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 Abraham Kuyper (1837 – 1920) เขาเป็นบุรุษที่สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
ของคริสเตียนผู้หนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคม
 เขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องคริสเตียนกับการเข้าไปมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆ ของสังคม ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวคิด
“Seven Shapers of Society” หรือ “เจ็ดแวดวงหลักผู้กาหนดสังคม”
 Religion
>> ศาสนา
 Family
>> ครอบครัว
 Business
>> ธุรกิจการค้า
 Education
>> การศึกษา
 Government
>> การเมืองการปกครอง
 Art & Entertainment
>> ศิลปะ และ การบันเทิง
 Media
>> สื่อ
 แนวคิดนี้มีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนความคิดของผู้เชื่อในยุคสมัยต่อมา
 เราต้องไม่ลืมว่า “ภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น คือส่วนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคน”
 พระเยซูทรงมอบมหาบัญชาของพระองค์ให้เรา “ออกไป” สู่ชนทุกชาติ นาข่าวดีแห่งพระกิตติคุณไปบอกเขา น้อมนาความคิด
ค่านิยมของคนในสังคมให้เข้ามาสู่พระเยซูคริสต์
 ไม่ควรมีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งในสังคมที่คริสเตียนปฏิเสธไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว ถ้าการเข้าไปนั้นไม่ได้ผิดต่อพระวจนะของพระ
เจ้าและเราไม่ได้ทาบาปไปกับเขา
 โลกนี้เป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างโลกนี้และมอบไว้ในมือของมนุษย์เพื่อจะ “ครอบครองและดูแล” และเมื่อความบาป
เข้ามา มารพยายามแย่งชิงโลกนี้ไปจากพระเจ้า
 เมื่อเราได้รับการไถ่จากพระเยซูคริสต์แล้ว จึงเป็นภารกิจของเราและคริสตจักร ที่จะนาคนในสังคมในแวดวงต่างๆ กลับเข้ามา
สู่พระคริสต์อีกครั้งเช่นกัน
 พระวจนะพระเจ้าในหลายตอน ได้ชี้ให้เห็นหลักการ แนวทาง และแบบอย่าง ซึ่งสามารถประมวลเป็นคาแนะนา 3 ประการสู่
การเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”
1. จุดยืนต้องหนักแน่น
 บันไดก้าวแรกสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ คุณต้องมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงเสียก่อน
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 พระคัมภีร์ให้เราเห็นน้าพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ผู้เชื่อเป็นผู้ที่ยืนหยัดบนจุดยืนที่ถูกต้อง ท่ามกลางสังคมที่พาเราไปสู่
ความบาป
 พระเยซูทรงเปรียบเทียบบรรดาผู้เชื่อว่าเขาเป็น “เกลือ และ ตะเกียง”
13
 มัทธิว 5:13-15
“ท่านทัง้ หลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทาให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร
ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิง้ เสียให้คนเหยียบย่า 14“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่
บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ 15เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทกุ
คนที่อยูใ่ นบ้านนั้น
 เราเห็นตัวอย่างที่ดีมากจากชีวิตดาเนียล เมื่อบาบิโลนเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มและกวาดต้อนเชลยไปเป็นจานวนมาก และกษัตริย์
ได้บัญชาให้คัดเลือกเด็กหนุ่มที่มีศักยภาพเข้ามารับการฝึกฝน รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการทาลายความเชื่อดั้งเดิม
 แต่ดาเนียลและเพื่อนๆ ทั้งสามตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะยืนหยัดและยอมตายในความเชื่อ
 ดาเนียล 3:12
มีคนยิวบางคนที่ฝ่าพระบาทแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนคือ ชัดรัค เมชาค และอาเบดเน
โก ข้าแต่พระราชา คนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังกฤษฎีกาของฝ่าพระบาท เขาไม่ยอมปรนนิบัติบรรดาพระของฝ่าพระบาท หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคาซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้
 ดาเนียลมีจุดยืนที่หนักแน่น และดาเนินชีวิตอย่างดีมากๆ จนคนที่จ้องจะหาเรื่อง ไม่รู้จะจับผิดดาเนียลตรงไหนได้เลย
 อีกตัวอย่างคือ ชีวิตเปโตรกับยอห์น เมื่อเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐในเยรูซาเล็ม มีคนเชื่อมากมาย บรรดาปุโรหิต หัวหน้า
รักษาพระวิหาร และพวกสะดูสีรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก จึงจับท่านทั้งสองขังคุกและพยายามข่มขู่ให้เลิกประกาศ
 แต่ข่มขู่อย่างไรก็ไม่ได้ผล เพราะสุดท้ายเปโตรกับยอห์นก็ยังคงรักษาจุดยืนที่หนักแน่นในพระเจ้าเช่นเดิม
 ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์คริสตจักรยืนยันว่า ไม่เคยมีสักคนเดียวที่ประนีประนอมต่อหลักการของพระเจ้า
แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมได้
 บางคนชอบคิดด้วยวิธีแบบโลกว่า “ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกต่อต้าน หรือเราอยู่ในองค์กรที่ sensitive เราไม่ควรเปิดเผย
ตัวว่าเป็นคริสเตียน ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่เงียบๆ ปิดตัว เก็บตัว โอนอ่อนไปตามกระแส อย่าทวนกระแส เดี๋ยวถูก
ต่อต้าน เดี๋ยวเราจะถูกกดให้ต่าและไม่ได้เลื่อนตาแหน่ง”
 อย่ายอมทิ้งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพียงเพื่อได้ความสุขเพียงเล็กน้อย อย่ายอมลบชื่อตัวเองในสวรรค์ เพียงเพื่อมีชื่อเสียงในโลก
2.




วิธีการต้องถูกต้อง
พระเจ้าสนใจวิธีการไม่น้อยไปกว่าท่าทีในใจ เพราะวิธีการที่ถูก ย่อมนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูก
หากเราปรารถนาผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลง เราต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการด้วย
เรื่องของวิธีการที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม มีหลักการที่ถูกสอนต่อๆ กันอย่างแพร่หลายว่า “พระเจ้าจะให้เราเป็นหัว
ไม่ใช่หาง จะให้เราสูงขึ้นทางเดียว”
 เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้
และระวังที่จะทาตาม พระยาห์เวห์จะทรงทาให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง ทาให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่าลง
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 การ “เป็นหัวไม่ใช่หาง สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ต่าลง” ไม่ได้หมายความว่า “ผู้เชื่อทุกคนจะต้องมีตาแหน่งสูงๆ ในองค์กรหรือใน
สังคมโลกนี้” เพราะพระคัมภีร์ได้พูดส่วนของผู้เชื่อที่ต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจริงๆ และระวังที่จะทาตาม ถ้าเป็น
เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าพระเจ้าจะใช้เราในตาแหน่งใด พระองค์จะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หาง สูงขึ้นไม่ใช่ต่าลง” อย่างเช่น โยเซฟ ไม่ว่า
จะอยู่ในตาแหน่งของทาสธรรมดาหรือทาสที่มีคดีติดตัว พระเจ้าก็ยกชูโยเซฟได้ทั้งนั้น ยกชูไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิตของท่าน”
 “ชีวิตสาคัญกว่าตาแหน่ง” และ “ชีวิตที่จะเกิดผลดีต้องคู่กับวิธีการที่ถูกต้องอีกด้วย”
 คาแนะนา 3 ประการ “เพื่อใช้วิธีการที่ถูกต้อง” ในการดาเนินชีวิตคริสเตียน
1) ใช้ “สติปัญญา” อย่างพระเจ้าไม่ใช่อย่างโลก
2) มี “ความสัตย์ซื่อ” ต่อพระเจ้าและต่อตนเอง
3) ต้องยึดถือ “ประโยชน์ส่วนรวม” มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
3. ผลลัพธ์ต้องชัดเจน
 ไม่วา่ เราจะทาสิ่งใด เราต้องมั่นใจว่า เรากาลังสร้างผลลัพธ์ที่ถวายเกียรติพระเจ้า
 อุปมาของพระเยซูเรื่องเกลือและแสงสว่าง ข้อ 16 ลงท้ายว่า “เพื่อว่าเมื่อเขาทัง้ หลายได้เห็นความดีท่ที ่านทา พวกเขาจะ
ได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์”
 1 เปโตร 2:12 จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่า
ประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน
 อัครสาวกและอัครทูต ยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง แต่คงไว้ด้วยความดีและความสุภาพ จนเป็นรากฐานในการนาข่าวประเสริฐให้
เผยแพร่ไปทั่วโลก
กิจกรรมและคาถามเพื่อการอภิปราย
 เรื่องใดที่เราต้องรักษาจุดยืนอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันตัวเราจากการเดินไปสู่ความบาป
 “ภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น คือส่วนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคน” เราเข้าใจประโยคนี้ว่า
อย่างไร และเราจะตอบสนองอย่างไร ?
 กิจกรรม: สมาชิกช่วยกันเสนอ ถึงสิ่งที่สามารถมีส่วนทาให้สังคมหรือแวดวงที่เขามีปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตาม
พระคัมภีร์ (แบ่งปันในกลุ่มแคร์หรือแบ่งปันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเพื่อเป็นเป้าหมายของตัวเองและสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นด้วย)
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