
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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27. 
เราอธิษฐานเผื่อครอบครัวในแคนาดาท่ีมีความขดัแยง้กนัเน่ืองจากใช้
เวลาร่วมกนัมากขึ้นในช่วงโควิดระบาดน้ี  
ขอทรงโปรดให้มีสันติภาพและการคืนดี  (เอเฟซสั 4:31-32) 
28.พระเจา้ เราอธิษฐานเผ่ือครอบครัวท่ีลูก ๆ มีความตอ้งการพิเศษ 
บางคร้ังก็ใหญ่เกินกว่าท่ีพ่ีเล้ียงจะรับมือได ้
ขอทรงช่วยและอวยพระพรให้มีความมัน่ใจว่า 
พระองคท์รงสถิตอยูด่ว้ยพวกเขา (อพยพ 33:14) 
29. พระเจา้ ขอให้บา้นเป็นท่ีปลอดภยัและเตม็ไปดว้ยความรัก 
ขอทรงช่วยผูท่ี้มีปัญหาและไม่มีงานท าให้ร้องทูลตอ่พระองค ์
ผูท้รงเป็นพระเจา้แทนท่ีจะต่อสู้และท าร้ายกนัเอง (มทัธิว 5:9) 
30. พระเจา้ ขอทรงช่วยครอบครัวท่ีโศกเศร้าเน่ืองจากการสูญ เสีย   
ให้พบกบัความรักและการทรงช่วยกู ้(2 โครินธ์ิ 1:3-4) 
31. พระเจา้ ขอความรักของพระองคเ์ติมเตม็ความคิดจิตใจของลูก ๆ 
ของพ่อแม่เล้ียงเด่ียวทั้งหลาย 
และทรงประทานส่ิงจ าเป็นทุกอยา่งจากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระอง
ค ์(สดุดี 68:5)  
 

 

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
1.เร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ตอนน้ีท่ีเมืองไ
ทยยงัคงมีการติดต่อกนัอยา่งตอ่เน่ือง 1900-2000 คนในทุกๆวนั  

ขอการช่วยเหลือจากพระเจา้ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย ์-คนติดเ
ช้ือลดลง เป็นศูนยอ์ยา่งรวดเร็ว ไม่มีผูเ้สียชีวิต -ปกป้องพิเศษ ในกลุ่ม
เด็ก ผูสู้งอาย ุผูป่้วยโรคประจ าตวั  

2.เร่ืองการเมืองการปกครอง มีผุน้ าท่ีดี สัตยซ่ื์อ ไม่ทุจริต ท างานอยา่ง
เอาจริงเอาจงั มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัไม่แตกแยก แบง่กลุ่ม แบ่
งฝ่าย ช่วยกนัพฒันาประเทศ  

3.เร่ืองการฟ้ืนฟูในประเทศไทย ขอพระเจา้ทรงท างานในจิตใจคนไท
ยฝ่านสถานการณ์เช้ือไวรัสโควิด ให้คนไทยถ่อมใจลงท่ีจะแสวงหาพ
ระเจา้ ขอให้มีผูเ้ช่ือเพ่ิมขึ้นในทุกๆคริสตจกัร  

4.ขอให้ผูเ้ช่ือทุกคนมีภาระใจท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐ และมีชีวิตท่ี
เป็นเกลือและแสงสว่างเป็นแบบอยา่งแก่คนในสังคม และขอให้พระเ
จา้ทรงเสริมก าลงัให้กบัศิษยาภิบาล ผูน้ าในทกุๆคริสตจกัรให้มีก าลงั
ใจก าลงักายในการรับใชพ้ระเจา้และมีความเป็นเอกภาพในฝ่ายวิญญ
าณ 

 

 

 

 

 

 
 

후원안내  
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แต่งงาน ครอบครัว เลีย้งเดี่ยว 

พระเจา้เองเป็นผูจ้ดัตั้งสถาบนัครอบครัว 

ซ่ึงเป็นรากฐานอนัส าคญัย่ิงของสังคม 

เราสามารถรับประสบการณ์แห่งความรักของพระเจา้ผา่นทางพ่อแม่ 

และเห็นถึงความรักของพระเจา้ผ่านลูก ๆ  คูู่ชีวิตก็ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ดงันั้นให้เรามาสร้างครอบครัวท่ีพอพระทยัพระเจา้โดยมีความเช่ืออนัถูกตอ้ง 

เหมือนโยซูวา ไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 24:15 ว่า  "ส าหรับขา้พเจา้และครอบครัว 

เราจะปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้ร่วมกนั" 

 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
1. พระเจา้ ขอทรงประทานพระคณุ ความอดทน 
และความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นแก่พ่อแม่ทัว่โลกท่ีหลาย ๆ 
แห่งลกูตอ้งเรียนหนงัสือผา่นระบบออนไลน์   (2 โครินธ์ 12:9)    
2. พระบิดาเจา้ เราอธิษฐานเผ่ือแม่ ๆ ชาวโรมาเนียนท่ีถูกสามีทอดทิ้ง 
ขอประทานสติปัญญา  ความหวงัและความอดทนในการเล้ียงดูลูก ๆ 
ต่อไปและขอให้พี่นอ้งคริสเตียนไดย้ื่นมือเขา้ไปช่วยเหลือพวกเธอดว้ย 
(สดุดี 57:1) 
3. พระเจา้ 
ขอทรงปกป้องสตรีและเด็กชาวกมัพูชาท่ีถกูลอ่ลวงไปแตง่งานกบัคนจีน
หรือคนมาเลยท่ี์เขาเองไม่พึงปรารถนาเช่นนั้น (2 เธสะโลนิกา 3:3)    
4. พระเจา้ 
ขอทรงประทานความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กชาวโครเอเชียท่ีตกเป็นเห
ยื่อกามารมณ์ของคนในครอบครัวในช่วงกกัตวัเพราะโควิด-19 (อสิยาห์ 
41:10-12)  
5. พระเจา้ ขอครอบครัวชาวแทนซาเนียไดเ้ขม้แขง็ขึ้นโดยการ 
ศึกษาพระวจนะและอธิษฐานร่วมกนั ขอให้พอ่แม่และลกู ๆ มีความรัก 
นบัถือและให้เกียรติแก่กนัและกนั โรม 10: 17)  
6. พระเจา้  
ขอทรงน าครอบครัวชาวเวียดนามท่ีอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญใ่นเครือ
ญาติ  ให้มีความรัก  สามคัคีและเขา้ใจกนัและกนัเป็นอยา่งดี (สดุดี 112: 2) 
7. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยใหส้ตรีมากมายท่ีอาศยัอยูใ่นคอเคซสัตอนเหนือไดมี้โอกาสตั้
งครรภ ์เพราะคู่สามีภรรยาในถ่ินแถบน้ีมกัมีความขดัแยง้กนัรุนแรงมาก 
(1 เปโตร 3:7) 
8. ในช่วงของโควิด-19 
ระบาดอยา่งรุนแรงท าให้มีสามีภรรยาชาวมุสลิมหยา่ร้างกนัมากขึ้นอนิโ
ดนีเซีย การหางานท าก็ยาก 
พ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งด้ินรนหางานท าเพ่ือเล้ียงดูลูกๆ 
ขอพระเจา้ประทานส่ิงจ าเป็นเพ่ือพวกเขาจะไม่จ าเป็นตอ้งบีบบงัคบัลกูใ
ห้แต่งงานตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก (มทัธิว 18:10)               
9. สรรเสริญพระเจา้ ท่ีรายการสตรีท่ีมีความหวงัไดน้ าความ หวงั 
สันติสุขและก าลงัใจแก่ครอบครัวชาวปอร์ตุเกตในช่วงเผชิญกบัโรคระบ

าดเช่นน้ี (มาระโก 10:6-9)   
10.ขอบคุณพระเจา้ 
ท่ีทีมงานในเอธิโอเปียไดส้อนชายและหญิงทุกคนท่ีนัน่ใหรู้้ว่ามนุษยไ์ดรั้
บการทรงสร้างมาตามพระลกัษณะชองพระเจา้ 
ซ่ึงถูกท าลายลงดว้ยบาปแต่กลบัถกูสร้างขึ้นมาใหม่ในเราโดยความรอดใ
นพระเยซูคริสต ์(ปฐก 1: 27)  
11. พระเจา้ เราขออธิษฐานให้มีการกลบัใจใหม่ ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง 
การอภยัและการคนืดี ส าหรับคูส่มรสท่ีสามีนอกใจภรรยาในแอฟริกาใต ้
(เอเฟซสั 5: 33)   
 
 
 
 
 
 
12. พระบิดาเจา้  
เราอธิษฐานขอการช่วยเหลือส าหรับสตรีในเกาหลีเหนือท่ีแต่งงานตั้งแต่
วยัเด็กและไม่มีพ่อแม่อยูใ่กลค้อยให้ค าแนะน าปรึกษา 
ขอให้รายการสตรีท่ีมีความหวงัเป็นแหล่งท่ีให้ความรู้และสติปัญญาแก่พ
วกเธอ  (สดุดี 32: 8)   
13. พระเจา้ ขอทรงช่วยแม่เล้ียงเด่ียวชาวบอร์เนียวในการเล้ียงดูบุตร 
และรักษาร่างกาย จิตใจและวิญญาณของตนให้เขม้แขง็เพ่ือจะช่วยลูก ๆ 
และผูอ้ื่นตามท่ีจ าเป็น (อิสยาห ์40:37)   
14. พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อทุกคนในครอบครัวของผูเ้ช่ือในพระเยซูชาวปารากวยั 
ขอให้มีความเช่ือเขม้แขง็โดยพระค าของพระองค ์
และขอให้พวกเขาเขา้ใจความรักและการอภยัของพระองค ์(ภาษิต 31:9) 
15. พระบิดาเจา้ ขอใหช้าวไลบีเรียแสวงหาพระองคใ์นการด าเนินชีวติคู่ 
ให้เขารักซ่ึงกนัและกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระองค ์  (1 
เปโตร 4: 8) 
16. พระเจา้  ขอให้คริสเตียนในฟินแลนดไ์ดเ้ขา้ใจความสัม 
พนัธ์ของชีวิตสมรสเหมือนพระคริสตก์บัคริสตจกัร ท่ีตั้งอยูบ่นความรัก 
การอภยัและความเมตตา (เอเฟซสั 5:21-23) 

17. พระเจา้ ขอช่วยพ่อแม่เล้ียงเด่ียวท่ียากจนในญ่ีปุ่ น 
ให้มีส่ิงจ าเป็นเพียงพอท่ีจะส่งลูก ๆ 
ไปเรียนหนงัสือและมีอนาคตอนัดีได ้ (2 โครินธ์ 9: 8)   
18. พระเจา้ ขอทรงครอบครัวและคู่สมรสในสเปนให้พบการ 
เยียวยารักษาความสัมพนัธท่ี์แตกร้าว ให้กลบัคืนดี ใหอ้ภยั 
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีสนัติสุขได ้(1 ยอห์น 4:16) 
19. พระเจา้ ขอทรงน าให้การเปิดตวัรายการ “คุณเป็นคนท่ีมีคุณค่า” 
ในประเทศโปแลนด ์ให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเนน้เร่ืองครอบครัว 
และพ่อแม่เล้ียงเด่ียวดว้ย  (สุภาษิต 16: 3) 
20.ขอทรงน าสามีและภรรยาในอินเดียให้สัตยซ่ื์อต่อพระองค ์
และต่อซ่ึงกนัและกนัดว้ย ขอทรงประทานความถอ่มใจให้มีความรัก 
ความสุภาพและความอดทนตอ่กนั (สดุดี 146:9)  
21. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยภรรยาทั้งหลายในฟิลิปปินส์ให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครอบค
รัวของสามี ขอให้มีความรัก สนัติสุขและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
(1 เปโตร 5:6)   
22. พระเจา้ขา้  เราอธิษฐานเผ่ือแม่เล้ียงเด่ียวท่ีด้ินรนหาเล้ียงครอบครัว 
ในช่วงโรคระบาด หลายคนตกงาน ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั วิตกกงัวล 
หิวโหยและซึมเศร้า (มทัธิว 6:26) 
23.ขอทรงช่วยบรรดาคุณแม่ในยโุรปตอนกลางท่ีจะล าดบัความส าคญัก่อ
นหลงัของส่ิงต่าง ๆในครอบครัว และมีการตดั 
สินใจท่ีดีเก่ียวกบัชีวิตครอบครัวและหนา้ท่ีการงาน  (10:19)  
24. ขอทรงอวยพรคู่สมรสในเดนมาร์ก ท่ีขาดการยอมรับของครอบครัว 
และความขดัแยง้เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของแตล่ะคนซ่ึงมีประเพณีและวฒัน
ธรรมท่ีแตกต่างกนั (ฟิลิปปี 2:2) 
25. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงปกป้องทีมงานชาวกรีนแลนดท่ี์แล่นเรือไปในท่ีเปล่ียวตามเกาะต่
าง ๆ เพ่ือสอนพระคมัภีร์ 
ขอทรงเปล่ียนแปลงคนทั้งครอบครัวท่ีไดเ้ขา้เรียนให้มีความหวงั 
ความช่ืนชมยนิดีและชีวิตใหม่   (2 โครินธ์ิ 5:17)   
26. พระเจา้ ขอใหชี้วิตของสตรีชาวจีนและครอบครัวมีความเขม้แขง็ 
ท่ีจะแสวงหาพระค าและพระวิญญาณในการตดัสินใจ 
และให้พระองคเ์ป็นศนูยก์ลางของชีวิตพวกเขา (2 เปโตร 1:3)  

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

เว็บไซด์: www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวัง 
 


