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บทที ่1 หลกัแห่งการบ าบดัโรคในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

มนุษยมี์องคป์ระกอบจป็นวตัถุและจป็นวญิญาณและสภาพทั้งสองอยา่งอองมนุษยน้ี์แหละได้
ช ารุดและจสียหายจม่ือมนุษยไ์ดห้ลงท าบาป ร่างกายอองมนุษยจ์กิดวกิลวกิาล ตอ้งถูกท าลายจป่ือยจน่าดว้ย
พิษอองจช้ือโรคนานาชนิด ขิตวญิญาณก็จลวทรามลงจพราะความบาปจอา้ครอบง า ดงันั้นจราขึงพากนัปล้ืม
ปีติยนิดียิง่นกัท่ีจราไดรั้บการบ าบดัโรค กล่าวคือมีหนทางรักษาและจยยีวยาใหโ้รคอองขิตวญิญาณและ
โรคอองร่างกายกลบัมีสภาพปกติดีจหมือนจดิม องคพ์ระจยซูพระผูไ้ถ่บาปทรงปรากฏท่ามกลางปวง
มนุษย ์ดว้ยพระหตัถท่ี์ยืน่ออก จพื่อโอบอุม้ช่วยจหลือมนุษยย์ามทุกอแ์ละอดัสนพระองคท์รงพลี พระองค์
จองจพื่อช่วยกูใ้หม้นุษยพ์น้บาปและพน้ขากความจขบ็ป่วยทุกชนิด พระองคท์รงพลีพระองคจ์องจพื่อปลด
จปล้ึองบาปทั้งส้ิน องคพ์ระวิญญาณจสด็ขจอา้มาประทบัในดวงขิตอองจรา และพระกายท่ีทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนมอ์องพระองคก์ลายจป็นฤทธ์ิจดชในร่างกายอองจรา 

พระจยซูคริสตท์รงจร่ิมพระราชกิขอองพระองคใ์นโลกน้ี โดยการรักษาโรคภยัไอจ้ขบ็แก่ผูท่ี้ใคร่
ใหพ้ระองครั์กษา และพระจยซูทรงท าการงานอองพระองคใ์หส้ าจร็ขโดยทรงพลีพระชนมบ์นไมก้างจอน 
จพื่อไถ่บาปอองมนุษยท์ัว่โลก คร้ันแลว้พระองคจ์สด็ขขากอุโมงคฝั์งพระศพอองพระองค ์ กลบัอ้ึนไปสู่
สวรรค ์ ก่อนจสด็ขกลบัพระองคท์รงก าชบัสาวกใหอ้อกไป สั่งสอนพระกิตติคุณอองพระองค ์ “ทัว่โลก” 
และทรงสัญญาไวด้ว้ยวา่ พระองคข์ะอยูก่บัสาวกอองพระองคข์น “กวา่ขะส้ินโลก” ออ้ความต่อไปน้ีจป็น
พระด ารัสอองพระจยซูคริสต ์ ตรัสสั่งบรรดาสาวกวา่ “ท่านทั้งหลายขงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณ
แก่มนุษยทุ์กคนผูใ้ดไดจ้ช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นขะรอด แต่ผูใ้ดไม่จช่ือขะตอ้งถูกปรับโทษ ขะมีคน
จช่ือท่ีไหน หมายส าคญัจหล่าน้ีขะบงัจกิดอ้ึนท่ีนัน่ คือจอาขะอบัผอีอกโดยนามอองจรา...และจอาขะวางมือ
บนคนไอค้นป่วย แลว้คนจหล่านั้นขะหายโรค” (มาระโก 16:15-18) 

หลกัออ้น้ีคือ “ความจช่ือซ่ึงจม่ือก่อนไดท้รงโปรดประทานแก่สิทธชนไว”้ จด๋ียวน้ีไดก้ลายจป็น
อะไรไปจสียแลว้ ท าไมหลกัออ้น้ีขึงหยดุสอนกนัทัว่ ๆ ไป และมีนอ้ยคนน าจอามาใช?้ หลกัความขริงออ้
น้ีสาบสูญไป พร้อมกบัชีวิตอองอคัรสาวกคร้ังกระโนน้หรือ? จม่ือจปโตร จปาโล และยอห์น ส้ินชีวติแลว้ 
หลกัออ้น้ีก็พลอยจลิกลม้ไปดว้ยหรือ? จปล่าจลย แต่หลกัออ้น้ีไดป้ฏิบติัต่อ ๆ กนัมาในคริสตขกัร อีกหลาย
ศตวรรษ แลว้ค่อย ๆ ขางหายไปทีละจล็กละนอ้ย ในจม่ือคริสตขกัรทั้งหลายจดินคลอ้ยตามโลกียวสิัยออง
ชาวโลก ทั้งการประพฤติและการปฏิบติัอองคริสจตียนไดจ้ส่ือมทรามลง ไม่จดินตามรอยพระบาทออง
พระจยซูคริสต ์คริสตขกัรกลายจป็นแต่แหล่งอองระจบียบประจพณีศาสนาจท่านั้น และท่ีร้ายท่ีสุดคือ 
คริสจตียนบงัจกิดความไม่จช่ือหรือหมดความศรัทธาในพระจขา้อยา่งแทข้ริงจสีย 
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แต่จม่ือร้ือฟ้ืนหลกัอนัจก่าแก่ แลว้น าออกมาใชท้ั้งจอามาปฏิบติั พร้อมกบัอดุขิตวญิญาณใหลึ้กลง
ไปขนพบความศรัทธาอนัจอม้แอง็ตามจดิม ซ่ึงท าใหจ้ขริญรอยตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และจม่ือจรา
ยอมรับวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิยงัมีฤทธ์ิจหมือนจดิม และองคพ์ระคริสตก์็ยงัทรงพระชนมอ์ยูต่ามจดิม 
และจรายิง่ชิดสนิทสนมกบัองคพ์ระจยซูมากอ้ึน และคอยท่าการจสด็ขกลบัมาอองพระองค ์ พระกิตติคุณ
ประจสริฐอนัน้ีก็จร่ิมกูชี้วิตทั้งฝ่ายขิตวญิญาณและร่างกาย ใหมี้สภาพดีอยา่งจดิมจหมือนสมยัอคัรสาวก 
และคริสตขกัรก็ค่อย ๆ จร่ิมกลบัมาสู่สภาพจดิม ซ่ึงคริสตขกัรไม่ควรหลบไปขากสภาพนั้นจลย แต่ร่วม
ดว้ยจหตุการณ์จหล่าน้ีความไม่จช่ือก็ปรากฏออกมา ซ่ึงท าใหมี้ความข าจป็นท่ีจราขะตอ้ง “อุตส่าห์รักษา
ความจช่ือซ่ึงจม่ือก่อนไดท้รงโปรดประทานแก่สิทธชนไว”้ 

ทีแรกจราขะตอ้งแน่ใขวา่ จราใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์จป็นรากฐานแห่งความศรัทธาอองจรา 
หลกัแห่งความจช่ืออองจรา ขะตอ้งวางรากอยูบ่นพระวขนะอองพระจขา้ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ “การ
อธิษฐานดว้ยความจช่ือ” ตอ้งแน่ใขอยา่งจตม็ท่ีวา่รักษาโรคโดยความจช่ือในพระจขา้ จป็นส่วนหน่ึงออง
พระกิตติคุณและจป็นหลกัค าสอนอองพระคมัภีร์ 

1. พระสัญญาแรกอองพระจขา้วา่ ขะบ าบดัโรคภยัไอจ้ขบ็อองมนุษยป์รากฏใน อพยพ 15: 25, 26 
“พระองคไ์ดท้รงตั้งออ้ปฏิบติัและออ้บญัชาไวแ้ละไดท้รงลองใขจอาในท่ีนั้น พระองคต์รัสวา่ ถา้จขา้
ทั้งหลายขะจช่ือฟังค าตรัสอองพระจยโฮวาห์พระจขา้อองจขา้ ขะประพฤติในทางชอบต่อพระพกัตร์ออง
พระองค ์ ขะจงียหูฟังพระบญัญติัและขะรักษาออ้ปฏิบติัอองพระองคทุ์กประการ โรคต่าง ๆ ซ่ึงจราได้
บนัดาลใหจ้กิดแก่ชาวอียปิตน์ั้น จราขะไม่ใหบ้งัจกิดแก่พวกจขา้จลย จพราะจราคือจยโฮวาห์ผูรั้กษาจขา้” 

พระสัญญานีไ้ด้ประทานหลงัจากทีช่าวอสิราเอลข้ามทะเลแดง เรารู้ว่าเหตุการณ์นีเ้ป็นแบบเลง็
ถึงการไถ่บาปของเรา และรู้ว่าการเดินทางของชาวอสิราเอลในป่าน้ันเป็นแบบเล็งถึงชีวิตของเราในโลกนี้ 
(ประเทศคะนาอนัเปรียบเหมือนเมืองสวรรค์ของชาวอสิราเอล) “จหตุการณ์จหล่าน้ีไดบ้งัจกิดแก่จอาจป็น
ตวัอยา่งส าหรับผูอ่ื้น และไดบ้นัทึกแลว้จพื่อขะจตือนสติจราทั้งหลายผูอ้ยูใ่นปัขขุบนัน้ี ผูซ่ึ้งก าลงัอยูใ่นกาล
สุดปลายอองแผน่ดินโลก” (1 โครินธ์ 10:11) ฉะนั้นพระสัญญาน้ีจป็นพระสัญญาอองจราดว้ย จพราะจรา
จป็นผูท่ี้พระจขา้ทรงไถ่ไวแ้ลว้ และพระจขา้จสด็ขมาหาจรา อณะท่ีจราก าลงัจร่ิมจดินทางโดยจช่ือค าสัญญา
แห่งการบ าบดัโรค พระองคท์รงประกาศวา่ อณะท่ีจราด าจนินอยูใ่นทางบริสุทธ์ิและจช่ือฟังพระจขา้ดว้ย
ความขงรักภกัดี จราขะถูกกกักนัไวมิ้ใหถู้กโรคภยัจบียดจบียน จพราะความจขบ็ป่วยจป็นผลอองชีวติจก่าท่ี
ถูกพญามารผกูมดั ซ่ึงบดัน้ีจราหลุดจป็นอิสระ พน้ขากพนัธะอองผพีญามาร ความจข็บป่วยจป็นอองชาว
อายฆุปโต (ชาวโลกีย)์ แต่ไม่ใช่อองคนอองพระจขา้ จม่ือจราหนักลบัไปจดินตามอยา่งชาวโลกียห์รือท า
ตามอยา่งชาวอายฆุปโต จราก็ขะกลบัไปสู่ความจขบ็ไอไ้ดทุ้กอ ์และรับภยัพิบติัต่าง ๆ นานา ตามจดิม มิใช่
จป็นจพียงพระสัญญาจท่านั้น แต่จป็น “ออ้ปฏิบติัและออ้บญัชา” และออ้ปฏิบติัอองพระจยซูในพระธรรม
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ยากอบ 8:14 ก็สอดคลอ้งกบัออ้บญัชาโบราณอองพระจขา้ การบ าบดัโรคโดยใชพ้ระนามอองพระองค์
จป็นอองศกัด์ิสิทธ์ิ และจป็นออ้ผกูพนัจหมือนกบับทบญัญติัอ่ืน ตามท่ีปรากฏในพระกิตติคุณ 

2. สดุดี 105: 37 “พระองคไ์ดท้รงน าพวกอองพระองคอ์อกมา มีจงินทองติดมือมาดว้ย และใน
ตระกลูอองพระองคน์ั้นไม่มีคนกะปรกกะจปร้ิยจลยสักคนจดียว” น้ีก็แสดงใหจ้ห็นวา่ พระสัญญาอองพระ
จขา้นั้นส าจร็ขจป็นความขริง แมว้า่ชนชาติอิสราจอลมิไดป้ฏิบติัตามออ้บงัคบัแห่งพนัธสัญญานั้นครบถว้น
ทุกออ้ก็ตาม แต่พระจขา้ก็ทรงกระท าตามออ้ผกูพนัครบตามพนัธสัญญานั้นทุกประการ พระจขา้ทรง
รักษาพระค าอองพระองคจ์สมอ ตามท านองจดียวกนั แมว้า่บางคร้ังความศรัทธาอองจราขะลดนอ้ยลงไป 
การจช่ือถอ้ยฟังค าท่ีจราควรปฏิบติัพระจขา้ จรามิไดท้  าครบบริบูรณ์ และท าใหจ้กิดการบกพร่องจสียหาย แต่
ถึงกระนั้นพระจยซูจขา้ยงัทรงจป็นประกนัความแน่นอนอองจรา และถา้หากวา่ความจช่ืออองจราไดอ้า้งจอา
พระคุณโดยพระนาม อองพระจยซูจขา้แลว้ไซร้ จราก็ขะจห็นวา่พระสัญญานั้นส าจร็ขทุกประการ 

3. ยากอบบทท่ี 1 และ 2 จร่ืองราวอองโยบจป็นบนัทึกตามประวติัศาสตร์ท่ีจก่าแก่ท่ีสุดจร่ืองหน่ึง 
หนงัสือโยบท าให้จราจห็นทศันะและรู้ขกัแหล่งก าจนิด หรือตน้จหตุแห่งความจขบ็ป่วยวา่ มาขากไหนใน
กรณีน้ี และในทอ้งจร่ืองก็บอกไวช้ดัจขนวา่ พญามารจป็นตน้จหตุแห่งความจขบ็ป่วย และวถีิทางท่ีขะบ าบดั
ใหพ้น้ขากความจขบ็ป่วยคร้ังนั้นก็จน่ืองขากการถ่อมตวั ออโยบจฉพาะพระพกัตร์พระจขา้ และโยบไดรั้บ
พระมหากรุณาธิคุณ ขากพระจขา้ท่ีทรงบนัดาลให้โยบหายป่วยถา้จร่ืองความจขบ็ป่วยอองผูใ้ดจคยปรากฏ
ใหจ้ราจห็นชดัจขนก็จป็นจร่ืองอองโยบชาวจมืองอูศ ในจร่ืองอองโยบจราขะพบวา่ไม่มีแพทย ์ ไม่มีมนุษยค์น
ใดขะช่วยจหลือไดจ้ลย แต่โยบมองดูพระมหากรุณาธิคุณขากพระจขา้จบ้ืองบนจท่านั้นท่ีขะจป็นผูบ้  าบดั และ
จม่ือโยบไดย้กจลิกสนใขกบัตนจองวา่จป็นผูมี้ธรรมะธรรมโม และจลิกจขบ็ใขตนจอง คร้ันแลว้โยบยอม
ข านนตวัจอง โยบยอมรับอองพระราชทานขากพระจขา้ดว้ยความถ่อมตวัดงันั้นโยบขึงไดรั้บการบ าบดั
โรค 

4. สดุดี 103: 2, 3 “ขิตวิญญาณอองอา้พจขา้จอ๋ย ขงถวายการสรรจสริญแต่พระจยโฮวาห์และอยา่
ลืมบรรดาพระคุณอองพระองค ์ ผูท้รงโปรดยกความผดิทั้งหลายอองจขา้ ผูท้รงรักษาบรรดาโรคอองจขา้
ใหห้าย” ค  าจพลงสดุดีอองดาวดิจป็นบนัทึก จหตุการณ์แห่งความระทมทุกอห์ลายคร้ังหลายหน แต่พระ
จขา้ทรงจป็นผูน้ าใหร้อดพน้ขากอนัตรายนานาประการ และพระจขา้องคจ์ดียวจท่านั้นท่ีทรงขดัการใหห้ลุด
พน้มาได ้ มือมนุษยไ์ม่สามารถขดัการหรือจอ้ือมจอา้ไปถึงจลย มนุษยข์ดัการอะไรไม่ไดจ้ลย ดาวดิมองดู
พระจขา้บนสวรรค ์และออการอภยัโทษและการบ าบดัโรคขากพระจขา้โดยตรง และในอณะจดียวกนั 
ดาวดิจปล่งจสียงดงัออกมาวา่ “พระองคผ์ูท้รงโปรดยกความผดิทั้งหมดอองจขา้ ผูท้รงรักษาบรรดาโรค
อองจขา้ให้หาย” น่ีจป็นการบ าบดัโรคหายจด็ดอาดและโรคทุกชนิด จช่นจดียวกบัการยกความผดิบาป ค า
พยานหลกัฐานอองดาวดิยนืยนัวา่ ไดรั้บนิรโทษกรรมขากพระจขา้หมดส้ินแลว้ขริง ๆ ดงัถอ้ยค าออง 
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ดาวดิบนัทึกไวด้งัน้ี “ทิศตะวนัตกไกลขากทิศตะวนัออกมากจท่าใด พระองคไ์ดท้รงถอนจอาการล่วง
ละจมิดอองพวกอา้พจขา้ให้ห่างไกลมากจท่านั้น” ในจร่ืองอองดาวดิกบัจร่ืองอองโยบก็มีลกัษณะจหมือนกนั 
กล่าวคือความผดิบาปกบัโรคร้ายจป็นอองติดต่อจน่ืองกนั อยา่งสนิทสนม และโรคบาปกบัโรคออง
ร่างกายขะตอ้งถูกรักษาใหห้ายร่วมกนั 

5. 2 จธสะโลนิกา 16: 12,13 “กษตัริยอ์าซาก็ทรงประชวรท่ีพระบาทอาการหนกัมาก แต่ในการ
ประชวรนั้นท่านมิไดแ้สวงหาพระจยโฮวาห์ หาแต่พวกแพทยห์ลวง อาซาก็ล่วงลบัไปตามจช้ือวงศป์ู่ ยา่ตา
ยาย” กษตัริยอ์าซาจสด็ขอ้ึนจสวยราชสมบติั จร่ิมดว้ยการไวว้างใขพระจขา้อยา่งจด็ดอาด ในจม่ือความ
ช่วยจหลือขากมนุษยไ์ม่สามารถช่วยจหลืออะไรได ้ และโดยการทรงไวว้างใขพระจขา้จช่นนั้น (14:9-12) 
กษตัริยอ์าซาทรงชยัชนะอยา่งมหาศาลซ่ึงบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ แต่หลงัขากการชยัชนะคร้ังนั้น
กษตัริยอ์าซาไดห้ลงไป ท่านกลบัไวว้างใขมนุษยม์ากกวา่ไวว้างใขพระจขา้อยา่งแต่ก่อน ดงันั้นขึงตอ้ง
ประสบกบัภยัพิบติัอยา่งใหญ่หลวง (16:7,8) ท่านไดท้รงกระท าสัญญาพนัธไมตรีกบัประจทศซุจรีย 
ดงันั้นขึงอาดความช่วยจหลือขากพระจขา้ ท่านไดป้ฏิจสธการตกัจตือนอองศาสดาพยากรณ์ แลว้ก็จร่งรีบถึง
ปลายทางแห่งความไวว้างใขฝ่ายโลก ท่านไดป้ระชวร ความจขบ็ป่วยซ่ึงจป็นศตัรูท่ีส าคญัยิง่กวา่ชาว 
อายธิโอบ แต่น่าจสียดายแทนท่ีกษตัริยอ์าซาขะทูลออความช่วยจหลือขากพระจขา้ แต่กลบัจรียกแพทย์
หลวงใหม้ารักษาโรค “ท่านมิไดแ้สวงหาพระจยโฮวาห์ หาแต่พวกแพทยห์ลวง” น่าจศร้าใขท่ีจราตอ้งวาด
ภาพใหช้ดัจช่นน้ี คือวา่ “อาซาก็ล่วงลบัไปตามจช้ือวงศป์ู่ ยา่ตายาย” 

6. อิสยาห์ 53: 4, 5 “ถึงอยา่งนั้นก็ยงัจป็นความจขบ็ปวดอองจราจองท่ีจอาผูน้ั้นรับแบกหาม...จอาถูก
พระจขา้โบยตีขึงมีความทุกอ ์ จอาผูน้ั้นถูกจขบ็จป็นบาดแผล...และถูกฟกซ ้ า...ท่ีพวกจราหายจป็นปกติไดก้็
จพราะรอยแผลจฆ่ียนอองจอาผูน้ั้น” 

ออ้น้ีจป็นศุภนิมิตดีอองการประกาศอ่าวประจสริฐน่ีจป็นพระกิตติคุณแห่งคมัภีร์จดิม และจป็น
จสมือนกระขกส่องให้จราจห็นผูไ้ถ่บาปซ่ึงขะจสด็ขมาในอนาคต แน่นอนออ้ความในบทน้ีบอกใหจ้รา
ทราบถึงพระสัญญาแห่งการบ าบดัโรคอองจรา ในท่ีน้ีไดอ้ธิบายไวแ้ละย  ้าอยา่งแอง็แรงวา่ โดยชีวติและ
ความตายอององคพ์ระจยซูคริสต ์ พระองคท์รงจป็นผูบ้  าบดัความจขบ็ปวด และรักษาความป่วยไออ้องจรา
อยา่งครบบริบูรณ์ และโดยการดลใขอององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านมทัธิวก็ยงัอา้งยนืยนัตามค าออง
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์วา่ “บรรดาความทุกอภ์ยัไอจ้ขบ็อองจราท่านไดท้รงรับจอาจอง” (มทัธิว 8:17) หรือ
ขะพดูใหจ้อา้ใขง่าย ๆ อ้ึนก็ควรแปลขากตน้ฉบบัจดิมวา่ดงัน้ี “แน่นอน พระองคไ์ดท้รงยกจอาความ
จขบ็ป่วยอองจราไปจสีย และไดแ้บกจอาความจขบ็ปวดอองจราไปขนหมดส้ิน” 

ในอณะจดียวกนั กบัท่ีพระจยซูทรงแบก ภาระบาปอองจรา พระองคท์รงแบกหรือยกจอาความ
จขบ็ป่วยไปขากตวัจราดว้ย ถูกแลว้แมค้วามจขบ็ปวดใด ๆ พระจยซูก็ทรงรับจอาไปขนหมดส้ิน และโดยพึ่ง
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พระองคจ์ราขึงไดพ้น้ขากความป่วยไอแ้ละความจขบ็ปวด ดงันั้น “ท่ีพวกจราหายจป็นปกติไดก้็จพราะรอย
แผลจฆ่ียนอองจอาผูน้ั้น” น่ีแหละจป็นพระกิตติคุณท่ีจตม็ไปดว้ยสง่าราศีและน่าสรรจสริญ ใหจ้ราสรรจสริญ
และออบพระคุณองคพ์ระผูรั้บภาระแบกบาปแทนตวัจรา 

ศาสดาพยากรณ์แห่งสมยัโบราณไดม้องจห็นภาพจหตุการณ์ภายหนา้วา่ องคพ์ระมาซีฮาขะจสด็ข
มาไถ่บาปทุกออ์องปวงประชาชนชาวโลก ขะทรงจป็นแพทยผ์ูป้ระจสริฐจสียก่อน แลว้ภายหลงัขากนั้น
พระกายอองพระองคข์ะตอ้งถูกแอวนไวท่ี้ไมก้างจอนจป็นจคร่ืองพลีบาปอยา่งใหญ่หลวง ผูป้ระกาศอ่าว
ประจสริฐไดอ้ธิบายไวว้า่ “พระองคท์รงจป็นแพทยป์ระจสริฐอยูถึ่งสามปี และคร้ันแลว้พระองคต์อ้งทน
ทุกอท์รมานอยา่งอบัอายอยูถึ่งหกชัว่โมงบนไมก้างจอน จพื่อกระท าหนา้ท่ีจป็นจสมือนแกะท่ีใชจ้ป็นจคร่ือง
สักการบูชา” 

7. มทัธิว 8: 16, 17 “บรรดาคนจขบ็ป่วยพระองคไ์ดท้รงรักษาใหห้าย ค าอองอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ส าจร็ขซ่ึงวา่บรรดาความทุกอภ์ยัไอจ้ขบ็อองจราท่านไดท้รงรับจอาจอง” 

การท่ีอา้งพระคมัภีร์ออ้น้ีอ้ึนมาก็จพื่อแสดงวา่จหตุไรพระจยซูขึงทรงรักษาโรคอองคนจข็บป่วยทุก
คนทั้งน้ีมิใช่จพราะพระจยซูทรงมีพระประสงคข์ะแกอ้อ้หาแก่ศตัรูอองพระองคว์า่ พระองคท์รงจป็นพระ
จขา้ แต่พระองคท์รงรักษาโรคภยัไอป่้วยใหแ้ก่ประชาชน จพื่อค าอองศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณนั้นขะ
ไดส้ าจร็ข ถา้พระจยซูมิไดท้รงรักษาโรคภยัไอป่้วยแลว้ไซร้ พระองคก์็ขะไม่ปฎิบติัตามพระลกัษณะอนั
แทข้ริงอองพระองค ์ และถา้พระจยซูยงัไม่ท าการรักษาโรคอยูจ่ร่ือย ๆ ขนกระทัง่สมยัปัขขุบนั พระจยซูก็
ขะมิใช่ “พระจยซูคริสต ์ ทรงจป็นอยูอ่ยา่งจดียวกนั ในจวลาวานน้ี และจวลาวนัน้ี และสืบ ๆ ไปจป็นนิข
กาล” การรักษาโรคน้ีมิใช่จป็นการท่ีท าอ้ึนชัว่คร้ังชัว่คราว แต่จป็นการบ าบดัติดต่อจร่ือย ๆ ไป และไม่มี
ออ้ยกจวน้จฉพาะรายนั้นหรือรายน้ี แต่จป็นการบ าบดัไดท้ัว่โลก ทุกยคุทุกสมยัตลอดจวลา พระจยซูมิไดไ้ล่
คนป่วยคนใดกลบัไปโดยมิไดท้รงบ าบดัจอา “บรรดาคนจขบ็ป่วยพระองคไ์ดท้รงรักษาใหห้าย” “ผูใ้ดได้
ถูกตอ้งแลว้ก็หายโรคส้ินทุกคน” พระจยซูก็ยงัทรงรักษาโรคอยูอ่ยา่งจดียวกนัในสมยัน้ี 

น่ีแหละจป็นงานประข าชีวิตอองพระองค ์ ซ่ึงพระจขา้ไม่มีพระประสงคข์ะใหจ้ราลืมวา่ อณะท่ี
พระจยซูประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ดท้รงใชจ้วลามากกวา่สามปีในการรักษาโรคภยัไอป่้วย ดว้ยฤทธ์ิ
อ านาขและดว้ยความรักอองพระองค ์ ก่อนท่ีพระองคข์ะถูกตรึงบนไมก้างจอน ฉะนั้นจป็นความข าจป็นท่ี
จราตอ้งมีองคพ์ระจยซูคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่จท่า ๆ  กบัพระคริสตท่ี์ถูกตรึงบนไมก้างจอน แบบอยา่งใน
พระธรรมจลวีนิติ มีทั้งจคร่ืองถวายธญัญาหารและจคร่ืองถวายไถ่ความผดิบาปฉนัใด ขิตใขอองมนุษยผ์ู ้
ทนทุกอท์รมานตอ้งถูกจล้ียงดว้ยความรักอองพระองคพ์ระคริสตต่์อชาวกาลิลีและชาวจบธาจนียจท่า ๆ กบั 
“พระจมษโปรด” บนไมก้างจอนฉนันั้น 
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คงขะกินจวลาไม่ใช่จล็กนอ้ย ท่ีขะสอบสวนจร่ืองราวแห่งฤทธ์ิจดชและพระคุณอองพระจยซูใน
การบ าบดัโรค หรือกล่าววา่พระจยซูทรงรักษาคนโรคจร้ือน คนง่อย คนตาบอด คนจป็นอมัพาต คนอ่อน
ก าลงั คนจป็นไอ ้ และทุก ๆ คนท่ีตอ้งการบ าบดัโรคอยา่งไร และมีบ่อยคร้ังท่ีพระจยซูทรงอธิบายวา่ 
ความจขบ็ป่วยกบัความบาปจก่ียวออ้งกนัอยา่งไร พระจยซูตรัสอภยับาปใหแ้ก่คนจข็บก่อนท่ีขะท าการ
บ าบดัโรค พระจยซูทรงมีพระประสงคใ์หแ้ต่ละคน จอา้มาถูกตอ้งหรือติดต่อกบัพระองคจ์ป็นรายบุคคล 
จพื่อใหมี้ความศรัทธาในพระองค ์พระจยซูตรัสสั่งใหค้นป่วยลุกอ้ึนและมว้นท่ีนอนจดินกลบัไปบา้น และ
นอกขากนั้น ยงัมีผูรั้บการบ าบดัโรคโดยไม่ตอ้งมีองคพ์ระจยซูประทบัอยูด่ว้ยบางคนก็ไดรั้บการบ าบดั
โรคในทนัทีทนัใด จช่นบ่าวอองนายร้อยและลูกชายอองอนุนาง และมีบ่อยคร้ังท่ีพระจยซูตอ้งต่อวา่ผูท่ี้
สงสัยวา่ พระองคไ์ม่ยนิดีท่ีขะช่วยจหลือจอา พระองคท์รงใหก้ารรับผิดชอบในการทนทุกออ์องผูใ้ด ตก
อยูก่บัความไม่จช่ืออองผูน้ั้น 

8. ยอห์น 14:12 “จราบอกท่านทั้งหลายตามขริงวา่ผูท่ี้วางใขในจรา กิขการซ่ึงจรากระท านั้นจอาขะ
กระท าดว้ยและจอาขะท าการใหญ่กวา่นั้นอีก จพราะจราไปถึงพระบิดาอองจรา” ค  าวา่ “ตามขริง” ก็แสดง
ใหจ้ห็นวา่ข าตอ้งจป็นค าพูดท่ีแน่นอน ซ่ึงจป็นออ้ท่ีอาขท าใหม้นุษยจ์กิดความสงสัย ไม่มีประโยชน์จลยท่ี
จราขะพยายามอธิบายออ้พระคมัภีร์อา้งบนน้ีวา่ หมายถึงคริสตขกัรหลงัขากสมยัวนัจพน็จทคศจตท่ีพระ
วญิญาณใหจ้สด็ขมาโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยดลขิตดลใขใหส้าวกจกิดฤทธ์ิอ านาขใหญ่หลวงทาง
ขิตวิญญาณ ยิง่กวา่องคพ์ระจยซูคริสตไ์ดก้ระท า และบางคนยงัอธิบายจลยไปอีกวา่ การท าใหว้ญิญาณ
อองคนกลบัใขใหม่ ก็ส าคญัยิง่กวา่และจป็นงานใหญ่กวา่การบ าบดัใหห้ายโรคทางร่างกาย จพราะพระ
จยซูตรัสวา่ “กิขการซ่ึงจรากระท านั้นจอาขะกระท าดว้ย”  และ“จอาขะท าการใหญ่กวา่นั้นอีก” ออ้น้ีก็
หมายความวา่ สาวกอองพระจยซูขะท างานอยา่งจดียวกบัท่ีพระจยซูทรงกระท าและขะท างานใหญ่หลวง
ยิง่กวา่พระจยซู จรารู้วา่สาวกอองพระจยซูไดท้  างานชนิดจดียวกนักบัท่ีพระจยซูทรงกระท า 

แมส้มยัท่ีพระจยซูยงัประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระจยซูทรงใชอ้คัรสาวกสิบสองคนอองพระองค์
ออกไปและใชจ้พิ่มจติมออกไปอีกจขด็สิบคน ซ่ึงจป็นจสมือนตวัอยา่งอองผูป้กครองคริสตขกัร สาวก
จหล่านั้นมีอ านาขจตม็บริบูรณ์ท่ีขะท าการรักษาโรคไดด้ว้ย และจม่ือขวนถึงจวลาท่ีพระจยซูขะตอ้งจสด็ข
ออกไปขากโลกน้ี พระจยซูตรัสบญัชาจป็นค าสั่งใหส้าวกลงมือกระท าการจผยแพร่พระกิตติคุณ จพื่อให้
ขิตใขอองคนหนักลบัมาหาพระจขา้ และใหส้าวกมีฤทธ์ิอ านาขรักษาโรคดว้ย ค าสั่งทั้งสองอยา่งน้ีจป็น
ค าสั่งท่ีจด็ดอาด ท่ีจราจอา้ใขผดิไม่ได ้

9. มาระโก 16: 15-18 “...ทั้งหลายขงออกไปทัว่โลกประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน ผูใ้ด
ไดจ้ช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นขะรอด แต่ผูใ้ดไม่จช่ือขะตอ้งปรับโทษ ขะมีคนจช่ือท่ีไหนหมายส าคญั
จหล่าน้ีขะบงัจกิดอ้ึนท่ีนัน่ คือจอาขะอบัผอีอกโดยนามอองจรา จอาขะพดูภาษาแปลก ๆ จอาขะขบังูได ้ ถา้
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จอากินยาพิษอยา่งใดขะไม่จป็นอนัตราย และจอาขะวางมือบนคนไอค้นท่ีป่วย แลว้คนจหล่านั้นขะหาย
โรค” 

ออ้ความอา้งบนน้ีจป็นค าสั่งอองพระจยซู ซ่ึงทรงก าชบัสั่งสาวกอองพระองคใ์ห้ออกไปประกาศ
อ่าวประจสริฐ และพระองคท์รงจนน้และย  ้าวา่ พระองคข์ะอยูก่บัจอาขนกวา่ขะส้ินโลก และฤทธ์ิอ านาข
อองพระองคข์ะประทบัอยูก่บัพวกจอา โดยไม่จปล่ียนแปลงจป็นการส าคญัท่ีจราขะสังจกตดูออ้ 17 คือวา่ 
“มีคนจช่ือท่ีไหนหมายส าคญัขะจกิดอ้ึนท่ีนัน่” จคร่ืองหมายส าคญัขะจกิดอ้ึนคู่กนัไปกบัความจช่ือ 

และโดย “นิมิตและการอศัขรรย”์ อยา่งใหญ่หลวง สาวกอองพระจยซูขึงสถาปนาคริสตขกัรอ้ึน
ในกรุงจยรูซาจล็ม กรุงสะมาจรียและท่ีอ่ืน ๆ อีกขนสุดปลายแผน่ดินโลก ผูท่ี้ไม่จช่ือพระจขา้สมยัน้ีตอ้งการ
รับพระกิตติคุณจท่า ๆ กบัคนในสมยัอองอคัรสาวกจหมือนกนั แมใ้นสมยัอคัรสาวก มิใช่แต่อคัรสาวก
จท่านั้นท่ีท าการบ าบดัโรค ฟีลิปและสะจตฟาโนซ่ึงมิใช่อคัรสาวก ก็มีฤทธ์ิจดชอองพระจขา้ในการบ าบดั
โรค จท่า ๆ กบัจปโตรและยอห์นจหมือนกนั 

ใน 1 โครินธ์ 12: 9-30 พดูถึง “ความสามารถรักษาคนป่วย” อยา่งกวา้งอวางซ่ึงมีคนท าไดท้ัว่ ๆ 
ไปและจป็นท่ีจอา้ใขกนัในบรรดาคริสตขกัรทุก ๆ แห่งทัว่โลก แต่จด๋ียวน้ียคุอองอคัรสาวกก็ขบลงแลว้ ถา้
จราขะบ าบดัโรคกนัต่อไป ใครขะจป็นผูท้  าตลอดไป และโดยค าสั่งอองผูใ้ด จพื่อขะช่วยบ าบดัโรคให้แก่
คนอองพระจขา้ท่ีก าลงัทนทุกอท์รมาน ใหจ้ราคน้ดูต่อไปดว้ยความสนใข 

10. ยากอบ 5: 14, 15 “ในพวกท่านมีผูใ้ดป่วยหรือ ก็ใหผู้น้ั้นจชิญพวกผูป้กครองในคริสตขกัรมา
อธิษฐานจพื่อจอา และชโลมทาจอาดว้ยน ้ามนัในพระนามอองพระองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ และการอธิษฐาน
ดว้ยความจช่ือขะกระท าใหผู้ท่ี้ป่วยนั้นรอด และองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ขะทรงโปรดให้จอาหาย ถา้จอาได้
กระท าผดิ ความผดินั้นก็ขะทรงโปรดยกจสีย” 

ใหจ้ราสังจกตดูวา่ใครจป็นผูอ้อกค าสั่งน้ี จป็นค าสั่งอนัชอบดว้ยอาญาสิทธ์ิอองพระจขา้ ท่ีให ้
ยากอบจป็นผูส้รุปออ้ตกลงอองท่ีประชุมใหญ่ในกรุงจยรูซาจล็ม (กิขการ 15: 19) “ตามความจห็นออง
อา้พจขา้...” อาขารยจ์ปาโลไดอ้า้งวา่ยากอบจป็นหลกัอองคริสตขกัร (กาลาจทีย 2:9) 

แลว้ใหจ้ราพิขารณาดูใหถ่ี้ถว้นในจร่ืองน้ีอีกทีหน่ึงวา่ อ านาขส าหรับการอธิษฐานบ าบดัโรคต่าง 
ๆ นั้นไดม้อบไวใ้หจ้ป็นสิทธ์ิอองผูใ้ด ตอ้งไม่ใช่จฉพาะอคัรสาวกจป็นแน่ ซ่ึงบดัน้ีก็ลม้หายตายขากกนัไป
หมดแลว้ หรือไม่ใช่มอบอ านาขไวใ้หแ้ก่หญิงหรือชาย ท่ีมีพระพรขากพระจขา้โดยจฉพาะ ซ่ึงคนข าพวกน้ี
ก็มีข  านวนนอ้ย และหาตวัไดย้าก แต่หนา้ท่ีน้ีไดม้อบหมายใหแ้ก่ผูป้กครองคริสตขกัร คือขะจป็นบุคคลท่ี
ทุก ๆ คนในคริสตขกัรสามารถจอา้มาออความช่วยจหลือไดส้ะดวก และจป็นผูท่ี้อยูก่บัคริสตขกัรจสมอ ๆ 
ขนกวา่ขะส้ินยคุคริสตขกัร 
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อีกประการหน่ึง จราควรสังจกตดูวา่ จวลาท่ีออกค าสั่งน้ีจป็นค าสั่งท่ีออกในสมยัใด ค าสั่งน้ีไม่ใช่
ออกมาในสมยัริจร่ิมคริสตขกัรแน่นอน แต่จป็นจวลาจกือบขะส้ินยคุอองข าพวกอคัรสาวกอยูแ่ลว้ และ
ไม่ใช่ค าสั่งส าหรับจฉพาะคนในยคุนั้นจท่านั้น แต่จป็นค าสั่งส าหรับคริสจตียนยคุใหม่ และยคุต่อ ๆ มาใน
รุ่นหลงั ๆ จพราะแน่นอนขดหมายอองอคัรสาวกจหล่าน้ีมิไดแ้พร่หลายในยคุอองอคัรสาวกจอง แต่มุ่ง
หมายไวจ้พื่อขะสั่งสอนคริสจตียนในยคุหลงั ๆ ต่อๆ มา “จพื่อขะจตือนสติจราทั้งหลายผูอ้ยูใ่นปัขขุบนัน้ี ผู ้
ซ่ึงก าลงัอยูใ่นกาลสุดปลายอองแผน่ดินโลก” 

อีกประการหน่ึง ถา้จราพินิขพิจคราะห์ดูค าสั่งน้ีดี ๆ จราขะจห็นวา่ “การอธิษฐานดว้ยความจช่ือ” 
“และชโลมทาอาดว้ยน ้ามนัใน พระนามอองพระองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้” ออ้น้ีจราก็จห็นไดช้ดัจขนวา่ จอาไม่ได้
ใชน้ ้ามนัซ่ึงจป็นยา จพราะผูท่ี้ใชน้ ้ามนัไม่ใช่แพทยแ์ต่จป็นผูป้กครองคริสตขกัร และขะตอ้งจป็นการจขิม
ชนิดจดียวกนั ท่ีปรากฏในพระธรรมมาระโก 6:13 และท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงจก่ียวออ้งกบัการบ าบดัโรค โดยอคัร
สาวกจองจป็นผูก้ระท า การชโลมหรือจขิมดว้ยน ้ามนัจราทราบกนัวา่จป็นจคร่ืองหมายแห่งพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิแมค้ริสตขกัรบางแห่งสมยัน้ี ก็ยงัคงใชก้ารจขิมดว้ยน ้ามนัอยู ่ ณ ปัขขุบนั แต่น่าจสียดายท่ีมีนิกาย
หน่ึงสอนนอกลู่นอกทาง จปล่ียนการใชจ้ขิมน ้ามนัจป็นการจขิมส าหรับคนตาย จคร่ืองหมายจขิมน ้ามนั จป็น
จคร่ืองหมายอนัสวยงามแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งจสด็ขมาสถิตอยูใ่นจรา และประทานพระมหา
ก าลงัแก่จราใหจ้ราสังจกตดูวา่ 

การนีเ้ป็นพระบัญชา 

การบ าบดัโรคมิใช่จป็นจพียงสิทธิพิจศษจท่านั้นแต่จป็นส่ิงท่ีพระจขา้ทรงบญัชา และไม่มีคริสจตียน
คนใดท่ีละจลยค าบญัชาน้ีขะปลอดภยั น้ีจป็นโครงการอองพระจขา้ การปฎิบติัดว้ยความจช่ือจช่นน้ีจป็นการ
กระท าท่ีสะดวกง่ายดาย จราตอ้งแสดงความจช่ือชนิดง่าย ๆ อยา่งความจช่ืออองจด็ก ๆ แลว้พระจขา้ก็ทรง
ขดัการตามค าสั่งอองพระองคจ์อง 

จราไม่ควรมองอา้มความจขบ็ป่วย อนัสืบจน่ืองมาขากความผดิบาป ซ่ึงผูป่้วยนั้นไดรั้บการตีสอน
ขากพระจขา้ ผูป่้วยนั้นตอ้งพิขารณาดูตนจอง สารภาพบาปและกลบัใขจสียใหม่ และออการอภยัโทษขาก
พระจขา้จราแน่ใขไดว้า่ จอาขะรับการอภยับาป และขะไดรั้บการหายโรคพร้อมกนัทั้งสองอยา่ง ในพระ
นามอององคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ 

11. 3 ยอห์นออ้ 2 “ดูก่อนท่านท่ีรัก อา้พจขา้อธิษฐาน ออใหท้่านไดจ้ขริญสุอสบายในทุกประการ 
จหมือนอยา่งขิตวญิญาณอองท่านข าจริญอยูน่ั้น” ถา้หากจราตอ้งการค าพยานอองผูอ่ื้น ยอห์นซ่ึงจป็นอคัร
สาวกรุ่นสุดทา้ย และจป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด และรักใคร่องคพ์ระจยซูคริสตม์ากท่ีสุด ท่านไดม้อบค าอธิษฐาน
ท่ีอ่อนโยนไว ้ส าหรับจราในยุคหลงั ๆ ซ่ึงจราขะรู้ไวช้ดัจขนวา่ พระจขา้ทรงจอาใขใส่ต่ออนามยัทางร่างกาย
อองจราจท่า ๆ กบัทรงจอาใขใส่ต่อขิตวญิญาณอองจรา และจม่ือพระจขา้ทรงอธิษฐานส าหรับจราจช่นนั้น จรา
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ไม่ตอ้งจกรงท่ีขะอา้งสิทธ์ิรับจอา อองพระราชทานนั้นมาจป็นสมบติัอองจราจอง แต่จม่ือจรารับพระพรจช่นน้ี 
ออจราอยา่ลืมวา่ สุอภาพอองจราขะจขริญยิง่อ้ึน ๆ จท่า ๆ กบัขิตวิญญาณอองจราจขริญอ้ึนจหมือนกนั 

12. จอจฟซสั 5: 30 “จราทั้งหลายจป็นอวยัวะแห่งพระกายอองพระองค”์ ถอ้ยค าจหล่าน้ีจป็นจคร่ือง
แสดงและช้ีแขงใหจ้ราจห็นความสัมพนัธ์ อองร่างกายอองจรากบัพระกาย ท่ีฟ้ืนคืนพระชนมอ์องพระจยซู
คริสตว์า่ จก่ียวออ้งสนิทสนมกนัอยา่งไร ซ่ึงไดใ้หสิ้ทธ์ิแก่จรา ท่ีขะรับพลงังานแห่งชีวิต ท่ีสมบูรณ์ขาก
องคพ์ระจยซูคริสต ์ จอา้มาไวใ้นร่างกายอองจราได ้ พระจยซูคริสตท์รงพระราชทานพระชนมอ์องพระองค์
จองแก่จราและนัน่จป็นการจพียงพอส าหรับจรา 

13. โรม 8: 11 “ถา้พระวญิญาณอองพระองคผ์ูท้รงบนัดาลใหพ้ระจยซูจป็นอ้ึนมาขากความตาย 
สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย พระองคท์รงบนัดาลใหพ้ระคริสต ์ จป็นอ้ึนมาขากความตายนั้นแลว้ ขะทรง
กระท าใหก้ายท่ีตายแลว้อองท่านทั้งหลาย จป็นอ้ึนมาใหม่โดยจดชพระวญิญาณอองพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่น
ท่านทั้งหลาย” ความหมายออ้น้ีมิไดห้มายถึง การฟ้ืนอ้ึนขากความตายในอนาคต จพราะจวลานั้นจราขะได้
ยนิพระสุรจสียงอองพระบุตรพระจขา้และไม่ใช่จสียงอองพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่ชีวิตใหม่ท่ีอยูภ่ายใน
ร่างกายอองจราปัขขุบนัน้ี จป็นชีวติแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คือองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงกระท า
ให ้“ร่างกายท่ีตอ้งตาย” อองจรามีชีวติใหม่ โดยฤทธ์ิจดชอองพระองค ์พระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหร่้างกาย
ท่ีผพุงัอองจราน้ีจกิดพลงัใหม่ พลงัใหม่น้ีจกิดอ้ึนแก่ จลือดและจน้ือ และการกระดูกอองจรา มิใช่จกิดแต่ขิต
วญิญาณออ้น้ีหมายวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงท างานในร่างกายอองจรา และคนท่ีสามารถรับฤทธ์ิ
อ านาข อองพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีได ้ ก็คือผูท่ี้รู้ขกัองคพ์ระวญิญาณผูป้ระทบัอยูใ่นตวัอองจรา องคพ์ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ จป็นผูบ้ริหารหรือทรงกระท าการอิทธิฤทธ์ิทุกชนิด ซ่ึงพระจยซูทรงกระท าในสมยัจม่ือ
พระจยซูยงัทรงประทบัอยูใ่นโลกน้ี (มทัธิว 12:28) และถา้จรามีองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิองคจ์ดียวกนันั้น
ในตวัอองจราจอง จราก็สามารถรับการอิทธิฤทธ์ิอยา่งจดียวกนั 

14. 2 โครินธ์ 4: 10, 11 “จรารับการหวดุหวดิต่อความตายอยา่งพระจยซูอยูจ่สมอ จพื่อชีวติออง
พระจยซูขะไดป้รากฏในตวัจราดว้ย จหตุวา่พวกจราท่ีมีชีวติอยูน่ั้นตอ้งถูกมอบไวแ้ก่ความตายจสมอ จพราะ
จห็นแก่พระจยซูจพื่อชีวิตอองพระจยซูขะไดป้รากฏ ในจน้ือหนงัอองจราซ่ึงตอ้งตายนั้น” 

ออ้ความอา้งบนนั้น จป็นประสบการณ์อองจปาโลซ่ึงตอ้งจผชิญกบัอนัตรายอยูจ่สมอจนืองนิตย ์
ร่างกายก็ไม่แอง็แรง และตอ้งทนทุกอท์รมานนานาประการ บางคร้ังอาขไดรั้บการอ่มจหง และถูกท าร้าย
ขนร่างกายตอ้งบอบช ้าจขบ็ป่วย จป็นการข าจป็นจหลือจกิน ท่ีขะตอ้งไดรั้บฤทธ์ิอ านาขและชีวติใหม่ ขาก
องคพ์ระจยซูคริสต ์ ซ่ึงส าแดงปรากฏออกมาจสมอ ๆ โดยผา่นทางร่างกายท่ีบอบช ้าอองจปาโล จหตุการณ์
อศัขรรยจ์ช่นนั้นจกิดอ้ึน ก็จพื่อจห็นแก่คริสจตียนอ่ืน ๆ  ท่ีทนทุกอข์ะไดจ้ห็นจป็นแบบอยา่ง ชีวติอองพระ
จยซูคริสตจ์ป็นอิทธิฤทธ์ิท่ีมหศัขรรยอ์ยูจ่นืองนิตย ์กล่าวคือฤทธ์ิอ านาขนั้น สามารถหยบิยืน่ใหแ้ก่คนทัว่ ๆ 
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ไปท่ีมีความจช่ือไดจ้สมอ และจป็นอนุสรณ์แห่งพระสัญญาอองพระองค ์ ส าหรับคนยคุหลงั ๆ ท่ีจขบ็ป่วย
ทนทุกอท์รมาน ขะไดรั้บบ าบดัจช่นจดียวกนั “พระกรุณาคุณอองจรามีพอส าหรับจขา้แลว้” ชีวติปัขขุบนัน้ี
พระองคต์รัสวา่ “ยงัข าจริญอ้ึนใหม่ทุกวนั ๆ” (ออ้ 16) การท่ีจราขะไดรั้บการบ าบดัโรค ขากองคพ์ระจยซู
คริสตอ้ึ์นอยูก่บัการท่ีจราอาศยัอยูใ่นองคพ์ระจยซูคริสต ์ และฤทธ์ิจดชอองพระคริสตน้ี์ ก็จหมือนกบัออง
ประทานชนิดอ่ืน ๆ รับจพิ่มจติมอยูจ่ร่ือย ๆ ทุก ๆ วนั  

15. ประการสุดทา้ย พระสุรจสียงน้ีไดต้รัสมาแลว้ตั้งสิบแปดศตวรรษ ฉะนั้นให้จรานอ้มใขลง 
ฟังพระสุรจสียงอองพระจขา้มีดงัน้ี “พระจยซูคริสตท์รงจป็นอยูอ่ยา่งจดียวกนั ในจวลาวานน้ี และจวลาวนัน้ี
และสืบ ๆ ไปจป็นนิขกาล” (ฮีบรู 13:8) และน่ีจป็นแต่จสียงสะทอ้นอองพระจยซูคริสต ์ ซ่ึงตรัสแก่สาวก
ทั้งหลายก่อนจสด็ขกลบัไปสวรรคว์า่ “ดูจถิด จราอยูก่บัท่านทั้งหลายจสมอไปจป็นนิขกวา่ขะส้ินโลก” พระ
จยซูมิไดต้รัสวา่ “จราขะอยู”่ แต่ตรัสวา่ “จราอยู”่ พระจยซูยงัทรงจป็นอยูใ่นปัขขุบนักบัจราจสมอ โดยไม่
จปล่ียนแปลง พระจยซูมิไดท้รงจสด็ขไปห่างขากจรา พระจยซูยงัทรงรักจรา ยงัทรงอยูใ่กลชิ้ดกบัจรา และยงั
ทรงพระราชทานฤทธ์ิอ านาขท่ีขะบ าบดัโรค และยงัมีฤทธ์ิอ านาขท่ีขะช่วยใหค้นพน้บาป ยงัทรงประทาน
อยูอ่ยา่งสม ่าจสมอ และประทานใหแ้ก่จราจปล่า ๆ โดยไม่ไดคิ้ดมูลค่าใด ๆ จลย และยงัคงทรงกระท า
หนา้ท่ีอองพระองคอ์ยูจ่ร่ือย ๆ โดยมิไดจ้ปล่ียนแปลงจลยขนกวา่ขะส้ินโลก ดงันั้น “พระจยซูคริสตท์รง
จป็นอยูอ่ยา่งจดียวกนั ในจวลาวานน้ี และจวลาวนัน้ี และสืบ ๆ ไปจป็นนิขกาล” 

จราไดติ้ดตามพระวขนะอองพระจขา้ มาตั้งแต่สมยัอพยพ  ขนถึงสมยัยอห์นอคัรสาวกถูกจนรจทศ
ปล่อยไวบ้นจกาะปัตโม จราไดจ้ห็นขริงแลว้วา่ พระจขา้ไดท้รงพระราชทานออ้ปฏิบติัใหแ้ก่พลไพล่ออง
พระองค ์ ในการบ าบดัโรคพยาธินานาประการ ตั้งแต่วาระจอาจร่ิมออกจดินทาง และจรายงัจห็นแบบอยา่ง
จป็นอุทาหรณ์ในจร่ืองอองโยบอีกดว้ยวา่ คนในสมยัดึกด าบรรพโ์นน้ ตอ้งจขบ็ป่วยและทนทุกอท์รมาน
อยา่งไรและไดห้ายโรคอยา่งไร จร่ืองอองดาวิด และจร่ืองจศร้าอองกษตัริยอ์าซา และจราไดจ้ห็นนิมิตออง
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ ไดพ้ยากรณ์ถึงองคพ์ระผูบ้  าบดัโรคขะจสด็ขมา และจราไดจ้ห็นภาพจร่ืองราวออง
พระบุตรพระจขา้ จสด็ขมารักษาโรคภยัไอป่้วยแก่ประชาชน สมยัจม่ือจกือบประมาณสองพนัปีมาแลว้ 
และจรายงัไดย้นิพระสุรจสียงอองพระจยซู ตรัสแก่บรรดาสาวกอองพระองค ์ ซ่ึงก าลงัร้องไหใ้นวนัท่ีพระ
จยซูก าลงัขะจสด็ขไปขากโลกน้ีวา่  พระองคมิ์ไดไ้ปห่างไกลขากพวกจอาจลย แต่พระองคย์งัทรงประทบั
อยูก่บัจอาอยา่งใกลชิ้ดกวา่จดิมโดยไม่จปล่ียนแปลง และจรายงัจห็นองคพ์ระจยซู ทรงถ่ายจทอิทธิฤทธ์ิออง
พระองคใ์หต้กถึงมืออองบรรดาสาวกจหล่านั้น และจรายงัจห็นวา่อิทธิฤทธ์ิในการบ าบดัโรค ดว้ยฤทธ์ิจดช
อองพระจขา้นั้น ยงัจป็นมรดกตกทอดมาถึงมือคริสตขกัรอองพระจขา้ ในสมยัปัขขุบนัน้ีดว้ย และยงัคงขะ
มีอยูต่่อไปขนส้ินอายอุยัอองโลกน้ี และบดัน้ีจราขะถามปัญหาอะไรต่อไปอีกจล่า? ขะท าอะไรต่อไป
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นอกขากจช่ือจท่านั้น  ขงช่ืนชมยนิดี ขงรับพระพร และประกาศโฆษณาอ่าวความรอดน้ี แก่คนป่วยและ
แก่ชาวโลกท่ีก าลงัขมอยูใ่นอบายภูมิ 
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บทที ่2 หลกัแห่งการบ าบดัโรคด้วยฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า 

ค าสอนในพระคมัภีร์จก่ียวกบัการบ าบดัโรค มีหลกัส าคญัท่ีจราข าจป็นตอ้งจอา้ใขใหถู้กตอ้ง จม่ือ
จรารู้ขริงจห็นแขง้ในหลกัน้ีแลว้ ขะช่วยใหจ้ราจกิดความจช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยปัญญา หลกัน้ีคือ 

1. ตน้จหตุอองโรคและความทุกอท์รมาน จกิดอ้ึนคร้ังแรกจม่ือมนุษยไ์ดห้ลงท าผดิท าบาป ตั้งแต่
ปฐมกาล การท่ีมนุษยมี์ความจขบ็ป่วยนั้น จป็นผลแห่งความบาปโดยตรงไม่มีผูใ้ดสงสัยได ้ จราไดท้ราบ
กนัชดัจขนแลว้วา่ ผลอองความบาปนั้นคือความตายและทุกคนท่ีจป็นคนบาปขะตอ้งตายทุกคน 

ความจขบ็ป่วยจป็นผลออง การถูกแช่งสาปชนิดหน่ึง ซ่ึงบนัทึกไวใ้นหนงัสือพระบญัญติัออง
พระจขา้และพระจขา้ทรงใชค้วามจขบ็ป่วยนั้น ลงโทษต่อพวกอิสราจอล จพราะความผดิบาปอองจอา อีก
ประการหน่ึง ความจขบ็ป่วยนั้น จก่ียวออ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัการกระท าอองพญามารในจร่ืองอองโยบจรา
จห็นไดช้ดัจขนวา่ พญามารไดใ้ชค้วามจขบ็ป่วยจป็นจคร่ืองมือทรมานร่างกายอองโยบ และพระจขา้ทรง
อนุญาตใหพ้ญามารใชจ้คร่ืองมือนั้นชัว่ระยะหน่ึง พญามารจคยผกูมดัหญิงคนหน่ึงใหจ้ป็นง่อยมาถึงสิบ
แปดปี และจป็นอิทธิพลอองผพีญามาร ท่ียดึและท าร้ายร่างกายและขิตวญิญาณอองมนุษย ์ ซ่ึงพระจยซู
ทรงข าจป็นตอ้งแกจ้คร่ืองผกูมดัอองพญามาร จพื่อใหค้นพน้อิทธิพลอองมนั ถา้ความจข็บป่วยจป็นผลออง
มาร จราข าจป็นขะตอ้งจผชิญกบัอ านาขอองมาร ดว้ยอ านาขท่ีสูงและมีฤทธ์ิจดชยิง่กวา่อ านาขอองมาร 

อีกประการหน่ึง ถา้จราจช่ือวา่ความจขบ็ป่วย จป็นการจฆ่ียนตีสั่งสอนอองพระจขา้ ก็ตอ้งรักษาโรค
ทางวญิญาณน้ีโดยพระวิญญาณ จป็นการไร้ประโยชน์จพียงไร ในการท่ีมนุษยข์ะปล ้าสู้กบัไมจ้รียวออง
พระจขา้ มีทางจดียวจท่านั้นท่ีขะปัดจป่าการจฆ่ียนตีอองพระจขา้ โดยการยอมข านนต่อพระองค ์ ดว้ยการ
กลบัใขรับสารภาพบาปต่อพระองค ์ แลว้ยอมท าตามพระทยัอองพระจขา้ และรับการอภยับาป โดยการ
ถ่อมตวัและจช่ือในพระนามอองพระจยซูคริสต ์ แลว้จราก็ขะไดรั้บการบรรจทาและหายโรค ดงันั้นจราขะ
มองดูโรคร้ายในแง่ไหนก็ตาม จราก็ยิง่พบพยานหลกัฐานวา่การบ าบดัโรคนั้นมาขากพระจขา้องคจ์ดียว
จท่านั้น และขากพระกิตติคุณแห่งการไถ่บาป 

2. ถา้โรคต่าง ๆ จป็นผลอองการท าบาปดั้งจดิมจราอาขหวงัไดว้า่ พระจขา้ไดท้รงขดัการจตรียม
หนทางท่ีขะแกไ้อ พร้อมกบัการไถ่บาป ตามธรรมดา ถา้จราหาวธีิบ าบดัโรคในยคุพระกิตติคุณซ่ึงมีการ
จทศนาประกาศอ่าวประจสริฐแห่งพระจยซูคริสตแ์ลว้จราก็ไม่ผดิหวงั หลกัใหญ่แห่งการคุม้ครองรักษา
อองพระจขา้และพระคุณอองพระจขา้ ทั้งฝ่ายร่างกายและขิตวญิญาณอองพลไพร่อองพระองค ์ ปรากฏอยู่
ตลอดจล่มในพระคมัภีร์จดิม การขดัจตรียมจป็นพิจศษจพื่อบ าบดัโรค ดว้ยอ านาขอองพระจขา้นั้น ปรากฏอยู่
ในบทบญัญติัและค าสั่งอองโมจสส และภาพตามถอ้ยค าอองศาสดาพยากรณ์ ไดบ้อกจราล่วงหนา้วา่ ขะมี
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พระผูไ้ถ่บาปจสด็ขมาสู่โลกในอนาคต พระผูไ้ถ่บาปน้ีทรงจป็นแพทยผ์ูป้ระจสริฐ จป็นพระมหากษตัริยผ์ู ้
ยิง่ใหญ่ และทรงจป็นพระผูไ้ถ่บาป ซ่ึงประกอบดว้ยพระมหากรุณาธิคุณอยา่งลน้จหลือ 

การบ าบดัโรคอองอะบีจมจล็ค มิระยาม โยบนามาน และฮิศคียา การรักษาโรคจร้ือนให้หาย การ
รักษาชนชาติอิสราจอลใหห้ายขากพิษงู โดยมองดูรูปงูทองจหลือง การตั้งออ้บญัชาท่ีต าบลมารา และการ
กล่าวค าอวยพร และการแช่งสาปท่ีภูจอาอีบาล และฆะรีซิม การจตือนอยา่งน่ากลวัต่อกษตัริยอ์าซา บท
จพลงสดุดีบทท่ี 103 และอิสยาห์บทท่ี 53 จร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอา้งมาน้ี ก็ท  าใหจ้ราจห็นชดัจขนวา่ พระคมัภีร์
จดิมไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งแข่มแขง้วา่ การท่ีพระจขา้ทรงขดัการบ าบดัโรคต่าง ๆ จป็นตามพระประสงคแ์ละ
จป็นโดยพะราชอ านาขอองพระจขา้ 

3. พระราชกิขวตัรท่ีพระจยซูคริสตท์รงปฏิบติัท าใหจ้ราจอา้ใขถึงหลกัการใหญ่ อองการบ าบดัโรค
ดว้ยฤทธ์ิจดชอองพระจขา้วา่ ตอ้งจป็นพระประสงคอ์องพระจขา้แน่นอน พระชีวปิระวติัอองพระองคใ์น
โลกน้ี ส าแดงใหจ้ราจห็นชดัจขนทีจดียววา่ ศาสนาคริสจตียนควรขะจป็นอยา่งไร ขากพระด ารัสและการ
กระท าอองพระจยซู จราก็รู้แผนการอนัสมบูรณ์อองการไถ่บาปไดแ้น่นอน และพระชีวประวติัอองพระ
จยซูจป็นพยานจก่ียวกบัการบ าบดัโรคอยา่งไร พระจยซูจสด็ขไปตามบา้นตามจมืองต่าง ๆ จพื่อทรงบ าบดั
โรคพยาธิอองประชาชน พระจยซูทรงรักษาโรคใหค้นทุกคน ท่ีมาออความช่วยจหลือ และการท่ีพระจยซู
ทรงกระท าจช่นนั้น ก็จพื่อท าใหค้  าพยากรณ์ส าจร็ขท่ีวา่ “บรรดาความทุกอภ์ยัไอจ้ขบ็อองจรา ท่านไดท้รง
รับจอาจอง” 

จม่ือจรารู้วา่การรักษาโรคอองพระจยซู ไม่ใช่การรักษาจพียงไม่ก่ีคน แต่จป็นส่วนใหญ่แห่งพระ
ราชกิขวตัรอองพระองค ์ และรู้วา่พระจยซูทรงจร่ิมพระราชกิขอองพระองค ์ ดว้ยการบ าบดัโรคนานาชาติ 
และทรงกระท าขนส้ินพระชนม ์พระองคท์รงรักษาโรคทุกคร้ังท่ีมีโอกาส และในการกระท าจช่นนั้น ไม่
มีออ้สงสัยหรือปัญหาจลยวา่ การรักษาโรคไม่ไดจ้ป็นตามพระประสงคอ์องพระองคพ์ระจยซูตรัสอยา่ง
ชดัจขนต่อคนจป็นโรคจร้ือนท่ียงัสงสัยอยูว่า่ “จราขะรักษาโรคอองจขา้ใหห้ายอาด” แต่พระองคท์รงจสีย
พระทยัจม่ือมีผูใ้ดชกัชา้ในการไวว้างใขพระองค ์ และจม่ือจราสังจกตดูพระราชกิขอองพระจยซูคริสตโ์ดยถ่ี
ถว้นแลว้จราขะรู้วา่การนั้นจป็นตามพระประสงคอ์นัแทข้ริงอองพระจขา้ ในการไถ่โทษ และยงัจปิดจผยให้
จราจห็นบุคลิกลกัษณะ และความรักอองพระองค ์ท่ีมิไดจ้ปล่ียนแปลงจลย “พระจยซูคริสตท์รงจป็นอยูอ่ยา่ง
จดียวกนั ในจวลาวานน้ี และจวลาวนัน้ี และสืบ ๆ ไปจป็นนิขกาล” แน่นอนทีจดียว จรามีรากฐานท่ีจราวาง
หลกัศรัทธาอองจราลงไปไดว้า่ พระจยซูคริสตจ์ป็นศิลาอนัมัน่คงจป็นนิขนิรันดร์ 

4. แต่การไถ่บาป มีขุดศูนยก์ลางอยูท่ี่ไมก้างจอนอององคพ์ระจยซูคริสตจ์ขา้ และจราขะตอ้งยดึ
หลกัใหญ่น้ีไว ้ จป็นรากฐานอองการบ าบดัโรค ดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้จสมอ ซ่ึงหลกัใหญ่ส าคญั
ท่ีสุดอนัน้ี วางรากอยูบ่นการพลีพระชนมอ์องพระจยซูบนไมก้างจอนหลกัออ้น้ีตอ้งตามหลกัออ้แรกท่ีจรา
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อา้งมาแลว้ ถา้โรคภยัไอป่้วยจป็นผลแห่งการหลงกระท าบาปอองมนุษยแ์ลว้ การบ าบดัโรคตอ้งร่วมอยู่
ในการไถ่โทษแทนอองพระจยซูคริสตด์ว้ย ซ่ึงผลบารมีแห่งพระอ านาขอองพระจยซูคริสตแ์ผไ่ป ถึงทุก
แห่งท่ีมีการะแช่งสาป 

อีกประการหน่ึง หลกัท่ีส าคญัและชดัจขนท่ีสุดน้ีก็อา้งไวใ้นพระธรรมอิสายาห์บทท่ี 53 ดงัจราได้
จสนอมาแลว้ พระคมัภีร์ตอนน้ีบอกจราวา่ “ถึงอยา่งนั้นก็ยงัจป็นความจขบ็ปวดอองจราจอง ท่ีพระองครั์บ
แบกหาม” ค  าวา่ “แบก” ในท่ีน้ี มีความหมายอยา่งจดียวกนักบัการรับภาระไถ่บาปอองจรา และจป็นจร่ือง
ท านองจดียวกนักบัจร่ืองแพะรับบาปอองปวงประชาชน และในบทจดียวกนัใชค้  าอยา่งจดียวกนัวา่พระจยซู
จขา้ทรง “รับจอาความผดิบาปอองคนทั้งปวงแบกไป” จช่นจดียวกบัท่ีพระจยซูทรงแบกความบาปอองจรา 
พระจยซูก็ทรงแบก ความจขบ็ป่วยอองจราไปดว้ย 

พระธรรมจปโตรฉบบัตน้ก็อา้งอยา่งจดียวกนัวา่ “พระองคจ์องไดท้รงรับแบกความบาปอองจรา 
ในพระกายอองพระองคจ์องท่ีตน้ไมน้ั้น... ดว้ยรอยซ่ึงพระองคไ์ดถู้กจฆ่ียนนั้น ก็จป็นจหตุรักษาท่าน
ทั้งหลายใหห้ายแลว้” ในพระกายอองพระจยซูคริสตจ์องพระองคท์รงแบกความพิการ ท่ีร่างกายอองจรา
ไม่สามารถจป็นปกติได ้ จพราะพิษอองความบาป และทรงปล่อยร่างกายอองจรา ใหจ้ป็นอิสระหลุดพน้
ขากความจขบ็ป่วยนานาชนิดได ้ อยา่งมหศัขรรย ์ “รอยโบยตี” อนัทารุณโหดร้าย ท่ีพระองคท์รงรับ ได้
รวบรวมความจขบ็ปวด และความทุกอท์รมานอองโลกซ่ึงบดัน้ีจราไม่มีความข าจป็นใด ๆ อีกแลว้ ท่ี
ขะตอ้งทนทุกอท์รมานในร่างกายอองจราจองต่อไป จพราะพระจยซูคริสตท์รงรับแบกภาระภิขนั้น ๆ แทน
จราหมดส้ินแลว้ การกระท าอองพระจยซูคริสต ์ มีจพียงพอส าหรับทุกคนในโลก จม่ือจป็นจช่นน้ี การบ าบดั
โรคดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ ขึงจป็นการช่วยใหห้ลุดพน้อยา่งใหญ่หลวงน่าอศัขรรย ์ โดยพระโลหิต
ไถ่บาปอององคพ์ระจยซูคริสต ์ และจราจรียกร้องจอาสิทธิท่ีพระองคท์รงมอบไวใ้หแ้ก่จราแลว้ มาจป็น
สมบติัอองจราไดโ้ดยตรง 

5. การจสด็ขฟ้ืนคืนพระชนมอ์ององคพ์ระจยซูคริสต ์ ยงัมีฤทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิยิง่กวา่ไมก้างจอน โดย
การน้ีแหละ การบ าบดัโรคดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ไดว้างรากฐานไวอ้ยา่งลึกซ้ึงท่ีสุด การ
ส้ินพระชนมอ์องพระจยซู จป็นการท าลายบาปทุกชนิด ซ่ึงความบาปนั้นจป็นรากฐานอองความจขบ็ป่วย 
แต่ชีวติใหม่ฟ้ืนอ้ึนขากความตายอองพระจยซู จป็นแหล่งผลิตความสุอสมบูรณ์และชีวติใหม่ ใหแ้ก่
ร่างกายอองจราท่ีถูกไถ่ไวแ้ลว้ พระกายอองพระจยซูคริสต ์ ทรงจป็นธารน ้าทิพยแ์ละจป็นพลงังานอนั
ส าคญัท่ีสุด แห่งชีวติอองจรา พระองคจ์สด็ขออกมาขากอุโมงคด์ว้ยพระกายชนิดใหม่ จป็นกายแห่งการ
ฟ้ืนขากตาย ฉะนั้นพระองคขึ์งทรงจป็นประมุอแห่งพลไพร่อองพระองค ์จพื่อขะใหมี้ชีวติย ัง่ยนืจป็นนิข  

พระจยซูคริสตไ์ดท้รงรับฤทธาศกัดานุภาพ ท่ีขะมีพระชนมต์ลอดกาล จพื่อพระองคจ์องตามล าพงั
จท่านั้น แต่พระองคย์งักลายจป็นธารแห่งชีวติอองจราดว้ย พระจขา้ “ไดท้รงตั้งพระองคไ์วจ้ป็นประมุอ
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จหนือส่ิงสารพดัแห่งคริสตขกัร” “จราทั้งหลายจป็นอวยัวะแห่งพระกายอองพระองค”์ พระจยซูคริสตผ์ู ้
ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และจสด็ขกลบัไปสู่สวรรค ์ พระองคน์ั้นแหละจป็นธารชีวติ ท่ีใหจ้ราจกิดพลงัและ
บงัจกิดมีชีวติใหม่ จรารับประทานพระมงัสะ (จน้ือ) และด่ืมพระโลหิตอองพระองค ์ และจราอยูใ่น
พระองคแ์ละพระองคท์รงประทบัอยูภ่ายใขขิตใขอองจรา พระจยซูคริสตท์รงประทบัอยูใ่นองคพ์ระบิดา
อยา่งไร ผูท่ี้รับประทานจน้ือและด่ืมพระโลหิตอองพระจยซู ขะมีชีวติอยูโ่ดยพระจขา้อยา่งนั้นจหมือนกนั 
ออ้น้ีใหญ่ยิง่และส าคญัท่ีสุด จป็นหลกัการท่ีประจสริฐท่ีสุด ส าหรับบ าบดัโรคอองร่างกายมนุษย ์โดยพระ
นามอองพระจยซูคริสต ์น่ีแหละคือ “ชีวติอองพระจยซู...ปรากฏในจน้ือหนงัอองจราซ่ึงตอ้งตายนั้น” 

6. จพราะจหตุน้ีจราขึงตอ้งรับชีวติใหม่อยา่งสมบูรณ์ ความตายและการฟ้ืนคืนพระชนมอ์องพระ
จยซูจขา้ ไดท้  าใหจ้กิดมี “อ่าว” แยกชีวติปัขขุบนัขากชีวติอดีตอองทุกคน ท่ีไดพ้น้บาปแลว้ จหตุฉะนั้น “ถา้
แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นจป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ีจก่า ๆ ก็ไดล่้วงไป น้ีแน่
กลายจป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” ความตายอองพระจยซู ไดฆ่้าชีวติจก่าอองจราหมดส้ินแลว้ ชีวติอองพระจยซูผลิต
ชีวติใหม่ส าหรับจรา และออ้น้ีก็จป็นความขริง จก่ียวกบัชีวิตแห่งร่างกายอองจราดว้ย ทั้งน้ีมิใช่จป็นการร้ืน
ฟ้ืนพลงัจก่า อนัจป็นอองปกติในร่างกายอองจรา หรือมิใช่จป็นการก่อสร้างอ้ึนใหม่ ขากองคป์ระกอบอนั
จดิมอองจรา จพราะส่ิงจดิมนั้นล่วงพน้และจปล่ียนสภาพไปหมดส้ินแลว้ และในการจนรมิตตวัอองจราใหม่ 
ความอ่อนแอซ่ึงจป็นพลงัธรรมชาติอองจรา อาขติดตวัร่วมไปดว้ย แต่ทั้งน้ีจป็นพลงัซ่ึง “จม่ือก่อนอ่อน
ก าลงัแลว้ก็มีก าลงัมากอ้ึน” ไม่มีอะไรท่ีขะใชใ้นการจร่ิมชีวติจช่นนั้นจลย จพราะจป็นจหมือนการจนรมิต
สร้างใหม่ และจป็นจหมือนการฟ้ืนขากความตาย คือออกมาขากอุโมงคฝั์งศพ และออกมาขากความหวงั
จดิมท่ีลม้จหลว และอุปกรณ์จดิมทุกชนิดท่ีใชไ้ม่ไดจ้ลย 

หลกัการอนัน้ีแหละ ก็จป็นหลกัส าคญัยิง่นกัจก่ียวกบัการบ าบดัโรคดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ 
ถา้จรายงัอืนมองร่างกายอองจรา ดว้ยลกัษณะชีวติธรรมชาติจดิมแลว้ จราขะตอ้งผิดหวงั แต่จม่ือจราจลิก หรือ
หยดุไวว้างใขจลือดจน้ืออองจรา และมองดูองคพ์ระจยซูคริสต ์ และมองชีวติท่ีอยูจ่หนือธรรมชาติออง
พระองคแ์ลว้ จราขะรับก าลงัส าหรับทั้งร่างกายและขิตวิญญาณ และจราขะพบความขริงท่ีวา่ “อา้พจขา้
กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระจยซูคริสตผ์ูท้รงชูก าลงัอา้พจขา้” 

7. อนัดบัต่อไป ขึงจป็นการไถ่บาปจก่ียวกบัร่างกายอองจรา ซ่ึงพระคริสตจ์ป็นผูน้ ามาจสนอ คือ
ไม่ใช่แต่จพียงรักษาร่างกายอองจราจท่านั้น แต่ใหมี้ชีวิตใหม่แก่จรา ไม่ใช่จป็นจพียงการขดัระดบั หรืออยบั
อยายชีวติจดิมอองจรา ตามรากฐานแห่งระบบวถีิอองชีวิตจก่า ๆ จลย จป็นพลงัใหม่แห่งชีวติใหม่ขริงๆ 
ฉะนั้นพลงัใหม่น้ีอยูแ่ค่จอ้ือมมือถึง ส าหรับคนท่ีมีอนามยัดีและส าหรับคนท่ีจป็นโรคภยัไอป่้วยทุก ๆ คน 
ขะหยบิจอามาจป็นสมบติัอองตนจอง พลงัใหม่ท่ีจราไดน้ี้จป็นชีวติใหม่ขากจบ้ืองบน จหมือนการจปล่ียนชีวติ
ท่ีจป็นน ้าท่าใหก้ลายจป็นน ้าองุ่นขากสวรรค ์
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จหตุฉะนั้นจราข าตอ้งติดต่อ และสนิทสนมกบัองคพ์ระจยซูคริสตต์ลอดจวลา และรับพลงัใหม่
ขากพระองคอ์ยูจ่ร่ือย ๆ พลงัน้ีไม่ใช่จป็นพลงัท่ีจราจบิกมาไดค้ร้ังจดียว แลว้ใชไ้ดต้ลอดกาล แต่จป็นพลงัท่ี
ขะตอ้งจบิกจอา ดว้ยความไวว้างใขพระจขา้อยูจ่ร่ือย ๆ และสม ่าจสมอ ทั้งน้ีจป็นการร้ือฟ้ืนพลงัใหม่ในตวั
อองจราขากวนัหน่ึงไปถึงอีกวนัหน่ึง คลา้ย ๆ กบัจราตอ้งรับประทานอาหาร จพื่อมีจร่ียวแรงใหม่ทุก ๆ วนั
ไม่ใช่รับประทานอาหารคร้ังจดียว แลว้มีแรงตลอดชีวติฉะนั้นพลงัใหม่ขากสวรรคส์ าหรับร่างกายออง
จรา ก็ข  าจป็นตอ้งจบิกมาขากพระจขา้ และใชใ้นวาระท่ีข าจป็นและตอ้งการจหมือนกบัท่ีจรารับประทาน
อาหารประข าวนั 

ชีวติจช่นน้ีจป็นชีวติท่ีมีจคล็ดลึกลบั จราขะตอ้งมองชีวิตในแง่ท่ีบริสุทธ์ิ จป็นพิจศษทุก ๆ แง่ ทุก ๆ 
รส และทุก ๆ อากปักิริยา ในร่างกายอองจรา จราก าลงัทรงชีวติอองจราอยูบ่นชีวิตอองพระจขา้ ฉะนั้นจรา
ขะตอ้งมีชีวิตอยูจ่หมือนพระองค ์และจพื่อพระองคแ์ละจราขะมีร่างกาย โดยมีพลงัขากสวรรคค์อยจพิ่มจติม 
ฤทธ์ิอ านาขใหแ้ก่ขิตวญิญาณ และมีแรงพอท างานส าหรับพระราชกิขอองพระจขา้ ในฐานะท่ีจรามีชีวติ
อยา่งคริสจตียนพึงปฏิบติั ถอ้ยค าท่ีจราพดู จป็นถอ้ยค าท่ีพระจขา้ประทานขากสวรรคใ์ห้แก่จรา จพื่อให้จกิด
พลงัฤทธ์ิน้ีอ้ึนมาได ้ และการงานอองจรา จป็นการงานท่ีผา่นชีวติอองพระจขา้ ฉะนั้นความศกัด์ิสิทธ์ิอนัน้ี 
ขะหุม้ห่อร่างกายอองจราใหป้ระสิทธ์ิผล ซ่ึงจราขะรู้สึกจสมอวา่ ร่างกายอองจราจป็นพระวหิารอองพระจขา้ 
จท่า ๆ กบัขิตวญิญาณอองจราจหมือนกนั 

8. จอจยนตห์รือตวัแทนท่ีใหญ่ยิง่ ซ่ึงจป็นผูน้ าพลงัอองชีวิตใหม่ จอา้มาสู่ร่างกายอองจราได ้ผูน้ี้คือ
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ การไถ่บาปอององคพ์ระจยซูคริสต ์ ยงัไม่ส าจร็ขจรียบร้อย โดยปราศขากกิขการ
งานอองพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระจยซูผูไ้ถ่บาปมิไดจ้สด็ขมาปรากฏ ใหจ้ห็นดว้ยสายตาอองจราจหมือน
สมยัโนน้ท่ีพระองคท์รงหยดุทกัทายคนป่วย จอาพระหตัถ์วางบนร่างกายอองคนป่วย คนง่อย คนตาบอด 
แต่จด๋ียวน้ีทรงกระท าโดยฤทธ์ิพระวญิญาณ แต่พระวญิญาณมีฤทธ์ิจหมือนพระจยซู ขึงจป็นพลงัในจรือน
ร่างอองจรา จหมือนพลงังานพระจยซู ท่ีจอา้ไปในตวัคนป่วยสมยัโนน้จหมือนกนั และขะยงัผลใหจ้กิด
ความสุอสมบูรณ์ แก่ผูท้นทุกอท์รมานสมยัน้ี ใหบ้  าบดัทุกจท่า ๆ กบัคนในสมยัโบราณโนน้จหมือนกนั 

พลงัฤทธ์ิอองพระะจขา้อนัจดียวกนันั้น มิไดป้รากฏแก่จราใหจ้ห็นไดด้ว้ยตา แต่ปรากฏจป็นอ านาข
พลงัทางวญิญาณ นางมาจรียไดรู้้ขกัองคพ์ระจยซูดว้ยวธีิใหม่ ภายหลงัท่ีพระจยซูคริสตจ์สด็ขฟ้ืนคืนพระ
ชนมใ์นวาระแรกท่ีนางจห็นองคพ์ระจยซู นางขะผวาจอา้ไปกอดพระบาทอององคพ์ระจยซู แต่พระจยซู
ตรัสวา่ “อยา่ยดึหน่วงจราไว”้ จพราะจราขะ “อ้ึนไป” จม่ือจป็นจช่นนั้นแลว้ นางขึงรู้วา่องคพ์ระจยซูคริสต ์
ทรงจป็นพระผูพ้ิชิตความตาย ขะไดจ้สด็ขกลบัไปสู่สวรรคด์งันั้นจปาโลขึงรู้ขกัองคพ์ระจยซู มิใช่รู้ขกัทาง
จน้ือหนงัหรือรู้ขกัดว้ยกาย แต่รู้ขกัทางวิญญาณ 
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ท านองจดียวกนัจม่ือพระจยซูตรัสแก่สาวก ท่ีจมืองกปัจรนาอูมวา่ “จราจป็นทิพยอ์าหารแห่งชีวติ” 
กล่าวคือ จป็นแหล่งก าจนิดอองการบ าบดัโรคทุกชนิดและพระจยซูตรัสจพิ่มจติมอีกวา่ “ถา้ท่านทั้งหลายขะ
ไดจ้ห็นบุตรมนุษยอ้ึ์นไปยงัท่ี ท่ีท่านอยูแ่ต่ก่อนนั้นท่านขะวา่อยา่งไรจล่า? ขิตวญิญาณนั้นจป็นท่ีใหมี้ชีวิต
จน้ือหนงัไม่สู้ขะจป็นประโยชน์นกั” โดยจหตุผลออ้น้ีจอง ท าใหค้นหลายคนรู้สึกยุง่ยากใขมาก ท่ีขะมาหา
องคพ์ระผูบ้  าบดัโรค ทั้งน้ีจพราะจอาไม่รู้ขกัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และไม่รู้ขกัพระจขา้ทางขิตวิญญาณจลย 

ความรักและชีวติอององคพ์ระจยซูคริสตม์าถึงจราได ้ โดยผา่นองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ตอ้งมี
แสงสวา่งอองพระจขา้ ซ่ึงสามารถกระขายแสงสวา่ง และชีวติอองพระองคใ์หแ้ก่จรา พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจป็นผูท้  าให ้ความรักและการปรากฏอองพระจขา้อยูภ่ายในตวัอองจรา ทั้งน าจอาส่ิงลึกลบัอององค์
พระจยซูคริสตม์าส าแดงให้จราจห็น องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ จป็นผูก้ลัน่กระแสอองชีวิตอองพระจยซูจอา้
ไป และท าใหก้ระขายซึมทราบในตวัอองจราอยา่งน่าช่ืนใข ตลอดทุก ๆ ส่วนทัว่ร่างกายอองจรา พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจป็นผูป้ลุกใหจ้กิดชีวติอ้ึนไดอ้ยา่งฉบัพลนั อณะพระจยซูคริสตย์งัอยูใ่นโลก พระองค์
ทรงอบัผอีอกโดยใชพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิจป็นอุปกรณ์ และจด๋ียวน้ี “ถา้พระวญิญาณอองพระองค ์ ผูท้รง
บนัดาลใหพ้ระจยซูจป็นอ้ึนมาขากความตาย สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลายพระองคผ์ูท้รงบนัดาลใหพ้ระคริสต ์
จป็นอ้ึนมาขากความตายนั้นแลว้ ขะทรงท าใหก้ายท่ีตายแลว้อองท่านทั้งหลาย จป็นอ้ึนมาใหม่โดยจดช
พระวญิญาณอองพระองค ์ซ่ึงอยูใ่นท่านทั้งหลาย” 

9. ชีวติใหม่น้ีจช่นจดียวกบัพระพรทั้งหลาย ท่ีมาขากพระจยซูคริสต ์จป็นอองประทานให้แก่ทุก ๆ 
คนจหมือนกนัหมด โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าธรรมจนียมใด ๆ จลย จพราะจป็นพระคุณอองพระจขา้ ท่ีทรง
พระราชทานให้จปล่า ๆ และมิไดท้รงจลือกหนา้ผูใ้ด 

ทุก ๆ ส่ิงท่ีผา่นมาโดยองคพ์ระจยซูคริสตน์ั้น ตอ้งมาโดยพระคุณ ไม่ไดอ้าศยับุญบารมีใด ๆ จลย 
แต่จป็นโดยความจช่ือ ดงันั้นการบ าบดัโรคอองจรา ตอ้งมาขากพระจขา้ทั้งส้ิน หรือมิฉะนั้นก็ไม่ใช่โดย
พระคุณอองพระจขา้จลย ถา้พระจยซูทรงรักษาโรค พระจยซูตอ้งทรงจป็นผูก้ระท าแต่พระองคจ์ดียว หลกั
ออ้น้ีควรอขดัปัญหาทุกชนิด จก่ียวกบัการบ าบดัโรคดว้ยความจช่ือ อองธรรมชาติกบัอองฝ่ายวญิญาณขิต 
อองฝ่ายโลกกบัอองฝ่ายสวรรค ์ กิขการอองมนุษยแ์ละพระคุณอองพระจขา้ ขะคลุกปะปนกนัไม่ไดจ้ลย 
ท่านขะจทียมแอกให้จต่าวิง่คู่กบัหวัขกัรรถไฟนั้น มนัไปดว้ยกนัไม่ได ้สองอยา่งน้ีท างานร่วมกนัไม่ไดจ้ลย 
อองประทานแห่งพระกิตติคุณ จป็นอองพระราชทานมาขากพระจขา้และพระจขา้ทรงกระท าส่ิงท่ียากท่ีสุด
จพื่อตวัจราได ้แต่พระองคมิ์ไดท้รงช่วยสมรรถภาพอองจราจอง จพื่อท าส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด คนท่ีหมดหวงัและพึ่ง
ตวัจองไม่ไดจ้ลยก็มีหวงัหายโรคไดม้ากกวา่คนท่ีนึกวา่ จอาช่วยตวัจองไดบ้า้ง จราตอ้งพึ่งพระองคจ์ตม็ท่ี 
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ถา้จราขะแสวงหาการรักษาโรคภยัไอป่้วยดว้ย “อุปกรณ์” อองโลกน้ี ก็ขงไปขดัการใหดี้ท่ีสุด 
จพื่อไดผ้ลจลิศท่ีสุด แต่ถา้ขะบ าบดัโรคโดยใชพ้ระนามอองพระจยซู การบ าบดันั้นตอ้งมาโดยพระคุณออง
พระจขา้จท่านั้น  

ถา้การบ าบดัโรคจป็นส่วนหน่ึงออง พระกิตติคุณและจป็นส่วนหน่ึงแห่งอองพระราชทานขาก
พระจขา้แลว้ไซร้ ขะมีความล าจอียงไม่ไดจ้ลย การบ าบดัโรคจป็นอองพระราชทาน มิใช่จฉพาะผูห้น่ึงผูใ้ด 
แต่จป็นอองประทานส าหรับทุกคน ท่ีมีความศรัทธาและยนิดีจช่ือฟังพระองคคื์อ “ใครผูใ้ดมีน ้าใข
ประสงค ์ก็ใหผู้น้ั้นมารับประทานน ้าแห่งชีวิต โดยไม่ตอ้งจสียค่าอะไรจลย” จป็นความขริงวา่ ถา้ใครขะมา
หาพระจขา้ ผูน้ั้นตอ้งยอมปฏิบติัตามกติกาง่าย ๆ คือการจช่ือฟังดว้ยความศรัทธา แต่ส่ิงน้ีไม่ใช่จป็นการ
ล าจอียง จอา้ฝ่ายใดและไม่ไดท้รงจลือกหนา้ผูใ้ด ใครท่ีมีความวางใขและจช่ือฟังพระองค ์ ผูน้ั้นก็จอ้ือมจอา
ฤทธ์ิจดชอองพระจขา้ มาใชบ้  าบดัโรคอองจอาได ้

10. กติกาง่าย ๆ ส าหรับพระพรอนัใหญ่หลวงน้ี คือตอ้งมีความจช่ือพระจขา้ โดยไม่จห็นดว้ยตา
พระคุณท่ีไม่ตอ้งสร้างบารมี และความจช่ือท่ีไม่จห็นดว้ยตา ขะตอ้งจดินคู่กนัไปจสมอ จป็นจสมือนหลกัท่ี
จป็นลูกฝาแฝดอองพระกิตติคุณทีจดียว มีส่ิงจดียวท่ีพระจขา้ประสงค ์ ขะใหค้นท่ีขะมารับพระคุณขาก
พระองค ์ คือใหผู้น้ั้นจช่ือฟังพระวขนะอองพระองคจ์ท่านั้นก็พอ แต่การวางใขน้ี ขะตอ้งจป็นการไวว้างใข
ท่ีแทข้ริง ผูน้ั้นข าจป็นตอ้งจช่ือ และไม่มีความสงสัยจลยถา้พระวขนะอองพระจขา้จป็นความขริง ก็ตอ้งจป็น
ความขริงอยา่งจด็ดอาด โดยปราศขากออ้แม ้ 

จมล็ดพืชจล็ก ๆ ท่ีงอกในซอกหิน อาขผา่ศิลาใหญ่หรือภูจอา ดว้ยรากอองมนั แต่ตอ้งจป็นจมล็ดท่ี
ปราศขากจช้ือโรคใด ๆ จพราะรอยถลอกจล็ก ๆ อาขน าจช้ือโรคจอา้ไปท าลายชีวติภายในได ้ ความสงสัย
จล็ก ๆ แต่จพียงอยา่งจดียว ขะท าลายสมรรถภาพอองความจช่ือไดอ้ยา่งมหาศาล จม่ือจป็นจช่นน้ี จราขะตอ้ง
จช่ือและวางใขในพระวขนะอองพระจขา้ ความจช่ือท่ีตอ้งคอยดูจหตุการณ์ส าคญั และตอ้งดูพยานหลกัฐาน
จสียก่อน ความจช่ือหรือความศรัทธาจช่นนั้นขะไม่แอง็แรงจลย ตน้ไมท่ี้ตั้งตน้งอกโดยจอนล าตน้แลว้
ขะตอ้งมีไมค้  ้าอยูจ่สมอ ความขริง “ความจช่ือ” ชนิดท่ีตอ้งอาศยัส่ิงท่ีตอ้งจห็นดว้ยตาก่อนจสมอแลว้ “ความ
จช่ือ” ชนิดนั้นไม่ใช่ความจช่ือจลย “ผูท่ี้ไม่ไดจ้ห็น.... แต่ไดจ้ช่ือก็จป็นสุอ” 

อบัรามตอ้งจช่ือพระจขา้ และไดรั้บช่ือวา่จป็นบิดาแห่งความจช่ือ ก่อนท่ีฮบัรามขะไดรู้้ค าตอบออง
พระจขา้ และแทท่ี้ขริง ส่ิงท่ีมองจห็นอยูใ่นอณะนั้นมนัอดัแยง้กบัจหตุผล ในพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 17 มี
ตอนหน่ึงซ่ึงบอกไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ “จขา้ขะจป็นบิดาอองชนหลายประจทศ” แลว้พระจขา้ก็ทรงจปล่ียนนาม
อองฮบัราม มาจป็นอบัราฮาม ซ่ึงแสดงวา่ฮบัราฮามมีความจช่ือมาก ไดส้ าแดงตวัต่อชาวโลกท่ีจยาะจยย้วา่
อบัราฮามไดจ้ช่ือพระจขา้ 
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คร้ันแลว้พระจขา้ตรัสต่อไป น่าอศัขรรยข์ริง ๆ ค าพดูตอนน้ีมิไดจ้ป็นจพียงพระสัญญาจท่านั้น แต่
จป็นจหตุการณ์ท่ีสัมฤทธ์ิจสร็ขจรียบร้อยแลว้ กล่าวคือพระจขา้ตรัสวา่ “จราไดใ้ห้จขา้จป็นบิดาอองชนหลาย     
ประจทศ” ความศรัทธาไดท้  าใหอ้นาคตกลายจป็นอดีตไปแลว้ และส่ิงท่ียงัไม่ส าจร็ข ก็ส าจร็ขดว้ยความจช่ือ 
ดงันั้นจราข าจป็นตอ้งจช่ือจสียก่อน แลว้จราขึงรับฤทธ์ิจดชแห่งชีวติอององคพ์ระจยซูคริสต ์ จพื่อบ าบดัโรค
อองจรา และจพื่อรับพระพรทุก ๆ อยา่งอองพระกิตติคุณ 

11. จราข าจป็นตอ้งอยูใ่ตอ้อ้ผกูพนัแห่งการบดับดัโรค โดยพระจขา้หรือ? จป็นสิทธิอองจราท่ีจราขะ
จลือกจอาวา่ จราขะใชว้ธีิบ าบดัโรค ดว้ยวธีิการอองมนุษยห์รือขะจลือกใชว้ธีิบ าบดัโรค โดยอิทธิฤทธ์ิออง
พระจขา้ดว้ยการจช่ือฟัง? มนัไม่ใช่ “ออ้ปฏิบติัและออ้บญัชา” ส าหรับจราดอกหรือท่ีจราขะตอ้งจช่ือฟัง มนั
ไม่ใช่พระอ านาขอองพระจขา้ ท่ีขะทรงขดัการกบัร่างกายอองจรา ซ่ึงพระองคท์รงไถ่ไวแ้ลว้หรือ? ถา้จรา
จลือกจอาวธีิอ่ืนมาบ าบดัโรคแห่งร่างกายอองจรา ขะมิจป็นการหม่ินประมาท หรือแสดงความหยาบคายต่อ
พระจขา้หรือ? พระกิตติคุณแห่งการรอดพน้บาป มิไดจ้ป็นบญัญติัจท่า ๆ กบัค าสัญญาส าหรับดอกหรือ? 
และพระกิตติคุณแห่งการบ าบดัโรค ดว้ยฤทธ์ิจดชอองพระจขา้ มิไดมี้อ านาขจท่าจทียมกบัพระกิตติคุณแห่ง
การหลุดพน้บาปดอกหรือ?  

พระจขา้มิไดท้รงจลือกตราพระราชบญัญติน้ี จก่ียวกบัการก าขดัโรคร้าย ซ่ึงจอา้มาจบียดจบียนโลก
อองพระองค ์ ซ่ึงพระองคท์รงจนรมิตไวด้อกหรือ? และจรามีสิทธิอะไร ท่ีขะไปอดัอวางกบัวธีิบ าบดัออง
พระองค ์ ซ่ึงพระองคท์รงสัญญาไวว้า่ ขะท าใหจ้ราร่มจยน็ผาสุก พระจขา้มิไดท้รงลงทุนอยา่งมากมายดอก
หรือ? ท่ีขะจตรียมทางรอดจพื่อกูร่้างกายบุตรอองพระองคใ์หห้ลุดพน้ความทุกอ ์ ซ่ึงขดัวา่จป็นส่วนหน่ึง
อองการช่วยใหห้ลุดพน้บาป และพระจขา้มิไดท้รงหวงแหนพระจกียรติและสิทธิอองพระบุตรท่ีรักองค์
จดียวอองพระองค ์ให้ขดัการบ าบดัโรค โดยจฉพาะดอกหรือ? พระจขา้มิไดอ้า้งสิทธิดอกหรือวา่ พระองค์
ทรงจป็นจขา้อองร่างกายบรรดาบุตรอองพระองค ์ ท่ีพระองคท์รงช่วยใหห้ลุดพน้บาป และพระองคมิ์ได้
อา้งสิทธิดอกหรือ ท่ีพระองคข์ะขดัการพิทกัษรั์กษา และจยยีวยาคนอองพระองค ์ ดว้ยวธีิการออง
พระองคจ์อง? พระจขา้มิไดท้รงมอบใบสั่งบ าบดัโรค ชนิดส าคญัยอดจยีย่มไวใ้หจ้ราดอกหรือ และวธีิ
บ าบดัโรคโดยวธีิอ่ืน ซ่ึงจป็นวธีิท่ีพระองคมิ์ไดท้รงรับรองหรือให้อ านาข และจราขะกลา้จส่ียงภยัดว้ยตวั
อองจราตามล าพงัหรือ? แน่นอนค าถามจหล่าน้ีมีค าตอบอองมนัจอง และทรงจปิดโอกาสไวช่้องหน่ึงจสมอ 
จพื่อใหบุ้ตรและธิดาทุกคนอองพระองค ์ ซ่ึงไดรั้บแสงสวา่งแลว้ ขะไดจ้ห็นความขริงอนัมีจกียรติยิง่ออง
พระองค ์ และพระด ารัสอองพระองคท่ี์ตรัสไวน้ั้น บรรดาบุตรและธิดาอองพระจขา้ขะพากนัร้องวา่ 
“สาธุ” และ “อาจมน” 

12. พระบญัชาอองพระจขา้ จก่ียวกบัร่างกายและขิตวญิญาณอองจรานั้น ไดบ้ริหารดว้ยกฎจกณฑ์
วางไวต้ายตวัแลว้และพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดจ้อียนออ้ความจหล่านั้นไวอ้ยา่งง่าย ๆ ส าหรับคนท่ีมีใข
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จป็นธรรมขะไดจ้อา้ใข และใชใ้หจ้กิดประโยชน์ พระจขา้ทรงท างานขากภายในออกมาภายนอก จร่ิมตน้
ดว้ยขิตวิญญาณอองจราก่อน แลว้ขึงกระขายชีวติและพระอ านาขอองพระองค ์ ใหจ้อา้ไปในร่างกายออง
จรา จป็นอนัดบัรองลงมา แต่มีหลายคนมาหาพระจขา้ จพื่อใหบ้  าบดัโรค ทั้ง ๆ ท่ีขิตใขภายในยงัสกปรก
และโสมดว้ยความผดิบาปนานาชนิด พระจขา้มิไดท้รงปฏิจสธการรักษาโรคอองคนจหล่านั้นจสมอ แต่
พระจขา้ทรงตั้งตน้รักษาขิตวิญญาณจป็นอนัดบัแรก และจม่ือขิตใขอองจราพร้อมท่ีขะตอ้นรับชีวติอองพระ
จยซูไวใ้นตวัอองจราแลว้ จม่ือนั้นพระจขา้ทรงจร่ิมบ าบดัโรคอองร่างกายอองจรา 

มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ระหวา่งภาวะอองขิตวญิญาณ และภาวะอองร่างกาย ยอห์นอธิษ
ฐานจพื่อฆาโยวา่ “อา้พจขา้อธิษฐานออใหท้่านไดจ้ขริญสุอสบายในทุกประการ จหมือนอยา่งขิตวิญญาณ
อองท่านข าจริญอยูน่ั้น” จมฆจล็กแห่งความบาปในหวัใข ขะทิ้งรอยมืดบนสมองและบนจส้นประสาทดว้ย 
และขะกดดนัตวัจราทัว่สรรพางคก์าย ลมแห่งความพยาบาทจกิดอ้ึนในขิตวิญญาณ ก็สามารถท าใหโ้ลหิต
ในกายจราจป็นพิษได ้ มนัขะกดดนัการจดินอองโลหิตทัว่ร่างกาย ขิตใขท่ีสงบ แข่มใสและวางใขในพระ
จขา้ ขะท าใหร่้างกายมีความสดช่ืน และจกิดพลงัแรงจป็นพิจศษ และขะจป็นการจปิดโอกาสใหพ้ระจขา้ทรง
จป็นชีพขรในชีวติอองจรา 

นอกขากนั้น การบ าบดัโรค มกัค่อย ๆ จขริญจติบโต ขนกระทัง่โรคร้ายหายจด็ดอาด ทั้งน้ีอ้ึนอยู่
กบัขิตใขอองจรา ค่อยจขริญอ้ึนและมีความจช่ือมากอ้ึนในจม่ือจรายดึองคพ์ระจยซูคริสตไ์วอ้ยา่งจอม้แอง็
ยิง่อ้ึนหลกัอองการรับชีวติขากพระจขา้ทางขิตใข ก็มีลกัษณะคลา้ยกบัความจขริญจติบโตอองพืชทัว่ ๆ ไป
ตามธรรมชาติ กล่าวคือ “พืชงอกข าจริญอ้ึนจป็นล าตน้ก่อนภายหลงัก็ออกรวง และก็มีจม็ดอา้วจตม็ในรวง
นั้น” หลายคนอยากไดจ้มด็อา้วทนัที ทั้งท่ีใบอ่อนจพิ่งขะผลิงอกออกมา ถา้พระจขา้ขะใหจ้กิดผลแก่จรา
ทนัทีทนัใดอณะท่ีขิตใขอองจรายงัไม่พรักพร้อม น ้าหนกัอองจมด็ขะทบัก่ิงอ่อนหกัจท่านั้นจอง จราขะตอ้งมี
ก าลงัตา้นทาน จพื่อรับพระพรขากจบ้ืองบน โดยมีใขสงบจงียบและขิตจอม้แอง็ บางทีการจตรียมน้ีก็จสร็ข
จรียบร้อย ก่อนท่ีพระพรขะตกถึงตวัจรา ฉะนั้นผลการบ าบดัโรค ขึงหายอาดในทนัทีทนัใดอยา่งรวดจร็ว 
แต่การบ าบดัโรคแต่ละราย พระจขา้ทรงทราบวา่ควรขดัการอยา่งไร จพื่อความจหมาะสมแก่คนนั้น ๆ แต่
จม่ือรวมความแลว้ ก็คือพระจขา้ทรงท างานภายในร่างกายอองจรา 

มีออบจอตข ากดัท่ีวางไวต้ายตวั ส าหรับการรักษาโรคดว้ยจหมือนกนั โดยมีหลกัการท่ีแน่นอน
หลายประการ และจราตอ้งขดข าไวด้ว้ยวา่ ชีวิตใหม่อองร่างกายท่ีพระจขา้พระราชทานใหน้ี้ ไม่ใช่ชีวติ
อมตท่ีไม่รู้ขกัตาย ร่างกายอองจราหายโรคดว้ยฤทธ์ิอองพระจขา้แลว้ก็ขริง แต่ก็จป็นร่างกายท่ีตอ้งตายอีก 
มีบางคร้ังคนมกัถามวา่ “จหตุไฉนคนขึงตอ้งตาย ถา้พระจยซูยงัคงท าการบ าบดัโรคอยูจ่สมอ ๆ?” ทั้งน้ีก็
จพราะวา่ความจช่ือขะจดินไปไกลไดจ้ท่ากบัพระสัญญาอองพระจขา้จท่านั้น และไม่มีตอนไหนในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ท่ีพระจขา้ทรงสัญญาไวจ้ลยวา่ มนุษยข์ะไม่ตายในยคุน้ีพระสัญญาคือความสมบูรณ์ 
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สุอภาพ และก าลงัตลอดชีวติอองจรา ขนกระทัง่การงานแห่งชีวติอองจราส าจร็ขครบบริบูรณ์ แต่มีหลาย
คนมิไดจ้อา้ไปใน “อาณาขกัรแห่งพระสัญญา” น้ี ก็จพราะความไม่จช่ืออองจอา จพราะจอาจป็นจสมือนชน
ชาติอิสราจอลท่ีคอแอง็ด้ือดึง แทท่ี้ขริง มนัจป็นส่วนหน่ึงแห่งชีวติท่ีฟ้ืนอนมาขากความตายอององคพ์ระ
จยซูคริสต ์ซ่ึงอยูใ่นตวัอองจรา แต่ไม่จตม็บริบูรณ์ จป็นจพียงผลแรกแห่งชีวิตอองพระจยซูจท่านั้น จม่ือพูดถึง
ชีวติไม่รู้ขกัตายใน 2 โครินธ์ 5:5 จปาโลบอกจราวา่ “พระจขา้จองจป็นผูท่ี้ทรงจตรียมจราไวส้ าหรับการ
จปล่ียนแปลงน้ี และพระองคไ์ดท้รงโปรดประทาน พระวิญญาณจป็นมดัข าไวก้บัจรา” 

น่ีจป็นจสมือนจงินมดัข า ซ่ึงจรามดัข าไวจ้พื่อซ้ือท่ีนา แต่จป็นจงินมดัข าข  านวนจล็กนอ้ยจท่านั้น 
ดงันั้นจด๋ียวน้ีพระจขา้ทรงพระราชทานใหจ้รา ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอองพระองค ์คือพระราชทานชีวิต
ไวใ้นร่างกายใหม่อองจรา ซ่ึงจป็นส่วนจล็ก ๆ ส่วนหน่ึงอองชีวติใหม่ท่ีฟ้ืนอ้ึนมาขากตาย และขะครบ
ทั้งหมดอยา่งสมบูรณ์ จม่ือพระจยซูจสด็ขมา แต่ชีวติใหม่ท่ีพระจขา้ทรงพระราชทานใหแ้ก่จราน้ีแหละ มี
ราคามากกวา่ส่ิงใด ๆ ทั้งหมดในโลก 

อีกประการหน่ึง ชีวิตอองจราปัขขุบนัน้ี ก็มีความข ากดัอนาดและข ากดัคุณภาพ ร่างกายธรรมดา
อองจรา ณ ปัขขุบนัน้ี มีพลงัพอท่ีขะตา้นทานความผลกัดนัและมีอ านาขพอท่ีขะรับรองส่ิงพิจศษ ท่ีผดิขาก
ธรรมดาทุกอยา่งหรือ? จรามีค าสัญญาขากพระจขา้วา่  จราขะมีจร่ียวแรงพอท่ีขะท าตามน ้าพระทยัพระจขา้ 
และมีพลงัพอท่ีขะรับใชพ้ระจยซูคริสต ์ แต่จราขะไม่มีพลงัพอท่ีขะใชใ้นการโออ้วด หรือจปลืองโดยไร้
ประโยชน์จช่นในการกระท าความบาปหรือจห็นแก่ตวั  

ภายในวงข ากดัท่ีพระจขา้ทรงตั้งใหจ้รา จก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานอองจรา และวงข ากดัน้ีอาข
กวา้งอวางกวา้งกวา่พลงัปกติสามญั ท่ีจรามีอยูใ่นกายอองจราดว้ยซ ้ าไป แต่จรา “กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระ
จยซูคริสตผ์ูท้รงชูก าลงั” อองจรา และขะรับท างาน โดยปราศขากความกลวัอ านาขใด ๆ ทั้งส้ิน ขะจป็น
การจส่ียงภยัพลีตนจองก็ดี ขะจป็นความยากล าบาก ท่ีขะตอ้งจผชิญก็ดีขะจป็นความอ่อนแออองร่างกายก็ดี 
และขะจป็นภาวะดินฟ้าอากาศก็ดี จราก็สามารถทนทานได ้ ทั้งส่ิงท่ีใชจ้วลาและก าลงัมากท่ีสุด ในยามท่ี
พระจยซูคริสตท์รงจรียกจรา จราขะไดรั้บฤทธ์ิอ านาขในการอุปถมัภ ์ และขะพบวา่ “พระจขา้ทรงฤทธ์ิอาข
ประทานสรรพคุณอนัอุดม...จพื่อท่านขะมีส่ิงอองทุกอยา่ง พอส าหรับตวัจสมอ ทั้งขะมีส่ิงอองบริบูรณ์ 
ส าหรับการดีทุกอยา่งดว้ย” 

แต่ใหจ้ราลองท าส่ิงท่ีพระจขา้ทรงหวงหา้มดูซิวา่ขะมีอะไรจกิดอ้ึน ใหจ้ราจดินออกขากน ้ าพระทยั
อองพระองคดู์ซิ และลองใชพ้ลงักายอองจราจพื่อตนจองหรือจพื่อท าบาปดูซี ชีวติอองจราขะหมดก าลงั 
จหมือนซิมซนัหมดก าลงั และขะจห่ียวแหง้ไปจหมือนกบัตน้ละหุ่งอองโยนาห์ 

ชีวติอองจราตอ้งส าแดงความขริงแห่งออ้น้ีคือ “ส่ิงสารพดัจป็นมาขากพระองค ์ และจป็นมาโดย
พระองค ์และจป็นมาจพื่อพระองค ์ขงถวายจกียรติยศแด่พระองคสื์บ ๆ ไปจป็นนิตย ์อาจมน” 
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บทที ่3 ค าแนะน าซ่ึงปฏิบตัิได้ผล 

หลงัขากท่ีไดพ้ิขารณาดูตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในจร่ืองการบ าบดัโรคดว้ยความจช่ือใน
พระจขา้ก็มีปัญหาจกิดอ้ึนวา่ ผูท่ี้จช่ือตามหลกัพระคมัภีร์อยา่งมัน่คงแลว้ ขะตอ้งท าอยา่งไรขึงขะไดรั้บพระ
พร ในการหายโรคโดยความจช่ือ? 

1. ตอ้งยึดพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวจ้ป็นหลกัในจร่ืองน้ีขริง ๆ น้ีคือหลกัจดียวท่ีแน่นอน ความจช่ือ
อองท่านขะวางรากอยูบ่นหลกัใหญ่ และพระสัญญาอองพระคริสตธรรมคมัภีร์ ถา้มิฉะนั้นแลว้ท่านขะ
ตา้นทานกบัอุปสรรค และการทดลองซ่ึงขะประสบแน่ไม่ได ้ ท่านขะตอ้งแน่ใขวา่การบ าบดัโรค จป็น
ส่วนหน่ึงอองพระกิตติคุณ และการไถ่บาปอองพระคริสต ์การใหจ้หตุผลและค าสอนทั้งหลายอองมนุษย ์
ขะไม่สามารถท าใหท้่านจปล่ียนใขได ้

การท่ีไม่ไดรั้บผลในจร่ืองน้ี ส่วนมากก็จป็นจพราะสงสัย หรือไม่แน่ใขต่อพระด ารัสอองพระจขา้มี
บางคนแยง้วา่ พระสัญญาอองพระจขา้ท่ีสัญญาไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ไม่ใช่จป็นพระสัญญา
ส าหรับจรา แต่จป็นพระสัญญาส าหรับอคัรสาวก และส าหรับคนในยคุอองอคัรสาวกจท่านั้น บางคนขึง
ทอ้ถอยและหมดมานะ ขนไม่ทราบวา่ควรขะจช่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในจร่ืองน้ีต่อไปอีกดีหรือไม่? 

ถา้พระสัญญาจหล่านั้น จหมาะส าหรับอคัรสาวกจท่านั้น จหตุไฉนพระสัญญาอ่ืน ๆ ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ขึงไม่มีไวข้  าจพราะส าหรับพวกสาวกจท่านั้นจล่า? ถา้จราขะพิขารณาดูพระสัญญาอองพระจขา้ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ตั้งแต่พระธรรมอพยพ ขนถึงพระธรรมยากอบแลว้ และจปรียบจทียบพระวขนะ
อองพระจขา้จหล่านั้นดูดว้ยใขจป็นธรรม ขนความขริงปรากฏชดัจขนในใขอองท่านจอง และกระทัง่
หลกัฐานนั้นแสดงจด่นชดัจขนตอ้งพดูวา่ “ถูกแลว้ น่ีจป็นความขริง แมว้า่คนทั้งโลกขะปฏิจสธ อา้พจขา้ก็ขะ
ไม่ยอมทิ้งความขริงน้ีไป” 

ใหจ้ราคุกจอ่าอธิษฐาน และรับสารภาพบาปต่อพระจขา้ ท่ีจราลงัจลและสงสัยในพระวขนะออง
พระองคใ์หจ้ราออพระจขา้ทรงร้ือฟ้ืนความจช่ืออองจราใหม่  ใหจ้ราถวายตวัใหม่และรับความขริงขากพระ
จขา้ คือยอมรับพระสัญญาอองพระจขา้ จพื่อรักษาโรคอองจรา และทูลออรับบพัติศมาดว้ยพ 

ระวญิญาณบริสุทธ์ิ คร้ันแลว้จราก็ขะไดรั้บพระพรใหม่ขากพระจขา้ขริง ๆ ขนคนท่ีอดัอวางหรือ
โตแ้ยง้ ก็ขะพลอยจห็นดีกบัจรา ดว้ยวา่ส่ิงน้ีจป็นฝีพระหตัถอ์องพระจขา้ขริง ๆ แต่จราขะกลบัมีชีวติใหม่ 
และมีความจช่ือใหม่ ก็ต่อจม่ือจรายอมรับพระวขนะท่ีมีชีวติอองพระจขา้ และจช่ือพระวขนะนั้นขริง ๆ  

จราขะยกัยา้ยหรือถ่ายจทพระด ารัสอองพระจขา้ไปในทางหน่ึงทางใดหาไดไ้ม่ ตวัอยา่งง่าย ๆ คร้ัง
ท่ีพระจขา้ทรงมีพระบญัชาให้โมจสสไปพดูกบัศิลา แต่แทนท่ีโมจสสขะพดูกบัศิลา ตามท่ีพระจขา้ทรง
บญัชาโมจสสกลบัจอาไมจ้ทา้อองตน ฟาดลงบนศิลากอ้นนั้นสองคร้ัง ดงันั้นโมจสสจป็นผูท่ี้ท  าใหพ้ระจขา้
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ทรงผดิหวงัและทรงลงโทษแก่โมจสส ฐานบิดจบือนพระบญัชาอองพระองคด์งัน้ี “จพราะจขา้มิไดจ้ช่ือจรา 
ไม่ประพฤติการจป็นท่ียกยอสรรจสริญจรา ต่อหนา้พวกอิสราจอลจหตุฉะน้ีจขา้ขะไม่ไดพ้าคนทั้งปวงมาถึง
แผน่ดินท่ีจราให้แก่จอา น ้านั้นจรียกช่ือวา่ มะรีบา จพราะพวกอิสราจอลไดพ้ดูกระทบกระจทียบต่อพระจยโฮ
วาห์ และพระองค ์ไดค้วามสรรจสริญจพราะจอาทั้งหลาย” (กนัดารวถีิ 20:12-13) 

โมจสสตอ้งรับโทษอยา่งหนกั จพราะบิดจบือนไม่ท าตามพระบญัชา ท่ีพระจขา้สั่งทุกประการ แต่
ใครขะบิดจบือนอยา่งไร พระจขา้ไดจ้กียรติยศจสมอ 

2. ขงแน่ใขใหม้ัน่คงวา่ พระจขา้ทรงพอพระทยัท่ีขะรักษาโรคอองท่านให้หาย คนโดยมากมกั
พร้อมท่ีขะยอมรับวา่ พระจขา้มีฤทธ์ิรักษาโรคใหห้ายได ้และผพีญามารมนัก็ยอมรับความขริงออ้น้ี ความ
จช่ือท่ีแทข้ริงหมายความจท่ากบัการไวว้างใขพระจขา้วา่ พระองคท์รงสามารถตอบค าอธิษฐาน โดยความ
ศรัทธาอองจราความสงสัยจพียงจล็กนอ้ย ท าใหค้  าอธิษฐานส าหรับรักษาโรคภยัไอป่้วยอองจรา ไร้ผลหรือ
จกิดอลุกอลกั 

การไวว้างใขพระจขา้อยา่งจลือนลาง ไม่ใช่จป็นความจช่ือมัน่คงท่ีแน่นอน พอท่ีขะจป็นอ านาขต่อสู้
กบัจช้ือโรค และจอาชนะความตายได ้ การอธิษฐานอยา่งท่ีมกัอธิษฐานกนัจสมอๆ วา่ “ถา้จป็นไปตามน ้า
พระทยัอองพระจขา้” ไม่มีสิทธิท่ีขะท าใหม้ารปล่อยจราขากการผกูมดัอองมนั ออ้น้ีจป็นสาระความขริงท่ี
ส าคญัซ่ึงจราขะตอ้งทราบแน่นอน ก่อนท่ีจราขะลงมือทูลออต่อพระจขา้ ให้รักษาโรคอองจรา แลว้จราขะ
อา้งสิทธิวา่ จราขะไดห้ายโรคตามพระสัญญา จพราะจป็นน ้าพระทยัอองพระจขา้อยูแ่ลว้ ท่ีขะใหจ้รา
หายอาดขากโรคภยัไอจ้ขบ็ พระจขา้ทรงประทานอุปกรณ์ ใหจ้รารู้ขกัน ้าพระทยัอองพระองคห์รือจปล่า 
แน่นอนทีจดียว 

ถา้พระจยซูคริสตท์รงซ้ือจรามา ใหพ้น้ขากความจขบ็ไอไ้ร้ความทุกอซ่ึ์งจป็นส่วนหน่ึงอองการ
ช่วยใหพ้น้บาปแลว้ ก็ไม่ตอ้งสังสัยวา่พระจขา้ ขะไม่มีพระประสงคใ์หจ้ราหายขากโรคภยัไอป่้วย ฉะนั้น
กิขการท่ีพระจยซูทรงกระท า ขึงจป็นส่ิงท่ีพระจขา้ทรงพอพระทยั ถา้พระจยซูทรงสัญญาอะไรไวแ้ก่จรา ส่ิง
นั้น ๆ ก็ตอ้งจป็นส่ิงท่ีพระจขา้ทรงพอพระทยั และจราควรขะรับส่ิงนั้น ๆ มาไวจ้ป็นสมบติัอองจรา จพราะ
จราขะทราบน ้าพระทยัพระจขา้ไดอ้ยา่งไร นอกขากโดยพระด ารัสอองพระองค ์ ยิง่กวา่นั้น พระจยซูจขา้ยงั
ทรงท าพินยักรรมยกกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่จราดว้ย ซ่ึงปรากฏในพระคริสตธรรมใหม่ จป็นพระราชประสงค์
ประการสุดทา้ยอององคพ์ระผูไ้ถ่บาปอองจรา และไดท้รงขดัจตรียมไวจ้พียงพอแก่บุคคลทุก ๆ คน ท่ีพระ
จขา้ทรงกูไ้วด้ว้ยพระโลหิตอองพระองค ์จราขึงจป็นผูร่้วมรับมรดกขากพระจขา้ ดว้ยกนักบัองค ์
พระจยซูคริสต ์

พระด ารัสอองพระจขา้ จป็นมาตรฐานส าหรับแสดงพระประสงคอ์องพระองคต์ลอดไป และพระ
ด ารัสอองพระองคไ์ดป้ระกาศใหจ้ราทราบทัว่กนัวา่ ไม่มีการยกัยา้ยจปล่ียนแปลงใด ๆ ในหลกัการ และ
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พระประสงคอ์องพระจขา้วา่ ทุก ๆ คนขะไดรั้บตามความศรัทธาอองจอาโดยจฉพาะ พระจขา้ขะทรงช่วย
ไถ่บาปอองทุกคนท่ีจช่ือองคพ์ระจยซู วา่จป็นผูไ้ถ่บาปอองจอาและท านองจดียวกนั พระองคข์ะทรงรักษา
โรคภยัไอป่้วยอองจอา ในจม่ือจอามีความจช่ือ และวางใขในองคพ์ระจยซูคริสต ์ ไม่มีใครออการยกโทษ
อภยับาปโดยออดงัน้ี “ถา้พระจขา้ทรงพอพระทยั” ดงันั้นจราก็ไม่ควรสงสัยในพระสัญญาอองพระจขา้ ท่ี
ขะทรงรักษาโรคภยัไอป่้วยทางร่างกายอองจรา ทั้งสองอยา่งน้ีจป็นพระสัญญาท่ีใหไ้วแ้ก่ขิตวิญญาณทุก ๆ
ดวง ซ่ึงตอ้นรับองคพ์ระคริสต ์

มีจหตุการณ์ท่ีน่าสนใขจกิดอ้ึน ซ่ึงอา้พจขา้ไดจ้ห็นดว้ยตนจอง มีสุภาพสตรีผูน่้านบัถือในวง
งานคริสจตียนคนหน่ึง ไดม้าออใหอ้ธิษฐานจขิมน ้ามนัรักษาโรคอองจธอ ไม่ก่ีสัปดาห์หญิงคนนั้นหลบัมา 
และบอกวา่จธอไม่จห็นทุจลาอ้ึนจลย หญิงคนนั้นถูกถามวา่ “จธอจช่ือวา่จธอขะหายโรคขริง ๆ หรือจปล่า? 
หญิงคนนั้นก็ตอบวา่ “ดิฉนัจช่ือ ๆ ขริงทีจดียววา่ถา้พระจขา้ทรงพอพระทยัแลว้ พระองคข์ะทรงบ าบดัโรค
อองดิฉนัแน่นอน ถา้พระจขา้ไม่ทรงพอพระทยับ าบดัโรคอองดิฉนั ๆ ก็จตม็ใขทนทุกอท์รมานต่อไป” 

มีคนตอบจธอวา่ “จราอาขทราบน ้าพระทยัอองพระจขา้ขากพระคมัภีร์ และออโดยความหวงัวา่ 
ขะไดรั้บพระพรขากพระองคร้์อยจปอร์จซ็นตมิ์ใช่หรือ? ความขริงการท่ีจราทูลออส่ิงใดขากพระจขา้ จราก็
ตอ้งมีจหตุผลท่ีขะจช่ือวา่ ส่ิงนั้น ๆ จป็นท่ีพอพระทยัพระจขา้แลว้จราขึงทูลออมิใช่หรือ? พระด ารัสอองพระ
จขา้ก็จป็นพระประสงคอ์องพระองคอ์ยูแ่ลว้มิใช่หรือ และจม่ือพระจขา้ไดท้รงใหค้  ามัน่สัญญาไวแ้ลว้ การ
สงสัยต่อพระสัญญาอองพระองค ์มิใช่จป็นการลอ้พระจขา้จล่นหรือ?” 

หญิงคนนั้นกลบัไปบา้นแลว้ในวนัรุ่งอ้ึนไดทู้ลพระจขา้วา่ จธอมิใช่แต่จพียงจช่ือวา่พระจขา้ทรง
สามารถบ าบดัโรคจท่านั้น แต่จธอจช่ือวา่ พระจขา้ขะทรงจอาความทุกอท์รมานไปขากร่างกายอองจธอ 
ภายในคร่ึงชัว่โมงจท่านั้น โรคร้ายก็พลนัหายไป โรคท่ีหญิงคนนั้นจป็นคือโรคจน้ืองอกอนาดใหญ่ ขนแล
จห็นไดด้ว้ยตา จวลาจราอธิษฐาน มกัมีความไม่จช่ือแทรกแซงจอา้มาอยา่งมีจล่ห์จหล่ียม ไม่มีอะไรท่ีส าแดง
พระจมตตาอองพระจขา้มากกวา่ น ้าพระทยัอองพระองคแ์ต่ถึงกระนั้นจราก็มกัทูลออขากพระจขา้ 
ประหน่ึงจราร้องออขากผูจ้กร้ียวกราด และดุร้ายโหดจห้ียมดุขใขจหล็กออ้น้ี ท าให้จราพดูอยา่งโยบพดู “แม้
พระองคข์ะทรงประหารจขา้จสีย อา้พจขา้ก็ยงัขะวางใขในพระองค”์ 

อนุนางแห่งจมืองแซนวชิ ซ่ึงวางมือคนป่วยไอแ้ละไดรั้บความส าจร็ขหลายรายกล่าววา่ “ท่านไม่
มีอ านาขใด ๆ ท่ีขะอา้งพาดพิงวา่ ท่านจป็นผูไ้ดรั้บอองประทานขากคริสตขกัร แห่งตน้คริสตศวรรษ แต่
ท่านกล่าวยนืยนัวา่ จปาโลไดส้อนวา่ขะมีบางคน ไดรั้บอองประทานขากพระจขา้ในการรักษาโรค 

อนุนางผูน้ี้ไดต้อบต่อออ้ซกัถามวา่ ท่านรู้ตวัแน่นอนวา่ การรักษาโรคจป็นอองประทานมาขาก
พระจขา้ แต่ความรู้และอ านาขแห่งการรักษาหรือบ าบดัโรคนั้น จป็นส่ิงท่ีอธิษฐานไม่ได ้แต่ท่านไดล้งมือ
ปฏิบติัตามค าแนะน า ซ่ึงบงัจกิดอ้ึนในใขวา่ควรขะปฏิบติัอยา่งไร และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดัโรค ก็คือ
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การวางมือบนคนไอ ้และอธิษฐานจท่านั้น ท่านไม่ไดถื้อวา่จป็นการหนกั จวน้แต่บางรายท่ีจป็นโรคมานาน
แลว้การบรรจทาความจขบ็ปวด ก็ไดใ้ชแ้รงนอ้ยลงมากจพราะวา่ความปวดก็หายไปทนัที” 

อนุนางผูน้ี้บอกวา่ มีคนไอห้ลายราย ซ่ึงไดรั้บการบ าบดัหายจด็ดอาด จช่นหายขากโรคมะจร็ง 
อมัพาต โรคประสาท โรคตาบอด โรคบา้ 

3.ขะตอ้งระมดัระวงัตวัอองท่านในฐานะท่ีซ่ึงตรงต่อพระจขา้ ถา้โรคอองท่านจกิดขากผลออง
ความบาป ท่านขะตอ้งแน่ใขวา่ ท่านไดรั้บสารภาพบาปอองท่านทั้งส้ินกบัพระจขา้จสียก่อน และชดใช้
ความจสียหายทุก ๆ อยา่งอนัพึงมี ท่ีท่านสามารถขะขดัท าได ้ ถา้จป็นความพกพร่องอองตนจอง ท่านก็
ข  าจป็นตอ้งแยกตวัออกมาขากความชัว่นั้น จพื่อตวัท่านขะจป็นจคร่ืองบูชา ท่ีขะถวายต่อพระจขา้ได ้ ทนัที
ท่านขะทูลต่อพระจขา้โดยตรงไม่ออ้มคอ้ม แลว้พระคุณอองพระจขา้ขะช าระตวัท่านใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ 
ขิตใขท่ีสกปรกโสมม จป็นจสมือนธารน ้าพุแห่งโรคร้าย ขิตวญิญาณท่ีรับการช าระก็บริสุทธ์ิครบถว้น
จฉพาะพระจขา้ 

ในจวลาจดียวกนั อยา่ใหพ้ญามารท าลายความจช่ืออองท่าน ท าใหท้่านจกิดความส านึกผิด ๆ วา่ 
ตวัอองท่านไม่มีค่าจลย และมนัมกัมากระซิบวา่ ท่านไม่คู่ควรท่ีขะอา้งอิงจอาสิทธิอะไร ขากพระจขา้จลย 
จราจองไม่สมควรขะรับพระกรุณาขากพระจขา้ ไม่วา่ในกรณีใด ๆ มีส่ิงจดียวท่ีจราขะอา้งได ้ ก็คือพระนาม
อององคพ์ระจยซูคริสต ์ และอา้งพระบารมี และความชอบธรรมอององคพ์ระจยซูคริสตจ์ท่านั้น แต่จรา
สามารถจลิกขากความบาปท่ีจรารู้ตวั และจราด าจนินชีวิตให้พระจขา้พอพระทยัได ้

จราอาขตดัสินตวัอองจราจองได ้ และสลดัทิ้งส่ิงทั้งหลาย ท่ีพระจขา้ทรงส าแดงใหจ้รา จห็นวา่จป็น
การผดิ นาทีท่ีจราตดัสินใขท าจช่นนั้น จราก็ไดรั้บอภยัโทษขากพระจขา้แลว้ “ถา้จราพิขารณาดู และจห็น
ความบกพร่องอองตวัจราจอง จราคงไม่ตอ้งถูกต าหนิอยา่งน้ี” “ถา้จรารับสารภาพความผดิอองจรา พระองค์
ทรงสัตยซ่ื์อและจท่ียงธรรม ก็ขะทรงโปรดยกบาปโทษอองจรา และขะทรงช าระจราใหพ้น้ขากอธรรม
ทั้งส้ิน” อยา่คอยจพื่อขะรู้สึกวา่ พระจขา้ทรงยกโทษใหแ้ลว้ หรือคอยขนมีความปีติยนิดีในใข แต่ท่านขง
ใหน้ ้าใขหรือจขตนาอองท่านอยูใ่นพระหตัถอ์องพระจขา้ และจช่ือทนัทีวา่ ท่านไดถู้กพระจขา้รับรองตวัไว้
แลว้ “และใหจ้ราจอา้มาใกลด้ว้ยใขขริง ดว้ยความจช่ืออนัจตม็จป่ียม มีใขท่ีถูกประพรมช าระพน้ขากการ
วนิิขฉยัผดิและชอบท่ีไม่ดี และมีกายลา้งช าระดว้ยน ้าอนับริสุทธ์ิ” 

จป็นการจปล่าประโยชน์ ท่ีจราขะพยายามบริหารความจช่ือ ส าหรับตวัอองจราจองหรือส าหรับ
ผูอ่ื้น ในจม่ือขิตใขอองจรายงัจขตนาท าผิด และด้ือดึงต่อการจฆ่ียนตี ซ่ึงพระจขา้หมายขะใหจ้รายอมอ่อน
นอ้มต่อแต่จม่ือจราไดรั้บการตีสอนขากพระจขา้ จราถ่อมใขและจช่ือฟังพระจขา้ ดงันั้นดว้ยพระคุณออง
พระองค ์ ๆ ก็ทรงยกจอาความจขบ็ปวดออกไป และยืน่พระหตัถอ์องพระองคถู์กตอ้งจราใหห้ายโรค ซ่ึง
จป็นจคร่ืองหมายแห่งการอภยับาปดว้ยความรัก “การอธิษฐานดว้ยความจช่ือ ขะกระท าใหผู้ป่้วยนั้นรอด
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และองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ ขะทรงโปรดใหจ้อาหาย ถา้จอาไดก้ระท าผดิ ความผดินั้นก็ขะทรงโปรดยกจสีย จหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายขงสารภาพรับผดิต่อกนัและกนัและขงอธิษฐานจพื่อกนัและกนั จพื่อท่านทั้งหลายขะ
ไดห้ายโรค” 

ในการตกัจตือนคริสจตียนท่ีจข็บป่วยทนทุกอท์รมาน ก็ไม่มีอะไรดีไปกวา่ค าตกัจตือนโบราณ ซ่ึง
สั่งสอนจราวา่ดงัน้ี “ใหพ้วกจราพินิขพิขารณาดูวถีิทางอองจรา และกลบัมาหาพระจยโฮวาห์อีกจถิด จพราะ
พระองคข์ะไดก้ระท า ใหใ้ครจกิดทุกอห์รือใหว้งศว์านแห่งมนุษย ์มีโศกดว้ยชอบพระทยัก็หามิได ้พระจย
โฮวาห์ทรงดีต่อคนทั้งปวง ท่ีไดร้อท่าพระองค ์ต่อขิตใขท่ีไดแ้สวงหาพระองค”์ 

4. ขงจช่ือถือพระวขนะอองพระจขา้อยา่งแทข้ริง และขงท าตามน ้าพระทยัอองพระองค ์และขงท า
ตวัอองท่านใหพ้ระจขา้ทรงพอพระทยั แลว้ขงถวายตวัอองท่านต่อพระจขา้ และทูลออรับสิทธิอองท่าน
ขากองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ ตามพระสัญญาวา่ขะบนัดาลใหห้ายโรค โดยพระนามอององคพ์ระจยซูคริสต ์โดย
ความจช่ือ อยา่จพียงสักแต่วา่ ทูลออขากพระองคจ์ท่านั้น แต่ขงถ่อมตวัและยดึมัน่ในสิทธิ ตามพระสัญญา
อองพระองคจ์หมือนจป็นมรดกอองท่านจอง และขงรับไว ้แลว้ขะส าจร็ขครบบริบูรณ์ในตวัอองท่าน 

มีออ้แตกต่างกนัอยูม่ากระหวา่งการออและการรับ และมีความแตกต่างระหวา่งการคอยขะรับ 
กบัการรับจอา ท่านขะตอ้งรับจอาพระจยซูคริสต ์จป็นพระผูบ้  าบดัโรคอองท่าน ท่านขะตอ้งจช่ือวา่พระองค์
ทรงกระท างานจด๋ียวน้ี สมขริงตามพระสัญญาอองพระองค ์ และขงรับจอาจร่ียวแรงใหม่ ในตวัอองท่าน
ดว้ยพระก าลงัอองพระองค ์อยา่จพียงแต่จช่ือวา่ พระจขา้ขะทรงกระท าจช่นนั้นในอนาคต แต่ท่านขงจช่ือวา่
พระองคท์รงแตะตอ้งตวัอองท่าน ณ บดัน้ี และการบ าบดัโรค จร่ิมตั้งตน้ในตวัอองท่านทนัที และท่านขะ
ออกไปและนบัพระพรวา่ นัน่จป็นส่ิงท่ีชอบแลว้ และส าจร็ขครบบริบูรณ์แลว้ ขงสรรจสริญพระจขา้ท่ีได้
บ าบดัโรคอองท่าน จป็นการสมควรอยา่งยิง่ ท่ีจราขะตอ้งจตรียมตวัไว ้ คอยรับการกระท าอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี
ดว้ยศรัทธาอนัจหมาะสม และจหมือนถูกพนัผกูมดัตวัจช่นนั้น 

ก่อนท่ีจราขะรับปฏิบติัถึงอ้ึนน้ี จราควรขะชัง่ปัญหาอองจรา ใหถ่ี้ถว้นทุกแง่ทุกมุม และจม่ือจรา
ตดัสินแลว้ จราก็ใชก้ารตดัสินนั้นจป็นมาตรฐานไปจป็นนิขจรากา้วออกมายนือยูบ่นรากฐานใหม่ อยูบ่น
พระสัญญาอองพระจขา้ ออ้น้ีขะท าใหจ้รามีความแอง็แรงในขิตใขและท าใขจราใหไ้ดห้ยุดพกัผอ่นหาย
จหน่ือย หมดความกระวนกระวายต่อไป และปิดประตูไม่รับฟังออ้สงสัยตั้งร้อยแปดพนัประการ และ
หมดขากการล่อลวงใข ขากวาระนั้นจป็นตน้ไป ความสงสัยต่าง ๆ ขะตอ้งหมดปัญหาอยา่งจด็ดอาด 

จรายิง่มีความจช่ือมากอ้ึนจท่าใด จราก็ยิง่มีฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ ท่ีทรงมอบหมายใหแ้ก่จรามาก
อ้ึนจท่านั้น ถา้ท่านมีปัญหาจร่ืองความจช่ืออองท่านในออ้น้ีท่านขงจตรียมตวั และอธิษฐานจป็นพิจศษ ขงทูล
ใหพ้ระจขา้พระราชทาน ความจช่ือพิจศษใหแ้ก่ท่าน ในการปฏิบติัออ้น้ี พระคุณทั้งหมดอองพระจขา้
ส าหรับจราขะตอ้งออกมาขากพระองคท์ั้งส้ิน และความจช่ืออองจรา มาขากพระองคจ์หมือนกนั ตวัจราจอง
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ไม่มีอะไรจลย จราขะใชค้วามจช่ือก็ได ้ และนัน่จป็นความรับผดิชอบอองจรา แต่พระจขา้ขะตอ้งจป็นผู ้
ประทานความจช่ือนั้น จรารับมาขากพระจขา้อยา่งไร จราก็สวมใส่ในตวัอองจราอยา่งนั้น และการท่ีท า
จช่นน้ีท าใหค้วามจช่ืออองจราแอง็แรง 

พระจยซูคริสตมิ์ไดจ้คยตรัสแก่จราจลยวา่ “ขงมีความจช่ือในตวัอองท่านจอง” แต่พระจยซูตรัสสอน
จราวา่ “ขงวางใขในพระจขา้” ความจช่ือในพระจขา้จป็นการจพียงพอส าหรับกิขทุกอยา่ง จราจพียงแต่พกั
ขิตใขอองจราไวก้บัความแน่ใข ท่ีจรามีในพระองคว์า่ความจช่ืออองจราขะไม่จหลวไหล จพราะจป็นความจช่ือ
อององคพ์ระจยซูคริสต ์ ท่ีมีอยูใ่นตวัจรา จรามาจฝ้าพระจขา้ในนามอององคพ์ระจยซูคริสต ์ และจรารับจอา
อองพระราชทานท่ีใหจ้ปล่า ๆ โดยพระจมตตาอองพระองค ์

5. ลงมือท าตามความจช่ือ “ลุกอ้ึนแบกท่ีนอนแลว้จดินไป” ทั้งน้ีไม่ใช่ท่านขะอวดความจช่ือออง
ท่าน หรือแสดงใหค้นอ่ืนจห็นถึงความกลา้หาญอองท่าน หรือแสดงใหค้นอ่ืนจห็นถึงความกลา้หาญออง
ท่าน แต่จพราะความจช่ือท่ีมีอยูใ่นตวัอองท่าน ท่านขึงแสดงออกมาจหมือนคนท่ีหายโรคแลว้ ขงส าแดงตวั
วา่ ท่านวางใขในพระคริสต ์ โดยกระท าส่ิงท่ีท่านไม่สามารถกระท าดว้ยตนจอง และพระจยซูขะไม่ทรง
กระท าใหท้่านผดิหวงั ในจม่ือท่านมีความไวว้างใขพระองคข์ริง ๆ แต่ท่านตอ้งระวงัมิใหท้  าจช่นน้ี โดยมี
ความจช่ืออองมนุษย ์หรือฟังถอ้ยค าอองมนุษย ์

อยา่ลุกอ้ึนขากท่ีนอนอองท่าน หรือจดินดว้ยอาง่อย ๆ อองท่าน ในจม่ือมีคนมาบอกท่านให้
กระท าจช่นนั้น จพราะการท าจช่นนั้น ไม่ใช่ความจช่ือแต่จป็นการรบจร้าจท่านั้น พระจขา้จองขะจป็นผูบ้อก 
ใหท้่านท าอยา่งนั้นอยา่งน้ี โดยพระด ารัสอองพระองคจ์อง (คือพระคริสตธรรมคมัภีร์) และถา้ท่านจดิน
กบัพระจขา้ดว้ยความจช่ือ และวางใขในพระองค ์ ท่านขะรู้ขกัพระสุรจสียงอองพระองค ์ ค าอธิษฐานออง
ท่านขะตอ้งจป็นชนิดจดียว กบัอองจปโตรท่ีทูลวา่ “ออพระองคท์รงโปรดใหอ้า้พจขา้ จดินบนน ้าไปหา
พระองค”์ และพระองคข์ะทรงโปรดอนุญาตใหส้มความประสงคอ์องท่านจป็นแน่ จราทุกคนขะตอ้งรู้ขกั
พระองคส่์วนตวั 

ใหจ้ราข าถอ้ยค าอองพระจยซูจขา้ตรัสแก่จปโตรในอณะจม่ือก าลงัขะขมน ้าวา่ “โอ คนมีความจช่ือ
นอ้ยจขา้สงสัยท าไม?” และในอณะท่ีท่านก าลงัปฏิบติัตามความจช่ืออองท่าน ๆ ไม่ควรจฝ้าดูผล หรือขอ้ง
ดูอาการหรือมองดูตวัจองวา่ ยืนอยูห่รือจปล่า 

ท่านขะตอ้งจพิกจฉย และไม่จอาใขใส่ต่ออาการอองโรคจลย และมองดูองคพ์ระจยซูคริสตจ์ขา้
จท่านั้นถา้ใครปลูกพืชแลว้คอยอดุดูจมล็ด จมล็ดนั้น ๆ ขะไม่มีโอกาสงอกไดจ้ลย และไม่ชา้ตน้ไมน้ั้นก็ขะ
ตายชาวนาท่ีแทข้ริงจอาไวใ้ขธรรมชาติวา่ จมล็ดขะงอกอ้ึนดงันั้นใหจ้ราวางใขพระจขา้ 

6. ขงจตรียมตวัจผชิญกบัการทดลองความจช่ือ อยา่คอยขอ้งมองดูผลตอบโดยนึกวา่ อาการออง
โรคขะหายในทนัทีทนัใด อยา่ไปคิดถึงผลตอบ ขงลืมและทิ้งมนัไวต้ามล าพงั แลว้มุ่งหนา้จดินต่อไป และ
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ขงอา้งสิทธิ รับความขริงอองอาการโรคทั้งหมด โปรดข าไวว้า่ สุอภาพท่ีท่านออรับจอามานั้น ไม่ใช่จป็น
พลงัสามญัท่ีมีอยูใ่นตวัอองท่าน แต่จป็นชีวติอององคพ์ระจยซู ก าลงัประทบัอยูภ่ายในจน้ือหนงัอองท่าน
จพราะฉะนั้นชีวิตชนิดสามญัตามธรรมชาติ อาขยงัมีความไม่สมบูรณ์ปะปนอยูด่ว้ย แต่หลงัฉากและ
อ านาขท่ีก าลงัต่อสู้กบัโรคร้ายจหล่านั้น ก็คือพลงัอององคพ์ระจยซูคริสต ์ ซ่ึงสามารถใหก้ าลงัแก่ร่างกาย
อองท่าน “ตวัท่านตายแลว้ และมีชีวติอองท่านซ่อนอยูก่บัองคพ์ระคริสตใ์นพระจขา้” แต่ “พระคริสต์
ทรงจป็นชีวติอองท่าน และจด๋ียวน้ีชีวติอองท่าน ซ่ึงอาศยัอยูใ่นจน้ือหนงั ท่านมีชีวิตอยูโ่ดยความจช่ือ แห่ง
พระบุตรอองพระจขา้” ผูท้รงรักท่านและประทานพระองคจ์องจพื่อท่าน การรักษาโรคโดยพระจขา้ มิใช่
ส่ิงท่ีจกิดอ้ึนโดยธรรมชาติ แต่จป็นพระคุณและจป็นฤทธ์ิจดชอองพระจยซูคริสต ์ซ่ึงทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์

จป็นองคพ์ระจยซูคริสตต่์างหาก ท่ีประทบัอยูภ่ายในตวัอองท่าน ร่างกายอองพระคริสตจ์ป็น
ร่างกายอองท่าน จหมือน ๆ กบัพระวญิญาณอองพระคริสตน์ั้นจอา้สวมทบัจป็นวญิญาณอองท่าน 
จพราะฉะนั้นอยา่วติกหรือวุน่วายใข จม่ือท่านขะตอ้งจผชิญกบัการลองใขชัว่ระยะหน่ึง ส่ิงจหล่านั้นจกิดอ้ึน 
ก็จพื่อใหท้่านรู้ถึงความข าจป็นท่ีขะพึ่งพระคริสต ์

พระจขา้ขึงทรงจพิ่มจติมความจช่ืออองจรา ใหม้ัน่คงแอง็แรงอ้ึน โดยการทดลอง “จหมือนดงันก
อินทรีร้ือรังลูกอองมนั” และบงัคบัใหลู้กอองมนับินในอากาศ ดว้ยปีกอ่อน ๆ อองมนั และฝึกหดัใหลู้ก
อองมนับิน ดงันั้นพระจขา้มกัผลกัดนัไมค้  ้า และความไวใ้ขอองจราจองออกไป และบงัคบัใหจ้รายืน่มือ 
และแอนออกดว้ยความจช่ือ ออกบินใหสู้ง 

แต่อาการอองโรค ท่ีแสดงออกมาภายนอกมากนอ้ยจท่าใดไม่ส าคญั จราขะตอ้งจช่ืออยา่งมัน่คง
จร่ือยไปวา่ อาการอองโรคทั้งหมด พระจขา้ก าลงัทรงขดัการอยูแ่ลว้ ตามแผนการกูชี้วิตอยา่งใหญ่หลวง
อองพระองค ์“จหตุฉะนั้นจราขึงไม่ยอ่ทอ้ ถึงแมว้า่กายภายนอกอองจรา ก าลงัทรุดโทรมไป ใขภายในนั้นก็
ยงัข  าจริญอ้ึนใหม่ทุกวนั ๆ” 2 โครินธ์ 4:16 

7. ขงใชร่้างกายใหม่และสุอภาพใหม่จพื่อพระจขา้ ขงระวงัท่ีขะจช่ือฟังพระองค ์ ผูจ้ป็นจขา้นาย
จหนือหวัอองจราจสมอ พลงัใหม่น้ีจป็นพลงัท่ีพระจยซูคริสต ์ทรงประทานใหแ้ก่ท่าน ขึงจป็นอองศกัด์ิสิทธ์ิ
ยิง่นกั จพราะจป็นชีวิตอองพระคริสต ์ ท่ีคืนชีพจอา้มาสู่ตวัจรา ฉะนั้นชีวติน้ี จราตอ้งใชอ้ยา่งท่ีพระจยซู
ประสงคใ์หจ้ราใชอ้ยา่ใชชี้วิตใหศู้นยจ์สียไป โดยกระท าบาปและจห็นแก่ตวั จราขะตอ้งถวายชีวติอองจรา
แก่พระจขา้ “จป็นจคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติ” พลงันั้นขะลม้จหลว ในจม่ือจราไดทุ้่มจทชีวติลงไปส าหรับโรค และ
ความบาปขะน าความจดือดร้อน มาสู่ร่างกายจสมอ จราขะตอ้งหวงัวา่ “สุอภาพ” อองจรา “ไดจ้ขริญสุอ
สบายในทุกประการ จหมือนอยา่งขิตวิญญาณอองท่านข าจริญอยูน่ั้น” 

จป็นการไม่สมควร ท่ีจราขะใชชี้วติอองจราจม่ือหายโรคแลว้ จพื่อตวัอองจราจองจท่านั้น แต่จรา
ขะตอ้งจป็นพยานใหค้นอ่ืนทราบ จพื่อจกียรติยศอององคพ์ระจยซูคริสต ์ จราขะตอ้งจป็นพยาน ชนิดท่ีไม่
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กลวัหนา้ใครหรือจกรงใขมนุษย ์ และจป็นพยานท่ีซ่ือสัตยต่์อพระกิตติคุณ ออ้น้ีไม่ใช่ความจช่ือท่ีจราขะยดึ
ไว ้ ส าหรับตวัจราจองจท่านั้น มนัจป็นความวางใขท่ีลึกซ้ึง และจม่ือจราไดรั้บแลว้ จราขะตอ้งร่วมมือกนัใช้
จพื่อพระจกียรติอองพระจขา้ จพื่อจป็นพยานต่อความขริง และจพื่อประกาศจผยแพร่พระกิตติคุณ 

ออ้น้ีจป็นการจผยฤทธ์ิอ านาขอนัมหศัขรรยอ์องพระจขา้ ซ่ึงจราก าลงัจร่ิมจห็นหรือบางทีอาขจป็น
จคร่ืองหมาย บอกจหตุถึงยคุสุดทา้ยอองโลกคือจป็นจสมือนการน าจสด็ขอององคพ์ระจยซูคริสต ์ จหมือนท่ี
ปรากฏในสมยัท่ีพระจยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นโลก การรักษาโรค ก็จป็นจคร่ืองหมายอยา่งหน่ึงอองพระ
จยซูคริสต ์ ดงันั้นจม่ือพระจยซูขะจสด็ขมาอีก ขึงมีจคร่ืองหมายอยา่งจดียวกนั คือการหายโรคดว้ยฤทธ์ิ
อ านาขอองพระองคแ์ละจม่ือจป็นจช่นน้ี ขงจตรียมตวัตอ้นรับจสด็ขอนัส าคญั ซ่ึงพระจยซูพระองคจ์องขะ
จสด็ขกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง จป็นหนา้ท่ีอองจรา ท่ีขะจฝ้าดูอยูแ่ละท างานอองจรา ซ่ึงคนอ่ืนขะท าแทนไม่ได ้
และจราพบความขริงท่ีวา่ “จพราะวา่ผูใ้ดขะใคร่จอาชีวิตอองตนรอด ผูน้ั้นขะจสียชีวติ แต่ผูใ้ดขะจสียชีวติ
อองตน จพราะจห็นแก่จรา และจพราะจห็นแก่กิตติคุณอองจรา ผูน้ั้นขะไดชี้วิตรอด” 

จม่ือจป็นจช่นน้ี ใหจ้รามารับจอาสิทธิอองจรา และขงจก็บรักษาอองประทาน แห่งพระกิตติคุณ ซ่ึง
มาโดยพระคุณอองพระจขา้ไว ้ และบดัน้ี “ออใหอ้งคพ์ระจขา้แห่งสันติสุอนั้น ทรงบนัดาลใหท้่าน
ทั้งหลายจป็นคนบริสุทธ์ิหมดขด และทรงรักษาทั้งวญิญาณและขิต และกายอองท่าน ไวใ้หป้ราศขากติ
จตียนไดข้นถึงพระจยซูคริสตอ์องจราขะจสด็ขมา พระองคผ์ูท้รงจรียกท่านทั้งหลายนั้นสัตยซ่ื์อ และ
พระองคข์ะทรงยงัความส าจร็ขใหด้ว้ย (1 จธสะโลนิกา 5:23, 24) 
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บทที ่4 พยานตัวอย่างจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ค าพยานหลกัฐาน ท่ีกล่าวถึงพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ จก่ียวกบัการรักษาโรคภยัไอป่้วยมีคุณค่า
มากออ้พระคมัภีร์จหล่านั้น ก็น าอ่าวสารแห่งพระกิตติคุณมาใหแ้ก่จราจป็นรายบุคคล และแก่ผูจ้ขบ็ป่วยทน
ทุกอท์รมาน 

ความเจ็บป่วยของโยบ 

จร่ืองอองโยบ จป็นจร่ืองขริงรายแรกท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์สมยัยคุดึกด าบรรพ ์ และบนัทึกไว้
อยา่งละจอียดละออ 

1. ความจขบ็ป่วยนั้น มาขากพญามารจป็นตน้จหตุการท่ีมนุษยถู์กโรคภยัไอป่้วยนั้น ก็จน่ืองขาก
พญามารท าให้จกิดโรค ซ่ึงองคพ์ระจยซูคริสตจ์ขา้จอง ก็สอนจร่ืองน้ีดว้ย และฤทธ์ิอ านาขอองพระองคท่ี์ขะ
ท าลายอ านาขโรคร้ายอองพญามาร ก็ยงัไม่ลอถอยไปขากพระจขา้จลย 

2. ความจขบ็ป่วยอองโยบ จป็นจร่ืองท่ีพระจขา้ทรงอนุญาตใหจ้กิด ทั้งน้ีมุ่งหมายไว ้ จพื่อโยบขะได้
ตรวขคน้ดูขิตใขอองตนจอง และรู้วา่ตนตอ้งการการช าระตวั ใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ 

3. ตอนแรกความป่วยอองโยบ ไม่ไดช่้วยโยบใหจ้ป็นคนบริสุทธ์ิ แต่โยบไดแ้สดงความชอบ
ธรรมอองตนจองมากยิง่อ้ึน 

4. โยบหายป่วย จม่ือโยบส านึกบาปและสารภาพต่อพระจขา้ ความขริงออ้น้ีประขกัษแ์ขง้ จม่ือ
พระจขา้ทรงส าแดงพระองคจ์องใหโ้ยบจห็น โยบร้องออกมาวา่ “บดัน้ีอา้ฯ ไดจ้ห็นพระองคด์ว้ยตวัอองอา้ 
ฯ แลว้ จพราะฉะนั้นอา้ ฯ ขึงชงัตวัอองอา้ฯ อยา่งยิง่ และกลบัใขรับผดิดว้ยอาการจกลือกลงในฝุ่ นและ
อ้ีจถา้” จม่ือถึงอั้นน้ีแลว้ พระจขา้ขึงทรงนบัจอาวา่จป็นผูช้อบธรรม แลว้โยบขึงมีน ้าใขอภยัโทษใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
และรักคนอ่ืน และโยบไดทู้ลอธิษฐานออจพื่อคนอ่ืน และพระจขา้ก็ทรงใหโ้ยบหลุดพน้ขากความจขบ็ป่วย 
จม่ือขิตใขอองจราสนิทสนมกบัพระจขา้ ในอณะจม่ือจราอธิษฐานจผือ่คนอ่ืน พระพรอนัยิง่ใหญ่ขะหวน
กลบัมาจป็นอองจราจอง 
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ชนชาติอสิราเอลถูกงูกดัและรูปงูทองเหลอืงในป่า 

กนัดารวถิี บทที ่21 

1. ความทุกอค์ราวนั้นจกิดขากการท าบาป พวกอิสราจอลพากนับ่นติจตียนพระจขา้ การบ่นอาขน า
ส่ิงท่ีจรากลวันั้นมาสู่จรา “ส่ิงท่ีอา้ฯ กลวั ส่ิงนั้นก็มาถึงอา้ฯ แลว้” 

2. ความจขบ็ป่วยคร้ังนั้น จกิดขากฝีมืออองพญามาร คือขากงูพิษท่ีร้ายแรงมาก ศตัรูอองจราทาง
ขิตวิญญาณ ไม่ใช่จป็นสัตวจ์ล้ือยคลาน แต่บ่อยคร้ังมีความสง่าโอ่โถงน่าจคารพ และมีความฉลาดอยา่งลน้
จหลือ 

3. วธีิแกไ้อ ก็จหมือนดงัส่ิงท่ีก่อใหจ้กิดโรค คืองูท่ีไม่มีพิษ ซ่ึงจป็นตวัอยา่งแก่คนจหล่านั้น ท่ีถูกงู
กดัและแก่จราผูจ้ป็นคนบาปวา่ พระจขา้ไดท้  าลายอ านาขอองพญามาร จหมือนงูท่ีถูกถอนพิษร้ายออกไป
แลว้ความจขบ็ป่วยและความบาปจด๋ียวน้ี จป็นจพียงแต่จงาจม่ือจปรียบกบัความจขบ็ป่วย และความบาป
ก่อนท่ีพระจยซูขะจสด็ขมา 

รูปงูทองจหลืองสอนถึงพระจยซูวา่ พระองคก์ลายจป็นความบาป จพื่อช่วยคนบาป และพระจขา้ก็
ทรงนบัจอาวา่ พระจยซูทรงจป็นคนบาปดว้ย พระจยซูทรงถูกมนุษยจ์หยยีดหยาม จสมือนหน่ึงงูพิษ และ
จป็นอาชญากร โดยการท าจช่นนั้น พระจยซูไดท้  าใหพ้ิษร้าย อองพญามารหมดอ านาข ทั้งความบาปและ
ความตายดว้ย “โมจสสไดย้กงูอ้ึนในป่าฉนัใด บุตรมนุษยข์ะตอ้งถูกยกอ้ึนฉนันั้น จพื่อทุกคนท่ีไดว้างใข
ในพระองค ์ขะไดชี้วิตนิรันดร์” 

4. การบ าบดัโรคจกิดอ้ึน จม่ือคนไดจ้พง่ดูรูปงูทองจหลือง การมองดูองคพ์ระจยซูคริสตข์ะทรงน า
ชีวติใหม่มาสู่ชีวติอองจรา 
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นามาน 

2 พงษ์กษตัริย์ บทที ่5 

1. โรคจร้ือนจป็นโรคอองร่างกายท่ีมีความพิสดารจป็นพิจศษ 
2. อุปกรณ์ในการบ าบดัโรคร้ายน้ี ก็คือจด็กหญิงคนใชช้าติฮีบรู และพระจขา้ทรงใชจ้ด็กหญิงคน

น้ีใหจ้ป็นผูส่ื้ออ่าว ผูท่ี้มีความถ่อมตวัและมีวาขาท่ีฉะฉานช้ีทางใหช้ดัจขนนั้น ยอ่มจกิดประโยชน์แก่ผูรั้บ
ฟังอยา่งมากมาย ต่อมาอีกพวกคนใชอ้องนามานไดน้ าพระพรมาสู่นายอองจอา โดยค าแนะน าท่ีจฉลียว
ฉลาดอองจอา 

3. การถ่อมตวัและการจช่ือฟังจป็นส่ิงท่ีจราควรจรียนรู้ ความทนงตนอองนามานขะตอ้งตายก่อน
ร่างกายอองจอาขะรับการบ าบดัโรค อะลีซาไดบ้อกวธีิรักษาใหอ้ยา่งง่าย ๆ คือใหไ้ปอาบน ้าท่ีแม่น ้ายาระ
จดนจขด็คร้ัง แลว้โรคร้ายนั้นขึงขะหาย นามานก็มีสภาพจหมือนกบัคนบาปผูข้องหองทัว่ ๆ ไป ตอนแรก
จม่ือไดฟั้งค าบอกจล่าจช่นนั้นก็โกรธและไม่ยอมท าตามและจกือบ ๆ ขะไม่ไดรั้บพระพรแห่งการบ าบดั
โรค แต่ค าจตือนอยา่งตรงไปตรงมาโดยสุขริตอองบ่าวผูซ่ื้อสัตยขึ์งท าใหน้ายไดส้ติและยงัความคิด แลว้
ขึงจดินทางไปยงัแม่น ้ายาระจดน 

4. ความจช่ืออองนามานก็ปรากฏออกมา ในการกระท าตามท่ีศาสดาพยากรณ์ไดบ้อกไวทุ้ก
ประการ จม่ือนามานยอมรับวิถีทางอองพระจขา้แลว้ก็หายโรค ดงันั้นนามานขึงรู้ขกัและนมสัการองค ์
พระจยโฮวาห์จขา้จท่านั้น 

5. อะลีซาไดแ้นะน านามานใหอ้าศยัและจช่ือพึ่งพระจขา้จท่านั้น ปัญหาจร่ืองท่ีนามานถามถึง อะลี
ซาไม่พดูตอบจลย แต่บอกให้นามานกลบัไปบา้นโดยพึ่งพระจขา้ และมีความสุอใข 

6. แต่พญามารคอยจฝ้าอยูจ่สมอ มนัวางแผนการโดยใชมื้ออองจฆฮะซี ดงันั้นทุกวนัน้ีพญามารยงั
ใชว้ธีิจดียวกนั จพื่อขะลอกแบบในการบ าบดัโรค แต่จม่ือจรามองดูใหถ้นดั ๆ อยา่งใกลชิ้ด จราขะพบวา่มือ
อองจฆฮะซีกลายจป็นโรคจร้ือน 
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กษตัริย์ฮีศคยีาประชวร 

2 พงษ์กษตัริย์ บทที ่20 

1. โรครายน้ีจป็นรายท่ีหมดหวงั นายแพทยห์ลวงพยายามจยยีวยาทุกวถีิทาง อาการอองโรคก็มิได้
บรรจทาจลย และความขริงพระจขา้จองก็ตรัสวา่ กษตัริยฮี์ศคียาขะตอ้งจสด็ขสวรรคต และขะทรงพระชนม์
อยูไ่ม่ได ้ ฉะนั้นมนุษยห์รือจคร่ืองมืออองมนุษยไ์ม่สามารถบ าบดัโรคนั้นไดจ้ลย จร่ืองน้ีตอ้งปล่อยไวก้บั
พระจขา้จท่านั้น 

2. กษตัริยฮี์ศคียาทรงหวนพระทยักลบัจอา้จฝ้าพระจขา้ดว้ยถ่อมพระองค ์พระองคมิ์ไดพ้ยายามขะ
หาความช่วยจหลือขากมนุษยอี์กต่อไป พระองคท์รงทอดพระกายอองพระองคอ์ยา่งทอดอาลยั ถวายต่อ
พระจขา้สุดแลว้ขะทรงพระกรุณา ค าอธิษฐานอองพระองคมิ์ใช่ขะไวว้างใขต่อพระจขา้มากนกั แต่ถึง
กระนั้นพระจขา้ก็ยงัสดบัค าร้องทุกอท่ี์หมดหวงั แลว้พระองคขึ์งทรงพระราชทานอภยัโทษ 

3. ค  าตอบแห่งค าอธิษฐานจร่ืองน้ี จป็นค าตอบท่ีชดัจขนและข ากดัแน่นอน พระจขา้ทรง
พระราชทานยดืพระชนมายอุองกษตัริยฮี์ศคียาไปอีกสิบหา้ปี พระด ารัสนั้นตรัสสั่งทางอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ กษตัริยฮี์ศคียาทรงจช่ือแลว้สรรจสริญพระจขา้ 

4. การน้ีประกอบดว้ยจคร่ืองหมายส าคญั คือขะใหจ้งาดวงอาทิตยถ์อยหลงัสิบองศา  
(อ่าน 2 พงษก์ษัตริย ์ บทท่ี 22 และอิสยาห์บทท่ี 38) และยาท่ีใชรั้กษาฝีก็จป็นยาประหลาด คือใชลู้ก
มะจด่ือจทศปิดปากแผลฝีก็หาย แต่ความขริงโรคนั้นหายแลว้ก่อนลูกมะจด่ือจทศพอกดว้ยซ ้ าไป และลูก
มะจด่ือท่ีใชปิ้ดฝีก็ปิดโดยค าสั่งอองอิสยาห์ มิใช่จป็นค าสั่งอองพระจขา้ พระจขา้ทรงบญัชาใหจ้ราใชน้ ้ามนั
จขิมและอธิษฐานดว้ยความจช่ือ การปฏิบติัอยา่งน้ีคือการจช่ือฟังพระจขา้ 
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ลูกชายของขุนนาง 

ยอห์น บทที ่4 

การบ าบดัโรคคร้ังน้ีดูจหมือนวา่ขะสอนคนจราสมยัน้ีไดดี้ 
1. จร่ืองน้ีสอนจราวา่ จพื่อท าการบ าบดัโรคนั้นไม่ข  าจป็นท่ีองคพ์ระจยซูขะตอ้งจสด็ขมาปรากฏพระ

กายใหจ้ห็น พระจยซูประทบัอยูห่่างไกลขากจด็กท่ีจขบ็ป่วยและพระองคจ์พียงตรัสดว้ยพระด ารัสอนัทรง
ฤทธ์ิ โรคนั้นก็หาย พระอ านาขอองพระจยซูทรงสามารถอา้มระยะทางไดไ้กล ๆ แมว้า่ขะไกลขากสวรรค์
ถึงโลกน้ีกย็งัท างานไดดี้จสมอ จราท่านก็มกัพดูวา่ “ถา้พระองคอ์ยูท่ี่น่ี จราคงไม่จป็นไร” แต่ดูซิการ
อิทธิฤทธ์ิคร้ังน้ีพระจยซูทรงกระท าในระยะไกลขากตวัผูป่้วยมาก 

2. การบ าบดัโรคคร้ังนั้น ไม่มีจคร่ืองหมาย แต่โดยความจช่ืออยา่งง่าย ๆ จท่านั้น พระจยซูคริสต์
ตรัสแก่ชายคนน้ีวา่ “ถา้ท่านไม่จห็นนิมิตและการอศัขรรยท์่านขะไม่จช่ือจลย” แลว้ไดท้รงทดสอบความ
จช่ืออองชายคนน้ีโดยตรัสวา่ “ท่านขงไปจถิด บุตรอองท่านขะไม่ตาย” ชายคนนั้นยอมรับบทจรียนท่ียาก 
กลบับา้น แต่จอาจช่ือค าตรัสอองพระองค ์ และลูกชายอองจอาก็หายโรคจป็นปกติตามจดิม อนุนางคนนั้น
แสดงความจช่ืออองตนโดยกลบัไปบา้น และหยดุจอะอะโวยวายท่ีขะอญัจชิญพระจยซูไปบา้นอองจอา 

3. การบ าบดัโรคร้ายน้ีจกิดอ้ึนตรงตามท่ีพระจยซูตรัส อนุนางผูน้ั้นก็ไต่ถามถึงจวลาท่ีลูกอองตน
หายโรคและไดรั้บค าตอบวา่ หายจม่ือวานน้ีจวลาบ่ายโมง ความจช่ือท่ีจกิดผลทนัทีก็มี และท่ีตอ้งคอยจวลา
ก็มี ทั้งสองประการ และจราตอ้งจรียนรู้ท่ีขะรับทั้งสองอยา่ง 
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การรักษาโรคแม่ยายเปโตร 

มาระโก บทที ่1 

พระจยซูจพิ่งจสด็ขกลบัมาขากธรรมศาลา ในท่ามกลางฝงูชนพากนัมาดูจหตุการณ์ท่ีน่าประหลาด
อศัขรรยใ์ข คือพระจยซูทรงอบัผร้ีายตนหน่ึง ออกมาขากคน ๆ หน่ึง พอกลบัมาก็ปรากฏวา่ แม่ยายออง 
จปโตรป่วยจป็นไอน้อนซมอยู ่พระจยซูทรงขบัมืออองนาง และพยงุใหน้างลุกอ้ึน และนางก็ลุงอ้ึนจดินได้
จป็นปกติคร้ังนั้นจป็นการถูกตอ้งดว้ยพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิอองพระองค ์ และนางไดรั้บการช่วยจหลือขาก
พระจขา้ แต่วา่นางก็แสดงการจช่ือฟังดว้ย โดยนางจตม็ใขยืน่มือออกรับพระหตัถอ์องพระองค ์

คร้ันแลว้นางก็ใชจ้ร่ียวแรงและพลงังานใหม่ ท่ีนางมีอยูป่ฏิบติัและรับใชพ้ระองค ์ ออ้น้ีจป็นออ้
พิสูขน์วา่หายโรคแลว้ และจป็นออ้พิสูขน์ท่ีดีท่ีสุดดว้ย ดงันั้นจราควรใชชี้วติใหม่อองจราจพื่อพระจขา้ จพื่อ
รับใชค้นอ่ืน และลืมตวัอองจราจอง 
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การรักษาโรคให้แก่ประชาชน 

มทัธิว บทที ่8 

ประชาชนไดติ้ดตาม พระจยซูไปจป็นข านวนมากและคนจหล่านั้นไดรั้บการบ าบดัโรคในวนัสะ
บาโต ซ่ึงจป็นวนัจดียวกนัท่ีแม่ยายอองจปโตรหายป่วย ผูค้นพากนัมาประชุมตลอดวนั และคอยอยูข่น
หมดจอตวนัสะบาโต ทนัทีทนัใดท่ีพน้จวลาหกโมงจยน็ ผูค้นจป็นข านวนมากพากนัหลัง่ไหลมาท่ี ๆ พระ
จยซูประทบัทุก ๆ ดา้น คนจหล่านั้นจป็นโรคนานาชนิด และพระจยซูทรงรักษาโรคอองจอาใหห้ายทุกคน 
พระองคท์รงช่วยคนทุกคนท่ีตอ้งการความช่วยจหลือขากพระองค ์ พระองคอ์ยากขะแสดงให้คนทุก ๆ 
คนทราบวา่ พระองคมิ์ไดจ้ลือกรักษาโรคจฉพาะผูท่ี้พระองคท์รงรัก ทรงสนิทสนม จช่นแม่ยายอองจปโตร
จท่านั้น พระองคท์รงบ าบดัโรคอองทุก ๆ คน ขะจป็นใครก็ตามท่ีทนทุกอท์รมานดว้ยความจขบ็ป่วย แลว้
มีความไวว้างใขพระองค ์ๆ ทรงรักษาใหท้ั้งนั้น 

ส่ิงท่ีส าคญัสูงสุดและจป็นประโยชน์มากท่ีสุด ก็คือการบ าบดัโรคนานาชนิดอองพระจยซูแก่คน
ทุกคนนั้น ไดจ้ป็นสมขริงตามค าศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ไดท้  านายไวทุ้กประการ และไดบ้อกลกัษณะ
อององคพ์ระมาซีฮาไวด้ว้ยวา่ มีพระลกัษณะอยา่งไร กล่าวคือองคพ์ระมาซีฮาขะจป็นผูแ้บกภาระความ
จขบ็ป่วย และความอ่อนแออองคนทุกคน น่ีไม่ใช่จพียงจหตุการณ์ท่ีจกิดอ้ึน แต่จป็นพระประสงคแ์ละ
แผนการอองพระจขา้ท่ีองคพ์ระมาซีฮาขะตอ้งมาปฏิบติัการจช่นนั้น จพราะฉะนั้นการรักษาโรคภยัไอจ้ขบ็
อองคนทัว่ ๆ ไปจช่นน้ีไม่ใช่จป็นงานพิจศษหรือจป็นการแสดงใหป้ระชาชนจห็นจป็นคร้ังจป็นคราวจท่านั้น 
แต่จป็นพระประสงคอ์องพระจขา้ท่ีตอ้งท าจท่านั้น และคนทุกยคุทุกสมยัขึงสามารถจอา้จฝ้าพระองค ์ และ
วางภาระและความจขบ็ปวดอองตนไวก้บัพระองค ์

ออ้ความจหล่าน้ีมีความหมายลึกซ้ึงจพียงใดท่ีวา่ “บรรดาความทุกอภ์ยัไอจ้ขบ็อองจรา ท่านไดท้รง
รับจอาจอง” ฉะนั้นการรักษาโรคดว้ยฤทธ์ิอองพระจขา้ขะแยกออกขากการรับจอาพระจขา้ไวห้าไดไ้ม่ 
“พระองคจ์อง” จป็นผูรั้บแบกภาระ ไม่ใช่จพียงคร้ังจดียวแต่รับแบกตลอดกาลนิรันดร์ และจด๋ียวน้ีพระองค์
ก็ยงัทรงแบกภาระจช่นนั้นแทนจรา ออบพระคุณ องคพ์ระผูรั้กษาโรคอองจอา 
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คนโรคเร้ือน 

มาระโก บทที ่1 

ค าร้องอออองชายคนน้ี จป็นการร้องออชนิดท่ีดีตามแบบอองคริสจตียน ชายคนน้ีมีความมัน่ใข
ในองคพ์ระจยซูคริสตว์า่ มีฤทธ์ิอ านาขท่ีขะบ าบดัโรคอองจอาได ้ แต่ชายคนน้ียงัไม่แน่ใขวา่ พระจยซูขะ
ทรงจตม็พระทยัรักษาโรคให้หรือไม่ ค  าตอบอองพระคริสตจ์ป็นค าตอบชดัแขง้และจนน้หนกัแน่น และ
ควรขะตอ้งตดัสินปัญหาจร่ืองความจตม็พระทยั อองพระจขา้ไดแ้ลว้วา่ พระจขา้ทรงจตม็พระทยั ท่ีขะรักษา
คนป่วยทุกคนท่ีแสดงน ้าใสใขขริง และวางใขพระจขา้ขริง ๆ พระองคต์รัสวา่ “จราพอใขแลว้ ขงหายโรค
และสะอาดจถิด” พระจยซูทรงช่วยจรา มิใช่จพราะค าสัญญาอองพระองคจ์ท่านั้น แต่จพราะความรักออง
พระองคท่ี์มีอยูอ่ยา่งลน้จหลือ คนโรคจร้ือนท่ีหายป่วยแลว้ ขะตอ้งไปปรากฏตวัต่อปุโรหิตกรุงจยรูซาจล็ม 
จช่นจดียวกนัจราจองก็ตอ้งจป็นพยานยนืยนับอกกล่าว ใหค้นทั้งหลายทราบถึงฤทธ์ิจดชอนัมหศัขรรยอ์อง
พระจขา้ ซ่ึงท างานในตวัอองจรา บางทีอาขจป็นในท่ีท่ียากและอึดอดัใขส าหรับจรา 
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คนง่อย 

มาระโก บทที ่2 

ชายผูน่้าสมจพชผูน้ี้มาหาพระจยซู จพราะตอ้งการการบ าบดัโรค แต่พระจยซูทรงจห็นความ
ตอ้งการท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้นอีก ชีวติทางวญิญาณขะตอ้งมาก่อนชีวิตทางร่างกาย ดงันั้นพระจยซูขึงตรัสถึง
จร่ืองการยกโทษบาปก่อนส่ิงอ่ืน “ลูกจอ๋ย ความผดิอองจขา้ทรงโปรดยกจสียแลว้” มีหลายคนไดพ้บความ
รอดพน้บาปจม่ือพระจขา้ทรงบ าบดัโรคทางร่างกายแก่จอา 

แลว้ชายคนนั้นหายโรคดว้ยการจช่ือฟัง ชายคนนั้นมิไดห้ายโรคโดยนอนราบอยูก่บัท่ีนอน จอา
ขะตอ้งลูกอ้ึน มว้นท่ีนอนและออกจดิน จราขะตอ้งลุกอ้ึนและกา้วจดินไปดว้ยพระก าลงัอองพระองค ์

ชายผูน้ี้มิไดรั้บการบ าบดัโรคโดยความจช่ืออองจพื่อน แต่จป็นจพราะชายคนนั้นจองมีความจช่ือ 
จพราะความจช่ืออองจพื่อน จอาขึงหามคนง่อยมาวางไวท่ี้พระบาทอองพระจยซู แต่จป็นโดยความจช่ือออง
ชายง่อยคนนั้น จอาขึงลุกอ้ึนมว้นท่ีนอนแหวกฝงูคนจดินไปไดจ้ช่นนั้น ถูกแลว้ความจช่ืออองคนอ่ืน
สามารถช่วยจราไดม้ากหลาย แต่คนท่ีไม่จช่ือพระจขา้ จอาขะไม่ไดรั้บอะไรจลย  พระจยซูทรงรักษาโรคง่อย
อองชายคนนั้นก็จพื่อให้จอาทั้งหลายทราบวา่ “บุตรมนุษยมี์อ านาขขะโปรดยกโทษในแผน่ดินโลกได”้ 
พระจยซูคริสตก์็ยงัทรงมีพระประสงค ์ ขะใชช้าวโลกส านึกถึงความขริงแห่งพระกิตติคุณอองพระองค ์
โดยอิทธิฤทธ์ิอองพระองคใ์นการบ าบดัโรค 
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ชายง่อยทีส่ระเบเธ็ศดา 

ยอห์น บทที ่5 

การบ าบดัโรคง่อยรายน้ี จป็นการกระท าอยา่งจปิดจผยในวนัสะบาโต และจป็นการกระท าจพื่อ
แสดงวา่การรักษาโรคจป็นส่วนส าคญั อองงานดว้ยขิตวญิญาณอองพระจยซู  

บทจรียนท่ีส าคญัคือ การท่ีอาศยัผูอ่ื้นจป็นการไร้ท่ีขะจอาตวัอา้พจขา้ลงไปในสระ” คนท่ีหวงัคอย
ความช่วยจหลือจช่นน้ีมีอีกจป็นข านวนร้อย ๆ จอาคอยหวงัใหใ้ครมาช่วยจอา แต่ก็ยงัหวงัคอยวา่ ขะมีคน
อ่ืนท่ีมีความจช่ือส าหรับจอาหรือขะอธิษฐานจพื่อจอา คนอ่ืนขะช่วยจราไม่ได ้ ขนกวา่จราจองขะจช่ืออยา่ง
มัน่คงส าหรับตวัจราจอง ถา้จรายดึคนอ่ืนไวแ้น่น มืออองจราขะรัดและอดัอวางคนอ่ืน จหมือนกบัคนท่ี
ก าลงัขะขมน ้าตาย จอากอดรัดคนท่ีมาช่วยจหลือตน คนมาช่วยก็ขะตายพร้อมกบัจอาดว้ย “จขา้ปรารถนาขะ
หายโรคจป็นปกติหรือ?” ค  าถามน้ีไดส้ าแดงธาตุแทอ้องความจช่ือท่ีไดผ้ลบริบูรณ์ตามท่ีมุ่งหมายไว ้
คนจราขะลงมือท าตามขริง ๆ ก็ต่อจม่ือจราตดัสินใขจด็ดจด่ียวและมัน่คงความจช่ือไม่ใช่จพียงแต่การบงัคบั
ขิตใขจท่านั้น แต่จป็นรากฐานอองความตั้งใข ความจช่ือจป็นส่ิงมีอ านาขสูงสุด ท่ีพระจขา้ทรงพระราชทาน
ไวใ้หม้นุษย ์และไม่มีมนุษยค์นใดไดรั้บความจช่ือขากพระจขา้ โดยปราศขากการตดัสินใขจลือกท่ีจด็ดจด่ียว
มัน่คง ประการแรก จราตอ้งจห็นชดัจขนจสียก่อนวา่ พระจขา้ทรงมีพระประสงคข์ะท าใหจ้ราหายโรค คร้ัน
แลว้จราก็ตอ้งมารับจอาสิทธินั้นดว้ยตวัอองจราจอง 

บทจรียนอีกประการหน่ึง ซ่ึงผูท้นทุกอท์รมานท่ีน่าสงสารผูน้ี้ไดส้อนจราคือ “น่ีแน่ะ จขา้หายโรค
จป็นปกติแลว้อยา่ท าผดิอีก จกลือกวา่จหตุร้ายกวา่นั้นขะบงัจกิดแก่จขา้” ไม่จสมอไป แต่ก็มีบ่อยคร้ังท่ีความ
จขบ็ป่วยจกิดอ้ึน จป็นผลสืบจน่ืองมาขากการกระท าความผดิบาป ชีวติอองหลายคนในสมยัปัขขุบนัจป็นคน
หมดจร่ียวแรงจอาจฉย ๆ ก็จพราะจม่ือหนุ่ม ๆ สาว ๆ จอาใชชี้วติส่วนตวัอองจอาประกอบกรรมชัว่ จม่ือพบ
คนจป็นโรคจก่ียวกบัความบาปจช่นน้ี ขะตอ้งท าการสารภาพบาปกนัใหข้ะแขง้ และปฎิจสธการท าบาปอีก
ต่อไปอยา่งจด็ดอาด และชีวติท่ีพระจขา้ทรงกูไ้วใ้หแ้ลว้น้ี ขะตอ้งรักษาใหส้ะอาดและระมดัระวงั ถา้ผูน้ั้น
ตอ้งการขะรักษาระดบัชีวติอองตน ใหจ้ป็นส่ิงท่ีน่าสักการบูชาต่อพระจขา้ ขิตใขและมโนธรรมอองแต่ละ
คน ขะตอ้งตอบปัญหาออ้งใขอองตนจอง และพระวญิญาณอองพระจขา้ขะทรงอธิบาย ใหผู้ท่ี้ประสงคข์ะรู้
และปฏิบติัไดจ้อา้ใขแข่มแขง้ชดัจขนจป็นรายบุคคลแต่ไม่มีบทจรียนส าหรับขิตใขชนิดใดดีจท่าชีวติออง
พระจยซู ซ่ึงทรงท าการรักษาโรค และไม่มีจชือกชนิดใดซ่ึงมดัขิตวิญญาณใหบ้ริสุทธ์ิไดดี้จท่ากบั”จราคือ 
จยโฮวาห์ผูรั้กษาจขา้” 



 44 

การรักษาชายมอืลบี 

มทัธิว บทที ่12 

อิทธิฤทธ์ิคร้ังน้ีจป็นการกระท าในมณฑลกาลิลีจพื่อจป็นการย  ้าอยา่งกลา้หาญวา่ การรักษาโรคใน
วนัสะบาโต นั้นไม่จป็นการผิดพระบญัญติัอองพระจขา้ในออ้ใด 

จหตุการณ์น้ีสอนบทจรียนส าคญัแก่จราคือ ผูไ้ดรั้บการรักษาโรคตอ้งมีความจช่ือและลงมือปฏิบติั
ตามความจช่ือ จพื่อขะไดรั้บฤทธ์ิอ านาขแห่งการบ าบดัโรคอองพระคริสต ์ ชายคนน้ีจป็นคนไม่มีจร่ียวแรง
จพราะโรคมือลีบ ไม่มีแรงขะยกมือตวัจอง แต่กระนั้นชายคนน้ีขะตอ้งพยายามยดืมือออกโดยความจช่ือ 
โดยความจช่ือจช่นนั้นก็ท าส่ิงซ่ึงจราไม่มีแรงท าได ้แลว้แรงใหม่ก็บงัจกิดอ้ึน 

ท่านผูมี้ความจช่ือนอ้ย ขงฟังพระสุรจสียงอองพระองค ์“ขงจหยยีดมือออก” 
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การรักษาโรคหญิงทีผ่สิีง 

ลูกา บทที ่13 

การท่ีพระจยซูทรงรักษาโรคอองหญิงท่ีมีผสิีงในวนัสะบาโต ก็จป็นแบบจดียวกบัการรักษาโรค
มือลีบและรักษาคนง่อยในวนัสะบาโต ดงัจร่ืองท่ีกล่าวมาแลว้ 

โรคอองหญิงคนน้ีจป็นโรคท่ีรักษาไม่หาย จอายดืตวัไม่ไดจ้ป็นจวลาสิบแปดปีมาแลว้ พระจยซู
ทรงประกาศใหท้ราบทัว่กนัโดยจปิดจผยวา่ ตน้จหตุอองโรคนั้นมิใช่จป็นจร่ืองจกิดตามธรรมชาติ แต่จป็น
อ านาขอองมารหรือผสิีง “ซาตานไดผ้กูมดัไวสิ้บแปดปีแลว้” พระจยซูตรัสแก่ผูห้ญิงคนน้ีวา่ “หญิงจอ๋ย 
ตวัจขา้หายพน้ขากโรคอองจขา้แลว้” แลว้ผลแห่งความจช่ืออองหญิงน้ีไดป้รากฏ 
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การรักษาบ่าวของนายร้อย 

มทัธิว บทที ่8 

ส่ิงแรกท่ีจราควรสนใขคือ การท่ีพระจยซูทรงรับรองความจช่ืออองคนท่ีไม่รู้ขกัพระจขา้ ความจช่ือ
อนัจอม้แอง็อองนายร้อยผูน้ี้ส าแดงออกโดยจช่ือวา่ พระจยซูทรงมีอ านาขบญัชาความจป็นไปอองสาวก
โลกอยา่งจด็ดอาด จช่นจดียวกบันายร้อยมีอ านาขปกครองพลทหารอองจอา และประการท่ีสองจอาจช่ือวา่
จพียงแต่ค าสั่งอองพระจยซูจท่านั้น โรคร้ายก็ขะหายอาดทนัทีทนัใด ค าตรัสอองพระจยซูคริสตมี์อ านาข 
และจม่ือจรารับจอาอ านาขนั้นก็ไม่มีอ านาขใดในโลกขะมาตา้นทานอดัอวางได ้
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การรักษาคนผสิีงทีฆ่ะดารา 

มาระโก บทที ่5 

จราไม่มีจหตุผลอะไรท่ีขะสังสัยวา่ โรคบา้และโรคสมองพิการในสมยัน้ี ไม่ไดจ้ป็นลกัษณะและมี
ตน้จหตุอยา่งจดียวกบัโรคสมยัอองพระจยซูจหมือนกนัตน้จหตุอองโรคบา้หรือวกิลขริตจหล่าน้ี พระจยซู
ทรงบอกอยา่งชดัจขนวา่ จป็นโดยอ านาขอองมาร อ านาขอองมารท่ีผกูมดัชายคนน้ีมีมากพอท่ีขะท าลาย
หมูฝงูใหญ่ ฤทธ์ิอ านาขอองวิญญาณชัว่ในร่างกายอองชายผูน้ี้สามารถหกัโซ่ตรวนออกได ้

จม่ือพบชายคนน้ีพระจยซูทรงมีพระทยัสงสารจอามาก พระจยซูทรงทราบวา่ชายคนน้ีตกจป็น
จหยือ่อองมารท่ีจขา้ตวัหมดประตูขะต่อสู้ และโดยพระบญัชาอองพระองค ์ พระองคท์รงปลดปล่อยให้
ชายคนน้ีไดรั้บความอิสรภาพ ในทนัใดนั้นจองสารรูปอองจอาก็จปล่ียนแปลงใหจ้ห็นทนัที คนท่ีผจีอา้ท่ีน่า
กลวัและดุร้าย กลบันัง่สงบจสง่ียมอยูท่ี่พระบาทอององคพ์ระจยซูคริสต ์ “นุ่งห่มและมีสติอารมณ์จป็น
ปกติ” ฤทธ์ิอ านาขผีร้ายท่ีน่ากลวัซ่ึงครอบครองชายคนนั้นอยูก่็ออกขากตวัจอาจอา้ท าลายสุกรทั้งฝงู คนผี
สิงมาแต่ก่อนอยากขะอยูก่บัพระจยซูและติดตามพระองคไ์ปดว้ยแต่พระจยซูตอ้งทรงหา้มจอาไว ้ จพราะ
ตอ้งการใหช้ายผูน้ี้ไปน าใหค้นอ่ืนรู้จห็นจป็นพยาน และใหจ้อาไปท างานประกาศพระกิตติคุณท่ีละแวก
บา้นอองจอาตามล าพงั และต่อมาไม่นานนกัทัว่ทั้งแวน่แควน้จดกาโปลีก็รู้อ่าวอองจอาทัว่หนา้กนั ดว้ย
ความต่ืนจตน้สะจทือนใขก็จพราะค าพยานอองชายคนน้ี 

การรักษาโรคบา้ จป็นปัญหาส าคญัจก่ียวกบัความจช่ือ การช่วยใหจ้อารอดพน้อ านาขชัว่จป็นฤทธ์ิ
อ านาขอองพระจขา้โดยแท ้
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หญิงโลหิตตกหายโรค 

ลูกา บทที ่8 

การกระท าใหลู้กสาวอองญายโรฟ้ืนขากตายผกูพนัรวมอยูก่บัจร่ืองน้ี ดูประหน่ึงวา่จร่ือง
อิทธิฤทธ์ิมหศัขรรยท์ั้งสองประการน้ี จป็นจร่ืองท่ีส าแดงใหจ้ห็นฤทธ์ิจดชอองพระจขา้ จม่ือไม่มีอะไรจลย
นอกขากความตายและหลกัอีกประการหน่ึงก็คือ อ านาขแห่งความจช่ือไดรั้บฤทธ์ิจดชขากพระจขา้ 

ทั้งสองประการน้ีประสานกนัและจก่ียวโยง ใหจ้ราจห็นฤทธ์ิจดชอองพระจขา้วา่ มีอยูม่ากมายอยา่ง
สมบูรณ์ “พระจขา้ทรงกระท าไดส้ารพดั” “ใครจช่ือก็ท าไดทุ้กส่ิง”  

ลกัษณะอองโรคน้ีหมดหวงั นายแพทยท์ั้งหลายท าการจยยีวยารักษา ขนหมดความสามารถแลว้ 
โรคก็มิไดบ้รรจทาลง 

ความศรัทธาและการหายโรคจป็นไปทีละอั้นประการแรก หญิงคนนั้นจช่ือวา่อยา่งไร ๆ จสียโรค
อองนางตอ้งหายไปแน่ ๆ ประการท่ีสอง นางขึงจอา้ไปจอามือแตะตอ้งชายจส้ืออองพระองค ์ ความจช่ือ
จป็นส่ือท่ีมีชีวิตติดต่อกบัองคพ์ระผูไ้ถ่บาปผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

ประการท่ีสาม จม่ือหญิงน้ีแตะตอ้งจส้ืออองพระองค ์ จลือดอองนางก็หยดุไหล นางรู้ตวัวา่นาง
หายโรคนางจช่ือก่อน แลว้นางขึงรู้สึกตวัวา่หายโรค 

แต่พระพรอองนาง ๆ ขะปกปิดไวไ้ม่ได ้  นางขะตอ้งบอกจล่าจป็นพยานใหค้นอ่ืนทราบวา่ นาง
หายโรคแลว้ การท่ีนางจป็นพยานจช่นนั้นไดท้  าใหน้างไดรั้บประโยชน์มาก พระจยซูตรัสวา่ “ลูกจอ๋ย 
ความจช่ืออองจขา้ไดก้ระท าใหต้วัจขา้หายโรคแลว้ ขงไปจป็นสุอจถิด” หญิงคนนั้นไดรั้บความช่ืนใข และ
หายโรคและกลบัไปอยา่งมีความสุอ 
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การรักษาชายตาบอดสองคน 

มทัธิว บทที ่9 

จร่ืองสั้นจร่ืองน้ีจป็นตวัอยา่งใหจ้ราจห็นหลกัส าคญัหลายประการการอธิษฐานอยา่งจดียวจท่านั้นไม่
ท าใหค้นหายโรคได ้คนตาบอดสองคนน้ีไดติ้ดตามพระจยซูมาขากบา้นอองญายไร สองคนน้ีตะโกนร้อง
วา่ “ออไดจ้อ็นดูอา้พจขา้จถิด” และการตะโกนร้องจช่นนั้นก็ไม่ไดรั้บค าตอบอะไรจลย บางคนบอกวา่ 
“อา้พจขา้ไดอ้ธิษฐานใหพ้ระรักษาโรคอองอา้พจขา้ถึงส่ีสิบปีก็ไม่ดีอ้ึน” นัน่ไม่ตอ้งสงสัย ถา้ท่านได้
อธิษฐานดว้ยความจช่ือขริง ๆ แลว้ท่านขะไม่ตอ้งใชจ้วลาอธิษฐานนานจช่นนั้นจลย  

การท่ีจราจพียงแต่จอา้มาจฝ้าพระจยซูจท่านั้น ไม่ไดรั้กษาโรคอองจราใหห้าย 
จหตุผลประการสุดทา้ยไดน้ ามาจสนอในท่ีน้ี ความพยายามใด ๆ ก็ตาม ไม่จกิดผลขนกวา่จราจช่ือ

วา่พระองคท์รงกระท าส่ิงท่ีจราออนั้น “จขา้จช่ือหรือ?” พระจยซูตรัสถาม คร้ันแลว้พระจยซูขึงถูกตอ้งคนตา
บอดแลว้ตรัสวา่ “ใหจ้ป็นตามความจช่ืออองจขา้จถิด” 

ออ้น้ีแหละจป็นจคล็ดลบั กุญแขกลมีสปริง ไม่ใช่โดยการอธิษฐานคร ่ าครวญ ไม่ใช่การท่ีตอ้งใช้
จร่ียวแรงท างานมากมาย แต่จป็นอองง่ายอยา่งน้ีคือ “ใหจ้ป็นตามความจช่ืออองจขา้จถิด” 
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หญิงชาติคานาอนั 

มทัธิว บทที ่15 

น่ีจป็นตวัอยา่งอีกจร่ืองหน่ึงซ่ึงส าแดงความจช่ืออองผูท่ี้ไม่มีโอกาสรู้ขกัพระคมัภีร์ หรือพระ
สัญญาอองพระจขา้ นางจป็นคนต่างดา้วท่ีมาอาศยัประจทศยดูาอยู ่ และจป็นจช้ือชาติท่ีชาวยดูาจหยยีดหยาม
และดูจหมือนทุกส่ิงไดต่้อตา้นนาง 

จม่ือนางมาจฝ้าพระจยซูและทูลออความช่วยจหลือก็ดูจหมือนวา่พระจยซูขะไม่ช่วยจหลือนางจลย 
นางมาร้องครวญครางออความช่วยจหลือ แต่พระจยซูทรงจพิกจฉยและไม่ตรัสอะไรขนค าจดียว พวกสาวก
ก็ชกัขะร าคาญและอยากขะไล่ใหน้างออกไปจสีย แต่ถึงขะถูกจหยยีดหยามถึงปานนั้น ความจช่ืออองนางก็
ดูจหมือนยิง่ทวมีากอ้ึน และในท่ีสุดนางก็ใชค้วามจหยยีดหยามนั้นใหก้ลายจป็นพรอองนางขนได ้ ความ
ยุง่ยากท าลายความจช่ือท่ีแทข้ริงไม่ได ้

พระจยซูมีพระประสงคใ์นการปฏิจสธนางจช่นนั้นตลอดจวลาท่ีนางตอ้งด้ินรนพระจยซูทรงทราบ
และทรงรักนาง  และพระองคท์รงจห็นความไวว้างใขอองนางซ่ึงไม่ยอมรับการปฏิจสธ แต่พระองคท์รง
คอยขนกวา่นางขะส าแดงความจช่ือนั้นออกมาอยา่งจตม็ท่ี ดูจถอะพระองคจ์พียงแต่ทรงพิสูขน์ทดลองใข
จรา และทรงทราบวา่จราขะสู้ได ้ แลว้ในท่ีสุดผลส าจร็ขบั้นปลายอองจราจป็นจสมือนทองค าท่ีหลอม
บริสุทธ์ิออกขากจตา 

พระองคข์ะปฏิจสธอยา่งไรไดใ้นจม่ือหญิงคนนั้นลงทุนจช่ือและไวว้างใขพระจขา้ขนถึงอนาดนั้น 
ไม่ตอ้งสงสัยพระองคต์รัสวา่ “หญิงจอ๋ย ความจช่ืออองจขา้ก็มาก ใหจ้ป็นไปตามความปรารถนาอองจขา้” 
แลว้ลูกสาวอองนางก็หายโรคอยา่งอศัขรรย ์
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การรักษาโรคเด็กผสิีง 

มทัธิว17 

ทนัทีทนัใดหลงัขากท่ีพระจยซูทรงข าแลงพระกายแลว้ และทรงพาสาวกลงมาขากภูจอา ก็มาพบ
จด็กผสิีงผจีหล่าน้ีมีฤทธ์ิอ านาขจกินท่ีสาวกอองพระจยซูขะอบัมนัออกได ้ การท่ีพวกสาวกอบัผจีหล่าน้ีไม่
ส าจร็ข ก็จพราะพวกสาวกอาดความจช่ือ และยงัทีความทะจยอทะยานอยากจป็นใหญ่จป็นโต พระองคท์รง
ต าหนิความไม่จช่ืออองจอา แลว้ทรงจรียกตวัพอ่พร้อมทั้งจด็กคนนั้นมาหาพระองค ์ แลว้พระองคท์รงอบัผี
นั้นออกไป พระองคท์รงพระกรุณาช่วยรักษาบุตรอองจอา พระจยซูทรงขบัมืออองจด็กชายคนนั้น และ
พยงุจด็กอ้ึนแลว้จด็กคนนั้นหายจป็นปกติ ผร้ีายก็ออกขากจด็กไม่มารบกวนจด็กอีกตลอดไปจป็นนิข 
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คนตาบอดทีเ่บธซายะดา 

มาระโก บทที ่8 

ส่ิงแรกท่ีพระจยซูทรงกระท าแก่ชายคนน้ีคือ ขูงมือจอาออกไปนอกจมืองแยกตวัคนตาบอดขากฝงู
คนใหโ้อกาสท่ีจอาขะใชค้วามคิด และสอนใหจ้อาจดินดว้ยการขบัมือไปพร้อม ๆ กบัพระองค ์ดงันั้นพระ
จยซูทรงน าจราออกมาขากประชาชน และหดัใหอ้ยูก่บัพระองคต์ามล าพงั 

พระจยซูทรงจร่ิมงานบ าบดัโรคดว้ย การวางพระหตัถบ์นตาอองจอาทั้งสอง ผลท่ีไดรั้บคือตาหาย
มืดมวัแต่ยงัฟาง ๆ จห็นคนจหมือนตน้ไมจ้ดินไปจดินมา บางคร้ังพระองคท์รงสอนวา่การหายโรคอองจรา
ขะจป็นไปตามอั้น ๆ คร้ังท่ีสองจอาก็จห็นทุกส่ิงทุกอยา่ง อยา่งแข่มใสชดัจขน การจพง่ดูพระจยซูไดท้  าใหต้า
มืดมวัอองจอาหายปกติ 
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ชายตาบอดทีก่รุงเยรูซาเลม็ 

ยอห์น บทที ่9 

ปัญหาจร่ืองความบาปจก่ียวออ้งกบัความจขบ็ป่วยจราก็ไดจ้ห็นอยา่งชดัจขนแลว้ แต่พระจยซูคริสต์
ทรงสอนสาวกอองพระองคว์า่ มีบางรายท่ีไดรั้บความจข็บป่วยท่ีไม่จก่ียวออ้งกบัความผดิบาปจลย แต่
จหตุการณ์ท่ีจกิดอ้ึนจช่นนั้นก็จพื่อจปิดโอกาสใหพ้ระจขา้ไดรั้บพระจกียรติ คือมนุษยข์ะไดจ้ห็นความรักและ
อ านาขอองพระจขา้ในการรักษาใหห้าย 

ในการรักษาโรคตาบอดอองชายคนน้ี พระจยซูจขา้ทรงใชจ้คร่ืองหมายชนิดง่าย ๆ พระจยซูทรง
จขิมตาอองจอาดว้ยน ้าลายกบัโคลนป้ายท่ีจปลือกตาอองจอา คงไม่มีใครรับรองจลยวา่ โคลนกบัน ้าลายนั้น
ขะกลายจป็นโอสถวจิศษ รักษาตาบอดชนิดท่ีบอดมาแต่ก าจนิดไดจ้ลย แต่ท่ีพระจยซูทรงท าจช่นนั้น ก็จพื่อ
ขะใหจ้อารู้สึกตวัวา่พระจยซูไดท้รงแตะตอ้งตวัอองจอา คร้ันแลว้พระจยซูทรงใชใ้หจ้อาไปลา้งตาท่ี 
สระซีโลอาม จม่ือจอาลา้งตาจสร็ข จอากลบัมาก็จห็นได ้

สระน้ีจป็นแบบอยา่งอองพระคริสตแ์ละพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซีโลอาม แปลวา่ “ใชไ้ป” น ้าจล็ง
ถึงองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงถูกส่งออกมาท าการร่วมกบัพระบิดาและพระบุตร 

ค าพยานยนืยนัอองชายผูน้ี้จป็นจกียรติยศแก่พระจขา้อยา่งสูงสุด จน่ืองดว้ยค าพยานอองจอา จอาถูก
อบัไล่ออกขากธรรมศาลา ภายหลงัพระจยซูทรงปรากฏตวัแก่จอา และพระจยซูทรงส าแดงใหจ้ห็นพระ
ลกัษณะและพระสง่าราศีอองพระองค ์ และในท่ีสุดชายคนนั้นไดก้ลายจป็นสาวกท่ีซ่ือสัตยต่์อองคพ์ระ
จยซูคริสตต์ลอดไป 
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บาระธีมายและเพือ่นตาบอดของเขา 

ลูกา บทที ่18 

การร้องจรียกอองบาระธีมายซ่ึงตะโกนออกมาดงั ๆ วา่ “ท่านจยซูบุตรดาวดิจขา้อา้” นั้นมี
ความหมายลึกซ้ึง พระจยซูทรงอา้งสิทธิต่อพระราชบงัลงักอ์องพระองค ์ และต าแหน่งอองพระจยซูก็คือ 
“ราชโอรสอองดาวิด” ก็น่าประหลาดใขอยูไ่ม่นอ้ย ท่ีชนชาติจดียวกนักบัพระองคม์องไม่จห็นความขริง
นั้น และชายแก่ตาบอดผูน่้าสงสารคนน้ีจป็นคนแรกท่ีจอา้ใขค าพยากรณ์นั้น ดงันั้นคนท่ีฉลาดก็ยงัตาบอด
ต่อความขริง และคนตาบอดกลบัจห็นความขริงไดช้ดัจขน 

จราจห็นความศรัทธาอองชายคนน้ี หนกัแน่นไม่ยอมทอ้ถอย จอาตะโกนร้องออกมาดงั ๆ และยิง่
ใครมาหา้มปราม จอากลบัร้องดงัมากอ้ึน ชายคนน้ีทูลออร้องอยา่งจดียว และความศรัทธาท่ีจอามีอยูพ่อขะ
รวบรวมไดด้งัน้ีคือ “พระองคจ์ขา้อา้ โปรดใหอ้า้พจขา้จห็นได”้ ความจช่ือขะไม่แอง็แรง ถา้ปราศขากความ
ปรารถนา ค าอธิษฐานชนิดจฉ่ือยชาไม่มีอ านาขพอท่ีขะอ้ึนไปถึงพระจขา้ 

การบ าบดัโรคตาบอดอองจอาส าจร็ขอยา่งง่ายดายและน่าสรรจสริญพระจขา้ ชายท่ีตาหายบอดก็
มองดูทิวทศัน์และประชาชนรอบ ๆ จอา และจอาหนัหนา้มองตรงองคพ์ระจยซูคริสต ์ แลว้จอาก็กระโดด
โลดจตน้ ส่งจสียงสรรจสริญพระจขา้ ติดตามพระจยซูไป 
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ชายง่อยทีป่ระตูงาม 

กจิการ บทที ่3 

น่ีคือการอศัขรรยแ์รกอองพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีบนัทึกไว ้ และไดจ้กิดอ้ึนหลงัขากท่ีพระจยซู
จสด็ขคืนสู่สวรรคแ์ลว้ ส าแดงใหจ้ห็นชดัจขนวา่ พระนามอองพระจยซูจท่านั้นจป็นพลงัฤทธ์ิซ่ึงจป็นแหล่ง
ผลิตแหล่งจดียวจท่านั้น และการท่ีสามารถท าการอศัขรรยไ์ดน้ั้นมิไดม้าขากอ านาขหรือความสามารถออง
มนุษย ์

อคัรสาวกใชพ้ระนามอององคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นค าแรก แก่คนท่ีพิการและหมดจร่ียวแรง และ
จม่ือประชาชนพากนัมามุงดู และคณะผูป้กครองไดจ้อา้มาไต่สวนทวนพยาน อคัรสาวกก็จสนอพระนาม
อองพระจยซูผูถู้กปลงประชนมใ์หค้นจหล่านั้นฟัง พระจยซูมิไดป้ระทบัอยูใ่นโลกอณะนั้น แต่พระจยซู
ทรงกระท างานอองพระองคโ์ดยผูรั้บใชอ้องพระองค ์ และโดยพระนามอองพระองค ์ แต่การรักษาโรค
จป็นแต่จพียงจคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกบัการจผยแพร่พระกิตติคุณการท่ีชายง่อยหายโรคจป็นพยานยนืยนัพระ
กิตติคุณท่ีใคร ๆ ปฏิจสธไม่ได ้
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อายเนอาแห่งเมอืงลดุา 

กจิการ บทที ่9 

การอิทธิฤทธ์ิคร้ังน้ีจปโตรจป็นผูก้ระท า มีลกัษณะอยา่งจดียวกนักบัจร่ืองท่ีแลว้ ประการแรก 
จปโตรไดรั้บรองวา่ จป็นโดยฤทธ์ิอ านาขอองพระจยซูโดยพดูวา่ “อายจนอาจอ๋ย พระจยซูคริสตท์รงโปรด
ใหห้ายโรคได”้ จปโตรไม่ไดอ้า้งตนจองจลย 

การอศัขรรยจ์ช่นน้ีจป็นผลน าคนใหม้าถึงพระจขา้ผลท่ีแทข้ริงแห่งพระอ านาขอองพระจขา้ในการ
ประการศอ่าวประจสริฐก็คือ มีคนกลบัใขมาหาพระจขา้ และศาสดาพยากรณ์โยจอลไดบ้อกใหจ้ราทราบวา่ 
โดยจคร่ืองหมายและการมหศัขรรยจ์ช่นน้ีมนุษยโ์ลกขะไดรั้บพระพร และขะจป็นการปลุกใหม้นุษยต่ื์น
อ้ึนก่อนท่ีพระจยซูคริสตข์ะจสด็ขมาจป็นคร้ังท่ีสอง 
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คนง่อยทีเ่มอืงลศุตรา 

กจิการ บทที ่14 

การอศัขรรยน้ี์สอนจร่ืองการบ าบดัโรคอยา่งชดัจขนจปาโลกไดจ้ทศนาสั่งสอนจร่ือง “อ่าว
ประจสริฐ” และคงไดบ้อกให้ท่ีประชุมฟังจร่ืองการ บ าบดัโรคและการไถ่บาปอองพระจยซู 

อณะท่ีจปาโลยงัจทศนาอยู ่ จปาโลมองจห็นแสงสวา่งแห่งความจช่ือท่ีใบหนา้อองผูฟั้งคนหน่ึง ซ่ึง
หมดหวงัและช่วยตวัจองไม่ได ้

แทท่ี้ขริงจปาโลคงแลจห็นวา่ชายคนน้ี “มีความจช่ือพอขะหายโรคได”้ จป็นการไร้ผลท่ีขะพยายาม
บงัคบัใหค้นรับจช่ือพระจยซู ถา้จอายงัไม่ตอ้งการท่ีขะท าจช่นนั้น การท่ีชายคนน้ีหายโรคไม่ใช่จพราะความ
จช่ืออองจปาโล แต่จป็นจพราะความจช่ืออองชายคนนั้นจอง 

ชายคนนั้นขะตอ้งไดรั้บการช่วยจหลือ ใหแ้สดงความจช่ืออองตนออกมา 
“ขงลุกอ้ึนยนืใหต้รง” จปาโลร้องออกมา การกระท าจช่นน้ีขะตอ้งกระท าโดยกลา้หาญ และชาย

คนนั้นก็ท าตามท่ีจปาโลสั่ง และมิใช่แต่ยนือ้ึนจท่านั้น แต่จอากระโดดโลดจตน้แสดงความยนิดีแลว้จดินไป 
โดยความจช่ืออองจอาจอง จอาขึงหายโรค 

พระจขา้ทรงไดรั้บการสรรจสริญ และจปาโลไดถ้วายพระจกียรติ 
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ประสบการณ์ของเปาโล 

กจิการ บทที ่14; 2 โครินธ์ บทที ่1 และ บทที ่4 

ต่อมาอีกไม่นานนกั จปาโลตอ้งพิสูขน์ความจช่ืออองตนจองประชาชนท่ีต่ืนจตน้และอยากขะ
จคารพบูชาจปาโลจป็นพระจขา้ ตอนหลงัก็พากนัจกลียดชงัและจอาหินอวา้ง และชาวยดูาผูก้ระหายจลือด พา
กนัลากร่างกายบอบช ้าอองจปาโลไปทิ้งไว ้ นอกจมืองใคร ๆ นึกวา่จปาโลตายแลว้ “แต่จม่ือจหล่าสาวก
ก าลงัยนืลอ้มรอบท่านอยู ่ ท่านก็ลุกอ้ึนจอา้ไปในจมือง คร้ันรุ่งอ้ึนขึงไปยงัจมืองจดระจบ” และจปาโลไดท้ า
การจทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณท่ีนัน่ จปาโลไดท้  างานอองตนไปจงียบ ๆ โดยใชแ้รงท่ีพระจขา้ทรง
ประทานให้ 

ในขดหมายท่ีส่งไปคริสตขกัรโครินธ์ ฉบบัท่ีสองบทท่ีส่ี จปาโลกล่าวถึงจคล็ดลบัแห่งจร่ียวแรงท่ี
มีอยูน่ั้น ใหจ้ราทราบดงัน้ี “พวกจราท่ีมีชีวิตอยูน่ั้นตอ้งมอบไวแ้ก่ความตายจสมอจพราะจห็นแก่พระจยซู” 
(2 โครินธ์ 4:11) นัน่จป็นจหตุการณ์ซ่ึงจกิดอ้ึนท่ีจมืองลุศตรา “จพื่อชีวติอองพระจยซูขะไดป้รากฏในจน้ือ
หนงัอองจราซ่ึงตอ้งตายนั้น” นัน่แหละจป็นจคล็ดลบัอองจร่ียวแรงท่ีจปาโลไดรั้บใหม่ จม่ือถูกหินอวา้งท่ี
จมืองลุศตรา 

บทจดียวกนัจปาโลพดูต่อไปวา่ “จหตุฉะนั้นจราขึงไม่ยอ่ทอ้ ถึงแมว้า่กายภายนอกอองจราก าลงั
ทรุดโทรมไป ใขภายในนั้นก็ยงัข  าจริญอ้ึนใหม่ทุก ๆ วนั” 

พระจยซูคริสตท์รงช่วยสาวกใหห้ลุดพน้ความตายและทรงช่วยจปาโลจช่นนั้นจร่ือย ๆ และจปาโล
จช่ือจหลือจกินวา่พระจยซูขะทรงน าไปขนสุดปลายทาง จปาโลจพียงแต่พดูออบใขชาวโครินธ์ท่ีอธิษฐาน
จผือ่ ซ่ึงจป็นการช่วยจหลือและหนุนน ้าใขจปาโลมาก และจป็นการท าใหมี้โอกาสออบพระคุณพระจขา้
กวา้งอวางยิง่อ้ึนจพื่อจป็นการถวายพระจกียรติแก่พระจขา้จพราะพระคุณอองพระองค์ 
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ประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์ 

มทัธิว บทที ่4 

พระจยซูทรงประทานบทจรียนอองชีวิตใหแ้ก่จราอณะท่ีพระองคย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี คือพระ
จยซูมิไดท้รงรับก าลงัและการหนุนใขขากพลงัธรรมชาติแต่ทรงรับขากพระจขา้ น่ีคือความมุ่งหมายออง
การท่ีพระจยซูทรงถูกทดลองในป่า จวลานั้นพระกายอองพระจยซูทรงอ่อนจพลียมาก จน่ืองขากอดพระ
กระยาหารมาหลายวนั มารผูม้าผขญถวายค าแนะน าวา่ พระจยซูควรจสวยพระกระยาหาร โดยท ากอ้นหิน
ใหก้ลายจป็นอาหาร ทั้งน้ีจพื่อขะประทงัพระกายใหมี้จร่ียวแรงไม่หิวโหยต่อไป 

แต่พระจยซูตรัสตอบมารดว้ยจหตุผล และทั้ง ๆ ท่ีพระกายทรงอดพระกระยาหารอ่อนจพลีย
จช่นนั้น พระจยซูก็ทรงแสดงใหจ้ห็นวา่ชีวติอองมนุษยด์ ารงอยูไ่ดแ้มว้า่ปราศขากอาหารทางกาย โดยอาศยั
พระวขนะอองพระจขา้ และพระจยซูทรงใชต้วัอยา่งขากพลไพร่อองพระจขา้สมยัโบราณ ซ่ึงพระองคท์รง
พยายามสั่งสอนบทจรียนชีวติชนิดจดียวกนัน้ีคือ “มนุษยข์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงจดียวหาไดไ้ม่ แต่ดว้ย
บรรดาโอวาทซ่ึงออกมาขากพระโอษฐอ์องพระจขา้” ดงันั้นจร่ืองน้ีมิใช่จพียงแต่จกิดอ้ึนแก่องคพ์ระจยซู
คริสตซ่ึ์งทรงจป็นประขกัษพ์ยานพิจศษวา่ ไดรั้บพลงัขากพระจขา้จท่านั้นไม่ แต่จร่ืองน้ีมีไวส้ าหรับจราซ่ึง
จป็นมนุษยรุ่์นหลงัวา่ จราข าจป็นตอ้งรับอาหารทางขิตวิญญาณจท่า ๆ กบัอาหารทางร่างกายจหมือนกนั น่ี
แหละจป็นบทจรียนท่ีพระจยซูทรงพระประสงคข์ะสอนในธรรมศาลาท่ีจมืองกปัจรนาอูมวา่ดงัน้ี “พระบิดา
ผูท้รงพระชนมไ์ดท้รงใชจ้รามา และจรามีชีวติจพราะพระบิดานั้นฉนัใด ผูท่ี้ไดกิ้นจราผูน้ั้นขะมีชีวติจพราะ
จราฉนันั้น” 

ดงันั้นองคพ์ระจยซูจขา้ทรงปฏิจสธไม่ยอมรับอาหารขากมาร และพระจยซูทรงชยัชนะมารทาง
พระกายจพื่อจรา และต่อมามารไดจ้อา้ผขญกบัพระจยซูทางขิตวญิญาณ และการผขญทั้งสองคร้ังน้ีพระจยซู
ก็ชยัชนะอยา่งงาม จม่ือจป็นจช่นน้ีพระจยซูจป็นผูน้ าและจป็นผูส่้งจสริมความจช่ืออองจราให้ส าจร็ข 

“คร้ันจรามีพยานหมู่ใหญ่อยา่งนั้นอยูร่อบอา้ง ใหจ้ราทิ้งอองหนกัทุกๆ ส่ิงท่ีอดัออ้งอยู ่ และการ
ผดิท่ีจรามกัง่ายกระท า และการวิง่แอ่งกนัท่ีก าหนดไวส้ าหรับจรานั้นให้จราวิง่ดว้ยความจพียรพยายาม 
หมายจอาพระจยซูจป็นผูน้ า และจป็นผูส่้งจสริมความจช่ืออองจราใหส้ าจร็ข” 

“การทุกอย่างทีม่ิได้ประพฤติตามหลกัแห่งความเช่ือกบ็าปทั้งส้ิน” 
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บทที ่5 ประจักษ์พยานของผู้แต่ง 

จร่ืองทั้งหมดซ่ึงอา้พจขา้รู้ขกัจก่ียวกบัการบ าบดัโรคดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ก็ดี และจร่ืองราว
ท่ีอา้พจขา้ไดจ้อียนในบทท่ีแลว้มาก็ดี ลว้นแต่จป็นจร่ืองท่ีพระจขา้ทรงสอนแก่อา้พจขา้โดยตรงจป็นส่วนตวั 
และอา้พจขา้ไม่ไดรั้บอนุญาตอ่านหนงัสืออ่ืนใดจก่ียวกบัจร่ืองน้ี นอกขากอ่านพระวขนะอองพระจขา้
โดยตรงจท่านั้น อา้พจขา้อ่านอยูน่านขนอา้พจขา้จกิดความแน่ใขโดยไวว้างใขในพระจขา้ และไดรั้บ
บทจรียนต่าง ๆ ขากองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้โดยตรง ซ่ึงไดบ้นัทึกความรู้ท่ีไดรั้บขากพระจขา้และไดจ้อียนจป็น
หนงัสือจล่มน้ี 

จป็นจวลามากกวา่ยีสิ่บปี ร่างกายอองอา้พจขา้ตอ้งทนทุกอท์รมานอยูก่บัความจขบ็ป่วยนานาชนิด
และร่างกายหมดความสามารถหลายอยา่ง จม่ืออา้พจขา้อายไุดสิ้บส่ีปีอา้พจขา้ตอ้งจรียน และท างาน
จก่ียวกบัสมองอยา่งหนกัจกินตวั อา้พจขา้ลม้จขบ็จป็นโรคจส้นประสาทอยา่งหมดหวงั ซ่ึงอณะนั้นอา้พจขา้
ก าลงัจตรียมตวัขะจอา้มหาวทิยาลยั จป็นจวลาหลายจดือนท่ีนายแพทยป์ระข าตวัอองอา้พจขา้หา้มจด็ดอาดมิ
ใหอ่้านหนงัสือจลย ในอณะนั้นอา้พจขา้ใกลข้ะถึงความตายอยูแ่ลว้ และในท่ีสุดตรงริมทางมรณะนั้นจอง 
อา้พจขา้ไดย้อมถวายตวัอองอา้พจขา้กบัองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ 

หลงัขากท่ีอา้พจขา้จรียนขบหลกัสูตรอองมหาวทิยาลยัแลว้ อา้พจขา้ไดรั้บต าแหน่งจป็นศิษยาภิ
บาลอองคริสตขกัรใหญ่แห่งหน่ึงจม่ืออายไุด ้ 21 ปี อา้พจขา้จป็นศิษยาภิบาลหนุ่มท่ีน่าภูมิใขมาก ฉะนั้นขึง
มุ่งหนา้ท างานอยา่งถวายชีวติทีจดียว ในไม่ชา้อา้พจขา้ก็จป็นโรคหวัใข และตอ้งใชจ้วลาพกัผอ่นจป็นจดือน 
ๆ และรู้สึกวา่คราวน้ีดูจหมือนขะใกลต้ายอีกแลว้ แต่ในท่ีสุดอา้พจขา้ก็ยงัไม่ตาย และค่อย ๆ ทุกจลา มี
ก าลงัอ้ึนใหม่อีกวาระหน่ึง อา้พจขา้สามารถท างานต่อมาไดอี้กหลายปีโดยตอ้งระวงัรักษาตวั อา้พจขา้ตอ้ง
พกอวดแอมโมจนียติดตวัจสมอจป็นจวลาหลายปี ถา้อา้พจขา้ไม่ไดแ้อมโมจนียติดตวัวนัใด รู้สึกวา่
จส้นประสาทมนัขะกระตุกอ้ึนมาทนัที คร้ังแลว้คร้ังจล่าท่ีอา้พจขา้ตอ้งจป็นลมมืดหนา้ ในอณะท่ีปีนบนัได
สูง ๆ จพียงจล็กนอ้ยอา้พจขา้รู้สึกวา่ปวดร้าวและวงิจวยีนหนา้มืดขริง ๆ บางคร้ังรู้สึกวา่อึดอดัขนหายใขไม่
ออก แต่พอไดด้มแอมโมจนียท่ีติดตวัไปก็ค่อยโล่งอกสักหน่อย อา้พจขา้ยงัข  าไดว้า่ คร้ังหน่ึงอณะท่ีไต่อ้ึน
ยอดภูจอาริคไฮในประจทศสวิตจซอร์แลนด์โดยทางรถไฟ และอีกคร้ังหน่ึงท่ีพยายามปีนบนัไดหอระฆงั
สูงแห่งหน่ึงในจมืองฟลอจรนซ์ ประจทศอิตาลี อาการอองโรคก็จขบ็ปวดก าจริบอ้ึนอยา่งจคยขนหายใขไม่
ออก อา้พจขา้ตกลงใขวา่ขะไม่บงัอาขจดินทางผขญภยัจช่นน้ีอีกจลย พระจขา้ทรงทราบวา่มีหลายร้อยคร้ัง
จม่ืออา้พจขา้จร่ิมท างานใหม่ ๆ อณะท่ีอา้พจขา้ก าลงัจทศนาอยูบ่นธรรมาสน์ก็ดี หรืออณะท่ียนืท าพิธีฝังศพ 
อา้พจขา้จกือบ ๆ ขะลม้ลงบนธรรมาสน์ตั้งหลายคร้ัง หรือจกือบ ๆ ขะหล่นลงไปในหลุดฝังศพ อณะท่ียนื
ท าพิธีอยูป่ากหลุดท่ียงัไม่ไดก้ลบดิน 
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ไม่ก่ีปีต่อมาอา้พจขา้ลม้จขบ็อีกสองคร้ัง ดว้ยโรคจดิมก าจริบ และตอ้งลม้จขบ็คราวละนาน ๆ และ
ทุก ๆคร้ังท่ีจขบ็ป่วยก็ดูจหมือนวา่ ชีวติจกือบ ๆ ขะถูกจด็ดออกขากร่าง 

อา้พจขา้ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคจร่ืองโรคอองอา้พจขา้อณะท่ีท างานจกือบตลอดจวลา และมีชมจชย
จสมอ ๆ วา่ จป็นคนท างานหนกัและจอาขริงจอาขงักบัธุรกิขขนส าจร็ขผล แต่หลายคนคิดวา่ร่างกายออง
อา้พจขา้น้ีช่าง “จปราะ” และอ่อนแอจสียจหลือจกิน แลว้อา้พจขา้ก็ จร่ิมจบ่ือท่ีขะฟังค าพดูท่ีแสดงความจห็น
อกจห็นใข หลายคร้ัง อา้พจขา้ทอดทิ้งการออกจยีย่มจยยีนคริสตส์มาชิกและคนท่ีใขดีจห็นอกจห็นใขอา้พจขา้
จหล่าน้ีแหละท่ีแกต้วัแทนอา้พจขา้  จพราะจอาถือวา่อา้พจขา้จป็นคน “ไม่สู้ขะแอง็แรงนกั” คร้ันมาถึงวาระท่ี
อา้พจขา้มองดูองคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นผูบ้  าบดัโรคอองอา้พจขา้ อา้พจขา้ทูลออต่อ พระจขา้ใหรั้กษาโรคออง
อา้พจขา้ใหห้ายอาดสักทีจถอะ จพื่อคริสตส์มาชิกอองอา้พจขา้ขะไม่ตอ้งมาคอยประคบัประคองจห็นอกจห็น
ใขอา้พจขา้อีกต่อไปแต่อา้พจขา้ควรขะไดรั้บการพิทกัษรั์กษาและทะนุบ ารุงขากพระจขา้จพื่อมีพลงัแรง
ท างานต่อไป 

อา้พจขา้คิดวา่พระจขา้ทรง ตอบค าอธิษฐานอองอา้พจขา้ในออ้น้ี จพราะบรรดาคริสตส์มาชิกได้
จกิดความสนจท่ห์จม่ือจห็นอา้พจขา้มีแรงท างานไดอี้กอยา่งประหลาด ทั้งน้ีตอ้งจป็นจพราะพระจขา้ทรง
อนุญาตใหท้ างานในพระนามอองพระองคน์ัน่จอง 

ตามปกติจม่ืออา้พจขา้จทศนาในวนัอาทิตยข์บแลว้พิษอองโรคท่ีก าจริบอ้ึนนั้นกวา่ขะทุจลาจป็น
ปกติตอ้งคอยขนถึงวนัพุธ และวนัพฤหสับดีขึงมีโอกาสจตรียมออ้จทศนาส าหรับสัปดาห์ต่อไป 
ออบพระคุณพระจขา้ในระยะสามปีแรกหลงัขากท่ีพระจขา้ทรงรักษาโรคอองอา้พจขา้ให้หายแลว้ อา้พจขา้
สามารถจทศนาไดม้ากกวา่หน่ึงพนัคร้ัง และบางคร้ังสามารถจทศนาไดก้วา่ยีสิ่บคร้ังในหน่ึงสัปดาห์ และ
ข าไดว้า่ไม่มีขนคร้ังจด่ียวท่ีรู้สึกวา่หมดแรง 

ก่อนท่ีอา้พระจขา้ขะรับจอาองค ์ พระจยซูคริสตจ์ป็นพระผูบ้  าบดัโรคอองอา้พจขา้ ประมาณไม่ก่ี
จดือนนายแพทยผ์ูมี้ช่ือจสียงคนหน่ึงแห่งกรุงนิวยอร์คไดค้าดคั้นและพดูกบัอา้พจขา้วา่ อา้พจขา้ยงัมีแรง
จหลืออยูส่ าหรับท างานอีกไม่ก่ีจดือน จอาสั่งใหอ้า้พจขา้พกัผอ่นทนัทีจพื่อขะประทงัชีวติ ในฤดูร้อนปีต่อมา
อา้พจขา้จดินทางไปพกัผอ่น ณ ท่ีแห่งหน่ึง ใกลก้บับริจวณซ่ึงพวกอินจดียแดงตั้งภูมิล าจนาอยู ่ วนันั้นจป็น
จวลาบ่ายวนัอาทิตย ์อา้พจขา้ไดย้นิจสียงจพลงอองคริสจตียนร้องกนัอยา่งร่ืนจริง มีความวา่ 

“พระจยซูอองฉนัจป็นพระจขา้จหนือพระอ่ืนทั้งปวง ไม่มีมนุษยใ์ดท างานไดจ้หมือนพระองค”์ 
คนพวกนั้นร้องจพลงย  ้าแลว้ย  ้าอีก บา้งร้องจสียงต ่า บา้งร้องจสียงสูง ดูประหน่ึงวา่ขะท าใหจ้สียง

นั้นไดย้นิอ้ึนไปถึงสวรรค ์
จสียงจพลงท าใหอ้า้พจขา้จศร้าใข และทุกส่ิงในชีวติดูช่างมืดมนอนธการ ถอ้ยค าอองจพลงดู

จหมือนขะหล่นลงทบัอา้พจขา้จหมือนถูกจสน่ห์ อา้พจขา้รู้สึกติดอกติดใขมาก จสียงนั้นประหน่ึงจป็นจสียงท่ี



 62 

ดงัออกมาขากสวรรค ์ จสียงนั้นจอา้ยดึครองหวัใขอองอา้พจขา้อา้พจขา้ขึงรับองคพ์ระจยซูไวจ้ป็นพระจขา้
จหนือจขา้นายและจหนือพระอ่ืนทั้งปวง อา้พจขา้ไม่ทราบวา่การท่ีอา้พจขา้ท าจช่นนั้นมีความหมายวา่อะไร 
อา้พจขา้ยอมรับองคพ์ระจยซูทั้ง ๆ ท่ียงัมืดมนในหวัใขอยู ่ และอา้พจขา้ก็จดินออกมาพน้บริวจวณท่ีจอา
ประชุมนมสัการกนัอยา่งแบบง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย  และจป็นการประชุมแบบโบราณออง
ข าพวกอคัรสาวกสมยัโนน้ อา้พจขา้ข  าอะไรไม่ไดอี้ก แต่ก็น่าประหลาดใขแท ้ ๆ ส่ิงนั้นไดช่้วยชีวติออง
อา้พจขา้อยา่งมหศัขรรยต์ลอดกาล 

ต่อมาอีกไม่ก่ีสัปดาห์อา้พจขา้ไปตากอากาศท่ีชายทะจลแห่งหน่ึง พร้อมกบัครอบครัวอองอา้พจขา้ 
อา้พจขา้ตั้งใขขะไปรับลมอากาศสดช่ืนท่ีชายทะจล บา้นพกัอองอา้พจขา้ตั้งอยูติ่ดชายทะจลพอดี นาน ๆ สัก
คร้ังหน่ึงอา้พจขา้ขึงไปร่วมประชุมนมสัการพระจขา้ท่ีโบสถใ์นบริจวณบา้นพกั แต่อา้พจขา้มีส่วนช่วยใน
การงานอองพระจขา้ท่ีนัน่จสียงสองคร้ังจท่านั้น และจวลานั้นอา้พจขา้ก็ยงัไม่รู้สึกตวัจองจลยวา่ ไดรั้บการ
รักษาพยาบาลขากพระจขา้ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

แต่ในจวลาจดียวกนัอา้พจขา้สนใขในการใหพ้ระจขา้จป็นผูบ้  าบดัโรคมาหลายปีแลว้ หลายปีก่อน
หนา้น้ีอา้พจขา้จคยถวายตวัแก่พระจขา้ และจทิดพระองคใ์ห้จป็นความชอบธรรมอองอา้พจขา้ และในจวลา
นั้นอา้พจขา้ไดรั้บรู้และรู้สึกแปลกใขในจหตุการณ์ส าคญัอองสมาชิกคริสตขกัรอองอา้พจขา้คนหน่ึง คน ๆ 
น้ีก าลงัขะส้ินใขตายแลว้ นายแพทยก์็บอกวา่หมดหวงั มีผูบ้อกอา้พจขา้วา่ คนๆ นั้นไม่พดูและไม่กินไม่
ด่ืมมาหลายวนัแลว้ จอาจป็นโรคอมัพาตชนิดร้ายแรงมากและพิษอองโรคท าใหจ้ยื่อหุม้สมองอ่อนตวั และ
การท่ีผูน้ั้นหายโรคไดอ้ยา่งอศัขรรยน์ั้น หนงัสือพิมพก์ารแพทยพ์ากนัลงอ่าวครึกโครมวา่จป็นคนไอท่ี้
หายโรคไดอ้ยา่งแปลกประหลาดมหศัขรรย ์และจป็นท่ีสนจท่ห์ในวงการแพทย ์

มารดาอองผูป่้วยจป็นคริสจตียนจคร่งครัด และชายคนท่ีป่วยนั้นไดก้ลบัใขมาจช่ือพึ่งพระจยซู 
ตั้งแต่จด็ก ๆ แต่ต่อมาจอาจยน็ชาต่อจร่ืองพระจขา้ จอาจป็นนกัแสดงละคร และมารดาอองจอากลวัจหลือจกิน
วา่ลูกชายอองนางขะกลายจป็นคนแปลกหนา้ส าหรับพระจขา้ นางไดอ้อร้องใหอ้า้พจขา้อธิษฐานจผือ่ลูก
ชายอองจอา อา้พจขา้ไดอ้ธิษฐานตามท่ีรู้สึกวา่ควรอธิษฐานอยา่งไร อา้พจขา้ไม่ไดอ้ธิษฐานจพื่อใหพ้ระจขา้
บ าบดัความป่วยอองจอา แต่อธิษฐานออใหพ้ระจขา้ทรงช่วยใหจ้อาพน้บาป อา้พจขา้ลุกอ้ึนขากการคุกจอ่า
อธิษฐานและจตรียมตวัพร้อมท่ีขะลามาขากคนป่วย และไดถ้วายค าอธิษฐาน แลว้มอบไวสุ้ดแต่พระจขา้
ขะทรงขดัการ และจม่ือคริสตส์มาชิกบางคนมาจยีย่มชายคนป่วยคนนั้น อา้พจขา้ก็ใชจ้วลาแนะน ามารดา
อองผูป่้วยใหรู้้ขกัผูม้าจยีย่มดว้ย 

อณะท่ีอา้พจขา้กา้วจอา้ไปใกลค้นป่วยท่ีจตียงนอนตามปกติ ทนัใดนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ลืมตาอ้ึน
และจร่ิมพดูกบัอา้พจขา้ อา้พจขา้รู้สึกแปลกขริง ๆ และมารดาชราอองชายหนุ่มคนนั้นก็ยิง่จพิ่มความแปลก
ใขยิง่กวา่อา้พจขา้ จม่ืออา้พจขา้ถาม จอาก็ยนืยนัวา่จป็นจพราะจอาไดว้างใขพระจยซูขริง ๆ จม่ือจราทราบดงันั้น
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ท าใหทุ้กคนพากนัแปลกใข พร้อมกบัปลาบปล้ืมยนิดีอยา่งยิง่ ขากชัว่โมงนั้นมา ชายคนนั้นก็ทุจลาอ้ึน
จร่ือย ๆอยา่งรวดจร็วกบัปลิดโรคทิ้ง และจอามีชีวติต่อมาอีกหลายปี ต่อมาชายคนนั้นมาจยีย่มอา้พจขา้ และ
จอาบอกใหอ้า้พจขา้ทราบวา่ การท่ีจอาหายโรคไดอ้ยา่งมหศัขรรยน์ั้น ก็จพราะพระจขา้ทรงรักษาโรคออง
จอาแท ้ๆ จหตุการณ์ท่ีจกิดอ้ึนคร้ังนั้นประทบัรอยแห่งความจช่ือมัน่ในใขอองอา้พจขา้ตลอดกาล และต่อมา
ไม่ชา้ อา้พจขา้ก็ยอมรับให้องคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นผูบ้  าบดัโรคนานาชนิดอองอา้พจขา้ และตลอดจวลาชัว่
ระยะหน่ึง คือในระยะท่ีอา้พจขา้ไวว้างใขพระจยซูจขา้พระองคท์รงพิทกัษรั์กษาและบ าบดัโรคอองอา้พจขา้
ไดอ้ยา่งน่าอศัขรรย ์ แต่ต่อมาภายหลงั อา้พจขา้ยอมรับฟังค าแนะน าอองนายแพทยค์ริสจตียนผูจ้คร่งครัด
ศาสนาคนหน่ึงวา่ การท่ีหายโรคอ้ึนจช่นนั้นจป็นจพียงออ้สันนิษฐานอวดวา่ พระจขา้จป็นผูบ้  าบดัโรค 
อา้พจขา้ยอมจช่ือถือค าพดูอองนายแพทยค์นนั้น อา้พจขา้จลยทอดทิ้งการไวว้างใขพระจขา้จร่ืองการบ าบดั
โรคแต่พระองคจ์ดียวจสียทั้งส้ินชัว่ระยะหน่ึง 

ดงันั้นอา้พจขา้ขึงสะดุดและจดินตามพระจขา้อยา่งกะโผลกกะจผลกอยูห่ลายปี แต่จม่ืออา้พจขา้ได้
ยนิขากคนไอท่ี้พระจขา้ทรงรักษาใหห้ายโรค รายแลว้รายจล่าอา้พจขา้ไม่จคยกลา้สงสัยจลยวา่ นัน่ไม่จป็นฝี
พระหตัถอ์องพระจขา้ หรืออา้พจขา้ไม่ตั้งปัญหาถามจลยวา่ นัน่ไม่ใช่งานบ าบดัโรคท่ีพระจขา้ทรงกระท า 
ส าหรับอา้พจขา้จองจร่ืองความขริงแห่งการรักษาโรคนั้น ไม่มีฤทธ์ิท่ีขะช่วยอา้พจขา้ จพราะอา้พจขา้ไม่จคย
รู้สึกจลยวา่อา้พจขา้มีอ านาขจพื่อขะไวว้างใขพระจขา้ในกรณีท่ีข าจป็นขริง ๆ 

แต่จม่ือปีนั้นในฤดูร้อนคราวท่ีอา้พจขา้พดูถึงมาแลว้ อา้พจขา้ไดย้นิคนหลายคนกล่าวยนืยนัและ
รับรองวา่ พระจขา้ทรงรักษาโรคอองจอาให้หายขริง ๆ โดยท่ีจอาไวว้างใขพระด ารัสอองพระจยซูคริสต์
จท่านั้น จช่นจดียวกบัการรอดพน้บาปอองจอา จหตุการณ์คร้ังนั้นบงัคบัให้อา้พจขา้หนัหนา้จอา้ปรึกษากบั
พระคริสตธรรมคมัภีร์ อา้พจขา้ตดัสินใขวา่ขะตอ้งปลงใขจช่ืออยา่งหน่ึงอยา่งใดใหจ้ด็ดอาดลงไป อา้พจขา้
ดีใขจหลือจกินท่ีอา้พจขา้ไม่ไดห้ารือจร่ืองน้ีกบัมนุษยผ์ูใ้ด อา้พจขา้ไดจ้ฝ้าองคพ์ระจยซูคริสตท่ี์ฝ่าพระบาท
อองพระองคจ์งียบ ๆ ตามล าพงั พร้อมกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์จปิดอยูต่รงหนา้อา้พจขา้ และไม่ยอมให้
มนุษยผ์ูใ้ดมาอธิบายออ้ความใด ๆ แก่อา้พจขา้ จพราะอา้พจขา้รู้แน่วา่ จร่ืองน้ีจป็นจร่ืองอองพระจยซูโดยตรง 
และจป็นส่วนหน่ึงแห่งพระกิตติคุณอนัมีจกียรติอององคพ์ระจยซูคริสตซ่ึ์งไดม้อบไวใ้ห้จป็นทางรอดแก่
คนบาปท่ีก าลงัทนทุกอท์รมาณขะไดรั้บการหลุดพน้ พระจยซูไดท้รงลงทุนไถ่ความทุกอท์รมานออง
มนุษยโ์ลก ดว้ยพระโลหิตอองพระองคบ์นไมก้างจอน ถา้ใครจช่ือและตอ้นรับพระวขนะอองพระองค์
แลว้ ผูน้ั้นขะไดรั้บการบรรจทาทุกออ์อ้น้ีจป็นค าอธิบายท่ีจพียงพอแลว้ แต่อา้พจขา้ไม่อาขจช่ือออ้น้ีได ้ และ
ไม่สามารถรับออ้น้ีไวจ้ป็นสมบติัประข าตวัอองอา้พจขา้ได ้ จพราะอา้พจขา้รู้สึกวา่ อา้พจขา้ไม่กลา้ท่ีขะยดึ
ความขริงแห่งพระด ารัสอองพระจขา้ไวจ้พียงแค่ทฤษฎี หรืออา้พจขา้ไม่กลา้สอนคนอ่ืน ในจม่ืออา้พจขา้
ไม่ไดพ้ิสูขน์แลว้ดว้ยตนจองจสียก่อน ดงันั้นในวนัศุกร์วนัหน่ึงจวลาบ่ายประมาณสามโมง อา้พจขา้จดิน
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ปล่อยอารมณ์ไป ตามป่าสนคนจดียวตามล าพงัและอา้พจขา้ชูมืออ้ึนสู่สวรรค ์ และนึกถึงวนัท่ีพระจยซูขะ
จสด็ขมาคร้ังท่ีสอง และขะมาพิพากษาโลก อา้พจขา้ทูลแก่พระจขา้จสมือนหน่ึงวา่ อา้พจขา้ก าลงัจฝ้า
พระองคอ์ยูต่รงพระพกัตร์ในอณะนั้น แลว้อา้พจขา้ทูลจสนอออ้ปฎิญาณส าคญัตลอดกาล สามออ้คือ 

1. วนัหน่ึงอา้งหนา้ อา้พจขา้ขะจอา้จฝ้าพระองคใ์นวนัพิพากษาอองพระองค ์ อา้พจขา้ยินยอมรับ
ความขริงอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีวา่ จป็นส่วนหน่ึงแห่งพระวขนะอองพระองค ์ และจป็นส่วนหน่ึงแห่งพระกิตติ
คุณอองพระจยซูคริสต ์ และจป็นส่วนหน่ึงแห่งพระกิตติคุณอองพระจยซูคริสต ์ หากวา่พระจขา้ขะทรงช่วย
อา้พจขา้ อา้พจขา้ขะไม่จคยสงสัยจร่ืองการบ าบดัโรคขากพระองคอี์กจลยขนกระทัง่อา้พจขา้ขะจฝ้าพระองค์
ในวนัพิพากษานั้น 

2. อา้พจขา้ขะจฝ้าพระองคใ์นวนันั้นฉนัใด อา้พจขา้ออยอมรับองคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นผูบ้  าบดัโรค
แห่งร่างกายอองอา้พจขา้ฉนันั้น และส่ิงไรท่ีอา้พจขา้ข  าจป็นตอ้งมีส าหรับร่างกาย อา้พจขา้จช่ือวา่พระจยซูจขา้
ขะทรงขดัการโดยตลอด ขนกวา่อา้พจขา้ขะท างานอองอา้พจขา้ส าจร็ขแลว้ หากวา่พระองคจ์ขา้ขะทรงพระ
กรุณาช่วย อา้พจขา้ขะรับจอาพระองคจ์ป็นชีวติและจป็นพลงังานอองอา้พจขา้ตั้งแต่บดัน้ีจป็นตน้ไป อา้พจขา้
จช่ือวา่พระองคข์ะทรงโปรดพิทกัษรั์กษาอา้พจขา้ในทุกกรณีขนกวา่พระองคข์ะจสด็ขกลบัมาอีก และ
ขนกระทัง่พระประสงคอ์องพระองคส์ าหรับอา้พจขา้ขะส าจร็ขครบถว้นทุกประการ 

3. อา้พจขา้ขะจอา้จฝ้าพระองคใ์นวนันั้นฉนัใดอา้พจขา้ยนิยอมใชพ้ระพรน้ีจป็นการถวายพระจกียรติ
แก่พระองค ์ จพื่อความปกติสุออองอ่ืนฉนันั้น และอา้พจขา้มีโอกาสจป็นพยานหรือรับใชพ้ระองคจ์ก่ียวกบั
จร่ืองน้ี ดว้ยวธีิหน่ึงวธีิใดซ่ึงพระองคข์ะทรงจรียกใชอ้า้พจขา้ หรือจม่ือคนอ่ืนตอ้งการความช่วยจหลือขาก
อา้พจขา้ อา้พจขา้ก็ยนิดีปฏิบติัตาม 

อา้พจขา้ไดลุ้กอ้ึน แทท่ี้ขริงท่ีทูลถวายออ้จสนอจหล่านั้นก็กินจวลาจพียงไม่ก่ีนาที  แต่อา้พจขา้รู้วา่มี
อะไรบา้งไดส้ าจร็ขจรียบร้อยแลว้ จส้นประสาททุกส่วนทุกตอนในร่างกายอองอา้พจขา้รู้ส านึกวา่พระจขา้
ก าลงัประทบัอยูก่บัอา้พจขา้ อา้พจขา้ไม่ทราบวา่ร่างกายอองอา้พจขา้รู้สึกทุจลาหรือไม่ อา้พจขา้ไม่สนใข แต่
จป็นวาระท่ีอา้พจขา้ช่ืนชมยนิดี จพราะรู้แน่นอนวา่ตั้งแต่บดัน้ีจป็นตน้ไป ทุกส่ิงทุกอยา่งอยูใ่นพระหตัถ์
อองพระจขา้ทั้งส้ินแลว้ 

คร้ันแลว้การทดลองความจช่ือถึงก็มาถึง ก่อนท่ีอา้พจขา้ขะกา้วจดินออกขากสถานท่ีนั้น มีส่ิงหน่ึง
มากระทบใขอา้พจขา้ อา้พจขา้ไดย้นิจสียงกระซิบแก่อา้พจขา้ดงัน้ีวา่ “บดัน้ีท่านตดัสินใขขะรับพระจขา้จป็น
องคพ์ระผูบ้  าบดัโรคอองท่านแลว้ ขะจป็นการช่วยจหลือท่านมาก ถา้ท่านขะลงไปหา ดร. คูลิศ ท่ีบา้นพกั
อองจอา  และออให้จอาร่วมใขอธิษฐานกบัท่าน” อา้พจขา้ฟังจสียงนั้นสักครู่หน่ึงโดยไม่ไดคิ้ดอะไรมาก 
และอั้นต่อมาก็รู้สึกวา่ จหมือนมีอะไรมาทุบสมองซ่ึงท าใหอ้า้พจขา้มว้นตวัลงจหมือนกบัคนถูกตีขนงง 
อา้พจขา้จดินจซถลาไปถลามาและตะโกนร้องวา่ “โอพระองคจ์ขา้อา้ อา้พจขา้ไดท้  าอะไรไปแลว้?” อา้พจขา้
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รู้สึกวา่อา้พจขา้ก าลงัอยูร่ะหวา่งอนัตรายน่ากลวั  อีกสักครู่หน่ึงอา้พจขา้รู้สึกตวัคิดอ้ึนวา่ “ท่านไดข้ดัการ
จร่ืองนั้นจรียบร้อยแลว้จม่ือสักครู่น้ีจอง และไดทู้ลต่อพระจขา้แลว้วา่ขะไม่สงสัยจร่ืองน้ีอีก แต่ขะจช่ือวา่จป็น
การส าจร็ขจรียบร้อยแลว้” ในวาระนั้นจองอา้พจขา้ขึงจอา้ใขวา่ ความจช่ือหมายความวา่อะไร และรู้สึกวา่
ความจช่ือจป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและน่าย  าจกรงสักจท่าใด จป็นส่ิงท่ีหลีกจล่ียงไม่ไดแ้ละตอ้งรักษาไวใ้ห้
แน่นอนคงจส้นคงวาจสมอกบัพระจขา้ อา้พจขา้จคยนึกออบพระคุณพระจขา้จสมอท่ีจหตุการณ์รุนแรงจกิดอ้ึน
แก่อา้พจขา้จช่นนั้น อา้พจขา้รู้แน่นอนจด๋ียวน้ีวา่ ส่ิงท่ีไดต้กลงกบัพระจขา้จรียบร้อยแลว้ขะไม่มีวนัรวนจร
และจปล่ียนแปลงอีก จม่ือท าจสร็ขแลว้ก็แลว้กนัไป ไม่ใช่วา่ขะตอ้งยอ้นมาท าใหม่อีก ซ่ึงแสดงวา่ยงัสงสัย
ต่อส่ิงท่ีพระจขา้ทรงกระท าส าจร็ขและจป็นการกระท าท่ีขบลงโดยส้ินจชิงแลว้อา้พจขา้จคยนึกถึงผลงานออง
ความจช่ือ ซ่ึงพระจขา้ทรงจรียกให้อา้พจขา้จอา้รับราชการอองพระองคใ์นตอนแรก ๆ อา้พจขา้ไดรั้บการ
ช่วยจหลือขากการจกรงกลวัพระจขา้จท่า ๆ กบัความยนิดีในพระสัญญาหรือการสถิตอยูด่ว้ยอองพระองค ์

ค าพดูจพียงสั้น ๆ น้ีจป็นจสมือนแสงไฟลุกโชนอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์อองอา้พจขา้ และ
ออ้ความนั้นมีดงัน้ี “ถา้จอากลบัถอยหลงั ใขอองจราขะไม่มีความชอบในคนนั้นจลย” ส่ิงท่ีศตัรูตอ้งการคือ
ขะตอ้งท าให้จราจกิดความสงสัยในความแน่นอน และสงสัยส่ิงท่ีพระจขา้ทรงขดัการและกระท าส าจร็ข
จรียบร้อยแลว้ และพระกรุณาธิคุณอองพระองคท์รงยดึจหน่ียวอา้พจขา้ไว ้

วนัรุ่งอ้ึนอา้พจขา้จดินทางไปใกลภู้จอาแห่งหน่ึง การพิสูขน์ทดลองใขจกิดอ้ึนแก่อา้พจขา้อีกวาระ
หน่ึงในวนัอาทิตยน์ั้น อา้พจขา้ถูกจชิญใหไ้ปจทศนาท่ีคริสตขกัรแห่งหน่ึง อา้พจขา้รู้ตวัวา่องคพ์ระวิญญาณ
บริสุทธ์ิก าลงัผลกัดนัอา้พจขา้ใหก้ล่าวค าพยานยนืยนัจหตุการณ์พิจศษนั้น แต่อา้พจขา้พยายามจทศนาขากค า
จทศน์ท่ีจลือกจฟ้นไวแ้ลว้อยา่งดี แต่ออ้ความนั้นไม่ใช่พระด ารัสอองพระองค ์ท่ีทรงมีพระราชประสงคใ์ห้
อา้พจขา้บอกแก่คนอ่ืน ๆ ถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงส าแดงแก่อา้พจขา้แต่อา้พจขา้พยายามรักษาอนบธรรมจนียม
ขดัสักหน่อยและพยายามแสดงท่าทางใหจ้ป็นท่ีน่านบัถือ จวลานั้นอา้พจขา้รู้สึกอึดอดัในใขขนอธิบายไม่
ถูก กระดูกอากรรไกรอองอา้พจขา้คลา้ย ๆ ขะมีตะกัว่กอ้นใหญ่ถ่วงไวไ้ม่ใหอ้า้ปากออก และริมฝีปาก
อองอา้พจขา้ไม่กลา้จผยออ้ึนพูด หรือพูดตะกุกตะกกัหวาดกลวั อา้พจขา้รับพดูใหข้บ ๆ จพื่อใหห้มดจร่ือง
จสียที แลว้อา้พจขา้ก็รับออกไปท่ีทุ่งนาอา้งโบสถ ์ แลว้อา้พจขา้จอา้จฝ้าพระจขา้ทูลอออภยัโทษ และออให้
พระจขา้ทรงช้ีแขงใหม่วา่ พระองคท์รงมีพระประสงคอ์ะไรส าหรับอา้พจขา้ในจร่ืองนั้น พระจขา้ทรงพระ
กรุณาแก่อา้พจขา้อยา่งน่าจคารพ และพระองคท์รงจปิดโอกาสใหอ้า้พจขา้แกต้วัใหม่ จพือ่ใหอ้า้พจขา้จป็น
พยานและถวายพระจกียรติแก่พระองค ์คืนวนันั้นจรามีการประชุมท่ีโรงแรม และอา้พจขา้ไดรั้บจชิญใหพ้ดู
อีกคร้ังหน่ึง คราวน้ีอา้พจขา้ไดจ้ล่าจร่ืองต่าง ๆ ท่ีพระจขา้ไดท้รงกระท ามาแลว้แก่อา้พจขา้อยา่งไร อา้พจขา้
ไม่ไดพ้ดูอะไรมาก แต่อา้พจขา้พยายามสัตยซ่ื์อต่อพระจขา้ แลว้อา้พจขา้ไดจ้ล่าจร่ืองท่ีอา้พจขา้ไดพ้บองค์
พระจยซูคริสตจ์ม่ือจร็ว ๆ น้ีใหค้นจหล่านั้นฟัง และไดจ้ล่าใหจ้อาฟังถึงการท่ีไดพ้บพระกิตติคุณโดยวถีิทาง
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ใหม่ กล่าวคือไดพ้บองคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นผูบ้  าบดัโรคแห่งร่างกาย และบอกใหจ้อาทราบวา่ อา้พจขา้
ไดรั้บองคพ์ระจยซูไวจ้ป็นแพทยป์ระข าตวัอองอา้พจขา้ และอา้พจขา้ทราบแน่นอนวา่พระองคท์รงรักษา 
พระสัญญาและทรงท าตามค ามัน่สัญญานั้น ๆ จสมอ ซ่ึงการกระท าจช่นนั้นจป็นการจพียงพอส าหรับ
อา้พจขา้ทุกอยา่ง พระจขา้มิไดท้รงใชใ้หอ้า้พจขา้จป็นพยานจร่ืองความรู้สึกอองอา้พจขา้ หรือใหพ้ดูจร่ือง
ประสบการณ์อองอา้พจขา้ แต่ใหพ้ดูถึงองคพ์ระจยซูคริสตแ์ละพระสัญญาอนัซ่ือสัตยอ์องพระองคแ์ละ
อา้พจขา้รู้แน่วา่ พระองคท์รงจรียกร้องให้ผูท่ี้ไวว้างใขพระองคทุ์กคนจป็นพยานยืนยนัความขริงออง
พระองคว์า่ จอาไดรั้บพระพรขากพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์อยา่งไร อา้พจขา้จช่ือจหลือจกินวา่ อา้พจขา้ขะ
สูญจสียการบ าบดัโรคท่ีอา้พจขา้ไดรั้บขากพระจขา้ ถา้อา้พจขา้ขะคอยพดูขนอา้พจขา้รู้สึกวา่ไดห้ายโรคแลว้ 

ตั้งแต่นั้นมาอา้พจขา้ทราบวา่ มีคนท าใหต้วัจองพา่ยแพใ้นออ้น้ีมามากมายหลายร้อย พระจขา้ทรง
ท าใหอ้า้พจขา้มอบตวัจองแก่พระองค ์ และยอมรับพระสัญญาแห่งการบ าบดัโรคขากพระองค ์ ก่อนท่ี
พระองคข์ะทรงอวยพระพรแก่อา้พจขา้อยา่งจตม็ท่ี อา้พจขา้รู้ขกัจพื่อนร่วมงานคนหน่ึงซ่ึงพระจขา้ทรงใช้
จอาในการประกาศกิตติคุณและการบ าบดัโรคดว้ยฤทธ์ิอ านาขอองพระจขา้ พระจขา้ทรงส าแดงพระอ านาข
อองพระองคใ์นร่างกายอองจอาอยา่งมากมาย แต่จม่ือจวลากลบัไปยงัคริสตขกัรอองจอาแลว้ จอาไม่พดู
อะไรจลยจก่ียวกบัการท่ีพระจขา้ทรงกระท าการอศัขรรยใ์นตวัอองจอา และคอยดูวา่ขะมีอะไรจกิดอ้ึน ไม่ก่ี
สัปดาห์ต่อมาจอากลบัทรุดหนกักวา่จดิม จม่ืออา้พจขา้พบจอาอีกคร้ังหน่ึงในระยะต่อมา จอามีหนา้ตา
โศกจศร้ามาก ท่านลองนึกจดาจอาก็แลว้กนัวา่ หนา้ตาอองจอาขะจป็นอยา่งไรจวลานั้น อา้พจขา้ไดช้ี้แขงให้
จอาทราบถึงความบกพร่องอองจอา และจอารู้สึกตวัจบิกบานอ้ึนมาทนัที จอากลบัไปบา้นและถวาย 
พระจกียรติแก่พระจขา้ทนัที จอาจล่าจร่ืองทั้งหมดใหส้มาชิกในคริสตขกัรอองจอาฟัง และในไม่ชา้
คริสตขกัรอองจอากลายจป็นคูนยก์ลางการรักษาโรคดว้ยพระคุณอองพระจขา้อยา่งกวา้งอวาง ตวัจอาจองก็
ช่ืนชมยนิดีท่ีท างานอององคพ์ระจยซูคริสตส์ัมฤทธ์ิผล 

อา้พจขา้จช่ือจหลือจกินวา่ การจป็นพยานในค ่าวนัอาทิตยท์  าใหอ้า้พจขา้ไดรั้บประโยชน์ดีกวา่อะไร 
ๆ ทั้งหมด อา้พจขา้คิดวา่ถา้อา้พจขา้น่ิงง าไวจ้ฉย ๆ แลว้อา้พจขา้คงไม่มีโอกาสจอียนจร่ืองพระกิตติคุณแห่ง
การบ าบดัโรค พอรุ่งอ้ึนก็มีการทดลองคร้ังท่ีสามท่ีอา้พจขา้ขะตอ้งจผชิญ 

ใกล ้ๆ กบัท่ีอา้พจขา้พกัอยู ่ มีภูจอาลูกหน่ึงสูงประมาณสามพนัฟุต และอา้พจขา้ถูกออร้องใหร่้วม
คณะจดินทางอ้ึนภูจอาไปกบัจอาดว้ย อา้พจขา้ปฏิจสธทนัที อา้พจขา้ยงัข  าไดว้า่ ถา้ปีนป่ายอ้ึนท่ีสูงๆ  ก็จกิด
จร่ืองจกือบตายทุกที และจหตุการณ์ท่ีภูจอาจมืองสวิตจซอร์แลนดแ์ละบนัไดสูงท่ีอิตาลียงัจป็นบทจรียนท่ีใกล้
ตายมิใช่หรือ? อา้พจขา้ไม่กลา้บงัอาขอยากทา้ทายกบัความตาย จพียงแต่บนัไดบา้นสูง ๆ ตามธรรมดา
จท่านั้นก็จกือบขะท าใหอ้า้พจขา้หมดลมหายใขหลายคร้ังมิใช่หรือ? และขะไปทรมานรบกวนหวัใขท่ี
พิการจช่นนั้นดว้ยจร่ืองอะไรกนั? 
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คร้ันแลว้มีจสียงกระซิบจกิดอ้ึนในใขอองอา้พจขา้วา่ “ถา้ท่านกลวัหรือปฎิจสธไม่ยอมร่วมจดินทาง
ไปกบัจอา ก็จท่ากบัวา่จป็นการสงสัยไม่ยอมจช่ือวา่ พระจขา้ทรงรักษาใหห้ายโรคโดยจด็ดอาดละซี ถา้ท่าน
ยอมรับจอาองคพ์ระจยซูคริสตจ์ป็นพลงังานในร่างกายอองท่านแลว้ ท่านไม่กลวัท่ีขะท าอะไร ๆ ทั้งนั้น 
ในจม่ือพระจขา้ทรงโปรดใหท้่านท ามิใช่หรือ?” 

อา้พจขา้ส านึกไดว้า่นัน่จป็นพระสุรจสียงอองพระจขา้ อา้พจขา้รู้วา่ในกรณีจช่นน้ีถา้อา้พจขา้กลวัอ้ึน
ภูจอานัน่ขะจป็นการแสดงความไม่จช่ือออกมาชดั ๆ ทีจดียวแลว้อา้พจขา้ขึงทูลพระจขา้วา่ โดยอาศยัพระ
ก าลงัอองพระองค ์อา้พจขา้ตดัสินใขไปกบัจอา 

อา้พจขา้ออจรียนใหท้ราบวา่ อา้พจขา้ไม่หมายความวา่จราควรท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดลงไปโดยอวด
วา่จราจป็นคนแอง็แรงจพียงไร หรือไม่ใช่จพราะความข าจป็นอองหมู่คณะ อา้พจขา้ไม่จช่ือจลยวา่พระจขา้ทรง
มีพระราชประสงคข์ะใหบุ้ตรอองพระองคจ์ท่ียวปีนป่ายภูจอา โดยไม่มีความข าจป็นใด ๆ จลย หรือขะตอ้ง
จดินทางไกลหลาย ๆ กิโลจมตร ในจม่ือมีคนออร้องใหไ้ปก็ไปกบัจอาส่ง ๆ ไปจท่านั้นจอง แต่ในกรณีออง
อา้พจขา้จป็นกรณีพิจศษท่ีมีความข าจป็นขริง ๆ จป็นความข าจป็นท่ีอา้พจขา้ขะตอ้งกา้วออกมา และจป็นพยาน
ยนืยนัถึงการชยัชนะอองพระจขา้ และจฉพาะรายน้ี จป็นจวลาและจป็นวธีิการอองพระจขา้ พระจขา้ทรง
จรียกร้องและทรงใชใ้หแ้ต่ละคนท างานไม่จหมือนกนั และจม่ือไรจราจกิดความอย ั้นคร่ันคร้ามหดห่อตวั
จน่ืองขากความหวาดกลวัแลว้ จม่ือนั้นแหละท่ีจราข าจป็นตอ้งจอาชยัชนะความกลวัอนันั้น 

ฉะนั้นในอณะท่ีอา้พจขา้ก าลงัปีนภูจอานั้นอยูต่อนแรก ๆ ดูจหมือนอา้พจขา้ขะอาดใขใหไ้ด ้
อา้พจขา้รู้สึกโรคจก่าไดก้ าจริบท าใหร่้างกายอ่อนจพลียและจกิดความกลวั อา้พจขา้รู้สึกวา่อา้พจขา้ไม่มี
จร่ียวแรงอะไรดีอ้ึนกวา่จดิมจลย แต่จพื่อจอาชยัชนะความอ่อนแอและการทนทุกอท์รมานท่ีอา้พจขา้ก าลงั
ไดรั้บอยูน่ั้น อา้พจขา้จกิดความส านึกถึงองคพ์ระจยซูคริสตผ์ูจ้ป็นนายแพทยป์ระข าตวัอา้พจขา้มาสติอยูก่บั
อา้พจขา้ทนัที ในอณะนั้นมีพลงัแรงมาแต่จบ้ืองบนยืน่มาถึงตวัอา้พจขา้ ถา้อา้พจขา้ขะรับไวจ้ป็นสมบติัออง
อา้พจขา้ก็ได ้และจก็บรักษาไวต้ลอดไป ดา้นหน่ึงความตายกดอา้พจขา้ไวแ้ละอีกดา้นหน่ึงมีชีวติซ่ึงไม่รู้ขกั
หมดส้ินอองพระจขา้มีไวส้ าหรับอา้พจขา้ ในอณะนั้นอา้พจขา้จกิดความรู้สึกอ้ึนสองอยา่งคือ ดูจหมือนมี
อ านาขความตายก าลงักดดนัท่วมลน้ตวัอา้พจขา้ และอีกประการหน่ึงรู้สึกวา่มีพลงัแรงขากสวรรคม์าอุม้ชู
ตวัอา้พจขา้ไว ้ ในระหวา่งท่ีอา้พจขา้จกิดหวาดกลวัหรือไวว้างใขพระจขา้ ดูจหมือนอา้พจขา้ก าลงัจดินอยู่
ระหวา่งสองอ านาขน้ี ถา้อา้พจขา้จซไปปะทะดา้นใด อา้พจขา้ก็รู้สึกวา่ดา้นนั้นมีอ านาขในตวัอา้พจขา้ รู้สึก
จหมือนกบัจดินอยูร่ะหวา่งสุนอัป่ากบัผูจ้ล้ียงแกะ แต่องคพ์ระจยซูคริสตผ์ูจ้ล้ียงแกะดีจลิศไม่ไดท้รงทอดทิ้ง
อา้พจขา้ไวจ้ลย อา้พจขา้จอา้ไปใกลอ้งคพ์ระจยซูมากอ้ึน และยิง่ชิดจอา้ทุกทีขนปะทะพระทรวงอองพระองค ์
และทุก ๆ กา้วก็แอง็แรงมากอ้ึนขนกระทัง่อา้พจขา้อ้ึนถึงยอดภูจอา ซ่ึงจวลานั้นอา้พจขา้รู้สึกวา่ จหมือนจอา้
ประตูสวรรค ์ ความอ่อนแอและความหวากลวัตกลงไปอยูท่ี่ปลายจทา้อองอา้พจขา้ออบพระคุณพระจขา้  
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ตั้งแต่วนันั้นมาอา้พจขา้ไดรั้บพระราชทานหวัใขใหม่ขากพระจขา้ อา้พจขา้มีหวัใขสูบฉีดโลหิตอนัใหม่อยู่
ใตแ้ผน่อกอองอา้พจขา้ ณ บดัน้ีจป็นหวัใขใหม่ทั้งร่างกายและขิตใข องคพ์ระจยซูคริสตท์รงจป็นจกียรติและ
ไดรั้บจกียรติขากร่างกายน้ี 

ต่อมาอีกไม่ก่ีสัปดาห์อา้พจขา้กลบัไปท างานตามจดิมในจมือง รู้สึกออบพระคุณพระจขา้จหลือจกิน 
และอา้พจขา้อาขพดูไดจ้ตม็ปากวา่ คนจป็นข านวนร้อย ๆ รู้จห็นจป็นพยานใหแ้ก่อา้พจขา้วา่ อา้พจขา้ได้
ท างานอองพระจขา้อยูอี่กจป็นจวลาหลายปี ไม่วา่หนา้หนาว หนา้ร้อน หรืออากาศขะจป็นอยา่งไร ร่างกาย
อองอา้พจขา้สามารถทนทานไดท้ั้งส้ิน และไม่ตอ้งถนอมร่างกายวา่ขะลม้จขบ็อยา่งแต่ก่อน แต่ร่างกาย
รู้สึกสบายดีและยงัแอง็แรงร่ืนจริงแข่มใส ชีวติอองอา้พจขา้กลายจป็นชีวติท่ีสนุกสนานและท างานไดอ้ยา่ง
ร่าจริง ซ่ึงอา้พจขา้ไมจ่คยพบมาก่อน ๆ จลยตั้งแต่ยงัจป็นจด็ก ๆ ต่อมาพระจขา้ทรงอนุมติัให้การทดลองมาถึง
ตวัอา้พจขา้อีกอยา่งดุจดือดมาก คือต่อมาอีกสองสามจดือน หลงัขากท่ีพระจขา้ทรงรักษาโรคอองอา้พจขา้
หายแลว้ พระองคท์รงจรียกอา้พจขา้ใหรั้บหนา้ท่ีพิจศษ จป็นศิษยภิบาลและใหผู้จ้ทศนาจดินทางไปจร่ือย ๆ 
และท างานจก่ียวกบัคริสตอกัษรศาสตร์ ซ่ึงตอ้งใชจ้วลาและจร่ียวแรงอองอา้พจขา้ทั้งหมด และอา้พจขา้พดู
ไดว้า่ งานท่ีไดรั้บท านั้นทวอ้ึีนส่ีจท่าตวัขากท่ีจคยท ามาแลว้ในชีวติแต่ถึงกระนั้นอา้พจขา้ก็ยงัสามารถ
บนัทึกลงในชีวประวติัอองอา้พจขา้ไดจ้พื่อจป็นพระจกียรติอองพระจยซูวา่ งานจหล่านั้นไม่จคยท าให้
อา้พจขา้จหน็ดจหน่ือย กลบัสนุกสนานและท างานไดส้ะดวกมากอ้ึนกวา่จดิมจสียอีกอา้พจขา้ส านึกตวัอยู่
จสมอวา่ พลงัแรงท่ีอา้พจขา้ก าลงัท างานอยู ่ ณ บนัน้ี ไม่ใช่แรงงานตามธรรมชาติอองอา้พจขา้ ถา้จป็น
แรงกายอองอา้พจขา้จองแลว้ อา้พจขา้ขะไม่กลา้ท างานจช่นท่ีท าอยูจ่ด๋ียวน้ีจลยสักสัปดาห์จดียวอา้พจขา้คอย
ส านึกอยูจ่สมอวา่ ลมหายใขจอา้ออกทุก ๆ ระยะท่ีอา้พจขา้ก าลงัจอา้สูดออกอยูน้ี่ จป็นพระชีวจบ้ืองสูงท่ีทรง
พระราชทานมาใหแ้ก่อา้พจขา้ ซ่ึงอา้พจขา้สามารถมีจร่ียวแรงท างานแอ่งกบัจวลาและหนา้ท่ี ท่ีข  าจป็นอยู ่ณ 
บดัน้ี ตั้งแต่นั้นมา ถา้วนัใดจกิดมีงานพิจศษขะตอ้งท าจป็นสองจท่า อา้พจขา้ก็รู้สึกวา่ ไดรั้บพลงัแรงพิจศษ
สองจท่าขากพระจขา้ ซ่ึงสามารถท างานไดแ้ละรู้สึกวา่คลา้ย ๆ ขะจป็นการตั้งตน้ท างานใหม่ ๆ ซ่ึงยงัมี
จร่ียวแรงจหลืออยู ่ แมจ้วลานอนพกัผอ่นก็รู้สึกวา่หลบัสบายดี และรู้สึกช่ืนชมยนิดีท่ีไดรั้บใชพ้ระจขา้
จช่นนั้น จหตุการณ์จช่นน้ีมิใช่จป็นจพราะร่างกายไดรั้บความต่ืนจตน้ จป็นคร้ังจป็นคราวชัว่อณะหน่ึงจท่านั้น
จพราะวนัรุ่งอ้ึนร่างกายอองอา้พจขา้กลบัสุอสบายสดช่ืนจป็นปกติ อา้พจขา้สังจกตวา่การงานอองอา้พจขา้ 
ท าไดส้ะดวกและง่ายอ้ึนกวา่จดิม ๆ มาก และรู้สึกวา่พลงักายจกิดความจอม้แอง็มากกวา่จดิมดว้ยซ ้ าไป 
จด๋ียวน้ีอา้พจขา้รู้สึกตวัวา่ อา้พจขา้มิไดใ้ชชี้วติอองตวัจองท างาน แต่อา้พจขา้มีจร่ียวแรงท างานไดจ้ช่นน้ีก็
จพราะอา้พจขา้มีแรงพิจศษคอยจพิ่มจติมในพลงักายอองอา้พจขา้อยูจ่สมอ และพลงัแรงน้ีมาขากพระจขา้ 
อา้พจขา้จช่ือจหลือจกินวา่แหล่งก าจนิดอองแรงใหม่ในตวัอองอา้พจขา้ ตอ้งออกมาขากชีวิตอององคพ์ระจยซู
คริสตป์รากฏในร่างกายอองอา้พจขา้ หน่ึงหรือสองคร้ังตั้งแต่วาระท่ีอา้พจขา้รับจอาองคพ์ระจยซูจป็นพลงั
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แรงอองอา้พจขา้ อา้พจขา้รู้สึกวา่มีความสมบูรณ์อ้ึนมากทางร่างกายซ่ึงอา้พจขา้คิดวา่ อา้พจขา้จร่ิมมีความ
ช่ืนชมยนิดีและวางใขในพลงัแรงอองพระจขา้ และทนัทีทนัใดนั้นจองพระจขา้ทรงผลกัดนัใหอ้า้พจขา้รับ
จอาองคพ์ระจยซูคริตจ์ป็นจร่ียวแรงใหม่อยูอี่กตลอดจวลา และมิใหอ้าศยัก าลงัจก่าซ่ึงจคยพระราชทาน
จท่านั้น แต่ใหพ้ึ่งอาศยัพลงัฤทธ์ิใหม่ซ่ึงพระจขา้ทรงพระราชทานใหใ้หม่อา้พจขา้รู้ขกัสหายหลายคนท่ี
ตอ้งถูกบงัคบัใหจ้รียนบทจรียนน้ี และตอ้งทนทุกอท์รมานขนกระทัง่จอาไดรั้บบทจรียนน้ี จอา้ใขโดยตลอด
ขึงไดรั้บพลงัใหม่ขากพระจขา้ ชีวติจช่นน้ีจป็นชีวติท่ีตอ้งพึ่งอาศยัองคพ์ระจยซูคริสต์ตลอดจวลาทั้งทางกาย
และทางขิต 

อา้พจขา้ไม่ทราบวา่ขะจอียนหรือ บรรยายจร่ืองราวจช่นน้ีอยา่งไร นอกขากขะวา่จป็นชีวิตอององค์
พระจยซูคริสตจ์อา้มาบรรขุในร่างกายอองอา้พจขา้ อา้พจขา้รู้สึกวา่ไม่สมควรขะรับจกียรติยศและสิทธิพิจศษ
จช่นน้ี แต่พระจขา้ทรงพอพระทยัถ่อมพระองคจ์สด็ขลงมาประทบัในร่างกายอองจรา อา้พจขา้รู้แน่วา่พระ
กายอองพระจยซูจป็นร่างกายจยีย่งมนุษยส์ามญัทัว่ไป ดงันั้นจราก็มีวธีิท่ีขะรับแบ่งและถ่ายจทฤทธ์ิจดชขาก
พระกายจช่นนั้นมายงัร่างกายอองจราจองได ้ และพระจขา้ทรงสามารถท าใหพ้ลงัฤทธ์ิอองพระจยซูคริสต์
จอา้มาบริหารกลา้มจน้ือและส่วนอาการกายอองจราได ้ ซ่ึงฤทธ์ิจดชพิจศษอนันั้นออกมากมาขากพระชี
วและออกขากพระวิญญาณบริสุทธ์ิอองพระองคไ์หลหลัง่จอา้สู่ตวัจรา อา้พจขา้ไดจ้รียนรู้ความขริงขาก
ชีวประวติัอองซิมซนัวา่ ซิมซนัไดรั้บพระวิญญาณอองพระจขา้ขนจกิดจร่ียวแรงใหม่ทางร่างกาย และ
นอกขากนั้นจปาโลยงักล่าววา่ แมชี้วติประข าวนัอองจปาโลขะตอ้งไปจผชิญกบัความตายอยูทุ่ก ๆ วนั
จพราะจห็นแก่พระจยซูคริสต ์ แต่ถึงกระนั้นพระชีวอององค ์ พระจยซูคริสตก์็ยงัปรากฏออกมาทางร่างกาย
อองจปาโล อา้พจขา้พบความขริงวา่ “ร่างกายนั้นมีไวส้ าหรับองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้ และองคพ์ระผูจ้ป็นจขา้
ส าหรับร่างกาย” “จราทั้งหลายจป็นอวยัวะแห่งพระกายอองพระองค”์ และอา้พจขา้ทราบวา่ มีศิษยาภิบาล
หลายคนไดรั้บประสบการณ์จช่นจดียวกบัอา้พจขา้จหมือนกนั อา้พจขา้หวงัแต่จพียงขะจทิดทูนและรับใช้
พระจขา้และถวายจกียรติแก่พระจขา้มากอ้ึน อา้พจขา้รู้สึกวา่การหายโรคจป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิ และ
อา้พจขา้หวงัวา่ร่างกายท่ีอ่อนแอทรุดโทรมอองจพื่อนอา้พจขา้น้ีแหละขะรับพระพรน้ี แลว้ขะชิมรสแห่ง
ความยนิดีและรับพลงัน้ีอยา่งจพียงพอขากพระจขา้ 

อา้พจขา้อยากขะกล่าวจพิ่มจติมอีกจล็กนอ้ย จพื่อจห็นแก่ญาติคริสจตียนท่ีจป็นจพื่อนร่วมงานออง
พระคริสตด์ว้ยกนัวา่ อา้พจขา้ไดรั้บการช่วยจหลือขากพระจขา้ทางสมอง จช่นจดียวกบัท่ีไดรั้บทางร่างกาย 
อา้พจขา้มีงานพดูงานอีดจอียน และใชล้ิ้นอองอา้พจขา้จพื่อพระคริสต ์ และพระองคท์รงช่วยอา้พจขา้ในการ
อีดจอียนทางอกัษรศาสตร์ซ่ึงอา้พจขา้ไม่จคยท ามาก่อนจช่นน้ีจลยพระจยซูทรงกระตุน้ให้อา้พจขา้สามารถ
จกิดความคิดไดร้วดจร็วกวา่แต่ก่อน และท างานไดส้ าจร็ขจร็วกวา่จดิมและมากกวา่จดิม ทั้งมีคุณภาพดีอ้ึน
ซ่ึงแต่ก่อนไมจ่คยสามารถท าได ้จป็นงานท่ีผลิตและผา่นออกมาขากองคพ์ระจยซูคริสตท์ั้งส้ิน และอา้พจขา้
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วางใขในองคพ์ระคริสตอ์งคจ์ดียวจท่านั้น จป็นผูผ้ลิตฤทธ์ิอ านาขจช่นนั้นและอา้พจขา้จช่ือวา่ยิง่ใชโ้ดยไม่
ตอ้งมีพิธีรีตอง ก็ยิง่ขะช่วยคนอองพระจขา้มากอ้ึนจท่านั้น และจป็นการถวายพระจกียรติแก่พระนามออง
พระองค ์ ดียิง่กวา่การตระจตรียมงานชนิดโอ่อ่าหรูหรา ซ่ึงอา้พจขา้ตอ้งปล ้าสู้ท างานโดยความอิดโรยและ
อ่อนจปล้ียในยคุก่อน ๆ โนน้มาหลายปี ทุกอยา่งท่ีบรรยายมาน้ี ออใหจ้ป็นท่ีถวายพระจกียรติแก่พระองค์
ทั้งส้ิน 

“ขิตวิญญาณอองอา้พจขา้จอ๋ย ขงสรรจสริญพระจยโฮวาห์ และบรรดาผูท่ี้อยูร่่วมอา้พจขา้ ขง
สรรจสริญพระนามอนับริสุทธ์ิอองพระองค ์ ขิตวิญญาณอองอา้พจขา้จอ๋ย ขงสรรจสริญพระจยโฮวาห์ และ
อยา่ลืมบรรดาพระคุณรักษาบรรดาพระคุณอองพระองค ์ ผูท้รงโปรดยกความผดิทั้งหมดอองจขา้ผูท้รง
รักษาบรรดาโรคอองจขา้ให้หาย ผูท้รงไถ่ชีวติอองจขา้ใหพ้น้ขากหลุดฝังศพ ผูท้รงครอบพระจมตตาและ
พระกรุณาคุณอนัอ่อนละมุนใหจ้ป็นมงกุฎจขา้ ผูท้รงประทานอองดีให้จกิดอ่ิมใขสมปรารถนาจขา้ ขนวยั
หนุ่มอองจขา้กลบัคืนมาใหม่ดุขนกอินทรี” (สดุดี 103:1-5) 
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