
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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24. พระเจา้ 
ขอบพระคุณท่ีการข่มขืนซ่ึงเกิดขึ้นมากมายในประเทศจีนไดจ้ดุปร
ะกายความแคน้เคืองและเรียกร้องให้มีกฎหมายลงโทษรุนแรงต่อผู ้
กระท าผิดแมจ้ะมียศศกัด์ิสูง 
ขอทรงลบเลือนความปวดร้าวใจของพวกเธอ (สุภาษิต 24:24)      

25. พระเจา้ขา้ 
ขอให้รัฐบาลในหลายประเทศไดต่้อตา้นการทารุณกรรมทางเพศโดยเ
ฉพาะในแอฟริกาท่ีรัฐบาลไม่เขา้ถึงและมีส่วนช่วยแกไ้ขเร่ืองภายในคร
อบครัว    

26. ในฝร่ังเศสมีผูห้ญิงเสียชีวิตทกุ ๆ 3 
วนัโดยการกระท าของคู่ชีวิตแมรั้ฐบาลรู้เห็นก็ไดแ้ต่เพียงตกัเตือนเ
ท่านั้น ขอพระเจา้ทรงดลใจให้ผูค้นท่ีพวกเธอร้องขอ 
จงไดใ้ห้ความช่วยเหลือก่อนท่ีจะสายเกินไปดว้ยเถิด 

27. พระเจา้ ขอทรงช่วยสตรีในอรุุกวยัในการเลือกคู่ครองท่ีดี 
ท่ีจะไมทุ่บตีอยา่งทารุณและฆ่าพวกเธอ (สุภาษิต 24:24-25) 

28. พระบิดาเจา้  
ขอทรงประทานวิญญาณแห่งการเอาใจใส่และปกป้องลูกสาวของ
ตนให้กบัแม่ทุกคน 
ท่ีจะเปิดปากปกป้องลูกสาวของตนจากการข่มขนืหรือทารุณจากค
นในครอบครัว (สดุดี 12:7) 

29. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานขอความยติุธรรมให้แก่คนยากจนขดัสน 
ไร้การศึกษาและเป็นคนชั้นต ่าในสายตาผูค้นในเนปาล  
แมเ้กิดความรุนแรงก็ไม่มีเสียงสนบัสนุนป้องกนัพวกเขา 
ไม่มีทนายช่วยแกต้่างในการด าเนินคดีอยา่งยติุธรรมได ้  
ขอพระเจา้ทรงโปรดช่วยพวกเขาดว้ย (สดุดี 72:4)  

30. พระบิดาเจา้  
ขอทรงโปรดใชร้ายการสตรีท่ีมีความหวงัท่ีเสนอขอ้คิดในการแกไ้
ขเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวตอ่ผูห้ญิงและเด็ก 
ให้เป็นแนวทางในการแกไ้ขในปัญหาเร่ืองน้ี  า  

 

 

 

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. 09.  

การค้ามนุษย์ 

"พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึน้ตามพระฉายาของพระองค์ตามพ
ระฉายาของพระเจ้านั้น 
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึน้   และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและ
หญิง  พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์   ตรัสแก่เขาว่า   “
จงมีลูกดกทวีมากขึน้จนเต็มแผ่นดิน   จงมีอ านาจเหนือแผ่นดิน 
  จงครอบครองฝูงปลาในทะเล   และฝูงนกในอากาศ  กับบร
รดาสัตว์ที่เคล่ือนไหวบนแผ่นดนิ” 

 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
1. ขา้แต่พระบิดาเจา้ 
ขอทรงเยียวยารักษาคนเหล่าน้ันท่ีถูกทารุณกรรมและข่มขืนให้มีสันติสุขแ
ละสร้างครอบครัวท่ีดีของตนเองไดใ้ห้พวกเขารับรู้ว่าพระองค์ทรงสัมผสัถึ
งความเจ็บปวดและโศกเศร้าของพวกเขาและจะทรงรักษาให้หาย    

2. พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อสตรีและเด็กสาวในบอร์เนียวท่ีจะไม่ติดกบัดกัอยูก่บัค
นเหล่านั้นท่ีใชค้วามรุนแรงกระท าแก่พวกเขา 

3. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานขอให้มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในวฒันธรรมของชาวแท
นซาเนียในการขลิบอวยัวะเพศของเด็กขอหนุนใจคนเหล่านั้นท่ีพยายา
มอยา่งไม่เห็นแก่ความเหนด็เหน่ือยเพ่ือหยดุย ั้งส่ิงเหล่าน้ี     

4. 
พระเจา้ขอใหค้วามรุนแรงและการล่วงเกินทางเพศท่ีนบัวนัจะสูงขึ้นโ
รมาเนียเน่ืองจากตวัอยา่งในส่ืออินเตอร์เน็ตนั้นจะไดห้มดไป   
ขณะเดียวกนัรายการสตรีท่ีมีความหวดัก็ไดห้นุนใจพ่อแม่ใหค้อยระวั
งส่ิงท่ีลูก ๆ ดูทางส่ือออนไลนต์่าง ๆ ดว้ย 

5. 
พระเจา้ขอทรงประทานสติปัญญาและช่วยคณะกรรมการป้องกนัสิทธิ
มนุษยชนในอินโดนีเชียในการวางแผนป้องกนัความรุนแรงและการรั
กษาสิทธิของเด็กและสตรี    

6. พระเจา้ 
เรารู้ว่าเด็กท่ีเกิดในครอบครัวท่ีมีการทารุณกรรมเม่ือโตเป็นผูใ้หญก่็จะ
ทารุณกรรมผูอ้ื่น ขอทรงโปรดช่วยให้พ่อแม่รักลูก ๆ 
ของตนและวางระเบียบวินยัอนัดีให้แก่พวกเขา  

7. สรรเสริญพระเจา้ 
การขลิบอวยัวะเพศท่ามกลางชนเผา่ในฟินแลนดล์ดลงเหลือเพียง 2% 
เท่านั้น ขอพระเจา้ทรงยติุประเพณีท่ีอนัตรายน้ีดว้ยเถิด  

8.ขณะน้ีมีสตรีมากมายในประเทศจีน 
ท่ีออกมาเล่าเร่ืองความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกบัพวกเธอ 

ขอทรงเลา้โลมใจและการเยียวยารักษาส่วนลึกภายในจิตใจแก่พวกเธอ
ดว้ย (2 โคริน 1:3)     

9. 
ขอบคุณพระเจา้ส าหรับกฎหมายใหม่ของฟินแลนดท่ี์ก าหนดให้ลงโท
ษผูท่ี้รุนแรงหรือทารุณกรรมคนในครอบครัวหรือเครือญาติของตน (2 
เธสะโลนิกา 3:3) 

10. พระเจา้ ขอทรงช่วยผูช้ายชาวโปแลนด ์ท่ีจะเลิกเสพยาเสพติด 
หรือภาพโป้เปลือยยติุวงจรอบุาทในการทารุณกรรมหรือข่มขืนคนใน
ครอบครัว ขอเยียวยารักษาพวกเขาทุกคนให้หาย  

 

 

 

 

11. 
พระเจา้ขอหนุนใจเหยื่อทารุณกรรมหรือข่มขืนในอินเดียให้มีความกล้
าฟ้องร้องและขอให้ครอบครัวของพวกเธอช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีใหค้น
ผิดไดรั้บการลงโทษ (สดุดี 5:10)   

12. 
การทารุณกรรมและการข่มขืนคนในครอบครัวทวีจ านวนขึ้นอยา่งมา
กมายในช่วงปิดลอ้กโควิด-19 
ผูห้ญิงหลายคนถูกขงัให้อยูใ่นบา้นกบัผูท่ี้ท  าร้ายในแอฟริกาใตมี้มากขึ้
นถึง 3 เท่า ขอพระเจา้ทรงรักษาและช่วยพวกเธอดว้ย (สดุดี 68:20)  

13. พระเจา้ 
ขอทรงช่วยทีมงานสตรีท่ีมีความหวงัท่ีจะท าให้ผูห้ญิงทุกคนไดรู้้ว่าตนน้ัน
มีค่าในสายพระเนตรของพระเจา้ และไม่สมควรท่ีจะถูกย ่ายี (สดุดี 91:14) 

14. พระเจา้ ขอทรงยติุความรุนแรงแก่สตรี50%ในอลับาเนีย 
และการตราหนา้ การกีดกนัของสตรีดอ้ยโอกาสในชนบท     

15.ขอให้คริสตจกัรไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ถูกทารุณกรรมและข่มขืน
ท่ีปราศจากการช่วยเหลือ (สุภาษิต 31:8) 

16. พระเจา้ 
ขอใหผู้ค้นในประเทศเยอรมนัไดต้ระหนกัถึงความทุกขร้์อนของสตรี 
ผา่นทางรายการอธิษฐานวิงวอนของรายการสตรีท่ีมีความหวงั  
ขอพระเจา้ยติุความรุนแรงและสนบัสนุนผูท่ี้อุทิศตนเผื่อเร่ืองน้ี 

17. พระเจา้  ขอทรงยติุการทารุณกรรมและข่มขืนในไลบีเรีย 
ซึงผูห้ญิง 1 ใน 10 ผา่นประสบการณ์น้ี 
ขอทรงประทานก าลงัและการปกป้องพวกเธอดว้ยเถิด   

18. พระเจา้ ขอให้พ่อแม่ชาวเกาหลีไดฝึ้กวินยัให้แก่ลูก ๆ 
ท่ีจะใชส้ติปัญญาไม่ยุง่เก่ียวกบัความรุนแรง  (เอเฟซสั 6:4)    

19. พระเจา้ 
เราอธิษฐานเผ่ือผูช้ายและพ่อทั้งหลายในอุรุกวยัท่ีจะไม่ใช้ความรุนแรงต่
อภรรยาและลูกของตน แต่จะปกป้องคุม้ครองพวกเขา (2 โคริน13:11)   

20. พระเจา้  
เราขอบคุณพระองคท่ี์คนเหล่านั้นซ่ึงข่มขนืคนในครอบครัวในประเท
ศอินโดนีเชียจะตอ้งถูกจบัและลงโทษเม่ือมีการแจง้ความ  
ขอให้สตรีและเด็กมีความกลา้หาญท่ีจะเขา้แจง้ความ เพ่ือยติุเร่ืองน้ี  
(สดุดี 32:7) 

21. พระเจา้  เราอธิษฐานเผื่อสตรีและเด็กสาวจ านวน 1 ใน 4 
ของชาวบลัแกเรียท่ีเผชิญกบัความรุนแรง 
ขอพระเจา้ทรงโปรดอวยพรศูนยส์นบัสนุนทางดา้นการเงินเพื่อช่วยค
นเหล่าน้ีใหห้นีรอดจากความรุนแรงต่าง ๆ ได ้  (สดุดี 72:14)  

22. พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานเผื่อสตรีในไอเวอร่ีโคติท่ีถูกทารุณกรรมในครอบครัว 
ขอให้มีกฎหมายและแผนการช่วยเหลือส าหรับคนเหล่านั้นดว้ยเถิด 
(สดุดี 7:9)  

23. พระบิดาเจา้  
เราร้องทูลขอความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กท่ีถูกทารุณกรรมและขม่ขื
น  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ 
เพราะเขาไม่มีความหวงัและไม่รู้จะขอใหใ้ครช่วย  
ขอพระองคท์รงโปรดช่วยพวกเขาดว้ยเถิด  (สดุดี 69:29)    

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

เว็บไซด์: www.twrthai.com  

Facebook: ส่ือแห่งความหวัง 
 


