“อนุชน : คนของพระเจ้ า?”
(YOUTH 2000?)
โดย อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
คิดเฉียบ
กองคริ สเตียนศึกษาของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนศาสน
ศาสตร์ (BIT) ได้ริเริ่ มจัดทา “หนังสื อคู่มือพันธกิจอนุชน” ฉบับสมบูรณ์ข้ ึนและเชิ ญ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์
วรสาร มาเป็ นบรรณาธิการ
จุดประสงค์ของหนังสื อนี้ก็คือผลิตคู่มือการทางานของกลุ่มอนุชนวัยต่าง ๆ ในคริ สตจักร โดยมี
กลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายคือ ผูท้ ี่ทางานกับอนุชน หรื อผูส้ นใจงาน อนุชน เช่น ศิษยาภิบาล, ผูป้ กครอง,
มัคนายก, กรรมการอนุชน, พี่เลี้ยงอนุชน, ครู รวีวารศึกษา, นักศึกษาพระคริ สตธรรม และเจ้าหน้าที่
องค์การที่ทางานกับอนุชน
“เราเชิ ญนักเขียนคริ สเตียน ที่รู้เรื่ องงานอนุชนเป็ นอย่างดีมาเป็ นผูเ้ ขียนถึง 22 คน” อาจารย์พิษณุ
อรรฆภิญญ์ผอู ้ านวยการกองคริ สเตียนศึกษากล่าวขึ้น
“เรามีหวั ข้อที่เกี่ยวกับอนุชนประมาณ 52 หัวข้อ โดยหัวข้อมีความยาวเรื่ องละ 5-7 หน้า
อย่างเช่น “ศาสนศาสตร์ กบั พันธกิจอนุชน”, “อนุชนกับการทดลอง” “อนุชนกับการใช้เงิน”, “อนุชนกับ
การใช้เวลา”, “อนุชนกับครอบครัว”, “อนุชนกับเพื่อนและเพศตรงข้าม”, “อนุชนกับการประกาศ”,
“อนุชนกับการบริ หารคณะอนุชน” และ “อนุชนกับค่าย” เป็ นต้น” ดร.อภิชาติบรรณาธิ การหนุ่มสมอง
ใสกล่าวเสริ ม
“เราเชื่ อว่าหนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่องานอนุชนในประเทศไทย และคงจะมี
ความหนาประมาณ 300 กว่าหน้า” อจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล บรรณาธิ การบริ หารร่ วมเสริ มขึ้น
“อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรายังไม่มีชื่อหนังสื อเล่มนี้ ถ้าผูใ้ ดคิดชื่อที่น่าสนใจได้ กรุ ณาส่ งมาให้เรา
ด้วย เราจะขอขอบพระคุณอย่างสู ง” ดร.อภิชาติ กล่าวปิ ดท้าย
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คิดซ้า
ผมเองดีใจและภูมิใจที่ได้เป็ น 1 ใน 22 นักเขียนที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความในหนังสื อคู่มือ
การทางานอนุชนเล่มดังกล่าว
ผมเองรู ้สึกตื่นเต้นที่สังคมคริ สเตียนไทยกาลังจะมีหนังสื อเกี่ยวกับอนุชนที่เจาะจง
และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างหนังสื อเล่มนี้
เพราะงานอนุชนในประเทศไทยนับร้อยปี ที่ผา่ นมาขาดคู่มือแนะนาที่มีคุณประโยชน์อย่างที่วา่
ผมเองเห็นความตื่นตัวในเรื่ องอนุชนมากขึ้นใน 2-3 ปี ที่ผา่ นมา หลังจากที่ซบเซาไปนานนับตั้งแต่เมื่อ
ขบวนการหนุ่มสาวคริ สเตียนอย่าง “ยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทย” ที่เคยโด่งดังในอดีต ได้สลาย
บทบาทไปตั้งแต่ 10 ปี ก่อน
และเป็ นเหตุให้สถานการณ์ของอนุชนคริ สตชนในประเทศไทยอยูใ่ นสภาพคริ สตจักรใคร
คริ สตจักรมัน คณะใครคณะมัน ขาดพลังและขาดอิทธิ พลอย่างที่เคยมี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อสังคมไทย
ผมเองเห็นว่า “อนุชนหนุ่มสาว” เป็ นกุญแจ และเป็ นคาตอบสาคัญ ของนิมิตปี 2000 ที่ผใู ้ หญ่ได้
มองเห็นและตั้งไว้เป็ นเป้ าหมายสาหรับประเทศไทย
นัน่ คือ นิมิตที่จะเห็นคริ สตจักรไทยมีจานวนคริ สเตียนไทยเพิ่มเป็ น 600,000 คน มีคริ สตจักร
เพิม่ เป็ น 6,000 แห่ง (ทุกตาบล) มีผรู ้ ับใช้เป็ น 600 คนและมิชชันนารี ไทยที่ถูกส่ งไปต่างประเทศ 60 คน
มีโอกาสกลายเป็ นฝันที่เป็ นจริ ง หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั อนุชนหนุ่มสาว!
อย่างไรก็ดี ผูน้ าคริ สเตียน “ที่เป็ นผูใ้ หญ่” จะต้องทุ่มเทผลักดันและสนับสนุนให้เหล่า “อนุชน”
เป็ นผูก้ า้ วออกไปทาให้นิมิตนั้นสาเร็ จ
ส่ วนจะสาเร็ จแค่ไหนนั้นเป็ นเรื่ องของพระเจ้าและอนาคต และจะได้ผลแค่ไหนก็ตาม ก็ยงั ดีกว่า
ไม่ได้กา้ วไปถึงไหนเลย จริ งไหมครับ?
คล้าย ๆ กับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยตั้งเป้ าจะแก้ปัญหาจราจรให้ได้
ภายใน 6 เดือนแม้จะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวไม่สาเร็ จ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนที่ผา่ นมาก็
นับว่ามีผลดีต่อระบบจราจรไม่นอ้ ย
และถ้าคนอย่างนี้ไม่ทอ้ ใจ ไม่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ แต่กลับทุ่มเทกระทา สนับสนุน ผลักดัน
ให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกระทาต่อไปให้สาเร็ จตามอุดมการณ์ดงั กล่าว
ผมว่า
อย่างไร ๆ สภาพจราจรในกรุ งเทพฯ ก็ยอ่ มจะดีข้ ึนแน่ คุณเห็นด้วยไหมครับ?
เช่นเดียวกันกับการกระทาให้นิมิตปี 2000 สาเร็ จ คริ สเตียนผูใ้ หญ่จะต้องไม่ทาตัวเป็ น “ใคร
หว่า จระเข้ขวางคลอง” แต่ตอ้ งทุ่มเททั้งด้านกาลังทรัพย์ และกาลังสติปัญญา สนับสนุนส่ งเสริ มให้
อนุชนหนุ่มสาวในทุก ๆ คริ สตจักรร่ วมมือร่ วมใจกันทาให้นิมิต 2000 สาเร็ จ
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นัน่ คือ ไม่วา่ จะต้องจ่ายราคาสู งเพียงใดก็ตาม นิมิตและพระบัญชาของพระคริ สต์จะต้อง
ก้าวหน้าเป็ นรู ปธรรมการร่ วมมือกันอย่างไม่ถือพวก ถือคณะ ถือนิกาย ของผูใ้ หญ่ และอนุชน จาเป็ น
จะต้องเกิดขึ้น!
และเมื่อปี 2000 มาถึง ไม่วา่ เราจะทาสาเร็ จตามนิมิตที่ร่วมกันตั้งไว้อย่างครบถ้วนหรื อไม่ ก็
ไม่ใช่ประเด็นปั ญหาใหญ่ เพราะอย่างไร ๆ เราก็ได้กา้ วใกล้นิมิตนั้นหลายก้าวแล้ว ซึ่ งดีกว่าการนัง่
วิพากษ์วจิ ารณ์นิมิตนั้น หรื อไม่ได้มีส่วนทาอะไรให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไป เข้าทานอง “มือไม่
พาย แต่เอาเท้าราน้ า”
ความจริ งแล้ว คริ สเตียนทั้งโลกต่างก็มีเป้ าหมายที่จะร่ วมกันถวายของขวัญวันเกิดให้พระเยซู
คริ สต์ ในวาระวันเกิดปี ที่ 2000 ของพระองค์
อย่างเช่น องค์การและคริ สตจักรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กาที่มีเป้ าหมายมุ่งสู่ ปลายศตวรรษที่ 20
(1996-2000) และต้นศตวรรษที่ 21 ในการนาคนให้มารับความรอด เป็ นของขวัญวันเกิดแด่พระคริ สต์!
อย่างไรก็ตาม คณะและองค์การคริ สเตียนต่าง ๆ ในโลกเริ่ มตระหนักและยอมรับว่า ภารกิจ
และพันธกิจในการนาโลก (ทุก ๆ คน) มาถวายพระคริ สต์น้ นั ใหญ่เกินกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทาได้โดย
ลาพัง
แม้แต่คณะ เซาเทิร์นแบ๊บติสต์ที่มีปริ มาณคริ สตจักรมากที่สุด หลายหมื่นแห่งในสหรัฐอเมริ กา
ยังยอมรับว่าภารกิจดังกล่าวใหญ่เกินไปสาหรับคณะของตน แต่ก็ยนื ยันว่า ไม่ใหญ่เกินไปสาหรับผูเ้ ชื่ อ
ทั้งหลายของพระคริ สต์ถา้ พวกเราจะร่ วมมือกัน
ดังนั้น โครงการ หรื อขบวนการ “มิชชั่น อเมริกา 2000” (Mission American 2000, ซึ่งเป็ นผล
พวงมาจากการตอบสนองต่อปณิ ธาน และนิมิตร่ วมกันของ “โลซานน์ 2000”) จึงเกิดขึ้นโดยความ
ร่ วมมือกันของคริ สเตียนที่รักการประกาศกิตติคุณทัว่ อเมริ กา
โดยมีเป้ าหมายธรรมดา ๆ เพียง 2 ข้อ
1. อธิษฐานเพื่อทุก ๆ คน (ในอเมริ กา)
2. เป็ นพยานกับทุก ๆ คน โดยทราบชื่อ
และในส่ วนของแบ๊บติสต์เองก็เป็ นตัวตั้งตัวตีร่วมมือกับกลุ่มคณะอื่น ๆ จัดการรณรงค์
โครงการพิเศษ คือโครงการที่เรี ยกว่า “เฉลิมฉลองพระเยซู ส่ ู ปี 2000” (Celebrate Jesus 2000) โดยมีแผน
5 ปี ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง ปี ค.ศ.1996-2000 โดยมีทีมประสานงานระดับอินเตอร์ อย่างเช่น
ดร.จอห์น คอร์ท, ประธานของสมาคมเพื่อการประกาศของ บิลลี่ เกรแฮม
ดร.สตีฟ ดักลาส, รองประธานแคมพัสครู เสด ฟอร์ไครสท์
ดร.จิม เฮนรี่ , ประธานของสมาพันธ์แบ๊บติสต์ใต้ (SBC)
3

ดร.เฮนรี่ แบลคาบี, ผูป้ ระสานงานการอธิษฐานของ (SBC)
ดร.บิล โฮก, รองประธานสหพันธ์ แบ๊ บติสต์ โลก (BWA)
นายโทนี่ คิวปิ ด, ผูอ้ านวยการของแผนการประกาศ และการศึกษาของ BWA
ดร.พอล ซีเดอร์, ประธานมิชชั่นอเมริกนั 2000
ดร.ฟิ ล โรเบิร์ต, ผูอ้ านวยการอินเตอร์ เฟท วิทเนสส์, โฮมมิชชัน่ บอร์ ด, SBC
ฯลฯ
โครงการนี้มีเป้ าหมายเพื่อ...
1. แบ่ งปันพระกิตติคุณกับทุก ๆ ครัวเรือน ในอเมริ กา
2. ค้ นหาผูห้ ลงหาย และกลุ่มคนทีไ่ ม่ ไปคริสตจักร
3. สร้างความตื่นตัวถึงพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น
4. ให้ สมาชิก และอาสาสมัครจากคริสตจักรต่ าง ๆ ได้เป็ นผูก้ ระทาพันธกิจ
5. ให้เกิดการร่ วมมือ ในการวางแผนร่ วมกันระดับกลุ่มสมาคม
6. เริ่มต้ นพันธกิจ, มิชชั่น และคริสตจักรใหม่ ๆ
แต่ที่สะกิดตา สะกิดใจของผมเป็ นพิเศษคือ 2 โครงการ ดังนี้
1. การฟื้ นฟู และการประกาศระหว่างปี /ค.ศ.1999-2000
2. การรณรงค์หนุ่มสาวทัว่ ประเทศเพื่อการประกาศ การสร้างสาวก และการตั้งคริ สตจักรที่
เรี ยกว่า “YOUTH LINK 2000”
ในระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 1999 และมีแผนในการระดมคนหนุ่มสาวใน 7 เมืองใหญ่
เริ่ มต้นในวันที่ 29 ธันวาคม 1999 โดยมีจุดสุ ดยอดในเวลาตี 1 ของวันที่ 1 มกราคมปี ค.ศ.2000 ซึ่ง
นับเป็ นก้าวเริ่ มต้นของ ยุคพันปี ใหม่ !
รายการในภาคกลางวันจะรวมถึงการศึกษาพระคัมภีร์อย่างหลากหลาย, มีนิทรรศการที่มีการ
โต้ตอบ และมีพนั ธกิจโครงการต่าง ๆ
ในตอนเย็น จะมีการนมัสการ โดยเน้นอนุชนหนุ่มสาวในเรื่ องการประกาศ, การสร้างสาวก
และการตั้งคริ สตจักรโดยเน้นว่า นับตั้งแต่พระคริ สต์มาประสู ตินี่จะเป็ นประสบการณ์เพียงครั้งเดียวที่
คริ สเตียนทั้งหลายทัว่ โลกจะมีโอกาสพิเศษที่จะหยุดไตร่ ตรอง ตั้งปณิ ธาน และเฉลิมฉลองวันเกิดของ
พระคริ สต์ร่วมกัน
จุดประสงค์ ของ Youth link 2000 ก็คือ
1.
ท้าทายให้อนุชนหนุ่มสาวเสนอพระกิตติคุณต่ อวัยรุ่ นอเมริกนั ทุก ๆ คนในปลายปี
2000
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2.
นาอนุชนที่หลงหายให้ กลับมาหาพระคริสต์ และอบรมคริ สเตียนในการประกาศ, การ
รับใช้ และการตั้งคริ สตจักร
3.
นาเสนอการสนับสนุนพันธกิจด้ านอนุชนของคริสตจักร (แบ๊ บติสต์ ) อย่างเป็ น
รู ปธรรม
ในการนี้ กลุ่มอนุชนแบ๊บติสต์ในอเมริ กาคาดว่า จะมีอนุชนหนุ่มสาวและแขกเข้าร่ วมโครงการ
ประมาณ 1,100,000 คน!
และช่างประจวบเหมาะน่าอัศจรรย์ที่ในประเทศไทยก็กาลังจะมี “การประชุ มอนุชนหนุ่มสาว
ทัว่ ประเทศไทย ทีเ่ รียกว่า “YOUTH 2000” เช่ นกัน โดยมีหัวข้ อว่า “หนุ่มสาวก้ าวไปสู่ ปี 2000”
โดยจัดในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 1996 นี้ ! ณ โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย และคริ สตจักร
วัฒนาฯ เพื่อเตรี ยมตัว และท้าทายอนุชนหนุ่มสาวคริ สเตียนไทยให้กา้ วหน้าไปสู่ ปี 2000 ด้วยการนา
วิญญาณจิตของพี่นอ้ งชาวไทยมาถวายพระเยซูคริ สต์เป็ นของขวัญ วันประสู ติปี 2000 ของพระองค์
เช่นกัน
เพียงแต่ยงั ไม่มีแผนการเป็ นรู ปธรรมที่จะรณรงค์กนั เป็ นพิเศษในระหว่าง 29-31 ธันวาคม 1999
และเน้นตี 1 ของวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 อย่างที่วางแผนกันในอเมริ กา!
อย่างไรก็ตาม “กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ แห่ งประเทศไทย” (กปท.) ก็ได้
วางแผนงานที่จะมีการประชุ มสัมมนาอนุชน เพื่อการประกาศที่เรี ยกว่า “YOUTH CONGRESS” อยู่
แล้ว (หลังจาก “YOUTH 2000”) และคงจะมีการกาหนดแผนการที่เป็ นรู ปธรรมเช่นนี้ข้ ึนในช่วงเวลา
นั้น
อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า จะเป็ นการดีเป็ นอย่างยิง่ ถ้าผูน้ าทุก ๆ คริ สตจักรทุกคณะนิกายใน
ประเทศไทยจะร่ วมมือกันสนับสนุนให้ ผู้ทที่ างานกับอนุชนหนุ่มสาว กรรมการของคณะอนุชนหนุ่ม
สาวกลุ่มต่ าง ๆ และตัวอนุชนหนุ่มสาวทีม่ ีภาระใจในการประกาศ ได้ เข้ าร่ วมการประชุ ม “Youth 2000”
ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 1996 นี้ (ซึ่งตั้งเป้า กลุ่มเป้าหมายภาคเช้ า-บ่ าย ประมาณ 500-700 คน)
เพราะในทุก ๆ เช้าจะมีการฟื้ นใจและท้าทายผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ให้ต้ งั ปณิ ธาน และถวาย
ตัวกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์ส่วนหนึ่งตามนิมิต 2000 ได้สาเร็ จ
และนักเทศน์ที่จะทาหน้าที่ในช่วงเช้า นี้ เป็ นนักเทศน์ยอดนิยมของไทย 2 ท่านคือ
อจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี และ ศจ.สมศักดิ์ ชู สงฆ์
แถมด้วย นักเทศน์อิมปอร์ ต จากทีมสมาคม บิลลี่ เกรแฮม นามว่า ดร.โรเบิร์ต คันวิลล์ มาเทศน์
ปิ ดค่ายในเช้าวันสุ ดท้าย
ส่ วนในภาคบ่ายนั้นก็ยงิ่ ใหญ่อย่าบอกใครเชียว เพราะมีวทิ ยากรชั้นนามากันเกิน 2 โหล ดังเช่น
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ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร (ผอ.วิทยาลัยพระคริ สตธรรมกรุ งเทพฯ)
ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ (คณบดี คณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ)
ดร.เสรี หล่ อกัณภัย (สถาบันกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์, BIT)
ดร.สมนึก คีรีโต (หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
ดร.ประชา ไทยวัชรามาส (คณะบดีฝ่ายชีวติ นักศึกษา, โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแบ๊บติสต์ BIT)
ดร.สุ วมิ ล ก้ องกังวาฬโชค (คริ สตจักรไมตรี จิต)
ดร.อภิชาติ พูนศักดิ์วรสาร (คริ สตจักรไมตรี จิต)
ดร.เฮนรี่ ไบรเดนธอล (คณบดีของแผนก ผูส้ าเร็ จการศึกษา, BBCS)
ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ (ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสฯ)
ดร.วีรชัย โกแวร์ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรร่ มเย็น)
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยกุล (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรใจสมาน)
ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรสามัคคีธรรมกรุ งเทพ)
อจ.วินิจ วงศ์ สรรเสริญ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรอิมมานูเอล)
อจ.เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรฟ้ าเมืองไทย)
อจ.อานุภาพ วิชิตนันท์ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรสันติภาพ)
ศจ.ทิวธวัช พันธุพงศ์ (ศิษยาภิบาลคริ สตจักรวัฒนาฯ)
คุณอัญชลี จงคดีกจิ (นักร้องชื่อดัง)
คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ (วิศวกรนักร้อง)
คุณสุ ดใจ กฤษณกาญจน์ (YFC)
ศจ.พูนสุ ข เศรษฐโสภณกุล (คริ สตจักรแสงสว่าง)
อจ.ทองหล่อ วงศ์ กาชัย (ที่ปรึ กษา นคท.)
ศจ.มาโนช แจ้ งมุข (BBCS)
อจ.สมพร ศิริกลการ (ผูอ้ านวยการ IBS)
อจ.อรัญ เอลลาร์ ด (อานวยการองค์การ แอทเซ็ท)
ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกกุล (BIT)
อจ.วรรณา ไทยวัชรามาส (อิสระ)
ฯลฯ
ส่ วนในภาคค่า จะเป็ นการฟื้ นฟูใหญ่ โดยนักเทศน์ฟ้ื นฟูจากสหรัฐอเมริ กา (จากทีม Billy
Graham) คือ Rev. Jin Wilson คาดว่าจะมีผเู ้ ข้าร่ วมมากกว่า 2,500 คน
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และยังมีรายการเด็ก ๆ ดนตรี เพราะ ๆ จากวงดนตรี ช้ นั นาของวงการคริ สเตียน วง OASIS ที่มี
คุณอัญชลี จงคดีกจิ เป็ นนักร้อง และมีโปรดิวเซอร์ มืออาชีพที่กาลังแต่งเพลงประจาการประชุมครั้งนี้
อย่างคุณเรืองกิจ ปิ ยะกุล และคุณวินิดา (ตรีพูนผล) ไชยสุ ขทักษิณ
ส่ วนประธานคณะทางานก็คือศาสนาจารย์หนุ่มไฟแรงอย่าง ศจ.บัณฑูร บุญอิต เป็ นประธาน มี
รองประธานชั้นเยีย่ มถึง 7 คนคือ อจ.เดชา อังคศุภรกุล, อจ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์, อจ.นาภรณ์ ธรรมสุ จริ ต
กุล, คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, อจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท, คุณเชอร์ ลี่ วงศ์ววิ ฒั น์, อจ.นิ ติเชษฐ์ สดุดีวงศ์
และทีมงานอีกนับร้อย ๆ คน ฯลฯ มาเป็ นที่ปรึ กษาคอยให้คาปรึ กษาและให้กาลังใจ
โดยได้รับความกรุ ณาจากผูใ้ หญ่อย่างเช่น ศจ.จรัญ รัตนบุตร ประธาน กปท. และประธานสห
กิจฯ, ศจ.สาราญ กวงแหวน ประธานสมาคริ สตจักรฯ, คุณศุภชัย วีระสมบัติ ประธานสหคริ สตจักรแบ๊บ
ติสต์ฯ, ศจ.อรุ ณ ทองดอนเหมือน รองประธานสภาคริ สตจักรฯ, ศจ.ดร.สิ ทธิ์ คิมหะจันทร์ เลขาธิ การ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ฯลฯ
และมีกรรมการอานวยการคอยช่วยเหลือใกล้ ๆ อย่าง ศจ.อนุสรณ์ บุญอิต, ศจ.มนูญศักดิ์ กมล
มาตยากุล, อจ.วินิจ วงศ์สรรเสริ ญ, ศจ.ทิวธวัช พันธุ พงศ์, คุณชูศกั ดิ์ และอจ.พรรณมหา วิฒิวโรภาส, คุณ
ทวีศกั ดิ์ มหาชวโรจน์, คุณนิ ตย์ดา เจนวานิชย์ และอีกหลาย ๆ ท่าน
และในการนี้ยงั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากโรงเรี ยนวัฒนาฯ และคริ สตจักรวัฒนาฯ ผม
แน่ใจว่า งาน YOUTH 2000 นี้จะเป็ นงานใหญ่ที่พระเจ้าอวยพระพรล้นหลามอย่างแน่นอน
ดังนั้น การประชุม “YOUTH 2000” ในครั้งนี้ คงจะเป็ นเหตุการณ์สาคัญที่ทา้ ทาย และผลักดัน
ให้หนุ่มสาวไทยทุ่มเทถวายตัว
เพื่อกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์บรรลุผลตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ให้สมกับเป็ น “อนุชน: คนของพระเจ้ า”
และถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเป็ นพิเศษ “หนังสื อคู่มืองานอนุชน” ที่กาลังจัดทากันอยู่ และกล่าวถึง
ในตอนต้นเรื่ องก็อาจจะมี ตัวอย่าง ออกมาให้เห็นกันในการประชุมครั้งนี้ หรื อไม่ก็คงได้ชิมตัวอย่างจาก
กลุ่มสัมมนาภาคบ่ายบางกลุ่มก็เป็ นได้
ดังนั้น การประชุมหนุ่มสาวคริ สเตียนทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หนุ่มสาวก้ าวสู่ ปี 2000” หรื อ
“YOUTH 2000” นี้จะเป็ นการพิสูจน์วา่ ...
เวลานี้...อนุชนหนุ่มสาวคริ สเตียนไทยกาลังตื่นตัวที่จะรับการเตรี ยมให้เป็ น “คนของพระเจ้ า!”
หรื อไม่? และ...ผู้ใหญ่ และผู้นาในคริ สตจักรต่าง ๆ จะกระตือรื อร้นในการผลักดัน และสนับสนุนให้ผู ้
ทางานด้านอนุชนหนุ่มสาวและตัวอนุชนหนุ่มสาวในคริ สตจักรของตนเข้ารับการฟื้ นฟูเปลี่ยนแปลง
ชีวติ เพื่อกระทาให้นิมิตปี 2000 สาเร็ จเป็ นรู ปธรรม ตามพระประสงค์ของพระคริ สต์หรื อไม่? ฉะนั้น...

7

ไม่วา่ คุณจะเป็ นอนุชนหรื อผูใ้ หญ่ หวังว่า “คาตอบ” ของคุณจะเป็ นคาตอบที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของ
เรา
อาเมนไหมครับ?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 21 มีนาคม – เมษายน 1996, หน้า 20-26.
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