26. มีความรุ นแรงซ่อนอยูใ่ นครอบครัวของชาวยูเครน เพียง 10%
เท่านั้นที่ออกข่าวเพราะถือว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัว
ขอทรงนาการเยียวยาและความยุติธรรมแก่พวกเขาด้วย (มาระโก 4:22)
27. สตรี ชาวฟิ ลิปปิ นส์หลายคนที่ถกู ทารุ ณกรรมและข่มขืน
ได้ร้องเรี ยนและได้รับความยุติธรรม
ขอให้คนที่กระทาต่อพวกเธอยุติความรุ นแรงและหันมาให้เกียรติแก่สต
รี (อิสยาห์ 1:16)
28. ขอบคุณพระเจ้าที่หลายประเทศมีตารวจที่สัตย์ซื่อ
และให้เกียรติช่วยเหลือสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากความรุ นแรงหรื อการ
ทารุ ณกรรม (สดุดี 46: 1)
29. พระเจ้า
ขอทรงปกป้องสตรี ที่อาศัยอยูท่ ่ามกลางอันตรายจากเพื่อนบ้านหรื อบ้าน
พักชัว่ คราวเนื่องจากอุบตั ิภยั ต่าง ๆ
หรื อจากการอพยพลี้ภยั ไปอยูใ่ นถิ่นฐานอื่น (อิสยาห์ 41:10)
30. พระเจ้า ขอให้โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ปลอดภัยเพื่อเด็ก ๆ
จะได้รับการเรี ยนรู ้และพัฒนา ขอประทานสติปัญญาแก่ผปู้ กครอง
ครู อาจารย์และผูบ้ ริ หารที่จะป้องกันความรุ นแรงในโรงเรี ยนต่าง ๆ
ด้วยเถิด (สดุดี 32: 7)
31. พระเจ้า ขอทรงประทานกาลังแก่พวกเรา
และช่วยพวกเราให้รักคนที่เกลียดชังและทาร้ายพวกเราเหมือนที่พระอง
ค์ทรงรักพวกเรา (ลูกา 6: 27-28)
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อธิษฐานเผื่อประเทศไทย
1. เผื่อรัฐบาลและการบริ หารประเทศคาอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแผ่นดินประเทศไทย
ขอทรงอวยพระพรมายังผูน้ าประเทศ และคณะรัฐบาล
ให้พวกเขาทุกคนมีหวั ใจทาเพื่อประชาชน ประเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริ ง
ของพระเจ้ากาจัดคาปรึ กษาที่ชวั่ ร้ายและการทุจริ ตคอรัปชัน่ ให้หมดไป
และส่ งที่ปรึ กษาที่สัตย์ซื่อ
ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าไปยังผูน้ าทั้งหลาย
เพื่อที่ทุกแผนการทุกนโยบายจะสอดคล้องกับแผนการของพระองค์

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา
และมีผคู ้ นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน

2 เผื่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตใหม่คาอธิษฐาน
ขอพระเจ้าโปรดอวยพรประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทางาน
คนที่ตอ้ งหาเลี้ยงทั้งตนเองและครอบครัว
ขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้เขามองเห็นช่องทางใหม่ที่สัตย์ซื่อและมัน่ คงในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้
ขอโปรดปกป้องธุรกิจที่สัตย์ซื่อจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ขอทรงแตะใจนายจ้างที่จะดูแลลูกจ้างอย่างยุติธรรม
และลูกจ้างทั้งหลายจะรับผิดชอบหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ
3. สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และการรักษาคาอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทอดพระเนตรมาที่ประเทศไทยที่ยงั มีการระบาดของเชื้อ
COVID-19 ซึ่งตอนนี้คนไทยยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
ขอโปรดเสริ มกาลังหมอพยาบาลที่ทางานอย่างเหน็ดเหนื่อย
หลายครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้ตอ้ งเสี ยสละมากมาย
4. คริ สตจักรไทยและการฟื้ นฟูคาอธิษฐาน
หลายคริ สตจักรต้องผิดตัวเพราะไม่สามารถจัดการนมัสการได้
หลายคริ สตจักรสามารถจัดการนมัสการออนไลน์แต่ยงั ไม่มีพลัวมากพอในการเลี้ยง
ดูติดตามผล
ทั้งหลายคริ สตจักรศิษยาภิบาลและผูร้ ับใช้ตอ้ งไปหางานอื่นทาเพราะไม่มีการถวายท
รัพย์เข้ามาโอ พระเจ้า
ขอทรงโปรดอวยพรพี่นอ้ งสมาชิกที่จะรับการอวยพรทางเศรษฐกิจ
และมีการถวายที่พอเพียงในการเลี้ยงดูคนเลวีและปุโรหิตของคริ สตจักร

2021. 10.
ความรุนแรง การข่มขืน และความรุนแรงในครอบครัว
ความรุ นแรงมีผลกระทบต่อชีวิตของเหยื่อไปตลอดชีวิต
ขอให้เราร่ วมใจกันอธิษฐานเผือ่ คนเหล่านั้นที่ถูกทารุ นกรรมให้ได้
สัมผัสกับความรัก การเยียวยารักษา และการให้อภัยของพระเจ้า
พระหัตถ์ของพระเจ้าไม่เพียงแต่พลิกฟื้ นชีวิตของสตรี ให้กลับมาเป็
นตัวของตัวเองอีกครั้ง
แต่จะช่วยให้พวกเธอสามารถอภัยให้คนเหล่านั้นที่ทาร้ายเธอด้วย
การรักษาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถให้อภัย
TWR Korea 북방선교방송
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โปรดอธิษฐานด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจ

ารให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน (1 ยอห์น 4:10-11)

1. พระเจ้า ความเครี ยดจากการควบคุมสถานที่เนื่องจากโควิด-19
ส่งผลต่อสุขภาพร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ทางเพศของคนญี่ปนเป็
ุ่ นอันมาก
ขอทรงช่วยเป็ นความสว่างแก่สตรี เหล่านี้ให้รอดพ้นจากความมืดมนต่าง ๆ
(สดุดี 31: 4)

9. ความเครี ยด ความขัดสน การตกงาน
ทาให้การข่มขื่นและการกระทารุ นแรงต่อสตรี ในอุรุกวัยทวีมากขึ้น
ขอพระเจ้าทรงนาให้พบวิธีที่ดีงามในการขจัดความเครี ยดและหาทางร่ วมกั
นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ฟิ ลิปปี 2:2)

2. พระบิดาเจ้า สตรี ชาวพื้นเมืองถึง 6 ใน 10
คนของประเทศคานาดาถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขอทรงโปรดเปลี่ยนแนวคิด
กฎหมาย และวีถีปฏิบตั ิของพวกเขา
เพื่อสตรี เหล่านี้จะไม่มีความกลัวในการดาเนินชีวิตอีกต่อไป (อิสยาห์ 41: 10)
3. พระเจ้า
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของผูช้ ายชาวอินเดียที่ไม่ให้เกียรติและทารุ ณกรรมผูห้
ญิง ขอให้สตรี ชาวอินเดียได้รับเกียรติ
ได้รับการปกป้องและได้รับสันติสุขแท้ในพระเยซูคริ สต์เจ้า (สดุดี 4:8)
4. พระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่
ขอบคุณพระองค์ที่กฎหมายของฟิ นแลนด์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนทาให้ส
ตรี ที่ถูกทารุ ณกรรมสามารถหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยได้ (สุภาษิต 30:5)
5. พระเจ้า
ขอปกป้องเด็กนักเรี ยนหญิงในไอเวอรี่ โค้สให้ได้รับช่วยเหลือจากการข่มขื
นโดยครู ของพวกเขา และขอให้ยุติการขลิบอวัยวะเพศของเด็กหญิงด้วย
(สดุดี 5:11)
6. พระเจ้า
ขอทรงนาสตรี ในเดนมาร์กที่หมดความนับถือตัวเองและไม่มีกาลังที่จะปก
ป้องตนเองจากความรุ นแรงในครอบครัว
ขอนาความหวังกลับคืนสู่พวกเธอด้วย (สดุดี 68:19)
7. พระบิดาเจ้า
ขอทรงนาการเยียวยารักษาให้เกิดแก่ครอบครัวชาวเกาหลีที่ครอบครัวแตกแยก
ลูก ๆ หนีออกจากบ้าน ทาให้คนรุ่ นต่อ ๆ มาถือเอาเป็ นแบบอย่าง (สดุดี 147: 3)
8. พระเจ้า ชาวโปแลนด์มีความแตกแยกอย่างรุ นแรง
ขอให้รายการสตรี ที่มีความหวังได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 67%
ของเยาวชนชาวปอร์ตุเกตเห็นว่าความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในการนัดพบกันของ
หนุ่มสาวเป็ นเรื่ องธรรมดา
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาได้เรี ยนรู ้จกั ความรักที่แท้จริ งและเรี ยนรู ้จกั ก

10.
ขอทรงปกป้องสตรี และเด็กสาวในซิ มบัพเวจากการทารุ ณกรรมและข่มขืน
และไม่นิ่งเงียบเพราะกลัวเสี ยชื่อเสี ยง
แต่จะปกป้องเด็กสาวทุกคนในครอบครัวของตน (สุภาษิต 18:5)
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11. ขอทรงนาการกลับใจและการเยียวยาชาวโรมาเนียที่ชอกซ้ าใจ
ที่จะไม่ทาอันตรายต่อผูอ้ ื่น
ขอความรักของพระองค์ไหลผ่านชีวิตของเขาไปเป็ นพรต่อผูอ้ ื่นได้ดว้ ย
(ติทสั 2:12)
12.พระบิดาเจ้า
เราอธิษฐานเผื่อสตรี ชาวพารากวัยที่ทนทุกข์จากการทารุ ณกรรมต่าง ๆ
ขอให้ได้รับการช่วยเหลือและเป็ นอิสระโดยพระคาของพระองค์ (ยอห์น 8:36)
13. พระเจ้า ขอทรงช่วยบุรุษและสตรี ชาวโปแลนด์ที่ติดสุรา เรื้ อรัง
ขอทรงรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อจะไม่ทาร้ายคู่สมรสและลูก ๆ
ของตน (สดุดี 34: 18)
14. เราอธิษฐานเผื่อสตรี และเด็กในฝรั่งเศส
ที่ความรุ นแรงในครอบครัวได้ทวีคูณขึ้นในช่วงกักตัวเนื่องจากโรคระบาด
“สามีจงรักภรรยา อย่ารุ นแรงต่อพวกเธอ” (โคโลสี 3: 19)
15. พระบิดาเจ้า ขอรักษาจิตใจของสตรี ชาวคอเคซัสที่เผชิญ ความรุ นแรง
และเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวของสตรี ชาวรัสเซียที่ขาดศรัทธาใน
สัมพันธ์รักของครอบครัว (สดุดี 72:13-14)
16.
ขอทรงนาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวัฒนธรรมของชาวเอธิโอเปี ยเกี่ยวกั

บเรื่ องการทารุ ณกรรมต่อสตรี 19%ของสตรี ถูกทารุ ณกรรมโดยคู่สมรส
(สดุดี 30: 2)
17. พระเจ้า
ขอทรงสถิตอยูด่ ว้ ยคนเหล่านั้นที่เดียวดายและมีปัญหาด้านการเงินในสวีเด
น ปกป้องจากความเครี ยดซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชิด
(สดุดี 94:19)
18. พระข้า ขอทรงช่วยแก้ปัญหาทางสังคมในกรี นแลนด์ เช่นการติดสุรา
ยาเสพติด และอัตราการว่างงานสูงมากนาไปสู่การก่อคดีรุนแรง
ขอทรงนาการฟื้ นฟูให้ผคู้ นหันกลับมาหาพระองค์ (เอเสเคียล 11: 19)
19. ขอบคุณพระเจ้า
สาหรับตารวจอินโดนีเชียที่สนใจและดาเนินการทันทีที่มีคดีรุนแรงเกิดขึ้น
(สดุดี 10: 17-18)
20. พระบิดาเจ้า ขอทรงให้ความยุติธรรมเกิดกับคนกระทาทารุ ณกรรมต่าง
ๆ ให้เขากลับใจใหม่และเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนด้วยเถิด
(สดุดี 11: 5)
21. พระเจ้า
พวกเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ถูกข่มขืนในกัมพูชาซึ่งมักจะไม่แจ้งความ
เพราะอายหรื อกลัวครอบครัวจะถูกทาร้าย
ขอทรงช่วยและปกป้องพวกเขาด้วย (สดุดี 91: 2)
22. พระเจ้า ทุกเดือน เด็กสาว 10-15
คนจะถูกข่มขืนในไลบีเรี ยโดยพ่อหรื อคนดูแล
ขอให้ตารวจจับและลงโทษเขาเหล่านั้นให้เข็ดหลาบด้วยเถิด (สดุดี 103: 6)
23.ความรุ นแรงในอัฟริ กาใต้ทวีข้ นึ ทุกวัน
ขอพระเจ้าทรงปกป้องเหยื่อความรุ นแรงที่เกิดในบ้านของตน
ซึ่งมีเป็ นจานวนมากที่สุด (อิสยาห์ 32: 18)
24. พระเจ้าผูท้ รงพระกรุ ณา
ขอทรงนาสันติและการคืนดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวที่แตกแยกในเกาะไซป
รัสตอนเหนือที่ผหู้ ญิงทนทุกข์ท้งั ทางด้านร่ างกายและจิตใจ (โรม 15: 13)
25. พระบิดาเจ้า
ขอทรงฟื้ นฟูชีวิตและจิตใจของเด็กสาวชาวแทนซาเนียที่ถูกข่มขืนและทารุ
ณกรรมในบ้านของตน (สดุดี 17: 8-9)

