
 
January 14, 2021 – The Invitation  

Topic: 15 Days of Prayer for the Buddhist World 

การอธษิฐาน 15 วนั ส าหรบัโลกชาวพทุธ 

 

Join YWAMers around the globe in praying and hearing from God. He is inviting you! 

   ขอเชิญเขา้ร่วมกบัคนวายแวมทัว่โลกในการอธิษฐานและรับฟังจากพระเจา้ พระองคก์ าลงัเชิญคณุ! 

 
 

Photo credit: worldprayerguides.com 

Buddhism is the fourth-largest religion in the world according to Wikipedia and accounts for 6.9 percent of 
the world’s population. The annual Buddhist World Prayer Focus is calling Christians and churches worldwide 
to take 15 days, January 28 – February 11, to learn about and pray for our world’s Buddhist friends.  

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของโลกตามขอ้มูลจากวีกิพีเดีย  และคิดเป็น 6.9 เปอร์เซ็นตข์องประชากรโลก  

การอธิษฐานประจ าปีส าหรับโลกชาวพุทธเรียกร้องให้คริสเตียนและคริสตจกัรทัว่โลกใชเ้วลา 15 วนัตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม –  



11 กุมภาพนัธเ์พื่อเรียนรู้และอธิษฐานเผื่อเพื่อนชาวพุทธในโลกของเรา 

For many Christians who seek to understand Buddhism, it is an extraordinarily complex and often confusing 
worldview. As Christians, we long that all the world’s people will have an opportunity to freely see, hear and 
understand the grace of God incarnated in Jesus Christ.  

ส าหรับคริสเตียนจ านวนมากท่ีตอ้งการท าความเขา้ใจกบัพุทธศาสนาท่ีมีมุมมองท่ีซบัซอ้นเป็นพิเศษและมกัท าให้สับสน 
ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน เราปรารถนาท่ีจะใหผู้ค้นทั้งโลกมีเสรีภาพในการเห็น รับฟัง 
และเขา้ใจพระคุณของพระเจา้ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดม้าบงัเกิดในโลกมนุษย ์

 
Please join us for YWAM’s prayer day on January 14 called The Invitation as we pray for the 15 Days of Prayer 
for the Buddhist World movement and for Buddhist people. If you only have a few moments to pray, ask the 
Holy Spirit to do the work of the Kingdom of God in the lives of Buddhists around the world. You may also 
join in the 15-day global annual Buddhist World Prayer Focus January 28 – February 11, 2021 
(https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/ ) which is just before the start of the Chinese New 
Year on February 12.  

ขอเชิญเขา้ร่วมวนัอธิษฐานวายแวมสากลในวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2564  
เพื่ออธิษฐานร่วมกบัเราเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของโลกชาวพุทธและชาวพุทธ  
เพียงคุณใชเ้วลาสักครู่หน่ึงอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิท างานแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ในชีวิตของชาวพุทธทัว่โลก 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถเขา้ร่วมการอธิษฐานประจ าปีเผื่อชาวพุทธทัว่โลกเป็นเวลา 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2564   ถึง 
วนัท่ี11 กุมภาพนัธพ์.ศ. 2564 (https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/) 

ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเร่ิมตรุษจีนในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 

 

 

Photo credit: thegreatcourses.com 

 

 

https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/


Prepare to Pray: เตรียมพร้อมอธิษฐาน 

 
In most nations where there is a Buddhist majority there is, at best, a very small Christian presence. An 
estimated 86 percent of Buddhists have never spoken with a Christian 
(https://www.prayercast.com/buddhism.html). However, Jesus said in Matthew 17:20 that, “…if you have 
faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move.” 
 

ในประเทศส่วนใหญ่ท่ีมีชาวพุทธเป็นประชากรส่วนใหญจ่ะมีคริสเตียนจ านวนนอ้ยมาก ชาวพุทธประมาณ 86 

เปอร์เซ็นตไ์ม่เคยพูดคุยกบัคริสเตียน (https://www.prayercast.com/buddhism.html) 

อยา่งไรก็ตามพระเยซูตรัสในมทัธิว 17:20 ว่า“ …ถา้พวกท่านมีความเช่ือเท่ากบัเมลด็มสัตาร์ดเมลด็หน่ึง พวกท่านจะส่ังภูเขาน้ีว่า 
‘จงเคล่ือนจากท่ีน่ีไปที่โน่น’ มนัก็จะเคล่ือนไป” 
 
As you pray during The Invitation, you are adding your seed of faith to that of Christian workers and local 
fellowships around the world who are bringing the light of Christ to their Buddhist neighbors. 
 

ในขณะท่ีคุณก าลงัอธิษฐานร่วมกบัเรา 
คุณก าลงัเพ่ิมเมลด็พนัธ์ุแห่งความเช่ือให้กบัคนงานคริสเตียนและผูร่้วมงานในแต่ละทอ้งถ่ินทัว่โลกท่ีน าแสงสว่างของพระคริสตม์าสู่เ
พื่อนบา้นชาวพุทธของพวกเขา 
 

1. Ponder Matthew 17:20. อ่านและใคร่ครวญ มทัธิว 17:20 

 
2. Spend time with the Lord reenforcing this promise in your heart and in your mind. 

 

ใชเ้วลากบัพระเจา้ ให้พระสัญญาขอ้น้ีย  ้าอยูใ่นใจและความคิดของคุณ 
 

3. Commit your seed of faith to the work around the world of witnessing Christ to Buddhists. 

มอบเมลด็พนัธ์ุแห่งความเช่ือของคุณให้กบัการเป็นพยานพระคริสตต์่อชาวพุทธทัว่โลก 
 
Begin to pray by watching the video on this page: https://www.prayercast.com/buddhism.html. Join with this 
prayer.  
เร่ิมอธิษฐานโดยการดวูดิีโอ: https://www.prayercast.com/buddhism.html เข้าร่วมกบัค าอธิษฐานนี ้

 

Pray for the Buddhist World อธิษฐานเผ่ือโลกชาวพทุธ 

 

• As you pray, keep in mind some of the ways Buddhist cultures understand spirituality.  

ในขณะท่ีคุณอธิษฐาน โปรดจ าไวว่้าวฒันธรรมทางพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณอยา่งไร 
o Buddhists do not believe in a creator God but do believe in various spirits and gods. They do 

venerate bodhisattvas or spiritual teachers who are worthy of respect.  

ชาวพุทธไม่เช่ือในพระเจา้ผูท้รงสร้าง แต่เช่ือในวิญญาณและเทพเจา้ต่างๆ 
พวกเขาเคารพพระโพธิสัตวห์รือครูทางจิตวิญญาณท่ีควรค่าแก่การเคารพ 



o Folk Buddhists believe there are good and evil spirits, including spirits of dead ancestors, but all 
these spiritual beings are caught up in the endless cycle of birth, death, and rebirth. 

ชาวพุทธทัว่ไปเช่ือว่ามีวิญญาณท่ีดีและวิญญาณชัว่รวมถึงวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว้ แต่ส่ิงมีชีวิตท่ีมี 

จิตวิญญาณเหล่าน้ีติดอยูก่บัวฏัจกัรของการเวียนว่ายตายเกิดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
o Buddhism is not about belief alone but about doing. Achieving merit through almsgiving to 

monks and donations to temples is an important, traditional Buddhist practice. 

พุทธศาสนาไม่ไดเ้ก่ียวกบัความเช่ือเพียงอยา่งเดียว แตเ่ก่ียวกบัการกระท า 
การท าบุญตกับาตรและการบริจาคให้วดัเป็นหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัของชาวพุทธท่ีสืบทอดกนัมา 

o Buddhists are not seeking eternal life – they already believe they exist in an endless cycle of 
death and rebirth. They desire liberation from endless life and suffering. 
 

ชาวพุทธไม่ไดแ้สวงหาชีวิตนิรันดร์ – พวกเขาเช่ืออยูแ่ลว้ว่ามีวฏัจกัรแห่งความตายและการเกิดใหมอ่ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
พวกเขาปรารถนาการปลดปล่อยจากชีวิตท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดและความทุกขท์รมาน 

• Many Buddhists are more likely to be impacted by the stories of Jesus’ supernatural power and His free 
offer of salvation.  Pray for miraculous healings and the revelation of grace (John 1:14). 

ชาวพุทธหลายคนมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากเร่ืองราวของอ านาจเหนือธรรมชาติของพระเยซูและการเสนอความรอดโด
ยไม่เสียค่าใชจ้่าย อธิษฐานเผื่อการรักษาอยา่งอศัจรรยแ์ละการเปิดเผยของพระคุณ (ยอหน์ 1:14) 

 

• Pray that Christians would listen to the Buddhist people around them. Pray that they will learn from 
them and from the Holy Spirit how to love those around them, even when faced with rejection or 
persecution (John 14:15–21). 

อธิษฐานใหค้ริสเตียนจะรับฟังชาวพุทธท่ีอยูร่อบตวัพวกเขา 
อธิษฐานให้พวกเขาจะเรียนรู้จากชาวพุทธและจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่าจะรักคนรอบขา้งไดอ้ยา่งไรแมต้อ้งเผชิญกบัการปฏิเสธ
หรือการข่มเหง (ยอห์น 14: 15–21) 

 

• Pray that God will help you to know how to pray for Christians who live among Buddhists, so they know 
how to share the good news (1 Cor 1:18–25). 

อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้คุณรู้วิธีอธิษฐานเผ่ือคริสเตียนท่ีอยู่ท่ามกลางชาวพุทธเพ่ือให้พวกเขารู้ว่าจะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่
างไร (1 คร 1: 18–25) 

 
• Pray for countries with large Buddhist populations: China, Thailand, Japan, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, 

Cambodia, South Korea, India, Malaysia, Singapore, Laos, Nepal, Taiwan, Hong Kong, Bhutan, Macau and 
Mongolia. (For prayer points for each of these countries, see https://www.operationworld.org/countries-
alphabetically.) 

อธิษฐานเผ่ือประเทศท่ีมีประชากรชาวพุทธจ านวนมาก: จีน ไทย ญี่ปุ่ น เมียนมาร์ ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีใต้ 
อินเดียมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เนปาล ไต้หวัน ฮ่องกง ภูฏาน มาเก๊าและมองโกเลีย (หัวข้ออธิษฐานเผ่ือของแต่ละประเทศโปรดดท่ีู 
https://www.operationworld.org/countries-alphabetically) 

 

• Pray for a prayer movement for the Buddhist world. Pray that many churches and individuals would join 
in prayer for Buddhists using tools like the 15 Days Buddhist World Prayer Guide. 
 

https://www.operationworld.org/countries-alphabetically
https://www.operationworld.org/countries-alphabetically


อธิษฐานเผื่อการเคล่ือนไหวการอธิษฐานเพื่อโลกชาวพุทธ 

อธิษฐานขอให้คริสตจกัรและคริสเตียนจ านวนมากเขา้ร่วมการอธิษฐานเผื่อชาวพุทธตามคู่มือการอธิษฐานเผื่อโลกชาวพุทธ 15 

วนั 

“Walking with God down the avenue of prayer we acquire something of His likeness, and 

unconsciously we become witnesses to others of His beauty and His grace.” 

“ ขณะทีเ่ดินกบัพระเจา้ไปตามถนนแห่งการอธิษฐาน เราไดก้ลายเป็นเหมือนพระองคม์ากขึ้น และเป็นพยานให้คนอืน่ 

ๆเห็นถึงความงดงามและพระคุณของพระเจา้โดยไม่รู้ตวั” 

(E.M. Bounds) 

Take Action ลงมอืท า 

 

• Join the global movement. Get your copy of the 15 Days Buddhist World Prayer Guide now and pray 
during January 28 – February 11, 2021 https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/ (You can 
pray through this guide at any time during the year, but we encourage as many as possible to use it from 
January 28-February 11.) 
 

เขา้ร่วมการเคล่ือนไหวการอธิษฐานระดบัโลก รับคู่มือการอธิษฐานเผื่อโลกชาวพุทธ 15 วนัตอนน้ีและอธิษฐานระหว่างวนัท่ี 
28 มกราคม - 11 กุมภาพนัธ์ 2564 https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/ 

(คุณสามารถอธิษฐานผา่นคู่มือน้ีไดทุ้กเวลาตลอดทั้งปี แต่เราขอแนะน าใหใ้ชใ้นช่วงวนัท่ี 28 มกราคม - 11 

กุมภาพนัธเ์ป็นพิเศษ)Identify a group of Buddhists that you could serve, either locally or 

far away.   

• You can find info about the Buddhist world, including resources for prayer, at: 
https://www.prayercast.com/buddhism.html. Pray regularly for Buddhist people. Buddhism is 
complicated and can be hard to understand, but God responds to our prayers for Buddhist people, whom 
He loves. 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโลกชาวพุทธรวมถึงแหล่งขอ้มูลส าหรับการอธิษฐานไดท่ี้: 
https://www.prayercast.com/buddhism.html อธิษฐานเผื่อชาวพุทธเป็นประจ า 
ศาสนาพุทธมีความซบัซอ้นและเขา้ใจยาก แต่พระเจา้ทรงตอบสนองต่อค าอธิษฐานของเราท่ีมีต่อชาวพุทธท่ีพระองคท์รงรัก 

• For more information on Buddhism and how to communicate with Buddhists, read Poles Apart, by John 
Davis, who was a missionary to Thailand. You can find the free PDF here:  
https://www.thaimissions.info/gsdl/collect/thaimiss/index/assoc/HASH0844.dir/doc.pdf.  

https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/


หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัศาสนาพุทธและวิธีส่ือสารกบัชาวพุทธโปรดอ่าน Poles Apart โดย John Davis 

มิชชัน่นารีในประเทศไทย คุณสามารถคน้หา PDF ฟรีไดท่ี้น่ี: 
https://www.thaimissions.info/gsdl/collect/thaimiss/index/assoc/HASH0844.dir/d
oc.pdf 

• Updated Buddhist World Prayer Guides are produced every year.  Visit World Prayer Guides at: 
www.worldprayerguides.org to order more and to find prayer guides for other groups and causes in 
many languages. Join others in praying for other religions: Muslims in April/May; and Hindus in 
November. https://worldprayerguides.org/categories 

คู่มือการอธิษฐานเผื่อชาวพุทธท่ีไดรั้บการอปัเดตทุกปี เขา้ไปชมคูมื่อการอธิษฐานเผื่อทัว่โลกไดท่ี้: 
www.worldprayerguides.org เพ่ือส่ังซ้ือเพ่ิมเติมและคน้หาคู่มือการอธิษฐานส าหรับกลุ่มอื่น ๆ มีหลายภาษา 
ร่วมอธิษฐานเผื่อศาสนาอื่น ๆ : มุสลิม เดือนเมษายน / พฤษภาคม และชาวฮินดู เดือนพฤศจิกายน 

https://worldprayerguides.org/categories 

 

• Learn more about the organization that produces these prayer guides and consider supporting or contact 
the World Prayer Guides organization. 

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัองคก์รท่ีจดัท าคู่มือการอธิษฐานเหล่าน้ีและพิจารณาสนบัสนุนหรือติดต่อองคก์ร World Prayer 

Guides  https://worldprayerguides.org/about-us/; https://worldprayerguides.org/donate/; 

https://worldprayerguides.org/contact/.  
 

• Share on facebook.com/youthwithamission, post a picture and add a comment about how you prayed. 

แชร์บน facebook.com/youthwithamission โพสตภ์าพและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการอธิษฐานของคุณ 

 
• Go to twitter.com; search for #praywithywam and tweet about your prayer time/post a picture. You can 

also post a photo on Instagram and use the same hashtag, #praywithywam. 

ไปท่ี twitter.com; คน้หา #praywithywam และทวีตเก่ียวกบัเวลาอธิษฐานของคุณ / โพสตรู์ปภาพ 
คุณยงัสามารถโพสตรู์ปภาพบน Instagram และใชแ้ฮชแทก็ #praywithywam เดียวกนัได ้

 

• Send an email to prayer@ywam.org letting us know how you prayed and what God revealed to you. 

ส่งอีเมลไปท่ี Pray@ywam.org เพื่อใหเ้ราทราบว่าคุณอธิษฐานอยา่งไรและส่ิงท่ีพระเจา้เปิดเผยกบัคุณ 

http://www.worldprayerguides.org/
https://worldprayerguides.org/categories
https://worldprayerguides.org/about-us/
https://worldprayerguides.org/donate/
https://worldprayerguides.org/contact/


 
 

Dharmacakra, symbol of the Dharma, the Buddha's teaching of the path to enlightenment 
ธรรมจักร สัญลักษณ์แห่งธรรม ค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าถึงหนทางสู่การตรัสรู้ 

Photo credit: Wikipedia 
 

How We Prayed อธิษฐานอยา่งไร 

December 2020 – Care for Creation ธนัวาคม พ.ศ.2563 - การดแูลส่ิงทรงสร้าง 

• The working group who put together the creation care guide prayed. God led them to a time or 
repentance. They also prayed for poor and marginalized communities who are most affected and that 
YWAM locations would hear from the Lord about ways to care for the planet and be an example in our 
communities.  
 กลุ่มท่ีอธิษฐานตามหวัขอ้การดูแลส่ิงทรงสร้าง พระเจา้ทรงน าพวกเขาไปสู่ช่วงเวลาแห่งการกลบัใจ 
พวกเขายงัอธิษฐานเผื่อชุมชนท่ียากจนและถูกสังคมปฏิเสธท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดและศูนยว์ายแวมต่างๆไดรั้บฟังจากพระเจา้เก่ียวกบัวิธีการดูแลโลกและเป็นตวั
อยา่งแก่ชุมชนของเรา 

• The working group also asked that we share information about the UN climate change conference COP26 

in Glasgow - https://ukcop26.org.  There is a group of YWAMers who will arrange an outreach and 

intercession team around this important conference. You can get more information 

here: https://www.climateintercessors.org 

พวกเขาขอให้เราแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP26 ในกลาสโกว ์- https://ukcop26.org 

มีกลุ่ม YWAMers ท่ีจะจดัทีมประชาสัมพนัธ์และขอร้องในการประชุมท่ีส าคญัน้ี คุณสามารถรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้น่ี: 

https://www.climateintercessors.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dharmacakra
https://ukcop26.org/
https://www.climateintercessors.org/


November 2020 – Haiti พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - เฮติ 

• YWAM Wiler, Switzerland took up an offering for YWAM Haiti and was able to connect through 
The Invitation. 

 

Future Topics: 
February 11 – Loneliness 

11 กุมภาพันธ์ - ความเหงา 
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Don’t Miss The Invitation: อย่าพลาดการเขา้ร่วมวนัอธษิฐานวายแวมสากล 

● Sign up for prayer updates. Go to ywam.org, find the “Stay Connected” box on the home page, put in your 
email address and click “Sign Up.” 
ลงทะเบียนเพื่อรับการอปัเดตค าอธิษฐาน ไปท่ี ywam.org ไปท่ีช่อง“ Stay Connected” ในหนา้แรกใส่ท่ีอยูอ่ีเมลของคุณแลว้คลิก“ Sign Up” 

● Download prayer updates in a specific language. Go to ywam.org/theinvitation. (Currently available in 
Spanish, Portuguese, Korean, Indonesian, French, Thai, Hindi, German or request other languages.) 
 ดาวน์โหลดอปัเดตค าอธิษฐานในภาษาต่าง ไปท่ี ywam.org/theinvitation (ปัจจุบนัมีภาษาสเปนโปรตุเกส เกาหลี อินโดนีเซีย ฝร่ังเศส ไทย ฮินดี 
เยอรมนัหรือภาษาอ่ืน ๆ )  

● Join the conversation about how God is leading in these prayer times. Comment on the Facebook page on 
the second Thursday at facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam, hashtag #praywithywam. 
You can also post a photo on Instagram and use the same hashtag, #praywithywam. 
เขา้ร่วมการสนทนาเก่ียวกบัวิธีท่ีพระเจา้ทรงน าในช่วงเวลาอธิษฐานเหล่าน้ี แสดงความคิดเห็นบนหนา้ Facebook ในทุกวนัพฤหสับดีสัปดาห์ท่ีสองท่ี 

facebook.com/youthwithamission หรือบน Twitter @ywam แฮชแท็ก #praywithywam คุณยงัสามารถโพสตรู์ปภาพบน 

Instagram และใชแ้ฮชแท็ก #praywithywam เดียวกนัได ้



● You can now listen to The Invitation as a podcast. To sign up or listen to past episodes, go to: 
ywampodcast.net/prayer. 
ตอนน้ีคุณสามารถฟัง The Invitation เป็นพอดแคสตไ์ดแ้ลว้ หากตอ้งการสมคัรหรือฟังตอนท่ีผ่านมาให้ไปท่ี: ywampodcast.net/prayer 

● If you sense God giving you a word or a direction for YWAM’s prayer, please contact us: prayer@ywam.org. 
หากคุณรู้สึกว่าพระเจา้ประทานค าพูดหรือทิศทางส าหรับค าอธิษฐานของวายแวมโปรดติดต่อเรา: Prayer@ywam.org 
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