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การอธิิษฐาน
ตามืพระวัจำนะ

คำาอัธิิษฐานข้างล่างเรย่งตามลำาดับท่�พระเยซูื้ประทานแก่เราใน
คำาอัธิิษฐานตามแบบขอังพระอังค ์เป็นตวัอัย่างขอังวธิิ่นำาพระคำา
ขอังพระเจ้าไปปรบัใช้ ในคำาอัธิิษฐานส่วนตวั เพื�อัทำาให้พระวจนะ
เป็นเรื�อังส่วนตวัมากข่ �น จะใช้สรรพนามเป็นบรุษุท่�หน่�งเอักพจน์

ผู้มคดิวา่เราสามารถ่พูดได้วา่ไม่ม่คำาอัธิิษฐานใดท่�สะท้อันถ่่งพระ
ประสงค์ขอังพระเจ้าได้ถู่กต้อังไปกวา่การใช้ภาษาท่�พระเจ้าเอัง
ประทานแก่เรา ไม่ม่คำาทูลขอัใดท่�แน่ใจว่าจะได้รับยิ�งกว่าสิ�งท่�
แสดงถ่่งพระสัญญาท่�พระเจ้าจะทำาให้สำาเรจ็ ไม่ม่การทูลขอัใดท่�
แน่ใจวา่จะไดร้บัคำาตอับยิ�งกวา่สิ�งท่�ขอัตามท่�พระเจ้าทรงบัญชาไว้
อัยูแ่ลว้ “พระดำารสัขอังพระยาห์เวห์เป็นพระดำารสับรสุิทธิิ� ประดจุ
เงินท่�หลอัมให้บริสุทธิิ� ในเตาไฟบนแผู่้นดิน ถ่ลุงถ่่งเจ็ดครั �ง”  
(สดุด่ 12:6) เร่ยนรู้ท่�จะใช้พระคำาขอังพระอังค์ ในคำาอัธิิษฐาน
ขอังคุณ์ อัธิิษฐานตามพระสัญญาและพระบัญชาในพระวจนะ 
พระเจ้าทรงให้เราแน่ใจวา่เมื�อัเราอัธิิษฐานตามพระประสงค์ขอัง
พระอังค ์พระอังคท์รงฟังเราและจะทรงตอับคำาอัธิษิฐานอัยา่งนั�น  
(1 ยอัห์น 5:14,15) 1

การใช้คู่่�มืืออธิิษฐาน

การใช้คู่มือัอัธิิษฐานเป็นประสบการณ์์ใหม่ขอังคุณ์หรอืัไม่? ถ้่า

1 แทร ่แอัล จอัห์นสัน “การนำาการอัธิิษฐานในท่�ประชุม” ว�รัสำ�รัศ�สำน
ศ�สำตรัเ์วสำมิินสำเตอรั ์60:2 (Fall, 1998)
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ใช่ คำาแนะนำาบางอัย่างอัาจใช้ ได้ คู่มือัอัธิิษฐานน่�จัดตามเจ็ดวนั
ในสัปดาห์ แต่ละวนัจัดแบ่งเป็นหกตอันใหญ่ (การนมัสการและ
ยกย่อัง การทูลขอั การวงิวอัน การสารภาพ สงครามฝ่่ายวญิญาณ์ 
และ การสรรเสริญและขอับพระคุณ์) พร้อัมกับเก้าหมวดย่อัย 
(คว�มิสัำมิพันัธ์ ์ขอังเรากบัพระเจา้, คว�มิเป็็นกษััตรัยิ์ ์ขอังพระอังค,์ 
ช่ื่�อเสีำย์ง ขอังพระอังค,์ ก�รัครัอบครัองขอังพระอังค,์ ก�รัป็กครัอง
ขอังพระอังค์, ทรัพััย์�กรัขอังพระอังค์สำาหรบัเรา, ความต้อังการขอัง
เราสำาหรบั ก�รัคน่ดี,ี พระเจ้าทรงเป็น ที�กำ�บังขอังเรา, และความ
ตอ้ังการขอังเราท่�จะ ช่ื่�นชื่มิย์ินดี)ี

การใช้เวัลากับัพระเจ้ำา

คุณ์อัยากจะใช้เวลากับพระเจ้านานเท่าใด? ตัวอัย่างเช่น ถ่้าคุณ์
ใครค่รวญและอัธิษิฐานหน่�งนาท่ ในแตล่ะหัวข้อัขอังหมวดย่อัยเก้า
หมวด ก็จะเป็นเก้านาท ่สอังนาท่ ในแตล่ะหัวข้อั ก็จะเป็นสิบแปด
นาท ่สามนาท่ ในแตล่ะหวัข้อั ก็จะเป็นย่�สิบเจ็ดนาท ่ข่ �นอัยูก่บัเวลา
ท่�คณุ์มท่่�จะใช้ ได ้เป็นการงา่ยท่�จะใช้เวลาสิบห้าถ่ง่สามสิบนาทห่รอืั
มากกวา่นั�น ท่�สดชื�น เกิดประโยชน์ และพ่งพอัใจในการฟูมฟัก
ความสัมพันธิ์ขอังเรากับพระเจ้าในแตล่ะวนั

การใช้เวลาในการอัธิษิฐานมากน้อัยเพย่งใดข่ �นอัยูก่บัคณุ์และพระ
วญิญาณ์บรสุิทธิิ� เห็นได้ชัดวา่ ยิ�งคุณ์เรย่นรูท่้�จะพ่งพอัใจกับการ
อัธิษิฐานคณุ์จะยิ�งตอ้ังการใช้เวลามากข่ �นกบัพระเจา้ สิ�งท่�ประทบั
ใจผู้มมากท่�สุดเมื�อัใช้คู่มือัอัธิิษฐานน่�คือัเวลาอัธิิษฐานขอังผู้มม่
ความหมาย เพลิดเพลิน และตามพระวจนะมากกวา่เดมิ ผู้มหวงั
วา่คณุ์จะมป่ระสบการณ์์เช่นเดย่วกนั จำาไวว้า่ ผูู้น้ำ าฝ่่ายวญิญาณ์ใน
อัดต่ เช่น มัทธิิว เฮินร ่และจอัห์น เวสเลย์ ใช้มันทุกวนั
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อย์�ารบีัอ�านคู่่�มืืออธิิษฐานไปอย์�างผ่�าน ๆ

คู่มือัอัธิิษฐานน่�ถู่กอัอักแบบมาเพื�อัช่วยให้คุณ์เร่ยนรู้วิธิ่ ใช้พระ
วจนะเป็นแนวทางสำาหรบัการอัธิิษฐานขอังคุณ์—สำาหรบัเวลาท่�
คณุ์พดูกบัพระเจา้ คดิถ่ง่สิ�งท่�พระวจนะสอันเก่�ยวกบัพระเจา้ เก่�ยว
กับการรกัและให้อัภัยเพื�อันมนุษย์ดว้ยกัน และเก่�ยวกับตวัเราเอัง 
ใครค่รวญพระสัญญา อัยา่ปล่อัยใหเ้วลาอัธิษิฐานขอังคุณ์กลายเป็น
กิจวตัร

อัย่าพูดคำาอัธิิษฐานเหล่าน่� โดยท่�ความคิดและจิตใจขอังคุณ์ไม่ม่
ส่วนรว่ม ขอัพระเจ้าช่วยคณุ์ให้จดจ่อักับแตล่ะคำาดว้ยความจรงิใจ
และจรงิจงั ใหรู้ส่้กอัสิระท่�จะหยุดช่วงไหนก็ได้ ในคำาอัธิษิฐานและ
เพิ�มความคดิขอังคณุ์เอัง เรย่นรูท้่�จะระบายความในใจต่อัพระเจ้า 
(สดดุ ่62:8) ทำาใหเ้ป็นส่วนตวั ใหเ้วลาอัธิษิฐานขอังคุณ์เป็นเวลาท่�
คุณ์จะถ่่อัมตวัลงและเข้าใกล้พระเจ้า (ยากอับ 4:6-8) ระล่กวา่ ผูู้้
นมัสการท่�แท้จรงิ “นมัสการพระบิดาด้วยจิตวญิญาณ์และความ
จรงิ; เพราะพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั�นมานมัสการพระอังค”์ 
(ยอัห์น 4:23) ทูลขอัให้พระเจ้าช่วยคุณ์ให้เร่ยนรู้วิธิ่ท่�จะเป็นผูู้้
นมัสการท่�แท้จรงิ

พัฒนาคู่่�มืืออธิิษฐานของคุู่ณเอง

เมื�อัคุณ์เรย่นรูว้ธิิ่ ใช้คำาอัธิิษฐานขอังพระเยซูื้เป็นแบบแผู้นการ
อัธิษิฐานขอังคณุ์ คณุ์อัาจจะอัยากพัฒนาคูมื่อัอัธิษิฐานขอังคณุ์เอัง 
เมื�อัคณุ์อั่านพระคมัภ่รผ์ู้่านไปแตล่ะป่ คณุ์จะพบข้อัพระคมัภ่รท์่�
ประทับใจเป็นพิเศษ เอัาข้อัพระคัมภ่รเ์หล่านั�นมาทำาให้เป็นคำา
อัธิิษฐานและคำาสรรเสรญิแดพ่ระเจ้า
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ฟู่มืฟักคู่วัามืสมัืพันธ์ิของคุู่ณกับัพระเจ้ำา

มอังเวลาอัธิิษฐานขอังคุณ์เป็นเครื�อังมือัในการฟูมฟักความ
สัมพันธิ์ขอังคุณ์กับพระเจ้า ถ่้าคุณ์ใช้พระวจนะเป็นรูปแบบ
การอัธิิษฐานขอังคุณ์ คุณ์จะพบว่ามันจะเปล่�ยนทั�งการท่�คุณ์ม่
ประสบการณ์์กับพระเจ้าเมื�อัคุณ์อัธิิษฐาน และวิธิ่คิดขอังคุณ์
เก่�ยวกบัพระอังค ์มน้่อัยคนท่�พฒันาช่วติอัธิษิฐานท่�สมำ�าเสมอัและ
ม่ความหมายโดยปราศจากโครงสรา้ง ให้ ใช้คำาอัธิิษฐานขอังพระ
เยซืู้เป็นโครงสรา้ง
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วันัจัำนทร์

การนมัืสการ/สรรเสรญิ
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์”- ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ขา้พระอังคเ์ขา้มาเฝ้่าพระอังค์ ในพระนามพระเยซูื้ (เอัเฟซัื้ส 2:18) 
ข้าพระอังคย์ินดท่่�พระอังคท์รงเชิญข้าพระอังค์ ให้ม่สามัคคธ่ิรรม
กบัพระอังคแ์ละกบัพระบุตรขอังพระอังคค์อืัพระเยซื้ ู(1 ยอัหน์ 1:4),  
และกับพระวญิญาณ์บรสุิทธิิ� (ฟิลิปป่ 2:1)

พระอังค์ทรงเชิญข้าพระอังค์ ให้เข้ามาถ่่งพระท่�นั� งแห่งพระคุณ์
ดว้ยความมั�นใจ เพื�อัจะไดร้บัพระเมตตา และจะพบพระคณุ์ท่�จะ
ช่วยเราในยามตอ้ังการ (ฮ่ิบร ู4:16)

ขอับพระคุณ์พระอังค์ท่�พระอังค์ทรงเป่� ยมด้วยความสงสาร  
(สดุด่ 103:13) “ความรกัมั�นคงขอังพระยาห์เวห์ ไม่เคยหยุดยั �ง  
และพระกรณุ์าขอังพระอังค์ ไม่ม่สิ �นสุด เป็นขอังใหม่ทุกเวลาเช้า 
ความเท่�ยงตรงขอังพระอังค์ ใหญย่ิ�งนัก” (เพลงครำ�าครวญ 3:22-23)

พระวจนะถ่าม “ ใครเล่าได้ข่ �นสวรรคแ์ละลงมา? ใครรวบรวมลม
ไว้ ในอัุง้มือัขอังตน? ใครเอัาเสื�อัผู้า้ห่อัห้วงนำ �าไว?้ ใครสถ่าปนาท่�สุด
ปลายแหง่แผู้น่ดนิโลก? ผูู้้นั�นชื�อัอัะไร? และบุตรขอังผูู้้นั�นชื�อัอัะไร? 
ท่านจะตอ้ังรูแ้น่” (สุภาษิต 30:4)

สรรเสรญิพระอังค์ พระบิดา ท่� ได้รูว้า่พระเยซืู้คือัพระบุตรขอัง
พระอังค ์และขา้พระอังคย์นิดท่่�จะเชื�อัฟังพระบญัชาขอังพระอังค์
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ท่�วา่ “ทุกคนจะไดถ้่วายพระเก่ยรตแิดพ่ระบุตร เหมือันท่�พวกเขา
ถ่วายพระเก่ยรตแิดพ่ระบิดา” (ยอัห์น 5:23)

พระเยซื้เูจา้ ขอับพระคณุ์พระอังคท์่�ทรงสละเกย่รตทิ่�ทรงมร่ว่มกบั
พระบดิากอ่ันท่� โลกถ่กูสรา้งมา (ยอัหน์ 17:5), และสำาหรบัการเป็น
พระผูู้้ช่วยให้รอัดขอังโลก (1 ยอัห์น 4:14)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงรกัขา้พระอังคม์ากจนยอัมสละพระอังคเ์อังเป็น
เครื�อังบชูาลบบาปขอังข้าพระอังค ์และไม่ ใช่แคบ่าปขอังขา้พระอังค์
เท่านั�นแตข่อังทั �งโลกดว้ย (1 ยอัห์น 2:2)

พระอังค์ ได้รบับาดเจ็บเพราะบาปขอังข้าพระอังค์ พระอังค์ทรง
บอับชำ �าเพราะความบาปผิู้ดขอังขา้พระอังค ์พระอังคท์รงถู่กโบยต่
เพื�อัใหข้า้พระอังคม์สั่นตสุิขกับพระเจา้ โดยรอัยแผู้ลขอังพระอังค ์
จ่งทำาให้ข้าพระอังค์ ไดร้บัการเย่ยวยาฝ่่ายวญิญาณ์ (อัิสยาห์ 53:5)

ขอัสรรเสริญพระอังค์ พระเยซูื้เจ้า ท่�ทรงลุกข่ �นจากอุัโมงค์ ม่
ชัยชนะเหนือัความตายและนรก (ววิรณ์์ 1:18) เพราะข้าพระอังค์
เขา้ส่วนเป็นหน่�งเดย่วกับพระอังค ์ขา้พระอังคจ่์งตายตอ่ับาปและ
ไดฟื้�นข่ �นมาดำาเนินตามช่วติใหม่ดว้ยเช่นกัน ( โรม 6:4)

ขอันมัสการพระอังค ์พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�

ขอัทรงเตมิขา้พระอังค์ ใหส้ดใหมด่ว้ยการทรงสถ่ติอันัศักดิ�สิทธิิ�ขอัง
พระอังค ์(เอัเฟซัื้ส 5:18)

พระอังคท์รงปลอับโยน (กจิการ 9:31), เสรมิกำาลงั (เอัเฟซัื้ส 3:16) 
และ นำา ( โรม 8:14) แต่ละคนท่�ปรารถ่นาจะทำาให้พระเจ้าพอั
พระทัย ขอัทรงช่วยข้าพระอังคท์่�จะรูว้ธิิ่รว่มมือักับพระอังค์

พระอังคท์รงทำาให้ โลกรูแ้จง้ในเรื�อังความบาป ความชอับธิรรมขอัง
พระเจ้า และการพิพากษาท่�จะมาถ่่ง (ยอัห์น 16:8)
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ขอัทรงสอันขา้พระอังค์ ใหย้อัมจำานนตอ่ัการนำาขอังพระอังค์ ในทกุ
ดา้นขอังช่วติ (กาลาเท่ย 5:24)

ขอัทรงชำาระขา้พระอังคจ์ากทกุสิ�งท่�จะเป็นอุัปสรรคตอ่ัการทำาพระ
ราชกิจขอังพระอังค์ ในช่วติขอังข้าพระอังค ์ขอัอัย่าให้ข้าพระอังค์
ทำาให้พระอังคเ์ส่ยพระทัยในทางใดใด (เอัเฟซัื้ส 4:30)

 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่”-ความเป็็นกษััตริย์ิ์ของพระเจ้ำา

สำวรัรัคเ์ป็็นสำถ�นที� เป็็นที�ที�พัรัะบัลลังก์ของพัรัะเจำ้�ตั �ง
อย์่� แต�เรั�ตอ้งไมิ�คดิีว��ก�รัสำถติของพัรัะเจำ�้จำำ�กดัีอย์่�เพัยี์ง
สำวรัรัค ์พัรัะองคส์ำถติอย่์�ทกุแห�ง ( “ทรังป็รั�กฏอย์่�ทกุที�”) -  
 สำดีดุี ี139:7-12) อย์��งไรัก็ต�มิ มิีคำ�กล��วว��พัรัะเจำ้�สำถิต
อย่์� ในที�บ�งแห�งมิ�กกว��ที�อ่�น คว�มิจำรังิที�ว�� พัรัะเจำ�้สำถติ
ในสำวรัรัคม์ิคีว�มิหมิ�ย์ว��พัรัะองค์ ไมิ�ทรังถก่จำำ�กดัีอย์่� ใน
ทรัพััย์�กรัของโลก พัรัะองค์ทรังมิีอำ�น�จำส่ำงสุำดีและทรัง
มิีทรัพััย์�กรัที� ไมิ�จำำ�กัดี นอกจำ�กนั�น “สำวรัรัค์” หมิ�ย์ถึง
คว�มิสำมิบ่รัณ์์และทำ�ให้ผมิรัะลึกไดีว้��พัรัะเจำ้�ทรังเป็็น
คว�มิสำมิบ่รัณ์์แบบของคว�มิเป็็นพั�อ

พระบิดาในสวรรค ์ขอัสรรเสรญิพระอังคท์่� “ทรงสถ่าปนาบัลลังก์
ขอังพระอังค์ ไว้ ในฟ้าสวรรค ์และราชอัาณ์าจักรขอังพระอังค์ครอับ
ครอังทุกสิ�งอัยู่” (สดดุ ่103:19)

พระอังคท์รงเป็น “พระเจ้าในฟ้าสวรรคเ์บื �อังบนและบนแผู้่นดนิ
เบื �อังล่าง ไม่ม่พระเจ้าอัื�นใดอั่กเลย” (เฉลยธิรรมบัญญัติ 4:39; 
 ปฐมกาล 24:3)

 “ฟ้าสวรรคแ์ละฟ้าสวรรคอ์ันัสูงสุด และโลกกบัทกุสิ�งท่�อัยู่ ในโลกเป็น
ขอังพระยาห์เวห์” (เฉลยธิรรมบัญญัต ิ10:14) “ดสิู ฟ้าสวรรค์และ
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ฟ้าสวรรคอ์ันัสูงสุดยงัรบัพระอังคอ์ัยู่ ไม่ได”้ (1 พงศ์กษัตรยิ ์8:27)

 “ขอัพระอังคท์อัดพระเนตรจากสถ่านประทบับรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์
และขอัทรงอัวยพรแก่ประชากรขอังพระอังค ์ขา้แตพ่ระยาห์เวห์” 
(เฉลยธิรรมบัญญัต ิ26:15)

พระบดิา พระอังคต์รสัวา่ “บรรดาผูู้ท่้�รกัษาพระโอัวาทขอังพระอังค์
ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระอังคด์ว้ยสุดใจ” (สดดุ ่119:2)

 “ข้าพระอังคแ์สวงหาพระอังคด์ว้ยสุดใจ ขอัอัย่าใหข้า้พระอังคห์ลง
ไปจากพระบัญญัตขิอังพระอังค์ ขา้พระอังค์ ไดเ้ก็บรกัษาพระดำารสั
ขอังพระอังค์ ไว้ ในใจ เพื�อัข้าพระอังค์จะไม่ทำาบาปต่อัพระอังค์” 
(สดดุ ่119:10-11)

พระอังคท์รงเป็นพระมหากษัตรยิ์แห่งสวรรค์และกษัตรยิ์ ในช่วติ
ข้าพระอังค์

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณของพระเจ้ำา

ธ์รัรัมิชื่�ติของพัรัะเจำ้� (ทุกสิำ�งที�พัรัะเจำ้�ทรังเป็็นและ
กรัะทำ�) นั�นบรัสุิำทธ์ิ� เมิ่�อเรั�อ้�งตวัว��เป็็นครัสิำเตยี์น เรั�
อ�้งถงึคว�มิสัำมิพันัธ์ก์บัพัรัะองค์ โดีย์ท�งพัรัะเย์ซูค่รัสิำต ์
เพัรั�ะพัรัะเจำ้�ทรังบรัสุิำทธิ์� เรั�ต้องบรัสุิำทธ์ิ� ในทัศนคติ
และก�รักรัะทำ�ทั �งสิำ �นของเรั� (1เป็โตรั 1:15, 16) เรั�
มิีอิทธ์ิพัลต�อสิำ�งที�คนอ่�นคิดีเกี�ย์วกับพัรัะองค์ พัรัะ
เกีย์รัตคิณุ์ของพัรัะองคอ์ย์่� ในมิ่อของเรั�

พระบดิา ทุกสิ�งท่�ทรงเป็น และทุกสิ�งท่�ทรงกระทำานั�นบรสุิทธิิ� ไม่ม่
พระอัื�นใดเป็นเหมอืันพระอังค ์—“ทรงงามสง่าในความบรสุิทธิิ� และ
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น่าเกรงขามดว้ยพระสิรแิละทรงทำาการอัศัจรรย์” (อัพยพ 15:11)

พระอังคท์รงเป็น “อังคผ์ูู้้สูงเดน่และสูงส่ง ผูู้้ทรงดำารงอัยู่นิรนัดร ์ 
ทรงพระนามว่าบริสุทธิิ� พระอังค์ดำารงอัยู่ ในท่�สูงและบริสุทธิิ�” 
(อัิสยาห์ 57:15a)

พระอังคท์รงเลือักท่�จะอัยู่กับผูู้้สำาน่กผู้ิดและม่วญิญาณ์จิตท่�ถ่่อัม 
เพื�อัฟื�นฟูวญิญาณ์จิตขอังผูู้้ท่�ถ่่อัม และฟื�นฟูใจขอังผูู้้สำาน่กผู้ิด 

(อัิสยาห์ 57:15b)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้สำาน่กผู้ิดและถ่่อัมใจ เพื�อัการสถ่ิตอััน
บรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์b จะดำารงอัยู่กับข้าพระอังค์และฟื�นฟูใจข้า
พระอังค์

พระบดิา ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหด้ำารงช่วติอัยูว่นัน่� ในลกัษณ์ะท่�
จะไมห่นัเหไปจากความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์ชื�อัเส่ยงขอังพระอังค์
อัยู่ ในมือัขอังข้าพระอังคต์ั �งแตเ่มื�อัมาเป็นครสิเตย่น ขอัอัย่าให้ข้า
พระอังคน์ำาความเสื�อัมเส่ยมาสู่พระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์ โดย
สิ�งใดใดท่�ข้าพระอังคท์ำาหรอืัพูด ( โรม 2:14)

ขอัให้ผูู้้คนเห็นความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค—์ทัศนคตแิละการกระ
ทำาท่�เป็นเหมือันพระครสิต—์ฉายอัอักมาจากช่วติขอังข้าพระอังค์ 
เพราะพระอังค์ทรงบัญชา “จงเป็นคนบริสุทธิิ� ในช่วิตทุกด้าน” 
(1 เปโตร 1:15)

การท่ลขอ
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริองของ
พระเจ้ำา

 “พระยาห์เวห์ทรงครอับครอัง จงให้แผู้่นดินโลกเปรมปร่ดิ�” 
(สดดุ ่97:1)
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 “พระยาห์เวห์ทรงครอับครอัง ให้ชนชาตทิั �งหลายตวัสั�น พระอังค์
ประทับเหนือัเครบู ให้แผู้่นดนิสั�นสะเทือัน” (สดดุ ่99:1)

พระบิดา ขอันมัสการและสรรเสรญิพระอังค์ผูู้้ทรงอัำานาจสูงสุด! 
พระอังค์ทรงครอับครอังสูงสุดเหนือัทุกชนชาติขอังโลก สำาหรบั
พระอังค ์“บรรดาประชาชาตก็ิเหมอืันนำ �าหยดหน่�งจากถ่งั และถ่อืัวา่
เป็นเหมือันฝุ่่นบนตราชู” (อัิสยาห์ 40:15)

ขอัให้แผู้่นดนิขอังพระอังคม์าตั �งอัยู่! ขอัให้แผู้่นดนิขอังพระอังค์
แผู้ข่ยายอัอักไปเมื�อัผูู้้คนมากมายมารูจั้กพระอังค์ ในฐานะอังค์เจา้
นายและพระผูู้่ช่วยให้รอัด

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลังและหนุนใจ นักเทศน์ทุกคนท่�รบัใช้
พระอังค์ ในพันธิกิจตา่ง ๆ ทั�วโลกน่�

พระอังค์ตรสัวา่ “เงยหน้าข่ �นดูนาเถิ่ด ทุ่งนาเหลือังอัรา่มและถ่่ง
เวลาเก่�ยวแล้ว” (ยอัห์น 4:35) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ทำาสิ�งท่�
จะนำาคนอัื�นมาหาพระอังค์ ข้าพระอังค์อัธิิษฐานท่�คนมากข่ �นจะ
ไดย้นิการทรงเรย่กขอังพระอังคแ์ละมาเป็นคนงานในการเก็บเก่�ยว 
(มัทธิิว 9:38)

พระอังคท์รงสัญญาวา่ “ จงทูลเรา และเราจะตอับเจ้า และจะบอัก
สิ�งยิ�งใหญ่ท่�ซ่ื้อันอัยู่ ซ่ื้�งเจ้าไม่รูนั้�นแก่เจ้า” (เยเรม่ย์ 33:3)

 “พระอังค์เอังจะทรงฟื�นฟูข้าพระอังค์ทั �งหลายมิ ใช่หรือั? เพื�อั
ประชากรขอังพระอังคจ์ะไดย้ินด่ ในพระอังค”์ (สดดุ ่85:6)

ขา้พระอังคอ์ัธิษิฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัขอังคนเหล่านั�นท่�ยงัไม่ไดร้บัความ
รอัด)…ให้ ไดร้บัความรอัด

พระบิดา ขอัทรงนำาพวกเขามาหาพระเยซืู้ (ยอัห์น 6:44) ขอั
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ประทานใจท่�สำาน่กผู้ิดแก่พวกเขา ขอัทรงสรา้งความหิวกระหาย
หาพระอังค์ ในพวกเขา

ข้าแตพ่ระเจ้า ตราบท่�พวกเขาเรงิสำาราญในบาป พวกเขาก็จะไม่รู้
ส่กถ่ง่ความตอ้ังการพระอังค์ ดงันั�นขอัทรงทำาใหค้วามเพลิดเพลิน
ในบาปกลายเป็นเถ่้าธิุล่ ในปากขอังพวกเขา กั �นพวกเขาไว้ ในพระ
ประสงคแ์ละทางขอังพระอังค ์( โฮิเชยา 2:8, 9)

โปรดนำาคนท่�เหมาะสมเขา้มาในช่วติขอังพวกเขาเพื�อัเขาจะไดรู้ว้ธิิ่
ท่�จะไดร้บัความรอัด

ขอัผูู้กมัดอัำานาจแห่งความมืดท่�จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย และ
เปิดตาขอังพวกเขาให้เห็นความตอ้ังการพระอังค์

ขอัให้วนัแห่งความรอัดขอังพวกเขามาถ่่งในเรว็วนั

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

พระบิดา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้เป็นไปตามพระทัยพระอังค ์
พระอังคส์ำาแดงพระทัยพระอังคผ์ู้่านทางพระวจนะ

ขอัทรงช่วยให้ความตั �งใจขอังข้าพระอังค์ยอัมทำาตามพระทัย
พระอังค ์ถ่า้มสิ่�งใดในช่วติข้าพระอังคท์่� ไมเ่ป็นท่�พอัพระทัย โปรด
สำาแดงแกข่า้พระอังคแ์ละประทานความสามารถ่ท่�จะเปล่�ยนอัะไร
ก็ตามท่�พระอังคป์ระสงคจ์ะให้เปล่�ยน

เป็นพระประสงคข์อังพระอังคท์่�จะใหข้า้พระอังคด์ำาเนินช่วติดว้ย
ความซืื้�อัตรงและทำาสิ�งท่�ถ่กูตอ้ัง พระอังคท์รงกำาหนดใหข้า้พระอังค์
พูดความจรงิจากใจ (สดดุ ่15:2)
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ข้าพระอังค์ต้อังไม่พูดสิ�งท่�จะทำาให้คนอัื�นเสื�อัมเส่ยคุณ์ลักษณ์ะ
หรอืัอิัทธิพิล หรอืัพดูสิ�งเลวรา้ยขอังเพื�อัน ขา้พระอังคต์อ้ังไมก่ลา่ว
โทษเพื�อันบ้าน (สดดุ ่15:3)

ขอัทรงระวงัลิ �นขอังข้าพระอังค์เพื�อัจะทำาใหพ้ระอังคพ์อัพระทัยใน
ทุกสิ�งท่�ข้าพระอังคพ์ูด (สดดุ ่141:3)

ขา้พระอังค์ ไมต่อ้ังการทำาสิ�งใดท่�ขดัแยง้กบัพระทยัพระอังค์ ในวนั
น่� ขอัให้ช่วติขอังข้าพระอังคว์นัน่� เป็นไปตามพระทัยพระอังค์

การวังิวัอน
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบิดาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่้าข้าพระอังค์แสวงหาแผู้่นดนิขอัง
พระอังคแ์ละความชอับธิรรมขอังพระอังค์กอ่ัน—ถ้่าข้าพระอังค์ ให้
พระอังคเ์ป็นท่�หน่�งในช่วติ—พระอังคจ์ะทรงจัดหาความตอ้ังการ
ฝ่่ายวตัถุ่ทุกอัย่างให้ (มัทธิิว 6:33)

พระอังค์ตรสัวา่ “อัย่ากระวนกระวายถ่่งวนัพรุง่น่� เพราะวา่พรุง่น่�
ก็ม่เรื�อังกระวนกระวายขอังมันเอัง แต่ละวนัก็ม่ทุกข์พอัอัยู่แล้ว” 
(มัทธิิว 6:34)

พระอังค์ทรงห้ามข้าพระอังค์ท่�จะบ่น พ่มพำา หรอืัรอ้ังทุกข์ ไม่วา่
เรื�อังใด (1 โครนิธิ์ 10:10)

โปรดยกโทษขา้พระอังคท์่�เคยบน่วา่เก่�ยวกบัสถ่านการณ์์ขอังตวัเอัง 
พระอังคท์รงดต่อ่ัข้าพระอังคม์ากกวา่ท่�สมควรไดร้บั

ถ่า้ขา้พระอังคท์กุข์ยากจากความลม้เหลวดา้นการเงนิ ขอัทรงชว่ย
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ใหข้า้พระอังคร์ะลก่วา่พระเยซื้ไูมม่ท่่�ท่�จะวางศ่รษะ (มทัธิวิ 8:20), 
แตท่รงรำ�ารวยในความสัมพันธิ์กับพระอังค์

เมื�อัข้าพระอังค์อัธิิษฐานและอ่ัานพระคำาพระอังค์ ขอัทรงให้ข้า
พระอังคร์ำ�ารวยในความสัมพันธิ์กับพระอังคด์ว้ยเช่นกัน

ขอัทรงยกโทษสำาหรบัความวติกกังวล

พระอังคต์รสัวา่ “อัย่ากระวนกระวายในสิ�งใด ๆ  เลย แตจ่งทลูพระเจา้ 
ใหท้รงทราบทกุสิ�งท่�พวกท่านขอั โดยการอัธิษิฐานและการวงิวอัน 
พรอ้ัมกับการขอับพระคุณ์ แล้วสันติสุขขอังพระเจ้าท่�เกินความ
เข้าใจ จะคุ้มครอังจิตใจและความคิดขอังท่านทั �งหลายไว้ ในพระ
เยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:6-7)

พระอังค์ทรงสัญญาว่า “พระเจ้าจะประทานทุกสิ�งท่�จำาเป็นแก่
พวกท่านจากทรพัย์อัันรุง่โรจน์ขอังพระอังค์ ในพระเยซูื้ครสิต์” 
(ฟิลิปป่ 4:19)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัพระพรทุกประการท่�ประทานแก่ข้าพระอังค์
มาในอัดต่

ข้าพระอังคน์ำาความตอ้ังการในปัจจุบัน…(ระบุ)มายังพระอังค์

ขอทรงช�วัย์ให้ัระลึกถึิงและขอบัพระคุู่ณสำาหัรบััทุกสิ�งที�ทรง
กระทำามืาแล้วั!

ข้าพระอังคอ์ัธิิษฐานเผู้ื�อั…(คนท่�ตอ้ังการทั�วโลก)

อัธิษิฐานเผู้ื�อัคนท่�มต่ำาแหน่งในทอ้ังถ่ิ�น จังหวดั และคณ์ะผูู้้บรหิาร
ประเทศ อัธิษิฐานท่�พระอังคจ์ะทรงนำาพวกเขาดว้ยหลกัการขอังพระ
คำาพระอังค ์ขอัทรงใหพ้วกเขาถ่วายเกย่รติพระอังคแ์ละท่�ความชอับ
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ธิรรมจะครอับครอัง โปรดทำาลายจดุประสงคข์อังความชั�วรา้ยและ
ขอัใหเ้ป็นไปตามพระทยัพระอังค ์ขอัให ้“เราจะไดด้ำาเนินช่วติอัยา่ง
สงบและมสั่นติ ในทางพระเจา้ และเป็นท่�นับถ่อืั” (1 ทิโมธิ ่2:2)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

 “ขา้แตพ่ระเจา้ ขอัทรงตรวจค้นขา้พระอังค์และทรงรูจั้กจิตใจขอัง
ขา้พระอังค ์ขอัทรงทดสอับขา้พระอังคแ์ละทรงรูจ้กัความคดิขอังขา้
พระอังค ์และขอัทอัดพระเนตรวา่มท่างชั�วใดๆ ในขา้พระอังคห์รอืั
ไม ่และขอัทรงนำาข้าพระอังค์ ไปในทางนิรนัดร”์ (สดดุ ่139: 23-24)

พระอังค์ “ประเสรฐิและทรงใหอ้ัภัย อุัดมดว้ยความรกัมั�นคงตอ่ัทกุ
คนท่�รอ้ังทูลพระอังค”์ (สดดุ ่86:5)

ขา้พระอังค์ยอัมรบัวา่ถ้่าข้าพระอังค์ ไม่ยกโทษคนอัื�นท่�ทำาผู้ดิตอ่ัขา้
พระอังคก็์ ไม่ไดท้ำารา้ยพวกเขา แตต่ดัตวัเอังอัอักจากการยกโทษ
ขอังพระอังค ์(มาระโก 11:26)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัพระเมตตาและการยกโทษขอังพระอังค์

เมื�อัข้าพระอังคก์ลับใจใหม่อัย่างแท้จรงิและหันจากบาป พระอังค์
ทรงปลดมันไปจากข้าพระอังค์ “เหมือันทิศตะวันอัอักไกลจาก
ทิศตะวนัตก” (สดุด่ 103:12) พระอังค์ทรงเหว่�ยงบาปทั�งหลาย
ไว้ข้างหลังขอังพระอังค์ (อัิสยาห์ 38:17) ไม่จดจำามันอั่กต่อัไป 
(เยเรม่ย์ 31:34) พระอังค์ทรงลบล้างมันไปด้วยเห็นแก่พระอังค์
เอัง (อัิสยาห์ 43:25), และทรงเหว่�ยงบาปทั �งสิ �นลงไปในท่�ล่กขอัง
ทะเล (ม่คาห์ 7:19)
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สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

พระบิดาผูู้้บรสุิทธิิ� ขอัทรงพิทักษ์รกัษาข้าพระอังค์ โดยพระนาม
พระอังค์ เพราะพระอังค์ประทานข้าพระอังค์ ให้พระเยซูื้  
(ยอัห์น 17:11) ดงัท่�พระเยซืู้ทรงอัยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นขอังโลก ขอั
ทรงช่วยข้าพระอังคท์่�จะไม่ทำาตามอัย่างโลกน่� ( โรม 12:2) ขอัทรง
โปรดระแวดระวงัความปรารถ่นาและความประสงคข์อังขา้พระอังค์

พระอังคต์รสัวา่ “อังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้ทรงซืื้�อัสัตย์ จะทรงเสรมิกำาลงั
ขอังทา่น และทรงป้อังกนัทา่นไว้ ใหพ้น้จากมารรา้ย” (2 เธิสะโลนิกา 
3:3)

พระบิดาเจา้ ขอัทรงใหข้า้พระอังคเ์ขม้แข็งฝ่่ายวญิญาณ์ในพระอังค์

พระอังค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งข่ �นในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และใน
อัานุภาพอัันทรงพลังขอังพระอังค์ เราไม่ไดต้อ่ัสู้กับเนื�อัหนังและ
เลอืัด แตต่อ่ัสู้กบัพวกภตูผู่้ท่�ครอับครอัง พวกภตูผู้ท่่�มอ่ัำานาจ พวก
ภูตผู้่ท่�ครอังพิภพในยุคมืดน่� ต่อัสู้กับพวกวญิญาณ์ชั�วในสวรรค
สถ่าน” (เอัเฟซัื้ส 6:10-12)

พระบิดา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ “รับยุทธิภัณ์ฑ์์ทั�งชุดขอัง
พระเจา้ไว ้เพื�อัจะสามารถ่ตอ่ัสู้ ในวนัชั�วรา้ยนั�น และเมื�อัทำาทกุอัยา่ง
แล้วจะยังยืนหยัดอัยู่ ได”้ (เอัเฟซัื้ส 6:13)

พระอังค์ตรัสว่า “จงยืนหยัดไว้ เอัาความจริงคาดเอัว เอัาความ
ชอับธิรรมเป็นเกราะป้อังกันอัก” (เอัเฟซัื้ส 6:14a) ขอัทรงช่วยข้า
พระอังคท์่�จะสัตย์จรงิในความสัมพันธิ์ทุกอัย่าง
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พระอังค์ตรัสว่า “เอัาความชอับธิรรมเป็นเกราะป้อังกันอัก” 
(เอัเฟซื้สั 6:14b) ขอัทรงชว่ยขา้พระอังคท์่�จะชอับธิรรมและบรสุิทธิิ�
ในทุกสิ�งท่�กระทำา

พระอังค์ตรสัวา่เท้าขอังข้าพระอังค์จะต้อังสวมด้วยข่าวประเสรฐิ
แหง่สันตสุิข (เอัเฟซัื้ส 6:15) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหย้นืหยดัใน
ความจรงิขอังพระอังคแ์ละคน้หาโอักาสท่�จะแบง่ปันพระกติตคิณุ์
ขอังพระเยซืู้กับคนอัื�น

พระอังค์ตรัสว่า “จงเอัาความเชื�อัเป็นโล่ ด้วยโล่น่�พวกท่านจะ
สามารถ่ดบัลูกศรเพลิงทั �งหมดขอังมารรา้ย” (เอัเฟซัื้ส 6:16) เมื�อั
ขา้พระอังคถ์่กูทดลอังวนัน่� ขอัทรงใหค้วามเชื�อัขอังขา้พระอังคย์งั
คงอัยู่ (ลูกา 22:32)

ขา้พระอังคต์อ้ังสวมหมวกเหล็กแหง่ความรอัด (เอัเฟซัื้ส 6:17) ขอั
ให้ความคดิทุกประการขอังข้าพระอังคจ์ะถู่กย่ดกุมมาอัยู่ ในความ
เชื�อัฟังขอังพระเยซืู้ครสิต ์(2 โครนิธิ์ 10:5)

ข้าพระอังค์ต้อังเรย่นรูท้่�จะใช้พระแสงขอังพระวญิญาณ์ซ่ื้�งก็คือั
พระคำาขอังพระเจา้ (เอัเฟซัื้ส 6:17) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหเ้ก็บ
พระคำาพระอังค์ ไว้ ในใจเพื�อัจะไม่ทำาบาปตอ่ัพระอังค(์สดดุ ่119:11)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ�งใหญ่ ฤทธิานุภาพ สง่าราศ่ ชัยชนะ 
และความโอัอ่ัา่ตระการเป็นขอังพระอังค ์เพราะทกุสิ�งท่�มอ่ัยู่ ในฟ้า
สวรรค์ และในแผู้่นดินโลกเป็นขอังพระอังค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ 
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ราชอัาณ์าจกัรเป็นขอังพระอังค ์และพระอังคท์รงเป็นท่�ยกยอ่ังเป็น
จอัมขอังสิ�งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

ขา้พระอังคถ์่วายแดพ่ระอังค ์“เครื�อังบชูาขอังความชอับธิรรม และ
วางใจในพระยาห์เวห์” (สดดุ ่4:5)

พระอังคต์รสัวา่ “ ใหท้กุคนท่�ล่ �ภยัอัยู่ ในพระอังคย์นิด ่ใหพ้วกเขารอ้ัง
เพลงดว้ยความยินดเ่ป็นนิตย์ และขอัทรงป้อังกันพวกเขาไว ้เพื�อั
คนท่�รกัพระนามขอังพระอังคจ์ะปรด่าปราโมทย์ ในพระอังค ์ข้าแต่
พระยาห์เวห์ เพราะพระอังค์ทรงอัวยพรคนชอับธิรรม พระอังค์ทรง
คุม้ครอังพวกเขาไวด้ว้ยความโปรดปรานประดจุโล”่ (สดดุ ่5:11-12)

พระบดิา ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหเ้ชื�อัฟังพระบญัชาเหลา่น่� ในวนัน่�

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์”- ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ขอันมัสการพระอังค์เพราะทรงเป็น: “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ 
เป็นพระเจ้าผูู้้เป่� ยมด้วยพระกรณุ์าและพระคุณ์ พระอังค์กริ �วช้า 
ทรงบรบิรูณ์์ดว้ยความรกัมั�นคง และความสัตยจ์รงิ”(อัพยพ 34:6)

พระอังค์ทรงเป็นพระผูู้้สรา้งสวรรค์และโลก (ปฐมกาล 1:1) ฟ้า
สวรรค์ประกาศพระสิรขิอังพระอังค์ และภาคพื �นฟ้าสำาแดงพระ
หัตถ่กิจขอังพระอังค ์(สดดุ ่19:1)

พระอังคท์รงพระปัญญาลก่ลำ �า (ดาเน่ยล 2:20; โรม 11:33) พระอังค์
ไม่เคยทำาผู้ิด (สดุด่ 33:11) ความเข้าใจขอังพระอังค์ ไม่ม่สิ �นสุด 
(สดดุ ่147:5)

พระอังค์ทรงเป็นความรกั (1 ยอัห์น 4:8) พระอังค์ ไม่เคยทารณุ์ 
โหดรา้ย (สดดุ ่119:68) พระอังคท์รงประสงค์สิ�งดท่่�สุดสำาหรบัช่วติ
ข้าพระอังค์

ฤทธิานุภาพขอังพระอังค์ ไมจ่ำากดั (เยเรมย์่ 32:17) ไม่มอ่ัะไรท่�เป็น
ไปไม่ไดส้ำาหรบัพระอังค ์(มัทธิิว 19:26; ลูกา 1:37)

ข้าพระอังค์ต้อังการจะรกัพระอังค์ด้วยสุดใจ สุดความคิด สุดจิต 
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และสุดกำาลัง (มาระโก 12:30) ข้าพระอังค์อัธิิษฐาน ขอัทรงเพิ�ม
ความสามารถ่ท่�จะรกัพระอังค์

วันหน่� ง ข้าพระอังค์จะยืนจำาเพาะพระอังค์รับการพิพากษา
สำาหรบัทุกสิ�งท่� ได้พูดและกระทำา (มัทธิิว 12:46, มัทธิิว 16:27; 
 2 โครนิธิ์ 5:10)

ขอัทรงประทานพลังแก่ข้าพระอังค์ท่�จะดำาเนินช่วติอัย่างถ่่อัมใจ
จำาเพาะพระอังค์ ในวนัน่�และแสดงอัอักถ่ง่ความยำาเกรงท่�พระอังค์
ประสงค ์(1 เปโตร 1:17)

พระอังคต์รสักับข้าพระอังคว์า่ในเมื�อัขา้พระอังค์ ไดเ้ขา้มาเป็นส่วน
หน่�งขอังราชอัาณ์าจักรท่� ไม่ม่วนัสั�นคลอัน ข้าพระอังคต์อ้ังแสดง
ความกตญัญูโูดยการรบัใช้พระอังคด์ว้ยความเคารพและด้วยความ
ยำาเกรงพระเจ้า (ฮ่ิบร ู12:28)

พระอังคต์รสัวา่ “จงปรนนิบัตพิระยาห์เวห์ดว้ยความยำาเกรง และ
จงเปรมปรด่ิ�จนเนื�อัเตน้” (สดดุ ่2:11) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้
ทำาเช่นน่�

ขอับพระคณุ์พระอังค ์พระเยซูื้เจา้ท่�ทรงเป็น “มหาปุโรหติ ผูู้เ้ป่� ยม
ดว้ยความเมตตาและความซืื้�อัสัตย ์ในการกระทำากจิตอ่ัพระเจา้เพื�อั
ลบล้างบาปขอังประชาชน” (ฮ่ิบร ู2:17)

เพราะพระอังค์ทรงทนทกุข์เมื�อัถ่กูทดลอัง พระอังค์จง่ทรงช่วยเมื�อั
ข้าพระอังคถ์ู่กทดลอังได ้(ฮ่ิบร ู2:18)

มหาปุ โรหิตแห่งสวรรค์ ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้จดจ่อัอัยู่กับ
พระอังค์และได้รับกำาลังท่�ต้อังการสำาหรับวันน่�จากพระอังค ์
(ฮ่ิบร ู12:2)
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ผูู้้เข่ยนสดดุก่ล่าววา่ “เพราะพระอังคเ์อังทรงรูจ้ักโครงรา่งขอังเรา 
พระอังคท์รงระล่กวา่เราเป็นแตผู่้งคล่” (สดดุ ่103:14)

พระอังค์ทรงรูจั้กข้าพระอังค์อัย่างล่กซ่ื้ �งและทรงเห็นใจในความ
อั่อันแอัขอังข้าพระอังค์ พระอังค์ทรงเผู้ชิญกับปัญหาและการ
ทดลอังแบบเด่ยวกับท่�ข้าพระอังค์เผู้ชิญอัยู่วันน่� พระอังค์ตรัส
กับข้าพระอังคว์า่พระอังคส์ถิ่ตกับข้าพระอังคเ์พื�อัจะช่วยไม่ ให้ข้า
พระอังคท์ำาบาปโดยเจตนา (ฮ่ิบร ู4:14-15)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงรกัข้าพระอังค ์เป็นการหนุนใจท่�รูว้า่พระอังค์
ทรงอัธิิษฐานเผู้ื�อัข้าพระอังค์ ในวนัน่� (ฮ่ิบร ู7:24-25)

ขอัทรงให้ผูู้้คนท่�ข้าพระอังคต์ดิต่อัดว้ยวนัน่� ได้รูว้า่ข้าพระอังคร์กั
พระอังค์, พระเยซูื้เจ้า โดยการเชื�อัฟังพระบัญชาขอังพระอังค์ 
(ยอัห์น 14:31)

พระอังคต์รสัวา่  “ถ่า้พวกทา่นรกัเรา ท่านก็จะประพฤตติามบญัญตัิ
ขอังเรา” (ยอัห์น 14:15)

พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ผูู้เ้ป่� ยมสุข ขอับพระคณุ์ท่�สถ่ติกับข้าพระอังค์ 
( โรม 8:11)

ขอัประทานความเขม้แข็งภายในจติใจเพื�อัพระครสิตจ์ะทรงมสิ่ทธิิ
เต็มท่� ในช่วติขอังข้าพระอังค ์(เอัเฟซัื้ส 3:16-17)

ข้าพระอังค์ยอัมจำานนความคิด ทัศนคติ และการกระทำาต่อัการ
ควบคมุอัย่างสิ�นเชิงขอังพระอังค์ ขอัทรงช่วยใหข้า้พระอังคด์ำาเนิน
ช่วติในพระวญิญาณ์ตลอัดวนัน่� (กาลาเท่ย 5:16)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัการใหข้า้พระอังคห์ยั�งรากและตั �งมั�นในความ
รกัขอังพระครสิต์ ขอัทรงให้ข้าพระอังค์ม่ประสบการณ์์ท่�จะรูถ้่่ง
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ความสูง ความล่ก ความยาวและความกวา้งขอังความรกัขอังพระ
ครสิตแ์ละรบัการเป่� ยมลน้ดว้ยความบรบิรูณ์์ขอังพระเจา้ (เอัเฟซัื้ส 
3:17, 19)

 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ของพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระอังค์ขอัร่วมกับผูู้้เข่ยนสดุด่และป่าว
รอ้ังวา่ “พระอังค์ทรงเป็นพระเจ้าขอังข้าพระอังค์ ข้าพระอังค์จะ
สรรเสรญิพระอังค์ พระอังค์ทรงเป็นพระเจ้าขอังข้าพระอังค์ ข้า
พระอังคจ์ะยกย่อังพระอังค”์ (สดดุ ่118:28)

 “ขา้แตพ่ระยาห์เวห์ อังคผ์ูู้สู้งสุดเหนือัแผู่้นดนิโลกทั �งสิ �น พระอังค์
ทรงเป็นท่�ยกย่อังอัย่างสูงเหนือัพระทั �งปวง” (สดดุ ่97:9)

พระอังค์ทรงเป็นกษัตรยิ์เหนือักษัตรยิ์ทั �งหลายและทรงเป็นเจ้า
นายสูงสุด (ววิรณ์์ 17:14)

ขา้พระอังคข์อัสัญญาวา่จะจงรกัภกัดต่อ่ัพระอังคแ์ละโดยพระคณุ์
ขอังพระอังค ์จะภักดแ่ละเชื�อัฟังพระอังคอ์ัยา่งสิ�นเชิง พระอังคท์รง
เป็นกษัตรยิ์ขอังข้าพระอังค์

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระบดิา พระอังคต์รสัวา่ “ความยำาเกรงพระยาหเ์วหเ์ป็นท่�เริ�มตน้
ขอังปัญญา การรูจ้ักอังคบ์รสุิทธิิ�เป็นความรอับรู”้ (สุภาษิต 9:10)

พระอังคท์รงบรสุิทธิิ� ในทกุสิ�งท่�ทรงกระทำา พระอังคท์รงชอับธิรรม
ในพระมรรคาทั �งสิ �นขอังพระอังคแ์ละทรงเมตตาในพระราชกจิทั �ง
สิ �นขอังพระอังค ์(สดดุ ่145:17)
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ใจขอังข้าพระอังค์ยินด่ ในพระอังค์ เพราะข้าพระอังค์วางใจใน
พระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์(สดดุ ่33:21)

พระอังคท์รงบญัชาขา้พระอังค์ ใหบ้รสุิทธิิ� ในทศันคตแิละการกระ
ทำาทั �งสิ �นขอังข้าพระอังค ์(1 เปโตร 1:15)

พระบดิา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหด้ำาเนินช่วติวนัน่�ท่�จะไม่หนัเห
ไปจากความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์พระเก่ยรตคิณุ์ขอังพระอังคอ์ัยู่
ในมือัขอังข้าพระอังค์ตั �งแต่ท่�ข้าพระอังค์อั้างตนเป็นครสิเต่ยน 
ขอัอัย่าให้ข้าพระอังค์นำาความเสื�อัมเส่ยมาสู่พระนามบรสุิทธิิ�ขอัง
พระอังค์ โดยสิ�งท่�ข้าพระอังคก์ระทำาหรอืัพูด ( โรม 2:14)

ขอัใหผูู้้ค้นเห็นถ่ง่ความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์— ทัศนคตแิละการก
ระทำาท่�เป็นเหมือันพระเยซืู้ — ฉายอัอักมาจากช่วติข้าพระอังค ์
เพราะพระอังค์ทรงบัญชา “จงเป็นคนบริสุทธิิ� ในช่วิตทุกด้าน” 
(1 เปโตร 1:15)

การท่ลขอ
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรค ์พระอังคท์รงเป็นกษัตรยิ์ ในเจ็ดประการ 

1. พระอังค์ทรงเป็นกษัตรยิ์ขอังพวกยิว—กษัตรยิ์แห่งเผู้่า
พันธิุ์ (มัทธิิว 2:2)

2. พระอังค์ทรงเป็นกษัตรยิ์ขอังอัิสราเอัล—กษัตรยิ์ประจำา
ชาต ิ(ยอัห์น 1:49)
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3. พระอังค์ทรงเป็นกษัตรยิ์แห่งความชอับธิรรม—กษัตรยิ์
ฝ่่ายวญิญาณ์ (เยเรม่ย์ 23:5)

4. พระอังคท์รงเป็นกษัตรยิ์แห่งกาลเวลา—กษัตรยิ์นิรนัดร ์
(1 ทิโมธิ่ 1:17)

5. พระอังคท์รงเป็นกษัตรยิ์แห่งสวรรค—์กษัตรยิ์ ในสวรรค ์
(ดาเน่ยล 4:37)

6. พระอังคท์รงเป็นกษัตรยิแ์หง่พระสิร—ิกษัตรยิผ์ูู้ท้รงพระ
สิร ิ(สดดุ ่24:10)

7. พระอังค์ทรงเป็นกษัตรยิ์เหนือักษัตรยิ์ทั �งหลายและเจ้า
นายเหนือัเจา้นายทั �งหลาย—กษัตรยิผ์ูู้สู้งสุด (ววิรณ์์ 17:14)

พระอังคท์รงเขม้แข็งอัยา่งยั�งยนื ทรงมั�นคงนิรนัดร ์และทรงพระ
เมตตาอัยา่งเสมอัภาค พระอังคท์รงเป็นทางอัอักขอังการปลดปล่อัย 
หนทางแหง่สันตภิาพ เส้นทางแหง่ความชอับธิรรม ทางหลวงขอัง
ความบรสุิทธิิ� ละทางผู้่านสู่พระสิร ิ1

แผู้่นดินขอังพระอังค์เป็นแผู้่นดินฝ่่ายวญิญาณ์ในหัวใจขอังชาย
และหญิงท่�บังเกิดใหม่ ขอัให้แผู่้นดินขอังพระอังค์ขยายอัอักไป
เมื�อัผูู้้คนมากข่ �นไดม้ารูจ้ักพระอังค์ ในฐานะอังคเ์จ้านายและพระ
ผูู้้ช่วยให้รอัดขอังพวกเขา

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลัง และหนุนใจมิชชันนารทุ่กคนท่�รบัใช้
พระอังคอ์ัยู่ทั�วโลก

พระอังค์ตรสัวา่ “เงยหน้าข่ �นดูนาเถิ่ด ทุ่งนาเหลือังอัรา่มและถ่่ง
เวลาเก่�ยวแลว้” (ยอัหน์ 4:35) อังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้แหง่การเก็บเก่�ยว 

1 ดดัแปลงจากคำาอัธิิษฐานโดย เอัส เอ็ัม ลอัครดิช์
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ขอัทรงจัดหาและส่งคนงานอัอักไปเก็บเก่�ยวดว้ยเถ่ิด ขอัทรงช่วย
ข้าพระอังค์ ให้ตื�นตวัตอ่ัโอักาสท่�จะแบ่งปันข่าวประเสรฐิเก่�ยวกับ
พระเยซืู้กับผูู้้คนท่�ข้าพระอังคพ์บปะ

ขา้พระอังคอ์ัธิษิฐานเผู้ื�อั…(ระบชืุ�อัคนท่�ยงัไม่ไดร้บัความรอัด)…
ท่�จะไดร้บัความรอัด

พระบิดา ขอัทรงนำาพวกเขามาถ่่งพระเยซืู้ (ยอัห์น 6:44) ขอัทรง
ให้พวกเขากลับใจใหม่ ขอัทรงสรา้งความหิวกระหายหาพระอังค์
ในพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า ตราบท่�พวกเขายังเรงิสำาราญในบาป พวกเขาจะ
ไม่รูส่้กถ่่งพระประสงค์ขอังพระอังค์ ดังนั�น ขอัทรงทำาให้ความ
เพลิดเพลินในบาปกลายเป็นเถ่้าธิุล่ ในปากขอังพวกเขา กั �นพวก
เขาไว้ ในพระประสงคแ์ละทางขอังพระอังค ์( โฮิเชยา 2:6)

ขอัโปรดนำาคนท่�เหมาะสมเขา้มาในช่วติพวกเขาท่�จะช่วยใหเ้ขารูว้ธิิ่
ท่�จะไดร้บัความรอัด

ขอัผูู้กมัดอัำานาจแห่งความมืดท่�จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย 
(มัทธิิว 12:28-29) และเปิดตาขอังพวกเขาให้เห็นความต้อังการ
พระอังค ์(กิจการ 26:18)

ขอัให้วนัแห่งความรอัดขอังพวกเขามาถ่่งในเรว็วนั

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา
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คำ�ท่ลขอนี�สำอนเรั�ให้เป็็นธ์ุรัะกับพัรัะทัย์พัรัะเจำ้�ที�จำะ
สำำ�เรัจ็ำในชีื่วติเรั�มิ�กกว��ที�แผนก�รัและคว�มิป็รั�รัถน�
ของเรั�จำะสำำ�เรัจ็ำ ถ้�คว�มิป็รั�รัถน�ของเรั�ไมิ�สำอดีคล้อง
กบัพัรัะทัย์พัรัะเจำ�้เรั�ควรัทล่ขอใหพ้ัรัะเจำ�้เป็ลี�ย์นคว�มิ
ป็รั�รัถน�ของเรั� เรั�ควรัทำ�ต�มิพัรัะทัย์พัรัะองค์ดีังที�
ทต่สำวรัรัคท์ำ�ในสำวรัรัค—์ดีว้ย์คว�มิรัอ้นรันและย์นิดี ีเรั�
ตอ้งย์อมิจำำ�นนต�อสิำทธ์อิำ�น�จำแห�งพัรัะวจำนะของพัรัะองค์

พระบิดาในสวรรค์ ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ม่ความปรารถ่นา
มากข่ �นท่�จะทำาตามพระทัยพระอังค์มากกวา่ความปรารถ่นาท่�จะ
ทำาตามใจ แผู้นการ และความประสงคข์อังตวัเอัง

พระอังคท์รงเป็นช่างปั� น ข้าพระอังคเ์ป็นดนิเหน่ยว ข้าพระอังค์
เป็นผู้ลงานขอังพระหัตถ์่พระอังค ์(อัิสยาห์ 64:8) ขอัทรงช่วยข้า
พระอังคท์่�จะเป็นดนิเหน่ยวท่�ด ่และขอัทรงช่วยใหข้า้พระอังคอ์ัยู่
บนแป้นหมุนขอังช่างปั� นเมื�อัพระอังค์ทรงปั� นและปรับแต่งข้า
พระอังค์ ให้เข้ารปู

การปั� นบางครั �งเจ็บปวด และการเปล่�ยนแปลงบางอัย่างท่�ทรง
ประสงค์ ให้เกิดข่ �นในช่วติขอังข้าพระอังคอ์ัาจจะเจ็บปวด อัย่างไร
ก็ตาม ข้าพระอังค์ปรารถ่นาด้วยสุดใจท่�จะเป็นภาชนะท่�ทรง
เกย่รต ิชำาระใหบ้รสุิทธิิ�แลว้ และเหมาะท่�เจา้นายจะใช้ ได ้(2 ทิโมธิ ่
2:20-22)

ขอัทรงช่วยให้ข้าพระอังค์วางใจพระอังค์และไม่หันกลับหรอืัหน่
จากพระหัตถ่์ขอังพระอังค ์(ฮ่ิบร ู10:38-39)
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การวังิวัอน
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบดิาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่า้ขา้พระอังค์ ใหพ้ระอังคเ์ป็นท่�หน่�ง
ในช่วติ พระอังคจ์ะทรงจัดการกับความตอ้ังการอัื�น ๆทั �งหมดขอัง
ข้าพระอังค ์(มัทธิิว 6:33)

พระอังค์ตรสัวา่ “อัย่ากระวนกระวายถ่่งวนัพรุง่น่� เพราะวา่พรุง่น่�
ก็ม่เรื�อังกระวนกระวายขอังมันเอัง แต่ละวนัก็ม่ทุกข์พอัอัยู่แล้ว” 
(มัทธิิว 6:34)

พระอังค์ทรงห้ามข้าพระอังค์ท่�จะบ่น พ่มพำา หรอืัรอ้ังทุกข์ ไม่วา่
เรื�อังใด (1 โครนิธิ์ 10:10)

โปรดยกโทษขา้พระอังคท์่�บน่วา่เก่�ยวกบัสถ่านการณ์์ขอังขา้พระอังค์

ถ่า้คนปฏิบิตัติอ่ัขา้พระอังคอ์ัยา่งไมย่ตุธิิรรม ขอัทรงชว่ยขา้พระอังค์
ท่�จะมอังเลยพวกเขาไปท่�พระอังค ์และรูว้า่พระอังค์ทรงยอัมใหสิ้�ง
น่�เข้ามาในช่วติข้าพระอังคเ์พื�อัทำาให้ข้าพระอังคเ์ป็นเหมือันพระ
ครสิตม์ากข่ �น ( โรม 8:28,29)

ขอัทรงยกโทษขา้พระอังค์ท่�กงัวลเก่�ยวกับปัญหาดา้นวตัถุ่และดา้น
กายภาพ พระอังค์ตรสัวา่ “อัย่ากระวนกระวายในสิ�งใดๆ เลย แต่
จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ�งท่�พวกท่านขอั โดยการอัธิิษฐาน
และการวงิวอัน พรอ้ัมกับการขอับพระคุณ์” เมื�อัข้าพระอังค์ทำา
เช่นน่�แล้ว พระอังคท์รงสัญญา “สันตสุิขขอังพระเจ้าท่�เกินความ
เข้าใจ จะคุ้มครอังจิตใจและความคิดขอังท่านทั �งหลายไว้ ในพระ
เยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:6-7)
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พระอังคท์รงสัญญาท่�จะ “ประทานทกุสิ�งท่�จำาเป็นแกพ่วกทา่นจาก
ทรพัย์อัันรุง่โรจน์ขอังพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:19)

ขอับพระคณุ์พระอังค!์ ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหว้างใจและอัาศัย
ในพระสัญญาน่�

ข้าพระอังค์อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(สิ�งท่�คุณ์ต้อังการภายในนำ �าพระทัย
พระเจ้าสำาหรบัคณุ์)

ขอัทรงช่วยให้ข้าพระอังคร์ะล่กถ่่งและขอับพระคณุ์สำาหรบัทุกสิ�ง
ท่�ทรงกระทำามาแล้ว!

อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(คนท่�ม่ความตอ้ังการทั�วโลก)

อัธิิษฐานเผืู้�อัคนท่�มต่ำาแหน่งในทอ้ังถ่ิ�น จงัหวดั และคณ์ะผูู้บ้รหิาร
ประเทศ อัธิษิฐานท่�พระอังคจ์ะทรงนำาพวกเขาดว้ยหลกัการขอังพระ
คำาพระอังค ์ขอัทรงใหพ้วกเขาถ่วายเก่ยรตพิระอังคแ์ละท่�ความชอับ
ธิรรมจะครอับครอัง โปรดทำาลายจุดประสงค์ขอังความชั�วรา้ยและ
ขอัใหเ้ป็นไปตามพระทยัพระอังค ์ขอัให ้“เราจะไดด้ำาเนินช่วติอัยา่ง
สงบและมสั่นติ ในทางพระเจา้ และเป็นท่�นับถ่อืั” (1 ทิโมธิ ่2:2)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

ข้าแต่พระเจ้า ขอัทรงตรวจค้นจิตใจข้าพระอังค์ เพราะพระอังค์
ตรสัวา่ “จงม่ ใจกรณุ์า ใจสงสาร และใจใหอ้ัภยัแกกั่นและกนั เหมอืัน
อัยา่งท่�พระเจา้ทรงใหอ้ัภัยพวกทา่นในพระครสิต”์ (เอัเฟซัื้ส 4:32)

ขอับพระคุณ์พระบิดา ท่�ทรงนำาข้าพระอังค์มาถ่่งพระเยซูื้ 
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(ยอัห์น 6:44) ขอับพระคุณ์ท่�ทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้รอัดและนำา
ข้าพระอังค์มาสู่ครอับครวัขอังพระอังค์ ขอับพระคุณ์ท่�ทรงสรา้ง
ใจบรสุิทธิิ�ภายในข้าพระอังค ์(สดดุ ่51:10)

ขอับพระคุณ์ท่�ทรงยกโทษความชั�ว การล่วงละเมิด และบาป 
(อัพยพ 34:7)

ม่ ใครไหมท่�ข้าพระอังค์ต้อังไปขอัโทษท่�ข้าพระอังค์ ไม่ ได้เมตตา 
หรอืัเห็นอักเห็นใจ หรอืัให้อัภัยอัย่างท่�พระอังคท์รงประสงค์ ให้ข้า
พระอังคท์ำาตอ่ัเขา?

พระบิดา ขอัอัย่าให้ข้าพระอังค์ขุ่นเคือังการต่สอันขอังพระอังค์ 
พระอังคต์รสัวา่ “ผูู้้ท่�พระอังคท์รงตส่อันก็เป็นสุข คอืัผูู้้ท่�พระอังค์
ทรงสอันจากธิรรมบัญญัตขิอังพระอังค”์ (สดดุ ่94:12)

ขอัให้ข้าพระอังคเ์รย่นรูท้่�จะพูดอัย่างดาวดิผูู้้เข่ยนสดดุว่า่ “ดแ่ล้ว
ท่�ข้าพระอังค์ทุกข์ยาก เพื�อัข้าพระอังค์จะเร่ยนรู้กฎเกณ์ฑ์์ขอัง
พระอังค”์ (สดดุ ่119:71)

 “ขา้แตพ่ระยาห์เวห์ ขา้พระอังค์ทราบวา่การพิพากษาขอังพระอังค์
นั�นถ่กูตอ้ังแลว้ และทราบวา่ดว้ยความซืื้�อัสัตย ์พระอังคท์รงใหข้า้
พระอังคท์ุกข์ยาก” (สดดุ ่119:75)

พระบิดา พระอังค์ทรงประสงค์ ให้ข้าพระอังค์ ได้รับและรักษา
มโนธิรรมท่�ด่ ไว ้เปาโลกล่าววา่ “เพราะเหตุน่�ข้าพเจ้าจ่งอุัตส่าห์
ประพฤติตามมโนธิรรมท่�ด่เสมอั ไม่ ให้ผู้ิดต่อัพระเจ้าและต่อั
มนุษย์” (กิจการ 24:16)

ขอัทรงช่วยให้ข้าพระอังคร์กัษามโนธิรรมท่�ด่ ไว้ ในวนัน่� มโนธิรรม
ท่�ดท่ำาให้ม่ความมั�นใจตอ่ัพระเจ้า (1 ยอัห์น 3:21)
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พระอังคต์รสักับข้าพระอังค์ ให้ “เข้าไปใกล้ดว้ยใจจรงิ ดว้ยความ
ไว้ ใจเต็มท่� ม่ ใจท่� ได้รบัการประพรมให้พ้นจากมโนธิรรมท่� ไม่ด ่
และม่กายท่�ล้างชำาระดว้ยนำ �าสะอัาด” (ฮ่ิบร ู10:22)

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

พระบดิา พระเยซื้เูสด็จมาเพื�อัปลดปล่อัยขา้พระอังค์ ใหเ้ป็นอิัสระ
จาก ความเห็นแก่ตวั ความหลงไหล การบ่บบังคบั หรอืัสิ�งอัื�นใดท่�
ขัดขวางข้าพระอังคจ์ากการเป็นเหมือันพระครสิต์

ขอัทรงเปล่�ยนแปลงข้าพระอังค์ โดยพระคุณ์พระอังค์ ใหเ้ป็นคนท่�
พระอังคท์รงสรา้งข้าพระอังคม์าให้เป็นเช่นนั�น

ในพระนามพระเยซูื้ ข้าพระอังค์ทูลขอัให้พระอังค์ทรงทำางานใน
ช่วติข้าพระอังคเ์พื�อัข้าพระอังคจ์ะไดเ้ป็นอัิสระจากทุกสิ�งท่�จะขัด
ขวางนำ �าพระทัยพระอังคส์ำาหรบัช่วติข้าพระอังค์

พระบิดา ขอัประทานแก่ข้าพระอังค์ ในวนัน่� เพื�อัข้าพระอังค์จะ
เข้มแข็งฝ่่ายวญิญาณ์ในพระอังค์ พระอังค์ตรสัวา่ “จงเข้มแข็งข่ �น
ในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และในอัานุภาพอัันทรงพลังขอังพระอังค์” 
(เอัเฟซัื้ส 6:10)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ
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ขา้แตอ่ังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้ ขอัสรรเสรญิพระอังคผู้์ู้ทรงเป็น “พระเจา้
เนือังนิตย์ เป็นผูู้้สรา้งท่�สุดปลายแผู้่นดนิโลก” (อัิสยาห์ 40:28)

 “พระอังค์ ไม่ทรงอั่อันเปล่ �ยหรือัเหน็ดเหนื�อัย (อัิสยาห์ 40:28) 
พระอังคจ์ะไม่ทรงหลับสนิทหรอืันิทรา” (สดดุ ่121:4)

ความเขา้ใจขอังพระอังคก็์เหลือัจะหยั�งรู้ ได ้พระอังคป์ระทานกำาลงั
แกค่นอัอ่ันเปล่ �ย และผูู้้ ไมม่พ่ลงันั�นพระอังคท์รงใหม้เ่ร่�ยวแรงมาก” 
(อัิสยาห์ 40:29)

 “เขาทั �งหลายผูู้้รอัคอัยพระยาห์เวห์จะไดร้บักำาลงัใหม่ เขาจะบินข่ �น
ดว้ยป่กเหมอืันนกอันิทร ่เขาจะวิ�งและไมอ่ัอ่ันเปล่ �ย เขาจะเดนิและ
ไม่เหน็ดเหนื�อัย” (อัิสยาห์ 40:31)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์” - ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ขอันมัสการพระอังค์ผูู้้ทรงแสนด ่“ความรกัมั�นคงขอังพระอังค์ท่�
ม่ต่อัพวกเรานั�นใหญ่ยิ�งนัก และความซืื้�อัสัตย์ขอังพระอังค์ดำารง
เป็นนิตย์” (สดดุ ่117:2)

ข้าพระอังคข์อัรว่มกับผูู้้เข่ยนสดดุผูู่้้ประกาศวา่ “พระยาห์เวห์ทรง
พระชนมอ์ัยู!่ พระศิลาขอังขา้พระอังคเ์ป็นท่�ควรสรรเสรญิ! พระเจา้
แห่งความรอัดขอังข้าพระอังคเ์ป็นท่�ยกย่อัง” (สดดุ ่18:46)

 “ตั �งแตท่่�ดวงอัาทิตย์ข่ �นจนถ่่งท่�ดวงอัาทิตย์ตก พระนามขอังพระ
ยาห์เวห์จะเป็นท่�สรรเสรญิ” (สดดุ ่113:3)

 “ข้าพเจ้าจะถ่วายสาธุิการแด่พระยาห์เวห์ตลอัดไป คำาสรรเสรญิ
พระอังคอ์ัยู่ท่�ปากข้าพเจ้าเสมอั” (สดดุ ่34:1)

พระอังคท์รงไดร้บัเกย่รติ�เมื�อัข้าพระอังคเ์กิดผู้ลมาก (ยอัหน์ 15:8)

ขอัประทานความปรารถ่นาและฤทธิิ�เดช (พระคณุ์พระอังค)์ แก่
ขา้พระอังคท์่�จะถ่วายเกย่รติแดพ่ระอังค์ ในช่วติข้าพระอังค์ ในวนัน่�

ขอันมัสการพระอังค์ พระเยซืู้ในความเป็นพระอังค์และ
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ขอับพระคุณ์พระอังค์สำาหรบัสิ�งท่�ทรงกระทำาเพื�อัข้าพระอังค์ ใน
แตล่ะวนั

ข้าพระอังคร์ว่มกับเหล่าทูตสวรรคแ์ละหัวหน้าทูตสวรรคป่์าวรอ้ัง
วา่: “พระเมษโปดกผูู้้ถู่กปลงพระชนม์แล้วนั�นทรงสมควรได้รบั 
ฤทธิานุภาพ ทรพัย์สมบัต ิพระปัญญา พระกำาลัง พระเก่ยรต ิพระ
สิร ิและคำาสดดุ”่ (ววิรณ์์ 5:12)

 “พระเจา้จง่ทรงยกพระอังคข์่ �นสูงสุด และประทานพระนามเหนือั
นามทั�งหมดแก่พระอังค์ เพื�อัท่�ว่าเพราะพระนามขอังพระเยซืู้
นั�น ทุกช่วติในสวรรค์ บนแผู้่นดินโลก และใต้พื �นแผู้่นดินโลก 
จะคุกเข่าลงกราบพระอังค์ และเพื�อัท่�วา่ทุกลิ �นจะยอัมรบัวา่พระ
เยซูื้ครสิตท์รงเป็นอังคพ์ระผูู้้เป็นเจา้ เป็นการถ่วายพระเกย่รติแด่
พระเจ้าพระบิดา” (ฟิลิปป่ 2:9-11)

ขอับพระคุณ์พระอังค์ท่�ทรงยกโทษความบาปขอังข้าพระอังค ์
เปาโลกล่าววา่ “เพราะฉะนั�น เมื�อัเราถ่กูชำาระใหช้อับธิรรมโดยความ
เชื�อัแล้ว เราจ่งอัยู่อัย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตรพ์ระเจ้าทางพระ
เยซืู้ครสิต์อังค์พระผูู้้เป็นเจ้าขอังเรา: โดยทางพระอังค์เราจ่งเข้า
มายนือัยู่ ในรม่พระคณุ์น่� และเราชื�นชมยนิด่ ในความหวงัวา่จะได้
ม่ส่วนในพระสิรขิอังพระเจ้า ยิ�งกวา่นั�น เราก็ชื�นชมยินด่ ในความ
ทกุขย์ากดว้ย เพราะเรารูว้า่ความทุกข์ยากนั�น ทำาใหเ้กดิความทรหด
อัดทน และความทรหดอัดทนทำาใหเ้ห็นวา่เราเป็นคนท่�พระเจา้ทรง
ใช้ ได ้และการท่�เป็นเช่นนั�นทำาใหม้ค่วามหวงั และความหวงัจะไม่
ทำาให้ผู้ิดหวงั เพราะเหตวุา่ความรกัขอังพระเจ้าไดห้ลั�งเข้าสู่จิตใจ
ขอังเรา โดยทางพระวญิญาณ์บรสุิทธิิ� ซ่ื้�งพระอังค์ ไดป้ระทานใหแ้ก่
เราแล้ว” ( โรม 5:1-5)

ขอัโปรดช่วยข้าพระอังค์ ให้ “ดำาเนินช่วติอัย่างสมควรตอ่ัอังคพ์ระ
ผูู้้เป็นเจ้า และจะเป็นท่�ชอับพระทัยขอังพระอังคท์ุกประการ คือั
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ให้ท่านเกิดผู้ลในการด่ทุกอัย่าง และเจรญิข่ �นในความรูถ้่่งเรื�อัง
พระเจ้า” ( โคโลส่ 1:10)

พระวิญญาณ์บริสุทธิิ�ผูู้้ประเสริฐ ขอัทรงนำาข้าพระอังค์เมื�อัข้า
พระอังคเ์รย่นรูว้ธิิ่อัธิิษฐานในพระวญิญาณ์ (ยูดา 1:20)

ขา้พระอังคป์รารถ่นาและตั �งใจตดิตามการกระตุ้นและการนำาขอัง
พระอังค์ ในวนัน่�

ขอัประทานหทู่� ไดย้นิสิ�งท่�พระอังคป์ระสงคจ์ะตรสักบัขา้พระอังค์

ขอัทรงเปิดหูและตาฝ่่ายวิญญาณ์ขอังข้าพระอังค์ และขอัอัย่า
ให้ข้าพระอังคด์ื �อัดง่หรอืัหันกลับจากการทำาตามพระทัยพระอังค ์
(อัิสยาห์ 50:4, 5; เอัเฟซัื้ส 1:18)

 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ ของพระเจ้ำา

 “พระยาห์เวห์สถ่ิตในพระวิหารบริสุทธิิ�ขอังพระอังค์ พระท่�นั� ง
ขอังพระยาห์เวห์อัยูบ่นฟ้าสวรรค ์พระเนตรขอังพระอังค์มอังและ
ทดสอับมนุษย์ทั �งหลาย” (สดดุ ่11:4)

 “เมื�อัข้าพระอังคม์อังดฟู้าสวรรคอ์ัันเป็นฝ่่พระหัตถ่์ขอังพระอังค ์
ดวงจนัทรแ์ละดวงดาวซ่ื้�งพระอังค์ ไดท้รงสถ่าปนาไว,้ ข้าพระอังค์
ถ่ามรว่มกับผูู้้เขย่นสดดุ ่“มนุษย์เป็นผูู้้ ใดเล่า ท่�พระอังคท์รงระลก่
ถ่ง่เขา? และบุตรขอังมนุษยเ์ป็นใครเล่า ท่�พระอังคท์รงห่วงใยเขา?” 
(สดดุ ่8:3, 4)

พระอังค์ทรงสร้างดวงดาวทุกดวงและทรงตั �งชื�อัให้แต่ละดวง 
(อัิสยาห์ 40:26)

แม้วา่พระอังคจ์ะทรงทำาทั �งหมดน่� พระอังคย์ังทรงแสวงหาความ
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สนิทสนมกับข้าพระอังค์และประทานศักดิ�ศรแ่ละจุดหมายทาง
พระเยซืู้ครสิตแ์ก่ข้าพระอังค์

ขอัขอับพระคณุ์และนมสัการพระอังคส์ำาหรบัอัำานาจอัธิปิไตยและ
ความรกัยิ�งใหญ่ขอังพระอังค์

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระอังคต์รสัวา่ “จงยกย่อังพระยาห์เวหพ์ระเจา้ขอังเรา จงนมสัการ
ท่�แท่นรอังพระบาทขอังพระอังค ์พระอังคบ์รสุิทธิิ�” (สดดุ ่99:5)

พระบดิาขอัทรงชว่ยขา้พระอังค์ ใหรู้ว้ธิิท่่�จะยกยอ่ังพระอังค ์ในช่วติ 
ในทัศนคต ิและในถ่้อัยคำาขอังข้าพระอังค์

พระอังคท์รงบัญชา, “จงถ่วายพระเก่ยรตซ่ิื้�งควรแก่พระนามขอัง
พระอังคแ์ดพ่ระยาห์เวห์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ผูู้้ทรงงดงามใน
ความบรสุิทธิิ�” (สดดุ ่29:2)

ความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังคง์ดงาม (2 พงศาวดาร 20:21) ขอัอัย่าให้
มสิ่�งใดในช่วติข้าพระอังคห์ลงห่างไปจากความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์
ในวนัน่�

การท่ลขอ
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

ขอัใหข้า้พระอังคร์ะล่กวา่แผู่้นดนิขอังพระอังค์ ไม่ไดเ้ป็นขอังโลกน่�  
(ยอัห์น 18:36)
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พระอังคต์รสัวา่ “แผู้น่ดนิขอังพระเจา้นั�นไม่ ใช่การกนิและการดื�ม 
แตเ่ป็นความชอับธิรรมและสันตสุิขและความชื�นชมยินด่ ในพระ
วญิญาณ์บรสุิทธิิ�”( โรม 14:17)

แผู้่นดินขอังพระอังค์ ในปัจจุบันน่�อัยู่ ในใจขอังชายและหญิงท่�
บังเกิดใหม่ฝ่่ายวญิญาณ์

ในฐานะกษัตรยิข์อังขา้พระอังค ์ขอัใหข้า้พระอังคส์ามารถ่ยอัมเชื�อั
ฟังสิทธิิอัำานาจขอังพระอังคอ์ัย่างเต็มใจ

ขอัให้การครอับครอังขอังพระอังค์ปรากฏิในช่วติข้าพระอังค์เมื�อั
ขา้พระอังคด์ำาเนินช่วติประจำาวนัภายใตก้ารปกครอังขอังพระอังค์

ขา้พระอังคข์อัสัญญาท่�จะจงรกัภกัดต่อ่ัพระอังคแ์ละพระประสงค์
ขอังพระอังค์สำาหรบัช่วติข้าพระอังค์ ช่วติขอังสมาชิกในครอับครวั
ข้าพระอังค ์และช่วติขอังบรรดาเพื�อันฝู่งขอังข้าพระอังค์

ขอัใหแ้ผู้น่ดนิขอังพระอังคข์ยายอัอักไปเมื�อัผูู้ค้นมากข่ �นไดม้ารูจ้กั
พระอังค์ ในฐานะอังคเ์จ้านายและพระผูู้้ช่วยให้รอัดขอังพวกเขา

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลัง และหนุนใจ ครสิเตย่นทกุคนท่�ทำางานใน
งานทางโลกท่�พวกเขาจะเป็นพยานท่�ส่อังสวา่งความรกัและสันตสุิข
ขอังพระเยซืู้

พระอังคต์รสัวา่ “เงยหน้าข่ �นดนูาเถ่ดิ ทุง่นาเหลอืังอัรา่มและถ่ง่เวลา
เก่�ยวแลว้” (ยอัห์น 4:35) ขา้พระอังคอ์ัธิษิฐาน ขอัทรงเรย่กคนงาน
มากข่ �นสำาหรบัทุ่งนาและให้พวกเขาเกิดผู้ลใรการรบัใช้

ข้าพระอังค์อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัคนเหล่านั�นท่�ยังไม่ ได้รับความ
รอัด)…ท่�จะไดร้บัความรอัด



42 ค่�มิ่ออธ์ิษัฐ�นป็รัะจำำ�วนั

พระบิดา ขอัทรงนำาพวกเขามาถ่่งพระเยซูื้ (ยอัห์น 6:44) ขอั
ประทานใจแห่งการกลับใจใหม่แก่พวกเขา ขอัทรงสรา้งความหิว
กระหายหาพระอังค์ ในพวกเขา

ขอัผูู้กมัดอัำานาจแห่งความมืดท่�จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย 
(2 ทิ โมธ่ิ 2:26) และเปิดตาขอังพวกเขาให้เห็นความต้อังการ
พระอังค ์(2 โครนิธิ์ 4:4)

ขอัให้วนัแห่งความรอัดขอังพวกเขามาถ่่งในเรว็วนั

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

พระบิดา ข้าพระอังค์ยินด่ท่�พระอังค์ทรงม่พระประสงค์ ให้ข้า
พระอังค์ “เต็มเป่� ยมด้วยความรูเ้รื�อังพระประสงค์ขอังพระอังค์
โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่่ายจิตวญิญาณ์” ( โคโลส่ 1:9)

เป็นพระประสงคข์อังพระอังคท์่�ขา้พระอังค ์“จะมั�นคงเป็นผูู้้ ใหญ่
และบรบิูรณ์์ในพระประสงคข์อังพระเจ้าทั �งหมด” ( โคโลส่ 4:12)

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอัทรงสอันพระมรรคาขอังพระอังค์แก่ข้า
พระอังค์ และขอัทรงนำาข้าพระอังค์ ไปบนวถิ่่ราบ เนื�อังจากศัตรู
ขอังข้าพระอังค”์ (สดดุ ่27:11)

ระลึกถึิง: เหตผุลป็รัะก�รัหนึ�งที�พัรัะเย์ซูท่รังสำอนเรั�ให้
อธ์ษิัฐ�นเชื่�นนี� ใช้ื่เวล�1/3 ของเวล�อธ์ษิัฐ�นของเรั�กบั
พัรัะน�มิ แผ�นดีนิ และพัรัะป็รัะสำงคข์องพัรัะองคเ์พั่�อให้
เรั�หย์ุดีจำ�กคว�มิหมิกมิุ�นในตัวเอง (ปัญห�และคว�มิ
ตอ้งก�รัของเรั�)
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การวังิวัอน
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบิดาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่้าข้าพระอังค์แสวงหาแผู้่นดนิขอัง
พระอังค์และความชอับธิรรมขอังพระอังค์ก่อัน—ถ่้าข้าพระอังค์
ให้พระอังค์เป็นท่�หน่�งในช่วติ—พระอังค์จะทรงตอับสนอังความ
ตอ้ังการดา้นวตัถุ่ทั �งหมดขอังข้าพระอังค ์(มัทธิิว 6:33)

พระอังค์ตรสัวา่ อัย่ากระวนกระวายถ่่งวนัพรุง่น่� เพราะวา่พรุง่น่�
ก็ม่เรื�อังกระวนกระวายขอังมันเอัง แต่ละวนัก็ม่ทุกข์พอัอัยู่แล้ว 
(มัทธิิว 6:34)

พระอังค์ทรงห้ามข้าพระอังค์ท่�จะบ่น พ่มพำา หรอืัรอ้ังทุกข์ ไม่วา่
เรื�อังใด (1 โครนิธิ์ 10:10) แทนการบ่น ข้าพระอังคต์อ้ังนำาปัญหา
ทุกอัย่างมายังพระอังค์ ในการอัธิิษฐาน

พระอังค์ตรสัวา่อัย่ากระวนกระวายในสิ�งใดๆ เลย แตน่ำาความห่วง
กังวลทุกสิ�งขอังข้าพระอังค์มายังพระอังค์ โดยการอัธิิษฐานและ
การวงิวอัน พรอ้ัมกับการขอับพระคณุ์ แล้วสันตสุิขขอังพระเจ้าท่�
เกนิความเขา้ใจ จะคุม้ครอังจติใจและความคดิขอังขา้พระอังค์ ไว้
ในพระเยซืู้ครสิต ์(ฟิลิปป่ 4:6, 7)

ขอัโปรดยกโทษขา้พระอังคส์ำาหรบัการบน่ หรอืัการรอ้ังทกุขเ์ก่�ยวกับ
สถ่านการณ์์ขอังขา้พระอังค ์พระอังคท์รงดต่อ่ัขา้พระอังคม์ากกวา่
ท่�ข้าพระอังคส์มควรไดร้บั

ข้าพระอังค์ทูลเสนอัความต้อังการในปัจจุบันขอังข้าพระอังค์…
(ระบุถ่่งสิ�งเหล่านั�น)
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ขอทรงช�วัย์ข้าพระองค์ู่ ให้ัระลึกถึิงและขอบัพระคุู่ณสำาหัรบััทุก
สิ�งที�ทรงกระทำามืาแล้วั!

ข้าพระอังคอ์ัธิิษฐานเผู้ื�อั…(คนอัื�นๆ ท่�ม่ความตอ้ังการทั�วโลก)

ข้าพระอังค์อัธิิษฐานเผู้ื�อัคนเหล่านั�นท่�ดำารงตำาแหน่งในท้อังถ่ิ�น 
จังหวดั และคณ์ะผูู้้บรหิารประเทศ อัธิิษฐานท่�พวกเขาจะได้รบั
ความรอัดและมาถ่่งความรูเ้รื�อังความจรงิ อัธิิษฐานท่�พระอังค์จะ
ทรงนำาทางพวกเขาโดยหลักการขอังพระคำาพระอังค ์ขอัใหพ้วกเขา
จะถ่วายเก่ยรติพระอังคแ์ละความชอับธิรรมจะครอับครอังอัยู่ ขอั
โปรดทำาลายจุดประสงค์ขอังความชั�วรา้ยและขอัให้พระประสงค์
ขอังพระอังคส์ำาเรจ็ ขอัให ้“เราจะไดด้ำาเนินช่วติอัยา่งสงบและม่สันติ
ในทางพระเจ้า และเป็นท่�นับถ่ือั” (1 ทิโมธิ่ 2:2)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

ขา้แตพ่ระเจา้ ขอัทรงตรวจคน้ขา้พระอังค ์และขอัทอัดพระเนตร
วา่ม่ทางชั�วใด ๆ ในข้าพระอังคห์รอืัไม่ (สดดุ ่139:23-24)

 “พระเจ้าทรงเป็นความสวา่ง และความมืดในพระอังค์ ไม่ม่เลย” 
(1 ยอัห์น 1:5) พระอังค์ตรสัวา่ถ้่าเราจะวา่ เราม่สามัคค่ธิรรมกับ
พระอังค์ขณ์ะท่�ยังเดินอัยู่ ในความมืด (ทำาสิ�งท่�บาป) เราก็ โกหก 
และไม่ได้ดำาเนินช่วิตตามความจริง แต่ถ่้าเราเดินอัยู่ ในความ
สวา่ง (ทำาสิ�งท่�เรารูว้า่พระเจ้าพอัพระทัย)เหมือันอัย่างท่�พระอังค ์
(พระเจ้า) สถ่ิตในความสวา่ง เราก็ม่สามัคค่ธิรรมซ่ื้�งกันและกัน 
และพระโลหิตขอังพระเยซืู้ครสิต์พระบุตรขอังพระอังค์ ก็ชำาระ
เราให้ปราศจากบาปทั �งสิ �น (1 ยอัห์น 1:6, 7)
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 “ถ่้าเราสารภาพบาปขอังเรา พระอังค์ทรงซืื้�อัสัตย์และเท่�ยงธิรรม 
ก็จะทรงโปรดยกบาปขอังเรา และจะทรงชำาระเราให้พ้นจากการ
อัธิรรมทั �งสิ �น” (1 ยอัห์น 1:9)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหด้ำาเนินในความสวา่งทั �งสิ �นท่�ประทานแก่
ขา้พระอังค ์ขอัประทานพระคณุ์แกข่า้พระอังคท์่�จะทำาตามพระทยั
พระอังคด์ว้ยความรา่เรงิ ยินด่

พระบิดา ข้าพระอังค์สารภาพถ่่งความต้อังการท่�จะมค่วามปรารถ่นา 
ความกล้าหาญ และประสิทธิภิาพมากข่ �นในการเป็นพยานส่วนตวั
และการนำาวญิญาณ์

ขอับพระคณุ์พระบิดา ท่�พระอังค ์“ประเสรฐิและทรงใหอ้ัภัย อุัดม
ดว้ยความรกัมั�นคงตอ่ัทุกคนท่�รอ้ังทูลพระอังค”์ (สดดุ ่86:5)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงให้อัภัยความบาปขอังข้าพระอังค์

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ 
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

พระอังคท์รงบัญชา “จงประดบักายดว้ยพระเยซืู้ครสิตอ์ังคพ์ระผูู้้
เป็นเจา้ และอัยา่จดัเตรย่มอัะไรไวเ้พื�อัสนอังตณั์หา [ความปรารถ่นา
อัันแรงกล้า] ขอังเนื�อัหนัง” ( โรม 13:14)

ขอัประทานพระคณุ์เพื�อัระวงัช่วติดา้นท่�ขา้พระอังคอ์ัอ่ันแอัและม่
แนวโน้มท่�จะทำาให้พระอังคเ์ส่ยพระทัย

พระอังค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งข่ �นในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และใน
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อัานุภาพอันัทรงพลงัขอังพระอังค ์เพราะเราไม่ไดต้อ่ัสู้กบัเนื�อัหนัง
และเลอืัด[มนุษย์] แตต่อ่ัสู้กบัพวกภตูผู้ท่่�ครอับครอัง พวกภตูผู้ท่่�ม่
อัำานาจ พวกภตูผู้ท่่�ครอังพภิพในยคุมดืน่� ตอ่ัสู้กบัพวกวญิญาณ์ชั�ว
ในสวรรคสถ่าน” (เอัเฟซัื้ส 6:10-12)

พระอังคต์รสัวา่ “จงยนืหยัดไว ้เอัาความจรงิคาดเอัว” (เอัเฟซัื้ส 6:14a) 
ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้จรงิใจเต็มท่� ในความสัมพันธิ์ทุกอัย่าง
ในวนัน่�

พระอังค์ตรัสว่า “เอัาความชอับธิรรมเป็นเกราะป้อังกันอัก” 
(เอัเฟซัื้ส 6:14b) ขอัทรงป้อังกันใจขา้พระอังคแ์ละช่วยขา้พระอังค์
ให้ชอับธิรรมและบรสุิทธิิ� ในทุกสิ�งท่�กระทำา

พระอังคต์รสัวา่ใหเ้อัาพระกิตตคิณุ์แหง่สันตสุิขมาสวมเป็นรอังเทา้ 
(เอัเฟซัื้ส 6:15) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหย้นืหยัดในความจรงิขอัง
พระอังค์และค้นพบเมื�อัพระอังค์ม่พระประสงค์ ให้แบ่งปันพระ
กิตตคิณุ์ขอังพระเยซืู้กับคนอัื�น (ลูกา 22:32)

พระอังค์ตรัสว่า “จงเอัาความเชื�อัเป็นโล่ ด้วยโล่น่�พวกท่านจะ
สามารถ่ดบัลูกศรเพลิงทั �งหมดขอังมารรา้ย” (เอัเฟซัื้ส 6:16) เมื�อั
ข้าพระอังคถ์ู่กทดลอังในวนัน่� ขอัอัย่าให้ขาดความเชื�อั

ข้าพระอังค์ต้อังสวมหมวกเหล็กแห่งความรอัด (เอัเฟซัื้ส 6:17a) 
ขอัใหค้วามคดิทุกอัย่างขอังข้าพระอังคถ์่กูยด่กุมมาถ่ง่ความเชื�อัฟัง
พระเยซืู้ครสิต ์(2 โครนิธิ์ 10:5)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้เรย่นรูว้ธิิ่ ใช้พระแสงขอังพระวญิญาณ์ 
ซ่ื้�งคอืัพระคำาพระเจ้า(เอัเฟซัื้ส 6:17b)
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การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

แดพ่ระอังค ์ขา้พระอังค ์“ถ่วายเครื�อังบชูาขอังความชอับธิรรม และ
วางใจในพระยาห์เวห์”(สดดุ ่4:5)

พระอังคต์รสัวา่ “ ใหทุ้กคนท่�วางใจในพระอังคย์นิด ่ใหพ้วกเขารอ้ัง
เพลงดว้ยความยนิดเ่ป็นนิตย ์เพราะพระอังคท์รงป้อังกนัพวกเขาไว”้ 
(สดดุ ่5:11)

พระบดิา ขา้พระอังคเ์ลอืักท่�จะสุขสบายและชื�นชมยนิด่ ในพระอังค์

 “และน่� เป็นความมั�นใจท่�เราม่ตอ่ัพระอังค ์คอืัถ่้าเราทูลขอัสิ�งใดท่�
เป็นพระประสงค์ขอังพระอังค์ พระอังค์ก็ทรงฟัง และถ้่าเรารูว้า่
พระอังค์ทรงฟังเมื�อัเราทูลขอัสิ�งใด เราก็รูว้า่เราได้รบัสิ�งท่�ทูลขอั
นั�นจากพระอังค”์ (1 ยอัห์น 5:13, 14)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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วันัพฤหััสบัดีี

การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์” - ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

 “ข้าพระอังค์จะยกย่อังพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ข้าพระอังค์จะเล่า
ถ่ง่การอัศัจรรยท์ั �งสิ �นขอังพระอังค”์ เพราะพระอังคท์รงสมควรได้
รบัคำาสรรเสรญิทั �งสิ �นขอังข้าพระอังค ์(สดดุ ่9:1)

 “ขา้พระอังคจ์ะยินดแ่ละปรด่าปราโมทย์ ในพระอังค:์ ขา้แตอ่ังคผู้์ู้
สูงสุด ขา้พระอังคจ์ะรอ้ังเพลงสดดุพ่ระนามขอังพระอังค”์ (สดดุ ่9:2)

พระอังคต์รสัวา่ “ผูู้ท้่�รูจั้กพระนามขอังพระอังคก็์วางใจในพระอังค ์
ขา้แตพ่ระยาห์เวห ์เพราะพระอังคม์ิไดท้รงทอัดทิ �งผูู้ท้่�เสาะแสวงหา
พระอังค”์ (สดดุ ่9:10)

พระบิดา ขอับพระคณุ์ท่�ข้าพระอังคร์ูจ้ักพระนาม(พระลักษณ์ะ)
ขอังพระอังค ์ข้าพระอังคว์างใจในพระอังคด์ว้ยความยินด่

ในเมื�อัขา้พระอังคอ์ัา้งสิทธิิ�วา่พระอังคเ์ป็นพระบดิา ขอัทรงช่วยขา้
พระอังค์ ให้ถ่วายเก่ยรตพิระอังค์ ในวนัน่� ในความคดิ คำาพูด และ
การกระทำา

พระอังค์ตรัสว่าความยำาเกรงพระยาห์เวห์คือัการนำาท่าท่ต่อั
ความชั�วรา้ยขอังพระอังค์มาใช้ ข้าพระอังค์ต้อังเกล่ยดชังความ
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เย่อัหยิ�ง ความจอังหอัง พฤติกรรมชั�วรา้ย และวาจาตลบตะแลง 
(สุภาษิต 8:13) ขอัทรงช่วยให้ข้าพระอังคท์ำาสิ�งน่�

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้เชื�อัฟังพระอังค์ โดยดำาเนินช่วิตด้วย
ความยำาเกรงพระยาห์เวห์ตลอัดเวลา (สุภาษิต 23:17)

พระบิดาเจา้ ขอัใหค้วามงามขอังพระเยซูื้เปล่งประกายจากช่วติข้า
พระอังค์ ในวนัน่�เพื�อัคนท่�อัยูร่อับขา้งขา้พระอังคจ์ะเห็นการดข่อัง
ข้าพระอังคแ์ละถ่วายเก่ยรตแิดพ่ระอังค ์(มัทธิิว 5:16)

ขอัรอัยยิ �มเห็นชอับจากพระอังคป์รากฎบนช่วติข้าพระอังค์

ขอัประทานพระคุณ์แก่ข้าพระอังค์ท่�จะเมตตาผูู้้อัื�นเหมือันท่�
พระอังคท์รงเมตตาข้าพระอังค ์(ลูกา 6:36)

พระบิดา ขอับพระคณุ์ท่�พระบุตรขอังพระอังค์เสด็จมาในโลกเพื�อั
ขา้พระอังคจ์ะไดเ้ป็นอัสิระจากบาปและจติใจเห่ �ยมโหดท่�มต่นเอัง
เป็นศนูย์กลาง

 “ขอัอัยา่ใหข้า้พระอังคอ์ัวดอัะไรนอักจากเรื�อังกางเขนขอังพระเยซืู้
ครสิตอ์ังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้ขอังเรา ซ่ื้�งโดยกางเขนนั�นโลกไดต้ายจาก
ข้าพระอังค ์และข้าพระอังคก็์ ไดต้ายจากโลก” (กาลาเท่ย 6:14)

พระเยซืู้เจ้า ข้าพระอังค์ ได้ตายต่อับาป โดยสัมพันธิภาพกับ
พระอังค์ ( โรม 6:2) พระอังค์ตรัสกับข้าพระอังค์ว่าเด่�ยวน่�ข้า
พระอังคเ์ป็นอัิสระจากบาปแล้ว ( โรม 6:7)

ขอัทรงให้ข้าพระอังคร์ะล่กวา่ตวัเก่าก่อันท่�พระอังคจ์ะทรงช่วยให้
รอัด—เห็นแกต่วัและบาป—ถ่กูตรง่ไวก้บัพระครสิตแ์ล้วทนัทท่่�ขา้
พระอังคบ์ังเกิดใหม่ ( โรม 6:6a)
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พระประสงคข์อังพระอังคส์ำาหรบัช่วติข้าพระอังคค์ือัการควบคมุ
ขอังบาปเหนือัรา่งกายข้าพระอังคจ์ะถู่กทำาลาย และตั �งแตนั่�น ข้า
พระอังคจ์ะไม่รบัใช้บาปอั่กตอ่ัไป ( โรม 6:6b)

พระอังคท์รงบัญชาใหข้า้พระอังคฝ่์่กฝ่นความเชื�อัและ “ถื่อัวา่ท่าน
ได้ตายต่อับาป และม่ช่วิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซืู้คริสต์” 
( โรม 6:11)

ข้าพระอังค์ต้อังไม่ ให้บาปครอับงำารา่งกายโดยเชื�อัฟังตัณ์หาขอัง
กายนั�น ( โรม 6:12)

ขา้พระอังคต์อ้ังถ่วายอัวยัวะขอังรา่งกายเป็นเครื�อังใช้ขอังความชอับ
ธิรรมแดพ่ระเจ้า ( โรม 6:13)

ขอัทรงช่วยใหข้า้พระอังคเ์ชื�อัฟังพระบัญชาเหล่าน่�และดำาเนินช่วติ
โดยฤทธิิ�เดชขอังพระครสิต์ ในวนัน่�

ขอับพระคณุ์พระบดิาสำาหรบัขอังประทานแหง่พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ� 
พระเยซืู้ตรสัวา่พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�เป็นพระสัญญาขอังพระบิดา 
(ลูกา 24:49)

พระวญิญาณ์ประเสรฐิ ขอัทรงเตมิข้าพระอังค์ ในวนัน่� ดว้ยการสถิ่ต 
อัันบรสุิทธิิ� (เอัเฟซัื้ส 5:18) ขอัทรงสอันข้าพระอังค์ ให้ยอัมเชื�อั 
ฟังตอ่ัการควบคมุขอังพระอังคเ์หนือัช่วติทุกดา้นขอังข้าพระอังค์

ขอัทรงชำาระขา้พระอังคจ์ากทุกสิ�งท่�อัาจเป็นอัสุรรคตอ่ัพระราชกจิ
ขอังพระอังค์ ในช่วติข้าพระอังค ์(2 โครนิธิ์ 7:1)

ขอัอัย่าให้ข้าพระอังค์ทำาให้พระอังคเ์ส่ยพระทัยไม่วา่จะดว้ยวธิิ่ ใด 
(เอัเฟซัื้ส 4:30)
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 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ ของพระเจ้ำา

พระบดิาในสวรรค ์ข้าพระอังคป์ระหลาดใจท่� ในความเป็นกษัตรยิผู้์ู้
มอ่ัำานาจสูงสุด พระอังคท์รงเลอืักท่�จะรกัข้าพระอังค ์(ยอัหน์ 3:16)

ความรกัขอังพระอังค์ท่�่ม่ต่อัข้าพระอังค์นั�นไม่ม่เงื�อันไข เกิดข่ �น
เอัง และให้มาเปล่า ๆ เป็นสิ�งท่� ไม่สมควรไดร้บั วดัไม่ได ้และไม่ม่
วนัสิ �นสุด

พระอังค์ ไม่ไดท้รงรกัขา้พระอังค ์เพราะข้าพระอังคน่์ารกั สวยงาม 
หรอืัเฉล่ยวฉลาด ในความบาป ข้าพระอังค์ ไม่น่ารกั น่ารงัเก่ยจ 
และโง่เขลา

พระอังคท์รงรกัขา้พระอังค ์เพราะทรงเลอืักท่�จะรกั (เอัเฟซัื้ส 2:4-5)

ในความรกัขอังพระอังค ์พระอังคท์รงปฏิิเสธิท่�จะให้ความบาปยัง
คงอัยู่ ในช่วติข้าพระอังค์

พระอังคท์รงกระทำาอัยา่งแข็งขนัท่�จะทำาใหข้้าพระอังคเ์ป็นไปตาม 
 “พระฉายาแห่งพระบุตรขอังพระอังค”์ ( โรม 8:28-29)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้มอังดพูระรศัม่ขอังพระเยซืู้อังคพ์ระผูู้้
เป็นเจ้า แล้วได้รบัการเปล่�ยนแปลงให้เป็นเหมือันพระฉายาขอัง
พระอังค์ โดยม่ศักดิ�ศร่เป็นลำาดับข่ �นไป โดยพระวิญญาณ์ขอัง
พระอังค ์(2 โครนิธิ์ 3:18)

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระบิดา ข้าพระอังคท์ำาให้พระนามขอังพระอังค์เป็นท่�เคารพสัก
การะโดยการปกป้อังพระเกย่รตคิณุ์ขอังพระอังค ์เพราะทรงเป็น
พระเจ้าผูู้้บรสุิทธิิ�
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 “บรสุิทธิิ� บรสุิทธิิ� บรสุิทธิิ� พระยาหเ์วหจ์อัมทพั แผู้น่ดนิโลกทั �งสิ �น
เต็มดว้ยพระสิรขิอังพระอังค”์ (อัิสยาห์ 6:3)

ผูู้เ้ขย่นสดดุก่ลา่ววา่ “จงสรรเสรญิพระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์ให้
ใจขอังบรรดาผูู้้แสวงหาพระยาห์เวห์ยินด”่ (สดดุ ่105:3)

 “พระยาหเ์วหท์รงเป็นโลข่อังขา้พระอังค ์อังคบ์รสุิทธิิ�แหง่อัสิราเอัล
ทรงเป็นกษัตรยิ์ขอังข้าพระอังค”์ (สดดุ ่89:18)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค ์ดงัท่�บทเพลงกล่าวไว้

 “ ใช้เวลาทำาตวัให้บรสุิทธิิ� เมื�อัโลกรบ่เรง่ไป
ใช้เวลามากมายในท่�ล่กลับกับพระเยซืู้เท่านั�น
โดยการมอังท่�พระเยซืู้ จะเป็นเหมือันพระอังค์
เพื�อัน ๆ จะเห็นการกระทำาท่�เป็นเหมือันพระอังค์

 “ ใช้เวลาทำาตวัให้บรสุิทธิิ� ให้พระอังคเ์ป็นผูู้้นำาทาง
และไม่นำาหน้าพระอังค์ ไม่วา่อัะไรจะเกิดข่ �น
ยังคงตดิตามพระอังค ์ในความยินดห่รอืัเส่ยใจ
และมอังท่�พระเยซืู้ วางใจในพระคำาพระอังค”์2

การท่ลขอ
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

พระเยซูื้เจา้ พระอังคท์รงส่งขา้พระอังคท์ั �งหลายอัอักไปรบัใช้ ใน
แผู้น่ดนิขอังพระอังค์ ไม่ใช่เป็นเจา้นาย แตเ่ป็นผูู้ร้บัใช้ (1 เปโตร 5:3) 
พระอังคท์รงวางแบบอัย่างขอังการเป็นผูู้้รบัใช้ (ฟิลิปป่ 2:6, 7)

2 จอัรช์ โคล สเต็บบินส์
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พระอังคเ์สด็จมาเพื�อัเสาะหาและช่วยผูู้ห้ลงหายใหร้อัด (ลกูา 19:10) 
พระอังค์ ไม่ไดแ้สวงหาพระประสงคข์อังพระอังคเ์อัง (ยอัห์น 6:38), 
สิ�งท่�พอัพระทยัพระอังค ์( โรม 15:3), หรอืัพระราชกจิขอังพระอังค์
เอัง

ขอัทรงชว่ยข้าพระอังค์ ใหร้บัเอัาพระทยัพระครสิตเ์พื�อัจะไดม้ค่วาม
ชื�นชมยนิด่ ในการรบัใช้พระอังคแ์ละผูู้อ้ัื�นมากกวา่ในการแสวงหา
ความพอัใจ ความเป็นเจา้ขอัง อัำานาจ การปฏิบัิต ิหรอืั ชื�อัเส่ยงขอัง
ตวัเอัง (ฟิลิปป่ 2:5)

แผู้น่ดนิขอังพระอังคเ์ป็นแผู้น่ดนิฝ่่ายวญิญาณ์ในใจขอังชายและ
หญิงท่�บงัเกดิใหม ่ขอัใหแ้ผู้น่ดนิขอังพระอังคข์ยายอัอักไปเมื�อัผูู้ค้น
มากยิ�งๆข่ �นมารูจั้กพระอังค์ ในฐานะอังค์พระผูู้้เป็นเจ้าและพระ
ผูู้้ช่วยให้รอัดขอังพวกเขา ขอัทรงส่งคนงานอัอักไปนำาผูู้้ท่�ยังไม่ได้
รบัความรอัดกลับมาคนืดก่ับพระอังค์

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลัง และหนุนใจศิษยาภิบาลครสิตจักรท้อัง
ถ่ิ�นทั �งหลายท่�พวกเขาจะสอันพระคำาขอังพระอังค์อัย่างเท่�ยงตรง 
เพราะพระอังคท์รงเป็นพระเจา้แหง่พระพิโรธิตอ่ัความชั�วรา้ยเทา่
เท่ยมกับพระเจ้าแห่งการให้อัภัยต่อัคนเหล่านั�นท่�สารภาพและ
ละทิ �งบาป

พระอังค์ตรสัวา่ “ จงทูลเรา และเราจะตอับเจ้า และจะบอักสิ�งยิ�ง
ใหญ่ท่�ซ่ื้อันอัยู่ ซ่ื้�งเจ้าไม่รูนั้�นแก่เจ้า’” (เยเรม่ย์ 33:3)

ขา้พระอังคอ์ัธิษิฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัขอังคนท่�ยงัไม่ไดร้บัความรอัด)…
ให้ ไดร้บัความรอัด

พระบิดา ขอัทรงนำาพวกเขามาถ่่งพระเยซูื้ (ยอัห์น 6:44) ขอั
ประทานการกลบัใจใหมแ่กพ่วกเขา ขอัทรงสรา้งความหวิกระหาย
หาพระอังคภ์ายในพวกเขา
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ขอัทรงผูู้กมัดอัำานาจแห่งความมืดท่�ย่ดจับพวกเขาไวแ้ละเปิดตา
ขอังพวกเขาให้เห็นถ่่งความตอ้ังการพระอังค์

ขอัให้วนัแห่งความรอัดขอังพวกเขามาถ่่งในเรว็ๆ น่�

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

ข้าแตอ่ังคพ์ระผูู้้เป็นเจ้า ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ปรบัเข้ากับสิ�ง
ท่�พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ประสงคจ์ะทำาหรอืักำาลงัทำาอัยู่ ในครอับครวั  
ครสิตจักร ชุมชน ประเทศชาตขิอังข้าพระอังคแ์ละในโลกน่�

ขอัทรงระวงัและช่�ทางสำาหรบัความปรารถ่นาและความฝันขอังข้า
พระอังค ์เพราะพระอังคท์รงเตอืันขา้พระอังค ์ไมว่า่คนจะเห็นมาก
น้อัยเพ่ยงใด เขาจะไมม่ว่นัพง่พอัใจ ไมว่า่คนจะไดย้นิมากน้อัยเพย่ง
ใด เขาก็ไมพ่อัใจ (ปัญญาจารย์ 1:8) สิ�งขอังขอังโลกน่�จะไมม่่วนัทำาให้
ข้าพระอังคอ์ัิ�มใจ พระอังคแ์ละการสถ่ิตอัยู่ขอังพระอังคเ์ท่านั�นท่�
จะทำาเช่นนั�นได้

ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ให้ ไดร้บัความอัิ�มใจและความพอัใจมาจาก
ความสัมพันธิ์กับพระอังค์ ข้าพระอังค์ครบบรบิูรณ์์(ได้รบัความ
บรบิูรณ์์)ในพระครสิต ์( โคโลส่ 2:10)

ขอัทรงช่วยให้ข้าพระอังค์กตัญญููต่อัสิ�งท่�พระอังค์ประทานแก่ข้า
พระอังคแ์ล้ว

การวังิวัอน
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา
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พัรัะเจำ้�ทรังมีิทรัพััย์�กรัอันไมิ�จำำ�กัดี ซึู�งมิีพัรัอ้มิเสำมิอ
สำำ�หรับัเรั� ท่ลขอพัรัะองคท์ี�จำะสำนองคว�มิตอ้งก�รัฝ่� �ย์
รั��งก�ย์ ก�รัเงิน อ�รัมิณ์์ และจำิตใจำของคณุ์

พระบดิาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่า้ขา้พระอังคแ์สวงหาพระอังคแ์ละ
ความชอับธิรรมขอังพระอังคก์อ่ัน—ถ้่าขา้พระอังค์ ใหพ้ระอังคเ์ป็น
ท่�หน่�งในช่วติ—พระอังคจ์ะทรงสนอังความตอ้ังการฝ่่ายวตัถ่ทุั �งสิ �น
ขอังข้าพระอังค ์(มัทธิิว 6:33)

ขอับพระคุณ์สำาหรบัพระสัญญาขอังพระอังค์: “และพระเจ้าขอัง
ขา้พเจา้จะประทานทกุสิ�งท่�จำาเป็นแก่พวกท่านจากทรพัย์อันัรุง่โรจน์
ขอังพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:19)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัพระพรฝ่่ายรา่งกายและวตัถุ่ทั �งสิ �นท่�ประทาน
แก่ข้าพระอังค์ ในอัดต่

ปัจจุบนัขา้พระอังค์นำาความตอ้ังการเหล่าน่�มายังพระอังค…์(ระบุ)

ขา้พระอังค์อัธิษิฐานเผู้ื�อั…(คนอัื�นๆ ท่�ถ่กูกดข่�และมค่วามต้อังการ
ทั�วโลก)

ข้าพระอังคอ์ัธิิษฐานเหมือันยาเบสในสมัยก่อัน “ขอัพระอังคท์รง
อัวยพรแก่ข้าพระอังค์ และขยายเขตแดนขอังข้าพระอังค์! และ
ขอัพระหตัถ่ข์อังพระอังคอ์ัยู่กบัขา้พระอังค ์และขอัพระอังคท์รงให้
ขา้พระอังคพ์น้จากสิ�งชั�วรา้ย เพื�อัไม่ ใหข้้าพระอังคท์กุขย์ากลำาบาก” 
(1 พงศาวดาร 4:10) ขอัโปรดประทานตามคำาทลูขอัขอังขา้พระอังค์
เหมือันท่�ประทานตามการทูลขอัขอังยาเบส
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การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

พระอังคต์รสัวา่ “ถ้่าประชากรขอังเราผูู้้ซ่ื้�งเขาเรย่กกันโดยนามขอัง
เรานั�นจะถ่่อัมตวัลง อัธิษิฐานและแสวงหาหน้าขอังเรา ทั �งหนัเส่ย
จากทางชั�วขอังพวกเขา เรากจ็ะฟังจากสวรรค ์และจะใหอ้ัภยัแกบ่าป
ขอังเขาและจะรกัษาแผู้น่ดนิขอังเขาใหห้าย” (2 พงศาวดาร 7:14)

พระบิดา ข้าพระอังค์สารภาพถ่่งความต้อังการท่�จะม่ความรกัต่อั
พระคำาพระอังคม์ากข่ �น และใช้เวลามากข่ �นในการท่อังจำาและการ
ใครค่รวญพระวจนะ

พระอังค์ตรสัวา่ “จงให้พระวจนะขอังพระครสิต์อัยู่ ในพวกท่าน
อัย่างบริบูรณ์์ จงสั�งสอันและเตือันสติกันด้วยปัญญาทั �งสิ �น จง
รอ้ังเพลงสดดุ่ เพลงนมัสการ และเพลงฝ่่ายจิตวญิญาณ์ด้วยการ
ขอับพระคณุ์พระเจ้าในใจขอังท่าน” ( โคโลส่ 3:16)

ยอัห์นกล่าวว่า “ลอังคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เรา
เพ่ยงไรท่�เราไดชื้�อัวา่เป็นลูกขอังพระเจ้า เหตทุ่�ชาวโลกไม่รูจ้ักเรา 
ก็เพราะเขาไม่รูจ้ักพระอังค์ ท่านท่�รกัทั �งหลาย เด่�ยวน่�เราเป็นลูก
ขอังพระเจา้ และเราจะเป็นอัย่างไรตอ่ัไปขา้งหน้านั�นเรายังไมรู่ ้แต่
เรารูว้า่ในเวลาท่�พระอังคจ์ะเสด็จมาปรากฏินั�น เราจะเป็นเหมือัน
อัยา่งพระอังค ์เพราะวา่เราจะเห็นพระอังคอ์ัยา่งท่�พระอังคท์รงเป็น
อัยู่นั�น และทุกคนท่�ม่ความหวงัอัย่างน่� ในพระอังค์ ก็ชำาระตนให้
บรสุิทธิิ�เหมือันท่�พระอังคท์รงบรสุิทธิิ�” (1 ยอัห์น 3:1-3)

พระเยซื้ตูรสัวา่ “คนท่�ม่ ใจบรสุิทธิิ� ก็เป็นสุข เพราะวา่เขาทั �งหลาย
จะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิิว 5:8) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ม่แรง
จูงใจและความคดิท่�บรสุิทธิิ� ในวนัน่�
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เปาโลกล่าววา่ “เป้าหมายขอังการกำาชับนั�นก็คอืั ความรกัท่�มาจากใจท่�
บรสุิทธิิ� จากมโนธิรรมท่�ด ่และจากความเชื�อัท่�จรงิใจ” (1 ทิโมธิ ่1:5)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ “หล่กหน่จากตณั์หาขอังคนหนุ่ม และ
จงมุ่งมั�นในความชอับธิรรม ความเชื�อั ความรกั และสันตสุิขรว่ม
กับพวกท่�อัอักพระนามขอังอังค์พระผูู้้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิิ�” 
(2 ทิโมธิ่ 2:22)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงยกโทษความบาปขอังข้าพระอังค์

พระอังค์ทรงปลดมันไป ไกลเหมือันตะวันอัอักไกลจากตะวัน
ตก (สดุด่ 103:12) พระอังค์ทรงเหว่�ยงมันไปข้างหลังพระอังค ์ 
(อัิสยาห์ 38:17), ไม่ทรงจดจำามันอั่กตอ่ัไป(เยเรม่ย์ 31:34)

พระอังคท์รงลบลา้งมนัไปเพื�อัเห็นแกพ่ระอังคเ์อัง (อัสิยาห ์43:25), 
และทรงเหว่�ยงมันลงไปในท่�ล่กขอังทะเล (ม่คาห์ 7:19)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัพระเมตตาและการให้อัภัยขอังพระอังค์

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องเรา

พระบิดา ขอัสรรเสรญิพระอังคส์ำาหรบัการปกป้อังขอังพระอังค์

พระอังค์ตรัสว่า “อังค์พระผูู้้เป็นเจ้าทรงซืื้�อัสัตย์ จะทรงเสริม
กำาลังขอังท่าน และทรงป้อังกันท่านไว้ ให้พ้นจากมารร้าย”  
(2 เธิสะโลนิกา 3:3)

 “ขอัทรงให้ย่างเท้าขอังข้าพระอังค์มั�นคงอัยู่ตามพระสัญญาขอัง
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พระอังค์ ขอัอัย่าทรงให้ความชั�วใดๆ ม่อัำานาจเหนือัข้าพระอังค์” 
(สดดุ ่119:133)

ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ให ้“รั �งเทา้ไวจ้ากวถิ่ชั่�วทกุอัยา่ง เพื�อัปฏิิบตัิ
ตามพระวจนะขอังพระอังค”์ (สดดุ ่119:101)

พระอังคท์รงสัญญาวา่เมื�อัข้าพระอังคเ์ชื�อัฟังพระคำาพระอังค ์ข้า
พระอังคจ์ะเดนิอัย่างอัิสระเสร ่(สดดุ ่119:44-45)

พระบิดา ขอัให้ ในวันน่�ข้าพระอังค์จะเข้มแข็งฝ่่ายวิญญาณ์ใน
พระอังค์ น่�คือัพระประสงค์ขอังพระอังค์สำาหรบัช่วติข้าพระอังค ์
พระอังค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งข่ �นในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และใน
อัานุภาพอัันทรงพลังขอังพระอังค”์ (เอัเฟซัื้ส 6:10)

พระบิดา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้สวมยุทธิภัณ์ฑ์์ทั �งชุดขอัง
พระเจ้าในวันน่�เพื�อัจะได้ยืนหยัดต่อัต้านยุทธิอัุบายขอังมารได ้
(เอัเฟซัื้ส 6:11)

ขา้พระอังคต์อ้ังการเข็มขัดแหง่ความจรงิเพื�อัคำ �าจนุ เกราะป้อังกนั
อักแหง่ความชอับธิรรมเพื�อัปกป้อัง และรอังเทา้ท่�เตรย่มพรอ้ัมท่�จะ
เชื�อัฟังและแบง่ปันพระกิตตคิณุ์แหง่สันตสุิข (เอัเฟซัื้ส 6:14, 15)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ�งใหญ่ ฤทธิานุภาพ สง่าราศ่ ชัยชนะ 
และความโอัอ่ัา่ตระการเป็นขอังพระอังค ์เพราะทกุสิ�งท่�มอ่ัยู่ ในฟ้า
สวรรค์ และในแผู้่นดินโลกเป็นขอังพระอังค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ 
ราชอัาณ์าจกัรเป็นขอังพระอังค ์และพระอังคท์รงเป็นท่�ยกยอ่ังเป็น
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จอัมขอังสิ�งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

พระอังคต์รสัวา่: “ท่านทั �งหลายผูู้้ชอับธิรรมจงรอ้ังเพลงดว้ยความ
ยินด่ ในพระยาห์เวห์ และเป็นการสมควรท่�คนเท่�ยงธิรรมจะ
สรรเสรญิพระอังค”์ (สดดุ ่33:1)

พระอังค์ตรสัวา่ “เพราะเราคือัยาห์เวห์ พระเจ้าขอังเจ้า เราฉวย
มอืัขวาขอังเจา้ไว ้คอืัเราท่�พดูกบัเจา้วา่ “อัยา่กลวัเลย เราเอังจะช่วย
เจ้า” (อัิสยาห์ 41:14)

พระอังค์ตรัสว่า “จงชื�นชมยินด่ ในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้าทุกเวลา” 
(ฟิลิปป่ 4:4)

พระอังคต์รสัวา่ “เมื�อัเจ้าลุยข้ามนำ �า เราจะอัยู่กับเจ้า และเมื�อัข้าม
แมน่ำ �า มนัจะไม่ทว่มเจา้ เมื�อัเจา้เดนิผู้า่นไฟ เจา้จะไมถ่่กูไหม ้และ
เปลวเพลิงจะไม่เผู้าเจ้า เพราะเราคอืัยาห์เวห์เป็นพระเจ้าขอังเจ้า 
อังคบ์รสุิทธิิ�ขอังอัิสราเอัลผูู้้ช่วยให้รอัดขอังเจ้า” (อัิสยาห์ 43:2-3)

ขอัสรรเสรญิพระอังค ์“เพราะวา่ไมม่่สิ�งหน่�งสิ�งใดท่�พระเจา้ทรงทำา
ไม่ได”้ (ลูกา 1:37)

 “‘ข้าแต่พระยาห์เวห์อังค์เจ้านาย! น่�แน่ะ พระอังค์ทรงสรา้งฟ้า
สวรรคแ์ละแผู่้นดนิโลกดว้ยฤทธิานุภาพยิ�งใหญข่อังพระอังค ์และ
ดว้ยพระหัตถ่ซ่์ื้�งเหยย่ดอัอักขอังพระอังค ์สำาหรบัพระอังค์ ไม่มสิ่�ง
ใดท่�ยากเกิน” (เยเรม่ย์ 32:17)

 “และน่� เป็นความมั�นใจท่�เราม่ตอ่ัพระอังค ์คอืัถ่้าเราทูลขอัสิ�งใดท่�
เป็นพระประสงค์ขอังพระอังค์ พระอังคก็์ทรงฟัง: และถ้่าเรารูว้า่
พระอังค์ทรงฟังเมื�อัเราทูลขอัสิ�งใด เราก็รูว้า่เราได้รบัสิ�งท่�ทูลขอั
นั�นจากพระอังค”์ (1 ยอัห์น 5:13,14)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์” - ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ขอัสรรเสรญิพระอังค ์ข้าแตพ่ระยาหเ์วห ์พระอังคท์รงเป็นโลล่อ้ัม
รอับตวัขา้พระอังค ์ทรงเป็นศักดิ�ศรข่อังขา้พระอังคแ์ละทรงเป็นผูู้้
ชูศ่รษะข้าพระอังค ์(สดดุ ่3:3)

พระอังคท์รงรกัและดแูลขา้พระอังคม์ากกวา่ท่�ขา้พระอังคเ์คยทราบ 
ขา้แตพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ขอังขา้พระอังค ์พระอังค์ ไดท้รงทว ่การ 
อััศจรรย์และพระดำารขิอังพระอังค์แก่พวกข้าพระอังค์ ไม่ม่ผูู้้ ใด 
เท่ยบเท่ยมพระอังค์ ได้ ถ่้าข้าพระอังค์จะประกาศและบอักกล่าว
แล้ว ก็ม่มากมายเหลือัท่�จะนับ (สดดุ ่40:5)

พระบิดา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหร้กัพระอังคด์ว้ยสุดใจ สุดความ
คดิ สุดจิต และสุดกำาลัง เพราะพระอังคท์รงสมควรไดร้บัความรกั 
(มัทธิิว 22:37)

ขา้พระอังคปิ์ตยินิด่ ในพระอังค ์(สดดุ ่37:4), ชื�นชมยนิด่ ในการรบั
ใช้พระอังค ์(สดดุ ่100:2), ตอ้ังการท่�จะทำาใหพ้ระอังคพ์อัพระทยัใน
ทุกสิ�ง (2 โครนิธิ์ 5:9), แสวงหาความสุขในพระอังค ์(มัทธิิว 6:33), 
และกระหายหาความยินดเ่ต็มเป่� ยมขอังพระอังค ์(สดดุ ่42:1-2)
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นอักจากการรกัพระอังคแ์ล้ว พระอังคท์รงบัญชาให้ “ยำาเกรงพระ
ยาห์เวห์พระเจ้าขอังท่าน” (เฉลยธิรรมบัญญัต ิ6:2, 13, 24)

ขอัทรงให้ข้าพระอังคม์่ความสามารถ่ท่�จะยำาเกรงพระอังค์ เดนิใน
ทางทั �งสิ �นขอังพระอังค์ และรบัใช้พระอังค์ด้วยสุดใจและสุดจิต 
(เฉลยธิรรมบัญญัต ิ10:12)

ขอับพระคุณ์สำาหรับพระสัญญาขอังพระอังค์ท่�จะอัวยพระพร
ถ่้าข้าพระอังค์เชื�อัฟังพระบัญชาทุกประการ (เฉลยธิรรมบัญญัต ิ
11:12-14)

ขอับพระคณุ์พระเยซื้เูจา้ ท่�ทรงสละพระอังคเ์อังเพื�อัความบาปขอัง
ข้าพระอังค ์(กาลาเท่ย 1:4a)

พระอังคท์รงรกัข้าพระอังคแ์ละทรงปลดปลอ่ัยขา้พระอังคจ์ากบาป
โดยพระโลหิตขอังพระอังค ์(ววิรณ์์ 1:5)

พระอังค์ทรงปลดปล่อัยข้าพระอังค์จากอัำานาจขอังความมืดและ
ทรงย้ายข้าพระอังคม์าสู่อัาณ์าจักรขอังพระอังค ์( โคโลส่ 1:13)

เป็นพระประสงค์ขอังพระอังค์ท่�ข้าพระอังค์จะได้รับอัิสระจาก
อัำานาจขอังความชั�วและธิรรมเน่ยมขอังบาปในยุคปัจจุบันอัันชั�ว
รา้ยน่� (กาลาเท่ย 1:4b)

ขอันมัสการพระอังค์ พระเยซืู้เจ้า เพราะพระอังค์ทรงเป็นทาง
นั�น ความจรงิ และช่วติ ไม่ม่ ใครมาถ่่งพระบิดาได้นอักจากโดย
ทางพระอังค ์(ยอัห์น 14:6)

พระอังค์ทรงเป็นอัาหารแห่งสวรรค์ (ยอัห์น 6:41) และอัาหาร
แห่งช่วติ ใครก็ตามท่�มาหาพระอังค์จะไม่หิวและกระหายอั่กเลย 
(ยอัห์น 6:35)
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พระอังค์เสด็จมาเพื�อัข้าพระอังค์จะได้ช่วติและเป็นช่วติท่�ครบ
บรบิูรณ์์ (ยอัห์น 10:10)

พระเยซูื้เจ้า ทางขอังพระอังค์นั�นถู่กต้อัง (สดุด่ 145:17), พระ
คำาขอังพระอังค์เป็นนิรนัดร ์(สดุด่ 119:99), พระประสงค์ขอัง
พระอังค์ ไม่เปล่�ยนแปลง,และพระดำารพิระอังค์อัยู่ท่�ข้าพระอังค ์
(สดดุ ่40:5)!

พันธิะขอังพระอังค์คอืัความรกั ( โคโลส่ 3:14), ภาระขอังพระอังค์
ก็เบา (มัทธิิว 11:30), และขอังประทานขอังพระอังค์สำาหรบัข้า
พระอังคค์อืัช่วติครบบรบิูรณ์์ (ยอัห์น 10:10)

พระอังคจ์ะไม่ทรงละทิ �งข้าพระอังค ์(ฮ่ิบร ู13:5), นำาทางผู้ิด มอัง
ข้าม หรอืัลืมข้าพระอังค์

เมื�อัข้าพระอังค์ล้มลง พระอังค์ทรงยกข้าพระอังค์ข่ �น เมื�อัข้า
พระอังคล์้มลง พระอังคท์รงให้อัภัยข้าพระอังค ์(1 ยอัห์น 1:9)

เมื�อัข้าพระอังค์อั่อันแอั พระอังค์ทรงเข้มแข็ง (2 โครนิธิ์ 12:10) 
เมื�อัข้าพระอังคสั์บสน พระอังคท์รงเป็นทางนั�น (ยอัห์น 14:6)

เมื�อัข้าพระอังคก์ลวั พระอังคท์รงเป็นความกล้าหาญขอังข้าพระอังค ์
(อัสิยาห ์41:10) เมื�อัขา้พระอังคเ์จ็บปวด พระอังคท์รงปลอับโยนขา้
พระอังค ์(2 โครนิธิ์ 1:3-4)

เมื�อัขา้พระอังคแ์ตกสลาย พระอังคท์รงรกัษาใหห้าย (สดดุ ่147:3) 
เมื�อัข้าพระอังคห์วิ พระอังคท์รงเล่ �ยงดขูา้พระอังค ์(สดดุ ่145:16)

เมื�อัข้าพระอังค์เผู้ชิญความทุกข์ยาก พระอังค์ทรงหนุนใจข้า
พระอังค์ เมื�อัข้าพระอังค์เผู้ชิญการข่มเหง พระอังค์ทรงปกป้อัง
ข้าพระอังค์
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เมื�อัข้าพระอังค์เผู้ชิญการสูญเส่ย พระอังค์ทรงจัดเตรย่มสำาหรบั
ข้าพระอังค ์และเมื�อัข้าพระอังคเ์ผู้ชิญความตาย พระอังคท์รงนำา
ข้าพระอังคก์ลับบ้าน

พระอังค์ทรงเป็นทุกสิ�งท่�ข้าพระอังค์ต้อังการหรือัปรารถ่นา ข้า
พระอังค์เป็นขอังพระอังค์และพระอังค์ทรงเป็นขอังข้าพระอังค ์
ฮิาเลลูยา พระผูู้้ช่วยให้รอัด!3

พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ผูู้้ ไดร้บัพร ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหด้ำาเนิน
ช่วติตามพระอังค์ ในวนัน่� (กาลาเท่ย 5:25)

ดงัเช่นพระเยซื้ทูรงเป่� ยมล้นดว้ยพระวญิญาณ์ (ลกูา 4:1) และทรง
ดำาเนินดว้ยฤทธิิ�เดชขอังพระวญิญาณ์ (ลกูา 4:14), ขอัทรงเตมิเต็ม
และช่วยเสรมิกำาลังข้าพระอังคด์ว้ยพระวญิญาณ์ในวนัน่�

โดยการเป่� ยมล้นด้วยพระวิญญาณ์ในช่วิต ข้าพระอังค์จ่งได้รับ
การเตร่ยมและเสริมกำาลังให้เป็นพยานตามท่�พระเยซูื้ม่พระ
ประสงค์ ให้ข้าพระอังคเ์ป็น (กิจการ 1:8)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ ไวต่อัการทรงนำาขอังพระอังค์ พระ
วญิญาณ์ผูู้้ศักดิ�สิทธิิ�

พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณ์บรสุิทธิิ� ขา้พระอังคส์รรเสรญิ
พระอังค ์พระอังคท์รงเป็นพระเจ้าหน่�งเดย่ว สำาแดงพระอังค์ ใน
สามพระภาค

พระอังคท์รงเป็นอังคต์รเ่อักานุภาพ สามพระภาคในหน่�งเดย่ว และ
พระอังคท์รงเป็นทุกสิ�งท่�ข้าพระอังคต์อ้ังการ!

3 ปรบัจากคำาอัธิิษฐานโดย เอัส เอ็ัม ล็อัครดิช์
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 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ ของพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรค ์ข้าพระอังคชื์�นชมยินด่ ในความจรงิท่� “บรวิาร
ทั �งหมดแห่งฟ้าสวรรคย์ืนข้าง ๆ พระอังค ์ทั �งทางข้างขวาและข้าง
ซ้ื้ายพระหัตถ่์” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 22:19)

พวกเขาพรอ้ัมท่�จะเชื�อัฟังพระบัญชาขอังพระอังค ์(2 พงศาวดาร 
18:18)

พระอังคท์รงปกครอังเหนือัอัาณ์าจกัรทั �งสิ �นขอังโลก ฤทธิิ�เดชและ
อัำานาจอัยู่ ในพระหัตถ่์ขอังพระอังค ์และไม่ม่ ใครสามารถ่ตอ่ัตา้น
พระอังค์ ได ้(2 พงศาวดาร 20:6)

ไมม่ป่ัญญา ความเขา้ใจ คำาแนะนำาใดสามารถ่ต้านทานพระอังค์ ได ้
(สุภาษิต 21:30)

พระอังคท์รงแตง่ตั �งผูู้้ปกครอังทั �งหลายและทรงถ่อัดถ่อันพวกเขา 
(ดาเน่ยล 2:21)

การเลื�อันขั �นมาจากพระยาห์เวห์ (สดดุ ่75:6)

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระบดิา พระอังคต์รสัวา่พระอังค ์“ทรงแยกผูู้้จงรกัภกัด่ไวส้ำาหรบั
พระอังค์ พระยาห์เวห์ทรงสดับฟังเมื�อัข้าพเจ้าทูลพระอังค์” 
(สดดุ ่4:3)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงฟังคำาอัธิิษฐานขอังข้าพระอังค์

ขอัให้ ในวนัน่� โดยพระคณุ์พระอังค ์ข้าพระอังคจ์ะดำาเนินช่วติอัยา่ง
ชอับธิรรมในสายพระเนตรพระอังค์
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พระอังคต์รสัวา่ “จงส่อังสวา่งแกค่นทั �งปวง เพื�อัวา่เมื�อัเขาทั �งหลาย
ไดเ้ห็นความดท่่�ทา่นทำา พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาขอังทา่น
ผูู้้สถ่ิตในสวรรค”์ (มัทธิิว 5:16)

พระอังค์ตรัสว่า “ ไม่ว่าพวกท่านจะทำาสิ�งใด ก็จงทำาด้วยความ
เต็มใจเหมือันทำาถ่วายอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า ไม่ ใช่เหมือันทำาต่อั
มนุษย์ ท่านทั �งหลายก็รูว้า่ ท่านจะไดร้บัมรดกจากอังคพ์ระผูู้้เป็น
เจา้เป็นบำาเหน็จ ทา่นกำาลงัรบัใช้พระครสิตอ์ังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้อัยู”่ 
( โคโลส่ 3:23, 24)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ทำาสิ�งน่� ในวนัน่�

การท่ลขอ
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

โดยพระคณุ์ขอังพระอังค์ขอัทรงให้ข้าพระอังคม่์ทัศนคตเิหมือัน
พระครสิต ์“ผูู้้ทรงสภาพเป็นพระเจา้ ไมท่รงถ่อืัวา่ความทดัเทย่มกบั
พระเจา้เป็นสิ�งท่�จะตอ้ังยด่ไว ้แตท่รงสละพระอังคเ์อัง—พระอังค์
ไมท่รงเรย่กรอ้ังสิทธิขิอังพระอังค์ หรอืัแสวงหาท่�จะทำาตามพระทัย
พระอังค—์แตท่รงถ่่อัมตวัลง ทรงยอัมเชื�อัฟังจนถ่่งความมรณ์า” 
(ฟิลิปป่ 2:5-8)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ในแต่ละวนัให้สละสิทธิิขอังข้าพระอังค์
แด่พระอังค์ และยังคงสัตย์ซืื้�อัท่�จะทำาตามความรบัผู้ิดชอับขอัง
ข้าพระอังคแ์ละทำาให้พระอังคพ์อัพระทัย

แผู้น่ดนิขอังพระอังคเ์ป็นแผู้น่ดนิฝ่่ายวญิญาณ์ในใจขอังชายและ
หญิงท่�บังเกิดใหม่ (ลูกา 17:21)
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ขอัใหแ้ผู่้นดนิขอังพระอังค์ขยายอัอักไปเมื�อัคนมากยิ�ง ๆ  ข่ �นมารูจั้ก 
พระอังค์ ในฐานะอังคพ์ระผูู้เ้ป็นเจา้และพระผูู้ช่้วยใหร้อัดขอังพวก
เขา

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลัง และหนุนใจ บรรดาครคูรสิเต่ยนใน
โรงเรย่นขอังรฐัและเอักชนท่�พวกเขาจะเป็นพยานถ่ง่พระคุณ์และ
ความรกัขอังพระเจ้า

พระอังคท์รงสัญญาวา่ “ จงทูลเรา และเราจะตอับเจ้า และจะบอัก
สิ�งยิ�งใหญ่ท่�ซ่ื้อันอัยู่ ซ่ื้�งเจ้าไม่รูนั้�นแก่เจ้า” (เยเรม่ย์ 33:3)

ขา้พระอังคอ์ัธิษิฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัคนท่�ยงัไม่ไดร้บัความรอัด)…ให้ ได้
รบัความรอัด

ขอัโปรดนำาคนท่�เหมาะสมเขา้มาในช่วติพวกเขาท่�จะช่วยพวกเขา
ให้รูว้ธิิ่ท่�จะไดร้บัความรอัด

ขอัผู้กูมดัอัำานาจขอังความมดืท่�ยด่จบัพวกเขาไวแ้ละขอัทรงเปิดตา
พวกเขาให้เห็นถ่่งความตอ้ังการพระอังค์

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

พระอังคต์รสักบัขา้พระอังคว์า่ “ดงัศิลาท่�มช่่วติ จงรบัการสรา้งข่ �น
เป็นพระนิเวศฝ่่ายวญิญาณ์ เพื�อัเป็นปุโรหติบรสุิทธิิ� เพื�อัถ่วายเครื�อัง
บูชาฝ่่ายวญิญาณ์ อัันเป็นท่�ชอับพระทัยขอังพระเจ้าโดยทางพระ
เยซืู้ครสิต”์ (1 เปโตร 2:5)

ข้าพระอังค์จะต้อังถ่วายเครื�อังบูชาฝ่่ายวิญญาณ์ดังต่อัไปน่�แด่
พระอังค:์ 
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1. เครื�อังบูชาขอับพระคณุ์ (สดดุ ่116:17)

2. รา่งกายขอังขา้พระอังคเ์ป็นเครื�อังบชูาท่�มช่่วติ ( โรม 12:1)

3. เครื�อังบูชาขอังการกระทำาด ่(ฮ่ิบร ู13:16)

4. เครื�อังบูชาขอังการแบ่งปันสิ�งท่�ม่กับผูู้้อัื�น (ฮ่ิบร ู13:16)

5. เครื�อังบชูาขอังคำาสรรเสรญิแดพ่ระเจา้ตลอัดไป นั�นคอืัผู้ล
จากปากท่�ถ่วายการขอับพระคณุ์แดพ่ระนามขอังพระอังค ์
(ฮ่ิบร ู13:15)

ข้าพระอังค์เป็นสมาชิกขอังพงศ์พันธิุ์ท่�ทรงเลือักสรร เป็นพวก
ปุโรหิตหลวง เป็นชนชาตบิรสุิทธิิ� เป็นประชากรขอังพระเจ้า เพื�อั
ใหข้า้พระอังคป์ระกาศพระเกย่รตคิณุ์ขอังพระอังค ์ผูู้้ ไดท้รงเรย่ก
ขา้พระอังค์ ใหอ้ัอักมาจากความมืด เขา้ไปสู่ความสวา่งอันัมหัศจรรย์
ขอังพระอังค ์(1 เปโตร 2:9)

พระอังค์ทรงบอักให้ข้าพระอังค์ชื�นบานอัยู่เสมอั อัธิิษฐานอัย่าง
สมำ�าเสมอั ขอับพระคณุ์ในทกุกรณ่์ เพราะน่�แหละเป็นพระประสงค์
ขอังพระเจ้า สำาหรบัข้าพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต ์(1 เธิสะโลนิกา 
5:16-18)

พระอังคต์รสัดว้ยวา่ ขา้พระอังคต์อ้ัง “ขอับพระคณุ์พระเจา้คอืัพระ
บดิาอัยูเ่สมอัสำาหรบัทุกสิ�งทกุอัย่าง ในพระนามขอังพระเยซูื้ครสิต์
อังคพ์ระผูู้้เป็นเจ้าขอังเรา” (เอัเฟซัื้ส 5:20)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ทำาสิ�งน่� ในวนัน่�
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การท่ลขอ
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบดิาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่า้ขา้พระอังคแ์สวงหาพระอังคแ์ละ
ความชอับธิรรมขอังพระอังคก์อ่ัน—ถ้่าขา้พระอังค์ ใหพ้ระอังคเ์ป็น
ท่�หน่�งในช่วติ—พระอังคจ์ะทรงสนอังความตอ้ังการฝ่่ายวตัถ่ทุั �งสิ �น
ขอังข้าพระอังค ์(มัทธิิว 6:33)

พระบิดา ขอัโปรดยกโทษข้าพระอังคท์่�บ่นวา่เก่�ยวกับสถ่านการณ์์
ขอังข้าพระอังค์

ถ่า้ใครไมเ่ขา้ใจหรอืัใจรา้ยตอ่ัขา้พระอังค ์ขอัทรงช่วยใหข้้าพระอังค์
ระลก่วา่ “บ่าวไม่ไดเ้ป็นใหญ่กวา่นาย” (ยอัห์น 15:20) พระเยซูื้ทรง
ถู่กเข้าใจผู้ิดและถู่กกล่าวรา้ยดว้ย

ขอัทรงยกโทษขา้พระอังคเ์ช่นกันท่�กงัวลเก่�ยวกบัอันาคตท่� ไม่รูจั้ก

พระอังคต์รสัวา่ ขา้พระอังคต์อ้ังไม่กงัวลถ่ง่สิ�งใด แตท่ลูพระเจา้ให้
ทรงทราบทุกสิ�งท่�ขอั โดยการอัธิิษฐานและการวงิวอัน พรอ้ัมกับ
การขอับพระคณุ์ (ฟิลิปป่ 4:6)

พระอังคท์รงสัญญาวา่ ถ่า้ขา้พระอังคท์ำาอัยา่งน่� สันตสุิขขอังพระเจา้
ท่�เกนิความเขา้ใจ จะคุม้ครอัง (ห้อัมล้อัม) จิตใจและความคดิขอัง
ข้าพระอังค์ ไว้ ในพระเยซืู้ครสิต ์(ฟิลิปป่ 4:7)

ขอับพระคุณ์สำาหรบัพระสัญญาขอังพระอังค์: “และพระเจ้าขอัง
ขา้พเจา้จะประทานทกุสิ�งท่�จำาเป็นแก่พวกท่านจากทรพัย์อันัรุง่โรจน์
ขอังพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:19)
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ขอับพระคุณ์พระอังค์สำาหรบัพระพรด้านการเงินท่�ประทานแก่
ข้าพระอังค์

ขอัทรงช่วยข้าพระอังคท์่�จะให้พระอังคเ์ป็นท่�หน่�งในเรื�อังการเงิน
และถ่วายเก่ยรติแด่พระอังค์เสมอัด้วยผู้ลแรกขอังรายได้ขอังข้า
พระอังค์ โดยการถ่วายสิบลดอัย่างสัตย์ซืื้�อั (สุภาษิต 3:9, 10)

ขา้พระอังค์อัธิษิฐานเผู้ื�อั…(สิ�งท่�คณุ์รูส่้กวา่คณุ์ตอ้ังการท่�อัยู่ ในนำ �า
พระทัยพระเจ้าสำาหรบัคณุ์)

ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหร้ะลก่ถ่ง่และขอับพระคณุ์สำาหรบัทุกสิ�ง
ท่�ทรงกระทำา!

ข้าพระอังคอ์ัธิิษฐานเผู้ื�อั…(คนอัื�นๆ ท่�ม่ความตอ้ังการทั�วโลก)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

ก�รัสำ�รัภ�พัเป็็นก�รักรัะทำ�ของก�รัถ�อมิตวัลง เป็็นก�รั
ย์อมิรับัถึงคว�มิจำำ�เป็็นของพัรัะคุณ์และก�รัชื่�วย์เหล่อ
ของพัรัะเจำ้� เมิ่�อนำ�เสำนออย์��งเหมิ�ะสำมิ มิันแสำดีงถึง
คว�มิป็รั�รัถน�สำำ�หรัับพััฒน�ก�รัฝ่� �ย์วิญญ�ณ์ ก�รั
สำ�รัภ�พัเป็็นก�รัรับัเอ�มิมุิมิองและทศันคตขิองพัรัะเจำ�้
ต�อสิำ�งผดิีหรัอ่สิำ�งที�ตอ้งเป็ลี�ย์นแป็ลงในชีื่วติของคณุ์ ก�รั
สำ�รัภ�พัย์อมิรับัคว�มิรับัผดิีชื่อบสำ�วนตวัสำำ�หรับัท�งเลอ่ก
และทศันคตขิองคณุ์ไมิ�ว��คนอ่�นจำะป็ฏบิตัติ�อคณุ์อย์��งไรั
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 “ขา้แตพ่ระเจา้ ขอัทรงตรวจคน้ขา้พระอังคแ์ละทรงรูจั้กจิตใจขอัง
ขา้พระอังค ์ขอัทรงทดสอับข้าพระอังคแ์ละทรงรูจั้กความคดิขอังข้า
พระอังค ์และขอัทอัดพระเนตรวา่มท่างชั�วใดๆ ในขา้พระอังคห์รอืั
ไม ่และขอัทรงนำาขา้พระอังค์ ไปในทางนิรนัดร”์ (สดดุ ่139:23, 24)

พระอังค์ตรสัวา่ “และเมื�อัพวกท่านยืนอัธิิษฐานอัยู่ ถ่้าพวกท่าน
ม่เรื�อังกับใคร จงยกโทษให้คนนั�น เพื�อัว่าพระบิดาขอังพวก
ท่านผูู้้สถ่ิตในสวรรค์ จะทรงยกโทษความผู้ิดขอังพวกท่านด้วย” 
(มาระโก 11:25)

พระบิดา ขอัทรงนำาให้ข้าพระอังคค์ดิถ่่งคนท่�ข้าพระอังคย์ังไม่ยก
โทษให้

ขอัประทานพระคณุ์ท่�จะยกโทษแตล่ะคนท่�ทำาผิู้ดตอ่ัข้าพระอังค ์
หรอืัทำารา้ยข้าพระอังคห์รอืัคนเหล่านั�นท่�ข้าพระอังคห์่วงใย

ขอัทรงชำาระข้าพระอังคจ์ากความขมขื�น ความประสงคร์า้ย หรอืั
ความขุ่นเคอืังใจทั �งสิ �นตอ่ัพวกเขา

พระบิดา ข้าพระอังค์ต้อังการดำาเนินใกล้ชิดกับพระอังค์มากข่ �น
และพัฒนาการเชื�อัฟังต่อัการเร้าใจและการตรวจสอับขอังพระ
วญิญาณ์

พระบิดา ขอับพระคุณ์พระอังค์ “เพราะพระอังค์ประเสรฐิและ
ทรงให้อัภัย อัุดมดว้ยความรกัมั�นคงตอ่ัทุกคนท่�รอ้ังทูลพระอังค”์ 
(สดดุ ่86:5)

 “ข้าแตพ่ระยาห์เวห์ ถ้่าพระอังคจ์ะทรงบันท่กความชั�วไว ้ผูู้้ ใดจะ
ยืนอัยู่ ได?้” (สดดุ ่130:3)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงยกโทษความผู้ิดบาปขอังข้าพระอังค์
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พระอังค์ทรงปลดมันไป ไกลจากเราเหมือันตะวันอัอักไกลจาก
ตะวนัตก (สดดุ ่103:12) พระอังค์ทรงเหว่�ยงมนัไวข้า้งหลังพระอังค ์
(อัิสยาห์ 38:17), ไม่ทรงจดจำามันอั่กตอ่ัไป (เยเรม่ย์ 31:34)

ขอับพระคุณ์พระอังค์สำาหรบัพระเมตตาและการอัภัยโทษขอัง
พระอังค์

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

พระบดิา พระอังคต์รสัวา่บรรดาผูู้ท้่�ดพ่รอ้ัมในทางขอังตนก็เป็นสุข 
คอืัผูู้้ท่�ดำาเนินตามธิรรมบัญญัตขิอังพระยาห์เวห์ บรรดาผูู้้ท่�รกัษา
พระโอัวาทขอังพระอังค์ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระอังค์ด้วย
สุดใจ (สดดุ ่119:1, 2)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้แสวงหาพระอังคด์ว้ยสุดใจในวนัน่� 

พระอังคต์รสัวา่คนท่�แสวงหาพระอังค์ดว้ยสุดใจไม่ทำาผู้ิด แตเ่ดนิ
ตามพระมรรคาขอังพระอังค ์(สดดุ ่119:3)

พระบดิา ขอัทรงให้ ในวนัน่�ท่�ขา้พระอังคจ์ะเขม้แข็งฝ่่ายวญิญาณ์ใน
พระอังค ์น่�คอืัพระประสงค์ขอังพระอังค์สำาหรบัช่วติขอังข้าพระอังค์

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้อัยู่ห่างจากสิ�งท่�รูว้า่จะทำารา้ยช่วติฝ่่าย
วญิญาณ์ (2 ทิโมธิ่ 2:22)

ในดา้นความอั่อันแอัขอังข้าพระอังค ์ขอัทรงระวงัข้าพระอังคจ์าก
การทดลอังท่�ซื้าตานอัอักแบบมาเพื�อัเอัาชนะข้าพระอังค์
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พระอังค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งข่ �นในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และใน
อัานุภาพอัันทรงพลังขอังพระอังค”์ (เอัเฟซัื้ส 6:10)

พระอังค์ตรสัวา่ข้าพระอังค์ต้อังเอัาข่าวประเสรฐิแห่งสันติสุขมา
สวมเป็นรอังเทา้ (เอัเฟซัื้ส 6:15) ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหย้นืหยดั
ในความจรงิขอังพระอังคแ์ละรูว้า่เมื�อัไรท่�พระอังคม่์พระประสงค์ ให้
แบ่งปันพระกิตตคิณุ์ขอังพระเยซืู้กับผูู้้อัื�น

พระอังค์ตรัสว่า “จงเอัาความเชื�อัเป็นโล่ ด้วยโล่น่�พวกท่านจะ
สามารถ่ดบัลูกศรเพลิงทั �งหมดขอังมารรา้ย” (เอัเฟซัื้ส 6:16) เมื�อั
ขา้พระอังคถ์่กูทดลอังในวนัน่� ขอัใหค้วามเชื�อัขอังขา้พระอังคจ์ะไม่
ขาดไป (ลูกา 22:32)

ขา้พระอังคต์อ้ังเรย่นรูว้ธิิ่ ใช้พระแสงขอังพระวญิญาณ์ ซ่ื้�งคอืัพระ
วจนะขอังพระเจ้า (เอัเฟซัื้ส 6:17) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้เก็บ
รกัษาพระดำารสัขอังพระอังค์ ไว้ ในใจ เพื�อัขา้พระอังคจ์ะไมท่ำาบาป
ตอ่ัพระอังค ์(สดดุ ่119:11)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

ขอัสรรเสรญิพระอังค์ พระยาห์เวห์ ผูู้้ทรงเป็นพระเจ้าเนือังนิตย์ 
เป็นผูู้้สร้างท่�สุดปลายแผู่้นดินโลก พระอังค์ ไม่ทรงอ่ัอันเปล่ �ย
หรือัเหน็ดเหนื�อัย ความเข้าใจขอังพระอังค์ก็เหลือัจะหยั�งรู้ ได ้
(อัิสยาห์ 40:28)

 “พระอังค์ประทานกำาลังแก่คนอ่ัอันเปล่ �ย และผูู้้ ไม่ม่พลังนั�น
พระอังคท์รงให้ม่เร่�ยวแรงมาก” (อัิสยาห์ 40:29)
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 “แม้คนหนุ่มๆ จะอั่อันเปล่ �ยและเหน็ดเหนื�อัย และชายฉกรรจ์จะ
ล้มลงท่เด่ยว แต่เขาทั �งหลายผูู้้รอัคอัยพระยาห์เวห์จะได้รบักำาลัง
ใหม่ เขาจะบินข่�นด้วยป่กเหมือันนกอิันทร ่เขาจะวิ�งและไม่อั่อัน
เปล่ �ย เขาจะเดนิและไม่เหน็ดเหนื�อัย” (อัิสยาห์ 40:30, 31)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์” - ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงสัญญาท่�จะทรงเป็นทกุสิ�งท่�ขา้พระอังคต์อ้ังการ 
( โคโลส่ 2:10)

พระอังค์ตรสัวา่ “แม้บิดาและมารดาขอังข้าพระอังค์ทอัดทิ �งข้า
พระอังค ์แตพ่ระยาห์เวห์จะทรงยกข้าพระอังคข์่ �น” (สดดุ ่27:10)

ในฐานะพระบิดาขอังข้าพระอังค์ พระอังค์ทรงเป็นพระผูู้้ทรง
จัดเตร่ยม ผูู้้ทรงปกป้อัง ผูู้้ทรงคำ �าชู ผูู้้ทรงปลอับโยน พระผูู้้ ไถ่่ 
ผูู้้ทรงนำาทาง พระเจ้า และศิลาแห่งความรอัดขอังข้าพระอังค ์
(สดดุ ่89:26)

พระอังคท์รงเป็นอััลฟาและโอัเมกา เป็นเบื �อังตน้และเบื �อังปลาย 
(ววิรณ์์ 1:8)

พระนามขอังพระอังคด์ำารงนิรนัดร ์(อัิสยาห์ 63:16)

 “ขอังประทานท่�ด่และเลิศทุกอัย่างนั�นมาจากเบื �อังบน คอืัมาจาก
พระผูู้้สรา้งแหง่บรรดาดวงสวา่ง ในพระอังค์ ไมม่ก่ารแปรปรวนหรอืั
เงาขอังการเปล่�ยนแปลง” (ยากอับ 1:17)



76 ค่�มิ่ออธ์ิษัฐ�นป็รัะจำำ�วนั

ขอัใหข้า้พระอังคเ์ขา้ใจ รูค้ณุ์คา่ ชื�นชม และยนิดม่ากข่ �นในแตล่ะ
วนัท่�พระอังคท์รงเป็นทุกสิ�งท่�ข้าพระอังคต์อ้ังการ!

ขอันมสัการพระอังค ์พระเยซูื้เจา้ เพราะทรงเป็นดงัท่�อัสิยาห์กลา่ว
ถ่่งวา่ “ดว้ยมเ่ด็กคนหน่�งเกิดมาเพื�อัเรา มบ่ตุรชายคนหน่�งประทาน
มาให้เรา และการปกครอังจะอัยู่บนบ่าขอังท่าน และเขาจะขนาน
นามขอังทา่นวา่ ท่�ปรก่ษามหศัจรรย์ พระเจา้ผูู้ท้รงมหทิธิฤิทธิิ� พระ
บิดานิรนัดร ์และอังคสั์นตริาช” (อัิสยาห์ 9:6)

พระอังคท์รงเป็นอังคบ์รสุิทธิิ� (มาระโก 1:24),พระบุตรขอังพระเจา้ 
(ลูกา 1:32)

พระอังค์ทรงเป็นพระเมษโปดกขอังพระเจ้า (ยอัห์น 1:29) และ
พระผูู้้เล่ �ยงใหญ่ขอังลูกแกะขอังพระอังค ์(1 เปโตร 5:4)

พระอังคท์รงเป็นแหล่งกำาเนิดขอังช่วติ (กิจการ 3:15), และผูู้้เบิก
ทางความเชื�อัและผูู้้ทำาให้ความเชื�อัขอังเราสมบูรณ์์ (ฮ่ิบร ู12:2)

พระอังค์ทรงเป็นพระเจ้าผูู้้ทรงฤทธิานุภาพ (วิวรณ์์ 15:3), 
กษัตรยิ์เหนือักษัตรยิ์ทั �งหลาย และเจ้านายเหนือัเจ้านายทั �งหลาย 
(ววิรณ์์ 19:16)

พระอังคท์รงเป็นแสงสวา่งขอังโลก (ยอัหน์ 8:12), และดาวประจำารุง่ 
(ววิรณ์์ 22:16)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงเป็นเหมือันเดมิ วานน่� วนัน่� และสืบไปเป็นนิตย์ 
(ฮ่ิบร ู13:8)

พระอังคท์รงเป็นทุกสิ�งท่�ข้าพระอังคต์อ้ังการ

พระเยซืู้เจ้า พระอังค์ทรงสัญญาว่า ถ้่าข้าพระอังค์ติดสนิทกับ
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พระอังค ์และพระอังคก์ับข้าพระอังค ์ข้าพระอังคจ์ะเกิดผู้ลมาก 
เพราะถ่า้แยกจากพระอังคแ์ลว้ จะทำาอัะไรไม่ไดเ้ลย (ยอัหน์ 15:5)

ขอัพระอังคท์รงไดร้บัเก่ยรติ ในช่วติ ความคดิ ทัศนคต ิและการก
ระทำาขอังข้าพระอังค์ ในวนัน่�

พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ผูู้ท้รงคณุ์ ขอัอัยา่ใหข้า้พระอังคด์ื �อัดง่ตอ่ัการ
เป็นผูู้้นำาขอังพระอังค ์หรอืัทำาให้พระอังคเ์ส่ยพระทัยไม่วา่จะทาง
ใด ในวนัน่� (อัิสยาห์ 63:10)

พระอังค์ตรสัวา่ “อัย่าทำาให้พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ขอังพระเจ้าเส่ย
พระทัย ดว้ยพระวญิญาณ์นั�นท่านไดร้บัการประทับตราไวส้ำาหรบั
วนัท่�จะไดร้บัการไถ่่” (เอัเฟซัื้ส 4:30)

ขอับพระคณุ์พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ� ท่�ทรงเป็นครแูละผูู้้ปลอับโยน
ขอังข้าพระอังค ์(ยอัห์น 14:26)

พระอังคท์รงเป็นพระวญิญาณ์แห่งความจรงิ (ยอัห์น 14:17)

ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหร้กัความจรงิและพดูความจรงิดว้ยใจรกั
เสมอั (เอัเฟซัื้ส 4:15)

พระอังค์ทรงเป็นพระวญิญาณ์แห่งปัญญาและความเข้าใจ พระ
วญิญาณ์แหง่คำาปรก่ษาและอัานุภาพ พระวญิญาณ์แหง่ความรูแ้ละ
ความยำาเกรงพระเจ้า (อัิสยาห์ 11:2)

พระอังคถ์่วายเก่ยรตพิระเยซืู้โดยทรงเอัาสิ�งท่�เป็นขอังพระครสิต์
มาแจ้งแก่ข้าพระอังค ์(ยอัห์น 16:14)

 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ ของพระเจ้ำา

 “จิตใจขอังข้าเอ๋ัย จงถ่วายสาธุิการแด่พระยาห์เวห์ ข้าแต่พระ
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ยาหเ์วห์พระเจา้ขอังขา้พระอังค ์พระอังค์ ใหญ่ยิ�งนัก พระอังคท์รง
พระสิรแิละความสง่างามเป็นฉลอังพระอังค”์ (สดดุ ่104:1)

 “ผูู้้ทรงคลุมพระอังคด์ว้ยแสงสวา่งดจุอัาภรณ์์ ผูู้้ทรงข่งฟ้าสวรรค์
อัอักดงัข่งม่าน” (สดดุ ่104:2)

 “ผูู้ท้รงวางคานท่�ประทบัอันัสูงขอังพระอังค์ ไว้ ในนำ �า ผูู้ท้รงใช้เมฆ
เป็นราชรถ่ ผูู้้ประทับไปบนป่กขอังลม” (สดดุ ่104:3)

สรรเสรญิพระอังค ์พระบดิา ท่�แมพ้ระอังคท์รงสูงส่งและถ่กูเทดิทนู 
พระอังค์ทรงเลือักท่�จะม่ความสัมพันธิ์ส่วนตัวกับข้าพระอังค ์
พระอังค์ทรงอัยู่กับข้าพระอังคเ์สมอั พระอังคท์รงจับมือัขวาขอัง
ข้าพระอังค์ ไว ้(สดดุ ่73:23)

พระอังคท์รงนำาขา้พระอังค์ ในแตล่ะวนัดว้ยคำาปรก่ษาขอังพระอังค ์
ภายหลัง พระอังค์จะทรงรบัข้าพระอังค์ ให้ ไดร้บัเก่ยรตยิศ นอักจาก
พระอังค ์ขา้พระอังคม์ผูู่้้ ใดในฟ้าสวรรค?์ นอักจากพระอังค์แล้ว ขา้
พระอังค์ ไม่ประสงคสิ์�งใดในโลก (สดดุ ่73:24, 25)

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระวจนะขอังพระอังค์กล่าวว่า “เหตุฉะนั�นเจ้าจงชำาระตัวให้
บรสุิทธิิ�เพราะเราคอืัยาห์เวห์พระเจ้าขอังเจ้า” (เลวนิ่ต ิ20:7)

ขอัใหค้นเห็นความบรสุิทธิิ�ขอังพระอังคฉ์ายอัอักมาจากช่วติขอังขา้
พระอังค ์เพราพพระอังคท์รงบญัชา “จงเป็นคนบรสุิทธิิ� ในการกระ
ทำาและพฤตกิรรมทุกดา้น” (1 เปโตร 1:15)
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การวังิวัอน
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

ข้าแต่อังค์พระผูู้้เป็นเจ้า พระอังค์ทรงสอันข้าพระอังค์ทั �งหลาย
ให้ “รอัคอัยความหวงัอัันน่ายินด่ และการมาปรากฏิขอังพระสิริ
ขอังพระเจ้ายิ�งใหญ่คือัพระเยซืู้ครสิต์พระผูู้้ช่วยให้รอัดขอังเรา” 
(ทิตสั 2:13)

พระอังค์ทรงสัญญาแก่ผูู้้ท่�รักพระอังค์และดำาเนินในความจริง
ขอังพระอังค ์เมื�อัพระเยซืู้จะทรงปรากฎ “เราจะเป็นเหมือันอัย่าง
พระอังค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระอังค์อัย่างท่�พระอังค์ทรงเป็น
อัยู่นั�น” แล้วพระอังค์ทรงหนุนใจวา่ “ทุกคนท่�ม่ความหวงัอัย่าง
น่� ในพระอังค ์ก็ชำาระตนให้บรสุิทธิิ�เหมือันท่�พระอังคท์รงบรสุิทธิิ�” 
(1 ยอัห์น 3:2, 3)

ขอัทรงชว่ยขา้พระอังค์ ใหบ้รสุิทธิิ� ในความคดิ คำาพดู และแรงจงูใจ
ในวนัน่�

แผู้่นดินขอังพระอังค์เป็นแผู้่นดินฝ่่ายวญิญาณ์ในหัวใจขอังชาย
และหญิงท่�บังเกิดใหม่

ขอัใหแ้ผู้น่ดนิขอังพระอังคข์ยายอัอักไปมากยิ�งข่ �นเมื�อัผูู้ค้นมารูจั้ก
พระอังค์ ในฐานะอังคเ์จ้านายและพระผูู้้ช่วยให้รอัด

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลัง และหนุนใจผูู้้ประกาศทั �งหลายท่�รบัใช้
พระอังคอ์ัยู่ทั�วโลก

อัธิษิฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัขอังคนท่� ไม่ไดร้บัความรอัด)…ให้ ไดร้บัความ
รอัด
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ข้าแต่พระเจ้า ตราบเท่าท่�พวกเขายังคงยินด่ ในบาป พวกเขา
ก็จะไม่รูส่้กถ่่งความต้อังการพระอังค์ ดังนั�น ขอัทรงทำาให้ความ
เพลิดเพลินขอังบาปกลายเป็นเถ้่าธิุล่ ในปากขอังพวกเขา ขอัทรง
กั �นพวกเขาให้อัยู่ ในพระประสงค์และทางขอังพระอังค์ ( โฮิเชยา 
2:8, 9)

ขอัให้วนัแห่งความรอัดขอังพวกเขามาถ่่งในเรว็วนัน่�

 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

พระอังคต์รสัวา่ข้าพระอังค์ตอ้ังตรวจสอับทุกสิ�งอัย่างรอับคอับและ
ย่ดมั�นแตสิ่�งท่�ด ่(1 เธิสะโลนิกา 5:21)

ขา้พระอังคต์อ้ังเวน้เส่ยจากสิ�งท่�ชั�วทุกรปูแบบ และแมแ้ตก่ารปราก
ฎขอังสิ�งชั�ว (1 เธิสะโลนิกา 5:22)

ข้าพระอังคต์อ้ังยอัมให้พระเจ้าแห่งสันตสุิขทรงชำาระข้าพระอังค์
ให้เป็นคนบรสุิทธิิ�หมดจด และทรงรกัษาทั �งวญิญาณ์ จิตใจ และ
รา่งกายขอังขา้พระอังค์ ไว้ ใหป้ราศจากการตเิตย่น จนถ่ง่วนัท่�พระ
เยซืู้ครสิต์อังค์พระผูู้้เป็นเจ้าขอังเราจะเสด็จมา (1 เธิสะโลนิกา 
5:23)

พระอังคท์รงสัญญาวา่ พระอังคผ์ูู้้ทรงเรย่กข้าพระอังค์ ให้เป็นคน
บรสุิทธิิ�หมดจดนั�น จะทรงทำาให้สำาเรจ็ถ้่าข้าพระอังค์รว่มมือักับ
พระอังค ์(1 เธิสะโลนิกา 5:24)

ขอัให้ช่วติท่� ไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิิ�หมดจดเป็นขอังข้าพระอังค์
ในแตล่ะวนั เมื�อัข้าพระอังคร์กัษาการยอัมจำานนตอ่ัพระประสงค์
ขอังพระอังค์
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การท่ลขอ
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบิดาท่�รกั พระอังค์ตรสัวา่ “เมื�อัพระเจ้าทรงทำาให้พวกท่าน
เป็นข่ �นมาด้วยกันกับพระครสิต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ�งท่�อัยู่เบื �อัง
บนในท่�ซ่ื้�งพระครสิตส์ถ่ติอัยู ่คอืัประทับอัยูเ่บื �อังขวาขอังพระเจา้” 
( โคโลส่ 3:1)

ขา้พระอังคต์อ้ังเอัาใจใส่สิ�งท่�อัยูเ่บื �อังบน ไม่ ใช่สิ�งท่�อัยูบ่นแผู้น่ดนิ
โลก ( โคโลส่ 3:2) ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ทำาสิ�งน่�

พระบิดา ขอัโปรดยกโทษข้าพระอังคท์่�บ่นวา่เก่�ยวกับสถ่านการณ์์
ขอังข้าพระอังค์ พระอังค์ทรงด่ต่อัข้าพระอังค์มากกวา่ท่�สมควร
ไดร้บั

ขอับพระคุณ์สำาหรบัพระสัญญาขอังพระอังค์: “และพระเจ้าขอัง
ขา้พเจา้จะประทานทกุสิ�งท่�จำาเป็นแก่พวกท่านจากทรพัย์อันัรุง่โรจน์
ขอังพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:19)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัสุขภาพฝ่่ายอัารมณ์์ สติปัญญา รา่งกาย และ
จิตวญิญาณ์ท่�พระอังคอ์ัวยพระพรข้าพระอังค์

ข้าพระอังค์อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(สิ�งท่�คุณ์รู้ส่กว่าต้อังการท่�อัยู่ ในนำ �า
พระทัยพระเจ้าสำาหรบัคณุ์)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี
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พระอังคท์รงบอักข้าพระอังคท์ั �งหลาย: “เพราะวา่เราทำาผู้ิดพลาด
มากมายกนัทกุคน ถ้่าใครไมเ่คยทำาผู้ดิทางคำาพดู คนนั�นก็เป็นคน
ดพ่รอ้ัมและสามารถ่บังคบัทั �งตวัไดด้ว้ย” (ยากอับ 3:2)

ลิ �นขอังขา้พระอังคเ์ป็นอัวยัวะเล็กๆ ขอังรา่งกาย แตส่ามารถ่ทำาให้
เกิดการทำาลายอัย่างใหญ่หลวงได้ พระอังค์ตรสัวา่ลิ �นนั�นเป็นไฟ 
(ยากอับ 3:5, 6)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังคท์่�จะไม่ ใช้ลิ �นในทางอัันตราย หรอืัในทางท่�
ทำาให้พระอังค์ ไม่พอัพระทัย

พระอังคท์รงบอักขา้พระอังคท์ั �งหลายให ้“สารภาพบาปตอ่ักนัและ
กัน และอัธิิษฐานเผืู้�อักันและกัน เพื�อัท่านทั �งหลายจะได้รบัการ
รกัษาโรค คำาวงิวอันขอังผูู้้ชอับธิรรมนั�นม่พลังมากและเกิดผู้ล” 
(ยากอับ 5:16)

พระบิดา ข้าพระอังคส์ารภาพถ่่งความตอ้ังการท่�จะม่ความไวมาก
ข่ �นต่อัผูู้้อัื�นและม่ความสามารถ่มากข่ �นท่�จะสำาแดงความรกัขอัง
พระครสิตต์อ่ัพวกเขา

พระบิดา ขอับพระคุณ์พระอังค์ “เพราะพระอังค์ประเสรฐิและ
ทรงให้อัภัย อัุดมดว้ยความรกัมั�นคงตอ่ัทุกคนท่�รอ้ังทูลพระอังค”์ 
(สดดุ ่86:5)

ขอับพระคณุ์ท่�ทรงอัภัยโทษความบาปขอังข้าพระอังค์

ขอัรว่มกับผูู้้เข่ยนสดดุแ่ละประกาศวา่ “จิตใจขอังข้าเอ๋ัย จงถ่วาย
สาธิุการแดพ่ระยาห์เวห์ และทั �งสิ �นท่�อัยู่ภายในข้า จงถ่วายสาธิุการ
แดพ่ระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค ์จติใจขอังข้าเอัย๋ จงถ่วายสาธุิการ
แด่พระยาห์เวห์ และอัย่าลืมพระราชกิจอัันม่พระคุณ์ทั �งสิ �นขอัง
พระอังค ์ผูู้้ทรงอัภัยความชั�วทั �งสิ �นขอังเจ้า ผูู้้ทรงรกัษาโรคทั �งสิ �น
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ขอังเจ้า ผูู้้ทรงไถ่่ช่วติขอังเจ้ามาจากหลุมมรณ์ะ ผูู้้ทรงสวมความ
รกัมั�นคงและพระกรณุ์าให้เจ้า ผูู้้ทรงให้เจ้าอัิ�มด้วยขอังด่ ตลอัด
ช่วติขอังเจ้า วยัหนุ่มขอังเจ้าจ่งกลับคนืมาใหม่อัย่างวยันกอิันทร”่ 
(สดดุ ่103:1-5)

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

ขอัทรงชว่ยขา้พระอังค์ ใหว้างใจในพระอังคด์ว้ยสุดใจและไมพ่่�งพา
ความรอับรู้ขอังตนเอัง ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ท่� ในทุกทางจะ
รูจั้กพระอังค์ (พระทัยพระอังค์—การท่�พระอังค์ทรงคิดเก่�ยวกับ
สถ่านการณ์์แต่ละอัย่างท่�ข้าพระอังค์เผู้ชิญ) และท่�จะดำาเนินใน
ทางขอังพระอังค์ ในวนัน่� พระอังคท์รงสัญญาวา่ถ่้าข้าพระอังคท์ำา
อัย่างน่� พระอังคจ์ะทรงนำาทางขอังข้าพระอังค ์(สุภาษิต 3:5-6)

ขอัใหข้า้พระอังคม์ป่ัญญาจากเบื �อังบนท่� “บรสุิทธิิ�เป็นประการแรก 
แล้วจ่งเป็นความสงบสุข การผู่้อันหนักผู้่อันเบา(เห็นอักเห็นใจ) 
การยอัมรบัฟัง(ม่เหตผุู้ล) การเต็มเป่� ยมดว้ยความเมตตาและผู้ล
ด่ต่างๆ ไม่ม่การลำาเอั่ยง ไม่ม่การหน้าซืื้�อัใจคด(จรงิใจ)” (ยากอับ 
3:17)

พระอังคต์รสัวา่ “ คนท่�ม่ ใจบรสุิทธิิ� ก็เป็นสุข เพราะวา่เขาทั �งหลาย
จะไดเ้ห็นพระเจา้” (มทัธิวิ 5:8) ขอัใหค้วามคดิและแรงจงูใจขอังขา้
พระอังคบ์รสุิทธิิ� ในวนัน่� ในสายพระเนตรพระอังค์

ขา้พระอังคต์อ้ังสวมหมวกเหล็กแหง่ความรอัด (เอัเฟซัื้ส 6:17a) ขอั
ให้ความคดิทุกประการขอังข้าพระอังคถ์ู่กย่ดกุมให้มาเชื�อัฟังพระ
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เยซื้คูรสิต ์(2 โครนิธิ ์10:5) ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหค้น้พบความ
คดิขอังศัตรทู่�อัยู่ ในความคดิขอังข้าพระอังค์ ไดอ้ัย่างรวดเรว็และ
หนัไปพ่�งพระโลหิตขอังพระเยซูื้สำาหรบัการปกป้อัง (ววิรณ์์ 12:11)

ขอัให้ข้าพระอังค์เรย่นรูท้่�จะใช้พระแสงขอังพระวญิญาณ์ ซ่ื้�งก็คอืั
พระวจนะขอังพระเจา้ (เอัเฟซัื้ส 6:17b) ขอัใหข้า้พระอังคเ์ก็บรกัษา
พระดำารสัขอังพระอังค์ ไว้ ในใจ เพื�อัข้าพระอังค์จะไม่ทำาบาปต่อั
พระอังค ์(สดดุ ่119:11)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

มิุ�งเน้นที�ตำ�แหน�งของพัรัะเจำ้� ฤทธ์�นุภ�พั คว�มิส่ำงสำ�ง 
และพัรัะสิำรัขิองพัรัะองค์ หนุนใจำคณุ์ดีว้ย์ก�รัสำรัรัเสำรัญิ

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ�งใหญ่ ฤทธิานุภาพ สง่าราศ่ ชัยชนะ 
และความโอัอ่ัา่ตระการเป็นขอังพระอังค ์เพราะทกุสิ�งท่�มอ่ัยู่ ในฟ้า
สวรรค์ และในแผู้่นดินโลกเป็นขอังพระอังค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ 
ราชอัาณ์าจกัรเป็นขอังพระอังค ์และพระอังคท์รงเป็นท่�ยกยอ่ังเป็น
จอัมขอังสิ�งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

 “พระอังคท์รงอัวยพรคนชอับธิรรม พระอังคท์รงคุม้ครอังพวกเขา
ไวด้ว้ยความโปรดปรานประดจุโล่” (สดดุ ่5:12)

 “ข้าพเจ้าตั �งพระยาห์เวห์ ไวต้รงหน้าเสมอั เพราะพระอังค์ประทับ
ท่�ขวามือั ข้าพเจ้าจ่งไม่หวั�นไหว” (สดดุ ่16:8)
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 “พระยาห์เวห์ ไดท้รงสดบัคำาวงิวอันขอังขา้ พระยาหเ์วห์ทรงรบัคำา
อัธิิษฐานขอังข้า” (สดดุ ่6:9)

 “ขอัให้พระเก่ยรติม่แด่พระอังค์ผูู้้ทรงสามารถ่ทำาทุกสิ�งได้มากยิ�ง
กวา่ท่�เราทูลขอัหรอืัคิด โดยฤทธิานุภาพท่�ทำากิจอัยู่ภายในเรา ขอั
ใหพ้ระเกย่รตจิงมแ่ดพ่ระอังค์ ในครสิตจกัรและในพระเยซื้คูรสิต์
ตลอัดทุกชั�วอัายุคนเป็นนิตย์ อัาเมน” (เอัเฟซัื้ส 3:20, 21)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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การนมัืสการ/การย์กย์�อง
 “พระบิัดีาของข้าพระองค์ู่ทั�งหัลาย์” - ความสัมัพัันธ์์ ของเรา
กับัพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรคท์่�รกั

ผูู้เ้ขย่นสดดุถ่่าม: “ผูู้้ ใดจะข่ �นไปบนภูเขาขอังพระยาห์เวห์? และผูู้้
ใดจะยืนอัยู่ ในสถ่านนมัสการขอังพระอังค?์” (สดดุ ่24:3)

คำาตอับกลบัมาวา่ “คอืัผูู้ท้่�มม่อืัสะอัาดและใจบรสุิทธิิ� ผูู้ท้่�มิไดม้จ่ติใจ
ยกย่อังสิ�งเท็จ และมิไดส้าบานอัย่างหลอักลวง” (สดดุ ่24:4)

ขอัให้วนัน่�มือัขอังข้าพระอังคจ์ะสะอัาดและใจขอังข้าพระอังคจ์ะ
บรสุิทธิิ� ขอัอัย่าให้การหลอักลวงหรอืัสิ�งเท็จอัอักมาจากปากขอังข้า
พระอังค์

พระอังคท์รงเป็นพระเจา้แหง่ความจรงิ (เฉลยธิรรมบญัญตั ิ32:4) 
 “ขอัทรงนำาข้าพระอังค์ ไปในความจรงิขอังพระอังค์ และขอัทรง
สอันข้าพระอังค์ เพราะพระอังค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอัด
ขอังข้าพระอังค”์ (สดดุ ่25:5)

 “ขอัทรงส่งความสว่างและความจริงขอังพระอังค์อัอักไป ให้ทั �ง
สอังนำาขา้พระอังค ์ใหท้ั �งสอังพาข้าพระอังคม์ายงัภเูขาบรสุิทธิิ�ขอัง
พระอังค ์และมายังท่�ประทับขอังพระอังค”์ (สดดุ ่43:3)

เป็นพระประสงคข์อังพระอังคท์่�ข้าพระอังค์ ไม่เพ่ยงแตพู่ดความ



88 ค่�มิ่ออธ์ิษัฐ�นป็รัะจำำ�วนั

จริง แต่จะม่ความจริงภายในด้วย (สดุด่ 51:6) ขอัทรงช่วยข้า
พระอังคท์่�จะจรงิใจอัย่างเต็มท่� ในวนัน่�ดว้ยใจเมตตา รกัใคร ่และ
เห็นอักเห็นใจ

 “ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์ผูู้ท้รงเป็นศิลาและผูู้้ ไถ่ข่อังขา้พระอังค ์ขอัให้
ถ่อ้ัยคำาจากปากขา้พระอังค ์และการภาวนาในใจ เป็นท่� โปรดปราน
เฉพาะพระพักตรพ์ระอังคเ์ถ่ิด” (สดดุ ่19:14)

ขอับพระคุณ์พระเยซูื้เจ้า ท่�พระอังค์ทรงมาจากเบื �อังบนและไม่
เป็นขอังโลกน่� (ยอัห์น 8:23)

พระอังค์ทรงเป็นผูู้้เล่ �ยงท่�ด่ผูู้้ยอัมสละช่วติเพื�อัฝู่งแกะ (ยอัห์น 
10:11) พระอังคท์รงรูจ้ักแกะขอังพระอังค ์และแกะขอังพระอังค์
รูจ้ักเส่ยงขอังพระอังคแ์ละตดิตามพระอังค ์(ยอัห์น 10:27)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ในฐานะแกะตวัหน่�งขอังพระอังคท์่�จะฟัง
พระอังคแ์ละเชื�อัฟังเส่ยงขอังพระอังค ์ข้าพระอังคป์รารถ่นาท่�จะ
ตดิตามการทรงนำาขอังพระอังค ์เพราะพระอังคท์รงนำาไปในทาง
แห่งความชอับธิรรมเสมอั (สดดุ ่23:3)

พระอังค์ประทานช่วตินิรนัดรแ์ก่แกะท่�ฟัง เชื�อัฟัง และติดตาม
พระอังค์อัย่างสัตย์ซืื้�อั แกะเหล่านั�นจะไม่ม่วนัพินาศและจะไม่ม่
ใครแย่งชิงแกะนั�นไปจากพระหัตถ่์พระอังค์ ได ้(ยอัห์น 10:28)

ขอับพระคณุ์สำาหรบัสวสัดภิาพฝ่่ายวญิญาณ์ท่�ประทานให้

ขอันมสัการพระอังค ์พระเยซูื้เจา้ เพราะพระอังคท์รงเป็นการเป็น
ข่ �นจากตายและเป็นช่วติ คนท่�วางใจในพระอังค์จะมช่่วติอัก่แม้วา่
เขาจะตายไป (ยอัห์น 11:25)

พระอังค์ทรงเป็นเถ่าอังุ่นแท้ และพระบิดาทรงเป็นผูู้้ดูแลรกัษา 
แขนงทุกแขนงในพระอังคท์่� ไม่อัอักผู้ล พระอังคก็์ทรงตดัทิ �งเส่ย 
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และแขนงทกุแขนงท่�อัอักผู้ล พระบดิาก็ทรงลิดเพื�อัใหอ้ัอักผู้ลมาก
ข่ �น (ยอัห์น 15:1-2)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังคท์่�จะเห็นสิ�งใดในช่วติข้าพระอังคท์่�จำาเป็น
ตอ้ังถ่กูลดิหรอืัเปล่�ยนแปลง และจะไมต่อ่ัตา้นหรอืัหน่จากพระหตัถ่์
ท่�เต็มดว้ยความรกัขอังพระอังค ์แม้เมื�อัเจ็บปวด

พระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ผูู้ท้รงคณุ์ ขอับพระคณุ์ท่�ทรงเทความรกัขอัง
พระเจ้าอัย่างมากมายเข้าสู่จิตใจขอังข้าพระอังค ์( โรม 5:5)

พระอังคท์รงเป็นผูู้้ดแูลสวนแหง่จิตใจจากสวรรค์ เพื�อัใหเ้กิดผู้ลใน
ช่วติขอังขา้พระอังคท์ั �งหลาย ขอัให้ผู้ลขอังพระวญิญาณ์คอืั ความ
รกั ความยินด่ สันติสุข ความอัดทน ความกรณุ์า ความด่ ความ
ซืื้�อัสัตย์ ความสุภาพอ่ัอันโยน การรูจ้กับังคบัตน เตบิโตและพัฒนา
ข่ �นในช่วติขอังข้าพระอังค ์(กาลาเท่ย 5:22, 23)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหร้ะลก่วา่รา่งกายขอังข้าพระอังค์คอืัวหิาร
ขอังพระวญิญาณ์บรสุิทธิิ�ผูู้ส้ถิ่ตในขา้พระอังค์ ผูู้ซ่้ื้�งมาจากพระเจา้ 
และข้าพระอังค์ ไม่ ใช่เจ้าขอังตัวเอัง ข้าพระอังค์ถู่กซื้ื �อัด้วยราคา
สูง ดังนั�นข้าพระอังค์ต้อังถ่วายเก่ยรติแด่พระเจ้าในรา่งกายและ
วญิญาณ์ขอังตน ซ่ื้�งเป็นขอังพระเจ้า (1 โครนิธิ์ 6:19, 20)

ขอัใหข้า้พระอังคถ์่วายเกย่รตแิดพ่ระอังค์ ในรา่งกายขอังตน ดว้ยวธิิ่
แตง่กายและการใช้รา่งกายนั�น และในจิตวญิญาณ์โดยวธิิ่คดิและ
แสดงตน

พระคมัภ่รก์ล่าววา่ “ถ่้าเราม่ช่วติอัยู่ โดยพระวญิญาณ์ ก็จงดำาเนิน
ช่วติตามพระวญิญาณ์ดว้ย” (กาลาเท่ย 5:25)

โปรดช่วยข้าพระอังค์ ให้ ไวและเชื�อัฟังการนำาขอังพระอังค์
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 “ผ้่่สถิิตในสวัรรค์ู่” - ความเป็็นกษััตริย์ิ์ ของพระเจ้ำา

ผูู้เ้ขย่นสดดุก่ลา่ววา่ “ผูู้ท่้�อัาศัยอัยู่ ในท่�กำาบงัขอังอังคผู้์ู้สูงสุด จะอัยู่
ในรม่เงาขอังผูู้้ทรงมหิทธิิฤทธิิ�” (สดดุ ่91:1)

เพราะพระอังคท์รงเป็นกษัตรยิ์เหนือักษัตรยิ์ทั �งหลาย ดว้ยความ
รูแ้ละฤทธิานุภาพอัันไม่จำากัด ข้าพระอังค์ ไม่ม่เหตผุู้ลใดท่�จะกลัว
อันาคต

 “ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์วา่ ‘ท่�ล่ �ภัยขอังข้าพระอังค์และป้อัม
ปราการขอังข้าพระอังค์ พระเจ้าขอังข้าพระอังค์ ผูู้้ท่�ข้าพระอังค์
ไวว้างใจ’” (สดดุ ่91:2)

พระอังคท์รงเป็นผูู้้ทรงช่วยกู้ข้าพระอังค์ ให้พ้นจากกับขอังพราน 
และพ้นจากโรคภัยรา้ยแรงนั�น (สดดุ ่91:3)

พระอังค์จะทรงปกข้าพระอังค์ ไว้ด้วยป่กขอังพระอังค์ และข้า
พระอังคจ์ะล่ �ภยัอัยู่ ใตป่้กขอังพระอังค ์ความซืื้�อัสัตยข์อังพระอังค์
เป็นโล่และเป็นดั �ง (สดดุ ่91:4)

ขา้พระอังคร์ูจ้กัพระอังคท์่�ขา้พระอังคเ์ชื�อั และข้าพระอังคเ์ชื�อัมั�น
วา่ พระอังคท์รงสามารถ่รกัษา(ระแวดระวงั)สิ�งท่�พระอังคท์รงมอับไว้
กบัขา้พระอังค ์จนถ่ง่วนัท่�พระอังคจ์ะทรงปรากฎได ้(2 ทิโมธิ ่1:12)

 “ขอให้ัพระนามืของพระองค์ู่เป็นที�เคู่ารพสกัการะ” - พัริะ
เกีย์ริติคุณ ของพระเจ้ำา

พระบิดาในสวรรค ์พระอังคต์รสัวา่ “เมื�อัพวกท่านจะรบัประทาน 
จะดื�ม หรอืัจะทำาอัะไรก็ตาม จงทำาเพื�อัถ่วายพระเก่ยรติแดพ่ระเจา้” 
(1 โครนิธิ์ 10:31)

พระสิรขิอังพระอังคเ์ป็นการทรงสำาแดงอัันสูงส่งขอังพระลกัษณ์ะ
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เฉพาะและความสมบูรณ์์ขอังพระอังค์

ขอัให้ช่วติขอังข้าพระอังค์ถ่วายเก่ยรติพระอังค์เมื�อัข้าพระอังค์
ดำาเนินช่วติกับพระอังค์ ในวนัน่�

ขอัอัย่าใหข้้าพระอังคท์ำาอัะไรท่�จะทำาใหพ้ระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์
เป็นท่�เหย่ยดหยาม (เลวนิ่ต ิ22:32)

ขอัทรงทำาให้ข้าพระอังคบ์รสุิทธิิ�ดงัท่�พระอังคท์รงบรสุิทธิิ�

การวังิวัอน
 “ขอให้ัแผ่�นดิีนของพระองค์ู่มืาตั�งอย่์�” - การิคริอบคริอง ของ
พระเจ้ำา

แผนก�รัของพัรัะเจำ�้ตั �งแต�นิรันัดีรัก�ลคอ่ก�รัสำถ�ป็น�
แผ�นดีินแห�งคว�มิชื่อบธ์รัรัมิและบรัิสุำทธ์ิ�ขึ �นบนโลก 
(มิทัธ์วิ 25:34) ก�รัสำถ�ป็น�แผ�นดีนิของพัรัะเจำ�้เกดิีขึ �น
ในสำองรัะย์ะ รัะย์ะแรักเป็็นฝ่� �ย์วญิญ�ณ์ พัรัะเจำ้�ทรัง
ครัอบครัองในใจำและชีื่วิตของป็รัะชื่�กรัของพัรัะองค ์ 
( โคโลสีำ 1:13) เมิ่�อเรั�อธ์ิษัฐ�น “ขอให้แผ�นดีินของ
พัรัะองคม์ิ�ตั �งอย์่�” เรั�อธ์ษิัฐ�นที�ผ่ค้นจำะไดีร้ับัคว�มิรัอดี
และมิ�เป็็นพัลเมิอ่งในแผ�นดีนิของพัรัะเจำ�้ (มิทัธิ์ว 9:35) 
รัะย์ะที�สำองของแผ�นดีนิที�จำะมิ�ถึงเป็็นฝ่� �ย์รั��งก�ย์ เม่ิ�อ
พัรัะเย์ซู่เสำด็ีจำมิ�ครัั �งที�สำอง พัรัะองคจ์ำะทรังลม้ิล�้งรัฐับ�ล
ทั �งหล�ย์ในโลก และสำถ�ป็น�พัรัะองคเ์ป็็นกษััตรัย์ิ์ของโลก
ทั �งหมิดี (ดี�เนีย์ล 2:44-45) เมิ่�อเรั�อธ์ษิัฐ�น “ขอใหแ้ผ�น
ดีนิของพัรัะองค์มิ�ตั �งอย่์�” ในแง�นี� เรั�รัอคอย์อย์��งรัอ้นรัน
ถงึก�รัเสำด็ีจำมิ�ครัั �งที�สำองของพัรัะเย์ซู ่(ววิรัณ์์ 22:20)
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 “ความชอับธิรรมและความยุติธิรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ขอัง
พระอังค์ ความรกัมั�นคงและความซืื้�อัสัตย์เดินนำาหน้าพระอังค์” 
(สดดุ ่89:14)

ทกุสิ�งท่�พระอังคท์รงกระทำานั�นถู่กตอ้ังและยุตธิิรรม แม้ขา้พระอังค์
อัาจไม่เข้าใจวา่ทำาไมพระอังค์อันุญาตให้บางอัย่างเกิดข่ �นในช่วติ
ขอังข้าพระอังค ์ขอัให้ข้าพระอังคร์ะล่กวา่พระอังคท์รงรกัเรามาก
เกินกวา่จะทรงโหดรา้ย และทรงม่พระสติปัญญามากเกินกวา่จะ
ทรงทำาผู้ิดพลาด

 “ปากขอังข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาห์เวห์ ทุกช่วิตจะ
ถ่วายสาธุิการแด่พระนามบรสุิทธิิ�ขอังพระอังค์เป็นนิตย์นิรนัดร”์  
(สดดุ ่145:21)

ขอัให้แผู้่นดนิขอังพระอังคม์าตั �งอัยู่!

ขอัทรงอัวยพร เสรมิกำาลงั และหนุนใจ นักเทศน์ มชิชันนาร ่คร ูศิษ
ยาภิบาล และผูู้้ประกาศทุกคน—ทุกคนท่�รบัใช้พระอังคอ์ัยูท่ั�วโลก

 “อังค์พระผูู้้เป็นเจ้าไม่ ได้ทรงเฉื� อัยช้าในเรื�อังพระสัญญาขอัง
พระอังค ์ตามท่�บางคนคดินั�น แตท่รงอัดทนกับพวกท่าน พระอังค์
ไมท่รงประสงค์ ให้ ใครพินาศเลย แตป่ระสงค์ ใหท้กุคนกลับใจใหม่” 
(2 เปโตร 3:9)

อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(ชื�อัคนท่ยังไม่ ได้รบัความรอัด)…ให้ ได้รบัความ
รอัด

โปรดนำาคนท่�เหมาะสมเขา้มาในช่วติขอังพวกเขาและชว่ยพวกเขา
รูว้ธิิ่ท่�จะไดร้บัความรอัด

ขอัทรงผูู้กมัดอัำานาจขอังความมืดท่�ย่ดจับพวกเขาอัยู่และเปิดตา
ขอังพวกเขาให้เห็นความตอ้ังการพระอังค์
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 “ขอให้ัเป็นไปตามืพระทัย์ของพระองค์ู่ ในสวัรรค์ู่เป็นอย์�างไร
ก็ ให้ัเป็นไปอย์�างนั�นในแผ่�นดิีนโลก” - กฎของพระเจ้ำา

พระอังคท์รงช่วยข้าพระอังค์ ใหร้อัด และทรงเรย่กข้าพระอังคด์ว้ย
การทรงเรย่กอัันศักดิ�สิทธิิ� ไม่ ใช่ตามการปฏิิบัติขอังข้าพระอังค ์
แตต่ามพระประสงคแ์ละพระคณุ์ขอังพระอังคซ่์ื้�งประทานแก่ข้า
พระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิตก์่อันท่� โลกจะเกิดข่ �น (2 ทิโมธิ่ 1:9)

เป็นพระประสงคข์อังพระอังคท์่�ช่วติขอังขา้พระอังคจ์ะสอัดคล้อัง
กับพระวจนะศักดิ�สิทธิิ�ขอังพระอังค์ ขอัประทานพระคุณ์แก่ข้า
พระอังค์ท่�จะม่ช่วิตในความเชื�อัฟังทุกสิ�งท่�ทรงสำาแดงแก่ข้า
พระอังค์ พระอังค์ตรัสว่า ถ้่าข้าพระอังค์เดินในความสว่างดัง
ท่�พระอังค์สถิ่ตในความสวา่ง ข้าพระอังค์ก็จะม่สามัคค่ธิรรมกับ
พระอังคแ์ละพระโลหติขอังพระเยซื้คูรสิต ์พระบตุรขอังพระอังค์
จะทรงชำาระข้าพระอังคจ์ากบาปทั �งสิ �น (1 ยอัห์น 1:7)

ขอัอัย่าให้ข้าพระอังคห์ันกลับจากการเดนิในความสวา่งและทำาให้
พระอังคเ์ส่ยพระทัย (สดดุ ่78:14)

เช่นเด่ยวกับเปาโล ข้าพระอังค์เลือักท่�จะ “ถ่ือัวา่ทุกสิ�งเป็นการ
ขาดทุน เพราะเหตคุณุ์คา่อัันสูงยิ�งขอังการไดรู้จั้กพระเยซืู้ครสิต์
อังค์พระผูู้้เป็นเจ้าขอังข้าพเจ้า” ขอัให้ข้าพระอังค์เลือักพระอังค์
และพระประสงคข์อังพระอังคเ์สมอัแทนท่�จะเป็นความประสงค์
และความปรารถ่นาขอังตวัเอัง (ฟิลิปป่ 3:8)

การท่ลขอ
 “ขอประทานอาหัารประจำำาวันัแก�พวักข้าพระองค์ู่ ในวันันี�” - 
ทริพััย์ากริของเรา

พระบิดาท่�รกั พระอังคต์รสัวา่ถ่้าข้าพระอังค์แสวงหาแผู้่นดนิขอัง
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พระอังค์และความชอับธิรรมขอังพระอังค์ก่อัน—ถ่้าข้าพระอังค์
ให้พระอังค์เป็นท่�หน่�งในช่วติ—พระอังค์จะทรงตอับสนอังความ
ตอ้ังการฝ่่ายวตัถุ่ทั �งสิ �นขอังข้าพระอังค ์(มัทธิิว 6:33)

ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ใหร้ะลก่วา่ทางหน่�งท่�จะใหพ้ระอังคม์าก่อัน
ในช่วติคอืัการถ่วายสิบลด (10%) ขอังรายไดค้นืแก่พระอังค ์(เลว่
นิต ิ27:30) ข้าแต่อังคพ์ระผูู้้เป็นเจ้า ข้าพระอังคท์ำาสิ�งน่�เพื�อัรบัรู้
ถ่่งความวางใจในพระอังค์และพ่�งพาพระอังค์เป็นผูู้้ทรงจัดเตรย่ม
สำาหรบัข้าพระอังค์

ถ่้าข้าพระอังค์ล้มเหลวในการถ่วายเก่ยรติแด่พระอังค์ด้วยสิบลด 
พระอังค์ทรงบอักวา่ข้าพระอังค์ฉ้อัโกงพระอังค์ ในสิ�งท่�แท้ท่�จรงิ
เป็นขอังพระอังค ์(มาลาค ่3:8) พระอังคท์รงเตอืันข้าพระอังคว์า่
ถ่้าไม่ถ่วายสิบลด พระอังค์จะปล่อัยให้ม่ผูู้้มาผู้ลาญรายได้ขอังข้า
พระอังค ์(มาลาค ่3:10)

ขอัทรงชว่ยข้าพระอังค์ ใหสั้ตยซื์ื้�อัท่�จะเชื�อัฟังพระอังค์ ในดา้นการ
เงิน

พระบิดา โปรดยกโทษขา้พระอังคท์่�บน่วา่เก่�ยวกบัสถ่านการณ์์ขอัง
ข้าพระอังค์

ข้าพระอังค์รู้ว่าไม่ม่อัะไรจะมาสัมผู้ัสช่วิตขอังข้าพระอังค์ ได้
นอักจากสิ�งท่�ผู้่านพระหัตถ่์พระอังคม์าก่อัน ( โคโลส่ 3:3) ขอัทรง
ช่วยขา้พระอังค์ ใหว้างใจพระอังคด์ว้ยทกุสิ�งท่�เป็นและท่�ม่ พระอังค์
ทรงดต่อ่ัข้าพระอังคม์ากกวา่ท่�ข้าพระอังคส์มควรไดร้บั

ขอัทรงยกโทษขา้พระอังคด์ว้ยท่�กงัวลเก่�ยวกบัปัญหาดา้นวตัถ่แุละ
รา่งกาย

ขอับพระคุณ์สำาหรบัพระสัญญาขอังพระอังค์: “และพระเจ้าขอัง
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ขา้พเจา้จะประทานทกุสิ�งท่�จำาเป็นแก่พวกท่านจากทรพัย์อันัรุง่โรจน์
ขอังพระอังค์ ในพระเยซืู้ครสิต”์ (ฟิลิปป่ 4:19)

อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(ความตอ้ังการในปัจจุบัน)

ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์ ใหร้ะลก่ถ่ง่และขอับพระคณุ์สำาหรบัทุกสิ�ง
ท่�พระอังคท์รงกระทำา!

อัธิิษฐานเผู้ื�อั…(คนอัื�น ๆ ท่�ม่ความตอ้ังการทั�วโลก)

อัธิษิฐานเผู้ื�อัคนท่�มต่ำาแหน่งในทอ้ังถ่ิ�น จงัหวดั และคณ์ะผูู้้บรหิาร
ประเทศ ข้าพระอังค์อัธิิษฐานวา่พระอังค์จะทรงนำาพวกเขาโดย
หลกัการแหง่พระวจนะขอังพระอังค ์ขอัใหพ้วกเขาจะถ่วายเก่ยรติ
พระอังคแ์ละท่�ความชอับธิรรมจะครอับครอังอัยู่ โปรดตอ่ัตา้นจุด
ประสงค์ขอังความชั�วรา้ยและขอัให้พระประสงค์ขอังพระอังค์จะ
สำาเร็จ ขอัให้ “เราจะได้ดำาเนินช่วิตอัย่างสงบและม่สันติ ในทาง
พระเจ้า และเป็นท่�นับถ่ือั” (1 ทิโมธิ่ 2:2)

การสารภาพ/การคืู่นดีี
 “และขอทรงย์กบัาปผิ่ดีของพวักข้าพระองค์ู่ เหัมืือนพวักข้า
พระองค์ู่ย์กโทษบัรรดีาคู่นที�ทำาผิ่ดีต�อข้าพระองค์ู่”- การิคืนดีี

ผูู้้เข่ยนสดดุก่ล่าววา่ “ข้าพระอังคส์ารภาพบาปขอังข้าพระอังคต์อ่ั
พระอังค์ และข้าพระอังค์มิได้ปกปิดความชั�วขอังข้าพระอังค์ ไว ้
ขา้พระอังคจ์ะสารภาพการละเมดิขอังขา้พระอังคต์อ่ัพระยาหเ์วห”์ 
แล้วพระอังคท์รงอัภัยความบาปชั�วขอังข้าพระอังค”์ (สดดุ ่32:5)

ข้าแต่อังค์พระผูู้้เป็นเจ้า ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ท่�จะไม่ปล่อัย
ให้ความขมขื�นต่อัใครมาเป็นพิษต่อัดินแห่งจิตวญิญาณ์ขอังข้า
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พระอังค์ เพราะพระอังค์ตรสัวา่ถ้่าม่รากขมขื�นงอักข่ �นในใจ อัาจ
ทำาให้หลายคนเป็นมลทิน (ฮ่ิบร ู12:15)

ถ่้าม่ ใครท่�ข้าพระอังค์ ไม่ได้ปฏิิบัติต่อัเขาด้วยความเมตตาและ
ความรกัแบบครสิเต่ยนท่�แท้จรงิโปรดให้ข้าพระอังค์ระล่กถ่่งเขา
และขอัประทานความกล้าหาญและพระคุณ์แก่ข้าพระอังค์ท่�จะ
ถ่่อัมตวัลงและขอัอัภัยโทษจากเขา

พระอังคต์รสัวา่ พระอังคท์รงตอ่ัสู้คนท่�หยิ�งจอังหอัง แตป่ระทาน
พระคณุ์แก่คนท่�ถ่่อัมใจ (ยากอับ 4:6) ขอัทรงช่วยขา้พระอังคท์่�จะ
ถ่่อัมตวัลงเพื�อัจะไดร้บัพระคณุ์ขอังพระอังค์

สงคู่รามืฝ่� าย์วัญิญาณ
 “และขออย์�าทรงนำาพวักข้าพระองค์ู่เข้าไปในการทดีลอง แต�
ขอให้ัพวักข้าพระองค์ู่พ้นจำากคู่วัามืชั�วัรา้ย์” - การิป็กป้็องของ
เรา

พระอังคต์รสัวา่ “จงมส่่วนรว่มในความทกุขย์ากเหมือันทหารท่�ดข่อัง
พระเยซื้คูรสิต”์ ทหารประจำาการยอ่ัมไม่ไปพวัพนักับการงานฝ่่าย
พลเรอืัน เพราะเขามุง่ท่�จะทำาใหผูู้้บ้งัคบับญัชาพอัใจ (2 ทิโมธิ ่2:3, 4)

พระเยซื้คูอืัผูู้บ้งัคบับัญชาขอังขา้พระอังค ์ขอัทรงช่วยขา้พระอังค์
ให้เชื�อัฟังพระบัญชาขอังพระอังคท์ุกประการ

พระบิดาขอัใหข้า้พระอังคเ์ขม้แข็งฝ่่ายวญิญาณ์ในพระอังค์ ในวนัน่�

พระอังค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งข่ �นในอังค์พระผูู้้เป็นเจ้า และใน
อัานุภาพอันัทรงพลงัขอังพระอังค ์เพราะเราไม่ไดต้อ่ัสู้กบัเนื�อัหนัง
และเลือัด แตต่อ่ัสู้กบัพวกภตูผู้ท่่�ครอับครอัง พวกภตูผู้ท่่�มอ่ัำานาจ 
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พวกภตูผู่้ท่�ครอังพภิพในยคุมดืน่� ตอ่ัสู้กบัพวกวญิญาณ์ชั�วในสวรรค
สถ่าน” (เอัเฟซัื้ส 6:10-12)

พระบิดา ขอัทรงช่วยข้าพระอังค์ ให้ “รับยุทธิภัณ์ฑ์์ทั�งชุดขอัง
พระเจ้าไว ้เพื�อัท่านจะสามารถ่ต่อัสู้ ในวนัชั�วรา้ยนั�น และเมื�อัทำา
ทุกอัย่างแล้วจะยังยืนหยัดอัยู่ ได”้ (เอัเฟซัื้ส 6:13)

การสรรเสรญิและขอบัพระคุู่ณ
 “เพราะวั�าราชอาณาจัำกร และฤทธิิ�เดีช และพระสริเิป็นของ
พระองค์ู่สบืัไปเป็นนิตย์์” - สิ �นสุดีลงด้ีวัย์ การิสัริริเสัริญิ

 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ�งใหญ่ ฤทธิานุภาพ สง่าราศ่ ชัยชนะ 
และความโอัอ่ัา่ตระการเป็นขอังพระอังค ์เพราะทกุสิ�งท่�มอ่ัยู่ ในฟ้า
สวรรค์ และในแผู้่นดินโลกเป็นขอังพระอังค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ 
ราชอัาณ์าจกัรเป็นขอังพระอังค ์และพระอังคท์รงเป็นท่�ยกยอ่ังเป็น
จอัมขอังสิ�งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

 “ขา้พระอังคจ์ะเปรมปรด่ิ�และยนิด่ ในความรกัมั�นคงขอังพระอังค ์
เพราะพระอังค์ทอัดพระเนตรความทุกข์ ใจขอังข้าพระอังค ์
พระอังคท์รงทราบเรื�อังความทกุขย์ากขอังขา้พระอังค”์ (สดดุ ่31:7)

พระอังคต์รสัวา่ “จงเขม้แข็ง และให้ ใจขอังพวกทา่นกลา้หาญเถ่ดิ 
ท่านทุกคนผูู้้รอัคอัยพระยาห์เวห์” (สดดุ ่31:24)

ขอัพระยาห์เวห์ทรงอัวยพรข้าพระอังค์ และพิทักษ์รักษาข้า
พระอังค์ ขอัพระยาห์เวห์ทรงให้พระพักตรข์อังพระอังค์ทอัแสง
แกข่า้พระอังค ์และทรงพระกรณุ์าขา้พระอังค ์ขอัพระยาหเ์วหเ์งย
พระพักตรข์อังพระอังคต์อ่ัขา้พระอังค ์และประทานสวสัดภิาพแก่
ข้าพระอังค ์(กันดารวถิ่่ 6:24-26)



98 ค่�มิ่ออธ์ิษัฐ�นป็รัะจำำ�วนั

 “และน่� เป็นความมั�นใจท่�เราม่ตอ่ัพระอังค ์คอืัถ่้าเราทูลขอัสิ�งใดท่�
เป็นพระประสงค์ขอังพระอังค์ พระอังคก็์ทรงฟัง: และถ้่าเรารูว้า่
พระอังค์ทรงฟังเมื�อัเราทูลขอัสิ�งใด เราก็รูว้า่เราได้รบัสิ�งท่�ทูลขอั
นั�นจากพระอังค”์ (1 ยอัห์น 5:13,14)

อธิิษฐานในพระนามืพระเย์ซู่ อาเมืน
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