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2020

ชนะความชั่วด้วยความดี | โรม 12: 21
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะต่อสู ้ยืนหยัดต่อการทดลอง
เเละความยากลำาบากต่างๆ   และจะไม่ให้ความชั ่วมีชัยชนะเหนือเราได้  เพราะ
พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะมีชัยชนะได้โดยพระโลหิตของพระเยซูเเละโดยคำา
พยานชีวิตของเรา ขอทรงสร้างสาวกของพระองค์ให้เป็นผู ้มีชัยเถิด

ก ค
28

2020

เจริญขึ้นในพระคุณ | 2 เปโตร 3:18 
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะเจริญขึ ้นและเชื ่อวางใจใน
พระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที ่ทรงประทานให้  สอนเราให้เชื ่อวางใจว่า
พระคุณของพระองค์นั ้นมีเพียงพอสำาหรับเราเสมอ

ก ค
27

2020

แกะของเราจะฟังเสียงของเรา | ยอห์น 10: 27-28
ข้าเเต่พระบิดาขอทรงสอนให้ผู ้เชื ่อใหม่เรียนรู ้ที ่จะรู ้จ ักการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ และขอให้เขาเชื ่อฟังทุกสิ ่งอย่างที ่พระองค์ทรงตรัสเถิด

ก ค
26

2020

แสงสว่างของโลก | มัทธิว 5:14-15
ข้าเเต่พระบิดา เราขอขอบพระคุณที ่ทรงสร้างเราให้เป็นแสงสว่างของโลกนี ้ ขอ
ทรงช่วยเราให้ส่องสว่างในโลกเเห่งความมืดมิดและมีชัยชนะเหนือความกลัวและ
ความกังวลใดๆ  ขอทรงสร้างเราให้เป็นดั ่งประทีปเพื ่อเป็นเหตุให้คนทั ้งหลายมา
หาพระองค์เถิด

ก ค
25

2020

เกลือของโลก | มัทธิว 5:13
ข้าเเต่พระบิดาเราทั ้งหลายเป็นเกลือของโลก ขอทรงช่วยเราให้มีชีวิตที ่ยอมจำานน
ต่อพระองค์เเละเชื ่อฟังพระคำาของพระองค์ ขอทรงปกป้องเราจากซึ ่งชั ่วร้ายที ่
หมายจะทำาลายการเป็นเกลือของโลกของชีวิตเรา

ก ค
24

2020

จงให้ความสว่างของท่านกระจ่างแจ้ง | มัทธิว 5:16
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะฉายเเสงกระจ่างแจ้งต่อหน้า
คนทั ้งหลายดุจดวงประทีปในโลกแห่งความมืด เพื ่อให้คนทั ้งหลายเห็นการดีนั ้น
เเละมาหาพระเจ้าผู ้ทรงสามารถปลดเปล่าเขาให้เป็นไท

ก ค
23

2020

จงรักศัตรูของท่าน | มัทธิว 5:44-45
ข้าเเต่พระบิดาเราเชื ่อว่ามีพระคุณของพระเจ้าที ่ยิ ่งใหญ่ในยามที ่เราต้องเผชิญ
การข่มเหง อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ที ่เราจะรักเเม้ผู ้ที ่ข ่มเหงเรา
 เเละกระทำาดีตอบเเทนผู ้ที ่ต่อต้านเรา ขอพระนามของพระองค์ได้รับพระเกียรติ
ผ่านชีวิตของเราเเม้ในยามที ่เราถูกข่มเหงเถิด

ก ค
22

2020

หากพวกท่านรักเรา | ยอห์น 14:15
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะรักพระองค์ด้วย สุดจิตสุดใจ
 สุดกำาลังความคิด เราอธิษฐานที ่ความรักของเราที ่มีต่อพระองค์จะสำาแดงออกมา
ด้วยชีวิตแห่งการเชื ่อฟังพระองค์ในทุกสิ ่งเถิด

ก ค
21

2020

ตามแบบอย่างพระคริสต์์ | 1 โครินทร์ 11:1
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะมีชีวิตตามแบบอย่างพระ
คริสต์ในทุกสิ ่งอย่างที ่เราทำา ขอทรงช่วยให้เราส่องเเสงเเละสะท้อนพระฉายของ
พระองค์ในทุกเเง่มุมของชีวิต ขอให้เราพูดด้วยความภูมิใจได้ว่า หากผู ้ใดเห็น
ชีวิตเราก็เหมือนได้เห็นพระบิดา

ก ค
20

2020

สวมความชอบธรรม | วิวรณ์ 19:7-8
ข้าเเต่พระเจ้าขอทรงให้สร้างผู ้ร ับใช้รุ ่นใหม่ ผู ้ซึ ่งพร้อมที ่จะรับพระสิริของพระ
องค์เเละอาณาจักรสวรรค์ ขอทรงสร้างเขาให้สวยสง่างาม บริสุทธิ ์  และขอทรง
สวมใส่อาภรณ์เเห่งความความชอบธรรมให้เขา

19
ก ค



กุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ | มัทธิว 16:19
ข้าเเต่พระเยซู บิดาทรงตรัสว่าทรงมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้
แก่สาวกของพระองค์เเล้ว  ขอทรงเปิดเผยสำาแดงพระราชอำานาจของพระองค์เถิด
 เพื ่อที ่สาวกของพระองค์จะรู ้จ ักใช้ลูกกุญเเจเหล่านั ้นในการปลดปล่อยบรรดา
เฉลยให้เป็นไทย

2020

05
ส ค

2020

วิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ | 1โครินธ์ 9:24
ข้าเเต่พระเยซู  ขอพระองค์ทรงเสริมกำาลังสาวกของพระองค์ ที ่จะวิ ่งแข่งเหมือน
ผู ้ที ่จะชิงรางวัล ขอให้เรามีหัวใจที ่อดทนต่อทุกสถานการณ์ ขอทรงมอบนิมิต
เเห่งชัยชนะเเละมรดกเเห่งสวรรค์ที ่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้เราในวันที ่เราวิ ่ง
จนถึงเส้นชัยเถิด

04
ส ค

ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ์ | โรม 14:17
ข้าเเต่พระบิดาเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความชอบธรรม สันติสุขและความ
ชื ่นชมยินดี เราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะเต็มล้นด้วยสิ ่งเหล่านี ้เพื ่อสำาเเดง
พระสิริของพระองค์ในชีวิตของเราเถิด

2020

03
ส ค

วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจ | สุภาษิต 3:5
ข้าเเต่พระบิดาองค์ผู ้ทรงสมควร เราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะวางใจใน
องค์พระผู ้เป็นเจ้าอย่างหมดใจทั ้งในเรื ่องเล็กน้อยและเรื ่องใหญ่  ขอทรงสอนให้
เราเลือกเดินในทางของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในยามที ่เราถูกล่อลวง และขอ
ทรงสอนเราไม่ให้พึ ่งพาความรอบรู ้ของตนเองเถิด

2020

02
ส ค

จงระแวดระวังใจของเจ้า |  สุภาษิต 4: 23
ข้าเเต่พระบิดาเรารู ้ว ่ามีน้ ำาพุแห่งชีวิตไหลพุ ่งออกมาจากชีวิตของผู ้ที ่ติดตาม
พระองค์ ขอทรงสอนให้เราระแวดระวังและรักษาใจของเราให้สะอาดเเละบริสุทธิ ์
ปราศจามลทินใดๆ ขอทรงสอนให้เราไวต่อการกลับใจจากบาปเเละกลับมาหา
พระองค์เมื ่อเราถูกล่อลวงให้หลงไป

2020

01
ส ค

จงรับปัญญาและความเข้าใจ | สุภาษิต 4:5
ข้าเเต่พระบิดาพระองค์ทรงสัญญาว่าหากผู ้ใดขาดสติปัญญา เขาสามารถทูล
ขอจากพระองค์ได้ เราจึงขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะได้รับสติปัญญา
จากพระองค์  ดั ่งเช่น ดาเนียล ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ขอให้ผู ้ร ับใช้ของ
พระองค์มีสติปัญญาของพระเจ้าจนเป็นที ่ประจักษ์แก่คนทั ้งโลกและเป็นที ่ถวาย
เกียรติแด่พระนามของพระองค์เถิด

2020

31
ก ค

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า | เอเฟซัส 6:11
ข้าเเต่พระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที ่ทรงสวมยุทธภัณฑ์ทั ้งชุดให้เรา ขอ
ทรงสอนให้สาวกของพระองค์ดำาเนินชีวิตทุกวันด้วยสันติสุข ความชอบธรรม
 ความจริง เเละความรอด ที ่ทรงประทานให้ เพราะเรารู ้ว ่าเราจะได้รับการปกป้อง
เมื ่อเรามีชีวิตที ่เดินในความจริงและมีชีวิตที ่ติดสนิทกับพระองค์

2020

30
ก ค

จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ |  1ทิโมธี 6:12
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะมีหัวใจนักสู ้ในสงครามฝ่าย
วิญญาณ ขอทรงสอนเขาให้ใช้อาวุธแห่งการอธิษฐานเเละอาวุธเเห่งพระคำาของ
พระองค์ในการต่อสู ้กับศัตรูร้ายจนถึงวันเเห่งชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์

2020

29
ก ค

ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ | มัทธิว 10:7-8
ข้าเเต่พระเยซู พระองค์ทรงประธานเสรีภาพให้กับเรา เราขออธิษฐานที ่สาวกของ
พระองค์จะออกไปรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ทำาให้คนตายแล้วเป็นขึ ้นมาใหม่ ทำาให้
คนโรคเรื ้อนหายสะอาด และขับผีออกได้  เพราะพระองค์ทรงกล่าวว่า เจ้าได้รับ
มาเปล่าๆ เจ้าก็ควรให้ออกไปเปล่าๆ

2020

06
ส ค

07
ส ค

ขอทรงปกป้องไว้ให้พ้นจากมารร้าย | ยอห์น 17:15
ข้าเเต่พระบิดาดังเช่นที ่องค์พระเยซูทรงอธิษฐานให้พระบิดาทรงปกป้องสาวก
ของพระองค์ไว้จากสิ ่งชั ่วร้าย เราขออธิษฐานที ่สาวกในยุคนี ้จะได้รับการปกป้อง
ไว้ให้พ้นจากมารร้ายเช่นกัน ขอทรงให้เรารักษาความเชื ่อ ความหวัง เเละความ
รักในขณะที ่เราดำาเนินชีวิตอยู ่ในยุคเเห่งความชั ่วร้ายนี ้เถิด

2020



11
ส ค

จงรักกันและกันให้มาก | 1 เปโตร 4:8
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะรักกันและกันให้มาก ขอทรง
สอนเราให้รู ้จ ักการรักษาความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันไว้เเละที ่เราจะมีความเป็นน้ ำา
หนึ ่งใจเดียวกันโดยมีความรักของพระองค์เชื ่อมใจเราไว้ด้วยกันเถิด

2020

08
ส ค

พิทักษ์รักษาไว้โดยพระนามของพระองค์์ | ยอห์น 17:11
ข้าเเต่พระบิดาพระนามของพระองค์เป็นนามเหนือนามใดๆ เราขออธิษฐานที ่
พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาสาวกของพระองค์ไว้ให้เราดำาเนินชีวิตในทางของ
พระองค์ ขอทรงจารึกพระนามของพระองค์ไว้ในหัวใจของเราเพื ่อเราจะมีชัยชนะ
เหนือสิ ่งชั ่วร้ายทั ้งปวงเถิด

2020

12
ส ค

รอคอยพระยาห์เวห์ | อิสยาห์ 40:31
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะรู ้จ ักการรอคอยพระองค์
ในทุกสถานการณ์ที ่ต้องเผชิญ ขอทรงสอนให้เราดำาเนินชีวิตตามการทรงนำา
ของพระองค์ ขอทรงประทานกำาลังสดใหม่ให้กับเราเสมอ ขอให้เราที ่จะบินขึ ้น
ด้วยปีกเหมือนนกอินทรี ให้เราที ่จะวิ ่งและไม่อ่อนเปลี ้ย ให้เราที ่จะเดินและไม่
เหน็ดเหนื ่อย ตลอดวันคืนในชีวิตของเรที ่เดินติดตามพระองค์เถิด

2020

09
ส ค

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก | 1 ยอห์น 2:15-16
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะไม่รักโลกหรือสิ ่งของในโลก
 ขอทรงเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความรักของพระบิดาที ่สามารถช่วยเราให้มี
ชัยชนะเหนือการล่อลวงต่างๆของโลกนี ้ ขอทรงปกป้องเราจากตัณหาของเนื ้อ
หนัง ตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศซึ ่งไม่ได้มาจากพระองค์เถิด

2020

13
ส ค

มงกุฎแห่งชีวิต | ยากอบ 1:12
ข้าเเต่พระบิดาพระองค์ทรงตรัสว่าว่า เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเมื ่อเราผ่านการ
ทดสอบแล้ว เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงเสริมกำาลังเรี ่ยวแรงเเละช่วยให้เราสู ้
ทนต่อการทดลองใจทั ้งหลายเพื ่อเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที ่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้กับคนทั ้งหลายที ่ร ักพระองค์เถิด

2020

15
ส ค

โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย | ยากอบ 1:2-4
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะมีความทรหดอดทนต่อการ
ทดลองใจต่างๆ ขอให้เราระลึกว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือความยาก
ลำาบากทั ้งหลายเเม้กระทั ่งถึงความมรณา ขอทรงประทานชัยชนะและทุกสิ ่งอย่าง
ที ่จำาเป็นเพื ่อให้เราจะมีชัยชนะเหนือการทดลองและความยากลำาบากเพื ่อเราจะ
เป็นคนที ่สมบูรณ์และดีพร้อมเพื ่อถวายเกียรติแด่พระองค์เถิด

2020

10
ส ค

รักกันและกัน |ยอห์น 15:12
ข้าเเต่พระเยซู เราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะรักกันและกัน ขอทรงปกป้อง
เราจากการแตกความสามัคคีซึ ่งทำาลายความสัมพันธ์ที ่ดี เเละทำาให้คริสตจักรของ
พระองค์เเตกเเยก ขอทรงประทานหัวใจเเห่งความเป็นน้ ำาหนึ ่งใจเดียวกันให้เเก่
สาวกของพระองค์เถิด

2020

14
ส ค

มิตรสหายของพระเจ้า | ยอห์น 15:14
ข้าเเต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นมิตรสหายของพระองค์ ขอ
ทรงสอนให้เราเข้าใจว่าเราเป็นมิตรสหายของพระองค์ หากมีผู ้ใดเจ็บช้ ำาน้ ำาใจ
เพราะถูกเพื ่อนทำาร้าย ขอทรงเยียวยารักษาหัวใจของเขาเพื ่อที ่เขาจะเดินเคียง
ข้างไปกับพระองค์เสมอไป

2020

16
ส ค

ประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร | 1 เปโตร 2:9
ข้าเเต่พระบิดาทรงเลือกสรรประชากรของพระองค์ไว้แล้วโดยได้ทรงเรียกเราออก
จากความมืดเข้าสู ่ความสว่างอันล้ ำาเลิศของพระองค์   ขอให้เรารู ้ความจริงนี ้ว ่า
ทรงเรียกเราตามชื ่อของเราและทรงได้ประทับตราของพระองค์ไว้ในชีวิตของเรา
เเล้ว อีกทั ้งพระองค์ได้ทรงแต่งตั ้งเราให้เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ ์
และเป็นพลเมืองของพระเจ้า

2020



21
ส ค

รับการเปลี่ยนแปลง |  โรมัน 12:2
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะได้รับการเปลี ่ยนแปลงจิตใจ
และชีวิตผ่านพระวจนะ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ และพระราชอำานาจของพระองค์
  เพื ่อจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ ่งใดคือพระประสงค์อันเป็นที ่พอพระทัย
และสมบูรณ์พร้อมของพระองค์

2020

18
ส ค

ปฏิบัติตามพระวจนะนั้น | ยากอบ 1:22
ข้าเเต่พระบิดาเราผู ้ซึ ่งเป็นสาวกของพระองค์มีความปรารถนาที ่จะเชื ่อฟัง
พระองค์ เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงช่วยให้เรามีใจปรารถนาอย่างเเรงกล้า
ที ่จะเชื ่อฟังพระองค์มากกว่าการมีเเต่ความรู ้ และตั ้งใจลงมือปฎิบัติเพราะการ
เชื ่อฟังมากกว่าการทุ ่มเถียงกัน เพื ่อว่าเมื ่อถึงวันที ่เราจะต้องยืนต่อหน้าพระ
บัลลังก์ของพระเจ้า พระองค์จะได้ตรัสกับเราว่า
“เจ้าทำาดีมาก ผู ้ร ับใช้ที ่ส ัตย์ซื ่อของเราเอ๋ย”

2020

22
ส ค

ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน | ฟิลิปปี 2:3
ข้าเเต่พระบิดาพระองค์ทรงตรัสว่าผู ้ที ่ใหญ่ที ่สุดคือผู ้ที ่ร ับใช้คนทั ้งปวง เรา
อธิษฐานที ่จะทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ไม่ทำาสิ ่งใดด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูง
อย่างเห็นแก่ตัว หรือด้วยความถือดี แต่จะทำาด้วยความถ่อมใจโดยถือว่าคนอื ่นดี
กว่าตน เละหาโอกาสรับใช้ผู ้อื ่นอยู ่เสมอเหมือนดั ่งที ่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้
แก่เรา

2020

19
ส ค

มงกุฎแห่งชีวิต |ยากอบ 1:12
ข้าเเต่พระเยซู เราขอขอบพระคุณที ่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราในเรื ่องการ
อดทนต่อความยากลำาบาก เราอธิษฐานขอทรงช่วยสาวกของพระองค์ให้เลือกที ่จะ
เดินติดตามพระองค์ในทุกๆวันเเม้จะต้องเผชิญกับความยากลำาบากต่างๆนาๆ ขอ
ให้ความรักของพระองค์ที ่มีต่อเรานั ้นจะเสริมกำาลังเรี ่ยวเเรงเราจนถึงวันที ่เราจะ
รับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ที ่พระองค์ได้ทรงสัญญาให้เราไปรับเมื ่อเราได้วิ ่งแข่ง
จนถึงเส้นชัยแล้ว

2020

2020

23
ส ค

กายใจของข้าพระองค์ ร่ำาร้อง ถวิลหา | สดุดี 84:1-2
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะว่า “ที ่ประทับของพระองค์
งดงามยิ ่งนัก! จิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาปรารถนาที ่จะเข้ามายังพระ
นิเวศขององค์พระผู ้เป็นเจ้า กายใจของข้าพระองค์ร่ ำาร้องถวิลหาพระเจ้าผู ้ทรง
พระชนม์อยู ่”

20
ส ค

เครื่องบูชาที่มีชีวิต | โรมัน 12:1
ข้าเเต่พระบิดา พระองค์ทรงรับสั ่งว่า ให้เราดำาเนินชีวิตที ่บริสุทธิ ์ เพราะพระองค์
ทรงเป็นองค์บริสุทธิ ์ เราขออธิษฐานขอทรงช่วยเราให้เราถวายตัว ถวายความคิด
 เเละมอบการตัดสินใจทุกอย่างของเราแด่พระเจ้าเพื ่อเป็นเครื ่องบูชาที ่มีชีวิตที ่
บริสุทธิ ์ที ่พระเจ้าทรงพอพระทัยซึ ่งเป็นการการนมัสการที ่แท้จริง

2020

24
ส ค

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด | โยชูวา 1:7
ข้าเเต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้า เราขออธิษฐาน
ขอทรงสอนให้สาวกของพระองค์มีความเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด ขอให้เราใส่ใจ
เชื ่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติทั ้งปวง  อย่าให้เราเลี ่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวา 
เพื ่อเราจะประสบความสำาเร็จไม่ว่าเราจะไปที ่ใด

2020

17
ส ค

ดำาเนินชีวิตในพระองค์ต่อไป | โคโลสี 2:6-7
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะหยั ่งรากและรับการก่อร่าง
สร้างขึ ้นในพระองค์ ขอให้เรามีความมั ่นคงขึ ้นในความเชื ่อและให้เต็มล้นด้วยการ
ขอบพระคุณ ขอให้เราดำาเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างไม่เลิกราและรับชัยชนะใน
เส้นทางชีวิตดั ่งที ่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เถิด

2020



25
ส ค

สละทุกสิ่งที่ตนมี | ลูกา 14:33
พระเจ้าเราขอขอบพระคุณที ่สาวกขอพระองค์ได้เสียสละและอดทนต่อการข่มเหง
และความยากลำาบากต่างๆโดยเห็นแก่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระบิดาเราขอ
อธิษฐานเผื ่อให้พระองค์ทรงเสริมเรี ่ยวแรงกำาลังแก่ผู ้ที ่ได้จากครอบครัว ละทิ ้ง
บ้านเรือนไร่นาและทรัพย์สมบัติทั ้งหลายเพื ่อติดตามพระองค์

2020

27
ส ค

เชื่อว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่ | ฮีบรู 11:6
ข้าเเต่พระบิดาเราขออธิษฐานที ่สาวกของพระองค์จะมีความเชื ่อว่าพระองค์จะ
ทรงประทานบำาเหน็จแก่คนเหล่านั ้นที ่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง ขอทรงโปรด
ประทานความช่วยเหลือเเก่เราเมื ่อความเชื ่อของเราถูกทดสอบ ขอทรงสอนให้เรา
มีสายตาที ่จับจ้องอยู ่ที ่พระองค์, มีความเชื ่อในฤทธิ ์อำานาจของพระองค์ ให้เรา
ใคร่ครวญพระวจนะ และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เพื ่อเราจะรับบำาเหน็จ
ตามพระสัญญาของพระองค์

2020

26
ส ค

โลกเกลียดชังพวกเขา แต่พระเจ้าทรงรักเขา | ยอห์น 17:14
ข้าเเต่พระบิดา ในการเดินติดตามพระเจ้านั ้น เราจะต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธ
 ถูกเข้าใจผิด ได้รับความเจ็บปวดหรือเสียใจ เราขออธิษฐานที ่เราจะได้ฉวยเอา
 ความรัก ความชื ่นชมยินดีและความจริงแห่งพระคำาของพระเจ้าเพื ่อที ่เราจะมี
กำาลังในการเดินติดตามพระองค์อย่างเข้มแข็งแม้โลกนี ้จะได้เกลียดชังเราก็ตาม

2020


