
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  

และมผีู้คนอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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23. พระเจ้า  เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้ใช้วิธีการต่าง ๆ 

ในการประกาศกับชาวบราซิล 

ขอให้สตรีที่มีโอกาสฟังรายการสตรีที่มีความหวังและฟังหัวข้

อการอธิษฐานได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา 

(มัทธิว 18:20)   

24. พระบิดาเจ้า 

ช่างวิเศษเหลือเกินที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์ 

ขอให้เราส านึกขอบพระคุณในความสัมพันธ์เช่นน้ีและมีความ

หิวกระหายที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น(โคโลสี 3:16)  

25. พระบิดาเจ้า พระค าของพระองค์เท่านั้นที่เป็นความจริง    

ขณะเม่ือเราศึกษาขอทรงน าสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  

เพื่อเราจะสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วย (2 เปโตร 1:5-

8) 

26.พระเจ้า 

เราอธิษฐานขอให้สตรีคริสเตียนชาวเกาหลีที่จะภาวนาพระค า

ของพระองค์อย่างลึกซึ้ง 

เพื่อจะด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์

ได้ (2 เปโตร1:3) 

27. พระบิดาเจ้า 

เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กก าพ

ร้าและหญิงหม้ายในประเทศโคทไอเวอรี่ 

ขอให้คริสตจักรที่นั่นได้ยื่นมืออกไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่าน้ี

ด้วย   (ยากอบ 1: 27) 

28. พระบิดาเจ้า  ขณะที่คริสตจักรต่าง ๆ 

ยังไม่สามารถประชุมนมัสการได้เนื่องจากโรคโควิด-19 

ขอให้ความเชื่อของคริสเตียนแต่ละคนยังเข้มแข็งในขณะที่เข

าแสวงหาที่จะใกล้ชิดพระองค์เป็นการส่วนตัว (สุภาษิต 30:5) 

 

 

อธษิฐานเผื่อประเทศไทย 
 

1. 

ขอโปรดช่วยคริสตจักรไทยมีการตื่นตัวอธิษฐานร่วมกันและทุ่

มเทในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก 

2. 

ขอใหัรัฐบาลไทยที่จะมีนโยบายเอื้อต่อพันธกิจของมิชชันนารี

และให้พันธกิจนั้นขยายออกไป 

3. 

ขอให้คริสเตียนไทยเต็มล้นในความเชื่อถึงแม้จะประสบปัญหา

จากโควิท19และขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ในควา

มเชื่อมากยิ่งขึ้น 

4. 

ขอให้ผู้รับใช้คนไทยที่ได้มีอาชีพหรือกิจการส่วนตัวมีใจอุทิต

ย์ตัวในการรับใช้และสร้างสาวกในคริสตจักรเผ่ือจะก่อตั้งคริส

ตจักรที่แข้มแข็งในพื้นที่ 

5.  

ขอให้คริสตจักรไทยมีผู้เลี้ยงแกะเกิดขึ้นมากมายในการสอนเ

ยาวชนและทุ่มเทในการประกาศพระกิติคุณแก่เยาวชนในเขต

พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

2021. 2. 

อธษิฐานเผือ่การเตบิโตฝา่ยวญิญาณ 

ในเดือนกุมภาพันธ์เราอธิษฐานเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณข

องผู้หญิง 

อธิษฐานขอให้ผู้เชื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเติบโตใน

ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผู้หญิงเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะไ

ด้ยินการเรียกของพระเจ้ามาหาพวกเขา 

“เติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระ

ผู้ช่วยให้รอดของเรา จงมีสง่าราศีทั้งในปัจจุบันและตลอดไป! 

อาเมน.” (2 เปโตร 3: 18) 



โปรดอธษิฐานดว้ยสดุจติสดุใจ 
 

1. 

พระเจ้าขณะที่ทีมงานสตรีที่มีความหวังในปารากวัยแบ่งปันพระ

ค าแก่ชาวตรีนีแดด และสตรีในเรือนจ า ขอให้ชีวิต  ความหวัง 

และความรอด ของพระองค์เข้าไปในจิตใจของพวกเขา  

เพื่อเขาด าเนินชีวิตในชัยชนะของพระองค์ (สุภาษิต 1:1-7)    

2. ขอทรงน าทีมสตรีที่มีความหวังในฝรั่งเศสให้ผู้เชื่อที่นั้นมีใจ 

ปรารถนาแรงกล้าที่จะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์สนิทกับพระ เจ้า  

ที่จะอ่านพระค าและแบ่งปันความเชื่อแก่ผู้อื่น (มัทธิว 5: 6) 

3. ขอบคุณพระเจ้า ที่ปีนี้มีผู้ฟังถึง 3 

พันคนรับเชื่อในรายการสตรีที่มีความหวังในอินโดนีเซีย 

และ2พันคนในภาษาจาวา 

พวกเขาได้รับก าลังและความเชื่ออย่างมาก (ฟิลิปปี 4:13)    

4. พระเจ้า ขอทรงโปรดใช้รายการ “คุณเป็นคนมีค่า” 

ในภาษาโปแลนด์ 

เพื่อให้สตรีและเด็กสาวได้รู้ว่าพวกเขามีค่ามากในสายพระเนตร

ของพระเจ้า (สุภาษิต 31:10)  

5. พระเจ้า 

ขออย่าให้สารอธิษฐานนี้เป็นเพียงวรรณกรรมช้ินหนึ่งของชาวเย

อรมันและยุโรป แต่ขอให้สร้างแรงบันดาลใจในการอธิษฐาน 

และการด าเนินชีวิตที่ส าแดงความเชื่อและช่วยเหลือผู้ขัดสน 

(เอเฟซัส 4: 14-16)  

6. ขณะที่คริสตจักรต้องปิด 

หลายคนไม่สามารถอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง 

แต่สตรีชาวเนปาลมากมายสามารถฟังพระค าผ่านทางรายการสต

รีฯและเติบโตขึ้นในความเชื่อ (สดุดี 25: 4) 

7. ความสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง 

ผู้มีแผนการส าหรับชีวิตเรานั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

ทรงอยู่ใกล้ในทุกเวลา  อาเมน 

8.ขณะที่สตรีคริสเตียนชาวจีนต้องท าหน้าที่ของตนมากมายใน  

แต่ละวัน 

ขอให้เขาได้จัดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับการเสริมก าลังเหมือน

นางมาเรีย (ลูกา 10:41-42) 

9. 

ขอให้ทีมงานในอัฟริกาใต้สามารถสอนผู้คนให้ติดสนิทกับพระเจ้

า 

และด าเนินชีวิตอย่างมีความหมายท่ามกลางความยากล าบากอย่า

งยิ่งในเวลาเช่นนี้ (อพยพ 19: 5)   

10. พระบิดาเจ้า  

ขณะที่สตรีในไลบีเรียก าลังเติบโตผ่านการฟังรายการสตรีที่มีคว

ามหวัง ขอให้เขาได้ด าเนินชีวิตและแบ่ง 

ปันความเชื่อแก่คนอื่นในชุมชนด้วย (2 เธสะโลนิกา 1:3)  

 

 

 

11. พระเจ้า 

ขณะที่ผู้ฟังรายการสตรีที่มีความหวังจากสถานีหรือจากซีดีในกลุ่

ม 

ขอให้พระค าแห่งความรักและความรอดของพระองค์ได้เปลี่ยนแ

ปลงจิตใจของพวกเขา (สดุดี 19: 8)   

12. พระเจ้า  

ขอให้สตรีคริสเตียนอินเดียได้ตั้งเวลาไว้เพื่ออ่านพระวจนะของพ

ระองค์ แม้จะมีภารกิจมากมาย (สดุดี119:16)   

13. พระบิดาเจ้า 

ขอชูก าลังสตรีชาวกัมพูชาที่แต่งงานกับสามีทีไ่ม่เชื่อในพระองค์ 

และห้ามไม่ให้ร่วมสามัคคีธรรมหรือไปนมัสการในคริสตจักร 

ขอให้พวกเธอได้รับพระค าจากรายการสตรีที่มีความหวังและราย

การคริสเตียนอื่น ๆ (อิสยาห์ 40: 37)   

14. พระเจ้า ขอปกป้องคริสตจักรของพระองค์จากค าสอนเท็จ  

ขอประทานก าลังและสติปัญญาแก่คริสเตียนที่จะสามารถแยกแย

ะว่าอะไรคือค าสอนเท็จ 

และให้ก าลังที่จะยืนหยัดในพระค าของพระองค์ได้  (2 ทิโมธี 2: 

15) 

15. ใน 2 เปโตร 3:18 

เราได้รับการหนุนใจให้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้ถึงองค์พ

ระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระสิริเป็นของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้และสิบ ๆ 

ไปเป็นนิจ  

16. พระเจ้า 

เราอธิษฐานขอให้รายการสตรีที่มีความหวังในโปแลนด์ช่วยให้ผู้

ฟังได้เข้าใจว่าพระเจ้าหวงแหนและต้อง 

การความรักที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์เท่าน้ัน (อพยพ 20:5)  

17. 

เราอธิษฐานเผ่ือคนที่ละทิ้งพระเจ้าเพราะโทษพระองค์เม่ือมีปัญหา 

ขอให้เขาได้รับการเยียวยารักษาและมีความเชื่อที่แท้จริงเมื่อรู้ว่า

พระองค์เป็นอย่างไร (เฉลยฯ 30:1-3)   

18. พระเจ้า 

ขอทรงโปรดสัมผัสจิตใจของสตรีชาวปารากวัยที่ฟังรายการสตรี

ที่มีความหวัง ขอให้เจริญขึ้นในความรู้ถึงพระ 

ค าของพระองค์และตั้งใจที่จะเชื่อฟังด้วย (โคโลสี 1: 9-10)      

19. พระเจ้า ขอบคุณส าหรับกลุ่มสตรีคริสเตียนในโคท ไอเวอรี่ 

ขอให้มีก าลังเข้มแข็งขึ้นเม่ือร่วมกันอธิษฐาน 

ขอให้พวกเขาเชื่อพึ่งในพระองค์ 

ขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้นในพระค าของพระองค์ (โคโลสี 1: 11-

12) 

20. พระเจ้า ขอให้คริสเตียนในเดนมาร์ก กรีนแลนด์ 

และเกาะฟาห์โร 

ที่จะให้ความส าคัญแก่การศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเป็นการส่วนตัวและ

ในครอบครัวด้วย (2 เปโตร 1: 2)  

21.พระเจ้า ขณะที่สตรีคริสเตียนทั่วประเทศแคนาดาได้รวม 

ตัวกันอธิษฐานเผ่ือสตรีทั่วโลกผ่านสารอธิษฐานฮันนาห์สตรีที่มีค

วามหวัง  

ขอให้พวกเขาเติบโตขึ้นด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  (มัทธิว 

18:20)   

22.  เราอธิษฐานเผ่ือทีมสตรีที่มีความหวังชาวนอร์เวย์ 

ที่แบ่งปันพระค าของพระเจ้าโดยข้อพระธรรมในการเฝ้าเดี่ยว 

ขอให้ผู้ฟังได้สัมผัสความจริงและหิวกระหายที่จะอ่านพระคัมภีร์ม

ากขึ้น (มัทธิว 18:20)     
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