พันธกิจคริสตจักรไทยในสิงคโปร
ศจ.เกียรติศักดิ์ รุงรวิวรรณ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยทรีนิตี้, สิงคโปร
มิชชันนารีไทย
คริสตจักรใจสมานกรุงเทพฯ ในสิงคโปร
คริสตจักรในสมานกรุงเทพ ไดมภี าระใจในการสงมิชชันนารีไทยไปทําพันธกิจกับกลุมคนไทย
ในตางแดน ภายหลังไดสงมิชชันนารีไทยไปทําการประกาศและตั้งคริสตจักรกับคนไทยในเกาะฮองกง
แลวในเดือนพฤษภาคม 1994 จึงไดสงผมและครอบครัวมาทํางานกับกลุมคนไทยในประเทศสิงคโปร
โดยผมไดทําหนาที่เปนศิษยาภิบาลของคริสเตียนไทยแควอรี่ (CALVARY CHARISMATIC CENTER:
REV.DR.RICK SEAWARDS) จนถึงเดือนปลายป 1995 เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 1996 ผมและ
ครอบครัวไดถูกยายมาทําหนาที่เปนศิษยาภิบาลของคริสตจักรไทยทรีนติ ี้ภายใตการดูแลของคริสตจักร
TRINITY CHRISTIAN CENTER ซึ่งมี SENIIOR PASTOR คือ REV.DR.NAOMI DOWDY โดยผม
ไดเขามารับชวงงานตอจาก ศจ.บัวขาบ รองหานาม ซึ่งจบจากการศึกษาจากสถาบัน THEO LOGICAL
CENTER FOR ASIA (TCA) และถึงเวลาจะตองเดินทางกลับเมืองไทย
ในขณะนัน้ คริสตจักรไทยทรีนิตี้ของเราไดใชอาคารคริสตจักรทรีนิตใี้ หญ ตั้งอยูที่ 21 – 23
ADAM ROAD, SINGAPORE 289892 เปนสถานที่นมัสการ ซึ่งอาคารคริสตจักรทรีนิตี้ใหญนี้ใหญโต
และสวยงามมากแตทวาอยูห า งไกลมากพอสมควรจากแหลงชุมชนคนไทย คือ
1. อยูหางไกลจากตึกโกลเดนไมล (GOLDEN MILE COMPLEX หรือ LITTLE THAILAND
หรือ THAITOWN) ซึ่งเปนสถานที่นัดพบและซื้อสินคาไทยทุกชนิดของคนไทย
2. ยังอยูหางไกลจากแหลงกอสรางและ
3. ตั้งอยูบนถนนสายสั้น ๆ (ADAM ROAD) ไมเปนที่รูจักของคนไทยเลย ดังนั้นจึงมีความ
ยากลําบากพอสมควรในการเชื้อเชิญใหคนไทย โดยเฉพาะคนงานกอสรางที่จะมารวมนมัสการกับเราที่
คริสตจักร ในชวงแรก ๆ ของการทําพันธกิจ เราจึงตองบริการคนไทยทีม่ านมัสการโดยการจัดรถบัสรับ
– สง ซึ่งเราไดพิจารณาลดการใหบริการนี้อยางเปนลําดับ จากที่เคยจัดรถบัสใหญสองคันก็เหลืออยูคัน
เดียว ก็เหลือรถตูคันเดียวและในที่สุดก็ไมมีบริการรถรับ - สงอีกตอไปเมื่อพิจารณาเห็นวาคริสเตียนไทย
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ที่อยูกับเราเติบโตฝายวิญญาณพอที่จะมารวมกิจกรรมของคริสตจักรดวยกําลังของตัวเองได อยางไรก็ดี
ตอมาคริสตจักรทรีนิตี้ไดซื้อตึก CAREPOINT,103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 ซึ่งอยูหาง
จากตึก GOLDEN MILE COMPLEX เพียง 3 ปายรถเมลและอยูหา งจากรถไฟใตดิน MRT สถานี
EW11: LAVENDER เพียง 500 เมตรเทานั้นกลุม ไทย จึงไดยายมานมัสการและทําพันธกิจที่ตึก
CAREPOINT นี้ ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2000 เปนตนมา โดยไมมีการใหบริการรถรับ – สงอีกเลย
การประกาศพระกิตติคุณในชวง แรก ๆ จึงเปนการเขาไปเยีย่ มเยียนตามไซคงานที่คนงานไทย
จะเลิกงานประมาณหนึ่งทุม (ถาไมมีโอที) หรือสี่ทุม (ถามีโอที) กวาที่พวกเขาจะเลิกงาน อาบน้าํ
ทํากับขาวและทานอาหารเย็นก็จะตกประมาณเวลาสามทุมขึ้นไป ดังนั้น ระหวางเวลาสามทุมถึงเที่ยงคืน
จึงเปนเวลาที่สะดวกที่สุดสําหรับผมที่จะพบกับเขา ผมจะใชเวลาเกือบทุกคืนไปเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย
หนุนใจ ตามไซคงานตาง ๆ จนถึงประมาณเที่ยงคืนจึงกลับบานซึ่งทําใหภรรยาของผมเรียกผมวา “ศิษ
ยาภิบาลซินเดอรเรลา” เพราะจะกลับถึงบานหลังเที่ยงคืนเสมอ
การเขาไปทํางานตามไซคงานตาง ๆ ก็มีอุปสรรคและความยากลําบากมากพอสมควร บางไซค
งานมียามรักษาความปลอดภัย เขาจะไมยอมใหเราเขาไป จึงตองอธิษฐานและพึ่งพระเจาเปนอยางมาก
บางครั้งตองนัดพบกับคนงานลวงหนาใหเขาออกมาพบและรับเราที่ตยู าม บางครั้ง เราตองบอกยามวา
จะไปพบกับ ... นายสมศักดิ์ สมควร สมปอง สมศรี หรือสมชายหรือบอกชื่อใครสักคนที่เรา รูจกั แลว
แลกเปลี่ยนบัตรประจําตัว จึงจะสามารถเขาไปไดสวนผูหญิง (ที่ไปดวยกับเรา) จะเขาไปในไซคงานยาก
ที่สุด เนื่องมาจากปญหาโสเภณีที่ไปใหบริการถึงในไซคงานเลยทีเดียว
การเขาไปทํางานตามไซคงานตาง ๆ ทําใหเรารูปญหาจริงของพวกเขาในการทํางานสุขภาพ
สวัสดิการ และความเปนอยู บางคนเจ็บปวยแตโฟรแมนไมยอมพาไปหาหมอ (เพราะจะเสียเวลาทํางาน
และตองจายคารักษาพยาบาล) บางไซคงานเงินคาจางไมออกตามกําหนดเวลา จนแทบไมมีอะไรจะกิน
จะเหลือก็แตเกลือกับขาวเหนียวเทานั้น ผมและภรรยาเคยตองเรี่ยไรเงินถวายจากคริสตจักรทรีนิตี้และ
เพื่อนฝูงเอาไปซื้อขาวปลาอาหารแหงแลวนําไปมอบใหกับพวกเขาหลายตอหลายครัง้
เพราะความ
สงสาร (แตหลายครั้งเราตองออกเงินเอง เพราะจะไปเรี่ยไรทุกครัง้ ก็ไมได) เราไดเห็นน้ําตาที่ไหล
ออกมาโดยความซาบซึ้งใจในขณะทีพ่ วกเขาออกมารับขาวเหนียว น้ําปลา ปลากระปอง ฯลฯ
บางไซคงานก็อยูใกลเมือง มีรถเมลหรือรถไฟ MRT ผานก็ดีไป เพราะจะสะดวกในการเดินทาง
แตโดยสวนใหญแลวการกอสรางจะมีขึ้นในพื้นทีใ่ หม ๆ ที่ยังไมมีสาธารณูปโภคอะไรเลย ไมมี
แมกระทั่งไฟฟา (ตองใชเครื่องปนไฟเองของบริษัท เราเคยตองเอาไฟฉาย 4-5 กระบอกผูกปลายไมปก
ไวรอบสนามหญา แลวนั่งลงลอมวงรองเพลงนมัสการ อธิษฐานและเทศนา) บางไซคงานอยูหางไกล
รถเมล ผมเคยเดินเปนกิโลเมตรหลังจากเยี่ยมเยียนไซค “บริษัทนามกี”่ แลว ปรากฎวาไมมีรถเมลกลับ
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บาน เวลาก็ดกึ มากแลว กวาจะหาแทกซี่กลับบานไดเดินกันเหงื่อตกไปเลย แตที่ขอบพระคุณพระเจาก็
คือวาจากไซค “บริษัทนามกี”่ นี่เองภายหลังเราไดสงสามคนไปรับการอบรมที่ศูนยไครททูไทยแลนด จ.
ขอนแกน
คุณสรรเสริญ สีเสริม ยังคงรับใชพระเจาอยู ภายหลังการอบรมแลว รวมรับใชเต็มเวลาที่ คจ.
ศูนยชวี ิตใหม จ.ขอนแกนและเรียนตอระดับที่สูงขึ้นไปอีกของศูนยไครทฯ ปจจุบันเขารวมรับการ
อบรมพิเศษขอคณะ YWAM
คุณสยาม ค้ําคูณ ไดกลับมาทํางานที่สิงคโปร รวมรับใชกับผมและเปนผูนําคนหนึ่งของเรา เขา
ไดนําทั้งครอบครัวมาเชื่อในพระเจาและในปจจุบันภรรยาของเขาก็เปนกําลังของ คจ.อุบลราชธานี
คุณเสท หาญคํา ไดกลับมาทํางานที่สิงคโปร รวมรับใชและเปนผูนําคนหนึ่งของเราทีน่ ี่ดวย
การประกาศพระกิตติคุณแกบรรดาคนงานไทยในยุคแรก เราไดใชการสอนภาษาอังกฤษใหแก
คนงานไทยในโบสถเปนหลักคนงานไทยจะสนใจการเรียนเพราะเขาเห็นความจําเปนของภาษาอังกฤษ
ในการอยูต างประเทศ แตเนื่องจากการเรียนภาษานีจ้ ะตองอดทนสูงและใชเวลานาน จึงทําใหหลายคน
ขาดความตั้งใจเรียน ปญหาอีกประการหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษคือแรงงานไทยในสิงคโปรสวน
ใหญ 95% จะเปนผูที่มาจากชนบทของภาคอีสาน จึงขาดพื้นฐานในการเรียนรูภาษานี้ บางคนเรียนแบบ
กระโดดขามขัน้
เพราะภาษาไทยเองก็ยงั ไมคอยถนัดแตมาเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําใหตามไมทัน
บทเรียนและทอใจไดงาย อยางไรก็ตาม เรายังเห็นวา การเรียนภาษาอังกฤษยังเปนเครือ่ งมือที่ยังใชไดใน
การนําคนมาถึงความรอด
คุณทองหลอ ศรีสมร เปนคนอําเภอพรเจริญ จ.หนองคาย ไดมาขายแรงงานในสิงคโปรดวย
ความตองการเงินมากเพื่อสรางบานจึงไดสมัครเปนเอเยนตคาผูหญิงตามไซคงานตาง ๆ ซึ่งเขามีรายได
จากงานนี้เปนกอบเปนกําจากงานนอกกฎหมายนี้ แตมเี พื่อนนําเขามารูจักพระเจาทีไ่ ทยทรีนิตี้ เขาจึงเลิก
ทําสิ่งนี้ เมื่อครบวาระที่จะตองกลับเมืองไทย เพื่อเห็นแกลูกสองคนที่ขาดแม (ภรรยาทิ้งเมื่อเขามาทํางาน
ในสิงคโปร) คุณทองหลอจึงไมไดมาทํางานในสิงคโปรอีก แตอยูบา นและสําแดงชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงจน
แมเห็น แมจงึ ละเลิกจากศาสนาเดิม เมื่อเราจัดทีมมิชชัน่ ไทยไป อ.พรเจริญ เราไดไปจัดประกาศที่บาน
ของคุณทองหลอ มีคนมารวมเกือบ 50 คน ที่นายินดีก็คือ ในคืนวันนั้นทั้งพอ แม พี่นอง ญาติ และเพื่อน
ๆ ของคุณทองหลอไดตัดสินใจรับเชื่อพระเจารวมแลวเกือบ 10 คน ซึ่ง คจ.พรเจริญไดรับทําหนาที่ใน
การติดตามผลตอไป
คุณสุรศักดิ์ เวียงสีมา เปนคนอําเภอประทาย จ.นครราชสีมา มารูจักพระเจาในไทยทรีนีตี้ เมื่อ
ถึงเวลาตองเดินทางกลับบานเราจึงไดสงรายชื่อและที่อยูไ ปให ศจ.บุญมา พอเพชร ศิษยาภิบาล
คริสตจักรพระกิตติคุณประทายติดตามผล ปรากฎวา ไดรับรายงานกลับมาวาคุณสุรศักดิ์ ไดเปนพยาน
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ในหมูบานของตนเอง จนมีคนเชื่อมากมาย และคุณสุรศักดิ์มีสาวกที่ตอ งดูแล 20 กวาคน จึงตัดสินใจไม
ขายแรงงานในประเทศสิงคโปรอีกตอไปแลว จะขออยูร วมรับใชพระเจากับ อจ.บุญมา ซึ่ง อจ.บุญมาได
เขียนจดหมายมาบอกวา “ขอใหชวยสงคนแบบคุณสุรศักดิ์กลับไปทีป่ ระทายมาก ๆ หนอย” ขอบคุณ
พระเจา
คุณชินพันธ นันทะแสง เคยอยูในสมณเพศระดับ “มหา” มาแลวถึง 7 ป พอแมคาดหวังวาเขาจะ
เปนเจาอาวาสของศาสนสถานประจําหมูบา นที่เขาอยูในอนาคตขางหนาแตเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจใน
ครอบครัวทําใหเขาตองลาสึกออกมาเปนแรงงานไทยในสิงคโปร คุณแกวตา อาสาสุวรรณ และผมได
เขาไปสอนภาษาอังกฤษในไซคงานของเขาตอนแรกเขาก็สนใจเรียนดี แตพอเราเริ่มพูดเรื่องของพระเจา
บาง เขาก็เริ่มหนีและตีตัวออกหาง เราตองติดตามสอนเขาอยูถึง 5-6 เดือน จึงสามารถชักชวนใหเขามา
เรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ (ถนนอาดัม) ได เกือบเปนปกอนที่เขาจะรับเชื่อในพระเจา เมื่อเขาตัดสินใจ
รับเชื่อในวันอาทิตยนั้น ทุกคนดีใจมาก พระเจาไดเปลี่ยนแปลงเขา และเดี๋ยวนี้พระเจาไดทรงเรียกเขาให
รับใชพระเจาเต็มเวลา หลังจากรับการอบรมพื้นฐานที่ศนู ยไครทฯ จ.ขอนแกนแลว บัดนี้คุณชินพันธ
นันทะแสง ก็ไดเขาเรียนพระคริสตธรรมตอใน “สถาบันพระคริสตธรรมเพ็นเตคอสฯ” (ปที่ 1) และ
รวมงานกับ คจ.ใจสมานนวนคร เชื่อวาตอไปในอนาคตพระเจาจะทรงใหเขาเปนพระพรในการขยาย
แผนดินของพระองคในประเทศไทย
คุณเกษม ไชยเทพ โดยการเปนพยานและเลี้ยงดูฝายวิญญาณของคุณชินพันธ นันทะแสง คุณ
ไชยเทพ จาก อ.นาคู จ.กาฬสินธุ ก็ไดมโี อกาสรับเชื่อในพระเจาในคริสตจักรไทยทรีนิตี้ เขาไดรับการ
เลี้ยงดูในฝายวิญญาณจนถึงเวลาเดินทางกลับบานเพราะหมดสัญญาการทํางานในสิงคโปรเขากลับบาน
พรอมกับนําพระกิตติคุณของพระเจาไป ประกาศใหภรรยาและลูก ๆ และญาติพี่นองในหมูบาน
ครอบครัวของเขาก็ไดรับเชื่อในพระเจา ภายหลังเมื่อเขาคิดจะสมัครกลับเขามาทํางานในสิงคโปรอีก
พระเจาไดตรัสเรียกกับเขาใหรับใชพระเจาเต็มเวลาซึ่งคุณเกษมก็ไดเชือ่ ฟง จึงยกเลิกการกลับมาทํางาน
ในสิงคโปร เราจึงไดสงใหเขารับการอบรมพื้นฐานที่ศนู ยไครทฯ จ.ขอนแกนและรวมรับใชภายใตการ
ดูแลของคริสตจักรกาฬสินธุ เมื่อตนปนี้เอง เราไดสงทีมมิชชั่นไทย (แรงงานไทยของเรา) จากคริสตจักร
ไทยทรีนิตี้ไปที่หมูบานของคุณเกษมและสรางหองประชุมที่สามารถจุคนไดประมาณ 50 คนใหแกคุณ
เกษม และเปนที่นายินดียิ่งขึ้น เมื่อคุณเกษมเขียนจดหมายบอกเราวา บัดนี้ภรรยาของคุณเกษมก็ไดถวาย
ตัวที่จะรับใชพระเจาเต็มเวลารวมกับคุณเกษม โดยในปจจุบันนี้ทั้งสองคนไดเขารับการอบรมที่สถาบัน
พระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NBC) จ.ขอนแกน ทั้งสองคนจะเรียนในวันจันทร – ศุกร
และกลับไปรวมรับใชกับคริสตจักรกาฬสินธุ และคริสตจักรที่หมูบา นในวันเสาร อาทิตย นับเปนงาน
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พันธกิจการรับใชที่ทาทายความเชื่อของครอบครัวนี้อยางแทจริง เพราะทั้งสองคนจะรับใชพระเจาดวย
“ความเชื่อ”
นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษที่คริสตจักร และไปเยีย่ มตามไซคงานแลวเราไดจัดการ
ประกาศใหญหลายครั้ง ครั้งแรกเราไดเชิญคุณปุ (อัญชลี จงคดีกิจ) และวงดนตรี “ดิ โอเอซิส” มาทําการ
ประกาศใหญมีคนงานมารวมการประกาศประมาณ 1,600 คนและมีคนรับเชื่อเปนรอยคน ทีมจาก
คริสตจักรใจสมานกรุงเทพ ประมาณเกือบ 20 คน มาชวยเราในการออกประชาสัมพันธตามไซคงาน
และเปนพี่เลี้ยงใหแกคนรับเชื่อในพระเจา ครั้งที่สองและสาม เราไดเชิญวงหมอลํา “กัลยา พงษมา” ซึ่ง
เปนหมอลําคริสเตียนมาประกาศ มีคนมาเปนพันเชนเดียวกัน ภายหลังเราคิดวาเรานาจะทําเองไดเราจึง
ไดมีการฝกสอนนักดนตรี นักรองหมอลํา (คริสเตียน) และแดนเซอร (หางเครื่อง) ของเราเอง รวมทั้ง
เตรียมทีมพี่เลีย้ งฝายวิญญาณเอง บัดนี้ การประกาศในสองปหลังเราจึงไดใชวงดนตรี “หมอลํา” แดน
เซอร (ฝกบรรดาแมบานคริสเตียนในคริสตจักร) และนักรอง รวมทั้งพี่เลี้ยงฝายวิญญาณของเราเอง
ทั้งหมด เชื่อหรือไม แตละครั้งที่เราจัดประกาศ เราจะใชเงินคาใชจายทุกอยางไมเกิน 5,000 บาทไทย ตอ
ผูชมที่มาประมาณ 1,500 คน แถมยังไดเงินกําไรจากการขายบัตร ทิปนักรอง มากพอที่จะแจกจายเปน
รางวัลใหกับทุกคนที่มีสวนรวมในวงดนตรี “หมอลํา” ของเราอีกดวย
ในการจัดคอนเสิรท “หมอลํา” แตละครั้งนั้น เราจะรวมงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล
สิงคโปร เชน รวมงานกับสถานีตํารวจ Kampong Glam Neighborhood Police Post, Rochor
Neighborhood Police Center, Ministry of Environment, ที่ Kallang Riverside Park ซึ่งคนไทยจะ
เรียกวา “สวนมะพราว” เพราะเปนสวนสาธารณะที่อยูตดิ ชายทะเล มีปามะพราวอยูร ิมชายหาดและอยู
ติดกับตึกโกลเดนไมล โดยทางตํารวจเปนผูอ อกคาใชจายทุกอยาง คาเชาเวทีและผาเต็นทตอการแสดง 3
ชั่วโมงจะตกประมาณเกือบ 10,000 เหรียญสิงคโปร (คูณดวย 25.50 บาทครับ) แถมยังเลี้ยงอาหารบุฟเฟ
ใหกับพวกเราอีก แมเราจะไมสามารถเทศนาพระกิตติคุณโดยตรงได แตสิ่งที่เราทําไดคือ
1. มีโอกาสแจกใบปลิวแกคนที่มาชมประมาณ 700-800 คน ทุกครั้ง
2. เรามักจะจัดคอนเสิรท “หมอลํา” รองรับที่ตึก Care Point ของเราในวันอาทิตยตอมาเสมอ ทํา
ใหเราสามารถเชิญผูชมของเรามาชมคอมเสิรท “หมอลํา” ที่เราจัดเองที่โบสถและเทศนาประกาศได
เต็มที่ ซึ่งจากการกระทํา เชนนี้ มีคนที่รับเชือ่ พระเจาและอยูกับเราในโบสถหลาย ๆ คนทีเดียว
3. แมโบสถของเราไดตั้งอยูใ นตัวตึกโกลเดนไมล แตวงดนตรี “หมอลํา” และทีมงาน “ไทยแคร
พอยท” เปนที่รูจักของคนไทยในสิงคโปรอยางกวางขวาง
โดยในการจัดหมอลํา “คอนเสิรท” ของเราครั้งที่หลังสุดนี้ (29 กรกฎาคม) เราไดจัดการแขงขัน
“เซปคตะกรอทัวรนาเมนท” ดวยในตอนเชาปรากฏวาไดรับความสนใจจากแรงงานไทยอยางลนหลาม
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เราสามารถรับทีมตะกรอเขาแขงขันไดเพียง 8 ทีมเทานั้น แตมีทีมสมัครเขาแขงขันถึง 15 ทีม เราจึงตอง
ตอบปฏิเสธทีมที่เหลือไปอยางนาเสียดาย ในการแขงขันมีแรงงานไทยมารวมเชียรถึง 300 คน ในตอน
บายมีคอนเสิรท “หมอลํา” บนเวทีปรากฏวามีผูชมคอนเสิรทของเราแนนขนัดถึง 800 คน (คาดคะเน
โดยทางเจาหนาที่ตํารวจ) โดยในการจัดนี้ เชนเคยครับตํารวจเปนผูออกคาใชจายทุกอยางใหกับเรา แถม
ยังเปนผูดําเนินการขออนุญาตการใชสถานที่และการแสดงบนเวทีใหกับเราอีกดวย และที่สําคัญทาง
เจาหนาทีต่ ํารวจยังไดมอบรางวัล ประกาศนียบัตร COMMISSIONER OF POLICE AWARD (เปน
รางวัลที่มอบใหเพียงปละครั้งเดียว สําหรับผูที่ทําประโยชนอยางสูงตอวงการเจาหนาที่ตํารวจสิงคโปร
เทานั้น) ใหแกผมเปนกรณีพิเศษอีกตางหาก จนเปนทีก่ ลาวขวัญถึง เพราะเพื่อนผูรบั ใชพระเจาชาวสิงค
โปรบอกกับผมวา “เราเองชาวสิงคโปรทํางานหนักแตยังไมมีใครไดรับรางวัลเหมือนที่เขาใหกับอาจารย
เลย” ขอบพระคุณพระเจาสําหรับความโปรดปรานของพระองคที่มีตอผมและการรับใชของทีมงาน
“ไทยแครพอยท” ทุกคน ผมจึงขอประกาศอุทิศรางวัลนี้แกพี่นองในครอบครัว คจ.ในสมานกรุงเทพฯ
และ คจ.ไทยทรีนิตรี้ทุกคน เพราะหากปราศจากพี่นองทีร่ ักพระเจาเหลานี้ รางวัลนี้ก็จะไมสามารถไดรับ
เลย
ในวันอาทิตยตอมา (5 สิงหาคม) เราไดจัดคอนเสิรท “หมอลํา” ที่โบสถของเรามีคนมาชม
ประมาณ 315 คน (หองประชุมใหญของเราที่นี่จะได 480 คน) ซึ่งนอยกวาทุกครั้งทีผ่ านมา เนื่องเพราะ
เงินคาแรงไมออกตามกําหนด แรงงานไทยจึงมาที่ตึกโกลเดนไมลนอยกวาปกติ ผิดคาดสําหรับเรา ทุก
ครั้งจะมีคนมาชมแนนไปหมดจนตองเสริมเกาอี้ (ครั้งกอนหนานั้นมีผูมาชมถึง 560 คน จนลนหอง
ประชุม) ศจ.อานุภาพ วิชิตนันท ศบ.คจ.เสรีภาพกรุงเทพ เปนผูเทศนา มีคนรับเชื่อทั้งหมด 26 คน ใน
จํานวนนี้เปนผูหญิงไทย 2 คน หลังจาก อจ.อานุภาพกลับประเทศไทยแลวก็ตาม คนเหลานี้กย็ ังมารวม
นมัสการพระเจากับเราอยู ขอบพระคุณพระเจา
ปจจุบันนีพ้ ระเจาไดทรงอวยพระพรใหแกเรามากมาย เมื่อตอนเริ่มตนกลุมไทยทรีนิตี้ใหม ๆ
เรามีผูเชื่อที่เปนแมบานอยูเพียง 4-5 คน เทานั้น แมเราไมไดเนนการประกาศกับแมบานมากนัก ขอบคุณ
พระเจา แมบานที่เปนคนไทยไดเขามารับเชื่อในพระเจามากขึ้นเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้เรามีแมบานประมาณ 25
– 30 คน ในปหนาที่จะมาถึงนี้เราตั้งใจทีจ่ ะประกาศพระกิตติคุณกับแมบา นไทยในสิงคโปรมากยิ่งขึ้น
หากพี่นองทานใดมีโอกาสแวะมาที่สิงคโปร อยาลืมแวะมาเยี่ยมเราไดนะครับ ที่ ....
CAREPOINT, 103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 Tel.290-4154, Fax: 296-2112
หรือติดตอทางอินเตอรเน็ตที่ giatisak@trinity.org.sg
หรือถาใชบริการรถแท็กซี่ ก็บอกเขาวาใหไปสงที่ SINGAPORE CASKET, 131 LAVENDER
ST., รถแท็กซี่ทุกคันจะรูจักตึก CAREPOINT อยูหางกับ SINGAPORE CASKET เพียง 20 เมตรเทานั้น
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สําหรับการนมัสการของเราที่ CAREPOINT ในทุกวันอาทิตย จะมีสองรอบครับคือ
รอบบาย ระหวางเวลา 14:00 – 16:30 น. ชั้น 2 จะมีผูเขารวมนมัสการประมาณ 25-30 คน สวน
ใหญเปนแมบา น
รอบค่ํา ระหวางเวลา 19:00-21:00 น. ชั้น 4 จะมีผูเขารวมนมัสการประมาณ 65-80 คน สวน
ใหญเปนแรงงานไทย

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2001, หนา 51-54.
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