
การอธิษฐานกับการรักษาโรค 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

(ยากอบ 5:13-20) 
เม่ือเรา พูดถึงเร่ืองการอธิษฐานกับการรักษาโรคคร้ังใด เราเองก็พบวาคริสเตียนดวยกันเองกย็ัง

มีความคิดและความเช่ือไมเหมือนกัน โดยเฉพาะพระธรรมตอนนี้ คนท่ีสนใจการรักษาโรคก็ไมคอยให
ความสนใจพระธรรมตอนน้ีเทาท่ีควร และบางคนท่ีสนใจก็ตีความพระธรรมตอนน้ีผิดพลาด โดยเฉพาะ
คนท่ีเช่ือเร่ืองการรักษาโรคแบบตกขอบตกคู พระคําตอนนี้ทําใหคริสเตียนโตแยงกันมาก แตก็ใหคํา
สอนท่ีดีในเร่ืองการอธิษฐานกับการหายโรคมากดวย 

ตัวผูเขียนเองคือ ทานยากอบเขาใจความตองการตาง ๆ ในชีวิตของผูเช่ือเปนอยางด ีเชน มีคนที่
ทุกข มีคนที่ราเริงยินดี มีความชื่นชอบกับชีวิต มีคนที่เจ็บปวย มีคนทีห่ลงจากทางพระเจาเดินไปในทาง
ท่ีผิด ซ่ึงคริสเตียนตองชวยนํามาเดินในทางท่ีถูก คริสเตียนก็คือคนท่ีประสบกับปญหาตาง ๆ อยูมาก ใน
บรรดาความตองการมนุษยยากอบสอนวา ทุกสถานการณของชีวิตคริสตชนควร “อธิษฐาน” 

ยากอบสอนวาในบางสถานการณคริสเตียนไมสามารถทําอะไรไดเลยนอกจากอธิษฐาน คําท่ี 
ยากอบใชไมใชสอนใหเราคุกเขาอธิษฐานเวลาเราเจอปญหาเทานั้น แตคําท่ีใชเล็งถึง “อุปนิสัย” 

ท่ีคริสตชนควรรักและวองไวท่ีจะมาหาพระเจาและอธิษฐาน ทานเร่ิมตนและจบจดหมายฝากของทาน
ดวยคําวา “ใหผูนั้นอธิษฐาน” (ยากอบ 1:5, 5:13) และพระคําจากขอ 13 เร่ือยไป เราจะพบการอธิษฐาน
ปรากฎในทุกขอก็วาได กลาวคือ จงใหผูนั้นอธิษฐาน (V 13) ใหทานเหลานั้นอธิษฐาน (V 14) อธิษฐาน
ดวยความเช่ือ (V 15) อธิษฐานเพื่อกันและกัน (V 16) คําอธิษฐานของผูชอบธรรมมีพลังทําใหเกดิผล (V 
16) ชีวิตการอธิษฐานของทานเอลียาห (V 17-18) 

ทานผูอานคงจะเห็นแลววา ยากอบเช่ือในฤทธ์ิอํานาจของการอธิษฐานและสนใจการสราง
อุปนิสัยของผูเช่ือใหอธิษฐาน นักประวัตศิาสตรบอกวา ยากอบก็มีสมญานามวา “เขาอูฐ” คือเขาของ
ทานหนาแบบอูฐ เพราะทานอธิษฐานมากจนเขาสึก ถาส่ิงนี้เปนจริง พระธรรมตอนน้ีทานคงสอนจาก
ประสบการณซ่ึงทานพัฒนานิสัยการอธิษฐานจนไดท่ีแลว 

ยากอบสอนวาในทุกสถานการณของชีวิต ไมวาทุกขหรือสุข ยินดีหรือปวยไข สุขภาพจะดี
หรือไมดี ใจตกต่ําหรือรับพรมา เราควรอธิษฐานจนเปนนิสัย ทานเร่ิมสอนวา คนท่ีทนทุกขหรือราเริง
ยินดีควรจะมาหาพระเจาดวยการอธิษฐาน 
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การอธิษฐานในยามทนทกุขและในยามยินดี (V13) 

เม่ือคริสตชนเจอความทุกขยากลําบากก็ด ี หรือเจอปญหาคาใจท่ีเลาใหใครฟงไมไดก็ดีหรือเรา
เก็บปญหาตาง ๆ ไวในจิตใจมาก ซ่ึงคนอ่ืนไมคอยรูก็ดี ยากอบบอกวาขอใหเราอธิษฐาน 

เพราะการอธิษฐานไดถือวาทําใหเราอุนใจ และสบายไปช้ันหนึ่งแลว การอธิษฐานชวยเรา
ไมใหบน ชวยเราไมใหเสียใจมากเกนิไป ชวยเราไมใหสงสารตัวเอง ชวยเราไมใหขมข่ืน พระเจาอาจไม
ทําใหปญหาพนจากตัวเรา แตใหเราตองอธิษฐาน เพือ่เราจะพบวาพระเยซูอยูในปญหากับเราดวยเวลา 
เราทนทุกข พระองคทนทุกขดวยเม่ือเรามีปญหาและความทุกขยากอบจึงขอใหเราอธิษฐาน 

ตอไปยากอบพูดถึงคนท่ีมีประสบการณตรงขามกับการทนทุกข คือคนท่ีราเริงยินด ีทานก็สอน
ใหคริสตชน รองเพลงสรรเสริญ เวลาท่ีพวกเขาไดพร เวลาคริสตชนไปไดดี เราก็ควรมาสรรเสริญ เรา
ควรมาหาพระเจา เราไมควรมาอธิษฐานเฉพาะตอนมีปญหาเทานั้น พอเราไดเงินเราก็ไมควรลืมการ
อธิษฐาน เพราะผูประทานเงินทองคือพระเจา 

จงระลึกถึงพระองคในยามท่ีเราดีใจ (Gladness) และเสียใจ (sadness) เพราะการรองเพลง
สรรเสริญเปนทางออกของอารมณตาง ๆ เชน ยามสุข ยามโศก ยามถูกท้ิง ยามกลัว การอธิษฐานและการ
สรรเสริญตองทําใหเปนนิสัย 

การหายโรคโดยการอธิษฐานและการเจิมน้ํามันและเชิญผูปกครอง (VV 14-15) 

ผมคิดวาความจริงสองขอนี้จะสอนอะไรบางอยางกับคริสตชนอยางมาก ในสมัยหนึง่ 
คริสตจักรตาง ๆ ในประเทศไทยจํานวนไมนอยสนใจเร่ืองการหายโรคเพราะผูรับใชตางประเทศมา
เทศนาสอนและใหความรูเร่ืองนี้ ผมมีความคิดเห็นวา ความเช่ือของคริสเตียนควรเปนความเช่ือท่ี
ประยุกตไดกบัท้ังรางกายและจิตวิญญาณ คริสตจักรควรสนใจคนทุกดานของชีวิต คนไมใชมีแตรางกาย
ดานเดยีว และไมใชมีจิตวญิญาณดานเดยีว บางคร้ังบางคราวคริสตจักรดูจะสนใจรางกายและการรักษา
โรคอยางเดียว แมวาศาสนาคริสตจะเปนศาสนาท่ีสนใจสุขภาพรางกายของมนุษยท่ีแทจริง พระเยซู
สนใจสุขภาพรางกาย พระองคจึงเลือกเกิดมามีรางกาย และรางกายจึงเปนวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ คริสตชนควรสนใจสุขภาพรางกายและสนใจจิตวิญญาณในเวลาเดียวกัน 

กอนท่ีเราจะศึกษารายละเอียด ขอใหเรามาสังเกตดูคําสอนกวาง ๆ กอนเพื่อปองกันการตีความ
ผิด การตีความของผมในตอนนี้เปนความเขาใจในพระคัมภีรของผมเอง ผมเช่ือในรักษาโรค และเช่ือวา
การรักษาโรคโดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจามีความลึกลับอยูมาก และมีหลายแงหลายมุมท่ีเรายังไมรู บาง
คนอาจไมเหน็ชอบกับความคิดของผมก็ได 
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ในฐานะท่ีเปนศิษยาภิบาลมา 29 ป ผมพบคนเจ็บ และคนตายมาก แตประสบการณของผมเปน
รองจากหมอแนนอน ผมพบวาผูเช่ือศรัทธาในพระเยซู และเช่ือในเร่ืองการอธิษฐานตายไปก็มากไมรอด
ก็มาก และพบการหายโรคอยางอัศจรรยกม็ากเชนกนั 

ผมเช่ือในการรักษาโรค ผมเช่ือวาพระเจารักษาโรคได ประสบการณ 29 ป สอนผมวาพระเจา
รักษาโรคได แตเราจะเอาพระคํา 2 ขอนีไ้ปทําเปนคําสอนเร่ืองการรักษาโรคไมได การตีความพระคําท่ี
ถูกตอง เราตองตีความโดยอาศัยพระคําจากหลักใหญ เราจะอิงพระคําขอพิเศษ หรือเปนขอยกเวนแลว
เอามาสรางเปนหลักขอเช่ือของคริสเตียนไมได หลักขอเช่ือตองเกิดจากคําสอนท่ีพบบอย ๆ สอนอยาง
เดียวกันอยูเสมอตลอดพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังเลม 

ขอ 14,15 ถือวา เปนขอพิเศษเปนขอยกเวน สอนไมเหมือนขออ่ืน ๆ ในเร่ืองการหายโรคและ
การอธิษฐานพระคําสองขอน้ีไมใชเปนขอพระคัมภีรท่ัวไป เราตองเปรียบเทียบสองขอนี้กับขออ่ืน ๆ 
ดวย และใชพระคําตีความพระคัมภีรอยูเสมอ 

เราจะอางเปนหลักไมไดวา ถาเราเปนโรคอะไรก็แลวแต แลวเราเช่ือพระเจามาก ๆ พระเจาจะ
ทําใหเราหายโรคไดหรือเราจะสรุปไมไดวา คนท่ียังเปนโรคอยูแสดงวาขาดความเช่ือ เราพูดแบบนี้ไม
ถูก คําพูดและความเช่ือของคนท่ีหายโรคแบบนี้อาจไปดูถูกคนเปนโรคก็ได เขาเหมือนกับจะพูดวาคน
ปวยหรือคนเปนโรคคือคนท่ีไมเช่ือพระเจาอยางแทจริง เราจะพูดเปนหลักแบบนี้ยังไมได 

บางคนสอนวา พระเจามีน้ําพระทัยไมใหใครเจ็บปวย ถาพูดถึงน้ําพระทัยในการทรงสรางก็ถูก 
และการเจบ็ปวยของคนเปนผลจากความบาปก็ถูก การอางเชนนี้ยงัไมถูก 100% ในชีวิตประจําวัน เรารู
วา การมีสุขภาพดีเปนส่ิงท่ีด ี แมวาจะดี แตยังไมใชดีท่ีสุด และพระคัมภีรก็ไมไดสอนวา การเจบ็ปวย
เปนส่ิงท่ีเลวรายท่ีสุดดวย ส่ิงท่ีเลวรายกวาการเจ็บปวยกมี็ ส่ิงท่ีประเสริฐกวาสุขภาพดีก็มี และแมวาเรา
จะหายโรค เราทุกคนก็จะตองแกและตายไดสักวันหนึง่ (ถาพระเจามิไดเสด็จมากอน) เราทุกคนเปน
มนุษยก็คงตองตาย แมคนท่ีพระเยซูรักษาโรคหายแลวกต็องตายดวย 

ผมไมเช่ือหลักคําสอนท่ีวา ใครก็ตามท่ีปวย จงมีความเชือ่ใหมาก ๆ วาพระเจาจะรักษาแลวมัน
จะหายทุกรายหลักอันนี้มันไมจริงท้ัง (1) หลักในพระคัมภีร และ (2) จากประสบการณ 

ในพระคัมภีรเราพบวา พระเยซูเคยรักษาคนท่ีไมใชสาวก และรักษาคนไมมีความเช่ือ เชนใน
ยอหน 9 และมัทธิว 4:24 ซ่ึงพระองครักษาโรคใหตามสภาพของเขา พระองคไมเคยคอยใหสองรายนี้มี
ความเช่ือใด ๆ และบางคนกไ็มไดรับการรักษา เชน ยอหน 5 มีคนปวยเปนอัมพาตมา 38 ป หายคนเดียว 
คนปวยท่ีนอนอยูศาลา 5 หลัง จํานวนมากก็ไมไดรับการรักษา 

จากตัวอยางในชีวิตเปาโลเองยิ่งเปนขอพิสูจนท่ีดี ทานอธิษฐานถึงสามคร้ังใหหนามในเนื้อของ
ทานหลุดไป แตพระเจาปฏิเสธ เปาโลขาดความเช่ือหรือเปลาเลย พระเจาทรงมีพระประสงคท่ีลึกลํ้ากวา 
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พระองคใหพระคุณท่ีจะทนและอีกตอนหนึ่งเปาโลเองกไ็มเห็นรักษาโตรฟมัส (2 ทิโมธี 4:20) ใหหาย 
อันนี้ยิ่งเปนขอพิสูจนวา ใครท่ีมีความเชื่ออัครทูตจะรักษาใหหมดนั้นไมจริง 

ภาพยนตรเร่ือง Joni ซ่ึงเปนหญิงสาวท่ีอัมพาตคร่ึงทอนจากคอลงมา และตองทนตอสภาพไม
หายโรคนี้ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง แตเธอไดรับพระคุณในการเผชิญสภาพพิการและเปนคําพยานท่ียิ่งใหญ
ดวยดังนัน้ การมีความเช่ือและขาดความเช่ือไมถือวาเปนหลักคําสอนหลักในการหายโรคจากมุมมอง
ของพระคัมภรีใหม 

Andrew Murray มิชชันนารีไปอัฟริกามักถามคนท่ีมาขอใหเขาอธิษฐาน เพื่อหายโรควา “คุณมี
ความเช่ือไหม” 

ถาคนปวยตอบวา “มี” เขาจะถามวา “คุณรูไหมวา ความเชื่อของคุณอาจมีไวเพื่อหายโรคก็ได 
หรือเพ่ือทนตอโรคท่ีไมหายก็ได” ความเช่ือท่ีใชทนตอโรคท่ีไมหายยิ่งใหญกวาความเช่ือท่ีใชในการ
หายโรคมาก ทานถามผูปวยวา “แมพระเจาจะทําใหคุณหายโรคไดก็จริงแตถามันไมหาย คุณยังจะเช่ือ
พระเจาไหม?” เพราะความเช่ือมิใชมีไวใหหายโรคเฉย ๆ แตมีไวเพื่อจติวิญญาณจะรอด และมีไวเพื่อลด
ภาระความทุกขและวิตกกังวล และการท่ีเรามีความเช่ือทุกอยางไมเปนไปตามท่ีเราเช่ือเสมอไป มัน
เปนไปตามน้ําพระทัยพระเจาตางหากใหเราดูคนท่ีเช่ือมากท่ีสุด ยังรองท่ีสวนเกธเซมาเนวา “ขอให
เปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา” 

คุณวาคนปวยท่ีไมหายโรค แตยังพดูวา “ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา” มิยิ่งเปนความ
เช่ือและผลงานอันวิเศษของพระเจาดอกหรือศิษยาภิบาลจํานวนไมนอยมักตองมารับผลกระทบกับ
ความเช่ือท่ีส่ันคลอนของผูไปรับการรักษาโรคเพราะไปฟงคําสอนท่ีไมถูกตอง และสมาชิกท่ีไปรวมใน
การหายโรคมาแตกลับไมหายจริง ความเชื่อเลยเสียก็มีมาก อันนีเ้ปนภาระของศิษยาภิบาลที่จะตอง
ชวยเหลือ อธิบายและแกไข เม่ือนักเทศนท่ีเกีย่วของกับการรักษาโรคขึ้นเคร่ืองบินกลับไปยังประเทศ
ของตนแลว 

การหายโรคจากการอธิษฐานดวยความเชื่อ (V15) 

ขอนี้สอนวา เม่ือพระเจามีน้าํพระทัยใหเราหายโรคมันจะหายจริง ๆ ไมวาใครจะหาย หรือไม
หาย เราจะตองอธิษฐาน แตในบรรดาคําอธิษฐานจะมีบางคนท่ีไดคําอธิษฐานดวยความเช่ือ (V15) คือ
ไมใชไปบังคับพระเจาตอบตามใจเรา แตมันเปนความแนใจและม่ันใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิวาโรค
จะหายแนนอน การอธิษฐานดวยความเชื่อไมใชการอธิษฐานธรรมดา ไมใชจากความปรารถนาของ
มนุษย พระเจาประทานให คือ พระเจาประทานความม่ันใจวาโรคนี้จะหายน่ันเอง 

อยาลืมวา การอธิษฐานประเภทนี้ผูปวยเขาคิดเชิญคณะผูปกครอง ไมใชคริสตจักรเร่ิมกอน แต
ผูปวยเริ่มกอนไมใชคนอธิษฐานไปพูดใหผูปวยอยากหายแตใหสังเกตวลีท่ีวา “Let him call” ดวยเหตุนี้
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คริสตจักรไมควรถือขวดน้ํามันไปอธิษฐานใหทุกคนตามโรงพยาบาลท่ีมีคนเจ็บปวยแตผูปวยตอง
ปรารถนาเอง ผูปวยอาจไมมีกําลังอธิษฐาน หรืออาจอธิษฐานไมออก หรืออธิษฐานไมเปนคํา เขาจึงเชิญ
คณะผูปกครองมาอธิษฐาน และผูท่ีจะไปอธิษฐานนั้นคือ คริสตจักรท้ังหมดโดยผานตัวแทนของเขาคือ
คณะผูปกครอง 

น้ํามันนั้นเปนยาในสมัยโบราณคนโบราณเขามักใชน้ํามันรักษาโรคกันตามหลักพระคัมภีรเรา
ไมหามท่ีใชส่ิงอ่ืนมาชวยในการรักษาโรค การอธิษฐานรักษาโรคจะใชยาก็ได ใชวิธีการแพทยกไ็ด หรือ
อาจใช 2 ทางก็ได แตมีบางคนเช่ือวา ถาจะใหพระเจารักษา หามใชยา หรือหาหมอ หรือเขาโรงพยาบาล
ผมวา พระคัมภีรไมไดสอนแบบนั้น พระคัมภีรสอนวา พระเจารักษาผานหมอไดลูกาก็เปนหมอ พระ
คัมภีรสอนวา “คนดี ๆ ไมตองการหมอ คนเจ็บตองการหมอ” (มัทธิว 9:12) และในพระคัมภีรเดิมเขาใช
ใบจากตนมะเดื่อมาทําเปนยาก็มี พระเยซูใชน้ําลายกับโคลน ทาตาคนตาบอด และเปาโลส่ังใหทิโมธีใช
เหลาองุนเล็กนอยผสมน้ําดืม่แกโรค ยากอบใชน้ํามัน น้ํามันเปนสารท่ีคนยิว (ผูรับจดหมายฉบับนี้) ใช
เปนยาประทินผิวและยารักษาโรค เปนยาภายนอกและภายใน (อิสยาห 1:6, มาระโก 6:13, ลูกา 10:34) 
พระเจาสามารถทํางานผานน้าํมันหรือไมมีน้ํามันก็ได หมอคนหนึ่งบอกวา การรักษาโรคทุกชนิดถือเปน
การอัศจรรย หมอเพียงแตขจัดและเปดทางใหการอัศจรรยเกิดข้ึนเทานั้น หมอไมไดรักษาอะไรเลย “I 
dress the wound, but God heal it” หมอชาวอเมริกันคนหน่ึงกลาวไว 

ยากอบสอนวา หมอและพระเจาชวยกันใหเราหายโรค เราควรขอบพระคุณในการอธิษฐานใน
การอัศจรรยของพระเจา และการรักษาของหมอดวย 

ใหเราด ู ขอ 15b อันนี้เปนเร่ืองบาปกับการหายโรค การหายโรคไมไดหมายความวา บาปจะ
หายไปดวย และเม่ือโรคหายแลวก็ไมไดหมายความวาเปนการอภยับาปโดยอัตโนมัติ เราตองมาหาพระ
เจาและสารภาพบาปดวย มีคนพูดวา “การปวยไขของคนเกิดจากบาป” คําพูดนี้ตองระวัง เพื่อนของโยบ
ก็เคยคิดแบบนี้ สาวกในยอหน 9 ก็คิดแบบเดียวกัน บางโรคมาจากบาปจริงเชนคนงอยในมาระโก 2 ถา
เปนแบบนีจ้ริงพอโรคหายไป บาปหลุดก็มีเชนกัน 

การพนโรคอันเกิดจากการสารภาพบาปตอกัน (V 16) 

เวลาจิตวิญญาณเราไดอธิษฐานสารภาพบาปกันสองตอสอง เราอาจหายโรคได วทิยาศาสตร
การแพทยบอกวา รางกายและจิตใจกับจติวิญญาณมันเกี่ยวของกัน บางคนมีการปวยทางกายเพราะจิต
ปวย บางคนอิจฉา โกรธ และกลัว ทําใหรางกายมีอาการผิดปกติ คนท่ีสุขภาพไมดีอาจมีอะไรท่ีคิดไมดีก็
ได ถาคนเรามีความสัมพันธไมดีกับใคร มีความรูสึกและมีทัศนคติผิดยอมเกิดโรคตาง ๆ ได เม่ือขจัด
พวกนี้ออกโดยการสารภาพบาปก็หายโรคได และพระเจาจะใหพลังคํา อธิษฐานของผูชอบธรรมใหมี
พลังได เชน เอลียาห 
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ตัวอยางคําอธิษฐานท่ีมีพลังของผูชอบธรรม (V17) 

บางคนคิดวาควรไปเชิญคนยิง่ใหญมาอธิษฐานจึงเกิดผล แตพระคัมภรีบอกวา เอลียาหเปนคน
ธรรมดาเหมือนเรา ชีวิตและอารมณมีข้ึนมีลงทานรูวาทานมีจุดออน V17 และเราก็มีจุดออน แตเขา
อธิษฐานดวยความเช่ืออันแรงกลา เวลาเราอธิษฐานเราตองรูสึกไดอธิษฐานจริง ๆ ทานเปนคนธรรมดา 
แตรูจักการอธิษฐาน ทานเห็นวาฝนไมตก ก็อธิษฐานอีก ทานปลงใจอธิษฐานจริง ๆ  

เราคงเคยไดยนิบางคนอธิษฐานถึงประเทศตาง ๆ กวาดต้ังแตข่ัวโลกเหนือไลลงตามเสนรุงลง
สูข่ัวโลกใต แตไมเคยอธิษฐานอะไรเจาะจงเชนเอลียาหเลย เม่ือเขาอธิษฐาน จนไมมีอะไรจะอธษิฐาน
แลว เขาจึงอธิษฐานวา “พระองคเจาขา ยงัมีอะไรอีกบางท่ีขาพระองคควรจะอธิษฐาน” คริสเตียนท่ีนั่ง
ใกล ๆ ก็กระซิบข้ึนมาวา “คุณขออะไรท่ีเจาะจงสักอยางซิ แลวนั่งลงไดแลว” 

บางทีเราอธิษฐานแบบท่ัวไปมากเกินไป และไมเคยขออะไรเจาะจงเลยซักอยาง เอลียาห
อธิษฐานเจาะเลย ยากอบสอนวา คุณไมขอคุณเลยไมได 

การหายโรคฝายวิญญาณดวยการอธิษฐาน 

ยากอบหนัจากรางกายและจิตใจมาถึงจิตวญิญาณ การหลงจากทางพระเจามีสิทธ์ิเกดิข้ึนได แม
เราจะอธิษฐานจนหายโรคอะไรหมดแลว เราตองสนใจคนท่ีหางไกลพระคริสต คนท่ีม่ันคงดีแลวก็
หางไกลได และพระเจาสัญญาวา เขาจะกลับคืนมาใหมและมีจติวิญญาณแข็งแรงใหมได ความ
รับผิดชอบของคริสตจักรท้ังหมด คือ ชวยใหคนกลับมาคืนดีตอพระเจา 

ใหเราสํารวจดวูา มีใครในโบสถท่ีหลงไปจากความเช่ือบาง อยาใหเราบอกวาไมใชธุระของเรา 
อยาใหเราพูดวาเขาไมมาแลว เขาไปแลว ไมมีอะไรจะนําเขากลับมาไดอีกแลว ใหเราอธิษฐานและไปหา
เขา บางทีคุณอาจเปนเคร่ืองมือของพระเจาก็ได 

อันนี้เปนงานดูแลแกะเพื่อพระเยซู เราตองเสาะหาคนท่ีหลงไป และนํากลับมา ขอใหเรา
อธิษฐานแบบนี้ไดไหมในคืนนี ้

ขอพระองควางภาระในใจขา 
ใหเกิดความเมตตาอยางสุดแสน 
ตอวิญญาณบางดวงท่ีขาดแคลน 
ไมสามารถคืนสูแดนถ่ินอุดม 
 
ขอพระองควางความรักในใจน้ี 
แลวทํางานผานชีวีท่ีประสงค 
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เพื่อวิญญาณดวงนั้นจะดํารง 
วิ่งมาตรงกราบแทบเทาพระเยซู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 278 มกราคม – กุมภาพันธ 

2001, หนา 11-15. 
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