การอธิษฐานกับการรักษาโรค
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
(ยากอบ 5:13-20)
เมื่อเรา พูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคครั้งใด เราเองก็พบวาคริสเตียนดวยกันเองก็ยัง
มีความคิดและความเชื่อไมเหมือนกัน โดยเฉพาะพระธรรมตอนนี้ คนทีส่ นใจการรักษาโรคก็ไมคอยให
ความสนใจพระธรรมตอนนี้เทาที่ควร และบางคนที่สนใจก็ตีความพระธรรมตอนนี้ผิดพลาด โดยเฉพาะ
คนที่เชื่อเรื่องการรักษาโรคแบบตกขอบตกคู พระคําตอนนี้ทําใหคริสเตียนโตแยงกันมาก แตก็ใหคํา
สอนที่ดีในเรื่องการอธิษฐานกับการหายโรคมากดวย
ตัวผูเขียนเองคือ ทานยากอบเขาใจความตองการตาง ๆ ในชีวิตของผูเชือ่ เปนอยางดี เชน มีคนที่
ทุกข มีคนที่ราเริงยินดี มีความชื่นชอบกับชีวิต มีคนที่เจ็บปวย มีคนทีห่ ลงจากทางพระเจาเดินไปในทาง
ที่ผิด ซึ่งคริสเตียนตองชวยนํามาเดินในทางที่ถูก คริสเตียนก็คือคนที่ประสบกับปญหาตาง ๆ อยูมาก ใน
บรรดาความตองการมนุษยยากอบสอนวา ทุกสถานการณของชีวิตคริสตชนควร “อธิษฐาน”
ยากอบสอนวาในบางสถานการณคริสเตียนไมสามารถทําอะไรไดเลยนอกจากอธิษฐาน คําที่
ยากอบใชไมใชสอนใหเราคุกเขาอธิษฐานเวลาเราเจอปญหาเทานั้น แตคําที่ใชเล็งถึง “อุปนิสัย”
ที่คริสตชนควรรักและวองไวที่จะมาหาพระเจาและอธิษฐาน ทานเริม่ ตนและจบจดหมายฝากของทาน
ดวยคําวา “ใหผูนั้นอธิษฐาน” (ยากอบ 1:5, 5:13) และพระคําจากขอ 13 เรื่อยไป เราจะพบการอธิษฐาน
ปรากฎในทุกขอก็วาได กลาวคือ จงใหผนู ั้นอธิษฐาน (V 13) ใหทานเหลานั้นอธิษฐาน (V 14) อธิษฐาน
ดวยความเชื่อ (V 15) อธิษฐานเพื่อกันและกัน (V 16) คําอธิษฐานของผูชอบธรรมมีพลังทําใหเกิดผล (V
16) ชีวิตการอธิษฐานของทานเอลียาห (V 17-18)
ทานผูอานคงจะเห็นแลววา
ยากอบเชื่อในฤทธิ์อํานาจของการอธิษฐานและสนใจการสราง
อุปนิสัยของผูเชื่อใหอธิษฐาน นักประวัตศิ าสตรบอกวา ยากอบก็มีสมญานามวา “เขาอูฐ” คือเขาของ
ทานหนาแบบอูฐ เพราะทานอธิษฐานมากจนเขาสึก ถาสิ่งนี้เปนจริง พระธรรมตอนนี้ทานคงสอนจาก
ประสบการณซึ่งทานพัฒนานิสัยการอธิษฐานจนไดที่แลว
ยากอบสอนวาในทุกสถานการณของชีวิต ไมวาทุกขหรือสุข ยินดีหรือปวยไข สุขภาพจะดี
หรือไมดี ใจตกต่ําหรือรับพรมา เราควรอธิษฐานจนเปนนิสัย ทานเริ่มสอนวา คนที่ทนทุกขหรือราเริง
ยินดีควรจะมาหาพระเจาดวยการอธิษฐาน
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การอธิษฐานในยามทนทุกขและในยามยินดี (V13)
เมื่อคริสตชนเจอความทุกขยากลําบากก็ดี หรือเจอปญหาคาใจที่เลาใหใครฟงไมไดก็ดีหรือเรา
เก็บปญหาตาง ๆ ไวในจิตใจมาก ซึ่งคนอื่นไมคอยรูก็ดี ยากอบบอกวาขอใหเราอธิษฐาน
เพราะการอธิษฐานไดถือวาทําใหเราอุนใจ และสบายไปชั้นหนึ่งแลว การอธิษฐานชวยเรา
ไมใหบน ชวยเราไมใหเสียใจมากเกินไป ชวยเราไมใหสงสารตัวเอง ชวยเราไมใหขมขื่น พระเจาอาจไม
ทําใหปญหาพนจากตัวเรา แตใหเราตองอธิษฐาน เพือ่ เราจะพบวาพระเยซูอยูใ นปญหากับเราดวยเวลา
เราทนทุกข พระองคทนทุกขดวยเมื่อเรามีปญหาและความทุกขยากอบจึงขอใหเราอธิษฐาน
ตอไปยากอบพูดถึงคนที่มีประสบการณตรงขามกับการทนทุกข คือคนที่ราเริงยินดี ทานก็สอน
ใหคริสตชน รองเพลงสรรเสริญ เวลาที่พวกเขาไดพร เวลาคริสตชนไปไดดี เราก็ควรมาสรรเสริญ เรา
ควรมาหาพระเจา เราไมควรมาอธิษฐานเฉพาะตอนมีปญ
 หาเทานั้น พอเราไดเงินเราก็ไมควรลืมการ
อธิษฐาน เพราะผูประทานเงินทองคือพระเจา
จงระลึกถึงพระองคในยามทีเ่ ราดีใจ (Gladness) และเสียใจ (sadness) เพราะการรองเพลง
สรรเสริญเปนทางออกของอารมณตาง ๆ เชน ยามสุข ยามโศก ยามถูกทิ้ง ยามกลัว การอธิษฐานและการ
สรรเสริญตองทําใหเปนนิสัย

การหายโรคโดยการอธิษฐานและการเจิมน้ํามันและเชิญผูปกครอง (VV 14-15)
ผมคิดวาความจริงสองขอนี้จะสอนอะไรบางอยางกับคริสตชนอยางมาก
ในสมัยหนึง่
คริสตจักรตาง ๆ ในประเทศไทยจํานวนไมนอยสนใจเรื่องการหายโรคเพราะผูรับใชตางประเทศมา
เทศนาสอนและใหความรูเรื่องนี้ ผมมีความคิดเห็นวา ความเชื่อของคริสเตียนควรเปนความเชื่อที่
ประยุกตไดกบั ทั้งรางกายและจิตวิญญาณ คริสตจักรควรสนใจคนทุกดานของชีวิต คนไมใชมีแตรางกาย
ดานเดียว และไมใชมจี ิตวิญญาณดานเดียว บางครั้งบางคราวคริสตจักรดูจะสนใจรางกายและการรักษา
โรคอยางเดียว แมวาศาสนาคริสตจะเปนศาสนาที่สนใจสุขภาพรางกายของมนุษยที่แทจริง พระเยซู
สนใจสุขภาพรางกาย พระองคจึงเลือกเกิดมามีรางกาย และรางกายจึงเปนวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ คริสตชนควรสนใจสุขภาพรางกายและสนใจจิตวิญญาณในเวลาเดียวกัน
กอนที่เราจะศึกษารายละเอียด ขอใหเรามาสังเกตดูคําสอนกวาง ๆ กอนเพื่อปองกันการตีความ
ผิด การตีความของผมในตอนนี้เปนความเขาใจในพระคัมภีรของผมเอง ผมเชื่อในรักษาโรค และเชื่อวา
การรักษาโรคโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจามีความลึกลับอยูมาก และมีหลายแงหลายมุมที่เรายังไมรู บาง
คนอาจไมเห็นชอบกับความคิดของผมก็ได
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ในฐานะที่เปนศิษยาภิบาลมา 29 ป ผมพบคนเจ็บ และคนตายมาก แตประสบการณของผมเปน
รองจากหมอแนนอน ผมพบวาผูเชื่อศรัทธาในพระเยซู และเชื่อในเรื่องการอธิษฐานตายไปก็มากไมรอด
ก็มาก และพบการหายโรคอยางอัศจรรยกม็ ากเชนกัน
ผมเชื่อในการรักษาโรค ผมเชื่อวาพระเจารักษาโรคได ประสบการณ 29 ป สอนผมวาพระเจา
รักษาโรคได แตเราจะเอาพระคํา 2 ขอนีไ้ ปทําเปนคําสอนเรื่องการรักษาโรคไมได การตีความพระคําที่
ถูกตอง เราตองตีความโดยอาศัยพระคําจากหลักใหญ เราจะอิงพระคําขอพิเศษ หรือเปนขอยกเวนแลว
เอามาสรางเปนหลักขอเชื่อของคริสเตียนไมได หลักขอเชื่อตองเกิดจากคําสอนที่พบบอย ๆ สอนอยาง
เดียวกันอยูเสมอตลอดพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม
ขอ 14,15 ถือวา เปนขอพิเศษเปนขอยกเวน สอนไมเหมือนขออื่น ๆ ในเรื่องการหายโรคและ
การอธิษฐานพระคําสองขอนี้ไมใชเปนขอพระคัมภีรทั่วไป เราตองเปรียบเทียบสองขอนี้กับขออื่น ๆ
ดวย และใชพระคําตีความพระคัมภีรอยูเสมอ
เราจะอางเปนหลักไมไดวา ถาเราเปนโรคอะไรก็แลวแต แลวเราเชื่อพระเจามาก ๆ พระเจาจะ
ทําใหเราหายโรคไดหรือเราจะสรุปไมไดวา คนที่ยังเปนโรคอยูแสดงวาขาดความเชื่อ เราพูดแบบนี้ไม
ถูก คําพูดและความเชื่อของคนที่หายโรคแบบนี้อาจไปดูถูกคนเปนโรคก็ได เขาเหมือนกับจะพูดวาคน
ปวยหรือคนเปนโรคคือคนที่ไมเชื่อพระเจาอยางแทจริง เราจะพูดเปนหลักแบบนี้ยังไมได
บางคนสอนวา พระเจามีน้ําพระทัยไมใหใครเจ็บปวย ถาพูดถึงน้ําพระทัยในการทรงสรางก็ถูก
และการเจ็บปวยของคนเปนผลจากความบาปก็ถูก การอางเชนนี้ยงั ไมถูก 100% ในชีวิตประจําวัน เรารู
วา การมีสุขภาพดีเปนสิ่งที่ดี แมวาจะดี แตยังไมใชดีที่สุด และพระคัมภีรก็ไมไดสอนวา การเจ็บปวย
เปนสิ่งที่เลวรายที่สุดดวย สิ่งที่เลวรายกวาการเจ็บปวยก็มี สิ่งที่ประเสริฐกวาสุขภาพดีก็มี และแมวาเรา
จะหายโรค เราทุกคนก็จะตองแกและตายไดสักวันหนึง่ (ถาพระเจามิไดเสด็จมากอน) เราทุกคนเปน
มนุษยก็คงตองตาย แมคนทีพ่ ระเยซูรักษาโรคหายแลวก็ตองตายดวย
ผมไมเชื่อหลักคําสอนที่วา ใครก็ตามที่ปวย จงมีความเชือ่ ใหมาก ๆ วาพระเจาจะรักษาแลวมัน
จะหายทุกรายหลักอันนี้มนั ไมจริงทั้ง (1) หลักในพระคัมภีร และ (2) จากประสบการณ
ในพระคัมภีรเราพบวา พระเยซูเคยรักษาคนที่ไมใชสาวก และรักษาคนไมมีความเชือ่ เชนใน
ยอหน 9 และมัทธิว 4:24 ซึ่งพระองครักษาโรคใหตามสภาพของเขา พระองคไมเคยคอยใหสองรายนี้มี
ความเชื่อใด ๆ และบางคนก็ไมไดรับการรักษา เชน ยอหน 5 มีคนปวยเปนอัมพาตมา 38 ป หายคนเดียว
คนปวยทีน่ อนอยูศาลา 5 หลัง จํานวนมากก็ไมไดรับการรักษา
จากตัวอยางในชีวิตเปาโลเองยิ่งเปนขอพิสจู นที่ดี ทานอธิษฐานถึงสามครั้งใหหนามในเนื้อของ
ทานหลุดไป แตพระเจาปฏิเสธ เปาโลขาดความเชื่อหรือเปลาเลย พระเจาทรงมีพระประสงคที่ลึกล้ํากวา
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พระองคใหพระคุณที่จะทนและอีกตอนหนึ่งเปาโลเองก็ไมเห็นรักษาโตรฟมัส (2 ทิโมธี 4:20) ใหหาย
อันนี้ยิ่งเปนขอพิสูจนวา ใครที่มีความเชื่ออัครทูตจะรักษาใหหมดนั้นไมจริง
ภาพยนตรเรื่อง Joni ซึ่งเปนหญิงสาวที่อมั พาตครึ่งทอนจากคอลงมา และตองทนตอสภาพไม
หายโรคนี้ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง แตเธอไดรบั พระคุณในการเผชิญสภาพพิการและเปนคําพยานทีย่ ิ่งใหญ
ดวยดังนัน้ การมีความเชือ่ และขาดความเชื่อไมถือวาเปนหลักคําสอนหลักในการหายโรคจากมุมมอง
ของพระคัมภีรใหม
Andrew Murray มิชชันนารีไปอัฟริกามักถามคนที่มาขอใหเขาอธิษฐาน เพื่อหายโรควา “คุณมี
ความเชื่อไหม”
ถาคนปวยตอบวา “มี” เขาจะถามวา “คุณรูไหมวา ความเชื่อของคุณอาจมีไวเพื่อหายโรคก็ได
หรือเพื่อทนตอโรคที่ไมหายก็ได” ความเชื่อที่ใชทนตอโรคที่ไมหายยิ่งใหญกวาความเชื่อที่ใชในการ
หายโรคมาก ทานถามผูปวยวา “แมพระเจาจะทําใหคุณหายโรคไดก็จริงแตถามันไมหาย คุณยังจะเชื่อ
พระเจาไหม?” เพราะความเชื่อมิใชมีไวใหหายโรคเฉย ๆ แตมีไวเพื่อจิตวิญญาณจะรอด และมีไวเพื่อลด
ภาระความทุกขและวิตกกังวล และการที่เรามีความเชือ่ ทุกอยางไมเปนไปตามที่เราเชื่อเสมอไป มัน
เปนไปตามน้ําพระทัยพระเจาตางหากใหเราดูคนที่เชื่อมากที่สุด ยังรองที่สวนเกธเซมาเนวา “ขอให
เปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา”
คุณวาคนปวยที่ไมหายโรค แตยังพูดวา “ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา” มิยิ่งเปนความ
เชื่อและผลงานอันวิเศษของพระเจาดอกหรือศิษยาภิบาลจํานวนไมนอยมักตองมารับผลกระทบกับ
ความเชื่อที่สั่นคลอนของผูไปรับการรักษาโรคเพราะไปฟงคําสอนที่ไมถูกตอง และสมาชิกที่ไปรวมใน
การหายโรคมาแตกลับไมหายจริง ความเชื่อเลยเสียก็มมี าก อันนีเ้ ปนภาระของศิษยาภิบาลที่จะตอง
ชวยเหลือ อธิบายและแกไข เมื่อนักเทศนที่เกีย่ วของกับการรักษาโรคขึ้นเครื่องบินกลับไปยังประเทศ
ของตนแลว

การหายโรคจากการอธิษฐานดวยความเชื่อ (V15)
ขอนี้สอนวา เมื่อพระเจามีนา้ํ พระทัยใหเราหายโรคมันจะหายจริง ๆ ไมวาใครจะหาย หรือไม
หาย เราจะตองอธิษฐาน แตในบรรดาคําอธิษฐานจะมีบางคนที่ไดคําอธิษฐานดวยความเชื่อ (V15) คือ
ไมใชไปบังคับพระเจาตอบตามใจเรา แตมันเปนความแนใจและมัน่ ใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์วาโรค
จะหายแนนอน การอธิษฐานดวยความเชื่อไมใชการอธิษฐานธรรมดา ไมใชจากความปรารถนาของ
มนุษย พระเจาประทานให คือ พระเจาประทานความมั่นใจวาโรคนี้จะหายนั่นเอง
อยาลืมวา การอธิษฐานประเภทนี้ผูปวยเขาคิดเชิญคณะผูป กครอง ไมใชคริสตจักรเริ่มกอน แต
ผูปวยเริ่มกอนไมใชคนอธิษฐานไปพูดใหผูปวยอยากหายแตใหสังเกตวลีที่วา “Let him call” ดวยเหตุนี้
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คริสตจักรไมควรถือขวดน้ํามันไปอธิษฐานใหทุกคนตามโรงพยาบาลที่มีคนเจ็บปวยแตผูปวยตอง
ปรารถนาเอง ผูปวยอาจไมมกี ําลังอธิษฐาน หรืออาจอธิษฐานไมออก หรืออธิษฐานไมเปนคํา เขาจึงเชิญ
คณะผูปกครองมาอธิษฐาน และผูที่จะไปอธิษฐานนั้นคือ คริสตจักรทั้งหมดโดยผานตัวแทนของเขาคือ
คณะผูปกครอง
น้ํามันนั้นเปนยาในสมัยโบราณคนโบราณเขามักใชน้ํามันรักษาโรคกันตามหลักพระคัมภีรเรา
ไมหามที่ใชสงิ่ อื่นมาชวยในการรักษาโรค การอธิษฐานรักษาโรคจะใชยาก็ได ใชวิธกี ารแพทยกไ็ ด หรือ
อาจใช 2 ทางก็ได แตมีบางคนเชื่อวา ถาจะใหพระเจารักษา หามใชยา หรือหาหมอ หรือเขาโรงพยาบาล
ผมวา พระคัมภีรไมไดสอนแบบนั้น พระคัมภีรสอนวา พระเจารักษาผานหมอไดลกู าก็เปนหมอ พระ
คัมภีรสอนวา “คนดี ๆ ไมตองการหมอ คนเจ็บตองการหมอ” (มัทธิว 9:12) และในพระคัมภีรเดิมเขาใช
ใบจากตนมะเดื่อมาทําเปนยาก็มี พระเยซูใชน้ําลายกับโคลน ทาตาคนตาบอด และเปาโลสั่งใหทิโมธีใช
เหลาองุนเล็กนอยผสมน้ําดืม่ แกโรค ยากอบใชน้ํามัน น้ํามันเปนสารที่คนยิว (ผูรับจดหมายฉบับนี้) ใช
เปนยาประทินผิวและยารักษาโรค เปนยาภายนอกและภายใน (อิสยาห 1:6, มาระโก 6:13, ลูกา 10:34)
พระเจาสามารถทํางานผานน้าํ มันหรือไมมนี ้ํามันก็ได หมอคนหนึ่งบอกวา การรักษาโรคทุกชนิดถือเปน
การอัศจรรย หมอเพียงแตขจัดและเปดทางใหการอัศจรรยเกิดขึน้ เทานั้น หมอไมไดรักษาอะไรเลย “I
dress the wound, but God heal it” หมอชาวอเมริกันคนหนึ่งกลาวไว
ยากอบสอนวา หมอและพระเจาชวยกันใหเราหายโรค เราควรขอบพระคุณในการอธิษฐานใน
การอัศจรรยของพระเจา และการรักษาของหมอดวย
ใหเราดู ขอ 15b อันนี้เปนเรื่องบาปกับการหายโรค การหายโรคไมไดหมายความวา บาปจะ
หายไปดวย และเมื่อโรคหายแลวก็ไมไดหมายความวาเปนการอภัยบาปโดยอัตโนมัติ เราตองมาหาพระ
เจาและสารภาพบาปดวย มีคนพูดวา “การปวยไขของคนเกิดจากบาป” คําพูดนี้ตองระวัง เพื่อนของโยบ
ก็เคยคิดแบบนี้ สาวกในยอหน 9 ก็คิดแบบเดียวกัน บางโรคมาจากบาปจริงเชนคนงอยในมาระโก 2 ถา
เปนแบบนีจ้ ริงพอโรคหายไป บาปหลุดก็มีเชนกัน

การพนโรคอันเกิดจากการสารภาพบาปตอกัน (V 16)
เวลาจิตวิญญาณเราไดอธิษฐานสารภาพบาปกันสองตอสอง เราอาจหายโรคได วิทยาศาสตร
การแพทยบอกวา รางกายและจิตใจกับจิตวิญญาณมันเกี่ยวของกัน บางคนมีการปวยทางกายเพราะจิต
ปวย บางคนอิจฉา โกรธ และกลัว ทําใหรางกายมีอาการผิดปกติ คนทีส่ ุขภาพไมดีอาจมีอะไรที่คิดไมดีก็
ได ถาคนเรามีความสัมพันธไมดีกับใคร มีความรูสึกและมีทัศนคติผิดยอมเกิดโรคตาง ๆ ได เมื่อขจัด
พวกนี้ออกโดยการสารภาพบาปก็หายโรคได และพระเจาจะใหพลังคํา อธิษฐานของผูชอบธรรมใหมี
พลังได เชน เอลียาห
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ตัวอยางคําอธิษฐานที่มีพลังของผูชอบธรรม (V17)
บางคนคิดวาควรไปเชิญคนยิง่ ใหญมาอธิษฐานจึงเกิดผล แตพระคัมภีรบอกวา เอลียาหเปนคน
ธรรมดาเหมือนเรา ชีวิตและอารมณมีขึ้นมีลงทานรูวาทานมีจุดออน V17 และเราก็มีจุดออน แตเขา
อธิษฐานดวยความเชื่ออันแรงกลา เวลาเราอธิษฐานเราตองรูสึกไดอธิษฐานจริง ๆ ทานเปนคนธรรมดา
แตรูจักการอธิษฐาน ทานเห็นวาฝนไมตก ก็อธิษฐานอีก ทานปลงใจอธิษฐานจริง ๆ
เราคงเคยไดยนิ บางคนอธิษฐานถึงประเทศตาง ๆ กวาดตั้งแตขวั่ โลกเหนือไลลงตามเสนรุงลง
สูขั่วโลกใต แตไมเคยอธิษฐานอะไรเจาะจงเชนเอลียาหเลย เมื่อเขาอธิษฐาน จนไมมีอะไรจะอธิษฐาน
แลว เขาจึงอธิษฐานวา “พระองคเจาขา ยังมีอะไรอีกบางที่ขาพระองคควรจะอธิษฐาน” คริสเตียนที่นั่ง
ใกล ๆ ก็กระซิบขึ้นมาวา “คุณขออะไรที่เจาะจงสักอยางซิ แลวนั่งลงไดแลว”
บางทีเราอธิษฐานแบบทัว่ ไปมากเกินไป และไมเคยขออะไรเจาะจงเลยซักอยาง เอลียาห
อธิษฐานเจาะเลย ยากอบสอนวา คุณไมขอคุณเลยไมได

การหายโรคฝายวิญญาณดวยการอธิษฐาน
ยากอบหันจากรางกายและจิตใจมาถึงจิตวิญญาณ การหลงจากทางพระเจามีสิทธิ์เกิดขึ้นได แม
เราจะอธิษฐานจนหายโรคอะไรหมดแลว เราตองสนใจคนทีห่ างไกลพระคริสต คนที่มั่นคงดีแลวก็
หางไกลได และพระเจาสัญญาวา เขาจะกลับคืนมาใหมและมีจติ วิญญาณแข็งแรงใหมได ความ
รับผิดชอบของคริสตจักรทั้งหมด คือ ชวยใหคนกลับมาคืนดีตอพระเจา
ใหเราสํารวจดูวา มีใครในโบสถที่หลงไปจากความเชื่อบาง อยาใหเราบอกวาไมใชธุระของเรา
อยาใหเราพูดวาเขาไมมาแลว เขาไปแลว ไมมีอะไรจะนําเขากลับมาไดอีกแลว ใหเราอธิษฐานและไปหา
เขา บางทีคุณอาจเปนเครื่องมือของพระเจาก็ได
อันนี้เปนงานดูแลแกะเพื่อพระเยซู เราตองเสาะหาคนที่หลงไป และนํากลับมา ขอใหเรา
อธิษฐานแบบนี้ไดไหมในคืนนี้
ขอพระองควางภาระในใจขา
ใหเกิดความเมตตาอยางสุดแสน
ตอวิญญาณบางดวงที่ขาดแคลน
ไมสามารถคืนสูแดนถิ่นอุดม
ขอพระองควางความรักในใจนี้
แลวทํางานผานชีวีที่ประสงค
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เพื่อวิญญาณดวงนั้นจะดํารง
วิ่งมาตรงกราบแทบเทาพระเยซู

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 278 มกราคม – กุมภาพันธ
2001, หนา 11-15.
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