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พนัธกจิเชิงวชิาการในภาวะโลกทีก่ าลงั
เปลีย่นแปลง 

ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 
ท่ามกลางผูน้ าคริสตจกัร ผูน้ าองคก์ร-สถาบนัซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ

ไทย มาร่วมประชุมวสิามญัประจ าปี จ  านวนกวา่ 200 คน ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน กล่าวถึงพนัธกิจเชิง
วชิาการในภาวะโลกปัจจุบนั โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ขณะน้ีโลกอยูใ่นภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น จึงตอ้ง
คิดวา่ จะท าพนัธกิจอยา่งไรในยคุน้ี เหนืออ่ืนใดตอ้งค านึงวา่ คนไทยในยคุน้ีไม่เหมือนคนไทยในอดีต 
ความเขม้ขน้ของคริสตศ์าสนาในพอ่อาจไม่เขม้ขน้หรือเจือจางไปแลว้ในลูก ดงันั้นจะตอ้งคน้หาให้
พบวา่ จะน าพระกิตติคุณใหแ้พร่ไปทุกชุมชนไดอ้ยา่งไร 

ก่อนอ่ืนในฐานะผูป้ระกาศพระกิตติคุณสู่ชุมชนจึงตอ้งคิดวา่พนัธกิจท่ีท าอยูน้ี่ใครเป็นเจา้ของ 
ใครเป็นผูล้งทุน และใครเป็นผูรั้บผิดชอบ แทนการคิดวา่พนัธกิจน้ีเป็นของเรา หรือเป็นของคณะใด
คณะหน่ึง แลว้รอคอยเงินท่ีจะส่งมาสนบัสนุน แต่การท าพนัธกิจในยคุน้ีตอ้งปรับใหม่ ตอ้งกลา้ ตอ้งไป
ดว้ยตวัของตวัเอง ตอ้งมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง และรู้วา่พระบิดาเป็นเจา้ของพนัธกิจพระองคล์งทุน และ
พระองคจ์ะทรงท าใหส้ าเร็จ 

I พนัธกจิ (Missions) 

ค าวา่ “พนัธกิจ” (Missions) มาจากภาษาลาติน Missio แปลวา่ to sent ใชไ้ป, ส่งไป พระบิดาส่ง
พระเยซูมา (ยอห์น 17:18) เหตุท่ีเราไป เพราะมีการใชใ้หไ้ป (ยอห์น 20:21) เรามิไดไ้ปโดยไม่มีใครใช ้

ดงันั้น เม่ือรู้วา่พระเยซูคริสตใ์ชเ้ราไป จึงควรท าพนัธกิจโดยไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งรู้สึกขาดแคลน 
ตอ้งกลา้กา้วขา้มไปก่อนหน่ึงกา้ว จึงจะไดเ้ห็นพระหตัถข์องพระองคท์ั้งตอ้งมีความรับผดิชอบดว้ย มิใช่
พดูวา่พนัธกิจของพระองค ์พระองคก์็ท  าเอง “ในบางคร้ัง เราอาจทอ้อาจลม้เหลว แต่พนัธกิจของพระเจา้
ส าเร็จเสมอ ทุกล้ิน ทุกเข่าจะตอ้งกราบลง” 

พระเยซู ตรัสวา่ “เราถูกใชม้าอยา่งไร เราจะใชใ้หเ้ขาไปอยา่งนั้น” ดงันั้นการท าพนัธกิจของ
พระองค ์ เราจะตอ้งเลียนแบบ (Copy) การด าเนินชีวติตามพระเยซู เม่ือพระองคใ์ชเ้ราไป พระองคท์รง
จดัเตรียมใหเ้ราดว้ย รวมทั้งเตรียมจิตใจของคนฟังดว้ย 
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II ขอบข่ายของพนัธกจิ 

ส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสั่ง และอคัรสาวกไดบ้นัทึกไว ้เป็นกรอบใหรู้้ไดถึ้งขอบข่ายของพนัธกิจ 
มทัธิว 28:19-20 “จงสั่งสอนคนทุกชาติ” 
มาระโก 16:15 “ออกไปประกาศทัว่โลก” 
ลูกา 24:46-47 “ทัว่ทุกประชาชาติ” 
ยอห์น 20, 21 “พระบิดาทรงใชเ้รามาฉนัใด...เราใชท้่านไปในโลกฉนันั้น” 
กิจการ 1:8 “ท่านเป็นพยานฝ่ายเรา ...จนสุดปลายแผน่ดินโลก” 

III ความส าคญัของพนัธกจิ 

พนัธกิจน้ีมีความส าคญัและเป็นค าสั่งท่ีตอ้งปฏิบติั 
มทัธิว 28:19-20 “จงออกไป” 
มาระโก 16:15 “จงออกไป...ประกาศข่าวประเสริฐ” 
ลูกา 24:46-47 “จะตอ้งประกาศทัว่ทุกประชาชาติ” 
ยอห์น 10:16 “แกะอ่ืน ..เราตอ้งพามาดว้ย” 
นอกจากน้ี เราตอ้งมองผา่นประวติัศาสตร์พนัธกิจโลก เม่ือโปรเตสแตนตเ์กิดข้ึนในศตวรรษท่ี 

16 นบัตั้งแต่มาร์ติน ลูเธอร์ แยกตวัออกจากศาสนจกัร ค าสอนโปรเตสแตนตแ์พร่ออกไป มีคริสตจกัร
เกิดข้ึนมากมายตามมาดว้ยปัญหาภายในคริสตจกัร แต่จุดยนืตอ้งชดัเจนนัน่คือคริสตจกัรเกิดข้ึนเพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐ “ปัญหาภายในตอ้งแก ้ และพนัธกิจก็ตอ้งท าดว้ย ตอ้งรู้วา่คริสตจกัรมิไดถู้กเรียก
มาใหส้อนเอบีซี แต่สอนเขาเพื่อจะอ่านพระคมัภีร์ได ้ และเราไม่ไดถู้กเรียกมาใหท้ างานแข่งกบัปอ
เตก็ต้ึง พนัธกิจในการประกาศจะตอ้งเป็นเส้นเลือดใหญ่ แมจ้ะมีเปียนโนใหญ่ มีถุงถวายวางเรียง มีชั้น
รวมีากมาย แต่การประกาศพระกิตติคุณตอ้งเป็นเส้นเลือดใหญ่ ถา้คริสตจกัรตดัเส้นเลือดน้ี คริสตจกัร
นั้นก็จะตายไปเอง ถา้สมาชิกไม่สนใจเร่ืองแบบน้ี ก็เป็นหนา้ท่ีของศิษยาภิบาลจะตอ้งตระหนกั ..วธีิสอน
ลูกท่ีดีท่ีสุดคือท าใหลู้กดู” 

IV บริบทของพนัธกจิ (Context of Missions) 

เราตอ้งใส่ใจวา่ เราเขา้ใจคนไทยอยา่งไร ในพระคมัภีร์ “ดิน” เป็นส่ิงส าคญั ดงัน้ีแหละ พระเจา้
จึงเตรียมเปโตรเพื่อคนยวิ และเตรียมเปาโลเพื่อคนต่างชาติ ในพระธรรมกิจการ บทท่ี 15 มีปัญหา
เกิดข้ึนในเวลานั้นและไดมี้การเรียกประชุม ค าตอบจากค าตดัสินเป็นบริบท (Text) ของพนัธกิจ คือไม่
ตอ้งผา่นยวิ เม่ือเช่ือก็เป็นคริสตไ์ดเ้ลย (1 โครินธ์ 9:19) “ถา้จะท างานในบริบทของไทย และใหพ้ระกิตติ



 3 

คุณแพร่ไป ตอ้งนัง่ลงคิดวา่จะตอ้งท าอยา่งไร โดยมองท่ีพระเยซู ทรง “สละ” ความเป็นพระเจา้และ
มายงัโลกน้ี ตอ้งรู้วา่พระกิตติคุณเกิดมาเพื่อวิง่ผา่นบริบท” 

V พนัธกจิกบัการกระจายตัวของโลกาภิวตัน์ (Missions and Modernity) 

ค าวา่ “โลกาภิวตัน์” (Modernity) เกิดข้ึนเม่ือ 200 ปีท่ีผา่นมา ในยคุเฟ่ืองฟูทางปัญญา 
นกัวทิยาศาสตร์ นกัปรัชญา นกัประดิษฐคิ์ดคน้ เกิดข้ึนมากมาย ในช่วงเวลาเหล่านั้น มีวรรณกรรม
อมตะเกิดข้ึน หลอดไฟฟ้าถูกคิดคน้มีการต่อเรือขนาดใหญ่ คน้พบเขม็ทิศ มิชชนันารีมีโอกาสเดินทาง
ไปกบัเรือ ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของโลก 

ส่ิงเหล่าน้ี เป็นกระแสท่ีส่งผลกระทบกบัพนัธกิจการประกาศ “พระเยซู ทรงมองดูผูค้นท่ี
เบียดเสียดกนัแลว้น ้าตาไหล แต่คนทุกวนัน้ีมองดูผูค้นมากมายแลว้อาจไม่ใช่น ้าตาไหล ดงันั้นส่ิงเราท า
อยูจึ่งตอ้งสวนกระแส” 

VI พนัธกจิกบัโลกไร้พรมแดน (Missions) 

โลกทุกวนัน้ีอาศยัเทคโนโลยี ่ จึงเห็นวา่คนเกิดในแผน่ดินโลกมากข้ึน แต่คนเกิดนอ้ยลงใน
แผน่ดินสวรรค ์ คริสตจกัรจึงควรจะเป็นสถานท่ีเดียวท่ีสามารถรองรับปัญหาท่ีสังคมแกไ้ม่ได ้ “เด็กท่ีมี
เลือดชัว่ สังคมจะไม่ยอมรับ เราจึงไดย้นิค าพดูท่ีวา่ อยา่เอาลูกเขามาเล้ียง อยา่เอาเม่ียงเขามาอม แต่พระ
คมัภีร์บอกให้เรายืน่มือออกไป ใหเ้รารับเขาไว ้ เราจะเห็นไดว้า่ผูค้นในสังคมมีสีหนา้เม่ือยลา้ ผูค้น
เหล่านั้นมกัทอ้ใจง่าย แต่ศิษยาภิบาลควรมีสายตาท่ีเตม็ดว้ยความหวงั ..แมเ้ป็นนกท่ีอยูใ่นกรง” 

VII พนัธกจิกบัวฒันธรรมท้องถิ่น (Missions) 

ในสังคมของเรามี “เส้ียน” มากมาย เม่ือท าพนัธกิจของพระเจา้ ควรตั้งค  าถามและหาใหพ้บวา่ 
ถา้พระเยซูอยูใ่นโลกเวลาน้ี ในปัญหาต่าง ๆ ท่ีทรงรับทราบพระองคจ์ะคิด จะพดูอยา่งไร “เราจะพบจาก
พระกิตติคุณวา่ ทรงท าอะไรไม่เหมือนท่ีคนอ่ืน ๆ ท า เช่น เขาหา้มรักษาโรควนัสะบาโต หา้ม
รับประทานอาหารกบัคนบาป ไม่คบกบัคนเก็บภาษี แต่พระเยซูไม่ไดเ้บือนหนีจากคนเหล่าน้ี” 

VIII พนัธกจิกบัประชากรในเมอืงใหญ่ (Missions) 

“พระเยซูชอบไปในท่ี ๆ มีคนอยู ่แลว้เราชอบไปในท่ี ๆ มีคนอยูห่รือไม่ ไม่มีใครหยดุคุยกบัคน
โรคเร้ือนคนตาบอด พระเยซูท าส่ิงเหล่าน้ีสวนกระแส และส่ิงท่ีพระองคต์รัส เป็นขอ้เสนอท่ีฟิตกบั
บริบท (Fit for shape) หญิงคนนั้นมาท่ีบ่อเพราะตอ้งการน ้า พระองคต์รัส “เราเป็นน ้าแห่งชีวติ” ขณะท่ี
เดินอยูใ่นชนบทกบัสาวกทรงตรัสวา่ “เราเป็นเถาองุ่นแท”้ แลว้คุณและผมเป็นแบบอยา่ง (Sample) ท่ี
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พระคริสตน์ าออกมาอวดต่อโลก ค าถามของเราก็คือ เราเป็น Sample ของพระองค ์ เราจะแสดงอะไรต่อ
สังคมไทย 

IX พนัธกจิกบัการปลูกคริสตจักรในบริบทหมู่บ้าน (Missions) 

“เรายงัตอ้งนัง่ลงคิดวา่ เราจะเป็นคริสตจกัรแบบไหน ....เป็นคริสตจกัรยากจน คริสตจกัรทน
ทุกข ์ คริสตจกัรท่ีไม่เปิดตอ้นรับคนภายนอก แต่คริสตจกัรตอ้งเป็นแบบอยา่งของสังคมใหม่ ท่ีต่างจาก
สังคมทัว่ไปเราจะเป็นคริสตจกัรท่ีกระจุกตวัอยูใ่นอ าเภอเดียว หรือเป็นนาเดียวท่ีมีคนนบัร้อยลงไปเก่ียว 
จึงตอ้งคิดร่วมกนัวา่เราจะบริหารงานอยา่งไร จึงจะตรงตามมหาบญัชา” 

X พนัธกจิกบัสถานการณ์ปัจจุบัน (Missions) 

สถานการร์ปัจจุบนัท าใหก้ารท าพนัธกิจเปล่ียนรูปโฉม จ าเป็นตอ้งรู้วา่พนัธกิจท่ีเราท านั้น ตรง
ตามเป้าหมายของพระเยซูผูใ้ชเ้รามาหรือไม่ “เราอาจประกาศดว้ยการผลิตส่ือ แต่ส่ือก็ไม่สามารถท า
หนา้ท่ีเล้ียงดูผูค้นเหมือนคริสตจกัรได ้ และเราตอ้งมี Spirit Planter ตอ้งยนิดีตายไม่สงสารตวัเอง ตอ้ง 
“สละ” ตอ้งไม่ข้ึนกบัเงิน ไม่ยน่ยอ่และตอ้งสร้างสปิริตน้ีใหเ้กิดในลูกหลานดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2004, หนา้ 25-27. 


