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ครอบครัวเดวิด
(DR. and MRS.J.R.DAVIS)
ศจ.ดร.เดวิส (JOHN R.DAVIS) เกิ ดเมื่ อวันที่ 29 พฤศจิ ยายน
ค.ศ. 1933 ณ ประเทศอังกฤษ สมัยเป็ นหนุ่ ม ท่านรับราชการทหาร ชอบ
สามะเลเทเมา ไม่เชื่อพระเจ้า ในปี ค.ศ. 1956 พระเจ้าทรงเรี ยกหนุ่มจอห์น
ยอมรั บเอาพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าท่านได้
ถวายตัวต่อพระเจ้า
ปี ค.ศ. 1958 อาจารย์จอห์น เรี ยนจบปริ ญญาตรี (B.A.) ทางศาสน
ศาสตร์ ค.ศ. 1984 เรี ยนปริ ญญาโท (M.A.) จากวิทยาลัยพระคริ สตธรรมฟู
เลอร์ (Fuller Theological Seminary) ประเทศสหรัฐอเมริ กาวิทยานิพนธ์
คือ “วิจัยหนั งสื อเพิ่มความรู้ ” ค.ศ. 1990 เรี ยนจบปริ ญญาเอก (Ph.D.) จากมหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม
(BERMINGHAM) ประเทศอัง กฤษวิทยานิ พ นธ์ คื อ “ TOWARDS A CONTEX-TUALIZED
THEOLOGY FOR THE CHURCH IN THAILAND” แปลเป็ นไทยคงจะมีความหมายว่า “ศาสน

ศาสตร์ บริ บทสาหรับคริสตจักรในประเทศไทย” ทางกนกบรรณสารได้ย่อส่ วนวิทยานิพนธ์น้ ีลง
พิมพ์เป็ นหนังสื อ “POLES APARTS” ผูเ้ ขียนขออนุ ญาตแปลเป็ นไทยว่า “ห่ างกันคนละขั้ว” ทั้งหมดมี
172 หน้า ราคาขายในเมืองไทย 175 บาท (ประมาณหน้าละบาท) ที่สหรัฐอเมริ กาขายเล่มละ 10 เหรี ยญ
(ประมาณ 250 บาท)
ศจ.ดร. เดวิส เป็ นมิชชันนารี ของโอเอ็มเอฟ (OVERSEA MISSIONARY FELLOWSHIF)
ท่านเดินทางมาทางานในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทาการสมรสกับแหม่ม MURIE ปี ค.ศ. 1960 ณ
โบสถ์โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองมีบุตรธิ ดาด้วยกันห้าคน
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ในระยะแรกครอบครัวเดวิสทางานกับพี่น้องชาวเย้า (เมี้ยน) และลาหู่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1965ได้
ก่อตั้งศูนย์อบรมพระคริ สตธรรม (THE BIBLE TRAINING CENTER) ที่จงั หวัดพะเยา ปั จจุบนั ศจ.ดร.
เดวิส เป็ นผูอ้ านวยการวิทยาลัยมัวแลนด์ (MOORLANDS COLLEGE) ประเทศอังกฤษ อาจารย์จอห์น
พูดภาษาเมี้ยน ลาหู่ คาเมือง ไทย และอังกฤษได้คล่องแคล่ว
ผูเ้ ขีย นขออนุ ญาตวกกลับ มาพูดเรื่ องวิทยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอกของ ดร.เดวิสเกี่ ย วกับศาสนา
ศาสตร์ บริ บทหรื อเทววิทยาบริ บท (CONTEXTULIZED THEOLOGY) ผูอ้ ่านหลายท่านคงรู ้จกั ดร.โค
ยาม่า (KOSUKE KOYAMA) และคงจะเคยอ่านหนังสื อ “WATERBUFFALO THEOLOGY” ของท่าน
หนังสื อเล่มนี้ หนา 240 หน้าในสหรัฐอเมริ กาขายเล่มละ 20 เหรี ยญ (ประมาณ 500 บาท) หนังสื อของ
ดร.โคยาม่า และหนังสื อของ ดร.เดวิส เป็ นหนังสื อประเภทเทววิทยาบริ บท ดร.เดวิสเสนอว่าหลักข้อ
เชื่อของคริ สเตียนชาวไทยควรเป็ นดังนี้
1. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า สิ่ งสารพัดที่มีอยู่ในโลก พร้ อมทั้งจักรวาล ไม่ได้เกิ ดขึ้นเองและไม่ได้อนุ มตั ิ
ขึ้นมาโดยอวิชชาเป็ นเหตุแต่พระเจ้าผูท้ รงอิทธิ ฤทธิ์ และสัพพัญญูทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้ าง จึงทรงเห็นว่า
ทุกสิ่ งดีนกั
2.ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุ ษย์โลกมีกิเลสตัณหา ไม่เที่ยงแท้ ทั้งความคิด กิริยาและวาจา จึงหมดสิ ทธิ์
และไม่สามารถที่จะเข้าถึงเมืองบรมสุ ขเกษมซึ่ งเป็ นที่บริ สุทธิ์ ที่สุด
3. ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุ ษย์ไม่มีหนทางที่จะให้ตนเป็ นที่พ่ ึงของตนและไม่สามารถจะสะสมบุญไว้
พอที่จะนาถึงซึ่ งการหลุดพ้นจึงต้องพินาศตามเวรตามกรรม
4. ข้า พเจ้า เชื่ อว่า องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงประกอบด้วย พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ จึ ง ได้ท รงริ เริ่ ม
จัดเตรี ยมหนทางแก้ปัญหาบาปกรรมของมนุ ษย์ โดยใช้ผแู ้ ทนเข้ามาในโลก คือพระเยซู คริ สต์พระบุตร
ของพระองค์ เพื่อโดยพระบุตรนั้นมนุษย์จะพ้นจากอุบายสุ ข
5. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า พระเยซู คริ สต์ได้อาสาสมัครลงมาจากสวรรค์รับชาติกาเนิ ดเป็ นมนุ ษย์ โดย
ปฏิ สนธิ ในครรภ์มารี ยต์ ามประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ น “แพะรับบาป” แทนมนุ ษย์จึงได้สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อรับโทษทัณฑ์ที่ควรตกอยูก่ บั มนุษย์เพราะบาปกรรมของเขา
6. ข้า พเจ้า เชื่ อว่า พระเยซู ค ริ ส ต์ผูท้ รงธรรมะ ผูไ้ ด้ท รงเมตตามนุ ษ ย์ จึ ง ทรงพร้ อมที่ จ ะยื่ น
บุญญานุภาพอันอุดมบริ บูรณ์ของพระองค์ให้แก่ผทู ้ ี่ยอมสารภาพและละทิ้งบาปของตนต่อพระองค์ดว้ ย
ใจจริ ง
7. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า พระเยซู คริ สต์มีอานาจสู งสุ ดเหนื อนามอื่นทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น ไม่ใช่ ในยุคนี้
เท่านั้น แต่ในทุ กยุคทุ กสมัย จึ งได้ประจานและชนะต่อบรรดาภูติฝีศาจ และสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งหลายทัว่
สามารถโลกให้อยูใ่ ต้พระบาทของพระองค์โดยไม้กางเขน
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8. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า พระเยซู คริ สต์เป็ นผูเ้ ดียวที่ได้ชนะมรณภาพโดยทรงฟื้ นคืนพระชนม์ชีพ และ
ทรงมีชีวติ ตอมตะปัจจุบนั จึงสามารถและพร้อมที่จะช่วยกูม้ นุษย์ให้พน้ จากบาปกรรมได้ตลอดกาล
9. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า พระเยซู คริ สต์เป็ นผูท้ ี่จะเสด็จมาในโลก เป็ นผูท้ ี่ จะปลดเปลี้ยงความทุกข์ของ
บรรดามนุ ษย์ชาติตามคาทานาย และในอนาคตจะเสด็จมาในโลกครั้งที่ สอง เพื่อจะทรงตั้งอาณาจักร
นิรันดร์ซ่ ึ งประกอบด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
10. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ผูท้ ี่เลื่ อมใสศรัทธาในพระเยซู คริ สต์ ได้เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในคริ สตจักรของ
พระองค์ จึงมีหน้าที่เชื่ อฟั งและปฏิ บตั ิตามหลักคาสอนของพระองค์ ซึ่ งบรรจุไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ โดยไม่รังเกียจวัฒธรรมอันดีงามของชาวไทย ที่ไม่ขดั ต่อหลักคาสอนศักดิ์สิทธิ์ ดงั กล่าว.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 63 ฉบับที่ 537 มีนาคม 1995, หน้า 33-34,39.
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