
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินอธิษฐานมีการแปลมากกว่า 100 ภาษา  
และมีผูค้นอธิษฐานประมาณ 65,000 คน  
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26. มีความรุนแรงซ่อนอยูใ่นครอบครัวของชาวยเูครน เพียง 10% 
เท่านั้นท่ีออกขา่วเพราะถือว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั 
ขอทรงน าการเยียวยาและความยติุธรรมแก่พวกเขาดว้ย (มาระโก 4:22)  

27. สตรีชาวฟิลิปปินส์หลายคนท่ีถกูทารุณกรรมและข่มขืน 
ไดร้้องเรียนและไดรั้บความยติุธรรม 
ขอให้คนท่ีกระท าต่อพวกเธอยติุความรุนแรงและหนัมาให้เกียรติแก่สต
รี (อิสยาห์ 1:16) 

28. ขอบคุณพระเจา้ท่ีหลายประเทศมีต ารวจท่ีสัตยซ่ื์อ 
และให้เกียรติช่วยเหลือสตรีท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงหรือการ
ทารุณกรรม (สดุดี 46: 1) 

29. พระเจา้ 
ขอทรงปกป้องสตรีท่ีอาศยัอยูท่่ามกลางอนัตรายจากเพื่อนบา้นหรือบา้น
พกัชัว่คราวเน่ืองจากอุบติัภยัต่าง ๆ 
หรือจากการอพยพล้ีภยัไปอยูใ่นถ่ินฐานอื่น (อสิยาห์ 41:10) 

30. พระเจา้ ขอให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภยัเพื่อเด็ก ๆ 
จะไดรั้บการเรียนรู้และพฒันา  ขอประทานสติปัญญาแก่ผูป้กครอง  
ครูอาจารยแ์ละผูบ้ริหารที่จะป้องกนัความรุนแรงในโรงเรียนต่าง ๆ 
ดว้ยเถิด  (สดุดี 32: 7) 

31. พระเจา้ ขอทรงประทานก าลงัแก่พวกเรา 
และช่วยพวกเราให้รักคนท่ีเกลียดชงัและท าร้ายพวกเราเหมือนที่พระอง
คท์รงรักพวกเรา (ลูกา 6: 27-28)  
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อธิษฐานเผื่อประเทศไทย 
1. เผื่อรัฐบาลและการบริหารประเทศค าอธิษฐาน  

ขา้แตพ่ระเจา้ ขอพระองคท์รงโปรดเมตตาแผ่นดินประเทศไทย 
ขอทรงอวยพระพรมายงัผูน้ าประเทศ และคณะรัฐบาล 
ให้พวกเขาทุกคนมีหวัใจท าเพื่อประชาชน ประเทศชาติส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 
ของพระเจา้ก าจดัค าปรึกษาท่ีชัว่ร้ายและการทุจริตคอรัปชัน่ให้หมดไป 
และส่งท่ีปรึกษาท่ีสัตยซ่ื์อ 
ท่ีมีอุดมการณ์สอดคลอ้งกบัแผนการของพระเจา้ไปยงัผูน้ าทั้งหลาย 
เพื่อท่ีทุกแผนการทุกนโยบายจะสอดคลอ้งกบัแผนการของพระองค์ 

2 เผื่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตใหม่ค  าอธิษฐาน 

ขอพระเจา้โปรดอวยพรประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนวยัท างาน 
คนท่ีตอ้งหาเล้ียงทั้งตนเองและครอบครัว 
ขอพระเจา้โปรดอวยพรให้เขามองเห็นช่องทางใหม่ท่ีสัตยซ่ื์อและมัน่คงในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได ้และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได ้  

ขอโปรดปกป้องธุรกิจท่ีสัตยซ่ื์อจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ขอทรงแตะใจนายจา้งท่ีจะดูแลลูกจา้งอยา่งยตุิธรรม 
และลูกจา้งทั้งหลายจะรับผิดชอบหนา้ท่ีอยา่งสัตยซ่ื์อ 

3. สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และการรักษาค าอธิษฐาน 

ขา้แตพ่ระเจา้ ขอพระองคท์อดพระเนตรมาท่ีประเทศไทยท่ียงัมีการระบาดของเช้ือ 
COVID-19 ซ่ึงตอนน้ีคนไทยยงัไม่สามารถเขา้ถึงวคัซีนท่ีมีคุณภาพ 
ขอโปรดเสริมก าลงัหมอพยาบาลท่ีท างานอยา่งเหน็ดเหน่ือย 
หลายครอบครัวของบุคลากรเหล่าน้ีตอ้งเสียสละมากมาย 

4. คริสตจกัรไทยและการฟ้ืนฟูค  าอธิษฐาน 

 หลายคริสตจกัรตอ้งผิดตวัเพราะไม่สามารถจดัการนมสัการได ้
หลายคริสตจกัรสามารถจดัการนมสัการออนไลน์แต่ยงัไมม่ีพลวัมากพอในการเล้ียง
ดูติดตามผล 
ทั้งหลายคริสตจกัรศิษยาภิบาลและผูรั้บใชต้อ้งไปหางานอื่นท าเพราะไม่มีการถวายท
รัพยเ์ขา้มาโอ พระเจา้ 
ขอทรงโปรดอวยพรพี่นอ้งสมาชิกท่ีจะรับการอวยพรทางเศรษฐกิจ 
และมีการถวายท่ีพอเพยีงในการเล้ียงดูคนเลวีและปุโรหิตของคริสตจกัร 
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ความรุนแรง การข่มขืน และความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงมีผลกระทบต่อชีวิตของเหยื่อไปตลอดชีวิต 
ขอใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐานเผือ่คนเหล่านั้นท่ีถูกทารุนกรรมให้ได้
สัมผสักบัความรัก การเยียวยารักษา และการให้อภยัของพระเจา้ 
พระหตัถข์องพระเจา้ไม่เพียงแตพ่ลิกฟ้ืนชีวิตของสตรีให้กลบัมาเป็
นตวัของตวัเองอีกคร้ัง 
แต่จะช่วยให้พวกเธอสามารถอภยัให้คนเหล่านั้นท่ีท าร้ายเธอดว้ย 
การรักษาจะสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือเราสามารถให้อภยั 

 



โปรดอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจ 
1. พระเจา้ ความเครียดจากการควบคุมสถานท่ีเน่ืองจากโควิด-19 
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ 
และความสัมพนัธ์ทางเพศของคนญ่ีปุ่ นเป็นอนัมาก 
ขอทรงช่วยเป็นความสว่างแก่สตรีเหล่าน้ีให้รอดพน้จากความมืดมนต่าง ๆ 
(สดุดี 31: 4)    

2. พระบิดาเจา้ สตรีชาวพ้ืนเมืองถึง 6 ใน 10 
คนของประเทศคานาดาถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขอทรงโปรดเปล่ียนแนวคิด 
กฎหมาย และวีถีปฏิบติัของพวกเขา 
เพ่ือสตรีเหล่าน้ีจะไม่มีความกลวัในการด าเนินชีวิตอีกต่อไป (อิสยาห์ 41: 10) 

3. พระเจา้ 
ขอทรงเปล่ียนจิตใจของผูช้ายชาวอินเดียท่ีไม่ให้เกียรติและทารุณกรรมผูห้
ญิง ขอให้สตรีชาวอินเดียไดรั้บเกียรติ 
ไดรั้บการปกป้องและไดรั้บสันติสุขแทใ้นพระเยซูคริสตเ์จา้ (สดุดี 4:8)    

4. พระเจา้ผูย่ิ้งใหญ่ 
ขอบคุณพระองคท่ี์กฎหมายของฟินแลนดไ์ดรั้บการเปล่ียนแปลงจนท าให้ส
ตรีท่ีถูกทารุณกรรมสามารถหาท่ีหลบภยัท่ีปลอดภยัได ้(สุภาษิต 30:5)  

5. พระเจา้ 
ขอปกป้องเด็กนกัเรียนหญิงในไอเวอร่ีโคส้ให้ไดรั้บช่วยเหลือจากการข่มขื
นโดยครูของพวกเขา และขอให้ยุติการขลิบอวยัวะเพศของเด็กหญิงดว้ย 
(สดุดี 5:11)  

6. พระเจา้ 
ขอทรงน าสตรีในเดนมาร์กท่ีหมดความนบัถือตวัเองและไม่มีก าลงัท่ีจะปก
ป้องตนเองจากความรุนแรงในครอบครัว 
ขอน าความหวงักลบัคืนสู่พวกเธอดว้ย (สดุดี 68:19) 

7. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงน าการเยียวยารักษาให้เกิดแก่ครอบครัวชาวเกาหลีท่ีครอบครัวแตกแยก 
ลูก ๆ หนีออกจากบา้น ท าให้คนรุ่นต่อ ๆ มาถือเอาเป็นแบบอย่าง (สดุดี 147: 3) 

8. พระเจา้ ชาวโปแลนดมี์ความแตกแยกอย่างรุนแรง 
ขอให้รายการสตรีท่ีมีความหวงัไดช่้วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 67% 
ของเยาวชนชาวปอร์ตุเกตเห็นว่าความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในการนดัพบกนัของ
หนุ่มสาวเป็นเร่ืองธรรมดา 
ขอพระเจา้ทรงช่วยให้พวกเขาไดเ้รียนรู้จกัความรักท่ีแทจ้ริงและเรียนรู้จกัก

ารให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั (1 ยอห์น 4:10-11) 

9. ความเครียด ความขดัสน การตกงาน 
ท าให้การข่มขื่นและการกระท ารุนแรงต่อสตรีในอุรุกวยัทวีมากขึ้น 
ขอพระเจา้ทรงน าให้พบวิธีท่ีดีงามในการขจดัความเครียดและหาทางร่วมกั
นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น (ฟิลิปปี 2:2)   

10. 
ขอทรงปกป้องสตรีและเด็กสาวในซิมบพัเวจากการทารุณกรรมและข่มขืน 
และไม่น่ิงเงียบเพราะกลวัเสียช่ือเสียง 
แต่จะปกป้องเด็กสาวทุกคนในครอบครัวของตน (สุภาษิต 18:5)  

 

 

 

 

11. ขอทรงน าการกลบัใจและการเยียวยาชาวโรมาเนียท่ีชอกซ ้าใจ 
ท่ีจะไม่ท าอนัตรายต่อผูอ้ื่น 
ขอความรักของพระองคไ์หลผา่นชีวิตของเขาไปเป็นพรต่อผูอ้ื่นไดด้ว้ย  
(ติทสั 2:12)   

12.พระบิดาเจา้ 
เราอธิษฐานเผ่ือสตรีชาวพารากวยัท่ีทนทุกขจ์ากการทารุณกรรมต่าง ๆ 
ขอให้ไดรั้บการช่วยเหลือและเป็นอิสระโดยพระค าของพระองค ์(ยอห์น 8:36)   

13. พระเจา้ ขอทรงช่วยบุรุษและสตรีชาวโปแลนดท่ี์ติดสุรา เร้ือรัง 
ขอทรงรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อจะไม่ท าร้ายคู่สมรสและลูก ๆ 
ของตน (สดุดี 34: 18)   

14. เราอธิษฐานเผ่ือสตรีและเด็กในฝร่ังเศส 
ท่ีความรุนแรงในครอบครัวไดท้วีคูณขึ้นในช่วงกกัตวัเน่ืองจากโรคระบาด 
“สามีจงรักภรรยา อยา่รุนแรงต่อพวกเธอ” (โคโลสี 3: 19) 

15. พระบิดาเจา้ ขอรักษาจิตใจของสตรีชาวคอเคซสัท่ีเผชิญ ความรุนแรง 
และเยียวยาความสัมพนัธ์ในครอบครัวของสตรีชาวรัสเซียท่ีขาดศรัทธาใน
สัมพนัธ์รักของครอบครัว (สดุดี 72:13-14) 

16. 
ขอทรงน าการเปล่ียนแปลงทศันคติและวฒันธรรมของชาวเอธิโอเปียเก่ียวกั

บเร่ืองการทารุณกรรมต่อสตรี 19%ของสตรีถูกทารุณกรรมโดยคู่สมรส 
(สดุดี 30: 2) 

17. พระเจา้ 
ขอทรงสถิตอยูด่ว้ยคนเหล่านั้นท่ีเดียวดายและมีปัญหาดา้นการเงินในสวีเด
น ปกป้องจากความเครียดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์กบัคนใกลชิ้ด  
(สดุดี 94:19)   

18. พระขา้  ขอทรงช่วยแกปั้ญหาทางสังคมในกรีนแลนด ์เช่นการติดสุรา 
ยาเสพติด และอตัราการว่างงานสูงมากน าไปสู่การก่อคดีรุนแรง 
ขอทรงน าการฟ้ืนฟูให้ผูค้นหนักลบัมาหาพระองค ์ (เอเสเคียล 11: 19) 

19. ขอบคุณพระเจา้ 
ส าหรับต ารวจอินโดนีเชียท่ีสนใจและด าเนินการทนัทีท่ีมีคดีรุนแรงเกิดขึ้น 
(สดุดี 10: 17-18) 

20. พระบิดาเจา้ ขอทรงให้ความยุติธรรมเกิดกบัคนกระท าทารุณกรรมต่าง 
ๆ ให้เขากลบัใจใหม่และเปล่ียนแปลงความประพฤติของตนดว้ยเถิด  
(สดุดี 11: 5)                                                    

21. พระเจา้ 
พวกเราอธิษฐานเผ่ือคนเหล่านั้นท่ีถูกข่มขืนในกมัพูชาซ่ึงมกัจะไม่แจง้ความ
เพราะอายหรือกลวัครอบครัวจะถูกท าร้าย 
ขอทรงช่วยและปกป้องพวกเขาดว้ย (สดุดี 91: 2)                                                              

22. พระเจา้ ทุกเดือน เด็กสาว 10-15 
คนจะถูกข่มขืนในไลบีเรียโดยพ่อหรือคนดูแล 
ขอให้ต ารวจจบัและลงโทษเขาเหล่านั้นให้เขด็หลาบดว้ยเถิด (สดุดี 103: 6) 

23.ความรุนแรงในอฟัริกาใตท้วีขึ้นทุกวนั 
ขอพระเจา้ทรงปกป้องเหยื่อความรุนแรงท่ีเกิดในบา้นของตน 
ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากท่ีสุด  (อิสยาห์ 32: 18)  

24. พระเจา้ผูท้รงพระกรุณา 
ขอทรงน าสันติและการคืนดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวท่ีแตกแยกในเกาะไซป
รัสตอนเหนือท่ีผูห้ญิงทนทุกขท์ั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ (โรม 15: 13) 

25. พระบิดาเจา้ 
ขอทรงฟ้ืนฟูชีวิตและจิตใจของเด็กสาวชาวแทนซาเนียท่ีถูกข่มขืนและทารุ
ณกรรมในบา้นของตน (สดุดี 17: 8-9)   
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