
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
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25. สรรเสริญพระเจา้  
ท่ีทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัในอรุุกวยัไดส้อนให้ผูฟั้งไดมี้ใจเมตากรุณ
าแก่ผูล้ี้ภยัท่ีไดเ้ขา้มาพ่ึงอาศยั ขอทรงประทานให้พวกเขามีงานท า  
มีท่ีอยูอ่าศยัและความปลอดภยัจากคนชัว่ร้าย (สุภาษิต 19:23)   

26. ขอบคุณพระเจา้ ท่ีเกาหลีใตไ้ดอ้อกกฎหมายเก่ียวกบัผูล้ี้ภยัในปี 
2019  ขอทรงโปรดให้อคติเก่ียวกบัผูล้ี้ภยัไดห้มดส้ินไป 
และให้มีความยติุธรรมต่อผูล้ี้ภยัในดา้นต่าง ๆ ดว้ย (มทัธิว 7:1)  

27. ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงพระเมตตากรุณา  
เราอธิษฐานขอทรงโปรดยติุความขดัแยง้ในเอธิโอเปียและในพ้ืนท่ีต่า
ง ๆ ของโลก   
ขอให้ผูน้ าทั้งหลายไดแ้สวงหาและพบทางออกท่ีจะน าสันติสุขและค
วามเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นแก่ประชาชนของตน (1 เปโตร 3:11) 

28.พระเจา้ เราอธิษฐานขอให้สตรีที่ลี้ภยัในสวีเดน 
ไดมี้โอกาสฟังรายการ “ยินดีตอ้นรับสู่สวีเดน” ในภาษาฟาร์สี 
อาราบิกและ  สวีดิช เพื่อจะไดฟั้งพระกิตติคุณของพระองค์ 
(มทัธิว 24:14) 

29. พระเจา้ 
เราอธิษฐานขอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดแ้สดงออกดว้ยเจตนาบริสุทธ์ิใน
การช่วยเหลือชาวมาลาวี ซ่ึงไดรั้บผล 
กระทบอยา่งหนกัจากสงครามศาสนาในปี คศ.2017 
ขอให้เขาไดรั้บการพฒันาและฟ้ืนฟูสู่สภาพท่ีดีข้ึนกว่าน้ี (อาโมส 9:14) 

30. พระเจา้ เราอธิษฐานเผ่ือผูล้ี้ภยัในฝร่ังเศสท่ีไม่มีหนงัสือเดิน ทาง 
ไม่มีอาหารและไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
ขอทรงน าทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัให้ช่วยเหลือและน าให้รู้จกัพระค
ริสต ์(มทัธิว 5:42) 

 

 

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
1.เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ตอนน้ีท่ีเมืองไ
ทยยงัคงมีการติดต่อกนัอยา่งตอ่เน่ือง 1900-2000 คนในทุกๆวนั  

ขอการช่วยเหลือจากพระเจา้ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย ์ -คนติ
ดเช้ือลดลง เป็นศูนยอ์ยา่งรวดเร็ว ไม่มีผูเ้สียชีวิต -ปกป้องพิเศษ 
ในกลุ่มเด็ก ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วยโรคประจ าตวั  

2.เร่ืองการเมืองการปกครอง มีผุน้ าท่ีดี สัตยซ่ื์อ ไม่ทจุริต ท างาน
อยา่งเอาจริงเอาจงั มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัไม่แตกแยก แบง่
กลุ่ม แบง่ฝ่าย ช่วยกนัพฒันาประเทศ  

3.เร่ืองการฟ้ืนฟูในประเทศไทย ขอพระเจา้ทรงท างานในจิตใจคนไ
ทยฝ่านสถานการณ์เช้ือไวรัสโควิด ให้คนไทยถอ่มใจลงท่ีจะแสวง
หาพระเจา้ ขอให้มีผูเ้ช่ือเพ่ิมขึ้นในทุกๆคริสตจกัร  

4.ขอให้ผูเ้ช่ือทุกคนมีภาระใจท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐ และมีชีวิต
ท่ีเป็นเกลือและแสงสว่างเป็นแบบอยา่งแก่คนในสงัคม และขอให้พ
ระเจา้ทรงเสริมก าลงัใหก้บัศิษยาภบิาล ผูน้ าในทุกๆคริสตจกัรให้มี
ก าลงัใจก าลงักายในการรับใชพ้ระเจา้และมีความเป็นเอกภาพในฝ่าย
วิญญาณ 

 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2016. 06. 

อธิษฐานเผ่ือผู้ลีภ้ัยในประเทศต่าง ๆ  

เดือนน้ีเราจะอธิษฐานเผื่อผูล้ี้ภยัทัว่โลก  ขอให้มีประเทศต่าง ๆ 
มากขึ้นท่ีจะเปิดรับผูล้ี้ภยัเพ่ือพวกเขาจะไดเ้ขา้ไปอยู่ ู อาศยัอยา่ง
ปลอดภยัได ้ พระเจา้ผูส่ั้งเราใหป้ระกาศพระกิตติคุณไปถึงสุดปล
ายแผน่ดินโลก ขอส่งพวกเขามาหาเรา 
และให้เราไดแ้สดงความรักและเมตตากรุณาแก่พวกเขา  ให้เราเป็
นสะพานเช่ือมถึงพระเจา้เพื่อน าการเยียวยารักษามายงัพวกเขา 
 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
1. พระเจา้ ขอทรงประทานความหวงัใหม่ให้กบัผูล้ี้ภยัในแผ่น 
ดินใหม่โดยคริสเตียนในแผ่นดินนั้น ๆ อุทิศตนเป็นท่อพระพรแห่งความรัก 
พระคุณและความหวงัจากพระองค ์(ยากอบ 1:5)    

2. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานเผ่ือผูเ้ช่ือใหม่ท่ีเป็นผูล้ี้ภยัในสวีเดนพวกเขาตอ้งเสียงต่ออนัต
รายและความตายหากตอ้งถูกส่งกลบัไปประเทศเดิมของตน 
ขอทรงช่วยพวกเขาดว้ยเถิด (โรม 8:35) 

3. พระเจา้ ขอทรงปกป้องผูล้ี้ภยัชาวเอธิโอเปีย 
และขอทรงฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของสตรีท่ีถกูทารุณกรรมและ
ถูกข่มขืนให้กลบัสู่สภาพดี (อสิยาห์ 41:10)    

4. พระเจา้ ขอทรงประทานความกลา้หาญแก่คริสเตียนท่ีเป็นผูล้ี้ภยั 
ให้พวกเขากลา้แบ่งปันความเช่ือแก่ผูอ้ื่นและทรงน าพวกเขาสู่ดินแดนท่ีป
ลอดภยัและไดรั้บการช่วยเหลือ (เฉลย 31:6)  

5. พระเจา้ ขอให้ผูล้ี้ภยัในเดนมาร์กได้รับการหนุนใจจากรายการวิทยุ 
“เสียงแห่งการเยียวยา” 
ท่ีคริสเตียนในประเทศเดนมาร์กไดจ้ดัท าเพ่ือช่วยเหลือพวกเขา (1 เปโตร 5:7)  

6. พระเจา้  
ขอทรงน าผูล้ี้ภยัชาวอลับาเนียให้ไดพ้บคริสเตียนท่ีดีท่ีจะดูแลและห่วงใยพ
วกเขา เป็นเพ่ือท่ีคอยห่วงใยและแนะน าให้รู้จกัพระองค ์(ยอห์น 13:34-35) 

7. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยใหที้มงานสตรีท่ีมีความหวงัในคอเคซสัตอนเหนือใหส้ามาร
ถช่วยผูล้ี้ภยัท่ีมาติดต่อทั้งทางดา้นวตัถุและจิตวิญญาณให้มีงานและท่ีอยู่
ท่ีปลอดภยั  (ฟิลิปปี 2:4) 

8.ขอพระเจา้ทรงเลา้โลมใจผูล้ี้ภยัชาวอินโดนีเซียหลายพนัคนท่ีไดรั้บผล
กระทบจากภยัธรรมชาติ สูญเสียทกุส่ิง ตอ้งอาศยัในเตน้ท ์
ขอประทานอาหารและยาแก่พวกเขาดว้ย (ยอห์น 16:33) 

9. พระเจา้ 
ขอช่วยคริสเตียนชาวเยอรมนัใหส้ร้างสัมพนัธ์กบัผูล้ี้ภยัท่ีไดป้รับตวัคุน้เ
คยกบัแผน่ดินใหม่และส าแดงความรักและความรอดของพระคริสตแ์ก่พ
วกเขาดว้ย (ยอห์น 15:13)   

10. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงปกป้องผูล้ี้ภยัจากประเทศเกาหลีเหนือท่ีเขา้ไปอยูใ่นประเทศจีน 
ขอทรงน าและปกป้องชีวิตของพวกเขาให้ปลอดภยัดว้ยเถิด (สดุดี 32:7)  

11. พระเจา้ พระองคท์รงอยูใ่กลผู้ท่ี้มีใจชอกช ้า 
ขอทรงรักษาแผลใจของอพยพจากอินเดียท่ีกระจายไปทัว่โลก 
และขอให้พี่นอ้งคริสเตียนไดป้กป้องพวกเขาดว้ย (สดุดี 34: 18)   

12. ขอบคุณพระเจา้ส าหรับองคก์รโนเรีย ในนอรเวย ์ท่ีใชแ้อพ 
และส่ือสมยัใหม่ในการประกาศข่าวประเสริฐเพ่ือเขา้ถึงผูล้ี้ภยัและผูท่ี้ยงั
ไม่รู้จกัพระเจา้ไปทัว่โลก (ยอห์น 14: 6)   

 

 

 

 

13. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยผูล้ี้ภยัชาวอาฟริกาใตใ้ห้พิจารณาถึงความตอ้งการฝ่ายจิตวิญ
ญาณของตน 
และประทานสติปัญญาใหรู้้จกัพระเจา้และเขา้ใจว่าการช่วยเหลือแทจ้ริง
ของพวกเขามาจากพระเจา้ผูส้ร้างสรรพส่ิง (สดุดี 121:1-2)   

14. พระเจา้ 
เราอธิษฐานขอใหรั้ฐบาลฟิลิปปินส์ไดช่้วยเหลือชาวเผา่ลูมาดท่ีตอ้งอพย
พจากแผน่ดินเดิมของตนในเกาะมินดาเนา 
เพราะการพฒันาทางพ้ืนท่ีทางการคา้(สุภาษิต 31:9) 

15. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงประทานความปลอดภยัและส่ิงจ าเป็นแก่ผูล้ี้ภยัสงครามจากประเ
ทศเอธิโอเปียท่ีเขา้ไปอาศยัอยูใ่นประเทศซูดานดว้ยเถิด (สุภาษิต 29:25) 

16. พระเจา้  
ขอทรงประทานนกัแปลให้แก่ทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัในประเทศโปแ
ลนดเ์พ่ือแปลรายการ “คุณมีคุณค่ายิ่ง” เป็นภาษายเูครน  บีลารูเช่ียน 
และภาษารัสเซีย 
เพ่ือเยียวยารักษาจิตใจของผูอ้พยพในภาษาเหล่านั้นใหก้ลบัคืนสู่สภาพดี
และมีชีวิตใหม่ได ้(สดุดี 23) 

17. พระเจา้ 
ขอทรงน าผูล้ี้ภยัในยเูครนท่ีจากถ่ินถานของตนเพ่ือหางานท าและท่ีพกัอา
ศยัในท่ีปลอดภยั 
ขอทรงน าพวกเขาเขา้ใกลพ้ระองคแ์ละน าการเยยีวยารักษาและสันติสุขแ
ก่จิตใจของพวกเขาดว้ย  (2 เธสะโลนิกา 3:16)   

18. พระเจา้ 
ขอทรงประทานก าลงัแก่พ่อแม่ท่ียากจนและท างานหนกัชาวเขมรซ่ีอพย
พไปท างานในประเทศไทยเพ่ือหาเงินเล้ียงดูลูก ๆ 
ท่ีอยูก่บัญาติพ่ีนอ้งในเขมร(อสิยาห์ 40:31) 

19. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานเผ่ือผูล้ี้ภยัชาวบรูรันดีท่ีอยูใ่นค่ายผูล้ี้ภยัในรวนัดา 
แทนซาเนียและคองโก (มทัธิว 7:25) 

20. 
ขอทรงน าและจดัเตรียมส่ิงจ าเป็นส าหรับชาวอสัสัมท่ีสมคัรไปล้ีภยัในเส
ปน ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงเฝ้าดูคนต่างดา้ว  
พระองคท์รงชูลูกก าพร้าพ่อและหญิงม่าย (สดุดี 146:9)  

21. พระเจา้ 
ขอทรงน าให้คริสเตียนชาวปอร์ตุเกตไดมี้น ้าใจช่วยผูล้ี้ภยัในเร่ืองเอกสาร 
การเรียนภาษาและการหางานท า 
ขอให้พวกเขาไม่มีอคติและไม่เหยยีดเช้ือชาติ (ฮีบรู 13:16)   

22. พระเจา้ขา้  
ขอประทานสติปัญญาและการทรงน าแก่ผูน้ าในบอร์เนียวและคูรากวัท่ีจะ
ช่วยเหลือและมีใจรักผูล้ี้ภยัดว้ย ความบริสุทธ์ิใจ (เฉลยธรรมบญัญติั 10:18)  

23.พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานขอให้พวกเราแสดงความรักและเมตตาของพระคริสตแ์ก่ผูล้ี้
ภยัชาวอฟัริกาใตท่ี้ตอ้งแยกจากคนท่ีตนรัก ตอ้งด้ินรนเรียนภาษา หางาน 
หาอาหารและใบอนุญาตล้ีภยัในต่างแดน  (เฉลยธรรมบญัญติั 10:19)  

24. ขอบคุณพระเจา้ 
หรับพ่ีนอ้งคริสเตียนชาวฟินแลนดท่ี์พยายามช่วยเหลือผูล้ี้ภยัดว้ยการช่ว
ยเหลือสนบัสนุนและส าแดงความรักของพระคริสต์  
และชกัน าให้คนอื่นไดแ้บ่งปันเวลาและส่ิงของท่ีตนมีเพ่ือช่วยเหลือ 
รวมทั้งติดต่อทางการเพ่ือให้มีท่ีพกัอาศยัส าหรับผูล้ี้ภยัดว้ย (กิจการ20:35) 

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

เว็บไซด์: www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวัง 
    


