พันธกิจเชิงวิชาการในภาวะโลกทีก่ าลัง
เปลีย่ นแปลง
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
ท่ามกลางผูน้ าคริ สตจักร ผูน้ าองค์กร-สถาบันซึ่งเป็ นสมาชิกของสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศ
ไทย มาร่ วมประชุมวิสามัญประจาปี จานวนกว่า 200 คน ศจ.ดร.นันทชั ย มีชูธน กล่าวถึงพันธกิจเชิง
วิชาการในภาวะโลกปั จจุบนั โดยชี้ให้เห็นว่าขณะนี้โลกอยูใ่ นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน จึงต้อง
คิดว่า จะทาพันธกิจอย่างไรในยุคนี้ เหนืออื่นใดต้องคานึงว่า คนไทยในยุคนี้ไม่เหมือนคนไทยในอดีต
ความเข้มข้นของคริ สต์ศาสนาในพ่ออาจไม่เข้มข้นหรื อเจือจางไปแล้วในลูก ดังนั้นจะต้องค้นหาให้
พบว่า จะนาพระกิตติคุณให้แพร่ ไปทุกชุมชนได้อย่างไร
ก่อนอื่นในฐานะผูป้ ระกาศพระกิตติคุณสู่ ชุมชนจึงต้องคิดว่าพันธกิจที่ทาอยูน่ ้ ีใครเป็ นเจ้าของ
ใครเป็ นผูล้ งทุน และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ แทนการคิดว่าพันธกิจนี้เป็ นของเรา หรื อเป็ นของคณะใด
คณะหนึ่ง แล้วรอคอยเงินที่จะส่ งมาสนับสนุน แต่การทาพันธกิจในยุคนี้ตอ้ งปรับใหม่ ต้องกล้า ต้องไป
ด้วยตัวของตัวเอง ต้องมีทศั นคติที่ถูกต้อง และรู ้วา่ พระบิดาเป็ นเจ้าของพันธกิจพระองค์ลงทุน และ
พระองค์จะทรงทาให้สาเร็ จ

I พันธกิจ (Missions)
คาว่า “พันธกิจ” (Missions) มาจากภาษาลาติน Missio แปลว่า to sent ใช้ไป, ส่ งไป พระบิดาส่ ง
พระเยซูมา (ยอห์น 17:18) เหตุที่เราไป เพราะมีการใช้ให้ไป (ยอห์น 20:21) เรามิได้ไปโดยไม่มีใครใช้
ดังนั้น เมื่อรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ใช้เราไป จึงควรทาพันธกิจโดยไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งรู ้สึกขาดแคลน
ต้องกล้าก้าวข้ามไปก่อนหนึ่งก้าว จึงจะได้เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ท้ งั ต้องมีความรับผิดชอบด้วย มิใช่
พูดว่าพันธกิจของพระองค์ พระองค์ก็ทาเอง “ในบางครั้ง เราอาจท้ออาจล้มเหลว แต่พนั ธกิจของพระเจ้า
สาเร็ จเสมอ ทุกลิ้น ทุกเข่าจะต้องกราบลง”
พระเยซู ตรัสว่า “เราถูกใช้มาอย่างไร เราจะใช้ให้เขาไปอย่างนั้น” ดังนั้นการทาพันธกิจของ
พระองค์ เราจะต้องเลียนแบบ (Copy) การดาเนินชีวติ ตามพระเยซู เมื่อพระองค์ใช้เราไป พระองค์ทรง
จัดเตรี ยมให้เราด้วย รวมทั้งเตรี ยมจิตใจของคนฟังด้วย
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II ขอบข่ ายของพันธกิจ
สิ่ งที่พระเยซูตรัสสั่ง และอัครสาวกได้บนั ทึกไว้ เป็ นกรอบให้รู้ได้ถึงขอบข่ายของพันธกิจ
มัทธิว 28:19-20 “จงสั่งสอนคนทุกชาติ”
มาระโก 16:15 “ออกไปประกาศทัว่ โลก”
ลูกา 24:46-47 “ทัว่ ทุกประชาชาติ”
ยอห์น 20, 21 “พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด...เราใช้ท่านไปในโลกฉันนั้น”
กิจการ 1:8 “ท่านเป็ นพยานฝ่ ายเรา ...จนสุ ดปลายแผ่นดินโลก”

III ความสาคัญของพันธกิจ
พันธกิจนี้มีความสาคัญและเป็ นคาสั่งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
มัทธิว 28:19-20 “จงออกไป”
มาระโก 16:15 “จงออกไป...ประกาศข่าวประเสริ ฐ”
ลูกา 24:46-47 “จะต้องประกาศทัว่ ทุกประชาชาติ”
ยอห์น 10:16 “แกะอื่น ..เราต้องพามาด้วย”
นอกจากนี้ เราต้องมองผ่านประวัติศาสตร์ พนั ธกิจโลก เมื่อโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นในศตวรรษที่
16 นับตั้งแต่มาร์ ติน ลูเธอร์ แยกตัวออกจากศาสนจักร คาสอนโปรเตสแตนต์แพร่ ออกไป มีคริ สตจักร
เกิดขึ้นมากมายตามมาด้วยปั ญหาภายในคริ สตจักร แต่จุดยืนต้องชัดเจนนัน่ คือคริ สตจักรเกิดขึ้นเพื่อ
ประกาศข่าวประเสริ ฐ “ปั ญหาภายในต้องแก้ และพันธกิจก็ตอ้ งทาด้วย ต้องรู ้วา่ คริ สตจักรมิได้ถูกเรี ยก
มาให้สอนเอบีซี แต่สอนเขาเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ได้ และเราไม่ได้ถูกเรี ยกมาให้ทางานแข่งกับปอ
เต็กตึ้ง พันธกิจในการประกาศจะต้องเป็ นเส้นเลือดใหญ่ แม้จะมีเปี ยนโนใหญ่ มีถุงถวายวางเรี ยง มีช้ นั
รวีมากมาย แต่การประกาศพระกิตติคุณต้องเป็ นเส้นเลือดใหญ่ ถ้าคริ สตจักรตัดเส้นเลือดนี้ คริ สตจักร
นั้นก็จะตายไปเอง ถ้าสมาชิกไม่สนใจเรื่ องแบบนี้ ก็เป็ นหน้าที่ของศิษยาภิบาลจะต้องตระหนัก ..วิธีสอน
ลูกที่ดีที่สุดคือทาให้ลูกดู”

IV บริบทของพันธกิจ (Context of Missions)
เราต้องใส่ ใจว่า เราเข้าใจคนไทยอย่างไร ในพระคัมภีร์ “ดิน” เป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนี้แหละ พระเจ้า
จึงเตรี ยมเปโตรเพื่อคนยิว และเตรี ยมเปาโลเพื่อคนต่างชาติ ในพระธรรมกิจการ บทที่ 15 มีปัญหา
เกิดขึ้นในเวลานั้นและได้มีการเรี ยกประชุม คาตอบจากคาตัดสิ นเป็ นบริ บท (Text) ของพันธกิจ คือไม่
ต้องผ่านยิว เมื่อเชื่ อก็เป็ นคริ สต์ได้เลย (1 โคริ นธ์ 9:19) “ถ้าจะทางานในบริ บทของไทย และให้พระกิตติ
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คุณแพร่ ไป ต้องนัง่ ลงคิดว่าจะต้องทาอย่างไร โดยมองที่พระเยซู ทรง “สละ” ความเป็ นพระเจ้าและ
มายังโลกนี้ ต้องรู ้วา่ พระกิตติคุณเกิดมาเพื่อวิง่ ผ่านบริ บท”

V พันธกิจกับการกระจายตัวของโลกาภิวตั น์ (Missions and Modernity)
คาว่า “โลกาภิวตั น์” (Modernity) เกิดขึ้นเมื่อ 200 ปี ที่ผา่ นมา ในยุคเฟื่ องฟูทางปั ญญา
นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักประดิษฐ์คิดค้น เกิดขึ้นมากมาย ในช่วงเวลาเหล่านั้น มีวรรณกรรม
อมตะเกิดขึ้น หลอดไฟฟ้ าถูกคิดค้นมีการต่อเรื อขนาดใหญ่ ค้นพบเข็มทิศ มิชชันนารี มีโอกาสเดินทาง
ไปกับเรื อ ไปยังส่ วนต่าง ๆ ของโลก
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นกระแสที่ส่งผลกระทบกับพันธกิจการประกาศ “พระเยซู ทรงมองดูผคู้ นที่
เบียดเสี ยดกันแล้วน้ าตาไหล แต่คนทุกวันนี้มองดูผคู ้ นมากมายแล้วอาจไม่ใช่น้ าตาไหล ดังนั้นสิ่ งเราทา
อยูจ่ ึงต้องสวนกระแส”

VI พันธกิจกับโลกไร้ พรมแดน (Missions)
โลกทุกวันนี้อาศัยเทคโนโลยี่ จึงเห็นว่าคนเกิดในแผ่นดินโลกมากขึ้น แต่คนเกิดน้อยลงใน
แผ่นดินสวรรค์ คริ สตจักรจึงควรจะเป็ นสถานที่เดียวที่สามารถรองรับปั ญหาที่สังคมแก้ไม่ได้ “เด็กที่มี
เลือดชัว่ สังคมจะไม่ยอมรับ เราจึงได้ยนิ คาพูดที่วา่ อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม แต่พระ
คัมภีร์บอกให้เรายืน่ มือออกไป ให้เรารับเขาไว้ เราจะเห็นได้วา่ ผูค้ นในสังคมมีสีหน้าเมื่อยล้า ผูค้ น
เหล่านั้นมักท้อใจง่าย แต่ศิษยาภิบาลควรมีสายตาที่เต็มด้วยความหวัง ..แม้เป็ นนกที่อยูใ่ นกรง”

VII พันธกิจกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น (Missions)
ในสังคมของเรามี “เสี้ ยน” มากมาย เมื่อทาพันธกิจของพระเจ้า ควรตั้งคาถามและหาให้พบว่า
ถ้าพระเยซูอยูใ่ นโลกเวลานี้ ในปั ญหาต่าง ๆ ที่ทรงรับทราบพระองค์จะคิด จะพูดอย่างไร “เราจะพบจาก
พระกิตติคุณว่า ทรงทาอะไรไม่เหมือนที่คนอื่น ๆ ทา เช่น เขาห้ามรักษาโรควันสะบาโต ห้าม
รับประทานอาหารกับคนบาป ไม่คบกับคนเก็บภาษี แต่พระเยซูไม่ได้เบือนหนีจากคนเหล่านี้”

VIII พันธกิจกับประชากรในเมืองใหญ่ (Missions)
“พระเยซูชอบไปในที่ ๆ มีคนอยู่ แล้วเราชอบไปในที่ ๆ มีคนอยูห่ รื อไม่ ไม่มีใครหยุดคุยกับคน
โรคเรื้ อนคนตาบอด พระเยซูทาสิ่ งเหล่านี้สวนกระแส และสิ่ งที่พระองค์ตรัส เป็ นข้อเสนอที่ฟิตกับ
บริ บท (Fit for shape) หญิงคนนั้นมาที่บ่อเพราะต้องการน้ า พระองค์ตรัส “เราเป็ นน้ าแห่งชีวติ ” ขณะที่
เดินอยูใ่ นชนบทกับสาวกทรงตรัสว่า “เราเป็ นเถาองุ่นแท้” แล้วคุณและผมเป็ นแบบอย่าง (Sample) ที่
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พระคริ สต์นาออกมาอวดต่อโลก คาถามของเราก็คือ เราเป็ น Sample ของพระองค์ เราจะแสดงอะไรต่อ
สังคมไทย

IX พันธกิจกับการปลูกคริสตจักรในบริบทหมู่บ้าน (Missions)
“เรายังต้องนัง่ ลงคิดว่า เราจะเป็ นคริ สตจักรแบบไหน ....เป็ นคริ สตจักรยากจน คริ สตจักรทน
ทุกข์ คริ สตจักรที่ไม่เปิ ดต้อนรับคนภายนอก แต่คริ สตจักรต้องเป็ นแบบอย่างของสังคมใหม่ ที่ต่างจาก
สังคมทัว่ ไปเราจะเป็ นคริ สตจักรที่กระจุกตัวอยูใ่ นอาเภอเดียว หรื อเป็ นนาเดียวที่มีคนนับร้อยลงไปเกี่ยว
จึงต้องคิดร่ วมกันว่าเราจะบริ หารงานอย่างไร จึงจะตรงตามมหาบัญชา”

X พันธกิจกับสถานการณ์ ปัจจุบัน (Missions)
สถานการร์ ปัจจุบนั ทาให้การทาพันธกิจเปลี่ยนรู ปโฉม จาเป็ นต้องรู ้วา่ พันธกิจที่เราทานั้น ตรง
ตามเป้ าหมายของพระเยซูผใู ้ ช้เรามาหรื อไม่ “เราอาจประกาศด้วยการผลิตสื่ อ แต่สื่อก็ไม่สามารถทา
หน้าที่เลี้ยงดูผคู้ นเหมือนคริ สตจักรได้ และเราต้องมี Spirit Planter ต้องยินดีตายไม่สงสารตัวเอง ต้อง
“สละ” ต้องไม่ข้ ึนกับเงิน ไม่ยน่ ย่อและต้องสร้างสปิ ริ ตนี้ให้เกิดในลูกหลานด้วย

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 25-27.
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