
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

25. พระเจา้  
ขอให้สตรีชาวอลับาเนียท่ีฟังรายการสตรีท่ีมีความหวงัไดมี้ใจปรารถ
นาท่ีจะรู้จกัพระองค ์และรับความรอดในองคพ์ระเยซูคริสต ์(สุภาษิต 
8:17)   

26. พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อสตรีชาวอนิเดียท่ียา้ยไปอยูเ่มืองอื่นเพ่ือการศึกษา  
หางานท า หรือการแตง่งานก็ดี     ขอโปรดให้มี 
คริสเตียนคอยช่วยเหลือในยามยากล าบาก (ฮีบรู10:24-25)  

27. 
ในศตวรรษท่ีผา่นมาเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีส่งมิชชนันารีออกไปทัว่
โลกอนัดบัตน้ ๆ 
ขอพระเจา้ทรงน าให้พวกเขาไดมี้โอกาสแบ่งปันวิธีน าพระกิตติคุณไ
ปทัว่ทกุมุมโลก (สดุดี 32:8) 

28.พระเจา้ เราอธิษฐานขอใหส่ื้อตา่ง ๆ 
ของรายการสตรีท่ีมีความหวงัในภาษากมัพูชาไดน้ าการหนุนใจส าห
รับสตรีคริสเตียนและความรอดแก่สตรีทัว่ไปดว้ย (สดุดี 86:11) 

29. ขอทรงน า 10 
กว่าชนเผา่ในอินโดนีเชียท่ีโดดเด่ียวไม่ไดรั้บการศึกษา 
ไม่มีโอกาสติดต่อโลกภายนอก 
ขอให้มีผูเ้ขา้ไปช่วยเหลือและแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาของเขา (1 
ยอห์น3:17) 

30. ขอบคุณพระเจา้ส าหรับทีมสตรีท่ีมีความหวงัในเอธิโอเปีย 
ท่ีไดช่้วยเหลือสตรีอื่น ๆ ดว้ยรายการ “เสียงแห่งการเยียวยา” 
และหยกูยาอปุกรณ์การรักษาอืน่ ๆ 
จนหลายคนมาเช่ือพ่ึงในพระเยซูเจา้ (1 เปโตร 4:10) 

31. 
ขอบคุณพระเจา้ส าหรับชาวฝร่ังเศสมากมายท่ีไดรั้บพระคมัภีร์จากรา
ยการสตรีท่ีมีความ 
ไดอ้่านและไดรั้บความรอดโดยการเช่ือพ่ึงในพระเยซูคริสต ์(โรม 
10:17) 

 

 

 

 

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
(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 

2021.05. 

อธิษฐานเผ่ือผู้ท่ีไม่ได้รับการติดต่อ 

“ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี   ในแผน่ดินโลกก็ดีทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ 

เหตุฉะนั้นเจา้ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ใ

ห้รับบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

สอนเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกเจา้ไว ้  น่ีแหละเราจะอยูก่บัเจา้

ทั้งหลายเสมอไป   จนกว่าจะส้ินยคุ”  จากค าสั่งน้ี 

เราจะตอ้งประกาศพระกิตติคุณจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก 

ซ่ึงหมายถึงเพื่อนฝูง เพื่อนบา้น และครอบครัวของเราดว้ย  

 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
 

1. พระเจา้ 
ขอทรงประทานสติปัญญาให้แก่สตรีคริสเตียนชาวเอธิโอเปียขณะแบง่ปั
นพระกิตติคุณแก่สตรีในชุมชนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้  
ขอให้ไดม้ารู้จกัพระเยซูเจา้ (ยากอบ 1:5)    
2. พระเจา้ เกาหลีเหนือนบัว่าเป็นประเทศท่ีข่มเหงคริสเตียนในอนัดบัตน้  ๆ
ขอทรงโปรดใชร้ายการสตรีท่ีมีความหวงัในการส่งพระกิตติคุณไปยงัพวกเข
า (1 เปโตร 4:15-16) 

3. พระเจา้ ขอทรงน าพระกิตติคุณไปยงัประเทศบอร์เนียวที่ซ่ึงหลายคนยงัไม่รู้จกัพระองค ์ 
และขอให้พวกเขาไดม้ารู้จกักบัพระองคแ์ละออกพน้จากอ านาจของความบาป (เอเฟซสั 6:12)    

4. พระเจา้ 
ขอทรงโปรดช่วยสตรีคริสเตียนชาวฟินแลนดท่ี์จะส าแดงพระเยซูในชีวติ 
เพ่ือน าคริสเตียนเหล่านั้นท่ีหลงหายให้กลบัมาคนืดีกบัพระองค ์(ฟิลิปปี 1:6)  

5. สรรเสริญพระเจา้ 
ส าหรับทีมงานชาวอรุุกวยัท่ีสัตยซ่ื์อในการอธิษฐานเผื่อชนชาติของตนทุก
คืนให้ไดรั้บความรอดผา่นทางรายการสตรีท่ีมีความหวงั  (โคโลสี 4:3-4)  

6. ขอทรงปกป้องชาวกมัพูชาจากค าสอนเทจ็ และขอทรงประ 
ทานสติปัญญาให้รู้ถึงความจริงในพระองค ์ (เยเรมีห์ 23:16) 

7. พระเจา้ 
ขอทรงน าเผา่บาทวาในประเทศบูรันดีท่ีไดเ้ร่ิมส่งลูกหลานให้เขา้เรียนโรงเรี
ยนของรัฐ ขอให้มีคนแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาของเขาดว้ย  (สุภาษิต 19:17) 

8. 
ชาวอินเดียหลายคนท่ีแสวงหานิพพานและการปลดปล่อยดว้ยการปฏิบติั
ตามลทัธิต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่ฆาตกรรมหรือฆ่าตวัตาย 
ขอให้พระคริสตไ์ดช่้วยกูพ้วกเขาดว้ย (สุภาษิต 9:10) 

9. พระเจา้ ขอเสริมก าลงัแก่องคก์รพนัธมิตรของทีมสตรีท่ีมีความหวงั 
และทรงน าในการท างานร่วมกนัเพ่ือน าคนมากหลายมารู้จกัพระคริสต ์
พระผูช่้วยใหร้อด (มทัธิว 9:37-38)   

10. พระเจา้ 
ขอทรงน าสตรีคริสเตียนในอลับาเนียให้เป็นแสงสว่างในความมืดและ

น าคนมากหลายมารู้จกั ให้พระองคท์รงเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขา  
(มทัธิว 5:15)  

11. ขอบคณุพระเจา้ 
ส าหรับทีมงานรายการสตรีท่ีมีความหวงัในตอนเหนือของเคาคาซสั  
ท่ีไดน้ าคนในรอบ  ๆสาธารณรัฐของตนมารู้จกักบัพระเจา้ (มาระโก 16:15-16) 

  

 

  

 

12. 
ขอทรงน าอาสาสมคัรสตรีคริสเตียนในโปแลนดใ์หเ้ขา้ร่วมทีมผลิตรายก
าร “คุณคอืคนท่ีมีค่า” 
เพ่ือน าสตรีในหลายสภาพชีวิตของโปแลนดใ์ห้มารู้จกัพระเจา้  
(กาลาเทีย 6:10)   

13. พระเจา้ ขอทรงประทานเงินและนกัอธิษฐานวิงวอนแก่องคก์ร 
โนเรียในนอร์เวย ์ในการผลิตส่ือเพ่ือน าเสนอพระกิตติคุณแก่ชาวนอร์เวย ์ 
(โคโลสี 4:2)   

14. พระเจา้ ประเทศจีนนั้นมีประชากรท่ียงัไม่รู้จกัพระองคเ์ป็นอนัดบั 2 
ของโลก 
ขอทรงประทานความกลา้หาญและความคิดสร้างสรรคใ์นการประกาศพระกิ
ตติคุณแก่ชาวจีนไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นเช่นไร (2 ทิโมธี 4:2) 

15. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงน าคริสตจกัรในปารากวยัให้เตรียมและฝึกอบรมคนของตนในกา
รรับใชพ้ระเจา้ 
เพ่ือคนจ านวนมากขึ้นจะไดรั้บข่าวประเสริฐและทกุคนในครอบครัวขอ
งเขาจะเช่ือพ่ึงในพระเยซูคริสตเ์จา้  (2 ทิโมธี 3: 16) 

16. 
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับทีมพนัธมิตรของรายการสตรีท่ีมีความหวงัข
องเยอรมนั ท่ีประกาศแก่ชาวเยอรมนัผา่นทางส่ือมีเดีย 
สารอธิษฐานและหนงัสือพระกิตติคุณท่ีเขา้ใจไดง้่าย 
แก่ผูท่ี้ยงัไม่เคยอ่านพระคมัภร์ีมาก่อน  (โรม 10:14) 

17. พระเจา้ ขอทรงโปรดใชที้มสตรีท่ีมีความหวงัในยเูครน 
เพ่ือน าคนในประเทศของตนมาเช่ือพ่ึงในพระเยซูคริสตเ์จา้ 
ดว้ยส่ือและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู ่ (โรม 10:9)   

18. พระเจา้ 
ขอทรงประทานสติปัญญาแก่ทีมสตรีท่ีมีความหวงัในฟิลิปปินส์ 
เพ่ือหนุนใจผูท่ี้ส้ินหวงัและซึมเศร้าและผูท่ี้มีความเช่ือท่ีแตกต่างออกไป 
(สุภาษิต 2:6) 

     19. พระบิดาเจา้ ขอทรงใชอ้งคก์ร 40-
พลสัมิชชัน่ในการประชาสัมพนัธว์นัอธิษฐานสากล 23 พฤษภาคมน้ี 
เผื่อผูท่ี้ยงัไม่เช่ือในพระเยซู (มทัธิว 28:19) ดูไดท่ี้ athirdofus.com 

20. 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีคนเดนมาร์กสามารถไดย้ินพระกิตติคุณไดห้ลายทาง 
ขอหลายคนท่ียงัไมร่อดไดฟั้งพระกิตติคุณ 
และไดรั้บความรอดในองคพ์ระเยซูเจา้ (โรม 1:16)  

21. พระเจา้ 
ขอทรงเปิดดวงตาของผูท่ี้ยงัไม่เช่ือในสเปนท่ีก าลงัทกุขท์รมานดว้ยโรค
ติดต่อท่ีร้ายแรงน้ีให้ไดเ้ห็นความรักของพระองคท่ี์ทรงส าแดงบนไมก้าง
เขน (ยอห์น 3:16)   

22.  พระเจา้ขา้  
พวกเราอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงท างานในจิตใจของชาว
สวีเดนท่ียงัไม่เช่ือ ท่ีไดฟั้งรายการ  “สวนแห่งหวัใจ” 
เพ่ือพวกเขาจะไดส้ัมผสัความรักอนัยิ่งใหญ่ของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขา  
(1 ยอห์น 4:16)  

23.พระบิดาเจา้ เราอธิษฐานเผื่อผูท่ี้ยงัไม่เช่ือในอฟัริกาใต ้
ท่ีเลือกท่ีจะท าใจใหแ้ขง็กระดา้งและปิดตาปิดใจ 
และปิดหูฝ่ายวญิญาณไม่ยอมฟังพระกิตติคุณของพระองค ์( ฮีบรู 3:8) 

 24. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงปลกุเร้าจิตใจของคนในอเมริกาใหแ้สวงหาพระองค ์
เพราะตั้งแต่ปี 2000 เป็นตน้มา จ านวนผูเ้ช่ือลดลง 50% 
และพวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้ใด ๆ 
เลยทวีจ านวนมากขึ้นเกือบเท่าตวัตั้งแต่ปี 2003 เป็นตน้มา 
ขอทรงดลใจให้พวกเขาแสวงหาพระองค ์(โรม 13:11) 
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