สภาคริสตจักรฯ 69 ปี
โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ความนา
ปี คริ สต์ศกั ราช 2003 เป็ นปี ที่สภาคริ สตจักรในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครบรอบเป็ นปี ที่ 69
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 เป็ นต้นมาที่องค์กรคริ สเตียนหลัก ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา อันได้แก่ คณะ
เพรสไบทีเรี ยนคณะดีไซเปิ้ ล คณะคองกรี เกรชัน่ นัลลิส รวมทั้งคณะแบ๊พติสท์บางส่ วนด้วย ต่างเห็นพ้อง
ต้องกันสลายตัวเองเพื่อก่อตั้งเป็ นคริ สตจักรสยาม หรื อสภาคริ สตจักรในประเทศไทยปั จจุบนั และโอน
อานาจการบริ หารและการทาพันธกิจคริ สตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ให้อยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของผูน้ าคริ สเตียนไทย เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วางแผนในการประกาศพระกิตติคุณ และ
กาหนดทิศทางการทาพันธกิจตามศักยภาพและความสามารถของเราเอง ตลอดระยะเวลา 69 ปี ของการ
ทาพันธกิจ เราได้รับพระพรมากมายในการเสริ มสร้างความหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระเยซูคริ สต์
เราได้รับการสนับสนุ นแนะนา และการเป็ นพี่เลี้ยงจากองค์กรคริ สเตียนจากต่างประเทศในระยะต้น ๆ
โดยช่วยเหลือด้านบุคลากรการเงิน และการบริ หารจัดการ แต่ระยะเวลาที่ผา่ นพ้นไป เราได้เจริ ญเติบโต
ขึ้นมาเป็ นลาดับจนสามารถยืนหยัดอยูบ่ นลาแข้งลาขาของตนเองได้
การสนับสนุ นทางการเงินจาก
ต่างประเทศได้ลดลง จนอาจกล่าวได้วา่ คริ สตจักรในประเทศไทยอยูใ่ นสถานะช่วยตนเองในปั จจุบนั นี้
ผูน้ าสภาคริ สตจักรฯ แต่ละยุคแต่ละสมัยต่างปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทาพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
เราเน้นนโยบาย “การเลี้ยงตนเอง” ในรู ปแบบต่าง ๆ นับตั้งแต่นโยบาย “ก๋ วยเตี๋ยวครึ่ งชาม” จนกระทัง่
นโยบาย “คริ สตจักรเลี้ยงตนเอง 79” ซึ่ งยังคงใช้อยูจ่ นทุกวันนี้ นโยบายนี้มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้
คริ สตจักรทุกแห่งสามารถเลี้ยงตนเองได้
โดยมีศิษยาภิบาลเป็ นของตนเองไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยการ
ช่วยเหลือจากคริ สตจักรภาค และสภาคริ สตจักรต่อไป ส่ วนนโยบายนี้จะบรรลุเป้ าหมายตามที่มุ่งหวัง
ตั้งใจได้มากน้อยแค่ไหน คงต้องอาศัยการวิเคราะห์วจิ ยั และประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เราโมทนาพระคุณพระเจ้าที่คริ สตจักรในประเทศไทยได้รับพระพรมากมาย เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับองค์การคริ สตจักร อื่น ๆ เราได้รับมรดกตกทอดจากมิชชัน่ เป็ นทุนประเดิมคิดเป็ นมูลค่ามหาศาล
นอกเหนือจากแผนพัฒนาผูน้ าคนไทยในหน่วยงานระดับต่าง ๆ แล้ว เราต้องต้องยอมรับว่า เราได้รับ
มรดกตกทอดในรู ปของอสังหาริ มทรัพย์มากมาย เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล อาคารคริ สตจักรและ
ทรัพย์สินมากมายมหาศาลที่รอการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
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โดยภาพรวมแล้ว สภาคริ สตจักรของเรามีฐานะที่ค่อนข้างเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง และหากได้รับการ
พัฒนาและดาเนิ นการอย่างถูกต้อง มีทิศทางชัดเจน และมีแนวคิดในการพัฒนาในทางสร้างสรรค์แล้ว
เราคงสามารถนาทรัพย์สินเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทาพันธกิจรับใช้พระเจ้าในประเทศ
ไทยได้อีกมาก จริ งอยูก่ ารลงมือปฏิบตั ิจริ งอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่ก็เชื่อแน่วา่ พระเจ้าจะทรงประทาน
สติปัญญาให้ผเู ้ ชื่อวางใจในพระองค์ทุกยุคทุกสมัยให้สามารถจัดการทรัพย์สินของพระองค์ให้เกิดดอก
ออกผลเพื่อใช้ในพระราชกิจของพระองค์ได้ ดังนั้นตลอดระยะเวลา 72 ปี ของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย เราได้รับพระพรบทเรี ยนและประสบการณ์มากมายทั้งที่น่าชื่นชมและเจ็บปวด ประสบการณ์
เหล่านั้นจะเป็ นประโยชน์แก่ชนรุ่ นหลังในการทบทวนพันธกิจเพื่อแสวงหานิมิตและการทรงนาจาก
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้เราร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา และร่ วมกันรับผิดชอบในการรับใช้ให้เกิดผลต่อไป

การทาพันธกิจท้ าทาย
หัวใจสาคัญประการหนึ่ง ของการการบริ หารสมัยใหม่ คือการจัดโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด
คล่องตัว รวดเร็ ว และมีคุณภาพ เราต้องยกย่องผูน้ าการบริ หารแนวนี้ คือ พ.ต.ท. ดร.ทักษิน ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี คนปั จจุบนั ซึ่ งใช้คาว่า “ซี อี โอ” (Chief Executive Officer) หรื อ ผูบ้ ริ หารแบบบูรณา
การในการบริ หารประเทศ (ส่ วนจะดีหรื อไม่น้ นั ต้องให้เวลาเป็ นเครื่ องพิสูจน์) โดยมุ่งหวังให้การ
บริ หารจัดการขององค์กรในระดับต่าง ๆ มีความคล่องตัว รวดเร็ ว และตัดสิ นใจโดยอาศัยฐานะข้อมูลที่
ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารสมัยใหม่ตอ้ งกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ และดาเนิ นการทุก
อย่างให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง จะอาศัยขั้นตอนมากมายแบบอดีตไม่ได้เพราะอาจไม่ทนั การ และทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรและประเทศชาติได้ จึงต้องมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับระบบการ
บริ หารแบบใหม่ และกระจายอานาจความรับผิดชอบมากขึ้น ให้มีการบริ หารทั้งแบบแนวดิ่ง และแบบ
แนวนอน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมากขึ้น อีกทั้งมีการบริ หารแบบ “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) เพื่อให้มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในระดับต่าง ๆ
เมื่อหันกลับมามองสภาคริ สตจักรในประเทศไทย แม้เราจะมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริ หารมาหลายยุคหลายสมัย
โดยอาศัยการเรี ยนรู้จากประวัติศาสตร์และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรของคริ สตจักรและปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับวัฒนธรรม
องค์กรของคริ สตจักรตลอดจนลักษณะเฉพาะของคริ สเตียนไทยซึ่ งยังจัดอยูใ่ นประเภท “ชนกลุ่มน้อย”
ท่ามกลางประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศที่นบั ถือศาสนาพุทธ แต่ความเป็ นชนกลุ่มน้อยไม่ควรเป็ น
อุปสรรคในการแสดงบทบาทอย่างเด่นชัดของความเชื่อศรัทธาของเราในพระเยซูคริ สต์ และการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสังคม
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ในขณะที่บา้ นเมืองมีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบราชการ การศึกษาแห่งชาติ และ
โครงการประชานิยมในลักษณะต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผูย้ ากไร้ แต่ดูเหมือนว่าสภา
คริ สตจักรของเรายังคงวนเวียนอยูก่ บั การแสวงหาเอกลักษณ์ของเราเอง การบริ หารของเรายังยึดระบบ
ราชการที่มีข้ นั ตอนมากมาย
โรงเรี ยนและโรงพยาบาลหลายแห่งต้องต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อความอยูร่ อด
ท่ามกลางกระแสธารแห่งการแข่งขันอย่างรุ นแรงในสังคม โดยภาพรวมเรายังดาเนินกิจการแบบตั้งรับ
มากกว่ารุ กเรายังติดยึดอยูก่ บั ชื่อเสี ยงเก่า ๆ ที่มิชชันนารี สั่งสมมาในอดีต เรายังก้าวไม่ทนั การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทาพันธกิจ ทั้งด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผดิ แผกแตกต่างไปจากที่
รัฐหรื อเอกชนอื่น ๆ ทาอยูแ่ ล้ว ผมอาจพูดเรื่ องนี้ แบบขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุ น แต่ผมอยากท้า
ทายให้ผนู ้ าคริ สเตียนไทยได้ทบทวนพันธกิจของเรา และแสวงหารู ปแบบใหม่ในการปรนนิบตั ิรับใช้
พระเจ้ามากยิง่ ขึ้นเพื่อว่าการดารงอยูข่ องสถาบันของเราจะมีคุณค่า และเป็ นแหล่งประกาศกิตติคุณของ
พระเยซูคริ สต์อย่างเข้มข้นต่อไป

การบริหารจัดการ
ดูเหมือนว่าสภาคริ สตจักรยังยึดโครงสร้างการบริ หารแบบแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระบบการบริ หารภายใต้ผบู ้ ริ หาร 4 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาสภาคริ สตจักรฯ ที่ยงั คง
ทาหน้าที่ผบู้ ริ หารสู งสุ ดของสภาคริ สตจักร ทังใ้ นระดับคริ สตจักรภาค คริ สตจักรท้องถิ่น สถาบัน และ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการอานวยการ และที่ประชุม
สมัชชาสภาคริ สตจักรฯ น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั การกาหนดผูแ้ ทน
คริ สตจักรภาคต่าง ๆ ประชุ มทุก 2 ปี อาจไม่จาเป็ นต้องมีจานวนมากมายอย่างที่เป็ นอยูต่ ามธรรมนูญ
ของคริ สตจักรในปั จจุบนั เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสาหรับการนี้นบั ล้าน ๆ บาทแล้ว ยังไม่อาจเห็น
ผลอย่างเป็ นรู ปธรรมในการกาหนดทิศทางการทาพันธกิจเท่าใดนัก การประชุมอย่างนี้ หากจาเป็ นต้องมี
น่าจะมุ่งให้ความสาคัญในการเสริ มความเชื่อ และแสวงหานิมิตเพื่อกาหนดทิศทางในการประกาศข่าว
ประเสริ ฐให้เกิดผล มากกว่ามาฟังรายงานเดิม ๆ ที่วนเวียนอยูก่ บั เรื่ องเก่า ๆ
ส่ วนองค์ประกอบของคณะกรรมการอานวยการสภาคริ สตจักรฯ หากจาเป็ นต้องเป็ นผูแ้ ทนจาก
ภาคต่าง ๆ ก็น่าจะกาหนดวิธีการสรรหาใหม่ ผูแ้ ทนแต่ละภาคต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลาย เพื่อ
ระดมความคิดในการกาหนดแนวทางในการทาพันธกิจแนวใหม่ ข้อเท็จจริ งที่เป็ นอยูต่ ามองค์ประกอบ
ในปั จจุบนั ก็คือ คณะกรรมการอานวยการส่ วนใหญ่เป็ นประธานคริ สตจักรภาคหรื อผูแ้ ทน 19 ภาค
(หากมีภาคใหม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ตอ้ งมีผแู้ ทนเพิม่ ) ในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีผบู ้ ริ หารสถาบันและ
หน่วยงานเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีหน้าที่แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม แต่
เมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งลงมติกลับเป็ นคณะกรรมการอานวยการที่ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นเท่าใดนัก เข้า
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ทานองที่วา่ คนลงมติได้ไม่ทาและคนทาไม่ได้ลงมติ ดังนั้น หากยังต้องการคงไว้ซ่ ึงผูแ้ ทนจากภาค ผม
เห็นว่าน่าจะสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิจากภาคนั้น ๆ เพื่อทาหน้าที่กาหนดทิศทางในการทาพันธกิจของสภา
คริ สตจักรฯ จากข้อเท็จจริ งปรากฏว่า เรื่ องที่พิจารณาในคณะกรรมการอานวยการส่ วนใหญ่มกั เกี่ยวข้อง
กับสถาบันและหน่วยงานมากกว่าเรื่ องของคริ สตจักร

การแยกพันธกิจให้ ชัดเจน
จากเหตุผลและความเป็ นจริ งข้างต้น ผมเห็นว่า สภาคริ สตจักรควรแยกการบริ หารพันธกิจ
คริ สตจักร ออกจากการบริ หารมูลนิธิ หลักการเดิมของการมี 2 องค์กรนี้ค่อนข้างชัดเจนกล่าวคือ สภา
คริ สตจักรทาหน้าที่เลี้ยงดูฟูมฟักมวลสมาชิกให้มีรากฐานทางความเชื่อที่มนั่ คง
และประกาศข่าว
ประเสริ ฐตามศักยภาพของแต่ละคริ สตจักร ส่ วนมูลนิธิทาหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพย์สินเพื่อนาดอกผล
มาใช้ในการทาพันธกิจของคริ สตจักร แต่ทุกวันนี้ท้ งั สององค์กรนี้ทาหน้าที่แบบผสมผสานจนแยกไม่
ออกว่าอะไรเป็ นอะไร ดังนั้น ถ้าหากคณะกรรมการอานวยการสภาคริ สตจักรที่ประกอบด้วยประธาน
ภาค หรื อผูแ้ ทนทาหน้าที่กาหนดทิศทางการทาพันธกิจคริ สตจักร และแสวงหาแนวทางในการฟูมฟัก
อบรมความเชื่อให้แก่มวลสมาชิก ก็นบั ว่ามีความเหมาะสมยิง่ ส่ วนคณะกรรมการมูลนิธิ น่าจะเป็ น
บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อมีความรู ้ความสามารถในเชิงบริ หาร และการพัฒนา
ทรัพย์สิน เพื่อดาเนินกิจการต่าง ๆ ให้มีดอกผลเพียงพอในการสนับสนุนพันธกิจของคริ สตจักร ในเวลา
เดียวกันก็ใช้สถาบันและหน่วยงานนั้น ๆ เป็ นแหล่งประกาศข่าวประเสริ ฐในรู ปแบบที่เหมาะสมไป
พร้อม ๆ กันด้วยนอกจากนั้น เรายังสามารถพัฒนาทรัพย์สินที่กระจัดกระจายอยูต่ ามที่ต่าง ๆ โดยแปลง
ทรัพย์สินให้เป็ นทุน เพื่อนามาสนับสนุนพันธกิจของคริ สตจักร รวมทั้งจัดสวัสดิการแก่ผรู ้ ับใช้ของพระ
เจ้าในคริ สตจักรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

การพัฒนาผู้นา
เราต้องยอมรับอีกเช่นกันว่า สภาคริ สตจักรฯของเรายังขาดผูน้ าในระดับต่าง ๆ อีกมากมาย เรา
อาจจะยังไม่ถึงภาวะวิกฤติ แต่ระยะเวลาที่เหลืออยูน่ ้ ี เราต้องเร่ งเตรี ยมและพัฒนาผูน้ าเพื่อสานต่อพันธ
กิจในด้านต่าง ๆ อย่างเร่ งด่วน แม้วา่ เราจะดาเนิ นการในเรื่ องนี้มาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร แต่ดู
เหมือนว่าเรายังไปไม่ถึงเป้ าหมาย ทั้งนี้ อาจมาจากการขาดความต่อเนื่ องในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
หรื อต่างคนต่างทาก็ได้ สถาบันใดที่อยูใ่ นฐานะดี ก็สามารถทาได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนสถาบันใดที่อ่อนแอ
ก็อาจต้องต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อความอยูร่ อดจนไม่มีกาลังมากพอในการพัฒนาผูน้ าของตน
นอกจากความ
ห่วงใยต่อสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว เรายังวิตกห่ วงใยต่อผูน้ าในระดับคริ สตจักรดวย คริ สตจักร
จานวนมากต้องการศิษยาภิบาล หรื อผูอ้ ภิบาลด้านต่าง ๆ เต็มเวลาแต่ดูเหมือนเราจะผลิตไม่ทนั หรื อคน
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เหล่านั้นอาจไม่ตอ้ งการกลับไปรับใช้ในคริ สตจักร เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราต้องให้ความสาคัญต่อการสร้าง
ผูน้ าคริ สตจักรอย่างจริ งจัง โดยเฉพะาอย่างยิง่ ต้องปฏิรูประบบการเรี ยนการสอนของสถาบันศาสน
ศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของคริ สตจักร
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมส่ วนจะมี
แนวทางดาเนินการอย่างไรนั้น คงต้องปรึ กษาหารื อและระดมความคิดอย่างเร่ งรี บ

ภารกิจสาคัญ
ภารกิจสาคัญเร่ งด่วนของคริ สตจักรไทยในเวลานี้คือ
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่
คริ สตจักรท้องถิ่นในการทาพันธกิจเลี้ยงดูผเู ้ ชื่อให้มีความแข็งแกร่ งทางจิตวิญญาณ
ทั้งนี้เพื่อให้
ก่อให้เกิดความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงให้แก่ครอบครัว และสังคมที่ผกุ ร่ อนจากการละเลยทางด้านจริ ยธรรม
และการดาเนินชี วติ ในภาวะที่ครอบครัวถูกท้ายทายอย่างหนักหน่วงจากปั ญหาทางจริ ยธรรม การใช้
ความรุ นแรงตัดสิ นปั ญหาในหมู่วยั รุ่ นคนหนุ่มสาว ปั ญหาเรื่ องเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด การพนัน เป็ นต้น
จนดูเหมือนว่าผูค้ นในสังคมไทยปั จจุบนั สู ญเสี ยเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย และถูกคุกคามอย่างหนัก
จากค่านิยมที่ผดิ ๆ จนครอบครัวไม่สามรถยึดโยงและเป็ นที่พ่ ึงของลูกหลานได้อย่างมัน่ คง ด้วยเหตุน้ ี
จึงเป็ นการท้าทายคริ สตจักรให้มีส่วนร่ วมสาคัญในการเยียวยารักษา และสมานรอยร้าวในบ้านและใน
สังคมมากขึ้น การที่ทาหน้าที่น้ ีได้อย่างเกิดผล คริ สตจักรต้องมีรากฐานทางความเชื่อที่เข้มแข็ง เราต้องมี
กิจกรรมเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางจิตวิญญาณ ศิษยาภิบาล และคริ สเตียนศึกษา ตลอดจนสามัคคี
ธรรมที่หยิบยกประเด็นปั ญหาที่เผชิญอยูจ่ ริ งในชีวติ ประจาวันจึงต้องได้รับความสนใจ และหาคาตอบ
จากพระวจนะคาสอนของพระเยซูเจ้าในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยเหตุน้ ี การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรี ยนการสอน และการเตรี ยมผูน้ าทางจิตวิญญาณของสถาบันศาสนศาสตร์ของสภาคริ สตจักร จึงต้อง
เป็ นวาระแรก ๆ ที่ตอ้ งลงมือกระทา การสรรหาผูเ้ รี ยนเพื่อเตรี ยมเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณในคริ สตจักร
และสถาบันต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง กระบวนการเสริ มความรู้ และความเข้าใจใน
ประเด็นปั ญหาสมัยใหม่ตอ้ งเป็ นหลักวิชาที่ตอ้ งเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยน สภาคริ สตจักรต้องถือ
ว่าศาสนศาสตร์ ศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการสร้างคริ สตจักรให้แข็งแรง ถ้าคริ สตจักรเข้มแข้งก็จะเป็ น
กาลังสาคัญของครอบครัว และสังคมต่อไป ปั ญหาต่าง ๆ สามารถป้ องกันแก้ไขได้จากกระบวนการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่
เน้น “ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ” การศึกษาคริ สเตียนของคริ สตจักรและครอบครัวคริ สเตียนจึงถือว่าเป็ น
การศึกษานอกระบบและเป็ นการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งต้องได้รับการปรั บเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพ
ความจริ งของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลกของเรา
นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรฯ เช่นหน่วยงานศิษยาภิบาล บ้านและ
ครอบครัว คริ สเตียนศึกษาเยาวชนสตรี การประกาศเผยแพร่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรหลอม
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รวมเป็ นหนึ่งเดียว
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนการอบรมฟูมฟักทางจิตวิญญาณมีเป้ าหมายและ
ทิศทางไปในแนวเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา และต่างคนต่างมีหลักสู ตรของตนเอง เราต้อง
ปรึ กษาหารื ออย่างใกล้ชิด และร่ วมกันเขียนแผนในการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ นับตั้งแต่
เยาว์วยั ไปจนกระทัง่ เขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ตอ้ งรับผิดชอบอนาคตของคริ สตจักรและครอบครัวต่อไป
หากเรายังคงดาเนินการในแนวทางที่แยกกันคิดแยกกันทาอย่างที่เป็ นอยู่ เราอาจหลงทาง และอาจไปไม่
ถึงเป้ าหมายก็ได้
ผมอยากเห็นหน่วยงานศิษยาภิบาลจัดทาแผนในการเตรี ยมผูน้ าผูร้ ับใช้ต้ งั แต่การเตรี ยมความ
พร้อมในคริ สตจักร การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากโรงเรี ยนและสถาบันอุด มศึกษา เพื่อ
เชื่อมโยงกับสถาบันทางศาสนาศาสตร์ ในการเตรี ยมผูน้ าอย่างเป็ นระบบต่อไป และเมื่อคนเหล่านี้ตอ้ ง
เข้างานในหน้าที่ศิษยาภิบาล หรื ออนุ ศาสก หรื อ ในตาแหน่งงานอื่น ๆ เขาจะได้รับการเตรี ยมตัวที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้น ๆ และเมื่อคนเหล่านี้มีประสบการณ์ทางานไปสักระยะเวลาหนึ่ง เขา
ควรได้รับการเพิ่มเติมความรู ้ และค้นคว้าวิจยั แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อนากลับไปใช้ในคริ สตจักรหรื อ
สถาบันที่รับผิดชอบต่อไป จนกระทัง่ คนเหล่านี้เกษียณอายุการทางานไปแล้ว เขายังได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ และเป็ นแหล่งความรู ้สาคัญของคริ สตจักรต่อไป สิ่ งที่พดู มานี้ค่อนข้างเป็ นเรื่ องใหญ่ที่สภาคริ สตจักร
ฯ ต้องให้ความสาคัญในอับดับต้น ๆ เพื่อกระบวนการสร้างคริ สตจักรที่มีสง่าราศีจะบรรลุผลตาม
เป้ าหมายได้ในระยะเวลาอันเหมาะสมจึงถึงเวลาที่จะระดมสรรพกาลังและความคิดจากหลากหลาย
หน่วยงานมาพิจารณาเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง ถ้าทาได้ ผมเชื่อว่าคริ สตจักรของเราจะเป็ นความหวังของสังคม
ที่แตกสลายนี้ได้อย่างแน่นอน ส่ วนพันธกิจของสถาบันโรงเรี ยน โรงพยาบาลนั้นปล่อยให้เป็ นหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารมืออาชีพทากันให้เกิดดอกออกผลเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคริ สตจักรต่อไป

การปรับรู ปแบบองค์ กร
นอกเหนือจากการแยกการบริ หารคริ สตจักรออกจากมูลนิธิแล้ว รู ปแบบการบริ หารของสภา
คริ สตจักรน่าจะเป็ นการกระจายความรับผิดชอบสู่ คริ สตจักรระดับภาคมากขึ้น ผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักร
ส่ วนกลางน่าจะทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่ งเสริ มให้คริ สตจักรระดับภาคมีความ
เจริ ญก้าวหน้า และมีความแข็งแกร่ งในการทาพันธกิจในเขตรับผิดชอบของตน แต่ท้ งั นี้ คริ สตจักรภาคก็
ต้องทาหน้าที่ในการสนับสนุ นคริ สตจักรท้องถิ่นให้ยืนอยูบ่ นลาแข้งลาขาของตนเองให้ได้เช่นกัน
หมายความว่า ทั้งสภาคริ สตจักรฯส่ วนกลาง และคริ สตจักรภาค ต้องทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
สนับสนุนส่ งเสริ มประสานงาน และเป็ นแหล่งข้อมูลที่เอื้อประโยชน์แก่คริ สตจักรระดับล่าง มากกว่าที่
จะทาหน้าที่ในการบังคับบัญชา เพราะคริ สตจักรแต่ละภาคมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ
วัฒนธรรม ประเพณี ด้ งั เดิมที่เคยปฏิบตั ิสืบต่อกันมา และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงเป็ น
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ความเหมาะสมที่ผบู ้ ริ หารส่ วนกลางทาหน้าที่ในการสนับสนุนส่ งเสริ ม และช่วยเหลือให้คริ สตจักรใน
ระดับล่างทาหน้าพันธกิจตามศักยภาพของตนส่ วนพันธกิจของผูบ้ ริ หารจากส่ วนกลางนั้นน่าจะ
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ภาคหรื อคริ สตจักรไม่สามารถทาได้ เช่น ความสัมพันธ์กบั คริ สตจักรต่างประเทศ
การเป็ นตัวแทนองค์กรคริ สเตียนในกิจการของบ้านเมือง การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ น เช่น
ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารคริ สตจักร เครื่ องมือทาพันธกิจ เป็ นต้น
เมื่อเป็ นเช่นนี้ สานักงานสภาคริ สตจักรฯก็ไม่จาเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่มากมาย สามารถลดจานวน
บุคลากรลงได้ โดยกระจายลงไปประจาตามภาคต่าง ๆ เพื่อเสริ มให้ภาคและคริ สตจักรแข็งแรงยิง่ ขึ้น
บุคลากรในหน่วยงานกลางน่าจะทาหน้าที่ผปู ้ ระสานงาน และเชื่อมโยงเครื อข่ายในการทาพันธกิจให้
ใกล้ชิดมากขึ้น หน่วยงานกลางก็สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงได้และนาทรัพยากรเหล่านั้นไปกระจายให้
คริ สตจักรท้องถิ่นทาพันธกิจอย่างเป็ นกอบเป็ นกามากขึ้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ สถานที่ทาการสภาคริ สตจักรก็
ไม่จาเป็ นต้องก่อสร้างให้ใหญ่โตและเป็ นภาระในการดูแลรักษา สานักงานสภาคริ สตจักรฯ สามารถ
พัฒนาให้มีความคล่องตัวยิง่ ขึ้น โดยนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการข้อมูลและการ
ติดต่อประสานงานได้อย่างเต็มที่การเชื่อมโยงเครื อข่ายกับคริ สตจักรภาค
และคริ สตจักรท้องถิ่น
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภายนอกคริ สตจักรก็จะมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมากขึ้น การ
บริ หารในรู ปแบบเช่นนี้จะส่ งผลไปถึงการกาหนดนโยบาย ทิศทางการทาพันธกิจ และการตัดสิ นใจได้
อย่างถูกต้องบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้

ส่ งท้ าย
ผลหวังว่าสิ่ งที่ผมได้สะท้อนออกมาจากการสังเกตและจากการติดตามความก้าวหน้าของสภา
คริ สตจักรฯ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในพันธกิจของสภาคริ สตจักรตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของผมทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม คงเป็ นเสี ยงสะท้อนที่อาจก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาคริ สตจักรในปะรเทศไทยให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป ผูอ้ ่านไม่จาเป็ นต้องเห็นพ้อง
กับความเห็นของผมก็ได้ แต่หากแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริ งใจ ก็คงเป็ นหนทางในการ
เสริ มสร้างคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ให้กา้ วหน้าไปด้วยกันได้ เพื่อให้เรายืนหยัดในการทาพันธกิจให้
เกิดผลต่อไป เราคงไม่ปฏิเสธว่าสภาคริ สตจักรฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันต่าง ๆ ของเราได้พฒั นา
ก้าวหน้าไปไกลมาก แต่เราก็ยงั อยากเห็นพันธกิจของเรามีความเข้มข้น และเป็ นความหวังของชาวไทย
มากกว่านี้ เรายังมีแนวทางปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าได้อีกมากมาย เรายังมีผนู้ า
คริ สเตียนจานวนมากที่พร้อมร่ วมไม้ร่วมมือในการทาพันธกิจของพระเจ้า แต่บางครั้งก็อาจมี
อุปสรรคบางประการที่ทาให้คนเหล่านี้ไม่กล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับสภาคริ สตจักรฯใกล้ชิดมากนัก เราจึง
ต้องเปิ ดโอกาสให้คริ สเตียนทุกคนมีส่วนร่ วมในการบริ หารสภาคริ สตจักรฯ เราต้องประเมินตัวเราเอง
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อย่างตรงไปตรงมา ทูลขอสติปัญญาและการเปิ ดเผยจากพระเจ้าให้มองเห็นแสงสว่างในการปรนนิบตั ิ
รับใช้พระองค์ให้เกิดผลาากยิง่ ขึ้น
พระพรทั้งหลายที่เราได้รับ
เราต้องสรรเสริ ญและโมทนา
ขอบพระคุณพระองค์ แต่ความล้มเหลว หรื อสิ่ งที่ยงั ต้องปรับปรุ งแก้ไขที่มีอยูน่ ้ นั เราต้องทูลขอการทรง
นาจากพระองค์เพื่อให้เรามีความกล้าพอที่จะปรับเปลี่ยนพันธกิจให้เหมาะสมกับยุคสมัย สิ่ งเหล่านี้ตอ้ ง
ได้รับความร่ วมมือจากทุกคน หากเรามีความเชื่ ออย่างมัน่ คง เราคงได้รับการเปิ ดเผยจากพระเจ้าให้ทา
พันธกิจที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยและประสงค์ของพระองค์อย่างแน่นอน เมื่อนั้นแหละพระคริ สต์จะ
ได้รับเกียรติจากการรับใช้ดว้ ยความสัตย์ซื่อของพี่นอ้ งคริ สเตียนทุกคน

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 72 ฉบับที่ 637 กรกฎาคม 2003, หน้า 30-34.
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