คําอธิษฐานตามพระคัมภีร์
คําอธิ ษฐานส่ วนตัวสําหรั บ 31 วัน

ความรักของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์

พิจารณาให้ อธิษฐานออกเสี ยงคําอธิษฐานเหล่ านีใ้ ห้ เป็ นการสรรเสริญ

วันที่ 1

ลูกขอขอบพระคุณพระองค์และเรี ยกพระนามของพระองค์
ลู ก จะแบ่ ง ปั น ในหมู่ ป ระชาชาติ และในชนชาติ น้ ี ลู ก จะเล่ า ถึ ง สิ่ ง
อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทํา ลูกจะร้องต่อพระองค์และสรรเสริ ญพระองค์
เพียงผูเ้ ดียว ขอทรงสอนลูกให้รู้วา่ ความหมายของ “การยกพระนามของ
พระองค์” นั้นเป็ นอย่างไร เพื่อหัวใจของลูกนี้ จะชื่นชมยินดีในพระองค์
อยูเ่ สมอ เพราะนี่คือความปรารถนาอันใหญ่ยงิ่ ของลูก ที่จะแสวงหาพระ
พักตร์ของพระองค์ และลูกจะระลึกถึงสิ่ งอัศจรรย์ท้ งั สิ้ นที่พระองค์ทรง
กระทํา
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงแสนดี ความ
รั กของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์
พระเจ้าทรงระลึกถึงลูกเมื่อลูกหลงไปและไม่มีพระองค์ และ
ทรงช่วยให้ลูกรอดพ้นจากศัตรู ความรั กของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์
ขณะที่ลูกยังอยูใ่ นความบาปพระคริ สต์ก็ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ
ลูก ฮาเลลูยา! ความรั กของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์
พระองค์ไม่ทรงจดจําความผิดบาปของลูกหรื อกระทําต่อลูก
ตามความบาปที่ลูกควรจะได้รับ แต่ทรงชําระล้างความบาปของลูกผ่าน
ทางพระเยซูคริ สต์ ให้ความบาปนั้นออกห่ างจากลูกไปไกลเหมือนอย่าง
ตะวัน ออกที่ ห่า งไกลจากตะวัน ตก และไม่ท รงจดจํา ในบาปนั้น อี ก
ฮาเลลูยา! ความรั กที่สัตย์ ซื่อของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์
ลูกจะสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ และลูกจะชูมือต่อพระ
นามของพระองค์ เพราะว่าความรั กที่ สัตย์ ซื่อของพระองค์ ดาํ รงอยู่นิจนิ
รั นดร์
ลู ก จะสรรเสริ ญพระองค์ โอ พระองค์เ จ้า ข้า ทั้ง สิ้ น ในฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลกนี้ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ พระองค์ผทู้ รงรักษา
พระสัญญาแห่งความรักของพระองค์แก่ผรู้ ับใช้ของพระองค์ที่ดาํ เนิ นอยู่
ในทางของพระองค์อ ย่างสุ ดจิตสุ ดใจ ไม่มีส่ิ งใดที่ ยากเกิ นไปสํา หรั บ
พระองค์ ความรั กของพระองค์ ดาํ รงนิจนิรันดร์
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สาธุการแด่พระเจ้า ความยิง่ ใหญ่ ฤทธิ์อํานาจ พระสิ ริ ชัยชนะ
และความสง่ า งามเป็ นของพระองค์ เพราะทุ ก สิ่ งในฟ้ าสวรรค์ และ
แผ่นดินโลกเป็ นของพระองค์ ราชอาณาจักรเป็ นของพระองค์ พระองค์
ทรงเป็ นที่ ยกย่อ งเหนื อ ทุ ก สิ่ ง ความมัง่ คั่ง และเกี ยรติ มาจากพระองค์
เพียงผูเ้ ดียว เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนื อทุกสิ่ ง กําลัง และฤทธิ์
อํานาจอยูใ่ นพระหัตถ์พระองค์ และจะทรงยกขึ้นและให้กาํ ลังแก่ทุกสิ่ ง
และลูกก็เข้าร่ วมกับฟ้ าสวรรค์ท้ งั สิ้ น และประชากรของพระองค์กล่าว
โมทนาขอบพระคุณ และสรรเสริ ญพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ทุก
หนทุกแห่ ง ฮาเลลูยา! ความรั กที่ สัตย์ ซื่อของพระองค์ ดาํ รงนิ จนิ รันดร์
ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! อาเมน และอาเมน
อ่ าน: สดุดี 105:1-5; สดุดี 136:1-9,23-24; โรม 5:6; สดุดี 103:10-12;
สดุดี 63:4; 2 พงศาวดาร 6:14; 1 พงศาวดาร 29:10-13

พระองค์ เจ้ าข้ า ขอทรงช่ วยลูกจากตัวของลูกเอง

วันที่ 2

จงนําจิตใจให้ สงบก่อนที่คุณจะเริ่มต้ น “จงนิ่งเสียและรู้ เถอะว่า เราคือพระ
เจ้ า” (สดุดี 46:10)

พระบิดา ลูกขอขอบคุณสําหรับพระสัญญาที่ทรงตรัสว่าเมื่อ
ลูกเข้าใกล้พระองค์ พระองค์ก็จะทรงเข้าใกล้ลูก ขอบคุณสําหรับพระพร
ที่เป็ นของลูกเมื่อลูกแสวงหาพระองค์อย่างจริ งจัง แต่ลูกขอสารภาพต่อ
พระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์
ที่ลูกได้ยนิ ยอมให้มีความรักอื่นเข้ามาใน
ความสัมพันธ์กบั พระองค์ หลายครั้งที่ลูกได้เข้าใกล้พระองค์ดว้ ยปาก
ของลูก และพูดในสิ่ งที่ถูกต้อง แต่จิตใจของลูกก็ยงั คงห่างไกลจาก
พระองค์
แข็งกระด้างและไร้การถูกสัมผัสโดยพระวิญญาณของ
พระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยลูก! ขอทรงโปรดเมตตาลูก
เพื่อที่ลูกจะเป็ นผูท้ ี่แสวงหาพระองค์ดว้ ยสุ ดใจ และได้พบกับพระองค์
ขออย่าให้สิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่าพระองค์ทาํ ให้ลูกไม่เข้าใกล้
พระองค์ ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูกจากตัวของลูกเอง จากความเชื่อมัน่
ในความชอบธรรมของตนเอง การทําทุกอย่างด้วยตัวเอง และความเห็น
แก่ตวั ขอทรงเสริ มกําลังลูก ที่ลูกจะยังอยูใ่ นพระองค์ เพื่อลูกจะเรี ยนรู้ที่
จะพักพิงในพระองค์ เพื่อที่ลูกจะเกิดผลในฝ่ ายวิญญาณ เพื่อลูกจะได้รู้ว่า
ลูกไม่สามารถทําสิ่ งใดได้เลยนอกจากที่ลูกได้อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
ขอทรงประทานฤทธิ์อํานาจให้ลูกโดยพระวิญญาณเพื่อลูกจะ
แสวงหาพระองค์อย่างจริ งจังได้ ขอให้ลูกมีความปรารถนาที่จะเข้าใกล้
พระองค์ ที่จะสะท้อนขึ้นทั้งในความคิดของลูก ในสิ่ งที่อ่านและเห็น ใน
เพลงที่ฟัง ในการพูดคุยที่ลูกมีส่วนร่ วม ในทางประพฤติตนในบ้าน ต่อ
เพื่อนบ้าน หรื อในที่ทาํ งานของลูก และเมื่อลูกคิดว่าไม่มีใครมองลูกอยู่
และในทุกสิ่ งเหล่านี้และที่เกินกว่านี้ ขอทรงสอนลูกว่าอะไรเป็ นการอยู่
และก้าวไปข้างหน้า เพื่อจะมีชีวติ อยูใ่ นพระองค์เพียงผูเ้ ดียวได้ ลูกขอ
เชิญพระองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่จะทําลายพื้นดินที่ไม่ได้รับการไถ่
ในใจของลูก ให้มนั ได้กลายเป็ นท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์เพื่อพระดํารัส
ของพระองค์จะได้เกิดผลงอกงาม ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงทําให้จิตใจ
ของลูกอ่อนนุ่มอีกครั้ง ที่ลูกจะได้ยินเสี ยงของพระองค์ชดั ขึ้นและเดินอยู่
ในทางของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: ยากอบ 4:8 สดุดี 34:10 อิสยาห์ 29:13 เยเรมีย ์ 29:13 ยอห์น 15:4,5
ฮีบรู 11:6 กิจการ 17:28 เยเรมีย ์ 4:3 มัทธิว 13:18-23

จงเดินตามพระเยซู

วันที่ 3

ลูกขอขอบคุณพระบิดาสําหรับพระเยซูที่ทรงเป็ นแบบอย่าง
ในชีวติ ของลูก ขอทรงโปรดช่วยให้ลูกได้ติดตามในทางของพระองค์
เพราะลูกรู้วา่ ผูใ้ ดที่ติดตามพระองค์ไปอย่างแท้จริ งนั้นจะไม่เดินในความ
มืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยที่หลายครั้ง
ลูกเลือกความมืดมากยิง่ กว่าความสว่างในการทรงสถิตย์ของพระองค์
ขอทรงช่วยให้ลูกรักพระองค์มากกว่าใครและสิ่ งอื่นใดทั้งหมด ขอให้
ลูกได้ยนิ เสี ยงของพระองค์ ให้ลูกเป็ นที่รู้จกั โดยพระองค์และติดตาม
พระองค์ ขอที่ลูกจะไม่สะดุดในสิ่ งใดหรื อถูกตําหนิในฐานะที่เป็ นสาวก
ของพระองค์ในปัจจุบนั นี้ เพราะถ้อยคําหรื อการกระทําของลูกนั้นก็
เป็ นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระดํารัสของพระองค์วา่
ผูใ้ ด
กล่าวว่าจะอยูใ่ นพระเยซูก็ตอ้ งเดินตามทางที่พระองค์ทรงดําเนินไป
ขอทรงให้ลูกจะเป็ นสาวกที่เหมือนกับอัครทูตเปาโล ที่จะพูด
กับผูอ้ ื่นได้โดยไม่มีการโอ้อวดว่า “จงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ดัง่ ที่
ข้าพเจ้าได้ทาํ ตามแบบอย่างของพระคริ สต์” ขอทรงให้ลูกมีฤทธิ์อํานาจ
โดยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเป็ นแบบอย่างของพระคริ สต์ในบ้าน
ในที่ทาํ งาน ในหมู่บา้ น หรื อในโรงเรี ยนของลูก ขอทรงให้การพบกับ
เพื่อนและคนอื่น ๆ ของลูกเป็ นเหมือนการปรุ งรสด้วยการทรงสถิตย์
ของพระคริ สต์ ขอให้ความคิดและสายตาของลูกจดจ่อที่พระองค์ ขอ
ทรงให้ลูกสร้างแบบอย่างที่ดีในทุกสิ่ งโดยการทําในสิ่ งที่ดี แม้ในเวลาที่
เผชิญกับความทุกข์ใจ ขอทรงให้ลูกเป็ นแบบอย่างในการอดทน และ
พระบิดาเจ้าข้า
ขอทรงโปรดประทานโอกาสที่ลูกจะมอบทุกสิ่ งที่
พระองค์ทรงสอนที่ทรงสําแดงกับลูกต่อคนอื่น ๆ เพื่อที่ลูกจะเป็ นสาวก
ที่สร้างสาวกผูอ้ ื่นได้อย่างแท้จริ ง
ในฐานะของผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ขอทรงให้ลูกจะยังคงมีความ
เชื่อและยืนหยัดอย่างมัน่ คง
ไม่หวัน่ ไหวจากความหวังใจในข่าว
ประเสริ ฐ ขอทรงให้ลูกได้ระลึกอยูเ่ สมอว่าในฐานะที่ลูกเป็ นสาวกของ
พระองค์และในฐานะทูตของพระคริ สต์ ลูกได้ถูกเรี ยกมาเพื่อพันธกิจ
ของการประกาศข่าวประเสริ ฐของการคืนดีสู่ พระองค์ ขอให้ลูกจะเป็ น
ภาชนะสําหรับคนอื่นที่พระองค์จะนํามาคืนดีกบั พระคริ สต์
และจะ
เกิดผลทางฝ่ ายวิญญาณอย่างถาวรในชีวติ ของลูก ลูกทูลขอทุกสิ่ งนี้ใน
พระนามอันทรงมีพลังของพระเยซูคริ สต์ อาเมน
อ่าน: 1 เปโตร 2:21; ยอห์น 8:1;2 ลูกา 14:26; 1 ยอห์น 2:6; ยอห์น 10:27; 2 โคริ นธ์ 6:3;
1 โคริ นธ์ 11:1; ฮีบรู 12:2; ทิตสั 2:7; ยากอบ 5:10; 2 ทิโมธี 2:2; มัทธิว 28:19; โคโลสี 1:23;
2 โคริ นธ์ 5:18-20; ยอห์น 15:16

ลูกจะระลึกถึง

วันที่ 4

พระบิดา พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่และสมควรรับการสรรเสริ ญ
ทั้งสิ้ นของลูก สิ่ งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นช่างแสนลํ้าเลิศเหลือเกิน ลูก
ระลึกถึงพระคุณและสาธุการต่อพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์
เพราะลูกได้เห็นพระองค์ทาํ พระราชกิจของพระองค์แทนตัวลูกครั้งแล้ว
ครั้งเล่าและลูกนมัสการพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทําสิ่ งที่
ยิง่ ใหญ่เหล่านี้ได้ พระองค์ผเู้ ดียวที่ทรงเป็ นพระเจ้า
*ขอบคุณสําหรับการจัดเตรี ยมของพระองค์ ลูกระลึกถึงตอนที่...
*ขอบคุณสําหรับการปกป้ องของพระองค์ ลูกระลึกถึงตอนที่...
*ลูกจดจําในวันที่พระองค์ทรงนําความรอดให้กบั ลูก...และลูก
ขอขอบคุณสําหรับการฉายแสงแห่งการทรงสถิตย์ของพระองค์เข้ามาใน
ความมืดมนของลูกและไม่กระทําต่อลูกตามความบาปที่ลูกสมควร
ได้รับ (หยุดเพื่อระลึกถึงและขอบพระคุณ)
ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์และคํา
สรรเสริ ญพระองค์จะอยูท่ ี่ริมฝี ปากของลูกอยูเ่ สมอ ลูกขอพระองค์ทรง
อภัยในความไม่สาํ นึกของลูกและขอทรงเปลี่ยนแปลงใจที่ขดั เคืองของ
ลูก! เมื่อลูกมองกลับไปและระลึกได้วา่ พระองค์ทรงอยูก่ บั ลูกอย่างไร
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงอยูเ่ หนือลูกอย่างไร ลูกก็ได้รับการเติมเต็ม
ด้วยการขอบพระคุณและการสรรเสริ ญ แต่มนั ก็ง่ายมากที่ลูกจะถูกยึดไว้
อีกครั้งด้วยพายุรอบตัวลูกและรู้สึกหายไปจากสายพระเนตรของ
พระองค์ และดูเหมือนว่าความเชื่อของลูกก็หายไป แต่พระเจ้าก็ยงั คง
สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาทั้งสิ้ นของพระองค์ ดังนั้นลูกจึงไม่กลัว แม้แต่ทุก
สิ่ งรอบตัวดูเหมือนจะเป็ นใจและลูกดูเหมือนจะก้าวพลาดไปใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ลูกจะไม่สนใจต่อพายุที่ลูกเจอ เพราะ
ความหวังของลูกอยูใ่ นพระองค์เจ้าและความรักที่ไม่สิ้นสุ ดของพระองค์
ที่มีเพื่อลูก
ลูกขอต่อพระบิดาให้พระองค์จะทรงเขียนเพลงแห่งการ
นมัสการบทใหม่ในจิตใจของลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับการ
สรรเสริ ญ ขอทรงประทานจิตใจที่ไม่แบ่งแยกให้กบั ลูก เพื่อที่ลูกจะยํา
เกรงพระนามของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ ขณะที่ลูกระลึก
ถึงทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทําในแต่ก่อน ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อและ
ความวางใจในพระองค์ของลูกสําหรับทุกสิ่ งจะปรากฏขึ้นต่อลูกในวันนี้
ขอทรงช่วยในความอ่อนแอของลูก ขอทรงเอาเงาแห่งความสงสัยที่
ยังคงเหลืออยูแ่ ละส่ งผลในการดําเนินชีวติ ของลูกออกไป ขอทรงให้
ทั้งหมดที่ลูกเป็ นและทุกสิ่ งที่ลูกทําออกล้นมาจากใจแห่งการนมัสการ
และเทิดทูนแด่พระองค์
เพราะพระองค์ทรงสง่างามและลูกขอวาง
ความหวังไว้ในพระองค์เพียงผูเ้ ดียว
อ่าน: สดุดี 145:3; สดุดี 66:1; สดุดี 103:10; สดุดี 34:1; สดุดี 103:2; สดุดี 33:4; สดุดี 46:1-2;
สดุดี 147:11; สดุดี 86:11; มาระโก 9:24; สดุดี 29:1-2

จงสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางพายุ

วันที่ 5

พระบิดา ลูกขอสารภาพว่าลูกไม่รู้วา่ จะทําอย่างไร แต่สายตา
ของลูกก็ยงั เฝ้ ามองพระองค์ ลูกรู้สึกขอบพระคุณในพระสัญญาแห่งพระ
ดํารัสของพระองค์ที่เมื่อใดที่ลูกโศกเศร้า พระองค์จะทรงประทาน
มาลัยแห่งความงามให้ลูก ซึ่งแม้วา่ ลูกจะอยูใ่ นการไว้ทุกข์แต่ก็พบความ
ยินดีในพระองค์ได้ เมื่อใดที่ลูกท้อใจและรู้สึกสิ้ นหวังในเหตุการณ์ต่าง
ๆ ของลูก และเมื่อลูกมองดูพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงปก
คลุมลูกไว้ในผ้าห่มแห่ งการสรรเสริ ญ
พระบิดา ความปรารถนาของลูกคือ การได้สรรเสริ ญพระองค์
อยูเ่ สมอ แต่ลูกขอสารภาพที่บ่อยครั้ง ลูกมักจะหันหน้าหนีออกจากพระ
พักตร์ของพระเยซู ดัง่ เปโตร ที่มองเห็นพายุโหดร้ายรอบตัวลูก จม
หายไปในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของลูกและสู ญเสี ยความสามารถที่จะเชื่อว่า
พระองค์จะทรงต่อสู้ในสงครามทั้งหมดของลูก ทําไมความเชื่อของลูก
เล็กน้อยนัก ทําไมลูกจึงสงสัย พระบิดา ขอทรงโปรดให้อภัย และขอ
ทรงเมตตาต่อลูกเถิด ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูก ขอทรงทําลายความ
สงสัยในชีวติ ของลูกและขอทรงทําให้เป็ นจริ งขึ้นในลูก แม้วา่ ต้นมะเดื่อ
จะไม่ออกดอกบาน (ความฝันของลูกไม่บรรลุผล) และในเถาองุ่นไม่มี
ผลองุ่น (ภาระของลูกดูเหมือนว่าจะมีไม่สิ้นสุ ด) การตรากตรํากับต้น
มะกอกเทศก็สูญเปล่า และทุ่งนาก็ไม่เกิดอาหาร (ทรัพยากรทางการเงิน
ของลูกไม่เพียงพอ) แม้วา่ ฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอกและจะไม่มีฝงู วัวใน
โรงนา (ทรัพย์สมบัติในโลกของลูกมีนอ้ ยที่สุด) ขอที่ลูกจะยังคงชื่นชม
ยินดีและสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระ
เจ้าและพระผูช้ ่วยของลูก(ลูกมีพระเยซู) พระองค์เป็ นกําลังของลูก และ
พระองค์ทรงทําให้ลูกอยูเ่ หนือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ของลูกและ
ความกังวลในโลกนี้
ขอทรงให้ลูกทําตามอย่างของกษัตริ ยเ์ ยโฮซาฟัท และกองทัพ
อิสราเอล และร้องเพลงสรรเสริ ญพระนามพระองค์ วางการต่อสู้ในชีวิต
ของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ แม้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่โหดร้าย
ที่สุด ขอลูกเลือกที่จะขอบพระคุณพระองค์ ชื่นบานในพระองค์ รู้วา่
ความรักของพระองค์น้ นั ดํารงนิจนิ รันดร์ ขอทรงขยายการปกป้ องของ
พระองค์เหนือลูกเพื่อที่ลูกจะรักพระนามของพระองค์ ลูกเลือกที่จะ
สรรเสริ ญพระองค์ในวันนี้ โดยไม่นึกถึงสิ่ งที่ลูกเห็นด้วยตาฝ่ ายเนื้อหนัง
ของลูก และลูกจะเปรมปรี ด์ ิที่ชื่อของลูกได้ถูกเขียนไว้ในสวรรค์แล้ว
เพราะพระราชกิจของพระเยซูก็สาํ เร็ จแล้วที่กางเขน ขอบคุณพระองค์ที่
ลูกมีชยั แน่นอน ในพระนามของพระเยซู อาเมน
อ่าน: 2 พงศาวดาร 20:12; อิสยาห์ 61:3; มัทธิว 14:25-33; ฮาบากุก 3:17;
2 พงศาวดาร 20:21-22; สดุดี 5:11; ลูกา 10:20

ลูกเลือกทีจ่ ะรอคอยพระองค์

วันที่ 6

พระบิดา ขอทรงช่วยให้ลูกมีความมัน่ ใจว่าลูกจะเห็นความ
ดีของพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็ น ขอทรงช่วยให้ลูกรอคอย
พระองค์ ให้มีความเข้มแข็งและมีหวั ใจที่จะรอคอย ลูกขอพระองค์ที่
ชีวิตของลูกจะประกาศถึงความยิง่ ใหญ่และความดีงามของพระองค์
มากขึ้น ขอทรงทําให้ลูกไม่กลัวเมื่อเจอการทดลอง ขอทรงช่วยให้ลูก
เข้มแข็ง ลูกอธิษฐานขอที่จะยืนอย่างมัน่ คงและขอทรงปลดปล่อยปาก
ของลูกที่จะนมัสการพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่และ
น่าเกรงขาม พระองค์ผเู ้ ดียวที่เป็ นพระเจ้า เป็ นผูส้ ร้างฟ้ าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก และลูกก็เข้าร่ วมกับทุกสิ่ งและสรรเสริ ญถึงพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ องค์พระเจ้าผู ้
ทรงฤทธิ์ ผูท้ รงดํารงอยูเ่ สมอ ผูท้ รงอยูท่ ี่นี่ในตอนนี้ และผูซ้ ่ ึ งกําลัง
เสด็จมาในเร็ ว ๆ นี้ ขอทรงโปรดอภัยลูก ที่ลกู ได้ปิดกั้นการ
สรรเสริ ญและการเทิดทูนบูชาของลูก เพราะลูกนิ่งและเงียบ ลูกขุ่น
มัวและสูญเสี ยการมองเห็นถึงความยิง่ ใหญ่และพระสิ ริของพระองค์
การที่ลูกได้ยอมให้พระองค์เล็กลงในสายตาของลูกและ นําเหตุการณ์
และความกังวลไว้ในมือของลูกแทนการไว้วางใจในพระเจ้า พระเจ้า
ทรงตรัสว่าคนที่วางในใจมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็ นแขนของเขา เพือ่
เป็ นกําลังของเขาก็เป็ นที่สาปแช่ง พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยให้กบั
ลูกเพราะการที่ลูกได้วางใจในสิ่ งอื่น ๆ หรื อในกําลังของลูกเอง แทน
การวางใจในพระองค์ ขอทรงเพิ่มความเชื่อให้กบั ลูก พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงให้ลูกจะเป็ นเหมือนต้นไม้ที่อยูร่ ิ มนํ้า ที่รากนั้นได้หยัง่ ลงไป
ข้างแม่น้ าํ และเมื่อแดดส่องมาก็จะไม่หวาดกลัว และใบของลูกก็ยงั
เขียวอยูเ่ สมอ
ตอนนี้ลูกเลือกที่จะมอบความกังวลของลูกไว้ในพระองค์
ความสัมพันธ์ในชีวิตของลูกที่แตกร้าวไป
คนเหล่านั้นที่ใกล้ชิดกับลูกที่ยงั ไม่เรี ยกหาพระนามของ
พระองค์
ความเหนื่อยล้าทางด้านการเงิน
ความพ่ายแพ้และความไม่สมบูรณ์ของโลกนี้
โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเพิม่ ความเชื่อของลูก ขอทรง
โปรดให้ลูกพูดพระวจนะของพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์
ด้วยความกล้าหาญอย่างมากมายในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของลูก ไม่
ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัวลูก ลูกเลือกที่จะวางความเชื่อของลูก
ไว้ในพระองค์อีกครั้ง และวางความหวังไว้ในความรักอันมัน่ คงของ
พระองค์ เพราะพระองค์เป็ นกําลังของลูกและผูท้ ี่มีความหวังใจใน
พระองค์จะไม่ผดิ หวัง ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงทํางานแทนลูก
และไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสําหรับพระองค์ ไม่มีอะไรเลย ฮาเลลูยา!
ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: สดุดี 27:13; กิจการของอัครทูต 4:23-31; อิสยาห์ 6:3; เยเรมีย ์ 17:5; เยเรมีย ์ 17:7-8; สดุดี
55:22; กิจการของอัครทูต 4:29; ฮาบากุก 3:17-19; อิสยาห์ 49:23; ลูกา 1:37

พระองค์ ทรงกําลังกระทําสิ่งยิง่ ใหญ่ อยู่

วันที่ 7

สรรเสริญพระเจ้ า โดยการอ่ านออกเสี ยงคําอธิษฐานนีด้ ้ วยเสี ยงของคุณ

จิตใจของข้าเอ๋ ย จงสรรเสริ ญพระเจ้า ทั้งสิ้ นที่อยูภ่ ายในลูกนี้
จะสรรเสริ ญพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของลูกจะสรรเสริ ญ
พระองค์ ลูกจะไม่ลืมทุกสิ่ งทั้งสิ้ นที่พระองค์ทรงกระทํา พระองค์ทรงยก
โทษบาปทั้งหมดของลูก (ฮาเลลูยา!) และทรงรักษาความเจ็บป่ วย
ทั้งหมดของลูก พระองค์ทรงไถ่ลูกออกจากแดนผูต้ าย จากความบาป
ความมืดมิดและการทําลาย และทรงสวมความรักและความกรุ ณาเป็ น
มงกุฎให้กบั ลูก พระองค์ทรงให้ปากลูกอิ่มด้วยของดี วัยเยาว์ของลูกจึง
กลับมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี พระองค์ทรงพระกรุ ณาและมีพระคุณ โอ
พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงกริ้ วช้าและอุดมด้วยความรัก พระองค์ไม่
กระทําต่อลูกตามความบาปหรื อตามความชัว่ ช้าของลูก ฮาเลลูยา!
สรรเสริ ญพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์!
ลูกขอสรรเสริ ญพระองค์ พระเจ้า จิตใจของลูกก็ร้องว่า “พระ
เจ้าผูท้ รงยิง่ ใหญ่
พระราชกิจของพระองค์น่าครั่นคร้ามยิง่ นัก”
สรรเสริ ญพระเจ้า! สรรเสริ ญพระเจ้า! ลูกสรรเสริ ญพระองค์ โอ พระเจ้า
สําหรับทุกสิ่ งที่กาํ ลังกระทําอยูใ่ นท่ามกลางคนของพระองค์ คริ สตจักร
ของพระองค์ เพราะเราเป็ นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ พระองค์
ทรงเปลี่ยนใจหินของเราให้เป็ นใจเนื้อ โดยพระวิญญาณของพระองค์
พระองค์ทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่เรา ใช่ ความชื่นบานและ
ความเปรมปรี ด์ ิได้ถูกรื้ อฟื้ นขึ้นในคนของพระองค์ และลูกจะสรรเสริ ญ
พระนามของพระองค์
พระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทําสิ่ งเหล่านี้ได้
พระองค์ทรงปลดปล่อยลิ้นของประชากรของพระองค์ให้ร้องถึง
ความชอบธรรมของพระองค์และสําแดงถึงการสรรเสริ ญ
พระองค์
กําลังเปลี่ยนแปลงหัวใจแห่งการนมัสการของเราอยู่ ลูกสรรเสริ ญพระ
นามของพระองค์ พระเจ้า พระองค์กาํ ลังสอนให้เรารักในสิ่ งที่พระองค์
รักอยู่ พระองค์กาํ ลังเปลี่ยนแปลงเรา พระองค์กาํ ลังเปลี่ยนแปลงลูกอยู่
ลูกสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่กระทําสิ่ ง
ยิง่ ใหญ่เหล่านั้นได้ พระองค์เท่านั้นที่สามารถเป่ าลมหายใจชีวติ แห่ง
พระวิญญาณของพระองค์ในส่ วนของหัวใจที่ตายไปแล้วของเราได้
พระองค์เท่านั้นที่สามารถฟื้ นและเปลี่ยนแปลงคริ สตจักรของพระองค์
ได้
พระบิดา ลูกตั้งใจสรรเสริ ญพระองค์ต่อหน้าประชากรของ
พระองค์ ลูกจะยกมือของลูกขึ้นในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และสาธุการพระ
นามยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ลูกจะสําแดงในท่ามกลางประชากรของ
พระองค์วา่ “ความรักของพระองค์น้ นั ดํารงนิจนิรันดร์” ลูกจะไม่นิ่งใน
การประกาศถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์และการถวายพระสิ ริแด่
พระองค์ พระบิดา ขอทรงให้วนั นี้ลูกได้คน้ พบการสรรเสริ ญพระองค์
ทั้งในคําพูดและการกระทํา เพลงสรรเสริ ญ การภาวนาและการกระทํา
แห่งความรัก และการปรนนิบตั ิ ขอทั้งหมดที่ลูกทําและพูดได้สะท้อน
ถึงความรักของลูกที่มีต่อพระองค์ เพื่อให้ทุกส่ วนในชีวติ ของลูกยกย่อง
พระเยซูข้ ึน และขอทรงให้ชีวติ ของลูกถวายเกียรติ

แด่พระองค์ทุกเมื่อ เพื่อพระนามและพระกิตติศพั ท์ของพระองค์จะเป็ น
ที่ปรารถนาแห่งหัวใจของลูก ในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: สดุดี 103; สดุดี 66:3; สดุดี 100:3; เอเสเคียล 11:19; สดุดี 51:12-15; เอเสเคียล 37:3-5;
สดุดี 134:2; สดุดี 136:1; ลูกา 19:40; สดุดี 29:1-2; อิสยาห์ 26:8

ผู้ทมี่ ชี ัย

วันที่ 8

พระบิดา พระดํารัสของพระองค์บอกว่าลูกเป็ นผูช้ นะเพราะ
พระโลหิตของพระเมษโปดก คือองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า และถ้อยคําแห่ง
การเป็ นพยานของลูกว่า ในองค์พระเยซูสภาพของพระเจ้าดํารงอยูอ่ ย่าง
บริ บูรณ์ และลูกก็ได้ความครบบริ บูรณ์ในพระคริ สต์ และมีส่วนใน
ฤทธานุภาพของพระองค์เหนืออํานาจศักดิ์สิทธิ์และเทพผูค้ รอง แต่ลูก
ขอสารภาพว่าลูกไม่ได้รู้สึกว่าลูกเป็ นผูม้ ีชยั ชนะ และบ่อยครั้งลูกได้ยอม
ต่ออิทธิพลของโลกนี้แทนการยอมต่อพระคริ สต์
พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยลูกจากตัวของลูกเอง ขอทรงให้
ลูกเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระวิญญาณและฤทธานุภาพของพระองค์ ฤทธิ์
อํานาจแห่งการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู ขอทรงสอนลูกและใช้ลกู ที่ลูก
จะเป็ นคนหนึ่งที่มองเห็นป้ อมปราการในชีวติ ของลูกได้พงั ทลายลง
และช่วยคนอื่น ๆ ให้กา้ วเดินแบบอิสระ ขอบคุณพระบิดา เพราะลูก
เป็ นของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงอยูร่ อบลูกด้วยการทรง
สถิตย์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นกําแพงไฟล้อมตัวลูก พระองค์เจ้า
ข้า พระองค์ทรงเป็ นที่กาํ บังและเป็ นกําลังของลูก ในการดิ้นรนต่อสู้ทุก
เหตุการณ์ พระองค์ทรงอยูก่ บั ลูก ลูกจะไม่กลัวเพราะความวางใจของ
ลูกอยูใ่ นพระนามของพระองค์
เหมือนอย่างโยชูวา ขอทรงให้ลูกมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงอยูก่ บั
ลูกและไม่จากหรื อละทิง้ ลูกไปโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทาํ งาน
ภายในลูกนั้น ทําให้ลูกเข้มแข็งและกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวหรื อหมด
กําลัง แต่ลูกจะระลึกถึงอยูเ่ สมอว่าพระองค์ทรงอยูก่ บั ลูกไม่วา่ ลูกจะไปที่
ใด ขอทรงใช้ลูกนําเอาแผ่นดินที่ศตั รู ขโมยไปคืนกลับมา ขอทรงช่วยให้
ลูกมีใจหนักแน่นและระวังตัว
รู้วา่ ศัตรู แห่งจิตใจของลูกนั้นกําลัง
วนเวียนอยูร่ อบ ๆ กําลังมองหาโอกาสเหมาะ
ในพระนามพระเยซู ขอทรงเสริ มกําลังลูกเพื่อลูกจะยอมต่อ
พระองค์และต่อสู้กบั ศัตรู ดว้ ยใจตั้งมัน่ ในความเชื่อของลูก
ลูกขอ
พระองค์โปรดประทานความคิดของพระองค์ในเหตุการณ์ที่ลูกเจอ และ
ขอให้ลูกอยูอ่ ย่างมีชยั ชนะแบบมีชยั เหลือล้น เพราะพระเยซูและความ
รักของพระองค์ที่มีต่อลูก ขอที่ลูกจะเต็มล้นด้วยความเชื่อและพระคํา
ของพระองค์ เพื่อที่ลูกจะเป็ นของพระองค์พระเยซู และพระองค์ทรงมี
ชัยต่อโลกนี้
อ่าน: วิวรณ์ 12:11; โคโลสี 2:9-10; เอเฟซัส 6:10; ฟิ ลิปปี 3:10; 2 โคริ นทร์ 10:4;
สดุดี 125:2; เศคาริ ยาห์ 2:5; สดุดี 46:1-2; สดุดี 20:7; โยชูวา 1:5,9; 1เปโตร 5:8-9; โรม 8:37;
1 ยอห์น 5:4

ฉันจะไม่ กลัว

วันที่ 9

เมื่อคุณอธิษฐานท่ ามกลางความยากลําบากใด ๆ ซึ่งคุณกําลังประสบอยู่ จง
เลือกที่จะนมัสการพระเจ้ าที่พระองค์ ทรงเป็ น

พระบิดา ลูกต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ในการจัด
วางหัวใจของลูกด้วยความจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์อย่างเต็มที่
ด้วยปากของลูกนี้
ลูกจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็ นศูนย์กลางในความ
ยากลําบากต่าง ๆ ในชีวติ ของลูก เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นร่ วมกัน
ก่อให้เกิดผลดีแก่ลูก แต่ความกังวลในใจของลูกกลับบอกในทางตรงกัน
ข้าม พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยลูกด้วยเถิด ด้วยฤทธิ์อํานาจขององค์พระ
วิญญาณที่ทาํ งานภายในลูก ขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของลูก เอาความ
กลัวออกไปและขอทรงทําให้ลูกไม่กลัว
ขอทรงเอาความขลาดกลัว
ออกไปและให้ลูกกล้าหาญเพื่ออาณาจักรของพระองค์ ขอทรงเอาความ
สงสัยและความไม่เชื่อถือออกไปและขอเพิ่มความเชื่อให้กบั ลูก เพื่อที่
ลูกจะระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์ การอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์
ได้ทรงทําในชีวติ ของลูก ขณะที่ลูกได้เดินไปหาพระองค์ ลูกจะคิดถึง
พระราชกิจทั้งสิ้ นของพระองค์และคิดถึงสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ที่พระองค์ทรงทํา
เพื่อลูก ในวันนี้ลูกตั้งใจนมัสการพระองค์เพียงผูเ้ ดียว และจะไม่คุกเข่า
ลงต่อพระอื่นใด
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของลูก ทรงเป็ นที่ล้ ีภยั และ
กําลังของลูก ลูกจะไม่กลัวแม้ว่าปัญหานั้นจะดูเหมือนล้อมตัวลูกอยู่
เพราะความรักยิง่ ใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อลูก ลูกรู้วา่ พระองค์จะทรง
ช่วยกูล้ ูก พระองค์จะปกป้ องลูก ทรงอยูก่ บั ลูก ทรงปลดปล่อยลูก
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของลูก และพระองค์ทรงไถ่ลูกและทรง
เรี ยกชื่อลูก
พระองค์จะทรงอยูก่ บั ลูก แม้วา่ ลูกจะอยูท่ ่ามกลางนํ้าแห่ง
ความทุกข์ใจ ลูกก็จะไม่จมลงไป กระแสที่รุนแรงของบททดสอบเรื่ อง
ความผิดหวังซึ่งลูกได้ประสบนั้น จะไม่พดั พาลูกไป
การทดลองที่แสนสาหัสในเรื่ องของความเจ็บป่ วย หรื อความ
โดดเดี่ยวหรื อทางการเงินหรื อความไม่มนั่ คงเรื่ องอื่น ๆ จะไม่ทาํ ให้ลูก
ถูกเผาไป เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของลูก องค์บริ สุทธิ์แห่ง
อิสราเอล พระผูช้ ่วยให้รอดของลูก ลูกจึงสรรเสริ ญพระองค์ โอ พระผู้
เป็ นเจ้า ด้วยสุ ดจิตใจของลูก ลูกจะเล่าถึงการอัศจรรย์ท้ งั สิ้ นของ
พระองค์ ลูกจะชื่นบานและชื่นชมยินดีในพระองค์และร้องสรรเสริ ญต่อ
พระนามของพระองค์ เพราะความหวังของลูกอยูใ่ นความรักไม่สิ้นสุ ด
ของพระองค์ที่ทาํ งานแทนลูก เพื่อประโยชน์ต่อตัวลูกเองที่จะทําให้ลูก
เหมือนพระเยซูมากขึ้น ลูกขอพระองค์ทรงผนึกงานนี้ไว้ในใจของลูก
ในพระนามที่งดงามของผูท้ ี่สิ้นพระชนม์เพื่อทําให้ลูกเป็ นของพระองค์
พระเยซู อาเมน
อ่าน: โรม 8:28; อิสยาห์ 29:13; อิสยาห์ 41:10; 2 ทิโมธี 1:7; มาระโก 9:24; สดุดี 77:10-15;
ดาเนียล 3:16-18; สดุดี 91:14-15; อิสยาห์ 43:1-3; สดุดี 9:1-2; สดุดี 33:18; โรม 8:28

จงนําอุปสรรคทุกอย่ างออกไป

วันที่ 10

พระบิดา ลูกรอคอยถึงวันที่ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งใน
ชีวติ ของลูกจะยินดี และที่รกร้างว่างเปล่าที่ยงั ไม่ถูกสัมผัสโดยพระ
วิญญาณของพระองค์จะเปรมปรี ด์ ิและผลิดอก
ขอทรงเปิ ดตาที่มืดบอดของลูกเถิด และขอทรงช่วยให้ลูก
มองเห็นทุกส่ วนในการใช้ชีวติ ของลูก ที่ยงั ไม่ยอมจํานนต่อความเป็ น
พระเจ้าของพระเยซู
(ขอทรงสําแดงถึงสิ่ งเหล่านี้เมื่อลูกยังรอคอย
พระองค์) พระบิดา ขอทรงเปิ ดหูลูก ให้ลูกได้ยนิ และเข้าใจถึงพระคํา
ของพระองค์และเสี ยงขององค์พระวิญญาณ (ขอทรงหยุดความคิดที่
วุน่ วายของลูกเมื่อลูกยังรอคอยพระองค์)
ขอทรงทําให้จิตใจของลูกอ่อนนุ่มเพื่อให้ลูกตอบสนองด้วย
ความถ่อมตนและกลับใจมาหาพระองค์
(ขอทรงโปรดประทาน
ของขวัญแห่ งหยดนํ้าตาให้กบั ลูก เพื่อแสดงว่าพระองค์กาํ ลังทําให้จิตใจ
ส่ วนที่แข็งกระด้างของลูกอ่อนนุ่มอยู)่
ขอให้พระวิญญาณไหลล้นออกมาจากชีวติ ของลูกและเป็ น
เหตุให้ที่แห้งแล้งทุกแห่งกลับกลายเป็ นสายนํ้าแห่งชีวติ โอพระเจ้า ขอ
ทรงกรุ ณาต่อลูก ในพระกรุ ณาอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ขอทรงชําระล้าง
ความบาปผิดของลูกและชําระลูกให้สะอาด ขอทรงสร้างจิตใจที่บริ สุทธิ์
สะอาดภายในลูกและฟื้ นฟูความตั้งใจใหม่ที่หนักแน่นขึ้นภายในลูกเพื่อ
ลูกจะติดตามพระองค์อย่างเข็มแข็ง ขอทรงคืนความชื่นบานให้กบั ลูก
เหมือนกับครั้งแรกที่ลูกได้พบกับพระองค์ และขอให้ลูกเต็มใจที่จะทํา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระบิดา ลูกขอเป็ นผูท้ ี่พระองค์จะทรง
ใช้ให้เดินเคียงข้างผูท้ ี่ยงั พ่ายแพ้ในความบาปของพวกเขา พระบิดา ขอ
ทรงให้ลูกกล้าหาญ และขอให้คาํ สรรเสริ ญของพระองค์อยูท่ ี่ฝีปากของ
ลูกเสมอ ขอทรงให้พระองค์ฟ้ื นฟู้ จิตใจลูก และขอให้พระพักตร์ของ
พระองค์ทอแสงอยูเ่ หนือตัวลูก เพื่อลูกจะปรารถนาพระองค์มากขึ้น ลูก
รู้ถึงสิ่ งดีเลิศที่พระองค์ทรงกระทําในอดีต แต่ลูกขอพระองค์ทรงรื้ อฟื้ น
สิ่ งเหล่านั้นขึ้นในยุคของลูก ในช่วงชีวติ ของลูก ขอทรงให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่
กัน ลูกขอให้พระองค์ทรงเอาอุปสรรคในชีวติ ของลูกที่กาํ ลังกีดขวาง
ไม่ให้ลูกมีประสบการณ์กบั ความเต็มบริ บูรณ์ของพระองค์ออกไปซึ่ง
พระคําของพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงฟื้ นจิตใจของผูท้ ี่ถ่อมและ
รื้ อฟื้ นใจของผูส้ าํ นึกผิด ลูกจึงเลือกที่จะถ่อมตัวต่อพระองค์ ขอทรงสอน
ลูกและสําแดงให้ลูกรู้ถึงความหมายของการดําเนินชีวติ ประจําวันของ
ลูกว่าเป็ นอย่างไร พระบิดา ขอทรงทําลายส่ วนที่เย่อหยิง่ ทุกส่ วนที่อยู่
ภายในลูก จนถึงความถ่อมตนขององค์พระเยซู ที่ความรักและพระ
กรุ ณาของพระองค์จะไหลล้นออกมาจากชีวติ ของลูกเหมือนดัง่ แม่น้ าํ ที่มี
พลัง ขอทรงฟื้ นฟูจิตใจลูก! เพื่อจะเป็ นผลดีต่อคริ สตจักรของพระองค์
และโลกที่กาํ ลังจะตายอยู่ ขอทรงฟื้ นฟูจิตใจลูกอีกครั้งและอีกครั้ง ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน
อ่าน: อิสยาห์ 35:1-6; สดุดี 51:1-2, 10-15; สดุดี 80:7; ฮาบากุก 3:2; อิสยาห์ 57:14-15

ขอทรงช่ วยให้ ลูกบากบั่น

วันที่ 11

สงบจิตใจของคุณต่ อพระผู้เป็ นเจ้ า จงฝากสถานการณ์ยากลําบากไว้กบั
พระองค์

เครื่องบูชาทีย่ งั มีชีวติ

วันที่ 12

ก่ อนที่จะเริ่มต้ น จงสงบนิ่งต่ อพระเจ้ า ขอให้ พระองค์ ช่วยให้ คุณเข้ าใจถึง
ความหมายที่บอกว่ าคุณคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูคริ สต์เจ้า พระองค์ตรัสว่าลูกจะประสบความทุกข์
ยากในโลกนี้ แต่ลูกจะชื่นบาน เพราะพระองค์ได้ชนะโลกแล้ว ฮาเลลูยา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า! พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่กว่าความกลัวทั้งหมดของลูก
พระองค์ทรงฤทธิ์มากยิง่ กว่าอํานาจแห่งความมืดใด ๆ ที่ต่อสู้กบั จิตใจ
ของลูก โอ พระองค์เจ้า พระองค์ผเู้ ดียวที่เป็ นพระเจ้า ขอให้พระนาม
ของพระองค์น้ นั ยิง่ ใหญ่และถูกประกาศอย่างกึกก้องผ่านทางชีวติ ของ
ลูก
พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยให้ลูกในเวลาที่ลูกท้อแท้ และลูก
พ่ายแพ้ต่อโลก ขอทรงโปรดประทานตาให้ลูกได้มองเห็นว่าความทุกข์
ยากของลูกที่รับอยูเ่ พียงชัว่ ครู่ น้ ี จะทําให้ลูกมีสง่าราศียง่ิ ใหญ่นิรันดร
และขอให้ลูกนมัสการพระองค์ในท่ามกลางอุปสรรค การท้าทายและ
การทดลองต่าง ๆ ในชีวติ นี้ ขอทรงโปรดเตือนลูก โดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ตลอดว่า ลูกยังไม่ได้อยูบ่ า้ นที่แท้จริ ง
ขอทรงโปรด
ประทานกําลังให้กบั ลูกที่จะบากบัน่ และอดทนต่อความทุกข์ยากในชีวติ
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์และเพื่อสร้างพระลักษณะของ
พระองค์ในชีวติ ของลูก
ลูกยอมรับว่าพระองค์ทรงรู้จกั ทางทุกทางของลูก
และ
พระองค์จะทรงนําลูกผ่านพ้นพายุในชีวติ ได้ และกระทําให้ลูกบริ สุทธิ์
ดัง่ ทองคํา การทดลองต่าง ๆ ที่ลูกเจอนั้น ขอสอนให้ลูกเชื่อฟังพระคํา
ของพระองค์และให้ความเชื่อของลูกได้พิสูจน์ให้แท้ และเป็ นเหตุให้
เกิดการสรรเสริ ญ เพื่อเป็ นเกียรติและสง่าราศีแด่พระองค์พระเยซู ลูก
ยอมรับว่าพระองค์ผเู้ ดียวที่เป็ นพระเจ้า ไม่มีพระอื่นใดอีก และลูกวางใจ
ในพระนามของพระองค์เพียงผูเ้ ดียวที่ช่วยลูกให้รอด ขณะที่ลูกรอคอย
พระองค์ ลูกจะพักสงบอยูใ่ นอํานาจและความเป็ นเอกราชของพระองค์
และมีความหวังในพระนามของพระองค์
เพราะพระองค์ได้ทรง
ตรวจสอบลูกและพระองค์ทรงรู้จกั ลูกทุกอย่าง ไม่วา่ ในเวลาที่ลูกหยุด
นิ่งหรื อเมื่อลูกยุง่ ทํางาน ในทุกที่ที่ลกู ไป สิ่ งที่ลูกทํา พระองค์ทรงรู้จกั
ในทุกวิถีทางและทุกความคิดของลูก
แม้แต่ก่อนที่ลูกจะพูดออกมา
พระองค์ก็ทรงรู้ ไม่มีที่ไหนที่ลูกไปแล้วพระองค์ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่
ขอบคุณพระบิดา แม้บางครั้งความมืดจะปกคลุมลูก แต่
พระองค์ยงั คงเป็ นแสงสว่าง ลูกสรรเสริ ญพระองค์ในวิธีที่พระองค์ทรง
สร้างลูกและยอมรับว่าทุกวันในชีวติ ของลูกได้ถูกกําหนดขึ้นโดย
พระองค์
ดังนั้นลูกจึงยอมจํานนแด่พระองค์และลูกจะยืนต่อต้าน
แผนการของศัตรู ในพระนามของพระเยซู พระบิดาเจ้าข้า ขอให้การสั่ง
สอนของพระองค์ในชีวติ ของลูกทําให้ลูกได้เก็บเกี่ยวดอกผลที่ศกั ดิ์สิทธ์
ขอให้พระเยซูปรากฎในชีวติ ของลูกมากยิง่ ขึ้น ลูกอธิษฐานในพระนาม
ของพระองค์ อาเมน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณสําหรับพระเมตตาที่ยง่ิ ใหญ่และ
ความรักของพระองค์ที่หลัง่ ไหลมาสู่ ลูกผ่านการทํางานของพระคริ สต์
แต่ลูกขอสารภาพที่ลูกมักจะอยูโ่ ดยไม่ได้คิดถึงเครื่ องบูชาที่ยง่ิ ใหญ่ของ
พระองค์แต่ได้นาํ ความคิดและร่ างกายของลูกให้มีส่วนร่ วมในสิ่ งต่าง ๆ
ของโลกนี้ที่ไม่บริ สุทธิ์หรื อไม่ชื่นชมยินดีต่อพระองค์
และไม่ได้
นมัสการพระองค์ตามที่พระองค์ตอ้ งการ พระองค์ทรงตรัสว่าการมอบ
ถวายตัวเองของลูกเพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ เป็ นการนมัสการที่แท้จริ ง
และลูกได้ละทิง้ ไป
พระบิดา ลูกสารภาพว่าลูกได้ยอมให้ความคิดของลูกหลงเข้า
ไปในวิถีของโลกนี้และได้ให้สิ่งนั้นมาแทนที่มาตรฐานแห่งพระคําของ
พระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้อภัยลูก ขอทรงเสริ มกําลัง
ให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงเป็ นผูก้ ลัน่ กรองเหนือ
สายตาและความคิดของลูก
ลูกไม่มีวนิ ยั ในการดูแลตัวเองและไม่ใส่ ใจในสุ ขภาพกับ
อุปนิสัยของตัวเอง
ขอทรงช่วยลูกที่จะฝึ กวินยั ในตัวเองและขอทรง
ทําลายธรรมชาติเนื้อหนังของลูก ขอพระบิดาโปรดยกโทษให้ลูกด้วย
ขอทรงโปรดอภัยที่ลูกต้องการให้การแสวงหาพระองค์น้ นั
ง่ายดาย ขอทรงอภัยในความเกียจคร้านของลูก โอ พระองค์เจ้าข้า
ขอให้ลูกได้วงิ่ ตามพระองค์ไปในทางนั้นที่จะได้รับรางวัล และฝึ กตัว
ของลูกที่จะไม่เป็ นผูท้ ี่ใช้การไม่ได้
ลูกขอพระองค์ทรงให้ของประทานแห่งสติปัญญาและการ
ตัดสิ นใจให้กบั ลูก และขอทรงป้ องกันความคิดของลูกจากการเสแสร้ง
และปรัชญาที่หลอกลวงตามธรรมเนียมของมนุษย์และตามหลักการต่าง
ๆ ของโลกที่ไม่เป็ นตามพระคริ สต์และพระคําของพระองค์ ลูกขอที่
จิตใจของลูกจะได้รับการรื้ อฟื้ นอย่างแท้จริ งและการดําเนินชีวติ ของลูก
ก็ถูกเปลี่ยนไป พระบิดา ลูกเลือกที่จะละทิง้ ความชอบธรรมของตัวเอง
และการควบคุมชีวติ ของลูกเอง ที่ลูกจะเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ และใน
วันนี้ลูกขอประกาศว่า
ความปรารถนาที่ยงิ่ ใหญ่ของลูกนั้นคือการ
ติดตามพระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจของลูก
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
ลูกขอสัมผัสการจุดประกายพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวติ ประจําวันของลูก ที่
จะมองเห็นพระเยซูออกมาจากตัวลูก ผ่านทางชีวติ ของลูกเอง ในวิธีที่ลกู
ยังไม่เคยได้รู้ ขอพระองค์ทรงประทาน โอ องค์พระวิญญาณของพระ
เจ้า ขอทรงชําระและหล่อหลอมลูกให้บริ สุทธิ์ จนกระทัง่ ลูกจะเป็ น
เหมือนองค์พระเยซู และลูกจะได้เรี ยนรู้ถึงความลํ้าลึกและการฝึ กตนให้
เป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ มีพระองค์เท่านั้นที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดผลได้ ลูก
อธิษฐานในพระนามที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: ยอห์น 16:33; 2 โคริ นธ์ 4:17; วิวรณ์ 2:3; 1 เปโตร 1:7; อิสยาห์ 44:6; สดุดี 20:7;
สดุดี 139:1-16; ยากอบ 4:7

อ่าน: โรม 5:5; โรม 12:1; 1 โคริ นธ์ 9:24-27; โคโลสี 2:8; โรม 8:29

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเทลงมา

วันที่ 13

พระบิดา
ลูกขอขอบพระคุณที่ทรงส่ งองค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ผูเ้ ป็ นที่ปรึ กษามาให้กบั ลูก เพื่อจะสอนและเตือนให้ลูกระลึกถึง
สิ่ งที่พระเยซูทรงตรัส ขอบพระคุณสําหรับการทรงสถิตย์ของพระองค์ที่
อยูก่ บั ลูกตลอดไป พระบิดา ขอทรงโปรดอภัย ในเวลาที่ลูกต่อต้านองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แม้ลูกจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูช้ ้ ีให้เห็นถึงความ
บาป ความชอบธรรมและการพิพากษา ลูกรู้สึกขอบพระคุณที่องค์พระ
วิญญาณฯ ทรงช่วยลูกเมื่อลูกอ่อนล้า เมื่อลูกไม่รู้วา่ ควรจะอธิษฐาน
อย่างไร พระองค์ทรงช่วยทูลขอเพื่อลูกตามพระประสงค์ของพระองค์
พระบิดา ขอทรงทําให้จิตใจลูกอ่อนนุ่มและขอทรงให้ลูกไว
ต่อองค์พระวิญญาณฯ
ลูกขอพระองค์ทรงเอาส่ วนที่แข็งกระด้างใน
จิตใจที่ยงั อยูภ่ ายในลูกออกไป และขอทรงประทานใจเนื้อให้กบั ลูก โดย
พระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงสําแดง แม้จะเป็ นความบาปที่ปกปิ ด
ไว้ในชีวติ ของลูกเมื่อลูกรอคอยพระองค์ (จงหยุดนิ่งและรอคอย ต่อ
พระพักตร์พระเจ้านั้นจงสารภาพสิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงนําเข้ามาใน
ความคิดของคุณ)
พระคําของพระองค์สัญญาว่า พระองค์พระบิดาในสวรรค์จะ
ทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์แก่ผทู้ ี่ร้องขอต่อพระองค์ และลูกจึง
ทูลขอ พระบิดาเจ้าข้า ในฐานะที่เป็ นลูกของพระองค์ ขอทรงเติมลูกด้วย
พระวิญญาณฯของพระองค์อีก (จงหยุดนิ่งและรอคอย ต่อพระพักตร์
พระเจ้า ให้คาํ อธิษฐานนี้เป็ นแบบส่ วนตัวของคุณเอง)
ขอทรงให้ลูกมีฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะ
อยูเ่ พื่อพระคริ สต์อย่างมีชยั ชนะ ซึ่งขณะเมื่อลูกอยูใ่ นโลกนี้ ลูกจะไม่
เป็ นของโลกนี้ ลูกขอที่ฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณฯ จะมาอยูเ่ หนือ
ลูก ให้ลูกได้เป็ นพยานเพื่อพระองค์ และพูดถ้อยคําของพระองค์อย่าง
กล้าหาญ ขอพระองค์ทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณว่า เมื่อไหร่ และ
อะไรที่ลูกควรพูด ลูกต้องการผลของพระวิญญาณที่จะปรากฎขึ้นใน
ชีวติ ของลูกอยูต่ ลอด ขอทรงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และให้เดินอยูใ่ นองค์
พระวิญญาณฯ อย่างแท้จริ ง เพื่อที่ความปรารถนาและกิเลสแห่ง
ธรรมชาติบาปของลูกจะถูกทําลายไป ขอทรงเสริ มกําลังลูกโดยพระ
วิญญาณของพระองค์เพื่อลูกจะยืนหยัดต่อสู้ศตั รู อย่างมัน่ คงและที่ลูกจะ
บากบัน่ และทําตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้ชีวติ ของลูกแสดง
ถึงความสมบูรณ์ในความชื่นชมยินดีเหมือนดัง่ สาวกในยุคแรก และมี
การสถิตย์อยูข่ ององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะมองเห็นองค์พระเยซู
ในตัวลูกและผ่านทางชีวติ ของลูกได้ชดั เจนขึ้น และขอให้ชีวติ ของลูก
ถวายพระสิ ริต่อพระนามของพระองค์ เพราะนี่คือความปรารถนาแห่ง
จิตใจของลูก ลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: ยอห์น 14:26; ยอห์น 16:8; โรม 8:26-27; เอเสเคียล 36:26; ลูกา 11:13;
กิจการของอัครทูต 1:8; ลูกา 12:12; กาลาเทีย 5:22-25; เอเฟซัส 6:11;
กิจการของอัครทูต 13:52

ขอทรงฟื้ นจิตใจของฉัน

วันที่ 14

พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ผทู้ รงสร้างสิ่ งใหม่ทุกสิ่ งผ่านทาง
ฤทธิ์อํานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลูกทูลขอพระองค์ทรงรื้ อฟื้ น
จิตใจลูกใหม่ ขอให้ลูกไม่เหมือนกับสิ่ งต่าง ๆ ในโลกนี้ แต่ขอให้ลูกถูก
เปลี่ยนแปลงโดยการรื้ อฟื้ นแห่งจิตใจของลูกด้วยพระคําของพระองค์อยู่
เสมอ
พระเจ้า หลายครั้งที่ลูกเกียจคร้านและไม่ใส่ ใจต่อวินยั ในการ
ใช้ความคิดของลูก ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้ลูกและฟื้ นฟูความ
นึกคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ของลูก การดูทีวแี ละดีวดี ีของลูก
สิ่ งต่าง ๆ ที่ลูกได้อ่านลงต่อพระพักตร์พระองค์ จงหยุดและให้พระ
วิญญาณฯ ตรัสกับคุณ)
ลูกได้ตอ้ นรับปรัชญาของโลกนี้ที่ตรงข้ามกับพระคําของ
พระองค์เข้ามาในความคิดของลูก พระเจ้า ขอทรงโปรดอภัยให้กบั ลูก
และฟื้ นฟูความคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางการใช้เหตุผลตัดสิ น หรื อยอม
ต่อค่านิยมของโลกนี้ลงต่อพระพักตร์พระองค์
จงหยุดและให้พระ
วิญญาณฯ ตรัสกับคุณ)
ลูกได้ทาํ ให้ความจริ งแห่ งพระวจนะของพระองค์เจือจางลง
ในการยอมต่อบาปของลูก พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดอภัยและฟื้ นฟู
ความคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางข้อแก้ตวั ต่าง ๆ ที่ลูกได้สร้างขึ้นเพื่อ
ความคิดของลูก ท่าที และการกระทําที่ตรงข้ามกับพระคําของพระองค์
ลงต่อพระพักตร์พระองค์ จงหยุดและให้พระวิญญาณฯตรัสกับคุณ)
ลูกได้ยอมให้ความคิดที่หวาดกลัวและวิตกกังวลอยูเ่ หนือลูก
พระเจ้าขอทรงอภัยให้ลูกและขอทรงรื้ อฟื้ นความคิดของลูกใหม่และทํา
ให้ใจของลูกมัน่ คง (ตอนนี้ลูกขอเลือกที่จะวางความกังวลและความกลัว
ทั้งหมดของลูกลงที่พระองค์และขอสันติสุขของพระองค์จะเทลงมา
เหนือลูก จงหยุดและให้พระวิญญาณฯ ตรัสกับคุณ)
ขอให้ลูกมีความคิดของพระองค์ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ลูก
พบเจออยูท่ ุกวัน และขอให้ลูกไม่หันออกไปจากความจริ งของพระองค์
ลูกขอพระองค์ทรงประทานความหิวกระหายในการเรี ยนรู้พระวจนะ
ของพระองค์ให้กบั ลูก ที่ลูกจะเตรี ยมให้พร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง
และพระบิดา ในโลกแห่งความจริ งที่เจือจางลง ที่มีปรัชญาที่วา่ งเปล่า
และมีความสิ้ นหวัง ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ที่ลูกจะเตรี ยมตัวเองเพื่อจะตอบทุก ๆ คนที่ขอให้ลูกให้
เหตุผลสําหรับความหวังที่ลูกมีอยู่ ขอพระเยซูปรากฏมาอย่างชัดเจนใน
การดําเนินชีวติ ประจําวันของลูก ขอทรงเสริ มสร้างความเชื่อของลูก
พระบิดา เพราะพระคําของพระองค์ตรัสว่า ถ้าลูกไม่ยนื อย่างมัน่ คงใน
ความเชื่อแล้วลูกจะไม่ได้ยนื ขึ้นมาอย่างแท้จริ ง โอ พระเจ้า ขอทรงช่วย
ให้ลูกยืนขึ้น ในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: โรม 12:2; โคโลสี 2:8; ยอห์น 17:17; 2 ทิโมธี 2:15; ฟี ลิปปี 4:7-8; 1 เปโตร 3:15;
อิสยาห์ 7:9

โอ พระองค์ เจ้ าข้ า ผู้ทรงเป็ นพลังของลูก

วันที่ 15

ก่อนที่จะเริ่มต้ น จงสงบนิ่งต่ อพระเจ้ า ขอพระองค์ทรงประทานความเต็มใจที่
จะกลับใจ เปลีย่ นแปลง รับฟัง และเชื่อฟัง

พระบิดา ลูกขอบพระคุณสําหรับพระสัญญาแห่งพระคําของ
พระองค์ที่ตรัสว่า
ผูใ้ ดที่รอคอยพระองค์จะถูกเสริ มเรี่ ยวแรงใหม่
พระองค์ผเู้ ดียวที่เป็ นแหล่งของกําลังทั้งปวง
เพราะพระองค์ทรง
ครอบครองอยูเ่ หนือทุกสิ่ ง และฤทธานุภาพและฤทธิ์อยูใ่ นพระหัตถ์
พระองค์ที่จะทรงกระทําให้ยง่ิ ใหญ่และประทานกําลังแก่ลูก ขอทรง
เสริ มกําลังลูก เพื่อจะยืนอย่างมัน่ คง เพื่อจะยืนหยัดเพื่อความชอบธรรม
ที่จะลุกขึ้นเพื่อพระราชอาณาจักรของพระองค์ เหมือนดัง่ ดาเนียล ขอให้
ชีวติ ของลูกถูกสําแดงด้วยความสัตย์ซื่อ และ “ให้เป็ นคนที่ไม่มีใครติ
ได้” แม้อยูท่ ่ามกลางความบกพร่ อง ขอให้ลูกได้เป็ นผูท้ ี่กลับมาหา
พระองค์ในการนมัสการและขอบพระคุณ ขอให้ลูกวิง่ ไปยังพระองค์อยู่
เสมอและไม่อ่อนล้า ลูกขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้ลูก เพื่อจะ
เดินและไม่อ่อนกําลัง ขอทรงช่วยลูกที่จะไม่กลัวหรื อท้อใจกับเหตุการณ์
ที่ลูกเผชิญอยู่ หรื อสภาพของโลกที่อยูร่ อบ ๆ ตัวลูก เพราะพระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าและทรงยึดทุกสิ่ งไว้ดว้ ยกัน ลูกขอพระองค์ทรงยึดลูกไว้
ขอทรงเสริ มกําลังลูกและช่วยลูก ขอทรงชูลูกขึ้นด้วยมือขวาอันชอบ
ธรรมของพระองค์และฤทธิ์อํานาจผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่
ดํารงอยูภ่ ายในลูก เพื่อพระคริ สต์จะอยูใ่ นจิตใจของลูกในความบริ บูรณ์
ทั้งสิ้ นของพระองค์ –ในความบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นของพระองค์! พระบิดาขอ
ทรงเมตตาลูกและขอทรงช่วยลูกที่จะพึ่งพาพระองค์และมองหากําลัง
ของลูกในพระองค์ผเู้ ดียวเพราะวิญญาณของลูกนั้นเต็มใจแต่เนื้อหนัง
ของลูกนั้นอ่อนแรง และลูกขอสารภาพต่อพระองค์ดงั นี้ต่อไปนี้…
… ความอ่อนแอของความเชื่อและเนื้อหนังของลูก พระเจ้า ขอ
ทรงเมตตาลูก
… การใช้ความคิดของลูกอย่างไม่มีวนิ ยั
ขอทรงรื้ อฟื้ นและ
เสริ มกําลังแก่ความคิดของลูกโดยพระคําของพระองค์
… ความบาปที่ลูกยังยึดไว้ ขอทรงชําระลูกให้บริ สุทธิ์และ
กระทําให้ลูกสะอาด
… ความกลัวในสิ่ งที่ลูกยังเป็ นอยู่ ขอให้ลูกหันจากวิญญาณแห่ ง
ความหวาดกลัว และวางใจในพระนามของพระองค์
ขอทรงเพิ่มความเชื่อให้ลูก ขอทรงทําลายความสงสัยและ
ความไม่เชื่อมัน่ ในจิตใจและความคิดของลูกและขอทรงประทานฤทธิ์
เดชให้ลูกเพื่อที่ลูกจะได้อยูอ่ ย่างกล้าหาญ ขอให้อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม
ที่พระองค์ทรงปลูกลูกให้เติบโตขึ้นมานั้น
สะท้อนออกมาด้วยการ
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ และรอยประทับของพระเยซูจะฝังอยู่
ในทุกสิ่ งที่ลูกสัมผัส
เพราะพระนามของพระองค์และชื่อเสี ยงของ
พระองค์เป็ นสิ่ งที่ใจของลูกปรารถนา ลูกอธิษฐานในพระนามที่ทรง
ฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน
อ่าน: อิสยาห์ 40:31; 1 พงศาวดาร 29:12; อิสยาห์ 41:10; ดาเนียล 6, อิสยาห์ 40:31; อิสยาห์
41:10; โคโลสี 1:17; เอเฟซัส 3:16-17; 2 โคริ นธ์ 12:9-10; มัทธิว 26:41; โรม 12:29;
สดุดี 51:7; อิสยาห์ 12:2; อิสยาห์ 26:8

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ้ทู รงสถิตย์ภายใน

วันที่ 16

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับการทรงสถิตย์ของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงนําลูกมา โดยพระโลหิ ต
ขององค์พระเยซู จากความตายสู่ ชีวิต จากการอยูภ่ ายใต้กฎบังคับ มาอยู่
ภายใต้พระคุณของพระองค์ ขอความรักอันยิง่ ใหญ่และความอ่อนโยน
ของพระองค์นาํ พาลูกไปสู่ การเชื่อฟังมากยิง่ ขึ้น
พระบิดา ลูกขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้กบั ลูกในการที่ลูก
ได้ยอมให้ความบาปเข้ามาครอบครองชีวติ ของลูกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
สําหรับท่าทีต่าง ๆ ที่ลูกฟูมฟักซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั
ของลูกเองและทําให้เกิดความเสี ยหายต่อความสัมพันธ์ของลูกกับ
พระองค์และผูอ้ ื่น
สําหรับการที่ลูกสนใจความมืดของโลกนี้ แทนที่จะสนใจ
ความสว่างแห่งการทรงสถิตย์ของพระองค์ องค์พระเยซูเจ้า ขอทรง
โปรดอภัยให้กบั ลูก ขอให้จิตใจและท่าทีต่าง ๆ ของลูกนั้นถูกควบคุม
โดยพระวิญญาณและทําให้เกิดชีวิตและสันติสุข
สําหรับการกระทําและความเคยชินต่าง ๆ ในชีวิตของลูกที่
ไม่ได้ผลักดันให้ลูกเป็ นผูท้ ี่เหมือนกับพระคริ สต์มากขึ้น พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงอภัยให้กบั ลูก ขอทรงโปรดทําลายกําแพงแห่งคําแก้ตวั ที่ลูกได้
สร้างไว้ในจิตใจ
โอ พระองค์เจ้าข้า ขอพระคําของพระองค์อยูภ่ ายในลูกอย่าง
ท่วมท้นและขอให้ไม่วา่ ลูกจะทําหรื อพูดอะไรก็จะสําเร็ จในพระนาม
ของพระองค์ ที่พระองค์จะได้รับพระเกียรติและคําสรรเสริ ญ ขอทรงทํา
ให้ลูกเป็ นทาสแห่งความชอบธรรม
และขอทรงนําลูกไปถึงความ
บริ สุทธิ์
ขอพระองค์ทรงช่วยให้ลูกดํารงชีวติ ใต้กฎเกณฑ์แห่งพระ
วิญญาณ เพื่อลูกจะดํารงชีวิตของตัวเองในพระองค์ผเู้ ดียว เพราะลูกรู้ว่า
เป็ นความปรารถนาของพระองค์เพื่อให้ลูกบริ สุทธิ์เช่นนั้น ขอทรงทําให้
ลูกมีชีวติ อยูใ่ นพระวิญญาณของพระองค์ที่ลูกจะเป็ นเหมือนต้นไม้ที่
ปลูกไว้ริมนํ้า และไม่หยุดที่จะออกผล ขอทรงช่วยลูกที่จะอยูโ่ ดยพระ
วิญญาณเพื่อลูกจะไม่พึงพอใจในความปรารถนาของเนื้อหนัง และเฝ้ า
ติดตามในสิ่ งที่องค์พระวิญญาณกําลังกระทําอยู่
ขอให้ผลของพระ
วิญญาณเกิดขึ้นในชีวติ ของลูกให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยมี ขอให้ความรัก
ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปราณี ความดี ความสัตย์
ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม และการรู้จกั บังคับตนนั้นปรากฏเด่นชัดใน
ถ้อยคํา การกระทํา และการตอบสนองต่าง ๆ ของลูก ขอทรงทําให้ลกู
เป็ นเหมือนกับพระลักษณะของพระเยซู เพราะลูกอธิษฐานในพระนาม
ของพระองค์ อาเมน
อ่าน: 1 โคริ นธ์ 3:16; โรม 6:13; โรม 8:6; โคโลสี 3:16-17; โรม 6:19;
กิจการของอัครทูต 17:28; เอเฟซัส 5:26-27; เยเรมีย ์ 17:8; กาลาเทีย 5:16, 25;
กาลาเทีย 5:22-23

จงออกมาจากเงามืด

วันที 17

พระบิดา ลูกขอบพระคุณที่ผา่ นทางพระเยซูคริ สต์ กฎของ
พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริ สต์น้ นั ได้ทาํ ให้ลูกพ้นจากกฎแห่ งความ
บาปและความตาย ขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงเป็ นเครื่ องบูชาในความ
บาปของลูกอย่างเต็มพระทัย เพราะว่าความบาปของลูกได้รับการให้
อภัย และไม่ถูกจดจําเพราะพระองค์ประทานความชอบธรรมของ
พระองค์ที่เกินความเข้าใจให้กบั ลูก ลูกขอบพระคุณอย่างเต็มที่!
และในตอนนี้ พระองค์เจ้าข้า ลูกได้รู้วา่ ลูกเป็ นของพระองค์
และเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงอยูภ่ ายในลูก ขอให้จิตใจของลูกตั้ง
มัน่ อยูใ่ นสิ่ งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ปรารถนา ลูกทูลขอในพระนามของ
พระเยซูที่พระองค์จะทรงทําลายป้ อมปราการที่ยงั เหลือของเนื้อหนัง
ของลูกที่ยงั เหลืออยู่ ที่จิตใจของลูกซึ่งอยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณจะก่อให้เกิด
ชีวติ และสันติสุขในตัวลูก ลูกเลือกที่จะวางความตายและการกระทําของ
เนื้อหนังลงเพื่อลูกจะดําเนินชีวติ อย่างแท้จริ ง ลูกขอบพระคุณสําหรับ
องค์พระวิญญาณที่ทาํ ให้ลูกเป็ นลูกของพระองค์ ซึ่งลูกได้เรี ยกพระองค์
ว่า “พระบิดา” เป็ นสิ่ งที่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจ ขอทรงโปรดประทาน
ฤทธิ์เดชให้กบั ลูกที่จะดําเนินชีวติ ดังที่เป็ นลูกของพระองค์
(รอและ
พิจารณาว่า คุณเป็ นลูกของพระเจ้า)
ขอให้ลูกได้ยนื อย่างมัน่ คงในความเชื่อในพระองค์ ลูกขอ
พระองค์ทรงประทานการตั้งใจที่บริ สุทธิ์ที่ลูกจะอยูใ่ นเสรี ภาพที่พระ
คริ สต์ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ลูก และไม่อยูภ่ ายใต้แรงกดดันของความบาป
ลูกขอบพระคุณยิง่ นัก องค์พระเยซูเจ้า เมื่อลูกยังถูกมัดและถูกกักขังโดย
ความบาปของลูก พระองค์ทรงเสด็จมาและประกาศถึงอิสรภาพ ขอทรง
โปรดอภัยให้ลูกในวิถีที่ลูกดําเนินชีวติ อยูเ่ หมือนกับว่าเครื่ องบูชาของ
พระองค์สาํ หรับความบาปของลูกนั้นมีไม่เพียงพอ ความบาปผิดของลูก
นั้นมากยิง่ นัก แต่พระคุณของพระองค์น้ นั ยิง่ ใหญ่กว่า และพระองค์ทรง
ประทานเสื้ อคลุมกับแหวนและได้ทรงเชิญลูกไปยังงานเลี้ยงที่โต๊ะเสวย
ของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยให้กบั ลูกในการคิด การพูด
หรื อการใช้ชีวติ ของลูกที่เหมือนว่าลูกเป็ นทาสในนิเวศน์ของพระองค์
แทนที่จะเป็ นลูกของพระองค์ ขอทรงโปรดอภัยที่ลูกยังอาศัยอยูใ่ นเงา
มืด
ในวันนี้ ขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูก โดยพระ
วิญญาณของพระองค์ที่ทาํ งานอยูภ่ ายในลูก เพื่อจะดําเนินอยูใ่ นเสรี ภาพ
อย่างเข้มแข็งเพราะพระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ลูกแล้วในพระคริ สต์ ขอ
ทรงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวติ ของลูกและขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความชื่น
ชมยินดีของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับองค์พระวิญญาณที่
ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหน เสรี ภาพก็มีอยูท่ ี่นนั่ แต่ลูกทูลขอพระองค์ทรงช่วยลูก
ขอทรงปกป้ องลูกจากการใช้เสรี ภาพที่ลูกมีในพระองค์อย่าง
ผิด ๆ หรื อการใช้เสรี ภาพของลูกในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเป็ นก้อนหิน
สะดุดในทางของผูอ้ ื่น ลูกไม่สามารถหาถ้อยคําใด ๆ ที่เพียงพอต่อการ
ขอบพระคุณพระองค์พระเยซูสาํ หรับการที่พระองค์ทรงทําลายคํา
สาบแช่งแห่งความผิดบาปและการปลดปล่อยให้ลูกเป็ นไท ลูกขอบ
พระคุณสําหรับเสรี ภาพซึ่งมีสง่าราศีน้ ี ขอทรงเสริ มกําลังลูกที่จะออกมา

จากเงามืดแห่งการดําเนินชีวติ ของลูก และขอให้ลูกเดินในความสว่าง
อันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ได้ ในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: โรม 8:2-17 กาลาเทีย 5:1 อิสยาห์ 61:1 ลูกา 4:18, 15:11-31
2 โคริ นธ์ 3:17 กาลาเทีย 5:13 1 โคริ นธ์ 8:9 โรม 8:21

จากภายในสู่ ภายนอก

วันที่ 18

พระบิดา พระเยซูทรงตรัสว่าลูกควรจะรักพระองค์
ด้วยสุ ดใจของลูก
ด้วยสุ ดจิตใจของลูก
ด้วยสิ้ นสุ ดกําลังของลูก และ
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากยิง่ กว่าสิ่ งใด ๆ ที่
ลูกทํา
พระเจ้าขอทรงโปรดอภัย เพราะลูกได้ปิดซ่อนบางส่ วนในใจ
ของลูกและอยูห่ ่างจากพระองค์
ลูกเฉื่อยชาในการคิด เกียจคร้านและไม่มีวนิ ยั และไม่ได้รัก
พระองค์ดว้ ยสุ ดจิตใจของลูก
ลูกตระหนักถึงจุดอ่อนของลูกอย่างมากและสารภาพว่าลูกไม่
มัน่ ใจว่า ลูกได้รู้จกั การรักพระองค์ดว้ ยสุ ดกําลังของลูกหรื อไม่ แม้วา่ จะ
ดูเหมือนเป็ นเช่นนั้น
พระบิดา พระองค์ทรงรู้วา่ ลูกไม่ได้รักผูอ้ ื่นมากเท่ากับที่ลูกรัก
ตัวเอง พระเจ้า ขอทรงให้อภัยลูก
ขอพระองค์ทรงเมตตาลูกและเปลี่ยนแปลงลูก โอ พระองค์
เจ้าข้า ขอให้ชีวิตของลูกเด่นชัดขึ้นในความเชื่อสุ ดใจและการยอมรับ
จากปากของลูกว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า ลูกทูลขอพระองค์ทรงป้ องกันลูก
จากการคาดหวังในตัวเอง การปรับปรุ งจริ ยธรรมภายนอก เพราะว่าสิ่ งนี้
ไม่ได้นาํ ลูกไปยังความชื่นบาน และการดําเนินชีวติ แบบนี้ไม่มีฤทธิ์เดช
แต่ลูกขอที่จะถูกเปลี่ยนแปลงในฝ่ ายวิญญาณอยูเ่ สมอ เพื่อที่ลูกจะได้ทาํ
ตามพระลักษณะของพระเยซู เพื่อตัวลูกจะได้สะท้อนถึงพระสิ ริของ
พระองค์
และนําผูอ้ ื่นมาใกล้พระองค์
ลูกทูลขอพระองค์ทรง
เปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ ภายนอก
ขอให้ลูกเชื่อในหัวใจของลูกอย่างที่ลูกจะยอมรับด้วยปาก
ของลูก และเพื่อความเชื่อของลูกจะไม่เหี่ยวแห้งไปเมื่อลูกได้เผชิญกับ
ความยากลําบากในชีวติ หรื อเล่ห์เหลี่ยมและความหยาบคายในขณะที่
ลูกยังอยูต่ ่อหน้าผูท้ ี่ยงั ไม่ร้องเรี ยกพระนามของพระองค์
ขอบคุณพระองค์ ที่ถอ้ ยคําของพระองค์อยูใ่ กล้ลูก ในปาก
และในใจของลูก ขอทรงช่วยให้ลูกเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์เดี๋ยวนี้
ลูกปรารถนาให้ใจและจิตใจของลูกอยูภ่ ายใต้ความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์ พระเจ้า ลูกเหน็ดเหนื่อยกับความไม่เชื่อและใจที่เอนเอียง ขอ
ทรงช่วยลูกจากตัวเอง เพราะลูกเชื่อในใจของลูก แต่ขอทรงช่วยในส่ วน
ความเชื่อที่ยงั ขาดอยู่
ลูกสารภาพจากปากของลูก องค์พระเยซูเจ้า
พระองค์ผเู้ ดียวที่เป็ นพระเจ้า
พระเจ้าผูท้ รงพระสิ ริของพระบิดา
ในตอนนี้ขอให้สิ่งนั้นเป็ นจริ งในใจของลูกด้วยเช่นกัน
และสําแดง
ออกมาในวันนี้ผา่ นทางชีวติ ของลูก ลูกขออธิษฐานในพระนามที่ทรง
ฤทธิ์ของพระองค์ผทู้ รงทําสิ่ งเหล่านี้ได้แต่เพียงผูเ้ ดียว อาเมน
อ่าน: มาระโก 12:33; 2 โคริ นธ์ 3:18; 1 เปโตร 3:15; เฉลยธรรมบัญญัติ 30:14; มัทธิว 5:16;
มาระโก 9:24; โรม 10:9-10; ฟี ลิปปี 2:11

รอยประทับของพระเยซู
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พระบิดา
ในวันนี้ลูกเข้ามาอยูต่ ่อพระพักตร์
พระองค์ ถูกขนาบด้วยความบริ สุทธิ์และความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ลูก
ได้ตระหนักถึงความอ่อนแอของเนื้อหนังของลูกอย่างชัด พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงโปรดเมตตาลูกเถิด ขอทรงโปรดอภัยในการที่ลูกเดินตามทาง
ของลูกเองและไม่วางชีวติ ไว้ในนํ้าพระทัยที่ดีเลิศของพระองค์ ลูกขอ
สารภาพว่าลูกได้หลงผิดไปด้วยเป้ าหมายต่าง ๆ ที่ทาํ เพื่อตัวเองและได้
หลงหายไปจากการเพ่งมองพระพักตร์ของพระองค์ ลูกขอพระองค์ทรง
เอาความละอายในความบาปของลูกที่นาํ ลูกออกห่างจากอ้อมแขนของ
พระองค์ออกไป ขอให้ลูกได้มองที่พระพักตร์ของพระองค์และรับการ
อภัยจากพระองค์ ในวันนี้ ลูกทูลขอต่อพระบิดา ขอความสดใหม่ของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์แทรกซึมเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวติ
ของลูกและการสําแดงถึงพระสิ ริของพระองค์ให้กบั คนทั้งหลายที่ยงั ไม่
รู้จกั พระองค์
พระบิดา ในวันนี้ ขอวางจิตใจของลูกไว้ในสิ่ งที่เหนือกว่า
ไม่ใช่สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ ในวันนี้ขอให้ลูกเป็ นคนแห่งพระพร ขอทรง
ช่วยให้ลูกหนุนใจคนมากมายที่อ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยจากความ
กังวลต่าง ๆในโลกนี้ ขอทรงประทานโอกาสให้ลูกที่จะรักในการ
ประพฤติตามและการลงมือกระทํา
ขอให้ลูกมีความเต็มใจที่จะยอม
ยากลําบากเพื่อผลดีแห่งข่าวประเสริ ฐ และรับใช้ผอู้ ื่นเหมือนที่ลูกได้รับ
ใช้พระองค์ พระบิดา ความปรารถนาของลูกคือ เพื่อรอยประทับของ
พระเยซูจะถูกจารึ กไว้ในทุกที่ ๆ ลูกไป ในทุกสิ่ งที่ลูกเผชิญ กับทุกคนที่
ลูกได้พบ ขอทรงกระทําสิ่ งนี้ให้สาํ เร็ จผ่านทางลูกด้วย
พระบิดา ลูกไม่ตอ้ งการเป็ นคนที่ตามพระองค์แบบไม่เต็มใจ
หรื อเมื่อสะดวกสบายเท่านั้น ขอให้ลูกยืนอย่างมัน่ คงอยูเ่ สมอและไม่
ยอมให้ส่ิ งใดมาเคลื่อนย้ายลูกออกไปจากพระองค์ และขอมอบตัวของ
ลูกทั้งสิ้ นตามพระประสงค์ของพระองค์
ลูกรู้สึกขอบพระคุณมาก
เหลือเกินที่พระองค์ทรงเมตตาและกรุ ณา เพราะพระองค์ทรงรู้จกั ความ
อ่อนแอของลูก ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงกระทําตามความบาปที่
ลูกสมควรได้รับ ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานในความ
รอดให้กบั ลูกและขอทรงชูลูกไว้ดว้ ยใจที่พร้อมเต็มที่ เพื่อพระสิ ริของ
พระองค์จะถูกสําแดงออกมาทางชีวติ ของลูกมากยิง่ ขึ้นกว่าที่เคยมี ลูก
อธิษฐานขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซู อาเมน
อ่าน: ลูกา 15:20-24; โคโลสี 3:1; ฮีบรู 3:13, 10:25; ยากอบ 2:20,26; มัทธิว 25:40;
มัทธิว 5:16; 1 โคริ นธ์ 15:58; สดุดี 103:8-19; สดุดี 51:12-13

เติมให้ สิ่งทีย่ งั ขาดหาย
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พระบิดา พระคําของพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะเป็ น
รากฐานที่มน่ั คงของลูก เป็ นกําลังแห่งความรอด และเป็ นสติปัญญากับ
ความรอบรู้ พระเจ้าขอทรงอภัยให้กบั ลูก เพราะลูกรู้วา่ บ่อยครั้งที่ลกู
มองหากําลังและความมัน่ คงจากที่อื่นและพลาดพระพรของพระองค์ใน
ชีวติ ไป ขออภัยให้กบั ลูกในเวลาที่ลูกหันกลับไปหาความรอบรู้ของโลก
นี้แทนที่จะหันมาหาพระองค์ ลูกเร่ งรี บนําเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาในมือ
ของลูกเองและทําสิ่ งที่คิดว่าถูกต้องในสายตาของลูก ขอทรงสอนให้ลูก
ได้หยุดนิ่ง เพื่อแสวงหาพระพักพัตร์ สติปัญญาและคําแนะนําของ
พระองค์ พระองค์ได้ตรัสไว้วา่ เมื่อลูกขาดสติปัญญา ให้ลูกร้องทูลขอ
แล้วลูกก็ร้องขอจากพระบิดา ขอทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กบั ลูก
ขอทรงปกป้ องความคิดของลูกในวันนี้เพื่อจะต่อต้านกับ
ปรัชญาต่าง ๆ ในโลกนี้ ขอให้ลูกหยัง่ รากอย่างมัน่ คงในพระคริ สต์
ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ลูกได้พบไม่วา่ ในการทํางาน ที่บา้ น
หรื อที่โรงเรี ยน ขอให้ลูกได้รู้จกั นํ้าพระทัยของพระองค์และมีสติปัญญา
ในทุกสิ่ งที่ลูกทํา ขอทรงป้ องกันลูกจากข้อผิดพลาด และลูกทูลขอ
สติปัญญาจากพระองค์ โดยเฉพาะในเรื่ องของ (เชิญอธิษฐานเกี่ยวกับ
ตารางเวลาของคุณและเรื่ องที่คุณเป็ นกังวล)
ขอให้สติปัญญาของพระองค์ปรากฎชัดเจนขึ้นผ่านทางตัวลูก
ในขณะที่ลูกใช้เวลากับผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับลูก และขอให้ลูกใส่ ใจต่อ
ความต้องการของผูอ้ ื่นมากกว่าการทําเพื่อตัวลูกเอง
ลูกขอประกาศว่า ความวางใจของลูกนั้นอยูใ่ นพระองค์เพียงผู้
เดียว แหล่งแห่ งความรู้และสติปัญญาทั้งสิ้ น และลูกได้ทูลขอที่พระองค์
จะประทานสติปัญญาจากฟ้ าสวรรค์ให้กบั ลูก ซึ่งสติปัญญานั้น:
บริ สุทธิ์ (พระบิดา ขอทรงเปิ ดเผยเป้ าหมายที่ซ่อนไว้ในใจของลูก)
รักความสงบ (ขอให้ถอ้ ยคําของลูกนั้นได้เสริ มสร้างผูอ้ ื่นขึ้น
และส่ งเสริ มความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน)
คํานึงถึงผูอ้ ื่นและความอ่อนน้อม (ขอให้ความคิดของลูกมี
ความต้องการของผูอ้ ื่นอยู่ ขอทรงสอนให้ลูกรู้จกั การปรนนิบตั ิผอู้ ื่น)
เต็มล้นด้วยความเมตตาและผลทางวิญญาณที่ดี (ขอให้ลูกเป็ น
ผูแ้ บ่งปันพระคุณที่ยง่ิ ใหญ่ของพระองค์)
มีความยุติธรรมและความจริ งใจ (ขอให้การกระทําของลูก
สําแดงออกมาด้วยความรักของลูกที่มีต่อพระองค์ ขอทรงช่วยให้ลูกรัก
เหมือนที่พระองค์ทรงรัก)
ขอทรงเสริ มกําลังลูกในวันนี้ ขอทรงยํ้าเตือนลูก ขอลูกจะมี
ชีวติ อยูต่ ามที่ถอ้ ยคําของพระองค์บอก เพื่อลูกจะเป็ นดัง่ คนมีปัญญาที่
สร้างบ้านของเขาบนศิลา โดยไม่หวัน่ ต่อพายุที่ปะทะตัวลูก ลูกขอที่จะ
ไม่หวัน่ ไหว ในพระนามพระเยซู ผูท้ รงเป็ นพระวาทะ อาเมน
อ่าน: อิสยาห์ 33:6; 1 โคริ นธ์ 3:19; สุ ภาษิต 3:7; โคโลสี 1:9; เอเฟซัส 1:17; ยากอบ 1:5;
โคโลสี 2:8-9; ยากอบ 3:17; มัทธิว 7:24-25

ขอทรงสอนลูกให้ รู้ ทางแห่ งความถ่ อมตน
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ก่ อนที่คุณจะเริ่ม จงทําเหมือนกับเหล่ าสาวกใน ลูกา 11: 1 ที่ร้องขอว่ า
พระองค์ เจ้ าข้ า ขอทรงสอนพวกข้ าพระองค์ให้ อธิษฐาน...”

“

พระบิดาลูกมาอยูต่ ่อพระพักตร์พระองค์เพื่อทูลขอพระองค์
ให้ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์
ที่
ความถ่อมตนของพระคริ สต์จะปรากฎขึ้นในความสัมพันธ์ของลูกกับ
ผูอ้ ื่น ขอให้ลูกไม่ทาํ อะไรที่ออกมาจากความเห็นแก่ตวั แต่ขอให้ลูก
คํานึงถึงผูอ้ ื่น มากกว่าตัวของลูกเองอย่างแท้จริ ง และขอให้ลูกมอง
ออกไปยังความน่าสนใจของสิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงวางไว้ในชีวติ ของ
ลูก พระบิดา สิ่ งข้างต้นนี้ต่อต้านกับเนื้อหนังของลูกอย่างมาก
ขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยลูก เพราะลูกขอสารภาพว่าโดย
ปกติแล้วลูกให้ความสนใจต่อความต้องการของตัวลูกเอง และไปตาม
ทางของตัวเอง ขอให้ความเห็นแก่ตวั ต่าง ๆ ตายลงในลูกเพื่อลูกจะ
ปรนนิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความรักอย่างแท้จริ ง
พระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ลูก ลูกขอสารภาพว่า
บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ในความต้องการของผูอ้ ื่นอยูบ่ นฐานของความ
สบายของลูกหรื อถ้าสิ่ งนั้นเป็ นความสะดวกสําหรับตัวของลูกเอง
พระองค์เจ้าข้า ลูกช่างเห็นแก่ตวั เหลือเกิน
ขอทรงสอนลูกให้รู้จกั
ความหมายของการรักอย่างเสี ยสละ เพื่อลูกจะปรนนิบตั ิเหมือนกับองค์
พระเยซู ขอพระองค์สอนลูกในทางนั้น
ขอให้ลูกมีความกรุ ณาและความเมตตาต่อผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น
เหมือนดัง่ พระองค์ พระบิดาที่ทรงพระคุณและพระเมตตาต่อลูก ขอทรง
ทําลายความเย่อหยิง่ ในชีวิตของลูก ในความน่ารังเกียจทุกรู ปแบบของ
มัน (ความต้องการที่มีทางของลูกเอง ที่ให้คนอื่นได้ยนิ ลูก ที่เห็นว่าลูก
ถูกต้อง ที่อยากให้คนอื่นสนใจตัวลูกเอง หรื อที่ลูกเองยอมต่อความบาป
ในชีวติ ของลูก จงหยุดนิ่งเพื่อฟังเสี ยงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์) ขอทรง
ช่วยให้ลูกได้ตระหนักถึงวิธีต่าง ๆ ที่ลูกจะยกตัวเองอย่างชาญฉลาด และ
ขอให้ลูกยกพระคริ สต์ข้ ึนแทน
พระคําของพระองค์น้ นั สัญญาว่าพระองค์จะทรงนําความ
ถ่อมใจมาไว้ในสิ่ งที่ถูกต้อง ลูกต้องการให้พระองค์นาํ ลูก ในวันนี้ ลูก
ขอเลือกที่จะยอมรับการกระตุน้ ของพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อลูก
จะไม่ต่อต้านการทํางานของพระองค์ในชีวติ ของลูก และลูกจะถ่อมลง
ภายใต้พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะยกลูกขึ้นใน
เวลาที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสม ขอให้ไฟแห่งการชําระขององค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ครอบครองชีวติ ของลูกอย่างท่วมท้นในวันนี้ เพื่อลูกจะ
เป็ นคนที่ใช้การได้สาํ หรับเป้ าหมายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และ
ขอให้ลูกได้มีความรักและพระเมตตาของพระองค์ต่อผูท้ ี่แบกภาระใน
ความกังวล ความไม่สมบูรณ์แบบในโลกนี้และต่อผูท้ ี่อยูใ่ นความสิ้ น
หวังที่ตอ้ งการพระผูช้ ่วยมากขึ้น ลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้ ในพระนามที่
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ อาเมน
อ่าน: ฟี ลิปปี 2:2-4; กาลาเทีย 5:13; กาลาเทีย 6:2; ดาเนียล 4:37; สดุดี 25:9; 1 เปโตร 5:6;
ลูกา 10:25-37

โอพระเจ้ า พระองค์ ทรงยิง่ ใหญ่
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ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์สูงส่ งในทัว่ โลก สง่าราศี
ของพระองค์สูงส่ งเหนือฟ้ าสวรรค์ท้ งั สิ้ น เมื่อลูกมองดูทอ้ งฟ้ ายามคํ่าคืน
และได้มองเห็นถึงฝี พระหัตถ์ของพระองค์ และดวงจันทร์และดวงดาว
ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ก็อยูท่ ่วมท้น
ตัวลูก และภายในใจลูกนั้น ลูกรู้สึกว่าตัวเองช่างเล็กน้อยและไม่สาํ คัญ
พระองค์ยงั บอกกับลูกว่าพระองค์ทรงทําให้ลูกตํ่ากว่าเหล่าทูตสวรรค์
เพียงเล็กน้อยและทรงประทานสง่าราศีกบั เกียรติเป็ นมงกุฎให้แก่ลูก
ทรงมอบอํานาจให้ครอบครองสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง และทรงให้ทุกสิ่ ง
อยูใ่ ต้ฝ่าเท้าของลูก พระองค์ พระเจ้า พระผูส้ ร้างทุกสิ่ งทรงเรี ยกลูกตาม
ชื่อของลูกและทรงตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เราจะอยูก่ บั เจ้า เราได้ไถ่เจ้า
แล้ว เจ้าเป็ นของเรา” นี่ช่างเป็ นพระพรที่ยง่ิ ใหญ่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจ
ได้
เพราะพระองค์ทรงเรี ยกลูกออกจากความมืดแห่งความบาป
ของลูกสู่ ความสว่างอันมหัศจรรย์ขององค์พระเยซูที่ทาํ ให้จิตใจของลูก
เต็มล้นด้วยการขอบพระคุณ เพราะลูกจดจําในช่วงเวลาที่ยงั ตายอยูใ่ น
ความบาปของลูกได้ ที่ลูกหมดหวังและสิ้ นหวัง แต่พระองค์ทรงกูล้ ูก
จากการควบคุมของความมืดนั้น และนําลูกไปสู่ ราชอาณาจักรของพระ
เยซูคริ สต์และความบาปของลูกได้รับการอภัย กระดานของลูกได้ถกู
เช็ดให้สะอาดไป ฮาเลลูยา! โอ พระเจ้า ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงชําระ
ลูกเพื่อลูกจะถูกมองว่าลูกได้ใช้ชีวติ ที่คู่ควรแก่การทรงเรี ยกที่ได้รับจาก
พระองค์
ลูกทูลขอพระองค์ทรงเปิ ดตาใจของลูกให้กว้างกว่าแต่ก่อน
เพื่อลูกจะมีความเข้าใจถึง “มรดก” ที่พระองค์ทรงเรี ยกให้รับได้ชดั เจน
ขึ้น ขอทรงเสริ มกําลังฝ่ ายวิญญาณของลูก เพื่อลูกจะมุ่งไปที่พระองค์อยู่
เสมอ เพื่อจะมุ่งไปที่พระองค์ในวันนี้ ขอทรงรื้ อฟื้ นความรักและความ
หิวกระหายที่จะรู้จกั พระองค์ของลูกใหม่ และให้ลูกอยูใ่ นการทรงสถิตย์
ของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือลูกที่จะดําเนินชีวติ อยูแ่ บบผูท้ ี่ถูกเรี ยก
โดยพระเจ้าแห่งจักรวาลเพื่อเข้าสู่ มิตรภาพที่ติดสนิทและมีส่วนร่ วมกับ
พระองค์ ลูกขอสารภาพความอ่อนแอของลูกต่อพระองค์ ความ
ยากลําบากที่ลูกมีอยูเ่ กือบตลอด เพื่อลูกจะยังมัน่ คงและมองไปยังพระ
พักตร์ของพระองค์เท่านั้น พระเจ้า ขอทรงช่วยลูกเถิด ลูกขอให้ความ
อ่อนแอของลูกนั้นเป็ นความแข็งแกร่ งขึ้น เพื่อลูกจะวางใจในความรัก
อันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อลูก และเพื่อพระองค์จะกระทําทุกสิ่ งให้
เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์ องค์พระบิดาที่สมควรแก่การ
สรรเสริ ญ ทั้งภายในชีวติ ของลูกและผ่านทางชีวติ ของลูก ลูกทูลขอสิ่ งนี้
ในพระนามของพระเยซู อาเมน
อ่าน: สดุดี 8; อิสยาห์ 43:1; 1 เปโตร 2:9; 2 ทิโมธี 1:9; 1 โคริ นธ์ 1:2; 1 เธสะโลนิกา 2:12;
เอเฟซัส 4:1; เอเฟซัส 1:18; ฟี ลิปปี 3:14; 1 โคริ นธ์ 1:8-9; 2 โคริ นธ์ 12:9

ตายต่ อความบาป

ขอการเจิมที่สดใหม่ ของพระวิญญาณในชีวติ ของคุณจากพระเจ้ า

องค์พระเยซูเจ้า

พระองค์
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ลูกอธิษฐานในพระนามอันยิง่ ใหญ่ของ

พระบิดา พระคําของพระองค์ตรัสว่าผูโ้ กรธช้าก็ดีกว่าคนที่มี
กําลังมาก และบุคคลผูป้ กครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผูท้ ี่ตีเมืองได้
พระองค์ทรงตักเตือนลูกด้วยพระคําของพระองค์ เพื่อให้ลูกควบคุม
ร่ างกายของลูก ความต้องการและพฤติกรรมของลูก ในทางที่บริ สุทธิ์
และถวายเกียรติแต่พระองค์ แต่ลูกขอสารภาพว่าลูกมีหลาย ๆ ส่ วนใน
ชีวติ ของลูกที่บกพร่ องไป และลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงเสริ มกําลังลูก
โดยพระวิญญาณของพระองค์
เพื่อลูกจะไม่ปล่อยให้ความบาป
ครอบครองในร่ างกายของลูกหรื อยอมต่อความปรารถนาที่ไม่ดี (ให้
หยุดและขอพระวิญญาณเปิ ดเผยส่ วนต่าง ๆ ในชีวติ ของคุณที่ยงั ไม่ยอม
ต่อพระองค์)
ขอให้ผลของพระวิญญาณในเรื่ องการควบคุมตนเองนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในชีวติ ของลูก เพื่อลักษณะของพระองค์จะชัดเจนขึ้นใน
เวลาที่ลูกทานอาหาร ในการใช้จ่ายซื้อของ ในงานอดิเรก ในเรื่ องเพศ
ของลูก และในคําพูดและการกระทําต่าง ๆ ของลูก ขอให้ลกั ษณะทุก ๆ
อย่างที่ลูกเป็ นและการใช้ชีวติ ของลูกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในตอนนี้ลูกยอมต่อพระองค์ในพระนามพระเยซู
ลูกทูลขอให้พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกเพื่อ
ควบคุมลิ้นของลูก ขอให้ลูกเร็ วในการฟัง ช้าในการพูดและช้าในการ
โกรธ เพราะความโกรธไม่ได้นาํ มาซึ่งชีวติ ที่ชอบธรรมดังที่พระองค์
ปรารถนา ขอให้ปากและชีวติ ของลูกเป็ นพระพรต่อผูอ้ ื่น
ขอให้ชีวติ ของลูกถูกครอบครองโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระองค์ เพื่อลูกจะใช้ชีวติ และกระทําสิ่ งต่าง ๆ อย่างแท้จริ ง และให้
ตัวตนของลูกอยูใ่ นพระองค์ ในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือลูกที่จะ
ไม่ตามใจเนื้อหนังของลูก ขอทรงเสริ มกําลังให้กบั ลูกที่จะเข้มแข็งใน
การควบคุมตนเองในด้านของความคิด คําพูดและการกระทํา เพื่อลูกจะ
เป็ นคนที่ใช้การได้ เพื่อจะเป็ นภาชนะลํ้าค่าสําหรับพระประสงค์ของ
พระองค์ และพระสิ ริแห่งพระนามที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ ขอทรงทําให้
สิ่ งนี้เกิดผลผ่านทางพระเยซูคริ สต์ในชีวติ ของลูก เพราะลูกอธิษฐานใน
พระนามของพระองค์ อาเมน
อ่าน: สุ ภาษิต 16:32; 1 เธสะโลนิกา 4:4; โรม 6:12; 2 เปโตร 1:5-6; ดาเนียล 1:8;
1 โคริ นธ์ 6:19; ยากอบ 1:26; ยากอบ 1:19; กิจการของอัครทูต 17:28; โรม 9:21

พระบิดา พระองค์ ทรงสัตย์ ซื่อ
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ก่อนที่คุณจะเริ่ม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้ จิตใจของคุณสงบและให้
พระองค์ เปิ ดเผยเหตุผลมากมายที่คุณจะขอบพระคุณเข้ ามาในความคิดของ
คุณ จงใช้ เวลานึกถึงความดีงามของพระเจ้ า...

พระบิดา เป็ นสิ่ งที่ดีที่ลูกได้สรรเสริ ญพระองค์และประกาศ
ถึงความรักของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ใน
เวลากลางคืน พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ทาํ ให้ลูกชื่นบาน ขอทรงเปิ ด
ดวงตาของลูกที่จะมองเห็นฝี พระหัตถ์ของพระองค์และโดยพระ
วิญญาณของพระองค์ขอทรงนําบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีของ
พระองค์มาภายในลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรที่ลูกจะมอบถวายคํา
สรรเสริ ญในที่สูงสุ ด
พระบิดา ขอทรงอภัยให้แก่ลูก เพราะลูกได้ยอมให้จิตใจของ
ลูกถูกครอบครองด้วยความกังวลของโลกนี้แทนที่พระองค์และความ
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เหมือนเปาโลกับสิ ลาส ขอให้ลูกได้คน้ พบการร้อง
เพลงสรรเสริ ญใน “ที่คุมขัง” ต่าง ๆ ที่ลูกได้เจอ ลูกขอขอบพระคุณ
พระองค์สาํ หรับเครื่ องบูชาขององค์พระเยซูสาํ หรับความบาปของลูก
ซึ่งพระองค์ทรงช่วยลูกและวิงวอนเพื่อลูก ฮาลูลูยา! เป็ นการช่วยให้
รอดที่มากมายเหลือเกิน พระเจ้าพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่และน่าเกรงขาม
ขอให้ลูกร้องสรรเสริ ญถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่
เสมอ และประกาศถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ให้เป็ นที่รู้จกั ไปตลอด
ทุกชัว่ อายุดว้ ยปากของลูก เพราะความรักของพระองค์น้ นั ตั้งอยูเ่ ป็ น
นิตย์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ก็ต้ งั อยูใ่ นฟ้ าสวรรค์ และลูกรู้วา่
พระองค์ทรงกระทําทุกสิ่ งได้สูงส่ งและเกินกว่าที่ลูกจะคิดได้ ขอทรง
ช่วยให้ลูกเข้ามายังการทรงสถิตย์ของพระองค์อยูเ่ สมอด้วยการโมทนา
ขอบพระคุณและการสรรเสริ ญเพราะพระองค์ทรงแสนดีและความรัก
ของพระองค์ดาํ รงนิตย์นิรันดร์
ขอขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ลงมาและ
จับลูกไว้ ขอขอบคุณพระบิดาสําหรับการช่วยกูล้ ูกและเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ลูก
ในวันที่ลูกมีปัญหา เพราะความยินดีของพระองค์ภายในลูกนั้นเกินกว่า
ที่ลูกจะเข้าใจได้ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยให้ลูกได้ยนิ บทเพลงที่
พระองค์ทรงขับร้องอยูเ่ หนือตัวลูก ขอทรงทําให้ลูกสุ ขใจในทุกเช้าด้วย
ความรักที่ไม่เคยหยุดยั้งของพระองค์ เพื่อลูกจะร้องเพลงแห่งความชื่น
ชมยินดีและมีความเปรมปรี ดต์ ลอดทั้งวัน ขอให้พระกรุ ณาของพระองค์
อยูเ่ หนือลูก พระองค์เจ้าข้า ลูกทูลขอให้พระองค์จะทรงสถาปนาหัตถกิจ
ของลูก และขอให้เป้ าหมายแห่งราชอาณาจักรเกิดผลทั้งในและผ่านทาง
ชีวติ ของลูกในวันนี้ เพราะความหวังของลูกอยูใ่ นพระองค์ ผูท้ รงสร้าง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เป็ นรางวัลที่ยง่ิ ใหญ่ของลูก และลูก
ขอสรรเสริ ญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
อ่าน : สดุดี 92:1-4; กิจการของอัครทูต 16:25; ฮีบรู 7:25, 27; สดุดี 89:1-2; เอเฟซัส 3:20;
สดุดี 100:4-5; สดุดี 18:16-19; เศฟันยาห์ 3:17; สดุดี 90:17; สดุดี 115:15; ปฐมกาล 15:1

ขอทรงสอนให้ ลูกอธิษฐาน
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ขอบคุณพระบิดา ที่พระเยซูทรงรับความบาปผิดของลูกและ
ทรงอธิษฐานเผือ่ ลูก เพราะพระโลหิตของพระองค์หลัง่ ออกมาเพื่อลูก
ลูกมีใจกล้าที่จะเข้าไปยังที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และบริ สุทธิ์ที่สุดของพระองค์ ลูก
ต้องการเข้าใกล้พระองค์ดว้ ยจิตใจที่บริ สุทธิ์ในการเชื่อมัน่ อย่างเต็มที่
เมื่อลูกร้องเรี ยกพระองค์ พระองค์จะตอบและสําแดงให้ลูกเห็นถึงความ
ยิง่ ใหญ่และสิ่ งที่ลูกไม่รู้จกั
พระเจ้าขอทรงสอนลูกให้อธิษฐาน
ขอทรงสอนลูกที่จะ
อธิษฐานตามพระทัยของพระองค์ ตามพระประสงค์ของพระองค์ ตาม
พระคําของพระองค์ พระเจ้าขอทรงโปรดอภัยให้แก่ลูกที่มองที่พระองค์
ด้วยมุมมองของลูกเองและยอมให้กบั ความกังวลต่าง ๆ ของชีวติ และ
พลาดพระพรแห่งการอธิษฐานตามพระทัยของพระองค์เพื่อคริ สตจักร
ของพระองค์และสิ่ งที่อยูร่ อบตัวลูก ขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดช
ให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระองค์ เพื่อลูกจะได้อธิษฐาน
เพื่อผูอ้ ื่นและเพื่อพระราชกิจของพระองค์ที่มีอยูท่ วั่ โลกนี้ ขอให้ลูกเป็ น
คนหนึ่งที่พระองค์ทรงเรี ยกแม้ในตอนกลางคืนเพื่อ“สร้างกําแพงขึ้น”
และยืนอยูใ่ นช่องโหว่เพื่อผูอ้ ื่น และขอให้ลูกตอบสนองเมื่อพระองค์
ทรงเรี ยกร้อง ขอให้ภาระหนักและความรุ นแรงของความต้องการต่าง ๆ
ในโลกที่หลงทางนี้ รวมถึงภาระของและความต้องการของพี่นอ้ งใน
พระคริ ตส์ พร้อมกับครอบครัวแห่งความเชื่อของลูกติดตามลูกมาให้ลูก
สัมผัสได้ตลอดเวลา เพื่อลูกจะไม่เก็บเงียบไว้ท้ งั กลางวันและกลางคืน
ต่อพระพักตร์ของพระองค์
ขอทรงทําให้ลูกเป็ นผูเ้ ฝ้ าจับตารอคอย
อาณาจักรของพระองค์
เหมือนดัง่ แอนนา ขอให้ลูกไม่ออกห่างไปจากการสถิตย์ของ
พระองค์ แต่ขอให้ลูกได้เรี ยนรู้ที่จะนมัสการ อดอาหารและอธิษฐานอยู่
เสมอ ขอทรงสอนลูกให้รู้จกั การเป็ นผูท้ ี่อธิษฐานอยูต่ ลอดเวลาจนกว่า
จะได้รับคําตอบ เพื่อลูกจะเฝ้ าอธิษฐานอยูเ่ สมอและไม่ทอ้ แท้ ขอทรง
ช่วยให้ลูกลุกขึ้นก่อนรุ่ งอรุ ณและร้องต่อพระองค์ ขอทรงใส่ ความหวัง
ในพระสัญญาแห่งพระคําของพระองค์ให้กบั ลูกอยูเ่ สมอ ขอให้พระคํา
ของพระองค์อยูใ่ นจิตใจของลูกเหมือนไฟที่ลุกโชนและลูกจะระลึกถึง
พระสัญญาของพระองค์อยูเ่ สมอ พระบิดาขอทรงปั้นลูก ให้เป็ นนักรบ
แห่งการอธิษฐานสําหรับพระราชอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงสอน
ให้ลูกอธิษฐานในพระวิญญาณของพระองค์ที่ลูกจะเป็ นผูท้ ี่อุทิศตนเพื่อ
การอธิษฐานอย่างแท้จริ งและเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมกับพระองค์ในพระราช
กิจของพระองค์ แม้จะไปถึงปลายแผ่นดินโลก ขอให้การอธิษฐานเป็ น
รากฐานในการดําเนินชีวติ ของลูกอย่างแท้จริ ง เพื่อลูกจะเป็ นคนหนึ่งซึ่ง
ยังสัตย์ซื่อ อธิษฐานอยูเ่ สมอ ไม่ยอมท้อใจเลย ในพระนามพระเยซู อา
เมน
อ่าน : อิสยาห์ 53:12; ฮีบรู 10:19-20; เยเรมีย ์ 33:3; มัทธิว 6:25-33; เอเสเคียล 22:30;
อิสยาห์ 62:6-7; เอเสเคียล 3:17; ลูกา 2:37; ลูกา 11:5-9; สดุดี 119:147; เยเรมีย ์ 23:29;
สดุดี 1:2; โคโลสี 4:2; ลูกา 18:1-6

ชีวติ แห่ งการฟื้ นคืนพระชนม์
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องค์พระเยซู พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นการเป็ น
ขึ้นและเป็ นชีวติ และถ้าผูใ้ ดที่วางใจในพระองค์ พวกเขาเองก็จะมีชีวิต
องค์พระเยซู ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระ
เจ้าผูย้ งั ทรงพระชนม์อยู่ ผูช้ ่วยให้รอดของโลก ผูฟ้ ้ื นขึ้นจากความตาย ผู้
ซึ่งเสด็จไปยังสวรรค์และประทับที่เบื้องขวาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า กับ
เหล่าทูตสวรรค์ ราชอํานาจและฤทธานุภาพทั้งสิ้ นยอมต่อพระองค์ ลูก
อยากรู้จกั องค์พระเยซูเจ้า และฤทธิ์อํานาจแห่งการเป็ นขึ้นของพระองค์
ในชีวติ ของลูก อย่างแท้จริ ง ขอทรงสําแดงให้ลูกรู้วา่ สิ่ งนี้หมายถึงอะไร
และขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์
เพราะลูกยังไม่
สามารถเข้าใจถึงความสําคัญของสิ่ งนี้ ลูกทูลขอต่อพระองค์ ในความ
สว่างแห่งฤทธิ์อํานาจของการเป็ นขึ้นนี้ ที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง
การใช้ชีวติ ของลูก ลูกขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงลูกให้ชีวติ ของลูกมี
ลักษณะพิเศษโดยการเพิ่มพูนความกล้าและความเชื่อมัน่ ในพระองค์
มากขึ้น เพราะพระผูช้ ่วยของลูกยังทรงพระชนม์อยู!่ ขอทรงประทาน
ฤทธิ์เดชให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะอยูเ่ หนือวิกฤติและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวันที่อยูล่ อ้ มรอบตัวลูก เพราะลูกรู้วา่ ที่
ลูกได้เป็ นมากับพระองค์น้ นั ก็ดว้ ยความเชื่อของลูกผ่านทางฤทธิ์อํานาจ
ขององค์พระเจ้า พระบิดา ผูท้ รงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นจากความตาย
ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากเหลือเกิน ที่ลูกได้ถูกทําให้อยูก่ บั
พระองค์ ขอบคุณสําหรับการอภัยบาปทั้งสิ้ นของลูก และการลบกฎต่าง
ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นที่ต่อต้านลูก และขัดแย้งกับลูก ขอบพระคุณที่พระองค์
ทรงนําสิ่ งนั้นออกไปและตรึ งสิ่ งนั้นไว้ที่กางเขน ขอบคุณพระเยซู ที่
ทรงขจัดพลังของความมืดและทรงประจานสิ่ งเหล่านั้นและเอาชนะที่
กางเขน ลูกขอสรรเสริ ญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นขึ้น! เพราะลูก
รู้วา่ หากพระองค์ไม่ได้เป็ นขึ้นมานั้น ความเชื่อของลูกก็ไร้ประโยชน์
องค์พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้ นคืนอีกครั้งและ
เพราะสิ่ งนี้ ลูกจึงได้รู้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เพราะพระองค์
จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ด้วยพระบัญชาที่กึกก้อง ด้วยเสี ยงแห่งเทพบดี
และเสี ยงแตรของพระเจ้า
และผูท้ ี่ตายในพระองค์จะฟื้ นขึ้นก่อน
หลังจากนั้น ถ้าลูกยังมีชีวติ อยูบ่ นโลกนี้ ลูกจะถูกรับไปพร้อมกับบรรดา
พี่นอ้ งของลูกในพระคริ สต์
ในหมู่เมฆเพื่อจะพบกับพระองค์ในฟ้ า
สวรรค์ และจะอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป ฮาเลลูยา! พระองค์ทรงเป็ น
พระผูช้ ่วย! และกําลังจะเสด็จกลับมาในเร็ ว ๆ นี้ องค์พระเยซูเจ้า
อ่าน: ยอห์น 11:35 มัทธิว 16:16 1 ยอห์น 4:14 1 เปโตร 3:21-22
ฟิ ลิปปี 3:10 โคโลสี 2:12-15 1 โคริ นธ์ 15:12, 17 1 เธสะโลนิกา 4:14-17

ขอทรงสําแดงสิ่งทีถ่ ูกซ่ อนไว้
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สงบใจของคุณต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า และนึกถึงไม้ กางเขนและการเสี ยสละ
อย่ างน่ าทึ่งของพระเยซู ในนามของตัวคุณ

ขอบพระคุณองค์พระเยซูเจ้าสําหรับการแบกรับความบาป
ของลูกโดยพระกายของพระองค์บนไม้กางเขน ลูกจึงตายต่อความบาป
และอยูเ่ พื่อความชอบธรรม ขอบคุณสําหรับการจัดเตรี ยมในการเยียวยา
รักษาที่ลูกได้พบในเครื่ องบูชาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ ลูกทูลขอพระองค์
ทรงอภัยให้กบั ลูก ในบางครั้งที่ลูกไม่ได้ใส่ ใจต่อเสรี ภาพที่มีในพระองค์
และไม่ได้ดาํ เนินชีวติ อย่างชอบธรรม และยอมให้ตวั ลูกตกเป็ นทาสของ
พันธนาการแห่งความบาปอีกครั้ง พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาและรักษา
ลูก ที่ลูกได้กระทําความบาปต่อต้านกับพระองค์
ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์วา่ “การอยูด่ ว้ ย
ความชอบธรรม” นั้นเป็ นอย่างไร เพื่อลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม”
เพื่อพระองค์พระเยซู จะปรากฏชัดในตัวลูกมากยิง่ ขึ้น และที่ผลอันถาวร
ของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นในชีวติ ของลูก
ขอทรงนําลูกให้เข้าใกล้
พระองค์เสมอ ทั้งด้วยคําพูดและการกระทํา และขอทรงให้จิตใจของลูก
ใกล้ชิดพระองค์
ลูกทูลขอ พระเยซู ทรงเปิ ดจิตใจทุกห้องที่ปิดอยูข่ องลูก ที่ลูก
ยังไม่เคยรู้มาก่อน และให้สิ่งนั้นปรากฏออกมาสู่ แสงสว่างแห่งพระ
วิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดปัดกวาดฝุ่ นจากทุกห้องของจิตใจ
นั้น พระองค์เพียงผูเ้ ดียวที่เยียวยาจิตใจในส่ วนที่แตกหักและมีบาดแผล
ของลูกได้ ในที่ที่ตาใจลูกได้มืดบอดด้วยความบาปของตัวลูกเอง ขอ
ทรงรื้ อฟื้ นสายตาของลูก พระเจ้าขอทรงปลดปล่อยลูก จากที่ที่ศตั รู ได้
กดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกออกจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ ลูก
ทูลขอต่อพระองค์ พระผูเ้ ยียวยารักษาของลูก ขอทรงประทานเสรี ภาพ
อย่างแท้จริ งในชีวติ ของลูกในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ถูกครอบครองโดยความรัก
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ (หยุดและขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สําแดงถึงสิ่ งที่
ปิ ดซ่อนไว้ในจิตใจให้คุณทราบ) พระองค์ผเู้ ดียวที่นาํ การรักษามายังที่ที่
ปิ ดซ่อนไว้ในจิตใจของลูกได้ และลูกขอเชิญพระองค์ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงลูก ให้ลูกมีลกั ษณะเหมือนกับองค์พระคริ สต์
ขอทรงทําลายความเย่อหยิง่ ที่มีอยูภ่ ายในตัวของลูก และขอ
ทรงทําลายทุกสิ่ งที่ดึงลูกออกจากการร่ วมเดินทางไปกับพี่นอ้ งในพระ
คริ สต์ การสารภาพความบาปของลูกและการแสวงหาการเยียวยา ลูก
ขอสรรเสริ ญพระองค์ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ทรง
เยียวยารักษาลูก และลูกได้วางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษา
ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของลูก ลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้ดว้ ยความ
มัน่ ใจในองค์พระเยซูเจ้า
เพราะพระองค์ทรงกระทําสําเร็ จแล้วที่ไม้
กางเขน อาเมน
อ่าน : 1 เปโตร 2:24; กาลาเทีย 5:1; สดุดี 41:4; เศฟันยาห์ 2:3; 1 เปโตร 2:24; ยอห์น 15:16;
อิสยาห์ 29:13; สดุดี 147:3; โรม 8:29; ยากอบ 5:16; อพยพ 15:26

ขอทรงสอนลูกให้ รัก

วันที่ 28

พระบิดา พระองค์ทรงเป็ นแหล่งแห่งความรัก ขอทรงสอน
ลูก ในทางของพระองค์ พระบิดา ลูกรู้วา่ บ่อยครั้งที่ลูกไม่ได้รักเหมือน
ดัง่ ที่พระองค์ทรงเรี ยกลูกให้รัก ลูกรักตามความสะดวกของลูก เมื่อลูก
อยูใ่ นอารมณ์ที่ถูกต้อง หรื อแย่กว่านั้นคือ รักเพียงแค่คนที่รักลูก ขอทรง
โปรดอภัยให้กบั ลูก พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาลูก ขอทรงอภัยในการ
สนใจแต่ตวั เอง การมีความรักที่เห็นแก่ตวั ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความ
รักและพระเมตตาของพระองค์
พระองค์ทรงตรัสว่าความรักนั้นอดทนนานและกระทําคุณให้
ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั ไม่ฉุนเฉียว
ไม่จดจําความผิด และไม่ยนิ ดีเมื่อทําผิด พระบิดา ขอทรงประทานความ
รักเหล่านี้ให้กบั ลูกเพื่อคนทั้งหลายที่อยูร่ อบ ๆ ตัวลูก ขอให้ความรัก
ของลูกที่มีต่อคนในครอบครัว เพื่อนร่ วมงานและเพื่อนบ้าน พี่นอ้ งใน
พระคริ สต์ของลูก จะแบกรับทุกสิ่ งอย่างแท้จริ ง เชื่อในทุกสิ่ ง มี
ความหวังใจในทุกเรื่ อง และอดทนต่อทุกสิ่ ง ขอทรงป้ องกันความรัก
ของลูกจากการล้มลง ขอให้ลูกได้ฝึกที่จะรักอย่างมากกับพวกเขา เพื่อที่
ลูกจะมีชีวติ ที่สาํ แดงออกถึงความรักของพระเจ้าในโลกที่ยงั ไม่รู้จกั
พระองค์
ขอให้ความรักมากมายปรากฏชัดขึ้นในความสัมพันธ์ของลูก
กับพี่นอ้ งในพระคริ สต์ ขอทรงปกป้ องลูกจากทุกสิ่ งที่จะแยกลูกออก
จากพระกายของพระคริ สต์ และขอให้ชีวติ ของลูกหยัง่ รากลงและตั้งมัน่
อยูใ่ นความรัก พระบิดา พระคําของพระองค์ตรัสว่าเพราะลูกรักคนที่อยู่
ในชุมชนแห่งความเชื่อ โลกก็จะรู้ว่าลูกเป็ นสาวกของพระองค์ ขอทรง
โปรดประทานความรักเช่นนี้ให้กบั ลูก ดังที่พระองค์ได้ทรงรักลูกอย่าง
มากมาย ขอให้ลูกหันออกไปรักคนอื่น ๆ และหนุนใจพี่นอ้ งในพระ
คริ สต์ของลูกที่จะมีความรักที่ยงิ่ ใหญ่ข้ ึนและกระทําในสิ่ งดี ขอให้ลูก
ได้พบว่าลูกคู่ควรที่จะยกพระนามของพระคริ สต์ และไม่ยอมออกห่าง
จากหนี้ของความรักที่ลูกเป็ นหนี้พระคุณ เพื่อพระเยซูจะถูกยกขึ้น พระ
นามของพระองค์จะได้รับเกียรติและฤทธิ์อํานาจของการเปลี่ยนแปลง
ของความรักพระองค์ได้ปรากฏชัดขึ้นในชีวติ ของลูก
ลูกทูลขอสิ่ ง
เหล่านี้ในพระนามของพระองค์ อาเมน
อ่าน: 1 ยอห์น 4:16; มัทธิว 5:38-48; 1 โคริ นธ์ 13:4-8; 12:25-27;
ยอห์น 13:34-35; เอเฟซัส 3:17; 1 ยอห์น 3:1; ฮีบรู 10:24; โรม 13:8-10

ลูกรอคอยพระองค์ โอ พระผู้เป็ นเจ้ า

วันที่ 29

ลูกขอขอบคุณพระองค์ พระบิดา เพราะพระองค์ทรงมีความ
อดทนกับลูก ทรงกริ้ วช้าและเต็มด้วยความรัก ขอทรงโปรดอภัยให้กบั
ลูก ที่ลูกไม่ได้รักผูอ้ ื่นด้วยความอ่อนสุ ภาพ ความอดทน ที่พระองค์ได้
สําแดงให้ลูกเห็น (หยุดและอธิษฐานเพื่ออวยพรคนที่คุณว่ายากที่จะรัก)
ลูกขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูก โดยพระวิญญาณของ
พระองค์ ที่ลูกจะมีความอดทนต่อทุกคน
ขอทรงโปรดอภัยให้กบั ลูกในหลายครั้งที่ลูกวิง่ ออกไปก่อน
พระองค์อย่างไม่อดทนและทําด้วยกําลังของลูกเอง ขอทรงสอนลูกที่จะ
รอคอยพระองค์ และเดินในทางของพระคําของพระองค์เมื่อลูกยังรออยู่
ขอให้พระนามของพระองค์และชื่อเสี ยงของพระองค์จะเป็ นที่ปรารถนา
แห่งจิตใจของลูกในทุก ๆ สถานการณ์ที่ลูกได้เผชิญในการเดินทางของ
ลูกในทุกวัน ขอทรงเสริ มกําลังลูกที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดและให้
ลูกได้บากบัน่ เพื่อลูกจะเติบโตอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ไม่ขดั สนในสิ่ ง
ใด ลูกขอสารภาพที่ลูกไม่สามารถทําสิ่ งนี้ดว้ ยกําลังของลูกเองได้และลูก
ขอให้พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกในการร่ วมกับพระเกียรติ
ของพระองค์เพื่อลูกจะมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากมาย
พระบิดา ขอให้ลูกเป็ นคนหนึ่งที่รอคอยอย่างอดทนเมื่อลูกยัง
หวังถึงสิ่ งที่ลูกยังไม่เห็นในเหตุการณ์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ของลูก
เพราะลูกรู้ดีวา่ ทุกคนที่รอคอยพระองค์จะได้รับการอวยพร
ขอให้ลูกมีความอดทนและตั้งมัน่ ในความเชื่อของลูก เพราะลูกมัน่ ใจว่า
องค์พระเยซูจะเสด็จมาในเร็ ววัน ในขณะที่ลูกรอคอยให้พระสิ ริของ
พระองค์ปรากฏออกมา ขอให้ชีวติ ของลูกปรากฏลักษณะของการอดทน
ในความหวังและมีความอดกลั้นเป็ นพิเศษ เพราะลูกรู้วา่ วันนั้นใกล้เข้า
มาแล้ว เมื่อลูกและประชากรทั้งหมดของพระองค์จะป่ าวร้องว่า “นี่คือ
พระเจ้าที่แท้จริ งของเรา เราได้วางใจในพระองค์และพระองค์ทรงช่วย
เราไว้ นี่คือพระเจ้าของเรา เราได้วางใจในพระองค์ ให้เรามารื่ นเริ งและ
ชื่นชมยินดี” ขอให้ลูกเป็ นคนหนึ่งที่เอาอย่างคนเหล่านั้นที่ได้รับมรดก
ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ผา่ นทางความเชื่อและการอดทน และพระบิดา
ในวันนี้ ลูกขอเลือกที่จะรอคอยพระองค์ วางใจในพระองค์ หวังใจใน
พระองค์ การที่รู้วา่ ผูท้ ี่หวังใจในพระองค์น้ นั จะไม่ผดิ หวัง ขอทรงเสริ ม
กําลังลูกเพื่อที่ลูกจะยืนขึ้น ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน
อ่าน: 2 เปโตร 3:9; สดุดี 86:15; อิสยาห์ 26:8; โรม 12:12; ยากอบ 1:4; โคโลสี 1:11;
โรม 8:25; อิสยาห์ 30:18; ยากอบ 5:8; อิสยาห์ 25:9; ฮีบรู 6:12; สดุดี 22:5

พระองค์ เจ้ าข้ า ขอให้ ทรงยืนยันว่าลูกสัตย์ ซื่อ

วันที่ 30

พระเยซูเจ้า ลูกขออธิษฐานในพระนามของพระองค์
พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายสําหรับ
ความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ดาํ รงอยูช่ วั่ นิจนิรันดร์
ซึ่งแม้วา่ ในการ
เดินทางของลูกกับพระองค์ที่บ่อยครั้งลูกขาดทั้งความสัตย์ซื่อและความ
เชื่อ
แต่พระองค์ก็ยงั ทรงสัตย์ซื่อเพราะพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธ
พระองค์เองได้ ความสัตย์ซื่อของพระองค์น้ นั ช่างใหญ่ยงิ่ สักเพียงใด!
ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้กบั ลูก เพราะบ่อยครั้งที่ลูกละสายตาไป
จากความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ไม่มองพระพักตร์ของพระองค์และละ
ทิ้งความมัน่ ใจของลูกที่มีต่อพระองค์ไป
ขอทรงเสิ รมกําลังให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่
ลูกจะมีความบากบัน่ ทําตามพระประสงค์ของพระองค์และได้รับในสิ่ ง
ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ เพราะลูกรู้วา่ อีกไม่นานองค์พระเยซูก็จะเสด็จ
มา และพระองค์ได้เรี ยกให้ลูกอยูด่ ว้ ยความเชื่อ ลูกไม่ตอ้ งการที่จะเป็ น
คนที่วางมือลงบนคันไถและหันกลับไป
ขอทรงช่วยลูกที่จะติดตาม
พระองค์อย่างสัตย์ซื่ออย่างจริ งจังและเดินอยูใ่ นความสว่างแห่งการ
สถิตย์ของพระองค์ ขอให้จิตใจของลูกตั้งอยูบ่ นการเดินไปกับพระองค์
เพียงผูเ้ ดียว และเหมือนดัง่ โมเสส ขอให้ลูกสัตย์ซื่อในฐานะของผูร้ ับใช้
ในพระนิเวศน์ของพระองค์และทํางานอย่างสัตย์ซื่อเหมือนกับคนที่
สร้างพระวิหาร เพื่อให้ได้เห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์เกิดผลและ
พระเยซูถูกยกขึ้น เพราะพระองค์ทรงประทานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์
สารแห่งการคืนดีผา่ นทางองค์พระเยซูคริ สต์ให้กบั ลูก และพระองค์ทรง
ต้องการให้ลูกเป็ นคนที่จะถูกเรี ยกว่าสัตย์ซื่อ
พระบิดา พระองค์ทรงรู้จกั ความอ่อนแอและความเหนื่อยล้า
ของลูก และการทดลองของโลกนี้ที่ดึงใจของลูกและคอยกระตุน้ ให้ลูก
เดินออกนอกทาง ลูกขอพระองค์ทรงเสริ มกําลังลูก ขอทรงเทพระ
วิญญาณของพระองค์ลงบนตัวลูกในวันนี้เพื่อลูกจะติดตามพระองค์
อย่างสัตย์ซื่อ จริ งจัง และเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้นในสิ่ งที่ลูก
ยังคงหวังอยูแ่ ละมีความแน่ใจในสิ่ งที่ลูกยังมองไม่เห็น (หยุดและมอบ
ไว้กบั พระองค์อีกครั้ง สิ่ งเหล่านั้นซึ่งคุณกําลังรออยู)่ ลูกขอพระองค์ทรง
กระทําในทุกสิ่ งเหล่านี้ ที่ในวันแห่งพระสิ ริน้ นั ลูกจะได้เห็นพระพักตร์
ของพระองค์ และลูกจะได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า “เจ้าทําดีแล้ว เป็ นผูร้ ับใช้
ที่ดีและสัตย์ซื่อ” ลูกอธิษฐานในพระนามที่ยง่ิ ใหญ่ของพระเยซู อาเมน
อ่าน : สดุดี 117:2; 2 ทิโมธี 2:13; เพลงครํ่าครวญ 3:23; ฮีบรู 10:35-38; ลูกา 9:62; สดุดี 89:15;
สดุดี 84:5; ฮีบรู 3:5; 2 พงศาวดาร 34:12; 2 โคริ นธ์ 5:18; 1 โคริ นธ์ 4:2; ฮีบรู 11:1;
มัทธิว 25:21

ขอให้ แผ่นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ภายในลูก

วันที่ 31

พระบิดาในสวรรค์ พระนามของพระองค์น้ นั แสนยิง่ ใหญ่
พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าครั่นคร้ามและเกินกว่าที่จะค้นหาได้ นัน่
ก็คือพระองค์ผสู้ ร้างภูเขาและสายลม พระองค์ทรงเปลี่ยนให้รุ่ งอรุ ณ
เป็ นความมืดและทรงยํา่ อยูเ่ หนือที่สูงทั้งหลายในแผ่นดินโลก พระเจ้า
จอมโยธา คือพระนามของพระองค์ ไม่มีใครเหมือนกับพระองค์ และ
ลูกขอสรรเสริ ญพระนามอันน่าครั่นคร้ามของพระองค์
ขอให้พระ
ประสงค์ของพระองค์สาํ เร็ จในแผ่นดินโลกนี้ โอ พระองค์เจ้าข้า และใน
ชีวติ ของลูก ลูกขอยอมต่อพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์และ
ลูกทูลขอดัง่ ในสวรรค์ ที่ที่บรรดาวิสุทธิชนและเหล่าทูตสวรรค์นมัสการ
และเทิดทูนพระองค์และที่นนั่ มีความเป็ นเอกภาพที่สมบูรณ์ ขอให้ส่ิ ง
นั้นเกิดขึ้นที่นี่ดว้ ยเช่นกัน ขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มายังที่นี่
โอ พระองค์เจ้า
ลูกขอยอมรับว่าลูกปรารถนาพระองค์ยง่ิ กว่าสิ่ งอื่นใด พระ
บิดา ขอพระองค์ทรงเป็ นอาหารประจําวันของลูก ลูกต้องการเลี้ยง
ฉลองกับพระองค์จนกว่าความปรารถนาทั้งสิ้ นจะจางหายไป สิ่ งที่เป็ นที่
รักของลูกในโลกนี้ได้ถูกทําลายไปและจิตใจของลูกอยูก่ บั พระองค์เพียง
ผูเ้ ดียว
พระบิดาขอทรงทําให้ลูกอิ่มเอมด้วยความรักที่ยงิ่ ใหญ่ของ
พระองค์ และขอทรงอภัยลูกในความผิดบาปที่ต่อต้านพระองค์ ลูกขอ
สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ความคิด ถ้อยคําและการกระทําต่าง ๆ ของลูกนั้น
ไม่ได้มีลกั ษณะเหมือนพระคริ สต์และไม่ได้ถวายเกียรติต่อพระองค์ ลูก
ถอยกลับมา แทนที่จะนําพาคนอื่น ๆ มาด้วยความรักของพระเยซู ลูก
กลับเก็บเงียบแทนที่จะอวยพร หนุนใจและสั่งสอนผูอ้ ื่น แม้แต่การ
แบ่งปันถึงความดีงามของพระองค์และการประกาศถึงความยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์ ลูกก็ยงั นิ่งเงียบ โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาลูก
ขอทรงทําลายการใช้ชีวติ ที่เห็นแก่ตวั ของลูกและขอทรง
เปลี่ยนแปลงลูกด้วยฤทธิ์อํานาจขององค์พระวิญญาณที่ทรงทํางาน
ภายในลูก ขอให้ลูกเร็ วในการอภัยผูอ้ ื่น จดจําถึงหนี้ที่ยงิ่ ใหญ่อยูเ่ สมอที่
พระองค์ได้ทรงยกบาปลูก ในวันนี้ลูกขอยอมรับว่า ราชอาณาจักร ฤทธิ์
อํานาจและพระสิ ริเป็ นของพระองค์เพียงผูเ้ ดียวสื บไปเป็ นนิตย์
พระองค์เพียงผูเ้ ดียวที่อยูเ่ หนือ และเกินว่าทุกสิ่ งที่ลูกจะคิดหรื อนึกถึงได้
ลูกขอป่ าวประกาศกับฟ้ าสวรรค์ท้ งั สิ้ นว่า “พระราชกิจของพระองค์น้ นั
แสนยิง่ ใหญ่และอัศจรรย์ องค์พระเจ้าจอมโยธา ทางของพระองค์
ยุติธรรมและเป็ นทางที่แท้จริ ง กษัตริ ยข์ องทุกยุคสมัย ผูใ้ ดเล่าที่จะไม่
เกรงกลัวพระองค์ โอ พระเจ้า และจะไม่นาํ พระเกียรติมายังพระนาม
ของพระองค์หรื อ
เพราะพระองค์ทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์เพียงผูเ้ ดียว”
ฮาเลลูยา! คําสรรเสริ ญแด่พระองค์จะไม่มีวนั หมดสิ้ นไป! ลูกอธิษฐาน
ในพระนามของพระเยซู องค์พระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่องค์เดียว อาเมน
อ่าน: สดุดี 65:5-6; อาโมส 4:13; สดุดี 99:3; 1 ยอห์น 2:15-17; สดุดี 51:4; ลูกา 19:37-40;
มัทธิว 6:12-15; เอเฟซัส 3:20; วิวรณ์ 15:3-4

คําอธิษฐานเพิม่ เติมตามพระคัมภีร์
การสวมใส่ ยทุ ธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า
คําอธิษฐานเผือ่ พระกายของพระคริ สต์
คําอธิ ษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาล
คําอธิษฐานเพื่อชุมชน เมืองและชนชาติ
คําอธิ ษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
ของพระเยซู
คําอธิ ษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของ
พระเยซูครั้งแรก

การสวมใส่ ยุทธภัณฑ์ ท้งั ชุดของพระเจ้ า

การสวมใส่ ยุทธภัณฑ์ ท้งั ชุดของพระเจ้ า (ต่ อ)

พระบิดา วันนี้ลูกยอมรับว่าสนามรบทั้งหมดในชีวิตลูกนั้น
ไม่ใช่ของลูก แต่เป็ นของพระองค์ เพราะลูกรู้วา่ การต่อสู้ที่แท้จริ งของ
ลูกนั้นไม่ได้ต่อสู้กบั สิ่ งที่ลูกมองเห็น แต่ต่อสู้กบั สิ่ งที่มองไม่เห็นคือ
พลังอํานาจของโลกที่มืดมนนี้ พญามาร ที่เฝ้ ารอโอกาสเหมาะที่จะลัก
ฆ่าและทําลายงานของพระองค์ในชีวติ ของลูก และวางกับดักลูก (2
พงศาวดาร 20:15 | ยอห์น 10:10)
พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยให้กบั ลูกที่ลูกไม่ควบคุมตนเอง
และไม่มีการเตรี ยมพร้อม ลูกได้ยอมให้ตวั เองพึงพอใจกับเสี ยงต่าง ๆ ที่
ชักชวนและทําให้ไขว้เขวไปในโลกนี้ ลูกไม่ได้ต่อต้านกับศัตรู เวลา
ส่ วนใหญ่ลูกมักจะแกล้งทําเป็ นว่ามันไม่มีอยูจ่ ริ ง แต่พระคําของ
พระองค์เตือนลูกว่า จงยืนมัน่ คงในความเชื่อ ถ้าไม่อย่างนั้นลูกก็จะไม่
มัน่ คงเลย พระเจ้า ขอทรงสอนให้ลูกรู้จกั ที่จะตั้งมัน่ (1 เปโตร 5:8-9 |
อิสยาห์ 7:9)
ในวันนี้ เมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งสอนลูก ลูกเลือกที่จะสวมใส่
ยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุด เพื่อลูกจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามาได้ และลูกจะ
ต่อต้านในวันแห่งความชัว่ ร้ายที่มาเหนือลูกได้ เพื่อลูกจะเข้มแข็งใน
พระองค์และฤทธิ์อํานาจที่แข็งแกร่ งของพระองค์ ลูกเลือกที่จะ “สวม
ใส่ ” พระเยซู (เอเฟซัส 6:10-13)
ลูกจึงยืนมัน่ คงและเอาความจริ งคาดเอว พระเยซู พระองค์
ทรงเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ ลูกหันกลับจากคําสอน
เทียมเท็จและปรัชญาต่าง ๆ ของโลกนี้และลูกขอสวมใส่ พระเยซู ผูท้ ี่
เป็ นความจริ ง (เอเฟซัส 6:14 ยอห์น 14:6 โคโลสี 2:8)
ลูกเอาความชอบธรรมเป็ นเครื่ องทับทรวง พระเยซู ไม่มี
ความบาปใดๆ ในพระองค์ แต่พระองค์ยงั ทรงนําบาปของลูกมายัง
พระองค์เอง ลูกจึงกลายเป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้า! ในวันนี้ลูกได้
หันกลับจากความบาปผิดทั้งสิ้ นที่มดั ตัวลูกอยูแ่ ละดึงลูกกลับไป และลูก
ได้สวมใส่ พระเยซู ผูซ้ ่ ึงเป็ นความชอบธรรม (เอเฟซัส 6:14 | ฟิ ลิปปี
3:8-16 | ฮีบรู 12:1)
ในวันนี้ลูกขอเลือกที่จะสวมใส่ รองเท้าซึ่งมีความพรั่งพร้อม
จากข่าวประเสริ ฐแห่งสันติสุข พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็ นสันติสุข
ของลูก เพราะพระองค์ทรงทําลายอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างลูกกับ
พระเจ้าพระบิดา ขอทรงกระทําให้ลูกมีความพร้อมที่จะให้เหตุผล
สําหรับความหวังที่ลูกมี เพราะลูกปรารถนาที่จะแบ่งปันกับผูอ้ ื่นว่าพระ
เยซูเจ้าทรงเป็ นสันติสุขของลูก (เอเฟซัส 6:15 | เอเฟซัส 2:13-18)

ในวันนี้ลูกได้เอาความเชื่อเป็ นโล่ ลูกจึงสามารถดับลูกศร
เพลิงและการโจมตีของศัตรู ได้ท้ งั สิ้ น ชีวติ ที่ลูกมีอยูใ่ นกายที่ตอ้ งดับ
สลายไปนี้ ลูกอยูด่ ว้ ยความเชื่อในพระองค์ พระบุตรของพระเจ้า ผูท้ ี่ทรง
รักลูกและประทานพระองค์เองเพื่อลูก ขอให้ความเชื่อของลูกที่มีใน
พระองค์น้ นั เพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกได้ยินพระคําของพระองค์และปฏิบตั ิตาม
พระคํานั้น เพราะพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างความเชื่อของลูก
และเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ (เอเฟซัส 6:16 | กาลาเทีย 2:20 |
โรม 10:17 | ยากอบ 1:22-25)
ลูกเอาความรอดเป็ นหมวกเหล็กและประกาศว่าความรอดนี้
ไม่สามารถหาได้ในผูอ้ ื่น เพราะไม่มีนามใดใต้ฟ้าสวรรค์ซ่ ึงลูกจะได้รับ
ความรอดจากความบาปของลูก พระเยซู พระผูท้ รงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้าผูย้ งั ทรงพระชนม์อยู่ พระเยซู พระองค์ทรงเป็ นความรอดของลูก
(เอเฟซัส 6:17 | กิจการ 4:12 | มัทธิว 16:16)
ในวันนี้ลูกเลือกที่จะถือดาบของพระวิญญาณ ซึ่งเป็ นพระคํา
ของพระเจ้า และลูกขอประกาศว่าพระเยซู พระองค์ทรงเป็ นพระวาทะที่
ทรงบังเกิดเป็ นเนื้อหนัง และทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้จะสําเร็ จ
ผล! ฮาเลลูยา! (เอเฟซัส 6:17 |
ยอห์น 1:14 | อิสยาห์ 55:11)
พระบิดา ในวันนี้ลูกเลือกที่จะปกคลุมตัวของลูกด้วยพระ
คริ สต์ เพื่อที่จะเตรี ยมตัวและพร้อมต่อการอธิษฐาน เพือ่ จะอธิษฐานใน
องค์พระวิญญาณ ไม่วา่ ลูกจะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ๆ ลูกจะอธิษฐานและ
วิงวอนทุกรู ปแบบ ขอให้ลูกเป็ นผูท้ ี่มีความสัตย์ซื่อต่อการอธิษฐานอย่าง
มากมาย (เอเฟซัส 6:18 | โรม 12:12)
ในทุกสิ่ งนี้ ลูกขอมอบไว้ในพระเยซู และลูกได้ยดึ เอาความ
ตั้งมัน่ ของลูก ในวันนี้ ขอให้ฤทธิ์อํานาจของพระองค์ที่ทาํ งานอยู่
ภายในตัวลูกนั้นแข็งแกร่ ง ลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู ผูซ้ ่ ึง
ประทานพระองค์เองเพื่อลูก ลูกจึงมีชีวติ อยูอ่ ย่างแท้จริ ง อาเมนและ
อาเมน

คําอธิษฐานเผือ่ พระกายของพระคริสต์

อธิษฐานตามคําอธิษฐานนีใ้ นแบบของตัวเองเพือ่ ชุ มชนแห่ งความเชื่ อของคุณ

พระบิดาขอทรงจัดเตรี ยมจิตใจของประชากรของพระองค์ที่
จะนมัสการพระองค์เมื่อเราได้มาร่ วมกัน ลูกทูลขอพระองค์ทรงโปรด
เตรี ยมจิตใจของลูก ขอให้เราทุกคนเข้ามาต่อพระพักตร์ ของพระองค์
ด้วยบทเพลงแห่งการโมทนาขอบพระคุณและความชื่นชมยินดี ขอทรง
เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือเราเมื่อเราได้มาร่ วมกัน
พระบิดา ลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงเป็ นผูท้ รงสร้างบ้านของ
พระองค์ เพราะเราไม่ตอ้ งการที่จะเหนื่อยเปล่า ตามพระกรุ ณาของ
พระองค์ ขอทรงทําให้คริ สตจักรของพระองค์เติบโต ขอให้คนมากมาย
ถูกนํามายังพระเยซูและความรักของพระองค์จะกระจายออกไปในเมือง
นี้ผา่ นทางชีวติ ของเรา ขอให้ความงดงามของพระองค์ประทับอยูเ่ หนือ
เรา ขอทรงสถาปนางานของเรา (สดุดี 127:1 | สดุดี 51:18, 90:17)
พระบิดา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของทุกความหวัง ลูกทูล
ขอพระองค์ที่จะเติมเต็มพี่นอ้ งชายหญิงของลูกในพระคริ สต์ดว้ ยความ
ชื่นชมยินดีและความสันติสุข เพื่อจิตใจของพวกเขาจะเต็มเปี่ ยมด้วย
ความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในที่ที่อยูใ่ นความ
กดดันหรื อในความสิ้ นหวัง ความท้อใจหรื อความหมดหวัง ขอให้ส่ิ ง
นั้นถูกขับออกไปในพระนามของพระเยซูและขอให้ความกล้าหาญของ
พระวิญญาณจะถูกปลดปล่อยออกมาเหนือชีวติ ของพวกเขา (โรม
15:13)
ลูกทูลขอให้เวลาส่ วนตัวของเรากับการชุมนุมนมัสการนั้นจะ
ถูกเติมเต็มด้วยชีวติ ฝ่ ายวิญญาณที่สดใหม่ ขอให้เรานมัสการพระองค์
ด้วยจิตวิญญาณและความจริ งและถวายพระเกียรติต่อพระนามของ
พระองค์ (ยอห์น 4:23-24) ขอพระองค์ทรงเปิ ดเผยว่าเมื่อใดบ้างที่เราเข้า
ใกล้พระองค์ดว้ ยปากเท่านั้น (โดยสิ่ งที่เราได้พดู หรื อเพลงที่ได้ร้อง
ออกไป) แต่กลับเอาใจของเราออกห่างจากพระองค์ (อิสยาห์ 29:13 |
มัทธิว 15:8)
พระเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงประทานพระ
วิญญาณให้แก่ผทู้ ี่ร้องขอ พระบิดา ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงเติมเต็ม
ลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์อีกครั้ง ขอทรงเทพระวิญญาณของ
พระองค์ลงมาท่ามกลางพี่นอ้ งชายหญิงของลูกในพระคริ สต์ ขอทรง
ฟื้ นฟูและเปลี่ยนแปลงเรา ขอทรงกระทําให้เราเป็ นเหมือนดัง่ พระ
ลักษณะของพระเยซู (ลูกา 11:11-13 | สดุดี 85:6 | โรม 8:29)
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พระบิดา ลูกอธิษฐานเพื่อสิ่ งเหล่านี้ที่จะอยูท่ ่ามกลางชุมชน
แห่งความเชื่อของเรา ผูท้ ี่ยงั ใหม่ในการร่ วมทางไปกับพระองค์ พระ
บิดา ขอพระองค์ทรงเพิ่มความเชื่อให้กบั เขา ขอให้เขาถูกสร้างขึ้น ได้รับ
การแก้ไขและได้รับการหนุนจิตชูใจ ขอทรงเพิ่มเติมผูค้ นที่ได้รับความ
รอดมาในท่ามกลางเรา (ยอห์น 6:44 | กิจการ 2:47)
พระบิดาขอทรงเทของประทานแห่งพระวิญญาณของ
พระองค์และขอทรงเสริ มกําลังเรา ในฐานะที่เราเป็ นประชากรของ
พระองค์เพื่อรับใช้พระองค์ ขออย่าให้มีความขัดสนในส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ของพันธกิจต่างๆ แต่ขอให้เราใช้ของประทานนั้นเพื่อจะรับใช้ซ่ ึงกัน
และกันมากขึ้น
ขอให้ความกระตือรื อร้นของเราในการรับใช้พระองค์น้ นั ไม่
ลดน้อยลงไป ขอทรงเสริ มกําลังให้กบั ผูท้ ี่อยูท่ ่ามกลางเราซึ่งเป็ นผูอ้ ่อน
แรงในการทําสิ่ งดี ลูกทูลขอพระองค์ทรงโปรดหนุนจิตชูใจพวกเขา
(โรม 12:10-11 | กาลาเทีย 6:9)
พระบิดา พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ักษาของเราและลูกเข้ามาหา
พระองค์แทนพี่นอ้ งชายหญิงของลูกในพระคริ สต์ เขาที่ยงั เผชิญความ
ทุกข์ทรมานทางร่ างกาย ลูกทูลขอต่อพระองค์ ขอฤทธิ์อํานาจแห่งการ
เยียวยารักษาของพระองค์เทลงมาเหนือพวกเขา ขอทรงเสริ มกําลังและ
รื้ อฟื้ นพวกเขาใหม่และขอให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายออกไปใน
พระนามของพระเยซู ลูกทูลขอเป็ นพิเศษเพื่อ...(อธิษฐานเผือ่ ผูท้ ี่คุณรู้จกั
ชื่อของพวกเขา...)
พระบิดาลูกขอมอบพวกเขาไว้กบั พระองค์ เหล่ามิตรสหาย
ของพวกเราผูท้ ี่กาํ ลังดิ้นรนต่อสู้กบั ความสงสัยและความไม่เชื่อ และลูก
ทูลขอในพระนามพระเยซูที่ศตั รู น้ นั จะถูกทําให้ถอยไป ขอทรงเสริ ม
กําลังพวกเขาที่จะมองไปที่พระเยซู และลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรง
ประทานความเชื่อที่สดใหม่และทําเครื่ องหมายแห่งความดีงามของ
พระองค์ไว้เพื่อพวกเขาจะไม่หนั กลับไป (ฮีบรู 12:2 | มาระโก 9:24)
ขอพระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระเมตตาที่สดใหม่ใน
พระองค์ และความหิวกระหายในความบริ สุทธิ์ ที่เราจะเป็ นผูท้ ี่แสวงหา
แผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอย่างแท้จริ ง ลูกทูลขอ
พระองค์ทรงสําแดงให้เราได้รู้ถึงสิ่ งที่จะนําเราออกห่างจากการเข้าใกล้
พระองค์อย่างแท้จริ ง (สดุดี 119:2 | มัทธิว 6:33)
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ในการที่เราเป็ นชุมชนแห่งความเชื่อ ขอให้เราเป็ นผูท้ ี่จะอวย
พรด้วยปากของเรามากขึ้น เป็ นผูท้ ี่แสวงหาสันติสุขร่ วมกับผูอ้ ื่นมาก
ยิง่ ขึ้น ขอให้เรารักกันฉันพี่นอ้ งและมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมต่อ
กันและกัน (1 เปโตร 3:8-12)

พระองค์ ขอทรงประทานความฝัน “ที่ยงิ่ ใหญ่” เพื่อพันธกิจ
ต่างๆ ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะกระทําให้สาํ เร็ จผ่านทางเรา ขอทรง
โปรดอภัยในการขาดความเชื่อของเรา และขอทรงกระทําให้พวกเรา
กล้าหาญที่จะเป็ นผูย้ อมเสี่ ยงต่อภัยอันตรายเพื่อผลอันดีต่อแผ่นดินของ
พระองค์ (ฮีบรู 11:1,6)

พระบิดาลูกทูลขอที่พระวาทะของพระองค์จะดํารงอยูภ่ ายใน
เราอย่างบริ บูรณ์ เพื่อเราจะไหลล้นด้วยพระวาทะของพระองค์ พระบิดา
ลูกทูลขอพระองค์ที่พระวาทะของพระองค์จะเป็ นบรรทัดฐานเดียวใน
การดําเนินชีวติ ของเรา ขอทรงทําลายข้อแก้ตวั ต่างๆ ที่เรามีเพราะความ
บาปของเราและขอทรงให้เราเป็ นเหมือนกับพระเยซู (โคโลสี 3:16;
1:19-20)
พระบิดา พระองค์ตรัสว่าเครื่ องบูชาที่พระองค์กาํ ลังมองหา
อยูน่ ้ นั คือจิตวิญญาณที่แตกสลายและใจที่สาํ นึกผิด พระเจ้า ขอทรง
โปรดทําลายความเย่อหยิง่ ที่มีอยูใ่ นเราทั้งหลายและขอพระองค์ประทาน
ของขวัญแห่ งการกลับใจให้เรา (สดุดี 51:16-17)
ขอให้พระองค์ถูกยกย่องและเป็ นที่ถวายเกียรติในการพูดคุย
ของเรา ในสิ่ งที่เราเลือก และในที่ที่เราไป ในสิ่ งที่เรากินหรื อดื่ม หรื อใน
สิ่ งที่เราจะทํา ขอให้เราจะรู้อยูเ่ สมอว่าเราเป็ นของพระองค์ และขอให้เรา
ทําทุกสิ่ งเพื่อพระเกียรติของพระองค์ (1 โคริ นธ์ 10:31)
พระบิดา ลูกทูลขอที่เราจะเป็ นผูน้ มัสการที่พระองค์กาํ ลัง
แสวงหาอยู่ คนเหล่านั้นที่นมัสการพระองค์ดว้ ยจิตวิญญาณและความ
จริ ง ขอทรงเปิ ดตาใจของเราและเปิ ดเผยถึงสิ่ งที่ปิดซ่อนอยู่ เพราะ
พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ปรารถนาความจริ งในส่ วนที่ลึกที่สุดของ
เรา พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสําแดงให้เรา ให้ลูกเห็นถึงสิ่ งที่หยุดยั้งจิตใจ
ของลูกไว้ห่างจากพระองค์ (ยอห์น 4:23-24 เอเฟซัส 1:18 โยบ 28:11
สดุดี 51:6)
ลูกทูลขอเพื่อพี่นอ้ งของลูกและขอให้เรา “วิง่ แข่งขัน” ในทาง
ที่เราจะได้คน้ พบรางวัลที่ค่คู วร (1โคริ นธ์ 9:27) ขอให้การใช้ชีวติ ในแต่
ละวันของเรานั้นสําแดงถึงพระคริ สต์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพระ
ลักษณะของพระเยซูคริ สต์ได้ประทับอยูบ่ นตัวเรา
ลูกทูลขอในพระนามแห่งทรงฤทธิ์ของพระเยซูที่การเสพติด
ทุกอย่างจะแตกออกไปจากพวกเราเพราะเราเป็ นประชากรของพระองค์
พระบิดา ขอพระองค์ทรงเปิ ดเผยสิ่ งที่ปิดซ่อนอยู่ ขอทรงชําระเราและ
กระทําให้เราบริ สุทธิ์ (โยบ 28:11)

พระเยซูเจ้า ขอทรงช่วยเหลือเราที่จะอยูใ่ นพระองค์ เพราะเราจะนําผล
แห่งฝ่ ายวิญญาณที่จะยังคงอยูแ่ ละด้วยการทําแบบนั้นในฐานะที่เราเป็ น
ประชากรของพระองค์ เพื่อสําแดงให้เห็นว่าเราเป็ นสาวกที่แท้จริ งของ
พระองค์ (ยอห์น 15:5-8) ลูกทูลขอพระองค์ ที่จะทรงประทานอนุญาต
ให้เราได้เห็นการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง และจิตวิญญาณทั้งหลายจะรู้จกั
พระเยซู
พระบิดา ลูกขออธิษฐานเผือ่ เพื่อนๆ ที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน
เพื่อนร่ วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนแห่ ง
ความเชื่อของเรา
พระเยซูเจ้า ขอให้พวกเขามีความปรารถนาใน
พระองค์มากขึ้น ขอทรงกระทําให้เรามีความพร้อมที่จะให้เหตุผลใน
เรื่ องของความหวังใจที่เรามีในพระองค์ (1 เปโตร 3:15) (อธิษฐานเผือ่
คนที่คุณรู้จกั ในชีวติ ของคุณที่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซูโดยการเอ่ยชื่อของพวก
เขา)
พระบิดา ขอทรงปกป้ องเราจากการรักเงินทอง ขอให้เรามี
ความพึงพอใจมากขึ้นเพราะเรารู้วา่ พระองค์จะไม่ละทิง้ เราไป (ฮีบรู
13:5-6)
ลูกทูลขอพระองค์ทรงฟื้ นจิตใจของเราใหม่ ในฐานะที่เรา
เป็ นประชากรของพระองค์ ขอให้เราหันกลับจากการยึดหลักปรัชญา
และความบันเทิงต่างๆ ของโลกนี้และตระหนักอย่างจริ งจังว่า สิ่ งใดที่
จริ ง น่านับถือ ยุติธรรม บริ สุทธิ์ น่ารัก น่าฟัง ลํ้าเลิศและ ควรแก่การ
สรรเสริ ญ ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็ นมาตรฐานในสิ่ งที่เรายอมให้เข้ามาใน
ความคิดและจิตใจของเรา (ฟิ ลิปปี 4:8)
ขอให้เราทั้งหลายไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่อายุนอ้ ยที่สุดไปจนถึงผูส้ ู ง
วัยจะไม่เป็ นเพียงแค่ผฟู้ ังเท่านั้น แต่จะเป็ นผูก้ ระทําตามที่พระคําของ
พระองค์ได้บอกไว้ดว้ ย (ยากอบ 1:22) ขอให้เรามีความรวดเร็ วและมี
ความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์มากยิง่ ขึ้น
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พระบิดา ลูกทูลขอเพื่อพี่นอ้ งชายหญิงทั้งหลายของลูกที่ยงั
ดิ้นรนต่อสู้อยูก่ บั ความกดดัน ความวิตกกังวลและความหวาดกลัว ลูก
ทูลขอที่พวกเขาจะได้รับการเสริ มกําลังโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะ
นําความคิดทั้งหมดมาและกระทําให้เชื่อฟังองค์พระคริ สต์ (2 โคริ นธ์
10:5) ขอทรงทําลายป้ อมปราการทั้งสิ้ น ขอทรงปลดปล่อยนักโทษ
ทั้งหลายให้เป็ นไท
พระบิดา ขอให้โลกได้รู้วา่ เราเป็ นของพระองค์ดว้ ยการที่เรา
รักซึ่งกันและกัน ขอให้ความเป็ นเอกภาพของพระวิญญาณและสันติสุข
ของพระองค์จะเชื่อมความสัมพันธ์ของเรามากขึ้น
ขอทรงโปรด
ช่วยเหลือเรา ที่เราจะถ่อมใจลงและมีความอ่อนน้อมต่อกันและกันอย่าง
เต็มที่ และอดทนต่อกันด้วยความรัก (เอเฟซัส 4:2-3)
พระบิดา พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทาน
นํ้ามันแห่งความยินดีให้แก่ประชากรของพระองค์ในที่ที่มีความทุกข์
ยากที่เป็ นเหมือน “ขี้เถ้า” อยูใ่ นชีวติ ของเรา (อิสยาห์ 61:3) พวกเรา
หลายคนที่ยงั ต่อสู้อยูก่ บั ความทรงจําที่เจ็บปวดมากมายในอดีต การข่ม
เหงและการสู ญเสี ย พระบิดา ขอพระองค์ทรงเยียวยารักษาความรู้สึกที่
พังทลายของเรา ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงรื้ อฟื้ นความชื่นบานและ
ความชื่นชมยินดีให้กบั เรา
พระเยซูทรงตรัสว่านิเวศน์ของพระองค์คือ “นิเวศน์แห่งการ
อธิษฐานเพื่อทุกชนชาติ” และลูกทูลขอที่ชุมชนแห่งความเชื่อของเราจะ
ได้เรี ยนรู้ถึงการฝึ กการอธิษฐาน ขอให้เรามีความมุ่งมัน่ อย่างมาก ที่จะ
เป็ นคนที่ “ละความกังวลทั้งสิ้ น” ไว้ในพระองค์ เพื่อจะ “เฝ้ ามอง
กําแพง” เพื่อคริ สตจักรของพระองค์และเพื่อผูท้ ี่ “อธิษฐานอยูเ่ สมอไม่
ท้อแท้” จนกว่าเราจะเห็นชีวติ ของหลายคนเราถูกเปลี่ยนแปลง เกิดการ
ฟื้ นฟูและการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่จะมาถึง (มาระโก 11:17 1 เปโตร 5:7
อิสยาห์ 62:6-7 ลูกา 18:1-8)
พระบิดา ลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงประทานลมหายใจแห่ง
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณใหม่ในชุมชนแห่งความเชื่อของเรา ขอให้การมาเยีย่ ม
เยือนในการฟื้ นฟูของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงอยูเ่ หนือเรา
ทรง
เปลี่ยนแปลงและทรงฟื้ นฟูเรา (เอเสเคียล 37:5) ขอให้เราไม่ขดั ขืนต่อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์เลย

คําอธิษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาล

พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรศิษยาภิบาลด้วยความสงบสุ ข
ในทุกด้าน ขอพระองค์ทรงป้ องกันจิตใจและความคิดของเขา และขอ
ทรงปกคลุมเขาไว้ในสันติสุขของพระองค์ ขอทรงเปิ ดหนทางในวันนี้
เพื่อที่เขาจะกระทําตามแผนการณ์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อชุมชนแห่ ง
ความเชื่อของพวกเราโดยไม่มีการแทรกแซงจากศัตรู ได้สาํ เร็ จ ลูกขอตั้ง
มัน่ ในการอธิษฐานเผือ่ เขาและลูกทูลขอในพระนามพระเยซูที่การบีบ
บังคับและความมืดมิดที่มุ่งต่อต้านเขาจะถูกผลักออกไป และโดยความ
เชื่อ ลูกจะยึดการเก็บเกี่ยวที่พระวิญญาณของพระองค์กาํ ลังนํามาเพื่อ
แผ่นดินสวรรค์ผา่ นทางชุมชนแห่งความเชื่อของเราไว้ ขอบพระคุณพระ
เจ้า เพราะในเวลาที่ศตั รู เข้ามาเหมือนดัง่ นํ้าเชี่ยว พระวิญญาณของ
พระองค์จะยกระดับเขาขึ้นและตั้งเขาไว้ในการต่อสู้ ลูกขอบพระคุณ
สําหรับชัยชนะทั้งสิ้ นของศิษยาภิบาลและคริ สตจักรของลูก และลูกทูล
ขอองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์จะจัดเตรี ยมทุกอย่างตามความต้องการของ
เขา ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฤทธิ์ในการช่วยกูแ้ ละทรงพิชิตได้และ
ทรงกระทําให้ความพยายามทั้งหมดของศัตรู จะสู ญเสี ยในการพยายาม
ทดลองเขาเพื่อให้เขาจะหมดกําลังใจไม่ได้ ฮาเลลูยา! ขอทรงโปรด
ประทานความอดกลั้นและความกล้าหาญให้กบั ศิษยาภิบาลของเราและ
ขอการทรงนําที่ชดั เจนโดยพระวิญญาณของพระองค์ในการตัดสิ นใจ
ทุกอย่างของเขา ขอให้การเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อยูเ่ หนือเขา ขอ
ทรงรื้ อฟื้ นใจของเขาด้วยพระคําของพระองค์ พระบิดา ขอให้ความรัก
ของเขาที่มีต่อพระองค์เพิ่มพูนขึ้นและความเมตตากับความรักของเขาที่
มีต่อผูค้ นที่เป็ นลูกแกะของเขานั้นงอกงามและเจริ ญเติบโตขึ้น ขอทรง
เสริ มกําลังเขาด้วยความชื่นชมยินดีของพระองค์ในวันนี้และขอให้เขา
ได้รับการหนุนจิตชูใจโดยพระวิญญาณและระลึกถึงบุตรชายและหญิง
แบบฝ่ ายวิญญาณของเขา ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงประทานสติปัญญา
จากสวรรค์ให้กบั เขา สติปัญญาที่บริ สุทธิ์ รักในสันติสุข คํานึงถึงผูอ้ ื่น
อ่อนน้อมถ่อมตน เปี่ ยมไปด้วยความเมตตาและผลที่ดี มีความยุติธรรม
และมีความจริ งใจ ขอทรงปกป้ องเขาจากมารร้ายและสิ่ งที่ถูกล่อลวง
โดยความหวาดกลัวของมนุษย์ พระบิดา ขอทรงเทพระพรของพระองค์
ลงมาเหนือเขาและขอให้องค์พระเยซูปรากฏขึ้นในชีวติ ของเขามาก
ยิง่ ขึ้น และงานของเขาจะถูกสถาปนาไว้อย่างมัน่ คง ลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้
ในพระนามของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร และลูก
ขอขอบพระคุณพระองค์ องค์พระเยซูเจ้าสําหรับศิษยาภิบาลของลูก
อาเมน

คําอธิษฐานเพือ่ ชุมชน เมืองและชนชาติ

คําอธิษฐานเพือ่ ชุมชน เมืองและชนชาติ ต่ อ

พระบิดา ลูกขอประกาศถึงพระคําของพระองค์เหนือเมือง
(_____) เพราะโลกนี้เป็ นของพระองค์ และทุกสิ่ งที่อยูใ่ นโลกนี้และทุก
คนที่อาศัยอยูใ่ นนี้เป็ นของพระองค์ (สดุดี 24:1) (ชนชาติ) เป็ นของ
พระองค์ พระบิดา (เมือง) เป็ นของพระองค์พระบิดา และคนทุกคนเป็ น
ทรัพย์สมบัติของพระองค์
ในวันนี้ลูกขออธิษฐานให้พระนามของ
พระองค์ถูกยกขึ้นในชนชาติน้ ี
ขอทรงเทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของ
พระองค์ลงมาและขอทรงเปิ ดเผยพระองค์เองต่อจิตใจของประชาชนใน
ประเทศนี้ผา่ นทางความฝันและนิมิต
และผ่านทางคริ สตจักรของ
พระองค์ ขอทรงโปรดใช้เรา ใช้ลูก ให้เราเป็ นท่อแห่งความรักและพระ
เมตตาของพระองค์ ขอให้ความรักของพระเยซูปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน
ในถ้อยคําทุกคําของลูก ในการควบคุมอารมณ์และการกระทําของลูก
ลูกทูลขอพพระองค์ ขอทรงเติมเต็มพระวิญญาณของพระองค์ให้กบั ลูก
อีก และขอทรงประทานสิ ทธิอาํ นาจให้กบั ลูกเพื่อจะเป็ นเกลือและแสง
สว่างในท่ามกลางที่มืดมิดนี้ องค์พระเยซูเจ้า ขอให้พระองค์ถูกยกขึ้นใน
แผ่นดินนี้ ขอให้พระองค์ได้รับการสรรเสริ ญในชนชาติน้ ี
เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงดํารงอยู่ ไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดเหนือพระองค์ และลูกทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามแห่งฤทธิ์
ของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน

พระบิดาลูกขอสรรเสริ ญและขอบพระคุณสําหรับการที่ทรง
ให้ลูกอยูท่ ี่นี่ ในชุมชนนี้ ในถนนสายนี้ ในห้องที่อาศัย/ บ้าน หลังนี้ ลูก
ขอยอมรับว่าแผนการและพระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีเพื่อลูก
นั้นสมบูรณ์แบบ และเพราะพระองค์ทรงตั้งลูกไว้ในที่นี่เพื่อลูกจะมี
ส่ วนร่ วมในแผนการของพระองค์ที่มีในชุมชนนี้ ขอทรงเปิ ดตาใจของ
ลูกที่จะเห็นพระองค์ที่ทรงทํางานอยูแ่ ละขอทรงช่วยลูกที่จะเข้าไปอย่าง
กระตือรื อร้น ขอให้พระเยซูปรากฏขึ้นในชีวติ ของลูก แสงอันเจิดจ้าของ
การทรงสถิตย์ของพระองค์ ด้วยวิธีการที่ลูกทักทายและต้อนรับผูอ้ ื่น
และเอื้อมไปถึงคนเหล่านั้นที่อยูร่ อบๆ ตัวลูก พระบิดา ขอให้การทรง
สถิตย์และฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเทลงมาเหนือที่อาศัย
ของลูก เพื่อนําคนเหล่านั้นที่อยูร่ อบตัวลูกให้เข้ามาหาพระองค์ ขอทรง
เปิ ดตาใจของคนเหล่านั้นที่ลูกได้พบและขอทรงกระทําให้พวกเขามี
ความหิ วกระหายที่อยากจะรู้จกั พระองค์
ลูกทูลขอที่พระพรของ
พระองค์จะอยูใ่ นถนนสาย ที่ลูกอาศัยอยู่ (บอกชื่อถนน) และอยูเ่ หนือ
ทุกที่ที่ลูกไปซื้อสิ นค้าและอาหาร ขอทรงเปิ ดตาที่มืดบอดอยูน่ ้ ี ขอทรง
ปลดปล่อยผูท้ ี่ถูกคุมขังอยูใ่ ห้เป็ นไท ขอให้พระเยซูถูกเปิ ดเผยออกต่อ
ทุกดวงใจของคนเหล่านี้ที่อยูร่ อบตัวลูก และลูกขอเอ่ยชื่อของพวกเขาที่
ลูกรู้จกั ...
ขอทรงช่วยลูกที่ลูกจะนําความรักและพระเมตตาของ
พระองค์ไปยังทุกคนที่ลูกได้พบ ลูกขอพระองค์ ขอทรงใช้ลูกเพราะชีวติ
ของลูกได้ถูกถักทอเข้าด้วยกันกับผืนผ้าแห่งแผนการที่สมบูรณ์ของ
พระองค์ที่มีต่อชุมชนและเมืองนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

โอ พระเจ้า พระองค์ผทู้ รงยึดทุกสิ่ งไว้ดว้ ยกัน และชนชาติท้ งั หลายอยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ผทู้ รงตั้งลูกไว้ที่นี่ดว้ ยราชอํานาจของ
พระองค์ใน (เมือง) ในเวลานี้และในประวัติศาสตร์ เป็ นพระองค์ผทู้ ี่วาง
แผนการและวิธีการนั้นให้สมบูรณ์แบบ ลูกขอยอมต่อพระองค์ พระองค์
ประสงค์วา่ ไม่มีผใู้ ดที่จะพินาศได้
แต่ทุกคนนั้นจะกลับมาสํานึกผิด
เพราะนี่ตามพระประสงค์ของพระองค์ ลูกทูลขอที่สิ่งนี้จะอยูท่ ่วมกลาง
เรา ขอให้เรา คริ สตจักร เติบโตผ่านทางผูเ้ ชื่อใหม่ ขอให้เรื่ องความรอด
ในพระเยซูถูกสําแดงออกมาเพื่อผูห้ ลงหายที่อยูท่ ่ามกลางเราด้วยฤทธิ์
อํานาจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์และความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า ไม่เพียงแค่
ผ่านทางถ้อยคําเท่านั้น แต่ขอให้ผา่ นทางการดําเนินชีวติ ของเราด้วย ขอ
ทรงสอนพวกเรา สอนลูก ที่จะใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อกระจายกลิ่นหอม
ของพระคริ สต์ในทุกๆ ที่เราอยูต่ ลอดเวลา ขอทรงประทานอนุญาต
ให้กบั เราที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวในเวลาสุ ดท้ายนี้ ที่พระเยซู
ลูกแกะของพระเจ้าจะได้รับรางวัลในการทนทุกข์ทรมานของพระองค์
ลูกทูลขอสิ่ งนี้ในพระนามที่ทรงฤทธิ์ อาเมน

อ่าน: ซโคโลสี 1:17 อิสยาห์ 46:11 ยากอบ 4:7 2 เปโตร 3:9 กิจการ 2:47
1 เธสะโลนิกา 1:5 โคโลสี 4:5 2 โคริ นธ์ 2:15

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู
ไม้ กางเขน

พระบิดา
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับหนทางที่
พระองค์ทรงมีเพื่อให้ลูกมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ผา่ นทางการ
เสี ยสละขององค์พระเยซู ขอบคุณสําหรับการพิสูจน์ความรักที่ยง่ิ ใหญ่
ของพระองค์ที่มีต่อลูกโดยการส่ งองค์พระคริ สต์มาสิ้ นพระชนม์เพื่อลูก
อย่างทันเวลา ในขณะที่ลกู ไร้กาํ ลังและยังอยูใ่ นความบาปของลูก และ
ในตอนนี้ โดยความเชื่อที่ลูกมีในพระองค์ ลูกก็นบั เป็ นผูช้ อบธรรม ลูก
จึงมีสันติสุขในพระองค์ ฮาเลลูยา! ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า เพราะลูก
ระลึกถึงตอนที่ลูกได้แยกออกจากพระองค์ ไม่มีความหวัง ไม่มีพระเจ้า
แต่ในตอนนี้ เพราะเครื่ องบูชาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ ลูกจึงได้ถูกนํามา
ใกล้พระเจ้าผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นสันติสุข
ของลูก
เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ทาํ ลายอุปสรรคกําแพงที่อยู่
ระหว่างลูกกับพระบิดา
พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กบั ลูกในเวลาที่ลูกใช้ชีวติ
เสมือนว่าการเสี ยสละของพระองค์น้ นั ไม่เพียงพอ และลูกยังพยายามที่
จะพิสูจน์และชําระตัวเองให้บริ สุทธิ์โดยการทําสิ่ งดี
ขอองค์พระ
วิญญาณที่จะเตือนให้ลูกรู้วา่ พระองค์ทรงกระทําให้ทุกสิ่ งกลับคืนดีให้
พระองค์แล้ว และได้ทรงกระทําให้เกิดสันติสุขร่ วมกับพระองค์เพื่อตัว
ลูกผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ที่หลัง่ ออกมาบนไม้กางเขน
ลูก
ขอขอบพระคุณสําหรับสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานให้กบั ลูก สันติ
สุ ขนั้นไม่เหมือนที่โลกจะให้ แต่เป็ นสันติสุขแท้ที่มีต่อพระเจ้าพระบิดา
ขอทรงประทานฤทธิ์เดชและเสริ มกําลังให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ของพระองค์เพื่อลูกจะไม่ปล่อยให้จิตใจของลูกมีปัญหาหรื อ
หวาดกลัว ขอทรงให้ลูกได้ถูกครอบครองโดยความจริ ง เพราะลูกได้ถูก
นําเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วจากการเสี ยสละของพระองค์
การลงโทษ
สําหรับความบาปของลูกได้ครบสําเร็ จแล้ว และลูกมีสันติสุขกับองค์
พระเจ้า
พระองค์เจ้าข้า ขอให้ความจริ งทั้งหลายนี้เข้ามาครอบครอง
อยูใ่ นจิตใจของลูกอีกครั้ง ขอให้การดําเนินชีวติ ของลูกถูกเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของลูกจะสดใหม่ข้ ึน
การสรรเสริ ญและการ
นมัสการของลูกจะไม่จบสิ้ นไป ขอทรงขจัดความหวาดกลัวและความ
ลังเลใจในการดําเนินชีวติ ของลูกและขอทรงให้ลูกมีความมัน่ ใจมากขึ้น
ในการเข้าไปสู่ “การดําเนินชีวติ ตามความรอดของพระเยซู” ร่ วมกับคน
อื่นๆ และเข้าใกล้องค์พระบิดาของลูกในสวรรค์เพราะพระองค์ทรงไป
ถึงก่อนลูกแล้ว ลูกสรรเสริ ญพระองค์ องค์พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์
ทรงเป็ นลูกแกะของพระเจ้า ผูท้ รงนําเอาความบาปผิดของโลกนี้ออกไป
ผูท้ รงเอาความบาปของลูกออกไป ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ลูก
สรรเสริ ญต่อพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์ และในวันนี้ ลูกขอเลือก
ที่จะเดินและยกธงแห่งการให้อภัยและการยอมรับของพระองค์
อ่าน: โรม 5:6,8 โรม 5:1 เอเฟซัส 2:12-14 โคโลสี 1:20 ยอห์น 14:27
ฮีบรู 4:14-15 ยอห์น 1:2

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

ขอบพระคุณพระเยซู สําหรับการแบกรับความบาปของลูก
บนพระกายของพระองค์ที่ไม้กางเขน ลูกจึงไม่ตายต่อความผิดบาปแต่มี
ชีวติ อยูเ่ พื่อความชอบธรรม ขอบพระคุณสําหรับการจัดเตรี ยมในเรื่ อง
การรักษาที่พบได้ในรอยแผลเฆี่ยนของพระองค์
ลูกทูลขอพระองค์ทรงอภัยให้กบั ลูก ในบางครั้งที่ลูกไม่ได้ใส่
ใจต่อเสรี ภาพที่มีในพระองค์ และไม่ได้ดาํ เนินชีวิตอย่างชอบธรรม และ
ยอมให้ตวั ลูกตกเป็ นทาสของพันธนาการแห่งความบาปอีกครั้ง พระเจ้า
ขอทรงโปรดเมตตาและรักษาลูก ที่ลูกได้กระทําความบาปต่อต้านกับ
พระองค์ ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์วา่ “การอยูด่ ว้ ย
ความชอบธรรม” นั้นเป็ นอย่างไร เพื่อลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม”
เพื่อพระองค์ พระเยซู จะปรากฎชัดในตัวลูกมากยิง่ ขึ้น และที่ผลอัน
ถาวรของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นในชีวติ ของลูก
ขอทรงนําลูกให้เข้าใกล้พระองค์เสมอ ทั้งด้วยคําพูดและการ
กระทํา และขอทรงให้จิตใจของลูกใกล้ชิดพระองค์ ลูกทูลขอ องค์พระ
เยซู ทรงเปิ ดจิตใจทุกห้องที่ปิดอยูข่ องลูก ที่ลูกยังไม่เคยรู้มาก่อน และ
ให้สิ่งนั้นปรากฏออกมาสู่ แสงสว่างแห่งพระวิญญาณของพระองค์
พระองค์เท่านั้นที่สามารถเยียวยารักษาส่ วนที่แตกหักและเป็ นแผลใน
จิตใจของลูกได้ ในที่ที่ลูกมืดบอดต่อความบาปของลูก ขอทรงรื้ อฟื้ น
สายตาของลูก ในที่ที่ศตั รู กาํ ลังกดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกกลับจากการมี
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นกับพระองค์ พระเจ้าขอทรงปลดปล่อย
ลูก ลูกทูลขอพระองค์ องค์ผเู้ ยียวยารักษาของลูก จะทรงโปรดประทาน
เสรี ภาพที่สมบูรณ์ในที่ต่างๆ ในชีวติ ของลูกที่ยงั ไม่เคยถูกครอบครอง
ด้วยความรักที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ให้กบั ลูก พระองค์ผเู้ ดียวที่นาํ การ
รักษามายังที่ที่ปิดซ่อนไว้ในจิตใจของลูกได้ และลูกขอเชิญพระองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงลูก ให้ลูกมีลกั ษณะเหมือนกับ
องค์พระคริ สต์ ขอพระองค์ทรงทําลายความเย่อหยิง่ ที่มีอยูภ่ ายในลูก
และทุกสิ่ งที่ดึงลูกกลับจากการแบ่งปันการร่ วมเดินทางไปกับพี่นอ้ งชาย
หญิงของลูกในพระคริ สต์ การสารภาพถึงความบาปผิดทั้งหลายของลูก
และการแสวงหาการเยียวยารักษา
พระองค์เจ้าข้า ลูกขอสรรเสริ ญพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
เป็ นผูเ้ ดียวที่ทรงเยียวยารักษาลูก และลูกวางใจในพระองค์สาํ หรับการ
เยียวยารักษาร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณของลูก พระเยซูเจ้า ลูกทูลขอ
สิ่ งเหล่านี้ดว้ ยความมัน่ ใจ เพราะราชกิจของพระองค์ทรงกระทําสําเร็ จ
แล้วที่ไม้กางเขน
อ่าน: 1 เปโตร 2:24 กาลาเทีย 5:1 สดุดี 41:4 ยอห์น 15:16 ยอห์น 6:33
อิสยาห์ 29:13 สดุดี 147:3 อิสยาห์ 61:1 ลูกา 4:18 โรม 8:29 ยากอบ 5:16 อพยพ 15:26

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนํา
ลูกในการเคลื่อนไปด้วยชัยชนะในพระคริ สต์ แต่ลูกขอสารภาพ โอ
พระเจ้า เพราะบ่อยครั้งที่ลูกไม่ได้ติดตามในเส้นทางนี้ แทนที่ลูกจะเดิน
อยูภ่ ายในความสว่างแห่งชัยชนะที่เป็ นของลูก แต่ลูกกลับขดตัวอยูใ่ น
เงามืด
ลูกขอพระองค์ทรงช่วยลูกไม่ให้สูญเสี ยจิตใจไป ถึงแม้วา่ ลูก
จะค่อยๆ อ่อนกําลังลงและความมืดช่างดูเหมือนยิง่ ใหญ่นกั ขอทรงรื้ อ
ฟื้ นภายในลูกในแต่ละวัน โดยการทรงสถิตย์และฤทธิ์อํานาจของพระ
วิญญาณที่ดาํ รงอยูภ่ ายในลูก
ขอทรงยํ้าเตือนลูกอย่างสมํ่าเสมอว่าความสว่างและปัญหา
ต่างๆที่มีชวั่ ขณะหนึ่งที่ลูกได้พบนั้นกําลังกระทําให้ลูกไปถึงเกียรตินิ
รันดร์ที่อยูเ่ หนือการทดลองที่ลูกได้พบ เพราะพระองค์ พระเยซูเจ้า ผู้
ทรงดํารงอยูใ่ นตัวลูก ยิง่ ใหญ่กว่ามารร้าย
ในวันนี้ ขณะนี้ ขอให้ลูกได้เดินอยู่ในชัยชนะแห่งไม้กางเขน
และขอให้ลกั ษณะเฉพาะตัวของลูกสามารถพบได้ในพระองค์ผเู้ ดียว
ขอให้ลูกเป็ นคนที่ถูกสอนได้ในถิ่นทุรกันดารในชีวติ ของลูก และขอให้
นํ้าพุแห่งชีวติ ไหลออกมายังที่แห้งแล้งทุกแห่งหนที่ลูกเดินไปกับ
พระองค์ ลูกขอขอบพระคุณ เพราะโดยองค์พระเยซู ผูไ้ ด้ทรงรักลูก และ
ประทานพระองค์เองเพื่อตัวลูก ลูกจึงมีชยั ชนะมากยิง่ ขึ้น ขอทรงช่วย
ให้ลูกได้จดจําว่าสงครามที่ลูกได้พบในชีวติ นั้นไม่ใช่ของลูก แต่เป็ น
ของพระองค์ เพราะผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระองค์ก็มีเพียงแค่แขนกับเนื้อหนัง
ตามกําลังของเขา แต่พระองค์ พระเจ้า ทรงอยูก่ บั ลูกเพื่อจะช่วยเหลือลูก
และต่อสู้แทนลูก
ดังนั้นลูกจึงร้องขอที่พระองค์จะทรงทําให้ลูก
แข็งแกร่ ง ขอทรงช่วยลูก ที่ลูกจะกล้าหาญ ขอทรงป้ องกันลูกจากความ
หวาดกลัวและการท้อใจ แต่ขอพระองค์ทรงยํ้าเตือนลูกว่าพระองค์ทรง
อยูก่ บั ลูก ไม่วา่ ลูกจะไปในที่แห่งใด ในทุกๆ การตัดสิ นใจที่อยูเ่ บื้อง
หน้าลูก และในทุกการทดลองที่ลูกได้พบ ขอบคุณพระบิดาที่ลูกได้มี
ส่ วนร่ วมในชัยชนะของพระคริ สต์ เพราะพระองค์ทรงประทานความ
สมบูรณ์ของพระคริ สต์ให้กบั ลูก เพราะลูกอยูใ่ นพระองค์
พระบิดา ขอทรงเสริ มกําลังลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะอยู่
เหนือการคุม้ กันของลูก ที่ลูกจะมัน่ คงในความเชื่อของลูก ที่ลูกจะเป็ น
คนที่กล้าหาญและมีกาํ ลัง และทําทุกสิ่ งด้วยความรัก เพื่อลูกจะไม่แบก
รับภาระโดยแอกแห่งความเป็ นทาสใดๆ อีก แต่จะเดินอยูใ่ นชัยชนะ ลูก
ทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู พระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รงชัยของลูก
อาเมน
อ่าน: 1 โคริ นธ์ 2:14 2 โคริ นธ์ 4:16-17 โรม 8:37 2 พงศาวดาร 20:1 2 พงศาวดาร 32:8
โยชูวา 1:9 โคโลสี 2:9-10 1 โคริ นธ์ 16:13-14 กาลาเทีย 5:1

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ และขอสรรเสริ ญพระ
นามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์ เพราะในเวลาที่เหมาะเจาะ เมื่อลูกยังคงไร้
ซึ่งกําลังในความบาปของลูก
พระองค์ทรงส่ งพระเยซูลงมาเพื่อ
สิ้ นพระชนม์เพื่อลูก ขอบคุณพระเยซูสาํ หรับการไถ่นิรันดร์เพื่อลูกผ่าน
ทางพระโลหิตของพระองค์ที่หลัง่ ลงบนไม้กางเขน เพราะพระองค์ทรง
มอบชีวติ ของพระองค์เพื่อเป็ นการเสี ยสละต่อความบาปอย่างเต็ม
พระทัย หนทางอันเป็ นนิรันดร์ของลูกก็มนั่ คง การเสี ยสละเพียงครั้ง
เดียวของพระองค์เพื่อคนบาปทุกคนได้กระทําให้ลูกบริ สุทธิ์ต่อองค์พระ
บิดา เป็ นไปได้อย่างไร ลูกไม่สามารถจะเข้าใจได้ เพราะความบาปของ
ลูกนั้นใหญ่หลวงนัก แต่ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากมายที่ลูกยืนอยูบ่ น
ความจริ งแห่งพระคําของพระองค์ได้ ขอบคุณองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์
ทรงชําระลูกให้สะอาดและได้ทรงเปิ ดทางแห่งชีวติ ของลูกใหม่ผา่ นการ
เสี ยสละของพระองค์เพื่อที่ลูกจะสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้
ขอทรงโปรดอภัยให้กบั ลูก โอ ทรงโปรดยกโทษ ที่ลูกมองว่าการ
เสี ยสละอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์น้ นั เป็ นเรื่ องธรรมดาและน่าเบือ และได้
ยอมให้ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวเกิดขึ้นในการดําเนินชีวติ ของลูก... ลูกทูล
ขอพระองค์ ขอทรงฟื้ นฟูจิตใจของลูกอีกครั้ง
ขอทรงโปรดอภัยในการที่ลูกเรี ยกพระองค์วา่ “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” แล้ว
กลับหันออกไปยังวิถีทางของลูกเองและรวมถึงการกลับไปยังความบาป
ของลูกด้วย...ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงโปรดประทานจิตวิญญาณที่
มัน่ คงให้กบั ลูก
ขอทรงโปรดอภัยในเวลาที่ลกู เรี ยกพระองค์วา่ “พระผูช้ ่วย” แต่กลับ
แสวงหาหนทางที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ในการจัดการและควบคุม
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ของลูก พระเจ้า พระองค์คือพระเจ้าองค์เดียว
เท่านั้น และลูกขอยอมจํานนต่อพระประสงค์ของพระองค์
ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาลูก โอ พระเยซู ขอทรงโปรดเมตตาลูก
ขอให้พระราชกิจของพระองค์ที่ทรงทําสําเร็ จแล้วบนไม้กางเขน ความ
รักยิง่ ใหญ่ที่ทรงสําแดง เสรี ภาพที่ทรงจัดเตรี ยม ปรากฏขึ้นตรงหน้าลูก
และถูกสลักไว้อยูเ่ หนือการใช้ชีวติ ประจําวันของลูก ขอพระองค์ทรง
ครอบครองจิตใจของลูกอีกครั้งด้วยความยิง่ ใหญ่และสง่าราศีแห่งไม้
กางเขน จนกว่าขี้แร่ ท้ งั สิ้ นในชีวติ ของลูก จะถูกทําลายลงโดยพระองค์
และจิตใจของลูกจะตั้งมัน่ อยูใ่ นการติดตามพระองค์อย่างสุ ดซึ้ง ขอทรง
โปรดสอนลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์วา่ อะไรคือการแบกกางเขน
และการติดตามพระองค์ไป เพื่อจะปฏิเสธตัวตนของลูกและช่วยกูช้ ีวติ
ของลูกโดยการยอมสู ญเสี ยสิ่ งเหล่านั้นไปเพื่อพระองค์ เพื่อพระองค์
พระเยซู ผูท้ รงเป็ นลูกแกะของพระเจ้า ผูท้ รงเอาความบาปผิดของโลกนี้
ออกไป จะได้รับรางวัลในการทุกข์ทรมานอย่างมากของพระองค์ ลูก
อธิษฐานขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามที่งดงามของพระเยซู อาเมน
อ่าน : โรม 5:6,8 ฮีบรู 9:12,14,10,13 ฮีบรู 10:19-20 มาระโก 8:34-35

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับกฎของพระ
วิญญาณแห่งชีวติ ผ่านทางพระเยซูคริ สต์มานั้น ได้ปลดปล่อยให้ลูกมี
เสรี ภาพจากกฎแห่งความบาปและความตาย ขอบคุณพระเยซูสาํ หรับ
การที่พระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชาแทนความบาปของลูกบนไม้กางเขน
อย่างเต็มพระทัย เพื่อความปรารถนาที่ชอบธรรมต่างๆ ของกฎนั้นจะถูก
สําเร็ จอย่างสมบูรณ์ และในตอนนี้ พระองค์เจ้าข้า การที่ได้รู้วา่ ลูกเป็ น
ของพระองค์และพระวิญญาณทรงอยูภ่ ายในลูกนั้น ขอให้จิตใจของลูก
ตั้งมัน่ อยูบ่ นพระประสงค์ขององค์พระวิญญาณ
ลูกทูลขอในพระนามพระเยซู ที่พระองค์จะทรงทําลายป้ อม
ปราการแห่งธรรมชาติบาปของลูกที่ยงั หลงเหลืออยูแ่ ละขอให้ความคิด
ของลูกถูกครอบครองโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์และก่อให้เกิดชีวติ และ
สันติสุขภายในลูก ในวันนี้ ลูกขอเลือกที่จะวางความตายและการ
ประพฤติผดิ ทางกายลง เพื่อลูกจะได้มีชีวติ ที่แท้จริ ง ขอทรงเอาการรัก
ในโลกนี้ออกไปจากจิตใจของลูก และขอทรงเอามือลูกออกจากสิ่ งที่ไม่
เป็ นนิรันดร์ที่ลูกยังคงยึดไว้อยู่ ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกที่จะ
ดําเนินชีวติ เป็ นลูกของพระองค์
ขอให้ลูกยืนหยัดในความเชื่อของลูกในพระองค์ ลูกทูลขอ
พระองค์ทรงโปรดประทานการตัดสิ นใจอย่างบริ สุทธิ์ที่จะอยูใ่ น
เสรี ภาพที่พระคริ สต์ทรงจัดเตรี ยมไว้เพื่อลูกโดยราชกิจที่ทรงกระทํา
สําเร็ จแล้วที่บนไม้กางเขน และจะไม่อยูภ่ ายใต้ภาระของความบาปอีก
ขอทรงเสริ มกําลังลูกที่จะเดินออกจากการทดลอง และพูดว่า “ไม่” ต่อ
สิ่ งที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้า การพูดคุย ความคิดและการตัดสิ นใจ ขอ
ทรงโปรดอภัยในการที่ลูกได้ใช้ชีวติ เหมือนดัง่ ว่าการเสี ยสละของ
พระองค์ที่มีต่อความบาปของลูกนั้นไม่พอเพียง ความบาปของลูกนั้น
หนักหนาจริ งๆ แต่พระคุณของพระองค์ยงั คงยิง่ ใหญ่กว่า และพระองค์
ได้ทรงประทานเสื้ อคลุมและแหวนของพระองค์
และยังได้ทรง
จัดเตรี ยมงานเลี้ยงฉลองให้กบั ลูกที่โต๊ะเสวยของพระองค์ พระบิดา ขอ
ทรงอภัยให้กบั ลูก ในการที่ลกู คิด พูด หรื อใช้ชีวติ เหมือนดัง่ ว่าลูกเป็ น
ทาสในพระนิเวศน์ของพระองค์ แทนที่จะเป็ นลูกของพระองค์ ขอทรง
โปรดอภัยที่ลูกดําเนินชีวติ อยูภ่ ายในเงามืด
ในวันนี้ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ที่ทาํ งานอยูภ่ ายในลูก เพื่อจะดําเนินชีวติ อยูใ่ นเสรี ภาพ
อย่างแข็งแกร่ งเพราะพระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้เพื่อลูกแล้วในพระคริ สต์
ขอบพระคุณที่ไม่วา่ พระวิญญาณอยู่ที่ใด ที่นนั่ ก็มีเสรี ภาพ แต่ลูกทูลขอ
พระองค์ ขอทรงโปรดช่วยเหลือลูกและป้ องกันลูกจากการใช้เสรี ภาพที่
ลูกมีในพระองค์ในทางที่ผดิ หรื อการทําให้เสรี ภาพของลูกนั้นเป็ นหิน
สะดุดในทางของผูอ้ ื่น ขอทรงเสริ มกําลังลูกที่จะออกจากเงาแห่งการใช้
ชีวติ ของลูกและให้เดินอยูใ่ นความสว่างอันเจิดจ้าของพระองค์ และลูก
ขอประกาศว่าวันนี้ ลูกขอเลือกความชอบธรรม ในพระนามพระเยซู อา
เมน

พระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็ นขึ้นและเป็ นชีวติ
และหากใครที่เชื่อในพระองค์ พวกเขาก็จะมีชีวติ ด้วยเช่นกัน พระเยซู
ลูกเชื่อ! ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้าที่ยงั ทรง
พระชนม์อยู่ พระผูช้ ่วยให้รอดของโลกนี้ ผูซ้ ่ ึงเป็ นขึ้นจากความตาย
เสด็จกลับสู่ สวรรค์ และประทับที่พระหัตถ์เบื้องขวาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า กับเหล่าทูตสวรรค์ ราชอํานาจ และฤทธานุภาพทั้งสิ้ นนั้นยอมใต้
พระองค์ ฮาเลลูยา! พระองค์ทรงมีชยั ชนะเหนือความตายและอุโมงค์
ฝังศพ
พระเยซูเจ้า
ลูกต้องการรู้จกั พระองค์อย่างแท้จริ งและมี
ประสบการณ์ในฤทธิ์อํานาจแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ในชีวติ ประจําวัน
ของลูก ขอทรงโปรดสําแดงให้ลูกรู้วา่ สิ่ งนี้คืออะไร และขอทรงสอนลูก
โดยพระวิญญาณของพระองค์ เพราะลูกไม่สามารถเข้าใจถึงความสําคัญ
ในเรื่ องนี้ได้ ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวติ ของ
ลูกตามฤทธิ์อํานาจแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์น้ ี ลูกขอพระองค์ที่จะทรง
โปรดเปลี่ยนแปลงลูก ที่ชีวติ ของลูกจะมีลกั ษณะพิเศษโดยการเพิ่มพูน
ความกล้าหาญกับความมัน่ ใจในพระองค์มากขึ้น
และให้ตวั ลูกได้
สะท้อนถึงองค์พระเยซูอย่างแท้จริ ง เพราะพระผูช้ ่วยให้รอดของลูกยัง
ทรงพระชนม์อยู่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงประทานฤทธิ์
เดชให้กบั ลูกที่จะดําเนินชีวติ อยูเ่ หนื อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวติ ประจําวันที่อยูร่ อบตัวลูก เพราะลูกรู้วา่ ลูกได้เป็ นขึ้นใหม่พร้อม
กับพระองค์ผา่ นทางความเชื่อของลูกในฤทธานุภาพของพระเจ้า พระ
บิดา ผูท้ ี่ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นจากความตาย
ขอบคุณที่พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้ นของลูกและทรงยกเลิก
ทุกสิ่ งที่ต่อต้านและขัดขวางลูก พระองค์ได้ทรงเช็ดกระดานของลูกให้
สะอาด ขอบพระคุณที่ทรงเอาสิ่ งนั้นออกและตรึ งไว้ที่ไม้กางเขนของ
พระองค์ ขอบคุณพระเยซูสาํ หรับการที่ทรงปลดเทพผูค้ รองและอํานาจ
ของความมืดออกไป และทรงประจานสิ่ งเหล่านั้น และทรงมีชยั ชนะ
เหนือสิ่ งเหล่านั้นที่บนไม้กางเขน พระเจ้าพระบิดา ลูกขอสรรเสริ ญ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นขึ้นจากความตาย เพราะลูกรู้วา่ หาก
พระองค์ไม่ได้เป็ นขึ้นมานั้น ความเชื่อของลูกก็คงไร้ประโยชน์ พระเยซู
เจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์และฟื้ นขึ้นใหม่อีกครั้ง และ
เพราะสิ่ งนี้เอง ลูกจะได้รู้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง พระองค์ก็
จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยสําเนียงของเทพบดี และ
ด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้าพระบิดา และผูท้ ี่ล่วงลับไปในพระเยซูน้ นั จะ
กลับเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้น หากลูกยังคงมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้ ลูกจะ
ถูกรับขึ้นไป พร้อมกับพี่นอ้ งชายหญิงของลูกในพระคริ สต์ ในหมู่เมฆ
เพื่อจะพบกับพระองค์ในฟ้ าอากาศ
และจะอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป
ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! พระผูช้ ่วยให้รอดองค์พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรง
เสด็จมาโดยเร็ วเถิด อาเมนและอาเมน

อ่าน : โรม 8:2-17 กาลาเทีย 5:1 อิสยาห์ 61:1 ลูกา 4:18 ลูกา 15:11-31
2 โคริ นทร์ 3:17 กาลาเทีย 5:13 1 โคริ นทร์ 8:9 โรม 8:21

อ่าน : ยอห์น 11:35 มัทธิว 16:16 1 ยอห์น 4:14 1 เปโตร 3:21-22 ฟิ ลิปปี 3:10
โคโลสี 2:12-15 1 โคริ นธ์ 15:17 1 เธสะโลนิกา 4:14-17

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู ต่ อ
ไม้ กางเขน

พระเยซูเจ้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์เหลือเกิน ที่พระองค์
ทรงเข้ามาในโลกนี้และมีส่วนร่ วมในความเป็ นมนุษย์ของลูกและโดย
การสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ ได้ทรงทําลายศัตรู แห่งจิต
วิญญาณของลูกที่ได้นาํ พลังแห่ งความตายมา ขอบพระคุณสําหรับการ
ปลดปล่อยลูกจากการเป็ นทาสของความหวาดกลัวต่อความตายและการ
ยึดเกาะของความบาป ขอบพระคุณสําหรับการไถ่จากความบาปของลูก
และเพราะการที่พระองค์เองก็ทรงถูกทดลอง ดังนั้นพระองค์จึงสามารถ
ช่วยลูกได้เมื่อลูกเผชิญกับการทดลอง พระเยซู พระองค์ทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า มหาปุโรหิ ตที่ยงิ่ ใหญ่ของลูก ผูท้ ี่เชื่อมระหว่างลูกกับ
พระเจ้าองค์พระบิดา ผูซ้ ่ ึงมีความเห็นใจต่อความอ่อนแอของลูก เพราะ
พระองค์ได้ทรงถูกทดลองในทุกทางอย่างที่ลูกเป็ น แต่พระองค์ยงั ไม่ทาํ
บาป การที่ลูกได้รู้น้ ีนาํ ให้ลูกจะไม่ตอ้ งมีความหวาดกลัว และเพราะ
พระองค์ได้เสด็จไปก่อนลูก ขอทรงช่วยลูกให้เข้าใกล้พระองค์ดว้ ยความ
มัน่ ใจ เพื่อลูกจะได้รับพระเมตตาและความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ ลูก
ขอยอมรับความปรารถนาที่ยง่ิ ใหญ่สาํ หรับพระองค์
หากลูกไม่มี
พระองค์แล้ว ลูกก็ไม่มีสิ่งใดๆ เลย
พระเยซูเจ้า พระองค์เพียงผูเ้ ดียวที่จะเสริ มกําลังลูกให้ยนื ขึ้นต่อการ
ทดลองและทรงเปลี่ยนแปลงลูก พระเยซู ลูกต้องการพระองค์ที่จะทรง
เปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ ภายนอก
พระเยซูเจ้า มีความสัมพันธ์มากมายในชีวติ ของลูก คนที่ลูกใส่ ใจ
อย่างมาก คนที่ตอ้ งการพระองค์อย่างยิง่ บางคนรู้วา่ พวกเขาต้องการ
พระองค์ คนอื่นๆ ยังไม่ได้ร้องเรี ยกนามของพระองค์ (อธิษฐานเผือ่ คน
เหล่านั้นในชีวติ ของคุณที่ตอ้ งการพบกับพระเยซูโดยการเอ่ยชื่อของ
พวกเขา)
พระเยซูเจ้า โลกนี้ได้แตกหักและต้องการพระผูช้ ่วย พระเจ้า ขอทรง
เมตตา ขอทรงเมตตาเถิด ลูกได้นาํ สถานที่และผูค้ นเหล่านี้มาต่อพระ
พักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงวางพวกเขาไว้ในใจของลูก...
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีความรอดอย่างครบบริ บูรณ์
ให้กบั ลูก การสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์เพื่อลูกนั้น หนี้
บาปที่ยงิ่ ใหญ่ของลูกได้ถูกยกเลิกไป ฮาเลลูยา! ลูกทูลขอที่พระองค์จะ
ทรงประทานการมองเห็นมรดกของลูกที่พบได้ในพระองค์ผา่ นทาง
พระองค์ ขอให้ดวงตาของลูกจับจ้องมองอยูท่ ี่พระองค์ และขอสิ่ งอื่นๆ
ทุกอย่างที่ลูกปรารถนาจะถูกทําลายไป ขอบพระคุณที่ทรงยอมทนทุกข์
บนไม้กางเขนเพื่อลูก
ขอให้ลูกได้เป็ นเหมือนกับพระลักษณะของ
พระองค์มากขึ้น เพื่อพระองค์จะทรงได้รับรางวัลสําหรับการทนทุกข์
ของพระองค์ในตัวลูกและผ่านทางลูก เพราะพระองค์ทรงสมควร พระ
เยซูเจ้า พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงสมควร! และลูกทูลขอสิ่ ง
เหล่านี้ในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
อ่าน : ฮีบรู 2:14-18 ฮีบรู 4:14 โรม 8:34 ฮีบรู 7:25 ฮีบรู 12:22-24 ฮีบรู 12:2

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซู ครั้งแรก

ทูลขอการเปิ ดเผยที่สดใหม่ ต่อความหมายของพระองค์ในการทรงรับสภาพ
เป็ นมนุษย์ มอบความปรารถนาของคุณเพือ่ นิ่งสงบในช่ วงเวลาแห่ งการเสด็จ
มานีด้ ้วยการอธิษฐาน และให้ คุณรับรู้ ว่าพระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า

ขอบคุณพระบิดา ที่พระเยซูทรงเป็ นเนื้อหนังและอยู่
ท่ามกลางพวกเรา และพระสิ ริของพระองค์ได้เปิ ดเผยออกมา พระบิดา
ลูกขอขอบพระคุณที่ทรงส่ งพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ลงมาให้เป็ น
เหมือนกับมนุษย์ที่เป็ นคนบาป เพื่อจะเป็ นเครื่ องไถ่บาปให้กบั ลูก เป็ น
การจัดเตรี ยมให้ลูกได้เป็ นบุตรของพระองค์ พระเยซูพระเมสิ ยาห์จึงได้
ประสู ติมา
พระเยซู พระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ทรงเป็ นที่ปรึ กษา
มหัศจรรย์ พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์และราชาแห่งสันติราช
สิ่ งนี้อยูใ่ นพระองค์ พระเยซู เพราะทุกสิ่ งนั้นเต็มไปด้วยการทรงสถิตย์
ของพระเจ้า และผ่านทางพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ลูกได้กลับคืนดี
กับพระเจ้า เพราะพระโลหิตของพระองค์ที่หลัง่ ลงบนไม้กางเขน ลูกขอ
ยอมรับว่าพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเป็ นทางที่จะไปถึงพระเจ้าพระบิดา
พระองค์เท่านั้นที่เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ
ลูกขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยกับลูกในการที่ลูกได้ยอมให้
แสงสว่างของพระคริ สต์ที่อยูภ่ ายในลูกนั้นลดน้อยลง เพราะพระองค์
ทรงตรัสว่าถ้าพระเยซูที่เป็ นแสงสว่างภายในลูกนั้นเป็ นความมืดมิด ก็
เป็ นความมืดมิดที่ยง่ิ ใหญ่ พระเยซูเจ้า ผูท้ รงเป็ นแสงสว่างของโลกนี้
และทรงมอบแสงสว่างแห่งความรอดให้กบั ลูก ขอทรงส่ องแสงผ่านทาง
ลูก
ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยพระเมตตาของพระองค์เพื่อคนที่อยู่
รอบตัวลูก และขอทรงช่วยลูกที่จะรักเหมือนดัง่ พระองค์ ขอทรงทําลาย
ความพึงพอใจและความปรารถนาเพื่อความสะดวกสบายของตัวลูก ขอ
ทรงเปลี่ยนแปลงลูกเพื่อลูกจะเต็มใจที่จะยอมลําบากเพื่อประโยชน์ของ
ผูอ้ ื่นและเรื่ องความรอด ขอทรงเปิ ดตาของลูกเพื่อความต้องการของคน
ที่อยูร่ อบตัวลูก และขอให้ลูกเป็ นคนหนึ่งที่จะลงทุนในสิ่ งที่เป็ นนิรันดร์
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นความหวังของลูก ขอให้ลูกได้
เตรี ยมพร้อมอยูเ่ สมอในการให้เหตุผลต่อความหวังที่ลูกมีโดยพระ
วิญญาณของพระองค์ แต่ขอให้ลูกกระทําด้วยความสุ ภาพและความ
เคารพอยูเ่ สมอ เพื่อ การรับสภาพเป็ นมนุษย์ซ่ ึงเป็ นส่ วนของเรื่ องความ
รอด จะผ่านตัวลูกออกมา เมื่อลูกได้เข้าสู่ ช่วงเวลานี้ ซึ่งเฉลิมฉลองการ
เสด็จมาครั้งแรกขององค์พระเยซู ลูกทูลขอการอัศจรรย์ในการเสด็จ
มายังโลกนี้ของพระองค์ที่จะครอบครองจิตใจของลูกอีกครั้ง ขอทรงเติม
เต็มลูกให้มีความยําเกรงเหมือนเด็กเล็กๆ และมีความชื่นชมยินดีเกิน
บรรยาย ลูกทูลขอสิ่ งนี้ในพระนามทรงฤทธิ์ของพระองค์ พระนามพระ
เยซู อาเมน
อ่าน : ยอห์น 1:14 โรม 8:3 ยอห์น 1:12 อิสยาห์ 9:6 ยอห์น 14:6 โคโลสี 1:19-23
มัทธิว 5:16 มัทธิว 6:23 1 ยอห์น 2:15 มัทธิว 9:36 1 เปโตร 3:15

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซู ครั้งแรก ต่ อ
ทีป่ รึกษาอัศจรรย์

พระบิดา ลูกขอสรรเสริ ญพระองค์ เพราะทุกสิ่ งมาจาก
พระองค์ พระองค์ทรงอัศจรรย์ในการให้คาํ ปรึ กษาและลํ้าเลิศใน
สติปัญญา พระองค์ทรงส่ งพระเยซูมาเพื่อเป็ นที่ปรึ กษามหัศจรรย์ของ
ลูก ขอบพระคุณที่พระวิญญาณแห่งสติปัญญา ความเข้าใจ การปรึ กษา
และฤทธิ์อํานาจนั้นอยูใ่ นพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นผูว้ งิ วอนแทนลูก
ต่อพระบัลลังก์ของพระองค์ ขอบพระคุณสําหรับการสอนและ
คําปรึ กษาที่พระองค์ทรงประทานให้กบั ลูก ขอให้ลูกได้วางใจใน
พระองค์เสมอและไม่ทอ้ ใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ดูเหมือนรายล้อมลูก
ไว้
เพราะในความสัมพันธ์ต่างๆ ในชีวติ ของลูกนั้นยังไม่ได้ถูก
ซ่อมแซม ลูกทูลขอพระปัญญาของพระองค์ โอ้ พระองค์เจ้า และขอ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการปรนนิบตั ิผอู้ ื่นที่จะออกมาจากความรัก
ของลูกเพื่อพระองค์
ในการจัดการทางการเงินของลูกและในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ลูกพบ ขอ
พระบิดาทรงโปรดประทานสติปัญญาของพระองค์ให้กบั ลูก
เพราะการตัดสิ นใจต่างๆ ที่ลูกได้เผชิญในชีวติ นั้นอยูใ่ นที่ที่พระองค์
ได้ทรงตั้งลูกไว้ ลูกขอสารภาพว่าถ้าลูกไม่อยูใ่ นพระองค์ ลูกก็ไม่
สามารถทําอะไรได้เลย และลูกต้องการสติปัญญาจากพระอง์ค์
ขอให้ลูกมีสติปัญญาของพระองค์เพื่อให้รู้อย่างลึกซึ้งถึงที่สุดว่าลูก
นั้นเป็ นใคร เพื่อลูกจะตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่ละอย่างที่ได้เผชิญใน
ฐานะที่เป็ นคนที่ฟังคําแนะนําของพระองค์
ขออภัยให้กบั ลูกที่หลายครั้งลูกคิดว่าตัวเองมีสติปัญญา ที่
เดินก้าวนําหน้าพระองค์ก่อน หรื อเมื่อลูกใม่ปรึ กษากับพระองค์ก่อนที่
จะตัดสิ นใจ เมื่อทําอย่างนั้นลูกเป็ นคนโง่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขออภัยให้กบั ลูก
โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยลูกที่จะยํา
เกรงพระองค์อย่างแท้จริ ง เพื่อที่จะสามารถพบสติปัญญาในตัวลูกได้
ขอให้ลูกได้สะท้อนถึงการเป็ นเหมือนพระเยซูและเป็ นคนที่มีสติปัญญา
และให้คาํ ปรึ กษาในทางของพระเจ้า ขอทรงใช้ลูกเพื่อจะได้มองเห็น
ทาสถูกปลดปล่อยให้เป็ นไท
ลูกวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระองค์ที่จะพาลูกไป
และนําทางให้กบั ลูกในความจริ งทั้งสิ้ น และลูกขอบพระคุณพระบิดา
สําหรับพระสัญญาแห่งพระคําของพระองค์ที่ทรงเป็ นรากฐานที่มน่ั คง
ในยุคนี้ในความรอดอย่างท่วมท้น และเป็ นสติปัญญาและความรอบรู้
ของลูก ในท่ามกลางแรงดึงดูดของโลกนี้ ลูกขอพระองค์ทรงโปรดยํ้า
เตือนลูกว่าการยําเกรงพระองค์น้ นั เป็ นกุญแจที่จะไปยังทรัพย์สมบัติที่
ยิง่ ใหญ่เหล่านี้ ในพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน
อ่าน: อิสยาห์ 28:29 อิสยาห์ 9:6 อิสยาห์ 11:2 โรม 8:34 ฮีบรู 7:25 สดุดี 16:9 อิสยาห์ 28:16
ยากอบ 1:5 สดุดี 51:6 สุ ภาษิต 3:7 สดุดี 111:10 ลูกา 4:18 สดุดี 73:24
ยอห์น 16:13 อิสยาห์ 33:6

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซู ครั้งแรก ต่ อ
พระเจ้ าผู้ทรงฤทธิ์

พระบิดา ลูกยอมรับว่าความมัง่ คัง่ และเกียรติมาจากพระองค์
พระองค์ทรงเป็ นผูค้ รอบครองในทุกสิ่ ง ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็ น
กําลังและฤทธิ์อาํ นาจที่จะยกชูและให้กาํ ลังกับทุกสิ่ ง พระองค์ทรงฤทธิ์
และประเสริ ฐ โอ พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผใู้ ดเหมือนกับพระองค์ พระองค์
ทรงยิง่ ใหญ่และพระนามของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์และแข็งแกร่ ง
ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่ งพระเยซูลงมา พระวาทะซึ่งบังเกิดเป็ น
เนื้อหนัง พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ในสภาพของมนุษย์
พระบิดา ลูกขอบพระคุณสําหรับพระสัญญาแห่งพระคําของ
พระองค์ที่ทุกสิ่ งเป็ นไปได้ในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงอยูก่ บั ลูก
และพระองค์ทรงฤทธิ์เดชในการช่วยกู้ พระเจ้า ลูกเชื่อในสิ่ งนี้ แต่ยงั มี
บางส่ วนในใจของลูกที่ขาดความเชื่อ ลูกทูลขอพระองค์ทรงช่วยลูก ลูก
ทูลขอพระเยซูที่พระองค์จะทรงฤทธิ์อํานาจในการช่วยกู้
ในส่ วนที่ปิดซ่อนของการดําเนินชีวติ ที่ลูกยังไม่เป็ นเหมือนกับพระ
ลักษณะของพระองค์ โอ พระคริ สต์เจ้า ขอให้ความยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์น้ นั ปรากฏออกมาในชีวติ ของลูก
ขอทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจในชีวติ ของเพื่อนๆ ผูเ้ ป็ นที่รักที่ยงั ไม่รู้จกั
พระองค์ ขอทรงทําลายการงานของมารร้ายโดยฤธิ์อํานาจของพระองค์
ขอพระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองซึ่งเป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ผูท้ รง
ฤทธิ์อํานาจในการช่วยกูใ้ นความแตกหักของโลกนี้และในชีวติ ของคนที่
อยูร่ อบตัวลูก ลูกขอพระองค์ทรงใช้ลูกให้เป็ นผูส้ ่ งสารของพระองค์
ลูกรู้วา่ พระองค์ทรงกระทําได้ทุกสิ่ ง ไม่มีแผนการใดๆ ของ
พระองค์จะถูกขัดขวางได้ และพระองค์ทรงทําได้มากกว่าที่ลูกคิดจะทูล
ขอ และลูกขอประกาศด้วยปากของลูกว่า ในทุกเหตุการณ์ที่พยายามเข้า
มาเอาชนะลูก ความรอดของลูกนั้นอยูใ่ นพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นศิลา
เป็ นที่กาํ บังที่เข้มแข็งของลูก
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่แข็งแกร่ ง และลูกได้เข้าร่ วมกับทั้งฟ้ าสวรรค์
และป่ าวร้องว่า:
“ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ องค์พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์เกรี ยง
ไกร ผูท้ รงดํารงอยูใ่ นอดีตและดํารงอยูใ่ นปัจจุบนั และจะเสด็จมา องค์
พระเยซูเจ้าผูท้ รงสมควร” พระวาทะที่รับสภาพเป็ นมนุษย์ ทรงฤทธิ์ใน
การช่วยให้รอด “ลูกแกะที่เป็ นค่าไถ่ เพื่อจะได้รับฤทธิ์อํานาจ ความมัง่
คัง่ สติปัญญา กําลัง เกียรติ พระสิ ริและ คําสรรเสริ ญ”
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์และลูกจะนมัสการและรับใช้
พระองค์ผเู้ ดียวเท่านั้น ในพระนามแห่งฤทธิ์ของพระเยซู ลูกขอยืนยัน
ในสิ่ งเหล่านี้ อาเมน
อ่าน : 1 พงศาวดาร 29:12 เนหะมีย ์ 9:32 เยเรมีย ์ 10:6 อิสยาห์ 63:1 มัทธิว 19:26
เศฟันยาห์ 3:17มัทธิว 9:24 โยบ 42:2 เอเฟซัส 3:20 มาระโก 14:36 สดุดี 62:7 วิวรณ์ 4:8, 5:12

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซู ครั้งแรก ต่ อ
พระบิดานิรันดร์

ก่ อนที่คุณจะเริ่มต้ น ให้ สงบจิตใจของคุณและทูลขอการเปิ ดเผยที่สดใหม่ ของ
ความรักที่ยงิ่ ใหญ่ ของพระเจ้ าพระบิดา ที่มีต่อคุณ

พระเยซูเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายเพราะ
แม้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับ
พระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพ
ทาส ทรงถือกําเนิดเป็ นมนุษย์ ขอบพระคุณที่ทรงถ่อมพระองค์ดว้ ย
ความเต็มพระทัยในการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลูก พระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความสว่างแห่งพระสิ ริของพระเจ้า และทรงเป็ นพระ
ลักษณะของการเป็ นอยูข่ องพระองค์ เป็ นลักษณะของพระเจ้าที่เรามอง
ไม่เห็น พระองค์ทรงเป็ นพระบิดานิรันดร์ที่รับสภาพเป็ นมนุษย์
ขอทรงโปรดให้อภัยที่ลูกได้เปรี ยบเทียบพระองค์กบั ลักษณะ
การเป็ นพ่อฝ่ ายเนื้อหนังของลูก และขอทรงช่วยลูกโดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ที่ลูกจะมองเห็นและเข้าใจถึงพระลักษณะที่แท้จริ งของ
พระองค์ ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงรื้ อฟื้ นจิตใจของลูกใหม่ในเรื่ องนี้
เพื่อทุกสิ่ งที่ต้ งั ตัวขัดขวางการรู้จกั กับพระเจ้าอย่างแท้จริ งจะถูกทําลาย
และลูกยอมรับและสารภาพด้วยปากของลูกว่า
พระองค์ทรงพระเมตตาและกรุ ณา
ความรักของพระองค์มนั่ คงนิ จนิรันดร์ และไม่มีวนั หมดสิ้ น
พระองค์ทรงพระคุณ
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาทั้งสิ้ นของพระองค์
พระองค์ทรงฤทธิ์อํานาจในการช่วยกูแ้ ละทรงชื่นชมยินดีอยู่
เหนือตัวลูกด้วยการร้องเพลง
ขอบพระคุณที่ทรงทําให้ลูกเป็ นลูกของพระองค์ และมีสิทธิ
พิเศษอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้เรี ยกพระองค์วา่ “อาบา” (คุณพ่อ) เป็ นไปได้
อย่างไรกัน? ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กบั ลูกโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์เพื่อลูกจะเข้าใจความหมายของการดําเนินชีวติ ประจําวันของลูก
ว่า การที่พระองค์ทรง เปรมปรี ด์ ในลูกนั้นคืออะไร และขอให้สิ่งนี้เป็ น
การเปิ ดเผยที่จะเปลี่ยนแปลงให้ลูกเข้าใกล้พระองค์และรี บนําจิตใจของ
ลูกมอบแด่พระองค์ได้อย่างไร ขอให้ลูกเป็ นเหมือนดัง่ เด็กเล็กๆ และพัก
สงบอยูใ่ นความรัก การดูแลเอาใจใส่ ของพระองค์พระบิดา เพราะจิตใจ
ของลูกปรารถนาที่จะมาใกล้ชิดกับพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะ
ทรงเติมเต็มลูกได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน
อ่าน: ฟิ ลิปปี 2:6-8 ฮีบรู 1:3 โคโลสี 1:15 อิสยาห์ 9:6 2 โคริ นทร์ 10:5 สดุดี 86:15
สดุดี 32:10 เยเรมีย ์ 3:12สดุดี 145:13 เศฟันยาห์ 3:17 โรม 8:15 มัทธิว 18:3

คําอธิษฐานเพือ่ การระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซู ครั้งแรก ต่ อ
ราชาแห่ งสันติสุข
ก่อนที่จะเริ่มต้ น ขอให้ พระเจ้ าเปิ ดเผยในจิตใจของคุณว่ ามีส่วนใดบ้ างที่ศัตรู
ได้แย่งชิงสันติสุขไปจากคุณ ให้ มอบสิ่งเหล่านีไ้ ว้ กบั พระองค์ ...

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูเองทรงเป็ น
สันติสุขของลูก และพระองค์ทรงทําลายที่แยกลูกออกจากพระองค์ไป
ลูกขอบพระคุณเหลือเกิน เพราะลูกได้กลับคืนดีกบั พระเจ้าผ่านทางพระ
โลหิตของพระองค์ที่หลัง่ ลงบนไม้กางเขน และตอนนี้ลูกก็มีสันติสุขกับ
พระองค์
ลูกขอพระองค์ทรงอภัยให้กบั ลูกในเวลาที่ลูกไม่ได้มอบความ
วิตกกังวลต่างๆ ไว้กบั พระองค์ แต่ลูกกลับถือสิ่ งเหล่านั้นไว้ดว้ ยตัวเอง
และยอมให้จิตใจของลูกถูกกดลงและมีภาระอย่างไม่จาํ เป็ น ลูกทูลขอ
สันติสุขของพระองค์ที่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจได้ ขอทรงป้ องกันจิตใจ
และความคิดของลูก ขอทรงปกคลุมลูก เพราะลูกอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
ลูกเป็ นของพระองค์ ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าสําหรับสันติสุขที่พระองค์
ทรงประทานให้กบั ลูก ซึ่งแตกต่างจากการพยายามเพียงชัว่ ครู่ ของโลกนี้
เพื่อจะให้จิตใจของลูกสงบสุ ข ขอทรงป้ องกันใจของลูกโดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ของพระองค์ เพื่อลูกจะไม่หวาดกลัว ขอทรงโปรดช่วย
ลูกที่จะเรี ยนรู้การอยูน่ ิ่งๆ และรู้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เพื่อจะได้ยนิ
เสี ยงของพระองค์ในท่ามกลางพายุที่ลูกเผชิญด้วยการพูดว่า “เงียบ สงบ
นิ่ง” ขอทรงป้ องกันลูกจากความหวาดกลัวและขอทรงเพิ่มความเชื่อ
ให้กบั ลูก ขอให้ชีวติ ของลูกเป็ นลักษณะที่พิเศษด้วยสันติสุขของ
พระองค์ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์ใดๆ ที่ลูกเผชิญอยู่ เพื่อพระองค์จะ
ได้รับเกียรติในชีวิตและผ่านทางชีวติ ของลูก และได้รับคําสรรเสริ ญที่
คู่ควรกับพระนามของพระองค์
ขอให้ลูกรักพระคําของพระองค์เพื่อลูกจะมีสันติสุขที่ยงิ่ ใหญ่และไม่
สะดุดล้ม
ขอให้จิตใจของลูกถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระองค์
และก่อให้เกิดชีวติ และสันติสุข
ขอให้กาํ ลังและสันติสุขของพระองค์เติมเต็มในชีวิตของลูกเพราะลูก
เป็ นของพระองค์
พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็ นที่ปรึ กษามหัศจรรย์ของลูก
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ผทู้ รงรับสภาพเป็ น
มนุษย์ และราชาแห่งสันติสุข ในพระองค์ ทุกสิ่ งเป็ นไปได้ ลูกขอเชิญ
พระองค์เข้ามาในสถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็ นไปไม่ได้ในชีวิต
ของลูก และเมื่อลูกรอพระองค์ ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยสันติสุขของ
พระองค์ เพราะความหวังของลูกนั้นอยูใ่ นพระองค์เพียงผูเ้ ดียว และลูก
วางใจในพระนามยิง่ ใหญ่ของพระองค์
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