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2020

พรวนดิน | สุภาษิต 20:4
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ทำางานรับใช้อย่างขยันขันแข็งทุกวัน ขอ
ให้ผู ้เชื ่อในเอเชียรู ้จ ักบทบาทหน้าที ่ของตนขอ ให้เขารู ้จักฟังเสียงของพระองค์
จากฟ้าสวรรค์ว่าเขาต้องทำาอะไรบ้างเพื ่อให้อาณาจักรของพระองค์มาตั ้งอยู ่

พ ค
09

2020

คียวของผู้เกี่ยว | มาระโก 4:29
ข้าแต่พระบิดา เราขออธิษฐานอย่างเร่งด่วนในฝ่ายวิญญาณให้ชาวเอเชียรู ้ว ่า
ทรงเป็นองค์บริสุทธิ ์ที ่ก ำาลังจะเสด็จมา เราอธิษฐานให้ชาวเอเชียรู ้ว ่าเวลานั ้นก็
ใกล้เข้ามาแล้ว ให้เขาจงยอมจำานนต่อความรัก ความเมตตา และความกรุณาของ
พระองค์

พ ค
08

2020

เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย | เอเศเคียล 34:16
พระองค์เจ้าข้าขอทรงตามหาแกะที ่หาย และนำาแกะที ่หลงหายนั ้นกลับมา ขอทรง
พันผ้าให้แกะที ่กระดูกหัก และเสริมกำาลังแกะที ่อ่อนเพลีย  ขอให้ชนชาติต่างๆรู ้
ว ่าทรงเป็นพระผู ้ช่วยให้รอด, ผู ้ร ักษาให้หาย, ผู ้เสริมเรี ่ยวแรง, ผู ้ทำาให้หายปวด
 และผู ้นำาการคืนดี

พ ค
07

2020

ร้องทูลขอต่อพระองค์ | เศคาริยาห์ 8:20-22
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้ชาวเอเชียหิวกระหายที ่จะมาหาเเละพบพระองค์เพื ่อขอ
ความโปรดปราณจากพระองค์ ขอทรงสำาแดงความดีและฤทธิ ์อำานาจของพระองค์
เพื ่อเขาจะติดตามและรับใช้พระองค์อย่างสุดใจ

พ ค
06

2020

นิเวศแห่งการอธิษฐาน์ | อิสยาห์ 56:7
พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงนำาคนทั ้งหลายมายังภูเขาบริสุทธิ ์ของพระองค์ เพื ่อที ่
ประชาชาติทั ้งหลายจะอยู ่ในการทรงสถิตย์ของพระองค์และถวายเกียรติแด่
พระนามบริสุทธิ ์ของพระองค์

พ ค
05
2020

รู้ด้วยตัวของเขาเองิ | ยอห์น 4:42
พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรงเปิดเผยสำาแดงพระองค์เองแก่บรรดาประชาชาติเพื ่อ
เขาจะได้ยินได้รู ้จ ัก และได้เห็นว่าพระองค์คือองค์พระผู ้ช่วยให้รอดของโลก

พ ค
04

2020

ทุกเข่าจะคุกลงกราบลง | ฟิลิปปี 2:10-11
พระเยซูเจ้า เวลานั ้นจะมาถึงเมื ่อทุกเข่าจะคุกลงกราบพระเยซู และทุกลิ ้นจะ
ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู ้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงรวบรวม
ประชาชาติของพระองค์เข้าในความสว่างแห่งพระสิริของพระองค์เพื ่อนำาเขาไปสู ่
การกลับใจใหม่

พ ค
03

2020

คนมากหลาย | วิวรณ์ 7:9
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเรียกคนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ ์ ทุก
ชาติทุกภาษาเพื ่อยืนต่อหน้าพระพักต์พระองค์เพื ่อนมัสการพระองค์สืบไป ขอ
อย่าให้สักคนเดียวต้องขาดไป ขอทรงอยู ่ใกล้ผู ้ที ่ทรงเรียกและเปิดเผยสำาแดง
พระองค์แก่เขา

พ ค
02

2020

แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ ์ | มัทธิว 24:14
พระเยซูเจ้าข้า ขอบคุณสำาหรับพระสัญญาว่าจะทรงเสด็จกลับมา เเละเราทูลขอที ่
ข่าวประเสริฐเรื ่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั ่วโลก ให้คำาพยานเรื ่อง
พระองค์ไปสู ่ยบรรดาประชาชาติทุกภาษา ขอให้ยุคของเราเป็นยุคที ่อาณาจักร
ของพระองค์จะถูกสถาปณาไว้

พ ค
01

2020

ทุ่งนาเหลืองอร่าม | ยอห์น 4:35-38
ข้าแต่พระเจ้า เราไม่ต้องรอฤดูเก็บเกี ่ยวอีกต่อไป เพราะเวลาเก็บเกี ่ยวนั ้นได้มา
ถึงแล้ว ขอทรงเปิดตาใจให้เราเห็นว่าการเก็บเกี ่ยวนั ้นอยู ่ตรงหน้า เราชื ่นชมยินดี
ที ่ได้เก็บเกี ่ยวโดยที ่บางครังไม่ใช่ในสิ ่งที ่เราหว่านเอง ขอพระนามของพระองค์
เป็นที ่เคารพสักการะ 

30
เม ย



สรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่า | โรม 8:19 
ข้าแต่พระบิดา ด้วยว่าสรรพสิ ่งที ่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนา
ให้บุตรทั ้งหลายของพระเจ้าในเอเชียปรากฏ ขอทรงสำาแดงให้เขาทั ้งหลายรู ้จัก
พระองค์ ขอทรงเสริมกำาลังเขาให้ลุกขึ ้น และมีผลต่อคนอื ่นๆในยุคนี ้

2020

17
พ ค

2020

ขอทรงรวบรวมเราจากประชาชาติ | 1 พงศาวดาร 16:35
พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ได้ยินเสียงร้องของประชากรของพระองค์แล้ว พระ
บิดาเจ้าข้า ขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั ้งหลายกลับมาหาพระองค์และขอทรงไถ่
ชาวเอเชียจากการถูกกดขี ่ข่มเหงด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ ์ของพระองค์

16
พ ค

ได้เก็บพืชผล เหล้าองุ่น และน้ำามัน | เฉลยธรรมบัญญัติ 11:14
ข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานเผื ่อฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูแห่งพระวิญญาณ
ของพระองค์ เพื ่อเราทั ้งหลายจะได้เก็บพืชผลจากแต่ละเมล็ดที ่เกิดดอกออกผล
มากมายในโลกแห่งเอเชีย

2020

15
พ ค

นำาฟ่อนข้าวของตนมา | สดุดึ 126:5-6
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงฉีกหัวใจเราออกเพื ่อเห็นแก่ไร่นาแห่งการเก็บเกี ่ยว
ในเอเชีย ขอให้เมล็ดพันธุ ๋แห่งข่าวประเสริฐที ่ถูกหว่านด้วยน้ ำาตา ด้วยการมอบ
ถวาย และด้วยความเจ็บปวด จะถูกเก็บเกี ่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื ่นบาน

2020

14
พ ค

มองดูตามไร่นา |  นางรูธ 2:9
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานที ่สายตาของเราจะมองดูที ่ไร่นาซึ ่งพร้อมจะเก็บเกี ่ยว 
ให้คนงานของพระองค์ไปยังไร่นาของพระองค์ด้วยความมั ่นใจว่าพระองค์ทรงอยู ่
ที ่นั ่นและกำาลังทรงเก็บอยู ่เอง

2020

13
พ ค

หนึ่งร้อยเท่า | ปฐมกาล 26:12
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานที ่เมล็ดพันธุ ์แห่งพระวจนะของพระองค์จะถูกหว่าน
และเก็บเกี ่ยวได้ผล อย่างรวดเร็วร้อยพันเท่า ขอทรงอวยพรผู ้หว่านและผู ้เก็บ
เกี ่ยวในไร่นาแห่งเอเชีย

2020

12
พ ค

เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว | อาโมส 9:13
ข้าแต่พระเจ้า เราเชื ่อว่าเรามีชีวิตอยู ่ในวันเวลาแห่งฤทธิ ์อำานาจของพระองค์
 ขอพระองค์ทรงยื ่นพระหัตถ์ของพระองค์เพื ่อปลดปล่อยการเก็บเกี ่ยวที ่ยิ ่งใหญ่
รวดเร็วที ่ผู ้เก็บเกี ่ยวจะทำางานแซงหน้าผู ้หว่าน

2020

11
พ ค

วางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา์ | สุภาษิต 3:19
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนา
ฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ เราอธิษฐานขอทรงประทานพระคุณให้แก่ผู ้เชื ่อทั ้ง
หลายที ่จะมีปัญญาในการกระทำาการต่างในการขยายอาณาจักรของพระองค์ใน
เอเชีย

2020

10
พ ค

ช่วยกู้โลกให้รอด | ยอห์น 3:16-17
ข้าแต่พระบิดา พระองค์เสด็จมาในโลกนี ้เพื ่อเห็นแก่มนุษย์ทั ้งหลาย ขอทรงเรียก
ชาวเอเชียเข้าสู ่อาณาจักรของพระองค์และขอทรงไถ่เข้าจากความมืดมิด2020

18
พ ค

19
พ ค

รางวัลจากการทรงทนทุกข์ | วิวรณ์ 5:11-12
ข้าแต่พระบิดาขอทรงนำาประชาชาติแห่งเอเชียเข้าใกล้พระองค์ ผู ้ได้รับการไถ่โดย
โลหิตของพระเมษโปดก อันเป็นรางวัลจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ ขอบคุณที ่
พระองค์ทรงไถ่ชาวเอเชียด้วยความรักมั ่นคงของพระองค์

2020



23
พ ค

เกิดผล์ | มัทธิว 21:43
ข้าแต่พระบิดาขอทรงมีเมตตากับผู ้นำาฝ่ายวิญญาณในเอเชียโดยการทรงนำาเขา
อย่างไม่หยุดหย่อนให้อยู ่ในการทรงสถิตของพระองค์ ขอทรงขจัดอุปสรรคที ่หยุด
ชาวเอเชียไม่ให้พบกับพระองค์ ขอทรงประทานความหวังในคริสตจักรเพื ่อให้เกิด
ผลมากล้นในอาณาจักรของพระองค์

2020

20
พ ค

มีชื่อตามพระองค์ิ | เอเฟซัส 3:14-15
ข้าแต่พระบิดา ทุกคนในเอเชียมีชื ่อตามพระองค์ ทรงรู ้เรื ่อง ราวและทุกอย่างใน
ชีวิตของทุกคน ทรงรู ้การทดลองทดสอบที ่ทุกคนต้องเผชิญทรงรู ้จุดหมายปลาย
ทางในชีวิตของเขา ขอทรงเขียนชีวประวัติของทุกคนว่า เขาได้รับความรอดและมี
การสามัคคีธรรมกับพระองค์แล้ว ขอให้ยุคนี ้เป็นยุคที ่ชื ่อของชาวเอเชียมากหลาย
ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต

2020

24
พ ค

หมดทั้งชุมชน | ยอห์น 4:39-41
ข้าแต่พระบิดา เพราะการพบกับพระองค์ไม่ใช่เป็นพรกับผู ้นั ้นเป็นการส่วนตัว
เท่านั ้น ขอทรงให้คำาพยานชีวิตของคนบางคนเจาะจงจะมีพลังส่งผลมากมายให้
คนทั ้งชุมชน ทั ้งหมู ่บ้าน ทั ้งประเทศ เเละทั ่วเอเชีย ได้มาถึงความรอดในองค์พระ
เยซูคริสต์

2020

21
พ ค

แผ่นดินที่จะต้องยึดครอง | โยชูวา 13:1
ข้าแต่พระบิดา ผู ้ร ับใช้หลายชั ่วอายุคนได้รับใช้พระองค์ในไร่นาของพระองค์ใน
เอเชีย แต่การเก็บเกี ่ยวยังไม่เกิดขึ ้นอย่างเต็มขนาด ขอให้ยุคนี ้เป็นยุคที ่เราจะเข้า
ยึดครองแผ่นดินเพื ่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื ่อพระสิริจะมีแด่พระองค์เถิด

2020

25
พ ค

ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์์ | สดุดี 67:3
ข้าแต่พระบิดา  ขอชนชาติทั ้งหลายจะรู ้จักเเละสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั ้ง
หลายในเอเชียสรรเสริญพระนามอันยิ ่งใหญ่ของพระองค์ และชื ่นชมยินดีในความ
รักและความรอดในพระคริสต์

2020

27
พ ค

จะไม่กลับมาสู่พระองค์เปล่าๆ | อิสยาห์ 55:10-11
ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงตรัสว่าจะทรงนำาประชาชาติกลับมาหาพระองค์ และ
ทุกสิ ่งที ่พระองค์ทรงตรัสนั ้นจะสัมฤทธิ ์ผลซึ ่งพระองค์ทรงมุ ่งหมายไว้ บัดนี ้
ขอพระสัญญาข้อนี ้จะเกิดผลสัมฤทธิ ์ในทุกสิ ่งอันที ่พระองค์ทรงมีไว้สำาหรับ
ประชาชาติแห่งเอเชีย

2020

22
พ ค

เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นี | เฉลยธรรมบัญญัติ
ข้าแต่พระบิดา ขอให้คนในยุคนี ้ได้ก้าวเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ ให้เขารับ
ใช้พระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์เพื ่อเป็นพรแก่ชนรุ ่นหลัง  และพระนาม
ของพระองค์จะสถิต ในใจและในชีวิตของทุกคนในเอเชีย

2020

26
พ ค

พระสัญญาแห่งการรื้อฟื้น | อิสยาห์ 62:8-9
ข้าแต่พระบิดาเจ้า เราขอยึดพระสัญญาของพระองค์ที ่ว ่าการงานที ่ได้ถูกกระทำา
ในเอเชียนั ้นจะยั ่งยืน เหมือนดั ่งเช่นที ่พระองค์ทรงไถ่อิสราเอลจากการเป็นเชลย
 ขอทรงคืนมรดกแห่งประชาชาติแห่งเอเชียที ่เคยถูกศัตรูยึดไปนั ้นกลับมาเป็น
มรดกให้บุตรชาย หญิงแห่งเอเชียของพระองค์

2020

28
พ ค

พระสิริจงมีแด่พระคริสต์ | 1 โครินทร์ 3:8
ข้าแต่พระบิดา เวลาเก็บเกี ่ยวก็มาถึงแล้ว ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ได้เริ ่มเห็นผลของ
การงานของเขา ขอให้เราทั ้งหลายชื ่นชม ยินดีด้วยกัน ไม่แบ่งแยกเปรียบเทียบ
กัน ขอให้ทุกหัวใจและทุกลิ ้นจะสรรเสริญพระนามพระคริสต์ด้วยความเป็นน้ ำา
หนึ ่งใจเดียวกัน

2020



02
มิ ย

ผู้นำาวิญญาณ | สุภาษิต 11:30
ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต บุคคลผู ้มีสติปัญญาจะนำาจิตวิญญาณ
ผู ้คนมาหาพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า เราอธิษฐานขอให้คริสตจักรมีสติปัญญาสำาหรับ
การเก็บเกี ่ยว พระองค์ทรงตรัสว่า บุคคลผู ้มีสติปัญญาจะนำาจิตวิญญาณผู ้คนมา
หาพระเจ้า  ขอทรงประทานสติปัญญานั ้นแก่พวกเราเถิด

2020

30
พ ค

เต็มด้วยความอุดม | สุภาษิต 3:10
ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานที ่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในชิวิตประจำาวัน ทั ้ง
ในความคิด แรงจูงใจ การกระทำาและวาจาของเรา ขอพระนามของพระองค์เป็น
ที ่ยกย่องด้วยเหตุแห่งชีวิตของเราทั ้งหลายที ่ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ เพื ่อ
เราจะได้รับพระพรอันไหลล้นในการเห็นผลแห่งการงานที ่เราได้มานะพยายาม
เพื ่อให้เห็นอาณาจักรของพระองค์มาตั ้งอยู ่

2020

03
มิ ย

ความปรีดีในสวรรค์ | ลูกา 15:7
ข้าแต่พระเจ้า เราอธิษฐานที ่ผู ้ร ับใช้ของพระองค์จะมีความอดทนไม่ย่อท้อในการ
รับใช้ โดยมีความหวังใจที ่จะมีความปรีดีในสวรรค์  และให้เขารู ้ว ่า จะมีการเฉลิม
ฉลองยิ ่งใหญ่สำาหรับทุกจิตวิญญาณของคนบาปทุกคนที ่กลับใจใหม่

2020

31
พ ค

อย่าอ่อนใจที่จะกระทำาการดี | 2 เธสะโลนิกา 3:13
ข้าแต่พระเจ้า เราอธิษฐานเผื ่อความมานะพยายาม พละกำาลังและความ
กระตือรือร้น เพื ่อเราจะไม่หมดกำาลังใจหรือเหนื ่อยล้าในการกระทำาการดีเพื ่อ
พระองค์ ขอให้คริสตจักรตั ้งมั ่นคงและยืนขึ ้นด้วยความแข็งแรงและยืนหยัด
มั ่นคงจนกว่าฤดูเก็บเกี ่ยวนั ้นจะมาถึง

2020

2020

04
มิ ย

พระกรุณาคุณของพระเจ้า | โรม 2:4
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระกรุณาของพระเจ้าเป็นเหตุให้เกิดการเพิ ่มพูนในการเก็บ
เกี ่ยว ขอให้ผู ้คนรู ้ว ่าพระองค์ทรงกอปรด้วยความเมตตา ความกรุณา ความ
ยุติธรรม และความเที ่ยงธรรมขอทรงสอนเขาให้รู ้จ ักพระลักษณะของพระองค์ ขอ
ทรงให้เขารู ้ว ่าพระองค์ทรงนำาเราใกล้พระองค์โดยความเมตตาและพระคุณของ
พระองค์

01
มิ ย

มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่ร่วงโรย | 1 เปโตร 5:4
พระเยซูเจ้าข้า ขอทรงอวยพรศิษยาภิบาลเเละผู ้เลี ้ยงในฤดูการเก็บเกี ่ยวนี ้ ขอ
ทรงประทานสติปัญญาในการนำาและเลี ้ยงฝูงแกะของพระเจ้าให้เติบโตขึ ้น ขอทรง
ช่วยเขาให้พึ ่งพาพระองค์เพื ่อที ่เขาจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ ์ศรีที ่ไม่ร่วงโรยเมื ่อ
พระผู ้เลี ้ยงผู ้ยิ ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ

2020

05
มิ ย

เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว | อพยพ 23:16
จงถือเทศกาลเลี ้ยงฉลองการเก็บเกี ่ยว ถวายพืชผลแรกที ่เกิดจากแรงงานของ
 เจ้า ซึ ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือเทศกาลเลี ้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลาย
ปี เมื ่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ ่งนาอันเป็นผลงานของ เจ้าข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณ
สำาหรับการเก็บเกี ่ยวในปีนี ้ เราชื ่นชมยินดีสำาหรับทุกสิ ่งทุกอย่างที ่พระองค์ได้
ทรงกระทำาเราเฉลิมฉลองสำาหรับการอัศจรรย์ที ่ทรงสำาแดงท่ามกลางเราขอทรง
ให้เราเก็บเกี ่ยวต่อไปอีกเมื ่อเราทำางานรับใช้พระองค์ในไร่นาของพระเจ้า

2020

29
พ ค

ข้าวละมานในทุ่งนา | มัทธิว 13:29-30
ข้าแต่พระบิดา ในขณะที ่เราเก็บเกี ่ยวอยู ่นั ้น ขอให้เรามีจิตใจที ่เปิดออกและเปิด
รับทุกคนที ่มาหาพระองค์ โดยไม่ตัดสินเอาเองว่าผู ้ใดเป็นข้าวละมาน ผู ้ใดเป็น
ข้าวสาลี เพราะพระองค์คือผู ้เดียวเท่านั ้นที ่จะรู ้ว ่าในที ่สุดแล้วใครจะรักษาความ
เชื ่อไว้ได้จนวันสุดท้ายในชีวิตของเขา ขอให้ผู ้ร ับใช้ของพระองค์ทำาการงานของ
พระองค์ด้วยหัวใจเชื ่อฟังเมื ่อได้ยินเสียงที ่พระองค์ตรัสกับเขา

2020



06
มิ ย

การทรงสถิตของพระเจ้า | 1 ซามูเอล 6:13
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ผู ้ร ับใช้ของพระเจ้าผู ้ทำางานออกนามของพระองค์จะมี
ประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระองค์ในฤดูแห่งการเก็บเกี ่ยวนี ้  ขอทรงช่วย
เราให้รู ้ว ่าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ ่ง ทรงเป็นแหล่งแห่งความยินดี แหล่งแห่ง
พลัง และแหล่งแห่งความหวังที ่เสริมแรงเราให้ไถ่พรวนในไร่นาของพระองค์ต่อไป

2020

08
มิ ย

พระหัตถ์ถือเคียวอันคมเพื่อการเกี่ยว์ | วิวรณ์ 14:14-15
ข้าแต่พระเยซูคริสต์ แผ่นดินโลกก็พร้อมแล้วเราขอร้องทูลพระองค์ว่า จงใช้เคียว
ของพระองค์เกี ่ยวไปเถิด ขอทรงนำาประชากรที ่ทรงรักกลับมาหาพระองค์ ปลด
ปล่อยเขาจากโซ่ตรวนพันธนาการและการเป็นทาส ขอทรงนำาเขามาสู ่ความรอด
และเสรีภาพเถิด

2020

07
มิ ย

ฤดูเกี่ยวที่กำาหนดไว้ให้แล้ว | โฮเชยา 6:11
ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงสัญญาว่าได้ทรงกำาหนดฤดูเกี ่ยวไว้ให้ประชากรของ
พระองค์แล้ว ขอทรงปลดปล่อยการเก็บเกี ่ยวที ่ยิ ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แห่ง
เอเชียในเวลานี ้ เราเชื ่อว่าวันเวลานั ้นก็มาถึงแล้ว คือวันเวลาที ่คนเอเชียจะคุกเข่า
ลงและได้รับชีวิตใหม่

2020


