6. ขอให้ อธิษฐานเผื่อแผนงาน ปี 2017 ของคริ สตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย โดยเฉพาะในการ
สรรหาเลขาธิการ การเยี่ยมเยียน ค่ายเด็ก ฝึ กอบรมครู และ ร่วมฉลอง 150 ปี Scripture
Union ให้ เป็ นพรแก่คนจานวนมากทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ โลก
7. ขอให้อธิษฐานเผื่อ SU Internatlonal ที่กาลังมีการฉลองครบรอบ 150 ปี ของ Scripture
Union ในประเทศต่างๆ และจะมี Global Gathering ที่กวั ลาลัมเปอร์ 10-14/11/2017

จดหมายข่าว
ฉบับ 2/2017-เมษายน

สุดท้ ายนี ้ ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอวยพระพรท่านและครอบครัวให้ มีสขุ ภาพพลานามัย
แข็งแรง อวยพรกิจการงาน การเรี ยนและการรับใช้ ให้ สาเร็ จเกิดผลมากมายเป็ นพระพรแก่
ผู้อื่นและเป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า
ด้ วยรักในพระคริ สต์
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พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
[สดุดี 119:105]

เรียน ท่ านสมาชิก ผู้อ่านพลังประจาวัน และผู้สนับสนุน
ในนามคณะกรรมการคริ สตธรรมสัมพันธ์ ประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ การ
สนับสนุนงานของเราด้ วยดีเสมอมา ในโอกาสนี ้ทางคริ สตธรรมสัมพันธ์ ฯ ขอแจ้ งข่าวความ
เคลือ่ นไหวขององค์กร เพื่อท่านจะมีสว่ นให้ การสนับสนุน อธิษฐานเผื่อและร่วมรับใช้ ดังนี ้

3. ขอต้ อนรับ อศจ.สุรเชษฐ วรพันธนายุต ตาแหน่งปัจจุบนั รักษาการอนุศาสกโรงเรี ยน
กรุงเทพคริ สเตียนวิทยาลัย และร่วมรับใช้ ทคี่ ริ สตจักรคลองเตย สุขมุ วิท 93 มาร่วมเป็ น
กรรมการคริ สตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย

1. ขอแสดงความยินดีกบั อาสาสมัครของเราด้ านการแปล – คุณปลา/อมรรัตน์ คูหาคติภพ ที่
ได้ รับปริ ญญาโททางศาสนศาสตร์ จากสถาบันกรุงเทพคริ สตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ ส
เตียน และได้ รับการแต่งตังเป็
้ นครูศาสนาคริ สตจักรสะพานเหลือง

4. 21-26 สิงหาคม ศจ.ดร.อภิชาต พูลศักดิ์วรสาร จะนาทีมไปสอนที่ลาวอีกครัง้ หนึง่ ปี ที่แล้ ว
พวกเราได้ เห็นถึงความตังใจและความร้
้
อนรนของพี่น้องที่เวียงจันทน์ ปี นี ้ ผป.บุหงาจะสอน
เพิ่มเติมด้ วยการใช้ เว็ปไซต์ในเรื่ อง Big Bible Challenge ด้ วย
2. เราได้ ร่วมกับโรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียนส่งผู้แทนจากประเทศไทย 3 คน (วิน/ณัฐจักร เอีย่ ม
แจ่มเลิศ, โอ๊ ต/ปรมัติ สุขพิพฒ
ั น์ และ อ.สุรเชษฐ วรพันธนายุต-ผู้ดแู ล)ไปร่วม International
Student Camp (ISC) ครัง้ ที่ 7 ที่ Bogor, Indonesia 26/12/2016-1/2/2017 ร่ วมกับ
เยาวชน 150 คนจาก 21 ประเทศในแถบเอเชียและออสเตรเลีย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่ท้า
ทายเยาวชนในเรื่ องการทาพันธกิจคริ สเตียนและรับใช้ พระเจ้ าเต็มเวลา

5. 11-13 ตุลาคม SU จะร่วมกับค่าย 5 สถาบัน (ซึง่ ปี นี ้โรงเรียนกรุงเทพคริ สเตียนเป็ นประธาน
ค่าย) จัด Primary Children Camp และเป็ นความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ ด้วย
เพือ่ ให้ เด็กๆ ได้ เรียนรู้ ฝึ กวินยั และสนุกสนานกับเพลง เกม และเรื่องราวต่างๆ ใช้ ทงภาษาไทย
ั้
และอังกฤษ คณะกรรมการค่ายจะเตรี ยมการในรายละเอียดต่อไป

