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อพยพ 15:26 พระองครตรรัสวว่า "ถถ้าเจถ้าทรัทั้งหลายฟรังพระสสุรเสภียงของพระเยโฮวาหรพระเจถ้าของเจถ้าอยว่าง
ขะมรักเขมถ้น และกระททาสสสิ่งทภีสิ่ถถูกตถ้องในสายพระเนตรของพระองคร เงภีสิ่ยหถูฟรังพระบรัญญรัตสของพระองคร และ
รรักษากฎเกณฑรของพระองครทสุกประการ แลถ้วโรคตว่างๆซซสิ่งเราบรันดาลใหถ้เกสดแกว่ชาวอภียสปตรนรัทั้น เราจะไมว่ใหถ้
บรังเกสดแกว่พวกเจถ้าเลย เพราะเราคคือพระเยโฮวาหรเปป็นผถูถ้รรักษาเจถ้าใหถ้หาย"

เฉลยธรรมบรัญญรัตส 7:15 และพระเยโฮวาหรจะทรงยกความเจป็บไขถ้ทรัทั้งสสทั้นไปเสภียจากพวกทว่าน และโรครถ้าย
อยว่างในอภียสปตรซซสิ่งทว่านไดถ้ทราบนรัทั้น พระองครจะไมว่ทรงใหถ้เกสดแกว่ทว่าน แตว่จะทรงใหถ้เกสดแกว่ทสุกคนทภีสิ่เกลภียดชรัง
พวกทว่าน

สดสุดภี 107:20 พระองครทรงใชถ้พระวจนะของพระองครไปรรักษาเขา และทรงชว่วยเขาใหถ้
พถ้นจากสสสิ่งตว่างๆทภีสิ่จะททาลายเขา

สดสุดภี 146:8 พระเยโฮวาหรทรงเบสกตาของคนตาบอด พระเยโฮวาหรทรงยกคนทภีสิ่ตกตทสิ่า
ใหถ้ลสุกขซทั้น พระเยโฮวาหรทรงรรักคนชอบธรรม

อสสยาหร 35:5 แลถ้วนรัยนรตาของคนตาบอดจะเปสดออก แลถ้วหถูของคนหถูหนวกจะเบสก
อสสยาหร 53:5 แตว่ทว่านถถูกบาดเจป็บเพราะความละเมสดของเราทรัทั้งหลาย ทว่านฟกชททั้า

เพราะความชรัสิ่วชถ้าของเรา การตภีสอนอรันททาใหถ้เราทรัทั้งหลายปลอดภรัยนรัทั้นตกแกว่ทว่าน 
ทภีสิ่ตถ้องฟกชททั้านรัทั้นกป็ใหถ้เราหายดภี

อสสยาหร 58:8 แลถ้วความสวว่างของเจถ้าจะพสุว่งออกมาอยว่างอรสุณ และแผลของเจถ้าจะ
เรภียกเนคืทั้อขซทั้นมาอยว่างรวดเรป็ว ความชอบธรรมของเจถ้าจะเดสนนทาหนถ้าเจถ้า และสงว่า
ราศภีของพระเยโฮวาหรจะระวรังหลรังเจถ้า

เยเรมภียร 30:17 เพราะเราจะใหถ้เจถ้ากลรับมาสถูว่สสุขภาพดภี และเราจะรรักษาบาดแผลของ
เจถ้าใหถ้หาย พระเยโฮวาหรตรรัส เพราะเขาทรัทั้งหลายเรภียกเจถ้าวว่า พวกนอกคอก คคือศส
โยนซซสิ่งไมว่มภีใครแสวงหา



เยเรมภียร 33:6 ดถูเถสด เราจะนทาอนามรัย และการรรักษามาใหถ้ และเราจะรรักษาเขาทรัทั้ง
หลายใหถ้หาย และเผยสรันตสภาพและความจรสงอยว่างอสุดม

มาลาคภี 4:2 แตว่ดวงอาทสตยรแหว่งความชอบธรรมซซสิ่งมภีปภีกรรักษาโรคภรัยไดถ้จะขซทั้นมา
สทาหรรับคนเหลว่านรัทั้นทภีสิ่ยทาเกรงนามของเรา เจถ้าจะกระโดดโลดเตถ้นออกไปเหมคือน
ลถูกวรัวออกไปจากคอก

มรัทธสว 4:23,24 พระเยซถูไดถ้เสดป็จไปทรัสิ่วแควถ้นกาลสลภี ทรงสรัสิ่งสอนในธรรมศาลาของเขา 
ทรงประกาศขว่าวประเสรสฐแหว่งอาณาจรักร และทรงรรักษาโรคภรัยไขถ้เจป็บทสุกอยว่างของ
ชาวเมคืองใหถ้หาย 24 กสตตสศรัพทรของพระองครกป็เลคืสิ่องลคือไปทรัสิ่วประเทศซภีเรภีย เขาจซง
พาบรรดาคนปว่วยเปป็นโรคตว่างๆ คนทภีสิ่ทนทสุกขรเวทนา คนผภีเขถ้า คนเปป็นลมบถ้าหมถู 
และคนเปป็นอรัมพาตมาหาพระองคร พระองครกป็ทรงรรักษาเขาใหถ้หาย

มรัทธสว 8:16,17 พอคทสิ่าลง เขาพาคนเปป็นอรันมากทภีสิ่มภีผภีเขถ้าสสงมาหาพระองคร พระองครกป็
ทรงขรับผภีออกดถ้วยพระดทารรัสของพระองคร และบรรดาคนเจป็บปว่วยนรัทั้น พระองครกป็ไดถ้
ทรงรรักษาใหถ้หาย 17 ทรัทั้งนภีทั้เพคืสิ่อจะใหถ้สทาเรป็จตามพระวจนะโดยอสสยาหรศาสดา
พยากรณรทภีสิ่วว่า `ทว่านไดถ้แบกความเจป็บไขถ้ของเราทรัทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป'

มรัทธสว 9:35 พระเยซถูจซงเสดป็จดทาเนสนไปตามนครและหมถูว่บถ้านโดยรอบ ทรงสรัสิ่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขว่าวประเสรสฐแหว่งอาณาจรักรนรัทั้น ทรงรรักษาโรคและ
ความปว่วยไขถ้ทสุกอยว่างของพลเมคืองใหถ้หาย

มรัทธสว 10:1,8 เมคืสิ่อพระองครทรงเรภียกสาวกสสบสองคนของพระองครมาแลถ้ว พระองครกป็
ประทานอทานาจใหถ้เขาขรับผภีโสโครกออกไดถ้ และใหถ้รรักษาโรคและความเจป็บไขถ้ทสุก
อยว่างใหถ้หายไดถ้ (มาระโก 3:14,15) 8 จงรรักษาคนเจป็บปว่วยใหถ้หาย คนโรคเรคืทั้อนใหถ้
หายสะอาด คนตายแลถ้วใหถ้ฟคืทั้น และจงขรับผภีใหถ้ออก ทว่านทรัทั้งหลายไดถ้รรับเปลว่าๆ จง



ใหถ้เปลว่าๆ
มรัทธสว 11:5 คคือวว่าคนตาบอดกป็หายบอด คนงว่อยเดสนไดถ้ คนโรคเรคืทั้อนหายสะอาด คนหถู

หนวกไดถ้ยสนไดถ้ คนตายแลถ้วเปป็นขซทั้นมา และขว่าวประเสรสฐกป็ประกาศแกว่คนอนาถา
มรัทธสว 12:15 แตว่เมคืสิ่อพระเยซถูทรงทราบ พระองครจซงไดถ้เสดป็จออกไปจากทภีสิ่นรัสิ่น และคน

เปป็นอรันมากกป็ตามพระองครไป พระองครกป็ทรงรรักษาเขาใหถ้หายโรคสสทั้นทสุกคน
มรัทธสว 15:30 และประชาชนเปป็นอรันมากมาเฝถ้าพระองคร พาคนงว่อย คนตาบอด คนใบถ้

คนพสการ และคนเจป็บอคืสิ่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซถู แลถ้วพระองคร
ทรงรรักษาเขาใหถ้หาย

มรัทธสว 17:20 พระเยซถูตรรัสตอบเขาวว่า "เพราะเหตสุพวกทว่านไมว่มภีความเชคืสิ่อ ดถ้วยเรา
บอกความจรสงแกว่ทว่านทรัทั้งหลายวว่า ถถ้าทว่านมภีความเชคืสิ่อเทว่าเมลป็ดพรันธสุรผรักกาดเมลป็ด
หนซสิ่ง ทว่านจะสรัสิ่งภถูเขานภีทั้วว่า `จงเลคืสิ่อนจากทภีสิ่นภีสิ่ไปทภีสิ่โนว่น' มรันกป็จะเลคืสิ่อน สสสิ่งหนซสิ่งสสสิ่งใดซซสิ่ง
ทว่านททาไมว่ไดถ้จะไมว่มภีเลย

มาระโก 1:34 พระองครจซงทรงรรักษาคนเปป็นโรคตว่างๆใหถ้หายหลายคน และไดถ้ทรงขรับผภี
ออกเสภียหลายผภี แตว่ผภีเหลว่านรัทั้นพระองครทรงหถ้ามมสใหถ้พถูด เพราะวว่ามรันรถูถ้จรักพระองคร

มาระโก 3:10 ดถ้วยวว่าพระองครไดถ้ทรงรรักษาคนเปป็นอรันมากใหถ้หายโรค จนบรรดาผถูถ้ทภีสิ่มภี
โรคตว่างๆเบภียดเสภียดกรันเขถ้ามาเพคืสิ่อจะไดถ้ถถูกตถ้องพระองคร

มาระโก 6:5,6 พระองครจะกระททาการมหรัศจรรยรทภีสิ่นรัสิ่นไมว่ไดถ้ เวถ้นแตว่ไดถ้วางพระหรัตถรถถูก
ตถ้องคนเจป็บบางคนใหถ้หายโรค 6 พระองครกป็ประหลาดพระทรัยเพราะเขาไมว่มภีความ
เชคืสิ่อ แลถ้วพระองครจซงเสดป็จไปสรัสิ่งสอนตามหมถูว่บถ้านโดยรอบ

มาระโก 6:13 เขาไดถ้ขรับผภีใหถ้ออกเสภียหลายผภี และไดถ้เอานททั้ามรันชโลมคนเจป็บปว่วยหลาย
คนใหถ้หายโรค



มาระโก 6:55,56 และเขารภีบไปทรัสิ่วตลอดแวว่นแควถ้นลถ้อมรอบ เรสสิ่มเอาคนเจป็บปว่วยใสว่
แครว่หามมายรังทภีสิ่เขาไดถ้ยสนขว่าววว่าพระองครอยถูว่นรัทั้น 56 แลถ้วพระองครเสดป็จไปทภีสิ่ไหนๆ 
ไมว่วว่าในหมถูว่บถ้าน ในตทาบล หรคือในเมคือง เขากป็เอาคนเจป็บปว่วยมาวางตามถนน ทถูล
อถ้อนวอนขอพระองครโปรดใหถ้คนเจป็บปว่วยแตะตถ้องแตว่ชายฉลองพระองคร และผถูถ้ใด
ไดถ้แตะตถ้องพระองครแลถ้วกป็หายปว่วยทสุกคน

มาระโก 8:23-25 พระองครไดถ้ทรงจถูงมคือคนตาบอดออกไปนอกหมถูว่บถ้าน เมคืสิ่อไดถ้ทรง
บถ้วนนททั้าลายลงทภีสิ่ตาคนนรัทั้น และวางพระหรัตถรบนเขาแลถ้ว พระองครจซงตรรัสถามเขา
วว่า เขาเหป็นสสสิ่งใดบถ้างหรคือไมว่ 24 คนนรัทั้นเงยหนถ้าดถูแลถ้วทถูลวว่า "ขถ้าพระองครแลเหป็นคน
เหมคือนตถ้นไมถ้เดสนไปเดสนมา" 25 พระองครจซงวางพระหรัตถรบนตาเขาอภีก แลถ้วใหถ้เขา
เงยหนถ้าดถู และตาของเขากป็หายเปป็นปกตส แลเหป็นคนทรัทั้งหลายไดถ้ชรัดเจน

มาระโก 9:29 พระองครตรรัสตอบเขาวว่า "ผภีอยว่างนภีทั้จะขรับใหถ้ออกไมว่ไดถ้เลย เวถ้นแตว่โดย
การอธสษฐานและการอดอาหาร"

มาระโก 16:17,18 มภีคนเชคืสิ่อทภีสิ่ไหน หมายสทาครัญเหลว่านภีทั้จะบรังเกสดขซทั้นทภีสิ่นรัทั้น คคือเขาจะ
ขรับผภีออกโดยนามของเรา เขาจะพถูดภาษาแปลกๆ 18 เขาจะจรับงถูไดถ้ ถถ้าเขาดคืสิ่มยา
พสษอยว่างใด จะไมว่เปป็นอรันตรายแกว่เขา และเขาจะวางมคือบนคนไขถ้คนปว่วย แลถ้วคน
เหลว่านรัทั้นจะหายโรค"

ลถูกา 4:18 `พระวสญญาณแหว่งองครพระผถูถ้เปป็นเจถ้าสถสตอยถูว่บนขถ้าพเจถ้า เพราะวว่า
พระองครไดถ้ทรงเจสมตรัทั้งขถ้าพเจถ้าไวถ้ใหถ้ประกาศขว่าวประเสรสฐแกว่คนยากจน พระองคร
ไดถ้ทรงใชถ้ขถ้าพเจถ้าใหถ้รรักษาคนทภีสิ่ชอกชททั้าระกทาใจ ใหถ้รถ้องประกาศอสสรภาพแกว่บรรดา
เชลย ใหถ้ประกาศแกว่คนตาบอดวว่าจะไดถ้เหป็นอภีก ใหถ้ปลว่อยผถูถ้ถถูกบภีบบรังครับเปป็นอสสระ

ลถูกา 4:40 ครรัทั้นเวลาตะวรันยอแสง ใครมภีคนเจป็บเปป็นโรคตว่างๆกป็พามาหาพระองคร 



พระองครกป็ทรงวางพระหรัตถรถถูกตถ้องเขาทสุกคน ใหถ้เขาหายโรค
ลถูกา 5:15 แตว่กสตตสศรัพทรของพระองครยสสิ่งเลคืสิ่องลคือไป และประชาชนเปป็นอรันมากมา

ชสุมนสุมกรันเพคืสิ่อจะฟรังพระองคร และรรับการรรักษาโรคตว่างๆของเขา
ลถูกา 5:17-25 คราวนรัทั้นวรันหนซสิ่งเมคืสิ่อพระองครทรงสรัสิ่งสอนอยถูว่ มภีพวกฟารสสภีและพวกธร

รมาจารยรฝว่ายพระราชบรัญญรัตสนรัสิ่งอยถูว่ดถ้วย เปป็นผถูถ้มาจากทสุกหมถูว่บถ้านในแควถ้นกาลสลภี 
แควถ้นยถูเดภีย และจากกรสุงเยรถูซาเลป็ม ฤทธสธเดชขององครพระผถูถ้เปป็นเจถ้ากป็สถสตอยถูว่เพคืสิ่อ
จะรรักษาเขาใหถ้หายโรค 18 และดถูเถสด มภีผถูถ้หามคนอรัมพาตคนหนซสิ่งนอนบนทภีสิ่นอน 
และเขาหาชว่องทภีสิ่จะหามคนอรัมพาตนรัทั้นเขถ้ามาวางตรงพระพรักตรรของพระองคร 19 
เมคืสิ่อหาชว่องเอาเขถ้ามาไมว่ไดถ้เพราะคนมาก เขาจซงขซทั้นไปบนดาดฟถ้าหลรังคาบถ้าน
หยว่อนคนอรัมพาตลงมา ทรัทั้งทภีสิ่นอนตามชว่องกระเบคืทั้องตรงกลางหมถูว่คนตว่อพระพรักตรร
พระเยซถู 20 เมคืสิ่อพระองครทอดพระเนตรเหป็นความเชคืสิ่อของเขาทรัทั้งหลาย พระองครจซง
ตรรัสกรับคนอรัมพาตวว่า "บสุรสุษเออ๋ย บาปของเจถ้าไดถ้รรับอภรัยแลถ้ว" 21 ฝว่ายพวกธรรมา
จารยรและพวกฟารสสภีเรสสิ่มคสดในใจวว่า "คนนภีทั้ทภีสิ่พถูดหมสสิ่นประมาทเปป็นผถูถ้ใดเลว่า ใครจะ
ยกความผสดบาปไดถ้เวถ้นแตว่พระเจถ้าเทว่านรัทั้น" 22 แตว่เมคืสิ่อพระเยซถูทรงทราบความคสด
ของเขา พระองครจซงตรรัสแกว่เขาวว่า "ไฉนทว่านทรัทั้งหลายจซงคสดในใจอยว่างนภีทั้ 23 ทภีสิ่จะ
วว่า `บาปของเจถ้าไดถ้รรับอภรัยแลถ้ว' หรคือจะวว่า `จงลสุกขซทั้นเดสนไปเถสด' นรัทั้นขถ้างไหนจะ
งว่ายกวว่ากรัน 24 แตว่เพคืสิ่อทว่านทรัทั้งหลายจะไดถ้รถูถ้วว่า บสุตรมนสุษยรมภีฤทธสธอทานาจในโลกทภีสิ่
จะโปรดยกความผสดบาปไดถ้" (พระองครจซงตรรัสสรัสิ่งคนอรัมพาตวว่า) "เราสรัสิ่งเจถ้าวว่า จง
ลสุกขซทั้นยกทภีสิ่นอนไปบถ้านของเจถ้าเถสด" 25 ในทรันใดนรัทั้น เขาจซงลสุกขซทั้นตว่อหนถ้าคนทรัทั้ง
ปวง ยกทภีสิ่นอนซซสิ่งเขาไดถ้นอนนรัทั้น กลรับไปบถ้านของตน พลางรถ้องสรรเสรสญพระเจถ้า

ลถูกา 6:17-19 แลถ้วพระองครกรับอรัครสาวกกป็ลงมายคืน ณ ทภีสิ่ราบแหว่งหนซสิ่ง พรถ้อมกรับหมถูว่



สาวกของพระองคร และประชาชนเปป็นอรันมากซซสิ่งมาจากทรัสิ่วแควถ้นยถูเดภีย กรสุง
เยรถูซาเลป็ม และจากตทาบลชายทะเลในเขตเมคืองไทระและเมคืองไซดอน เพคืสิ่อจะฟรัง
พระองครและใหถ้พระองครทรงรรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนทภีสิ่ตถ้องทนทสุกขร
เพราะผภีโสโครก เขากป็ไดถ้รรับการรรักษาใหถ้หายดถ้วย 19 ประชาชนตว่างกป็พยายามทภีสิ่
จะถถูกตถ้องพระองคร เพราะวว่ามภีฤทธสธซว่านออกจากพระองครรรักษาเขาใหถ้หายทสุกคน

ลถูกา 7:21,22 ในเวลานรัทั้น พระองครไดถ้ทรงรรักษาคนเจป็บเปป็นอรันมากใหถ้หายจากความ
เจป็บและโรคตว่างๆและใหถ้พถ้นจากวสญญาณชรัสิ่ว และคนตาบอดหลายคนพระองครไดถ้
ทรงรรักษาใหถ้เหป็นไดถ้ 22 แลถ้วพระเยซถูตรรัสตอบศสษยรสองคนนรัทั้นวว่า "จงไปแจถ้งแกว่
ยอหรนตามซซสิ่งทว่านไดถ้เหป็นและไดถ้ยสนคคือวว่า คนตาบอดกป็หายบอด คนงว่อยเดสนไดถ้ 
คนโรคเรคืทั้อนหายสะอาด คนหถูหนวกไดถ้ยสน คนตายแลถ้วเปป็นขซทั้นมา และขว่าว
ประเสรสฐกป็ประกาศแกว่คนอนาถา

ลถูกา 8:2 พรถ้อมกรับผถูถ้หญสงบางคนทภีสิ่มภีวสญญาณชรัสิ่วออกจากนางและทภีสิ่หายโรคตว่างๆ คคือ
มารภียรทภีสิ่เรภียกวว่าชาวมรักดาลา ทภีสิ่ไดถ้ทรงขรับผภีออกจากนางเจป็ดผภี

ลถูกา 9:2 แลถ้วพระองครทรงใชถ้เขาไปประกาศอาณาจรักรของพระเจถ้า และรรักษาคนปว่วย
เจป็บใหถ้หาย

ลถูกา 9:11 แตว่เมคืสิ่อประชาชนรถูถ้แลถ้วจซงตามพระองครไป พระองครทรงตถ้อนรรับเขา ตรรัสสรัสิ่ง
สอนเขาถซงอาณาจรักรของพระเจถ้า และทสุกคนทภีสิ่ตถ้องการใหถ้หายโรคพระองครกป็ทรง
รรักษาใหถ้

ลถูกา 13:12 เมคืสิ่อพระเยซถูทอดพระเนตรเหป็นเขา จซงเรภียกและตรรัสกรับเขาวว่า "หญสงเออ๋ย 
ตรัวเจถ้าหายพถ้นจากโรคของเจถ้าแลถ้ว"

ลถูกา 13:32 พระองครจซงตรรัสแกว่เขาวว่า "จงไปบอกสสุนรัขจสทั้งจอกนรัทั้นวว่า `ดถูเถสด เราขรับผภี



ออกและรรักษาโรคในวรันนภีทั้และพรสุว่งนภีทั้ แลถ้ววรันทภีสิ่สามเราจะททาการใหถ้สทาเรป็จ'
ยอหรน 5:8,14 พระเยซถูตรรัสกรับเขาวว่า "จงลสุกขซทั้นยกแครว่ของเจถ้าและเดสนไปเถสด" 14 

ภายหลรังพระเยซถูไดถ้ทรงพบคนนรัทั้นในพระวสหารและตรรัสกรับเขาวว่า "ดถูเถสด เจถ้าหาย
โรคแลถ้ว อยว่าททาบาปอภีก มสฉะนรัทั้นเหตสุรถ้ายกวว่านรัทั้นจะเกสดกรับเจถ้า"

ยอหรน 14:12 เราบอกความจรสงแกว่ทว่านทรัทั้งหลายวว่า ผถูถ้ทภีสิ่เชคืสิ่อในเราจะกระททากสจการซซสิ่ง
เราไดถ้กระททานรัทั้นดถ้วย และเขาจะกระททากสจการทภีสิ่ยสสิ่งใหญว่กวว่านรัทั้นอภีก เพราะวว่าเราจะ
ไปถซงพระบสดาของเรา

กสจการของอรัครทถูต 3:6 เปโตรกลว่าววว่า "เงสนและทองขถ้าพเจถ้าไมว่มภี แตว่ทภีสิ่ขถ้าพเจถ้ามภีอยถูว่
ขถ้าพเจถ้าจะใหถ้ทว่าน คคือในพระนามแหว่งพระเยซถูครสสตรชาวนาซาเรป็ธ จงลสุกขซทั้นเดสนไป
เถสด"

กสจการของอรัครทถูต 5:15,16 จนเขาหามคนเจป็บปว่วยออกไปทภีสิ่ถนนวางบนทภีสิ่นอนและ
แครว่ เพคืสิ่อเมคืสิ่อเปโตรเดสนผว่านไป อยว่างนถ้อยเงาของทว่านจะไดถ้ถถูกเขาบางคน 16 
ประชาชนไดถ้ออกมาจากเมคืองทภีสิ่อยถูว่ลถ้อมรอบกรสุงเยรถูซาเลป็ม พาคนปว่วยและคนทภีสิ่มภีผภี
โสโครกเบภียดเบภียนมาและทสุกคนกป็หาย

กสจการของอรัครทถูต 10:38 คคือเรคืสิ่องพระเยซถูชาวนาซาเรป็ธวว่า พระเจถ้าไดถ้ทรงเจสมพระองคร
ดถ้วยพระวสญญาณบรสสสุทธสธและดถ้วยฤทธานสุภาพอยว่างไร และพระเยซถูเสดป็จไป
กระททาคสุณประโยชนรและรรักษาบรรดาคนซซสิ่งถถูกพญามารเบภียดเบภียน ดถ้วยวว่า
พระเจถ้าไดถ้ทรงสถสตกรับพระองคร

กสจการของอรัครทถูต 19:11,12 พระเจถ้าไดถ้ทรงกระททาการอรัศจรรยรอรันพสสดารดถ้วยมคือของ
เปาโล 12 จนเขานทาเอาผถ้าเชป็ดหนถ้ากรับผถ้ากรันเปคืทั้อนจากตรัวเปาโลไปวางทภีสิ่ตรัวคน
ปว่วยไขถ้ โรคนรัทั้นกป็หายและวสญญาณชรัสิ่วกป็ออกจากคน



โรม 8:26 พระวสญญาณกป็ทรงชว่วยเราเมคืสิ่อเราอว่อนกทาลรังดถ้วยเชว่นกรัน เพราะเราไมว่รถูถ้วว่า
เราควรจะอธสษฐานขอสสสิ่งใดอยว่างไร แตว่พระวสญญาณเองทรงชว่วยขอเพคืสิ่อเราดถ้วย
ความครทสิ่าครวญซซสิ่งเหลคือทภีสิ่จะพถูดไดถ้

1 โครสนธร 12:9 และใหถ้อภีกคนหนซสิ่งมภีความเชคืสิ่อ แตว่เปป็นโดยพระวสญญาณองครเดภียวกรัน 
และใหถ้อภีกคนหนซสิ่งมภีความสามารถรรักษาคนปว่วยไดถ้ แตว่เปป็นโดยพระวสญญาณองคร
เดภียวกรัน

1 โครสนธร 12:28 และพระเจถ้าไดถ้ทรงโปรดตรัทั้งบางคนไวถ้ในครสสตจรักร คคือหนซสิ่งอรัครสาวก
สองผถูถ้พยากรณร สามครถูบาอาจารยร แลถ้วตว่อจากนรัทั้นกป็มภีการอรัศจรรยร ของประทาน
ในการรรักษาโรค การชว่วยเหลคือ การครอบครอง การพถูดภาษาตว่างๆ

ฟภีลสปปภี 2:27 เขาปว่วยจรสงๆ ปว่วยจนเกคือบจะตาย แตว่พระเจถ้าทรงพระกรสุณาโปรดเขา 
และไมว่ใชว่ทรงโปรดเขาคนเดภียว แตว่ทรงโปรดขถ้าพเจถ้าดถ้วย เพคืสิ่อไมว่ใหถ้ขถ้าพเจถ้ามภี
ความทสุกขรซถ้อนทสุกขร

ยากอบ 5:14 มภีผถูถ้ใดในพวกทว่านเจป็บปว่วยหรคือ จงใหถ้ผถูถ้นรัทั้นเชสญบรรดาผถูถ้ปกครองของค
รสสตจรักรมา และใหถ้ทว่านเหลว่านรัทั้นอธสษฐานเพคืสิ่อเขา และเจสมเขาดถ้วยนททั้ามรันใน
พระนามขององครพระผถูถ้เปป็นเจถ้า

1 เปโตร 2:24 พระองครเองไดถ้ทรงรรับแบกบาปของเราไวถ้ในพระกายของพระองครทภีสิ่
ตถ้นไมถ้นรัทั้น เพคืสิ่อวว่าเราทรัทั้งหลายซซสิ่งตายจากบาปแลถ้ว จะไดถ้ดทาเนสนชภีวสตตามความชอบ
ธรรม ดถ้วยรอยเฆภีสิ่ยนของพระองคร ทว่านทรัทั้งหลายจซงไดถ้รรับการรรักษาใหถ้หาย

3 ยอหรน 1:2 ทว่านทภีสิ่รรัก ขถ้าพเจถ้าปรารถนามากกวว่าทสุกสสสิ่งวว่า ทว่านจะจทาเรสญและมภี
สสุขภาพดภี อยว่างจสตวสญญาณของทว่านจทาเรสญอยถูว่นรัทั้น
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