28. พระบิดาเจ้า ขอทรงอวยพระพรพันธกิจเรือนจำในโรมาเนีย
เมื่อผู้ต้องขังได้ฟังพระคำของพระองค์
ขอให้พวกเขาได้รับอิสระฝ่ายวิญญาณจิตและได้รู้จักกับพระองค์เป็นกา
รส่วนตัว (1 เปโตร 3: 18-19)
29. พระเจ้า
ขอทรงประทานกำลังและฤทธิ์เดชแก่พี่น้องคริสเตียนที่ได้แบ่งปันพระ
กิตติคุณแก่ผู้ต้องขังในประเทศญี่ปุ่น
ขอให้นักโทษเหล่านั้นมีความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์
ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน (กาลาเทีย 5: 1)
30. พระบิดาเจ้า
ขอทรงโปรดช่วยพวกเราให้สามารถอภัยแก่ผู้ที่ข่มเหงผู้รับใช้ของพระอ
งค์ “ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน
และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน” (มัทธิว 5:44)

อธิษฐานเผือ่ ประเทศไทย
1. เผื่อรัฐบาลและการบริหารประเทศคำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแผ่นดินประเทศไทย
ขอทรงอวยพระพรมายังผู้นำประเทศ และคณะรัฐบาล
ให้พวกเขาทุกคนมีหวั ใจทำเพื่อประชาชน ประเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริง
ของพระเจ้ากำจัดคำปรึกษาที่ชั่วร้ายและการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไป
และส่งที่ปรึกษาที่สัตย์ซื่อ
ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าไปยังผู้นำทั้งหลาย
เพื่อที่ทุกแผนการทุกนโยบายจะสอดคล้องกับแผนการของพระองค์

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา
และมีผู้คนอธิษฐานประมาณ 65,000 คน

2 เผื่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตใหม่คำอธิษฐาน
ขอพระเจ้าโปรดอวยพรประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน
คนที่ต้องหาเลี้ยงทั้งตนเองและครอบครัว
ขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้เขามองเห็นช่องทางใหม่ที่สัตย์ซื่อและมั่นคงในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้
ขอโปรดปกป้องธุรกิจที่สัตย์ซื่อจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ขอทรงแตะใจนายจ้างที่จะดูแลลูกจ้างอย่างยุติธรรม
และลูกจ้างทั้งหลายจะรับผิดชอบหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ
3. สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และการรักษาคำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทอดพระเนตรมาที่ประเทศไทยที่ยังมีการระบาดของเชื้อ
COVID-19 ซึ่งตอนนี้คนไทยยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
ขอโปรดเสริมกำลังหมอพยาบาลที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
หลายครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้ต้องเสียสละมากมาย
4. คริสตจักรไทยและการฟื้นฟูคำอธิษฐาน
หลายคริสตจักรต้องผิดตัวเพราะไม่สามารถจัดการนมัสการได้
หลายคริสตจักรสามารถจัดการนมัสการออนไลน์แต่ยังไม่มีพลัวมากพอในการเลี้ยง
ดูติดตามผล
ทั้งหลายคริสตจักรศิษยาภิบาลและผู้รับใช้ต้องไปหางานอื่นทำเพราะไม่มีการถวายท
รัพย์เข้ามาโอ พระเจ้า
ขอทรงโปรดอวยพรพี่น้องสมาชิกที่จะรับการอวยพรทางเศรษฐกิจ
และมีการถวายที่พอเพียงในการเลี้ยงดูคนเลวีและปุโรหิตของคริสตจักร
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คำอธิษฐานสำหรับผูถ้ กู กดขีแ่ ละผูต้ อ้ งขัง
"้เดือนนี้
ให้เราอธิษฐานเผื่อผูท้ ี่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อและผู้ที่ถูกคุมขัง
ซึ่งพระเจ้ามอบหมายให้เราอธิษฐานเผื่อพวกเขา
ไม่มีใครในโลกนี้ที่พระเจ้าจะเปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้
ให้เราอธิษฐานเพื่อเขาจะได้สัมผัสกับอิสรภาพและสันติสขุ ในพร
ะเจ้า ซึ่งโลกนี้ไม่รู้จักและให้ไม่ได้ สดุดี 146:7 กล่าวว่า
"พระเจ้าประทานเสรีภาพแก่บรรดาผู้ที่ถูกจำจอง"
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โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ
1. ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอทรงประทานกำลัง
ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นคงแก่ศิษยาภิบาลที่ถูกจำขังอยู่ในเรือนจำฮ่อ
งกงขณะเผชิญอันตรายต่าง ๆ (วิวรณ์ 12: 11)
2.พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อเด็กนักเรียนคริสเตียนในสวีเดนที่ 50%
ของพวกเขาถูกล้อเลียนเพราะความเชื่อ
ขอให้ครูปฏิบัติกับพวกเขาอย่างยุติธรรมเพื่อจะปลอดภัย (มัทธิว 5:10)
3.พระบิดาเจ้า บางแห่งในอินโดนีเชียนั้นคริสเตียนยังถูกข่มเหงรังแก
และไม่อนุญาตให้ประชุมกันในโบสถ์
ขอทรงช่วยพวกเขาให้ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อด้วยเถิด (กาลาเทีย 5: 1)
4.
พระเจ้าขอทรงช่วยคริสเตียนชาวเดนมาร์กที่จะยึดมั่นในพระคำของพระเจ้า
แม้ความเชื่อในพระคัมภีร์ของพวกเขาจะแตกต่างกับความคิดเห็นของคนส่
วนใหญ่และหลายคนคิดว่าพวกเขามีความเชื่อตกขอบก็ตาม (กิจการ 2:42)
5. ขอบคุณพระเจ้า สำหรับคริสเตียนในปารากวัย
ที่จัดทีมไปเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่ออ่านพระคัมภีร์และร้องเพลงให้ฟัง
ขอเปิดใจพวกเขาให้เข้าใจพระคำและเชื่อพึ่งในพระองค์ (ลูกา 24: 45)
6. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อในเนปาลที่ถูกข่มเหงรังแกเพราะความเชื่อในพระคริส
ต์
ขอปกป้องพวกเขาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของเชื้อโควิด
(มัทธิว 10:12)
7. พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อผู้ลี้ภัยในเยอรมัน
หลายคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก
ขอช่วยให้พวกเขาได้รับการยอมรับจากสังคมเยอรมันเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ
ในสังคม ในฐานะพลเมือง
และขอให้คริสเตียนได้สนับสนุนและปกป้องพวกเขาด้วย (เลวีนิติ 19:34)
8.พระเจ้า
ขณะนี้มีผู้ขัดสนและอดยากมากมายในเวียดนามขอทรงเร้าใจให้คริสเตียน
ซึ่งเป็นพลไพร่ของพระองค์ได้ช่วยเหลือพวกเขาด้วยเถิด (มัทธิว 25: 35)
9. ประเทศปอร์ตุเกตนั้นมีผู้ต้องขังหญิงมากที่สุดในยุโรป
ขอให้พวกเธอได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผ่านรายการสตรีที่มีความหวังและที
มประกาศที่เข้าไปในเรือนจำ (2 โครินธิ์ 3:17)

10. พระเจ้า ขอทรงปกป้องสตรีและเด็กในไลบีเรีย
ถ้าสามีพวกเธอเสียชีวิตก็จะถูกบังคับให้แต่งงานกับพี่น้องของสามีถ้าไม่ยอ
มก็ต้องจากไปตัวเปล่า (ยากอบ 1: 27)

18. พระเจ้า ผู้ต้องขังในเกาหลีใต้กำลังแบ่งปันความเชื่อในเรือนจำ
แม้พวกเขาจะแยกจากครอบครัวและเพื่อน ๆ
ขอให้เขามีประสบการณ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระองค์ (สดุดี 69: 33)

11. พระบิดาเจ้า
ขอทรงเสริมกำลังพี่น้องคริสเตียนในเซอร์เบียที่บางครั้งถูกเยาะเย้ยโดยคริส
เตียนหัวโบราณ
ขอทรงชูกำลังพวกเขาและนำพวกเขาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(อิสยาห์41:10)

19. พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในญี่ปุ่น
แม้จะมีจำนวนน้อยแต่ขอให้พวกเขามัน่ ใจในการประกาศและเป็นพยานอย่
างกล้าหาญ (2 โครินธ์ 4: 8)
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12. พระเจ้า
ขอให้ผู้ต้องขังในฟิลิปปินส์ได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่ว
นตัวของพวกเขาขณะมีโอกาสเข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรในเรือนจำ
และขอปกป้องพวกเขาจากโรคระบาดเพราะเรือนจำที่น้ันแออัดมาก
(โรม 8: 1)
13. พระเจ้า ขอทรงปกป้องพวกชนกลุ่มน้อยในอินเดีย
พวกเขามักถูกต่อต้านและถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นคริสเตียน (สดุดี 82: 3)
14.
ขอให้มีคริสเตียนมากขึ้นที่จะเข้าไปประกาศแก่ผู้ต้องขังในฝรั่งเศสเพื่อพวก
เขาจะได้รับความรอด (อิสยาห์ 61:1)
15. ชีวิตคริสเตียนในคอเคซัสตอนเหนือนั้นยากลำบากมาก
หลายคนถูกตัดขาดจากครอบครัว
ขอทรงช่วยให้พวกเขาได้พบครอบครัวใหม่ในพระคริสต์ด้วยเถิด
(มาระโก 13: 13)
16. พระเจ้า ขอให้ผตู้ ้องขังในบอร์เนียวรู้ว่าพระองค์ทรงรัก
ขอให้พวกเขาต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้า (เอเฟซัส 2: 4-5)
17. พระเจ้า
ขอทรงเสริมกำลังความเชื่อของหนุ่มสาวชาวโรมาเนียให้เข้มแข็งและแบ่งปั
นความเชื่อต่อไปแม้จะถูกเพื่อน ๆ ปฏิเสธก็ตาม (1 เปโตร 3:15)

20. พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อพันธกิจเรือนในจำเอสติมีร่าประเทศสเปน
ขอให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
(ยอห์น 14: 6)
21 พระเจ้า
ขอทรงประทานความรอดแก่ผู้ต้องขังในประเทศปารากวัยที่ทีมงานสตรีที่
มีความหวังได้เข้าไปประกาศพระกิตติคุณแก่พวกเขา (กิจการ 4: 12)
22. พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานเผื่อชาวเผ่าต่าง ๆ ในเอธิโอเปีย
ให้อยู่ในสันติสุขและความสามัคคีอย่าให้กลุ่มอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาท
ำให้พวกเขาแตกแยก (เยเรมีย์ 33:6)
23.พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานเผื่องานฝ่ายวิญญาณในเรือนจำฟินแลนด์
ขอฝึกฝนอบรมพนักงานที่ทำงานกับผู้ต้องขังสตรีขอให้ความรักของพระอ
งค์ได้หยั่งลึกในจิตใจของผู้ต้องขังเหล่านั้น (สดุดี 103: 38)
24. พระเจ้า
เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงเล้าโลมใจผู้เชื่อชาวอินโดนีเซียที่ถูกคนในคร
อบครัวข่มเหงเพราะมาเป็นคริสเตียน บางคนถูกพรากจากลูก ๆ ของตน
แต่ไม่มีใครจะสามารถพรากพวกเขาจากความรักของพระองค์ได้
(โรม 8: 38-39)
25. พระเจ้าข้า ขอบคุณพระองค์สำหรับเสรีภาพทางศาสนาในยุโรป
ขอให้พวกเราได้ระลึกถึงคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีสิทธิพิเศษเช่นนี้ด้วย
(โรม 12:15)
26. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อสตรีและเด็กสาวในไลบีเรียที่ถูกจำจองโดยไม่ได้กระทำผิด
ขอทรงระลึกถึงและปลดปล่อยให้พวกเธอเป็นอิสระด้วยเถิด (สดุดี146:7)
27. พระเจ้า ขอทรงฟื้นฟูสถานภาพของสตรีในอินเดียที่ถูกจำจอง
พระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถเยียวยารักษาสุขภาพทั้งทางด้านจิตใจและวิญ
ญาณของพวกเธอได้ (สดุดี 68: 6)

