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2020

จิตวิญญาณที่ถ่อม | อิสยาห์  57:15
ข้าแต่พระบิดา  เราอธิษฐานที ่พระองค์จะทรงฟื ้นจิตวิญญาณของผู ้ที ่ถ่อม 
และยอมจำานนต่อพระองค์ เพื ่อเขาจะมีชีวิตที ่เต็มล้นด้วยความรักเพื ่อพระองค์ 
และมีหัวใจเพื ่อผู ้อื ่น

ก พ
19

2020

เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ | สดุดี 143:11
ข้าแต่พระบิดา เพื ่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ 
ขอพระองค์ทรงส่งการฟื ้นฟูลงมา ขอพระองค์ทรงเทพระวิญญาณของพระเจ้า
เพื ่อปลุกหัวใจของเราให้เข้ใกล้พระองค์อีกครั ้ง

ก พ
18

2020

พระบัญญัติของพระองค์ | สดุดี 119:149
ข้าแต่พระบิดา พระบัญญัติของพระองค์นั ้นสมบูรณ์แบบ เราอธิษฐาน
ที ่พระองค์จะทรงฟื ้นใจเราโดยพระบัญญัติของพระองค์เพื ่อเราจะดำาเนิน
ในทางบริสุทธิ ์ ไร้ตำาหนิ และชอบธรรม

ก พ
17

2020

ความรักเมตตาของพระองค์ | สดุดี 119:88
ความรักเมตตาของพระองค์ดียิ ่งกว่าชีวิต พระบิดาเจ้าข้า เราอธิษฐานที ่พระองค์
จะฟื ้นใจเราโดยความรักเมตตาของพระองค์เพื ่อเราจะรักษาและดำาเนินชีวิตตาม
พระคำาของพระองค์

ก พ
16

2020

ความชอบธรรมของพระองค์ | สดุดี 119:40
เรารักพระบัญญัติของพระเจ้า ขอทรงฟื ้นใจเราขึ ้นใหม่ผ่านความชอบธรรมของ
พระองค์

ก พ
15

2020

วิถีการของพระองค์ | สดุดี 119:37
ขอพระองค์ทรงสอนให้เรารู ้จ ักวิถีของพระองค์  ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื ่อ
การฟื ้นฟูแห่งวิถีของพระองค์ ในคริสตจักรวันนี ้ และที ่เราจะไม่พึ ่งพาวิถีของเรา
เองแต่จะพึ ่งพาวิถีของพระองค์ที ่จะให้มีการพลิกฟื ้น เมืองและประเทศของเรา

ก พ
14

2020

ตามพระวจนะของพระองค์ | สดุดี 119:25
ข้าแต่พระบิดา เราทั ้งหลายร้องทูลที ่พระวจนะของพระเจ้า จะมีเกิดผลในชีวิต
ของประชากรของพระองค์จนสามารถปลดปล่อยการฟื ้นฟูในชีวิตของเขาทั ้ง
หลาย เราขออธิษฐานเผื ่อจิตวิญญาณที ่ตระหนักรู ้ที ่จะจุดประกายไฟแห่ง
การฟื ้นฟูในหัวใจของประชากรของพระองค์

ก พ
13

2020

ให้ก้อนหินมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง | เนหะมีย์ 4:2
ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเห็นบุตรชายหญิงของพระองค์ที ่หมดแรง 
หิวกระหาย และ เหน็ดเหนื ่อย เราขอร้องทูลที ่พระองค์จะทรงส่งการฟื ้นฟูที ่สด
ใหม่ และรื ้อฟื ้นเราจากผงเถ้าถ่านให้มีชีวิตใหม่ เพื ่อเราจะเป็นก้อนหินดีที ่จะใช้ใน
การสร้างอาณาจักรของพระองค์

ก พ
12

2020

ร้องเรียกพระนามของพระองค์ | สดุดี 80:18ข
ข้าแต่พระบิดา เราขออธิษฐานเผื ่อการฟื ้นฟูในหัวใจของคริสตจักรเพื ่อให้
คริสตจักรร้องทูลออกพระนามของพระเจ้าอีกครั ้งหนึ ่ง โอ เพื ่อที ่พระองค์
จะทรงส่งไฟแห่งการฟื ้นฟูลงมาอีก

ก พ
11

2020

ขอทรงฟื้นฟูเราอีกครั้ง | สดุดี 85:6
ข้าเเต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงส่งการฟื ้นฟูยังชีวิตของบุตรชายบุตรหญิงของ
พระองค์แต่ละคน เพื ่อเราจะได้มีความยินดีอย่างเต็มเปี ่ยมในพระองค์

10
ก พ



ขอทรงเคลื่อนลงมาบนภูเขา | อพยพ 19:18
โอ้พระเจ้า ขอทรงเสด็จลงมาบนภูเขาแห่งเอเชีย ดั ่งที ่ทรงเสด็จลงมาที ่ภูเขา
ซีนายและเปิดเผยสำาแดงแก่ประชากรของพระองค์ ขอทรงจุดไฟแห่งการฟื ้นฟูให้
ทั ่วเอเชียและเปิดเผยสำาแดงแก่ประชากรของพระองค์เพื ่อให้เขาได้ยิน
พระสุรเสียงและหันกลับมาติดตามพระองค์

2020

28
ก พ

เปลวไฟโชติช่วง | อพยพ 3:2
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอให้พระองค์ปรากฏพระองค์ในไฟแห่งการฟื ้นฟูทั ่ว
เอเชีย  เหมือนดั ่งที ่ทรงปรากฏต่อโมเสส ที ่ต้นไม้เป็นเปลวไฟลุกโชน เพราะ
โมเสสเห็นแล้วก็เชื ่อในพระองค์และวางใจในฤทธิ ์เดชของพระองค์ เราขอให้
ประชากรของพระองค์ได้เห็นพระองค์เสด็จลงมาดั ่งเปลวไฟแห่งกาฟื ้นฟูที ่ลุกโชน
ในคริสตจักร เพื ่อให้เขาหันกลับมาหาพระองค์

2020

27
ก พ

2020

ขอทรงเสด็จลงมาดั่งฝนห่าใหญ่ | สดุดี 72:6
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงเสด็จลงมาในเอเชียลงมาดั ่งฝนห่าใหญ่ ขอทรง
รดน้ ำาแผ่นดินโลกด้วยการทรงสถิตของพระองค์ เหมือนดั ่งน้ ำาที ่ไหลมารดแผ่น
ดินแห้งผากให้ชุ ่มชื ้นและมีชีวิต ขอทรงรดน้ ำาแห่งการฟื ้นฟูมายังคริสตจักรของ
พระองค์และให้ส่งผลไปทั ่วโลก

26
ก พ

อิสรภาพและชัยชนะ | สดุดี 68:1
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงลุกขึ ้นและขอทรงส่งการฟื ้นฟูลงมาใน
ยุคของเรา เพื ่อให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจายไป และให้ประชากรของ
พระองค์เป็นไทจากการกดขี ่ข่มแหงและจากโซ่ตรวนพันธนาการทั ้งหลาย

2020

25
ก พ

ได้ยินเสียง | 1 พงศ์กษัตริย์ 18:41
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานขอให้ผู ้มีหูได้ยินเสียงสะเทือนแห่งปลดปล่อย
การฟื ้นฟู เพื ่อเราจะร้องทูลอธิษฐานครั ้งแล้วครั ้งเล่า ทั ้งกลางวันและกลางคืน 
จนกว่าการฟื ้นฟูจะถูกเทลงมา

2020

24
ก พ

ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลก | สดุดี 65:9-10
โอ้ พระเจ้าขอทรงเยี ่ยมเยียนแผ่นดินโลกด้วยฝนแห่งการฟื ้นฟู โอ้พระบิดา ขอ
ทรงเทน้ ำามากหลายแห่งพระวิญญาณของพระองค์ลงบนประชากรของพระองค์ 
เพื ่อให้เขาหิวกระหายพระองค์ 

2020

23
ก พ

ความถ่อมใจ | 2 พงศาวดาร 7: 14
ข้าแต่พระเจ้าของทรงรักษาแผ่นดินของเราให้หาย เราขอกลับมาหาพระองค์ 
เราขอถ่อมใจลง และเราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงส่งการฟื ้นฟูลงมา 
และรักษาบรรดาประชาชาติให้หายดี

2020

22
ก พ

กระตุ้นให้ร้อนแรงในเรา | สดุดี 39:3
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานที ่พระองค์จะส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ์มาสู ่ใจ
ของเรา เพื ่อเราจะเริ ่มต้นกล่าวพระวจนะด้วยความกล้าหาญ2020

21
ก พ

ราชกิจของพระองค์ | ฮาบากุก 3:2
ข้าแต่พระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำาหรับสิ ่งที ่พระองค์กำาลังกระทำาอยู ่ทั ่ว
โลกในวันนี ้ เราเชื ่อว่านี ่คือฤดูกาลที ่พระองค์กำาลังเคลื ่อนไหวและเปลี ่ยนแปลง
ชีวิตผู ้คน เราขออธิษฐานที ่พระองค์จะทรงส่งการฟื ้นฟูเพื ่อการเคลื ่อนไหวที ่มี
พลังมากขึ ้นในยุคของเรา

2020

20
ก พ



29
ก พ

เพลิงไฟเผาผลาญ | เลวีนิติ 19:2
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงส่งไฟแห่งการฟื ้นฟูแห่งการทรงสถิตของ
พระองค์ เพื ่อให้ประชากรแห่งเอเชีย ถวายชีวิตแด่พระองค์ เพื ่อเขาจะซบหน้าลง
นมัสการพระองค์

2020

04
มี ค

เสียงพายุกล้า | กิจการ 2:2
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอลมแห่งพระวิญญาณจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียง
พายุกล้าดังก้อง พัดมาฟื ้นฟูเหนือเราทั ้งหลาย เพื ่อจะปลดปล่อยการฟื ้นฟูมายัง
บุตรชายหญิงแห่งเอเชียของพระองค์

2020

01
มี ค

เมฆแห่งพระสิริ | กันดารวิถี 9:15
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงเสด็จลงมาเยี ่ยมเยียนคริสตจักรโดยการทรง
สถิตของพระองค์ และขอทรงสถิตกับผู ้เชื ่อในเอเชียทุกคนตลอดทุกวันคืน เพราะ
เราเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์

2020

05
มี ค

เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น | กิจการ 2:3
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงประทานความกล้าหาญให้ลิ ้นของเราด้วยไฟ
เหนือธรรมชาติ และจุดไฟในหัวใจของเราอีกครั ้งเพื ่อจะเชื ้อเชิญการทรงสถิต
ของพระเจ้ามาสู ่คริสตจักรในเอเชีย

2020

02
มี ค

แหวกฟ้าสวรรค์ | อิสยาห์ 64:1-5
โอ ขอให้พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จมา
ขอพระองค์ทรงทำาสิ ่งที ่น่าครั ่นคร้ามซึ ่งข้าพระองค์ทั ้งหลายไม่คาดคิดคาดฝัน2020

06
มี ค

เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ | กิจการ 2:4
เราอธิษฐานขอให้คริสตจักรของพระองค์ในเอเชียจะเดินในแต่ละก้าวไปพร้อมกับ
พระองค์  ให้เขาได้ยินพระสุระเสียงของพระองค์ ให้พึ ่งพาเชื ่อฟังในพระวจนะและ
ในฤทธิ ์เดชในทุกขณะเวลา

2020

08
มี ค

จากส่งลึก | 2 ซามูเอล 23:15
พระเยซูทรงเป็นธารน้ ำาจากเบธเลเฮม ข้าแต่พระบิดาเราขอทูลขอที ่พระองค์จะนำา
เราเข้าใกล้พระองค์ ขอให้ความหิวกระหายการทรงสถิตของพระองค์ของเราลึก
มากขึ ้น และให้เราพึ ่งพาในพระองค์

2020

03
มี ค

บรรจุพระคำาในปากของเรา | เยเรมีย์ 4:14
ข้าแต่พระบิดา พระคำาของพระองค์คือไฟในปากของเราและเป็นโคมส่องเท้าของ
เรา เราอธิษฐานขอทรงบรรจุพระคำาในปากของลูกของพระองค์ และประทาน
ความกล้าหาญในการประกาศความจริง เพื ่อหันใจของประชาชนทั ้งหลายให้มา
หาพระองค์และกลับใจจากบาป

2020

07
มี ค

ขุดบ่อน้ำา | ปฐมกาล 26:18
ข้าแต่พระบิดา เป็นแรงปรารถนาแห่งหัวใจของเรา ที ่จะขุดบ่อน้ ำาแห่งการฟื ้นฟู
ของชนรุ ่นก่อนอีกครั ้งหนึ ่ง   ขอทรงส่งการไหลแห่งแม่น้ ำาธำารงชีวิตที ่ไม่เคย
เหือดแห้งไป ที ่ชาวเอเชียจะได้ดื ่มจากน้ ำานั ้นและจะไม่กระหายอีกเลย

2020

09
มี ค

พรหลั่งลงมาดั่งสายฝน | เอเสเคียล 34:26
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงส่งกระแสน้ ำาเชี ่ยวแห่งการฟื ้นฟูลงมาที ่เอเชีย
เพื ่อจะปลดปล่อยการอวยพรให้แก่ผู ้คนและพาเขาให้ใกล้พระองค์อย่างที ่ไม่เคย
เป็นมาก่อน

2020



10
ก พ

กระดูกแห้งกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง | เอเสเคียล 37:1-14
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงส่งลมปราณแห่งชีวิตมายังทุกสิ ่งที ่
เหือดแห้ง ไร้ชีวิต และสิ ้นหวัง ในคริสตจักรในเอเชีย 
ขอทรงฟื ้นฟูคริสตจักรแห่งเอเชีย

2020

14
ก พ

น้ำาแห่งชีวิต | เศคาริยาห์ 14:8
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอพระคุณที ่เราจะอยู ่ในการทรงสถิตของพระองค์
เพื ่อในวันนั ้นน้ ำาแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากการทรงสถิตของพระองค์ ผ่านมาทาง
หัวใจของประชากรชองพระองค์ เพื ่อจะรดน้ ำาให้คริสตจักรแห่งเอเชียที ่ปรารถนา
การประจันหน้ากับพระเจ้า

2020

11
ก พ

จงกลับมาหาเรา | เอเสเคียล 39:25-29
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงพาเรากลับมาหาพระองค์ เรา
อธิษฐานขอให้พระวจนะของพระองค์สำาเร็จและนำาพาคริสตจักรของพระองค์กลับ
มาหาพระองค์  แม้หัวใจของคริสตจักรจะถูกขโมยไปในที ่ใดๆก็ตาม

2020

15
ก พ

เสด็จมาหาเราเหมือนฝน | โฮเชยา  6:3
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเสด็จลงมาหาเราเหมือนฝนห่าใหญ่แห่งการฟื ้นฟู  
ขอทรงหันใจของประชากรของพระเจ้ามาหาพระองค์ ที ่เขาจะรู ้ว ่าพระองค์ทรง
เป็นคำาตอบแห่งความปรารถนาและแห่งความหวังในชีวิตของเขาทั ้งหลาย

2020

12
ก พ

ผู้ทรงเรียกน้ำาทะเลมาและเทน้ำารดผิวโลก | อาโมส 5:8
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเปละทุกสิ ่งที ่อยู ่ในนั ้น 
พระองค์เป็นผู ้ทรงเรียกน้ ำาทะเลมาและเทน้ ำารดผิวโลก ขอพระองค์ทรงกระทำาการ
เช่นเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เราอธิษฐานขอพระองค์เป็นผู ้ทรงเรียก
น้ ำาทะเลแห่งการฟื ้นฟูมาและเทน้ ำารดผิวโลกในวันเวลาของเรา

2020

2020

16
ก พ

เปิดบัญชรสวรรค์ | 2 พงศาวดาร 6:26-27
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงมองเห็นการบาปของเรา เราอธิษฐานขอกลับใจและ
หันจากบาปของเรา ข้าแต่พระเจ้า ตอนนี ้เราหิวกระหาย และปรารถนาการเคลื ่อน
ไหวของพระวิญญาณของพระองค์ ขอพระองค์ทรงชี ้ให้เราเห็นสิ ่งที ่เราได้หันเสีย
ไปจากพระองค์และจากส่วนมรดกของเรา เพื ่อเราจะเห็นความดีและฤทธิ ์อำานาจ
ของพระองค์เพื ่อเราจะสรรเสริญพระนามของพระองค์

18
ก พ

พระองค์จะทรงตอบ | อิสยาห์ 41:17-18
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอทรงฟังคำาร้องทูลของคนยากจนและคนขัดสน 
ที ่หิวกระหายในโลกแห่งเอเชีย  เราอธิษฐานให้มีแม่น้ ำาไหลบนที ่สูงซึ ่งแห้งแล้ง  
ขอทรงเปลี ่ยนถิ ่นกันดารเป็นสระน้ ำาแห่งการฟื ้นฟูในถิ ่นทุรกันดาร

2020

13
ก พ

อธิษฐานเผื่อฝน | เศคาริยาห์ 10:1
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอฝนในฤดูใบไม้ผลิจากองค์พระผู ้เป็นเจ้า เพราะนี ่คือ
ฤดูกาลที ่เหมาะสมสำาหรับการฟื ้นฟูในเอเชีย เราขออธิษฐานเพื ่อคาดหวังว่า
พระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริง

2020

17
ก พ

การกลับมาของพระผู้ไถ่ | อิสยาห์ 35:1-10
ข้าแต่พระบิดาเมื ่อเราเห็นพระหัตถกิจของพระองค์แล้วก็มีความปรีดา เรารู ้ว ่ามี
แหล่งทุรกันดารอยู ่ในคริสตจักร พระองค์ทรงสัญญาว่า จะมีแหล่งน้ ำาไหลออกมา
ในถิ ่นทุรกันดารและจะมีสายน้ ำาไหลในทะเลทราย เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงส่ง
ฝนแห่งการฟื ้นฟู เพื ่อสร้างทางหลวงแห่งความบริสุทธิ ์ในคริสตจักรอีกครั ้ง

2020



19
ก พ

ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่เเรง | เศคาริยาห์ 4:6
ข้าแต่พระบิดาเรารู ้ว ่าทุกสิ ่งจะสำาเร็จในโลกแห่งเอเชียได้โดยการทรงทำางานและ
เคลื ่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ท่ามกลางเรา  ขอทรงโปรดส่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ลงมานำาหน้าและหนุนหลังคริสตจักร เพื ่อจะนำาใจของบุตรชายหญิงที ่
พระองค์ทรงรักกลับมาหาพระองค์

2020

20
ก พ

ขอทรงเร่ง | ดาเนียล 9:19
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงได้ยินคำาอธิษฐานของเราและได้ทรงอภัยบาปแก่
ประชากรของพระองค์ที ่ได้หันกลับมาหาพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดอย่าทรง
ช้าที ่จะกระทำาการให้พระสัญญาของพระองค์ที ่ทรงให้ไว้แก่ประชาชาติในเอเชีย
นั ้นสำาเร็จ เพื ่อเห็นแก่ประชากรของพระองค์และเพื ่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ 
ขอพระองค์ทรงมาปรากฏด้วยฤทธาและพระสิริเถิด

2020


