
Pray for the Kanuri Manga of Nigerอธิษฐานเผ่ือชาวคานูริ 

Kanuri Manga แห่งไนเจอร์  
 
 

The Invitation, March 9, 2023 วันอธิษฐานวายแวมสากล 9 มีนาคม พ.ศ.2566 
 
Just under 700,000 Kanuri Manga people live in the east of Niger 
and far northeast of Nigeria. Most of them are farmers, growing 
mostly grain crops in a harsh environment as well as raising 
sheep, goats and the horses which are a symbol of prestige. The 
Kanuri Manga are Sunni Muslims, with no known Christians 
among them. Today the Kanuri Manga face great physical and 
spiritual needs. Their climate causes famine to return for a season 
every year. The local terrorist group, Boko Haram, has recruited 
some of their people and killed others, causing many to flee to 
refugee camps. Please join with the YWAM prayer initiative called 
The Invitation as we pray for the Kanuri Manga. Please pray right 
now and on our prayer day, March 9. 
 

 มีประชากรชาวคานูริ Kanuri Manga ไม่ถงึ 700,000 คน 
อาศัยอยู่ทางตะวันออกของไนเจอร์และไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา 
ปลูกพืชไร่ในสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้าย เช่นเดียวกับการเลีย้งแกะ แพะ และม้า ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการมีหน้ามีตา ชาวคานูริ Kanuri Manga 

เป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่โดยไม่มีคริสเตียนอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาเลย ในวันนี ้ชาวคานูริKanuri Manga 

เผชิญกับความต้องการทางร่างกายและจิตวญิญาณอย่างมาก สภาพภูมิอากาศท าให้เกิดการกนัดารอาหารซ ้า ๆในทุกๆปี 
กลุ่มผู้ก่อการร้ายในท้องถิ่นช่ือโบโกฮาราม Boko Haram ได้คัดเลือกคนของพวกเขาเพ่ือสังหารคนอ่ืน ๆ 
ท าให้หลายคนต้องหลบหนีไปยังค่ายผู้ลีภ้ัย โปรดเข้าร่วมวันอธษิฐานวายแวมสากล ที่เรียกว่า The Invitation อธิษฐานเผ่ือ 

ชาวคานูริ Kanuri Manga โปรดอธิษฐานในตอนนีแ้ละในวนัอธิษฐานวายแวมสากล 9 มีนาคม 
 
Topic suggested by S.F. in the USA, written by J.W. in North Africa. Photo from 30 Days of Prayer for the Muslim World. 

หัวข้ออธิษฐานเสนอโดย S.F. ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนโดย J.W. แอฟริกาเหนือ ภาพจาก 30 วันแห่งการอธิษฐานเพ่ือโลกมุสลิม 
 
 

1. Pray for blessings on the Kanuri Manga, that God’s kingdom will reach them in all its fullness and bless them in 
spirit, soul, and body. Pray for good rains, and an end to famine and poverty (Matthew 5:44-45) 

อธิษฐานขอพระพรของพระเจ้าแก่ชาวคานูริ Kanuri Manga 

ทีอ่าณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงพวกเขาอย่างครบบริบูรณ์และอวยพรพวกเขาในฝ่ายจิตวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย 
อธิษฐานขอให้ฝนตกและขอให้การกันดารอาหารและความยากจนส้ินสุดลง (มัทธวิ 5:44-45) 

2. Pray that God will bring an end to violence, and that there will be reconciliation among the people of this 

region. อธิษฐานขอให้พระเจ้ายุติความรุนแรงและน าการคืนดีกันในหมู่ผู้คนในภูมิภาคนี้ 
3. Pray for more Christians in this area to be bold in sharing their faith and for more efforts to share the gospel 

among them (Proverbs 1:7).  



a. อธิษฐานเผ่ือจ านวนคริสเตียนในท้องถิ่นทีก่ล้าแบ่งปันความเช่ือของพวกเขาเพิม่ขึน้และพยายามแบ่งปันข่าวประเสริฐในหมู่พว
กเขามากขึน้ (สุภาษิต 1:7) 

 

 

Suggestions for Group or Individual Prayer 
The Kanuri are fond of using proverbs, developed to teach life lessons. Reflect on these sayings or break into groups and 
each discuss one. To what extent do you agree with the proverb? If so, how have you seen this truth in your life? 
      “At the bottom of patience there is heaven.” 
      “One does not love another if one does not accept anything from him.” 
      “He who does not know the road holds back even the one who does.” 
Pray that these proverbs, and others like them, would direct the thoughts and prayers of the Kanuri to the God of love, 

and to Jesus, the way to know God. 

ค าแนะน าส าหรับการอธิษฐานเป็นกลุ่มหรือเป็นส่วนตัว 

Kanuri ชาวคานูริ ชอบใช้สุภาษิตท่ีพฒันาขึน้เพ่ือสอนบทเรียนชีวิต สะท้อนค าพูดเหล่านีเ้ป็นส่วนตัว หรือ อภปิรายเป็นกลุ่มว่า 

คุณเห็นด้วยกับสุภาษิตนีม้ากน้อยเพยีงใด ถ้าเห็นด้วย คุณเห็นความจริงนีใ้นชีวิตของคุณอย่างไร? 

      “ที่ด้านล่างของความอดทนมีสวรรค์” 

      “ไม่มีใครรักอีกคนหนึง่หากไม่ยอมรับอะไรจากเขา” 

      “ผู้ท่ีไม่รู้จักหนทางก็ยังลังเลแม้แต่ผู้ท่ีรู้” 

อธิษฐานว่าสุภาษิตเหล่านีแ้ละสุภาษิตอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน จะน าความคิดและค าอธษิฐานเผ่ือชาวคานูริ Kanuri ไปสู่พระเจ้าแห่งความรัก พระเยซู 
และหนทางท่ีจะรู้จักพระเจ้า 
 
 
Take Action 
These prayer insights into the Kanuri Manga were taken from Day 20 of the 30th anniversary edition of 30 Days of 
Prayer for the Muslim World. To get your copy of this prayer guide, please go to pray30days.org. 

 ลงมือท า 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการอธิษฐานเผ่ือ Kanuri Manga (ชาวคานรู)ิ มาจาก30 วันแห่งการอธษิฐานเพ่ือโลกมุสลิมฉบับครบรอบ 30 ปี วันที ่
20  หากต้องการคู่มือการอธิษฐาน โปรดไปที่pray30days.org 
 

 
Join The Invitation. Learn more about this YWAM prayer day, called The Invitation, at ywam.org/theinvitation. Please let 
us know how you prayed and please give us your ideas for prayer topics at prayer@ywam.org. Also, if you are a prayer 
coordinator and would like advance notice of content for The Invitation, please let us know. 

เข้าร่วมวันอธิษฐานวายแวมสากล เรียนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับวันอธษิฐานวายแวมสากลที่เรียกว่า The Invitation (ค าเชิญ) ได้ที ่
ywam.org/theinvitation 
โปรดบอกให้เราทราบว่าคุณอธิษฐานกันอย่างไรและสามารถเสนอหัวข้อการอธิษฐานได้ที ่prayer@ywam.org.  
นอกจากนี ้หากคุณเป็นผู้ประสานงานการอธิษฐานและต้องการทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเน้ือหา The Invitation 
(ค าเชิญ)  โปรดแจ้งให้เราทราบ 
  
 

 


