สานักงานบริหารนโยบาย สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 05-03032014

ขอต้ อนรับสู่ “สานสัมพันธ์” ฉบับที่ 5
เดือนมีนาคมไม่มีวนั ระลึกอะไรในปฏิทินของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
แ ต่ วั น ที่ 8 มี น า ค ม เ ป็ น “ วั น ส ต รี ส า ก ล ”
กิจกรรมทีน
่ า
่ สนใจ
(International Women’s Day) เพื่อระลึกถึงการลุกขึ ้น
เรี ยกร้ องสิ ท ธิ อั น ชอบ
การสัมมนามิชชันนารีสภาคริสตจักรฯ
ธร รม แ ละ คว าม เท่ า
(โซนเหนือ) วันที่ 9-11 มีนาคม 2014
เที ย มกัน ในสัง คม ของ
การสัมมนากรอบพันธกิจสภาคริสตจักร
สตรี
ฯ 2015-2018 และอาเซียน วันที่ 3-4
เมษายน 2014 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เรื่ องราวการต่ อ สู้
เชียงใหม่
และเรี ย กร้ องสิ ท ธิ นี ส้ ื บ
การสัมมนาพันธกิจผู้สูงอายุ วันที่ 14-16
ย้ อนไป โดยเริ่ มตัง้ แต่ ปี
พฤษภาคม 2014 ณ อาคาร 75 ปี เชียงใหม่
1879 บรรดาสตรี ช าว
CCA-CPM ASEAN Mission
ปารีสพร้ อมใจกันเดินขบวนไปยังพระราชวังแวร์ ซายส์
Conference, June 2-6, 2014 at the
ระหว่า งการปฏิวัติ ฝรั่ งเศส เรี ย กร้ องเสรี ภาพ ความ
CCT 75th Anniversary Building,
Chiang Mai
เสมอภาค ภราดรภาพและความคุ้มครองแก่ สตรี ขึน้
6th SABS Conference, June 23เป็ นครัง้ แรก
26, 2014 at the CCT 75th Anniversary
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1857 มิส คลาร่า เซท
Building, Chiang Mai
กิน้ (Clare Zetkin) เชือ้ สายเยอรมัน กลุ่มผู้ใช้ แรงงาน
ขอข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
ส
ำนั
ก
งำนบริ
ห
ำรนโยบำย
สภำคริสตจักรฯ
สตรีจากโรงงานทอผ้ าและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ได้ พากัน
โทร. 053-244381
เดินขบวนประท้ วงในกรุงนิวยอร์ก เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิใน
อีเมล: cctpm2011@gmail.com
การท างาน และให้ มีการรับรองสภาพการท างานของ
สตรี ที่ ดียิ่ งขึน้ โดยเรี ย กร้ องเพิ่ มค่าจ้ างและปรับ ปรุ ง
สภาพการทางาน แต่แล้ วเหตุการณ์ก็จบลงด้ วยการ
ฆาตรกรรมโหดคนงานหญิง 119 คน โดยการเผา
โรงงานในขณะที่คนงานหญิงกาลังชุมนุมประท้ วงอยู่..

“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอี เลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมีกาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และที ่ 3 ของเดือน

วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 กรรมกรสตรีจาก 18 ประเทศ เข้ าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสงั คมนิยม ครัง้ ที่
2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้ อเรียกร้ องของบรรดากรรมกรสตรี
กาหนดให้ คา่ แรงงานสตรีเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย และประกาศให้ วันที่ 8 มีนาคม เป็ นวันสตรีสากล
คาขวัญวันสตรีสากลปี 2014 คือ “สร้ างแรงบันดาลใจการเปลี่ยนแปลง” (Inspiring Change)
ในพระคัมภีร์ สตรีหลายคนได้ เป็ นแบบอย่างทังความเชื
้
่อ(ในพระเจ้ า) การปกป้องสิทธิ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมือง อาทิ เอสเธอร์ สตรีที่
ช่วยชีวิตกษัตริย์ (1:1-2:23)และชาวยิว (4:1-5:14); เด
โบราห์ ผู้เผยพระวจนะหญิง ผู้หยัง่ รู้ดินฟ้าว่าอะไรจะ
เกิดขึ ้น... ครัน้ แล้ วก็มีพายุกระพือโหม เกิดน ้าท่วมขึ ้นจน
ล้ นฝั่ ง ไหลหลัง่ ขึ ้นบนที่ราบ ทาให้ กองรถรบของสิเสรา
จอยู่ในโคลนเคลื่อนไหวได้ ยาก ทหารหาญอิสราเอลได้
โอกาส ต่างก็วิ่งกรูลงมาจากภูเขา เข้ าโจมตีทหารข้ า
ศึกษาจนพ่ายแพ้ ไปโดยสิ ้นเชิง และ นางรูธ ผู้
จงรักภักดีตอ่ แม่ผวั ด้ วยคาพูดที่วา่ “... แม่จะไปไหนฉัน
จะไปด้ วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นนั่ ด้ วย ญาติของแม่จะเป็ นญาติของฉัน และพระเจ้ าของ
แม่ก็จะเป็ นพระเจ้ าของฉัน แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นนั่ และจะขอให้ ฝังฉันไว้ ที่นั่นด้ วย ถ้ ามีอะไรมาพราก
ฉันจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเจ้ าทรงลงโทษฉันและ
ให้ หนักยิ่ง” (นรธ. 1:16-17)
สาหรับ คริ สตจัก รในประเทศไทย กลุ่ม และคณะสตรี
คริสเตียนมีบทบาทอย่างเข้ มแข็งทังในงานการบริ
้
หารและการ
บริการ เป็ นทังผู
้ ้ นาในแนวหน้ าและการสนับสนุนพันธกิจ โดยมี
“ธรรมนูญ และข้ อระเบี ย บของคณะสตรี คริ สเตีย นแห่งสภา
คริ สตจัก รในประเทศไทย” เป็ นแนวทางการดาเนิ น งานของ
“หน่วยงานสตรีคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย”
สตรี สภาคริ สเตียนสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้น าของสภาคริ สตจักรฯ และรับรางวัล
ผู้นาดีเด่นในระดับประเทศหลายท่านและอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ศจ.ศ. (เกียรติคณ
ุ ) ประกาย นนทวาสี, รศ.ดร.วราภรณ์ ธารวานิช,
ผป. วรนุช พันธุพงศ์, และ ศจ. ดร. ศิริรัตน์ ปุสรุ ินทร์คา เป็ นต้ น
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อ. คามูล ชินวงศ์ ผู้อานวยการหน่ วยงานสตรี

สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ ได้ แก่ สภาสตรี
คริสเตียนแห่งเอเซีย (ACWC) วันอธิษฐานสากล WDP มิตรภาพแห่งเหรียญค่าน้ อย ACFLC และ บริดจ์
บิลเดอร์นานาชาติ BBI
ด้วยร ักและอาล ัย
18 กุมภาพ ันธ์ 2014:

ศจ. รอน โอกราดี ้ (Rev. Ron O’Grady) อดีตเหรัญญิกสภาคริสเตียนแห่ง
เอเชี ย ผู้ร่วมก่อตัง้ องค์กรเอกสัมพัน ธ์ว่าด้ วยการท่องเที่ ย วในประ
ประเทศโลกที่ สาม (Ecumenical Coalition on Third World
Tourism/ECTWT) และที่เรารู้จกั ท่านดี ในฐานะผู้ก่อตังมู
้ ลนิธิเพื่อยุติ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (End Child Prostitution in
Asia Tourism/ECPAT) มีสานัก งานตัง้ อยู่ที่สานักกลางนักเรี ย น
คริสเตียน กรุงเทพฯ
ศจ. รอน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ด้ วยอายุ 83 ปี
ที่เมือง Christ Church ประเทศนิวซีแลนด์
ขอพระเจ้ าทรงเล้ าโลมและเสริมกาลังแก่คณ
ุ Alison (ภรรยา)
ลูกๆ (Michael, Ruth, Gillian และ Warwick) และญาติพี่น้องทุกคน

พระวิหารหล ังที่ 3

คริ สตจักรสนสว่าง
ต.บ่อแก้ ว อ. สะเมิง เชีย งใหม่ จัดนมัสการเทเสา
พระวิ ห าร โดย ศจ. ซัน นี่ แดนพงพี ประกอบพิ ธี
และ ผป. ดร. ประเวศน์ คิ ด อ่า น ร่ วมเทเสาพระ
วิหารหลังที่ 3
คริสตจักรสนสว่าง ปั จจุบนั มีสมาชิกสมบูรณ์
ประมาณ 180 คน จานวนสมาชิกเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทา
ให้ อาคารคริสตจักรหลังปั จจุบัน (หลังที่ 2) คับแคบ
ไม่สะดวกในการทากิจกรรมของคริ สตจักร สมาชิ ก
จึ ง ร่ ว มกัน ตัด สิ น ใจซื อ้ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง และสร้ าง
อาคารคริสตจักรหลังใหม่ เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก 2 ชัน้
คริสตจักรยังไม่ได้ รนรงค์ขอรับการสนับสนุน
22 กุมภาพ ันธ์ 2014:

3

ใด ๆ จะเริ่ มต้ นด้ วยก าลังของตนเอง ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่รีบ ร้ อน และพยายามจะส่ง เสริ มให้ สมาชิ ก
ช่วยเหลือตนเองให้ มากที่สดุ
ธนาคารว ัว

ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน รักษาการผู้จดั การสานักงานบริหารนโยบาย
และที่ ป รึ ก ษาหน่ วยงานพัฒ นาและบริ ก ารสัง คม เป็ นผู้แ ทนมอบเงิ น สนั บ สนุน โครงการธนาคารวัว
คริสตจักรห้ วยฟานเหนือ ต. บ่อแก้ ว อ. สะเมิง เชียงใหม่
โครงการธนาคารวัว เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
พั ฒ นาอาชี พ สมาชิ ก คริ ส ตจั ก ร สมาชิ ก จ านวน 10
ครอบครัว ได้ รับการสนับสนุนเป็ นเงินยืมในการเลี ้ยงวัว
จานวนครอบครัวละ 12,000.00 บาท โดยไม่เสียดอกเบี ย้
เมื่อครบก าหนด 3 ปี จะต้ องคื นเงิ นทุน ให้ กับ คริ สตจัก ร
เพื่อหมุนเวียนให้ ครอบครัวอื่น ๆ ต่อไป
22 กุมภาพ ันธ์ 2014:

กิจกรรมประจาเดือน มีนาคม 2014
ทวไป
่ั

5
มี.ค. วันพุธรับเถ้ า
7
มี.ค. วันอธิษฐานสากล
20-21 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการอานวยการ สภาคริสตจักรฯสมัยสามัญครัง้ ที่ 1/2014
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ

สาน ักงานบริหารนโยบาย

3
มี.ค. ประชุมคณะกรรมการเตรียมสัมมนา SABS Conference อาคาร 75 ปี เชียงใหม่
9-11 มี.ค. ร่วมเป็ นวิทยากรการสัมมนามิชชันนารี สภาคริสตจักรฯ ค่ายดงพระพร อ.เวียงป่ า
เป้า จ.เชียงราย
18 มี.ค. ร่วมเป็ นวิทยากรการสัมมนามิชชันนารี สภาคริสตจักรฯ บ้ านสัมมนา จ.เพชรบุรี
25-28 มี.ค. ร่วมการประชุมศิษยาภิบาลทัว่ ประเทศ ประจาปี 2013 สนามสมโภชเชียงใหม่ 700
ปี จ. เชียงใหม่
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หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริ สตจักร)

5-9
7
10-14
19-23
20-21
26-27
29-31

มี.ค. อบรมตามหลักสูตร EC 205คริสตจักรทวีรัตน์ ภาคที่ 10 รุ่น 2 ครัง้ ที่ 10 “พระ
มหาบัญชา” พิธีจบหลักสูตร
มี.ค. ประชุมกรรมการพันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร สมัยสาสมัญครัง้ ที่
2/2014 ที่ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
มี.ค. อบรมหลักสูตร STEP ครัง้ ที่ 2 สาหรับผู้ประกาศฯ ที่อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
มี.ค. อบรมตามหลักสูตร EC 205 คริสตจักรสุริยะชัยพร ภาคที่ 1 รุ่น 2 ครัง้ ที่ 10
“พระมหาบัญชา” พิธีจบหลักสูตร
มี.ค. ร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ สภาคริสตจักรฯสมัยสามัญครัง้ ที่ 1/2014
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
มี.ค. เทศนาฟื น้ ฟูที่คริสตจักรแม่อมุ โล๊ ะ เขตแม่ลาน้ อย ภาคที่ 19 จ.แม่ฮ่องสอน หัวข้ อ
“จงดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณ”
มี.ค. เป็ นวิทยากรสัมมนาการประกาศฯ คริสตจักรคริสตคุณานุกลุ ภาคที่ 6 จ.พิษณุโลก
(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
มี.ค. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คริสตจักรขุนกลาง คริสตจักรภาคที่ 7
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
มี.ค. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คริสตจักรภาคที่ 3 จ.ลาปาง ได้ แก่ คจ.
ประสบพร คจ.ปรุงธรรม แม่ทะ จ.ลาปาง และคจ.เกียรติการุณ คจ.ประสบสุข
อ.เมือง จ.ลาปาง

หน่วยงานประทีปของไทย
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(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
พบปะมิชชันนารี จากคริสตจักรเมโธดิสต์ ปรึกษางานด้ านพัฒนาและบริการสังคม
ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่
ติดตามงานสิทธิฯ คริสตจักรลาหู่ ภาค 6 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชุมกรรมการพันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
เป็ นวิทยากรโครงการสร้ างผู้นาอนุชนหลักสูตรผู้นาพันธกิจเยาวชน รุ่นที่ 5 “พันธกิจ
ข้ ามวัฒนธรรม”
ติดตามงานออมทรัพย์คริสตจักรภาคที่ 5 จ.น่าน
ติดตามงานแผนที่ชมุ ชนบ้ านท่าธาร คริสตจักรภาคที่ 10 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ประสานงานเกษตรอินทรีย์คริสตจักรภาค 8 จ.ชุมพร
ติดตามงานศูนย์พฒ
ั นาและบริการคลองเตย กรุงเทพฯ
ประชุมกรรมการอานวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ั
หน่วยงานพ ัฒนาและบริการสงคม

5

มี.ค.

5-6
7
8

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

10-15
16
17-21
19
20-21

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
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22-23 มี.ค. ติดตามงานแผนที่ชมุ ชนบ้ านแม่ฮ่าง อ.งาว จ.ลาปาง
25-28 มี.ค. มอบแผนที่ชมุ ชนบ้ านท่าธาร และบ้ านแม่ฮ่าง คริสตจักรภาคที่ 10 ณ คริสตจักรทุง่
ป่ าคา อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
26-27 มี.ค. ทีมผู้รับใช้ พระเจ้ าประเทศเกาหลีดงู านที่ศนู ย์บ่อแก้ ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และภาค
ที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ิ ยาภิบาล (พันธกิจอภิบาล)
หน่วยงานศษ

4-5
6-8
11

มี.ค. เยี่ยมเยียนผู้รับใช้ คริสตจักรภาคที่ 8
มี.ค. เป็ นวิทยากรการสัมมนาผู้รับใช้ คริสตจักรภาคที่ 17 เกาะสมุย จ.สุราษราษฎร์ธานี
มี.ค. การสัมมนา “ทาไมต้ องวาระสุดท้ าย” ณ อาคาร 75 ปี สานักงานสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ภาคเหนือ
25-28 มี.ค. ประชุมศิษยาภิบาลทัว่ ประเทศ ประจาปี 2013 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700
ปี จ.เชียงใหม่
หน่วยงานสตรี (พันธกิจอภิบาล)

1
4-5
12
14
19
20-21
20-22
29
29-31

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

ร่วมนมัสการวันอธิษฐานสากลสตรีภาคที่ 7 ณ คจ.สาธร กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมประจาปี สตรีภาคที่ 7 ณ. คจ.สะพานเหลือง กรุงเทพฯ
ร่วมสภาสตรีแห่งชาติฯ “วันสตรีสากล” กรุงเทพฯ
ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสเตียนชนเผ่า ณ สานักงาน สตรี KBC จ.เชียงใหม่
จัดนมัสการวันอธิษฐานสากล ณ สานักงานสภาฯ กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมกรรมการอานวยการสภาฯ ณ สานักงานสภาฯ กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมประจาปี สตรีภาค 8 จ.เพชรบุรี
ร่วมจัดงานกาชาด ของสภาสตรีแห่งชาติ กรุงเทพฯ
อบรมสตรีภาคที่ 3 จ.ลาปาง

โครงการพ ันธกิจเอดส ์

2-3
5
6
7
8-9

มี.ค. ประชุมประจาปี เครือข่ายสมาชิก กปอพช.องค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเอดส์ ปี 2556
ร่มสักรีสอร์ท
มี.ค. ประชุมปรึกษาหารือการปรับโครงการท้ องไม่พร้ อม (รอบสุดท้ าย) ร่วมกับ สสส.
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
มี.ค ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ณ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่
มี.ค. นมัสการพระเจ้ าพิธีเปิ ดศูนย์อาคารไทย-เกาหลี แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
มี.ค. ค่ายหนุนเสริมเติมใจ กลุม่ เพื่อนพันธกิจเอดส์ แพแม่งดั อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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9-12 มี.ค. ค่ายภราดรผู้ร่วมงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค่ายดงพระพร อ.เวียงป่ าเป้า
จ.เชียงราย
11 มี.ค. การสัมมนาหัวข้ อ “ทาไมวาระสุดท้ าย” (WHY END TIMES) โดยหน่วยงาน
ศิษยาภิบาล อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
11 มี.ค. ทีมนักศึกษาภาคอินเตอร์เนชัน่ แนล วิทยาลัยนอร์ท เยี่ยมเยียนดูงานพันธกิจเอดส์
ด้ านการอภิบาลดูแล ณ สานักงานพันธกิจเอดส์ จ.เชียงใหม่
12
มี.ค. ประชุมพนักงานโครงการพันธกิจเอดส์ เพื่อสรุปประเมินงานและวางแผนงานปี
2014 ณ สานักงานพันธกิจเอดส์
14 มี.ค. ประชุมเครือข่ายองค์กรนานาศาสนา (GF.) พุทธ คริสต์ อิสลาม สานักงานเครือข่าย
นานาศาสนา
16-20 มี.ค. วิทยากรค่ายครอบครัวคริสตจักรสันติสขุ หัวข้ อ “เกิดผลด้วยความรักอย่างสันติสขุ ”
จ.ระยอง
17 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหาร Mennonite สานักงาน Mennonite จ.เชียงใหม่
20-21 มี.ค. ประชุมอานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครัง้ ที่ 1/2014 สานักงานสภา
คริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
21-23 มี.ค. ค่ายเด็ก เยาวชนที่รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (My Story) ณ บ้ านสบาย
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
26 มี.ค. ให้ สมั ภาษณ์การทางาน ติดตามงานโครงการพันธกิจเอดส์ แก่เจ้ าหน้ าที่สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ณ สานักงานพันธกิจเอดส์ จ.เชียงใหม่
26-28 มี.ค. ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2556 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
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