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           ผอ... ขอคุย               
พ บ

 พบกันอีกครั้งหนึ่งกับวารสารแผนกปักษ์แรกของปีนี้  ขอขอบคุณพระเจ้าทรงนํางานของคริสเตียนสงเคราะห์ในทุกๆ พันธกิจ เรา
ผา่นพน้มาไดด้ว้ยการไวว้างใจในพระเจา้  ในทา่มกลางปญัหาเราพบความรกั  พระคณุของพระเจา้ทีท่รงสถติกบัเราเสมอ สดุทา้ยกเ็หน็พระพร
ของพระเจ้า  ข้าพเจ้าคิดถึงพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า “เราจะอยู่กับเจ้าเสมอไป...” และพระองค์ก็กระทําเช่นนั้นจริงๆ อาทิตย์นี้  
(ขณะที่เขียนบทความนี้) เป็นอาทิตย์ที่ระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์  หรือเทศกาลมหาพรตและอาทิตย์นี้ก็เป็น  “วันคริสเตียน
สงเคราะห์ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ”  งานสงเคราะห์มีมากมายในสังคมไทย  ในองค์กร  ในบริษัทต่างๆ การตั้งมูลนิธิ   แต่ละแห่งก็
มจีดุประสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั   แลว้งานครสิเตยีนสงเคราะหค์อืงานของใคร?  พระเยซคูรสิตพ์ระองคท์รงตรสักบัเหลา่สาวกถงึกลุ่ม คนยากจน  
คนขัดสน เดือดร้อน  ในพระธรรมมัทธิว 26:11, มาระโก 14:7  กล่าวว่า    “ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ...”  ในพระธรรมเฉลยธรรม
บัญญัติ  15:11,10  “เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน  เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้อง
ของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน”  “ท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจ และเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดาย  ในกรณีนี้
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพระพรแก่ท่าน...”  คงมีคําตอบแล้วสําหรับคําถามว่างานคริสเตียนสงเคราะห์เป็นหน้าที่ของใคร
และคําถามนี้ก็มีคําตอบในคําถามนั้นด้วย  สําหรับข้าพเจ้างานคริสเตียนสงเคราะห์เป็นธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนทุกคน
 ในวารสารฉบับนี้ทุกท่านจะพบกับการเคลื่อนไหวในงานของพันธกิจทางแห่งความหวัง  ซึ่งเปิดตัวไปเดือนมกราคมนี้เอง  เป็นที่
ทราบกันดีว่าต้นๆ ปีหลายพันธกิจที่ต้องทํางานกับเด็กนักเรียน  โรงเรียน  เริ่มวางแผนเรื่องปีการศึกษาใหม่แล้ว  ซึ่งทั้งพัฒนาครอบครัวและ
หอพักบ้านอิมมานูเอลก็จะคัดเลือกนักเรียนใหม่เช่นกัน  งานของแผนกจะดําเนินไปไม่ได้เลยถ้าขาดการประสานกับคริสตจักรท้องถิ่น เรา
ต้องขอขอบคุณคริสตจักรทุกแห่งในการดําเนินงานรับใช้ร่วมกันอย่างดี
 ชว่งเวลานีเ้ปน็เทศกาลระลกึถงึการทนทกุขข์องพระเยซคูรสิต ์ เชญิชวนพีน่อ้งทกุขท์า่นทีจ่ะมเีวลาในการอา่นพระธรรม   อธษิฐาน  
ใครค่รวญถงึพระคณุของพระเจา้ทีผ่า่นเขา้มาในชวีติของเราทัง้หลาย  ขอพระเจา้ทรงโปรดอาํนวยพระพรทา่นในการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ยความ
สัตย์ซื่อในทุกสิ่ง
        

นางอนุตรภัทร  จันทร์ปาน
ผู้อํานวยการแผนกคริสเตียนสงเคราะห ์

พพพพพ บ
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  ‘Dear Reader 

Greeting again from The Lutheran Diakonia Department, with this fi rst issue of year 2013. 
We would like to thank God for His grace towards every ministry in Diakonia Department. We 
overcome troubles by trusting in Him. Among many problems we found Love in every situation 
and God‛s Grace always with us. In the end we fi nd blessing from God. I remember the Lord‛s 
promise that says “I always be with you”. This promise has come true.

This Sunday (when I‛m writing) is start of Lent. It is a period for remembering the suffer of 
Christ. It is also “Diakonia Day” among ELCT. In Thailand there are many organizations, compa-
nies and foundations doing social work but their purpose is different. Who is really guiding Dia-
konia work? The Lord, Jesus Christ. He said to His disciples about the poor people, needy and 
troubles people in Matthew 26:11 and Mark 14:7.  “The poor you will always have with you, and 
you can help them any time you want. But you will not always have me.” Deuteronomy 15:10,11 
“Give generously to him and do so without a grudging heart; then because of this the Lord your 
God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. There will always be 
poor people in the land. Therefore I command you to be open handed toward your brothers 
and toward the poor and needy in your land”. In this verses we fi nd the answer. For my opinion 
diakonia work belong to everyday life of Christianity.

In this issue you will fi nd the opening ceremony of the new diakonia ministry in January, the 
interview of Miss Ueangfah Phoeichanthuck and a little story from Immanuel Day Nursery. 
Good cooperation with the local congregations insures  good service and good work of Lutheran 
Diakonia Department. 

This is the occasion when we can remember the suffering of Jesus Christ. Traditional prac-
tices among Christian during lent time involve prayer, Bible studying and contemplating the 
grace of God through the lives of us all.  May God Bless you all in your faithful service to God.
  

        Anuttaraphat  Chanpan
        Director of Lutheran Diakonia Department 
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ชีวิตนี้ยังมีีพันธกิจทางแห่งความหวัง 
ภาพ: ไพฑูรย์  มีที  / เรื่องโดย อันเน่ รันตาแนน,ธัญชนก  โทวันนัง

สถานการณ์ทั่วโลก กลุ่มผู้สูงอายุนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งประเทศไทย  จากข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ ในปี 2005 ประชากรทั้งหมด 68.2 
ล้านคน ผู้สูงอายุ ระหว่าง 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 8.38  ในปี 2011 มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 9.9  ปัจจุบันประชากรมีอายุเฉลี่ย 74 ปี (รายงาน
ธนาคารโลก ปี 2012)  สภาคริสตจักรฯ เริ่มทํางานกับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2003 เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง และมีประชากรหนาแน่น 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว  หนุ่มสาวมาทํางานและอาศัยในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ยังอยู่ที่ชนบท   ค่านิยมชีวิตทันสมัย
ทาํใหช้วีติหนุม่สาวเปลีย่นแปลงไปจากอดตี เปน็เหตใุหผู้่ส้งูอายทุีเ่คยทาํงานหนกัเมือ่ยงัหนุม่สาว ตา่งไมม่หีลกัประกนัวา่ใครจะดแูลเขาเมือ่
ยามแก่เฒ่า  และปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ลําพัง     

ตั้งแต่ปี 2013 สภาฯ ได้รวมทั้ง 2 พันธกิจเป็นพันธกิจเดียว และเปลี่ยนชื่อว่า “พันธกิจทางแห่งความหวัง”  ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บริการจํานวนทั้ง
สิน้ 40 คน สว่นใหญอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ นอกจากนัน้ยงัมผีูร้บับรกิารในตา่งจงัหวดัและภาคเหนอืดว้ย  คณุสมบตัผิูร้บับรกิาร ตอ้งมอีาย ุ
60 ปีขึ้นไป  และถูกทอดทิ้ง เมื่อพบเห็นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านคริสตจักรหรือผ่านเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทั้งคริสตจักรและเจ้า
หน้าที่จะออกเยี่ยมเยียน และทีมพันธกิจทางแห่งความหวัง จะประเมินสถานการณ์ว่า ผู้สูงอายุนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไร และนําไปสู่
การช่วยเหลือ

มูลนิธิฯ ได้ตัดสินใจรวมพันธกิจทั้งสองเข้าด้วยกัน เนื่องจากว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้รับบริการเริ่มลดลง ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอด
คล้องกับสถานการณ์  ปัจจุบันนี้ในพันธกิจทางแห่งความหวัง  มีทีมงาน 3 คน ทํางานเต็มเวลา 2 คน และทํางานบางเวลา 1 คน   พันธกิจฯมี
เปา้หมายการชว่ยเหลอืและสนบัสนนุดา้นความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัระหวา่งพอ่แมล่กู  เพือ่พฒันาสิง่แวดลอ้มภายในบา้น มหีลกัประกนั
วา่มอีาหารอยา่งพอเพยีงเพือ่ตดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีผู่ส้งูอายมุสีทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากภาครฐั  ยกตวัอยา่งเชน่  พาไปโรง
พยาบาล   ซื้อข้าวสาร อาหาร และผลไม้ หรือ ไฟฉายให้  มอบเงินเดือนละ 300 บาทเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   พันธกิจทางแห่งความหวัง
ทํางานร่วมมือกับคริสตจักร และชุมชน  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น วันผู้สูงอายุ  นอกจากนี้พันธกิจทางแห่งความหวังกําลังระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนผู้สูงอายุในเมืองไทย  ภายใต้ชื่อโครงการ “ชีวิตที่เหลืออยู่” เพราะถ้าสังคมหรือครอบครัวไม่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ชีวิตของผู้สูงอายุ
ก็จะลําบากเกินไป เพราะฉะนั้นจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีภาระใจอยากถวายทรัพย์ และต้องการอุปการะผู้สูงอายที่ถูกทอดทิ้งในโครงการชีวิตที่
เหลืออยู่  ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน  

กกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรชชชชชชววววววยยยยยยเเเเเเหหหหหหลลลลลลืืืืืออออออาาารรรรชชววววยยเเหหลลออาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชวววววววววววววววววววววววววววยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลออออออออออออออออออออ

้ ้
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 Opening New ministry Way of Hope
story by Anne Rantanan, Thanchanok  Thowannang

As elsewhere in the world the elderly populationis growing in Thailand. In 2005 when the popu-
lation was 68.2 million, 8.38% of the population were over 65 years old. In 2011, in this age 
group,the number had risen to 9.9%. Life expectancy is 74 years. (World Bank report 2012)

The Evangelical Lutheran Church in Thailand began its work among the elderly in 2003 due to 
increasing urbanization that further separated families and different age groups from each 
other. Declining birth rates and the scrapping of old values has changed the traditional cus-
toms of old age security. So the generation that once provided their children with a strong 
foundation have now found themselves alone.

In 2013 the Ministry Way of Hope has about 40 benefi ciaries. Most of whom are living in the 
large Metropolis of Bangkok.  In the countryside in Northern Thailand home visits are made 
to the benefi ciaries.  Decreasing resources has forced ELCT‛s Diakonia Department to con-
centrate and to focus its activities. Currently the Ministry Way of Hope is responsible for 
both the work with the senior citizens and the HIV-infected persons. Its multinational team 
consists of two full-time and one part-time employee.

Assistance aimed at the senior citizens should maintain family and other social relationships, 
improve living conditions, ensure adequate healthy nutrition and facilitate communication with 
the authorities.The team escort benefi ciaries to their doctor‛s appointments, when needed 
they bring rice, fruits, and even a fl ashlight when power lines are broken. To the most under-
privileged the Ministry donates a regular monthly amount to cover daily expenses, for rent 
and water charges. Way of Hope works together with the local churches and organizes events 
targeted at their benefi ciaries.

Without the safety net of society or family life the senior citizens fi nd themselves over-
whelmed after their physical and mental capacity diminishes.This is why we want to encourage 
you to support and assist elderly people in Thailand through the project “Life Left to Live”.
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   เอื้องฟ้า อดีตเด็กทุนพัฒนาครอบครัว   
ภาพ: Joanna Linden Montes  / เรื่อง: กิรซิ  ซัลเมล่า

มิชชั่นฟินแลนด์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็กหลาย
ประเทศเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ซึ่งประเทศไทย ก็ได้รับการทุนการ
ศึกษามากกว่า 20 ปีเช่นเดียวกัน  

นางสาวเอือ้งฟา้ เพย้จนัทกึ  “ฟา้” คนอาํเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา 
ครอบครัวมีเธอ พ่อแม่ และน้องชาย เหตุเพราะความยากจนทําให้
ไมม่โีอกาสทางการศกึษา นบัวา่ครอบครวัโชคดทีีไ่ดย้นิวา่ ครสิตจกัร
ลูเธอร์แรนช่วยเหลือทุนการศึกษาและได้สมัครขอทุน ต่อมาเธอเริ่ม
เป็นเด็กทุน ซึ่งตอนนั้นกําลังเรียนอยู่ชั้น ป. 6  และเธออายุ 12 ขวบ  
หลังจากนั้นเธอและครอบครัวก็ได้รู้จักคริสตจักรพระพรสีคิ้ว และ
ครอบครัวได้รับเชื่อ และได้รับบัพติศมาที่คริสตจักรแห่งนี้  เธอได้
รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน สมุด 
หนังสือ ค่าอาหารกลางวันและทุนค่าเดินทาง 

ช่วงที่เธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนเรียนจบ  ม. 3  ต้องเดิน
ทางจากบ้านไปโรงเรียนเอง แต่เมื่อเรียนต่อชั้น ม. 4 เธอย้ายมาอยู่ที่
หอพกันกัเรยีนครสิตจกัรพระพรสคีิว้ เพราะระยะทางบา้นกบัโรงเรยีน
ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางนาน 

เธอตั้งใจเรียนและใฝ่ฝันอยากจะเป็นพยาบาล แต่เมื่อเธอเรียนอยู่ชั้น 
ม.4 ขณะนั้น ศจ.เทอรี่ คีย์  เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรพระพรสีคิ้ว 
และเป็นมิชชั่นนารีจากประเทศสิงคโปร์ ได้สอบถามเธอว่าอยากไป
เรียนพระคริสตธรรมและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไหม?  ฟ้าเก็บไว้ในใจ
และอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้นานเกือบ 3 ปี ช่วงใกล้เรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เธอไดส้มคัรเรยีนตอ่ทีว่ทิยาลยัผูช้ว่ยพยาบาล  สดุทา้ย
เธอเลือกมาเรียนต่อที่พระคริสตธรรม เพื่อเป็นผู้รับใช้แทน

เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เธอต้องฝึกฝนชีวิตที่คริสตจักร
พระพรสีคิ้วเป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรเบ
ดก ประเทศสิงคโปร์์ ต่อมาเธอได้เข้ามาเรียนที่สถาบันพระคริสต 
ธรรมลเูธอรแ์รน (ปจัจบุนัคอืพระครสิตธรรมลเูธอร)์ เธอเรยีนหลกัสตูร 
ปริญญาตรี 4 ปี และเป็นนักศึกษาอินเทอร์นที่คริสตจักรอีก 1 ปี เธอ
บอกวา่เปน็ชว่งเวลาการเรยีนรูช้วีติ ระหวา่งพระเจา้และรว่มชัน้เดยีวกนั
กับนักศึกษาคนอื่นๆ  ทําให้ได้รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระคริสตธรรม
คัมภีร์มากยิ่งๆ ขึ้น

ปจัจบุนัเธออาย ุ27 ป ี ทาํงานในตาํแหนง่ธรุการพระครสิตธรรมลเูธอร ์ 
ในเวลาเดยีวกนัเธอกาํลงัเขยีนวทิยานพินธ ์เพือ่สาํเรจ็การศกึษาระดบั
ศึกษาศาสตร์ตรีในเดือนพฤษภาคมนี้  และหลังจากนั้นคงทํางาน
ธุรการพระคริสตธรรมลูเธอร์เช่นเดิม  และช่วงสุดสัปดาห์ (เสาร์, 
อาทติย)์ ไดไ้ปรว่มรบัใช ้ณ ครสิตจกัรอมิมานเูอลลเูธอรแ์รน  กรงุเทพฯ

“ดฉินัขอขอบพระคณุพระเจา้สาํหรบัโอกาสทีด่ ี พระพรทีคุ่ม้คา่  และ
ขอขอบคณุพฒันาครอบครวัไดช้ว่ยเหลอืในการศกึษา  หากไรซ้ึง่การ
ชว่ยเหลอือาจเรยีนจบแคม่ธัยมตอนตน้และคงไมม่โีอกาสการรบัใช้
ในคริสตจักรหรือมีอนาคตที่ดีอย่างในปัจจุบัน  และขอบคุณที่ท่าน
ยังสนับสนุนเด็กๆ  และหลายคนยังขาดโอกาสด้านการศึกษาเพราะ
ฐานะยากจน  ดิฉันเชื่อและหวังว่าเด็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
พัฒนาครอบครัวจะมีอนาคตที่ดีกว่า  ขอบคุณพระเจ้า”
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  How are former scholarship students now 
Story: Kirsi Salmela, photo: Paitoon  Meetee 

The Finnish Evangelical Lutheran Mission has 
had scholarship students in different coun-
tries 25 years already. Here in Thailand, Lu-
therans has given scholarship funds over 20 
years.

Miss Ueangfah Phoeichanthuek ”Fah” come 
from Sikhiu, North-East Thailand. Her child-
hood family had mother, father and two chil-
dren. Family had not money enough for both 
children‛s school expenses. Luckily they heard 
that Lutheran church has scholarship pro-
gram and they applied to it. Fah started to 
be scholarship student when she started her 
sixth grade. She was then 12 years old. That 
way she and her family get to know Sikhiu‛s 
Lutheran congregation and later on get to be 
members there. Scholarship fund covered 
half of her school fee, school uniform, books 
and lunch in school days. She also get fund for 
traveling expenses to get to school. 

Sixth grade and fi rst three years of secondary 
school she could go to the school from home. 
When she started secondary school‛s 4th year 
she have to go and stay in school dormitory 
during the school week because trip home to 
school was too long to take daily. 

During her school time Fah dreamed of to be-
come a nurse. When she started her second-
ary school‛s 4th year, Sikhiu‛s congregation 
had working reverend Terry Kee, missionary 
from Singapore. He asked her if she would be 
interested to study more Bible and become 
a church worker. Faa prayed for this matter 
for 3 years. After she fi nished her secondary 
school studies she get in to the nurse school, 
but she didn‛t went there. She decided to 
start study more Bible and become a church 
worker.  

After fi nishing her secondary school studies 
Fah was a one-year trainee in Sikhiu congrega-
tion and get support from Lutheran Church in 
Singapore. After that she started her studies 
in Lutheran Institute of theological education 
(current name: Luther Seminary in Thailand 
(LST)). Now she has studied there fi ve years. 

One of those years was practical training in 
congregation. Faa says that this time has been 
studying life, God and other peoples together 
with subject studies. Now she feels that she 
is knows God and Bible more than before.

Fah is now 27 years old and working as a sec-
retary in is Luther Seminary in Thailand (LST). 
Same time she is fi nishing her thesis and will 
be graduating in May as a Bachelor of theol-
ogy. After graduation she will continue as a 
secretary in is Luther Seminary and during 
weekends (Saturday and Sunday) she will help 
in Immanuel conregation in Bangkok. 

“I want to thank my sponsors. Without they 
support I don‛t know where would I be. Be-
cause I came to be scholarship student I get 
to know church and become church worker. 
These days there is still lot of needy children 
and young people. When you get this kind of 
support and opportunity to study, that will 
give you opportunity to better future. Thank 
you God!”    
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 เรื่องเล็กเด็กปฐมวัย                
ภาพ/เรื่องโดย: IDN

ปีใหม่ผ่านมาแล้ว! เด็กๆ หลายคนพูด  “หนูดีใจที่สุดเลย”  ครูถามเด็กๆ ว่า “หนูดีใจอะไร ทําไมถึงดีใจ” เด็กๆ ตอบครูพร้อมกันว่า “ก็หนูจะ
ได้ของขวัญวันเด็กซิคะ...ซิครับ หนูรู้ว่าคุณครูต้องมีของขวัญให้หนูแน่ๆ”  คุณครูยิ้มกับเด็ก และคิดอยู่ในใจว่าแล้วจะหาของขวัญที่ไหนมา
ให้เด็กๆ ดีนะ แต่แล้ววันเด็กใกล้มาถึงมีผู้ปกครองใจดีหลายคน และผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนได้นําขนม นม ของเล่น กระเป๋าสตางค์เล็กๆ ตุ๊กตา 
ยางลบ ดินสอ มาให้เด็กๆ และได้กินไอศกรีมด้วยสีหน้าที่มีความสุข  คุณครูขอบคุณพระเจ้าและดีใจกับเด็กๆ ด้วยที่มีของขวัญในวันเด็ก
ให้กับเด็กทุกคน  เด็กดีใจที่ได้รับของขวัญถุงใหญ่ ทั้งนั่ง  ยืนกินไอศกรีมกันอย่างมีความสุข  และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ครูและเด็ก
ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในวันแห่งความรัก มีการแสดง การร้องเพลงของเด็กแต่ละชั้นเรียน เด็กและครูสวมเสื้อสีชมพู มาร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 จะมีการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 จํานวน 18 คน ขอ
แสดงความยินดีด้วย  และในเดือนพฤษภาคม 2556 ปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงนี้ทางสถานรับเลี้ยงอิมมานูเอล ไม่มีรถรับส่งเด็กจากชุมชน
น้องใหม่ มาเรียนยังสถานรับเลี้ยงเด็กคริสตจักรฯ เพราะสภาพรถเก่าใช้ได้ไม่เต็มที่ และผู้ปกครองไม่สะดวกในการรับ-ส่งเด็กมาเรียน อีก
ทั้งเด็กยังเล็กมีอายุน้อย ซึ่งอาจจะมีเด็กในชุมชนน้องใหม่มาเรียนจํานวนลดลง  คงต้องเปิดรับเด็กบริเวณใกล้คริสตจักรเพิ่มมากขึ้น  ขอพี่
น้องอธิษฐานเผื่อการเปิดรับสมัครเด็กใหม่ในปีการศึกษา 2556 นี้ ให้มีเด็กมาสมัครเข้าเรียนเยอะๆ และขออธิษฐานเผื่อสุขภาพของผู้ร่วม
งาน ในการรับใช้ด้วยค่ะ
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  Little story from Day Nursery   
photo/story by: IDN

Its new year already! Many of the childrens say: “I‛m very happy”. The teacher ask the children: “What 
are you happy for? Why are you so happy?” The children answer at the same time “Because I will get a 
present on children‛s day. I know my teacher will have a present for me for sure”. The teacher smiles to 
the children, but think for herself, where can I get presents for the children? But when the children‛s 
day is close by there are many kind parents and kind people in the neighborhood who bring sweets, milk, 
toys, small wallets, dolls, pencil and eraser to give to the children and also ice cream to eat. The teach-
ers say: “Thanks to Lord” and are happy together with the children, that all the children got a present 
at Children Day. All the children were happy for the big gift bag, happily sitting or standing  and eating 
ice cream together. 

On 14. February 2013 the teachers and children will organize an event together celebrating 
Valentine‛s Day. Each class sang and performed. Both teachers and children were wearing pink 
clothes There will be a parent meeting 22. March 2013  where we will   have a ceremony and 
hand out a study certifi cate for all the 18 children who  fi nish kindergarten 3

In May 2013 when the new semester starts in Home of Praise nursery and Immanuel day 
Nursery, there will not be anymore school bus from Nong Mai community (Home of Praise)  to 
Immanuel Day Nursery, because the school bus is very old and get broken all the time. Since 
its not convenient for the parents sending their children by themselves and also because the 
children are very young, there will probably be less children from this community who attend 
Immanuel Day Nursery next semester. We need to open for children in the neighborhood to 
apply. Sisters and brothers please pray for many new children to apply for Immanuel Day Nurs-
ery at 2013, and please pray for the staffs health in their ministration.

ce cream togeg ther.
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 มูลนิธิลูเธอร์แรน รับใบประกาศเกียรติคุณ

 พระคริสตธรรมลูเธอร์แรนแห่งฮ่องกง: เปิดหลักสูตรพิเศษ  

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสเตียนสงเคราะห์ 1 ปี

 “คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา   คุณจิระชัย  อัจฉริยะศิลป์ รองประธานมูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน ได้เป็นเกียรติร่วมงานประชุม
สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย  พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขตคลองเตยเพื่อแสดงว่า “มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์
แรน” เป็นผู้มีคุณูปการต่องานวัฒนธรรม มีความเสียสละเพื่ออนุรักษ์ สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้ดํารงอยู่สืบไป 

พระคริสตธรรมลูเธอร์แรนแห่งฮ่องกง ได้เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสเตียนสงเคราะห์  ซึ่งอํานวยการ
สอนโดยผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านคริสเตียนสงเคราะห์มายาวนาน อาทิเช่น ดร.โทมัส  เคลเวน, ดร.คเนลล์  นุด
สโตกเก อดตีผูอ้าํนวยการ LWF/DMD และปจัจบุนัดาํรงตาํแหนง่ศาสตราจารยป์ระจาํวชิาครสิเตยีนสงเคราะห ์สถาบนัครสิเตยีนสงเคราะห ์
ประเทศนอร์เวย์, ผู้เขียนหนังสือ “บริบทในงานคริสเตียนสงเคราะห์” นอกจากนั้นยังมี ดร.คนุล  ยอร์เกนเซ่น  จากโรงเรียนศาสนศาสตร์ 
และแอร์โรปากอส แห่งนอร์เวย์  โดยการเปิดหลักสูตรพิเศษ 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสเตียนสงเคราะห์ 
 (Asia Lutheran News Issue 59, P.59)

เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา      คณะกรรมการสภาคริสตจักรลูเธอ
ร์แรน ได้ประชุมพิจารณาวาระเกี่ยวกับมูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน 
เรือ่งคณะกรรมการน้าํทว่ม โดยมมีตใิหเ้ปลีย่นชือ่เปน็  “คณะกรรมการ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั”ิ  และใหค้ณะกรรมการรา่งหลกัการของ
คณะกรรมการผูป้ระสบภยัพบิตั ิเพือ่กาํหนด      นโยบายและขอบขา่ย
การช่วยเหลือต่อไป  
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“สร้างสมาชิก สร้างคริสตจักร”

 เปาลี-อันเน่ รันทาเน็น -มิชชันนารีใหม่ในสภาฯ  

เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา      คณะกรรมการสภาคริสตจักร
ลูเธอร์แรน ได้ประชุมพิจารณาวาระเกี่ยวกับการประชุมประจํา
ปี 2013 ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติหัวข้อ “สร้างสมาชิกสร้างคริสตจักร”  ระหว่าง
วันที่  2 - 3 เมษายน 2556 ณ แม่สะลองวิลล่า ดอยแม่สะลอง 
จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยประมาณ 50-60 
คน ซึ่งเป็นการประชุมที่สําคัญโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทน 
ผู้สังเกตการณ์ จากคริสตจักรท้องถิ่น ทั้ง 6 เขต

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2012 สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนใน
ประเทศไทย มคีวามยนิดตีอ้นรบัสาํหรบัครอบครวั อ.เปาล ีและคณุ
อนัเน ่มารติ รนัทาเนน็ จากองคก์ารมชิชัน่ฟนิแลนด ์ทีไ่ดเ้ดนิทางมา
รว่มทาํพนัธกจิกบัสภาครสิตจกัรฯ ปจัจบุนั อ.เปาล ี  รนัทาเนน็ ดาํรง
ตําแหน่งผู้บริหารพันธกิจมิชชั่นลุ่มแม่น้ําโขง (Regional Director)
และคณุอนัเน ่ ภรรยา  ไดร้ว่มทาํงานรบัใชใ้นพนัธกจิทางแหง่ความ
หวัง  แผนกคริสเตียนสงเคราะห์ลูเธอร์แรน  ที่สําคัญนับเป็นครั้งที่ 
3 แล้วที่ได้ร่วมพันธกิจกับสภาฯ (1980,1990 และ2012)

เชิญชวนออมทรัพย์กล่องม่วงเพื่องานสงเคราะห์ ”
เนือ่งในโอกาสวนัครสิเตยีนสงเคราะหส์ภาครสิตจกัรลเูธอรแ์รน 
ขอใหผู้ม้ภีาระใจทกุทา่นนาํกลอ่งสมีว่งนีก้ลบัไปบา้น และใหเ้ชญิ
ชวนอดออมเพือ่เพือ่นบา้นผูย้ากไร ้หยอดกลอ่งนีท้กุตลอด 40 วนั
ในเทศกาลมหาพรต  จนถึงเทศกาลวันอีสเตอร์ แล้วให้ท่านนํา
กล่องนี้ถวายที่คริสตจักรในวันอีสเตอร์ (Easter service)  เพื่อนํา
เงนิถวายของทา่นไปชว่ยเหลอืผูย้ากไรใ้นครสิตจกัรของทา่นเอง
หรือถวายเงินเข้าบัญชีในนาม  “มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน”
ประเภทกระแสรายวัน  สาขาบางจาก เลขที่บัญชี  179-3-062801
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เจ้าของ:  แผนกคริสเตียนสงเคราะห์ลูเธอร์แรน, คณะผู้จัดทําวารสาร: ไพฑูรย์  มีที, นันทวัน  แซตั้ง, กิรซิ  ซัลเมล่า, ธัญชนก โทวันนัง, 
ออกแบบรูปเล่ม: คริสเตียนสงเคราะห์ลูเธอร์แรน ,ผู้แปล: อันเน่ สตูสเตน ฮาวก์, กิรซิ  ซัลเมล่า, ไพฑูรย์ มีที  
ขอเชิญถวายทรัพย์เพื่อการจัดทําวารสารได้ที่: มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน  1188 ซอยเริ่มเจริญ ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทร.02 332 0054 ต่อ 108  อีเมล์ : diakonia@ะtrue.co.th 
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