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เยซูคริสต์ทรงรักเรา และเรารักตนเอง
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สานสัมพันธ์ ฉบับนี ้รายงานความเคลื่อนไหว
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พันธกิจหลายอย่างที่เกิดขึ ้น จากน ้าจิตน ้าใจแห่งการรับ
Conference, June 2-6, 2014 at the
ใช้ พระเจ้ า ความร่ ว มไม้ ร่ ว มมื อ และการช่ ว ยเหลื อ
CCT 75th Anniversary Building, Chiang
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เกื อ้ กู ล การท าพั น ธกิ จ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ของสภา
6th SABS Conference, June 23-26,
คริ สตจักรในประเทศไทย และความร่วมมือจากองค์กร
2014 at the CCT 75th Anniversary
Building, Chiang Mai
เครื อข่ายต่างประเทศ อาทิ คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนใน
ขอข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
เกาหลี (PCK) คริ สตจักรเพรสไบที เรี ยนในสาธารณรั ฐ
สำนักงำนบริหำรนโยบำย
เกาหลี (PROK) คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนในสหรัฐอเมริ กา
โทร. 053-244381
อีเมล: cctpm2011@gmail.com
(PCUSA) และคริ ส ตชนแห่ ง ความรอด (Salvation
Army) ได้ แวะมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และปรึกษาหารื อการทาพันธกิจร่วมกันในอนาคต
เราต่างเห็นพ้ องต้ องกันอย่างหนึ่ง ว่า ทุ่ง นา
แห่ ง พระพรของ
พระเจ้ าในประชาคมอาเซี ยนกว้ างใหญ่ไ พศาล ประชากรกว่า
600 ล้ านคน ต้ องการได้
ยินข่าวดีเรื่ องพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้ าทรงใช้ เราเป็ นเครื่ องมือแห่งพระพรของพระองค์เถิด
ั
กระชบความร่
วมมือ

กลุม่ เยาวชน (13 คน) และผู้นาคริ สตจักร (15 คน) จากคริ สตจักรภาค
โปฮัง (Pohang-nam Presbytery) ของคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนในเกาหลี เยี่ยมและปรึกษาหารื อกระชับ
ความร่วมมือการทาพันธกิจกับคริสตจักรภาคที่ 10 และ คริสตจักรภาคที่ 19
3-5 กุมภาพ ันธ์ 2014:

“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอีเลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี กาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และที ่ 3 ของเดือน

คณะฯ ได้ รับฟั งบรรยายสรุ ปพันธกิจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จาก ผป.ดร. ประเวศน์
คิ ด อ่ า น รั ก ษาการผู้จัด การส านัก งานบริ ห าร
นโยบาย สภาคริสตจักรฯ
หลัง จากนัน้ คณะฯ ได้ เ ดินทางขึน้ ไป
เยี่ยมคริสตจักร และศูนย์เรี ยนรู้พนั ธกิจคริ สตจักร
(TKBC Mission Learning Center) ที่บ้านบ่อ
แก้ ว ตาบลบ่อแก้ ว อาเภอสะเมิง เชียงใหม่ เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือที่จะพัฒนาศูนย์ ฯ ดังกล่าว
ให้ เ ป็ นศูนย์ เ รี ยนรู้ ที่ ครบวงจร นอกจากนี ย้ ัง ได้
เยี่ ย มคริ ส ตจั ก รเบธาเนี ย และโครงการ
ธนาคารวัว ซึ่งได้ เริ่ มโครงการเมื่อ 3 ปี ก่อน
บางโครงการได้ คื น ทุน เรี ย บร้ อยแล้ ว และ
ก าลัง ด าเนิ น การขยายไปสู่ค รอบครั ว อื่ น
ต่อไป

รวมพลคน(ผู)้ ประกาศฯ

หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ จัดสัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติ
คุณ หัวข้ อ “ก้ าวสูท่ ศวรรษที่ 9 แห่งการรับใช้ ” ที่โรงแรมลานนาพาเลส อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีวิทยากรที่ค้ นุ หน้ าคุ้นตาคับคัง่ ได้ แก่ ศจ. ดร. รุ่ง เริ งสันต์อาจิณ, ศจ. สยาม ม่วงศักดิ,์ ผป. ดร.
ประสิทธิ์ พงศ์อดุ ม, ศจ. ดไวท์ มาติน, ศจ. วิรัช โกยดุลย์, ศจ. อมร สารสมุทร. ศจ. พงษ์ ศกั ดิ์ สินธุมดั และ
ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน
ผู้ประกาศฯ จากคริสตจักรภาคเกือบทุกภาคกว่า 100 คน ดูคกึ คัก ตื่นเต้ นกันถ้ วนหน้ า
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ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
พร้ อมทังมี
้ ข้อเสนอมากมาย เพื่อการประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้ าในประเทศไทย และก้ าว
ไกลไปทัว่ ประชาชนในประชาคมอาเซียน
ที่สดุ ... เพื่อจะสามารถรับใช้ พระเจ้ าร่วมกันอย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่อง ผู้ร่วมการสัมมนาสนับสนุน
ให้ มีการจัดตัง้ “ชมรมผู้ประกาศฯ” ที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
บ้านและครอบคร ัวภาคใต้

ฝ่ ายงานบ้ านและครอบครัว จัด สัมมนาผู้นาเครื อข่ายบ้ านและ
ครอบครัวภาคใต้ หัวข้ อ “ครอบครัวไปให้ ถึงเป้าหมาย... เพราะพระเจ้ าทรงใช้ ท่าน” ที่ วารี ปาร์ ครี สอร์ ท
อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นา
ก า ร ส อ น พ ร ะ คั ม ภี ร์ โ ด ย
ผป. ดร. ประเวศน์ คิ ด อ่ า น
รั กษาการผู้จัด การส านักงาน
บริ ห ารนโยบาย เทศนาฟื ้น ฟู
โดย รศบ. สมบั ติ หนู ร อด
ค ริ ส ต จั ก ร วั ง วิ เ ศ ษ แ ล ะ
คศ. นันทรักษ์ ไชยบุญเรื อง หัวหน้ าฝ่ ายงานบ้ านและครอบครัว นาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการ
วางแผนงานบ้ านและครอบครัว
ปั จจุบนั มีการจัดตังเครื
้ อข่ายบ้ านและครอบครัวของสภาคริ สตจักรฯ แล้ ว จานวน 3 เครื อข่าย
ได้ แก่ เครื อข่ายบ้ านและครอบครัวภาคเหนื อ (ศจ.ทรงธรรม คาต๊ ะ เป็ นประธานฯ) เครื อข่ายบ้ านและ
ครอบครัวภาคใต้ (ศจ. เกษม คูหาเสน่ห์ เป็ นประธานฯ) และเครื อข่ายบ้ านและครอบครัวภาคกลาง-อีสาน
(ศจ.พูลสุข เศรษฐ์ โสภณกุล เป็ นประธานฯ)
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ผป. ดร. ประเวศน์ ได้ รับเชิญไปร่วมนมัสการและเทศนาที่คริ สตจักร
ย่านตาขาว ได้ รับการต้ อนรั บจากผู้นาและ
สมาชิกคริสตจักรอย่างอบอุน่
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สานใจไทย-เกาหลี

ฝ่ ายเอก
สัมพันธ์ สภาคริ สตจักรฯ ให้ การต้ อนรับคณะ
ผู้รับใช้ (ศบ. ผป. และหัวหน้ าฝ่ าย) จากสภา
คริสตจักรเพรสไบทีเรี ยนในสาธารณรัฐเกาหลี
(The Presbyterian Church in the Republic of Korea หรื อ PROK) โดยการนาของ Rev. Dr. Min Heui Cheon
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กุมภาพ ันธ์ 2014:

3

จานวน 20 คน มาแวะเยี่ยมและศึกษาดูงานพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรฯ ในเชียงใหม่ อาทิ ร่ วม
นมัส การเช้ า กับบุคลากร (ให้ ข้อ คิด โดย ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน)...ดูพันธกิ จการเรี ยนการสอนของ
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิ ลวารี ... เยี่ยมโรงพยาบาลแมคคอร์ มิ ค... เยี่ ยมสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื ้นฟู
สภาพ... และทานอาหารมิตรภาพที่บ้าน ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน
บ่ายวัน เดี ยวกันนี ้ Rev. Huh
Chung Jung ได้ นาคณะผู้รับใช้ อีกคณะ
หนึ่งจาก สภาคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนใน
เกาหลี (The Presbyterian Church in Korea
หรื อ PCK) รับฟั งบรรยายสรุ ปพันธกิจการ
พัฒนาสังคมของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ที่ ส านั ก งานบริ ห ารนโยบาย โดยมี
ผป. ดร. ประเวศน์ คิ ด อ่ า น รั ก ษาการ
ผู้จดั การสานักงานบริ หารนโยบาย สภาคริ สตจักรฯ ร่ วมกับ ผป. เทวินทร์ สมจิตร์ ผู้อานวยการหน่วยงาน
พัฒนาและบริการสังคม และทีมงานร่วมให้ การต้ อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ั
กระชบความร่
วมมือ

สานักงานบริ หารนโยบาย สภาคริ สตจักรฯ ได้ ให้ การต้ อนรับ บรรยาย
สรุป และกระชับความร่วมมือการทาพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ กับแขกที่มาเยี่ยมเยือน 3 คณะ
Rev. Dr. Barry and Mrs. Shelly
Dawson จากคริ ส ตจัก รเพรสไบที เ รี ย นใน
สหรัฐอเมริ กา (Presbyterian Church in USA)
เยี่ยมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความ
ร่วมมือการทาพันธกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
สภาคริสตจักรฯ
ค ริ ส ต จั ก ร เ พ ร ส ไ บ ที เ รี ย น ใ น
สหรั ฐ อเมริ ก า ก าหนดการท าพันธกิ จ หลัก 3
เรื่ อง ได้ แก่ การประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างผู้นาการประกาศฯ ) การแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน และ การสร้ างความสมานฉันท์ การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งและการสร้ างสันติภาพ
13
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เวลา 11:00 น. Dr. Huang Jinhua (หวาง จิ่นหัว) ผู้อานวยการคณะภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยลู่ชาน (Lishan College) สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีน และครอบครัว แวะเยี่ยม
หน่วยงานพันธกิจการศึกษา และสานักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรฯ
4

เวลา 14:00 น. ศจ. อนุชาญ สิโรรส ศิษยาภิบาลคริ สตจักรช่างคา นาคณะจาก Salvation Army
เขตสิงคโปร์ มาเลเซียและเมียนม่าร์
จ านวน 4 คน เยี่ ย มและรั บ ฟั ง
บ ร ร ย า ย ส รุ ป พั น ธ กิ จ ข อ ง ส ภ า
คริสตจักรในประเทศไทยและงานของ
หน่ ว ยงานพัฒ นาและบริ ก ารสัง คม
โดย ผป. ดร. ประเวศน์ คิ ด อ่ า น
ผป. เทวิ น ทร์ สมจิ ต ร์ และบุค ลากร
หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม ร่วมให้ การต้ อนรับ
Salvation Army กาลังจะขยายงานรับใช้ เข้ าสู่ประเทศไทย จึงต้ องการเรี ยนรู้ และขยายความ
ร่วมมือกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในอนาคต
มอบถวายอาคารนม ัสการ

มวลสมาชิก
คริ ส ตจั ก รเด่ น พระพร คริ ส ตจั ก รภาคที่ 1 จั ด
นมั ส การเนื่ องในโอกาสมอบถวายอาคาร
คริ สตจักรหลังใหม่ อันสวยงาม มีสง่าราศี แด่องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า พร้ อมทังการถวายขอบพระคุ
้
ณ มีพี่
น้ อ งสมาชิ ก จากคริ ส ตจักร ต่า ง ๆ ไปร่ ว มแสดง
ความชื่นชมยินดี และรับพระพรร่ วมกันอย่างคับ
คัง่ มี ความสุขทัง้ เจ้ าภาพและแขกที่ มากันอย่าง
ถ้ วนหน้ า
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ลูกหลานและญาติพี่ น้องในครอบครัว “ขัตติยะ” และ “เตชะวรรณ”
ร่ วมกันจัดนมัส การพระเจ้ าเนื่ องในพิธีง านศพของคุณแม่ปราณี ขัตติยะ (พี่ สาวของ ศจ. ดร. ประจวบ
เตชะวรรณ และคุณแม่จารุ วรรณ บัวเย็น) ณ คริ สตจักรพระกรุณาปากกอง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
และร่างของคุณแม่ปราณี ได้ ฝังไว้ ที่สสุ านเม็ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ในวันเดียวกัน
ขอพระเจ้ าทรงเสริ มกาลังลูก หลานและญาติพี่น้องของคุณแม่ปราณี ทุกคนในยามแห่งการอาลัยนี ้
15

กุมภาพ ันธ์ 2014:

5

กิจกรรมประจาเดือน กุมภาพ ันธ์ 2014
ทว่ ั ไป

9
ก.พ. วันสถาปนาสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื น้ ฟูสภาพ/วันระลึกหน่วยงานประทีปของไทย
17-21 ก.พ. โครงการศาสนศาสตร์ ศกึ ษาภาคพิเศษหลักสูตร(STEP) เพื่อพัฒนาผู้รับใช้ ผู้นาและ
ผู้บริหาร หลักสูตร “ประกาศนียบัตรการบริหารพันธกิจ” (ป.บ.พ.) สาหรับผู้บริหาร/
หัวหน้ าหน่วยงาน สภาคริสตจักรฯ
สาน ักงานบริหารนโยบาย

28

ก.พ. ประชุมคณะกรรมการเตรี ยมจัดงาน “วันอาเซียน สภาคริ สตจักรฯ” ณ สานักงาน
บริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (พันธกิจเผยแพร่ และพัฒนาคริ สตจักร)

17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริ หาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
19-23 ก.พ. อบรมตามหลักสูตร EC 205 คริสตจักรศรี วิไลสามัคคี ภาคที่ 13 รุ่นที่ 3 ครัง้ ที่ 10
“พระมหาบัญชา” พิธีจบหลักสูตร
หน่วยงานประทีปของไทย (พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริ สตจักร)

23

ก.พ. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรี ยน คริสตจักรภาคที่ 1 พื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
ได้ แก่ คจ.ศรี งาม คจ.ชัยชนะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
ติดตาม ตรวจสอบแผนที่ บ้ านท่าธาร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
การอบรมเกษตรอินทรี ย์ รุ่นที่ 2 3 ภาคที่ 4 5 และภาคที่19
ประชุมคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาที่บ้านทับเบิก ณ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์
สนับสนุนการศึกษาดูงาน กลุม่ ออมทรัพย์คริสตจักรสืบกิตติคณ
ุ ภาคที่ 4 ศึกษาดู
งาน กลุม่ ออมทรัพย์คริสตจักรนทีธรรม ภาคที่ 2 เชียงราย
อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริ หาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
มอบแผนที่ชมุ ชน ตาบลเข็กน้ อย อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์
ตรวจสอบแผนที่ชมุ ชน คริสตจักรวรกาย ภาคที่ 10 จ.ลาปาง
ติดตามงานสิทธิมนุษยชน พื ้นที่คริสตจักรภาคใต้
ประชุมกลุม่ ข้ าวอินทรี ย์ คริสตจักรภาคที่ 19 อาเภอกัลยานิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่

ั
หน่วยงานพ ัฒนาและบริการสงคม

17
17-20
20
17-18

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

17-21 ก.พ.
21
22-23
24-28
27-28

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
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ิ ยาภิบาล (พันธกิจอภิบาล)
หน่วยงานศษ

17-21 ก.พ. โครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน สานักงานสภา
คริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
26 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการศาสนศาสตร์ ศกึ ษา และสอบสัมภาษณ์ศาสนาจารย์
ภาคชนเผ่า ห้ องประชุมอาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล จ.เชียงใหม่
หน่วยงานสตรี (พันธกิจอภิบาล)

17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
18 ก.พ. สตรี คริ สตชนไทยเยี่ยมเรื อโลโกส (LOGOS) ท่าเรื อคลองเตย กรุงเทพฯ
21-22 ก.พ. รี ทรี ตสตรี คริสตจักรภาคที่ 8 จ.เพชรบุรี
22 ก.พ. ประชุมสตรี คริสตจักรภาคที่ 6 ห้ องนมัสการ ชัน้ 3 สภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
24 ก.พ.-4 มี.ค. ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
หน่วยอนุชน (พันธกิจอภิบาล)

24 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการจัดทาบทเรี ยนอนุชนในพระคริสต์เจ้ า ครัง้ ที่ 3
24 ก.พ. – 4 มี.ค. โครงการเสริมสร้ างโลกทัศน์ผ้ นู าเยาวชน ไทย – พม่า
พันธกิจประจาสัปดาห์
1. การอภิบาลนักเรี ยนที่รับเชื่อใหม่ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
โรงเรี ยนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรี ยนสืบนทีธรรม
2. การอภิบาลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
3. กลุ่มนมัสการพระเจ้ า ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สานักงานอนุชนสภา
คริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่
โครงการพ ันธกิจเอดส ์

17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
18 ก.พ. ประชุมวางแผนการทางานร่วมกับหัวหน้ าและเจ้ าหน้ าที่บ้านโฮปโฮม จ.เชียงใหม่
20-23 ก.พ. วิทยากรอบรมทักษะชีวิตเพศวิถีอนุชนคริ สตจักรภาคที่ 16 กาญจนบุรี
21 ก.พ. ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยโดชิชะ ประเทศญี่ปนุ่ เยี่ยมเยียนพันธกิจเอดส์
สาน ักงานบ้านและครอบคร ัว

18

ก.พ. ประชุมอนุกรรมการคูม่ ือครอบครัวภาคเหนือ ห้ องประชุมเล็กชันอาคาร
้
75 ปี
จ.เชียงใหม่
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