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ถึงพีน ้องทีร กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับรีทรีต
เจ้าหน้าที (AOR) 2017 พวกเราได้เรียนรู้
วินยั ฝ่ ายวิญญาณรูปแบบต่างๆ ทีจ ะใช้เวลา
กับพระเจ้า และเห็นว่าเจ้าหน้าทีท เี ข้าร่วมมี
ประสบการณ์ทดี ี หวังเป็ นอย่างยิง ว่าสิง ทีเ รา
เรียนรูจ้ ะทําให้เราได้เติบโตฝ่ ายวิญญาณ และช่วยให้การใช้เวลา
ส่วนตัวกับพระเจ้ามีความหมายต่อเรามากขึนN ด้วยเช่นกัน
นอกจากนีNเราก็ได้เรียนรูท้ จี ะนําจากชีวติ แต่งงานหรือชีวติ โสด
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะทีเ รารับใช้พระเจ้าก็ให้เรามีความ
สัมพันธ์ทดี กี บั คนรอบข้างไม่วา่ จะเป็ นคูส่ มรส ญาติพนี ้อง และ
เพือนๆ เพือคนเหล่านีNจะเห็นพระคริสต์ในชีวติ ของเรา
ในปี การศึกษาใหม่นNีขอหนุ นใจเจ้าหน้าทีท ุกท่านให้ตงั N เป้ า
ร่วมกับเด็กสมาชิก เพือจะทํากิจกรรมอย่างสนุ ก มีความหมาย
และท้าทาย ถึงแม้วา่ การเตรียมตัวสอนแต่ละครังN จะใช้เวลามาก แต่
ก็เป็ นการใช้เวลาทีค ุม้ ค่าเมือ เราได้เห็นเด็กสมาชิกเกิดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมทีถ ูกจัดขึนN ความสําเร็จของการทํากิจกรรมแต่ละครังN
ไม่ใช่อยูท่ คี วามสนุ กเพียงอย่างเดียว สิง ทีค วรจะมีควบคูก่ นั ไปก็คอื
การเรียนรูท้ นี ําไปสูก่ ารลงมือทําและเกิดการเปลีย นแปลงไปสูส่ งิ ที
ดีกว่า
เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็ นเดือนทีเ ราระลึกถึงการ
เริม ต้นพันธกิจยุวยาตราในประเทศไทย ซึง ปี นNีกเ็ ข้าสูป่ ี ที 23 โดย
พระคุณของพระเจ้าเราเริม เห็นสัญญาณทีด มี ากมายเกิดขึนN ในพันธ
กิจของเรา เริม ต้นจากการมีนิมติ ทีช ดั เจนในการพัฒนาสมาชิกทํา
ให้เห็นการเติบโตด้านการเป็ นผูน้ ําในตัวของเจ้าหน้าทีแ ละเด็ก
สมาชิก การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กม็ กี ารเยีย มเยียนและทํา
กิจกรรมร่วมกันมากขึนN ระหว่างกองยุวยาตราทังN ภายในและ
ต่างประเทศ สุดท้ายการมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าทีแ ละสมาชิก
เพือให้พนั ธกิจสามารถเลียN งดูตวั เองอย่างยั งยืนผ่านโครงการระดม
ทุนต่างๆ เช่น โครงการกล่องออมสินยุวยาตรา ข้าพเจ้าหวังว่าการ
มีสว่ นร่วมในพันธกิจยุวยาตราจะทําให้สมาชิกทุกคนจะได้รบั
ประโยชน์จากการเป็ นทังN ผูร้ บั และผูใ้ ห้ กาลาเทีย 6:9 กล่าวว่า
“อย่าให้เราเมือยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
เราก็จะเก็บเกียวในเวลาอันสมควร” ขอพระเจ้าเสริมกําลังให้
เราทีจ ะทําการดีเพือถวายเกียรติแด่พระองค์
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ขอบคุณ คริสตจักรเมธอดิสท์สอ่ งแสงธรรมทีเ ป็ นเจ้าภาพในพิธี
แต่งตังN และถวายตัวเจ้าหน้าทีป ระจําปี 2017 และขอขอบคุณผูส้ นับ
สนุนทุกท่านทีท าํ ให้รที รีตเจ้าหน้าที (AOR) ครังN นีNสาํ เร็จด้วยดี
เดือ นระลึก ยุว ยาตรา 2017 ปี นNีจะเป็ นการฉลองครบรอบ 23
ปี ของการทําพันธกิจยุวยาตราในประเทศไทย ดังนันN จึงขอเชิญชวนทุก
กองทีจ ะอ่านสารจากประธานและอธิษฐานเผือพันธกิจเนืองในเดือน
ระลึกยุวยาตรา โดยจะจัดในสัปดาห์ใดก็ได้ของเดือนมิถุนายน
การสํา รวจสมาชิ ก ประจําปี 2017 สํานักงานได้สง่ แบบฟอร์ม
สํารวจสมาชิกประจําปี 2017 ให้กบั ทางกองแล้ว ขอความรวมมือจาก
กัปตันกองทีจ ะแจ้งจํานวนสมาชิกพร้อมชําระค่าบํารุงสมาชิก ภายใน
วัน ที% 31 กรกฎาคม 2017
สติ( ก เกอร์ส ุญญากาศยุว ยาตรา สําหรับติดรถยนต์ จําหน่าย
ในราคา 60 บาท ผูท้ สี นใจสามารถติดต่อซือN ได้ทสี าํ นักงาน

ค่า ยจบหลัก สูต รเหรีย ญผูเ้ ชี%ยวชาญ 2017
วันที: 11-14 ตุลาคม 2017
สถานที: สํานักงานยุวยาตราประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 20 กันยายน 2017
ผูท้ สี ามารถเข้าร่วม: สมาชิกรุ่นโตทีผ ่านเกณฑ์เหรียญผูเ้ ชีย วชาญ
(อ้างอิงจากหลักสูตรวิชาเหรียญรุ่นโต)
อบรมผูน้ ํา (LTS) 2017
วันที: 17-20 ตุลาคม 2017
สถานที: โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จ.สมุทรสาคร
ค่าลงทะเบียน: 1,400 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 9 กันยายน 2017
ผูท้ สี ามารถเข้าร่วม: เด็กสมาชิกทีผ ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที
ประจํากอง
ขอแสดงความยินดีกบั อ.อลิส อามินาห์ ไอค์ (กัปตันกองที 2
ปทุมธานี) ทีส าํ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์จาก Anglican Training Institute และรับวุฒบิ ตั ใิ นวันที 9 พฤษภาคม 2017 ขอ
พระเจ้าทรงโปรดอวยพรท่านในการรับใช้ต่อไป
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ขอบคุณพระเจาสําหรับรีทรีตเจาหนาที่ (AOR) ของยุวยาตราประเทศไทยระหวาง
วันที่ 18-21 เมษายน 2017 ที่สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม โดยสวนตัวแลวเปนครั้งแรก
ที่ขาพเจาไดเขารวมรีทรีตเจาหนาที่ ทามกลางบรรยากาศที่เรียบงายแตหนักแนนดวย
เปาหมายในการมารวมกัน หัวขอรีทรีต “ผูนําที่มีภาวะทางอารมณสมบูรณ” ซึ่งเปนเรื่อง
ที่นาสนใจมาก เมื่อขาพเจาไดเห็นและอานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรีทรีต ความรูสึก
สวนลึกขางในมีความหิวกระหายและอยากรูมาก
วาขาพเจาจะสามารถเปนผูนําที่มีภาวะทาง
อารมณสมบูรณไดอยางไร ถึงแมวาจะเปนการใช
เวลาสั้นๆ ในบริเวณสวนเจ็ดรินที่รมรื่นดวย
ธรรมชาติ เปนการทําชีวิตใหชาลงมากๆ ตลอด
ชวงเวลาการรับใช 14 ปของขาพเจา รีทรีตครั้งนี้มีสวนสําคัญที่ชวยใหขาพเจาเขาใจและมีความปรารถนาที่จะ
เปนผูนําที่มีภาวะทางอารมณสมบูรณผาน workshop “การนําจากชีวิตแตงงานหรือชีวิตโสด” และ “เดิน
ผานหุบเขาเงามืดมิด” นอกจากนี้เราก็ไดเรียนรูการฝกวินัยฝายวิญญาณที่จะจดจอกับพระเจาผานการเดินใน
เขาวงกต (Labyrinth) และการอานศักดิ์สิทธิ์ (Lectio Divina) ซึ่งแตละชื่ออาจจะดูไมคุนเคย ดูเหมือน
หางไกลจากชีวิตประจําวัน แตเมื่อไดอยูในรีทรีต ไดเปดใจ ถอมใจเรียนรูอยางชาๆ กลับมีความสุข รูสึกอิ่มดวย
สันติสุขอยางบอกไมถูก ขาพเจารูดีวาตลอดการรับใช 14 ป
ชาลงไมใชการหยุดทํา หรือ
ขาพเจาไมเคยใหสมองและจิตใจรับการรักษาอยางที่ควรจะเปน
ไมรบั ผิดชอบหนาที่
จึงเปนเหตุใหส่ิงที่ดีเลิศไมไดออกมาจากชีวิตอยางที่พระเจา
ปรารถนาจะใหเปนดวยเชนกัน ขาพเจาชอบหลายอยางในรีทรีต ชาลงวันนี้ เปนการทํามากขึน้ โดย
ครั้งนี้ เชน ภาพภูเขาน้ําแข็งที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของการ
การใชเวลากับพระเจา
จัดการชีวิตภายในของเราซึ่งเปน 90% ที่ไมมีใครเห็น ความรม
รื่นของสถานที่ และการสามัคคีธรรมกับเพื่อนเจาหนาที่ยุวยา
ตราที่เราทุกคนพรอมเรียนรูและทําใหชีวิตชาลง เปนภาพการ
หยุดพัก ซึ่งเปนประสบการณที่นาจดจํา สิ่งที่ขาพเจาไดเรียนรู
ผานการใชเวลากับพระเจาในครั้งนี้คือ ครอบครัวและพันธกิจ
เปนสิ่งที่พระเจาทรงเรียกใหเรารับใชพระองคตลอดชีวิตของเรา
การที่พระเจาอนุญาตใหเรามีชีวิตอยูในแตละวันนั้นไมไดยุงยาก
ซับซอนอะไร ขอเพียงใหเราเชื่อฟงและเดินตามน้ําพระทัยพระ
เจาถึงแมวาเราจะอยูทามลางปญหาหุบเขาเงามัจจุราช เราก็จะ
พบพระหัตถที่ทรงฤทธิ์และอบอุนเสมอ สุดทายควรจะทําชีวิต
ของเราใหชาลงบาง ไมตองวิ่งวุนทุกเรื่อง เมื่อชีวิตหยุดวิ่งตาม
โลก เราจะไดยินเสียงของพระเจามากขึ้น ชาลงไมใชการหยุดทํา
หรือไมรับผิดชอบหนาที่ ชาลงวันนี้ เปนการทํามากขึ้นโดยการ
ใชเวลากับพระเจา
เขียนโดย สีดา แสนกาสา (กัปตันกองที่ 1 เชียงใหม)
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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