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ถึงพีน ้องทีร กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณและ
การจัดเตรียมของพระองค์ทมี ตี ่อพันธกิจยุวยา
ตราผ่านคริสตจักรในท้องถิน หลายแห่งทีไ ด้
สนับสนุนพันธกิจโดยการถวายพิเศษเนืองใน
เดือนระลึกยุวยาตรา ข้าพเจ้ารูส้ กึ ตืนเต้นทุก
ครัง4 ทีไ ด้แบ่งปั นเกีย วกับสิง ทีพ ระเจ้าทรงทําในชีวติ ของเด็กสมาชิก
ผ่านทางพันธกิจของเราให้กบั พีน ้องในคริสตจักรต่างๆ ได้รบั ฟั ง
ข้าพเจ้าเชือว่าการเป็ นหุน้ ส่วนร่วมกันในงานของพระเจ้าทําให้เรา
ทุกคนในฐานะผูร้ บั และผูใ้ ห้ต่างก็ได้รบั พระพรอย่างเหลือล้น
ในแต่ละปี ทพี นั ธกิจได้ระดมทุนเพือการเลีย4 งดูตวั เองผ่าน
โครงการกล่องออมสินและการเชิญชวนคริสตจักรต่างๆ ให้มสี ว่ น
ถวายสําหรับพันธกิจ ซึง เป็ นสิง ทีท า้ ทายสําหรับเราเนืองจากเราเป็ น
องค์กรเล็กๆ ทีไ ม่ค่อยมีคนรูจ้ กั แต่ท่ามกลางความท้าทายเราก็เห็น
การทรงนําของพระเจ้าผ่านสมาชิกและคริสตจักรของพระองค์ ทําให้
ข้าพเจ้านึกถึงเรืองในพระธรรม 1 พงษ์กษัตริย์ 17:7-16 เมือพระเจ้า
ให้เอลียาห์ไปขอความช่วยเหลือจากหญิงม่ายคนหนึง สมัยนัน4 หญิง
ม่ายเป็ นคนทีข ดั สนและต้องพึง พาความช่วยเหลือจากผูอ้ นื ในเรือง
นางและลูกชายเหลืออาหารมือ4 สุดท้ายทีจ ะทํากินและรอความตาย
เนืองจากการกันดารอาหารทัวแผ่
 นดิน แต่ดว้ ยความเชือเอลียาห์
กล้าทีจ ะขอความช่วยเหลือจากหญิงม่ายและนางก็มคี วามเชือ
พอทีจ ะให้ในสิง ทีท ่านขอ ในทีส ดุ การอัศจรรย์กเ็ กิดขึน4 พระเจ้าทรง
เลีย4 งดูเอลียาห์และครอบครัวของหญิงม่ายจนกระทังการกั

นดาร
อาหารได้ผ่านพ้นไป จากเรืองนี4ขา้ พเจ้าเห็นว่าทัง4 เอลียาห์และหญิง
ม่ายไม่เพียงมีความเชือในพระเจ้าเท่านัน4 พวกเขายังลงมือทําอีกด้วย
และพระธรรมตอนนี4ได้เป็ นกําลังใจให้กบั พันธกิจทีจ ะเชิญชวน
คริสตจักรและสมาชิกทุกคนให้มสี ว่ นร่วมในการระดมทุนเพือเลีย4 งดู
ตัวเองอย่างยังยื
 นของพันธกิจ หลายครัง4 ทีเ ราคิดว่าเรามีน้อยเราไม่
สามารถให้ได้ ข้าพเจ้าขอท้าทายท่านให้เปลีย นความคิดใหม่ การให้
ไม่ใช่เป็ นการแบ่งจากความมังคั
 งของเรา

แต่เป็ นการปั นสิง ทีเ รามี
ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิง ทีพ ระองค์ทรงประทานให้
เพือทีส งิ นี4เป็ นพระพรไปถึงผูอ้ นื สุภาษิต 3:27 “อย่ากีดกันสิ ง ดีไว้
จากผูส้ มควรจะได้รบั ในเมือ สิ ง นี อยูใ่ นอํานาจของเจ้าทีจ ะทํา
ได้” พระเจ้าได้ให้สทิ ธิอาํ นาจในการจัดการกับสิง ของทีพ ระองค์
มอบหมายให้กบั เรา หน้าทีข องเราก็คอื ใช้สทิ ธิอาํ นาจนัน4 อย่างถวาย
เกียรติแด่พระองค์
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ขอแสดงความยิ น ดีก บั กองยุวยาตรา ทีเ ข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรม International Junior Team Games 2016/2017 และประสบ
ผลตามลําดับทีแ จ้งไว้ขา้ งล่างนี4 International Junior Team Games
เป็ นกิจกรรมทีจ ดั ขึน4 ทุกปี โดย BB อังกฤษ และปี น4ีมที มี ทีส ง่ ผลการ
แข่งขันทัง4 หมด 193 ทีมทัวโลก

- กองที 2 ปทุมธานี ลําดับที 12
- กองที 1 สมุทรสาคร C ลําดับที  27
- กองที 4 กรุงเทพฯ A ลําดับที 42
- กองที 1 สมุทรสาคร B ลําดับที 52
- กองที 1 ปทุมธานี ลําดับที 56
- กองที 1 สมุทรสาคร A ลําดับที 68
- กองที 1 สมุทรสาคร D ลําดับที 109
- กองที 4 กรุงเทพฯ B ลําดับที 136
รับ สมัค รเจ้า หน้ า ทีป ระจําสํา นัก งาน มีคุณสมบัตดิ งั นี4
- เพศชาย/หญิง
- เป็ นคริสเตียน
- วุฒริ ะดับปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 21-40 ปี
- มีความสามารถพืน4 ฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ใช้ภาษาไทยในการสือ สารได้ดี (เขียนจดหมายต่างๆ)
- ชอบงานทีท า้ ทายความสามารถ และพร้อมทีจ ะเรียนรู้
สวัสดิการดี ผูท้ สี นใจสามารถติดต่อสํานักงานผ่าน e-mail ด้านล่างนี4
การสํา รวจสมาชิ ก ประจําปี 2017 ขอความรวมมือจากกัปตัน
กองทีจ ะแจ้งจํานวนสมาชิกพร้อมชําระค่าบํารุงสมาชิก ภายในวัน ที 31
กรกฎาคม 2017
ค่า ยจบหลัก สูต รเหรีย ญผูเ้ ชียวชาญ 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
อบรมผูน้ ํา (LTS) 2017
วันที: 17-20 ตุลาคม 2017
สถานที: โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จ.สมุทรสาคร
ค่าลงทะเบียน: 1,400 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 9 กันยายน 2017

ยุวยาตราประเทศไทย 50/990 บ้านสถาพร หมู่ 2 ถ.ร ังสิต-นครนายก ต.บึงยีโ& ถ อ.ธ ัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12130
ั
โทรศพท์
02-549-7534 / 085-193-2861 โทรสาร 02-549-7534
E-mail: bb.thailand@windowslive.com
ค้นหา: ยุวยาตรา ประเทศไทย
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ขอบคุณพระเจาเมื่อป 2013 ที่คริสตจักรศาลาธรรมพิศุทธิ์โคราชไดเปดกองยุวยาตราเปนกองที่ 3 นครราชสีมา โดยพระคุณและการ
จัดเตรียมของพระเจาซึ่งขาพเจาไมไดคิดไวลวงหนา แตเมื่อยอนดูจึงเห็นชัดถึง
พระประสงคและแผนการของพระเจาที่มีตอเด็กๆ เพื่อใหเขาไดรูจักกับความรัก
และพระคุณของพระองคผานพันธกิจนี้อยางอัศจรรย
เจาหนาที่และเด็กสมาชิกกองที่ 3 นครราชสีมา มีโอกาสไดตอนรับ
ทีมยุวยาตราจากกองที่ 11 สิงคโปร ในระหวางวันที่ 15-18 มิถุนายน 2017
ซึ่งเปนการเยี่ยมเยียนและทํากิจกรรมรวมกันเปนปที่ 2 แลว การเยี่ยมเยียน
ครั้งนี้ทีมสิงคโปรและเจาหนาที่ของเราก็ไดเขาไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล
๒ (วัดสมอราย) โดยสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 80 คน
และพบปะสรางความสัมพันธกับสมาชิกชมรมยุวยาตรา นอกจากนี้ทีมก็ได
วางแผนกับเด็กผูนําของเราเพื่อจัดกิจกรรมใหแกเด็กที่มาเรียนพิเศษใน
คริสตจักร ซึ่งเด็กผูนําของเรา
ก็สามารถนํากิจกรรมไดดีตามแผนที่วางไว การเยี่ยมเยียนครั้งนี้เราไดทํากิจกรรมหลากหลายซึ่งชวย
กระชับความสัมพันธภายในกองของเราและสรางความสัมพันธที่ดีกับทีมดวย เชนการวางแผนงาน
การเลนเกม-กีฬา แบงปน การทํางานเปนทีม
และรับประทานอาหารรวมกัน ขาพเจาเห็นความ เมือ่ ยอนดูจงึ เห็นชัดถึงพระประสงค
มุงมั่นตั้งใจของทีมสิงคโปรในการทํากิจกรรมและ และแผนการของพระเจาทีม่ ตี อ เด็กๆ
เปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กสมาชิกของเรา
เพือ่ ใหเขาไดรจู กั กับความรักและ
จากเหตุการณนี้ ทําใหขาพเจาไดเรียนรูวา
พระคุณของพระองคผา นพันธกิจนี้
ทั้งเด็กๆ และเจาหนาที่ทุกทาน ไดนําความรูที่ได
เรียนรูผานการอบรมผูนํา (LTS) มาใชในการ
อยางอัศจรรย
ทํางานรวมกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รักและให
อภัยซึ่งกันและกัน
การพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้ขาพเจา
เห็นวาการเปนคู
มิตรกับกองยุวยา
ตราจากตางประเทศเปนการเปดโอกาสใหแกเด็กสมาชิกของเรา
เรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับคนตางวัฒนธรรม ฝกฝน
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการมีเครือขายที่กวางขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุด
และปลาบปลื้มใจที่สุดคือ ขอบพระคุณพระเจาที่ทําใหขาพเจาไดเห็น
พระคุณของพระเจายิ่งใหญเสมอ พระคุณพระเจาอัศจรรยเสมอ
และความสําเร็จทุกอยางลวนมาจากการจัดเตรียม การชวยเหลือ
ของพระเจาทั้งสิ้น สรรเสริญพระเจา
เขียนโดย อรุณรัตน นิตยสุทธิ์ (กัปตันที่กองที่ 3 นครราชสีมา)า)
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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