
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

 
อธิษฐานเผือ่ประเทศไทย 
 

1.ขอพระเจ้าทรงประทานสนัตสิุขและความเขา้ใจกนัในทกุครอบครั

ว ใหป้ราศจากการท าร้ายกันทั้งในด้านค าพูด 

หรือการกระท าทีท่ าร้ายจิตใจ และการทารุณต่างๆ 

ขอพระเจ้าทรงแทรกแซงยกเลิกและเปลี่ยนแปลงทกุค่านิยมที่จะท าใ

ห้เกิดความรุนแรงในครอบครัวให้หมดไป 

2.ขอพระเจ้าทรงให้เกิดเปลี่ยนแปลงคา่นิยมในเรือ่งการขลิบอวัยวะเ

พศหญิง ไมว่่าจะด้วยแรงจูงใจใดก็ตาม 

การทารุณต่อสตรดี้วยการอ้างเหตุผลทางความเช่ือหรอืจารตีทีไ่ม่เป็

นธรรมกับสตรีควรเปลี่ยนแปลงให้หมดไป 

ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจตอ่ผูม้ีอ านาจในชุมชนยุคปัจจุบนัที่จ

ะมองเห็นคณุคา่ของสตรอีย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะบรรดาผู้ชายในชุมชนเหล่านั้นจะมองสตรีเป็นมนุษย์ที่เทา่

เทียมไมใ่ช่แคท่รัพย์สนิทีต่้องหวงแหนดแูล 

และส าหรับผูท้ี่เคยถูกกระท าไปกอ่นแลว้ขอพระเจ้าเลา้โลมใจพวกเธ

อและให้เธอเหลา่นัน้ลกุขึ้นมาปกปอ้งคนอื่นไมใ่หถ้กูท าร้ายเช่นเธออี

ก  

3. ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลอืในทกุประเทศทีก่ าลังรับผลกระทบจาก 

COVID-19 ทัง้เรื่องของผู้ปว่ย 

เรื่องความขดัแย้งในชุมชนจากมาตรการต่างๆทีถ่กูน ามาบงัคับใช้ 

และรวมถึงเศรษฐกิจทีก่ าลงัทรดุตวัอย่างมากในทกุประเทศ 

ขอพระเจ้าทรงประทานทางออกใหแ้กผู่้คนและน าเขาไปสู่สนัตสิุข 

4. ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทย ให้ผูน้ าประเทศ รฐับาล 

ข้าราชการ และนักการเมือง 

มีจิตส านกึทีด่ที าเพ่ือประโยชน์สว่นรวมของประเทศโดยไม่ค านงึถงึป

ระโยชน์สว่นตัว 

และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีต่้องบังคบัใช้กฎหมายตา่งๆจะท าอย่างสัตย์ซือ่

และโปร่งใส 

5.ขอพระเจ้าอวยพรประชาชนไทยที่จะรูจั้กหนา้ทีข่องตนอย่างดกีอ่น

จะเรียกรอ้งสิทธิ โดยเฉพาะความเขา้ใจในการท าตามกฎหมาย 

และมีความคิดเพ่ือส่วนรวมไม่ใช่เรียกรอ้งเรือ่งต่างๆตามความเห็นแก่

ตวัของตนเอง 

6.ขอพระเจ้าน าใจของคนที่เปน็แกนน ากลุ่มพลังตา่งๆให้เขามใีจบริสุ

ทธิแ์ละน าคนให้กลับสู่ความเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกนั 

ขอการรือ้ฟ้ืนคนืดีจากพระเจ้าช่วยเหลอืเยียวยาใจคนให้มองข้ามผล

ประโยชนแ์ต่เหน็สนัตสิุขและอนาคตที่เป็นหนึ่งด้วยความเขา้ใจและย

 

 

<기도 후원자의 편지> 

 저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습

니다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 10.  

การคา้มนษุย ์

ไม่ควรที่ใครจะเป็นเจ้าของมนุษย์เยี่ยงทาส ท่ีจะซ้ีอหรอืขายได ้ 

ให้เราอธษิฐานขอพระเจ้ายุติความเจ็บปวดจากการค้ามนุษย์ 

เพราะมนุษย์ทุกคนในโลกน้ีมีคุณคา่ 

ไม่มีอะไรในโลกน้ีที่จะแยกเราออกจากความรักและความเมตต

าของพระเจ้าได้ 

เพราะความรกัของพระองค์ด ารงอย่เีป็นนิจไม่มีวันเปล่ยีนแปลง 

 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ  

 
1. ข้าแต่พระบิดาเจ้า    ขอทรงประทานสติปัญญาแก่ทีมงาม 

“ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” 

ที่ก าลังผลิตรายการเพ่ือช่วยสตรีที่หลุดพ้นจากการค้าประเวณีให้เข้มแข็งขึ้น

ในพระเจ้า (สุภาษิต 2:6) 

2. พระเจ้า 

เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ให้ได้รับความร

อดและชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ 

(อิสยาห์ 56:1) 

3. พระบิดาเจ้า ขอทรงเปิดตาพวกเราให้เห็นการค้ามนุษย์ที่อยู่รอบตัวเรา 

และขอให้เรามีความกล้าหาญที่จะประกาศพระกิตติคุณและเข้าช่วยเหลือเพ่ื

อยุติการอันช่ัวรายนี้ 

4.พระเจ้าขอให้ผู้ลี้ภัยในโรมาเนียได้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์และใช้แรงงา

นเยี่ยงทาส 

ขอให้คริสเตียนมีใจห่วงใยที่จะเป็นเพ่ือนและให้ความรักแก่พวกเขาด้วย 

(โรม 12:10)  

5. พระเจ้า 

ขอทรงประทานสติปัญญาในการฝึกสอนและสร้างงานให้แก่พ่ีน้องที่ยากจนใ

นอินโดนีเซีย ขอให้เขาหยุดส่งลูก ๆ ไปท างานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย  

และถูกดึงเข้าสู่การค้ามนุษย์ (สดุดี 144:11)    

6. พระเจ้าข้า  ขอทรงช่วยสตรีที่ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือให้พวกเธอปลอดภัย  

ไม่ถูกล่อลวงโดยนายหน้าและขายพวกเธอให้ซ่องโสเภณี (สดุดี อพยพ 

19:4) 

7. พระบิดาเจ้า  พวกเราอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในประเทศจีน  

ที่จะท าหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการยุติการค้ามนุษย์น าความยุติธรรมให้เกิดขึ้

น และช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้พ้นจากแอกทาส 

8. พระบิดาเจ้า  เราอธิษฐานเผื่อเหยื่อการค้ามนุษย์ 230,000 

คนในประเทศยูเครนที่ถูกหลอกลวงมาท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างและถูกยึด

พาสปอร์ตไว้ด้วย  (สดุดี 31:2) 

9. ขอบคุณพระเจ้าส าหรับรายการ “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” 

ซึ่งได้แปลเป็นหลายภาษา 

เพ่ือช่วยผู้หญิงในสถานบริการให้พวกเธอมีอนาคตและความหวังใจ  

10. พระเจ้า 

ขอทรงช่วยเด็กชาวฟินแลนด์จากการถูกลักพาตัวและถูกขายไปเป็นทาสแรง

งาน ด้วยเถิด (โยเอล 3:3)  

11.  พระเจ้าขอช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวเนปาลที่ถูกขายเป็นทาสรับใช้ในบ้าน 

ถูกทารุณและไม่ได้รับการศึกษา (สดุดี 25:20)   

 

12. พระบิดาเจ้า  ขอให้ผู้มีอ านาจ  องค์การช่วยเหลือสังคม 

และคริสตจักรได้เตือนสติหนุ่มสาวเกี่ยวกับผลร้ายของการค้ามนุษย์  

และขอให้เหยื่อได้มีโอกาสรับอิสรภาพและรื้อฟ้ืน  ชีวิตใหม่อีกครั้ง (เยเรมีห์ 

17:24)  

13.  พระเจ้า 

ขอทรงช่วยเด็กหญิงชาวอินเดียให้ได้รับเกียรติและมีคุณค่าในครอบครัวของ

ตน ขออย่าให้พวกเธอถูกบังคับให้แต่งงานหรือขายให้นายหน้าค้ามนุษย์ 

14. พระเจ้า 

เราอธิษฐานเผื่อเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการบังคับให้แต่งงาน 

หรือการท างานเยี่ยงทาส ซึ่งกลายเป็นประ 

เพณีหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนาในแอฟริกา  

ขอให้ได้รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้น าที่มีอ านาจ (สดุดี 34:22) 

 

 

 

 

 

15. 

เราอธิษฐานเผื่อเด็กสาวที่ไร้เดียงสาที่ถูกข่มขืนและตกเป็นเครื่องมือในการค้

ายาเสพติดหรือเป็นเหยื่อทางเพศโดยไม่รู้ตัว  

เพราะกลัวพ่อแม่จึงไม่กล้าเปิดเผยความจริง (สดุดี 44:26) 

16. พระเจ้า ขอพ่อแม่ที่ยากจนชาวอินโดนีเซียได้เห็นคุณค่าของลูกสาว 

และไม่ส่งเสริมพวกเธอให้เป็นโสเภณี 

17. 

พระเจ้าขอทรงให้คนเหล่านั้นที่ท างานด้วยกันหรือยู่ในคริสตจักรของเราที่ต

กเป็นเยื่อของการค้ามนุษย์ 

ขอให้เรารักและพ่ึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือพวกเขา   

18. 

ขอบคุณพระเจ้าที่นักอธิษฐานวิงวอนชาวฟินแลนด์ได้ช่วยสนับสนุนรายการ

ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศใน 8 ภาษา  

เพ่ือช่วยเหยื่อจากการค้ามนุษย์    

19. พระเจ้า ขอทรงช่วยให้หัวโจกในการค้ามนุษย์ได้รู้จักพระองค์ 

กลับใจใหม่และเลิกสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาท าอยู่   

20. พระบิดาเจ้า ขอให้รัฐบาลเกหลีใต้ได้ออกกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ตามมาตรฐานสากลด้วยเถิด (สดุดี 43:1) 

21.  พระเจ้า ขอทรงยุติการค้ามนุษย์ในอัลบาเนียด้วยเถิด   

เพราะประเทศนี้คือแหล่งที่มา ทางผ่าน 

และปลายทางส าหรับชายหญิงและเด็กเพ่ือการค้ามนุษย์และค้าประเวณี(สดุดี 

82:4)  

22. พระเจ้า ขอทรงประทานพระคุณและแรงบันดาลใจให้ 

คริสเตียนได้อุทิศช่วยเหลือคนเหล่านี้ แทนการติฉินนินทา   

23. พระบิดาเจ้า  ขอทรงยุติทาสสมัยใหม่ในประเทศฝรั่งเศส  

ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี การทารุณกรรมในครอบครัว 

หรือการบังคับให้เป็นเหมือนขโมยเพ่ือช่วยองค์การอาชญา กรรมต่าง ๆ   

(สุภาษิต 14.:31)    

24. พระบิดาเจ้า 

ขอทรงช่วยผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ท างานในซ่องโสเภณีในเยอรมัน 

ให้ได้รับการช่วยเหลือให้เป็นอิสระโดยกลไกของภาครัฐและทีมงาน 

“ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่”   

25.  พระเจ้า  

ขอให้พ่อแม่ชาวไลบีเรียปกป้องลูกหลานของตนให้ปลอดภัยและไม่ยกลูกขอ

งตนให้กับคนที่สัญญาว่าจะช่วยให้ได้รับการศึกษา  

เพราะมีเด็กจ านวนมากที่ไม่ได้รับตามสัญญาแต่ถูกขายไปเป็นทาสแรงงาน     

26. พระเจ้า  ขอเปิดตาใจชาวบัลแกเรียที่จะเห็นปัญหาการค้ามนุษย์   

ขอให้มีการรณรงค์เรื่องข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือหยุดยั้งความผิดพลาดในเรื่องนี้ (สุภาษิต 2:12) 

27. พระเจ้าข้า  

เราอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการรื้อฟ้ืนศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์กลับมาสู่พวกเธอ 

เพ่ือจะมีความยินดีในความเป็นผู้หญิงของตน  

28. พระเจ้า ขอทรงปลดปล่อยสตรี 18,000 คนจากการค้าประ 

เวณีในฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ขายตัว (สดุดี 143:9) 

29.พระบิดาเจ้า  

ขอทรงปลดปล่อยผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสที่เป็นทาสและถูกบังคับให้ขอทานโดยใช้เ

ด็ก ๆ บังหน้าให้คนสงสาร  

พวกเขาจะถูกเฆ่ียนตีถ้าหาเงินบริจาคไม่ได้ครบตามจ านวนที่ต้ังไว้    

(สดุดี 9:9) 

30. ขอบคุณพระเจ้า 

ที่คริสเตียนในอุรุกวัยที่ได้ช่วยผู้อพยพเข้าเมืองด้วยการบริจาคเสื้อผ้าและอา

หาร  

และพยายามช่วยเขาเหล่านี้ที่หางานท าให้พ้นจากมือของพวกค้ามนุษย์ที่เลว

ทราม  

31. พระบิดาเจ้า  

ขอทรงโปรดช่วยกู้เด็กสาวชาวเนปาลที่ถูกขายให้แต่งงานกับชายช่ัว  

ซึ่งน าพวกเธอไปขายให้ซ่องโสเภณีอีกทอดหนึ่งด้วยเถิด  (สดุดี 17:13) 

29/7 ซอยศรีสุข ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
โทร ( 053) 242-101, (053) 266-246  

เว็บไซด:์ www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวงั 
 


