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ถึงพีน่ ้องทีร่ กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงนาเรามาถึง
เดือนสุดท้ายของปี น้ี มีหลายเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทาให้เราเห็นการช่วยเหลือของ
พระองค์ไม่เคยขาด ข้าพเจ้ารูส้ กึ ได้รบั การ
หนุนใจเมื่อเห็นกิจกรรมทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้
ตลอดทัง้ ปี ผ่านไปได้ดว้ ยดี ขอบคุณสาหรับ
ความสัตย์ซ่อื ของเจ้าหน้าทีข่ องเราทีร่ ่วมกันรับใช้อย่างไม่ทอ้ ถอย
ท่านได้ทาให้พนั ธกิจนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นทีเ่ รามีต่อ
เด็กสมาชิกของเรา ทุกครัง้ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องเราพบปะกันก็มกั จะมี
รอยยิม้ เสียงหัวเราะ และการให้กาลังใจกันเสมอ
โครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP) เป็ นอีก
โครงการหนึ่งทีเ่ ปิ ดโอกาสให้เด็กสมาชิกและเจ้าหน้าทีจ่ ากต่างกอง
ได้สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร เรียนรูท้ จ่ี ะชื่นชม
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของประเทศทีเ่ ราไปเยือน ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนยุวยาตราต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เคยร่วมโครงการแลกเปลีย่ นฯ แต่ก็
เห็นด้วยกับความตัง้ ใจของสานักงานทีจ่ ะฝึกฝนเด็กสมาชิกของเรา
ได้เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในต่างแดน รูจ้ กั ปรับตัวในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่
คุน้ เคย เช่นเรื่องอาหารการกินทีร่ สชาติอาจจะแตกต่างจากบ้านเรา
บริการขนส่งมวลชนทีค่ นท้องถิน่ ใช้ หรือแม้แต่การเดินด้วยเท้า จริง
อยู่แม้จะไม่สะดวกสบายเท่ากับการซือ้ ทัวร์ แต่ขา้ พเจ้าเชื่อว่า
ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจวิถี
ชีวติ ของคนในท้องถิน่ ด้วยเหตุน้โี ครงการแลกเปลีย่ นฯ จึงเป็ นการ
รวมความสนุก มีความหมาย และท้าทายไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ ขอเชิญ
ชวนเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกมาเรียนรูแ้ ละฝึกฝนไปด้วยกันผ่าน
โครงการแลกเปลีย่ นฯ 2018 ทีเ่ ราจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ข้าพเจ้าหวังว่าโครงการแลกเปลีย่ นฯ จะเป็ นอีกเครื่องมือ
หนึ่งทีช่ ่วยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกของเราได้เอาชนะความจากัด
ของตัวเอง ดังทีส่ ภุ าษิต 22:6 กล่าวว่า “จงฝึ กเด็กในทางทีเ่ ขา
ควรจะเดิ นไปและเมือ่ เขาเติ บใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนัน้ ”
เราเชื่อมันในเรื
่
่องของการฝึกฝนว่าสามารถเกิดขึน้ ได้ใน
ทุกเวลาและโอกาส ดังนัน้ โครงการแลกเปลีย่ นฯ ก็ได้ฝึกฝนสมาชิก
ของเราให้เรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวเมื่อเผชิญกับความไม่คุน้ เคยและมี
ความสุขกับการเรียนรูน้ นั ้

สานักงานจะปิ ดทาการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2017 - 1
มกราคม 2018 หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
สามารถติดต่อผ่าน e-mail ข้างล่างนี้

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP) 2018
วันที:่ 3-8 เมษายน 2018
สถานที:่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผูท้ ส่ี ามารถเข้าร่วม: เจ้าหน้าที่ ผูช้ ่วยฯ และสมาชิกยุวยาตราอายุตงั ้ แต่
10 ปี ขน้ึ ไป (รุ่นกลาง-รุ่นโต)
จุดประสงค์: เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละรับประสบการณ์ใหม่
จากการไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกยุวยาตราต่างประเทศ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 31 ธันวาคม 2017
อบรมเจ้าหน้ าที่ขนั ้ พืน้ ฐาน (BOTC) 2018/1
วันที:่ 15-17 มีนาคม 2018
สถานที:่ สานักงานยุวยาตราประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน: 1,500 บาท
ผูท้ ส่ี ามารถเข้าร่วม: ศิษยาภิบาล ผูน้ าและเจ้าหน้าทีค่ ริสตจักร ครู ผูท้ ่ี
ต้องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับพันธกิจยุวยาตรามากขึน้ สาหรับผูท้ ส่ี นใจจะเข้า
ร่วมอบรมสามารถติดต่อสานักงานผ่านทาง e-mail ด้านล่างนี้
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2018
รีทรีตเจ้าหน้ าที่ (AOR) 2018
วันที:่ 20-23 มีนาคม 2018
สถานที:่ อัญมณี เขาใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 และ
3,200 บาท ระหว่างวันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2018
ต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมของกิจกรรมทัง้ หมดนี้ สามารถติดต่อได้ท่ี
กัปตันกอง

ในนามของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
ขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์จงดารงอยู่กับท่าน
และครอบครัวเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
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ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนรับใช้ผ่านทางพันธกิจยุวยาตรา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการไปอบรมผู้นา (LTS) 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม ซึ่ง
เป็นการอบรมครั้งแรกของข้าพเจ้า การอบรมนี้ได้เสริมสร้างเด็กสมาชิกของเราให้เป็น
ผู้นาแบบผู้รับใช้และผู้นาแบบผู้เลี้ยงแกะทั้งในครอบครัว คริสตจักร และสังคม
ตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กผู้นาได้เรียนรู้ทักษะของผู้นา
ผ่านทางวิทยากรในแต่ละ Workshop ถึงแม้ว่าการอบรมวันแรกพวกเขายังไม่ค่อยสนิท
กันเนื่องจากมาจากคนละที่กัน แต่พอได้เรียนด้วยกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน ช่วยกันทางาน
ทาให้พวกเขาคุ้นเคยกันมากขึ้น
ในแต่ละ Workshop วิทยากรได้สอน สาธิต
และให้เด็กผู้นาได้ลองปฏิบัตจิ ริง จึงทาให้พวก
เขาตื่นเต้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การเรียน ข้าพเจ้าสังเกตว่าเด็กผู้นากล้าแสดง
ความคิดเห็นของพวกเขา และไม่กลัวที่จะ
ออกมายืนต่อหน้าคนจานวนมาก วิทยากรจะ
ตั้งคาถามให้พวกเขาได้คิด จึงทาให้เด็กผู้นาได้ฝึกคิดและตอบคาถามตามที่ตนเองได้คิด และพวกเขาก็ได้ฝึก
ทางานเป็นกลุ่ม ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง ทาให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะทางานเป็นทีม
และแบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนในทีมมากขึ้น นอกจากการ
เรียนรู้จาก Workshop ต่างๆ แล้ว เด็กผู้นาก็ได้ฝึกฝนตัวเอง การสอนร่วมกับวิทยากรท่านอืน่ ทีม่ ี
เกี่ยวกับระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ ความสามารถและประสบการณ์
ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ห้องพัก ห้องน้า และล้างถาดอาหารของตัวเอง การอบรมครั้งนี้ ทาให้เราได้เรียนรูท้ กั ษะ เทคนิคที่
เด็กผู้นาได้รับการฝึกฝนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ จาก
เป็นประโยชน์
วิทยากรที่สอน และครูประจาโต๊ะ
ประสบการณ์ในการ
เป็นวิทยากรครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียน
รู้ว่า การสอนร่วมกับวิทยากร
ท่านอื่นที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ ทาให้เราได้เรียนรู้
ทักษะ เทคนิคที่เป็นประโยชน์และ
ความรู้ในเรื่องที่สอน รวมไปถึง
การใช้คาพูดชมเชย การควบคุม
ชั้นเรียน และที่สาคัญสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้
เขียนโดย อนุสรณ์ สัตย์พนา (เจ้าหน้าที่กองที่ 1 เชียงใหม่)
มาประยุกต์ใช้กับกองยุวยาตราของตัวเองได้
หากท่านต้องการทีจ
่ ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:่ 101-774371-5
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