30 ปี ซี.ซี.ไอ.
เรียบเรียงโดย รัตนกัลยา วงศ์ ตระกูลเล็ก
ผู้ประสานงานสตูดโิ อ ซี.ซี.ไอ.สตูดโิ อ
คนหนุ่มวัย 30 คือวัยที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่มีความมุ่งมัน่ สร้าง
อนาคต คุณสมบัติเหล่านี้มีในคนวัยทางาน หากเปรี ยบเป็ นองค์กรก็ถือได้วา่ มีความเข้มแข็งยืนหยัดฟัน
ฝ่ าอุปสรรคปั ญหามาพอสมควร เช่นเดียวกับสถาบันคริ สเตียนนิเทศสัมพันธ์ที่ครบรอบ 30 ปี ในปี ค.ศ.
2006 สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยแผนงานของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ดังจะเห็นได้จากคาพยายานของผู ้
ก่อตั้งสถานบันที่เขียนไว้ในหนังสื อศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวติ ใหม่ ประสบการณ์ของ ซี .ซี .ไอ.
“อาจารย์ยนื ขึ้นแล้วเทศนา แต่ชาวบ้านฟังไม่เข้าใจ เพราะวิธีน้ ีไม่ใช่วถิ ีชีวติ ของพวกเขา” ผมคิด
ในใจว่าเขากาลังหมายความว่าความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผมมีความจากัด เขาให้ขอ้ เสนอว่า
“ให้เพื่อนของผมที่แสดงลิเกอาชีพแสดงเรื่ องราวในพระคัมภีร์จะช่วยให้ชาวบ้านได้เห็นถึงสัจจะความ
จริ งของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นวิธีที่เข้ากับวัฒนธรรมของพวกเขา และพวกเขาจะเชื่อในพระเจ้า” บทสนทนา
ระหว่างละมุดอดีตนักเลงกลับใจเป็ นคริ สเตียนกับศาสนาจารย์อรัญ ยูแบงค์ในราวปี ค.ศ. 1963 เป็ น
ข้อเสนอแนะที่สร้างภาระใจให้แก่ผรู ้ ับใช้ได้ไม่นอ้ ย
หลังจากที่ศาสนาจารย์อรัญ ยูแบงค์ ได้เป็ นอาจารย์สอนที่พระคริ สตธรรมเชียงใหม่ในปี ค.ศ.
1974 อาจารย์ประสบกับเหตุการณ์หนึ่งที่เป็ นแผนงานหนึ่งของพระเจ้า จากการเข้าไปช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกทิ่มตาของนักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ 6 ชื่อ ขจร บัวระวงค์ อาจารย์ทราบ
ภายหลังว่าเด็กสาวมาจากครอบครัวที่แสดงลิเก คาพูดของละมุดก็ผดุ ขึ้นในความคิดของอาจาย์อรัญอีก
ครั้งอาจารย์บอกกับนักเรี ยนคนนั้นว่า “พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”
ในที่สุดการแสดงลิเกเพื่อเสนอเรื่ องราวในพระคัมภีร์ก็เกิดขึ้นเมื่อขจรได้เข้าเรี ยนในวิทยาลัย
พายัพ เธอได้จดั การแสดงลิเกในเทศกาลคริ สตมาส เมื่ออาจารย์อรัญทราบเรื่ องจึงเสนอให้จดั การแสดง
ลิเกที่มีเนื้อหาของคริ สเตียน ดังนั้นคณะลิเกจึงเริ่ มต้นโดยนักแสดงสมัครเล่นที่เป็ นนักศึกษาในโครงการ
การแสดงเพื่อประกาศของวิทยาลัยพายัพ ในสมัยนั้นมีท้ งั เสี ยงตอบรับและเสี ยงคัดค้านในการประยุกต์
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในงานประกาศ “คริ สเตียนในประเทศไทยได้เตือนเราในการใช้ลิเกในพันธกิจ
ของคริ สตจักร เพราะเป็ นศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับเทพและวิญญาณ เราอธิ ษฐานพร้อมทั้งศึกษา
เจาะลึกว่าจะกอบกูศ้ ิลปะการแสดงลิเกเพื่อใช้ในงานของพระคริ สต์ได้อย่างไร” ความตั้งใจนี้มิได้เป็ น
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เพียงความคิดคานึงเท่านั้นสาหรับมิชชันนารี ที่ชื่อว่าศาสนาจาย์อรัญ ยูแบงค์ กลับเชื่อว่าพระเจ้าให้
พิสูจน์ทุกสิ่ ง สิ่ งที่ดีน้ นั จงยึดถือไว้ให้มนั่ (1 เธสะโลนิกา 5:21) ปรากฏว่าการแสดงลิเกของนักศึกษา
สมัครเล่นเป็ นที่ชื่นชอบของคริ สตจักร เดินทางเปิ ดการแสดงทัว่ ประเทศ และได้รับความสนใจจาก
ต่างประเทศเชิญไปแสดงเพื่อให้เห็นว่าสัจจะความจริ งของพระกิตติคุณสามารถสื่ อในบริ บทไทยได้
อย่างไร
ในปี 1980 โครงการการแสดงเพื่อการประกาศของวิทยาลัยพายัพได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “สถาบันค
ริ สเตียนนิเทศสัมพันธ์”กลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า การใช้ลิเกและการร่ ายราอันเป็ น
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารถึงคุณค่าและสัจธรรมแห่งชี วติ กับทั้งคนในชนบท
คนในเมือง นักเรี ยนในโรงเรี ยน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และยังใช้สื่ อสารสัจธรรมชี วติ กับคนในทวีป
ต่าง ๆ ได้พบกับความจริ งที่น่าตื่นเต้นว่า ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยนอกจากจะมีอิทธิ พลที่ทรงพลังต่อ
ความคิดความรู ้สึกและชีวติ ในวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังสามารถสื่ อสารสัจธรรมแห่งชีวติ ไปสู่ ผคู ้ นใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายอีกด้วยจึงกลายเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ขา้ มพรมแดนแห่งวัฒนธรรม
สถาบันคริ สเตียนนิ เทศสัมพันธ์เป็ นรู ้จกั ครั้งแรกในนาม “ลิเกพายัพ” และต่อมาเรี ยกสั้น ๆ ว่า
ซี .ซี .ไอ.ม.พายัพ เนื่องจากพันธกิจที่เพิม่ ขึ้นด้านงานฟื้ นฟูพฒั นาจิตใจในโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ปี ละ 13 แห่ง มีนกั เรี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าชมการแสดงไม่ต่ากว่า
30,000 คน นอกจากนี้ยงั ทาพันธกิจด้านการผลิตสื่ อเพื่อการประกาศอีกหลายรู ปแบบ ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น
เพื่อสื่ อสารสัจธรรแห่งชีวติ ก้าวที่ 31 ของคนกลุ่มเล็ก ๆ นี้ยงั ไม่จบสิ้ นตราบใดที่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทยได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารถึงที่ลุ่มลึกกว่า “ข้อมูลและข่าวสาร” กล่าวคือถูกใช้เป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสร้างสรรค์คุณค่าของชีวิต ความคิด ความรู ้สึก จิตใจ และจิตวิญญาณ
มาถึงวันนี้วนั ที่ศาสนาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์ผอู ้ านวยการคนปั จจุบนั ได้นาพาคนกลุ่มเล็ก ๆ
ให้ทาพันธกิจของสถาบันด้วยสานึกว่าการงานที่พระเจ้าให้กระทานั้นจะประสบผลสาเร็ จไม่ได้เลย หาก
ไม่ได้รับการเสริ มกาลังจากพี่นอ้ งคริ สเตียนไทย
และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อสื่ อสารความเชื่อและ
ศรัทธา โดยผ่านการแสดงและวัฒนธรรม

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 678 ธันวาคม 2006, หน้า 40-41.
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