มิชชันนารีที่รัก
ธวัช เย็นใจ
ป ค.ศ.1828
มิชชันนารีโปรเตสแตนทคูแรกเขาสูสยามประเทศ ทามกลางกระแสเกลียดชังชาวตะวันตก ป
ค.ศ. 1835 หมอบรัดเลยเขามาประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และเลี้ยงชีพดวยการเปดโรง
พิมพ

ป ค.ศ. 1837
คริสตจักรไมตรีจิตรไดรับการสถาปนาขึ้นเปนแหงแรกในประเทศสยาม และเอเชียบูรพา ป
ค.ศ.1850 เปนชวงที่บรรดามิชชันนารีทอแทใจมากที่สุด เนื่องจากงานไมกาวหนาและมีความทุกข
ยากลําบากมากในการดํารงชีวิต

ป ค.ศ.1941
สงครามโลกไดระเบิดขึน้ พรอมกับการกดขี่ขมเหงคริสเตียนในทุกที่ทกุ แหง
มิชชันนารี
ชาวตะวันตกถูกบังคับใหออกนอกประเทศ ชวงปลายสงคราม ศจ.พวง อรรฆภิญญ และเพื่อนอีกคน
หนึ่งเปนคริสเตียนในกลุมแรก ๆ ที่ออกประกาศขาวประเสริฐอยางจริงจังโดยมีภรรยาเปนผูหาเลี้ยง
ครอบครัว

ป ค.ศ.1951
มิชชันนารีคณะโอเอ็มเอฟ (OMF) ไดเขามาในประเทศไทยและทํางานกับชาวเขาทางเหนือ ป
ค.ศ.1973 ศจ.สุข พงศนอย ไดรับใชพระเจาอยางเขมแข็งทามกลางคนไทย ใหเกิดมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
แหงประเทศไทย”
นี่เปนขอความที่ผมไดอานพบจากใบปลิวของ วาย เอฟ ซี เมื่อไมนานมานี้ ในโครงการ “การ
สรางผูน ําคริสตจักรในศตวรรษ ที่ 21” (ภายใตสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย) ซึ่ง ศจ.มาโนช แจงมุข
เสนอตอที่ประชุมรีทรีตของคณะกรรมการอํานายการ และกรรมการประสานงานเขตตาง ๆ วา ในรอบ
สิบปที่ผานมามีคริสตจักรในสังกัดของสหกิจคริสเตียนฯ เพิ่มขึ้นเทาตัว มีสมาชิกกวา 6 หมื่นคน มี
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คริสตจักรที่ขึ้นโดยตรงและโดยออม 1,500 แหง มีผูรับใชพระเจาที่เปนคนไทยอยูราว 1 พันคน และมี
มิชชันนารีประมาณ 800 คน
ในนโยบายและแผนงานป 2001-2020 ของสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย ที่เสนอตอที่
ประชุมดังกลาวมาแลวไดกําหนดแนวทางของมิชชันนารีไวถึง 12 ขอดวยกัน ตัวอยางบางขอ เชน
ขอแรกบอกวา สคท.ยินดีตองรับมิชชันนารีจากตางประเทศ
ขอที่สอง สงเสริมใหมิชชันนารีทํางานตามของประทานและความสามารถของเขา
ขอที่สามใหมิชชันนารีมีการปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อทํางานประกาศขาวประเสริฐอยางเกิดผล
ขอสี่ ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะบริหารของ สคท. อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอเจ็ด สงเสริมมิชชันนารีใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย
ขอแปด รับพิจารณามิชชันนารีใหมเขามาทํางานในประเทศไทย
ขอสิบ (ขอนี้วาสําคัญมาก) “สงเสริมมิชชันนารีคณะตาง ๆ ใหสรางผูรวมงานใหทําหนาที่แทน
ในโอกาสจําเปน”
จากการศึกษาดูประวัติศาสตรคริสตจักรไทย อาจกลาวไดวา คริสเตียนไทยจํานวนมาก และ
คริสตจักรหลายแหงในสมัยแรก ๆ เปนผลพวงมาจากการทํางานอยางเอาจริงเอาจังของมิชชันนารี แต
บางคนมองในมุมกลับกันและเห็นวาการเขามาเปนผูชี้นําทางดานจิตวิญญาณนานเกินไป ทําใหคริส
เตียนไทยสูญเสียเอกลักษณของตนเอง ดวยเหตุนี้เองจึงไมแปลกใจวาทําไมเราจึงมีตวั อาคารโบสถแบบ
ตะวันตก มีรปู แบบการนมัสการและพิธีกรรมแบบฝรั่ง ไมวาจะเปนการอธิษฐาน เพลงที่รอง และการ
สอนการเทศน
ในหวงเวลาที่ผานมา มีบางคนพยายามที่จะสรางคริสตจักรใหเปนแบบไทย ๆ โดยนมัสการ
ตามบานหรือศาลานั่งประชุมกับพื้น อธิษฐานโดยการยกมือไหวหรือกราบลงใชดนตรีไทยบรรเลงเพลง
ไทยเดิม โดยเปลี่ยนเนื้อรองเสียใหมใหเปนแบบคริสเตียน แตก็ไดรับความนิยมชมชอบอยูเฉพาะบาง
กลุมบางภาคเทานั้น
บางกลุมพยายามประยุกตเรื่องราวในพระคัมภีรใหเขากับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย
เชน ในเทศกาลคริสตมาสแทนที่จะใชตน สนก็หนั มาใชตนกลวย ตนออยและตนมะพราว (นัยวา
หมายถึงการเกิดดอกออกผล ความออนหวาน และความบริสุทธิ์) สวนในพิธีมหาสนิทแทนที่จะใชขนม
ปงกับน้ําองุนก็หันมาใชขาวจี่ (ขาวเหนียวปงไฟ) กับน้ําฝน ซึ่งเปนอาการพื้นบานที่หางายในชนบท
เปนตน
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บางกลุมก็มีความคิดเลยเถิดไปถึงการผูกขอมือ (เปนการรับขวัญ ตอนรับ และผูกเสี่ยว – มิตร)
และประยุกตพิธีลอยกระทง และเทศกาลสงกรานตใหเขากับบรรยากาศแบบคริสเตียน โดยบอกวา ให
ตัดเพียงเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาออกเสีย ก็นาจะเปนผลดีตองานของพระเจาในประเทศไทย
เรื่องนี้คงตองพูดกันอีกยาว!
สิ่งที่นาเปนหวงมากที่สุด ซึ่งเปนเรื่องจริงที่ปฏิเสธไมไดก็คือการเขามาของมิชชันนารีบางคน
มิไดมีจุดประสงคโดยตรงเพื่อประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และเสริมสรางคริสตจักรไทย
แตมีเบื้องลึกคือการทํามาหาเลี้ยงชีพ ดังที่อาจารยเปาโลกบอกวา “พระของเขาคือกระเพาะ”
คนเหลานี้ใชคาํ วามิชชันนารีบังหนา บางคน (ทั้งฝรั่งและคนเอเซีย โดยเฉพาะเกาหลี) เขามา
โดยสังกัดองคการ แตบางคนก็เขามาแบบอิสระ ในวีซาของนักทองเทีย่ ว พวกเขาจะตะรอน ๆ ไปตามที่
ตาง ๆ สวนมากจะเขาไปยังคริสตจักรในชนบท และกลุมคริสเตียนบนภูเขาที่มีสังกัดอยูแลว สาเหตุที่
เลือกเขตรอบนอกเพราะงายดี คนชนบทนั้นซื่อบริสุทธิ์ และมีการศึกษาไมมากนัก จึงไมรูเทาทันเลห
เหลี่ยมของพวกสิบแปดมงกุฏ
วิธีเทคโอเวอรก็ไมมีอะไรสลับซับซอน พวกเขาจะเขาไปเสนอความชวยเหลือทางดานครอง
ชีพ คาเลาเรียน การรักษาพยาบาล และกอสรางสถานที่อยูอาศัย แลวเปลี่ยนปายชื่อของคริสตจักร ยก
กลองขึ้นถายรูปฉับๆ ๆ ทั้งเดี่ยวและหมู และทุกมุมมอง แลวสงไปรายงานยังตางประเทศวา สิ่งเหลานี้
คือผลงามอันทรงคุณคาของเขา จากนัน้ ก็นงั่ รอรับ (นับ) เงินสบายใจเฉิบ!
ทําใหผมคิดถึงคําพูดตลกอันขมขื่นของบิชอฟตูตูแหงอาฟริกาใต ทานกลาวถึงนักลาอาณานิคม
วา “เมื่อมิชชันนารีเขามาในทวีปของเรา พวกเขามีพระคัมภีรอยูใ นมือ สวนพวกเรามีที่ดิน ... แลวพวก
เขาก็สอนใหพวกเราอธิษฐาน พอลืมตาขึ้นมา พระคัมภีรมาอยูในมือของเรา แตที่ดินไปอยูใ นมือของ
พวกเขา”
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เราผูนําคริสตจักรไทยไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งถึง
วิธีการและแนวปฏิบัติวามิชชันนารีกับคนทองถิ่นจะรวมมือกันในงานของพระเจาไดอยางไรในแง
ตรงกันขามคริสตจักรไทยจะมีสวนชวยเหลืองานของมิชชันนารีไดอยางไร
เราสามารถแบงงานของมิชชันนารีไดเปน 3 ยุค ดังนี้
ยุคบุกเบิก – คงจะไมมใี ครปฏิเสธไดวา ยุคเริ่มแรกนั้น
มิชชันนารีไดมีบทบาทอยางมากมาย ยอมทุมเท เสียสละ (หลายคนตองทิ้งศพไวบนผืนแผนดิน
ไทย) พวกเขาเปนอัศวินมาขาวอยางแทจริง ซึ่งทํางานประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตพวกเขา
ตองเจอกับโจรผูราย โรคเมืองรอน การกีดกันทางศาสนาวัฒนธรรมที่แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง ฯลฯ
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ขอบพระคุณพระเจา “ถาไมมีวันนัน้ ก็จะไมมีวันนี”้ เราทั้งหลายซึ่งคริสเตียนไทยรุน หลัง ๆ
ตางเปนหนี้บญ
ุ คุณมิชชันนารีเหลานี้
ยุคนี้มิชชันนารีเปนผูนําแบบเต็มตัว สวนคนไทยเปนผูตาม (ดู)
ยุคกอรางสรางคริสตจักร – ยุคนี้เปนยุคที่สอง มีคนไทยเชื่อในพระเยซูคริสตมากขึ้น มี
คริสตจักร มีโรงเรียนสอนพระคัมภีร มีโรงเรียนและโรงพยาบาล คนไทยจํานวนมากถูกสงไปศึกษา
พระวจนะของพระเจา และกลับมาเปนศิษยาภิบาล เปนผูน ําของคริสตจักรและองคการตาง ๆ
บทบาทของมิชชันนารีเริ่มลดลง จากการที่เคยอยูห ัวขบวนคนเดียวตองชวนคนพืน้ เมืองใหขึ้น
ไปเดินเคียงคูก ันไปดวย ตรงนี้บางทีเปนปญหาเพราะมิชชันนารีบางคนทําใจยากเนื่องจากสิทธิอํานาจ
บางอยางตองถูกริดรอนไป แตก็ขอบพระคุณพระเจาที่มมี ิชชันนารีจํานวนมากเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเอง จากพระเอกกลายมาเปนพระรอง
เหมือนดังที่อาจารยเปาโลกลาววา “เพราะวาเราทั้งหลายรวมกันทํางานเพื่อพระเจา” (1 โครินธ
3:9) ไมใชเพื่อคณะนิกายองคการ และมิใชเพื่อความรอดของตนเอง
ยุคที่สองนี้ มิชชันนารี กับคนไทยเปนผูนําคริสตจักรรวมกัน!
ยุคผูนําทองถิ่น – มิชชันนารีเปนผูชี้เปนชี้ตายนัน้ ไดหมดสมัยไปแลว นี่เปนยุคปจจุบันคริส
เตียนไทยผันตัวเองกาวขึ้นมาเปนผูนําคริสตจักรแบบเต็มตัว และมิชชันนารีไดปลอยมือบางคนยอมลด
บทบาทของตนเองลงไปเปนเพียงแคผูชวย หรือเปนผูเ ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน เชน เปนอาจารย
สอนศาสนศาสตร ภาษาฮีบรู กรีก หรือการเพิ่มพูนคริสตจักร เปนตน
เมื่อคริสตจักรไทยเขมแข็งขึน้ สามารถที่จะปกครองตนเองเลี้ยงตนเองและประกาศดวยตนเอง
ได! ในที่สุดวันหนึ่งจึงไมมคี วามจําเปนตองมีมิชชันนารีอีกตอไป แตก็พบวามีมิชชันนารีบางคนกลับฝง
ราก สรางอิทธิพลและกดดันผูนําทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องที่นาหนักใจอยางยิง่ ที่เดียว
ผมเคยยกตัวอยางใหมที่เพิ่งสรางเสร็จ ชางเขาก็จะสรางนั้งราน (ดวยไมไผหรือเหล็กมัดรอบ
ตึก) เพื่อทาสีใหสวยงาม และเมื่อตึกเสร็จสมบูรณแลว เขาก็จะรื้อเอานัง่ รานออกเพื่อใหเห็นตึกเดนเปน
สงา คงจะเปนเรื่องที่แปลกและนาเกลียดมาก ถาเจาของตึกที่สรางเสร็จแลวกลับตั้งนั่งรานไวอยางนั้น
โดยไมรื้อทิ้ง
มิชชันนารีก็เปนเหมือน “นั่งราน” นั่นแหละ สักวันหนึ่งเมื่อคริสตจักรสรางเสร็จ เขาจะตองถูก
รื้อออกไป พอคริสตจักรตั้งมั่งคง เจริญเติบโตและแข็งแรงดีแลว เขาควรจะจากไปเพือ่ ตั้งคริสตจักรใหม
เหมือนกับที่อาจารยเปาโลไดทําเปนแบบอยางที่ดีแกมิชชันนารี
ทานไมเคยอยูท ี่ไหนจนรากงอกแต
โยกยายไปเรื่อย ๆ เพื่อประกาศขาวประเสริฐและตั้งชุมชนของพระเจาแหงใหม
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บทสรุปก็คือวา มิชชันนารี ก็ยังมีความจําเปนอยูตอไปในเมืองไทย ยังเปนที่ปรึกษา เปนเพื่อน
รวมงาน เปนผูบ ุกเบิกคริสตจักรใหม และเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน
เราทั้งหลายซึ่งเปนผูนําคริสเตียนยุคใหม ยังคงรักมิชชันนารี ซาบซึ้งในบุญคุณ ใหความนับถือ
และใหเกียรติแกผูรับใชพระเจาเหลานี้ พรอมที่จะสนองตอบเรื่อง “แนวทางของมิชชันนารี” ใน
นโยบายและแผนงานป 2001-2020 ของสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย
เรายินดีที่จะรวมกับมิชชันนารีทําพระราชกิจของพระเจา จนกวาพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 280 พฤษภาคม – มิถุนายน
2001, หนา 8-10.
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