พันธกิจคริสตจักรและมิชชั่น
(โครงเรื่อง)
โดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
บทนำ
หนึ่ง ความหมายของคาว่า “มิชชันนารี ”
ก. ความหมายตามหลักภาษา
ข. ความหมายในแง่ต่าง ๆ จากหลักภาษา
ค. ความหมายเจาะจงตามประวัติแห่งการส่ งมิชชันนารี

สอง พันธกิจโลกในพระวจนะของพระเจ้ ำ
ก. พันธกิจโลกเป็ นหัวใจของพระเจ้า (ยอห์น 3:16)
ข. พันธกิจโลเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการเป็ นพยานและการขยายคริ สตจักร (กิจการ 1:8)
ค. พันธกิจโลกเป็ นทางเดียวเท่านั้นที่นาสู่ พระประสงค์สุดยอดของพระเจ้า (วิวรณ์ 7:9-12)

สำม พันธกิจโลกในประวัติศำสตร์ คริสตจักร
ก. ระยะแรก (ศตวรรษที่ 1-3) การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และการข่มเหงหนัก
ข. พันธกิจท่ามกลางคริ สตจักรโรมันคาทอลิก (ศตวรรษที่ 4)
ค. พันธกิจท่ามกลางคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ (ศตวรรษที่ 17)
ง. การตื่นตัวในโลกที่ 3 (เอเ ย แอฟริ กา ลาตินอเมริ กา)
จ. การตื่นตัวในเอเ ย
ฉ. ความเคลื่อนไหวในคริ สตจักรไทย

สี่ ควำมพร้ อมของคริสตจักรไทยในพันธกิจโลก
ก. คริ สตจักรน่าจะพร้อม
ข. ข้อเสนอบางประการในการเริ่ มต้นพันธกิจโลก
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ค. คุณสมบัติบางประการของผูซ้ ่ ึงจะเป็ นมิชชันนารี

สรุป
หนังสื อที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษาและสอน
รณรงค์งานมิชชัน่ เล่ม 1-4 จัดพิมพ์โดยกนกบรรณสาร ราคาเล่มละ 15 บาท

บทนำ
ก. พันธกิจ 3 อย่างของคริ สตจักร
1. ข้างบน – นมัสการ – ต่อพระเจ้า
2. ข้างใน – เสริ มสร้างพระกาย – ต่อคริ สตจักร
3. ข้างนอก – ประกาศข่าวประเสริ ฐ – ต่อโลก
ข. พันธกิจมิชชัน่
1. พันธกิจแห่งการส่ งมิชชันนารี ไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มวลชนทัว่ โลก (พันธกิจโลก)
2. พันธกิจที่ถูกละเลยในประเทศไทย
2.1 ไม่เห็นความสาคัญ
2.2 เราเป็ นฝ่ ายรับจนเคยชิน
2.3 เข้าใจว่างานในประเทศไทยยังมีมาก
2.4 คริ สตจักรไทยยังมีกาลังน้อยไม่สามารถทาได้
2.5 ประเทศอื่นที่แข็งแรงกว่ารับผิดชอบได้ดีอยูแ่ ล้ว
2.6 หาคริ สเตียนไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมถวายตัวเป็ นมิชชันนารี ยาก
2.7 ขาดการสอน ท้าทาย
2.8 อื่น ๆ
3. เป้ าหมายใหม่สาหรับคริ สตจักรไทยในพันธกิจโลก ในปี 2000
คริ สตจักรทัว่ ประเทศส่ งมิชชันนารี 60 คน
คริ สตจักรในสหกิจคริ สเตียนฯส่ งมิชชันนารี 30 คน
ค.คาถาม
1. เป็ นไปได้ไหม
2. มีความจาเป็ นไหม
3. คริ สตจักรไทยพร้อมไหม
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หนึ่ง ควำมหมำยคำว่ ำ “มิชชันนำรี” (Missionary)
ก. ความหมายตามหลักภาษา
1. ภาษาอังกฤษ “มิชชันนารี ” (Missionary) มาจากภาษาลาติน Mitto (มิกโท) ซึ่งมาจากภาษา
กรี ก อะพอสเทโล (Apostelo) มีความหมายว่า “คนที่ถูกส่ งออกไป” พบในพระคัมภีร์ใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า
80 ครั้ง
2. สรุ ป ความหมายกว้าง ๆ คือ ผูท้ ี่พระเจ้าทรงส่ งออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ
3. คาถาม ถ้าเช่นนั้น คริ สเตียนทุกคนเป็ นมิชชันนารี ใช่ไหม
ข. ความหมายในแง่ต่าง ๆ จากหลักภาษา
1. คริ สเตียนทุกคนเป็ นมิชชันนารี “Every person with Christ is a missionary Every person
without Christ is mission field”
ทุกคนที่มีพระคริ สต์เป็ นมิชชันนารี ทุกคนที่ไม่มีพระคริ สต์เป็ นทุ่งนาที่ตอ้ งเก็บเกี่ยว”
2. แบ่งมิชชัน่ เป็ นในประเทศ (Home mission) กับต่างประเทศ (Foreign mission)
2.1 ในประเทศ
- ประกาศตั้งคริ สตจักรในจังหวัดอื่น ภาคอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ ีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภาษาอื่น
- บางครั้ง มิชชัน่ ในประเทศเป็ นศูนย์กลางหาทุนเพื่อสนับสนุนมิชชัน่ ต่างประเทศ
2.2 ต่างประเทศ
- เน้นการส่ งมิชชันนารี ในประเทศ
- ต่างประเทศ ต่าง วัฒนธรรม
- ต่างประเทศ วัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาเดียวกัน
ข้ อคิด บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเช่นนี้
3. พันธกิจที่เน้นในการนาข่าวประเสริ ฐไปยังกลุ่มชนที่ข่าวประเสริ ฐยังไปไม่ถึง (Unreached
People)
- ไม่เน้นประเทศ แต่เน้นกลุ่มชน หรื อพงศ์พนั ธุ์
- มาจากคาว่า เอ็นธาร (Ethane) ในพระมหาบัญชา
ค. ความหมายเจาะจงตามประวัติแห่งการส่ งมิชชันนารี
1. เน้นการส่ งคนออกไปประกาศแก่คนต่างวัฒนธรรม และในต่างประเทศ ด้วยจุดประสงค์ที่จะ
ให้ข่าวประเสริ ฐแผ่ไปถึงทุกคนทัว่ โลกตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์
2. การส่ งคนออกประกาศในประเทศ ถือว่าเป็ นการบุกเบิกและตั้งคริ สตจักรใหม่
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ง. สรุ ป
- มิชชัน่ หรื อพันธกิจโลกในที่น้ ีเน้นความหมายในข้อ ค
คำถำม จาเป็ นแค่ไหน คริ สตจักรไทยพร้อมเพียงใด

สอง พันธกิจโลกในพระวจนะของพระเจ้ ำ
ก. พันธกิจโลกเป็ นหัวใจของพระเจ้า – มีพระประสงค์จะให้คนทัว่ โลกรู ้จกั ความรัก ความรอด
และข่าวประเสริ ฐของพระองค์
1. การทรงสาแดงในพระคัมภีร์เดิม
1.1. การทรงเลือกอัมราฮัม (ปฐมกาล 12:1-4)
การทรงเรี ยก (1)
พระสัญญา (2)
จุดประสงค์ (3) “บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้พระวจนะเพราะเจ้า”
เงื่อนไข – การเชื่อฟัง (12:4, 22:18)
ผล (มัทธิว 1:1-21) – พระพรทัว่ ไปถึงทัว่ โลกโดยพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอัมราฮัม
1.2 การทรงเลือกชนชาติอิสราเอลเป็ นอาณาจักรปุโรหิต “คนกลาง” (อพยพ 19:4-6) เป็ นความ
สว่างแก่บรรดาประชาชาติ (อิสยาห์ 42:5-7)
1.3 การทรงเรี ยกโยนาห์
อคติของโยนาห์ – ไม่ยอมไป หนี
วิธีการของพระเจ้า – ใช้สิ่งแวดล้อม
บทเรี ยนอันยิง่ ใหญ่ – พระเจ้าทรงรักคนต่างชาติ (โยนาห์ 4:10-11)
2. การทรงสาแดงของพระคริ สต์
2.1 ในการเสด็จมาของพระคริ สต์ – มิชชันนารี ท่านแรก (ยอห์น 1:14, 3:16)
2.2 ในพระมหาบัญชา
มัทธิว 28:19-20 “...ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติในเป็ นสาวก”
มาระโก 16:15 “...เจ้าทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุก
คน”
ลูกา 24:47 “และจะต้องประกาศทัว่ ทุกประชาชาติ ในพระนามของพระองค์”
ยอห์น 20:21 “...พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น
3. พระประสงค์แห่งการเสด็จมาของพระวิญญาณ เพื่อช่วยให้ข่าวประเสริ ฐไปถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก
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ลูกา 24:47-49
กิจการ 1:8
ข.พันธกิจโลกเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการเป็ นพยานและการขยายคริ สตจักร (กิจการ 1:8)
1. ระดับเยรู ซาเล็ม (กิจการ 1 ข้อ 9)
2. ระดับยูเดีย (8)
3. ระดับสะมาเรี ย (8-12)
4. ระดับสุ ดปลายแผ่นดินโลก
ค. พันธกิจโลก เป็ นทางเดียวเท่านั้นที่นาสู่ พระประสงค์สุดยอดของพระเจ้า (วิวรณ์ 7:9-12) การ
ฉลองอันยิง่ ใหญ่จากมวลชนทัง่ โลก “ดูเถิดคนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา
คนเหล่านั้นสวมเสื้ อสี ขาว ถือใบตาลยืนอยูห่ น้าพระที่นงั่ ...”

สำม พันธกิจโลกในประวัติศำสตร์ คริสตจักร
คริ สตจักรในยุคต่าง ๆ พยายามทาให้พนั ธกิจนี้สาเร็ จ
ก. ระยะแรก (ศตวรรษที่ 1 – 3) คริ สตจักรขยายสู่ ต่างชาติอย่างรวดเร็ ว และการข่มเหงอย่างมาก
1. มิชชันนารี กลุ่มแรก – อัครทูตเปาโล และคณะ (กิจการ 13)
2. คริ สตจักรแรกที่ส่งมิชชันนารี – อันติโอก (กิจการ 13)
3. ข่าวประเสริ ฐแผ่กระจายจากเยรู ซาเล็มสู่ เอเซี ยน้อย ยุโรปแอฟริ กา และเอเซี ยกลาง
ข. พันธกิจท่ามกลางคริ สตจักรโรมันคาทอลิก (ศตวรรษที่ 4)
1. ในช่วงแรกประกาศโดยใช้กาลัง ควบคู่กบั การยึดครองดินแดนใหม่ของรัฐซึ่ งให้ผลอย่าง...
2. ในยุคต่อ ๆ มาเน้นประกาศผ่านสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน โรงพยาบาล สังคม
สงเคราะห์
3. มีความเพียรพยายามให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมพื้นเมืองให้มากที่สุด
4. มีบาทหลวงในคณะต่าง ๆ จานวนมากที่ทุ่มเทเสี ยสละมากในการประกาศ เช่น ฟรานซิ สกัน
โดมินิคาน เบนีดิกทีน
ค. พันธกิจท่ามกลางคริ สตจักร คริ สตจักรโปรเตสแตนต์ (ศตวรรษที่ 17)
1. เริ่ มช้าไป 200 ปี หลังปฏิรูป (ค.ศ.1500)
2. ในศตวรรษที่ 17 – 19 มีขบวนการพันธกิจโลก เกิดในหลายกลุ่ม
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีอิทธิ พลในการผลักดันพันธโลก
2.1 จอห์น อัเลียท (1631)
- ชาวอังกฤษไปประกาศกับพวกอินเดียแดงในอเมริ กา
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2.2 ฟิ ลิป สเปนเนอร์ (1636-1705)
- ชาวเยอรมันตั้งมหาวิทยาลัยฮัลเล ซึ่ งกลายเป็ นศูนย์กลางการดาเนิ นงานพันธกิจโลก
2.3 วิลเลียม คาร์ เร่ ย ์ (1761-1834) “บิดาแห่งพันธกิจโลกยุคใหม่” ชาวอังกฤษ ที่ไปเป็ น
มิชชันนารี ในอินเดียอยูท่ ี่น้ นั 40 ปี
2.4 ซามูเอล เจ มิลส์ (1802) “กลุ่มอธิ ษฐานกองฟาง”
เขาและเพื่อนเป็ นนักศึกษากลุ่มแรกในอเมริ กาที่ได้เป็ นมิชชันนารี
2.5 อโดนิรัม จัสสัน (1831)
- มิชชันนารี ที่ไปประกาศในประเทศพม่า
2.6 เดวิล ลิฟวิง่ สโตน (1841)
- ไปแอฟริ กา
ง. การตื่นตัวของคริ สตจักรในโลกที่ 3 (เอเซีย แอฟริ กา ลาตินอเมริ กา)
ระหว่างศตวรรษที่ 17-19 องค์การพันธกิจโลกส่ วนใหญ่อยูใ่ นยุโรปตะวันตก และอเมริ กา
จนกระทัง่ ศตวรรษที่ 20 คริ สตจักรในโลกที่ 3 เริ่ มตื่นตัวและมีบทบาทมากขึ้นในพันธกิจโลกทั้งนี้
เพราะการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของคริ สตจักรในโลกที่สาม (3)
ในปี 1800 – คริ สเตียนที่มีความเชื่อถูกต้องตามพระคัมภีร์ (Evangelical)
99% อยูใ่ นยุโรปตะวันตกและอเมริ กา
1% อยูใ่ นโลกที่ 3 ในปี 1980
คริ สเตียนที่มีความเชื่อถูกต้อง
47% อยูใ่ นยุโรปตะวันตกและอเมริ กา
53% อยูใ่ นโลกที่ 3
จ. การตื่นตัวในเอเซีย
ใน 2-3 ศตวรรษ ที่ผา่ นมานี้เริ่ มมีการตื่นตัวในเอเซี ยเกี่ยวกับพันธกิจโลก
การจัดประชุมพันธกิจโลก (Missions Conference)
1972 – มาเลเซียคริ สเตียนมิชชัน่ คอนเฟอร์ เร็ นช์
1973 – การประชุมพันธกิจโลกแห่งนักศึกษาที่ บาเกียว ฟิ ลิปปิ นส์
1990 – การประชุมมิชชัน่ ในเอเซี ย (เอเอ็มซี ) ที่กรุ งโซล ประเทศเกาหลี
2. จานวนองค์การมิชชัน่ ในเอเซี ย (Missions Organization) ในปี 1990 – 360 องค์การ
3. จานวนมิชชันนารี ชาวเอเซีย ปี 1990 – 7,500 คน
อินเดีย 4,400 คน
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ฟิ ลิปปิ นส์ 670 คน
อินโดนีเซีย 420 คน
เกาหลีใต้ 360 คน
ญี่ปุ่น 210 คน
สิ งคโปร์ 177 คน
ฮ่องกง 166 คน
มาเลเซีย 40 คน
ไทย ? คน
ฉ. ความเคลื่อนไหวของพันธกิจโลกในคริ สตจักรไทย
1. โดยทัว่ ไปยังไม่ตื่นตัว มิชชัน่ ที่มีอยูเ่ กือบทั้งหมดเป็ นมิชชัน่ ภายในประเทศ
2. ในอดีต (นานมาแล้ว) – สภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทยเคยส่ งมิชชันนารี ไปต่างประเทศ
3. ปัจจุบนั
3.1 คริ สตจักรบางแห่งเริ่ มตื่นตัว แต่ยงั เป็ นส่ วนน้อยมาก
3.2 ปี 1989 ผูน้ าไทยประมาณ 40 คนไปร่ วมประชุม โลซาน 2 ที่มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้
ตั้งเป้ าส่ งมิชชันนารี 60 คน ภายในปี 2000
3.3 ปี 1990 – ผูน้ าไทยประมาณ 30 คนไปร่ วมประชุมเอเซี ยมิชชัน่ ที่ กรุ งโซล ประเทศเกาหลี
ได้ยนื ยันเป้ าหมายการส่ งมิชชันนารี 60 คน
3.4 ปี 1991 – กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (อปท) ยังรับเป้ าหมายการ
ส่ งมิชชันนารี ที่ต้ งั ไว้
3.5 คริ สเตียนบางคนและคริ สตจักรบางแห่งเริ่ มมีส่วนในการส่ งมิชชันนารี เช่น คนไทยที่ไป
อินโดนีเซีย ไต้หวัน เป็ นต้น
3.6 คริ สตจักรบางแห่งเริ่ มวางเป้ าหมายในการส่ งมิชชันนารี
3.7 มิชชัน่ โอ เอ็ม เอฟ ได้ตดั ตั้งกรรมการมิชชัน่ ภายในประเทศ ในประเทศไทย (Home
Council) และมีเลขาธิ การเต็มเวลาเป็ นครั้งแรก

สี่ ควำมพร้ อมของคริสตจักรไทยในพันธกิจโลก
คริ สตจักรไทยน่าจะพร้อม
1.เพราะเป็ นพระทัยของพระเจ้า (ตามที่สาแดงไว้ในพระคัมภีร์)
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2. พระคัมภีร์มิได้สอนให้ประกาศในประเทศหนึ่งให้ทวั่ ถึงก่อน แล้วจึงประกาศในอีกประเทศ
หนึ่ง แต่ให้ประกาศควบคู่กนั ไป (กิจการ 1:8) “และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม...
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” หมายถึงทาไปด้วยกันแยกกันไม่ได้
3. ยังมีคนจานวนมากทัว่ โลกไม่ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐในปี 1985 ประชากรโลกมี 4,879 ล้านคน
245.5 ล้านคน (5%) เป็ นคริ สเตียนที่บงั เกิดใหม่
1,371.5 ล้านคน (27.3%) เป็ นคริ สเตียนในนาม
3,262 ล้านคน (67.6%) เป็ นพวกที่กิตติคุณยังเข้าไปไม่ถึง “เป็ นการไม่ยตุ ิธรรมที่บางคนได้ยนิ
กิตติคุณครั้งแล้วครั้งเล่า แต่อีกหลายคนไม่เคยได้ยนิ แม้แต่ครั้งเดียว”
4. คริ สตจักรไทยมีกาลังพอจะส่ งมิชชันนารี ได้
4.1 เศรษฐกิจในประเทศไทยดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ
4.2 คริ สเตียนไทยจานวนไม่นอ้ ยที่มีฐานะเศรษฐกิจดี
4.3 คริ สตจักรหลายแห่งทุ่มเทเงินเป็ นล้านสาหรับตัวอาคาร
4.4 คริ สตจักรใหญ่บางแห่งสามารถร่ วมกันส่ งมิชชันนารี เองได้
4.5 คริ สตจักรเล็กสามารถร่ วมกันส่ งมิชชันนารี
4.6 สามารถเริ่ มจากประเทศใกล้เคียงที่ลาบากกว่าเรามาก เช่น ประเทศลาว
4.7 คริ สตจักรไทยมีบุคลากรที่สามารถรับการฝึ กและส่ งไปเป็ นมิชชันนารี ได้
5. เราเป็ นฝ่ ายรับมิชชันนารี มานานมาก ถึงเวลาที่เราจะส่ งมิชชันนารี ออกไปบ้าง
ข. ข้อเสนอบางประการในการเริ่ มต้นพันธกิจโลก
1. จะต้องเริ่ มต้นจากผูน้ าคริ สตจักร – ศิษยาภิบาล ผูป้ กครองมัคนายก และผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ที่จะ
เข้าใจน้ าพระทัยพระเจ้าในพันธกิจโลก มีภาระ นิมิต และช่วยให้คริ สตจักรมีนิมิตในพันธกิจ
2. เริ่ มอธิ ษฐานเผื่อพันธกิจมิชชัน่ อย่างจริ งจัง และสม่าเสมอทั้งส่ วนตัวและที่คริ สตจักร
2.1 อธิ ษฐานเผือ่ คนในประเทศอื่นที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้าโดยเริ่ มจากประเทศใกล้ตวั เรา
และขยายออกไปตามลาดับ โดยใช้แผนที่เป็ นอุปกรณ์ช่วย
2.2 อธิ ษฐานเผือ่ มิชชันนารี ที่เรารู ้จกั ในประเทศของเราโดยเอ่ยชื่อเขาและงานที่เขาทา
และอธิษฐานเผือ่ มิชชันนารี ที่รับใช้ในประเทศอื่น ๆ
2.3 อธิษฐานเผื่อคนที่ถวายตัวเป็ นมิชชันนารี
3. เริ่ มมีส่วนในการถวายเพื่อพันธกิจโลก
3.1
ถวายผ่านหน่วยงานที่มีพนั ธกิจมิชชัน่ ในประเทศหรื อต่างวัฒนธรรม
ภายในประเทศ
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3.2 ถวายช่วยงานของคริ สตจักรหรื อผูร้ ับใช้พระเจ้าในต่างประเทศโดยตรง
ตัวอย่ำง ในประเทศเกาหลีเด็กชั้นรวีฯ ถวานเงินเพื่อช่วยการประกาศในประเทศไทย
3.3 จัดงบประมาณส่ วนหนึ่ง เพื่อช่วยในพันธกิจมิชชัน่ โดยเฉพาะ
4. เสนอข่าวคราวเกี่ยวกับงานของพระเจ้าในต่างประเทศให้สมาชิกรู ้ เพื่อเสริ มสร้างภาระนิมิต
5. หากเป็ นไปได้ สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาศร่ วมทีมมิชชัน่ ระยะสั้น ไปประกาศกับคนต่าง
วัฒนธรรม ภานในประเทศหรื อต่างประเทศ
6. จัดวันหรื อสัปดาห์พนั ธกิจโลกในคริ สตจักร เพื่อเน้นพันธกิจมิชชัน่
7. ท้าทาย หนุนใจ ให้มีคนถวายตัวเป็ นมิชชัน่ นารี
8. อาจเริ่ มต้นส่ งมิชชันนารี ไปประกาศกับคนไทยในต่างประเทศ
9. สหกิจคริ สเตียนฯ ควรจัดสัมมนาเรื่ อพันธกิจโลก โดยเฉพาะเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่
ผูน้ าในงานมิชชัน่
10. สหกิจคริ สเตียนฯ ควรจัดตั้งกรรมการประสานงานมิชชัน่ เพื่อศึกษา สนับสนุนและ
ดาเนินงานให้พนั ธกิจโลกบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ค. คุณสมบัติบางประการของผูซ้ ่ ึงจะเป็ นมิชชันนารี
1. แน่ใจในการทรงเรี ยกของพระเจ้า ที่จะเป็ นมิชชันนารี
2. มีของประทานในการเรี ยนรู ้ภาษา และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นที่ต่างจากเรา
3. พร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อทาตามพระทัยพระเจ้า
4. ต้องมีภาระและความรักต่อกลุ่มชนที่จะไปอยู่ และรับใช้
5. ควรมีประสบการณ์ที่ดีในการรับใช้พระเจ้า ที่คริ สตจักรท้องถิ่นภายในประเทศก่อน
6. ต้องมีความรู้พระคัมภีร์พอสมควร เพื่อจะประกาศ และสอน
7. ต้องเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณมีชีวติ เหมาะสมกับข่าวประเสริ ฐ (2 โคริ นธ์ 2:15)

สรุป
มิชชัน่ หรื อพันธกิจโลก (World Missions) เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักร
เพื่อให้ข่าวประเสริ ฐไปถึงทัว่ โลก พระเจ้าทรงเรี ยกเราให้คริ สเตียนในคริ สตจักรท้องถิ่น เพื่อจะมีส่วน
ในพันธกิจของพระองค์ทวั่ โลก คริ สตจักรไทยโตพอที่จะเริ่ มคิดถึงท้องนาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระ
เจ้าทัว่ โลก งานมิชชัน่ มิใช เป็ นกิจกรรมเผื่อเลือก แต่เป็ นพันธกิจที่ตอ้ งทา ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคน
ที่จะเริ่ มต้นพันธกิจนี้ อย่างจริ งจัง ให้เป้ าหมายการส่ งมิชชันนารี 60 คน ภายในปี 2000 สัมฤทธิ์ ผล
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เรื่ อง “พันธกิจคริ สตจักรและมิชชัน่ ” สอนโดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ในการส มมนา
“นิมิต 2000 ร่ วมกันสร้างคริ สตจักร” ณ พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย (พ.พ.ท.) ระหว่าง
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 1991

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 32 มกราคม - กุมภาพันธ 1998, หน้า 43-49.
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