lllllllllllllllllllllllllll a    e



     e     æ     a  i

ถึงพีน ้องทีร กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระจ้าสําหรับการอบรมผูน้ ํา
(LTS) ทีผ ่านไปด้วยดี หวังเป็ นอย่างยิง ว่าสิง ที
เด็กสมาชิกของเราได้เรียนรูจ้ ะกระตุน้ พวกเขา
ให้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ถึงแม้วา่ การอบรมจะ
สิน7 สุดแล้วแต่กระบวนการในการพัฒนาเด็ก
ผูน้ ําของเรากําลังเริม ต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าการอบรม 4 วัน 3 คืน
ไม่ได้เปลีย นแปลงผูเ้ ข้าร่วมอบรมให้กลายเป็ นผูน้ ําทีม ปี ระสิทธิภาพ
ในทันที แต่ขน7ึ อยู่กบั การฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนือง ขอ
หนุนใจเจ้าหน้าทีป ระจํากองทีจ ะสนับสนุนเด็กผูน้ ําให้ฝึกฝนทักษะที
พวกเขาได้เรียนรูจ้ นเกิดความเชีย วชาญและสามารถนําได้อย่าง
มันใจ
 นอกจากนี7กข็ อแสดงความยินดีกบั เด็กผูน้ ําทีจ บหลักสูตร
อบรมผูน้ ําในปี น7ี และขออวยพรให้ทุกคนสามารถเป็ นผูน้ ําตามที
ตัง7 ใจไว้
การออกไปรับใช้ชมุ ชนแต่ละปี มกั จะเป็ นเหตุการณ์สาํ คัญ
สําหรับเด็กผูน้ ําปี 2 ตัง7 แต่ทมี กี ารออกไปรับใช้ชมุ ชน เจ้าหน้าทีแ ละ
เด็กผูน้ ําของเรายังไม่เคยทํากิจกรรมซํ7ากันเลย ข้าพเจ้าเห็นว่าพระ
เจ้าทรงเปิ ดประตูให้เราทีจ ะเป็ นพระพรไปสูก่ ลุ่มคนทีแ ตกต่างกันทัง7
เด็กนักเรียนและผูส้ งู วัย และยังเป็ นแนวทางให้กบั กองยุวยาตราใน
แต่ละแห่งทีจ ะทํากิจกรรมรับใช้ชุมชนในอนาคตข้างหน้า
ในวันที 2 ธันวาคมนี7กจ็ ะมีเหตุการณ์สาํ คัญอีกเหตุการณ์
หนึง นันก็
 คอื การแสดงคอนเสิรต์ “Band on Disney” ความพิเศษ
ของการแสดงในครัง7 นี7กค็ อื เพือระดมทุนสนับสนุนเด็กสมาชิกของเรา
ทีม คี วามจํากัดด้านการเงินให้มโี อกาสเดินทางไปต่างประเทศเป็ น
ครัง7 แรกผ่านโครงการแลกเปลีย นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP)
2018 ไปประเทศมาเลเซีย ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียม
ของพระองค์ผ่านยุวยาตรากองที 1 กัวลาลัมเปอร์ ทีไ ด้วางแผนนํา
ทีมมาแสดงคอนเสิรต์ ในครัง7 นี7 ขอหนุนใจเราทุกคนทีจ ะมีสว่ นสนับ
สนุนโดยการซือ7 หรือช่วยขายบัตร อีกทัง7 ทีข าดไม่ได้คอื การอธิษฐาน
เผือ เพือคอนเสิรต์ นี7จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ทตี งั 7 ไว้ และเป็ นการ
แสดงถึงความรักทีม ตี ่อกันและกันในครอบครัวยุวยาตรา ยอห์น
13:34-35 “เราให้บญ
ั ญัติใหม่ไว้กบั พวกท่าน คือให้รกั ซึง กัน
และ เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกัน
ด้วยอย่างนัน$ ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี$ แหละทุกคนก็จะรูว้ ่า
ท่านเป็ นสาวกของเรา” ขอให้การตอบสนองของเราสะท้อนให้คน
อืนเห็นสิง ทีพ ระเจ้าได้ทาํ ในเรา
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ขอบคุณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาและคริสตจักรมหาชัย
ทีใ ห้ใช้สถานทีส าํ หรับการอบรมผูน้ ํา (LTS) 2017

คอนเสิ รต์ “Band on Disney” จากยุวยาตรากองที 1
กัวลาลัมเปอร์ เพือระดมทุนสําหรับสมาชิกของเราทีมีความจํากัดด้าน
การเงินเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนฯ (IEP) 2018 ไปประเทศมาเลเซีย
วันที: 2 ธันวาคม 2017
เวลา: 19.00-21.00 น.
สถานที: หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จําหน่ายบัตรราคาใบละ 200 บาท ผูท้ สนใจซื
ี
อ= บัตรสามารถติดต่อที
กัปตันกองหรือสํานักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งล่างนี=
โครงการแลกเปลีย นวัฒ นธรรมและทัศ นศึก ษา (IEP)
2018
วันที: 3-8 เมษายน 2018
สถานที: กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผูท้ สี ามารถเข้าร่วม: เจ้าหน้าที ผูช้ ว่ ยฯ และสมาชิกยุวยาตราอายุ
ตัง7 แต่ 10 ปี ขน7ึ ไป (รุน่ กลาง-รุน่ โต)
จุดประสงค์: เพือ ให้สมาชิกมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละรับประสบการณ์
ใหม่จากการไปแลกเปลีย นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกยุวยาตราต่างประเทศ
รีทรีต เจ้า หน้ า ที (AOR) 2018
วันที: 20-23 มีนาคม 2018
สถานที: อัญมณี เขาใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท ภายในวัน ที 6 กุม ภาพัน ธ์ 2018 และ
3,200 บาท ระหว่างวันที 7-27 กุมภาพันธ์ 2018
ต้องการรายละเอียดเพิม เติมของกิจกรรมทัง7 หมดนี7 สามารถติดต่อได้
ทีก ปั ตันกอง
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอบรมผูน้ ํา (LTS) 2017 มีเด็กผูน้ ําที
เปิ ดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ 14 คน ต้องการรูจ้ กั พระเยซูคริสต์มากขึน7
52 คน และยืนยันการตัดสินใจทีจ ะติดตามพระเยซูคริสต์ 27 คน ขอให้
เราอธิษฐานเผือเด็กผูน้ ําเหล่านี7ทจี ะมีประสบการณ์กบั พระเจ้าและ
เติบโตเป็ นคริสเตียนแท้ในความเชือ
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โดยพระคุณของพระเจา ความรักและการจัดเตรียมของพระองค ทําใหยุวยาตรากองที่ 1 นครราชสีมา (คริสตจักรเมืองไทยโคราช) ไดมีโอกาส
ตอนรับกองคูมิตรของเราคือกองที่ 25 สิงคโปร ในระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2017 ซึ่งมีเจาหนาที่และสมาชิกที่มาในครั้งนี้รวม 14 คน ปนี้ก็ถือเปนการมา
เยี่ยมเยียนที่มีความหมายและคุณคาสําหรับเด็กๆ และเจาหนาที่ของเราอยางมาก โดยกิจกรรมแรก คือการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนชุมชนบานศีรษะ
ละเลิง แมวาจะเปนในชวงที่ปดภาคเรียน แตก็มีเด็กและผูปกครองที่สงลูกหลานเขารวมมากกวา
20 คน ทําใหกิจกรรมในวันนั้นเต็มไปดวยความสนุกสนานและเปยมดวยสาระความรู ในวันเสาร
ซึ่งเปนวันจัดกิจกรรมยุวยาตราของกองที่ 1 นครราชสีมา ทั้งสองกองไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน และเรียนรูจากกันและกัน โดยในวันนั้นเราไดดําเนินกิจกรรมตามปกติ แตใหทีมสิงคโปร
ไดเปนผูชวยในทุกกิจกรรม เชน การสอนภาษาอังกฤษตอนเชา และการแบงปนพระคําของพระ
เจาผานทางกัปตันกองที่ 25 สิงคโปร รวมถึงการฝกระเบียบแถวเด็กรุนกลาง ซึ่งแมรูปแบบการ
เดินจะตางกัน แตทีมก็ทําใหเราเห็นตัวอยางของความพรอมเพรียง ความตั้งใจ และการเอาจริงเอา
จัง ในวันอาทิตยหลังเสร็จการนมัสการที่คริสตจักร ทีมไดแบงออกเปน 2 กลุมเพื่อเยี่ยมเยียน
บานเด็กสมาชิกบางคนของ
กองเรา ซึ่งลวนเปนบานที่มี
ภาระและขาดแคลนทั้งหมด 6 ครอบครัวดวยกัน จากการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้กองที่
25 สิงคโปรไดเตรียมขาวสารอาหารแหงไวใหแตละครอบครัว ทําใหผูปกครองหลายคน
รูสึกขอบคุณและอยากที่จะสงลูกหลานมารวม
กิจกรรมของกองเราอยางสม่ําเสมอมากขึ้น
ทุกครัง้ ทีท่ มี มาเยีย่ มก็รสู กึ วานี่
เพราะพวกเขาไดเห็นความรักของพระเจาผาน คือครอบครัวยุวยาตราทีไ่ มมสี งิ่
การกระทําของทีมสิงคโปรที่มาเยี่ยม และ
กิจกรรมสุดทายที่เราไดทํารวมกับกองที่ 25 ใดแบงกัน้ และเปนครอบครัวที่
เสริมสรางกันและกัน
สิงคโปรคือ การเลนกิจกรรมกลางแจงและกีฬา ที่สนามฟุตบอลหญาเทียม โดยเราไดเชิญกองที่ 2 นครราชสีมาซึ่ง
ถือเปนกองพี่-กองนอง และมีประวัติความเปนมารวมกับเรา มารวมในกิจกรรมครั้งนี้ดวย ทําใหบรรยากาศที่
เกิดขึ้นเหมือนกับครอบครัวใหญที่ไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
จากกิจกรรมและชวงเวลาที่ผานมานี้ ขาพเจาขอบคุณพระเจา
สําหรับความสัมพันธอันดีที่พระองคทรงสรางขึ้นทามกลางพวกเรา แมจะ
ตางชาติ ตางภาษา แตทุกครั้งที่ทีมมาเยี่ยมก็รูสึกวานี่คือครอบครัวยุวยา
ตราที่ไมมีส่ิงใดแบงกั้นและเปนครอบครัวที่เสริมสรางกันและกัน หนุนใจกัน
และกันใหดําเนินตอไปเพื่อเด็กสมาชิกของเรา อีกสิ่งหนึ่งที่ขาพเจาไดเห็นและ
ขอบคุณพระเจาคือ เราไดเห็นการเปนผูนําที่ดี การรับผิดชอบตอหนาที่ และ
การเชื่อฟงของเด็กสมาชิกรุนโตของกองเรามากขึ้น พวกเขาไดมีโอกาสทํา
จัดเตรียมกิจกรรม เกม และวางแผนงานดวยตัวเอง เมื่อไดรับมอบหมาย
พวกเขาก็เชื่อฟงและทําไดดีดวย สุดทาย ขาพเจาอยากขอบคุณพระเจา
สําหรับการทรงนําในทุกสิ่ง ขอบคุณสํานักงานยุวยาตราประเทศไทย
สําหรับการประสานงานทุกอยาง และขอบคุณกองที่ 25 สิงคโปร ที่สละ
เวลา ทรัพยและความสะดวกสบายเพื่อมาเยี่ยมเยียนและหนุนใจเราทุกป
เขียนโดย วจนะพร ศรีเกื้อกลิ่น (เจาหนาที่กองที่ 1 นครราชสีมา)า)
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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