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เมื่ออธิษฐานรักษาโรคดูไร้ผล 
เขยีนโดย แจ๊ค  เฮย์ฟอร์ด 

แปลโดย ป.ก  รติบด ี
เม่ือเจม่ี บคัก้ิงแฮม อดีตบรรณธิการวารสารมินนิสทรี ทูเดย ์ไดจ้ากเราไปสู่สวรรค ์พวกเรารู้สึก

ตกตะลึงและโศกเศร้า ท่ีผูรั้บใชท่ี้มีของประทานในการรับใชง้านแทบทุกอยา่งในคริสตจกัรตอ้งจากไป
ก่อนเวลาท่ีพวกเราคาดคิด ค าถามต่าง ๆ จึงตามมา ในช่วงเดือนหลงั ๆ ก่อนท่ีเจม่ีจะจากไป พวกเรา
อธิษฐานเผื่อเขาบ่อยมาก มากจนอาจกล่าวไดว้า่เป็นคนท่ีไดรั้บการอธิษฐานเผื่อมากท่ีสุดคนหน่ึงในโลก
แลว้มนัเกิดอะไรข้ึน ความเช่ือไม่มีผลเลยหรือไร เราท าอะไรพลาดไปหรือเปล่า? 

ของประทานในการรักษาท่ีสมบูรณ์ดว้ยความเช่ือมกัไดรั้บการอวยพระพรใหเ้กิดผล แต่ใน
สถานการณ์คร้ังน้ี ความเช่ือมัน่ในการอศัจรรยแ์ละการรักษา ดูเหมือนจะเป็นรูปบูมเมอแรงท่ียอ้นกลบั
มาตีผูเ้ช่ือจนตอ้งผิดหวงัไปตาม ๆ กนั 

ในเวลาเช่นน้ีก็จะเกิดขอ้สงสัยในของประทานแห่งความเช่ืออนัน้ี บางคนอาจด่วนสรุปวา่มี
ความเช่ือไม่มากพอบา้ง หรือใชค้วามเช่ือโดยไม่ถูกตอ้งบา้ง แลว้พระสัญญาของพระเจา้ในเร่ืองการ
รักษาก็เร่ิมดูน่าสงสัยข้ึนมาทนัที “เราขออุทธรณ์” หลายคนอาจคร ่ าครวญ “เราเช่ือวา่การรักษาในราย
ก่อน ๆ ท่ีเคยเห็นจะเกิดข้ึนกบัเจม่ีเช่นกนั แต่ท าไมพระเจา้ไม่รักษาพระสัญญาของพระองค?์” 

ในฐานะศิษยาภิบาลและผูน้ าคริสตจกัร สมาชิกคาดหวงัวา่เราตอ้งมีค าตอบส าหรับเร่ืองน้ี ถึงแม้
ในใจของเราเองก็ต่อสู้กบัเร่ืองน้ีอยูเ่ช่นกนั แลว้เราจะตอบสมาชิกอยา่งไร 

มุมมองทีถ่ี่ถ้วน 

วธีิท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์เช่นน้ีคือการยอมรับดว้ยการโมทนาพระเจา้ดว้ยใจถ่อม เป็นการ
ยอมรับดว้ยจิตวิญญาณไม่เหมือนกบัการสรรเสริญพระเจา้เม่ือเราไดช้ยัชนะ ปัญหาพื้นฐานของแนว
ทางการด าเนินชีวติคริสเตียนเห็นไดจ้ากค าพดูท่ีวา่ “ฉนัไม่รู้วา่จะเช่ือในเร่ืองการรักษาโรคต่อไปดี
ไหม?” หรือท่ีแยก่วา่นั้นเราอาจพดูวา่ “เร่ืองอยา่งน้ีคงไม่เกิดข้ึนหรอก ถา้เขาจะยนืยนัในความเช่ือมัง่คง” 

เราไม่ไดจ้ะหาเร่ืองหาราวกบัคนท่ีมีปัญหายุง่ยากในชีวติ แต่ตอ้งการทา้ทายใหพ้วกเขามองเร่ือง
น้ีในมุมมองต่าง ๆ อยา่งถ่ีถว้น ผมเช่ือวา่มุมมองจากพระคมัภีร์ต่อไปน้ีจะท าให้เรามีแนวทางในการต่อสู้
กบัสถานการณ์ท่ีเลวร้ายอยา่งน้ีได ้
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1. ท่ีเราเห็นวา่ความเช่ือของเราลม้เหลวนั้น “ไม่ไดเ้กิดจากน ้าพระทยัของพระเจา้” 
พระเจา้ไม่ไดเ้ป็นผูท้  าใหเ้ราตอ้งเจอกบัความสูญเสียนั้น ส่ิงท่ีเป็นความผดิพลาดท่ี
มกัพดูกนัเป็นนกแกว้นกขนุทองในหมู่คริสเตียนเม่ือตอ้งเผชิญกบัความทุกขห์รือ
การสูญเสียคือการพูดวา่ “มนัคงเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้แน่ ๆ เลย 

ตรงขา้ม ในพระคมัภีร์ไม่เคยพดูเลยวา่ความตาย, โรคร้าย, ความผดิบาป, ความทุกขท์รมาน, 
ความพินาศ, หรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดกบัมนุษยจ์ะเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ หรืออยา่งนอ้ยก็ไม่ใช่
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัคนในพนัธสัญญาของพระองค ์ กระบวนการไถ่บาปเป็นพยานหลกัฐานไดอ้ยา่งดีวา่
พระองคไ์ม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ด “พินาศ” เลย (2 เปโตร 3:9) แต่พระองคต์ั้งใจแต่แรกวา่จะให้
เราทั้งหลายมีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยพระพร และไดรั้บชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 10:10) 

ชีวติในโลกน้ีไม่ถาวรจากความผดิบาปของอาดมั ส่งผลถึงพงศพ์นัธ์ุของเขาทั้งหมด แมเ้รา
ไดรั้บการไถ่บาปแลว้แต่เรายงัมีขอ้จ ากดัอยูน่ัน่คือการไถ่ชัว่นิรันดร์ยงัไม่ไดม้าถึง (โรม 8:22-23)  

ภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุจากขอ้ผดิพลาดหรือขอ้จ ากดัของมนุษย ์ โรคร้ายท่ีเขา้เบียดเบียนร่างกาย
ของเรา ลว้นเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดกบัชีวติบนโลกน้ี ดังนั้นในฐานะผู้เช่ือเรามีชีวิตอยู่ระหว่างความจริง
สองอย่างประการแรกคือพระเจ้าไม่ได้สร้างความพินาศหรือความตายเหล่านั้น ประการท่ีสองการเดิน
ไปกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า ชีวิตของเราจะปราศจากการทดลองในเร่ืองเหล่านั้นเสียทีเดียว 

เราไม่ไดเ้ป็นทั้งพวกเช่ืองมงายหรือพวกขาดความเช่ือท่ีจะไม่รับรู้วา่ “แต่มนุษยเ์กิดมาเพื่อแก่
ความยากล าบากอยา่งประกายไฟยอ่มปลิวข้ึนบน” (โยบ 5:7) การยอมรับมากเพียงนั้นไม่ไดเ้ป็นการ
ยอมรับใหก้บัปัญหาท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้หมือนกบัวา่ไม่มีทางแกไ้ขได ้ ตรงขา้มการเสแสร้งวา่เม่ือไดรั้บ
การไถ่แลว้จะท าใหเ้ราหลุดพน้จากการทดลองทั้งปวงหรือทกัษะในการเรียนรู้วธีิท่ีจะ “เช่ือ” จะท าให้
ชีวติของเราไม่ตอ้งเจอกบัการทดลองเลย ลว้นเป็นความเช่ือท่ีนอกเหนือจากพระสัญญาของพระเจา้ 

เราจะเจอกบัการทดลองในเร่ืองความเช่ือเสมอ เช่นไม่สามารถถือเอาประโยชน์ท่ีพระเจา้สัญญา
ไวไ้ด ้ และเม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึนกบัเราจะเกิดความสงสัยข้ึน แต่ในสมยัน้ี ผูเ้ช่ือท่ีมีสติปัญญาจะไม่รู้สึกวา่ถูก
ลงโทษเม่ือชีวิตในบางช่วงตอ้งเผชิญกบัปัญหา การคิดวา่ตอ้งอยูเ่หนือความยากล าบากทั้งปวงเป็น
คุณสมบติัของผูมี้ความเช่ือดี เป็นความคิดท่ีผดิจุดเนน้ของความเช่ือไม่ใช่ผลท่ีเกิด แต่เป็นแหล่งท่ีเกิด
นัน่คือพระเจา้ 

2. ในช่วงท่ีเรารู้สึกปวดร้าว ตกอยูใ่นการทดลอง ความตาย ความล าบาก แทนท่ีจะต่อสู้กบั
ความคิดเร่ืองพระเจา้ เราควรใชช่้วงเวลาเหล่านั้นเป็นโอกาสท่ีท าใหเ้ราใกลชิ้ดกบัพระเจา้มากข้ึน 
ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงท่ีเราสามารถฝังรากฐานของความเช่ือใหลึ้กข้ึน และคน้หาความรู้ของเราเก่ียวกบั
พระเจา้ เพื่อใหติ้ดสนิทลึกซ้ึงกบัพระเจา้มากข้ึน 
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เราจะท าไดอ้ยา่งไร เม่ือเราเผชิญกบัความยากล าบาก เราตอ้งเร่ิมดว้ยการน าปัญหาของเราทูลต่อ
พระเจา้ พระองคจ์ะไม่ข่มขู่หรือโกรธเกร้ียวกบัปัญหาและความสงสัยของเรา แต่การยอมแพก้บัส่ิง
เหล่านั้น ไม่น ามนัมาทูลต่อพระเจา้เป็นการกระท าท่ีผดิ 

เม่ือฮะบากุก ปรับทุกขก์บัพระเจา้ (ฮะบากุก 1:1-17) วา่ “ขา้พเจา้จะยนืเฝ้าดูอยู ่ ขา้พเจา้จะยนืท่ี
หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังดูวา่ พระองคจ์ะตรัสอะไรแก่ขา้พเจา้” (2:1) แต่พระเจา้กลบัใชฮ้ะบา
กุกเขียนวา่ เม่ือเวลามาถึงพระเจา้จะอวยพระพรมากมาย 

แม้จะเจบ็ปวดรวดร้าว สับสนวุ่นวายใจเพียงใด เรากต้็องไม่เล่นกับความเช่ือ ตรงข้ามเราต้อง
แสวงหาผู้ ท่ีสร้างความเช่ือนั้น และเพราะพระองคไ์ม่ไดเ้ป็นผูท้  าใหเ้ราเจบ็ปวด ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ท  าให้เรา
เจอกบัเหตุการณ์ร้าย ๆ พระองคเ์องจึงไม่แตกต่างจากพวกเราท่ีตอ้งเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้น 

ในช่วงเวลานั้น สติปัญญาจะไม่ปล ้าสู้ แต่เรียยนรู้ท่ีจะพกั 
ความเจบ็ปวดจะอยู่เหนือจิตใจของผู้เช่ือเช่นเรา จนกว่าเราจะไปถึงต้นก าเนิดน า้พุแห่งความเช่ือ 

คือไปยงัหัวใจของพระเจ้า ดงันั้นเราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองการเรียกร้องของความเช่ือ “บรรดาผู ้
ท  างานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนกั จงมาหาเรา และเราจะใหท้่านทั้งหลาย หายเหน่ือยเป็นสุข” 
(มทัธิว 11:28) 

พระธรรมตอนน้ีไม่ไดเ้ป็นการหนีความจริง แต่เป็นการให้เรายอมรับความจริง ความพอเพียงท่ี
ประทานใหใ้นชีวิตของเราไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระตามล าพงั มนัไม่ใช่ยาวเิศษรักษา
สารพดัโรค แมเ้ราจะเติบโตและมีประสบการณ์กบัพระคริสตม์าช่วงหน่ึงแลว้ แต่ศูนยก์ลางของทุกชีวติ
ยงัอยูท่ี่พระองค ์

อยา่ผดิหวงัหรือประหลาดใจเม่ือหลายคร้ังในชีวติท่ีเราตอ้งกลบัไปพึ่งพระผูไ้ถ่ แมเ้ราไม่ยอม
เขา้ใจอะไรไม่ใหก้บัระบบระเบียบใด ๆ แต่พระผูไ้ถ่ก็ยงัอยูท่ี่นัน่ จงแสวงหาพระเจ้าในท่ีสุดพระองค์จะ
ทรงท าให้เราพอใจมากท่ีสุด 

ผูท่ี้สามารถเอาชนะความเจบ็ปวดมาเขา้เฝ้าพระเจา้ พวกเขารู้วา่จะไดพ้บกบับุคคลผูห้น่ึงไม่ใช่
พบกบัอารมรณ์หรือเหตุผลท่ีคิดเอาเอง เฉพาะพระพกัตร์พระองคน์ั้น ความสงสัยและค าถามต่าง ๆ จะ
หายไป ไม่ใช่เพราะพระองคต์รัสตอบแต่เพราะพระองคแ์ผรั่ศมีเหนือพวกเขา ความเป็นบุคคลอนัสง่า
งามของพระองค ์ ท าใหค้วามเจบ็ปวดจากการทดลองบรรเทาลง เพราะพระองคท์  าใหเ้รามองไปยงัชีวติ
นิรันดร์ 

พระเจา้ไม่ไดต้รัสวา่ “เราอยูน่ี่แลว้จงเลิกกงัวล เลิกคร ่ าครวญไดแ้ลว้” แต่เฉพาะพระพกัตร์
พระองค ์ เราพบวา่พระองคท์รงปรากฏเป็นจริงและเป่ียมดว้ยความรัก ความเป็นบุคคลท่ีเตม็ดว้ยพระ
เกียรติและความอดทนของพระองคท์  าให้โลกน้ีดอ้ยค่าไป 
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“มีท่ีแห่งหน่ึงเป็นท่ีสุขสงบ อยูใ่กลด้วงใจของพระเจา้” เป็นตอนหน่ึงของบทเพลงท่ีไดรั้บ
ความนิยมตลอดกาลเม่ือพระเจา้เรียกใหค้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐกบัคนในยคุของเรา เราอาจ
ตอ้งถูกเรียกอีกคร้ังเพื่อจะไดพ้บกบัท่ีซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัพระบิดา 

3. เราไม่ควรใหค้วามผิดหวงัมาบัน่ทอนความส านึกในการทรงเรียกของพระเจา้ใหอ้อกไป
รักษาโรค สองส่ิงแรกท่ีพูดหรือสอนกันน้อยในหมู่ เพน็เทคอสหรือคาริสเมติก คือเร่ืองการทดลอง แม้
การตายด้วยโรคหรือค าอธิษฐานไม่ได้รับการตอบ เรากจ็ะ “อ้าง” ว่าเน่ืองจากขาดความเช่ือ เราไดรั้บ
การสอนถึงฤทธ์ิเดชของความเช่ือมาตลอดจนมุมมองดา้นอ่ืนของความเช่ือเดียวกนัถูกมองขา้มไป 

แน่นอน การแสวงหาพระเจา้ท่ามกลางการทดลองเป็นส่วนส าคญัของความเป็นคริสเตียนผูก้ลา้ 
ผูเ้ช่ือผูป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ ผูป้ระกาศแผน่ดินของพระเจา้เราอาจเป็นทั้งคนท่ี
ยนืยนัในการอศัจรรยข์ณะเดียวกนัก็ยอมรับไดเ้ม่ือปราศจากการอศัจรรย ์ การผสมผสานกนัของความ
เช่ือเชิงรุกกบัเชิงรับจะท าใหเ้ราไดรั้บชยัชนะ ความเช่ือท่ีจะไดรั้บทั้งการรับใชท่ี้เขม้แข็งตามสัญญา และ
เป็นไปตามพระวจนะ เม่ือผูเ้ผชิญกบัเหตุการณ์ไม่ถูกท าใหไ้ขวเ้ขวไปดว้ยชยัชนะหรือการโจมตี 

แลว้เร่ืองความเช่ือ การรักษาฤทธ์ิอ านาจ และแผน่ดินของพระเจา้ล่ะ? เราตอ้งมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีพระ
เจา้ไดเ้พิ่มเติมมากบัของประทานในการไถ่ชัว่นิรันดร์คือพระสัญญาท่ีจะให้เราสามารถเห็นถึงพระพรท่ี
ไดเ้ป็นทายาทในแผน่ดินของพระองค ์ นอกนั้นยงัมีพระธรรมและงานการรักษาซ่ึงพระเยซูไดต้รัสไวว้า่ 
“เขาจะวางมือบนคนไข ้คนป่วยแลว้คนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:18) 

การปฏิเสธภาระน้ีเท่ากบัเป็นการปฏิเสธพนัธกิจทั้งหมด ตามท่ีกล่าวถึงพระธรรมตอนน้ี พระ
เยซูเองก็เป็นแบบอยา่งในการรักษาและทรงจูงใจคนของพระองคใ์หก้ระท าดว้ย ยิง่กวา่นั้นพระคมัภีร์
ใหม่ยงัไดบ้นัทึกไวห้ลายแห่งและประวติัศาสตร์คริสตจกัรไดแ้สดงให้เห็นวา่พระเยซูตั้งใจท าการรักษา
โรคโดยผา่นทางคริสตจกัรของพระองคต่์อไปจนกวา่พระองคจ์ะเสด็จมา 

เม่ือมีผูมี้ใจพร้อมจะรับงานรับใชน้ั้น พระองคก์็ยนืยนัวา่จะทรงใหมี้อยู ่ (ยอห์น 14:12, มาระโก 
16:20, ฮีบรู 13:8) เราจึงไดเ้ห็นการรักษาการอศัจรรย ์ การเตรียมการ หมายส าคญั แต่ไม่ใช่ในทุก
สถานการณ์ 

อยา่งไรก็ตาม เราอาจเร่ิมแกปั้ญหาโดยแสวงหาพระเจา้ดว้ยการสรรเสริญก่อน ใหค้วามช่ืนชม
ยนิดีในถอ้ยค าแห่งการยืนยนั การรักษานั้นสมดุลกบัการสรรเสริญเม่ือเกิดปัญหาหรือค าถามข้ึนถา้เรา
ไม่สามารถสร้างสมดุลได ้มนัอาจเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตข้ึนในความคิดเก่ียวกบั “ความเช่ือ” ของเรา 
หมายถึงความเช่ือของเราจะมุ่งหาผลท่ีดีมากกวา่มุ่งความเช่ือในพระองค”์ 
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ล้มเลกิการอธิษฐานรักษาโรค? 

ผูเ้ช่ือท่ีผิดหวงับางคนสรุปวา่เราควรหลีกเล่ียงพนัธกิจการรักษาโรคทั้งหมดเสียเลย พวกเขาพดู
วา่ “ใหเ้ร่ืองรักษาโรค และการอศัจรรยเ์ป็นไปตามน ้าพระทยัพระเจา้ อยา่อา้งถึงหรือเป็นพยาน หรือเช่ือ
การอศัจรรยใ์ด ๆ นอกจากการไถ่บาป” 

นัน่ไม่ใช่ค าตอบส าหรับผูแ้สวงหาการอศัจรรยแ์ต่ตอ้งผดิหวงั เราควรยึดมัน่ในพระวจนะของ
พระเยซูท่ีสั่งเราไปเปิดเผยพระธรรมแห่งชยัชนะและความหวงั พระองคไ์ดท้รงเจิมเราใหเ้ป็นทนายและ
เป็นทูตของแผน่ดินพระเจา้ และแผน่ดินของพระองคเ์ป็นอาณาจกัรท่ีไดร้วมการรักษาและฤทธานุภาพ
การอศัจรรย ์ พระองคย์งัทรงยอมสละพระองคเ์องเป็นหลกัฐานของความเป็นจริงแห่งแผน่ดินของพระ
เจา้ในโลกปัจจุบนั นัน่คือยนืยนัถึงพระวจนะของพระองคท่ี์ใหเ้ราออกไปประกาศ 

ในเวลาเดียวกนั อยา่ลืมวา่ วตัถุประสงคข์องบทความเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ ไม่ไดเ้ป็น
ทางออกส าหรับปัญหาทุกอยา่งในโลก แต่เป็นการเผยถึงพระคมัภีร์ของพระองคท่ี์พร่างพรูมาจากโลก
อ่ืน เป็นท่ีซ่ึงเราจะไปอยูก่บัพระองคต์ลอดไป 

ดงันั้นเม่ือเราไดรั้บค าตอบในการอธิษฐาน เราตอ้งตระหนกัวา่ค าตอบท่ีไม่สมบูรณ์ปรากฏ
เกือบทุกสถานการณ์ในการประกาศ 

เม่ือมีการประกาศข่าวประเสริฐเราจะช่ืนชมยนิดีเม่ือมีผูก้ลบัใจ เราชอบใจกบัจ านวนตวัเลขนกั
พนัของผูก้ลบัใจ แต่มีใครจะพดูวา่ “เน่ืองจากไม่ใช่ทุกคนท่ีจะรอด เราจึงไม่ควรเทศนารุนแรงนกัใน
เร่ืองการไถ่บาป” มีใครเคยพดูไหมวา่ “ผมไม่เขา้ใจวา่ท าไมคนนั้นจึงไม่ไดรั้บความรอด ส่ิงน้ีท าให้
ความเช่ือในพระธรรมของพระเจา้เร่ิมสั่นคลอน” แน่นอนยอ่มไม่มีใครพดูเช่นนั้น 

ในกรณีเดียวกนั ผลของความเช่ือไม่วา่ความเช่ือท่ีเราประกาศหรือความเช่ือท่ีเราอา้งถึง) มีจุด
ศูนยก์ลางท่ีจุดหน่ึงคือในพระคริสต ์ “ความเช่ือ” ท่ีมีในความเช่ือเองนั้นไม่ใช่ความเช่ือ แต่เป็นความ
หลอกลวงของเนือ้หนัง ท่ีจะท าให้เกิดความผิดหวงัและการถกูต าหนิท่ีไม่เกิดผล 

สวรรค์แห่งพระสัญญา 

มุมมองส าคญัประการสุดทา้ยคือส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการมากท่ีสุดคือการน าคนของพระองค ์ ท่ีเรา
จะสามารถอยูก่บัพระองคต์ลอดไป ดงันั้น “มรณกรรมแห่งธรรมิชชนของพระองค ์ ส าคญัในสายพระ
เนตรพระเจา้” (สดุดี 116:15) สวรรคไ์ม่ควรถูกลดอนัดบัมาเป็นเป้าหมายอนัดบัสอง 

เม่ือการแสวงหาชยัชนะของเรา ท าใหก้ารมีส่วนในชยัชนะนิรันดร์แห่งความเช่ือของเราลด
นอ้ยลง มนัก็ถึงเวลาท่ีจะประเมินล าดบัความส าคญัในความคิดของเราใหม่แลว้ อคัรทูตเปาโลเขียนไวว้า่ 
“เพราะขา้พเจา้เห็นวา่ความทุกขล์ าบากแห่งสมยัปัจจุบนั ไม่สมควรท่ีจะเอาไปเปรียบกบัศกัด์ิศรีซ่ึงจะ
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เผยใหแ้ก่เราทั้งหลาย” (โรม 8:18) พระสัญญาถึงความช่ืนชมยนิดีในสวรรคส์มควรส าแดงถึง
ความส าเร็จในความเช่ือของเราและแผรั่ศมีเหนือค าถามท่ียงัฝังลึกในใจของเรา 

เราอาจถูกผกูมดัโดยลทัธิความเช่ือไดง่้าย ๆ ดว้ยความรักในทางโลก ปัญหาคือเราไปเห็น
ความส าคญัของส่ิงอ่ืนมากกวา่พระเยซู เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึนเราตอ้งถวายบางอยา่งเพื่อความ
สมบูรณ์พร้อมดว้ยความช่ืนชมยนิดีและส่ิงท่ีจิตใจปรารถนาในการไดอ้ยูก่บัพระองคต์ลอดไป 

ใหค้ริสตจกัรเรียนรู้ท่ีจะร้องเพลงท่ีนิยมตลอดกาลเพลงน้ีอีกคร้ัง 
เม่ือปัญหาและการทดลองผา่นไป 
และขา้พระองคป์ลอดภยัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า 
เพียงแค่อยูใ่กลพ้ระองคท่ี์ขา้บูชา 
ขอเกียรตินั้นมีแด่ขา้พระองคต์ลอดไป 
เม่ือมองดูพระพกัตร์ เห็นพระสิริของพระองค์ 
และเกียรตินั้น, เกียรตินั้น 
มีแด่ขา้พระองค ์
สหายท่ีรัก ขณะท่ีเจม่ีก าลงัร้องเพลงน้ีอยูใ่นกาลปัจจุบนั 

เกีย่วกบัผู้เขยีน 

แจค๊ เฮยฟ์อร์ด เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของเดอะเชิร์ช ออน เดอะ เวย ์ ในเมืองแวน นายส์ รัฐ
แคลิฟอร์เนียและเป็นบรรณาธิการอาวโุสของวารสาร Ministries Today 

“WHEN HEALING PRAYER SEEMS TO FAIL” BY JACK HAYFORD จากวารสาร 
MINISTRIES TODAY ฉบบัเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 1992 
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