
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  

และมผีู้คนอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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26. พระเจ้า  

เราอธิษฐานเผ่ือสตรีและเด็กสาวในอุรุกวัยที่จะได้รับการสนับ

สนุนในเรื่องการศึกษาอบรม 

และใช้สื่อสตรีที่มีความหวังในการหนุนใจให้พวกเธอตั้งเป้าห

มายที่จะท าดีที่สุดในทุกสิ่ง (ฟิลิปปี 4:8)   

27. พระบิดาเจ้า   

เราอธิษฐานเผ่ือเด็กก าพร้าและเด็กจากครอบ 

ครัวอยากจนในเกาหลีใต้ ที่จะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี 

(เฉลยธรรมบัญญัติ 10:18)  

28. ขอบคุณพระบิดาเจ้า 

ที่เปอร์เซ็นต์การอ่านออกเขียนได้ของสตรีชาวจีนได้เพิ่มขึ้นอ

ย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 18 ปีนี้ คือได้เพิ่มจาก 51.14 % เป็น 

95.16 % (โยบ 5:16) 

29.พระเจ้า 

ขอทรงบันดาลใจผู้มีอ านาจและมีอิทธิพลสูงในบราซิล 

ให้ลงทุนในการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยา

ลัย และพัฒนาการศึกษาอบรมครูด้วย (1 ทิโมธี 5:18) 

30. พระเจ้า 

ขอทรงน าทีมบริหารสตรีที่มีความหวังในการใช้ปฏิทินอธิษฐา

นเพื่อสอนกลุ่มอธิษฐานสตรีในการอ่านและการเขียนของหลา

ย ๆ ประเทศ   (ยากอบ 1: 5) 

31. พระบิดาเจ้า  

ขอทรงโปรดเยี่ยวยารักษาจิตใจของผู้คนในประเทศโปแลนด์

ที่ขัดแย้งแบ่งแยกให้กลับคืนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอีกครั้ง (2 

พงศาวดาร 30: 12) 

 

 

อธษิฐานเผือ่ประเทศไทย 

 

1. 

ขอโปรดช่วยคริสตจักรไทยมีการตื่นตัวอธิษฐานร่วมกันและทุ่

มเทในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก 

2. 

ขอใหัรัฐบาลไทยที่จะมีนโยบายเอื้อต่อพันธกิจของมิชชันนารี

และให้พันธกิจนั้นขยายออกไป 

3. 

ขอให้คริสเตียนไทยเต็มล้นในความเชื่อถึงแม้จะประสบปัญหา

จากโควิท19และขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ในควา

มเชื่อมากยิ่งขึ้น 

4. 

ขอให้ผู้รับใช้คนไทยที่ได้มีอาชีพหรือกิจการส่วนตัวมีใจอุทิต

ย์ตัวในการรับใช้และสร้างสาวกในคริสตจักรเผ่ือจะก่อตั้งคริส

ตจักรที่แข้มแข็งในพื้นที่ 

5.  

ขอให้คริสตจักรไทยมีผู้เลี้ยงแกะเกิดขึ้นมากมายในการสอนเ

ยาวชนและทุ่มเทในการประกาศพระกิติคุณแก่เยาวชนในเขต

พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

2021. 1. 

อธษิฐานเผือ่การศกึษาของเดก็ทัว่โลก 

การศึกษาเปรียบเสมือนการขุดเอาขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอย่ีใต้แผ่นดิ

น  ถ้าอย่ีในดินก็จะไร้ค่า แต่เมื่อเราขุดมันขึ้นมา 

มันก็จะส่องแสงเหมือนอัญมนีที่มีโอกาสพัฒนาโดยไม่มีขอบเข

ตจ ากัด ส าหรับเดือนมกราคมน้ี 

เราได้มีโอกาสอธิษฐานเผ่ือเด็กชายหญิงท่ีวโลก 

ขอให้เราอธิษฐานให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีเหมา

ะสมกับตน 



โปรดอธษิฐานดว้ยสดุจติสดุใจ 

 
1. 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพวกเราให้ได้รับพระพรและเป็นพรอย่

างยิ่งตลอดปีใหม่นี้ 

ขออธิษฐานเผ่ือเด็กชาวอัฟริกันที่จะมีโอกาสอ่านออกเขียนได้เพื่

อจะได้มีความตื่นเต้นยินดีในชีวิต และอนาคต (สุภาษิต 1:1-7)    

2.ขอให้ความรักและสันติสุขขององค์พระเจ้าไหลสู่ชีวิตจิตใจขอ

งนักเรียนนักศึกษาชาวปารากวัยแทนความทุกข์กระวนกระวาย 

ขอทรงประทานก าลัง 

ความหวังและความชื่นชมยินดีในปีการศึกษาใหม่น้ี (มัทธิว 

11:28-30) 

3. พระเจ้า พวกเราประกาศชัยชนะเหนืออ านาจมารร้ายที่ครอบ 

ง าในชุมชนของเราด้วยการเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์ 

ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์หรือด้วยแรงของพวกเรา 

แต่โดยอ านาจของพระวิญญาณของพระองค์เราจึงได้ชัยชนะ  

(เศคาริยาห์ 4:6)    

4. พระบิดาเจ้า 

ขอประทานสติปัญญาและคุณธรรมแก่ผู้มีอ านาจทางการศึกษาใ

นโปแลนด์ 

ขอให้เขาเลือกหลักสูตรการสอนที่สอดคล้องกับพระวจนะของพร

ะองค์  (สุภาษิต 4:12)  

5. พระเจ้า 

ขอประทานความรู้แก่สตรีชาวกัมพูชาเม่ือฟังรายการสตรีที่มีควา

มหวัง ช่วงบทเรียนชีวิต  

และรับการหนุนใจจากช่วงบทเรียนส าหรับจิตวิญญาณ (โรม15: 

4)  

6. คนยากจนในชนบทของจีนมักจะพาลูกชายไปท างานในเมือง 

ขอให้เด็กหญิงที่ถูกละไว้ในชนบทได้มีครูที่ดีไปช่วยสอนพวกเธอ

ให้มีการศึกษาที่ดีด้วย (ฟิลิปปี 1: 6)  

7. 

ขอทรงเปลี่ยนวัฒนธรรมและจิตใจพ่อแม่ชาวตุรกีที่บังคับลูกสาววั

ย 14-15 ปีให้แต่งงานและหยุดเรียนแม้จะผิดกฎหมาย  

8. ขอบคุณพระเจ้าที่เด็กหญิงชายในคานาดามีโอกาสทางการ 

ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้เติบโตขึ้นตามพระทัยพระเจ้า 

9. ขอให้มีงบประมาณเพียงพอในเนปาลเพื่อให้การศึกษาพื้น 

ฐานแก่สตรีที่จะหางานท าได้ 

และพ้นจากความวิตกกังวลและได้รับความรอดผ่านการอ่านพระ

ค าของพระเจ้า (อิสยาห์61:1)   

10. 

ขอให้กฎหมายบังคับให้เด็กหญิงทุกคนเรียนจนส าเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ไม่หยุดกลางคันเพราะถูกบังคับให้แต่งงาน 

ตั้งครรภ์หรือการทารุณกรรมทางเพศ (1ทิโมธี 4:7)  

11. 

ขอประทานสติปัญญาแก่ทีมงานสตรีที่มีความหวังที่จะพยายามฝึ

กและหนุนใจสตรีให้อธิษฐาน 

ขอใส่ภาระใจแก่สตรีที่จะปรารถนาอธิษฐานต่อพระองค์เพื่อประเ

ทศชาติของตนด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (สดุดี 17:6-7)   

12. 

ขอให้บางประเทศที่มีหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้มีสันติสุขและส

ามัคคีท่ามกลางพวกเขาด้วย  (สดุดี 133:1-3)   

 

 

 

13. การศึกษาพื้นฐานที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง 

แต่มีหลายแห่งที่ไม่มีคุณภาพ 

ขอให้ผู้มีอ านาจในอัฟริกาใต้ได้ให้ความส าคัญว่าเป็นสิ่งจ าเป็นแ

ก่เด็กทุกคน (โยบ 34:4)   

14. พระเจ้า 

เราเจ็บปวดใจเม่ือเห็นว่าเด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายมาก

ขึ้น เพราะการแข่งขันในการเรียน การทารุณกรรม 

และการเหยียดหยาม 

ขอทรงประทานสันติสุขและการป้องกันภัยให้แก่พวกเขาด้วย  

(สุภาษิต 8: 32-36) 

15. พระเจ้า  

ขอให้ทีมผลิตรายการวิทยุและวีดิโอสตรีที่มีความหวัง 

ได้ช่วยกลุ่มอธิษฐานให้เข้าใจถึงพระเจ้า 

และเงื่อนไขแห่งพระสัญญาของพระองค์ (อิสยาห์ 40: 8) 

16. พระเจ้า 

ขอบคุณพระองค์ส าหรับทีมสตรีที่มีความหวังในไลบีเรีย 

ที่ส่งเสริมการศึกษาของสตรีและเด็กสาวโดยให้พวกเขาอ่านและ

ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ร่วมกันในกลุ่มอธิษฐานวิงวอนร่วมกันเป็นปร

ะจ า (โยชูวา 1: 8)  

17. พระเจ้า 

ขอให้สตรีและเด็กในชนบทของอินเดียได้มีโอกาสมากขึ้นด้านกา

รศึกษาและสามารถฟังรายการสตรีที่มีความหวังโดยเฉพาะเรื่อง

ทักษะการใช้ชีวิต (สุภาษิต 1: 20)   

18. 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรมาเหนือทีมสตรีที่มีความหวังในโ

กตดิวัวร์ ในการสอนอาชีพแก่สตรีให้ย้อมผ้า ตกแต่ง ท าขนม 

และเย็บผ้า ฯลฯ  (อพยพ 31: 3)      

19. พระเจ้า 

ขอให้อคติของชาวฟินแลนด์ต่อวัฒนธรรมและชนชาติอื่นได้หมด

ไป 

ให้พวกเขายอมรับความแตกต่างหลากหลายในการทรงสร้างขอ

งพระองค์  (โคโลสี 3 : 14) 

20.  สรรเสริญพระเจ้า 

ที่ทรงใช้รายการสตรีที่มีความหวังในการฝึกอบรมทักษะและพระ

คัมภีร์ให้แก่สตรีชาวปารากวัย 

สตรีในเรือนจ าหลายคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระทางจิต

และวิญญาณด้วย (กาลาเทีย 5: 1)  

21.ขอทรงหนุนใจคริสเตียนและรัฐบาลอินโดนีเซียให้อาหารและ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กชายหญิงกว่า 4 

ล้านคนที่ต้องท างานหรือขอทานเพื่อเลี้ยงครอบครัวตน 

(สุภาษิต19:17)   

22. 

ขอทรงช่วยให้นักศึกษาคริสเตียนชาวนอร์เวย์มีใจกล้าหาญที่จะ

พูดถึงความเชื่อของตน 

ขอให้ได้รับการฝึกอบรมในการแบ่งปันความเชื่ออย่างเสรี (2 

ทิโมธี 2:2)    

23. 

ขอทรงปกป้องครูที่ท างานในถ่ินกันดารและอันตรายในบราซิล 

และใช้พวกเขาในการปฏิรูปประเทศ (เฉลยฯ 31:6)  

24.  พระเจ้า 

ขอทรงประทานโอกาสในการอ่านพระคัมภีร์ในกลุ่มอธิษฐานของ

อัฟริกาใต้ เพื่อเขาจะสนใจอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายใน 1 ปี  

(2 ทิโมธี 3:16) 

25.  ขอให้อาสาสมัครช่วยผู้อพยพที่เรียนภาษสวีเดน 

ได้น าพวกเขาสู่ความรอดในพระคริสต์ 

ซึ่งมีเรื่องวัฒนธรรมของสวีเดน 10 ตอนและเรื่องความรอด 10 

ตอน (อิสยาห์ 58: 6)    
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