มิชชั่น ซีเอ็มโอ (CMO)
ศจ.ทวีชัย เอือ้ อริยกุล
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1998 เวลา 15.30 น. ได้มีพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า ฉลอง
ครบรอบ 30 ปี และถวายอาคารศูนย์มิชชัน่ ซี เอ็มโอ CMO (Christian Missions Overseas) ศจ.สาราญ
กวงแหวน อดีตประธานสภาคริ สตจักรฯ และ มน.ทวีศกั ดิ์ มหชวโรจน์ เหรัญญิกสภาฯ ได้มาเป็ นผู ้
ประกอบพิธีเปิ ดอาคารท่ามกลางแขกผูม้ ีเกียรติท้ งั ในและนอกประเทศกว่าห้าร้อยคน ผูใ้ ห้พระวจนะคา
ของพระเจ้า คือ ผป.อู่ หยง ท่านเป็ นผูก้ ่อตั้งคณะมิชชัน่ ซี เอ็มโอ (CMO) และในช่วงของการนมัสการ
ขอบคุณพระเจ้า ได้มีพิธีแต่งตั้ง ศจ.ทวีชยั เอื้ออริ ยกุล เป็ นผูอ้ านวยการของศูนย์ฯ ด้วย บรรยากาศของ
การสมัสการได้จบลงด้วยความชื่นชมยินดีและเป็ นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นอย่างยิง่
มิชชัน่ ซี เอ็มโอ (CMO) นับเป็ นน้องใหม่ล่าสุ ดของสภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย ซึ่ งสังกัดอยู่
ในธรรมกิจภาคที่ 12 ปั จจุบนั มีมิชชัน่ นารี ที่ทางานอยูใ่ นคณะซี เอ็มโอ (CMO) 11 คน ต่างรับใช้พระเจ้า
ในที่ต่างกันเช่น พม่า เขมร และประเทศไทยและคาดว่าในอนาคตจะสามารถส่ งมิชชัน่ นารี ไปอีกหลาย
ประเทศที่มีความต้องการ
ดังนั้นเพื่อให้พี่นอ้ งคริ สเตียนในประเทศไทยได้รู้จกั มิชชัน่ ซี เอ็มโอ (CMO) มากขึ้น จึงขอใช้
เนื้อที่ของ ข่าวคริ สตจักร รายงานความเป็ นมาของมิชชัน่ ซี เอ็มโอ (CMO) ทราบ

มิชชั่น ซีเอ็มโอ (CMO)
ความเป็ นมา
ซีเอ็มโอ (CMO) เกิดขึ้นจากคริ สเตียนจีนกลุ่มหนึ่ง ที่มีภาระใจในการที่จะนาพระกิตติคุณของ
พระเจ้าไปประกาศแก่ชนชาติ ๆ เนื่องจากชนชาติจีนได้รับข่าวแห่งความรอดนี้มาเป็ นเวลาช้านานแล้ว
เริ่ มต้นในปี ค.ศ. 1960 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงนา ผป. อู่หยง และผูร้ ับใช้กลุ่มหนึ่งของพระ
เจ้าให้เรี ยกร้องคริ สเตียนชาวจีนในใต้หวัน ร่ วมมือกันทาพันธกิจโดยการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระ
เยซูคริ สต์ไปยังคนทัว่ โลก
ในขณะที่ยงั มีโอกาสอยู่
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงนามิชชัน่ นารี
ชาวตะวันตกไปประกาศกับชนชาติที่ต่างวัฒนธรรมกัน
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1968 คริ สเตียนจีนกลุ่มหนึ่งในไทเป ได้เริ่ มอธิ ษฐานอย่างจริ งจังขอการ
ทรงนาจากพระเจ้าจากนั้นก็ร่วมมือกันวางแผนการทาพันธกิจโพ้นทะเล โดย...
1. สรรหาผูร้ ับใช้พระเจ้า เพื่อส่ งไปเป็ นมิชชัน่ นารี
2. แจ้งข่าวไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์กิจการส่ งมิชชัน่ นารี
3. ติดต่อร่ วมมือกันกับองค์การต่าง ๆ ที่ส่งมิชชัน่ นารี
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมิชชัน่ โพ้นทะเล

ดาเนินการ
มิชชัน่ ซี เอ็มโอ (CMO) มีการดาเนินการดังนี้
1. แจ้งข่าวพันธกิจการประกาศข่าวประเสริ ฐนี้ไปยังคริ สเตียนจีนทัว่ โลก
2. ในปี 1970 ได้เริ่ มส่ งมิชชัน่ นารี ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศฝรั่งเศส ที่เกาะโอกินาวา ที่
ประเทศอินโดนีเซี ย และใน ปี 1977 ได้ส่งมิชชัน่ นารี มาประเทศไทย
3. ในปี 1978 ได้จดั ตั้งคณะกรรมการ ซี เอ็มโอ (CMO) ขึ้นที่แคลิฟฟอร์ เนีย สหรัฐฯ เพื่อ
สนับสนุนและให้ความช่วยมิชชัน่ นารี
4. ตั้งแต่ปี 1980 เป็ นต้นมา (CMO) ได้จดั ค่ายภาคฤดูร้อนประจาปี ขึ้นที่สหรัฐอเมริ กา เพื่อ
กระตุน้ หนุนใจและท้าทายให้คริ สเตียนจีนถวายตัวรับใช้พระเจ้า
5. ในปี 1995 ศจ. ลี่ ซิ่ ว เฉี ยนและภรรยา ได้เข้าทางานเต็มเวลากับ ซี เอ็มโอ โดยทาหน้าที่อบรม
และประสานงานกับมิชชัน่ นารี ซ่ ึ งกาลังรับใช้พระเจ้าอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ

ปัจจุบัน
1. กรรมการดาเนินงาน
ที่สหรัฐอเมริ กา ใต้หวันและประเทศไทย ต่างมีคณะกรรมการดาเนิ นงานของซี เอ็มโอ (CMO)
พร้อมทั้งมีตวั แทนของแต่ละประเทศ ซึ่ งจะไปประชุมกับคณะกรรมการอานวยการที่สหรัฐฯ เพื่อ
ร่ วมมือกันวางแผนและแสวงหานิมิตในการรับใช้พระเจ้าร่ วมกัน

2. พันธกิจซีเอ็มโอ (CMO) ในประเทศไทย
งานรับใช้ของซี เอ็มโอประเทศไทย เริ่ มแรกที่คา่ ยอพยพจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นก็ข้ ึนไป
ทางเหนื อ ทาการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ชาวเขาเผ่าม้ง จนกระทัง่ มีศูนย์กลางการบุกเบิกงานในด้าน
ต่าง ๆ อยูท่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีงานรับใช้พระเจ้าดังต่อไปนี้
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1. การประกาศข่าวประเสริ ฐในชุมชนเมืองใหญ่
2. การประกาศฯ แก่กลุ่มชาวเขา
3. การประกาศฯ แก่นกั ศึกษา
4. การอบรมสร้างสาวก
5. การอบรมผูท้ ี่ถวายตัวเป็ นมิชชัน่ นารี ก่อนที่จะส่ งออกไปรับใช้พระเจ้า
6. การส่ งมิชชัน่ นารี ไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย
ซี เอ็มโอ (CMO) ไม่เพียงมีมิชนั่ นารี ซ่ ึ งทางานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยงั มีทีมอาสาสมัครที่คอยให้
การสนับสนุนและร่ วมกับมิชชัน่ นารี เหล่านั้นด้วย

3. ศู นย์ มชิ ชั่น (CMO) เชียงใหม่
ศูนย์มิชชัน่ (CMO) เชียงใหม่ ได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1998 เพื่อเผยแพร่
นิมิตการอบรมคนเพื่อให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า และส่ งคนเหล่านี้ ออกไปเป็ นมิชชัน่ นารี ตามที่ต่าง ๆ

4. ข้ อมูล-ข่ าวสาร
ซีเอ็มโอ (CMO) ได้จดั พิมพ์วารสารเป็ นประจาสองเดือนต่อฉบับ เป็ นเอกสารที่แจกฟรี เพื่อ
แจ้งข่าวมิชชัน่ นารี ซึ่ งรับใช้พระเจ้า รายงานสถานการณ์และสภาพของคริ สตจักรที่เป็ นอยูใ่ ห้พี่นอ้ งคริ ส
เตียนได้รับทราบวารสารนี้พิมพ์เป็ นภาษาจีน และคาดว่าในอนาคตจะมีวารสารฉบับภาษาไทยด้วย

5. พันธกิจทีร่ ่ วมมือกับคริสตจักร
นอกเหนือจากการส่ งมิชชัน่ นารี ออกไปรับใช้พระเจ้ายังต่างประเทศแล้ว ซี เอ็มโอ (CMO) ยังได้
ทาพันธกิจการอบรมให้แก่คริ สตจักรและสถาบันพระคริ สตธรรมต่าง ๆ ที่สนใจร้องขอเข้ามา เพื่อให้
เกิดความเข้าใจต่อพระประสงค์ของพระเจ้า และมีภาระในการส่ งมิชชัน่ นารี มากขึ้น

6. การเงิน
งบประมาณของซีเอ็มโอ ได้มาจากการถวายของพี่นอ้ งคริ สเตียน ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่า
สนับสนุนค่าครองชีพของมิชชัน่ นารี และอีกส่ วนหนึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายของสานักงาน
ต้องการติดต่อกับเรา ขอเชิ ญที่....

3

ซี.เอ็ม.โอ.
ศูนย์ มิชชั่ น ซีเอ็มโอ (CMO)
207 ถนนเกาะกลาง ซอย 2 หมู่ 3
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
Tel: 053-817458-9 Fax: 053- 817460
E-Mail: cmoth@loxinfo.co.th

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 68 ฉบับที่ 589 กรกฎาคม 1999, หน้า 39-40, 57.
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