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Scripture Union : 
A global movement  

Connecting children, young people and families with God 

through His Word across 120 countries worldwide.

 

Aims 
Working with the churches, Scripture Union aims to: 

• make God’s Good News known to children, young 

people and families, and 

•  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          

both committed church members and servants of a world 

in need. 

Scripture Union pursues these aims through a variety 

of ministries around the world in obedience to our Lord 

Jesus Christ in reliance on the Holy Spirit. 

 

Activities 
Scripture Union activities include programmes for 

systematic Bible reading, children’s missions, residential 

holiday activities and camps, work in schools, training 

activities, youth work and the publishing and distribution 

of Christian literature and audio-visuals.

www.scriptureunion.global
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คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
Scripture Union Thailand  

 

คริสตธรรมสัมพันธ์ทำาพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียน	 เพื่อให้เด็ก	 เยาวชนและครอบครัว

ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า	 และหนุนใจให้ทุกคนติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันผ่านการอธิษฐานและ										

อา่นพระคมัภร์ี	เพ่ือใหพ้วกเขาไดรั้บเชือ่พระเยซูเป็นการสว่นตวั	เตบิโตขึน้ในความเชือ่	และเปน็สมาชกิ

ที่เข้มแข็งของคริสตจักรและเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์	

  

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. 

คริสตธรรมสัมพันธ์ทำางานร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียนเพื่อประกาศและเสริมสร้างเด็ก	เยาวชน

และครอบครัวให้รู้จักพระคริสต์และเติบโตในทางของพระเจ้า	

  

SU	Thailand	will	seek	to	do	the	following	to	fulfill	our	mission	statement	วิธีการในการทำาพันธกิจ	

1.	We	will	provide	resources	to	schools	and	churches.	

	 เราจะจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวกับการอ่าน	การเรียน	และการสอนตามหลักพระคัมภีร์

	 ให้กับโรงเรียนและคริสตจักร	

2. We will provide trainings to equip teachers in schools and churches. 

	 เราจะจัดการฝึกอบรมและเตรียมครูเพื่อโรงเรียนและคริสตจักร		

3. We will partner with like-minded individuals, churches, organizations and schools 

 to reach and nurture children, young people and families. 

	 เราจะร่วมมือกับแต่ละบุคคล	คริสตจักร	องค์กร	สถาบัน	และโรงเรียน	

	 ที่จะเข้าถึงและเสริมสร้างเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	

Our Core Values -	ค่านิยมหลักในการทำางาน	
•	 ถ่อมใจ	(Humility)	-	รับใช้และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	

•	 มีจรรยาบรรณ	(Ethical)	-	ทำาทุกงานด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม	

•	 ยึดหลักพระคัมภีร์	(Scripture-based)	-	สอนและทำาตามหลักพระคัมภีร์	

•	 เชื่อถือและวางใจได้	(Trustworthy)	-	เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้	

•	 ทำางานเป็นทีม	(Teamwork)	-	ใช้ของประทานทำางานประสานกัน	

•	 รับผิดชอบ	(Accountability)	-	ทำาทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้า
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ครสิตธรรมสมัพันธ์แหง่ประเทศไทย	หรือ	Scripture	Union	Thailand	ท่ีเรยีกยอ่ๆ	วา่	SU	Thailand	

ก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.1970	โดยอาจารย์อาร์โนลด์	คล้าร์ค	มิชชันนารีชาวอังกฤษ	รับใช้พระเจ้าที่ภูเก็ต		

เริ่มแรก	SU	Thailand	 เป็นส่วนหนึ่งของสำานักพิมพ์	OMF	(ปัจจุบันคือ	 กนกบรรณสาร)	 และ														

ได้แยกออกมาในป	ี1976	โดยม	ีอ.อาร์โนลด์	คลา้ร์ค	เป็นประธานคณะกรรมการคนแรก	และม	ีอ.เยาวนจิ	

เกษตรวฒันานนท	์ซึง่เปน็บตุรบุญธรรมได้เป็นสต๊าฟเต็มเวลาคนแรกและรบัหนา้ทีเ่ลขาธกิารครสิตธรรม

สัมพันธ์จนถึงปี	2013		

เราได้เข้าเป็นสมาชิกในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่วันที่	27	 กันยายน	1976										

จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสำานักงาน	ตั้งอยู่ที่ชั้น	4	ของอาคาร	6	ชั้น	คริสตจักรสาธร		

SU	Thailand	 เป็นเครือข่ายของ	Scripture	Union	International	 ซ่ึงเร่ิมต้นท่ีประเทศอังกฤษ													

(ปี	1867)	เมื่อกว่า	150	ปีที่แล้ว	โดยมีจุดมุ่งหมาย	2	ประการคือ

1.	ประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว

2.	ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวัน	โดยการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน

ปัจจุบัน	Scripture	Union	ทำาพันธกิจในกว่า	120	ประเทศทั่วโลก	โดยในเอเชียมีการทำาพันธกิจ

ใน	20	ประเทศ		ผู้อำานวยการของ	Scripture	Union	International	คนปัจจุบันคือ	Monika	Kuschmierz	

และมีคณะกรรมการ	(Global	Board)	ที่เลือกตั้งจากที่ประชุมสมัชชา	(SU	Global	Assembly)	ดูแลและ

สนับสนุนการทำาพันธกิจในภูมิภาคต่างๆ

SU	Thailand	 เป็นที่รู้จักในส่วนของการผลิตหนังสือคู่มือในการเฝ้าเดี่ยวและศึกษาพระคัมภีร์								

ตัง้แต่แรกเริม่คอื	หนงัสอืพลงัประจำาวัน	ซึง่มผีูต้ดิตามอา่นมากมายทัง้	3	ภาษา	ทัง้ไทย	จนี	และองักฤษ	

ทั้งที่เป็นรูปเล่ม	ทางกลุ่มไลน์และทางเว็บไซต์	 	ซึ่งส่วนใหญ่แปลจากหนังสือ	Scripture	Union	Daily	

Bread	และมีบางส่วนเขียนโดยวิทยากรคนไทย	โดยเป็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวที่เน้นการอ่านพระคัมภีร์อย่าง

เป็นระบบ	 อ่านพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่สลับกันไป	 ทำาให้สามารถอ่านพระคัมภีร์จบเล่มได้

ภายใน	4-5	ปี							

50 ปี คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

the

Unfinished
Story
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นอกจากนี้ยังผลิตหนังสืออื่นๆ	 อีกมากมาย	 หนังสือเล่มล่าสุด	 คือ	 “Big	Bible	Challenge																	

ผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์!”	 เป็นหนังสือสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็ก	 ซ่ึง	

SU	Thailand	 ได้แปลและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปี	2015	 และมีการจัดอบรมการใช้หนังสือเล่มนี้									

อย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ		ต่างจังหวัด	และในประเทศลาว

พันธกิจของ	SU	Thailand	 คือ	 การทำางานร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียน	 เพื่อประกาศและ										

เสริมสร้างเด็ก	 เยาวชนและครอบครัวให้รู้จักพระคริสต์และเติบโตในทางของพระเจ้า	 ซ่ึงนอกจากการ

ผลิตหนังสือและคู่มือเพื่อเป็นอุปกรณ์สำาหรับเด็กและคนทุกวัยในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ	

แล้ว	ยังมีการจัดฝึกอบรมและสัมมนา	 โดยเฉพาะการอบรมผู้ที่จะไปสอนเด็กในโรงเรียนและคริสตจักร	

ซึ่งเราเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับคริสตจักร	โรงเรียนและองค์กรคริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณ

กับเด็ก	เยาวชนและครอบครัว	และเสริมสร้างให้เติบโตในทางของพระเจ้า		

ในปี	2018	และ	2019	ได้ร่วมมือกับโครงการ	School	of	Ministry	(SOM)	ของสถาบันกรุงเทพ										

คริสตศาสนศาสตร์	(BIT)	จัดการอบรม	Sunday	School	Teaching	Certificate	เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนรววีารศกึษาใหแ้กค่รรูวฯี	อนศุาสก	และผูส้นใจ	มผีูเ้ขา้รว่มกวา่	200	คน	โดยมวีทิยากรจากสงิคโปร	์

และวิทยากรไทยมาให้ความรู้และเทคนิค	 เพื่อให้เด็กๆ	 สามารถสนุกกับการเรียนพระคัมภีร์และเข้าถึง

พระเจ้าได้	อีกทั้งยังได้เสริมสร้างจิตวิญญาณของผู้สอนที่จะเติบโตไปพร้อมกัน		

นอกจากนี	้เรายงัเนน้ในการสง่เสริมการอา่นพระคัมภร์ีในครอบครวั	ให้คณุพ่อคุณแมเ่ปน็แบบอยา่ง

ในการนมัสการพระเจ้าและศึกษาพระคัมภีร์กับลูกๆ	เพื่อสร้างภูมิต้านทาน	และรักษาลูกๆ	ในทางของ

พระเจ้า	โดยได้จัดสัมมนาเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว			

จากวันนั้นถึงวันนี้		50	ปีที่ผ่านมา	เรามีเรื่องขอบคุณพระเจ้ามากมายที่ทรงนำาพาพันธกิจของเรา

มาโดยตลอด	เรือ่งราวของ	SU	Thailand	ยงัคงดำาเนนิต่อไป	เราขอขอบคณุทุกท่านท่ีมสีว่นชว่ยเหลอืใน

พนัธกจิ	ท้ังการอธิษฐาน	การถวาย	การร่วมรบัใช	้อาสาสมคัร	ซ่ึงเรายงัคงตอ้งการการสนบัสนนุจากทา่น	

เพื่อให้เรื่องราวของพระเจ้าและข่าวประเสริฐได้ดำาเนินต่อไปและแพร่ออกไปสู่ผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์

Story
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ขอบคุณพระเจ้าตลอด 50 ปี
ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนำาคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	หรือ	SU	Thailand	ตลอดเวลา										

50	 ปีที่ผ่านมา	 เราได้เห็นพระคุณความรักของพระองค์และพระพรเป็นอันมากผ่านผู้รับใช้ในแต่ละยุค

แต่ละสมัย	 เราได้เห็นแบบอย่างของผู้คนหลากหลายที่มีส่วนร่วมรับใช้ในพันธกิจนี้อย่างสุดจิตสุดใจ								

สุดกำาลังความคิด		เพื่อพระคำาของพระองค์จะไปถึงทุกๆ	คน	ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่	ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน

ข้าพเจ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจของ	SU	Thailand	ในระยะ	5-6	ปีที่ผ่านมา	ได้ร่วมฉลอง		

45	ปีของ	SU	Thailand	และฉลอง	150	ปีของ	SU	Global	องค์กรที่เริ่มต้นจากความมุ่งหมายที่จะให้									

ทุกคนได้อ่านพระคำาของพระเจ้า	แม้แต่เด็กเล็กๆ	

Scripture	Union	 ได้ทำาพันธกิจมากมาย	ทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 คู่มืออ่านพระคัมภีร์	 	 พันธกิจเด็ก											

สนับสนนุครสิตจักรและโรงเรียน	เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้เข้าถึงพระคำาของพระเจา้	ทำางานกบัครอบครวั

และชุมชนมากมายในกว่า	120	ประเทศทั่วโลก			

ในประเทศไทย	นับตั้งแต่เล่มแรกของ	“พลังประจำาวัน”	ที่จัดทำาโดยคณะมิชชันนารี	โอ.เอ็ม.เอฟ.	

ตั้งแต่ปี	1965	จากจุดเริ่มต้นที่อาจารย์อาร์โนลด์	คล้าร์ค	ได้ก่อตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	

ในปี	1970	 จนถึงอาจารย์เยาวนิจ	 เกษตรวัฒนานนท์	 เลขาธิการคนแรก	 ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของ

อาจารย์อาร์โนลด	์และไดส้านต่อพนัธกจิของ	SU	Thailand	มาเป็นเวลายาวนาน	จนเขา้สูส่มยัทีผู่ป้กครอง

บุหงา	 กรวินัย	 ได้เข้ามาร่วมรับใช้และเป็นประธานของ	SU	Thailand	 เราได้เห็นการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องที่พระเจ้าทรงนำาให้เราได้มีโอกาสได้ทำางานกับ	SU	นานาชาติมากขึ้น	 โดยเฉพาะ	

SU	สิงคโปร์	และ	SU	ฮ่องกง	ซึ่งให้การสนับสนุนทั้งวิทยากร	การอบรม	และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ทำาให้เรา

สามารถจัดการอบรม	จัดค่ายเด็ก	SUPA	Camp	(SU	Primary	Age	Camp)	ร่วมกับโรงเรียนคริสเตียน	

ผลิตสื่อสองภาษา	Big	Bible	Challenge	ทั้งรูปเล่มและออนไลน์	ตลอดจนการจัดอบรมประกาศนียบัตร

การสอนรวฯี	ใหก้บัผูส้นใจทัง้ในโรงเรียนและคริสตจกัรต่างๆ	นอกจากนี	้SU	Thailand	ยงัไดช้ว่ยสนบัสนนุ	

SU	ลาว	ในการอบรมครูรวีฯ	และสื่อการสอนอีกด้วย

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำาพาทุกท่านเข้ามามีส่วนในพันธกิจนี้	 	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	พระเจ้าทรง	

จัดเตรียมผู้ที่มีภาระใจที่จะรับใช้และช่วยสนับสนุน	SU	Thailand	เสมอมา	ขอทุกท่านร่วมสนับสนุน	SU	

Thailand	ต่อไป	โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในการรับใช้	ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร	หรือแม้แต่อธิษฐาน

เผื่อพวกเรา	ให้สามารถทำาพันธกิจให้เกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไป	

สุกัญญา	เอื้อชูชัย
ประธาน คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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50 ปีแห่งพระพร
หากมองย้อนหลังไป	50	ปีที่ผ่านมา	ตั้งแต่มิชชันนารีชาวอังกฤษ	อาจารย์อาร์โนลด์	คล้าร์ค	ได้ก่อตั้ง

องค์การคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	(SCRIPTURE	UNION	THAILAND)	โดยมีอาจารย์เยาวนิจ	

เกษตรวัฒนานนท์	เป็นเลขาธิการ	และเริ่มผลิตหนังสือเฝ้าเดี่ยวรุ่นแรกๆ	ของประเทศไทย	(พลังประจำาวัน)	

เพื่อเป็นคู่มือในการอ่านพระคัมภีร์ประจำาวัน	 สำาหรับเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า	

และผลิตหนังสืออื่นๆ	อีกจำานวนมาก	สำาหรับเด็กและผู้เชื่อทั่วๆ	ไป	

ในชว่งแรก	ผูร้บัใชข้องเราไดร้บัเชญิไปสอนเรือ่งราวของพระเจา้และจรยิธรรมครสิเตียนตามโรงเรยีน

คริสเตียนหลายแห่ง	 เช่น	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 โรงเรียนผดุงดรุณี	 และ

โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการประกาศข่าวประเสริฐและสอนคุณธรรมให้กับเด็กตาม

แบบในพระคริสตธรรมคัมภีร์	 จนกระท่ังโรงเรียนเหล่าน้ันทีมศาสนกิจของตนเอง	 ภารกิจนี้จึงได้ถูกส่งต่อ		

ให้กับทีมศาสนกิจ	

หลังจากนั้น	 เราริเร่ิมพันธกิจด้านอบรมครูรวีวารศึกษาและทีมศาสนกิจ	 เนื่องจากเห็นความสำาคัญ

ของการสอนเด็กในทางของพระเจ้า	 (จากผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า	70%	 ของผู้ที่เช่ือพระเจ้า												

ได้ตัดสินใจรับเชื่อในช่วงอายุไม่เกิน	13	 ปี)	 ทำาให้เราต้องพัฒนาการสอนเด็กเพื่อที่จะนำาเด็กมารับเชื่อ

ก่อนเขาจะเป็นวัยรุ่น	 นอกเหนือจากการอบรม	 เราได้ผลิตหนังสือเฝ้าเด่ียวสำาหรับเด็ก	 คือ	 ฮ็อตช็อตส์,													

ฉันอยากจะรูัว่า,	 ดาราตัวน้อย	 และหนังสือสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้กับเด็ก	 คือ	 ผจญภัยไปกับ																						

เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์	 (Big	Bible	Challenge)	 การอบรมในยุคปัจจุบัน	 จะมีเรื่องเทคนิค											

การสอนให้เหมาะกับเด็กในยุค	4.0	ด้วย

การอบรมของเราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวนมาก	 นอกจากนั้น	

เรายังร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดค่ายนักเรียนและจัดสัมมนาให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการสอนค่านิยม

คริสเตยีนให้กบัลกู	และสง่ตัวแทนเยาวชนไทยไปรว่มคา่ยนักศึกษานานาชาติในต่างประเทศ	หนงัสอืเฝา้เดีย่ว	

“พลังประจำาวนั”	ได้สง่ไปกลุม่ไลนต์า่งๆ	เปน็พระพรกบัพ่ีนอ้งในพระครสิต	์ทัง้ในและต่างประเทศจำานวนมาก

แม้ว่าส่ิงที่เราทำาเป็นการสร้างชีวิตของเด็กและผู้เชื่อในทางของพระเจ้า	 เพ่ือจะเติบโตในทางของ

พระองคจ์ะตอ้งใชเ้วลากวา่จะเหน็ผล	แต่เราก็ไม่ยอ่ทอ้	เราตระหนักถงึพนัธกจิของเราในการทำางานรว่มกบั

คริสตจักรและโรงเรียน	 เพื่อประกาศและเสริมสร้างเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักพระคริสต์และเติบโต											

ในทางของพระเจ้า	ขอขอบคุณคริสตจักร	โรงเรียน	องค์กรพันธมิตร	อาสาสมัคร	ผู้ที่อธิษฐานเผื่อเรา	และ

ถวายทรัพย์สนับสนุนเราอย่างซื่อสัตย์เสมอมา	

มูลนิธิพลังประจำาวันได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม	2018	 เพื่อสนับสนุนพันธกิจขององค์การ																																

คริสตธรรมสัมพันธ์ฯ	พัฒนาเด็กและเยาวชน	และทำาสาธารณประโยชน์

  
ผป.วิวัฒน์	เวทยานุกูล

ประธาน มูลนิธิพลังประจำาวัน
รองประธาน คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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กรรมการ ที่ปรึกษา

เลขาธิการ

คุณสุกัญญา	เอื้อชูชัย
ประธาน

ผป.บุหงา	กรวินัย
ที่ปรึกษา

ผป.วิวัฒน์	เวทยานุกูล
รองประธาน

ผป.ดร.สิริลักษณ์	เฟื่องกาญจน์
ที่ปรึกษา

ศจ.ดร.อภิชาติ	พูลศักดิ์วรสาร
กรรมการ

ผป.ปรีชา	วิชัยดิษฐ์
ที่ปรึกษา

มน.ดร.อภิรดี	โชตินันทเศรษฐ์
เลขานุการ

ศจ.ดร.ชำานาญ	แสงฉาย
ที่ปรึกษา

ศจ.ศรัณย์	ลีฬหเกรียงไกร
กรรมการ

คุณมาลาศรี	วังชนะจิตชน
เหรัญญิก

ศจ.วิรัช	เศรษฐ์โสภณกุล
ที่ปรึกษา

ศจ.สุรเชษฐ์	วรพันธนายุต
กรรมการ

มน.เอกรัฐ	อิทธิไกวัล
เลขาธิการ
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ระเบียบนมัสการขอบคุณพระเจ้า
ครบรอบ	50	ปี	คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่	15	พฤศจิกายน	ค.ศ.2020	เวลา	15.30	น.

ณ	คริสตจักรสาธร	กรุงเทพฯ

 	 กล่าวต้อนรับ	 คุณสุกัญญา	เอื้อชูชัย		ประธานกรรมการฯ

 	 ผู้นำานมัสการ	 มน.ดร.อภิรดี	โชตินันทเศรษฐ์		กรรมการฯ

	 	 ถวายเพลง	“กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้น”

 	 อธิษฐานเปิด	 ศจ.ดร.อภิชาติ	พูลศักดิ์วรสาร		กรรมการฯ

 	 เพลงพิเศษ	 คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ	คริสตจักรสะพานเหลือง

 	 วีดิทัศน์แนะนำาพันธกิจ    

  อัญเชิญพระวจนะ	“อพยพ	3:9-10”	 ผู้นำานมัสการ  

	 	 เทศนา	 ศจ.ศรัณย์	ลีฬหเกรียงไกร		กรรมการฯ

 	 กล่าวแสดงความยินดี	 ศจ.สวัสดิ์	พันชนะ		กรรมการอำานวยการ สคท. 

 	 อธิษฐานเผื่อพันธกิจ	 ศจ.สุรเชษฐ	วรพันธนายุต		กรรมการฯ

 	 ถวายเพลง	“ข้าต้องไปฟากข้างโน้น”

 	 ถวายทรัพย์    

  อธิษฐานมอบถวาย	 ผป.วิวัฒน์	เวทยานุกูล		รองประธานฯ

 	 กล่าวขอบคุณ	 คุณสุกัญญา	เอื้อชูชัย		ประธานกรรมการฯ

	 	 ถวายเพลง	“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำานวยพร”

 	 อธิษฐานขอพระพร	 ศจ.ดร.ชำานาญ	แสงฉาย  ที่ปรึกษา  

	 ผู้บรรเลงเปียโน	 มน.ชนิศา	วิริยะอรรควุธิ
	 ผู้บรรเลงอิเล็กโทน	 อ.อามี	วิริยะอรรควุธิ
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ตั้งแต่ฉันเกิดจนผมหงอก
ขอบพระคุณ	ปี	2020	

SU	Thailand	ครบรอบ	50	ปี	และจะเป็น	“พลังประจำาวันของคนไทย”	ตลอดไป	

ขอบพระคุณ	ปี	2020	

ครบ	50	ปีที่ผมรับบัพติศมาเป็น	“การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ”	สู่นิรันดร์	(ยน.3:3)

ขอบพระคุณที่	SU	สร้างชีวิตคริสเตียนของผม	ในช่วงต้นๆ	ของชีวิตคริสเตียน	ผมเติบโตผ่านการ

เฝ้าเดี่ยวผ่านการอ่านพลังประจำาวันของฮ่องกง	ตอนนั้นอ่าน	5	ปี	ครบพระคัมภีร์	66	เล่ม	ผมจึงมีนิสัย

รักที่จะอ่านพระคัมภีร์

ขอบพระคณุ	ป	ี2020	กค็รบรอบ	65	ปีของผม		ในวันเกดิ	ผมไดเ้ทศนาในนมสัการเชา้ท่ีโรงพยาบาล

กรงุเทพครสิเตยีน	สถานทีท่ีผ่มเกดิ	พระเจา้ทรงใหผ้มเทศนาจากอสิยาห์	46:3-4		ซึง่หนนุเตอืนประชากร

ของพระเจ้าว่า	“แม้เจอวิกฤต ก็ให้วางใจ พึ่งพิง ปรึกษาพระเจ้า...”	หลังจากเทศนา	ผมขอพระเจ้าให้

แต่งเป็นบทเพลงเพื่อหนุนเตือนตัวเอง	ในที่สุดจึงเป็นบทเพลงสั้นๆ	ง่ายๆ	ว่า

A	 พระเจ้าตรัสว่า	

	 เราสร้างเจ้า	เราจะแบกไว้		เราสร้างเจ้า	เราจะอุ้มชู	

	 เราสร้างเจ้า	เราจะกู้ไว้		ตั้งแต่เจ้าเกิดจนผมหงอก	

B	 และฉันพบว่า	

	 พระเจ้ารักฉัน	ทรงเอ็นดูฉัน		ทรงนำาฉันและหนุนเตือน	

	 ทรงปกป้องฉัน	ทรงอุ้มชูฉัน		ตั้งแต่ฉันเกิดจนผมหงอก	ตั้งแต่ฉันเกิดจนนิรันดร์

เราต้องนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา	 รักเรา	 และกู้เรา	 	 เราต้องผูก	 “คุณค่าและศักด์ิศรี”	 กับ								

ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราตาม	“ฉายา”	ของพระองค์	(ปฐก.1:26)	ไม่ใช่ตาม	“ผลงาน”	ที่สังคม

มอง	แม้เราจะผิดบาป	ตกตำ่า	สำาเร็จ	ล้มเหลว	พระเจ้าทรงรักและทรงพระคุณ	พระเจ้าทรงช่วย	ทรงกู้		

ทรงไถ่เรา		พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์	(1	ปต.2:24)		ทรงอุ้มเราดุจ

เลีย้งแกะ	(สดด.23)	ดจุแกะในพระหตัถ	์(สดด.95:7)	เราสามารถสมัผสัความ	Caring	ของพระเจา้ยิง่กวา่

ความรู้สึกที่ได้ซุกในอ้อมอกแม่	รู้สึกอบอุ่น	มั่นคง	ปลอดภัย		เราสามารถ	“ระบาย”	(สดด.62:8)	ความ

ทุกข์	 ความไม่เข้าใจ...	 เพราะพระองค์ทรงใส่ใจนำ้าตาของเรา	(สดด.56:8)	ยิ่งกว่านั้น	พระองค์ทรงให้

เกยีรตเิรา	ทรงใหข้องประทานเพือ่เราจะรับใชต้ามงานทีท่รงมอบหมาย	และทำาใหส้ำาเรจ็	โดยเลยีนแบบ

พระเยซู	(ยน.17:4)		ตั้งแต่บัพติศมา	พระเจ้าทรงกำาลังสร้างเราขึ้นใหม่	(อฟ.2:8-10)		เราจึงมีความหวัง

ของชีวิตตาม	2	โครินธ์	4:16-18	เป็นบทเพลงว่า	

A	 แม้ร่างกายภายนอกจะเสื่อมไป		แต่จิตใจเติบโตทุกคืนวัน		

	 ฉันจึงมีความหวังทุกโมงยาม		พระเจ้ากำาลังสร้างฉันสู่นิรันดร์	
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B	 สิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน		สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นนิรันดร์

	 ฉันจึงมีความเชื่อตามสัญญา		พระคริสต์กำาลังนำาฉันสู่นิรันดร์

C	 สุขสบาย	จิตใจข้า	สุขสบาย	สุขสบาย	จิตใจข้า	

ดังนั้น	 แม้ชีวิตคริสเตียนจะ	 “ผมหงอก”	 และต้องตายไป	 เรามั่นใจได้ว่าจะอยู่กับพระเจ้านิรันดร์		

ดังที่พระเยซูทรงมั่นใจเมื่อทรงจากโลกนี้	พระองค์อธิษฐานเป็นประโยคสุดท้ายในลูกา	23:46	แต่งเป็น

บทเพลงว่า	

A	 พระบิดา	ข้าขอมอบวิญญาณจิต	มอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์	

	 ให้ข้าอยู่	หรือให้ข้าตาย	พร้อมตามเวลาและตามพระทัย

B	 สุขสบาย	จิตใจข้า	สุขสบาย	สุขสบาย	จิตใจข้า

ให้เราเอากระจกมาบานหนึ่ง	แล้วมองตัวเองในกระจก	มองช้าๆ	นานๆ		แม้จะผมหงอก	ก็ยิ้มและ

ขอบคุณพระเจ้าว่า	“ตั้งแต่ฉันเกิด จนฉันผมหงอก พระเจ้าทรงสร้างฉัน ทรงรักฉัน ทรงไถ่ฉัน ทรงให้

ชีวิตนิรันดร์แก่ฉัน... ขอบคุณพระเจ้าที่ Story ของฉัน ไปถึงความสุขนิรันดร์”	ให้คุณเปรียบเป็นตัวคุณ

เป็นมือซ้าย	และให้มือขวาเปรียบเป็นมือของพระเจ้า	ให้เอามือขวาซ้อนอยู่ใต้มือซ้าย	คุณรู้สึกอย่างไร	

และพลิกมือซ้ายจับมือขวาคุณรู้สึกอย่างไร	อธิษฐานกับพระเจ้า

SU	ตระหนักถึงความสำาคัญของพระคัมภีร์ตาม	2	ทิโมธี	3:16	ที่ว่า	“พระคัมภีร์ .. สามารถทำาให้

ท่านมี-ปัญญา-ที่จะมาถึง-ความรอด-ได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการ

ดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และ

การฝึกฝนในความชอบธรรม... เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำาหรับการดีทุกอย่าง”	 และ																				

ทกุคนสามารถมาถงึความรอดตามยอหน์	3:16	ทีว่่า	“เพราะว่าพระเจา้ทรงรกัโลกจนไดป้ระทานพระบตุร

องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”  

SU	อธิษฐานให้พระวจนะหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกท่านตั้งแต่เกิดจนผมหงอกตามโคโลสี	3:16	ที่ว่า	

“ให้พระวจนะ..อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์” 

ดังนั้น	เราต้องอ่าน	ศึกษา	ไตร่ตรอง	เข้าใจ	เชื่อฟัง	และรับใช้พระเจ้า

ปลาอยู่ในนำ้าเป็นปลาเป็น-ฉันใด		

คริสเตียนอยู่ในพระวจนะก็เป็นคริสเตียนที่มีชีวิต-ฉันนั้น	

	 ทุกอณูของปลาสัมผัสนำ้าจึงมีชีวิต-ฉันใด	

	 ทุกทัศนคติค่านิยมของคริสเตียนสัมผัสพระวจนะจึงมีชีวิต-ฉันนั้น

ศจ.ดร.อภิชาติ	พูลศักดิ์วรสาร
กรรมการ คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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เมื่อคุณต้องทำาในสิ่งที่ไม่ชอบ

เคยไหมครบัทีต่อ้งทำาในสิง่ที่ไมช่อบ?	ผมเชือ่วา่หลายคนกค็งตอบวา่	“เคย”	และความรูส้กึเมือ่เรา

ต้องฝืนทำาสิ่งที่ไม่ชอบก็คงเหมือนๆ	กันก็คือ	“ไม่ชอบ”	แต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน	เราควรคิดและ

ตอบสนองอย่างไร	หากสิ่งที่เราไม่ชอบกลับกลายเป็นสิ่งที่เรา	“ต้องทำา”	อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ที่น่าจะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ต้องทำาในสิ่งท่ีไม่ชอบก็คือ	 “โยนาห์”	 หนังสือ

โยนาห์เริ่มต้นเรื่องราวของเขาไว้ว่า	 เขาได้รับคำาสั่งให้ไปประกาศกับชาวเมืองนีนะเวห์	 นครใหญ่ของ

อาณาจักรอัสซีเรีย	 ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือ	 (สะมาเรีย)	 เป็น

อาณาจักรที่เรืองอำานาจมากและมีความเหี้ยมโหดมากเช่นเดียวกัน	 	พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเมื่อโยนาห์	

ได้รบัคำาสัง่นีแ้ลว้	เขากลบัปฏเิสธและหนไีปยงัเมอืงทารชชิ	ซึง่ถา้เราดูในแผนทีข่องยคุสมยันัน้	เรียกได้

ว่าโยนาห์จงใจหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามและไปไกลจนสุดขอบแผ่นดินโลกสมัยนั้นเลยทีเดียว

พระคัมภีร์ได้บันทึกต่อไปว่าเมื่อเขาดื้อดึงเขาก็พบกับการจัดการอย่างเด็ดขาดของพระเจ้า	 จน									

ในท่ีสดุเมือ่เขาเชือ่ฟงัและทำาตาม	ผลดีมากมายทีเ่กินคาดกเ็กดิข้ึน	เชน่เดยีวกับชวีติเราท่ีอาจมีหลายอยา่ง

ที่แม้รู้ว่าเป็นส่ิงดีและเป็นนำ้าพระทัยพระเจ้าแต่เราก็ไม่อยากทำา	 เราเรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองราวของ										

โยนาห์ที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้น	และไม่พลาดสิ่งดีที่รออยู่ที่ปลายทาง

เมื่อคุณต้องทำาในสิ่งที่ไม่ชอบ...	จงคุยกับตัวเอง	เพื่อรับรู้ว่า	“เกิดอะไรขึ้นในจิตใจของฉัน”	อะไร

คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อยากทำา	แต่จำาเป็นต้องทำา	และจงถามตัวเองต่อว่า	

“ความรูสึ้กนัน้เกดิขึน้จากอะไร”	มนัอาจเกดิจากอคติ	เกดิจากประสบการณท์ี่ไมด่	ีหรอือาจเกิดจากความ

ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีต่อ้งทำากเ็ปน็ไปได	้เหมอืนกบัโยนาหท์ีเ่ขารูส้กึไมด่	ีเพราะเขาอาจมอีคตกิบัชาวนนีะเวห	์

เขาเกลียดชังและรู้สึกว่าคนเหล่านั้นสมควรถูกลงโทษมากกว่าจะรับการอภัย	

เม่ือคุณต้องทำาในสิ่งท่ีไม่ชอบ...แต่นั่นอาจเป็นนำ้าพระทัยของพระเจ้าให้คุณทำาก็ได้	 โยนาห์รู้สึก

ไม่ดี	 เขามีอคติ	 เขาเกลียดชัง	 แต่พระเจ้าปรารถนาให้เขาเชื่อฟังและทำาตาม	 คุณควรพาตัวเองกลับสู่

คำาถามที่สำาคัญที่สุดคือ	“พระเจ้าว่าอย่างไร”	ในสิ่งเหล่านั้น	หากเป็นนำ้าพระทัยของพระเจ้า	จงเรียนรู้

ที่จะเชื่อฟังและทำาตาม	 อาจต้องฝืนความรู้สึก	 อาจต้องตัดสินใจทำาบ้างในช่วงแรก	 แต่เรื่องราวของ																			

โยนาห์ก็ยืนยันแล้วว่า	 การเชื่อฟังและทำาตามนำ้าพระทัยของพระเจ้าจะนำาสิ่งดีๆ	 ตามมาอย่างมากมาย

จนบางทีก็เกินความเข้าใจของคุณก็เป็นได้

ศจ.ศรัณย์	ลีฬหเกรียงไกร
กรรมการ คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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พระวจนะคือพลังประจำาวันของชีวิต

มนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่สืบเนื่องมาจากการทรงสร้างของพระเจ้า

ทั้งสิ้น	(ปฐมกาล	1:26-27)	ทรงมอบสิทธิอำานาจไว้ให้มนุษย์ปกครองสรรพสัตว์และสรรพสิ่งบนโลกใบนี้	

(ปฐมกาล	1:28)	และทรงประทานพืชผักผลไม้และสัตว์ให้เป็นอาหารของมนุษย์	(ปฐมกาล	1:29,	9:2-3)	

มนุษย์จึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพืชผักต่างๆ	มาเป็นอาหารบำารุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายร่างกาย	 เพื่อจะให้มนุษย์รู้จักใช้

ประโยชน์สูงสุดจากการดำารงชีวิตด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง	พระองค์จึงตรัสสั่งให้มนุษย์	 “ทำาและรักษา

สรรพสิ่งที่ทรงสร้าง”	(ปฐมกาล	2:15)	จะไม่ทำา	(โดยไม่รับผิดชอบ)	ให้สภาพแวดล้อมดีๆ	นี้สูญเสียไป		

ดังนั้นทุกวันนี้มนุษย์จึงจะดำารงชีพอยู่ก็ได้ด้วยความตายของสัตว์และพืชอย่างแท้จริง

ส่วนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตชนที่ดำารงอยู่ได้ทุกวันนี้	 ก็เพราะความตายของพระเยซูคริสต์	

ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนจากความบาปให้เป็นคนชอบธรรม	(2	โครินธ์	5:21)	พระองค์ตายเพื่อให้คนบาปเป็น	

คนชอบธรรมเราจึงไม่ต้องตาย	 อัครทูตเปาโลจึงประกาศว่า	 “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว 

ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากท่ีทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซ่ึงข้าพเจ้าดำาเนิน

อยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำาเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้

สละพระองค์เองเพ่ือข้าพเจ้า”	(กาลาเทีย	2:20)	 ชีวิตคริสตชนจะดำารงได้ทุกวันน้ีก็โดยอาศัยพระวจนะ

ของพระเจ้า	จึงจะทำาให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเจริญงอกงามดำารงอยู่ได้	(มัทธิว	4:4)	เพราะพระวจนะเป็น	

“พลังประจำาวัน”	ที่จะทำาให้จิตวิญญาณเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคง	

เพราะว่าชีวิตฝ่ายร่างกายดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความตายของสัตว์และพืชฉันใด	 ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

จะดำารงอยู่ได้ก็ด้วยความตายของพระเยซูคริสต์ฉันนั้น

ศจ.ดร.ชำานาญ	แสงฉาย
ที่ปรึกษา คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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วรรณกรรมและสื่อต่างๆ ของคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Calendar	สมุดโน้ตประจำาปี

Big Bible Challenge
ผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์

Hotshot	1-2 ดาราตัวน้อยในพระคัมภีร์	1-2

Essential	100
100	เรื่องราวเข้าถึงพระเจ้า
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พลังประจำาวัน	เล่ม	169-184	(กันยายน	2015-ธันวาคม	2020)

ดาราตัวน้อยในพระคัมภีร์	1-2
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อบรมครูรวีฯ และอนุศาสก
ร่วมกับพันธกิจการศึกษา

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

อบรมหนังสือ Big Bible Challenge
www.thaibigbiblechallenge.com

ประเทศไทย

ประเทศลาว
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ปี	2018

อบรมและมอบประกาศนียบัตร
Certificate for Sunday School Teaching

ร่วมกับ SOM (School of Ministry)
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

ปี	2019
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จัดงานสัมมนา

ปี	2018
“ค่านิยมคริสเตียน

เริ่มที่บ้าน”

ปี	2019	“บ้าน	โบสถ์	เด็กรวีฯ		4.0”
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เยี่ยมเยียนและจัดอบรมให้กับโรงเรียนและคริสตจักรต่างๆ
เชียงราย พิษณุโลก เพชรบุรี ราชบุรี 

อุดรธานี หนองคาย ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
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SUPA CAMP
(SU Primary Age Camp)

ร่วมกับโรงเรียนไทยคริสเตียน คลองตัน
ปี	2016	“Change”
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SUPA CAMP
(SU Primary Age Camp)

ร่วมกับ 5 โรงเรียนคริสเตียน
ปี	2017	“AGAPE”
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สนับสนุนนักเรียนจาก
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมค่าย 
ISC (International Student Camp) 

ISC7	ประเทศอินโดนีเซีย

ISC8	ประเทศมาเลเซีย
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นมัสการขอบคุณพระเจ้า
ฉลอง 45 ปี SU Thailand

ณ คริสตจักรสาธร
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นมัสการขอบคุณพระเจ้า
และฉลอง 150 ปี SU International 

ณ คริสตจักรสาธร

ประชุมสมัชชาใหญ่ SU จากทั่วโลก
ณ ปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย  

แจกหนังสือ
อาหารและนำ้าดื่ม

ช่วงสถานการณ์โควิด
ในชุมชนคริสตจักรสุขสันต์	3
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SU East West Asia & South Asia Community Gathering
ณ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม SU Thailand
ปี 2020

ปี	2018

วางกล่องหนังสือของ
SU	Thailand	ในที่ต่างๆ

แจกหนังสือ
อาหารและนำ้าดื่ม
ช่วงสถานการณ์โควิด
ในชุมชนสินทวี	

แจกหนังสือ
อาหารและนำ้าดื่ม

ช่วงสถานการณ์โควิด
ในชุมชนคริสตจักรสุขสันต์	3

ปี	2019

มอบหนังสือพลังประจำาวัน
ให้มูลนิธิบ้านพระพร

ปี	2016
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งานรับใช้มีต่างๆ กัน 
“งานรับใช้มีต่างๆ กัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน 

กิจกรรมมีต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน” 

(1	โครินธ์	12:5-6)

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนช่วยทำางานแปลพลังประจำาวันของคริสตธรรมสัมพันธ์

ประเทศไทยอย่างจับพลัดจับผลู	ทั้งๆ	ที่ตัวเองก็ทำางานแพทย์	และไม่ได้เรียนจบมาทางด้านอักษรศาสตร์	

หรือเคยทำางานด้านการแปลภาษา	หรือเคยไปศึกษาในต่างประเทศมาก่อนแต่อย่างใด  

เรื่องเกิดจากความมือบอนของตัวเอง	 ตอนที่ส่งไลน์ตอบ	 ผป.วิวัฒน์	 เวทยานุกูล	 และเผลอไปส่ง

ขอ้ความหรอืรปูอะไรก็ไมแ่น่ใจจำาไม่ไดแ้ล้ว	บอกวา่มีอะไรใหช้ว่ยกข็อบอกด้วย	โดยไมไ่ด้คิดอะไรมากตอนนัน้

เทา่นัน้เองครบั	กม็งีานเขา้มาเลย	เพราะไดรั้บคำาตอบวา่ขอให้ชว่ยแปลบทความพลงัประจำาวันหนอ่ย	

จะทำาได้ไหม	แล้วก็ได้รับอีเมลจาก	ผป.บุหงา	กรวินัย	ส่ง	Daily	Bread	มาให้ลองแปลดู	6-7	ตอน	ตอนนั้น

กต็อบไปวา่	ขอเวลาอธษิฐาน	(และทำาใจ)	ดกูอ่น	เพราะยงัไมแ่น่ใจวา่จะทำาไหวไหม	ก็ใชเ้วลาคดิและอธิษฐาน

อยู่หลายวัน	คำาตอบของพระเจ้าในใจตอนนั้นก็คือ	 เรายินดีที่จะรับงาน	(แอก)	ของเราที่พระเยซูทรงมอบ

ให้เราทำาหรือไม่	 เรายินดีจะสละเวลา	 ความสุข	 ทรัพย์สินเงินทอง	 หรือใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อทำา								

พันธกิจที่พระเยซูทรงเรียกใช้หรือไม่	 แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เล็กน้อย	 เช่น	 การทำาความสะอาด	 งาน

ต้อนรับแขกแปลกหน้า	งานขีดเขียน	หรืองานอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงเรียกใช้เรา	

แต่ในท่ีสุดก็ได้ตอบรับไป	 ขอบคุณพระเจ้าท่ีเมื่อได้มาทำางานแปลพลังประจำาวัน	 แม้จะต้องใช้เวลา										

หลังจากทำางานโรงพยาบาล	 และเกิดความเครียดบ้างเพราะกลัวจะแปลไม่ทันเวลา	 แต่การมาทำางานนี้																	

กท็ำาใหไ้ดเ้หน็พระคณุของพระเจา้	และไดเ้รยีนรูอ้ะไรหลายอยา่ง	เชน่ไดม้เีวลาอ่านพระคมัภรีม์ากขึน้	ไดใ้ช้

เวลาค้นคว้า	วิเคราะห์ความหมายของพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งกว่าเดิม	ได้เรียนรู้ศัพท์และสำานวนภาษาใหม่ๆ	

เพิ่มเติม	 และต้องทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าในสิ่งที่เรายังไม่รู้	 ต้องใช้เวลาในการขัดเกลาสำานวนแปล											

นับสิบๆ	ครั้ง		แก้แล้วแก้อีกจนกว่าจะได้สำานวนที่พอใจ	ซึ่งก็ช่วยสอนเราว่า	ในการพูดหรือในการตอบอะไร	

เราก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อน	เหมือนเช่นที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโคโลสี	4:6	ว่า	 “จงให้ถ้อยคำาของท่าน

ทัง้หลายประกอบดว้ยเมตตาคณุเสมอ ปรงุดว้ยเกลอืใหม้รีส เพือ่ทา่นจะได้รูว่้าควรจะตอบแตล่ะคนอยา่งไร” 

เราพร้อมที่จะออกจาก	comfort	zone	 ของเราเพ่ือไปทำางานรับใช้ข้างหน้า	 ซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้

ว่าเป็นงานอะไรตามการทรงเรียกใช้ของพระเจ้าหรือไม่	 หวังว่าคำาหนุนใจนี้จะเป็นประโยชน์ให้เราได้คิด

และฉวยโอกาสที่พระเจ้าทรงมอบให้โดยไม่ลังเลใจ	 ขอพระเกียรติทั้งหมดเป็นของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้

เป็นเจ้าของเรา

นพ.ประสิทธิ์	เอี่ยมสุรีย์
อาสาสมัคร
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ยินดีมากที่ได้ร่วมรับใช้
ก่อนอืน่	ตอ้งขอใชโ้อกาสน้ีในการแสดงความยนิดทีี	่Scripture	Union	Thailand	ไดท้ำางานรบัใชพ้ระเจา้

มาถึง	50	ปีแล้ว	ปีนี้ดิฉันก็มีอายุครบ	50	ปีเช่นกัน	แปลว่าเราเกิดในปีเดียวกัน	ส่วนตัวดิฉันคิดว่า	การที่

องค์กรหน่ึงจะทำางานรับใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา	50	 ปีได้นั้น	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	 งานของ	SU	 ก็ได้พัฒนามา

อย่างสมำ่าเสมอ	 จากหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวก็มีการแตกกิจกรรมออกไปมากมายหลายอย่าง	 แต่ส่วนที่ดิฉัน

ได้มีโอกาสสัมผัสด้วยตัวเองก็คือ	 การเป็นอาสาสมัครผู้แปลบทเฝ้าเดี่ยวและเคยส่งลูกไปร่วมค่ายของ	SU	

เมื่อสองสามปีก่อน

ดิฉันจะขอพูดถึงด้านการเป็นอาสาสมัครก่อน	 ตอนที่กรรมการมาติดต่อขอให้เขียนเรื่องการรับใช้										

ในฐานะผู้แปล	 ดิฉันก็นั่งคิดอยู่นานว่าดิฉันเริ่มมารับใช้ที่นี่ตอนไหนและมารับใช้ได้อย่างไร	 คิดอยู่นาน													

ก็จำาไม่ได้	(คงเพราะแก่...)	เท่าที่รู้	ตัวเองทำางานแปลให้ที่นี่มาหลายปี	การแปลบทเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่าย	

สว่นทีย่ากคอืการสือ่ความหมายใหผู้อ้า่นไดรั้บสารทีผู่เ้ขยีนตอ้งการบอกอยา่งครบถว้น	หลายครัง้ผูเ้ขยีนใช้

ภาษาฉวัดเฉวยีน	เรากต็อ้งพยายามสือ่อารมณน์ัน้ๆ	ไปถงึผูอ้า่นใหไ้ด้	มหีลายครัง้ท่ีต้นฉบบัต้องการอธิบาย

เร่ืองทางศาสนศาสตรท์ีตั่วเราไม่เขา้ใจ	เรากต็อ้งไปหาขอ้มูลอา่นและทำาความเข้าใจใหถ้กูตอ้ง	เพ่ือทีจ่ะแปล

และสื่อความหมายให้ครบถ้วน	ทุกๆ	ครั้งที่นั่งลงทำางาน	สิ่งที่ดิฉันต้องทำา	คืออธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำาให้

ดิฉันแปลได้ถูกต้องและเป็นผู้นำาพระพรของพระเจ้ามายังผู้อ่านทุกท่าน	 และท่ีสำาคัญ	 ขอพระเจ้าปกป้อง

คุ้มครองไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่ควรเกิด	 การทำางานแปลบทเฝ้าเดี่ยวจึงมีผลพลอยได้	 ทำาให้ตัวดิฉันเองเติบโต

ฝ่ายวิญญาณ	ได้ศึกษาพระคำาของพระเจ้า	และมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น	เพราะหลายๆ	ครั้ง	ต้องเชื่อพึ่งใน

ฤทธานุภาพของพระเยซูในการแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้า	 ที่สำาคัญที่สุด	 ดิฉันรู้สึกดีใจที่พระเจ้ายังทรงใช้

ดิฉันในงานของพระองค์	ดีใจที่ตัวเองเป็นประโยชน์ในงานของพระเจ้าค่ะ

ส่วนที่สองคือค่ายเด็กของ	SU	 เป็นค่ายภาษาอังกฤษจัดที่โรงเรียนไทยคริสเตียนคลองตัน	 เมื่อ											

สามส่ีปก่ีอนเปน็ค่ายภาษาองักฤษ	มวีทิยากรมาจากประเทศสงิคโปร	์เปน็ค่ายท่ีต้องค้างคืนท่ีโรงเรยีน	ดิฉนั

จำาอะไรไม่ได้มาก	 แต่สิ่งที่จำาได้คือลูกสนุกมาก	 วิทยากรได้สอนภาษาอังกฤษเด็กๆ	 และสอนเรื่องราวของ

พระเจ้าผ่านการร้องเพลง	การเล่นเกม	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่สนุกสนาน		น่าเสียดายที่ปีต่อๆ	มา	ลูกไม่ได้

ไปเข้าร่วมค่ายอีก	 เนื่องจากลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ	 เวลาปิดเทอมไม่ตรงกัน	 ถ้ามีโอกาสจัดค่ายอีก													

ก็อยากหนุนใจให้ส่งลูกๆ	หลานๆ	ไปเข้าร่วมค่ายดีๆ	ที่สอนเด็กๆ	ในทางของพระเจ้าค่ะ

สุดท้ายนี้	 ก็อยากขอพระเจ้าประทานพรอันดีมากมาย	 ขอพระองค์ทรงใช้	SU	 ให้เกิดผล	 มีส่วน														

ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนไทยให้เข้มแข็ง	 และขอพระเจ้าทรงเสริมกำาลังทุกคน	

ที่มีส่วนร่วมรับใช้ท่ีนี่	 ขอทรงให้ทุกท่านมีพลังและมีสติปัญญาในการบริหารจัดการงานต่างๆ	 ให้งานที่ทำา

เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไปค่ะ		

สุภาพ	(ภัทรธรรมมาศ)	กังวาลสกุล
อาสาสมัคร
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อาสาสมัครและประสบการณ์กับ SU Thailand

“จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ 

เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” 

(2	ทิโมธี	2:15)

ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย		(Scripture	Union	Thailand)	ที่ดำาเนิน					

พันธกิจมาได้ครบรอบ	50	ปี	ในโอกาสนี้ทำาให้ดิฉันนึกถึงครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมอบรมการสอนรวีฯ	ที่ทาง	

SU	Thailand	จดัขึน้	สิง่ทีป่ระทบัใจและจดจำาไมล่มืคือ	เมือ่วิทยากรสอนวา่	เราไมค่วรเลอืกภาพปลาวาฬ

มาสอนเด็กวา่	โยนาหอ์ยู่ในทอ้งปลาวาฬ	เพราะพระคัมภร์ีไมไ่ด้บนัทึกเชน่นัน้	นีจ่งึเปน็หนึง่ในจดุเริม่ตน้	

ที่ทำาให้ดิฉันมีภาระใจในการศึกษา	และสอนพระวจนะให้ถูกต้อง	

หลายปีต่อมา	ดิฉันยังมีโอกาสร่วมรับใช้กับ	SU	Thailand	ในด้านการแปลบทความพลังประจำาวัน	

แปลสื่อการสอนเยาวชน	 และงานด้านอื่นๆ	 ซึ่งทำาให้ดิฉันได้มีประสบการณ์การรับใช้	 และเรียนรู้เร่ือง

การศึกษาพระวจนะอย่างถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของพระคัมภีร์

ขอบคุณพระเจ้าที่นำาพาให้	SU	Thailand	ได้มีส่วนเสริมสร้างดิฉันในการรับใช้พระองค์	และรับใช้

พี่น้องผ่านงานแปล	และการสอนรวีฯ

ดังนั้น	 ในโอกาสท่ี	SU	Thailand	 ครบรอบ	50	 ปี	 ดิฉันจึงขอพระเจ้าอวยพรให้	SU	Thailand														

เกิดผลตามพระทัยของพระองค์	 เพื่อเสริมสร้างคนมากมายให้เติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านการศึกษา													

พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องต่อไป

อ.อมรรัตน์	(งามศรี)	คูหาคติภพ
อาสาสมัคร
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อาสาสมัครและผู้อบรมการสอนในศตวรรษที่ 21

พนัธกิจ	Scripture	Union	ได้ถอืกำาเนิดและเกดิผลในประเทศไทยมาจนถงึวาระกว่าคร่ึงศตวรรษแลว้	

เปรียบดั่งท่อพระพรที่หลั่งไหลและไหลผ่านทางพันธกิจนี้อย่างมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นบทความ													

เฝ้าเดี่ยวที่หนุนจิตชูใจและเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียน	ตลอดจนบทเรียนรวีฯวันอาทิตย์	ที่สามารถผลิต

ออกมาจนได้ใช้กันแพร่หลายในคริสตจักรต่างๆ

ไม่เพียงแต่การผลิตสื่อการสอน	 แต่ยังสนับสนุนเสริมสร้างให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ

สอนให้แก่ครูรวี	

ปั๊บได้มีส่วนในการร่วมรับใช้กับพันธกิจโดยเป็นอาสาทางด้านการสอนบทเรียนให้ครูรวีฯ	 ในการ

ทำาความเข้าใจเด็กรุ่นใหม่	ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับพระพรจากทางพันธกิจนี้อย่างล้นหลาม

ขอพระเจ้าทรงโปรดอำานวยพระพรแด่ผู้มีส่วนในการรับใช้ผ่านพันธกิจนี้	 ขอพระเจ้าทรงนำาให้	

Scripture	Union	Thailand	เกิดผลมากยิ่งๆ	ขึ้นต่อไป

“จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์  

จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น 

จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ

ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” 

(โคโลสี	3:16)

อ.สิรินญา	(บุญชูสนอง)	วิบูลย์ภาณุเวช
อาสาสมัคร
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พันธกิจในอนาคต
ตลอด	50	ปีที่ผ่านมา	SU	Thailand	มุ่งมั่นที่จะทำาพันธกิจในการสนับสนุนการอ่านพระวจนะของ

พระเจ้ากับผู้คนทุกเพศทุกวัย	 เพื่อจะได้รับเชื่อพระเยซูเป็นการส่วนตัว	 ติดสนิทกับพระเจ้าและเติบโต		

ในความเชื่อ	สามารถเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก

พันธกิจในอนาคตของเรามุ่งเน้น
•	 การส่งเสริมการอ่านพระวจนะของพระเจ้า	

	 โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	คู่มือในการสอนและสื่อต่างๆ	ที่ทันสมัย	

•	 ความร่วมมือกับคริสตจักรและโรงเรียน	ในการประกาศและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

	 ที่จะรู้จักพระคริสต์ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

•	 การอบรมและมอบประกาศนียบัตรการสอนรวีวารศึกษา	Certificate	for	Sunday	School	Teaching	

ใหแ้ก่อนศุาสก	ครรูววีารศกึษา	ตลอดจนพอ่แม่ผู้ปกครองและผูส้นใจ	โดยรว่มมอืกบัโครงการ	School	

of	Ministry	(SOM)	ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์	(บีไอที)	และสถาบันอื่นๆ	

•	 การส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชน		

	 โดยจัดอบรมสัมมนา	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เป็นสถาบันหลัก

	 ในการสร้างค่านิยมคริสเตียน	และสอนเรื่องราวของพระเจ้าแก่ลูกหลาน						

•	 เชิญชวนอาสาสมัครที่มีของประทานต่างๆ	กันเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจและกิจกรรมต่างๆ	

•	 ความร่วมมือกับ	SU	International	ในภูมิภาคต่างๆ	เพื่อพันธกิจต่างๆ	

	 โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

Way Forward 
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ร่วมรับใช้!
1.	ด้านวรรณกรรม	:	เขียน,	แปล,	ออกแบบ,	ศิลปกรรม,	เว็บไซต์,	สื่อสังคม	(social	media)

2.	อาสาสมัคร	:	สอนและฝึกอบรม	จัดค่ายและกิจกรรม	ลงทะเบียน	ต้อนรับ

3.	อธิษฐานเผื่อ	:	พันธกิจของ	SU	Thailand	และ	SU	International

4.	ถวายทรัพย์	:	สนับสนุนพันธกิจของเราผ่านทางบัญชีธนาคาร

Support Us!

“คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
เลขที่ 118-3-10460-1

ธนาคารกรุงเทพ	สาขาสีลม		บัญชีกระแสรายวัน	

(ซื้อหนังสือ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“มูลนิธิพลังประจำาวัน”
เลขที่ 101-9-20931-9

ธนาคารกรุงเทพ	สาขาสีลม		บัญชีออมทรัพย์

(ถวายเพื่อพันธกิจ)



“ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข 
ประทานสันติสุข

ให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลา
และในทุกสถานการณ์ 

ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ดำารงอยู่กับท่านทุกคนเถิด” 

2 เธสะโลนิกา 3:16

Scripture Union Thailand  		คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

274	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทร.	02	236	5598	/	080	696	3870

www.suthailand.org		/		scriptureunionthailand@gmail.com

facebook.com/suthailand2020

“อย่าอ่อนระอา

จงมีจิตใจกระตือ
รือร้นด้วยพระวิญ

ญาณ 

จงปรนนิบัติองค
์พระผู้เป็นเจ้า” 

โรม 12:11

“และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที ่ประทานแก่เรา 

คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำาลังของค
วามเชื ่อ 

ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู ้สั ่งสอนก็จงสั ่งสอน 

ถ้าเป็นผู ้เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู ้ที ่ให ้ก็จงให้ด ้วยใจกว้
างขวาง 

ผู ้ที ่ครอบครอง ก็จงครอบคร
องด้วยเอาใจใส ่

ผู ้ที ่แสดงความเมตตา ก็จงแส
ดงด้วยใจยินดี” 

โรม 12 6-8.. “และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้น
สำ หรับการดีทุกอย่างด้วย” 

2 โครินธ์ 9:8

ขอบคุณพระเจ้าสำ หรับพระคุณ ความรัก และพระพรมากมาย
ที่ได้ทรงจัดเตรียมและประทานให้กับเรา

ขอบพระคุณที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันรับใช้พระเจ้า และรับใช้สังคมโลกที่มีความต้องการ 
ไม่ว่าเราจะเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้สอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ให้การสนับสนุน ถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อ

SU Thailand 


