
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.อธษิฐานเผือ่พระมหากษตัรยิไ์ทยและพระบรมวงศานุว
งศท์กุพระองคใ์หม้สีขุภาพพลานามยัทีแ่ข็งแรง 

2.อธษิฐานเผือ่สถานการณท์างการเมอืงในตอนนีท้ีม่คีว
ามขดัแยง้แตกแยก ซึง่ดเูหมอืนมคีวามรนุแรงกนัมากขึน้ 
ขอใหร้ฐับาลมสีตปัิญญาในการแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหส้ถาน
การณค์ลีค่ลายลง 

3.อธษิฐานเผือ่ผูร้บัใชพ้ระเจา้ในทกุองคก์รณใ์นทุกครสิ
ตจกัรใหม้คีวามเป็นนํา◌้หน่ึงใจเดยีวกนัในการปรนิบตัริบัใ
ชพ้ระเจา้ 

4.อธษิฐานใหง้านของพระเจา้เกดิผลมากในประเทศไทยใ
หม้คีรสิตจกัรในทุกตาํบล 

 

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 매월 첫째 금요일에 열리는 ‘소망의 기도’에 참

여하여 기도달력에 따라 같이 기도하고 있습니다.  

기도달력을 통해서, 지금까지 스스로는 알 수 없었던 

여러 나라 여성들의 다양한 문제나 현상에 대해 알

게 되었습니다. 

세계의 여성들이 안고 있는 괴로움을 알고, 저도 같

은 여성으로서 그 신음에 공감하면서 생활 속에서 

더 의식하며 기도하게 되었습니다. 신기하게도 그녀

들을 위해서 기도할 때, 때로 내 안에 있는 아픔도 

치유되는 경험을 합니다. 예수님의 사랑이 우리를 회

복시켜 주십니다.  

일본에는 복음이 절실히 필요합니다. 일본의 여성들

이 믿음으로 인해 일어나고, 하나님께서 주신 사명 

가운데 살아갈 수 있도록 TWR 라디오 방송이 사용

되기를 위해서도 기도합니다. 

미쯔요 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 12.  

อธษิฐานขอความรอด 

เราเป็นหนีก้ารประกาศพระกติตคิุณแกม่นุษยท์ุกคนไม่วา่จะเป็นชน

ชาตหิรอืเช ือ้ชาตอิะไร 

มนัเป็นคําสัง่ทีเ่ราไดร้บัจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

พระเยซคูรสิตเ์ป็นคําตอบสาํหรบัปัญหาทุกอยา่งในโลก 

ขณะนีเ้ป็นโอกาสดใีนการเผยแพรพ่ระกติตคิุณซึง่เราควรลงมอืทํา

ทนัท ี



โปรดอธิษฐานดว้ยสุดจิตสุดใจ 

 
1. คริสตมาสปีน้ี  

ขอพระเจา้ทรงช่วยพวกเราท่ีเป็นสมาชิกในคริสตจกัรทัว่โลกให้มีความถ่อมใจแล

ะกลบัใจหนัหนีจากความบาปและเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัทูลขอการเยยีวยาประชา

ติทั้งทางดา้นร่างกายและจิตวิญญาณ (2 พงศาวดาร 7:14)    

2.ขอทรงให้คริสเตียนในกมัพชูาเป็นนาํหน่ึงใจเดียวกนัและเป็นเกลือ 

เป็นแสงสวา่ง 

ให้คนทั้งหลายเห็นความรักของพระเจา้และปรารถนาความรอดในพระเยซูคริสต ์

(มทัธิว 5:13-16) 

3. พระเจา้ เราอธิษฐานเผ่ือชาวเอธิโอเปียท่ีตกงานเน่ืองจากโควิด-19 

หลายคนอดยากลม้ตายเพราะขาดอาหารและการเยยีวยารักษาทางการแพทย ์

(สดุดี 54:4)    

4. พระบิดาเจา้ 

ขอประทานชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณแก่หลายคนในยเูครนท่ีทาํพิธีกรรมทางศาสนาแ

ต่ไม่ไดรั้บความรอดอยา่งแทจ้ริง  (2 พงศก์ษตัริย ์17:33)  

5. พระบิดา 

ขอประทานอิสรภาพและความรอดแก่สตรีท่ีทาํงานในซ่องโสเภณีในทวีปเอเซีย 

และสติปัญญาแก่องคก์รต่าง ๆ ท่ีพยายามช่วยปลดปล่อยพวกเขา(เยเรมีห์ 34:9)    

6. ขณะท่ีผูค้นเตม็ไปดว้ยความกลวัและร้องเรียกหาการช่วยกู ้

จากพระเจา้จากเช้ือโคโรน่าไวรัส 

ขอให้พบพระเจา้ผปูระทานสนัติสุขและความหวงัใจแก่ผูเ้ช่ือในพระองค ์(สดุดี 

119:146)  

7.  เราอธิษฐานเผ่ือสตรีคริสเตียนชาวอลับาเนียท่ีสามีห้ามอ่านและเผาพระคมัภีร์ 

ขอให้มีความหวงัใจในการฟังรายการสตรีท่ีมีความหวงัและไดพ้บความรอดในพ

ระเยซูคริสต ์(สดุดี 18:9)   

8. พระเจา้  

ขอให้สตรีชาวเบนินท่ีตกเป็นทาสของคาํสอนเทจ็และประเพณีท่ีเป็นอนัตราย 

ขอให้ไดรั้บการช่วยกูแ้ละการ 

ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ (เฉลยธรรมบญัญติั 18:9)   

9. 

ขอทรงประทานสติปัญญาแก่ทีมงานผลิตรายการสตรีท่ีมีความหวงัในอุรุกวยัท่ีออ

กอากาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดในแต่ละวนัและให้มีผูส้นองตอบมากมาย 

( เอเฟซสั 6:19)   

10. พระขา้   ขอทรงนาํให้ผูเ้ช่ือชาวเยอรมนัให้สนบัสนุนราย 

การขมุทรัพยท่ี์ซ่อนอยูใ่ห้ออกอากาศไปทัว่ยโุรป  

เพ่ือนาํสตรีมากมายในซ่องโสเภณีให้กลบัใจรับความรอด (ยากอบ5:16)  

11. พระเจา้  

เราอธิษฐานขอความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพรรคการเมืองในสิงคโปร์ 

เพ่ือจะทาํงานร่วมกนัในการช่วยประเทศชาติบา้นเมืองให้พน้จากภยัพิบติั (2 

พงศาวดาร30:12)   

12. พระเจา้  ขอให้พ่ีนอ้งคริสเตียนชาวฝร่ังเศสรักซ่ึงกนัและกนั 

เป็นพยานเพ่ือพระองคอ์ยา่งกลา้หาญ 

และอธิษฐานอยา่งร้อนรนเพ่ือการฟ้ืนฟใูนประเทศของตน  (โรม 13:8)   

13. ในช่วงท่ีคนเวียดนามติดโรคโคโรน่าไวรัสมากนั้น 

หลายคนไดต้ดัสินใจตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด 

ขอให้พวกเขาไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ 

เพ่ือจะไดรั้บกาํลงัความเขา้ใจในพระเจา้และความเช่ือของตน (ฮีบรู 5:14)   

14. พระเจา้ 

ขอให้ผูต้อ้งขงัทุกคนในเรือนจาํบราซิลไดเ้ปิดใจต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพ่ือจะรู้

จกัพระเยซูผูช่้วยให้รอดและมีอิสรภาพอนัแทจ้ริง  (กาลาเทีย 5:1) 

15. พระเจา้  ขอให้ผูค้นในอฟัริกาใตไ้ดห้ยดุคิดใคร่ครวญถึงชีวิตหลงัความตาย 

เห็นความจริงและกลบัใจใหม่จากบาป ไดรั้บความรอดและการร้ือฟ้ืนชีวิตอีกคร้ัง 

(มาระโก 1:15) 

16. พระเจา้ ในฐานะท่ีเป็นบุตรของพระองค ์ขอทรงเปล่ียนลาํดบัความสาํคญั 

แผนการ 

เป้าหมายหรออะไรก็ตามท่ีปอดกั้นไม่ให้เราทาํตามการทรงนาํของพระองคใ์นแต่

ละวนั             (สดุดี 25:4-5)  

17. ขอทรงนาํชาวเนปาลผูแ้สวงบุญท่ีทาํทาน แจกอาหารคนจน บาํเพญ็เพียร 

ให้พบกบัคริสเตียนเพ่ือจะไดรู้้ความจริงวา่ความรอดมีอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 

(กาลาเทีย 2:16)   

18. พระเจา้ 

ขอให้ข่าวประเสริฐท่ีทีมงานและอาสาสมคัรของสตรีท่ีมีความหวงัชาวปารากวยั

ท่ีประกาศออกไปให้เกิดผล  นิรันดร์ในจิตใจของผูท่ี้ไดรั้บฟัง  (กิจการ 26:17-18)      

19. เราอธิษฐานขอพระเจา้ใชพ้นัธกิจสตรีท่ีมีความหวงัภาษาอินโดนีเซียและจาวา 

คือรายการวิทย ุการรักษาสุภาพหรืองานฝีมือ เพ่ือเปิดใจประชาชนสู่ความรอด 

(กิจการ26:17-18) 

20.  พระเจา้ เราวิงวอนขอความรอดแก่สตรีชาวอาหรับ 

ให้ไดรั้บการเยยีวยารักษาจากความเจบ็ปวดท่ีไดรั้บจากสงัคม 

ขอทรงนาํสู่ความสว่างของพระองคด์ว้ยเถิด (สดุดี 119:18)  

21. ขอประทานการเยยีวยาและความสามคัคีแก่ครอบครัวชาวเดนมาร์ก 

ซ่ึงความรุนแรงไดเ้พ่ิมทวีข้ึนในช่วงเวลาท่ีปิดประเทศ 

ขอให้ไดพ้บท่ีหลบหลีกปลอดภยั (2 ซามูเอล 22:3)   

22. พระเจา้ ขอทรงช่วยผูล้ี้ภยัชาวเกาหลีเหนือในประเทศจีน รัสเซียและเอเชีย 

ท่ีจะไดย้นิพระกิตติคุณและตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด   (อิสยาห์ 

16.:3-4)    

23. ขอทรงประทานความสามคัคีแก่คริสเตียนในอลับาเนีย 

ให้ผูน้าํไดม้องกนัดว้ยสายตาของพระองค ์

เพ่ือทุกคนจะเห็นความรักของพระองคใ์นพวกเขา (1โครินธ์ิ 12:12)  

24.  พระเจา้ 

ขอทรงประทานความรอดแก่บรรดาประชาชาติท่ีร้องออกพระนามของพระองค ์

(มทัธิว 1:21) 

25.  พระเจา้  

เราอธิษฐานเผ่ือพ่ีนอ้งในคริสตจกัรโปแลนดท่ี์เขา้ประชุมในคริสตจกัรและอุทิศถ

วายเพ่ือช่วยเหลือคนยากจน 

แต่ยงัไม่ไดรั้บความรอดพน้บาปโดยพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง  (ฮีบรู 2:1-4)    

26. พระเจา้  

เราอธิษฐานเผ่ือสตรีและเด็กสาวในไลบีเรียท่ีไดฟั้งข่าวประเสริฐจากรายการสตรี

ท่ีมีความหวงั และจากนกัเทศน์ต่าง ๆ 

ท่ีจะตดัสินใจถวายชีวิตเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้  (เฉลยธรรมบญัญติั 17:11)   

27. พระเจา้   ขอทรงใชร้ายการคริสมาสของสตรีท่ีมีความหวงั 

ในกมัพชูาประกาศนาํความหวงัใจให้สตรีและเด็กสาวมากมายไดต้อ้นรับพระเยซู

เขา้มาในชีวิตของพวกเขาดว้ย (1 เปโตร1:3)  

28. พระเจา้ ขอประทานความกลา้หาญให้กบัทีมสตรีในอินเดีย 

ให้คาํพยานชีวิตของพวกเธอสมัผสัจิตใจสตรีชาวอินเดียมากมาย 

จนเปิดออกตอ้นรับพระคริสตเ์จา้ (มทัธิว 8:34-38)  

29.พระเจา้ 

ขอทรงช่วยคนรุ่นใหม่ในสวีเดนท่ีละท้ิงความเช่ือและมีคาํถามมากมายเก่ียวกบัอดี

ตของตน ขอพระวิญญาณทรงเปิดตาใจให้เห็นสจัธรรมของพระเจา้ (มาระโก 

8:34-38) 

30. พระเจา้ ขอทรงประธานสนัติสุขและความมัน่คงให้แก่ประ เทศเอธิโอเปีย  

และยติุการต่อสู้กนัทางภาคตะวนัตก ให้กลบัคืนสู่ความสามคัคีปรองดองอีกคร้ัง  

(โคโลสี 3:14) 

31. พระเจา้ขา้  ขอทรงโปรดเมตตาผูต้อ้งขงัในโรมาเนียท่ีจะสาํนึก 

สารภาพความผิดบาปและกลบัคืนดีกบัพระองค ์

ขอทรงช่วยให้พวกเขามีชีวิตใหม่โดยการสารภาพความผิดบาปและตอ้นรับพระอ

งคเ์ขา้มาในชีวิต (2 โครินธ์ิ 5:17) 

 


