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คริสตจักรขุนหาญ

เตรียมพรอมสูความย่ังยืน

คริสตจักรขุนหาญ ตั้งอยูที่  อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มตนจากสถานประกาศ
เมื่อป ค.ศ.1986 โดย มิชชั่นนารีชาวอังกฤษ
เปนผูบุกเบิก ซ่ึงมีเพียงครอบครัว ของอาจารยสมใจ
และเยาวชนที่สนใจ รวม 5 คน เทานั้น 
ทามกลางการตอตานรุนแรงจากชุมชน
ที่นับถือผีบรรพบุรษและไสยศาสตร ตอมา
ในป ค.ศ. 1991 ไดสรางอาคารหลังแรก
และกอตั้งเปนคริสตจักร มีสมาชิก 40 คน 
คริสตจักรมีนิมิตในการประกาศขาวประเสริฐ 
และสรางสาวก ยึดหลัก 5 ส.คือ เสาะ เสริม 
สราง สง และสรรเสริญ 

“คริสตจักรขุนหาญ คือ ความหวังของผูส้ินหวัง 
ทอแท สับสน เม่ือเขามาท่ีคริสตจักรจะพบรักแทจากพระเจา 
การยอมรับ คำแนะนำ กำลังใจ และเสริมสรางชีวิตใหม่ันคง 
คริสตจักรขุนหาญอยูเพ่ือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต”

เจาหนาท่ีโครงการ



สมาชิกคริสตจักรกันทรลักษณ

การเป็นคู่มิตรและการเกิดผล
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กอนเปนคูมิตรกับคอมแพสช่ัน คริสตจักรประกาศกับชุมชน
หลายรูปแบบแตชุมชนยังไมเปดใจ เมื่อผูรับใชไปคลุกคลี
ในชุมชน จึงเห็นสภาพปญหาของชุมชน ครอบครัวแตกแยก 
เด็กถูกทอดท้ิง เด็กไมไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตอง มีกลุมวัยรุน
ท่ีทำตัวเกเร ด่ืมเหลา ตีกัน เปนปญหาของชุมชน ทำใหผูรับใช
เกิดภาระใจแกไขปญหาในชุมชนและนำเด็ก ๆ ใหมารูจักพระเจา 
ตอมาคริสตจักรไดเปนคูมิตรกับคอมแพสชั่นในปลายป 
ค.ศ. 2001 มีเด็กลงทะเบียนรุนแรก 95 คน ปจจุบันมีเด็ก
จำนวน 355 คน 

คริสตจักรขอบคุณพระเจาที่เห็นการเปล่ียนแปลงที่ดีเกิดขึ้น
ในชุมชนผานทางชีวิตของเด็ก ๆ ในโครงการ ผูปกครอง
หลายคนรับเชื่อ คนในชุมชนก็เปดใจรับเชื่อ มีผูเชื่อเพิ่ม
มากถึง 150 คน ทำใหพันธกิจขยายออกไปมาก ปจจุบันมี
โครงการสาขา 3 แหง มีคริสตจักรลูก 3 แหงในประเทศไทย 
อีก 2 แหงที่ประเทศกัมพูชา มีอาสาสมัครรวมรับใช 10 คน
มีครูรวี 15 คนและมีเจาหนาที่ทำงานเต็มเวลา 5 คน ปจจุบัน
ชุมชนยอมรับคริสตจักรและใหความรวมมืออยางดีกับ
คริสตจักรในเรื่องตาง ๆ 

การเปนคูมิตรไดนำการพัฒนาแบบองครวมมาสูชีวิตของเด็ก ๆ 
ทั้งดานความรู ดานสุขภาพ ดานจิตวิญญาณและดานสังคม
อารมณ เด็ก ๆ มีชีวิตเปลี่ยนเปลงดีขึ้น เด็กตั้งใจเรียนและ
เรียนสูงขึ้น ผูปกครองก็สนับสนุนลูกหลานใหเรียนหนังสือ
มีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย 
มีการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวผานคายครอบครัว
และกีฬา มีระบบพี่เลี้ยงนองเล้ียงเพ่ือพฒันาฝายจิตวิญญาณ 
เด็กและผูปกครองไดรับการฝกฝนทักษะอาชีพตามความสนใจ 
เชน ทำขนม ทำอาหาร ทำกาแฟ ทำอิฐเพื่อใชกอสราง และ
ทำเกษตรอินทรีย  คริสตจักรมีเครือขายปกปองสิทธิเด็ก
เพื่อชวยเหลือเด็ก ๆ และหนุนใจคริสตจักรอื่น ๆ ใหทำพันธกิจ
เด็กองครวมเพ่ือชวยเหลือสังคม 

กิจกรรมเรียนรูการทำขนม

โครงการสาขา 
คริสตจักรพระกิตติคุณหวยจันทร

คริสตจักรลูก คริสตจักรพระกิตติคุณบึงไพร

โครงการสาขา 
คริสตจักรกันทรลักษณ การนมัสการท่ีคริสตจักรพระกิตติคุณหวยจันทร



ปจจุบันมีศิษยเกาที่จบออกจากโครงการแลวและกลับมารวม
รับใชในคริสตจักร หลายคนมาชวยสอนนอง ๆ ในคริสตจักร 
สอนรวี สอนภาษาอังกฤษ บางคนก็รวมรับใชในทีมนมัสการ 
บางคนมีภาระใจในการถวายชวยรุนนอง เชน ศิษยเกาของ
โครงการคนหน่ึงท่ีเรียนจบไปหลายปแลวและทำงานแลว 
ติดตอมาชวยซื้ออุปกรณการเรียนและอาหารแหงใหเด็กๆ
ในโครงการในชวงการแพรระบาดของโควิด-19  ตอมาได
แบงปนภาระใจกับศิษยเกาคนอื่น ๆ จนรวมกันจัดตั้งกองทุน
ศิษยเกาเพ่ือพันธกิจเด็ก
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คริสตจักรไดวางแผนและดำเนินการเตรียมความพรอมในการ
ทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองครวมอยางยั่งยืนเอาไวแลว โดย
1) สงเสริมการพัฒนาเด็กแบบองครวม มุงเนนการดูแลเด็ก
เปนรายบุคคลมีกิจกรรมกลุมสำหรับพี่เลี้ยงนองเลี้ยงเพื่อ
พัฒนาจิตวิญญาณและชีวิต มีการสะสมทุนการศึกษาเปนเงิน
ออมสำหรับเด็กที่มารวมกิจกรรมทุกคร้ังเพื่อแบงเบาภาระ
ครอบครัว และออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมตามบริบท
2) สนับสนุนอาชีพเพื่อดูแลบุคลากรผูรวมรับใช และการยังชีพ
ของผูปกครองเด็ก ผานกิจการอาชีพตาง ๆ ของคริสตจักร 
ไดแก รานเบเกอร่ี-กาแฟ สวนเกษตรอินทรีย เคร่ืองทำอิฐประสาน
สำหรับใชในการกอสราง รานสหกรณชุมชน กองทุนเพ่ือการศึกษา 
และเตรียมเปดโรงเรียนอนุบาล 
3) สงเสริมและแสวงหาความรวมมือจากเครือขายสถาบัน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
เพื่อสนับสนุนเด็กในดานทุนการศึกษาและโอกาสในการเรียน
ตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

ศิษย์เก่า 

การเตรียมความพร้อมสู่
ความยั่งยืนในการทำ

พันธกิจเด็กแบบองค์รวม

4) สงเสริมศิษยเกาใหมีบทบาทและเขามามีสวนรวมในการ
กำหนดแผนพันธกิจเด็กของคริสตจักร รวมรับใชตาม
ความสามารถและภาระใจ 
5) สงเสริมพันธกิจครอบครัวเพื่อใหครอบครัวมีความเขมแข็ง 
สงผลใหเด็กไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองดียิ่งข้ึน 
6) มีแผนพัฒนาผูนำเพื่อรองรับการขยายพันธกิจ ทั้งผูนำ
เต็มเวลาและผูนำฆราวาส โดยสงเรียนพระคัมภีรและจัดหลักสูตร
อบรมภายในคริสตจักร
 

อ.ดุจเดือนและศิษยเกา จัดต้ังกลุมศิษยเการักบานเกิด

ศิษยเกามาชวยสอนเด็กอนุบาล

ฝกฝนทำขนมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

  ฝกฝนทำกาแฟเพ่ือสงเสริมพันธกิจแบบย่ังยืนในอนาคต



จากใจศิษยาภิบาล  
ศจ.สมใจ คิดถูก  ศิษยาภิบาลคริสตจักรขุนหาญ

คริสตจักรมีเปาหมายขยายคริสตจักรลูกไปใน 13 ตำบลในอำเภอขุนหาญ 
มีผูนำเต็มเวลา 12 คน และมีผูนำฆารวาส 145 คน โดยสนับสนุนใหสมาชิกคริสตจักร
จัดต้ังจุดประกาศในตำบลของตนเองเพ่ือจะพัฒนาเปนคริสตจักรในอนาคตตอไป 
แผนขยายคริสตจักรลูกในระยะเริ่มตนไดกำหนดไวแลวใน 2 ตำบล โดยใช
พันธกิจเด็กและพันธกิจองครวมเปนตัวขับเคลื่อน

นอกจากน้ีคริสตจักรมีแผนงานเชิงรุกในการชวยเหลือเด็กยากจนจำนวนมาก
ในประเทศกัมพูชาผานทางคริสตจักรลูก 2 แหงในกัมพูชา เปนพี่เลี้ยงและถายทอด
ความรูความเขาใจในงานพัฒนาเด็กแบบองครวมใหกับบุคลากรคริสตจักร
เพื่อใหสามารถประยุกตการทำงานและการดูแลเด็กใหเขากับบริบทของชุมชน
และสามารถตอบสนองความตองการของเด็กและครอบครัวได โดยคริสตจักร
มีการระดมการถวายจากสมาชิก รวมท้ังจัดสรรรายไดจากกิจการอาชีพตาง ๆ 
ของคริสตจักรเพื่อสนับสนุนพันธกิจเด็กที่กัมพูชา ปจจุบันมีเด็กกัมพูชาจำนวน 
50 คน ที่มาเรียนในชั้นรวี และในอีก 5 ปขางหนาตั้งเปาหมายเขาถึงเด็ก
จำนวน 150 คน
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การขยายพันธกิจและเป้าหมายการประกาศ

 “ขอบคุณพระเจาสำหรับการรวมพันธกิจกับคอมแพสชั่นตลอด 20 ปที่ผานมา 
คริสตจักรขุนหาญไดรับพระพรมากมาย ขอบคุณคอมแพสชั่นสากล ที่ใหมี
คอมแพสชั่นในประเทศไทย และเชื่อวาผูรับใชทุกคริสตจักรในประเทศไทย
ที่เปนคูมิตรกับคอมแพสช่ันก็อยากขอบคุณเชนเดียวกันกับผม และผมขอขอบคุณ
คอมแพสชั่นประเทศไทยท่ีรับคริสตจักรขุนหาญเปนคูมิตรดวย ทำใหคริสตจักร
ไดมีเครื่องมือท่ีดีในการเขาหาชุมชนในการประกาศขาวประเสริฐ  ทำใหคำสอน

ที่บอกวาจงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเองสำเร็จในคริสตจักรของเรา เพราะไดแสดงความรักอยางเปนรูปธรรม ดวยการชวยเหลือ
เด็กที่ยากจนในชุมชนตลอดจนครอบครัวเด็กดวยทำใหคริสตจักรเปนที่ยอมรับของชุมชนเพราะเขาเห็นความรักที่จริงใจของ
คริสเตียนที่ชวยเหลือโดยไมหวังผลแทนใด ๆ

สุดทายขอขอบคุณผูอุปการะทุกทานที่ไดเสียสละทุนทรัพยสวนตัวของทานใหกับเด็กที่ทานไมเคยรูจักเลย การสนับสนุนเด็ก
ในแบบอุปการะทำใหเด็กไดรับการพัฒนามีชีวิตที่ดีขึ้น สงผลใหมีเด็กและผูปกครองเด็กหลายคนรับเชื่อพระเจามีชีวิตใหม 
ขอพระเจาอวยพระพรทุกทานที่มีสวนในงานพันธกิจนี้ ผมเชื่อวาพระเจาไดทรงเตรียมพระพรใหกับทานที่จะไมขาดสิ่งใด และ
จะไดรับบำเหน็จจากพระเจาอยางมากมายแนนอนครับ อาเมน”  

คริสตจักรอะลองแวง ประเทศกัมพูชา

เด็กในคริสตจักรอะลองแวง ประเทศกัมพูชา



อธิษฐานเผื่อ
คริสตจักรขอใหอธิษฐานเผ่ือ • การสรางรานกาแฟ   • การปรับปรุงสวนเกษตรอินทรียใหเปนศูนยการเรียนรู  • งบประมาณสำหรับการสรางหองเรียนเด็ก 4 หองและหองน้ำเด็ก 6 หอง • การขยายพันธกิจและต้ังคริสตจักรใน 13 ตำบล • การขยายพันธกิจเพื่อเขาถึงเด็กจำนวนมากในกัมพูชา
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“หนูขอบคุณพระเจาท่ีนำใหหนูไดเขามาเปนเด็กโครงการคริสตจักรขุนหาญ 
เม่ือกอนครอบครัวเราลำบากมาก ไมมีบานอยู ไมมีที่ทำกินพอแมมีอาชีพ
รับจางทั่วไปไมคอยไดอยูบาน แตขอบคุณพระเจาท่ีครอบครัวเราไดรับการชวยเหลือ
จากคริสตจักรขุนหาญ หนูกับพี่สาวไดเขารวมโครงการฯ ตอมาก็รับนองสาวหนู
เขาเด็กโครงการดวยทำใหเราไดเรียนรูจักเรื่องราวของพระเจา และทำใหแมพี่สาว
นองสาวและหนูตัดสินใจรับเชื่อพระเจา เมื่อกอนพอเชื่อพระเจาคนเดียวคะ
แตตอมาท้ังครอบครัวเราก็เปนคริสเตียน คริสตจักรไดรับครอบครัวเราใหมาพัก

คำพยานจากเยาวชนในโครงการ
“ศรินทิพย์”  กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพ ปวส.ปี2

อยูที่คริสตจักร สนับสนุนใหเรียนหนังสือ และพัฒนาชีวิตและทักษะอาชีพหลายอยาง ตอมาพอแมหนูก็ไดสรางหองเล็ก ๆ 
เปนอูซอมรถจักรยานยนต พอมีรายไดเลี้ยงครอบครัวได แมไมมากแตก็พออยูได เราไดรับการชวยเหลือจากหลายทานใหหนู 
พี่สาวและนองสาวไดเรียนหนังสือ จนพี่สาวเรียนจบครูภาษาอังกฤษ และปนี้ไดสอบบรรจุเปนขาราชการแลว ครอบครัวเรา
ดีใจมากท่ีพระเจาอวยพรใหพี่สาวมีอาชีพท่ีมั่นคงสามารถดูแลครอบครัวของเราได ทุกอยางท่ีครอบครัวเราไดรับ เพราะพระเจา
อวยพรผานทางคริสตจักรขุนหาญ เราเห็นความรักของพระเจาผานอาจารยที่โบสถและทีมเจาหนาที่ รวมท้ังครูอาสาสมัครทุกคน
ที่ไดลงทุนลงแรงติดตามเลี้ยงดูเด็กๆ ดวยความรักและอดทน ขอบคุณพระเจาท่ีสงผูอุปการะใหหนู คอยใหกำลังใจ อธิษฐานเผ่ือ 
และสนับสนุนทุนทรัพยใหหนูตลอดมา ขอบคุณคอมแพสชั่นประเทศไทยท่ีเปนกลางใหหนูกับผูอุปการะไดติดตอกัน 
ขอพระเจาอวยพระพรทุกทานที่มีสวนในชีวิตของหนูและครอบครัว ขอบคุณมากคะ” 



ภัยแลงและการขาดแหลงน้ำสะอาดที่หมูบานปากลวยซึ่งเปน
ที่ตั้งของโครงการสาขาแหงหนึ่งของคริสตจักรจอปลาคี
ทำใหเด็ก ๆ ในโครงการกวา 70 คน รวมท้ังคนในหมูบาน
ประสบปญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับใชอุปโภคและบริโภค 
ทุกคนประสบความยากลำบากในการใชชีวิต โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูรอนที่คนในหมูบานตองเดินเทาไกล 1 กิโลเมตร
ไปที่ลำหวยเพ่ือตักน้ำมาใชในครัวเรือนแมวาน้ำท่ีขุดมาจาก
ลำหวยไมสะอาดเลยก็ตาม บางครั้งเด็ก ๆ ตองไปอาบน้ำ
ที่ลำหวยและแบกน้ำใสถังแกลลอน 5 ลิตร จำนวน 2-3 ถัง
กลับบานดวยเพื่อใชสำหรับดื่มทำอาหาร และซักผา 
การเจ็บปวยดวยอาการทองรวงและโรคผิวหนัง จึงเปนปญหา
สุขภาพที่พบบอยที่สุดในหมูบานน้ี

เพื่อชวยแกไขปญหาเหลานี้ คริสตจักรจอปลาคี จึงริเริ่มเสนอ
ขอความชวยเหลือจากโครงการสนับสนุนพิเศษ จัดทำ
ระบบน้ำประปาในหมูบานดวยการเชื่อมตอน้ำจากลำหวย
ผานทอสงน้ำไปยังหมูบาน ทำใหทุกครัวเรือนสามารถเขาถึง
น้ำสะอาด มีน้ำใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอ คริสตจักรและคน
ในชุมชนรวมท้ังเด็ก ๆ จึงมีน้ำสะอาดใช นอกจากน้ีคริสตจักร
ยังไดสรางสวมท่ีถูกสุขอนามัยสำหรับชุมชนใหอีกดวย ในชวง
สองปที่ผานมาหมูบานไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนน้ำ
อีกเลยโรคทองรวงและโรคผิวหนังไมใชปญหาสุขภาพในหมูบาน
นี้อีกตอไป สภาพความเปนอยูของผูคนที่นี่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 
เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยเพราะไมจำเปน
ตองเดินไกลเพื่อไปอาบน้ำและแบกน้ำกลับมาใชอีก

การท่ีคริสตจักรชวยใหหมูบานมีระบบน้ำประปา ไดสงผล
กระทบท่ีดีตอชุมชนเปนอยางมาก และทำใหชื่อเสียงของ
คริสตจักรตอชุมชนเปนไปในทางบวกผูปกครองไววางใจ
คริสตจักร ใหความรวมมือและสนับสนุนสงบุตรหลานใหเขา
รวมโครงการมากขึ้น สงผลใหการพัฒนาแบบองครวม
ดำเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในชีวิตของเด็ก
แตละคน 
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กอนมีน้ำประปา: 
สภาพหองน้ำที่ตองไปตักน้ำจากลำหวยมาใชเอง

หลังจากทำระบบน้ำประปาหมูบาน - หองน้ำใหม

ใชน้ำประปาซักผา

น้ำประปาท่ีบานปากลวย 
(คริสตจักรปากลวย)

พัฒนาคุณภาพชีวิต



การแพรระบาดของโควิด -19 สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของคนในทุกพื้นที่ รวมทั้งผูที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน
ซึ่งมีอาชีพรับจางรายวันทางการเกษตร เม่ือมีการปดพรมแดนทำใหไมสามารถออกไปหางานทำได พอแมผูปกครองเหลานี้
จึงขาดรายไดอยางสิ้นเชิง ไมมีเงินซื้ออาหารและสิ่งจำเปนอื่น ๆ ตองรอความชวยเหลือจากรัฐและหนวยงานตาง ๆ 
ในขณะที่ครอบครัวผูไรสัญชาติ ไมสามารถเขาถึงการชวยเหลือใด ๆ จากภาครัฐได สถานการณเชนนี้ทำใหครอบครัวเหลานี้ 
ตกอยูในความวิตกกังวลและมีสภาพจิตใจหดหู

คำพยานจาก
คริสตจักรแมสลิดหลวง
และผูปกครองของเด็กๆ
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ในชวงที่ผานมา คริสตจักรคูมิตรแตละแหงตางพยายามอยางเต็มที่
ในการระดมความชวยเหลือไปยังครอบครัวของเด็ก ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ
ดังกลาวทำใหเราไดเห็นความรวมมือกันภายในคริสตจักรและการท่ีคริสตจักร
แสวงหารวมมือกับเครือขายตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหความชวยเหลือ
เด็กและครอบครัวที่กำลังเดือดรอนไดทันเวลา 

คุณกรรณิการ ผูจัดการโครงการพัฒนาเด็ก คริสตจักรแมสลิดหลวง 
จังหวัดตาก หน่ึงในคริสตจักรคูมิตรของคอมแพสช่ัน ท่ีไดใหความชวยเหลือ
ดานอาหารและส่ิงจำเปนแกครอบครัวผูประสบความเดือดรอนจาก
โควิด-19 เชนกัน ไดเขียนคำพยานเลาถึงกลุมผูปกครองท่ีรวมตัวกัน
ขอบคุณคริสตจักรที่ใหความชวยเหลือพวกเขาวา 

คำพยาน



“ตลอดระยะเวลา 1 ปที่มีการระบาดของ โควิด-19 สงผลอยางมากตอเด็กและผูปกครอง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน  
ผูปกครองถูกเลิกจางกลับมาอยูบานทำใหขาดรายได ไมสามารถดำรงชีพไดอยางปกติ มีความยากลำมากมากขึ้น 
ไมสามารถออกไปหากินตามธรรมชาติไดเพราะถูกกำหนดไมใหออกนอกพ้ืนท่ีทำใหเกิดความวิตกในเร่ืองอาหารในแตละวัน
วาจะไมเพียงพอตอคนในครอบครัว

คริสตจักรและสมาชิกไดชวยเหลืออาหารแหงจากการระดมทุนของคริสตจักรและผานทางงบประมาณสนับสนุนของ
คอมแพสชั่น รวมทั้งไดแสวงหาเครือขายในการชวยเหลือเด็กและครอบครัวทำใหเด็กและผูปกครองไดรับการชวยเหลือ
อยางทั่วถึงสามารถดำเนินชีวิตอยูได โดยเฉพาะครอบครัวที่ไมมีสัญชาติที่ไมสามารถเขาถึงสิทธิทางภาครัฐไดรวมทั้ง
พี่นองมุสลิม ทางคริสตจักรก็ไดใหความชวยเหลือ 

ทำใหผูปกครองไดมารวมตัวกันเพื่อขอบคุณคริสตจักรที่ใหการชวยเหลือเปนอยางดีโดยไมไดเลือกวาจะเปนใครหรือ
ศาสนาใด ผูปกครองคนหนึ่งบอกวาหากไมไดรับการชวยเหลือจากคริสตจักรอาจทำใหคนในครอบครัวจะตองอดมื้อ
กินมื้อหรือลำบากกวานั้น ทำใหพี่นองเหลานี้มองคริสตจักรวาเปนคำตอบเปนพระพรในการชวยเหลืออยางแทจริง
ในสถานการณที่ลำบากเชนน้ี

ทำใหเราเห็นวาการทำพันธกิจของคริสตจักรสามารถเปนแสงสวางเปนโอกาสในการใหความชวยเหลือผูอ่ืนไมวาจะเปนใคร
หรืออยูสถานะใดก็ตาม เหมือนพระคำของพระเจาที่วา “จงรักเพื่อนบาน เหมือนรักตนเอง” ขอบคุณพระเจา ขอบคุณ
คอมแพสช่ันที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือเด็กและผูปกครองในชวงสถานการณที่ลำบากน้ี ”

คำพยานและส่ิงที่คริสตจักรไดทำเพื่อชวยเหลือครอบครัวของเด็ก ๆ ที่ตกอยูในความยากลำบาก เปนประจักษพยานถึงความรัก
ของพระเจาตอคนยากจน ดังที่ผูเผยพระวจนะอิสยาหกลาวไวใน พระธรรมอิสยาห 25:4 วา “เพราะพระองคไดทรงเปนกำบัง
เขมแข็งของคนยากจน ทรงเปนที่กำบังเขมแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกขใจ” และกษัตริยดาวิดไดกลาวถึงความยุติธรรมของ
พระเจาไววา “เพราะพระองคจะไมทรงลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวังของคนยากจนจะไมพินาศไปเปนนิตย” (สดุดี9:18)
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