สำนักงำนบริหำรนโยบำย สภำคริสตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 12-2018

ขอต้อนรับสู่สานสัมพันธ์ ฉบับส่งท้ายปีเก่า 2018 …. ต้อนรับปีใหม่ 2019
ณ ประตูส่งท้ายปีเก่า 2018
หันหลังทบทวนอดีตสามร้อยกว่าวันที่ผ่านไป
ขอบคุณพระเจ้า เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร?
หลายครั้งดูเหมือนว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทั้งความเจ็บป่วย
ทางร่างกาย ความทุกข์ในจิตใจ รวมทั้งความสงสัยฝ่ายจิตวิญญาณ
“พระเจ้าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระเจ้า
อยู่ที่ไหน” หลายสิ่งประเดประดังเข้ามา แต่วันนี้ ได้ผ่านไปแล้ว
ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูทรงรับรองว่า “ใครสู้ทนถึงที่สดุ ก็จะได้รับการช่วยให้รอด” (มธ.24:13)
นี่คือ พระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กบั คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์
ณ ประตูสู่ปีใหม่ 2019
มองไปในอนาคต เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นสิง่ ท้าทายมากกว่า
ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน ไว้วางใจในการทรงนาของพระเจ้า และดาเนินชีวิตตามแบบของ
พระเยซูคริสต์ ติดสนิทกับพระองค์ให้มากที่สุด
ขอบคุ ณพระเจ้ า พระเยซูทรงตรั ส ว่า “กิ่ง จะออกผลเองไม่ไ ด้นอกจากจะติดอยู่ กับเถาฉั นใด ท่า น
ทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น” (ลก. 15:4)

ขอพระเจ้าประทานพรให้ทา่ นประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอีเลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี กาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ สดุ ท้ายของเดือน

ขอให้มค
ี วามสุขในว ันคริสตมาส

19 ธันวาคม 2018: บุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สานักงานกรุงเทพฯ) ได้ไปร้องเพลงอวยพรวัน
คริสตมาสที่สานักงานกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นาความชื่นชมยินดีแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในกระทรวงเป็นอย่างมาก
ขอบคุณพระเจ้า ในเช้าวันนั้นได้มีบุคคลสาคัญ ได้แก่ พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ท่านสารวย นักการเรียน ผู้อานวยการกอง
ศาสนูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนร่วมรับฟังเพลงคริสตมาส โดยคณะนักร้องบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คาอวยพร โดย ผป. กู้ศักดิ์ สารกิ ติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคาภาวนาอธิษฐาน โดย ผป. ดร.
ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์
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ั
WCRC จ ัดสมมนาที
ก
่ รุงเทพฯ

6-10 ธันวาคม 2018: สภาคริสตจักร
ปฏิรูปสากล (World Communion of
Reformed Churches/ WCRC) จัดสัมมนา
เครือข่ายคริสตจักรในภาคพื้นเอเชีย หัวข้อ
“ต่อต้านวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติ อานาจ
นิยม และชาตินิยมจากเบื้องล่าง” (Resisting
Cultures
of
Discrimination,
Authoritarianism and Nationalism from
Below) ที่บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน
ศจ. ดร. รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธาน
ภาคริส ตจั กรในประเทศไทย กล่ าวต้อ นรั บ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนา ย้ าถึ ง บทบาทของ
คริ ส ตจั ก รในการปกป้ อ งคนที่ ถู ก ทอดทิ้ ง
รวมทั้งการปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ และการผดุงรักษา “พระฉายา”
ของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ผป. ดร ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์ (และคณะกรรมการบริหารสภา
คริสตจักรปฏิรูปสากล) นาการศึกษาพระคัมภีร์ ในการนมัสการเช้า จากพระกิตติคุณ ลูกา 24:13-33
“บนถนนสู่เอมาอุส” เน้นว่า คริสเตียนเป็นบุคคล 2 แผ่นดิน- แผ่นดินโลกและแผ่นดินธรรม หลายครั้ง
พบว่า กฎหมายก็ดี วัฒนธรรมก็ดี หรือ วิถีชีวิตก็ดี มีความขัดแย้งกับความเป็นคริสเตียน ท่ามกลางความ
สงสัยนี้ มีทางออกคือทาตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น
SIAC เยีย
่ มชมพ ันธกิจสภาคริสตจ ักรในประเทศไทย

10-16 ธันวาคม 2018: ผู้นาสภาคริสตจักรอีบานในซาราวัค (Sarawak Iban Annual
Conference) เยี่ยมสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ได้มีโอกาส
เยี่ยมชมการทาพันธกิจของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในกรุ ง เทพฯ หลายแห่ ง ได้ แ ก่
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คริ ส ตจั ก รวั ฒ นา คริ ส ตจั ก รที่ 2 สามย่ า น
คริสตจักรไมตรีจิต และศูนย์พัฒนาและบริการ
คลองเตย เป็นต้น
ศจ. ดร. บุ ญ รั ต น์ บั ว เย็ น มิ ช ชั น นารี ไ ทยคนแรกที่ ร่ ว มรั บ ใช้ ที่ ชุ ม ชนอี บ านแห่ ง นี้ ได้ เ ล่ า
ประสบการณ์การรับใช้ในซาราวัคอย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ รื้อฟื้นความทรงจา การต้อนรับ การดูแล
เอาใจใส่ และการหนุนเสริมการรับใช้ของผู้นาคริสตจักรในซาราวัคด้วยความอบอุ่น
วันที่ 14 ธันวาคม ได้มีการสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความเข้าใจ และกาหนด
แนวทางความร่ ว มมื อ และการท าพั น ธกิ จ ร่ว มกั น ระหว่ างสภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย และสภา
คริสตจักรอีบานในซาราวัคในอนาคต อาทิ การลงนามความร่วมมือระหว่างกัน การจัดค่ายเยาวชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร (ศิษยาภิบาล อาจารย์ นักศึกษา) เป็นต้น
ั
สมมนาเสรี
ภาพการน ับถือศาสนา

10-13 ธันวาคม 2018: ผู้นาศาสนสัมพันธ์ในเอเชียใต้ (Inter-religious leaders) จัดสัมมนา
เรื่อง “เสรีภาพการนับถือศาสนา” ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ
ผู้นาศาสนสัมพันธ์- พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู จากกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย
บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา รวมทั้งสหภาพเมียนมาร์ กว่า 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และการยืนหยัดการนับถือศาสนาของตนอย่างเข้มแข็ง

คริสตจักรหลายแห่ง ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ประสบกับการกีดกัน เข้มงวด ตรวจสอบ ตลอดจน
การข่มขู่ บางแห่งสถานนมัสการถูกเผา เสรีภาพการประกอบศาสนพิธีถูกจากัด แต่คริสตชนก็ยังมั่นคง
ในความเชื่อ ต่างเชื่อว่าเสรีภาพการนับถือศาสนานั้นเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
วันที่ 13 ธันวาคม Rev. Dr. Deenabandhu Manchala ผู้อานวยการฝ่ายพันธกิจสากล
(Global Ministries) ประจาภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค คริสตจักรดีไซเปิล ออฟ ไคร้ส์ สหรัฐอเมริกา ได้
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ปรึกษาหารือความร่วมมือการจัด สัมมนาผู้น้าคริสตจักรในลุ่มน้าโขง (ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว
และกัมพูชา) ซึ่งศูนย์ประสานงานอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
เสวนาประเด็นป่าไม้ทด
ี่ น
ิ

17 ธันวาคม 2018: ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าร่วมการ
เสวนาประเด็นป่าไม้ที่ ดิน ตามมติคณะกรรมนโยบายที่ดินเเห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 จัด โดย
หน่ ว ยงานพั ฒ นาและบริ ก ารสั ง คม สภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย ที่ ห้ อ งประชุ ม บ้ า นพั ก กรุ ง เทพ
คริสเตียน มีผู้เข้าร่วมจานวน 35 คน จากคริสตจักรภาคที่ 10 11 12 16 19 และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยเลขาธิการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา การจัดในครั้ง
นี้มีวิทยากรหลักคือ อาจารย์ สุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ เป้าหมาย
และกรอบมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ท ากิ น ในพื้ น ที่ ป่ า (ทุ ก ประเภท) ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561
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พ ันธกิจจุดประกาศพระกิตติคณ
ุ สมุทรสงคราม

18 ธันวาคม 2018: ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมพันธกิจจุด
ประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม คริสตจักรภาคที่ 11 ในกิจกรรม “คริสตมาสแห่งความรัก ” ที่
เรือนจากลางสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอรุณประดิษฐ
และสถาบันนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ
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อบรมการใชค
ู่ อ
ื คริสเตียนศก

19 ธันวาคม 2018: สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมการใช้คู่มือหลักสูตรแกนกลาง
คริสเตียนศึกษา ปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา การอบรมเริ่มด้วยการนมัสการพระเจ้า เทศนาโดย
ศจ.ถาวร สุตีคา นานมัสการโดย อจ.ชิดกมล และได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและ
บรรณศาสตร์ หน่วยงานอนุชน หน่วยงานสตรี ฝ่ายบ้านและครอบครัว เป็นวิทยากรให้การแนะน า
หลักสูตรแก่ผู้แทนจากคริสตจักรภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากคริสตจักรภาคที่ 1-20 จานวน 115 คน โดยมี
ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนาเสนอนโยบาย
ด้านการอภิบาล:คริสเตียนศึกษา การติดตามการใช้หลักสูตรชุดที่ 1 พร้อมกับมอบหนังสือหลักสูตร
แกนกลางคริสเตียนศึกษา ชุดที่ 2 ซึ่งมีจานวน 9 เล่ม ให้แก่ตัวแทนคริสตจักรภาคที่ 1-20 ทั้งนี้สภา
คริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหลักสูตรชุดนี้แก่ทุกคริสตจักรผ่านคริสตจักรภาค
ตลอดการฝึกอบรม มี คศ.ปริญญา ตาวินโน ปลัดสานักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เป็นผู้ดาเนินรายการ
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