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สารจากผู้้�อำำานวยการภาคพ้ื้�นเอำเชีีย

สารจากผู้้�อำำานวยการ

สารจากประธานมู้ลนิธิฯ

	 เม่ื่�อปีีการเงิิน	2021	ของิเราจบลงิในเด่ือนมีื่นาคมื่ทีี่�ผ่่านมื่า		 เราเฉลิมื่ฉลองิความื่ดีื		

พลังิและความื่รักอันน่าอัศจรรย์์ของิพระเปี็นเจ้าที่ี�ไหลผ่่านพันธกิจ	 CBN	 ที่ั�วปีระเที่ศไที่ย์

อย่์างิต่่อเน่�องิผ่่านเจ้าหน้าทีี่�	พันธมิื่ต่ร	และผ้้่ให้การสนับสนุนเราอย์่างิซ่ื่�อสัต่ย์์ในฤด้ืกาลทีี่�ย์าก	

ลำาบาก		แนวที่างิของิเราในปีีนี�ค่อ	Synergy	หร่อการผ่สานพลังิ	การระบาดืของิโรคโควิดื-19	

ไม่ื่สามื่ารถขัดืขวางิพันธกิจ	 แต่่กลับกระตุ้่นและเพิ�มื่ขีดืความื่สามื่ารถของิเราไปีส่้ระดัืบใหม่ื่	

โดืย์ใช้้ปีระโย์ช้น์จากเที่คโนโลยี์ใหม่ื่เพ่�อเพิ�มื่ศักย์ภาพ	 แม้ื่เราต้่องิที่ำางิานหนักข้�น	 แต่่ย์ังิคงิ

ความื่เป็ีนนำ�าหน้�งิใจเดีืย์วกันในทุี่กระดัืบของิองิค์กร

	 ในนามื่ของิม้ื่ลนิธิพันธกิจพระพร	(ไที่ย์)	ขอขอบคุณทุี่ก ๆ ท่ี่าน	ทีี่�สนับสนุนเราให้สามื่ารถช่้วย์เหล่อ	

และให้กำาลังิใจเพี�อนพี�น้องิของิเราทัี่�วปีระเที่ศ	ปีีนี�	CBN	Thailand	ก้าวเข้าส่้ปีีทีี่�	21	เป็ีนที่ศวรรษแห่งิการ

สร้างิสังิคมื่ทีี่�เก่�อหนุนกันและ	 “รักเพ่�อนบ้านเหม่ื่อนรักต่นเองิ”	 บนพ่�นฐานของิการสร้างิสาวกต่ามื่คำาสอน

ของิพระเย์ซ้ื่คริสต์่	เราขอเชิ้ญช้วนทุี่กท่ี่านมื่าร่วมื่เป็ีนส่วนหน้�งิกับเรา	ด้ืวย์ความื่เช่้�อมัื่�นทีี่�ว่าองิค์พระผ้้่เป็ีนเจ้า	

ผ้้่ที่รงิตั่�งิต้่นการดีืและจะที่ำาให้สำาเร็จ	ขอฝากทุี่กท่ี่านติ่ดืต่ามื่ราย์การจากใจ	Family	ทีี่�ผ่ลิต่ข้�นเพ่�อทุี่กคนใน

ครอบครัวจะกลับส่้ความื่รักและรากฐานทีี่�แน่นแฟ้้นของิสถาบันครอบครัวอีกครั�งิ	 และโครงิการหลักส้ต่ร	

Superbook	 ทีี่�มีื่ความื่สนุกต่่�นเต้่น	 และมีื่บที่เรีย์นทีี่�กระตุ้่นให้เด็ืกคิดื	 และสามื่ารถนำาไปีปีรับใช้้เพ่�อรับม่ื่อ

กับสถานการณ์ปัีจจุบันในช่้วงิวัย์ของิเขาได้ือย์่างิแท้ี่จริงิ	 พวกเราขอร่วมื่ม่ื่อกับทุี่กท่ี่านในการสร้างิพลังิใจ

และความื่หวังิให้คริสต่จักรและสังิคมื่อย์่างิไม่ื่ย์่อท้ี่อ	ขอพระคุณ	ความื่รัก	และสันติ่สุขของิพระเย์ซ้ื่คริสต์่จะ

อย์้่กับทุี่กท่ี่านเสมื่อ

	 เราที่ราบดืีว่าคริสต่จักรพันธมื่ิต่รจำานวนมื่ากต่้องิเผ่ช้ิญความื่ย์ุ่งิย์ากจากการปีฏิิบัต่ิศาสนกิจออนไลน์เปี็นเวลาหลาย์เดื่อน	 แต่่เราก็ย์ังิ

ปีระหลาดืใจทีี่�เห็นพันธมิื่ต่รเหล่านี�ย์ิ�งิมีื่ชี้วิต่ชี้วาข้�นมื่า	 ด้ืวย์ความื่รักและห่วงิใย์ชุ้มื่ช้นของิพวกเขาทีี่�ปีระสบความื่ลำาบากเช่้นกัน	 หลาย์พันครอบครัว

ในคริสต่จักรพันธมิื่ต่รของิเราได้ืรับถุงิบรรเที่าทุี่กข์จากโควิดื	คุณคร้	และคุณพ่อคุณแม่ื่ที่ำากิจกรรมื่กับล้ก ๆ  อย์่างิต่่อเน่�องิทุี่กสัปีดืาห์	ผ่่านรวีวารศ้กษา	

ซุื่ปีเปีอร์บุ�คออนไลน์		เป็ีนทีี่�ปีระจักษ์ถ้งิพระคุณของิพระเจ้าทีี่�หลั�งิไหลเข้ามื่าโดืย์มีื่	บที่เรีย์น	Superbook	เป็ีนเคร่�องิม่ื่อและเรากำาลังิพัฒนาราย์การ	

“จากใจถ้งิใจ	แฟ้มิื่ลี�”	เพ่�อนำาความื่หวังิและชี้วิต่มื่าส่้ผ้้่ช้มื่หลาย์ล้านคน

	 การแพร่ระบาดืจะต้่องิสิ�นสุดืในไม่ื่ช้้า	แต่่พรของิพระเป็ีนเจ้าจะนำาเราผ่่านความื่ย์ากลำาบาก	และที่ำาให้เรามีื่ชี้วิต่ชี้วา	มีื่ความื่สามัื่คคี	 มีื่การ

คิดืค้นวิธีแก้ปัีญหาทีี่�ซัื่บซ้ื่อนอย์่างิสร้างิสรรค์ด้ืวย์เคร่�องิม่ื่อใหม่ื่ ๆ	และวิธีการรับใช้้คริสต่จักรพันธมิื่ต่รของิเรา	เพ่�อการขย์าย์ขอบเขต่ทีี่�มีื่ปีระสิที่ธิภาพ	

และเพ่�อนำาพระเย์ซ้ื่ไปีส่้คนรุ่นต่่อไปี		เราจะที่ำางิานร่วมื่กันด้ืวย์พลังิชี้วิต่ทีี่�แท้ี่จริงิ	และร่วมื่กันกำาจัดืสิ�งิกีดืขวางิ	“BREAKING	BARRIERS”	เป็ีนเสม่ื่อน

เสีย์งิเรีย์กให้ทุี่กท่ี่านมื่ามีื่ส่วนในการรับใช้้ชุ้มื่ช้นทัี่�วปีระเที่ศไที่ย์

	 ขอขอบคุณพันธมิื่ต่รและผ้้่สนับสนุนทุี่กท่ี่านทีี่�ให้ด้ืวย์ใจย์ินดีื	 และเก่�อหนุนในช่้วงิเวลาทีี่�ย์ากลำาบากเพ่�ออาณาจักรของิพระเจ้าแม้ื่ว่าจะมีื่

ความื่ย์ากลำาบากก็ต่ามื่		พวกเรารักและช่้�นช้มื่ทุี่กท่ี่าน	พร้อมื่กับหวังิทีี่�จะเดิืนเข้าส่้ปีีทีี่�น่าท้ี่�งิอีกปีีหน้�งิร่วมื่กับทุี่กท่ี่านต่่อไปี	

ขอพระเจ้้าอวยพระพร
นายมาร์ค แมคเคลนดอน

ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�คพ้ื้�นเอำเชีีย

	 ในนามื่ของิ	CBN	ปีระเที่ศไที่ย์	ขอขอบพระคุณทุี่กท่ี่านอย่์างิส้งิทีี่�กรุณาสนับสนุน

พันธกิจของิเราด้ืวย์ความื่รักอย่์างิดีืเสมื่อมื่า	 จากการสนับสนุนของิท่ี่านที่ำาให้พันธกิจ

ของิ	CBN	ดืำาเนินต่่อไปีได้ือย่์างิต่่อเน่�องิ	 และสามื่ารถนำาความื่รักและข่าวปีระเสริฐของิ

พระเจ้าไปีส่้ผ้้่คนทีี่�กำาลังิรอคอย์ด้ืวย์ความื่หวังิในทุี่กพ่�นทีี่�ของิปีระเที่ศไที่ย์	 และท่ี่ามื่กลางิ	

สถานการณ์ย์ากลำาบากต่่างิ	ๆ	ทีี่�กำาลังิเกิดืข้�นอย์้่นี�	ขอองิค์พระเย์ซ้ื่คริสต์่ที่รงิอวย์พระพร

ทุี่กท่ี่านให้มีื่สุขภาพพลานามัื่ย์แข็งิแรงิ	และได้ืรับพระพรมื่ากล้นจากพระองิค์ในทุี่ก ๆ วัน

“

นายแพทย์นิรันดร์ ภััทรานุกุุล  
ประธ�นมู้ลนิธิพัื้นธกิจพื้ระพื้ร (ไทย)

นางสาววลัย จั้นทวิบููลย์
ผู้้�อำำ�นวยก�รมู้ลนิธิฯ
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คำำ�นิิยมจ�กผู้้�สนัิบสนิุนิ

	 ขอบคุณสำาหรับส่�อการเรีย์นร้้สำาหรับเดื็ก	 “Superbook”	

ที่างิคริสต่จักรไดื้รับการถวาย์ให้ใช้้บที่เรีย์นฟ้รีตั่�งิแต่่เริ�มื่มีื่การผ่ลิต่ส่�อ

ออกมื่า	ถ้งิวันนี�โดืย์การถวาย์และให้จาก	Superbook	ก่อน	ซื่้�งิที่างิ

คริสต่จักรจะรับเพีย์งิฝ่าย์เดีืย์วไม่ื่ได้ื	 คริสต่จักรช่้�นช้มื่ยิ์นดีืจ้งิถวาย์เพ่�อ

ขอบพระคุณพระเจ้าทีี่�ใช้้เราเป็ีนส่วนหน้�งิในแผ่นการของิพระเจ้าในการ

สร้างิเดื็ก ๆ  ให้เต่ิบโต่และร้้จักพระเย์ซื่้คริสต่์	 ผ่้้เปี็นพระเจ้าเที่ี�ย์งิแที่้

ส้งิสุดื	และขอบคุณสำาหรับการหนุนใจและเสริมื่การรับใช้้ของิคริสต่จักร

จากที่างิ	Superbook	ทีี่�อย่้์เคีย์งิข้างิจนถ้งิวันนี�		ขอบคุณ	Superbook	

ส่�อดีื	ๆ 	ที่ี�ไมื่่ไดื้เพีย์งิเพ่�อเดื็กเที่่านั�น	แต่่เปี็นส่�อที่ี�สร้างิให้ครอบครัวไดื้

เรีย์นร้้ด้ืวย์กันครับ

	 ผ่มื่เห็นว่าองิค์กร	 CBN	 ช่้วย์เหล่องิานทัี่�งิด้ืานบรรเที่าทุี่กข์

และงิานด้ืานเด็ืก	เช่้น	อุที่กภัย์ทีี่�จังิหวัดือุบลราช้ธานี	ผ่มื่จ้งิได้ืสนับสนุน

ในครั�งินั�น	และได้ืมีื่โอกาสสนับสนุนอีกครั�งิเพราะอย์ากเห็นเด็ืก ๆ	และ

เย์าวช้นในวันนี�	ได้ืเติ่บโต่เป็ีนผ้้่ใหญ่ทีี่�มีื่คุณภาพในวันหน้าครับ		

	 สิ�งิทีี่�ที่ำาให้เกิดืภาระใจอย์ากมีื่ส่วนสนับสนุนพันธกิจของิซีื่บีเอ็น	

คริสต่จักรพันธกิจเชี้ย์งิใหม่ื่ได้ืใช้้บที่เรีย์นซุื่ปีเปีอร์บุ�คมื่าเป็ีนเวลาหลาย์ปีี	

เป็ีนบที่เรีย์นทีี่�ดีืมื่ากสำาหรับเด็ืก ๆ	นอกจากเน่�อหาบที่เรีย์นแล้ว	เด็ืก ๆ	

ยั์งิสามื่ารถเข้าใจภ้มิื่หลังิพระคัมื่ภีร์และความื่เช่้�อมื่โย์งิถ้งิพระเย์ซ้ื่คริสต์่	

บที่เรีย์นได้ืเล่าเร่�องิราวผ่่านตั่วละครทีี่�เป็ีนเด็ืกอย์่างิคริสและจอย์	 ผ่่าน

สถานการณ์ต่่างิในชี้วิต่ปีระจำาวันทีี่�เด็ืก ๆ	อาจต้่องิพบเจอ	ที่ำาให้เด็ืก ๆ	

สามื่ารถปีระย์ุกต์่เร่�องิราวในพระคัมื่ภีร์มื่าใช้้ได้ือย่์างิเหมื่าะสมื่ต่ามื่

บริบที่ทีี่�เขาเป็ีน

	 ส่วนตั่วย์ินดีืสนับสนุนงิานด้ืานเด็ืกและเย์าวช้นอย์้่แล้วค่ะ	

สำาหรับโครงิการ	 Superbook	 นี�จ้งิอย์ากมื่ีส่วนร่วมื่ในการส่งิต่่อส่�อ		

การสอนทีี่�ดีื	เพ่�อเป็ีนการวางิรากฐานทีี่�ดีืให้กับชี้วิต่ของิเด็ืก ๆ 	ในปีระเที่ศ	

ของิเราค่ะ

นายสมาน นิรมลมณฑล
(Samaan Niramolmonthon)    
ศิษย์าภิบาล	คริสต่จักรช่้�นช้มื่ยิ์นดีื

คุุณสมชาย แก้้วมณี
(Somchai Kaewmanee)    

เจ้าของิธุรกิจส่วนตั่ว

คุุณฐิิติิมา วงศ์์สารเสริฐิ
(Thitima Wongsarasert)

ผ่จก.ธนาคารย์้โอบี	สาขาเมื่อร์คิวรีวิลล์	ชิ้ดืลมื่

จีีราภรณ์ ขัันอุุระ
(Jeerapon Khan-Ura)

ศิษย์าภิบาล	คริสต่จักรเด็ืก	คจ.พันธกิจเชี้ย์งิใหม่ื่
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ขอำบคุณพื้ระเจ�า 20 ปี พัื้นธกิจ CBN Thailand

	 CBN	Thailand	จัดืงิานในโอกาสครบรอบ	20	ปีี	ของิการก่อตั่�งิและการดืำาเนินงิานพันธกิจในปีระเที่ศไที่ย์		เม่ื่�อวันทีี่�	14	พฤศจิกาย์น	2563	

ณ	คริสต่จักรทีี่�	1	เชี้ย์งิใหม่ื่	และวันทีี่�	21	พฤศจิกาย์น	2563	จัดืทีี่�คริสต่จักรวัฒนา	กรุงิเที่พฯ	เพ่�อขอบคุณพระเจ้า	ขอบคุณพันธมิื่ต่รในด้ืานต่่างิ ๆ	

ของิเรา	และเพ่�อส่�อสารถ้งินิมิื่ต่รวมื่ถ้งิความื่ตั่�งิใจของิ	CBN	Thailand	ในที่ศวรรษหน้า	

	 แนวคิดืหลักของิงิานครั�งินี�ค่อ	 ความื่สัต่ย์์ซื่่�อ	 มื่ิต่รภาพ	 และการเกิดืผ่ล	 เปี็นสิ�งิที่ี�เราอย์ากส่�อสารไปีถ้งิพันธมื่ิต่รของิซื่ีบีเอ็น	 เราขอบคุณ

พระเจ้าสำาหรับความื่สัต่ย์์ซ่ื่�อของิพระองิค์ทีี่�ที่ำาให้เราสามื่ารถ	ปีระกาศข่าวปีระเสริฐในปีระเที่ศไที่ย์ผ่่านที่างิพันธกิจด้ืานต่่างิ ๆ	มื่าได้ือย์่างิต่่อเน่�องิ

	 เราขอบพระคุณ	 และซื่าบซื่้�งิใจสำาหรับมื่ิต่รภาพอันแน่นแฟ้้นที่ี�พันธมื่ิต่รอันไดื้แก่	 ผ่้้นำาคริสต่จักร	 คริสต่จักรที่้องิถิ�น	 องิค์กรคริสเต่ีย์น							

ม้ื่ลนิธิฯ		ภาคธุรกิจเอกช้น	รวมื่ถ้งิอาสาสมัื่คร	และผ้้่ให้การสนับสนุนทีี่�ได้ืมื่อบให้แก่	CBN	Thailand	อย่์างิดีืเสมื่อมื่า	

	 ในงิานนี�เราได้ืนำาเสนอถ้งิชี้วิต่ของิผ้้่คนทีี่�ได้ืรับการเปีลี�ย์นแปีลงิจากความื่รักของิพระเจ้า	ผ่่านที่างิพันธกิจด้ืานต่่างิ ๆ  ของิเรา	ไฮไลต์่ของิงิาน

นี�ค่อ	การกลับมื่าพบกันอีกครั�งิของิผ้้่ดืำาเนินราย์การ	“จีาก้ใจีถึึงใจี”	ตั่�งิแต่่รุ่นคลาสสิก	ได้ืแก่	คุณหมื่อนิรันดืร์	ภัที่รานุกุล,	คุณศศิธร	วัฒนกุล	(ลอร่า),	

คุณเด็ืบบี�	คล่องิต่รวจโรค,	คุณสมื่พร	ม้ื่ลสาร,	คุณลักขณา	ธนามีื่,	คุณสาย์ใจ	ไช้ย์เศรษฐ,	จนถ้งิรุ่นล่าสุดืค่อ	คุณหรั�งิ	พระนคร,		คุณปุีณย์นุช้	วรนิธิพงิศ์,	

คุณภัคกมื่ล	 วิที่ย์ารางิสกุล,	 คุณธีรพรรณ	 ผ่ลจันที่ร์	 ภาย์ในงิานมีื่การจำาลองิราย์การจากใจ	 คำาพย์านชี้วิต่ทีี่�สร้างิแรงิบันดืาลใจ	 การแสดืงิลำาตั่ดืจาก					

คริสต่จักรพระคริสต์่รวมื่ใจ		การแสดืงิชุ้ดื	On	Eagles	Wings	จากคณะ	CCI	และการแนะนำา	Superbook	Christmas	Outreach	เพ่�อมื่อบเป็ีน

เคร่�องิม่ื่อการปีระกาศให้แก่คริสต่จักรท้ี่องิถิ�นทัี่�วปีระเที่ศ	 เราได้ืรับเกีย์รติ่จากแขกคนพิเศษมื่ากมื่าย์ทีี่�มื่าร่วมื่งิาน	 อาทิี่	 ศจ.ดืร.วินิจ	 วงิส์สรรเสริญ,		

ดืร.วีระเดืช้	 จิต่ศักดืานนท์ี่,	 ศจ.ศรัณย์	์ ลีฬหเกรีย์งิไกร,	 อาจารย์์ชุ้งิ	 ฮวาน	 ลี	 (CGNTV),	 ดืร.นุโรจน์	 พานิช้,	 อาจารย์์พัฒน์วิที่ย์์	 องิค์เจริญ	 (YFC),								

คุณโบ	สุรัต่นาวี,		คุณเต่�ะ	ศต่วรรษ,	คุณเอ็มื่	คนตั่วลาย์	รวมื่ถ้งิผ้้่นำาคริสต่จักรต่่างิ ๆ	จากทัี่�งิใกล้ไกล		

	 การที่ี�ซื่ีบีเอ็นมื่ีพันธมื่ิต่รที่ี�เข้มื่แข็งิและย์่นเคีย์งิข้างิกันในการที่ำาพันธกิจร่วมื่กันมื่าอย์่างิย์าวนานเช้่นนี�	 ที่ำาให้เราอบอุ่นใจและมืุ่่งิมื่ั�นที่ี�จะ

สนับสนุน	เสริมื่พลังิคริสต่จักรท้ี่องิถิ�นทัี่�วปีระเที่ศผ่่านงิานพันธกิจทุี่กอย่์างิของิเราส่บต่่อไปี		



Page 5

ขอำบคุณพื้ระเจ�า 20 ปี พัื้นธกิจ CBN Thailand
เม่ื่�อวันทีี่�	14	พฤศจิกาย์น	2563	ณ	คริสต่จักรทีี่�	1	เชี้ย์งิใหม่ื่
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ขอำบคุณพื้ระเจ�า 20 ปี พัื้นธกิจ CBN Thailand
เม่ื่�อวันทีี่�	21	พฤศจิกาย์น	2563	ณ	คริสต่จักรวัฒนา	กรุงิเที่พฯ



Page 7

	 มื่้ลนิธิพันธกิจพระพร	 (ไที่ย์)	 ไดื้จัดืที่ำาหลักส้ต่ร

จริย์ธรรมื่ศ้กษาต่ามื่หลักคำาสอนคริสเตี่ย์น	เพ่�อใช้้ในการอบรมื่

เด็ืกวัย์ปีระถมื่ศ้กษา	ตั่�งิแต่่ปีี	พ.ศ.	2559	เป็ีนต้่นมื่า	ในปีี	2563	

ม้ื่ลนิธิฯ	ได้ืที่ำาการกระจาย์บที่เรีย์นดัืงิกล่าวไปีต่ามื่คริสต่จักร

ท้ี่องิถิ�นทัี่�งิในกรุงิเที่พฯ	และทัี่�วทุี่กภ้มิื่ภาค	มีื่คริสต่จักรทัี่�งิสิ�น	

889	แห่งิทีี่�ได้ืนำาบที่เรีย์นนี�ไปีใช้้ในทุี่กวันอาทิี่ต่ย์์	 	 โดืย์ก่อน

เริ�มื่ต้่นการใช้้บที่เรีย์นจะมีื่การจัดือบรมื่คุณคร้ผ้้่ใช้้บที่เรีย์น

หลังิจากการอบรมื่แล้วคุณคร้สามื่ารถแสดืงิความื่จำานงิเป็ีน

ภาคีเพ่�อใช้้หลักส้ต่รต่ลอดื	5	ปีี	โดืย์ไม่ื่มีื่ค่าใช้้จ่าย์ใดื ๆ	

	 นอกจากนั�นโครงิการยั์งิมีื่การเสริมื่ศักย์ภาพของิ

คร้ผ้้่สอน	โดืย์การให้กำาลังิใจผ่่านการพ้ดืคุย์	การปีระสานงิาน

ของิเจ้าหน้าทีี่�ม้ื่ลนิธิฯ	 หร่อการจัดือบรมื่พัฒนาเสริมื่ทัี่กษะ

การสอนออนไลน์ให้แก่คุณคร้ต่ลอดืจนมีื่กิจกรรมื่พิเศษอ่�น ๆ	

ต่ามื่เที่ศกาลของิคริสเตี่ย์น	เช่้น	งิานคริสต์่มื่าส	เป็ีนต้่น

กิจกรรมูพิื้เศษขอำง Superbook 
ในปี พื้.ศ. 2563

กิ้จีก้รรมคุ่ายเด็็ก้ 
Superbook Camp “Pray and Play”

กิ้จีก้รรม วันคุริสต์ิมาสสำาหรับเด็็ก้
Superbook Christmas Special

กิ้จีก้รรมซุุปเปอุร์บุ�คุคุริสต์ิมาสประก้าศ์ 
Superbook Christmas Outreach

เม่ื่�อวันทีี่�	16–18	พฤศจิกาย์น	2563	
ณ	สถานอบรมื่คริสเตี่ย์นแบ�บติ่สต์่	
พัที่ย์า	อ.บางิละมุื่งิ	จ.ช้ลบุรี

เม่ื่�อวันทีี่�	10	ธันวาคมื่	2563
ณ	สำานักงิานม้ื่ลนิธิฯ	กรุงิเที่พฯ

เม่ื่�อเด่ือนธันวาคมื่	2563-มื่กราคมื่	2564	
อบรมื่และมื่อบส่�อเพ่�อให้คร้ในคริสต่จักร
ทัี่�วปีระเที่ศได้ืใช้้จัดืกิจกรรมื่เน่�องิในวัน
คริสต์่มื่าส	

ผ้้่เข้าร่วมื่กิจกรรมื่
เด็็ก้ 79 คุน 
คุรูหรือุผูู้้ปก้คุรอุง 21 คุน

ผ้้่เข้าร่วมื่กิจกรรมื่	
เด็็ก้ 44 คุน 
ผูู้้ใหญ่่ 23 คุน
จากคริสต่จักร	12	แห่งิ	

ผูู้้เข้ัาร่วมงาน 8,150 คุน
จีาก้คุริสติจัีก้ร 118 แห่ง

พัันิธกิจโคำรงก�รห้�องเรียนิ
Superbook
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สถิิติิทีี่�สำาคัญขอำงโครงการฯ ในปี พื้.ศ. 2563 

ก้ารอุบรมหลัก้สูติร
รวีวารศ์ึก้ษา 
Superbook

จัีงหวัด็ทีี่�ใช้หลัก้สูติรรวีวารศึ์ก้ษา Superbook 
(คุริสติจัีก้ร / โรงเรียน / หน่วยงานทีี่�ใช้)
(ข้อม้ื่ล	ณ	31	ธันวาคมื่	2563) 

400    09
คริสต่จักร	 						จังิหวัดื

153    19
คริสต่จักร	 						จังิหวัดื

275    31
คริสต่จักร	 						จังิหวัดื

61    11
คริสต่จักร	 						จังิหวัดื

จัีด็ก้ารพบปะคุรูผูู้้สอุนในหลัก้สูติร ทัี่�งที่างอุอุนไลน์
และในพื�นทีี่�

(ในพ่�นทีี่� : ขอนแก่น	สระบุรี	เชี้ย์งิใหม่ื่	และแม่ื่ฮ่องิสอน)

ปัจีจุีบันมีคุริสติจัีก้ร โรงเรียน มูลนิธิิ
ใช้หลัก้สูติรรวีวารศ์ึก้ษา Superbook

(ข้อม้ื่ล	ณ	31	ธันวาคมื่	2563)

จากคริสต่จักร	โรงิเรีย์น	หน่วย์
งิานที่้องิถิ�น	รวมื่	370	แห่งิ

จากที่ั�วทีุ่กภ้มื่ิภาค

จัีด็อุบรม 14 คุรั�ง
ผูู้้เข้ัาร่วมอุบรม 781 คุน

จีำานวน 11 คุรั�ง
ผูู้้เข้ัาร่วมทัี่�งสิ�น 708 คุน

จีำานวน 889 แห่ง
เด็็ก้ 22,323 คุน

ภาคเหนืือ

ภาคอีสานื

ภาคกลาง

ภาคใต้้

อุต่รดิืต่ถ์,	เชี้ย์งิใหม่ื่,	เชี้ย์งิราย์,
แม่ื่ฮ่องิสอน,	ต่าก,	ลำาปีางิ,	น่าน,	พะเย์า,	แพร่															

สงิขลา,	สุราษฎร์ธานี,	ภ้เก็ต่,	ย์ะลา,	ต่รังิ,	พังิงิา,	

นราธิวาส,	ปัีต่ต่านี,	ระนองิ,	ชุ้มื่พร,	นครศรีธรรมื่ราช้ 

นครราช้สีมื่า,	บุรีรัมื่ย์์,	ชั้ย์ภ้มิื่,	สุรินที่ร์,	อุบลราช้ธานี,	
ศรีสะเกษ,	ย์โสธร,	ร้อย์เอ็ดื,	อำานาจเจริญ,	ขอนแก่น,	
กาฬสินธ์ุ,	มื่หาสารคามื่,	อุดืรธานี,	บ้งิกาฬ,	สกลนคร,	

เลย์,	หนองิคาย์,	มุื่กดืาหาร,	เพช้รบ้รณ์

กรุงิเที่พมื่หานคร,	นนที่บุรี,	สมุื่ที่รปีราการ,	ปีทุี่มื่ธานี,	นครปีฐมื่,	สมุื่ที่รสาคร,	สมุื่ที่รสงิครามื่,	

นครนาย์ก,	ราช้บุรี,	เพช้รบุรี,	ปีระจวบคีรีขันธ์,	ลพบุรี,	กาญจนบุรี,	อย์ุธย์า,	นครสวรรค์,	

อุทัี่ย์ธานี,	ชั้ย์นาที่,	สิงิห์บุรี,	สุพรรณบุรี,	อ่างิที่องิ,	ช้ลบุรี,	จันที่บุรี,	ฉะเชิ้งิเที่รา,	ปีราจีนบุรี,	

สระแก้ว,	ระย์องิ,	พิษณุโลก,	สุโขทัี่ย์,	พิจิต่ร,	กำาแพงิเพช้ร,	สระบุรี
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“สร�างเด็็กให้�เติิบโติเป็นผู้้�ให้ญ่ทีี่�มีูคุณภาพื้”

สัมูผัู้สถึิงการที่รงเรียก
และส่งต่ิอำข่าวดี็

	 “ขอบคุณพระเย์ซ้ื่สำาหรับ	CBN	Thailand	มื่าเป็ีนพระพรกับคริสต่จักร

ของิเรา		โดืย์ส่วนตั่วได้ืร้้จัก	Superbook	ตั่�งิแต่่เป็ีนอนุช้น		หลังิจากนั�นมีื่โอกาส	

ได้ืด้ื	 ได้ืศ้กษา	 ผ่่านมื่า	10	 ปีีกลับมื่าอีกครั�งิในการอบรมื่ครั�งินี�ร้้ว่าเป็ีนค่้ม่ื่อหน้�งิทีี่�

ใช้้ในการปีระกาศข่าวปีระเสริฐให้คนได้ืร้้จักกับพระเย์ซ้ื่คริสต์่มื่ากข้�น	 คิดืว่าเป็ีน

ค่้ม่ื่อทีี่�ดีืมื่าก ๆ	ทีี่�ช่้วย์เหล่อคริสต่จักรท้ี่องิถิ�น”

	 “ผ่มื่คิดืว่าบที่เรีย์น Superbook เป็ีนยุ์ที่ธวิธีในการปีระกาศและติ่ดืต่ามื่ผ่ล	

รวมื่ไปีถ้งิการบุกเบิกก่อต่ั�งิคริสต่จักรผ่่านที่างิค้่มื่่อบที่เรีย์น	 Superbook	 ที่ี�เรา

สามื่ารถปีระกาศกับเดื็กและผ่้้ปีกครองิ	 เมื่่�อก่อนผ่มื่ย์ังิไมื่่ค่อย์ร้้จักกับเร่�องิของิ

ความื่รักมื่ากนัก	จนวันหน้�งิไดื้เปี็นคุณพ่อที่ี�มื่ีล้กจ้งิไดื้ร้้ถ้งิความื่หมื่าย์ของิคำาว่ารัก

มื่ากย์ิ�งิข้�น	 และเห็นว่าเราก็อย์ากให้ล้กได้ืรับสิ�งิดีื ๆ ได้ืรับการปีล้กสร้างิในสิ�งิทีี่�ดีื	

ขอบคุณพระเย์ซ้ื่คริสต์่สำาหรับ	Superbook	และ	CBN	Thailand	ทีี่�นำาพระวจนะ

ของิพระเจ้ามื่าสอดืแที่รก	นำามื่าสร้างิเด็ืกให้เติ่บโต่เป็ีนผ้้่ใหญ่ทีี่�มีื่คุณภาพ	และเป็ีน	

ผ้้่รับใช้้ทีี่�จะสามื่ารถรับใช้้พระองิค์ได้ื”

	 น้องิแบมื่ได้ืรับการช้วนให้ไปีโบสถ์และด้ืเร่�องิราว	Superbook	โดืย์น้องิช้าโลมื่ผ้้่เป็ีนล้กพี�ล้กน้องิ	แบมื่ได้ืเรีย์นร้้เร่�องิราวเกี�ย์วกับนาอามื่าน

และเด็ืกหญิงิรับใช้้ทีี่�พระเจ้าที่รงิรักษานาอามื่านให้หาย์ผ่่านที่างิผ้้่รับใช้้ของิพระองิค์	จากการแนะนำาของิเด็ืกหญิงิรับใช้้ช้าวอิสราเอลและเช่้�อในพระเจ้า	

แบมื่ปีระทัี่บใจกับเร่�องิราวนี�มื่าก	และเล่าให้คุณย์าย์ฟั้งิเม่ื่�อกลับบ้าน

	 วันหน้�งิขณะทีี่�คุณย์าย์กำาลังิที่ำางิานบ้านก็เกิดือาการเจ็บขา	เดิืนและขยั์บไม่ื่ไหว	คุณย์าย์บอกให้แบมื่อธิษฐานเผ่่�อขอพระเจ้ารักษาขา	วันรุ่งิข้�น

คุณย์าย์ก็สามื่ารถลุกข้�นและเดืินไดื้อย์่างิไมื่่ร้้ส้กเจ็บอีกเลย์	เร่�องินี�ที่ำาให้แบมื่สัมื่ผ่ัสไดื้ถ้งิพระเจ้า	จนเธอไดื้เรีย์นเร่�องิราวพระคัมื่ภีร์จากบที่เรีย์น

Superbook	ต่อน	“ซุามูเอุลและก้ารที่รงเรียก้ขัอุงพระเจ้ีา”	จากบที่เรีย์นนี�เธอสัมื่ผั่สได้ืถ้งิการที่รงิเรีย์กของิพระเจ้า	เม่ื่�อคุณคร้ถามื่เธอว่าอย์ากจะ

ต่้อนรับพระเย์ซื่้เปี็นพระผ่้้ช้่วย์ให้รอดืไหมื่	เธอจ้งิต่ัดืสินใจอธิษฐานต่ามื่คุณคร้ที่ันที่ี		หลังิจากนั�นแบมื่ก็ช้วนพี�น้องิของิเธอมื่าโบสถ์เช้่นกัน	มื่าเรีย์น

เร่�องิราวพระเจ้าผ่่านบที่เรีย์น	Superbook	พี�น้องิของิเธอก็เปีิดืใจและต่้อนรับพระเย์ซื่้เปี็นพระผ่้้ช้่วย์ให้รอดื	ต่อนนี�ครอบครัวของิเธอและคุณย์าย์

ตั่ดืสินใจรับเช่้�อและไปีโบสถ์ด้ืวย์กัน

	 แบมื่แบ่งิปีันให้เราฟ้ังิว่า	“หนูขัอุบคุุณผูู้้ที่ี�ผู้ลิติ Superbook ที่ำาให้หนูได็้เรียนรู้เรื�อุงราวพระเจี้า และนำาไปใช้ในชีวิติ หนูก้ลายเป็น

คุนไม่ขัี�เก้ียจี สิ�งไม่ด็ีคุ่อุย ๆ หายไป หนูหวังว่าทีุ่ก้คุนจีะมีโอุก้าสได็้ด็ู Superbook และรู้จีัก้พระเจี้าเหมือุนหนู!”	นอกจากในครอบครัวแล้ว

แบมื่ย์ังิแบ่งิปัีนเร่�องิราวของิพระเจ้าให้กับเพ่�อน	ๆ	ทีี่�โรงิเรีย์น	ชั้กช้วนเพ่�อนให้ด้ื	Superbook	เพ่�อจะได้ืร้้จักพระเจ้าเหม่ื่อนเธอ

อุาจีารย์อุมรศั์ก้ดิ็� รินนาศั์ก้ดิ็� 
ผ้้่ปีระสานงิานองิค์กรคริสต่จักรไที่ในพระเย์ซ้ื่คริสต์่

อ.ช้นแดืน	จ.เพช้รบ้รณ์

เด็็ก้หญิ่งอุฐิิษา ละมูล (แบม) อุายุ 10 ปี (เสื�อุฟ้้า)
เด็็ก้หญิ่งวรานารี ณะกั้ณฑ์ (ชาโลม) อุายุ 10 ปี (เสื�อุขัาว)

คริสต่จักรสัมื่พันธ์แห่งิพระสัญญาพนัสนิคมื่	จ.ช้ลบุรี

““
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	 ส่�อเสริมื่สร้างิการดืำาเนินชี้วิต่และครอบครัว	 	 ผ่ลิต่ราย์การทีี่�สร้างิครอบครัวเข้มื่แข็งิด้ืวย์ถ้อย์คำาทีี่�มีื่พลังิของิพระคริสต์่	 พันธกิจส่�อเพ่�อการ
เปีลี�ย์นแปีลงิชี้วิต่เป็ีนงิานของิม้ื่ลนิธิพันธกิจพระพร(ไที่ย์)	อีกด้ืานหน้�งิทีี่�ผ่ลิต่ส่�อภาย์ใต้่ช่้�อ	CBN	Thailand		มุ่ื่งิผ่ลิต่ส่�อออนไลน์ผ่่านช่้องิที่างิโซื่เชี้ย์ล	
มีื่เดีืย์	Facebook,	YouTube	ภาย์ใต้่ช่้�อ	CBN	Thailand

รายก้ารจีาก้ใจีถึึงใจี	 นำาเสนอเร่�องิราวชี้วิต่จริงิของิผ้้่คนทีี่�มีื่ปีระสบการณ์
กับพระเจ้าและมีื่ชี้วิต่ทีี่�เปีลี�ย์นแปีลงิ	 ที่ำาให้เราเห็นถ้งิการที่ำางิานของิ
พระเจ้าในชี้วิต่แต่่ละท่ี่านอย์่างิชั้ดืเจน

รายก้ารชัวร์หรือุมั�วนิ�ม กั้บ อุ.นิก้ร สิที่ธิิจีริยาภรณ์	นำาเสนอข้อคิดืดีื ๆ	
จากพระคัมื่ภีร์	 เพ่�อช้่วย์ให้เกิดืความื่เข้าใจมื่ากข้�น	 และย์ังิช้่วย์ไข				
ข้อข้องิใจในปีระเด็ืนต่่างิ ๆ 	ทีี่�มัื่กพ้ดืคุย์กันในสังิคมื่ปัีจจุบัน	กับแนวที่างิ	
การดืำาเนินชี้วิต่คริสเตี่ย์น

CBN 300 Strong	 เป็ีนกลุ่มื่นักรบส่�อ	 ทีี่�เราได้ืจากการจัดืราย์การ
ช้ีวิต่ช้ีวา	 ผ่่านช้่องิที่างิออนไลน์ระบบ	Zoom	 	 โดืย์เช้ิญผ่้้เช้ี�ย์วช้าญ		
ในดื้านต่่างิ ๆ	มื่าแบ่งิปีันเดื่อนละ	1	ครั�งิ		เช้่น		เศรษฐกิจ		การเงิิน						
ความื่เช่้�อ	การนมัื่สการ	ชี้วิต่สมื่รส	ฯลฯ		ให้ผ้้่ช้มื่ในเพจ	CBN	Thailand	
ได้ืพบปีะซัื่กถามื่วิที่ย์ากรอย่์างิใกล้ชิ้ดื	 และเราได้ืเปิีดืรับอาสาสมัื่คร
เบ่�องิต้่น	300	ท่ี่าน	ทีี่�ยิ์นดีืแช้ร์ส่�อเพ่�อเสริมื่สร้างิกำาลังิใจ	ส่งิต่่อความื่รัก	
ความื่ห่วงิใย์		ซ้ื่�งิเป็ีนการเผ่ย์แพร่ข่าวปีระเสริฐอีกช่้องิที่างิหน้�งิ

ผู้ลิติวิดี็โอุหนุนใจีให้คุวามรู้ผูู้้คุนช่วง Covid-19 แพร่ระบาด็	ที่ำาส่�อ
ปีระช้าสัมื่พันธ์ข่าวสารทีี่�ปีระช้าช้นจำาเป็ีนต้่องิร้้เกี�ย์วกับการด้ืแล
ต่นเองิ

รายก้าร CBN Market	 จัดืที่ำาเพ่�อช้่วย์เหล่อผ่้้ปีระกอบการไที่ย์ที่ี�			
ได้ืรับผ่ลกระที่บจาก	 Covid-19	 โดืย์ช่้วย์ปีระช้าสัมื่พันธ์ร้านค้า	 รีวิว
ผ่ลิต่ภัณฑ์์	 และปีระช้าสัมื่พันธ์ช่้องิที่างิติ่ดืต่่อผ้้่ปีระกอบการ	 สร้างิ	
Facebook	กลุ่มื่	CBN	Market	เพ่�อเป็ีนพ่�นทีี่�ปีลอดืภัย์ในการที่ำาการค้า

งาน CBN Fans Day	จัดืงิานเพ่�อพบปีะและขอบคุณแฟ้นราย์การ
จากใจถ้งิใจ	 และแฟ้นเพจ	 CBN	 Thailand	 ที่ี�ต่ิดืต่ามื่สนับสนุน	
และเป็ีนกำาลังิใจอย์่างิดีืเสมื่อมื่า

งาน CBN 20 ปี	เป็ีนวันขอบคุณพระเจ้าสำาหรับการดืำาเนินพันธกิจใน
ปีระเที่ศไที่ย์	 ครบ	 20	 ปีี	 ซื่้�งิไดื้จัดืงิานในเดื่อนพฤศจิกาย์น	 2563	
และเป็ีนการขอบคุณผ้้่มีื่ส่วนร่วมื่ที่ำาพันธกิจกับ	CBN	Thailand	จาก
ช่้องิที่างิต่่างิ	ๆ	ต่ลอดื	20	ปีีทีี่�ผ่่านมื่า	

พัันิธกิจส่�อเพ่ั�อก�รเปลีี่�ยนิแปลี่งชีีวิิต
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ส่�อสำ�ห้รับเด็็กแลี่ะเย�วิชีนิ

พัันิธกิจศู้นิย์อธิษฐ�นิแลี่ะให้�กำ�ลัี่งใจ

ผู้ลิติสื�อุก้าร์ตูินแอุนิเมชัน Superbook
ไดื้ผ่ลิต่การ์ต่้นแอนิเมื่ช้ัน	 Superbook	 พากย์์เสีย์งิภาษาไที่ย์	
Season	3	จำานวน	13	ต่อน	และ	Season	4	จำานวน	13	ต่อน

ห้อุงเรียนรวีฯ อุอุนไลน์
ผ่ลิต่ราย์การพิเศษ	“ห้องิเรีย์นรวีฯ	Superbook”	ออนไลน์	
จำานวน	13	ต่อน	สนับสนุนให้คริสต่จักรได้ืมีื่เคร่�องิม่ื่อได้ืใช้้สำาหรับ
การสอนรวีฯ	ในช้่วงิ	Covid-19	แพร่ระบาดื		แมื่้ไมื่่สามื่ารถไปี
คริสต่จักรได้ื	แต่่เด็ืก	ๆ	ย์ังิได้ืเรีย์นรวีฯ	ผ่่านห้องิเรีย์นออนไลน์ได้ื	

ผู้ลิติสื�อุคูุ่มือุคุรูรวีวารศึ์ก้ษา หลัก้สูติร Superbook
โดืย์ผ่ลิต่เป็ีนวิดีืโอและหนังิส่อค่้ม่ื่อสำาหรับคร้รวีฯใช้้ปีระกอบบที่เรีย์นรวีฯ	
Superbook	Season	3		ออกเผ่ย์แพร่สำาหรับคริสต่จักร	โรงิเรีย์น	และ
หน่วย์งิานทีี่�ที่ำาพันธกิจชุ้มื่ช้น	ได้ืใช้้ในพันธกิจเด็ืกแล้วจำานวน	13	ต่อน	และ	
Season	4	จำานวน	13	ต่อน	กำาลังิอย์้่ในระหว่างิการผ่ลิต่เป็ีนชุ้ดืค่้ม่ื่อคร้ฯ

ผู้ลิติสื�อุเพื�อุก้ารประก้าศ์ในช่วงเที่ศ์ก้าลคุริสต์ิมาส
ผ่ลิต่วิดีืโอ	และค่้ม่ื่อการใช้้งิานสำาหรับการจัดืกิจกรรมื่	“คริสต์่มื่าสปีระกาศ”	
(Christmas	 Outreach2020)	 	 สนับสนุนให้คริสต่จักร	 ผ่้้สนใจและ
ครอบครัวเด็ืก	ได้ืมีื่ส่�อสำาหรับการปีระกาศในช่้วงิเที่ศกาลคริสต์่มื่าส

 “เพื�อุนอุธิิษฐิาน”เผ่ย์แพร่ในช่้องิที่างิ	 Line	 :	@prayerfriends	 	 และ	 Facebook	 :	 ศ้นย์์อธิษฐานและให้กำาลังิใจ	 CBN	 Thailand						
เป็ีนช่้องิที่างิในการเข้าถ้งิสำาหรับผ้้่ทีี่�ต้่องิการการอธิษฐานเผ่่�อ	โดืย์เสนอหัวข้ออธิษฐาน	รับคำาอธิษฐาน	และสร้างิกำาลังิใจ	ผ่่านการอธิษฐานเผ่่�อผ้้่สนใจ
ทีี่�ติ่ดืต่่อเข้ามื่า

จำำานืวนืสมาชิิกเพืื่�อนือธิิษฐานื 

จำำานืวนืผู้้้ติ้ดต้ามเพื่จำศู้นืย์์อธิิษฐานื 

จำำานืวนืข้้อความทีี่�ติ้ดต่้อเข้้ามาที่างไลน์ื และ Messenger ศู้นืย์์อธิิษฐานืฯ

จำำานืวนืผู้้้โที่รเข้้ามาเพืื่�อข้อรับการอธิิษฐานืเผืู้�อ  

1,688 Subscribers
   วิดีโอ 34 คลิป

40,483 Followers
   วิดีโอ 393 คลิป
   ภาพื่&คำาให้กำาลังใจำ
   50 ชิิ�นื

14,943 Followers
   วิดีโอ 71 คลิป
   โพื่สต์้ภาพื่ 270 ชิิ�นื

41,070 Subscribers
   ชัิวร์หรือมั�วนิื�ม 50 ต้อนื         
   จำากใจำถึึงใจำ 22 คลิป    
   คำาอธิิษฐานื 132 คลิป

765 ราย์

3,348 ราย์

3,552 ราย์

5,910 ราย์

Facebook
“CBN Thailand” “Superbook Thai”

Facebook
“CBN Thailand”

Youtube
“Superbook Thailand”

Youtube
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ส่�อสัมพัันิธ์ส้�ก�รเปลีี่�ยนิแปลี่งชีีวิิต

	 ต่อนนี�ล้กปีลอดืภัย์ดีืและได้ืกลับไปีที่ำางิานแล้ว	 ได้ืรับการอวย์พรเล่�อนขั�น
ต่ำาแหน่งิด้ืวย์ค่ะ	 สิ�งิทีี่�อย์ากหนุนใจทุี่กคนค่อ	 ให้มีื่ความื่เช่้�อวางิใจในพระเจ้า	 ไม่ื่ว่า
สถานการณ์จะเลวร้าย์ขนาดืไหน	 เราไม่ื่จำาเป็ีนต้่องิหาเหตุ่ผ่ล	 หร่อถามื่ว่าที่ำาไมื่		
แต่่วางิใจเท่ี่านั�น	อย์ากขอบคุณซีื่บีเอ็นและเพ่�อนอธิษฐาน	ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับ
ทีี่มื่งิานทีี่�ส่งิและต่อบข้อความื่และได้ืพ้ดืคุย์กัน	 บางิเร่�องิเราไม่ื่สามื่ารถบอกหร่อ
พ้ดืคุย์กับคนร้้จักได้ื	 แต่่ทีี่�นี�	 เราไม่ื่จำาเป็ีนต้่องิเห็นหน้ากัน	 แต่่เราได้ืรับคำาอธิษฐาน
โดืย์ต่รงิ	 เราสามื่ารถบอกเขาได้ืทุี่กเร่�องิ	 นี�เปีรีย์บเสม่ื่อนท้ี่ต่สวรรค์ทีี่�พระเจ้าส่งิมื่า	
เราร้้ส้กอุ่นใจทีี่�มีื่คนห่วงิใย์และถามื่ไถ่เราเสมื่อ	อย์ากขอบคุณจากใจจริงิ ๆ ค่ะ

	 ติ่ดืต่ามื่ช้มื่ราย์การชั้วร์หร่อมัื่�วนิ�มื่	 โที่รติ่ดืต่่อเข้ามื่าต่ามื่หมื่าย์เลขใน
ราย์การแจ้งิว่าต้่องิการร้้จักพระเจ้า	 ทีี่มื่งิานให้ศ้นย์์อธิษฐานและให้กำาลังิใจ	 พ้ดืคุย์
กับคุณต่ฤณ	 ให้ความื่เข้าใจเร่�องิความื่รอดืในองิค์พระเย์ซ้ื่คริสต์่	 คุณต่ฤณตั่ดืสินใจ
รับเช่้�อ	 และในวันเดีืย์วกันหลังิจากทีี่�คุณต่ฤณต้่อนรับพระเย์ซ้ื่คริสต์่	 คุณต่ฤณนำา
คุณแมื่่มื่าร้้จักพระเจ้าดื้วย์ต่ัวเองิ	 และโที่รศัพที่์เล่าให้ที่ีมื่งิานฟ้ังิในวันรุ่งิข้�น									
เราขอบคุณพระเจ้าสำาหรับความื่รอดืทีี่�มื่าถ้งิคุณต่ฤณและคุณแม่ื่

เพ่ั�อนิอธิษฐ�นิ
  ผู้้้คนืร้้จัำกช่ิองที่างนีื�ผู่้านืเพื่จำ CBN 
Thailand ในืทุี่กโพื่สต์้ทุี่กคลิป เราจำะ
ใส่ช่ิองที่างติ้ดต่้อเพืื่�อผู้้้คนืทีี่�ต้้องการ
คำาอธิิษฐานื และต้้องการร้้จัำกพื่ระเจ้ำา 

คุุณติรีรัติน์
“แบ่งิปัีนกับเราว่า	เคย์สิ�นสุดืการตั่�งิครรภ์ก่อนกำาหนดืคลอดืมื่าสองิครั�งิ

ในการตั่�งิครรภ์ครั�งิทีี่�	3	จ้งิมีื่ความื่กังิวลและส่งิข้อความื่มื่าให้อธิษฐานเผ่่�อ	
และน้องิได้ืคลอดืออกมื่าอย่์างิปีลอดืภัย์ในทีี่�สุดื”	

คุุณติฤณ

“

“

	 ฉวีวรรณ	คุณแม่ื่ของิน้องิดืรีมื่พบว่า	หลังิคลอดืน้องิเริ�มื่มีื่ภาวะหัวใจผิ่ดืปีกติ่	

แพที่ย์์ให้สังิเกต่อาการเฝ้าระวังิ		จนกระที่ั�งิน้องิอาย์ุครบ	1	ปีี	จ้งิไดื้นัดืมื่าผ่่าต่ัดืที่ี�		

โรงิพย์าบาลนครพิงิค์	ขณะทีี่�รอการผ่่าตั่ดืน้องิมีื่อาการเหน่�อย์ง่ิาย์	นำ�าหนักน้อย์กว่า

เกณฑ์์	 เข้าออกโรงิพย์าบาลบ่อย์	 พ่อแม่ื่ต้่องิด้ืแลอย่์างิใกล้ชิ้ดื	 ไม่ื่สามื่ารถปีระกอบ

อาช้ีพไดื้และเปี็นช้่วงิระบาดืโควิดื-19	 จ้งิไมื่่มื่ีงิานที่ำา	 ขาดืราย์ไดื้	 ที่างิคริสต่จักร				

รักพระคุณจ้งิขอรับการสนับสนุนมื่ายั์งิม้ื่ลนิธิฯ

	 หลังิจากการผ่่าตั่ดืวันทีี่�	19	ตุ่ลาคมื่	2563	เป็ีนต้่นมื่า	แผ่ลผ่่าตั่ดืทุี่กอย์่างิ

ปีกติ่ไม่ื่มีื่ภาวะแที่รกซ้ื่อน	น้องิสามื่ารถวิ�งิเล่นได้ืเหม่ื่อนเด็ืกทัี่�วไปี	นำ�าหนักตั่วเพิ�มื่ข้�น	

ไม่ื่เจ็บป่ีวย์	 สองิเด่ือนหลังิการผ่่าตั่ดืเจ้าหน้าทีี่�ได้ืเย์ี�ย์มื่เพ่�อติ่ดืต่ามื่และให้กำาลังิใจ

ครอบครัวอีกครั�งิพบว่า	 น้องิสดืช่้�น	 แข็งิแรงิดีื	 แพที่ย์์ต่รวจเอกซื่เรย์์	 ต่รวจร่างิกาย์	

พบว่าปีกติ่ทุี่กอย์่างิ		

โครงการห้น่วยแพื้ที่ย์เคล้�อำนทีี่�
ช่้วย์เหล่อเด็ืกทีี่�มีื่ภาวะวิกฤต่	ครอบครัว	ดืญ.วรวลัญษ์	เมื่ต่ต่าเจริญย์ิ�งิ	อาย์ุ	1	ปีี

	 ฉวีวรรณ	คุณแมื่่ของิน้องิกล่าวว่า	“พ่อแมื่่ดืีใจมื่ากที่ี�เห็นน้องิสดืช้่�น	มื่ีพัฒนาการดืีและดื้แข็งิแรงิข้�นมื่าก	และขอขอบคุณผ่้้สนับสนุนและ

ม้ื่ลนิธิพันธกิจพระพร(ไที่ย์)	ทีี่�ให้การช่้วย์เหล่อทัี่�งิเงิินและคำาแนะนำาทีี่�ดีืเสมื่อมื่า	ปัีจจุบันเราก็ไปีโบสถ์ทุี่กอาทิี่ต่ย์์ค่ะ	เราเช่้�อว่าพระเจ้าได้ืช่้วย์เหล่อเรามื่าก”
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	 เป็ีนงิานด้ืานสังิคมื่สงิเคราะห์	และพัฒนาคุณภาพชี้วิต่ให้แก่ครอบครัวย์ากไร้	ส่งิเสริมื่ด้ืานสุขอนามัื่ย์ทีี่�ดีืให้แก่ชุ้มื่ช้นทีี่�ขาดืแคลน	ต่ลอดืจน
การให้ความื่ช่้วย์เหล่อแก่ผ้้่ปีระสบภัย์พิบัติ่	ผ่่านโครงิการต่่างิ ๆ	ของิม้ื่ลนิธิพันธกิจพระพร	(ไที่ย์)	ได้ืแก่

โคุรงก้ารหน่วยแพที่ย์เคุลื�อุนทีี่�	 ให้บริการเชิ้งิรุกด้ืานการรักษาโรค
เบ่�องิต้่น	การส่งิเสริมื่สุขภาพทัี่�งิที่างิด้ืานร่างิกาย์และจิต่ใจแก่ปีระช้าช้น

โคุรงก้ารบรรเที่าทีุ่ก้ขั์จีาก้ก้ารระบาด็ขัอุง Covid-19  	 ให้ความื่		
ช่้วย์เหล่อโดืย์มื่อบถุงิยั์งิชี้พแก่ผ้้่ปีระสบภัย์	และครอบครัวทีี่�ต้่องิกักตั่ว
และขาดืราย์ได้ืในช่้วงิการระบาดืของิ	COVID-19

โคุรงก้ารบรรเที่าทีุ่ก้ขั์ภัยพิบัติินำ�าที่่วม	 ให้ความื่ช้่วย์เหล่อแก	่											
ผ้้่ปีระสบภัย์โดืย์มื่อบถุงิย์ังิชี้พให้กับครอบครัวทีี่�ได้ืรับความื่เด่ือดืร้อน
จากภัย์นำ�าท่ี่วมื่

โคุรงก้ารรัก้ษ์คุรอุบคุรัว	 ช้่วย์เหล่อครอบครัวที่ี�ดื้แลเดื็กกำาพร้า			
หญิงิหม้ื่าย์	 และครอบครัวทีี่�อย์้่ในภาวะเสี�ย์งิ	 โดืย์สนับสนุนที่างิด้ืาน
การศ้กษา	อาชี้พ	และการอบรมื่ให้ความื่ร้้

โคุรงก้ารโรงเรียนเพื�อุชีวิติ	 ให้การพัฒนาเด็ืกทีี่�อย์้ใ่นพ่�นทีี่�เสี�ย์งิและ
เด็ืกเปีราะบางิ	 ในด้ืานสังิคมื่	 การศ้กษา	 คุณธรรมื่	 และจริย์ธรรมื่		
รวมื่ถ้งิการสร้างิความื่สัมื่พันธ์ทีี่�ดีืกับครอบครัวในชุ้มื่ช้น

โคุรงก้ารเที่ศ์ก้าลแห่งคุวามหวัง และโคุรงก้ารทีู่ติสวรรคุ์แห่งติ้น
คุริสติ์มาส   มื่้ลนิธิฯ	ไดื้จัดืหาเคร่�องิอุปีโภคบริโภคที่ี�จำาเปี็นให้กับ
ครอบครัวทีี่�ปีระสบกับความื่ย์ากลำาบาก	 และจัดืหาของิขวัญให้กับ	
เด็ืก ๆ	ในช่้วงิเที่ศกาลคริสต์่มื่าส

โคุรงก้ารส่งเสริมอุาชีพ	 เพ่�อช้่วย์เหล่อผ่้้ปีระสบปีัญหาให้มื่ีอาช้ีพ	
และราย์ได้ืเลี�ย์งิด้ืครอบครัว	โดืย์สนับสนุนอุปีกรณ์ด้ืานอาชี้พต่่างิ ๆ

โคุรงก้ารอุบรมก้ารเก้ษติรในคุรัวเรือุน	ให้ความื่ร้้ด้ืานการปีล้กผั่กแบบ
ปีลอดืสารเคมีื่	ส่งิเสริมื่ให้ครอบครัวมีื่อาหารทีี่�ปีลอดืภัย์	ลดืค่าใช้้จ่าย์
ในครัวเร่อน	และกินอย์้อ่ย์่างิพอเพีย์งิ

โคุรงก้ารบำาบัด็ฟ้้�นฟู้ผูู้้ติิด็ยาเสพติิด็ ช้่วย์เหล่อผ่้้ที่ี�เข้ารับการฟ้้�นฟ้้
สมื่รรถภาพให้สามื่ารถเลิกย์าเสพติ่ดื	 มีื่อาชี้พ	 และพ้�งิพาตั่วเองิได้ืต่ามื่
ปีรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพีย์งิ

พัันิธกิจเพ่ั�อมนิุษยธรรม

สถิิติของโคำรงก�รต��ง ๆ

โคุรงก้ารหน่วยแพที่ย์เคุลื�อุนทีี่� 

4 โครงการ

โคุรงก้ารรัก้ษ์คุรอุบคุรัว

โคุรงก้ารส่งเสริมอุาชีพ

โคุรงก้ารบรรเที่าทุี่ก้ข์ั
ภัยพิบัติินำ�าท่ี่วม

โคุรงก้ารทูี่ติสวรรค์ุแห่ง
ต้ินคุริสต์ิมาส 

โคุรงก้ารบำาบัด็ฟ้้�นฟู้
ผูู้้ติิด็ยาเสพติิด็  

โคุรงก้ารอุบรมก้ารเก้ษติร
ในคุรัวเรือุน

โคุรงก้ารบรรเที่าทุี่ก้ข์ัจีาก้
ก้ารระบาด็ Covid-19

โคุรงก้ารโรงเรียนเพื�อุชีวิติ

ผ้้่ป่ีวย์ได้ืรับการต่รวจรักษา

1,203 คุน

ได้ืรับแว่นสาย์ต่า
510 คุน

มีื่ผ้้่เข้าร่วมื่โครงิการทัี่�งิสิ�น

70 คุรอุบคุรัว 

มีื่ผ้้่รับปีระโย์ช้น์

254 คุน

ส่งิเสริมื่อาชี้พครอบครัวผ้้่ขาดืราย์ได้ื 

จำานวน 11 คุรอุบคุรัว 
ผ้้่รับปีระโย์ช้น์ 20 คุน

อบรมื่การเกษต่รแบบปีลอดืสารเคมีื่	

จำานวน 21 คุน 
ผ้้่รับปีระโย์ช้น์ 21 คุน

เด็ืก	ๆ	ได้ืรับปีระโย์ช้น์	

จำานวน 336 คุน 
ใน 6 โรงเรียน

ส่งิมื่อบถุงิย์ังิชี้พให้ผ้้่ปีระสบภัย์นำ�าท่ี่วมื่		
จำานวน 177 ถุึง 

ผ้้่รับปีระโย์ช้น์ 
177 คุรอุบคุรัว (640 คุน)

เด็ืก	ๆ	ได้ืรับของิขวัญ

จำานวน 40 คุน
จาก 21 คุรอุบคุรัว

ผ้้่ขอรับการฟ้้�นฟ้้สมื่รรถภาพ

ผ้้่ติ่ดืย์าเสพติ่ดื	

จำานวน 42 คุน

หน้ากุากุอนามัย เจ้ลแอลกุอฮอล์ เคร่�องวัดไข้ 
จำ�นวน 9,815 ชุุด | ผู้้�รับประโยชีน์ 9,383 คน

ถุึงยังชีพสำาหรับผูู้้กั้ก้ตัิว และคุรอุบคุรัวทีี่�ขัาด็รายได้็ 
จำานวน 2,176 ชุด็ | ผ้้่รับปีระโย์ช้น์ 6,322 คุน

ส่งเสริมอาชีุพสำาหรับูครอบูครัวที�ได้รับูผลกุระทบู
จำ�นวน 20 ครอบูครัว | ผู้้�รับประโยชีน์  54 คน
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โครงการบรรเที่าทุี่กข์จากการระบาด็ Covid-19

	 ไพลินได้ืแย์กกับสามีื่และเธอต้่องิเลี�ย์งิล้กทัี่�งิสองิเพีย์งิลำาพังิ	 ช่้วงิเวลาทีี่�แย์่ทีี่�สุดื

สำาหรับเธอค่อต่อนทีี่�	 “ไข่ฟ้้งิ”อายุ์	 9	 ขวบ	 และ	 “ซื่าร่า”อายุ์ได้ื	 3	 เด่ือน	 เธอไม่ื่สามื่ารถ

ที่ำางิานข้างินอกได้ืเพราะล้กย์ังิเล็กอย์้่	 เธอไปีรับงิานมื่าที่ำาทีี่�บ้าน	 ซ้ื่�งิมีื่ราย์ได้ืจากการที่ำา

ดือกไม้ื่	150	บาที่	ต่่อวัน	แต่่ราย์ได้ืทีี่�หามื่าไม่ื่พอกับราย์จ่าย์		บ่อย์ครั�งิทีี่�พวกเธอและล้ก ๆ	

ต้่องิเอาข้าวผ่สมื่กับนำ�าให้ล้กกิน		บางิครั�งิไม่ื่มีื่เงิินก็ไปีเบิกเงิินจากร้านทีี่�รับจ้างิที่ำาดือกไม้ื่มื่า

ใช้้ก่อน	 เพ่�อมื่าซ่ื่�ออาหารให้กับเด็ืก ๆ	 	 เม่ื่�อได้ืเข้ามื่าอย์้ใ่นโครงิการรักษ์ครอบครัว	 ร้้ส้กว่า		

จิต่วิญญาณเต่ิบโต่พอ ๆ	กับธุรกิจร้านขาย์นำ�าที่ี�เธอไดื้รับการสนับสนุนจากมื่้ลนิธิฯ	ก็ดืีข้�น

เร่�อย์ ๆ	เม่ื่�อก่อนไม่ื่มีื่กำาลังิใจ	แต่่เม่ื่�อโครงิการฯ	ได้ืเข้ามื่าช่้วย์เหล่อ	หนุนใจ	เย์ี�ย์มื่เย์ีย์น	ร้้ส้ก

ดีืข้�นมื่าก	 ได้ืเรีย์นร้้หลาย์อย์่างิจากโครงิการฯ	 ได้ืร้้จักครอบครัวอ่�น	 ที่ำาให้ร้้ส้กว่าเราเป็ีน

ครอบครัวเดีืย์วกัน	 โครงิการรักษ์ครอบครัวช่้วย์ที่ำาร้านขาย์นำ�าผ่ลไม้ื่ปัี�น	 และอุปีกรณ์การ

ขาย์นำ�า	นำ�าผ่ลไม้ื่รสต่่างิ ๆ และเธอยั์งิขาย์นำ�าผ้่�งิและผ่ลไม้ื่ต่ามื่ฤด้ืกาลอีกด้ืวย์	ที่ำาให้มีื่ราย์ได้ื	

300-500	บาที่ต่่อวัน	ต่อนนี�เธอมีื่ราย์ได้ืปีระจำาค่อ	 รับซ่ื่�อผั่ก	ผ่ลไม้ื่	 และไปีขาย์ต่่อ	ที่ำาให้

เธอสามื่ารถช้ำาระหนี�ทีี่�เธอย์่มื่มื่าจนหมื่ดื	และยั์งิได้ืถวาย์สิบลดือีกด้ืวย์ “ฉัันอุยาก้ขัอุบคุุณ

ทุี่ก้คุน ขัอุบคุุณมูลนิธิิฯ ทีี่�ที่ำาให้ฉัันได้็มาอุยู่ในโคุรงก้ารฯ นี� คุุณช่างใจีดี็ต่ิอุฉัันและได้็

ช่วยเหลือุฉัันและลูก้ ๆ ขัอุบคุุณสำาหรับโอุก้าส   ขัอุพระเจี้าอุวยพรผูู้้สนับสนุนทีุ่ก้คุน 

และฉัันอุยาก้ช่วยคุนอืุ�นเหมือุนทีี่�คุุณได้็ช่วยฉััน”

โครงการรักษ์ครอำบครัว
ไพลิน	วิสุที่ธิคงิกมื่ล
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	 นางิสาวเดื�อ	แซ่ื่โซ้ื่งิ		ช่้�อเล่น	ไหมื่	อาย์ุ	30	ปีี	เป็ีนแม่ื่เลี�ย์งิเดีื�ย์ว	มีื่ล้ก	3	คน	ต่อนนี�อาศัย์

อย์้ใ่นห้องิเช่้าแห่งิหน้�งิใน	ต่.หนองิหอย์	จ.เชี้ย์งิใหม่ื่	กับล้กช้าย์คนเล็กอายุ์	1	ปีี	2	เด่ือน	ส่วนล้ก

คนกลางิและล้กคนโต่นำาไปีฝากไว้ทีี่�ม้ื่ลนิธิแห่งิหน้�งิใน	อ.ดือย์สะเก็ดื	จ.เชี้ย์งิใหม่ื่	แต่่ก่อนที่ำางิาน

เย์็บผ้่าในโรงิงิาน	แต่่พอมีื่การระบาดืของิโควิดื-19	ที่ำาให้โรงิงิานปิีดืตั่วลงิ	ไม่ื่มีื่งิานที่ำา	ขาดืราย์ได้ื	

จ้งิย์้าย์มื่าเช่้าห้องิทีี่�สารภีและรับงิานเย์็บผ้่าจากคนร้้จักอีกทีี่	งิานนี�ราย์ได้ืน้อย์ไม่ื่พอต่่อค่าใช้้จ่าย์

ในครอบครัว	ต่้องิไปีย์่มื่เงิินคนอ่�นเพ่�อมื่าจ่าย์ค่าเช้่าห้องิ	แล้วที่ย์อย์จ่าย์เมื่่�อไดื้ค่าเย์็บผ่้า	บางิวัน

ไม่ื่มีื่อะไรกินต้่องิด่ื�มื่นำ�าอย์่างิเดีืย์ว	 ไหมื่คิดืว่าอย์่างิน้อย์มีื่นำ�าเราก็อย์้่ได้ื	 ต่อนนั�นมัื่นที่ำาอะไรไม่ื่ได้ื	

เรามื่ีล้กเล็กถ้งิเรามื่ีงิานเราก็ไมื่่สามื่ารถไปีที่ำางิานไดื้	 มื่ันร้้ส้กสุดืหนที่างิ	 ไมื่่ร้้จะที่ำาอย์่างิไร							

จากนั�นก็มีื่เพ่�อนนำาข้าวมื่าให้	 ก็กินข้าวกับนำ�ากับเกล่อปีระมื่าณ	 2	 อาทิี่ต่ย์์	 จากนั�นก็กินข้าวกับ

นำ�าพริกอีก	2	อาที่ิต่ย์์	และก็กินข้าวกับปีลาที่้เค็มื่	1	ต่ัวอีก	1	อาที่ิต่ย์์	แมื่้ไมื่่มื่ีกับข้าวแต่่มื่ีข้าวเราก็พออย์้่ไดื้	แต่่ที่ี�เปี็นห่วงิค่อเร่�องินมื่ล้กอย์่างิเดืีย์ว	

กลัวว่าเขาจะร้องิไห้แล้วเอาไม่ื่อย์้่	 ในหน้�งิเด่ือนทีี่�ผ่่านมื่าก็กินแบบนี�โดืย์ต่ลอดื	 ช่้วงินั�นทีี่�ต่กงิานก็กลัวจะติ่ดืโรค	 อย์้่แต่่ในบ้านไม่ื่กล้าออกไปีไหนเลย์

เพราะล้กเราเล็กอย์้่	เราไม่ื่มีื่เจลแอลกอฮอล์อะไรป้ีองิกันตั่ว	ม้ื่ลนิธิพันธกิจพระพร(ไที่ย์)	ได้ืช่้วย์เหล่อค่าเช่้าห้องิ	2	เด่ือน	อาหารแห้งิ	และนมื่ผ่งิ	

 “ไหมรู้สึก้ดี็ใจีมาก้ ๆ กั้บขัอุงทีี่�ได้็รับ เพราะไม่มีตู้ิเย็นไว้เก็้บขัอุงสด็ ได้็อุาหารแห้งก็้สามารถึทีี่�จีะเก็้บไว้ได้็นาน ขัอุงทีี่�ได้็รับเป็นประโยชน์

ก้ับคุรอุบคุรัวมาก้ ช่วยเหลือุเรื�อุงคุวามเป็นอุยู่ได็้อุีก้หลายเด็ือุน นมที่ี�ได็้รับจีะเก้็บไว้ให้ลูก้ก้ินได็้ประมาณ 2 เด็ือุน ช่วงนี�จีะพยายามหางาน  

รายเดื็อุนที่ี�พอุจีะที่ำาได็้ให้พอุก้ับคุ่าเที่อุมขัอุงลูก้ในอุนาคุติด็้วย ส่วนงานเย็บผู้้าก้็ยังรับที่ำาติลอุด็ ไหมจีะใช้เวลาว่างในติอุนก้ลางคุืนที่ำาเมื�อุลูก้ 

หลับแล้ว ขัอุขัอุบคุุณพระเจ้ีาทีี่�นำามูลนิธิิฯ มาช่วยเหลือุ ไหมรู้สึก้ดี็ใจีมาก้ ๆ เพราะว่าถ้ึาไม่มีใคุรยื�นมือุมาช่วยเหลือุ ไหมก็้ไม่รู้ว่าจีะเป็นอุย่างไร 

ช่วงนั�นก้็มืด็แปด็ด้็าน ดี็ใจีทีี่�มูลนิธิิฯ และคุริสติจัีก้รเข้ัามาหา ทุี่ก้คุนได้็ยินว่าไหมลำาบาก้ก็้เข้ัามาช่วยเหลือุ ทุี่ก้คุนมีนำ�าใจี ขัอุพระเจ้ีาอุวยพร   

ทุี่ก้คุนให้มีคุวามสุขัคุ่ะ”

“ไหมู” เด๊๊อำ แซ่่โซ่�ง
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โรงเรียนเพ้ื้�อำชีีวิติ เพ้ื้�อำชีีวิติทีี่�เปลี�ยนแปลงและเกิด็ผู้ล
“ไอย์์”	ดื.ช้.วิที่วัส	กันหาจันที่ร์	อาย์ุ	11	ปีี	จ.ร้อย์เอ็ดื		|		คุณย์่า	“คำาพันธ์	แสงิพารา”	อาย์ุ	55	ปีี

	 “ไอย์์”	เติ่บโต่มื่าจากครอบครัวทีี่�พ่อแม่ื่แย์กที่างิกัน	จ้งิอย่้์ในการด้ืแลของิคุณป่้ีคุณย่์า	

เป็ีนส่วนใหญ่		ไอย์์เป็ีนเด็ืกด่ื�อ	ไม่ื่เช่้�อฟั้งิ	หากมีื่ใครมื่าที่ำาให้โกรธมื่าก ๆ	เขาจะขว้างิก้อนหินใส่

และย์ังิช้อบแกล้งิเพ่�อน	 จนวันหน้�งิคุณป้ีามื่าช้วนให้เข้าร่วมื่กิจกรรมื่กับโครงิการโรงิเรีย์นเพ่�อ

ชี้วิต่	ทีี่�คริสต่จักรจตุ่รพักต่รพิมื่าน	ทีี่�นี�ไอย์์ได้ืเรีย์นร้้และฝึกฝนทัี่กษะต่่างิ	ๆ	เช่้น	วิช้าภาษาไที่ย์	

ภาษาอังิกฤษ	ภาษาจีน	การที่ำาอาหาร	และการเสริมื่สร้างิจริย์ธรรมื่ผ่่านบที่เรีย์น	Superbbook	

	 น้องิไอย์์เล่าว่า	“ก่้อุนเข้ัาร่วมโคุรงก้าร ผู้มเป็นเด็็ก้ติิด็เก้มส์มาก้ ก้ารเรียนผู้มคุ่อุย ๆ 

แย่ลง เมื�อุคุุณย่าขัอุให้ผู้มช่วยไปซืุ�อุขัอุง ผู้มไม่อุยาก้ไปจึีงพูด็ไม่ดี็กั้บคุุณย่า ติอุนนั�นผู้ม

รู้สึก้แย่มาก้ เมื�อุผู้มเข้ัาร่วมโคุรงก้าร ผู้มได้็เรียนรู้วิชาต่ิาง ๆ มาก้ขึั�น ผู้มท่ี่อุงจีำาคุำาศั์พท์ี่ภาษา 

อัุงก้ฤษได้็มาก้ขึั�น และก้ารอุ่านเขีัยนพัฒนาขึั�น ผู้มใช้เวลาในก้ารพัฒนาตัิวเอุง อุอุก้ก้ำาลังก้าย 

ไปเล่นกั้บเพื�อุนแที่นทีี่�จีะเล่นแต่ิเก้ม ผู้มมีคุวามสุขัทีี่�ได้็เรียนรู้เรื�อุงราวขัอุงพระเจ้ีา ทุี่ก้วันนี�

ผู้มใช้เวลาอุ่านพระคัุมภีร์แที่นก้ารเล่นเก้ม ผู้มมีคุวามสุขัทีี่�ได้็มาโบสถ์ึ ผู้มขัอุบคุุณอุาจีารย์

ทีี่�สอุนและตัิก้เตืิอุนเมื�อุผู้มที่ำาผิู้ด็  เมื�อุผู้มโติขึั�นผู้มอุยาก้เป็นอุาจีารย์สอุนเด็็ก้ ๆ เหมือุนกั้บ

อุาจีารย์ทีี่�โบสถ์ึคุรับ”

	 คุณย์่าคำาพันธ์	 เล่าถ้งิการเปีลี�ย์นแปีลงิทีี่�เกิดืข้�นกับหลานช้าย์	 “ไอุย์เปลี�ยนแปลง  

ไปมาก้หลังจีาก้เข้ัาร่วมโคุรงก้าร ไอุย์เชื�อุฟั้งมาก้ขึั�น ช่วยเหลือุงานบ้าน อุ่อุนน้อุม พูด็สุภาพ 

มาก้ขึั�นและผู้ลก้ารเรียนก็้ดี็ขึั�น”	นอกจากนั�นพระเจ้าย์ังิที่ำาการอัศจรรย์์กับคุณย่์าค่อ	คุณย์่ามีื่

ปีัญหาเร่�องิดืวงิต่าเพราะต่ิดืเช้่�อ	 จนมื่องิอะไรไมื่่เห็น	 คุณหมื่อนัดืต่รวจและบอกว่าต่้องิควัก			

ล้กต่าออก	คุณย่์าจ้งิช็้อกหมื่ดืสติ่ไปี	และนอนโรงิพย์าบาล	1	สัปีดืาห์	อาจารย์์ทีี่�โบสถ์ได้ืไปีเยี์�ย์มื่	

และปีระกาศเร่�องิพระเจ้ากับคุณย่์าอีกครั�งิหน้�งิ	 คุณย่์าตั่ดืสินใจรับเช่้�อ	 และพระเจ้าที่ำาการ

อัศจรรย์รั์กษาดืวงิต่าของิย์่าให้กลับมื่าเริ�มื่มื่องิเห็นชั้ดืเจนอีกครั�งิหน้�งิ

	 วันนี�คุณย์่า	 น้องิไอย์์และครอบครัวมีื่ความื่สุขมื่ากข้�น	 พระเจ้าได้ืเปีลี�ย์นแปีลงิชี้วิต่

ของิไอย์์และต่อบคำาอธิษฐานเร่�องิต่าของิคุณย์่า	 และคุณย์่าก็ไดื้รับโอกาสสร้างิอาช้ีพให้มื่ี				

ราย์ได้ืมื่ากข้�นผ่่านการเลี�ย์งิไก่พันธ์ุไข่ซ้ื่�งิได้ืรับการสนับสนุนจากม้ื่ลนิธิฯ
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โครงการนำ�าสะอำาด็

	 ในปีีที่ี�ผ่่านมื่า	 เจ้าหน้าที่ี�โครงิการนำ�าสะอาดืไดื้รับการอบรมื่

พัฒนาความื่ร้้ต่ามื่มื่าต่รฐานใหม่ื่เพ่�อพัฒนาปีระสิที่ธิภาพของิโครงิการใน

ปีระเที่ศไที่ย์โดืย์ทีี่มื่ผ้้่เชี้�ย์วช้าญจากสำานักงิานปีระเที่ศสหรัฐอเมื่ริกา	รวมื่ถ้งิ	

ได้ืดืำาเนินการติ่ดืต่ามื่	ที่บที่วน	ปีรับปีรุงิปีระสิที่ธิภาพและคุณภาพสำาหรับ

นำ�าสะอาดืในพ่�นทีี่�ต่่างิ ๆ  ของิทีี่�ดืำาเนินการไปีแล้ว		เรากำาลังิเต่รีย์มื่ความื่พร้อมื่	

ด้ืานข้อม้ื่ลต่่างิ ๆ 	เช่้น	พ่�นทีี่�ดืำาเนินการ	ลักษณะด้ืานภ้มิื่ศาสต่ร์ของิแหล่งินำ�า

และคุณภาพนำ�าแต่่ละพ่�นทีี่�	 กระบวนการจัดืหาอุปีกรณ์	และการต่รวจสอบ	

คุณภาพนำ�าสะอาดืในแต่่ละพ่�นทีี่�	 โดืย์โครงิการนำ�าสะอาดืจะมุ่ื่งิเน้นให้เป็ีน

โครงิการเพ่�อจัดืหานำ�าสะอาดืแก่ชุ้มื่ช้นทีี่�ขาดืแคลนนำ�าสะอาดืสำาหรับดื่�มื่

เปี็นหลัก				เราดืำาเนินการในชุ้มื่ช้นต่่างิ  ๆ  ผ่่านหน่วย์งิานและคริสต่จักร

ท้ี่องิถิ�นทัี่�วทุี่กภาคของิปีระเที่ศไที่ย์
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สนับสนุนงาน
มูลนิธิิพันธิกิ้จีพระพร(ไที่ย) ได้็ทีี่�นี�...

โอุนเงินบริจีาคุผู่้านแอุปพลิเคุชันธินาคุาร

คุ่ายเด็็ก้ Superbook Camp 
“Pray and Play”[ ]

สำานัก้งานเชียงใหม่    Chiangmai Office
288/38	โครงิการสต่าร์อเวนิว	3	ถ.มื่หิดืล	ต่.ช้้างิคลาน	อ.เม่ื่องิ	จ.เชี้ย์งิใหม่ื่	50100

โที่รศัพท์ี่	0	5329	1164	ถ้งิ	5		โที่รสาร	0	5329	1190

288/38	Star	Avenue	3,	Mahidol	Rd.,	Changklan,	Muang,	Chiangmai

Tel.	0	5329	1164	to	5		Fax	0	5329	1190

สำานัก้งานก้รุงเที่พฯ    Bangkok Office
10/69	(401)	ชั้�น	4	อาคาร	The	Trendy	ซื่.สุขุมื่วิที่	13	แขวงิคลองิเต่ย์เหน่อ	
เขต่วัฒนา	กรุงิเที่พฯ	10110

โที่รศัพท์ี่	0	2168	7860	ถ้งิ	1		โที่รสาร	0	2168	7862

10/69	(401)	4th	Floor,	The	Trendy	Bldg.,	Soi	Sukhumvit	13,
Klongtoey-Nua,	Wattana,	Bangkok	10110 

Tel.		0	2168	7860	to	1		Fax	0	2168	7862
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