เมื่ออธิษฐานรักษาโรคดูไร้ ผล
เขียนโดย แจ๊ ค เฮย์ ฟอร์ ด
แปลโดย ป.ก รติบดี
เมื่อเจมี่ บัคกิ้งแฮม อดีตบรรณธิ การวารสารมินนิสทรี ทูเดย์ ได้จากเราไปสู่ สวรรค์ พวกเรารู ้สึก
ตกตะลึงและโศกเศร้า ที่ผรู ้ ับใช้ที่มีของประทานในการรับใช้งานแทบทุกอย่างในคริ สตจักรต้องจากไป
ก่อนเวลาที่พวกเราคาดคิด คาถามต่าง ๆ จึงตามมา ในช่วงเดือนหลัง ๆ ก่อนที่เจมี่จะจากไป พวกเรา
อธิษฐานเผื่อเขาบ่อยมาก มากจนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นคนที่ได้รับการอธิ ษฐานเผื่อมากที่สุดคนหนึ่งในโลก
แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ความเชื่ อไม่มีผลเลยหรื อไร เราทาอะไรพลาดไปหรื อเปล่า?
ของประทานในการรักษาที่สมบูรณ์ดว้ ยความเชื่อมักได้รับการอวยพระพรให้เกิดผล แต่ใน
สถานการณ์ครั้งนี้ ความเชื่อมัน่ ในการอัศจรรย์และการรักษา ดูเหมือนจะเป็ นรู ปบูมเมอแรงที่ยอ้ นกลับ
มาตีผเู ้ ชื่ อจนต้องผิดหวังไปตาม ๆ กัน
ในเวลาเช่นนี้ก็จะเกิดข้อสงสัยในของประทานแห่งความเชื่ออันนี้ บางคนอาจด่วนสรุ ปว่ามี
ความเชื่อไม่มากพอบ้าง หรื อใช้ความเชื่อโดยไม่ถูกต้องบ้าง แล้วพระสัญญาของพระเจ้าในเรื่ องการ
รักษาก็เริ่ มดูน่าสงสัยขึ้นมาทันที “เราขออุทธรณ์” หลายคนอาจคร่ าครวญ “เราเชื่อว่าการรักษาในราย
ก่อน ๆ ที่เคยเห็นจะเกิดขึ้นกับเจมี่เช่นกัน แต่ทาไมพระเจ้าไม่รักษาพระสัญญาของพระองค์?”
ในฐานะศิษยาภิบาลและผูน้ าคริ สตจักร สมาชิกคาดหวังว่าเราต้องมีคาตอบสาหรับเรื่ องนี้ ถึงแม้
ในใจของเราเองก็ต่อสู ้กบั เรื่ องนี้อยูเ่ ช่นกัน แล้วเราจะตอบสมาชิกอย่างไร

มุมมองทีถ่ ี่ถ้วน
วิธีที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้คือการยอมรับด้วยการโมทนาพระเจ้าด้วยใจถ่อม
เป็ นการ
ยอมรับด้วยจิตวิญญาณไม่เหมือนกับการสรรเสริ ญพระเจ้าเมื่อเราได้ชยั ชนะ ปั ญหาพื้นฐานของแนว
ทางการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนเห็นได้จากคาพูดที่วา่
“ฉันไม่รู้วา่ จะเชื่อในเรื่ องการรักษาโรคต่อไปดี
ไหม?” หรื อที่แย่กว่านั้นเราอาจพูดว่า “เรื่ องอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอก ถ้าเขาจะยืนยันในความเชื่อมัง่ คง”
เราไม่ได้จะหาเรื่ องหาราวกับคนที่มีปัญหายุง่ ยากในชีวติ แต่ตอ้ งการท้าทายให้พวกเขามองเรื่ อง
นี้ในมุมมองต่าง ๆ อย่างถี่ถว้ น ผมเชื่อว่ามุมมองจากพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะทาให้เรามีแนวทางในการต่อสู ้
กับสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างนี้ได้
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1.

ที่เราเห็นว่าความเชื่อของเราล้มเหลวนั้น “ไม่ได้เกิดจากน้ าพระทัยของพระเจ้า”
พระเจ้าไม่ได้เป็ นผูท้ าให้เราต้องเจอกับความสู ญเสี ยนั้น สิ่ งที่เป็ นความผิดพลาดที่
มักพูดกันเป็ นนกแก้วนกขุนทองในหมู่คริ สเตียนเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์หรื อ
การสู ญเสี ยคือการพูดว่า “มันคงเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าแน่ ๆ เลย
ตรงข้าม ในพระคัมภีร์ไม่เคยพูดเลยว่าความตาย, โรคร้าย, ความผิดบาป, ความทุกข์ทรมาน,
ความพินาศ, หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดกับมนุษย์จะเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า หรื ออย่างน้อยก็ไม่ใช่
สิ่ งที่เกิดขึ้นกับคนในพันธสัญญาของพระองค์
กระบวนการไถ่บาปเป็ นพยานหลักฐานได้อย่างดีวา่
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด “พินาศ” เลย (2 เปโตร 3:9) แต่พระองค์ต้ งั ใจแต่แรกว่าจะให้
เราทั้งหลายมีชีวติ ที่เต็มไปด้วยพระพร และได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 10:10)
ชีวติ ในโลกนี้ไม่ถาวรจากความผิดบาปของอาดัม ส่ งผลถึงพงศ์พนั ธุ์ของเขาทั้งหมด แม้เรา
ได้รับการไถ่บาปแล้วแต่เรายังมีขอ้ จากัดอยูน่ นั่ คือการไถ่ชวั่ นิรันดร์ ยงั ไม่ได้มาถึง (โรม 8:22-23)
ภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุจากข้อผิดพลาดหรื อข้อจากัดของมนุษย์ โรคร้ายที่เข้าเบียดเบียนร่ างกาย
ของเรา ล้วนเป็ นข้อเท็จจริ งที่เกิดกับชีวติ บนโลกนี้ ดังนั้นในฐานะผู้เชื่ อเรามีชีวิตอยู่ระหว่ างความจริ ง
สองอย่ างประการแรกคือพระเจ้ าไม่ ได้ สร้ างความพินาศหรื อความตายเหล่ านั้น ประการที่สองการเดิน
ไปกับพระเจ้ าไม่ ได้ หมายความว่ า ชี วิตของเราจะปราศจากการทดลองในเรื่ องเหล่ านั้นเสี ยทีเดียว
เราไม่ได้เป็ นทั้งพวกเชื่ องมงายหรื อพวกขาดความเชื่ อที่จะไม่รับรู ้วา่ “แต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่
ความยากลาบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน” (โยบ 5:7) การยอมรับมากเพียงนั้นไม่ได้เป็ นการ
ยอมรับให้กบั ปั ญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีทางแก้ไขได้ ตรงข้ามการเสแสร้งว่าเมื่อได้รับ
การไถ่แล้วจะทาให้เราหลุดพ้นจากการทดลองทั้งปวงหรื อทักษะในการเรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะ “เชื่อ” จะทาให้
ชีวติ ของเราไม่ตอ้ งเจอกับการทดลองเลย ล้วนเป็ นความเชื่อที่นอกเหนื อจากพระสัญญาของพระเจ้า
เราจะเจอกับการทดลองในเรื่ องความเชื่ อเสมอ เช่นไม่สามารถถือเอาประโยชน์ที่พระเจ้าสัญญา
ไว้ได้ และเมื่อสิ่ งนี้เกิดขึ้นกับเราจะเกิดความสงสัยขึ้น แต่ในสมัยนี้ ผูเ้ ชื่อที่มีสติปัญญาจะไม่รู้สึกว่าถูก
ลงโทษเมื่อชีวิตในบางช่วงต้องเผชิ ญกับปั ญหา
การคิดว่าต้องอยูเ่ หนือความยากลาบากทั้งปวงเป็ น
คุณสมบัติของผูม้ ีความเชื่อดี เป็ นความคิดที่ผดิ จุดเน้นของความเชื่ อไม่ใช่ผลที่เกิด แต่เป็ นแหล่งที่เกิด
นัน่ คือพระเจ้า
2. ในช่วงที่เรารู ้สึกปวดร้าว ตกอยูใ่ นการทดลอง ความตาย ความลาบาก แทนที่จะต่อสู ้กบั
ความคิดเรื่ องพระเจ้า
เราควรใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็ นโอกาสที่ทาให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น
ช่วงเวลานั้นเป็ นช่วงที่เราสามารถฝังรากฐานของความเชื่ อให้ลึกขึ้น และค้นหาความรู ้ของเราเกี่ยวกับ
พระเจ้า เพื่อให้ติดสนิทลึกซึ้ งกับพระเจ้ามากขึ้น
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เราจะทาได้อย่างไร เมื่อเราเผชิญกับความยากลาบาก เราต้องเริ่ มด้วยการนาปั ญหาของเราทูลต่อ
พระเจ้า พระองค์จะไม่ข่มขู่หรื อโกรธเกรี้ ยวกับปั ญหาและความสงสัยของเรา แต่การยอมแพ้กบั สิ่ ง
เหล่านั้น ไม่นามันมาทูลต่อพระเจ้าเป็ นการกระทาที่ผดิ
เมื่อฮะบากุก ปรับทุกข์กบั พระเจ้า (ฮะบากุก 1:1-17) ว่า “ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้ าดูอยู่ ข้าพเจ้าจะยืนที่
หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังดูวา่ พระองค์จะตรัสอะไรแก่ขา้ พเจ้า” (2:1) แต่พระเจ้ากลับใช้ฮะบา
กุกเขียนว่า เมื่อเวลามาถึงพระเจ้าจะอวยพระพรมากมาย
แม้ จะเจ็บปวดรวดร้ าว สับสนวุ่นวายใจเพียงใด เราก็ต้องไม่ เล่ นกับความเชื่ อ ตรงข้ ามเราต้ อง
แสวงหาผู้ที่สร้ างความเชื่ อนั้น และเพราะพระองค์ไม่ได้เป็ นผูท้ าให้เราเจ็บปวด ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ทาให้เรา
เจอกับเหตุการณ์ร้าย ๆ พระองค์เองจึงไม่แตกต่างจากพวกเราที่ตอ้ งเผชิ ญเหตุการณ์เหล่านั้น
ในช่วงเวลานั้น สติปัญญาจะไม่ปล้ าสู ้ แต่เรี ยยนรู ้ที่จะพัก
ความเจ็บปวดจะอยู่เหนือจิตใจของผู้เชื่ อเช่ นเรา จนกว่ าเราจะไปถึงต้ นกาเนิดนา้ พุแห่ งความเชื่ อ
คือไปยังหัวใจของพระเจ้ า ดังนั้นเราต้องเรี ยนรู ้ที่จะตอบสนองการเรี ยกร้องของความเชื่อ “บรรดาผู้
ทางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็ นสุ ข”
(มัทธิว 11:28)
พระธรรมตอนนี้ไม่ได้เป็ นการหนีความจริ ง แต่เป็ นการให้เรายอมรับความจริ ง ความพอเพียงที่
ประทานให้ในชีวิตของเราไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ทาให้เราอยูไ่ ด้อย่างอิสระตามลาพัง มันไม่ใช่ยาวิเศษรักษา
สารพัดโรค แม้เราจะเติบโตและมีประสบการณ์กบั พระคริ สต์มาช่วงหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์กลางของทุกชีวติ
ยังอยูท่ ี่พระองค์
อย่าผิดหวังหรื อประหลาดใจเมื่อหลายครั้งในชี วติ ที่เราต้องกลับไปพึ่งพระผูไ้ ถ่ แม้เราไม่ยอม
เข้าใจอะไรไม่ให้กบั ระบบระเบียบใด ๆ แต่พระผูไ้ ถ่ก็ยงั อยูท่ ี่นนั่ จงแสวงหาพระเจ้ าในที่สุดพระองค์ จะ
ทรงทาให้ เราพอใจมากที่สุด
ผูท้ ี่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดมาเข้าเฝ้ าพระเจ้า พวกเขารู ้วา่ จะได้พบกับบุคคลผูห้ นึ่งไม่ใช่
พบกับอารมรณ์หรื อเหตุผลที่คิดเอาเอง เฉพาะพระพักตร์ พระองค์น้ นั ความสงสัยและคาถามต่าง ๆ จะ
หายไป ไม่ใช่เพราะพระองค์ตรัสตอบแต่เพราะพระองค์แผ่รัศมีเหนื อพวกเขา ความเป็ นบุคคลอันสง่า
งามของพระองค์ ทาให้ความเจ็บปวดจากการทดลองบรรเทาลง เพราะพระองค์ทาให้เรามองไปยังชีวติ
นิรันดร์
พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เราอยูน่ ี่แล้วจงเลิกกังวล เลิกคร่ าครวญได้แล้ว” แต่เฉพาะพระพักตร์
พระองค์ เราพบว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็ นจริ งและเปี่ ยมด้วยความรัก ความเป็ นบุคคลที่เต็มด้วยพระ
เกียรติและความอดทนของพระองค์ทาให้โลกนี้ดอ้ ยค่าไป
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“มีที่แห่งหนึ่งเป็ นที่สุขสงบ อยูใ่ กล้ดวงใจของพระเจ้า” เป็ นตอนหนึ่งของบทเพลงที่ได้รับ
ความนิยมตลอดกาลเมื่อพระเจ้าเรี ยกให้คนออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนในยุคของเรา เราอาจ
ต้องถูกเรี ยกอีกครั้งเพื่อจะได้พบกับที่ซ่ ึ งอยูใ่ กล้ชิดกับพระบิดา
3.
เราไม่ควรให้ความผิดหวังมาบัน่ ทอนความสานึกในการทรงเรี ยกของพระเจ้าให้ออกไป
รักษาโรค สองสิ่ งแรกที่พูดหรื อสอนกันน้ อยในหมู่เพ็นเทคอสหรื อคาริ สเมติก คือเรื่ องการทดลอง แม้
การตายด้ วยโรคหรื อคาอธิ ษฐานไม่ ได้ รับการตอบ เราก็จะ “อ้ าง” ว่ าเนื่องจากขาดความเชื่ อ เราได้รับ
การสอนถึงฤทธิ์ เดชของความเชื่อมาตลอดจนมุมมองด้านอื่นของความเชื่ อเดียวกันถูกมองข้ามไป
แน่นอน การแสวงหาพระเจ้าท่ามกลางการทดลองเป็ นส่ วนสาคัญของความเป็ นคริ สเตียนผูก้ ล้า
ผูเ้ ชื่อผูป้ ระกอบด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณ
ผูป้ ระกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราอาจเป็ นทั้งคนที่
ยืนยันในการอัศจรรย์ขณะเดียวกันก็ยอมรับได้เมื่อปราศจากการอัศจรรย์ การผสมผสานกันของความ
เชื่อเชิงรุ กกับเชิงรับจะทาให้เราได้รับชัยชนะ ความเชื่อที่จะได้รับทั้งการรับใช้ที่เข้มแข็งตามสัญญา และ
เป็ นไปตามพระวจนะ เมื่อผูเ้ ผชิญกับเหตุการณ์ไม่ถูกทาให้ไขว้เขวไปด้วยชัยชนะหรื อการโจมตี
แล้วเรื่ องความเชื่ อ การรักษาฤทธิ์ อานาจ และแผ่นดินของพระเจ้าล่ะ? เราต้องมัน่ ใจว่าสิ่ งที่พระ
เจ้าได้เพิม่ เติมมากับของประทานในการไถ่ชวั่ นิ รันดร์ คือพระสัญญาที่จะให้เราสามารถเห็นถึงพระพรที่
ได้เป็ นทายาทในแผ่นดินของพระองค์ นอกนั้นยังมีพระธรรมและงานการรักษาซึ่ งพระเยซูได้ตรัสไว้วา่
“เขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:18)
การปฏิเสธภาระนี้เท่ากับเป็ นการปฏิเสธพันธกิจทั้งหมด ตามที่กล่าวถึงพระธรรมตอนนี้ พระ
เยซูเองก็เป็ นแบบอย่างในการรักษาและทรงจูงใจคนของพระองค์ให้กระทาด้วย ยิง่ กว่านั้นพระคัมภีร์
ใหม่ยงั ได้บนั ทึกไว้หลายแห่งและประวัติศาสตร์ คริ สตจักรได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูต้ งั ใจทาการรักษา
โรคโดยผ่านทางคริ สตจักรของพระองค์ต่อไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา
เมื่อมีผมู ้ ีใจพร้อมจะรับงานรับใช้น้ นั พระองค์ก็ยนื ยันว่าจะทรงให้มีอยู่ (ยอห์น 14:12, มาระโก
16:20, ฮีบรู 13:8) เราจึงได้เห็นการรักษาการอัศจรรย์ การเตรี ยมการ หมายสาคัญ แต่ไม่ใช่ในทุก
สถานการณ์
อย่างไรก็ตาม เราอาจเริ่ มแก้ปัญหาโดยแสวงหาพระเจ้าด้วยการสรรเสริ ญก่อน ให้ความชื่นชม
ยินดีในถ้อยคาแห่งการยืนยัน การรักษานั้นสมดุลกับการสรรเสริ ญเมื่อเกิดปั ญหาหรื อคาถามขึ้นถ้าเรา
ไม่สามารถสร้างสมดุลได้ มันอาจเป็ นปั ญหาลุกลามใหญ่โตขึ้นในความคิดเกี่ยวกับ “ความเชื่อ” ของเรา
หมายถึงความเชื่อของเราจะมุ่งหาผลที่ดีมากกว่ามุ่งความเชื่อในพระองค์”
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ล้มเลิกการอธิษฐานรักษาโรค?
ผูเ้ ชื่อที่ผิดหวังบางคนสรุ ปว่าเราควรหลีกเลี่ยงพันธกิจการรักษาโรคทั้งหมดเสี ยเลย พวกเขาพูด
ว่า “ให้เรื่ องรักษาโรค และการอัศจรรย์เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระเจ้า อย่าอ้างถึงหรื อเป็ นพยาน หรื อเชื่อ
การอัศจรรย์ใด ๆ นอกจากการไถ่บาป”
นัน่ ไม่ใช่คาตอบสาหรับผูแ้ สวงหาการอัศจรรย์แต่ตอ้ งผิดหวัง เราควรยึดมัน่ ในพระวจนะของ
พระเยซูที่สั่งเราไปเปิ ดเผยพระธรรมแห่งชัยชนะและความหวัง พระองค์ได้ทรงเจิมเราให้เป็ นทนายและ
เป็ นทูตของแผ่นดินพระเจ้า และแผ่นดินของพระองค์เป็ นอาณาจักรที่ได้รวมการรักษาและฤทธานุภาพ
การอัศจรรย์ พระองค์ยงั ทรงยอมสละพระองค์เองเป็ นหลักฐานของความเป็ นจริ งแห่ งแผ่นดินของพระ
เจ้าในโลกปั จจุบนั นัน่ คือยืนยันถึงพระวจนะของพระองค์ที่ให้เราออกไปประกาศ
ในเวลาเดียวกัน อย่าลืมว่า วัตถุประสงค์ของบทความเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ได้เป็ น
ทางออกสาหรับปั ญหาทุกอย่างในโลก แต่เป็ นการเผยถึงพระคัมภีร์ของพระองค์ที่พร่ างพรู มาจากโลก
อื่น เป็ นที่ซ่ ึ งเราจะไปอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป
ดังนั้นเมื่อเราได้รับคาตอบในการอธิษฐาน
เราต้องตระหนักว่าคาตอบที่ไม่สมบูรณ์ปรากฏ
เกือบทุกสถานการณ์ในการประกาศ
เมื่อมีการประกาศข่าวประเสริ ฐเราจะชื่นชมยินดีเมื่อมีผกู้ ลับใจ เราชอบใจกับจานวนตัวเลขนัก
พันของผูก้ ลับใจ แต่มีใครจะพูดว่า “เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะรอด เราจึงไม่ควรเทศนารุ นแรงนักใน
เรื่ องการไถ่บาป” มีใครเคยพูดไหมว่า “ผมไม่เข้าใจว่าทาไมคนนั้นจึงไม่ได้รับความรอด สิ่ งนี้ทาให้
ความเชื่อในพระธรรมของพระเจ้าเริ่ มสั่นคลอน” แน่นอนย่อมไม่มีใครพูดเช่นนั้น
ในกรณี เดียวกัน ผลของความเชื่อไม่วา่ ความเชื่อที่เราประกาศหรื อความเชื่อที่เราอ้างถึง) มีจุด
ศูนย์กลางที่จุดหนึ่งคือในพระคริ สต์ “ความเชื่ อ” ที่มีในความเชื่ อเองนั้นไม่ ใช่ ความเชื่ อ แต่ เป็ นความ
หลอกลวงของเนือ้ หนัง ที่ จะทาให้ เกิดความผิดหวังและการถูกตาหนิที่ไม่ เกิดผล

สวรรค์ แห่ งพระสั ญญา
มุมมองสาคัญประการสุ ดท้ายคือสิ่ งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดคือการนาคนของพระองค์ ที่เรา
จะสามารถอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป ดังนั้น “มรณกรรมแห่งธรรมิชชนของพระองค์ สาคัญในสายพระ
เนตรพระเจ้า” (สดุดี 116:15) สวรรค์ไม่ควรถูกลดอันดับมาเป็ นเป้ าหมายอันดับสอง
เมื่อการแสวงหาชัยชนะของเรา ทาให้การมีส่วนในชัยชนะนิรันดร์ แห่งความเชื่ อของเราลด
น้อยลง มันก็ถึงเวลาที่จะประเมินลาดับความสาคัญในความคิดของเราใหม่แล้ว อัครทูตเปาโลเขียนไว้วา่
“เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลาบากแห่งสมัยปั จจุบนั ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรี ยบกับศักดิ์ศรี ซ่ ึ งจะ
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เผยให้แก่เราทั้งหลาย” (โรม 8:18) พระสัญญาถึงความชื่นชมยินดีในสวรรค์สมควรสาแดงถึง
ความสาเร็ จในความเชื่ อของเราและแผ่รัศมีเหนื อคาถามที่ยงั ฝังลึกในใจของเรา
เราอาจถูกผูกมัดโดยลัทธิ ความเชื่อได้ง่าย ๆ ด้วยความรักในทางโลก ปั ญหาคือเราไปเห็น
ความสาคัญของสิ่ งอื่นมากกว่าพระเยซู
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ ึนเราต้องถวายบางอย่างเพื่อความ
สมบูรณ์พร้อมด้วยความชื่นชมยินดีและสิ่ งที่จิตใจปรารถนาในการได้อยูก่ บั พระองค์ตลอดไป
ให้คริ สตจักรเรี ยนรู ้ที่จะร้องเพลงที่นิยมตลอดกาลเพลงนี้อีกครั้ง
เมื่อปั ญหาและการทดลองผ่านไป
และข้าพระองค์ปลอดภัยอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า
เพียงแค่อยูใ่ กล้พระองค์ที่ขา้ บูชา
ขอเกียรติน้ นั มีแด่ขา้ พระองค์ตลอดไป
เมื่อมองดูพระพักตร์ เห็นพระสิ ริของพระองค์
และเกียรติน้ นั , เกียรติน้ นั
มีแด่ขา้ พระองค์
สหายที่รัก ขณะที่เจมี่กาลังร้องเพลงนี้อยูใ่ นกาลปั จจุบนั

เกีย่ วกับผู้เขียน
แจ๊ค เฮย์ฟอร์ด เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของเดอะเชิร์ช ออน เดอะ เวย์ ในเมืองแวน นายส์ รัฐ
แคลิฟอร์เนียและเป็ นบรรณาธิการอาวุโสของวารสาร Ministries Today
“WHEN HEALING PRAYER SEEMS TO FAIL” BY JACK HAYFORD จากวารสาร
MINISTRIES TODAY ฉบับเดือนกรกฎาคม – สิ งหาคม 1992
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