รำลึกถึง…ศำสนำจำรย์ เรย์ ซี ดำวน์ ส
สำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียน (สนค.) ได้จดั นมัสกำรพระเจ้ำเพื่อรำลึกถึง ศำสนำจำรย์เรย์ ซี
ดำวน์ส ผูก้ ่อตั้งสำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียนและพันธกิจนักศึกษำคริ สเตียน เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2006
สื บเนื่องจำกท่ำนได้จำกไปอยูก่ บั พระเจ้ำ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2006 ณ เมืองแอตแลนต้ำ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ ที่ผำ่ นมำ
พิธีรำลึกจัดที่ อำคำรศูนย์กิจกรรมนักศึกษำสำนักกลำงคริ สเตียน ท่ำมกลำงลูก ๆ ศิษย์เก่ำ และ
ศิษย์ปัจจุบนั ต่ำงรวมใจกันมำร่ วมรำลึกถึง อำจำรย์ดำวน์ส ในงำนวันนั้นได้รับเกียรติจำก ผป.ดร.
อำนวย ทะพิงค์แก เปน นผูเ้ ทศนำในหัว้้อ “มีวำระสำหรับทุกสิ่ ง” อำจำรย์มำร์ ค ตำมไท เปน นผูอ้ ่ำนประวัติ
้องอำจำรย์ดำวส์ส ผป.สมชำย อบบุญ ปลัดสำนักเล้ำธิ กำร สภำคริ สตจักรในประเทศไทยเปน นผูก้ ล่ำว
คำไว้อำลัยในนำมผูบ้ ริ หำรสภำคริ สตจักรในประเทศไทย ผป.ปรี ชำ วิชยั ดิษฐ์ เปน นผูอ้ ธิษฐำนเผือ่
ครอบครัวอำจำรย์ดำวน์ส ้อพระพรโดย ศจ.ดร.อภิชำติ พูลศักดิ์วรสำร โอกำสครอบครัว้อบคุณ โดย
ปี เตอร์ ดำวน์ส และกำรร้องเพลงพิเศษ้องนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่สำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียน
นอกจำกนี้ในพิธีดงั กล่ำวยังมีกำรถวำยทรัพย์เ้้ำกองทุนเพื่อกำรศึกษำ Betty&Ray C downs ซึ่ง
จะได้นำเงินถวำยจำนวนดังกล่ำวนี้เ้้ำกองทุนเพื่อกำรศึกษำโดยไม่หกั ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ

ประวัติชีวติ ศำสนำจำรย์ เรย์ ซี ดำวน์ ส
วัยเด็ก
ศำสนำจำรย์เรย์ ซี ดำวน์ส เกิดในครอบครัว้องคุณพ่อเจมส์ คลอยส์ ดำวน์สและคุณแม่มำเบล
ลูลู เลฮ์มำน เปน นบุตรคนที่ 4 จำกพี่นอ้ งทั้งหมด 5 คนท่ำนได้ใช้ชีวติ ในวัยเดนกที่ซำรำเนนกเลค ในนิวยอร์ค
แวดล้อมไปด้วยบรรยำกำศที่เปน นธรรมชำติร่มครึ้ มด้วยป่ ำไม้ภูเ้ำ และทะเล ในวัยนั้นท่ำนจึงชื่นชอบ
กิจกรรมที่เกี่ยว้้องกับวิถีธรรมชำติยงิ่ นัก กำรปี นเ้ำและกำรแล่นเรื อใบเปน นสันทนำกำรที่โปรดปรำน
เปน นชีวติ จิตใจ

กำรศึกษำ
ศำสนำจำรย์เรย์ ซี ดำวน์ส สำเรน จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยโคลอมเบียในนิวยอร์ค และยังเรี ยน
จบทำงศำสนศำสตร์ จำกวิทยำลัยพระคริ สตธรรมแมคคอร์ มิค ในชิคำโก ในปี ค.ศ. 1945 ต่อมำท่ำน
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ได้รับแต่งตั้งเปน นศำสนำจำรย์ และเริ่ มงำนศิษยำภิบำลที่คริ สตจักรนอร์ ทมินสเตอร์ สังกัดนิกำยเพรสไบ
ทีเรี ยนที่เมืองอินเดียนำโปลิสต่อมำในปี ค.ศ. 1945 ท่ำนได้สมรสกับคุณเอลิซำเบนธ (เบ๊ตตี้) โฮมควิช
หลังจำกนั้นอีก 4 ปี ท่ำนได้พำครอบครัวมำทำงำนมิชชันนำรี ในประเทศไทย ไม่นำนนักในปี ค.ศ. 1951
ท่ำนได้หำทุนมำร่ วมกันก่อตั้งสำนักงำนกลำงนักเรี ยนคริ สเตียน ซึ่ งในเวลำนั้นได้รับฉันทำนุมตั ิจำกสภำ
คริ สตจักรในประเทศ ให้ดำเนินงำนกับพันธกิจด้ำนฟูมฟั กนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ณ ที่แห่งนี้ได้
เปน นบ้ำนที่อบอุ่น ต้อนรับนักศึกษำที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดเพื่อมำศึกษำในกรุ งเทพฯ ้ณะเดียวกัน
นั้นสำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียนยังได้เปน น แหล่งเผยแพร่ กระกิตติคุณ้องพระเยซูคริ สต์ ผ่ำนทำง
กิจกรรมทำงปั ญญำอันหลำกหลำย จึงเปน นสถำบันที่สร้ำงผูน้ ำนักศึกษำที่เ้้มแ้นงทั้งในกำรช่วยเหลืองำน
คริ สตจักรและงำนรับใช้สังคมทัว่ ไป ในยุคสมัยนั้น สำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียนจึงเปน นเวทีเปิ ดสำหรับ
กำรแสดงออกทำงปัญญำ้องนักศึกษำคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ในประเดนนที่เกี่ยว้้องกับควำมสันติ
ควำมยุติธรรม งำนศิลปะ ดนตรี อันเปน นกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ระหว่ำงผูค้ นต่ำงควำมเชื่อได้อย่ำง
เกิดผล
ในปี ค.ศ. 1969-1973 ศำสนำจำรย์เรย์ ซี ดำวน์ส ได้เดินทำงกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำ
โดยกลับไปทำงำนเปน นอนุศำสกที่ Western College for Women ในอ๊อกซ์ฟอร์ ด รัฐโอไฮโอ ต่อจำกนั้น
ในปี ค.ศ. 1981 ได้เดินทำงกลับมำทำงำนที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยก่อตั้งสวนประทีป ที่จงั หวัด
นครปฐม ซึ่งเปน นพันธกิจนักศึกษำเช่นเดียวกับสำนักกลำงนักเรี ยนคริ สเตียน เพียงแต่ไม่มีบริ กำรด้ำน
หอพัก ที่นนั่ กลำยเปน นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยน้องนักศึกษำและเยำวชนซึ่ งกนเน้นประเดนนงำนประกำศ
พระกิตติคุณ ศิลปะกำรจัดเสวนำประเดนนสังคมต่ำง ๆ เช่นเดิม
อำจำรย์ดำวร์สและครอบครัวได้รับใช้พระเจ้ำในประเทศไทยถึง 35 ปี เมื่อท่ำนเกษียณอำยุจำก
งำนแล้วกนได้กลับไปอยูท่ ี่เมืองนิวโฮป มลรัฐเพนซิ ลวำเนีย ที่นนั่ ท่ำนได้รับใช้พนั ธกิจคริ สตจักรใน
ฐำนะศิษยำภิบำลเยีย่ มชุมชน ต่อมำในปี ค.ศ. 1990 คุณเบ๊ตตี้ ดำวน์ส ได้จำกไปอยูก่ บั พระเจ้ำ สองปี
ต่อมำศำสนำจำรย์ดำวน์สได้ยำ้ ยไปอยูท่ ี่เบนบริ สด์ไอส์แลนด์ และได้สมรสกับคุณโดโรธี ซ่ ึ งครั้งหนึ่ง
เคยเปน นเพื่อนเล่นกันมำสมัยยังเปน นเดนก และท่ำนทั้งสองกนได้อยูร่ ่ วมกันมำถึง 10 ปี
ศำสนำจำรย์ดำว์ส ย้ำยที่อยูอ่ ีกครั้งมำที่แอตแลนต้ำ เมืองเวสเล่ยวูด๊ เพื่อจะได้มำอยูใ่ กล้กบั ลูก
สองครอบครัวคือ ครอบครัว้องคุณคริ สตินำ ดำวน์ส และทิโมธี ดำวน์ส ท่ำนได้ใช้ชีวติ บั้นปลำย
ใกล้ชิดกับครอบครัว้องลูกหลำน้องท่ำนอย่ำงมีควำมสุ ้
อจ.เรย์ ซี ดำวน์ส ธิดำ จำนวน 6 คน คือ 1. ปี เตอร์ ดำวน์ส 2.ทิโมธี ดำวน์ส 3. คริ สตินำ ดอนเด
โร 4. ลิบเบนท ดำวน์ส 5. โจนำธำน ดำวน์ส และ 6. คำรี น ดำวน์ส มีอำยุยนื ยำวอยูจ่ นได้เหนนหลำนถึง 17
คน
ที่มำ : ้่ำวคริ สตจักร สภำคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 680 กุมภำพันธ์ 2007, หน้ำ 21-22.
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