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บทที ่1 การรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าคอือะไร 

การรักษาโดยฤทธานุภาพนั้นมาจากพระเจา้ บ่อยคร้ังเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติดว้ยวิธีการต่าง ๆ กนั 
แต่ไม่ใช่วา่การรักษาท่ีเหนือธรรมชาติจะมาจากพระเจา้ทุกคร้ัง ดงัจะเห็นจากการนิยามค าต่อไปน้ี 

1.ความหมายของค า 

1.1.“การรักษาโดยความเช่ือ”     - การรักษาโดยวธีิการน้ีเนน้ “ความเช่ือถือ” ของคนแสวงหาท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไม่พดูถึงพระเจา้เลย 

1.2.“การรักษาโดยวญิญาณ”    - ความหมายของค าน้ีค่อนขา้งจะสับสนคลุมเครือและบางคร้ังเป็น
อนัตรายดว้ยเพราะอาจจะมีความเก่ียวพนักบัคนทรงเจา้เขา้ผ ี

1.3.“การรักษาโดยการอศัจรรย”์   - ค  าน้ีเนน้ “การอศัจรรย”์ ซ่ึงคนมกัจะเห็นวา่เป็นเป้าหมายของการ
รักษา 

ในบทเรียนน้ี เราจะกล่าวถึงการรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจา้ ซ่ึงมีความหมายแตกต่างจาก
ความหมายขา้งตน้ การรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจา้ จะตอ้งมีความเช่ือในพระเจา้ บ่อยคร้ังจะมี
ความหมายลึกไปถึงการอศัจรรย ์และฝ่ายจิตวญิญาณดว้ย 

2.ผลของการรักษาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้า 

ส่วนประกอบ 3 อยา่งในการรักษา ผลของการรักษา 

ร่างกาย สุขภาพทางกาย เช่นรักษาร่างกายใหห้าย 

จิตใจ สุขภาพดา้นจิตใจ เช่นความคิดดี อารมณ์มัน่คง 

จิตวิญญาณ 
สุขภาพฝ่ายจิตวญิญาณ เช่น พน้จากผกูมดั มีความ

รัก การใหอ้ภยั และการคืนดีกนักบัพระเจา้ 
 

2.1.ส่วนท่ีไดรั้บการรักษาทั้งสามส่วนนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั ไม่ไดแ้ยกออกจากกนั 
ยกตวัอยา่ง มาระโก 2: 5-12 ความบาปและการเป็นอมัพาตท่ีมาเก่ียวพนั 

ลูกา 7: 47-50 การรักษาอารมณ์ และวญิญาณจิตให้หายโดยการใหอ้ภยับาป 
2.2.การรักษาใหห้ายนั้นไม่เพียงแต่ฝ่ายร่างกาย แต่เป็นส่วนหน่ึงในการประกาศดว้ย (ลูกา 9: 1-2) พระ

ประสงคข์องพระเจา้คือ เพื่อใหเ้ราไดชี้วติอยา่งครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) 
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การบ้าน 

ออกช่ือ 2 หรือ 3 คนท่ีท่านรู้วา่ตอ้งการการรักษา และใหพ้ร้อมท่ีจะแบ่งปันความตอ้งการเขาในกลุ่ม 
ถา้เป็นไปได ้



 6 

บทที ่2 อะไรคอืสาเหตุของความเจ็บป่วย 

ในบทเรียนน้ี  เราจะไม่พดูถึงสาเหตุทางการแพทยข์องความเจบ็ป่วย  แต่จะพดูถึงสาเหตุอีกระดบั
หน่ึง  วทิยาศาสตร์การแพทยต์อบค าถามของค าวา่ “อยา่งไร” แต่พระคมัภีร์ตอบค าถามของค าวา่ “ท าไม” 

1.พระเจ้าไม่ได้ท าให้เกดิโรคหรือความเจ็บป่วย 

1.1.พระเยซูไม่ไดม้องดูความเจบ็ป่วยวา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
มทัธิว 4:23-24 ทรงรักษาทุกโรคและทุกอาการท่ีผดิปกติ 
ลูกา 4:40 ทรงรักษาทุกคน – ไม่เวน้ 
กิจการ 10:38 ทรงรักษาทุกคน 

1.2.ความเจบ็ป่วยเป็นการท าลายอาณาจกัรของพระเจา้ เช่นเดียวกบัความบาป 
1.3.เป็นการแน่นอนท่ีพระเจา้จะทรงใชค้วามเจบ็ป่วยเพื่อพระประสงคข์องพระองค ์

2.สาเหตุของความเจ็บป่วยตามทีพ่ระเยซูทรงสอน 

2.1.ความบาป  มาระโก 2:5    คนเป็นอมัพาต 
ยอห์น 5:14    คนเป็นง่อย 
โรม 1:24-27    ผดิศีลธรรมดา้นประเวณี 

2.2.พญามาร  มทัธิว 9:32-33    คนใบท่ี้ผเีขา้ 
มาระโก.5:1-20    คนสติไม่ดีท่ีผเีขา้ สังเกตขอ้ 15 
ลูกา 13:11,16    วญิญาณชัว่ท่ีท าใหเ้กิดความผดิปกติ 

2.3.พระประสงคข์องพระเจา้ 
ยอห์น 9:1-7    ชายท่ีเกิดมาตาบอด 
มีบางส่วนท่ีเราไม่อาจเขา้ใจไดท้ั้งหมด 

3.พระเยซูเสด็จมาเพือ่ขจัดปัญหาของมนุษย์ 

3.1.ทรงรับความผดิบาปของโลก    ยอห์น 1:29 
3.2.ทรงท าลายกิจการของมาร    1 ยอห์น 3:8 
3.3.ทรงรักษาผูป่้วยใหห้ายและขบัผอีอก   มาระโก 1:32-34 
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การบ้าน 

นิสัยชอบท าผดิแบบไหนท่ีน าไปสู่ความเจบ็ปวด 
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บทที ่3 อะไรคอืแหล่งทีม่าแห่งการรักษา 

พระเจา้เป็นแหล่งท่ีมาแห่งการรักษาท่ีแทจ้ริง กฎระเบียบของพระเจา้ท างานอยูใ่นทุกส่ิงท่ีพระองค์
ทรงสร้าง – วทิยาศาสตร์, การแพทย,์ ฟิสิกส์, สุขวทิยา, เคมี ฯลฯ ในการทรงสร้างของพระองค ์พระองคท์รง
เป็นผูว้างระบบการรักษาไวด้ว้ย 

1.แหล่งทีแ่ท้จริงของการรักษาน้ันคอือะไร จากพระเจ้าหรือจากวญิญาณช่ัว 

1.1.พระเจา้ทรงเป็นผูรั้กษา พระองคท์รงเป็นผูส้ร้าง และทรงเป็นผูท้  าใหส้มบูรณ์ 
สดุดี 103:3, 139:13-16 
อพยพ 15:26, เยเรมีย ์30:17 

1.2.มารพยายามท่ีจะเลียนแบบ และแยง่ชิงอ านาจของพระเจา้ 
      มารอา้งวา่ สามารถรักษาใหห้ายไดเ้ช่นกนั 

1.2.1.วธีิการท่ีมารใชคื้อผา่นคนทรง คนนัง่ดูทางใน คนรักษาโดยอาศยัความเช่ือ และการอศัจรรย์
ต่าง ๆ หรือใชไ้สยศาสตร์ ฯลฯ 

1.2.2.มารท าการรักษาดว้ยวธีิหลอกหลวง  ววิรณ์ 12:9 

2.ลกัษณะการรักษา – โดยวธิีเหนือธรรมชาติ หรือวิธีตามธรรมชาติ 

2.1.การรักษาของพระเยซูเป็นแบบเหนือธรรมชาติเสมอ 
- ในค าตรัสสัง่ (แมจ้ะอยูห่่างไกลจากผูป่้วย)  ลูกา 7:11-17 
- ในการวางมือ     มาระโก 1:41 
- ในการใหค้  าแนะน า (ทรงใชข้องประทานฝ่ายจิตวิญญาณ) 

ยอห์น 4:7-30 
- ใชใ้นส่ิงท่ีไม่มีใครใช ้(ดิน, น ้าลาย,น ้ามนั) มาระโก 6:13, ยอห์น 9:1-12 
2.2.พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงเป็นผูรั้กษา และมนุษยเ์ป็นแค่เคร่ืองมือในการรักษา 
ขั้นตอนการรักษาอยา่งธรรมชาติมาจากพระเจา้ 
พระเจา้มกัจะทรงรักษาโดยวธีิธรรมชาติ  เช่นทางการแพทย ์
 



 9 

3.สรุป แหล่งทีม่าแห่งการรักษา 

แหล่งท่ีมา วญิญาณชัว่ พระเจา้ 

ลกัษณะ 
 

เหนือธรรมชาติ 
 

ธรรมชาติ 
 

เหนือธรรมชาติ 
 

วธีิการ 
คริสเตียนไม่ยอมรับ 

เช่น คนทรง 

คริสเตียนยอมรับ เป็นความหวงั เช่นทาง
การแพทย;์อธิษฐานดว้ยความเช่ือ 

 

 
3.1.คริสเตียนท่ีตอ้งการจะไดรั้บการรักษาตอ้งหลีกเล่ียงวธีิการของวิญญาณชัว่หรือวธีิการท่ีหลอกลวง 
3.2.ควรรับการรักษาดว้ยวธีิการท่ีก าหนดใน 2 ช่องทางขวามือเสมอ 

การบ้าน 

ใหศึ้กษาการรักษาของพระเยซูในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ก).การรักษาลูกสาวของไยรัส  มทัธิว 9:18-26 
ข).คนตาบอด    มทัธิว 20:29-34 
 ค).คนหูหนวกและเป็นใบ ้  มาระโก 7:31-37 
ท่านมีขอ้สังเกตอะไรบา้ง 
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บทที ่4 จะเตรียมคนอย่างไรเพือ่รับการรักษา 

1.ท าตามทีพ่ระคมัภีร์กล่าวไว้ 

1.1.เชิญผูป้กครองมา  ยากอบ 5:14,15 
1.2.ทูลขอเพื่อการอธิษฐาน ยากอบ 5:16 

2.หันกลบัจากบาปและมาร 

2.1.กลบัใจใหม่ สารภาพบาปทั้งหมด 
2.2.ยกโทษ และคืนดีกบัผูอ่ื้น 
2.3.ต่อตา้นมาร 
2.4.ประกาศเลิกเก่ียวขอ้งกบัไสยศาสตร์ทั้งหมด 

3.รับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวติและพระผู้ช่วยให้รอด 

4.หันมาหาพระเจ้าด้วยความเช่ือ 

4.1.ทูลขอ   ยากอบ 1:6 
4.2.เช่ือ    มทัธิว 9:27-29 
4.3.เพียรพยายาม   ลูกา 11:5-9 

5.ส ารวจจุดมุ่งหมายและท่าท ี

5.1.ท่านเช่ือหรือเปล่าวา่พระเจา้สามารถรักษาท่านใหห้ายได ้
5.2.ท่านยอมใหพ้ระเจา้กระท าตามวถีิทางของพระองคห์รือไม่ 
5.3.ท่านใหพ้ระเยซูเป็นเจา้ชีวติของท่านในทุก ๆ แง่มุมของชีวติของท่านหรือเปล่า 
5.4.ท่านไดแ้สวงหาพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวติของท่านหรือเปล่า 
5.5.ท่านไดทู้ลความตอ้งการของท่านทั้งหมดต่อพระเจา้หรือเปล่า 
5.6.ท่านพร้อมหรือยงัท่ีจะรับท าทุกอยา่งท่ีพระเจา้ประสงคจ์ะใหท้่านท า 

6.ยดึค าสัญญาของพระเจ้าไว้ให้มัน่ 

6.1.เรียนรู้ขอ้พระธรรมเบ้ืองตน้ เช่น สดุดี 103:1-5, เอเสเคียล 53:4-5,  
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        มทัธิว 8:16-17 
6.2.ใชค้  าพยานแบบง่าย ๆ  มาระโก 5:20 

7.ฉวยโอกาสทุกเวลา 

7.1. ในการนมสัการวนัอาทิตย ์
7.2. กลุ่มอธิษฐานตามบา้น 
7.3. การนมสัการเพื่อการรักษา 

การบ้าน 

พดูกบัใครสักคนหน่ึงท่ีตอ้งการการรักษาโดยการทรงน าของพระเจา้ 
ก. แบ่งปันขอ้ความต่าง ๆ ขา้งตน้ในบทเรียนน้ี 
ข. มีอะไรอ่ืนอีกบา้งไหมท่ีท่านจะตอ้งท าเพื่อเตรียมการอธิษฐานเผือ่เขา 
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บทที ่5 จะอธิษฐานโดยความเช่ือได้อย่างไร 

1. สัมภาษณ์ 

1.1. ขอใหค้นนั้นแบ่งปันปัญหาของเขา 
1.2. ถามค าถามท่ีจะช่วยใหเ้กิดความกระจ่าง 
เช่น ปัญหาเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรในตอนแรก 
มีปัญหาน้ีมานานเท่าไร 
ไดท้  าอะไรบา้งเก่ียวกบัปัญหาน้ี 
1.2. ขณะท่ีสัมภาษณ์อยูค่อยฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อรับการทรงน า 

2. การวนิิจฉัย 

2.1. ก าหนดลกัษณะของปัญหา 
2.2. มองใหเ้ห็นถึงรากของปัญหา  - ความบาป 
    - พญามาร 
2.3. มองใหเ้ป็นถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดปัญหา - อารมณ์ 
       - สังคม 

- ร่างกาย 

3. ตดัสินใจว่าจะท าอย่างไร 

3.1. ตดัสินใจวา่จะใชค้  าอธิษฐานอะไร เช่น 
- ค  าอธิษฐานสารภาพและกลบัใจ 
- ค  าอธิษฐานท่ีแสดงถึงการตดัขาด 
- ค  าอธิษฐานเพื่อการช่วยใหร้อดพน้ 
- ค  าอธิษฐานเพื่อการรักษา 
- ค  าอธิษฐานเพื่อการหนุนใจ 
3.2. ตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรดีกบัคนท่ีอยูใ่นสภาวะนั้น ๆ  

4. อธิษฐาน 

4.1. ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหรั้กษา 
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4.2. ขณะท่ีอธิษฐานใหดู้ดว้ยวา่มีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้งในคนนั้น  
ถา้ไม่เห็นการเปล่ียนแปลงใด ๆ ใหถ้ามวา่เขารู้สึกอะไรหรือเปล่า พดูเบา ๆ เพื่อไม่ใหผู้อ่ื้นไดย้ิน อธิษฐาน
ต่อไปถา้จ าเป็น 
4.3. อธิษฐานตามการทรงน าของพระวิญญาณ ให้แสดงความมีอ านาจเหนือวิญญาณชัว่ 
       พดูโดยตรงไปท่ีอาการของเขาตามท่ีพระเจา้จะทรงเผยใหรู้้ 
       รักษาในพระนามของพระเยซู 

5. สอน 

5.1. ขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจา้ 
5.2. ใหข้อ้พระธรรมแก่เขา เช่น “จงไปเกิดและอยา่ท าผิดอีก” ยอห์น 8:11 
5.3. ใหค้  าแนะน าตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงโปรด 

การบ้าน 

ทูลขอพระเจา้ท่ีจะส าแดงให้รู้ถึงบุคคลท่ีเจบ็ป่วยเพื่อเราจะอธิษฐานเผื่อ 
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บทที ่6 จะดูแลผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ กนัอย่างไร 

1. การนัดแนะเพือ่การเยีย่มเยยีน 

1.1. ถา้เป็นไปไดค้วรบอกผูป่้วยใหท้ราบล่วงหนา้วา่จะไปเยีย่มเขา 
1.2. ถา้เป็นไปไดใ้หไ้ปเป็นคู่ ควรระมดัระวงัในการไปเยีย่มผูป่้วยเพศตรงกนัขา้ม 
1.3. เม่ืออธิษฐานเผื่อผูป่้วยเด็ก พอ่หรือแม่ควรจะอยูด่ว้ย 

2. การไปเยีย่มทีบ้่าน 

2.1. อธิษฐานขอใหส้ันติสุขของพระเจา้อยูก่บับา้นหลงันั้น ลูกา 10:5,6 
2.2. พร้อมท่ีจะฟังวา่ผูป่้วยรู้สึกอยา่งไร 
2.3. จงไวต่อความรู้สึกของผูป่้วยเม่ือพดูอยูต่่อหนา้เขา 
2.4. จบัมือผูป่้วยไวถ้า้ท าได ้เพราะการสัมผสันั้นจะแสดงถึงความรัก 
2.5. อธิษฐานเบา ๆ ส าหรับผูป่้วย พระเจา้อาจจะส าแดงส่ิงใหม่ ๆ ใหท้่านหรือเขาไดรู้้ 
2.6. พร้อมท่ีจะเจิมผูป่้วยโดยน ้ามนั หรือวางมือถา้หากเห็นวา่สมควร ยากอบ 5:14 
2.7. อธิษฐานเผื่อและดูแลครอบครัว และญาติของผูป่้วย 
2.8. พร้อมท่ีจะรับการทรงน าจากพระเจา้วา่จะใหใ้ชพ้ระธรรมขอ้ใด 

3. การไปเยีย่มทีโ่รงพยาบาล 

3.1. ใหไ้ปเยีย่มในเวลาท่ีทางโรงพยาบาลก าหนดไว ้
3.2. ถา้นอกเวลาท่ีทางโรงพยาบาลใหเ้ยีย่มผูป่้วยใหข้ออนุญาตพยาบาลก่อน 
3.3. อยา่เยีย่มนาน ผูป่้วยไม่อาจจดจ่อไดน้าน 
3.4. อธิษฐานออกเสียงใหผู้ป่้วย แมว้า่เขาจะอยูใ่นภาวะไม่รู้ตวั 
3.5. ด าเนินตามขอ้ 2.2 -2.6 ขา้งตน้น้ี 
3.6. ถา้มีโอกาสอธิษฐานเผือ่ผูป่้วยอ่ืน ๆ ดว้ย 

4. การเยีย่มผู้ป่วยทีใ่กล้จะเสียชีวติ 

4.1. ประเมินปฏิกิริยาของผูป่้วยเม่ือไดรู้้วา่ตวัเองก าลงัจะส้ินใจ อาจเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ ต่อตา้น โกรธ 
ต่อรอง หรือหดหู่ใจ 
4.2. ใหก้ าลงัใจเขาแบ่งปันความรักของพระเจา้กบัเขา 
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4.3. สนบัสนุนใหเ้ขาเรียกหาพระเยซูเพื่อขอการอภยับาป และการรักษา 
4.4. พร้อมท่ีจะมอบเขาไวก้บัพระเจา้ และหนุนใจใหเ้ขามอบตวัเขาไวใ้น 
พระหตัถข์องพระเจา้    กาลาเทีย 23:46 
4.5. ถา้เขาอยากจะพดูถึงความตายและการตาย ไม่ตอ้งหลีกเล่ียงแต่ใหเ้ขาพดู 
4.6. เพราะการท่ีใครจะตายในพระคริสต ์มิใช่เป็นการจบส้ิน แต่เป็นการเขา้สู่ชีวิตท่ี 
สมบูรณ์กวา่     ฟีลิปปี 1:21 

5. การติดตามผล 

5.1. กลบัไปเยีย่มอีกเพื่ออธิษฐาน ถา้จ าเป็น 
5.2. ช่วยเขาโดยการใหเ้ทปเขาฟัง หนงัสือเขาอ่าน ฯลฯ 
5.3. รายงานใหศิ้ษยาภิบาล หรือ ผูน้ าท่ีรับผิดชอบให้รับรู้การเยีย่มเยยีนดว้ย 
5.4. แบ่งปันเร่ืองราวส าหรับการอธิษฐานเผือ่ และสรรเสริญตามความเหมาะสม 

การบ้าน 

อาทิตยน้ี์พยายามอธิษฐานเผื่อผูป่้วยซ่ึงอยูท่ี่บา้นหรือในโรงพยาบาลแลว้รายงานใหรู้้ผลท่ีเกิดข้ึน 
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บทที ่7 จะอธิษฐานเผือ่การรักษาจิตใจได้อย่างไร 

1. ให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย 

การรักษาจิตใจหมายถึงการรักษาความเจบ็ซ ้ าท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงน าไปถึงปัญหาต่าง ๆ บางทีเรียกกนั
วา่ “การรักษาความทรงจ า” จุดประสงคคื์อ จะตอ้งเขา้ถึงตน้ตอของปัญหา และอธิษฐานขอพระเยซูใหรั้กษา ณ 
จุดนั้น 

2. หาสาเหตุ 

1. การรักษาจิตใจนั้นอาจจ าเป็นเม่ือตอ้งจดัการกบัความเจ็บซ ้ าในอดีตซ่ึงเกิดจาก 
- พอ่แม่ทอดทิ้งตั้งแต่เป็นเด็ก 
- ญาติเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนในทางไม่ดี 
- ไดรั้บความทุกขย์ากจากผูมี้อ านาจ 
- แตกแยกจากเพศตรงขา้ม 
- ความทารุณท่ีไดรั้บเม่ือเป็นเด็ก 
- เผชิญกบัเหตุการณ์โหดเห้ียมท่ีท าใหช็้อค 

3. เสริมสร้างความเช่ือในพระเยซู 

3.1. พระเยซูทรงรักเรา และตอ้งการใหเ้ราเป็นคนท่ีครบบริบูรณ์ ลูกา 4:18, อิสยาห์ 61:1 
3.2. พระองคส์ามารถจะรักษาจิตใจท่ีแตกสลายได ้   สดุดี 34:18, 147:3 
3.3. พระองคท์รงรู้อดีตทั้งหมดของเรา    สดุดี 129:13-18 

4. ให้การรักษาด้วยความมัน่ใจ 

4.1. คน้หาความเจบ็ปวดโดยการถาม การอธิษฐาน และดว้ยถอ้ยค าแห่งความรู้ 
4.2. ขอใหผู้ท่ี้เจบ็ปวดให้อภยัแก่คนท่ีท าใหเ้ขาเจบ็ปวด 
4.3. อธิษฐานขอพระเยซูเสด็จเขา้มารักษาความเจบ็ปวด 
4.4. อธิษฐานขอให้รักษาบาดแผลและร้ิวรอยต่าง ๆ ใหห้มดส้ิน และขอใหค้วามรักของพระเจา้เขา้มา
แทนท่ี 
4.5. การรักษาเช่นน้ีจะท าไดดี้ท่ีสุดในภาวะแวดลอ้มท่ีสงบเงียบ และดว้ยความวางใจซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งผูข้อการรักษาและผูอ้ธิษฐาน 
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5. อธิษฐานต่อไปไม่หยุดยั้ง 

5.1. พระเจา้สามารถท าใหนึ้กถึงความเจบ็ปวดในอดีตเม่ือไหร่ก็ไดไ้ม่วา่จะเป็นเวลากลางวนัหรือ 
กลางคืน หนุนใจใหผู้ท่ี้เจบ็ปวดด าเนินการตามขอ้ 4.2-4.4 ขา้งตน้น้ี ตราบใดท่ียงันึกถึงความเจบ็ปวดอยู ่
5.2. เม่ือสามารถขจดัความเจบ็ปวดไม่ได ้ เรียกร้องความรักและชยัชนะของพระเจา้ แมจ้ะมีส่ิงท่ีมาเตือน
ความทรงจ า 
5.3. การรักษาจิตใจนั้นไม่ใช่การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ แต่เป็นการขจดัส่ิงท่ีกีดขวางการเจริญเติบโต 
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บทที ่8 จะตอบข้อสงสัยทั่วไปได้อย่างไร 

1. จะหายจากอาการป่วยทนัทหีรือเปล่า 

1.1. บางคนจะหายทนัที บางคนไม่หาย ตวัอยา่ง  มาระโก 1:31,32 8:22-25 
1.2. บางคร้ังสุขภาพทางกายจะต่อเน่ืองถึงสุขภาพจิตวิญญาณ 3 ยอห์น 2 
1.3. บางคร้ังตอ้งใชค้วามเพียร     สดุดี 11:5-10 18:1-8 
1.4. อาการป่วยท่ีเป็นมานานและกินลึกจะตอ้งใชก้ารอธิษฐานต่อเน่ืองกนั 

2. จะใช้ยาได้หรือไม่ 

2.1. พระเจา้ทรงเป็นแหล่งท่ีมาของการหายโรค และพระองคใ์ชว้ธีิการต่าง ๆ  
        1 ทิโมธี 5:23 ยอห์น 9:6 

มาระโก 7:33, 8:23, 6:13 
2.2. จะใชย้ารักษาได ้นอกจากวา่พระเจา้จะทรงใหใ้ชว้ธีิการอ่ืน 
2.3. การใชย้าจะไม่ท าใหค้วามหวงัในความเช่ือลดนอ้ยลง 

3. ความเจ็บป่วยเกดิขึน้เพราะความบาปเสมอไปหรือไม่ 

3.1. บ่อยคร้ังจะเกิดเพราะความบาป     ยอห์น 5:14  
เฉลยธรรมบญัญติั 28:15,21  

   กิจการ10:38  
3.2. ไม่เกิดจากบาปเสมอไป     ยอห์น 9:3 

4. จะใช้วธีิอธิษฐานโดยทีผู้่ป่วยไม่ได้อยู่ทีน้ั่นได้หรือไม่ 

4.1. พระเยซูเคยอธิษฐานเพื่อผูป่้วยท่ีไม่ไดอ้ยู ่ณ ท่ีนั้น มทัธิว 15:21-28 ลูกา 7:7 
4.2. บางคร้ังการติดต่อโดยตรงจ าเป็นเพื่อคน้หาตน้ตอของสาเหตุ และเพื่อใหก้ าลงัใจ 

5. จ าเป็นต้องวางมอืไหม 

5.1. พระเยซูทรงวางพระหตัถบ์นคนป่วย   ลูกา 4:40 
5.2. การวางมือมีคุณค่าในทางรักษา    มาระโก 16:18 
5.3. แต่การอธิษฐานโดยไม่ไดว้างมือก็ไดผ้ลในการรักษาเช่นกนั 



 19 

6. จะอธิษฐานเผือ่ผู้ทีไ่ม่ได้เป็นคริสเตียนได้หรือไม่ 

6.1. พระเยซูทรงอธิษฐานเผือ่ผูท่ี้ไม่เช่ือเหมือนกนั   มาระโก 5:1-20 
6.2. บ่อยคร้ังท่ีผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนจะรับเช่ือภายหลงัท่ีไดรั้บการรักษาใหห้ายจากอาการป่วย 
โดยการอธิษฐาน 

7. ถ้าอธิษฐานแล้วไม่เกดิผล 

7.1. พระเจา้ทรงเป็นผูรั้กษาใหห้ายไม่ใช่คนท่ีอธิษฐาน 
7.2. บางคร้ังตอ้งอธิษฐานหลายคร้ัง 

การบ้าน 

อภิปรายค าถามอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยประสบมา 
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บทที ่9 จะด ารงชีวติทีส่มบูรณ์ได้อย่างไร 

1. ความสมบูรณ์ฝ่ายร่างกาย 

1.1. มีความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ     ฟีลิปปี 4:11-13 
1.2. ใหรั้กษากฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพไวใ้หส้มบูรณ์ 
เช่น ควบคุมอาหาร     ฟีลิปปี 3:19 
การออกก าลงักาย     1 ทิโมธี  4:8 
การพกัผอ่น      อพยพ 34:21 
1.3. ควบคุมตนเอง     2 เปโตร 1:5,6 
1.4. งดการแข่งขนักนั     1 เปโตร 5:6 
1.5. มองดว้ยความถูกตอ้งตามความเป็นจริง  มทัธิว 6:33 

2. ใจทีด่ีพร้อม 

2.1. จงช่ืนชมยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   ฟีลิปปี 4:4 
2.2. อยา่กระวนกระวายดว้ยเร่ืองใด ๆ   มทัธิว 6:25-27, 1 เปโตร 5:7 
2.3. จงมีสันติสุข      ฟีลิปปี 4:7, อิสยาห์ 26:3 
2.4.จงคิดในแง่ดี      ฟีลิปปี 4:8 

3. ความสมบูรณ์ฝ่ายจิตวญิญาณ 

3.1. รักษาความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ไว ้
3.2. ขจดัความรู้สึกไม่พอใจและไม่ยอมใหอ้ภยั 
3.3. ย  าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้     ปัญญาจารย ์12:13 
3.4. จงประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ   เอเฟซสั 5:18 
3.5. จงหย ัง่รากและก่อร่างสร้างข้ึนในพระคริสต ์  โคโลสี 2:6 

การบ้าน 

ท่านควรจะขจดัอุปนิสัย ท่าที และการด าเนินชีวิต ฯลฯ อะไรบา้ง และควรจะมีอุปนิสัยท่าที และการ
ด าเนินชีวติ ฯลฯ อยา่งไร เพื่อการมีชีวติท่ีสมบูรณ์ 


