27.
เราอธิษฐานเผื่อครอบครัวในแคนาดาที่มีความขัดแย้งกันเนื่องจากใช้
เวลาร่ วมกันมากขึ้นในช่วงโควิดระบาดนี้
ขอทรงโปรดให้มีสันติภาพและการคืนดี (เอเฟซัส 4:31-32)
28.พระเจ้า เราอธิษฐานเผือ่ ครอบครัวที่ลูก ๆ มีความต้องการพิเศษ
บางครั้งก็ใหญ่เกินกว่าที่พี่เลี้ยงจะรับมือได้
ขอทรงช่วยและอวยพระพรให้มีความมัน่ ใจว่า
พระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยพวกเขา (อพยพ 33:14)
29. พระเจ้า ขอให้บา้ นเป็ นที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรัก
ขอทรงช่วยผูท้ ี่มีปัญหาและไม่มีงานทาให้ร้องทูลต่อพระองค์
ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแทนที่จะต่อสู้และทาร้ายกันเอง (มัทธิว 5:9)
30. พระเจ้า ขอทรงช่วยครอบครัวที่โศกเศร้าเนื่องจากการสูญ เสี ย
ให้พบกับความรักและการทรงช่วยกู้ (2 โคริ นธิ์ 1:3-4)
31. พระเจ้า ขอความรักของพระองค์เติมเต็มความคิดจิตใจของลูก ๆ
ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลาย
และทรงประทานสิ่งจาเป็ นทุกอย่างจากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระอง
ค์ (สดุดี 68:5)

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย
1.เรื่ องสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ตอนนี้ที่เมืองไ
ทยยังคงมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 1900-2000 คนในทุกๆวัน
ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ -คนติดเ
ชื้อลดลง เป็ นศูนย์อย่างรวดเร็ว ไม่มีผเู ้ สี ยชีวิต -ปกป้องพิเศษ ในกลุ่ม
เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคประจาตัว

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา
และมีผคู ้ นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน

2.เรื่ องการเมืองการปกครอง มีผนุ ้ าที่ดี สัตย์ซื่อ ไม่ทุจริ ต ทางานอย่าง
เอาจริ งเอาจัง มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกแยก แบ่งกลุ่ม แบ่
งฝ่ าย ช่วยกันพัฒนาประเทศ
3.เรื่ องการฟื้ นฟูในประเทศไทย ขอพระเจ้าทรงทางานในจิตใจคนไท
ยฝ่ านสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด ให้คนไทยถ่อมใจลงที่จะแสวงหาพ
ระเจ้า ขอให้มีผเู ้ ชื่อเพิ่มขึ้นในทุกๆคริ สตจักร
4.ขอให้ผเู ้ ชื่อทุกคนมีภาระใจที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐ และมีชีวิตที่
เป็ นเกลือและแสงสว่างเป็ นแบบอย่างแก่คนในสังคม และขอให้พระเ
จ้าทรงเสริ มกาลังให้กบั ศิษยาภิบาล ผูน้ าในทุกๆคริ สตจักรให้มีกาลัง
ใจกาลังกายในการรับใช้พระเจ้าและมีความเป็ นเอกภาพในฝ่ ายวิญญ
าณ

2021. 07.
แต่ งงาน ครอบครัว เลีย้ งเดี่ยว
พระเจ้าเองเป็ นผูจ้ ดั ตั้งสถาบันครอบครัว
ซึ่งเป็ นรากฐานอันสาคัญยิ่งของสังคม
เราสามารถรับประสบการณ์แห่งความรักของพระเจ้าผ่านทางพ่อแม่

후원안내

และเห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านลูก ๆ คูู่ชีวิตก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ดังนั้นให้เรามาสร้างครอบครัวที่พอพระทัยพระเจ้าโดยมีความเชื่ออันถูกต้อง
เหมือนโยซูวา ได้กล่าวไว้ในบทท่ี 24:15 ว่า "สาหรับข้าพเจ้าและครอบครัว
เราจะปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าร่ วมกัน"
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โปรดอธิษฐานด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจ
1. พระเจ้า ขอทรงประทานพระคุณ ความอดทน
และความช่วยเหลือที่จาเป็ นแก่พ่อแม่ทวั่ โลกที่หลาย ๆ
แห่งลูกต้องเรี ยนหนังสื อผ่านระบบออนไลน์ (2 โคริ นธ์ 12:9)
2. พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานเผือ่ แม่ ๆ ชาวโรมาเนียนที่ถูกสามีทอดทิ้ง
ขอประทานสติปัญญา ความหวังและความอดทนในการเลี้ยงดูลูก ๆ
ต่อไปและขอให้พี่นอ้ งคริ สเตียนได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเธอด้วย
(สดุดี 57:1)
3. พระเจ้า
ขอทรงปกป้องสตรี และเด็กชาวกัมพูชาที่ถกู ล่อลวงไปแต่งงานกับคนจีน
หรื อคนมาเลย์ที่เขาเองไม่พึงปรารถนาเช่นนั้น (2 เธสะโลนิกา 3:3)
4. พระเจ้า
ขอทรงประทานความช่วยเหลือแก่สตรี และเด็กชาวโครเอเชียที่ตกเป็ นเห
ยื่อกามารมณ์ของคนในครอบครัวในช่วงกักตัวเพราะโควิด-19 (อิสยาห์
41:10-12)
5. พระเจ้า ขอครอบครัวชาวแทนซาเนียได้เข้มแข็งขึ้นโดยการ
ศึกษาพระวจนะและอธิษฐานร่ วมกัน ขอให้พอ่ แม่และลูก ๆ มีความรัก
นับถือและให้เกียรติแก่กนั และกัน โรม 10: 17)
6. พระเจ้า
ขอทรงนาครอบครัวชาวเวียดนามที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ในเครื อ
ญาติ ให้มีความรัก สามัคคีและเข้าใจกันและกันเป็ นอย่างดี (สดุดี 112: 2)
7. พระเจ้า
ขอทรงช่วยให้สตรี มากมายที่อาศัยอยูใ่ นคอเคซัสตอนเหนือได้มีโอกาสตั้
งครรภ์ เพราะคู่สามีภรรยาในถิ่นแถบนี้มกั มีความขัดแย้งกันรุ นแรงมาก
(1 เปโตร 3:7)
8. ในช่วงของโควิด-19
ระบาดอย่างรุ นแรงทาให้มีสามีภรรยาชาวมุสลิมหย่าร้างกันมากขึ้นอินโ
ดนีเซีย การหางานทาก็ยาก
พ่อหรื อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดิ้นรนหางานทาเพือ่ เลี้ยงดูลูกๆ
ขอพระเจ้าประทานสิ่ งจาเป็ นเพือ่ พวกเขาจะไม่จาเป็ นต้องบีบบังคับลูกใ
ห้แต่งงานตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก (มัทธิว 18:10)
9. สรรเสริ ญพระเจ้า ที่รายการสตรี ที่มีความหวังได้นาความ หวัง
สันติสุขและกาลังใจแก่ครอบครัวชาวปอร์ตุเกตในช่วงเผชิญกับโรคระบ

าดเช่นนี้ (มาระโก 10:6-9)
10.ขอบคุณพระเจ้า
ที่ทีมงานในเอธิโอเปี ยได้สอนชายและหญิงทุกคนที่นนั่ ให้รู้ว่ามนุษย์ได้รั
บการทรงสร้างมาตามพระลักษณะชองพระเจ้า
ซึ่งถูกทาลายลงด้วยบาปแต่กลับถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเราโดยความรอดใ
นพระเยซูคริ สต์ (ปฐก 1: 27)
11. พระเจ้า เราขออธิษฐานให้มีการกลับใจใหม่ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
การอภัยและการคืนดี สาหรับคูส่ มรสที่สามีนอกใจภรรยาในแอฟริ กาใต้
(เอเฟซัส 5: 33)
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12. พระบิดาเจ้า
เราอธิษฐานขอการช่วยเหลือสาหรับสตรี ในเกาหลีเหนือที่แต่งงานตั้งแต่
วัยเด็กและไม่มีพ่อแม่อยูใ่ กล้คอยให้คาแนะนาปรึ กษา
ขอให้รายการสตรี ที่มีความหวังเป็ นแหล่งที่ให้ความรู ้และสติปัญญาแก่พ
วกเธอ (สดุดี 32: 8)
13. พระเจ้า ขอทรงช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวบอร์เนียวในการเลี้ยงดูบุตร
และรักษาร่ างกาย จิตใจและวิญญาณของตนให้เข้มแข็งเพือ่ จะช่วยลูก ๆ
และผูอ้ ื่นตามที่จาเป็ น (อิสยาห์ 40:37)
14. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อทุกคนในครอบครัวของผูเ้ ชื่อในพระเยซูชาวปารากวัย
ขอให้มีความเชื่อเข้มแข็งโดยพระคาของพระองค์
และขอให้พวกเขาเข้าใจความรักและการอภัยของพระองค์ (ภาษิต 31:9)
15. พระบิดาเจ้า ขอให้ชาวไลบีเรี ยแสวงหาพระองค์ในการดาเนินชีวติ คู่
ให้เขารักซึ่งกันและกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระองค์ (1
เปโตร 4: 8)
16. พระเจ้า ขอให้คริ สเตียนในฟิ นแลนด์ได้เข้าใจความสัม
พันธ์ของชีวิตสมรสเหมือนพระคริ สต์กบั คริ สตจักร ที่ต้งั อยูบ่ นความรัก
การอภัยและความเมตตา (เอเฟซัส 5:21-23)

17. พระเจ้า ขอช่วยพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนในญี่ปุ่น
ให้มีสิ่งจาเป็ นเพียงพอที่จะส่งลูก ๆ
ไปเรี ยนหนังสื อและมีอนาคตอันดีได้ (2 โคริ นธ์ 9: 8)
18. พระเจ้า ขอทรงครอบครัวและคู่สมรสในสเปนให้พบการ
เยียวยารักษาความสัมพันธ์ที่แตกร้าว ให้กลับคืนดี ให้อภัย
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีสนั ติสุขได้ (1 ยอห์น 4:16)
19. พระเจ้า ขอทรงนาให้การเปิ ดตัวรายการ “คุณเป็ นคนที่มีคุณค่า”
ในประเทศโปแลนด์ ให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งเน้นเรื่ องครอบครัว
และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย (สุภาษิต 16: 3)
20.ขอทรงนาสามีและภรรยาในอินเดียให้สัตย์ซื่อต่อพระองค์
และต่อซึ่งกันและกันด้วย ขอทรงประทานความถ่อมใจให้มีความรัก
ความสุภาพและความอดทนต่อกัน (สดุดี 146:9)
21. พระเจ้า
ขอทรงช่วยภรรยาทั้งหลายในฟิ ลิปปิ นส์ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ครอบค
รัวของสามี ขอให้มีความรัก สันติสุขและความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(1 เปโตร 5:6)
22. พระเจ้าข้า เราอธิษฐานเผือ่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัว
ในช่วงโรคระบาด หลายคนตกงาน ไม่มีที่อยูอ่ าศัย วิตกกังวล
หิวโหยและซึมเศร้า (มัทธิว 6:26)
23.ขอทรงช่วยบรรดาคุณแม่ในยุโรปตอนกลางที่จะลาดับความสาคัญก่อ
นหลังของสิ่ งต่าง ๆในครอบครัว และมีการตัด
สิ นใจที่ดีเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน (10:19)
24. ขอทรงอวยพรคู่สมรสในเดนมาร์ก ที่ขาดการยอมรับของครอบครัว
และความขัดแย้งเรื่ องบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งมีประเพณี และวัฒน
ธรรมที่แตกต่างกัน (ฟิ ลิปปี 2:2)
25. พระบิดาเจ้า
ขอทรงปกป้องทีมงานชาวกรี นแลนด์ที่แล่นเรื อไปในที่เปลี่ยวตามเกาะต่
าง ๆ เพื่อสอนพระคัมภีร์
ขอทรงเปลี่ยนแปลงคนทั้งครอบครัวที่ได้เข้าเรี ยนให้มีความหวัง
ความชื่นชมยินดีและชีวิตใหม่ (2 โคริ นธิ์ 5:17)
26. พระเจ้า ขอให้ชีวิตของสตรี ชาวจีนและครอบครัวมีความเข้มแข็ง
ที่จะแสวงหาพระคาและพระวิญญาณในการตัดสิ นใจ
และให้พระองค์เป็ นศูนย์กลางของชีวิตพวกเขา (2 เปโตร 1:3)

