
DO YOU WANT TO BE HEALED?

# G l e n n L i m

ท่านต้องการท่ีจะหายโรคหรือไม่?



ยอหน์ 5 : 1 - 14
John 5 : 1 - 14



1) FORGIVENESS ให้อภัย

2) FAITH ความเช่ือ

3) FOCUS มุ่งเน้น

3 ส่ิงท่ีมีผลต่อการรบัการรกัษา
3 THINGS THAT W ILL AFFECT YOUR HEALING 



Isaiah 59 : 2

But your iniquities have separated you from your God; and your 

sins have hidden His face from you, so that He will not hear…

อสิยาห์ 59 : 2
แต่ความช่ัวช้าของเจ้าต่างหาก ที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้า

บาปของเจ้าท าให้พระองค์ทรงซ่อนพระพกัตร์จากเจ้าพระองค์

จึงไม่สดับฟัง



1 ยอห์น1 : 9

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ่ื์อ
และเท่ียงธรรมจะทรงอภยับาปของเราและช าระ

เราให้พ้นจากความอธรรมทัง้ส้ิน

1 John 1:9

If we confess our sins, he is faithful and just and will 

forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.



Matthew 6 : 12

The Lord’s Prayer

“…And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.”

มทัธิว 6 : 12

…ขอทรงยกหน้ีให้ข้าพระองคท์ัง้หลาย
เหมอืนท่ีข้าพระองคท์ัง้หลายได้ยกหน้ีให้ผู้ท่ีเป น

หน้ีข้าพระองคท์ัง้หลายเช่นกนั



Mark 11 : 25

“And when you stand praying, if you hold anything 

against anyone, forgive them, so that your Father in 

heaven may forgive you your sins.”

มาระโก 11 : 25

“เมือ่ท่านยืนอธิษฐาน จงให้อภยัคนท่ีท่านไมพ่อใจ
เพ่ือพระบิดาของท่านในสวรรคจ์ะทรงอภยับาป

ของท่าน”



Matthew 18 : 24 – 35
Parable of the Unmerciful Servant

มทัธิว 18 : 24 - 35

35 …“เช่นน้ีแหละพระบิดาของเราในสวรรคจ์ะ
ทรงกระท าแก่ท่านแต่ละคนเช่นนัน้หากท่านไม่

ยกโทษให้พ่ีน้องจากใจของท่าน”

35 …“This is how my heavenly Father will treat each of you 

unless you forgive your brother or sister from your heart.”



1) FORGIVENESS ให้อภัย

2) FAITH ความเช่ือ

3 ส่ิงท่ีมีผลต่อการรบัการรกัษา
3 THINGS THAT W ILL AFFECT YOUR HEALING 



Mark 11 : 24

“Therefore I say to you, whatever things you ask when you 

pray, believe that you receive them, and you will have them.”

มาระโก 11 : 24
เหตุฉะน้ันเราบอกท่านว่าไม่ว่าท่านอธิษฐานทูลขอส่ิงใด

จงเช่ือว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้ส่ิงน้ัน



มัทธิว 9 : 21 - 22
“ลูกสาวเอ๋ย จงช่ืนใจเถิด ความเช่ือของเจ้าท าให้เจ้าหายโรคแล้ว”
นางคิดในใจว่า “ถ้าเพยีงแต่เราแตะฉลองพระองค์ เรากจ็ะหายโรค

Matthew 9 : 21 – 22

The Woman with the Issue of Blood

Jesus turned around, and when He saw her He 

said, “Daughter, your faith has made you well.”



Mark 10 : 51

The Healing of Bartimaeus

Jesus said: “Go your way; your faith 

has made you well.” And immediately 

he received his sight…

มาระโก 10 : 51

พระเยซตูรสัวา่ “ไปเถดิ ความเช่ือ
ของท่านท าให้ท่านหายแล้ว” 

ทนัใดนัน้เขากม็องเหน็....



Matthew 15 : 28

The Faith of the Canaanite Woman

“O woman, great is your faith! Let it be to you as you 

desire.” And her daughter was healed from that very hour.

มทัธิว 15 : 28

พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย เจ้ามีความเช่ือยิง่ใหญ่นัก! ให้เป็นไป
ตามที่เจ้าขอเถิด” และบุตรสาวของนางกห็ายป่วยในขณะน้ันเอง



มาระโก 2 : 3 - 5

…มีชายส่ีคนหามคนเป็นอมัพาตคนหน่ึงมาหา
พระองค…์ เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือของพวก
เขากต็รัสกบัคนเป็นอมัพาตนั้นวา่ “ลูกเอ๋ย บาปของ

เจา้ไดรั้บการอภยัแลว้”

Mark 2 : 3 - 5

…Some men brought to Jesus a paralyzed 

man, carried by four friends... When Jesus 

saw THEIR faith, he said to the paralyzed 

man, “Son, your sins are forgiven.”



มัทธิว 13 : 58
…และพระองคไ์ม่ไดท้รงกระท ำกำรอศัจรรยท่ี์นัน่มำกนกั

เน่ืองจำกพวกเขำไม่มีควำมเช่ือ

Matthew 13 : 58

A Prophet without Honour

…And He did not do many mighty works 

there because of their unbelief.



1) FORGIVENESS ให้อภยั

2) FAITH ความเช่ือ

3) FOCUS มุ่งเน้น

3 ส่ิงท่ีมีผลต่อการรบัการรกัษา
3 THINGS THAT W ILL AFFECT YOUR HEALING 



Zechariah 4 : 6

'Not by might nor by power, but by my Spirit,' 

says the Lord Almighty.

เศคาริยาห์ 4 : 6

‘ไม่ใช่ด้วยก าลงั ไม่ใช่ด้วยฤทธ์ิ
อ านาจ แต่โดยวิญญาณของเรา’



Matthew 8 : 17

He (Jesus) took up our infirmities, and bore our diseases.

ทิโมธี 8 : 17
พระองคท์รงรับควำมอ่อนแอทั้งหลำยของเรำ 

และแบกรับโรคต่ำงๆ ของเรำไว้



Acts 3 : 6

Peter meets a Lame Beggar

…Then Peter said, “Silver or gold I do not have, but what I do have I 

give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk!”

สดุด ี3 : 6
…แล้วเปโตรกล่าวว่า “เงินหรือทองเราไม่มี แต่ส่ิงที่เรามีเราให้
ท่านในพระนามพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ธ จงเดนิเถดิ”



1) FORGIVENESS ให้อภัย

2) FAITH ความเช่ือ

3) FOCUS มุ่งเน้น

3 ส่ิงท่ีมีผลต่อการรบัการรกัษา
3 THINGS THAT W ILL AFFECT YOUR HEALING 




