
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกวา่ 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. 
ขอใหรั้ฐบาลบริหารในภาวะฉุกเฉินในเร่ืองโควดิ19ไดรั้บการปลอปลอ
ยและท าใหง้านพนัธกิจคริสเตียนทุกอยา่งกลบัมาท าไดอ้ยา่งมีเสรีภาพเ
หมือนเดิม 

2. ขอพระองคไ์ดท้รงโปรดช่วยเหลือผูน้ าประเทศ 
คณะรัฐบาลและผูบ้ริหารประเทศทุกท่านใหไ้ดรั้บสติปัญญาท่ีมาจากพ
ระองคเ์พื่อจะไดน้ าประชากรและประเทศชาติใหไ้ปสู่ความเจริญรุ่งเรือ
งและเศรษฐกิจในเมืองไทยใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟโูดยเร็วๆน้ี 

3. 
ขอพระเจา้เปิดตาใจคนไทยให้เห็นความจริงแห่งข่าวประเสริฐมีใจถ่อม
สารภาพความบาปของตนและตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

4. 
โปรดช่วยใหโ้รงเรียนรัฐบาลของไทยงดพีธีสวดมนตแ์ละการศึกษาศาส
นาพุธส าหรับนกัเรียนคนไทยให้หมดส้ินไป 

5. 
ขอใหว้ยัรุ่นในเมืองไทยยอมท่ีจะฟังพระกิติคุณของพระเยซูพร้อมขา้มอุ
ปสรรคการขดัขวางของวฒันธรรมไทยและยนิดีท่ีจะตอ้นรับพระเยซูเข้
ามาในชีวติของพวกเขา 

6. 
โปรดใหค้ริสเตียนไทยทุกคนแขม้แขง็ข้ึนในความเช่ือโดยเฉพาะผูน้ าใ
นคริสตจกัรท่ีจะยอมเสียสละตวัเองไม่วา่เร่ืองเวลาหรือเร่ืองการเงินก็ตา
มให้ผูน้  าในคริสตจกัรอุทิศตวัในการเล้ียงแกะของพระเยซูและขยายอา
ณาจกัรของพระองคอ์อกไป 

 

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

เวบ็ไซด:์ www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวงั 
 

2020. 8.  

ขอบคุณและสรรเสริญ 

สดุดี 150:6 "ให้ทุกส่ิงที่มีลมหายใจ 
จงสรรเสริญพระนามอนับริสุทธ์ิของพระเจา้"  
เราไม่มีขอ้ยกเวน้หรือขอ้แก้ตวัที่จะไม่ยอมรับหรือถวายเกียรติในความ
ดีงามซ่ึงพระเจา้มีต่อพวกเรา  พระองค์คือเหตุผลท่ี่เราหายใจเขา้ออก 
พระองค์เป็นที่มาของทุกส่ิง  ทุกส่ิงข้ึนอยูู่กับพระองค์ 
พระองค์ผูท้รงสร้างทุกส่ิงให้อยูู่ภายใตก้ารครอบครองของพระองค์ 

 

 

 

소망의 여인들에서는  

여러분의 목소리를 듣기 원합니다. 

 

기도달력을 가지고 어떻게 기도하고 계시는지, 기도하면서 어

떤 유익을 얻으시는지, 하나님께서 어떤 마음을 주시는지, 기

도를 통해 어떤 변화가 생겼는지 등을 저희에게 알려주세요. 

여러분의 간증은 함께 기도하고 있는 사람들에게 큰 힘과 도

전이 됩니다. 

 

보내는 방법 

 카톡: nard70 

 이메일: phkorea@twrk.or.kr 

 문서로 보내기 어려우시면 전화로 말씀해주세요. 

02-886-5671 정인자 간사  

 만일 외국인이라면 당신의 언어로 보내주셔도 됩니다. 

 



โปรดอธิษฐานดว้ยสุดจิตสุดใจ 
 

1. พระเจา้ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดอยา่งแทจ้ริง  
คริสเตียนทั้งหลายมีความกลา้หาญในการแบ่งปันความเช่ือและความ 
หวงัแห่งชีวิตนิรันดร์ในองคพ์ระเยซูคริสตใ์นช่วงวิกฤตเช่นน้ีท่ีผูค้นก าลงัเผชิญชีวิ
ตแห่งความตายและชีวิตนิรันดร์   
2.ขอบคุณพระบิดาส าหรับความสตัยซ่ื์อและการปกป้องรักษาในช่วงวิกฤตโคโร
น่าไวรัสน้ี ทีมสตรีท่ีมีความหวงัไดร่้วมใจกนัอธิษฐานตั้งแต่ 11.00-12.00 
น.ทุกวนั (1ซามูเอล 1:10-11) 3. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงน านกัเขียนให้เขา้ร่วมทีมสตรีท่ีมีความหวงัในนอร์เวย ์ 
ซ่ึงไดเ้ตรียม 80 บทภาวนาเพื่อลงใน 
สปอตต้ีเวบ็ไซทแ์ละขอ้ความทางโทรศพัทอ์าทิตยล์ะ 3 วนั     

4. พระเจา้แห่งความหวงั 
ในยามท่ีมีความวิตกกงัวลพวกเราเอาชนะไดด้ว้ยการไวว้างใจในพระองค ์
และไดรั้บสนัติสุขและความช่ืนชมยนิดีจากพระองคเ์ตม็หวัใจ 

5. เรานมสัการพระเจา้แห่งสรรพปัญญาทั้งมวล แมใ้นสถาน การณ์ยากล าบาก  
พระองคท์รงอยูใ่กลแ้ละช่วยให้เรากลบัใจเสียใหม่ 
เพราะทางทั้งส้ินของพระองคล์ว้นดีเลิศ 

6. 
เราขอบคุณพระเจา้ส าหรับความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัท่ามกลางประชากรของพ
ระองค ์ทั้งในทีมอธิษฐานของคณะสตรีท่ีมีความหวงัในเนปาล 
และช่วยให้พวกเขาไดรู้้จกัสถานภาพ คุณค่าและความหวงัใจในพระองค ์(สดุดี 
62:5-8)  

7.เรายกยอ่งพระองคผ์ูท้รงเป่ียมดว้ยความเมตตา 
ท่ียดืเวลาให้เราร้องทูลต่อพระองคเ์พ่ือผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด 
และเผ่ือผูท่ี้ตอ้งการคืนความสมัพนัธ์อนัดีกบัพระองค ์ 

8.ขอบคุณพระเจา้ ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนน้ี พระ 
องคท์รงรักษาพระสญัญาและความน่าเช่ือถือ 
พระสญัญาของพระองคม์ัน่คงแน่นอนต่อทีมงานสตรีท่ีมีความหวงอยูเ่สมอ     

9. 
เราร่วมกบัคริสเตียนทัว่โลกเพ่ือประกาศวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูค้รอบครองอยูเ่ห
นือสรรพส่ิง  (โคโลสี 1:16-17) 

10. ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงแสนดี พระองคท์รงน าให้สถาบนั 
คริสตจกัรและเพ่ือนบา้นไดจ้ดัเตรียมอาหารส าหรับคนยากจน 
คนตกงานและคนไร้ท่ีอยูอ่าศยัให้มีท่ีพกัพิง 

11. พระเจา้เป็นศิลาแห่งความรอด  
ขอบคุณท่ีทรงใชที้มสตรีท่ีมีความหวงัในบอร์เนียวเพื่อน าคนมากมายมาหาพระอ
งค ์ผา่นพระค าทางเฟชบุค้ท่ีน าการชูใจไปสู่ผูค้น (สดุดี 95:1-3)  

12. 
เรานมสัการพระเจา้พระบิดาท่ีทรงสถิตอยูก่บัเราเสมอเราน าความเจบ็ปวดจากควา
มสมัพนัธ์ของครอบครัวในโลกน้ี และยดึมัน่ในพระสญัญาของพระองคท่ี์ว่า 
“เราจะไม่มีวนัปฏิเสธหรือทอดทิ้งท่าน” (ฮีบรู 13:5)  

13.  ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงประทานผูส้นบัสนุนการออก 
อากาศรายการสตรีท่ีมีความหวงัในภาษาอินโดนีเซียและภาษาจาวา ตั้งแต่ปี 1999 
จนถึงบดัน้ี  สตรีนบัลา้นไดรั้บฟังพระค าของพระเจา้ 
พร้อมทั้งค  าแนะน าเร่ืองสุขภาพ 

14. ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงเป็นท่ีล้ีภยัและผูคุ้ม้ครองรักษาในทุกเวลา 
“พระองคท์รงปกป้องเราดว้ยปีกของพระองค ์
ความจริงของพระองคเ์ปอาวธุและเกราะป้องกนัภยั  (สดุดี 91:4)  

15. ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงน าทีมสตรีท่ีมีความหวงัฟินแลนด ์ 

ให้มีความหวงั แมใ้นยามมืดมนและทกุขย์ากของชีวิตก็ตาม (โรม 8:28) 

16. พระเจา้ทรงท าให้เรามีค่ายิง่ ในฐานะธิดาของพระองค ์
ท่ีทรงสร้างเรามาตามพระลกัษณะของพระองค ์(ปฐก. 1:27) 

17. พระเจา้  
เรายกยอ่งพระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิอ านาจสูงสุดในการใชส้ถานการณ์ท่ีวิกฤตน้ีให้กิจก
รรมทุกอยา่งระงบัไปเพ่ือจะไดคิ้ดใคร่ครวญถึงความจริงของชีวิตและจิตวิญญาณ
และ     ความสมัพนัธ์กบัพระองคแ์ละเพ่ือนมนุษย ์ 

18. ขอบคุณพระเจา้ แมที้มงานในโปแลนดไ์ม่สามารถพบกนัตวัต่อตวัได ้ 
พระองคย์งัเช่ือมสมัพนัธ์พวกเขาดว้ยการอธิษฐานออนไลน์ทางโทรศพัทแ์ละบนั
ทึกรายการได ้   

19. พระเจา้ พระองคเ์ป็นสนัติสุขของเราทั้งหลาย  “ขอให้พระเจา้แห่งสนัติสุข 
ไดป้ระทานสนัติสุขแก่ท่านทั้งหลายในทุกเวลาและทกุสถานการณ์” (2 
เธสะโลนิกา 3:16)   

20. พระเจา้  ในช่วงเวลาเช่นน้ีท่ีคนเปิดใจต่อการสนทนาฝ่ายวิญญาณ 
ขอช่วยให้พวกเราสตัยซ่ื์อต่อการเป็นพยานถึงพระ 
องคผ์ูท้รงเมตตากรุณาและทรงให้อภยัเสมอ (เอเฟซสั 4:32) 

21.  พระเจา้    เรานมสัการพระองคผ์ูท้รงสร้างสรรพส่ิง        
ผูด้ลใจทีมงานให้รับใชส้ตรีชาวยเูครนดว้ยรายการ “สตรีท่ีมีความหวงั”   

22. เราสรรเสริญพระองค ์พระเจา้แห่งการคืนดี 

ขอบคุณพระองคท่ี์ทรงน าให้ผา่นการทดลองต่าง ๆ 
เพ่ือความเช่ือของเราจะไดเ้พ่ิมพนูข้ึนและมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อพระองค ์ 

23.พระเจา้  พระผูช่้วยให้รอดของขา้พระองคท์ั้งหลาย 
ขอบพระคุณท่ีเปิดโอกาสให้เราสามารถประกาศพระกิตติคุณในสถานกกักนัผูป่้ว
ยโควิด-19 หลายแห่งในฝร่ังเศส 
ขอให้หลายคนแสวงหาพระองคแ์ละหนัหนีจากความชัว่ร้ายทั้งหลาย  (เยเรมีห์ 
26:3)    

24. พระเจา้ผูเ้มตตากรุณา กร้ิวชา้ และเตม็ไปดว้ยความรักอนัอุดม  (สดุดี 145:8)  
ขอทรงรักษาและช่วยกูแ้ผน่ดินของขา้พระองคด์ว้ยพระทยัอนัดีเลิศของพระองค ์     

25.พระเจา้ขา้  พระองคผ์ูท้รงสตัยซ่ื์อ 
ขอบคุณท่ีพระองคท์รงสญัญาท่ีจะปกป้องรักษาและประทานการทรงน าแก่ทีมงา
นสตรีท่ีมีความหวงัท่ีเขา้ไปรับใชใ้นเรือนจ าในประเทศโรมาเนีย    

26.เราสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา้ท่ีมีอ  านาจครอบครองอยูเ่หนือทุกชีวิตในแผ่
นดินโลก “พระองคย์ิง่ใหญ่และพระนามของพระองคมี์ฤทธานุภาพอยา่งยิ่ง” 
(เยเรมีห์ 10:6) 

27.ขอบคุณพระเจา้ส าหรับทุกคนท่ีไดรั้บการรักษาให้หายจากโรคโควิด-19 
โดยการสมัผสัรักษาของพระองคโ์ดยตรงและรักษาผา่นมือของแพทยแ์ละพยาบา
ล (สดุดี 103:3) 

28.พระเยซูเจา้  ผูท้รงเป็นทิพยอ์าหารส าหรับพวกเรา 
ขอบคุณพระองคท่ี์ทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัในยโุรปตอนกลาง 
ไดไ้ปประกาศความจริงแก่คนท่ีแสวงหาทรัพยส์มบติัมากมายในโลกน้ีให้ไดรั้บค
วามอ่ิมใจดา้นจิตวิญญาณ (ยอห์น 6:35) 

29. พระบิดาเจา้ เราตอ้นรับพระองคใ์ห้เป็นผูป้ลอบประโลมใจ 
ขอบคุณท่ีทรงประทานพระคุณ ความเมตตา และการเลา้โลมใจ 
แก่ผูค้นทัว่โลกท่ีไดสู้ญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักไปในช่วง เวลาหลายเดือนมาน้ี 
(อิสยาห์ 61:2-3)  

30. 
ขอบคุณพระเจา้ส าหรับทีมงานสตรีชาวเซอร์เบียท่ียงัสรรเสริญพระเจา้และมีสนัติ
สุขแมใ้นยามท่ียากล าบากเช่นน้ี  

31. สรรเสริญพระเจา้ผูไ้ดช้ยัชนะเหนือความตาย  ทรงเป็นข้ึนและมีชีวิตอยู ่ 
ผูท่ี้เช่ือในพระองค ์แมต้ายแลว้ก็จะยงัมีชีวิตอยูต่ลอดไปเป็นนิจในสวรรคส์ถาน 
(ยอห์น 11:25)   

 


