
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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25. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงท างานในจิตใจของพี่นอ้งชาวสเปนท่ีมีความขดัแยง้รุนแรง
ในอดีตขอทรงน าสันติสุขและความเป็นหน่ึงเดียวกนักลบัคนืสู่สัง
คมพวกเขาดว้ย (ยอหน์ 13: 35)   

26. พระเจา้ 
ขอเสริมก าลงัแก่คริสตจกัรและคริสเตียนในประเทศกมัพูชา 
ให้พวกเขามีความกลา้หาญท่ีจะยนืหยดัเป็นเกลือและแสงสว่างใน
ชุมชนของตน (มทัธิว 5:16)  

27. 
ขอบคุณพระเยซูท่ีทรงน าสันติสุขให้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มชนท่ีแต
กต่างหลากหลาย และท าลายก าแพงขวางกั้นต่าง ๆ ลงจนหมดส้ิน  
(เอเฟซสั 2: 14) 

28.พระบิดาเจา้ 
ขอพระองคท์รงช่วยให้ขา้พระองคอ์ภยัให้ผูอ้ืน่เหมือนท่ีพระองคท์
รงอภยัให้ขา้พระองค ์(โคโลสี 3: 15-16) 

29. พระเจา้ ขอคริสเตียนทุกคนเขา้ใจว่าเราเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ในพระกายของพระคริสตใ์ห้ความรักของเราเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าพ
ระองคท์รงพระชนมอ์ยูจ่ริงและเป็นบ่อเกิดแห่งพระคุณความรักนิ
รันดร์ (ยอหน์ 17) 

30. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยชาวเดนมาร์กให้มีใจรักและช่วยเหลือแก่ผูอ้พยพล้ีภยัช
าวต่างชาติท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั  (เฉลย 10: 19) 

31. พระเจา้ 
ขอคริสเตียนในกมัพูชาท่ีจะรักกนัไม่ต่อสู้กนัโดยเฉพาะในเฟชบุค้ 
แต่ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อน าความรักและความหวงัสู้ผูท่ี้ย ั
งไม่เช่ือ (เอเฟซสั 4: 31-32)  

   

 

 

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
อธิษฐานเผ่ือประเทศไทยสถานการณ์ช่วงโควิท19 

1.ขอพระจา้ทรงระงบัการ แพร่ระบาด 

เช้ือวยัรัสโควิท19ในประเทศไทยและให้รัฐบาลไทยสามารถควบ
คุมดูแลสถานการณ์โควิท19ได ้ในเร็ววนั 

ขอพระเจา้ทรงโปรดช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตวคัซีนท่ีมีปร
ะสิธีภาพฆ่าเช้ือโควิดทุกสายพนัธ์ุไดส้ าเร็จ 

และวคัซีนท่ีน าเขา้มาในเวลาน้ีขอพระเจา้ช่วยให้ 
ประชาชนท่ีชีดวคัซีนแลว้นั้นปลอดภยั 

2.ขอพระเจา้ทรงช่วยคริสเตียนไทย 
จงลุกขึ้นต่ืนตวัอธิษฐานและประกาศข่าวประเสริฐอยา่งต่อเน่ือง 

3.ช่วงการแพร่ระบาดโควิท19ขอพระองคท์รงอวยพรให้มีผูก้ลบัใ
จใหม่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกวนั ในประเทศไทย 

4.ขอพระองคท์รงเมตตาอวยพรเศษรฐกิจในประเทศไทยท่ีตกต ่าใ
ห้ไดรั้บการร้ือฟ้ืนอยา่งตอ่เน่ืองและใหค้นไทยไดสั้มผสัถึงความรั
กอนัย่ิงใหญ่ของพระองค ์

 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2021. 08. 
รวมเป็นหนึ่งเดียวกน 

เม่ือเอาอ๊อกซิเจนกบัไฮโดรเจนรวมกนัมนัก็จะทิ้งสภาพเดิมมารับ
สภาพเป็นน ้าแทนเช่นเดียวกนัถา้เรายอมเขา้ส่วนซ่ึงกนัและกนัจริง
ๆ เราก็จะทิ้งตวัเก่าของเราเพ่ือรับสภาพใหม่ดงัท่ีพระคมัภีร์กล่าวว่
า"ท่านจงมีใจถ่อมลงทุกอยา่ง 
ใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกนัและกนัดว้ยความรักจง
เพียรพยายามให้คงความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัซ่ึงพระวิญญาณทร
งประทานนั้นดว้ยสันติภาพเป็นเครืองผกูพนั"  เอเฟซสั 4: 2-3 
 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
1. พระเจา้ ขอทรงช่วยผูล้ี้ภยัในคา่ยล้ีภยัทัว่บูรันดี และขอทรง 

รักษาใจท่ีเจ็บปวดขมขื่นของพวกเขาและสอนเขาใหรั้กและอภยัเหมือ
นท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท านั้น (มทัธิว 6:12)    

2. พระบิดาเจา้ 
การส่ังปิดประเทศในแคนาดาท าให้เกิดปัญหาในคานาดาหลายครอบ
ครัวขอทรงประทานสันติสุขและความเป็นหน่ึงเดียวในครอบครัวต่าง 
ๆ ดว้ยเถิด (มทัธิว 5:9) 

3. พระเจา้ ชาวเดนมาร์กและกรีนแลนดม์กัตดัขาดจากกนัอยูเ่ร่ือย 
ขอให้ชาวเดนมาร์กไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมของชาวกรีนแลนดแ์ละยอมรับ
ความเสมอภาคกนัดว้ยเถิด (โรม10:11-13)    

4. พระเจา้ ขอให้ผูน้ าในอนิเดียท่ีจะปกครองดว้ยความจริง ความรัก 
สันติสุข และความเสมอภาค “เพื่อทุกคนจะมีความสงบและสันติสุข 
มีศกัด์ิศรีและความดีงาม” (1 ทิโมธี 2:2)  

5. พระเจา้ ขอให้ชาวญ่ีปุ่ น 99% 
ท่ียงัไม่เช่ือในพระเจา้ไดพ้บพระเยซูพระผูช่้วยให้รอดคนืดีกบัพระเจา้
และเป็นอิสระจากบาป และมีสันติสุขในพระองค ์(ยอห์น 8:36)  

6. พระเจา้ 
ขอทรงน าใหผู้น้ าของโครเอเชียร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาอยา่งรว
ดเร็วเร่ืองแผน่ดินไหวท่ีท าลายประเทศในวงกวา้งและคริสตจกัรหลาย
แห่งไดช่้วยกนัสร้างและซ่อมแซมอาคารบา้นเรือนท่ีเสียหาย             
(2 โครินธ์ิ 13: 11) 

7. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยให้ความร่วมมือของคริสตจกัรและชุมชนในฟินแลนดไ์ดเ้
ขม้แขง็ขึ้น ให้คริสเตียนมีเจตจ านงท่ีจะสามคัคีกบัผูอ่ื้น(1 เปโตร 3: 8) 

8. พระเจา้  ชาวโปแลนดมี์ความแตกแยกอยา่งรุนแรง 
ขอใหร้ายการสตรีท่ีมีความหวงัไดช่้วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ผูฟั้งให้กลบัคืนดีกบัพระองคด์งัเดิม   (1 โครินธ์ิ 1:10)               

9. พระเจา้ ขอให้สตรีท่ีท างานในฮ่องกงไดพ้บท่ีล้ีภยัในพระองค ์ 
“ขา้พระองคจ์ะกล่าวว่า พระเจา้เป็นท่ีก าบงัและท่ีล้ีภยัของขา้พระองค ์ 

เป็นพระเจา้ท่ีไวว้างใจได”้  (สดุดี 91:2)   

10. พระเจา้ 15 ปีท่ีผา่นมามีแต่สงครามไม่มีความสามคัคีในไลบีเรีย 
ขอทรงเยียวยารักษาและประทานพระคุณและก าลงัแก่ชาวไลบีเรียท่ีจ
ะอภยัและคืนดีกนัได ้(โรม 12:16-18)  

11. ขอบคุณพระเจา้ 
ส าหรับค่ายประกาศพระกิตติคุณส าหรับเด็กในยโุรปกลาง 
ท่ีไดน้ าความช่ืนชมยินดีความรักและความหวงัใจให้แก่ทุกคนท่ีเขา้ร่ว
ม (1 ทิโมธี 2:4)   

 
 
 
 
 
12.พระบิดาเจา้  เราอธิษฐานขอการช่วยเหลือส าหรับสามีและ 
ภรรยาในเกาหลีใตท่ี้จะไม่กล่าวโทษกนัแตข่อให้พวกเขารักและให้เกี
ยรติกนัและกนั  (มทัธิว 7: 1-2)   

13. พระเจา้ ขอทรงช่วยทีมงานในเอธิโอเปียท่ีจะช่วยสตรีท่ีชอกช ้าใจ 
ขณะท่ีพวกเขาซ่ึงเป็นนกัโทษหรือเหยื่อสงครามไดมี้โอกาสฟังข่าวปร
ะเสริฐ ขอใหเ้ขาไดรู้้จกัพระเจา้และแบ่ง 
ปันความหวงัและชีวิตใหม่กบัคนอื่น ๆ (สดุดี 34: 18)   

14. พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นท่ีน าการเยียวยารักษาและการคืนดีกบัพระ
องคแ์มต้อ้งผา่นการอยติุธรรมเพราะความสัตยซ่ื์อในการติดตามพระอ
งค ์ขอทรงช่วยพวกเขาให้รักศตัรูและสามารถอธิษฐานเผื่อศตัรู 
(มทัธิว 5: 11-12) 

15. พระบิดาเจา้ เราอธิษฐานเผื่อรัฐบาลฟิลิปปินส์และองคก์รต่าง ๆ 
ท่ีจะสามารถส่ือสารกนัอยา่งชดัเจนและเป็นหน่ึงเดียวกนัในการท างา
นร่วมกนัในแผนการต่าง ๆ 
เพื่อช่วยเหลือพ่ีนอ้งประชาชนท่ีก าลงเผชิญกบัความทุกขล์ าบากเน่ือง
จากโรคระบาดอยา่งรุนแรงในขณะน้ี   (ฟิลิปปี 2: 2) 

16. พระเจา้  ขอให้ชนเผา่ต่าง ๆ 
ในโรมาเนียมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขอให้พวกเขารู้จกัพระองค์
และไดรั้บการยอมรับในสังคมของชาวโรมาเนียดว้ย  (โรม 15: 5-7) 

17. พระเจา้ 
ขอให้พีน่อ้งคริสเตียนในบอร์เนียวรักและเป็นหน่ึงเดียวกนั 
และนมสัการพระองคด์ว้ยใจหน่ึงเดียวขอให้ผกูพนักนัดว้ยพระคุณแล
ะความรักพระองค ์(สดุดี 133)   

18. หลายคร้ังชนเผา่ต่าง ๆ หลายพนักลุ่มภาษาและวฒัน 
ธรรมในอินโดนีเชียแตกแยก คริสตจกัรถูกท าลาย คริสเตียนถูกขม่เหง 
ขอใหผู้เ้ช่ือเป็นเหมือนพระองคแ์ละเป็นแหล่งแห่งความรักและสันติสุ
ขแก่ทุกคน (สดุดี 9: 9) 

19. พระเจา้ 
เราขอให้นายจา้งและลูกจา้งในปอร์ตุเกตไดมี้ความเคารพในเกียรติและ
ศกัด์ิศรีของกนั และแกไ้ขการขดัแยง้กนัดว้ยสันติวิธี  (1 เปโตร 2: 17) 

20. พระเจา้ 
ขอทรงประทานสติปัญญาและการทรงน าแก่ทีมงานสตรีท่ีมีความหวงั
ในคอเคซสัเพ่ือเป็นแสงสว่างของพระองคแ์ก่ปวงชนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
อิสลาม ขอทรงน าสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผน่ดินน้ี (สดุดี 93: 1-2)                               

 21. พระเจา้ ขอทรงปกป้องชาวอาฟริกาใตใ้ห้เป็นหน่ึงเดียวกนั 
และอยูร่่วมกนัดว้ยความรักสามคัคี (สุภาษิต 12: 20)                    

22. พระเจา้ 
ขอประทานความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัแก่คริสตจกัรและองคก์รต่าง
ๆท่ีสนบัสนุนการประกาศพระกิตติคุณเพ่ือคนทั้งหลายจะไดรั้บความ
รอด (ยอห์น 17: 20-21) 

23.ขอทรงช่วยชาวปารากวยัให้มีใจเมตตากรุณา 
ถ่อมสุภาพและเอ้ืออาทรเตม็ดว้ยความรักและเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัใ
นพระคริสต ์ (โคโลสี 3: 12)  

24. ขอทรงอวยพรการประกาศพระกิตติคุณทั้ง 54ชนชาติในเวียดนาม 
ให้มีการร่วมไมร่้วมมือกนัในการสร้างชาติของตน (กาลาเทีย 3: 28) 
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