6. คริ สตธรรมสัมพันธ์มีความยินดีที่ได้ พบอดีตเจ้ าหน้ าที่คณ
ุ น ้าทิพย์และผป.กฤช
มาเยี่ยมเราที่สานักงานจากจังหวัดระนอง ขอพระเจ้ าอวยพรชีวิตของท่านทังสอง
้
7. คริ สตธรรมสัมพันธ์มีโอกาสต้ อนรับและแบ่งปั นพันธกิจกับ National Field
Director ของคริ สตธรรมสัมพันธ์อเมริ กา Dr. Michael Staples เมื่อ 3/4/2016

จดหมายข่าว
ฉบับ 1/2016-เมษายน

สุดท้ ายนี ้ ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอวยพระพรท่านและครอบครัวให้ มีสขุ ภาพ
พลานามัยแข็งแรง อวยพรกิจการงาน การเรี ยนและการรับใช้ให้ สาเร็ จเกิดผลมากมายเป็ น
พระพรแก่ผ้ อู ื่นและเป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า
ด้ วยรักในพระคริ สต์
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พระวจนะของพระองค์เป็ นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็ นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
[สดุด ี 119:105]

เรียน ท่ านสมาชิก ผู้อ่านพลังประจาวัน และผู้สนับสนุน
ในนามคณะกรรมการคริ สตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ การ
สนับสนุนงานของ เราด้ วยดีเสมอมา ในโอกาสนี ้ทางคริ สตธรรมสัมพันธ์ ฯ ขอแจ้ งข่าวความ
เคลือ่ นไหวขององค์กร เพื่อท่านจะมีสว่ นให้ การสนับสนุน อธิษฐานเผื่อและร่วมรับใช้ ดังนี ้
1. ก่อนอื่นทางคริ สตธรรมสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกบั ศจ. ดร.อภิชาติ
พูลศักดิ์วรสาร ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นคณบดี สถาบันกรุงเทพคริ สตศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ขอพระเจ้ าอวยพรและทรงเสริ มกาลังท่าน
และแสดงความยินดีกบั อาสาสมัครที่นา่ รักของเรา อ.อมรรัตน์ (ปลา) ได้ เข้ าสู่
พิธีมงคลสมรสกับคุณเมธี คูหาคติพจน์ เมื่อ 9/3/2016 ที่คริ สตจักรสะพาน
เหลือง ขอพระเจ้ าอวยพรครอบครัวใหม่

4. วันที่ 18,19 และ 20-24 เมษายน จะมีการประชุม คณะกรรมการและทีมงาน ของ
คริ สตธรรมสัมพันธ์ประเทศต่างๆ ในเอเซียที่กรุงเทพฯ (Scripture Union Asia Community
Gathering) ขอให้ อธิษฐานเผื่อการเดินทาง สุขภาพ สติปัญญาและความเป็ นหนึง่ ในการ
ประชุม คริ สตธรรมสัมพันธ์ทางานร่วมกับคริ สตจักรและโรงเรี ยนเพื่อประกาศและเสริ มสร้ าง
เด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้ ร้ ูจกั พระคริ สต์และเติบโตในทางของพระเจ้ า ปั จจุบนั ทาพันธกิจ
ในทุกทวีปกว่า 120 ประเทศ และจะฉลองครบ 150 ปี ในปี 2017

5.

2. หนังสือ Big Bible Challenge วางจาหน่ายแล้ วทังฉบั
้ บภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สัง่ ซื ้อได้ จากคริ สตธรรมสัมพันธ์ หรื อหาซื ้อได้ ตามร้ านหนังสือ
คริ สเตียนทัว่ ไป คริ สตธรรมสัมพันธ์จดั การอบรมการใช้ หนังสือ การเป็ นไบเบิ ้ล
โค้ ช และการใช้ เว็ปไซต์ www.thaibigbiblechallenge.com
3. ขอต้ อนรับครูปั๊บ-สิรินญา บุญชูสนอง มาเป็ นอาสาสมัครด้ านคริ สเตียนศึกษา

ขอพระเจ้ าทรงเสริ มกาลัง

ขอบพระคุณพระเจ้ าที่อาสาสมัคร คุณเบญจวรรณ สุขพิทกั ษ์ และ ครูปรี ชญา
ธนาวัฒนเจริ ญ ได้ ไปฝึ กอบรมแคมป์คริ สตธรรมสัมพันธ์ที่สงิ คโปร์ และด้ วย
ความร่วมมือจากโรงเรี ยนไทยคริ สเตียนและ SU Singapore จะมีแคมป์เด็ก
ในหัวข้ อ “CHANGE” ที่โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม
และใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก

