
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

     
อธิษฐานเผือ่ประเทศไทย 
1. 
ขอใหรั้ฐบาลบริหารในภาวะฉุกเฉินในเร่ืองโควิด19ไดรั้บการปลอ
ปลอยและท าใหง้านพนัธกิจคริสเตียนทุกอยา่งกลบัมาท าไดอ้ยา่งมี
เสรีภาพเหมือนเดิม 

2. ขอพระองคไ์ดท้รงโปรดช่วยเหลือผูน้  าประเทศ 
คณะรัฐบาลและผูบ้ริหารประเทศทุกท่านใหไ้ดรั้บสติปัญญาที่มาจ
ากพระองคเ์พื่อจะไดน้ าประชากรและประเทศชาติใหไ้ปสู่ความเจ
ริญรุ่งเรืองและเศรษฐกิจในเมืองไทยใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟูโดยเร็วๆน้ี 

3. 
ขอพระเจา้เปิดตาใจคนไทยใหเ้ห็นความจริงแห่งข่าวประเสริฐมีใจ
ถ่อมสารภาพความบาปของตนและตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด 

4. 
โปรดช่วยใหโ้รงเรียนรัฐบาลของไทยงดพีธีสวดมนตแ์ละการศึกษ
าศาสนาพุธส าหรับนกัเรียนคนไทยใหห้มดส้ินไป 

5. 
ขอใหว้ยัรุ่นในเมืองไทยยอมที่จะฟังพระกิติคุณของพระเยซูพร้อม
ขา้มอุปสรรคการขดัขวางของวฒันธรรมไทยและยนิดีที่จะตอ้นรับ
พระเยซูเขา้มาในชีวิตของพวกเขา 

6. 
โปรดใหค้ริสเตียนไทยทุกคนแขม้แขง็ข้ึนในความเช่ือโดยเฉพาะผู ้
น าในคริสตจกัรที่จะยอมเสียสละตวัเองไม่ว่าเร่ืองเวลาหรือเร่ืองกา
รเงินกต็ามใหผู้น้  าในคริสตจกัรอุทิศตวัในการเลี้ยงแกะของพระเย
ซูและขยายอาณาจกัรของพระองคอ์อกไป 

29/7 ซอยศรีสุข ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
โทร ( 053) 242-101, (053) 266-246  

เว็บไซด:์ www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวงั 
 

2020. 7. 
ขอบคุณพระเจา้ในทุกกรณีย ์

สดุดี 150:6 "ให้ทุกส่ิงที่มีลมหายใจ 
จงสรรเสริญพระนามอนับริสุทธ์ิของพระเจ้า"  
เราไม่มีข้อยกเวน้หรือข้อแกตั้วที่จะไม่ยอมรับหรือถวายเกียรติในความดี
งามซ่ึงพระเจ้ามีต่อพวกเรา  พระองค์คือเหตุผลท่ี่เราหายใจเข้าออก 
พระองค์เป็นที่มาของทุกส่ิง  ทุกส่ิงข้ึนอยูู่กบัพระองค์ 
พระองค์ผูท้รงสร้างทุกส่ิงให้อยูู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ 

 



โปรดอธิษฐานดว้ยสุดจิตสุดใจ  
 

1. 
เราช่ืนชมยินดีท่ีทีมอธิษฐานในประเทศเซอร์เบียไดมี้ใจร้อนรนอธิษฐานเผื่อสตรีแ
ละเด็กทัว่โลก เขา้ส่วนในการด้ินรนและ เห็นใจในความเจ็บปวดของพวกเขา  
ท  าใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่โลก (ฟิลิปปี 2:1-2)   
2.ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงน าสตรีท่ีมีของประทานและมีใจอุทิศถวายตวัเพ่ือเป็นอาส
าสมคัรร่วมกบัทีมสตรีท่ีมีความหวงัในเนปาล 
คริสตจกัรทอ้งถ่ินและพนัธกจิสตรีของคริสตจกัรต่าง ๆ 
ไดร้วมตวักนัรับใชใ้นพนัธกจิสตรีอย่างเกดิผล  

3. ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงรักและห่วงใยลูก ๆ 
ของพระองคท่ี์เผชิญโรคระบาดโคโรน่าไวรัสในความยากล าบากทุกอย่างท่ีพวกเ
ราเผชิญ 
คริสเตียนท่ีเป็นลูกของพระองคทุ์กคนไดยึ้ดพระองคเ์ป็นท่ีล้ีภยัในความกลวัและย
ากล าบากน้ี(สดุดี 46:1)   

4.ขอบคุณพระเจา้  ท่ีความรักของพระคริสต ์
ไดแ้สดงออกผ่านทีมสตรีอินโดนีเซีย 
ดว้ยการใหย้ืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
แกส่ตรีในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 

5. 
เราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงเป็นพระเจา้ผูจ้ดัเตรียมงบประมาณและนกัอธิษฐาน
จ าเป็นส าหรับทีมแคนาดา 

6. ขอบคุณพระเจา้ส าหรับทีมสตรีในนอรเวยท่ี์ออกอากาศการเฝ้าเด่ียว 3 
คร้ังต่อสัปดาห ์ เป็นการชิมพระวจนะท าใหผู้ฟั้งอยากล้ิมรสพระค ามากย่ิงข้ึน  

7.ขอบคุณพระเจา้เม่ือทีมงานสตรีในประเทศบอร์เนียวรู้สึกเบ่ือและทอ้ใจ 
พระองคไ์ดใ้หผู้ฟั้งไดห้นุนใจพวกเขาว่ารายการเป็นพระพรอย่างไรบา้งท าให้ทีม
งานมีก  าลงัท่ีจะเดินหนา้ต่อไป 

8.ขอบคุณพระเจา้ 
ส าหรับพระพรและความสัตยซ่ื์อของพระองคต่์อทีมงานอธิษฐานในการฉลองคร
บรอบ 20 ปี ในฟินแลนด ์ท าใหเ้ขม้แข็งและเป็นหน่ึงเดียวกนั (2 ทิม 2:13)  

9. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงประทานอาสาสมคัรท่ีเต็มไปดว้ยความสามารถในการจดัห
าขอ้มูลท่ีดีใหแ้กผู่ฟั้งรายการสตรีท่ีมีความหวงัของเรา (ฟิลิปปี 4:9) 

10. 
ขอบพระคุณพระบิดาท่ีทรงเปล่ียนแปลงชีวิตจิตใจของผูท่ี้ไดรั้บฟังค าพยานชีวิตจ
ากทีมสตรีท่ีมีความหวงัยเูครนท่ีพดูเป็นพยานถึงความรักของพระองค ์ 

11. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีโคโรนาไวรัสไดดึ้งใหช้าวชาวฝร่ังเศสไดร่้วมกนัต่อสู้อย่างเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนั ขอใหเ้ป็นเช่นน้ีแม้หลงัโรคระบาดน้ียุติลง  

12.ขอบคุณพระเจา้ ส าหรับทีมสตรีท่ีมีความหวงั 
ท่ีมีใจเมตตาและความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนบทภาวนา อธิษฐานประ 
จ าวนัลงในเฟซบุค้ ขอทรงอวยพระพรใหเ้กดิผลมาก 

13. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงประทานงบประมาณส าหรับทีมสตรีท่ีมีความหวงัเยอรมนัเ
ร่ือยมาตลอด 20 ปี 

14.ขอบคุณพระเจา้ส าหรับทีมอธิษฐานวงิวอนเพ่ือสตรีทัว่โลกดว้ยใจกระตือรือร้
นในช่วงเวลาท่ียากล าบากน้ี 
ขอพระเจา้อวยพระพรและประทานสติปัญญาแกทุ่กชาติท่ีอธิษฐานเผื่อชาติบา้นเมื
องของตนดว้ย  

15. ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงน าใหค้ริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่โลกรวม ตวักนัอธิษฐาน  
ขอทรงประสานใจทีมงานอธิษฐานสตรีท่ีมีความหวงัทัว่โลกใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 

16. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีรายการสตรีท่ีมีความหวงัภาษาเซอร์เบียไดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตผูค้
นมากมาย ท าใหจิ้ตวิญญาณชุ่มช่ืนและน าคนมากมายมารู้จกัพระเจา้ 

17. พระเจา้  ขอบคุณพรองคส์ าหรับอาสาสมคัรมากมาย 
ท่ีเขา้มาช่วยพนัธกจิสตรีท่ีมีความหวงัในบราซิล (มทัธิว 9:37)  

18. ขอบคุณพระบิดาท่ีหนุนใจทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัในอุรุกวยั  
ผ่านทางผูฟั้งท่ียืนยนัว่ารายการสตรีท่ีมีความหวงัไดมี้ส่วนเป็นแรงบนัดาลใจและเ
สริมก  าลงัแกชี่วิตของพวกเขา  

(โรม 1:12) 

19. ขอบคุณพระเจา้ส าหรับหลายประเทศท่ีไดอ้อกอากาศรายการ 
“ขุมทมทรัพยท่ี์ซ่อนอยู่” 
เป็นเคร่ืองมือในการเยียวยาสตรีท่ีถูกน าไปสู่การคา้ประเวณี 
ขอใหมี้รายการน้ีเพ่ิมข้ึนอีกในหลาย ๆ ภาษา 

20. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัในอินเดียไดจ้ดัประชุมสตรีข้ึนเป็นคร้ั

งแรกในคริสตจกัรในชนบทและมีผูเ้ขา้ร่วมกว่า 100 คน 

21. พระบิดาเจา้  
เราขอบพระคุณพระองคส์ าหรับนกัอธิษฐานวงิวอนมากมายทัว่โลกท่ีไดส้ าแดงค
วามรักของพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานวิงวอนทุกวนัเผื่อคนท่ีตนไม่เคยเห็นหรือพบ
ปะกนัเลย  (เอเฟซัส 6:18)  

22. ขอบคุณพระเจา้ ท่ีเราสามารถใชส่ื้อในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ีอถ่ายทอดความหวงัสู่คนในลาตินเอมริกาและทัว่โลกได ้
ท่ามกลางความหวดักลวัมากมายต่อโรคระบาดในคร้ังน้ี 

23.ขอบคุณพระเจา้  
ส าหรับพระค าและความหวงัท่ีท างานในจิตใจของชาวยเูครนผ่านรายการสตรีท่ีมี
ความหวงั 

24. ขอบคุณพระเจา้  
ส าหรับคู่มือการเฝ้าเดียวท่ีมีพลงัและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงในชีวิตของชาวโ
รมาเนีย ท่ีทีม งานไดล้งในแอพ และในเฟซบุค้  
นบัเป็นส่ือท่ียอดเยี่ยมและใหก้  าลงัใจไดดี้มาก    

25.พระเจา้ขา้  พระองคท์รงเป็นแหล่งแห่งพลงัสร้างสรรค ์
เราสรรเสริญพระองคท่ี์ทรงน าทีมสตรีท่ีมีความหวงั ทัว่โลกใหท้  าในส่ิงใหม่ ๆ 
ท่ีดีงาม ใหเ้ป็นพรแกส่ตรีทัว่โลก    

26.เราสรรเสริญพระเจา้ส าหรับทีมสตรีท่ีมีความหวงัในอลับาเนียและทีมอ่ีน  ๆ
ทัว่โลกท่ีไดไ้ปอธิษฐานและเยี่ยมเยียนสตรีในโรงพยาบาลท่ีก  าลงัตอ้งการท่ีพึง 
หลายคนเปิดใจตอบรับดว้ยความช่ืนชมยินดี 

27.ขอบคุณพระเจา้ท่ีรายการสตรีท่ีมีความหวงัไดน้ าความหวงัและชีวิตใหม่ในพร
ะเยซูคริสตไ์ปยงัประเทศท่ีปิดตวั  
ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าและปกป้องคุม้ครองรักษาดว้ย 

28.พระบิดาเจา้ พวกเราไดรั้บก  าลงัใจมากเม่ือรู้ว่า 
มีบุรุษมากมายในอฟัริกาไดรั้บการหนุนใจและมีความเช่ือในพระเยซูคริสต์ 
ผ่านทางรายการสตรีท่ีมีความหวงั 

29.ขอบคุณพระเจา้ ส าหรับทีมสตรีท่ีมีความหวงัในเนปาลท่ีสอนสตรีและเด็ก ๆ  
ในการรักษาสุขภาพอนามยัเพ่ือป้องกนัโรคระบาดโควิด-19  (สดุดี 32:7)  

30. ขอบคุณพระเจา้ส าหรับผูป้ระสานงานสตรีท่ีมีความหวงัคนใหม่ของเอเชียใต ้
ขอประทานสติปัญญาและการทรงน า 

31. พระเจา้ ไม่ว่าเราจะพดูหรือท าอะไร 
ขอใหเ้ราท าในนามพระเยซูคริสตด์ว้ยใจขอบพระคุณในทุกส่ิง (โคโลสี 3:17)   


