
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกวา่ 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

 

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
 

1.ขอพระเจ้าทรงประทานสันติสุขและความเข้าใจกันในทุกครอบครั

ว ให้ปราศจากการท าร้ายกันทั้งในด้านค าพูด 

หรือการกระท าที่ท าร้ายจิตใจ และการทารุณต่างๆ 

ขอพระเจ้าทรงแทรกแซงยกเลิกและเปลี่ยนแปลงทกุค่านิยมที่จะท าใ

ห้เกิดความรุนแรงในครอบครัวใหห้มดไป 

2.ขอพระเจ้าทรงให้เกดิเปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องการขลบิอวัยวะเ

พศหญิง ไม่ว่าจะด้วยแรงจูงใจใดก็ตาม 

การทารุณต่อสตรีด้วยการอ้างเหตุผลทางความเชื่อหรือจารีตที่ไม่เป็

นธรรมกบัสตรีควรเปลี่ยนแปลงใหห้มดไป 

ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจต่อผู้มีอ านาจในชุมชนยุคปัจจบุันที่จ

ะมองเห็นคุณค่าของสตรีอย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะบรรดาผู้ชายในชุมชนเหล่านั้นจะมองสตรีเป็นมนุษย์ที่เท่า

เทียมไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่ต้องหวงแหนดูแล 

และส าหรับผู้ที่เคยถกูกระท าไปก่อนแล้วขอพระเจ้าเล้าโลมใจพวกเธ

อและให้เธอเหล่านั้นลุกขึ้นมาปกปอ้งคนอ่ืนไม่ให้ถูกท าร้ายเช่นเธออี

ก  

3. ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในทุกประเทศที่ก าลังรับผลกระทบจาก 

COVID-19 ทั้งเรื่องของผู้ป่วย 

เรื่องความขัดแย้งในชุมชนจากมาตรการต่างๆที่ถูกน ามาบังคบัใช้ 

และรวมถึงเศรษฐกจิที่ก าลังทรุดตัวอย่างมากในทุกประเทศ 

ขอพระเจ้าทรงประทานทางออกให้แก่ผู้คนและน าเขาไปสู่สันติสุข 

4. ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทย ให้ผู้น าประเทศ รัฐบาล 

ข้าราชการ และนักการเมือง 

มีจิตส านึกที่ดีท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศโดยไม่ค านึงถึงป

ระโยชน์ส่วนตัว 

และรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายต่างๆจะท าอย่างสัตย์ซื่อ

และโปร่งใส 

5.ขอพระเจ้าอวยพรประชาชนไทยที่จะรู้จกัหน้าที่ของตนอย่างดีก่อน

จะเรียกร้องสิทธิ โดยเฉพาะความเข้าใจในการท าตามกฎหมาย 

และมีความคิดเพื่อส่วนรวมไม่ใชเ่รยีกร้องเรื่องต่างๆตามความเห็นแก่

ตัวของตนเอง 

6.ขอพระเจ้าน าใจของคนที่เป็นแกนน ากลุ่มพลังต่างๆให้เขามใีจบริสุ

ทธิ์และน าคนให้กลับสู่ความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ขอการรื้อฟื้นคืนดีจากพระเจ้าช่วยเหลือเยียวยาใจคนให้มองข้ามผล

ประโยชน์แต่เหน็สันติสุขและอนาคตที่เป็นหนึ่งด้วยความเข้าใจและย

อมรับซึ่งกันและกัน 

 

<기도 후원자의 편지> 

‘소망의 여인들’을 알게 된 것은 은혜입니다. 

아주 분주하게 일상을 살아가는 저에게, 매월 첫 주 금요일

에 있는 ‘소망의 기도’ 모임은 감사가 넘치는 시간입니다. 

함께 뜨겁게 찬양하고 기도 드리는 동안 기대감과 설렘과 

감사를 누립니다. 

아무도 알아주지 않는, 누군지 알 수 없는 무명의 여인들을 

위해 하나님께 기도를 심는 일은 아주 의미 있는 일이고 

하나님께서 기뻐하시는 일이라 확신합니다. 

비록 구체적인 열매가 눈에 보이지 않고 귀에 들리지는 않

지만 하나님이 우리의 기도를 사용해서 일하신다는 것에 

대해 확실한 믿음을 가지고 있습니다.  

기도달력에 있는 기도문 하나하나 간절히 기도하며 세계를 

품고 기도한다는 자부심 또한 느낍니다. ‘소망의 기도’가 소

망을 심는 시간이라 믿으며 복을 누리게 되어 감사합니다. 

늘 상주해서 일하시는 TWR 사역자들을 축복합니다. 

할렐루야!  

 

- 고인숙 집사 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2020. 9. 

ความรนุแรงในครอบครวัการขม่ขนืการขลิบอวยัวะเพศหญิง 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเผ่ือสตรีที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว  

ให้พวกเธอเป็นอิสระจากภาระหนักท่ีพวกเธอไม่ควรจะแบกรับ 

ขอให้สตรีเหล่านั้นมุ่งมองไปท่ีพระเจ้าผู้ทรงสามารถประทานค

วามหวังแก่พวกเธอได้ ให้พวกเธอรู้ว่ายังมีความหวังเกินกว่า 

จะจินตนาการได้อย่ีเบ้ืองหน้า 

เพราะพระเจ้าจะท าให้ทุกสิ่งเกิดเป็นผลดีได้ 

 



โปรดอธิษฐานดว้ยสุดจิตสุดใจ 
 

1. ข้าแต่พระบดิาเจ้า    

ขอทรงเยียวยารักษาคนเหล่านั้นทีถู่กทารณุกรรมและขม่ขืนให้มีสันติสุข

และสร้างครอบครัวที่ดขีองตนเองได้  

ให้พวกเขารับรูว้่าพระองค์ทรงสัมผัสถึงความเจ็บปวดและโศกเศร้าของพ

วกเขา   และจะทรงรกัษาให้หาย    

2.พระเจ้า 

เราอธิษฐานเผ่ือสตรีและเดก็สาวในบอร์เนียวที่จะไม่ติดกบัดักอยู่กบัคนเ

หล่านั้นที่ใชค้วามรุนแรงกระท าแกพ่วกเขา 

3. พระบดิาเจ้า 

เราอธิษฐานขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของชาวแทนซ

าเนียในการขลิบอวัยวะเพศของเดก็ขอหนุนใจคนเหล่านั้นที่พยายามอย่

างไม่เห็นแกค่วามเหน็ดเหนื่อยเพื่อหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้     

4.พระเจ้าขอให้ความรุนแรงและการล่วงเกินทางเพศที่นับวนัจะสูงขึน้โร

มาเนียเนื่องจากตัวอย่างในสื่ออินเตอร์เน็ตนั้นจะได้หมดไป   

ขณะเดียวกันรายการสตรีที่มคีวามหวัดก็ได้หนุนใจพ่อแม่ใหค้อยระวงัสิ่

งที่ลูก ๆ ดูทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย 

5.พระเจ้าขอทรงประทานสติปัญญาและช่วยคณะกรรมการป้องกันสทิธิม

นุษยชนในอินโดนีเชีย  

ในการวางแผนป้องกันความรุนแรงและการรกัษาสิทธิของเด็กและสตรี    

6. พระเจ้า 

เรารู้ว่าเดก็ที่เกิดในครอบครัวทีม่ีการทารุณกรรมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่กจ็ะท

ารุณกรรมผู้อ่ืน  ขอทรงโปรดช่วยให้พ่อแม่รักลกู ๆ 

ของตนและวางระเบียบวินัยอันดีให้แก่พวกเขา  

7.  สรรเสริญพระเจ้า 

การขลบิอวัยวะเพศท่ามกลางชนเผ่าในฟินแลนด์ลดลงเหลือเพียง 2% 

เท่านั้น  ขอพระเจ้าทรงยุติประเพณีที่อันตรายนี้ด้วยเถิด 

8.ขณะนีม้ีสตรีมากมายในประเทศจีน 

ที่ออกมาเล่าเรื่องความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นกับพวกเธอ 

ขอทรงเล้าโลมใจและการเยียวยารักษาส่วนลึกภายในจิตใจแก่พวกเธอ

ด้วย (2 โคริน 1:3)     

9.ขอบคณุพระเจ้าส าหรับกฎหมายใหม่ของฟินแลนด์ทีก่ าหนดให้ลงโทษ

ผู้ที่รุนแรงหรือทารณุกรรมคนในครอบครัวหรือเครือญาติของตน  (2 

เธสะโลนกิา 3:3) 

10. พระเจ้า ขอทรงช่วยผู้ชายชาวโปแลนด์ ที่จะเลิกเสพยาเสพติด 

หรือภาพโป้เปลือย 

ยุติวงจรอุบาทในการทารณุกรรมหรือข่มขืนคนในครอบครัว 

ขอเยียวยารักษาพวกเขาทุกคนใหห้าย  

11.พระเจ้าขอหนุนใจเหยื่อทารุณกรรมหรือข่มขืนในอินเดียให้มคีวามก

ล้าฟ้องร้อง  

และขอให้ครอบครวัของพวกเธอชว่ยเหลืออย่างเต็มที่ให้คนผิดได้รบักา

รลงโทษ (สดุดี 5:10)   

12.การทารุณกรรมและการขม่ขืนคนในครอบครัวทวีจ านวนขึ้นอย่างมา

กมายในช่วงปิดล็อกโควิด-19  

ผู้หญิงหลายคนถูกขังให้อยู่ในบ้านกับผู้ที่ท าร้าย   

ในแอฟริกาใต้มีมากขึ้นถึง 3 เท่า  

ขอพระเจ้าทรงรักษาและช่วยพวกเธอด้วย  (สดุดี 68:20)  

13.  พระเจ้า 

ขอทรงช่วยทีมงานสตรีที่มคีวามหวังที่จะท าให้ผู้หญิงทุกคนได้รูว้่าตนนั้

นมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า  และไม่สมควรที่จะถูกย่ ายี (สดุด ี

91:14) 

14. พระเจ้า ขอทรงยุติความรุนแรงแก่สตรี50%ในอัลบาเนีย 

และการตราหน้า การกีดกนัของสตรีด้อยโอกาสในชนบท     

15.ขอให้คริสตจักรได้ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกทารุณกรรมและขม่ขื

นที่ปราศจากการช่วยเหลือ (สภุาษิต 31:8) 

16. พระเจ้า 

ขอให้ผู้คนในประเทศเยอรมันได้ตระหนักถึงความทุกข์ร้อนของสตรี 

ผ่านทางรายการอธิษฐานวิงวอนของรายการสตรีที่มีความหวัง  

ขอพระเจ้ายุติความรนุแรงและสนบัสนุนผู้ที่อุทิศตนเผ่ือเรื่องนี้ 

17. พระเจ้า  ขอทรงยุติการทารณุกรรมและข่มขืนในไลบีเรีย 

ซึงผู้หญิง 1 ใน 10 ผ่านประสบการณ์นี้ 

ขอทรงประทานก าลังและการปกปอ้งพวกเธอด้วยเถิด   

18. พระเจ้า ขอให้พ่อแม่ชาวเกาหลีได้ฝึกวินัยใหแ้ก่ลกู ๆ 

ที่จะใช้สติปัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรง  (เอเฟซัส 6:4)    

19. พระเจ้า 

เราอธิษฐานเผ่ือผู้ชายและพ่อทั้งหลายในอุรุกวัยที่จะไมใ่ช้ความรุนแรงต่

อภรรยาและลูกของตน แต่จะปกปอ้งคุ้มครองพวกเขา  (2 โคริน13:11)   

20. พระเจ้า  

เราขอบคณุพระองค์ที่คนเหล่านั้นซึ่งข่มขืนคนในครอบครวัในประเทศอิ

นโดนีเชียจะต้องถูกจบัและลงโทษเมื่อมีการแจ้งความ  

ขอให้สตรีและเดก็มคีวามกล้าหาญที่จะเข้าแจ้งความ เพื่อยุติเรื่องนี้  

(สดุดี 32:7) 

21.  พระเจ้า  เราอธิษฐานเผ่ือสตรีและเดก็สาวจ านวน 1 ใน 4 

ของชาวบัลแกเรียที่เผชญิกับความรุนแรง 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรศูนย์สนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อช่วยคนเ

หล่านี้ให้หนีรอดจากความรุนแรงต่าง ๆ ได้  (สดุดี 72:14)  

22. พระบิดาเจ้า 

เราอธิษฐานเผ่ือสตรีในไอเวอรี่โคติที่ถูกทารณุกรรมในครอบครัว 

ขอให้มีกฎหมายและแผนการช่วยเหลือส าหรับคนเหล่านั้นด้วยเถิด 

(สดุดี 7:9)  

23.พระบิดาเจ้า  

เราร้องทูลขอความช่วยเหลือแก่สตรีและเดก็ที่ถูกทารุณกรรมและข่มขืน  

ซึ่งส่วนใหญ่ไมร่้องขอความช่วยเหลือ 

เพราะเขาไม่มคีวามหวังและไม่รูจ้ะขอให้ใครช่วย  

ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยพวกเขาด้วยเถิด  (สดุดี 69:29)    

24. พระเจ้า 

ขอบพระคณุที่การข่มขืนซึ่งเกิดขึน้มากมายในประเทศจีนไดจุ้ดประกาย

ความแค้นเคืองและเรียกร้องให้มกีฎหมายลงโทษรุนแรงต่อผู้กระท าผิดแ

ม้จะมียศศักดิ์สูง ขอทรงลบเลือนความปวดร้าวใจของพวกเธอ (สุภาษิต 

24:24)      

25. พระเจ้าข้า  

ขอให้รัฐบาลในหลายประเทศได้ต่อต้านการทารุณกรรมทางเพศโดยเฉ

พาะในแอฟริกา 

ที่รัฐบาลไมเ่ข้าถึงและมีส่วนช่วยแก้ไขเรื่องภายในครอบครัว    

26. ในฝรั่งเศสมีผู้หญิงเสียชีวิตทุก ๆ 3 วันโดยการกระท าของคู่ชีวิต 

แม้รัฐบาลรูเ้ห็นกไ็ด้แต่เพียงตักเตือนเท่านั้น  

ขอพระเจ้าทรงดลใจให้ผู้คนที่พวกเธอร้องขอ 

จงได้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเถิด 

27. พระเจ้า ขอทรงช่วยสตรีในอุรกุวัยในการเลือกคูค่รองที่ดี 

ที่จะไมทุ่บตีอย่างทารุณและฆ่าพวกเธอ (สุภาษิต 24:24-25) 

28. พระบิดาเจ้า  

ขอทรงประทานวญิญาณแห่งการเอาใจใส่และปกป้องลูกสาวของตนให้

กับแมทุ่กคน 

ที่จะเปดิปากปกป้องลูกสาวของตนจากการขม่ขืนหรือทารุณจากคนในค

รอบครัว (สดุดี 12:7) 

29. พระบิดาเจ้า เราอธิษฐานขอความยุติธรรมให้แกค่นยากจนขัดสน 

ไร้การศึกษาและเป็นคนชั้นต่ าในสายตาผู้คนในเนปาล  

แม้เกิดความรุนแรงกไ็ม่มเีสียงสนับสนุนป้องกันพวกเขา 

ไม่มีทนายช่วยแก้ต่างในการด าเนนิคดีอย่างยุติธรรมได ้  

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเขาด้วย (สดุดี 72:4)  

30. พระบิดาเจ้า  

ขอทรงโปรดใช้รายการสตรีที่มคีวามหวังที่เสนอข้อคิดในการแกไ้ขเรื่อง

ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิงและเด็ก 

ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขในปญัหาเรื่องนี้ 


