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ถึงพีน1 ้องทีร1 กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโครงการ
แลกเปลีย1 นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP)
2017 ทีผ1 า่ นไปด้วยดี ขอบคุณเจ้าหน้าทีท1 ุก
ท่านทีม1 สี ว่ นทําให้กจิ กรรมนีสาํ เร็จได้ ข้าพเจ้า
เชือ1 ว่าเด็กสมาชิกและเจ้าหน้าทีท1 ไ1ี ด้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลีย1 นฯ ครัง นีตา่ งก็ได้รบั ประสบการณ์มากมายที1
ทําให้เห็นความรักและความยิง1 ใหญ่ของพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมของพระองค์ผา่ น
เพือ1 นยุวยาตราต่างประเทศทําให้เด็กสมาชิกของเรา 9 คน ได้รบั
การสนับสนุ นให้เข้าร่วมโครงการในครัง นี นอกจากนีทมี ทีเ1 ดินทาง
ก็ได้รบั การต้อนรับและดูแลเป็ นอย่างดีจากเพือ1 นยุวยาตราใน
ฮ่องกงและมาเก๊า เจ้าบ้านของเราได้แสดงให้เห็นถึงนําใจอันดีงาม
ทีม1 ตี อ่ แขกผูม้ าเยือน การให้ดว้ ยใจกว้างขวางของพวกเขาได้เป็ น
แบบอย่างทีด1 ที เ1ี ราควรจะเรียนรู้
ด้วยเหตุนีเราจึงหนุ นใจทุกองให้จดั workshop เกีย1 วกับ
“การให้” และประยุกต์ใช้ โดยการเข้าร่วมโครงการกล่องออมสิน
ยุวยาตรา 2017 ทีเ1 ป็ นโครงการเลีย งดูตวั เองของพันธกิจ ซึง1 จะ
เริม1 ในเดือนพฤษภาคมนี โครงการนีจะไม่สามารถประสบ
ความสําเร็จได้ถา้ ปราศจากการสนับสนุ นและความร่วมมือจากทุก
คน ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโครงการนีทไ1ี ด้เริม1 ต้นตัง แต่ปี 2012
ได้ทา้ ทายเราทุกคนทีจ1 ะมีสว่ นในการให้เพือ1 สนับสนุ นการ
ดําเนินการของพันธกิจในประเทศไทย ข้าพเจ้าเชือ1 ว่าถ้าเราทุก
คนมีนําใจแห่งการให้ ก็จะทําให้การเลีย งดูตวั เองของพันธกิจ
สามารถเกิดผลอย่างยังยื
1 นและเป็ นพระพรไปสูค่ นอื1นๆ ด้วย
ดังนัน จึงขอหนุ นใจทุกท่านทีจ1 ะมีสว่ นสนับสนุ นโครงการนีให้
บรรลุผลอีก 1 ปี ในพระธรรม 2 โครินธ์ 6:1 กล่าวว่า“ในเมือ เรา
ทํางานร่วมกับพระเจ้า เราจึงขอร้องท่านทัง หลายว่า อย่ารับ
พระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิ ดประโยชน์ ” และในพระธรรม
สุภาษิต 11:24-25 กล่าวว่า “บางคนยิ ง แจกจ่ายยิ ง มัง คัง บาง
คนยิ ง หวงสิ ง ทีค วรจ่ายแจกก็ยิง ขัดสน คนใจกว้างย่อมเจริ ญ
รุ่งเรือง คนทีใ ห้น ําคนอืน ย่อมได้น ําตอบแทน” ขอเชิญชวน
เราทัง หลายทีจ1 ะเป็ นผูใ้ ห้ดว้ ยใจยินดี
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รับ สมัค รเจ้า หน้ า ทีป ระจําสํา นัก งาน มีคุณสมบัตดิ งั นี
- เพศชาย/หญิง
- เป็ นคริสเตียน
- วุฒริ ะดับปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 21-40 ปี
- มีความสามารถพืน ฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ใช้ภาษาไทยในการสือ1 สารได้ดี (เขียนจดหมายต่างๆ)
- ชอบงานทีท1 า้ ทายความสามารถ และพร้อมทีจ1 ะเรียนรู้
สวัสดิการดี ผูท้ ส1ี นใจสามารถติดต่อสํานักงานผ่าน e-mail ด้านล่างนี
โครงการกล่อ งออมสิ น ยุว ยาตรา 2017 ขณะนีสาํ นักงานได้
จัดส่งกล่องออมสินให้กบั ทางกองแล้ว ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที1 ผูช้ ว่ ยฯ
และสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการนีเพื1อสนับสนุนการเลีย งดูตวั เอง
อย่างยังยื
1 นของพันธกิจ สําหรับการออมครัง ที1 1 จะเริม1 ในเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนนี
เดือ นระลึก ยุว ยาตรา 2017 ปี นีจะเป็ นการฉลองครบรอบ 23
ปี ของการทําพันธกิจยุวยาตราในประเทศไทย ดังนัน จึงขอเชิญชวนทุก
กองทีจ1 ะอ่านสารจากประธานและอธิษฐานเผื1อพันธกิจเนื1องในเดือน
ระลึกยุวยาตรา โดยจะจัดในสัปดาห์ใดก็ได้ของเดือนมิถุนายน

ค่า ยจบหลัก สูต รเหรีย ญผูเ้ ชียวชาญ 2017
วันที: 11-14 ตุลาคม 2017
สถานที: สํานักงานยุวยาตราประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 20 กันยายน 2017
อบรมผูน้ ํา (LTS) 2017
วันที: 17-20 ตุลาคม 2017
สถานที: โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จ.สมุทรสาคร
ค่าลงทะเบียน: 1,400 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 9 กันยายน 2017

เด็กสมาชิกทีเ1 ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย1 นฯ (IEP) จะมีความเชื1อ
ทีแ1 น่นอนและมันคงในการติ
1
ดตามพระเยซู และเต็มใจทีจ1 ะให้พระองค์
เปลีย1 นแปลงพวกเขาให้เป็ นคนทีใ1 ช้การได้ดยี งิ1 ขึน
การรับสมัครเจ้าหน้าทีป1 ระจําสํานักงานทีจ1 ะมีผสู้ มัครและเข้ามา
ร่วมรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้า
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ขอบคุณพระเจาสําหรับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP) ในระหวางวันที่ 5-10 เมษายน 2017 ที่เขตปกครองพิเศษฮองกง
และมาเกา การเดินทางครั้งนี้มีเด็กสมาชิกและเจาหนาที่ทั้งหมด 18 คน ทีมของเราไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากเพื่อนยุวยาตราในฮองกงและมาเกา
พวกเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสํานักงานกลางของยุวยาตราฮองกง ไดเรียนรูถึงการเริ่มตน
การเติบโตและการเพิ่มทวีคูณของพันธกิจในฮองกง จนปจจุบันมีกองยุวยาตราถึง 241 กอง
เปนที่นาชื่นชมและหนุนใจเราอยางยิ่งที่เห็นความมุงมั่น อดทน ทุมเท เสียสละของเจาหนาที่
ยุวยาตราฮองกงเพื่อพัฒนาเด็กใหเปนผูนําที่ดีในสังคม และเปาหมายสูงสุดคือการนําคนมาสู
ความรอดในพระเจา ทีมของเรามีโอกาสไดทํากิจกรรมฐานผจญภัยที่สนุก มีความหมายและ
ทาทายที่ Anchor House ซึ่งเปนศูนยอบรมของยุวยาตราฮองกง เราไดปนปายบันไดเชือกที่
มีความสูงถึง 8 เมตร เปนฐานที่ทดสอบความกลา ความพากเพียร ความทรหดอดทน และ
ไหวพริบ ทุกคนสนุกมากจนลืมความเหน็ดเหนื่อย
นอกจากนี้เราก็ไดไปเที่ยวชมสถานที่นาสนใจเชน
Ocean Park และ Victoria Peak
ในสวนของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทีมของเราก็ไดทํากิจกรรมรวมกับกองยุวยาตราในฮองกง 2 กอง
และในมาเกาอีก 1 กอง เด็กสมาชิกของเราเตรียมการแสดง 3 ชุดดวยกัน พวกเขาไดแสดงความสามารถในการรํา
เลนดนตรีไทย และศิลปะมวยไทยอยางเต็มที่ สรางความประทับใจใหกับผูชมทุกครั้ง การรวมโครงการ
แลกเปลี่ยนฯ ครั้งนี้ขาพเจาไดเห็นสมาชิกและเจาหนาที่
ของเราแสดงความรัก การเสียสละ ความพากเพียร
โครงการแลกเปลีย่ นฯ ไดมีสว นในการ
อดทน ความหวงใย ชวยเหลือกันและกัน เวลาทํา
เสริมสรางพัฒนาสมาชิกของเราใหเรียนรู
กิจกรรมหรือมีการแสดงก็ทําอยางมุงมั่นตั้งใจ กลาหาญ
ความเปนอยูข องบานเมือง ภาษา และ
และพยายามพัฒนาใหดีขึ้น ขาพเจาประทับใจตั้งแต
เริ่มตนจนถึงวันสุดทาย สมาชิกของเรามีความเปนผูนํา วัฒนธรรมของชาติอนื่ ทีแ่ ตกตางจากเรา
การทํางานทีม ความมีระเบียบวินัย ความเคารพ
นอกจากนี้ทุกเชากอนเริ่มสิ่งอื่นๆ พวกเราไดนมัสการ อธิษฐาน และใครครวญพระคําของพระเจา และทุกคืนเราได
แบงปนสิ่งที่เรียนรูและจะนําไปใช การทําเชนนี้ชวยใหเด็กสมาชิกไดฝกฝน
กระบวนการคิดของพวกเขาดวย
โครงการแลกเปลี่ยนฯ ไดมีสวนในการเสริมสรางพัฒนาสมาชิกของเราให
เรียนรูความเปนอยูของบานเมือง ภาษา และวัฒนธรรมของชาติอ่ืนที่แตกตางจากเรา
แตส่ิงที่ไมแตกตางคือการเปนครอบครัวเดียวกันในยุวยาตรา จากการไดไปรวม
กิจกรรมครั้งนี้ ทําใหขาพเจามีความคิดวาจะพัฒนาเด็กในกองอยางไรเพื่อใหพวกเขา
เปนผูนําอยางมีประสิทธิภาพ และจะทําอยางไรที่จะใหเด็กรักและเห็นความสําคัญของ
พันธกิจยุวยาตรา เพื่อที่พวกเขาจะอยูในยุวยตราจนกลายมาเปนเจาหนาที่ที่รักพระ
เจาและรับใชพระองค อยางไรก็ตามในการไปครั้งนี้ก็ทําใหขาพเจาไดรับการหนุนใจ
อยางมากที่จะทําพันธกิจยุวยาตราและรับใชพระเจาอยางมุงมั่นตั้งใจตอไป ขอบคุณ
ผูใหโอกาสกับขาพเจาและมีสวนสนับสนุนใหขาพเจาไดรับโอกาสดีๆ อยางนี้ ขอพระ
เจาอวยพระพรครับ
เขียนโดย วีระชัย บูชาพันธ (เจาหนาที่กองที่ 3 นครราชสีมา)า)
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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