
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.อธิษฐานเผื่อพระมหากษตัริยไ์ทยและพระบรมวงศานุวงศทุ์กพร
ะองคใ์หมี้สุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรง 

2.อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ทางการเมืองในตอนน้ีท่ีมีความขดัแยง้แ

ตกแยก ซ่ึงดูเหมือนมีความรุนแรงกนัมากข้ึน 

ขอใหรั้ฐบาลมีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือใหส้ถานการณ์คล่ี

คลายลง 

3.อธิษฐานเผื่อผูรั้บใชพ้ระเจา้ในทุกองคก์รณ์ในทุกคริสตจกัรใหมี้

ความเป็นน า้้หน่ึงใจเดียวกนัในการปรนิบติัรับใชพ้ระเจา้ 

4.อธิษฐานใหง้านของพระเจา้เกิดผลมากในประเทศไทยใหมี้คริส

ตจกัรในทุกต าบล 

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

เวบ็ไซด:์ www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวงั 
 

 

<기도 후원자의 편지> 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 11.  

ค าขออธิษฐานพร้อมพระคมัภีร์ 
 
ระหวา่งช่วงเวลาของการอธิษฐานของ 2 เดือนขา้งหนา้  
เราจะมีโอกาสไดอ่้านเร่ืองราวและสถิติของคริสเตียนและคริสตจกัรที่ถู
กข่มเหงรังแก 
เพ่ือจะไดมี้โอกาสอธิษฐานเผือ่พวกเขาและอธิษฐานเผือ่ผูที่้ข่มแหงพวกเ
ขาดว้ย  
เพ่ือคนเหล่านั้นจะรู้จกัอิสรภาพและชีวตินิรันดร์โดยการเช่ือและติดตาม
พระเยซู 
เราเช่ือวา่พระพรท่ีพระเยซูทรงสัญญาแก่พ่ีนอ้งผูช้อบธรรมทั้งชายและห
ญิงที่ผา่นการทนทุกขน์ั้นเป็นส่ิงที่บนัดาลใจใหพ้วกเขาทนต่อความทุกข์
ยากล าบากทั้งส้ิน 



โปรดอธิษฐานดว้ยสุดจิตสุดใจ 
 

1. ขา้แต่พระบิดาเจา้    
ขอทรงช่วยพวกเราท่ีเป็นสมาชิกในคริสตจกัรทัว่โลกให้มีความถ่อมใจและกลบัใ
จหนัหนีจากความบาปและเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัทูลขอการเยยีวยาประชาติทั้งทา
งดา้นร่างกายและจิตวิญญาณ (2 พงศาวดาร 7:14)    
2.พระบิดาเจา้ ขอทรงประทานความหวงั 
ความยติุธรรมและสนัติสุขแก่ผูเ้ช่ือท่ีถูกข่มเหงรังแก 
และถูกคุมขงัในยเูครนท่ีรัฐบาลห้ามประกาศพระกิตติคุณ (มทัธิว 5:10-12) 

3. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อทหารและต ารวจตระเวนชายแดนท่ีรับใชใ้นพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ท่ีห่างไกลจากญาติพ่ีนอ้งและครอบครัวเป็นเวลานาน ๆ 
ขอทรงปกป้องคุม้ครองพวกเขาให้ปลอดภยัและมีสนัติสุขในจิตใจ (สดุดี 4:8)    

4. พระบิดาเจา้ เราอธิษฐานเผื่อผูต้อ้งขงัคดีการเมืองในเรือนจ าเอธิโอเปีย 
ท่ีจะมีโอกาสรับฟังและตอ้นรับองคพ์ระเยซูเจา้และมีสนัติสุขเม่ือไดรั้บการปลดป
ล่อย (2 เปโตร 1:4)  

5. พระบิดา เราอธิษฐานเผื่อเด็กนกัเรียนหญิงในเมืองเบนิน 
ท่ีถูกปฏิเสธจากเพื่อนและครอบครัวเพราะเช่ือพระเยซู 
ขอให้มีเพื่อนคริสเตียนท่ีจะหนุนใจพวกเธอดว้ย (2โครินธ์ 13:11)    

6. สรรเสริญพระเจา้ ท่ีผูต้อ้งขงัสตรี 800 คนในเรือนจ าอุรุกวยั  
สามารถฟังข่าวประเสริฐแห่งความหวงั 
ผา่นทางรายการสตรีท่ีมีความหวงัและรายการคริสเตียนอ่ืน ๆ ได ้(อิสยาห์ 61: 1)  

7.  พระเจา้ 
ขอให้คริสเตียนชาวเยอรมนัอีกมากมายไดใ้ห้การสนบัสนุนโครงการสตรีท่ีมีควา
มหวงัและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีไดพ้ยายามช่วยเหลือผูท่ี้ยากล าบาก เดียวดาย 
และถูกข่มเหงรังแก 

8. พระเจา้  ขอทรงประทานสติปัญญาแก่เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าท่ีปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 
เพ่ือหยดุการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19  และขอให้คริสตจกัรต่าง ๆ  
ไดใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือพวกเขาในการกลบัคืนสู่สงัคมดว้ยเถิด  (โคโลสี 1:9)     

9. พระเจา้ผูท้รงเมตตา ขอทรงเลา้โลมใจ ให้สนัติสุขและพลงั 
ผูท่ี้เหงาเศร้าและเดียวดาย 
คือคนเหล่านั้นท่ีอยูบ่า้นพกัคนชราหรือคนป่วยไขท่ี้ไม่มีญาติพ่ีน้องไปเยีย่มเยยีน 
(สดุดี 10:17)   

10. พระบิดาเจา้ขา้   ผูต้อ้งขงัในอฟัริกาใตต่้างก็ปรารถนาการอธิษฐานเผ่ือพวกเขา  
เพ่ือครอบครัวและการกลบัคืนสู่สงัคมอีกคร้ัง ในนามพระเยซูคริสต ์

ขอทรงโปรดช่วยพวกเราให้รักเขาท่ีเดียวดายและไม่เป็นท่ีตอ้งการของสงัคม 
(สดุดี 25:16)  

11. พระเจา้  เราอธิษฐานเผ่ือผูเ้ช่ือทัว่โลกท่ีถูกข่มเหงเน่ืองจากความเช่ือของตน 
ขอทรงสถิตและปกป้องพวกเขาดว้ยเถิด (สดุดี 25:20)   

12. พระบิดาเจา้  ขอประทานสติปัญญาให้แก่พ่ีนอ้งคริสเตียนชาวเนปาล 
ท่ีจะน าพระกิตติคุณและรายการวิทยขุองคริสเตียนให้เปิดในเรือนจ าได ้
ให้ผูต้อ้งขงัท่ีเปิดใจ (เยเรมีห์ 17:24)  

13. พระเจา้ ขอทรงปกป้องบรรดาผูเ้ช่ือท่ีอพยพยา้ยไปจากโครเอเชีย 
ขอทรงปกป้องและประทานเสรีภาพ 
ความรอดปลอดภยัแก่พวกเขาในดินแดนใหม่ในยโุรป (สดุดี 5:11)  

14. พระเจา้ เราอธิษฐานเผื่อหญิงหมา้ยชาวอินเดียท่ีอยูอ่ยา่งโดยเด่ียว 
เหงาเศร้าและเดียวดาย 
ขอประทานส่ิงจ าเป็นในการเล้ียงดูบุตรของพวกเธอดว้ยเถิด (ฟิลิปปี 4:19) 

15. เราอธิษฐานขอพระเจา้ทรงน าความรอด  
การเยยีวยารักษาและการฟ้ืนฟชีูวิตให้แก่ผูต้อ้งขงัในปารากวยั  (อิสยาห์42:7) 

16. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยผูเ้ช่ือใหม่ในอินโดนีเซียท่ีจะมีพ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยพวกเขาให้เจริญเติบโตใ
นพระเจา้ (ฟิลิปปี 2:1-3)  

17. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงประทานส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่เด็กทารกท่ีคลอดในเรือนจ า 
บ่อยคร้ังท่ีทั้งแม่และลูกจะขาดสารอาหารและส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน (สดุดี 146:7)   

18. พระบิดาเจา้ ขอทรงประทานความกลา้หาญ สนัติสุข 
และความช่ืนชมยนิดีแก่พ่ีนอ้งคริสเตียนชาวอาหรับท่ีถูกข่มเหง 
โปรดช่วยกูพ้วกเขาจากเง้ือมมือของศตัรู (สดุดี 15:4-6)   

19. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยให้มิชชนันารีท่ีถูกจ าขงัในเกาหลีเหนือจะยงัรักพระองคท์่ามกลางควา
มทุกขล์  าบาก  และขอให้ไดรั้บการปลดปล่อยกลบัสู่ครอบครัวโดยเร็ว (สดุดี 
142:7)      

20. พระบิดาเจา้ เราขออธิษฐานเผ่ือชาวอุยกู และชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ 
ท่ีอยูใ่นค่ายกกักนัของประเทศจีน 
ขอให้สามารถรับฟังข่าวประเสริฐท่ีออกอากาศในละแวกนั้นดว้ย (สดุดี 12:5) 

21.  พระเจา้ ขอความอดทนและอดกลั้นให้แก่สตรีท่ีถูกจ าจองโดยไม่ไดท้  าผิด 
ขอให้ผูบ้ริสุทธ์ิไดรั้บการปลดปล่อย  

22. พระเจา้ 

ขอให้รัฐบาลไลบีเรียไดเ้ปิดโอกาสให้สตรีไดข้ายสินคา้ท่ีตนผลิตในท่ีซ่ึงทางการ
จดัเตรียมไวใ้ห้ โดยท่ีต  ารวจจะไม่มาขบัไล่ (สดุดี 103:6)   

23.ขอบคุณพระเจา้  ท่ีพ่ีนอ้งคริสเตียนในอลับาเนีย ไดเ้ขา้ไปเยีย่มเยยีนผูต้อ้งขงั 
ขอทรงประทานพระคุณและสติปัญญาในการประกาศความจริงของพระเจา้ 
(มทัธิว 25.:36)    

24. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงประทานสนัติสุขและความมัน่คงในสงัคมให้แก่พ่ีนอ้งในทวีปอฟัริกาใต ้ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีถูกรุกราน (มทัธิว 5:9)    

25.  พระเจา้  
ขอโปรดช่วยพ่ีน้องคริสเตียนในกมัพชูาท่ีถูกคนในครอบครัวข่มเหงรังแก  
ขอประทานความเช่ือท่ีเขม้แขง็ 
เพื่อพวกเขาจะเป็นพยานและเป็นแสงสวา่งแก่คนในครอบครัวของตน (สดุดี 
119:86)    

26. พระเจา้  
ขอทรงประทานสติปัญญาและความรักเมตตาแก่เจา้หนา้ท่ีในเรือนจ าประเทศเดน
มาร์ก 
ขอใชพ้วกเขาให้น าข่าวประเสริฐแห่งความรอดและการเยยีวยารักษาโดยพระเยซู
คริสตแ์จง้แก่ผูต้อ้งขงัทุกคนท่ีเปิดใจรับฟัง (ลูกา 4:18)   

27. พระเจา้ขา้  
ขอช่วยให้พ่ีนอ้งคริสเตียนชาวฟินแลนดไ์ดย้ดึมัน่ในความเช่ือแมจ้ะถูกดูหม่ินและ
เยาะเยย้จากสงัคมโลกขอประทานความรักและเมตตาแก่พวกเขาดว้ย (โรม 15:4)  

28. พระเจา้ ขออวยพรผูสู้งอายใุนสวีเดน คานาดา และประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีถูกทอดทิ้งเดียวดายในช่วงฤดูหนาวโดยไม่ไดรั้บการติดต่อจากผูค้น 
ขอให้ผูเ้ช่ือยืน่มืออกไปช่วยเหลือคนเหล่าน้ีดว้ยความรักของพระเจา้ (ยอห์น 
13:34-35)  

29.พระบิดาเจา้  
ขอทรงช่วยให้ภรรยาท่ีเป็นคริสเตียนชาวโรมาเนียไดด้ าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์และเป็
นท่ีน่านบัถือเพ่ือสามีของพวกเธอจะไดรั้บแรงบนัดาลใจในการมาเช่ือพ่ึงในพระเ
ยซูเจา้ และเลิกทารุณกรรมภรรยาของตน (1 เปโตร 3:1-2) 

30. พระเจา้ ขอทรงโปรดใชเ้หตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ เหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือให้ทุกชาติทัว่โลกไดแ้สวงหาพระองค ์ 
ขอให้ทุกคนไดรู้้วา่พระองคเ์ท่านั้นท่ีเป็นพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้
ผูท้รงควบคุมความเป็นและความตาย 
แมพ้ระองคจ์ะลงโทษบาปแต่พระองคท์รงประทานชีวิตและพระพรแก่ผูท่ี้เช่ือแล
ะวางใจในพระองค ์  (เยเรมีห์ 32:17-19) 


