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Lecture Convocation โดย ศจ. Karsten van Staveren  

คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย 

 

กราบเรียนท่าน กรรมการสภาคริสตจกัร คณบดี คณาจารย ์มิตรสหาย นกัศึกษา และ แขกผูมี้

เกียรติท่ีเคารพทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและต่ืนเตน้ท่ีไดรั้บมอบหมายให้มายืนต่อหน้าพ่ีนอ้งท่ีรักในวนัน้ี  

เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2554  

ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่ีจดัเตรียมงานคร้ังน้ี ท่ี และให้โอกาสส าคญัแก่ผม (แต่ผมไม่

แน่ใจว่ามนัเป็นการลงโทษหรือการให้เกียรติ) 

 

□Dia 2 

ปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีผมไดใ้ชค้ร่ึงของชีวิตของผมในประเทศไทย ซ่ึงท าให้ผมเป็น "ลูกคร่ึง"ฝาย

จิตวิญญาณ อยา่งแทจ้ริง  

เพ่ือเป็นเกียรติแก่การจดังานในคร้ังน้ี ผมจึงปรารถนาท่ีจะสะทอ้นประสบการณ์จากมุมมองของ

คนท่ีด าเนินชีวิตในหลายฯวฒันธรรม ในฐานะท่ีผมเป็นอาจารยส์อนวิชาคริสตศาสนศาสตร์ 
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และ วิชาพนัธสญัญาใหม่ ผมจึงสนใจความทา้ทายให้คน้หาความเช่ือมโยงกนัระหว่าง

วฒันธรรมต่างๆ กบัข่าวประเสริฐของพระเจา้ 

ผมอยากจะขอท าความเขา้ใจกบัผูฟั้งในเบ้ืองตน้ก่อนว่า การสะทอ้นมุมมองของผมท่ีมีต่อ

เร่ืองราวเป็นร่ืองราวจากประสบการณ์ของตวัผมเองท่ีไดม้าเป็นอาจารยส์อนพระคริสตธรรมท่ี

ประเทศไทย มิไดมี้เจตนาท่ีจะสรุปว่าส่ิงท่ีผมจะไดพู้ดต่อไปน้ีสมบูรณ์แบบ แต่ผมปรารถนา

อยา่งยิ่งว่า ส่ิงท่ีผมจะไดก้ล่าวในวนัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผูฟั้งต่อยอดทางความคิดต่อไปใน

อนาคต 

□ Dia 3 

เวลาขา้พเจา้ร่วมการประชุมสมชัชาของสภาคริสตจกัร ขา้พเจา้เห็น Cartoon น้ีท่ีถูกว่าดโดยคน

ไทย 

ต่ามความรู้สึกของขา้พเจา้น้ีสรุปปัณหาท่ีคริสเตียนไทยตอ้งพยายามตอบสนอง 

 

ภาษาของคริสเตียนเป็นภาษาท่ีผูอ่ื้นเขา้ใจยาก   คริสเตียนมกัจะรู้สึกสบายใจเม่ืออยู่ในชุมชนค

ริสเตียน  มีเพ่ือนคริสเตียน  ใช้ภาษาของคริสเตียนท่ีไพเราะ  เรารู้สึกว่าไม่จ าเป็นจะตอ้งก้าว
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ออกไปจากชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัคนท่ีไม่เป็นคริสเตียน   มากกว่านั้น  เรามกัรู้สึก

กลวัท่ีจะตอ้งท าเช่นนั้น เพราะคิดว่าตนเองไม่ไดรั้บการฝึกฝนมากพอ 

 

ดง้นั้นขา้พเจา้ตั้งค าถามว่า ขา้พระองทั้งหลายตอ้งการอะไรเพ่ือจะเป็นพยานถึงพระคุณของพระ

เจา้ในประเทศท่ีมีวดัวาอาราม หรือเราตอ้งการอะไรเพือจะสร้างคริสตศ์าสนศาสตร์ในบริบท

ไทยท่ีประสทธิผล ขา้พระองคท์ั้งหลายควรท าอะไรเพือให้คนไทยเขา้ใจข่าวประเสริฐให้เป็น

ข่าวดีมากข้ึน 

ขา้พเจา้จะเร่ิมตน้โดยการอา้งอิงถึงพนัธสญัญาใหม่ 

หลงัจากนั้นอาจารยจ์ะอธิบายวิธีการของคริสตศาสนา 

และสุดทา้ยขา้พเจา้จะยกตวัอยา่งจากนกัศาสนศาสตร์ไทย 

1. พนัธสัญญาใหม่ 

Dia 4 

2 ทิโมธี 3:16 ไดก้ล่าวไวว้่า "พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้"  

หลายคร้ังนกัศึกษาของอาจารยใ์นปีท่ีผา่นมาจะเขา้ใจว่าพระวจนะในตอนน้ีหมายความว่าพระ

เจา้ไดท้รงเป็นผูด้ลใจพระคมัภีร์พนัธสญัญาใหม่ข้ึนดว้ยวิธีการท่ีมนุษยมี์ส่วนร่วมนอ้ยมาก เขา

คิดว่าทูตสวรรคบ์งการเน่ือหาและอกัษรให้ผูเ้ขียน และผูเ้ขียนไม่ใชค้วามสามารถของเขาเองได ้
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ความคิดน้ีท าให้คริสตชนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย มีความสามารถพิเศษในการ (copy and 

paste)  

นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมน าพระวจนะต่างๆ และมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด านินชีวิตโดย

ปราศจากการพิจารณาถึงประเดน็ความแตกต่างดา้นเวลา ความคิด และ วฒันธรรม ของผูเ้ขียน 

ถา้พูดง่ายฯเขา copy/paste (โดยการไม่ใช่ความเขา้ใจท่ีไม่ลึกพอ) 

 

ถึงแมว้่าการกระท าดงักล่าวอาจท าให้เกิดผลดีแก่ชีวิตจิตวิญญาณของผูค้นมากมาย  

แต่การกระท าเช่นน้ีจะไม่เป็นผลดีต่อการศึกษาดา้นคริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย 

Dia 5 

การท่ีผมไดส้อนวิชาพนัธสญัญาใหม่ท่ีวิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี ท าให้ผมอศัจรรยใ์จ

มากข้ึนทุกคร้ังท่ีไดเ้ขา้ใจความลึกซ้ึงในความสมัพนัธ์กนัระหว่างวฒันธรรมและพระกิตติคุณ  

ผมตอ้งคิดถึงการเขา้ร่วมการประชุมสมชัชาของสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย  

ส่ิงท่ีศาสนาจารยโ์รเบริต ์คอลลินส์ไดก้ล่าวไวใ้นช่วงศึกษาพระวจนะในคร้ังนัั้น  

อธิบายภาพความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและพระกิตติคุณอยา่งยิง่ชดัเจนมากข้ึน  

พระธรรมยอห์น 1:14 ไดก้ล่าวไวว้่า "พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละทรงอยูท่่ามกลางเรา 

บริบูรณ์ดว้ยพระคุณและความจริง” 
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พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ผูก้า้วขา้มวฒันธรรมทั้งหลาย และทรงมากางเตน็ทส์ถิตยอ์ยูท่่ามกลาง

พวกเรา 

แทนท่ีพระเจา้จะท้ิงฒนธรรม 

พระเจา้ทรงให้มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ทรงใชใ้นการส่ือสารผา่นทางพระคริสต ์เราสามารถ

กล่าวไดว้่าพระองคท์รงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมโดยการ "ทรงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละทรงอยู่

ท่ามกลางเรา" 

ผา่นองคพ์ระเยชูคริสตพ์ระเจา้จึงขา้มวฒันธรรมสวรรคล์งมาสู่วฒันธรรมโลกมนุษย ์

 

มากกว่านั้น หากเราเช่ือว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดส่้งสาวกของพระองคไ์ปยงัท่ีสุดปลายแผน่ดิน

โลกเพ่ือเป็นพยานในข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยคูริสตเ์จา้  

ดงัท่ีเราพบในพระธรรมกิจการ ท่ีกล่าวว่า "แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็มาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุง

เยรูซาเลม็ ทัว่แควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก" ดงันั้น เราทั้งหลาย

ควรตระหนกัว่า น่ีไม่ใช่การเดินทางออกไปแค่เพียงร่างกาย แต่เป็นการเดินทางของความคิดและ

จิตวิญญาณดว้ย 

ยกตวัอยา่ง  

Dia 6 
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หากเราไดศึ้กษาถึงความล้ีลบัของไมก้างเขนซ่ึงถูกบรรยายไวม้ากมาย พวกเราอาจจะคน้พบ

วิธีการขา้มวฒันธรรมอยา่งชดัเจน 

ส าหรับชาวยิวไมก้างเขนถูกอธิบายในภาษาและรูปภาพของพวกเขา 

โดยเป็นตน้การบรรยายถึงความเป็นพระมหาปุโรหิตของพระเยซูและระเบียบพิธีการถวายเคร่ือง

สตัวบูชา ดงัท่ีเราประจกัษไ์ดอ้ยา่งชดัเจนจากตวัอยา่งท่ีถูกบนัทึกไวใ้นพระธรรมฮีบรู เปโตร 

และพระกิตติคุณต่างๆ ผูเ้ขียนนั้นไดใ้ชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายตามวฒันธรรมของชาวยิว ยกตวัอยา่ง

เช่น พวกเขาไดใ้ชภ้าพท่ีช่วยให้ผูอ้่านเล่งเห็นว่าพระคริสต ์คือ "ลูกแกะของพระเจา้" "เคร่ืองบูชา

ไถ่บาป" "พระเมสิยาห์" และอ่ืนๆ  

 

แต่อคัรทูตเปาโลไม่มีปัฌหาในการใชรู้ปภาพใหม่ๆ เวลาเขาอิบายพระกิตติคุณขา้มวฒันธรรม

โรม เพราะท่านมีความคิดเห็นว่าภาษาหรือค าต่างๆของวฒันธรรมยิว ไม่ช่วยปลุกเร้าความเขา้ใจ

ให้ผูค้นท่ีมีพ้ืนฐานจากวฒันธรรมโรมนั 

จึงอาจารยเ์ปาโลไม่มีปัญหาท่ีจะเปล่ียนหรือเล่นค าให้ต่างออกไปจากเดิม ดงันั้นจึงมีการใชค้  า

จ าพวก "การไถถ่อน" "การรับเป็นบุตรบุญธรรม" "ประชากรของพระเจา้" "การปลดแอก

นกัโทษสงคราม" และอ่ืนๆ ทุกค าน้ีมีความหมายลึกช้ึงในวฒันธรรมโรมนั 

เราตอ้งเขา้ใจว่าผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่จึงเป็นบุคคลท่ีกลา้หาญ  
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ในขณะท่ีพวกเขาเป็นพยาน ของพระเยซูคริสตเ์จา้ พวกเขาไดส้ร้างค าข้ึนมาใหม่และคน้หา

ภาพพจน์ใหม่ๆพวกเขาไดส้ร้างสะพานความเขา้ใจเพ่ือเช่ือมโยงเร่ืองราวของพระเยซูคริสตเ์ขา้

กบัวฒันธรรมท่ีพวกเขาสมัผสัอยู ่

พวกเขาก็ไดส้ าแดงให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเราในปัจจุบนัถึงพ้ืนฐานและแนวทางท่ีพวกเราควร

จะด าเนินต่อไป พวกเขาไดท้า้ทายให้พวกเรากา้วขา้มการใชภ้าษาเฉพาะของแต่ละวฒันธรรมท่ี

พวกเราคุน้ชิน 

เพราะค าศพัทท่ี์พ่ีนอ้งคริสตชนส่วนใหญ่เลือกใชใ้นการส่ือสารก็มกัจะเป็นค าหรือส านวนเฉพาะ

แบบคริสเตียน ดว้ยเหตุท่ีว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เกิดในครอบครัวคริสเตียน ดงันั้นเราจึงควร

เรียนรู้ท่ีจะส่ือสารกบัผูอ่ื้นแบบขา้มวฒันธรรม เหมือนท่ีพระเจา้ทรงกระท าผา่นพระคริสต ์ หรือ

ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าผา่นคริสตจกัรยคุแรกและผา่นผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ ดงันั้น 

การเลือกใชค้ าศพัทห์รือใชภ้าษาคริสเตียนแบบเดิมๆ และซ ้ าๆ หรือการท่องจ าพระวจนะเพียง

อยา่งเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป พระเจา้ทรงห้ามเรา copy/paste แต่ให้เราสร้างสพานใหมฯท่ีขา้ม

วฒันรรม 

 

2. คริสตศาสนศาตร์ในประเทศที่มีวดัวาอาราม 

Dia 7 

ท่านอจารย ์ดร.กิตติ บุญช่วยไดบ้อาว่า 
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"การพูดถึงบางส่ิงบางอยา่งดว้ยวิธีการใหม่ๆอยา่งสร้างสรรค ์มกัน าไปสู่ความเส่ียงท่ีจะไม่มีผูใ้ด

เขา้ใจในส่ิงท่ีถกูกล่าวถึง ในทางกลบักนั การพูดถึงบางส่ิงบางอยา่งดว้ยวิธีการเดิมๆ ก็ไม่ไดท้  า

ให้ผูพู้ดภาคภูมิใจเลย และเหนือส่ิงอ่ืนใด จะไม่มีผูใ้ดจะยกยอ่งว่าบุคคลท่ีพูดนั้นฉลาด!!!" 

 

เม่ือตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัคริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย ค ากล่าวน้ี ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดท่ี

ทา้ทายให้กบัเรา  

เราไม่สามารถกระท าการต่างๆ เพียงแค่เป็นการกล่าวซ ้ าหรือพูดถึงส่ิงท่ีเอ้ือมไม่ถึงร่วมกบัส่ิง

ต่างๆ เท่านั้นอีกต่อไป การศึกษาศาสนศาสตร์สอนส่ิงใหม่เทานั้นไม่ได ้คริสตศาสนศาสตร์ตอง

มีจุดยืนตามธรรมเนียมความเช่ือคริสเตียน แต่บนความทา้ทายทางดา้นศาสนา วฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน ภาษา ความเช่ือ และโลกทศัน์ท่ีแตกต่าง 

 

จึงเกิดค าถามท่ีว่าเราจะสามารถอธิบายความจริงของโลกท่ีมีความหลากหลายทางศาสนาได้

อยา่งไร  

ผมขออนุญาตท่ีจะอธิบายประเดน็น้ีให้ชดัเจนกว่าว่า อะไรคือส่ิงท่ีควรพิจารณาเก่ียวกบัคริสตศา

สนศาสตร์ในบริบทไทยให้มีประสิทธิผล 

 

1. ประเดนท่ีหน่ึงคือ  
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Dia 8 

กระบวนการท่ีมุ่งประเดน็ไปสู่ความแตกต่างระหว่างศาสนาต่างๆเท่านั้น โดยเฉพาะระหว่าง 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนา ซ่ึงไดรั้บการพิสูนจ์แลว้ว่าไม่เกิดผลมากนกัภายใต้

บริบทของไทย ประเดน็น้ีถูกน าไปเป็นหวัขอ้ในเชิงวิพากยวิ์จารณ์อยา่งมากมายโดยนกัศาสน

ศาสตร์ไทย ทั้งในแง่มุมท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลและน าไปเป็นหวัขอ้ของวิทยานิพนธ์และ

งานวิจยั ทีพยายมอธิบายว่าคริสตศาสนาจึงมีผลกระทบอยา่งจ ากดัในประเทศไทยท าไม 

 

ดร.กิตติ บุญชยั ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ของกระบวนทศัน์ทางความคิดของคนไทย

โดยทัว่ไปว่า 

 " นกัคิดไทยชอบคน้หาและให้ความเขา้ใจใหม่กบัส่ิงท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ ดว้ยเป้าหมายดงักล่าวน้ี นกั

คิดไทยจึงไม่มีความตั้งใจท่ีจะลบลา้งความคิดเก่าๆ ท่ีเคยมีมาตั้งแต่สมยัก่อน เขาไม่ไดส้ามารถ

น าเสนอความคิดใหม่ๆ เขา้มาแทนท่ีความคิดเดิม ตามอยา่งวิธีการท่ีนกัคิดชาวฝรังนิยมใช”้ 

นกัคิดไทยจึงนิยมท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้และมุ่งไปสู่การคิดเพ่ิมมูลค่า

ทางความคิดให้กบัส่ิงเดิมท่ีมีอยูเ่ท่านั้น 
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ดงันั้น วิธีการท่ีมุ่งประเดน็ไปสู่ความแตกต่างเท่านั้นจึงน าไปสู่ความรู้สึกและการรับรู้ของคน

ไทยให้มองว่าคริสตศาสนาเป็นเพียง "ศาสนาของต่างชาติ" หรือ "ศาสนาฝร่ัง" ถึงแมว้่า

คริสตศาสนาจะเขา้มาในประเทศไทยถึง 130 ปีแลว้ก็ตาม  

วิธีการใดก็ตามท่ีไม่ไดเ้ปิดช่องว่างให้เราสามารถเช่ืองโยงกบัความคิดของคนไทยท่ีรับอิทธิพล

จากโลกทศัน์ของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวพระกิตติคุณใน

แนวทางท่ีชาวไทยได ้เพ่ือจะให้คนไทยมองเห็นว่า Euangelion ไดเ้ป็น ข่าว ประเสริฐ ์เพ่ือเขา

จริงๆ  ถา้เราคิดว่าความสมัพนัธ์ระหว่างคริสตศาสนศาสตร์กบัพุทธนิกายเถรวาทเปรียบเสมือน

เสาสองตน้ท่ีถูกปักไวใ้นระยะท่ีห่างกนัมากราวกบัวา่คนสองกลุ่มน้ีไม่มีวนัท่ีจะเขา้ใจกนัได ้ท า

ให้พนัธกิดของพระเจา้ขาดประสิทธิผล 

 

 วิธีการอธิบายแบบสุดโต่ง ท่ีสอนว่าทุกค าสอนในศาสนาอืนๆ (พุทธนิกายเถรวาท)เป็นเร่ือง

โกหกท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมารซาตานและขดักบัความจริง จึงเป็นวิธีการท่ีไม่สามารถเขา้ถึง

ความคิดและจิตใจของชาวไทยไดเ้ลย นอกเหนือจากน้ี วิธีการดงักล่าวยงัต่อตา้นวิธีการท่ีพระเจา้

ทรงส าแดงพระราชกิจในการถูกบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งส้ินเชิง 

 

2. ประเดน็ท่ี2 

Dia 9 
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แต่ว่า วิธีการทางศาสนศาสตร์ท่ีเอนเอียงไปทางพหุนิยมก็ไม่เหมาะสมและไม่มีผลดีในบริบท

ไทยเช่นเด่ีวยกนั 

 

วิธีการน้ีจะไม่เนน้พยานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระคมัภีร์หรือคริสตศาสนศาสตร์ เพราะว่า "เราไม่

สามารถปฏิเสธไดว้่าพระคมัภีร์ กลา้น าเสนอพระยาห์เวห์ว่าเป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

และความจริงน้ีท าให้เราจ าเป็นตอ้งนมสัการพระยาห์เวห์แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น"  

มากกว่านั้นขอ้คิดน้ีรับความวิพากยวิ์จารณ์จากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มชาวพุทธนิกายเถรวาท

ดว้ย 

สมเดจ็พระอาจารย ์Payutto ไดเ้คยวิภากวิจารย ์วิธีการทางคริสตศาสนานั้นท่ีไม่ชดัเจนหรือ

แตกต่างพอ ท่านกล่าวว่า " พ่ีนอ้งคริตส์คาทอริกเลียนแบบสถาปัตยกรรมของไทยและแอบอา้ง

ว่าเป็นของตนเอง และไม่ใช่แค่ตามแบบไทยเท่านั้น ยงัตามแบบชาวพุทธดว้ย ….. 

สืบเน่ืองต่อมาจนถึงทกุวนัน้ี ทั้งในแง่ของรากฐานทางศาสนาและวฒันธรรม ส่ิงน้ีจะยิ่งท าให้

เกิดความสบัสนและขอ้วิพากยวิ์จารณ์มากยิ่งข้ึน การกระท าเช่นน้ีเหมาะสมดีแลว้หรือ" 

 

อยา่งไรก็ตาม คุณอาจจะไม่เห็นดว้ยทั้งหมดกบัการวิเคราะห์ของท่านสมเดจ็Payutto แต่ค ากล่าว

น้ีก็ช้ีให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงรากฐานท่ีแตกต่างกนัทางดา้นโลกทศัน์และความเช่ือ เราจึงเห็นไดช้ดั
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ว่าแนวทางท่ีไม่เหลือช่องว่างให้กบัความแตกต่างจะก่อให้เกิดการวิพากวิจารณ์ ไม่เฉพาะจาก

กลุ่มท่ีถือตามธรรมเนียมคริสเตียนเท่านั้น แต่ยงัถูกโจมตีจากความเช่ืออ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่าว่าศาสนศาสตร์พหุนิยมมีปัญหาส าคญั 3 ประการ คือ 

 

I. ประการแรก ค ากล่าวท่ีว่าทกุศาสนาสอนให้เป็นคนดีนั้นท าให้เกิดค าถามว่าแทจ้ริงแลว้

ความดีคืออะไร ความดีในมุมมองของของชาวพุทธนิกายเถรวาทไม่จ าเป็นท่ีจะเป็นความดีใน

บริบทของคริสตศาสนา การกล่าวเช่นน้ีคือความพยายามท่ีจะท าให้ทุกส่ิงทุกอยา่งคือเร่ือง

เดียวกนัหรือเหมือนกนัหมด 

แมก้ระทั้งมนัแตกต่างกนัมากๆ 

II. ประการท่ีสอง ศาสนศาสตร์พหุนิยมมีความขดัแยง้ในตวัเอง  เพราะกล่าวโทษแนวทาง

อ่ืนๆ ว่าตดัสิน และดูถูกผูอ่ื้น  แต่ในเวลาเดียวกนั  นกัศาสนศาสตร์พหุนิยมก็มีพฤติกรรม

เช่นเดียวกนั เน่ืองจากพวกเขาก็ใชแ้นวคิดของตนเองเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินมุมมองของ

ผูอ่ื้น 

 

III. ประการท่ีสาม ความเหมือน (ถา้มี) ท่ามกลางศาสนาต่างๆ ไม่จ าเป็นท่ีจะน าเราไปสู่

ขอ้สรุปท่ีว่ามีความเหมือนท่ีเป็นพ้ืนฐานในแต่ละศาสนา เป็นตน้ แมว้่ารถของผมและเคร่ืองป่ัน
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น ้าผลไมข้องผมจะใชส้กรูแบบเดียวกนั แต่ส่ิงน้ีก็มิไดท้  าให้รถยนตข์องผมและเคร่ืองป่ันน ้า

ผลไมข้องผมเหมือนกนั 

 

บทสรุป การน าเสนอคริสตศาสนาสตร์ในบริบทไทยไม่สามารถท าให้เกิดผลท่ีน่าพึงพอใจ ทั้ง

วิธีการท่ีเนน้แบบแบ่งแยกและเนน้แบบพหุนิยม 

เราจะเดินต่อไปไดอ้ยา่งไร 

 

3. การเดินทางแบบไร้กังวล 

Dia 10 

"อยา่เอาอะไรไปใชต้ามทาง เช่น ไมเ้ทา้ หรือยา่ม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเส้ือ" ลูกา 9:3 

การศึกษาศาสนศาสตร์ในบริบทไทยมิไดเ้ป็นเร่ืองของวิธีการ แต่หากเป็นเร่ืองของชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาญ เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หารอยพระบาทของพระเจา้ของอบัราฮมั อิสอคั และ

ยาโคบ  

เป็นเร่ืองราวของการคน้หาท่ีสถิตยอ์ยูข่องพระคริสต ์(และพระเยชูชอบอยูน่อกสถานท่ีท่ีมนุษย์

คิดว่าศกัด์ิสิทธ์ิ พระองคช์อบอยูท่ี่สถานท่ีแปลก เหมือนโต๊ะอาหารของคนบาป) 
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เป็นเร่ืองราวของการคน้หาสถานท่ีท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงประกอบพระราชกิจอยู ่

โดยเฉพาะภายนอกคริสตจกัรและชุมชนคริสเตียน 

 

เม่ือพระเยซูบอกสาวกในพระกิตติคุณลูกาไม่ให้น าส่ิงใดติดตวัไป พระองคท์รงบอกพวกเขาให้

เดินทางแบบไร้กงัวล เหตุผลท่ีพระองคท์รงให้กระท าเช่นนั้นก็เพ่ือให้พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะวางใจ

ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเพ่ือให้พวกเขาไดฝึ้กการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  

มากกว่านั้นการเดินทางแบบไร้กงัวลหมายถึง การท่ีเราจะไม่สามารถเข้า่ไปสู่โลก วฒันธรรม 

หรือการอาศยัอยูร่่วมกนัแบบส าเร็จรูปได ้

Dia 11 

เราไม่ควรตีกรอบความคิดของเราว่าเราจะตอ้งพบเจออะไร   

แต่เราควรกา้วออกไปเพ่ือท่ีจะฟังว่าผูค้นท่ีเราพบเจอก าลงัพูดอะไร  

 และฟังว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสตอบเราอยา่งไร  

เม่ือเราพยายามแสวงหาว่าผูค้นในบริบทน้ีตอ้งการส่ิงใด 

 

ดงันั้น  คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทยมีกระบวนการท่ีตอบสนองต่อค าถามและประเดน็ต่างๆ 

ในบริบทไทยท่ีแตกต่างส่ิงท่ีคริสเตียนคุน้เคย   

เราตอ้งฟังแลว้ฟังอีกว่าพุทธศาสนานิกายเถรวาทและวฒันธรรมไทยสอนอย่างไรบา้งเก่ียวกบั

ประเดน็ต่างๆ  เราตอ้งพยายามเขา้ใจว่าบริบทไทยตั้งค าถามอะไรให้คริสตศ์าสนศาสตร์   
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เราตอ้งคน้หาส่ิงท่ีเหมือนกนัและส่ิงท่ีแตกต่าง  เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัผูท่ี้เสวนากบัเรา 

 

ในบริบทไทยเรามีหลายคนท่ีเคยเริมการผจญภยัน้ี ขอให้ผมยดตวัอยา่งของท่านอาจารย ์De 

Silva, dr. Satanun Boonyakiat และ Wan Petchsonkram. 

วนัน้ีผมอยากอธิบายค าสอนของท่านอาจารย ์Wan อยา่งละเอียด 

 

ท่านอาจารย ์Wan Petchsonkram ในการสอนของเขาท่ีถูกเขียนไวใ้นหนงัสือ “Talk in the Shade 

of the Bo Tree”   อธิบายอ่างชดัเจนว่าคนท่ีเติบโตโดยรับอิธิพลของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็

เขา้ใจภาษาคริสตอ์ยา่งยากล าบาก  

ถา้เราอา้งถึงส่ิงสูงสุดในโลกน้ี  ถา้เราพูดถึงเร่ืองความรอด ถา้เราอธิบายถึงการเป็นมนุษย์ เรา

เป็นเหมือนคนแปลกหน้าท่ีพูดภาษาท่ีเราไม่เขา้ใจได ้

แมด้งันั้น Wan Petchsongkram ยงัตั้งสร้างสะพานระหว่างศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธนิกาย

เถรวาท เวลาท่านสอนเร่ืองของการสร้างโลก ท่านอธิบายว่าความเขา้ใจของทั้งสองศาสนาไม่

ตรงกนั และท าให้การสือสารท่ีผิดพลาดเกิดข้ึน 

ในขนะท่ีศาสนาคริสตเ์ช่ือว่าเรามีพระเจา้แห่งความรักท่ีทรงสร้างโลกน้ีให้เป็นดี ศาสนาพุทธ

เนน้การสร้างโดยอวิชชา (การขาดความรู้) ช้ึงท าให้โลกน้ีมีความทุกข ์

ถา้เราเชิญคนท่ีนบัถือศาสนาพุทธให้มีความเช่ือในพระเจา้ท่ีทรงสร้างโลกนี เขาก็รูสึกแปลกใจ 
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ท าไมเราตอ้งเช่ือในพรเจา้ท่ีทรงสร้างโลกน้ีท่ีไม่สมบูรณ์และเตม็โดยความทุกข ์

  

หลงัจากท่ีอาจารย ์Wan Petchsongkram อธิบายความแตกต่างกนัอยา่งละเอีด ท่านเร่ิมกลาวเร่ือง

ของการสร้างโลกใจพระธรรมปฐมกาลโดยการใชค้ าว่า Avijja, Tanha และ Dukkha. 

 

เม่ือพระเจา้ทรงสร้างโลกน้ีพระองคท์รงมีแผนท่ีดี และพระเจา้กระท าต่ามนั้น 

ในแผนน้ีพระเจา้ให้มนุษยมี์บทบาท ดงันั้น Adam และ Eve ช่วยหลือพระเจา้ในสวน Eden. 

จนถึง Eve ก็มองเห็นผลไมท่ี้พระเจา้ทรงห้ามเขากิน พลไมดู้น่ากินและสวยงาม 

น้ีคือเวลาท่ีอวิชชาถูกก าเนจ อวิชชาพยายามโนมน้าวใจ Eve และตญัหาถูกเกิดข้ึนในใจของเขา 

Adamและ Eve ไมสามารถต่อตา้นตณัหาในใจได ้และเขากินพลไมน้ั้น 

ทนัทีเขาทั้งสองอยูใ่ตอ้  านาจของอวิชชา และความทุกก็เป็นผลท่ีมาต่าม 

 

แมว้่าอจารย ์Wan Petchsongkram ก็อา้งถึงความแตกต่างกนัท่ีชดัเจนและขั้นพ้ืนฐานระหว่างค า

สอนของศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ท่านไม่มีความรูสึกออกสถานท่ีเวลาเขา

กล่าวเร่ืองของการทรงสร้างโลกน้ีโดยการใชภ้าษาพุทธ  
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ดงันั้นผมสรุปว่าท่านพบความจริงท่ีพระเจา้ทรงตั้งไวใ้นศาสนาพูทธ์ และท่านยินดีท่ีจะใชค้วาม

จริงน้ีในการอธิบายเร่ืองราวของพระเจา้ท่ีส าแดงพระองคเ์องในพระคมัภีร์และองคพ์ระเยชู

คริสต ์โดยการฟังดีๆและลึกๆท่านอาจารยว์นัคน้หาและพบสพานต่างๆท่ีสร้างความเขา้ใจแต่ท่ี

ไม่ปัฎิเสธความแต่งต่างกนั 

 

ทั้งอาจารย ์De Silva, dr. Satanun Boonyakiat และ Wan Petchsonkram น าเราในทางท่ีจะมีผลดี

ถา้เราอยากจะสร้างคริสตศาสนศาสตร์ในประเทศท่ีมีวดัวาอาราม เขาสอนเราว่า  

คริสตศ์าสนศาสตร์ในบริบทไทยไม่ใช่ธุรกิจส่งมอบสินคา้ส าเร็จรูป 

 แต่เราตอ้งเป็นคนท่ีเดินทางไร้กงัวล  เพ่ือเราจะสามารถไดย้ินพระสุรเสียงของพระเจ้า และได้

ยินเสียงของเพ่ือนบา้นในบริบทไทยอยา่งแทจ้ริง    

เราตอ้งพร้อมท่ีจะเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย   พร้อมท่ีจะคน้หารอยพระบาทของพระบิดา พระ

บุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิในโลกน้ีท่ีงดงามและหลากหลาย   

น่ีคือการผจญภยัท่ีคริสเตียนไทยในปัจจุบนัและในอนาคตตอ้งกา้วเดินไปในชีวิตประจ าวนั 

โดยการสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหว่างคนไทยท่ีรักพระเจ้ากบัเพ่ือนบา้นท่ีนบัถือ

ศาสนาพุทธ  เราจ าเป็นจะตอ้งกา้วออกไป  เพราะพระเจา้เองไดก้ระท าการของพระองคใ์นสงัคม

และวฒันธรรมไทยแลว้   

 

Dia 12 
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ส่ิงน้ีถูกอธิบายไวใ้นบทเพลงท่ีแสนไพเราะท่ีกล่าวว่า... 

 

“พระคริสตอ์ยขูา้งฉนั พระคริสตอ์ยูเ่บ้ืองหนา้ ทรงอยูข่า้งหลงัฉนั เป็นจอมราชา 

ทรงอยูภ่ายในใจ เบ้ืองล่างและเบ้ืองบน ไม่ทรงทอดท้ิงใคร ห่วงใยปวงช 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ขาพเจา้มีโอกาสน าเสนอเร่ืองน้ี 

 


