
ความรักของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ วันที่ 1 
พิจารณาให้อธิษฐานออกเสียงค าอธิษฐานเหล่าน้ีให้เป็นการสรรเสริญ 

ลูกขอขอบคุณพระองค์และเรียกพระนามของพระองค์ลูกจะแบ่งปันใน
หมู่ประชาชาติ และในชนชาติน้ี ลูกจะเล่าถึงส่ิงอศัจรรยท่ี์พระองค์ทรงท าลูกจะร้อง
ต่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์เพียงผูเ้ดียว ขอทรงสอนลูกให้รู้ว่าความหมายของ 
“การยกพระนามของพระองค์” นั้นเป็นอย่างไร เพ่ือหัวใจของลูกน้ีจะช่ืนชมยินดีใน
พระองค์อยูเ่สมอ เพราะน่ีคือความปรารถนาอนัใหญ่ย่ิงของลูก ท่ีจะแสวงหาพระพกัตร์
ของพระองค์และลูกจะระลึกถึงส่ิงอัศจรรย์ทั้ งส้ินท่ีพระองค์ทรงกระท า ลูก
ขอขอบคุณพระองค ์เพราะพระองคท์รงแสนดีความรักของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ 

พระองค์ทรงระลึกถึงลูกเมื่อลูกหลงไปและไม่มีพระองค์ และทรงช่วยให้
ลูกรอดพน้จากศตัรู ความรักของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ 

ขณะท่ีลูกยงัอยูใ่นความบาป พระคริสตก์็ทรงส้ินพระชนมเ์พ่ือลูก  
ฮาเลลูยา! ความรักของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ 

พระองค์ไม่ทรงจดจ าความผิดบาปของลูกหรือกระท าต่อลูกตามความ
บาปท่ีลูกควรจะได้รับแต่ทรงช าระลา้งความบาปของลูกผ่านทางพระเยซูคริสต์ ให้
ความบาปนั้นออกห่างจากลูกไปไกล เหมือนอย่างตะวนัออกท่ีห่างไกลจากตะวนัตก
และไม่ทรงจดจ าในบาปนั้นอีกฮาเลลูยา! ความรักท่ีสัตย์ซ่ือของพระองค์ด ารงนิจ 
นิรันดร์ 

ลูกจะสรรเสริญพระนามของพระองค์และลูกจะชูมือต่อพระนาม 
ของพระองคเ์พราะว่า ความรักท่ีสัตย์ซ่ือของพระองค์ด ารงอยู่นิจนิรันดร์ 

ลูกจะสรรเสริญพระองค์ โอ พระองค์เจ้าข้า ทั้ งส้ินในฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลกน้ีไม่มีใครเหมือนพระองค์พระองค์ผูท้รงรักษาพระสัญญาแห่งความรัก



ของพระองค์แก่ผูรั้บใชข้องพระองคท่ี์ด าเนินอยูใ่นทางพระองค์ดว้ยสุดใจ ไม่มีส่ิงใด
ท่ียากเกินไปส าหรับพระองค ์ความรักของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ 

สาธุการแด่พระเจ้า ความย่ิงใหญ่ ฤทธ์ิอ านาจ พระสิริ ชัยชนะและ 
ความสง่างามเป็นของพระองค์ เพราะทุกส่ิงในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็น 
ของพระองค์ ราชอาณาจกัรเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นท่ียกย่องเหนือทุกส่ิง 
ความมัง่คัง่และเกียรติมาจากพระองค์เพียงผูเ้ดียว เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือ
ทุกส่ิง ก าลงัและฤทธ์ิอ านาจอยูใ่นพระหตัถพ์ระองคแ์ละจะทรงยกขึ้นและให้ก าลงัแก่
ทุกส่ิง และลูกก็เขา้ร่วมกบัฟ้าสวรรค์ทั้งส้ิน และประชากรของพระองค์กล่าวโมทนา
ขอบพระคุณและสรรเสริญพระนามย่ิงใหญ่ของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ฮาเลลูยา!
ความรักท่ีสัตย์ซ่ือของพระองค์ด ารงนิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! อาเมน และอาเมน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สดุดี 105:1-5; สดุดี 136:1-9,23-24; โรม 5:6; สดุดี 103:10-12; อิสยาห์43:25; 
สดุดี 63:4; 2 พงศาวดาร 6:14; 1 พงศาวดาร 29:10-13



พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยลูกจากตัวของลูกเอง วันที่ 2 

จงน าจิตใจให้สงบก่อนที่คุณจะเร่ิมต้น  “จงน่ิงเสียและรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า”
(สดุดี46:10) 

พระบิดา ลูกขอขอบคุณส าหรับพระสัญญาท่ีทรงตรัสว่าเมื่อลูก
เขา้ใกลพ้ระองค์ พระองค์ก็จะทรงเขา้ใกลลู้ก ขอบคุณส าหรับพระพรท่ีเป็น
ของลูกเมื่อลูกแสวงหาพระองค์อย่างจริงจงั แต่ลูกขอสารภาพต่อพระบิดา
แห่งฟ้าสวรรค์ ท่ีลูกได้ยินยอมให้มีความรักอ่ืนเข้ามาในความสัมพนัธ์กับ
พระองค์ หลายคร้ังท่ีลูกไดเ้ขา้ใกลพ้ระองค์ด้วยปากของลูก และพูดในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง แต่จิตใจของลูกก็ยงัคงห่างไกลจากพระองค์ แข็งกระดา้งและไม่ถูก
สัมผสัโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระบิดาเจ้าขา้ ขอทรงโปรดช่วยลูก! 
ขอทรงโปรดเมตตาลูก เพื่อท่ีลูกจะเป็นผูท่ี้แสวงหาพระองค์ดว้ยสุดใจ และ
ไดพ้บกบัพระองค ์

ขออย่าให้ ส่ิงท่ีมีคุณค่าน้อยกว่าพระองค์ท าให้ลูกไม่เข้าใกล้
พระองค์ ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูกจากตวัของลูกเองจากความเช่ือมัน่ใน
ความชอบธรรมของตนเอง การท าทุกอย่างด้วยตวัเอง และความเห็นแก่ตวั 
ขอทรงเสริมก าลงัลูก ท่ีลูกจะยงัอยู่ในพระองค์ เพื่อลูกจะเรียนรู้ท่ีจะพกัพิงใน
พระองค ์เพื่อท่ีลูกจะเกิดผลในฝ่ายวิญญาณ เพื่อลูกจะไดรู้้ว่าลูกไม่สามารถท า
ส่ิงใดไดเ้ลยนอกจากท่ีลูกไดอ้ยูใ่นพระเยซูคริสต ์ 

ขอทรงประทานฤทธ์ิอ านาจให้ลูกโดยพระวิญญาณเพ่ือลูกจะ
แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังได้ ขอให้ลูกมีความปรารถนาท่ีจะเข้าใกล้
พระองค ์ท่ีจะสะทอ้นขึ้นทั้งในความคิดของลูก ในส่ิงท่ีอ่านและเห็น ในเพลง
ท่ี ฟั ง ในการพูดคุย ท่ีลู กมี ส่วนร่วม  ในทางประพฤติตนในบ้าน  ต่อ 



เพ่ือนบ้าน หรือในท่ีท างานของลูก และเมื่อลูกคิดว่าไม่มีใครมองลูกอยู่  
และในทุกส่ิงเหล่าน้ีและท่ีเกินกว่าน้ี ขอทรงสอนลูกว่าอะไรเป็นการอยู ่
และก้าวไปขา้งหน้า เพ่ือจะมีชีวิตอยู่ในพระองค์เพียงผูเ้ดียวได้ ลูกขอเชิญ
พระองค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะท าลายพ้ืนดินท่ีไม่ได้รับการไถ่ในใจของ
ลูกให้มนัไดก้ลายเป็นทอ้งทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่อพระด ารัสของพระองค์จะได้
เกิดผลงอกงาม ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงท าให้จิตใจของลูกโอนอ่อนลง 
อีกคร้ังท่ีลูกจะไดย้ินเสียงของพระองค์ชดัขึ้นและเดินอยู่ในทางของพระองค ์
ในพระนามพระเยซู อาเมน 
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จงเดินตามพระเยซู วันที่ 3 

ลูกขอขอบคุณพระบิดาส าหรับพระเยซูท่ีทรงเป็นแบบอย่างใน
ชีวิตของลูก ขอทรงโปรดช่วยให้ลูกไดติ้ดตามในทางของพระองค ์เพราะลูกรู้
ว่าผูใ้ดท่ีติดตามพระองค์ไปอย่างแท้จริงนั้นจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต พระบิดา ขอทรงโปรดอภยัท่ีหลายคร้ังลูกเลือกความมืด
มากย่ิงกว่าความสว่างในการทรงสถิตของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ลูกรัก
พระองค์มากกว่าใครและส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด ขอให้ลูกไดยิ้นเสียงของพระองค ์
ให้ลูกเป็นท่ีรู้จกัโดยพระองค์และติดตามพระองค์ ขอท่ีลูกจะไม่สะดุดใน  
ส่ิงใดหรือถูกต าหนิในฐานะท่ีเป็นสาวกของพระองค์ในปัจจุบันน้ี เพราะ
ถ้อยค าหรือการกระท าของลูกนั้นก็เป็นไปตามท่ีพระองค์ทรงตรัสไวใ้น 
พระด ารัสของพระองค์ว่า ผูใ้ดกล่าวว่าจะอยู่ในพระเยซูก็ตอ้งเดินตามทางท่ี
พระองคท์รงด าเนินไป 

ขอทรงให้ลูกจะเป็นสาวกท่ีเหมือนกบัอคัรทูตเปาโล ท่ีจะพูดกับ
ผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีการโออ้วดว่า “จงท าตามแบบอย่างของขา้พเจา้ ดัง่ท่ีขา้พเจา้
ได้ท าตามแบบอย่างของพระคริสต์” ขอทรงให้ลูกมีฤทธ์ิอ านาจโดย 
พระวิญญาณของพระองค์ท่ีจะเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ในบ้าน ใน 
ท่ีท างาน ในหมู่บา้น หรือในโรงเรียนของลูก ขอทรงให้การพบกบัเพื่อนและ
คนอื่นๆ ของลูกเป็นเหมือนการปรุงรสดว้ยการทรงสถิตของพระคริสตข์อให้
ความคิดและสายตาของลูกจดจ่อท่ีพระองค์ ขอทรงให้ลูกเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในทุกส่ิงโดยการท าในส่ิงท่ีดี แมใ้นเวลาท่ีเผชิญกับความทุกข์ใจ ขอทรงให้
ลูกเป็นแบบอย่างในการอดทน และพระบิดาเจ้าขา้ ขอทรงโปรดประทาน



โอกาสท่ีลูกจะมอบทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงสอนท่ีทรงส าแดงกบัลูกต่อคนอ่ืนๆ
เพื่อท่ีลูกจะเป็นสาวกท่ีสร้างสาวกผูอ่ื้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ในฐานะของผูท่ี้ติดตามพระองค์ ขอทรงให้ลูกยงัคงมีความเช่ือ
และยืนหยดัอย่างมัน่คง ไม่หวัน่ไหวจากความหวงัในข่าวประเสริฐ ขอทรง
ให้ลูกได้ระลึกอยู่เสมอว่าในฐานะท่ีลูกเป็นสาวกของพระองค์และในฐานะ
ทูตของพระคริสต์ ลูกได้ถูกเรียกมาเพ่ือพันธกิจของการประกาศข่าว
ประเสริฐของการคืนดีสู่พระองค์ ขอให้ลูกจะเป็นภาชนะส าหรับคนอ่ืนท่ี
พระองค์จะน ามาคืนดีกบัพระคริสต ์และจะเกิดผลทางฝ่ายวิญญาณอยา่งถาวร
ในชีวิตของลูก ลูกทูลขอทุกส่ิงน้ีในพระนามอนัทรงมีพลงัของพระเยซูคริสต์ 
อาเมน 
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ลูกจะระลึกถึง วันที่ 4 

พระบิดาพระองค์ทรงย่ิงใหญ่และสมควรรับการสรรเสริญทั้งส้ินของ
ลูกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระท านั้นช่างแสนล ้าเลิศเหลือเกิน ลูกระลึกถึงพระคุณและ
สาธุการต่อพระนามอนับริสุทธ์ิของพระองค์ เพราะลูกไดเ้ห็นพระองค์ท าพระราช
กิจของพระองค์แทนตัวลูกคร้ังแล้วคร้ังเล่าและลูกนมัสการพระองค์เพราะ
พระองคเ์ท่านั้นท่ีทรงท าส่ิงท่ีย่ิงใหญ่เหล่าน้ีได ้พระองคผ์ูเ้ดียวท่ีทรงเป็นพระเจา้ 
*ขอบคุ ณส าห รับการจัด เตรี ยมของพระองค์  ลู กระลึ กถึ งตอน ท่ี ... 
*ขอบคุ ณ ส าห รั บการปก ป้ องของพระองค์  ลู ก ระลึ กถึ งตอน ท่ี ... 
*ลูกจดจ าในวนัท่ีพระองคท์รงน าความรอดให้กบัลูก...และลูกขอขอบคุณส าหรับ
การฉายแสงแห่งการทรงสถิตของพระองค์เข้ามาในความมืดมนของลูกและไม่
กระท าต่อลูกตามความบาปท่ีลู กสมควรได้ รับ (หยุดเพื่ อระลึกถึ งและ
ขอบพระคุณ) 

ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์และค าสรรเสริญ
พระองค์จะอยู่ท่ีริมฝีปากของลูกอยู่เสมอ ลูกขอพระองค์ทรงอภัยในความไม่
ส านึกของลูกและขอทรงเปลี่ยนแปลงใจท่ีขัดเคืองของลูก! เมื่อลูกมองกลบัไป
และระลึกไดว่้าพระองค์ทรงอยู่กบัลูกอยา่งไร พระหัตถข์องพระองค์ทรงอยู่เหนือ
ลูกอย่างไร ลูกก็ไดรั้บการเติมเต็มดว้ยการขอบพระคุณและการสรรเสริญ แต่มนัก็
ง่ายมากท่ีลูกจะถูกยึดไว้อีกคร้ังด้วยพายุรอบตัวลูกและรู้สึกหายไปจากสาย 
พระเนตรของพระองค์ และดูเหมือนว่าความเช่ือของลูกก็หายไป แต่พระเจ้าก็
ยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาทั้งส้ินของพระองค์ ดงันั้นลูกจึงไม่กลวั แมแ้ต่ทุกส่ิง
รอบตัวดูเหมือนจะเป็นใจและลูกดูเหมือนจะก้าวพลาดไปในท่ามกลางการ



เปลี่ยนแปลง ลูกจะไม่สนใจต่อพายุท่ีลูกเจอ เพราะความหวังของลูกอยู่ใน
พระองคเ์จา้และความรักท่ีไม่ส้ินสุดของพระองคท่ี์มีเพ่ือลูก 

ลูกขอต่อพระบิดาให้พระองค์จะทรงเขียนเพลงแห่งการนมัสการ 
บทใหม่ในจิตใจของลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญ ขอทรง
ประทานจิตใจท่ีไม่แบ่งแยกให้กับลูก เพ่ือท่ีลูกจะย  าเกรงพระนามของพระองค์
และถวายเกียรติแด่พระองค์ ขณะท่ีลูกระลึกถึงทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระท าใน 
แต่ก่อน ขอทรงเพ่ิมพูนความเช่ือและความวางใจในพระองคข์องลูกส าหรับทุกส่ิง
จะปรากฏขึ้นต่อลูกในวนัน้ี ขอทรงช่วยในความอ่อนแอของลูก ขอทรงเอาเงา 
แห่งความสงสัยท่ียงัคงเหลืออยู่และส่งผลในการด าเนินชีวิตของลูกออกไป  
ขอทรงให้ทั้งหมดท่ีลูกเป็นและทุกส่ิงท่ีลูกท าออกลน้มาจากใจแห่งการนมสัการ
และเทิดทูนแด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสง่างามและลูกขอวางความหวงัไว ้
ในพระองคเ์พียงผูเ้ดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

สดุดี 145:3; สดุดี 66:1; สดุดี 103:10; สดุดี 34:1; สดุดี 103:2; สดุดี 33:4; 
สดุดี 34:1; สดุดี 46:1-2; สดุดี 33:16; สดุดี 147:11; สดุดี 86:11; มาระโก 

9:24; สดุดี 29:1-2 



จงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางพายุ วันที่ 5 

พระบิดา ลูกขอสารภาพว่าลูกไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร แต่สายตาของ
ลูกก็ยงัเฝ้ามองพระองค์ ลูกรู้สึกขอบพระคุณในพระสัญญาแห่งพระด ารัส
ของพระองค์ท่ีเมื่อใดท่ีลูกโศกเศร้า พระองค์จะทรงประทานมาลัยแห่ง 
ความงามให้ลูก  ซ่ึงแม้ว่ าลูกจะอยู่ในการไว้ทุกข์แต่ก็พบความยิน ดี 
ในพระองค์ได ้เมื่อใดท่ีลูกทอ้ใจและรู้สึกส้ินหวงัในเหตุการณ์ต่างๆ ของลูก 
และเมื่อลูกมองดูพระพกัตร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงปกคลุมลูกไวใ้น 
ผา้ห่มแห่งการสรรเสริญ  

พระบิดา ความปรารถนาของลูกคือ การได้สรรเสริญพระองค์ 
อยู่เสมอ แต่ลูกขอสารภาพท่ีบ่อยค ร้ัง ลูกมักจะหันหน้าหนีออกจาก 
พระพักตร์ของพระเยซู  ดั่งเปโตร ท่ีมองเห็นพายุโหดร้ายรอบตัวลูก  
จมหายไปในเหตุการณ์ต่างๆ ของลูกและสูญเสียความสามารถท่ีจะเ ช่ือว่า
พระองค์จะทรงต่อสู้ในสงครามทั้ งหมดของลูก ท าไมความเช่ือของลูก
เล็กน้อยนัก ท าไมลูกจึงสงสัย  พระบิดาขอทรงโปรดให้อภัย และขอทรง
เมตตาต่อลูกเถิด ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูกขอทรงท าลายความสงสัยในชีวิต
ของลูกและขอทรงท าให้เป็นจริงขึ้นในลูก แมว่้าตน้มะเด่ือจะไม่ออกดอก
บาน (ความฝันของลูกไม่บรรลุผล)และในเถาองุ่นไม่มีผลองุ่น (ภาระของลูก
ดูเหมือนว่าจะมีไม่ส้ินสุด) การตรากตร ากับตน้มะกอกเทศก็สูญเปล่า และ 
ทุ่งนาก็ไม่เกิดอาหาร (ทรัพยากรทางการเงินของลูกไม่เพียงพอ) แมว่้าฝูงสัตว์
จะขาดไปจากคอกและจะไม่มีฝูงววัในโรงนา (ทรัพยส์มบติัในโลกของลูกมี
น้อยท่ีสุด) ขอท่ีลูกจะยงัคงช่ืนชมยินดีและสรรเสริญพระนามของพระองค ์



เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้และพระผูช่้วยของลูก(ลูกมีพระเยซู) พระองค์
เป็นก าลงัของลูก และพระองคท์รงท าให้ลูกอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆในชีวิต
ของลูกและความกงัวลในโลกน้ี  

ขอทรงให้ลูกท าตามอย่างของกษัตริย์เยโฮซาฟัท และกองทัพ
อิสราเอล และร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ วางการต่อสู้ในชีวิตของ
ลูกไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค์แมใ้นเหตุการณ์ต่างๆท่ีโหดร้ายท่ีสุด ขอลูก
เลือกท่ีจะขอบพระคุณพระองค์ ช่ืนบานในพระองค์  รู้ว่าความรักของ
พระองค์นั้นด ารงนิจนิรันดร์ ขอทรงขยายการปกป้องของพระองค์เหนือลูก
เพ่ือท่ีลูกจะรักพระนามของพระองค์ ลูกเลือกท่ีจะสรรเสริญพระองค์ในวนัน้ี 
โดยไม่นึกถึงส่ิงท่ีลูกเห็นดว้ยตาฝ่ายเน้ือหนังของลูก และลูกจะเปรมปรีด์ิท่ี
ช่ือของลูกไดถู้กเขียนไวใ้นสวรรคแ์ลว้ เพราะพระราชกิจของพระเยซูก็ส าเร็จ
แล้วท่ีกางเขน ขอบคุณพระองค์ ท่ีลูกมี ชัยแน่นอน  ในพระนามของ 
พระเยซู อาเมน 
 
 
 
 
 
 
 

2 พงศาวดาร 20:12; อิสยาห์ 61:3; เธสะโลนิกา5:16; มทัธิว 14:25-33;   
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ลูกเลือกที่จะรอคอยพระองค์ วันที่ 6 

พระบิดา ขอทรงช่วยให้ลูกมีความมัน่ใจว่าลูกจะเห็นความดีของ
พระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงช่วยให้ลูกรอคอยพระองค์ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีหัวใจท่ีจะรอคอยลูกขอพระองค์ท่ีชีวิตของลูกจะประกาศถึง
ความย่ิงใหญ่และความดีงามของพระองค์มากขึ้น ขอทรงท าให้ลูกไม่กลวัเมื่อ
เจอการทดลอง ขอทรงช่วยให้ลูกเขม้แข็ง ลูกอธิษฐานขอท่ีจะยืนอย่างมัน่คง
และขอทรงปลดปล่อยปากของลูกท่ีจะนมัสการพระองค์   พระองค์ทรงเป็น
พระเจา้ท่ีย่ิงใหญ่และน่าเกรงขาม พระองค์ผูเ้ดียวท่ีเป็นพระเจ้า เป็นผูส้ร้างฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก และลูกก็เขา้ร่วมกบัทุกส่ิงและสรรเสริญถึงพระนาม
อันศักด์ิ สิทธ์ิของพระองค์  ศักด์ิสิทธ์ิ  ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ  องค์พระเจ้า 
ผูท้รงฤทธ์ิ ผูท้รงด ารงอยูเ่สมอ ผูท้รงอยู่ท่ีน่ีในตอนน้ี และผูซ่ึ้งก าลงัเสด็จมาใน
เร็วๆ น้ี ขอทรงโปรดอภยัลูก ท่ีลูกไดปิ้ดกั้นการสรรเสริญและการเทิดทูนบูชา
ของลูก เพราะลูกน่ิงและเงียบ ลูกขุ่นมัวและสูญเสียการมองเห็นถึงความ
ย่ิงใหญ่และพระสิริของพระองค์การท่ีลูกได้ยอมให้พระองค์เล็กลงในสายตา
ของลูกและ น าเหตุการณ์และความกงัวลไวใ้นมือของลูกแทนการไวว้างใจใน
พระเจา้ พระเจา้ทรงตรัสว่าคนท่ีวางในใจมนุษยแ์ละให้เน้ือหนังเป็นแขนของ
เขา เพ่ือเป็นก าลงัของเขาก็เป็นท่ีสาปแช่งพระบิดา ขอทรงโปรดอภยัให้กบัลูก
เพราะการท่ีลูกไดว้างใจในส่ิงอ่ืนๆ หรือในก าลงัของลูกเอง แทนการวางใจใน
พระองค์ ขอทรงเพ่ิมความเช่ือให้กับลูก พระองค์เจ้าขา้ ขอทรงให้ลูกจะเป็น
เหมือนตน้ไมท่ี้อยู่ริมน ้ า ท่ีรากนั้นไดห้ยัง่ลงไปขา้งแม่น ้ า และเมื่อแดดส่องมา
ก็จะไม่หวาดกลวั และใบของลูกก็ยงัเขียวอยูเ่สมอ 



 ตอนน้ีลูกเลือกท่ีจะมอบความกงัวลของลูกไวใ้นพระองค ์
 ความสัมพนัธ์ในชีวิตของลูกท่ีแตกร้าวไป 
 คนเหล่านั้นท่ีใกลชิ้ดกบัลูกท่ียงัไม่เรียกหาพระนามของพระองค ์
 ความเหน่ือยลา้ทางดา้นการเงิน 
 ความพ่ายแพแ้ละความไม่สมบูรณ์ของโลกน้ี 
 โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเพ่ิมความเช่ือของลูก ขอทรงโปรดให้ลูกพูด 
พระวจนะของพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ดว้ยความกลา้หาญอย่าง
มากมายในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของลูก ไม่ว่าอะไรก าลงัเกิดขึ้นรอบๆ ตวัลูก 
ลูกเลือกท่ีจะวางความเช่ือของลูกไวใ้นพระองค์อีกคร้ัง และวางความหวงัไว้
ในความรักอนัมัน่คงของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นก าลงัของลูกและผูท่ี้มี
ความหวงัใจในพระองค์จะไม่ผิดหวงั ขอบพระคุณท่ีพระองค์ทรงท างานแทน
ลูก และไม่มีอะไรท่ียากเกินไปส าหรับพระองค์  ไม่มีอะไรเลย ฮาเลลูยา!  
ในพระนามพระเยซู อาเมน 
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พระองค์ทรงก าลังกระท าส่ิงยิ่งใหญ่อยู่ วันที่ 7 
สรรเสริญพระเจ้าโดยการอ่านออกเสียงค าอธิษฐานน้ีด้วยเสียงของคุณ 

จิตใจของขา้เอ๋ย จงสรรเสริญพระเจา้ ทั้งส้ินท่ีอยู่ภายในลูกน้ี จะ
สรรเสริญพระนามอันบริสุทธ์ิของพระองค์ จิตใจของลูกจะสรรเสริญ
พระองค ์ลูกจะไม่ลืมทุกส่ิงทั้งส้ินท่ีพระองคท์รงกระท า พระองคท์รงยกโทษ
บาปทั้งหมดของลูก (ฮาเลลูยา!) และทรงรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดของลูก
พระองค์ทรงไถ่ลูกออกจากแดนผู ้ตาย จากความบาป ความมืดมิดและ 
การท าลาย และทรงสวมความรักและความกรุณาเป็นมงกุฎให้กับลูก 
พระองคท์รงเติมความปรารถนาของลูกดว้ยส่ิงท่ีดีเลิศ ก าลงัของลูกจึงกลบัมา
ให ม่ อ ย่ างลู ก น ก อิน ท รี  พ ระอ งค์ ท ร งพ ระก รุณ าแล ะมี พ ระคุ ณ  
โอ พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงกร้ิวช้าและอุดมด้วยความรัก พระองค์ไม่
กระท าต่อลูกตามความบาปหรือตามความชัว่ชา้ของลูก ฮาเลลูยา! สรรเสริญ
พระนามอนับริสุทธ์ิของพระองค!์ 

ลูกขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้า จิตใจของลูกก็ร้องว่า “พระเจ้า 
ผู ้ทรงย่ิงใหญ่ พระราชกิจของพระองค์น่าคร่ันคร้ามย่ิงนัก” สรรเสริญ 
พระเจา้! สรรเสริญพระเจา้! ลูกสรรเสริญพระองค์ โอ พระเจา้ ส าหรับทุกส่ิง
ท่ีก าลงักระท าอยูใ่นท่ามกลางคนของพระองค ์คริสตจกัรของพระองค์ เพราะ
เราเป็นแกะแห่งทุ่งหญา้ของพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจหินของเราให้
เป็นใจเน้ือ โดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ทรงคืนความช่ืนบานใน
ความรอดแก่เรา ใช่ ความช่ืนบานและความเปรมปรีด์ิไดถู้กร้ือฟ้ืนขึ้นในคน
ของพระองค ์และลูกจะสรรเสริญพระนามของพระองค ์พระองคเ์ท่านั้นท่ีทรง
กระท าส่ิงเหล่าน้ีได้พระองค์ทรงปลดปล่อยลิ้นของประชากรของพระองค์ 



ให้ร้องถึงความชอบธรรมของพระองค์และส าแดงถึงการสรรเสริญ พระองค์
ก าลงัเปลี่ยนแปลงหัวใจแห่งการนมสัการของเราอยู่ ลูกสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ พระเจา้ พระองค์ก าลงัสอนให้เรารักในส่ิงท่ีพระองค์รักอยู่ พระองค์
ก าลงัเปลี่ยนแปลงเรา พระองค์ก าลงัเปลี่ยนแปลงลูกอยู่ ลูกสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นท่ีกระท าส่ิงย่ิงใหญ่เหล่านั้นได้ พระองค์
เท่านั้นท่ีสามารถเป่าลมหายใจชีวิตแห่งพระวิญญาณของพระองค์ในส่วนของ
หัวใจท่ีตายไปแล้วของเราได้ พระองค์เท่านั้นท่ีสามารถฟ้ืนและเปลี่ยนแปลง
คริสตจกัรของพระองคไ์ด ้ 

พระบิดา ลูกตั้งใจสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าประชากรของพระองค ์
ลูกจะยกมือของลูกขึ้นในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และสาธุการพระนามย่ิงใหญ่ของ
พระองค์ลูกจะส าแดงในท่ามกลางประชากรของพระองค์ว่า “ความรักของ
พระองค์นั้นด ารงนิจนิรันดร์” ลูกจะไม่น่ิงในการประกาศถึงความย่ิงใหญ่ของ
พระองค์และการถวายพระสิริแด่พระองค์ พระบิดา ขอทรงให้วนัน้ีลูกไดค้น้พบ
การสรรเสริญพระองค์ทั้ งในค าพูดและการกระท า เพลงสรรเสริญ การภาวนา
และการกระท าแห่งความรัก และการปรนนิบติั ขอทั้งหมดท่ีลูกท าและพูดได้
สะทอ้นถึงความรักของลูกท่ีมีต่อพระองค์ เพ่ือให้ทุกส่วนในชีวิตของลูกยกย่อง
พระเยซูขึ้ น และขอทรงให้ ชี วิตของลูกถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกเมื่ อ 
เพ่ือพระนามและพระกิตติศัพท์ของพระองค์จะเป็นท่ีปรารถนาแห่งหัวใจ 
ของลูก ในพระนามพระเยซู อาเมน 
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



ผู้ที่มีชัย วันที่ 8 

พระบิดาพระด ารัสของพระองค์บอกว่าลูกเป็นผู ้ชนะเพราะ 
พระโลหิตของพระเมษโปดก คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และถ้อยค าแห่ง 
การเป็นพยานของลูกว่า ในองค์พระเยซูสภาพของพระเจ้าด ารงอยู่อย่าง
บริบูรณ์ และลูกก็ได้ความครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ และมีส่วนในฤทธา  
นุภาพของพระองค์เหนืออ านาจศกัด์ิสิทธ์ิและเทพผูค้รอง แต่ลูกขอสารภาพ
ว่าลูกไม่ไดรู้้สึกว่าลูกเป็นผูม้ีชยัชนะ และบ่อยคร้ังลูกไดย้อมต่ออิทธิพลของ
โลกน้ีแทนการยอมต่อพระคริสต ์

พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงช่วยลูกจากตวัของลูกเอง ขอทรงให้ลูกเต็ม
บริบูรณ์ดว้ยพระวิญญาณและฤทธานุภาพของพระองค์ ฤทธ์ิอ านาจแห่งการ
ฟ้ืนคืนชีพของพระเยซู ขอทรงสอนลูกและใช้ลูก ท่ีลูกจะเป็นคนหน่ึงท่ี
มองเห็นป้อมปราการในชีวิตของลูกไดพ้งัทลายลง และช่วยคนอ่ืนๆ ให้กา้ว
เดินอยา่งอิสระ ขอบคุณพระบิดา เพราะลูกเป็นของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ 
พระองค์ทรงอยูก่บัลูกดว้ยการทรงสถิตของพระองค ์พระองคท์รงเป็นก าแพง
ไฟลอ้มตวัลูก พระองค์เจา้ขา้ พระองค์ทรงเป็นท่ีก าบงัและเป็นก าลงัของลูก
ในการดิ้นรนต่อสู้ทุกเหตุการณ์ พระองค์ทรงอยู่กับลูก ลูกจะไม่กลวัเพราะ
ความวางใจของลูกอยูใ่นพระนามของพระองค ์

เหมือนอย่างโยชูวา ขอทรงให้ลูกมัน่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่กบัลูก
และไม่จากหรือละทิ้งลูกไปโดยพระวิญญาณของพระองค์ท่ีท างานภายในลูก
นั้น ท าให้ลูกเขม้แขง็และกลา้หาญไม่เกรงกลวัหรือหมดก าลงั แต่ลูกจะระลึก
ถึงอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูกไม่ว่าลูกจะไปท่ีใด ขอทรงใช้ลูกน าเอา



แผ่นดินท่ีศตัรูขโมยไปคืนกลบัมา ขอทรงช่วยให้ลูกมีใจหนักแน่นและระวงั
ตวั รู้ว่าศตัรูแห่งจิตใจของลูกนั้นก าลงัวนเวียนอยู่รอบๆ ก าลงัมองหาโอกาส
เหมาะ 

ในพระนามพระเยซู ขอทรงเสริมก าลังลูกเพ่ือลูกจะยอมต่อ
พระองค์และต่อสู้กับศัตรูด้วยใจตั้งมัน่ในความเช่ือของลูก ลูกขอพระองค์
โปรดประทานความคิดของพระองค์ในเหตุการณ์ท่ีลูกเจอ และขอให้ลูกอยู่
อยา่งมีชยัชนะแบบมีชยัเหลือลน้ เพราะพระเยซูและความรักของพระองคท่ี์มี
ต่อลูก ขอท่ีลูกจะเต็มลน้ดว้ยความเช่ือและพระค าของพระองค์ เพื่อท่ีลูกจะ
เป็นของพระองคพ์ระเยซู และพระองคท์รงมีชยัต่อโลกน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิวรณ์ 12:11;โคโลสี 2:9-10; เอเฟซสั 6:10; ฟิลปิปี 3:10; 2โครินทร์ 10:4; 
สดุดี 125:2; เศคาริยาห์ 2:5; สดุดี 46:1-2; สดุดี 20:7; โยชูวา 1:5,9; 

1เปโตร 5:8-9; โรม 8:37; 1 ยอห์น 5:4



ฉันจะไม่กลัว วันที่ 9 
เม่ือคุณอธิษฐานท่ามกลางความยากล าบากใด ๆ ซ่ึงคุณก าลังประสบอยู่ 
จงเลือกที่จะนมัสการพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็น 

พระบิดา ลูกต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ในการจดัวาง
หัวใจของลูกด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์อย่างเต็มท่ี ด้วยปาก
ของลูกน้ี ลูกจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศูนยก์ลางในความยากล าบากต่างๆ 
ในชีวิตของลูก เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นร่วมกนัก่อให้เกิดผลดีแก่ลูก แต่ความ
กงัวลในใจของลูกกลบับอกในทางตรงกันขา้ม ขา้แต่พระเจ้า ขอทรงโปรด
ช่วยลูกดว้ยเถิด ดว้ยฤทธ์ิอ านาจขององค์พระวิญญาณท่ีท างานภายในลูก ขอ
ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของลูก เอาความกลวัออกไปและขอทรงท าให้ลูกไม่
กลวั ขอทรงเอาความขลาดกลวัออกไปและให้ลูกกลา้หาญเพื่ออาณาจกัรของ
พระองค์ ขอทรงเอาความสงสัยและความไม่เช่ือถือออกไปและขอเพ่ิมความ
เช่ือให้กบัลูก เพ่ือท่ีลูกจะระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์ การอศัจรรยต์่างๆ 
ท่ีพระองค์ได้ทรงท าในชีวิตของลูก ขณะท่ีลูกได้เดินไปหาพระองค์ ลูกจะ
คิดถึงพระราชกิจทั้งส้ินของพระองค์และคิดถึงส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีพระองคท์รงท า
เพื่อลูก ในวนัน้ีลูกตั้งใจนมสัการพระองค์เพียงผูเ้ดียว และจะไม่คุกเข่าลงต่อ
พระอ่ืนใด 

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูก ทรงเป็นท่ีลี้ภยัและก าลงั
ของลูก ลูกจะไม่กลวัแมว่้าปัญหานั้นจะดูเหมือนลอ้มตวัลูกอยู ่เพราะความรัก
ย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่ีมีต่อลูก ลูกรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ลูก พระองค์จะ
ปกป้องลูก ทรงอยู่กับลูก  ทรงปลดปล่อยลูก เพราะพระองค์ทรงเป็น 
พระเจา้ของลูก และพระองคท์รงไถ่ลูกและทรงเรียกช่ือลูก  



พระองคจ์ะทรงอยูก่บัลูก แมว่้าลูกจะอยู่ท่ามกลางผืนน ้าแห่งความ
ทุกขใ์จ ลูกก็จะไม่จมลงไป 

กระแสท่ีรุนแรงของบททดสอบเร่ืองความผิดหวังซ่ึงลูกได้
ประสบนั้นจะไม่พดัพาลูกไป 

การทดลองท่ีแสนสาหัสใน เร่ื องของความเจ็บ ป่วย ห รือ 
ความโดดเด่ียว หรือทางการเงินหรือความไม่มัน่คงเร่ืองอ่ืนๆ จะไม่ท าให้ 
ลูกถูกเผาไป 

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจา้ของลูก องค์บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล 
พระผูช่้วยให้รอดของลูก ลูกจึงสรรเสริญพระองค์ โอ พระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยสุด
จิตใจของลูก ลูกจะเล่าถึงการอศัจรรยท์ั้งส้ินของพระองค์ ลูกจะช่ืนบานและ
ช่ืนชมยินดีในพระองค์และร้องสรรเสริญต่อพระนามของพระองค์ เพราะ
ความหวงัของลูกอยู่ในความรักไม่ส้ินสุดของพระองค์ท่ีท างานแทนลูก เพื่อ
ประโยชน์ต่อตวัลูกเองท่ีจะท าให้ลูกเหมือนพระเยซูมากขึ้น ลูกขอพระองค์
ทรงผนึกงานน้ีไวใ้นใจของลูก ในพระนามท่ีงดงามของผูท่ี้ส้ินพระชนม์เพ่ือ
ท าให้ลูกเป็นของพระองค ์พระเยซู อาเมน 
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จงน าอุปสรรคทุกอย่างออกไป  วันที่ 10 

พระบิดา ลูกรอคอยถึงวนัท่ีถิ่นทุรกนัดารและท่ีแห้งแลง้ในชีวิตของ
ลูกจะยินดีและท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ียงัไม่ถูกสัมผสัโดยพระวิญญาณของพระองค์
จะเปรมปรีด์ิและผลิดอก 

ขอทรงเปิดตาท่ีมืดบอดของลูกเถิด และขอทรงช่วยให้ลูกมองเห็น
ทุกส่วนในการใช้ชีวิตของลูก ท่ียงัไม่ยอมจ านนต่อความเป็นพระเจ้าของ 
พระเยซู (ขอทรงส าแดงถึงส่ิงเหล่าน้ีเมื่อลูกยงัรอคอยพระองค์)พระบิดา ขอทรง
เปิดหูลูก ให้ลูกได้ยินและเขา้ใจถึงพระค าของพระองค์และเสียงขององค์พระ
วิญญาณ (ขอทรงหยดุความคิดท่ีวุ่นวายของลูกเมื่อลูกยงัรอคอยพระองค)์ 

ขอทรงท าให้จิตใจของลูกโอนอ่อนผ่อนลง เพ่ือให้ลูกตอบสนอง
ด้วยความถ่อมตนและกลับใจมาหาพระองค์ (ขอทรงโปรดประทานของขวญั
แห่งหยดน ้ าตาให้กับลูก เพ่ือแสดงว่าพระองค์ก าลังท าให้จิตใจส่วนท่ีแข็ง
กระดา้งของลูกอ่อนลง) 

ขอให้พระวิญญาณไหลลน้ออกมาจากชีวิตของลูกและเป็นเหตุให้ท่ี
แห้งแลง้ทุกแห่งกลบักลายเป็นสายน ้ าแห่งชีวิต โอพระเจา้ ขอทรงกรุณาต่อลูก 
ในพระกรุณาอนัย่ิงใหญ่ของพระองค์ ขอทรงช าระลา้งความบาปผิดของลูกและ
ช าระลูกให้สะอาด ขอทรงสร้างจิตใจท่ีบริสุทธ์ิสะอาดภายในลูกและฟ้ืนฟูความ
ตั้งใจใหม่ท่ีหนักแน่นขึ้นภายในลูกเพ่ือลูกจะติดตามพระองค์อย่างเข็มแข็ง ขอ
ทรงคืนความช่ืนบานให้กบัลูกเหมือนกบัคร้ังแรกท่ีลูกได้พบกับพระองค์ และ
ขอให้ลูกเต็มใจท่ีจะท าตามพระประสงค์ของพระองค์ พระบิดา ลูกขอเป็นผูท่ี้
พระองค์จะทรงใช้ให้ เดินเคียงข้างผู ้ท่ียงัพ่ายแพ้ในความบาปของพวกเขา  



พระบิดา ขอทรงให้ลูกกลา้หาญ และขอให้ค าสรรเสริญของพระองค์อยู่ท่ีฝีปาก
ของลูกเสมอ ขอทรงให้พระองค์ฟ้ืนฟูจิตใจลูก และขอให้พระพักตร์ของ
พระองค์ทอแสงอยูเ่หนือตวัลูก เพ่ือลูกจะปรารถนาพระองค์มากขึ้น ลูกรู้ถึงส่ิงดี
เลิศท่ีพระองค์ทรงกระท าในอดีต แต่ลูกขอพระองค์ทรงร้ือฟ้ืนส่ิงเหล่านั้นขึ้นใน
ยคุของลูก ในช่วงชีวิตของลูก ขอทรงให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่กนั ลูกขอให้พระองคท์รง
เอาอุปสรรคในชีวิตของลูกท่ีก าลงักีดขวางไม่ให้ลูกมีประสบการณ์กบัความเต็ม
บริบูรณ์ของพระองค์ออกไป ซ่ึงพระค าของพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรง
ฟ้ืนจิตใจของผูท่ี้ถ่อมและร้ือฟ้ืนใจของผูส้ านึกผิด ลูกจึงเลือกท่ีจะถ่อมตวัต่อ
พระองค์ ขอทรงสอนลูกและส าแดงให้ลูกรู้ถึงความหมายของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของลูกว่าเป็นอย่างไรพระบิดา ขอทรงท าลายส่วนท่ีเย่อหย่ิงทุก
ส่วนท่ีอยู่ภายในลูก จนถึงความถ่อมตนขององค์พระเยซู ท่ีความรักและ 
พระกรุณาของพระองค์จะไหลลน้ออกมาจากชีวิตของลูกเหมือนดั่งแม่น ้ าท่ีมี
พลงั ขอทรงฟ้ืนฟูจิตใจลูก! เพ่ือจะเป็นผลดีต่อคริสตจกัรของพระองคแ์ละโลกท่ี
ก าลังจะตายอยู่  ขอทรงฟ้ืนฟูจิตใจลูกอีกคร้ังและอีกคร้ัง ในพระนามอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน 

 
 
 
 
 

อิสยาห์ 35:1-6; สดุดี 51:1-2, 10-15; สดุดี 80:7; ฮาบากุก 3:2;  
อิสยาห์ 57:14-15 



ขอทรงช่วยให้ลูกบากบ่ัน วันที่ 11 
สงบจิตใจของคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าจงฝากสถานการณ์ยากล าบากไว้กบัพระองค์ 

พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ตรัสว่าลูกจะประสบความทุกข์ยากใน 
โลก น้ี  แต่ ลู กจะ ช่ื นบาน  เพราะพระองค์ ได้ ชนะโลกแล้ ว ฮาเลลู ยา  
องค์พระผูเ้ป็นเจ้า! พระองค์ทรงย่ิงใหญ่กว่าความกลวัทั้งหมดของลูก พระองค์
ทรงฤทธ์ิมากย่ิงกว่าอ านาจแห่ งความมื ดใดๆท่ี ต่ อสู้ กับจิตใจของลู ก  
โอ พระองค์เจ้า พระองค์ผู ้เดียวท่ีเป็นพระเจ้า ขอให้พระนามของพระองค์นั้น
ย่ิงใหญ่และถูกประกาศอย่างกึกกอ้งผ่านทางชีวิตของลูก 

พระบิดา ขอทรงโปรดอภยัให้ลูกในเวลาท่ีลูกทอ้แท ้และลูกพ่ายแพ้
ต่อโลก ขอทรงโปรดประทานตาให้ลูกได้มองเห็นว่าความทุกข์ยากของลูกท่ีรับ
อยู่เพียงชั่วครู่น้ี จะท าให้ลูกมีสง่าราศีย่ิงใหญ่นิรันดร และขอให้ลูกนมัสการ
พระองค์ในท่ามกลางอุปสรรคการทา้ทายและการทดลองต่างๆ ในชีวิตน้ี ขอทรง
โปรดเตือนลูก โดยพระวิญญาณของพระองค์ตลอดว่า ลูกยงัไม่ได้อยู่บ้านท่ี
แท้จริง ขอทรงโปรดประทานก าลังให้กับลูกท่ีจะบากบั่นและอดทนต่อความ 
ทุกข์ยากในชีวิตเพ่ือเห็นแก่พระนามของพระองค์และเพ่ือสร้างพระลกัษณะของ
พระองคใ์นชีวิตของลูก  

ลูกยอมรับว่าพระองค์ทรงรู้จกัทางทุกทางของลูก และพระองคจ์ะทรง
น าลูกผ่านพน้พายุในชีวิตได้ และกระท าให้ลูกบริสุทธ์ิดั่งทองค า การทดลอง
ต่างๆท่ีลูกเจอนั้ น ขอสอนให้ลูกเช่ือฟังพระค าของพระองค์และให้ความเช่ือ 
ของลูกได้พิสูจน์ให้แท้ และเป็นเหตุให้เกิดการสรรเสริญ เพ่ือเป็นเกียรติและ 
สง่าราศีแด่พระองค์พระเยซู ลูกยอมรับว่าพระองค์ผูเ้ดียวท่ีเป็นพระเจา้ ไม่มีพระ
อ่ืนใดอีก และลูกวางใจในพระนามของพระองค์เพียงผู ้เดียวท่ีช่วยลูกให้รอด 



ขณะท่ีลูกรอคอยพระองค์ ลูกจะพกัสงบอยู่ในอ านาจและความเป็นเอกราชของ
พระองค์และมีความหวังในพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรง
ตรวจสอบลูกและพระองค์ทรงรู้จกัลูกทุกอยา่ง ไม่ว่าในเวลาท่ีลูกหยุดน่ิงหรือเมื่อ
ลูกยุ่งท างาน ในทุกท่ีท่ีลูกไป ส่ิงท่ีลูกท า พระองค์ทรงรู้จักในทุกวิถีทางและ 
ทุกความคิดของลูก แมแ้ต่ก่อนท่ีลูกจะพูดออกมา พระองค์ก็ทรงรู้ ไม่มีท่ีไหนท่ี
ลูกไปแลว้พระองค์ไม่ไดอ้ยูท่ี่นั่น  

ขอบคุณพระบิดา แมบ้างคร้ังความมืดจะปกคลุมลูก แต่พระองค์ยงัคง
เป็นแสงสว่าง ลูกสรรเสริญพระองค์ในวิธีท่ีพระองค์ทรงสร้างลูกและยอมรับว่า
ทุกวนัในชีวิตของลูกได้ถูกก าหนดขึ้นโดยพระองค์ ดังนั้นลูกจึงยอมจ านนแด่
พระองค์และลูกจะยืนต่อต้านแผนการของศัตรูในพระนามของพระเยซู  
พระบิดาเจา้ขา้ ขอให้การสั่งสอนของพระองคใ์นชีวิตของลูกท าให้ลูกไดเ้ก็บเก่ียว
ดอกผลท่ีศกัด์ิสิทธ์ ขอให้พระเยซูปรากฎในชีวิตของลูกมากย่ิงขึ้น ลูกอธิษฐานใน
พระนามของพระองค ์อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 

ยอห์น 16:33; 2 โครินธ์ 4:17; วิวรณ์ 2:3; มาลาคี 3:3, 1เปโตร 1:7;  
อิสยาห์ 44:6; สดุดี 20:7; สดุดี 139:1-16; ยากอบ 4:7; ฮีบรู12:10 



เคร่ืองบูชาที่ยังมีชีวิต  วันที่ 12 
ก่อนทีจ่ะเร่ิมต้น จงสงบน่ิงต่อพระเจ้า ขอให้พระองค์ช่วยให้คุณเข้าใจถึงความหมาย
ที่บอกว่าคุณคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณส าหรับพระเมตตาท่ีย่ิงใหญ่และความรัก
ของพระองค์ท่ีหลัง่ไหลมาสู่ลูกผ่านการท างานของพระคริสต์ แต่ลูกขอสารภาพ 
ท่ีลูกมกัจะอยู่โดยไม่ไดค้ิดถึงเคร่ืองบูชาท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์แต่ไดน้ าความคิด
และร่างกายของลูกใหม้ีส่วนร่วมในส่ิงต่าง  ๆของโลกน้ีท่ีไม่บริสุทธ์ิหรือไม่ช่ืนชม
ยินดีต่อพระองค์ และไม่ไดน้มสัการพระองค์ตามท่ีพระองค์ตอ้งการ พระองคท์รง
ตรัสว่าการมอบถวายตวัเองของลูกเพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตเป็นการนมัสการ 
ท่ีแทจ้ริง และลูกไดล้ะทิ้งไป  

พระบิดา ลูกสารภาพว่าลูกไดย้อมให้ความคิดของลูกหลงเขา้ไปในวิถี
ของโลกน้ีและได้ให้ ส่ิ งนั้ นมาแทนท่ีมาตรฐานแห่งพระค าของพระองค ์ 
พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้อภัยลูก ขอทรงเสริมก าลังให้กับลูกโดย 
พระวิญญาณของพระองค ์ขอทรงเป็นผูก้ลัน่กรองเหนือสายตาและความคิดของลูก  

ลูกไม่มีวินัยในการดูแลตวัเองและไม่ใส่ใจในสุขภาพกับอุปนิสัยของ
ตวัเอง ขอทรงช่วยลูกท่ีจะฝึกวินัยในตวัเองและขอทรงท าลายธรรมชาติเน้ือหนัง
ของลูก ขอพระบิดาโปรดยกโทษให้ลูกดว้ย 

ขอทรงโปรดอภยัท่ีลูกตอ้งการให้การแสวงหาพระองคน์ั้นง่ายดาย ขอ
ทรงอภยัในความเกียจคร้านของลูก โอ พระองคเ์จา้ขา้ขอให้ลูกไดว่ิ้งตามพระองค์
ไปในทางนั้นท่ีจะไดรั้บรางวลั และฝึกตวัของลูกท่ีจะไม่เป็นผูท่ี้ใชก้ารไม่ได ้ 

ลูกขอพระองค์ทรงให้ของประทานแห่งสติปัญญาและการตดัสินใจ
ให้กับลูก และขอทรงป้องกันความคิดของลูกจากการเสแสร้งและปรัชญาท่ี



หลอกลวงตามธรรมเนียมของมนุษยแ์ละตามหลกัการต่าง  ๆของโลกท่ีไม่เป็นตาม
พระคริสต์และพระค าของพระองค์ ลูกขอท่ีจิตใจของลูกจะไดรั้บการร้ือฟ้ืนอย่าง
แท้จริงและการด าเนินชีวิตของลูกก็ถูกเปลี่ยนไป พระบิดา ลูกเลือกท่ีจะละทิ้ง
ความชอบธรรมของตวัเองและการควบคุมชีวิตของลูกเอง ท่ีลูกจะเป็นเคร่ืองบูชาท่ี
มีชีวิต และในวนัน้ีลูกขอประกาศว่า ความปรารถนาท่ีย่ิงใหญ่ของลูกนั้ นคือ 
การติดตามพระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจของลูก 

องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ลูกขอสัมผัสการจุดประกายพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตประจ าวนัของลูก ท่ีจะมองเห็นพระเยซู
ออกมาจากตวัลูก ผ่านทางชีวิตของลูกเอง ในวิธีท่ีลูกยงัไม่เคยได้รู้ ขอพระองค ์
ทรงประทาน โอ องค์พระวิญญาณของพระเจา้ ขอทรงช าระและหล่อหลอมลูกให้
บริสุทธ์ิ จนกระทัง่ลูกจะเป็นเหมอืนองคพ์ระเยซู และลูกจะไดเ้รียนรู้ถึงความล ้าลึก
และการฝึกตนให้เป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต มีพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะท าให้ส่ิงน้ีเกิดผล
ได ้ลูกอธิษฐานในพระนามท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรม 5:5; โรม 12:1; 1 โครินธ์ 9:24-27; โคโลสี 2:8; โรม 8:29 



พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเทลงมา  วันที่ 13 

พระบิดาลูกขอขอบพระคุณท่ีทรงส่งองค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
ผูเ้ป็นท่ีปรึกษามาให้กับลูก เพ่ือจะสอนและเตือนให้ลูกระลึกถึงส่ิงท่ีพระเยซู
ทรงตรัส ขอบพระคุณส าหรับการทรงสถิตของพระองค์ท่ีอยู่กับลูกตลอดไป 
พระบิดา ขอทรงโปรดอภยั ในเวลาท่ีลูกต่อตา้นองค์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ แม้
ลูกจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช้ี ให้ เห็นถึงความบาป ความชอบธรรมและ 
การพิพากษา ลูกรู้สึกขอบพระคุณท่ีองค์พระวิญญาณฯ ทรงช่วยลูกเมื่อลูก 
อ่อนล้า เมื่อลูกไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไร พระองค์ทรงช่วยทูลขอเพ่ือลูก
ตามพระประสงคข์องพระองค ์ 

พระบิดา ขอทรงท าให้จิตใจลูกโอนอ่อนลงและขอทรงให้ลูกไวต่อ
เสียงขององค์พระวิญญาณฯ ลูกขอพระองค์ทรงเอาส่วนท่ีแข็งกระด้างในจิตใจ 
ท่ียงัอยู่ภายในลูกออกไป และขอทรงประทานใจเน้ือให้กบัลูก โดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ ขอทรงส าแดง แมจ้ะเป็นความบาปท่ีปกปิดไวใ้นชีวิตของลูกเมื่อ
ลูกรอคอยพระองค์ (หยุดน่ิงและรอคอย ต่อพระพกัตร์พระเจา้นั้น จงสารภาพส่ิง
ต่างๆ ท่ีพระองคท์รงน าเขา้มาในความคิดของคุณ) 

พระค าของพระองค์สัญญาว่า พระองค์พระบิดาในสวรรค์จะทรง
ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่ผู ้ท่ี ร้องขอต่อพระองค์ และลูกจึงทูลขอ  
พระบิดาเจา้ขา้ ในฐานะท่ีเป็นลูกของพระองค์ ขอทรงเติมลูกดว้ยพระวิญญาณฯ
ของพระองค์อีก (หยดุน่ิงและรอคอย ต่อพระพกัตร์พระเจา้ ให้ค าอธิษฐานน้ีเป็น
แบบส่วนตวัของคุณเอง) 



ขอทรงให้ลูกมีฤทธ์ิเดชโดยพระวิญญาณของพระองค์ท่ีจะอยู่เพ่ือ
พระคริสต์อย่างมีชัยชนะ ซ่ึงขณะเมื่อลูกอยู่ในโลกน้ี ลูกจะไม่เป็นของโลกน้ี  
ลูกขอท่ีฤทธ์ิเดชขององค์พระวิญญาณฯจะมาอยู่เหนือลูก ให้ลูกได้เป็นพยาน
เพ่ือพระองค ์และพูดถอ้ยค าของพระองคอ์ยา่งกลา้หาญ ขอพระองคท์รงสอนลูก
ด้วยพระวิญญาณว่า เมื่ อไหร่และอะไรท่ีลูกควรพูด ลูกต้องการผลของ 
พระวิญญาณท่ีจะปรากฎขึ้นในชีวิตของลูกอยู่ตลอด ขอทรงเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง 
และให้เดินอยู่ในองคพ์ระวิญญาณฯ อย่างแทจ้ริง เพ่ือท่ีความปรารถนาและกิเลส
แห่งธรรมชาติบาปของลูกจะถูกท าลายไป ขอทรงเสริมก าลังลูกโดย 
พระวิญญาณของพระองค์เพ่ือลูกจะยืนหยดัต่อสู้ศตัรูอย่างมัน่คงและท่ีลูกจะ
บากบั่นและท าตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้ ชีวิตของลูกแสดงถึง 
ความสมบูรณ์ในความช่ืนชมยินดีเหมือนดัง่สาวกในยุคแรก และมีการสถิตอยู่
ขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพ่ือจะมองเห็นองคพ์ระเยซูในตวัลูกและผ่านทาง
ชีวิตของลูกได้ชัดเจนขึ้ น และขอให้ ชีวิตของลูกถวายพระสิริต่อพระนาม 
ของพระองค ์เพราะน่ีคือความปรารถนาแห่งจิตใจของลูก ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ีใน
พระนามพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 

ยอห์น 14:26; ยอห์น 16:8; โรม 8:26-27; เอเสเคียล 36:26; ลูกา 11:13;  
กิจการของอคัรทูต 1:8; ลกูา 12:12; กาลาเทีย 5:22-25; เอเฟซสั 6:11;  

กิจการของอคัรทูต 13:52 



ขอทรงฟ้ืนจิตใจของฉัน  วันที่ 14 

พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ผู ้ทรงสร้างส่ิงใหม่ทุก ส่ิงผ่านทาง 

ฤทธ์ิอ านาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ลูกทูลขอพระองค์ทรงร้ือฟ้ืนจิตใจ
ของลูกใหม่ ขอให้ลูกไม่เหมือนกับส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี แต่ขอให้ลูกถูก
เปลี่ยนแปลงโดยการร้ือฟ้ืนแห่งจิตใจของลูกดว้ยพระค าของพระองคอ์ยูเ่สมอ 

ข้าแต่พระเจ้า หลายคร้ังท่ีลูกเกียจคร้านและไม่ใส่ใจต่อวินัยในการใช้
ความคิดของลูก ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอภยัให้ลูกและฟ้ืนฟูความนึกคิด
ของลูกใหม่ (ลูกขอวางการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ของลูก การ
ดูทีวีและดีวีดีของลูก ส่ิงต่างๆ ท่ีลูกไดอ่้านลงต่อพระพกัตร์พระองค์…. หยุด
และให้พระวิญญาณฯ ตรัสกบัคุณ) 

ลูกไดต้อ้นรับปรัชญาของโลกน้ีท่ีตรงขา้มกบัพระค าของพระองคเ์ขา้
มาในความคิดของลูก พระเจา้ ขอทรงโปรดอภยัให้กับลูกและฟ้ืนฟูความคิดของ
ลูกใหม่ (ลูกขอวางการใชเ้หตุผลตดัสิน หรือยอมต่อค่านิยมของโลกน้ีลงต่อพระ
พกัตร์พระองค…์ หยดุและให้พระวิญญาณฯ ตรัสกบัคุณ) 

ลูกได้ท าให้ความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์เจือจางลงในการ
ยอมต่อบาปของลูก พระองค์เจ้าขา้ ขอทรงโปรดอภัยและฟ้ืนฟูความคิดของลูก
ใหม่ (ลูกขอวางขอ้แกต้วัต่างๆ ท่ีลูกไดส้ร้างขึ้นเพ่ือความคิดของลูก ท่าที และการ
กระท าท่ีตรงขา้มกบัพระค าของพระองค์ลงต่อพระพกัตร์พระองค์… หยุดและให้
พระวิญญาณฯตรัสกบัคุณ) 

ลูกไดย้อมให้ความคิดท่ีหวาดกลวัและวิตกกงัวลอยู่เหนือลูก พระเจา้
ขอทรงอภัยให้ลูกและขอทรงร้ือฟ้ืนความคิดของลูกใหม่และท าให้ใจของลูก



มั่นคง (ตอนน้ีลูกขอเลือกท่ีจะวางความกังวลและความกลัวทั้ งหมดของลูกลง 
ท่ีพระองค์และขอสันติสุขของพระองค์จะเทลงมาเหนือลูก จงหยุดและให้ 
พระวิญญาณฯ ตรัสกบัคุณ)  

ขอให้ลูกมีความคิดของพระองค์ในหลายๆ สถานการณ์ท่ีลูกพบเจอ
อยู่ทุกวนั และขอให้ลูกไม่หันออกไปจากความจริงของพระองค์ ลูกขอพระองค์
ทรงประทานความหิวกระหายในการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ให้กบัลูก ท่ีลูก
จะเตรียมให้พร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง และพระบิดา ในโลกแห่งความจริงท่ี 
เจือจางลง ท่ีมีปรัชญาท่ีว่างเปล่าและมีความส้ินหวงั ขอทรงประทานฤทธ์ิเดช
ให้กบัลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ท่ีลูกจะเตรียมตวัเองเพ่ือจะตอบทุกๆ คน
ท่ีขอให้ลูกให้ เหตุผลส าหรับความหวงัท่ีลูกมีอยู่ ขอพระเยซูปรากฏมาอย่าง
ชัดเจนในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของลูก ขอทรงเสริมสร้างความเช่ือของลูก 
พระบิดา เพราะพระค าของพระองค์ตรัสว่า ถา้ลูกไม่ยืนอย่างมัน่คงในความเช่ือ
แล้วลูกจะไม่ได้ยืนขึ้นมาอย่างแท้จริง โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ลูกยืนขึ้น ใน
พระนามพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 

โรม 12:2; โคโลสี 2:8; ยอห์น 17:17; 2ทิโมธี 2:15; ฟีลิปปี 4:7-8;  
1เปโตร 3:15; อิสยาห์ 7:9 



โอ พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงเป็นพลังของลูก  วันที่ 15 
ก่อนทีจ่ะเร่ิมต้น จงสงบน่ิงต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานความเต็มใจทีจ่ะ
กลับใจ เปลีย่นแปลง รับฟัง และเช่ือฟัง 

พระบิดา ลูกขอบพระคุณส าหรับพระสัญญาแห่งพระค าของพระองค ์
ท่ีตรัสว่า ผู ้ใดท่ีรอคอยพระองค์จะถูกเสริมเร่ียวแรงใหม่ พระองค์ผู ้เดียวท่ีเป็น 
แหล่งของก าลังทั้ งปวง เพราะพระองค์ทรงครอบครองอยู่ เหนือทุกส่ิง และ 
ฤทธานุภาพและฤทธ์ิอยูใ่นพระหตัถพ์ระองคท่ี์จะทรงกระท าให้ย่ิงใหญ่และประทาน
ก าลังแก่ลูก ขอทรงเสริมก าลังลูก เพ่ือจะยืนอย่างมั่นคง เพ่ือจะยืนหยัดเพ่ือ 
ความชอบธรรม ท่ีจะลุกขึ้นเพ่ือพระราชอาณาจกัรของพระองค์เหมือนดั่งดาเนียล 
ขอให้ชีวิตของลูกถูกส าแดงดว้ยความสัตยซ่ื์อ และ “ให้เป็นคนท่ีไม่มีใครติได”้ แม้
อยู่ท่ามกลางความบกพร่อง ขอให้ลูกไดเ้ป็นผูท่ี้กลบัมาหาพระองค์ในการนมสัการ
และขอบพระคุณ ขอให้ลูกว่ิงไปยงัพระองค์อยู่เสมอและไม่อ่อนลา้ ลูกขอพระองค์
ทรงประทานฤทธ์ิเดชให้ลูก เพ่ือจะเดินและไม่อ่อนก าลงั ขอทรงช่วยลูกท่ีจะไม่กลวั
หรือทอ้ใจกบัเหตุการณ์ท่ีลูกเผชิญอยู่ หรือสภาพของโลกท่ีอยู่รอบ  ๆตวัลูก เพราะ
พระองคท์รงเป็นพระเจา้และทรงยดึทุกส่ิงไวด้ว้ยกนั ลูกขอพระองคท์รงยึดลูกไว ้ขอ
ทรงเสริมก าลงัลูกและช่วยลูก ขอทรงชูลูกขึ้นดว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของพระองค์
และฤทธ์ิอ านาจผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ท่ีด ารงอยู่ภายในลูก เพ่ือพระ
คริสต์จะอยู่ในจิตใจของลูกในความบริบูรณ์ทั้งส้ินของพระองค์ –ในความบริบูรณ์
ทั้งส้ินของพระองค!์ พระบิดาขอทรงเมตตาลูกและขอทรงช่วยลูกท่ีจะพ่ึงพาพระองค์
และมองหาก าลังของลูกในพระองค์ผู ้เดียวเพราะวิญญาณของลูกนั้นเต็มใจแต่ 
เน้ือหนงัของลูกนั้นอ่อนแรงและลูกขอสารภาพต่อพระองคด์งัน้ี… 

 



… ความอ่อนแอของความเช่ือและเน้ือหนงัของลูก ขอพระเจา้ทรงเมตตาลูก 
… การใชค้วามคิดของลูกอย่างไม่มีวินัย ขอทรงร้ือฟ้ืนและเสริมก าลงัแก่

ความคิดของลูกโดยพระค าของพระองค ์
… ความบาปท่ีลูกยงัยึดไว ้ขอทรงช าระลูกให้บริสุทธ์ิและกระท าให้ลูก

สะอาด 
… ความกลัวในส่ิงท่ีลูกยังเป็นอยู่  ขอให้ ลูกหันจากวิญญาณแห่ง 

ความหวาดกลวั และวางใจในพระนามของพระองค ์
ขอทรงเพ่ิ มความเช่ื อให้ ลู ก ขอทรงท าลายความสงสั ยและ 

ความไม่เช่ือมั่นในจิตใจและความคิดของลูกและขอทรงประทานฤทธ์ิเดชให้ลูก
เพ่ือท่ีลูกจะได้อยู่อย่างกล้าหาญ ขอให้อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีพระองค์ทรง 
ปลูกลูกให้เติบโตขึ้นมานั้น สะทอ้นออกมาดว้ยการสรรเสริญพระนามของพระองค ์
และรอยประทับของพระเยซูจะฝังอยู่ในทุกส่ิงท่ีลูกสัมผัส เพราะพระนามของ
พระองค์และช่ือเสียงของพระองค์เป็นส่ิงท่ีใจของลูกปรารถนา ลูกอธิษฐานใน 
พระนามท่ีทรงฤทธ์ิของพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 

อิสยาห์ 40:31; 1 พงศาวดาร 29:12; อิสยาห์ 41:10; ดาเนียล 6, อิสยาห์ 41:10; 
โคโลสี 1:17; เอเฟซสั 3:16-17; 2โครินธ์ 12:9-10; มทัธิว26:41; โรม 12:29; 

สดุดี 51:7; อิสยาห์ 12:2; อิสยาห์ 26:8 



พระวิญญาณบริสุทธ์ิผู้ทรงสถิตภายใน  วันที่ 16 

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์ส าหรับการทรงสถิตของ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ขอบคุณท่ีพระองคท์รงน าลูกมา โดยพระโลหิตขององค์
พระเยซู จากความตายสู่ชีวิต จากการอยูภ่ายใตก้ฎบงัคบั มาอยูภ่ายใตพ้ระคุณ
ของพระองค ์ขอความรักอนัย่ิงใหญ่และความอ่อนโยนของพระองคน์ าพาลูก
ไปสู่การเช่ือฟังมากย่ิงขึ้น 

พระบิดา ลูกขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้กับลูกในการท่ีลูกได้
ยอมให้ความบาปเขา้มาครอบครองชีวิตของลูกอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับท่าทีต่างๆ ท่ีลูกฟูมฟักซ่ึงเต็มไปดว้ยความเห็นแก่ตวัของ
ลูกเองและท าให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพนัธ์ของลูกกับพระองค์และ
ผูอ่ื้น 

ส าหรับการท่ีลูกสนใจความมืดของโลกน้ี  แทนท่ีจะสนใจ 
ความสว่างแห่งการทรงสถิตของพระองค์ องค์พระเยซูเจา้ ขอทรงโปรดอภยั
ให้กบัลูก ขอให้จิตใจและท่าทีต่างๆ ของลูกนั้นถูกควบคุมโดยพระวิญญาณ
และท าให้เกิดชีวิตและสันติสุข 

ส าหรับการกระท าและความเคยชินต่างๆ ในชีวิตของลูกท่ีไม่ได้
ผลกัดันให้ลูกเป็นผู ้ท่ีเหมือนกับพระคริสต์มากขึ้น พระองค์เจ้าข้า ขอทรง
อภยัให้กับลูก ขอทรงโปรดท าลายก าแพงแห่งค าแก้ตวัท่ีลูกได้สร้างไวใ้น
จิตใจ 

โอ พระองค์เจ้าข้า ขอพระค าของพระองค์อยู่ภายในลูกอย่าง 
ท่วมท้นและขอให้ไม่ว่าลูกจะท าหรือพูดอะไรก็จะส าเร็จในพระนามของ



พระองค์ ท่ีพระองค์จะได้รับพระเกียรติและค าสรรเสริญ ขอทรงท าให้ลูก 
เป็นทาสแห่งความชอบธรรม และขอทรงน าลูกไปถึงความบริสุท ธ์ิ  
ขอพระองค์ทรงช่วยให้ลูกด ารงชีวิตใตก้ฎเกณฑ์แห่งพระวิญญาณ เพื่อลูกจะ
ด ารงชีวิตของตวัเองในพระองค์ผูเ้ดียว เพราะลูกรู้ว่าเป็นความปรารถนาของ
พระองค์เพื่อให้ลูกบริสุทธ์ิเช่นนั้น ขอทรงท าให้ลูกมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ
ของพระองค์ท่ีลูกจะเป็นเหมือนต้นไมท่ี้ปลูกไวริ้มน ้ า และไม่หยุดท่ีจะออก
ผล ขอทรงช่วยลูกท่ีจะอยู่โดยพระวิญญาณเพ่ือลูกจะไม่พึงพอใจในความ
ปรารถนาของเน้ือหนัง และเฝ้าติดตามในส่ิงท่ีองค์พระวิญญาณก าลงักระท า
อยู ่ขอให้ผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของลูกให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าท่ีเคยมี 
ขอให้ความรัก ความช่ืนชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปราณี ความดี 
ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จกับงัคบัตนนั้นปรากฏเด่นชดั
ในถอ้ยค า การกระท า และการตอบสนองต่างๆ ของลูก ขอทรงท าให้ลูกเป็น
เหมือนกับพระลักษณะของพระเยซู ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามของ
พระองค ์อาเมน 

 
 
 
 
 

1โครินธ์ 3:16; โรม 6:13; โรม 8:6; โคโลสี 3:16-17; โรม 6:19; กิจการของ
อคัรทูต 17:28; เอเฟซสั 5:26-27; เยเรมีย ์17:8; กาลาเทีย 5:16, 25;  

กาลาเทีย 5:22-23 



จงออกมาจากเงามืด วนัที่17 
พระบิดา ลูกขอบพระคุณ ท่ีผ่านทางพระเยซูคริสต์ กฎของ 

พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสตน์ั้น ไดท้ าให้ลูกพน้จากกฎแห่งความบาป
และความตาย ขอบพระคุณพระเยซูท่ีทรงเป็นเคร่ืองบูชาในความบาปของลูก
อยา่งเต็มพระทยั เพราะว่าความบาปของลูกไดรั้บการให้อภยั และไม่ถูกจดจ า
เพราะพระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ท่ีเกินความเขา้ใจให้กบั
ลูก ลูกขอบพระคุณอยา่งเหลือเกิน! 

และในตอนน้ี พระองคเ์จา้ขา้ ลูกไดรู้้ว่าลูกเป็นของพระองค์ และ
เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงอยู่ภายในลูก ขอให้จิตใจของลูกตั้งมัน่อยู่ใน
ส่ิงท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิปรารถนา ลูกทูลขอในพระนามของพระเยซูท่ี
พระองค์จะทรงท าลายป้อมปราการท่ียงัเหลือของเน้ือหนังของลูกท่ียงั
เหลืออยู่ ท่ีจิตใจของลูกซ่ึงอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะก่อให้เกิดชีวิตและสันติสุข
ในตวัลูก ลูกเลือกท่ีจะวางความตายและการกระท าของเน้ือหนังลงเพ่ือลูกจะ
ด าเนินชีวิตอย่างแทจ้ริง ลูกขอบพระคุณส าหรับองค์พระวิญญาณท่ีท าให้ลูก
เป็นลูกของพระองค ์ซ่ึงลูกไดเ้รียกพระองค์ว่า “พระบิดา” เป็นส่ิงท่ีเกินกว่าท่ี
ลูกจะเขา้ใจ ขอทรงโปรดประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูกท่ีจะด าเนินชีวิตดงัท่ีเป็น
ลูกของพระองค(์รอและพิจารณาว่า คุณเป็นลูกของพระเจา้)  

ขอให้ลูกไดย้ืนอยา่งมัน่คงในความเช่ือในพระองค ์ลูกขอพระองค์
ทรงประทานการตั้ งใจท่ีบริสุทธ์ิท่ีลูกจะอยู่ในเสรีภาพท่ีพระคริสต์ทรง
จดัเตรียมไวใ้ห้ลูก และไม่อยู่ภายใตแ้รงกดดนัของความบาป ลูกขอบพระคุณ
ย่ิงนัก องค์พระเยซูเจ้า เมื่อลูกยงัถูกมดัและถูกกักขังโดยความบาปของลูก 
พระองค์ทรงเสด็จมาและประกาศถึงอิสรภาพ ขอทรงโปรดอภยัให้ลูกในวิถี



ท่ีลูกด าเนินชีวิตอยู่เหมือนกับว่าเคร่ืองบูชาของพระองค์ส าหรับความบาป
ของลูกนั้นมีไม่เพียงพอ ความบาปผิดของลูกนั้นมากย่ิงนัก แต่พระคุณของ
พระองค์นั้นย่ิงใหญ่กว่า และพระองค์ทรงประทานเส้ือคลุมกบัแหวนและได้
ทรงเชิญลูกไปยงังานเลี้ ยงท่ีโต๊ะเสวยของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรด
อภยัให้กับลูกในการคิด การพูด หรือการใช้ชีวิตของลูกท่ีเหมือนว่าลูกเป็น
ทาสในนิเวศน์ของพระองค์ แทนท่ีจะเป็นลูกของพระองค ์ขอทรงโปรดอภยั
ท่ีลูกยงัอาศยัอยูใ่นเงามืด 

ในวัน น้ี  ขอพระองค์ทรงประทานฤทธ์ิ เดชให้กับลูก  โดย 
พระวิญญาณของพระองค์ท่ีท างานอยู่ภายในลูก เพ่ือจะด าเนินอยู่ในเสรีภาพ
อย่างเขม้แข็งเพราะพระองคท์รงจดัเตรียมไวใ้ห้ลูกแลว้ในพระคริสต์ ขอทรง
เปลี่ยนแปลงการใชชี้วิตของลูกและขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความช่ืนชมยินดี
ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับองค์พระวิญญาณท่ีไม่ว่าจะอยู่ท่ี
ไหน เสรีภาพก็มีอยูท่ี่นัน่ แต่ลูกทูลขอพระองคท์รงช่วยลูก ขอทรงปกป้องลูก
จากการใชเ้สรีภาพท่ีลูกมีในพระองคอ์ย่างผิดๆ หรือการใชเ้สรีภาพของลูกใน
ด้านต่างๆท่ีอาจจะเป็นก้อนหินสะดุดในทางของผู ้อ่ืน ลูกไม่สามารถหา
ถ้อยค าใดๆ ท่ีเพียงพอต่อการขอบพระคุณพระองค์พระเยซูส าหรับการท่ี
พระองค์ทรงท าลายค าสาบแช่งแห่งความผิดบาปและการปลดปล่อยให้ลูก
เป็นไท ลูกขอบ พระคุณส าหรับเสรีภาพซ่ึงมีสง่าราศีน้ี ขอทรงเสริมก าลงัลูก
ท่ีจะออกมาจากเงามืดแห่งการด าเนินชีวิตของลูก และขอให้ลูกเดินใน 
ความสว่างอนัย่ิงใหญ่ของพระองคไ์ด ้ในพระนามพระเยซู อาเมน 

โรม 8:2-17; กาลาเทีย 5:1; อิสยาห์ 61:1; ลูกา 4:18, 15:11-31; 
2 โครินธ์ 3:17; กาลาเทีย 5:13; 1 โครินธ์ 8:9; โรม 8:21 



จากภายในสู่ภายนอก  วันที่18 

พระบิดา พระเยซูทรงตรัสว่าลูกควรจะรักพระองค ์
ดว้ยสุดจิตใจของลูก 
ดว้ยสุดความคิดของลูก 
ดว้ยส้ินสุดก าลงัของลูก และรักเพ่ือนบา้นเหมือนรักตนเอง ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีส าคญัมากย่ิงกว่าส่ิงใดๆ ท่ีลูกท า 
พระเจา้ขอทรงโปรดอภยั เพราะลูกไดปิ้ดซ่อนบางส่วนในใจของ

ลูกและอยูห่่างจากพระองค ์ 
ลูกเฉ่ือยชาในการคิด เกี ยจคร้านและไม่มี วินั ยและไม่ได้รัก

พระองคด์ว้ยสุดจิตใจของลูก  
ลูกตระหนกัถึงจุดอ่อนของลูกอย่างมากและสารภาพว่าลูกไม่มัน่ใจ

ว่า ลูกไดรู้้จกัการรักพระองคด์ว้ยสุดก าลงัของลูกหรือไม่ แมว่้าจะดูเหมือนเป็น
เช่นนั้น  

พระบิดา พระองค์ทรงรู้ว่าลูกไม่ได้รักผู ้อ่ืนมากเท่ากับท่ี ลูกรัก
ตวัเอง พระเจา้ ขอทรงให้อภยัลูก 

ขอพระองค์ทรงเมตตาลูกและเปลี่ยนแปลงลูก โอ พระองค์เจา้ขา้ 
ขอให้ชีวิตของลูกเด่นชดัขึ้นในความเช่ือสุดใจและการยอมรับจากปากของลูก
ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า ลูกทูลขอพระองค์ทรงป้องกันลูกจากการคาดหวัง 
ในตัวเอง การปรับปรุงจริยธรรมภายนอก เพราะว่าส่ิงน้ีไม่ได้น าลูกไปยัง 
ความช่ืนบาน และการด าเนินชีวิตแบบน้ีไม่มีฤทธ์ิเดช แต่ลูกขอท่ีจะถูก
เปลี่ยนแปลงในฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ เพ่ือท่ีลูกจะได้ท าตามพระลกัษณะของ



พระเยซู เพื่อตวัลูกจะได้สะทอ้นถึงพระสิริของพระองค์ และน าผูอ่ื้นมาใกล้
พระองค ์ลูกทูลขอพระองคท์รงเปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ภายนอก 

ขอให้ลูกเช่ือในหัวใจของลูกอย่างท่ีลูกจะยอมรับด้วยปากของลูก 
และเพ่ือความเช่ือของลูกจะไม่เห่ียวแห้งไปเมื่อลูกไดเ้ผชิญกบัความยากล าบาก
ในชีวิต หรือเล่ห์เหลี่ยมและความหยาบคายในขณะท่ีลูกยงัอยูต่่อหน้าผูท่ี้ยงัไม่
ร้องเรียกพระนามของพระองค ์

ขอบคุณพระองค์ ท่ีถอ้ยค าของพระองค์อยู่ใกลลู้ก ในปากและใน
ใจของลูก ขอทรงช่วยให้ลูกเช่ือฟังถอ้ยค าของพระองค์เด๋ียวน้ี ลูกปรารถนาให้
ใจและจิตใจของลูกอยู่ภายใต้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระเจ้า ลูก 
เหน็ดเหน่ือยกบัความไม่เช่ือและใจท่ีเอนเอียง ขอทรงช่วยลูกจากตวัเอง เพราะ
ลูกเช่ือในใจของลูก แต่ขอทรงช่วยในส่วนความเช่ือท่ียงัขาดอยู่ ลูกสารภาพ
จากปากของลูก องค์พระเยซูเจ้า พระองค์ผูเ้ดียวท่ีเป็นพระเจ้า พระเจ้าผูท้รง
พระสิริของพระบิดาในตอนน้ีขอให้ส่ิงนั้นเป็นจริงในใจของลูกด้วยเช่นกัน 
และส าแดงออกมาในวนัน้ีผ่านทางชีวิตของลูก ลูกขออธิษฐานในพระนามอนั
ทรงฤทธ์ิของพระองคผ์ูท้รงท าส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว อาเมน 

 
 
 
 
 

มาระโก 12:33; 2 โครินธ์ 3:18; 1 เปโตร 3:15; เฉลยธรรมบญัญติั 30:14; 
มทัธิว 5:16; มาระโก 9:24; โรม 10:9-10; ฟีลิปปี 2:11 



รอยประทับของพระเยซู วันที่19 

พระบิดา ในวนัน้ีลูกเขา้มาอยู่ต่อพระพกัตร์พระองค ์ถกูขนาบดว้ย
ความบริสุทธ์ิและความย่ิงใหญ่ของพระองค์ ลูกไดต้ระหนักถึงความอ่อนแอ
ของเน้ือหนังของลูกอย่างชัด พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาลูกเถิด  
ขอทรงโปรดอภยัในการท่ีลูกเดินตามทางของลูกเองและไม่วางชีวิตไวใ้น  
น ้ าพระทัย ท่ี ดี เลิ ศของพระองค์  ลูกขอสารภาพว่าลูกได้หลงผิดไป 
ด้วยเป้าหมายต่างๆ ท่ีท าเพ่ือตัวเองและได้หลงหายไปจากการเพ่งมอง 
พระพักตร์ของพระองค์ ลูกขอพระองค์ทรงเอาความละอายในความบาป 
ของลูกท่ีน าลูกออกห่างจากออ้มแขนของพระองค์ออกไป ขอให้ลูกไดม้องท่ี
พระพกัตร์ของพระองค์และรับการอภยัจากพระองค์ ในวนัน้ี ลูกทูลขอต่อ
พระบิดา ขอความสดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแทรกซึมเข้ามาเพ่ือจะ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของลูกและการส าแดงถึงพระสิริของพระองค์
ให้กบัคนทั้งหลายท่ียงัไม่รู้จกัพระองค ์

พระบิดาในวนัน้ีขอวางจิตใจของลูกไวใ้นส่ิงท่ีเหนือกว่า ไม่ใช่ 
ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี ในวนัน้ีขอให้ลูกเป็นคนแห่งพระพร ขอทรงช่วยให้ลูก
หนุนใจคนมากมายท่ี อ่อนเพลียและเหน็ดเหน่ือยจากความกังวลต่างๆ 
ในโลกน้ี ขอทรงประทานโอกาสให้ลูกท่ีจะรักในการประพฤติตามและ 
การลงมือกระท า ขอให้ลูกมีความเต็มใจท่ีจะยอมยากล าบากเพ่ือผลดีแห่ง 
ข่าวประเสริฐ และรับใช้ผู ้อ่ืนเหมือนท่ีลูกได้รับใช้พระองค์ พระบิดา  
ความปรารถนาของลูกคือ เพ่ือรอยประทับของพระเยซูจะถูกจารึกไวใ้น 



ทุกท่ี ๆ ลูกไป ในทุกส่ิงท่ีลูกเผชิญ กบัทุกคนท่ีลูกไดพ้บ ขอทรงกระท าส่ิงน้ี
ให้ส าเร็จผา่นทางลูกดว้ย 

พระบิดาลูกไม่ตอ้งการเป็นคนท่ีตามพระองค์แบบไม่เต็มใจหรือ
เมื่อสะดวกสบายเท่านั้น ขอให้ลูกยืนอยา่งมัน่คงอยูเ่สมอและไม่ยอมให้ส่ิงใด
มาเคลื่อนย้ายลูกออกไปจากพระองค์ และขอมอบตัวของลูกทั้ งส้ินตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากเหลือเกินท่ีพระองค์ทรง
เมตตาและกรุณา เพราะพระองค์ทรงรู้จกัความอ่อนแอของลูก ขอบพระคุณ 
ท่ีพระองคไ์ม่ทรงกระท าตามความบาปท่ีลกูสมควรไดรั้บ ลูกทูลขอพระองค ์
ขอทรงคืนความช่ืนบานในความรอดให้กับลูกและขอทรงชูลูกไวด้้วยใจ 
ท่ีพร้อมเต็มท่ี เพ่ือพระสิริของพระองค์จะถูกส าแดงออกมาทางชีวิตของลูก
มาก ย่ิงขึ้ นกว่าท่ี เคยมี  ลูกอธิษฐานทูลขอส่ิงเหล่าน้ี ในพระนามของ 
พระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกา 15:20-24; โคโลสี 3:1; ฮีบรู 3:13, 10:25; ยากอบ 2:20,26; มทัธิว 25:40;  
มทัธิว 5:16; 1โครินธ์ 15:58; สดุดี 103:8-19; สดุดี 51:12-13 



เติมให้ส่ิงที่ยังขาดหาย วันที่20 

พระบิดา พระค าของพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะเป็นรากฐานท่ี
มั่นคงของลูก เป็นก าลังแห่งความรอด และเป็นสติปัญญากับความรอบรู้  
ขา้แต่พระเจ้าขอทรงอภยัให้กับลูก เพราะลูกรู้ว่าบ่อยคร้ังท่ีลูกมองหาก าลงัและ
ความมัน่คงจากท่ีอ่ืนและพลาดพระพรของพระองค์ในชีวิตไป ขออภยัให้กับลูก
ในเวลาท่ีลูกหันกลับไปหาความรอบรู้ของโลกน้ี แทนท่ีจะหันมาหาพระองค ์ 
ลูกเร่งรีบน าเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาในมือของลูกเอง และท าส่ิงท่ีคิดว่าถูกต้อง 
ในสายตาของลูก ขอทรงสอนให้ลูกได้หยุดน่ิงเพ่ือแสวงหาพระพักพัตร์ 
สติปัญญาและค าแนะน าของพระองค์ พระองค์ไดต้รัสไวว่้า เมื่อลูกขาดสติปัญญา 
ให้ลูกร้องทูลขอ แลว้ลูกก็ร้องขอจากพระบิดา ขอทรงโปรดประทานสติปัญญา
ให้กบัลูก 

ขอทรงปกป้องความคิดของลูกในวนัน้ีเพ่ือจะต่อต้านกับปรัชญา
ต่าง  ๆในโลกน้ี ขอให้ลูกหยัง่รากอย่างมัน่คงในพระคริสต ์

ในหลายๆ เหตุการณ์ท่ีลูกได้พบไม่ว่าในการท างาน ท่ีบ้าน หรือ 
ท่ีโรงเรียน ขอให้ลูกได้รู้จักน ้ าพระทัยของพระองค์และมีสติปัญญาในทุกส่ิง 
ท่ีลูกท า ขอทรงป้องกันลูกจากขอ้ผิดพลาด และลูกทูลขอสติปัญญาจากพระองค ์
โดยเฉพาะในเร่ืองของ (เชิญอธิษฐานเก่ียวกับตารางเวลาของคุณและเร่ืองท่ีคุณ
เป็นกงัวล) 

ขอให้สติปัญญาของพระองค์ปรากฎชัดเจนขึ้ นผ่านทางตัวลูก 
ในขณะท่ีลูกใช้เวลากับผูท่ี้มีความเก่ียวข้องกับลูก และขอให้ลูกใส่ใจต่อความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นมากกว่าการท าเพ่ือตวัลูกเอง 



ลูกขอประกาศว่า ความวางใจของลูกนั้นอยู่ในพระองค์เพียงผูเ้ดียว 
แหล่งแห่งความรู้และสติปัญญาทั้งส้ิน และลูกได้ทูลขอท่ีพระองค์จะประทาน
สติปัญญาจากฟ้าสวรรค์ให้กับลูก ซ่ึงสติปัญญานั้น: บริสุทธ์ิ (พระบิดา ขอทรง
เปิดเผยเป้าหมายท่ีซ่อนไวใ้นใจของลูก) 

รักความสงบ (ขอให้ถ้อยค าของลูกนั้นได้เสริมสร้างผูอ่ื้นขึ้นและ
ส่งเสริมความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั)  

ค านึ งถึ งผู ้ อ่ืนและความอ่อนน้อม (ขอให้ ความคิ ดของลู กมี 
ความตอ้งการของผูอ่ื้นอยู ่ขอทรงสอนให้ลูกรู้จกัการปรนนิบติัผูอ่ื้น)  

เต็มล้นด้วยความเมตตาและผลทางวิญญาณท่ีดี (ขอให้ลูกเป็น 
ผูแ้บ่งปันพระคุณท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์)  

มีความยุติธรรมและความจริงใจ (ขอให้การกระท าของลูกส าแดง
ออกมาด้วยความรักของลูกท่ีมี ต่อพระองค์ ขอทรงช่วยให้ลูกรัก เหมือนท่ี
พระองคท์รงรัก) 

ขอทรงเสริมก าลังลูกในวนัน้ี ขอทรงย  ้าเตือนลูก ขอลูกจะมีชีวิตอยู่
ตามท่ีถอ้ยค าของพระองค์บอก เพ่ือลูกจะเป็นดัง่คนมีปัญญาท่ีสร้างบา้นของเขา
บนศิลา โดยไม่หวัน่ต่อพายุท่ีปะทะตัวลูก ลูกขอท่ีจะไม่หวัน่ไหว ในพระนาม
พระเยซู ผูท้รงเป็นพระวาทะ อาเมน 

 
 
 

อิสยาห์ 33:6; 1โครินธ์ 3:19; สุภาษิต 3:7; โคโลสี 1:9; เอเฟซสั 1:17;  
ยากอบ 1:5; โคโลสี 2:8-9; ยากอบ 3:17; มทัธิว 7:24-25 



ขอทรงสอนลูกให้รู้ทางแห่งความถ่อมตน วันที่21 
ก่อนทีคุ่ณจะเร่ิมจงท าเหมือนกับเหล่าสาวกใน ลูกา 11: 1 ท่ีร้องขอว่า  
“พระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน...” 

พระบิดาลูกมาอยู่ต่อพระพกัตร์พระองค์เพ่ือทูลขอพระองค์ให้ทรง
ประทานฤทธ์ิเดชให้กับลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ท่ีความถ่อมตนของ 
พระคริสต์จะปรากฎขึ้นในความสัมพนัธ์ของลูกกับผูอ่ื้น ขอให้ลูกไม่ท าอะไรท่ี
ออกมาจากความเห็นแก่ตัว แต่ขอให้ลูกค านึงถึงผู ้อ่ืน มากกว่าตัวของลูกเอง 
อย่างแทจ้ริง และขอให้ลูกมองออกไปยงัความน่าสนใจของส่ิงต่างๆ ท่ีพระองค ์
ทรงวางไว้ในชีวิตของลูก พระบิดา ส่ิงข้างต้นน้ีต่อต้านกับเน้ือหนังของลูก 
อยา่งมาก 

ขอพระองค์ทรงโปรดให้อภยัลูก เพราะลูกขอสารภาพว่าโดยปกติแลว้
ลูกให้ความสนใจต่อความตอ้งการของตวัลูกเอง และไปตามทางของตวัเอง ขอให้
ความเห็นแก่ตัวต่างๆตายลงในลูกเพ่ือลูกจะปรนนิบัติต่อผู ้อ่ืนด้วยความรัก 
อยา่งแทจ้ริง 

พระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ลูก ลูกขอสารภาพว่าบ่อยคร้ัง 
ท่ีความสัมพนัธ์ในความตอ้งการของผูอ่ื้นอยูบ่นฐานของความสบายของลูก หรือถา้
ส่ิงนั้นเป็นความสะดวกส าหรับตวัของลูกเอง พระองค์เจ้าขา้ ลูกช่างเห็นแก่ตัว
เหลือเกิน ขอทรงสอนลูกให้รู้จกัความหมายของการรักอย่างเสียสละ เพ่ือลูกจะ
ปรนนิบติัเหมือนกบัองคพ์ระเยซู ขอพระองคส์อนลูกในทางนั้น 

ขอให้ลูกมีความกรุณาและความเมตตาต่อผูอ่ื้นมากย่ิงขึ้น เหมือนดั่ง
พระองค ์พระบิดาท่ีทรงพระคุณและพระเมตตาต่อลูก ขอทรงท าลายความเยอ่หย่ิง
ในชีวิตของลูก ในความน่ารังเกียจทุกรูปแบบของมัน (ความต้องการท่ีมีทาง 



ของลูกเอง ท่ีให้คนอ่ืนไดย้ินลูก ท่ีเห็นว่าลูกถูกตอ้ง ท่ีอยากให้คนอ่ืนสนใจตวัลูก
เอง หรือท่ีลูกเองยอมต่อความบาปในชีวิตของลูก จงหยุดน่ิงเพ่ือฟังเสียงของ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ) ขอทรงช่วยให้ลูกไดต้ระหนักถึงวิธีต่างๆท่ีลูกจะยกตวัเอง
อยา่งชาญฉลาด และขอให้ลูกยกพระคริสตข์ึ้นแทน 

พระค าของพระองค์นั้นสัญญาว่าพระองค์จะทรงน าความถ่อมใจมาไว้
ในส่ิงท่ีถูกต้อง ลูกตอ้งการให้พระองค์น าลูก ในวนัน้ี ลูกขอเลือกท่ีจะยอมรับ 
การกระตุ้นของพระวิญญาณของพระองค์ เพ่ือลูกจะไม่ต่อต้านการท างาน 
ของพระองค์ในชีวิตของลูก และลูกจะถ่อมลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธ์ิ 
ของพระองค์เพ่ือพระองค์จะยกลูกขึ้น ในเวลาท่ีพระองค์เห็นว่าเหมาะสม ขอให้ 
ไฟแห่งการช าระขององค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิครอบครองชีวิตของลูกอย่าง 
ท่วมทน้ในวนัน้ี เพ่ือลูกจะเป็นคนท่ีใชก้ารไดส้ าหรับเป้าหมายแห่งราชอาณาจกัร
ของพระองค์ และขอให้ลูกได้มีความรักและพระเมตตาของพระองค์ต่อผูท่ี้แบก
ภาระในความกงัวล ความไม่สมบูรณ์แบบในโลกน้ีและต่อผูท่ี้อยูใ่นความส้ินหวงัท่ี
ตอ้งการพระผูช่้วยมากขึ้น ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ี ในพระนามท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค ์
อาเมน 

 
 
 
 
 

ฟีลิปปี 2:2-4; กาลาเทีย 5:13; กาลาเทีย 6:2; ดาเนียล 4:37; สดดีุ 25:9;  
1 เปโตร 5:6; ลูกา 10:25-37 



โอพระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ วันที่22 

ข้าแต่พระเจ้าพระนามของพระองค์สูงส่งในทั่วโลก สง่าราศีของ
พระองค์สูงส่งเหนือฟ้าสวรรค์ทั้ งส้ิน เมื่อลูกมองดูท้องฟ้ายามค ่ าคืนและ 
ได้มองเห็นถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และดวงจนัทร์และดวงดาวซ่ึงพระองค์
ไดท้รงสถาปนาไว ้ความย่ิงใหญ่ของพระองค์ก็อยู่ท่วมทน้ตวัลูก และภายในใจ
ลูกนั้น ลูกรู้สึกว่าตัวเองช่างเล็กน้อยและไม่ส าคัญ พระองค์ยงับอกกับลูกว่า
พระองค์ทรงท าให้ลูกต ่ากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยและทรงประทาน 
สง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่ลูก ทรงมอบอ านาจให้ครอบครองส่ิงท่ี
พระองค์ทรงสร้าง และทรงให้ทุกส่ิงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของลูก พระองค์ พระเจ้า  
พระผู้สร้างทุกส่ิงทรงเรียกลูกตามช่ือของลูก และทรงตรัสว่า “อย่ากลัวเลย  
เราจะอยู่กับเจ้า เราได้ไถ่เจ้าแล้ว เจ้าเป็นของเรา” น่ีช่างเป็นพระพรท่ีย่ิงใหญ่ 
เกินกว่าท่ีลูกจะเขา้ใจได ้

เพราะพระองค์ทรงเรียกลูกออกจากความมืดแห่งความบาปของลูก 
สู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ขององค์พระเยซูท่ีท าให้จิตใจของลูกเต็มล้นด้วย 
การขอบพระคุณ เพราะลูกจดจ าในช่วงเวลาท่ียงัตายอยู่ในความบาปของลูกได ้
ท่ีลูกหมดหวงัและส้ินหวงั แต่พระองคท์รงกูลู้กจากการควบคุมของความมืดนั้น 
และน าลูกไปสู่ราชอาณาจักรของพระเยซูคริสต์และความบาปของลูกได้รับ 
การอภยั กระดานของลูกได้ถูกเช็ดให้สะอาดแลว้ ฮาเลลูยา! โอ พระเจ้า ลูกทูล
ขอพระองค์ ขอทรงช าระลูกเพ่ือลูกจะถูกมองว่าลูกได้ใช้ชีวิตท่ีคู่ควรแก่การ 
ทรงเรียกท่ีไดรั้บจากพระองค ์



ลูกทูลขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของลูกให้กวา้งกว่าแต่ก่อน เพ่ือลูก
จะมีความเขา้ใจถึง “มรดก” ท่ีพระองคท์รงเรียกให้รับไดช้ดัเจนขึ้น ขอทรงเสริม
ก าลังฝ่ายวิญญาณของลูก เพ่ือลูกจะมุ่งไปท่ีพระองค์อยู่เสมอ เพ่ือจะมุ่งไปท่ี
พระองค์ในวนัน้ี ขอทรงร้ือฟ้ืนความรักและความหิวกระหายท่ีจะรู้จกัพระองค์
ของลูกใหม่ และให้ลูกอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือลูกท่ีจะ
ด าเนินชีวิตอยู่แบบผู ้ท่ีถูกเรียก โดยพระเจ้าแห่งจกัรวาลเพ่ือเข้าสู่มิตรภาพท่ี 
ติดสนิทและมีส่วนร่วมกับพระองค์ ลูกขอสารภาพความอ่อนแอของลูก 
ต่อพระองค์ ความยากล าบากท่ีลูกมีอยู่เกือบตลอด เพ่ือลูกจะยงัมั่นคงและ 
มองไปยงัพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้ น ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยลูกเถิด  
ลูกขอให้ความอ่อนแอของลูกนั้ นเป็นความแข็งแกร่งขึ้ น เพื่อลูกจะวางใจ 
ในความรักอนัย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่ีมีต่อลูก และเพ่ือพระองค์จะกระท าทุกส่ิง
ให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค ์องค์พระบิดาท่ีสมควรแก่การสรรเสริญ 
ทั้ งภายในชีวิตของลูกและผ่านทางชีวิตของลูก ลูกทูลขอส่ิงน้ีในพระนาม 
ของพระเยซู อาเมน 
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ตายต่อความบาป  วันที่ 23 

ขอการเจิมที่สดใหม่ของพระวิญญาณในชีวิตของคุณจากพระเจ้า 

องค์พระเยซูเจ้า ลูกอธิษฐานในพระนามอนัย่ิงใหญ่ของพระองค์
พระบิดา พระค าของพระองค์ตรัสว่าผูโ้กรธชา้ก็ดีกว่าคนท่ีมีก าลงัมาก และ
บุคคลผูป้กครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผูท่ี้ตีเมืองได ้พระองค์ทรงตักเตือน
ลูกดว้ยพระค าของพระองค์ เพื่อให้ลูกควบคุมร่างกายของลูก  ความตอ้งการ
และพฤติกรรมของลูก ในทางท่ีบริสุทธ์ิและถวายเกียรติแต่พระองค์ แต่ลูกขอ
สารภาพว่าลูกมีหลายๆ ส่วนในชีวิตของลูกท่ีบกพร่องไป และลูกทูลขอท่ี
พระองค์จะทรงเสริมก าลังลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ เพ่ือลูกจะไม่
ปล่อยให้ความบาปครอบครองในร่างกายของลูก หรือยอมต่อความปรารถนา
ท่ีไม่ดี (ให้หยุดและขอพระวิญญาณเปิดเผยส่วนต่างๆ ในชีวิตของคุณท่ียงัไม่
ยอมต่อพระองค)์ 

ขอให้ผลของพระวิญญาณในเร่ืองการควบคุมตนเองนั้นเพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆในชีวิตของลูก เพ่ือลกัษณะของพระองค์จะชัดเจนขึ้นในเวลาท่ีลูก 
ทานอาหาร ในการใช้จ่ายซ้ือของ ในงานอดิเรก ในเร่ืองเพศของลูก และ 
ในค าพูดและการกระท าต่างๆของลูก ขอให้ลกัษณะทุกๆอย่างท่ีลูกเป็น และ
การใช้ชีวิตของลูกอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในตอนน้ี
ลูกยอมต่อพระองคใ์นพระนามพระเยซู  

ลูกทูลขอให้พระองค์ทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูกเพื่อควบคุม
ลิ้นของลูก ขอให้ลูกไวในการฟัง ช้าในการพูดและช้าในการโกรธ เพราะ



ความโกรธไม่ไดน้ ามาซ่ึงชีวิตท่ีชอบธรรมดงัท่ีพระองค์ปรารถนาขอให้ปาก
และชีวิตของลูกเป็นพระพรต่อผูอ่ื้น 

ขอให้ชีวิตของลูกถูกครอบครองโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระองค์ เพ่ือลูกจะใช้ชีวิตและกระท าส่ิงต่างๆ อย่างแท้จริง และให้ตวัตน
ของลูกอยู่ในพระองค์ ในวนัน้ีขอพระองค์ทรงช่วยเหลือลูกท่ีจะไม่ตามใจ 
เน้ือหนังของลูก ขอทรงเสริมก าลังให้กับลูกท่ีจะเข้มแข็งในการควบคุม
ตนเองในด้านของความคิด ค าพูดและการกระท า เพ่ือลูกจะเป็นคนท่ี 
ใช้การได้ เพ่ือจะเป็นภาชนะล ้าค่าส าหรับพระประสงค์ของพระองค์ และ 
พระสิริแห่งพระนามท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ ขอทรงท าให้ส่ิงน้ีเกิดผล ผ่าน
ทางพระเยซูคริสต์ในชี วิตของลูก เพราะลูกอธิษฐานในพระนามของ 
พระองค ์อาเมน 
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พระบิดา พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือ  วันที่ 24 
ก่อนทีคุ่ณจะเร่ิมขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้จิตใจของคุณสงบและให้พระองค์
เปิดเผยเหตุผลมากมายท่ีคุณจะขอบพระคณุเข้ามาในความคิดของคุณ 
จงใช้เวลานึกถึงความดีงามของพระเจ้า... 

พระบิดา เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีลูกได้สรรเสริญพระองค์และประกาศถึง 
ความรักของพระองค์ในเวลาเชา้ และความสัตยซ่ื์อของพระองค์ในเวลากลางคืน 
พระองค์ทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีท าให้ลูกช่ืนบาน ขอทรงเปิดดวงตาของลูกท่ีจะมองเห็น
ฝีพระหัตถ์ของพระองค์และโดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงน าบทเพลง
แห่งความช่ืนชมยินดีของพระองคม์าภายในลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรท่ีลูกจะ
มอบถวายค าสรรเสริญในท่ีสูงสุด 

พระบิดา ขอทรงอภยัให้แก่ลูก เพราะลูกได้ยอมให้จิตใจของลูกถูก
ครอบครองด้วยความกังวลของโลกน้ีแทนท่ีพระองค์ และความย่ิงใหญ่ของ
พระองค์ เหมือนเปาโลกบัสิลาส ขอให้ลูกไดค้น้พบการร้องเพลงสรรเสริญใน “ท่ี
คุมขัง” ต่าง ๆ ท่ีลูกได้เจอลูกขอขอบพระคุณพระองค์ส าหรับเคร่ืองบูชาของ 
องคพ์ระเยซูส าหรับความบาปของลูก ซ่ึงพระองค์ทรงช่วยลูก และวิงวอนเพ่ือลูก 
ฮาเลลูยา! เป็นการช่วยให้รอดท่ีมากมายเหลือเกิน พระเจ้าพระองค์ทรงย่ิงใหญ่
และน่าเกรงขาม 

ขอให้ลูกร้องสรรเสริญถึงความรักย่ิงใหญ่ของพระองค์อยู่เสมอ และ
ประกาศถึงความสัตยซ่ื์อของพระองค์ให้เป็นท่ีรู้จกัไปตลอดทุกชั่วอายุ ดว้ยปาก
ของลูก เพราะความรักของพระองค์นั้นตั้งอยู่เป็นนิตย ์ความสัตยซ่ื์อของพระองค์
ก็ตั้งอยูใ่นฟ้าสวรรค ์และลูกรู้ว่าพระองคท์รงกระท าทุกส่ิงไดสู้งส่งและเกินกว่าท่ี
ลูกจะคิดได้ขอทรงช่วยให้ลูกเข้ามายังการทรงสถิตของพระองค์อยู่ เสมอ 



ด้วยการโมทนาขอบพระคุณและการสรรเสริญ เพราะพระองค์ทรงแสนดี และ
ความรักของพระองคด์ ารงนิตยนิ์รันดร์  

ขอขอบคุณพระบิดาท่ีพระองค์ทรงเอ้ือมพระหัตถ์ลงมา และจบัลูกไว ้
ขอขอบคุณพระบิดาส าหรับการช่วยกู้ลูก และเป็นผู ้อุปถัมภ์ลูกในวันท่ีลูก 
มีปัญหา เพราะความยินดีของพระองค์ภายในลูกนั้น เกินกว่าท่ีลูกจะเข้าใจได ้
พระองค์เจ้าขา้ ขอทรงช่วยให้ลูกได้ยินบทเพลงท่ีพระองค์ทรงขบัร้องอยู่เหนือ 
ตวัลูก ขอทรงท าให้ลูกสุขใจในทุกเชา้ดว้ยความรักท่ีไม่เคยหยุดยั้งของพระองค ์
เพ่ือลูกจะร้องเพลงแห่งความช่ืนชมยินดีและมีความเปรมปรีด์ตลอดทั้งวนั ขอ
ความโปรดปรานของพระองคป์กคลุมอยู่เหนือตวัลูก พระองคเ์จา้ขา้ ลูกทูลขอให้
พระองค์ทรงสถาปนาการงานของลูก และขอให้เป้าหมายแห่งราชอาณาจักร
เกิดผลในตวัลูก และผ่านทางชีวิตของลูกในวนัน้ี เพราะความหวงัของลูกอยู่ใน
พระองค์ ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เป็นรางวลัท่ีย่ิงใหญ่ของ
ลูก และลูกขอสรรเสริญพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์
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ขอทรงสอนให้ลูกอธิษฐาน  วันที่ 25 

ขอบคุณพระบิดา ท่ีพระเยซูทรงรับความบาปผิดของลูกและ 
ทรงอธิษฐานเผื่อลูก เพราะพระโลหิตของพระองค์หลัง่ออกมาเพ่ือลูก ลูกมีใจกลา้
ท่ีจะเข้าไปยงัท่ีศักด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิท่ีสุดของพระองค์ ลูกต้องการเข้าใกล้
พระองค์ด้วยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิในการเช่ือมั่นอย่างเต็มท่ีเมื่อลูกร้องเรียกพระองค ์
พระองคจ์ะตอบและส าแดงให้ลูกเห็นถึงความย่ิงใหญ่ และส่ิงท่ีลูกไม่รู้ 

พระเจ้าขอทรงสอนลูกให้อธิษฐาน ขอทรงสอนลูกท่ีจะอธิษฐาน 
ตามพระทยัของพระองค์ ตามพระประสงค์ของพระองค์ ตามพระค าของพระองค ์
พระเจ้าขอทรงโปรดอภัยให้แก่ลูกท่ีมองท่ีพระองค์ด้วยมุมมองของลูกเองและ
ยอมให้กับความกังวลต่างๆ ของชีวิต และพลาดพระพรแห่งการอธิษฐาน 
ตามพระทัยของพระองค์เพ่ือคริสตจักรของพระองค์ และส่ิงท่ีอยู่รอบตัวลูก  
ขอพระองค์ทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์
เพ่ือลูกจะไดอ้ธิษฐานเพ่ือผูอ่ื้น และเพ่ือพระราชกิจของพระองค์ท่ีมีอยู่ทัว่โลกน้ี 
ขอให้ลูกเป็นคนหน่ึงท่ีพระองค์ทรงเรียกแม้ในตอนกลางคืนเพ่ือ“สร้างก าแพง
ขึ้น” และยืนอยู่ในช่องโหว่เพ่ือผูอ่ื้น และขอให้ลูกตอบสนองเมื่อพระองค์ทรง
เรียก ขอให้ภาระหนักและความรุนแรงของความต้องการต่างๆ ในโลก 
ท่ีหลงทางน้ี รวมถึงภาระและความต้องการของพ่ีน้องในพระคริต์สพร้อมกับ
ครอบครัวแห่งความเช่ือของลูก ติดตามลูกมาให้ลูกสัมผสัได้ตลอดเวลา เพ่ือลูก
จะไม่เก็บเงียบไวท้ั้ งกลางวนัและกลางคืนต่อพระพกัตร์ของพระองค์ ขอทรงท า
ให้ลูกเป็นผูเ้ฝ้าจบัตารอคอยอาณาจกัรของพระองค ์



เหมือนดั่งแอนนา ขอให้ลูกไม่ออกห่างไปจากการสถิตของพระองค ์
แต่ขอให้ลูกได้เรียนรู้ท่ีจะนมสัการ อดอาหารและอธิษฐานอยู่เสมอ ขอทรงสอน
ลูกให้รู้จกัการเป็นผูท่ี้อธิษฐานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะไดรั้บค าตอบ เพ่ือลูกจะเฝ้า
อธิษฐานอยู่เสมอและไม่ทอ้แท ้ขอทรงช่วยให้ลูกลุกขึ้นก่อนรุ่งอรุณและร้องต่อ
พระองค์ ขอทรงใส่ความหวงัในพระสัญญาแห่งพระค าของพระองค์ให้กับลูก 
อยู่เสมอ ขอให้พระค าของพระองค์อยู่ในจิตใจของลูกเหมือนไฟท่ีลุกโชน และ 
ลูกจะระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ พระบิดาขอทรงป้ันลูก ให้เป็น
นกัรบแห่งการอธิษฐานส าหรับพระราชอาณาจกัรของพระองค์ ขอทรงสอนให้ลูก
อธิษฐานในพระวิญญาณของพระองค์ ท่ีลูกจะเป็นผูท่ี้อุทิศตนเพ่ือการอธิษฐาน
อย่างแทจ้ริง และเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมกบัพระองคใ์นพระราชกิจของพระองค ์แมจ้ะ
ไปถึงปลายแผน่ดินโลก ขอให้การอธิษฐานเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของลูก
อย่างแทจ้ริง เพ่ือลูกจะเป็นคนหน่ึงซ่ึงยงัสัตยซ่ื์อ อธิษฐานอยู่เสมอ ไม่ยอมทอ้ใจ
เลย ในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน 

 
 
 
 
 
 

อิสยาห์ 53:12; ฮีบรู 10:19-20; เยเรมีย ์33:3; มทัธิว 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; ลกูา 18:1-6



ชีวิตแห่งการฟ้ืนคืนพระชนม์  วันที่ 26 

องค์พระเยซู พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ทรงเป็น การเป็นขึ้น
และเป็นชีวิต และถ้าผู ้ใดท่ีวางใจในพระองค์ พวกเขาเองก็จะมี ชี วิต  
องคพ์ระเยซู ลูกเช่ือว่าพระองคท์รงเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจ้าผูย้งั
ทรงพระชนม์อยู่ ผูช่้วยให้รอดของโลก ผูฟ้ื้นขึ้นจากความตาย ผู ้ซ่ึงเสด็จ 
ไปยังสวรรค์และประทับท่ี เบ้ืองขวาขององค์พระผู ้เป็นเจ้า กับเหล่า 
ทูตสวรรค์ ราชอ านาจและฤทธานุภาพทั้งส้ินยอมต่อพระองค์ ลูกอยากรู้จกั
องค์พระเยซูเจา้ และฤทธ์ิอ านาจแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในชีวิตของลูก 
อยา่งแทจ้ริง ขอทรงส าแดงให้ลูกรู้ว่าส่ิงน้ีหมายถึงอะไร และขอทรงสอนลูก
ดว้ยพระวิญญาณของพระองค์ เพราะลูกยงัไม่สามารถเขา้ใจถึงความส าคญั
ของส่ิงน้ี ลูกทูลขอต่อพระองค์ ในความสว่างแห่งฤทธ์ิอ านาจของการเป็น
ขึ้นน้ี ท่ีพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของลูก ลูกขอพระองค์ทรง
เปลี่ยนแปลงลูกให้ชีวิตของลูกมีลกัษณะพิเศษโดยการเพ่ิมพูนความกลา้และ
ความเช่ือมัน่ในพระองคม์ากขึ้น เพราะพระผูช่้วยของลูกยงัทรงพระชนมอ์ยู่! 
ขอทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กับลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีจะอยู่เหนือ
วิกฤติและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัลูก เพราะลูก 
รู้ ว่า ท่ีลูกได้เป็นมากับพระองค์นั้ นก็ด้วยความเช่ือของลูกผ่านทาง 
ฤทธ์ิอ านาจขององค์พระเจ้า พระบิดา ผู ้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้ นจาก 
ความตาย 

ลูก รู้สึกขอบพระคุณมากเหลือเกิน ท่ีลูกได้ถูกท าให้อยู่กับ
พระองค์ ขอบคุณส าหรับการอภัยบาปทั้งส้ินของลูก และการลบกฎต่างๆ  



ท่ีถูกเขียนขึ้นท่ีต่อตา้นลูก และขดัแยง้กบัลูก ขอบพระคุณท่ีพระองคท์รงน า
ส่ิงนั้นออกไปและตรึงส่ิงนั้นไวท่ี้กางเขน ขอบคุณพระเยซู ท่ีทรงขจดัพลงั
ของความมืดและทรงประจานส่ิงเหล่านั้นและเอาชนะท่ีกางเขน ลูกขอ
สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้น! เพราะลูกรู้ว่า หากพระองค์
ไม่ไดเ้ป็นขึ้นมานั้น ความเช่ือของลูกก็ไร้ประโยชน์ องค์พระเยซูเจา้ ลูกเช่ือ
ว่าพระองค์ส้ินพระชนม์และฟ้ืนคืนอีกคร้ังและเพราะส่ิงน้ี ลูกจึงได้รู้ว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกคร้ัง เพราะพระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์  
ดว้ยพระบญัชาท่ีกึกกอ้ง ดว้ยเสียงแห่งเทพบดีและเสียงแตรของพระเจ้า และ
ผูท่ี้ตายในพระองค์จะฟ้ืนขึ้นก่อน หลงัจากนั้น ถา้ลูกยงัมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี 
ลูกจะถูกรับไปพร้อมกบับรรดาพ่ีนอ้งของลูกในพระคริสต ์ในหมู่เมฆเพ่ือจะ
พบกับพระองค์ในฟ้าสวรรค์ และจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป ฮาเลลูยา! 
พระองค์ทรงเป็นพระผู ้ช่ วย ! และก าลังจะเสด็จกลับมาใน เร็วๆ  น้ี  
องคพ์ระเยซูเจา้ 

 

 

 

 

ยอห์น 11:35, มทัธิว 16:16, 1 ยอห์น 4:14, 1 เปโตร 3:21-22 
ฟิลิปปี 3:10, โคโลสี 2:12-15, 1 โครินธ ์15:12, 17, 1 เธสะโลนิกา 4:14-17 



ขอทรงส าแดงส่ิงที่ถูกซ่อนไว้  วันที่ 27 
สงบใจของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้า และนึกถึงไม้กางเขนและการเสียสละ
อย่างน่าทึ่งของพระเยซูในนามของตัวคุณ 

ขอบพระคุณองค์พระเยซูเจา้ส าหรับการแบกรับความบาปของลูก
โดยพระกายของพระองค์บนไมก้างเขน ลูกจึงตายต่อความบาปและอยู่เพ่ือ
ความชอบธรรม ขอบคุณส าหรับการจดัเตรียมในการเยียวยารักษาท่ีลูกไดพ้บ
ในเคร่ืองบูชาท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ ลูกทูลขอพระองค์ทรงอภยัให้กบัลูก ใน
บางคร้ังท่ีลูกไม่ได้ใส่ใจต่อเสรีภาพท่ีมีในพระองค์ และไม่ได้ด าเนินชีวิต
อยา่งชอบธรรม และยอมให้ตวัลูกตกเป็นทาสของพนัธนาการแห่งความบาป
อีกคร้ังพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาและรักษาลูก ท่ีลูกได้กระท าความบาป
ต่อตา้นกบัพระองค ์ 

ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์ว่า “การอยู่ด้วย
ความชอบธรรม” นั้นเป็นอยา่งไร เพื่อลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม” เพ่ือ
พระองค์พระเยซูจะปรากฏชัดในตัวลูกมากย่ิงขึ้น และท่ีผลอันถาวรของ 
พระวิญญาณจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูก ขอทรงน าลูกให้เขา้ใกลพ้ระองค์เสมอ 
ทั้งดว้ยค าพูดและการกระท า และขอทรงให้จิตใจของลูกใกลชิ้ดพระองค ์

ลูกทูลขอ พระเยซู ทรงเปิดจิตใจทุกห้องท่ีปิดอยู่ของลูก ท่ีลูกยงั
ไม่เคยรู้มาก่อน และให้ส่ิงนั้นปรากฏออกมาสู่แสงสว่างแห่งพระวิญญาณ
ของพระองค์ ขอทรงโปรดปัดกวาดฝุ่ นจากทุกห้องของจิตใจนั้น พระองค์
เพียงผูเ้ดียวท่ีเยียวยาจิตใจในส่วนท่ีแตกหักและมีบาดแผลของลูกได ้ในท่ีท่ี
ตาใจลูกไดม้ืดบอดดว้ยความบาปของตวัลูกเอง ขอทรงร้ือฟ้ืนสายตาของลูก 



พระเจา้ขอทรงปลดปล่อยลูก จากท่ีท่ีศตัรูไดก้ดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกออกจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกับพระองค์ลูกทูลขอต่อพระองค์ พระผูเ้ยียวยารักษา
ของลูก ขอทรงประทานเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงในชีวิตของลูกในส่วนท่ียงัไม่ได้
ถูกครอบครองโดยความรักย่ิงใหญ่ของพระองค์ (หยุดและขอพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิส าแดงถึงส่ิงท่ีปิดซ่อนไวใ้นจิตใจให้คุณทราบ) พระองค์ผูเ้ดียวท่ีน า
การรักษามายงัท่ีท่ีปิดซ่อนไวใ้นจิตใจของลูกได ้และลูกขอเชิญพระองค์ พระ
วิญญาณบ ริสุท ธ์ิ ท่ี จะ เปลี่ ยนแปลงลู ก  ให้ ลู กมี ลักษณะเหมื อนกับ 
องคพ์ระคริสต ์

ขอทรงท าลายความเย่อหย่ิงท่ีมีอยู่ภายในตวัของลูก และขอทรง
ท าลายทุกส่ิงท่ีดึงลูกออกจากการร่วมเดินทางไปกับพ่ีน้องในพระคริสต์  
การสารภาพความบาปของลูกและการแสวงหาการเยียวยา ลูกขอสรรเสริญ
พระองค ์พระเจา้ เพราะพระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวท่ีทรงเยียวยารักษาลูก และลูก
ไดว้างใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ของลูก ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ีดว้ยความมัน่ใจในองคพ์ระเยซูเจา้ เพราะพระองค์
ทรงกระท าส าเร็จแลว้ท่ีไมก้างเขน อาเมน 

 
 
 
 
 

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 



ขอทรงสอนลูกให้รัก วันที่ 28 

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรัก ขอทรงสอนลูก 
ในทางของพระองค์ พระบิดา ลูกรู้ว่าบ่อยคร้ังท่ีลูกไม่ได้รักเหมือนดั่งท่ี
พระองค์ทรงเรียกลูกให้รัก ลูกรักตามความสะดวกของลูก เมื่อลูกอยู่ใน
อารมณ์ท่ีถูกตอ้ง หรือแยก่ว่านั้นคือ รักเพียงแค่คนท่ีรักลูก ขอทรงโปรดอภยั
ให้กบัลูก พระเจา้ ขอทรงโปรดเมตตาลูก ขอทรงอภยัในการสนใจแต่ตวัเอง 
การมีความรักท่ีเห็นแก่ตวั ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความรักและพระเมตตา 
ของพระองค ์

พระองค์ทรงตรัสว่าความรักนั้นอดทนนานและกระท าคุณให้ 
ความรักไม่อวดตวั ไม่หย่ิงผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั ไม่ฉุนเฉียว ไม่
จดจ าความผิด และไม่ยินดีเมื่อท าผิด พระบิดา ขอทรงประทานความรัก
เหล่าน้ีให้กบัลูกเพ่ือคนทั้งหลายท่ีอยู่รอบๆ ตวัลูก ขอให้ความรักของลูกท่ีมี
ต่อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและเพ่ือนบา้น พ่ีน้องในพระคริสตข์องลูก 
จะแบกรับทุกส่ิงอย่างแท้จริง เช่ือในทุกส่ิง มีความหวงัใจในทุกเร่ือง และ
อดทนต่อทุกส่ิง ขอทรงป้องกนัความรักของลูกจากการลม้ลง ขอให้ลูกไดฝึ้ก
ท่ีจะรักอย่างมากกับพวกเขา เพื่อท่ีลูกจะมีชีวิตท่ีส าแดงออกถึงความรักของ
พระเจา้ในโลกท่ียงัไม่รู้จกัพระองค์ 

ขอให้ความรักมากมายปรากฏชดัขึ้นในความสัมพนัธ์ของลูกกับ 
พ่ีน้องในพระคริสต์ ขอทรงปกป้องลูกจากทุกส่ิงท่ีจะแยกลูกออกจาก 
พระกายของพระคริสต์ และขอให้ชีวิตของลูกหยัง่รากลงและตั้งมัน่อยู่ใน
ความรักพระบิดาพระค าของพระองค์ตรัสว่าเพราะลูกรักคนท่ีอยู่ในชุมชน



แห่งความเช่ือโลกก็จะรู้ว่าลูกเป็นสาวกของพระองค์ ขอทรงโปรดประทาน
ความรักเช่นน้ีให้กบัลูก ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงรักลูกอยา่งมากมาย ขอให้ลูกหัน
ออกไปรักคนอ่ืนๆ และหนุนใจพ่ีน้องในพระคริสต์ของลูกท่ีจะมีความรักท่ี
ย่ิงใหญ่ขึ้นและกระท าในส่ิงดี ขอให้ลูกได้พบว่าลูกคู่ควรท่ีจะยกพระนาม
ของพระคริสต ์และไม่ยอมออกห่างจากหน้ีของความรักท่ีลูกเป็นหน้ีพระคุณ
เพ่ือพระเยซูจะถูกยกขึ้นพระนามของพระองคจ์ะไดรั้บเกียรติและฤทธ์ิอ านาจ
ของการเปลี่ยนแปลงของความรักพระองค์ไดป้รากฏชดัขึ้นในชีวิตของลูกลูก
ทูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามของพระองค ์อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ยอห์น 4:16; มทัธิว 5:38-48; 1 โครินธ์ 13:4-8; 12:25-27; 
ยอห์น 13:34-35; เอเฟซสั 3:17; 1 ยอห์น 3:1; ฮีบรู 10:24; 

โรม 13:8-10 



ลูกรอคอยพระองค์ โอ พระผู้เป็นเจ้า  วันที่ 29 

ลูกขอขอบคุณพระองค์ พระบิดา เพราะพระองค์ทรงมีความ
อดทนกับลูก ทรงกร้ิวช้าและเต็มด้วยความรัก ขอทรงโปรดอภยัให้กับลูก  
ท่ีลูกไม่ไดรั้กผูอ่ื้นดว้ยความอ่อนสุภาพ ความอดทน ท่ีพระองค์ไดส้ าแดงให้
ลูกเห็น(หยุดและอธิษฐานเพื่ออวยพรคนท่ีคุณว่ายากท่ีจะรัก) ลูกขอพระองค์
ทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูก โดยพระวญิญาณของพระองค ์ท่ีลูกจะมีความ
อดทนต่อทุกคน 

ขอทรงโปรดอภัยให้กับลูกในหลายคร้ังท่ีลูกว่ิงออกไปก่อน
พระองค์อย่างไม่อดทนและท าด้วยก าลังของลูกเอง ขอทรงสอนลูกท่ีจะ 
รอคอยพระองค์ และเดินในทางของพระค าของพระองค์เมื่อลูกยงัรออยู ่
ขอให้พระนามของพระองคแ์ละช่ือเสียงของพระองคจ์ะเป็นท่ีปรารถนาแห่ง
จิตใจของลูกในทุกๆ สถานการณ์ท่ีลูกได้เผชิญในการเดินทางของลูกใน 
ทุกวนั ขอทรงเสริมก าลงัลูกท่ีจะอดทนต่อความเจ็บปวดและให้ลูกไดบ้ากบัน่
เพื่อลูกจะเติบโตอย่างเต็มท่ีและสมบูรณ์ ไม่ขดัสนในส่ิงใด ลูกขอสารภาพท่ี
ลูกไม่สามารถท าส่ิงน้ีด้วยก าลังของลูกเองได้และลูกขอให้พระองค์ทรง
ประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูกในการร่วมกบัพระเกียรติของพระองค์เพื่อลูกจะมี
ความอดทนอดกลั้นอยา่งมากมาย 

พระบิดา ขอให้ลูกเป็นคนหน่ึงท่ีรอคอยอยา่งอดทนเมื่อลูกยงัหวงั
ถึงส่ิงท่ีลูกยงัไม่เห็นในเหตุการณ์และความสัมพนัธ์ต่างๆ ในชีวิตของลูก 
เพราะลูกรู้ดีว่าทุกคนท่ีรอคอยพระองค์จะได้รับการอวยพร ขอให้ลูกมี 
ความอดทนและตั้งมัน่ในความเช่ือของลูก เพราะลูกมัน่ใจว่าองค์พระเยซู 



จะเสด็จมาในเร็ววนั ในขณะท่ีลูกรอคอยให้พระสิริของพระองค์ปรากฏ
ออกมา ขอให้ชีวิตของลูกปรากฏลักษณะของการอดทนในความหวงัและ 
มีความอดกลั้นเป็นพิเศษ เพราะลูกรู้ว่าวนันั้นใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อลูกและ
ประชากรทั้งหมดของพระองค์จะป่าวร้องว่า “น่ีคือพระเจ้าท่ีแทจ้ริงของเรา 
เราได้วางใจในพระองค์และพระองค์ทรงช่วยเราไว ้น่ีคือพระเจ้าของเรา  
เราได้วางใจในพระองค์ ให้ เรามาร่ืนเริงและช่ืนชมยินดี” ขอให้ลูกเป็น 
คนหน่ึงท่ีเอาอย่างคนเหล่านั้นท่ีได้รับมรดกตามท่ีไดท้รงสัญญาไวผ้่านทาง
ความเช่ือและการอดทน และพระบิดา ในวันน้ี ลูกขอเลือกท่ีจะรอคอย
พระองค์ วางใจในพระองค์  หวังใจในพระองค์ การท่ี รู้ว่าผู ้ท่ีหวังใจใน
พระองค์นั้ นจะไม่ ผิดหวัง ขอทรงเส ริมก าลังลู ก เพ่ือ ท่ีลูกจะยืนขึ้ น  
ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 เปโตร 3:9; สดุดี 86:15; อิสยาห์ 26:8; โรม 12:12; ยากอบ 1:4; โคโลสี 
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พระองค์เจ้าข้าขอให้ทรงยืนยันว่าลูกสัตย์ซ่ือ วันที่30 

พ ระ เย ซู เจ้ าลู ก ข ออ ธิ ษ ฐ าน ใน พ ระน าม ข องพ ระอ งค์ พ ระ บิ ด า  
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายส าหรับความสัตยซ่ื์อของพระองค์ 
ท่ีด ารงอยูช่ัว่นิจนิรันดร์ ซ่ึงแมว่้าในการเดินทางของลูกกบัพระองคท่ี์บ่อยคร้ัง
ลูกขาดทั้ งความสัตย์ซ่ือและความเช่ือ แต่พระองค์ก็ยงัทรงสัตยซ่ื์อ เพราะ
พระองค์ไม่สามารถปฏิเสธพระองค์เองได้ ความสัตยซ่ื์อของพระองค์นั้น 
ช่างใหญ่ย่ิงสักเพียงใด! ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้กับลูก เพราะ
บ่อยคร้ังท่ีลูกละสายตาไปจากความย่ิงใหญ่ของพระองค์ ไม่มองพระพกัตร์
ของพระองคแ์ละละทิ้งความมัน่ใจของลูกท่ีมีต่อพระองคไ์ป 

ขอทรงเสิรมก าลงัให้กบัลูกโดยพระวิญญาณของพระองค ์ท่ีลูกจะ
มีความบากบัน่ ท าตามพระประสงค์ของพระองค์และไดรั้บในส่ิงท่ีพระองค์
ทรงสัญญาไว ้เพราะลูกรู้ว่าอีกไม่นานองคพ์ระเยซูก็จะเสด็จมา และพระองค์
ได้เรียกให้ลูกอยู่ด้วยความเช่ือ ลูกไม่ต้องการท่ีจะเป็นคนท่ีวางมือลงบน 
คันไถและหันกลับไป ขอทรงช่วยลูกท่ีจะติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซ่ือ 
อย่างจริงจงัและเดินอยู่ในความสว่างแห่งการสถิตของพระองค์  ขอให้จิตใจ
ของลูกตั้งอยู่บนการเดินไปกับพระองค์เพียงผูเ้ดียว และเหมือนดั่งโมเสส 
ขอให้ลูกสัตยซ่ื์อในฐานะของผูรั้บใชใ้นพระนิเวศน์ของพระองค์ และท างาน
อย่างสัตยซ่ื์อเหมือนกบัคนท่ีสร้างพระวิหาร เพ่ือให้ได้เห็นถึงพระประสงค์
ของพระองค์ เกิดผลและพระเยซูถูกยกขึ้น เพราะพระองค์ทรงประทาน 
ความเช่ืออันศักด์ิสิทธ์ิ สาสน์แห่งการคืนดีผ่านทางองค์พระเยซูคริสต ์
ให้กบัลูก และพระองคท์รงตอ้งการให้ลูกเป็นคนท่ีจะถูกเรียกว่าสัตยซ่ื์อ 



พระบิดา พระองค์ทรงรู้จักความอ่อนแอและความเหน่ือยล้า 
ของลูก และการทดลองของโลกน้ีท่ีดึงใจของลูกและคอยกระตุ้นให้ลูก 
เดินออกนอกทาง ลูกขอพระองค์ทรงเสริมก าลังลูก ขอทรงเทพระวิญญาณ
ของพระองค์ลงบนตัวลูกในวนัน้ี เพ่ือลูกจะติดตามพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อ 
จริงจงั และเป็นคนท่ีมีความมั่นใจมากย่ิงขึ้นในส่ิงท่ีลูกยงัคงหวงัอยู่ และมี
ความแน่ใจในส่ิงท่ีลูกยงัมองไม่เห็น(หยุดและมอบไวก้ับพระองค์อีกคร้ัง  
ส่ิงเหล่านั้นซ่ึงคุณก าลงัรออยู่) ลูกขอพระองค์ทรงกระท าในทุกส่ิงเหล่าน้ี  
ท่ีในวนัแห่งพระสิรินั้นลูกจะไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระองค ์และลูกจะไดย้ิน
พระองค์ตรัสว่า “เจ้าท าดีแลว้ เป็นผูรั้บใช้ท่ีดีและสัตย์ซ่ือ” ลูกอธิษฐานใน
พระนามท่ีย่ิงใหญ่ของพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดุดี 117:2; 2 ทิโมธี 2:13; เพลงคร ่าครวญ 3:23; ฮีบรู 10:35-38; ลูกา 9:62; 
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ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ภายในลูก วันที่31 

พระบิ ดาในสวรรค์  พระนามของพระองค์นั้ นแสนย่ิงใหญ่  
พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าคร่ันคร้าม และเกินกว่าท่ีจะค้นหาได้ นั่นก็คือ
พระองค์ผูส้ร้างภูเขาและสายลม พระองค์ทรงเปลี่ยนให้รุ่งอรุณเป็นความมืดและ
ทรงย  ่าอยู่เหนือท่ีสูงทั้ งหลายในแผ่นดินโลก พระเจ้าจอมโยธา คือพระนาม 
ของพระองค์  ไม่มี ใครเหมือนกับพระองค์ และลูกขอสรรเสริญพระนาม 
อนัน่าคร่ันคร้ามของพระองค์ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จในแผ่นดิน
โลกน้ี  โอ พระองค์ เจ้าข้า และในชี วิตของลูก ลูกขอยอมต่อพระองค์และ 
พระประสงค์ของพระองค์ และลูกทูลขอดั่งในสวรรค์ ท่ีท่ีบรรดาวิสุทธิชน และ
เหล่าทูตสวรรค์นมัสการและเทิดทูนพระองค์และท่ีนั่นมีความเป็นเอกภาพ 
ท่ีสมบูรณ์ ขอให้ส่ิงนั้นเกิดขึ้นท่ีน่ีดว้ยเช่นกนั ขอให้ราชอาณาจกัรของพระองค์
มายงัท่ีน่ี โอ พระองคเ์จา้ 

ลูกขอยอมรับว่าลูกปรารถนาพระองค์ย่ิงกว่าส่ิงอ่ืนใด พระบิดา  
ขอพระองค์ทรงเป็นอาหารประจ าวนัของลูก ลูกตอ้งการเลี้ ยงฉลองกับพระองค์
จนกว่าความปรารถนาทั้งส้ินจะจางหายไป ส่ิงท่ีเป็นท่ีรักของลูกในโลกน้ีได้ถูก
ท าลายไปและจิตใจของลูกอยู่กับพระองค์เพียงผูเ้ดียว พระบิดาขอทรงท าให้ลูก
อ่ิมเอมด้วยความรักท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ และขอทรงอภัยลูกในความผิดบาป 
ท่ี ต่ อต้ านพระองค์  ลู กขอสารภาพว่าบ่ อยคร้ังท่ี ความคิ ด ถ้อยค า และ 
การกระท าต่างๆ ของลูกนั้นไม่ได้มีลกัษณะเหมือนพระคริสต์ และไม่ได้ถวาย
เกียรติต่อพระองค์  ลูกถอยกลับมา แทนท่ีจะน าพาคนอ่ืนๆมาด้วยความรัก 
ของพระเยซู  ลูกกลับเก็บเงียบแทนท่ีจะอวยพร หนุนใจและสั่งสอนผู้อ่ืน  



แมแ้ต่การแบ่งปันถึงความดีงามของพระองค์ และการประกาศถึงความย่ิงใหญ่
ของพระองค ์ลูกก็ยงัน่ิงเงียบ โอ พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรดเมตตาลูก  

ขอทรงท าลายการใชชี้วิตท่ีเห็นแก่ตวัของลูกและขอทรงเปลี่ยนแปลง
ลูกด้วยฤทธ์ิอ านาจขององค์พระวิญญาณท่ีทรงท างานภายในลูก ขอให้ลูกไวใน
การอภัยผู ้อ่ืน จดจ าถึงหน้ี ท่ี ย่ิงใหญ่อยู่ เสมอท่ีพระองค์ได้ทรงยกบาปลูก  
ในวนัน้ีลูกขอยอมรับว่า ราชอาณาจกัร ฤทธ์ิอ านาจและพระสิริเป็นของพระองค์
เพียงผูเ้ดียวสืบไปเป็นนิตย ์พระองค์เพียงผูเ้ดียวท่ีอยู่เหนือ และเกินกว่าทุกส่ิงท่ี
ลูกจะคิดหรือนึกถึงได้ ลูกขอป่าวประกาศกับฟ้าสวรรค์ทั้ งส้ินว่า “พระราชกิจ
ของพระองค์นั้นแสนย่ิงใหญ่และอศัจรรย ์องค์พระเจา้จอมโยธา ทางของพระองค์
ยุติธรรมและเป็นทางท่ีแท้จริง กษตัริยข์องทุกยุคสมยั ผูใ้ดเล่าท่ีจะไม่เกรงกลัว
พระองค์ โอ พระเจ้า และจะไม่น าพระเกียรติมายงัพระนามของพระองค์หรือ 
เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธ์ิ เพียงผู ้เดียว” ฮาเลลูยา! ค าสรรเสริญ 
แด่พระองค์จะไม่มีวนัหมดส้ินไป! ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซู องค์พระ
คริสต ์พระบุตรของพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียว อาเมน 

 
 
 
 
 
 

สดุดี 65:5-6; อาโมส 4:13; สดุดี 99:3; 1 ยอห์น 2:15-17; สดุดี 51:4;  
ลูกา 19:37-40; มทัธิว 6:12-15; เอเฟซสั 3:20; วิวรณ์ 15:3-4 



ค าอธิษฐานเพิม่เตมิตามพระคมัภีร์ 
การสวมใส่ยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ 
ค าอธิษฐานเผื่อพระกายของพระคริสต ์

ค าอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล 
ค าอธิษฐานเพื่อชุมชน เมืองและชนชาติ 

ค าอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการส้ินพระชนม ์
ของพระเยซู 

ค าอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของ 
พระเยซูคร้ังแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า 

พระบิดา วันน้ีลูกยอมรับว่าสนามรบทั้ งหมดในชีวิตลูกนั้ น 
ไม่ใช่ของลูก แต่เป็นของพระองค์ เพราะลูกรู้ว่าการต่อสู้ท่ีแทจ้ริงของลูกนั้น
ไม่ไดต่้อสู้กบัส่ิงท่ีลูกมองเห็น แต่ต่อสู้กบัส่ิงท่ีมองไม่เห็นคือ พลงัอ านาจของ
โลกท่ีมืดมนน้ี พญามาร ท่ีเฝ้ารอโอกาสเหมาะท่ีจะลัก ฆ่าและท าลายงาน 
ของพระองค์ในชี วิตของลูก และวางกับดักลูก (2 พงศาวดาร  20:15 |  
ยอห์น 10:1015 | เอเฟซสั 6:12-13) 

พระบิดา ขอทรงโปรดอภยัให้กบัลูกท่ีลูกไม่ควบคุมตนเอง และ
ไม่มีการเตรียมพร้อม ลูกได้ยอมให้ตวัเองพึงพอใจกับเสียงต่างๆท่ีชักชวน
และท าให้ไขว้เขวไปในโลกน้ี ลูกไม่ได้ต่อต้านกับศัตรู เวลาส่วนใหญ่ 
ลูกมกัจะแกลง้ท าเป็นว่ามนัไม่มีอยู่จริง แต่พระค าของพระองค์เตือนลูกว่า  
จงยืนมั่นคงในความเช่ือ ถ้าไม่อย่างนั้นลูกก็จะไม่มั่นคงเลย ขา้แต่พระเจ้า  
ขอทรงสอนให้ลูก รู้จกัท่ีจะตั้งมัน่ (1เปโตร 5:8-9| อิสยาห์ 7:9) 

ในวันน้ี เมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งสอนลูก ลูกเลือกท่ีจะสวมใส่
ยุทธภัณฑ์ทั้ งชุด เพ่ือลูกจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ และลูกจะ
ต่อตา้นในวนัแห่งความชัว่ร้ายท่ีมาเหนือลูกได ้เพื่อลูกจะเขม้แข็งในพระองค์
และฤทธ์ิอ านาจท่ีแข็งแกร่งของพระองค์ ลูกเลือกท่ีจะ “สวมใส่” พระเยซู 
(เอเฟซสั 6:10-13) 

ลูกจึงยืนมัน่คงและเอาความจริงคาดเอว พระเยซู พระองค์ทรง
เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ลูกหนักลบัจากค าสอนเทียมเท็จ และ



ปรัชญาต่างๆ ของโลกน้ี และลูกขอสวมใส่พระเยซู ผู ้ท่ี เป็นความจริง  
(เอเฟซสั 6:14 ยอห์น 14:6 โคโลสี 2:8) 

ลูก เอาความชอบธรรมเป็น เค ร่ืองทับทรวง พระเยซู  ไม่มี 
ความบาปใดๆ ในพระองค์  แต่พระองค์ย ังทรงน าบาปของลูกมายัง 
พระองคเ์อง ลูกจึงกลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจา้! ในวนัน้ีลูกไดห้นักลบั
จากความบาปผิดทั้งส้ินท่ีมดัตวัลูกอยู่ และดึงลูกกลบัไป และลูกไดส้วมใส่
พระเยซู ผูซ่ึ้งเป็นความชอบธรรม (เอเฟซสั 6:14 | ฟิลิปปี 3:8-16 | ฮีบรู 12:1) 

ในวันน้ีลูกขอเลือกท่ีจะสวมใส่รองเท้าซ่ึงมีความพร่ังพร้อม 
จากข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข พระเยซูเจา้ พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของลูก 
เพราะพระองคท์รงท าลายอุปสรรคท่ีขวางกั้นระหว่างลูกกบัพระเจา้พระบิดา 
ขอทรงกระท าให้ลูกมีความพร้อมท่ีจะให้เหตุผลส าหรับความหวงัท่ีลูกมี 
เพราะลูกปรารถนาท่ีจะแบ่งปันกบัผูอ่ื้นว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นสันติสุขของลูก 
(เอเฟซสั 6:15| เอเฟซสั 2:13-18) 



การสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า (ต่อ) 
ในวนัน้ีลูกได้เอาความเช่ือเป็นโล่ ลูกจึงสามารถดับลูกศรเพลิง

และการโจมตีของศัตรูได้ทั้ งส้ิน ชีวิตท่ีลูกมีอยู่ในกายท่ีต้องดับสลายไปน้ี  
ลูกอยู่ด้วยความเช่ือในพระองค์ พระบุตรของพระเจ้าผู ้ท่ีทรงรักลูกและ
ประทานพระองค์เองเพ่ือลูก ขอให้ความเช่ือของลูกท่ีมี ในพระองค์นั้ น 
เพ่ิมมากขึ้นเมื่อลูกไดยิ้นพระค าของพระองคแ์ละปฏิบติัตามพระค านั้น เพราะ
พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู ้สร้างความเช่ือของลูก และเป็นผู ้ท่ีท าให้ 
ความ เช่ื อนั้ น สมบู รณ์  (เอ เฟซั ส  6:16 | ก าล าเที ย  2:20 | โรม  10:17 |  
ยากอบ 1:22-25) 

ลูกเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กและประกาศว่าความรอดน้ี 
ไม่สามารถหาได้ในผู ้อ่ืน เพราะไม่มีนามใดใต้ฟ้าสวรรค์ซ่ึ งลูกจะได้รับ 
ความรอดจากความบาปของลูก พระเยซู พระผูท้รงเป็นพระบุตรของพระเจา้
ผู ้ย ังท รงพระชนม์อยู่  พระ เยซู  พระองค์ท รง เป็นความรอดของลู ก  
(เอเฟซสั 6:17 | กิจการ 4:12| มทัธิว 16:16) 

ในวนัน้ีลูกเลือกท่ีจะถือดาบของพระวิญญาณ ซ่ึงเป็นพระค า 
ของพระเจา้ และลูกขอประกาศว่าพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระวาทะท่ีทรง
บังเกิดเป็นเน้ือหนัง และทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงตั้ งพระทัยไวจ้ะส าเร็จผล! 
ฮาเลลูยา!(เอเฟซสั 6:17| ยอห์น 1:14 | อิสยาห์ 55:11) 

พระบิดา ในวนัน้ีลูกเลือกท่ีจะปกคลุมตวัของลูกด้วยพระคริสต ์
เพ่ื อ ท่ี จะ เต รียมตัวและพ ร้อมต่อการอธิษฐาน  เพ่ื อจะอ ธิษฐาน ใน 
องค์พระวิญญาณ ไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ลูกจะอธิษฐานและ



วิงวอนทุกรูปแบบ ขอให้ลูกเป็นผู ้ท่ีมีความสัตยซ่ื์อต่อการอธิษฐานอย่าง
มากมาย (เอเฟซสั 6:18 | โรม 12:12) 

ในทุกส่ิงน้ี ลูกขอมอบไวใ้นพระเยซู และลูกไดย้ึดเอาความตั้งมัน่
ของลูก ในวนัน้ี ขอให้ฤทธ์ิอ านาจของพระองค์ท่ีท างานอยู่ภายในตวัลูกนั้น
แข็งแกร่ง ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามพระเยซู ผูซ่ึ้งประทานพระองค์เอง
เพื่อลูก ลูกจึงมีชีวิตอยูอ่ยา่งแทจ้ริง อาเมนและ อาเมน 



ค าอธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสต์ 
อธิษฐานตามค าอธิษฐานนี้ในแบบของตัวเองเพ่ือชุมชนแห่งความเช่ือของคุณ 

พระบิดาขอทรงจดัเตรียมจิตใจของประชากรของพระองค์ท่ีจะ
นมัสการพระองค์เมื่อเราได้มาร่วมกัน ลูกทูลขอพระองค์ทรงโปรดเตรียม
จิตใจของลูก ขอให้เราทุกคนเขา้มาต่อพระพกัตร์ของพระองค์ดว้ยบทเพลง
แห่งการโมทนาขอบพระคุณและความช่ืนชมยินดี ขอทรงเทพระวิญญาณ
ของพระองคล์งมาเหนือเราเมื่อเราไดม้าร่วมกนั 

พระบิดา ลูกทูลขอท่ีพระองค์จะทรงเป็นผู ้ทรงส ร้างบ้าน 
ของพระองค์  เพราะเราไม่ต้องการท่ีจะเห น่ือยเปล่า  ตามพระกรุณา 
ของพระองค์ ขอทรงท าให้คริสตจกัรของพระองค์เติบโต ขอให้คนมากมาย
ถูกน ามายงัพระเยซูและความรักของพระองค์จะกระจายออกไปในเมืองน้ี
ผ่านทางชีวิตของเรา ขอให้ความงดงามของพระองค์ประทับอยู่เหนือเรา  
ขอทรงสถาปนางานของเรา (สดุดี 127:1 | สดุดี 51:18, 90:17) 

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกความหวงั ลูกทูลขอ
พ ระอ งค์ ท่ี จ ะ เติ ม เต็ ม พ่ี น้ อ งช ายหญิ งขอ ง ลู ก ในพ ระค ริส ต์ ด้ ว ย 
ความช่ืนชมยินดีและความสันติสุข เพ่ือจิตใจของพวกเขาจะเต็มเป่ียม 
ดว้ยความหวงัโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิในท่ีท่ีอยู่ในความกดดนั
หรือในความ ส้ินหวัง ความท้อใจห รือความหมดหวัง  ขอให้ ส่ิ งนั้ น 
ถูกขับออกไปในพระนามของพระเยซูและขอให้ความกล้าหาญของพระ
วิญญาณจะถูกปลดปล่อยออกมาเหนือชีวิตของพวกเขา (โรม 15:13) 

 



ลูกทูลขอให้ เวลาส่วนตัวของเรากับการชุมนุมนมัสการนั้ น 
จะถูกเติมเต็มด้วยชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีสดใหม่ ขอให้เรานมัสการพระองค์ 
ดว้ยจิตวิญญาณและความจริงและถวายพระเกียรติต่อพระนามของพระองค ์
(ยอห์น 4:23-24) ขอพระองค์ทรงเปิดเผยว่าเมื่อใดบา้งท่ีเราเขา้ใกลพ้ระองค์
ดว้ยปากเท่านั้น (โดยส่ิงท่ีเราไดพู้ดหรือเพลงท่ีไดร้้องออกไป) แต่กลบัเอาใจ
ของเราออกห่างจากพระองค ์(อิสยาห์ 29:13| มทัธิว 15:8) 

พระเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงประทานพระ
วิญญาณให้แก่ผูท่ี้ร้องขอ พระบิดา ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงเติมเต็มลูก 
ด้วยพระวิญญาณของพระองค์อีกคร้ัง ขอทรงเทพระวิญญาณของพระองค ์
ลงมาท่ามกลางพ่ีน้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ ขอทรงฟ้ืนฟู และ
เปลี่ยนแปลงเรา ขอทรงกระท าให้เราเป็นเหมือนดัง่พระลกัษณะของพระเยซู 
(ลูกา 11:11-13| สดุดี 85:6| โรม 8:29) 



ค าอธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสต์(ต่อ) 
พระบิดา ลูกอธิษฐานเพ่ือส่ิงเหล่าน้ี ท่ีจะอยู่ท่ามกลางชุมชน 

แห่งความเช่ือของเรา ผูท่ี้ยงัใหม่ในการร่วมทางไปกับพระองค์ พระบิดา  
ขอพระองค์ทรงเพ่ิมความเช่ือให้กับเขา ขอให้ เขาถูกสร้างขึ้ น ได้รับ 
การแก้ไขและได้รับการหนุนจิตชูใจ ขอทรงเพ่ิมเติมผูค้นท่ีไดรั้บความรอด
มาในท่ามกลางเรา (ยอห์น 6:44| กิจการ 2:47)  

พระบิดาขอทรงเทของประทานแห่งพระวิญญาณของพระองค์
และขอทรงเสริมก าลงัเรา ในฐานะท่ีเราเป็นประชากรของพระองคเ์พ่ือรับใช้
พระองค์ ขออย่าให้มีความขัดสนในส่วนใดส่วนหน่ึงของพันธกิจต่างๆ  
แต่ขอให้เราใชข้องประทานนั้นเพ่ือจะรับใชซ่ึ้งกนัและกนัมากขึ้น 

ขอให้ความกระตือรือร้นของเราในการรับใช้พระองค์นั้ นไม่ 
ลดน้อยลงไป ขอทรงเสริมก าลงัให้กับผูท่ี้อยู่ท่ามกลางเราซ่ึงเป็นผูอ่้อนแรง
ในการท า ส่ิ งดี  ลู กทู ลขอพระองค์ทรงโปรดห นุน จิต ชู ใจพวก เข า  
(โรม 12:10-11 | กาลาเทีย 6:9) 

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู ้รักษาของเราและลูกเข้ามาหา
พระองค์แทนพ่ีน้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ เขาท่ียงัเผชิญความทุกข์
ทรมานทางร่างกาย ลูกทูลขอต่อพระองค ์ขอฤทธ์ิอ านาจแห่งการเยียวยารักษา
ของพระองคเ์ทลงมาเหนือพวกเขา ขอทรงเสริมก าลงัและร้ือฟ้ืนพวกเขาใหม่
และขอให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้ งหลายออกไปในพระนามของพระเยซู  
ลูกทูลขอเป็นพิเศษเพ่ือ...(อธิษฐานเผื่อผูท่ี้คุณรู้จกัช่ือของพวกเขา...)  

พระบิดาลูกขอมอบพวกเขาไวก้ับพระองค์ เหล่ามิตรสหายของ
พวกเราผูท่ี้ก าลงัดิ้นรนต่อสู้กับความสงสัยและความไม่เช่ือ และลูกทูลขอ 



ในพระนามพระเยซูท่ีศตัรูนั้นจะถูกท าให้ถอยไป ขอทรงเสริมก าลงัพวกเขา 
ท่ีจะมองไปท่ีพระเยซู และลูกทูลขอพระองค์ท่ีจะทรงประทานความเช่ือท่ี 
สดใหม่และท าเคร่ืองหมายแห่งความดีงามของพระองค์ไวเ้พ่ือพวกเขาจะ 
ไม่หนักลบัไป (ฮีบรู 12:2 | มาระโก 9:24) 

ขอพระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระเมตตาท่ีสดใหม่ในพระองค ์
และความหิวกระหายในความบริสุทธ์ิ ท่ีเราจะเป็นผูท่ี้แสวงหาแผ่นดินและ
ความชอบธรรมของพระองคก์่อนอยา่งแทจ้ริง ลูกทูลขอพระองค์ทรงส าแดง
ให้เราได้รู้ถึงส่ิงท่ีจะน าเราออกห่างจากการเข้าใกล้พระองค์อย่างแท้จริง 
(สดุดี 119:2 | มทัธิว 6:33) 



ค าอธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสต์(ต่อ) 
ในการท่ีเราเป็นชุมชนแห่งความเช่ือ ขอให้เราเป็นผูท่ี้จะอวยพร

ดว้ยปากของเรามากขึ้น เป็นผูท่ี้แสวงหาสันติสุขร่วมกบัผูอ่ื้นมากย่ิงขึ้น 
ขอให้เรารักกนัฉนัพ่ีนอ้งและมีจิตใจอ่อนโยนและออ่นนอ้มต่อกนัและกนั  
(1 เปโตร 3:8-12) 

พระบิดาลูกทูลขอท่ีพระวาทะของพระองคจ์ะด ารงอยูภ่ายในเรา
อยา่งบริบูรณ์ เพื่อเราจะไหลลน้ดว้ยพระวาทะของพระองค ์พระบิดา ลูกทูล
ขอพระองคท่ี์พระวาทะของพระองค์จะเป็นบรรทดัฐานเดียวในการด าเนิน
ชีวิตของเรา ขอทรงท าลายขอ้แกต้วัต่างๆ ท่ีเรามีเพราะความบาปของเราและ
ขอทรงให้เราเป็นเหมือนกบัพระเยซู (โคโลสี 3:16; 1:19-20) 

พระบิดา พระองคต์รัสว่าเคร่ืองบูชาท่ีพระองคก์ าลงัมองหาอยูน่ั้น
คือจิตวิญญาณท่ีแตกสลายและใจท่ีส านึกผิด พระเจา้ ขอทรงโปรดท าลาย
ความเยอ่หย่ิงท่ีมีอยูใ่นเราทั้งหลายและขอพระองคป์ระทานของขวญัแห่ง 
การกลบัใจให้เรา (สดุดี 51:16-17) 

ขอให้พระองคถ์ูกยกยอ่งและเป็นท่ีถวายเกียรติในการพูดคุย 
ของเรา ในส่ิงท่ีเราเลือก และในท่ีท่ีเราไป ในส่ิงท่ีเรากินหรือด่ืม หรือในส่ิงท่ี
เราจะท า ขอให้เราจะรู้อยูเ่สมอว่าเราเป็นของพระองค ์และขอให้เราท าทุกส่ิง
เพือ่พระเกียรติของพระองค ์(1 โครินธ์ 10:31) 

พระบิดา ลูกทูลขอท่ีเราจะเป็นผูน้มสัการท่ีพระองค์ก าลงัแสวงหา
อยู่ คนเหล่านั้นท่ีนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง ขอทรง 
เปิดตาใจของเราและเปิดเผยถึงส่ิงท่ีปิดซ่อนอยู่ เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า 
พระองค์ปรารถนาความจริงในส่วนท่ีลึกท่ีสุดของเรา พระเจ้า ขอพระองค์



ทรงส าแดงให้เรา ให้ลูกเห็นถึงส่ิงท่ีหยุดยั้งจิตใจของลูกไวห่้างจากพระองค ์
(ยอห์น 4:23-24 เอเฟซสั 1:18 โยบ 28:11 สดุดี 51:6) 

ลูกทูลขอเพ่ือพ่ีนอ้งของลูกและขอให้เรา “ว่ิงแข่งขนั” ในทางท่ีเรา
จะได้ค้นพบรางวลัท่ีคู่ควร (1โครินธ์ 9:27) ขอให้การใช้ชีวิตในแต่ละวนั 
ของเรานั้นส าแดงถึงพระคริสต์อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น และพระลกัษณะของ
พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทบัอยูบ่นตวัเรา 

ลูกทูลขอในพระนามแห่งทรงฤทธ์ิของพระเยซูท่ีการเสพติด 
ทุกอย่างจะแตกออกไปจากพวกเราเพราะเราเป็นประชากรของพระองค์  
พระบิดา ขอพระองคท์รงเปิดเผยส่ิงท่ีปิดซ่อนอยู่ ขอทรงช าระเราและกระท า
ให้เราบริสุทธ์ิ (โยบ 28:11) 



ค าอธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสต์(ต่อ) 
พระองค์ ขอทรงประทานความฝัน “ท่ีย่ิงใหญ่” เพื่อพนัธกิจต่างๆ 

ท่ีพระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะกระท าให้ส าเร็จผ่านทางเรา ขอทรงโปรดอภยั
ในการขาดความเช่ือของเรา และขอทรงกระท าให้พวกเรากลา้หาญท่ีจะเป็นผู ้
ยอมเส่ียงต่อภยัอนัตรายเพ่ือผลอนัดีต่อแผน่ดินของพระองค ์(ฮีบรู 11:1,6) 

พระเยซูเจา้ ขอทรงช่วยเหลือเราท่ีจะอยู่ในพระองค์ เพราะเราจะ
น าผลแห่งฝ่ายวิญญาณท่ีจะยงัคงอยูแ่ละดว้ยการท าแบบนั้นในฐานะท่ีเราเป็น
ประชากรของพระองค์ เพ่ือส าแดงให้เห็นว่าเราเป็นสาวกท่ีแท้จริงของ
พระองค์ (ยอห์น 15:5-8) ลูกทูลขอพระองค์ ท่ีจะทรงประทานอนุญาตให้เรา
ไดเ้ห็นการเก็บเก่ียวท่ีจะมาถึง และจิตวิญญาณทั้งหลายจะรู้จกัพระเยซู 

พระบิดา ลูกขออธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ ท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน เพ่ือน
ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนแห่งความเช่ือของ
เรา พระเยซูเจา้ ขอให้พวกเขามีความปรารถนาในพระองค์มากขึ้น ขอทรง
กระท าให้เรามีความพร้อมท่ีจะให้เหตุผลในเร่ืองของความหวงัใจท่ีเรามีใน
พระองค์ (1 เปโตร 3:15) (อธิษฐานเผื่อคนท่ีคุณรู้จกัในชีวิตของคุณท่ียงัไม่
รู้จกัพระเยซูโดยการเอ่ยช่ือของพวกเขา) 

พระบิดา ขอทรงปกป้องเราจากการรักเงินทอง ขอให้เรามีความพึง
พอใจมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราไป (ฮีบรู 13:5-6) 

ลูกทูลขอพระองค์ทรงฟ้ืนจิตใจของเราใหม่ ในฐานะท่ีเราเป็น
ประชากรของพระองค์ ขอให้ เราหันกลับจากการยึดหลักปรัชญาและ 
ความบันเทิงต่างๆ ของโลกน้ีและตระหนักอย่างจริงจังว่า ส่ิงใดท่ีจริง  



น่านับถือ ยุติธรรม บริสุทธ์ิ น่ารัก น่าฟัง ล ้าเลิศและ ควรแก่การสรรเสริญ 
ขอให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานในส่ิงท่ีเรายอมให้เขา้มาในความคิดและจิตใจ
ของเรา (ฟิลิปปี 4:8) 

ขอให้เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้อายนุอ้ยท่ีสุดไปจนถึงผูสู้งวยัจะ
ไม่เป็นเพียงแค่ผูฟั้งเท่านั้น แต่จะเป็นผูก้ระท าตามท่ีพระค าของพระองค์ได้
บอกไวด้้วย (ยากอบ 1:22) ขอให้เรามีความรวดเร็วและมีความตั้งใจท่ีจะ 
เช่ือฟังพระองคม์ากย่ิงขึ้น  
 



ค าอธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสต์ (ต่อ) 
พระบิดา ลูกทูลขอเพื่อพ่ีน้องชายหญิงทั้งหลายของลูกท่ียงัด้ินรน

ต่อสู้อยู่กับความกดดัน ความวิตกกังวลและความหวาดกลัว ลูกทูลขอท่ี 
พวกเขาจะได้รับการเสริมก าลงัโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะน าความคิด
ทั้ งหมดมาและกระท าให้ เช่ื อ ฟั งองค์พ ระค ริสต์  (2 โค ริน ธ์  10:5)  
ขอทรงท าลายป้อมปราการทั้ งส้ิน ขอทรงปลดปล่อยนักโทษทั้ งหลาย 
ให้เป็นไท 

พระบิดา ขอให้โลกไดรู้้ว่าเราเป็นของพระองคด์ว้ยการท่ีเรารักซ่ึง
กันและกัน ขอให้ความเป็นเอกภาพของพระวิญญาณและสัน ติสุขของ
พระองค์จะเช่ือมความสัมพันธ์ของเรามากขึ้น ขอทรงโปรดช่วยเหลือเรา  
ท่ีเราจะถ่อมใจลงและมีความอ่อนน้อมต่อกันและกนัอย่างเต็มท่ี และอดทน
ต่อกนัดว้ยความรัก (เอเฟซสั 4:2-3) 

พระบิดา พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานน ้ ามัน
แห่ งความยิน ดีให้ แก่ประชากรของพระองค์ใน ท่ี ท่ีมีความทุกข์ยาก 
ท่ีเป็นเหมือน “ขี้ เถา้” อยู่ในชีวิตของเรา (อิสยาห์ 61:3) พวกเราหลายคนท่ียงั
ต่อสู้อยู่กบัความทรงจ าท่ีเจ็บปวดมากมายในอดีต การข่มเหงและการสูญเสีย 
พระบิดา ขอพระองค์ทรงเยียวยารักษาความรู้สึกท่ีพงัทลายของเรา ลูกทูลขอ
พระองค ์ขอทรงร้ือฟ้ืนความช่ืนบานและความช่ืนชมยินดีให้กบัเรา 

พระเยซูทรงตรัสว่านิ เวศน์ของพระองค์คือ “นิ เวศน์แ ห่ ง 
การอธิษฐานเพื่อทุกชนชาติ” และลูกทูลขอท่ีชุมชนแห่งความเช่ือของเราจะ
ได้เรียนรู้ถึงการฝึกการอธิษฐาน ขอให้เรามีความมุ่งมัน่อย่างมาก ท่ีจะเป็น 
คนท่ี “ละความกังวลทั้งส้ิน” ไวใ้นพระองค์ เพ่ือจะ “เฝ้ามองก าแพง” เพ่ือ



คริสตจกัรของพระองค์และเพ่ือผูท่ี้ “อธิษฐานอยู่เสมอไม่ทอ้แท้” จนกว่าเรา
จะเห็นชีวิตของหลายคนเราถูกเปลี่ยนแปลง เกิดการฟ้ืนฟูและการเก็บเก่ียว
คร้ังใหญ่ท่ีจะมาถึง (มาระโก 11:17 1 เปโตร 5:7 อิสยาห์ 62:6-7 ลูกา 18:1-8) 

พระบิดา ลูกทูลขอท่ีพระองค์จะทรงประทานลมหายใจแห่งชีวิต
ฝ่ายวิญญาณใหม่ในชุมชนแห่งความเช่ือของเรา ขอให้การมาเยี่ยมเยือน 
ในการฟ้ืนฟูของพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงอยู่เหนือเรา ทรงเปลี่ยนแปลงและ
ทรงฟ้ืนฟูเรา (เอเสเคียล 37:5) ขอให้เราไม่ขดัขืนต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิษฐานเผ่ือศิษยาภิบาล 

พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรศิษยาภิบาลด้วยความสงบสุขใน 
ทุกด้าน ขอพระองค์ทรงป้องกันจิตใจและความคิดของเขา และขอทรง 
ปกคลุมเขาไวใ้นสันติสุขของพระองค์ ขอทรงเปิดหนทางในวนัน้ีเพ่ือท่ีเขาจะ
กระท าตามแผนการณ์ต่างๆ ของพระองค์ท่ีมีต่อชุมชนแห่งความเช่ือของ 
พวกเราโดยไม่มีการแทรกแซงจากศตัรูไดส้ าเร็จ ลูกขอตั้งมัน่ในการอธิษฐาน
เผื่อเขาและลูกทูลขอในพระนามพระเยซูท่ีการบีบบงัคบัและความมืดมิดท่ีมุ่ง
ต่อต้านเขาจะถูกผลักออกไป และโดยความเช่ือ ลูกจะยึดการเก็บเก่ียวท่ี 
พระวิญญาณของพระองค์ก าลังน ามาเพ่ือแผ่นดินสวรรค์ผ่านทางชุมชน 
แห่งความเช่ือของเราไว ้ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะในเวลาท่ีศัตรูเข้ามา
เหมือนดัง่น ้ าเช่ียว พระวิญญาณของพระองค์จะยกระดบัเขาขึ้นและตั้งเขาไว้
ในการต่อสู้ ลูกขอบพระคุณส าหรับชัยชนะทั้ งส้ินของศิษยาภิบาลและ
คริสตจักรของลูก และลูกทูลขอองค์พระเยซูเจ้าท่ีพระองค์จะจัดเตรียม 
ทุกอย่างตามความต้องการของเขา ขอบพระคุณท่ีพระองค์ทรงฤทธ์ิใน 
การช่วยกู้และทรงพิชิตไดแ้ละทรงกระท าให้ความพยายามทั้งหมดของศตัรู
จะสูญเสียในการพยายามทดลองเขาเพ่ือให้ เขาจะหมดก าลังใจไม่ได ้ 
ฮาเลลูยา! ขอทรงโปรดประทานความอดกลั้นและความกล้าหาญให้กับ 
ศิษยาภิบาลของเราและขอการทรงน าท่ีชดัเจนโดยพระวิญญาณของพระองค์
ในการตัดสินใจทุกอย่างของเขา ขอให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
อยูเ่หนือเขา ขอทรงร้ือฟ้ืนใจของเขาดว้ยพระค าของพระองค์ พระบิดา ขอให้
ความรักของเขาท่ีมีต่อพระองค์เพ่ิมพูนขึ้ นและความเมตตากับความรัก 



ของเขาท่ีมีต่อผู ้คนท่ีเป็นลูกแกะของเขานั้นงอกงามและเจริญเติบโตขึ้ น 
ขอทรงเสริมก าลังเขาด้วยความช่ืนชมยินดีของพระองค์ในวนัน้ีและขอให้ 
เขาได้รับการหนุนจิตชูใจโดยพระวิญญาณและระลึกถึงบุตรชายและหญิง
แบบฝ่ายวิญญาณของเขา ลูกทูลขอพระองค์ท่ีจะทรงประทานสติปัญญา 
จากสวรรค์ให้กับเขา สติปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ รักในสันติสุข ค านึงถึงผู ้อ่ืน  
อ่อนน้อมถ่อมตน เป่ียมไปดว้ยความเมตตาและผลท่ีดี มีความยุติธรรมและ 
มีความจริงใจขอทรงปกป้องเขาจากมารร้ายและส่ิงท่ีถูกล่อลวงโดย 
ความหวาดกลัวของมนุษย์ พระบิดา ขอทรงเทพระพรของพระองค์ลงมา
เหนือเขาและขอให้องคพ์ระเยซูปรากฏขึ้นในชีวิตของเขามากย่ิงขึ้น และงาน
ของเขาจะถูกสถาปนาไว้อย่างมั่นคง ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนาม 
ของพระองค์ ผูท้รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร และลูกขอขอบพระคุณพระองค ์
องคพ์ระเยซูเจา้ส าหรับศิษยาภิบาลของลูก อาเมน  

 
 
 
 
 
 
 

2ซามเูอล 7:1; ลูกา 10:19; อิสยาห์ 59:19; ยอห์น 13:1-5; 
โคโลสี 3:16; สดดีุ 44:5; ยากอบ 3:17; มทัธิว 6:13; สุภาษิต 29:25;  

เอเฟซสั 6:10; สดุดี 90:17 



ค าอธิษฐานชุมชนเมืองและชนชาติ (ส าหรับชุมชน) 

พระบิดาลูกขอสรรเสริญและขอบพระคุณส าหรับการท่ีทรงให้ลูกอยู่
ท่ีน่ี ในชุมชนน้ี ในถนนสายน้ี ในห้องท่ีอาศยับา้นหลงัน้ี ลูกขอยอมรับว่าแผนการ
และพระประสงคต์่างๆของพระองคท่ี์มีเพ่ือลูกนั้นสมบูรณ์แบบ  และเพราะพระองค์
ทรงตั้งลูกไวใ้นท่ีน่ี เพ่ือลูกจะมีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ท่ีมีในชุมชนน้ี  
ขอทรงเปิดตาใจของลูก ท่ีจะเห็นพระองคท่ี์ทรงท างานอยู ่และขอทรงช่วยลูกท่ีจะเขา้
ไปอย่างกระตือรือร้น ขอให้พระเยซูปรากฏขึ้นในชีวิตของลูก แสงอนัเจิดจา้ของการ
ทรงสถิตของพระองค ์ดว้ยวิธีการท่ีลูกทกัทาย และตอ้นรับผูอ่ื้น และเอ้ือมไปถึงคน
เหล่านั้นท่ีอยู่รอบๆ ตัวลูก พระบิดา ขอให้การทรงสถิต และฤทธ์ิอ านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจะเทลงมาเหนือท่ีอาศยัของลูก เพ่ือน าคนเหล่านั้นท่ีอยู่รอบตวัลูก
ให้เขา้มาหาพระองค์ขอทรงเปิดตาใจของคนเหล่านั้นท่ีลูกไดพ้บและขอทรงกระท า
ให้พวกเขามีความหิวกระหายท่ีอยากจะรู้จกัพระองค ์ลูกทูลขอท่ีพระพรของพระองค์
จะอยู่ในถนนสาย ท่ีลูกอาศยัอยู่ (บอกช่ือถนน) และอยู่เหนือทุกท่ีท่ีลูกไปซ้ือสินคา้
และอาหาร ขอทรงเปิดตาท่ีมืดบอดอยูน้ี่ ขอทรงปลดปล่อยผูท่ี้ถูกคุมขงัอยูใ่ห้เป็นไท 
ขอให้พระเยซูถูกเปิดเผยออกต่อทุกดวงใจของคนเหล่าน้ี ท่ีอยู่รอบตัวลูก และ 
ลูกขอเอ่ยช่ือของพวกเขาท่ีลูกรู้จกั...  ขอทรงช่วยลูกท่ีลูกจะน าความรักและพระ
เมตตาของพระองค์ไปยงัทุกคนท่ีลูกไดพ้บ ลูกขอพระองค์ ขอทรงใชลู้กเพราะชีวิต
ของลูกไดถู้กถกัทอเขา้ดว้ยกนักบัผืนผา้แห่งแผนการท่ีสมบูรณ์ของพระองค์ ท่ีมีต่อ
ชุมชนและเมืองน้ี ในพระนามของพระเยซูอาเมน 

สดุดี 33:10-11; สดุดี 139:16; สดุดี 25:12-13; สดุดี 107:10-16; สดุดี 18:28;  
เอเฟซสั 1:18: 2โครินธ ์4:4; 1 ยอหน์ 3:18; 1ยอห์น 4:7-12 



ค าอธิษฐานชุมชนเมืองและชนชาติ (ส าหรับเมือง) 
พระบิดา ลูกขอประกาศถึงพระค าของพระองค์เหนือเมือง 

(_____) เพราะโลกน้ีเป็นของพระองค์ และทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลกน้ีและ 
ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นน้ีเป็นของพระองค์   (ช่ือเมือง) เป็นของพระองค์ พระบิดา 
(เมือง  ) เป็นขององค์พระบิดา และประชากรทั้งหลายเป็นกรรมสิทธ์ิของ
พระองค ์

วนัน้ี ติะองคถ์ูกยกขึ้นในชนชาะนามของพรห้พรลูกขออธิษฐานใ
อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ล ง ม าแ ล ะน้ี  ข อ ท ร ง เท พ ร ะ วิ ญ ญ าณ บ ริ สุ ท ธ์ิ ข  

ประชาชนในประเทศน้ีผ่างจิตใจขอขอทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อ นทาง 
ความฝันและนิมิต และผ่านทางคริสตจกัรของพระองค์ ขอทรงโปรดใชเ้รา 
ใชลู้ก ให้เราเป็นท่อแห่งความรักและพระเมตตาของพระองคข์อให้ความรัก
ของพระเยซูปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในถอ้ยค าทุกค าของลูก ในการควบคุม
อารมณ์และการกระท าของลูก  ลู กทู ลขอพระองค์  ขอทรงเติม เต็ ม 
พระวิญญาณของพระองค์ให้กับลูกอีก และขอทรงประทานสิทธิอ านาจ
ให้ กับ ลู ก เพ่ื อ จะ เป็ น เกลื อ และแส งส ว่ างในท่ ามกล างท่ี มื ดมิ ด น้ี  
องค์พระเยซูเจ้า ขอให้พระองค์ถูกยกขึ้นในแผ่นดินน้ี ขอให้พระองค์ได้รับ
การสรรเสริญในชนชาติน้ี เพราะพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู ้ทรงด ารงอยู่ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดเหนือพระองค์ และลูกทูลขอ 
ส่ิงเหล่าน้ีในพระนามแห่งฤทธ์ิของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน 

 
สดุดี 24:1; โยเอล 2:28-29; ลูกา 11:13; มทัธิว 5:13-14; 

โยชูวา 10:10; มทัธิว 16:16; เยเรมีย ์10:10 



ค าอธิษฐานชุมชนเมืองและชนชาติ (ส าหรับชนชาติ) 
โอ พระเจ้า พระองค์ผู ้ทรงยึดทุกส่ิงไว้ด้วยกัน และชนชาติ

ทั้ งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ผู ้ทรงตั้ งลูกไว้ท่ี น่ีด้วย 
ราชอ านาจของพระองค์ใน (เมือง,ชนชาติ) ในเวลาน้ีและในประวติัศาสตร์  
เป็นพระองค์ผู ้ท่ีวางแผนการและวิธีการนั้ นให้สมบูรณ์แบบลูกขอยอม 
ต่อพระองค์ พระองค์ประสงค์ว่าไม่มีผู ้ใดท่ีจะพินาศได้ แต่ทุกคนนั้ น 
จะกลบัมาส านึกผิด เพราะน่ีตามพระประสงค์ของพระองค์ ลูกทูลขอท่ีส่ิงน้ี
จะอยู่ท่ามกลางเราขอให้เรา คริสตจักร เติบโตผ่านทางผู ้เช่ือใหม่ ขอให้ 
เร่ืองความรอดในพระเยซูถูกส าแดงออกมาเพ่ือผูห้ลงหายท่ีอยู่ท่ามกลางเรา
ดว้ยฤทธ์ิอ านาจ พระวิญญาณบริสุทธ์ิและความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ไม่เพียง
แค่ผ่านทางถ้อยค าเท่านั้ น แต่ขอให้ผ่านทางการด าเนินชีวิตของเราด้วย  
ขอทรงสอนพวกเรา สอนลูก ท่ีจะใช้ทุกโอกาสท่ีมีเพ่ือกระจายกลิ่นหอม 
ของพระคริสต์ในทุกๆ ท่ีเราอยู่ตลอดเวลา ขอทรงประทานอนุญาตให้กบัเรา
ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บเก่ียวในเวลาสุดท้ายน้ี ท่ีพระเยซู ลูกแกะ 
ของพระเจ้าจะได้รับรางวลัในการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ ลูกทูลขอ 
ส่ิงน้ีในพระนามท่ีทรงฤทธ์ิ อาเมน 

 
 
 
 

สดุดี 24:1; สดุดี 2:8; โคโลสี 1:17; อิสยาห์ 46:11; ยากอบ 4:7; 2 เปโตร 3:9;  
กิจการ 2:47; 1 เธสะโลนิกา1:5; โคโลสี 4:5; 2 โครินธ์ 2:15 



 ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู   

ไม้กางเขน 

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ส าหรับหนทางท่ีพระองค์ทรงมี
เพ่ือให้ลูกมีความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางการเสียสละขององค์พระเยซู 
ขอบคุณส าหรับการพิสูจน์ความรักท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่ีมีต่อลูกโดยการส่ง
องค์พระคริสต์มาส้ินพระชนม์เพ่ือลูก อย่างทันเวลา ในขณะท่ีลูกไร้ก าลังและ 
ยงัอยู่ในความบาปของลูก และในตอนน้ี โดยความเช่ือท่ีลูกมีในพระองค ์ 
ลูกก็นับเป็นผูช้อบธรรม ลูกจึงมีสันติสุขในพระองค์ ฮาเลลูยา! ขอบพระคุณ 
พระเยซูเจ้า เพราะลูกระลึกถึงตอนท่ีลูกได้แยกออกจากพระองค์ ไม่มีความหวงั 
ไม่มีพระเจ้า แต่ในตอนน้ี เพราะเคร่ืองบูชาท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ ลูกจึงได้ถูก
น ามาใกล้พระเจ้า ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสันติสุข 
ของลูก เพราะพระองค์ทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีท าลายอุปสรรคก าแพงท่ีอยู่ระหว่างลูก 
กบัพระบิดา 

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับลูกในเวลาท่ีลูกใช้ชีวิตเสมือนว่า
การเสียสละของพระองค์นั้ นไม่เพียงพอ และลูกยงัพยายามท่ีจะพิสูจน์และ 
ช าระตวัเองให้บริสุทธ์ิโดยการท าส่ิงดี ขอองค์พระวิญญาณท่ีจะเตือนให้ลูกรู้ว่า
พระองค์ทรงกระท าให้ทุกส่ิงกลับคืนดีให้พระองค์แลว้ และได้ทรงกระท าให้ 
เกิดสันติสุขร่วมกับพระองค์เพ่ือตัวลูก ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ท่ี 
หลั่งออกมาบนไม้กางเขน ลูกขอขอบพระคุณส าหรับสันติสุขท่ีพระองค์ 
ทรงประทานให้กบัลูก สันติสุขนั้นไม่เหมือนท่ีโลกจะให้ แต่เป็นสันติสุขแท ้ท่ีมี
ต่อพระเจ้าพระบิดา ขอทรงประทานฤทธ์ิ เดชและเสริมก าลังให้ กับลูก 



โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์เพ่ือลูกจะไม่ปล่อยให้จิตใจของลูกมีปัญหา
หรือหวาดกลัว ขอทรงให้ลูกได้ถูกครอบครองโดยความจริง เพราะลูกได้ถูก
น าเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วจากการเสียสละของพระองค์ การลงโทษส าหรับ 
ความบาปของลูกไดค้รบส าเร็จแลว้ และลูกมีสันติสุขกบัองคพ์ระเจา้ 

พระองค์ เจ้าข้า ขอให้ ความจริงทั้ งหลายน้ี เข้ามาครอบครอง 
อยู่ในจิตใจของลูกอีกคร้ัง ขอให้การด าเนินชีวิตของลูกถูกเปลี่ ยนแปลง 
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ของลูกจะสดใหม่ขึ้น การสรรเสริญและการนมสัการของลูก
จะไม่จบส้ินไป ขอทรงขจดัความหวาดกลวัและความลงัเลใจในการด าเนินชีวิต
ของลูกและขอทรงให้ลูกมีความมัน่ใจมากขึ้นในการเข้าไปสู่ “การด าเนินชีวิต
ตามความรอดของพระเยซู” ร่วมกับคนอื่นๆ และเข้าใกล้องค์พระบิดาของลูก 
ในสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงไปถึงก่อนลูกแล้ว ลูกสรรเสริญพระองค ์ 
องค์พระเยซู เจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู ้ทรงน าเอา 
ความบาปผิดของโลกน้ีออกไป ผูท้รงเอาความบาปของลูกออกไป ขอบพระคุณ
พระเยซูเจา้ ลูกสรรเสริญต่อพระนามอนับริสุทธ์ิของพระองค ์และในวนัน้ี ลูกขอ
เลือกท่ีจะเดินและยกธงแห่งการให้อภยัและการยอมรับของพระองค ์

 
 
 

 
โรม 5:6,8; โรม 5:1 เอเฟซสั 2:12-14; โคโลสี 1:20; ยอห์น 14:27;  

ฮีบรู 4:14-15; ยอห์น 1:2 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ) 
ไม้กางเขน 

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ และขอสรรเสริญพระนาม 
อันบริสุทธ์ิของพระองค์ เพราะในเวลาท่ีเหมาะเจาะ เมื่อลูกยงัคงไร้ซ่ึงก าลัง 
ในความบาปของลูก พระองค์ทรงส่งพระเยซูลงมาเพ่ือส้ินพระชนม์เพ่ือลูก 
ขอบคุณพระเยซูส าหรับการไถ่นิรันดร์เพ่ือลูกผ่านทางพระโลหิตของพระองค ์
ท่ีหลั่งลงบนไม้กางเขน เพราะพระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เพ่ือเป็น 
การเสียสละต่อความบาปอย่างเต็มพระทยั หนทางอนัเป็นนิรันดร์ของลูกก็มัน่คง
การเสียสละเพียงคร้ังเดียวของพระองค์เพ่ือคนบาปทุกคนไดก้ระท าให้ลูกบริสุทธ์ิ
ต่อองคพ์ระบิดา เป็นไปไดอ้ย่างไรลูกไม่สามารถจะเขา้ใจได้ เพราะความบาปของ
ลูกนั้นใหญ่หลวงนัก แต่ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากมายท่ีลูกยืนอยู่บนความจริง
แห่งพระค าของพระองค์ได้ ขอบคุณองค์พระเยซูเจ้าท่ีพระองค์ทรงช าระลูกให้
สะอาดและได้ทรงเปิดทางแห่งชีวิตของลูกใหม่ผ่านการเสียสละของพระองค์
เพ่ือท่ีลูกจะสามารถเขา้ใกลพ้ระเจา้ได ้

 ขอทรงโปรดอภยัให้กบัลูก โอ ทรงโปรดยกโทษ ท่ีลูกมองว่า 
การเสียสละอนัย่ิงใหญ่ของพระองคน์ั้นเป็นเร่ืองธรรมดาและน่าเบ่ือ และไดย้อม
ให้ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวเกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตของลูก... ลูกทูลขอพระองค ์
ขอทรงฟ้ืนฟูจิตใจของลูกอีกคร้ัง 

 ขอทรงโปรดอภยัในการท่ีลูกเรียกพระองคว่์า “พระผูเ้ป็นเจา้” แลว้
กลบัหนัออกไปยงัวิถีทางของลูกเองและรวมถึงการกลบัไปยงัความบาปของลูก
ดว้ย... ลูกทูลขอพระองคท่ี์จะทรงโปรดประทานจิตวิญญาณท่ีมัน่คงให้กบัลูก 



ขอทรงโปรดอภยัในเวลาท่ีลูกเรียกพระองค์ว่า “พระผูช่้วย” แต่กลับ
แสวงหาหนทางท่ีจะช่วยเหลือตัวเอง ในการจดัการและควบคุมเหตุการณ์ต่าง  ๆ
ในชีวิตของลูก ขา้แต่พระเจา้ พระองค์คือพระเจา้องค์เดียวเท่านั้น และลูกขอยอม
จ านนต่อพระประสงค์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาลูก โอ พระเยซู 
ขอทรงโปรดเมตตาลูก 

ขอให้พระราชกิจของพระองค์ท่ีทรงท าส าเร็จแล้วบนไม้กางเขน 
ความรักย่ิงใหญ่ท่ีทรงส าแดง เสรีภาพท่ีทรงจดัเตรียม ปรากฏขึ้นตรงหน้าลูก และ
ถูกสลกัไวอ้ยู่เหนือการใชชี้วิตประจ าวนัของลูก ขอพระองค์ทรงครอบครองจิตใจ
ของลูกอีกคร้ังด้วยความย่ิงใหญ่และสง่าราศีแห่งไม้กางเขน จนกว่าขี้ แร่ทั้ งส้ิน 
ในชีวิตของลูก จะถูกท าลายลงโดยพระองค์และจิตใจของลูกจะตั้งมัน่อยู่ในการ
ติดตามพระองค์อย่างสุดซ้ึงขอทรงโปรดสอนลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ว่า
อะไรคือการแบกกางเขนและการติดตามพระองค์ไป เพ่ือจะปฏิเสธตวัตนของลูก
และช่วยกู้ ชี วิตของลูกโดยการยอมสูญเสียส่ิงเหล่ านั้ นไปเพ่ือพระองค ์ 
เพ่ือพระองค์พระเยซู ผูท้รงเป็นลูกแกะของพระเจา้ ผูท้รงเอาความบาปผิดของโลก
น้ีออกไป จะได้รับรางวลัในการทุกข์ทรมานอย่างมากของพระองค์ลูกอธิษฐาน
ขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามท่ีงดงามของพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
โรม 5:6,8; ฮีบรู 9:12,14,10,13; ฮีบรู 10:19-20; มาระโก 8:34-35  



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ)  
ไม้กางเขน  

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงน าลูก
ในการเคลื่อนไปด้วยชัยชนะในพระคริสต์ แต่ลูกขอสารภาพ โอ พระเจ้า 
เพราะบ่อยคร้ังท่ีลูกไม่ได้ติดตามในเส้นทางน้ี แทนท่ีลูกจะเดินอยู่ภายใน
ความสว่างแห่งชยัชนะท่ีเป็นของลูก แต่ลูกกลบัขดตวัอยูใ่นเงามืด 

ลูกขอพระองค์ทรงช่วยลูกไม่ให้สูญเสียจิตใจไป ถึงแม้ว่าลูก 
จะค่อยๆ อ่อนก าลังลงและความมืดช่างดูเหมือนย่ิงใหญ่นัก ขอทรงร้ือฟ้ืน
ภายในลูกในแต่ละวนั โดยการทรงสถิตและฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ 
ท่ีด ารงอยูภ่ายในลูก  

ขอทรงย  ้าเตือนลูกอย่างสม ่าเสมอว่าความสว่างและปัญหาต่างๆ 
ท่ีมีชั่วขณะหน่ึงท่ีลูกได้พบนั้นก าลงักระท าให้ลูกไปถึงเกียรตินิรันดร์ท่ีอยู่
เหนือการทดลองท่ีลูกไดพ้บ เพราะพระองค์ พระเยซูเจา้ ผูท้รงด ารงอยูใ่นตวั
ลูก ย่ิงใหญ่กว่ามารร้าย 

ในวนัน้ี ขณะน้ี ขอให้ลูกไดเ้ดินอยูใ่นชยัชนะแห่งไมก้างเขน และ
ขอให้ลกัษณะเฉพาะตัวของลูกสามารถพบได้ในพระองค์ผูเ้ดียว ขอให้ลูก
เป็นคนท่ีถูกสอนไดใ้นถิ่นทุรกนัดารในชีวิตของลูก และขอให้น ้ าพุแห่งชีวิต
ไห ล ออก ม ายัง ท่ี แ ห้ งแ ล้ งทุ ก แ ห่ งห น ท่ี ลู ก เดิ น ไป กั บ พ ระอ งค ์ 
ลูกขอขอบพระคุณ เพราะโดยองค์พระเยซู ผูไ้ด้ทรงรักลูก และประทาน
พระองคเ์องเพื่อตวัลูก ลูกจึงมีชยัชนะมากย่ิงขึ้น ขอทรงช่วยให้ลูกไดจ้ดจ าว่า
สงครามท่ีลูกไดพ้บในชีวิตนั้นไม่ใช่ของลูก แต่เป็นของพระองค ์เพราะผูท่ี้ยงั



ไม่รู้จกัพระองค์ก็มีเพียงแค่แขนกับเน้ือหนังตามก าลังของเขา แต่พระองค ์
พระเจ้า ทรงอยู่กับลูกเพ่ือจะช่วยเหลือลูกและต่อสู้แทนลูก  ดังนั้นลูกจึง 
ร้องขอท่ีพระองค์จะทรงท าให้ลูกแข็งแกร่งขอทรงช่วยลูก ท่ีลูกจะกลา้หาญ 
ขอทรงป้องกันลูกจากความหวาดกลัวและการท้อใจ แต่ขอพระองค์ทรง 
ย  ้ าเตือนลูก ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูก  ไม่ ว่าลูกจะไปในท่ีแห่ งใด ใน 
ทุกๆ การตัดสินใจท่ีอยู่เบ้ืองหน้าลูก และในทุกการทดลองท่ีลูกได้พบ 
ขอบคุณพระบิดาท่ีลูกไดม้ีส่วนร่วมในชยัชนะของพระคริสต ์เพราะพระองค์
ทรงประทานความสมบูรณ์ของพระคริสต์ให้กบัลูก เพราะลูกอยู่ในพระองค์
พระบิดา ขอทรงเสริมก าลงัลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ท่ีจะอยู่ เหนือ
การคุ ้มกันของลูก  ท่ีลูกจะมั่นคงในความเช่ือของลูก ท่ีลูกจะเป็นคนท่ี 
กลา้หาญและมีก าลงั และท าทุกส่ิงด้วยความรัก เพ่ือลูกจะไม่แบกรับภาระ
โดยแอกแห่งความเป็นทาสใดๆ อีก แต่จะเดินอยู่ในชัยชนะ ลูกทูลขอส่ิง
เหล่าน้ีในพระนามพระเยซู พระผูช่้วยให้รอดผูท้รงชยัของลูก อาเมน 

 
 
 
 
 
 
 

1 โครินธ ์2:14; 2 โครินธ์ 4:16-17; โรม 8:37; 2 พงศาวดาร 20:1 2 พงศาวดาร 32:8;  
โยชูวา 1:9; โคโลสี 2:9-10; 1 โครินธ ์16:13-14; กาลาเทีย 5:1 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ)  
ไม้กางเขน 

ขอบพระคุณพระเยซู ส าหรับการแบกรับความบาปของลูก 
บนพระกายของพระองค์ท่ีไมก้างเขน ลูกจึงไม่ตายต่อความผิดบาปแต่มีชีวิต
อยู่เพ่ือความชอบธรรม ขอบพระคุณส าหรับการจดัเตรียมในเร่ืองการรักษา 
ท่ีพบไดใ้นรอยแผลเฆ่ียนของพระองค ์

ลูกทูลขอพระองค์ทรงอภยัให้กับลูก ในบางคร้ังท่ีลูกไม่ไดใ้ส่ใจ
ต่อเสรีภาพท่ีมีในพระองค์ และไม่ไดด้ าเนินชีวิตอยา่งชอบธรรม และยอมให้
ตวัลูกตกเป็นทาสของพนัธนาการแห่งความบาปอีกคร้ังพระเจา้ขอทรงโปรด
เมตตาและรักษาลูก ท่ีลูกได้กระท าความบาปต่อตา้นกับพระองค์ ขอทรง
สอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์ว่า “การอยู่ด้วยความชอบธรรม” นั้น
เป็นอย่างไร เพ่ือลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม” เพ่ือพระองค์ พระเยซู  
จะปรากฎชัดในตัวลูกมากย่ิงขึ้ น และท่ีผลอันถาวรของพระวิญญาณ 
จะเกิดขึ้นในชีวิตของลูก  

ขอทรงน าลูกให้ เข้าใกล้พระองค์ เสมอ ทั้ งด้วยค าพูดและ 
การกระท า  และขอทรงให้ จิตใจของลูกใกล้ชิดพระองค์  ลูกทูลขอ  
องค์พระเยซู ทรงเปิดจิตใจทุกห้องท่ีปิดอยู่ของลูก ท่ีลูกยงัไม่เคยรู้มาก่อน 
และให้ส่ิงนั้ นปรากฏออกมาสู่แสงสว่างแห่งพระวิญญาณของพระองค ์
พระองค์เท่านั้นท่ีสามารถเยียวยารักษาส่วนท่ีแตกหักและเป็นแผลในจิตใจ
ของลูกได ้ในท่ีท่ีลูกมืดบอดต่อความบาปของลูก ขอทรงร้ือฟ้ืนสายตาของลูก 
ในท่ีท่ีศตัรูก าลงักดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกกลบัจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึง



มากย่ิงขึ้ นกับพระองค์ พระเจ้าขอทรงปลดปล่อยลูก ลูกทูลขอพระองค ์ 
องค์ผูเ้ยียวยารักษาของลูก จะทรงโปรดประทานเสรีภาพท่ีสมบูรณ์ในท่ีต่างๆ 
ในชีวิตของลูกท่ียงัไม่เคยถูกครอบครองด้วยความรักท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์
ให้กับลูก  พระองค์ผู ้เดียวท่ีน าการรักษามายังท่ี ท่ี ปิดซ่อนไว้ในจิตใจ 
ของลูกได ้และลูกขอเชิญพระองค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงลูก 
ให้ ลูกมีลักษณะเหมือนกับองค์พระคริสต์  ขอพระองค์ทรงท าลาย 
ความเย่อหย่ิงท่ีมีอยู่ภายในลูก และทุกส่ิงท่ี ดึงลูกกลับจากการแบ่งปัน 
การร่วมเดินทางไปกบัพ่ีน้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ การสารภาพถึง
ความบาปผดิทั้งหลายของลูกและการแสวงหาการเยียวยารักษา 

พระองค์เจา้ขา้ ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็น 
ผูเ้ดียวท่ีทรงเยียวยารักษาลูก และลูกวางใจในพระองค์ส าหรับการเยียวยา
รักษาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณของลูก พระเยซูเจ้า ลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ี 
ดว้ยความมัน่ใจ เพราะราชกิจของพระองคท์รงกระท าส าเร็จแลว้ท่ีไมก้างเขน 

 
 
 
 
 
 

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 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ) 
ไม้กางเขน 

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ส าหรับกฎของพระวิญญาณ
แห่งชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์มานั้น ได้ปลดปล่อยให้ลูกมีเสรีภาพจากกฎ 
แห่งความบาปและความตาย ขอบคุณพระเยซูส าหรับการท่ีพระองค์ทรงเป็น
เคร่ืองบูชาแทนความบาปของลูกบนไม้กางเขนอย่างเต็มพระทัย เพ่ือ 
ความปรารถนาท่ีชอบธรรมต่างๆ ของกฎนั้นจะถูกส าเร็จอย่างสมบูรณ์ และ
ในตอนน้ี พระองค์เจ้าข้า การท่ีได้รู้ว่าลูกเป็นของพระองค์และพระวิญญาณ 
ทรงอยู่ภายในลูกนั้ น ขอให้ จิตใจของลูกตั้ งมั่นอยู่บนพระประสงค์ของ 
องคพ์ระวิญญาณ 

ลูกทูลขอในพระนามพระเยซู ท่ีพระองค์จะทรงท าลายป้อมปราการ
แห่งธรรมชาติบาปของลูกท่ียงัหลงเหลืออยู่และขอให้ความคิดของลูกถูก
ครอบครองโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและก่อให้เกิดชีวิตและสันติสุขภายในลูก 
ในวนัน้ี ลูกขอเลือกท่ีจะวางความตายและการประพฤติผิดทางกายลง เพ่ือลูก 
จะไดม้ีชีวิตท่ีแทจ้ริง ขอทรงเอาการรักในโลกน้ีออกไปจากจิตใจของลูก และขอ
ทรงเอามือลูกออกจากส่ิงท่ีไม่เป็นนิรันดร์ท่ีลูกยงัคงยึดไวอ้ยู่ ขอทรงประทาน
ฤทธ์ิเดชให้กบัลูกท่ีจะด าเนินชีวิตเป็นลูกของพระองค ์

ขอให้ลูกยืนหยดัในความเช่ือของลูกในพระองค์ ลูกทูลขอพระองค์
ทรงโปรดประทานการตัดสินใจอย่างบริสุทธ์ิท่ีจะอยู่ในเสรีภาพท่ีพระคริสต์
ทรงจดัเตรียมไวเ้พ่ือลูกโดยราชกิจท่ีทรงกระท าส าเร็จแลว้ท่ีบนไมก้างเขน และ
จะไม่อยูภ่ายใตภ้าระของความบาปอีก ขอทรงเสริมก าลงัลูกท่ีจะเดินออกจาก 



การทดลอง และพูดว่า “ไม่” ต่อส่ิงท่ีไม่ศรัทธาต่อพระเจ้า การพูดคุย ความคิด
และการตัดสินใจ ขอทรงโปรดอภัยในการท่ีลูกได้ใช้ชี วิตเหมือนดั่งว่า 
การเสียสละของพระองค์ท่ีมีต่อความบาปของลูกนั้นไม่พอเพียง ความบาป 
ของลูกนั้ นหนักหนาจริงๆ แต่พระคุณของพระองค์ยงัคงย่ิงใหญ่กว่า และ
พระองค์ได้ทรงประทานเส้ือคลุมและแหวนของพระองค์ และยงัได้ทรง
จดัเตรียมงานเลี้ยงฉลองให้กบัลูกท่ีโต๊ะเสวยของพระองค์ พระบิดา ขอทรงอภยั
ให้กับลูก ในการท่ีลู กคิด พูด หรือใช้ชี วิตเหมือนดั่งว่าลูกเป็นทาสใน 
พระนิเวศน์ของพระองค์ แทนท่ีจะเป็นลูกของพระองค์ ขอทรงโปรดอภยัท่ีลูก
ด าเนินชีวิตอยูภ่ายในเงามืด 

ในวันน้ีขอทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กับลูกโดยพระวิญญาณ 
ของพระองค์ ท่ีท างานอยู่ภายในลูก เพ่ื อจะด าเนินชี วิ ตอยู่ ในเสรีภาพ 
อย่างแข็งแกร่งเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อลูกแล้วในพระคริสต ์
ขอบพระคุณท่ีไม่ว่าพระวิญญาณอยู่ท่ีใด ท่ีนั่นก็มีเสรีภาพ แต่ลูกทูลขอพระองค ์
ขอทรงโปรดช่วยเหลือลูกและป้องกนัลูกจากการใช้เสรีภาพท่ีลูกมีในพระองค์
ในทางท่ีผิด หรือการท าให้เสรีภาพของลูกนั้นเป็นหินสะดุดในทางของผูอ่ื้น ขอ
ทรงเสริมก าลงัลูกท่ีจะออกจากเงาแห่งการใชชี้วิตของลูกและให้เดินอยู่ในความ
สว่างอนัเจิดจ้าของพระองค์ และลูกขอประกาศว่าวนัน้ี ลูกขอเลือกความชอบ
ธรรม ในพระนามพระเยซู อาเมน 

 
 

โรม 8:2-17; กาลาเทีย 5:1; อิสยาห์ 61:1; ลูกา 4:18; ลกูา 15:11-31;  
2 โครินทร์ 3:17; กาลาเทีย 5:13; 1 โครินทร์ 8:9; โรม 8:21 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ) 
ไม้กางเขน 

พระเยซูเจา้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์เหลือเกิน ท่ีพระองค์ทรง
เข้ามาในโลกน้ีและมี ส่วน ร่วมในความเป็นมนุษย์ข องลูกและโดย 
การส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ ได้ทรงท าลายศัตรูแห่ง 
จิตวิญญาณของลูกท่ีได้น าพลังแห่งความตายมา ขอบพระคุณส าหรับ 
การปลดปล่อยลูกจากการเป็นทาสของความหวาดกลัวต่อความตายและ 
การยึดเกาะของความบาป ขอบพระคุณส าหรับการไถ่จากความบาปของลูก
และเพราะการท่ีพระองค์เองก็ทรงถูกทดลอง ดังนั้นพระองค์จึงสามารถ 
ช่วยลูกได้เมื่อลูกเผชิญกับการทดลอง พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า มหาปุโรหิตท่ีย่ิงใหญ่ของลูก ผูท่ี้เช่ือมระหว่างลูกกับพระเจ้า 
องค์พระบิดา ผูซ่ึ้งมีความเห็นใจต่อความอ่อนแอของลูก เพราะพระองค์ได้
ทรงถูกทดลองในทุกทางอย่างท่ีลูกเป็น แต่พระองค์ยงัไม่ท าบาป การท่ีลูก 
ได้รู้น้ีน าให้ลูกจะไม่ต้องมีความหวาดกลัว และเพราะพระองค์ได้เสด็จ 
ไปก่อนลูก ขอทรงช่วยลูกให้ เข้าใกล้พระองค์ด้วยความมั่นใจ เพ่ือลูกจะ
ได้รับพระเมตตาและความช่วยเหลือ เมื่อลูกต้องก าร ลูกขอยอมรับ 
ความปรารถนาท่ีย่ิงใหญ่ส าหรับพระองค ์หากลูกไม่มีพระองคแ์ลว้ ลูกก็ไม่มี
ส่ิงใดๆ เลย 

พระเยซูเจ้า พระองค์เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเสริมก าลังลูกให้ยืนขึ้นต่อ
การทดลองและทรงเปลี่ยนแปลงลูก พระเยซู ลูกตอ้งการพระองค์ท่ีจะทรง
เปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ภายนอก 



พระเยซูเจา้ มีความสัมพนัธ์มากมายในชีวิตของลูก คนท่ีลูกใส่ใจ
อย่างมาก คนท่ีตอ้งการพระองคอ์ย่างย่ิง บางคนรู้ว่าพวกเขาตอ้งการพระองค ์
คนอื่นๆ ยงัไม่ไดร้้องเรียกนามของพระองค ์(อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นในชีวิต
ของคุณท่ีตอ้งการพบกบัพระเยซูโดยการเอ่ยช่ือของพวกเขา) 

พระเยซูเจา้ โลกน้ีได้แตกหักและตอ้งการพระผูช่้วย พระเจา้ ขอ
ทรงเมตตา ขอทรงเมตตาเถิด ลูกได้น าสถานท่ีและผูค้นเหล่าน้ีมาต่อพระ
พกัตร์พระองค ์เพราะพระองคไ์ดท้รงวางพวกเขาไวใ้นใจของลูก... 

ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ท่ีพระองค์ทรงมีความรอดอย่างครบ
บริบูรณ์ให้กับลูก การส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์เพ่ือลูกนั้น  
หน้ีบาปท่ีย่ิงใหญ่ของลูกได้ถูกยกเลิกไป ฮาเลลูยา! ลูกทูลขอท่ีพระองค์ 
จะทรงประทานการมองเห็นมรดกของลูกท่ีพบได้ในพระองค์ผ่านทาง
พระองค์ ขอให้ดวงตาของลูกจับจ้องมองอยู่ท่ีพระองค์ และขอส่ิงอ่ืนๆ 
ทุกอย่างท่ีลูกปรารถนาจะถูกท าลายไปขอบพระคุณท่ีทรงยอมทนทุกข์บน 
ไมก้างเขนเพ่ือลูก ขอให้ลูกได้เป็นเหมือนกับพระลกัษณะของพระองค์มาก
ขึ้ น เพ่ือพระองค์จะทรงได้รับรางวัลส าหรับการทนทุกข์ของพระองค ์
ในตวัลูกและผ่านทางลูก เพราะพระองค์ทรงสมควร พระเยซูเจา้ พระองค์
ทรงสมควร พระองค์ทรงสมควร! และลูกทูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนาม 
อนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์

 
 
 

ฮีบรู 2:14-18; ฮีบรู 4:14; โรม 8:34; ฮีบรู 7:25; ฮีบรู 12:22-24; ฮีบรู 12:2 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซู (ต่อ)7 
ไม้กางเขน 

พระเยซูเจา้ พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นและเป็นชีวิต และ
หากใครท่ีเช่ือในพระองค์ พวกเขาก็จะมีชีวิตด้วยเช่นกัน พระเยซู ลูกเช่ือ!  
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าท่ียงัทรงพระชนม์อยู่  
พระผูช่้วยให้รอดของโลกน้ี ผูซ่ึ้งเป็นขึ้นจากความตาย เสด็จกลบัสู่สวรรค ์และ
ประทับท่ีพระหัตถ์เบ้ืองขวาขององค์พระผู ้เป็นเจ้า กับเหล่าทูตสวรรค ์ 
ราชอ านาจ และฤทธานุภาพทั้งส้ินนั้นยอมใตพ้ระองค์ ฮาเลลูยา! พระองค์ทรง
มีชยัชนะเหนือความตายและอุโมงคฝั์งศพ 

พระเยซู เจ้า  ลู กต้องการ รู้ จักพระองค์ อย่ างแท้จ ริ งและมี
ประสบการณ์ในฤทธ์ิอ านาจแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมใ์นชีวิตประจ าวนัของลูก 
ขอทรงโปรดส าแดงให้ลูกรู้ว่าส่ิงน้ีคืออะไร และขอทรงสอนลูกโดยพระ
วิญญาณของพระองค์ เพราะลูกไม่สามารถเขา้ใจถึงความส าคญัในเร่ืองน้ีได ้
ลูกทูลขอพระองค์ท่ีจะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการใชชี้วิตของลูกตามฤทธ์ิอ านาจ
แห่งการฟ้ืนคืนพระชนม์น้ี ลูกขอพระองค์ท่ีจะทรงโปรดเปลี่ยนแปลงลูก  
ท่ีชีวิตของลูกจะมีลกัษณะพิเศษโดยการเพ่ิมพูนความกลา้หาญกบัความมัน่ใจ
ในพระองคม์ากขึ้น และให้ตวัลูกไดส้ะทอ้นถึงองคพ์ระเยซูอยา่งแทจ้ริง เพราะ
พระผูช่้วยให้รอดของลูกยงัทรงพระชนม์อยู่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอ
ทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กับลูกท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่เหนือเหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีอยูร่อบตวัลูก เพราะลูกรู้ว่าลูกไดเ้ป็นขึ้น 



ใหม่พร้อมกับพระองค์ผ่านทางความเช่ือของลูกในฤทธานุภาพของพระเจ้า 
พระบิดา ผูท่ี้ทรงชุบพระองคใ์ห้เป็นขึ้นจากความตาย  

ขอบคุณท่ีพระองค์ทรงอภยับาปทั้งส้ินของลูกและทรงยกเลิกทุก
ส่ิงท่ีต่อตา้นและขดัขวางลูก พระองค์ได้ทรงเช็ดกระดานของลูกให้สะอาด 
ขอบพระคุณท่ีทรงเอาส่ิงนั้นออกและตรึงไวท่ี้ไมก้างเขนของพระองค ์ขอบคุณ
พระเยซูส าหรับการท่ีทรงปลดเทพผูค้รองและอ านาจของความมืดออกไป และ
ทรงประจานส่ิงเหล่านั้น และทรงมีชยัชนะเหนือส่ิงเหล่านั้นท่ีบนไมก้างเขน 
พระเจา้พระบิดา ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความ
ตาย เพราะลูกรู้ว่าหากพระองค์ไม่ได้เป็นขึ้นมานั้น ความเช่ือของลูกก็คงไร้
ประโยชน์ พระเยซูเจ้า ลูกเช่ือว่าพระองค์ทรงส้ินพระชนม์และฟ้ืนขึ้นใหม่ 
อีกคร้ัง และเพราะส่ิงน้ี เอง ลูกจะได้รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกคร้ัง 
พระองค์ก็จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยส าเนียงของเทพบดี 
และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าพระบิดา และผู ้ท่ีล่วงลับไปในพระเยซูนั้ น 
จะกลับเป็นขึ้ นมาก่อน หลังจากนั้น หากลูกยงัคงมีชีวิตอยู่ในโลกน้ี ลูกจะ 
ถูกรับขึ้นไป พร้อมกับพ่ีน้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ ในหมู่ เมฆเพื่อ 
จะพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศ และจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป ฮาเลลูยา! 
ฮาเลลูยา! พระผู ้ช่ วยให้ รอดองค์พระเยซู เจ้า ขอพระองค์ทรงเสด็จมา 
โดยเร็วเถิด อาเมนและอาเมน 

 
 

ยอห์น 11:35; มทัธิว 16:16; 1 ยอห์น 4:14; 1 เปโตร 3:21-22; ฟิลิปปี 3:10; 
โคโลสี 2:12-15; 1 โครินธ์ 15:17; 1 เธสะโลนิกา 4:14-17 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคร้ังแรก 
ทูลขอการเปิดเผยที่สดใหม่ต่อความหมายของพระองค์ในการทรงรับสภาพ
เป็นมนุษย์มอบความปรารถนาของคุณเพ่ือนิ่งสงบในช่วงเวลาแห่ง 
การเสด็จมานี้ด้วยการอธิษฐานและให้คุณรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  

ขอบคุณพระบิดา ท่ีพระเยซูทรงเป็นเน้ือหนังและอยู่ท่ ามกลาง 
พวกเรา และพระสิริของพระองค์ไดเ้ปิดเผยออกมา พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณ
ท่ีทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ลงมาให้เป็นเหมือนกับมนุษย์ท่ีเป็น 
คนบาป เพื่อจะเป็นเคร่ืองไถ่บาปให้กับลูก เป็นการจัดเตรียมให้ลูกได้เป็น 
บุตรของพระองค ์พระเยซูพระเมสิยาห์จึงไดป้ระสูติมา 

พระเยซู พระองค์เพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีทรงเป็นท่ีปรึกษามหัศจรรย ์
พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ พระบิดานิรันดร์และราชาแห่งสันติราช ส่ิงน้ีอยู่ในพระองค ์
พระเยซู เพราะทุกส่ิงนั้นเต็มไปด้วยการทรงสถิตยข์องพระเจ้า และผ่านทาง
พระองค์เพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีลูกได้กลบัคืนดีกับพระเจ้า เพราะพระโลหิตของ
พระองค์ท่ีหลัง่ลงบนไมก้างเขน ลูกขอยอมรับว่าพระองค์เพียงผูเ้ดียวเป็นทาง 
ท่ีจะไปถึงพระเจา้พระบิดา พระองคเ์ท่านั้นท่ีเป็นความจริงและเป็นชีวิต 

ลูกขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยกับลูกในการท่ีลูกได้ยอมให้ 
แสงสว่างของพระคริสตท่ี์อยู่ภายในลูกนั้นลดนอ้ยลง เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า
ถา้พระเยซูท่ีเป็นแสงสว่างภายในลูกนั้นเป็นความมืดมิด ก็เป็นความมืดมิดท่ี
ย่ิงใหญ่ พระเยซูเจา้ ผูท้รงเป็นแสงสว่างของโลกน้ี และทรงมอบแสงสว่างแห่ง
ความรอดให้กบัลูก ขอทรงส่องแสงผ่านทางลูก 



ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยพระเมตตาของพระองค์เพ่ือคนท่ีอยู่รอบตัว
ลูก และขอทรงช่วยลูกท่ีจะรักเหมือนดัง่พระองค์ ขอทรงท าลายความพึงพอใจ
และความปรารถนาเพ่ือความสะดวกสบายของตวัลูก ขอทรงเปลี่ยนแปลงลูก
เพ่ือลูกจะเต็มใจท่ีจะยอมล าบากเพ่ือประโยชน์ของผู ้อ่ืนและเร่ืองความรอด  
ขอทรงเปิดตาของลูกเพ่ือความตอ้งการของคนท่ีอยูร่อบตวัลูก และขอให้ลูกเป็น
คนหน่ึงท่ีจะลงทุนในส่ิงท่ีเป็นนิรันดร์ 

เพราะว่ าพระองค์ทรงเป็ นความหวังของลู ก  ขอให้ ลู กได้
เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการให้เหตุผลต่อความหวงัท่ีลูกมีโดยพระวิญญาณ 
ของพระองค์ แต่ขอให้ลูกกระท าด้วยความสุภาพและความเคารพอยู่เสมอ  
เพ่ือ การรับสภาพเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนของเร่ืองความรอด จะผ่านตวัลูกออกมา 
เมื่อลูกได้เขา้สู่ช่วงเวลาน้ี ซ่ึงเฉลิมฉลองการเสด็จมาคร้ังแรกขององค์พระเยซู 
ลูกทูลขอการอศัจรรยใ์นการเสด็จมายงัโลกน้ีของพระองค์ท่ีจะครอบครองจิตใจ
ของลูกอีกคร้ัง ขอทรงเติมเต็มลูกให้มีความย  าเกรงเหมือนเด็กเล็กๆ และมี 
ความช่ืนชมยินดีเกินบรรยาย ลูกทูลขอส่ิงน้ีในพระนามทรงฤทธ์ิของพระองค ์
พระนามพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 

ยอห์น 1:14; โรม 8:3; ยอห์น 1:12; อิสยาห์ 9:6; ยอห์น 14:6 โคโลสี 1:19-23; 
มทัธิว 5:16; มทัธิว 6:23; 1 ยอห์น 2:15; มทัธิว 9:36; 1 เปโตร 3:15 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคร้ังแรก (ต่อ) 
ที่ปรึกษาอัศจรรย์ 

พระบิดา ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะทุกส่ิงมาจากพระองค ์
พระองค์ทรงอศัจรรยใ์นการให้ค าปรึกษาและล ้าเลิศในสติปัญญา พระองค์
ทรงส่งพระเยซูมาเพ่ือเป็น ท่ีปรึกษามหัศจรรย์ของลูก  ขอบพระคุณ 
ท่ีพระวิญญาณแห่งสติปัญญา ความเขา้ใจ การปรึกษาและฤทธ์ิอ านาจนั้น 
อยูใ่นพระองค ์พระองค์ทรงเป็นผูวิ้งวอนแทนลูกต่อพระบลัลงักข์องพระองค ์
ขอบพระคุณส าหรับการสอนและค าปรึกษาท่ีพระองคท์รงประทานให้กบัลูก 
ขอให้ลูกได้วางใจในพระองค์เสมอและไม่ท้อใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ  
ท่ีดูเหมือนรายลอ้มลูกไว ้

เพราะในความสัมพันธ์ ต่ างๆ  ใน ชี วิตของลูกนั้ นย ังไม่ ได ้
ถูกซ่อมแซม ลูกทูลขอพระปัญญาของพระองค์ โอ้ พระองค์เจ้า และขอ 
ความอ่อนนอ้มถ่อมตนในการปรนนิบัติผูอ่ื้นท่ีจะออกมาจากความรักของลูก
เพื่อพระองค ์

ในการจดัการทางการเงินของลูกและในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีลูกพบ 
ขอพระบิดาทรงโปรดประทานสติปัญญาของพระองคใ์ห้กบัลูก 

เพราะการตัดสินใจต่างๆ ท่ีลูกได้เผชิญในชีวิตนั้ นอยู่ในท่ี ท่ี
พระองค์ได้ทรงตั้งลูกไว ้ลูกขอสารภาพว่าถา้ลูกไม่อยู่ในพระองค์ ลูกก็ไม่
สามารถท าอะไรไดเ้ลย และลูกตอ้งการสติปัญญาจากพระองค ์



ขอให้ลูกมีสติปัญญาของพระองค์เพ่ือให้รู้อย่างลึกซ้ึงถึงท่ีสุดว่า
ลูกนั้นเป็นใคร เพ่ือลูกจะตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่ละอย่างท่ีได้เผชิญใน
ฐานะท่ีเป็นคนท่ีฟังค าแนะน าของพระองค ์

ขออภยัให้กบัลูกท่ีหลายคร้ังลูกคิดว่าตวัเองมีสติปัญญา ท่ีเดินกา้ว
น าหน้าพระองค์ก่อน หรือเมื่อลูกไม่ปรึกษากับพระองค์ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
เมื่อท าอยา่งนั้นลูกเป็นคนโง่ พระผูเ้ป็นเจา้ ขออภยัให้กบัลูก 

โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยลูกท่ีจะย  าเกรง
พระองค์อยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะสามารถพบสติปัญญาในตวัลูกได้ ขอให้ลูกได้
สะท้อนถึงการเป็นเหมือนพระเยซูและเป็นคนท่ีมีสติปัญญา และให้
ค าปรึกษาในทางของพระเจ้า ขอทรงใช้ลูกเพ่ือจะได้มองเห็นทาสถูก
ปลดปล่อยให้เป็นไท 

ลูกวางใจในพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์ท่ีจะพาลูกไปและ
น าทางให้กับลูกในความจริงทั้งส้ิน และลูกขอบพระคุณพระบิดาส าหรับ 
พระสัญญาแห่งพระค าของพระองค์ท่ีทรงเป็นรากฐานท่ีมั่นคงในยุคน้ี 
ในความรอดอย่างท่วมท้น และเป็นสติปัญญาและความรอบรู้ของลูก  
ในท่ามกลางแรงดึงดูดของโลกน้ี ลูกขอพระองค์ทรงโปรดย  ้าเตือนลูกว่า 
การย  าเกรงพระองค์นั้นเป็นกุญแจท่ีจะไปยงัทรัพยส์มบัติท่ีย่ิงใหญ่เหล่าน้ี  
ในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน 

 
อิสยาห์ 28:29; อิสยาห์ 9:6; อิสยาห์ 11:2; โรม 8:34; ฮีบรู 7:25; สดุดี 16:7-8; 

อิสยาห ์28:16; ยากอบ 1:5; 1 ยอห์น 2:15; สดุดี 51:6; สุภาษิต 3:7;  
สดุดี 111:10; ลูกา 4:18; ยอห์น 16:13; อิสยาห์ 33:6 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคร้ังแรก (ต่อ) 
พระเจ้าผู้ทรงฤทธ์ิ  

พระบิดา ลูกยอมรับว่าความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค ์
พระองค์ทรงเป็นผูค้รอบครองในทุกส่ิง ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นก าลัง
และฤทธ์ิอ านาจท่ีจะยกชูและให้ก าลังกับทุกส่ิง พระองค์ทรงฤทธ์ิและ
ประเสริฐ โอ พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผูใ้ดเหมือนกับพระองค์ พระองค์ทรง
ย่ิงใหญ่และพระนามของพระองค์ก็ทรงฤทธ์ิและแข็งแกร่ง ขอบพระคุณ
พระองค์ ท่ีทรงส่ งพระ เยซู ลงมา พระวาทะ ซ่ึ งบัง เกิด เป็น เน้ื อหนั ง  
พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิในสภาพของมนุษย ์

พระบิดา ลูกขอบพระคุณส าห รับพระสัญญาแห่งพระค า 
ของพระองคท่ี์ทุกส่ิงเป็นไปไดใ้นพระองค์ เพราะพระองคท์รงอยู่กบัลูก และ
พระองค์ทรงฤทธ์ิเดชในการช่วยกู้ พระเจ้า ลูกเช่ือในส่ิงน้ี แต่ยงัมีบางส่วน 
ในใจของลูกท่ีขาดความเช่ือ ลูกทูลขอพระองค์ทรงช่วยลูก ลูกทูลขอพระเยซู
ท่ีพระองคจ์ะทรงฤทธ์ิอ านาจในการช่วยกู ้

ในส่วนท่ีปิดซ่อนของการด าเนินชีวิตท่ีลูกยงัไม่เป็นเหมือนกับ
พระลกัษณะของพระองค ์โอ พระคริสต์เจา้ ขอให้ความย่ิงใหญ่ของพระองค์
นั้นปรากฏออกมาในชีวิตของลูก  

ขอทรงส าแดงฤทธ์ิอ านาจในชีวิตของเพ่ือนๆ ผู ้เป็นท่ี รักท่ียงั 
ไม่ รู้จักพระองค์ ขอทรงท าลายการงานของมารร้ายโดยฤธ์ิอ านาจของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองซ่ึงเป็นพระเจ้าผู ้ทรงฤทธ์ิ  



ผูท้รงฤทธ์ิอ านาจในการช่วยกูใ้นความแตกหักของโลกน้ีและในชีวิตของคน
ท่ีอยูร่อบตวัลูก ลูกขอพระองคท์รงใชลู้กให้เป็นผูส่้งสาสน์ของพระองค ์

ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงกระท าได้ทุกส่ิง ไม่มีแผนการใดๆ ของ
พระองค์จะถูกขดัขวางได ้และพระองค์ทรงท าได้มากกว่าท่ีลูกคิดจะทูลขอ 
และลูกขอประกาศด้วยปากของลูกว่าในทุกเหตุการณ์ท่ีพยายามเข้ามา
เอาชนะลูก ความรอดของลูกนั้นอยูใ่นพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศิลา เป็นท่ี
ก าบังท่ี เข้มแข็งของลูก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าท่ีแข็งแกร่ง และลูกได ้
เขา้ร่วมกบัทั้งฟ้าสวรรคแ์ละป่าวร้องว่า: 

“ศกัด์ิสิทธ์ิ ศกัด์ิสิทธ์ิ ศกัด์ิสิทธ์ิ องค์พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ เกรียงไกร 
ผูท้รงด ารงอยู่ในอดีตและด ารงอยู่ในปัจจุบนัและจะเสด็จมา องค์พระเยซูเจา้ 
ผูท้รงสมควร” พระวาทะท่ีรับสภาพเป็นมนุษย ์ทรงฤทธ์ิในการช่วยให้รอด 
“ลูกแกะท่ีเป็นค่าไถ่ เพ่ือจะได้รับฤทธ์ิอ านาจ ความมั่งคัง่ สติปัญญา ก าลัง 
เกียรติ พระสิริและ ค าสรรเสริญ” พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผูท้รงฤทธ์ิและ 
ลูกจะนมัสการและรับใช้พระองค์ผู ้เดียวเท่านั้ น ในพระนามแห่งฤทธ์ิ 
ของพระเยซู ลูกขอยืนยนัในส่ิงเหล่าน้ี อาเมน 

 
 
 
 

1 พงศาวดาร 29:12; เนหะมีย ์9:32; เยเรมีย ์10:6; อิสยาห์ 63:1; มทัธิว 19:26; 
เศฟันยาห์ 3:17; โยบ 42:2; เอเฟซสั 3:20; มาระโก 14:36;  

สดดีุ 62:7; วิวรณ์ 4:8, 5:12 



ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคร้ังแรก (ต่อ) 
พระบิดานิรันดร์ 
ก่อนที่คุณจะเร่ิมต้น ให้สงบจิตใจของคุณและทูลขอการเปิดเผยที่สดใหม่ของ
ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดา ที่มีต่อคุณ 

พระเยซูเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายเพราะแม้ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเจา้ พระองค์ไม่ไดท้รงถือว่าการเท่าเทียมกบัพระเจา้นั้น
เป็น ส่ิ งท่ี จะต้องยึดถือ แต่ ได้กลับทรงสละ  และทรงรับสภาพทาส  
ทรงถื อ ก า เนิ ด เป็ น ม นุ ษ ย์  ขอบพระคุ ณ ท่ี ท รงถ่ อ มพ ระองค์ ด้ ว ย 
ความเต็มพระทัยในการส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนเพ่ือลูก พระเยซูเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นความสว่างแห่ งพระสิ ริของพ ระเจ้า และทรงเป็น 
พระลกัษณะของการเป็นอยู่ของพระองค์ เป็นลกัษณะของพระเจา้ท่ีเรามอง
ไม่เห็น พระองคท์รงเป็นพระบิดานิรันดร์ท่ีรับสภาพเป็นมนุษย ์

ขอทรงโปรดให้อภยัท่ีลูกไดเ้ปรียบเทียบพระองค์กบัลักษณะการ
เป็นพ่อฝ่ายเน้ือหนงัของลูก และขอทรงช่วยลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์
ท่ีลูกจะมองเห็นและเขา้ใจถึงพระลกัษณะท่ีแทจ้ริงของพระองค์ ลูกทูลขอ
พระองคท่ี์จะทรงร้ือฟ้ืนจิตใจของลูกใหม่ในเร่ืองน้ี เพ่ือทุกส่ิงท่ีตั้งตวัขดัขวาง
การรู้จกักับพระเจ้าอย่างแท้จริงจะถูกท าลาย และลูกยอมรับและสารภาพ 
ดว้ยปากของลูกว่า 

พระองคท์รงพระเมตตาและกรุณา ความรักของพระองคม์ัน่คงนิจ
นิรันดร์ และไม่มวีนัหมดส้ิน 

พระองคท์รงพระคุณ 



พระองคท์รงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาทั้งส้ินของพระองค ์
พระองค์ทรงฤทธ์ิอ านาจในการช่วยกู้ และทรงช่ืนชมยินดีอยู่ 

เหนือตวัลูกดว้ยการร้องเพลง 
ขอบพระคุณท่ีทรงท าให้ลูกเป็นลูกของพระองค์ และมีสิทธิพิเศษ

อย่างไม่น่าเช่ือท่ีไดเ้รียกพระองค์ว่า “อบับา” (คุณพ่อ) เป็นไปไดอ้ย่างไรกัน? 
ขอทรงประทานฤทธ์ิเดชให้กบัลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพื่อลูกจะเขา้ใจ
ความหมายของการด าเนินชีวิตประจ าวนัของลูกว่า การท่ีพระองค์ทรง 
เปรมปรีด ์ในลูกนั้นคืออะไร และขอให้ส่ิงน้ีเป็นการเปิดเผยท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ให้ลูกเข้าใกล้พระองค์และรีบน าจิตใจของลูกมอบแด่พระองค์ได้อย่างไร 
ขอให้ลูกเป็นเหมือนดัง่เด็กเลก็ๆ และพกัสงบอยูใ่นความรัก การดแูลเอาใจใส่
ของพระองค์พระบิดา เพราะจิตใจของลูกปรารถนาท่ี จะมาใกล้ชิด 
กับพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้ นท่ีจะทรงเติมเต็มลูกได้ อธิษฐานใน 
พระนามพระเยซู อาเมน 

 
 
 
 
 
 

ฟิลิปปี 2:6-8; ฮีบรู 1:3; โคโลสี 1:15; อิสยาห์ 9:6; 2 โครินทร์ 10:5;  
สดุดี 86:15; สดุดี 32:10; เยเรมีย ์3:12; สดุดี 145:13; เศฟันยาห์ 3:17;  
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ค าอธิษฐานเพ่ือการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคร้ังแรก (ต่อ) 
ราชาแห่งสันติสุข 
ก่อนที่จะเร่ิมต้น ขอให้พระเจ้าเปิดเผยในจิตใจของคุณว่ามีส่วนใดบ้าง 
ที่ศัตรูได้แย่งชิงสันติสุขไปจากคุณ ให้มอบส่ิงเหล่านี้ไว้กับพระองค์... 

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูเองทรงเป็น
สันติสุขของลูก และพระองค์ทรงท าลายท่ีแยกลูกออกจากพระองค์ไป  
ลูกขอบพระคุณ เหลือเกิน เพราะลูกได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทาง 
พระโลหิตของพระองค์ท่ีหลัง่ลงบนไม้กางเขน และตอนน้ีลูกก็มีสันติสุข 
กบัพระองค ์ 

ลูกขอพระองค์ทรงอภัยให้ กับลูกในเวลาท่ีลูกไม่ ได้มอบ 
ความวิตกกงัวลต่างๆ ไวก้บัพระองค์ แต่ลูกกลบัถือส่ิงเหล่านั้นไวด้ว้ยตวัเอง 
และยอมให้จิตใจของลูกถูกกดลงและมีภาระอย่างไม่จ าเป็น ลูกทูลขอ 
สันติสุขของพระองค์ท่ีเกินกว่าท่ีลูกจะเขา้ใจได้ ขอทรงป้องกันจิตใจและ
ความคิดของลูก ขอทรงปกคลุมลูก เพราะลูกอยู่ในพระเยซูคริสต ์ลูกเป็นของ
พระองค์ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าส าหรับสันติสุขท่ีพระองค์ทรงประทาน
ให้กับลูก ซ่ึงแตกต่างจากการพยายามเพียงชั่วครู่ของโลกน้ีเพ่ือจะให้จิตใจ
ของลูกสงบสุข  ขอทรงป้องกันใจของลูกโดยพระวิญญาณบ ริสุท ธ์ิ 
ของพระองค์ เพ่ือลูกจะไม่หวาดกลัว ขอทรงโปรดช่วยลูกท่ีจะเ รียนรู้ 
การอยู่น่ิงๆ และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจา้ เพ่ือจะไดย้ินเสียงของพระองค์
ในท่ามกลางพายุท่ีลูกเผชิญดว้ยการพูดว่า “เงียบ สงบน่ิง” ขอทรงป้องกนัลูก
จากความหวาดกลวัและขอทรงเพ่ิมความเช่ือให้กบัลูก ขอให้ชีวิตของลูกเป็น



ลกัษณะท่ีพิเศษดว้ยสันติสุขของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆ ท่ีลูก
เผชิญอยู ่เพื่อพระองคจ์ะไดรั้บเกียรติในชีวิตและผา่นทางชีวิตของลูก และได้
รับค าสรรเสริญท่ีคู่ควรกบัพระนามของพระองค ์ 

ขอให้ลูกรักพระค าของพระองค์เพื่อลูกจะมีสันติสุขท่ีย่ิงใหญ่และ
ไม่สะดุดลม้ 

ขอให้ จิตใจของลูกถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระองคแ์ละก่อให้เกิดชีวิตและสันติสุข 

ขอให้ก าลงัและสันติสุขของพระองคเ์ติมเต็มในชีวิตของลูกเพราะ
ลูกเป็นของพระองค ์

พระเยซูเจา้ พระองค์ทรงเป็นท่ีปรึกษามหัศจรรยข์องลูก พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผูท้รงฤทธ์ิ พระบิดานิรันดร์ผูท้รงรับสภาพเป็นมนุษย ์และ
ราชาแห่งสันติสุข ในพระองค์ ทุกส่ิงเป็นไปได ้ลูกขอเชิญพระองค์เขา้มาใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของลูก และเมื่อลูกรอ
พระองค ์ขอทรงเติมเต็มลูกดว้ยสันติสุขของพระองค์ เพราะความหวงัของลูก
นั้นอยูใ่นพระองคเ์พียงผูเ้ดียว และลูกวางใจในพระนามย่ิงใหญ่ของพระองค ์
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