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2020

ทรงเสริมกำ�ลังผู้เชื่อ | 2 ทิโมธี 4:17
ข้าแต่พระบิดาขอทรงประทานกำาลังแก่บุตรชายหญิงของพระองค์ในเอเชีย เพื ่อ
ข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปอย่างครบบริบูรณ์ ขอทรงช่วยเขาให้รอดจากมือ
ของศัตรูร้ายด้วยเถิด

มิ ย
18

2020

พระพรของคว�มชอบธรรม | ลูกา 6:22
ข้าแต่พระบิดาขอทรงอยู ่ใกล้ผู ้เชื ่อที ่ถูกปฏิเสธ ถูกเกลียดชัง  ถูกทำาร้าย เผชิญ
ความโดดเดี ่ยว  เผชิญความตาย  ตกงาน ไร้ครอบครัว ไร้เพื ่อนเพราะความเชื ่อ
เป็นเหตุ ขอทรงให้เขาสัมผัสถึงความรักและการเล้าโลมใจจากพระองค์ ขอทรง
เสริมกำาลังเขาให้สามารถยืนขึ ้นเผชิญกับความชั ่วร้ายได้ด้วยเถิด

มิ ย
17

2020

มอบภ�ระไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้� | สดุดี 55:22
ข้าแต่พระบิดา ขอทรงค้ ำาชูผู ้เชื ่อไว้ ให้เขามอบภาระของเขาไว้กับองค์พระผู ้เป็น
เจ้า ให้เขาเชื ่อว่าความรักมั ่นคงของพระองค์จะไม่ปล่อยให้คนชอบธรรมล้มลง

มิ ย
16

2020

จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้�์ | เอเฟซัส 6:11
ข้าแต่พระบิดาขอทรงให้คริสตจักรแห่งเอเชีย คาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริง
 สวมเสื ้อเกราะแห่งความชอบธรรม สวมรองเท้าข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ยึดโล่
แห่งความเชื ่อไว้ สวมหมวกเกราะแห่งความรอด และถือดาบแห่งพระวิญญาณคือ
พระวจนะของพระเจ้าเพื ่อเขาทั ้งหลายจะยืนหยัดต่อสู ้แผนการของมารร้ายได้

มิ ย
15

2020

จงพร้อมอยู่เสมอ์ | ยากอบ 5:7-8
ข้าแต่พระบิดา ขอให้คริสตจักรในเอเชียและบุตรชายหญิงของพระองค์มีความเข้า
ใจเเละความเชื ่อในพันธสัญญาเรื ่องการเสด็จกลับมาครั ้งที ่สองของพระองค์ เพื ่อ
เขาทั ้งหลายจะดำาเนินชีวิตที ่พรักพร้อมอยู ่เสมอ

มิ ย
14

2020

ขอทรงปกป้องคริสตจักรของพระองค์ | 2 เธสะโลนิกา 3:1-3
ข้าแต่พระบิดา ขอทรงปกป้องธรรมิกชนของพระองค์ในเอเชีย ขอทรงสถาปนา
 ขอทรงปกป้องเขาจากซึ ่งชั ่วร้าย จากการจู ่โจมฝ่ายวิญญาณ และจากการข่มเหง
โดยคนไม่ดีที ่จ ้องจะทำาร้ายคริสตจักร ขอให้พระวจนะของพระเจ้านำาหน้าเขาเพื ่อ
ปกป้องเขาเสมอ  ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์เถิด

มิ ย
13

2020

สร้�งชีวิต | โคโลสี 2:6-7
ข้าแต่พระบิดาขอให้ผู ้เชื ่อใหม่ทุกคนได้ถูกสร้างชีวิต  ขอให้เขามีผู ้เลี ้ยงที ่จะสอน
พระวจนะ เพื ่อเขาจะหยั ่งรากลึกในความเชื ่อและมีชีวิตในพระทัยของพระองค์เถิด

มิ ย
12

2020

พระบัลลังก์เเห่งคว�มยุติธรรม | สดุดี 9:7-8
ข้าแต่พระบิดา ขอทรงสถาปณาพระบัลลังก์เเห่งความยุติธรรมของพระองค์ใน
เอเชีย ขอทรงทอดพระเนตร ขอทรงอยู ่ใกล้ ขอทรงช่วยเหลือเเละเเก้คดีให้เเก่ผู ้ที ่
ถ ูกข่มเหงเถิด

มิ ย
11

2020

สถ�ปน�คริสตจักร์ | เนหะมีย์ 13:30-31
ข้าแต่พระบิดาขอทรงสถาปนาคริสตจักรที ่บริสุทธิ ์ในเอเชียให้เป็นคริสจักร
ต้นแบบแห่งอาณาจักรสวรรค์ เพื ่อให้ทั ่วโลกได้เห็นเป็นแบบอย่างเถิด

มิ ย
10

2020

ไม่ลดลง | สดุดี 107:37-38
ข้าแต่พระบิดา  พระองค์ทรงตรัสว่า โดยการอวยพรของพระองค์ การเก็บเกี ่ยวจะ
ไม่ลดลง แต่จะทวีคูณขึ ้น  ขอพระองค์ทรงให้เรามีโอกาสได้เห็นสิ ่งที ่เราหว่านไป
นั ้นจะถูกเก็บเกี ่ยวอย่างทวีคูณเถิด

09
มิ ย



จะไม่กลับม�สู่พระเจ้�เปล่�ๆ | อิสยาห์ 55:11
ข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานให้ทุกเมล็ดพันธุ ์แห่งข่าวประเสริฐที ่ถูกหว่านออก
ไปจะเกิดผลมาก และจะแตกหน่อหยั ่งรากในหัวใจของผู ้ที ่ได้ยินได้ฟัง เพราะ
พระองค์ทรงสัญญาว่าคำาของพระองค์ที ่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จะไม่
กลับมาสู ่พระองค์เปล่าๆ แต่จะทำาให้สิ ่งที ่ทรงพอพระทัยนั ้นสำาเร็จ

2020

26
มิ ย

2020

คนง�นของพระเจ้�ิ | เอเฟซัส 2:10
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานที ่คริสตจักรในเอเชียจะรู ้จักอัตลักษณ์ของตนเองใน
พระคริสต์ เเละตระหนักรู ้ถึงการทรงเรียกเเห่งพระสิริในชีวิตของเขา เพื ่อให้พันธ
กิจที ่ทรงมอบหมายให้นั ้นจะบรรลุผลสำาเร็จในช่วงชีวิตของเขา

25
มิ ย

บัลลังก์ก�รพิพ�กษ�ของพระคริสต์ | 2 โครินธ์ 5:10
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานที ่คริสตจักรในเอเชียจะมีความยำาเกรงพระเจ้าเพื ่อเขาจะ
ทำาตามการทรงเรียกในชีวิตของเขา และเพื ่อเขาจะดำาเนินชีวิตในแสงสว่างนิรันดร์
ในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงตรัสว่าแต่ะคนจะได้รับผลตามการกระทำาในชีวิตของ
เขา ไม่ว่าจะดีหรือชั ่ว

2020

24
มิ ย

ประพฤติต�มน้ำ�พระทัยของพระเจ้� | 1 ยอห์น 2:17
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานที ่ประชากรของพระองค์ จะไม่หลงโลกและมีความ
ปรารถนาต่างๆของโลกซึ ่งไม่ถาวร แต่ขอให้เราหิวกระหายความชอบธรรมซึ ่งมา
จากการเชื ่อฟังพระคำาของพระองค์เถิด

2020

23
มิ ย

เข้�สนิทอยู่ในพระองค์ |  ยอห์น 15:4
ข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานที ่เราผู ้เชื ่อจะติดตามและเข้าสนิทอยู ่ในพระองค์อย่าง
สุดใจ และจะไม่พึ ่งพากำาลังและสติปัญญาของตนเองแต่จะพึ ่งพาพระเจ้าด้วย
สุดใจของเขา

2020

22
มิ ย

แผ่กิ่งก้�นส�ข�และผลิดอกออกผล | เอเสเคียล 17:23
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสถาปนาแต่งตั ้งบุตรชายหญิงของพระองค์ไว้ในเอเชีย ขอ
ทรงใส่พระคำาของพระองค์ไว้ในชีวิตของเขา เพื ่อคนทั ้งหลายจะสามารถมาพักพิง
ได้ดุจนกน้อยมาสร้างรังและอาศัยอยู ่ใต้ร่มไม้แห่งสนซีดาร์ชั ้นเยี ่ยมที ่ทรงปลูกไว้
บนยอดเขาแห่งอิสราเอล

2020

21
มิ ย

ขอให้คว�มโปรดปร�น | สดุดี 90:17
ข้าแต่พระบิดาขอให้ความโปรดปรานขององค์พระผู ้เป็นเจ้าอยู ่เหนือข้าพระองค์
ทั ้งหลายในเอเชีย ขอทรงสถาปนาการงานที ่ทรงมอบไว้ในมือของข้าพระองค์
ทั ้งหลายเถิด ขอทรงอวยพรและประทานความเจริญรุ ่งเรืองในทุกทาง เพื ่อข้า
พระองค์ทั ้งหลายจะเป็นเกลือและแสงสว่างและสามารถแจกจ่ายออกไปด้วยใจ
กว้างขวางอย่างไม่สิ ้นสุด

2020

20
มิ ย

สถ�ปน�และปกป้องคริสตจักรของพระองค์ |  1 เปโตร 5:10
ข้าแต่พระบิดาขอทรงอยู ่ใกล้ผู ้ที ่ทนทุกข์ทั ้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ ขอทรงเสริม
กำาลัง ขอทรงประทานพระคุณเเละสันติสุข ขอทรงให้เขากลับสู ่สภาพดีและขอให้
เขาเข้มแข็งมั ่นคง และมีความแน่วแน่ในความเชื ่อในพระองค์เถิด

2020

19
มิ ย

กำ�แพงแห่งก�รปกป้อง | สดุดี 91:4
ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นโล่กำาบังเเละกำาแพงที ่เข้มแข็งของเรา เรา
อธิษฐานขอการปกป้องจากพระองค์  ขอทรงอยู ่ใกล้ผู ้ที ่เข้าลี ้ภัยอยู ่ในพระองค์ 
ขอทรงปกป้องผู ้เชื ่อและคริสตจักรจากศัตรูผู ้ปองร้ายด้วยเถิด

2020

27
มิ ย

28
มิ ย

ขอทรงเพิ่มพูนก�รเก็บเกี่ยว์ | ยอห์น 4:35
ข้าแต่พระบิดา เราทั ้งหลายขอมอบถวายชีวิตแด่พระองค์ ขอทรงปลดปล่อย
พระคุณของพระองค์อันยิ ่งใหญ่เพื ่อมิให้คนหนึ ่งคนใดตกหล่นไปเลย ขอทรงให้ค
ริสตจักรตระหนักว่าทุ ่งนานั ้นก็เหลืองอร่ามถึงเวลาเก็บเกี ่ยวแล้ว และขอทรงสอน
ให้คริสตจักรเลี ้ยงดูผู ้เชื ่อใหม่ให้เติบโตขึ ้นในพระคริสต์ด้วยเถิด

2020



02
ก ค

ก�รง�นของพระองค์นั้นดีเลิศ | ฟิลิปปี 1:6
ข้าแต่พระบิดา การงานของพระองค์นั ้นดีเลิศ ขอทรงทำากิจการงานแห่งความ
รอดในชีวิตผู ้ที ่ได้มาหาพระองค์ในฤดูแห่งการเก็บเกี ่ยวนี ้ให้สำาเร็จ ขอทรงให้คำา
ปรึกษาและเดินเคียงข้างผู ้เชื ่อใหม่เพื ่อให้เขาทั ้งหลายโตเป็นผู ้ใหญ่ในพระคริสต์
ด้วยเถิด

2020

29
มิ ย

ยึดคืนทุ่งน�ที่ถูกไฟไหม้์ิ | อพยพ 22:6
ข้าแต่พระบิดา เราขออธิษฐานให้ผู ้เชื ่อในเอเชียซึ ่งมีศักยภาพในด้านต่างๆหลาย
ด้าน ที ่ถูกอิทธิพลของศัตรูทำาให้เขาพลาดไปจากน้ ำาพระทัยสูงสุดในชีวิตของเขา
 ขอเขาจงกลับมาหาพระองค์และรับใช้ตามตะลันต์ความสามารถและตามศักยภาพ
ของแต่ละคนในการงานต่างๆในอาณาจักรของพระองค์ เราอธิษฐานขอการยึดสิ ่ง
ที ่ศัตรูได้ขโมยไปนั ้นคืนและขอทรงแปรปลี ่ยนสิ ่งที ่ศัตรูมุ ่งร้ายให้กลายเป็นพรแก่
ประชากรของพระองค์

2020

03
ก ค

ไม่มีใครตกหล่นเลยสักคนเดียว | ยอห์น 18:9
ข้าแต่พระบิดา เราขออธิษฐานให้พระวจนะข้อนี ้เป็นจริง  คือในฤดูการเก็บเกี ่ยวนี ้
เราจะเก็บเกี ่ยวจิตวิญญาณทุกดวงโดยไม่มีใครตกหล่นเลยแม้สักคนเดียว เพราะ
ตามแบบอย่างในพระคัมภีร์ ยอห์น18:9 คือทุกคนที ่ได้ยินพระเยซูตรัสต่างก็กลับ
ใจกันทั ้งหมดทุกคน

2020

30
มิ ย

นำ�คนที่ถูกหลอกกลับม� | เอเสเคียล 34:10
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานขอทรงช่วยกู ้ลูกแกะที ่ถูกทำาให้หลงเจิ ่นไปเพราะมีผู ้
เลี ้ยงแกะที ่สอนผิดผู ้ซึ ่งเห็นแก่ชื ่อเสียงและเกียรติของตัวเอง เขาเหล่านั ้นได้ตก
เป็นเครื ่องมือของมารซาตานในแบบต่างๆ ขอทรงนำาผู ้เลี ้ยงเหล่านั ้นให้กลับใจ
และขอทรงช่วยเหลือและช่วยกู ้ฝูงแกะเหล่านั ้นของพระองค์ด้วยเถิด

2020

04
ก ค

ทรงเฝ้�ดูแลเร�อยู่ ์ ์ | อิสยาห์ 42:6
ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเฝ้าดูแลเราอยู ่ ในฤดูแห่งการเก็บเกี ่ยวนี ้พระวจนะ
ของพระองค์กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงฉวยมือเราและรักษาเราไว้ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงเฝ้าดูแลเราไปจนถึงความไพบูลย์แห่งพระคริสต์

2020

06
ก ค

พระองค์จะทรงดูเเลเร� | ปฐมกาล 50:24
ข้าแต่พระบิดา ในยุคที ่มีความวุ ่นวายและไม่เเน่นอนอยู ่ทั ่วโลก  ขอพระองค์ทร
งดูเเลบุตรชายบุตรหญิงของพระองค์  ขอทรงนำาเราเข้ามาในการทรงเรียกเพื ่อ
รับส่วนแห่งมรดกที ่ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราเถิด

2020

01
ก ค

ขอทรงทำ�ให้ก�รเก็บเกี่ยวบริสุทธิ์ ี | โยเอล 3:13
ขอทรงทำาให้การเก็บเกี ่ยวบริสุทธิ ์: โยเอล 3:13
ข้าแต่พระบิดา เราอธิษฐานขอทรงชำาระการเก็บเกี ่ยวให้บริสุทธิ ์ และขอให้ผู ้ที ่ได้
ถวายชีวิตแด่พระคริสต์จะแสวงหาและดำาเนินชีวิตในความบริสุทธิ ์ ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงสถาปณาความบริสุทธิ ์ให้ทั ่วเอเชียเถิด 

2020

05
ก ค

สถ�ปน�และปลูก | เยเรมีย์ 31:28
ข้าแต่พระบิดาขอทรงสถาปนาการปลูกและการเก็บเกี ่ยวแบบที ่ไม่เคยเกิดขึ ้นมา
ก่อน ขอให้เป็นที ่โจษจันในยุคนี ้ว ่า พระองค์ทรงรักษาเราไว้และทรงนำาเราให้ใกล้
พระองค์เพื ่อพระเกียรติแห่งพระนามของพระองค์

2020

07
ก ค

ทรงซ่อนเร�ไว้์ | สดุดี 31:20
ข้าแต่พระบิดา ขอทรงซ่อนเราไว้ในที ่กำาบังจำาเพาะพระพักตร์ของพระองค์เพื ่อ
ให้พ้นจากการปองร้ายของคนชั ่ว ขอพระองค์ทรงซ่อนเราไว้ในพลับพลาของ
พระองค์เถิด

2020



12
ก ค

ขอทรงปกป้องเข�ไว้ให้พ้นจ�กม�รร้�ย |  ยอห์น 17:15
ข้าแต่พระบิดาขอทรงปกป้องประชากรของพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายที ่พยายาม
ล่อลวงเขาให้ห่างจากพระองค์ ขอทรงประทานความกล้าหาญให้บุตรชายหญิง
ของพระองค์ในเอเชียในการประกาศแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐในที ่ที ่มืดมิดที ่สุด
โดยปราศจากความกลัวโดยรู ้ว ่าพระองค์จะทรงปกป้องเขา

2020

09
ก ค

ป้อมปร�ก�รอันเข้มแข็ง | สุภาษิต 18:10
ข้าแต่พระบิดาโดยนามของพระเจ้าเราจะปลอดภัย ขอพระองค์ทรงเปิดเผยสำาแดง
แก่ประชากรของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการอันเข้มแข็งที ่เราทั ้ง
หลายจะวิ ่งเข้าลี ้ภัยได้และพระเจ้าจะทรงช่วยกู ้และจะทรงช่วยเหลือเราเสมอ

2020

13
ก ค

มีคว�มชูใจนิรันดร์ | 2 เธสะโลนิกา 2:16-17
ข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานให้ผู ้เชื ่อใหม่ได้รับการชูใจจากพระองค์เพื ่อเขาจะ
ได้รับการเสริมเรี ่ยวแรงในการกระทำาการอันดีทุกอย่างที ่พระองค์ทรงวางไว้ให้
เขา

2020

10
ก ค

ประช�กรที่ปลอดภัยี | เฉลยธรรมบัญญัติ 33:29
ข้าแต่พระบิดา เราขอบคุณสำาหรับความรอด  พระองค์ทรงเป็นโล่ ทรงเป็นดาบ
ชัยของเรา ศัตรูจะต้องคลานราบมาหาเราเพราะองค์มหิทธิฤทธิ ์ทรงอยู ่กับเรา ขอ
ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้มีชัยเหนือศัตรูเถิด

2020

2020

14
ก ค

แผนง�นที่ให้อน�คต | เยเรมีย์ 29:11
ข้าแต่พระบิดา ทรงมีแผนงานสำาหรับผู ้เชื ่อใหม่ทุกคน ขอทรงเสริมกำาลังเขาทั ้ง
หลายให้เขาได้เห็นและมีความเชื ่อว่าพระสัญญาที ่ทรงให้ไว้กับเขานั ้นจะเป็นจริง
เสมอ แม้ในยามที ่มีภัยพิบัติรอบตัว ขอทรงให้น้ ำาพระะทัยสูงสุดของพระองค์
สำาหรับเอเชียนั ้นจะสำาเร็จผ่านการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของผู ้เชื ่อใหม่
เหล่านั ้น

11
ก ค

ม�ถึงพระองค์ | อพยพ 19:4
ข้าแต่พระบิดา ดั ่งเช่นการซึ ่งทรงกระทำาเพื ่อช่วยชาวอิสราเอลในประเทศอียิปต์
แล้วนั ้น ขอทรงปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนพันธนาการ ขอทรงนำาชาวเอเชียทั ้ง
กลางวันและกลางคืน ให้เขาละทิ ้งหนทางชีวิตแห่งความบาปและการเป็นทาสทั ้ง
สิ ้นเสียเถิด

2020

15
ก ค

ทรงบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ | สดุดี 139:16-17
ข้าแต่พระบิดา ทุกวันคืนที ่กำาหนดไว้สำาหรับทุกคนในโลกได้ถูกจดไว้ในหนังสือ
ของพระองค์แล้ว  ขอทรงให้พระดำาริของพระองค์สำาหรับผู ้เชื ่อใหม่ทุกคนนั ้น
สำาเร็จ เราเชื ่อว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ ่งยิ ่งใหญ่ไว้สำาหรับทุกคน ขอทรงเปิด
เผยแผนการและน้ ำาพระทัยของพระองค์และขอทรงนำาเขาจนแผนการทุกอย่างนั ้น
สำาเร็จเถิด

2020

08
ก ค

ก�รทรงช่วยเหลือในย�มนี้ | สดุดี 46:1
ข้าแต่พระบิดา ขอให้เรารู ้ว ่า ทรงเป็นที ่ลี ้ภัยและเป็นกำาลังของเรา เพราะทรงเป็น
ความช่วยเหลือที ่พร้อมอยู ่ในยามยากลำาบากของเราทั ้งหลายเสมอ2020



16
ก ค

วิ่งในก�รแข่งขัน | 1 โครินธ์ 9:24
ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ขอทรงช่วยให้ผู ้เชื ่อใหม่ทุกคนวิ ่งแข่งอย่างสุดกำาลัง
อย่างไม่หยุดหย่อน แม้ในยามที ่ต้องเหน็ดเหนื ่อยเพราะหนทางที ่ยากลำาบากจน
ทำาให้ฝีก้าวช้าลงบ้าง ในเวลาเช่นนั ้นขอทรงผยุงเขาให้ยังคงวิ ่งต่อไปได้  และ
ในเวลาที ่หนทางราบเรียบขอทรงช่วยให้เขาวิ ่งได้อย่างรวดเร็วแบบมีเป้าหมาย
ชัดเจน ขอทรงช่วยให้ทุกคนวิ ่งจนถึงเส้นชัยจนได้รับรางวัลที ่ทรงตั ้งไว้ให้เขาทั ้ง
หลายเถิด

2020

18
ก ค

รักษ�คว�มเชื่อ์ | 2 ทิโมธี 4:7
ข้าแต่พระบิดา ขอให้ผู ้เชื ่อใหม่ทุกคนเป็นพยานได้ว่า เขาได้ยึดความจริงและมี
ความหวังเดียวในพระองค์ เขาได้ต่อสู ้อย่างเข้มแข็ง เขาได้วิ ่งแข่งมาจนถึงเส้น
ชัย เขาได้รักษาความเชื ่อไว้แล้ว ขอทรงเสริมกำาลังเขาทุกคนจนถึงเส้นชัยเถิด ใน
พระนามพระเยซูผู ้ทรงฤทธิ ์ เอเมน

2020

17
ก ค

ให้ถึงซึ่งคว�มสมบูรณ์พร้อม | 2 โครินธ์ 13:11
ข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยให้ผู ้เชื ่อใหม่ทุกคนไปถึงซึ ่งความสมบูรณ์พร้อมใน
พระองค์ ข้าแต่พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ขอให้ทุกคนมีความสงบสุข มี
ความรักและมีความยินดีในทุกวันคืนที ่เขาเดินไปกับพระองค์ ขอทรงสอนให้เขา
ชื ่นชมยินดีในทุกสิ ่งเถิด

2020


