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ถึงพีน่ ้องทีร่ กั ในพระคริสต์
ในเดือนทีผ่ ่านมาข้าพเจ้ามีโอกาสไป
เยีย่ มเยียนคริสตจักรต่างๆ เพือ่ แบ่งปั นเกีย่ วกับ
พันธกิจยุวยาตรา ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการ
สนับสนุนจากพีน่ ้องในคริสตจักรเหล่านัน้
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าเมือ่ เรามีมมุ มองทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับ
แผ่นดินของพระเจ้าจะทาให้เรามีเสรีภาพในการปรนนิบตั พิ ระองค์
ผ่านการทรงนาของพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ เมือ่ เราช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันก็ทาให้พระราชกิจของพระเจ้าเติบโตและเกิดผลถวายเกียรติแด่
พระองค์ การเป็ นหุน้ ส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าทาให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ ว่า
เราไม่ได้ทาพันธกิจนี้เพียงลาพัง เพราะมีคริสตจักรและพีน่ ้องในพระ
คริสต์อยู่เคียงข้างและสนับสนุนเราให้ประสบความสาเร็จ
นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กสมาชิกในแต่ละสัปดาห์ผ่านการ
ร่วมกิจกรรมยุวยาตราภายในกองแล้ว การอบรมผูน้ า (LTS) ก็เป็ นอีก
วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ราใช้เพือ่ เสริมสร้างสมาชิกของเราให้มคี วามมันใจใน
่
ตัวเอง กล้าแสดงออกในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง และเรียนรูท้ จ่ี ะทางานร่วมกับ
ผูอ้ น่ื ดังนัน้ การฝึกฝนภายในกองจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
สร้างความตระหนักให้กบั เด็กสมาชิกของเราและเมือ่ พวกเขาค้นพบ
ความสามารถในการนาของตัวเองแล้วการมาอบรมผูน้ าจะทาให้พวก
เขาพัฒนาขึน้ ไปอีก สาหรับเด็กผูน้ าทีผ่ ่านการอบรมปี ท่ี 1 แล้วขอให้
ตัง้ ใจฝึกฝนทักษะทีไ่ ด้เรียนรูอ้ ยู่เสมอ เพือ่ จะช่วยให้การอบรมต่อในปี
ที่ 2 มีความหมายมากยิง่ ขึน้ ขอเจ้าหน้าทีจ่ ะใช้เวลาในการประเมินผล
กับเด็กผูน้ าทุกครัง้ ทีเ่ ขาได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ จะช่วยพวกเขาให้ม ี
พัฒนาการทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าความสาเร็จของการพัฒนา
ผูน้ าอยู่ทค่ี วามสม่าเสมอในการประเมินผลและให้กาลังใจแก่เด็กผูน้ า
เมือ่ เด็กผูน้ าประสบความสาเร็จ เราในฐานะเจ้าหน้าทีก่ ป็ ระสบ
ความสาเร็จด้วย อย่าให้การอบรมผูน้ าเป็ นเพียงกิจกรรมช่วงปิ ดเทอม
สาหรับเด็กสมาชิกแต่ให้เป็ นเวทีฝึกฝนทีเ่ ขาจะเรียนรูแ้ ละเป็ นผูน้ า
ตามแบบอย่างของพระคริสต์
ขณะทีเ่ รามุง่ มันพั
่ ฒนาเด็กสมาชิกให้มคี วามเป็ นผูน้ า ตัวของ
เจ้าหน้าทีเ่ องก็ควรจะพัฒนาความเป็ นผูน้ าด้วย เพราะเราไม่สามารถ
ให้ในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยมีหรือไม่เคยเป็ น อัครทูตเปาโลเขียนใน 2 ทิโมธี
3:11 ว่า “แต่ท่านก็ได้ดาเนิ นตามข้าพเจ้าในด้านคาสอน
พฤติ กรรม เป้ าหมายชีวิต ความเชือ่ ความอดทน ความรัก
ความทรหดอดทน” ดังนัน้ การเป็ นแบบอย่างของเจ้าหน้าทีจ่ งึ เป็ น
การนาทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ ด็กสมาชิกของเราจะได้เห็น

รับสมัครเจ้าหน้ าที่ประจาสานักงาน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
- เพศชาย/หญิง
- เป็ นคริสเตียน
- วุฒริ ะดับปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 21-40 ปี
- มีความสามารถพืน้ ฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้ดี (เขียนจดหมายต่างๆ)
- ชอบงานทีท่ า้ ทายความสามารถ และพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
สวัสดิการดี ผูท้ ส่ี นใจสามารถติดต่อสานักงานผ่าน e-mail ด้านล่างนี้
ค่ายจบหลักสูตรเหรียญผูเ้ ชี่ยวชาญ 2017
วันที:่ 11-14 ตุลาคม 2017
สถานที:่ สานักงานยุวยาตราประเทศไทย 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
ขอแสดงความยินดีกบั อ.โสภณ จริยาสุวรรณ (อนุศาสกกองที่
1 สมุทรสาคร) ศิษยาภิบาลคริสตจักรมหาชัยทีไ่ ด้รบั การสถาปนาเป็ น
ศาสนาจารย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2017 ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ท่านและพันธกิจทีท่ ่านรับใช้ตลอดไป
ขอแสดงความยินดีกบั ครอบครัวครูสมศักดิ ์ สิงหะ (เจ้าหน้าที่
กองที่ 1 ขอนแก่น) เนื่องในโอกาสพิธสี มรสของลูกสาวในวันที่ 8
กรกฎาคม 2017 ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครอบครัวใหม่ให้มี
สันติสขุ ในพระองค์ตลอดไป
การฝึกเจ้าหน้าทีร่ ุ่นใหม่ทจ่ี ะมาเป็ นวิทยากรของยุวยาตรา และ
การเตรียมทีมวิทยากรสาหรับอบรมผูน้ า (LTS) 2017 เพื่อให้การอบรม
ครัง้ นี้จะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อเด็กสมาชิกของเรา
การรับสมัครเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานทีจ่ ะมีผสู้ มัครและเข้ามา
ร่วมรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้า
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การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกยุวยาตรากองที่ 1
เชียงราย ในภาคเรียนนี้เด็กสมาชิกของเราได้เรียนรู้
Workshop “การให้” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2017 นา
Workshop โดยวิทยากรของยุวยาตราซึ่งมาจากสานักงาน
และกองที่ 1 เชียงใหม่ เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นใน
ฐานะผู้รับประโยชน์และผู้ให้ผ่านการเล่าถึงประสบการณ์ที่
พวกเขาได้รับและให้ นอกจากนี้เด็กบางคนก็ได้ออกมาแสดง
บทบาทสมมติในพระธรรม 1 พงษ์กษัตริย์ 17:7-16 เป็น
เรื่องราวของหญิงม่ายคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในการให้
ถึงแม้ว่าหมดทั้งชีวิตของหญิงม่ายคนนี้จะเหลือแค่แป้งหนึ่งกา
มือแต่เธอก็ยังแบ่งให้กับผู้อ่นื สิ่งที่หญิงม่ายได้รับกลับมาคือ
แป้งในหม้อก็ไม่ขาด และน้ามันในไหก็ไม่หมด ข้อสรุปจากเรื่องนี้ทาให้เด็กสมาชิกของเราได้รับ
บทเรียนที่ดีเกี่ยวกับการให้ ถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถให้ได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อพวก
เขานาบทเรียนที่ได้จาก Workshop นี้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันก็จะก่อให้เกิดผลดีกับตัวเองและ
ครอบครัว อีกทั้งยังจะเป็นที่รักใคร่ของคน
ความรูแ้ ละประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก
อื่นๆ ด้วย ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
Workshop “การให้” คือเด็กได้เรียนรู้ถึง Workshop “การให้” คือเด็กได้เรียนรู้
คุณค่าในการแบ่งปันและเริ่มแบ่งปันจากสิ่ง
เล็กๆ ที่พวกเขามีให้คนรอบข้างเช่น การให้ ถึงคุณค่าในการแบ่งปันและเริม่ แบ่งปัน
เพื่อนยืมดินสอ ปากกา เด็กบอกว่าสิ่งที่
จากสิง่ เล็กๆ ทีพ่ วกเขามีให้คนรอบข้าง
ตัวเองได้รับจากการ
แบ่งปันก็คือความสุขใจ
นั่นเอง ส่วนการออมเด็ก
สมาชิกแต่ละคนจะมี
กล่องออมสินยุวยาตรา
เป็นของตัวเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้ใน Workshop นี้ พวกเขาก็มีเป้าหมายใน
การออมที่เหมือนกันคือการถวายคืนให้แก่พระเจ้า
นอกจากนี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมาชิก
ยุวยาตรากองที่ 1 เชียงราย เมื่อมอบหมายให้ทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม
เด็กแต่ละคนจะไม่เลือกคนที่ตัวเองสนิทเท่านั้นแต่จะร่วมทากิจกรรมกับทุก
คน มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ถึงแม้ว่าเด็กสมาชิกของเราหลายคนยังไม่
รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้
เด็กสมาชิกของเราสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้แล้ว
เขียนโดย นิคม แก้วกุลดิลก (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองที่ 1 เชียงราย)
หากท่านต้องการทีจ
่ ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:่ 101-774371-5
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