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2020

ทหารกล้า | 2 ซามูเอล 23:8
ข้าเเต่พระบิดาเราเชื ่อว่ามีคนเเบบทหารกล้าของเดวิด เราขออธิษฐานที ่พระองค์
จะทรงเรียกคนเหล่านั ้นจากที ่หลบซ่อนของเขาเพื ่อให้เขาเข้าสู ่สนามรบ

มี ค
30

2020

ประชากรที่ได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้า | โยเอล 2:2
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกกองทัพของพระองค์ที ่ไม่เเส
วงหาเกียรติเเละชื ่อเสียงของตนเอง ผู ้ที ่มีหัวใจเเห่งการรับใช้ที ่สามารถเข้าเเทรก
ซึมไปทุกตำาบลหมู ่บ้านเเละทุกประเทศในเอเชียจนกว่าอาณาจักรของพระองค์จะ
ทรงถูกสถาปนาไปทุกเเห่งหน

มี ค
29

2020

ผู้จับคน | มัทธิว 4:19
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่จะทรงเสริมกำาลังเเละส่งผู ้จับคนไปยังทุกดินเเดน
ในเอเชีย ขอพระองค์ทรงเรียกทีมมิชชันนารีเเละผู ้เชื ่อท้องถิ ่นนับร้อยนับล้าน 
เเละขอทรงนำาให้เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐเเละสร้างสาวกทั ่วแผ่นดินเอเชีย

มี ค
28

2020

ผู้สร้างบ้านที่มีปัญญา | 1 โครินทร์ 3:1-10
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกเเละส่งผู ้สร้างบ้านที ่มี
ปัญญาออกไปยังแผ่นดินที ่ห่างไกลที ่สุดในเอเชีย ขอทรงตรัสให้เขารู ้ว ่าเขาควรจะ
วางรากฐานเเละปลูกคริสตจักร ไว้ที ่ใด

มี ค
27

2020

เมื่อไปประกาศ์ | มัทธิว 10:7-8
ข้าเเต่พระบิดาเราขอบพระคุณสำาหรับการเสริมกำาลังประชากรของพระองค์ เรา
ขออธิษฐานที ่ลูกของพระองค์จะดำาเนินชีวิตในเเต่ละวันด้วยสิทธิอำานาจที ่ได้ทรง
ประทานให้ เพื ่อจะรักษาคนป่วยให้หาย เพื ่อจะอธิษฐานให้คนตายฟื ้น เพื ่อจะขับ
ผีออก เเละเพื ่อจะประกาศข่าวประเสริฐเรื ่องกางเขน

มี ค
26

2020

ผู้เผยพระวจนะเเก่บรรดาประชาชาติ | เยเรมีย์ 1:5
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่จะทรงปลดปล่อยของประทานเเห่งการเผย
พระวจนะให้เเก่คนในยุคนี ้ ขอทรงตรัสกับคนหนุ ่มสาวเเละทรงบรรจุพระวจนะ
ของพระองค์ในปากของเขาทั ้งหลาย เพื ่อเขาจะเริ ่มต้นที ่จะประกาศพระวจนะของ
พระผู ้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญ

มี ค
25

2020

เดินตรงไป์ | ปฐมกาล 12:1
ข้าเเต่พระบิดาเราขอประกาศว่า  ขอให้ตาของผู ้ที ่ทรงเรียกนั ้นมองเห็น ให้หูของ
เขาได้ยิน เราขออธิษฐานขอให้ทุกคนที ่ทรงเรียกจะลุกขึ ้นด้วยความเชื ่อเเละจะ
เดินตรงไปข้างหน้าด้วยความเชื ่อฟังในการทำาการในทุกเเห่งหนที ่ทรงได้ส่งเขา
ทั ้งหลายไป

มี ค
24

2020

พรวนดินเเละปลูกรักษา | ปฐมกาล 2:15
ข้าเเต่พระบิดาดั ่งเช่นที ่ทรงสร้างอาดัมไว้ในสวนเอเดน เราขออธิษฐานที ่พระองค์
จะทรงเพิ ่มจำานวนคนงานในสวนเเห่งประชาชาติของพระองค์ เเละขอทรงประทาน
สติปัญญาเเละความเข้าใจให้เขารู ้ว ิธิรดน้ ำาพรวนดินเพื ่อบำารุงเมล็ดพันธ์ข่าว
ประเสริฐที ่ทรงปลูกไว้ให้งอกงาม

มี ค
23

2020

ขอทรงส่งคนงานของพระองค์ | มัทธิว 9:36-37
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานขอทรงเรียกประชากรของพระองค์ที ่จะทำางาน
รับใช้พระองค์ตามน้ ำาพระทัยของพระองค์ ขอทรงนำากองทัพนี ้ให้ดำาเนินมุ ่งไปใน
ทางของพระองค์อย่างสุดกำาลัง เพื ่อจะไปยังดินแดนเเห่งการเก็บเกี ่ยวตามการ
ทรงเรียกของพระองค์

มี ค
22

2020

อดอาหารและอธิษฐาน | ลูกา 4:1-14
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกเเละเสริมกำาลังคนงานของ
พระองค์ในวันนี ้ที ่จะอดอาหารเเละอธิฐานเพื ่อจะปลดปล่อยและการปลุกตื ่นของ
คริสตจักรเพื ่อให้มีการเก็บเกี ่ยวที ่ยิ ่งใหญ่ที ่สุดในประวัติศาสตร์ทั ่วโลก

21
มี ค



ผู้ช่วยเหลือเเละผู้ดูเเลจัดการ | 1 โครินธ์ 12:27
ข้าเเต่พระบิดาเราขอขอบคุณสำาหรับของประทานหลากหลายที ่ทรงมอบให้คริ
สตจักร  ขอทรงอวยพรผู ้ช่วยเหลือเเละผู ้ดูเเลจัดการ ขอทรงหนุนใจเขาให้เขารู ้
ว ่าการงานที ่เขาได้รับใช้นั ้นเป็นสิ ่งสำาคัญในการประการข่าวประเสริฐเเละสิ ่งที ่เขา
ทำาคือการส่งมอบความรักของพระเจ้าไปยังผู ้คนมากมาย

2020

07
เม ย

2020

ผู้สอน | 2 ทิโมธี 2:15
ข้าเเต่พระบิดาเรารู ้ว ่าในยุคสุดท้ายจะมีผู ้สอนเทียมเท็จที ่ชักจูงผู ้คนมากมายให้
หลงทางไปด้วยปัญญาของโลก  เราขออธิษฐานที ่จะทรงให้มีผู ้สอนที ่ดีที ่จะนำาค
ริสตจักของพระองค์ให้เดินไปในทางแห่งความจริงไปสู ่ความเป็นผู ้ใหญ่ด้วยสติ
ปัญญาเเละด้วยการเปิดเผยสำาแดงผ่านพระคำาของพระเจ้า

06
เม ย

ศิษยาภิบาลเเละผู้เลี้ยง | มาระโก 6:34
ข้าเเต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมีพระทัยสงสารเมื ่อประชาชนไม่มีผู ้เลี ้ยง อีกทั ้งผู ้
เลี ้ยงหลายคนได้นำาประชาชนไปสู ่ความหายนะ วันนี ้เราอธิษฐานขอที ่พระองค์จะ
ทรงส่งผู ้เลี ้ยงที ่มีความรักมั ่นคงของพระเจ้าเป็นผู ้ที ่มีการเจิมเเห่งการทรงสถิต
ของพระองค์ เพื ่อให้ประชาชนได้รับการดูเเลฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายอย่างดี

2020

05
เม ย

ผู้ประกาศ | 2 ทิโมธี 4:5
ข้าเเต่พระเจ้าเราเชื ่อว่าพระองค์จะทรงสร้างเเละปลดปล่อยผู ้ประกาศในยุคนี ้ ผู ้
ที ่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญด้วยฤทธิ ์อำานาจของพระองค์ ด้วยความ
ชื ่นชมยินดี เเละอย่างมิรู ้จ ักเหน็ดเหนื ่อย เเละเราขออธิษฐานที ่พระวิญญาณ
บริสุทธิ ์จะทรงสำาเเดงฤทธิ ์อำานาจของพระวจนะของพระองค์ผ่านการอัศจรรย์เเละ
หมายสำาคัญ

2020

04
เม ย

ผู้เผยพระวจนะ |  อาโมส 3:7
พระวิญญาณบริสุทธิ ์เจ้าข้า เรารู ้ว ่าของประทานเเห่งการเผยพระวจนะทำาให้ลูก
ของพระองค์ได้ยินสิ ่งที ่พระองค์ทรงตรัสเเละทรงประกาศในโลกนี ้ ทั ้งอาจารย์
เปาโลเเละโมเสสได้ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์เผยพระวจนะได้ ข้าเเต่
พระเจ้าเราอธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกเเละสร้างผู ้เผยพระวจนะในคริสตจักร
เเละท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เพื ่อจะนำาทางประชากรของพระองค์ให้พ้นจาก
ทางบาป เเละนำาทางเขาไปสู ่จุดหมายปลายทางที ่ทรงมีเเผนการสำาหรับบรรดา
ประชาชาติ

2020

03
เม ย

อัครฑูต | เอเฟซัส 4:11
ข้าเเต่พระบิดาเรารู ้ว ่าอัครฑูตคือศิลามุมเอกที ่คริสจักรถูกสถาปณาขึ ้นบน
นั ้น ในดินเเดนที ่ไม่เคยมีใครไปถึง ผ่านความรักของพระเจ้าเเละการทรงเรียก
ของพระองค์ ข้าเเต่พระเจ้าเราอธิษฐานที ่พระองค์จะทรงสร้างคลื ่นลูกใหม่ขอ
งอัครฑูตท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ที ่เขาจะเป็นผู ้คว่ ำาโลก เราอธิษฐานที ่
พระองค์จะทรงเรียกชายหญิงเหล่านั ้น เเละเสริมกำาลังพวกเขาขึ ้นในความเชื ่อ
เเละในฤทธาของพระองค์

2020

02
เม ย

ขอทรงกลับมาอีก | มัทธิว 20:1
ข้าเเต่พระบิดาพระองค์ทรงเป็นเจ้าของไร่นาที ่ดีเเละตอนนี ้ทุ ่งนาของพระองค์ก็
เหลืองอร่ามเเล้ว เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกคนงานของพระองค์ ขอ
ทรงกลับมาเยี ่ยมเยียนไร่นาของพระองค์อีกจนกว่าไร่นาของพระองค์จะเต็มไป
ด้วยคนงานของพระองค์

2020

01
เม ย

น้ำาพระทัยของพระเจ้า์ | ลูกา 10:21-24
ข้าเเต่พระบิดาเราขอบคุณที ่พระองค์ทรงใช้คนธรรมดาให้ทำาสิ ่งที ่ยิ ่งใหญ่สำาเร็จ
 เราขอขอบคุณสำาหรับสิทธิพิเศษที ่เรามีชีวิตอยู ่ในช่วงเวลาที ่จะได้เห็นเเผนการ
และน้ ำาพระทัยของพระเจ้าถูกเปิดเผยสำาเเดงต่อหน้าต่อตาของเรา เราอธิษฐานขอ
พระองค์ทรงเพิ ่มเติมความเชื ่อ ความชื ่นชมยินดีเเละความกล้าหาญที ่เราจะเดิน
ไปในความเชื ่อฟังตามที ่พระองค์ทรงเรียกให้เราร่วมงานกับพระองค์

2020

31
มี ค



09
เม ย

หว่านพระวจนะ | มาระโก 4:14
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ทุกคนจะรู ้เเละรักพระคำา
ของพระองค์ เพื ่อให้เขาเป็นผู ้หว่านพระคำาของพระองค์ออกไป ให้ชีวิตของเขา
เป็นชีวิตที ่เชื ่อฟังและเดินตามพระวจนะเพราะเขาจะเป็นผู ้ที ่ทำางานในไร่นาของ
พระองค์

2020

13
เม ย

มีชีวิตตามอย่างพระคริสต์ | ฟิลิปปี 1:21
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่จะทรงเรียกเและเลือกคนรุ ่นใหม่ที ่มีชีวิตตาม
อย่างพระคริสต์ ซึ ่งเป็นผู ้ที ่จะสำาแดงความรัก ความเมตตา ความดี ความชอบธร
รมเและความยุติธรรม ของพระองค์

2020

10
เม ย

ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปิ | อิสยาห์ 6:8
เราจะส่งใครไปและใครจะไปแทนเรา ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่คนนับแสน
นับล้านจะได้ยินเสียงเรียกของพระองค์และจะตอบสนองว่า ข้าพระองค์อยู ่นี ่ ขอ
ทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด

2020

14
เม ย

ผู้นำาข่าวดีที่สัตย์ซื่อ | สุภาษิต 25:13
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงประทานพระคุณสดใหม่ให้แก่ผู ้ร ับ
ใช้ของพระองค์ที ่ทำางานประกาศข่าวดีอย่างสัตย์ซื ่อในไร่นาของพระองค์2020

11
เม ย

เปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้ | อพยพ 3:1-10
ข้าเเต่พระบิดา เราขออธิษฐาน ให้ผู ้ปลดปล่อยมีประสบการณ์เปลวไฟท่ามกลาง
พุ ่มไม้ เราเชื ่อว่าพระองค์จะทรงสร้างคนหนุ ่มสาวในยุคนี ้ที ่อาจจะเคยผ่าน
ประสบการณ์ที ่เลวร้ายที ่สุดในชีวิต เขาจะได้รับการช่วยกู ้จากพระเจ้า เพราะเขา
เหล่านั ้นคือคนที ่พระองค์ทรงหมายไว้ให้เป็นผู ้ปลดปล่อยผู ้คนมากมายให้รู ้จ ัก
พระองค์

2020

15
เม ย

หว่านเมล็ด์ | ปัญญาจารย์ 11:6
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงหนุนน้ ำาใจผู ้ร ับใช้ของพระองค์ที ่
กำาลังหว่านเมล็ดพันธุ ์ข่าวประเสริฐในไร่นาของพระองค์  ขอทรงให้เขารู ้ว ่าสิ ่งที ่
เขาหว่านไปนั ้น จะนำาไปสู ่การเก็บเกี ่ยวที ่ยิ ่งใหญ่

2020

17
เม ย

หว่านด้วยน้ำาตา | สดุดี 126:5
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่ผู ้ร ับใช้ของพระเจ้าจะมีหัวใจแบบพระคริสต์
ในการหว่านพระวจนะของพระองค์ เพราะการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่การสักแต่จะ
ประกาศข่าวสารออกไป เเต่เป็นการรับใช้จนชีวิตของผู ้คนได้รับการไถ่และเปลี ่ยน
แปลงอย่างเเท้จริง ขอทรงเปลี ่ยนความเศร้าโศกและการคร่ ำาครวญของผู ้ร ับใช้
เป็นความยินดีและเริงรื ่นเต้นรำาเมื ่อฤดูการเก็บเกี ่ยวมาถึง

2020

12
เม ย

ผู้รับใช้สตรี | ฟิลิปปี 4:3
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเรียกผู ้ร ับใช้สตรีผู ้ที ่จะเป็นผู ้
บากบั ่นประกาศข่าวประเสริฐ ขอพระองค์ทรงใช้เธอดั ่งเดโบราห์ในการปลดปล่อย
อาณาจักรแห่งสวรรค์ และพลิกฟื ้นแผ่นดินทุกที ่ที ่ทรงส่งเธอไป

2020

16
เม ย

การทวีคูณ | 2 โครินทร์ 9:10
ข้าเเต่พระวิญญาณบริสุทธิ ์เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงให้เกิดการเก็บเกี ่ยว
ร้อยเท่าพันเท่าจากเมล็ดพันธุ ์แห่งข่าวประเสริฐที ่ผู ้ร ับใช้ของพระองค์กำาลังหว่าน
ในไร่นาของพระองค์ ขอทรงเพิ ่มพูนสติปัญญา การเปิดเผยสำาแดง ความรู ้ความ
เข้าใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื ่อให้ถุงแห่งเมล็ดพันธุ ์นั ้นเต็มอยู ่เสมอ

2020

มือที่จับคันไถ | ลูกา 9:62
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานเผื ่อผู ้ร ับใช้ของพระองค์ที ่กำาลังทำางานในไร่นาของ
พระองค์ให้ได้รับการเสริมเรี ่ยวแรงสดใหม่ ที ่เมื ่อเขาจะจับคันไถแล้วเขาจะไม่หัน
หลังกลับ

2020

08
เม ย



19
เม ย

ไถด้วยความหวัง | 1 โครินธ์ 9:10
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่ ผู ้ร ับใช้ของพระองค์จะมีความหวังใจในฤดูการ
เก็บเกี ่ยว ให้เขาบากบั ่นหว่านเม็ดอย่าไม่ย่อท้อ  ขอให้ความท้อใจ ความผิดหวัง 
ความกังวล จะไม่มีอำานาจเหนือเขาทั ้งหลายได้เลย

2020

23
เม ย

เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ | กิจการ 6:3
ข้าเเต่พระบิดาเราเชื ่อว่า การพลิกฟื ้นเกิดขึ ้นไม่ใช่ด้วยฤทธิ ์ ไม่ใช่ด้วยแรง แต่
โดยพระวิญญาณของพระองค์ เราอธิษฐานขอทรงเรียกและปลดปล่อยผู ้ร ับใช้ที ่
มีชื ่อเสียงดี เป็นผู ้ที ่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและสติปัญญาของพระเจ้า

2020

20
เม ย

คนงานที่เป็นมิตรกัน | 3 ยอห์น 1:8
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่ผู ้ร ับใช้ในกลุ ่มต่างๆจะทำางานร่วมกันด้วยความ
สามัคคีในการหว่านเม็ดและในเก็บเกี ่ยวในไร่นาของพระองค์ ขอให้ความแตกต่าง
ในวัฒนธรรม, หลักข้อเชื ่อหยุมหยิม หรือหลักศาสนศาตร์ จะไม่มีผลเหนือความ
เป็นน้ ำาหนึ ่งใจเดียวกันของอาณาจักรข่าวประเสริฐของพระองค์

2020

24
เม ย

การเจิม | 1 ซามูเอล 16:13
ข้าเเต่พระบิดาเราอธิษฐานขอการเจิมและประกาศิตของพระเจ้าเหนือผู ้ร ับใช้ที ่
ทำางานในไร่นาของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเจิมเขาให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
ของพระองค์

2020

21
เม ย

ทำางานหนัก | กิจการ 20:35
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ จะเห็นคุณค่าของการทำางาน
หนัก ขอให้เขาทุ ่มเทในการหว่านเมล็ดในไร่นาของพระองค์ ขอให้เขาสัตย์ซื ่อใน
การปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์เพื ่อเขาจะได้รับมรดกตามพระสัญญาของ
พระองค์

2020

2020

25
เม ย

การทรงเรียกที่ไม่สิ้นสุด | โยนาห์ 3:1
ข้าเเต่พระบิดาเราเชื ่อว่ามีผู ้ร ับใช้ของพระองค์อีกมากมายที ่ไม่ได้เดินในน้ ำา
พระทัยสูงสุดของพระเจ้า เราอธิษฐานขอทรงเรียกเขาอีกครั ้ง ขอทรงเปิดเผย
สำาแดงแผนการน้ ำาพระทัยสูงสุดในชีวิตของเขาให้เขาทราบ

22
เม ย

เข็มแข็งและกล้าหาญ | โยชูวา 1:6-9
ข้าเเต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงเสริมความเข็มแข็งและกล้าหาญให้แก่ผู ้ร ับใช้
ของพระองค์ ให้เขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ในการเข้ายึดครอง
แผ่นดินและเดินในความเชื ่อว่าทุกสิ ่งนั ้นเป็นไปได้ ตามพระสัญญาของพระองค์

2020

26
เม ย

ไพร่พลของกิเดโอน่ | ผู้วินิจฉัย 7:1-7
ข้าเเต่พระบิดาดั ่งเช่น ที ่ทรงเลือก 300 คนออกจากกองทัพนับพัน เพื ่อเป็นผู ้
ปลดปล่อยอิสราเอลจากชาวมีเดียน  เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเรียกกลุ ่ม
คนกลุ ่มละ 300 คน ทั ่วโลก ให้เป็นผู ้ร ับใช้ที ่ส ัตย์ซื ่อและมีความกล้าหาญที ่จะ
ทำางานเป็นน้ ำาหนึ ่งใจเดียวกันในการขับไล่ศัตรู และนำาเสรีภาพมาสู ่ทุกถิ ่นทั ่วโลก

2020

18
เม ย

ในที่ที่ใช่ | อิสยาห์ 32:20
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงนำาผู ้ร ับใช้ของพระองค์ไปยัง
ที ่ที ่ใช่ ให้เขารู ้ว ่าดินดีอยู ่ที ่ไหน นำาเขาไปหาผู ้คนที ่พร้อมจะตอบสนองต่อข่าว
ประเสริฐ ขอทรง สอนเขาให้รู ้ว ิธีที ่จะปฏิสัมพันธ์กับคนที ่เขาพบเจอ

2020



28
เม ย

บิดาฝ่ายวิญญาณ | 1 โครินทร์ 4:15
ข้าเเต่พระบิดาเราเชื ่อว่าทรงกำาลังเรียกคนรุ ่นใหม่ในงานรับใช้ของพระองค์ เรา
ขออธิษฐานที ่จะทรงส่งบิดาและมารดาฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ 
เพื ่อจะสนับสนุน อบรมสั ่งสอนจนเขาสามารถทำาตามน้ ำาพระทัยตามพระบัญชาจน
สำาเร็จ

2020

29
เม ย

สู่ไร่นาของพระองค์ | ลูกา 10:1-16
ข้าเเต่พระบิดาขอทรงส่งผู ้ร ับใช้เข้าสู ่การทำางานในไร่นาของพระองค์ ขอทรงสอน
เขาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ ์ให้ดำาเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าในการประกาศข่าว
ประเสริฐไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

2020

27
เม ย

ยังคงเข้มแข้งและอดทน | โยชูวา 14:6-10
ข้าเเต่พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำาหรับผู ้ร ับใช้พระองค์ในยุคของคาเลป ที ่ได้
ตรากตรำาและรอคอยเป็นเวลานานแต่ยังคงเข็มแข็งและฮีกเหิมในการเข้ายึดครอง
แผ่นดิน เราขออธิษฐานที ่จะทรงเสริมกำาลังให้ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ที ่จะไม่ท้อใจ
แต่จะยังคงเข้มแข้งและอดทนรอคอยที ่จนได้เห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าที ่ทรง
ให้ไว้นั ้นเกิดขึ ้นจริง

2020


