ นพระหัตถ์อองพระจข้า และจชื่อทันทีวา่ ท่านได้ถูกพระจข้ารับรองตัวไว้
แล้ว “และให้จราจอ้ามาใกล้ดว้ ยใขขริ ง ด้วยความจชื่ออันจต็มจปี่ ยม มีใขที่ถูกประพรมชาระพ้นขากการ
วินิขฉัยผิดและชอบที่ไม่ดี และมีกายล้างชาระด้วยน้ าอันบริ สุทธิ์”
จป็ นการจปล่าประโยชน์ ที่จราขะพยายามบริ หารความจชื่อ สาหรับตัวอองจราจองหรื อสาหรับ
ผูอ้ ื่น ในจมื่อขิตใขอองจรายังจขตนาทาผิด และดื้อดึงต่อการจฆี่ยนตี ซึ่ งพระจข้าหมายขะให้จรายอมอ่อน
น้อมต่อแต่จมื่อจราได้รับการตีสอนขากพระจข้า จราถ่อมใขและจชื่อฟังพระจข้า ดังนั้นด้วยพระคุณออง
พระองค์ ๆ ก็ทรงยกจอาความจข็บปวดออกไป และยืน่ พระหัตถ์อองพระองค์ถูกต้องจราให้หายโรค ซึ่ง
จป็ นจครื่ องหมายแห่งการอภัยบาปด้วยความรัก “การอธิ ษฐานด้วยความจชื่อ ขะกระทาให้ผปู ้ ่ วยนั้นรอด
29

และองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า ขะทรงโปรดให้จอาหาย ถ้าจอาได้กระทาผิด ความผิดนั้นก็ขะทรงโปรดยกจสี ย จหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายขงสารภาพรับผิดต่อกันและกันและขงอธิ ษฐานจพื่อกันและกัน จพื่อท่านทั้งหลายขะ
ได้หายโรค”
ในการตักจตือนคริ สจตียนที่จข็บป่ วยทนทุกอ์ทรมาน ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคาตักจตือนโบราณ ซึ่ ง
สั่งสอนจราว่าดังนี้ “ให้พวกจราพินิขพิขารณาดูวถิ ีทางอองจรา และกลับมาหาพระจยโฮวาห์อีกจถิด จพราะ
พระองค์ขะได้กระทา ให้ใครจกิดทุกอ์หรื อให้วงศ์วานแห่งมนุษย์ มีโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้ พระจย
โฮวาห์ทรงดีต่อคนทั้งปวง ที่ได้รอท่าพระองค์ ต่อขิตใขที่ได้แสวงหาพระองค์”
4. ขงจชื่อถือพระวขนะอองพระจข้าอย่างแท้ขริ ง และขงทาตามน้ าพระทัยอองพระองค์ และขงทา
ตัวอองท่านให้พระจข้าทรงพอพระทัย แล้วขงถวายตัวอองท่านต่อพระจข้า และทูลออรับสิ ทธิ อองท่าน
ขากองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า ตามพระสัญญาว่าขะบันดาลให้หายโรค โดยพระนามอององค์พระจยซูคริ สต์ โดย
ความจชื่อ อย่าจพียงสักแต่วา่ ทูลออขากพระองค์จท่านั้น แต่ขงถ่อมตัวและยึดมัน่ ในสิ ทธิ ตามพระสัญญา
อองพระองค์จหมือนจป็ นมรดกอองท่านจอง และขงรับไว้ แล้วขะสาจร็ ขครบบริ บูรณ์ในตัวอองท่าน
มีออ้ แตกต่างกันอยูม่ ากระหว่างการออและการรับ และมีความแตกต่างระหว่างการคอยขะรับ
กับการรับจอา ท่านขะต้องรับจอาพระจยซูคริ สต์ จป็ นพระผูบ้ าบัดโรคอองท่าน ท่านขะต้องจชื่อว่าพระองค์
ทรงกระทางานจดี๋ยวนี้ สมขริ งตามพระสัญญาอองพระองค์ และขงรับจอาจรี่ ยวแรงใหม่ ในตัวอองท่าน
ด้วยพระกาลังอองพระองค์ อย่าจพียงแต่จชื่อว่า พระจข้าขะทรงกระทาจช่นนั้นในอนาคต แต่ท่านขงจชื่ อว่า
พระองค์ทรงแตะต้องตัวอองท่าน ณ บัดนี้ และการบาบัดโรค จริ่ มตั้งต้นในตัวอองท่านทันที และท่านขะ
ออกไปและนับพระพรว่า นัน่ จป็ นสิ่ งที่ชอบแล้ว และสาจร็ ขครบบริ บูรณ์แล้ว ขงสรรจสริ ญพระจข้าที่ได้
บาบัดโรคอองท่าน จป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่จราขะต้องจตรี ยมตัวไว้ คอยรับการกระทาอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ี
ด้วยศรัทธาอันจหมาะสม และจหมือนถูกพันผูกมัดตัวจช่นนั้น
ก่อนที่จราขะรับปฏิบตั ิถึงอึ้นนี้ จราควรขะชัง่ ปั ญหาอองจรา ให้ถี่ถว้ นทุกแง่ทุกมุม และจมื่อจรา
ตัดสิ นแล้ว จราก็ใช้การตัดสิ นนั้นจป็ นมาตรฐานไปจป็ นนิ ขจราก้าวออกมายืนอยูบ่ นรากฐานใหม่ อยูบ่ น
พระสัญญาอองพระจข้า อ้อนี้ขะทาให้จรามีความแอ็งแรงในขิตใขและทาใขจราให้ได้หยุดพักผ่อนหาย
จหนื่ อย หมดความกระวนกระวายต่อไป และปิ ดประตูไม่รับฟังอ้อสงสัยตั้งร้อยแปดพันประการ และ
หมดขากการล่อลวงใข ขากวาระนั้นจป็ นต้นไป ความสงสัยต่าง ๆ ขะต้องหมดปั ญหาอย่างจด็ดอาด
จรายิง่ มีความจชื่ อมากอึ้นจท่าใด จราก็ยงิ่ มีฤทธิ์ อานาขอองพระจข้า ที่ทรงมอบหมายให้แก่จรามาก
อึ้นจท่านั้น ถ้าท่านมีปัญหาจรื่ องความจชื่ ออองท่านในอ้อนี้ ท่านขงจตรี ยมตัว และอธิ ษฐานจป็ นพิจศษ ขงทูล
ให้พระจข้าพระราชทาน ความจชื่อพิจศษให้แก่ท่าน ในการปฏิบตั ิออ้ นี้ พระคุณทั้งหมดอองพระจข้า
สาหรับจราขะต้องออกมาขากพระองค์ท้ งั สิ้ น และความจชื่ ออองจรา มาขากพระองค์จหมือนกัน ตัวจราจอง
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ไม่มีอะไรจลย จราขะใช้ความจชื่อก็ได้ และนัน่ จป็ นความรับผิดชอบอองจรา แต่พระจข้าขะต้องจป็ นผู ้
ประทานความจชื่ อนั้น จรารับมาขากพระจข้าอย่างไร จราก็สวมใส่ ในตัวอองจราอย่างนั้น และการที่ทา
จช่นนี้ทาให้ความจชื่ออองจราแอ็งแรง
พระจยซูคริ สต์มิได้จคยตรัสแก่จราจลยว่า “ขงมีความจชื่ อในตัวอองท่านจอง” แต่พระจยซู ตรัสสอน
จราว่า “ขงวางใขในพระจข้า” ความจชื่อในพระจข้าจป็ นการจพียงพอสาหรับกิขทุกอย่าง จราจพียงแต่พกั
ขิตใขอองจราไว้กบั ความแน่ใข ที่จรามีในพระองค์วา่ ความจชื่ออองจราขะไม่จหลวไหล จพราะจป็ นความจชื่อ
อององค์พระจยซูคริ สต์ ที่มีอยูใ่ นตัวจรา จรามาจฝ้ าพระจข้าในนามอององค์พระจยซูคริ สต์ และจรารับจอา
อองพระราชทานที่ให้จปล่า ๆ โดยพระจมตตาอองพระองค์
5. ลงมือทาตามความจชื่อ “ลุกอึ้นแบกที่นอนแล้วจดินไป” ทั้งนี้ไม่ใช่ท่านขะอวดความจชื่อออง
ท่าน หรื อแสดงให้คนอื่นจห็นถึงความกล้าหาญอองท่าน หรื อแสดงให้คนอื่นจห็นถึงความกล้าหาญออง
ท่าน แต่จพราะความจชื่ อที่มีอยูใ่ นตัวอองท่าน ท่านขึงแสดงออกมาจหมือนคนที่หายโรคแล้ว ขงสาแดงตัว
ว่า ท่านวางใขในพระคริ สต์ โดยกระทาสิ่ งที่ท่านไม่สามารถกระทาด้วยตนจอง และพระจยซูขะไม่ทรง
กระทาให้ท่านผิดหวัง ในจมื่อท่านมีความไว้วางใขพระองค์ขริ ง ๆ แต่ท่านต้องระวังมิให้ทาจช่นนี้ โดยมี
ความจชื่ออองมนุษย์ หรื อฟังถ้อยคาอองมนุษย์
อย่าลุกอึ้นขากที่นอนอองท่าน หรื อจดินด้วยอาง่อย ๆ อองท่าน ในจมื่อมีคนมาบอกท่านให้
กระทาจช่นนั้น จพราะการทาจช่นนั้น ไม่ใช่ความจชื่ อแต่จป็ นการรบจร้าจท่านั้น พระจข้าจองขะจป็ นผูบ้ อก
ให้ท่านทาอย่างนั้นอย่างนี้ โดยพระดารัสอองพระองค์จอง (คือพระคริ สตธรรมคัมภีร์) และถ้าท่านจดิน
กับพระจข้าด้วยความจชื่อ และวางใขในพระองค์ ท่านขะรู ้ขกั พระสุ รจสี ยงอองพระองค์ คาอธิษฐานออง
ท่านขะต้องจป็ นชนิ ดจดียว กับอองจปโตรที่ทูลว่า “ออพระองค์ทรงโปรดให้อา้ พจข้า จดินบนน้ าไปหา
พระองค์” และพระองค์ขะทรงโปรดอนุ ญาตให้สมความประสงค์อองท่านจป็ นแน่ จราทุกคนขะต้องรู้ขกั
พระองค์ส่วนตัว
ให้จราขาถ้อยคาอองพระจยซูจข้าตรัสแก่จปโตรในอณะจมื่อกาลังขะขมน้ าว่า “โอ คนมีความจชื่อ
น้อยจข้าสงสัยทาไม?” และในอณะที่ท่านกาลังปฏิบตั ิตามความจชื่ออองท่าน ๆ ไม่ควรจฝ้ าดูผล หรื อข้อง
ดูอาการหรื อมองดูตวั จองว่า ยืนอยูห่ รื อจปล่า
ท่านขะต้องจพิกจฉย และไม่จอาใขใส่ ต่ออาการอองโรคจลย และมองดูองค์พระจยซู คริ สต์จข้า
จท่านั้นถ้าใครปลูกพืชแล้วคอยอุดดูจมล็ด จมล็ดนั้น ๆ ขะไม่มีโอกาสงอกได้จลย และไม่ชา้ ต้นไม้น้ นั ก็ขะ
ตายชาวนาที่แท้ขริ งจอาไว้ใขธรรมชาติวา่ จมล็ดขะงอกอึ้นดังนั้นให้จราวางใขพระจข้า
6. ขงจตรี ยมตัวจผชิญกับการทดลองความจชื่ อ อย่าคอยข้องมองดูผลตอบโดยนึกว่า อาการออง
โรคขะหายในทันทีทนั ใด อย่าไปคิดถึงผลตอบ ขงลืมและทิ้งมันไว้ตามลาพัง แล้วมุ่งหน้าจดินต่อไป และ
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ขงอ้างสิ ทธิ รับความขริ งอองอาการโรคทั้งหมด โปรดขาไว้วา่ สุ อภาพที่ท่านออรับจอามานั้น ไม่ใช่จป็ น
พลังสามัญที่มีอยูใ่ นตัวอองท่าน แต่จป็ นชี วติ อององค์พระจยซู กาลังประทับอยูภ่ ายในจนื้อหนังอองท่าน
จพราะฉะนั้นชีวิตชนิดสามัญตามธรรมชาติ อาขยังมีความไม่สมบูรณ์ปะปนอยูด่ ว้ ย แต่หลังฉากและ
อานาขที่กาลังต่อสู ้กบั โรคร้ายจหล่านั้น ก็คือพลังอององค์พระจยซูคริ สต์ ซึ่ งสามารถให้กาลังแก่ร่างกาย
อองท่าน “ตัวท่านตายแล้ว และมีชีวติ อองท่านซ่อนอยูก่ บั องค์พระคริ สต์ในพระจข้า” แต่ “พระคริ สต์
ทรงจป็ นชี วติ อองท่าน และจดี๋ยวนี้ชีวติ อองท่าน ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นจนื้อหนัง ท่านมีชีวิตอยูโ่ ดยความจชื่อ แห่ง
พระบุตรอองพระจข้า” ผูท้ รงรักท่านและประทานพระองค์จองจพื่อท่าน การรักษาโรคโดยพระจข้า มิใช่
สิ่ งที่จกิดอึ้นโดยธรรมชาติ แต่จป็ นพระคุณและจป็ นฤทธิ์ จดชอองพระจยซูคริ สต์ ซึ่ งทรงฟื้ นคืนพระชนม์
จป็ นองค์พระจยซูคริ สต์ต่างหาก ที่ประทับอยูภ่ ายในตัวอองท่าน ร่ างกายอองพระคริ สต์จป็ น
ร่ างกายอองท่าน จหมือน ๆ กับพระวิญญาณอองพระคริ สต์น้ นั จอ้าสวมทับจป็ นวิญญาณอองท่าน
จพราะฉะนั้นอย่าวิตกหรื อวุน่ วายใข จมื่อท่านขะต้องจผชิ ญกับการลองใขชัว่ ระยะหนึ่ง สิ่ งจหล่านั้นจกิดอึ้น
ก็จพื่อให้ท่านรู ้ถึงความขาจป็ นที่ขะพึ่งพระคริ สต์
พระจข้าขึงทรงจพิ่มจติมความจชื่ออองจรา ให้มนั่ คงแอ็งแรงอึ้น โดยการทดลอง “จหมือนดังนก
อินทรี ร้ื อรังลูกอองมัน” และบังคับให้ลูกอองมันบินในอากาศ ด้วยปี กอ่อน ๆ อองมัน และฝึ กหัดให้ลูก
อองมันบิน ดังนั้นพระจข้ามักผลักดันไม้ค้ า และความไว้ใขอองจราจองออกไป และบังคับให้จรายืน่ มือ
และแอนออกด้วยความจชื่อ ออกบินให้สูง
แต่อาการอองโรค ที่แสดงออกมาภายนอกมากน้อยจท่าใดไม่สาคัญ จราขะต้องจชื่ออย่างมัน่ คง
จรื่ อยไปว่า อาการอองโรคทั้งหมด พระจข้ากาลังทรงขัดการอยูแ่ ล้ว ตามแผนการกูช้ ีวิตอย่างใหญ่หลวง
อองพระองค์ “จหตุฉะนั้นจราขึงไม่ยอ่ ท้อ ถึงแม้วา่ กายภายนอกอองจรา กาลังทรุ ดโทรมไป ใขภายในนั้นก็
ยังขาจริ ญอึ้นใหม่ทุกวัน ๆ” 2 โคริ นธ์ 4:16
7. ขงใช้ร่างกายใหม่และสุ อภาพใหม่จพื่อพระจข้า ขงระวังที่ขะจชื่อฟังพระองค์ ผูจ้ ป็ นจข้านาย
จหนื อหัวอองจราจสมอ พลังใหม่น้ ีจป็ นพลังที่พระจยซูคริ สต์ ทรงประทานให้แก่ท่าน ขึงจป็ นอองศักดิ์สิทธิ์
ยิง่ นัก จพราะจป็ นชีวิตอองพระคริ สต์ ที่คืนชีพจอ้ามาสู่ ตวั จรา ฉะนั้นชี วติ นี้ จราต้องใช้อย่างที่พระจยซู
ประสงค์ให้จราใช้อย่าใช้ชีวิตให้ศูนย์จสี ยไป โดยกระทาบาปและจห็นแก่ตวั จราขะต้องถวายชีวติ อองจรา
แก่พระจข้า “จป็ นจครื่ องบูชาที่มีชีวติ ” พลังนั้นขะล้มจหลว ในจมื่อจราได้ทุ่มจทชีวติ ลงไปสาหรับโรค และ
ความบาปขะนาความจดือดร้อน มาสู่ ร่างกายจสมอ จราขะต้องหวังว่า “สุ อภาพ” อองจรา “ได้จขริ ญสุ อ
สบายในทุกประการ จหมือนอย่างขิตวิญญาณอองท่านขาจริ ญอยูน่ ้ นั ”
จป็ นการไม่สมควร ที่จราขะใช้ชีวติ อองจราจมื่อหายโรคแล้ว จพื่อตัวอองจราจองจท่านั้น แต่จรา
ขะต้องจป็ นพยานให้คนอื่นทราบ จพื่อจกียรติยศอององค์พระจยซูคริ สต์ จราขะต้องจป็ นพยาน ชนิดที่ไม่
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กลัวหน้าใครหรื อจกรงใขมนุ ษย์ และจป็ นพยานที่ซื่อสัตย์ต่อพระกิตติคุณ อ้อนี้ไม่ใช่ความจชื่อที่จราขะยึด
ไว้ สาหรับตัวจราจองจท่านั้น มันจป็ นความวางใขที่ลึกซึ้ ง และจมื่อจราได้รับแล้ว จราขะต้องร่ วมมือกันใช้
จพื่อพระจกียรติอองพระจข้า จพื่อจป็ นพยานต่อความขริ ง และจพื่อประกาศจผยแพร่ พระกิตติคุณ
อ้อนี้จป็ นการจผยฤทธิ์ อานาขอันมหัศขรรย์อองพระจข้า ซึ่ งจรากาลังจริ่ มจห็นหรื อบางทีอาขจป็ น
จครื่ องหมาย บอกจหตุถึงยุคสุ ดท้ายอองโลกคือจป็ นจสมือนการนาจสด็ขอององค์พระจยซูคริ สต์ จหมือนที่
ปรากฏในสมัยที่พระจยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นโลก การรักษาโรค ก็จป็ นจครื่ องหมายอย่างหนึ่งอองพระ
จยซูคริ สต์ ดังนั้นจมื่อพระจยซูขะจสด็ขมาอีก ขึงมีจครื่ องหมายอย่างจดียวกัน คือการหายโรคด้วยฤทธิ์
อานาขอองพระองค์และจมื่อจป็ นจช่นนี้ ขงจตรี ยมตัวต้อนรับจสด็ขอันสาคัญ ซึ่งพระจยซูพระองค์จองขะ
จสด็ขกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จป็ นหน้าที่อองจรา ที่ขะจฝ้ าดูอยูแ่ ละทางานอองจรา ซึ่ งคนอื่นขะทาแทนไม่ได้
และจราพบความขริ งที่วา่ “จพราะว่าผูใ้ ดขะใคร่ จอาชีวิตอองตนรอด ผูน้ ้ นั ขะจสี ยชีวติ แต่ผใู ้ ดขะจสี ยชีวติ
อองตน จพราะจห็นแก่จรา และจพราะจห็นแก่กิตติคุณอองจรา ผูน้ ้ นั ขะได้ชีวิตรอด”
จมื่อจป็ นจช่นนี้ ให้จรามารับจอาสิ ทธิ อองจรา และขงจก็บรักษาอองประทาน แห่งพระกิตติคุณ ซึ่ ง
มาโดยพระคุณอองพระจข้าไว้ และบัดนี้ “ออให้องค์พระจข้าแห่งสันติสุอนั้น ทรงบันดาลให้ท่าน
ทั้งหลายจป็ นคนบริ สุทธิ์ หมดขด และทรงรักษาทั้งวิญญาณและขิต และกายอองท่าน ไว้ให้ปราศขากติ
จตียนได้ขนถึงพระจยซูคริ สต์อองจราขะจสด็ขมา พระองค์ผทู ้ รงจรี ยกท่านทั้งหลายนั้นสัตย์ซื่อ และ
พระองค์ขะทรงยังความสาจร็ ขให้ดว้ ย (1 จธสะโลนิกา 5:23, 24)
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บทที่ 4 พยานตัวอย่ างจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
คาพยานหลักฐาน ที่กล่าวถึงพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ จกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไอ้ป่วยมีคุณค่า
มากอ้อพระคัมภีร์จหล่านั้น ก็นาอ่าวสารแห่งพระกิตติคุณมาให้แก่จราจป็ นรายบุคคล และแก่ผจู ้ ข็บป่ วยทน
ทุกอ์ทรมาน

ความเจ็บป่ วยของโยบ
จรื่ องอองโยบ จป็ นจรื่ องขริ งรายแรกที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์สมัยยุคดึกดาบรรพ์ และบันทึกไว้
อย่างละจอียดละออ
1. ความจข็บป่ วยนั้น มาขากพญามารจป็ นต้นจหตุการที่มนุ ษย์ถูกโรคภัยไอ้ป่วยนั้น ก็จนื่องขาก
พญามารทาให้จกิดโรค ซึ่ งองค์พระจยซูคริ สต์จข้าจอง ก็สอนจรื่ องนี้ ดว้ ย และฤทธิ์ อานาขอองพระองค์ที่ขะ
ทาลายอานาขโรคร้ายอองพญามาร ก็ยงั ไม่ลอถอยไปขากพระจข้าจลย
2. ความจข็บป่ วยอองโยบ จป็ นจรื่ องที่พระจข้าทรงอนุ ญาตให้จกิด ทั้งนี้มุ่งหมายไว้ จพื่อโยบขะได้
ตรวขค้นดูขิตใขอองตนจอง และรู ้วา่ ตนต้องการการชาระตัว ให้สะอาดบริ สุทธิ์
3. ตอนแรกความป่ วยอองโยบ ไม่ได้ช่วยโยบให้จป็ นคนบริ สุทธิ์ แต่โยบได้แสดงความชอบ
ธรรมอองตนจองมากยิง่ อึ้น
4. โยบหายป่ วย จมื่อโยบสานึกบาปและสารภาพต่อพระจข้า ความขริ งอ้อนี้ประขักษ์แข้ง จมื่อ
พระจข้าทรงสาแดงพระองค์จองให้โยบจห็น โยบร้องออกมาว่า “บัดนี้อา้ ฯ ได้จห็นพระองค์ดว้ ยตัวอองอ้า
ฯ แล้ว จพราะฉะนั้นอ้า ฯ ขึงชังตัวอองอ้าฯ อย่างยิง่ และกลับใขรับผิดด้วยอาการจกลือกลงในฝุ่ นและ
อี้จถ้า” จมื่อถึงอั้นนี้แล้ว พระจข้าขึงทรงนับจอาว่าจป็ นผูช้ อบธรรม แล้วโยบขึงมีน้ าใขอภัยโทษให้แก่ผอู ้ ื่น
และรักคนอื่น และโยบได้ทูลอธิษฐานออจพื่อคนอื่น และพระจข้าก็ทรงให้โยบหลุดพ้นขากความจข็บป่ วย
จมื่อขิตใขอองจราสนิทสนมกับพระจข้า ในอณะจมื่อจราอธิษฐานจผือ่ คนอื่น พระพรอันยิง่ ใหญ่ขะหวน
กลับมาจป็ นอองจราจอง
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ชนชาติอสิ ราเอลถูกงูกดั และรู ปงูทองเหลืองในป่ า
กันดารวิถี บทที่ 21
1. ความทุกอ์คราวนั้นจกิดขากการทาบาป พวกอิสราจอลพากันบ่นติจตียนพระจข้า การบ่นอาขนา
สิ่ งที่จรากลัวนั้นมาสู่ จรา “สิ่ งที่อา้ ฯ กลัว สิ่ งนั้นก็มาถึงอ้าฯ แล้ว”
2. ความจข็บป่ วยครั้งนั้น จกิดขากฝี มืออองพญามาร คือขากงูพิษที่ร้ายแรงมาก ศัตรู อองจราทาง
ขิตวิญญาณ ไม่ใช่จป็ นสัตว์จลื้อยคลาน แต่บ่อยครั้งมีความสง่าโอ่โถงน่าจคารพ และมีความฉลาดอย่างล้น
จหลือ
3. วิธีแก้ไอ ก็จหมือนดังสิ่ งที่ก่อให้จกิดโรค คืองูที่ไม่มีพิษ ซึ่ งจป็ นตัวอย่างแก่คนจหล่านั้น ที่ถูกงู
กัดและแก่จราผูจ้ ป็ นคนบาปว่า พระจข้าได้ทาลายอานาขอองพญามาร จหมือนงูที่ถูกถอนพิษร้ายออกไป
แล้วความจข็บป่ วยและความบาปจดี๋ยวนี้ จป็ นจพียงแต่จงาจมื่อจปรี ยบกับความจข็บป่ วย และความบาป
ก่อนที่พระจยซูขะจสด็ขมา
รู ปงูทองจหลืองสอนถึงพระจยซูวา่ พระองค์กลายจป็ นความบาป จพื่อช่วยคนบาป และพระจข้าก็
ทรงนับจอาว่า พระจยซูทรงจป็ นคนบาปด้วย พระจยซูทรงถูกมนุษย์จหยียดหยาม จสมือนหนึ่งงูพิษ และ
จป็ นอาชญากร โดยการทาจช่นนั้น พระจยซูได้ทาให้พิษร้าย อองพญามารหมดอานาข ทั้งความบาปและ
ความตายด้วย “โมจสสได้ยกงูอ้ ึนในป่ าฉันใด บุตรมนุษย์ขะต้องถูกยกอึ้นฉันนั้น จพื่อทุกคนที่ได้วางใข
ในพระองค์ ขะได้ชีวิตนิรันดร์ ”
4. การบาบัดโรคจกิดอึ้น จมื่อคนได้จพ่งดูรูปงูทองจหลือง การมองดูองค์พระจยซูคริ สต์ขะทรงนา
ชีวติ ใหม่มาสู่ ชีวติ อองจรา
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นามาน
2 พงษ์ กษัตริย์ บทที่ 5
1. โรคจรื้ อนจป็ นโรคอองร่ างกายที่มีความพิสดารจป็ นพิจศษ
2. อุปกรณ์ในการบาบัดโรคร้ายนี้ ก็คือจด็กหญิงคนใช้ชาติฮีบรู และพระจข้าทรงใช้จด็กหญิงคน
นี้ให้จป็ นผูส้ ื่ ออ่าว ผูท้ ี่มีความถ่อมตัวและมีวาขาที่ฉะฉานชี้ทางให้ชดั จขนนั้น ย่อมจกิดประโยชน์แก่ผรู ้ ับ
ฟังอย่างมากมาย ต่อมาอีกพวกคนใช้อองนามานได้นาพระพรมาสู่ นายอองจอา โดยคาแนะนาที่จฉลียว
ฉลาดอองจอา
3. การถ่อมตัวและการจชื่อฟั งจป็ นสิ่ งที่จราควรจรี ยนรู ้ ความทนงตนอองนามานขะต้องตายก่อน
ร่ างกายอองจอาขะรับการบาบัดโรค อะลีซาได้บอกวิธีรักษาให้อย่างง่าย ๆ คือให้ไปอาบน้ าที่แม่น้ ายาระ
จดนจข็ดครั้ง แล้วโรคร้ายนั้นขึงขะหาย นามานก็มีสภาพจหมือนกับคนบาปผูข้ องหองทัว่ ๆ ไป ตอนแรก
จมื่อได้ฟังคาบอกจล่าจช่นนั้นก็โกรธและไม่ยอมทาตามและจกือบ ๆ ขะไม่ได้รับพระพรแห่งการบาบัด
โรค แต่คาจตือนอย่างตรงไปตรงมาโดยสุ ขริ ตอองบ่าวผูซ้ ื่ อสัตย์ขึงทาให้นายได้สติและยังความคิด แล้ว
ขึงจดินทางไปยังแม่น้ ายาระจดน
4. ความจชื่ออองนามานก็ปรากฏออกมา ในการกระทาตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้บอกไว้ทุก
ประการ จมื่อนามานยอมรับวิถีทางอองพระจข้าแล้วก็หายโรค ดังนั้นนามานขึงรู ้ขกั และนมัสการองค์
พระจยโฮวาห์จข้าจท่านั้น
5. อะลีซาได้แนะนานามานให้อาศัยและจชื่อพึ่งพระจข้าจท่านั้น ปั ญหาจรื่ องที่นามานถามถึง อะลี
ซาไม่พดู ตอบจลย แต่บอกให้นามานกลับไปบ้านโดยพึ่งพระจข้า และมีความสุ อใข
6. แต่พญามารคอยจฝ้ าอยูจ่ สมอ มันวางแผนการโดยใช้มืออองจฆฮะซี ดังนั้นทุกวันนี้พญามารยัง
ใช้วธิ ี จดียวกัน จพื่อขะลอกแบบในการบาบัดโรค แต่จมื่อจรามองดูให้ถนัด ๆ อย่างใกล้ชิด จราขะพบว่ามือ
อองจฆฮะซี กลายจป็ นโรคจรื้ อน
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กษัตริย์ฮีศคียาประชวร
2 พงษ์ กษัตริย์ บทที่ 20
1. โรครายนี้ จป็ นรายที่หมดหวัง นายแพทย์หลวงพยายามจยียวยาทุกวิถีทาง อาการอองโรคก็มิได้
บรรจทาจลย และความขริ งพระจข้าจองก็ตรัสว่า กษัตริ ยฮ์ ีศคียาขะต้องจสด็ขสวรรคต และขะทรงพระชนม์
อยูไ่ ม่ได้ ฉะนั้นมนุษย์หรื อจครื่ องมืออองมนุษย์ไม่สามารถบาบัดโรคนั้นได้จลย จรื่ องนี้ตอ้ งปล่อยไว้กบั
พระจข้าจท่านั้น
2. กษัตริ ยฮ์ ีศคียาทรงหวนพระทัยกลับจอ้าจฝ้ าพระจข้าด้วยถ่อมพระองค์ พระองค์มิได้พยายามขะ
หาความช่วยจหลือขากมนุษย์อีกต่อไป พระองค์ทรงทอดพระกายอองพระองค์อย่างทอดอาลัย ถวายต่อ
พระจข้าสุ ดแล้วขะทรงพระกรุ ณา คาอธิษฐานอองพระองค์มิใช่ขะไว้วางใขต่อพระจข้ามากนัก แต่ถึง
กระนั้นพระจข้าก็ยงั สดับคาร้องทุกอ์ที่หมดหวัง แล้วพระองค์ขึงทรงพระราชทานอภัยโทษ
3. คาตอบแห่งคาอธิ ษฐานจรื่ องนี้ จป็ นคาตอบที่ชดั จขนและขากัดแน่นอน พระจข้าทรง
พระราชทานยืดพระชนมายุอองกษัตริ ยฮ์ ีศคียาไปอีกสิ บห้าปี พระดารัสนั้นตรัสสั่งทางอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ กษัตริ ยฮ์ ีศคียาทรงจชื่อแล้วสรรจสริ ญพระจข้า
4. การนี้ประกอบด้วยจครื่ องหมายสาคัญ คือขะให้จงาดวงอาทิตย์ถอยหลังสิ บองศา
(อ่าน 2 พงษ์กษั ตริ ย ์ บทที่ 22 และอิสยาห์บทที่ 38) และยาที่ใช้รักษาฝี ก็จป็ นยาประหลาด คือใช้ลูก
มะจดื่อจทศปิ ดปากแผลฝี ก็หาย แต่ความขริ งโรคนั้นหายแล้วก่อนลูกมะจดื่อจทศพอกด้วยซ้ าไป และลูก
มะจดื่อที่ใช้ปิดฝี ก็ปิดโดยคาสั่งอองอิสยาห์ มิใช่จป็ นคาสั่งอองพระจข้า พระจข้าทรงบัญชาให้จราใช้น้ ามัน
จขิมและอธิษฐานด้วยความจชื่อ การปฏิบตั ิอย่างนี้คือการจชื่ อฟังพระจข้า
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ลูกชายของขุนนาง
ยอห์ น บทที่ 4
การบาบัดโรคครั้งนี้ดูจหมือนว่าขะสอนคนจราสมัยนี้ได้ดี
1. จรื่ องนี้สอนจราว่า จพื่อทาการบาบัดโรคนั้นไม่ขาจป็ นที่องค์พระจยซูขะต้องจสด็ขมาปรากฏพระ
กายให้จห็น พระจยซูประทับอยูห่ ่างไกลขากจด็กที่จข็บป่ วยและพระองค์จพียงตรัสด้วยพระดารัสอันทรง
ฤทธิ์ โรคนั้นก็หาย พระอานาขอองพระจยซูทรงสามารถอ้ามระยะทางได้ไกล ๆ แม้วา่ ขะไกลขากสวรรค์
ถึงโลกนี้กย็ งั ทางานได้ดีจสมอ จราท่านก็มกั พูดว่า “ถ้าพระองค์อยูท่ ี่นี่ จราคงไม่จป็ นไร” แต่ดูซิการ
อิทธิ ฤทธิ์ครั้งนี้พระจยซูทรงกระทาในระยะไกลขากตัวผูป้ ่ วยมาก
2. การบาบัดโรคครั้งนั้น ไม่มีจครื่ องหมาย แต่โดยความจชื่ออย่างง่าย ๆ จท่านั้น พระจยซูคริ สต์
ตรัสแก่ชายคนนี้วา่ “ถ้าท่านไม่จห็นนิมิตและการอัศขรรย์ท่านขะไม่จชื่อจลย” แล้วได้ทรงทดสอบความ
จชื่ออองชายคนนี้ โดยตรัสว่า “ท่านขงไปจถิด บุตรอองท่านขะไม่ตาย” ชายคนนั้นยอมรับบทจรี ยนที่ยาก
กลับบ้าน แต่จอาจชื่ อคาตรัสอองพระองค์ และลูกชายอองจอาก็หายโรคจป็ นปกติตามจดิม อุนนางคนนั้น
แสดงความจชื่ออองตนโดยกลับไปบ้าน และหยุดจอะอะโวยวายที่ขะอัญจชิญพระจยซูไปบ้านอองจอา
3. การบาบัดโรคร้ายนี้จกิดอึ้นตรงตามที่พระจยซูตรัส อุนนางผูน้ ้ นั ก็ไต่ถามถึงจวลาที่ลูกอองตน
หายโรคและได้รับคาตอบว่า หายจมื่อวานนี้จวลาบ่ายโมง ความจชื่อที่จกิดผลทันทีก็มี และที่ตอ้ งคอยจวลา
ก็มี ทั้งสองประการ และจราต้องจรี ยนรู ้ที่ขะรับทั้งสองอย่าง
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การรักษาโรคแม่ ยายเปโตร
มาระโก บทที่ 1
พระจยซูจพิง่ จสด็ขกลับมาขากธรรมศาลา ในท่ามกลางฝูงชนพากันมาดูจหตุการณ์ที่น่าประหลาด
อัศขรรย์ใข คือพระจยซูทรงอับผีร้ายตนหนึ่ง ออกมาขากคน ๆ หนึ่ง พอกลับมาก็ปรากฏว่า แม่ยายออง
จปโตรป่ วยจป็ นไอ้นอนซมอยู่ พระจยซูทรงขับมืออองนาง และพยุงให้นางลุกอึ้น และนางก็ลุงอึ้นจดินได้
จป็ นปกติครั้งนั้นจป็ นการถูกต้องด้วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ อองพระองค์ และนางได้รับการช่วยจหลือขาก
พระจข้า แต่วา่ นางก็แสดงการจชื่อฟังด้วย โดยนางจต็มใขยืน่ มือออกรับพระหัตถ์อองพระองค์
ครั้นแล้วนางก็ใช้จรี่ ยวแรงและพลังงานใหม่ ที่นางมีอยูป่ ฏิบตั ิและรับใช้พระองค์ อ้อนี้จป็ นอ้อ
พิสูขน์วา่ หายโรคแล้ว และจป็ นอ้อพิสูขน์ที่ดีที่สุดด้วย ดังนั้นจราควรใช้ชีวติ ใหม่อองจราจพื่อพระจข้า จพื่อ
รับใช้คนอื่น และลืมตัวอองจราจอง
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การรักษาโรคให้ แก่ประชาชน
มัทธิว บทที่ 8
ประชาชนได้ติดตาม พระจยซูไปจป็ นขานวนมากและคนจหล่านั้นได้รับการบาบัดโรคในวันสะ
บาโต ซึ่ งจป็ นวันจดียวกันที่แม่ยายอองจปโตรหายป่ วย ผูค้ นพากันมาประชุมตลอดวัน และคอยอยูข่ น
หมดจอตวันสะบาโต ทันทีทนั ใดที่พน้ จวลาหกโมงจย็น ผูค้ นจป็ นขานวนมากพากันหลัง่ ไหลมาที่ ๆ พระ
จยซูประทับทุก ๆ ด้าน คนจหล่านั้นจป็ นโรคนานาชนิด และพระจยซูทรงรักษาโรคอองจอาให้หายทุกคน
พระองค์ทรงช่วยคนทุกคนที่ตอ้ งการความช่วยจหลือขากพระองค์ พระองค์อยากขะแสดงให้คนทุก ๆ
คนทราบว่า พระองค์มิได้จลือกรักษาโรคจฉพาะผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก ทรงสนิทสนม จช่นแม่ยายอองจปโตร
จท่านั้น พระองค์ทรงบาบัดโรคอองทุก ๆ คน ขะจป็ นใครก็ตามที่ทนทุกอ์ทรมานด้วยความจข็บป่ วย แล้ว
มีความไว้วางใขพระองค์ ๆ ทรงรักษาให้ท้ งั นั้น
สิ่ งที่สาคัญสู งสุ ดและจป็ นประโยชน์มากที่สุด ก็คือการบาบัดโรคนานาชนิดอองพระจยซูแก่คน
ทุกคนนั้น ได้จป็ นสมขริ งตามคาศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ได้ทานายไว้ทุกประการ และได้บอกลักษณะ
อององค์พระมาซี ฮาไว้ดว้ ยว่า มีพระลักษณะอย่างไร กล่าวคือองค์พระมาซี ฮาขะจป็ นผูแ้ บกภาระความ
จข็บป่ วย และความอ่อนแออองคนทุกคน นี่ไม่ใช่จพียงจหตุการณ์ที่จกิดอึ้น แต่จป็ นพระประสงค์และ
แผนการอองพระจข้าที่องค์พระมาซี ฮาขะต้องมาปฏิบตั ิการจช่นนั้น จพราะฉะนั้นการรักษาโรคภัยไอ้จข็บ
อองคนทัว่ ๆ ไปจช่นนี้ไม่ใช่จป็ นงานพิจศษหรื อจป็ นการแสดงให้ประชาชนจห็นจป็ นครั้งจป็ นคราวจท่านั้น
แต่จป็ นพระประสงค์อองพระจข้าที่ตอ้ งทาจท่านั้น และคนทุกยุคทุกสมัยขึงสามารถจอ้าจฝ้ าพระองค์ และ
วางภาระและความจข็บปวดอองตนไว้กบั พระองค์
อ้อความจหล่านี้มีความหมายลึกซึ้ งจพียงใดที่วา่ “บรรดาความทุกอ์ภยั ไอ้จข็บอองจรา ท่านได้ทรง
รับจอาจอง”
ฉะนั้นการรักษาโรคด้วยฤทธิ์ อองพระจข้าขะแยกออกขากการรับจอาพระจข้าไว้หาได้ไม่
“พระองค์จอง” จป็ นผูร้ ับแบกภาระ ไม่ใช่จพียงครั้งจดียวแต่รับแบกตลอดกาลนิรันดร์ และจดี๋ยวนี้พระองค์
ก็ยงั ทรงแบกภาระจช่นนั้นแทนจรา ออบพระคุณ องค์พระผูร้ ักษาโรคอองจอา
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คนโรคเรื้อน
มาระโก บทที่ 1
คาร้องอออองชายคนนี้ จป็ นการร้องออชนิ ดที่ดีตามแบบอองคริ สจตียน ชายคนนี้มีความมัน่ ใข
ในองค์พระจยซูคริ สต์วา่ มีฤทธิ์ อานาขที่ขะบาบัดโรคอองจอาได้ แต่ชายคนนี้ยงั ไม่แน่ใขว่า พระจยซูขะ
ทรงจต็มพระทัยรักษาโรคให้หรื อไม่ คาตอบอองพระคริ สต์จป็ นคาตอบชัดแข้งและจน้นหนักแน่น และ
ควรขะต้องตัดสิ นปัญหาจรื่ องความจต็มพระทัย อองพระจข้าได้แล้วว่า พระจข้าทรงจต็มพระทัย ที่ขะรักษา
คนป่ วยทุกคนที่แสดงน้ าใสใขขริ ง และวางใขพระจข้าขริ ง ๆ พระองค์ตรัสว่า “จราพอใขแล้ว ขงหายโรค
และสะอาดจถิด” พระจยซูทรงช่วยจรา มิใช่จพราะคาสัญญาอองพระองค์จท่านั้น แต่จพราะความรักออง
พระองค์ที่มีอยูอ่ ย่างล้นจหลือ คนโรคจรื้ อนที่หายป่ วยแล้ว ขะต้องไปปรากฏตัวต่อปุโรหิ ตกรุ งจยรู ซาจล็ม
จช่นจดียวกันจราจองก็ตอ้ งจป็ นพยานยืนยันบอกกล่าว ให้คนทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์ จดชอันมหัศขรรย์ออง
พระจข้า ซึ่งทางานในตัวอองจรา บางทีอาขจป็ นในที่ที่ยากและอึดอัดใขสาหรับจรา
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คนง่ อย
มาระโก บทที่ 2
ชายผูน้ ่าสมจพชผูน้ ้ ีมาหาพระจยซู จพราะต้องการการบาบัดโรค แต่พระจยซูทรงจห็นความ
ต้องการที่ลึกซึ้ งกว่านั้นอีก ชีวติ ทางวิญญาณขะต้องมาก่อนชีวิตทางร่ างกาย ดังนั้นพระจยซูขึงตรัสถึง
จรื่ องการยกโทษบาปก่อนสิ่ งอื่น “ลูกจอ๋ ย ความผิดอองจข้าทรงโปรดยกจสี ยแล้ว” มีหลายคนได้พบความ
รอดพ้นบาปจมื่อพระจข้าทรงบาบัดโรคทางร่ างกายแก่จอา
แล้วชายคนนั้นหายโรคด้วยการจชื่ อฟัง ชายคนนั้นมิได้หายโรคโดยนอนราบอยูก่ บั ที่นอน จอา
ขะต้องลูกอึ้น ม้วนที่นอนและออกจดิน จราขะต้องลุกอึ้นและก้าวจดินไปด้วยพระกาลังอองพระองค์
ชายผูน้ ้ ีมิได้รับการบาบัดโรคโดยความจชื่ ออองจพื่อน แต่จป็ นจพราะชายคนนั้นจองมีความจชื่อ
จพราะความจชื่ ออองจพื่อน จอาขึงหามคนง่อยมาวางไว้ที่พระบาทอองพระจยซู แต่จป็ นโดยความจชื่อออง
ชายง่อยคนนั้น จอาขึงลุกอึ้นม้วนที่นอนแหวกฝูงคนจดินไปได้จช่นนั้น ถูกแล้วความจชื่ออองคนอื่น
สามารถช่วยจราได้มากหลาย แต่คนที่ไม่จชื่ อพระจข้า จอาขะไม่ได้รับอะไรจลย พระจยซูทรงรักษาโรคง่อย
อองชายคนนั้นก็จพื่อให้จอาทั้งหลายทราบว่า “บุตรมนุ ษย์มีอานาขขะโปรดยกโทษในแผ่นดินโลกได้”
พระจยซูคริ สต์ก็ยงั ทรงมีพระประสงค์ ขะใช้ชาวโลกสานึกถึงความขริ งแห่งพระกิตติคุณอองพระองค์
โดยอิทธิ ฤทธิ์ อองพระองค์ในการบาบัดโรค
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ชายง่ อยทีส่ ระเบเธ็ศดา
ยอห์ น บทที่ 5
การบาบัดโรคง่อยรายนี้ จป็ นการกระทาอย่างจปิ ดจผยในวันสะบาโต และจป็ นการกระทาจพื่อ
แสดงว่าการรักษาโรคจป็ นส่ วนสาคัญ อองงานด้วยขิตวิญญาณอองพระจยซู
บทจรี ยนที่สาคัญคือ การที่อาศัยผูอ้ ื่นจป็ นการไร้ที่ขะจอาตัวอ้าพจข้าลงไปในสระ” คนที่หวังคอย
ความช่วยจหลือจช่นนี้มีอีกจป็ นขานวนร้อย ๆ จอาคอยหวังให้ใครมาช่วยจอา แต่ก็ยงั หวังคอยว่า ขะมีคน
อื่นที่มีความจชื่อสาหรับจอาหรื อขะอธิ ษฐานจพื่อจอา คนอื่นขะช่วยจราไม่ได้ ขนกว่าจราจองขะจชื่ ออย่าง
มัน่ คงสาหรับตัวจราจอง ถ้าจรายึดคนอื่นไว้แน่น มืออองจราขะรัดและอัดอวางคนอื่น จหมือนกับคนที่
กาลังขะขมน้ าตาย จอากอดรัดคนที่มาช่วยจหลือตน คนมาช่วยก็ขะตายพร้อมกับจอาด้วย “จข้าปรารถนาขะ
หายโรคจป็ นปกติหรื อ?”
คาถามนี้ได้สาแดงธาตุแท้อองความจชื่ อที่ได้ผลบริ บูรณ์ตามที่มุ่งหมายไว้
คนจราขะลงมือทาตามขริ ง ๆ ก็ต่อจมื่อจราตัดสิ นใขจด็ดจดี่ยวและมัน่ คงความจชื่อไม่ใช่จพียงแต่การบังคับ
ขิตใขจท่านั้น แต่จป็ นรากฐานอองความตั้งใข ความจชื่อจป็ นสิ่ งมีอานาขสู งสุ ด ที่พระจข้าทรงพระราชทาน
ไว้ให้มนุษย์ และไม่มีมนุษย์คนใดได้รับความจชื่อขากพระจข้า โดยปราศขากการตัดสิ นใขจลือกที่จด็ดจดี่ยว
มัน่ คง ประการแรก จราต้องจห็นชัดจขนจสี ยก่อนว่า พระจข้าทรงมีพระประสงค์ขะทาให้จราหายโรค ครั้น
แล้วจราก็ตอ้ งมารับจอาสิ ทธิ น้ นั ด้วยตัวอองจราจอง
บทจรี ยนอีกประการหนึ่ง ซึ่ งผูท้ นทุกอ์ทรมานที่น่าสงสารผูน้ ้ ีได้สอนจราคือ “นี่แน่ะ จข้าหายโรค
จป็ นปกติแล้วอย่าทาผิดอีก จกลือกว่าจหตุร้ายกว่านั้นขะบังจกิดแก่จข้า” ไม่จสมอไป แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ความ
จข็บป่ วยจกิดอึ้น จป็ นผลสื บจนื่ องมาขากการกระทาความผิดบาป ชีวติ อองหลายคนในสมัยปั ขขุบนั จป็ นคน
หมดจรี่ ยวแรงจอาจฉย ๆ ก็จพราะจมื่อหนุ่ม ๆ สาว ๆ จอาใช้ชีวติ ส่ วนตัวอองจอาประกอบกรรมชัว่ จมื่อพบ
คนจป็ นโรคจกี่ยวกับความบาปจช่นนี้ ขะต้องทาการสารภาพบาปกันให้ขะแข้ง และปฎิจสธการทาบาปอีก
ต่อไปอย่างจด็ดอาด และชีวติ ที่พระจข้าทรงกูไ้ ว้ให้แล้วนี้ ขะต้องรักษาให้สะอาดและระมัดระวัง ถ้าผูน้ ้ นั
ต้องการขะรักษาระดับชี วติ อองตน ให้จป็ นสิ่ งที่น่าสักการบูชาต่อพระจข้า ขิตใขและมโนธรรมอองแต่ละ
คน ขะต้องตอบปัญหาอ้องใขอองตนจอง และพระวิญญาณอองพระจข้าขะทรงอธิบาย ให้ผทู้ ี่ประสงค์ขะรู้
และปฏิบตั ิได้จอ้าใขแข่มแข้งชัดจขนจป็ นรายบุคคลแต่ไม่มีบทจรี ยนสาหรับขิตใขชนิดใดดีจท่าชีวติ ออง
พระจยซู ซึ่ งทรงทาการรักษาโรค และไม่มีจชือกชนิดใดซึ่ งมัดขิตวิญญาณให้บริ สุทธิ์ ได้ดีจท่ากับ”จราคือ
จยโฮวาห์ผรู้ ักษาจข้า”
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การรักษาชายมือลีบ
มัทธิว บทที่ 12
อิทธิ ฤทธิ์ ครั้งนี้จป็ นการกระทาในมณฑลกาลิลีจพื่อจป็ นการย้าอย่างกล้าหาญว่า การรักษาโรคใน
วันสะบาโต นั้นไม่จป็ นการผิดพระบัญญัติอองพระจข้าในอ้อใด
จหตุการณ์น้ ีสอนบทจรี ยนสาคัญแก่จราคือ ผูไ้ ด้รับการรักษาโรคต้องมีความจชื่อและลงมือปฏิบตั ิ
ตามความจชื่ อ จพื่อขะได้รับฤทธิ์ อานาขแห่งการบาบัดโรคอองพระคริ สต์ ชายคนนี้จป็ นคนไม่มีจรี่ ยวแรง
จพราะโรคมือลีบ ไม่มีแรงขะยกมือตัวจอง แต่กระนั้นชายคนนี้ขะต้องพยายามยืดมือออกโดยความจชื่อ
โดยความจชื่ อจช่นนั้นก็ทาสิ่ งซึ่ งจราไม่มีแรงทาได้ แล้วแรงใหม่ก็บงั จกิดอึ้น
ท่านผูม้ ีความจชื่ อน้อย ขงฟังพระสุ รจสี ยงอองพระองค์ “ขงจหยียดมือออก”
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การรักษาโรคหญิงทีผ่ สี ิ ง
ลูกา บทที่ 13
การที่พระจยซูทรงรักษาโรคอองหญิงที่มีผสี ิ งในวันสะบาโต ก็จป็ นแบบจดียวกับการรักษาโรค
มือลีบและรักษาคนง่อยในวันสะบาโต ดังจรื่ องที่กล่าวมาแล้ว
โรคอองหญิงคนนี้ จป็ นโรคที่รักษาไม่หาย จอายืดตัวไม่ได้จป็ นจวลาสิ บแปดปี มาแล้ว พระจยซู
ทรงประกาศให้ทราบทัว่ กันโดยจปิ ดจผยว่า ต้นจหตุอองโรคนั้นมิใช่จป็ นจรื่ องจกิดตามธรรมชาติ แต่จป็ น
อานาขอองมารหรื อผีสิง “ซาตานได้ผกู มัดไว้สิบแปดปี แล้ว” พระจยซูตรัสแก่ผหู ้ ญิงคนนี้วา่ “หญิงจอ๋ ย
ตัวจข้าหายพ้นขากโรคอองจข้าแล้ว” แล้วผลแห่งความจชื่ ออองหญิงนี้ได้ปรากฏ
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การรักษาบ่ าวของนายร้ อย
มัทธิว บทที่ 8
สิ่ งแรกที่จราควรสนใขคือ การที่พระจยซูทรงรับรองความจชื่ออองคนที่ไม่รู้ขกั พระจข้า ความจชื่อ
อันจอ้มแอ็งอองนายร้อยผูน้ ้ ีสาแดงออกโดยจชื่อว่า พระจยซูทรงมีอานาขบัญชาความจป็ นไปอองสาวก
โลกอย่างจด็ดอาด จช่นจดียวกับนายร้อยมีอานาขปกครองพลทหารอองจอา และประการที่สองจอาจชื่อว่า
จพียงแต่คาสั่งอองพระจยซูจท่านั้น โรคร้ายก็ขะหายอาดทันทีทนั ใด คาตรัสอองพระจยซูคริ สต์มีอานาข
และจมื่อจรารับจอาอานาขนั้นก็ไม่มีอานาขใดในโลกขะมาต้านทานอัดอวางได้
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การรักษาคนผีสิงทีฆ่ ะดารา
มาระโก บทที่ 5
จราไม่มีจหตุผลอะไรที่ขะสังสัยว่า โรคบ้าและโรคสมองพิการในสมัยนี้ ไม่ได้จป็ นลักษณะและมี
ต้นจหตุอย่างจดียวกับโรคสมัยอองพระจยซูจหมือนกันต้นจหตุอองโรคบ้าหรื อวิกลขริ ตจหล่านี้ พระจยซู
ทรงบอกอย่างชัดจขนว่า จป็ นโดยอานาขอองมาร อานาขอองมารที่ผกู มัดชายคนนี้มีมากพอที่ขะทาลาย
หมูฝงู ใหญ่ ฤทธิ์ อานาขอองวิญญาณชัว่ ในร่ างกายอองชายผูน้ ้ ีสามารถหักโซ่ตรวนออกได้
จมื่อพบชายคนนี้พระจยซูทรงมีพระทัยสงสารจอามาก
พระจยซูทรงทราบว่าชายคนนี้ตกจป็ น
จหยือ่ อองมารที่จข้าตัวหมดประตูขะต่อสู ้ และโดยพระบัญชาอองพระองค์ พระองค์ทรงปลดปล่อยให้
ชายคนนี้ได้รับความอิสรภาพ ในทันใดนั้นจองสารรู ปอองจอาก็จปลี่ยนแปลงให้จห็นทันที คนที่ผจี อ้าที่น่า
กลัวและดุร้าย กลับนัง่ สงบจสงี่ยมอยูท่ ี่พระบาทอององค์พระจยซูคริ สต์ “นุ่งห่มและมีสติอารมณ์จป็ น
ปกติ” ฤทธิ์ อานาขผีร้ายที่น่ากลัวซึ่ งครอบครองชายคนนั้นอยูก่ ็ออกขากตัวจอาจอ้าทาลายสุ กรทั้งฝูง คนผี
สิ งมาแต่ก่อนอยากขะอยูก่ บั พระจยซูและติดตามพระองค์ไปด้วยแต่พระจยซูตอ้ งทรงห้ามจอาไว้ จพราะ
ต้องการให้ชายผูน้ ้ ีไปนาให้คนอื่นรู ้จห็นจป็ นพยาน และให้จอาไปทางานประกาศพระกิตติคุณที่ละแวก
บ้านอองจอาตามลาพัง และต่อมาไม่นานนักทัว่ ทั้งแว่นแคว้นจดกาโปลีก็รู้อ่าวอองจอาทัว่ หน้ากัน ด้วย
ความตื่นจต้นสะจทือนใขก็จพราะคาพยานอองชายคนนี้
การรักษาโรคบ้า จป็ นปั ญหาสาคัญจกี่ยวกับความจชื่อ การช่วยให้จอารอดพ้นอานาขชัว่ จป็ นฤทธิ์
อานาขอองพระจข้าโดยแท้
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หญิงโลหิตตกหายโรค
ลูกา บทที่ 8
การกระทาให้ลูกสาวอองญายโรฟื้ นขากตายผูกพันรวมอยูก่ บั จรื่ องนี้
ดูประหนึ่ งว่าจรื่ อง
อิทธิ ฤทธิ์ มหัศขรรย์ท้ งั สองประการนี้ จป็ นจรื่ องที่สาแดงให้จห็นฤทธิ์ จดชอองพระจข้า จมื่อไม่มีอะไรจลย
นอกขากความตายและหลักอีกประการหนึ่งก็คือ อานาขแห่งความจชื่อได้รับฤทธิ์ จดชขากพระจข้า
ทั้งสองประการนี้ประสานกันและจกี่ยวโยง ให้จราจห็นฤทธิ์ จดชอองพระจข้าว่า มีอยูม่ ากมายอย่าง
สมบูรณ์ “พระจข้าทรงกระทาได้สารพัด” “ใครจชื่อก็ทาได้ทุกสิ่ ง”
ลักษณะอองโรคนี้ หมดหวัง นายแพทย์ท้ งั หลายทาการจยียวยารักษา ขนหมดความสามารถแล้ว
โรคก็มิได้บรรจทาลง
ความศรัทธาและการหายโรคจป็ นไปทีละอั้นประการแรก หญิงคนนั้นจชื่ อว่าอย่างไร ๆ จสี ยโรค
อองนางต้องหายไปแน่ ๆ ประการที่สอง นางขึงจอ้าไปจอามือแตะต้องชายจสื้ ออองพระองค์ ความจชื่อ
จป็ นสื่ อที่มีชีวิตติดต่อกับองค์พระผูไ้ ถ่บาปผูท้ รงพระชนม์อยู่
ประการที่สาม จมื่อหญิงนี้แตะต้องจสื้ ออองพระองค์ จลือดอองนางก็หยุดไหล นางรู ้ตวั ว่านาง
หายโรคนางจชื่ อก่อน แล้วนางขึงรู้สึกตัวว่าหายโรค
แต่พระพรอองนาง ๆ ขะปกปิ ดไว้ไม่ได้ นางขะต้องบอกจล่าจป็ นพยานให้คนอื่นทราบว่า นาง
หายโรคแล้ว การที่นางจป็ นพยานจช่นนั้นได้ทาให้นางได้รับประโยชน์มาก พระจยซู ตรัสว่า “ลูกจอ๋ ย
ความจชื่ออองจข้าได้กระทาให้ตวั จข้าหายโรคแล้ว ขงไปจป็ นสุ อจถิด” หญิงคนนั้นได้รับความชื่นใข และ
หายโรคและกลับไปอย่างมีความสุ อ
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การรักษาชายตาบอดสองคน
มัทธิว บทที่ 9
จรื่ องสั้นจรื่ องนี้ จป็ นตัวอย่างให้จราจห็นหลักสาคัญหลายประการการอธิ ษฐานอย่างจดียวจท่านั้นไม่
ทาให้คนหายโรคได้ คนตาบอดสองคนนี้ได้ติดตามพระจยซูมาขากบ้านอองญายไร สองคนนี้ตะโกนร้อง
ว่า “ออได้จอ็นดูอา้ พจข้าจถิด” และการตะโกนร้องจช่นนั้นก็ไม่ได้รับคาตอบอะไรจลย บางคนบอกว่า
“อ้าพจข้าได้อธิ ษฐานให้พระรักษาโรคอองอ้าพจข้าถึงสี่ สิบปี ก็ไม่ดีอ้ ึน” นัน่ ไม่ตอ้ งสงสัย ถ้าท่านได้
อธิ ษฐานด้วยความจชื่อขริ ง ๆ แล้วท่านขะไม่ตอ้ งใช้จวลาอธิ ษฐานนานจช่นนั้นจลย
การที่จราจพียงแต่จอ้ามาจฝ้ าพระจยซูจท่านั้น ไม่ได้รักษาโรคอองจราให้หาย
จหตุผลประการสุ ดท้ายได้นามาจสนอในที่น้ ี ความพยายามใด ๆ ก็ตาม ไม่จกิดผลขนกว่าจราจชื่อ
ว่าพระองค์ทรงกระทาสิ่ งที่จราออนั้น “จข้าจชื่อหรื อ?” พระจยซูตรัสถาม ครั้นแล้วพระจยซูขึงถูกต้องคนตา
บอดแล้วตรัสว่า “ให้จป็ นตามความจชื่ออองจข้าจถิด”
อ้อนี้แหละจป็ นจคล็ดลับ กุญแขกลมีสปริ ง ไม่ใช่โดยการอธิ ษฐานคร่ าครวญ ไม่ใช่การที่ตอ้ งใช้
จรี่ ยวแรงทางานมากมาย แต่จป็ นอองง่ายอย่างนี้คือ “ให้จป็ นตามความจชื่ออองจข้าจถิด”
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หญิงชาติคานาอัน
มัทธิว บทที่ 15
นี่จป็ นตัวอย่างอีกจรื่ องหนึ่งซึ่ งสาแดงความจชื่ออองผูท้ ี่ไม่มีโอกาสรู ้ขกั พระคัมภีร์
หรื อพระ
สัญญาอองพระจข้า นางจป็ นคนต่างด้าวที่มาอาศัยประจทศยูดาอยู่ และจป็ นจชื้ อชาติที่ชาวยูดาจหยียดหยาม
และดูจหมือนทุกสิ่ งได้ต่อต้านนาง
จมื่อนางมาจฝ้ าพระจยซูและทูลออความช่วยจหลือก็ดูจหมือนว่าพระจยซูขะไม่ช่วยจหลือนางจลย
นางมาร้องครวญครางออความช่วยจหลือ แต่พระจยซูทรงจพิกจฉยและไม่ตรัสอะไรขนคาจดียว พวกสาวก
ก็ชกั ขะราคาญและอยากขะไล่ให้นางออกไปจสี ย แต่ถึงขะถูกจหยียดหยามถึงปานนั้น ความจชื่ออองนางก็
ดูจหมือนยิง่ ทวีมากอึ้น และในที่สุดนางก็ใช้ความจหยียดหยามนั้นให้กลายจป็ นพรอองนางขนได้ ความ
ยุง่ ยากทาลายความจชื่อที่แท้ขริ งไม่ได้
พระจยซูมีพระประสงค์ในการปฏิจสธนางจช่นนั้นตลอดจวลาที่นางต้องดิ้นรนพระจยซูทรงทราบ
และทรงรักนาง และพระองค์ทรงจห็นความไว้วางใขอองนางซึ่ งไม่ยอมรับการปฏิจสธ แต่พระองค์ทรง
คอยขนกว่านางขะสาแดงความจชื่อนั้นออกมาอย่างจต็มที่ ดูจถอะพระองค์จพียงแต่ทรงพิสูขน์ทดลองใข
จรา และทรงทราบว่าจราขะสู ้ได้ แล้วในที่สุดผลสาจร็ ขบั้นปลายอองจราจป็ นจสมือนทองคาที่หลอม
บริ สุทธิ์ ออกขากจตา
พระองค์ขะปฏิจสธอย่างไรได้ในจมื่อหญิงคนนั้นลงทุนจชื่ อและไว้วางใขพระจข้าขนถึงอนาดนั้น
ไม่ตอ้ งสงสัยพระองค์ตรัสว่า “หญิงจอ๋ ย ความจชื่ออองจข้าก็มาก ให้จป็ นไปตามความปรารถนาอองจข้า”
แล้วลูกสาวอองนางก็หายโรคอย่างอัศขรรย์
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การรักษาโรคเด็กผีสิง
มัทธิว17
ทันทีทนั ใดหลังขากที่พระจยซูทรงขาแลงพระกายแล้ว และทรงพาสาวกลงมาขากภูจอา ก็มาพบ
จด็กผีสิงผีจหล่านี้มีฤทธิ์ อานาขจกินที่สาวกอองพระจยซูขะอับมันออกได้ การที่พวกสาวกอับผีจหล่านี้ไม่
สาจร็ ข ก็จพราะพวกสาวกอาดความจชื่อ และยังทีความทะจยอทะยานอยากจป็ นใหญ่จป็ นโต พระองค์ทรง
ตาหนิความไม่จชื่ออองจอา แล้วทรงจรี ยกตัวพ่อพร้อมทั้งจด็กคนนั้นมาหาพระองค์ แล้วพระองค์ทรงอับผี
นั้นออกไป พระองค์ทรงพระกรุ ณาช่วยรักษาบุตรอองจอา พระจยซูทรงขับมืออองจด็กชายคนนั้น และ
พยุงจด็กอึ้นแล้วจด็กคนนั้นหายจป็ นปกติ ผีร้ายก็ออกขากจด็กไม่มารบกวนจด็กอีกตลอดไปจป็ นนิข
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คนตาบอดทีเ่ บธซายะดา
มาระโก บทที่ 8
สิ่ งแรกที่พระจยซูทรงกระทาแก่ชายคนนี้คือ ขูงมือจอาออกไปนอกจมืองแยกตัวคนตาบอดขากฝูง
คนให้โอกาสที่จอาขะใช้ความคิด และสอนให้จอาจดินด้วยการขับมือไปพร้อม ๆ กับพระองค์ ดังนั้นพระ
จยซูทรงนาจราออกมาขากประชาชน และหัดให้อยูก่ บั พระองค์ตามลาพัง
พระจยซูทรงจริ่ มงานบาบัดโรคด้วย การวางพระหัตถ์บนตาอองจอาทั้งสอง ผลที่ได้รับคือตาหาย
มืดมัวแต่ยงั ฟาง ๆ จห็นคนจหมือนต้นไม้จดินไปจดินมา บางครั้งพระองค์ทรงสอนว่าการหายโรคอองจรา
ขะจป็ นไปตามอั้น ๆ ครั้งที่สองจอาก็จห็นทุกสิ่ งทุกอย่าง อย่างแข่มใสชัดจขน การจพ่งดูพระจยซูได้ทาให้ตา
มืดมัวอองจอาหายปกติ
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ชายตาบอดทีก่ รุงเยรู ซาเล็ม
ยอห์ น บทที่ 9
ปั ญหาจรื่ องความบาปจกี่ยวอ้องกับความจข็บป่ วยจราก็ได้จห็นอย่างชัดจขนแล้ว แต่พระจยซูคริ สต์
ทรงสอนสาวกอองพระองค์วา่ มีบางรายที่ได้รับความจข็บป่ วยที่ไม่จกี่ยวอ้องกับความผิดบาปจลย แต่
จหตุการณ์ที่จกิดอึ้นจช่นนั้นก็จพื่อจปิ ดโอกาสให้พระจข้าได้รับพระจกียรติ คือมนุษย์ขะได้จห็นความรักและ
อานาขอองพระจข้าในการรักษาให้หาย
ในการรักษาโรคตาบอดอองชายคนนี้ พระจยซูจข้าทรงใช้จครื่ องหมายชนิดง่าย ๆ พระจยซูทรง
จขิมตาอองจอาด้วยน้ าลายกับโคลนป้ ายที่จปลือกตาอองจอา คงไม่มีใครรับรองจลยว่า โคลนกับน้ าลายนั้น
ขะกลายจป็ นโอสถวิจศษ รักษาตาบอดชนิ ดที่บอดมาแต่กาจนิดได้จลย แต่ที่พระจยซูทรงทาจช่นนั้น ก็จพื่อ
ขะให้จอารู้สึกตัวว่าพระจยซูได้ทรงแตะต้องตัวอองจอา ครั้นแล้วพระจยซูทรงใช้ให้จอาไปล้างตาที่
สระซี โลอาม จมื่อจอาล้างตาจสร็ ข จอากลับมาก็จห็นได้
สระนี้จป็ นแบบอย่างอองพระคริ สต์และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซี โลอาม แปลว่า “ใช้ไป” น้ าจล็ง
ถึงองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งถูกส่ งออกมาทาการร่ วมกับพระบิดาและพระบุตร
คาพยานยืนยันอองชายผูน้ ้ ีจป็ นจกียรติยศแก่พระจข้าอย่างสู งสุ ด จนื่องด้วยคาพยานอองจอา จอาถูก
อับไล่ออกขากธรรมศาลา ภายหลังพระจยซูทรงปรากฏตัวแก่จอา และพระจยซูทรงสาแดงให้จห็นพระ
ลักษณะและพระสง่าราศีอองพระองค์ และในที่สุดชายคนนั้นได้กลายจป็ นสาวกที่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระ
จยซูคริ สต์ตลอดไป
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บาระธีมายและเพือ่ นตาบอดของเขา
ลูกา บทที่ 18
การร้องจรี ยกอองบาระธี มายซึ่ งตะโกนออกมาดัง ๆ ว่า “ท่านจยซูบุตรดาวิดจข้าอ้า” นั้นมี
ความหมายลึกซึ้ ง พระจยซูทรงอ้างสิ ทธิ ต่อพระราชบังลังก์อองพระองค์ และตาแหน่งอองพระจยซูก็คือ
“ราชโอรสอองดาวิด” ก็น่าประหลาดใขอยูไ่ ม่นอ้ ย ที่ชนชาติจดียวกันกับพระองค์มองไม่จห็นความขริ ง
นั้น และชายแก่ตาบอดผูน้ ่าสงสารคนนี้จป็ นคนแรกที่จอ้าใขคาพยากรณ์น้ นั ดังนั้นคนที่ฉลาดก็ยงั ตาบอด
ต่อความขริ ง และคนตาบอดกลับจห็นความขริ งได้ชดั จขน
จราจห็นความศรัทธาอองชายคนนี้ หนักแน่นไม่ยอมท้อถอย จอาตะโกนร้องออกมาดัง ๆ และยิง่
ใครมาห้ามปราม จอากลับร้องดังมากอึ้น ชายคนนี้ทูลออร้องอย่างจดียว และความศรัทธาที่จอามีอยูพ่ อขะ
รวบรวมได้ดงั นี้ คือ “พระองค์จข้าอ้า โปรดให้อา้ พจข้าจห็นได้” ความจชื่อขะไม่แอ็งแรง ถ้าปราศขากความ
ปรารถนา คาอธิษฐานชนิดจฉื่ อยชาไม่มีอานาขพอที่ขะอึ้นไปถึงพระจข้า
การบาบัดโรคตาบอดอองจอาสาจร็ ขอย่างง่ายดายและน่าสรรจสริ ญพระจข้า ชายที่ตาหายบอดก็
มองดูทิวทัศน์และประชาชนรอบ ๆ จอา และจอาหันหน้ามองตรงองค์พระจยซูคริ สต์ แล้วจอาก็กระโดด
โลดจต้น ส่ งจสี ยงสรรจสริ ญพระจข้า ติดตามพระจยซูไป
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ชายง่ อยทีป่ ระตูงาม
กิจการ บทที่ 3
นี่คือการอัศขรรย์แรกอองพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่บนั ทึกไว้ และได้จกิดอึ้นหลังขากที่พระจยซู
จสด็ขคืนสู่ สวรรค์แล้ว สาแดงให้จห็นชัดจขนว่า พระนามอองพระจยซูจท่านั้นจป็ นพลังฤทธิ์ ซ่ ึ งจป็ นแหล่ง
ผลิตแหล่งจดียวจท่านั้น และการที่สามารถทาการอัศขรรย์ได้น้ นั มิได้มาขากอานาขหรื อความสามารถออง
มนุษย์
อัครสาวกใช้พระนามอององค์พระจยซูคริ สต์จป็ นคาแรก แก่คนที่พิการและหมดจรี่ ยวแรง และ
จมื่อประชาชนพากันมามุงดู และคณะผูป้ กครองได้จอ้ามาไต่สวนทวนพยาน อัครสาวกก็จสนอพระนาม
อองพระจยซูผถู ้ ูกปลงประชนม์ให้คนจหล่านั้นฟัง พระจยซูมิได้ประทับอยูใ่ นโลกอณะนั้น แต่พระจยซู
ทรงกระทางานอองพระองค์โดยผูร้ ับใช้อองพระองค์ และโดยพระนามอองพระองค์ แต่การรักษาโรค
จป็ นแต่จพียงจครื่ องมือที่ใช้ร่วมกับการจผยแพร่ พระกิตติคุณการที่ชายง่อยหายโรคจป็ นพยานยืนยันพระ
กิตติคุณที่ใคร ๆ ปฏิจสธไม่ได้
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อายเนอาแห่ งเมืองลุดา
กิจการ บทที่ 9
การอิทธิ ฤทธิ์ ครั้งนี้จปโตรจป็ นผูก้ ระทา มีลกั ษณะอย่างจดียวกันกับจรื่ องที่แล้ว ประการแรก
จปโตรได้รับรองว่า จป็ นโดยฤทธิ์ อานาขอองพระจยซูโดยพูดว่า “อายจนอาจอ๋ ย พระจยซูคริ สต์ทรงโปรด
ให้หายโรคได้” จปโตรไม่ได้อา้ งตนจองจลย
การอัศขรรย์จช่นนี้ จป็ นผลนาคนให้มาถึงพระจข้าผลที่แท้ขริ งแห่งพระอานาขอองพระจข้าในการ
ประการศอ่าวประจสริ ฐก็คือ มีคนกลับใขมาหาพระจข้า และศาสดาพยากรณ์โยจอลได้บอกให้จราทราบว่า
โดยจครื่ องหมายและการมหัศขรรย์จช่นนี้มนุษย์โลกขะได้รับพระพร และขะจป็ นการปลุกให้มนุษย์ตื่น
อึ้นก่อนที่พระจยซูคริ สต์ขะจสด็ขมาจป็ นครั้งที่สอง
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คนง่ อยทีเ่ มืองลุศตรา
กิจการ บทที่ 14
การอัศขรรย์น้ ีสอนจรื่ องการบาบัดโรคอย่างชัดจขนจปาโลกได้จทศนาสัง่ สอนจรื่ อง
“อ่าว
ประจสริ ฐ” และคงได้บอกให้ที่ประชุมฟังจรื่ องการ บาบัดโรคและการไถ่บาปอองพระจยซู
อณะที่จปาโลยังจทศนาอยู่ จปาโลมองจห็นแสงสว่างแห่งความจชื่อที่ใบหน้าอองผูฟ้ ังคนหนึ่ง ซึ่ ง
หมดหวังและช่วยตัวจองไม่ได้
แท้ที่ขริ งจปาโลคงแลจห็นว่าชายคนนี้ “มีความจชื่อพอขะหายโรคได้” จป็ นการไร้ผลที่ขะพยายาม
บังคับให้คนรับจชื่อพระจยซู ถ้าจอายังไม่ตอ้ งการที่ขะทาจช่นนั้น การที่ชายคนนี้ หายโรคไม่ใช่จพราะความ
จชื่ออองจปาโล แต่จป็ นจพราะความจชื่ออองชายคนนั้นจอง
ชายคนนั้นขะต้องได้รับการช่วยจหลือ ให้แสดงความจชื่ออองตนออกมา
“ขงลุกอึ้นยืนให้ตรง” จปาโลร้องออกมา การกระทาจช่นนี้ ขะต้องกระทาโดยกล้าหาญ และชาย
คนนั้นก็ทาตามที่จปาโลสั่ง และมิใช่แต่ยนื อึ้นจท่านั้น แต่จอากระโดดโลดจต้นแสดงความยินดีแล้วจดินไป
โดยความจชื่ออองจอาจอง จอาขึงหายโรค
พระจข้าทรงได้รับการสรรจสริ ญ และจปาโลได้ถวายพระจกียรติ
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ประสบการณ์ ของเปาโล
กิจการ บทที่ 14; 2 โครินธ์ บทที่ 1 และ บทที่ 4
ต่อมาอีกไม่นานนัก
จปาโลต้องพิสูขน์ความจชื่ออองตนจองประชาชนที่ตื่นจต้นและอยากขะ
จคารพบูชาจปาโลจป็ นพระจข้า ตอนหลังก็พากันจกลียดชังและจอาหินอว้าง และชาวยูดาผูก้ ระหายจลือด พา
กันลากร่ างกายบอบช้ าอองจปาโลไปทิ้งไว้ นอกจมืองใคร ๆ นึกว่าจปาโลตายแล้ว “แต่จมื่อจหล่าสาวก
กาลังยืนล้อมรอบท่านอยู่ ท่านก็ลุกอึ้นจอ้าไปในจมือง ครั้นรุ่ งอึ้นขึงไปยังจมืองจดระจบ” และจปาโลได้ทา
การจทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณที่นนั่ จปาโลได้ทางานอองตนไปจงียบ ๆ โดยใช้แรงที่พระจข้าทรง
ประทานให้
ในขดหมายที่ส่งไปคริ สตขักรโคริ นธ์ ฉบับที่สองบทที่สี่ จปาโลกล่าวถึงจคล็ดลับแห่งจรี่ ยวแรงที่
มีอยูน่ ้ นั ให้จราทราบดังนี้ “พวกจราที่มีชีวิตอยูน่ ้ นั ต้องมอบไว้แก่ความตายจสมอจพราะจห็นแก่พระจยซู ”
(2 โคริ นธ์ 4:11) นัน่ จป็ นจหตุการณ์ซ่ ึ งจกิดอึ้นที่จมืองลุศตรา “จพื่อชีวติ อองพระจยซูขะได้ปรากฏในจนื้ อ
หนังอองจราซึ่ งต้องตายนั้น” นัน่ แหละจป็ นจคล็ดลับอองจรี่ ยวแรงที่จปาโลได้รับใหม่ จมื่อถูกหิ นอว้างที่
จมืองลุศตรา
บทจดียวกันจปาโลพูดต่อไปว่า “จหตุฉะนั้นจราขึงไม่ยอ่ ท้อ ถึงแม้วา่ กายภายนอกอองจรากาลัง
ทรุ ดโทรมไป ใขภายในนั้นก็ยงั ขาจริ ญอึ้นใหม่ทุก ๆ วัน”
พระจยซูคริ สต์ทรงช่วยสาวกให้หลุดพ้นความตายและทรงช่วยจปาโลจช่นนั้นจรื่ อย ๆ และจปาโล
จชื่อจหลือจกินว่าพระจยซูขะทรงนาไปขนสุ ดปลายทาง จปาโลจพียงแต่พดู ออบใขชาวโคริ นธ์ที่อธิษฐาน
จผือ่ ซึ่ งจป็ นการช่วยจหลือและหนุนน้ าใขจปาโลมาก และจป็ นการทาให้มีโอกาสออบพระคุณพระจข้า
กว้างอวางยิง่ อึ้นจพื่อจป็ นการถวายพระจกียรติแก่พระจข้าจพราะพระคุณอองพระองค์
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ประสบการณ์ ของพระเยซูคริสต์
มัทธิว บทที่ 4
พระจยซูทรงประทานบทจรี ยนอองชีวิตให้แก่จราอณะที่พระองค์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ คือพระ
จยซูมิได้ทรงรับกาลังและการหนุนใขขากพลังธรรมชาติแต่ทรงรับขากพระจข้า นี่คือความมุ่งหมายออง
การที่พระจยซูทรงถูกทดลองในป่ า จวลานั้นพระกายอองพระจยซูทรงอ่อนจพลียมาก จนื่องขากอดพระ
กระยาหารมาหลายวัน มารผูม้ าผขญถวายคาแนะนาว่า พระจยซูควรจสวยพระกระยาหาร โดยทาก้อนหิ น
ให้กลายจป็ นอาหาร ทั้งนี้จพื่อขะประทังพระกายให้มีจรี่ ยวแรงไม่หิวโหยต่อไป
แต่พระจยซูตรัสตอบมารด้วยจหตุผล และทั้ง ๆ ที่พระกายทรงอดพระกระยาหารอ่อนจพลีย
จช่นนั้น พระจยซูก็ทรงแสดงให้จห็นว่าชี วติ อองมนุษย์ดารงอยูไ่ ด้แม้วา่ ปราศขากอาหารทางกาย โดยอาศัย
พระวขนะอองพระจข้า และพระจยซูทรงใช้ตวั อย่างขากพลไพร่ อองพระจข้าสมัยโบราณ ซึ่ งพระองค์ทรง
พยายามสั่งสอนบทจรี ยนชีวติ ชนิดจดียวกันนี้คือ “มนุษย์ขะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งจดียวหาได้ไม่ แต่ดว้ ย
บรรดาโอวาทซึ่งออกมาขากพระโอษฐ์อองพระจข้า” ดังนั้นจรื่ องนี้มิใช่จพียงแต่จกิดอึ้นแก่องค์พระจยซู
คริ สต์ซ่ ึงทรงจป็ นประขักษ์พยานพิจศษว่า ได้รับพลังขากพระจข้าจท่านั้นไม่ แต่จรื่ องนี้มีไว้สาหรับจราซึ่ง
จป็ นมนุษย์รุ่นหลังว่า จราขาจป็ นต้องรับอาหารทางขิตวิญญาณจท่า ๆ กับอาหารทางร่ างกายจหมือนกัน นี่
แหละจป็ นบทจรี ยนที่พระจยซู ทรงพระประสงค์ขะสอนในธรรมศาลาที่จมืองกัปจรนาอูมว่าดังนี้ “พระบิดา
ผูท้ รงพระชนม์ได้ทรงใช้จรามา และจรามีชีวติ จพราะพระบิดานั้นฉันใด ผูท้ ี่ได้กินจราผูน้ ้ นั ขะมีชีวติ จพราะ
จราฉันนั้น”
ดังนั้นองค์พระจยซูจข้าทรงปฏิจสธไม่ยอมรับอาหารขากมาร และพระจยซูทรงชัยชนะมารทาง
พระกายจพื่อจรา และต่อมามารได้จอ้าผขญกับพระจยซูทางขิตวิญญาณ และการผขญทั้งสองครั้งนี้พระจยซู
ก็ชยั ชนะอย่างงาม จมื่อจป็ นจช่นนี้พระจยซูจป็ นผูน้ าและจป็ นผูส้ ่ งจสริ มความจชื่ ออองจราให้สาจร็ ข
“ครั้นจรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยูร่ อบอ้าง ให้จราทิ้งอองหนักทุกๆ สิ่ งที่อดั อ้องอยู่ และการ
ผิดที่จรามักง่ายกระทา
และการวิง่ แอ่งกันที่กาหนดไว้สาหรับจรานั้นให้จราวิง่ ด้วยความจพียรพยายาม
หมายจอาพระจยซูจป็ นผูน้ า และจป็ นผูส้ ่ งจสริ มความจชื่ออองจราให้สาจร็ ข”
“การทุกอย่ างทีม่ ิได้ ประพฤติตามหลักแห่ งความเชื่อก็บาปทั้งสิ้น”
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บทที่ 5 ประจักษ์ พยานของผู้แต่ ง
จรื่ องทั้งหมดซึ่ งอ้าพจข้ารู ้ขกั จกี่ยวกับการบาบัดโรคด้วยฤทธิ์ อานาขอองพระจข้าก็ดี และจรื่ องราว
ที่อา้ พจข้าได้จอียนในบทที่แล้วมาก็ดี ล้วนแต่จป็ นจรื่ องที่พระจข้าทรงสอนแก่อา้ พจข้าโดยตรงจป็ นส่ วนตัว
และอ้าพจข้าไม่ได้รับอนุญาตอ่านหนังสื ออื่นใดจกี่ยวกับจรื่ องนี้
นอกขากอ่านพระวขนะอองพระจข้า
โดยตรงจท่านั้น อ้าพจข้าอ่านอยูน่ านขนอ้าพจข้าจกิดความแน่ใขโดยไว้วางใขในพระจข้า และได้รับ
บทจรี ยนต่าง ๆ ขากองค์พระผูจ้ ป็ นจข้าโดยตรง ซึ่งได้บนั ทึกความรู้ที่ได้รับขากพระจข้าและได้จอียนจป็ น
หนังสื อจล่มนี้
จป็ นจวลามากกว่ายีส่ ิ บปี ร่ างกายอองอ้าพจข้าต้องทนทุกอ์ทรมานอยูก่ บั ความจข็บป่ วยนานาชนิด
และร่ างกายหมดความสามารถหลายอย่าง จมื่ออ้าพจข้าอายุได้สิบสี่ ปีอ้าพจข้าต้องจรี ยน และทางาน
จกี่ยวกับสมองอย่างหนักจกินตัว อ้าพจข้าล้มจข็บจป็ นโรคจส้นประสาทอย่างหมดหวัง ซึ่ งอณะนั้นอ้าพจข้า
กาลังจตรี ยมตัวขะจอ้ามหาวิทยาลัย จป็ นจวลาหลายจดือนที่นายแพทย์ประขาตัวอองอ้าพจข้าห้ามจด็ดอาดมิ
ให้อ่านหนังสื อจลย ในอณะนั้นอ้าพจข้าใกล้ขะถึงความตายอยูแ่ ล้ว และในที่สุดตรงริ มทางมรณะนั้นจอง
อ้าพจข้าได้ยอมถวายตัวอองอ้าพจข้ากับองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า
หลังขากที่อา้ พจข้าจรี ยนขบหลักสู ตรอองมหาวิทยาลัยแล้ว อ้าพจข้าได้รับตาแหน่งจป็ นศิษยาภิ
บาลอองคริ สตขักรใหญ่แห่งหนึ่งจมื่ออายุได้ 21 ปี อ้าพจข้าจป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มที่น่าภูมิใขมาก ฉะนั้นขึง
มุ่งหน้าทางานอย่างถวายชีวติ ทีจดียว ในไม่ชา้ อ้าพจข้าก็จป็ นโรคหัวใข และต้องใช้จวลาพักผ่อนจป็ นจดือน
ๆ และรู้สึกว่าคราวนี้ดูจหมือนขะใกล้ตายอีกแล้ว แต่ในที่สุดอ้าพจข้าก็ยงั ไม่ตาย และค่อย ๆ ทุกจลา มี
กาลังอึ้นใหม่อีกวาระหนึ่ง อ้าพจข้าสามารถทางานต่อมาได้อีกหลายปี โดยต้องระวังรักษาตัว อ้าพจข้าต้อง
พกอวดแอมโมจนียติดตัวจสมอจป็ นจวลาหลายปี
ถ้าอ้าพจข้าไม่ได้แอมโมจนียติดตัววันใด รู ้สึกว่า
จส้นประสาทมันขะกระตุกอึ้นมาทันที ครั้งแล้วครั้งจล่าที่อา้ พจข้าต้องจป็ นลมมืดหน้า ในอณะที่ปีนบันได
สู ง ๆ จพียงจล็กน้อยอ้าพจข้ารู ้สึกว่าปวดร้าวและวิงจวียนหน้ามืดขริ ง ๆ บางครั้งรู ้สึกว่าอึดอัดขนหายใขไม่
ออก แต่พอได้ดมแอมโมจนียที่ติดตัวไปก็ค่อยโล่งอกสักหน่อย อ้าพจข้ายังขาได้วา่ ครั้งหนึ่งอณะที่ไต่อ้ ึน
ยอดภูจอาริ คไฮในประจทศสวิตจซอร์ แลนด์โดยทางรถไฟ และอีกครั้งหนึ่งที่พยายามปี นบันไดหอระฆัง
สู งแห่งหนึ่งในจมืองฟลอจรนซ์ ประจทศอิตาลี อาการอองโรคก็จข็บปวดกาจริ บอึ้นอย่างจคยขนหายใขไม่
ออก อ้าพจข้าตกลงใขว่าขะไม่บงั อาขจดินทางผขญภัยจช่นนี้อีกจลย พระจข้าทรงทราบว่ามีหลายร้อยครั้ง
จมื่ออ้าพจข้าจริ่ มทางานใหม่ ๆ อณะที่อา้ พจข้ากาลังจทศนาอยูบ่ นธรรมาสน์ก็ดี หรื ออณะที่ยนื ทาพิธีฝังศพ
อ้าพจข้าจกือบ ๆ ขะล้มลงบนธรรมาสน์ต้ งั หลายครั้ง หรื อจกือบ ๆ ขะหล่นลงไปในหลุดฝังศพ อณะที่ยนื
ทาพิธีอยูป่ ากหลุดที่ยงั ไม่ได้กลบดิน
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ไม่กี่ปีต่อมาอ้าพจข้าล้มจข็บอีกสองครั้ง ด้วยโรคจดิมกาจริ บ และต้องล้มจข็บคราวละนาน ๆ และ
ทุก ๆครั้งที่จข็บป่ วยก็ดูจหมือนว่า ชีวติ จกือบ ๆ ขะถูกจด็ดออกขากร่ าง
อ้าพจข้าต้องฝ่ าฟันอุปสรรคจรื่ องโรคอองอ้าพจข้าอณะที่ทางานจกือบตลอดจวลา และมีชมจชย
จสมอ ๆ ว่า จป็ นคนทางานหนักและจอาขริ งจอาขังกับธุ รกิขขนสาจร็ ขผล แต่หลายคนคิดว่าร่ างกายออง
อ้าพจข้านี้ช่าง “จปราะ” และอ่อนแอจสี ยจหลือจกิน แล้วอ้าพจข้าก็ จริ่ มจบื่อที่ขะฟังคาพูดที่แสดงความจห็น
อกจห็นใข หลายครั้ง อ้าพจข้าทอดทิ้งการออกจยีย่ มจยียนคริ สต์สมาชิกและคนที่ใขดีจห็นอกจห็นใขอ้าพจข้า
จหล่านี้แหละที่แก้ตวั แทนอ้าพจข้า จพราะจอาถือว่าอ้าพจข้าจป็ นคน “ไม่สู้ขะแอ็งแรงนัก” ครั้นมาถึงวาระที่
อ้าพจข้ามองดูองค์พระจยซูคริ สต์จป็ นผูบ้ าบัดโรคอองอ้าพจข้า อ้าพจข้าทูลออต่อ พระจข้าให้รักษาโรคออง
อ้าพจข้าให้หายอาดสักทีจถอะ จพื่อคริ สต์สมาชิกอองอ้าพจข้าขะไม่ตอ้ งมาคอยประคับประคองจห็นอกจห็น
ใขอ้าพจข้าอีกต่อไปแต่อา้ พจข้าควรขะได้รับการพิทกั ษ์รักษาและทะนุบารุ งขากพระจข้าจพื่อมีพลังแรง
ทางานต่อไป
อ้าพจข้าคิดว่าพระจข้าทรง ตอบคาอธิษฐานอองอ้าพจข้าในอ้อนี้ จพราะบรรดาคริ สต์สมาชิกได้
จกิดความสนจท่ห์จมื่อจห็นอ้าพจข้ามีแรงทางานได้อีกอย่างประหลาด
ทั้งนี้ ตอ้ งจป็ นจพราะพระจข้าทรง
อนุญาตให้ทางานในพระนามอองพระองค์นนั่ จอง
ตามปกติจมื่ออ้าพจข้าจทศนาในวันอาทิตย์ขบแล้วพิษอองโรคที่กาจริ บอึ้นนั้นกว่าขะทุจลาจป็ น
ปกติตอ้ งคอยขนถึงวันพุธ
และวันพฤหัสบดีขึงมีโอกาสจตรี ยมอ้อจทศนาสาหรับสัปดาห์ต่อไป
ออบพระคุณพระจข้าในระยะสามปี แรกหลังขากที่พระจข้าทรงรักษาโรคอองอ้าพจข้าให้หายแล้ว อ้าพจข้า
สามารถจทศนาได้มากกว่าหนึ่งพันครั้ง และบางครั้งสามารถจทศนาได้กว่ายีส่ ิ บครั้งในหนึ่งสัปดาห์ และ
ขาได้วา่ ไม่มีขนครั้งจดี่ยวที่รู้สึกว่าหมดแรง
ก่อนที่อา้ พระจข้าขะรับจอาองค์ พระจยซูคริ สต์จป็ นพระผูบ้ าบัดโรคอองอ้าพจข้า ประมาณไม่กี่
จดือนนายแพทย์ผมู ้ ีชื่อจสี ยงคนหนึ่งแห่งกรุ งนิวยอร์ คได้คาดคั้นและพูดกับอ้าพจข้าว่า อ้าพจข้ายังมีแรง
จหลืออยูส่ าหรับทางานอีกไม่กี่จดือน จอาสั่งให้อา้ พจข้าพักผ่อนทันทีจพื่อขะประทังชีวติ ในฤดูร้อนปี ต่อมา
อ้าพจข้าจดินทางไปพักผ่อน ณ ที่แห่งหนึ่ง ใกล้กบั บริ จวณซึ่ งพวกอินจดียแดงตั้งภูมิลาจนาอยู่ วันนั้นจป็ น
จวลาบ่ายวันอาทิตย์ อ้าพจข้าได้ยนิ จสี ยงจพลงอองคริ สจตียนร้องกันอย่างรื่ นจริ ง มีความว่า
“พระจยซูอองฉันจป็ นพระจข้าจหนือพระอื่นทั้งปวง ไม่มีมนุ ษย์ใดทางานได้จหมือนพระองค์”
คนพวกนั้นร้องจพลงย้าแล้วย้าอีก บ้างร้องจสี ยงต่า บ้างร้องจสี ยงสู ง ดูประหนึ่งว่าขะทาให้จสี ยง
นั้นได้ยนิ อึ้นไปถึงสวรรค์
จสี ยงจพลงทาให้อา้ พจข้าจศร้าใข และทุกสิ่ งในชีวติ ดูช่างมืดมนอนธการ ถ้อยคาอองจพลงดู
จหมือนขะหล่นลงทับอ้าพจข้าจหมือนถูกจสน่ห์ อ้าพจข้ารู ้สึกติดอกติดใขมาก จสี ยงนั้นประหนึ่งจป็ นจสี ยงที่
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ดังออกมาขากสวรรค์ จสี ยงนั้นจอ้ายึดครองหัวใขอองอ้าพจข้าอ้าพจข้าขึงรับองค์พระจยซูไว้จป็ นพระจข้า
จหนือจข้านายและจหนือพระอื่นทั้งปวง อ้าพจข้าไม่ทราบว่าการที่อา้ พจข้าทาจช่นนั้นมีความหมายว่าอะไร
อ้าพจข้ายอมรับองค์พระจยซูท้ งั ๆ ที่ยงั มืดมนในหัวใขอยู่ และอ้าพจข้าก็จดินออกมาพ้นบริ วจวณที่จอา
ประชุมนมัสการกันอย่างแบบง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย และจป็ นการประชุมแบบโบราณออง
ขาพวกอัครสาวกสมัยโน้น อ้าพจข้าขาอะไรไม่ได้อีก แต่ก็น่าประหลาดใขแท้ ๆ สิ่ งนั้นได้ช่วยชีวติ ออง
อ้าพจข้าอย่างมหัศขรรย์ตลอดกาล
ต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์อา้ พจข้าไปตากอากาศที่ชายทะจลแห่งหนึ่ง พร้อมกับครอบครัวอองอ้าพจข้า
อ้าพจข้าตั้งใขขะไปรับลมอากาศสดชื่นที่ชายทะจล บ้านพักอองอ้าพจข้าตั้งอยูต่ ิดชายทะจลพอดี นาน ๆ สัก
ครั้งหนึ่งอ้าพจข้าขึงไปร่ วมประชุมนมัสการพระจข้าที่โบสถ์ในบริ จวณบ้านพัก แต่อา้ พจข้ามีส่วนช่วยใน
การงานอองพระจข้าที่นนั่ จสี ยงสองครั้งจท่านั้น และจวลานั้นอ้าพจข้าก็ยงั ไม่รู้สึกตัวจองจลยว่า ได้รับการ
รักษาพยาบาลขากพระจข้าไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
แต่ในจวลาจดียวกันอ้าพจข้าสนใขในการให้พระจข้าจป็ นผูบ้ าบัดโรคมาหลายปี แล้ว หลายปี ก่อน
หน้านี้อา้ พจข้าจคยถวายตัวแก่พระจข้า และจทิดพระองค์ให้จป็ นความชอบธรรมอองอ้าพจข้า และในจวลา
นั้นอ้าพจข้าได้รับรู ้และรู้สึกแปลกใขในจหตุการณ์สาคัญอองสมาชิกคริ สตขักรอองอ้าพจข้าคนหนึ่ง คน ๆ
นี้กาลังขะสิ้ นใขตายแล้ว นายแพทย์ก็บอกว่าหมดหวัง มีผบู ้ อกอ้าพจข้าว่า คนๆ นั้นไม่พดู และไม่กินไม่
ดื่มมาหลายวันแล้ว จอาจป็ นโรคอัมพาตชนิดร้ายแรงมากและพิษอองโรคทาให้จยื่อหุ ม้ สมองอ่อนตัว และ
การที่ผนู ้ ้ นั หายโรคได้อย่างอัศขรรย์น้ นั หนังสื อพิมพ์การแพทย์พากันลงอ่าวครึ กโครมว่าจป็ นคนไอ้ที่
หายโรคได้อย่างแปลกประหลาดมหัศขรรย์ และจป็ นที่สนจท่ห์ในวงการแพทย์
มารดาอองผูป้ ่ วยจป็ นคริ สจตียนจคร่ งครัด
และชายคนที่ป่วยนั้นได้กลับใขมาจชื่อพึ่งพระจยซู
ตั้งแต่จด็ก ๆ แต่ต่อมาจอาจย็นชาต่อจรื่ องพระจข้า จอาจป็ นนักแสดงละคร และมารดาอองจอากลัวจหลือจกิน
ว่าลูกชายอองนางขะกลายจป็ นคนแปลกหน้าสาหรับพระจข้า นางได้ออร้องให้อา้ พจข้าอธิ ษฐานจผือ่ ลูก
ชายอองจอา อ้าพจข้าได้อธิ ษฐานตามที่รู้สึกว่าควรอธิ ษฐานอย่างไร อ้าพจข้าไม่ได้อธิ ษฐานจพื่อให้พระจข้า
บาบัดความป่ วยอองจอา แต่อธิ ษฐานออให้พระจข้าทรงช่วยให้จอาพ้นบาป อ้าพจข้าลุกอึ้นขากการคุกจอ่า
อธิ ษฐานและจตรี ยมตัวพร้อมที่ขะลามาขากคนป่ วย และได้ถวายคาอธิ ษฐาน แล้วมอบไว้สุดแต่พระจข้า
ขะทรงขัดการ และจมื่อคริ สต์สมาชิกบางคนมาจยีย่ มชายคนป่ วยคนนั้น อ้าพจข้าก็ใช้จวลาแนะนามารดา
อองผูป้ ่ วยให้รู้ขกั ผูม้ าจยีย่ มด้วย
อณะที่อา้ พจข้าก้าวจอ้าไปใกล้คนป่ วยที่จตียงนอนตามปกติ ทันใดนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ลืมตาอึ้น
และจริ่ มพูดกับอ้าพจข้า อ้าพจข้ารู ้สึกแปลกขริ ง ๆ และมารดาชราอองชายหนุ่มคนนั้นก็ยงิ่ จพิ่มความแปลก
ใขยิง่ กว่าอ้าพจข้า จมื่ออ้าพจข้าถาม จอาก็ยนื ยันว่าจป็ นจพราะจอาได้วางใขพระจยซูขริ ง ๆ จมื่อจราทราบดังนั้น
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ทาให้ทุกคนพากันแปลกใข พร้อมกับปลาบปลื้มยินดีอย่างยิง่ ขากชัว่ โมงนั้นมา ชายคนนั้นก็ทุจลาอึ้น
จรื่ อย ๆอย่างรวดจร็ วกับปลิดโรคทิ้ง และจอามีชีวติ ต่อมาอีกหลายปี ต่อมาชายคนนั้นมาจยีย่ มอ้าพจข้า และ
จอาบอกให้อา้ พจข้าทราบว่า การที่จอาหายโรคได้อย่างมหัศขรรย์น้ นั ก็จพราะพระจข้าทรงรักษาโรคออง
จอาแท้ ๆ จหตุการณ์ที่จกิดอึ้นครั้งนั้นประทับรอยแห่งความจชื่อมัน่ ในใขอองอ้าพจข้าตลอดกาล และต่อมา
ไม่ชา้ อ้าพจข้าก็ยอมรับให้องค์พระจยซูคริ สต์จป็ นผูบ้ าบัดโรคนานาชนิ ดอองอ้าพจข้า และตลอดจวลาชัว่
ระยะหนึ่ง คือในระยะที่อา้ พจข้าไว้วางใขพระจยซูจข้าพระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาและบาบัดโรคอองอ้าพจข้า
ได้อย่างน่าอัศขรรย์ แต่ต่อมาภายหลัง อ้าพจข้ายอมรับฟั งคาแนะนาอองนายแพทย์คริ สจตียนผูจ้ คร่ งครัด
ศาสนาคนหนึ่งว่า การที่หายโรคอึ้นจช่นนั้นจป็ นจพียงอ้อสันนิษฐานอวดว่า พระจข้าจป็ นผูบ้ าบัดโรค
อ้าพจข้ายอมจชื่ อถือคาพูดอองนายแพทย์คนนั้น อ้าพจข้าจลยทอดทิง้ การไว้วางใขพระจข้าจรื่ องการบาบัด
โรคแต่พระองค์จดียวจสี ยทั้งสิ้ นชัว่ ระยะหนึ่ง
ดังนั้นอ้าพจข้าขึงสะดุดและจดินตามพระจข้าอย่างกะโผลกกะจผลกอยูห่ ลายปี แต่จมื่ออ้าพจข้าได้
ยินขากคนไอ้ที่พระจข้าทรงรักษาให้หายโรค รายแล้วรายจล่าอ้าพจข้าไม่จคยกล้าสงสัยจลยว่า นัน่ ไม่จป็ นฝี
พระหัตถ์อองพระจข้า หรื ออ้าพจข้าไม่ต้ งั ปั ญหาถามจลยว่า นัน่ ไม่ใช่งานบาบัดโรคที่พระจข้าทรงกระทา
สาหรับอ้าพจข้าจองจรื่ องความขริ งแห่งการรักษาโรคนั้น ไม่มีฤทธิ์ ที่ขะช่วยอ้าพจข้า จพราะอ้าพจข้าไม่จคย
รู ้สึกจลยว่าอ้าพจข้ามีอานาขจพื่อขะไว้วางใขพระจข้าในกรณี ที่ขาจป็ นขริ ง ๆ
แต่จมื่อปี นั้นในฤดูร้อนคราวที่อา้ พจข้าพูดถึงมาแล้ว อ้าพจข้าได้ยนิ คนหลายคนกล่าวยืนยันและ
รับรองว่า พระจข้าทรงรักษาโรคอองจอาให้หายขริ ง ๆ โดยที่จอาไว้วางใขพระดารัสอองพระจยซูคริ สต์
จท่านั้น จช่นจดียวกับการรอดพ้นบาปอองจอา จหตุการณ์ครั้งนั้นบังคับให้อา้ พจข้าหันหน้าจอ้าปรึ กษากับ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ อ้าพจข้าตัดสิ นใขว่าขะต้องปลงใขจชื่ออย่างหนึ่งอย่างใดให้จด็ดอาดลงไป อ้าพจข้า
ดีใขจหลือจกินที่อา้ พจข้าไม่ได้หารื อจรื่ องนี้กบั มนุษย์ผใู ้ ด อ้าพจข้าได้จฝ้ าองค์พระจยซูคริ สต์ที่ฝ่าพระบาท
อองพระองค์จงียบ ๆ ตามลาพัง พร้อมกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์จปิ ดอยูต่ รงหน้าอ้าพจข้า และไม่ยอมให้
มนุษย์ผใู ้ ดมาอธิ บายอ้อความใด ๆ แก่อา้ พจข้า จพราะอ้าพจข้ารู ้แน่วา่ จรื่ องนี้จป็ นจรื่ องอองพระจยซูโดยตรง
และจป็ นส่ วนหนึ่งแห่งพระกิตติคุณอันมีจกียรติอององค์พระจยซูคริ สต์ซ่ ึ งได้มอบไว้ให้จป็ นทางรอดแก่
คนบาปที่กาลังทนทุกอ์ทรมาณขะได้รับการหลุดพ้น พระจยซูได้ทรงลงทุนไถ่ความทุกอ์ทรมานออง
มนุษย์โลก ด้วยพระโลหิ ตอองพระองค์บนไม้กางจอน ถ้าใครจชื่อและต้อนรับพระวขนะอองพระองค์
แล้ว ผูน้ ้ นั ขะได้รับการบรรจทาทุกอ์ออ้ นี้จป็ นคาอธิ บายที่จพียงพอแล้ว แต่อา้ พจข้าไม่อาขจชื่ออ้อนี้ได้ และ
ไม่สามารถรับอ้อนี้ไว้จป็ นสมบัติประขาตัวอองอ้าพจข้าได้ จพราะอ้าพจข้ารู ้สึกว่า อ้าพจข้าไม่กล้าที่ขะยึด
ความขริ งแห่งพระดารัสอองพระจข้าไว้จพียงแค่ทฤษฎี หรื ออ้าพจข้าไม่กล้าสอนคนอื่น ในจมื่ออ้าพจข้า
ไม่ได้พิสูขน์แล้วด้วยตนจองจสี ยก่อน ดังนั้นในวันศุกร์ วนั หนึ่งจวลาบ่ายประมาณสามโมง อ้าพจข้าจดิน
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ปล่อยอารมณ์ไป ตามป่ าสนคนจดียวตามลาพังและอ้าพจข้าชูมืออึ้นสู่ สวรรค์ และนึกถึงวันที่พระจยซูขะ
จสด็ขมาครั้งที่สอง และขะมาพิพากษาโลก อ้าพจข้าทูลแก่พระจข้าจสมือนหนึ่งว่า อ้าพจข้ากาลังจฝ้ า
พระองค์อยูต่ รงพระพักตร์ ในอณะนั้น แล้วอ้าพจข้าทูลจสนออ้อปฎิญาณสาคัญตลอดกาล สามอ้อคือ
1. วันหนึ่งอ้างหน้า อ้าพจข้าขะจอ้าจฝ้ าพระองค์ในวันพิพากษาอองพระองค์ อ้าพจข้ายินยอมรับ
ความขริ งอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีวา่ จป็ นส่ วนหนึ่งแห่งพระวขนะอองพระองค์ และจป็ นส่ วนหนึ่งแห่งพระกิตติ
คุณอองพระจยซูคริ สต์ และจป็ นส่ วนหนึ่งแห่งพระกิตติคุณอองพระจยซูคริ สต์ หากว่าพระจข้าขะทรงช่วย
อ้าพจข้า อ้าพจข้าขะไม่จคยสงสัยจรื่ องการบาบัดโรคขากพระองค์อีกจลยขนกระทัง่ อ้าพจข้าขะจฝ้ าพระองค์
ในวันพิพากษานั้น
2. อ้าพจข้าขะจฝ้ าพระองค์ในวันนั้นฉันใด อ้าพจข้าออยอมรับองค์พระจยซูคริ สต์จป็ นผูบ้ าบัดโรค
แห่งร่ างกายอองอ้าพจข้าฉันนั้น และสิ่ งไรที่อา้ พจข้าขาจป็ นต้องมีสาหรับร่ างกาย อ้าพจข้าจชื่อว่าพระจยซูจข้า
ขะทรงขัดการโดยตลอด ขนกว่าอ้าพจข้าขะทางานอองอ้าพจข้าสาจร็ ขแล้ว หากว่าพระองค์จข้าขะทรงพระ
กรุ ณาช่วย อ้าพจข้าขะรับจอาพระองค์จป็ นชีวติ และจป็ นพลังงานอองอ้าพจข้าตั้งแต่บดั นี้ จป็ นต้นไป อ้าพจข้า
จชื่อว่าพระองค์ขะทรงโปรดพิทกั ษ์รักษาอ้าพจข้าในทุกกรณี ขนกว่าพระองค์ขะจสด็ขกลับมาอีก
และ
ขนกระทัง่ พระประสงค์อองพระองค์สาหรับอ้าพจข้าขะสาจร็ ขครบถ้วนทุกประการ
3. อ้าพจข้าขะจอ้าจฝ้ าพระองค์ในวันนั้นฉันใดอ้าพจข้ายินยอมใช้พระพรนี้จป็ นการถวายพระจกียรติ
แก่พระองค์ จพื่อความปกติสุออองอื่นฉันนั้น และอ้าพจข้ามีโอกาสจป็ นพยานหรื อรับใช้พระองค์จกี่ยวกับ
จรื่ องนี้ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดซึ่ งพระองค์ขะทรงจรี ยกใช้อา้ พจข้า หรื อจมื่อคนอื่นต้องการความช่วยจหลือขาก
อ้าพจข้า อ้าพจข้าก็ยนิ ดีปฏิบตั ิตาม
อ้าพจข้าได้ลุกอึ้น แท้ที่ขริ งที่ทูลถวายอ้อจสนอจหล่านั้นก็กินจวลาจพียงไม่กี่นาที แต่อา้ พจข้ารู ้วา่ มี
อะไรบ้างได้สาจร็ ขจรี ยบร้อยแล้ว จส้นประสาททุกส่ วนทุกตอนในร่ างกายอองอ้าพจข้ารู ้สานึกว่าพระจข้า
กาลังประทับอยูก่ บั อ้าพจข้า อ้าพจข้าไม่ทราบว่าร่ างกายอองอ้าพจข้ารู ้สึกทุจลาหรื อไม่ อ้าพจข้าไม่สนใข แต่
จป็ นวาระที่อา้ พจข้าชื่นชมยินดี จพราะรู ้แน่นอนว่าตั้งแต่บดั นี้จป็ นต้นไป ทุกสิ่ งทุกอย่างอยูใ่ นพระหัตถ์
อองพระจข้าทั้งสิ้ นแล้ว
ครั้นแล้วการทดลองความจชื่ อถึงก็มาถึง ก่อนที่อา้ พจข้าขะก้าวจดินออกขากสถานที่น้ นั มีสิ่งหนึ่ง
มากระทบใขอ้าพจข้า อ้าพจข้าได้ยนิ จสี ยงกระซิ บแก่อา้ พจข้าดังนี้วา่ “บัดนี้ท่านตัดสิ นใขขะรับพระจข้าจป็ น
องค์พระผูบ้ าบัดโรคอองท่านแล้ว ขะจป็ นการช่วยจหลือท่านมาก ถ้าท่านขะลงไปหา ดร. คูลิศ ที่บา้ นพัก
อองจอา และออให้จอาร่ วมใขอธิ ษฐานกับท่าน” อ้าพจข้าฟังจสี ยงนั้นสักครู่ หนึ่งโดยไม่ได้คิดอะไรมาก
และอั้นต่อมาก็รู้สึกว่า จหมือนมีอะไรมาทุบสมองซึ่ งทาให้อา้ พจข้าม้วนตัวลงจหมือนกับคนถูกตีขนงง
อ้าพจข้าจดินจซถลาไปถลามาและตะโกนร้องว่า “โอพระองค์จข้าอ้า อ้าพจข้าได้ทาอะไรไปแล้ว?” อ้าพจข้า
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รู ้สึกว่าอ้าพจข้ากาลังอยูร่ ะหว่างอันตรายน่ากลัว อีกสักครู่ หนึ่งอ้าพจข้ารู ้สึกตัวคิดอึ้นว่า “ท่านได้ขดั การ
จรื่ องนั้นจรี ยบร้อยแล้วจมื่อสักครู่ น้ ีจอง และได้ทูลต่อพระจข้าแล้วว่าขะไม่สงสัยจรื่ องนี้ อีก แต่ขะจชื่อว่าจป็ น
การสาจร็ ขจรี ยบร้อยแล้ว” ในวาระนั้นจองอ้าพจข้าขึงจอ้าใขว่า ความจชื่ อหมายความว่าอะไร และรู ้สึกว่า
ความจชื่อจป็ นสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และน่ายาจกรงสักจท่าใด
จป็ นสิ่ งที่หลีกจลี่ยงไม่ได้และต้องรักษาไว้ให้
แน่นอนคงจส้นคงวาจสมอกับพระจข้า อ้าพจข้าจคยนึกออบพระคุณพระจข้าจสมอที่จหตุการณ์รุนแรงจกิดอึ้น
แก่อา้ พจข้าจช่นนั้น อ้าพจข้ารู ้แน่นอนจดี๋ยวนี้วา่ สิ่ งที่ได้ตกลงกับพระจข้าจรี ยบร้อยแล้วขะไม่มีวนั รวนจร
และจปลี่ยนแปลงอีก จมื่อทาจสร็ ขแล้วก็แล้วกันไป ไม่ใช่วา่ ขะต้องย้อนมาทาใหม่อีก ซึ่ งแสดงว่ายังสงสัย
ต่อสิ่ งที่พระจข้าทรงกระทาสาจร็ ขและจป็ นการกระทาที่ขบลงโดยสิ้ นจชิงแล้วอ้าพจข้าจคยนึกถึงผลงานออง
ความจชื่อ ซึ่งพระจข้าทรงจรี ยกให้อา้ พจข้าจอ้ารับราชการอองพระองค์ในตอนแรก ๆ อ้าพจข้าได้รับการ
ช่วยจหลือขากการจกรงกลัวพระจข้าจท่า ๆ กับความยินดีในพระสัญญาหรื อการสถิตอยูด่ ว้ ยอองพระองค์
คาพูดจพียงสั้น ๆ นี้จป็ นจสมือนแสงไฟลุกโชนอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์อองอ้าพจข้า และ
อ้อความนั้นมีดงั นี้ “ถ้าจอากลับถอยหลัง ใขอองจราขะไม่มีความชอบในคนนั้นจลย” สิ่ งที่ศตั รู ตอ้ งการคือ
ขะต้องทาให้จราจกิดความสงสัยในความแน่นอน และสงสัยสิ่ งที่พระจข้าทรงขัดการและกระทาสาจร็ ข
จรี ยบร้อยแล้ว และพระกรุ ณาธิคุณอองพระองค์ทรงยึดจหนี่ยวอ้าพจข้าไว้
วันรุ่ งอึ้นอ้าพจข้าจดินทางไปใกล้ภูจอาแห่งหนึ่ง การพิสูขน์ทดลองใขจกิดอึ้นแก่อา้ พจข้าอีกวาระ
หนึ่งในวันอาทิตย์น้ นั อ้าพจข้าถูกจชิญให้ไปจทศนาที่คริ สตขักรแห่งหนึ่ง อ้าพจข้ารู ้ตวั ว่าองค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ กาลังผลักดันอ้าพจข้าให้กล่าวคาพยานยืนยันจหตุการณ์พิจศษนั้น แต่อา้ พจข้าพยายามจทศนาขากคา
จทศน์ที่จลือกจฟ้ นไว้แล้วอย่างดี แต่ออ้ ความนั้นไม่ใช่พระดารัสอองพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้
อ้าพจข้าบอกแก่คนอื่น ๆ ถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงสาแดงแก่อา้ พจข้าแต่อา้ พจข้าพยายามรักษาอนบธรรมจนียม
ขัดสักหน่อยและพยายามแสดงท่าทางให้จป็ นที่น่านับถือ จวลานั้นอ้าพจข้ารู ้สึกอึดอัดในใขขนอธิ บายไม่
ถูก กระดูกอากรรไกรอองอ้าพจข้าคล้าย ๆ ขะมีตะกัว่ ก้อนใหญ่ถ่วงไว้ไม่ให้อา้ ปากออก และริ มฝี ปาก
อองอ้าพจข้าไม่กล้าจผยออึ้นพูด หรื อพูดตะกุกตะกักหวาดกลัว อ้าพจข้ารับพูดให้ขบ ๆ จพื่อให้หมดจรื่ อง
จสี ยที แล้วอ้าพจข้าก็รับออกไปที่ทุ่งนาอ้างโบสถ์ แล้วอ้าพจข้าจอ้าจฝ้ าพระจข้าทูลอออภัยโทษ และออให้
พระจข้าทรงชี้แขงใหม่วา่ พระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรสาหรับอ้าพจข้าในจรื่ องนั้น พระจข้าทรงพระ
กรุ ณาแก่อา้ พจข้าอย่างน่าจคารพ และพระองค์ทรงจปิ ดโอกาสให้อา้ พจข้าแก้ตวั ใหม่ จพื่อให้อา้ พจข้าจป็ น
พยานและถวายพระจกียรติแก่พระองค์ คืนวันนั้นจรามีการประชุมที่โรงแรม และอ้าพจข้าได้รับจชิ ญให้พดู
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้อา้ พจข้าได้จล่าจรื่ องต่าง ๆ ที่พระจข้าได้ทรงกระทามาแล้วแก่อา้ พจข้าอย่างไร อ้าพจข้า
ไม่ได้พดู อะไรมาก แต่อา้ พจข้าพยายามสัตย์ซื่อต่อพระจข้า แล้วอ้าพจข้าได้จล่าจรื่ องที่อา้ พจข้าได้พบองค์
พระจยซูคริ สต์จมื่อจร็ ว ๆ นี้ให้คนจหล่านั้นฟัง และได้จล่าให้จอาฟังถึงการที่ได้พบพระกิตติคุณโดยวิถีทาง
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ใหม่ กล่าวคือได้พบองค์พระจยซูคริ สต์จป็ นผูบ้ าบัดโรคแห่งร่ างกาย และบอกให้จอาทราบว่า อ้าพจข้า
ได้รับองค์พระจยซูไว้จป็ นแพทย์ประขาตัวอองอ้าพจข้า และอ้าพจข้าทราบแน่นอนว่าพระองค์ทรงรักษา
พระสัญญาและทรงทาตามคามัน่ สัญญานั้น ๆ จสมอ ซึ่ งการกระทาจช่นนั้นจป็ นการจพียงพอสาหรับ
อ้าพจข้าทุกอย่าง พระจข้ามิได้ทรงใช้ให้อา้ พจข้าจป็ นพยานจรื่ องความรู ้สึกอองอ้าพจข้า หรื อให้พดู จรื่ อง
ประสบการณ์อองอ้าพจข้า แต่ให้พดู ถึงองค์พระจยซูคริ สต์และพระสัญญาอันซื่ อสัตย์อองพระองค์และ
อ้าพจข้ารู ้แน่วา่
พระองค์ทรงจรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่ไว้วางใขพระองค์ทุกคนจป็ นพยานยืนยันความขริ งออง
พระองค์วา่ จอาได้รับพระพรขากพระองค์อย่างสมบูรณ์อย่างไร อ้าพจข้าจชื่อจหลือจกินว่า อ้าพจข้าขะ
สู ญจสี ยการบาบัดโรคที่อา้ พจข้าได้รับขากพระจข้า ถ้าอ้าพจข้าขะคอยพูดขนอ้าพจข้ารู ้สึกว่าได้หายโรคแล้ว
ตั้งแต่น้ นั มาอ้าพจข้าทราบว่า มีคนทาให้ตวั จองพ่ายแพ้ในอ้อนี้มามากมายหลายร้อย พระจข้าทรง
ทาให้อา้ พจข้ามอบตัวจองแก่พระองค์ และยอมรับพระสัญญาแห่งการบาบัดโรคขากพระองค์ ก่อนที่
พระองค์ขะทรงอวยพระพรแก่อา้ พจข้าอย่างจต็มที่ อ้าพจข้ารู ้ขกั จพื่อนร่ วมงานคนหนึ่งซึ่ งพระจข้าทรงใช้
จอาในการประกาศกิตติคุณและการบาบัดโรคด้วยฤทธิ์ อานาขอองพระจข้า พระจข้าทรงสาแดงพระอานาข
อองพระองค์ในร่ างกายอองจอาอย่างมากมาย แต่จมื่อจวลากลับไปยังคริ สตขักรอองจอาแล้ว จอาไม่พดู
อะไรจลยจกี่ยวกับการที่พระจข้าทรงกระทาการอัศขรรย์ในตัวอองจอา และคอยดูวา่ ขะมีอะไรจกิดอึ้น ไม่กี่
สัปดาห์ต่อมาจอากลับทรุ ดหนักกว่าจดิม จมื่ออ้าพจข้าพบจอาอีกครั้งหนึ่งในระยะต่อมา จอามีหน้าตา
โศกจศร้ามาก ท่านลองนึกจดาจอาก็แล้วกันว่า หน้าตาอองจอาขะจป็ นอย่างไรจวลานั้น อ้าพจข้าได้ช้ ีแขงให้
จอาทราบถึงความบกพร่ องอองจอา และจอารู ้สึกตัวจบิกบานอึ้นมาทันที จอากลับไปบ้านและถวาย
พระจกียรติแก่พระจข้าทันที จอาจล่าจรื่ องทั้งหมดให้สมาชิกในคริ สตขักรอองจอาฟัง และในไม่ชา้
คริ สตขักรอองจอากลายจป็ นคูนย์กลางการรักษาโรคด้วยพระคุณอองพระจข้าอย่างกว้างอวาง ตัวจอาจองก็
ชื่นชมยินดีที่ทางานอององค์พระจยซูคริ สต์สัมฤทธิ์ ผล
อ้าพจข้าจชื่ อจหลือจกินว่า การจป็ นพยานในค่าวันอาทิตย์ทาให้อา้ พจข้าได้รับประโยชน์ดีกว่าอะไร
ๆ ทั้งหมด อ้าพจข้าคิดว่าถ้าอ้าพจข้านิ่งงาไว้จฉย ๆ แล้วอ้าพจข้าคงไม่มีโอกาสจอียนจรื่ องพระกิตติคุณแห่ง
การบาบัดโรค พอรุ่ งอึ้นก็มีการทดลองครั้งที่สามที่อา้ พจข้าขะต้องจผชิญ
ใกล้ ๆ กับที่อา้ พจข้าพักอยู่ มีภูจอาลูกหนึ่งสู งประมาณสามพันฟุต และอ้าพจข้าถูกออร้องให้ร่วม
คณะจดินทางอึ้นภูจอาไปกับจอาด้วย อ้าพจข้าปฏิจสธทันที อ้าพจข้ายังขาได้วา่ ถ้าปี นป่ ายอึ้นที่สูงๆ ก็จกิด
จรื่ องจกือบตายทุกที และจหตุการณ์ที่ภูจอาจมืองสวิตจซอร์ แลนด์และบันไดสู งที่อิตาลียงั จป็ นบทจรี ยนที่ใกล้
ตายมิใช่หรื อ? อ้าพจข้าไม่กล้าบังอาขอยากท้าทายกับความตาย จพียงแต่บนั ไดบ้านสู ง ๆ ตามธรรมดา
จท่านั้นก็จกือบขะทาให้อา้ พจข้าหมดลมหายใขหลายครั้งมิใช่หรื อ?
และขะไปทรมานรบกวนหัวใขที่
พิการจช่นนั้นด้วยจรื่ องอะไรกัน?
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ครั้นแล้วมีจสี ยงกระซิ บจกิดอึ้นในใขอองอ้าพจข้าว่า “ถ้าท่านกลัวหรื อปฎิจสธไม่ยอมร่ วมจดินทาง
ไปกับจอา ก็จท่ากับว่าจป็ นการสงสัยไม่ยอมจชื่อว่า พระจข้าทรงรักษาให้หายโรคโดยจด็ดอาดละซี ถ้าท่าน
ยอมรับจอาองค์พระจยซูคริ สต์จป็ นพลังงานในร่ างกายอองท่านแล้ว ท่านไม่กลัวที่ขะทาอะไร ๆ ทั้งนั้น
ในจมื่อพระจข้าทรงโปรดให้ท่านทามิใช่หรื อ?”
อ้าพจข้าสานึกได้วา่ นัน่ จป็ นพระสุ รจสี ยงอองพระจข้า อ้าพจข้ารู ้วา่ ในกรณี จช่นนี้ถา้ อ้าพจข้ากลัวอึ้น
ภูจอานัน่ ขะจป็ นการแสดงความไม่จชื่อออกมาชัด ๆ ทีจดียวแล้วอ้าพจข้าขึงทูลพระจข้าว่า โดยอาศัยพระ
กาลังอองพระองค์ อ้าพจข้าตัดสิ นใขไปกับจอา
อ้าพจข้าออจรี ยนให้ทราบว่า อ้าพจข้าไม่หมายความว่าจราควรทาอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปโดยอวด
ว่าจราจป็ นคนแอ็งแรงจพียงไร หรื อไม่ใช่จพราะความขาจป็ นอองหมู่คณะ อ้าพจข้าไม่จชื่ อจลยว่าพระจข้าทรง
มีพระราชประสงค์ขะให้บุตรอองพระองค์จที่ยวปี นป่ ายภูจอา โดยไม่มีความขาจป็ นใด ๆ จลย หรื อขะต้อง
จดินทางไกลหลาย ๆ กิโลจมตร ในจมื่อมีคนออร้องให้ไปก็ไปกับจอาส่ ง ๆ ไปจท่านั้นจอง แต่ในกรณี ออง
อ้าพจข้าจป็ นกรณี พิจศษที่มีความขาจป็ นขริ ง ๆ จป็ นความขาจป็ นที่อา้ พจข้าขะต้องก้าวออกมา และจป็ นพยาน
ยืนยันถึงการชัยชนะอองพระจข้า และจฉพาะรายนี้ จป็ นจวลาและจป็ นวิธีการอองพระจข้า พระจข้าทรง
จรี ยกร้องและทรงใช้ให้แต่ละคนทางานไม่จหมือนกัน และจมื่อไรจราจกิดความอยั้นครั่นคร้ามหดห่อตัว
จนื่องขากความหวาดกลัวแล้ว จมื่อนั้นแหละที่จราขาจป็ นต้องจอาชัยชนะความกลัวอันนั้น
ฉะนั้นในอณะที่อา้ พจข้ากาลังปี นภูจอานั้นอยูต่ อนแรก ๆ ดูจหมือนอ้าพจข้าขะอาดใขให้ได้
อ้าพจข้ารู้สึกโรคจก่าได้กาจริ บทาให้ร่างกายอ่อนจพลียและจกิดความกลัว
อ้าพจข้ารู ้สึกว่าอ้าพจข้าไม่มี
จรี่ ยวแรงอะไรดีอ้ ึนกว่าจดิมจลย แต่จพื่อจอาชัยชนะความอ่อนแอและการทนทุกอ์ทรมานที่อา้ พจข้ากาลัง
ได้รับอยูน่ ้ นั อ้าพจข้าจกิดความสานึกถึงองค์พระจยซูคริ สต์ผจู ้ ป็ นนายแพทย์ประขาตัวอ้าพจข้ามาสติอยูก่ บั
อ้าพจข้าทันที ในอณะนั้นมีพลังแรงมาแต่จบื้องบนยืน่ มาถึงตัวอ้าพจข้า ถ้าอ้าพจข้าขะรับไว้จป็ นสมบัติออง
อ้าพจข้าก็ได้ และจก็บรักษาไว้ตลอดไป ด้านหนึ่งความตายกดอ้าพจข้าไว้และอีกด้านหนึ่ งมีชีวติ ซึ่ งไม่รู้ขกั
หมดสิ้ นอองพระจข้ามีไว้สาหรับอ้าพจข้า ในอณะนั้นอ้าพจข้าจกิดความรู ้สึกอึ้นสองอย่างคือ ดูจหมือนมี
อานาขความตายกาลังกดดันท่วมล้นตัวอ้าพจข้า และอีกประการหนึ่งรู ้สึกว่ามีพลังแรงขากสวรรค์มาอุม้ ชู
ตัวอ้าพจข้าไว้ ในระหว่างที่อา้ พจข้าจกิดหวาดกลัวหรื อไว้วางใขพระจข้า ดูจหมือนอ้าพจข้ากาลังจดินอยู่
ระหว่างสองอานาขนี้ ถ้าอ้าพจข้าจซไปปะทะด้านใด อ้าพจข้าก็รู้สึกว่าด้านนั้นมีอานาขในตัวอ้าพจข้า รู ้สึก
จหมือนกับจดินอยูร่ ะหว่างสุ นอั ป่ ากับผูจ้ ลี้ยงแกะ แต่องค์พระจยซูคริ สต์ผจู้ ลี้ยงแกะดีจลิศไม่ได้ทรงทอดทิง้
อ้าพจข้าไว้จลย อ้าพจข้าจอ้าไปใกล้องค์พระจยซูมากอึ้น และยิง่ ชิดจอ้าทุกทีขนปะทะพระทรวงอองพระองค์
และทุก ๆ ก้าวก็แอ็งแรงมากอึ้นขนกระทัง่ อ้าพจข้าอึ้นถึงยอดภูจอา ซึ่ งจวลานั้นอ้าพจข้ารู ้สึกว่า จหมือนจอ้า
ประตูสวรรค์ ความอ่อนแอและความหวากลัวตกลงไปอยูท่ ี่ปลายจท้าอองอ้าพจข้าออบพระคุณพระจข้า
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ตั้งแต่วนั นั้นมาอ้าพจข้าได้รับพระราชทานหัวใขใหม่ขากพระจข้า อ้าพจข้ามีหวั ใขสู บฉี ดโลหิ ตอันใหม่อยู่
ใต้แผ่นอกอองอ้าพจข้า ณ บัดนี้จป็ นหัวใขใหม่ท้ งั ร่ างกายและขิตใข องค์พระจยซูคริ สต์ทรงจป็ นจกียรติและ
ได้รับจกียรติขากร่ างกายนี้
ต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์อา้ พจข้ากลับไปทางานตามจดิมในจมือง รู ้สึกออบพระคุณพระจข้าจหลือจกิน
และอ้าพจข้าอาขพูดได้จต็มปากว่า คนจป็ นขานวนร้อย ๆ รู ้จห็นจป็ นพยานให้แก่อา้ พจข้าว่า อ้าพจข้าได้
ทางานอองพระจข้าอยูอ่ ีกจป็ นจวลาหลายปี ไม่วา่ หน้าหนาว หน้าร้อน หรื ออากาศขะจป็ นอย่างไร ร่ างกาย
อองอ้าพจข้าสามารถทนทานได้ท้ งั สิ้ น และไม่ตอ้ งถนอมร่ างกายว่าขะล้มจข็บอย่างแต่ก่อน แต่ร่างกาย
รู ้สึกสบายดีและยังแอ็งแรงรื่ นจริ งแข่มใส ชีวติ อองอ้าพจข้ากลายจป็ นชีวติ ที่สนุกสนานและทางานได้อย่าง
ร่ าจริ ง ซึ่ งอ้าพจข้าไม่จคยพบมาก่อน ๆ จลยตั้งแต่ยงั จป็ นจด็ก ๆ ต่อมาพระจข้าทรงอนุมตั ิให้การทดลองมาถึง
ตัวอ้าพจข้าอีกอย่างดุจดือดมาก คือต่อมาอีกสองสามจดือน หลังขากที่พระจข้าทรงรักษาโรคอองอ้าพจข้า
หายแล้ว พระองค์ทรงจรี ยกอ้าพจข้าให้รับหน้าที่พิจศษ จป็ นศิษยภิบาลและให้ผจู้ ทศนาจดินทางไปจรื่ อย ๆ
และทางานจกี่ยวกับคริ สตอักษรศาสตร์ ซึ่ งต้องใช้จวลาและจรี่ ยวแรงอองอ้าพจข้าทั้งหมด และอ้าพจข้าพูด
ได้วา่
งานที่ได้รับทานั้นทวีอ้ ึนสี่ จท่าตัวขากที่จคยทามาแล้วในชีวติ แต่ถึงกระนั้นอ้าพจข้าก็ยงั สามารถ
บันทึกลงในชีวประวัติอองอ้าพจข้าได้จพื่อจป็ นพระจกียรติอองพระจยซูวา่
งานจหล่านั้นไม่จคยทาให้
อ้าพจข้าจหน็ดจหนื่ อย กลับสนุกสนานและทางานได้สะดวกมากอึ้นกว่าจดิมจสี ยอีกอ้าพจข้าสานึกตัวอยู่
จสมอว่า พลังแรงที่อา้ พจข้ากาลังทางานอยู่ ณ บันนี้ ไม่ใช่แรงงานตามธรรมชาติอองอ้าพจข้า ถ้าจป็ น
แรงกายอองอ้าพจข้าจองแล้ว อ้าพจข้าขะไม่กล้าทางานจช่นที่ทาอยูจ่ ดี๋ยวนี้จลยสักสัปดาห์จดียวอ้าพจข้าคอย
สานึกอยูจ่ สมอว่า ลมหายใขจอ้าออกทุก ๆ ระยะที่อา้ พจข้ากาลังจอ้าสู ดออกอยูน่ ้ ี จป็ นพระชีวจบื้องสู งที่ทรง
พระราชทานมาให้แก่อา้ พจข้า ซึ่ งอ้าพจข้าสามารถมีจรี่ ยวแรงทางานแอ่งกับจวลาและหน้าที่ ที่ขาจป็ นอยู่ ณ
บัดนี้ ตั้งแต่น้ นั มา ถ้าวันใดจกิดมีงานพิจศษขะต้องทาจป็ นสองจท่า อ้าพจข้าก็รู้สึกว่า ได้รับพลังแรงพิจศษ
สองจท่าขากพระจข้า ซึ่ งสามารถทางานได้และรู ้สึกว่าคล้าย ๆ ขะจป็ นการตั้งต้นทางานใหม่ ๆ ซึ่ งยังมี
จรี่ ยวแรงจหลืออยู่ แม้จวลานอนพักผ่อนก็รู้สึกว่าหลับสบายดี และรู ้สึกชื่นชมยินดีที่ได้รับใช้พระจข้า
จช่นนั้น จหตุการณ์จช่นนี้มิใช่จป็ นจพราะร่ างกายได้รับความตื่นจต้น จป็ นครั้งจป็ นคราวชัว่ อณะหนึ่งจท่านั้น
จพราะวันรุ่ งอึ้นร่ างกายอองอ้าพจข้ากลับสุ อสบายสดชื่นจป็ นปกติ อ้าพจข้าสังจกตว่าการงานอองอ้าพจข้า
ทาได้สะดวกและง่ายอึ้นกว่าจดิม ๆ มาก และรู ้สึกว่าพลังกายจกิดความจอ้มแอ็งมากกว่าจดิมด้วยซ้ าไป
จดี๋ยวนี้อา้ พจข้ารู ้สึกตัวว่า อ้าพจข้ามิได้ใช้ชีวติ อองตัวจองทางาน แต่อา้ พจข้ามีจรี่ ยวแรงทางานได้จช่นนี้ก็
จพราะอ้าพจข้ามีแรงพิจศษคอยจพิ่มจติมในพลังกายอองอ้าพจข้าอยูจ่ สมอ
และพลังแรงนี้มาขากพระจข้า
อ้าพจข้าจชื่ อจหลือจกินว่าแหล่งกาจนิดอองแรงใหม่ในตัวอองอ้าพจข้า ต้องออกมาขากชีวิตอององค์พระจยซู
คริ สต์ปรากฏในร่ างกายอองอ้าพจข้า หนึ่งหรื อสองครั้งตั้งแต่วาระที่อา้ พจข้ารับจอาองค์พระจยซูจป็ นพลัง
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แรงอองอ้าพจข้า อ้าพจข้ารู ้สึกว่ามีความสมบูรณ์อ้ ึนมากทางร่ างกายซึ่ งอ้าพจข้าคิดว่า อ้าพจข้าจริ่ มมีความ
ชื่นชมยินดีและวางใขในพลังแรงอองพระจข้า และทันทีทนั ใดนั้นจองพระจข้าทรงผลักดันให้อา้ พจข้ารับ
จอาองค์พระจยซูคริ ตจ์ ป็ นจรี่ ยวแรงใหม่อยูอ่ ีกตลอดจวลา
และมิให้อาศัยกาลังจก่าซึ่ งจคยพระราชทาน
จท่านั้น แต่ให้พ่ งึ อาศัยพลังฤทธิ์ ใหม่ซ่ ึ งพระจข้าทรงพระราชทานให้ใหม่อา้ พจข้ารู้ขกั สหายหลายคนที่
ต้องถูกบังคับให้จรี ยนบทจรี ยนนี้ และต้องทนทุกอ์ทรมานขนกระทัง่ จอาได้รับบทจรี ยนนี้ จอ้าใขโดยตลอด
ขึงได้รับพลังใหม่ขากพระจข้า ชีวติ จช่นนี้จป็ นชีวติ ที่ตอ้ งพึ่งอาศัยองค์พระจยซูคริ สต์ตลอดจวลาทั้งทางกาย
และทางขิต
อ้าพจข้าไม่ทราบว่าขะจอียนหรื อ บรรยายจรื่ องราวจช่นนี้ อย่างไร นอกขากขะว่าจป็ นชีวิตอององค์
พระจยซูคริ สต์จอ้ามาบรรขุในร่ างกายอองอ้าพจข้า อ้าพจข้ารู ้สึกว่าไม่สมควรขะรับจกียรติยศและสิ ทธิพิจศษ
จช่นนี้ แต่พระจข้าทรงพอพระทัยถ่อมพระองค์จสด็ขลงมาประทับในร่ างกายอองจรา อ้าพจข้ารู ้แน่วา่ พระ
กายอองพระจยซูจป็ นร่ างกายจยีย่ งมนุษย์สามัญทัว่ ไป ดังนั้นจราก็มีวธิ ี ที่ขะรับแบ่งและถ่ายจทฤทธิ์ จดชขาก
พระกายจช่นนั้นมายังร่ างกายอองจราจองได้ และพระจข้าทรงสามารถทาให้พลังฤทธิ์ อองพระจยซูคริ สต์
จอ้ามาบริ หารกล้ามจนื้ อและส่ วนอาการกายอองจราได้ ซึ่ งฤทธิ์ จดชพิจศษอันนั้นออกมากมาขากพระชี
วและออกขากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อองพระองค์ไหลหลัง่ จอ้าสู่ ตวั จรา อ้าพจข้าได้จรี ยนรู ้ความขริ งขาก
ชีวประวัติอองซิ มซันว่า ซิ มซันได้รับพระวิญญาณอองพระจข้าขนจกิดจรี่ ยวแรงใหม่ทางร่ างกาย และ
นอกขากนั้นจปาโลยังกล่าวว่า แม้ชีวติ ประขาวันอองจปาโลขะต้องไปจผชิ ญกับความตายอยูท่ ุก ๆ วัน
จพราะจห็นแก่พระจยซูคริ สต์ แต่ถึงกระนั้นพระชีวอององค์ พระจยซูคริ สต์ก็ยงั ปรากฏออกมาทางร่ างกาย
อองจปาโล อ้าพจข้าพบความขริ งว่า “ร่ างกายนั้นมีไว้สาหรับองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า และองค์พระผูจ้ ป็ นจข้า
สาหรับร่ างกาย” “จราทั้งหลายจป็ นอวัยวะแห่งพระกายอองพระองค์” และอ้าพจข้าทราบว่า มีศิษยาภิบาล
หลายคนได้รับประสบการณ์จช่นจดียวกับอ้าพจข้าจหมือนกัน อ้าพจข้าหวังแต่จพียงขะจทิดทูนและรับใช้
พระจข้าและถวายจกียรติแก่พระจข้ามากอึ้น อ้าพจข้ารู ้สึกว่าการหายโรคจป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และบริ สุทธิ์ และ
อ้าพจข้าหวังว่าร่ างกายที่อ่อนแอทรุ ดโทรมอองจพื่อนอ้าพจข้านี้แหละขะรับพระพรนี้ แล้วขะชิมรสแห่ง
ความยินดีและรับพลังนี้อย่างจพียงพอขากพระจข้า
อ้าพจข้าอยากขะกล่าวจพิ่มจติมอีกจล็กน้อย จพื่อจห็นแก่ญาติคริ สจตียนที่จป็ นจพื่อนร่ วมงานออง
พระคริ สต์ดว้ ยกันว่า อ้าพจข้าได้รับการช่วยจหลือขากพระจข้าทางสมอง จช่นจดียวกับที่ได้รับทางร่ างกาย
อ้าพจข้ามีงานพูดงานอีดจอียน และใช้ลิ้นอองอ้าพจข้าจพื่อพระคริ สต์ และพระองค์ทรงช่วยอ้าพจข้าในการ
อีดจอียนทางอักษรศาสตร์ซ่ ึงอ้าพจข้าไม่จคยทามาก่อนจช่นนี้จลยพระจยซูทรงกระตุน้ ให้อา้ พจข้าสามารถ
จกิดความคิดได้รวดจร็ วกว่าแต่ก่อน และทางานได้สาจร็ ขจร็ วกว่าจดิมและมากกว่าจดิม ทั้งมีคุณภาพดีอ้ ึน
ซึ่ งแต่ก่อนไม่จคยสามารถทาได้ จป็ นงานที่ผลิตและผ่านออกมาขากองค์พระจยซูคริ สต์ท้ งั สิ้ น และอ้าพจข้า
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วางใขในองค์พระคริ สต์องค์จดียวจท่านั้น จป็ นผูผ้ ลิตฤทธิ์ อานาขจช่นนั้นและอ้าพจข้าจชื่อว่ายิง่ ใช้โดยไม่
ต้องมีพิธีรีตอง ก็ยงิ่ ขะช่วยคนอองพระจข้ามากอึ้นจท่านั้น และจป็ นการถวายพระจกียรติแก่พระนามออง
พระองค์ ดียงิ่ กว่าการตระจตรี ยมงานชนิดโอ่อ่าหรู หรา ซึ่ งอ้าพจข้าต้องปล้ าสู ้ทางานโดยความอิดโรยและ
อ่อนจปลี้ยในยุคก่อน ๆ โน้นมาหลายปี ทุกอย่างที่บรรยายมานี้ ออให้จป็ นที่ถวายพระจกียรติแก่พระองค์
ทั้งสิ้ น
“ขิตวิญญาณอองอ้าพจข้าจอ๋ ย ขงสรรจสริ ญพระจยโฮวาห์ และบรรดาผูท้ ี่อยูร่ ่ วมอ้าพจข้า ขง
สรรจสริ ญพระนามอันบริ สุทธิ์ อองพระองค์ ขิตวิญญาณอองอ้าพจข้าจอ๋ ย ขงสรรจสริ ญพระจยโฮวาห์ และ
อย่าลืมบรรดาพระคุณรักษาบรรดาพระคุณอองพระองค์ ผูท้ รงโปรดยกความผิดทั้งหมดอองจข้าผูท้ รง
รักษาบรรดาโรคอองจข้าให้หาย ผูท้ รงไถ่ชีวติ อองจข้าให้พน้ ขากหลุดฝังศพ ผูท้ รงครอบพระจมตตาและ
พระกรุ ณาคุณอันอ่อนละมุนให้จป็ นมงกุฎจข้า ผูท้ รงประทานอองดีให้จกิดอิ่มใขสมปรารถนาจข้า ขนวัย
หนุ่มอองจข้ากลับคืนมาใหม่ดุขนกอินทรี ” (สดุดี 103:1-5)

70

_________________________________________________________________________________
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ สาจริ งกิข 1049 ตรอกตึกแดง ธนบุรี
นายจทพ จทพสาจริ ง ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา
7 สิ งหาคม 2502
___________________________________
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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ซี.เอ็ม.เอ.มิชชั่น
201 ตรอกฮิกส์ สาธรจหนือ
พระนคร
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