
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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24. ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับรายการ “เสียงแห่งการเยยีวยา” 
ท่ีน าความรู้และการศึกษาสู่สตรีและเด็กท่ีทนทุกขใ์นเอธิโอเปีย 
กบัสตรีและเด็กกว่า 2 ลา้นคนทัว่โลก (เยเรมีห์ 17:14) 

25. พระเจา้  
ขอทรงช่วยสตรีทั้งหลายท่ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัพระองค ์
ไม่เพียงแต่ท าส่ิงต่าง ๆ เป็นพิธีกรรมเท่านั้น 
แต่ท่ีจะวางใจในพระองคใ์หน้ าสู่ความส าเร็จดว้ย (อิสยาห ์46:9-11)   

26. พระเจา้ 
ขอทรงน าให้เรามีความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอสารอธิษฐานน้ี
ไปสู่สตรีทัว่โลกเพ่ือร่วมใจกนัอธิษฐานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือสตรี
ทั้งหลาย (เอเฟซสั 2:10)  

27. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงช่วยสตรีชาวเกาหลีท่ีจะสนใจสุภาพของตนเองเร่ืองอาหารแล
ะการเป็นอยู ่ 
ก่อนท่ีจะทุ่มเทเพ่ือช่วยครอบครัวจนลืมสุขภาพของตนเอง (2 ทิโมธี 
1:7) 

28.ขอบคุณพระเจา้ ส าหรับชาวเทลูกู ในอินเดียท่ีหายจากโรคโควิด 
ขอทรงช่วยอีกหลายคนท่ียงัมีความกลวัและวิตกกงัวลในเร่ืองโรคร้า
ยน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั (3 ยอห์น 1:2) 

29. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงประทานก าลงัและสุขภาพอนัดีแก่ทีมอธิษฐานสตรีท่ีมีความ
หวงัผูสู้งวยัชาวไลบีเรียท่ีรับใชพ้ระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อตลอดมาดว้ยเถิ
ด  (อิสยาห ์40:31) 

30. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงประทานอาหารแก่สตรีและเด็กผูข้ดัสนทัว่โลกกว่า 493 
ลา้นคน 
ซ่ึงอาศยัในประเทศท่ีกนัดารแห้งแลง้และขดัแยง้กนัตลอดเวลาอยูใ่น
ขณะน้ี (ยากอบ 2:15-17) 

 

 

อธิษฐานเผ่ือประเทศไทย 

(1)อธิษฐานเผื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  

1.ขอพระเจา้ทรงยบัย ั้งการระบาดในทุกพ้ืนท่ี ให้มียอดผูติ้ดเช้ือเป็นศูนย ์

2.ขอพระเจา้เสริมก าลงับุคลากรทางการแพทยท์ุกระดบัท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบั
การคดักรองและการรักษาผูป่้วย 

3.ขอพระเจา้เคลื่อนไหวในใจคนไทยทุกคนท่ีจะมีวินยัในการระมดัระวงัป้อง
กนัตวัเองไม่ท าตวัให้สุ่มเส่ียงกบัการติดหรือแพร่เช้ือ 

(2) อธิษฐานเผื่อสถานการณ์การเมืองการปกครอง 

1.ขอพระเจา้ทรงอวยพรรัฐบาลและผูบ้ริหารงานในแต่ละภาคส่วนให้ท างานด้
วยความสัตยซ่ื์อสุจริตและทุกโครงการท่ีเต็มไปดว้ยความถูกตอ้งมีแรงจูงใจท่ี
ดีจะไดรั้บการอวยพรให้ส าเร็จและไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

2.ขอพระเจา้ทรงน าและอวยพรพลงัมวลชนในทกุรุ่นท่ีเคลื่อนไหวในทุกรูปแ
บบให้เคลื่อนไหวดว้ยความบริสุทธ์ิใจดว้ยความเห็นแก่ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและ
ค านึงถึงสวสัดิภาพของผูเ้ขา้ชุมนุมและประชาชนโดยรอบ 
เพื่อการชุมนุมเคลื่อนไหวจะเป็นการน าเสนอความคิดท่ีแตกต่างๆโดยท่ีไม่มีผ
ลประโยชน์มาเก่ียวขอ้ง 

3.ขอพระเจา้ทรงน าและอวยพรโครงการบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละคร่ึง เราชนะ 
หรือโครงการอ่ืนๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาผูรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบนัน้ีไ
ดอ้ยา่งตรงจุดถูกตอ้งและเป็นก าลงัใหทุ้กคนในสังคมสามารถขบัเคลื่อนตวัเอ
งไปขา้งหนา้ร่วมกนัได ้

(3) อธิษฐานเผื่อส าหรับคริสตจกัรและคริสเตียนในประเทศไทย 
ให้มีนิมิตในการสร้างสาวกและน าความรักของพระเยซูไปยงัทุกคนท่ีอยู่รอบ
ขา้งอย่างแทจ้ริง เพื่อคนไทยจะไดรั้บการอวยพรจากพระเจา้อยา่งเต็มรูปแบบ 
และหลุดพน้จากกบัดกัของชีวิตท่ีมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าเป็นอบายมุข 
การพนนั หรือหน้ีสิน หรือแมแ้ต่ความเกลียดชงัท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

 

 
 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2021. 4. 

อธิษฐานเพื่อสุขภาพและความแขง็แรงของผูห้ญิง 

เม่ืออายขุยัเพ่ิมขึ้นความสนใจในสุขภาพก็เพ่ิมขึ้น 

อยา่งไรก็ตามสุขภาพรวมถึงสุขภาพจิตไม่ใช่แค่สุขภาพกายและเร

าคริสเตียนตอ้งดูแลสุขภาพฝ่ายวิญญาณให้ดีเช่นกนั 

น่ีคือชีวิตของสจ๊วตท่ีดี 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
 

1. พระเจา้ ขอใหส้ตรีชาวเดนมาร์กไดรู้้ว่า การดูแลรักษาสุข 
ภาพของตวัเองทั้งเร่ืองอาหารและการพกัผอ่นเป็นการดูแลของประทาน
ของพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อดว้ยเช่นกนั (โรม 12:1)    
2. พระเจา้ ขอฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย 
จิตใจและวิญญาณของเด็กสาวชาวบูรันดีท่ีถกูบงัคบัใหแ้ต่งงานตั้งแต่ยงัเ
ป็นเด็ก ให้ไดรั้บฟังรายการสตรีท่ีมีความหวงั (สดุดี 23:1-2) 

3. พระเจา้ 
ขอช่วยสตรีหลายคนในเนปาลท่ีฟังรายการสตรีท่ีมีความหวงัในการสร้า
งชีวิตให้เขม้แขง็ทั้งทางดา้นร่างกาย  
จิตใจและจิตวิญญาณโดยพระค าของพระองค ์(ฟิลิปปี 4:1)    

4. พระเจา้ ขอทรงโปรดช่วยสตรีคริสเตียนชาวอลับาเนีย 
ท่ีจะปราศจากความกลวัในท่ามกลางโรคระบาดคร้ังน้ี 
และมีความกลา้หาญท่ีจะแบง่ปันความหวงัแก่ผูส้ิ้นหวงั (อสิยาห์ 41:10)  

5. พระเจา้ 
ขอโปรดช่วยสตรีและเดก็สาวชาวเกาหลีท่ีคิดว่าตวัเองอว้นน่าเกลียด 
และอดอาหารจนมีผลกระทบรุนแรงตอ่สุขภาพ 
ขอให้เห็นคุณค่าของความงามภายใน(1 เปโตร 3:3-4)  

6. ขอทรงประทานสุขภาพท่ีดี สนัติสุข การไวว้างใจ ความอดทน 
และก าลงัเขม้แขง็แก่สตรีชาวโปแลนดท่ี์จะรับใชพ้ระองคท์่ามกลางโรค
ระบาดรุนแรงในขณะน้ี (สดุดี 29:11) 

7. 
พระเจา้ขอใหส้ตรีในโรมาเนียไดใ้ห้ความสนใจต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณเ
ช่นเดียวกบัสุขภาพฝ่ายร่างกาย 
ขอให้พวกเธอไดด้ าเนินชีวิตไปกบัพระองค ์และมีสันติสุขในพระองค ์ 
(มทัธิว 11:28-30) 

8. พระบิดาเจา้  เราอธิษฐานขอการเยียวยารักษาและพระพร 

ของพระองคแ์ก่ทีมสตรีท่ีมีความหวงัในไลบีเรียและในประเทศอืน่ ๆ 
ท่ีไดอ้ทิุศตนรับใชส้ตรีท่ีอยูล่อ้มรอบในชีวิตของเธอโดยพระนามพระเย
ซูเจา้  (ลกูา 6:38) 

9. พระเจา้ 
ขอให้สตรีคริสเตียนชาวฟินแลนดไ์ดพ้กัสงบและพบสันติสุขในพระอง
คท์ุก ๆ วนั   ขณะท่ีพวกเธอตอ้งท างานหนกัดูแลลูก ๆ 
และคนชราในครอบครัว (ฟิลิปปี 4:6-7)   

10. พระเจา้ พระองคเ์ป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐ 
เราอธิษฐานขอพระองคท์รงโปรดเยียวยารักษาคนเหล่านั้นท่ีบาดเจ็บทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจจากสงครามและการขดัแยง้  (สดุดี 147:2)  

11. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงยกโทษท่ีพวกเราละเลยไม่ไดเ้อาใจใส่ตอ่สุขภาพร่างกายและจิตใ
จ ดงัท่ีพระองคเ์รียกพวกเราใหรั้บการฟ้ืนฟูชีวิตใหม่จากพระองค ์
วนัน้ีจึงตดัสินใจเลือกชีวิตท่ีบริบูรณ์ในพระองค ์(ยอหน์ 10:10)  
ความช่ืนชมยนิดีและความหวงัใจแก่พวกเธอ   (เยเรมีห ์19:11) 

 

 

12. พระเจา้  ขณะท่ีความเครียด  ความกลวั 
และความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดใหญ่น้ี 
ขอให้สตรีชาวเซอร์เบียไดพ้บพระองคผ์ูท้รงประทานสันติสุข  

 

13. พระเจา้ 
ขอทรงตรัสในจิตใจของชาวเยอรมนัให้มีใจปรารถนาท่ีจะแบง่ปันส่ิงท่ีต
นมีอยูแ่ก่ผูข้ดัสน 
เพ่ือสนองตอบตอ่การทา้ชวนของรายการสตรีท่ีมีความหวงั 
(1ยอห์น3:16)   

14. พระเจา้ ขอทรงประทานการช่วยกูแ้ก่สตรีชาวอินเดียท่ีขาดความรัก 
การยอมรับนบัถือ และเผชิญกบัความรุนแรงจากครอบครัวท่ีติดสุรา 
เจ็บป่วยและยากจน   (สดุดี 32:7) 

15. พระเจา้ ขอทรงยติุประเพณีการขลิบอวยัวะเพศของเดก็สาว 
ท่ีน าอนัตรายและโรคร้ายให้เกิดขึ้นแก่สตรีและเด็กสาวจ านวนมากดว้ยเ
ถิด (โคโลสี 2:8) 

16. พระเจา้ 
ขอทรงน าคริสเตียนในยเูครนท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเองและปรึกษาแพ

ทยก่์อนท่ีจะเกิดโรคร้ายในร่างกายประทุขึ้น (1 โครินธ์ิ 6:19-20) 

17. พระเจา้ 
พระองคท์รงโปรดใหบ้รรดาผูเ้ช่ือด าเนินชีวิตอยูใ่นชุมชนของพระองค ์
เราจึงอธิษฐานขอใหส้ตรีคริสเตียนชาวชาวแคนาดาท่ีจะมีส่วนร่วมอยา่ง
ลึกซั้งในการอธิษฐานวิงวอน 
ภาวนาพระค าร่วมกนัเพ่ือจะพบคณุค่าของกนัและกนัในพระเยซูคริสต ์ 
(ฮีบรู 10:24-25)   

18. พระเจา้ ขอทรงอวยพระพรแก่บุคลากรทางการแพทยใ์นโรมาเนีย 
ท่ีไดดู้แลสุขภาพของสตรี 
ขอให้เขาใส่ใจและให้การเยยีวยารักษาทางการแพทยอ์ยา่งดีท่ีสุด 
(เยเรมีห์ 30:17)      

19. พระบิดาเจา้ 
ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงน าชีวิตของพวกเราใหใ้กลชิ้ดสนิทกบัพระอ
งค ์ น ามาซ่ึงสันติสุขและการเยยีวยารักษาจิตวญิญาณของพวกเรา (โรม 
12:2) 

20. 
พระเจา้ขอสัมผสัและเยยีวยารักษาสตรีอินโดนีเซียมากมายท่ีเป็นมะเร็งใ
ห้หาย 
ขอให้มีเคร่ืองสแกนตรวจโรคมะเร็งไดม้ากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่คนยากจ
น (สดุดี 30:2)  

21. พระเจา้ 
ขอให้ทีมสตรีท่ีมีความหวงัซ่ึงท างานในเรือนจ าปารากวยัไดรั้บความโป
รดปรานโดยเฉพาะนกัโทษหญิงท่ีจะรู้ว่าพวกเขาสามารถมีอิสรภาพในพ
ระคริสต ์(ยอห์น 8:36)   

22.  พระเจา้ขา้  
ขอให้พวกเราเขม้แขง็มัน่คงยืนหยดัอยูใ่นพระองคใ์นแต่ละวนัท่ามกลาง
โลกท่ีทา้ทายและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี (1 โครินธ์ิ 15:58)  

23.พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อผูดู้แลคนป่วยในอรุุกวยัท่ีพวกเขาจะดูแลสุขภาพของตวัเ
องดว้ย เพ่ือจะไดมี้ก าลงัดูแลครอบครัวและผูป่้วยไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ( 1 
โครินธ์ิ 9:27)  

 

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

เว็บไซด์: www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวัง 
 


