เมือ่ มะเร็งคุกคามผู้รักษาโรค
โดย จอห์ น วิมเบอร์
แปล นพลักษณ์ เคเบิล้
การทดลองและการทดสอบดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องธรรมดาในชีวติ คริ สเตียน หน้าที่ของเราก็คือ
จะต้องเตรี ยมพร้อมและสามารถที่จะรับมือกับการทดลองและการทดสอบนั้น ๆ ให้ได้ดว้ ยการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยที่รู้วา่ พระองค์จะทรงดูแลและช่วยกูใ้ นที่สุด
คืนวันหนึ่งเมื่อสามปี ที่แล้วผมสะดุง้ ตื่นขึ้นมา “อะไรกันล่ะพระองค์” ผมรู้สึกจิตวิญญาณไม่
ปรกติสุขในฐานะพ่อของลูกที่มีเหย้ามีเรื อนกันไปหมดทั้งสี่ คนแล้วและในฐานะตากับปู่ ของหลาน ๆ
ทั้งสิ บ ผมคิดทันทีวา่ “เกี่ยวกับลูกคนใดคนหนึ่งหรื อเปล่า” “หรื อว่าหลานล่ะ” เปล่า ไม่ใช่หรอก เป็ น
เรื่ องอื่น ปากผมแห้งเลย ผมรู ้สึกจากพระเจ้าชัดเลยว่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าหวาดหวัน่ เกิดขึ้น
ผมเลยลุกออกจากเตียงไปยังมุมอธิษฐานในห้องรับแขก
แล้วใช้คาอธิษฐานประจาเวลามี
เหตุการณ์คบั ขันเกิดขึ้นว่า “โอพระเจ้า โอพระเจ้า โอพระเจ้า” ผมเปิ ดพระคัมภีร์โดยไม่เพียงแต่หวังให้
พระเจ้าเล้าโลมใจเท่านั้นแต่หวังให้พระองค์ทรงเปิ ดเผยลักษณะที่น่าหวาดหวัน่ ของการทรงเตือนจาก
พระองค์เช่นนี้ พระองค์ทรงนาให้ผมเปิ ดสดุดี บทที่ 33 ผมอ่านข้อ 18 “ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่
เหนือผูท้ ี่ยาเกรงพระองค์ เหนือผูท้ ี่ที่หวังในความรักมัน่ คงของพระองค์” ข้อถัดมาทาให้ผมงง “...เพื่อ
พระองค์จะทรงช่วยกูจ้ ิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราช และให้เขาดารงชีวิตอยูไ่ ด้ในเวลากันดารอาหาร”
ผมไม่ได้อดอยากแน่ ผมคิดในใจ ขณะนั้นผมหนักตั้ง 127 กิโลกรัม และผมก็ไม่คิดว่าตนเองจะ
ตายด้วย
ผมเลยอ่านส่ วนที่เหลือ “จิตวิญญาณของทั้งหลายรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นความ
อุปถัมภ์และเป็ นโล่ของเรา”
ผมถอนหายใจโล่งอก รู ้วา่ ยังไงเสี ยพระเจ้าก็ทรงควบคุมอยูเ่ หนื อทุกสิ่ ง ผมพอเข้าใจแล้วว่า
พระเจ้ามีอะไรจะบอกแม้จะไม่รู้วา่ อะไรก็ตาม เจ็ดวันต่อมา หมอบอกว่าผมเป็ นมะเร็ ง
ตอนที่ผมเริ่ มการฉายรังสี เพื่อรักษามะเร็ ง ผมค้นพบว่าการเดินในหุ บเขาเงามัจจุราชนั้นเป็ น
อย่างไร ขณะที่ผมไม่ได้รับประทานอาหารแข็งเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ ผมเริ่ มที่จะพบว่าผมจะเผชิญ
ความทุกข์ยากฝ่ ายร่ างกายและจิตใจได้ก็ต่อเมื่อตนเองจับมือเดินไปกับพระเยซูคริ สต์และเดินไปกับ
พระองค์
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แต่กระนั้นการทรงนาผ่านหุ บเขาเงามัจจุราชก็ยงั น่ากลัวอยูด่ ี ความไม่แน่นอนทาให้ผมต้อง
ตื่นตัวกับสภาวะที่เปลี่ยนไปตลอด ผมเริ่ มที่จะยึดติดกับคาพูดทุกคาของหมอ ท่ายักไหล่ไปมาและ
ลักษณะสี หน้าของเขา จิตใจผมรู ้สึกอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดกับการเป็ นโรคที่ถึงตายนี้ ผมสะอื้นไห้
ขณะที่เห็นความต้องการอย่างสุ ดซึ้ งของตนที่ตอ้ งพึ่งพิงพระเจ้าความกลัวสิ่ งที่ผมไม่รู้เกิดขึ้นบ่อย ผม
ต้องยอมรับความจริ งว่าผมไม่สามารถควบคุมหรื อวางแผนชีวติ ตนเองได้เลย
คริ สเตียนบางคนเชื่ อว่าเราไม่ควรดิ้นรนกับความสงสัย ความกลัว ความวิตกกังวล ความหมด
อาลัยตายอยาก ความหดหู่ใจ ความทุกข์ หรื อความเจ็บปวด บางคนคิดว่าถ้าคริ สเตียนรู ้สึกแบบนี้ก็
เพราะว่าเขาไม่ใช้ความเชื่อที่ตนพึงจะใช้และการแสดงความหมดอาลัยตายอยากนั้นเป็ นความบาป ถ้า
ความคิดเช่นนี้ถูกต้อง ก็แสดงว่าผมไม่ใช่คริ สเตียนที่ดีนะสิ
ผมไม่เพียงแต่เจ็บปวดฝ่ ายร่ างกายเพราะปั ญหาสุ ขภาพเท่านั้น ผมยังต้องดิ้นรนกับความหดหู่ใจ
อยูน่ านขณะที่สู้กบั โรคมะเร็ ง แต่ผมก็พบว่ามุมมองจากหุ บเขาทาให้ผมต้องจ้องมองที่พระเยซูคริ สต์ ถ้า
ผมไม่เป็ นมะเร็ งก็คงไม่เป็ นแบบนี้ ดวงดาวส่ องแสงเจิดจ้ามากขึ้นในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีสิ่งใดมาบดบัง
รัศมีไม่มีสิ่งใดมาดึงความสนใจไปไม่มีแสงชนิดอื่นมาแข่งขันด้วยทิวทัศน์จากหุ บเขาไม่เลวเลยเพราะ
พระเยซูคริ สต์ทรงส่ องแสงอย่างเจิดจ้า
ผมรู ้วา่ พระองค์อยูท่ ี่นนั่ แม้ผมจะไม่รู้สึกใกล้ชิดพระองค์
ตลอดเวลา
ระหว่างที่รักษาตัวอยูป่ ี นั้น
แครอลภรรยาผมไปโรงพยาบาลกับผมตลอด
ผมรู้สึกมี
ประสบการณ์กบั สันติสุขจากพระเจ้าที่อยูเ่ หนื อความเข้าใจของผม ขณะที่อยูใ่ นห้องรอเพื่อจะเข้าฉาย
รังสี น้ นั ห้องเต็มไปด้วยผูค้ นที่เต็มไปด้วยมะเร็ งชนิดต่าง ๆ กัน บางคนก็แย่กว่าผม บางคนที่เป็ นมะเร็ ง
จากการสู บบุหรี่ มีแผลเหวอะหวะที่ใบหน้า ผมสะเทือนใจที่เห็นเด็กเล็ก ๆ นัง่ รอกับแม่ของเขา
ช่วงสองสามวันแรก ผมรับไม่ได้ที่เห็นความทุกข์ยากของคนในห้องนั้นจนต้องเก็บตัวอยูค่ น
เดียว ผมทาอะไรหรื อพูดกับใครไม่ได้เลย มองเขาไม่ลงด้วย ผมไม่อยากจะพูด ผมอยากอยูต่ ามลาพังกับ
มะเร็ งของผม
แต่ไม่นานเมื่อผมเริ่ มที่จะรับรู ้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้น
พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เริ่ มที่จะนาผมออกมาให้พน้ จากการเก็บตัว ผมเริ่ มที่จะรับรู ้วา่ ถ้ามีคาพูดที่เหมาะสม
ขณะนั้นที่จะพูดกับใครในเวลาสมควร ผมก็สามารถจะนาเขาเข้าใกล้ชิดพระเจ้า ผมเริ่ มเห็นจุดประสงค์
ที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ที่ละนิด ๆ
บางครั้งประสบการณ์ของเราไม่เข้ากับความเข้าใจในสิ่ งที่พระคัมภีร์สอน ส่ วนหนึ่งเรารู ้วา่ พระ
เจ้าทรงมีฤทธานุภาพสู งสุ ดและพระองค์ทรงส่ งพระเยซูคริ สต์มาเพื่อบัญชาให้เราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคน
ป่ วยและรักษาเขา แต่อีกส่ วนหนึ่งเรารู ้จากประสบการณ์ของเราว่าการรักษาโรคไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป
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ทาไมพระเจ้าจึงทรงสั่งเราให้รักษาคนเจ็บคนป่ วยแต่แล้วทรงตัดสิ นใจที่จะรองรับการกระทาของเรา
และกลับไม่ทรงรักษาคนที่เราอธิ ษฐานเผื่อ
นี่เป็ นอะไรที่ทาให้เราหมดกาลังใจดื้อ ๆ ผมเรี ยนรู ้เรื่ องนี้หลายปี มาแล้วจากคริ สตจักรของผม
เอง ขณะที่เริ่ มสอนเรื่ องการรักษาโรคกว่าเราจะเห็นคน ๆ แรกที่หายโรคก็เก้าเดือนเข้าไปแล้ว สิ่ งที่น่า
ทาคือถอนตัวจากการปฎิบตั ิตามพระบัญชาของพระเยซูคริ สต์หรื อถ้าจะให้แย่กว่านี้คือทาทีเป็ นกล้าเพื่อ
จะพยายามจูงใจให้พระเจ้ากระทาตามที่เราคิดว่าพระองค์สมควรจะกระทา
ทัศนะคติท้ งั สองแบบนี้ ผดิ ส่ วนของเราคือการเชื่ อฟังพระบัญชาของพระองค์ และส่ วนของ
พระองค์คือการกระทาให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ เรารู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าแล้วซึ่ งมีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ แต่กระนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าคน ๆ ไหนพระเจ้าจะทรงรักษาหรื อไม่รักษา พระเจ้า
ทรงมีฤทธานุภาพแห่งการเลือกแต่ละคนที่เราอธิ ษฐานเผื่อ พระเจ้าจะทรงรักษาไหม หรื อพระองค์จะ
ทรงประทานพระคุณเพื่อให้เขาทนความทุกข์ยากได้ หรื อพระองค์จะทรงประทานการรักษาให้หายได้
ในภายหลัง มีปัจจัยอื่นที่เป็ นอุปสรรคต่อการรักษาโรคไหม อาทิ เช่น การต่อสู ้ของมารซาตาน หรื อ
ความไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริ สตจักร เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เราต้องกลับมาเริ่ มต้นดูใหม่นนั่
คือการไว้วางใจในพระเจ้าให้พระองค์ผทู ้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ดเลือกสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นแก่ชีวติ ของเรา
ช่วงเวลาถัดมาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ผมถูกวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็ ง
ชายสองคนที่ดีมาจาก
คริ สตจักรของเราที่เมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์ เนีย ก็ถูกวินิจฉัยเช่นเดียวกัน แฮโรลด์ ลูนีและลินน์ มา
แรง เป็ นผูร้ ับใช้ที่ขยันขันแข็งในคริ สตจักรและร้อนรนในความเชื่อในพระเยซูคริ สต์
เราอธิ ษฐานอย่างจริ งจังด้วยความเชื่อเผือ่ การรักษาโรคของชายคู่น้ ีเป็ นเวลาหลายสัปดาห์จน
เป็ นหลายเดือน และในกรณี ของลินน์น้ นั ก็เกินหนึ่งปี ด้วย เขาก็ต่างมีครอบครัวที่ตอ้ งพึ่งพาเขาและมี
ชีวติ ที่คุม้ ค่าแก่การอยูต่ ่อไป
แต่กระนั้นด้วยฤทธานุภาพแห่งการเลือกตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงนาชายทั้งคู่น้ ีกลับ
บ้านอยูก่ บั พระองค์
พระองค์ทรงเลือกที่จะให้ผมอยู่ ผมอธิ บายเรื่ องนี้ไม่ได้ มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะอธิ บาย คาตอบ
เดียวเท่านั้นคือความล้ าลึกของฤทธานุภาพสู งสุ ดของพระเจ้า ช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ผมมีโอกาส
อธิษฐานเผื่อหลายคนซึ่งมาหาผมเพราะต้องการรักษาโรค
มีผหู ้ ญิงสองคนที่ผมจาได้แม่นซึ่ งเป็ น
ตัวอย่างของฤทธานุภาพแห่งการเลือกตามพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับการอยูแ่ ละการตาย ในกรณี เธอแต่
ละคนพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าทางานอยูเ่ ต็มเปี่ ยม ขณะที่ผมเฝ้ ามองหญิงทั้งคู่ยอมมอบชีวิตให้แก่
ฤทธานุภาพที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของผมต้องอ่อนไหวอีกครั้งต่อความมหัศจรรย์ของการทรงสถิต
ของพระเจ้าท่ามกลางสภาพที่เจ็บปวดที่สุดของชีวิต
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ผมไปเทศนาที่ประเทศอัฟริ กาใต้ในการประชุมที่ใหญ่มากเพื่อนชื่ อจอห์นแม็คคลูร์อยูก่ บั ผม
ด้วยและมีคนขอให้เราไปบ้านของหญิงคนหนึ่งจากคริ สตจักร เธอแต่งกายสวยแต่ผมซุ บเพราะหนักแค่
39 กิโลกรัม ทางโรงพยาบาลส่ งเธอกลับเพื่อให้ไปตายที่บา้ น ร่ างกายเธอเต็มไปด้วยมะเร็ งความหวัง
เดียวที่จะรอดได้คือการทรงช่วยจากพระเจ้า เราอธิ ษฐานเผือ่ เธอแต่ไม่ได้ดว้ ยความร้อนรนนัก จอห์น
มัน่ ใจว่าเธอจะหายโรค ผมไม่รู้สึกอะไรเลย
คืนนั้นเธอตื่นขึ้นด้วยความรู ้สึกที่มีอะไรซู่ซ่าไปทัว่ ร่ างกาย ช่วงเวลาทั้งสี่ ชวั่ โมงต่อมาร่ างกาย
เธอก็ร้อนจัดมากเธอพยายามเรี ยกสามีที่อยูห่ อ้ งถัดไปแต่ไม่สามารถส่ งเสี ยงดังพอที่จะให้เขาได้ยนิ
ขณะที่อยูต่ ามลาพังแล้วก็กลัวด้วย
เธอก็คลานเข้าห้องน้ าด้วยร่ างกายที่ปวดระบมไปหมด
ขณะนั้นเธอคิดว่า “โอ พระเจ้าร่ างกายของข้าพระองค์กาลังจะแตกสลายและข้าพระองค์กาลังจะตาย”
แล้วเธอก็ถ่ายออกมาเป็ นก้อนเนื้ อร้ายจานวนมากโดยที่ไม่รู้วา่ เป็ นอะไรในที่สุดหลังจากหมดแรงจาก
เหตุการณ์ในคืนนั้น เธอก็เผลอหลับไป
เธอไม่รู้วา่ จะตื่นหรื อเปล่า แต่ครึ่ งชัว่ โมงต่อมาเธอก็ตื่นขึ้นด้วยความรู ้สึกที่สดชื่นอย่างไม่น่า
เชื่อ
ต่อมาสามีเธอก็ตื่นและหอมกลิ่นกาแฟที่กาลังต้มอยู่ “คุณทาอะไรน่ะ” เขาถามอย่างแปลก
ประหลาดใจที่เห็นภรรยายืนได้และกาลังเตรี ยมอาหารเช้า “พระเจ้าทรงรักษาฉันแล้ว” เธอตอบด้วย
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นทันทีขณะนั้น สองวันต่อมาเธอไปให้หมอตรวจหมอบอกว่าเธอไม่เป็ นอะไรเลยเขา
หามะเร็ งในร่ างกายเธอไม่พบ พระเจ้าทรงช่วยเธอให้พน้ จากมะเร็ งต่าง ๆ เหล่านั้นทั้งสิ้ น
ในส่ วนของเราแล้ว เราไม่ได้ใช้แรงอธิ ษฐานมากมายนัก และในส่ วนของเธอ เธอก็ไม่ได้สิ้น
หวังหรื อใช้ความเชื่ อมากมาย แต่พระเจ้าทรงเลือกที่จะรักษามะเร็ งทัง่ ร่ างกายของหญิงคนนี้ดว้ ยการ
อัศจรรย์ของพระองค์ นี่แหละคือพระเจ้าและบางครั้งพระองค์ก็ทรงทาอะไรเช่นนี้
แต่ไม่ใช่วา่ เรื่ องราวของโรคร้ายทุกชนิดจะจบลงแบบนี้ มาร์ จี มอร์ ธอนเป็ นผูห้ ญิงที่มีความเชื่อ
มาก หลายปี ที่ผา่ นมา ผมเห็นเธอใช้ความเชื่ อของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เธอและสามีเป็ นสมาชิกที่
เข้มแข็งของคริ สตจักรตั้งแต่วนั แรกเลย มาร์ จีทนทุกข์เพราะมีเนื้ องอกในสมองมาหลายปี แล้ว วันหนึ่ง
ขณะที่ผมอธิ ษฐานเผื่อเธอ ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรบางอย่าง ไม่ใช่เป็ นเสี ยงแต่รู้สึกว่าพระองค์
จะเสนอแนะวิธีที่จะให้ผมช่วยเหลือมาร์ จีขณะที่ผมเฝ้ าสงบต่อพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เจ้าเคยสอนมาร์
จีวา่ จะดาเนินชีวิตอย่างไร บัดนี้เจ้าจะต้องสอนเธอว่าจะตายอย่างไร”
ผมเหงื่อแตกเลย ผมไม่เป็ นสุ ขเมื่อได้ยนิ คาเหล่านั้น ผมรักมาร์ จีมากและไม่อยากเห็นเธอต้อง
เสี ยชีวติ ขณะนั้นพวกหมอต้องการให้เธอไปโรงพยาบาลในลอสแองเจลิสโดยไม่ให้ความหวังว่าเธอจะ
หาย
4

เขาแนะนาการรักษาวิธีหนึ่งที่อาจจะต่อชีวิตให้มาร์ จีได้แต่ก็เป็ นวิธีที่ไม่มีคุณภาพ
เธอจะ
ทรมานมากกับการรักษาแบบนี้ ผมแบ่งปั นกับเธอว่าผมคิดว่าสัปดาห์ที่เหลืออยูน่ ้ นั จะดีกว่าถ้าอยูบ่ า้ น
ใช้เวลากับลูก ๆ สามีและคนอื่น ๆ ที่เธอรัก ผมบอกให้เธอแบ่งปั นจิตใจและชีวติ ของเธอกับพวกเขาและ
ผมคิดว่าเธอจะรู ้วา่ เวลาที่จะไปอยูก่ บั พระเจ้าจะมาถึงตอนไหน
ผมไม่คิดว่ามาร์ จีจะเห็นด้วยเพราะเธอไม่ใช่คนที่ยอมอะไรง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งต่อสู ้ อย่างไรก็
ตามแปดสัปดาห์ขา้ งหน้า เธอเลือกที่จะอยูบ่ า้ น แบ่งปั นชี วติ ของเธอกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ขณะที่รู้
ว่าความตายกาลังจะมาถึง เธอไม่ได้ใช้พลังงานเพื่อต่อสู่ กบั มะเร็ งอย่างเดียว
เมื่อถึงเวลา เธอบอกสามีวา่ เธอต้องไปโรงพยาบาล ขณะอยูท่ ี่นนั่ สามีและลูก ๆ ยืนล้อมรอบ
เตียงของเธอและอธิษฐานขณะที่พวกเขาจะกลับก็บอกว่า “เอ่อ พรุ่ งนี้พบกันนะแม่” เธอตอบว่า “ก็คงจะ
ไม่พบอะไรมากนักหรอกนะ” ทันทีที่พวกเขากลับ เธออาบน้ าและสวมชุดนอนใหม่เอี่ยม ขณะที่เธอ
กาลังจะเข้านอนบนเตียงมีพยาบาลผ่านมาพอดี เธอพูดว่า “โอโฮ คุณดูสวยจังเลยค่ะ คุณแต่งตัวเหมือน
จะไปไหนสักที่หนึ่ง คุณจะไปไหนล่ะคะ” “ฉันจะไปพบพระมหากษัตริ ยข์ องฉันไงล่ะ” มาร์จีตอบ แล้ว
เธอก็ตายและพบพระมหากษัตริ ยข์ องเธอจริ ง ๆ
ขณะที่ผมกาลังรักษามะเร็ งอยู่ มีคนเขียนจดหมายมาหาผมและถามว่า “คุณยังเชื่อเรื่ องการรักษา
โรคอยูไ่ หมแม้ตอนนี้คุณจะเป็ นมะเร็ ง” ผมตอบกลับไปว่า “เชื่อสิ ” และความจริ งก็คือผมเชื่อ ผมเชื่อ
เรื่ องความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดด้วย ทั้งสองอย่างนี้เราจะเห็นในพระคาของพระเจ้า ในช่วงปี ที่ผมต้อง
ต่อสู ้กบั มะเร็ งพระเจ้าได้ทรงขจัดนิสัยและทัศนคติดหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องของผมและทั้งหมดนี้ทาให้
ผมเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งขึ้น การเติบโตและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของผมหลายด้านเกิดขึ้นขณะที่
ผมต้องเจ็บปวดขณะที่แต่ละวันผมต้องเลือกที่จะยอมให้พระเจ้ากระทาการสาเร็ จในชีวิตของผมด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตามแม้จะมีความทุกข์ยาก
เรื่ องเศร้าสลด ความเจ็บป่ วย การสู ญเสี ย และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั มาก่อน สิ่ ง
เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเราทุกคนและขณะที่ผมไม่รู้จกั ใครสักคนที่อยากจะทนทุกข์แบบนี้โดยตั้งใจ
พระเจ้าก็ทรงใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อกระทาให้จุดประสงค์ของพระองค์สาเร็ จในตัวเราและผ่านทาง
เรา แต่เราไม่ควรจะหวัน่ กลัวพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสู งสุ ดและพระองค์ทรงเป็ นแหล่งช่วยเหลือและ
เป็ นสันติสุขของเรา เรามีความมัน่ คงเมื่อรู ้น้ าพระทัยของพระองค์วา่ พระองค์จะให้เราอยูก่ บั พระองค์
เป็ นนิจนิรันดร์
ไม่มีอะไรที่จะมีชยั ชนะเหนื อเราได้ และนี่ก็เป็ นข่าวประเสริ ฐแล้ว
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