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เมือ่มะเร็งคุกคามผู้รักษาโรค 

โดย จอห์น วมิเบอร์ 

แปล นพลกัษณ์ เคเบิล้ 
การทดลองและการทดสอบดูเหมือนจะเป็นเร่ืองธรรมดาในชีวติคริสเตียน หนา้ท่ีของเราก็คือ

จะตอ้งเตรียมพร้อมและสามารถท่ีจะรับมือกบัการทดลองและการทดสอบนั้น ๆ ใหไ้ดด้ว้ยการ
ช่วยเหลือจากพระเจา้โดยท่ีรู้วา่พระองคจ์ะทรงดูแลและช่วยกูใ้นท่ีสุด 

คืนวนัหน่ึงเม่ือสามปีท่ีแลว้ผมสะดุง้ต่ืนข้ึนมา “อะไรกนัล่ะพระองค”์ ผมรู้สึกจิตวญิญาณไม่
ปรกติสุขในฐานะพ่อของลูกท่ีมีเหยา้มีเรือนกนัไปหมดทั้งส่ีคนแลว้และในฐานะตากบัปู่ ของหลาน ๆ 
ทั้งสิบ ผมคิดทนัทีวา่ “เก่ียวกบัลูกคนใดคนหน่ึงหรือเปล่า” “หรือวา่หลานล่ะ” เปล่า ไม่ใช่หรอก เป็น
เร่ืองอ่ืน ปากผมแหง้เลย ผมรู้สึกจากพระเจา้ชดัเลยวา่จะมีอะไรบางอยา่งท่ีน่าหวาดหวัน่เกิดข้ึน 

ผมเลยลุกออกจากเตียงไปยงัมุมอธิษฐานในห้องรับแขก แลว้ใชค้  าอธิษฐานประจ าเวลามี
เหตุการณ์คบัขนัเกิดข้ึนวา่ “โอพระเจา้ โอพระเจา้ โอพระเจา้” ผมเปิดพระคมัภีร์โดยไม่เพียงแต่หวงัให้
พระเจา้เลา้โลมใจเท่านั้นแต่หวงัใหพ้ระองคท์รงเปิดเผยลกัษณะท่ีน่าหวาดหวัน่ของการทรงเตือนจาก
พระองคเ์ช่นน้ี พระองคท์รงน าใหผ้มเปิดสดุดี บทท่ี 33 ผมอ่านขอ้ 18 “ดูเถิดพระเนตรของพระเจา้อยู่
เหนือผูท่ี้ย  าเกรงพระองค ์ เหนือผูท่ี้ท่ีหวงัในความรักมัน่คงของพระองค”์ ขอ้ถดัมาท าใหผ้มงง “...เพื่อ
พระองคจ์ะทรงช่วยกูจิ้ตวิญญาณของเขาจากมจัจุราช และใหเ้ขาด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นเวลากนัดารอาหาร” 

ผมไม่ไดอ้ดอยากแน่ ผมคิดในใจ ขณะนั้นผมหนกัตั้ง 127 กิโลกรัม และผมก็ไม่คิดวา่ตนเองจะ
ตายดว้ย 

ผมเลยอ่านส่วนท่ีเหลือ “จิตวิญญาณของทั้งหลายรอคอยพระเจา้ พระองคท์รงเป็นความ
อุปถมัภแ์ละเป็นโล่ของเรา” 

ผมถอนหายใจโล่งอก รู้วา่ยงัไงเสียพระเจา้ก็ทรงควบคุมอยูเ่หนือทุกส่ิง ผมพอเขา้ใจแลว้วา่ 
พระเจา้มีอะไรจะบอกแมจ้ะไม่รู้วา่อะไรก็ตาม เจด็วนัต่อมา หมอบอกวา่ผมเป็นมะเร็ง 

ตอนท่ีผมเร่ิมการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็ง ผมคน้พบวา่การเดินในหุบเขาเงามจัจุราชนั้นเป็น
อยา่งไร ขณะท่ีผมไม่ไดรั้บประทานอาหารแขง็เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ผมเร่ิมท่ีจะพบวา่ผมจะเผชิญ
ความทุกขย์ากฝ่ายร่างกายและจิตใจไดก้็ต่อเม่ือตนเองจบัมือเดินไปกบัพระเยซูคริสตแ์ละเดินไปกบั
พระองค ์
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แต่กระนั้นการทรงน าผา่นหุบเขาเงามจัจุราชก็ยงัน่ากลวัอยูดี่ ความไม่แน่นอนท าใหผ้มตอ้ง
ต่ืนตวักบัสภาวะท่ีเปล่ียนไปตลอด ผมเร่ิมท่ีจะยดึติดกบัค าพดูทุกค าของหมอ ท่ายกัไหล่ไปมาและ
ลกัษณะสีหนา้ของเขา จิตใจผมรู้สึกอยา่งนั้นอยา่งน้ีสารพดักบัการเป็นโรคท่ีถึงตายน้ี ผมสะอ้ืนไห้
ขณะท่ีเห็นความตอ้งการอยา่งสุดซ้ึงของตนท่ีตอ้งพึ่งพิงพระเจา้ความกลวัส่ิงท่ีผมไม่รู้เกิดข้ึนบ่อย ผม
ตอ้งยอมรับความจริงวา่ผมไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนชีวติตนเองไดเ้ลย 

คริสเตียนบางคนเช่ือวา่เราไม่ควรด้ินรนกบัความสงสัย ความกลวั ความวติกกงัวล ความหมด
อาลยัตายอยาก ความหดหู่ใจ ความทุกข ์ หรือความเจ็บปวด บางคนคิดวา่ถา้คริสเตียนรู้สึกแบบน้ีก็
เพราะวา่เขาไม่ใชค้วามเช่ือท่ีตนพึงจะใชแ้ละการแสดงความหมดอาลยัตายอยากนั้นเป็นความบาป ถา้
ความคิดเช่นน้ีถูกตอ้ง ก็แสดงวา่ผมไม่ใช่คริสเตียนท่ีดีนะสิ 

ผมไม่เพียงแต่เจบ็ปวดฝ่ายร่างกายเพราะปัญหาสุขภาพเท่านั้น ผมยงัตอ้งด้ินรนกบัความหดหู่ใจ
อยูน่านขณะท่ีสู้กบัโรคมะเร็ง แต่ผมก็พบวา่มุมมองจากหุบเขาท าใหผ้มตอ้งจอ้งมองท่ีพระเยซูคริสต ์ ถา้
ผมไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่เป็นแบบน้ี ดวงดาวส่องแสงเจิดจา้มากข้ึนในถ่ินทุรกนัดาร ไม่มีส่ิงใดมาบดบงั
รัศมีไม่มีส่ิงใดมาดึงความสนใจไปไม่มีแสงชนิดอ่ืนมาแข่งขนัดว้ยทิวทศัน์จากหุบเขาไม่เลวเลยเพราะ
พระเยซูคริสตท์รงส่องแสงอยา่งเจิดจา้ ผมรู้วา่พระองคอ์ยูท่ี่นัน่แมผ้มจะไม่รู้สึกใกลชิ้ดพระองค์
ตลอดเวลา 

ระหวา่งท่ีรักษาตวัอยูปี่นั้น แครอลภรรยาผมไปโรงพยาบาลกบัผมตลอด ผมรู้สึกมี
ประสบการณ์กบัสันติสุขจากพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือความเขา้ใจของผม ขณะท่ีอยูใ่นห้องรอเพื่อจะเขา้ฉาย
รังสีนั้น หอ้งเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีเตม็ไปดว้ยมะเร็งชนิดต่าง ๆ กนั บางคนก็แยก่วา่ผม บางคนท่ีเป็นมะเร็ง
จากการสูบบุหร่ีมีแผลเหวอะหวะท่ีใบหนา้ ผมสะเทือนใจท่ีเห็นเด็กเล็ก ๆ นัง่รอกบัแม่ของเขา 

ช่วงสองสามวนัแรก ผมรับไม่ไดท่ี้เห็นความทุกขย์ากของคนในห้องนั้นจนตอ้งเก็บตวัอยูค่น
เดียว ผมท าอะไรหรือพูดกบัใครไม่ไดเ้ลย มองเขาไม่ลงดว้ย ผมไม่อยากจะพดู ผมอยากอยูต่ามล าพงักบั
มะเร็งของผม 

แต่ไม่นานเม่ือผมเร่ิมท่ีจะรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจา้ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายนั้น พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็เร่ิมท่ีจะน าผมออกมาใหพ้น้จากการเก็บตวั ผมเร่ิมท่ีจะรับรู้วา่ถา้มีค าพดูท่ีเหมาะสม
ขณะนั้นท่ีจะพดูกบัใครในเวลาสมควร ผมก็สามารถจะน าเขาเขา้ใกลชิ้ดพระเจา้ ผมเร่ิมเห็นจุดประสงค์
ท่ียิง่ใหญ่ของพระองคท่ี์ละนิด ๆ 

บางคร้ังประสบการณ์ของเราไม่เขา้กบัความเขา้ใจในส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอน ส่วนหน่ึงเรารู้วา่พระ
เจา้ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดและพระองคท์รงส่งพระเยซูคริสตม์าเพื่อบญัชาให้เราอธิษฐานเผื่อคนเจบ็คน
ป่วยและรักษาเขา แต่อีกส่วนหน่ึงเรารู้จากประสบการณ์ของเราวา่การรักษาโรคไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป 
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ท าไมพระเจา้จึงทรงสั่งเราให้รักษาคนเจบ็คนป่วยแต่แลว้ทรงตดัสินใจท่ีจะรองรับการกระท าของเรา
และกลบัไม่ทรงรักษาคนท่ีเราอธิษฐานเผื่อ 

น่ีเป็นอะไรท่ีท าใหเ้ราหมดก าลงัใจด้ือ ๆ ผมเรียนรู้เร่ืองน้ีหลายปีมาแลว้จากคริสตจกัรของผม
เอง ขณะท่ีเร่ิมสอนเร่ืองการรักษาโรคกวา่เราจะเห็นคน ๆ แรกท่ีหายโรคก็เกา้เดือนเขา้ไปแลว้ ส่ิงท่ีน่า
ท าคือถอนตวัจากการปฎิบติัตามพระบญัชาของพระเยซูคริสตห์รือถา้จะใหแ้ยก่วา่น้ีคือท าทีเป็นกลา้เพื่อ
จะพยายามจูงใจใหพ้ระเจา้กระท าตามท่ีเราคิดวา่พระองคส์มควรจะกระท า 

ทศันะคติทั้งสองแบบน้ีผดิ ส่วนของเราคือการเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์ และส่วนของ
พระองคคื์อการกระท าใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ เรารู้น ้าพระทยัของพระเจา้แลว้ซ่ึงมีเขียนไวใ้น
พระคมัภีร์ แต่กระนั้นพระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกเราวา่คน ๆ ไหนพระเจา้จะทรงรักษาหรือไม่รักษา พระเจา้
ทรงมีฤทธานุภาพแห่งการเลือกแต่ละคนท่ีเราอธิษฐานเผื่อ พระเจา้จะทรงรักษาไหม หรือพระองคจ์ะ
ทรงประทานพระคุณเพื่อใหเ้ขาทนความทุกขย์ากได ้ หรือพระองคจ์ะทรงประทานการรักษาใหห้ายได้
ในภายหลงั มีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคไหม อาทิ เช่น การต่อสู้ของมารซาตาน หรือ
ความไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในคริสตจกัร เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหเ้ราตอ้งกลบัมาเร่ิมตน้ดูใหม่นัน่
คือการไวว้างใจในพระเจา้ให้พระองคผ์ูท้รงฤทธานุภาพสูงสุดเลือกส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นแก่ชีวติของเรา 

ช่วงเวลาถดัมาไม่ก่ีสัปดาห์หลงัจากท่ีผมถูกวนิิจฉยัวา่เป็นมะเร็ง ชายสองคนท่ีดีมาจาก
คริสตจกัรของเราท่ีเมืองอนาไฮม ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก็ถูกวนิิจฉยัเช่นเดียวกนั แฮโรลด์ ลูนีและลินน์ มา
แรง เป็นผูรั้บใชท่ี้ขยนัขนัแข็งในคริสตจกัรและร้อนรนในความเช่ือในพระเยซูคริสต์ 

เราอธิษฐานอยา่งจริงจงัดว้ยความเช่ือเผือ่การรักษาโรคของชายคู่น้ีเป็นเวลาหลายสัปดาห์จน
เป็นหลายเดือน และในกรณีของลินน์นั้นก็เกินหน่ึงปีดว้ย เขาก็ต่างมีครอบครัวท่ีตอ้งพึ่งพาเขาและมี
ชีวติท่ีคุม้ค่าแก่การอยูต่่อไป 

แต่กระนั้นดว้ยฤทธานุภาพแห่งการเลือกตามพระทยัของพระเจา้พระองคท์รงน าชายทั้งคู่น้ีกลบั
บา้นอยูก่บัพระองค ์

พระองคท์รงเลือกท่ีจะใหผ้มอยู ่ ผมอธิบายเร่ืองน้ีไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะอธิบาย ค าตอบ
เดียวเท่านั้นคือความล ้าลึกของฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจา้ ช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ผมมีโอกาส
อธิษฐานเผื่อหลายคนซ่ึงมาหาผมเพราะตอ้งการรักษาโรค มีผูห้ญิงสองคนท่ีผมจ าไดแ้ม่นซ่ึงเป็น
ตวัอยา่งของฤทธานุภาพแห่งการเลือกตามพระทยัของพระเจา้เก่ียวกบัการอยูแ่ละการตาย ในกรณีเธอแต่
ละคนพระเมตตากรุณาของพระเจา้ท างานอยูเ่ตม็เป่ียม ขณะท่ีผมเฝ้ามองหญิงทั้งคู่ยอมมอบชีวิตใหแ้ก่
ฤทธานุภาพท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ จิตใจของผมตอ้งอ่อนไหวอีกคร้ังต่อความมหศัจรรยข์องการทรงสถิต
ของพระเจา้ท่ามกลางสภาพท่ีเจบ็ปวดท่ีสุดของชีวิต 
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ผมไปเทศนาท่ีประเทศอฟัริกาใตใ้นการประชุมท่ีใหญ่มากเพื่อนช่ือจอห์นแม็คคลูร์อยูก่บัผม
ดว้ยและมีคนขอใหเ้ราไปบา้นของหญิงคนหน่ึงจากคริสตจกัร เธอแต่งกายสวยแต่ผมซุบเพราะหนกัแค่ 
39 กิโลกรัม ทางโรงพยาบาลส่งเธอกลบัเพื่อใหไ้ปตายท่ีบา้น ร่างกายเธอเตม็ไปดว้ยมะเร็งความหวงั
เดียวท่ีจะรอดไดคื้อการทรงช่วยจากพระเจา้ เราอธิษฐานเผือ่เธอแต่ไม่ไดด้ว้ยความร้อนรนนกั จอห์น
มัน่ใจวา่เธอจะหายโรค ผมไม่รู้สึกอะไรเลย 

คืนนั้นเธอต่ืนข้ึนดว้ยความรู้สึกท่ีมีอะไรซู่ซ่าไปทัว่ร่างกาย ช่วงเวลาทั้งส่ีชัว่โมงต่อมาร่างกาย
เธอก็ร้อนจดัมากเธอพยายามเรียกสามีท่ีอยูห่อ้งถดัไปแต่ไม่สามารถส่งเสียงดงัพอท่ีจะใหเ้ขาไดย้นิ 

ขณะท่ีอยูต่ามล าพงัแลว้ก็กลวัดว้ย เธอก็คลานเขา้ห้องน ้าดว้ยร่างกายท่ีปวดระบมไปหมด 
ขณะนั้นเธอคิดวา่ “โอ พระเจา้ร่างกายของขา้พระองคก์ าลงัจะแตกสลายและขา้พระองคก์ าลงัจะตาย” 
แลว้เธอก็ถ่ายออกมาเป็นกอ้นเน้ือร้ายจ านวนมากโดยท่ีไม่รู้วา่เป็นอะไรในท่ีสุดหลงัจากหมดแรงจาก
เหตุการณ์ในคืนนั้น เธอก็เผลอหลบัไป 

เธอไม่รู้วา่จะต่ืนหรือเปล่า แต่คร่ึงชัว่โมงต่อมาเธอก็ต่ืนข้ึนดว้ยความรู้สึกท่ีสดช่ืนอยา่งไม่น่า
เช่ือ 

ต่อมาสามีเธอก็ต่ืนและหอมกล่ินกาแฟท่ีก าลงัตม้อยู ่ “คุณท าอะไรน่ะ” เขาถามอยา่งแปลก
ประหลาดใจท่ีเห็นภรรยายนืไดแ้ละก าลงัเตรียมอาหารเชา้ “พระเจา้ทรงรักษาฉนัแลว้” เธอตอบดว้ย
ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนทนัทีขณะนั้น สองวนัต่อมาเธอไปให้หมอตรวจหมอบอกวา่เธอไม่เป็นอะไรเลยเขา
หามะเร็งในร่างกายเธอไม่พบ พระเจา้ทรงช่วยเธอใหพ้น้จากมะเร็งต่าง ๆ เหล่านั้นทั้งส้ิน 

ในส่วนของเราแลว้ เราไม่ไดใ้ชแ้รงอธิษฐานมากมายนกั และในส่วนของเธอ เธอก็ไม่ไดส้ิ้น
หวงัหรือใชค้วามเช่ือมากมาย แต่พระเจา้ทรงเลือกท่ีจะรักษามะเร็งทัง่ร่างกายของหญิงคนน้ีดว้ยการ
อศัจรรยข์องพระองค ์น่ีแหละคือพระเจา้และบางคร้ังพระองคก์็ทรงท าอะไรเช่นน้ี 

แต่ไม่ใช่วา่เร่ืองราวของโรคร้ายทุกชนิดจะจบลงแบบน้ี มาร์จี มอร์ธอนเป็นผูห้ญิงท่ีมีความเช่ือ
มาก หลายปีท่ีผา่นมา ผมเห็นเธอใชค้วามเช่ือของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั เธอและสามีเป็นสมาชิกท่ี
เขม้แขง็ของคริสตจกัรตั้งแต่วนัแรกเลย มาร์จีทนทุกขเ์พราะมีเน้ืองอกในสมองมาหลายปีแลว้ วนัหน่ึง
ขณะท่ีผมอธิษฐานเผื่อเธอ ผมก็รู้สึกวา่พระเจา้จะตรัสอะไรบางอยา่ง ไม่ใช่เป็นเสียงแต่รู้สึกวา่พระองค์
จะเสนอแนะวธีิท่ีจะใหผ้มช่วยเหลือมาร์จีขณะท่ีผมเฝ้าสงบต่อพระเจา้ พระองคต์รัสวา่ “เจา้เคยสอนมาร์
จีวา่จะด าเนินชีวิตอยา่งไร บดัน้ีเจา้จะตอ้งสอนเธอวา่จะตายอยา่งไร” 

ผมเหง่ือแตกเลย ผมไม่เป็นสุขเม่ือไดย้นิค าเหล่านั้น ผมรักมาร์จีมากและไม่อยากเห็นเธอตอ้ง
เสียชีวติ ขณะนั้นพวกหมอตอ้งการใหเ้ธอไปโรงพยาบาลในลอสแองเจลิสโดยไม่ใหค้วามหวงัวา่เธอจะ
หาย 
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เขาแนะน าการรักษาวธีิหน่ึงท่ีอาจจะต่อชีวิตใหม้าร์จีไดแ้ต่ก็เป็นวธีิท่ีไม่มีคุณภาพ เธอจะ
ทรมานมากกบัการรักษาแบบน้ี ผมแบ่งปันกบัเธอวา่ผมคิดวา่สัปดาห์ท่ีเหลืออยูน่ั้น จะดีกวา่ถา้อยูบ่า้น
ใชเ้วลากบัลูก ๆ สามีและคนอ่ืน ๆ ท่ีเธอรัก ผมบอกใหเ้ธอแบ่งปันจิตใจและชีวติของเธอกบัพวกเขาและ
ผมคิดวา่เธอจะรู้วา่เวลาท่ีจะไปอยูก่บัพระเจา้จะมาถึงตอนไหน 

ผมไม่คิดวา่มาร์จีจะเห็นดว้ยเพราะเธอไม่ใช่คนท่ียอมอะไรง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งต่อสู้ อยา่งไรก็
ตามแปดสัปดาห์ขา้งหนา้ เธอเลือกท่ีจะอยูบ่า้น แบ่งปันชีวติของเธอกบัครอบครัวและเพื่อนฝงู ขณะท่ีรู้
วา่ความตายก าลงัจะมาถึง เธอไม่ไดใ้ชพ้ลงังานเพื่อต่อสู่กบัมะเร็งอยา่งเดียว 

เม่ือถึงเวลา เธอบอกสามีวา่เธอตอ้งไปโรงพยาบาล ขณะอยูท่ี่นัน่ สามีและลูก ๆ ยนืลอ้มรอบ
เตียงของเธอและอธิษฐานขณะท่ีพวกเขาจะกลบัก็บอกวา่ “เอ่อ พรุ่งน้ีพบกนันะแม่” เธอตอบวา่ “ก็คงจะ
ไม่พบอะไรมากนกัหรอกนะ” ทนัทีท่ีพวกเขากลบั เธออาบน ้าและสวมชุดนอนใหม่เอ่ียม ขณะท่ีเธอ
ก าลงัจะเขา้นอนบนเตียงมีพยาบาลผา่นมาพอดี เธอพดูวา่ “โอโฮ คุณดูสวยจงัเลยค่ะ คุณแต่งตวัเหมือน
จะไปไหนสักท่ีหน่ึง คุณจะไปไหนล่ะคะ” “ฉนัจะไปพบพระมหากษตัริยข์องฉนัไงล่ะ” มาร์จีตอบ แลว้
เธอก็ตายและพบพระมหากษตัริยข์องเธอจริง ๆ 

ขณะท่ีผมก าลงัรักษามะเร็งอยู ่มีคนเขียนจดหมายมาหาผมและถามวา่ “คุณยงัเช่ือเร่ืองการรักษา
โรคอยูไ่หมแมต้อนน้ีคุณจะเป็นมะเร็ง” ผมตอบกลบัไปวา่ “เช่ือสิ” และความจริงก็คือผมเช่ือ ผมเช่ือ
เร่ืองความทุกขย์าก ความเจบ็ปวดดว้ย ทั้งสองอยา่งน้ีเราจะเห็นในพระค าของพระเจา้ ในช่วงปีท่ีผมตอ้ง
ต่อสู้กบัมะเร็งพระเจา้ไดท้รงขจดันิสัยและทศันคติดหลายอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้งของผมและทั้งหมดน้ีท าให้
ผมเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ข้ึน การเติบโตและการพฒันาดา้นจิตวญิญาณของผมหลายดา้นเกิดข้ึนขณะท่ี
ผมตอ้งเจบ็ปวดขณะท่ีแต่ละวนัผมตอ้งเลือกท่ีจะยอมใหพ้ระเจา้กระท าการส าเร็จในชีวิตของผมดว้ย
วธีิการใด ๆ ก็ตามแมจ้ะมีความทุกขย์าก 

เร่ืองเศร้าสลด ความเจบ็ป่วย การสูญเสีย และความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัมาก่อน ส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อเราทุกคนและขณะท่ีผมไม่รู้จกัใครสักคนท่ีอยากจะทนทุกขแ์บบน้ีโดยตั้งใจ 
พระเจา้ก็ทรงใชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีเพื่อกระท าใหจุ้ดประสงคข์องพระองคส์ าเร็จในตวัเราและผา่นทาง
เรา แต่เราไม่ควรจะหวัน่กลวัพระเจา้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระองคท์รงเป็นแหล่งช่วยเหลือและ
เป็นสันติสุขของเรา เรามีความมัน่คงเม่ือรู้น ้าพระทยัของพระองคว์า่พระองคจ์ะใหเ้ราอยูก่บัพระองค์
เป็นนิจนิรันดร์ 

ไม่มีอะไรท่ีจะมีชยัชนะเหนือเราได ้และน่ีก็เป็นข่าวประเสริฐแลว้ 
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