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พระเยซูครสิตท์รงท้าทายมารธาให้เชืพระเยซูครสิตท์รงท้าทายมารธาให้เช่่ือวา่น้องชายของเธอจะมี อวา่น้องชายของเธอจะมี 
ชีวติอยู่ตอ่ไปพระเยซูทรงฟืชีวติอยู่ตอ่ไปพระเยซูทรงฟ้้ืนพระชนม์จากความตายและ นพระชนม์จากความตายและ 
ประกาศวา่พระองคท์รงเป็นชีวติและเป็นขึประกาศวา่พระองคท์รงเป็นชีวติและเป็นขึ ้น้จากตาย ครสิเตยีนเนจากตาย ครสิเตยีนเ
ริม่ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเยซครสิตก์ับชาวพุทธในโลก ริม่ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเยซครสิตก์ับชาวพุทธในโลก 
พุทธศาสนามากวา่ 1700 ปี แตถ่ึงวนันีพุทธศาสนามากวา่ 1700 ปี แตถ่ึงวนัน้้ียังมีครสิเตยีนจำานวนยังมีครสิเตยีนจำานวน  
น้อยทีน้อยที่่เข้าไปอยู่ในท่ามกลางพืเข้าไปอยู่ในท่ามกลางพื ้น้ทีนที่่สส่่วนใหญ่ในชีวติของชาวพุทธ วนใหญ่ในชีวติของชาวพุทธ 
และการปฏิบัตธิรรมของพวกเขา เช่นเดยีวกับมารธา เรามองเข้าและการปฏิบัตธิรรมของพวกเขา เช่นเดยีวกับมารธา เรามองเข้า
ไปในความจรงินีไปในความจรงิน้้ีและอดสงสและอดสงสััยไม่ไดว้า่สยไม่ไดว้า่ส่ิ่ิงตา่งๆจะเปลีงตา่งๆจะเปลี่ย่นไปหรอื ยนไปหรอื 
ไม่ เช่นในประเทศญีไม่ เช่นในประเทศญี่่ปุ่นทิเบต หรอืประเทศไทย เราตา่งก็ดิน้รนปุ่นทิเบต หรอืประเทศไทย เราตา่งก็ดิน้รน
ทีที่่จะยึดความเชืจะยึดความเช่่ือไว ้อไว ้
 ผู้คนไม่เชื ผู้คนไม่เช่่ือวา่ลาซารสัจะฟือวา่ลาซารสัจะฟ้้ืนขึนขึ ้น้มา แตพ่ระเยซูทรงนมา แตพ่ระเยซูทรง
เรยีกให้เขาก้าวเดนิออกมา พระองคท์รงเป็นเหมือนเดมิ วานนีเรยีกให้เขาก้าวเดนิออกมา พระองคท์รงเป็นเหมือนเดมิ วานน้้ี  
วนันีวนัน้้ี และส และสืืบไปเป็นนิตย์เมืบไปเป็นนิตย์เมื่่อเราอธิษฐานเราก็ก้าวออกไปในอเราอธิษฐานเราก็ก้าวออกไปใน
ความเชืความเช่่ือเพือเพื่่อโลกของพุทธศาสนา ทูลขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ อโลกของพุทธศาสนา ทูลขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ 
ผู้ฟืผู้ฟ้้ืนพระชนม์ ให้ประทานลมแห่งพระวญิญาณ เพืนพระชนม์ ให้ประทานลมแห่งพระวญิญาณ เพื่่อให้ผู้คนอให้ผู้คน
ในโลกแห่งพุทธศาสนา “ก้าวเดนิออกไป”คำาอธิษฐานของเราเป็นในโลกแห่งพุทธศาสนา “ก้าวเดนิออกไป”คำาอธิษฐานของเราเป็น
ก้าวแรกทีก้าวแรกที่่เดนิออกไปในความเชืเดนิออกไปในความเช่่ือเพือเพื่่อจะเห็นการเคลือจะเห็นการเคลื่อ่นไหวเตบิ อนไหวเตบิ 
โตขึโตขึ ้น้ในท่ามกลางสาวกของพระเยซูในโลกพุทธศาสนา นในท่ามกลางสาวกของพระเยซูในโลกพุทธศาสนา 
 คูม่ือนี คูม่ือน้้ีไม่ไดจ้ะก้าวล่วงเข้าไปในความซับซ้อนและความ ไม่ไดจ้ะก้าวล่วงเข้าไปในความซับซ้อนและความ 
ล้ำาลึกของพุทธศาสนาตามทีล้ำาลึกของพุทธศาสนาตามที่่ปฏิบัตกิันทัปฏิบัตกิันทั่่วโลก แตเ่ป็นการนำาเสนอวโลก แตเ่ป็นการนำาเสนอ
บรบิทจากเรืบรบิทจากเรื่อ่งราวทีองราวที่่หลากหลายของพุทธศาสนิกชน เพืหลากหลายของพุทธศาสนิกชน เพื่่อปลุก อปลุก 
ความสนใจและนำาใจพวกเราให้สอดคล้องไปกับพระทัยของความสนใจและนำาใจพวกเราให้สอดคล้องไปกับพระทัยของ  
พระเจ้าทีพระเจ้าที่่มีตอ่คนทีมีตอ่คนที่่อยู่ห่างไกลจากพระองค ์อยู่ห่างไกลจากพระองค ์
 เราขอหนุนใจให้คณุใช้คูม่ือคำาอธิษฐานนี เราขอหนุนใจให้คณุใช้คูม่ือคำาอธิษฐานน้้ีพรอ้มกับพีพรอ้มกับพี่่  
น้องครสิเตยีนทัน้องครสิเตยีนทั่่วโลกจากวนัทีวโลกจากวนัที่่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2020  27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2020 
ถ้าคณุไดร้บัหนังสถ้าคณุไดร้บัหนังสืือคูม่ือนีอคูม่ือน้้ีช้ากวา่วนัทีช้ากวา่วนัที่่เรากำาหนด ให้เลือก 15 วนัเรากำาหนด ให้เลือก 15 วนั
ทีที่่เหมาะสมทีเหมาะสมที่่สุดสำาหรบัครสิตจักรของคณุ หรอืตามปฏิทินสสุดสำาหรบัครสิตจักรของคณุ หรอืตามปฏิทินส่่วนตวั วนตวั 
กำาหนดเวลาอธิษฐานอย่างตอ่เนืกำาหนดเวลาอธิษฐานอย่างตอ่เน่่ืองไปตลอดทัง้ปีองไปตลอดทัง้ปี

ขอต้อนรับเข้าสู่คู่มือแห่งการอธิษฐาน 
15 วันแก่พุทธศาสนิกชน
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คู่มืออธิษฐานนี้เป็นคำาเชิญเพื่อ
ปลุกให้ตื่นขึ้น

พระเยซูตรัสว่า 

“จงเอาหินออกเสีย”

 มารธาพี่สาวของคนตายจึงทูล

พระองค์ว่า“องค์พระผู้เป็น

เจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้ว

 เพราะวา่นอ้งตายมาส ีว่นัแลว้” 

พระเยซตูรสักบันางวา่ 

“เราบอกเธอแลว้ไม่ใชห่ร อืวา่ 

ถา้เธอเช ือ่ กจ็ะไดเ้หน็

ความย ิง่ใหญข่องพระเจา้?” 

(ยอหน์ 11:39-40)
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         ต้นกำาเนิดพุทธศาสนา พระเจ้าโคตมประสูติทางตอนใต้ของดินแดนที่
ชื่อว่าเนปาลในปัจจุบันในศตวรรษที่หกก่อนคริส
ตกาล และตามประเพณี มหาฤาษีท่านหนึ่ง
เมื่อมาเยี่ยมได้สังเกตเห็นสัญลักษณ์บน
พระวรกาย จึงทำานายว่าเด็กน้อยนี้จะเติบโตเป็น
จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ และถ้าออกบวชจะได้เป็นถึง
ศาสดาเอกของโลก แต่พระบิดาปรารถนาให้พระ
โอรสเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ จึงปกป้องโดยเลี้ยง
ดูพระเจ้าโคตมให้มีชีวิตอย่างดีในพระราชวัง
 อย่างไรก็ดี เมื่อพระชนม์ได้ 29 ชันษา 
พระเจ้าโคตมได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ 
ยากและความไม่เที่ยงของชีวิตนอกรั้วพระราชวัง 
ทำาให้พระองค์ใช้เวลาหกปีศึกษาและแสวงหา
ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ก็ไม่พบ พระองค์
พยายามบำาเพ็ญทุกรกิริยาต่างๆด้วยหวังจะได้
พบทางพ้นทุกข์ ในที่สุดขณะประทับอยู่ใต้ต้น
โพธิ์ พระองค์ได้บรรลุความสำาเร็จตามที่มุ่ง
หวัง แม้ถูกมารผจญก็ไม่ทรงหยุดความเพียร 
จนในที่สุดได้ทรงบรรลุสัจจธรรมที่พระองค์เ
ชื่อว่าคือการตระหนักรู้ในความจริงเที่ยงแท้ 
จิตพ้นจากกิเลสทั้งปวง และได้ตรัสรู้เป็นองค์ 
“สัมมาสัมพุทธเจ้า” ซึ่งแปลว่า “ผู้ตื่นรู้” หรือ 
“ผู้ตรัสรู้” 
     
 (ต่อหน้าถัดไป)

Page for national 
distributors
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คำาสอนของพระพุทธเจ้า(หรือที่เรียกว่าธรรมะ*)
หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์เมื่อ
ครั้งทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อบรรลุทางหลุดพ้น สิ่งที่ต่างจากศาสนาส่วนใหญ่
คืปราศจากพระเจ้าองค์เดียวสูงสุดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแต่พระธรรมที่ทรงตรัสรู้
ให้ไว้คือ “อริยสัจ 4”  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 
1.ทุกข์ – ชีวิตเต็มด้วยความทุกข์ยาก เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
2.สมุทัย – มูลเหตุหรือต้นเหตุที่ทำาให้เกิดความทุกข์นั้น 
3.นิโรธ – ความดับทุกข์ สิ่งที่ใช้ดับทุกข์
4.มรรค – แนวปฏิบัติที่นำาไปสู่หรือนำาไปถึงความดับทุกข์
ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลาง”

“ความทุกข์”ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเกิดจากการที่เรานำาเอาตัวตน
ไปยึดติด ผูกพัน โลภ และหลงไหลในสิ่งที่ไม่จีรัง ซึ่งเป็นหนทางนำา
เราไปสู่วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่ตัวเราคือ
ความไม่จีรัง และเป็นเพียงภาพมายา หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจาก
วงจรอันไม่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือ “ทางสายกลาง” คือ
หลีกหนีจาก และดำาเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้ที่ถูกต้อง ทั้งความคิด 
คำาพูด ความประพฤติ สติ ความเพียร ระมัดระวัง และท้ายที่สุด
จดจ่อในสิ่งที่ถูกต้อง เป้าหมายที่จบลงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเ
จ้า-แต่เหมือนเปลวไฟที่ดับไปจากเทียนเป็นภาวะที่ความอยากทั้ง
หลายจบสิ้นลง  

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในทุกวันนี้ 
ผู้คนมองพุทธศาสนาว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้ไม่มีอะไร
ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าองค์สูงสุด จึงเป็นเหมือนผ้าห่มที่คลุมทับลงไป 

บนวัฒนธรรมประเพณี และกลมกลืนไปกับภูมิประเทศเบื้องล่าง  ในทิ
เบตพุทธศานาแบบวัชรยานถูกซ้อนทับด้วยวัด อารามในแบบพุทธเพื่อ
ใช้ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย คฤหัสถ์นำาบุหรี่ใส่บาตร
ถวายพระ พุทธศาสนิกชนในภูฐาน มองว่าการสูบบุหรี่ถือเป็นบาป 
คณะสงฆ์ของไทยไม่อนุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี และห้ามไม่ให้เข้า
ไปภายในบริเวณพระอุโบสถ ขณะที่เนปาลและอังกฤษ สตรีสามารถ
บวชเป็นภิกษุณีได้ พุทธศาสนิกชนในกัมพูชาไม่อนุญาตให้สตรีมีสิทธิ
ในการดูแลบริเวณวัด ขณะที่พุทธศาสนิกชนในตะวันตก  นำาเรื่องส
ภาพแวดล้อมมารวมเข้ากับการ “ปฏิบัติธรรม”พุทธศาสนาประกอบด้วย

หมายเหตุ:  * ขออธิบายว่าคู่มือเล่มนี้ใช้ตามคำาในพุทธศาสนาตามภาษาสันสกฤตมากกว่าบาลี คำาว่า “ธรรมะ” เป็นคำามาจากสันสกฤต 
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นิกายเถรวาท  เกิดขึ้นในศรีลังกาเมื่อมีการนำาคำาเทศนาและคำาสอนของ
พระพุทธเจ้ามาทำาปฐมสังคายนา เป็นนิกายที่มุ่งเน้นการดำาเนินตามคำาส
อนของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางสู่นิพพาน โดยทำาวิปัสสนาและทำาความดี 
พม่า ไทย กัมพูชา และลาวรับไว้เป็นศาสนาของตน

นิกายมหายาน เกิดขึ้นโดยยึดตามแนวพระธรรมของพระพุทธเจ้าใน  
เรื่องพระโพธิสัตว์หรือผู้รู้แจ้ง สามารถเลือกปฏิบัติได้ก่อนมุ่งสู่นิพพาน 
(สภาวะสูงสุดฝ่ายวิญญาณเพื่อการหลุดพ้น) เพื่อช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้น
จากบ่วงแห่งกรรม (การกระทำาในอดีตของผู้นั้น) พุทธนิกายนี้เป็นที่นับ 
ถือกันในจีน ญี่ปุ่น เวียตนามและคาบสมุทรเกาหลี 

นิกายวัชรยาน เกิดขึ้นในประเทศอินเดียราวศตวรรษที่หกหลังคริสตกาล 
เน้นไปที่การมุ่งสู่นิพพานผ่านการปฏิบัติตามพิธีกรรมต่างๆ และเห็นได้ 
ถึงพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ 

หลายปีมานี้ชาวตะวันตกรับเอารูปแบบต่างๆของพุทธศาสนาเข้า
มาเพื่อมุ่งหาความสงบสุขภายใน หลายคนเข้าร่วมในสถานปฏิบัติ
ธรรมของเถรวาทเพื่อชำาระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ผ่านการทำาวิปัสส
นา และปฏิบัติตามศีลห้า อื่นๆก็บวชเป็นพระลามะในนิกายวัชรยาน 
ศึกษาพระธรรมและท่องบทสวด ที่เหลือนับถือพุทธศาสนาในแบบตะ 
วันตก คือผสมผสานวัฒนธรรมของเอเซียเข้ากับความเข้าใจพุทธศาสนา 
ตามแบบตะวันตก พวกเขายังประกอบอาชีพและแต่งตัว
ตามปกติ แต่จะใช้เวลาไปกับการทำาวิปัสสนาและปลีกวิเวก
พุทธศาสนามีสามสายหลัก: เถรวาท มหายาน และวัชรยาน

ต้นกำาเนิดพุทธศาสนา 

นิกายหลักสามสาย:  
เถรวาท 
มหายาน และ 
วัชรยาน
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ข้อมูลจาก: โครงการโยชูวา (https://joshuaproject.net)

ประเทศท ีม่พีทุธศาสนกิชนมากกวา่ 100,000 คน พุทธศาสนิกชนท่ัวโลก
เมืองที่มีเปอร์เซ็นพุทธศาสนิกชนมากที่สุดของจำานวนประชากร

จีน 1,419,653,000 184,108,000 13.0

ญี่ปุ่น 126,730,000 86,330,000 68.1

ไทย 69,540,000 59,421,000 85.4

เวียตนาม 96,378,000 49,707,000 51.6

เมียนมา 53,894,000 42,120,000 78.2

ศรีลังกา 21,198,000 14,610,000 68.9

กัมพูชา 16,424,000 13,991,000 85.2

เกาหลีใต้ 51,147,000 12,159,000 23.8

อินเดีย 1,360,301,000 7,809,000 0.6

ใต้หวัน 23,729,000 6,483,000 27.3

ลาว 7,100,000 4,270,000 60.1

อเมริกา 326,389,000 3,273,000 1.0

สิงคโปร์ 5,768,000 2,392,000 41.5

เนปาล 28,433,000 2,330,000 8.2

มาเลเซีย 31,867,000 2,118,000 6.6

มองโกเลีย 3,207,000 1,155,000 36.0

อินโดนีเซีย 269,193,000 951,000 0.4

บังคลาเทศ 162,155,000 933,000 0.6

ฝรั่งเศส 65,055,000 851,000 1.3

ภูฐาน 754,000 665,000 88.2

ออสเตรเลีย 25,116,000 552,000 2.2

บราซิล 210,865,000 513,000 0.2

รัสเซีย 144,504,000 413,000 0.3

คานาดา 36,293,000 385,000 1.1

อังกฤษ 67,418,000 276,000 0.4

แองโลกา 31,802,000 150,000 0.5

อิตาลี 60,463,000 148,000 0.2

เยอรมันนี 83,265,000 142,000 0.2

จีน, ฮ่องกง 7,392,000 139,000 1.9

เปรู 32,443,000 124,000 0.4

เกาหลีหนือ 25,542,000 124,000 0.5

ประเทศ จำ�นวน
ประช�กร 

จำ�นวน
พุทธศ�สนิกชน

คิดเป็น% 
ต่อประช�กร

ประเทศ จำ�นวน
ประช�กร

จำ�นวน
พุทธศ�สนิกชน

คิดเป็น% 
ต่อประช�กร
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นอร์บุเกิดในครอบครัวที่มีลูกชายสาม
คน และตามประเพณี ครอบครัวคาดหวัง 
อย่างแรงกล้าให้ลูกชายหนึ่งคนเป็น ทหาร 
หนึ่งคนบวชเป็นพระในพุทธศาสนา 
นอร์บุถูกเลือกให้เป็นพระ เขาถูกส่งไปอยู่ที่สิกขิม
ประเทศอินเดียเพื่อศึกษาพุทธศาสนา แต่สิ่งที่เข
าร่ำาเรียนส่วนใหญ่แล้ว เกี่ยว
ข้องกับลัทธิบูชาเรื่องเหนือ
ธรรมชาติ รวมถึงไสยศาสตร์ 
เวทย์มนต์ ดูดวง ดูลายมือ 
และ ฝึกคาถาอาคมต่างๆเพื่อไ
ด้มาซึ่งโชคลาภ ขณะศึกษาอยู่ 
นอร์บุจะถูกเฆี่ยนโดย 
พระสงฆ์ที่เป็นผู้นำา 
(พระลามะ) อยู่เสมอ 

บอกนอร์บุว่า “เพื่อจะได้คำาตอบที่ลึกซึ้งเจ้าต้อง 
ไปศึกษาในอารามแห่งหนึ่งทางตอนกลางของ 

อิน เดีย”ที่น่าเศร้า คือเส้นทางสู่นิพพานท ี่ 
เขาได้รับคำาแนะนำาจากอารามแห่งนั้นคือการ 
ปลีกวิเวกอย่างสิ้นเชิงในป่าอย่างน้อยเก้าเดือน
โดยไม่อาบน้ำาหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลานั้น 
ต่อมาเมื่อนอร์บุบวชได้ 14 พรรษา เขามีรายได้ดี
จากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่กลับห่าง
ไกลจากการค้นหาคำาตอบของชีวิตกว่าเมื่อเริ่มต้น

 ในเนปาล ภูฐาน และอินเดียตอนเหนือ 
เด็กผู้ชายจะถูกส่งให้ไปอยู่ที่วัดหรืออารามตั้งแต่หก
ขวบ  นอร์บุสงสัยมาตลอดว่า             

    “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตายลง? 
ฉันจะหาความสงบสุขแท้ได้ที่ไหน?” 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ หลายคนพ้นจากชีวิตใน 

อารามที่บังตามานาน แต่ก็ขาดทักษะในการ        
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเพราะติดอยู่ในชีวิตที่
อารามนานเกินไป เรื่องราวของนอร์บุมีตอนจบที่

แตกต่างจากพระสงฆ์พุทธในภูฐาน 
เพราะบิดาของเขามาเป็นคริสเตียน 
และยืนหยัดประกาศเรื่องของ 
พระเยซูให้นอร์บุและคนอื่นๆ 
ในครอบครัวฟัง อย่างไรก็ดี 
พระสงฆ์ในพุทธศาสนาในเนปาล 
ภูฐานและทางตอนเหนือของอินเดีย 
จะดำาเนินไปโดยไม่อาจพบเจอผู้ใดที่

รู้จักกับพระเยซูเป็นส่วนตัวไปจนตลอดชีวิต

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานให้เด็กชายและผู้ชายนับพันๆที่บวชอย ู่

ในอารามทั่วทั้งภูฐาน และเนปาล ให้พระเจ้านำา 
พวกเขาให้พบความจริงฝ่ายวิญญาณ ได้กลับใจแ
ละมาติดตามพระเยซูคริสต์

 o ทูลขอให้พุทธศาสนิกชนชาวภูฐาน เนปาล และ  
อินเดียตอนเหนือให้ได้รับนิมิตและความฝันที่ชี้
นำาพวกเขาไปถึงพระเยซู และอธิษฐานให้ทั้งครอ
บครัวของพวกเขาได้เป็นสาวกของพระเยซู
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พุทธศ�สนิกชน
ในภูฐ�น 

เนป�ล 

และอินเดียตอนเหนือ

โซตะเดินไปตามเส้นทางในป่า  
พยายามทำาใจให้ปลอดโปร่งต้นไม้นิ่งสงบ 
แต่โซตะกลับรู้สึกว่างเปล่าภายใน ไม่อาจรับเอา 
ความงามที่มีรอบตัวเข้ามา ได้แต่หวังว่าวิญ 
ญาณทั้งหลายจะพูดถ้อยคำาแห่งคำาหวังให้เขาฟั
งบ้าง แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงใบไม้ส่
ายตามลม เขาคิด “ไม่มีเหตุผลใดที่ฉัน 
ควรมีชีวิตอยู่” แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเข้ามา
ในความคิด “เจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ เจ้าจะเกิด
ใหม่ในเดือนมีนาคม”โซตะรำาพึงกับตนเองว่า 
“แปลกมาก”  

หนึ่งเดือนผ่านไป เขานำาเรื่องนี้ไปเล่า
ให้เพื่อนร่วมงานฟัง ฮินาตะตื่นเต้นมาก 
เธอตอบว่า “ฉันรู้ว่าเสียงนั้นหมายถึงอะไร 
มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้”

โซตะตกใจมากเมื่อได้อ่านสดุดี 
1 ในแอพพระคัมภีร์ของฮินาตะ “เขา 
เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำา ...” 

โซตะมีคำาถามเกิดขึ้นมากมาย และได้เรียนรู้ว่า
ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์สามารถเกิดใหม่ฝ่าย 
วิญญาณได้ 

ญี่ปุ่นบางครั้งถูกจัดว่าเป็นประเทศพุทธ 
ศาสนา แต่เช่นเดียวกับนานาประเทศที่ทัน 
สมัย จำานวนผู้นับถือศาสนาในแบบหลังยุค 
ใหม่กำาลังเพิ่มมากขึ้น ผลสำารวจแห่งชาติจากปี 
2017 แสดงว่าชาวญี่ปุ่นยังรักษาหลุมฝังศพขอ
งบรรพบุรุษไว้ห้อยเครื่องลางของขลัง แจ้งเกิดใ
นทะเบียนวัดพุทธท้องถิ่น และยังเข้าร่วมพิธีก
รรมต่างๆทางศาสนา แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่อ้าง
ว่าตนไม่ยึดติดกับศาสนาใด ที่จริงแล้วหลายคน
รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ศาสนาเป็นที่พึ่ง ในทุกๆสังคม 
ความว่างเปล่าฝ่ายวิญญาณถูกเติมด้วยวิถีของ 
โลก และความโดดเดี่ยวทำาให้อัตราการฆ่า

ตัวตายพุ่งสูงเกินกว่าประเทศใดในโลก 
คือราว 30,000 คนในแต่ละปี 

รวมถึงคนที่อยู่ในวัย 20 ต้นๆด้วย  

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o อธิษฐานด้วยใจร้อนรนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบคลุมทั่วญี่ปุ่นปลุกให้ตื่นขึ้นด้

วยความกระหายฝ่ายวิญญาณ และแสวงหาการพึ่งพิงในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

 o ทูลขอพระเจ้าให้เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณชาวญี่ปุ่นเพื่อจะเห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างไว้ให้
พวกเขาได้รักและชื่นชม และปรารถนาได้เข้าใกล้ชิดพระผู้สร้าง

 o อธิษฐานให้ชาวญี่ปุ่นที่โดดเดี่ยวได้ยินพระเจ้าตรัสกับพวกเขา– 
โดยเรียกชื่อแต่ละคนเป็นส่วนตัว

ญ่ีปุ่น

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริม

ธารน้ำา

ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่

เหี่ยวแห้ง

ทุกอย่างที่เขาทำาก็จำาเริญขึ้น 

(สดุดี 1:3)
พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจาก
อำานาจของความมืด และทรงย้าย
เราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของ
พระบุตรที่รักของพระองค์ในพร
ะบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือ
การยกโทษจากบาปทั้งหลาย 
(โคโลสี 1:13-14)

วันที่ 1 • 27 มกราคม

นอร์บุสงสัยมาตลอดว่า 
“จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตายลง? 
ฉันจะหาความสงบสุขแท้ได้ที่ไหน?” 
สาวกของดาไลลามะ (ผู้นำาสูงสุดฝ่ายวิ
ญญาณสาขาหนึ่งของพุทธทิเบต) 



วันที่ 4 • 30 มกราคม
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ลาโมนั่งสงบเงียบอยู่ในเต็นท์ของครอบครัว     
ภายนอกเป็นเสียงพระสวดมนต์และกลิ่นควัน
ธูป เหนือร่างของคุณยาย แม่และพ่อของเธอใช้ท        
รัพย์สินที่มีค่าและเงินทองไปในพิธีกรรมครั้งนี ้   
ลาโมจึงต้องทำาตัวให้เรียบร้อยเป็นพิเศษ ถ้าเธอ  
แสดงความผูกพันและโศกเศร้าต่อการจากไป 
ของคุณยายก็เท่ากับเธอทรยศต่อความสัมพันธ์ 
และเป็นที่ ต้องห้ามของพุทธศาสนา แม้จะเป็น
การจากไปของผู้ที่เธอรักยิ่ง  

หลังจากที่พระสงฆ์กลับไป 
ลาโมยังนั่งเงียบอยู่ วันนี้ไม่มีใครใช้ให้เธอไป
ช่วยเก็บบ้าน หรือไปเก็บมูลสัตว์  พรุ่งนี้พอ
รุ่งสางร่างของคุณยายจะถูกนำาไปวางไว้บนภู
เขาที่ประกอบพิธี  รายล้อมไปด้วยราวธงอธิษ
ฐานที่แขวนไว้ ลาโมจำาบทสวดที่อยู่บนธงได้ 
มันจะโบกสะบัดไปตามแรงลม และพัดเอาสิ่งดีๆ
ลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่วิญญาณของคุณ

ยายลอยผ่านไป ตรงที่ทำาพิธี พระสงฆ์จะตี    
ฆ้องเพื่อเรียกนกล่าเหยื่อให้เข้ามารุมทึ้
งร่าง  ของคุณยาย ลาโมน้ำาตาไหลพราก 
แม่ของเธอ  มองมาจากอีกด้านของเต็นท์
พูดเบาๆว่า “อย่าร้องไห้ นี่เป็นการแสดงค
วามใจกว้างและเมตตาของคุณยายที่ ยอม 
สละร่างกายให้เป็นอาหารของสรรพ สัตว์ 
วิญญาณของเธอจะโบยบินไปสู่ภพใหม่ 
และจะไปเกิดเป็นชีวิตใหม่ในอีก 49 วัน” 
ลาโมเช็ดน้ำาตา ได้แต่หวัง เงียบๆว่าจะได้พบ 

หน้าคุณยายอีกครั้ง  
ประสบการณ์ของลาโมแตกต่างอย่างมากจาก

วิธีที่พระเยซูทรงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน พระเย
ซูทรงอยู่ในชุมชนที่ใกล้ชิดกัน ทรงมีความสัม 
พันธ์ที่อบอุ่นกับเหล่าสาวกและกับคน แปลก 
หน้าเช่นเดียวกันพระองค์ทรงแสดงอารมณ์ 
รวมถึงพระพิโรธที่ในพระวิหาร สร้างความตก 
ตะลึงให้แก่พวกผู้นำาศาสนา และทรงโศกเศร้า
ต่อการตายของลาซารัสพระสหาย พระเยซูทรง  
อธิษฐานเพื่อปลดปล่อยและรักาผู้เจ็บป่วยโดย 
ไม่เคยคิดราคา  

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานความรอดให้แก่ครอบค

รัว พุทธทิเบต ให้หลุดจากระบบความเชื่อที่ปล้นพวกเข
าออกจากความสัมพันธ์ที่ให้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งควา
มสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของพวกเขา

 o อธิษฐานขอพระเยซูเปิดเผยพระองค์เองว่าทรงเป็นผู้มี
พระทัยเมตตาอย่างแท้จริง และทรงรักชีวิตทุกชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในทิเบต 

 o ทูลขอพระเจ้าให้ประทานความเข้าใจให้พุทธศาสนิกช
นชาวทิเบตว่าพวกเขาสามารถเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวข
อง พระเจ้าได้ชั่วนิรันดร์ และทำาให้อีกหลายๆครอบครัว
ได้มาเป็นสาวกของพระเยซู

พุทธศ�สนิกชน
ในทิเบต*

ในวันแม่ เด็กๆชาวไทยทั่วประเทศจะซื้
อพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่ ในวันครูเ
ด็กนักเรียนจะจัดพานดอกไม้ไปให้ผู้เป็นค
รู พวกเขาจะพนมมือหรือ เรียกว่าการไหว้ ก้
มลงกราบที่เท้าของครูเพื่อขอบคุณที่ได้สั่ง 
สอนวิชาความรู้ให้ และในทุกเดือนเมษายน 
ช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ผู้คนทุกวัยจะนำาน้ำาอบ 
หรือน้ำาหอมไทยไปรินรดที่มือของผู้ใหญ่ 
เจ้านาย ผู้อาวุโส และผู้ที่พวกเขาเคารพนับถือ 
พวกเขาจะให้ความเคารพบุพการี ครูบาอาจารย์ 
และผู้อาวุโส นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและนำา
มาซึ่งความชื่นชมยินดีในหัวใจของคนไทย  

 แต่ยังมีประเพณีที่แตกต่างไปเช่น 
“ประเพณี 12 เดือนอีสาน”เน้นที่

การมาร่วมกันทำาบุญของพุทธศาสนา แต่ละ
ประเพณีเกี่ยวข้องกับข้างขึ้นข้างแรมของดวง
จันทร์เพื่อประกอบศาสนพิธีกรรมที่วัด ทุก

ครัวเรือนในหมู่บ้านจะต้อง 
เข้าร่วมในประเพณีเหล่านี้ 

รวมถึงกิจกรรมทำาดีต่างๆ 
ช่วยเก็บเกี่ยว ทำาทาน 
หรือนำาอาหารไปถวายพระ 
ฟังเทศน์กรวดน้ำาอุทิศส่วนกุศล 
และถวายสังฆทาน

 

คนแก่ในประเทศไทยจะพูดว่า 
“ฉันตามพระเยซูไม่ได้หรอก

– ไม่งั้นใครจะสานต่องานบุญ 12 
ที่บรรพบุรุษส่งให้มา” คนที่ไปติดตาม

พระเยซูจะถูกเยาะเย้ย และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
สมเพชร ถูกเพื่อนบ้านดูถูก “แกมันคนบาป กล้าดี
ยังไงถึงไม่เข้าร่วมในประเพณีที่วัด”   

ประเทศไทย*

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานขอให้คนไทยยึดมั่นในประเพณีที่ดีงาม 

เป็นที่ชอบพระทัยและ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
ขอโปรดประทานความรอดให้ครอบครัวคนไทยจำา
นวนมากให้พ้นจากประเพณีที่มีผลต่อวิญญาณ

 o อธิษฐานให้พระเจ้าประทานให้มีคริสตจักรที่เข้ม
แข็งและเกิดผลเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมในทุก
พื้นที่ของประเทศไทย

ผู้ที่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุข

คือผู้ที่ทำาความชอบธรรมตลอดเวลา

(สดุดี 106:3)
เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น

มารีย์ร้องไห้และพวกยิวที่ตามมาก็ร้

องไห้ด้วย พระองค์สะเทือนพระทัย

และทรงเป็นทุกข์ พระองค์ตรัสว่า 

“พวกท่านเอาศพของเขาไปไว้

ที่ไหน?” พวกเขาทูลพระองค์ว่า 

“ท่านเจ้าข้า เชิญมาดูเถิด” 

พระเยซูทรงกันแสง  (ยอห์น 

11:33-35)

วันที่ 3 • 29 มกราคม

* ได้รับอนุญาตจาก 30 Days of Prayer for Isaan (จัดพิมพ์โดย  Isaan Joint Venture, 2017) * ดัดแปลงโดยรับอนุญาตจาก Losar Prayer Guide 2019.

คนแก่คนเฒ่�ในประเทศไทยจะพูดว่� 
“ฉันต�มพระเยซู

ประสบก�รณ์ของล�โมแตกต่�
งอย่�งม�กจ�กวิธีที่พระเยซูมีป
ฏิสัมพันธ์กับผู้คน



วันที่ 6 • 1 กุมภาพันธ์วันที่ 5 • 31 มกราคม

14 15

หล่านโตขึ้นมาในหมู่บ้านชาวประมงที่เมื
อง ริมฝั่งทะเล พ่อแม่ของ 
เธอคอยดูแลปัดกวาดแท่น 
บูชาของบรรพบุรุษ และ     
บางครั้งก็จะพาหล่านไปที่วั
ดจุดธูปขอพรให้สอบได้ ครั้
งหนึ่งพวกเขาลงทุนไปวัดที่
มีชื่อ เสียงและจ่ายเงินเดือน 
แทบทั้งเดือนเพื่อให้พระ 
“ลบ” บ่วงกรรมออกไปหล่านไม่แน่ใจ 
ใครจะไปรู้ว่า  กรรมเวรจะย้อนกลับมา
ถึงวกเขาเมื่อไร?และเหมือนคนญวน
ทั่วไป หล่านเชื่อในศาสนาสวรรค์หรือ 
“องเตร่ย”ที่มีมีอำานาจสูงสุด 
เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และโลก หล่านรู้
ว่าองเตร่ยมีอิทธพลในชีวิตแต่ละวัน 
ตอบแทนความดี และลงโทษความเลว 
เธอต้องการเชื่อมต่อกับท่าน 
แต่ดูเหมือนท่านอยู่ห่างไกล

 ตุยโตขึ้นมาในครอบครัวคอมมิวนิส
ต์ที่ไม่มีศาสนา และเหมือนชาวเมืองทั่วไปเธอ 
ทำางานในธุรกิจของครอบครัว มีงาน
เสริมที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวของเพื่อน  
และเวลาที่เหลือก็ ลงเรียนในมหาวิทยาลัย 
ตุยเองก็รู้จักองเตร่ย และเข้าใจว่าท่านเป็นผู้
สร้างโลกนี้ เวลาที่เธอเครียดหรือมีปัญหาชีวิต 
เธอจะสวดมนต์ขอให้ช่วย วันหนึ่งลูกค้าที่ร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับพระเจ้าพระผู้ส
ร้าง และพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตร 
ตุยต้องการจะรู้เพิ่มเติม เพราะลูกค้าคน
นั้นเรียกพระเจ้าของเขาว่า “องเตร่ย”

ชาวเวียตนามโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่
ผสมผสานการนมัสการดั้งเดิมของบรร
พบุรุษ พุทธศาสนาของบรรพบุรุษ และ
การสอนของรัฐบาลว่าไม่มีโลกนี้พระเจ้า 
แต่แนวคิดเรื่ององเตร่ยยังถูกถ่ายทอด 

ส่งต่อมาถึงชาวเวียตนาม เพื่อให้ได้รู้จักพระเจ้า
องค์เที่ยงแท้

พุทธศ�สนิกชน 
คนญวน และ

เวียตน�ม *

และอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้สาระ

ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือช่วยกู้ไม่ได้

เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่า (1ซามูเอล 12:21)

ประชากรชาวมองโกลส่วนใหญ่ของโลก 
7.6 ล้านคนอาศัยอยู่ในจีนโซลองโกเติบโต
ขึ้นที่นั่น เธอกล่าวว่า “เราออกจะโดดเด่น 
จะชาวมองโกลดื่มหนัก ก่อแต่เรื่องรุนแรง” 
พ่อแม่ตีลูก ผู้ชายขี้เมาและชกต่อย

กันตามถนน 
ชุมชนของเรามีแต่ความเกรี้ยวกราด 
ตอน โตขึ้นมาความรู้สึกข้างในฉันแย่มาก 
ฉันจะตระเวณไปทั่วเมือง หาเรื่องวิวาทกับนักเรียน
โรงเรียนอื่นเพื่อหาเรื่องตบตี”

ตอนเป็นเด็ก โซลองโกชอบแวะไปที่วัดพุทธ 
จุดธูปและสวดมนต์เพื่อขอให้ช่วย หลังจาก
แต่งงานเธอซื้อรูปปั้นพระพุทธรูปราคาแพง
มา แม้จะอธิษฐานกับรูปปั้นนี้วันละหลายหน 
สามีของเธอก็ไปมีผู้หญิงอื่น เธอเองก็เจ็บหลัง 
ต้องนอนพักฟื้นอยู่บนเตียง แต่ก็ยังอธิษฐานต่อกับ
รูปปั้นนั้นแต่ไม่เคยได้รับคำาตอบ

วันหนึ่ง เมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้นโซลองโก พยายาม 
ปีนขึ้นบันใดหลายขั้นไปที่วัด ประจำาเมือง ใกล้กับ
วัดมีบ่อเล็กๆเต็มไปด้วยซากแตกหักของ 
พระพุทธรูป เธอเห็นชายคนหนึ่งกำาลังเขวี้ยงรูป
ปั้นพระพุทธรูปลงไปในบ่อ “ท่านช่วยไม่ได้หรือ?” 
โซลองโกเดินเข้าไปถาม “ไม่เลย” 

เขาตอบ“ซื้อมาถูกเกินไป ถ้าซื้อที่เป็นทองคำาแท้ 
น่าจะใช้การได้ดีกว่า” โซลองโกเกิดสงสัย: “ทำาไมมี
รูปปั้นพระพุทธรูปแตกหักหลายองค์ที่ในบ่อไม่อาจ 
ช่วยใครได้?”   

 
ชาวมองโกลที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินจีนจุดธูป
หอม และซื้อรูปปั้นพระพุทธรูปไปไว้ที่ บ้าน 

ประกอบพิธีกรรมประจำาปีเพื่อขอโชค ลาภ 
และปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย หลายปีที่ผ่านมา 
ทางวัดได้แจกจ่าย “เครื่องเล่นเทปรับพร” ที่ชาว 
มองโกลในจีนนำาไปติดไว้ที่หน้าต่างรถยนต์

เพื่อให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ แม้มีสิ่งเหล่านี้ 
แต่ผู้คนก็ยังเจ็บป่วย รถชนกัน และดื่มหนัก หลาย
คนรู้สึกว่าในครอบครัวไม่มีความรักเลย 

 

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานเข้าไปในพื้นที่งาน

ของพระองค์ในท่ามกลางชุมชนชาวมองโกล

 o ทูลขอให้ขจัดความโกรธความรุนแรงและการดื่ม 
หนักออกไป และผลักดันชาวมองโกลให้แสวงหา 
การช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์

 o ทูลขอให้ชาวมองโกลที่อาศัยอยู่นอกเมืองที่ดำาเนิน
ชีวิตตามประเพณีได้ยินข่าวประเสริฐและมาเป็น
สาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชน 

พทุธศ�สนกิชน 
ในมองโกเลยี

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานให้คนของพระเจ้านำาข่าวประเสริฐเข้าไป

ถ่ายทอดให้ชาวพุทธเวียตนามฟัง เพื่อจะได้เข้าใจ
และน้อมรับพระองค์ไว้

 o เมื่อคนเวียตนามอธิษฐานกับองเตร่ย ทูลขอพระ
เจ้าผู้ทรงฤทธิ์ให้ส่งคนงานเพื่อไปบอกว่าคือองค์ 
พระเยซูที่พวกเขาแสวงหา

 o ทูลขอให้ทีมสาวกสตรีของพระเยซูที่เคลื่อนไหว 
อยู่ในเวียตนามจะเติบโตขึ้น และขยายออกไปจน
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ

พระองค์ทรงกระทำาให้สรรพส่ิงงดงาม

ตามวาระของมัน พระองค์ทรงบรรจุ

นิรันดร์กาลไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วย แต่

มนุษย์ยังค้นไม่พบว่า พระเจ้าทรง

กระทำาอะไรไว้ ต้ังแต่ปฐมกาลจนกาล

สุดท้าย (ปัญญาจารย์ 3:11)

* ดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจาก  OMF’s Billions magazine 

  ครั้งหนึ่งพวกเข�จ่�ย
เงินเดือนทั้งเดือนให้
พวกพระเพื่อให้ทำ�พิธี 
“ลบ” บ่วงกรรมออกไป 
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ขณะที่พวกคริสเตียนวางร่างของคุณลุงนามลงบน
เมรุเผาศพผู้นำาอาวุโสชาวพุทธจากหมู่บ้านร้องขึ้น
มาว่า “หยุดก่อน จะให้ศีรษะคนตายชี้ลงไปที่หมู่
บ้านข้างล่างไม่ได้ – ต้องให้ชี้ขึ้น”แม้เริ่มจุดไฟบน
เมรุแล้วแต่ไฟยังลุกไม่มาก ในทันทีพวกคริสเตียนจั
ดวางร่างใหม่เพื่อให้อยู่ในทิศทางที่ “เหมาะสม” 
ชาวพุทธที่มาร่วมพิธีถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อไฟบนเ
มรุเริ่มลุกโพลงหลายปีก่อนหน้า พิธีฝังศพแบบคริส
เตียนครั้งแรกเหมือนหายนะ – คนนอกที่ไม่เข้าใจ
ประเพณีชาวไทใหญ่พวกเขาจะนำาร่างห่อ
ผ้าขาวไปฝังโดยไม่ทำาพิธี “เหมือนฝังหมาฝังแมว” 
ชาวบ้านเล่า “ใครอยากจะไปตามพระเยซูถ้า
นี่เป็นวิธีฝังศพ?” พิธีศพของลุงนามนั้นแตกต่าง 
มีการทำาพิธีสำาคัญในแบบไทใหญ่เช่นเชิญทั้งชุมชน
มาร่วมงาน มีคนนั่งเฝ้าตลอดเวลาเพื่อกันไม่ให้คน

หรือสัตว์เดินข้าม
ร่างของลุงนามไป มีการทำาอาหารเลี้ยงแขก และเปิ
ดโอกาสให้ทั้งคริสเตียนและพุทธได้มาเคารพศพ 
 ชาวไทใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ 
พร้อมกับการสอนธรรมะ (ความจริงสากล) แต่ก็ยัง
ประกอบพิธีกรรมเพื่อขอให้วิญญาณพวกพระมาปก
ป้องหมู่บ้าน ความกลัวและประเพณีทำาให้ยากสำาห
รับชาวไทใหญ่ที่จะเห็นความงดงามที่พระเยซูมอบ
ให้ เรื่องราวตอนนี้จึงพูดได้ว่างานศพถ้าทำาให้ดีก็ส่ง
เสียงดังได้ เมื่อเสร็จพิธีเผาศพลุงนาม อาจารย์สอน
ธรรมะประจำาหมู่บ้านถึงกับพูดว่า“ผมประทับใจใน
ชีวิตที่มีคุณธรรมของลุงนามและพิธีเผาศพที่มี
ความหมาย ทำาให้อยากรู้จักพระเจ้าองค์ที่ลุง
นามติดตาม
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ภายในพระอุโบสถที่ตกแต่งไว้อย่างงดงาม
ด้วยสีแดงและสีทองเสมอดีก้มลงกราบสาม
ครั้งที่หน้าองค์พระประธานใหญ่สูงราวตึกสองชั้น 

หลังจากสวมรองเท้า จูงไซยาหลานชายออกประตูไป 
ทั้งคู่หยุดที่ตรงทางเดินข้างวัด ข้างหน้ามีศาลบูชาเล็
กๆสองศาลขนาดเท่าสุ่มไก่ ทั้งสองผุพังและถูกทิ้งร้าง 
มีรูปปั้นหยาบๆอยู่ภายใน พ่อแม่ของไซยาไม่ค่อยได้พา
ลูกมาวัด เขาจึงถามคุณตาว่า “คุณตา ศาลนี้เล็กมาก

เทียบกับพระพุทธรูปทองคำาสวยงามในโบสถ์ทำาไ
มเราต้องไหว้ศาลนี้ด้วย?” เสมอดีจุดธูปสามด

อกปักลงในกระถางธูปหน้าศาลก่อนตอบว่า 
“ที่นี่เรียกว่าศาล

พระแม่คงคาและศาลพระแม่ธรณี”
เป็นเทพแห่งสายน้ำาและเทพแห่งแผ่น

ดิน “พวกเขาไม่มีชื่อเหรอครับ?” ไซยาถาม 
คุณตาสั่นหน้า “อาจมีแต่เราไม่รู้จัก นี่

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของเรา 
มีก่อนศาสนาพุทธด้วยซ้า”

คุณตาเสมอดีเอาอาหารที่เตรียมออกมา 
พาหลานไปนั่งทานที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ไซยารู้

สึกเกรงขามเมื่อเงยหน้าดูเจดีย์
สูงตระหง่านและภาพเขียนบน

กำาแพงวัดที่ถ่ายทอดเรื่องราว

พุทธประวัติเขารู้สึกสงบสบายใจ และเป็นสุข 
“คุณตาครับ ออกจากที่นีไปเรายังจะเป็นสุข 
ไม่เจอกับเรื่องร้ายๆหรือเปล่า?” ไซยาถาม 
เสมอดีพยายาม ให้ความมั่นใจกับหลาน “เราไหว้ 
พระและบูชาศาลพระแม่คงคาและพระแม่ธรณี
แล้ว แต่ตาจะซื้อของขลังให้ไว้ป้องกันอีกทาง” 
จริงๆแล้วเสมอดีเองก็ไม่แน่ใจ 

นอกจากมาทำาบุญที่วัดบ่อยๆแล้ว 
เขายังเอาของไปไหว้ ที่ศาลทั้งสองด้วยแต่เสมอดีก็ไม่

เคยสงบสุขหรือรู้สึกปลอดภัยอยู่ได้นาน – เขาอายุ 
55 แล้ว ซื้อของขลังให้หลานไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งดีที่สุด
ที่ทำาได้   

    

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานของพระอค์     

จากคริสตจักรในกัมพูชาที่กล้าไปประกาศสัน
ติสุขของพระเยซูคริสต์ให้กับชาวกัมพูชา 14 
ล้านคนที่นับถือศาสนาพุทธ

 o ทูลขอความเข้าใจให้กับพุทธศาสนิกชนกัมพูชา
ว่า พระเยซูทรงเป็นองค์สันติราช ให้ทุกครัวเรือ
นและทุกหมู่บ้านได้เป็นสาวกที่เต็มด้วยความชื่
นชมยินดี 

พทุธศ�สนกิชน
เขมรแหง่กมัพชู�

 

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o อธิษฐานให้ผู้เชื่อชาวไทใหญ่เข้าไปสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านผ่านพิธีทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆที่ถวายเกียรติพระเยซูและเปิดเผยพระองค์อ
ย่างถูกต้องให้กับชุมชน

 o ทูลขอให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านไทใหญ่ในรัฐฉาน จีน เมียนมาและไทยจะ
กระตือรือร้นในการประกาศพระเยซูร่วมกันและทำางานเป็นหนึ่งเดียวกัน

ไทใหญ ่(ฉ�น)
เมยีนม�
และจนี

เราพร้อมให้ผู้ไม่ได้ขอนั้นแสวง

หาได้และให้ผู้ไม่ได้เสาะหานั้น 

พบได้เราพูดว่า “เราอยู่นี่ 

เราอยู่นี่” กับชน      

ชาติที่ไม่ได้ถูกขนาน

นามตามชื่อของเรา 

(อิสยาห์ 65:1)

 

ต่อพวกคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็น

คนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกคนอ่อน

แอมา ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบ

บต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้

รอดโดยทุกวิถีทาง (1โครินธ์ 9:22)
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 คว�มกลวัและประเพณี 
ท ำ�ใหย้�กส ำ�หรบัช�วไทใหญท่ ี ่
จะเห น็คว�มงดง�มท ีพ่ระเยซ ู

มอบให ้ ได ้
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มิ้นนั่งสงบนิ่งมีกระดาษหนังสือพิมพ์วางพาด 
บนตัก แม่ของมิ้นเอาสบู่ฟอกศีรษะและโกนผม ให้     
ซ้ายขวาของเขามีเด็กชายวัยราวเจ็ดถึงสิบขวบนั่ง 
อยู่ มีหนังสือพิมพ์วางบนตักด้วยเพื่อกันไม่ให้ผม 
สักเส้นตกลงบนพื้น เด็กแต่ละคนแต่งตัวอย่างหรู
หราเลียนแบบพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชาย 
พวกเขากำาลังบวชเณรที่วัดประจำาหมู่บ้าน โกนหัวเ
ป็นสัญลักษณ์ประกาศละความผูกพันทางโลก  

เด็กชายพุทธชาวพม่าทุกคนต้องบวชเณรอย่าง 
น้อยหนึ่งครั้งก่อนอายุ 20 พิธีบวชต้องใช้เงินมาก 
ชาวบ้านจึงลดภาระโดยการทำาพิธีอุปสมบท 
หมู่ มีการนำาผ้าจีวรไปถวายพระสงฆ์และขอให้ 
พระสงฆ์สอนการปฏิบัติศีลสิบให้ สามเณรทุกรูป
จะได้รับชื่อใหม่เพื่อใช้ในวัดขณะที่บวช ท้ายที่สุด 
พ่อแม่ทุกคนจะก้มลงกราบสามเณรเหล่านั้น 
พวกเขาไม่ได้คิดว่าเป็นลูก แต่เป็นนักบวชผู้ทรงศีล

เมียนมาเป็นประเทศที่ร่ำารวยด้วยทรัพยากร 
ธรรมชาติเช่นพลอย หยก และก๊าซธรรมชาติ 
แต่ก็ ยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุด 
ยากจนที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ยังใช้ควายไถนา 
ผู้นำาทางทหารปกครองประเทศอย่างเข้ม 
งวด และมีสิทธิเข้าถึงการทำาเหมืองแร่ทุก
แห่ง และยังตัดเอารายได้บางส่วนจากการ
ท่องเที่ยวไปด้วย โครงสร้างพื้นฐานก็จำากัด 
แม้ชาวพุทธพม่ามีเสรีภาพ และได้รับเงินอุดหนุนเ
ล็กน้อยเป็นค่าเดินทาง เทียบกับทหารที่ทุ่มเงินลง 
ไปในการสร้างวัด และสนับสนุนค่าเดินทางให้พระ
เพื่อศึกษาต่อในทางพุทธศาสนา

มิ้นไม่เคยคิดจะทำาเช่นนั้น – 
เขาแค่อยากบวชสักสองสัปดาห์ 
และลาออกมาใช้ชีวิตปกติ จิตเพื่อนวัยเก้าขวบของ
เขามาจากครอบครัวยากจน วางแผนจะบวชและอยู่
ที่วัดอย่างถาวร ที่วัดมีอาหาร เสื้อผ้า และการศึกษา 
พ่อแม่ของจิตหวังว่าเขาจะไปได้ไกล มีรายได้เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว

ช�วพม�่
แหง่เมยีนม�

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o น้อยกว่า 0.3 เปอร์เซ็นของพุทธศาสนิกชนพ

ม่าที่เปิดเผย ว่าตนเองเป็นผู้ติดตามพระเยซู 
ทูลขอพระเจ้าให้สร้างคน งานเพื่อเข้าถึงทุกหมู่ 
บ้านที่มีชาวพม่า 31 ล้านคนอาศัย

 o อธิษฐานให้สามเณรที่บวชอยู่ได้พบทางของ      
พระเยซูคริสต์ขณะทำาวิปัสสนาผ่านทางนิมิตหรือ
ความฝันที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ประทานให้ และให้
พวกเขาได้เป็นสาวกของพระเยซู

ศาสนาพุทธถูกมองว่าเป็นศาสนาแห่งความสงบ
สุข บางทีชีวิตคนศรีลังกานอกเมืองก็เป็นเช่นนั้น 
ครอบครัววุ่นวายอยู่กับไร่นา หรือใช้แรงงานอยู่ที่ไร่ชา วัด
พุทธเป็นศูนย์กลางของชีวิตในหมู่บ้านผู้คนตักบาตรเป็
นประจำา และเมื่อถึงปลายฤดูฝนก็นำาจีวรผืนใหม่ไปถวาย
พระรวมถึงมีอัฌชาสัยดีต้อนรับแขกด้วยรอยยิ้ม

ความเชื่อและการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนสิงหล
ผส่วนใหญ่ไมได้มาจากคำาสอนของพระพุทธเจ้า อย่าง
เช่นต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกถ้ามีคนตายเพื่อ 
ป้องกันภูติผีจากยมโลก หรือพิธีแต่งงาน ผู้อาวุโสจะผูก
นิ้วก้อยของบ่าวสาวไว้ด้วยกันก่อนรดน้ำาให้พรที่นิ้วนั้น 
หรือนำาของไปเซ่นไหว้ต้นโพธิ์ (ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าป
ระทับภายใต้เมื่อตรัสรู้) หนึ่งในพิธีสำาคัญที่สุดในศาส 
นาของศรีลังกาคืองานฉลองพระเขี้ยวแก้ว จัดขึ้นในเดื
อนสิงหาคมของทุกปีมีการนำาพระเขี้ยวหรือพระทนต ์
ของพระพุทธเจ้าขึ้นช้างแห่แหนไปรอบเมืองแคนดี้ 
เฉลิมฉลองสิบวันสิบคืน และจบลงด้วยการเต้นบูชาไฟ 
พระเขี้ยวแก้วจะถูกเก็บไว้อย่างดีในกล่องทองคำาในวัด
ที่อยู่ใกล้ๆ 

 บางทีการเชื่อมต่อที่สะบั้นลงระหว่างปรัชญ
าชาวพุทธและภาคปฏิบัติในศรีลังกาเกิดเพราะ ความขั
ดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ จนนักคิดนักเขียน 
แห่งชาติสังเกตว่าเป็นเพราะนโยบายที่แข็งกร้าวจา
กพระสงฆ์ชาวพุทธชั้นสูงและนักการเมืองชาวพุทธ
สิงหล นโยบายนี้คือเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่าง
พุทธศาสนาและความรักชาติ ความขัดแย้งที่ชาวฮิน
ดูทมิฬสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนส่งผลให้เกิด

สง ครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง 25 ปี ไม่นานมานี้
พระสงฆ์บางรูปได้ปลุกเร้าให้ใช้ความรุนแรงต่อต้าน 
ชาว มุสลิมกลุ่มน้อย หลังเหตุระเบิดในช่วงวันอีสเตอร์ 
2019 ที่สังหารผู้คนไป 258 ชีวิต เมื่อศาสตราจารย์อโศก 
เอ็น เอคานายา พิมพ์บทความโต้แย้งที่รุนแรงลงใน
โคลอม โบเทเลกราฟท้าทายให้นำาพุทธศาสนามาสนั
บสนุน ชาวสิงหลชาตินิยม และเพื่อควบคุม สังคม 
บทความของ  เขาก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o อธิษฐานให้เกิดการแสวงหาความจริงอย่างลงลึก

ในทุกระดับชั้นของสังคม ทูลขอน้ำาพระทัยพระ
เจ้าโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปในวัดพุทธและเปิ
ดตาฝ่ายวิญญาณผู้นำาชาวพุทธสิงหลให้แสวงหา 
พระเยซู

 o ชาวพุทธกล่าวหาคริสเตียนว่าซื้อผู้คนให้เปลี่
ยน ศาสนา อธิษฐานให้ผู้ที่แบ่งปันพระเยซูจะไม่
ยึด โยงกับกิจกรรมหรือพันธกิจที่ใช้เงินมากกว่า 
ประกาศชีวิตของพระเยซูคริสต์ การสิ้นพระชนม์  
และการคืนพระชนม์อธิษฐานให้หัวใจและชีวิตได้
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงโดยพระเจ้าในทุก
หมู่บ้าน 

ชาวสิงหล
แห่งศรีลังกา

เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน 

เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา 

ในโลกนี้ท่านจะประสบความ

ทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด 

เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว

(ยอห์น 16:33) 

ไม่มีอะไรทำาให้ข้าพเจ้ายินดี

ยิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆ 

ของข้าพเจ้าประพฤติ

ตามความจริง (ยอห์น 16:33)

สิ่งที่ช�วพุทธสิงหลเชื่อ
และปฏิบัติม�กที่สุด 

ที่จริงแล้วไม่ได้ม�จ�ก
คำ�สอนของพระพุทธเจ้� 
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พระพุทธเจ้าประสูติที่เนปาลและตรัสรู้ที่อินเดีย 
พระองค์สั่งสอนเรื่อง “ทางสายกลาง” ซึ่งด้านหนึ่ง 
คือการต่อต้านการบำาเพ็ญตนอย่างเข้มงวดสุดโต่ง 
ของศาสนาฮินดู และอีกด้านคือมุ่งหาแต่ความ 
สะดวกสบาย โลภ และผลประโยชน์จากผู้อื่น บาง
คนเรียกการเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูนี้ว่าขบวนการ
พุทธศาสนิกชนทลิต หลังจาก 2,600 ปี ชาวฮินดูใน
อินเดียพบว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่าสนใจ 
และเริ่มเปลี่ยนความเชื่ออีกครั้ง ครั้งนี้เป็นไปตาม
แรงกระตุ้นของสังคม

ชนชั้นทลิต หรือวรรณะจัณฑาล ซึ่งมีราว 20 
เปอร์เซ็นของพลเมืองอินเดีย กฎหมายคุ้มครองสิ
ทธิของพวกเขามักถูกละเลยเช่นกรณีพาดหัวที่ข่า
วเกิดขึ้นในปี 2016 และถูกถ่ายคลิปไว้ คนในวรรณ
ะชั้นสูงชาวฮินดูสายแข็งใช้กำาลังทุบตีชนชั้นทลิต
ที่ เป็นช่างฟอกหนังวัวและญาติพี่น้องของพวกเขา 
คลิปนี้ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์และเป็นชนวนให ้
เกิด การลงมาต่อต้านบนถนน แม้มีกฎหมายต่อต้า
นการเปลี่ยนศาสนา

คนที่ถูกทุบตีต่างก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ 
รวมถึงอีก 300 คนจากพื้นที่เดียวกัน 

ชนชั้นทลิตที่เปลี่ยนไปนับถือพุทธนิกายใหม่ 
“นวยาน”หรือที่แปลว่า “ยานใหม่” มีผู้นับถือราว 
8.4 ล้านคนในอินเดียจากหลากหลายภาษาและ 

วัฒนธรรม แม้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐมหาราษ 
ฏระ

พุทธนิกายนวยานเกิดเม่ือ ดร. บี.อาร์.อัมเบดการ์ 
นักต่อสู่เพ่ือชนช้ันเป็นชาวทลิตท่ีเล่าเรียนทางพุทธ
ศาสนา ได้ประกาศนิกายข้ึนมาใหม่และเปล่ียนไปนับ
ถือในปี ค.ศ. 1956 ไม่นานก่อนจะเสียชีวิต พุทธนว 
ยานมองว่ากรรมเวรและการกลับชาติมาเกิดเป็น เร่ือ
งงมงายและสอนว่าการนิพพานไม่ใช่สภาวะ 
ของการเป็นหน่ึงเดียวนิรันดร์กับจักรวาล แต่เป็นอา
ณาจักรความชอบธรรมบนโลกน้ี คนท่ีเปล่ียนศา 
สนาจะกล่าวคำาปฏิญญา 22 ข้อซ่ึงรวมถึงตัดขาดจาก 
เทพต่างๆของฮินดูโดยเอ่ยช่ือ รวมถึงสัญญาไม่พูดปด 
ลักขโมย เมาสุรา หรือทำาบาปผิดทางเพศ หรือเข้า 
ร่วมพิธีกรรมใดๆของพราห์ม ไม่มีการบวชเป็นพระ 
ไม่มี การกราบไหว้หรือน่ังสมาธิในวัด 
และไม่มีพระพุทธรูป ท่ีแท่นบูชาของนวยาน 
ชาวพุทธจะก้มลงคารวะภาพของ ดร.อัมเบดการ์

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o ทูลขอให้มีขบวนการเคลื่อนไหวของการสร้างสาวก

เพื่อช่วยปลดปล่อยทั้งชุมชนของชาวนวยาน

 o อธิษฐานให้ครอบครัวชาวฮินดู และผู้ที่มองว่าเป็น
พุทธมามกะจะได้มาศึกษาข่าวประเสริฐของพระเ
ยซู และเข้าใกล้พระบิดาผู้จะ

นวย�น
พทุธศ�สนกิชน

ในอนิเดยี

มัทธิวเติบโตขึ้นมาในสวิสเซอร์
แลนด์จากพื้นเพชาวตะวันตกพุทธศาส

นาจึงเป็นเหมือนคำาสัญญาที่ให้ความสงบ
สุข “ผมบวชเป็นพระที่วัดในประเทศไทย 
เราดำาเนินชีวิตอย่างสันโดษ” เขาอธิบายว่า“ทุกวันเ
ราต้องทำาวิปัสสนา ผมต้องการเชื่อมต่อกับ 
พระเจ้าที่ทรงพระชนม์ แต่กลับพบเพียง 
“ปรัชญาชีวิต” และกฎแห่งกรรม พุทธศาสนาที่บริสุ
ทธิ์มีมาตรฐานคุณธรรมที่สูงมากแต่ผมกลับรู้สึกผิด
หวังเมื่อพบว่าเป้าหมายของศาสนาคือการหลุดพ้น 
ผมบวชเป็นพระเพื่อแสวงหาการเติมเต็มและสันติ
สุข สามปีจากนั้นผมลาสิกขาและจากมาพร้อมกับ 
ความว่างเปล่า” 

แนวคิดทางพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมในสังค
มตะวันตกและไปถึงผู้คนอย่างมัทธิวในภาพ 
ของสันติ ความสงบสุข และปัญญา ไม่มีการพูดถึง 
โลกทัศน์ที่อยู่เบื้องหลัง หนึ่งในตัวอย่างคือโครงการ 
“โรงเรียนแห่งความเมตตา” ในสหรัฐอเมริกา 
ที่ประกาศตนว่าเป็นฆราวาส แต่ได้รับการสนับ 

สนุนจากศาสตราจารย์สองคนที่ศึกษาพุทธทิเบต 
หลักสูตรตั้งอยู่บนความเชื่อของพุทธทิเบตที่เชื่อ 
ในเรื่อง “วิปัสสนา”และ “กรรมฐาน” ข้อหลังเกี่ยว 
ข้องกับการทำาจิตให้ว่างเปล่า (ซึ่งต่างจากการนำา 
พระวจนะของพระเจ้ามาใคร่ครวญของคริสเตียน 
และจับจ้องไปที่ความงามของพระเจ้า)  

 โลกทัศน์ของชาวพุทธที่เห็นใน 
ภาพยนตร์เช่นสตาร์วอร์คิลบิล และ ดร สเตรนจ์ 
บุคคลสำาคัญในวงการธุรกิจข้ามชาติเช่น สตีฟ 
จ็อบผู้ล่วงลับ แห่งบริษัทแอปเปิล ที่สนับสนุนการ
ทำาสมาธิของพุทธศาสนา ผู้คนมักจะนำาพระพุทธ  
รูปแกะสลักมาไว้ในสวนเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่ม
เย็นคำาศัพท์ของชาวพุทธถูกนำามาใช้ใช้ในแวดวง 
คริสเตียนด้วย เช่นศิษยาภิบาลบางคนพูดว่า “การ 
ใคร่ครวญก็เหมือนเข้าสู่นิพพาน” โดยขาดความ 
เข้าใจว่านิพพานคือสภาวะว่างเปล่า จิตวิญญาณ 
หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง  

พุทธศ�สนิกชน 
ช�วตะวันตก

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน
 o ทูลขอพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ให้เปิดตาใจผู้คน

ในตะวันตกให้เห็นถึงปลายทางของพุทธศาส
นา – คือการหลุดพ้นจากตัวตน

 o  อธิษฐานให้คริสเตียนทางตะวันตก  
อธิษฐานเผื่อและได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนๆ 
ชาวพุทธ โดยใช้ความรัก ความเมตตา 
และความจริงของพระเยซูคริสต์ 

จงระวังให้ดี 

อย่าให้ใครทำาให้พวกท่านตกเป็นทาส

ด้วยหลักปรัชญา 

และคำาหลอกลวงที่เหลวไหล

ตามตำานานของมนุษย์ 

ตามพวกภูตผีที่ครอบงำา

ของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ 

(โคโลสี 2:8)

ในพระเยซนูั น้ เราไดร้บัการไถ่โดย

พระโลหติของพระองค์ คอืไดร้บัการ

ยกโทษจากการละเมดิโดยพระคณุอนั

อดุมของพระเจา้ ซ ึง่ประทานแกเ่รา

อยา่งเหลอืลน้ดว้ยปญัญาและความ

เขา้ใจทกุอยา่ง (เอเฟซสั 1:7-8)
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ผู้คนโดยทั่วไปมักจะนำ�พระพุทธรูป
แกะสลักม�ไว้ที่ในสวนเพื่อให้รู้สึก
สงบร่มเย็น พทุธนกิ�ยนวย�นมองว�่

กรรมเวรและก�รกลบัช�ต ิ
ม�เกดิเป น็เร ือ่งงมง�ย
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พระเยซูทรงเป็นผู้สอนที่ดีกว่าสาวกของ
พระองค์ ทำาไมพระองค์ถึงส่ง 72 คนออกไป? 
เพราะขาดแรงงาน และไม่ต้องการดึงทุกคนเข้
ามาฟังคำาสั่งสอน แต่สร้างคนงานขึ้นมาเพื่อไป
ให้ถึงคนที่อยู่ห่างไกลพระองค์ภาคตะวันออกเฉี
ยงเหนือของประเทศไทย คริสเตียนออก 
ไปประกาศกว่าสามทศวรรษ ผลคือคนนับพันๆ 
“ยกมือต้อนรับพระเยซู แต่เหลือหลักไม่กี่ร้อยที่เ
ป็นสาวกถาวร เช่นในปี 2018ทีมพันธกิจนำาโดยส
มาชิกคริสตจักร 14 ทีมออกไปเดินอธิษฐาน เล่า
คำาพยานและเรื่องราวของพระเยซู กลางปี 2019 
ทีมเหล่านี้ได้เริ่มต้นกลุ่มสร้างสาวกขึ้นมา 35 
กลุ่ม มีสาวกใหม่ 240 คนมาร่วมประชุมสม่ำาเสมอ 
ภาคกลางของไทย กลุ่มคริสเตียนทำาสิ่ง
ที่แตกต่างไป พวกเขาเดินไปตามบ้าน 
เล่าเรื่องพระเยซูให้ชาวบ้านฟัง ผู้คนในหมู่ 
บ้านแห่งหนึ่งถูกเชิญให้ไปฟังข่าวประเสริฐ คน
ที่รับเชื่อเริ่มตั้งชุมชนแห่งความเชื่อขึ้นมา 
และจัดประชุมที่ในหมู่บ้าน กลางปี 2019 พวกเขาไ
ด้ตั้งโบสถ์แบบเรียบง่ายขึ้นในหมู่บ้าน 423 แห่ง 
ชาวพุทธส่วนใหญ่ในเอเซียอาศัยอยู่นอกเมืองที่ทั้ง
ชุมชนมีความผูกพันกันเหนียวแน่น ข่าวประเสริฐ
รวมถึงความห่วงใยของพระเจ้าไม่ได้มีให้ใครคนใด 
แต่มีให้ทั้งครอบครัวและทั้งหมู่บ้าน

ทูลขอพระองค์
ผู้เป็นเจ้�ของน�

สันทนีย์เติบโตในหมู่บ้านจังหวัดภาคกลางของ 
ประเทศไทยหลังจบมัธยมเธอไปหางานทำาแถว 
เมืองชายทะเลด้วยหวังว่าจะได้สามีเป็นชาวตะวัน
ตก เธอพบกับลูคัสที่มาเที่ยวพักร้อนและทั้งคู่ก็แต่ง
งานกัน สันทนีย์ย้ายตามสามีไปสวิสเซอร์แลนด์เธอ
รู้สึกโดดเดี่ยวมาก ผู้หญิงไทยคนอื่นๆที่แต่งงานกับ
คนสวิสชวนเธอไปโบสถ์ แต่ลูคัสไม่ให้ไป “นั่นไม่ใช่
วัฒนธรรมของคุณ”ไม่นานจากนั้นสันทนีย์ก็เริ่ม 
ดื่มเหล้า มีวัดพุทธในอีกเมืองที่สันทนีย์ไป แต่พระ
สงฆ์ที่นั่นก็ไม่อาจช่วยเธอได้ 

การ์มา-นัมยาล ลูกชายในครอบครัว
พุทธทิเบตบนภูเขาในเนปาลยอมให ้
เขาเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ 
หลังเรียนจบการ์มาได้งานที่ปีนัง มาเลเซีย            
เขาพร้อมจะคุยเรื่องจิตวิญญาณแต่ไม่มีใครคุยด้วย 
ยังไม่พูดถึงเรื่องศาสนาเพื่อนของสุขที่ใน 
กรุงเทพฯบอกเขาถึงงานก่อสร้างในสิงคโปร์ สา
มีภรรยาชาวเกาหลีมาหาเขาที่ไซท์งานพูดคุยกับ 
เขาเรื่องพระเยซูเป็นภาษาไทย สุขเกิดสนใจจึง
เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ทุกปี 
คนงาน ชาวพุทธนับพันๆจากเอเชียอาคเนย์ได้งาน
ชั่วคราวในอีกทวีป หรือแต่งงานไปกับคนต่างชาติ 
ชีวิตแบบใหม่ไม่มีใครสนใจพวกเขาบางครั้งก็ดูถูก 

เอาด้วยพวกเขามีใจเปิดรับเรื่องฝ่ายวิญญาณถ้ามีค
นสนใจเล่าให้ฟัง ต้องใช้อะไรเพื่อเชื่อมโยงกับชาว
พุทธในพื้นที่ของคุณ เพื่อเล่าคำาพยานและเล่า 
เรื่องราวข่าว ประเสริฐให้พวกเขาฟัง 

 

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o ทูลขอให้สมาชิกคริสตจักรซีกตะวันตกดำาเนินชีวิ

ตอย่างหนักแน่นกับพระเยซูคริสต์ เพื่อนำาชาว 
พุทธให้ได้รู้จักกับองค์สันติราช  

 o ทูลขอให้ผู้เชื่อที่อาศัยอยู่ในต่างแดนและเคยนับ 
ถือพุทธศาสนาจะมาติดตามพระเยซูและประกาศ
ให้ครอบครัวที่บ้านรู้ เพื่อให้พวกเขาได้มาเป็น 
สาวกของพระองค์

พทุธศ�สนกิชน
พลดัถ ิน่

ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้น 

พระเยซูทรง

แต่งตั้งอีกเจ็ดสิบสองคนและ

ทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ๆ 

ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ 

       เข้าไปทุกเมืองและทุกตำา 

บลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้น                                

พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าวที่ 

    ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อย    

อยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอน 

   พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคน 

     งานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”  

(ลูกา 10:1-2)

คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับ

พวกเจ้านั้นก็เป็นเหมือ

นกับคนท้องถิ่นของเจ้า 

จงรักเขาเหมือนกับรักตัวเอง 

เพราะว่าพวกเจ้าเคยเป็นค

นต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ 

เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

(เลวีนิติ 19:34)

คำาแนะนำาในการอธิษฐาน

 o ทูลขอให้ผู้เชื่อที่เคยเป็นพุทธมาก่อนจะไม่ยึดติด
กับนักเทศน์คนใดแต่จะเล่าคำาพยานและ 
เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเพื่อนๆและ 
เพื่อนบ้านฟัง ทูลขอพระวจนะที่จะหนุนใจให้เขา
เป็นพยานเพื่อพระเจ้าให้กับคนในกลุ่มชนของ 
พวกเขา 

 o ทูลขอให้ผู้เชื่อใหม่และพี่น้องในพระคริสต์จะได้รั
บการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะ 
พูดความจริงด้วยใจกล้า อธิษฐานให้พวกเขาตั้ง 
กลุ่มสาวกขึ้นมาและออกไปประกาศข่าวดีเพื่อเริ่ม
ต้นกลุ่มใหม่ๆ

วันที่ 14 • 9 กุมภาพันธ์วันที่ 13 • 8 กุมภาพันธ์



24 25

15 วันที่เราพร้อมกับคนอื่นๆทั่วโลกร่ว
มกันอธิษฐาน โดยมุ่งไปสถานที่เดียวกัน 
กลุ่มชนเดียวกัน เราอยากหนุนใจให้ทุกคนไม่ 
หยุดยั้ง เดินหน้าต่อและใช้คู่มือนี้ไปตลอดทั้งปี 

ด้านล่างเป็นสองสามวิธีที่นำาพระวจนะมา
อธิษฐานเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของ 

ชาว พุทธทั่วโลกพระวจนะมีพลังและมีฤทธิ์ 
เดช: พระเยซูทรงเป็นพระวาทะที่มีชีวิตของ
พระเจ้า ทรงสร้างจักรวาลด้วยฤทธิ์อำานาจ 
ของพระวาทะ เราปรารถนาให้คุณใช้พระวจนะ 
เพื่อช่วยให ้คุณเดินหน้าอธิษฐานต่อไป   

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ ว่า 
“พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะรับม้วน
หนังสือและรงแกะตราหนังสือนั้นออก 
เพราะพระองค์ถูกปลงพระชนม์และ
ทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวาย

พระเจ้า คือคนจากทุกเผ่า ทุกภาษา 
ทุกชนชาติและทุกประชาชาติ

พระองค์ทรงทำาให้เขาเป็นอาณาจักร
และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา 

และพวกเขาจะครอบครองบน
แผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 5:9-10)                  

อธิษฐานขอพระเยซู พระเมษโปดกทรงได้รับ 
พระสิริพระนามของพระองค์จะได้รับคำาสรร 
เสริญจากทุกชนเผ่าทุกชนชาติ และทุกภาษา  

พระเยซูจึงตรัสตอบพวกสาวกว่า“จง
มีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจ
ริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า 

‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่า 
จะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ 

เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า 
เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ 

แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น” 
(มาระโก 11:22-24)  

    
    

   ทูลขอพระเจ้าประทานความเชื่อ
ที่   ยิ่งใหญ่เพื่อกล้าขอในสิ่งที่เป็นไป 

ไม่ได้ นำาพระเยซูไปถึงผู้คนแต่ละพื้นที่ 
แต่ละกลุ่มชนในโลกของชาวพุทธ 

เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราดำาเนินชีวิตอยู่ในร่างกาย 
มนุษย์ แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆ 

ไป เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุ
ษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำาลาย

ป้อมปรา การได้ คือทำาลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย 
และความเย่อ หยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวาง 
ความรู้ของพระเจ้า และจะยึดกุมความคิดทุกประ 
การให้มาเชื่อฟัง พระคริสต์        (2โครินธ์ 10:3-5) 

ทูลขอพระเจ้าให้ทำาลายป้อมที่กักขังชาวพุท
ธไว้ ให้พวกเขามีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์ 
ผู้เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต

“ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึก 
จะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอที่จะสร้

างให้สำาเร็จได้หรือไม่?  (ลูกา 14:28)
ทูลขอพระเจ้าให้สร้างคนของพระองค์ที่มองเห็
นภาพใหญ่ของโลกพุทธศาสนาด้วยสายตาของ
พระองค์ มองเห็นว่าพื้นที่ใดที่ต้องการคนงาน

และแหล่งทรัพยากรของพระองค์  

ทูลขอให้คนงานเหล่านี้สามารถแบ่งปันสิ่งนี้ด้ว
ยวิธีที่พระกายของพระคริสต์สามารถทำาตามพร
ะประสงค์ ส่งคนงานและแหล่งทรัพยากรไปยัง

พื้นที่ที่พระเจ้าต้องการ 

อธิษฐ�นโดยใช้พระวจนะ
เมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยิน 

เกี่ยวกับพระเยซู พวกเขามักพูดตัดบท 
“ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” ผู้อ่านชาวใต้ 
หวันพูดถึงเว็บไซท์คริสเตียนที่ชาวพุทธหลายคนเ
ชื่อว่า “พระวจนะและพระปัญญาไม่เพียงพบได้ใน
พระคัมภีร์เท่านั้น แต่พบได้ในหลักศาสนาอื่นด้วย 
และความรอดก็ไม่ได้เป็นของคริสเตียนพวก 
เดียว”ศาสนายิว คริสเตียน  และ
อิสลามเห็นต่างกันในพระธรรมชา
ติของพระเจ้า แต่ทั้ง

สามก็เน้นชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ที่ตั้งอยู่บนพระผู้สร้างองค์เดียว 
และมีหนังสือให้รายละเอียด  
พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อ 
คนของพระองค์ ต่างจากพุทธศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า 
มีเพียงอำานาจที่ไม่เป็นส่วนตัว หรือเวรกรรมที่เชื่อ  
ว่าเป็นสิ่งที่ถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วใน 
ชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตนของชาว

พุทธที่บริสุทธิ์แท้คือทางสายกลาง 
ซึ่งด้านหนึ่งถือสันโดษ อีกด้านคือชีวิตที่ปล่อยตัว 
ตามสบาย สร้างสมดุลคือการคิดดีและทำาดี แต่ 
หลักคำาสอนของศาสนาพุทธไม่ได้เจาะจงถึง 
ชีวิตแต่งงาน พิธีศพ ไม่ได้มีคำาสอนเรื่องโชคลาง 
วิญญาณชั่ว หรือพระผู้สร้างที่ช่วยได้ยามที่ 
เผชิญปัญหาการรับมือกับแรงกดดันของชีวิต 
ชาวพุทธจะหันไปพึ่งเรื่องลี้ลับ พิธีกรรม กราบไหว้ภู
ติผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ผลที่   ได้ และมุมมองชี

วิตที่ได้จากสิ่งเหล่านี้กลับไปในทิศทางที่ 
ค้านกัน ทำาให้ผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวไม่อาจเข้า
ใจได้ และทำาให้ยากสำาหรับชาวพุทธที่จะเข้าใจคำา
ตรัสของ  พระเยซูที่กล่าวว่าพระองค์เป็นทางนั้น 
เป็นความจริง และเป็นชีวิต 

ท ั่วโลก พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในหัวใจของ
ผู้ คนจากพื้นฐานความเชื่อที่ต่างกัน เช่น ฮินดู 

มุสลิม  25 ปีที่ผ่านมาผู้คนห 
ลายล้านจากกลุ่มชนเหล่านี้ได้ 
กลายมาเป็นสาวกของพระเยซู 
แต่การตอบสนองของชาวพุทธ
ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีน้อย  
พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งนี้ได้หรือ? 
พระเยซูตรัสว่า “ได้” พระองค์ท้า

ทายให้เราทูลขอพระเจ้าให้ ท ำาในส ิง่ท ีเ่ป น็ไปไม่ได ้

คำาแนะนำาในการอธษิฐาน
 o ข ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงเคลื่อน

ไหวในจิตวิญญาณของชาวพุทธทั่วโลก 
ให้ตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริง ให้เห็นถึงความ 
ต้องการของตนเองและการจัดเตรียมชีวิต 
นิรันดร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเตรียมไว้ให้ทุก 
คนและอธิษฐานขอให้เรามีชีวิตที่จะได้เห็น 
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริง

ทุกส่ิงเป็นไปได้
สำ�หรับพระเจ้�

พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวก
และตรัสว่า “สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำาหรับ

มนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำาหรับ 
พระเจ้า” 

(มัทธิว 19:26)
  

ตามที่มีคำาเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 

“เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติ” 

เฉพาะพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ 

คือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว 

และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิด ให้มีขึ้น

(โรม 4:17)

วันที่ 15 • 10 กุมภาพันธ์

ผู้คนหล�ยล้�นจ�กกลุ่มชน
เหล่�นี้ได้กล�ยม�เป็นส�วก

ของพระเยซู 
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“ส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แ
ก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ 

คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง   
 สามสิบเท่าบ้าง” (มัทธิว 13:23)   
    

ทูลขอพระเจ้าให้สาวกของพระองค์ฉวยทุกโอกาส 
แบ่งปันข่าวประเสริฐให้กว้างและไกลออกไป                        
     

ทูลขอให้พวกเขาแบ่งปันด้วยวิธีที่ผู้คนเข้าใจได้ 
และมีการตอบสนองต่อพระเจ้า  

พวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน  
และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขา 
และทรงสนับสนุนคำาสอนของพวกเขา ด้วยการให้มี
หมายสำาคัญประกอบคำาสอน (มาระโก 16:20)  
 
สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงสนับสนุนพระสัญ

ญาด้วยมีหมายสำาคัญประกอบ 

 อธิษฐานให้ผู้เชื่อคาดหวังการอัศจรรย์โดยไ
ม่สงสัยขณะประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด 

และอธิษฐานให้ผู้ที่เกิดใน
พื้นเพพุทธศาสนา 

ถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่า 
‘ขอให้บ้านนี้มีสันติสุข’ ถ้ามีคนรักสันติอยู่ที่นั่นสัน
ติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขา ถ้าไม่มี สันติสุขของ
ท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่าน จงอาศัยอยู่ใน 

บ้านเดียวกันนั้นตลอด กินและดื่มของที่พวกเขาจั
ดให้นั้น เพราะว่าคนที่ทำางานสมควรจะได้รับค่าจ้าง 
ของตน อย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น(ลูกา 10:5-7) 
 

 อธิษฐานให้ผู้เชื่อสามารถรู้ว่ามีจิตใจใดพร้อมจะ 
เปิดออกต้อนรับพระเยซู 

ธิษฐานให้ผู้เชื่อจะสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อน
บ้าน คนในชุมชน ให้เห็นสาวกออกไปสร้างสาวกที่ 

อีกไม่นานจะได้เป็นผู้สร้างสาวก 

“จงรอคอยพระยาห์เวห์ จงเข้มแข็งและให้จิตใจ 
ของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระยาห์เวห์” 

(สดุดี 27:14)    
    เพื่อผู้
เชื่อทุกคนจะแบ่งปันข่าวประเสริฐในโลกของศาส
นาพุทธ ทูลขอให้อดทนต่อความลำาบาก ถูกข่มเหง 

และทนทุกข์

เปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็น 
เวลาสามเดือน ถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่น 
ดินของพระเจ้า แต่บางคนมีใจแข็ง 

กระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่อง 
“ทางนั้น”ต่อหน้าชุมนุมชน เปาโลจึงแยกจากพวกเ
ขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านไปอภิปรายใน

ห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรันนัส

ทุกวัน ท่านทำาเช่นนั้นติดต่อกันสองปีจนชาวแคว้น
เอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะของ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า (กิจการ 19:8-10)  
   

ทูลขอให้สามัคคีธรรมกับพระเยซูจะทวีคูณ ลงลึก  
และแพร่ขยายอย่างรวดเร็วไปสู่เพื่อนบ้าน   
 

สังคมอื่นๆ เพื่อทุกคนและทุกหนแห่งจะได้ยินข่าว
ประเสริฐ และมีโอกาสตอบสนอง 

“อย่าเอาถุงเงิน หรือย่าม หรือรองเท้าไป 
และอย่าทักทายใครตามทาง” (ลูกา 10:4) 

อธิษฐานให้ผู้เชื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐกับชาว 
พุทธ และให้พวกเขาได้รับคำาตอบในสิ่งที่พวกเขา 

แสวงหา 

 อธิษฐานให้พระเจ้าประทานใจร้อนรนเพื่อการ 
อธิษฐาน แบ่งปันข่าวประเสริฐ และยอมเสียสละเพื่
อให้การสามัคคีธรรมกับพระยซูเริ่มต้นและทวีคูณ 

ได้ 

“อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของ
ท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ 

ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก 
ความเชื่อ และความบริสุทธิ์”   

(1ทิโมธี 4:12)

อธิษฐานให้ทั้งชายและหญิง และทุกชั่วอายุจะมี 

ส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นทั้งสาวกและเกิดผลในการ

เป็นผู้สร้างสาวกในท่ามกลางผู้คนที่พร้อมตอบส 

นองต่อการทรงเรียก 

    
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้

แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำาอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา 
แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบาก
บั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรีย
กแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์”   
 (ฟีลิปปี 3:13-14)     
     
 ทูลขอพระเจ้าให้ช่วยผู้เชื่อทุกคนให้ 
รักษาความมั่นคงในการทรงเรียกในแต่ละวันด้วยใจ

เชื่อฟัง และสัตย์ซื่อในการแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น

“จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวก 
ท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิท 
อยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้ 

นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา” (ยอห์น 15:4) 

 ทูลขอพระบิดาให้ช่วยนำาผู้เชื่อทุกคนให้มีชีวิตที่ 
ใกล้ชิดพระเยซู และเกิดผลมากเพื่อพระสิริแด่ 

พระองค์ 

“จงพยายามรักษาความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันที่มา
จากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูก

พัน (เอเฟซัส 4:3-4)    
     
 ทูลขอพระเยซูให้พระกายของพระเยซูคริสต์เป็น 
หนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเ

ดียวกับพระบิดา 

“และขออย่าทรงนำาพวกข้าพระองค์เข้าไปใน 
การทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความ

ชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13)    
 

อธิษฐานให้ทุกคนในทุกหนแห่งที่อยู่ใน  
พุทธศาสนาให้มีประสบการณ์เต็มที่ในแผ่นดินของ
พระเจ้า มีฤทธิ์อำานาจและเต็มด้วยพระสิริของ 
พระเยซูความชอบธรรมของพระองค์ สันติสุขและ 

ความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์

 



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมอธิษฐาน 24:14 อีเมล์ถึงเราได้ที่: prayer@2414now.net

พระเยซูสัญญ�ว่�: “ข่�วประเสริฐเรื่องแผ่น 

ดินของพระเจ้�จะถูกประก�ศออกไป

ทั่วโลก และเป็นคำ�พย�นไปถึงทุกกลุ่มชน 

และที่สุดปล�ยจะม�ถึง”  

ราปรารถนาจะเห็นข่าวประ
เสริฐประกาศออกไปทั่วโลก 
เป็นคำาพยานไปถึงคนทุกกลุ่ม
ในชั่วชีวิตของเราเราหวังว่าคุณจะคว้านิ
มิตนี้ไว้เมื่อคุณเข้าร่วมกับเราในการอธิษ
ฐานและเริ่มรับใช้ในขบวนการขับ  
เคลื่อนแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่ผู้คน 
และพื้นทีที่อยู่ห่างไกล 

ไปท ี ่  www.2414now.net/resources 

24:14 เป็นชุมชนที่ขับเคลื่อน ดูแลและสนับสนุ
นขวนการสร้างโบสถ์ทั่วโลก 

นิมิตของ 24:14 คือความร่วมมือเพื่อจะเห็นทุก
คนที่อยู่ห่างไกลได้รับการแตะต้องให้ทุกพื้นที่มี
ส่วนร่วมกับทีมของขบวนการสร้างโบสถ์ก่อนสิ้น

ปี 2025 

 

จงร่วมกับเราในการอธิษฐานเผื่อการขับเคลื่อนนี้ 
และผลักดันขณะที่มองหาและเติมทุกช่องว่างที่

ยังไม่เข้าร่วมให้เต็ม 

เป็นตัวแทนของเสียงจากหลากหลาย

กลุ่มชนที่ขับเคลื่อนผู้นำาและผู้วางก

ลยุทธเป็นหนังสือเกี่ยวกับนิมิตของ 

24:14 และเสียงเรียกร้องให้รีบเร่งขับ

เคลื่อนไป

Be a part of

the communtity

• เฉลิมฉลอง ความก้าวหน้าของพระมหาบัญชาในท่ามกลางผู้คนที่อยู่ห่างไกล 
• ประเมิน โอกาสของปัจจุบัน และแหล่งทรัพยากร 
• เร่งผลักดันขบวนการมุ่งสู่พระคริสต์ในท่ามกลางทุกคน 

พันธกิจ 
ของเร�

เร่งผลักดันขบวนการ 
มุ่งสู่พระคริสต์ในท่ามกลางทุกคน  ethne.net
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Supporting organisations

มากกว่า 500 ของผู้คนของโลกที่เรายังไปไม่ถึง
คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

มีส่วนร่วมกับ:  joshuaproject.net/buddhist  
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