ถึง

นักศึกษาของพระคริ สต์ทุกคน

ขอความเข้มแข็ง ความดี ความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความมุ่งมัน่ ความมัน่ คง ความชื่ นชมยินดี ความ
เชื่อที่ชดั เจนในพระเจ้าทรงครอบครองอยูใ่ นและเหนื อชีวิตของพวกเราทุกคน ด้วยว่าพวกเราคือผูร้ ับการทรง
เรี ยกให้เข้ารับใช้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ พระผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของพวกเรา ตามที่พระธรรมเอเฟซัส 2:21-22 ความว่า
“ในพระองค์น้ นั ทุกส่ วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริ ญขึ้นเป็ นวิหารอันบริ สุทธิ์ ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และในพระองค์น้ นั พวกท่านก็กาลังถูกก่อร่ างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็ นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ”
จากที่ได้สารวจพบว่า ขณะนี้ นกั ศึกษาทุกคนเข้าสู่ สถานฝึ กงานกันเรี ยบร้อยแล้ว บางคนคงตื่นเต้น
น่าดู หรื อบางคนก็คงกล้า ๆ กลัว ๆ เมื่อเริ่ มต้นกับสถานที่ใหม่ แม้วา่ จะมีอุปสรรคบ้างสาหรับบางคน แต่ใน
ที่สุดแล้วทุกคนก็สามารถปรับตัว เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่พระเจ้าจะมอบให้กบั พวกเราทุกคน
อยูแ่ ล้ว ขอให้ทุ่มเทกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งจากพระเจ้าและจากคริ สตจักรให้เป็ นอย่างดี ขอให้ทุกคน
มีกาลังใจกาลังกายและมีเป้ าหมายชัดเจนกับการฝึ กฝนในครั้งนี้ ขอให้พิสูจน์ชีวิตคนแห่งพระวจนะอย่าง
เต็มที่ ที่สมาชิกจะเห็นเราอ่านพระคัมภีร์ เฝ้ าเดี่ยว และอธิ ษฐานเป็ นการส่ วนตัวอยูเ่ สมอ และขอให้พวกเรา
ได้พ่ งึ พิงฤทธิ์ เดชแห่งพระเจ้าทุกอย่างที่จะกระทา เพราะสิ่ งนั้นคือแหล่งแห่งความสาเร็ จใหม่ของพวกเรา
ส่ วนนักศึกษา รุ่ นที่ 62 ก็เข้าประจาการตามแหล่งรับใช้กนั เกือบทุกคน บางคนพึ่งออกจาก บีไอที.อาจเพราะ
รักสถาบันจึงขออยูย่ าว ขณะที่บางคนจะขอย้ายแหล่งรับใช้แห่งใหม่ล่ะ (แซวเล่นครับ) พวกเรามัน่ ใจว่า ทุก
คนคือทหารเอกของพระคริ สต์ (เราเป็ นทหาร....) ได้ข่าวว่า บางคนทิศทางของน้ าหนักสู งอย่างน่า....คิดต่อ
เอง เอาเป็ นว่า ไว้ประมาณเดือนสิ งหาคมก็ได้พิสูจน์กนั นะครับ
สาหรับส่ วนการเคลื่อนไหวอย่างคราว ๆ ของ บีไอที. ในช่วงนี้ อาจารย์ชินและครอบครัว อาจารย์
แซมและครอบครัว อาจารย์ลีทและครอบครัว ก็เดินทางกลับไปเยีย่ มญาติพี่นอ้ งและสมาชิกที่อเมริ กากัน
ส่ วนคนอื่น ๆ ยังคงนัง่ เฝ้ าสถาบันฯ (ทางาน) เหมือนเดิม ส่ วนท่านคณบดีก็ยงั คงเดินทางประชุมในที่ต่าง ๆ
และยังต้องไปมหาวิทยาลัยคริ สเตียนบ่อยขึ้น เพราะลูกสาวของท่านได้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่นน่ั เรี ยบร้อย
แล้ว และตามมาติด ๆ กับการออกประชุมบ่อย ๆ ก็คือ อาจารย์หมอวิจิตรา ซึ่ งต้องวางแผนกับการจัด
หลักสู ตรและรายงานของวิชาการอย่างมากมาย ส่ วนอาจารย์นนั ทิยาก็เร่ งปรับปรุ งห้องสมุดยกใหญ่ เตรี ยม
รับการกลับมาใช้บริ การของนักศึกษา มีหนังสื อ และสิ่ งใหม่ ๆ เพิม่ ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ หนังสื อใหม่ ๆ
จากรุ่ น 62 ที่มอบไว้ให้นอ้ ง ๆ ได้อ่านกัน ขอเน้นย้าอีกครั้งว่า ได้อ่านกัน และท่านก็ได้พบแขกที่ไม่ตอ้ งการ
เชิญอีกแล้ว “เจ้างู” (ไม่เว้นสักปี ) ท่านคงชินแล้วล่ะ แต่ที่ตกใจเอามากมายก็เป็ น อาจารย์วริ ิ ยะ ที่มนั มาเยีย่ ม
ตั้งสองตัว จนทาให้อาจารย์ท้ งั สองตกลงกันปรับริ มขอบรั้วใหม่ ไม่ปล่อยให้รกอีกแล้ว และดึงผ้ากันริ มรั้ว
ไม่ให้มนั เข้ามาสร้างความตื่นเต้นอีก ส่ วนอาจารย์เจนจิรานอกจากจะเร่ งเต็มที่กบั การสอนภาษาอังกฤษ น้อง

ปี 1 แล้วยังต้องเร่ งทาวิทยานิ พนธ์ให้จบ ซึ่ งคาดว่า เมื่อนักศึกษากลับมา ท่านคงทาสาเร็ จแล้ว คงได้เห็น
ใบหน้าอันยิม้ แย้มของท่านหรื ออาจเห็นทรงผมใหม่กนั อีกรอบหนึ่งแน่ ๆ ส่ วนอาจารย์เนติ ก็ต้ งั ใจที่จะ
จัดการกับตัวเอง เช่นไม่ดื่มน้ าโค๊กล่ะ ดังนั้นไม่ตอ้ งซื้ อมาฝากท่านอีกนะ เดี๋ยวอดใจไม่ไหว น้ าตาลจะขึ้น
แต่ก็โลงอกไปเรื่ องหนึ่งที่ท่านมีผชู ้ ่วยคนใหม่มาช่วยในพันธกิจคริ สตจักร หรื อจะหนักอกมากขึ้น ก็ตอ้ ง
ติดตามต่อไป (นี่ก็แซวอีกนะครับ) เออ..ต้นไม้ขา้ งห้องสมุดฝั่งที่จอดรถมอเตอร์ ไซค์ ได้หกั ล้มฟาดลงทับรถ
ของอาจารย์หลายคน ต่างวิง่ ไปดูรถของตนเอง ที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่รถไม่เสี ยหาย
นอกจากนั้นในช่วงนี้สถาบันฯไม่ค่อยเหงาล่ะ เพราะมีรุ่นน้อง ปี 1 เข้ามารายงานตัวแล้ว จานวน 19
คน ส่ วนเรื่ องหน้าตาจะเป็ นอย่างไรก็รอติดตามต่อไป จะส่ งข่าวให้ดูอีกที จริ ง ๆ มีคนจะเข้ามาเยอะกว่านี้
อาจจะเป็ นเพราะน้องมาแล้ว ไม่เจอพี่ ๆ คนหน้าตาดี๊ดีอยู่ (บางคน) ย้า...บางคนเท่านั้น จึงกลับไปตั้งหลัก
ใหม่ ดังนั้นจึงมีสิคนที่ตดั สิ นใจร่ วมใช้ชีวติ ในสถาบันแห่งชีวติ ในครอบครัว และในสายเลือดแห่งบีไอที.
กับพวกเราตามนั้นครับ ส่ วน ป.โท มีมา 4 คน ส่ วนอาจารย์ฝ่ายนักศึกษา อาจารย์หน่อย หลังจากข้อเท่าเริ่ มดี
ขึ้นก็พบความจริ งว่า มีงานมากขึ้นตาม แต่คงถอนตัวกลับยากแล้ว จึงได้รับมอบให้เข้าร่ วมอบรมหลายงาน
ล้าสุ ดได้พา บาสกับมัทธิ ว ไปร่ วมงานของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ ม.หอการค้า สงสัยนักศึกษาทั้งสองคน
ได้รับแนวทางกิจกรรมมาเยอะ และขณะนี้ก็ได้เริ่ มเตรี ยมจัดตารางต่าง ๆ ของเทอมหน้าไว้รอนักศึกษาแล้ว
เอาล่ะครับ จริ ง ๆ มีเรื่ องมากมายเรื่ องราวที่เกิดขึ้นรอบรั้ว บีไอที. และชีวติ ของบุคคลที่มีสายเลือด
ของบีไอที.ทุกคน แต่ก็คงเล่าไม่หมด เอาเป็ นประมาณเท่านี้ก่อน เอาไว้ครั้งต่อไปหรื อเมื่อเข้ามาคงได้พดู คุย
กันต่อนะครับ สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนอื่น ๆ ขอให้ติดต่อดูใน เวปไซต์ของสถาบันฯ สุ ดท้ายนี้ขอพระ
เจ้าทรงอวยพรนักศึกษาทุกคน ให้มีประสบการณ์กบั การทรงนาของพระเจ้าตลอดการฝึ กฝนนี้นะครับ
รักในพระคริ สต์
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