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ถึงพีน่ ้องทีร่ กั ในพระคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการทรงนา
และการช่วยเหลือของพระองค์ในทุกกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดปี 2017 ข้าพเจ้าเชื่อว่าทัง้
เจ้าหน้าทีแ่ ละเด็กสมาชิกของเราได้รบั
ประโยชน์มากมายจากกิจกรรมระดับกองและ
ระดับประเทศ ขอให้สงิ่ เหล่านี้จะย้าเตือนเราถึงพระพรทีพ่ ระเจ้าได้
ประทานให้เราอย่างเหลือล้นและให้เราเรียนรูท้ จ่ี ะขอบคุณพระเจ้า
สาหรับทุกสิง่ ปี ทแ่ี ล้วไม่ทราบว่าเป้ าหมายทีท่ ่านตัง้ ไว้ได้ประสบ
ผลสาเร็จบ้างหรือยัง
ขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ ุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกันรับใช้มาโดยตลอด
ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิง่ ทีเ่ ราลงทุนไปนัน้ จะไม่สญ
ู เปล่าเลย ขอพระเจ้าอวย
พรให้เด็กสมาชิกของเราสัมผัสถึงความรักและความห่วงใยทีเ่ รามีต่อ
พวกเขานัน้ มากพอทีจ่ ะส่งเสริมและฝึกฝนให้เป็ นคนทีม่ ลี กั ษณะนิสยั
ของการเชื่อฟั ง ยาเกรง มีวนิ ยั และเคารพตนเอง
มีบทความหนึ่งทีก่ ล่าวถึงโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีเพิม่ มาก
ขึน้ นับตัง้ แต่ปีท่ี iPhone เริม่ วางจาหน่าย สมัยก่อนเราแทบจะไม่
ทราบว่าใครทาอะไรทีไ่ หน หรือเมื่ออยู่กบั กลุ่มเพื่อนก็ทาตัวตาม
สบายได้ ไม่ห่วงสวยห่วงหล่อ หรือเมื่อถูกรังแกทีโ่ รงเรียนพวกเขาก็
ไม่ได้ตามไปรังแกต่อทีบ่ า้ น ซึง่ ตรงกันข้ามกับสมัยนี้ทข่ี อ้ มูลข่าวสาร
ทัง้ หลายอยู่ใกล้ตวั มาก เพียงแค่เปิ ดโทรศัพท์มอื ถือก็จะเห็นรูปภาพ
ข้อความ และคลิปต่างๆ จึงเป็ นเหตุทาให้อตั ราการซึมเศร้าในวัยรุ่น
เพิม่ ขึน้ 50% และการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นก็มเี พิม่ มากขึน้ ด้วย วัยรุ่น
ส่วนใหญ่เกิดความรูส้ กึ กังวล เสียใจ สิน้ หวัง ไร้ประโยชน์ โดดเดีย่ ว
การเป็ นวัยรุ่นในยุคนี้จงึ พบกับความท้าทายอย่างยิง่ อันตรายทีแ่ ฝง
มากับเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องช่วยให้เด็กสมาชิกของเราตระหนัก
รูเ้ พื่อพวกเขาจะสามารถเผชิญหน้าและผ่านพ้นไปด้วยดี
การพัฒนาเด็กสมาชิกของเราก็เป็ นเหมือนกับการพัฒนา
ประเทศชาติ เพราะพวกเขาคืออนาคตของเรา ดังนัน้ อย่าให้เราท้อ
ใจเมื่อต้องต่อสูก้ บั ปั ญหาและอุปสรรค พระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ราในอดีต
อย่างไรพระองค์จะทรงนาเราในปั จจุบนั และอนาคตด้วย ดังทีอ่ คั ร
ทูตเปาโลได้เขียนไว้ใน 2 โครินธ์ 1:10 “พระองค์ทรงช่วยเราให้
พ้นจากมรณภัยมาแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราหวัง
ในพระองค์วา่ พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก” ขอพระเจ้าเสริม
กาลังเราทุกคนในการรับใช้พระองค์สาหรับปี ใหม่ทจ่ี ะมาถึงนี้

ขอขอบคุณผูส้ นับสนุน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและ
โรงพิมพ์ประชุมทอง สาหรับการจัดคอนเสิรต์ “Band on Disney” ใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2017 ขอบคุณกองยุวยาตราทุกกอง และคริสตจักร
ต่างๆ ทีช่ ่วยประชาสัมพันธ์และจาหน่ายบัตรชมคอนเสิรต์ ทาให้การ
ระดมทุนครัง้ นี้สามารถระดมทุนได้ 93,981 บาท ซึง่ จะสนับสนุนเด็ก
สมาชิกของเราทีม่ คี วามจากัดทางด้านการเงินให้มโี อกาสเข้าร่วม
โครงการแลกเปลีย่ นฯ (IEP) 2018 ไปประเทศมาเลเซีย
โครงการกล่องออมสินยุวยาตรา 2017 จะสิน้ สุดในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2018 ขอความช่วยเหลือจากกัปตันกองทีจ่ ะรวบรวมกล่อง
ออมสินจากเจ้าหน้าที่ ผูช้ ่วยฯ และสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และโอน
เงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดซึง่ ได้แจ้งให้กบั ท่านแล้ว ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2018
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
ขอแสดงความยินดีกบั ครอบครัว อ.ธีรศักดิ ์ เลื่อยกระโทก
(ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีก่ องที่ 2 ชลบุร)ี ทีไ่ ด้ลกู สาวคนแรก ด.ญ.โฮซันนา
เลื่อยกระโทก เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 น้าหนักตัวแรกเกิด
3,900 กรัม ขอพระเจ้าอวยพระพรน้องแสนดีและคุณแม่ให้มสี ขุ ภาพ
แข็งแรง
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปร่วมคอนเสิร์ต “Band on Disney” ที่หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งแสดงโดยยุวยาตรากองที่ 1 กัวลาลัมเปอร์
จุดประสงค์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เพื่อช่วยระดมทุนสนับสนุนเด็ก
สมาชิกของเราที่มีความจากัดในเรื่องการเงินให้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP) 2018 ไป
ประเทศมาเลเซีย คอนเสิร์ตนี้เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกงาน
หนึ่งของยุวยาตราประเทศไทยก็ว่าได้
ขอบคุณพระเจ้า
สาหรับเด็กสมาชิกที่
เคยเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนฯ จากกองที่
1 และกองที่ 3 นครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตโดยแสดงราอวยพรอ่อนหวาน และสมาชิก
จากกองที่ 2 ชลบุรี แสดงมวยไทย การร่วมงานครั้ง
นี้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพราะในช่วงเวลา การเสียสละ การทุมเทของสมาชิก
ฝึกซ้อมข้าพเจ้าสังเกตว่านักแสดงของเราให้ความ
กองที่ 1 กัวลาลัมเปอร์ ทีม่ หี วั ใจ
ร่วมมือด้วยใจยินดี พวกเขาตั้งใจผึกซ้อมเป็นอย่างดี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้ อยากจะช่วยยุวยาตราประเทศไทย
เห็นถึงการเสียสละ การทุมเทของสมาชิกกองที่ 1 จึงเป็นแรงกระตุน้ ให้เรากระตือรือร้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ที่มีหัวใจอยากจะช่วยยุวยาตรา
อยากมีสว่ นร่วมในงานครัง้ นี้
ประเทศไทย จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เรากระตือรือร้นที่
อยากมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้และรวมไปถึงงานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
และอีกอย่างก็คือทาให้เด็กสมาชิกของเรามีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เรามีวัฒนธรรมที่สวยงามที่สามารถอวดเพื่อนยุวยา
ตราจากต่างประเทศ รวมไปถึงสมาชิกยุวยาตราในประเทศไทย
โดยผ่านการแสดงในครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียม
ทั้งสิ้นให้กับเรา ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงการให้อย่างจริงใจผ่านงานครั้ง
นี้จากทุกคนทั้งผู้จัดและผู้ชม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการให้ครั้งนี้เป็นพระ
พรไปถึงทุกคนที่มีส่วนร่วม
เพราะพระเจ้ารักเราดังนั้นเราจึงสามารถรักคนอื่นได้
ด้วยความรักของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้เรา
เป็นภาชนะที่ใช้การได้ของพระองค์ ขอให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เขียนโดย จินตนา ต้นงูเหลือม (กัปตันกองที่ 3 นครราชสีมา)
หากท่านต้องการทีจ
่ ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:่ 101-774371-5
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