


30 วันแห่งการอธิษฐาน

ประเทศลาว
เพื่อ



จัดทำโดย  แม่โขง 2004

ข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสารอธิษฐานนี้ได้คัดลอกมาจาก

“พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ 1971” 

สงวนลิขสิทธิ์ เลขที่  ว.  094-25/7/88

โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คำขอบคุณ
 ภาพทั้งหมดในสารอธิษฐานฉบับนี้ถ่ายในประเทศลาว 

ระหว่างปี 2001-2004 ขอขอบคุณ คุณโจนาธาน ชารลส์ สำหรับ

ภาพในวันที่ 4 และคุณฟริทซ์ เฟรนเคนเฮาเซอร์ สำหรับภาพใน

วันที่ 11 เป็นพิเศษ

 เรื่องราวทั้งหมดในสารอธิษฐานฉบับนี้ได้จากการ

สัมภาษณ์โดยตรง และจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ชื่อของ

บุคคลที่กล่าวถึงในเรื่องเป็นนามสมมติ และไม่มีรูปของคริสเตียน  

ประกอบด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย

ข้อสังเกต
 ในสารอธิษฐานฉบับนี้ ท่านจะพบคำว่า “ลาวลุ่ม” เป็น

คำเรียกกลุ่มคนลาวที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่ม นับถือพุทธศาสนา ซึ่งมี
จำนวนประชากรถึง 50% ของประชากรลาวทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณอยากจะได้หนังสือเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว

ตู้ ป. ณ. 1100  ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10211

โทร.02-928-5061

e-mail: dodie@psmail.net

30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว

ตู้ ป.ณ. 27 อำเภอเมือง 

เชียงใหม่ 50000



.
แผนที่ประเทศลาว
รายชื่อจังหวัดต่างๆ  จากภาคเหนือสู่ภาคใต้
1. ผงสาลี
2. หลวงน้ำทา
3. บ่อแก้ว
4. อุดมไซ
5. หลวงพระบาง
6. หัวพัน
7. เซียงขวาง
8. ไชยบุรี
9. เวียงจันทน์
10. เขตพิเศษไซสมบูรณ์
11. กำแพงนครเวียงจันทร์
12. บริคำไซ
13. คำม่วน
14. สวรรณเขต
15. สาราวัน
16. เซกอง
17. จำปาสัก
18. อัตตาปือ

เขียนถึงเรา

 คณะจัดทำสารอธิษฐานฉบันนี้ปรารถนาได้รับการตอบกลับจากท่าน โปรดสละเวลาเขียนข้อ
คิดเห็นของท่านมายังเรา

•   ท่านใช้หนังสือนี้อย่างไร?
 - สำหรับอธิษฐานส่วนตัว
 - สำหรับโรงเรียนวันอาทิตย์ หรือกลุ่มสามัคคีธรรม

•   ท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากหนังสือเล่มนี้?
•   ท่านได้ความเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับสารอธิษฐานเพื่อประเทศลาว? (เพื่อเราสามารถส่งต่อ
     คำหนุนใจไปยังนักอธิษฐานคริสเตียนลาว)

•   ท่านมีข้อเสนอแนะหรืออยากทราบเรื่องราวอะไรบ้างในสารอธิษฐานฉบับต่อไป?
•   ท่านมีความสนใจทำงานระยะสั้นหรือระยะยาวในประเทศลาวบ้างหรือไม่? ถ้าสนใจกรุณา
      ส่งที่อยู่ของท่าน พร้อมคุณสมบัติ และพื้นที่ที่สนใจมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย    
 ตู้ ป.ณ. 1100    ดอนเมือง    กรุงเทพฯ  10211
โทร.  02-928-5061
e-mail:  dodie@psmail.net
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บทนำ
          มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายกำลังเกิดขึ้นในประเทศลาว ผลเนื่อง

มาจากพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของหลายท่าน  เมื่อคณะผู้จัดทำ
กำลังเตรียมสารอธิษฐาน “30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาวฉบับ ที่ 2” นี้ 

 ทั้งผู้เขียนและบรรณาธิการได้บันทึกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำบางส่วนนับตั้งแต่
 ฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี 2002 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนี้ ต่อไปนี้คือคำตอบ

 บางอย่าง:
• คริสเตียนชนเผ่าไทดำได้จัดอธิษฐานอดอาหารประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์

 ขึ้นเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐจะไปถึงชาวไทดำ

• มีสื่อเพื่อฟึกสอนผู้นำฆราวาสบางรายการสำเร็จลง  ตัวอย่างเช่น ภาพวาด 

ระบายสี 50 ภาพ เป็นภาพประกอบการอธิบายพระธรรมคัมภีร์ตามลำดับ 

 (วันที่ 18)
• คริสเตียนชาวจีนได้เข้ามาทำการประกาศในชุมชนชาวจีนอย่างเกิดผล

• ได้มีการประกาศอย่างกล้าหาญทั้งคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานและคริสเตียนลาว

• ถึงแม้จะมีการข่มเหงอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลง 

 เช่นจำนวนคริสเตียนที่ถูกจำคุกมีน้อยลง   คริสเตียนยืนหยัดในความเชื่อ 

อย่างเข้มแข็ง  คนที่ได้ยินข่าวประเสริฐมีมากขึ้น และจำนวนผู้เชื่อก็เพิ่ม 

มากขึ้นด้วย   มีรายงานทุกๆ สัปดาห์ว่ามีผู้กลับใจมาหาพระเยซูทั้งในเมืองใหญ่ 

และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก  คำตอบล้วนมาจากคำอธิษฐาน

ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) 
กรุณาเข้าไปที่เวบไซท์ www. infomekong. com

“ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่าน 
ทั้งหลายออกจาก

การประพฤติอันหาสาระมิได้   
ซึง่ท่านได้รบัต่อจากบรรพบุรษุ 
ของท่าน   มิใช่ ไถ่ไว้ด้วยสิ่ง 
ที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงิน 
และทอง   แต่ทรงไถ่ด้วย 
พระโลหิตประเสิรฐของ 

พระคริสต์   ดั่งเลือดลูกแกะ 
ที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง”

1 เปโตร 1:18-19



การจัดพิมพ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

  30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อ ภาคเหนือของประเทศลาวฉบับปี 2002  ภาคภาษาอังกฤษ
ซึ่งเน้นถึงการอธิษฐานเพื่อแต่ละจังหวัดและกลุ่มชนที่อยู่ทางตอนเหนือ ก่อนมีการจัดพิมพ์ฉบับที่  

2 นี้ได้มีการจัดสัมมนา 3 วันแห่งการอธิษฐานขึ้นในประเทศลาว ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมได้ตั้งคำ

ถามขึ้นว่า  “ถ้าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานประเทศลาวจะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปี ข้างหน้า”  ตัว
แทนเหล่านี้ได้ให้ความสนใจต่อพี่น้องคนลาวทั้งประเทศ ทั้งด้านศีลธรรม ความยุติธรรม  บุคคลิก
ภาพและความเป็นเอกภาพในคริสตจักร

  ความสนใจของตัวแทนเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนสำคัญในสารอธิษฐานฉบับนี้

“30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว” เป็นภาพและความหวังที่ตัวแทนเหล่านี้อยากจะให้เกิด
ขึ้น
  คุณจะพบสัญลักษณ์  (**) กำกับอยู่กับบางเรื่อง ซึ่งหมายความว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญ
ที่เสนอโดยนักอธิษฐานชาวลาวและบรรณธิการก็เห็นด้วย บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องราวในแง่ลบ
ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่จุดประสงค์ของเราคือเพื่อท่านจะได้เข้าใจสภาพจริง ๆ ของสังคม ไม่ใช่
เพราะเราตำหนิติเตียนสังคมลาว เแต่เพราะเราอยากร่วมใจเป็นอันเดียวกันกับตัวแทนเหล่านี้
เพื่อให้ความหวังดังกล่าวจะเป็นจริงได้
  พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้มอบสารอธิษฐานฉบับนี้ให้แก่ท่าน ขอพระเจ้าทรง
ตอบคำอธิษฐานของพวกเรา และทรงอำนวยพระพรประเทศลาวที่จะเป็นดาวส่องแสงท่ามกลาง
ประชาชาติ
 

เป็นไปได้ยากที่ผู้คน
ที่อยู่ในรูปภาพเหล่านี้
จะเป็นคริสเตียน

ขอให้ท่านอธิษฐาน
เพื่อคนเหล่านี้

และญาติพี่น้องของ
เขาด้วย

ทุกๆ เรื่องที่เขียนในเล่มนี้เป็นเรื่อง
จริงและมีตัวตนจริง  จงอธิษฐาน
เพื่อคนเหล่านี้ด้วย ขอพระเจ้า
ทรงช่วยเสริมสร้างความเชื่อ
ของเขา และขอให้ทุกคน ที่ยัง
ไม่เชื่อจะมีโอกาสเข้าใจและ
รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์

วิธีใช้สารอธิษฐานฉบับนี้อีกวิธีหนึ่ง



        “คนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวาย
มากในเมืองของเรา และสั่งสอน ธรรมเนียม      
  ซึ่งเราชาวโรมไม่ควรจะรับ หรือถือเลย”
                                    กิจการ 16:20-21 

     ความเป็นเอกภาพเป็นค่านิยมที่สำคัญใน
สังคมลาว  โดยเห็นได้จากคำขวัญของ
ประเทศ  ส.ป.ป. ลาว  “ สันติภาพ   เอกราช  

ประชาธิปไตย   เอกภาพ  วัฒนาถาวร” 

ในทางปฏิบตัแิลว้ ความเป็นเอกภาพ หมายถึง 
การแสดงออกทีเ่หมอืนกนั หรอืปฏบิตัใินทาง 
เดียวกัน  ในงานแต่งงานของชาวพุทธ 

ทกุคนจะจับมือ คล้องกันจนไปถึงแท่น บชูาพระ เพื่อแสดงว่า พวกเขาได้รว่มกัน 
ภายใต ้การปกปอ้งของ “วญิญาณทีด่”ี  ในหมู่บา้นของชาว ไทดำ ทัง้ชายและ หญิง
จะดื่มเหล้าร่วมกันในงานเลี้ยงของ หมู่บา้น การประชุมที่เป็นทางการทุกคน
ต้องเห็นด้วยกับความคิดของผู้นำ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา ทุกคนต้องพูดว่า 
“ใช่” เพราะ การพูดว่า “ไม่” ทำให้แตกแยก และไม่ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มหรือสังคม
 การแสดงออกแต่ภายนอกตามธรรมเนียมของสังคม  จะนำมาซึ่ง
ความปลอดภัย ความแตกต่างเหมือนจูงใจทำลายความมั่นคงทางสังคม ค่า
นิยมนี้มีรากมาจากความเชื่อผี (แบบ แอนิมิส) ที่ถือเรื่องโชคลาง และ
วิญญาณชั่ว จึงกลัวว่าความแตกต่างจะชักนำวิญญาณชั่ว และการทำลายมา
สู่ตนและสังคม มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเผ่าตาอ้อยทางภาคใต้ (เรื่องเล่าใน  
“When the Rock flower Blooms” แปลเป็นภาษาไทยโดยกนก  บรรณสาร)
พ่อของตัวละครเอกชาย ได้กลับใจเชื่อพระเยซูคริสต์ แต่ไม่นานเขาถูกฆ่า
อย่างทารุณ ชาวบ้านฆ่าเขา เพราะกลัวว่าวิญญาณชั่วจะเข้ามาทำร้าย
พวกเขาทั้งหมด ปัจจุบันความกลัวเช่นนี้ ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมลาว 

และ เป็นสา เห ตุหนึ่ งที่ ท ำให้ทุ กคนอยากจะ มีความ เ ป็น เอกภาพ

วันที่  1 

“มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับ
พระเจ้า หรือไม่”  ปฐมกาล 18:14

 มีภาพยนต์วีดีโอที่น่าประ
ทับใจอยู่สองเรื่อง คือ “การพลิกฟื้น

ชุมชน 1 และ 2” ภาพยนต์ได้เสนอ

เรื่องราวที่พระเจ้าทรงกระทำทั่วโลก 
สังคมเปลี่ยนแปลงเมื่อคนของพระเจ้า
อธิษฐาน พระเจ้าทรงทำลาย การค้า

ยาเสพติด  ในเมืองคาลี  ประเทศ

โ ค ลั ม เ บี ย  ท ร ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทั้งเมือง ซึ่งเป็นผลมาจาการร่วมใจอธิษฐานของศิษยาภิบาลและ
สมาชิกจากหลายคณะ ในประเทศยูกันดา ชาวยูกันดาได้ทูลต่อ
พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังในช่วงที่อีดี้ อัมมิมปกครองอย่างโหดร้าย 
ในที่สุดคนจำนวนหลายพันคนมาหาพระเยซู บังเกิดใหม่ ปัญหา
โรคเอดส์ได้รับการแก้ใข คริสเตียนหลายคนได้เข้าร่วมบริหาร
ประเทศ และปัญหาสังคมลดน้อยลง
 พระเจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกันได้หรือไม่ในประเทศลาว? 
คำตอบคือได้  เพราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาพร้อมกับชีวิต  เพื่อให้
ทุกคนได้ครบอย่างบริบูรณ์ รวมทั้งคนลาวด้วย นิมิตสุดท้ายของสาร
อธิษฐานฉบับนี้คือ การเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวโดยผ่านข่าว
ประเสริฐ มีการสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้องคริสเตียน และคนลาว
ทั้งประเทศ กุญแจดอกสำคัญคือ การอธิษฐาน เพราะการฟื้นฟูอัน 
ยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ คือการอธิษฐานของคนของพระเจ้า

คำข้ออธิษฐาน
 ข้าแต่พระบิดาเราเห็น
ด้วยกับน้ำพระทัยของพระองค์
เ พื่ อนำคนจาก ทุกชน เผ่ า ทั่ ว
ประเทศเข้าสู่ความบริบูรณ์ใน
พระพรของพระองค์ โดยผ่าน
ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
พระบุตรของพระองค์  ขอพระ-
องค์ทรงจัดเตรียมนักอธิษฐาน
คนลาวเป็นอันมาก อธิษฐานเพื่อ
ประเทศของตน
 ขอพระองค์ทรงโปรด
นำคนลาวจำนวนมาก เข้าสู่อาณา
จกัรของพระองคข์อได้ทรงเปลีย่น
แปลงประเทศนี้ ตั้งแต่ผงสาลีทาง
ตอนเหนือจนถึงอัตตาปือทางใต้
สุด ข่าวประเสริฐเรื่องความรอด
ไปถึงทุกหมู่บ้าน จนมีคริสตจักร

ทั่วทั้งประเทศ ขอให้สำเร็จใน

ช่วงชีวิตของพวกเราด้วยเถิด เรา

ขออธิษฐาน  ในพระนามแห่ง

องค ์พระเยซูคริสต์เจ้า

. . ...  อาเมน

วันที่  30       นิมิตสุดท้าย**

หัวข้ออธิษฐาน
• ทูลขอความช่วยเหลือจาก
 พระเยซู เพื่อคนลาวจะมีชัย
 ชนะเหนือโซ่ตรวนแห่ง
 ความกลัว
• ข อพ ร ะ เ จ้ า ท ร ง เ ปิ ด ต า
 เพื่ อ เขาจะมองเห็นได้ว่ า
 คริสเตียนเป็นพรต่อสังคม
 และไม่ได้คุกคามพวกเขา
• ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลัง
 เพื่อคริสเตียนลาวจะยืนหยัด
 ต่อการข่มเหง และดำเนิน
 ชวีติอยา่งเหมาะสม และถวาย
 เกียรติแด่พระเจ้าในสังคม
 ลาว

สันติภาพในความเป็นเอกภาพ



“โดยเรานี่แหละพระราชาจึงปกครอง 
และ ผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ 
ยุติธรรม”     สุภาษิต 8 : 15
               

 ขณะที่สุกกำลังขี่จักรยานไป

ตามถนนที่แออัดของนครเวียงจันทร์ 
มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว 
เกือบจะชน  สุกรีบหักหลบเข้าข้างทาง

เพื่อให้พ้น หลังจากเหตุการณ์ปกติ  สุก

เดินเข้าไปเพื่อต่อว่าคนขับรถ แต่คนขับ
มีอาการเมายามากจนแทบยกหัวไม่ขึ้น
จากบทความในนิตยสาร เอ เ ชียวิค
ประเทศลาวมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย จึงไม่แปลก
เมื่อได้รู้วิธีการสอบใบขับขี่ของประเทศนี้
 วรรู้สึกกังวลขณะที่ทำการสอบใบขับขี่ เธอลนลามตลอด
เวลา 20 นาทีในการฟังการบรรยายเรื่องกฎจราจร และเครื่องหมาย
ต่างๆ แต่สุดท้ายเธอสอบไม่ผ่าน “อย่าเป็นห่วง” พนักงานคุมสอบ
เรียกวรและคนที่สอบไม่ผ่านเข้าไปในห้องอีกครั้ง พวกเขากลับออก
มาพร้อมสอบผ่านข้อเขียนด้วยการจ่ายเงินคนละ 500 บาท ส่วนภาค
ปฏิบัติประกอบด้วยการขับรถวนเป็นวงกลมเลขแปดในพื้นที่เล็กๆ 
และไม่จำเป็นต้องผ่านทุกขั้นตอน
 อย่างไรก็ตามยังมีความหวัง เพราะขณะที่กำลังจัดพิมพ์สาร
อธิษฐานฉบับนี้ ตำรวจได้ใช้กฏหมายที่ตราขึ้นให้รถจักรยานยนต์ทุก
คันต้องติดกระจกส่องหลัง และผู้ที่ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อก ก่อน
กฏหมายมีผลบังคับใช้ ตัวแทนคริสเตียนได้ร่วมใจกันอธิษฐาน ขอ
ต่อพระบิดาอย่างร้อนรนเพื่อให้ทรงโปรดประทานความปลอดภัยบน
ท้องถนนแก่ประเทศนี้ 

วันที่  2ความปลอดภัยบนท้องถนน **
“จงขอจากเราเถิด  และเราจะ 
มอบบรรดาประชาชาติให้เป็น 
มรดกขอ ง เ จ้ า  ตลอด ทั้ ง 
แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
ของเจ้า”      สดุดี 2:8

  สุดาดีใจเมื่อมาถึง

บ้านเกิดที่ เมืองใหม่ ซึ่งเป็น
อำเภอหนึ่งของจังหวัดผงสาลี
ติดกับชายแดนเวียดนาม ต้อง

ใช้เวลาเดินทางถึง 2 วันจาก
ตัวเมืองผงสาลี โดยเรือ 1 วัน

และรถประจำทางอีก 4 ชั่วโมง สุดารู้สึกสบายใจเพราะเป็น หน้าฝน
น้ำในแม่น้ำเอ่อสูงขึ้นทำให้การเดินทางโดยเรือง่ายขึ้น และไม่อัน-
ตรายนัก แต่ฝนก็ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์ลำบากมาก แต่สุดารู้
สึกขอบคุณที่ไม่ต้องลงไปช่วยผลักรถให้ออกมาจากโคลนตม (เกิด
ขึ้นเป็นประจำ) เมื่อนั่งรถมาถึงเขตตัวเมืองเมืองใหม่ รถไม่สามารถ
ข้ามไปอีกฟากของแม่น้ำได้ ผู้โดยสารจำต้องลงเดินลุยน้ำข้าม ไปอีก
ฝั่งเองพร้อมกับสัมภาระ
 เมื่อข้ามมาอีกฟากก็ถึงตัวอำเภอ สุดาเปียกโชกไปทั้งตัว ทั้ง
หนาว และปวดขาจากการนั้งขดอยู่ด้านหลังรถพร้อมกับผู้โดยสาร 15 
คน กระสอบข้าว หมูอีกหลายตัว และสัมภาระอีกจำนวนหนึ่ง หลัง
ของสุดาเขียวช้ำ เพราะกระแทกกับด้านข้างของรถขณะที่รถส่ายไป
มา คืนนั้นนางนอนหลับแทบไม่ได้เพราะหนูที่วิ่งขวักไขว่ไปทั่วห้อง
พัก เช้าวันรุ่งขึ้นนางวางแผนจับรถไปบ้านญาติ แต่ต้องใช้เวลาอีก 7
ชั่วโมง นางตัดสินใจไม่ไปต่อ เพระต้องใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อเดิน
ทางกลับนครเวียงจันทร์ และนางก็มีเวลาหยุดเพียงแค่สัปดาห์เดียว

เท่านั้น

วันที่  29 อำเภอที่ห่างไกล

หัวข้ออธิษฐาน
• ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมคน
 งานสำหรับทุกอำเภอที่อยู่
 ไกลในประเทศลาว
• อธิษฐานขอให้ครอบครัว
 และตระกูลที่อยู่ในอำเภอที่
 หา่งไกลเหล่านี้จะเชือ่พระเจ้า
 ด้วยกัน และมั่นคงในความ
 เชื่อในพระเยซูคริสต์
• อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
 อวยพรให้มี ร ายการ วิท ยุ
 คลื่นสั้นเป็นภาษาลาวที่เจาะ
 จง เ พื่อผู้ คนที่ อาศั ยอ ยู่ใน
 อำเภอที่ห่างไกล

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานให้รัฐบาลเอาจริง
 เ อ า จั ง ในการออกใบอนุ
 ญาตและควบคุมการสอบ
 ให้ผ่านกระบวนการอย่าง
 ถูกต้อง
• อธิษฐานเพื่อนักกฎหมาย
 และตำรวจที่กำลังตรากฎ
 หมายจราจรแห่งชาติ จะมี
 สติปัญญาตรากฎหมาย ที่
 ก่อให้ เกิดความปลอดภัย
 สูงสุด  และมีข้อบังคับใช้
 สำหรับผู้ขับขี่ที่มึนเมา
• อ ธิ ษ ฐ า น ข อ เ พื่ อ ใ ห้ มี  
 ค ว า มปลอด ภั ย บนท้ อ ง
 ถนนมากขึ้ น  ลดจำนวน
 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง

   



 “พระเจ้าทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขล่าเพื่อทำ
ให้คนที่ มีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่

โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่เข้มแข็งอับอาย” 

1โครินธ์ 1:27a-28
  
  “ทำงานหนัก และถ่อมตัว” เป็นคำ

กล่าว ที่แสดงถึงลักษณะของชาวขมุ (ออกเสียง 

ขะ-หมุ) ขมุจัดเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในประเทศลาว
ในสมัยเมื่อกษัตริย์ลาวลุ่มชาวพุทธปกครอง เมื่อ
กษัตริย์ต้องการติดต่อกับวิญญาณ หรือประกอบ

พิธีกรรมสำคัญหมอผีขมุจะถูกเรียกมาทำพิธี ถึง
กระนั้นชาวขมุยัง ได้รับการปฏิบัติจากกษัตริย์
อย่างทารุณเสมือนทาส
  ปัจจุบันชาวขมุได้พบกับผู้นำทางด้าน
วิญญาณใหม่ โดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ มีชาวขมุ

ประมาณ 40,000 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 600,000 คน เป็นคริสเตียน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้เชื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว แต่ยังไม่มี
พระคัมภีร์ฉบับแปลภาษาขมุ ดังนั้นจึงต้องอ่านฉบับภาษากลาง ซึ่ง
เป็นภาษาลาว ถึงแม้มีความลำบาก แต่ชาวขมุเชื่อพระเจ้าอย่างเข้ม
แข็ง และเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจถึงแม้จะได้รับการข่มเหงทั้งจากครอบ
ครัว เพื่อนบ้าน และรัฐบาลก็ตาม แม้ความกดดันมีมาก แต่คริสเตียน
ชาวขมุก็กระตือรือร้นในการแบ่งปันข่าวประเสริฐกับ คนอื่น
 ได้มีการจัดทำบทเพลงสรรเสริญขึ้นเป็นภาษาขมุ เมื่อเร็วๆ 
พานมานี้ เพื่อใช้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในการประชุม ประจำ
ปี หลายคนถึงกับร้องไห้ด้วยความชื่นชมยินดี จะมีความชื่นชมยินดี
มากเพียงใดถ้าหากว่าพระคัมภีร์ได้ถูกแปลเป็นภาษาของพวกเขาเอง

วันที่  3  กลุ่มชนเผ่าขมุ

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานเพื่อทีมแปลพระคัม-
 ภีร์เป้นภาษาขมุ ขอพระวิญ-
 ญาณบริสุทธิ์ทรงปกป้อง ประ
 ทานสติปัญญา และการช่วย
 เหลือ เพื่อให้งานอันสำคัญนี้
 จะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
• อธิษฐานเพื่อชาวขมุจะมีความ
 เชื่อที่เข้มแข็ง และเป็นพยาน
 ที่ดี เป็นที่ชอบใจของผู้ที่มีอำ-
 นาจรวมทั้งมีกำลังในการสร้าง
 คริสตจักรบ้านคริสตจักร    
 ชุมชนและชนเผ่า ที่อยู่ล้อม
 รอบ
• ขอบคุณพระเจ้าสำหรับราย
 การวิทยุ FEBC ภาคภาษาขมุ
 ที่กำลังเกิดผลเป็นอย่างมาก
 อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงจัด
 เ ต รี ยมคนง าน ที่ประกอบ
 ด้วย สติปัญญาเข้ามาทำงาน
 และได้รับการอวยพรอย่าง
 ต่อเนื่องตลอดไป

    

“จงระวังให้ดีอย่าให้มีผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อ
ด้วย หลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหล
ตาม ตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่าง ๆ แห่งสากล 
จักรวาลไม่ใช่ตาม พระคริสต์”               โคโลสี 2:8

 เซียงเป็นห่วงว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองคริส
ตมาส อย่างไรดี “เราจะกินไก่หรือหมูดี? ของหวาน

อะไรดี?” สำหรับผู้ที่นับถือผีบรรพบุรุษ หรือวิญญาณ

พิธีกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ เดือนมกราคมต้องเซ่น ไก่พร้อม เหล้าให้ผี
บรรพบุรุษ เดือนมีนาคมต้องเซ่นผีบ้านผีเรือน ด้วยข้าวต้มผสมสีฟ้า
เซียงคิดว่า คริสตมาสก็ต้องมีการประกอบ พิธีกรรมเพื่อให้พระเจ้าพ

อใจมากกว่าที่จะเป็นเวลาระลึกถึง และขอบพระคุณพระเจ้าในการ
ประสูติของพระเยซูคริสต์
 สำหรับพุทธศาสนิกชนลาว คำสอนที่สำคัญคือ คิดดีทำดี
แม้หลายคนจะพูดว่า มีเพียงพระสงฆ์เท่านั้นที่ปฏิบัติได้  ชาวพุทธ
ส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรมแต่ภายนอก เช่น ถวายอาหารบนหิ้งพระ  
(ดูภาพด่านขวา) หรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ชุมชนจัดขึ้น ชาว
พุทธส่วนใหญ่ยังเชื่ออีกว่า การจะเป็นคนร่ำรวยนั้น ขึ้นอยู่กับผล
กรรม
 พระคัมภีร์สอนว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจาก
พระสิริของพระเจ้า และทุกคนสามารถเป็นคนชอบธรรมได้โดย
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์” ตามมุมมองพระคัมภีร์นั้น คริสเตียน
สามารถพัฒนาบุคคลิกลักษณะในความรัก และเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่
เพื่อจะได้เข้าไปแผ่นดินสวรรค์ ตรงกันข้ามคนที่ไม่เชื่อพยายามสะ
สมความดี โดยเชื่อว่าจะมีผลต่อชีวิตหลังความตาย ถ้าอยากมีปลาย
ทางที่ดี ก็ต้องทำความดี ความคิดเช่นนี้ยากต่อความเข้าใจของคริส-
เตียนลาว หลายคนยังคงมีความคิดว่า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาใหม่ 

มีกฏง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อไปถึงสวรรค์

 

บุคลิกลักษณะในการมองโลก วันที่  28 

หัวข้ออธิษฐาน
•  อธิษฐานร้องทูลขอพระเยซู
 ทรงโปรดช่วยคริสเตียนให้เข้า
 ใจความเ ชื่อพื้นฐานที่แตก
 ต่างระหว่างความเชื่อเดิม และ
 ความเชื่อในพระเยซูคริสต์  
 (เอเฟซัส 2:8-9)
• ขอใหคริสเตียนลาวเข้าใจว่า   
 เขา เ ป็นคนชอบธรรมโดย
 ความเชื่อ(โรม 1:17 และ 3:21)
 ไม่ไช้โดย การประกอบพิธี
 กรรมอย่างถูกต้อง



 “พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันใน
ครรภ์มารดาของข้าพระองค์…วันทั้งหลายทุกๆ
วันที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นทรงจารึกไว้ใน
พระดำรัสของพระองค์ เมื่อครั้งยังไม่เกิดวัน
นั้นเลย”  

                                        สดุดี 139:13ข, 16ข 

 ปัญหาการทำแท้งกำลังเพิ่มจำนวน

มากขึ้นในประเทศลาว แต่ไม่มีใครให้ความ

สนใจมากนัก  เพราะสังคมไม่ได้ให้คุณค่ากับ
ชีวิตในครรภ์ แต่การทำแท้งก็ผิดกฎหมายทั้งใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (บ้านของหมอ)

ผู้หญิงบางคนเดินทางไปประเทศจีนเพื่อทำ
แท้งและทิ้งเด็กไว้ในโรงพยาบาล หลายครั้งที่
โรงพยาบาลก็ปล่อยให้เด็กเสียชีวิต หลายคน
ยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อทำแท้ง หลายคน
กินยาขับ ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้เลือดออกเป็นเวลาหลายเดือน
ภายหลังการใช้ยา
 เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนจำนวนมากกระทำอย่างเดียว
กันโดยไม่รู้สึกผิด สามีภรรยาคริสเตียนคู่หนึ่ง ภรรยาตั้งครรภ์ที่สอง
เขาทั้งสองตัดสินใจทำแท้ง เพราะธุรกิจและการเงินกำลังแย่ “เราจะมี
เด็กเมื่อเรามีเงินมากขึ้น” พวกเขาให้เหตุผล แย่มากไปกว่านั้นเมื่อ
ภรรยาศิษยภิบาลให้คำแนะนำแก่ผู้เชื่อใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์หลังคลอด
บุตรคนแรก “กินยาเม็ดนี้เข้าไปก็พอ” เธอรู้สึกห่วงสุขภาพของตนเอง
ภรรยาศิษยาภิบาลพูดต่อไปว่า “อย่ากังวลเลย ฉันทำมาเจ็ดครั้งแล้ว แต่
ฉันก็ยังสบายดี”

วันที่  4 การทำแท้ง 

หัวข้ออธิษฐาน
• ทูลขอการช่วยเหลือจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อศิษยาภิบาลและ
ผู้นำจะมีสิตปัญญาในการสอนผู้
เชื่ อ เกี่ ยวกับความบริสุทธิ์ ต าม
พระคำของพระเจ้า
• ทูลขอพระวิญญาณบริสุท ธิ์
เ พื่อกระทำให้ผู้ เ ชือตระหนักว่า
การทำแท้งเป็น การกระทำที่ผิด
• อธิษฐานให้มีการตรากฎหมาย
ที่ดี และมีการบังคับใช้เพื่อป้องกัน
การทำแท้ง

“น้ำตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ำ เนื่อง 
ด้วยความพินาศแห่งธิดาของชนชาติของ 
ข้าพระองค์ น้ำตาของข้าพระองค์ไหลลงไม่ 
หยุด และไม่มีเวลาสร่างเลย  กว่าพระเจ้าจะ 
ทอดพระเนตรลงแลดูจากสวรรค์” 
  บทเพลงคร่ำครวญ 3:48-50

 “ขอโทษที่ฉันไปตามนัดไม่ได้  ฉัน

ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลที่เวียงจันทน์เพื่อ
รักษาโรคไข้เลือดออก” คนพูดเป็นหมอ 
ประจำโรงพยาบาลอำเภอ โรคไข้เลอืดออก

ไม่สามารถกินยาหรือฉีดยาให้หายได้ใน
ระยะแรก   ถ้าหากหมอขาดความรู้ ในเรื่องนี้ และขาดความเชื่อมั่น
ในบริการ ของโรงพยาบาลในเมืองของเธอ แล้ว ความหวังของ คน
ไข้อยู่ที่ไหน
 โรงพยาบาลเป็นสถานที่หลักที่จัดไว้เพื่อดูแลงานด้าน
สาธารณสุข แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศลาวสกปรกขยะ
และเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนพื้นรอบโรงพยาบาล  
และขาดเครื่องมือที่ทันสมัยแพทย์ได้รับเงินเดือนน้อยทำให้ขาดแรง
จูงใจในการทำงาน ชาวบ้านในชนบทจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้
บริการได้เพราะเงินไม่พอ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีรายงานคนไข้
เสียชีวิตเป็นประจำเนื่องจากการใช้ยาผิด หลายคนเป็นพยานว่า พบ
การจัดปาร์ตีดื่มเหล้าในโรงพยาบาลขณะ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ คนไข้
ไม่สามารถหลับได้เพราะเสียงดัง แพทย์คนหนึ่งเมามาก ในคืนวันปี
ใหม่ทำให้เขาไม่สามารถจะใช้  เครื่องมือเพื่อตรวจคนไข้
 โรงพยาบาลเป็นโอกาสสำหรับข่าวประเสริฐ ผู้เชื่อคนหนึ่ง 
ได้นำผู้ติดยาเสพติด 3 คน มาถึงพระคริสต์ในโรงพยาบาล ผู้นำอีกคน 

หนึ่งได้แบ่งปันพระเยซูคริสต์กับผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัดผู้ป่วยคน
นั้น กระตือรือร้นสัญญาจะติดต่อกับคริสตจักรในเมืองของเธอ ซึ่ง
ทำให้หมอใหญ่สนใจถามว่าทำไมเขาจึงมี ความหวังและความชื่นชม 
ยินดีอยู่เสมอ

วันที่ 27 สาธารณสุข **

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานให้คริสเตียนมีความ
ห่วงใย และรักคนที่อยู่ในโรงพยา
บาล อธิษฐานให้พวกเขาได้เป็น
พยานกับคนที่อยู่รอบข้าง ขอให้
โรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ให้การ
รักษาแท้จริง ขณะเดียวกันให้คริส
เตียนอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยจำนวน
มากจะได้รับการรักษาโดยความ
เชื่อในพระเยซูในโรงพยาบาล   **
• อธิษฐานขอให้มีการพัฒนา
ทางด้านสาธารณสุขในทุกระดับ
มีเครื่องมือทันสมัย การอบรม และ
แพทย์มีจรรยาบรรณในการช่วย
เหลือผู้ป่วย **



“ท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะทำให้ท่าน   
ทั้งหลายเป็นไท”            ยอห์น 8: 32

  จังหวัดอัตตาปืออยู่ทางใต้สุดของประ
เทศลาว ประชากรส่วนมากเป็นลาวพื้นลุ่ม อาศัย
อยู่ในเมือง และบริเวณหุบเขา ส่วนเผ่าอื่นๆ เช่น

ละว้า อ้อย กาแสง และตาเลี่ยงอาศัยอยู่ตามภูเขา 

สภาพอากาศโดยทั่วไปแห้ง พื้นดินแข็งประชาชน
ส่วนมากยากจน บริเวณตอนกลางของจังหวัดมี
ภมูทิศัน์สวยงาม ทำใหป้ระชาชนที่อาศัยอยูบ่ริเวณ

ดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้น ลาวลุ่มนับถือพุทธศาสนา มีน้ำใจต้อนรับ

แขกดี  
 ในปี1999 การเดินทางไปจังหวัดเซกองโดยรถยนต์ ต้องใช้
เวลาถึง 3 วัน แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 1 ชั่งโมง   การเดินทางไปยัง
เมืองใหญ่ๆ ทางภาคใต้ เช่น ปากเซ ใช้เวลาเพียงครึ่งวันโดยรถโดย
สารประจำทาง ถนนสายที่สองที่เชื่อมระหว่างเวียดนามกับอัตตาปือ
กำลังทำการก่อสร้างอยู่ ขณะเดียวกันเวียดนามได้สัมปทานป่าไม้ในที่
ราบอัตตาปือ เป็นที่น่ากลัวว่าเมื่อถนนเสร็จ ป่าจะถูกตัดหมดและนำ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ คนรวยจะร่ำรวยขึ้น แต่ชาวเขาและชาวนา
จะยิ่งยากจนลง และจะสูญเสียความหมายของชีวิตไป 
 มีรายงานว่ามีคริสเตียนจำนวน 300 คน ในจังหวัดนี้แต่ไม่
กล้าประชุมอย่างเปิดเผย คริสเตียนถูกรบกวนจำคุก และ คุมคามจน
ถึงแก่ความตาย ในเดือนกันยายน ปี 2003 มีคริสเตียนคนหนึ่งประ
กาศข่าวประเสริฐแก่พี่น้องอย่างกล้าหาญ แล้วถูกฆ่าตาย เขาถูกจับ
และถูกตั้งข้อหาว่า ล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย เจ้าหน้าที่นำตัวเขาออก
จากเมือง แล้วยิงเขาจนถึงแก่ความตาย
 ทำไมเจ้าหน้าที่จึงข่มเหงคริสเตียนอย่างรุนแรงเช่นนี้ ผู้เชื่อ
ในท้องถิ่นคนหนึ่งกล่าวว่า “คริสเตียนดำเนินชีวิตที่ดี หลายคนอยาก
จะเชื่อทำให้รัฐบาลเกรงว่า ไม่นานทุกคนจะติดตาม พระเยซูจนหมด  
ถ้าหากเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าหน้าที่จะตกงาน 
นโยบายของชาติ (นโยบายลับ) คือกำจัดคริสเตียน”

วันที่  5 จังหวัด อัตตาปือ **
“ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความ เต็ม
ใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็น เจ้าไม่
ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์” 
   โคโลสี 3:23 

 คริสตจักแห่งชาติได้ร้องขอให้ 
พรสุกไปช่วยตั้งคริสตจักรใหม่ที่อยู่อีก

อำเภอหนึ่ง พรสุกไปโดยเต็มใจ เขาได้รับ

เงินเดือนจำนวนหนึ่ง แต่ไม่พอ สำหรับดำรง
ชีพ พรศรีอยากจะหางานทำเสริม  เพื่อจุน
เจือครอบครัว แต่เขาถูกห้าม  “ถ้าหากคุณ

ทำอย่างนั้น คุณก็ไม่ได้ทำงานรับใช้พระเจ้า
จริง ๆ
 น้องตูนถูกขอร้องให้ไปช่วยงาน
บ้านของศิษยาภิบาลที่กำลังตั้งคริสตจักร 
เพื่อนๆ บอกเธอพูดว่า “การช่วยเหลือของ
เธอทำให้ศิษยาภิบาลและภรรยาสร้างคริสตจักรเต็มเวลาได้” แต่ตูน
ตอบว่า “ฉันอยากทำงานพันธกิจจริงๆ ไม่ใช่ทำงานบ้าน”
 ในประเทศลาว พันธกิจถูกมองว่าเป็นงานที่ทำอยู่ในคริสต
จักรเท่านั้น หรืองานที่ทำแล้วได้พูดเรื่องของพระเยซูคริสต์โดยตรง
คนที่ทำงานเต็มเวลาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ทำพันธ
กิจของพระเจ้าถึงแม้ความคิดนี้จะแพร่หลายในลาว แต่คริสเตียนบาง
คนก็กำลังหาโอกาสในการรับใช้พระเจ้าด้วยงานของตนเมื่อธุรกิจ
ของสายกำลังขยายตัวเขาตระหนักว่าด้วยความรัก และ ซื่อสัตย์ต่อลูก
จ้าง และทำงานอย่างมีคุณภาพ เขาสามารถได้รับ  ความเคารพจากผู้คน 
และเป็นโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐ ทุกวันนี้สาย หรือคนงานคน
หนึ่งของเขากำลังนำคนมาถึงพระคริสต์   ทุกๆ เดือน บางครั้ง ทุกๆ 

อาทิตย์

งานรับใช้คืออะไร วันที ่ 26 

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิ ษฐ านขอพระ เ จ้ าทรง
โปรดประทานความเข้าใจแก่คริส
เตียนลาว งานทุกอย่างสามารถ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ถ้าหาก
กระทำเพื่อพระองค์  
• อธิษฐานขอให้คริสเตียนเห็น
ว่า  พวกเขาทุกคนเป็นฑูตของ
พระคริสต์ ในสถานที่ที่เขาอาศัย
อยู่ และงานที่เขากำลังทำ
• ขอให้คริสเตียนเต็มไปด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์  และพระ
ลักษณะของพระคริสต์ เพื่อจะ
เ ป็นที่ประทับใจต่อ ผู้ที่ ไ ม่ เ ชื่อ
ไม่วา่จะเป็นที่บา้น หรือ ทีท่ำงาน **

หัวข้ออธิษฐาน
•  อธิฐานว่าคริสตนิกาชน จังหวัด
อัตตาปือจะยึดหมั่นในความเชื่อ  
กล้าที่จะแบงบันความเชื่อของเขา
กับคนอื่น แต่ยังดำรงชีวิต แบบ
ถ่อมใจลง
•  อธิฐานว่าพระเจ้ าจะจำกัด 
ความกลัวออกจากจังหวัดอัตตาปือ  
ขอให้พระเจ้าทรงเปลียนจิตใจของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ผลเมืองมีอิสระ
ภาพที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต  **
•  ขอพระเจ้านำชาวอัตตาปือมา
เ ชื่ อพระ เ ยซู ค ริ สตอย่ า ง เ ป็ น
ขะบวนการ



“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอา
แอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรา
สุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้
พัก”      

มัทธิว  11:28-29
                   

  คุณพันทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลในอ

ำเภอที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ในอำเภอการเพิ่ม
ขึ้นของจำนวนผู้ติดยากำลัง เป็นปัญหาใหญ่ คุณพัน
อธิบายว่า “งานของผมคือต้องรู้สถานการณ์ ในปัจจุ

บันและหาแนวทาง ในการจัดการกับผู้จำหน่าย และ
ผู้เสพยา ในอดีตหลายคนสูบฝิ่นที่ปลูกเอง คนพวกนี้
ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเขาจะสูบอยู่แต่ในบ้านจนถึงวัน
ตาย แต่ปัจจุบันหลายคนหันมาเสพ แอมเฟตตามีน 
(ยาบ้า) ราคาไม่แพงนักและหาซื้อง่าย หลายคนในหลายครอบครัว 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ครอบครัว หนึ่งที่ผมรู้จัก คุณปู่สูบฝิ่น 
พ่อแม่ขายและลูกก็ติดฝิ่นและขายแอมเฟตตามีนด้วย จึงไม่ใช่เรื่อง 
แปลกเพราะโดยปกติเด็กๆ ก็ใช้ยาอยู่แล้วโดยที่พ่อแม่ไม่รู้”
  การติดสารเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศ
ลาว ทั้งในเมืองใหญ่ ต่างจังหวัด และหมู่บ้าน เด็กๆ จำนวนมาก เริ่ม
ใช้ยาเพราะรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำ บางคนขโมยเงินพ่อแม่ เพราะไม่มี
งานทำ ไม่มีเงินที่จะซื้อยาได้ บางครอบครัวไม่ สามารถยอมรับได้ว่า
ลูกติดยาเพราะกลัวเสียหน้า

  คุณพันยังกล่าวต่อไปอีกว่า ในแผนกกำลังเริ่มต้น โปรแกรม
ช่วยผู้ติดยาแอมเฟตตามีนให้ตัดการไช้ยา แต่เขาเกรงว่าโปรแกรม ดัง
กล่าวจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ “โปรแกรมน ี้อาจจะนำเขา ออกจาก

การเกี่ยวข้องกับทีมยาเพียงชั่วคราว แต่ไม่สามารถจัดการ หรือแก้ไข
สาเหตุอีกทั้งไม่สามารถเตรียมทางเลือกในการหาความหมาย ของชีวิต
และอนาคตผมไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับปัญหาสำคัญนี้ได้อย่างไร”

วันที่  6 ยาเสพติด**
“ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั้นเป็นเหมือน 
ผู้เยาวที่สุด และผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับ
ใช้”                   ลูกา 22:26
 

 ประเทศลาวเรียกว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว” (สปป ลาว) ใน สปป ลาว ทุกๆ หมู่บ้าน
จะจัดการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านเอง เช่นเดียวกัน ประชาชน
สามารถใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แทน
ราษฎร (สส.) เพราะสิ่งเหล่านี้ ประเทศ สปป ลาว จึง
ประกาศตัวว่า มีประชาธิปไตย แต่ว่าสมาชิก ที่จะเลือกตั้ง 
นั้นมาจากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียว และมีคณะผู้นำ 
ของพรรคคณะเล็กๆ ที่มีสิทธิระบุชื่อของคนที่จะลงเลือก 
ตั้งเท่านั้น  
 ตามรัฐธรรมนูญ พรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กร

ที่จะระบุทิศทางประเทศ และรัฐบาลเป็นเพียงองค์กรที่จะปฏิบัติทิศ
ทางของพรรค โดยสิ่งเหล่านี้เห็นชัดว่า อิทธิพลในประเทศ สปป ลาว 
อยู่ในมือของกลุ่มผู้นำกลุ่มเล็กๆ ของพรรค ไม่ใชอ่ยู่ในรัฐบาล
 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 (2518) พรรคคอมมิวนิสต์ 
ลาวได้ ประกาศเป็นผู้ถืออำนาจของรัฐบาล คนลาวจะเรียกวันที่ตั้ง 
ประเทศว่า “วันปลดปล่อย” เพราะได้ปลดปล่อยประเทศจากอำนาจ 
ของประเทศ อื่นๆ ทั้งหมด ในช่วงหลังวันปลดปล่อย คนลาวจำนวน 
300,000 กว่าคนได้อพยพออกจากประเทศ เข้ามาลี้ภัยในประเทศไทย  
ทั้งยังมีการต่อสู้กันในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะตาม ชายแดนไทย-ลาว
แต่ในปัจจุบันนี้มีความสงบขึ้นและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศ
สปป ลาว ประมาณปีละ 1,000,000 คน
 ในอดีตการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค หรือทำงานให้รัฐบาล 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะสมาชิกพรรคจะได้ผลประโยชน์หลายอย่าง
เช่น อิทธิพล ชื่อเสียง ความมั่นคงในอาชีพ เงินบำนาญ และประกัน
สุขภาพ ถ้าผู้ใดอยากมีตำแหน่งสูงในรัฐบาลจะต้องเป็นสมาชิกพรรค
ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับกลาง หรือล่างกำลังอยู่เบื้องหลัง และรู้สึก
เคียดแค้น ส่วนคริสเตียนไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกพรรคได้เลย ถ้าเช่น
นั้นคริสเตียนจะเป็นเกลือและแสงสว่างในรัฐบาลได้อย่างไร?

วันที่ 25 รัฐบาลลาว**

หัวข้ออธิษฐาน
• ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนสถาน
การณ์เพื่อให้คริสเตียนสามารถ
ทำงานในทุกระดับของรัฐบาลได้ 
ขอพระเจ้าเตรียมและประทาน
ตำแหน่ง แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ 
ทั้งผู้นำชุมชนและระดับชาติ **
• ขอพระเจ้าทรงปฎิรูป หรือ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ
เงินสินบนหรือการคอร์รัปชั่น  **
• ขอให้พระเจ้าทรงทำให้ผู้นำ
พรรคคอมมิวนิสต์ปฎิเสธความ
กลัวความเกลียดชัง ความขมขื่น 
และความโลภ ให้พวกเขารักความ
จริงและความชอบธรรม **

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอเ พื่อใหหน่วย 
งานของรัฐสามารถจัดการ  กับ
ปัญหาการผลิตสารเสพติด และ
ผู้ติดอย่างได้ผล 
• อธิษฐานเพื่อโครงการเรียน
พิเศษหลังเลิกเรียน ชมรม กีฬา
ต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนจะ
ช่วยให้เด็กๆ ใช้เวลา ว่างได้อย่าง
เกิดผล
• อธิษฐานให้คริสเตียนจะเริ่ม
พันธกิจให้ความช่วยเหลือผู้ติดยา
เสพติด
•  อธิษฐานขอให้ผู้ติดยาจะได้
รับการปลดปล่อยโดย อำนาจของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์



“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ 
ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตัวไม่หยิ่ งผยอง 
ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 
ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด”
                                                1 โครินธ์ 13: 4-5

 แก้วกับเพื่อนกำลังเรียน การเลี้ยงดูบุตร

ตามพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิต หลังการ
อภิปรายอย่างมีชีวิตชีวา ครูถามขึ้นว่า “พวกเธอ
แสดงความรักให้กับลูกๆได้อย่างไร?” แก้วและ

เพื่อนๆ จ้องหน้ากัน พวกเขากำลังงงกับคำถาม 

“พวกเธออธิษฐานเผื่อลูกๆหรือเปล่า?” คุณครูถามขึ้นอีกครั้ง “หรือ
บอกว่าแม่รักลูก” สุดท้ายเพื่อนคนหนึ่งตอบขึ้นว่า “เราไม่ได้ทำอะไร
เลย” หลังจากเงียบได้สักครู่เธอก็พูดขึ้นอีกว่า “แต่ที่แน่ๆ เราเลี้ยงลูก
เหมือนกับที่เราเลี้ยงไก่ เราให้อาหาร แล้วก็ปล่อยให้วิ่งเล่น” หญิง
เหล่านั้นก็หัวเราะเพราะเป็นเรื่องจริง
  ชาวบ้านส่วนมากเชื่อว่าเด็กๆ เรียนรู้ได้น้อย คริสเตียนก็มี
ความคิดดังกล่าวด้วย และยังไม่กระตือรือร้น ที่จะสอนเรื่องราวของ
พระเจ้าให้ลูกๆ ก่อนอายุ 10 ขวบ สุดท้ายเด็กๆ ก็จะมีชีวิตละม้าย
คล้ายกับสัตว์ คือดื้อและไม่เชื่อฟัง เช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่ไม่
ใช่คริสเตียน แก้วยอมรับว่า “บางครั้งฉันก็ด่าให้ลูกๆไปตายซะ” คำ
พูดเช่นนี้อาจกระตุ้นบางคนให้เป็นคนดี แต่โดยมากมักจะ เกิดผลใน
ทางลบ
 การอภิปรายในเชิงลึก ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อมีความคิดเหมือน
กัน น้อยคนจะสัมผัสได้ถึงความรักที่มีในครอบครัว คนส่วนมาก
จิตใจแตกสลาย แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยมากอยู่บน ข้อตก
ลงที่จะรับผิดชอบร่วมกันมากกว่า การให้โดยไม่เห็นแก่ตัว เป็นเหตุ
ให้คนส่วนมากรู้สึกว่างเปล่าภายใน ต้องการความรัก แต่ไม่รู้ว่าจะหา
ความรักได้อย่างไร?

วันที่  7  ครอบครัว**

หัวข้ออธิษฐาน
• ขอให้พระเยซูคริสต์เปิดเผย

พร ะอ งค์ แ ก่ คนล า ว  เ พ ร า ะ
พระองค์ทรงรักพวกเขาและยอม
รั บพวก  เ ข าอย่ า ง ไ ม่มี เ งื่ อน
ไขใดๆ
• อธิษฐานขอการประดิษฐ์อุป
กรณ์การเรียนการสอนบทเรียน
พระคัมภีร์พื้นฐานสำหรับเด็กจะ
มีมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่
ดีมากขึ้นในครอบครัว
• ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ช่วยให้ผู้ปกครองคริสเตียนตระ
หนักถึงคำพูดที่รุนแรงต่อลูกๆ
และผลที่จะเกิดขึ้นอธิษฐานขอ
ให้พวกเขากระตือรืนร้นที่ จะ
สอนพระคำ  และเป็นตัวอย่าง
ในการดำเนินขีวิตในครอบครัว

“ดูเถิด  เราใช้พวกท่านไปดุจแกะท่ามกลางหมาป่า
เหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและ ไม่มีภัยเหมือน
นกพิราบ”            

มัทธิว 10:16

 “คุณรู้หรือเปล่าว่าใครแจกใบปลิวทั่วทั้ง
เมือง เมื่อสัปดาห์ก่อน” คริสเตียนลาวคนหนึ่งถาม

“ตำรวจโกรธมาก และเก็บใบปลิวทั้งหมดพร้อม 

กับเตือนทุกคนว่าอย่าเกี่ยวข้องกับคริสเตียนเพ
ราะเป็นเครื่องมือที่อันตรายของจักรพรรดินิยม
อเมริกา คริสเตียนท้องถิ่นบางคนถูกสอบ แต่ไม่

มีใครสักคนรู้ที่มาของใบปลิว อย่างไรก็ตาม เรา
หวังให้หยุดการกระทำดังกล่าว”
 การไม่ได้ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นในการ
แจกใบปลิว ทั้งจะไม่เกิดผลแล้วยังสร้างปัญหา คริสเตียนท้องถิ่นบาง
คนสังเกตเห็นว่า “การแจกใบปลิวทั่วเมือง เป็นสาเหตุหนึ่งที่หันคน
ออกจากการสนใจในข่าวประเสริฐ ประการแรกเมื่อคนลาวเห็นวรรณ-
กรรมหรือข้อเขียนของคริสเตียนเกลื่อนกลาดบนถนน เขารู้สึกว่าข้อ
ความข้างในไม่มีคุณค่าหรือสำคัญอะไร  ประการที่สองตำรวจมี
ปฏิกิริยาที่รุนแรงและมักจะข่มขู่ประชาชนที่อยากรู้อยากเห็น”
 ในทางกลับกันทีมงานระยะสั้นควรจะเข้ามาเพื่ออธิษฐานทั่ว
เมืองหลวงและต่างจังหวัด นมัสการขณะที่เดินทั่วเมือง ขอพระเจ้าส่ง
คนงาน และเปิดใจคนลาวให้สนใจข่าวประเสริฐ มากไปกว่านั้น การ
ได้ติดต่อกับคนที่รู้สภาพของท้องถิ่น อาจจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคริสเตียนลาวได้ เช่นความต้องการพระคัมภีร์หรือสื่อ
ต่างๆ ผลของความร่วมมือ ติดต่อกันจะนำมาซึ่งผลในทางบวก ผู้ชาย
คนลาวคนหนึ่งที่ได้รับพระคัมภีร์ร้องไห้ด้วยความยินดีพร้อมน้ำตา 

“เพื่อนคนลาวของผมพยายามนำพระคัมภีร์เข้ามาในหมู่บ้านของผม
เมื่อเดือนที่แล้วแต่ถูกจับ ขอบคุณมาก”

วันที่  24 ทีมงานระยะสั้น

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานให้ทีมงานระยะ
สั้นจะแจกจ่ายวรรณกรรมข้อ
เขียนอันจะสามารถช่วยพัฒนา
ผู้นำท้องถิ่นในงานพันธกิจมาก
กว่าจะทำให้รัฐบาลโกรธและเกิด
ผลเพียงเล็กน้อย
• ขอให้พระเจ้าทรงส่งทีม
ธษิฐานเพื่ออธิษฐานในทุกจงัหวัด
ทุกอำเภอในประเทศลาว
• ขอให้ทีมที่เข้ามาจะกลับ
ออกไปด้วยภาระใจในการอธิษ-
ฐาน



“เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์
ให้ เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่ 
พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ 
ของพระองค์ “    โรม 8 : 28

 สมเป็นผู้เชื่อธรรมดาคนหนึ่งจน
กระทั่งเขาถูกกักขังในคุก เพราะเหตุเป็น
คริสเตียน เขาถูกขังเดี่ยว ตรวนด้วยโซ่ขื่อ

ทั้งมือและเท้า แล้วปล่อยให้หมัดไต่ตาม

ตัว  เวลานั้นสมอธิษฐานกับพระเจ้าว่า
“โอพระเจ้า ขอทรงโปรดให้ผมหลับสบาย” มีกองทัพมดเข้ามาและไล่
ตัวหมัดหนีไป แต่มดไม่ได้ไต่ตามตัวของสม สมรู้สึกง่วงมากและหลับ

ไปในที่สุดบางคนถาม “พระเจ้าทำอะไรบ้างในชีวิตของคุณ” สมอ้าง

พระธรรมฮีบรู 12:4-11 ในคุกพระเจ้าทรงสำแดงความรัก และสอน

ข้าพเจ้า เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความรักของพระองค์ ข้าพเจ้าถวายชีวิต

ทั้งสิ้นแก่พระองค์แล้ว”

 ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในคุกจะได้รับการสอนเหมือนสมแต่ทุกคน

สัมผัสได้ถึงความรัก ความห่วงใยของพระเจ้า

 ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบันได้มีการข่มเหงคริสเตียนขึ้นหลาย

คนกลัวและปฏิเสธพระคริสต์  แต่บางอย่างเกิดขึ้น มีการอธิษฐานเพื่อ

คนลาวจากคริสเตยีนทัว่โลก ครสิเตียนบางคนในคุกนำคนมาเชื่อพระเยซู

และคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์มีน้อยลง และข่าวประเสริฐแพร่ไปเพราะ

การข่มเหง

 คริสเตียนลาวส่วนใหญ่จะอธิษฐานอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงเขา 

แต่พระเจ้าเองพระองค์ได้ทรงเลือกพิพากษาบางกรณี ในปี 2002 มี

นายตำรวจสั่งเฆี่ยนตีคริสเตียนคนหนึ่งในคณะที่เขาถูกสอบสวนอยู่ใน

โรงพักหลังจากนั้นนายตำรวจถูกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ บาดเจ็บที่ศรีษะ

มาก ที่เดียวกันกับคริสเตียนคนนั้นที่ถูกเฆี่ยน ในปี2003 มีเหตุการณ์ที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในจังหวัดอัตตาปือได้จับคริสเตียนจำนวน 11

คนไปไว้ในคุก หลังจากนั้นเขาได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ ทั้

งสองเหตการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่ ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะการกระทำ

ของมนุษย์ผู้ใดเลย

วันที่  8 การข่มเหง : พระเจ้าทรงกำลังทำอะไร
 “เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมา
และ หันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอน
ทุกอย่าง…”                               เอเฟซัส  4:14

 สายดีพูดว่า  “ฉันอยากให้ครูอยู่ที่นี่

เพราะฉันไม่เติบโตมากนักฝ่ายวิญญาณ ตั้งแต่ครู
จากไป” ถึงแม้สามีของสายดีจะเข้าอบรมผู้นำ
คริสเตียนบ่อยครั้ง แต่เขาไม่เคยแบ่งปันสิ่งที่ได้

เรียนรู้กับภรรยาหรืออภิปรายร่วมกันเพื่อเพิ่มเติม

บางสิ่งให้กับจิตวิญญาณ สายดีต้องอ่านพระคัม-
ภีร์ด้วยแสงเทียนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากงาน
ในทุ่งนาและยากลำบากสำหรับเธอเช่นเดียวกับผู้

หญิงคนอื่นๆ เพราะสายดีอ่านหนังสือได้ไม่ดีนัก 
เพราะไม่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียน
 ลาเป็นหญิงสาวโสดมีความเชื่อดีเรื่อง

การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเธอ เธอได้
เข้าร่วมคริสตจักรในอำเภอได้สามปีแล้ว ไม่มีใครบอกเธอเลยว่ามี
พระคัมภีร์เดิมและใหม่ และพระเยซูคริสต์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ก่อน
ที่พระองค์จะมาบังเกิดในเมืองเบธเลเฮ็มหรือแม้แต่ พระบิดา พระเยซู
คริสต์และพระวิญญาณเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันในตรีเอกานุภาพ
ศิษยาภิบาลและภรรยาของศิษยาภิบาลไม่เคยมาเยี่ยมบ้านของเธอ
 สายดีและลาเป็นตัวอย่างคริสเตียนหญิงในประเทศลาวที่
ได้รู้จักพระเยซู แต่ไม่เคยได้รับคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อเรื่อง
ความรอด คริสตจักรในเมืองใหญ่ ผู้หญิงพบกันตามปกติเพื่อร่วม
สามัคคีธรรม แต่ครูส่วนมากเป็นชาย และผู้หญิงไม่ได้รับการฝึกฝน
ให้สามารถแบ่งปันได้  เป็นความต้องการอย่างมากสำหรับพันธกิจ
หญิงที่ต้องอบรมผู้หญิงตามพระคัมภีร์ ทั้งให้มีนิมิตนำผู้หญิงคนอื่นๆ

มาถึงพระเจ้า

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอพระเ จ้าทรง
สร้างผู้หญิงให้เติบโตและมีชีวิต
ที่ดีและสามารถสอนคนอื่นได้
• อธิษฐานขอให้มีการสร้าง
สื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อใช้ฝึก
อบรมผู้หญิง
• อธิษฐานขอให้สามีค ริส
เตียนจะอ่านพระคัมภีร์กับภรรยา 
และแบ่งปันกับเธอในสิ่งที่เขาได้
เรียนรู้และรับการอบรมมา
• อธิษฐานขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์นำคนอย่างสายดีและลา
ให้พบความจริง

พันธกิจหญิง**วันที่  23

หัวข้ออธิษฐาน
•  ขอองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง
เตรียมคนให้พร้อมในสภาพที่
ยากลำบากให้มีกำลังความอดทน
อดกลั้นและชื่นชมยินดี  ขอพระ-
เ ย ซูทรงส ร้ า ง คุณลั กษณะให้
เหมือนพระองค์แก่ผู้ รับใช้ใน
สภาพเช่นนี้
•  ขอโปรดให้คนจำนวนมากที่
ยังไม่เชื่อเข้ามาเชื่อดังเช่นคริส
เตียนลาวที่ได้แสดงความกล้า
หาญและความรักท่ามกลางการ
กดขี่ข่มเหง
•  ขอพระเจ้าทรงนำผู้กดขี่ข่มเหง
ทั้งหลายมาถึงความรอด



“ ชายใดที่ล่วงประเวณีผัวเมีย ย่อมไม่มี 
สามัญสำนึกผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำ
ลายตนเอง”      

สุภาษิต 6:32

 ในปี 1975 รัฐบาลคอมมิวนิสต์

ห้ามไม่ให้มีโสเภณี แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา มาตราการดังกล่าวไม่ได้รับการปฏิ-
บัติอย่างเคร่งครัด ความเสื่อมทรามทาง

เพศเกิดขึ้นอย่างมาก ขณะที่รายการ

โทรทัศน์จากประเทศไทยที่ออกอากาศ
อยู่ในประเทศลาวได้แพร่ภาพความสัมพันธ์ที่ไร้ศีลธรรม ชีวิตบริโภค

นิยมในละครน้ำเน่ามีอิทธิพลต่อคนลาวด้วย บางคนอยากได้ชีวิต

เหมือนในละครก็พยายามได้เงินมาแบบง่ายๆ นักศึกษาหลายคนใน

เมืองใหญ่ๆ หาเงินหลังเลิกเรียนด้วยการเป็นโสเภณีเพื่อได้เงินซื้อเสื้อ

ผา้ตามแฟชั่นรถมอเตอร์ไซด ์และโทรศัพท์มอืถือ บา้นพกัและ “รสีอรท์”

เกิดขึ้นทั่วไปตามทางหลวงทั่วประเทศ ผู้คนที่มีเงิน กำลังสร้างโอกาส

ทางการเงินให้แก่เจ้าของบ้านพักและสาวบริการ

 ชาวบ้านทางใต้ตามลำน้ำโขงเห็นหญิงสาวชาวลาวจำนวน

หนึ่งข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อทำงาน บางคนทำงานในโรงงาน แต่ส่วนมาก

ถูกหลอกให้เป็นโสเภณี หญิงสาวจากทางเหนือจำนวนมากเข้ามาใน

เมืองเพื่อหาเพื่อนชาย พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะมีชีวิตที่ดี และ

หนีจากความยากจน บางคนติดพันกับเพื่อนชายชาวจีน แต่ส่วนมากก็

จบลงด้วยการเป็นโสเภณีในร้านเหล้าเมื่อผู้ชายเบื่อพวกเขาแล้ว หญิง

สาวเหล่านี้ต้องย้ายไปเมืองใหม่  ถึงปัจจุบันนี้สาวบริการและผู้ชายที่ไช้

บริการไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาโรคเอดส์มากนัก คำสอนทางพุทธศาสนา

และภาพวาดในโบสถ์ (ภาพบน) เตือนถึงผลของการล่วงประเวณี และ

ชีวิตหลังความตายในนรก แต่คนน้อยมากจะสนใจกับการตักเตือน
แบบนี้ 

ความไร้ศีลธรรมทางเพศ ** วันที่  9

หัวข้ออธิษฐาน
•  อธิษฐานขอการเปลี่ยน แปลง
ค่านิยมในสังคมเพื่อที่ผู้คนจะเลือก
ก ารมี เ พศสั มพั นธ์  ที่ ถู ก ต้ อ ง
บริสุทธิ์
• อธิษฐานขอเพื่อคนลาวจะตื่น
ตัวและสนใจต่อปัญหาโรคเอดส์
ก่อนที่โรคนี้จะระบาดไปทั่ว
• ขอพระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลง
หญิงสาวจำนวนมากจากการ เป็น
โสเภณีอธิษฐานขอให้ครอบครัว
ที่อยู่ทางตอนใต้จะไม่ยกลูกสาว
ของตัวเองให้แก่เอเยนต์ไทย เพื่อ
มาเป็นโสเภณี

“คนเป็นอันมากแสวงหาความพอใจจาก
ผู้ครอบครอง แต่คนจะได้ความยุติธรรม 
จากพระเจ้า”                         สุภาษิต 29:26

 เมื่อบริษัทถูกตรวจสอบ และพบ
ว่าทำการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเกิน

โควต้า  สุขจึงถูกจับกุมและต้องใช้ เงิน

จำนวนมาก ประกันตัว สุขเป็นเพียงเจ้า
หน้าที่ระดับล่าง เขาจึงกลายเป็นแพะรับ
บาป ภรรยาของสุข เป็นคริสเตียนและลูก

ต้องรับภาระในการหาเงินมาประกันตัว

แต่พระเจ้าทรงเตือนผ่านทางพระคำว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไข
ปัญหานี้ด้วยกำลังของพวกเขา แต่ให้อธิษฐานขอการแทรกแซงจาก
พระเจ้า หลายคนอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับสุข บางคนถูกคำสั่งให้ออก
จากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามสุขก็ไม่ได้รับการปล่อยตัว
 ทุกประเทศมีการคอรัปชั่น แต่ในประเทศลาว ความไม่ยุติ-
ธรรมเกิดขึ้น และไม่มีการไต่สวนเป็นเวลาหลายปี รัฐบาลกุมอำนาจ
ทั้งหมด ทุกอย่างทุกปิดเป็นความลับ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะถูกกำจัดได้
อย่างรวดเร็ว คนลาวไม่กล้าต่อต้านกับความไม่ยุติธรรม เพราะเสียง
ของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง แม้เพียงพูดถึงก็อาจนำความยาก 
ลำบากมาสู่ครอบครัว ประเทศลาวมีระบบยุติธรรมแต่คนลาว มักถูก
จับกุมโดยปราศจากข้อกล่าวหาและบ่อยครั้งที่ถูกคุมขังอยู่หลายเดือ
นก่อนมีการพิพากษาในศาลชั้นต้นนักโทษที่สามารถ จ่ายเงินจำนวน
มากสามารถติดสินบนให้ตนพ้นโทษได้
 ขณะเดียวกันเจ้าพนักงานชั้นสูงของรัฐ และผู้ที่มีอิทธิพล
กำลังทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ด้วยการส่งออกไม้ผิด
กฎหมายและการฟอกเงิน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ตรงกันข้าม
กับประชาชนจำนวนมากที่ยากจน และไม่ได้รับความยุติธรรม

วันที่  22 ความยุติธรรม **

หัวข้ออธิษฐาน
•  อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงให้
มีการปฏิรูประบบศาลยุติธรรม
•   กฏหมายที่ยุติธรรมจะถูก
ร่าง ขึ้นโดยไม่ เกรงกลัวต่อผู้มี
อิทธิพล ผู้มีตำแหน่งสูงทางการ
เมือง  สังคม  หรือกลุ่มเชื้อชาติ  
และมีผลต่อการใช้อย่างจริงจัง
• คนที่ถูกกุมขังอย่างไม่ยุติธรรม
จะไม่เคียดแค้น ไม่ขมขื่นใจ แต่
จะได้ ยินข่ า วประ เส ริฐ  และ
สามารถอภัยแก่ผู้อื่นได้
•      ทรัพยากรธรรมชาติจะได้
รับการอนุรักษ์ หรือใช้อย่างถูก
วิธี เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
ลาวทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
บางคนบางกลุ่มเท่านั้น



วันที่  10 จังหวัดสาราวัน** 
“การกลัวคนวางบ่วงไว้แต่บุคคลที่วางใจใน
พระเจ้าก็ ปลอดภัย”         

สุภาษิต 29:25

               จังหวัดสาราวันเป็นที่รู้จักกันดีใน

ประเทศลาว ในเรื่องเวทมนตร์คาถามีเรื่องเล่า

ว่ามีเด็กชาย2 คน กำลังคุยกัน คนหนึ่งเอามือ
แตะหัวไหล่อีกคนหนึ่งเพื่อความสนุก แต่อีก
คนหนึ่งพูดว่า “เธอกำลังแช่งฉันใช่ไหม” คน

สาราวันลือกันว่า หมอผีมักจะปลูกต้นไม้ที่มี

พิษไว้ ตากรากไม้ให้แห้งและบดเป็นผง แล้ว
เสกคาถา ให้หลัง สามารถจะนำไปใส่ในน้ำดื่ม 
หรืออาหารของ ศัตรูเพื่อฆ่าเขา คนสาราวัน
กลัวที่ทำให้คน อื่นโกรธเพราะกลัวการใช้ราก
ไม้ดังกล่าวการเสก ของเข้าร่างกายเป็นที่รู้จัก
กันดี ชาวสาราวันพูดว่า เรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือการเสกเข็ม หรือช้อน
เข้าไปในท้องคน ไม่ว่าเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จชาว
สาราวันทุกคนกลัว และไม่ไว้ใจกันและกัน และแสดงออกน้อยมาก
ในด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติในสังคมลาวทั่ว
ไป
               การจัดประชุมด้านการเมืองสำหรับผู้ที่อาศัยในจังหวัดสา-
ราวัน มีขึ้นบ่อย คำสอนอันรุนแรงจริงจังจากการประชุมดังกล่าว เพิ่ม
ความกลัวและความไม่ไว้ใจกันและกันในสังคมการขาดความไว้เนื้อ
เชื่อใจดังกล่าวทำให้ชาวสาราวันเอาเปรียบกันและกัน ตัวอย่างเช่น
หญิงคนหนึ่งบนรถเมล์ปฎิเสธที่จะจ่ายเงินเต็มราคา เธอไม่อายเลยที่
จะแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวหรือกลัวในการปฎิเสธที่ จะจ่ายค่า
รถไม่มีใครทำให้เธอจ่ายเงินได้เพราะกลัวว่าเธออาจจะ ใช้คาถา
ทำลายพวกเขา

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอให้คริสเตียนใน
เมืองจะยำเกรงพระเจ้า มีความ
กลา้ที่จะยนืขึ้นเพือ่พระครสิต์ และ
ทำลายความกลัวที่มีอยู่ในเมือง
สาราวันให้หมดไป
• อธิษฐานให้เมืองสาราวัน จะ
เป็นอาณาจักรของพระเจ้า เต็มไป
ด้วย ความรัก ความไว้เนื้อเชื่อใจ
กันช่วยเหลือซึ่งกัน และกันแทน
ที่ความไม่เชื่อใจกัน ความเห็นแก่
ตัวในเมืองนี้อธิษฐานขอให้พระ-
เจ้าทรงทำลายการเล่นคาถาอาคม
ให้หมดไป
• อธิษฐานขอให้คริสเตียนเริ่ม

พบปะกัน เพื่อสามัคคีธรรม และ
สรรเสริญพระเจ้าในคริสตจักร
นั้น

“ชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรร
ดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช  สว่างจะส่องมา บน
เขา”           

อิสยาห์ 9:2
     

 ผู้หญิงอาข่าจากหมู่บ้านชนบทจังหวัดผงสาลี เดินทางเข้า

มาในตลาดในตัวอำเภอเพื่อขายของ ในเช้าวันนั้นเธอพยายาม
พูดกับลูกค้าที่ผ่านไปมาด้วยภาษาลาวที่กระท่อนกระแท่น มี
ชายคนหนึ่งจากในเมืองเดินผ่านไป และตะโกนเสียงดังว่า 

“มีคนกำลังจะถ่ายรูป” ชาวอาข่ามีความเชื่อว่าการถ่ายรูปจะ

ขโมยวิญญาณของพวกเขาไป ดังนั้นผู้หญิงคนนี้จึงหยุดพูดแล้ว
กระโดดขึ้นไปยังเนินดินเร็วเท่าที่จะเร็วได้ พร้อมด้วยเป้ผักเต็ม
อยู่บนหลังของเธอ ฝูงชนพากันหัวเราะเสียงดัง
 คนอาข่าอาศัยอยู่ในจังหวัดบ่อแก้ว หลวงน้ำทา อุดมไซ 
และผงสาลี คนอาข่าอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณชั่วมากกว่า
ชนเผ่าใดๆ พวกเขากลัววิญญาณแห่งน้ำจึงไม่ค่อยอาบน้ำ จึง

เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยง่ายกว่าชนเผ่าอื่นๆ โดยเฉพาะพวกเด็กๆ บาง
หมู่บ้านมีอัตราการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีสูงถึง 1 ใน 3 บ่อย
ครั้งจะเห็นชาวอาข่าฆ่าไก่ หรือหมูเพื่อเซ่นไหว้ผีวิญญาณ จึงเป็น
สาเหตุหลักทำให้คนอาข่ายากจน คนอาข่าส่วนมาก อาศัยอยู่บนที่
สูงห่างไกลออกไป ต้องเดินทางด้วยเท้าบนถนน ที่ขรุขระหลายชั่ว-
โมง ไม่เพียงแต่แยกตัวทางกายภาพเท่านั้น แต่แยกทั้งในด้านภาษา
สังคม น้อยคนที่จะพูดภาษาลาวได้ จึงมักถูกดูถูกจากคนลาวว่า
สกปรกและป่าเถื่อนคนอาข่าทางภาค เหนือของลาวดำเนินชีวิตใน
ความมืด จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะได้รับแสงสว่างแห่งชีวิต

 กลุ่มคนอาข่า

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอต่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เพื่อให้คำพยานของพระ-
เจ้าจะชักนำคนอาข่าให้แสวงหา
ความจริง
• อธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่ง
คนงาน และจัดเตรียมสื่อที่เหมาะ
สมสำหรับคนอาข่า
• อธิษฐานขอให้มีรายการวิทยุ
ภาษาอาข่าจัดขึ้นมาใหม่  เดียวนี้
ไม่มีผู้ประกาศ
•  อธิษฐานให้มีคริสตจักรเกิด
ขึ้นในทุกๆหมู่บ้านตระกูล และ
อำเภอที่มีคนอาข่าอาศัยอยู่

วันที่  21



วันที่   11  ผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว
“ เมื่อ เขาเห็นความกล้าหาญของ
เปโตรกับยอห์นและรู้ว่าท่านทั้งสอง
ขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็
ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้ง 
สองเคยอยู่กับพระเยซู     

กิจการ  4:13

 ทั่วประเทศลาวมีประมาณ  

130 ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรม และภาษา
ที่ แตกต่างกันจนถึงปัจจุบันยังมี

หลายกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง เหตุผลคือ พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง

การคมนาคมไม่สะดวก ชนเผ่าที่แยกกันอยู่  และความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของกลุ่ม ลักษณะสังคม และรัฐบาลซึ่ง เป็นอุปสรรคต่อการนำ
คนมาเชื่อ ในปัจจุบัน มีรายการคริสเตียน สำหรับประเทศลาวทาง
วิทยุเพียง 4 ภาษา มีชาวบ้านจำนวนน้อยมาก ที่อ่านออกเขียนได้  ดัง
นั้น การจัดพิมพ์สื่อคริสเตียน เป็นภาษาต่างๆ จึงเกิดผลน้อย
       พระเยซูคริสต์ดำรงชีวิตในโลกในสภาพคล้ายคลึงกับสภาพ ของ
ประเทศลาวไม่มีทีวีหรืออินเตอรฺ์เนตผู้คนไม่รู้หนังสือการเดินทางไป
มายากลำบาก ถ้าเช่นนั้นพระองค์ทำอย่างไรพระเยซูทรงเกี่ยวข้องกับ
สาวกหลายคน ทรงแต่งตั้ง 12 คน เป็นอัครทูตของพระองค์ ทั้ง 12 
คนได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้นำเพื่อนำคนมาเชื่อ เช่นเดียวกันคริสต-
จักรในประเทศลาวต้องการผู้สร้างสาวกผู้เตรียมผู้นำ และฝึกและช่วย
ให้เป็นผู้นำ นำข่าวประเสริฐไปยังคนลาวทั้งประเทศด้วยปากและเท้า
    ปัจจุบันมีโปรแกรมจำนวนมากที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้นำ
คริสตจักรผู้ประกาศ และผู้ก่อตั้งคริสตจักรอย่างไรก็ตามโดยมากกระ
ทำโดยชาวต่างชาติและภายนอกประเทศมากกว่าผู้เชื่อภายใน ดังนั้น
ผู้นำคริสเตียนลาวจำเป็นต้องก้าวออกมาเพื่อวางแผน นำการอบรม

เป็นครูของผู้นำคริสตจักรกำหนดประเภทของการอบรม การสร้าง 
สื่อต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยผู้นำคริสตจักร

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอการเพิ่มเติม ชาย
หญิงที่มีความประสงค์สร้าง ผู้
นำสร้างสาวกเพื่อให้เกิดการ 
เคลื่อนไหวดังเช่น คริสตจักร ใน
ยุคแรก
• อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวย
พรมายังโปรแกรมฝึกอบรมผู้นำ
รุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกาศ  และ
ผู้ก่อตั้งคริสตจักร
• คริสเตียนชนกลุ่มน้อยจะได้
รับการฝึกอบรมเพื่อพวกเขาจะ
เป็นเครื่องมือที่ดีในพันธกิจของ
พระเจ้า

คำพูดที่รุนแรง** วันที่  20 
“มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง 
แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้”

 สุภาษิต12:18 
 ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น 
                                                         สุภาษิต 18:21 
 
 สังคมลาวเต็มไปด้วยคำพูดที่รุนแรง เริ่ม
จากในครอบครัว นางลานีอธิบายว่า “เมื่อเรายังเด็ก 

หลายคนบอกว่าเราไม่มีค่า ไม่ดี ไม่น่ารัก น่าเกลียด

ไมใ่ชเ่พยีงแต่ในครอบครวัของฉนั แตท่กุครอบครัว
ที่ฉันรู้จัก เราข่มขู่ และกล่าวคำชั่วร้ายต่อกันทุก
เวลา” เป็นเรื่องปกติที่เรา จะได้ยินผู้ปกครองต่อว่า

เด็กๆ ว่า “หยุดทำตัวเลวๆ สักที ไม่อย่างนั้นฉันจะ
เรียกตำรวจ”
 ปกติคนลาวมักจะพูดโกหกคุณแม่จะดึงความสนใจของลูก
ด้วยคำพูดที่ว่า “ดูซิ พ่อแกมาแล้ว! แต่ความจริงไม่มากำลังทำงานอยู่  
พ่อค้าพูดกับลูกค้าว่า “ฉันไม่สามารถลดให้ได้ เพราะฉันซื้อมา 30,000 
กีบ” แต่ความจริงซื้อเพียง 20,000 กีบคนลาวยังอาจพูดปดเพื่อรัก ษา
หน้าของตนหรือคนอื่น
 ผู้หญิงต่อผู้หญิงมักจะพูดแรงใส่กันโดยพูดว่า “เธออ้วน”
เธอผิวดำ” (ผิวดำเป็นความน่าเกลียดสำหรับคนลาว) ทั้งหญิงและชาย
เหมือนกันคือ ใช้ลิ้นเพื่อทำลายชื่อเสียง เพราะข่าวลือก็เหมือนความ
จริงชาวบ้านมักชอบทำลายคนอื่นด้วยข่าวลือเพียงชั่วคืน และแย่ยิ่ง
กว่านั้นบาง พืน้ที่มกีารจ้างหมอผเีพื่อทำคาถาเสกให้คนอื่นทุกข์ทรมาน
เพราะการโกหก ดังนั้นการซุบซิบนินทา คำพูดที่ขาดการยั้งคิด คำพูด
เหล่านี้จึงฝังลึกและทำให้เกิดความเจ็บปวดลึกๆ ในใจ
 

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานตาม 1 เธสะโลนิกา 
5:11, ขอใหคริสเตียนจะหนุน ใจ
กันและกันและสร้างคนอื่นขึ้น
• อธิษฐานขอให้ผู้ เชื่ อจะไม่
โกหกหรือพูดจารุนแรงเสียดสี  
แต่พูดความจริง พูดคำแห่งชีวิต 
คำแห่งการรักษาและคำแห่งความ
หวัง
• อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
ปลดปล่อยคนลาวจากการทำ ร้าย
กันด้วยลิ้น



วันที่  12 คริสตจักรข่าวประเสริฐประเทศลาว
“และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต
ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ 
เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชา
ฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้า 
โดยทางพระเยซูคริสต์” 

1 เปโตร 2:5

 ครสิตจกัรอเิวนเจลเิคลิลาว หรือ
คริสตจักรข่าวประเสริฐแห่งประเทศลาว

เปน็องคก์รครสิตจักร โปรเตสแตนท์เดียว

ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลลาว รัฐไม่
ได้แต่งตั้งหรือควบคุมผู้นำแต่ได้ติดตามกิจกรรมของคริสตจักรอย่าง
ใกล้ชิดผู้นำของ คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ เป็นคริสเตียน อิเวนเจลิเคล
เทศนา และสอนตามพระคัมภีร์เป็นอยางดี
 คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ ก่อตั้งภายใต้มิชชัน ซีเอ็มเอ มีศูนย์
อยู่ในจังหวัดเชียงขวาง และหลวงพระบางเมื่อ ปี 1954 คริสตจักรต่างๆ
ทางภาคใต้ก่อตั้งโดยขณะพี่น้องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ
ผู้นำท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “The Christian Church of  South  Laos” ปี 1975
หลังได้รับเอกราชรัฐบาลยอมรับ คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ เพียงแห่ง
เดียวและตั้งแต่กลงปี 1990 คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ ใด้รวบรวมคริส
ตจักรทั่วประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุมของข่าวประเสริฐทั่วประเทศ
คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ  มีสมาชิกประมาณ 80,000 คน ในคริสตจักร 
400 แห่ง  ครึ่งหนึ่งเป็นชาวขมุ  ตามด้วยม้ง  ลาวลุ่ม  และชนเผ่าอื่นๆ 
ตามลำดับ
 ขณะนี้มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ คริสตจักรข่าวประเสริฐฯ ก็
ต้องการผู้ติดตามผลผู้เชื่อใหม่แนวทางการฝึกอบรมและการจัดการใน
คริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรเติบโตขึ้น

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอคริสตจักรข่าว
ประเสริฐฯ แต่งตั้งคนของ พระ-
เจ้า ทั้งชายและหญิงเพื่อนำ คริสต
จักรของพวกเขา ทั้งประเทศและ
อวยพรการประกาศของคริสต-
จักรข่าวประเสริฐฯ 
•  อธิษฐานขอพระเ จ้าทรง
โปรดประทานความคิดประดิฐ
สร้างในการติดตามผู้เชื่อใหม่  
และวิถีการสร้างสาวก
•    อธิษฐานขอการเปิดเผยจาก
พระเยซูเพื่อการสร้างความสัม-
พันธ์ที่ดีกับคริสเตียนในประเทศ
และคริสเตียนทั่วโลก

 คนงานสำหรับการเก็บเกี่ยววันที่  19
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้น มีมาก  
แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้นพวกท่านจง อ้อน
วอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคน งานมา
เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”      

ลูกา 10:2

 ในช่วงคริสตศักราช 1990 มีการประกาศข่าวประ
เสริฐเพียงเล็กน้อยนอกนครเวียงจันทร์ แต่เพราะ
หลายคนอธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่งคนงาน และ

พระองค์ทรงตอบในเมืองทีมีคนจีนอยู่เป็นจำนวน

มากคนจีนจากต่างประเทศได้ตั้งกลุ่มสามัคคีธรรม
ขึ้นชาวเขาในประเทศไทยได้อธิษฐานเพื่อชนชาติ
ของพวกเขา ในประเทศลาว หรือที่อื่นก็ได้มีการจัด
อบรมในภาษาของเขาเอง ศิษยาภิบาลเผ่าเมี่ยน ได้
แบ่งปันพระวจนะแก่ชาวเมี่ยนในระหว่างการเยี่ยม

เยียนประเทศลาวบางคนได้ต้อนรับพระเยซูและบอกต่อข่าวประเสริฐ
ขณะนี้คริสเตียนชาวเมี่ยนได้แบ่งปันข่าวประเสริฐ ไปยังชาวเขาเผ่า
อื่นๆ ด้วย คริสเตียนขมุในจังหวัดหนึ่งได้อธิษฐานเพื่อชาวอาข่าซึ่งยัง
ไม่มีผู้เชื่อเลย
 นักศึกษาคริสเตียนลาวต่างก็กำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประกาศในจังหวัด และชนเผ่าที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง ทุกๆ ปี มี
กลุ่มหนุ่มสาวคริสเตีอนลาวได้จัดประชุมอธิษฐานขึ้น และออกไป
ประกาศในจังหวัดต่างๆ คริสเตียนคนหนึ่งได้ออก ไปทำธุรกิจใน
จังหวัดที่ไกลออกไปเพื่อเป็นพยาน พระเจ้าได้อวยพรและ งานของ
เขาเกิดผลมาก
 ปัจจุบันประชาชนลาวมีความกระหายในความจริงมาก และ
พร้อมที่จะรับฟังซึ่งแสดงถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวและหลายคนได้
มาถึงพระคริสต์ขณะที่พระองค์กำลังใช้ผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งใกล้ 
และไกลทำการแบ่งปันความจริง

หัวข้ออธิษฐาน
• ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา
สำหรับคนงานจำนวนมากที่ส่ง
มายังทุ่งนาของพระองค์
• อธิษฐานขอให้พระบิดา จัด
เตรียมความรู้สึกรัก,การเงิน และ
อธิษฐานเพื่อสนับสนุนคนงาน 
ที่กำลังแบ่งปันข่าว ประเสริฐใน
ประเทศลาว
• ขอพระเจ้าทรงส่งคนงานมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิก
คริสตจักรบ้านในประเทศจีน
คริสเตียนในประเทศไทย และ
เวียดนาม



วันที่  13   ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในผู้เชื่อ**
“จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว                  
กั น  ซึ่ งพระ วิญญาณทรงประทาน นั้น ด้ ว ย
สันติภาพเป็นพันธนะ”         เอเฟซัส 4: 3
          

 ผู้คนจากต่างจังหวัดหนึ่งที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่

ถึงได้ยินข่าวประเสริฐจากญาติที่ข้ามมากจากฝั่ง
ไทยประชาชนจาก  6 หมู่บ้านได้เชื่อ ความเชื่อเติบ
โตขึ้นโดยการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอกับผู้ที่นำ

พวกเขา มาถึงพระคริสต์ หลังจากนั้นหลายปีผู้เชื่อ

กลุ่มนี้ได้ติดต่อกับ คริสตจักรแห่งชาติ ซึ่งได้หนุน
ใจให้เข้าร่วมสามัคคีธรรมแต่คริสเตียนจากหมู่บ้าน
หนึ่ง ใน 6 หมู่บ้านนี้ไม่ยอม  เพราะคริสตจักรแห่ง
ชาติ บอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องหยุดใน การติดต่อ
สัมพันธ์กับคริสเตียไทยก่อน พวกที่เข้าร่วมไม่เข้า
ใจถึงเหตุผลของคำสั่งนี้ จึงเริ่มพูดไม่ ดีต่อกลุ่มที่ไม่

เข้าร่วม “พวกเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้ เพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคริสตจักรแห่งชาติลาว” คริสตจักรทั้ง 6 แห่ง เคยมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันมาก่อน แต่ปัจจุบันแตกแยกกัน
        คุณสัมพันธ์ทำงานอยู่ในองค์กรคริสเตียนองค์กรหนึ่งเพื่อทำการ
ติดตามผลผู้เชื่อทางรายการวิทยุสัมพันธ์คิดว่าเขาได้ทำงานรับใช้
พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ โดยเฉพาะเมื่อเข้าเป็นสมาชิก คริสตจักรแห่ง
ชาติท้องถิ่น อย่างไรก็ตามผู้นำคริสตจักรไม่เห็นด้วย และทำเหมือน
คนอื่นๆ ในสังคม แทนที่จะพูดตรงๆ กับเขาเหมือนในพระคัมภีร์  
(มัทธิว 18:15) แต่เขากลับพูดลับหลังเขาว่า “อย่าเชื่อเขา เขาเป็นครู
สอนผิดเพราะเขาไม่ได้ทำงานภายใต้คริสตจักรแห่งชาต”ิ  สัมพันธ์
เสียใจมาก  “พวกเราไม่ได้เป็นคริสเตียน ที่กำลังทำงานเพื่ออาณาจักร
ของพระเจ้าในประเทศนี้หรือ? แล้วทำไมพวกเขาจึงพูดกับผมอย่าง
นี้”

 

หัวข้ออธิษฐาน
•  ให้คริสเตียนเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อผู้ไม่เชื่อจะได้รู้
ว่าพระเยซูคริสต์เป็นองคฺ์พระผู้
เป็นเจ้า
(ยน. 17.21) **
• ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียน 
ลาวหลายคนได้ให้อภัยแก่ผู้อื่น 
ขอให้พวกเขาถ่อมใจลงมากขึ้น 
ยอมรับว่าได้ทำผิด และสามารถ 
อภัยแก่ผู้ทำผิด **
• ขอให้คริสเตียนรักเคารพ
ซึ่งกันและกันยอมรับในความ
แตกแยกในงานพันธกิจของ
พระคริสต์ **

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
จัดเตรียมคนงานที่จะอุทิศชีวิต
เ พื่อช่วยคริสเตียนลาวในการ
พัฒนาสื่อคริสเตียน
•  อธิษฐานขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธนำคริสเตียนในการสร้าง
สรรสื่อเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนที่ไม่รู้หนังสือ
•    อธิษฐานขอให้ผู้นำจะถ่อม
ใจเรียนรู้ การใช้สื่อที่มีอยู่ และ 

ยอมรับการฝึกอบรมในการใช้สื่อ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ถ้อยคำที่พูดเหมาะๆ จะเหมือนลูกท้อทองคำ 
ล้อมเงิน”          

สุภาษิต 25:11

 อีไลเป็นภรรยาของผู้นำหมู่บ้านแห่ง
หนึ่งได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อหลายสิบปีก่อน

ขณะที่ยัง เ ป็นสาว  ขณะนี้เธออายุมากแล้ว 

เธอได้ยินข่าวประเสริฐอีกครั้ง อีไลต้องเดินทาง
เป็นระยะทาง 5 ไมล์  เข้าไปในเมืองเป็นประจำ
เพื่อฟังความจริงในพระคำของพระเจ้า ผู้สอนใช้

ภาพประกอบ (ดูภาพด่านขวา) เพื่อช่วยเล่าเรื่อง
จากพระคัมภีร์ให้เธอเข้าใจ ความจริงเกี่ยวกับ
พระเจ้าพระผู้สร้างโลก  และพระเยซูคริสต์บุตร
ของ พระเจ้าซึ่งเป็น ข่าวดีสำหรับเธอ
 ชาวชนบทในประเทศลาวเป็นสังคมที่
ไม่ค่อยรู้หนังสือ  มีประชาชนน้อยมากที่อ่าน
ออกเขียนได้ในภาษาใดภาษาหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
ภาษาแม่ หรือภาษาลาวกลาง ดังนั้นการเล่า
เรื่องจึงเป็นเรื่องปกติ การบรรยาย และการเรียน แบบเร่งรัดซึ่งให้ข้อ
มูลจำนวนมากในเวลาที่จำกัดจึงเป็นเรื่อง สับสนและเกิดผลน้อย แต่
อย่างไรก็ตามยังมี การใช้วิธีนี้สำหรับอบรม (ทั้งในและต่างประเทศ) 
วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีการศึกษาสูง และผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เติบโต
แล้วดังนั้นสื่อที่จะใช้สอนผู้ นำคริสเตียนท้องถิ่นและสมาชิกควรจะ
เข้าใจง่ายหรือช่วยใน การประกาศข่าวประเสริฐ ดังนั้นสื่อที่มีความ
เหมาะสมรวมทั้งการเล่าเรื่องรูปภาพโปสเตอร์โทรทัศน์ตนตรีและวิดี
โอ จึงช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐได้เป็นอย่างดี

วันที่  18สื่อที่มีความเหมาะสม



กลุ่มคนไทพวน วันที่  14 
“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ 
ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”     
  ฟิลิปปี 4 : 13
 
 มี ค น ไทพ วนป ร ะม าณ 
113,000  คน  อาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ของลาวคนไทพวนเป็นกลุ่มชนส่วน

ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในที่ราบของจังหวัด
เซียงขวาง แต่จะพบพวกเขาได้อีกใน 
6 จังหวัด ทางทิศเหนือของเวียงจันทร์

 ไทพวนเป็นกลุ่มหนึ่งของชนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า ไตกลุ่มชน
ไตจะพูดภาษาที่มีโทนเสียงใกล้เคียงกัน มีวัฒนธรรมการปลูกข้าว
นับถือพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคนไตกลุ่มอื่นๆ ไทพวนมีอุปนิสัย
รับแขกดี ขยันทำงานหนัก ขณะที่ลาวลุ่มทั่วไปพักผ่อน ไทพวนทำ
งานอยู่  คนลาวทัวไปมีลักษณะสุขุม สุภาพ “ไม่เป็นไร” ไทพวนกลับ
ขึงขังกว่า “ทำได้” ในอดีตไทพวน มีกษัตริย์ปกครองอยู่ที่เชียงขวาง
ที่ราบทุ่งไหหิน ปัจจุบันไทพวนหลายคนประสบ ความสำเร็จทาง
ด้านธุรกิจการค้าของกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรงเลื่อยไม้  และโรงแรม
แต่อย่างไรก็ตาม ไทพวนส่วนใหญ่ยังคงเพาะปลูกข้าว เพื่อเลี้ยงดู
ครอบครัว
 ไทพวนมีเอกลักษณ์เฉพาะทำให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ย้ายไปอยู่ร่วมกับคนลาวทั่วไปได้ ไทพวนมีบุคคลิกลักษณะ ที่อดทน
ทำงานหนักซึ่งเป็นลักษณะสำคัญ ในการประกาศ ข่าวประเสริฐไปยัง
พื้นที่ที่พวกเขาอาศัย และทำงาน กุญแจดอกสำคัญอาจเป็นได้ว่าเมื่อ
ไทยพวนเชื่อในพระเจ้า และไทพวนจะประกาศข่าวประเสริฐไปยังทุก
กลุ่มชนในประเทศลาว

หวัข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานให้คริสเตียนไท
พวนจะเติบโตขึ้นในความเป็นผู้
ใหญ่ในพระคริสต์และคำพยาน
จะนำชาวไทพวนอีกจำนวนมาก
มาถึงพระเยซู
•  อธิษฐานขอให้ชาวไทพวน
จะมีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมสามัคคีธรรมระหว่างกันและ
นำข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มอื่ ๆ
• อธิษฐานให้คริสเตียนไท
พวนจะสามารถนำข่าวประเสริฐ
ไปยั งคนลาวทัวไปและชนที่
นับถือศาสนาพุทธในลาว

 การพึ่งพิง**วันที่  17
“นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์  และ 
พระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา 
พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระอ
งค์ พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่าง
อิ่มตาม ความปรารถนา”     

สดุดี 145: 15-16
           ครอบครัวลาวจะพึ่งพาอาศัย
กันในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ช่วยกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล งานแต่ง

งานและงานศพ มีการลงแขกปลูกข้าว

 เกี่ยวข้าว และต้อนรับขับสู้กันอย่าง
ชื่นใจ ในด้านลบ ถ้าหากคนหนึ่งคนใดในครอบครัวร่ำรวยกว่า เขาจะ
ถูกคาดหวังให้จ่ายมากกว่า มีแนวโน้มจะถูกเอาเปรียบมากกว่า
 จันทร์ได้งานทำในบริษัทแห่งชาติได้เงินเดือนพอประมาณ
แต่ญาติพี่น้องคิดว่าจันทร์ได้เงินมาก และเริ่มขอเธอ ในวัฒนธรรม 
ของเขา จันทร์ปฎิเสธไม่ได้ สุดท้ายเธอหมดเงินกลายเป็นคนมีหนี้ 
เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นปกติ
 ทัศนคติการพึ่งพิงเกิดขึ้นในระดับชาติด้วย รัฐอาศัยการช่วย
เหลอืจากต่างชาติในการสรา้งถนนเขือ่นโรงเรยีนและแมแ้ตพ่พิธิภณัฑ์
รัฐบุรุษของรัฐบาล เรามักได้ยินคำปราศัยของผู้นำต่อ ข้าราชการว่า
“นโยบายของเราคือจะต้องแย่งเอาเงินช่วยเหลือจาก ต่างชาติเข้ามาให้
มากที่สุด 
  ทัศนคติดังกล่าวเกิดขึ้นในคริสตจักรด้วยคริสเตียนลาว 
จำนวนน้อยถวายสิบลด คริสตจักรบางแห่งพยายามหาเงินทุนจาก 
ต่างประเทศเพื่อเป็นเงินเดือนของศิษยาภิบาลท้องถิ่น บางคนคิดว่า 
เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประเทศที่ยากจนเช่นประเทศลาว แต่ผู้นำลาว
คนหนึ่งไม่เห็นด้วยเขากล่าวว่า “เราคาดหวังให้ คนอื่นสนับสนุนเรา 
และเราควรยินดีด้วย ในสิ่งที่พระเจ้าให้เรา การรับเงินเดือนจากต่าง
ชาติทำให้เราอ่อนแอเราจะกลายเป็นหางไม่ใช่หัว”

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอให้ผู้เชื่อจะพึ่งพิง 
ในพระเจ้าพระบิดาในความจำเป็น 
ทุกประการสำหรับการประกาศ
ข่าวประเสริฐ **
• อธิษฐานขอให้พระเจ้าอวย
พรผู้เชื่อที่กำลังพยายามช่วยเหลือ
ตนเอง และดำเนินชีวิตตามความ
จำ เ ป็นตามสิ่ งที่ พระ เจ้ าทรง
จัดเตรียมไว้ให้  **
• อธิษฐานขอให้คริสเตียนต่าง
ชาติจะให้ความช่วยเหลอืด้านการ
เงินอย่างชาญฉลาด เช่น การแปล
พระคัมภีร์  รายการวิทยุ การผลิต
วรรณกรรมคริสเตียน และการ
ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ข น า ด ย่ อ ม
สำหรับกลุ่มคริสตียน



การกลับมาของศาสนาพุทธวันที่  15 
“ในบรรดาพระเทียมเท็จแห่งประชาชาติ  
ทั้งหลายมีพระองค์ใดเล่าที่ทำให้เกิดฝนได้ 
หรือท้องฟ้าประทานห่าฝนได้หรือ   .  .  . 
พระองค์มิใช้พระเจ้าองค์นั้นดอกหรือ พวกข้า 
พระองค์คอยหวังในพระองค์เพราะพระองค์ 
ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น”  

เยเรมีย์ 14:22

 สามีภรรยามีชื่อเสียงคู่หนึ่งได้รำลึกพิธีแต่

งงานซึ่งอนุญาติให้จัดขึ้นได้โดยรัฐบาลในช่วง

ปลายปีคริสตศักราช 1970 ในพีธีมีการเซ็นใบทะเบียนสมรสพร้อมน้ำหวา

น ไม่กี่แก้วและจับมืออวยพรกับสมาชิกพรรคปัจจุบันที่เวียงจันทร การแต่

งงานแบบพุทธศาสนาต้องใช้เงินจำนวนหลายล้านกีบ และจัดงานอย่างประ

ณีตเป็นเวลา 2 วัน สำหรับแขกจำนวนหลายร้อยคน งานศพก็แพงเช่นเดีย

วกันสมาชิกในครอบครัวต้องเป็นหนี้ในการจัดงานหลายวัน พร้อมกับจ่าย

เงินจำนวนหนึ่งเพื่อบวชพระ 1 วัน หรือ 1 อาทิตย์

 ช่วงต้นการปฎิวัติในปี 1975 พุทธศาสนาถูกห้ามแม้แต่การกล่าว

ถึงราชวงค์ที่ให้การอุปถัมภ์ก็ถูกห้ามเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

พุทธศาสนาเริ่มกลับมาและรัฐบาลเริ่มให้การฟื้นฟูในปี1991 รัฐบาลได้

เปลี่ยนสัญญลักษณ์ของชาติโดยเอาเครื่องหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์

ออกแล้วเอาภาพวัดพระธาตุหลวงเข้าแทน ในปี 1998 พระสงฆ์จำนวนหนึ่ง

จากหลวงพระบางได้เดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือ โดยได้รับอนุญาตจาก 

รัฐบาลแห่งชาติสามารถเปิดวัดได้ในพื้นที่ประชาชนนับถือผีสัปดาห์แรก

หลังปี 2003 รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีกรรมทางศาสนา สร้างรูปทอง

หล่อสัมฤทธ ิ์ของกษัตริย์ฟ้างุ่มขึ้น ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ แรกที่นำพุทธศาสนา 

เข้ามาในลาว จุดประสงค์หลักคือ การเรียกดวงวิญญาณของฟ้างุ่ม กลับมา

อวยพรประเทศในสัปดาห์ นั้นมีฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งปกติฝน

จะตกในเดือนมกราคมคนขับ แท๊กซี่ พ่อค้า ประชาชน ตามท้องถนนต่าง

พูดกันว่า  “เป็นวิญญาณของฟ้างุ่ม นำพรมาสู่พวกเรา ด้วยฝน”

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอให้มีการประ 
กาศในกลุ่มพุทธศาสนิกชนซึ่ง
เป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศลาว
• ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
เปิดตาให้คนลาวเห็น ความจริง
ว่ าการทำบุญไม่สามารถล้าง
ความผิดบาปได้พุทธศาสนิกชน
และพระสงฆ์จำนวนมากมาหา
พระเยซูซึ่งเป็นทางที่กำจัดทำลาย 
ความปรารถนาชั่วได้และสามารถ
หนีจากความทุกข์ทรมานชั่ ว
นิรันดร์

 รายการวิทยุภาษาม้ง วันที่  16 
“…แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ 
ข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้า 
ประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คน
ต่างชาติทั้งปวงได้ยิน”       

2 ทิโมธี 4:17
   
 นักจัดรายการคริสเตียนวิทยุภาคภาษา

ม้งพูดอย่างกระตือรีอร้นว่า “ขณะนี้เรามีรายการ 2 

รายการ รายการแรกเป็นการสอนพระคัมภีร์ตาม

ลำดับ เพื่อวางพื้นฐานความเชื่อแก่คริสเตียนม้ง

ให้มีความเชื่อ มั่งคง โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลจนถึง 

พระเยซูคริสต์ รายการที่สองจะออกอากาศทุก ๆ

เย็น เป้าหมายเพือ่พัฒนาผูน้ำครสิตจักร ความสำคัญ

ของสตรี และเยาวชน รวมทั้งมีการตอบคำถาม และอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยที่

เขียนจดหมายถึงเรา”

 รายการวิทยุภาคภาษาม้งมีเป้าหมายกับกลุ่มม้งทางภาคเหนือของ

ไทย ลาว เวียดนาม และ ตอนใต้ของจีนชาวม้งใน ลาวสามารถเข้าใจภาษา

พูดในรายการวิทยุได้เป็นอย่างดี จำนวนผู้ฟัง กำลังเพิ่มขึ้น มีจดหมาย 30 

ฉบับ จากลาวถึงสถานีผู้จัดรายการทุกเดือน หลายคนที่เขียนมาไม่ได้เชื่อ 

หลายคนก็ขอพระคัมภีร์ หนังสือเพลง และคำอธิษฐานคณะผู้จัดรายการได้

ตอบทุกฉบับ และส่งสิ่งของ กลับไปทางไปรษนีย์ขอบคุณะพระเจ้าที่มีจด

หมายตอบกลับ ว่าได้รับสิ่งของที่ส่งไปแล้ว

        ชาวม้งในประเทศลาวอาศัยอยู่บนภูเขาสูงทางเหนือที่ยังสามารถถาง

ป่า เผาป่าเพื่อทำการเกษตรเพราะความห่างไกลดังกล่าวรายการวิทยุจึง มี

ความสำคัญต่อการสร้างคริสตจักรและเลี้ยงดูผู้เชื่อรายการวิทยุภาคภาษา

ม้งจึงมีความสำคัญในการสอนเตือนกลุ่มคริสเตียนม้งที่อยู่ห่างไกล ให้ต่อ

สู้กับวัฒนธรรม และคำสอนที่ผิด ซึ่งแพร่ไปอย่างรวดเร็วใน สถานที่ผู้คน

ไม่รู้จักความจริงในพระวจนะคำของพระเจ้า

หัวข้ออธิษฐาน
• อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
คุ้มครองอยู่เหนือ ผู้จัดรายการ 
ทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน การสนับสนุน สุขภาพ
ความปลอดภัย และสติปัญญา 
ในการจัดรายการ
• อธิษฐานให้มีผู้ฟังจากผง 
สาลีหัวพันเชียงขวางและ 
หลวงนาทาเพิ่มมากขึ้นทุกๆ 
วันและให้คนม้งทั้งหมู่บ้าน ทั้ง 
ตระกูลหันกลับมาหาพระคริสต์ 
จากรายการวิทยุที่เขา ได้ยิน  
ได้ฟัง


