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Our Aims
Working with the Churches, Scripture Union aims:
• To make God’s Good News known to children, young people and families and
• To encourage people of all ages to meet God daily through the Bible and prayer
So that they may come to personal faith in our Lord Jesus Christ, grow in Christian maturity and
become committed church members and servants of a world in need.

พันธกิจคริสตธรรมสัมพันธ์ทำงานร่วมกับคริสตจักร เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ยินข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้า และหนุนใจให้ทุกคนติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันผ่านการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ เพื่อให้พวกเขา
ได้รับเชื่อพระเยซูเป็นการส่วนตัว เติบโตขึ้นในความเชื่อ และเป็นสมาชิกคริสตจักรที่เข้มแข็งและเป็นผู้รับใช้

Our Mission
Scripture Union Thailand works with churches and schools to reach and nurture children, young
people and families to know God and become mature followers of Jesus.

คริสตธรรมสัมพันธ์ทำงานร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียนเพื่อประกาศและเสริมสร้างเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวให้รู้จักพระคริสต์และเติบโตในทางของพระเจ้า

SU Thailand will seek to do the following to fulfill our mission statement:
1. We will provide resources to schools and churches
2. We will provide trainings to equip teachers in schools and churches
3. We will partner with like-minded individuals, churches, organizations and schools
to reach and nurture children, young people and families.
Our Core Values
• ถ่อมใจ (Humility) - รับใช้และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
• มีจรรยาบรรณ (Ethical) - ทำทุกงานด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
• ยึดหลักพระคัมภีร์ (Scripture-based) - สอนตามหลักพระคัมภีร์
• เชื่อถือและวางใจได้ (Trustworthy) - เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้
• ทำงานเป็นทีม (Teamwork) - ใช้ของประทานทำงานประสานกัน
• รับผิดชอบ (Accountability) - ทำทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้า

SUEWA Theme Song

สารบัญ

We may be of different faces Coming from different races
But our hearts unite as one Jesus Christ has made us one
We may speak in different languages But our God the Rock of Ages
He has made us sing in harmony Just like one big family
Many lands but we have only one Lord Many cultures members of one church
Many peoples like you and me Living for one purpose
Together we proclaim Christ to the world
As we share our lives together Let us thank our God the Father
‘Cos He sacrifices His Son For us to be His sons
We are now new-born creations Who were called from every nation
He has made us live in harmony As in one big family
Many lands but we have only one Lord Many cultures members of one church
Many peoples like you and me Living for one purpose
Together we proclaim Christ to the world
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Foreword

บทนำ

Praise to the Lord. He’s Jehovah Jireh. We submit ourselves to him joyfully and thankfully.
We are so grateful to see the first Thai daily notes in 1965 made available by the OMF
missionaries. It has evolved to be Thai Daily Bread, also called “พลังประจำวัน”. The current issue
is No.169.
We are also grateful to all former Scripture Union leadership: Chairman, General Secretaries,
staffs and volunteers who have produced many good and relevant publications to help both
new believers and mature Christians to grow in God’s Word, as well as pioneering the works to
children in schools and churches.
Today, we are so happy to see many schools have full-time chaplains and Christian
teachers taking care of Christian education in schools. We are ready and committed to provide
relevant resources, train and equip them and partner with them in this great and challenging
work.
We are committed and prepared to be interdependent in SU communities and to embark
onto another cycle of 150 years of Scripture Union – A Global Movement.
SU is You and Me. Let’s combine strength! You are the light of the world. A town built
on a hill cannot be hidden. (Matthew 5:14)
May God bless you,		

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักที่มีต่อคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและพวกเราทุกคน
เชื่อว่าเมื่ออ่านหนังสืออนุสรณ์นี้ เราสามารถเห็นถึงชีวิตของผู้ที่เต็มใจตอบสนองการทรงเรียกและร่วมรับใช้ในงานที่
แตกต่างตามของประทานที่ได้รับ และภาพของผู้ที่ได้รับพระพรและผลจากการดีนั้นจะได้รับไม้ผลัดต่อไปเพื่อส่งต่อ
ความรักนั้น และเพื่อเราจะได้นับพระพรในรอบใหม่ต่อไป
ในหนังสือนี้เรารำลึกถึงอาจารย์อาร์โนล์ด คล้าร์ค ผู้ก่อตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย แม้ว่าท่านจะจาก
ไปอยู่กับ พระเจ้ า แล้ ว แต่ ชีวิต ของท่ า นยั ง เป็ น แบบอย่ า งรวมถึ ง วิ ธีก ารสอนพระคั ม ภี ร์ท่ีล งลึ ก แต่ เข้ า ใจได้ ง่า ยและ
น่าติดตาม ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์ก็ได้รับการถ่ายทอดและอุทิศตนจากคุณพ่อบุญธรรม
ท่านนี้ และท่านได้รับใช้ที่คริสตธรรมสัมพันธ์มาเป็นเวลายาวนานเช่นกัน
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชชันนารีคณะโอ.เอ็ม.เอฟ.ที่ได้เป็นผู้เริ่มจัดทำ “คู่มือคริสตธรรมสัมพันธ์” ตั้งแต่เล่มแรก
ในปี 1965 ซึ่งเป็นคู่มืออ่านพระคัมภีร์ประจำวันตามด้วยคำถามเสริมความเข้าใจ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “พลังประจำวัน”
ในปี 1974 ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณผู้เขียน ผู้แปลและทีมบรรณาธิการทุกท่านที่
อาสาสมัครทำให้พลังประจำวันดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเล่มที่ 169
นอกจากคู่มือการอ่านและสอนพระคัมภีร์ คริสตธรรมสัมพันธ์ยังทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียน
คริสเตียน ในปี 1987 เราได้ก้าวสู่งานประกาศกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตามบทความของอาจารย์มณฑาทิพย์และ
อาจารย์พิชัยยุทธ ในปี 1991 ร่วมมือกับองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์จัดทำหนังสือชุดเฝ้าเดี่ยวสำหรับวัยรุ่นชื่อ
“มานา” ปี 1996 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยจัดทำคู่มือเพื่อการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน “เพื่อนเฝ้าเดี่ยว” ใน
ปี 2002 ได้ร่วมมือกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยทำการแปลและพิมพ์หนังสือชุดฮ็อตช็อตส์ เรื่อง “ฉันอยากจะรู้ว่า”
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคริสตธรรมสัมพันธ์นานาชาติมากขึ้น
ขอบคุณ Scripture Union Singapore ที่ได้มีโครงการความร่วมมือหรือ companionship กับเรา ทำให้สามารถขยาย
งานด้านการฝึกอบรมครูรวีวารศึกษาและอนุศาสกได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ เรายังได้สร้างสัมพันธ์กับโรงเรียนและ
คริสตจักรต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งผลิตสื่อที่เป็นสองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบัน
คริ ส ตธรรมสั ม พั นธ์ ส ากลจะฉลองครบรอบ 150 ปี ในปี ค.ศ.2017 ซึ่ ง ในขณะนี้ก ำลั ง อยู่ในช่ ว งของการ
ปรับเปลี่ยนจาก SU Regional Communities สู่ SU Global Movement หมายถึงคริสตธรรมสัมพันธ์แต่ละประเทศ
แม้จะทำงานที่แตกต่างไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้ชื่อ “เป้าหมาย
และนิมิตเดียว” รวมทั้งมีการสนับสนุนและมีส่วนเสริมสร้างและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนำคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ขอทุกท่านได้มีส่วนสนับสนุน
และอธิษฐานเผื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพรและทรงนำเราที่จะเดินหน้ารับใช้พระองค์ต่อไป เป็นพระพร
เกิดผลแก่คริสตจักร โรงเรียน พี่น้องชาวไทยและสังคมโลก เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่สูงสุด

						
Elder Bu-nga Kornvinai
						
SU Thailand Chairperson
						

Your word is a lamp for my feet, a light on my path. (Psalm 119:105)
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ผป.บุหงา กรวินัย																	
							
ประธานคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

ระเบียบนมัสการขอบคุณพระเจ้า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2015 เวลา 15:00 น.
ณ คริสตจักรสาธร กรุงเทพฯ

กล่าวต้อนรับ
ผป.บุหงา กรวินัย ประธานคริสตธรรมสัมพันธ์ฯ
แนะนำองค์กรและพันธกิจ
ถวายเพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่
ที่ประชุม
1. พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล
		 เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า
* ร้องรับ จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
		 จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
2. เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
		 ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา *
3. พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า
		 ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่ *
อธิษฐานเปิด
เพลงพิเศษ
อัญเชิญพระวจนะ
เทศนา
กล่าวแสดงความยินดี

คณะนักร้องประสานเสียงเพื่อพันธกิจคริสตจักรสะพานเหลือง
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย						
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ผป.วิมีน วงษ์กรวรเวช ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรสาธร

พิธีมอบโล่ที่ระลึก
กล่าวแสดงความยินดี

Mr.Jon Ong Council of SU Singapore and SU International Council.
Mrs.Vivi Handoyo Chairperson of SU Indonesia
Mr.Koh Gim Lam Former Regional Secretary of SUEWA
อธิษฐานเผื่อคริสตธรรมสัมพันธ์ฯ
Mr.Koh Gim Lam Former Regional Secretary of SUEWA
ถวายเพลง ขอบพระคุณ
ที่ประชุม
1. ขอบพระคุณ พระเจ้าพระผู้ไถ่
ขอบพระคุณ ทรงจัดเตรียมไว้
		 ขอบพระคุณ สิ่งที่ผ่านพ้นไป
ขอบพระคุณ ทรงอยู่เคียงข้าง
		 ขอบพระคุณ ยามเมื่อสุขหรรษา
ขอบพระคุณ ในยามทุกข์ใจ
		 ขอบพระคุณ น้ำตาที่เหือดหาย
ขอบพระคุณ ประทานความสุข
2. ขอบพระคุณ ฟังคำข้าทูลขอ
ขอบพระคุณ ถึงแม้ต้องคอย
		 ขอบพระคุณ เผชิญพายุร้าย
ขอบพระคุณ พระพรมากมาย
		 ขอบพระคุณ ประทานความทุกข์สุข
ยามสิ้นหวัง เล้าโลมจิตใจ
		 ขอบพระคุณ ประทานพรเปี่ยมล้น
ขอบพระคุณ ความรักยิ่งใหญ่
3. ขอบพระคุณ ที่พืชพันธุ์งอกงาม
ขอบพระคุณ ความสุขแจ่มใส
		 ขอบพระคุณ ประทานความอบอุ่น
ขอบพระคุณ ประทานความหวัง
		 ขอบพระคุณ ประทานความทุกข์สุข
ขอบพระคุณ ความสุขเบื้องบน
		 ขอบพระคุณ ชีวิตวันพรุ่งนี้
จงขอบคุณ อยู่นิจนิรันดร์
ถวายทรัพย์
อธิษฐานมอบถวาย
ศจ.ชำนาญ แสงฉาย
กล่าวขอบคุณ
ผป.วิวัฒน์ เวทยานุกูล รักษาการเลขาธิการคริสตธรรมสัมพันธ์ฯ
ถวายเพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
ที่ประชุม
อธิษฐานขอพระพร
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
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Thanksgiving Worship Programme
Scripture Union Thailand 45th Anniversary
Sunday, November 8, 2015
Sathorn Church, Bangkok

Call to worship
Welcome
Introduction to SU Thailand
Hymn How Great Thou Art

Elder Bu-nga Kornvinai Chairperson, SU Thailand
Congregation

1. O Lord my God, when I in awesome wonder, Consider all the worlds Thy Hands have made;
		 I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed.
Refrain Then sings my soul, My Savior God, to Thee, How great Thou art! How great Thou art!
		 Then sings my soul, My Savior God, to Thee, How great Thou art! How great Thou art!
2. And when I think that God, His Son not sparing, Sent Him to die, I scarce can take it in;
		 That on the Cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin.
3.		 When Christ shall come, with shout of acclamation, And take me home, what joy shall fill my heart!
		 Then I shall bow, in humble adoration, And there proclaim: “My God, how great Thou art!”

Opening prayer
Choir
The Sapanluang Church Mission Choir
Scripture reading
Sermon
Rev.Virat Setsoponkul
Congratulatory messages
Rev.Dr.Wirachai Kowae Moderator, The Evangelical Fellowship of Thailand
Rev.Dr.Rung Ruengsan-ajin Vice Moderator, The Church of Christ in Thailand
Rev.Thongchai Pradabchananurat Chairman, Thailand Baptist Convention		
Rev.Dr.Seree Lorgunpai General Secretary, Thailand Bible Society
Elder Vimin Vongkornvoravej Moderator of Sathorn Church Council

Honorary awards presentation
Congratulatory messages Mr.Jon Ong Council of SU Singapore and SU International Council
Mrs.Vivi Handoyo Chairperson of SU Indonesia
Rev.Koh Gim Lam Former Regional Secretary of SUEWA
Prayer for SU Thailand
Rev.Koh Gim Lam Former Regional Secretary of SUEWA
Hymn Thanks to God
Congregation
1. Thanks to God for my Redeemer,
		 Thanks for times now but a mem’ry,
		 Thanks for pleasant, balmy springtime,
		 Thanks for tears by now forgotten,
2. Thanks for prayers that Thou hast answered,
		 Thanks for storms that I have weathered,
		 Thanks for pain, and thanks for pleasure,
		 Thanks for grace that none can measure,
3. Thanks for roses by the wayside,
		 Thanks for home and thanks for fireside,
		 Thanks for joy and thanks for sorrow,
		 Thanks for hope in the tomorrow,

Thanks for all Thou dost provide!
Thanks for Jesus by my side!
Thanks for dark and stormy fall!
Thanks for peace within my soul!
Thanks for what Thou dost deny!
Thanks for all Thou dost supply!
Thanks for comfort in despair!
Thanks for love beyond compare!
Thanks for thorns their stems contain!
Thanks for hope, that sweet refrain!
Thanks for heav’nly peace with Thee!
Thanks through all eternity!

Offering
Prayer of dedication
Rev.Chumnan Sangchai
Appreciation
Elder Wiwat Wetthayanukool Acting General Secretary, SU Thailand
Doxology
Benediciton
Rev.Dr.Wirachai Kowae Moderator, The Evangelical Fellowship of Thailand
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สารแสดงความยินดี
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย หรือ Scripture Union Thailand
ที่มีการฉลองครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งงานในประเทศไทยในปี 1971 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สมาคม
พระคริสตธรรมไทยได้เปิดตัวพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ 1971 ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นที่นิยมของคริสเตียน
ไทยมาเป็นเวลายาวนาน ข้าพเจ้าขอขอบคุณคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยที่มีส่วนช่วยให้คนไทยใส่ใจ
ในพระวจนะของพระเจ้าทุกๆ วัน เพราะหากคริสเตียนมีพระคัมภีร์อยู่กับตัวแต่ไม่ได้อ่านอย่างสม่ำเสมอ
ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไร สิ่งที่คริสตธรรมสัมพันธ์ทำนั้นมีบทบาทที่ช่วยเสริมสร้างคริสเตียนให้เจริญ
เติบโตฝ่ายชีวิตจิตวิญญาณ
นอกจากนี้คริสตธรรมสัมพันธ์ยังได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน ซึ่งสมาคมฯ
ก็ได้นำมาจำหน่ายที่ร้านของสมาคมฯ ด้วย
ขอพระเจ้าทรงนำให้คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยได้รับสติปัญญาในการดำเนินพระราชกิจของ
พระเจ้าในประเทศไทยต่อไป และขอพระองค์ทรงนำให้มีผู้นำที่มีความสามารถมาร่วมรับใช้ต่อไป
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ด้วยความรักในพระคริสต์

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
เลขาธิการ
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สารแสดงความยินดี

ในนามของคริสตจักรสาธร ผมขอร่วมแสดงความยินดีที่คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยได้ก่อตั้งมา
ครบรอบ 45 ปีในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2015
ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำพันธกิจต่างๆ ที่คริสตธรรมสัมพันธ์ได้กระทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กๆ วัยรุ่นคนหนุ่มสาว และครอบครัว โดยเฉพาะหนังสือที่มีพื้นฐานมาจาก
พระคัมภีร์ มีเรื่องราวที่สนุกสนาน มีภาพที่เป็นสีสัน ชวนให้น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าพวกเราคงจะได้เห็น
หนังสือดีๆ ตามมาอีกมากมาย
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคณะกรรมการทุกท่าน เพราะสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำนั้นเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า ท่านช่วยให้คนทั้งโลกได้รู้จัก เข้าใจ และเติบโตขึ้นในพระเจ้า คริสตจักรสาธรยินดีเสมอ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับใช้กับท่าน
					

ผู้ปกครอง วิมีน วงษ์กรวรเวช
ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรสาธร
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

Congratulation SU Thailand for 45 years of Ministry
“What a joy for me personally to bring this congratulatory message to SU Thailand.
Having journeyed with SU Thailand through her ‘thick and thin’ through these many years
brings a special warmness to be able to say; ‘Congratulation SU Thailand for 45 years of
Ministry!’
May the Lord adds His richest blessings as you continue to labor for Him in His vineyard in
Thailand.”
		
		
		
		

Koh Gim Lam
former Regional Secretary of SU East and West Asia,
currently member of the SU Peninsula Malaysia Council
and SU East and West Asia Transitional Leadership Team

Congratulations SU Thailand on your 45th Anniversary. It is a celebration of the Lord’s
faithfulness. We give thanks for His providence that you are able to celebrate 45 years of
ministry. It is also a testimony of SU Thailand’s faithful service and resilience over the years.
Keep up the good work!
May our Lord continue to use SU Thailand as you bring the Gospel/His Word to young and
old in Thailand and the rest of the world. My prayer is that many more will be impacted by the
ministry of SU Thailand. May the Lord continue to enlarge your vision and provide the human
and financial resources for your ministry.
Congratulations and shalom,
		Koh Earn Soo
		Executive Director
		Scripture Union Peninsular Malaysia
		(SUEWA Transitional Leadership Team Coordinator)

ประวัติความเป็นมาของคริสตธรรมสัมพันธ์ไทย
หากเปรียบพันธกิจขององค์การคริสตธรรมสัมพันธ์เสมือนลำธารสายใหญ่ที่ไหลจากจุดเล็กๆ จุดหนึ่งใน
ประเทศอังกฤษ และค่อยๆ ไหลไปยังพื้นที่ต่างๆ กว่า 130 ประเทศทั่วโลกในระยะเวลา 130 ปีเศษ หยดหนึ่ง
ของน้ำในสายธารนี้ได้กระเซ็นไปถึงประเทศไทยในราวปี ค.ศ.1960 สายธารนี้นำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ไปประกาศแก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างชีวิตของคริสเตียนทั้งหลายให้มีความมั่นคงในความเชื่อด้วยการ
อ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันในทุกที่ที่ลำธารสายนี้ไหลผ่าน
ความจริงแล้วการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และการจัดทำหนังสือเฝ้าเดี่ยวเป็นพันธกิจ
หลักของคริสตธรรมสัมพันธ์ที่กระทำควบคู่กัน แต่สำหรับประเทศไทย คณะโอเอ็มเอฟได้จัดทำหนังสือเฝ้าเดี่ยว
ในแนวของคริสตธรรมสัมพันธ์มาจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยขึ้น มิชชั่นนารีหลายท่านในยุคนั้นได้ร่วมกันเขียนบท
เฝ้าเดี่ยวโดยยึดนโยบายการอ่านพระคัมภีร์จบทั้งเล่ม 1 รอบภายใน 4 ปีของคริสตธรรมสัมพันธ์ แต่ต่อมาก็ได้
นำฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทย เนื่องจากหาผู้นำคนไทยเขียนบทเฝ้าเดี่ยวได้ไม่ง่ายเลย
สำนักพิมพ์โอเอ็มเอฟ(ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกนกบรรณสาร)จัดทำหนังสือเฝ้าเดี่ยวอยู่หลายปี แต่
ต่อมาในราวปี ค.ศ.1975 ทางสำนักพิมพ์ตัดสินใจที่จะยุติการจัดทำหน้งสือเฝ้าเดี่ยว เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ขาด
บุคลากรและจำนวนผู้ใช้หนังสือเฝ้าเดี่ยวก็มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น แต่อีกกระแสหนึ่งก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบ
พันธกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในความเชื่อของพี่น้องคริสเตียนทั้งหลาย พี่น้องเหล่านั้นจึงได้พยายาม
แสวงหาบุคลากรมาสานต่อพันธกิจนี้ต่อไป ในขณะที่หลายคนกำลังอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า พระองค์ก็ทรง
ทำงานของพระองค์อยู่ คุณเยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์ เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการท้าทายให้มารับใช้พระเจ้าใน
องค์การนี้ หลังจากที่ได้แสวงหาน้ำพระทัยและความชัดเจนจากพระเจ้ามาระยะหนึ่ง เธอก็ยินดีรับเป็นผู้รับใช้
เต็ ม เวลาคนแรกของคริ ส ตธรรมสั ม พั นธ์ ป ระเทศไทย หากจะ
พูดว่าคริสตธรรมสัมพันธ์มีสำนักงานในประเทศไทยตั้งแต่วันที่
15 เมษายน ค.ศ.1976 ก็น่าจะได้ ประธานกรรมการคนแรกของ
คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยคือ คุณอาร์โนลด์ เจ คล้าร์ค
(ค.ศ.1976-1997) ประธานคนต่อไปคือ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
(ค.ศ.1997-2004) และ ผป.บุหงา กรวินยั ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์ตั้งแต่ ค.ศ.2005 จนถึงปัจจุบัน
ในการปฏิบัติงานปีแรกนั้น เราได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในสำนักพิมพ์โอเอ็มเอฟเป็นที่ทำงาน
ต่อมาเราได้เช่าห้องๆ หนึ่งในร้านหนังสือประเสริฐบรรณาคาร(ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสีลมในเวลานั้น)เป็นสำนักงาน
อยู่ 2 ปี หลังจากนั้น องค์การฯ ได้เซ้งตึกสี่ชั้น 1 คูหาในซอยถนนนเรศเป็นที่ทำงานอยู่ 14 ปี จากนั้น
คริสตธรรมสัมพันธ์จึงได้ซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหาเป็นที่ทำการถาวร ซึ่งเงินถวายซื้อตึกนี้ส่วนใหญ่มาจาก
องค์การ Help For Bruder ประเทศเยอรมนี
รูปแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
ของคริสตธรรมสัมพันธ์ในอดีต
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

สถานที่ตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์ ในอดีต 1965-2013
คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 1965
14/1 ถนนศรีเวียง กรุงเทพฯ
Josiah Spiers pioneered work with children
บุกเบิกพันธกิจเด็กในปี ค.ศ.1867

ผู้นำขยายงานไปภูมิภาคต่างๆ ปี ค.ศ.1960-1980

องค์ ก ารคริ ส ตธรรมสั ม พั นธ์ ส ากลไม่ มี น โยบายในการสนั บ สนุ นทางการเงิ น แก่ ค ริ ส ตธรรมสั ม พั นธ์
ในแต่ละประเทศ ดังนั้น สำนักงานองค์การในแต่ละประเทศจึงต้องดูแลรับผิดชอบในการหาเงินถวาย นับว่าเป็น
ภาระที่หนักสำหรับประเทศที่มีจำนวนคริสเตียนไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งประเทศ และคริสตจักรส่วนใหญ่อยู่
ในสภาพที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ คริสตธรรมสัมพันธ์ในประเทศไทยต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มากมายจนกรรมการ
บางท่านของคริสตธรรมสัมพันธ์ถึงกับเอ่ยปากว่า ถ้าเป็นกิจการทั่วไปก็คงล้มไปนานแล้ว แต่โดยพระคุณของ
พระเจ้าที่คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย มวลน้ำเล็กๆ จากลำธารสายใหญ่ยังคงเป็นสายธารแห่งพระพรที่ไหล
ชโลมจิตวิญญาณของผู้เชื่อทั้งหลายให้สดชื่นเต็มด้วยพลังในการดำเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งความเชื่อในองค์
พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคง

คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
(กองบรรณศาสตร์ โอ.เอม.เอฟ) 1974
111/9 ถนนปั้น สีลม กรุงเทพฯ
คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 1978
232/38 ถนนนเรศ บางรัก กรุงเทพฯ

ปี
1966 คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
197/2 ถนนสุรวงศ์ พระนคร

1977 คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย				
(ประเสริฐบรรณาคาร)
487 ชั้น 2 ถนนสีลม กทม.

1988 คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย				
800/101-102 ซอยตระกูลสุข
ถ.อโศกดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สิ่งที่
ท้าทายคริสตธรรมสัมพันธ์อยู่เวลานี้คือเราจะปรับกลยุทธ์และวิธีการทำพันธกิจอย่างไร โดยที่ไม่เปลี่ยนเนื้อหา
และสาระของข่าวประเสริฐของพระคริสต์
การปฏิบัติพันธกิจของคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยได้ผ่านไปแล้ว 1 บท เวลานี้ เรากำลังขึ้นต้น
บทใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไร โดยความเชื่อ เราหวังว่าคริสตธรรมสัมพันธ์จะยังคงทำหน้าที่เป็นแขนขาของ
คริสตจักรเพื่อร่วมกันพัฒนาชีวิตใหม่ของผู้เชื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรงและมุ่งมั่นอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไป
ผู้เขียนบทความ อ.เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์
อดีตเลขาธิการคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย

คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 2014
274 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
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สถานที่ตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์
2014-ปัจจุบัน
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อดีตเลขาธิการ อดีตกรรมการ และคณะกรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์
อดีตเลขาธิการ

อดีตคณะกรรมการ
อ.นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์
อ.เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์
มน.เป้า เศวตบวร
รศ.ดร.มัทนา ประทีปะเสน

อ.เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์
คุณนิพนธ์ กิจวานิชย์
คุณบุษบา พัฒนวิโรจน์

ผป.ปรีชา ผลประเสริฐ
ผป.สมหวัง ไพบูลย์วศิน
คุณอรรณพ พงศ์ทวิช
อ.อาร์โนลด์ คล้าร์ค

คณะกรรมการปัจจุบัน

ผป.บุหงา กรวินัย
ประธาน

ผป.วิวัฒน์ เวทยานุกูล

รองประธาน
และรักษาการเลขาธิการ

มน.มาลาศรี วังชนะจิตชน
เหรัญญิกและเลขานุการ

My Long Journey With Scripture Union Thailand
Outside of my home country - Malaysia, I travelled most
extensively in Thailand. Perhaps it is because Thailand is my
neighboring country, but more so for me, is that I have always
found the people of Thailand friendly and ever helpful. I made
about 20 trips to Thailand and visited towns from the southern
most tip to the northern most tip of Thailand such as; Golok,
Thong Song, Hat Yai, Songkhla, Phuket, Nakhon Si Thammarat,
SuratThani, PhetBuri, Bangkok, Ayutthaya, Kanchanaburi.
NakkhonSawan, UdonThani, NongKhai, Lampang, Chiang Mai,
Chiang Rai; Doi AngKhang and Doi Mae Salong in the Golden
Triangle area.
When I took over the position as the
Regional Secretary of Scripture Union East
and West Asia in 1993 until I retired in 2010,
I found that again, it is the people of Scripture
Union Thailand that made trips to Thailand
ever memorable and appreciated.
Young Gim Lam,
back-packing in Thailand in the 80s.
Crossing the Chao Phraya River.

Mr.Arnold Clarke,
Mr. Arnold Clarke:
photo taken on 30 March 2001
My first trip to Phuket was in 1981. By then, I have already heard of
two missionary couples serving in the Island of Phuket; Arnold and Betty
Clarke and Peter and Peggy Ferry. But it was only after I began serving
as the Regional Secretary of Scripture Union East and West Asia, that
opportunities of working with Mr. Arnold Clarke opened up. Arnold Clarke
was one of the founders of Scripture Union Thailand. I was very impressed
by his love and commitment to the Word of God. I had a number of
opportunities to sit under his teaching and his clear expositions of the
Word, with a clear teaching voice and also a British-Asian mixed sense
of humor.
Jonathan Clarke wrote the following about his father;
“Dad also taught me a passion for understanding the Bible and the importance of teaching God’s
truth so that I would become a living reality to people’s lives.”
I cannot agree more with Jonathan.
The last time I met up with Arnold Clarke was on 30th March 2001. I was glad I visited him,
because he went home to be with the Lord on 20th July 2001.
th

ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
กรรมการ

ผป.ปรีชา วิชัยดิษฐ์
กรรมการ
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ศจ.ชำนาญ แสงฉาย ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
กรรมการ

คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย
กรรมการ

กรรมการ

อ.สมศักดิ์ ปัดทพัด
กรรมการ

ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
กรรมการ

ที่ปรึกษา
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(Yawanit and T’im)
Miss Yawanit Kasaetwatananond:
Meeting Arnold Clarke, one will sooner or
later meet Yawanit, his ‘adopted’ daughter.
Yawanit got to know Mr. and Mrs. Clarke when
she was a Sunday School child in the Phuket
Christian Assembly.
Yawanit wrote;
“Dad (referring to Mr. Arnold Clarke) has
such a Christ-like compassion for others, and
he, himself also experienced loyalty of many
friends in his life...”, and for sure Yawanit is one of them. When Yawanit moved to Bangkok to serve
in the Scripture Union, Arnold Clarke finally installed a telephone in his house. Yawanit was not a letter
writer (her own admission), and without fail, (unless circumstances did not permit) for 22 years, Arnold
Clarke would call Yawanit up faithfully every night at 10.15 pm. to counsel her; not only as the chairman of
Scripture Union to the senior staff worker, a pastor to one of his sheep, but also as a father to a
daughter.
I joined Scripture Union Peninsula Malaysia, as a youth worker in May 1975, a year before Yawanit.
She joined SU Thailand in April 1976. We have had opportunities to serve together in so many
occasions.
I think SU Thailand peaked during the 1st half of 1990s. In January 1994, I spoke at the Staff
Prayer meeting, and we had a staff team of 10 members then.
However, like most Christian agencies in Thailand, raising funds is always very difficult. Perhaps it
is because of a small Christian community in a largely Buddhist country. It was around that time
(I was then, the national director of Scripture Union, Malaysia), I heard that Yawanit, (in order to be
able to support the work of Scripture Union Thailand), decided to do a part-time business (buying and
selling cement) while still serving as the General Secretary of Thailand. She was appointed since
March 1980. I was very disappointed with the decision because in all my years, serving as a Christian
worker, I have always noticed that when we mixed business with the ministry, it is the ministry that
suffered. And true enough, Yawanit couldn’t give SU Thailand, the kind of attention it desperately
needed at that time. The ministries of SU Thailand began to suffer a great deal and the business also
affected Yawanit’s health.
Scripture Union will always be indebted to Yawanit, for
Mr.Kanjanamukda and Jan
her love and hardwork.

Rev.Silavech Kanjanamukda and Ms.Pattareeya (Jan):
In August 1994, I represented the Malaysian Evangelical
Christian Fellowship (NECF) to attend the Evangelical
Fellowship of Asia (EFA), Missions Commission meeting in
Bangkok. At the meeting I met Rev.Silavech Kanjanamukda,
the Chairman of Thai Evangelical Fellowship and was very impressed by his graciousness. I never
know that a few years later (1998), we would have his daughter, Jan, serving as a staff of Scripture
Union Thailand. I was most impressed by Jan’s cheerfulness during the interview. At that EFA meeting
in Thailand I was elected as the Vice Chairman of the Missions Commission, thus, giving me more
opportunities to understand the Asian mission scene.
24
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Mr. Surasak, Mrs. Monteep, Mrs. Montatip,
Mrs. Yuwadee, Miss T’im, Miss Usa Limpanit,
Miss Busaba (To’i) Patanawiroj, Ms. Pattereeya
(Jan), Miss Naunsri and Ms. Woralark
These are staff members I remember over the
years of visiting SU Thailand. I thank God for each
one of them. T’im, for example, not only served Yawanit
as her house helper but also the SU office cleaner.
She kept both the premises squeaky clean. I have
never seen a person ever so cheerful and doing any
thing entrusted to her so happily.

The SU Thailand Staff Team, having lunch together – Jan. 1994

Rev. Virat Sethsoponkul (Senior Pastor of Yellow Bridge Presbyterian Church), Mr. Nipon
Kijvanit, Ms. Bunga Kornvinai, Dr. Apichart Poonsakvorasarn, Ms. Malasri Wangchanajitchon,
Mr. Wiwat Wetthayanukool, Rev. Chumnarn Saengchai
There is no question about it, it is the Council
who kept SU Thailand afloat through thick and
thin.
I have the privilege of knowing all its chair
persons; Mr. Arnold Clarke, Rev. Virat,
Dr. Apichart (whom I met as early as 1983 in
an IFES conference in Thailand) and currently,
Ms. Bunga. They were inspirations to me
personally.
(standing:  Rev. Virat, Mr. Nipon, Dr. Apichart, Ms. Usa, KGL
seated: Mr. Arnold Clarke, Bunga, Malasri - photo, taken 14/4/1997)

Reflecting on my long journey with SU Thailand, there are 4 outstanding areas in SU Thailand,
I want to high-light:1. Its close working relationship with the Bible Society of Thailand.
I had the opportunities of visiting Dr. Seri Lorkanpai, the General Secretary of Bible Society of
Thailand, with both Yawanit and To’i, when they were General Secretaries. It was so heart-warming to
hear them discussing on ‘doing and sharing projects together’.
2. Working with local churches.
The leaders of SU Thailand were mostly key leaders of local churches. They foster a close tie
between SU and the local churches. Rev. Virat, because of his position as the Senior pastor of a big
Presbyterian Church in Bangkok and also the Dean of a local Bible Seminary provided such a great
net-work for SU. In 2002, I visited Chiang Mai area to do a SU Promotion Tour with To’i, I noticed
most of our contacts were from the Presbyterian Churches.
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3. Laos.
My first trip to explore possibility of starting SU ministry in Laos was in 1994.
I noticed immediately that culturally and linguistically, the people of Laos and Thailand have many
things in common. I challenged SU Thailand to serve as a ‘companion’ with the Regional Office to
work in Laos. Though it wasn’t a smooth journey; today SU Thailand and SU Indonesia serve as
‘companions of ministry’ with SU Laos. When our staff in Laos, Afeuy, got married this year, it is so
lovely to see Council members of the SU Thailand at her wedding ceremony in Vientiane.

My Ministry with SU Thailand

4. Asia Nexus.
For two years in a row; 2003 and 2004, SU Thailand worked with Asia Nexus (a loose body of
Christian agencies that are reaching out to un-churched young people of Asia) to organize seminars
on reaching Thai young people. The seminars were very well responded, and many young leaders of
Thailand signed up to work in partnership with SU Thailand to reach out to the un-churched young
people of Bangkok. For lack of follow-through, the efforts did not come to fruition.
SU Thailand must dare to move into
uncharted water, if we want to celebrate
another 45 years of fruitful ministry.

PRAISE THE LORD!!! Congratulations to SU Thailand at this anniversary celebration!
The Lord must be well pleased with how the SU Council Members and SU Staff Team are
serving Him.
While I have only visited and worked directly with SU Thailand on three occasions, I have
many years of contact with SU Thailand through the Regional Council Meetings (RCM).
In these RCM meetings, I have had the wonderful opportunities of fellowshipping with various
council members and staff of SU Thailand.
My first working visit to Bangkok was in Feb/Mar 2013, in conjunction of my attendance
at some SU International Meetings. Subsequent visits were during the SUEWA Exco Meetings
(Sept 2013) and the ON Institute (June 2014). SU Thailand has always been a wonderful host!
Through these trips, I taught several modules of the 3G Seminar (BGR & Sexuality), preached
in a couple of church services, attended their Council Meetings, visited both their old and new
offices, as well as enjoyed several meal fellowships with a few council members and staff.
I thank God for this privilege of serving and fellowshipping with SU Thailand. I pray that the
seeds sown will germinate, grow and bear fruits in its seasons. Indeed, I can see and sense the
passion of SU Thailand in reaching out to children, youths and their families with the Gospel of
Jesus Christ and the Word of God, despite the various challenges.
May the Lord continue to guide all of you, and give SU Thailand His wisdom, His strength
and His grace; as you press onward and forward towards the high calling in Jesus Christ!

(Ms. Bunga introducing the seminar leaders and delegates
at the 1st SU Thailand / Asia Nexus Seminar on
‘REACHING THE UN-CHURCHED YOUNG PEOPLE OF THAILAND – June 21st, 2003)

JASON FONG
FORMER SUEWA MINISTRY DIRECTOR

Koh Gim Lam

former Regional Secretary of SU East and West Asia,
currently member of the SU Peninsula Malaysia Council
and SU East and West Asia Transitional Leadership Team
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ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมพันธกิจตั้งแต่เริ่มต้น
ทีมบรรณาธิการ
เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ตรูจิตต์ นีเดอเรอร์
นัทรีย์ โพธิ์ทอง
นิพนธ์ กิจวานิชย์
นิรนาถ ฤทธิวรชาติ
บุษบา พัฒนวิโรจน์
บุหงา กรวินัย
ปองทิพย์ เทพอารีย์
ภัทรา คะนึงไกรวัล
ภัทราลักษณ์ ลิมะหุตะเศรณี
ภัทรียา กาญจนมุกดา
มยุรี ศรีวิพัฒน์
มาเรีย ประทีปทองคำ
เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์
รสนันท์ ทัฬหิกรณ์
รัตนา ศรีใจพระเจริญ
ลิขิต วังชนะจิตชน
วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ
วรัณยา จริยาสุวรรณ
สมพิศ ลิขิตปัญญารัตน์
โศภิษฐ์ วงศ์สรรเสริญ
อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
อมรรัตน์ งามศรี
อุษา หลิมพานิช

ผู้เขียน
เกรียงศักดิ์ บุญเสริมสุวงศ์
เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
เจียมเม้ง แซ่เล้า
เฉิดฉาย เขมวิชานุรัตน์
เดชา อังคศุภรกุล
เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์
เรย์ แดดส์เวลล์
เศรษฐ จันทร์ทรง
เอ.มอร์แกน เดอแรม
เฮอร์แมน เจนเสน
แพท แอทคินสัน
โจนาธาน คล้าร์ค
ดอน เฟลมมิ่ง
ธวัช เย็นใจ
ธีระ ลี
นิพนธ์ กิจวานิชย์
บุญครอง ปิฏกานนท์
บุญมี รุ่งเรืองวงศ์
บุหงา กรวินัย
ประเสริฐ กุสาวดี
ประถม ไทอุตสาห์
ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
ปราณี จันทร์ฉาย

ปีเตอร์ เตรเปอร์
พงศ์พันธุ์ ดวงเนตร
พอล สนิท
พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
มนัส ปิยังกร
มุ่ยหลัน เทย์
ยงยุทธ ฟูเกียรติสุทธิ์
ยูนีส เบอร์เดน
วรรณา มรรคยากร
วิเชียร วัฒกีเจริญ
วิจารณ์ ตันติรังสี
ศิลเวช กาญจนมุกดา
สงคราม เกรียงปริญญากิจ
สง่า บุญมี
สมพร ศิริกลการ
สุวณี พุทธรักษา
อภิชัย บรรเจิดพร
อภิชาต บรรเจิดพร
อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
อรัญ โมเรลอส
อาร์โนลด์ คล้าร์ค
อุดม ทรงกาญจน์

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมพันธกิจตั้งแต่เริ่มต้น
ฝ่ายศิลป์

กมล วังชนะจิตชน
จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์
ธีระชัย สราญรมย์
เบญจวรรณ สุขพิทักษ์
ประวิทย์ จุลรังสี
ปริศนา เฮ้ง
ปัทมา ครุฑทอง
พักตร์วดี คะนึงไกรวัล
ไพศาล สันติสุขถาวร
ภรตวรรษ เดชสุภา
มยุรี ศรีวิพัฒน์
รัชดา บุรัญชัย
ลวิณี วังชนะจิตชน
ลิขิต วังชนะจิตชน
วรรณี ชานวิทิตกุล
วิวัฒน์-เกษรา หลิมพานิช
วิศรุต อังคทะวนิช
สมพงษ์-นัยนา จิรมณีวงศ์
สัญญา เยี่ยงวรกุล
สุภาวดี สุนทรศร
สุวชัย อุตสงควัฒน์
สุวภา บุษกรเรืองรัตน์
สุวิทย์ ธีระกุลชน
อภิรักษ์ สอนพรินทร์

ผู้แปล
กนกกร ศรีประยูรสกุล
กาญจนหทัย กิ่งหิรัญวัฒนา
กิฟท์และพีซ จริยาสุวรรณ
โกสุม ลักขณานุกุล
เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
จิณห์พิชญา จิณห์มรรคา
จิตรลดา อังกูรบุตรี
จิระศักดิ์ โชติพิมล
ชรีรัตน์ จรเอียด
ชัยภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์
ตรูจิตต์ นีเดอเรอร์
ธีรกร เกียรติบรรลือ
นัทรีย์ โพธิ์ทอง
นันทกา เจริญเลิศสิริวณิช
นํ้าทิพย์ คุ้มพันธ์แย้ม
นิธิวัทน์ โพธิ์ทอง
บุหงา กรวินัย
ปองทิพย์ เทพอารีย์
เปรมวดี วิรัชกุล
พนิดา มหชวโรจน์
พัชราภรณ์ พฤกษ์ปีติกุล
พิธพร จงนิมิตรสถาพร
เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
ภัทรา คะนึงไกรวัล
ภัทรียา กาญจนมุกดา
มาลาวัลย์ มณีวงศ์
เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์

รสนันท์ ทัฬหิกรณ์
รัตนา พงศ์ทวิช
รัตนา ศรีใจพระเจริญ
ลีลาวรรณ ฉัตรวิริยะชัย
วชิราภา เพ็ชรดี
วรรณี เชษฐ์ศุทธยางกูร
วัชราภรณ์ ชัยฤทธินาถ
วัชรี ทัฬหิกรณ์
วาริชา ศิษย์ธนานันท์
วารินทร์ ควรทรงธรรม
วารุณี ชาวเวียง
วิรวิชญ์ รัศมิทัต
วิวัฒน์ เวทยานุกูล
เวชพงษ์ มหาเจษฎา
ศุภวรรณ วรรณาเวค
สกุณี เกรียงชัยพร
สถาพร พาชีรัตน์
สิทยา คูหาเสน่ห์
สุกัญญา เอื้อชูชัย
สุทธิพร รดีรัตน์
สุภาพ กังวานสกุล
อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์
อมรรัตน์ งามศรี
อยู่เย็น ตู้จินดา
อุมาพร เธียรภาคกุล
อุษา หลิมพานิช

ผู้ถวาย
ยุวดี ดีก้าวหน้า
รำ�ไพ ไหลสุวรรณ
ลิลลี่ ชัยสมพงษ์
วาสีนี พรรคทองสุข
วิโรจน์ เศรษฐ์โสภณกุล
วิวัฒน์ เวทยานุกูล
ศรีเวียง งามศรี
สมพงษ์-จินตนา สถาวร
สมศรี เศวตบวร
สิราวรรณ หงส์ลดารมภ์
สิริกุล วงศ์วรเศรษฐ์
สุกัญญา เอื้อชูชัย
สุทธิชัย อร่ามสันติ
สุทัศน์ บุญยศิริกุล
ปรีชา-ม.ร.ว.วิไลกัญญา วิชยั ดิษฐ์ สุนทรี ยิ่งโรจน์ธารากุล
ผ่องใส กมลทกาภัย
สุภาวดี อัชชเสวิน
พรศักดิ์ ปัญจปิยะกุล
สุศิลา รัตนประภาพร
พิพัฒน์ โล
ไสว สมานทอง
ไพศาล ราชสิทธิ์
อาชาลียา พรมฑา
มาลี ภูมิบรรเจิด

ขจรศักดิ์ วรกิจพาณิชย์
คริสตจักรไมตรีจิต
คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน
คริสตจักรตราด
คริสตจักรมหาชัย
เจนกิจ วจนะถาวรชัย
ชาตรี โพธิ์ทอง
ชูศักดิ์-วีรี วงศ์สุรีย์
ธิดา ศรียาภัย
นิตย์ดา เจนวาณิชย์
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
บจ.มหาพรแมชชีนเนอรี่
บริษัท ยูโรแทรค จำ�กัด
บุหงา กรวินัย

หมายเหตุ : หากตกหล่นชื่อท่านใดไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
และกรุณาแจ้งให้ทางสำนักงานคริสตธรรมสัมพันธ์ทราบ
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป ขอขอบคุณ
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

คริสตธรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้า

คริสตธรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้า

บันทึกความทรงจำ 6 ปีที่ SU
(พฤษภาคม 1987 - มีนาคม 1993)

“หลังจากที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเป็นครูสอนนักเรียนเต็มเวลา 10 กว่าปี ก็เกิดความ
รู้สึกท้อและผิดหวังในการปั้นชีวิตเด็กๆ เวลาสอนหรือบอกไปดูเหมือนเขาเชื่อและทำตาม
แต่แล้วก็ทำผิดอีก เป็นเช่นนี้เสมอ ดิฉันรู้สึกเหมือนชีวิตการทำงานล้มเหลว ตั้งใจว่าจะไป
ทำงานอย่างอื่นที่เห็นผลงาน เวลานั้นรู้สึกอยากทำงานที่ไม่ต้องพบปะผู้คน อยากอยู่เงียบๆ
อ.มณฑาทิพย์ วัฒนวงศ์
มีพี่คนหนึ่งแนะนำว่า ลองมาสมัครทำงานแปลที่องค์การคริสตธรรมสัมพันธ์ ก็ดีใจ คิดว่าจะ
ได้ทำงานกับกระดาษ เขียนอะไร ทำอะไรก็เป็นตามนั้น เห็นผลงานชัดเจน
เมื่อได้มาพบ อ.เยาวนิจ ซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นก็ได้ทำงานแปลสมใจ มีความสุขมาก เรามีการอธิษฐานของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยกันเสมอ เป็นเวลาที่อบอุ่นและมีความหมาย ทำให้เราเข้าใจกัน ได้แบ่งปันพระพรแก่กัน อ.เยาวนิจ
เล่าให้ฟังถึงพันธกิจงานโรงเรียนในประเทศต่างๆ ทำเอาดิฉันกลับบ้านนอนฝันเห็นหน้าเด็กๆ ตาแป๋วนั่งตั้งใจจดจ่อฟัง
ดิฉันพูดสอนอยู่ เป็นภาพที่ชื่นใจและประทับใจในชีวิตคนเป็นครู ดิฉันตัดสินใจว่าต้องไปสอนเด็กอีกบ้าง แม้จะไม่เต็ม
เวลาก็ยังดี เพราะคิดถึงสายตาเหล่านั้นจึงตอบตกลงทำพันธกิจงานโรงเรียน แรกเริ่มทีมมี 2 คน ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพราะเราขยายงานไปหลายแห่ง ปีสุดท้ายก่อนดิฉันลาออกก็มีผู้ร่วมทีมไปสอนถึง 6 คน (รายชื่อผู้ร่วมงานที่เคยไปสอน
ด้วยกันมี อ.ทิพวรรณ อ.น้ำทิพย์ อ.สังเวียน อ.ปาป้า อ.อรวรรณ อ.สุรศักดิ์ อ.เด่น อ.โศภิษฐ์ และอ.ยุวดี และยังมี
รับเชิญพิเศษเช่น อ.เยาวนิจ และอ.อภิชาติ และมีผู้ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังอีก คือ คุณอา (อาจารย์อาร์โนลด์ เจ คล้าร์ค)
พี่สงบ และน้องติ๋ม (สุวรรณา) และคณะกรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์ หากมีผิดพลาดตกหล่นผู้ใดต้องขออภัยด้วยค่ะ
ความจำเกษี ย ณแล้ ว ) เราไปสอนพระคั ม ภี ร์ท่ีโรงเรี ย นซื อ ลิ บ จิ ง กวงของคริ ส ตจั ก รไมตรี จิต สอนรวมเป็ นชั้น ใหญ่
ที่โรงเรียนผดุงดรุณีได้เข้าสอนทุกระดับชั้น อ.สุนทรี เจ้าของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกและให้โอกาสเราทำงาน
ประกาศเต็มที่ ท่านได้ให้โอกาสดิฉันพูดสอนตอนเช้าหลังเชิญธงกับครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งได้แถมผู้ปกครองที่มา
ส่งนักเรียนสายด้วย และไปสอนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแบ่งระดับชั้นสอนกับฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนและทีมงาน
องค์ ก รอื่น ได้ ส อนประถมปลาย แล้ ว ได้ ไปสอนที่โรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ประถมทั้ง หมด เราได้ ใช้ ห นั ง สื อ
เฝ้าเดี่ยว “เริ่มต้น” ของ SU เป็นแกนหลักในการเตรียมการสอน ทุกคนในทีมงานรักใคร่กลมเกลียวสนุกสนานในการ
ทำงาน นอกจากสอนพระคั ม ภี ร์แ ล้ ว ยั ง รั บ จั ด การฟื้น ฟู จั ด งานคริ ส ต์ ม าส และรั บ เขิ ญ ไปเป็ น วิ ท ยากรพิ เศษด้ ว ย
เช่น งานวันแม่
ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับพี่น้อง SU จากที่อื่นๆ ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ดิฉันประทับใจชาว SU
ทุกคนมากๆ เพราะเป็นกลุ่มคนที่เอาจริงเอาจังในการทำงานและรักพระเจ้ามากๆ อุทิศชีวิตและใช้ของประทานในงาน
ของพระเจ้าจริงๆ ตลอดเวลา 6 ปีที่ทำงานใน SU มีความสุขและอบอุ่นมาก (เรารับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหน้า
พร้อมตากันในสำนักงานจากฝีมือและความตั้งใจของน้องติ๋ม
ทำให้ เรามี ก ำลั ง ลุ ย งานเต็ ม ที่ ) แต่ ดิ ฉั นจำเป็ นต้ อ งอำลาจาก
เพราะมีภาระต้องดูแลคุณแม่ใกล้ชิดเนื่องจากท่านเริ่มช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ทว่าความสุขใจทีไ่ ด้อยูใ่ นครอบครัวคริสตธรรมสัมพันธ์
จะคงอยู่ตลอดไป
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ องค์ ก ารคริ ส ตธรรมสั ม พั น ธ์ ไ ทย
ในวัย 45 ปี ขอพระเจ้าอำนวยพรยิ่งขึ้น”
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คศ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล

“สวัสดีครับ ข้าพเจ้า ครูสอนศาสนา พิชัยยุทธ พิชัยกุล ปัจจุบันรับใช้พระเจ้าในส่วนหนึ่ง
ของทีมงานอนุศาสกโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และร่วมรับใช้ที่คริสตจักรย่าน
ตาขาว สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคที่ 17
ขอขอบคุณพระเจ้า ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเข้าร่วมรับใช้พระเจ้าในส่วน
พันธกิจด้านการศึกษากับคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในด้าน
การประกาศเลี้ยงดูและสร้างเสริมให้กับเด็กๆ ทุกระดับชั้นให้เติบโตและรักพระเจ้า ติดตาม
พระองค์ตลอดชีวิตทุกลมหายใจ
ในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนในนามของคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมทำ
พันธกิจกับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
1.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2.โรงเรียนผดุงดรุณี 3.โรงเรียนเย็นเฮส์เมมโมเรียล

รูปแบบการรับใช้จะแบ่งเป็น 5 รูปแบบดังนี้
1. ประกาศและเลี้ยงดูฟูมฟัก เด็กๆ จะมารวมตัวกันหลังพักหรือเลิกเรียน โดยจะมีกิจกรรมที่ทำประจำดังนี้ เรียนรู้
พระเจ้าในเรื่องต่างๆ จากพระคริสตธรรมคัมภีร์และเกมส์ ร้องเพลงนมัสการและเป็นพยานพูดเรื่องที่พระเจ้าอวยพร
2. เข้าสอนตามชั้นเรียน ในการเรียนการสอนมีบทเรียนต่อเนื่อง (พิศดู) และภาพประกอบกระดานสำลีตลอดจน
วิดีโอที่ทางต้นสังกัดจัดทำขึ้น เด็กๆ จะตั้งใจเรียนและร้องเพลง ในส่วนนี้มีการทดสอบตามบทเรียนเสมอและประเมิน
การสอนของทีมงานเสมอ
3. สอนและเล่าเรื่องในห้องประชุมรวม (หอธรรม) สัปดาห์ละครั้งในแต่ละโรงเรียน เน้นอบรมคุณธรรรมและ
ปลูกฝังจริยธรรมตามแบบในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งทั้งสามโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
4. เมื่อมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีของแต่ละโรงเรียน ก่อนเข้านอนจะต้องมีการสอนเรื่องบุคคลใน
พระคัมภีร์ที่อธิษฐานแล้วได้รับคำตอบเสมอ สอนเสร็จจะดับไฟนอนพร้อมเพรียงกัน
5. ทั้งสามโรงเรียนมีการจัดการประกาศในช่วงเวลาแห่งวันคริสต์มาสเสมอ โดยเน้นความหมายที่แท้จริงของวัน
คริสต์มาส จำได้ว่ามีการร่วมถ่ายรูปและแจกลายเซ็น ตลอดจนแจกใบปลิวและมีการเชิญรับเชื่อด้วย
ข้าพเจ้ารับใช้ร่วมกับคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นระยะหนึ่ง เป็นความทรงจำที่ดี มีทีมงานที่น่ารักมาก
ตลอดจนท่านผู้อำนวยการที่เอาใจใส่ดีมาก ขนาดบางวันช่วงเวลาพักทานอาหารเที่ยง ท่านลงมือทำอาหารให้ทีมงาน
ทานกันเต็มที่ ยังจำวันนั้นได้ดีครับ หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้ลาออกเพื่อลงรับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรทำหน้าที่ศิษยาภิบาล
และทีมงานศิษยาภิบาลตลอดมา 25 ปี จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผมยังนำบทเรียนของคริสตธรรมสัมพันธ์ฯ มาใช้ได้ตลอด
เวลา ผมใช้บทเรียนการเป็นคริสเตียนมีความหมายอย่างไร
สอนกับผู้เชื่อใหม่และปัจจุบันใช้สอนนักเรียนที่รับเชื่อในการ
ประกาศของโรงเรียนตลอดมา
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอให้คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย มีส่วนในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป
ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรทีมงานคณะกรรมการ
บริหารทุกท่านตลอดไป และขอเป็นกำลังใจให้ดังในพระธรรม
กาลาเทีย 6:9 “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเรา
ไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”
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คริสตธรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้า
“ดิ ฉั น รู้ จั ก คริ ส ตธรรมสั ม พั น ธ์ โ ดยรั บ คำแนะนำให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ เฝ้ า เดี่ ย วพลั ง
ประจำวัน ตั้งแต่ปี 2 ในรั้วมหาวิทยาลัย มาจนได้เข้าไปทำงานกับ SU ความมี
เอกลักษณ์ของหนังสือเฝ้าเดี่ยวที่เน้นพระคัมภีร์ ทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งการคำนึง
ถึงบริบทของพระคัมภีร์ในตอนนั้นกับข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ เป็นประโยชน์
อย่างมากกับคนที่ใช้ จนปัจจุบันแม้เกษียณแล้วก็ยังใช้หนังสือเฝ้าเดี่ยวของ SU
ในโอกาสครบรอบ 45 ปีนี้ขอพระเจ้าอำนวยพระพรให้ SU มั่นคงยั่งยืนอยู่กับ
คริสเตียนไทยไปอีกนานเท่านาน ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ”
อ.โศภิษฐ์ วงศ์สรรเสริญ

	

“เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของ
พระเจ้าก็มปี ระโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซง่ึ ประโยชน์สำหรับ
ชีวิตปัจจุบัน และชีวิตอนาคตด้วย” (1 ทิโมธี 4:8)
“ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสดิฉันเรียนรู้และฝึกฝนตนเองใน
ทางแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
ดิฉันเป็นอาสาสมัครช่วยงานแปลคู่มือเฝ้าเดี่ยวพลังประจำวัน
จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย
สิ่งที่ดิฉันได้รับจากพระเจ้าในการร่วมงานกับคริสตธรรม
สัมพันธ์นี้ ไม่เพียงแค่ได้แปลคู่มือเฝ้าเดี่ยวให้สำเร็จตามกำหนด
อมรรัตน์ งามศรี
เวลาเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ “กระบวนการเรียนรู้จาก
การฝึกฝน” ซึ่งดิฉันได้รับในระหว่างที่กำลังอ่าน ใคร่ครวญ และเลือกสรรคำที่เหมาะสมในภาษาไทย บ่อยครั้งดิฉันได้รับ
การสอน หนุนใจและตักเตือนจากพระคำพระเจ้า แต่ดิฉันไม่ได้รับพระพรนี้เพียงคนเดียว เพราะดิฉันกำลังถ่ายทอด
พระพรนี้ออกมาเป็นภาษาไทย แล้วส่งต่อไปยังผู้อ่านพลังประจำวันอีกหลายท่าน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพระคัมภีร์
มากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ดิฉันจึงอยากเชิญชวนทุกคนที่ปรารถนาจะฝึกฝนตนเอง และส่งเสริมผู้อื่นให้เติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า มา
ร่วมเป็นทีมงานกับเราตามของประทานของท่านได้ ขอเพียงแต่ท่านมีภาระใจ เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เราทำงานกัน
เป็นทีม การร่วมงานกับคริสตธรรมสัมพันธ์จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้า และเป็นพระพรให้
กับผู้อื่น
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้ปกครองบุหงา กรวินัย รวมถึงกรรมการและทีมงานคริสตธรรมสัมพันธ์ทุกท่านที่ให้
โอกาสดิฉันในการฝึกฝนตนเองทั้งในงานแปล การจัดกิจกรรมของคริสตธรรมสัมพันธ์ และการไปสัมมนาที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้พระเจ้าของดิฉันด้วยเช่นกันค่ะ”
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คริสตธรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้า
“ดิฉนั เริม่ รับใช้รว่ มกับคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยตัง้ แต่ตน้ ปี 2015 ในเวลา
นั้นเรากำลังเร่งจัดทำหนังสือประกอบการอ่านพระคัมภีร์สำหรับเด็กชื่อ Big Bible
Challenge จึงได้มีส่วนช่วยทั้งในเรื่องการแปล การเรียบเรียง การจัดรูปเล่มและ
จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงมีโอกาสได้ร่วมกับทีมงานไปประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
ที่คริสตจักรและโรงเรียนคริสเตียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เห็นถึงภาระใจของครู
รวีวารศึกษาและอนุศาสกทุกท่านทีอ่ ยากเห็นเด็กๆ เติบโตเข้มแข็งในทางของพระเจ้า
แต่ อ าจจะยั ง ขาดสื่ อ การสอนที่ ทั น ยุ ค ทั น สมั ย ขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ พั นธกิ จ ของ
คริ ส ตธรรมสั ม พั นธ์ ส ามารถตอบโจทย์ ต รงนี้ได้ ดี นอกจากหนั ง สื อ และเว็ บ ไซต์
Big Bible Challenge แล้ ว ในอนาคตคงได้ เห็ น สื่ อ คุ ณ ภาพสำหรั บ เด็ ก จาก
นัทรีย์ โพธิ์ทอง
คริสตธรรมสัมพันธ์อกี จำนวนมาก
นอกจากนี้ ดิฉันขอบคุณพระเจ้ามากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบรรณาธิการหนังสือ “พลังประจำวัน” ซึ่งเป็นคู่มือ
ประกอบการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีรป์ ระจำวันทีด่ ฉิ นั อยากให้คริสเตียนไทยทุกคนได้อา่ น จุดเด่นของพลังประจำวันคือ
การอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ ผู้อ่านสามารถอ่านและศึกษาพระคัมภีร์จบทั้งเล่มภายใน 4-6 ปี เราจะได้รู้จักทั้ง
พระคัมภีร์เล่มที่อ่านยากหรือไม่ค่อยมีใครพูดถึง และพระธรรมที่อ่านจนคุ้นเคยเราก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เป็นการอ่าน
พระคัมภีรท์ นี่ า่ ตืน่ เต้นจริงๆ ทำให้เห็นชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าสดใหม่และทรงพลานุภาพอยูเ่ สมอ
แม้ดฉิ นั จะเป็นเจ้าหน้าทีเ่ ต็มเวลาเพียงคนเดียวในขณะนี้ แต่ขอบคุณพระเจ้าทีด่ ฉิ นั ได้เห็นความทุม่ เทและเสียสละของ
คณะกรรมการและอาสาสมัครทุกท่านในการทำงานร่วมกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย โดยเฉพาะจาก ผป.บุหงา กรวินยั
ประธานคณะกรรมการทีไ่ ม่เพียงทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ แต่ยงั ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์การทำงานและการรับใช้อนั ทรง
คุณค่า การทำงานทีค่ ริสตธรรมสัมพันธ์ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าทีห่ รืออาสาสมัครก็ทำให้ได้เรียนรูม้ ากมาย ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพันธกิจของคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยที่จะเกิดผลนานัปการทั้งด้านการผลิตสื่อ
การจัดอบรมครูผู้สอนและในความร่วมมือกับบุคคล คริสตจักร องค์กรและโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นพระพรแก่คริสเตียน
และพีน่ อ้ งไทย เป็นทีถ่ วายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าสูงสุด”
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เสียงจากผู้อ่าน

เสียงจากผู้อ่าน

“ขอขอบคุณทีมงาน “พลังประจำวัน” ที่ได้ทุ่มเทและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้
เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างต่อเนื่องมายาวนาน ดิฉันใช้หนังสือคู่มือนี้ใน
การเฝ้าเดี่ยวและทุกวันนี้ได้ใช้ในการค้้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเตรียมเทศนา เพราะเป็น
หนังสือเฝ้าเดี่ยวที่มีเนื้อหาที่อธิบายข้อพระคัมภีร์ง่ายๆ ชึ่งช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์
ตอนนั้นมากขึ้น”

“โรงเรียนสัจจพิทยาขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับหนังสือ ‘ผจญภัยไปกับเรือ่ งราว
อันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์’ (ฺBig Bible Challenge) ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุน
ฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนในการทำพันธกิจภายในโรงเรียน เพือ่ ให้พระคำของพระเจ้า
ได้ถูกปลูกฝังลงในใจของเด็กๆ โดยเด็กๆ ได้นำหนังสือมาใช้ในโครงการเสียงตามสาย
ของโรงเรียน ทำให้ทุกๆ เช้าวันจันทร์ เด็กๆ จะได้ผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่
ในพระคัมภีร์”

อ.ธิดา มิตรกูล

อ.ปิยนาถ เต็มคำขวัญ

“ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับหนังสือพลังประจำวันที่ได้อธิบายพระคัมภีร์ด้วย
พระคัมภีร์ และนีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ ำคัญและถูกต้องทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ ชือ่ ทีอ่ า่ นพลังประจำวัน
ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ใช่ทางโลก เพราะหนุนใจให้เราสำรวจและใคร่ครวญใน
การตอบสนองแต่ละครั้งจากพระคัมภีร์เท่านั้น ที่จะเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต
ประจำวันทีพ่ ระเจ้าทรงพอพระทัยให้ลกู ของพระองค์ได้ใกล้ชดิ ได้รจู้ กั พระองค์ หนังสือนี้
จะช่วยสอนให้เรารู้ว่าเราจะสามารถอุทิศถวายตัวเราให้กับพระเจ้าได้อย่างไร หนังสือ
เล่มนี้จะสอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อคุณให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น”
คศ.ณิชารีย์ ธีรกุลชน

“พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กเล็ก ‘จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขา
เติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น’ (สุภาษิต 22:6) เด็กคืออนาคตของคริสตจักร
เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่เราต้องดูแลอย่างดี ขอบคุณพระเจ้าที่ฟุตบอลสามารถ
เข้าถึงเยาวชนได้เป็นอย่างดี เป็นประตูอีกหนึ่งบานที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
จะแตะต้องชีวิตเด็กๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเกิดผล ขอบคุณคริสตธรรมสัมพันธ์
ผลิตสื่อ “พลังประจำวัน” เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เฝ้าเดี่ยว สะสมความจริง เรียนรู้
พระวจนะ ได้อย่างเรียบง่ายและเข้าถึงครับ”
อ.กิตติ รอมาลี

“We started our work in Germany in the year 1989. More and
more Thai-people came to The LORD! So more and more people
were hungry to read the bible. Most of them said: พลังประจำวัน
help us to understand the Bible. This gives us guidelines to read
the Bible every day. Sometimes we were late sending Daily Bread
because of difficulties with the customs. So they called and asked:
“Where is our พลังประจำวัน? We need it badly!” When they were
encouraged by the text of พลังประจำวัน, they would share it with
their friends and help them to walk close with the LORD! We are
very thankful for the work of Daily Bread!

Ingrid & Pastor Hellmut Robisch

In heaven we will see how much the work of you brought much fruit for the KINGDOM of our Lord
Jesus Christ! Later some of them told us: We read our bible now chapter by chapter. Some of them
use The “Thai Language Full Life Study Bible”. Others study by skype or share their experiences by
facebook. Many listen to preachers by the internet. So the amount fell during the last three years. We
started at 48 copies in 1991 and reached 100 copies during 2008-2012. Currently we receive 40 copies
per issue.
God bless you on your 45th anniversary and give you much strength to carry on!”
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นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเปิดสำ�นักงานที่ดินแดง
รีทรีตทีมงาน
คริสตธรรมสัมพันธ์

ทีมงานคริสตธรรมสัมพันธ์และอาสาสมัคร

คริสต์มาสสังสรรค์

ตัวแทน
คริสตธรรมสัมพันธ์
ร่วมประชุมกับ
คริสตธรรมสัมพันธ์สากล

ตัวแทน
คริสตธรรมสัมพันธ์
เยี่ยมคริสตจักร
และโรงเรียนต่างๆ

คริสตธรรมสัมพันธ์

จัดอบรมสัมนา
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เฝ้าเดี่ยว
… อยากจะพบพระองค์
… เพราะพระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ

45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

“อยากจะพบพระองค์ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา”
“อยากจะเห็นพระองค์ผู้เป็นที่รักของข้า”
“ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด ได้พินิจในความงาม”...
“ข้าจะรักและบูชานมัสการ... อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์”...
“เพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ”
เนื้อเพลงทั้งสองเพลง “ข้าจะรักและบูชา”(บงกช) และ “พระองค์ทรงสมควร”(เรืองกิจ) สะท้อนพระคัมภีร์
หลายๆ ตอน เช่น สดุดี 18, 27, 84
สดุดี 18 ดาวิดพูดตรงๆ ว่า“Lord, I love you ข้าพระองค์รักพระองค์ หรือ พระองค์ทรงผู้เป็นที่รักของข้า”(ข้อ 1)
เขาเห็นเขาสัมผัสถึง“ความงามของพระองค์ พระลักษณะของพระองค์”(ข้อ 2) เพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย
เขาเคยมีประสบการณ์ปางตายดัง“สายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้า(ข้อ 4-5) เขาร้องทูลพระเจ้า(ข้อ 6) พระเจ้า
ทรงช่วยเขา เขามีประสบการณ์ถึงการช่วยกู้“พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูง ทรงจับข้าพเจ้า... ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจาก
น้ำมากหลาย... ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่... ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้า...”(ข้อ 16-19) เขาจึงตระหนักเสมอว่าพระเจ้า
“พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ”(ข้อ 3) เขามีประสบการณ์ว่าพระองค์ประทานชัยชนะ... และสำแดง
ความรักมั่นคงแก่เขา(ข้อ 50)
สดุดี 27 ดาวิดเผชิญปัญหาหนักๆ ของชีวิต(ข้อ 1-3) เขามีประสบการณ์การเผชิญปัญหาด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้า
“ข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา... พระนิเวศ... เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า... เพื่อจะพินิจพิจารณา...”(ข้อ 4) เมื่อเข้าเฝ้า
พระเจ้า เมื่อพินิจพิจารณาถึงความงามแห่งพระลักษณะของพระเจ้า เขาก็ “ตระหนัก” ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย ทรง
กำบังเขา... ทรงตั้งเขาไว้สูงบนศิลา(ข้อ 5) เขาสามารถวางใจในพระเจ้า(ข้อ 13-14) เขาจึงสามารถเผชิญปัญหาได้
ศีรษะของเขาจึง“เชิดขึ้น”(ข้อ 6) พระเจ้าทรงสอน(ข้อ 11) ให้เขาเห็นทางออก เห็นทางรอด เขาจึงวางใจแม้ปัญหายัง
ไม่คลี่คลายก็ตาม(ข้อ 13-14)
สดุดี 84 โคราห์ก็“ตระหนัก” ถึงความงดงามที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า เขาบอกว่า“ที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆ”
(ข้อ 1) เพราะอะไร ก็เพราะมี“แท่นบูชา”(ข้อ 3) แท่นบูชาคือสัญลักษณ์แห่ง“สันติสุขสันติภาพ” คือ“การคืนดีกับ
พระเจ้า ไม่มีสงคราม” เมื่อมนุษย์ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ทำผิดบาปหลายอย่าง จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้า (สงคราม)
พระเจ้าทรงมีพระปัญญา ทรงรัก ทรงมีพระคุณ จึงทรงให้มี“แท่นบูชา” เพื่อเป็น“ช่องทางแห่งความรอด ให้เรารับการ
อภัยจากพระเจ้า คืนดีกับพระองค์” ดังนั้น แท่นบูชาในพระคัมภีร์เดิมหรือกางเขนในพระคัมภีร์ใหม่ จึงเป็นสัญลักษณ์
แห่ง“สันติสุข-ความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยที่ได้คืนดีกับพระเจ้า”
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โคราห์วาดเปรียบเทียบภาพ“สันติสุข”(ข้อ 3) นี้ว่า
นกกระจอกพบ“บ้าน” นกนางแอ่นพบ“รัง” ก็มีความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัย ฉันใด
เราคริสเตียน พบ“แท่นบูชา-ในพระนิเวศ” ก็มีสันติสุข อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย ฉันนั้น
โคราห์สรุปจากประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้าว่า คนที่จะมี“ความสุขแท้” ก็คือคนที่“เข้าเฝ้าพระเจ้า”
ความสุขเป็นของ... คนที่เข้าเฝ้าพระเจ้า รักพระเจ้า และรับการอภัยจากพระเจ้า(ข้อ 1-4)
ความสุขเป็นของ... คนที่แสวงหาพระเจ้าและพึ่งพิงกำลังจากพระเจ้า(ข้อ 5-7)
ความสุขเป็นของ... คนที่ซื่อสัตย์ เชื่อฟัง และวางใจในพระเจ้า(ข้อ 8-12)
ผมเชื่อว่าทุกคน“รักพระเจ้า”
ทุกคนอยากเฝ้าเดี่ยว นมัสการ และพบพระองค์... สัมผัสถึงความรัก ทิศทาง และพลังของชีวิตจากพระองค์
นั่นหมายความว่าคุณต้อง“ให้เวลาและจดจ่อกับพระวจนะ” คุณก็จะพบพระองค์
เมื่อคุณเฝ้าเดี่ยว คุณ“จดจ่อ”(focus)ไหม?
การเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะได้พบพระเจ้าได้ ต้อง“ให้เวลา... พินิจพิจารณาความงามของพระเจ้า” เมื่อเรานิ่งสงบ
ไตร่ตรองใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า เราก็จะ“พบพระเจ้า เห็นพระเจ้า ได้ยินเสียงพระเจ้า” เราสามารถเฝ้าเดี่ยวที่ไหน
ก็ได้ หากเรารู้จัก“สร้างสวนและสร้างห้องเก็บเสียงในใจ” “ห้องเก็บเสียง” คือไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลย จดจ่อ ได้ยินแต่
เสียงของพระเจ้าผ่านพระวจนะพระเจ้า ภรรยาของผมเป็นนักปิงปอง เขาบอกผมว่า“เวลาฉันแข่ง ฉันไม่ได้ยินเสียง
อะไรเลย มีคนเชียร์หรือไม่มีคนเชียร์ ฉันจดจ่อที่ปิงปอง” การหายใจลึกๆ ช้าๆ ช่วยให้ใจคุณนิ่งสงบได้
เมื่อคุณเฝ้าเดี่ยว คุณ“ให้เวลา”แค่ไหน
เมื่อหลายปีที่แล้ว เมื่อ“กาแฟสด”เริ่มใหม่ๆ ราคาแก้วละ 120-150 บาท ผมอยากลองว่าเป็นอย่างไร วันหนึ่ง
ผมกับภรรยาก็แวะเติมน้ำมัน ภรรยาถามผมว่า“กินอะไรไหม” ผมตอบว่า“วันนี้ อยากลองกาแฟสด” ภรรยาก็ตอบกลับ
ว่า“ดื่มช้าๆ นะ ถ้าเร็วๆ ก็โน่น กาแฟซอง Three in one 5 บาทเอง” ที่ภรรยาบอกว่า“ดื่มช้าๆ” เพราะผมเป็นคนทำ
อะไรเร็ว เดินก็เร็ว กินก็เร็ว แม้อาหารร้อนๆ ก็กินเร็วได้ ดื่มอะไรร้อนก็เร็วได้ ผมก็ตอบว่า“จ้า ดื่มช้าๆ จะได้สมราคา
120 บาท”
และแล้ว ผมก็ได้กาแฟสดมา ผมดื่มช้าๆ ค่อยๆ จิบ ผม“ตระหนักและสัมผัส”ได้ว่า“หอม อร่อย...”
หลายคนมักพูดว่า“เฝ้าเดี่ยว ไม่เห็นได้อะไรเลย ไม่เห็นหวานอย่างที่ว่า ไม่เห็นอร่อยเลย” อาจเป็นเพราะเขา
“เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าแบบกาแฟ Three in one 5 บาท” เราก็ได้ ผลแบบ 5 บาท หากคุณตั้งใจให้เวลา“เฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้า” แบบกาแฟ 120 บาท คุณก็จะได้ผลแบบ 120 บาท
“การใช้เวลา” ค่อยๆ จิบกาแฟสด ได้“อรรถรส”ฉันใด
“การให้เวลา” เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าอ่านพินิจพิจารณาพระวจนะ ก็จะได้“อรรถรส-อรรถประโยชน์”ฉันนั้น	
“การให้เวลา” ทำให้คุณได้“สัมผัส”ดังประสบการณ์ของผู้เขียนสดุดี 18, 27, 84
และวันหนึ่ง คุณก็จะเขียนประสบการณ์“บทเพลงสดุดี” ของคุณเองได้
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รำลึกถึง อาจารย์อาร์โนลด์ คล้าร์ค

ผู้ก่อตั้ง Thailand Scripture Union หรือ คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2001 คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยได้สูญเสียอาจารย์อาร์โนลด์ คล้าร์ค
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่เปรียบเสมือนคุณพ่อที่รักยิ่งของเราไป เราได้จัดพิธีไว้อาลัยท่านที่คริสตจักรไคร์ทเชิร์ช
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2001 โดยมีผู้นำคริสตจักรและพี่น้องคริสเตียนมาร่วมไว้อาลัยมากมาย
ประวัติของอาจารย์อาร์โนลด์ คล้าร์ค
อาจารย์อาร์โนลด์ เป็นบุตรชายคนโตของนายอาเธอร์และนางเนสลี่ คล้าร์ค เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
1919 ที่เมือง เว ไฮ เว มณฑลชานตุง ประเทศจีน บิดามารดาของท่านเป็นมิชชันนารีกลุ่มพี่น้องที่เดินทางจาก
ประเทศอังกฤษไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีน
ท่านได้รับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนชีฟู ซึ่งเป็นของคณะโอ.เอ็ม.เอฟ. ในเวลานั้นมีช่ือเรียกว่า
คณะ ซี.ไอ.เอ็ม จัดตั้งขึ้น หลังจากที่ท่านรับเชื่อในพระเจ้าและรับบัพติศมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ไป
ใช้ชีวิตทำพันธกิจของพระองค์
ในปี 1936 ท่านได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ และเข้าทำงานในธนาคารเวสมินสเตอร์ จนถึงปี 1939
ได้เข้ารับราชการทหารประจำกองทัพอังกฤษในประเทศอินเดียและประเทศจีนในเวลาต่อมา หลังจากสงคราม
เสร็จสิ้น ท่านถูกเรียกให้กลับไปเป็นมิชชันนารีในประเทศจีนอีกครั้งหนึ่ง
ในปี 1948 ท่านรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เมืองกุ้ยเจา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปี 1951 และที่นี่เองที่
ท่านได้พบกับภรรยาในอนาคตคือ คุณเบ็ตตี้ ซึ่งในเวลานั้นเป็นมิชชันนารีอยู่กับคณะ ซี.ไอ.เอ็ม. เมื่อคอมมิวนิสต์
ยึดครองมาถึงเมืองกุ้ยเจา อาจารย์ก็ถูกคอมมิวนิสต์จับติดคุกในข้อหาปลุกปั่นให้พี่น้องชาวจีนเป็นปฏิปักษ์กับ
คอมมิวนิสต์ ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกถึง 12 เดือน และหลังจากนั้นจึงถูกคอมมิวนิสต์เนรเทศไปยังฮ่องกง
หลังจากถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ อาจารย์ได้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อแต่งงานกับคุณเบ็ตตี้
ทั้งสองได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้ไปรับใช้ที่ภูเก็ตในปี 1954 และอยู่รับใช้พระเจ้าที่จังหวัดภูเก็ตจนถึงวาระที่
พระเจ้าได้ทรงรับท่านไปอยู่กับพระองค์
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่อยู่ภูเก็ต พันธกิจการรับใช้พระเจ้าได้ครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่า
จะเป็นการสอนพระคัมภีร์ การประกาศ การทำหน้าที่ผู้เลี้ยง พันธกิจกับเด็กและอนุชน การจัดค่ายอนุชน และ
รวมไปถึงพันธกิจบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังเป็นประธานของคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
(Thailand Scripture Union) ตั้งแต่ปี 1977 จนถึงปี 1998 และที่นี่หนังสือเฝ้าเดี่ยวพลังประจำวันได้เกิดขึ้น
จากความรักการอ่านและศึกษาพระวจนะที่ลึกซึ้งของท่านจนกลายเป็นชีวิต ท่านเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว เคร่งครัด
มุ่งมั่นในพระคริสต์ประดุจอัครทูตเปาโลแห่งยุคนี้ บางครั้งท่านกลายเป็นคนหลุดโลกที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร
เพราะท่านหมกมุ่นตัวอยู่แต่ในพระคริสต์และคำสอนของพระองค์เท่านั้น ท่านเป็นคนมีเมตตาจิตและสัตย์ซื่อ
เลือกวิถีชีวิตที่สมถะแม้ลูกศิษย์ลูกหามากมายจะสามารถเอื้ออำนวยชีวิตที่สุขสบายให้กับท่าน ท่านปฏิเสธที่จะ
เดินทางจากภูเก็ตมาทำพันธกิจในกรุงเทพฯ โดยทางเครื่องบิน เพราะเห็นว่าพี่น้องมากมายเดินทางมาโดยรถบัส
จนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยทางรถ อาจารย์และภรรยาประสบอุบัติเหตุจนตัวเอง
สูญเสียตาข้างหนึ่งไป พี่น้องในประเทศอังกฤษจึงได้ถวายเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ได้เดินทางโดยเครื่องบิน
ในอดีตอาจารย์มีเสื้อห้าตัวและกางเกงสามตัว และทุกครั้งที่ได้รับเสื้อใหม่หนึ่งตัว ท่านจะมอบเสื้อตัวเก่าที่มี
ให้กับคนจนทันที
คุณโจนาธาน คล้าร์ค บุตรชายคนเดียวของท่านซึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางด้านธรณีวิทยาได้กล่าวว่า “คุณพ่อ
ของผมไม่ได้เขียนหนังสือ ไม่ได้ริเริ่มความเคลื่อนไหวใด หรือไม่ได้สร้างองค์กรใดเพื่อตนเอง หากท่านทั้งหลายจะ
ดูอนุสาวรีย์ของคุณพ่อของผม ก็สามารถดูได้จากรอบๆ ตัวท่าน” (ในชีวิตของคนที่ท่านได้เลี้ยงดูและสั่งสอน
มากมายนั่นเอง)
พระเจ้าได้ทรงรับอาจารย์ไปอยู่กับพระองค์ขณะที่หลับอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2001 และได้ทิ้ง
ไว้ให้เป็นอนุสรณ์ คือการดำเนินชีวิตที่เสียสละเป็นสาวกของพระคริสต์อย่างแท้จริง มีความสนใจในชีวิตของ
ลูกแกะทุกคนที่ท่านรู้จัก และเหนือสิ่งอื่นใด แบบอย่างแห่งความเพียรพยายามปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของท่าน
แม้ต้องพบอุปสรรคความยากลำบากมากมาย
ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร กล่าวในงานไว้อาลัยโดยยกพระคัมภีร์จาก 2 ทิโมธี 4:6-8 ดังนี้ “เพราะว่า
ข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้ว ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไป ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้
แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้า
ผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์”

หมายเหตุ : จากพลังประจำวัน ฉบับที่ 126 (ต.ค.-ธ.ค. 2001)
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พลังประจำวัน ในช่วงเริ่มต้น

พลังประจำวัน ปี 1980

พลังประจำวัน ปี 1970

พลังประจำวัน ปี 1990
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พลังประจำวัน ปี 2000

หนังสืออื่นๆ ของคริสตธรรมสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พลังประจำวัน ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน
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45 ปีแห่งการขอบพระคุณ

หนังสืออื่นๆ ของคริสตธรรมสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คำขอบคุณ
ในนามของคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย ข้าพเจ้าขอขอบคุณองค์กร คริสตจักร โรงเรียน ผู้ถวายทรัพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อและผู้มีส่วนร่วมในพันธกิจ ที่ได้สนับสนุนและร่วมมือกับเราในการนำพระกิตติคุณไปสู่เด็ก
เยาวชนและครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมพี่น้องคริสเตียนทุกวัยให้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันโดยการศึกษาพระคัมภีร์และ
อธิษฐาน ท่านมีส่วนทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น 45 ปีแห่งการขอบพระคุณ และเราได้มานมัสการขอบพระคุณ
พระเจ้าร่วมกันในโอกาสครบรอบ 45 ปี
ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพร
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลาย และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคน
ก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอ เพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้”
(ฟีลิปปี 1:3-5)

ผป.วิวัฒน์ เวทยานุกูล
รองประธานและรักษาการเลขาธิการ

Word of Appreciation
On behalf of Scripture Union of Thailand, I would like to express our appreciation to
organizations, churches, schools, donors, pray partners and ministry partners for your support
and cooperation in bringing Good News known to children, young people and families, and
encouraging believers of all ages to meet God daily through the Bible and prayer. You have
contributed to the 45 years of thankfulness when we celebrate our 45th anniversary. May God
pour His blessings upon you.
“I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you,
I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now.”
(Philippians 1:3-5)
Elder Wiwat Wetthayanukool
Vice Chairman and Acting General Secretary
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“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า”
(1 เธสะโลนิกา 5:18)

“Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.”
(1 Thessalonians 5:18)
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274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-236-5598
อีเมล์: ScriptureUnionThailand@gmail.com
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