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พนัธกจิคริสตจักรและมิชช่ัน 

(โครงเร่ือง) 
โดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพริิยประยูร 

บทน ำ 

หน่ึง ความหมายของค าวา่ “มิชชนันารี” 
ก. ความหมายตามหลกัภาษา 
ข. ความหมายในแง่ต่าง ๆ จากหลกัภาษา 
ค. ความหมายเจาะจงตามประวติัแห่งการส่งมิชชนันารี 

สอง พนัธกจิโลกในพระวจนะของพระเจ้ำ 

ก. พนัธกิจโลกเป็นหวัใจของพระเจา้ (ยอห์น 3:16) 
ข. พนัธกิจโลเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นพยานและการขยายคริสตจกัร (กิจการ 1:8) 
ค. พนัธกิจโลกเป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีน าสู่พระประสงคสุ์ดยอดของพระเจา้ (ววิรณ์ 7:9-12) 

สำม พนัธกจิโลกในประวัติศำสตร์คริสตจักร 

ก. ระยะแรก (ศตวรรษท่ี 1-3) การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว และการข่มเหงหนกั 
ข. พนัธกิจท่ามกลางคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก (ศตวรรษท่ี 4) 
ค. พนัธกิจท่ามกลางคริสตจกัรโปรเตสแตนต ์(ศตวรรษท่ี 17) 
ง. การต่ืนตวัในโลกท่ี 3 (เอเ  ย แอฟริกา ลาตินอเมริกา) 
จ. การต่ืนตวัในเอเ  ย 
ฉ. ความเคล่ือนไหวในคริสตจกัรไทย 

ส่ี ควำมพร้อมของคริสตจักรไทยในพนัธกจิโลก 

ก. คริสตจกัรน่าจะพร้อม 
ข. ขอ้เสนอบางประการในการเร่ิมตน้พนัธกิจโลก 
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ค. คุณสมบติับางประการของผูซ่ึ้งจะเป็นมิชชนันารี 

สรุป 

หนงัสือท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสอน 
รณรงคง์านมิชชัน่ เล่ม 1-4 จดัพิมพโ์ดยกนกบรรณสาร ราคาเล่มละ 15 บาท 

บทน ำ 

ก. พนัธกิจ 3 อยา่งของคริสตจกัร 
1. ขา้งบน – นมสัการ – ต่อพระเจา้ 
2. ขา้งใน – เสริมสร้างพระกาย – ต่อคริสตจกัร 
3. ขา้งนอก – ประกาศข่าวประเสริฐ – ต่อโลก 
ข. พนัธกิจมิชชัน่ 
1. พนัธกิจแห่งการส่งมิชชนันารีไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มวลชนทัว่โลก (พนัธกิจโลก) 
2. พนัธกิจท่ีถูกละเลยในประเทศไทย 

2.1 ไม่เห็นความส าคญั 
2.2 เราเป็นฝ่ายรับจนเคยชิน 
2.3 เขา้ใจวา่งานในประเทศไทยยงัมีมาก 
2.4 คริสตจกัรไทยยงัมีก าลงันอ้ยไม่สามารถท าได ้
2.5 ประเทศอ่ืนท่ีแขง็แรงกวา่รับผดิชอบไดดี้อยูแ่ลว้ 
2.6 หาคริสเตียนไทยท่ีมีคุณสมบติัพร้อมถวายตวัเป็นมิชชนันารียาก 
2.7 ขาดการสอน ทา้ทาย 
2.8 อ่ืน ๆ 

3. เป้าหมายใหม่ส าหรับคริสตจกัรไทยในพนัธกิจโลก ในปี 2000 
คริสตจกัรทัว่ประเทศส่งมิชชนันารี 60 คน 
คริสตจกัรในสหกิจคริสเตียนฯส่งมิชชนันารี 30 คน 
ค.ค าถาม 
1. เป็นไปไดไ้หม 
2. มีความจ าเป็นไหม 
3. คริสตจกัรไทยพร้อมไหม 
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หน่ึง ควำมหมำยค ำว่ำ “มชิชันนำรี” (Missionary) 

ก. ความหมายตามหลกัภาษา 
1. ภาษาองักฤษ “มิชชนันารี” (Missionary) มาจากภาษาลาติน Mitto (มิกโท) ซ่ึงมาจากภาษา

กรีก อะพอสเทโล (Apostelo) มีความหมายวา่ “คนท่ีถูกส่งออกไป” พบในพระคมัภีร์ใหม่ ไม่นอ้ยกวา่ 
80 คร้ัง 

2. สรุป ความหมายกวา้ง ๆ คือ ผูท่ี้พระเจา้ทรงส่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐ 
3. ค  าถาม ถา้เช่นนั้น คริสเตียนทุกคนเป็นมิชชนันารีใช่ไหม 
ข. ความหมายในแง่ต่าง ๆ จากหลกัภาษา 
1. คริสเตียนทุกคนเป็นมิชชนันารี “Every person with Christ is a missionary Every person 

without Christ is mission field” 
ทุกคนท่ีมีพระคริสตเ์ป็นมิชชนันารี ทุกคนท่ีไม่มีพระคริสตเ์ป็นทุ่งนาท่ีตอ้งเก็บเก่ียว” 
2. แบ่งมิชชัน่เป็นในประเทศ (Home mission) กบัต่างประเทศ (Foreign mission) 

2.1 ในประเทศ 
- ประกาศตั้งคริสตจกัรในจงัหวดัอ่ืน ภาคอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูมี้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภาษาอ่ืน 
- บางคร้ัง มิชชัน่ในประเทศเป็นศูนยก์ลางหาทุนเพื่อสนบัสนุนมิชชัน่ต่างประเทศ 
2.2 ต่างประเทศ 
- เนน้การส่งมิชชนันารีในประเทศ 
- ต่างประเทศ ต่าง วฒันธรรม 
- ต่างประเทศ วฒันธรรมเดียวกนั ภาษาเดียวกนั 

ข้อคิด บางกลุ่มไม่เห็นดว้ยกบัการแบ่งเช่นน้ี 
3. พนัธกิจท่ีเนน้ในการน าข่าวประเสริฐไปยงักลุ่มชนท่ีข่าวประเสริฐยงัไปไม่ถึง (Unreached 

People) 
- ไม่เนน้ประเทศ แต่เนน้กลุ่มชน หรือพงศพ์นัธ์ุ 
- มาจากค าวา่ เอน็ธาร (Ethane) ในพระมหาบญัชา 

ค. ความหมายเจาะจงตามประวติัแห่งการส่งมิชชนันารี 
1. เนน้การส่งคนออกไปประกาศแก่คนต่างวฒันธรรม และในต่างประเทศ ดว้ยจุดประสงคท่ี์จะ

ใหข้่าวประเสริฐแผไ่ปถึงทุกคนทัว่โลกตามพระมหาบญัชาของพระเยซูคริสต ์
2. การส่งคนออกประกาศในประเทศ ถือวา่เป็นการบุกเบิกและตั้งคริสตจกัรใหม่ 
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ง. สรุป 
- มิชชัน่หรือพนัธกิจโลกในท่ีน้ีเนน้ความหมายในขอ้ ค 

ค ำถำม จ  าเป็นแค่ไหน คริสตจกัรไทยพร้อมเพียงใด 

สอง พนัธกจิโลกในพระวจนะของพระเจ้ำ 

ก. พนัธกิจโลกเป็นหวัใจของพระเจา้ – มีพระประสงคจ์ะใหค้นทัว่โลกรู้จกัความรัก ความรอด
และข่าวประเสริฐของพระองค ์

1. การทรงส าแดงในพระคมัภีร์เดิม 
1.1. การทรงเลือกอมัราฮมั (ปฐมกาล 12:1-4) 
การทรงเรียก (1) 
พระสัญญา (2) 
จุดประสงค ์(3) “บรรดาเผา่พนัธ์ุทัว่โลกจะไดพ้ระวจนะเพราะเจา้” 
เง่ือนไข – การเช่ือฟัง (12:4, 22:18) 
ผล (มทัธิว 1:1-21) – พระพรทัว่ไปถึงทัว่โลกโดยพระคริสตซ่ึ์งเป็นพงศพ์นัธ์ุของอมัราฮมั 
1.2 การทรงเลือกชนชาติอิสราเอลเป็นอาณาจกัรปุโรหิต “คนกลาง” (อพยพ 19:4-6) เป็นความ

สวา่งแก่บรรดาประชาชาติ (อิสยาห์ 42:5-7) 
1.3 การทรงเรียกโยนาห์ 
อคติของโยนาห์ – ไม่ยอมไป หนี 
วธีิการของพระเจา้ – ใชส่ิ้งแวดลอ้ม 
บทเรียนอนัยิง่ใหญ่ – พระเจา้ทรงรักคนต่างชาติ (โยนาห์ 4:10-11) 
2. การทรงส าแดงของพระคริสต ์

2.1 ในการเสด็จมาของพระคริสต ์– มิชชนันารีท่านแรก (ยอห์น 1:14, 3:16) 
2.2 ในพระมหาบญัชา 
มทัธิว 28:19-20 “...ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติในเป็นสาวก” 
มาระโก 16:15 “...เจา้ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์ก

คน” 
ลูกา 24:47 “และจะตอ้งประกาศทัว่ทุกประชาชาติ ในพระนามของพระองค”์ 
ยอห์น 20:21 “...พระบิดาทรงใชเ้รามาฉนัใด เราก็ใชท้่านทั้งหลายไปฉนันั้น 

3. พระประสงคแ์ห่งการเสด็จมาของพระวญิญาณ เพื่อช่วยใหข้่าวประเสริฐไปถึงท่ีสุดปลาย
แผน่ดินโลก 
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ลูกา 24:47-49 
กิจการ 1:8 
ข.พนัธกิจโลกเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นพยานและการขยายคริสตจกัร (กิจการ 1:8) 

1. ระดบัเยรูซาเล็ม (กิจการ 1 ขอ้ 9) 
2. ระดบัยเูดีย (8) 
3. ระดบัสะมาเรีย (8-12) 
4. ระดบัสุดปลายแผน่ดินโลก 

ค. พนัธกิจโลก เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีน าสู่พระประสงคสุ์ดยอดของพระเจา้ (ววิรณ์ 7:9-12) การ
ฉลองอนัยิง่ใหญ่จากมวลชนทัง่โลก “ดูเถิดคนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผา่พนัธ์ุ ทุกชาติ ทุกภาษา 
คนเหล่านั้นสวมเส้ือสีขาว ถือใบตาลยนือยูห่นา้พระท่ีนัง่...” 

สำม พนัธกจิโลกในประวัติศำสตร์คริสตจักร 

คริสตจกัรในยคุต่าง ๆ พยายามท าใหพ้นัธกิจน้ีส าเร็จ 
ก. ระยะแรก (ศตวรรษท่ี 1 – 3) คริสตจกัรขยายสู่ต่างชาติอยา่งรวดเร็ว และการข่มเหงอยา่งมาก  
1. มิชชนันารีกลุ่มแรก – อคัรทูตเปาโล และคณะ (กิจการ 13) 
2. คริสตจกัรแรกท่ีส่งมิชชนันารี – อนัติโอก (กิจการ 13) 
3. ข่าวประเสริฐแผก่ระจายจากเยรูซาเล็มสู่เอเซียนอ้ย ยโุรปแอฟริกา และเอเซียกลาง 
ข. พนัธกิจท่ามกลางคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก (ศตวรรษท่ี 4) 
1. ในช่วงแรกประกาศโดยใชก้ าลงั ควบคู่กบัการยดึครองดินแดนใหม่ของรัฐซ่ึงใหผ้ลอยา่ง... 
2. ในยคุต่อ ๆ มาเนน้ประกาศผา่นสถาบนั เช่น ครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล สังคม

สงเคราะห์ 
3. มีความเพียรพยายามใหก้ลมกลืนกบัวฒันธรรมพื้นเมืองใหม้ากท่ีสุด 
4. มีบาทหลวงในคณะต่าง ๆ จ านวนมากท่ีทุ่มเทเสียสละมากในการประกาศ เช่น ฟรานซิสกนั 

โดมินิคาน เบนีดิกทีน 
ค. พนัธกิจท่ามกลางคริสตจกัร คริสตจกัรโปรเตสแตนต ์(ศตวรรษท่ี 17) 
1. เร่ิมชา้ไป 200 ปี หลงัปฏิรูป (ค.ศ.1500) 
2. ในศตวรรษท่ี 17 – 19 มีขบวนการพนัธกิจโลก เกิดในหลายกลุ่ม 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีอิทธิพลในการผลกัดนัพนัธโลก 
2.1 จอห์น อเัลียท (1631) 
- ชาวองักฤษไปประกาศกบัพวกอินเดียแดงในอเมริกา 
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2.2 ฟิลิป สเปนเนอร์ (1636-1705) 
- ชาวเยอรมนัตั้งมหาวทิยาลยัฮลัเล ซ่ึงกลายเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานพนัธกิจโลก 
2.3 วลิเลียม คาร์เร่ย ์ (1761-1834) “บิดาแห่งพนัธกิจโลกยคุใหม”่ ชาวองักฤษ ท่ีไปเป็น

มิชชนันารีในอินเดียอยูท่ี่นั้น 40 ปี 
2.4 ซามูเอล เจ มิลส์ (1802) “กลุ่มอธิษฐานกองฟาง” 
เขาและเพื่อนเป็นนกัศึกษากลุ่มแรกในอเมริกาท่ีไดเ้ป็นมิชชนันารี 
2.5 อโดนิรัม จสัสัน (1831)  
- มิชชนันารีท่ีไปประกาศในประเทศพม่า 
2.6 เดวลิ ลิฟวิง่สโตน (1841)  
- ไปแอฟริกา 
ง. การต่ืนตวัของคริสตจกัรในโลกท่ี 3 (เอเซีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา) 
ระหวา่งศตวรรษท่ี 17-19 องคก์ารพนัธกิจโลกส่วนใหญ่อยูใ่นยุโรปตะวนัตก และอเมริกา

จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 20 คริสตจกัรในโลกท่ี 3 เร่ิมต่ืนตวัและมีบทบาทมากข้ึนในพนัธกิจโลกทั้งน้ี
เพราะการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของคริสตจกัรในโลกท่ีสาม (3) 

ในปี 1800 – คริสเตียนท่ีมีความเช่ือถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ (Evangelical) 
99% อยูใ่นยโุรปตะวนัตกและอเมริกา 
1% อยูใ่นโลกท่ี 3 ในปี 1980 
คริสเตียนท่ีมีความเช่ือถูกตอ้ง 
47% อยูใ่นยโุรปตะวนัตกและอเมริกา 
53% อยูใ่นโลกท่ี 3 
จ. การต่ืนตวัในเอเซีย 
ใน 2-3 ศตวรรษ ท่ีผา่นมาน้ีเร่ิมมีการต่ืนตวัในเอเซียเก่ียวกบัพนัธกิจโลก 
การจดัประชุมพนัธกิจโลก (Missions Conference) 
1972 – มาเลเซียคริสเตียนมิชชัน่คอนเฟอร์เร็นช์ 
1973 – การประชุมพนัธกิจโลกแห่งนกัศึกษาท่ี บาเกียว ฟิลิปปินส์ 
1990 – การประชุมมิชชัน่ในเอเซีย (เอเอม็ซี) ท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลี 
2. จ  านวนองคก์ารมิชชัน่ในเอเซีย (Missions Organization) ในปี 1990 – 360 องคก์าร 
3. จ  านวนมิชชนันารี ชาวเอเซีย ปี 1990 – 7,500 คน 
อินเดีย 4,400 คน 
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ฟิลิปปินส์ 670 คน 
อินโดนีเซีย 420 คน 
เกาหลีใต ้360 คน  
ญ่ีปุ่น 210 คน  
สิงคโปร์ 177 คน 
ฮ่องกง 166 คน 
มาเลเซีย 40 คน 
ไทย ? คน 
ฉ. ความเคล่ือนไหวของพนัธกิจโลกในคริสตจกัรไทย 
1. โดยทัว่ไปยงัไม่ต่ืนตวั มิชชัน่ท่ีมีอยูเ่กือบทั้งหมดเป็นมิชชัน่ภายในประเทศ 
2. ในอดีต (นานมาแลว้) – สภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทยเคยส่งมิชชนันารีไปต่างประเทศ 
3. ปัจจุบนั 
3.1 คริสตจกัรบางแห่งเร่ิมต่ืนตวั แต่ยงัเป็นส่วนนอ้ยมาก 
3.2 ปี 1989 ผูน้ าไทยประมาณ 40 คนไปร่วมประชุม โลซาน 2 ท่ีมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้

ตั้งเป้าส่งมิชชนันารี 60 คน ภายในปี 2000 
3.3 ปี 1990 – ผูน้  าไทยประมาณ 30 คนไปร่วมประชุมเอเซียมิชชัน่ท่ี กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ไดย้นืยนัเป้าหมายการส่งมิชชนันารี 60 คน 
3.4 ปี 1991 – กรรมการประสานงานโปรเตสแตนตใ์นประเทศไทย (อปท) ยงัรับเป้าหมายการ

ส่งมิชชนันารีท่ีตั้งไว ้
3.5 คริสเตียนบางคนและคริสตจกัรบางแห่งเร่ิมมีส่วนในการส่งมิชชนันารี เช่น คนไทยท่ีไป

อินโดนีเซีย ไตห้วนั เป็นตน้ 
3.6 คริสตจกัรบางแห่งเร่ิมวางเป้าหมายในการส่งมิชชนันารี 
3.7 มิชชัน่ โอ เอม็ เอฟ ไดต้ดัตั้งกรรมการมิชชัน่ภายในประเทศ ในประเทศไทย (Home 

Council) และมีเลขาธิการเตม็เวลาเป็นคร้ังแรก 

ส่ี ควำมพร้อมของคริสตจักรไทยในพนัธกจิโลก 

คริสตจกัรไทยน่าจะพร้อม 
1.เพราะเป็นพระทยัของพระเจา้ (ตามท่ีส าแดงไวใ้นพระคมัภีร์) 
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2. พระคมัภีร์มิไดส้อนใหป้ระกาศในประเทศหน่ึงใหท้ัว่ถึงก่อน แลว้จึงประกาศในอีกประเทศ
หน่ึง แต่ใหป้ระกาศควบคู่กนัไป (กิจการ 1:8) “และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม...
และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” หมายถึงท าไปดว้ยกนัแยกกนัไม่ได ้

3. ยงัมีคนจ านวนมากทัว่โลกไม่ไดย้นิข่าวประเสริฐในปี 1985 ประชากรโลกมี 4,879 ลา้นคน 
245.5 ลา้นคน (5%) เป็นคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่ 
1,371.5 ลา้นคน (27.3%) เป็นคริสเตียนในนาม 
3,262 ลา้นคน (67.6%) เป็นพวกท่ีกิตติคุณยงัเขา้ไปไม่ถึง “เป็นการไม่ยติุธรรมท่ีบางคนไดย้นิ

กิตติคุณคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่อีกหลายคนไม่เคยไดย้นิแมแ้ต่คร้ังเดียว” 
4. คริสตจกัรไทยมีก าลงัพอจะส่งมิชชนันารีได ้
4.1 เศรษฐกิจในประเทศไทยดีกวา่หลาย ๆ ประเทศ 
4.2 คริสเตียนไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีฐานะเศรษฐกิจดี 
4.3 คริสตจกัรหลายแห่งทุ่มเทเงินเป็นลา้นส าหรับตวัอาคาร 
4.4 คริสตจกัรใหญ่บางแห่งสามารถร่วมกนัส่งมิชชนันารีเองได ้
4.5 คริสตจกัรเล็กสามารถร่วมกนัส่งมิชชนันารี 
4.6 สามารถเร่ิมจากประเทศใกลเ้คียงท่ีล าบากกวา่เรามาก เช่น ประเทศลาว 
4.7 คริสตจกัรไทยมีบุคลากรท่ีสามารถรับการฝึกและส่งไปเป็นมิชชนันารีได ้
5. เราเป็นฝ่ายรับมิชชนันารีมานานมาก ถึงเวลาท่ีเราจะส่งมิชชนันารีออกไปบา้ง 
ข. ขอ้เสนอบางประการในการเร่ิมตน้พนัธกิจโลก 
1. จะตอ้งเร่ิมตน้จากผูน้ าคริสตจกัร – ศิษยาภิบาล ผูป้กครองมคันายก และผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะ

เขา้ใจน ้าพระทยัพระเจา้ในพนัธกิจโลก มีภาระ นิมิต และช่วยใหค้ริสตจกัรมีนิมิตในพนัธกิจ 
2. เร่ิมอธิษฐานเผื่อพนัธกิจมิชชัน่อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอทั้งส่วนตวัและท่ีคริสตจกัร 

2.1 อธิษฐานเผือ่คนในประเทศอ่ืนท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้โดยเร่ิมจากประเทศใกลต้วัเรา
และขยายออกไปตามล าดบั โดยใชแ้ผนท่ีเป็นอุปกรณ์ช่วย 

2.2 อธิษฐานเผือ่มิชชนันารี ท่ีเรารู้จกัในประเทศของเราโดยเอ่ยช่ือเขาและงานท่ีเขาท า
และอธิษฐานเผือ่มิชชนันารี ท่ีรับใชใ้นประเทศอ่ืน ๆ 

2.3 อธิษฐานเผื่อคนท่ีถวายตวัเป็นมิชชนันารี 
3. เร่ิมมีส่วนในการถวายเพื่อพนัธกิจโลก 

3.1 ถวายผา่นหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจมิชชัน่ในประเทศหรือต่างวฒันธรรม
ภายในประเทศ 
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3.2 ถวายช่วยงานของคริสตจกัรหรือผูรั้บใชพ้ระเจา้ในต่างประเทศโดยตรง 
ตัวอย่ำง ในประเทศเกาหลีเด็กชั้นรวฯี ถวานเงินเพื่อช่วยการประกาศในประเทศไทย 

3.3 จดังบประมาณส่วนหน่ึง เพื่อช่วยในพนัธกิจมิชชัน่โดยเฉพาะ 
4. เสนอข่าวคราวเก่ียวกบังานของพระเจา้ในต่างประเทศใหส้มาชิกรู้ เพื่อเสริมสร้างภาระนิมิต 
5. หากเป็นไปได ้ สนบัสนุนใหส้มาชิกมีโอกาศร่วมทีมมิชชัน่ระยะสั้น ไปประกาศกบัคนต่าง

วฒันธรรม ภานในประเทศหรือต่างประเทศ 
6. จดัวนัหรือสัปดาห์พนัธกิจโลกในคริสตจกัร เพื่อเนน้พนัธกิจมิชชัน่ 
7. ทา้ทาย หนุนใจ ใหมี้คนถวายตวัเป็นมิชชัน่นารี 
8. อาจเร่ิมตน้ส่งมิชชนันารีไปประกาศกบัคนไทยในต่างประเทศ 
9. สหกิจคริสเตียนฯ ควรจดัสัมมนาเร่ือพนัธกิจโลก โดยเฉพาะเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่

ผูน้ าในงานมิชชัน่ 
10. สหกิจคริสเตียนฯ ควรจดัตั้งกรรมการประสานงานมิชชัน่เพื่อศึกษา สนบัสนุนและ

ด าเนินงานใหพ้นัธกิจโลกบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
ค. คุณสมบติับางประการของผูซ่ึ้งจะเป็นมิชชนันารี 
1. แน่ใจในการทรงเรียกของพระเจา้ ท่ีจะเป็นมิชชนันารี 
2. มีของประทานในการเรียนรู้ภาษา และการปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมอ่ืนท่ีต่างจากเรา 
3. พร้อมท่ีจะเผชิญกบัสภาวะแห่งการเปล่ียนแปลงทุกอยา่งเพื่อท าตามพระทยัพระเจา้ 
4. ตอ้งมีภาระและความรักต่อกลุ่มชนท่ีจะไปอยู ่และรับใช ้
5. ควรมีประสบการณ์ท่ีดีในการรับใชพ้ระเจา้ ท่ีคริสตจกัรทอ้งถ่ินภายในประเทศก่อน 
6. ตอ้งมีความรู้พระคมัภีร์พอสมควร เพื่อจะประกาศ และสอน 
7. ตอ้งเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณมีชีวติ เหมาะสมกบัข่าวประเสริฐ (2 โครินธ์ 2:15) 

สรุป 

มิชชัน่หรือพนัธกิจโลก (World Missions) เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับคริสตจกัร 
เพื่อใหข้่าวประเสริฐไปถึงทัว่โลก พระเจา้ทรงเรียกเราให้คริสเตียนในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เพื่อจะมีส่วน
ในพนัธกิจของพระองคท์ัว่โลก คริสตจกัรไทยโตพอท่ีจะเร่ิมคิดถึงทอ้งนาอนักวา้งใหญ่ไพศาลของพระ
เจา้ทัว่โลก งานมิชชัน่มิใช  เป็นกิจกรรมเผื่อเลือก แต่เป็นพนัธกิจท่ีตอ้งท า ขอพระเจา้ทรงช่วยเราทุกคน
ท่ีจะเร่ิมตน้พนัธกิจน้ีอยา่งจริงจงั ใหเ้ป้าหมายการส่งมิชชนันารี 60 คน ภายในปี 2000 สัมฤทธ์ิผล 
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เร่ือง “พนัธกิจคริสตจกัรและมิชชัน่” สอนโดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู ในการส  มมนา 
“นิมิต 2000 ร่วมกนัสร้างคริสตจกัร” ณ พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย (พ.พ.ท.) ระหวา่ง
วนัท่ี 6-8 พฤษภาคม 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 32 มกราคม - กมุภาพนัธ   1998, หนา้ 43-49. 


