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“อนุชน : คนของพระเจ้า?” 

(YOUTH 2000?) 
โดย อจ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

คดิเฉียบ 

กองคริสเตียนศึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนศาสน
ศาสตร์ (BIT) ไดริ้เร่ิมจดัท า “หนงัสือคู่มือพนัธกิจอนุชน” ฉบบัสมบูรณ์ข้ึนและเชิญ ดร.อภิชาติ พลูศกัด์ิ
วรสาร มาเป็นบรรณาธิการ 

จุดประสงคข์องหนงัสือน้ีก็คือผลิตคู่มือการท างานของกลุ่มอนุชนวยัต่าง ๆ ในคริสตจกัร โดยมี
กลุ่มผูอ่้านเป้าหมายคือ ผูท่ี้ท  างานกบัอนุชน หรือผูส้นใจงาน อนุชน เช่น ศิษยาภิบาล, ผูป้กครอง, 
มคันายก, กรรมการอนุชน, พี่เล้ียงอนุชน, ครูรวีวารศึกษา, นกัศึกษาพระคริสตธรรม และเจา้หนา้ท่ี
องคก์ารท่ีท างานกบัอนุชน 

“เราเชิญนกัเขียนคริสเตียน ท่ีรู้เร่ืองงานอนุชนเป็นอยา่งดีมาเป็นผูเ้ขียนถึง 22 คน” อาจารยพ์ิษณุ 
อรรฆภิญญผ์ูอ้  านวยการกองคริสเตียนศึกษากล่าวข้ึน 

“เรามีหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัอนุชนประมาณ 52 หวัขอ้ โดยหวัขอ้มีความยาวเร่ืองละ 5-7 หนา้ 
อยา่งเช่น “ศาสนศาสตร์กบัพนัธกิจอนุชน”, “อนุชนกบัการทดลอง” “อนุชนกบัการใชเ้งิน”, “อนุชนกบั
การใชเ้วลา”, “อนุชนกบัครอบครัว”, “อนุชนกบัเพื่อนและเพศตรงขา้ม”, “อนุชนกบัการประกาศ”, 
“อนุชนกบัการบริหารคณะอนุชน” และ “อนุชนกบัค่าย” เป็นตน้” ดร.อภิชาติบรรณาธิการหนุ่มสมอง
ใสกล่าวเสริม  

“เราเช่ือวา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่องานอนุชนในประเทศไทย และคงจะมี
ความหนาประมาณ 300 กวา่หนา้” อจ.วรัิช เศรษฐโสภณกุล บรรณาธิการบริหารร่วมเสริมข้ึน 

“อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ีเรายงัไม่มีช่ือหนงัสือเล่มน้ี ถา้ผูใ้ดคิดช่ือท่ีน่าสนใจได ้ กรุณาส่งมาใหเ้รา
ดว้ย เราจะขอขอบพระคุณอยา่งสูง” ดร.อภิชาติ กล่าวปิดทา้ย 
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คดิซ ้า 

ผมเองดีใจและภูมิใจท่ีไดเ้ป็น 1 ใน 22 นกัเขียนท่ีไดรั้บเชิญใหเ้ขียนบทความในหนงัสือคู่มือ
การท างานอนุชนเล่มดงักล่าว 

ผมเองรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีสังคมคริสเตียนไทยก าลงัจะมีหนงัสือเก่ียวกบัอนุชนท่ีเจาะจง และ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งหนงัสือเล่มน้ี 

เพราะงานอนุชนในประเทศไทยนบัร้อยปีท่ีผา่นมาขาดคู่มือแนะน าท่ีมีคุณประโยชน์อยา่งท่ีวา่ 
ผมเองเห็นความต่ืนตวัในเร่ืองอนุชนมากข้ึนใน 2-3 ปีท่ีผา่นมา หลงัจากท่ีซบเซาไปนานนบัตั้งแต่เม่ือ
ขบวนการหนุ่มสาวคริสเตียนอยา่ง “ยวุคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ท่ีเคยโด่งดงัในอดีต ไดส้ลาย
บทบาทไปตั้งแต่ 10 ปีก่อน 

และเป็นเหตุใหส้ถานการณ์ของอนุชนคริสตชนในประเทศไทยอยูใ่นสภาพคริสตจกัรใคร
คริสตจกัรมนั คณะใครคณะมนั ขาดพลงัและขาดอิทธิพลอยา่งท่ีเคยมี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อสังคมไทย 

ผมเองเห็นวา่ “อนุชนหนุ่มสาว” เป็นกุญแจ และเป็นค าตอบส าคญั ของนิมิตปี 2000 ท่ีผูใ้หญ่ได้
มองเห็นและตั้งไวเ้ป็นเป้าหมายส าหรับประเทศไทย 

นัน่คือ นิมิตท่ีจะเห็นคริสตจกัรไทยมีจ านวนคริสเตียนไทยเพิ่มเป็น 600,000 คน มีคริสตจกัร
เพิ่มเป็น 6,000 แห่ง (ทุกต าบล) มีผูรั้บใชเ้ป็น 600 คนและมิชชนันารีไทยท่ีถูกส่งไปต่างประเทศ 60 คน 
มีโอกาสกลายเป็นฝันท่ีเป็นจริง หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัอนุชนหนุ่มสาว! 

อยา่งไรก็ดี ผูน้  าคริสเตียน “ท่ีเป็นผูใ้หญ่” จะตอ้งทุ่มเทผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้หล่า “อนุชน” 
เป็นผูก้า้วออกไปท าใหนิ้มิตนั้นส าเร็จ 

ส่วนจะส าเร็จแค่ไหนนั้นเป็นเร่ืองของพระเจา้และอนาคต และจะไดผ้ลแค่ไหนก็ตาม ก็ยงัดีกวา่
ไม่ไดก้า้วไปถึงไหนเลย จริงไหมครับ? 

คลา้ย ๆ กบัท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร รองนายกรัฐมนตรี ท่ีเคยตั้งเป้าจะแกปั้ญหาจราจรใหไ้ด้
ภายใน 6 เดือนแมจ้ะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไม่ส าเร็จ แต่อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน 6 เดือนท่ีผา่นมาก็
นบัวา่มีผลดีต่อระบบจราจรไม่นอ้ย 

และถา้คนอยา่งน้ีไม่ทอ้ใจ ไม่เปล่ียนแปลงอุดมการณ์ แต่กลบัทุ่มเทกระท า สนบัสนุน ผลกัดนั
ใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนกระท าต่อไปใหส้ าเร็จตามอุดมการณ์ดงักล่าว ผมวา่
อยา่งไร ๆ สภาพจราจรในกรุงเทพฯ ก็ยอ่มจะดีข้ึนแน่ คุณเห็นดว้ยไหมครับ? 

เช่นเดียวกนักบัการกระท าให้นิมิตปี 2000 ส าเร็จ คริสเตียนผูใ้หญ่จะตอ้งไม่ท าตวัเป็น “ใคร
หวา่ จระเขข้วางคลอง” แต่ตอ้งทุ่มเททั้งดา้นก าลงัทรัพย ์ และก าลงัสติปัญญา สนบัสนุนส่งเสริมให้
อนุชนหนุ่มสาวในทุก ๆ คริสตจกัรร่วมมือร่วมใจกนัท าใหนิ้มิต 2000 ส าเร็จ 
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นัน่คือ ไม่วา่จะตอ้งจ่ายราคาสูงเพียงใดก็ตาม นิมิตและพระบญัชาของพระคริสตจ์ะตอ้ง
กา้วหนา้เป็นรูปธรรมการร่วมมือกนัอยา่งไม่ถือพวก ถือคณะ ถือนิกาย ของผูใ้หญ่ และอนุชน จ าเป็น
จะตอ้งเกิดข้ึน! 

และเม่ือปี 2000 มาถึง ไม่วา่เราจะท าส าเร็จตามนิมิตท่ีร่วมกนัตั้งไวอ้ยา่งครบถว้นหรือไม่ ก็
ไม่ใช่ประเด็นปัญหาใหญ่ เพราะอยา่งไร ๆ เราก็ไดก้า้วใกลนิ้มิตนั้นหลายกา้วแลว้ ซ่ึงดีกวา่การนัง่
วพิากษว์จิารณ์นิมิตนั้น หรือไม่ไดมี้ส่วนท าอะไรใหแ้ผน่ดินของพระเจา้ขยายออกไป เขา้ท านอง “มือไม่
พาย แต่เอาเทา้ราน ้า” 

ความจริงแลว้ คริสเตียนทั้งโลกต่างก็มีเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัถวายของขวญัวนัเกิดให้พระเยซู
คริสต ์ในวาระวนัเกิดปีท่ี 2000 ของพระองค ์

อยา่งเช่น องคก์ารและคริสตจกัรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีเป้าหมายมุ่งสู่ปลายศตวรรษท่ี 20 
(1996-2000) และตน้ศตวรรษท่ี 21 ในการน าคนใหม้ารับความรอด เป็นของขวญัวนัเกิดแด่พระคริสต!์ 

อยา่งไรก็ตาม คณะและองคก์ารคริสเตียนต่าง ๆ ในโลกเร่ิมตระหนกัและยอมรับวา่ ภารกิจ 
และพนัธกิจในการน าโลก (ทุก ๆ คน) มาถวายพระคริสตน์ั้นใหญ่เกินกวา่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะท าไดโ้ดย
ล าพงั 

แมแ้ต่คณะ เซาเทิร์นแบบ๊ติสตท่ี์มีปริมาณคริสตจกัรมากท่ีสุด หลายหม่ืนแห่งในสหรัฐอเมริกา 
ยงัยอมรับวา่ภารกิจดงักล่าวใหญ่เกินไปส าหรับคณะของตน แต่ก็ยนืยนัวา่ ไม่ใหญ่เกินไปส าหรับผูเ้ช่ือ
ทั้งหลายของพระคริสตถ์า้พวกเราจะร่วมมือกนั 

ดงันั้น โครงการ หรือขบวนการ “มิชช่ัน อเมริกา 2000” (Mission American 2000, ซ่ึงเป็นผล
พวงมาจากการตอบสนองต่อปณิธาน และนิมิตร่วมกนัของ “โลซานน์ 2000”) จึงเกิดข้ึนโดยความ
ร่วมมือกนัของคริสเตียนท่ีรักการประกาศกิตติคุณทัว่อเมริกา 

โดยมีเป้าหมายธรรมดา ๆ เพียง 2 ขอ้ 
1. อธิษฐานเพื่อทุก ๆ คน (ในอเมริกา) 
2. เป็นพยานกบัทุก ๆ คน โดยทราบช่ือ 
และในส่วนของแบบ๊ติสตเ์องก็เป็นตวัตั้งตวัตีร่วมมือกบักลุ่มคณะอ่ืน ๆ จดัการรณรงค์

โครงการพิเศษ คือโครงการท่ีเรียกวา่ “เฉลมิฉลองพระเยซูสู่ปี 2000” (Celebrate Jesus 2000) โดยมีแผน 
5 ปี ครอบคลุมช่วงเวลาระหวา่ง ปี ค.ศ.1996-2000 โดยมีทีมประสานงานระดบัอินเตอร์ อยา่งเช่น 

ดร.จอห์น คอร์ท, ประธานของสมาคมเพื่อการประกาศของ บิลลี ่เกรแฮม 
ดร.สตีฟ ดกัลาส, รองประธานแคมพสัครูเสด ฟอร์ไครสท ์
ดร.จิม เฮนร่ี, ประธานของสมาพนัธ์แบบ๊ติสตใ์ต ้(SBC) 
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ดร.เฮนร่ี แบลคาบี, ผูป้ระสานงานการอธิษฐานของ (SBC) 
ดร.บิล โฮก, รองประธานสหพนัธ์แบ๊บติสต์โลก (BWA) 
นายโทน่ี คิวปิด, ผูอ้  านวยการของแผนการประกาศ และการศึกษาของ BWA 
ดร.พอล ซีเดอร์, ประธานมิชช่ันอเมริกนั 2000 
ดร.ฟิล โรเบิร์ต, ผูอ้  านวยการอนิเตอร์เฟท วทิเนสส์, โฮมมิชชัน่บอร์ด, SBC 
ฯลฯ 
โครงการน้ีมีเป้าหมายเพื่อ... 
1. แบ่งปันพระกติติคุณกบัทุก ๆ ครัวเรือน ในอเมริกา 
2. ค้นหาผูห้ลงหาย และกลุ่มคนทีไ่ม่ไปคริสตจักร 
3. สร้างความต่ืนตวัถึงพนัธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น 
4. ให้สมาชิก และอาสาสมัครจากคริสตจักรต่าง ๆ ไดเ้ป็นผูก้ระท าพนัธกิจ 
5. ใหเ้กิดการร่วมมือ ในการวางแผนร่วมกันระดับกลุ่มสมาคม 
6. เร่ิมต้นพนัธกจิ, มิชช่ัน และคริสตจักรใหม่ ๆ 
แต่ท่ีสะกิดตา สะกิดใจของผมเป็นพิเศษคือ 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. การฟ้ืนฟู และการประกาศระหวา่งปี/ค.ศ.1999-2000 
2. การรณรงคห์นุ่มสาวทัว่ประเทศเพื่อการประกาศ การสร้างสาวก และการตั้งคริสตจกัรท่ี

เรียกวา่ “YOUTH LINK 2000” 
ในระหวา่งวนัท่ี 30-31 ธนัวาคม 1999 และมีแผนในการระดมคนหนุ่มสาวใน 7 เมืองใหญ่ 

เร่ิมตน้ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 1999 โดยมีจุดสุดยอดในเวลาตี 1 ของวนัท่ี 1 มกราคมปี ค.ศ.2000 ซ่ึง
นบัเป็นกา้วเร่ิมตน้ของ ยุคพันปีใหม่! 

รายการในภาคกลางวนัจะรวมถึงการศึกษาพระคมัภีร์อยา่งหลากหลาย, มีนิทรรศการท่ีมีการ
โตต้อบ และมีพนัธกิจโครงการต่าง ๆ 

ในตอนเยน็ จะมีการนมสัการ โดยเนน้อนุชนหนุ่มสาวในเร่ืองการประกาศ, การสร้างสาวก 
และการตั้งคริสตจกัรโดยเนน้วา่ นบัตั้งแต่พระคริสตม์าประสูติน่ีจะเป็นประสบการณ์เพียงคร้ังเดียวท่ี 
คริสเตียนทั้งหลายทัว่โลกจะมีโอกาสพิเศษท่ีจะหยดุไตร่ตรอง ตั้งปณิธาน และเฉลิมฉลองวนัเกิดของ
พระคริสตร่์วมกนั 

จุดประสงค์ ของ Youth link 2000 ก็คือ 
1. ทา้ทายใหอ้นุชนหนุ่มสาวเสนอพระกติติคุณต่อวยัรุ่นอเมริกนัทุก ๆ คนในปลายปี 

2000 
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2. น าอนุชนที่หลงหายให้กลบัมาหาพระคริสต์ และอบรมคริสเตียนในการประกาศ, การ
รับใช ้และการตั้งคริสตจกัร 

3. น าเสนอการสนับสนุนพนัธกิจด้านอนุชนของคริสตจักร (แบ๊บติสต์) อย่างเป็น
รูปธรรม 

ในการน้ี กลุ่มอนุชนแบบ๊ติสตใ์นอเมริกาคาดวา่ จะมีอนุชนหนุ่มสาวและแขกเขา้ร่วมโครงการ
ประมาณ 1,100,000 คน! 

และช่างประจวบเหมาะน่าอศัจรรยท่ี์ในประเทศไทยก็ก าลงัจะมี “การประชุมอนุชนหนุ่มสาว
ทัว่ประเทศไทย ทีเ่รียกว่า “YOUTH 2000” เช่นกนั โดยมีหัวข้อว่า “หนุ่มสาวก้าวไปสู่ปี 2000” 

โดยจดัในระหวา่งวนัท่ี 6-10 พฤษภาคม 1996 น้ี! ณ โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั และคริสตจกัร
วฒันาฯ เพื่อเตรียมตวั และทา้ทายอนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยใหก้า้วหนา้ไปสู่ปี 2000 ดว้ยการน า
วญิญาณจิตของพี่นอ้งชาวไทยมาถวายพระเยซูคริสตเ์ป็นของขวญั วันประสูติปี 2000 ของพระองค์
เช่นกนั 

เพียงแต่ยงัไม่มีแผนการเป็นรูปธรรมท่ีจะรณรงคก์นัเป็นพิเศษในระหวา่ง 29-31 ธนัวาคม 1999 
และเนน้ตี 1 ของวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2000 อยา่งท่ีวางแผนกนัในอเมริกา! 

อยา่งไรก็ตาม “กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย” (กปท.) ก็ได้
วางแผนงานท่ีจะมีการประชุมสัมมนาอนุชน เพื่อการประกาศท่ีเรียกวา่ “YOUTH CONGRESS” อยู่
แลว้ (หลงัจาก “YOUTH 2000”) และคงจะมีการก าหนดแผนการท่ีเป็นรูปธรรมเช่นน้ีข้ึนในช่วงเวลา
นั้น 

อยา่งไรก็ตาม ผมคิดวา่ จะเป็นการดีเป็นอยา่งยิง่ถา้ผูน้  าทุก ๆ คริสตจกัรทุกคณะนิกายใน
ประเทศไทยจะร่วมมือกนัสนบัสนุนให ้ ผู้ทีท่ างานกบัอนุชนหนุ่มสาว กรรมการของคณะอนุชนหนุ่ม
สาวกลุ่มต่าง ๆ และตัวอนุชนหนุ่มสาวทีม่ีภาระใจในการประกาศ ได้เข้าร่วมการประชุม “Youth 2000” 
ในระหว่างวันที ่6-10 พฤษภาคม 1996 นี ้(ซ่ึงตั้งเป้า กลุ่มเป้าหมายภาคเช้า-บ่าย ประมาณ 500-700 คน) 

เพราะในทุก ๆ เชา้จะมีการฟ้ืนใจและทา้ทายผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี ใหต้ั้งปณิธาน และถวาย
ตวักระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตส่์วนหน่ึงตามนิมิต 2000 ไดส้ าเร็จ 

และนกัเทศน์ท่ีจะท าหนา้ท่ีในช่วงเชา้ น้ีเป็นนกัเทศน์ยอดนิยมของไทย 2 ท่านคือ 
อจ.ประยูร ลมิะหุตะเศรณ ีและ ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 
แถมดว้ย นกัเทศน์อิมปอร์ต จากทีมสมาคม บิลลี ่ เกรแฮม นามวา่ ดร.โรเบิร์ต คันวลิล์ มาเทศน์

ปิดค่ายในเชา้วนัสุดทา้ย 
ส่วนในภาคบ่ายนั้นก็ยิง่ใหญ่อยา่บอกใครเชียว เพราะมีวทิยากรชั้นน ามากนัเกิน 2 โหล ดงัเช่น 
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ดร.ธีระ เจนพริิยะประยูร (ผอ.วทิยาลยัพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ) 
ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ (คณบดี คณะศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัพายพั) 
ดร.เสรี หล่อกณัภัย (สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์, BIT) 
ดร.สมนึก คีรีโต (หวัหนา้ภาควชิา วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
ดร.ประชา ไทยวชัรามาส (คณะบดีฝ่ายชีวตินกัศึกษา, โรงเรียนพระคริสตธรรมแบบ๊ติสต ์BIT) 
ดร.สุวมิล ก้องกงัวาฬโชค (คริสตจกัรไมตรีจิต) 
ดร.อภิชาติ พูนศักดิ์วรสาร (คริสตจกัรไมตรีจิต) 
ดร.เฮนร่ี ไบรเดนธอล (คณบดีของแผนก ผูส้ าเร็จการศึกษา, BBCS) 
ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ (ผูอ้  านวยการ โรงเรียนพระคริสตธรรมเพน็เทคอสฯ) 
ดร.วรีชัย โกแวร์ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรร่มเยน็) 
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยกุล (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรใจสมาน) 
ศจ.สมเกยีรติ กติติพงศ์ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรสามคัคีธรรมกรุงเทพ) 
อจ.วนิิจ วงศ์สรรเสริญ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรอิมมานูเอล) 
อจ.เกรียงศักดิ์ วาณชิวทิย์ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรฟ้าเมืองไทย) 
อจ.อานุภาพ วชิิตนันท์ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรสันติภาพ) 
ศจ.ทวิธวชั พนัธุพงศ์ (ศิษยาภิบาลคริสตจกัรวฒันาฯ) 
คุณอญัชล ีจงคดีกจิ (นกัร้องช่ือดงั) 
คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ (วศิวกรนกัร้อง) 
คุณสุดใจ กฤษณกาญจน์ (YFC) 
ศจ.พูนสุข เศรษฐโสภณกุล (คริสตจกัรแสงสวา่ง) 
อจ.ทองหล่อ วงศ์ก าชัย (ท่ีปรึกษา นคท.) 
ศจ.มาโนช แจ้งมุข (BBCS) 
อจ.สมพร ศิริกลการ (ผูอ้  านวยการ IBS) 
อจ.อรัญ เอลลาร์ด (อ านวยการองคก์าร แอทเซ็ท) 
ศจ.วรัิช เศรษฐโสภณกกุล (BIT) 
อจ.วรรณา ไทยวชัรามาส (อิสระ) 
ฯลฯ 
ส่วนในภาคค ่า จะเป็นการฟ้ืนฟูใหญ่ โดยนกัเทศน์ฟ้ืนฟูจากสหรัฐอเมริกา (จากทีม Billy 

Graham) คือ Rev. Jin Wilson คาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 2,500 คน 
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และยงัมีรายการเด็ก ๆ ดนตรีเพราะ ๆ จากวงดนตรีชั้นน าของวงการคริสเตียน วง OASIS ท่ีมี
คุณอญัชล ี จงคดีกจิ เป็นนกัร้อง และมีโปรดิวเซอร์มืออาชีพท่ีก าลงัแต่งเพลงประจ าการประชุมคร้ังน้ี 
อยา่งคุณเรืองกจิ ปิยะกุล และคุณวนิิดา (ตรีพูนผล) ไชยสุขทกัษิณ 

ส่วนประธานคณะท างานก็คือศาสนาจารยห์นุ่มไฟแรงอยา่ง ศจ.บณัฑูร บุญอิต เป็นประธาน มี
รองประธานชั้นเยีย่มถึง 7 คนคือ อจ.เดชา องัคศุภรกุล, อจ.ขจร ธนงักรูวิโรจน์, อจ.นาภรณ์ ธรรมสุจริต
กุล, คุณศุภพงศ ์กฤษณกาญจน์, อจ.เทอดศกัด์ิ อคัรสวาท, คุณเชอร์ล่ี วงศว์วิฒัน์, อจ.นิติเชษฐ ์สดุดีวงศ ์
และทีมงานอีกนบัร้อย ๆ คน ฯลฯ มาเป็นท่ีปรึกษาคอยให้ค  าปรึกษาและใหก้ าลงัใจ 

โดยไดรั้บความกรุณาจากผูใ้หญ่อยา่งเช่น ศจ.จรัญ รัตนบุตร ประธาน กปท. และประธานสห
กิจฯ, ศจ.ส าราญ กวงแหวน ประธานสมาคริสตจกัรฯ, คุณศุภชยั วรีะสมบติั ประธานสหคริสตจกัรแบบ๊
ติสตฯ์, ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน รองประธานสภาคริสตจกัรฯ, ศจ.ดร.สิทธ์ิ คิมหะจนัทร์ เลขาธิการ
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ฯลฯ 

และมีกรรมการอ านวยการคอยช่วยเหลือใกล ้ๆ อยา่ง ศจ.อนุสรณ์ บุญอิต, ศจ.มนูญศกัด์ิ กมล
มาตยากุล, อจ.วินิจ วงศส์รรเสริญ, ศจ.ทิวธวชั พนัธุพงศ,์ คุณชูศกัด์ิ และอจ.พรรณมหา วฒิิวโรภาส, คุณ
ทวศีกัด์ิ มหาชวโรจน์, คุณนิตยด์า เจนวานิชย ์และอีกหลาย ๆ ท่าน 

และในการน้ียงัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากโรงเรียนวฒันาฯ และคริสตจกัรวฒันาฯ ผม
แน่ใจวา่ งาน YOUTH 2000 น้ีจะเป็นงานใหญ่ท่ีพระเจา้อวยพระพรลน้หลามอยา่งแน่นอน 

ดงันั้น การประชุม “YOUTH 2000” ในคร้ังน้ี คงจะเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีทา้ทาย และผลกัดนั
ใหห้นุ่มสาวไทยทุ่มเทถวายตวั เพื่อกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตบ์รรลุผลตามพระ
ประสงคข์องพระองคใ์หส้มกบัเป็น “อนุชน: คนของพระเจ้า” 

และถา้พระเจา้ทรงเมตตาเป็นพิเศษ “หนังสือคู่มืองานอนุชน” ท่ีก าลงัจดัท ากนัอยู ่ และกล่าวถึง
ในตอนตน้เร่ืองก็อาจจะมี ตัวอย่าง ออกมาให้เห็นกนัในการประชุมคร้ังน้ี หรือไม่ก็คงไดชิ้มตวัอยา่งจาก
กลุ่มสัมมนาภาคบ่ายบางกลุ่มก็เป็นได ้

ดงันั้น การประชุมหนุ่มสาวคริสเตียนทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 1 หวัขอ้ “หนุ่มสาวก้าวสู่ปี 2000” หรือ 
“YOUTH 2000” น้ีจะเป็นการพิสูจน์วา่... 

เวลาน้ี...อนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยก าลงัต่ืนตวัท่ีจะรับการเตรียมใหเ้ป็น “คนของพระเจ้า!” 
หรือไม่? และ...ผู้ใหญ่ และผู้น าในคริสตจกัรต่าง ๆ จะกระตือรือร้นในการผลกัดนั และสนบัสนุนใหผู้ ้
ท  างานดา้นอนุชนหนุ่มสาวและตวัอนุชนหนุ่มสาวในคริสตจกัรของตนเขา้รับการฟ้ืนฟูเปล่ียนแปลง
ชีวติเพื่อกระท าใหนิ้มิตปี 2000 ส าเร็จเป็นรูปธรรม ตามพระประสงคข์องพระคริสตห์รือไม่? ฉะนั้น...
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ไม่วา่คุณจะเป็นอนุชนหรือผูใ้หญ่ หวงัวา่ “ค าตอบ” ของคุณจะเป็นค าตอบท่ีถวายเกียรติแด่พระเจา้ของ
เรา 

อาเมนไหมครับ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 21 มีนาคม – เมษายน 1996, หนา้ 20-26. 


