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จากใจชาว CBN
ในช่วงเดือน  ก.ค.-ก.ย.  ที่ผ่านมา  มีผู้ประสบความยากลำ�บาก เช่น ไม่มีรายได้
เพราะถูกเลิกจ้าง   ต้องหยุดงานเป็นระยะเวลานานเพราะติดโควิด-19 ขาดรายได้   และ
จำ�เป็นต้องกักตัวอยู่บ้านทำ�ให้ได้รับความเดือดร้อน บางท่านเป็นผู้ป่วยสีเขียว ได้ติดต่อ
ขอความช่วยเหลือมาถึงเราจำ�นวนมากผ่านช่องทาง Social Media ของเรา คือ มูลนิธิ
พันธกิจพระพร (ไทย) และเพจ CBN Thailand แต่มากกว่านั้นคือเราได้รับการสนับสนุน
จากพันธมิตร   และผู้สนับสนุนอย่างมากมาย   ทั้งการสนับสนุนเป็นทุน   ของจำ�เป็นที่
ต้องใช้สำ�หรับผู้ป่วย และผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต้องกักตัวอยู่บ้าน ทำ�ให้เห็นถึงพระคุณและ
พระพรของพระเจ้าที่เหลือล้น  พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ขอรับความช่วยเหลือ
ไปแล้ว และทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเราจะได้ชิมดูความดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
และพบความสุข   ตามที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า “เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี” สดุดี 34:8 พวกเราชาว CBN เชื่อว่าพระองค์ทรงดูแลเรา
พระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียม และพระองค์กำ�ลังเชิญชวนทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยลำ�บากให้
มาหาพระองค์     ขอให้ท่านลองอธิษฐานภาวนากับพระองค์ หากท่านกำ�ลังเหน็ดเหนื่อย  
พระองค์สามารถช่วยท่านได้อย่างอัศจรรย์จริง ๆ อย่างทีท่ า่ นกำ�ลังจะได้รบั ทราบจากจดหมาย
ข่าวนี้ว่าเดือนที่ผ่านมา  พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเราอย่างไรบ้าง
ด้วยรักและเคารพ
วลัย จันทวิบูลย์
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิฯ
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บทเรียนรวีวารศึกษา Superbook
ด.ช.ธนภัทร หรือน้องเกมส์ อายุ 9 ปี คริสตจักรร่วมนิมิตสระบุรี

“ผมรักพระเจ้าที่ไม่เคยดูถูกความไม่สมบูรณ์”

น้องเกมส์เป็นคนเรียนรู้ช้า ดูจากการบ้านที่ไม่ค่อยส่ง เกรดไม่ค่อยดี อาจารย์เลยปรึกษาแม่ขอให้แม่พาน้อง  
ไปตรวจ ปรากฏว่าพอเช็คไอคิว อีคิว ไอคิวน้องสูงกว่าระดับมาตรฐาน แต่ปัญหาของน้องคือ “น้องโดนบูลลี่จากเพื่อนใน
ห้องอยู่บ่อยครั้ง” ทำ�ให้น้องไม่อยากเรียน ไม่อยากทำ�การบ้าน ไม่อยากทำ�อะไร ซึ่งส่งผลกับการเรียนโดยตรง
คุณแม่ของน้องเกือบตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ในสถานการณ์ที่ลูกต้องเรียนออนไลน์
ที่บ้าน และไม่ค่อยเข้าใจการเรียน แต่คริสตจักรร่วมนิมิตสระบุรีได้เสนอความช่วยเหลือที่จะดูแลน้องทุกวัน โดยการ  
ฝึกฝนให้น้องเล่นดนตรีและช่วยสอนการบ้าน
ทุกวันนี้เมื่อเกมส์มาเรียนที่คริสตจักร เกมส์บอกว่า “มีความสุขมากที่ได้มาคริสตจักร เพื่อนๆ น่ารักมาก ได้มี
เพื่อนที่ดี ผมชอบบทเรียน Superbook และชอบกิสโม่มาก กิสโม่ส่งโดรนออกสำ�รวจเป็นพิเศษ ผมชอบในความเป็น
หุ่นยนต์ เทคโนโลยี ความเท่ของกิสโม่ครับผม และผมก็ชอบบทเรียนตอนโมเสสนำ�ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์
“ปล่อยพวกเขาไป!” มากที่สุด เพราะทำ�ให้ผมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”
ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นน้องเกมส์เริ่มมีความสุขขึ้น และผลการเรียนก็เริ่มดีขึ้นด้วย! น้องเกมส์ตัดสินใจ    
รับเชื่อพระเจ้าเมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2021

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เป็นต้นมา Superbook ได้ผลิตคลิปวิดีโอห้องเรียนรวีฯ
ออนไลน์รายสัปดาห์ นำ�ส่งต่อเครือข่ายคริสตจักรท้องถิน่ และเผยแพร่บนยูทปู Superbook Thailand
เพือ่ ช่วยให้เด็ก ๆ ทัว่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ลอ็ กดาวน์ยงั สามารถเรียนรูพ้ ระคำ�พระเจ้าและเรือ่ งราว
ที่น่าตื่นเต้นผ่านบทเรียน Superbook ทุกสัปดาห์มีเด็กจากหลากหลายคริสตจักรส่งเรื่องราวตอบ
สนองต่อบทเรียนเข้ามามากมาย  ทาง Superbook คัดเลือกผลงานของเด็ก ๆ ที่ร่วมสนุกเผยแพร่
ทางสื่อ Superbook และมอบรางวัลแก่เด็ก ๆ โดยส่งตรงถึงบ้าน!
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ชีวิตชีวาครั้งที่ 7 "พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ"
เปิดซูมชีวติ ชีวาอีกครัง้ หลังจากหยุดพักไป 3-4 เดือน เพือ่ ปรับเนือ้ หาให้สอดคล้องกับเรือ่ งราวทีเ่ ล่าผ่านรายการ “จากใจFamily” แขกรับเชิญท่านแรก
คือ คุณแชมป์ - สิทธิโชค เสรีธรณกุล ในหัวข้อ “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ” ครั้งนี้มีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม 145 คน และมีผู้เข้าร่วมเป็น CBN300Strong
เพื่อนอาสาแชร์สื่อ 8 คน  
ข้อตกลงร่วมกันสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมทางออนไลน์ผา่ นระบบซูมเพือ่ ให้วทิ ยากรรูจ้ กั ว่า เขาเป็นคริสเตียนมาแล้วกีป่ ี ด้วยการพิมพ์จ�ำ นวนปีตอ่ ท้ายชือ่ ในซูม
ข้อมูลนี้จะช่วยวิทยากรในช่วงถามตอบ ช่วงท้ายคุณแชมป์อธิษฐานเผื่อซีบีเอ็นและอธิษฐานอวยพรผู้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย
การตอบสนองจากผู้เข้าร่วมรายการครั้งนี้
• คุณปวีณาบอกว่า “ลูกสาวเป็นคางทูมปวดมากฟังอาจารย์วันนี้ น้องหายแล้ว”
• รุ่งทิพย์ : ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ลูกได้ฟังพระวจนะของพระองค์ผ่านทางพี่แชมป์ แตะต้องหัวใจมาก ๆ ค่ะ ขอพระเจ้าทรงปกป้องและอวยพร
อย่างเต็มล้นนะคะ ขอบคุณทีมงานที่จัดงานนี้ขึ้นมา เป็นพระพรมาก ๆ ค่ะ
• รินทร์ลภัส : ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้รับฟังการแบ่งปันพระพรจากอ.แชมป์ ขอบคุณสำ�หรับวันดี ๆ วันนี้ค่ะ ขอบคุณรายการที่จัดรายการดี ๆ      
แบบนี้ค่ะ ขอพระเจ้าเทพระพรให้กับพี่น้องทุกท่าน รักพี่น้องนะคะ ขอบคุณค่ะ
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พั นธกิจติดตามผล
จากสื่อที่ CBN Thailand นำ�เสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค และยูทูป เชิญชวนให้ผู้ชมสื่อ Inbox หรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเล่า
ความทุกข์ แบ่งปันเรื่องราว และหากต้องการคำ�อธิษฐานเผื่อก็สามารถฝากหัวข้อไว้ใน Inbox ได้ นี่คือเรื่องราวของผู้ที่ต้องการรู้เรื่องข่าวประเสริฐ
และอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์

คุณทีน่า – จ.กรุงเทพฯ
เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระกิตติคุณ ดังนั้นเมื่อเธอโทรมาเพื่อสอบถามกับ  
เจ้าหน้าที่ของเราว่า “จะมั่นใจในความรอดได้อย่างไร” เจ้าหน้าที่ได้นำ�เธออธิษฐานเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอ
เป็นส่วนตัว เธอกล่าวว่า “ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยนำ�อธิษฐาน ตอนนี้ฉันมั่นใจมากขึ้นแล้วว่าได้เป็นลูกพระเจ้าค่ะ”
น้องลูกน้ำ� – จ. เชียงใหม่
เธอส่งข้อความมาทาง Inbox เพจว่า เธอต้องการรู้จักพระเจ้า เธอเล่าว่าครอบครัวเธอไม่ได้เป็นคริสเตียน อย่างไรก็ตามเธอมักจะคิดถึง
เรือ่ งพระเจ้าและเรือ่ งจิตวิญญาณของมนุษย์ เธอบังเอิญเห็นเฟสบุค๊ เพจ CBN Thailand  ได้อา่ นเรือ่ งราวต่าง ๆ ของพระเจ้าและมีค�ำ ถาม จึงตัดสินใจ
ส่งข้อความเข้ามา หลังจากมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ในที่สุดเธอถามว่า “เธอจะเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร” เธอตัดสินใจต้อนรับพระเยซู หลังจาก
เจ้าหน้าที่นำ�อธิษฐานรับเชื่อ เธอมีคำ�ถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิตคริสเตียนมากมาย และเจ้าหน้าที่อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรให้น้องลูกน้ำ�
เติบโตในความเชื่อและได้ไปคริสตจักรท้องถิ่นในที่สุด
คุณหงส์ – จ.เลย
เธอโทรหาเราเพราะเห็นหมายเลขโทรศัพท์ทางโซเชียลมีเดีย เธอนับถือศาสนาพุทธแต่มคี �ำ ถามเรือ่ งพระเจ้า และคิดว่าโลกนีน้ า่ จะมี
พระเจ้าที่สร้างขึ้นมา แต่เธอยังไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจึงอธิบายพระกิตติคุณให้ฟัง เธอตัดสินใจ
อยากจะรู้จักพระเจ้าจึงได้อธิษฐานเปิดใจ เธอบอกว่า “ขอบคุณมากค่ะที่อธิบายเรื่องพระเจ้าและตอบคำ�ถามของฉัน ฉันอาจไม่เข้าใจทุกอย่าง
แต่ก็อยากจะเปิดใจเพื่อเรียนรู้พระเจ้ามากขึ้นและลองอธิษฐานต่อพระองค์ดูค่ะ ฉันจะรอรับพระคัมภีร์นะคะ”
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Superbook ห้องเรียนออนไลน์
Superbook Media ผลิตห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำ�หรับคุณครูรวีฯ ทั่วประเทศที่ต้องการบทเรียนรวีฯ สำ�หรับเด็กในช่วง
ล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา และจะยังคงผลิตห้องเรียนออนไลน์ให้ครอบครัวและคริสตจักรได้ใช้    
ต่อไปอีกตลอดเดือนตุลาคมนี้ ติดตามชมได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ หรือชมย้อนหลังกันภายในครอบครัวได้ทาง Youtube : Superbook Thailand

จากใจFamily
“ร่วมเผชิญทุกสถานการณ์ไปกับคุณและครอบครัว เริ่มออกอากาศแล้วทุกวันเสาร์ เวลา 19:00 น.”

เปิดตัวครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2021 เรือ่ งราวทีน่ �ำ เสนอในแต่ละตอนได้แก่ การรับมือกับความเครียด โรคซึมเศร้าเมือ่ เกิดขึน้ กับ
สมาชิกในครอบครัว ความสัตย์ซื่อในครอบครัว และเรื่องความรุนแรงในครอบครัว แขกรับเชิญที่เข้าร่วมในรายการมีทั้งนักจิตวิทยา ศิษยาภิบาล
นักแสดง นักธุรกิจ นักมวย เช่น คุณเอ็ม คนตัวลาย, อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ, คุณแนท ณัฐชา นวลแจ่ม, นายแพทย์นิรันดร์ ภัทรานุกุล,                      
คุณรักษิณา พรหมทองบุญ, อาจารย์เป้ง จุลนภ ชมัฒพงษ์, อาจารย์นาธาน และ อ.สลิลา กอนไม, คุณเต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร เป็นต้น แขกรับเชิญ
ในรายการทุกคนล้วนมีประสบการณ์ตรงทางใดทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ในรายการพิธีกรเชิญผู้ชมให้โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข  
081 960 2181  หากต้องการเพื่อนรับฟังความทุกข์หรือต้องการความช่วยเหลือ และ inbox เข้ามาที่เพจ CBN Thailand  
เราอยากเชิญชวนท่านติดตามและมีส่วนร่วมในรายการด้วยเช่นกัน ท่านสามารถติดตามชมรายการตอนใหม่ ๆ ได้ที่ จากใจFamily     
YouTube Channel  และท่านสามารถแชร์ บอกต่อให้กับเพื่อนของท่านที่กำ�ลังประสบปัญหา ยังไม่รู้จักพระเจ้า หรือต้องการคำ�ตอบของชีวิต
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โครงการส่งเสริมอาชีพ เบเกอรี่โฮมเมด ร่วมกับคริสตจักร
ดงพระพรเชียงใหม่

หลังจากหย่ากับสามี คุณทับทิมได้ย้ายมาอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งใจ
ว่าจะมาทำ�งานเฟอร์นิเจอร์ แต่สุดท้ายได้มาทำ�งานแม่บ้านของโรงแรม และ
รับจ้างทัว่ ไป มีรายได้วนั ละ 400 บาท และได้เป็นรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท   
ก็เพียงพอต่อการดำ�รงชีวติ ในแต่ละเดือน แต่เมือ่ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำ�ให้ต้องตกงานทั้งตัวเองและลูกชาย ส่วนลูกสาวพิการทางสมอง และยังมี
หลานสาวอีกหนึ่งคนที่ต้องดูแล  เป็นช่วงที่หนักมากในชีวิตเพราะไม่ได้ทำ�งาน
ไม่มรี ายได้เข้ามาเลยจึงต้องหางานรับจ้าง  ไม่วา่ จะเป็นแม่บา้ น  ปลูกข้าว ก่อสร้าง
ซึง่ รายได้เฉลีย่ จะได้ประมาณ 300-400 บาทต่อวัน แต่งานไม่ได้มที กุ วัน ได้เงิน
มาต้องประหยัดมาก ๆ ถึงขนาดทีว่ า่ บางวันไม่มอี าหารกินบางมือ้ และเป็นแบบนี้
อยู่บ่อยครั้งก็ได้นั่งลงอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอยอมจำ�นนต่อพระเจ้า  แต่พระเจ้า
ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง เธอเล่าว่า “เมื่อเราอธิษฐานก็มีคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือบ้าง  ถึงแม้จะท้อแต่ก็ไม่ถอยเพราะเรามีพระเจ้า  ก็คิดว่าพระองค์จะสอน
อะไรลูก หรือจะให้ประสบการณ์อะไรกับลูก ทำ�ไมลูกถึงลำ�บากขนาดนี  ้ ได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าว่าพระองค์มพี ระประสงค์อะไรในชีวติ เรา หลังจากนัน้
ไม่นานน้องชายก็ขอมาอยู่ด้วยเพราะตกงานเหมือนกัน อีกทั้งพาเพื่อนมาด้วย  เราก็หาผักมาตำ�น้ำ�พริกกินด้วยกันในแต่ละมื้อ  อยู่ด้วยกันในห้องเช่า
ที่แคบ ๆ 5  คน  เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลเราผ่านพี่น้องในคริสตจักร  ให้ข้าวสาร อาหารการกินกับเรา เช่น หน่อไม้สด  ปลากระป๋อง”  
หลังจากนั้นครอบครัวศิษยาภิบาลได้ขอการช่วยเหลือมายังมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)  เพื่อขอการสนับสนุนด้านอาชีพทำ�ขนมเนื่องจาก
น้องชายมีประสบการณ์ในการทำ�ขนมและเพื่อนเขาสามารถช่วยแนะนำ�  มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง รวมไปถึงค่าห้องเช่า       
1 เดือน เธอได้เริ่มทำ� และนำ�ไปขายตามตลาดต่าง ๆ และตามออเดอร์ ขนมอร่อยและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเราก็มีรายได้มากขึ้น
แต่กอ่ นลูกสาวได้รบั เงินคนพิการเดือนละ 800 บาท ตอนนัน้ เอาเงินนีป้ ระคองชีวติ ให้ครอบครัวอยูร่ อด  พอมาทำ�ขนมขายเงินก้อนนีก้ ไ็ ด้เก็บไว้
ยังมีอยู่ไม่ได้นำ�ออกมาใช้ ก่อนหน้าที่นำ�ออกมาใช้จะไม่มีเหลือในแต่ละเดือนเลย ตอนนี้เอาความขยันกับการทำ�ขนมจะได้มีเงินออม
เมื่อก่อนตอนตกงานเธอครียดมากเพราะมีหลายชีวิตที่อยู่กับเธอ ไม่มีอันจะกินก็เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่พอขายขนมและมีรายได้เข้ามา     
ทำ�ให้มีอาหารกินครบทุกมื้อ  บางอย่างที่ไม่เคยกินก็ได้กิน เช่น นมสำ�หรับผู้สูงอายุ  ผักสลัดที่ขายถุงละ  25  บาท ก็ได้กิน เมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้ถ้าจะ
ได้กนิ ยากมาก  ถ้าจะซือ้ กินทุกคนในบ้านก็จะต้องได้กนิ ด้วย  ถ้าซือ้ มากินคนเดียวก็ดเู ป็นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั ไป  ถ้าลูกหลานไม่ได้กนิ ด้วยเธอก็จะกินไม่ลง
ถ้าจะกินก็ต้องได้กินทุกคน
เธอเล่าต่ออีกว่า “เราได้รับประโยชน์อย่างมากกับการทำ�ขนมขายตรงนี้   ในอนาคตอาชีพนี้ก็สามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้เลย และมี
ความหวังว่าถ้าเราทำ�อะไรต่าง ๆ ได้ลงตัวดีกว่านีจ้ นสามารถจัดหาเครือ่ งอบ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ เราก็จะหาตลาดในเมืองไปวางขนมขาย
ต่อไป ก็ฝากไว้กับพระเจ้าและขอให้พระเจ้าทรงนำ�”
“ตอนนี้มีความสุขมากที่มีรายได้ ได้ออกไปขายของเราก็มีความสุข  ขอบคุณพระเจ้ามากที่ส่งมูลนิธิฯ  มาช่วยเหลือเราได้ทันเวลา ก่อนที่
เราจะตัดสินใจออกไปรับจ้างทำ�งานข้างนอกซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะออกไปทำ�อะไร  คิดว่าจะไปทำ�งานก่อสร้าง เหนื่อยก็ต้องยอมเพราะมันไม่มีทางเลือก
ไม่ต้องมาคิดมากอีกต่อไปว่าเราจะต้องไปทำ�งานที่ไหน  ตรงไหน  จะเหนื่อยมากไหม แต่นี่เป็นการต่อชีวิต  ต่อลมหายใจ  ขอบคุณอย่างสูงที่ทำ�ให้
เราได้เริ่มต้นใหม่  หากไม่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เราก็หมดหนทางเหมือนกัน  ขอบคุณที่มาช่วยเรื่องอาชีพ  ขอบคุณที่มาช่วยเรื่องค่าเช่าในที่อยู่
อาศัย ลำ�พังเราออกมาจากบ้านเช่าเก่าก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าเราจะไปเช่าต่อทีไ่ หน จะเอาเงินทีไ่ หนมาเช่า ไหนจะค่าวางมัดจำ�อีก ขอบคุณพระเจ้าที่       
ส่งมูลนิธิฯ  มาช่วยได้ทันเวลาจริง ๆ ค่ะ  เราจะพยายามทำ�อาชีพที่ได้มานี้ให้เจริญยิ่งขึ้น  ขยายขึ้นเพื่อที่เราจะได้เป็นพรให้กับผู้อื่นด้วย  เชื่อว่าไม่มี    
สิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีพ่ ระองค์ทรงกระทำ�ไม่ได้   ถ้าเจ้าเชือ่ เจ้าจะเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า  อย่ากระวนกระวาย  จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้” ทับทิมบอกในตอนท้าย

06

่ ล
กิจกรรมทีม
ู นิธพ
ิ ั นธกิจพระพร(ไทย) ทำ�ร่วมกับผูส
้ นับสนุน
และพั นธมิตร เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2021

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ร่วมกับคริสตจักรทวีพร และคุณหรั่ง อัครินทร์ ปูรี กับ
โครงการ นช.ไม่ทิ้งกัน ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับน้องฝน (นามสมมุติ) อดีตนักโทษซึ่ง
พ้นโทษออกมาได้กว่า 20 วัน เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ และประกอบอาชีพขายไก่ย่างที่จังหวัด
บ้านเกิด มูลนิธิฯ ขอเป็นหนึ่งกำ�ลังใจให้กับน้องฝนในการเริ่มต้นใหม่ และขอพระเจ้าอวยพร
น้องฝนด้วย

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณมูลนิธิเครือข่ายคริสเตียนไทย (TCN) ที่ได้
สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำ�เป็นอื่น ๆ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และขอขอบคุณคริสตจักรสามัคคีธรรม
ปทุมธานี ที่ให้โอกาสร่วมมอบถุงพระพร ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากาก
อนามัย ฟ้าทะลายโจร และยาสามัญฯ รวมถึงสิ่งของจำ�เป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงครอบครัวของแรงงานชาวลาวและกัมพูชา ในชุมชนคลอง
สิบสอง, คลองสิบสาม อำ�เภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุนสำ�หรับการจัดทำ�ถุงยังชีพ และข้าวกล่องเพื่อช่วย
ผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด-19 มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้นำ�ถุงยังชีพไปมอบให้
ครอบครัวผู้เดือดร้อนที่อยู่รอบคริสตจักรแสงสันติภาพ จ.นนทบุรี และมอบข้าวกล่องให้กับ     
ผู้ประสบภัยรอบ ๆ สถานีรถไฟหัวลำ�โพง ขอพระเจ้าอวยพรผู้สนับสนุนทุกท่านให้เกิดผลอย่าง
มากมายในทุก ๆ กิจการงาน
ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด ที่ได้สนับสนุนของเล่น นิทาน หนังสือเสริม
ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนเหล่าขุมมัน อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ การทำ�กิจกรรมของเด็ก ๆ การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ และช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่
เหมาะสม ผ่านโครงการ School of Life Center ดำ�เนินการโดย มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)
ร่วมกับ คริสตจักรเมืองไทยหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้บริหาร และพนักงาน บจก.นานมีบุ๊คส์ ทุกท่านให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ประสบความสุข และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) หรือ CBN Thailand
ร่วมกับคุณหรั่ง และคุณเอ็ม ตัวลาย พร้อมด้วยทีมงาน Lazarus โดยคุณเต๊ะ-ศตวรรษ               
คุณตุ๊กตา-ปุณยนุช และมูลนิธิชีวิตมหัศจรรย์ ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำ�นวน 4 เครื่อง
ข้าวสาร ถุงยังชีพ และสิ่งของจำ�เป็นต่าง ๆ ให้แก่ตัวแทนผู้นำ�ชุมชนอ่อนนุช 84 และ
อ่อนนุช 86 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิชีวิตมหัศจรรย์ช่วยรับ-ส่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ
โควิด-19 เพื่อรับการตรวจที่รพ.บางปะกอก 9 ตลอดเดือนสิงหาคม 2021
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มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ โดยมอบเสื้อกาวน์
กันน้ำ� จากโครงการล้านความห่วงใย... เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน
ขอพระเจ้าอวยพรพนักงาน และผู้บริหารทุกท่าน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความปลอดภัย และอวยพรกิจการของบมจ.พีทีที โกลบอล
เคมิคอล ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณมูลนิธิรักแท้ และโครงการ
Hope for Home ที่ร่วมกันส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้ชุมชนอ่อนนุช 84
เพื่อช่วยผู้ป่วยซึ่งต้องกักตัวที่บ้าน ทำ�ให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น ขอบคุณ
พระเจ้าสำ�หรับพันธมิตรที่น่ารักทุกท่านที่ช่วยส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปสู่
ผู้คน ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)   ขอขอบคุณบริษัท ไบโอฟาร์ม       
เคมิคัลส์ จำ�กัด ได้สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำ�นวน     
1 เครื่อง มอบให้มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ต้องกักตัว            
อยูใ่ นบ้านและมีภาวะหายใจลำ�บากในชุมชนอ่อนนุช 84 โดยมีตวั แทนชุมชน
และตัวแทนโครงการ Hope for Home ช่วยประสานให้เกิดการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยอย่างทันท่วงที เป็นผู้รับมอบ ขอพระเจ้าอวยพรทุก ๆ หน่วยงานที่ได้
ร่วมมือ ร่วมใจ ก่อให้เกิดโครงการดี ๆ และส่งต่อพระพรไปถึงผู้ป่วย

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณคริสตจักรห้วยบง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ ที่ได้บริจาคแก้วมังกรประมาณ 1,200 กิโลกรัม เพื่อนำ�มามอบ
ให้กบั ชุมชนต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มูลนิธฯิ    
ได้กระจายมอบของผ่าน 19 คริสตจักรท้องถิ่นใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ
ทางคริสตจักรต่าง ๆ ก็ได้แจกจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชนต่อไป ขอพระเจ้า
อวยพระพร
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มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ร่วมกับคุณปุณยนุช วรนิธิพงศ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
และผู้ทำ�โครงการ Hope for Home พร้อมร้านข้าวแกงครัวเด็กหอ นำ�ข้าวกล่อง น้ำ�ดื่ม
หน้ากากอนามัย และยาสามัญประจำ�บ้าน มอบให้กับคนไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟหัวลำ�โพง
แม้ท่ามกลางสายฝน เราก็ไม่หยุดเป็นตัวแทนส่งต่อพระพรไปยังผู้เดือดร้อนในยามนี้
ขอขอบคุณคุณปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) และร้านข้าวแกงครัวเด็กหอ ที่ร่วมส่งต่อ
พระพรในครั้งนี้

บุคลากรทางการแพทย์ถอื เป็นด่านหน้าทีซ่ ง่ึ เราควรจะสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่
มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ร่วมกับคริสตจักรอิมมานูเอล และผู้บริจาคผ่านเพจ Sale Here
ได้ช่วยสนับสนุนชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 โดย
ศจ.ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ ศิษยาภิบาล คจ.อิมมานูเอล ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบสิ่งของในครั้งนี้
ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรอิมมานูเอล เพจ Sale Here และผูบ้ ริจาค
ทุกท่านทีช่ ว่ ยให้สง่ิ ดี ๆ เกิดขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณท่านผู้อำ�นวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
จ.เชียงใหม่ ทีไ่ ด้มอบหมายให้อนุศาสก คศ.สิรนิ ทร ทองเณร และคณาจารย์เป็นผูแ้ ทนมอบผ้าห่ม
จำ�นวน 50 ผืน เพื่อนำ�ไปมอบให้กับพี่น้องด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลขอพระเจ้าอวยพระพร
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกท่าน

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณ
บริษัท อากาเป้ การ์เด้น (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ช่วย
จัดหาฟ้าทะลายโจรในราคาย่อมเยา และได้สนับสนุน
แชมพู สบู่ เจลแอลกอฮอล์ สำ�หรับช่วยผู้ที่ได้รับ        
ผลกระทบจากโควิด-19 ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้
เกิดผลอย่างครบบริบูรณ์

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้      
ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร ยาสามัญประจำ�บ้าน   
ชุด PPE ชุดตรวจโควิด-19 สบู่ แชมพู และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำ�เป็นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
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“ขอบคุณพระเจ้าสำ�หรับ CBN ประเทศไทยทีม่ หี น่วยช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา
ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19
ที่มีปัญหาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อทำ�การตรวจรักษา   และหลังจากการ
ตรวจรักษายังรอเพือ่ ส่งไปโรงพยาบาลภาคสนาม เบือ้ งต้นมีการช่วยส่งอุปกรณ์รกั ษา เช่น
ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไข้ และยาอื่น ๆ ที่จำ�เป็น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจน
และวัดไข้ด้วยค่ะ  ขอบคุณมาก ๆ สำ�หรับความรัก  ความห่วงใยในการติดตามผลของ
ผู้ที่ติดโควิดและไม่รังเกียจคนที่ติดเชื้อ ยังมีโครงการที่แจกถุงยังชีพสำ�หรับผู้ที่มีปัญหา
ในชุมชนต่าง ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่ CBN ได้ส่งพระพรและความรักมายังผู้คนมากมายที่
ต้องการความช่วยเหลือ มีโครงการดี ๆ ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือใน
ขณะที่ต้องการ  ขอพระเจ้าอวยพระพรทีมงาน CBN และ Superbook ทุก ๆ ท่าน
อย่างมากมายด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”
คุณสมฤทัย อำ�นวยกิจวณิชย์  คุณครูรวีฯ คริสตจักรชื่นชมยินดี นครปฐม

่ ะเกิดขึน
้ ในเดือนต่อ ๆ ไป
กิจกรรมทีจ
ในวันที่ 7, 14 และ 21 ตุลาคม 2021 CBN Thailand จะจัดงานเสวนาออนไลน์ผ่านซูม             
ในหัวข้อ “พลังของความร่วมมือผ่านเครือข่ายคริสตจักร” โดยเรียนเชิญศิษยาภิบาล ผู้นำ�    
คริสตจักร และครูรวีฯ เด็กคริสตจักรพันธมิตร Superbook เข้าร่วมพบปะ ทำ�ความรู้จักซึ่งกัน
และกัน และพูดคุยกับวิทยากรที่เชิญมาบรรยายทั้ง 4 ท่าน
Superbook Christmas Outreach “การประกาศคริสต์มาส Superbook” ในเดือนธันวาคม
งาน “Amazing Christmas” 21-25 ธันวาคม 2021 ร่วมกับกรรมการประสานงานคริสตจักร
โปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.)

อย่าลืมติดตามชม
รายการใหม่ - คุยจากใจ หรั่ง&เอ็ม LIVE ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 18.30 น.  
ทาง        หรั่งพระนคร                   CBN Thailand
รายการจากใจFamily ตอนใหม่ ๆ ได้ทาง                  จากใจFamily
ห้องเรียนออนไลน์ Superbook  ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ทาง                 Superbook Thailand
ติดตามข่าวสารข้อมูลอื่น ๆ ได้ทาง        Superbook Thai         CBN Thailand

