การสื่ อพระกิตติคุณด้ วยการแสดง
ขจร ใบนา
อจ.ประจาพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสแห่ งประเทศไทย
วิถีชี วิตของคนเราจาเป็ นอย่า งยิ่ง ต่อการ “สื่ อสาร” (Comminication) เช่ น จดหมาย โทรเลข
หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ เพื่อจะติดต่อหรื อแนะนา เช่นเดียวกับการประกาศพระกิตติคุณให้ดีน้ นั ก็ตอ้ งมี “การ
สื่ อ” ดังพระธรรมตอนหนึ่ งว่า “ฉะนั้นความเชื่ อเกิ ดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิ ดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระคริ สต์” (โรม.10:17) คนที่จะเชื่ อนั้นต้องเกิดจากการ “ประกาศ” ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายว่า “แจ้งให้ทราบ” หรื อ “ป่ าวร้อง” พระกิตติคุณให้คน
ทั้งปวงที่ไม่รู้จกั องค์พระเยซู คริ สต์ ได้ยินได้ฟังเรื่ องของพระองค์ แล้วจึงเกิดความเชื่ อความศรัทธาใน
พระองค์
คริ สตชนมีหน้าที่ประกาศพระกิตติคุณตามพระดารัสของพระคริ สต์ “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนชาติให้เป็ นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ งพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ สอนให้เขาถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่ แหละเราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค” (มัทธิ ว.28:19-20)

เราจะประกาศอย่างไร
การประกาศพระกิตติคุณมีวธิ ี การมากมาย โดยอาศัยเครื่ องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศ
นั้นเข้าใจพระกิ ตติคุณดี ยงิ่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการฉายสไลด์ วิดีโอและภาพยนต์หรื อแม้แต่การเป็ นพยาน
ส่ วนตัวการแจกใบปลิว เป็ นต้น
หลายคริ สตจักรมักเตรี ยมจัดงานประกาศช่ วงคริ สต์มาสด้วยการแสดง เหตุน้ ี ทาให้ผเู ้ ขียนตั้ง
หัวข้อบทความนี้วา่ “การสื่ อพระกิตติคุณด้วยการแสดง”

คานิยาม
คานิ ยามของคาว่า “การสื่ อ” และ “การแสดง” ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายไว้ดงั นี้
- การสื่ อ คือ ผูห้ รื อสิ่ งที่ทาการติดต่อให้ถึงกัน หรื อชักนาให้รู้จกั กัน
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- การแสดง คือ การชี้ แจง การอธิ บายการบอกข้อความให้รู้ หรื อการทาให้ปรากฏออกมา เช่ น
การแสดงละคร เพราะฉะนั้นการสื่ อพระกิตติคุณด้วยการแสดงจึงหมายถึงเราผูซ้ ่ ึ งเป็ นคริ สตชนเป็ นคน
ชักนา ผูไ้ ม่เป็ นคริ สตชนให้รู้จกั กับพระเยซู คริ สต์ ด้วยการบอกข้อความนั้นให้รู้หรื อให้ภาพนั้นปรากฏ
ออกมาในรู ปของละคร ดนตรี ลิเก และ การรา เป็ นต้น
จากประสบการณ์ 8 ปี ที่ผเู ้ ขียนร่ วมงานกับกองเผยแพร่ พระกิตติคุณด้วยการแสดง (ปั จจุบนั คือ
สถาบันคริ สเตียนนิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพ เชี ยงใหม่) มีความเห็นว่าไม่เพียงคริ สตชนเท่านั้นที่
สนใจการสื่ อพระกิตติคุณด้วยการแสดง ผูไ้ ม่เป็ นคริ สตชนเองก็สนใจการสื่ อพระกิตติคุณด้วยการแสดง
จากเหตุผล 3 ประการ
ประการแรก เห็ น ภาพชัด เจนที่ ผูส้ ื่ อ ต้อ งการสื่ อ พระกิ ต ติ คุ ณ เช่ น เรื่ อ งรั ก อมตะ (ลิ เ กของ
สถาบันคริ สเตียนมหาวิทยาลัยพายัพเชี ยงใหม่) ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวชี วิตของพระเยซู คริ สต์ที่ทรงสิ้ นพระ
ชมน์เพื่อคนบาปทั้งหลาย (ตามรู ปที่ 1) เราจะเห็ นว่าแม้แต่พระเยซู คริ สต์ยงั ทรงใช้อุปมา เพื่อสื่ อความ
หมายถึงเรื่ องการติดตามคนบาป (ผูห้ ลงหาย) และการอภัยโทษกันและกันแก่พวกฟาริ สีและธรรมาจารย์
เช่น เรื่ องแกะหาย เงินเหรี ยญหายและบุตรหายไป (ลูกา.15:1-32)
ประการทีส่ อง เข้าใจง่ายและให้ความเพลิดเพลินมากกว่าการประกาศโดยไม่มีภาพ ซึ่ งเทียบกับ
การสอนที่เกิดผลนั้นก็ตอ้ งอาศัยสื่ อการสอน เพื่อประกอบการสอนให้เข้าใจมากขึ้น
ประการที่สาม รักษาและดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทย เช่ นดนตรี ไทย ราไทย และ ลิ เก เป็ นต้น
(ตามรู ปที่ 2 และ 3)
จากเหตุผลสามประการนี้ ผูเ้ ขี ยนได้ขอ้ มูลจากเรื่ อง “การประกาศพระกิ ตติคุณโดยการแสดง
ลิเก” ซึ่ งเป็ นวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต มหาวิทยาลัยพายัพ ปี ค.ศ.1981 ของ
ผูเ้ ขีย นเอง วิท ยานิ พนธ์ ฉ บับนี้ ได้ข ้อมูลจากการเขี ยนแบบสอบถามออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ ลิเก
มหาวิทยาลัยพายัพได้ออกไปแสดง ผลปรากฏออกมาว่า 96% เห็นว่าการประกาศพระกิตติคุณด้วยการ
แสดงลิ เกได้ผลดี มาก หลังจากนั้นก็มีการสารวจละคร ดนตรี และการราของสถาบันคริ สเตี ยนนิ เทศ
สัมพันธ์ ผลปรากฏออกมาเช่นเดียวกันว่าให้ผลดีมาก
จึงสรุ ปว่าการสื่ อพระกิ ตติคุณด้วยการแสดงมี ผลดี หลายประการ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย
เท่านั้น แต่เกิ ดผลที่ต่างประเทศด้วย ซึ่ งปั จจุบนั นักแสดงจากสถาบันคริ สเตี ยนนิ เทศสัมพันธ์ก็กาลัง
แสดงดนตรี ไทยราไทย และลิเกในประเทศอังกฤษ เดนมาร์ กและเยอรมันเป็ นเวลาประมาณ 2 เดือน ที่
ผ่านมาเคยไปสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น ออสเตรเลียผูเ้ ขียนใคร่ ช้ ี แจงกับบางท่านที่ยงั สับสนและไม่เห็นด้วยที่
การแสดงไปเกี่ ยวข้องกับ พระกิ ตติ คุ ณเพราะเหตุ ผ ลเพียงว่า การแสดงเป็ นเหมื อนชี วิตดาราเหมื อน
นักร้องที่ไม่ได้เป็ นชี วิตจริ ง (คล้ายกับการกลบเกลือนหรื อไม่จริ งใจ) ซึ่ งตรงข้ามกับพระกิตติคุณที่เป็ น
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เรื่ องความรอดที่พระเจ้าทรงโปรดจัดไว้ให้มนุ ษย์ โดยทางพระเยซู คริ สต์ เพราะฉะนั้นบทความนี้ จะ
ชี้ แจงเหตุผลที่พอเพียงแก่ท่านว่า การแสดงแท้จริ งแล้วหมายถึงการอธิ บายหรื อบอก หรื อชี้ แจงเท่านั้น
ไม่ใช่หมายถึงความไม่จริ งใจอย่างใดเลยและเราคงจะปฏิเสธิ ความจริ งนี้ ไม่ได้วา่ เทศกาลใดก็ตาม หาก
ขาดการแสดงแล้วคงกร่ อยน่าดูใช่ไหม ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากการสื่ อพระกิตติคุณด้วยการแสดงทุก
อย่าง.

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1989, หน้า 40-43
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