
TAKE YOUR PLACE ON THE WALL

DO NOT KEEP SILENT 

GIVE GOD NO REST 

UNTIL THE SALVATION 

OF THE LORD IS ESTABLISHED 

IN THE BUDDHIST WORLD
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01 จงรู้จักเรา เยเรมีย์ 24:7 
พระบิดาเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะให้คนเอเชียมีหัวใจที ่อยากรู ้จ ักพระองค์เพื ่อท ี ่
พวกเขาจะรู ้ว ่าเขาเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

ใจที่ยำาเกรงพระเจ้า เฉลยธรรมบัญญัติ 5:29

พระบิดา เราอธิษฐานที ่ผู ้คนในเอเชียจะมีหัวใจที ่ย ำาเกรงต่อพระเจ้า

หัวใจดวงใหม่ เอเซเคียล 11
พระบิดา เราอธิษฐานขอที ่พระองค์จะมอบใจใหม่ให้กับผู ้คนในเอเชีย

รักจากใจ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5

พระบิดา ลูกขอที ่พระองค์จะทรงทำาให้คนเอเชียนั ้นรักพระองค์ด้วยสุดใจของ
พวกเขา

จที่ซื่อสัตย์ ปฐมกาล 20:6
พระบิดา เราอธิษฐานขอกับพระองค์ที ่จะทรงมอบใจที ่ซื ่อสัตย์ให้แก่ผู ้คนในเอเชีย

ตาใจที่สว่าง เอเฟซัส 1:18

พระเจ้า พระบิดา เราอธิษฐานขอให้ตาใจของคนเอเชียจะเปี ่ยมไปด้วยความกร
ะจ่างแจ้ง ด้วยรู ้ว ่าพระองค์ได้ทรงเรียกพวกเขามาถึงองค์พระเยซูคริสต์

เชื่อฟังจากหัวใจ เฉลยธรรมบัญญัติ 30:2

ลูกขอที ่พระองค์จะทรงมอบให้ประชากรในเอเชียนี ้ มีหัวใจที ่เชื ่อฟังพระเจ้า 
พระบิดา

ใจที่ค้นหา เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29
พระบิดา เราทูลขอต่อพระองค์ ขอทรงให้ผู ้คนในเอเชียมีใจที ่อยากค้นหา 
พระองค์

รับใช้ด้วยหัวใจ เฉลยธรรมบัญญัติ 11:13

พระบิดา เราทูลขอที ่ประชากรในเอเชียจะเริ ่มรับใช้พระองค์ด้วยสิ ้นสุดใจ 
ของเขา

การเข้าสุหนัตในจิตใจ เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6  
พระบิดา เราทูลขอเพื ่อพระองค์จะทรงเข้าสุหนัตดวงใจของผู ้คนในเอเชียนี ้ 
ที ่เขาจะรู ้จ ักและรักพระองค์ 
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พระบิดาเราขอต่อพระองค์ประทานถ้อยคำาของพระองค์ในดวงใจของคน     
เอเชียเพื ่อที ่เขาจะเริ ่มปฏิบัติตามพระคำาของพระองค์

 ความชื่นชมยินดี สดุดี 4:7

พระบิดา เราทูลขอที ่จะทรงเทความชื ่นชมยินดีลงมาในทุกหัวใจของคนเอเชีย

ใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 1 ซามูเอล 10:9

พระบิดา เรารู ้เมื ่อพระองค์ทรงตรัสนั ้น ทุกสิ ่งเปลี ่ยนแปลง ฉะนั ้นเราขอท ี ่
พระองค์จะทรงตรัสเข้าไปในทิศทางที ่ทำาให้จิตใจของเขาได้รับการเปลี ่ยนแ

ขอทรงเสริมเรี่ยวแรงในจิตใจ สดุดี 10:17

เพราะนี ่คือความต้องการของพระองค์ที ่จะเสริมเรี ่ยวแรงในจิตใจให้กับ 
ประชากรของพระองค์ พระบิดา เราขอที ่จะทรงทำากับผู ้คนในยุคนี ้ด้วย

 ถ้อยคำาเหล่านี้ไว้ในใจ 1 ซามูเอล 21:12

พระบิดา ลูกอธิษฐานที ่จะทรงทำาให้ประชากรเอเชียรับถ้อยคำาของพระองค์ไว้
ในหัวใจ

ใจบริสุทธิ์ สดุดี 24

พระบิดา ถ้อยคำาของพระองค์กล่าวว่า จิตใจนั ้นก็ชั ่วร้ายอย่างที ่ไม่มีสิ ้นสุด  
ดังนั ้นเราขอพระองค์ให้ใจที ่บริสุทธิ ์ก ับผู ้คนในเอเชียเถิดพระองค์

หัวใจที่แสวงหา สดุดี 27:8

พระบิดา ลูกขอที ่พระองค์จะทรงให้ผู ้คนในเอเชียมีใจที ่แสวงหาพระองค์ 
ให้เสียงเรียกหาของเขา คือพระพักตร์ของพระองค์ที ่เขาแสวงหา

ใจที่พร้อมจะเข้าใจ 1 พงศ์กษัตริย์ 3:9

พระบิดา ลูกอธิษฐานขอประทานใจที ่เปี ่ยมพร้อมด้วยความเข้าใจ(ความคิดที ่
ฉลาดหลักแหลม) แก่ผู ้คนทั ่วทั ้งเอเชีย

ความชื่นชมยินดีในจิตใจ สดุดี 19:8

พระบิดา เราขอที ่พระองค์จะทรงเขียนกฎบัญญัติลงในใจของผู ้คนในเอเชีย 
ที ่ส ่งผลที ่เปี ่ยมด้วยความชื ่นชมยินดีในใจ

 ความวางใจ สดุดี 28:7

แม้บางเวลา สถานการณ์นั ้นยากที ่จะไว้วางใจได้ แต่พระบิดา ลูกทูลขอที ่จะ 
ทรงให้จิตใจของคนเอเชียสามารถจะวางใจ และเชื ่อใจในพระองค์

พระคำาในหัวใจ เฉลยธรรมบัญญัติ 30:14
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21 ใจที่ซื่อตรง สดุดี 32:11

พระบิดาเจ้า เรารู ้ว ่า หัวใจที ่ซื ่อตรงนั ้นจะได้สัมผัสและเห็นพระองค์ เราทูล 
ขอพระองค์ทรงให้คนเอเชียมีจิตใจที ่เปี ่ยมด้วยความเที ่ยงตรง ซื ่อตรง

JAN
2020

25 ใจที่ขอบพระคุณ สดุดี 138:1

เรารู ้ว ่า จิตใจที ่ขอบพระคุณนั ้นเปรียบเสมือนยารักษาที ่ดี แต่ใจที ่มีแต่การ 
บ่นนั ้นนำาไปสู ่ความพินาศ เราทูลขอที ่จะทรงให้ใจของคนเอเชียนั ้นขอบ  
พระคุณพระองค์ในสิ ่งที ่พระองค์ทรงกระทำาแก่เขา

JAN
2020

22 ความชื่นบานในจิตใจ สดุดี 37:4

เพราะถ้อยคำาพระองค์กล่าวว่า จงชื ่นชมยินดีในองค์พระผู ้เป็นเจ้า และ     
พระองค์จะทรงประทานสิ ่งที ่ใจของท่านปราถนา เราขอที ่จะทรงเปิดเผย 
พระองค์เองแก่คนเอเชีย เพื ่อเขาจะชื ่นชมยินดีในพระองค์ 
และพระองค์จะทรงเป็น ความปราถนาของพวกเขา

JAN
2020

26 จงฉีกใจของเจ้า โยเอล 2:13
ขอที ่จะให้ผู ้คนในเอเชียสำานึก และฉีกใจของเขาออก โปรดนำาเขามาถึงการก
ลับใจและพบเสรีภาพในชีวิตที ่แท้บนไม้กางเขน

JAN
2020

23 ใจที่รุ ่มร้อน สดุดี 39:3

ขอประทานไฟ เถิดพระองค์ โปรดให้ใจของคนเอเชียร้อนเป็นไฟเพื ่อ 
พระองค์ ให้ไฟของพระองค์เผาลึกลงไปในใจของเขา

JAN
2020

29 ประเทศไทย พระธรรมสดุดี 106:3

พระบิดา เราร้องขอพระองค์เสริมให้ธรรมเนียมประเพณีในไทยที ่จะถวาย 
เกียรติพระองค์ และขอทรงเพิ ่มพูนคริสตจักรที ่สมดุลในทุกด้านจะทวีขึ ้นใน
ทุกกลุ ่มคน ทุกๆที ่ในประเทศไทย

JAN
2020

24 ขอชำาระให้ใจบริสุทธิ์ สดุดี 51:10

ขอทรงสร้างจิตใจที ่บริสุทธิ ์ในคนเอเชียเถิด พระบิดา โดยได้รับการชำาระโดย
พระโลหิตพระเยซูคริสต์

JAN
2020

28 ภูฏาน เนปาล และทางเหนือของอินเดียโคโลสี 1:13-14
พระบิดา เราขอที ่จะทรงประทานความฝันและนิมิตพระองค์ ที ่จะหันจิตใจของผู ้คน 
ในฮิมาลายามาหาพระเยซู เราทูลขอที ่จะทรงปลดปล่อยความกล้าหาญในจิตใจแก่ผู ้เ
ชื ่อในเขตแดนนี ้จะสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งรักของพระองค์ได้อย่างชัดเจน

JAN
2020

30 ทิเบต  ในพระคำายอห์น 11:33-35

พระบิดาเราทูลขอพระองค์ให้ประชากรในทิเบตเปี ่ยมด้วยสติปัญญาและรับ 
การสำาแดงเพื ่อเขาจะรู ้จ ักพระผู ้สร้าง ผู ้เป็นหนึ ่งเดียวที ่เขาสามารถมีชีวิตดำา 
เนินไปกับพระองค์แบบส่วนตัวได้

JAN
2020

27 ญี่ปุ่น : สดุดี 1:3

พระบิดาเราทูลขอต่อพระองค์ที ่จะทรงปลุกคนญี ่ปุ ่นให้มีจิตวิญญาณที ่หิว  
กระหายพระองค์โดยฤทธิ ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เราขอที ่เขาจะมีความ
ตั ้งใจที ่อยากจะรู ้ ติดตาม และพึ ่งพาพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์

วันเริ ่มต้นคู ่มืออธิษฐาน 
ฉบับ15วัน ปี 2020



2020

ชาวพุทธในเอเชียแพร่กระจายไปทั่วโลกเลวีนิติ 19:34
พระบิดาเราขอบคุณที ่ทรงนำาชาวพุทธจำานวนมากมาอยู ่ท่ามกลางเราเราขอพระองค์ท
รงจัดให้มีการประชุมที ่เหนือธรรมชาติระหว่างลูกของพระองค์กับชนชาติเหล่านี ้เพื ่อ
พวกเขาจะได้มีโอกาสรู ้จ ัก พระองค์และกลายเป็นผู ้ติดตามพระคริสต์

08
FEB

2020

ชาวพุทธลัทธินวยานในอินเดียเอเฟซัส 1:7-8
พระบิดาเราอธิษฐานขอให้นักแสดงที ่ยากที ่จะแตะต้องได้ซึ ่งหลงจากศาสนาฮินด  
ูเข้าสู ่พุทธศาสนาเพราะการเชื ่อมต่อทางวัฒนธรรมที ่ใกล้จะได้พบกับพระเยซูอย่าง 
แท้จริงดึงพวกเขาเข้าสู ่ศักดิ ์ศรีและความหวังที ่มาพร้อมกับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซู 
คริสต์

07
FEB

2020

ชาวพุทธในฝั่งชาวตะวันตก พระธรรม โคโลสี 2:8
เราอธิษฐานขอที ่จะทรงเปิดตาของผู ้คนชาวพุทธในฝั ่งตะวันตกนี ้เพื ่อให้เขาเห็นว่า 
พุทธศาสนาไม่ได้นำาเขาไปสู ่ชีว ิต พระบิดา เราขอทรงเริ ่มนำาพวกเขาออกไปเชื ่อม 
ต่อกับคนของพระองค์เพื ่อที ่ความรัก ความเมตตา และความจริงของพระเยซูจะปลด
ปล่อยให้เขาเป็นไท

06
FEB

2020

ชาวเมียนมาร์ พระธรรม 3 ยอห์น 1:4

เราอธิษฐานเพื ่อชาวพม่าจะได้รับความฝันและนิมิตให้เขาเห็นพระเยซู และ 
กลายเป็นผู ้ติดตามพระองค์เราขอพระองค์ทรงเรียกและส่งคนงานของพระอง
ค์ไปยังทุ ่งนาที ่พร้อมเกี ่ยวเก็บจิตวิญญาณของชาวพม่า

05
FEB

2020

ชาวสิงหลในประเทศศรีลังกา พระธรรมยอห์น 16:33

เราอธิษฐานเพื ่อขอการค้นหาความจริงในระดับลึกให้กับทุกระดับสังคมใน 
ศรีลังกา ขอทรงเปิดตาเหล่าผู ้นำาชาวพุทธเป็นพิเศษเราขอพระองค์สำาแดงให้
แก่ลูกสาวลูกชายของพระองค์ ในดินแดนนี ้ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐใน 
ทางที ่ได้รับพระพรฝ่ายการเงินและการรับใช้

04
FEB

2020

ชาวไทใหญ่ ในไทย พม่า และจีน1 โครินธ์ 9:12

พระบิดาเราอธิษฐานเพื ่อผู ้เชื ่อในชาวไทใหญ่จะค้นพบวิธีการเชื ่อมถึงเพื ่อน
บ้านและครอบครัวของเขาในวิถีใหม่และสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมของเขา  
เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและนำาเสนอพระเยซู กับชุมชนของเขา

03
FEB

2020

กัมพูชา ชาวเขมร พระธรรมอิสยาห์ 65:1
พระบิดา เราอธิษฐานขอวิญญาณแห่งความกล้าหาญจะถูกปลดปล่อยเหนือผู ้เชื ่อชาว
กัมพูชา ขณะที ่เขาป่าวประกาศสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์เหนือผู ้เชื ่อชาวพุทธใน
กัมพูชา เราอธิษฐานขอชาวกัมพูชาจะเข้าใจและรู ้ว ่าพระเยซูคือราชาแห่งสันติ ที ่ 
เป็นเหตุที ่จะนำาความจริงนี ้ไปถึงทุกครอบครัว ชุมชนมาติดตามองค์พระเยซูคริสต์
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คนเวียตนาม คิน  พระธรรมปัญญาจารย์ 3:11
พระบิดาเราอธิษฐานขอที ่ข่าวประเสริฐจะถูกเข้าถึงและสื ่อสารในชาวพุทธในประเทศ
เวียตนามใน ทางที ่เขาจะสามารถได้ยินและตอบรับเราขอที ่จะช่วยให้ผู ้คนรู ้ว ่า  
พระองค์คือผู ้นั ้นที ่เขาแสวงหาในเวลาที ่เขาอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระของเขา

FEB
01

JAN
2020

มองโกเลีย 1ซามูเอล 12:21

พระบิดาเราอธิษฐานขอที ่จะทรงเรียกและส่งคนงานของพระองค์เพื ่อเชื ่อม 
ต่อและทำางานร่วมกับทุกกลุ ่มชุมชนในมองโกเลียเราอธิษฐานที ่ทุกแห่งในชุม
ชนในประเทศนี ้จะได้ยินข่าวประเสริฐและได้มาเป็นผู ้ติดตามพระเยซูคริสต์

31
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ขอพระเจ้าประทานการเก็บเกี่ยว พระธรรม ลูกา 10:1-2
พระบิดาเราขอทรงประทานความกล้าหาญอย่างเด็ดเดี ่ยวให้กับผู ้เชื ่อที ่อาศัย ใน
ประเทศที ่นับถือพุทธศาสนาให้เขาสามารถแบ่งปันความสัมพันธ์ของเขาที ่มีกั
บองค์ พระเยซูในระดับส่วนตัว เราขอที ่จะทรงเปิดตาผู ้เชื ่อให้เห็นว่าฤดูการ
เก็บเกี ่ยวนั ้นพร้อมแล้วและเขาได้รับสิทธิอำานาจในการ รักษาคนป่วยให้หาย 
คนโรคเรื ้อนรับการชำาระ คนตายได้ฟื ้นขึ ้น และขับผีออกในนามพระเยซู

2020
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ในพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้  มัทธิว 19:26 โรม 4:17
พระบิดา เราขออธิษฐานที ่จะเกิดการเคลื ่อนไหวในทุกชั ้นบรรยากาศในโลกของ 
พุทธศาสนา เรารู ้ว ่าทุกสิ ่งนั ้นเป็นไปได้สำาหรับคนที ่เชื ่อเราขอเชื ่อในเวลานี ้ว ่าโลก 
ของพุทธศาสนาจะได้รับประสบการณ์กับเสรีภาพที ่พบได้ในองค์พระเยซูคริสต์เรา 
ขอพระองค์ทรงส่งฝนลงมาเหนือแผ่นดินที ่แห้งแล้งในโลกพุทธศาสนานี ้ เพื ่อให้ดวง 
ใจที ่เปรียบเหมือนดอกบัว ได้รับการรด และจะเปิดต่อพระองค์ เพราะเขาจะพบชีวิต
ที ่แท้ได้การมีประสบการ์กับพระเยซ ู

2020


