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ความนา
หลายคนที่เคยอ่านบทความเกี่ยวกับโครงการเลี้ยงตนเองจากวารสารข่าวคริ สตจักรหรื อขอบฟ้ า
ใหม่ก็ดี คงเห็นเรื่ อง “กบฏศิษยาภิบาล” ปรากฏอยูบ่ า้ ง แต่ไม่มีรายละเอียดความเป็ นมาและความเป็ นไป
มากกว่าการอ้างขึ้นมาเฉย ๆ เรื่ องนี้เกิดขึ้นในการประชุมเพรสไบเทอรี่ ภาคเหนื อ (ประชุมธรรมกิจภาค
ล้านนา) เมื่อปี ค.ศ.1895 หรื อร้อยกว่าปี มาแล้ว ที่ผมเอามาเล่าอ้างก็เพื่อจะบอกกล่าวเรื่ องอดีตและขยาย
ความให้เห็นว่า ในปั จจุบนั สภาคริ สตจักรฯ ก็ยงั ทาการบางอย่างที่ตกอยูใ่ นร่ องลึกของอดีตโดยไม่ค่อย
ได้เฉลียวใจถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมา

กบฏศิษยาภิบาล 1895
เมื่อปี ค.ศ.1895 ทางมิชชันอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนได้รับเอาแผนการเนเวียสซึ่ งเป็ นแผนการที่
ศาสนาจารย์จอห์น เนเวียส มิชชันนารี ในประเทศจีนได้จดั ร่ างขึ้นเพื่อให้คริ สตจักรท้องถิ่นสามารถยืน
หยัดได้ดว้ ยพลังของสมาชิกท้องถิ่นหรื อเป็ นที่เข้าใจในปั จจุบนั ว่า “เลี้ยงตนเอง” มาใช้ในการปฏิบตั ิ
พันธกิจในประเทศไทย ช่วงสมัยนั้นคริ สตจักรทางภาคเหนือหรื อมิชชันลาวได้เตรี ยมการสาหรับเรื่ องนี้
อย่างคึกคัก
ขณะนั้นศาสนาจารย์โรเบิร์ต เออร์วิน มิชชันนารี คนสาคัขของมิชชันลาวที่มีนิมิตในการทางาน
กับคริ สตจักรท้องถิ่นแปลกกว่ามิชชันนารี คนอื่น
ได้เร่ งเร้าในเรื่ องนี้ โดยมีการผลักดันที่จะให้ทุก
คริ สตจักรมีศิษยาภิบาล และผลักภาระความรับผิดชอบค่าตอบแทนศิษยาภิบาลไปให้คริ สตจักร ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปฏิกริ ยาทันทีเพราะคริ สตจักรยังไม่ได้รับการสร้างจิตสานึกในเรื่ องการมี และการรับผิดชอบ
ศิษยาภิบาลของตนเองมาก่อน อีกทั้งเป็ นช่วงที่คริ สตจักรพึ่งจะได้ลิ้มลองกับการอภิบาลที่มีศิษยาภิบาล
คนเมืองเป็ นครั้งแรกจึงรู ้สึกว่าเป็ นภาระหนักและไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทน หรื อจ่ายไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ฝ่ ายศิษยาภิบาลก็เดือดร้อนไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวอย่างพอเพียง บางคนที่เคยเป็ นผู ้
ประกาศได้รับเงินเดือนจากมิชชันนารี เมื่อฝึ กฝนตนเองจนเป็ นศาสนาจารย์และเป็ นศิษยาภิบาลแล้ว
ปรากฏว่าเงินที่เคยได้รับถูกตัดเพราะขัดกับแผนการเนเวียส
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เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงสร้างความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งในคริ สตจักรและศิษยาภิบาล ดังนั้นในคราว
ประชุมเพรสไบเทอรี่ ลาวเมื่อปี ค.ศ.1895 จึงเกิดการรวมหัวกันขึ้นระหว่างศิษยาภิบาลกับผูป้ กครองที่
เป็ นผูแ้ ทนคริ สตจักร เรี ยกร้องให้มิชชันเป็ นฝ่ ายจ่ายค่าตอบแทน ทั้งยังเรี ยกร้องให้จ่ายมากเป็ นสองเท่า
ด้วย
การลุกขึ้นคัดค้านแผนการของมิชชันนารี ครั้งนี้ นับเป็ นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ผนู ้ าคริ สเตียน
คนเมืองกล้าโต้แย้งขึ้นเสี ยงเอากับมิชชัน จึงกลายเป็ นที่มาของฉายา “กบฏศิษยาภิบาล” มิชชันยินยอม
ตามคาเสนอของศิษยาภิบาลแต่เป็ นการพบกันครึ่ งทาง
คือขอจ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของข้อ
เรี ยกร้องทาให้ศิษยาภิบาลทางานมีเงินเดือนต่อไปได้
ทว่าผลของเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ก่อให้เกิด
ประสบการณ์อนั เลวร้ายต่อระบบการอภิบาลต่อมาคือ หลังจากเหตุการณ์น้ ีแล้ว มิชชันไม่ได้ส่งเสริ ม
การสร้างศิษยาภิบาลและจัดตั้งระบบอภิบาลอย่างแข็งขันต่อเนื่องอีก
เพราะมิชชันนารี กลุ่มหัวเก่าที่
กลับมารับผิดชอบพันธกิจได้วเิ คราะห์และสร้างภาพมายาว่า ไม่มีคริ สเตียนคนเมืองที่ดีเพียบพร้อมใน
การเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักร โรงเรี ยนทางศาสนศาสตร์ ยคุ แรกที่เปิ ดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 ได้ยตุ ิลง
ขณะที่ศิษยาภิบาลก็กลับไปทางานในลักษณะเป็ นผูป้ ระกาศ และรับเงินตอบแทนจากมิชชันตามระบบ
เดิม

อะไรเป็ นอะไรในเรื่องกบฏศิษยาภิบาล
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ คริ สตจักรของฝ่ ายประวัติศาสตร์ พบว่าศาสนาจารย์โรเบิร์ด เออร์
วิน ที่ตกเป็ นจาเลยในเรื่ องนี้เป็ นมิชชันนารี ที่หวั ทันสมัยมาก แผนการของสภาฯ เกี่ยวกับคริ สตจักร
หลายเรื่ องในปั จจุบนั บางทียงั ตามความคิดท่านไม่ทนั ด้วยซ้ า แต่ในกรณี “กบฏศิษยาภิบาล” ท่านก้าว
เร็ วจนพลาดไปนิดในแง่ที่วา่
ท่านได้ผกู เรื่ องการสร้างระบบอภิบาลกับการเลี้ยงตนเองไว้เป็ นเรื่ อง
เดียวกัน โดยคิดว่าเมื่อคริ สตจักรต้องมีศิษยาภิบาลก็ตอ้ งรับผิดชอบค่าตอบแทนด้วย ทาให้ระบบอภิบาล
คริ สตจักรที่ควรจะขยายออกไปต้องหยุดชะงักลง และเป็ นภาพลบที่ทาให้ไม่มีการกล่าวถึงเรื่ องนี้ อย่าง
จริ งจังอีก พันธกิจต่อจากนั้นก็ได้หนั ไปเน้นเรื่ องการประกาศเป็ นงานใหข่ การผลิตคนจากสถาบันพระ
คริ สตธรรมช่วงใหม่ (ค.ศ.1912 เป็ นต้นมา) ก็ออกไปในทางสร้างผูป้ ระกาศมากกว่า จึงไม่น่าแปลกที่ผล
การศึกษาวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้วา่ เรายังไม่มีประวัติศาสตร์ การอภิบาลที่เป็ นตัวเป็ นตน
ชัดเจนนอกจากเรื่ องการประกาศและการฟื้ นฟูที่ครอบงาชิวติ คริ สตจักรมาตลอด
โดยเหตุน้ ี คริ สตจักรในสภาคริ สตจักรฯ (เฉพาะอย่างยิง่ สายเพรสไบทีเรี ยน) จึงค่อนข้างขาด
ประสบการณ์ของการปลูกสร้างระบบอภิบาลแบบทัว่ ถึง เกิดผลและมัน่ คง เมื่อมีการตื่นตัวเรื่ องการ
อภิบาลคริ สตจักรในช่วงไม่กี่สิบปี ที่ผา่ นมา และตามด้วยแผนการที่จะทาให้ทุกคริ สตจักรมีศิษยาภิบาล
เพื่อการพลิกฟื้ นคริ สตจักรที่ขาดชีวติ ชีวาให้ความกระตือรื อร้นร้อนรนในความเชื่อ และมีความเข้มแข็ง
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ก็ดูเหมือนว่าจะต้องต่อสู ้กบั จิตสานึกของสมาชิกคริ สตจักรอีกมากมายที่ยงั ไม่เห็นความสาคัขในเรื่ องนี้
รวมทั้งศิษยาภิบาลจานวนไม่นอ้ ยก็ยงั ไม่แน่ใจว่าการอภิบาลอย่างแท้จริ งคืออะไร ทาอย่างไร และยังมี
คาถามอีกมากมายในเรื่ องการอภิบาลที่เราคงปฏิเสธไม่ได้
ปั จจุบนั มีการเน้นย้าเรื่ องพลิกฟื้ นคริ สตจักรโดยอาศัยศิษยาภิบาลเป็ นตัวจักรสาคัข มีการทุ่มเท
กาลังความคิด กาลังคน และกาลังทรัพย์อย่างมหาศาลในการจัดประชุมสัมมนาหลายรู ปแบบหลายครั้ง
หลายคราว บรรดาหน่วยงานก็ถูกระดมให้เป็ นทีมส่ งเสริ มพันธกิจ คอยเป็ นกาลังที่จะช่วยให้แนวหน้าที่
เป็ นทีมพันธกิจ (ศิษยาภิบาล) สามารถทางานกับคริ สตจักรอย่างเกิดผล มีหลายเรื่ องที่พวั พันอยูใ่ น
ประเด็นนี้คือ การพลิกฟื้ นคริ สตจักร ทีมพันธกิจ ทีมส่ งเสริ มพันธกิจ และการทาพันธกิจที่เป็ นเอกภาพ
เป็ นต้น โดยเป้ าหมายสาคัขก็อยูท่ ี่การพลิกฟื้ นคริ สตจักร

บทเรียนกบฏศิษยาภิบาลกับการพลิกฟื้ นคริสตจักร
เมื่อผมได้มีโอกาสเป็ นผูแ้ ทนของฝ่ ายประวัติศาสตร์ ฯ เข้าร่ วมประชุมกับบรรดาศิษยาภิบาลทัว่
ประเทศในการสัมมนาเชิงวิชาการเสริ มสร้างทีมพันธกิจคริ สตจักรท้องถิ่น เมื่อคืนวันที่ 2 เมษายน 1998
ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ มีศิษยาภิบาลจากชนบทท่านหนึ่งลุกขึ้นมาร้องทุกข์กล่าวหา
หน่วยงานศิษยาภิบาลแบบ “หมูไม่กลัวน้ าร้อน” ทาให้นึกเห็นภาพของ “กบฏศิษยาภิบาล” เมื่อร้อยกว่า
ปี ก่อนและเมื่อดูสาระที่ได้จากการร่ วมประชุมในคืนนั้น ก็อดที่จะนึกถึงบทเรี ยนทางประวัติศาสตร์ซ่ ึง
มิชชันนารี ในฐานะผูน้ าพันธกิจได้สร้างไว้ในอดีตไม่ได้
ประเด็นแรก ที่อยากจะกล่าวในที่น้ ีคือ การเสนอโครงงานต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกว่า “เมนู” ซึ่งมีคน
ทาไว้เรี ยบร้อยเปรี ยบเสมือนรายการอาหารให้ท่านศิษยาภิบาลเอาไปใช้ในคริ สตจักรนั้น เป็ นการทา
รายการสาเร็ จรู ปที่มาจากผูร้ ่ วมคิดจานวนหนึ่งที่คิดว่ารายการต่าง ๆ ที่เสนอมาคงจะถูกอกถูกใจ เข้ากับ
บริ บทความสามารถของศิษยาภิบาลและคริ สตจักรไทยที่จะนาไปใช้ได้ นับว่าไม่ต่างจากการดาเนิน
พันธกิจคริ สตจักรสมัยก่อนที่มิชชันนารี เป็ นผูเ้ สนอความคิดรวมทั้งแผนปฏิบตั ิสาเร็ จรู ปมาให้
โดย
ไม่ได้ฟังเสี ยงคริ สตจักรท้องถิ่นจริ งว่าเขาต้องการอะไร ด้วยความเป็ นผูน้ าทางความคิดและภูมิปัขขา
รวมทั้งมีอานาจทางการเงินด้วยก็เชื่อว่า สิ่ งนี้คือสิ่ งดีที่คริ สตจักรต้องการเป็ นการปฏิบตั ิแบบข้างบนสู่
ข้างล่างหรื อที่นกั ศึกษาปริ ขขาโทคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ท่านหนึ่งเปรี ยบเปรยไว้วา่ เป็ น “พันธ
กิจแบบน้ าตก” (เป็ นน้ าตกจากภูผาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ าตก) การใส่ ใจฟังเสี ยงความต้องการจากคริ สตจักร
ท้องถิ่นจึงยังดูอ่อนไป
ประเด็นที่สอง ทีมงานส่ งเสริ มพันธกิจซึ่ งก็คือหน่วยงานทั้งหลายยังคงมีจารี ตการคิดแผนงาน
ของตนเองอย่างที่ผา่ นมา โดยการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานของตนเป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักร
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ พยายามสร้างภาพให้เข้ากับเรื่ องที่กาลังฮือฮาอยู่ จึงมีคาถามว่า แผนการที่เตรี ยมไว้
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เริ ดหรู น้ นั เป็ นความต้องการของคริ สตจักรจริ งหรื อไม่? หรื อเป็ นเพียงภาพสวยงามที่ทาให้คริ สตจักร
ใหลหลงและเออออไปด้วย นัน่ ก็คือ เป็ นการทาตามความต้องการของหน่วยงานไม่ใช่ทาตามความ
ต้องการของคริ สตจักร ซึ่ งเกี่ยวพันกับ “เมนู” สาเร็ จรู ปที่วา่ มาแล้วข้างต้นอย่างเป็ นปี่ เป็ นขลุ่ยเพราะถูก
คิดมาในระบบสมมติฐานการคิดเดียวกัน
สิ่ งนี้อาจเป็ นเหตุทาให้ศิษยาภิบาลผูค้ ลุกคลีกบั คริ สตจักร
ชนบทรู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าเป็ นภาระหนักได้ ดังที่มีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งกล่าวท้วงติงในคืนนั้นว่า ไม่
ควรหวังผลเลิศกับศิษยาภิบาลจนเกินไป เพราะศิษยาภิบาลก็คือมนุษย์ธรรมดา ไม่ได้มีความสามารถ
เป็ นผูว้ เิ ศษเหนือคนอื่น ๆ
ประเด็นที่สาม การวางบทบาทของทีมส่ งเสริ มพันธกิจให้เป็ นทั้งผูส้ ่ งเสริ มพันธกิจและสร้าง
กาลังใจแก่ทีมพันธกิจดูเหมือนจะเป็ นการผูกเรื่ องสองเรื่ องไว้เป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึ่ งก็คล้ายกับเรื่ องการ
สร้างระบบอภิบาลกับเลี้ยงตนเองในอดีตที่เกิดขึ้นในสมัยศาสนาจารย์เออร์ วนิ จะเห็นว่า ในครั้งนั้น
มิชชันนารี มีความตั้งใจที่จะสร้างระบบการอภิบาลอย่างทัว่ ถึงและเกิดผลโดยเอาเรื่ องเลี้ยงตนเองพวงเขา
ไปด้วย ได้สร้างความไม่พอใจต่อศิษยาภิบาลมาแล้วอย่างไร ในสมัยปั จจุบนั การนาเอาเรื่ องสวัสดิการ
ของศิษยาภิบาลที่เป็ นการสร้างขวัขและกาลังใจมาเป็ นบทบาทของทีมส่ งเสริ มพันธกิจแบบรวม ๆ เพื่อ
ทาให้การปฏิบตั ิพนั ธกิจเกิดผล ก็คงสร้างความขัดเคืองต่อศิษยาภิบาลเช่นเดียวกันเพราะเสี ยงสะท้อนที่
ซักถามทีมส่ งเสริ มพันธกิจในคนที่ผมไปร่ วมประชุมดังกล่าวนั้น ทั้งหมดเป็ นเรื่ องขวัขและกาลังใจ
ของศิษยาภิบาลที่จะได้รับจากทีมส่ งเสริ มพันธกิจ แทบจะไม่มีการพูดถึงเลยว่าพันธกิจที่จะร่ วมมือกัน
ระหว่างทีมพันธกิจกับทีมส่ งเสริ มพันธกิจนั้นคืออะไร จะไปด้วยกันอย่างไร และสิ่ งที่ซกั ถามเป็ นเสี ยง
ร้องของศิษยาภิบาลเสี ยมากกว่าควรจะมีการแยกประเด็นนี้ ให้ชดั เจน เพราะหากเอาเรื่ องสวัสดิการศิษ
ยาภิบาลที่เป็ นเรื่ องขวัขกาลังใจ มาผูกกับเรื่ องการส่ งเสริ มทีมพันธกิจคริ สตจักรท้องถิ่นจนเป็ นเรื่ อง
เดียวกัน
ก็อาจจะพาล่มเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เป็ นได้ซ่ ึ งมิชชันนารี เคยมองการเรี ยกร้องของ
“กบฏศิษยาภิบาล” ว่าบ้าเงินและขาดความเชื่ อจนกลายเป็ นอคติเลวร้ายมาแล้ว เมื่อมีการผูกเรื่ องอย่าง
เดียวกันในทานองเดียวกันก็อาจเข้าข่ายถูกพิพากษาจากหลายฝ่ ายแบบเดียวกันได้ง่าย
โดยความเป็ นจริ ง
การพลิกฟื้ นคริ สตจักรที่กาลังอยูใ่ นกระบวนการเร่ งเร้ากันขณะนี้ยงั มี
ประเด็นมุมมองที่ตอ้ งพิจารณาถกเถียงกันอีกมาก สาหรับมุมมองของผมในที่น้ ีก็ไม่ใช่จะเป็ นการถ่วง
หรื อขวางลากระบวนการพันธกิจนาวาที่กาลังมาแรงอย่างใด แต่เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเป็ นแง่คิด ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการพลิกฟื้ นคริ สตจักรที่กาลังกระทากันอยูน่ ้ นั
มีบางสิ่ งบางอย่างที่ซ้ ารอยนี้กบั
ความผิดพลาดที่มีในอดีตการซ้ ารอยนี้ไม่ได้ซ้ าที่เนื้ อหา
แต่เป็ นการซ้ าในสมมติฐานวิธีคิดปฏิบตั ิ
บทเรี ยนทางประวัติศาสตร์ น่าจะเป็ นมุมมองหนึ่งที่มีค่าพอในการพิจารณา และหวังว่าคงจะมีมุมมองอื่น
เข้ามาร่ วมสังฆกรรมด้วย...ต่อไป
ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 576 มิถุนายน 1998, หน้า 42- 44.
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