24. พระเจ้า
ขอบพระคุณที่การข่มขืนซึ่งเกิดขึ้นมากมายในประเทศจีนได้จดุ ปร
ะกายความแค้นเคืองและเรี ยกร้องให้มีกฎหมายลงโทษรุ นแรงต่อผู ้
กระทาผิดแม้จะมียศศักดิ์สูง
ขอทรงลบเลือนความปวดร้าวใจของพวกเธอ (สุ ภาษิต 24:24)

อธิษฐานเผื่อประเทศไทย
อธิษฐานเผื่อประเทศไทยสถานการณ์ ช่วงโควิท19
1.ขอพระจ้าทรงระงับการ แพร่ ระบาด

25. พระเจ้าข้า
ขอให้รัฐบาลในหลายประเทศได้ต่อต้านการทารุ ณกรรมทางเพศโดยเ
ฉพาะในแอฟริ กาที่รัฐบาลไม่เข้าถึงและมีส่วนช่วยแก้ไขเรื่ องภายในคร
อบครัว

เชื้อวัยรัสโควิท19ในประเทศไทยและให้รัฐบาลไทยสามารถควบ
คุมดูแลสถานการณ์โควิท19ได้ ในเร็ ววัน

26. ในฝรั่งเศสมีผหู ้ ญิงเสี ยชีวิตทุก ๆ 3
วันโดยการกระทาของคู่ชีวิตแม้รัฐบาลรู ้เห็นก็ได้แต่เพียงตักเตือนเ
ท่านั้น ขอพระเจ้าทรงดลใจให้ผคู ้ นที่พวกเธอร้องขอ
จงได้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเถิด

และวัคซีนที่นาเข้ามาในเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยให้
ประชาชนที่ชีดวัคซีนแล้วนั้นปลอดภัย

27. พระเจ้า ขอทรงช่วยสตรี ในอุรุกวัยในการเลือกคู่ครองที่ดี
ที่จะไม่ทุบตีอย่างทารุ ณและฆ่าพวกเธอ (สุ ภาษิต 24:24-25)
28. พระบิดาเจ้า
ขอทรงประทานวิญญาณแห่งการเอาใจใส่และปกป้องลูกสาวของ
ตนให้กบั แม่ทุกคน
ที่จะเปิ ดปากปกป้องลูกสาวของตนจากการข่มขืนหรื อทารุ ณจากค
นในครอบครัว (สดุดี 12:7)
29. พระบิดาเจ้า
เราอธิษฐานขอความยุติธรรมให้แก่คนยากจนขัดสน
ไร้การศึกษาและเป็ นคนชั้นต่าในสายตาผูค้ นในเนปาล
แม้เกิดความรุ นแรงก็ไม่มีเสี ยงสนับสนุนป้องกันพวกเขา
ไม่มีทนายช่วยแก้ต่างในการดาเนินคดีอย่างยุติธรรมได้
ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเขาด้วย (สดุดี 72:4)
30. พระบิดาเจ้า
ขอทรงโปรดใช้รายการสตรี ที่มีความหวังที่เสนอข้อคิดในการแก้ไ
ขเรื่ องความรุ นแรงในครอบครัวต่อผูห้ ญิงและเด็ก
ให้เป็ นแนวทางในการแก้ไขในปัญหาเรื่ องนี้ า

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา
และมีผคู ้ นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน

ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่มีปร
ะสิ ธีภาพฆ่าเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ได้สาเร็ จ

2.ขอพระเจ้าทรงช่วยคริ สเตียนไทย
จงลุกขึ้นตื่นตัวอธิษฐานและประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างต่อเนื่อง
3.ช่วงการแพร่ ระบาดโควิท19ขอพระองค์ทรงอวยพรให้มีผกู ้ ลับใ
จใหม่เพิ่มจานวนมากขึ้นทุกวัน ในประเทศไทย
4.ขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรเศษรฐกิจในประเทศไทยที่ตกต่าใ
ห้ได้รับการรื้ อฟื้ นอย่างต่อเนื่องและให้คนไทยได้สัมผัสถึงความรั
กอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
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โปรดอธิษฐานด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจ
1. ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ขอทรงเยียวยารักษาคนเหล่านั้นที่ถูกทารุ ณกรรมและข่มขืนให้มีสันติสุขแ
ละสร้างครอบครัวที่ดีของตนเองได้ให้พวกเขารับรู ้ว่าพระองค์ทรงสัมผัสถึ
งความเจ็บปวดและโศกเศร้าของพวกเขาและจะทรงรักษาให้หาย
2. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อสตรี และเด็กสาวในบอร์เนียวที่จะไม่ติดกับดักอยูก่ บั ค
นเหล่านั้นที่ใช้ความรุ นแรงกระทาแก่พวกเขา
3. พระบิดาเจ้า
เราอธิษฐานขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของชาวแท
นซาเนียในการขลิบอวัยวะเพศของเด็กขอหนุนใจคนเหล่านั้นที่พยายา
มอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อหยุดยั้งสิ่ งเหล่านี้
4.
พระเจ้าขอให้ความรุ นแรงและการล่วงเกินทางเพศที่นบั วันจะสู งขึ้นโ
รมาเนียเนื่องจากตัวอย่างในสื่ ออินเตอร์เน็ตนั้นจะได้หมดไป
ขณะเดียวกันรายการสตรี ที่มีความหวัดก็ได้หนุนใจพ่อแม่ให้คอยระวั
งสิ่ งที่ลูก ๆ ดูทางสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย
5.
พระเจ้าขอทรงประทานสติปัญญาและช่วยคณะกรรมการป้องกันสิ ทธิ
มนุษยชนในอินโดนีเชียในการวางแผนป้องกันความรุ นแรงและการรั
กษาสิ ทธิของเด็กและสตรี
6. พระเจ้า
เรารู ้ว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีการทารุ ณกรรมเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะ
ทารุ ณกรรมผูอ้ ื่น ขอทรงโปรดช่วยให้พ่อแม่รักลูก ๆ
ของตนและวางระเบียบวินยั อันดีให้แก่พวกเขา
7. สรรเสริ ญพระเจ้า
การขลิบอวัยวะเพศท่ามกลางชนเผ่าในฟิ นแลนด์ลดลงเหลือเพียง 2%
เท่านั้น ขอพระเจ้าทรงยุติประเพณี ที่อนั ตรายนี้ดว้ ยเถิด
8.ขณะนี้มีสตรี มากมายในประเทศจีน
ที่ออกมาเล่าเรื่ องความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับพวกเธอ

ขอทรงเล้าโลมใจและการเยียวยารักษาส่วนลึกภายในจิตใจแก่พวกเธอ
ด้วย (2 โคริ น 1:3)
9.
ขอบคุณพระเจ้าสาหรับกฎหมายใหม่ของฟิ นแลนด์ที่กาหนดให้ลงโท
ษผูท้ ี่รุนแรงหรื อทารุ ณกรรมคนในครอบครัวหรื อเครื อญาติของตน (2
เธสะโลนิกา 3:3)
10. พระเจ้า ขอทรงช่วยผูช้ ายชาวโปแลนด์ ที่จะเลิกเสพยาเสพติด
หรื อภาพโป้เปลือยยุติวงจรอุบาทในการทารุ ณกรรมหรื อข่มขืนคนใน
ครอบครัว ขอเยียวยารักษาพวกเขาทุกคนให้หาย
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11.
พระเจ้าขอหนุนใจเหยื่อทารุ ณกรรมหรื อข่มขืนในอินเดียให้มีความกล้
าฟ้องร้องและขอให้ครอบครัวของพวกเธอช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้คน
ผิดได้รับการลงโทษ (สดุดี 5:10)
12.
การทารุ ณกรรมและการข่มขืนคนในครอบครัวทวีจานวนขึ้นอย่างมา
กมายในช่วงปิ ดล้อกโควิด-19
ผูห้ ญิงหลายคนถูกขังให้อยูใ่ นบ้านกับผูท้ ี่ทาร้ายในแอฟริ กาใต้มีมากขึ้
นถึง 3 เท่า ขอพระเจ้าทรงรักษาและช่วยพวกเธอด้วย (สดุดี 68:20)
13. พระเจ้า
ขอทรงช่วยทีมงานสตรี ที่มีความหวังที่จะทาให้ผหู ้ ญิงทุกคนได้รู้ว่าตนนั้น
มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า และไม่สมควรที่จะถูกย่ายี (สดุดี 91:14)
14. พระเจ้า ขอทรงยุติความรุ นแรงแก่สตรี 50%ในอัลบาเนีย
และการตราหน้า การกีดกันของสตรี ดอ้ ยโอกาสในชนบท
15.ขอให้คริ สตจักรได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผทู ้ ี่ถูกทารุ ณกรรมและข่มขืน
ที่ปราศจากการช่วยเหลือ (สุ ภาษิต 31:8)

16. พระเจ้า
ขอให้ผคู ้ นในประเทศเยอรมันได้ตระหนักถึงความทุกข์ร้อนของสตรี
ผ่านทางรายการอธิษฐานวิงวอนของรายการสตรี ที่มีความหวัง
ขอพระเจ้ายุติความรุ นแรงและสนับสนุนผูท้ ี่อุทิศตนเผื่อเรื่ องนี้
17. พระเจ้า ขอทรงยุติการทารุ ณกรรมและข่มขืนในไลบีเรี ย
ซึงผูห้ ญิง 1 ใน 10 ผ่านประสบการณ์น้ ี
ขอทรงประทานกาลังและการปกป้องพวกเธอด้วยเถิด
18. พระเจ้า ขอให้พ่อแม่ชาวเกาหลีได้ฝึกวินยั ให้แก่ลูก ๆ
ที่จะใช้สติปัญญาไม่ยงุ่ เกี่ยวกับความรุ นแรง (เอเฟซัส 6:4)
19. พระเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อผูช้ ายและพ่อทั้งหลายในอุรุกวัยที่จะไม่ใช้ความรุ นแรงต่
อภรรยาและลูกของตน แต่จะปกป้องคุม้ ครองพวกเขา (2 โคริ น13:11)
20. พระเจ้า
เราขอบคุณพระองค์ที่คนเหล่านั้นซึ่งข่มขืนคนในครอบครัวในประเท
ศอินโดนีเชียจะต้องถูกจับและลงโทษเมื่อมีการแจ้งความ
ขอให้สตรี และเด็กมีความกล้าหาญที่จะเข้าแจ้งความ เพื่อยุติเรื่ องนี้
(สดุดี 32:7)
21. พระเจ้า เราอธิษฐานเผื่อสตรี และเด็กสาวจานวน 1 ใน 4
ของชาวบัลแกเรี ยที่เผชิญกับความรุ นแรง
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรศูนย์สนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อช่วยค
นเหล่านี้ให้หนีรอดจากความรุ นแรงต่าง ๆ ได้ (สดุดี 72:14)
22. พระบิดาเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อสตรี ในไอเวอรี่ โคติที่ถูกทารุ ณกรรมในครอบครัว
ขอให้มีกฎหมายและแผนการช่วยเหลือสาหรับคนเหล่านั้นด้วยเถิด
(สดุดี 7:9)
23. พระบิดาเจ้า
เราร้องทูลขอความช่วยเหลือแก่สตรี และเด็กที่ถูกทารุ ณกรรมและข่มขื
น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะเขาไม่มีความหวังและไม่รู้จะขอให้ใครช่วย
ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยพวกเขาด้วยเถิด (สดุดี 69:29)

