25. พระบิดาเจ้า
ขอทรงทางานในจิตใจของพี่นอ้ งชาวสเปนที่มีความขัดแย้งรุ นแรง
ในอดีตขอทรงนาสันติสุขและความเป็ นหนึ่งเดียวกันกลับคืนสู่สัง
คมพวกเขาด้วย (ยอห์น 13: 35)

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย

26. พระเจ้า
ขอเสริ มกาลังแก่คริ สตจักรและคริ สเตียนในประเทศกัมพูชา
ให้พวกเขามีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเป็ นเกลือและแสงสว่างใน
ชุมชนของตน (มัทธิว 5:16)

เชื้อวัยรัสโควิท19ในประเทศไทยและให้รัฐบาลไทยสามารถควบ
คุมดูแลสถานการณ์โควิท19ได้ ในเร็ ววัน

27.
ขอบคุณพระเยซูที่ทรงนาสันติสุขให้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มชนที่แต
กต่างหลากหลาย และทาลายกาแพงขวางกั้นต่าง ๆ ลงจนหมดสิ้น
(เอเฟซัส 2: 14)

และวัคซีนที่นาเข้ามาในเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยให้
ประชาชนที่ชีดวัคซีนแล้วนั้นปลอดภัย

28.พระบิดาเจ้า
ขอพระองค์ทรงช่วยให้ขา้ พระองค์อภัยให้ผอู ้ นื่ เหมือนที่พระองค์ท
รงอภัยให้ขา้ พระองค์ (โคโลสี 3: 15-16)
29. พระเจ้า ขอคริ สเตียนทุกคนเข้าใจว่าเราเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ในพระกายของพระคริ สต์ให้ความรักของเราเป็ นเครื่ องยืนยันว่าพ
ระองค์ทรงพระชนม์อยูจ่ ริ งและเป็ นบ่อเกิดแห่งพระคุณความรักนิ
รันดร์ (ยอห์น 17)
30. พระเจ้า
ขอทรงช่วยชาวเดนมาร์กให้มีใจรักและช่วยเหลือแก่ผอู ้ พยพลี้ภยั ช
าวต่างชาติที่เข้ามาอยูอ่ าศัย (เฉลย 10: 19)
31. พระเจ้า
ขอคริ สเตียนในกัมพูชาที่จะรักกันไม่ต่อสู ้กนั โดยเฉพาะในเฟชบุค้
แต่ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนาความรักและความหวังสู ้ผทู ้ ี่ย ั
งไม่เชื่อ (เอเฟซัส 4: 31-32)

อธิษฐานเผื่อประเทศไทยสถานการณ์ ช่วงโควิท19
1.ขอพระจ้าทรงระงับการ แพร่ ระบาด

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา
และมีผคู ้ นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่มีปร
ะสิ ธีภาพฆ่าเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ได้สาเร็ จ

2.ขอพระเจ้าทรงช่วยคริ สเตียนไทย
จงลุกขึ้นตื่นตัวอธิษฐานและประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างต่อเนื่อง
3.ช่วงการแพร่ ระบาดโควิท19ขอพระองค์ทรงอวยพรให้มีผกู ้ ลับใ
จใหม่เพิ่มจานวนมากขึ้นทุกวัน ในประเทศไทย
4.ขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรเศษรฐกิจในประเทศไทยที่ตกต่าใ
ห้ได้รับการรื้ อฟื้ นอย่างต่อเนื่องและให้คนไทยได้สัมผัสถึงความรั
กอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
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โปรดอธิษฐานด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจ
1. พระเจ้า ขอทรงช่วยผูล้ ้ ีภยั ในค่ายลี้ภยั ทัว่ บูรันดี และขอทรง

เป็ นพระเจ้าที่ไว้วางใจได้” (สดุดี 91:2)

รักษาใจที่เจ็บปวดขมขื่นของพวกเขาและสอนเขาให้รักและอภัยเหมือ
นที่พระองค์ได้ทรงกระทานั้น (มัทธิว 6:12)

10. พระเจ้า 15 ปี ที่ผา่ นมามีแต่สงครามไม่มีความสามัคคีในไลบีเรี ย
ขอทรงเยียวยารักษาและประทานพระคุณและกาลังแก่ชาวไลบีเรี ยที่จ
ะอภัยและคืนดีกนั ได้ (โรม 12:16-18)

2. พระบิดาเจ้า
การสั่งปิ ดประเทศในแคนาดาทาให้เกิดปัญหาในคานาดาหลายครอบ
ครัวขอทรงประทานสันติสุขและความเป็ นหนึ่งเดียวในครอบครัวต่าง
ๆ ด้วยเถิด (มัทธิว 5:9)

11. ขอบคุณพระเจ้า
สาหรับค่ายประกาศพระกิตติคุณสาหรับเด็กในยุโรปกลาง
ที่ได้นาความชื่นชมยินดีความรักและความหวังใจให้แก่ทุกคนที่เข้าร่ ว
ม (1 ทิโมธี 2:4)

3. พระเจ้า ชาวเดนมาร์กและกรี นแลนด์มกั ตัดขาดจากกันอยูเ่ รื่ อย
ขอให้ชาวเดนมาร์กได้เข้าใจวัฒนธรรมของชาวกรี นแลนด์และยอมรับ
ความเสมอภาคกันด้วยเถิด (โรม10:11-13)
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4. พระเจ้า ขอให้ผนู ้ าในอินเดียที่จะปกครองด้วยความจริ ง ความรัก
สันติสุข และความเสมอภาค “เพื่อทุกคนจะมีความสงบและสันติสุข
มีศกั ดิ์ศรี และความดีงาม” (1 ทิโมธี 2:2)
5. พระเจ้า ขอให้ชาวญี่ปุ่น 99%
ที่ยงั ไม่เชื่อในพระเจ้าได้พบพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดคืนดีกบั พระเจ้า
และเป็ นอิสระจากบาป และมีสันติสุขในพระองค์ (ยอห์น 8:36)
6. พระเจ้า
ขอทรงนาให้ผนู ้ าของโครเอเชียร่ วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างรว
ดเร็ วเรื่ องแผ่นดินไหวที่ทาลายประเทศในวงกว้างและคริ สตจักรหลาย
แห่งได้ช่วยกันสร้างและซ่อมแซมอาคารบ้านเรื อนที่เสี ยหาย
(2 โคริ นธิ์ 13: 11)
7. พระเจ้า
ขอทรงช่วยให้ความร่ วมมือของคริ สตจักรและชุมชนในฟิ นแลนด์ได้เ
ข้มแข็งขึ้น ให้คริ สเตียนมีเจตจานงที่จะสามัคคีกบั ผูอ้ ื่น(1 เปโตร 3: 8)
8. พระเจ้า ชาวโปแลนด์มีความแตกแยกอย่างรุ นแรง
ขอให้รายการสตรี ที่มีความหวังได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูฟ้ ังให้กลับคืนดีกบั พระองค์ดงั เดิม (1 โคริ นธิ์ 1:10)
9. พระเจ้า ขอให้สตรี ที่ทางานในฮ่องกงได้พบที่ล้ ีภยั ในพระองค์
“ข้าพระองค์จะกล่าวว่า พระเจ้าเป็ นที่กาบังและที่ล้ ีภยั ของข้าพระองค์

เว็บไซด์: www.twrthai.com
Facebook: สื่ อแห่ งความหวัง

12.พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานขอการช่วยเหลือสาหรับสามีและ
ภรรยาในเกาหลีใต้ที่จะไม่กล่าวโทษกันแต่ขอให้พวกเขารักและให้เกี
ยรติกนั และกัน (มัทธิว 7: 1-2)
13. พระเจ้า ขอทรงช่วยทีมงานในเอธิโอเปี ยที่จะช่วยสตรี ที่ชอกช้ าใจ
ขณะที่พวกเขาซึ่งเป็ นนักโทษหรื อเหยื่อสงครามได้มีโอกาสฟังข่าวปร
ะเสริ ฐ ขอให้เขาได้รู้จกั พระเจ้าและแบ่ง
ปันความหวังและชีวิตใหม่กบั คนอื่น ๆ (สดุดี 34: 18)
14. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่นาการเยียวยารักษาและการคืนดีกบั พระ
องค์แม้ตอ้ งผ่านการอยุติธรรมเพราะความสัตย์ซื่อในการติดตามพระอ
งค์ ขอทรงช่วยพวกเขาให้รักศัตรู และสามารถอธิษฐานเผื่อศัตรู
(มัทธิว 5: 11-12)
15. พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานเผื่อรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์และองค์กรต่าง ๆ
ที่จะสามารถสื่ อสารกันอย่างชัดเจนและเป็ นหนึ่งเดียวกันในการทางา
นร่ วมกันในแผนการต่าง ๆ
เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้ งประชาชนที่กาลงเผชิญกับความทุกข์ลาบากเนื่อง
จากโรคระบาดอย่างรุ นแรงในขณะนี้ (ฟิ ลิปปี 2: 2)

16. พระเจ้า ขอให้ชนเผ่าต่าง ๆ
ในโรมาเนียมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้พวกเขารู ้จกั พระองค์
และได้รับการยอมรับในสังคมของชาวโรมาเนียด้วย (โรม 15: 5-7)
17. พระเจ้า
ขอให้พนี่ อ้ งคริ สเตียนในบอร์เนียวรักและเป็ นหนึ่งเดียวกัน
และนมัสการพระองค์ดว้ ยใจหนึ่งเดียวขอให้ผกู พันกันด้วยพระคุณแล
ะความรักพระองค์ (สดุดี 133)
18. หลายครั้งชนเผ่าต่าง ๆ หลายพันกลุ่มภาษาและวัฒน
ธรรมในอินโดนีเชียแตกแยก คริ สตจักรถูกทาลาย คริ สเตียนถูกข่มเหง
ขอให้ผเู ้ ชื่อเป็ นเหมือนพระองค์และเป็ นแหล่งแห่งความรักและสันติสุ
ขแก่ทุกคน (สดุดี 9: 9)
19. พระเจ้า
เราขอให้นายจ้างและลูกจ้างในปอร์ตุเกตได้มีความเคารพในเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ของกัน และแก้ไขการขัดแย้งกันด้วยสันติวิธี (1 เปโตร 2: 17)
20. พระเจ้า
ขอทรงประทานสติปัญญาและการทรงนาแก่ทีมงานสตรี ที่มีความหวัง
ในคอเคซัสเพื่อเป็ นแสงสว่างของพระองค์แก่ปวงชนซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
อิสลาม ขอทรงนาสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ (สดุดี 93: 1-2)
21. พระเจ้า ขอทรงปกป้องชาวอาฟริ กาใต้ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
และอยูร่ ่ วมกันด้วยความรักสามัคคี (สุ ภาษิต 12: 20)
22. พระเจ้า
ขอประทานความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันแก่คริ สตจักรและองค์กรต่าง
ๆที่สนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณเพื่อคนทั้งหลายจะได้รับความ
รอด (ยอห์น 17: 20-21)
23.ขอทรงช่วยชาวปารากวัยให้มีใจเมตตากรุ ณา
ถ่อมสุ ภาพและเอื้ออาทรเต็มด้วยความรักและเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใ
นพระคริ สต์ (โคโลสี 3: 12)
24. ขอทรงอวยพรการประกาศพระกิตติคุณทั้ง 54ชนชาติในเวียดนาม
ให้มีการร่ วมไม้ร่วมมือกันในการสร้างชาติของตน (กาลาเทีย 3: 28)

