
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผู้คนอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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25. พระเจ้าข้า  
ขอบคุณพระองค์สำหรับการเริ่มพันธกิจสตรีที่มีความหวังในประเทศญี่
ปุ่นท่ามกลางการระบาดของโคโรนา่ไวรัสในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
(อิสยาห์ 55:8-9)    

26. พระเจ้า 
เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดช่วยชีวิตของทีมงานสตรีที่มีความ
หวังในสเปนจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (สดุดี 9:1) 

27. ขอบคุณพระเจ้า 
สำหรับนักอธิษฐานวิงวอนชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น 
ขอทรงนำให้มีนักอธิษฐานวิงวอนเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก             
(สดุดี 66: 20) 

28. พระเจ้า  
ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำให้การประกาศพระกิตติคุณผ่านสื่อสมัยใหม่
ให้แพร่หลายในช่วงไวรัสโควิดระบาด 
โดยเฉพาะในคอเคซัสที่ยากต่อการแบ่งปันพระกิตติคุณอย่างเปิดเผยได้  
(โรม 8: 28) 

 29. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำที่หนุนใจพวกเรา 
ขอทรงนำให้ผู้ฟังในอินเดียได้เปิดใจและรับความรอด (ยอห์น 6: 37)  

30. พระเจ้า  
ขอบคุณที่ทรงโปรดให้รายการสตรีที่มีความหวังผ่านสื่อสังคมออนไล
น์  และได้นำการหนุนใจให้เกิดแก่สตรีชาวเซอร์เบียเป็นอันมาก  (2 
โครินธ์ 1: 3)  

31. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดใช้รายการ “สวนแห่งดวงใจ” 
ในการเยียวยารักษาสตรีชาวสวีเดนเป็นอันมาก (สดุดี 91:11)  

 

 

  

 

 

 

 

 

อธษิฐานเผือ่ประเทศไทย 
1.เรื่องการฟื้นฟูในประเทศไทย  

-ตอนนี้ในทุกคริสตจักรเริ่มเปิดรอบนมัสการได้แล้ว 
ขอพระเจ้าช่วยให้ผู้เชื่อทุกคนมีกำลังเข็มแข็งในความเชื่อ 
มีจิตใจรักห่วงใยผู้อื่นมีชีวิตที่ประกาศข่าวประเสริฐ 
และขอให้มีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นในทุกๆคริสตจักรที่ออกพระนามพระเจ้า  

2.เรื่องการเมือง  

-ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผู้นำประเทศ 
ผู้ที่มีอำนาจบริหารบ้านเมืองทุกท่าน ที่จะทำหน้าที่ด้วยความรัก 
ความเมตตาด้วยความชอบธรรมและสัตย์ซื่อเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้นจะเ
กิดขึ้นต่อประเทศชาติ..  

-สถานการณบ์้านเมืองที่มีความแตกแยกกัน ให้คนไทยกลับมาคืนดี 
รักและสามัคคีกันเหมือนเดิม 

3เรื่องเศรษฐกิจ  

ตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศแล้ว ขอให้เศรษฐกิจ 
การเป็นอยู่ขอคนไทยดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น  

4.เรื่องสถานการณก์ารแพร่ระบาด โคโรน่า  

ตอนนี้ที่เมืองไทยยังมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันโดยเฉลี่ย 6000 
คนในทุกๆวัน ขอการข่วยเหลือจากพระเจ้า  

-ให้มีผู้ติดเชื้อลดลงเป็นหลักร้อย เข้าสู่สภาวะเป็นปรกติในเร็ววัน  

-เรื่องการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและไม่มีผลข้างเคียง  

-ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์  

-ปกป้องพิเศษ ในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2021. 12. 
สรรเสรญิและขอบพระคณุ 

" จงอุทิศตนเพื่ออธิษฐาน 
อย่างระมัดระวังและด้วยใจโมทนา" เราจะมีใจโมทนาขอบพระคุณพระเ
จ้าไม่ไดถ้้าเราไม่ตื่นรู้ฝ่ายจิตวิญญาณและรับการทรงนำจากพระเจ้า เกี่ยว
กับความดีงาม ความบริสุทธิ์ ความรักเมตตา 
ความเป็นนิรันดร์ที่ทำให้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในเดอืน
ธันวาคมนี้เราจะอธิษฐานในหัวข้อการขอบพระคุณที่ส่งมาจากหลายประ
เทศทั่วโลก ให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงจากจิตวิญญาณของเรา 
 
 

 

 



โปรดอธษิฐานดว้ยสดุจติสดุใจ 
1. พระเจ้า  
ขอบคุณพระองค์ที่คริสตจักรในโรมาเนียได้ใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นในชว่งโ
ควิดนี้ทำให้ได้พบปะผู้คนมากมายที่ไม่กล้าไปโบสถ์   (กิจการ 8: 4)  

2.ขอบคุณพระเจ้า ที่โรคระบาดโควิด-19 
ทำให้ชาวญ่ีปุ่นได้คิดใคร่ครวญอย่างจริงจังเกี่ยวกับชีวิต 
ขอให้เขาพบคำตอบของชีวิตในพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ (อิสยาห์ 55: 
10-11) 

 3. พระบิดาเจ้า 
เราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถมีรายการสตรีที่มีความหวังในประเทศปา
รากวัย ขอบคุณสำหรับอาสาสมัครและเงินถวายที่ช่วยในงานพันธกิจนี้  
(ยอห์น 16: 22)    

4. เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสตรี 18 
คนในไลบีเรียที่ต้อนรับพระคริสต์ในช่วงที่คริสตจักรจัดประกาศข่าวประเ
สริฐ ขอทรงให้มีอีกหลายคนที่จะได้รับความรอด (ลูกา 15: 6)   

5. ขอบคุณพระเจ้า ที่มีโอกาสขยายรายการ “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” ในสเปน 
“ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในทุกเวลา 
คำสรรเสริญนั้นจะติดอยู่ที่ปากของข้าพระองค์เสมอ (สดุดี 34: 1)    

6.  พระบิดาเจ้า เราขอบพระคุณสำหรับอาสาสมัครทั้ง 30 
คนที่ได้รับใช้ในทีมสตรีที่มีความหวังเกาหลีใต้ 
ขอบคุณสำหรับของประทานที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาได้นำมารับใช้ร่วมกัน   
(1 โครินธ์ 12 : 4-6)  

7. พระบิดาเจ้า  
ขอบพระคุณพระองค์ที่นำคำเล้าโลมใจไปสู่สตรีชาวคอเคซัสผ่านรายการส
ตรีที่มีความหวัง  
หลายคนได้เรียนรู้ที่จะรักสามีของตัวเองทำให้หลายความครอบเต็มไปด้วย
พระพรและความสงบสุข (ลูกา 1: 68)  

8.ขอบคุณพระบิดาเจ้า 
สำหรับรายการสตรีที่มีความหวังภาษาบาลีและแบงกอลที่สามารถถ่ายทอด
ทางทีวีในอินเดีย 
และหลายคนสามารถร่วมอธิษฐานทางรายการทีวีและทางโทรศัพท์ด้วย  
(ฮีบรู 10 : 25)     

9. ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนในเมืองลีออง 
ประเทศฝรั่งเศสสามารถมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สนใจ 5,000 
เล่มทุกปีในเดือนธันวาคม 
ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนได้ร้องขอพระคัมภีร์ไว้อ่านสำหรับตัวเอง 
(มัทธิว 4: 4)  

10. ขอบคุณพระเจ้า 
ที่คริสเตียนชาวฟิลิปปินส์สามารถยนืหยัดในความเชื่อที่เข้มแข็งท่ามกลางค
วามยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดนี้ 
ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนบอกว่าได้รับพระพรผ่านพันธกิจสตรีที่มีความห
วัง (1โครินธ์ 16: 13) 

 

 

 

 

11. ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงโรคระบาดนี้ 
นักธุรกิจหลายคนในทวีปยุโรปเห็นว่าการนัดหมายทางธุรกิจไม่สำคัญเท่ากั
บการนัดหมายที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ (มาระโก 1: 35) 

12. พระเจ้า 
ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทีมใหม่ของรายการสตรีที่มีความหวังซึ่งออกอ
ากาศในช่องทางใหม่ของประเทศปอร์ตุเกต คือช่องสปอตตี้ฟาย (สดุดี 63: 4)   

13. ขอบคุณพระเจ้า 
ที่ชีวิตของหลายคนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงที่ต้องทำงานที่บ้านเนือ่งจ
ากโรคระบาดนี้ 
ทำให้สตรีคริสเตียนชาวจีนหลายคนสามารถดำเนินชีวิตแห่งชนะโดยพระวิ
ญญาณบริสุทธิ์  (สดุดี 71: 8)   

14. 
ขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์เช่นนี้ช่วยให้สตรีชาวเซอร์เบียได้เรียนรู้ที่จะ
วางใจในพระองค์ (สดุดี 71: 5)  

15. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟงัคำอธิษฐานของเราเสมอ  
ขอบคุณนักอธิษฐานวิงวอนหลายคนในเกาะฟาโรห์ที่ได้อธิษฐานวิงวอนอยู่
เป็นประจำมาหลายปี (1 ยอห์น 5: 14) 

 

16. 
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวบอร์เนียวที่ยังมีงานทำและช่วยเหลือผู้อื่นได้ใน
ช่วงโรคระบาดนี้ (สดุดี 68: 19) 

17. 
ขอบคุณพระเจ้าที่ชาวอุรุกวัยได้เรียนรู้การใช้สื่อในช่วงโรคระบาดเพื่ออธิษ
ฐาน/สามัคคีธรรมผ่านซูม (อิสยาห์ 25:1) 

18. 
สรรเสริญพระเจ้าที่ชาวอินโดนีเชียสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณได้อย่างเสรี
ผ่านสื่อต่าง ๆ ขอบคุณที่ผู้เชื่อใหม่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนได้   
(กิจการ 4 : 29)    

19. 
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ประสานงานคนใหม่และสำหรับผู้เชื่อในโครงกา
รสตรีที่มีความหวังในประเทศเนปาล   (1 โครินธ์ 1: 4)   

20. ขอบคุณพระเจ้า  
สำหรับทีมงานและอาสาสมัครสตรีที่มีความหวังในประเทศสวีเดน  
ขอทรงอวยพะพรการรับใช้ของพวกเขาอย่างมากมาย  (สดุดี 90 : 17)                                      
21 
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขของผู้ฟังรายการสตรีที่มีความหวังในช่วงเว
ลาที่ลำบากด้วยโรคระบาด 
เพราะเขาได้รู้จักพระองค์ผ่านรายการสตรีที่มีความหวัง (2 โครินธ์ 1: 20)  

22. 
ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนชาวเยอรมันได้สนับสนุนรายการสตรีที่มีความ
หวังภาษาต่างๆ ที่ออกอากาศอยู่ในทั่วโลก (กาลาเทีย 6: 9)  

23.สรรเสริญพระเจ้า  
ที่ทีมงานสตรีที่มีความหวังได้มีโอกาสเข้าไปหนุนใจในค่ายผู้ลี้ภัยและคนพลัด
ถิ่นในเอธิโอเปีย  ขอทรงนำการเยียวยารักษาให้เกิดขึ้นที่นั่น  (มัทธิว 25: 35)    

24. ขอบพระคุณพระเจ้า 
สรรเสริญพระองค์ที่ทรงนำให้มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนในคริสตจักร
ต่าง ๆ 
ของประเทศฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
การอธิษฐาน และการนมัสการพระเจ้าอย่างจริงจัง  (สดุดี 145 : 18)       
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