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Lecture Convocation โดย ศจ. Karsten van Staveren
คริสตศาสนศาสตร์ ในบริบทไทย

กราบเรี ยนท่าน กรรมการสภาคริ สตจักร คณบดี คณาจารย์ มิตรสหาย นักศึกษา และ แขกผูม้ ี
เกียรติที่เคารพทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็ นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้รับมอบหมายให้มายืนต่อหน้าพี่นอ้ งที่รักในวันนี้
เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการประจาปี การศึกษา 2554
ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่จดั เตรี ยมงานครั้งนี้ ที่ และให้โอกาสสาคัญแก่ผม (แต่ผมไม่
แน่ใจว่ามันเป็ นการลงโทษหรื อการให้เกียรติ)

□Dia 2
ปี การศึกษานี้เป็ นปี ที่ผมได้ใช้ครึ่ งของชีวิตของผมในประเทศไทย ซึ่ งทาให้ผมเป็ น "ลูกครึ่ ง"ฝาย
จิตวิญญาณ อย่างแท้จริ ง
เพื่อเป็ นเกียรติแก่การจัดงานในครั้งนี้ ผมจึงปรารถนาที่จะสะท้อนประสบการณ์จากมุมมองของ
คนที่ดาเนินชีวิตในหลายฯวัฒนธรรม ในฐานะที่ผมเป็ นอาจารย์สอนวิชาคริ สตศาสนศาสตร์
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และ วิชาพันธสัญญาใหม่ ผมจึงสนใจความท้าทายให้คน้ หาความเชื่อมโยงกันระหว่าง
วัฒนธรรมต่างๆ กับข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า
ผมอยากจะขอทาความเข้าใจกับผูฟ้ ังในเบื้องต้นก่อนว่า การสะท้อนมุมมองของผมที่มีต่อ
เรื่ องราวเป็ นรื่ องราวจากประสบการณ์ของตัวผมเองที่ได้มาเป็ นอาจารย์สอนพระคริ สตธรรมที่
ประเทศไทย มิได้มีเจตนาที่จะสรุ ปว่าสิ่ งที่ผมจะได้พูดต่อไปนี้สมบูรณ์แบบ แต่ผมปรารถนา
อย่างยิ่งว่า สิ่ งที่ผมจะได้กล่าวในวันนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ท่านผูฟ้ ังต่อยอดทางความคิดต่อไปใน
อนาคต
□ Dia 3
เวลาข้าพเจ้าร่ วมการประชุมสมัชชาของสภาคริ สตจักร ข้าพเจ้าเห็น Cartoon นี้ที่ถูกว่าดโดยคน
ไทย
ต่ามความรู้สึกของข้าพเจ้านี้สรุ ปปัณหาที่คริ สเตียนไทยต้องพยายามตอบสนอง

ภาษาของคริ สเตียนเป็ นภาษาที่ผอู้ ื่นเข้าใจยาก คริ สเตียนมักจะรู้ สึกสบายใจเมื่ออยู่ในชุมชนค
ริ สเตียน มีเพื่ อนคริ สเตีย น ใช้ภาษาของคริ สเตียนที่ไพเราะ เรารู้ สึกว่าไม่จาเป็ นจะต้องก้าว
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ออกไปจากชุมชนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั คนที่ ไม่เ ป็ นคริ สเตี ยน มากกว่านั้น เรามักรู้ สึก
กลัวที่จะต้องทาเช่นนั้น เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้รับการฝึ กฝนมากพอ

ด้งนั้นข้าพเจ้าตั้งคาถามว่า ข้าพระองทั้งหลายต้องการอะไรเพื่อจะเป็ นพยานถึงพระคุณของพระ
เจ้าในประเทศที่มีวดั วาอาราม หรื อเราต้องการอะไรเพือจะสร้างคริ สต์ศาสนศาสตร์ ในบริ บท
ไทยที่ประสทธิผล ข้าพระองค์ท้งั หลายควรทาอะไรเพือให้คนไทยเข้าใจข่าวประเสริ ฐให้เป็ น
ข่าวดีมากขึ้น
ข้าพเจ้าจะเริ่ มต้นโดยการอ้างอิงถึงพันธสัญญาใหม่
หลังจากนั้นอาจารย์จะอธิบายวิธีการของคริ สตศาสนา
และสุดท้ายข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างจากนักศาสนศาสตร์ ไทย
1.

พันธสั ญญาใหม่

Dia 4
2 ทิโมธี 3:16 ได้กล่าวไว้ว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า"
หลายครั้งนักศึกษาของอาจารย์ในปี ที่ผา่ นมาจะเข้าใจว่าพระวจนะในตอนนี้หมายความว่าพระ
เจ้าได้ทรงเป็ นผูด้ ลใจพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ข้ ึนด้วยวิธีการที่มนุษย์มีส่วนร่ วมน้อยมาก เขา
คิดว่าทูตสวรรค์บงการเนื่อหาและอักษรให้ผเู้ ขียน และผูเ้ ขียนไม่ใช้ความสามารถของเขาเองได้
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ความคิดนี้ทาให้คริ สตชนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย มีความสามารถพิเศษในการ (copy and
paste)
นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมนาพระวจนะต่างๆ และมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการดานินชีวิตโดย
ปราศจากการพิจารณาถึงประเด็นความแตกต่างด้านเวลา ความคิด และ วัฒนธรรม ของผูเ้ ขียน
ถ้าพูดง่ายฯเขา copy/paste (โดยการไม่ใช่ความเข้าใจที่ไม่ลึกพอ)

ถึงแม้ว่าการกระทาดังกล่าวอาจทาให้เกิดผลดีแก่ชีวิตจิตวิญญาณของผูค้ นมากมาย
แต่การกระทาเช่นนี้จะไม่เป็ นผลดีต่อการศึกษาด้านคริ สตศาสนศาสตร์ ในบริ บทไทย
Dia 5
การที่ผมได้สอนวิชาพันธสัญญาใหม่ที่วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ทาให้ผมอัศจรรย์ใจ
มากขึ้นทุกครั้งที่ได้เข้าใจความลึกซึ้งในความสัมพันธ์กนั ระหว่างวัฒนธรรมและพระกิตติคุณ
ผมต้องคิดถึงการเข้าร่ วมการประชุมสมัชชาของสภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ศาสนาจารย์โรเบริ ต์ คอลลินส์ได้กล่าวไว้ในช่วงศึกษาพระวจนะในครั้งนั้ นั
อธิบายภาพความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและพระกิตติคุณอย่างยิง่ ชัดเจนมากขึ้น
พระธรรมยอห์น 1:14 ได้กล่าวไว้ว่า "พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงอยูท่ ่ามกลางเรา
บริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณและความจริ ง”
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พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูก้ า้ วข้ามวัฒนธรรมทั้งหลาย และทรงมากางเต็นท์สถิตย์อยูท่ ่ามกลาง
พวกเรา
แทนที่พระเจ้าจะทิ้งฒนธรรม
พระเจ้าทรงให้มนั เป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าทรงใช้ในการสื่ อสารผ่านทางพระคริ สต์ เราสามารถ
กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโดยการ "ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงอยู่
ท่ามกลางเรา"
ผ่านองค์พระเยชูคริ สต์พระเจ้าจึงข้ามวัฒนธรรมสวรรค์ลงมาสู่วฒั นธรรมโลกมนุษย์

มากกว่านั้น หากเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ส่งสาวกของพระองค์ไปยังที่สุดปลายแผ่นดิน
โลกเพื่อเป็ นพยานในข่าวประเสริ ฐขององค์พระเยูคริ สต์เจ้า
ดังที่เราพบในพระธรรมกิจการ ที่กล่าวว่า "แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" ดังนั้น เราทั้งหลาย
ควรตระหนักว่า นี่ไม่ใช่การเดินทางออกไปแค่เพียงร่ างกาย แต่เป็ นการเดินทางของความคิดและ
จิตวิญญาณด้วย
ยกตัวอย่าง
Dia 6
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หากเราได้ศึกษาถึงความลี้ลบั ของไม้กางเขนซึ่ งถูกบรรยายไว้มากมาย พวกเราอาจจะค้นพบ
วิธีการข้ามวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
สาหรับชาวยิวไม้กางเขนถูกอธิบายในภาษาและรู ปภาพของพวกเขา
โดยเป็ นต้นการบรรยายถึงความเป็ นพระมหาปุโรหิตของพระเยซูและระเบียบพิธีการถวายเครื่ อง
สัตวบูชา ดังที่เราประจักษ์ได้อย่างชัดเจนจากตัวอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรู เปโตร
และพระกิตติคุณต่างๆ ผูเ้ ขียนนั้นได้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตามวัฒนธรรมของชาวยิว ยกตัวอย่าง
เช่น พวกเขาได้ใช้ภาพที่ช่วยให้ผอู้ ่านเล่งเห็นว่าพระคริ สต์ คือ "ลูกแกะของพระเจ้า" "เครื่ องบูชา
ไถ่บาป" "พระเมสิ ยาห์" และอื่นๆ

แต่อคั รทูตเปาโลไม่มีปัฌหาในการใช้รูปภาพใหม่ๆ เวลาเขาอิบายพระกิตติคุณข้ามวัฒนธรรม
โรม เพราะท่านมีความคิดเห็นว่าภาษาหรื อคาต่างๆของวัฒนธรรมยิว ไม่ช่วยปลุกเร้ าความเข้าใจ
ให้ผคู้ นที่มีพ้ืนฐานจากวัฒนธรรมโรมัน
จึงอาจารย์เปาโลไม่มีปัญหาที่จะเปลี่ยนหรื อเล่นคาให้ต่างออกไปจากเดิม ดังนั้นจึงมีการใช้คา
จาพวก "การไถ่ถอน" "การรับเป็ นบุตรบุญธรรม" "ประชากรของพระเจ้า" "การปลดแอก
นักโทษสงคราม" และอื่นๆ ทุกคานี้มีความหมายลึกชึ้งในวัฒนธรรมโรมัน
เราต้องเข้าใจว่าผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่จึงเป็ นบุคคลที่กล้าหาญ
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ในขณะที่พวกเขาเป็ นพยาน ของพระเยซูคริ สต์เจ้า พวกเขาได้สร้างคาขึ้นมาใหม่และค้นหา
ภาพพจน์ใหม่ๆพวกเขาได้สร้างสะพานความเข้าใจเพื่อเชื่อมโยงเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์เข้า
กับวัฒนธรรมที่พวกเขาสัมผัสอยู่
พวกเขาก็ได้สาแดงให้เป็ นที่ประจักษ์แก่พวกเราในปัจจุบนั ถึงพื้นฐานและแนวทางที่พวกเราควร
จะดาเนินต่อไป พวกเขาได้ทา้ ทายให้พวกเราก้าวข้ามการใช้ภาษาเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรมที่
พวกเราคุน้ ชิน
เพราะคาศัพท์ที่พี่นอ้ งคริ สตชนส่วนใหญ่เลือกใช้ในการสื่ อสารก็มกั จะเป็ นคาหรื อสานวนเฉพาะ
แบบคริ สเตียน ด้วยเหตุที่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เกิดในครอบครัวคริ สเตียน ดังนั้นเราจึงควร
เรี ยนรู้ที่จะสื่ อสารกับผูอ้ ื่นแบบข้ามวัฒนธรรม เหมือนที่พระเจ้าทรงกระทาผ่านพระคริ สต์ หรื อ
ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงกระทาผ่านคริ สตจักรยุคแรกและผ่านผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ ดังนั้น
การเลือกใช้คาศัพท์หรื อใช้ภาษาคริ สเตียนแบบเดิมๆ และซ้ าๆ หรื อการท่องจาพระวจนะเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป พระเจ้าทรงห้ามเรา copy/paste แต่ให้เราสร้างสพานใหมฯที่ขา้ ม
วัฒนรรม

2.

คริสตศาสนศาตร์ ในประเทศที่มีวดั วาอาราม

Dia 7
ท่านอจารย์ ดร.กิตติ บุญช่วยได้บอาว่า
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"การพูดถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยวิธีการใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ มักนาไปสู่ความเสี่ ยงที่จะไม่มีผใู้ ด
เข้าใจในสิ่ งที่ถกู กล่าวถึง ในทางกลับกัน การพูดถึงบางสิ่ งบางอย่างด้วยวิธีการเดิมๆ ก็ไม่ได้ทา
ให้ผพู้ ูดภาคภูมิใจเลย และเหนือสิ่ งอื่นใด จะไม่มีผใู้ ดจะยกย่องว่าบุคคลที่พูดนั้นฉลาด!!!"

เมื่อต้องพิจารณาเกี่ยวกับคริ สตศาสนศาสตร์ ในบริ บทไทย คากล่าวนี้ ได้นาเสนอกรอบแนวคิดที่
ท้าทายให้กบั เรา
เราไม่สามารถกระทาการต่างๆ เพียงแค่เป็ นการกล่าวซ้ าหรื อพูดถึงสิ่ งที่เอื้อมไม่ถึงร่ วมกับสิ่ ง
ต่างๆ เท่านั้นอีกต่อไป การศึกษาศาสนศาสตร์ สอนสิ่ งใหม่เทานั้นไม่ได้ คริ สตศาสนศาสตร์ ตอง
มีจุดยืนตามธรรมเนียมความเชื่อคริ สเตียน แต่บนความท้าทายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภาษา ความเชื่อ และโลกทัศน์ที่แตกต่าง

จึงเกิดคาถามที่ว่าเราจะสามารถอธิบายความจริ งของโลกที่มีความหลากหลายทางศาสนาได้
อย่างไร
ผมขออนุญาตที่จะอธิบายประเด็นนี้ให้ชดั เจนกว่าว่า อะไรคือสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับคริ สตศา
สนศาสตร์ ในบริ บทไทยให้มีประสิ ทธิผล

1.

ประเดนที่หนึ่งคือ
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Dia 8
กระบวนการที่มุ่งประเด็นไปสู่ความแตกต่างระหว่างศาสนาต่างๆเท่านั้น โดยเฉพาะระหว่าง
พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริ สตศาสนา ซึ่ งได้รับการพิสูนจ์แล้วว่าไม่เกิดผลมากนักภายใต้
บริ บทของไทย ประเด็นนี้ถูกนาไปเป็ นหัวข้อในเชิงวิพากย์วิจารณ์อย่างมากมายโดยนักศาสน
ศาสตร์ ไทย ทั้งในแง่มุมที่เกี่ยวกับการประเมินผลและนาไปเป็ นหัวข้อของวิทยานิพนธ์และ
งานวิจยั ทีพยายมอธิบายว่าคริ สตศาสนาจึงมีผลกระทบอย่างจากัดในประเทศไทยทาไม

ดร.กิตติ บุญชัย ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับแนวโน้มของกระบวนทัศน์ทางความคิดของคนไทย
โดยทัว่ ไปว่า
" นักคิดไทยชอบค้นหาและให้ความเข้าใจใหม่กบั สิ่ งที่เคยมีอยูแ่ ล้ว ด้วยเป้ าหมายดังกล่าวนี้ นัก
คิดไทยจึงไม่มีความตั้งใจที่จะลบล้างความคิดเก่าๆ ที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยก่อน เขาไม่ได้สามารถ
นาเสนอความคิดใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ความคิดเดิม ตามอย่างวิธีการที่นกั คิดชาวฝรังนิยมใช้”
นักคิดไทยจึงนิยมทาการศึกษาถึงประสิ ทธิภาพของสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วและมุ่งไปสู่การคิดเพิ่มมูลค่า
ทางความคิดให้กบั สิ่ งเดิมที่มีอยูเ่ ท่านั้น
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ดังนั้น วิธีการที่มุ่งประเด็นไปสู่ความแตกต่างเท่านั้นจึงนาไปสู่ความรู้สึกและการรับรู้ของคน
ไทยให้มองว่าคริ สตศาสนาเป็ นเพียง "ศาสนาของต่างชาติ" หรื อ "ศาสนาฝรั่ง" ถึงแม้ว่า
คริ สตศาสนาจะเข้ามาในประเทศไทยถึง 130 ปี แล้วก็ตาม
วิธีการใดก็ตามที่ไม่ได้เปิ ดช่องว่างให้เราสามารถเชื่องโยงกับความคิดของคนไทยที่รับอิทธิพล
จากโลกทัศน์ของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวพระกิตติคุณใน
แนวทางที่ชาวไทยได้ เพื่อจะให้คนไทยมองเห็นว่า Euangelion ได้เป็ น ข่าว ประเสริ ฐ์ เพื่อเขา
จริ งๆ ถ้าเราคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคริ สตศาสนศาสตร์ กบั พุทธนิกายเถรวาทเปรี ยบเสมือน
เสาสองต้นที่ถูกปักไว้ในระยะที่ห่างกันมากราวกับว่าคนสองกลุ่มนี้ไม่มีวนั ที่จะเข้าใจกันได้ ทา
ให้พนั ธกิดของพระเจ้าขาดประสิทธิผล

วิธีการอธิบายแบบสุดโต่ง ที่สอนว่าทุกคาสอนในศาสนาอืนๆ (พุทธนิกายเถรวาท)เป็ นเรื่ อง
โกหกที่ถูกสร้างขึ้นโดยมารซาตานและขัดกับความจริ ง จึงเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถเข้าถึง
ความคิดและจิตใจของชาวไทยได้เลย นอกเหนือจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังต่อต้านวิธีการที่พระเจ้า
ทรงสาแดงพระราชกิจในการถูกบันทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างสิ้ นเชิง

2.

ประเด็นที่2

Dia 9
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แต่ว่า วิธีการทางศาสนศาสตร์ ที่เอนเอียงไปทางพหุนิยมก็ไม่เหมาะสมและไม่มีผลดีในบริ บท
ไทยเช่นเดี่วยกัน

วิธีการนี้จะไม่เน้นพยานที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์หรื อคริ สตศาสนศาสตร์ เพราะว่า "เราไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าพระคัมภีร์ กล้านาเสนอพระยาห์เวห์ว่าเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว
และความจริ งนี้ทาให้เราจาเป็ นต้องนมัสการพระยาห์เวห์แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น"
มากกว่านั้นข้อคิดนี้รับความวิพากย์วิจารณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในกลุ่มชาวพุทธนิกายเถรวาท
ด้วย
สมเด็จพระอาจารย์ Payutto ได้เคยวิภากวิจารย์ วิธีการทางคริ สตศาสนานั้นที่ไม่ชดั เจนหรื อ
แตกต่างพอ ท่านกล่าวว่า " พี่นอ้ งคริ ตส์คาทอริ กเลียนแบบสถาปัตยกรรมของไทยและแอบอ้าง
ว่าเป็ นของตนเอง และไม่ใช่แค่ตามแบบไทยเท่านั้น ยังตามแบบชาวพุทธด้วย …..
สื บเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งในแง่ของรากฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม สิ่ งนี้จะยิง่ ทาให้
เกิดความสับสนและข้อวิพากย์วิจารณ์มากยิ่งขึ้น การกระทาเช่นนี้เหมาะสมดีแล้วหรื อ"

อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับการวิเคราะห์ของท่านสมเด็จPayutto แต่คากล่าว
นี้ก็ช้ ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงรากฐานที่แตกต่างกันทางด้านโลกทัศน์และความเชื่อ เราจึงเห็นได้ชดั
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ว่าแนวทางที่ไม่เหลือช่องว่างให้กบั ความแตกต่างจะก่อให้เกิดการวิพากวิจารณ์ ไม่เฉพาะจาก
กลุ่มที่ถือตามธรรมเนียมคริ สเตียนเท่านั้น แต่ยงั ถูกโจมตีจากความเชื่ออื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่าว่าศาสนศาสตร์ พหุนิยมมีปัญหาสาคัญ 3 ประการ คือ

I.

ประการแรก คากล่าวที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็ นคนดีน้ นั ทาให้เกิดคาถามว่าแท้จริ งแล้ว

ความดีคืออะไร ความดีในมุมมองของของชาวพุทธนิกายเถรวาทไม่จาเป็ นที่จะเป็ นความดีใน
บริ บทของคริ สตศาสนา การกล่าวเช่นนี้คือความพยายามที่จะทาให้ทุกสิ่ งทุกอย่างคือเรื่ อง
เดียวกันหรื อเหมือนกันหมด
แม้กระทั้งมันแตกต่างกันมากๆ
II.

ประการที่สอง ศาสนศาสตร์ พหุนิยมมีความขัดแย้งในตัวเอง เพราะกล่าวโทษแนวทาง

อื่นๆ ว่าตัดสิ น และดูถูกผูอ้ ื่น แต่ในเวลาเดียวกัน นักศาสนศาสตร์ พหุนิยมก็มีพฤติกรรม
เช่นเดียวกัน เนื่องจากพวกเขาก็ใช้แนวคิดของตนเองเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิ นมุมมองของ
ผูอ้ ื่น

III.

ประการที่สาม ความเหมือน (ถ้ามี) ท่ามกลางศาสนาต่างๆ ไม่จาเป็ นที่จะนาเราไปสู่

ข้อสรุ ปที่ว่ามีความเหมือนที่เป็ นพื้นฐานในแต่ละศาสนา เป็ นต้น แม้ว่ารถของผมและเครื่ องปั่น
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น้ าผลไม้ของผมจะใช้สกรู แบบเดียวกัน แต่สิ่งนี้ก็มิได้ทาให้รถยนต์ของผมและเครื่ องปั่นน้ า
ผลไม้ของผมเหมือนกัน

บทสรุ ป การนาเสนอคริ สตศาสนาสตร์ ในบริ บทไทยไม่สามารถทาให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ ทั้ง
วิธีการที่เน้นแบบแบ่งแยกและเน้นแบบพหุนิยม
เราจะเดินต่อไปได้อย่างไร

3.

การเดินทางแบบไร้ กังวล

Dia 10
"อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้เท้า หรื อย่าม หรื ออาหาร หรื อเงิน หรื อเสื้อ" ลูกา 9:3
การศึกษาศาสนศาสตร์ ในบริ บทไทยมิได้เป็ นเรื่ องของวิธีการ แต่หากเป็ นเรื่ องของชีวิตฝ่ ายจิต
วิญญาญ เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับการค้นหารอยพระบาทของพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ
เป็ นเรื่ องราวของการค้นหาที่สถิตย์อยูข่ องพระคริ สต์ (และพระเยชูชอบอยูน่ อกสถานที่ที่มนุษย์
คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ชอบอยูท่ ี่สถานที่แปลก เหมือนโต๊ะอาหารของคนบาป)
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เป็ นเรื่ องราวของการค้นหาสถานที่ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงประกอบพระราชกิจอยู่
โดยเฉพาะภายนอกคริ สตจักรและชุมชนคริ สเตียน

เมื่อพระเยซูบอกสาวกในพระกิตติคุณลูกาไม่ให้นาสิ่ งใดติดตัวไป พระองค์ทรงบอกพวกเขาให้
เดินทางแบบไร้กงั วล เหตุผลที่พระองค์ทรงให้กระทาเช่นนั้นก็เพื่อให้พวกเขาเรี ยนรู้ที่จะวางใจ
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเพื่อให้พวกเขาได้ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
มากกว่านั้นการเดินทางแบบไร้กงั วลหมายถึง การที่เราจะไม่สามารถเข้า่ ไปสู่โลก วัฒนธรรม
หรื อการอาศัยอยูร่ ่ วมกันแบบสาเร็ จรู ปได้
Dia 11
เราไม่ควรตีกรอบความคิดของเราว่าเราจะต้องพบเจออะไร
แต่เราควรก้าวออกไปเพื่อที่จะฟังว่าผูค้ นที่เราพบเจอกาลังพูดอะไร
และฟังว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัสตอบเราอย่างไร
เมื่อเราพยายามแสวงหาว่าผูค้ นในบริ บทนี้ตอ้ งการสิ่ งใด

ดังนั้น คริ สตศาสนศาสตร์ ในบริ บทไทยมีกระบวนการที่ตอบสนองต่อคาถามและประเด็นต่างๆ
ในบริ บทไทยที่แตกต่างสิ่ งที่คริ สเตียนคุน้ เคย
เราต้องฟังแล้วฟั งอีกว่าพุทธศาสนานิ กายเถรวาทและวัฒนธรรมไทยสอนอย่างไรบ้างเกี่ ยวกับ
ประเด็นต่างๆ เราต้องพยายามเข้าใจว่าบริ บทไทยตั้งคาถามอะไรให้คริ สต์ศาสนศาสตร์
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เราต้องค้นหาสิ่ งที่เหมือนกันและสิ่ งที่แตกต่าง เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผูท้ ี่เสวนากับเรา

ในบริ บทไทยเรามีหลายคนที่เคยเริ มการผจญภัยนี้ ขอให้ผมยดตัวอย่างของท่านอาจารย์ De
Silva, dr. Satanun Boonyakiat และ Wan Petchsonkram.
วันนี้ผมอยากอธิบายคาสอนของท่านอาจารย์ Wan อย่างละเอียด

ท่านอาจารย์ Wan Petchsonkram ในการสอนของเขาที่ถูกเขียนไว้ในหนังสื อ “Talk in the Shade
of the Bo Tree” อธิบายอ่างชัดเจนว่าคนที่เติบโตโดยรับอิธิพลของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็
เข้าใจภาษาคริ สต์อย่างยากลาบาก
ถ้าเราอ้างถึงสิ่ งสูงสุดในโลกนี้ ถ้าเราพูดถึงเรื่ องความรอด ถ้าเราอธิบายถึงการเป็ นมนุษย์ เรา
เป็ นเหมือนคนแปลกหน้าที่พูดภาษาที่เราไม่เข้าใจได้
แม้ดงั นั้น Wan Petchsongkram ยังตั้งสร้างสะพานระหว่างศาสนาคริ สต์และศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาท เวลาท่านสอนเรื่ องของการสร้างโลก ท่านอธิบายว่าความเข้าใจของทั้งสองศาสนาไม่
ตรงกัน และทาให้การสื อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้น
ในขนะที่ศาสนาคริ สต์เชื่อว่าเรามีพระเจ้าแห่งความรักที่ทรงสร้างโลกนี้ให้เป็ นดี ศาสนาพุทธ
เน้นการสร้างโดยอวิชชา (การขาดความรู้ ) ชึ้งทาให้โลกนี้มีความทุกข์
ถ้าเราเชิญคนที่นบั ถือศาสนาพุทธให้มีความเชื่อในพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี เขาก็รูสึกแปลกใจ
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ทาไมเราต้องเชื่อในพรเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้ที่ไม่สมบูรณ์และเต็มโดยความทุกข์

หลังจากที่อาจารย์ Wan Petchsongkram อธิบายความแตกต่างกันอย่างละเอีด ท่านเริ่ มกลาวเรื่ อง
ของการสร้างโลกใจพระธรรมปฐมกาลโดยการใช้คาว่า Avijja, Tanha และ Dukkha.

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้พระองค์ทรงมีแผนที่ดี และพระเจ้ากระทาต่ามนั้น
ในแผนนี้พระเจ้าให้มนุษย์มีบทบาท ดังนั้น Adam และ Eve ช่วยหลือพระเจ้าในสวน Eden.
จนถึง Eve ก็มองเห็นผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามเขากิน พลไม้ดูน่ากินและสวยงาม
นี้คือเวลาที่อวิชชาถูกกาเนจ อวิชชาพยายามโนมน้าวใจ Eve และตัญหาถูกเกิดขึ้นในใจของเขา
Adamและ Eve ไมสามารถต่อต้านตัณหาในใจได้ และเขากินพลไม้น้ นั
ทันทีเขาทั้งสองอยูใ่ ต้อานาจของอวิชชา และความทุกก็เป็ นผลที่มาต่าม

แม้ว่าอจารย์ Wan Petchsongkram ก็อา้ งถึงความแตกต่างกันที่ชดั เจนและขั้นพื้นฐานระหว่างคา
สอนของศาสนาคริ สต์และศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ท่านไม่มีความรู สึกออกสถานที่เวลาเขา
กล่าวเรื่ องของการทรงสร้างโลกนี้โดยการใช้ภาษาพุทธ
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ดังนั้นผมสรุ ปว่าท่านพบความจริ งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในศาสนาพูทธ์ และท่านยินดีที่จะใช้ความ
จริ งนี้ในการอธิบายเรื่ องราวของพระเจ้าที่สาแดงพระองค์เองในพระคัมภีร์และองค์พระเยชู
คริ สต์ โดยการฟังดีๆและลึกๆท่านอาจารย์วนั ค้นหาและพบสพานต่างๆที่สร้างความเข้าใจแต่ที่
ไม่ปัฎิเสธความแต่งต่างกัน

ทั้งอาจารย์ De Silva, dr. Satanun Boonyakiat และ Wan Petchsonkram นาเราในทางที่จะมีผลดี
ถ้าเราอยากจะสร้างคริ สตศาสนศาสตร์ ในประเทศที่มีวดั วาอาราม เขาสอนเราว่า
คริ สต์ศาสนศาสตร์ ในบริ บทไทยไม่ใช่ธุรกิจส่งมอบสิ นค้าสาเร็ จรู ป
แต่เราต้องเป็ นคนที่เดินทางไร้กงั วล เพื่อเราจะสามารถได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า และได้
ยินเสี ยงของเพื่อนบ้านในบริ บทไทยอย่างแท้จริ ง
เราต้องพร้ อมที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้ อมที่จะค้นหารอยพระบาทของพระบิดา พระ
บุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในโลกนี้ที่งดงามและหลากหลาย
นี่คือการผจญภัยที่คริ สเตียนไทยในปัจจุบนั และในอนาคตต้องก้าวเดินไปในชีวิตประจาวัน
โดยการสร้ างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างคนไทยที่รักพระเจ้ากับเพื่อนบ้านที่นบั ถือ
ศาสนาพุทธ เราจาเป็ นจะต้องก้าวออกไป เพราะพระเจ้าเองได้กระทาการของพระองค์ในสังคม
และวัฒนธรรมไทยแล้ว

Dia 12
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สิ่ งนี้ถูกอธิบายไว้ในบทเพลงที่แสนไพเราะที่กล่าวว่า...

“พระคริ สต์อยูขา้ งฉัน พระคริ สต์อยูเ่ บื้องหน้า ทรงอยูข่ า้ งหลังฉัน เป็ นจอมราชา
ทรงอยูภ่ ายในใจ เบื้องล่างและเบื้องบน ไม่ทรงทอดทิ้งใคร ห่วงใยปวงช
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ขาพเจ้ามีโอกาสนาเสนอเรื่ องนี้
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