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สื บเนื่องมาจากการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์คริ สตจักรไทย เรื่ อง “รอยบาป รอยบุญ” กรรมบถ
จากอดีตสู่ ชีวิตคริ สตจักรไทยปัจจุบนั เมื่อ วันที่ 11-12 กันยายน 1998 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะศาสน
ศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพในการอภิปรายกลุ่มเรื่ อง “แนวคิดและแนวทางในการสร้างผูน้ า
คริ สตจักรไทย ค.ศ. 1889-1940 ศึกษาจากประวัติศาสตร์ โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ” นาโดย
ผูเ้ ขียนที่ได้เสนอบทความนี้ ร่วมกับอาจารย์อภิชิต วรรณศรี มีนกั ศึกษาผูร้ ่ วมอภิปรายได้แสดงความ
คิดเห็นว่า หลักสู ตรการศึกษา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ปัจจุบนั ไม่ได้
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจในการรับใช้พนั ธกิจคริ สตจักรนับเป็ นเสี ยงสะท้อนที่น่าสนใจไม่ต่าง
จากสิ่ งที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงหยิบยกเอาบางประเด็น จากบทความที่ได้ศึกษาข้างต้นมา
พิจารณา เพื่อให้มีการใคร่ ครวญถึงสภาพความเป็ นจริ งของการศึกษาศาสนศาสตร์ ในปั จจุบนั กับการ
สนองต่อคริ สตจักรอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ก่อนที่จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันพระคริ สตธรรมกับคริ สตจักร ควรจะต้อง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า “สถาบันพระคริ สตธรรม” ซึ่ งในที่น้ ี ผูเ้ ขียนได้ยกเอาความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี 2 ท่านที่ถือว่ามีบทบาทในการกาหนดทิศทางของสถาบันนี้ไม่
น้อยและยังต้องทาความเข้าใจกับคาว่า “คริ สตจักร” โดยย่อว่าเป็ นอย่างไร
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จากหนังสื อ อนุสรณ์ ศาสนศาสตร์ศึกษา 100 ปี (ค.ศ.1889-1989) ดร.อานวย ทะพิงค์แก
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยพายัพเวลานั้น กล่าวว่า “พระคริ สตธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับชี วติ คริ สตจักรและ
เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าประกาศถึงความมหัศจรรย์ ความล้ าลึกของ สัจจะและการทรงเสี ยสละแห่งองค์
พระเยซูคริ สต์” และจากข้อเขียนของ ศจ.วิลเลี่ยม โยเดอร์ คณะบดีคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ ช่วงเดียวกันกล่าวว่า “การจัดตั้ง พระคริ สตธรรม เพื่ออบรมสั่งสอนคริ สเตียนคน
ท้องถิ่น ให้รู้ซ้ ึงถึงความจริ งและความมหัศจรรย์ของพระเจ้า เพื่อจะนาไปบอกกล่าวยังพี่นอ้ ง เพื่อนพ้อง
ของตนเองอย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น”
“คริ สตจักรคืออะไร” จากการศึกษาความหมายของคานี้ และตามคานิยามในธรรมนูญ แห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1998 ได้ให้ความเข้าใจว่า คริ สตจักร คือ บรรดาผูเ้ ชื่ อและวางใจในพระ
เยซูคริ สต์ ที่รวมกันเป็ นหมู่คณะเพื่อนมัสการและปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
คริ สตจักรเป็ นแผนการของพระเยซูสาหรับการสร้างสาวก สอนทางด้านความเชื่อและออกไปนาคนใน
โลกให้คืนดีกบั พระเจ้า (เอเฟซัส 1:10) เพื่อผูค้ นจะได้รับชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ (ยอห์น 4:13-14)
ภาพลักษณ์สาคัญ 5 ประการของคริ สตจักร คือ มีพระเจ้าเป็ นที่หนึ่งมีสิทธิอานาจเด็ดขาดของพระคัมภีร์
มีคาสอนอันถูกต้อง มีความบริ สุทธิ์ ส่วนบุคคลของสมาชิก และ มีสิทธิ อานาจฝ่ ายวิญญาณ และผูน้ า
คริ สตจักรก็ควรจะสะท้อนให้เห็นลักษณะดังกล่าวนี้ดว้ ย ผูน้ าคริ สตจักรถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าได้รับ
การฝึ กอบรมจากสถาบันพระคริ สตธรรม ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าเช่นกัน
จะเห็นได้วา่ ตามความเข้าใจและความมุ่งหวังของผูม้ ีบทบาทในการนาสถาบันพระคริ สตธรรม
ในวาระเฉลิมฉลองศาสนศาสตร์ ศึกษา 100 ปี ต่างย้าถึงความสัมพันธ์ หรื อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันนี้
กับคริ สตจักร ในฐานะเป็ นแหล่ง “สร้างคน” สาหรับคริ สตจักร ที่มีความรู ้ล้ าลึกเกี่ยวกับพระเจ้า
หากจะย้อนดูประวัติศาสตร์ การก่อตั้งสถาบันพระคริ สตธรรมในยุคแรก มิชชันนารี ตอ้ งฟันฝ่ า
อุปสรรคนานับประการเป็ นภาระกิจหนักที่พยายามผลักดันให้มีสถาบันศาสนศาสตร์เพื่อสร้างผูน้ า
สนองพันธกิจคริ สตจักร แต่เมื่อลงมือกระทาเริ่ มแรกก็ตอ้ งประสบปั ญหา เนื่องจากความเข้าใจใน
แนวทางและการปฏิบตั ิ ที่ไม่สอดคล้องกับคริ สตจักร มิชชันนารี ตอ้ งการให้คริ สตจักรมีศิษยาภิบาล และ
ต้องเลี้ยงศิษยาภิบาลด้วย ขณะที่เรื่ องนี้ไม่เคยมีการปลูกฝังกันมาก่อน การสร้างผูน้ าเพื่อสนองระบบ
อภิบาลคริ สตจักรจึงต้องล้มเหลวหลังปี ค.ศ.1895 และต่อมาในปี ค.ศ. 1912 มีการจัดตั้งสถาบันพระ
คริ สตธรรมขึ้นใหม่แต่จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ตอบสนองต่อคริ สตจักร
เท่าที่ควร
ความคิดในการสร้างผูน้ าคริ สตจักร ของคณะมิชชันอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนในประเทศไทย
โดยเฉพาะในเขตล้านนาเป็ นสิ่ งที่น่ายกย่องเชิดชู แต่น่าเสี ยดายที่สถาบันพระคริ สตธรรมและคริ สตจักร
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ไม่ได้มีส่วนในพันธกิจการสร้างผูน้ าร่ วมกัน ในความเป็ นจริ งแล้วทั้งสองฝ่ ายต่างก็ตอ้ งพึ่งพาซึ่ งกันและ
กัน เพื่อนาความเข้าใจ ความเชื่อในพระเจ้าไปสู ้ชุมชน การเข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะจะ
นาไปสู่ การสนับสนุนและสร้างสรรค์ซ่ ึ งกันและกัน แต่ในประวัติศาสตร์ เราไม่เห็นภาพนี้ชดั เจนนัก
เพราะมีช่องว่างระหว่างคริ สตจักรและสถาบันพระคริ สตธรรมประการแรกคือ การพัฒนาทางการศึกษา
ที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของคริ สตจักร และภายหลังต่อมา
ขณะที่วทิ ยาการความรู้กา้ วสู งขึ้นไปเท่าใดก็ยงิ่ ทาให้สถาบันและคริ สตจักรห่างกันมากเท่านั้น จะเห็นว่า
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเป็ นเพียงปั ญญา แต่ไม่เป็ นชี วติ ที่คริ สตจักรต้องการ ประการที่สอง คริ สตจักร
และสถาบันพระคริ สตธรรมต่างเป็ นเอกเทศ ไม่มีความเป็ นอันเดียวกันอย่างแท้จริ งจึงมีผลต่อระบบการ
สร้างผูน้ าคริ สตจักรตลอดมา เช่น คริ สตจักรยังขาดผูน้ าจานวนมากทั้ง ๆ ที่สถาบันพระคริ สตธรรมมี
จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่นกั ศึกษาพระคริ สตธรรมบางส่ วนปฏิเสธที่จะทางานคริ สตจักรหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา
สภาพดังกล่าวนี้อาจจะมีสาเหตุเพราะ ความคิดในการจัดตั้งสถาบันพระคริ สตธรรม ไม่ได้
เริ่ มต้นมาจากคริ สตจักรดังกล่าวข้างต้น
จึงมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสถาบันคริ สตจักรและ
สถาบันพระคริ สตธรรม ประกอบกับบทบาทของทั้งสองฝ่ ายที่มีต่อกันก็ไม่ชดั เจน เช่นเรื่ องบทบาทของ
คริ สตจักรในการสนับสนุนกิจการของสถาบัน อาทิ ด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้ลูกหลานในคริ สตจักรได้เข้า
มาศึกษาแล้วกลับออกไปรับใช้คริ สตจักรต่อไป ด้านพัฒนาการทางการศึกษา โดยประสานงานกับ
สถาบันพระคริ สตธรรม เพื่อให้การสร้างผูน้ าสอดคล้องกับ พันธกิจคริ สตจักร ด้านทรัพยากรบุคคล
คริ สตสมาชิกในคริ สตจักรได้รับการเตรี ยมทางด้านพันธกิจน้อยมาก คริ สตจักรจึงไม่สามารถท้าชวน
และนาคริ สตสมาชิกไปสู่ การอุทิศถวายตัวด้วยสานึกอันลึกซึ้ งที่จะถวายตัว เพื่อการพัฒนาคริ สตจักร
ในด้านของสถาบันนั้นควรตอบสนองพันธกิจคริ สตจักร คือ การแปรความรู ้ทางศาสนศาสตร์
ให้เป็ นชีวติ ของคริ สตจักร จัดหลักสู ตรและรู ปแบบการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และคริ สตจักร เพื่อเสริ มสร้างนักศึกษาให้เป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีในอนาคต ปั จจุบนั จะพบว่า นักศึกษาพระ
คริ สตธรรมส่ วนมากขาดนิมิตและเป้ าหมายที่ชดั เจนในการศึกษาศาสนศาสตร์สถาบันพระคริ สตธรรม
ซึ่งมีบทบาท ในการคัดเลือกและฝึ กอบรมนักศึกษาให้สามารถทางานร่ วมกับคริ สตจักรและสังคมอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ คงต้องหยุดมองดูวา่ สิ่ งที่สถาบันกาลังคิดพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานตามของสังคม ได้
ตอบสนองต่อคริ สตจักรหรื อไม่อย่างไร
จากหนังสื อชุด คุณภาพชีวติ คริ สตจักร เรื่ อง การบริ หารคริ สตจักรซึ่งทาโดยหน่วยงานศิษยาภิ
บาล สภาคริ สตจักรในประเทศไทย แสดงความคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระคริ สตธรรมไว้
น่าสนใจว่า สถาบันศาสนศาสตร์ ขาดความเป็ นเอกภาพ หลักสู ตร คุณสมบัติและมาตราฐานของ
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คณาจารย์และนักศึกษา ขึ้นอยูก่ บั แต่ละสถาบัน ซึ่ งมีผลทาให้เกิดความขัดแย้งภายในคริ สตจักรท้องถิ่น
และหลักสู ตรของสถาบันพระคริ สตธรรมควรได้รับการปรับปรุ งให้เมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคริ สตจักร และชุมชนในปั จจุบนั ดังนั้นควรมีการประสานงานกันระหว่างสถาบันที่มีอยู่
เพื่อจะมีแนวทางเดียวกันในการตอบสนองความต้องการของคริ สตจักร ควรมีการประเมินผลเพื่อการ
แก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสม ในการประเมินผลสถาบันพระคริ สตธรรมควรมาจากคริ สตจักรด้วยไม่ใช่
ปรับปรุ งจากความคิดของสถาบันเท่านั้น
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ทาให้มีความคิดว่า หากมีการประเมินผลร่ วมกัน ทั้งฝ่ ายสถาบันพระ
คริ สตธรรมและคริ สตจักรอาจช่วยลดช่องว่างที่มีอยูใ่ ห้นอ้ ยลง นี่คงเป็ นความหวังสู งสุ ดของทุกฝ่ ายที่จะ
เห็นความร่ วมมือกันอย่างจริ งจังเพื่อเป้ าหมายของพันธกิจจะบรรลุผลอย่างแท้จริ ง สถาบันพระคริ สต
ธรรมสร้างคนเพื่อกลับไปสู่ คริ สตจักรนี่เป็ นเป้ าหมายหลัก และในความเกี่ยวพันซึ่ งกันและกันทั้งสอง
ต่างสาคัญต่อกัน ดังนั้นเป้ าหมายและทิศทางของทั้งสองฝ่ ายก็ตอ้ งมีต่อกันและกัน และสถาบันศาสน
ศาสตร์ ต้ งั ขึ้นเพื่อการรับใช้คริ ตสจักรและสังคม ไม่ใช่การสร้างคนให้อยูใ่ นสถานะที่สูงกว่าคริ สตจักร
หรื ออยูน่ อกคริ สตจักร ดังที่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิ แต่
ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขาและประทานชีวติ ของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” (มาระโก 10:45)

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 67 ฉบับที่ 582 ธันวาคม 1998, หน้า 47-49.
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