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1 คํานํา

ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์เป็นประวัติของบคุคลที�เชื�อพระคัมภีร์ในทกุชั�วอายตุั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก พวก
แบ๊พติสต์ไม่เชื�อว่ามีคริสตจักรแบ๊พติสต์อยู่ในทกุชั�วอายุตั Bงแต่คริสตจักรแห่งแรก แต่เชื�อว่ามีคนในทุกชั�วอายุที�เชื�อใน
หลกัคําสอนของพระวจนะของพระเจ้าอย่างถกูต้องตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก ให้ด ูArmitage หน้า 1-11

ในหนงัสือ A Short History of the Baptists โดย อ. H C Vedder ในหน้า 7 มีคําอธิบายในเรื�องนี Bว่า “สาํหรับพวกแบ๊พติสต์
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของพวกเขาเป็นเพียงแต่การศึกษาที�น่าสนใจเท่านั Bน เพราะพวกแบ๊พติสต์ไม่เชื�อว่าจําเป็นต้องมี
คริสตจักรแบ๊พติสต์อยู่ในทุกชั�วอายุตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก ถ้าหากว่าคริสตจักรทกุแห่งละทิ Bงความเชื�อเสยี ก็เป็นไปได้ที�
จะเปิดคริสตจักรแห่งใหม่ที�มีความเชื�อและการประพฤติที�ตรงกับความเชื�อและการประพฤติของพวกอคัรสาวก ไม่จําเป็นต้อง
มีคริสตจักรที�สืบต่อมาจากคริสตจักรแห่งแรก แต่ต้องมีความเชื�อและการพฤติสบืต่อมาจากพวกอัครสาวก”

ดงันั Bน บคุคลที�ร่วมกันโดยใจสมัคร และมีความเชื�ออนัเดี�ยวกันในพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นคุณสมบัติที�จําเป็นเมื�อบอกว่าเป็น
พวกแบ๊พติสต์ อาจารย์ Vedder อธิบายต่อไปว่า “พวกแบ๊พติสต์เข้าใจว่า แต่ละพวกที�ไม่เข้าส่วนกับลทัธิคาธอลิค ยังมีการ
ประพฤติที�ยอดเยี�ยม พวกที�ดําเนินชีวิตที�บริสทุธิXที�สดุไม่ใช่คนที�เป็นลทัธิคาธอลิค แต่เป็นพวกที�ไม่เข้าส่วนกบัลทัธิคาธอลิค
พวกนั Bนยงัถือและเน้นความจริงอนัสาํคัญที�ลทัธิคาธอลิคละทิ Bงแล้ว พระเจ้าทรงมีผู้ เป็นพยานถึงความจริงของพระองค์
ตลอดเวลา”

ในโลกนี Bพระเจ้าทรงมีผู้ เป็นพยานถึงความจริงของพระองค์ตลอดเวลา ผู้ เป็นพยานถึงความจริงของพระองค์นั Bนเราเรียกว่า
พวกแบ๊พติสต์ ถงึแม้ว่า พวกแบ๊พติสต์บางพวกในสมัยนี Bละทิ Bงความเชื�อเสยีแล้ว

ในหนงัสือ A History of the Baptists โดย อ. J T Christian ในหน้า 5 ของคํานํา กล่าวถงึเรื�องนี B ซึ�งในคํากล่าวนี Bเราต้องเข้าใจ
ว่าผู้ ค้นคว้าได้ค้นคว้าข้อมลูใหม่ๆในทวีปยโุรป อ. Christian บอกว่า “ผมเชื�อแน่นอนว่า พวกแบ๊พติสต์สืบต่อมาตั Bงแต่สมัยของ
พระคริสต์จนถึงสมัยนี B” คํากล่าวนี Bยอมรับว่า พวกแบ๊พติสต์ ยงัมีความแตกต่างกนัในบางสิ�งบางอย่างในทุกชั�วอายุ เหมือน



คริสตจักรแบ๊พติสต์มีความแตกต่างกนัในบางสิ�งบางอย่างในปัจจบุนั ถงึกระนั Bนพวกแบ๊พติสต์ยงัเชื�อว่าพระคัมภีร์เป็นหลกั
สาํหรับความเชื�อและการประพฤติ

อ. Christian อ้างจากอ. Gibbon ในหน้า 14 ว่า “ตามความหมายของพระคัมภีร์ใหม่ เป็นไปไม่ได้ที�จะมีองค์การคริสตจักร
ไม่ว่าสาํหรับประเทศหนึ�งประเทศใด หรือสาํหรับคริสตจักรทั�วไป ตามพระคัมภีร์คริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรท้องถิ�นที�อิสระ
จากคริสตจักรอื�นๆ แต่ละคริสตจักรร่วมกันเพราะมีความเชื�อและความรักซึ�งกันและกัน แต่คริสตจักรทุกแห่งอิสระและมี
สิทธิอํานาจเท่ากัน (จากหนงัสือ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire โดย อ. Edward Gibbon เล่มที�
1 หน้า 554) อ. Gibbon ซึ�งเป็นอาจารย์ที�พดูเก่ง บอกอีกว่า “หลงัจากสมัยของพวกอัครสาวก ต่อมาอีก 100 กว่าปี พวก
คริสเตียนใช้ระบบนี B คือคริสตจักรทุกแห่งอสระ ถงึแม้ว่าคริสตจักรแต่ละแห่งติดต่อกันโดยทางจดหมายและโดยการเยี�ยมเยียน
ซึ�งกันและกัน พวกคริสตจักรไม่มีองค์การหนึ�งองค์การใดที�มีอําจานเหนือคริสตจักรแต่ละแห่ง”

ข้อสดุท้ายในเรื�องนี B อ. Christian สรุปในหน้า 22 ว่า “เราสามารถเห็นรอยเท้าของพวกแบ๊พติสต์ที�ทําด้วยเลือดมากกว่าที�ทํา
ด้วยพิธีบพัติสมา เชื Bอสายของพวกแบ๊พติสต์เป็นเชื Bอสายแห่งความลาํบากแทนเชื Bอสายแห่งการสืบต่อของบาทหลวงหลายคน
เป็นเชื Bอสายแห่งความตายเพราะเหตุความเชื�อแทนเชื Bอสายแห่งคําสั�งของสภาใดๆ เป็นเชื Bอสายซึ�งเปรียบกับเส้นทองคําแห่ง
ความรักแทนเชื Bอสายซึ�งเปรียบกับโซ่เหล็กแห่งการสืบต่อมาของแต่ละคน พวกแบ๊พติสต์ไม่จําเป็นค้นหาการสืบต่อมาของ
พวกเขาถึงสมัยของพวกอัครสาวก เพราะในทุกยคุทุกสมัยพวกแบ๊พติสต์ประกาศอิสรภาพแก่ทกุคน โดยสอนว่าทกุคนมีอิสระ
เสรีภาพได้เมื�อเชื�อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์”

ดงันั Bน เราเห็นด้วยกับอ. Vedder ว่าความจริงและความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์สืบต่อมาถึงสมัยของพวกอัครสาวก ถงึแม้ว่าคง
ไม่มีคริสตจักรแบ๊พติสต์แต่ละพวกที�สืบต่อมาถึงพวกอัครสาวก

2 เค้าโครงประวัติของพวกแบ๊พติสต์
ก จดุเริ�มต้นแห่งประวัติของพวกแบ๊พติสต์ คือจดุเริ�มต้นแห่งประวัติของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่

1 คริสตจักรต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่ - ประวติั
ก พระบัญชาที�ยิ�งใหญ่ - มธ 28.18-20
ข การรวบรวมกันในวันเทศกาลเพ็นเทคศเต

(1) กจ 2.41
(2) กจ 4.4
(3) กจ 5.14

ค การกลบัใจเสียใหม่ของเซาโล - กจ 9
ง การประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ

(1) กจ 10
(2) กจ 15



จ เมืองอนัทิโอก - จดุเริ�มต้นแห่งการส่งพวกมิชชันนารี
(1) กจ 11.26
(2) กจ 13.2-4

ฉ การประกาศข่าวประเสริฐแก่อาณาจักรโรม - กจ 15.36
2 คริสตจักรต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่ - การสถาปนาขึ Bน

ก รากฐานคือการให้ผู้ที�รับเชื�อแล้วได้รับพิธีบพัติสมา
(1) ความหมายของคําว่า “คริสตจักร” คือ “คริสตจักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่คือคน

ที�รับเชื�อและรับพิธีบพัติสมาเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมกันโดยใจสมัครเพื�อรักษาพิธี
ต่างๆและเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์”

(2) พวกอัครสาวกไม่รู้จกัคริสตจักรสากล รู้แต่คริสตจักรท้องถิ�นต่างๆ
(3) คริสตจักรท้องถิ�นเหลา่นี Bมองเห็นได้และจัดระเบียบแล้ว พวกสมาชิกมีแต่คนที�

“บงัเกิดใหม่” แล้ว
(4) สมาชิกของคริสตจักรในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ต้องบงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ

ของพระเจ้า และได้รับพิธีบพัติศมาเมื�อสารภาพว่ารับเชื�อในพระเยซูแล้ว
(ก) คริสตจักรในสมัยแรกๆเป็นแบบอย่างสาํหรับคริสตจักรในสมัย

อคัรสาวก
(ข) คริสตจักรในสมัยแรกๆให้คนที�รับเชื�อในพระเยซูได้รับพิธีบพัติศมา

เลย
(ค) สมาชิกของคริสตจักรในสมัยแรกๆมีแต่คนที�เข้าใจเรื�องของ

ความรอด
(ง) ไม่มีนกัศกึษาพระคัมภีร์คนใดที�อ้างว่าพระคัมภีร์สอนว่า ควรให้

ทารกรับพิธีบพัติศมา (จากหนังสือ Summary of Covenant
Theology and Christian, หน้า 16-18)

(จ) คนที�เชื�อว่าสมาชิกของคริสตจักรมีทั Bงคนที�รอดและคนที�ไม่รอด ก็
อ้างคําอุปมาเกี�ยวกับข้าวละมาน (มธ 13.24-30)
1) พวกเขาว่านาคือคริสตจักร แต่พระคัมภีร์บอกว่านาคือโลก
2) พวกเขาว่า การแยกข้าวละมานและข้าวสาลีในสมัยสดุ

ท้าย เล็งถงึคริสตจักร แต่พระคัมภีร์บอกว่าเล็งถงึโลก
(ฉ) คริสตจักร Greek Orthodox ให้พิธีบพัติศมาแก่ทารก แต่ไม่ให้ทารก

รับพิธีศีลมหาสนิท การกระทํานี Bสบัสน
(ช) กิจการ บทที� 2 สอนว่า คนที�รับพิธีศีลมหาสนิท ควรมีแต่คนที�เชื�อ

และรับบพัติศมาเรียบร้อยแล้ว
(ซ) คริสตจักรท้องถิ�นครอบครองตนเองได้



ข ประวัติของพวกแบ๊พติสต์กบัพวกจักรพรรดิโรมัน
1 คริสเตียนถกูข่มเหงตั Bงแต่แรกๆ

ก กจ 4.1-3  อ.เปโตรและอ.ยอห์นติดคกุ
ข กจ 5.17-42  อ.เปโตรและพวกอัครสาวกถูกจําไว้ในคุกหลวงและถูกเฆี�ยน
ค กจ 7.58  สเทเฟนถกูหินขว้างให้ตาย
ง กจ 8.1-3  เซาโลพยายามทําลายคริสตจักร

2 จกัรพรรดิเนโรข่มเหงพวกคริสเตียนในตอนปลายของสมัยอคัรสาวก
ก ตามคําเล่าลือ เนโรตดัศีรษะของอ.เปาโล ประมาณ ค.ศ. 68
ข หนงัสือ Outline of History of the Church by Centuries โดย อ. McSorley (ซึ�งเป็น

ศาสนาโรมัน คาธอลิค) หน้า 14 ว่า “จกัรพรรดิเนโรเป็นคนแรกที�ข่มเหงพวกคริสเตียน
โดยใช้ดาบของจักรพรรดิ เมื�อเกิดไฟไหม้ที�กรุงโรมในปี ค.ศ. 64 เพื�อไม่ให้ใครคิดว่าเนโร
เป็นคนทําให้เกิดไฟไหม้นั Bน เนโรจงึฟ้องว่าพวกคริสเตียนเป็นคนทํา แล้วทําโทษพวก
คริสเตียนอย่างทารุณ เช่นคลมุตวัเขาด้วยหนงัสตัว์ป่า แล้วฝูงสนุขัมากัดกินให้ตาย
และตรึงเขาที�กางเขน แล้วติดไฟให้ตวัเขาในเวลากลางคืน เนโรทําอย่างนี Bในสวนของตน
เองและเชิญคนมาดู ในปี ค.ศ. 68 เนโรหนีจากการเป็นทหาร แล้วสภาสงูของอาณาจักร
โรมประกาศว่าต้องมีโทษถงึตาย เมื�อทราบอย่างนั Bน เนโรก็ฆ่าตัวเอง”

ค ในหนงัสือ The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้า 62 ว่า “ในเวลานี B ตามคํา
เลา่ลือ อคัรสาวกเปโตรกับเปาโลถูกประหารชีวิตที�กรุงโรม ตามคําเล่าลอื อ.เปโตรถูก
ตรึงที�กางเขนโดยเอาศีรษะไว้ข้างล่าง เขาเอาศีรษะของอ.เปโตรไว้ข้างล่างโดยคําขอร้อง
ของอ.เปโตรเอง เพราะเขาว่าเขาไม่สมควรถูกตรึงเหมือนกบัพระเยซูเจ้า อ.เปาโล เพราะ
เหตวุ่าเขาเป็นชาวเมืองโรม ก็ถูกตดัศีรษะ”

ง ไม่มีหลกัฐานใดๆว่าอ.เปโตรเคยอยู่กรุงโรม
3 เทรจัน เขยีนจดหมายถึง ไพลนี เจ้าเมืองของเบธตีเนีย (ปี ค.ศ. 109-111) ว่าถ้าจับพวกคริสเตียน

ได้ ก็ต้องข่มเหงพวกเขา
4 การข่งเหง 10 ครั Bง -- ต่อไปมี 3 ครั Bงที�ใหญ่ที�สดุ

ก จกัรพรรดิมาร์คสั เอาริเลยีส -- ในศตวรรษที� 2
(1) ทําครั Bงคราว และไม่มีระเบียบ
(2) เป็นการข่มเหงที�รุนแรง
(3) คริสตจักรที�เมืองเอเฟซสั (วว 2.1-7) (ปี ค.ศ. 33-170)
(4) ให้อ่านหนังสอื The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้า 63 ข้อ 6

ข จกัรพรรดิเดเซียส เทรจัน (ปี ค.ศ. 249-251)
(1) เป็นการข่มเหงที�รุนแรงต่อพวกศิษยาภิบาล
(2) ผู้ที�ยอมตายเพื�อพระเยซูคือ เฟเบยีน ของกรุงโรม อาเล็กซานเดอร์ ของกรุง



เยรูซาเล็ม และซีเปรียน ของเมืองคาร์เตจ
(3) ให้อ่านหนังสอื The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้า 66 ข้อ 8

ค จกัรพรรดิไดโอคลีเทียน (ปี ค.ศ. 303-311)
(1) การข่มเหงใหญ่ครั Bงสดุท้าย
(2) พระราชโองการต่างๆ

(ก) ต้องทําลายตึกของคริสตจักรทุกแห่ง
(ข) ต้องเผาพระคัมภีร์ทกุเลม่
(ค) ห้ามคริสเตียนมีตําแหน่งใดๆในรัฐบาลหรือมีสิทธิของประชาชน
(ง) คริสเตียนทกุคนต้องบชูาแก่รูปเคารพ มิฉะนั Bนต้องถูกประหารชีวิต

4 จกัรพรรดิคอนสทันทีน ยอมรับศาสนาคริสต์ - พระราชโองการแห่งความทนทาน (ปี ค.ศ. 313)
ศาสนาคริสต์กลายเป็นเหมือนชาวโลก
ก จกัรพรรดิคอนสทันทีนมีการชัยชนะที�สะพานมิลเวียนเมื�อสู้ รับกับมาซีนเทียส
ข จกัรพรรดิคอนสทันทีนเหน็เครื�องหมายเหนือดวงอาทิตย์

(1) พระมิเตีย คือพระแห่งดวงอาทิตย์ของชาวเปอร์เซีย
(2) เครื�องหมาย คือกางเขนที�มีคําต่อไปนี B “Hoe Signo Vinces” ซึ�งแปลว่า

“โดยเครื�องหมายนี Bเจ้าจะชนะ”
ค จกัรพรรดิคอนสทันทีน นบัว่าพระเจ้าของพวกคริสเตียนเป็นเหตทุี�ท่านชนะ

6 พวกนอกศาสนาที�มีการศึกษาสงูใช้ตรรกวิทยากับวาทศิลป◌์เมื�อต่อต้านพระคัมภีร์กับพวก
คริสเตียน
ก พวกนอกศาสนาในสมัยนี B ที�มีความสงสยัเรื�องความเชื�อของพวกคริสเตียน ยก

เหตผุลอันเดียวกับพวกนอกศาสนาในสมัยแรกๆนั Bน
(1) การซึ�งผิดไปไม่ได้ (Infallibility)
(2) สิ�งต่างๆที�เกิดขึ Bนโดยการอัศจรรย์
(3) สิ�งต่างๆในพระคัมภีร์ที�เขาว่าไม่ตรงกัน (Contradictions)
(4) ความผิดบาปของมนุษย์ซึ�งมีอยู่แต่กําเนิด
(5) การสิ Bนพระชนม์ของพระเยซูเผื�อมนุษย์ทกุคน
(6) การบังเกิดใหม่
(7) การร่วมกันกบัพระคริสต์ (Union with Christ)
(8) การไถ่คนบาปให้บริสทุธิX (Sanctification)
(9) การเป็นขึ Bนมาจากความตายและมีชีวิตนิรันดร์

ข คําตอบจากพวกคริสเตียนที�เขียนหนงัสือ
(1) จสัทิน มาร์เทอร์
(2) เทอร์ทลูเลียน



(3) โอริจีน
ค หนงัสือบางเล่มของพวกเขา

(1) จสัทินสนทนากับไทรโฟ
(ก) เขาฟ้องพวกคริสเตียนโดยไม่มีเหตุ
(ข) พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง
(ค) พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของพระคัมภีร์เดิม

(2) โอริจีนต่อต้านกบัแซลซัส - เป็นคนแรกที�วิจารณ์พระคมัภีร์
7 ความเข้มแข็งของคริสตจักรน้อยลงโดยการแทรกซึมเข้ามาของคนที�ไม่เชื�อจริง

ก ทําให้เกิดความเสื�อมโทรมและความชั�วในคริสตจักร
(1) ในระบบการปกครอง
(2) ในหลกัคําสอน
(3) ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

ข อ. Vedder ในหน้า 43 ว่า “เมื�อคริสตจักรประสบความทุกข์ยากบ่อยๆ ก็ค่อนข้างจะ
บริสทุธิX แต่บนันี Bคริสตจักรก็เข้าดูดซมึอย่างชาวโลกโดยเร็ว”

ค สิ�งที�ซาตานทําไม่ได้โดยการข่มเหง มนัทําได้โดยให้คริสตจักรร่วมกับชาวโลก

3 ที�มาของศาสนาโรมัน คาธอลิค
ก ในสมัยแรกๆของคริสตจักรก็มีความเสื�อมโทรมและความชั�วบ้าง

1 คําเตือนในพระคัมภีร์ใหม่
ก กจ 20.28-31
ข 2 ปต 2.1-3
ค 2 ปต 3.3-4
ง ยด 1.4

2 อ. Vedder กล่าวถึงเรื�องนี B
ก ศาสนาทุกศาสนาสอนว่า ความรอดมาโดยการประพฤติ คริสเตียนเท่านั Bนที�สอนว่า

ความรอดมาโดยความเชื�อ
ข คนที�รับเชื�อ แต่ยงัไม่เข้าใจถูกต้อง รับพระเยซูให้เป็นพระอีกพระหนึ�งร่วมเข้ากับศาสนา

เดิมของเขา คือเขาไม่ทิ Bงศาสนาหรือความเชื�อเดิมเมื�อรับเชื�อในพระเยซู
ค คนเหล่านี B คือคนที�รับเชื�อ แต่ยงัไม่เข้าใจถูกต้อง ก็ไม่เช้าใจว่า ความรอดของทุกคนขึ Bน

กบัการรู้จกัพระเยซูคริสต์ส่วนตัว
ง คนเหล่านี B คือคนที�รับเชื�อ แต่ยงัไม่เข้าใจถูกต้อง คิดว่ารอดได้โดยการประพฤติ และคิด

ว่าทําให้พระพิโรธของพระเจ้าเบี�ยงบ่ายโดยพิธีศาสนา
จ ผลของความเชื�อผิดนี B คือเขานบัว่าพิธีศาสนาและการประพฤติทางศาสนาสาํคัญกว่า



การมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ฉ อ. Vedder เน้นถงึการกระทํา 3 อย่างที�ทําให้คริสตจักรเสื�อมโทรม

(1) การมี Holy Catholic Church คือคริสตจักรใหญ่ที�มีอํานาจเหนือคริสตจักร
อื�นๆ

(2) การมีพวกบาทหลวง คือความเชื�อว่าพวกบาทหลวงเหนือกว่าคริสเตียน
ธรรมดา และเป็นผู้แทนระหว่างพระเจ้ากับคริสเตียนธรรมดา

(3) การมี Sacramental grace คือการประกอบพิธีศาสนาเพื�อได้รับความรอด
คือรอดโดยการประพฤติ

ช พวกเขาสนใจศาสนาของเขา มากกว่าคําสอนในพระคัมภีร์ คือศาสนาและการรักษา
ศาสนานั Bนกลายเป็นพระเจ้าของเขา
(1) เขานบัว่า การแตกแยกจาก Holy Catholic Church ไม่ว่าเหตุใด เป็น

ความบาปที�ยิ�งใหญ่
(2) พวกเขาเชื�อว่า ถ้าใครจะรอดได้ ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Holy Catholic Church

ความเชื�อนี Bนําความเสื�อมโทรมเข้ามา
ซ ยิ�งกว่านั Bน พวกเขาเชื�อว่าพิธีบพัติศมาเป็นสญัญลกัษณ์แห่งผีสาง เวทมนตร์หรือ

แห่งเวทมนตร์
3 อ. John T. Christian ในหน้า 27 เขียนเรื�องสิ�งเหล่านี Bว่า

ก ก่อนการเสียชีวิตของอคัรสาวกคนสดุท้ายก็มีความเสื�อมในความเชื�อที�อนัตรายและเป็น
ที�หนกัใจหลายอย่างเกิดขึ Bนในคริสตจักรแล้ว

ข อ.เปาโลบอกว่ามีคริสเตียนที�ละทิ Bงพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
ค คําสอนที�ผิดส่วนมากของศาสนาโรมัน คาธอลคิ ก็มีอยู่ในสมัยนี Bแล้ว คําสอนที�ผิดที�มา

ภายหลงัคือ
(1) การบูชาพระแม่มารีย์

 (2) Transubstantiation คือการเปลี�ยนจากขนมปังและเหล่าองุ่น เป็นร่ายกาย
และพระโลหิตของพระเยซู ประมาณ ปี ค.ศ. 1200

(3) Infallibility of the Pope คือความเชื�อว่าสนัตะปาปาผิดไป ไม่ได้ ประมาณ
ปี ค.ศ. 1870

(4) Immaculate Conception คือความเชื�อว่าพระแม่มารีย์ไม่มีความบาปเลย
ง ผลของคําสอนที�ผิดนี B คือไม่เน้นถงึการกลบัใจและความรอดโดยความเชื�อเท่าเดิม

แต่เน้นถงึเครื�องหมายและสญัญลกัษณ์ภายนอก
จ คําสอนที�ผิดนี Bแสดงออกที�สดุในเรื�องให้คนรับพิธีบพัติศมาเพื�อจะได้รับความรอด

และในการปกครองโดยสงัฆนายก แทนประชาธิปไตย
ฉ อ. Christian ในหน้า 28 เขียนว่า “คําสอนที�ผิดที�อนัตรายที�สดุ และที�อยู่ตั Bงแต่สมัยแรกๆ



คือคําสอนว่าให้คนรับพิธีบพัติศมาเพื�อจะได้รับความรอด คําสอนนี Bในรูปแบบหนึ�ง
รูปแบบใดได้ทําให้มีความเสื�อมเสียในทกุยุคทกุสมัยของคริสตจักร คําสอนนี Bอยู่ตั Bงแต่
สมัยแรกๆ และอยู่จนถึงสมัยนี Bในทั Bงพวกยึดถือพิธีศาสนาและในนิกายโปรแตสแตนท์
คําสอนนี Bมีผลต่ออ. Tertullian และเขาได้ต่อต้านการให้บพัติศมาแก่ทารก ซึ�งคําสอนนี B
เป็นสาเหตุของการให้บพัติศมาแก่ทารก”

ข เหตกุารณ์ต่างๆที�นําไปสู่การมีสนัตะปาปา
1 คําสอนว่าให้คนรับพิธีบพัติศมาเพื�อจะได้รับความรอดนําไปถึงการให้บพัติศมาแก่ทารก

กจ 10.39, 1 คร 1.14-17, กท 5.11
ก การเริ�มต้นของการให้บพัติศมาแก่ทารกไม่แน่นอน

(1) พวกที�ให้ทารกรับพิธีบพัติศมายอมรับว่าไม่มีข้อเขียนใดๆที�พิสจูน์ว่าทารกรับ
พิธีบพัติศมาในสมัยแรกๆของคริสตจักร

(2) ในหน้า 30 อ. Christian บอกว่า “พวกอัครสาวกต้องการให้คนมีความเชื�อใน
พระเยซูก่อนรับพิธีบพัติศมา จึงไม่มีการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา” Dr. Charles
W. Bennett, อาจารย์สอนหลกัสตูร Historical Theology ที� Garrett Biblical
Institute, Methodist กลา่วว่า “พวกอคัรสาวกไม่มีข้อมูลใดๆที�พดูถงึการให้
ทารกรับพิธีบพัติศมาในสมัยของเขา” (จากหนังสอื Christian Archaeology
เขียนโดยอ. Bennett หน้า 391 พิมพ์ที�เมืองNew York ในปี ค.ศ. 1889)

(3) อ. Christian อ้างจากหนังสือของอ. Harnack (ซึ�งคือบิดาแห่งความเชื�อแบบ
สมัยใหม่) ว่า “ไม่มีประวัติใดๆที�กล่าวถึงการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา ทกุคน
ต้องมีความเชื�อส่วนตวัในพระเยซูก่อนรับพิธีบพัติศมาได้” (จากหนงัสือ
History of Dogma เขียนโดยอ. Harnack ฉบับที� 1 หน้า 20)
หมายเหตุ - ให้อ่านหนงัสือของอ. Christian หน้า 30-41

(4) อ. Harnack กล่าวอีกว่า “ไม่มีใครรู้ว่าการให้ทารกรับบพัติศมาเริ�มต้นเมื�อไร
หรือที�ไหน ถงึแม้ว่าคริสตจักรที�ให้ทารกรับบพัติศมานับว่าเป็นพิธีที�นําไปสู่
ความรอด คือนบัว่าเป็นพิธีที�สาํคัญยิ�ง ในสมัยของ Ireneaus (II. 22) และ
Tertullian (Bapt. 18) มีคริสตจักรหลายแห่งให้ทารกรับบพัติศมาแล้ว และ
เขาอ้างมัดธิว 19.14 เป็นเหต ุไม่มีคําพยานที�รับรองว่ามีใครให้ทารกรับ
บพัติศมาก่อนสมยันี B” (จากหนงัสือ History of Dogma เขียนโดยอ. Harnack
ฉบับที� 2 หน้า 142)

(5) ในที�สดุอ. Harnack กล่าวว่า “ในศตวรรษที� 5 คริสตจักรทั�วไปให้ทารกรับ
บพัติศมา ในสมัยเดียวกันคนที�นบัว่าคนนอกศาสนาส่วนใหญ่ก็เข้ากบั
ศาสนาโรมันคาธอลิคอยู่แล้ว” (จากหนงัสือ History of Dogma เขียนโดย
อ. Harnack ฉบับที� 4 หน้า 284)



ข การให้ทารกรับบพัติศมานําไปสู่การมีสนัตะปาปา
(1) คนที�ยังไม่รับความรอดเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรได้
(2) คนที�ยังไม่รับความรอดเหล่านี Bอยากมีชื�อเสยีงต่อหน้าต่อตาชาวโลก
(3) คนที�ยังไม่รับความรอดเหล่านี Bอยากมีตําแหน่งสงูในคริสตจักรเพื�อช่วยเขา

ก้าวหน้าในทางอํานาจและในทางมีชื�อเสียง
2 ความเชื�อว่าพิธีศีลมหาสนิทมีฤทธิXช่วยคนให้รอดทําให้ความเชื�อในคริสตจักรเสื�อม

ก พวกบรรพบุรุษแรกๆให้หลกัฐานว่า คริสตจักรบางแห่งสอนว่า พระเยซูมาสถิตอยู่ใน
ขนมปังและนํ Bาองุ่นเมื�อรับพิธีศีลมหาสนิท

ข เมื�อความเชื�อที�ถูกต้องมีน้อยลง คริสตจักรหลายแห่งทําให้พิธีศีลมหาสนิทกลายเป็น
พิธีมิซซาของศาสนาโรมัน คาธอลคิ

ค คําสอนเรื�องการมีบาทหลวงแทนให้คริสเตียนทุกคนเป็นปโุรหิต (คือ priesthood of the
believers) เริ�มต้นในสมัยหลงัจากพวกอัครสาวก

3 การมีบาทหลวงทําให้ความเชื�อในคริสตจักรเสื�อม
ก อ. Clements แห่งเมืองโรม เป็นคนแรกที�เปรียบเทียบการรับใช้ของคริสเตียนกับพวก

ปโุรหิตของเลวี เขาเป็นคนแรกที�เรียกสมาชิกในคริสตจักรว่า laity คือจําพวกฆราวาส
หรือจําพวกคนธรรมดา และเรียกพวกอาจารย์ว่า clergy หรือพวกพระ

ข อ. Tertullian และ อ. Cyprian ทําเช่นกนั
ค ในตอนปลายศตวรรษที� 3 หรืออาจเป็นตอนแรกๆของศตวรรษที� 4 คนทั�วไปยอมรับว่า

พวก clergy หรือพวกพระ เป็นพวกที�ไม่เหมือนคริสเตียนธรรมดา ให้ด ูวว 2.6 และ
วว 2.15 (พวกนิโคเลาส์นิยม)

4 การเจริญทีละเล็กทีละน้อยของการปกครองโดยลาํดับชั Bนแห่งโบสถ์โรมันคาธอลิค
ก อ. Christian เขียนว่า (หน้า 28) “คริสตจักรแต่ละแห่งยงัอิสระอยู่ ยงัไม่มีตําแหน่ง

หวัหน้าบาทหลวง (Bishop) และยังไม่มีตําแหน่งหรืออํานาจของสนัตะปาปา (Pope)
ในสมัยนั Bนกรุงโรมไม่มีอํานาจใดๆในพวกคริสตจักรต่างๆ”

ข อ. Christian เขียนต่อเรื�องพระราชาคณะ (Cardinal) Newman ว่า “ในสมัยที�โบสถ์
โรมันคาธอลิคข่มเหงพวกคริสเตียน ไม่มีใครในราชสาํนักของสนัตะปาปาที�มีความรู้มาก
และหลงัจากสมัยนั Bนอีกหลายปีก็ยังไม่มีใครที�ศกึษาสงูจนได้ปริญญาเอก บาทหลวงคน
หนึ�งที�ให้ความสว่างแก่โลกตะวันตกคือ St. Augustine พวกที�มีความรู้ในทวีปยุโรป
มาจาก St. Augustine นั�นเอง”

ค คําอ้างจากนักประวัติศาสตร์คนหนึ�งของโบสถ์โรมันคาธอลิค คือ อ. McSorley
(1) หน้า 17 -- “แบบแหง่คําสอนอันถูกต้อง ที�กล่าวถึงใน 2 ทิโมธี 1.13 นั Bนเล็งถงึ

หลกัความเชื�อ และเรื�องของขนัทีชาวเอธิโอเปียในกิจการ 8.37 ดูเหมือนแสดง
ว่าต้องรับเชื�อในพระเยซูก่อนรับพิธีบพัติศมา” หมายเหตุ - อ. McSorley ซึ�ง



เป็นนกัประวัติศาสตร์ของโบสถ์โรมันคาธอลิค รับรองธรรมเนียมของพวก
คริสตจักรในสมัยแรกๆ คือให้เฉพาะคนที�รับเชื�อแล้วรับพิธีบพัติศมา

(2) หน้า 17 -- “ระบบการปกครองโดยลาํดับชั Bนของโบสถ์โรมันคาธอลิคมีอยู่ 3
ชั Bน คือ พวกพระราชาคณะ (Episcopate), พวกบาทหลวง (Priesthood),
และพวกผู้ ช่วย (Diaconate)  ถงึแม้ว่าตําแหน่ง 3 ชั Bนนี Bมาจากพระเจ้า ก็ไม่
ได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์ และในหนงัสือข่าวประเสริฐ 4 เลม่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ไม่ให้เรารู้ว่าต้องปกครองและจัดการคริสตจักรของพระองค์อย่างไร
พระบัญชาของพระองค์ต่อพวกอัครสาวกนําไปสู่พวกคริสเตียนบางพวก
แต่ละพวกนั Bนมีพระราชาคณะคนหนึ�ง (Bishop) เป็นผู้นําซึ�งมีพวกบาทหลวง
เป็นผู้ ช่วย แต่ละพวกนั Bนเป็นส่วนหนึ�งของคริสตจักรทั Bงหมด”
หมายเหตุ - อ. McSorley ให้เหตผุลผิด คือเอาผลมาพิสจูน์ว่าต้นเหตถุูกต้อง
(circular reasoning) เป็นตวัอย่างของการให้เหตผุลผิดของพวก Jesuit

ง ในศตวรรษที� 2 ตําแหน่ง Bishop (ศิษยาภิบาล) กับ เพรสไบเตรี ซึ�งเล็งถึงหน้าที�ของ
ศิษยาภิบาล กลายเป็น 2 ตําแหน่ง และตําแหน่งศิษยาภิบาลเหนือกว่าตําแหน่ง
เพรสไบเตรี ในสมัยนี Bคําว่า Bishop หมายถึงหัวหน้าบาทหลวงในโบสถ์โรมันคาธอลิค
(1) อ. Ignatius เขียนถงึเรื�องนี Bประมาณ ปี ค.ศ. 115
(2) อ. Christian กล่าวว่า (หน้า 28) “พวกเขาพยายามให้อํานาจมาร่วมไว้ที�จดุ

ศนูย์กลาง ศิษยาภิบาลบางคนที�อยู่ในเมืองใหญ่แย้งอํานาจจากศิษยาภิบาล
ของคริสตจักรเล็กๆ”

(3) อ. Iranaeus กล่าวถงึ parish ของเขา คือ เขตทางศาสนา และนี�กลายเป็น
ระบบ diocesan คือเขตปกครองของหัวหน้าบาทหลวง

(4) อ. Cyprian เรียกพวก bishop ว่า viceregent (ตัวแทนอปุราช) ของพระคริสต์
ในสิ�งที�อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ

(5) อ. Christian เพิ�มอีกว่า (หน้า 28) “ในที�สดุกรุงโรม ซึ�งเป็นจดุศูนย์กลางแห่ง
โลกฝ่ายการเมือง กลายเป็นจดุศูนย์กลางแห่งโลกฝ่ายศาสนาด้วย ต่อมา
ศิษยาภิบาลที�กรุงโรมกลายเป็นสนัตะปาปาเหนือคริสตจักรทุกแห่ง การ
เปลี�ยนแปลงนี Bใช้เวลาหลายศตวรรษจึงจะสาํเร็จ”

จ Gregory the Great (มหาราช) ปี ค.ศ. 590-604
(1) สนัตะปาปาคนแรกที�มีอํานาจสมบูรณ์ (จากหนงัสือ History of the Christian

Church, โดยอ. Schaff, ฉบบัที� 1, หน้า 15)
(2) อํานาจของสนัตะปาปาเจริญขึ Bนเรื�อยๆ พวกศิษยาภิบาลของกรุงโรมแย้ง

อํานาจจากคริสตจักรอื�นๆเป็นประจํา สนัตะปาปาที�แย้งอํานาจมากคือ
Leo ที� 11 ปี ค.ศ. 440-461



4 ความดิ Bนรนเพื�อมีคริสตจักรที�บริสทุธิX

จดุเริ�มต้นของ “evangelical separatists” (พวกนิกายโปรแตสแตนท์ที�แยกออกไป) ก็เป็นมรดกซึ�งเป็นรากลกึของ
พวกแบ๊พติสต์
ก พวกแรกๆพยายามให้คริสตจักรแบ๊พติสต์บริสทุธิXเหมือนสมัยเดิม

1 ข้อสงัเกตเบื Bองต้น (อ. Christian หน้า 42)
ก “ตอนแรกมีความพร้อมเพรียงกันเรื�องหลกัคําสอนและการประพฤติอนัสาํคัญ . . . แต่

เมื�อสงัคมเปลี�ยนแปลง คริสตจักรบางแห่งก็เปลี�ยนแปลงด้วย . . . คริสเตียนบางคน
“รวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ�งที�เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง” . . . หลายคน
เชื�อว่ารอดได้โดยการรับพิธีบพัติศมา . . . หลายคนอยากล้างบาปด้วยนํ Bาแทนล้างบาป
ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ . . . ศิษยาภิบาลบางคนแสวงหาอํานาจ . . . คริสตจักร
บางแห่ง “ทําตามอย่างชาวโลกนี B” และตามธรรมเนียมของชาวโลกและความสนุกสนาน
ของสงัคม”
หมายเหตุ - เหตตุ่างๆที�ความเชื�อผิดค่อยๆเข้ามาในคริสตจักร

อ.เปโตรเตือนถงึเรื�องนี B
หนงัสือ 1 ยอห์นสอนว่าความเชื�อผิดกําลงัเข้ามา
หนงัสือยดูาสสอนว่าความเชื�อผิดเข้ามาแล้ว

ข อ. Vedder กล่าวว่า (หน้า 57) “ตอนแรกๆความจริงไม่ได้ปิดบังไว้ทั Bงหมด เพียงแต่ทํา
ให้มืดมวั บางครั Bงมีคนพยายามรื BอฟืBนความเชื�อที�ดีเรื�องลกัษณะฝ่ายจิตวิญญาณของ
คริสตจักร เรื�องว่าต้องได้รับความรอดก่อนเป็นสมาชิกของคริสตจักร และเรื�องว่าความ
รอดเป็นโดยพระคุณ และไม่ใช่โดยพิธีรับศีล”

ค อ. Vedder กล่าวอีกว่า (หน้า 57) “นา่จะศึกษาถึงเหตทุี�การรื BอฟืBนนี Bสาํเร็จบ้าง แต่ใน
ที�สดุก็ไม่สาํเร็จ”

ง หมายเหตุ - พวกที�พยายามรื BอฟืBนความเชื�อที�ดีนั Bนก็ไม่แพ้ เพราะเขาทําสิ�งที�เขาพอทําได้
ในสมัยของเขา พระเจ้าขอให้เราทําแค่นั Bน คือทําสิ�งที�เราพอทําได้ในสมัยของเราเอง ผล
อนัสดุท้ายนั Bนต้องฝากไว้กบัพระเจ้า เอเมน

2 พวก Motanist ในศตวรรษที� 2
ก ผู้นําของพวกนี Bคือ Montanus

(1) เขาเป็นบาทหลวงที�อยู่เมือง Cybele ที�รับเชื�อแล้ว
(2) เขาเริ�มสอนในปี ค.ศ. 150-156
(3) เขารวบรวมพวกลกูศิษย์ ร่วมทั Bงผู้หญิง 2 คนที�มีตําแหน่ง คือนาง Maximilla

และนาง Priscilla
(4) คําสอนใหม่ๆของเขากระจายออกไปโดยไม่ค่อยมีใครต่อต้าน



ข ลกัษณะต่างๆแห่งคําสอนของพวกเขา (อ. Vedder หน้า 58)
(1) มีแต่คนที�รับเชื�อในพระเยซูแล้วมีสทิธิXเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรได้

(ก) ทําให้คริสตจักรอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
(ข) พวกลกูศิษย์เรียกตนเองว่า เป็นคริสเตียนที�อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ

(2) สอนเรื�องการบังเกิดใหม่และการที�พระวิญญาณสถิตอยู่ในใจของผู้ที�เชื�อแล้ว
ยอห์น 16.13

(3) สอนเรื�องชีวิตที�บริสทุธิX (อ. Christian หน้า 43) “เขาสอนว่าควรหลีกเลี�ยง
วิทยาศาสตร์ ศิลป์ การศึกษาฝ่ายชาวโลก และการสนุกสนานต่างๆ เพราะ
สิ�งเหลา่นั Bนมาจากคนนอกศาสนา”

(4) สอนเรื�องระเบียบวินยัในคริสตจักร (อ. Christian หน้า 43) “คริสตจักรควร
ป้องกันตนเองจากความบาปใหญ่โดยไล่คนที�ทําบาปนั Bนออกจากคริสตจักร
เพราะความบริสทุธิXของคริสตจักร ขึ BนกับความบริสทุธิXของสมาชิกแต่ละคน”

(5) สอนว่าสมาชิกที�หายไปต้องรับพิธีบพัติศมาอีกครั Bงหนึ�งเพราะเมื�อเขาหายไป
นั Bนเขาปฏิเสธพระคริสต์ พวกเขาจึงได้ชื�อว่า “พวกอานาแบ๊พติสต์” หรือคนที�
ให้รับบพัติศมาอีกครั Bงหนึ�ง (จาก หนังสอื History of the Christian Church
โดยอ. Schaff ฉบับที� 2 หน้า 429”

(6) พวกเขารับทั Bงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ว่าเป็นพระคําของพระเจ้า
(7) พวกเขามีความเชื�ออนัถกูต้องเรื�องพระบดิา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธิX

(อ. Epiphanius, Heer, ฉบับที� 48 หน้า 7)
(8) พวกเขาเชื�อว่าพระเยซูจะเสด็จกลบัมาก่อนอาณาจักร 1000 ปี (อ. Vedder

หน้า 60)  “พระคริสต์จะเสด็จกลบัมาโดยเร็วเพื�อจะครอบครองกับพวก
วิสทุธิชนของพระองค์”

หมายเหตุ - ในหน้า 60, วรรค 2 กบั 3, อ. Vedder เชื�อใน postmillennialism (พระเยซูจะเสด็จกลบัมาตอนสิ Bนยุค 1000 ปี)
แม้แต่คนที�เป็นคริสเตียน ก็ต่อต้านพวกอานาแบ๊พติสต์ เพราะวิธีการดําเนินชีวิตของพวกอานาแบ๊พติสต์ ทําให้คริสเตียนที�
ประพฤติแบบชาวโลกรู้สกึตัวว่าผิด เพราะเหตุนั Bนอ. Vedder จงึตําหนิวิธีดําเนินชีวิตของพวกอานาแบ๊พติสต์

ข้อ (8) นี Bพิสจูน์ข้อยืนยานของพวก Dispensationalist (คือพวกที�แบ่งสรร) ว่า ความเชื�อเรื�อง premillennialism (พระเยซูจะ
เสด็จกลบัมาก่อนยคุ 1000 ปี) ไม่ได้เริ�มกับพวก Plymouth Brethren แต่เป็นความเชื�อของพวกคริสเตียนในยุคแรกๆ ร่วมทั Bง
อ.เปาโล (1 ธส 1.10)

(9) พวก Motanists ให้พิธีบพัติศมาด้วยการจุ่มลงในนํ Bา (immerse) (อ. Vedder
หน้า 62) “ในศตวรรษที� 2 คริสตจักรทุกแห่งให้พิธีบพัติศมาโดยใช้วิธีนี B คือ
การจุ่มลงในนํ Bา”

(10) พวก Motanists ให้พิธีบพัติศมาแก่คนที�รับเชื�อแล้วเท่านั Bน



ค อ. Christian หน้า 44 เขยีนว่า “พวก Motanist ทําให้มีการวุ่นวายมากใน Asia Minor
ก่อนสิ Bนสดุของศตวรรษที� 2 จนมีสภาบางพวกที�ประชมุกันในเรื�องพวกเขา ในที�สดุ
สภาต่างๆตําหนิพวก Motanists ถึงกระนั Bนพวก Motanists อยู่ต่อไปอีกหลายศตวรรษ
และในที�สดุได้ใช้ชื�ออื�น” (จากหนงัสือ The Church History, โดยอ. Eusibeus หน้า
229 หมายเหตุที� 1 โดย ดร. McGiffert)
“ที�เมือง Frigia พวก Motanists ติดต่อกับพวก Paulicians และร่วมสามัคคีธรรมกับ
พวกเขาด้วย เราทราบว่าพวก Motanists ยังมีอยู่ถึงปี ค.ศ. 722” (อ. Theophanes หน้า
617)

ง อ. McSorley หน้า 32 กล่าวว่า “เราอ่านว่าพวกคริสเตียนที�ประเทศ Gaul ได้ขอร้อง
Eleutherius ให้ระงับคําสอนผิดของพวก Motanists เป็นสองครั Bง และสนัตะปาปา
Victor เตือนที�จะตัดพวกบาทหลวงของทวีปเอเซียออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิคเพราะ
พวกเขาปฏิเสธที�จะฉลองเทศกาลอีสเตอร์แบบโบสถ์โรมันคาธอลิค”

หมายเหตุ - นี�แสดงอย่างชัดเจนว่าพวก Motanists แผ่ออกไปยังประเทศ Gaul ซึ�งคือประเทศฝรั�งเศส
จ อ. McSorley หน้า 34 กล่าวอีกว่า “พิธีต่างๆ ทั Bงของทิศตะวนัออกและทิศตะวันตก และ

ข้อความต่างๆจากหนังสือของบรรพบุรุษของคริสตจักร ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า วิธีทํา
พิธีบพัติศมาที�ใช้ทั�วไปคือโดยการจุ่มลงในนํ Bา แต่ก็ยังมีบางพวกที�พรมนํ Bาหรือเทนํ Bา และ
มีคนนับว่าทกุวิธีนี Bใช้ได้ คริสตจักรทางทิศตะวันตกใช้วิธีจุ่มลงในนํ Bาจนถึงศตวรรษที� 12
และคริสตจักรทางทิศตะวันออกก็ยังใช้วิธีจุ่มลงในนํ Bาอยู่”

หมายเหตุ - คํากลา่วของอ. McSorley นี Bน่าอศัจรรย์ เพราะมาจากนักประวัติศาสตร์ที�เป็นศาสนาโรมันคาธอลิค และหนงัสือ
ของเขามีใบอนุญาตให้จดัพิมพ์ของหวัหน้าบาทหลวง (ให้ดูหนงัสือ The Holy Spirit in Today’s World โดยอ. Criswell เรื�อง
พวก Motanists)

3 พวก Novatians (ปี ค.ศ. 250) ในศตวรรษที� 3
ก ผู้นําของพวกเขาคือ อ. Novatian

(1) อ. Novatian ได้รับพิธีบพัติศมาในโรงพยาบาลเมื�อคิดว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้ว
(2) อ. Novatian ไม่เสียชีวิต แต่หายจากโรคนั Bน
(3) อ. Fabian ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที�กรุงโรม ได้วางมือตั Bงอ. Novatian ให้

รับตําแหน่งเพรสไบเตรี
ข การแยกกันในคริสตจักรที�กรุงโรมเป็นเหตใุห้คริสตจักรของพวก Novatian เกิดขึ Bน

(1) การข่มเหงของจักรพรรดิ Decian รุนแรงมาก
(2) พวกคริสเตียนที�ถกูบงัคับให้ปฏิเสธความเชื�อและถวายเครื�องบูชาให้แก่

จกัรพรรดิ ก็เรียกว่า “Lapsi”
(3) ปัญหาคือว่า จะทําอะไรดีกบัพวกคริสเตียนที�ปฏิเสธความเชื�อแล้ว



(4) ในสมัยนั Bนมีความคิด 2 อย่าง - 1) การวินยัอย่างเข้มงวด คือไม่ให้พวกเขา
เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรอีก - 2) การวินยัอย่างเบาๆ คือให้สารภาพ
ความบาปต่อหน้าคริสตจักร และให้ดูชีวิตเสียก่อนสกัระยะหนึ�งก่อนให้พวก
เขาเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรอีก พวก Novatian ถือการวินยัอย่างเข้มงวด
และไม่รับพวก “Lapsi” อีก

ค คํากล่าวของอ. Christian เรื�องพวก Novatian (หน้า 45) “เรื�องการมีชีวิตที�บริสทุธิX

คนอื�นเรียกพวกเขาว่า Cathary คือคนบริสทุธิX” และอ. Mosheim บอกว่า “ยิ�งกว่านั Bน
เมื�อมีคนจากศาสนาโรมันคาธอลิคเข้าพวกเขา เขาก็ให้คนนั Bนรับพิธีบพัติศมา” (จาก
หนงัสือ Institutes of Ecclesiastical History โดยอ. Mosheim ฉบับที� 1 หน้า 203)
“คนอื�นเรียกพวก Novation ว่าพวกอานาแบ๊พติสต์ เพราะว่าพวกนี Bให้คนจากกลุ่มอื�นรับ
พิธีบพัติศมาอีกครั Bง สภา Lateran ที� 4 บญัชาว่า พวกนี Bควรถูกประหารชีวิต อ. Robin-
son บอกว่าพวกนี Bเป็นพวกแบ๊พติสต์แบบ Trinitarian เพราะพวกนี Bถือว่าคริสตจักร
ทกุแห่งอิสระ และศิษยาภิบาลทุกคนมีตําแหน่งและอํานาจเท่าๆกนั”

ง อ. Vedder หน้า 64 กล่าวว่า “พวก Novatian เป็นพวกอานาแบ๊พติสต์ พวกแรก พวก
นี Bปฏิเสธการรับใช้และพิธีต่างๆของพวกที�มีความเชื�อฝ่ายค้าน และอ้างว่าเขาเป็น
คริสตจักรแท้ ดงันั Bนเขาจงึต้องให้ทกุคนที�เคยเป็นศาสนาโรมันคาธอลิครับพิธีบพัติศมา
อีกครั Bง พวก Novatian เจริญมากใน Asia Minor เพราะที�นั�นพวก Motanists หลายคน
เข้ากบัพวกนี B และถงึแม้ว่าเขาได้รับการข่มเหง พวก Novatian คงอยู่ได้ถึงศตวรรษที� 6
หรือ 7”

จ อ. Christian หน้า 44 กล่าวว่า “ดร. Robinson เห็นว่าพวก Novatian คงอยู่ได้ถงึสมัย
Reformation (คือสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่) และการเริ�มต้นของพวกอานา-
แบ๊พติสต์ หลายคนตามแบบของพวก Novatian และทั�วอาณาจักรมีคริสตจักรที�
บริสทุธิXเปิดและเจริญเป็นเวลา 200 ปีต่อไป ภายหลงัเมื�อมีกฎหมายห้ามพวกเขา เขา
จงึประชุมกันนมสัการพระเจ้าอย่างลบัๆ และพวกเขามีหลายชื�อ และคงอยู่ถงึสมัย
การเปลี�ยนสภาพเสียใหม่” (จากหนงัสือ Ecclesiastical Researches โดยอ. Robinson
หน้า 126 พิมพ์ที� Cambridge ในปี ค.ศ. 1792)

4 พวก Donatists
ก การเริ�มต้นของพวกเขา

(1) พวก Donatists เริ�มต้นที�เมือง Numidia ในปี ค.ศ. 311
(2) พวกนี Bเกิดขึ Bนโดยปัญหาเรื�องว่าใครสามารถเป◌็นศิษยาภิบาลแท้
(3) ที�คริสตจักรเมือง Carthage ซึ�งอยู่ทวีปอาฟริกาเหนือ เกิดมี 2 พวก ในเรื�อง

การปฏิบติัต่อคนที�มอบหนงัสือศกัดิXสิทธิXให้ถกูเผาในสมัยการข่มเหงของ
จกัรพรรดิ Diocletian ในปี ค.ศ. 303-311



(4) พวก Donatists ไม่ยอมรับคนที�เคยมอบหนังสือศกัดิXสทิธิXให้ถกูเผาให้เป็น
ศิษยาภิบาล ดังนั Bนไม่ยอมตามเขาหรือรับศิษยาภิบาลคนอื�นที�ได้รับการวาง
มือจากศิษยาภิบาลดังกล่าว

ข คณุสมบัติแห่งความเชื�อของพวกเขา
(1) พวกเขาเน้นถึงความบริสทุธิXของสมาชิก
(2) พวกเขาเน้นถึงความบริสทุธิXของการวินยัในคริสตจักร
(3) พวกเขาสอนว่าคริสตจักรทุกแห่งอิสระ
(4) เมื�อมีคนมาจากกลุ่มอื�น และเขามีความสงสยัเรื�องพิธีบพัติศมาของเขา

คนนั Bนต้องรับพิธีบพัติศมาอีกครั Bง
(5) ดงันั Bนคนอื�นเรียกพวกเขาว่า พวกอานาแบ๊พติสต์

ค อ. Christian หน้า 45 กล่าวเรื�องพวก Donatists ว่า “อ. David Benedict นกัประวัติ-
ศาสตร์แบ็พติสต์ ตามข้อเขยีนของนักประวัติศาสตร์คนอื�นในหนงัสือของเขา แต่ในที�สดุ
เขาดขู้อเขียนจากต้นฉบับและเขียนหนังสอืชื�อ A History of the Donatists (พิมพ์ที�
Pawtucket ในปี ค.ศ. 1875) ในหนงัสือเลม่นั Bน เขาบอกอย่างชัดเจนว่าพวก Donatists
นี Bเป็นพวกแบ๊พติสต์ เขาใช้คําเขียนของอ. Augustine และอ. Optatus ว่าพวกนี Bปฏิเสธ
การให้ทารกรับพิธีบพัติศมา และสมาชิกทกุคนมีสิทธิXออกเสยีงในการนําคริสตจักร”

ง อ. Vedder หน้า 66 มีอยู่ว่า “ดเูหมือนว่าพวก Novatians และพวก Donatists ทั Bง 2
ยอมรับความเชื�อผิดของศาสนาโรมันคาธอลิคเรื�องความรอดโดยการรับพิธีทางศาสนา
พวกศิษยาภิบาลของเขาไม่ต่างกบัพวกบาทหลวงของศาสนาโรมันคาธอลิค และไม่
เหมือนพวกศิษยาภิบาลในสมัยของพวกอัครสาวก ดูเหมือนว่าพวก Donatists ให้พิธี
บพัติศมาแก่ทารก คําเขียนของอ. Augustine ที�ว่า 2 พวกนี Bไม่ได้สอนและประพฤติผิด
ไม่สามารถเข้าใจได้ ทั Bง 2 พวกนี Bเข้าใจเรื�องลกัษณะฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตจักร
เรื�องเหตุที�ต้องบงัเกิดใหม่ และเรื�องการดําเนินชีวิตอย่างบริสทุธิXของพวกสมาชิก ถงึ
กระนั Bน 2 พวกนี Bไม่กลบัไปสู่ความเชื�อและการประพฤติดงัเดิมของพระคัมภีร์ใหม่”

จ ข้อสงัเกตบางข้อ
(1) จากหลกัฐานใหม่ๆที�อ. David Benedict ค้นพบ ซึ�งได้จากต้นฉบับของ

อ. Austustine และอ. Optatus นั Bน ดูเหมือนว่าพวก Donatists ปฏิเสธการ
ให้ทารกรับพิธีบพัติศมา และอ. Christian หน้า 46 กล่าวว่า “เจ้าเมือง Henry
D’Anvers กล่าวถงึหนังสือเลม่ที� 3 และ 4 ของอ. Augustine ว่าพวก
Donatists พิสจูน์ว่าพวกเขาปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา แต่
อ. Augustine ยังสู้กบัพวก Donatists ในเรื�องนี B เพราะอ. Augustine ไม่
ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา”

ฉ ให้ดูหนงัสอื A Treatise on Baptism โดยอ. D’Anvers หน้า 223 พิมพ์ที�กรุงลอนดอน



ปี ค.ศ. 1674
ช อ. Optatus ว่าพวก Donatists ทําพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา
ซ อ. Christian หน้า 46 เขยีนต่อไปว่า “อ. Lucius Oziander ผู้ ซึ�งเป็นอาจารย์และ

อธิการบดีของมหาวิทยาลยั Tubitian ได้เขยีนหนังสือที�ต่อต้านพวกอานาแบ๊พติสต์ ใน
ปี ค.ศ. 1605 ในเลม่นั Bนเขาว่า ‘พวกอานาแบ๊พติสต์ในสมัยนี Bเหมือนกับพวก Donatists
ในสมัยก่อน’” (จากหนงัสือ Epistle Century 16 โดยอ. Oziander หน้า 175 พิมพ์ที�
Wittenburg ปี ค.ศ. 1607)

ฌ พวก Donatists เชื�อว่าคริสตจักรและรัฐบาลไม่ควรร่วมกัน
(1) อ. Christian หน้า 47 เขยีนว่า “ความเชื�อของคริสเตียนพวกนี Bไม่เป็นเพียงแต่

ให้คัดค้าน แต่ให้อ้อนวอนด้วย คือให้คดัค้านต่อความชั�วและการมีชีวิตแบบ
ชาวโลกของคริสตจักรต่างๆที�ละทิ Bงหลกัคําสอนและระเบียบวินยัเสีย และ
อ้อนวอนให้คริสตจักรเหล่านั Bนกลบัสู่ชีวิตที�บริสทุธิXและความเชื�อของพวก
อคัรสาวก ในสมัยแห่งความมืดนั Bนเสียงของพวกนี Bไม่เงียบและเขาไม่ขาดคน
ที�กล้ายืนต่อพระพกัตร์พระเจ้า พวกเขาถูกกล่าวร้าย เขาถกูทรมานด้วยความ
อดทน เขาถกูด่า แต่ไม่ด่าคนอื�น มรดกของพวกเขาคือสติสมัปชัญญะที�มี
ความอิสระในโลกนี B จงยกย่องผู้ที�ยอมถูกฆ่าเพื�อพระเจ้าของเรา” - ฮบ บทที�
11

ข ความดิ Bนรนภายในคริสตจักรที�มีความเชื�ออย่างถูกต้องเพื�อรักษาความบริสทุธิXไว้
1 การทะเลาะวิวาทของพวก Arian

ก ถงึแม้ว่าพวกคริสเตียนกําลงัละทิ Bงความเชื�อดั Bงเดิมเสีย พวกเขายงัถือว่าพระคัมภีร์เป◌็น
รากฐานแห่งความเชื�อของเขาจนถึงตอนต้นของศตวรรษที� 4 (อ. Vedder หน้า 67)

ข อ. Arius ผู้ เป็นเพรสไบเตรีคนหนึ�ง ได้สอนหลกัคําสอน ซึ�งมาจากคําสอนของผู้มาก่อน
(คืออ. Origen) แต่หลกัคําสอนนี Bสมบูรณ์ที�สดุในใจของอ. Arius
คําสอนผิดของอ. Arius
(1) เขาสอนว่ามีพระบิดาองค์เดียวซึ�งเป็นพระเจ้า
(2) พระบุตรเป็นผู้แรกที�ถกูสร้างขึ Bนมา
(3) พระบุตรไม่เป็นผู้อมตะ เพราะพระองค์ทรงมีจดุเริ�มต้น
(4) พระบุตรกับพระบิดาไม่มีกายอนัเดียวกนั

ค อ. Arius มีความปรารถนาที�จะนําคนนอกศาสนามาถึงพระคริสต์ เขาคิดว่าเขานําพวก
เขามาถึงพระคริสต์ได้ง่ายกว่าถ้าพระคริสต์เป็นมนษุย์เทา่นั Bน แต่คําสอนนี Bตรงกันข้าม
กบัคําสอนในพระคัมภีร์

ง อ. Arius แพร่หลายคําสอนของเขาออกไปทั�วอาณาจักรโรม เกือบเข้าแทนหลกัคําสอน
อนัถกูต้อง



จ จกัรพรรดิ Constantine เรียกสภาที�เมือง Nicea ในปี ค.ศ. 325
ฉ สภานั Bนตดัสินตรงข้ามกับพวก Arian และรับหลกัคําสอนอันถกูต้องเอาไว้ ซึ�งหลกัคํา

สอนนั Bนมีชื�อว่า Nicean Creed จนถึงทกุวนันี B
2 การป้องกันความเชื�ออนัถกูต้องของอ. Athanasius

ก อ. Athanasius เข้าใจอย่างชดัเจนว่า หลกัคําสอนอันถกูต้องจากพระเจ้าเป็นรากฐาน
อย่างเดียวที�สามารถรักษาความเชื�อของคริสเตียนไว้ให้สมบูรณ์

ข อ. Athanasius จึงป้องกนัความเชื�อของคริสเตียนไว้ว่ามาจากพระเจ้า คือเป็นการเปิด
เผยอันสงูสดุ อนัสมบูรณ์และอันสดุท้าย โดยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ถ้าหลกัคําสอนของ
พวก Arian เป็นความจริง ความเชื�อของพวกคริสเตียนจึงต้องเป็นความจริงแค่สว่นหนึ�ง
และการเปิดเผยอันสมบูรณ์หรือปรัชญาของมนุษย์สามารถเข้ามาแทนที�ได้ (อ. Vedder
หน้า 69)

ค อ. Athanasius สอนว่าไม่สามารถมีการไกล่เกลี�ยระหว่างพระเจ้ากับมนษุย์ เพราะ
พระเจ้ากบัมนษุย์ไม่มีกายอันเดียวกัน

ง คําสอนของพวก Arian จึงเอาหวัใจออกจากความเชื�อของพวกคริสเตียน
จ อ. Athanasius ยอมต้านทานโลกทั Bงหมด หมายเหตุ - มีเรื�องที�เลา่กันว่า ที�สภาแห่ง

Nicea จักรพรรดิ Constantine บอกอ. Athanasius ว่าความเชื�อของเขาไม่มีใคร
ป้องกันได้ และโลกทั Bงหมดต้านทานเขาไว้ อ. Athanasius จึงตอบว่า “ดงันั Bนผมต้าน
ทานโลกทั Bงหมด” ให้สงัเกตวิวรณ์ 2.13 ว่า “และไม่ปฏิเสธความเชื�อในเรา แม้ในเวลา
ที�อนัทีพาผู้ เป็นพยานที�สตัย์ซื�อของเรา”

5 คริสตจักรของพวก Paulican และพวก Bogamil
ก ประวัติศาสตร์

1 ตั Bงแต่ศตวรรษที� 4 มีกลุ่มคริสเตียนในที�ต่างๆทั�วทวีปยโุรป ที�มีความเชื�อดั Bงเดิม ซึ�งคงได้มาจาก
พวกคริสตจักรสมัยแรกๆ พวกเขามีชื�อต่างๆว่า Paulican, Cathary, Albagencies, Bogamil
เป็นต้น (อ. Vedder หน้า 75)

2 แหล่งแห่งข้อมลูนี B
ก ข้อมลูส่วนใหญ่ของพวก Paulican มาจากศัตรูของพวกเขา

(1) แหล่งแห่งแรกคือนกัเขียนชาวกรีกคือ Phetius และ Potras Sikeliotes
(2) อ. Gibbons ใช้ข้อมลูนี Bในหนงัสือ Rise and Fall of the Roman Empire

แต่ต้องเข้าใจว่าข้อมลูนี Bอคติมาก และต้องเข้าใจว่านักเขียนทั Bงสองคนนี Bมี
ความประสงค์ร้าย และอ. Gibbons ได้เปิดเผยถึงความร้ายของนักเขียน
ทั Bงสอง

ข แหล่งแห่งที� 2 คือคําเขียนของพวก Paulican เอง ซึ�งได้พบและแปลโดยนาย



Conybeare ในปี ค.ศ. 1898 หมายเหตุ - อ. Christian หน้า 49
ค หนงัสือชื�อ The Key of Truth เป็นหนงัสือที�พวก Paulican ได้เขยีนไว้ และอ. Gregory

Magistos ได้กล่าวถึงหนงัสือเลม่นี B
(1) ข้ออ้างจากหนังสือ The Key of Truth ว่า “ดงันั Bนให้เรายอมตามคริสตจักร

สากลอันบริสทุธิXด้วยความถ่อมใจ และทําตามกิจการต่างๆของผู้ที�กระทําด้วย
ใจเป็นอนัหนึ�งอันเดียวกันและสั�งสอนเรา เพราะเรายังได้รับข้อลกึลบัของ
พระเยซูคริสต์เจ้าและพระบิดาในสวรรค์ในสมัยแห่งการกลบัใจเสียใหม่และ
สมัยแห่งความเชื�อ ตามที�เราได้เรียนรู้จากองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งคริสตจักร
สากลซึ�งเป็นของพวกอัครสาวก ก็ให้เราประพฤติตาม และเราจะแต่งตั Bงคน
เหลา่นั Bนให้สมบูรณ์ในความเชื�อ คือคนที�ยงัไม่ได้รับพิธีบพัติศมาอันบริสทุธิX

(เช่นชาวลาติน ชาวกรีกและชาวอารมีเนยี ที�ยังไม่รับพิธีบพัติศมา) หรือได้ชิม
พระกายหรือดื�มพระโลหิตอนับริสทุธิXของพระเยซูคริสต์เจ้า ฉะนั Bน ตาม
พระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจงึต้องนําคนเหล่านั Bนให้สูค่วามเชื�อ ให้
กลบัใจเสียใหม่และรับพิธีบพัติศมา”

ง ในหนงัสือ The Greek and Eastern Churches โดยอ. Adeney หน้า 2117 เขียนว่า
“ฉะนั Bน พวกนี Bช่วยความเชื�อของคริสเตียนแบบสมัยแรกๆรอดพ้นได้”

3 พวกศัตรู
ก อ. McSorley หน้า 188 ว่า “พวก Paulican นิกายนี B ซึ�งเราไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหน ได้

ปรากฏในประเทศ Armenia ประมาณปี ค.ศ. 657 และตั Bงที�ประชุมต่างๆใน Asia Minor
ทางทิศตะวนัตก พวกเขาถือหลกัคําสอนบางข้อของพวก Manichaean และของพวก
Marcionite พวกเขาถือว่าพระคริสต์เป็นทตูสวรรค์และไม่ใช่มนษุย์ และปฏิเสธการ
ปกครองโดยท่านสงัฆนายก ระบบพิธีศกัดิXสทิธิXและชีวิตสาํนักสงฆ์ พวกเขาถือว่าตน
เองเป็นคริสเตียนแห่งนิกายโปรแตสแตนท์ เขาพ้นจากไสยศาสตร์ที�มาพร้อมกับข่าว
ประเสริฐอันเริ�มแรก และพวกเขาไม่อยากถูกเรียกว่าคาธอลิค แต่ให้เรียกว่าคริสเตียน”

ข อ. Gregory Magistos ปี ค.ศ. 1058 ได้เขียนประวัติศาสตร์ที�ได้เป็นพยานต่อต้านพวก
Paulican ว่า “นานมาแล้วพวกนี Bได้แยกจากความเชื�อของคริสตจักรแท้ และได้ถกูไล่
ออกแล้ว”

4 การเริ�มต้น
ก อ. Christian หน้า 50 บอกว่ามีคน Armenia คนหนุ่มชื�อ Constantine ที�ให้ที�ลี Bภยัแก่

คริสเตียนคนหนึ�งที�เป็นผู้ ช่วยที�กําลงัหนีการข่มเหงของพวกมุสลิม คริสเตียนคนนั Bนเอา
หนงัสือพระคัมภีร์ใหม่มาให้ Constantine เพื�อเป็นการตอบแตนความเมตตาของเขา
ในหนงัสือ The Decline and Fall of the Roman Empire โดยอ. Gibbons ฉบับที� 5
หน้า 386 ว่า Constantine ศึกษาพระคัมภีร์ใหม่เล่มนั Bนแล้วเกิดความเชื�อ จนเลม่นั Bน



กลายเป็นหลกัฐานในความเชื�อของเขา พวกคาธอลิคที�โต้เถียงกบัการตีความของเขา
ก็ยอมรับว่าพระคัมภีร์ใหม่ของเขาเป็นพระคัมภีร์อย่างแท้จริงและซื�อสตัย์ Constantine
ชอบหนงัสือและนิสยัของอ.เปาโลเป็นพิเศษ แล้วต่อไปศตัรูของพวกเขาจึงตั Bงชื�อว่า
Paulican ให้ (เปาโล คือ Paul) พวก Paulican ชื�นใจใน “อคัรสาวกสาํหรับพวกต่าง
ชาติ”

ข อ. John ผู้ เป็นนกัปรัชญา บอกว่าพวก Paulican ไปอาศัยอยู่ในเขตของพวกมุสลิม
เพราะพวกมุสลิมไม่ต่อต้านพวกเขา หรือความเชื�อของพวกเขา

ค จํานวนคน Paulican เจริญขึ Bนเรื�อยๆ แล้วต่อมาศัตรูของพวกเขาจึงสงัเกตพวกเขา ใน
ปี ค.ศ. 690 จกัรพรรดิสั�งให้ประหารชีวิตผู้นําของพวก Paulican ชื�อ Constantine ด้วย
เอาหินขว้างให้ตาย และผู้นําสบืต่อมาถูกประหารชีวิตด้วยการเผาให้ตาย

5 การรับใช้ของพวกเขา
ก เมืองหลวงชื�อ Tapriso เป็นเมืองอิสระ และพวกนี Bส่งผู้ประกาศหลายๆคนออกไปจาก

เมืองนี Bเพื�อนําคนตระกูล Slavonic ของประเทศบูลกาเรีย Bosnia และ Cervia ให้รับ
ความเชื�อของพวก Paulican เมือง Tapriso อยู่ได้ 150 ปีจนคน Saracen ชนะเมืองนั Bน

 ข พวก Paulican แผ่ออกไปถึงจงัหวัดต่างๆแถวภาคใต้ของประเทศฝรั�งเศส ในปี ค.ศ. 970
จกัรพรรดิ John Tximiscos ได้โยกย้ายพวก Paulican บางคนให้ไปอยู่บริเวณ Thrace
และให้พวกเขามีอิสระในการนับถือศาสนา ในตอนต้นของศตวรรษที� 8 หลกัคําสอนของ
เขาแผ่ออกไปในทวีปยุโรป และคนต่างชาติรับและติดตามหลกัการของเขา ในเขตของ
คน Albigeneses ซึ�งอยู่ภาคใต้ของประเทศฝรั�งเศส มีพวก Paulican จํานวนมาก และ
เขาได้ติดต่อบ่อยๆกับพี�น้องของเขาที�ประเทศ Armenia ความเชื�อของพวก Paulican
อยู่ได้นานที�จงัหวัด Languedoc และแถวแม่นํ Bา Rhine เหมือนกบัความเชื�อของพวก
Cathers และพวก Waldenses ซึ�งเป็นพวกคริสเตียนที�ซ่อนตวัไว้

6 ความเชื�อของพวกเขา
ต่อไปคือรายการความเชื�อของพวกเขาตามที�พวกศัตรูได้บรรทุกไว้ โดยอ. Mosheim หน้า 258-
259
ก เขาปฏิเสธพธีิบพัติศมา โดยเฉพาะการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา เพราะพิธีบพัติศมานั Bน

ไม่มีสว่นในความรอด
ข เขาปฏิเสธพธีิศีลมหาสนิท เพราะเหตเุดียวกัน
ค เขาปฏิเสธว่าโบสถ์หรือที�ประชุมของคริสตจักรมีความศักดิXสทิธิXมากกว่าบ้านส่วนตวั

หรือเหมาะสมกว่าสาํหรับการประชุม
ง เขานบัว่าแท่นบชูาเป็นเพียงแต่ก้อนหิน ดงันั Bนไม่น่าเคารพหรือนบัถือมัน
จ เขาไม่เห็นด้วยกบัการเผาเครื�องหอมและนํ BามนัศักดิXสิทธิXในการนมัสการ
ฉ เขานบัว่าการใช้กระดิ�งในคริสตจักรเป็นลางทางไสยศาสตร์ที�ทนไม่ได้ เพราะคนใช้



เพื�อป้องกนัตัวเองจากผีชั�ว
ซ เขาปฏิเสธว่าการตั Bงศิษยาภิบาล ผู้ ช่วย และตําแหน่งอื�นๆมาจากพระเจ้า และเชื�อว่า

คริสตจักรไม่ต้องมีตําแหน่งเหล่านี Bทั Bงสิ Bน
ช เขานบัว่าการมีพิธีฝังศพเป็นสิ�งไร้ค่า และไม่สนใจว่าศพถูกฟังในที�ของคร◌ิสตจักรหรือ

ตามทุ่งนา
ฌ เขานบัว่า การปลงอาบัติ (penance) ที�ใช้ทั�วไปในศตวรรษนี B ไร้ค่าและโง่เขลา
ญ เขาปฏิเสธว่าการถือพิธีมิซซา การให้ทานแก่คนจน และการปลงอาบัติ มีฤทธิXใดๆที�จะ

ชําระความบาปของคนที�ตายไปแล้ว และเขานบัว่าหลกัคําสอนเรื�องไฟชําระ
(purgatory) เป็นนิยายที�น่าหัวเราะ

ฎ เขานบัว่าพิธีสมรสของพวกโรมันคาธอลิคอันตราย และตําหนิพิธีนั Bน
นี�แหละเป็นความเชื�อบางข้อที�อ. Mosheim ซึ�งไม่เป็นเพื�อนของพวก Paulican ได้บนัทึกไว้

7 อ. Christian อธิบายถงึความเชื�อของพวกเขา หน้า 55 ว่า “เรื�องหลกัคําสอนและการประพฤติ
ของพวก Paulican เราพบว่า พวกเขาใช้ทั Bงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เป็นประจํา พวก
อาจารย์และคริสเตียนธรรมดามีการประพฤติและการแต่งตัวอนัเดียวกัน เขาไม่มีสภาหรือสถาบัน
ใดๆ ครูแต่ละคนของพวกเขามีตําแหน่งเดียวกัน เขาพยายามมีชีวิตอย่างง่ายๆเหมือนคนในสมัย
พวกอัครสาวก เขาคัดค้านการไหว้รูปเคารพของโบสถ์โรมันคาธอลิคทกุอย่าง เขานบัว่าของ
ที�ระลกึของโบสถ์โรมันคาธอลิค (relics) เป็นเพียงแต่กองกระดูกและขี Bเถ้า ซึ�งไม่มีชีวิตหรือคณุงาม
เขาเชื�อเรื�องตรีเอกนุภาพ เรื�องว่ามนษุย์ทกุคนเป็นคนบาป และเรื�องว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ Bน
พระชนม์เผื�อไถ่บาปของมนุษย์”  “พวกเขาเชื�อว่ามนษุย์ทกุคนต้องกลบัใจเสียใหม่ รับเชื�อ และเมื�อ
มีอายุพอที�จะเข้าใจได้ก็ให้รับพิธีบพัติศมา จากนั Bนเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรได้”  อ. Mosheim
กล่าวว่า “ก็ปรากฏแจ้งว่า พวกเขาปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา”  “พวกเขาให้คนรับพิธี
บพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา พวกเขามีความเชื�อและการประพฤติเหมือนกบัพวกอานา-
แบ๊พติสต์” (จากหนงัสือ The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of Piedmont
โดย อ. Alli พิมพ์ที� Oxford ในปี ค.ศ. 1821)

8 พวก Bogamil
ก พวก Bogamil เป็นสาขาของพวก Cathary หรือพวก Paulican ที�อาศยัอยู่ในบริเวณ

Thrace ดูเหมือนว่าชื�อของพวกเขามาจากชื�อผู้นําคนหนึ�งในศตวรรษที� 10 แต่บางคนว่า
ชื�อของพวกเขามาจากคําในภาษาสลาฟ ที�แปลว่า “คนที�พระเจ้าทรงรัก” พวก Bogamil
ถกูตําหนิและข่มเหงบ่อยๆ ถงึกระนั Bนพวกเขาอยู่ได้ในสมัย Middle Ages และยังอยู่ใน
ศตวรรษที� 16 (อ. Christian หน้า 58)

ข อ. Vedder กล่าวว่า “พวกเราได้ข้อมลูสาํคัญที�สดุเรื�องหลกัคําสอนของพวก Bogamil
จากคําเขียนของอ. Euthymius ซึ�งเป็นสงฆ์ของพวก Byzantine ที�เสียชีวิตในปี ค.ศ.
1118 เขาเขียนคําโต้แย้งเรื�องหลกัคําสอนของพวก Bogamil และเรื�องหลกัคําสอนของ



ศาสนานอกรีตที�อยู่ในสมัยของเขา พวกนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นบัว่าคําเขียนของ
เขาถกูต้อง”

ค คนหนึ�งในพวก Bogamil ที�เด่นที�สดุในศตวรรษที� 11 คือ ดร. Basil ซึ�งเป็นคนน่านบัถือ
บางคนว่า ดร. Basil เป็นศิษยาภิบาลของพวกเขา แต่คนอื�นว่าเขาเป็นผู้ ช่วยคนหนึ�ง
และเหตุที�เขาเป็นคนน่านบัถือ ไม่ใช่เพราะตําแหน่งของเขา แต่เพราะความรู้และ
ลกัษณะของเขา จกัรพรรดิ Alexander Cemmenus ที� 1 ได้ข่มเหงพวก Bogamil
จงึได้จบั ดร. Basil และประหารชีวิตเขาด้วยการเผาเพราะคําสอนที�นบัว่านอกรีต

ง หนงัสือประวัติศาสตร์ The Bogamils of Bulgaria and Bosnia ของ ดร. L P Brocket
หน้า 11-12 กล่าวว่า “ในระหว่างพวกนักประวัติศาสตร์ของชาวบูลกาเรีย ในที�ที�ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ผมได้เจอหลกัฐานอันแน่นอนว่า นิกายต่างๆเหล่านี Bในสมัยแรกๆของ
พวกเขา เขาเป็นพวกแบ๊พติสต์ ในเรื�องพิธีบพัติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ในการต่อต้าน
การให้ทารกรับพิธีบพัติศมา การปกครองโดยคณะสงฆ์ และการบูชาพระนางเจ้ามารีย์
และพวกนักบญุ เขาเชื�อว่าคริสตจักรท้องถิ�นทุกแห่งอิสระ และทุกคนมีสติสมัปชญัญะที�
อิสระในเรื�องการนับถือศาสนา ดังนั Bนผมต้องสรุปว่า พวกคริสเตียนในประเทศบูลกาเรีย
Bosnia และ Armenia มาโดยตรงจากคริสตจักรในสมัยพวกอัครสาวก คือในสมัยของ
พระคัมภีร์ใหม่ และในศตวรรษที� 12 พวกเขามีจํานวนสมาชิกที�รอดแล้วเท่ากบัพวก
แบ๊พติสต์ทั�วโลกในสมัยนี B”

ข คํากล่าวของอ. Christian เรื�องพวกศัตรูของหลกัคําสอนของสองพวกนี B
1 นกัเขียนบางคนที�เป็นศาสนาโรมันคาธอลิคได้ยืนยนัว่าพวก Bogamil ไม่ได้ให้ใครรับพิธี

บพัติศมาหรือพิธีศีลมหาสนิท และยิ�งกว่านั Bนได้ปฏิเสธพระคมัภีร์เดิม แต่แท้จริงคําเขียนของ
พวกเขาคงมีความหมายว่า พวก Bogamil ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา และอ้างข้อความ
จากพระคัมภีร์ใหม่ในเรื�องนี B

2 พวก Bogamil และพวก Paulican ได้ถูกข่มเหงอย่างสาหัสต่อเนื�อง (อ. Christian หน้า 58)

6 แสงสว่างในสมัยยุคมืด
ก อ. Peter Abelard เป็นอาจารย์ในกรุงปารีส ถูกสงสยัว่านําความเห็นที�นอกรีต
ข อ. Peter Abelard ได้เปิดตาของชายคนหนึ�งชื�อ Arnold แห่งเมือง Brescia และแนะนําให้เขาอ่าน

พระคัมภีร์ อ. Arnold กลายเป็นผู้นําการปฏิรูปซึ�งตักเตือนคนด้วยความคล่องปากให้กลบัใจเสียใหม่ และ
ให้ประพฤติชีวิตตามคําสั�งสอนของพระคริสต์ เขาไม่เป็นผู้ เชี�ยวชาญเกี�ยวกับศาสนาศาสตร์ แต่เป็นคนที�มี
ความร้อนรนเรื�องการปฏิรูปโบสถ์โรมันคาธอลิค เขาถูกไล่ออกจากเมือง Brescia จึงไปอยู่ประเทศ
ฝรั�งเศสและร่วมกับอาจารย์ของเขา คืออ. Peter Abelard เขาเล่าให้อ. Peter ฟังเรื�องการประณามของ
Sens ในปี ค.ศ. 1140 เขาอยู่ประเทศฝรั�งเศสไม่กี�เดือน แล้วเขาเจอที�ลี Bภยัในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื�อสนัตะปาปา Innocent ที� 2 เสยีชีวิตแล้ว อ. Arnold เดินทางไปกรุงโรม



อ. Arnold สอนว่าเมืองทกุแห่งควรอิสระ และไม่ควรมีหวัหน้าบาทหลวงมาเข้ายุ่งกับการปกครองเมืองนั Bน
โบสถ์โรมันคาธอลิคไม่ควรปกครองเมืองใดๆ และบาทหลวงไม่ควรเข้าส่วนกับการปกครอง

โดยการนําของอ. Arnold ชาวโรมปฏิเสธอํานาจของสนัตะปาปาที�จะปกครองเมืองของพวกเขา และ
บงัคับให้สนัตะปาปาถอยออกจากเมือง สนัตะปาปา Adrian ที� 4 ซึ�งถูกเนรเทศไปอยู่เมือง Orviete ตั Bงใจ
ที�จะทําลายอ. Arnold สนัตะปาปาออกคําสั�งห้าม (interdict) และขอร้องเจ้าเมืองให้อนญุาตเข้าประเทศ
อิตาลี อีกไม่นานอ. Arnold ถูกไล่ออกจากกรุงโรม อ. Arnold ได้รับการป้องกันจากผู้ มีตําแหน่งสงูสกั
ระยะหนึ�ง แต่ในที�สดุอ. Arnold ถูกมอบไว้กบัสนัตะปาปา และถูกแขวนคอให้ตาย ศพของเขาถูกเผา และ
ขี Bเถ้าของเขาถูกโปรยไปทั�วที�แม่นํ Bา Tiber เขาเป็นผู้ถกูฆ่าเสยี (martyr) ชั Bนสงูของประเทศอิตาลี และเมื�อ
เขาเสยีชีวิตไปแล้วก็จบลงการปฏิรูปโบสถ์โรมันคาธอลิคครั Bงแรก (อ. Vedder หน้า 84)

อ. Otto Freising ซึ�งเป็นหวัหน้าบาทหลวงของโรมันคาธอลิคในสมัยนั Bนกล่าวว่า “อ. Arnold เข้าใจไม่ถกู
เรื�องพิธีศีลต่างๆและเรื�องการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา” ดงันั Bนอ. Arnold ถกูประณามที�สภา Lateran โดย
สนัตะปาปา Innocent ที� 2 ในปี ค.ศ. 1139 ดร. Corbin บนัทกึความเห็นของตนว่า “อ. Arnold พร้อมกับ
พวก Albigeneses ไม่ยอมรับว่าเด็กๆรอดได้โดยการโปรยนํ Bา” (จากหนงัสือ History of the Waldenses
โดยอ. Combo หน้า 16)

อ. Christian หน้า 67 ว่า “ในปี ค.ศ. 1184 พวกของอ. Arnold ได้เรียกว่าพวก Albigeneses ต่อจากนั Bน
พวกเขาได้เรียกว่าพวก Waldenses”  อ. Dieckoff ชาวเยอรมันที�เขยีนเรื�องพวก Waldenses ยืนยันว่า
“มีการเชื�อมต่อกนัระหว่างพวก Waldenses, ผู้ ติดตามอ.เปโตรของเมือง Bruys, อ. Henry ของเมือง
Lausanne, และอ. Arnold ของเมือง Brescia  ในที�สดุพวกเหล่านี Bได้ร่วมกันเป็นพวกเดียวกันประมาณปี
ค.ศ. 1130 เพราะพวกเขามีความเชื�ออนัเดียวกัน”  (อ. Dieckoff หน้า 167-168) พวกอาจารย์ที�รู้เรื�องพวก
เหลา่นี Bก็เห็นด้วยกับความเห็นนี B

ค พวก Albigeneses
1 นกัเขียนบางคนเชื�อว่าพวก Albigeneses มาจากพวก Paulicans พวกนักเขียนในเร็วๆนี Bถือว่า

พวก Albigeneses อยู่ตามหบุเขาแห่งประเทศฝรั�งเศสตั Bงแต่สมัยแรกๆของพวกคริสเตียน
อ. Burry ว่า “พวกเขาอยู่แถวภาคใต้ของประเทศฝรั�งเศส และไม่ได้มาจากพวก Bogamil แต่
อยู่ตั Bงแต่สมัยโบราณ” (อ. Christian หน้า 60)

2 พวก Albigeneses ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก Manichaean แต่มหาสงัฆนายก Usher บอกว่า
การกล่าวหาว่าพวก Albigeneses ถือความเชื�อของพวก Manichaean ไม่เป็นความจริง



หมายเหตุ - พวก Manichaean เชื�อว่ามีหลกัการ 2 อัน หลกัการอันหนึ�งคือความดี อีกอนัหนึ�ง
คือความชั�ว และหลกัการ 2 อันนี Bทําให้เกิดความสขุและความทุกข์ทกุอย่างในโลกนี B

3 สนัตะปาปา Innocent ที� 3 ตั Bงสงครามศาสนาต่อสู้พวกเขา นกัประวัติศาสตร์ Hume บอกว่า
“คนจากทุกภาคของทวีปยโุรปมาเพื�อช่วยสนัตะปาปา Innocent ที� 3 เหตทุี�คนมาช่วยก็เพราะ
ความเชื�อของพวกเขาในเรื�องไสยศาสตร์ และเพราะเขาชอบสงครามและการผจญภัย นายพล
ของสงครามศาสนานี B คือ Simon DeMonfort เขาได้รับอํานาจเหนือเขตต่างๆที�พวก Albigeneses
อยู่ ขนุนางแห่งเมือง Toulouse ผู้ซึ�งป้องกันหรืออาจเพียงแต่อดทนกบัพวก Albigeneses ได้ถกู
ไล่ออกจากการมีอํานาจเหนือเขตต่างๆที�พวก Albigeneses อยู่ และพวก Albigeneses เอง
คือพวกที�ไม่เป็นภัยและไร้มลทิน ได้ถูกประหารชีวิตโดยใช้วิธีที�รุนแรงมากและวิธีที�โหดร้าย” (จาก
หนงัสือ History of England โดยอ. Hume ฉบับที� 2 บทที� 11)

4 อ. Christian หน้า 63 ว่า “ที�พวก Albigeneses ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมามีหลกัฐาน
อย่างมาก สภาที�เมือง Tolouse ในปี ค.ศ. 1119 ประณามพวกเขาเพราะเหตุนี B พวกนกัประวัติ-
ศาสตร์รับรองว่าพวกเขาปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา” อ. Chassanion ว่า “ผมรับได้ว่า
พวก Albigeneses ส่วนมากต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา แท้จริงเขาไม่ได้นบัว่าพิธี
บพัติศมาไม่มีประโยชน์ แต่นบัว่าไม่จําเป็นให้ทารกรับพิธีนี B” ดร. Comba ว่า พวก Albigeneses
ปฏิเสธ “พธีิต่างๆของโบสถ์โรมันคาธอลิค นอกจากพิธีบพัติศมา ซึ�งเขาว่าพิธีนี Bสาํหรับคนที�เชื�อ
แล้วเท่านั Bน”” (จากหนงัสือ History of the Waldenses โดยอ. Comba หน้า 17)

ง ประมาณปี ค.ศ. 1100 อ.เปโตรของเมือง Bruys พยายามซ่อมแซมศาสนาที�แท้จริงในจังหวดั Languedoc
ของประเทศฝรั�งเศส อ.เปโตรถือว่าข่าวประเสริฐน่าจะเป็นสิ�งที�เข้าใจง่าย และสาํหรับคนที�โต้แย้งกับเขา
เขาต้องการให้เขายกข้อพระคัมภีร์พิสจูน์ความเห็นของเขา และไม่ใช่ยกธรรมเนียมพิสจูน์ความเห็นของเขา
เขาเป็นลกูศิษย์ของอ. Peter Abelard  อ.Dollinger คิดว่าอ.เปโตรได้เรียนหลกัคําสอนของเขาจากพวก
Cathary และยกเหตุผลหลายข้อพิสจูน์ความคิดของเขา คนอื�นคิดว่าอ.เปโตรสนันิษฐานถึงความเชื�อดงัเดิม
เป็นเวลาหลายร้อยปีที�ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั�งเศสภาคใต้ อ. Newman กล่าวว่า “มีหลกัฐานพอ
สมควรว่าพวกคริสเตียนที�มีความเชื�อดงัเดิมอยู่ในประเทศอิตาลีภาคเหนือ และประเทศฝรั�งเศสภาคใต้”
(จากหนังสอื Recent Researches Concerning Medieval Sects โดยอ. Newman หน้า 187)
1 หลกัคําสอนของอ.เปโตรของเมือง Bruys - เขาถือว่าคริสตจักรเป็นกายฝ่ายวิญญาณที�ประกอบ

ด้วยคนที�ได้รับความรอดแล้ว อ.เปโตรของเมือง Bruys บอกว่า คริสตจักรของพระเจ้าไม่
ประกอบด้วยหินต่างๆ แต่เป็นการร่วมกันของคนที�รอดแล้ว เขาถือว่า พิธีบพัติศมาสาํหรับคน
ที�รอดแล้วและสามารถเข้าใจความหมายของพิธีนั Bน ดงันั Bน เขาปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา
แล้วยก มธ 28.19 และ มก 16.16 เป็นเหตุ เขาปฏิเสธว่าเด็กที�ยังไม่เข้าใจเรื�องความรอดสามารถ
รอดได้โดยการรับพิธีบพัติศมา (ตามคําอธิบายของโบสถ์โรมันคาธอลิค) และปฏิเสธว่าความเชื�อ
ของคนๆหนึ�งสามารถช่วยอีกคนหนึ�งรอดได้ เพราะตามความเชื�อของพวก Petrobusians



ทกุคนต้องรับเชื�อเองจงึจะได้รับความรอด ผู้ที�เชื�อและรับบพัติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที�ไม่เชื�อจะต้อง
ถกูลงพระอาชญา

จ อ. Savonarola
อ. Savonarola เกิดที�เมือง Ferrara ในปีค.ศ. 1452 ในครอบครัวที�มีฐานะดี และบิดามารดาต้องการให้
เขาเป็นนายแพทย์ เมื�อเขาอายุ 23 ปี เขากลายเป็นห่วงจิตใจของเขา เขาจึงทอดทิ Bงครอบครัวของเขา และ
เข้าวดัคาธอลิคของพวก Dominican ซึ�งอ. Martin Luther ทําเช่นกันในยคุต่อมา เขากระตือรือร้นในการ
ศกึษาพระคัมภีร์ และเขาท่องจําเกือบทั Bงเล่ม ลกัษณะของเขาเศร้าหมองและครุ่นคิดมาก เขาอดอาหาร
และมีการเฝ้ายามบ่อยๆ เขาเป็นผู้ ถือสนัโดษ และมีลกัษณะท่าทางเหมือนผู้พยากรณ์ในสมัยโบราณ
เมื�อเขาเริ�มเทศนาก็มีผลน้อย แต่เมื�อเขาเทศนาที�เมือง Brescia เขาเทศนาเหมือนกบัว่าได้รับการดลใจ
ใหม่ๆ แล้วจากนั Bนเขาเดินทางไปเมือง Florence ในปี ค.ศ. 1490 (อ. Vedder หน้า 87)

การเทศนาอ. Savonarola เกิดผลมากที�เมือง Florence ผลก็คือว่าเขาเข้าโจมตีสนัตะปาปา Alexander
ที� 6  สนัตะปาปา Alexander ที� 6 จงึยอมรับการท้าทายนั Bนแล้วสู้กบัอ. Savonarola หวังจะให้
อ. Savonarola ถูกประหารชีวิต

สนัตะปาปา Alexander ที� 6 ตดัอ. Savonarola ออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิคในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.
1497 และต่อมาขู่เข็ญว่าจะตัดเมือง Florence ออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิคถ้าพวกเขาไม่มอบ
อ. Savonarola ไว้กับสนัตะปาปา Alexander ที� 6 แต่เมือง Florence ไม่ยอมมอบอ. Savonarola ไว้จน
อ. Savonarola มีความผิดพลาดข้อหนึ�ง คือนกัเทศน์ในพวก Franciscan กล่าวโทษอ. Savonarola ว่า
เป็นคนมีความเชื�อผิด และท้าทายให้อ. Savonarola พิสจูน์ความเชื�อของเขาโดยถูกไฟเผา อ. Savonarola
ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมทํา แต่ยอมให้ลกูศิษย์คนหนึ�งทํา นี�คือความผิดพลาดของเขา ในที�สดุอ. Savonarola
ถกูมอบไว้ และเมื�อถกูการทรมานแล้วได้สารภาพทุกสิ�งที�พวกศัตรูต้องการ เขาถูกประณามที�ไม่ตรงกับ
กฎหมายและความยุติธรรม เขาถูกแขวนคอตาย จากนั Bนศพเขาถูกเผาพร้อมกบัลกูศิษย์สองคน เพื�อ
“จิตใจของเขาจะถูกแยกออกจากร่างกายของเขาโดยสิ Bนเชิง” เขาถกูแขวนคอตายและเผาต่อหน้าหลายคน
อ. Savonarola ทนความตายนี Bโดยมีหน้าตาเฉยและความกล้าหาญ คําสดุท้ายของเขาคือ “โอ เมือง
Florence เจ้าทําอะไรบ้างในวันนี Bเลา่” เมือง Florence นี Bจงึอยู่ใต้อํานาจของโบสถ์โรมันคาธอลิคอีกเกือบ
400 ปี (อ. Vedder หน้า 89)

ฉ อ. John Hus
1 อ. John Hus ได้รับการศึกษาที�มหาวิทยาลยัแห่งเมือง Prague และเมื�อได้รับปริญญาโทใน

ปี ค.ศ. 1396 แล้ว เขาเริ�มให้คําบรรยายด้วยมีชื�อเสยีงมาก จนในปี ค.ศ. 1401 เขาได้รับ
ตําแหน่งเป็นหวัหน้าคณะปรัชญา และในปี ค.ศ. 1403 เขาได้รับตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่
ของมหาวิทยาลยั



2 ในกลางศตวรรษที� 14 มีอาจารย์คนหนึ�งที�มหาวิทยาลยั Oxford ได้ชื�อเสยีงเพราะเขาสอน
ด้วยความกล้าหาญและเพราะเขาสอนสิ�งใหม่ๆ อ. John Wycliffe เป็นคนที�แยกออกจากศาสนา
โรมันคาธอลิค คือเขาได้แยกออกจากศาสนาโรมันคาธอลิคเหมือนพวกโปรแตสแตนท์  ก่อนมี
นิกายโปรแตสแตนท์
คําสอนต่างๆของอ. Wycliffe
ก คําสอนในพระคัมภีร์มีอํานาจเหนือคําสอนหรือธรรมเนียมของมนุษย์
ข พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้ถือพิธีรดนํ Bามนตร์ (confirmation) หรือถือการทานํ Bามันที�จมกู

ของคนที�กําลงัจะเสียชีวิต (extreme unction หรือ last rites)
ค พวกบาทหลวงไม่ควรเข้ายุ่งกบัธุระแห่งบ้านเมือง
ง พวกสงฆ์ที�ขอทานและพวกสงฆ์ทกุพวก การใช้รูปภาพและรูปเคารพในโบสถ์ การ

ประกาศให้คนเป็นนกับญุ (Saint) การเดินธุดงค์ การสารภาพบาปกับบาทหลวง
และการห้ามบาทหลวงแต่งงาน ทั Bงหมดนี Bเป็นคําสอนที�ผิด

3 พวกลกูศิษย์ของอ. Wycliffe ที�เรียกว่าพวก Lollards ถูกข่มเหงอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้ถกูทําลายสิ Bน
และคําสอนของอ. Wycliffe ช่วยคนอังกฤษเตรียมตัวสาํหรับสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ คือ
Reformation

4 อ. Hus รับคําสอนเกือบทั Bงหมดของอ. Wycliffe และอาจเรียกเขาว่าเป็นลกูศิษย์และผู้ ติดตาม
อ. Wycliffe

5 อ. Wycliffe เป็นนกัปราชญ์ อาจารย์และนกัคิด แล้วอ. Hus เป็นนกัปราชญ์ อาจารย์และ
อคัรสาวก

6 ในปี ค.ศ. 1409 สนัตะปาปาห้ามใช้ข้อความทุกข้อที�อ. Wycliffe เขยีน จงึเกิดการโต้เถียง
ระหว่างอ. Hus กบัสนัตะปาปา แล้วสนัตะปาปาเผาหนังสือทกุเล่มของอ. Wycliffe ที�
สนัตะปาปาค้นหาได้ ถงึกระนั Bนอ. Hus เทศนาต่อไปด้วยความกล้าหาญเพิ�มขึ Bน

7 ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1411 สนัตะปาปาตัดอ. Hus ออกจากศาสนาโรมันคาธอลิค และ
สนัตะปาปาสั�งเมือง Prague ให้ตัดอ. Hus ออกเช่นกนั แต่ทั Bงเมือง Prague และมหาวิทยาลยั
แห่งเมือง Prague อยู่ฝ่ายอ. Hus มากจนเขาไม่สนใจคําสั�งของสนัตะปาปาในเรื�องนี B

8 สภาแห่งเมือง Constance ได้รับอํานาจที�จะตัดสนิในเรื�องนี B และอ. Hus ตกลงที�จะมอบตัวเอง
และคําสอนของเขาไว้กบัการตัดสินของสภานั Bน สภานั Bนประชุมในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1414
สภานั Bนตดัสนัตะปาปา John ที� 23 ออกจากตําแหน่งสนัตะปาปา เพราะเขาเป็นคนพาลคนชั�ว
ที�สดุที�เคยรับตําแหน่งสนัตะปาปา และคณะกรรมการหลายคณะพิจารณาเรื�องการแก้ไขธรรมนูญ
ของโบสถ์โรมันคาธอลิคให้ดีขึ Bน และได้เปลี�ยนแปลงการบังคบัเอาเงินจากสมาชิก และได้เลิกซื Bอ
และขายตําแหน่งทางศาสนา

9 อนาคตของโบสถ์โรมันคาธอลิคขึ Bนกบัข้อนี B คือพวกเขาทําการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ก่อน หรือพวก
เขาเลอืกสนัตะปาปาคนใหม่ก่อน ข้อผิดพลาดที�ยิ�งใหญ่คือ พวกเขาเลอืกสนัตะปาปาคนใหม่ก่อน



และเมื�อสนัตะปาปา Martin ที� 5 รับตําแหน่งแล้ว เขาไม่ให้มีการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่เลย ไม่ว่า
เป็นในเรื�องการบังคบัเอาเงินจากสมาชิก หรือการเลิกซื Bอและขายตําแหน่งทางศาสนาก็ตาม

10 ในเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1415 อ. Hus ขึ Bนสานครั Bงแรก และได้ขึ Bนสานอีกสองครั Bง ทกุครั Bงอ. Hus
ป้องกันคําสอนของเขาว่าตรงกับพระคัมภีร์

11 หลงัจากนั Bนอ. Hus ถกูไล่ออกจากตําแหน่งบาทหลวง และโบสถ์โรมันคาธอลิคได้มอบเขาไว้กับ
รัฐบาลให้ประหารชีวิต

12 อ. Hus ถกูเผาให้ตาย และเมื�อศพถูกเผาแล้ว โบสถ์โรมันคาธอลิคเอาขี Bเถ้าไปโยนในแม่นํ Bา Rhine
เพื�อไม่ให้แผ่นดินสกปรกกับตวัเขาอีกต่อไป

13 พวก Hussites ซึ�งเป็นพวกลกูศิษย์ของอ. Hus ติดตามคําสอนของเขาต่อไป พวกนี Bมีชื�ออีกว่า
Bohemian Brethren และต่อมามีชื�ออีกว่า Moravians ในช่วงแรกๆของการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่
ของพวก Lutheran พวกนี Bมีโบสถ์ท้องถิ�นประมาณ 400 แห่งและมีสมาชิกถึง 200,000 คน แต่
เพราะเหตุพวกเขาถกูข่มเหงมาก พวกเขาเกือบหายไปหมด แต่มีพวกที�ยังเหลอือยู่ คือ “เมลด็ที�
ซ่อนไว้” และมีพวกอาจารย์จากพวก Waldenses ที�ยงัอยู่ต่อเนื�องอย่างลบัๆ

ช อ. Henry แห่งเมือง Lausanne ปี ค.ศ. 1116-1148
1 อ. Henry แห่งเมือง Lausanne เป็นลกูศิษย์ของอ.เปโตรของ Bruys การเปลี�ยนสภาพเสียใหม่

ของอ. Henry เกิดผลมากจึงมีลกูศิษย์มากมายที�เรียกว่า พวก Henricians อ. Henry เป็นคนมี
ความโอ่อ่า มีเสียงดัง คําพดูของเขารุนแรง และมีอํานาจมากในการใช้พระคัมภีร์ (อ. Christian
หน้า 66)

2 อ. Henry เดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยงัเมือง Mans และเมืองอื�นๆของประเทศ
ฝรั�งเศส เขาเกิดผลมากจนกระทั�งสมาชิกทกุคนของโบสถ์โรมันคาธอลิคบางแห่งละทิ Bงโบสถ์ของ
ตนและตามเขาไป ในปี ค.ศ. 1148 เมื�ออ. Henry เข้าเมือง Toulouse แล้ว สนัตะปาปา Eugene
ที� 3 สง่อ. Bernard แห่งเมือง Clarivaux ให้เทศนาต่อต้านอ. Henry อ. Bernard เป็นคนต่อต้าน
การสอนที�ผิด

3 อ. Bernard อธิบายถึงผลของการเทศนาของอ. Henry ว่า โบสถ์โรมันคาธอลิคหลายแห่งไร้คนอยู่
ทางแห่งความรอดสาํหรับพวกเด็กปิดแล้ว เพราะพวกเขารับพระคุณแห่งพิธีบพัติศมาไม่ได้ จงึไม่
มีโอกาสไปสวรรค์ ถงึกระนั Bนพระผู้ ช่วยให้รอดกําลงัเรียกเขาอยู่โดยตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเลก็ๆ
เข้ามาหาเรา”

4 ในที�สดุอ. Henry ต้องหนีไปเพื�อเอาชีวิตรอด แต่อีกไม่นานเขาถกูจับ ถกูนํามา ต่อหน้าสภาแห่ง
เมือง Rheims และถูกขงัไว้ในเรือนจําในปี ค.ศ. 1148 เขาเสยีชีวิตในเรือนจํานั Bน

5 ทั Bงอ. Henry กบัอ.เปโตรของ Bruys ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา อ. Georgeus
Casseander โดยการเรียกร้องของขุนนางแห่งเมือง Clos ได้เขียนต่อต้านพวกอานาแบ๊พติสต์
เรื�องอ.เปโตรของ Bruys และอ. Henry แห่งเมือง Lausanne ว่า “เขาทั Bงสองตําหนิการให้ทารก
รับพิธีบพัติศมา และยืนยนัว่าพิธีบพัติศมาสมควรเฉพาะสาํหรับผู้ ใหญ่ เรื�องนี Bเขาทั Bงสองสอน



และปฏิบติัตาม” (จากหนังสือ De Baptismo Infantum โดยอ. Casseander พิมพ์ที�เมือง
Cologne ในปี ค.ศ. 1545)

 ซ พวก Waldenses
1 ประวัติศาสตร์ของพวกเขา

ก สาํหรับเวลา 17 ปี อ. Rainerio Sacchoni เป็นนกัเทศน์ที�คล่องแคล่วที�สดุของพวก
Cathary หรือพวก Waldenses แห่งเมือง Lombardy ต่อมาเขารวมเข้ากับ Dominican
Order และกลายเป็นปรปักษ์ของพวก Waldenses สนัตะปาปาตั Bงเขาให้เป็นผู้ไต่สวน
แห่งเมือง Lombardy เรื�องต่อไปนี Bเกี�ยวกับพวกผู้ ไต่สวนในเขตการปกครองของหัวหน้า
บาทหลวงแห่งเมือง Passau ประมาณปี ค.ศ. 1260 “สาํหรับนิกายต่างๆ นิกายที�
อนัตรายที�สดุต่อโบสถ์โรมันคาธอลิคคือพวก Lyonists แห่งเมือง Lyons ประเทศ
ฝรั�งเศส (คือพวก Waldenses) พวกเขาอันตรายเพราะเหตุต่อไปนี B คือ 1) เป็นพวกที�เก่า
แก่ที�สดุ บางคนว่าอยู่ตั Bงแต่สมัยของสนัตะปาปา Sylvester ในปี ค.ศ. 325 คนอื�นว่าอยู่
ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก 2) พวกนี Bแพร่หลายมาก คืออยู่ในเกือบทกุประเทศ 3)
พวกอื�นทําให้คนฟังหวาดเสียว แต่พวก Lyonists ดูเหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื�อของ
เขา การประพฤติของเขาไม่มีที�ติได้ และความเชื�อและหลกัคําสอนของเขาถูกต้อง ข้อผิด
พลาดข้อเดียวของพวกเขาคือเขาดหูมิ�นโบสถ์โรมันคาธอลิคและพวกบาทหลวง ซึ�งทําให้
คนธรรมดาอยากตามพวก Lyonists” (จากหนงัสือ Contra Waldenses โดยอ.
Gretscher ฉบบัที� 4)

ข พวก Waldenses เองเชื�อว่าพวกเขาเกิดตั Bงแต่โบราณจากพวกอัครสาวก อ.ดาวิดแห่ง
เมือง Augsburg ว่า “พวกเขาว่าเขาเป็นผู้สบืมาจากพวกอัครสาวก และว่าพวกเขามี
อํานาจของพวกอัครสาวก และถือลกูกญุแจที�จะผูกมิตรและที�จะปลดปล่อย”

ค และมีคํากล่าวของพวก Waldenses เอง ในเอกสารของพวก Waldenses ซึ�งบางคนว่า
ได้เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1100 และเขามีสาํเนาที�เขยีนไว้ในปี ค.ศ. 1404 พวกเขาออกความ
เห็นว่าพวกเขาเริ�มต้นเมื�อไร เอกสารนี Bเรียกว่า “บทเรียนสงูศักดิX คือ The Noble

Lessons” และกล่าวว่า “ในพระคัมภีร์เดิมเราไม่เคยเห็นว่า ความสว่างแห่งความจริง
และความบริสทุธิXสิ Bนสดุลงในเวลาหนึ�งเวลาใด ตลอดเวลามีคนที�ประพฤติทางแห่งความ
ชอบธรรมโดยความซื�อสตัย์ บางครั Bงจํานวนคนเหล่านี Bลดลงถึงน้อยคน แต่ไม่เคยหมดไป
เลย เรื�องความเชื�อของคริสเตียนก็เช่นกนั ตั Bงแต่สมัยของพระเยซูคริสต์จนถึงสมัยนี B และ
ต่อไปจนถึงวันสดุท้าย ความเชื�อนั Bนจะคงอยู่ เพราะความเชื�อในพระเยซูคริสต์เริ�มต้นก็
เพื�อให้คงอยู่ถงึวันสดุท้าย ความเชื�อนั Bนรักษาศีลธรรมแห่งความเชื�อที�บริสทุธิXไว้ และ
ตามประวัติศาสตร์โบราณ หัวหน้าของพวกเขาอยู่อย่างขดัสนและถ่อมตัวเป็นระยะ
เวลา 3 ศตวรรษ จนถึงสมัยของจกัรพรรคิX Constantine จกัรพรรคิXคนนั Bนซึ�งเป็นคน

โรคเรื Bอน ในสมัยของเขามีคนในโบสถ์ชื�อ Sylvester ซึ�งเป็นชาวโรมัน  จกัรพรรคิX



Constantine ไปหาอ. Sylvester ได้รับพิธีบพัติศมาจากอ. Sylvester และได้หายจาก
โรคเรื Bอน เมื�อจกัรพรรคิXหายจากโรคอันน่ารังเกียจนั Bนแล้ว คือหายในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ จกัรพรรคิXคิดว่าจะให้เกียรติแก่อ. Sylvester โดยมอบตําแหน่งจกัรพรรคิX

ให้ อ. Sylvester ยอมรับ แต่ภรรยาของเขาไม่ยอม แล้วแยกออกจากสามี และอยู่อย่าง
ขดัสนต่อไป  จากนั BนจักรพรรคิX Constantine ย้ายไปอยู่ใกล้ทะเลพร้อมกบัชาวโรมัน

กลุ่มหนึ�ง และได้ตั Bงเมืองแห่งหนึ�งชื�อ Constantinople ขึ Bน จากเวลานั Bนอํานาจปกครอง
ของโบสถ์โรมันคาธอลิคตั Bงขึ Bน และความชั�วได้ทวีคณูบนแผ่นดินโลก เราไม่เชื�อว่า
คริสตจักรของพระเจ้าทั Bงสิ Bนแยกไปจากความจริง แต่สว่นหนึ�งได้แยกไปจากความจริง
นั Bน คือส่วนใหญ่ได้ถกูนําไปสู่ความชั�ว ในเมื�อส่วนน้อยคงยังซื�อสตัย์อยู่ต่อความจริง
ดงันั BนความศักดิXสทิธิXของโบสถ์โรมันคาธอลิคมีน้อยลงเรื�อยๆ หลงัจากสมัยของ
จกัรพรรคิX Constantine อีก 8 ศตวรรษ มีชายคนหนึ�งชื�อ เปโตร เป็นชาวบ้าน Vaud

ขึ Bนมา”
ง ดงันั Bนแหละคือคําเล่าลือและความเห็นของพวก Waldenses ในเรื�องการกําเนิดของ

พวกเขา ในสมัยยุคกลางของประวัติศาสตร์ยโุรป (Middle Ages) พวก Waldenses
เชื�อว่าพวกเขาอยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก และโบสถ์โรมันคาธอลิคเชื�อว่าพวกเขา
อยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวกเช่นกัน (จากหนงัสือ History of France โดยอ.
Michaelett ฉบับที� 2 หน้า 402 จัดพิมพ์ที�เมือง Paris ในปี ค.ศ. 1833)

จ ดเูหมือนว่าพวก Henricians และพวก Petrobrusians เข้ากับพวก Waldenses เพราะ
ชื�อของสองพวกนี Bไม่อยู่ในประวัติศาสตร์นาน (อ. Vedder หน้า 118)

ฉ ประวัติศาสตร์ของการเริ�มต้นของพวก Waldenses อยู่ในหนงัสือของอ. Vedder หน้า
119 ถึงหน้า 122

ซ ถงึแม้ว่าพวก Waldenses ได้มีการแตกแยกกันและได้ถกูนบัว่ามีคําสอนผิด พวกเขายัง
ทวีคูณอยู่ คําสอนของพวก Petrobrusians ไม่ต่างกบัคําสอนของอ. Waldo ใน
ประวัติศาสตร์แรกๆของพวก Waldenses เขาดูเหมือนว่าเป็นพวก Petrobrusians เพียง
แต่มีอีกชื�อหนึ�ง ถงึแม้ว่าอ. Waldo ไม่เป็นหนี Bอ.เปโตรแห่งเมือง Bruys ในเรื�องหนึ�งเรื�อง
ใด และอ. Waldo ได้พบความจริงโดยเป็นอิสระอยู่ต่างหาก อ. Waldo ได้เป็นทายาท
ฝ่ายจิตวิญญาณของอ.เปโตรแห่งเมือง Bruys และหลกัคําสอนของเขาทั Bงสองไม่ต่าง
กนัเท่าไร

2 คําสอนของพวก Waldenses
ก หลกัแห่งความเชื�อ (Confession of Faith) ของพวก Waldenses แสดงว่าพวกเขาไม่

ให้ทารกรับพิธีบพัติศมา มีหลกัแห่งความเชื�อของพวกเขาที�ตีพิมพ์โดย Perrin ที�เมือง
Geneva ในปี ค.ศ. 1619 แต่ Sir Samuel Moreland บอกว่าตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1120
เอกสารนั Bนเองสรุปยอด ในฉบับที� 12 มีอยู่ว่า “พวกเราถือว่าศีลต่างๆเป็นเครื�องหมาย



ของสิ�งบริสทุธิX และเป็นเครื�องหมายที�มองเห็นได้ของพระพรที�มองไม่เห็น พวกเราถือ

ว่าเป็นสิ�งที�เหมาะสมและจําเป็นว่า คนที�เชื�อแล้วต้องใช้เครื�องหมายหรือรูปแบบที�มอง
เห็นได้เมื�อทําได้ อย่างไรก็ตามพวกเราถือว่าคนที�เชื�อแล้วรอดได้เหมือนกนัโดย
ปราศจากเครื�องหมายเหล่านี Bเมื�อเขาไม่มีสถานที�หรือโอกาสทําได้” (จากหนงัสือ History
des Vaudois โดยอ. Pierre หน้า 53)

ข เรื�องพระคัมภีร์ -- พวกศตัรูของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชื�อผิดต่อไปนี B
“พวกเขาอ้างว่าหลกัคําสอนของพระคริสต์และของพวกอัครสาวก โดยปราศจากคํา
บญัชาของโบสถ์โรมันคาธอลิค พอเพียงสาํหรับความรอด พวกเขาท่องจําพระคัมภีร์
ใหม่ทั Bงหมดและพระคัมภีร์เดิมจํานวนมากในภาษาของคนทั�วไป พวกเขาต่อต้านการ
ตีความหมายของพระคัมภีร์อย่างลกึลบั พวก Waldenses ยอมรับพระคัมภีร์ทั Bงเล่มว่า
มาจากพระเจ้า”

ค เรื�องพิธีบัพติศมา -- พวกศตัรูของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชื�อผ◌ิดต่อไป
นี B “พวก Waldenses สอนว่าคนรับพิธีบพัติศมาเป็นครั Bงแรกเมื�อคนนั Bนเข้าสู่คําสอนผิด
ของพวกเขา แต่บางคนว่าพิธีบพัติศมาไม่เป็นประโยชน์อะไรสาํหรับเด็กเลก็ๆ เพราะเด็ก
เลก็ๆยังรับเชื�อไม่ได้” “คําสอนผิดของเขาว่า พธีิบพัติศมาไม่สามารถนําเด็กเลก็ๆไปสู่
ความรอดได้เพราะเด็กเล็กๆไม่สามารถเชื�อได้ เพราะได้บอกว่าในหนังสือมาระโกว่า
‘แต่ผู้ที�ไม่เชื�อจะต้องถูกลงพระอาชญา’ (มก 16.16)” “เรื�องพิธีบพัติศมา พวกเขาว่า
หนงัสือสรุปคําสอน (Catechism) ไม่มีค่าอนัใด พวกเขาว่าการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา
ไม่มีค่าเลย และพวกเขาว่า พ่ออปุถมัภ์กบัแม่อปุถมัภ์ไม่รู้เรื�องเมื�อตอบบาทหลวง พวก
เขาไม่ถือการมีพ่ออปุถมัภ์กับแม่อปุถมัภ์เลย”

ง เรื�องคริสตจักร -- พวกศตัรูของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชื�อผิดต่อไปนี B
“พวกเขาว่าโบสถ์โรมันคาธอลิคไม่ใช่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แต่เป็นโบสถ์ของ
คนชั�ว และว่าคริสตจักรที�แท้จริงถึงสิ Bนสดุในสมัยของสนัตะปาปา Sylvester ในเมื�อ
ยาพิษของสิ�งต่างๆที�เป็นทางโลกเข้าภายในคริสตจักร พวกเขาชังประเพณีของโบสถ์
โรมันคาธอลิคที�ไม่สอนไว้ในข่าวประเสริฐ 4 เลม่ เช่นงานเลี Bยงของเทียน งานเลี Bยงของ
ต้นปาล์ม การคืนดีกนัของพวกสาํนึกผิด การบูชากางเขน และงานเลี Bยงของวันอีสเตอร์
และพวกเขาชังงานเลี Bยงของพวกนักบญุ เพราะมีนกับญุมากมาย พวกเขาว่าโบสถ์โรมัน
คาธอลิคเป็นหญิงแพศยาแห่งกรุงบาบิโลน และทุกคนที�เชื�อฟังโบสถ์โรมันคาธอลิคนั Bน
จะถูกตําหนิ พวกเขาว่าคริสตจักรของพวกเขาเป็นคริสตจักรแท้คริสตจักรเดียว และพวก
เขาเป็นพวกสาวกของพระคริสต์พวกเดียว และว่าพวกเขาเป็นผู้สืบมาจากพวก
อคัรสาวกและมีอํานาจอย่างพวกอัครสาวก”

จ เรื�องไฟชําระ (Purgatory) – “พวกเขาว่าไม่มีไฟชําระ แต่ทุกคนเมื�อเสียชีวิตไปแล้ว



ก็ขึ Bนอยู่บนสวรรค์หรือตกนรกทันที เขาว่าการอธิษฐานเผื�อคนตายที�ทําในโบสถ์โรมัน
คาธอลิคไม่มีประโยชน์อนัใด เพราะคนในสวรรค์ไม่ต้องการคําอธิษฐานนั Bน และคนใน
นรกไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ”

ฉ เรื�องพิธีมิซซา (Mass) – “พวกเขาไม่เชื�อว่าขนมปังกับเหล้าองุ่นกลายเป็นพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูจริง เพียงแต่เชื�อว่าเป็นขนมปังที�ได้รับพระพร และเปรียบ
เทียบกบัพระกายของพระคริสต์ เช่น ‘ศิลานั Bนคือพระคริสต์’ (1 คร 10.4) และข้ออื�นๆ”

3 อ. Vedder กล่าวไว้ในหน้า 126 ว่า “ตามหลกัฐานต่างๆเราเห็นได้อย่างชดัว่า พวกแรกๆที�ตาม
อ. Waldo ได้สอนและประพฤติให้เฉพาะคนที�รับเชื�อแล้วเท่านั Bนรับพิธีบพัติศมาได้” ดร. Keller
บอกเราว่า “สว่นมากพวกเขาเคยให้ลกูๆรับพิธีบพัติศมาจากบาทหลวงของโบสถ์โรมันคาธอลิค
แต่เมื�อทําแล้วก็นบัว่าพิธีนั Bนไม่มีประโยชน์ ใดๆ”

4 เพราะเหตุพวกเขามีความเชื�อดงักล่าวก็นบัว่าพวกเขาเป็นบรรพบุรุษของพวกอานาแบ๊พติสต์
ซึ�งแผ่ออกไปทั�วทวีปยโุรปในสมัยแรกๆของสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ คือ Reformation

5 การข่มเหงพวกเขา
ก ประวัติศาสตร์ของพวก Waldenses เป็นเรื�องของการถูกข่มเหงอย่างสาหัสและต่อเนื�อง

อ. Waldo เองเสียชีวิตประมาณปี ค.ศ. 1217 แต่ถ้าเขาอยู่ถงึปีนั Bน เขาจะต้องเห็นลกู
ศิษย์หลายคนถูกข่มเหง ในปี ค.ศ. 1183 ที�สภาแห่ง Verone สนัตะปาปา Lucian ที� 3
ออกคําสั�งถาวรให้สาปแช่งพวกนอกรีตต่างๆ ร่วมทั Bง “พวกผู้ชายคนจนแห่งเมือง Lyons”

ข ที�สภา Lateran ที� 4 ในปี ค.ศ. 1214 พวก Waldenses ถูกตําหนิเพื�อไม่ให้พวกเขาและ
พวกอื�นแผ่ออกไปอีก และที�การประชุมแห่ง Toulouse (ปี ค.ศ. 1229) ก็ห้ามคนธรรมดา
อ่านพระคัมภีร์ที�แปลเป็นภาษาพื Bนเมือง และที�การประชุมแห่ง Tarracons (ปี ค.ศ.
1234) ได้ห้ามพวกบาทหลวงอ่านพระคัมภีร์ที�แปลเป็นภาษาพื Bนเมืองเช่นกนั

ค หนงัสือ เส้นทางเลือด โดยอ. J M Carroll หน้า 27 ว่า “ข้าพเจ้าขอดึงความสนใจของ
คณุมายังคนเหล่านี B ที�ตกอยู่ใต้เงื Bอมมือของการข่มเหงอย่างรุนแรงนั Bน ถ้าคน 50 ล้าน
คนได้ตายไปเพราะถูกข่มเหงในช่วงระหว่าง 1,200 ปีของยุคที�เราเรียกกันว่า "ยคุมืด"
ตามที�ประวัติศาสตร์ได้สอนไว้นั Bน ถ้าเป็นเช่นนั Bนพวกเขาก็ตายเร็วกว่าอัตราการตาย
เฉลี�ย 4 ล้านคนต่อทกุๆ 100 ปี นี�ดูเหมือนว่าเกือบจะอยู่เหนือขีดการรับรู้ของมนุษย์
เลยทีเดียว ตามที�ได้กล่าวไว้แล้วว่า เงื Bอมมือที�ไร้เมตตาและเปรอะเปืBอนไปด้วยเลือดของ
ผู้ที�ยอมพลีชีพนี B ได้ข่มเหงเข่นฆ่าพวกพอลิเชียนส์, พวกอาร์โนลดิสต์, พวกเฮนริเชียนส์,
พวกเปโตรบรัสเซียนส์, พวกอลับิเจนส์, พวกวอลเดนส์, และพวกอานาแบ๊พติสต์ ซึ�งแน่ที
เดียวว่า จะต้องข่มเหงบางพวกมากกว่าพวกอื�นๆ แต่เราจะขอผ่านเรื�องที�น่ากลวันี Bไป
อย่างรวดเร็ว”

ง ข้อบนัทกึของอ. McSorley ซึ�งเป็นนกัประวัติศาสตร์ของโบสถ์โรมันคาธอลิค ในหนงัสือ



พวก Waldenses หน้า 358 ว่า “ในปี ค.ศ. 1176 นาย Peter Waldo พ่อค้าที�มั�งมีคน
หนึ�งแห่งเมือง Lyons ได้แจกทรัพย์สมบัติของเขาและรวบรวมพวกลูกศิษย์ให้เป็นกลุ่ม
หนึ�ง พวกเขาอาศัยอยู่โดยได้รับการกุศล พวกเขามีชื�อว่าพวก Waldenses และอีกชื�อ
หนึ�งว่า “พวกผู้ชายคนจนแห่งเมือง Lyons” หลายคนในพวกนี Bที�ดําเนินชีวิตอย่างเข้ม
งวด และมีชื�อเสยีงว่าเป็นคนบริสทุธิX ได้สนับสนุนให้ละทิ Bงทรัพย์สมบัติต่างๆ และได้

ติเตียนพวกอาจารย์ที�มั�งมี พวกเขาว่าการละทิ Bงความบาปส่วนตัวมีผลมากกว่าการ
ถือพิธีใดๆ และพวกเขาคัดค้านการเข้าสงคราม ในปี ค.ศ. 1179 หวัหน้าบาทหลวงแห่ง
เมือง Lyons และสภา Lateran ห้ามพวกเขาเทศนาตามสาธารณชน แต่พวกเขาไม่ฟัง
และในปี ค.ศ. 1184 สนัตะปาปา Lucius ที� 3 ตดัพวกเขาออกนอกศาสนา อีกไม่นาน
คําสอนของพวก Waldenses เหมือนกับคําสอนของพวกโปรแตสแตนท์แบบ Puritan
คือปฏิเสธอํานาจของโบสถ์โรมันคาธอลิค และสอนว่าคนชอบธรรมทุกคนมีสิทธิXอภยั
โทษ ทําให้ศกัดิXสิทธิX และเทศนาข่าวประเสริฐโดยปราศจากการวางมือตามพิธี คําสอน

ของพวกเขาแผ่ออกไปยังหลายแห่ง เช่นจังหวดั Languedoc ที�นั�นหลายคนสบัสนเรื�อง
พวกเขาและคิดว่าเป็นพวก Albinegses และได้แผ่ออกไปยังประเทศอิตาลี ที�นั�นมีพวก
หนึ�งที�เมือง Piedmont ที�เรียกว่าพวก Waldenses เช่นกนั”

จ ข้ออ้างอีกข้อหนึ�งของอ. McSorley หน้า 360 ว่า “ภายหลงัโดยเฉพาะเมื�อคําสอน
นอกรีตกลบัมาต่อต้านคําสอนของโบสถ์โรมันคาธอลิค พวกบาทหลวงตั Bงใจลงโทษ
พวกนอกรีตอย่างรุนแรง ในปี ค.ศ. 1179 ในสภา Lateran สนัตะปาปา Alexander ที� 3
กระตุ้นให้รัฐบาลปราบปรามพวกนอกรีตในภาคใต้ของประเทศฝรั�งเศส โดยเอาพวกเขา
ขงัคุกและยึดทรัพย์สนิของพวกเขาถ้าจําเป็น ในปี ค.ศ. 1183 ในเมือง Flanders ขนุนาง
Phillip และหัวหน้าบาทหลวง William แห่งเมือง Rheims ได้เผาพวกนอกรีตทั Bงเป็น และ
ยดึทรัพย์สนิของพวกเขาแล้วแบ่งกนัระหว่างท่านทั Bงสอง ในปี ค.ศ. 1185 สนัตะปาปา
Lucius ที� 3 ตกลงกันว่า เมื�อคนนอกรีตถูกตดัสินแล้ว ให้ตดัออกนอกศาสนา แล้วมอบ
เขาไว้กับรัฐบาลเพื�อรับโทษที�เหมาะสม คือให้ถกูเนรเทศและยึดทรัพย์สินของเขา ที�สภา
แห่ง Verona สนัตะปาปา Lucius ที� 3 สั�งพวกบาทหลวงให้ค้นหาพวกนอกรีตและมอบ
พวกเขาไว้กบัรัฐบาล ในปี ค.ศ. 1192 บาทหลวงแห่งเมือง Toulouse สั�งให้จบัพวก
Waldenses ให้ล่ามโซ่ไว้แล้วมอบไว้กับศาลของโบสถ์โรมันคาธอลิค ในปี ค.ศ. 1193
Alphonso แห่งเมือง Argonne ลงโทษพวกนอกรีตอย่างรุนแรง และอีก 4 ปีต่อมา
Pedor ที� 3 สั�งให้ประหารชีวิตของพวกเขาโดยการเผา อย่างไรก็ตามยังมีหลายคนใน
โบสถ์โรมันคาธอลิคที�ต่อต้านการลงโทษพวกนอกรีตอย่างรุนแรงแบบนี B”
หมายเหตุ - ดเูหมือนว่าจิตวินิจฉัยผิดและชอบของอ. McSorley ได้รับการเร้าใจเมื�อ



เห็นการกระทําที�หนกัเกินไปของโบสถ์โรมันคาธอลิคต่อพวกนอกรีต พวกนอกรีตนั Bนคือ
พี�น้องของพวกเราที�เชื�อพระวจนะของพระเจ้าและมีชีวิตเผื�อพระเยซูคริสต์ และยอมพลี
ชีพเพื�อพระองค์ด้วย

ฉ ข้อบนัทกึของอ. Vedder หน้า 98 ก็น่าสงัเกตคือ “เมื�อโบสถ์โรมันคาธอลิคสอนว่าต้อง
รอดโดยการถือพิธีต่างๆ โบสถ์นั Bนจงึต้องข่มเหงคนที�มีความเชื�อนอกรีต เพราะถ้าความ
รอดมาโดยทางโบสถ์โรมันคาธอลิคและพิธีต่างๆนั Bน ถ้าคนสอนนอกรีตในเรื�องนี B คนนั Bน
กําลงัฆ่าวิญญาณจิต ดงันั Bนต้องลงโทษคนที�ฆ่าวิญญาณจิตของคนอื�น จงึเป็นหน้าที�
ของโบสถ์โรมันคาธอลิคที�จะทําลายคนนอกรีตทกุคน เพื�อให้มีสนัติภาพในโลกนี B มีแต่
โบสถ์โรมันคาธอลิคเท่านั Bนที�ตั Bงจิตตั Bงใจข่มเหงคนนอกรีต เพราะโบสถ์นั Bนมั�นคงในความ
เชื�อของตน โบสถ์โรมันคาธอลิคเข้าใจว่าเมื�อเริ�มต้นข่มเหงคนนอกรีต ก็ต้องทําให้สาํเร็จ
ไม่ว่ามีเลือดหรือนํ Bาตาไหล ไม่ว่าคนถูกทรมานหรือตาย ถ้าใครเห็นด้วยกับคําสอนของ
โบสถ์โรมันคาธอลิค เขาจะต้องเห็นด้วยกับการไต่สวนคนนอกรีต เพราะมีวิธีรอดวิธี
เดียว นั�นคือโดยทางโบสถ์โรมันคาธอลิคและพิธีต่างๆ”
หมายเหตุ - คํากลา่วของอ. Vedder เป็นความจริงในสมัยนั Bน ทั Bงในสมัยนี Bด้วย ความ
เชื�อของโบสถ์โรมันคาธอลิคทําให้โบสถ์นั Bนต้องทําลายใครๆที�มีความเชื�อแตกต่างกัน
พวกแบ๊พติสต์เชื�อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเชื�อว่าเรารอดได้โดย
ความเชื�อในพระเยซูคริสต์เท่านั Bน การสิ Bนพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขนก็เพียงพอ
สาํหรับความบริสทุธิXของพระเจ้า ถ้าเรายอมรับการสิ Bนพระชนม์ของพระองค์ให้เป็นผู้ที�
ตายแทนเราและความบาปของเรา และรับพระองค์เป็นพระผู้ ช่วยให้รอดของเรา แน่
นอนเราจะเป็นบตุรของพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระบุตรของพระองค์ คําสอนเช่นนี B
โบสถ์โรมันคาธอลิคนนับว่าเป็นคําสอนนอกรีต คือเป็นคําสอนที�ทําให้คนตกนรก โบสถ์
โรมันคาธอลิคจึงถือว่ามีสิทธิXและหน้าที�ที�จะทําลายคนที�สอนแบบนี B แม้แต่พระคัมภีร์
สอนว่า “…แท้จริงวนัหนึ�ง คนใดที�ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั Bนเป็น
การปฏิบติัพระเจ้า” ยน 16.2

7 พวกอานาแบ๊พติสต์ (Anabaptist) ที�ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ก แหล่งกําเนิดของพวกเขา

1 อ. Conrad Grebel -- อ. Grebel เป็นน้องเขยของนายกเทศมนตรีแห่งเมือง St. Gall และ
อ. Vadian บอกว่า “พวกเขาได้รับคําสอนเรื�องพิธีบพัติศมาจากคําแนะนําของคนอื�น” อ. Fusslin
มีความเห็นว่า “พวกนี Bอยู่ก่อนคนในสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่  ที�เมือง Zurich พวกนี Bมี
คําสอนผิดหลายข้อ พวกอานาแบ๊พติสต์เกิดจากพวกนี B พวกนี Bสอนอ. Grebel อ. Grebel
ไม่ได้ค้นพบคําสอนเอง แต่ได้เรียนรู้จากคนอื�น” (อ. Vedder หน้า 129)



2 อ. Vedder ได้อ้างจาก ดร. Heberle ว่า “คนทั�วไปทราบว่าหลกัเหล่านี Bได้พบในนิกายต่างๆ
แห่งยุคกลาง เขาจึงนกึว่ามีการเชื�อมต่อกันทางประวัติศาสตร์ระหว่างพวกนี Bกบัพวกที�ให้รับ
พิธีบพัติศมาใหม่ในสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะนิกายเหล่านี Bเคยมีที�นั�น โดยเฉพาะพวก Waldenses ซึ�งอยู่ที�นั�นจนถงึศตวรรษที� 15 แต่
เราพิสจูน์เรื�องนี Bให้แน่นอนไม่ได้ แท้จริงเราไม่ต้องพิสจูน์การเชื�อมต่อกันทางประวัติศาสตร์ระหว่าง
พวกอานาแบ๊พติสต์กับพวกที�มาก่อนพวกเขา เพียงแต่ต้องเข้าใจว่า ทั Bงสองพวกนี Bมีความเชื�ออนั
เดียวกันในหลกัต่างๆที�กล่าวถึงข้างบน”

3 อ. Ulrich Zwingli เกิดในปี ค.ศ. 1484 ที�เมือง Wildhaus ในเขต St. Gall และได้รับการศึกษาสงู
ที�มหาวิทยาลยัแห่งเมือง Vienna เมื�อจบแล้วเขาเป็นครูที�เมือง Basel แล้วต่อมาในปี ค.ศ. 1506
เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Glarus จากนั Bนเขาเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Einsiedeln
แล้วในที�สดุเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Zurich ในตอนต้นที�เขาเป็นบาทหลวง การประพฤติของเขาไม่
บริสทุธิXและชั�วร้าย เหมือนพวกบาทหลวงหลายคน แต่ต่อมาเขาได้ศกึษาพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษา
กรีก และพระคุณของพระเจ้าได้แตะต้องจิตใจของเขา และเขากลายเป็นคนที�ถกูสร้างใหม่ การ
เทศนาของเขามีอํานาจฝ่ายจิตวิญญาณและโวหาร เหมือนกบัอ. Luther เขาได้มีชื�อเสียงโดย
การต่อต้านการขายการยกโทษบาป (indulgences)
ก อ. Zwingli ได้ปฏิเสธทกุสิ�งที�ไม่มีพื Bนฐานในพระคัมภีร์ ไม่ว่าทางคําสอนหรือทางการ

ประพฤติ (อ. Vedder หน้า 132)
ข ในวนัที� 29 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1523 อ. Zwingli ได้อ้างความเชื�อของตนโดยพึ�งคํา

สอนในพระคัมภีร์ คําอ้างของเขาๆได้เขียนไว้แล้ว สาํเนาของคําอ้างนั Bนวางไว้บนโต๊ะ
ที�อยู่ตรงหน้าเขา เขาท้าทายพวกโรมันคาธอลิคที�เป็นศตัรูของเขา ให้พิสจูน์จาก
พระคัมภีร์ว่าคําสอนของเขาผิดตรงไหน แต่พวกเขาทําไม่ได้ แล้วสภาออกคําสั�งอีกทีว่า
นกัเทศน์ทกุคนในเขตนั Bนต้องสอนเฉพาะสิ�งที�มีอยู่ในพระคัมภีร์

ค จงถึงเวลานี Bเราไม่เจอพวกอานาแบ๊พติสต์เลย ก็เพราะดูเหมือนว่า อ. Zwingli และสภา
แห่งเมือง Zurich เองมีความเชื�อเหมือนกบัพวกอานาแบ๊พติสต์ พวกเขายอมรับหลกัของ
พวกอานาแบ๊พติสต์ที�เป็นรากฐานแห่งความเชื�อของพวกเขา คือว่าพระคัมภีร์ต้องเป็น
หลกัแห่งความเชื�อและการประพฤติของเรา และสิ�งใดๆที�พระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้ ก็ต้อง
ปฏิเสธเลย

ง อ. Zwingli ยอมรับว่า สาํหรับเวลานานพอสมควร เขาคิดว่า น่าจะปฏิเสธการให้ทารก
รับพิธีบพัติศมา เพราะเขาเคยตัดสนิใจว่า พระคัมภีร์ต้องเป็นหลกัแห่งความเชื�อและการ
ประพฤติของเรา และสิ�งใดๆที�พระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้ก็ต้องปฏิเสธเลย

จ ถ้าอ. Zwingli มีความเชื�อและการประพฤติแบบนี Bต่อไป พวก Zwinglian ที�มีการเปลี�ยน
สภาพเสียใหม่จะกลายเป็นพวกอานาแบ๊พติสต์ แต่เมื�อมือของเขาจบัคันไถแล้ว เขาก็หนั
หน้ากลบัเสีย (อ. Vedder หน้า 133)



ฉ อ. Zwingli เป็นทาสของความคิดว่า ต้องให้คริสตจักรขึ Bนกับรัฐบาลและต้องการให้การ
เปลี�ยนสภาพเสียใหม่ของคริสตจักรมีอํานาจของรัฐบาลอยู่เบื Bองหลงั และมิใช่การ
เปลี�ยนสภาพเสียใหม่มีอํานาจฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั Bน แต่เพื�อให้ความคิดนี Bสาํเร็จ
เขาต้องยอมรับการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาด้วย

ช เพราะเมื�อพวกสมาชิกของคริสตจักรมีแต่คนที�รอดแล้ว คริสตจักรนั Bนต้องแยกออกจาก
ชาวโลก จนถึงเวลานี Bสภาแห่งเมือง Zurich ได้สนับสนุนการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่แล้ว
แต่ไม่ใช่ทกุคนที�เป็นสมาชิกสภาเป็นคนที�รอดแล้ว แท้จริงอาจจะไม่ถงึครึ�งหนึ�งที�รอด
แล้วก็ตาม ถ้าเป็นอย่างนั Bน พวกเขาจะยอมรับการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ที�จะทําให้เขา
เองและลกูๆของเขาเองเลิกเป็นสมาชิกของคริสตจักรไหม? (เหตทุี�ต้องเลิกเป็นสมาชิก
ของคริสตจักร ก็เพราะพวกเขาได้รับพิธีบพัติศมาเมื�อเป็นทารก และไม่เคยรับเชื�อใน
พระเยซูคริสต์) อ. Zwingli คิดว่าถ้ามีนโยบายเช่นนั Bน การเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ของเขา
จะแพ้แน่นอน เพราะเขาคิดว่าต้องมีรัฐบาลอยู่เบื Bองหลงัจงึจะสาํเร็จได้ (อ. Vedder หน้า
134)

ซ ดงันั Bน ประมาณปี ค.ศ. 1523 อ. Zwingli และพวกของเขา (เช่นอ. Grebel, อ. Mantz,
อ. Hubmaier และคนอื�นๆ) ได้แยกออกกัน ตอนนี Bอ. Zwingli คิดว่าการเปลี�ยนสภาพ
เสยีใหม่มีเพยีงพอแล้ว และได้ยับยั Bงคนอื�นที�ต้องการมีการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่เพิ�ม
เติม

ณ จงถึงเวลาที�พวกนี Bแยกออกกันเพราะเหตวุ่าไม่เห็นด้วยกันเรื�องการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา คนที�กลายเป็นหัวหน้าของพวกอานาแบ๊พติสต์ ก็เคยเป็นผู้ ช่วยของอ. Zwingli
โดยเฉพาะอ. Conrad Grebel ซึ�งเป็นลกูชายของสมาชิกสภาแห่งเมือง Zurich ตาม
สงัคมเขามีฐานะสงูกว่าอ. Zwingli เพราะคุณพ่อของอ. Zwingli เป็นชาวนาที�ยากจน
หวัหน้าของพวกอานาแบ๊พติสต์อีกคนหนึ�งคืออ. Felix Mantz เขาเป็นคนเมือง Zurich
เป็นลกูชายของหัวหน้าเขตปกครอง ได้รับการศึกษาสงู และคล่องในพระคัมภีร์ภาษา
ฮีบรู เขาเป็นเพื�อนสนิทและสาวกของอ. Zwingli จนถึงเวลาที�อ. Zwingli ละทิ Bงความเชื�อ
ในพระคัมภีร์ คนอื�นๆในพวกอานาแบ๊พติสต์ คืออ. George Balurock ซึ�งเคยเป็นสงฆ์
เขาโวหารและมีความร้อนรนในการรับใช้ จนกระทั�งคนเปรียบเทียบเขากับอ.เปาโล มี
อ. Ludwig Hatzer ซึ�งเป็นชาวเขตปกครองของเมือง St. Gall เขาได้รับการศึกษาที�เมือง
Freiburg มีความรู้เรื�องภาษาฮีบรู และอ. Zwingli วางใจในเขาก่อนเขากลายเป็นพวก
อานาแบ๊พติสต์ และมีอ. Balthaser Hubmaier ซึ�งจะอธิบายเรื�องชีวิตของเขาต่อหลงั

ข การปรากฏของคริสตจักรอานาแบ๊พติสต์ที�เมือง Zolocan
1 ในวนัอาทิตย์ วนัที� 22 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 นาย Hans Oggenfuss ออกจากเมืองโดยเร็ว

เพราะในวันที� 21 เดือนมกราคม สภาแห่งเมือง Zurich ได้ไลอ่. Rabuli ออกไปเพราะเขาต่อต้าน
การให้ทารกรับพิธีบพัติศมา เขาต้องไปอยู่นอกเขตเมือง Zurich ภายใน 8 วนั นาย Hans จึงต้อง



ทําธุระของเขาให้เสร็จก่อนอ. Wilhelm Roubli ศิษยาภิบาลในหมู่บ้านของ Whitcomb ถูกไล่ออก
ในขณะที�นาย Hans เดินทางไป เขาเห็นสิ�งที�แปลก คืออ. Brotli ซึ�งเคยเป็นบาทหลวงของศาสนา
โรมันคาธอลิค จากนั Bนเป็นลกูศิษย์ของอ. Zwingli แต่ตั Bงแต่ฤดูร้อน ปี ค.ศ. 1523 เขาอยู่ที�เมือง
Zolocan โดยไม่เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรใดๆ แล้วในฤดูร้อน ปี ค.ศ. 1524 เขาต่อต้านการ
ให้ทารกรับพิธีบพัติศมา ซึ�งเป็นธรรมเนียมของศาสนาโรมันคาธอลิค อ. Brotli พร้อมกับภรรยา
และลกูของเขาได้อาศัยอยู่ที�บ้านของอ. Shumacher คืออ. Brotli และอ. Shumacher ได้แวะคุย
กนัที�บ่อนํ Bาแห่งเมือง Hierslanden อ. Shumacher พูดกบัอ. Brotli ว่า “ตกลง อาจารย์ได้สอน
ความจริงให้ผมเข้าใจแล้ว ผมขอขอบคุณสาํหรับเรื�องนี B และขอรับพิธีบพัติศมาอย่างถูกต้อง”
อ. Shumacher ได้รับคําสอนเรื�องพิธีบพัติศมาจากคนที�อาศัยบ้านของเขา คืออ. Brotli แล้ว
อ. Shumacher ยอมรับคําสอนนั Bน และตอนนี Bเขาพร้อมที�จะก้าวหน้าจากทฤษฎีถงึการปฏิบติั
เขาจงึขอรับพิธีบพัติศมาอีกครั Bง ถงึแม้อ. Shumacher เคยรับพิธีบพัติศมาแล้วเมื�อเป็นทารก
อ. Brotli ยอมให้เขารับพิธีบพัติศมาอีกครั Bงโดยไม่ลงัเล เท่าที�เราทราบ ครั Bงนี Bเป็นครั Bงแรกที�ชาว
เมือง Zolocan ได้รับพิธีบพัติศมาอีกครั Bง ในเรื�องนี Bเราคาดว่าอ. Brotli เคยรับพิธีบพัติศมาอีกครั Bง
แล้ว เพราะเขาเป็นคนที�ทําพิธีบพัติศมาให้ เราคิดว่าพวกอาจารย์ที�แต่ก่อนต่อต้านการให้ทารก
รับพิธีบพัติศมา ก็ได้รับพิธีบพัติศมาอีกครั Bงในคืนวนัที� 21 เดือนมกราคมแล้ว คืออ. Grebel อ.
Baluroch อ. Mantz และอ. Brotli (จากหนังสอื Brothers in Christ โดยอ. Blanke หน้า 21-22)

2 ผู้ ก่อสร้างพวกอานาแบ๊พติสต์ตั Bงใจปรับปรุงพิธีบพัติศมา แล้วตั Bงใจปรับปรุงพิธีศีลมหาสนิทด้วย
ในวนัอาทิตย์ที� 22 เดือนมกราคม หรือวนัจนัทร์ที� 23 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 อ. Conrad
Grebel ทําพิธีศีลมหาสนิทที�บ้านของนาย Jacob Hofinger ที�เมือง Zolocan แล้วในอาทิตย์เดียว
กนัมีการประชุมตามบ้านต่างๆ ทําทั Bงพิธีบพัติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
ก เราทราบความหมายของพิธีเหล่านี Bจากคําพยานของอาจารย์คนหนึ�ง คืออ. Oggenfuss

กล่าวว่า พวกเขาทําพิธีศีลมหาสนิทที�บ้านของนาย Hofinger เพื�อแสดงว่า “ตั Bงแต่วนันั Bน
เป็นต้นไป เขาอยากดํารงชีวิตแบบคริสเตียน” ดงันั Bนเมื�อใครรับพิธีศีลมหาสนิทนั Bน ก็
แสดงว่าเขาตั Bงใจดํารงชีวิตแบบคริสเตียน (อ. Blanke หน้า 24)

3 อ. Zwingli ไม่ได้พยายามเปลี�ยนแปลงคริสตจักรที�เมือง Zurich เรื�องพิธีมิซซา เพราะเกรงใจ
สภาแห่งเมือง Zurich และเราพบว่าพวกอานาแบ๊พติสต์เป็นพวกแรกที�ออกความเห็นเรื�อง
คริสตจักรท้องถิ�น คือให้คริสตจักรแยกออกจากอํานาจของ รัฐบาล

4 ในหน้า 136 อ. Vedder ว่า “ในข้อมลูจากสมัยนั Bนก็ไม่มีการอ้างถึงการให้คนที�เชื�อแล้วรับพิธี
บพัติศมาใหม่ พวกที�มีหวัรุนแรงเริ�มต้นโดยต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาและไม่ให้ลกูๆ
ของตนรับพิธีชําระล้าง เมื�อทําเช่นนั Bนก็มีความหมายว่า พิธีบพัติศมาของเขาเองไม่ถกูต้อง
แต่พวกเขายังไม่เข้าใจถึงความหมายนี B แต่ต่อมาเขาก็เข้าใจ แล้วตั Bงแต่ฤดรู้อนของปี ค.ศ. 1525
เราอ่านว่าหลายคนได้รับพิธีบพัติศมาใหม่ ตอนแรกเขาใช้วิธีเทนํ Bา คงเป็นเพื�อตามธรรมเนียมของ



คริสตจักรต่างๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสมัยนั Bน แต่ต่อมาเขาใช้วิธีจุ่มลงในนํ Bาตามที�สอนไว้
ในพระคัมภีร์”
หมายเหตุ - อ. Zwingli สอนว่าพนัธสญัญาระหว่างพระเจ้ากับอบัราฮัมต่อเนื�องถึงสมัยพระคัมภีร์
ใหม่ และเราควรใช้พิธีบพัติศมาแทนพิธีเข้าสหุนตั พวก pedobaptist คือคนที�ให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา ทําตามคําสอนนี B อ. Zwingli ติเตียนพวกอานาแบ๊พติสต์เพราะเขาแยกออกจากพวกอื�น
พวกอานาแบ๊พติสต์ตอบว่าเขามีสิทธิXแยกออกจากพวกอื�น เช่นกบัอ. Zwingli มีสิทธิXแยกออกจาก
สนัตะปาปา

5 เราสามารถพิสจูน์ว่า ในปี ค.ศ. 1524 อ. Conrad Grebel และเพื�อนฝูงแห่งเมือง Zurich ที�
ต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา ได้มีความเชื�อมั�นตามคําสอนในพระคัมภีร์ใหม่ว่า คนที�รับ
พิธีบพัติศมาจะต้องกลบัใจเสียใหม่ก่อน คนที�ยงัไม่กลบัใจเสียใหม่ไม่ควรรับพิธีบพัติศมาเลย
พวกเขาคาดว่าคนที�จะรับพิธีบพัติศมาจะต้องมีอายุพอที�สามารถกลับใจเสียใหม่ได้ เขาให้เฉพาะ
ผู้ ใหญ่ที�กลบัใจเสียใหม่แล้วรับพิธีบพัติศมา ตอนแรกความเชื�อนี Bเป็นเพียงแต่ความเชื�อเฉยๆ แต่
ในวนัที� 20 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 ก็กลายเป็นการปฏิบติั เพราะในเวลานั Bนเขาสอนเรื�องนี B
และให้ผู้ใหญ่รับพิธีบพัติศมา เขาพดูกับคนที�อยากรับพิธีบพัติศมาว่า “คณุต้องกลบัใจเสียใหม่
ก่อน คือต้องได้รับความรอดแล้ว ก่อนรับพิธีบพัติศมาได้” ตั Bงแต่เวลานั Bน การกลบัใจเสียใหม่และ
การรับความรอดเรียบร้อยแล้วเป็นสิ�งที�นําหน้าการรับพิธีบพัติศมา เพราะถ้าไม่กลบัใจเสียใหม่
ก่อน เขาไม่ให้รับพิธีบพัติศมา เพราะคนนั Bนยงัไม่รับความรอด (อ. Blanke หน้า 35)

6 ในเรื�องพิธีศีลต่างๆนั Bน พวกอานาแบ๊พติสต์ในเมือง Zolocan เป็นลกูศิษย์ของอ. Zwingli เพราะ
เขาเข้าใจว่าพิธีบพัติศมาและพิธีศีลมหาสนิทไม่ได้ช่วยใครให้รอด แต่เป็นสญัญลกัษณ์ ซึ�งตรงกัน
ข้ามกับความเชื�อของพวกโรมันคาธอลิคและอ. Luther พวกอานาแบ๊พติสต์ในเมือง Zolocan เข้า
ใจว่าพิธีศีลมหาสนิทเป็นสญัญลกัษณ์แหง่ความเป็นญาติพี�น้องกนัของคริสเตียน และไม่ได้บชูา
พระกายของพระคริสต์ และพวกเขาเข้าใจว่าพิธีบพัติศมาเป็นสญัญลกัษณ์ว่าพระเจ้าทรงยกโทษ
ความบาปแล้ว และพิธีนั Bนไม่ได้ยกโทษความบาปให้ (อ. Blanke หน้า 37-38)

7 เศรษฐกิจมีสว่นในการฟืBนฟขูองพวกอานาแบ๊พติสต์ในเมือง Zolocan ไหม คือต้องดสูถานการณ์
ฝ่ายเศรษฐกิจของพวกชาวนา เพราะถ้าเป็นคนจน เขาอาจจะคิดว่า ถ้าร่วมกับพวกอานา-
แบ๊พติสต์ก็จะช่วยสถานการณ์ฝ่ายเศรษฐกิจของเขาให้ดีขึ Bน แต่อ. Bruppachor บอกว่า “คนที�เข้า
ร่วมกบัพวกอานาแบ๊พติสต์นั Bนไม่ใช่โดยเฉพาะคนจน แต่เป็นพวกชาวนาที�เพิ�มรายได้โดยทํางาน
อย่างอื�น ไม่ว่าเป็นการค้าขายหรืองานอื�นๆ” เป็นที�น่าสงัเกตว่าคนที�มีฐานะดีไม่ค่อยเข้าร่วมกับ
การฟืBนฟขูองพวกอานาแบ๊พติสต์ สว่นมากเป็นคนธรรมดาที�เข้าร่วม ในสมัยนี Bเรื�องนี Bต่างกันไหม
ส่วนใหญ่ก็ไม่ขึ Bนกับความหวังฝ่ายเศรษฐกิจ เพราะก่อนใครจะรับเชื�อและเข้ากับพวกอานา-
แบ๊พติสต์นั Bน ก็มีการดิ Bนรนภายใน พวกชาวนานี Bไม่สนใจเรื�องเงินและสมบัติ แต่เขาสนใจเรื�อง
ความรู้สกึผิดต่อพระพกัตร์พระเจ้า และการพ้นจากความรู้สกึผิดนั Bน ดงันั Bนคริสตจักรอานา-
แบ๊พติสต์ในเมือง Zolocan เป็นคริสตจักรที�อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ (อ. Blanke หน้า 42)



ค การข่มเหงที�ตามมาที�เมือง Zurich
1 อ. Vedder หน้า 138 กล่าวว่า “เป็นสิ�งที�ยากและไร้ประโยชน์ที�จะแจ้งรายละเอียดของความ

ทารุณต่างๆที�ตามมา ไม่มีการข่มเหงใดๆที�ไร้เหตุผลมากกว่าการข่มเหงครั Bงนี B เพราะการข่มเหง
ครั Bงนี Bเกี�ยวกับการเมืองมากกว่าศาสนา คือเขาทําเพื�อป้องกนัรัฐบาลจากคนที�จะขดัแข็งต่อ
บ้านเมือง แต่ในข้อมลูต่างๆไม่มีใครฟ้องว่าพวกอานาแบ๊พติสต์คิดจะขัดแข็งต่อบ้านเมือง พวก
อานาแบ๊พติสต์ถกูฟ้องเพราะพวกเขาให้คนรับพิธีบพัติศมาใหม่เท่านั Bน ทกุคนอ่านข้อมลูนั Bนได้”

2 ลกูศิษย์ของอ. Zwingli กล้าที�จะข่มเหงพวกอานาแบ๊พติสต์ ในวนัที� 7 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1526
สภาแห่งเมือง Zurich ออกคําสั�งว่า ใครๆที�ให้คนรับพิธีบพัติศมาใหม่ จะต้องถูกประหารชีวิตโดย
การจมนํ Bาตาย และในวันที� 19 เดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกัน สภาแห่งเมือง Zurich ออกคําสั�งที�
รับรองคําสั�งแรกๆนั Bน

3 อ. Felix Mantz ได้รับการปลดปล่อยจากคุกชั�วคราว และได้รับใช้อีกที�เมือง Schaffhausen และ
เมือง Basel แต่ในวันที� 3 เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 1526 ได้ถกูจบัอีก ได้ถกูพิพากษาว่าผิดเรื�องการ
ให้พิธีบพัติศมาใหม่ และในวันที� 5 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1527 ได้ถกูตัดสินให้ประหารชีวิตโดย
การจมนํ Bาตาย
ก การตัดสินอนัป่าเถื�อนนี Bได้สาํเร็จลง นาย Dullinger (ซึ�งเป็นนกัประวัติศาสตร์ที�ต่อต้าน

พวกอานาแบ๊พติสต์) เขยีนว่า “เมื�อเดินไปถงึสถานที�แห่งการประหารชีวิตนั Bน คณุแม่กบั
น้องชายไปหาอ. Felix อ้อนวอนให้มั�นใจในความเชื�อของเขา และเขามั�นใจในความโง่
เขลาของเขาจนถึงเวลาสดุท้าย เมื�อเขาถกูมัดแล้ว และเพชฌฆาตเกือบจะทิ Bงเขาลงใน
ลาํธาร เขาร้องด้วยเสียงดังว่า ‘โอ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของ
ข้าพระองค์ไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์’ จากนั Bนได้ถกูทิ Bงลงไปในนํ Bาและจมนํ Bาตาย”

ข ทางประวัติศาสตร์จะถือว่าอ. Zwingli เป็นฝ่ายผิดเรื�องการข่มเหงเหล่านี B และเป็นฝ่าย
ผิดเรื�องการเผาอ. Felix เช่นกนั อ. Calvin เป็นฝ่ายผิดเรื�องการเผาอ. Servetus
(อ. Vedder หน้า 139)

ค ถ้าหากว่าอ. Zwingli ไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตของอ. Felix หรือไม่เห็นด้วยกับวิธี
โหดร้ายของสภาแห่งนี B เขาก็ยังเห็นด้วยกับการปราบปรามพวกอานาแบ๊พติสต์โดยใช้
อํานาจของรัฐบาล ไม่มีข้อมลูใดๆว่าอ. Zwingli คัดค้านวิธีป่าเถื�อนของสภาแห่งนี Bใน
นามของศาสนาต่อคนของพระเจ้า แต่ถ้าเขาคดัค้าน สภาคงฟังเสียงของเขาและไม่
ประหารชีวิตใคร

4 อ. Grebel ไม่ถกูประหารชีวิตเหมือนอ. Felix เขาเป็นผู้ นําของคนที�กล้าหาญ เขาเทศนาข่าว
ประเสริฐด้วยฤทธิXอํานาจมาก แล้วมีหลายคนรับเชื�อและเข้าร่วมกับคริสตจักรต่างๆ เขาเทศนา
ที�เมือง Schaffhausen เมือง St. Gall เมือง Hinwyl และอีกหลายๆแห่ง

5 อ. Hubmaier ถูกเนรเทศ และถูกประหารชีวิตในที�อื�น
6 อ. Blaurock ถูกเผาที�หลกัที�เมือง Claussen ในเขต Tyrol ในปี ค.ศ. 1529



7 อ. Hatzer ถกูไล่ออกจากเมือง Zurich แล้วไปอยู่เมือง Strassburg ชั�วคราว แต่เมื�อถูกเนรเทศ
จากเมือง Strassburg แล้วก็ไปอยู่เมือง Constance ที�นั�นเขาถูกจบั และได้ขงัคกุเป็นเวลา 4
เดือน หลงัจากนั Bนถูกประหารชีวิต

8 พวกผู้นําของพวกนี Bได้ถกูประหารชีวิต ถกูเนรเทศ หรือเสียชีวิตเพราะเหตุอื�นๆ ทลีะคนๆ โดย
เหตเุหล่านี Bงานของพวกที�ข่มเหงเขาได้สาํเร็จในที�สดุ ถงึแม้ว่าการข่มเหงเหล่านี Bได้ช่วยจํานวน
พวกอานาแบ๊พติสต์ให้ทวีขึ Bน สว่นใหญ่พวกเขาเป็นคนธรรมดาที�ไม่มีการศึกษาใดๆ ไม่รํ�ารวยใน
สิ�งใดๆนอกจากความเชื�อ และไม่พร้อมที�สู้กบัการข่มเหงอนัขมขื�นและแน่นอนแบบนี B ทีละเล็ก
ทีละน้อยพวกอานาแบ๊พติสต์หายไปจากเมือง Zurich แต่คน Zurich ไม่ลืมนิสยัอนัดีของพวกเขา

9 ในหนงัสือ Brothers in Christ โดยอ. Blanke หน้า 71 มีอยู่ว่า “โลกนี Bต้องการคนเช่นพวก
คริสเตียนแห่งเมือง Zolocan ที�ตั Bงใจมีเป้าหมายอันดี ความกล้าหาญของพวกเขาไม่ไร้ประโยชน์
เราขอบคุณพวกเขาอย่างมาก”

8 พวกอานาแบ๊พติสต์ (Anabaptist) ที�ประเทศเยอรมัน
ก มีอยู่ 2 พวก

1 ตอนแรกเราต้องเข้าใจว่า พวกอานาแบ๊พติสต์ที�ประเทศเยอรมัน และพวกอานาแบ๊พติสต์ที�
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นคนละพวกที�ไม่ร่วมกันเลย

2 ต่อไปนี Bเป็นลาํดับเวลาของทั Bง 2 พวก และต่อมาเราจะเห็นผลของแต่ละคนในพวกเยอรมัน

ปี ค.ศ. ประเทศเยอรมัน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1516  การเริ�มต้นของพวกนี B
1517 การเริ�มต้นของพวกนี B
1521  อ. Luther
1522  อ. Carlstadt, พระคมัภีร์ภาษาเยอรมัน
1523  อ. Lenten, การโต้แย้งต่างๆ
1525 อ. Munzer เสยีชีวิต การแตกแยกกับพวกปฏิรูป
1533 พวกนี Bถกูทําลาย
1534 อ. Mattys ถกูประหารชีวิต, ยอห์นแห่งเมือง Leyden

3 การอธิบายลาํดับเวลานี B
ก ประเทศเยอรมัน

ปี ค.ศ. 1517 - อ. Luther ติดบทความของเขาไว้ที�ประตูคริสตจักรที�เมือง Wittenberg
ปี ค.ศ. 1521 เดือนพฤษภาคม - อ. Luther ถกูชิงไป
ปี ค.ศ. 1521 เดือนมิถุนายน - เมือง Erfurt



(1) บาทหลวงถูกไล่ออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิค
(2) โบสถ์โรมันคาธอลิคฆ่าพวกนักศกึษาและคนงาน 1200 คนพร้อมทําลายบ้าน

60 หลงั
(3) ตลอดหน้าร้อน (เดือนมิถนุายนถึงเดือนสิงหาคม) มีการฆ่าคนและทําลาย

บ้านทั�วไป
ปี ค.ศ. 1522 - เมือง Carlstadt
(1) การกล่าวโทษรูปและรูปเคารพของโบสถ์โรมันคาธอลิค
(2) เกิดการจลาจลต่อรูปและรูปเคารพนั Bน
ปี ค.ศ. 1522 - นาย Gutenberg พิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมัน
ปี ค.ศ. 1525 - อ. Thomas Munzer และสงครามของชาวไร่ชาวนา
(1) คณุสมบัติของอ. Thomas - เขามีความสามารถ มีความกระตือรือร้น และได้

ฉวยโอกาส
(2) เป้าหมาย - เพื�อนําชาวไร่ชาวนากับคริสตจักรให้อยู่ห่างไกลจากโบสถ์ที�ขึ Bน

กบัรัฐบาล
(3) ความไม่สาํเร็จที�เมือง Wittenberg – คือเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Alstadt ในปี

ค.ศ. 1523 เขาเกลียดอ. Luther เขาถกูไล่ออกจากเมือง Alstadt แล้วไปอยู่ต่อ
ไปที�เมือง Mulhason ในปี ค.ศ. 1525

(4) เขาเสยีชีวิตในการรบอันสาํคัญที�เมือง Frankenhausen ในปี ค.ศ. 1525
เดือนพฤษภาคม

(5) สงครามของชาวไร่ชาวนา (The Peasant Wars)
(ก) ชาวไร่ชาวนาของเมือง Swabian เสนอบทความ 12 บท
(ข) เมื�อพวกเจ้าชายไม่ยอมรับบทความ 12 บทนั Bน สงครามของชาวไร่

ชาวนาเกิดขึ Bน
(ค) สงครามเกิดขึ Bนในปี ค.ศ. 1524 ตอนหน้าร้อน
(ง) อ. Luther แนะนําให้ปราบปรามพวกชาวไร่ชาวนา

ข ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปี ค.ศ. 1516 - อ. Zwingli
(1) อ. Zwingli ประกาศข่าวประเสริฐก่อนอ. Luther
(2) อ. Zwingli ต่อต้านคําสอนผิดของโบสถ์โรมันคาธอลิค
(3) อ. Zwingli ย้ายไปอยู่เมือง Zurich
ปี ค.ศ. 1523 - อ. Lenten โต้เถียง
(1) คําเทศนาของอ. Zwingli เรื�องเสรีภาพ
(2) หวัหน้าบาทหลวงแห่งเมือง Constance ต่อต้านอ. Zwingli



(3) ในเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1522 อ. Zwingli เขียนการแก้ตัวให้
ปี ค.ศ. 1525 - อ. Zwingli แยกจากพวกปฏิรูป
(1) การอภิปรายครั Bงแรก ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1523 อ. Faber เทศนา

มีการปฏิรูป และมีชยัชนะ
(2) การอภิปรายครั Bงที� 2 ในเดือนตลุาคม ปี ค.ศ. 1524 อ. Hubmaier และ

อ. Grebel เรื�องรูปเคารพและพิธีมิซซา
(3) การอภิปรายครั Bงที� 3 ในปี ค.ศ. 1524 เป็นการอภิปรายส่วนตวัที�เมือง Zurich

คําเทศนาของอ. Zwingli เรื�องผู้ เลี Bยงแกะ
ปี ค.ศ. 1525 – 1533 - เรื�องความเชื�อในพระคัมภีร์ที�เมือง Zurich
(1) เป็นมิตรสหายกัน
(2) ความแตกต่างกัน (เรื�องความเชื�อในพระคัมภีร์)
(3) การคืนดีกนั

(ก) พวกเหล่านั Bนตกลงไม่ได้ จงึทําให้ผิดหวัง
(ข) พิธีบพัติศมา
(ค) เรื�องอิสรภาพของคริสตจักรท้องถิ�น
(ง) มีใจเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกันเรื�องหลกัคําสอนต่างๆ

(4) เกิดการแตกแยกกันในปี ค.ศ. 1525
(ก) เรื�องการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา
(ข) พวกอานาแบ๊พติสต์ถูกเนรเทศ

ข การเริ�มต้นของ 2 พวกนี B
ค พวกผู้นําของพวกนี Bที�ประเทศเยอรมัน

1 อ. Balthazar Hubmaier
ก เกิดที�เมือง Freiburg ที�เขต Bavaria ในปี ค.ศ. 1480
ข การศึกษา

(1) เขาตั Bงใจที�จะเป็นนายแพทย์
(2) แต่ต่อมาเปลี�ยนใจและศึกษาวิชาศาสนาโดยอ. Eck ต่อมาอ. Eck ได้โต้เถียง

กบัอ. Luther
(3) เขาได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัแห่ง Frieburg ในปี ค.ศ. 1503
(4) เขาได้รับปริญญาโท ในปี ค.ศ. 1511
(5) เขาได้รับการตั Bงให้เป็นอาจารย์สอนวิชาศาสนา และเป็นศิษยาภิบาลใหญ่ที�

เมือง Ingolstadt ในปี ค.ศ. 1512 เมื�ออาย ุ32 ปี
(ก) เขามีชื�อเสยีงเรื�องการศึกษาสงูและโวหาร
(ข) เขารับใช้ที�เมือง Ingolstadt เป็นเวลาประมาณ 3-4 ปี



(ค) เขาเป็นรองอธิการโบสถ์ ในปี ค.ศ. 1515
(ง) เขามีชีวิตที�บริสทุธิXและเคร่งครัดในศาสนา

ค การเทศนา
(1) เขาย้ายไปอยู่เมือง Ratisbon ในปี ค.ศ. 1516

(ก) เขาเทศนาที�โบสถ์ใหญ่ มีคนมาฟังจํานวนมาก
(ข) เขามีความกระตือรือร้นต่อต้านพวกยิว

(2) เขาได้ยินเรื�องการเทศนาของอ. Luther และอ. Zwingli
(ก) ก่อนเขาย้ายจากเมือง Ratisbon เขาตั Bงต้นในการปฏิรูป

1) เขาแปลหนังสอืข่าวประเสริฐ 4 เลม่และพวกจดหมายให้
เป็นภาษาเยอรมัน

2) เขาเทศนาเป็นภาษาพื Bนเมือง
3) เขาถือพิธีศีลมหาสนิททั Bง 2 แบบ
4) เขาเลกิอธิษฐานต่อพวกนักบญุ
5) เขาทําลายพวกรูปเคารพ

(3) การเทศนาที�เมือง Waldshut (เป็นเวลา 3 ปี) ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1519
(ก) เป็นเม◌ืองที�อยู่เขต Baden
(ข) การเทศนาของเขาเกิดผลดี
(ค) ที�นี�ความเชื�อต่างๆของเขามั�นคงขึ Bน

(4) เขากลบัไปอยู่เมือง Ratisbon ในปี ค.ศ. 1522
(ก) เขาอยู่ที�นี�เป็นเวลา 1 ปี
(ข) เขาแพร่หลายหลกัของการปฏิรูปออกไป

(5) เขากลบัไปอยู่เมือง Waldshut
(ก) เขาพบกบัอ. Zwingli และอ. Oecolampadius
(ข) เขาสนทนากับอ. Zwingli และอ. Oecolampadius บ่อยๆ
(ค) เขาช่วยเรื�องการอภิปรายในสิ Bนปี ค.ศ. 1523

1) พระวจนะของพระเจ้าเป็นสทิธิอํานาจอย่างเดียวเรื�อง
ความเชื�อของเรา

2) “ความจริงเป็นสิ�งที�ทําลายไม่ได้” คือสภุาษิตประจําตัวของ
อ. Hubmaier

3) เขาต◌่อต้านพิธีมิซซาว่าไม่ตรงกับคําสอนในพระคัมภีร์
ควรถือพิธีศีลมหาสนิทแทน



(ง) เขาได้ประสบความชัยชนะอย่างมาก จนอาจารย์คนอื�นยอมตาม
ความจริง และเลิกติดตามความเชื�อของโบสถ์โรมันคาธอลิค
เขาได้เสนอบทความ 18 บท

(จ) อํานาจของชาวออสเตรียมีมากที�เขต Baden
(ฉ) ด◌ังนั Bนอ. Hubmaier ต้องหนีจากเมือง Waldshut แล้วไปยังเมือง

Zurich เขาเขียนใบปลิวที�มีชื�อว่า “พวกนอกรีตและคนที�เผาพวก
นอกรีตให้ตาย” ในปี ค.ศ. 1524

ง การข่มเหงต่างๆ
(1) อ. Zwingli ไม่เป็นเพื�อนของอ. Hubmaier ต่อไป ในปี ค.ศ. 1525

(ก) เขากล่าวโทษการให้ทารกรับพ◌ิธีบพัติศมา ว่าเป็นแค่ธรรมเนียมของ
มนษุย์

(ข) อ. Hubmaier ได้รับพิธีบพัติศมาพร้อมกับอีก 110 คน
(ค) อ. Hubmaier ได้รับพิธีบพัติศมาที�เมืองเล็กๆแห่งหนึ�งที�อยู่ใกล้เมือง

Waldshut
(ง) อ. William Roubli ซึ�งเป็นอานาแบ๊พติสต์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เป็น

คนทําพิธีให้
(ฉ) ใน 2-3 เดือนต่อไป อ. Hubmaier ทําพิธีบพัติศมาให้ 300 คน
(ช) อ. Zwingli ต่อต้านใบปลิวของอ. Hubmaier เรื�องพิธีบพัติศมาอย่าง

รุนแรง
(ซ) อ. Hubmaier กล่าวว่า “ผมเชื�อและทราบว่า ความเชื�อของคริสเตียน

จะไม่จําเริญ นอกจากว่าเขาถือพิธีบพัติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
อย่างถูกต้อง เหมือนคริสเตียนพวกแรกๆ” (อ. J. M. Cramp, D. D.
ผู้ เขยีนหนังสือ Baptist History เล้งถงึคํากล่าวนี Bว่า “คํากล่าวนั Bน
เป็นความจริง”)

(2) อ. Hubmaier เข้าเมือง Zurich ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1525
(ก) เขาซ่อนตัวเองที�โรงแรม Green Shields พร้อมกบัเพื�อนๆ
(ข) อีกไม่นานทกุคนทราบว่าเขาอยู่ที�นั�น รวมทั Bงสภาแห่งเมือง Zurich
(ค) เขาถกูขังอยู่ที�อาคารศาล
(ง) อ. Zwingli และเพื�อนๆแนะนําให้เขาเปลี�ยนความเชื�อ
(จ) เขาถกูทรมานแล้วเปลี�ยนความเชื�อ

(3) อ. Hubmaier กลบัใจและเชื�ออย่างเดิม
(ก) ในวนัที� 22 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1525 อ. Zwingli อ่านรายการ

ความเชื�อผิดต่างๆของอ. Hubmaier



(ข) อ. Hubmaier ซึ�งไม่สบายและอ่อนกําลงั ต่อต้านการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา และความผิดอื�นๆ ด้วยความมั�นใจ

(ค) เขาถกูขังอีก
(ง) ต่อมา เมื�อถกูทรมานอย่างสาหัสแล้วก็เปลี�ยนความเชื�ออีก จงึได้รับ

การปล่อยตวัไป แต่เจ้าหน้าที�ของสภาก็สงัเกตดูเขาอย่างลบัๆ
(จ) ในที�สดุเขาหนีจากเมือง Zurich ในกลางปี ค.ศ. 1526

จ เหตกุารณ์ต่างๆตอนปลายชีวิตของอ. Hubmaier
(1) เขาเทศนาที�เมือง Constance และเมือง Moravia

(ก) เขาแวะไปเมือง Augsburg ด้วย
(ข) เขาเทศนาอย่างอิสระในทุกแห่ง
(ค) เขาให้หลายคนรับพิธีบพัติศมา และได้ตั Bงคริสตจักรหลายแห่ง

(2) เขาถกูจับในปี ค.ศ. 1528 อาจถูกจบัที�เมือง Brunn โดยคําสั�งของกษัตริย์
Ferdinand
(ก) ที�เมือง Brunn เขาเป็นครูสอนที�คริสตจักร
(ข) เขาถกูส่งไปยังเมือง Vienna
(ค) เขาถกูขังอยู่ที�คกุใต้ดินที�ประสาทแห่งเมือง Gritsenstein
(ง) ดร. Faber แห่งเมือง Gran ประเทศฮงัการี เยี�ยมเยียนเขา
(จ) ดร. Faber ว่าอ. Hubmaier เปลี�ยนความเชื�อในบางข้อ

(3) เขาถกูเผาที�หลกัในวันที� 10 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1528
(ก) ภรรยาของอ. Hubmaier ถกูขังพร้อมกับสามี
(ข) ภรรยาของอ. Hubmaier ถกูส่งไปยังเมือง Vienna
(ค) ภรรยาของอ. Hubmaier ถกูประหารชีวิตเพราะความเชื�อของเธอ

โดยทําให้จมนํ Bาตายที�แม่นํ Bา Danube
(4) อ. Hubmaier ได้รับการศึกษาสงู

(ก) เขาเขียนและพิมพ์หนงัสือหลายเล่ม
(ข) โบสถ์โรมันคาธอลิคห้ามไม่ให้ใครอ่านหนงัสือเหล่านี B

บทความ 18 บทของอ. Hubmaier (Hubmaier’s 18 Dissertations)
1 ความเชื�ออย่างเดียวทําให้เราเป็นคนชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจ้า
2 ความเชื�อนี Bเป็นการยอมรับรองถึงพระเมตตาของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงไถ่เราไว้ด้วยการ

เสยีสละของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ความเชื�อนี Bรวมเฉพาะคริสเตียนแท้ และไม่ใช่คนที�รู้
แต่ประวัติของพระเจ้า แต่ไม่รู้จกัพระเจ้าส่วนตัว



3 ความเชื�อแบบนี Bไม่ควรอยู่เฉยๆ แต่ต้องแสดงความรักของพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณพระองค์
และแสดงความรักต่อมนษุย์โดยการประพฤติดี ต้องเลกิการประพฤติเพื�อช่วยตัวเองให้รอด เช่น
การจุดเทียน การใช้ต้นปาล์มและนํ BาศักดิXสิทธิX

4 การประพฤติทกุอย่างที�พระเจ้าทรงบัญชาไว้เป็นสิ�งที�ดี การประพฤติทกุอย่างที�พระเจ้าทรงห้าม
ไว้เป็นสิ�งที�ชั�ว นี�ก็คือการรับประทานปลา การถืออดอาหาร การงดเว้นรับประทานเนื Bอ และการ
สวมใส่เสื Bอคลมุศีรษะ

5 พิธีมิซซาไม่ได้เป็นเครื�องบูชายัญ แต่เป็นพิธีระลกึถงึการสิ Bนพระชนม์ของพระคริสต์ ดงันั Bนไม่ควร
ทําพิธีนี Bเพื�อคนเป็นหรือคนตาย การประพฤติของคนที�ตั Bงใจหลอกลวงคนอื�นจงึต้องสิ Bนสดุลง

6 ทกุครั Bงที�ถือพิธีมิซซา ต้องประกาศเรื�องการสิ Bนพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ตามที�อยู่ในปากและลิ Bน
ของคนที�ถือพิธีนั Bน ดงันั Bนไม่ควรถือพิธีมิซซาอย่างเงียบ

7 รูปเคารพและรูปภาพใดๆไม่มีค่าอะไรเลย ดังนั Bนไม่ควรวางใจในไม้หรือหินต่อไป แต่ให้วางใจใน
พระเจ้าผู้ เสียสละและผู้พระชนม์อยู่เท่านั Bน

8 เพราะเหตุว่าคริสเตียนทกุคนต้องรับเชื�อเอง และต้องตัดสินใจให้รับพิธีบพัติศมาเอง เขาจึงต้อง
พิจารณาเองด้วยว่า ศิษยาภิบาลเลี Bยงดูเขาฝ่ายจิตวิญญาณอย่างถูกต้องหรือไม่

9 เพราะเหตุว่าพระเยซูองค์เดียวสิ Bนพระชนม์เผื�อความผิดบาปของเรา และเราได้รับพิธีบพัติศมาใน
พระนามของพระองค์ พระองค์จงึต้องเป็นผู้ อ้อนวอนให้และผู้แทนระหว่างเรากับพระเจ้าองค์เดียว
ดงันั Bนไม่ต้องมีการเดินทางไปนมัสการ (Pilgrimage) อีก

10 การอ่านข้อเดียวจากหนังสือสดุดีในภาษาของตนเอง ดีกว่าร้องเพลง 5 เพลงในภาษาต่างชาติ
ที�คริสตจักรไม่เข้าใจ ดังนั Bนความเชื�อของอ. Matins, อ. Prine, อ. Tercot, อ. Vespers,
อ. Complives และอ. Vigils ก็ใช้ไม่ได้

11 คําสอนทุกอย่างที�ไม่มาจากพระเจ้าเป็นคําสอนไร้สาระและจะถูกถอนรากออกเสีย ลกูศิษย์ของ
Aristotle, พวก Thomist, พวก Scotist, พวก Bonaventure และ พวก Occam จะพินาศเพราะ
เหตขุ้อนี B ร่วมทั Bงคําสอนทุกอย่างที�ไม่มาจากพระวจนะของพระเจ้า

12 เวลาจะมาถึง และก็มาถึงแล้ว ที�จะนบัว่าคนที�ไม่ประกาศพระวจนะของพระเจ้า ก็ไม่เป็น
บาทหลวงที�แท้จริง ดงันั Bนพิธีมิซซา การถวายเกี�ยวกับคําปฏิญาณ ที�เก็บสิ�งศักดิXสทิธิX และพิธี

มิซซาสาํหรับสิ�งศักดิXสิทธิX จะต้องยกเลิก

13 สมาชิกทุกคนของคริสตจักรมีหน้าที�ที�จะสนับสนุนผู้สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง
ด้วยอาหารและเสื Bอผ้าที�เหมาะสม และที�จะป้องกันพวกเขา ดงันั Bนพวกข้าราชสาํนักของโบสถ์
ผู้ รับบํานาญ องค์การฝ่ายศาสนา บาทหลวงที�ขาดไป ผู้หลอกลวง และคนเล่าความฝันอนัไร้สาระ
จะต้องยกเลิก

14 ให้คนที�กลวัไฟชําระวิญญาณให้บริสทุธิX (Purgatory) และคนที�ให้พระของเขาคือ กระเพาะ แสวง

หาหลมุฝังศพของโมเสส เพราะต้องแสวงหาช้านานจึงจะพบได้



15 การที�บาทหลวงและคนอื�นๆซ่อนความผิดบาปฝ่ายเนื Bอหนงัไว้เป็นเหตทุี�บารับบสัได้รับการปล่อย
และพระคริสต์ถกูตรึงบนกางเขน

16 การสั�งให้คนเป็นคนบริสทุธิXโดยพึ�งอํานาจฝ่ายเนื Bอหนงั ก็เท่ากบัสั�งให้คนบินโดยไม่มีปีก
17 คนที�สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่ถกูต้องเพื�อได้กําไรทางโลก หรือซ่อนความจริงจาก

พระวจนะของพระเจ้าไว้ ก็ขายพระคุณของพระเจ้าเช่นเอซาวขายสิทธิบตุรหัวปีของเขาเพื�อ
ได้ผักแดง และพระคริสต์จะปฏิเสธคนนั Bน

18 คนที�ไม่ยอมทํางานเพื�อได้อาหารก็ถกูสาปแช่ง เพราะเขาไม่สมควรกินอาหารนั Bน ดงันั Bนคนเกียจ
คร้านทกุคนถูกสาปแช่ง ไม่ว่าเป็นใคร

2 อ. John Denck
ก การเกิดของเขา - เขาอาจเกิดที�รัฐ Bavaria แห่งประเทศเยอรมัน ประมาณปี ค.ศ. 1495
ข เขาไปฟังคําบรรยายของอ. Oecolampadius ที�เมือง Basel ในปี ค.ศ. 1523
ค จากนั Bนอีกไม่นานเขารับตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งโรงเรียนของ St. Sebold ที�เมือง

Normberg ซึ�งเป็นเมืองอิสระ และมีความเชื�ออย่างพวกโปรแตสแตนท์ แต่ไม่อยู่ในพวก
ของอ. Zwingli หรือของอ. Luther

ง ความเชื�อของเขาคงอยู่ฝายพวก Armenian
จ ในเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1525 เขาเดินทางไปเมือง St. Gaul แล้วต่อไปยังเมือง

Augsburg แล้วไปเยี�ยมอ. Hubmaier ที�นั�น ในเวลานั Bนเขาตดัสินใจเป็นพวกอานา-
แบ๊พติสต์ และเขาได้รับพิธีบพัติศมาจากอ. Hubmaier คนทั�วไปบอกว่าพวกอานา-
แบ๊พติสต์แห่งเมือง Augsburg ทําพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา แม้แต่พวกศัตรูและ
พวกข่มเหงนับว่าพวกเขาเคร่งครัดในความเชื�อของเขา

ฉ อ. Vedder อ้างว่า “พวกอานาแบ๊พติสต์แห่งเมือง Augsburg เป็นอย่างตวัตลกเพราะ
เขาพยายามมีชีวิตอันบริสทุธิXแบบพวกอคัรสาวก ซึ�งทําให้ข่าวประเสริฐเป็นสิ�งที�น่า
เกลียด” คําพดูนี Bมาจากพวกศัตรูของพวกอานาแบ๊พติสต์แห่งเมือง Augsburg คนที�อยู่
ในสมัยนั Bนร่วมกันยกย่องความสามารถอันสงูและชีวิตที�เป็นแบบอย่างของอ. Denck
“อ. Denck เป็นชายหนุ่มที�เด่น ความสามารถของเขาเจริญอย่างมาก จนกระทั�งเขา
ดเูหนือกว่าอายขุองเขา และดูเหมือนยิ�งใหญ่กว่าตวัเขาเอง” (อ. Vedder หน้า 159)

ช ทั Bงอ. Denck และอ. Hubmaier ถือว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนว่า พวกคริสเตียนควร
เป็นพลเมืองที�ดี มีสิทธิXถืออาวธุเป็นผู้พิพากษาและผู้บงัคับให้ถือกฎหมาย ยกเว้นไม่ให้
ข่มเหงคนอื�น อ. Denck สอนว่า เรื�องความเชื�อ การกระทําของเราต้องทําด้วยความ
อิสระและไม่ถกูบังคบัในสิ�งใดๆเลย

ง พวกเขาถูกข่มเหง
1 โดยอ. Luther และพวก Lutheran - ยงัไม่เลา่ถึงเรื�องน่าอับอายขายหน้าของการปฏิบติัต่อพวก



อานาแบ๊พติสต์แห่งประเทศเยอรมัน คืออ. Luther เมื�อเริ�มต้นก็เป็นผู้ปฏิรูปด้วยคําพูดอย่าง
กล้าหาญ และด้วยความตั Bงใจว่าทุกคนมีสทิธิXตามคุณธรรมของตนเอง และควรมีอิสรภาพ
ทางศาสนา ที�เมือง Worms อ. Luther กลา่วว่า “นอกจากว่าคําพยานแห่งพระวจนะของพระเจ้า
หรือหลกัฐานที�ชดัเจนแสดงให้ผมเห็นว่าความเชื�อของผมผิด ผมกลับความเห็นไม่ได้ เพราะการ
กระทําเช่นนั Bนไม่ปลอดภัยและอันตรายและผิดต่อคุณธรรม ผมไม่เชื�อสนัตะปาปาหรือสภาใดๆ
เพราะเขาทั Bงสองผิดบ่อยๆและกล่าวแย้งกนัและกัน พระวจนะอันบริสทุธิXของพระเจ้าที�ผมอ้างถึง
ได้ชนะผม และพระวจนะของพระเจ้าได้ผูกมดัคุณธรรมของผม” (อ. Vedder หน้า 161)

2 ความไม่มั�นคงของอ. Luther – ต่อมาเมื�อพวกอานาแบ๊พติสต์เชื�ออย่างอ. Luther อ. Luther เอง
ก็ต่อต้านพวกเขาเหมือนอย่างพวกสภาต่อต้านอ. Luther ที�เมือง Worms อ. Luther ว่า “ถ้าทกุคน
มีสิทธิตีความหมายของพระคัมภีร์ตามอําเภอใจ และสอนตามความเข้าใจของตนเอง และสอน
เพื�อให้คนฟังชอบใจ คงไม่สามารถมีหลกัคําสอนใดๆที�มั�นคง การฟังคําสอนที�ตรงกันข้ามกับ
ความเชื�อและหลกัคําสอนของคริสตจักรเป็นสิ�งที�อนัตราย ผู้ที�สงสยัหลกัคําสอนที�คริสตจักรเชื�อ
ตั Bงแต่แรกๆ ก็ไม่เชื�อในคริสตจักร และยิ�งกว่านั Bนได้ตําหนิคริสตจักรว่าเป็นพวกนอกรีต และตําหนิ
พระคริสต์เองพร้อมกบัพวกอัครสาวก คือพวกที�ตั Bงหลกัคําสอนของคริสตจักร และยืนยนัว่าหลกั
คําสอนนั Bนถูกต้อง”

3 คํากล่าวของอ. Luther ต่อพวกขนุนางที�เป็นคริสเตียนแห่งประเทศเยอรมัน ในปีค.ศ. 1520
ก อ. Luther กลา่วว่า “พวกเราควรชนะพวกนอกรีตด้วยหนังสือ ไม่ใช่ด้วยไฟเหมือน

บรรพบุรุษของเรา เพราะถ้าเราสามารถชนะพวกนอกรีตด้วยไฟได้ พวกเพชฌฆาต
จะเป็นผู้ที�ชํานาญที�สดุ และไม่จําเป็นต้องศึกษาอีก ก็เพียงแต่มีอํานาจเหนือคนอื�นโดย
ใช้ไฟ”

ข อ. Luther กลา่วอีกว่า “คําสอนผิด หรือคําสอนนอกรีต เป็นสิ�งที�อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
เป็นสิ�งที�มีดฟันไม่ได้ ไฟเผาไม่ได้ และนํ Bาจมให้ตายไม่ได้ ความเชื�อของแต่ละคนเป็น
สิ�งที�อิสระซึ�งบังคบัไม่ได้”

4 ถงึแม้ว่าอ. Luther มีคํากล่าวอย่างนี B อ. Luther ก็ยงัแนะนํายอห์น เจ้านครแห่งเมือง Saxony
ให้ใช้กําลงัเมื�อไม่ให้พวกอานาแบ๊พติสต์เผยแพร่หลกัคําสอนของพวกเขาในเขตของท่าน
ก เมื�อมีคนฟ้องว่าพวกอานาแบ๊พติสต์ยั�วยวนคนโง่ไม่ให้เชื�อฟังพระคําของพระเจ้า

โดยการเทศนาและการโต้เถียง โดยใช้หนงัสือและคําเขียน เจ้านครได้ออกคําสั�งในปี
ค.ศ. 1528 ว่า “ไม่ให้ผู้ใด ไม่ว่าอยู่ฐานะใด ก็ตาม เทศนา ให้พิธีบัพติศมา ซื Bอหรืออ่าน
หนงัสือที�ห้ามแล้ว ยกเว้นพวกศิษยาภิบาล เพราะได้มอบหน้าที�นี Bแก่พวกศิษยาภิบาล
แล้ว คือให้รักษาวิญญาณจิตของคนและเทศนา และถ้าใครทราบถึงคนที�ผิดคําสั�งนี B
ให้แจ้งกับผู้ปกครองว่าทําที�ไหน เพื�อให้คนที�ผิดคําสั�งนี Bรับการพิพากษา และถูกลงโทษ
ถงึเรือนจํา”



ข ทกุคนมีหน้าที�ที�จะจับและมอบคนที�ผิดคําสั�งนี Bไว้กบัศาล และถ้าใครไม่ทํา ก็สมควรจะ
เกิดอนัตรายต่อร่างกายและสิ�งของของตน

ค คนที�รับคนที�ผิดคําสั�งนี Bไว้ในบ้านหรือช่วยเหลือเขาในสิ�งใดๆ จะนับว่า เป็นผู้ยุยงและ
ผู้ ติดตาม

ง พวกโปรแตสแตนท์จึงเป็นพวกแรกที�ข่มเหงพวกอานาแบ๊พติสต์แห่งประเทศเยอรมัน
5 พวกโรมันคาธอลิคทําตามการกระทําของพวกโปรแตสแตนท์

ก ในปี ค.ศ. 1529 ที�สภาแห่งเมือง Spears เมื�อพวกเจ้านายแห่งประเทศเยอรมัน และ
พวกผู้แทนแห่งเมืองต่างๆที�มีอิสระ ได้กล่าวคําคัดค้านอนัมีชื�อเสยีงของพวกเขา พวก
เขาอ้างว่าเขามีสิทธิXบงัคบัพลเมืองที�นบัถือศาสนาโรมันคาธอลิค ให้รับความเชื�อของ
พวกปฏิรูป พวกเขามีคําแก้ตวัสาํหรับพวก Zwingli แต่ไม่มีคําพดูที�ดีเรื�องพวกอานา-
แบ๊พติสต์เลย สภาฯได้ออกคําสั�งต่อต้านพวกเหล่านี B คือพวกอานาแบ๊พติสต์และคน
ที�รับพิธีบพัติศมาใหม่ ไม่ว่าชายหรือหญิง ถ้าเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ก็ให้ถูกพิพากษา และให้ถกู
ปรับโทษถงึตาย โดยไฟหรือดาบหรือวิธีใดก็ตาม โดยไม่ต้องขึ Bนศาลต่อหน้าผู้พิพากษา
ฝ่ายจิตวิญญาณก่อน

ข นกัประวัติศาสตร์ Sebastian Frank บอกว่าในปี ค.ศ. 1542 ในจงัหวัดต่างๆที�นบัถือ
ศาสนาโรมันคาธอลิค พลเมืองถูกประหารชีวิตประมาณ 2000 คน

ค นกัประวัติศาสตร์ Cornelius ถงึแม้ว่าเขานบัถือศาสนาโรมันคาธอลิค เขาได้เขยีนถึง
ผลต่างๆแห่งการข่มเหงเหล่านี Bว่า ในปี ค.ศ. 1531 ที�เมือง Tyrol และเมือง Gorz จํานวน
คนที�ถูกประหารชีวิตคือ 1000 คน ที�เมือง Ensisheim จํานวนคนที�ถกูประหารชีวิตคือ
600 คน และที�เมือง Linzo จํานวนคนที�ถกูประหารชีวิตคือ 73 คน ขนุนาง William แห่ง
แคว้น Bavaria ทํามากกว่าเพื�อน และออกคําสั�งให้ตดัศีรษะของคนที�กลบัใจ และให้เผา
คนที�ไม่กลบัใจด้วยไฟ การข่มเหงมากมายจึงเกิดทั�วภาคเหนือของประเทศเยอรมัน
เลอืดของคนเหล่านี Bไหลเหมือนเป็นนํ Bา คนเหลา่นี Bขอร้องให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าช่วยเขาให้
รอด ถึงกระนั Bนเมื�อถงึเวลาที�จะต้องถูกประหารชีวิตแล้ว ทั Bงชายและหญิง ไม่ว่าอายุใด
ก็อดทนการข่มเหงนี B ด้วยความชื�นใจและด้วยการร้องเพลง

6 อ. Vedder หน้า 156 อธิบายถึงเหตุที�พวกเขาข่มเหงคนเหล่านี B คือ “ในเรื�องความผิดของพวกเขา
เขาผิดทางความเชื�อและการประพฤติเท่านั Bน จนถึงปี ค.ศ. 1529 เขาไม่มีความผิดใดๆทางการ
เมือง และไม่นบัว่าเขาอนัตรายต่อบ้านเมือง จนถึงเวลานี Bคําสอนและการประพฤติของพวก
อานาแบ๊พติสต์ไม่ขดัแข็งต่อบ้านเมือง จงึไม่มีเหตทุี�จะข่มเหงพวกเขา”

9 ความกระตือรือร้นอย่างคลั�งไคล้ที�ประเทศเยอรมัน
ก สงครามแห่งชาวไร่ชาวนา (The Peasant Wars)

1 ต้นเหตแุละพื Bนฐานของสงครามนี B



ก ความมีอํานาจสงูสดุทางการเมืองและทางสงัคมของพวกขุนนางทําให้พวกเขามีอํานาจ
ทางทหาร

ข อศัวินคนเดียวสามารถสู้กับพวกชาวไร่ชาวนาที�ไม่มีอาวธุสิบๆคนได้
ค ระบบศักดินาจบลงในศตวรรษที� 16

(1) พวกอัศวินไม่มีอํานาจสงูสดุทางอาวุธต่อไป จงึลดฐานะ
(2) เมื�อพวกพ่อค้ามีฐานะสงูขึ Bน พวกอศัวินมีปัญหาทางการเงิน

ง เพื�อไม่ลดฐานะ พวกขุนนางคิดภาษีเพิ�มขึ Bนจากชาวไร่ชาวนา
จ จงึเกิดความวุ่นวายและการปฏิวัติอย่างรุนแรง

2 การปฏิรูปของพวก Lutheran เกิดขึ Bนอย่างบงัเอิญพร้อมกับการปฏิวติัทางสงัคม
ก พวกชาวไร่ชาวนาเขียนข้อปฏิรูป 12 ข้อ  5 ข้อใน 12 ข้อนั Bนคือ

(1) ให้มีสทิธิเลือกศิษยาภิบาลเอง
(2) ให้เป็นคนอิสระ
(3) การกลบัคืนสิทธิของคนทั�วไปที�จะจบัปลา ล่าสตัว์และเป็นเจ้าของที�ดิน
(4) ให้มีการปกครองอันยติุธรรม
(5) การเลิกล้มเสียค่าปรับและภาษีทางศักดินาที�ไม่เหมาะสม

ข อ. Luther เหน็ด้วยกับข้อปฏิรูปเหล่านี B และตักเตือนพวกขนุนางให้ยอมรับ
3 อ. Thomas Munzer เป็นผู้นําของพวกชาวไร่ชาวนา

ก เขาเกิดปี ค.ศ. 1490 ที�เมือง Stolberg
ข เขาได้รับการศึกษาที�มหาวิทยาลยัหลายแห่ง
ค เขาได้รับปริญญาตรีในด้านศาสนศาสตร์ที�มหาวิทยาลยัแห่งเมือง Halle
ง เขาเป็นคนมีความสามารถสงูในการเรียนรู้และความคล่องปาก
จ ถงึกระนั Bน ทางสติเขาไม่มั�นคง เขาเป็นคนใจร้อนและเป็นคนคลั�ง
ฉ ในเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1520 เขาได้รับตําแหน่งเป็นนกัเทศน์ที�โบสถ์ใหญ่ที�เมือง

Zwickau
ช ความเชื�อบางข้อของเขา

(1) เขาไม่เห็นด้วยกบัอ. Luther เรื�องการเป็นคนชอบธรรม เขาไม่เชื�อว่าความเชื�อ
อย่างเดียวทําให้เราเป็นคนชอบธรรมได้

(2) เขาตีพิมพ์พิธีสวดเป็นภาษาเยอรมัน คําสอนในพิธีสวดนั Bนตรงกับศาสนาโรมัน
คาธอลิคมากกว่าคําสอนของพวก Lutheran

(3) เขายอมรับการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาในบางกรณี
(4) เขาไม่เลิกให้ทารกรับพิธีบพัติศมา



หมายเหตุ - อ. Thomas Munzer ไม่เหมือนพวกอานาแบ๊พติสต์ ไม่ว่าทาง
ความเชื�อหรือทางการประพฤติ ข้อนี Bสาํคัญเพราะหลายคนจับผิดเรื�องเขา
และผู้ตามของเขาคืออ. Mattys และอ. Leyden

(5) อ. Munzer ใช้ทรัพย์สมบัติทั Bงหมดของเขาเพื�อสนบัสนุน “พวกผู้พยากรณ์แห่ง
เมือง Zwickau” คืออ. Storch อ. Stubener และอ. Thoma

(6) พวกนี Bประกาศว่า ยคุนี Bจะสิ Bนสดุลงโดยเร็ว และอาณาจักรของ พระคริสต์จะตั Bง
ขึ Bน

(7) พวกนี Bเป็นผู้พยากรณ์ที�บ้าคลั�งเรื�องยคุ 1000 ปี จงึเดินทางไปเมือง
Wittenberg แล้วอ. Luther ต้องไล่พวกเขาออกจากการเป็นสมาชิกของโบสถ์

(8) ในปี ค.ศ. 1523 อ. Munzer รับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Alstedt
(9) ในปี ค.ศ. 1524 อ. Munzer ถกูไล่ออกจากตําแหน่งนั Bน และไปหา

อ. Oecolampadius ที�เมือง Basil
ซ ในปี ค.ศ. 1524 อ. Munzer ไปที�เมือง Muhlhausen
ฌ อ. Grable อ. Mantz และอ. Blaucck คือพวกอาจารย์แห่งเมือง Zurich ที�เชื�อว่าทกุคํา

ในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้า เขยีนจดหมายตักเตือนและโต้แย้งไปถึงอ. Munzer
จดหมายฉบับนั Bนยังอยู่ในที�เก็บเอกสารสาํคัญแห่งเมือง Schaffhausen

4 เมื�ออ. Munzer ถงึเมือง Muhlhausen ในปี ค.ศ. 1525 แล้ว สงครามแห่งชาวไร่ชาวนาก็
เริ�มต้นแล้ว
ก ชาวไร่ชาวนามีเหตผุลที�ชอบธรรม
ข อ. Munzer อ้างว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้า ที�มาเมือง Muhlhausen เพื�อตั Bง

อาณาจักรแห่งสวรรค์ขึ Bนในเมืองนั Bน
ค อ. Munzer ตั Bงตวัเองให้เป็นหัวหน้าของการกบฏนั Bน ชาวไร่ชาวนาพันๆคนจึงเข้าร่วม

กบัการกบฏนั Bน
5 พวกขนุนางแห่งประเทศเยอรมันที�ร่วมกันแล้วก็ต่อสู้กับพวกชาวไร่ชาวนาที�เมือง Frankenhausen

ในวนัที� 15 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1524
ก ตอนแรกอ. Luther เร่งพวกชาวไร่ชาวนาให้ต่อสู้ ต่อมาอ. Munzer นําพวกชาวไร่ชาวนา

ให้ต่อสู้อย่างรุนแรง
6 ต่อมาอ. Luther ต่อต้านพวกชาวไร่ชาวนาอย่างรุนแรง เหมือนกบัที�อ. Luther เคยต่อว่าพวก

ขนุนาง
7 พวกชาวไร่ชาวนาทําลายที�อยู่อาศยัของพระสงฆ์กบัประสาทหลายแห่งอย่างสิ Bนเชิง และฆ่า

หลายคน
8 พวกขนุนางที�ร่วมกนัแล้ว พร้อมกับโบสถ์โรมันคาธอลิคและพวก Lutheran ได้ชนะและทําลาย

พวกชาวไร่ชาวนาโดยไม่แสดงความเมตตาเลย



9 พวกขนุนางกับพวกเจ้าชายได้แก้แค้นพวกอานาแบ๊พติสต์เพราะแห่งการกบฏของพวกชาวไร่
ชาวนา
ก พวกอานาแบ๊พติสต์ไม่มีส่วนในการทําลายที�เมือง Muhlhausen
ข อ. Munzer ไม่อยู่ในพวกอานาแบ๊พติสต์

ข การกบฏที�เมือง Muntzer
1 อ. Hoffman เป็นคนที�มีความเชื�ออย่างร้อนรนและชอบเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
2 เขาเกิดที�เมือง Schwabisch-Hall ในปี ค.ศ. 1490
3 เขากลายเป็นผู้ ต่อต้านอ. Luther อย่างรุนแรง
4 เขาไม่เข้าร่วมกับการกบฏที�เมือง Muntzer

ก พวกอัศวินแห่งกลุ่ม Tutonic ได้ไล่เขาออกจากเมือง Dorpat
ข เขาเยี�ยมเมือง Wittenberg ในเดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1525 และได้รับการรับรองจาก

อ. Luther
5 การพเนจรของเขา

ก เขาถกูไล่ออกจากเมือง Dorpat จงึไปทํางานที�ประเทศสวิเด็นในปี ค.ศ. 1526
(1) เขาพิมพ์หนงัสือเปรียบเทียบที�มีความหมายแปลกๆ
(2) เขาต่อต้านความคิดของอ. Luther เรื�องพิธีศีลมหาสนิท
(3) เขารับความเชื�อของพวกอานาแบ๊พติสต์

ข โดยการศึกษาคําพยากรณ◌์ เขาคิดว่าเวลาที�พระคริสต์จะตั Bงอาณาจักรของพระองค์คือ
ปี ค.ศ. 1533

ค เขาถกูไล่ออกจากเมือง Stockholm ในปี ค.ศ. 1527
ง กษัตริย์ Frederick ที� 1 ชวนเขาไปรับใช้ที�ประเทศเดนมาร์ค

(1) เขารับใช้ที�นั�นในตําแหน่งเป็นผู้ประกาศ
(2) เขาซื Bอโรงพิมพ์

จ เขาพบกบัอ. Carlstadt
ฉ เขาย้ายจากแคว้น Holstein ไปยังภาคตะวันออกของจังหวดั Friesland ประเทศ

ฮอลนัดาพร้อมกับอ. Carlstadt
(1) เขาช่วยในการโต้เถียงเรื�องพิธีศีลมหาสนิทระหว่างพวก Zwingli กับพวก

Lutheran
(2) เขาทําพิธีบพัติศมาให้กบัพนัๆคนในประเทศเยอรมันกบัประเทศฮอลันดา

ช เขาย้ายไปอยู่เมือง Strasberg และได้รับการต้อนรับอย่างดี
(1) เขายอมรับความเชื�อต่างๆของพวกอานาแบ๊พติสต์
(2) เขากลบัไปยงัประเทศฮอลนัดา และอยู่ในพวกอานาแบ๊พติสต์

(ก) เขาเผยแพร่ความเชื�อของตนเรื�องอาณาจักรของพระคริสต์



(ข) มีหลายคนกลบัใจเสียใหม่
ซ เขากลบัไปอยู่เมือง Strasberg ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1533

(1) เขาถกูขังในเรือนจําทันที
(2) เขาอยู่เรือนจําเป็นเวลา 10 ปี

6 พวกผู้ตามของเขาและข้อคิดเห็นของพวกเขา
ก อ. Derk Phillips, อ. Menno Simons, อ. Trijpmaker แห่งเมือง Amsterdam (เขาเป็น

ผู้นําคนหนึ�งของพวกอานาแบ๊พติสต์ และถกูประหารชีวิตเพราะเหตุความเชื�อใน
พระเยซู), อ. Obbe Phillips, อ. Jan Matthys

ข อ. Jan Matthys
(1) เขาเป็นคนทําขนมปังที�คลั�งไคล้
(2) เขาสอนว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์จะมาด้วยความรุนแรง

ค อ. Hoffman ได้รับพิธีบพัติศมาใหม่ในปี ค.ศ. 1530 แต่กลบัปฏิเสธพิธีบพัติศมาทกุ
อย่างในปี ค.ศ. 1533 เพราะอ้างว่าอาณาจักร 1000 ปีของพระคริสต์สาํคัญกว่าพิธี
บพัติศมา จากนั Bนอ. Matthys ให้เขากลบัมาอยู่ในพวกเขา

ง เขาเสยีชีวิตที�เรือนจําในปี ค.ศ. 1543 โดยกําลงัรอคอยอาณาจักร 1000 ปี และเขา
เลื�อนปีที�อาณาจักรจะเริ�มต้นตามที�ต้องการ

ค อาณาจักรแห่งเมือง Muntzer
1 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1534

ก อ. Matthys ประกาศว่าตัวเองเป็นผู้พยากรณ์เอโนค
ข อ. Matthys สง่ผู้ แทนไปยังเมือง Muntzer ประกาศว่าตัวเองเป็นเอโนค
ค อ. Matthys อ้างว่าอาณาจักร 1000 ปีใกล้เข้ามาแล้ว
ง อ. Matthys สอนว่าในอาณาจักรนั Bน คนที�รับพิธีบพัติศมาแล้วจะเป็นสขุ และจะอยู่ใน

ระบบชุมชน
2 อ. John แห่งเมือง Leyden และอ. Gerttom Kloster เป็นผู้นํา

ก นาย Bernhardt Knipperdollmick ได้รับการเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี  อ. John
แห่งเมือง Leyden เป็นลกูเขย

ข ตอนแรกอ. Bernard Rothmann ต่อต้านพวกเขา แต่ต่อมาได้เข้าร่วมกับพวกเขา
ค คนนบัเป็นร้อยๆคนได้รับพิธีบพัติศมาในประชุมลบัๆในกลางคืน
ง แท่น รูปเคารพ และที�ทําพิธีบพัติศมาโดยการเทนํ Bา ถกูแตกเป็นชิ Bนๆ และห้องสมุดแห่ง

เมือง Muntzer ถกูเผาด้วยไฟ
จ ทกุคนที�ไม่ยอมรับพิธีบพัติศมาใหม่ถกูไล่ออกจากเมือง

3 อ. Matthys เหน็นิมิตว่าเมือง Muntzer และไม่ใช่เมือง Strasburg จะเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่
ก คนซื�อสตัย์ทกุคนจะประชุมกนัในวันที� 24 เดือนมีนาคม



ข อ. Matthys และอ. John แห่งเมือง Leyden
(1) เสนอให้ฆ่าคนที�อยู่ในเมืองที�ยงัไม่เชื�อทกุคน
(2) อ. Knipperdollmick ต่อต้านคําเสนอนี B

ค หวัหน้าบาทหลวงไม่สามารถหาคนพอที�จะปราบปรามพวกนี B
ง ต่อไปหัวหน้าบาทหลวงกับพลทหารล้อมเมืองไว้

4 อ. Matthys เสยีชีวิตในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535
ก เขานําพวกผู้ตามกลุ่มหนึ�งไปสู้กบัพลทหารที�ล้อมเมืองไว้
ข เขาให้อ. John แห่งเมือง Leyden เป็นผู้นําแทน

5 อ. John แห่งเมือง Leyden
ก เขาประกาศว่าตวัเองเป็นกษัตริย์
ข เขาจดัตั Bงให้พวกผู้ตามมีภรรยาหลายคน (polygamy)
ค เขาสั�งให้ฆ่าทุกคนที�ต่อต้านความปรารถนาของเขา โดยไม่แสดงความเมตตาเลย
ง คนที�เหลืออยู่ถกูฆ่าโดยพลทหารที�ล้อมเมืองไว้

6 จากเหตุการณ์นี Bคนทั�วทวีปยุโรปข่มเหงพวกอานาแบ๊พติสต์มากขึ Bน
ก เพราะเขานบัว่าพวกอานาแบ๊พติสต์อนัตรายต่อกฎหมายและสงัคม
ข อ. Philip แห่งเมือง Hesse ตั Bงใจวินิจฉัยระหว่างคนคลั�งไคล้กบัคนที�ต่อต้านการให้

ทารกรับพิธีบพัติศมาที�แท้จริง
7 บทเรียนจากผู้ มีหัวรุนแรงเหล่านี B

ก ต้องเชื�อฟังกฎหมายของรัฐบาล
ข ในที�สดุการยึดหลกัการที�รุนแรงจะไม่ชนะ
ค ต้องประพฤติตวัอย่างเหมาะสมและตามระเบียบ
ง เมื�อไม่ทําตามอย่างนี B การประกาศเรื�องของพระเยซูจะประสบผลกระทบกระเทือน

10 ชีวิตของอ. Menno Simons (จากหนังสือ The Complete Writings of Menno Simons (1496-1561) พิมพ์ที� Herald
Press, เมือง Scotsdale รัฐ Pennsylvania)
ก เขาเกิดในปี ค.ศ. 1496 ที�เมือง Witmarsum จงัหวัด Friesland ซึ�งอยู่ทางพายัพของทวีปยโุรป
ข บิดามารดามอบเขาไว้กบัโบสถ์โรมันคาธอลิคตั Bงแต่ยงัเป็นเด็กอยู่

1 เขาเข้าไปอยู่ที�อาราม คงจะเป็นพวก Franciscan ที�เมือง Bolsward
2 เขาศกึษาที�นั�นเป็นเวลาหลายปี คือศึกษาภาษากรีก ภาษาลาติน และเรื�องบรรพบุรุษแห่ง

คริสตจักร เช่นอ. Tertulian อ. Cyprian และอ. Eusebius
ค เขาบวชเป็นพระในเดือนมินาคม ปี ค.ศ. 1524 เมื�อเขามีอยู ่28 ปี

1 เขาบวชเป็นพระที�เมือง Utrecht ซึ�งอยู่ที�ใจกลางของประเทศฮอลนัดา
2 เขาเป็นบาทหลวงที�เมือง Pingjum



3 เขาอยู่ที�นั�นเป็นเวลา 7 ปี (ปี ค.ศ. 1524 – 1531)
4 จากนั Bนเขาย้ายไปอยู่เมือง Witmarsum และอยู่ที�นั�นเป็นเวลา 5 ปี (ปี ค.ศ. 1531 – 1536)
5 ในช่วงเวลานี Bเขากลบัใจเสียใหม่ ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535

ง เหตกุารณ์ต่างๆที�นําไปสู่การกลบัใจเสยีใหม่ของเขา
1 เขาสงสยัเรื�อง Transubstantiation คือการเปลี�ยนขนมปังและเหล้าองุ่นให้เป็นร่างกายและโลหิต

ของพระเยซูคริสต์ เมื�อรับพิธีศีลมหาสนิท
2 เขาได้ยินแล้วเรื�องผลของการปฏิรูปที�ประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3 อ. Menno ทรมานใจเป็นเวลา 2 ปีเพราะสงสยัเรื�องพิธีมิซซา
4 เขาตดัสินใจแสวงหาคําตอบในพระคัมภีร์
5 การแสวงหาคําตอบนี Bทําให้เขาตดัสินใจว่าอนัไหนมีอํานาจมากกว่าในเรื�องความเชื�อ คือโบสถ์

โรมันคาธอลิคหรือพระคัมภีร์
6 เขาตดัสินใจว่าจะตามพระคัมภีร์อย่างเดียวในปี ค.ศ. 1528
7 ถงึกระนั Bนเขาไม่ได้ละทิ Bงโบสถ์โรมันคาธอลิคทันที
8 จากนั Bนคนทั�วไปอยากฟังคําเทศนาของเขา
9 เขาพิจารณาเรื�องพิธีบพัติศมาในเมื�อผู้ชายคนหนึ�งชื�อ Sicke Freerke ถูกประหารชีวิตเพราะเขา

ได้รับพิธีบพัติศมาใหม่
10 คณุ Freerke ได้รับพิธีบพัติศมาจากอ. Trypmaker ซึ�งได้รับพิธีบพัติศมาจากอ. Melchoir

Hoffman
11 เขาจงึค้นหาในพระคัมภีร์เพื�อได้ความเข้าใจและความสว่างในเรื�องนี B
12 พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา และคําอธิบายของพวกบาทหลวงฟังไม่ขึ Bน
13 จากการศึกษาพระคัมภีร์นั Bน เขาสรุปว่า พระคัมภีร์สอนว่า ต้องให้พิธีบพัติศมาแก่คนที�รับเชื�อใน

พระเยซูแล้วเท่านั Bน เขาเข้าใจเรื�องนี Bในปี ค.ศ. 1531 แต่ยงัไม่ละทิ Bงโบสถ์โรมันคาธอลิค
14 เขาเป็นบาทหลวงต่อไป แต่รู้ว่าเขาเป็นคนหน้าซื�อใจคด เขาเปลี�ยนทางความคิดแล้ว แต่ใจเขายงั

ตามความอยากฝ่ายเนื Bอหนงัอยู่
15 ในปี ค.ศ. 1534 คนจากเมือง Muntzer มาหลอกลวงคนที�แสวงหาพระเจ้าหลายคน อ. Menno

Simons เป็นห่วงเรื�องนี Bอย่างมาก เหตุการณ์นี Bมีผลในการตัดสินใจของเขาที�จะละทิ Bงโบสถ์
โรมันคาธอลิค

16 เขาสู้กบัคนจากเมือง Muntzer อย่างรุนแรง จึงทําให้เขาทกุข์ใจและเสียใจ
17 ในเดือนมินาคม ปี ค.ศ. 1535 คนจากเมือง Muntzer 300 คนยึดเอาอารามแห่งหนึ�ง และ

พยายามให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั Bงอยู่บนโลก (พวกเขาทําเหตุการณ์นี Bหลงัจากการล้มลง
ของเมือง Muntzer) พวกเขาแพ้และถูกฆ่าทุกคน อ. Menno ทกุข์ใจที�เหน็หลายคนเสียชีวิตเพราะ
เหตคุวามเชื�อผิด ในขณะที�เขาเองไม่ยอมเสียสละเผื�อความเชื�อจริง



18 เขาจงึเห็นว่าเป็นหน้าที�ของเขาที�จะละทิ Bงโบสถ์โรมันคาธอลิค และทําตามความเชื�อที�มาจาก
พระคัมภีร์ ถงึแม้เขาอาจต้องเสยีชีวิตเพราะเหตุความเชื�อเหล่านั Bน

19 คําพยานของเขาน่ากระตุ้นจิต คือเขาขอให้พระเจ้าชําระใจของเขาให้สะอาด และประทาน
พระคุณและความรอดให้ แล้วส่งเขาออกไปประกาศพระคําของพระเจ้า เขาได้รับพิธีบพัติศมา
ใหม่โดยอ. Obbe Phillips เมื�อเขาละทิ Bงโบสถ์โรมันคาธอลิคแล้วในปี ค.ศ. 1536

จ การรับใช้อย่างเปิดเผยของอ. Menno Simons เพื�อพระเยซูคริสต์เจ้าและความเชื�อที�ถกูต้อง
1 เขารับเชื�อในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535
2 เขาเทศนาอย่างเปิดเผยต่อต้านพิธีมิซซาและการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา และเขาประกาศว่าต้อง

กลบัใจเสียใหม่
3 ในที�สดุอีก 9 เดือนต่อมาเขาละทิ Bงโบสถ์โรมันคาธอลิค ลาออกจากตําแหน่งบาทหลวง และย้าย

จากเมือง Witmarsum ในวนัที� 30 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1536
ฉ พวก Brethren วางมือให้อ. Menno

1 เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ�งชื�อ Gertrude
2 เขาเดินทางไปมาในปี ค.ศ. 1536 – 1537
3 เขาได้รับการวางมือในปี ค.ศ. 1537 โดยอ. Obbe Phillips
4 เขาได้รับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของพวก Obbeites หลงัจากการดิ Bนรนมากทางจิตใจ
5 การรับใช้ของเขาช่วยพวก Muntzerites กับอีกหลายคนให้กลบัคืนมา

11 การรับใช้ของพวก Mennonite (ปี ค.ศ. 1536 – 1543)
ก การเดินทางของอ. Menno

1 เขารับใช้พระเจ้าตั Bงแต่ภาคตะวนัออกของจังหวัด Friesland ถึงภาคเหนือของจงัหวัด Groningen
ถงึภาคตะวันตกของจังหวัด Friesland การสอนของเขาเน้นถึงการศึกษาพระคัมภีร์และการ
ท่องจําข้อพระคมัภีร์

2 เขาให้พิธีบพัติศมาแก่ผู้ชายคนหนึ�งที�ภาคตะวนัตกของจังหวัด Friesland ในปี ค.ศ. 1539 ต่อมา
ผู้ชายคนนั Bนถกูประหารชีวิตเพราะเขาเคยป้องกนัอ. Menno

3 เขาถกูข่มเหงมากยิ�งขึ Bน จนกระทั�งในวันที� 7 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1542 กษัตริย์ Charles ที� 5
ตั Bงรางวัล 500 เหรียญฮอลนัดา (ประมาณ 11,000 บาท) เพื�อจบัเขา

4 ในปี ค.ศ. 1541 อ. Menno ย้ายไปอยู่เมือง Amsterdam ซึ�งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ฮอลนัดา เขาอยู่ที�นั�นเป็นเวลา 2 ปี คือปี ค.ศ. 1541 – 1543

5 เขาให้พิธีบพัติศมาแก่ 2 คน หลงัจากนั Bนเขาทั Bง 2 ถกูประหารชีวิตในวันที� 19 เดือนมกราคม ปี
ค.ศ. 1544  ในเวลานั Bนอ. Claasen ได้กระจายคําเขียนต่างๆของอ. Menno

ข การรับใช้ต่างๆทางภาคพายัพของประเทศเยอรมัน (ปี ค.ศ. 1543 – 1546)
1 อยู่ทางทิศตะวันออกจากประเทศฮอลนัดา



2 ชีวิตของเขาที�ประเทศเยอรมันแบ่งออกเป็น 3 ระยะที�ไม่เทา่กัน
ก เขาอยู่ที�ภาคตะวันออกของจังหวดั Friesland เป็นเวลาไม่กี�เดือน (ปี ค.ศ. 1543 –

1544)
ข เขาอยู่ที�แคว้น Cologne (ปี ค.ศ. 1544 – 1546)
ค เขาอยู่ที�แคว้น Holstein และทางบริเวนบกที�ประชิดกบัทะเลบอลติคเป็นเวลา 15 ปี (ปี

ค.ศ. 1546 – 1561)
3 การอยู่ที�ภาคตะวันออกของจังหวดั Friesland เป็นเวลาไม่กี�เดือน

ก เขาย้ายไปอยู่ที�น◌่ันตอนต้นฤดูหนาว ปี ค.ศ. 1543
ข ขนุนาง Ann กําลงัลาออกจากตําแหน่ง
ค ประเทศนั Bนกําลงัเปลี�ยนแปลงจากศาสนาโรมันคาธอลิค มาเป็นนิกายโปรแตสแตนท์
ง อ. John a Lasco ซึ�งอยู่ในพวก Zwingli ได้รับการแต่งตั Bงให้จดัตั Bงศาสนาประจําชาติ
จ เมือง Emden มีพวกอานาแบ๊พติสต์ที�เริ�มต้นโดยอ. Obbe และ อ. Derke Phillips
ฉ อ. John a Lasco ทราบถึงความแตกต่างกันระหว่างพวก Mennonite และพวก

Muntzerite
ช อ. John a Lasco เชิญอ. Munno ให้มาเมืองหลวงเพื�ออภิปรายเรื�องคําถามทางศาสนา
ซ เมื�ออภิปรายกันแล้วก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันเรื�องความเชื�อ อ. John จงึขอให้

อ. Menno เขยีนว่าความเชื�อของเขาเป็นอย่างไรบ้าง
ณ อีก 3 เดือนต่อมา อ. Menno เขียน “A Brief and Clear Confession” คือ “การสารภาพ

ที�สั Bนและชดัเจน”
ญ ก่อนกลางปี ค.ศ. 1544 อ. Menno หนไีปยังแคว้น Cologne เผื�อหาที�หลบภัย

4 การอยู่ที�แคว้น Cologne (ปี ค.ศ. 1544 – 1546)
ก ชีวิตของอ. Menno สงบและเกิดผลมากที�สดุในเวลานี B
ข พวกนักเทศน์ที�เมือง Bonn และเมือง Wesel เชิญอ. Menno มาคุยกัน
ค เขาเทศนาที�เมือง Fischerswert และเมือง Illekhoven
ง ผู้ชายคนหนึ�งถกูประหารชีวิตเพราะเขาส่งอ. Menno และผู้ชายอีก 2 คนไปยังเมือง

Roermond  เขาส่งพวกเขาในเรือที�แม่นํ Bา Meuse
จ เมื�อสมัยการปกครองของหัวหน้าบาทหลวง Herman สิ Bนสดุลงแล้ว เพราะเหตุพวก

โปรแตสแตนท์แพ้ในสงครามที�เมือง Smalcald ในปี ค.ศ. 1546 นั Bน อ. Menno จงึหนี
จากแคว้น Cologne และแคว้นนั Bนได้กลบัถือศาสนาโรมันคาธอลิค

5 การอยู่ที�แคว้น Holstein เป็นเวลา 15 ปี (ปี ค.ศ. 1546 – 1561)
ก อ. Menno หนีจากแคว้น Cologne พร้อมกับภรรยาที�ไม่สบาย และลกูๆที�ยงั

เป็นเด็กอยู่ ไปยงัแคว้น Holstein ที�อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจากเมือง
Hamburg ชิดกับทะเลบอลติค



ข พวก Mennonites หนีจากการปกครองของกษัตริย์แห่งประเทศเดนมาร์ค
ค เขาอยู่ที�เมือง Wismar ชั�วขณะหนึ�ง
ง เขาพบกบัอ. Nicholas Blesdijk ที�เมือง Lubeck ในปี ค.ศ. 1546 เมื�อมีการ

อภิปรายเรื�องพระเจ้า
(1) อ. Nicholas Blesdijk เป็นลกูเขยของอ. David Joris
(2) อ. David Joris ตั Bงกลุ่มหัวรุนแรงที�เรียกว่า พวก Davidian

จ อ. Menno และพวกของเขาถือว่าหลกัคําสอนเรื�องคริสตจักร พร้อมกบัระบบ
และระเบียบวินยั เป็นหลกัคําสอนที�สาํคัญที�สดุ แต่พวก Davidian ไม่เห็น
ด้วย เพราะพวก Davidian ถือว่า ตวับุคคลกับการตีความหมายของพระคัมภีร์
แบบ “ฝ่ายจิตวิญญาณ” เป็นจุดศนูย์กลางและแหล่งแห่งหลกัคําสอนทุกอย่าง

ฉ ผู้ มีอํานาจทางบ้านเมืองและผู้ มีอํานาจทางศาสนาบังคับให้อ. Menno ออก
จากเมือง Wismar ในปี ค.ศ. 1554

ช อ. Menno จงึย้ายไปอยู่หมู่บ้าน Wustenfelde เขต Friesenburg
ซ ขนุนาง Von Ahlefeldte ที�เขต Friesenburg ป้องกนัพวก Mennonites
ณ ที�เมือง Lubeck และเขต Friesenburg พวก Mennonites พิมพ์หนงัสอืและ

หนงัสือเลม่เล็กๆอย่างน้อย 10 เล่มในระหว่างปี ค.ศ. 1554 – 1561
ญ ตอนปลายชีวิตของอ. Menno มีความเศร้าใจเพราะการโต้เถียงอย่างร้ายแรง

และขมขื�นระหว่างคริสตจักรแต่ละแห่งเรื�องระเบียบวินยั โดยเฉพาะเรื�องการ
หลีกเลี�ยงสมาชิกที�เคยถกูไล่ออกจากคริสตจักร

ฎ อ. Menno เขยีนและพิมพ์ใบปลวิเรื�องการตีความหมายของระเบียบวินยั
อย่างเข้มงวด และต่อว่าพี�น้อง 2 คนที�เคยเขยีนต่อว่าอ. Menno เอง ใบปลวิ
นั Bนเรียกว่า “คําตอบแก่คณุ Sylis และคุณ Lemke” สองคนนี Bไม่อยากตี
ความหมายของระเบียบวินยัอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเรื�องการสมรส แต่
อ. Menno ไม่ยอมรับความเห็นของเขาทั Bงสอง เรื�องนี Bเกิดขึ Bนเดือนมกราคม ปี
ค.ศ. 1560

12 คําสอนเรื�องคริสตจักร โดยอ. Menno Simons
ก วิธีทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคริสตจักรแท้หรือเป็นพวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์โดยการเปรียบเทียบทั Bง

สองฝ่าย
1 ก ชมุชนของพระเจ้า หรือคริสตจักรแท้ เป็นการชุมนมุของคนที�เชื�อในพระเจ้า และเป็น

ชมุชนของพวกวิสทุธิชน ซึ�งตั Bงแต่แรกมีความมั�นใจและเชื�อในเชื Bอสายของเอวาที�ทรง
สญัญาไว้ ซึ�งเชื Bอสายนั Bนคือผู้พยากรณ์ พระเมสสิยาห์ กษัตริย์ ผู้ เป็นประมุข อิมมานูเอล
และพระคริสต์ ที�ทรงสญัญาไว้ พวกเขาจะยอมรับและเชื�อพระคําของพระองค์จนถงึที�



สดุปลายด้วยความจริงใจ พวกเขาจะทําตามแบบอย่างของพระองค์ ให้พระวิญญาณ
เป็นผู้นํา และวางใจในพระสญัญาทั Bงหลายของพระองค์ตามที�สอนไว้ในพระคัมภีร์
พวกคนที�เชื�อในพระเจ้านั Bน โดยทั�วไปเรียกกันว่า พวกคริสเตียน หรือคริสตจักรแท้
เพราะเขาบงัเกิดใหม่โดยพระคําของพระคริสต์ โดยความเชื�อ โดยพระวิญญาณของ
พระองค์ พวกเขาเป็นกระดูกจากกระดูกของพระองค์ และเนื Bอจากเนื Bอของพระองค์
เหมือนอย่างเชื�อสายของยาโคบที�เกิดมาโดยธรรมดา ที�เรียกว่าวงศ์วานอิสราเอล

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์เป็นการร่วมกลุ่มของคนที�ไม่ยอมรับพระเจ้า เป็นชมุชน
ที�ไม่สาํนกึผิด ที�ปฏิเสธเชื Bอสายของเอวา พระคริสต์และพระคําของพระองค์ ที�ต่อต้านนํ Bา
พระทัยของพระองค์ และเพราะเหตุนั Bน โดยการวางแผนร้ายและโดยการนําของปฏิปักษ์
ต่อพระคริสต์ (ซึ�งเป็นศัตรูแท้ของพระคริสต์นั Bน) พวกเขาสอน เชื�อ ติดตามและตั Bงการ
นมสัการที�ตรงกันข้ามกับพระวิญญาณ พระคํา แบบอย่างและคําสั�งของพระคริสต์ แต่
พยายามดูเหมือนว่าทําตามพระคําและพระนามของพระคริสต์

2 ก ขอให้สงัเกตว่า คริสตจักรแท้นั Bนอยู่ตั Bงแต่แรก ถงึแม้อาจไม่มีพิธีอนัเดียวกันหรือชื�ออนั
เดียวกันในพระคัมภีร์
ถงึแม้ว่าแต่ละสมัยมีพิธีและชื�อที�ไม่เหมือนกนัก็ตาม แต่ทกุสมัยมีคนที�เกรงกลวัพระเจ้า
ที�ประพฤติตามพระคําและนํ Bาพระทยัของพระองค์ ที�มีความหวังในพระคริสต์ และที�ทํา
ตามพระองค์จนถึงที�สดุปลาย ไม่ว่าอยู่ก่อน ใต้ หรือหลงัสมัยของพระราชบัญญัติ คน
เหลา่นี Bเป็นชุมชน คริสตจักรและกายอันเดียวกัน และจะเป็นอย่างนั Bนเสมอไป เพราะ
พวกเขาได้รับความรอดจากพระคริสต์ เป็นที�ชอบพระทัยของพระเจ้า และพรั�งพร้อม
ด้วยพระวิญญาณแห่งพระคุณของพระองค์

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์อยู่ตั Bงแต่แรก อยู่เคียงข้างกบัคริสตจักรแท้ และเป็นฝ่าย
ที�มีคนจํานวนมากที�สดุ พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าที�แท้จริงที�ทรงพระชนม์อยู่ แต่ได้บชูา
และรับใช้ฝีมือของมนษุย์ และเรียกตัวเองว่า คริสตจักร แต่คริสตจักรนั Bนได้ถกูทําลาย
โดยปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ และคนส่วนมากเลวลงจนเป็นเหมือนคนต่างชาติและคน
ไหว้รูปเคารพ ถึงกระนั Bนก็ยังเรียกตัวเองว่า เป็นคริสเตียน

3 ก คริสตจักรแท้นั Bนเป็นของพระเจ้า อ.เปาโลเขียนถึงเรื�องนี Bใน ฮบ 2.11 ว่า “ทั Bงพระองค์
ผู้ ชําระคนทั Bงหลายให้บริสทุธิX และคนเหล่านั Bนที�ได้รับการชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน”

อ.ยอห์นเขียนเช่นเดียวกันใน ยน 1.12-13 และ 1 ยน 3.1
ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์มาจากซาตาน ให้ดูคําตรัสของพระเยซูใน ยน 8.44 ว่า

“ท่านทั Bงหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตามความ
ปรารถนาของพ่อท่าน” ดงันั Bนพระวิญญาณแห่งความจริงได้พิพากษาคนที�พดูมสุา
คนที�ทําให้เลอืดตก คนโลภ คนที�เป็นพยานเท็จ คนล่วงประเวณี คนขี�เหล้า คนโอ่อ่า



คนไหว้รูปเคารพ พร้อมกับคนไม่ชอบธรรม ว่าเป็นของพญามาร และเป็นชุมชนของ
พญามาร ถึงกระนั Bนพวกเขาอวดตัวว่าเป็นคริสตจักรแท้ เหมือนอย่างพวกฟาริสี
อวดตัวว่าเป็นเชื Bอสายและเป็นบตุรของอับราฮัมใน ยน 8.39-44

4 ก คริสตจักรแท้มีนกัเทศน์และสมาชิกที�มีนํ Bาใสใจจริงและมีความเชื�อ ที�กระตุ้นด้วย
พระวิญญาณของพระคริสต์ ที�หาที�ติมิได้ทางหลกัคําสอนและทางชีวิต ที�หาทางด้วย
ความรักอนัซื�อสตัย์เพื�อให้เพื�อนบ้านเป็นผู้ ติดตามพระคริสต์ พวกเขาประกาศพระคํา
ด้วยฤทธิXอํานาจของพระวิญญาณ

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์มีพวกนักเทศน์ที�ไม่ซื�อสตัย์ ที�กระตุ้นด้วยวิญญาณของ
ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ พร้อมกบัโคราห์ ดาธานและอาบีรัมพยายามเอาใจพวกสมาชิก
พร้อมกบับาลาอัมแสวงหากําไรที�ไม่เหมาะสม

5 ก คริสตจักรแท้บงัเกิดโดยพระวิญญาณและพระคําของพระคริสต์ ตามที�อ.เปาโลกล่าวว่า
“เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กําเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐ” และอ.ยากอบ
กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงให้เราทั Bงหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามนํ Bา
พระทัยของพระองค์”

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์เกิดจากความยั�วยวนและการหลอกลวงโดยวิญญาณ
แห่งความเท็จ ให้ดู 2 ทธ 4.1-2
อะไรทําให้ใจของคนเยอรมันตาบอดจนถึงทกุวนันี B อะไรทําให้เขาดําเนินชีวิตในทางที�
ไม่ยอมรับพระเจ้า ก็คือหลกัคําสอนอันไม่จริงไม่จงัของพวกนักเทศน์ การให้ทารกรับพิธี
บพัติศมาอันหมดหวัง การรับพิธีศีลมหาสนิทในวิธีที�ผิดกบัพระคัมภีร์และบชูารูปปั Bน
และการละเลยคําสั�งสอนขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ถงึแม้พวกอัครสาวกได้ติดตามคํา
สั�งสอนเหล่านั Bน

6 ก คริสตจักรแท้บงัเกิดมาเพื�อฟังองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพื�อรัก รับใช้ สรรเสริญ ให้เกียรติยศ
และขอบพระคุณพระเจ้าอย่างนํ Bาใสใจจริง ให้ด ูพบญ 10.21; 13.4; 1 ปต 2.9

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์สบประมาท เกลียดชังและด่าพระเจ้าตามที�ผู้พยากรณ์ได้
พยากรณ์ไว้ ให้ด ูฮชย 6.7; ลก 19.14

7 ก คริสตจักรแท้ ถงึแม้ว่ามีความอ่อนแอ ก็ตั Bงใจให้มีนํ Bาใจเหมือนอย่างพระคริสต์ ให้ดู
2 คร 5.17 คริสตจักรแท้เกลียดชังสิ�งที�พระคริสต์ทรงเกลียดชัง และรักสิ�งที�พระคริสต์ทรง
รัก เพราะคริสตจักรแท้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ เป็นเนื Bอจากเนื Bอของพระองค์ และเป็น
กายอันเดียวกัน ดงันั Bนคริสตจักรแท้ไม่สามารถมีนํ Bาใจที�ไม่ตรงกับนํ Bาใจของพระคริสต์
เพราะคริสตจักรแท้บงัเกิดโดยพระคําของพระองค์ สถิตอยู่ในพระองค์ และพระองค์
สถิตอยู่ในคริสตจักรแท้และทํางานโดยทางคริสตจักรนั Bน ให้ดู 1 ยน 4.12; ยน 15.4-7

ข พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จองหอง อิจฉา ฆ่ากนั หลอกลวง ไม่เชื�อฟัง อวดดี มี
ความคิดตามอย่างชาวโลกและตามอย่างเนื Bอหนงั เห็นแก่ตัว โลภ หยิ�ง โอ่อ่า ฟุ่ มเฟือย



ไม่บริสทุธิX และสบประมาทสิ�งทั Bงปวงที�พระเจ้าทรงสั�งไว้ สิ�งใดๆที�พระเจ้าทรงเกลียดชัง

พวกเขารัก และสิ�งใดๆที�พระเจ้าทรงรัก พวกเขาเกลียดชัง ถงึกระนั Bนพวกเขาอ้างว่า
เขาเป็นคริสตจักรแท้ ใครมีหก็ูให้ฟังและพิจารณาว่าสิ�งที�ผมกล่าวนี Bเป็นความจริงหรือ
เปลา่

8 ก คริสตจักรแท้เกิดผลแห่งพระคริสต์ ตามที�พระองค์ตรัสไว้ว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั Bง
หลายเป็นกิ�ง ผู้ที�เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั Bนจะเกิดผลมาก เพราะ
ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ�งใดไม่ได้เลย”
ต้นไม้ทกุต้นจะเกิดผลตามชนิดของมนั ทกุคนที�บงัเกิดจากพระเจ้า และได้รับส่วนใน
สภาพของพระองค์ จะเกรงกลวั รัก รับใช้และสรรเสริญพระเจ้าด้วยเต็มใจ ตรงกันข้าม
ให้ดูผลของพวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ พวกนกัเทศน์ของเขาสอนความเท็จ หลอก
ลวงอย่างกล้าหาญ และดําเนินชีวิตอย่างง่ายดายและอ่อนโยน

ข ลกัษณะ 6 อย่างของคริสตจักรแท้
1 คริสตจักรแท้เชื�อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคําของพระเจ้า ที�บริสทุธิX ที�มาจากพระเจ้า ที�สมบูรณ์และ

ที�ไม่มีความผิดใดๆ แต่พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์สอนว่า พระคํานั Bนไม่ถกูต้อง
2 คริสตจักรแท้ใช้พิธีศีลทั Bง 2 ในทางที�ถกูต้อง คือสาํหรับพิธีบพัติศมา ให้เฉพาะแก่คนที�บงัเกิดจาก

พระเจ้าโดยความเชื�อแล้ว คือคนที�กลบัใจเสียใหม่จริง และฝังความบาปของตนไว้กบัความตาย
ของพระเยซู และเป็นขึ Bนมาใหม่กบัพระองค์และมีชีวิตใหม่ สาํหรับพิธีศีลมหาสนิทนั Bน ให้เฉพาะ
แก่คนที�กลบัใจเสยีใหม่แล้ว คือคนที�เป็นเนื Bอแห่งเนื Bอของพระคริสต์ และที�ได้รับพระคณุ การ
คืนดีกนั และการอภัยโทษบาปโดยความตายและพระโลหิตของพระเยซู และแสดงผลแห่งการ
บงัเกิดใหม่แก่คริสตจักรและคนของพระเจ้า

3 คริสตจักรแท้เชื�อฟังพระคําอันบริสทุธิXของพระเจ้า และดํารงชีวิตคริสเตียนในทางของพระเจ้า
แต่พวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ไม่เชื�อฟังพระคัมภีร์ ทั Bงในด้านคําพูดและในด้านการประพฤติ

4 คริสตจักรแท้รักเพื�อนบ้านของตนเองอย่างแท้จริง
5 คริสตจักรแท้ยอมรับพระนาม นํ Bาพระทัย พระคําและพิธีศีลของพระคริสต์จนถึงวันสดุท้าย ถึงแม้

ได้ประสบความทารุณ การปกครองอย่างกดขี� ความวุ่นวาย ไฟ ดาบ หรือความรุนแรงจากชาว
โลก

6 คริสตจักรแท้ยอมรับกางเขนของพระคริสต์ เพราะเห็นแก่คําพยานและพระคําของพระองค์

13 พวกแบ๊พติสต์แรกๆแห่งประเทศอังกฤษ
ก ประวัติศาสตร์และแหล่งกําเนิด

1 อ. Vedder หน้า 201 กล่าวว่า “พวกอานาแบ๊พติสต์ในทวีปยุโรป ถือหลกัคําสอนจากพระคัมภีร์
ที�เหมือนกบัพวกแบ๊พติสต์ในสมัยนี B ตั Bงแต่ประมาณปี ค.ศ. 1641 หลกัคําสอนและการประพฤติ
ของพวกแบ๊พติสต์ก็เหมือนกับหลกัคําสอนและการประพฤติของพวกแบ๊พติสต์ในสมัยนี B”



2 ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์และของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ มิได้เริ�มต้นที�ประเทศ
องักฤษ แต่เริ�มต้นที�ประเทศฮอลนัดา

3 อ. Thomas Crosby ซึ�งเป็นนกัประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ ได้เขียน
หนงัสือเลม่แรกในปี ค.ศ. 1438 ซึ�งเริ�มด้วยประวัติศาสตร์ของอ. John Wycliffe เมื�อมีคน
วิจารณ์เลม่นั Bน อ. Crosby ศกึษาต่อและได้เขียนหนงัสือเลม่ที� 2 ที�ตอบพวกนักวิจารณ์ แล้ว
เป็นหนงัสือที�ดีเลศิเรื�องประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ

4 อ. Crosby กล่าวว่า “ยอห์นผู้ให้รับบพัติศมา ผู้พยากรณ์ที�ยิ�งใหญ่ ได้รับการมอบหมายหน้าที�จาก
สวรรค์โดยตรง (ลก 3.2) ก่อนท่านรับใช้ในหน้าที�นั Bน  พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษเชื�อว่า
ยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมาเป็นคนแรกที�ได้รับการมอบหมายหน้าที�ที�จะประกาศข่าวประเสริฐและให้
คนที�รับเชื�อแล้วได้รับพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา และพิธีบพัติศมาก็ดําเนินต่อเนื�องในโลกนี B
จนถึงปัจจบุนันี B เราจงึเชื�อว่าข่าวประเสริฐได้ประกาศในประเทศนี Bตั Bงแต่แรกๆ คงตั Bงแต่สมัยของ
พวกอัครสาวก”  (จากหนังสอื A History of the Baptists โดยอ. Crosby เล่มที� 2 หน้า 2)

5 อ. Christian กล่าวว่า “อ. Crosby อธิบายว่าพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bาได้ถือไว้ตั Bงแต่สมัย
ของพระคริสต์จนถึงตอนแรกๆของศตวรรษที� 17 อ. Crosby บอกว่า ไม่มีคริสตจักรแบ๊พติสต์ใดๆ
ที�ประเทศอังกฤษที�เปลี�ยนวิธีทําพิธีบพัติศมาจากการพรมให้เป็นการจุ่มลงในนํ Bา อ. Crosby นกึว่า
พวกแบ๊พติสต์ใช้วิธีจุ่มลงในนํ Bาตลอดมา อ. Crosby บอกว่าพวกอานาแบ๊พติสต์ทั�วทวีปยุโรป
ให้พิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา”

6 อ. Crosby บอกว่า โบสถ์แหง่ประเทศอังกฤษ (Church of England) ทําพิธีบพัติศมาโดยใช้วิธี
จุ่มลงในนํ Bาจนถึงประมาณปี ค.ศ. 1600 แต่ก็มีบางคนที�ไม่ยอมเลิกใช้วิธีนี B (เลม่ที� 2 หน้า 52)

7 อ. B. Evans เขยีนประวัติศาสตร์อนัสาํคัญของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษด้วย เขากล่าว
ว่า “แหล่งกําเนิดที�แท้จริงของพวกอานาแบ๊พติสต์ คือพวกที�ได้ชื�อนี Bโดยการให้คนที�กลบัใจเสียใหม่
รับพิธีบพัติศมาใหม่นั Bน ก็ซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์ของสมัยโบราณ และเป็นสิ�งที�เสาะหายาก” (จดั
พิมพ์ที� Mosheim ฉบับที� 4 ภาคที� 16 บทที� 3 หน้า 429)

8 อ. Evans กล่าวอีกว่า “โดยการศึกษา ข้าพเจ้ามั�นใจว่า พวกที�แยกตัวออกจากโบสถ์แห่งประเทศ
องักฤษ ที�ยืนยนัว่าพระคัมภีร์เป็นพื Bนฐานสาํหรับความเชื�อและการประพฤติ และที�ยืนยนัว่า
คริสตจักรมีสิทธิXตีความหมายของพระคัมภีร์นั Bน คือโดยการศึกษาต้นฉบบัของเอกสารต่างๆ
ข้าพเจ้าว่า พวกที�ไม่ยอมปฏิบติัตามโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ มีพื Bนฐานในพวก Puritan, พวก
Lollards, พวก Waldenses, พวก Albigenses, และคงมีพื Bนฐานในพวก Paulicans และพวก
อื�นๆ จนถงึพวกอัครสาวกด้วย” (จากหนงัสือ Claude of Turane โดยอ. Robinson ฉบับที� 2 หน้า
53)

9 อ. Evans กล่าวอีกว่า “สิ�งที�ปากกาไม่สามารถทําได้ ดาบของผู้พิพากษาสามารถทําได้ พวก
Novatian, พวก Donatists และพวกอื�นๆก็เป็นแบบอย่าง คือเขาโตเถียงเพื�ออิสรภาพของ
คริสตจักรท้องถิ�น เขายกย่องพระคัมภีร์ว่าเป็นพื Bนฐานสาํหรับความเชื�อ เขารักษาความบริสทุธิX



ของคริสตจักรไว้ และเน้นว่าต้องดํารงชีวิตอย่างบริสทุธิXจากใจที�ยําเกรงพระเจ้า โดยการระงับ
ของดาบ ไม่ใช่ของพระวิญญาณ คริสตจักรเหล่านั Bนถกูย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ความจริงไม่มีวนั
สิ Bนสดุ พลงัของความจริงตายไม่ได้”

10 คําพยานของอ. Davis Mason ซึ�งอยู่มหาวิทยาลยัแห่งเมือง Edinburg เป็นคําพยานที�สาํคัญ
อ. Mason กล่าวว่า “พวกแบ๊พติสต์มีจํานวนสมาชิกมากกว่าพวกอื�นๆ ศตัรูของพวกแบ๊พติสต์
ชอบบอกว่าเขามาจากพวกอานาแบ๊พติสต์แห่งประเทศเยอรมันในสมัยปฏิรูป แต่พวกแบ๊พติสต์
อ้างว่ามีแหล่งกําเนิดที�สงูกว่า ทั Bงพวกเขาและพวกแบ๊พติสต์แห่งสมัยนี Bอ้างว่า ในคริสตจักรสมัย
แรกๆหรือคริสตจักรของพวกอัครสาวก มีวิธีทําพิธีบพัติศมาวิธีเดียว คือการจุ่มลงในนํ Bา และ
จิตวิญญาณที�บริสทุธิX ไม่ว่ามาจากประเทศใด ก็ต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา เพราะเป็น

ความเปื� อยเน่าอนัหนึ�งที�เข้าสู่ศาสนาคริสต์ พวกเขาต่อต้านเรื�องนี Bก่อนสมัยการปฏิรูปของ
อ. Luther และก่อนสมัยของอ. Wycliffe แห่งประเทศอังกฤษ ร่วมทั Bงพวกอานาแบ๊พติสต์แห่ง
ประเทศเยอรมันที�ขดัแย้งกับอ. Luther” (จากหนงัสือ The Life of Milton โดยอ. Mason ฉบับที� 5
หน้า 146-149 พิมพ์ที�กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1871)
อ. Christian บันทกึไว้ที�หน้า 175 ว่า “ประวติัศาสตร์ที�พวกแบ๊พติสต์บนัทกึไว้ ได้รับการสนับสนนุ
โดยนักประวัติศาสตร์ที�มีชื�อเสยีงที�ไม่ได้อยู่ในพวกแบ๊พติสต์ แต่ได้สอบสวนประวัติศาสตร์ของ
พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ พวกนกัประวัติศาสตร์นั Bนเห็นด้วยว่า พวกแบ๊พติสต์อยู่ตั Bงแต่
สมัยโบราณ และบางคนว่า พวกแบ๊พติสต์คงอยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก”

11 ตั Bงแต่สมัยแรกๆมีคริสตจักรแบ๊พติสต์อยู่ที�เมือง Hill Cliff ซึ�งอยู่ใกล้เมือง Washington ใน
Cheshire (อ. Christian หน้า 182) อ. Christian อ้างถงึนักประวัติศาสตร์ Goadby ที�กล่าวว่า
“เมือง Hill Cliff อยู่ในสถานที�ที�ดี และพวกเขาสร้างที�ชุมนมุลบั คือที�ชมุนมุลบัที�ผิดกฎหมาย ที�
ชมุนุมลบันั Bนเป็นโบสถ์น้อยเก่าแก่ ที�มีที�หนีไปได้หลายที� เพราะเมื�อเจ้าหน้าที�มาเพื�อจะจับพวกเขา
เขาก็สามารถหนีไปได้ พวก Lollards อาจเป็นพวกที�สร้างโบสถ์น้อยนั Bน เพราะพวก Lollards มี
ความเชื�อแบบพวกแบ๊พติสต์ ใกล้ๆโบสถ์น้อยนั Bนมีสสุาน และในสสุานนั Bนมีศิลาจารึกศพที�ตั Bงไว้ใน
ปี ค.ศ. 1357 ซึ�งเป็นเวลาที�อ. Wycliff กําลงัศกึษาอยู่ที�วิทยาลยั Murton ที�เมือง Oxford ดงันั Bน
คริสตจักรแบ๊พติสต์ที�เมือง Hill Cliff คงเป็นคริสตจักรที�เก่าแก่ที�สดุที�ประเทศอังกฤษ แล้วมีโฉนด
ที�ดินที�บอกว่าที�ดินนั Bนสาํหรับพวกอานาแบ๊พติสต์เป็นเวลา 200 ปี” (จากหนงัสือ By-Paths of
Baptist History โดยนาย Goadby หน้า 23)

12 อ. Thomas Walden ซึ�งมีสิทธิXอ่านคําเขียนของอ. Wycliff ได้ฟ้องว่าอ. Wycliff มีความเห็นต่อไปนี B
(1) พระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักร ถ้าบอกว่าผู้อื�นเป็นศีรษะของคริสตจักรก็เป็นการหมิ�น
ประมาท (2) ตวัแทนของพระคริสต์ไม่ได้อยู่ที�กรุงโรม (3) หลกัคําสอนว่า โบสถ์โรมันคาธอลิคไม่
สามารถผิดพลาดในเรื�องความเชื�อ ก็เป็นการหมิ�นประมาทยิ�งใหญ่ที�สดุของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
(4) ในสมัยของพวกอัครสาวกมีตําแหน่ง 2 ตําแหน่งคือ priest (บาทหลวง) และผู้ ช่วยของ
ศิษยาภิบาล และ bishop (ศิษยาภิบาล) ก็เหมือนกบั priest (บาทหลวง) (5) ศิษยาภิบาลมีสิทธิX



แต่งงาน (6) พวกสมาชิกของคริสตจักรมีเฉพาะคนที�พระเจ้าทรงกําหนดไว้ลว่งหน้า (7) คนที�สอน
ว่าทารกต้องรับพิธีบพัติศมาเพื�อจะรอดได้ ก็เป็นคนโง่ และเขาไม่เชื�อว่าพิธีบพัติศมามีฤทธิXลบล้าง
ความบาปได้ (8) พธีิบพัติศมาไม่ได้ประทานพระคุณให้ เพียงแต่แสดงว่าคนที�รับพิธีนั Bนได้รับพระ
คณุ (ความรอด) แล้ว (จากหนงัสือ The Church History of Britain โดยอ. Fuller ฉบับที� 1 หน้า
441)

13 ในหนงัสือ History of the Puritans โดยอ. Neal ฉบับที� 2 หน้า 354 อ. Neal สนับสนุนความ
เห็นว่า พวก Lollards ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา อ. Neal กล่าวว่า “ที�พวก Lollards
ไม่ให้ทารกรับพิธีบพัติศมานั Bน เป็นสิ�งที�พวกนักประวัติศาสตร์รับรอง”

14 อ. Davis ได้บนัทกึถึงอ. William Tyndale ในหนังสอื History of the Welsh Baptists หน้า 21 ว่า
“อ. Tyndale เกิดใกล้ชายแดนระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศ Wales แต่สว่นมากอยู่ที�เมือง
Gloucheshire อ. Bale เรียกอ. Tyndale ว่าเป็นอคัรสาวกสาํหรับคนองักฤษ อ. Tyndale เป็นคน
ที�มีความรู้มาก เป็นคนที�อยู่ฝ่ายพระเจ้า และเป็นคนที�มีอารมณ์ดี” (จากหนงัสือ Church History
of Britain โดย อ. Fuller ฉบับที� 2 หน้า 9) อ. William Tyndale แปลคําว่า “ecclesia” ว่า “การ
ชมุนุม” และเน้นถงึคริสตจักรท้องถิ�น ดงันั Bนคริสตจักรต้องมีพวกสมาชิกที�รับเชื�อแล้ว หนงัสือของ
เขาอธิบายความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์ดีมาก

ข พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษในสมัยการปฏิรูป
1 ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ ตั Bงต้นในประเทศฮอลนัดากับอ. John

Smyth
ก ที�มหาวิทยาลยั Cambridge อ. John Smyth เป็นนกัศึกษาและเป็นเพื�อนของนาย

Francis Johnson ซึ�งต่อไปเป็นหวัหน้าคนหนึ�งของพวกที�แยกออกไป (อ. Vedder หน้า
201)

ข อ. John Smyth คงเกิดประมาณปี ค.ศ. 1570 เขาได้รับปริญญาโทในปี ค.ศ. 1593 เขา
ได้รับการแต่งตั Bงให้เป็นผู้บรรยายหรือนกัเทศน์ที�เมือง Lincoln ในวันที� 27 เดือน
กนัยายน ปี ค.ศ. 1600 แล้วถูกไล่ออกจากตําแหน่งนั Bนในปี ค.ศ. 1602 เพราะเป็นคน
ชอบเล่นตลก

ค อ. John Smyth มีระยะเวลา 9 เดือนที�เต็มไปด้วยความสงสยัก่อนตดัสินใจออกจาก
โบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1606 เมื�อตัดสินใจแล้วเขาได้เข้าร่วมกับพวกที�
แยกออกไปที�เมือง Gainsborough เขากลายเป็นผู้สอนของพวกเขา

ง ในช่วงเวลานี B กษัตริย์ James ที� 1 ขูเ่ข็ญพวกที�แยกออกไปหลายพวกที�ประเทศองักฤษ
2 คริสตจักรแห่งแรกที�ประเทศอังกฤษประกอบด้วยพวกที�แยกออกไป ซึ�งคนส่วนมากมาจากกรุง

ลอนดอน ซึ�งเคยเดินทางไปเมือง Amsterdam ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1593 และศิษยาภิบาลของพวกเขา
คืออ. Francis Johnson



3 หลงัจากพวกที�แยกออกไปหนีจากเมือง Gainsborough แล้ว คริสตจักรของอ. Scrooby หนีไปยงั
ประเทศฮอลนัดา คือไปเมือง Amsterdam ก่อน แล้วจงึไปเมือง Leyden ศิษยาภิบาลของพวก
เขาคืออ. John Robinson พวกนี B ซึ�งต่อมาได้รับสมาชิกเพิ�มอีก ก็กลายเป็นพวก Pilgrims แห่งเรือ
Mayflower

4 ที�นี�อ. John Smyth ได้รู้จกักับหลกัคําสอนของพวก Arminius พร้อมทฤษฎีของพวก Mennonite
เรื�องลกัษณะของคริสตจักร และความเชื�อว่าการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาไม่ถกูต้อง แล้วคริสตจักร
ที�ตรงกับคําสอนในพระคัมภีร์ต้องประกอบด้วยคนที�ได้รับความรอด และได้รับพิธีบพัติศมาเมื�อ
สารภาพว่าได้รับความรอดส่วนตัวแล้ว

5 อ. John Smyth เปิดคริสตจักรแห่งแรกที�ประเทศองักฤษ ซึ�งมีสมาชิก 36 คน และเชื�อว่าเฉพาะคน
ที�รับความรอดแล้วสมควรจะรับพิธีบพัติศมา

6 อ. John Smyth เสยีชีวิตในปี ค.ศ. 1612 หลงัจากที�เขาขอเป็นสมาชิกของพวก Mennonite แต่
คนอื�นในคริสตจักรแห่งแรกนี B เช่นอ. Helwys, อ. John Murton และคนอื�นๆได้กลบัไปกรุง
ลอนดอนประมาณปี ค.ศ. 1611 และเปิดคริสตจักรแห่งแรกของพวกอานาแบ๊พติสต์ที�อยู่ประเทศ
องักฤษ คริสตจักรแห่งนี Bมีหลกัคําสอนแบบพวก Armenian ต่อมาคริสตจักรที�มีความเชื�อแบบนี B
เรียกกันว่า General Baptist (แบ๊พติสต์ทั�วไป) เพราะพวกเขาเชื�อว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์เพื�อ
คนทั�วไป แต่พวก Calvinists เชื�อว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์เพื�อคนที�พระเจ้าทรงสรรไว้แล้ว (อ.
Vedder หน้า 205)

ค พวก Calvinists หรือ พวก Particular Baptists (แบ๊พติสต์ที�ทรงสรรไว้)
1 แหล่งกําเนิดของพวก Calvinists หรือพวก Particular Baptists ต่างกับแหลง่กําเนิดของพวก

แบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ
2 พวกที�แยกออกจากโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ โดยการนําของอ. Henry Jacob ในปี ค.ศ. 1616

ได้มีการแตกแยกออกภายในพวกของเขาเอง เรื�องว่าคริสตจักรแท้ประกอบด้วยอะไร
3 ในปี ค.ศ. 1638 อ. John Spilsbury ได้รับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของพวกที�แตกแยกออกนี B

หลงัจากนั Bนพวกเขาได้รับสมาชิกอีก 6 คนจากคริสตจักรของอ. Henry Jacob ทุกคนในพวกนี Bเป็น
พวกอานาแบ๊พติสต์

4 หลงัจากนั Bนอีกไม่นาน คริสตจักรแห่งนี Bได้ถือหลกัคําสอนและการประพฤติของพวกแบ๊พติสต์
ดงันั Bนเราจงึเรียกคริสตจักรแห่งนี Bว่าเป็นคริสตจักร Particular Baptist แห่งแรกในประเทศอังกฤษ

ง การข่มเหงพวกเขา
1 กษัตริย์ Henry ที� 8 ครองราชสมบัติตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1509 ถงึ 1547 และได้เกลียดพวกโรมัน

คาธอลิคหลงัจากที�กษัตริย์ได้แตกแยกจากสนัตะปาปา แต่ได้เกลยีดพวกแบ๊พติสต์ยิ�งกว่านั Bนอีก
2 ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์ที�ประเทศอังกฤษในสมัยของกษัตริย์ Henry ที� 8 ได้เขียนลง

ด้วยเลือด คือตั Bงแต่กษัตริย์ Henry ที� 8 ครองราชสมบัติแล้ว กษัตริย์ตั Bงต้นข่งเหงพวกแบ๊พติสต์
จนกระทั Bงถึงแก่ความตาย



3 ตวัแทนที�เป็นหลกัของกษัตริย์ในการข่มเหงเหล่านี Bคือ William Warham ซึ�งเป็นหวัหน้า
บาทหลวงแห่งเมือง Canterbury

4 ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1511 มีกลุ่มคนไปหาหัวหน้าบาทหลวงแห่งเมือง Canterbury ที�
คฤหาสน์แหง่เมือง Knoll และนักประวัติศาสตร์ Croll กล่าวถึงเวลานี Bว่า “ก็ปรากฏแจ้งว่า
ในเวลานั Bนพวกเขาต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบัพติศมา แสดงว่าการกําเนิดของพวกแบ๊พติสต์
เร็วกว่าที�บางคนคิด” (จากหนงัสือ History of the Baptists โดยอ. Crosby ฉบับที� 1 หน้า 30)

5 รัฐบาลสั�งให้พวกเขาปฏิเสธความเชื�อต่างๆต่อไปนี B (1) ในพธีิศีลมหาสนิท เรากินขนมปัง ไม่ใช่
พระกายของพระคริสต์ (2) พธีิศีลบัพติสมาและพิธีศีลมหาสนิทไม่มีฤทธิXที�จะช่วยให้รอดได้ (3)
ไม่ต้องสารภาพความผิดบาปต่อบาทหลวง (4) บาทหลวงไม่มีฤทธิXอํานาจจากพระเจ้ามากกว่า
คนธรรมดา (5) การที�บาทหลวงทําพิธีมิซซาไม่มีฤทธิXที�จะช่วยให้รอดได้ (6) พธีิทานํ Bามันและสวด
มนต์สาํหรับผู้ ใกล้ตายไม่มีฤทธิXที�จะช่วยให้รอดได้ (7) การเดินทางไปนมัสการสิ�งที�เคารพทาง
ศาสนาไม่มีฤทธิXที�จะช่วยให้รอดได้ (8) ไม่ควรไหว้รูปเคารพของพวกนักบุญ (9) ไม่ควรอธิษฐาน
ต่อพวกนักบญุ แต่ให้อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียว (10) การสวดมนต์ของบาทหลวงเพื�อให้พร
แก่นํ BาศักดิXสิทธิXและขนมปังศกัดิXสิทธิXไม่ได้ช่วยอะไรเลย (จากหนังสือ History of the Reformation
of the Church of England โดยอ. Durnett ฉบบัที� 1 หน้า 27)

6 พวกแบ๊พติสต์ถกูประหารชีวิตด้วยความอดทนอันใหญ่ที�สดุ อ. Lattimer กลา่วถึงพวกเขาว่า
“ตามที�ข้าพเจ้าได้ยินจากคนที�เชื�อถือได้ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เหน็เอง คือพวกอานาแบ๊พติสต์ถกู
ประหารชีวิตด้วยการเผาในเมืองต่างๆแห่งประเทศอังกฤษ โดยปราศจากความกลวัใดๆ และออก
จากโลกนี Bด้วยความชื�นชมยินดี” (จากหนงัสือ Sermons โดยอ. Lattimer ฉบบัที� 1 หน้า 143)

7 พวกแบ๊พติสต์นั Bนยิ�งถูกข่มเหง ก็ยิ�งเพิ�มขึ Bน ในหน้า 193 อ. Christian เขียนว่า “คนอ่านที�ไตร่ตรอง
ในเรื�องนี Bคงเคยถามหลายครั Bงว่า ในรัชสมัยของกษัตริย์ Henry ที� 8 มีแบ๊พติสต์กี�คนที�ประเทศ
องักฤษ ก็ตอบชดัเจนไม่ได้ แต่คงมีแบ๊พติสต์ที�ประเทศองักฤษในสมัยนั Bนมากกว่าแบ๊พติสต์ที�
สหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามปฏิวติั” ในวนัที� 8 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1531 อ. Ammonius
เขียนถงึอ. Erasmus เรื�องกลุ่มแบ๊พติสต์ที�มีจํานวนคนมากที�ประเทศองักฤษว่า “ไม่ต้องประหลาด
ใจที�ไม้หายากในเวลานี B เพราะพวกนอกรีตถกูเผากันเยาะ ถงึกระนั Bนพวกเขาเพิ�มขึ Bนเรื�อยๆ” (จาก
หนงัสือ Letters and Papers of Henry the 8th โดยอ. Brewer ฉบับที� 1 หน้า 285)  อ. Erasmus
ตอบว่าอ. Ammonius “มีเหตทุี�จะโกรธกับพวกนอกรีตนั Bน เพราะค่าไม้ในฤดูหนาวที�จะถึง ก็จะ
แพงขึ Bน” นี�เป็นการพูดตลกที�ไม่เอาไหน
อ. Moore เขยีนในปี ค.ศ. 1528 ว่า “คําสอนผิดของพวกอานาแบ๊พติสต์แพร่ไปมากกว่าที�ใครคิด”
หวัหน้าบาทหลวงแห่งเมือง Faenza ในวันที� 8 เดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1535 เขียนว่าพวก
อานาแบ๊พติสต์อยู่อย่างมั�นคงในประเทศอังกฤษแล้ว
นาย Hackett ซึ�งเป็นข้าราชการของรัฐบาลอังกฤษ บอกว่า พวกแบ๊พติสต์มีคนจํานวน 6,000
คนและพวกเขาเพิ�มขึ Bนทกุๆวัน เขาบอกว่า “ความยุติธรรมของกษัตริย์ และการประพฤติดีและ



อ่อนโยนของพระองค์ต่อประชาชน สามารถรักษาอาณาจักรอังกฤษจากภัยพิบติัใดๆ ข้าพเจ้า
จงึประหลาดใจที�พวกนี Bที�เห็นไฟอยู่ต่อหน้าประตูบ้านแล้ว กําลงัเพิ�มขึ Bนทกุๆวัน” (จากหนงัสือ
Henry the 8th โดยอ. Brewer ฉบับที� 7 หน้า 136)

8 การข่มเหงต่างๆโดยกษัตริย์ Edward ที� 6
ก ในรัชสมัยของกษัตริย์ Edward ที� 6 มีแบ๊พติสต์ 2 คนที�ถูกประหารชีวิตด้วยการเผา
ข อ. Burnett บอกว่ามีอานาแบ๊พติสต์ 2 ชนิดในประเทศอังกฤษ เขาบอกว่า “สาํหรับ

พวกอานาแบ๊พติสต์ที�ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาเท่านั Bน รัฐบาลไม่รุนแรงต่อ
พวกเขาเท่าไร แต่มีบางคนเขียนหนงัสือต่อต้านพวกเขา แล้วพวกเขาจึงเขียนคําตอบ
ในเรื�องนั Bน”

9 ผลของอ. John Calvin ในประเทศอังกฤษ
ก อ. John Calvin แนะนําว่าทั Bงพวกอานาแบ๊พติสต์และพวก Reactionists ควรถูก

ประหารชีวิต (จากหนงัสือ History of England โดยอ. Froude ฉบับที� 5 หน้า 99)
ข แบ๊พติสต์ 2 คนถกูประหารชีวิตด้วยการเผาในรัชสมัยของกษัตริย์ Edward ที� 6 คนหนึ�ง

คือนาง Joan แห่งเมือง Kent
(1) เธอถกูจับในปี ค.ศ. 1548 ข้อหาคือเขาอยู่พวกศาสนานอกรีต
(2) เธอถกูประหารชีวิตด้วยการเผาในวันที� 30 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1549

ค คนที� 2 ที�ถกูประหารชีวิตคือนายแพทย์ George Van Pare
(1) นายแพทย์ George Van Pare เป็นศลัยแพทย์
(2) นายแพทย์ George Van Pare พดูภาษาองักฤษไม่เป็น จงึต้องสู้คดีโดย

ใช้ลา่ม
(3) อ. Burnett กลา่วว่า “เขาถกูทรมานด้วยใจที�มั�นคง เขาจบูหลกัและฟืนที�ใช้ใน

การเผานั Bน คนที�เป็นศาสนาโรมันคาธอลิคเขียนถึงอํานาจของนายแพทย์
George ว่าเขามีชีวิตที�เข้มงวดมาก เขาทานอาหารครั Bงเดียวในสองวัน และ
ก่อนทานอาหารเขานอนที�พื Bน อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์” (จากหนังสอื
History of the Reformation โดยอ. Burnett ฉบบัที� 2 หน้า 1122)

10 พระนางกษัตริย์ Mary Tudor ซึ�งประวัติศาสตร์รู้จกัโดยชื�อว่า Bloody Mary (คือ Mary ที�ทําให้
เลอืดไหล) ครองราชสมบัติตั Bงแต่วนัที� 6 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1553
ก พระนางกษัตริย์ Mary Tudor ตั Bงใจประหารชีวิตด้วยการเผาทุกคนที�ต่อต้านศาสนา

โรมันคาธอลิค ทั Bงพวกแบ๊พติสต์และพวก Reformer ด้วย
ข พระนางกษัตริย์ Mary Tudor มีผู้ที�ช่วยพระนางในเรื�องนี B คือกษัตริย์ Philip ที� 2 แห่ง

ประเทศสเปน ซึ�งเป็นสามีของพระนาง และเป็นผู้นําในการลงโทษพวกนอกรีต
ค ผู้ปรึกษาอนัดับแรกคืออ. Gardiner ผู้ซึ�งเป็นหัวหน้าบาทหลวงแห่งเมือง Winchester



ง ศตัรูของพวกแบ๊พติสต์อีกคนหนึ�งคืออ. Edward Bonar ผู้ ซึ�งเป็นหวัหน้าบาทหลวงแห่ง
กรุงลอนดอน

11 คงไม่มีวันทราบว่าพวกแบ๊พติสต์กี�คนถูกประหารชีวิตในสมัยนั Bน แต่คนส่วนมากที�ถกูประหารชีวิต
เพราะเหตุความเชื�ออยู่ในพวกแบ๊พติสต์ อ. William Clarke พึ�งสบืสวนเรื�องนี B จงึสรุปความว่า
“คนส่วนใหญ่ที�ถกูทรมานในรัชสมัยของพระนางกษัตริย์ Mary นั Bนอยู่ในพวกอานาแบ๊พติสต์” และ
มีเอกสารต้นฉบับที�พิสจูน์เรื�องนี B (อ. Christian หน้า 204)

12 พระนางกษัตริย์ Elizabeth ผู้ซึ�งเป็นพระนางกษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษ
ก เรื�องการข่มเหงพวกนอกรีตนั Bน พระนางกษัตริย์ Elizabeth เปลี�ยนแปลงบ่อยๆ จงึไม่รู้ว่า

พระนางจะตามนโยบายอันใด
ข พระนางกษัตริย์ Elizabeth ปราณีพวกโรมันคาธอลิค
ค แต่พระนางกษัตริย์ Elizabeth เป็นศตัรูของพวกแบ๊พติสต์ จงึต่อต้านพวกเขาด้วย

ความรุนแรงเพิ�มขึ Bนตลอดรัชสมัยของพระนาง
ง ตอนปลายรัชสมัยของพระนางกษัตริย์ Mary พวกแบ๊พติสต์ยงัไม่ถกูทําลายสิ Bน

(1) ความเห็นของอ. Marsden ซึ�งเป็นคนหนึ�งในพวก Puritan ที�มีใจสงบที�สดุ
ก็น่าสนใจ เขาบอกว่า “พวกแบ๊พติสต์มีคนจํานวนมากที�สดุ และเป็นพวก
ที�ขดัขวางโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษมากที�สดุ มีคนกล่าวว่าพวกแบ๊พติสต์อยู่
ตั Bงแต่สมัยของพวก Lollards แต่พวกเขามีกําลงัมากที�สดุในต่างประเทศ” (อ.
Marsden หน้า 144)

จ ถงึแม้ว่าพวกแบ๊พติสต์ถกูข่มเหง พวกเขาก็ยังเพิ�มขึ Bนเรื�อยๆ
ฉ พระนางกษัตริย์ Elizabeth ต้องการให้กษัตริย์ Philip ที� 2 พอใจ จงึตั Bงใจแสดงว่าคน

องักฤษไม่ได้เป็นพวกนอกรีต ตามที�บางคนพดู พระนางได้จบัพวกอานาแบ๊พติสต์แห่ง
ประเทศฮอลนัดา พวกเขากลายเป็นผู้ รับบาปในเล่ห์เหลี�ยมของพระนาง
(1) เพื�อนๆของประเทศสเปนต้องการให้กษัตริย์ Philip ทราบเรื�องพระนางว่า

ประเทศอังกฤษไม่ป้องกนัพวกนอกรีตเหมือนอย่างคนทั�วไปคิด (จากหนังสอื
History of England โดยอ. Froude ฉบับที� 2 หน้า 43-44)

(2) ขนุนาง 2 คนถูกนําไปยังเมือง Newgate และถูกประหารชีวิตด้วยการเผาที�นั�น
ในวนัที� 22 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1575 ขนุนางคนหนึ�งมีอายมุากแล้ว มี
ภรรยาและลกู 9 คน ขนุนางอีกคนหนึ�งเป็นคนหนุ่มที�แต่งงานไม่กี�อาทิตย์แล้ว

ช ตอนปลายรัชสมัยของพระนางกษัตริย์ Elizabeth หลงัจากกองทัพเรือแห่งประเทศสเปน
พ่ายแพ้แล้ว พระนางกระทําอย่างโหดร้ายมากต่อพวกนอกรีต เพราะต้องการให้ทกุคน
เข้ากนัหมด หลงัจากอ. Grindle เสียชีวิตแล้ว พระนางเลือกอ. John Witgift ให้เป็น
หวัหน้าบาทหลวงแห่งเมือง Canterbury อ. John Witgift เป็นคนซื�อสตัย์และมีความ



ตั Bงใจดี แต่มีความคิดที�แคบมากว่า ต้องการให้ทุกคนเข้ากนั คือให้ทกุคนทําตามโบสถ์
แห่งประเทศอังกฤษ
(1) อ. Witgift จบัพวกแบ๊พติสต์จนเรือนจําเต็มไปหมด
(2) อ. Witgift ถือว่าพวกแบ๊พติสต์เป็นพวกนอกรีตมากกว่าพวกอื�นๆ
(3) หลกัคําสอนของพวกแบ๊พติสต์สามารถทําลายโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษได้

เพราะถ้าไม่มีการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา คือถ้าพวกบาทหลวงไม่ได้ทําให้คน
เป็นคริสเตียนโดยการรับพิธีบพัติศมานั Bน โบสถ์แห่งประเทศอังกฤษอยู่ไม่รอด

(4) อ. Witgift เทศนาต่อต้านพวกแบ๊พติสต์ทั�วประเทศ เขาเทศนาที�เมือง St. Paul
ในวนัที� 17 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1583 ว่า พวกแบ๊พติสต์เป็นคนที�เถลไถล
และหยิ�ง

จ อาจารย์ 2 คนที�สาํคัญในสมัยแรกๆของคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ
1 อ. William Kiffen

ก เขาเกิดที�กรุงลอนดอนในปี ค.ศ. 1616 และเป็นเชื�อสายเวลส์
ข บิดามารดาของเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1625 โดยกาฬโรคในกรุงลอนดอน
ค เขาฝึกหดังานที�ร้ายแรงเมื�ออาย ุ15 ปี
ง เขาหนีไปจากการฝึกหดังานนั Bน แล้วเข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ�ง และได้ฟังคําเทศนาเรื�อง

พระบัญญัติที� 5
จ จากนั Bนเขาได้กลบัไปยังเจ้านายของเขาและเชื�อฟังเจ้านาย
ช เขาไปฟังนกัเทศน์ของพวก Puritan คนอื�น แล้วได้รับความรอด
ซ เขาเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรที�เป็นอิสระ ซึ�งคงเป็นคริสตจักรของอ. Henry Jacob

ซึ�งเคยอธิบายเรื�องอ. Henry Jacob แล้ว
ณ หลงัจากนั Bนเขาได้ย้ายเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊พติสต์ ซึ�งอ. John Stillsbury เป็น

ศิษยาภิบาลที�นั�น
ญ เขาได้รับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งใหม่ที�กรุงลอนดอน
ฎ เขามีตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊พติสต์ และเป็นพ่อค้าที�ประสบความ

สาํเร็จด้วย
ฏ เขาใช้ทรัพย์สินของตนในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ และความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์

2 อ. Hansford Knowllys
ก บิดามารดาของเขาเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาและเป็นคนมั�งมี
ข เขาเรียนกับครูที�รับจ้างสอนเป็นพิเศษ แล้วหลงัจากนั Bนไปศกึษาที�มหาวิทยาลยัแห่งเมือง

Cambridge
ค ที�มหาวิทยาลยันั Bนเขาเป็นคนที�เคร่งครัดในศาสนา ซึ�งเกิดผลในชีวิตของเขา



ง เมื�อเขาได้รับปริญญาแล้ว เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ที�โรงเรียนแห่งหนึ�งที�เมือง
Gainsborough

จ เขาได้รับการวางมือให้เป็นผู้ ช่วยศิษยาภิบาลอันดบัแรก โดยหัวหน้าบาทหลวงแห่งเมือง
Petersborough ในโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ

ฉ การศึกษาและความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเขา ทําให้เขาเข้าสู่พวก Puritan ที�อยู่
ในโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ

ช เขาอยู่ในตําแหน่งผู้ ช่วยศิษยาภิบาลอันดบัแรกต่อไปไม่ได้ เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการ
ใส่เครื�องแบบ การทําเครื�องหมายแห่งกางเขน และวิธีทําพิธีบพัติศมา และการให้คนชั�ว
รับพิธีศีลมหาสนิท

ซ เขาอยู่ในตําแหน่งนี Bด้วยความทุกข์ใจ เพราะต้องระงับความเชื�อของเขาเพื�อได้ตําแหน่ง
ที�มีเกียรติและชื�อเสียงต่อไป

ณ แต่เขาทนในตําแหน่งนี Bไม่ได้ จงึขอลาจากหัวหน้าบาทหลวง และได้อธิบายตรงๆถึงเหตุ
ที�ขอลานั Bน หวัหน้าบาทหลวงได้เคารพเขาเพราะความสจุริตของเขา จงึอนญุาตให้
เทศนาต่อไปโดยไม่ต้องใส่เครื�องแบบหรืออ่านในการประชุม ถึงแม้ว่ากฎหมายห้าม
ละเว้นทั Bงสองนี B (อ. Vedder หน้า 215)

ญ การเทศนาโดยไม่ใส่เครื�องแบบทําให้เขาถกูข่มเหง เขาจึงตดัสินใจย◌้ายไปอยู่ New
England เพราะเขาเข้าใจว่าพวกที�แยกออกไป คือพวก Separatists มีอิสรภาพใน
การนมัสการที�นั�น  (New England เป็นบริเวณของประเทศสหรัฐอเมริกา ที�อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และประกอบด้วยรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island และ Vermont)

ฎ การเดินทางไป New England เป็นด้วยความลาํบาก แต่เขาถงึเมือง Boston ในปี ค.ศ.
1638

ฏ เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Dover รัฐ New Hampshire
(1) ที�นั�นมีคนเป็นพยานว่า เขาต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา
(2) เพราะเหตุนี B อ. Cotton Mather บอกว่าเขาอยู่ในพวกอานาแบ๊พติสต์
(3) ถงึกระนั Bน อ. Cotton Mather เป็นพยานว่า อ. Knowllys มีการประพฤติที�ดี

ฐ ในปี ค.ศ. 1641 บิดาของอ. Knowllys ซึ�งมีอายุมากแล้ว ได้เรียกให้เขากลบัมายัง
ประเทศอังกฤษ ในเวลานั Bนอ. Knowllys ยังรู้ไม่มากเรื�องพวกแบ๊พติสต์ เขาจงึเข้าเป็น
สมาชิกของพวก Separatists ซึ�งอ. Henry Jesse เป็นศิษยาภิบาลของพวกนั Bน ในปี
ค.ศ. 1643 อ. Knowllys ไม่ยอมให้ลกูชาย ซึ�งยงัเป็นทารกอยู่ รับพิธีบพัติศมา จาก
เรื�องนี Bก็เกิดการปรึกษากัน แล้วในที�สดุคริสตจักรของพวก Separatists ได้แยกออกเป็น
สองพวก พวกใหม่นั Bนตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ขึ Bนมาในปี ค.ศ. 1645 อ. Knowllys ได้รับ



การวางมือและรับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊พติสต์ที�กรุงลอนดอน จาก
เวลานั Bนเป็นต้นมาเขาเป็นผู้นําที�เกิดผลมาก

14 การพิจารณาของรัฐสภาอนัยืดยาว (the Long Parliament)
ก สงครามกลางเมืองแห่งปี ค.ศ. 1641

1 ในสมัยสงครามกลางเมืองนั Bน การข่มเหงต่างๆก็ยกเลิก ถงึกระนั Bนพวกแบ๊พติสต์ยงัไม่มีอิสรภาพ
ทางการ

2 รัฐสภา ซึ�งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนิกายเพร็สบิทีเรียน ยกเลิกการข่มเหงชั�วคราว เพราะต้องใช้กําลงั
เต็มที�ในการต่อต้านกษัตริย์ของประเทศอังกฤษ

3 พวกบาทหลวงที�เมือง Westminister ติเตียนรัฐสภาโดยการเทศนาและโดยการแจกหนังสือเลม่
เลก็ๆ เพราะอนุญาตให้พวกแบ๊พติสต์เจริญขึ Bน ถงึกระนั Bนรัฐสภานับว่าการต่อต้านกษัตริย์สาํคัญ
กว่า (อ. Vedder หน้า 219)

4 รัฐสภาได้รับรองการอ้างของพวกบาทหลวงที�เมือง Westminister ว่า การทําพิธีบพัติศมาโดย
การพรมนํ Bาเริ�มต้นที�ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1641 ซึ�งเป็นสมัยที�สบัสน แล้วในปี ค.ศ. 1645
ไม่กี�คนยงัใช้วิธีนี Bอยู่  (อ. Christian หน้า 296)

5 พวกเพร็สบิทีเรียนไม่พอใจที�จะมีอํานาจทางศาสนาเท่านั Bน แต่เพราะเหตุว่าพวกเขามีอํานาจ
ในรัฐสภา รัฐสภาจึงออกกฎหมายเพื�อบงัคับคนทั�วประเทศ

6 กฎหมายต่างๆที�รัฐสภาของพวกเพร็สบิทีเรียนออกนั Bน ห้ามทําพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา
และบงัคับให้ทําพิธีบพัติศมาโดยการเทนํ Bา กฎหมายเหล่านั Bนรุนแรงมาก และบันทกึไว้ในการ
สะสมการกระทําต่างๆของรัฐสภาโดยอ. Scobbles ซึ�งบันทกึไว้ในปี ค.ศ. 1644
หมายเหตุ - จากเรื�องนี Bเราเห็นได้ว◌่า พวกเพร็สบิทีเรียนเชื�อว่า คริสตจักรเข้าร่วมกับรัฐบาลได้
ตามที�อ. Calvin จัดระเบียบไว้ที�เมือง Geneva ในปี ค.ศ. 1525

7 อ. Vedder หน้า 221 กล่าวว่า “มีแต่การล้มล้างรัฐสภาอันยืดยาวและการครอบงําของพวก
เพร็สบิทีเรียนที�ทําให้การข่มเหงอันกดขี�และร้ายแรงจบลง นบัว่าการข่มเหงนี Bเป็นเรื�องขายหน้าใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ การกระทําเกือบอนัสดุท้ายของพวกเพร็สบิทีเรียนคือในปี ค.ศ.
1648 พวกเขาออกกฎหมายให้ประหารชีวิตของคนที�มีความเชื�อผิดในเรื�องหลกัคําสอน 8 ข้อ
ข้อหนึ�งใน 8 ข้อนั Bนคือการปฏิเสธเรื�องตรีเอกนภุาพของพระเจ้า และให้คนจําคุกที�มีความเชื�อผิด
ในเรื�องหลกัคําสอนอีก 6 ข้อ ข้อหนึ�งใน 6 ข้อนั Bนคือคนที�ปฏิเสธไม่ให้ทารกรับพิธีบพัติศมา”
อ. Christian หน้า 296 บนัทกึว่า หนงัสือแห่งการอธิษฐานร่วมกัน (คือ The Book of Common
Prayer) ของโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ ได้บอกว่าให้ทําพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มนํ Bา แต่โบสถ์แห่ง
ประเทศอังกฤษได้ละทิ Bงหนังสอืเล่มนั Bน แล้วใช้หนงัสือ Westminister แทนเพราะเล่มนั Bนบอกว่า
ให้ทําพิธีบพัติศมาโดยการเทนํ Bา รัฐสภาอันยืดยาวได้สั�งให้ใช้หนงัสือ Westminister ทั�วประเทศ
ถ้าไม่ใช้ก็จะถกูลงโทษเพื�อให้แน่ใจว่าทกุคนรับพิธีบพัติศมาตามที�เขาสั�งไว้นั Bน เขาสั�งให้



“บาทหลวงและพวกเจ้าหน้าที�ของโบสถ์บนัทกึชื�อของทารกทุกคนที�ได้รับพิธีบพัติศมา พร้อม
ชื�อบิดามารดาของเขา วนัเกิดของเขาและวันที�เขาได้รับพิธีบพัติศมา”
อ. Christian หน้า 296 ได้กล่าวอีกว่า “รัฐสภาได้ออกกฎหมายเลวทรามนี Bเพื�อช่วยเขาทราบว่า
แบ๊พติสต์คนไหนไม่รับพิธีบพัติศมาโดยการเทนํ Bา เพราะเพียงแต่ดหูนงัสือบนัทกึนั Bนก็จะทราบเลย
รัฐสภาได้สั�งอีกว่า ให้บาทหลวงเรียกร้องชื�อของทารกคนนั Bน เมื�อทราบชื�อแล้วให้ทําพิธี โดยออก
ชื�อทารกคนนั Bน จากนั Bนให้กลา่วว่า ข้าพเจ้าทําพิธีบพัติศมาแก่น้อง ในพระนามแห่งพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธิX ขณะกล่าวคําเหล่านี B ให้บาทหลวงทําพิธีบพัติศมาโดยนํ Bา

ไม่ว่าเทนํ Bาหรือพรมนํ Bาบนหน้าของทารก ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมีพิธีอื�นใดๆ”

15 พวกแบ๊พติสต์ในสมัยของความอารักขา
ก นาย Oliver Cromwell ผู้ เป็นเจ้านายอารักขาคนแรก

1 นาย Cromwell เกือบเป็นแบ๊พติสต์ และเกือบยอมรับหลกัคําสอนของพวกแบ๊พติสต์ว่าทกุคนมี
เสรีภาพในความเชื�อของตนเอง

2 นาย Cromwell เชื�อว่าต้องอดทนต่อความเชื�อต่างๆของแต่ละพวกที�อยู่ในนิกายโปรแตสแตนท์
นาย Cromwell บอกว่าความเชื�อนี Bถกูต้องและเหมาะสม ถึงกระนั Bนเขายอมให้มีโบสถ์
เพร็สบิทีเรียน หรือโบสถ์อิสระ ที�กฎหมายได้ตั Bงไว้และที�รัฐบาลรักษาไว้

ข ความอดทน
1 อ. Christian กล่าวว่า ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1647 รัฐบาลเริ�มโปรดปรานพวกแบ๊พติสต์ เพราะ

รัฐสภาแห่งขนุนางกับคนธรรมดา (Lords and Commons) ได้ออกคําประกาศว่า “มีหลายคน
เกลียดชังพวกอานาแบ๊พติสต์ เพราะได้ยินข่าวลือจากประเทศเยอรมันเรื�องการประพฤติของ
พวกเขา และได้ฟังความเห็นของคนที�นั�นเรื�องพวกเขา ซึ�งข่าวลือนี Bได้รบกวนรัฐบาลและทําให้
หลายประเทศขาดความสงบ ซึ�งพวกเราได้เกลียดชังการประพฤติและความเชื�อของพวกเขา โดย
เฉพาะในเรื�องการไม่ให้พิธีบพัติศมาแก่ทารก ซึ�งเป็นความเห็นที�ต่างกันเพียงแต่ในเวลาและวิธีที�
ทําพิธีนี B และพวกเรารู้ว่าในสมัยก่อนแต่ละคนที�มีความรู้สงูก็มีความเชื�อที�ต่างกันในการประพฤติ
และความเห็นของพิธีนี B จริงๆแล้วพวกเราอยากให้ทกุคนเห็นด้วยกับการตัดสินและการประพฤติ
ของพวกเรา แต่พวกเรายอมรับว่าทกุคนต้องตามความเชื�อของตนเองที�ได้มาจากพระคําของ
พระเจ้า พวกเราจึงตดัสินใจจะประพฤติต่อคนที�มีความเชื�อต่างกบัพวกเราด้วยความสภุาพ
อ่อนโยนและด้วยการให้เหตผุล และไม่ใช่ด้วยการใช้กําลงัและความรุนแรงต่อไป”  (อ. Crosby
ฉบับที� 1 หน้า 196)

2 ในปีต่อไปรัฐสภาได้ออกกฎหมายเรื�องการลงโทษคนที�พดูหมิ�นประมาทและคนที�สอนผิด
กฎหมายนี Bเป็นกฎหมายที�เลวและโหดร้ายที�สดุตั Bงแต่สมัยแรกๆของสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่
เพราะการสอนผิดบางอย่างนบัว่าเป็นการกระทําผิดอย่างร้ายแรง ซึ�งรับโทษถึงประหารชีวิต
โดยไม่ให้มีนกัเทศน์หรือบาทหลวงมาอธิษฐานเผื�อ ในคําสอนผิดเหล่านั Bน (คือที�เขาว่าพวก



แบ๊พติสต์ได้สอนผิดนั Bน) ก็คือ (1) การให้พิธีบพัติศมาแก่ทารกไม่ตรงกับพระคัมภีร์ พิธีบพัติศมา
นั Bนไม่มีผลในชีวิตของคนนั Bน แล้วคนนั Bนต้องรับพิธีบดัติศมาใหม่จงึจะถูกต้อง (2) การนํา
คริสตจักรโดยพวกบาทหลวง คือวิธีนําคริสตจักรของนิกายเพร็สบิทีเรียน ไม่ตรงกับพระคัมภีร์และ
ได้ต่อต้านพวกคริสเตียน

3 พวกที�ให้พิธีบพัติศมาแก่ทารกตัดสินใจข่มเหงพวกที�ไม่ให้พิธีบพัติศมาแก่ทารก (อ. Christian
หน้า 339)

4 นาย Cromwell เป็นหนี Bพวกแบ๊พติสต์อย่างมาก เพราะหลงัจากเขารับตําแหน่งเป็นอารักขา เขา
ไม่เข้าข้างพวกแบ๊พติสต์ เพราะพวกแบ๊พติสต์เชื�อว่าทกุคนต้องมีอิสระในความเชื�อของตนเอง แต่
ในรัชสมัยของกษัตริย์ Charles ที� 2 และกษัตริย์ James ที� 2 พวกแบ๊พติสต์ถกูทรมานมากที�สดุ
เพราะพวกแบ๊พติสต์สนับสนุนการมีอิสระในความเชื�อของตนเอง

5 มี 2 คนที�มีความคิดใหม่ๆ ซึ�งเขาได้จากความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์ คืออ. John Milton และ
อ. John Bunyan
ก ไม่มีการสงสยัเรื�องความสามารถของอ. John Milton อ. Macaulay กล่าวถงึเขาว่า

“สาํหรับเวลาไม่นานพวกเราเลิกนึกถงึเรื�องสนทนาของสมัยปัจจบุนั มาระลกึถงึ
ความปราชญ์และคณุงามความดีของอ. John Milton ด้วยความรักและความนับถือ
ทกุอย่าง อ. Milton เป็นนกักวี รัฐบุรุษ นกัปรัชญา ความรุ่งโรจน์แห่งวรรณคดีของ
ประเทศอังกฤษ และเป็นผู้ชนะเลศิและผู้ยอมรับการทรมานแห่งวรรณคดีของ
ประเทศอังกฤษ”

ข อ. Macaulay กล่าวถงึอ. John Bunyan ว่า “ประวติัศาสตร์ของอ. Bunyan เป็น
ประวัติศาสตร์ของจิตใจที�ตื�นเต้นในสมัยแห่งความตื�นเต้น” มีคนอ่านหนังสอื Pilgrims
Progress มากกว่าเล่มอื�นๆในโลก นอกจากพระคัมภีร์

ค ตําแหน่งของอ. Bunyan มั�นคง อ. Macaulay กล่าวว่า “แน่นอนอ. Bunyan เป็นนกัแต่ง
นิทานเปรียบเทียบอนัดบัแรก เช่นกบันาย Demonsthenes เป็นนกัพดูอันดบัแรก และ
นาย Shakespeare เป็นนกัเขียนบทละครอันดบัแรก”

ค พวกแบ๊พติสต์ที�มีชื�อเสียงในสมัยของนาย Cromwell
1 เป็นความจริงทีเดียวว่า พวกแบ๊พติสต์มีความจงรักภักดีต่อเครือประเทศและกษัตริย์
2 บางคนที�ต่อต้านนาย Cromwell ก็ทําในเรื�องแห่งบ้านเมือง

ก นายพลทหาร Thomas Harris อยู่ในพวกที�ต่อต้านนาย Cromwell แต่ต่อต้านเพราะ
เชื�อว่าทุกคนต้องมีอิสระเสรีภาพ นายพล Harris กลวัว่านาย Cromwell อยากเป็น
กษัตริย์

ข นายพล Harris เข้าอยู่ในพวกแบ๊พติสต์ในปี ค.ศ. 1657 หลงัจากรัฐประหารที�เรียกกันว่า
ระบอบกษัตริย์ที� 5 (Fifth Monarchy)

3 มีคนฟ้องระบอบกษัตริย์ที� 5 อย่างไม่เป็นธรรมว่า



ก การตั Bงราชอาณาจักรขึ Bนโดยใช้อํานาจของดาบ
ข ไม่ทําโทษคนที�คดัค้านด้วยการข่มเหงใดๆ

4 กษัตริย์ Charles Stewart กลบัมาถึงราชบัลลงัก์ของบิดาและรับตําแหน่งเป็นกษัตริย์ด้วยความ
ยินดีในปี ค.ศ. 1660 และทนัทีเกิดการกบฏโดยนาย Venner และพวกของระบอบกษัตริย์ที� 5

5 นายพล Harris มีสว่นในแผนการนี B แล้วลงชื�อของตัวเองที�คําสั�งให้ประหารชีวิตของกษัตริย์
Charles ที� 2

6 นายพล Harris และภรรยาได้รับพิธีบพัติศมาในปี ค.ศ. 1657 ตอนฤดหูนาว นายพล Harris
ได้เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1660

7 นายพล Harris ไม่ต้องการให้กษัตริย์ Noel รับตําแหน่งแทนกษัตริย์ Charles เพราะนายพล
Harris ไม่ต้องการให้มีกษัตริย์อีกต่อไป แต่ต้องการให้มีรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ กองทพัก็เห็นด้วย
กบันายพล Harris พวกเขาสงสยัการกระทําของนาย Cromwell อย่างมาก พวกเขาคิดว่าตําแหน่ง
ของนาย Cromwell คือเจ้านายอารักขา สามารถนําเขาไปสู่ตําแหน่งที�สงูกว่า รัฐบาลของนาย
Cromwell ไร้เหตผุลและเผด็จการมากกว่าราชวงศ์ Stewart

8 เพราะเหตุความหนักแน่นของนายพล Harris ราชวงศ์ Cromwell ไม่ได้สืบราชสมบัติจากราชวงศ์
Stewart ในราชบัลลงัก์แห่งประเทศอังกฤษ

9 นายพล Harris ได้ถกูตัดสินว่าผิด ถกูทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะมีสว่นในการล้มราชวงศ์
Stewart และมีสว่นในความตายของกษัตริย์ Charles ที� 2

16 พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษในศตวรรษที� 18 และ 19
ก กษัตริย์ William ที� 3 ได้ออกกฎหมายแห่งความอดทนในปี ค.ศ. 1689

1 อ. Vedder กล่าวว่า “ตั Bงแต่ออกกฎหมายแห่งความอดทน การข่มเหงแบบรุนแรงต่อนิกาย
โปรแตสแตนท์ทกุพวกก็ยกเลิกเลย และไม่มีการข่มเหงรุนแรงอีกต่อไป ถึงกระนั Bนหลกัแห่งการ
มีอิสรภาพทางศาสนาก็ยงัไม่ยอมรับทั�วไปในประเทศอังกฤษ”
หลงัจากปี ค.ศ. 1689 พวกแบ๊พติสต์ได้มีอิสรภาพในประเทศอังกฤษอย่างที�เขาไม่เคยมีแต่ก่อน
อิสรภาพนี Bเป็นเหตทุี�พวกเขาขาดพลงัในการรับใช้ และเป็นเหตทุี�พวกเขาไม่เจริญ

2 ในปี ค.ศ. 1677 พวกคริสตจักรของ Particular Baptists (แบ๊พติสต์ที�ทรงสรรไว้) ได้ตีพิมพ์หนังสอื
การสารภาพแห่ง Westminster ที�พวกเขาเปลี�ยนแปลงบ้าง พวกเขาพิมพ์หนงัสือการสารภาพนี B
อีกครั Bงหนึ�งในปี ค.ศ. 1688

3 พวก General Baptist (แบ๊พติสต์ทั�วไป) ได้พิมพ์หนงัสือการสารภาพของพวกเขาในปี ค.ศ. 1678
ความเชื�อของพวกเขา คือเป็นแบบ Armenian ก็คล้ายกบัความเชื�อของพวก Calvinism ที�
อ่อนโยน

4 เหตผุล 3 อย่างที�พวกแบ๊พติสต์ไม่เจริญเมื�อมีกฎหมายแห่งความอดทน
ก คริสตจักรแต่ละแห่งแยกจากกันมากเกินไป คือขาดสามัคคีธรรมซึ�งกนัและกัน และไม่



ร่วมมือกันในการรับใช้
ข คําสอนผิดเข้ามาในคริสตจักร
ค พวกเขาขาดพลงัในการรับใช้ คืออยู่ฝ่ายเนื Bอหนัง และไม่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ

หมายเหตุ - เหตผุล 3 อย่างนี Bเป็นเหตุที�คริสตจักรแบ๊พติสต์ในทกุวันนี Bอ่อนแอและ
ไม่เจริญ ระบบการปกครองคริสตจักรที�มีองค์การคริสตจักร (General Convention)
ก็ทําให้ขาดฤทธิXอํานาจฝ่ายจิตวิญญาณ และขาดพลงัในการประกาศข่าวประเสริฐ

5 พวกคริสตจักรของ Particular Baptists ได้จดัสมาคมแห่งแรกของพวกเขาในปี ค.ศ. 1653
ก ความเชื�อแบบ Hyper-Calvinism (Calvinism อย่างรุนแรง) เจริญก้าวหน้าในคริสตจักร

บางแห่งของ Particular Baptists ไม่ว่าพบคําสอนนี Bที�ไหน คําสอนนี Bก็เปรียบได้กบัโรค
ที�ร้ายแรง

ข คริสตจักร 13 แห่งในกรุงลอนดอนได้จดัสมาคมแห่งกรุงลอนดอนในปี ค.ศ. 1704 และ
พวกผู้แทนเห็นว่าจําเป็นต้องตําหนิความเชื�อ Calvinism

ค อ. John Gill ผู้ ซึ�งเป็นแบ๊พติสต์ที�มีความสามารถและความรู้มากที�สดุในสมัยนี B ต้องมี
ส่วนรับผิดชอบในคําสอนผิดนี B อ. Vedder กล่าวว่า “ในปี ค.ศ. 1769 สมาคมนี Bได้ตีพิมพ์
หนงัสือที�สนับสนนุความเชื�อแบบ Hyper-Calvinism เลม่นั Bนเป็นหนงัสอืเกี�ยวกบัพระเจ้า
ที�คนใช้เป็นเวลาหลายปี” (หน้า 240)

ง “ความเชื�อแบบ Hyper-Calvinism ทําให้พระบัญชาที�ยิ�งใหญ่ไม่มีค่า และเพราะเหตุ
ความเชื�อนี B พวกนกัเทศน์แบ๊พติสต์ที�อยู่ฝ่าย Calvinism ส่วนมากก็ยกเลิกเตือนสติ
ปลกุเร้า และเชื Bอเชิญคนบาปให้กลบัใจเสียใหม่ เพราะเชื�อว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตา
คนที�พระองค์ทรงเลือก จะทรงเรียกเฉพาะคนที�ทรงสรรไว้แล้ว และถ้าเชิญคนนอกนั Bน
ก็ไม่ได้ผล และเท่ากับว่าเข้ายุ่งกบัสิทธิพิเศษของพระเจ้าเอง” (หน้า 241)

ข ตอนครึ�งแรกของศตวรรษที� 18 ศาสนาในประเทศอังกฤษก็ไม่เข้มแข็งเลย
1 หวัหน้าบาทหลวง Ryle กล่าวว่า “ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1700 จนถงึสมัยการปฏิวัติแห่งประเทศฝรั�งเศส ดู

เหมือนว่าประเทศอังกฤษไร้ความดีทกุอย่าง ความมืดอยู่ในทั Bงที�สงูและที�ตํ�า ความมืดอยู่ในศาล
ในค่ายทหาร ในรัฐสภา ในพวกทนายความ ความมืดอยู่ในชนบทและในเมือง ความมืดอยู่ในใจ
ของคนมั�งมีและในใจของคนจน คือเป็นความมืดทางศาสนาและทางศีลธรรมที�รู้สกึได้” (อ.
Vedder หน้า 243)

2 พระเจ้าทรงตั Bงคนหนึ�งขึ Bนมาที�สามารถสู้กับอํานาจแห่งความมืดนี Bได้ คืออ. John Wesley
ก อ. Wesley เป็นบตุรชายของนักเทศน์ชาวอังกฤษ
ข เขาได้รับการศึกษาสงูที�มหาวิทยาลยั Oxford
ค เขาเชื�ออย่างรุนแรงในหลกัคําสอนของโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ
ง เม◌ื◌่อเขาได้รับปริญญาแล้ว เขาไปประกาศที�ต่างประเทศ คือที�สหรัฐอเมริกาใน

อาณานิคม Georgia



จ ที�นั�นเขาได้พบกับพวก Moravian และเป็นครั Bงแรกที�ได้รับคําสอนเรื�องความหมาย
ที�แท้จริงของข่าวประเสริฐ

ฉ หลงัจากนั Bนเขาได้กลบัไปยังประเทศอังกฤษ และในปี ค.ศ. 1738 เมื�อเข้าร่วมประชุม
กบัสมาคม Moravian ที�กรุงลอนดอน อ. John Wesley รู้สกึเป็นครั Bงแรกว่า “ผมได้วาง
ใจในพระคริสต์ คือวางใจในพระคริสต์ผู้ เดียวเพื�อได้รับความรอด และผมได้รับความ
มั�นใจว่าพระองค์ทรงล้างความบาปของผมให้สะอาดแล้ว คือความบาปของผมเอง และ
พระองค์ทรงช่วยผมให้รอดจากกฎแห่งความบาปและความตาย”

3 จากนั Bนโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษไม่ให้อ. Wesley เทศนาในโบสถ์ของพวกเขาต่อไป เขาจงึ
เทศนาตามทุ่ง ด้วยความกลวัและตัวสั�น

4 อ. George Whitfield ซึ�งเป็นนกัศึกษาที�มหาวิทยาลยั Oxford และเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ�งที�
เรียกว่า Holy Club (คือสโมสรบริสทุธิX) ได้ร่วมเทศนากับอ. Wesley

5 ความกระตือรือร้นทางความเชื�อก็กระจายไปทั�วประเทศอังกฤษ
6 ความสงสยัเรื�องความเชื�อก็ชะงบัลง
7 คนที�มีตําแหน่งสงูและคนมั�งมีก็รู้สกึว่าการมีความเชื�อในพระเจ้าเป็นสิ�งที�น่านบัถือ
8 โบสถ์แห่งประเทศอังกฤษจึงมีพวกหนึ�งที�มีความเชื�อแท้ที�ปกครองโบสถ์นั Bนเป็นเวลา 50 ปี

17 พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษและสมัยการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่ (Reformation) ครั Bงที� 2
ก อ. Dan Taylor

1 เขารับเชื�อในการฟืBนฟขูองพวก Wesleyan
2 เขาเป็นคนจากเมือง Yorkshire บิดาของเขาเป็นผู้ทํางานในเหมือง
3 หลงัจากที�เขาได้รับความรอดแล้ว เขามีความกระตือรือร้นสาํหรับงานของพระเจ้า
4 เขาเทศนาครั Bงแรกที�เมือง Halifax ในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 1761
5 เขาไม่เห็นด้วยกบัการวินยัและหลกัคําสอนบางข้อของพวก Wesleyan แล้วแยกจากพวกเขา

ในปี ค.ศ. 1762
6 เขาเข้าร่วมกับกลุ่มคนที�หมู่บ้าน Heptonstall ซึ�งอยู่ใกล้เมือง Halifax
7 เขาเริ�มเชื�อว่า เฉพาะคนที�ได้รับความรอดแล้วสมควรได้รับพิธีบัพติศมา
8 พวกนี Bได้รับพิธีบพัติศมาที�คริสตจักรของพวก General Baptists ที�เมือง Gemston มณฑล

Nottinghamshire ในแม่นํ Bา ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1763
9 ในปี ค.ศ. 1769 พวกนี Bเข้าร่วมประชุมกับคริสตจักรของพวก General Baptists อื�นๆที�อยู่ใกล้

เคียง แล้วในปี ค.ศ. 1770 พวกนี Bได้จดัตั Bงคริสตจักรที�กรุงลอนดอน คริสตจักรนี Bมีชื�อว่า Assembly
of the Free Grace General Baptists

ข ความเจริญก้าวหน้าของพวกนี Bขึ Bนอยู่ทั Bงหมดกับอ. Dan Taylor
1 เขาไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อย



2 เขาเขียนหนงัสือเวียน
3 เขาเทศนาที�คริสตจักรต่างๆ
4 เขาตั Bงเงินทนุขึ Bนเพื�อออกค่าใช้จ่ายสาํหรับการศึกษาของพวกผู้ รับใช้
5 เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที�สอนวิชาศาสนาศาสตร์
6 เขาเป็นบรรณาธิการของนิตยสารแห่งพวก General Baptists
7 เขาเดินทางทั�วประเทศองักฤษ ทั Bงหมดประมาณ 40,000 กิโลเมตร ส่วนใหญ่โดยการเดิน เขา

เทศนาทกุคืน และในวันอาทิตย์เขาเทศนา 3 ครั Bงเป็นประจํา
8 เขาเสยีชีวิตเมื�ออาย ุ78 ปี

ค อ. Andrew Fuller
1 เขาเกิดที�เมือง Cambridgeshire ในปี ค.ศ. 1754
2 เขารับเชื�อเมื�ออาย ุ14 ปี
3 เขารับพิธีบพัติศมาในปี ค.ศ. 1770
4 เขาได้รับการวางมือในฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 1775
5 เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที�เมือง Kettenring ในปี ค.ศ. 1782 เขารับใช้ที�นั�น

จนถึงเวลาที�เขาเสยีชีวิตในปี ค.ศ. 1815
6 ความสาํเร็จอันสาํคัญของเขา

ก เขาเชื�อมั�นและสนับสนุนหลกัคําสอนว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์เพื�อทกุคนในโลก
และทุกคนมีสิทธิXได้รับความรอด ก่อนเวลานี Bคนส่วนมากคิดว่าความเชื�อแบบนี Bเป็น
ความเชื�อของพวก Armenian เท่านั Bน

ข การสิ Bนพระชนม์ของพระคริสต์มีคณุค่าพอที�จะลบล้างความผิดบาปของทกุคนในโลก
และไม่ใช่เฉพาะคนที�ทรงสรรไว้แล้ว

ค เขาอธิบายอย่างชัดเจนถงึเรื�องพระคุณของพระเจ้า
ง ตอนแรกเขาเชื�อในเรื�องของ Calvinism แต่เขาได้เปลี�ยนแปลงความเชื�อนั Bนให้เป็นแบบ

ที�อธิบายในข้อ ก  ความเชื�อนี Bเป็นความเชื�อที�คนทั�วไปรู้จัก
จ เขาเป็นผู้ที�ชํานาญในการจัดระเบียบ

ง อ. William Carey
1 เขาเกิดในปี ค.ศ. 1761
2 เขารับเชื�อและรับพิธีบพัติศมาที�แม่นํ Bา Neu ในวันที� 5 เดือนตลุาคม ปี ค.ศ. 1783 โดย

ดร. John Ryland
3 ในปี ค.ศ. 1787 เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรแบ๊พติสต์เล็กๆแห่งหนึ�งที�เมือง

Moulton
4 เขาทําอาชีพเป็นคนซ่อมรองเท้าเพื�อเลี Bยงตัวเอง และขณะที�เขาทํางาน เขาก็ศกึษาด้วย เขา

เป็นครูสอนที�โรงเรียน และมีโอกาสศึกษาภูมิศาสตร์



5 การศึกษาภูมิศาสตร์นี Bทําให้เขาสนใจในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนในต่างประเทศ
6 ดร. Ryland ไม่เห็นด้วยเรื�องการประกาศข่าวประเสริฐกบัคนในต่างประเทศ และพยายามทําให้

เขาเปลี�ยนความคิดนี B
7 ในวนัที� 30 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1792 เขาเทศนาที�การประชุมสมาคมที�เมือง Nottingham

ในการเทศนานั Bนเขาใช้ข้อพระคัมภีร์อิสยาห์ 44.2-3 หวัข้อว่า “จงคาดว่าจะได้สิ�งยิ�งใหญ่จาก
พระเจ้า แล้วจงพยายามทําสิ�งยิ�งใหญ่เพื�อพระเจ้า”

8 การเทศนานั Bนได้เร้าใจพวกอาจารย์ที�เข้าร่วมประชุมเรื�องการประกาศข่าวประเสริฐกับคนใน
ต่างประเทศ อ. Carey จึงขอให้อ. Andrew Fuller ออกมติว่าให้จดัสมาคมมิชชนันารี

9 พวกเขาจึงจดัสมาคมมิชชนันารีของพวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษในวันที� 2 เดือนตลุาคม
ปี ค.ศ. 1792

9 สมาชิกยากจน 12 คนได้ถวายเงินให้กบัสมาคมมิชชันนารีนี B เป็นเงินประมาณ 900 บาท
10 คริสตจักรเล็กๆที�อยู่ตามชนบทหลายแห่งได้ถวายเงินพอเพื�อช่วยอ. Carey ซื Bอตั�วเรือไป

ประเทศอินเดีย
11 ดงันั Bนอ. William Carey จึงได้ชื�อว่า บดิาแห่งการเป็นมิชชานารีในปัจจุบนั (the Father of

Modern Missions)

18 ศตวรรษที� 19
ก ผลของอ. William Carey

1 การจัดสมาคมมิชชนันารีภายในประเทศแห่งประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1779
2 การจัดสหภาพของพวกแบ๊พติสต์ในปี ค.ศ. 1832
3 ในปี ค.ศ. 1865 สมาคมมิชชันนารีภายในประเทศแห่งประเทศองักฤษ ได้รวมกับสมาคม

มิชชันนารีแห่งประเทศไอร์แลนด์ มาเป็นสมาคมมิชชันนารีภายในประเทศแห่งประเทศ
องักฤษและประเทศไอร์แลนด์

ข พวก General Baptists ได้รวมกับพวก Particular Baptists
ค การจัดสมาคมพระคัมภีร์แห่งประเทศอังกฤษและต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1804

1 คนสนับสนุนการจัดสมาคมนี Bคืออ. Joseph Hughes ซึ�งเป็นอาจารย์ที�เป็นแบ๊พติสต์ที�เมือง
Battersea

2 ในปี ค.ศ. 1835 นาย Yates และนาย Pierce พร้อมที�จะพิมพ์พระคัมภีร์ภาษาเบง็กอลของ
อ. Carey ที�แก้ไขใหม่แล้ว และขอให้สมาคมพระคัมภีร์แห่งประเทศอังกฤษและต่างประเทศ
ช่วยเหลือในเรื�องการอบรม แต่สมาคมปฏิเสธ และไม่ยอมช่วยเหลือนอกจากว่า พวกเขารับรอง
ว่า “เมื�อแปลคําว่า บพัติศมา จะต้องทบัศพัท์ และไม่ให้แปลตรงกับความหมายคือ จุ่มลงในนํ Bา
เพราะมีสมาชิกของสมาคมที�มาจากนิกายโปรแตสแตนท์ที�จะคดัค้านถ้าแปลตรงกับความหมาย”
สมาคมจึงพยายามบังคบัพวกมิชชานารีให้ทบัศพัท์คํา บัพติศมา หรือให้แปลผิด เพื�อเอาใจ



สมาชิกของสมาคมที�มาจากนิกายโปรแตสแตนท์
3 ในปี ค.ศ. 1837 พวกอาจารย์ที�เป็นแบ๊พติสต์ได้สง่จดหมายประท้วงไปยังสมาคม
4 ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1840 สหภาพของพวกแบ๊พติสต์ได้ประท้วงครั Bงสดุท้ายต่อสมาคม

แต่ไม่เกิดผลใดๆ ดังนั Bนในวันที� 24 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1840 พวกแบ๊พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ
จงึจัดสมาคมการแปลแห่งพวกแบ๊พติสต์ สมาคมนั Bนได้พิมพ์พระคัมภีร์ 6 ล้านเล่มที�แปลคํา
บพัติศมา ถูกต้อง โดยใช้เงิน 51 ล้านบาท

ง อ. Robert Hall
1 เกิดที�เมือง Leicester ในปี ค.ศ. 1764
2 บิดามารดาของเขามีลกู 14 คน และเขาเป็นคนสดุท้าย
3 เขาเป็นคนมีความสามารถพิเศษเมื�อยงัเป็นเด็กอยู่ และได้จบการศึกษาศาสนศาสตร์เมื�ออายุ

9 ขวบ
4 เขาเริ�มศึกษาที�วิทยาลยัแห่งเมือง Bristol เมื�อเขามีอายุ 15 ปี
5 เขาศกึษาที�วิทยาลยั Kings College Aberdeen เป็นเวลา 4 ปี
6 เมื�อจบการศึกษาแล้ว เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรหลายแห่ง และการรับใช้ของ

เขาประสบความสาํเร็จอย่างมาก
จ อ. Charles Hadden Spurgeon

1 เขาเกิดในปี ค.ศ. 1834 ทั Bงบิดาและปู่ เป็นนกัเทศน์ในพวก Congregationalist
2 เขารับเชื�อเมื�ออาย ุ17 ปี
3 เขารู้สกึว่าเป็นหน้าที�ของเขาที�จะเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊พติสต์
4 นกัเทศน์หนุ่มคนนี Bได้รับความสาํเร็จทนัทีและอย่างน่าอศัจรรย์
5 เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรแห่งหนึ�งในกรุงลอนดอน คริสตจักรนั Bนเจริญจนมี

สมาชิกถึง 5,000 คน และเป็นคริสตจักรที�ใหญ่ที�สดุในโลก
6 เขาจดัวิทยาลยัสาํหรับศิษยาภิบาลขึ Bน เพื�อสอนพวกผู้ รับใช้
7 เขาจดัสถานที�เลี Bยงเด็กกําพร้าแห่งเมือง Stockwell ขึ Bน
8 เขาจดัสมาคมช่วยเหลือคนอื�น เงินทนุสาํหรับซื Bอหนงัสือ นิตยสารเรื�องความเชื�อที�ประสบ

ความสาํเร็จ เป็นต้น
9 เขาศกึษาพระคัมภีร์อย่างขยันตลอดชีวิต จงึกลายเป็นผู้ รับใช้ที�รู้จกัพระคัมภีร์อย่างดี และรู้จัก

คําเขียนของอาจารย์แต่ละคนในพวก Puritan อย่างดี
10 เกี�ยวกับความเชื�อ เขาเชื�อแบบพวก Calvinist อ่อนโยน ถงึกระนั Bนเขาเทศนาว่าพระเยซูทรง

สิ Bนพระชนม์เพื�อทกุคนในโลก และทุกคนที�รับเชื�อในพระเยซูจะรับความรอด
ฉ การแบ่งแยกของพวกแบ๊พติสต์ในประเทศอังกฤษ

1 เหตทุี�มีการแบ่งแยกกันนี Bก็คือคริสตจักรแบ๊พติสต์แต่ละแห่งในประเทศอังกฤษมีสมาชิกที�มีความ



เชื�อแตกต่างกัน คือสมาชิกบางคนเคยอยู่ในพวก Congregationalist หรืออยู่ในพวกที�แยกตัว
ออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิค พวกเขามีความเชื�อแบบพวก pedobaptist (คือให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา) พวกเขาเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊พติสต์ โดยไม่ต้องละทิ Bงความเชื�อเก่าก่อน

2 อ. William Griffin อ. John Spillsbury และอ. Hansford Knowllys เชื�อตามหลกัคําสอนอัน
มั�นคงของพวกแบ๊พติสต์ว่า คริสตจักรต้องมีเฉพาะสมาชิกที�รอดและรับพิธีบพัติศมาเรียบร้อย
แล้ว ตามคําสอนและตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่ เฉพาะคนเหล่านี Bที�ได้รับการเชิญและสมควร
รับพิธีศีลมหาสนิท (อ. Vedder หน้า 163)

3 อ. Henry Jesse อ. John Tomes และอ. John Bunyan มีความเชื�อว่าควรชุมนมุกันกบัคริสเตียน
ทกุคน ไม่ว่ามีความเชื�อแบบใด จงึเกิดการเถียงกันระหว่างอ. Bunyan กับอ. Griffin

4 อ. Vedder กล่าวว่า “ความเจริญเติบโตของพวกแบ๊พติสต์ขึ Bนอยู่กับความมั�นคงในการถือและการ
ประพฤติหลกัคําสอนของพวกแบ๊พติสต์  ก็เป็นอย่างนั Bนตลอดเวลา ทั Bงกับพวกแบ๊พติสต์และพวก
อื�นๆด้วย การละทิ Bงความเชื�อเสยี หรือการประนิประนอม เพื�อให้ดเูหมือนว่าไม่ต่างกันกบัคําสอน
ผิด ไม่ได้ผลอันใด  แท้จริงต้องถือความจริงไว้ให้มั�น และให้ความเชื�อของพวกเราต่างกับคําสอน
ผิด เพื�อจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่า อนัไหนถกู อนัไหนผิด ดงันั Bนความจริงจึงจะมีโอกาสชนะคําสอน
ผิดได้ ประวัติศาสตร์ของนิกายแต่ละพวกสอนว่าเป็นแบบนี Bจริง ความเจริญก้าวหน้าขึ Bนอยู่กบั
ความจงรักภักดีต่อความจริง แล้วการประนิประนอมนําไปสู่การเสื�อมสลาย”

Sent all of the above to Santisuk

19 พวกแบ๊พติสต์ที�อาณานิคม คือที�สหรัฐอเมริกา
ก ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติสต์ที�สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

1 สมัยแห่งอาณานิคม (ก่อนปี ค.ศ. 1776)
2 สมัยแห่งการขยายอาณาเขต (ปี ค.ศ. 1776 – 1845)
3 สมัยแห่งการประกาศและการศึกษา (ปี ค.ศ. 1845 – 1900)

1 สมัยแห่งอาณานิคม (ก่อนปี ค.ศ. 1776)
ก ชีวิตของอ. Hansford Knowllys

(1) เขาถงึเมือง Boston อาณานิคม Massachusetts ใน ปี ค.ศ. 1638
(2) เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรที�เมือง Dover อาณานิคม New

Hampshire
(3) ขณะที�เขาเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรแห่งนี B ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1641

ก็เกิดการโต้เถียงเรื�องการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา



(4) แสดงว่าในสมัยแห่งอาณานิคม มีคนที�มีความเชื�อแบบแบ๊พติสต์ในคริสตจักร
แห่งนี B

(5) คนในคริสตจักรแห่งนี Bสว่นใหญ่ย้ายไปอยู่เขต Long Island อาณานิคม New
York จากนั Bนได้ย้ายไปอยู่อาณานิคม New Jersey

(6) ประมาณปี ค.ศ. 1689 พวกนี Bได้ตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ คริสตจักรแห่งนี Bเป็น
คริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งที�สองในสมัยแห่งอาณานิคม

(7) คริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรกในสมัยแห่งอาณานิคมตั Bงขึ Bนที�เมือง Middletown
อาณานิคม New Jersey ในปี ค.ศ. 1688

ข ชีวิตของอ. Roger Williams
(1) เขาคงมีความเชื�อแบบพวกที�แยกออกไปก่อนเขาย้ายจากประเทศอังกฤษ
(2) เขาย้ายจากประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1631 แล้วมาถึงเมือง Boston
(3) เขาพบว่าพวก Puritan อดทนกับความเชื�อของพวกอื�นไม่ได้ หวัหน้าบาทหลวง

Laude ผู้ซึ�งเป็นหวัหน้าบาทหลวงของโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ อดทนกับ
ความเชื�อของพวกอื�นไม่ได้เช่นกนั อ. Williams ไม่พอใจกับการเปลี�ยนสภาพ
เสยีใหม่ที�ไม่สมบูรณ์ของพวก Puritan

(4) เขาสงัเกตว่าที� New England การปกครองคริสตจักรกับการปกครองรัฐบาล
ปนเข้าด้วยกัน จนเกือบรู้จกัเอกลกัษณ์ของแต่ละฝ่ายไม่ได้ เขาจงึเข้าใจหลกั
ว่า คริสตจักรและรัฐบาลต้องแยกออกกันและอิสระกันละกัน เขาประณามการ
ให้คริสตจักรขึ Bนกบัรัฐบาล และถือว่าทกุคนมีสิทธิXตดัสินใจเองเรื�องความเชื�อ
สิทธิXนี Bมาโดยธรรมชาติและตามคําสอนในพระคัมภีร์

(5) เขารับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจักรแห่งเมือง Salem
(6) เพื�อป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกิดขึ Bน เขาย้ายไปอยู่เมือง Plymouth แต่หลงัจากนั Bน

ได้ย้ายกลบัไปเป็นศิษยาภิบาลที�เมือง Salem อีกไม่นานเขาถูกเรียกตัวไปยัง
ศาลแห่งเมือง Boston และถูกเนรเทศ

(7) ตามประวัติศาสตร์ เหตทุี�อ. Williams ถูกเนรเทศ ก็เพราะเขาสอนว่าทกุคนมี
สิทธิXตดัสินใจเองเรื�องความเชื�อ และสอนว่าผู้พิพากษาไม่มีสิทธิXทําโทษเขาใน
เรื�องนี B

(8) เขาจงึย้ายจากเมือง Plymouth ไปยังอ่าวเล็กชื�อ Narragansett
(9) เขาตั Bงเมือง Providence อาณานิคม Rhode Island
(10) ใบอนญุาตตั Bงเมืองจากกษัตริย์ Charles ที� 2 ในปี ค.ศ. 1663 มีอยู่ว่า “เรา

ประสงค์และยินดีที�จะไม่ให้ใครในอาณานิคมนี Bได้รับการรบกวน การลงโทษ
ความกังวล หรือถกูสอบถามใดๆ ในเรื�องความเชื�อทางศาสนาที�ต่างกัน เพื�อ



ไม่ให้เขารบกวนความสงบแห่งบ้านเมืองในอาณานิคมนี B” อาณานิคมนี Bมี
รัฐบาลแห่งแรกในโลกที�พื Bนฐานคือว่า ทกุคนมีสิทธิXตดัสินใจเองเรื�องความเชื�อ

(11) จนถึงเวลานี Bอ. Williams ยังไม่อยู่ในพวกแบ๊พติสต์ แต่เมื�อเขาศกึษาต่อ เขาก็
เชื�อว่าการพรมนํ Bาบนทารกที�สลบอยู่ ไม่เป็นการเชื�อฟังพระบญัชาของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าว่าให้ “รับบพัติศมา”

(12) ประมาณเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1639 อ. Williams ได้รับพิธีบพัติศมาจาก
นาย Ezekiel Holliman ผู้ซึ�งเป็นสมาชิกที�คริสตจักรของเขาที�เมือง Salem
จากนั Bนอ. Williams ทําพิธีบพัติศมาให้อีก 10 คน แล้วคริสตจักรแบ๊พติสต์
แห่งแรกที�สหรัฐอเมริกาได้ตั Bงขึ Bนที�อาณานิคม Rhode Island

(13) คริสตจักรแบ๊พติสต์แบบ Landmark Baptist ซึ�งขึ Bนอยู่กบั American Baptist
Association (ABA) (คือสมาคมแบ๊พติสต์แห่งสหรัฐอเมริกา) ไม่เหน็ด้วยว่า
คริสตจักรที�อ. Roger Williams ตั Bงขึ Bนนั Bนเป็นคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรก
ที�สหรัฐอเมริกา

(14) อ. Vedder หน้า 293 กล่าวว่า “มีคริสตจักรอีกแห่งหนึ�งที�ว่าพวกเขาควรรับ
เกียรติเป็นคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรกที�สหรัฐอเมริกา ผู้ ก่อตั Bงคริสตจักรแห่ง
นั Bนคือ ดร. John Clark และเขาเป็นคนที�น่าสนใจที�สดุในสมัยของเขา แต่
ประวัติแรกๆของเขาเกี�ยวข้องด้วยการโต้เถียงและความคลมุเครือ เรารู้ว่าเมื�อ
เขาโตเป็นผู้ ใหญ่แล้วเขาเป็นนกัปราชญ์ในเรื�องภาษากรีกและภาษาฮีบรู
แน่นอนเขาอยู่ในพวก Puritan เขาออกจากประเทศอังกฤษเพื�อรอดพ้นจาก
การข่มเหง และเขาชื�นชมกับอิสรภาพที�สหรัฐอเมริกา พอเขาถงึเมือง Boston
ในปี ค.ศ. 1637 เพื�อนของเขาที�อยู่ในพวก Puritan คือ Sir Henry Vane พร้อม
กบัคนอื�นๆ ได้ถกูอาวุธเอาไปเสยี เพื�อมีโอกาสออกจากอาณานิคมของเขา
อ. Clark กลายเป็นหวัหน้าของพวกเขา และได้ตั Bงอาณานิคมแห่งใหม่ขึ Bนในที�
อื�น พวกเขาได้เขยีนรัฐธรรมนูญ และลงชื�อที�รัฐธรรมนูญนั Bนในเดือนมีนาคม ปี
ค.ศ. 1638 แล้วตั Bงพระราชบัญญัติของพระคริสต์ให้เป็นกฎหมายของสงัคมนี B
พวกเขาย้ายจากอาณานิคม New Hampshire เพราะอากาศหนาว แล้วไปยัง
เมือง Aquidneck ซึ�งอยู่ที�อาณานิคม Rhode Island ในปีเดียวกันที�พวกเขา
ตั Bงอาณานิคมนั Bน ก็ได้จดัตั Bงคริสตจักรที�เมือง Newport และอ. Clark กลาย
เป็นอาจารย์สอนพวกเขาตั Bงแต่แรก เรามีความรู้เรื�องคริสตจักรที�เมือง
Newport ตั Bงแต่เดือนตลุาคม ปี ค.ศ. 1648 ว่าพวกเขามีสมาชิก 15 คน ในปี
ค.ศ. 1654 หรือปี ค.ศ. 1656 การโต้เถียงกันเกิดขึ Bนเหมือนอย่างที�เคยเกิดขึ Bน
ที�เมือง Providence และมีผลอันเดียวกัน พวกเขาตั Bงคริสตจักรแบบ “หลกัการ
6 ประการ” ขึ Bนโดยอ. William Vaughn เป็นผู้นํา ดร. Clark จงึเดินทางไป



ประเทศอังกฤษเพื�อได้ใบอนุญาตตั Bงเมืองที�ดีกว่า และอยู่ที�นั�นเป็นเวลา 12 ปี
เมื�อกลบัมาในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1664 ดร. Clark กลายเป็นพลเมืองที�
สาํคัญในอาณานิคมนั Bน กษัตริย์ Charles ที� 2 ประทานใบอนุญาตตั Bงเมืองให้
ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1663 และรับรองว่าจะมีอิสรภาพทางบ้านเมือง
และทางศาสนาที�อาณานิคมของ Rhode Island อาณานิคม Rhode Island
ใช้ใบอนญุาตตั Bงเมืองนี Bจนถงึปี ค.ศ. 1843”

ค การจัดตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ต่างๆที�อาณานิคม Massachusetts
(1) การจัดตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ที�อาณานคิม Massachusetts เป็นสิ�งที�ผู้ มี

อํานาจขัดขวางอย่างมาก เพราะมีรัฐบาลแห่งเทวาธิปไตยตั Bงไว้แล้ว และ
พลเมืองคนใดที�ไม่เป็นสมาชิกของคริสตจักรที�ขึ Bนอยู่กับรัฐบาล ก็ขาดสิทธิ
แห่งพลเมือง

(2) ในปี ค.ศ. 1644 นาย Thomas Painter ซึ�งอยู่เมือง Hingham ไม่ยอมให้ลกู
รับพิธีบพัติศมา และประท้วงว่าพิธีนั Bนต่อต้านความเชื�อของพวกคริสเตียน เขา
จงึถูกมัดไว้และเฆี�ยนตี ในปีเดียวกนันั Bนและในปีต่อมาอีกหลายปี ก็บนัทกึไว้
ว่า มีหลายคนขึ Bนศาลของพวกผู้ชายแห่งเมือง Salem ที�ไม่ยอมให้ลกูรับพิธี
บพัติศมา หรือที�ต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา ศาลประพฤติต่อคนเหลา่
นั Bนนอกกฎหมาย แต่ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1644 ศาลกลางได้ออก
บทบญัญัติว่า “ศาลห้ามตําหนิหรือต่อต้านอย่างเปิดเผยการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา และห้ามยั�วยวนอย่างลกึลบัให้คนหลงจากการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา ถ้าทําความผิดนั Bนก็จะถูกไล่ออกจากคริสตจักรและไม่ให้รับพิธีศีล
ต่างๆ และจะขาดสิทธิที�จะเป็นทหาร และจะขาดสิทธิฟ้องถึงศาล แล้วใน
สายตาของศาลจะดูเหมือนว่าเป็นคนที�ดื Bอดงึและที�ตั Bงใจทําผิดพลาด ในที�สดุ
เมื�อถกูพิพากษาแล้ว ก็จะถกูเนรเทศ”

(3) คํากล่าวอ้างจากหนังสือเก่าแก่ที�เขยีนโดยอ. Richard Cook ซึ�งเป็น
ศิษยาภิบาลแห่งคริสตจักรแบ๊พติสต์ที� 2 ในเมือง Wilmington อาณานิคม
Delaware พิมพ์ในปี ค.ศ. 1888 หน้า 206 มีอยู่ว่า “อาณานิคม
Massachusetts ยงัคงข่มเหงพวกแบ๊พติสต์อยู่ด้วยความรุนแรงและข่มเหงคน
หลายคน โดยใช้ค่าปรับ การจําคุกและการเนรเทศ คดีอนัน่าสงัเกตเป็นของ
นาย Obadiah Holmes เขาเดินทางจากอาณานิคม Rhode Island กับพี�น้อง
คริสเตียนอีก 2 คน ไปเยี�ยมพี�น้องคนสงูอายุคนหนึ�งที�อยู่เมือง Lynn ที�ถกู
เฆี�ยนตีเพราะอยู่ในพวกแบ๊พติสต์ ขณะที�พวกเขาอยู่ที�เมือง Lynn และกําลงั
จดัประชุมที�บ้านในวนัอาทิตย์ พวกเขาถูกจบั ต้องเสียค่าปรับและถูกจําคุก
อีกไม่นานพี�น้องคนอื�นๆได้รับการปลดปล่อย แต่นาย Holmes ถูกลงโทษที�



รุนแรงกว่าเพื�อน เพื�อให้เป็นตัวอย่างต่อหน้าสาธารณชน เขาถกูพิพากษา
ให้เฆี�ยนตีที�เมือง Boston ในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 1651 และได้รับการเฆี�ยน
ตีอย่างทารุณ จนเขานอนบนหลงัไม่ได้เป็นเวลาหลายวันหลายอาทิตย์ คือต้อง
นอนบนเข่ากบัข้อศอกเท่านั Bน” ศาลกล่าวคําพิพากษาว่า “คณุตั Bงใจเทศนา
และให้พิธีบพัติศมา คุณให้คนรับพิธีบพัติศมาที�เคยรับพิธีบพัติศมาแล้ว เมื�อ
ทําเช่นนั Bนคุณปฏิเสธพิธีบพัติศมาครั Bงก่อนนั Bนว่า ไม่เป็นพิธีบพัติศมาจริง และ
คณุสอนว่าการให้พิธีบพัติศมาแก่ทารกไม่ถูกต้อง”

(4) คํากล่าวอ้างอีกข้อหนึ�งจากหนังสือของอ. Cook หน้า 208 มีอยู่ว่า “คดีที�น่า
อบัอายเป็นของอ. Henry Dunster ซึ�งเป็นผู้อปุการะและเป็นประธานของ
มหาวิทยาลยั Harvard และเป็นอาจารย์ที�รู้ภาษาแห่งบรูพาทิศอย่างดีเลิศ
อ. Quincy กล่าวว่า อ. Dunster ไม่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั และไม่ต้อง
การให้เขาสอนที�นั�นอีกต่อไป เพราะเหตวุ่า ในปี ค.ศ. 1653 เขาหลงไปใน “ต้น
หนามแห่งการต่อต้านพวก pedobaptism” (ตามคํากล่าวของอ. Cotton
Mather) และเพราะเหตเุขาพดูต่อหน้าที�ประชุมในคริสตจักรที�เมือง
Cambridge ว่าไม่ควรให้ทารกรับพิธีบพัติศมาเลย ศาลใหญ่จงึฟ้องว่าเขา
รบกวนการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาในคริสตจักรที�เมือง Cambridge เขาถูก
ตดัสินให้รับการตักเตือนต่อหน้าสาธารณชน และต้องประพฤติดีเป็นเวลา
พอสมควร แล้วในเดือนตลุาคม ปี ค.ศ. 1664 เขาต้องลาออกจากตําแหน่ง
ประธานของมหาวิทยาลยั เมื�ออ. Dunster รับตําแหน่งเป็นประธาน
มหาวิทยาลยัเป็นแค่โรงเรียน แต่โดยการนําของอ. Dunster ก็กลายเป็น
มหาวิทยาลยั ไม่มีใครสงสยัถึงความสามารถ การศึกษาสงู ความซื�อสตัย์ หรือ
ประโยชน์ของอ. Dunster เลย”

(5) อ. Vedder กล่าวถึงอ. Dunster หน้า 297 ว่า “ในปี ค.ศ. 1653 เมื�อลกูคนที� 4
เกิดในครอบครัวของอ. Dunster เขาจึงต้องตัดสินใจเรื�องการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมา ตอนนี Bอ. Dunster เชื�อมั�นว่าเฉพาะคนที�รับเชื�อแล้วสมควรรับพิธี
บพัติศมา และเขาเล่าเหตผุลต่างๆถงึความเชื�อนี Bในการเทศนา 2-3 รอบ การ
ประกาศถึงความเชื�อของเขาในเรื�องนี Bทําให้เกิดความตื�นเต้นมาก เพราะการ
ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมานั Bนได้ทําลายพื Bนฐานแห่งทฤษฎีของพวก
Puritan เรื�องคริสตจักรและรัฐบาล ดังนั Bนอ. Dunster กลายเป็นศตัรูซึ�ง
อนัตรายต่อรัฐบาล เขาต้องถูกระงับ หรือต้องเปลี�ยนแปลงความเชื�อทั�วไปใน
อาณานิคม Massachusetts เราไม่ตกใจว่า พวกเขาเลือกที�จะระงับอ.
Dunster อ. Dunster จงึถูกบงัคับให้ลาออกจากการเป็นประธานของ
มหาวิทยาลยั พวกเขาอาจจะทําแค่นั�นต่ออ. Dunster แต่อ. Dunster เรียก



ร้องให้พดูในที�ประชมุของคริสตจักรที�เมือง Cambridge ที�นั�นเขาอธิบายถงึ
ความเชื�อของเขา พวกเขานบัว่าการอธิบายถึงความเชื�อของเขาเป็นที�รบกวน
การนมัสการของคริสตจักร เขาจึงถูกฟ้องถึงศาล และได้รับการลงโทษให้รับ
การตักเตือนจากศาลกลาง”

(6) อ. Cook ในหนงัสือของเขา หน้า 209 กล่าวถึงผลแห่งการให้ทารกรับพิธี
บพัติศมาว่า “ผลอันชั�วร้ายของการรวมกันของคริสตจักร รัฐบาล และการให้
ทารกรับพิธีบพัติศมา ได้ออกมาที� New England เพราะเหตุว่าประชาชนต้อง
เป็นสมาชิกของคริสตจักรเพื�อเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ คริสตจักรจึงเต็มไป
หมดด้วยคนที�ยงัไม่รับความรอด ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1657 คริสตจักรเลิกเรียกร้องให้
รับความรอดก่อนเป็นสมาชิกของคริสตจักร คริสตจักรบางแห่งพยายาม
ไม่ให้สมาชิกที�ยงัไม่รับความรอดนี Bรับพิธีศีลมหาสนิท แต่บางคนไม่ยอมรับ
เรื�องนี B เพราะถ้าใครรับพิธีบพัติศมาเมื�อเป็นทารก และนับว่าเขาเป็นสมาชิก
ของคริสตจักร ทําไมไม่ให้เขารับพิธีศีลมหาสนิทด้วย ในปี ค.ศ. 1696 ได้จดัตั Bง
คริสตจักรแห่งหนึ�งขึ Bนที�เมือง Hartford และในปี ค.ศ. 1699 ได้จดัตั Bง
คริสตจักรแห่งหนึ�งขึ Bนที�เมือง Boston คริสตจักรทั Bง 2 แห่งนี Bมีหลกัการว่า ถ้า
ใครรับพิธีบพัติศมาเมื�อเป็นทารก แต่ยงัไม่รับความรอด ก็ยังรับพิธีศีล
มหาสนิทได้ คริสตจักรอื�นๆก็ทําตาม และอีกไม่นานไม่ค่อยมีคริสตจักรที�มี
สมาชิกที�ได้รับความรอดแล้ว ยกเว้นคริสตจักรแบ๊พติสต์ จากนั Bนสมาชิกที�ยัง
ไม่รอดบางคนกลายเป็นนักเทศน์ที�ยงัไม่รอด แล้วที� New England ก็มีสมาชิก
ที�ตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณ ฟังเรื�องขา่วประเสริฐที�ตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณ
จากนักเทศน์ที�ตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณ”

(7) อ. Thomas Goold จัดตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรกที�เมือง Boston ในปี
ค.ศ. 1665  หมายเหตุ - อ. Vedder หน้า 299 กล่าวว่า “พายแุห่งการข่มเหง
เกิดทนัทีต่อพวกนี Bที�มีทั Bงหมด 9 คน และในพวกนี B 2 คนเป็นผู้หญิง คริสตจักร
ที�เมือง Swansee ซึ�งอยู่ที�ชายแดนกับอาณานิคม Rhode Island ไม่ค่อย
ประสบการข่มเหงใดๆ แต่คริสตจักรที�เมือง Boston ไม่เป็นอย่างนั Bน ในเมื�อ
คริสตจักรที�เมือง Boston จัดตั Bงขึ Bนแล้ว พวกคริสตจักรของนิกาย Puritan
วุ่นวายไปหมดเรื�องการขดัแย้งกันที�จบลงโดยการยอมรับพนัธสญัญาครึ�งทาง
(Half-way Covenant) ถงึแม้ว่านิกาย Puritan มีความวุ่นวายภายใน เขาก็ยัง
พร้อมที�จะต่อสู้กบัผู้บกุรุก พวกเขานบัว่าคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งนี Bเป็นผู้บกุรุก
แล้วตั Bงใจที�จะระงับคริสตจักรนั Bน เขาฟ้องสมาชิกของคริสตจักรแบ๊พติสต์ถงึ
ศาล แล้วศาลสั�งให้เลกิประชุมกัน ถ้าไม่ฟังก็จะเกิดเรื�องอนัตรายต่อพวกเขา
อ. Thomas Goold ซึ�งเป็นศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจักรนี Bได้รับการลง



โทษแรงกว่าคนอื�นๆ แต่ยงัมีสมาชิกบางคนที�ได้รับการลงโทษด้วย เพราะเหตุ
ว่าอ. Goold ถูกขงัคุกนานและบ่อยครั Bง สขุภาพของเขาเลวลงจนเขาเสียชีวิต
ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1675”

(8) แต่การข่มเหงอย่างรุนแรงต่อคริสตจักรนี Bสิ Bนสดุลง เพราะศาลไม่ทําตามคํา
ขู่เข็ญนานกว่าอาทิตย์เดียว แล้ววนัอาทิตย์ต่อไปประตูของคริสตจักรเปิดแล้ว
และไม่มีการเข้ายุ่งด้วยกันกบัการนมัสการของคริสตจักรแห่งนี Bอีก

(9) ทฤษฎีของพวก Puritan แตกสลายเสียแล้ว เพราะพิสจูน์แล้วว่า รัฐบาลแห่ง
เทวาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที�ใช้ไม่ได้ที� New England ในปี ค.ศ.
1691 กษัตริย์ William ที� 3 แห่งประเทศองักฤษและพระนางกษัตริย์ Mary ที�
2 แห่งประเทศสก๊อตแลนด์ ได้ให้ใบอนญุาตใหม่ อาณานิคม Plymouth และ
อาณานิคม Massachusetts Bay จึงรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นอาณานิคมแห่ง
เดียวชื�อ Massachusetts ใบอนญุาตนั Bนให้คริสเตียนทุกคนมีอิสรภาพใน
ความเชื�อ ยกเว้นพวกแบ๊พติสต์ จากเวลานั Bนพวกแบ๊พติสต์ไม่ถกูข่มเหงอีก
แต่เขาต้องเสยีภาษีเพื�อสนบัสนุนคริสตจักรที�ขึ Bนอยู่กับรัฐบาล

(10) อ. Cook หน้า 213 กล่าวว่า “เมื�อเป็นขึ Bนมาใหม่จากธรรมเนียมที�ตายแล้ว
โดยความเชื�ออนัมีชีวิตอยู่ ตามธรรมชาติมนษุย์ได้ละทิ Bงรูปแบบแห่งการให้
ทารกรับพิธีบพัติศมา แล้วแลกกับพิธีบพัติศมาสาํหรับคนที�รับเชื�อแล้ว ซึ�งเป็น
สิทธิXดงัเดิมของผู้ที�เชื�อ ซึ�งโดยใจที�บงัเกิดใหม่และใจแห่งความรักได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อพระคริสต์ พวก Donatists คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที� 4
ก็เป็นพวกแบ๊พติสต์ ในสมัยของเขาการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาเป็นสิ�งใหม่ที�
คนทั�วไปยังไม่ยอมรับ พวก Albigensian คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที� 7 ตาม
ที�เราเข้าใจจากประวัติศาสตร์ เป็นพวกแบ๊พติสต์ แล้วพวก Waldenses กับ
พวก Petrobusians คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที� 11 และ 12 เป็นพวก
แบ๊พติสต์เช่นกัน สองพวกนี Bได้รักษาความสว่างอนับริสทุธิXแห่งความเชื�อใน
พระเยซูไว้ในเมื�อทั�วโลกอยู่ในโคลนแห่งความชั�วของศาสนาโรมันคาธอลิค
และพยายามดับความสว่างนั Bน พวก Arnoldist กบัพวก Hussite คือพวก
ปฏิรูปก่อนสมัยของอ. Luther สองพวกนี Bเป็นพวกแบ๊พติสต์และได้เตรียมทาง
ไว้สาํหรับอ. Luther อ. Wycliffe แห่งประเทศอังกฤษ ผู้ ที�พวกนักประวัติ-
ศาสตร์เรียกกันว่า ดาวรุ่งแห่งการปฏิรูป เป็นแบ๊พติสต์ ข้อคิดเห็นของแต่ละ
พวกคงยังไม่ชดัเจนเพียงพอ หรืออาจยังไม่มั�นคงในความคิดของเขา แต่สว่น
ใหญ่แต่ละพวกถือหลกัคําสอนซึ�งในสมัยนี Bเป็นความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์
แล้วการเปลี�ยนสภาพเสียใหม่อนัใหญ่แห่งศตวรรษที� 16 คงไม่เกิดขึ Bนถ้าขาด



การเป่าประกาศของพวกแบ๊พติสต์ การตื�นฟืBนฟกูนัใหม่อนัยิ�งใหญ่ (the Great
Awakening) ก็เช่นกนั

(11) ความเจริญของพวกแบ๊พติสต์ที� New England ก็ช้า คริสตจักรแบ๊พติสต์ส่วน
ใหญ่ที�ตั Bงขึ Bนที�นั�นมีความเชื�อแบบพวก Calvinist ยกเว้นคริสตจักร 2 แห่งที�มี
ความเชื�อแบบพวก Armenian หรือแบบพวก “หลกัการ 6 ประการ” ที�
อาณานิคม Rhode Island ในปี ค.ศ. 1665 และ 1685 แล้วมีคริสตจักร
Seventh Day ตั Bงขึ Bนที�เมือง Newport ในปี ค.ศ. 1671

(12) สาํหรับเวลาครึ�งศตวรรษพวกแบ๊พติสต์มีความเจริญในแห่งเดียว คือที�
อาณานิคม Connecticut ในต้นศตวรรษที� 18 มีพวกแบ๊พติสต์บางคนอยู่ที�นั�น
พวกเขาคงย้ายจากอาณานิคม Rhode Island พวกเขาได้ตั Bงคริสตจักรขึ Bนในปี
ค.ศ. 1705 อ. Valentine Wightman เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี B
คริสตจักรแห่งนี Bมีความเชื�อแบบพวก “หลกัการ 6 ประการ” แต่คริสตจักรอื�นๆ
มีความเชื�อแบบพวก Calvinist เช่นคริสตจักรที�ตั Bงขึ Bนที�เมือง New London ใน
ปี ค.ศ. 1710 ที�เมือง Wallingford ในปี ค.ศ. 1731 ที�เมือง Southington ในปี
ค.ศ. 1738 และที�เมือง North Stoneington ในปี ค.ศ. 1743 คือคริสตจักร
เหลา่นี Bมีความเชื�อแบบพวก Calvinist ตั Bงแต่แรก หรือกลายมีความเชื�อแบบ
นั Bน” (อ. Vedder หน้า 302)

ง คริสตจักรแบ๊พติสต์ต่างๆในพื Bนที�ของเมือง Philadelphia
(1) อ. Thomas Duncan ตั Bงคริสตจักรขึ Bนที�เมือง Coal Springs อาณานิคม

Pennsylvania ในปี ค.ศ. 1684
(2) ในปี ค.ศ. 1688 ได้ตั Bงคริสตจักรขึ Bนที�เมือง Penntek Lower Dublin อ. Elias

Keach เป็นศิษยาภิบาล
(3) คริสตจักรแห่งแรกที�เมือง Philadelphia ได้เปิดในปี ค.ศ. 1689 แต่พวก

สมาชิกก็ยงัเกี�ยวข้องกับคริสตจักรที�เมือง Penntek Lower Dublin อยู่จนถงึปี
ค.ศ. 1746 ในปีนั Bนคริสตจักรที�เมือง Philadelphia ได้ตั Bงขึ Bนให้เป็นคริสตจักรที�
อิสระ (อ. Vedder หน้า 304)

(4) ในปี ค.ศ. 1701 ได้ตั Bงคริสตจักรขึ Bนที�เมือง Wealthtrack
(5) การตั Bงสมาคมคริสตจักรแห่งเมือง Philadelphia ขึ Bน ซึ�งเกิดจากการประชุม

ของคริสตจักรต่างๆในพื Bนที�ของเมือง Philadelphia นั Bน ได้เริ�มต้นในปี ค.ศ.
1707

จ คริสตจักรต่างๆที�อาณานิคม Virginia
(1) แน่นอนมีบางคนที�ต่อต้านการให้ทารกรับพิธีบพัติศมาตอนแรกๆในประวัติ



ของอาณานิคมแห่งนี B เพราะในปี ค.ศ. 1661 ที�ประชุมสภาสมัชชาได้ออก
กฎหมายว่า ถ้าบิดามารดาคนใดไม่ให้ลกูของตนรับพิธีบพัติศมา ก็ให้ถกู
ค่าปรับเป็นใบยาสบูจํานวน 900 กิโลกรัม

(2) จากหนังสือของอ. Cook หน้า 214 มีอยู่ว่า คนที�มาอาศัยอยู่ในอาณานิคม
Virginia คือคนอังกฤษที�มีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของประเทศอังกฤษ และ
ที�มีความซื�อสตัย์ต่อโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ ในใบอนุญาตของพวกเขา
นิกาย Episcopal เป็นศาสนาประจําชาติสาํหรับอาณานิคมแห่งนี B การไม่ทํา
ตามคําสอนของนิกาย Episcopal นบัว่าเป็นการกบฏต่ออาณานิคม ดงันั Bน
ต้องมีการดิ Bนรนเรื�องอิสรภาพทั Bงทางบ้านเมืองและทางศาสนา
หมายเหตุ - นกิาย Episcopal มีความเชื�อเหมือนกบัโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1641 เจ้าเมือง Dale ออกคําสั�งให้ผู้ ชายทุกคนไปหารัฐมนตรี และ
ถกูสอบถามเรื�องความเชื�อสว่นตัว ถ้าปฏิเสธ ครั Bงแรกจะถูกเฆี�ยน ครั Bงที� 2 จะ
ถกูเฆี�ยน 2 เทา่แล้วต้องสารภาพความผิดนั Bนในวันอาทิตย์ต่อหน้าที�ประชุม
ของโบสถ์ ครั Bงที� 3 จะถกูเฆี�ยนทกุวันจนขอโทษและยอมทําตามกฎหมายนั Bน
ในปี ค.ศ. 1643 ได้ออกกฎหมายเพื�อรักษาความบริสทุธิXของหลกัคําสอนต่างๆ
คือเฉพาะผู้ รับใช้ของนิกาย Episcopal ที�ทําตามความเชื�อของนิกายนั Bน มี
สิทธิXสอนหรือเทศนาในที�สาธารณะหรือส่วนตวั ถ้าไม่ทําตาม การลงโทษคือ
จะถูกเนรเทศ ในปี ค.ศ. 1661 การลงโทษสาํหรับการไม่เห็นด้วยกับนิกาย
Episcopal คือให้จําคุก ในปี ค.ศ. 1673 ได้ออกกฎหมายให้สร้างที�ประชุมที�
ฟาร์มทกุแห่ง และการประชุมในทกุแห่งต้องตามหลกัคําสอนของนิกาย
Episcopal พลเมืองทกุคนต้องเข้าร่วมประชุมทกุวนัอาทิตย์หรือจะต้องเสียค่า
ปรับอย่างหนกั และทุกคนต้องเสยีภาษีเพื�อสนับสนนุงานรับใช้ของนิกาย
Episcopal ก่อนได้รับอนญุาตขายใบยาสบูได้ ดร. George B. Taylor กล่าว
ว่า “กฎหมายแบบนั Bนมีอยู่ในอาณานิคม Virginia ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1607 จนถงึ
การกบฏแห่งปี ค.ศ. 1775 ยกเว้นในสมัยของความอารักขา ตลอดเวลานี B ตาม
ที�อ. Henning กล่าวว่า ทกุคนต้องตามศาสนาประจําชาติ ไม่มีความอดทนต่อ
ความเชื�ออื�นๆเลย รัฐบาลใช้กําลงัอย่างรุนแรงต่อคนที�ผิดกฎหมายเหล่านั Bน”

(3) ดร. Taylor กล่าวอีกว่า “สาํหรับคนที�ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา
กฎหมายก็รุนแรงกว่าธรรมดา ข้อนี Bพิสจูน์ว่ามีบางพวกในที�นั�นที�ปฏิเสธการ
ให้ทารกรับพิธีบพัติศมา หนังสือเลม่นี Bเคยอ้างถึงพวก Quaker แล้ว แต่พวก
นั Bนมีคนจํานวนน้อยในอาณานิคม Virginia บทความเบื Bองต้นของกฎหมายที�
ลงโทษคนที�ปฏิเสธการให้ทารกรับพิธีบพัติศมา ได้กล่าวว่าคนเหล่านั Bนไม่
เพียงแต่ละเลยหน้าที�ของเขา ดงับิดามารดาที�ไม่ระมัดระวัง แต่เขาปฏิเสธ



ไม่ให้ลกูของตนรับพิธีบพัติศมา ยิ�งกว่านั Bนคนเหล่านั Bนกระทําผิดนี Bเพราะเขา
คดัค้านศาสนาประจําชาติ”

(4) ในปี ค.ศ. 1765 ได้จดัสมาคมที�เมือง Kehoukee ขึ Bน และในปี ค.ศ. 1791 ได้
จดัสมาคมที�เมือง Portsmouth ขึ Bน อ. Semple เคยกล่าวถงึกลุ่มที� 2 ของพวก
แบ๊พติสต์ที�ย้ายจากอาณานิคม Maryland ไปยังอาณานิคม Virginia จาก
พวกนี Bเกิดพวก Regular Baptists ซึ�งตรงกันข้ามกับพวกที�แยกออกไป พวกที�
แยกออกไปนั Bนมีคนจํานวนมากกว่าพวก Regular Baptists แต่จํานวนคนของ
พวก Regular Baptists ก็ใหญ่และน่านบัถือพอสมควร นาย Edward Hayes
และนาย Thomas Yates ผู้ เป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊พติสต์ที�เมือง Satters
อาณานิคม Maryland มาพร้อมกับกลุ่มที� 2 นี Bและอาศัยอยู่ที�เขต Berkley ใน
ปี ค.ศ. 1743 อีกไม่นานศิษยาภิบาลของพวกเขา คืออ. Henry Lovall มา
อาศัยอยู่ที�นั�นด้วย เขาเทศนาที�นั�นและมี 15 คนรับพิธีบัพติศมา คริสตจักรได้
จดัตั Bงขึ Bนใหม่ในปี ค.ศ. 1751 โดยพวกอาจารย์จากสมาคมที�เมือง
Philadelphia แล้วได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนั Bน (อ. Cook หน้า 217)

(5) อ. Semple กล่าวว่า พวกแบ๊พติสต์ที�อาณานิคม Virginia เกิดจากกลุ่มที� 3
ของพวกแบ๊พติสต์ที�ย้ายมาจาก New England พวกเขาเรียกกันว่า
ความสว่างใหม่ และผู้นําและศิษยาภิบาลของพวกเขาคืออ. Shubael Sterns
พวกเขาไปอาศัยอยู่ที�เมือง Opekon เขต Berkley ในปี ค.ศ. 1754 ดร. J. C.
Long กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1770 ที�อาณานิคม Virginia มีพวกแบ๊พติสต์ที�
แยกออกไปเพียง 6 แห่ง แล้วในปี ค.ศ. 1774 มีอยู่ 54 แห่ง “พระวจนะของ
พระเจ้าก็บงัเกิดผลอย่างมาก”

(6) ในที�สดุ พวกแบ๊พติสต์ที�แยกออกไป (คือพวกความสว่างใหม่) กบัพวก
Regular Baptists ได้เข้าร่วมกันเป็นพวกเดียว และมีชื�อว่า พวกแบ๊พติสต์แหง่
อาณานิคม Virginia (อ. Cook หน้า 219)

(7) ในวนัที� 4 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1768 เกิดเรื�องราวขึ Bน คืออ. Walter
Lewiscray และอ. James Childs ถูกนายอําเภอจับ และถกูฟ้องถึงศาล
ต่อหน้าผู้พิพากษา 3 คน พวกเจ้าหน้าที�เสนอให้ปล่อยตวัเขา โดยมีเงื�อนไขว่า
เขาจะไม่เทศนาอีก เขาทั Bง 2 ปฏิเสธเงื�อนไขนี Bแล้วถูกขงัในคุก ขณะที�เขาเดิน
ตามถนนแห่งเมือง Fredericksburg ไปยังคกุนั Bน เขาทั Bง 2 พดูว่า “ทางกว้าง
นั Bนนําไปถึงความพินาศ” เป็นต้น นาย John Blair ผู้ เป็นรองเจ้าเมือง สนใจใน
คดีของเขา จงึเขียนถงึทนายว่า การขอร้องของเขาเกี�ยวกับสิทธิ “ถ้าชาย 2 คน
นี Bประพฤติดีตามอย่างคริสเตียนที�รักพระเจ้า คณุรบกวนเขาไม่ได้ ผมได้ยิน
ว่าเขารับพิธีศีลมหาสนิทเกือบเหมือนกับพวกเรา และเขาไม่ต่างกบัคริสตจักร



ของพวกเรายกเว้นในเรื�องพิธีบพัติศมา คือเขาฟืBนฟพูิธีอนัเก่าแก่นั Bน ซึ�งโดย
พิธีนั Bนเคยมีคนบาปบางคนสาํนึกผิดของเขาอย่างแท้จริงและกลบัใจเสียใหม่
แน่นอนถ้าชายคนใดไม่ทํางาน และไม่หาการเลี Bยงชีพสาํหรับครอบครัวตามที�
ควรทํา ก็น่าจะติเตียนเขา เพราะจะเกิดผลดี แต่เพราะชาย 2 คนนี Bประพฤติดี
ไม่น่าจะรบกวนเขาเลย” แต่ทนายไม่เอาใจใส่จดหมายฉบับนั Bน ชายทั Bง 2 จงึ
อยู่ในคุกเป็นเวลา 43 วัน มีคนมากมายมาอยู่ที�หน้าต่างของคุกเพื�อฟังคํา
เทศนาของเขาทั Bง 2 โดยไม่มีใครขัดขวาง

(8) สมาคมของแบ๊พติสต์ทั�วไปแห่งรัฐ Virginia อยู่ในหลายรูปแบบตั Bงแต่ปี ค.ศ.
1771 แล้วได้จดัตั Bงขึ Bนใหม่ในวนัที� 9 เดือนมิถนุายน ปี ค.ศ. 1823

2 สมัยแห่งการขยายอาณาเขต (ปี ค.ศ. 1776 – 1845)
ก การตื�นฟืBนฟกูันใหม่อนัยิ�งใหญ่ที� New England ในปี ค.ศ. 1734 (คือ the Great

Awakening)
(1) พวกเขาต้องการการฟืBนฟเูพราะเหตุว่าสมาชิกของคริสตจักรที� New England

ดํารงชีวิตแบบชาวโลก
(2) ผลจากการเทศนาของอ. Jonathan Edwards ในปี ค.ศ. 1734 แผ่ออกไปยัง

เมืองต่างๆแห่งอาณานิคม Massachusetts และ Connecticut
(3) เมื�ออ. George Whitfield ไปเยี�ยม New England ในปี ค.ศ. 1739 การเทศนา

ของเขาส่งเสริมการฟืBนฟนูี B
(4) การฟืBนฟคูรั Bงที� 2 นี Bทําให้เกิดยุคใหม่ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวก

คริสเตียนที�สหรัฐ
(5) จากเวลานั Bน พวกแบ๊พติสต์เจริญอย่างรวดเร็ว

(ก) เช่นในอาณานิคม Massachusetts ก่อนการตื�นฟืBนฟกูนัใหม่
อนัยิ�งใหญ่ได้จดัตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์เพียง 8 แห่ง ระหว่างปี ค.ศ.
1740 และปี ค.ศ. 1775 (คือปีที�สงครามปฏิวติัเริ�มต้น) ได้จัดตั Bง
คริสตจักรแบ๊พติสต์ 27 แห่ง และในปี ค.ศ. 1784 มีคริสตจักร
แบ๊พติสต์ถึง 73 แหง่ และมีสมาชิกทั Bงหมด 3,073 คน

(ข) คริสตจักรเหล่านี Bเริ�มประกาศในบริเวณอื�นๆ
ข ผู้ชายบางคนที�ร่วมมือในการกระจายความเชื�อของพวกแบ๊พติสต์ออกไปในสมัยแห่ง

การขยายอาณาเขต
(1) อ. Hezekiah Smith เกิดที�เขต Long Island เมือง Hempstead ในปี ค.ศ.

1737
(2) เขาย้ายไปอยู่เขต Morris อาณานิคม New Jersey ที�นั�นอ. John Gano ได้

แนะนําคณุพ่อของ Hezekiah ให้สง่ลกูไปเรียนที�โรงเรียน



(3) เขาจงึเรียนที�โรงเรียน Hopewell Academy จากนั Bนได้ศกึษาที�วิทยาลยั
Princeton และได้รับปริญญาตรีในปี ค.ศ. 1762

(4) หลงัจากนั Bนเขาเดินทางไปเทศนาทั�วภาคใต้ของสหรัฐ เขาเป็นผู้ประกาศ
(5) ในเวลา 15 เดือนเขาขี�ม้าระยะทาง 2,600 กว่ากิโลเมตร และเทศนา 173 ครั Bง
(6) เขากลายเป็นผู้ ช่วยอันดบัแรกของอ. James Manning ผู้ เป็นประธานคนใหม่

ของโรงเรียนแห่งใหม่สาํหรับพวกแบ๊พติสต์ที�อาณานิคม Rhode Island
(7) เมื�ออ. Smith ทอ่งเที�ยวไปเทศนาในที�ต่างๆ เขาพบเมืองเล็กๆแห่งหนึ�งชื�อ

Haverhill ซึ�งอยู่ในอาณานิคม Massachusetts และเทศนาที�นั�นในคริสตจักร
ของพวก Congregational คริสตจักรแห่งนี Bขอร้องให้เขารับตําแหน่งเป็น
ศิษยาภิบาลของพวกเขา แต่เขาไม่ยอมเพราะเขาอยู่ในพวกแบ๊พติสต์ แต่ต่อ
มา พวกคริสเตียนในเมืองนี Bจัดตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ขึ Bน แล้วอ. Smith ยอม
รับตําแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั Bนในปี ค.ศ. 1766

(8) เมื�อเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั Bน เขารับใช้ยิ�งกว่าศิษยาภิบาล เพราะ
เขารับใช้เป็นมิชชานารีต่อคนในบริเวณรอบๆนั Bน เขาขี�ม้าทั�วอาณานิคม New
Hampshire และ Maine และประกาศกับคนที�นั�น “ด้วยเขาอิดโรยกระจัด
กระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผู้ เลี Bยง”

(9) ตอนปลายชีวิตของเขา พอที�เขามีกําลงัทําได้ เขามีความกระตือรือร้นและ
เกิดผลในตําแหน่งเป็นผู้ประกาศ ในเวลานี Bพวกแบ๊พติสต์ไม่มีองค์การ
มิชชานารี แล้วถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐกับคนในที�อื�นๆ ก็ต้องทําอย่าง
อิสระ อ. Hezekiah Smith ประกาศทั�วอาณานิคมของเขา และการรับใช้ของ
เขามีผลในการจัดตั Bงสมาคมมิชชานารีแห่งแรกในอาณานิคม
Massachusetts คือสมาคมมิชชานารีแห่งพวกแบ๊พติสต์

ค อ. John Mason Peck
หมายเหตุ - อ. Vedder หน้า 324 กล่าวว่า “การรับใช้ของพวกแบ๊พติสต์ที� Midwest ขึ Bน
อยู่กับการรับใช้ของอ. John Mason Peck มากกว่าคนอื�นๆ เมื�อเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ.
1858 เขารู้สกึเหนื�อยจากการรับใช้ของเขาและเสียชีวิตก่อนเวลา ถึงแม้ว่าเขาเสียชีวิต
เมื�อมีอายุ 68 ปี เขาเป็นคนแข็งแรง และน่าจะมีชีวิตอีก 20 ปี”
(Midwest คือพวกรัฐที�อยู่ตรงกลางของภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา ก็คือรัฐ Ohio,
Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, Iowa, Kansas, Missouri, Minnesota,
Nebraska, South Dakota, และ North Dakota)

ง งานรับใช้ของสมาคมมิชชานารีภายในประเทศแห่งพวกแบ๊พติสต์ของสหรัฐอเมริกา
(1) มิชชานารีคนแรกๆของสมาคมนี Bคืออ. Allen B. Frayman ในปี ค.ศ. 1833 เขา



จดัตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรกที�เมือง Chicago ซึ�งเป็นคริสตจักรแห่งแรก
ของพวกแบ๊พติสต์ในบริเวณนั Bน ซึ�งตอนนั Bนนบัว่าเป็นพายัพของสหรัฐอเมริกา

(2) ในรัฐต่างๆที�อยู่ทางทิศตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา สมาคมนี Bส่งมิชชานารีซึ�ง
เป็นพวกแรกที�ประกาศและจัดตั Bงคริสตจักรแบ๊พติสต์ที�นั�น เช่นรัฐ Illinois,
Wisconsin, Iowa, Minnesota, Texas, Colorado, Nebraska, Kansas,
Dakota, Wyoming, Utah, Idaho, Montana, Oregon, California และ
Washington (อ. Vedder หน้า 329)

(3) ในปี ค.ศ. 1845 สมาคมนี Bตั Bงต้นการประกาศที�บริเวณด้านตะวนัตกของสหรัฐ
อเมริกา คือจากรัฐ Iowa ถงึรัฐ Oregon โดยส่งอ. Ezra Fisher และอ.
Hezekiah Johnson ไปประกาศที�นั�น

(4) ในปี ค.ศ. 1848 ก่อนค้นพบทองคําที�รัฐ California สมาคมส่งอ. O. C.
Wheeler ไปยังเมือง San Francisco ไปประกาศที�นั�น คือส่งโดยทาง
คอคอดแห่งประเทศปานามา หลงัจากนั Bนสมาคมส่งอ. H. W. Reed ไปยัง
เมือง San Francisco ไปประกาศที�นั�น และสง่โดยทางบก

จ ผู้ชาย 2 คนที�เป็นมิชชานารีของพวกแบ๊พติสต์ในต่างประเทศ
(1) อ. Adoniram Judson

(ก) บิดาของเขาเป็นอาจารย์ของพวก Congregational ที�รัฐ
Massachusetts

(ข) เขาได้รับการศึกษาที�มหาวิทยาลยั Brown และโรงเรียนศาสนา
Andover Theological

(ค) เขากบัภรรยา คือนาง Ann Hazelton Judson แล่นเรือไปเมือง
Calcutta ประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 1812

(ง) ขณะเมื�อแล่นเรือนั Bน เขาศกึษาพระคัมภีร์ต่อและตัดสินใจเข้าพวก
แบ๊พติสต์

(จ) ฉะนั Bนเขาทั Bง 2 ได้รับพิธีบพัติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bาที�คริสตจักร
แบ๊พติสต์ อ. William Ward ทําพิธีให้ในวนัที� 6 เดือนกนัยายน ปี
ค.ศ. 1813

(ฉ) โดยการรับพิธีบพัติศมาใหม่นั Bน เขาเลกิเป็นสมาชิกของสมาคม
มิชชานารีที�ส่งเขาออกไป

(2) อ. Luther Rice มีประสบการณ์เช่นกัน พวกแบ๊พติสต์จงึขอให้เขากลบัไปยงั
สหรัฐอเมริกา และอธิบายถึงการเปลี�ยนแปลงความเชื�อของเขาและของอ.
Judson ในปี ค.ศ. 1813 เขาถงึเมือง Boston และอธิบายให้พวกแบ๊พติสต์ฟัง



(3) อ. Rice ไปประกาศที�คริสตจักรแบ๊พติสต์หลายแห่ง ในที�สดุได้ร่วมประชุมกบั
ผู้แทนของคริสตจักรหลายแห่งที�เมือง Philadelphia ในเดือนพฤษภาคม ปี
ค.ศ. 1814 ที�การประชุมนั Bน พวกแบ๊พติสต์จดัตั Bงองค์กรทั�วไปของพวก
แบ๊พติสต์ที�สหรัฐอเมริกาสาํหรับสนับสนุนมิชชานารีในต่างประเทศ พวก
แบ๊พติสต์ใช้องค์กรนี Bเพื�อสนับสนนุมิชชานารีในต่างประเทศจนถึงปี ค.ศ.
1845

(4) อ. Judson เข้าร่วมกับองค์กรนี B แล้วเดินทางไปประเทศพม่าในปี ค.ศ. 1814
(5) งานรับใช้ของอ. Judson เริ�มต้นในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1813 และในเดือน

กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1819 เขาทําพิธีบพัติศมาให้นาง Moung Nau ซึ�งเป็นคน
แรกที�รับเชื�อในพระเยซูที�ประเทศพม่า

(6) สงครามพม่า ซึ�งเป็นสงครามระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศพม่า เกิดขึ Bน
ในช่วงนั Bนอ. Judson ต้องหยดุการประกาศชั�วคราว อ. Judson และภรรยาถูก
ทรมานทั Bงกายและใจเป็นเวลา 3 ปี เมื�อสงครามเสร็จแล้ว เมืองที�อ. Judson
รับใช้นั Bนอยู่ในเขตปกครองของคนอังกฤษ งานรับใช้นั Bนจึงเจริญ ดร. Judson
เทศนาและสอนจนถึงเวลาที�เขาเสียชีวิต เขาแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาพม่า
ด้วย

ฉ มิชชานารีคนอื�นที�ขึ Bนอยู่กบัองค์กรทั�วไปของพวกแบ๊พติสต์ที�สหรัฐอเมริกาสาํหรับ
สนับสนนุมิชชานารีในต่างประเทศ
(1) ในปี ค.ศ. 1828 อ. George Boardman จัดตั Bงศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ

ท่ามกลางชาวเขาเผ่ากะเหรี�ยงที�ประเทศพม่า
(2) ในปี ค.ศ. 1834 อ. William Dean เปิดศนูย์ประกาศที�กรุงเทพฯ เพื�อประกาศ

กบัคนจีนที�นั�น
(3) ในปี ค.ศ. 1842 อ. Dean ย้ายจากกรุงเทพฯเพราะเหตสุขุภาพ แล้วไปเปิด

ศนูย์ประกาศที�ประเทศฮ่องกง
(4) พวกแบ๊พติสต์จดัตั Bงศนูย์ประกาศที�ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1836
(5) ในปี ค.ศ. 1821 พวกแบ๊พติสต์ทรงมิชชานารีคนนิโกร 2 คนไปประเทศ

Liberia
3 สมัยแห่งการประกาศและการศึกษา (ปี ค.ศ. 1845 – 1900)

ก สมัยแห่งการเจริญและการส่งมิชชานารีไปต่างประเทศสิ Bนสดุลงประมาณ ปี ค.ศ. 1850
ในสมัยนั Bนคริสตจักรต่างๆได้มีการฟืBนฟฝู่ายจิตวิญญาณและได้เจริญขึ Bน
(1) หลงัจากสมัยการตื�นฟืBนฟกูันใหม่อนัยิ�งใหญ่ (the Great Awakening)

ไม่มีการฟืBนฟกูนัใหม่ใดๆ



(2) การฟืBนฟกูนัใหม่อนัใหญ่ได้เริ�มต้นที� New England ประมาณปี ค.ศ. 1790
และแผ่ออกไปทั�วสหรัฐอเมริกาภายใน 10 ปีต่อไป

(3) ในภาคทิศตะวันตกเฉียงใต้ การฟืBนฟกูันใหม่ได้เกิดลกัษณะที�คลั�งไคล้ ผลก็คือ
อีกประมาณ 30 ปีไม่มีการฟืBนฟกูนัใหม่เลย

(4) ในปี ค.ศ. 1825 การฟืBนฟกูนัใหม่ของอ. Finney เกิดผลที�สหรัฐอเมริกา
(5) ในปี ค.ศ. 1857 การฟืBนฟกูนัใหม่แผ่ออกไปทั�วสหรัฐอเมริกา และมีคนรับเชื�อ

ถงึ 500,000 คนในปีเดียว
(6) อ. Moody และอ. Sam Jones มีส่วนในการฟืBนฟกูนัใหม่นี B

ข การศึกษา
(1) อ. James Manning
(2) ถงึแม้ว่าอ. Manning มีอายุน้อย ก็มีกิริยาท่าทางที�ดี และมีชื�อเสยีงในด้านการ

ศกึษา และเหมาะที�จะเป็นผู้นําในการศึกษา
(3) เขาพบกบัผู้แทนของพวกแบ๊พติสต์แห่งอาณานิคม Rhode Island ที�เมือง

Newport ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1763
(4) พวกเขาเขียนใบอนุญาตขึ Bน และสภานิติบญัญัติรับรองใบอนุญาตนั Bนในเดือน

กมุภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1764 ใบอนญุาตนั Bนกําหนดว่า ประธาน 1 คน ผู้จดัการ
ดแูล 22 คน และเพื�อนครู 8 คนต้องอยู่ในพวกแบ๊พติสต์ แต่ผู้จดัการดูแลอีก
36 คนอยู่ในนิกายอื�นๆได้ เพื�อเป็นผู้แทนของทกุนิกายที�อยู่ในอาณานิคมนั Bน

(5) วิทยาลยันั Bนเปิดสอนที�เมือง Warren ในปี ค.ศ. 1766 อ. Manning เป็น
ประธานและเป็นศาสตราจารย์สอนภาษาต่างๆ

(6) อ. Manning เป็นประธานและเป็นศาสตราจารย์จนถึงเวลาที�เขาเสยีชีวิตในปี
ค.ศ. 1791 สาํหรับเวลาหลายปีเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊พติสต์
แห่งแรกที�เมือง Providence ด้วย ตอนแรกวิทยาลยัแห่งนี Bมีชื�อว่า วิทยาลยั
Rhode Island แต่ในปี ค.ศ. 1804 ได้เปลี�ยนชื�อให้เป็นมหาวิทยาลยั Brown
เพื�อให้เกียรติแก่นาย Nicholas Brown ผู้บําเพ็ญกศุลที�มีใจกว้างต่อ
มหาวิทยาลยัแห่งนี B

ค สาํนักศึกษาอีกแห่งหนึ�งคือวิทยาลยั Columbia ที�เมือง Washington DC
(1) สมาคมแห่งเมือง Philadelphia มีส่วนในการเปิดวิทยาลยัแห่งนี B
(2) ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1807 ดร. William Staughton สอนพวกนักศึกษาที�บ้านของเขา

เขาสอนพวกนักศึกษาเป็นเวลาหลายปี เขาใช้เงินส่วนตวับ้าง และได้รับจ้าง
เป็นครูจากสมาคมการศึกษาแห่งพวกแบ๊พติสต์ของ Middle States บ้าง

(3) ในที�สดุโดยการรบเร้าของอ. Luther Rice องค์กรทั�วไปได้จดัตั Bงสาํนักศึกษาสงู
สาํหรับการอบรมพวกผู้ รับใช้ ในปี ค.ศ. 1821 (อ. Vedder หน้า 356)



ง สาํนักศึกษาที�พวกแบ๊พติสต์ได้จดัตั Bงตอนครึ�งหลงัของศตวรรษที� 19 มีอยู่หลายแห่ง เช่น
โรงเรียนศาสนา Baptist Union Theological ที�เมือง Morgan Park รัฐ Illinois ในปี
ค.ศ. 1867; โรงเรียนศาสนา Kroger Theological ที�เมือง Upland รัฐ Pennsylvania
ในปี ค.ศ. 1868; โรงเรียนศาสนา Southern Baptist Theological ที�เมือง Louisville รัฐ
Kentucky ในปี ค.ศ. 1858; มหาวิทยาลยั Bucknell ที�เมือง Louisberg รัฐ
Pennsylvania ในปี ค.ศ. 1846; มหาวิทยาลยั Columbia ที�เมือง Washington DC
ในปี ค.ศ. 1821; วิทยาลยั Richmond ที�เมือง Richmond รัฐ Virginia ในปี ค.ศ. 1832;
มหาวิทยาลยั Dennison ที�เมือง Grandville รัฐ Ohio ในปี ค.ศ. 1832; วิทยาลยั
Vassar ที�เมือง Poughkeepsie รัฐ New York ในปี ค.ศ. 1861 (โดยการกุศลของนาย
Matthew Vassar วิทยาลยัแห่งนี Bเป็นวิทยาลยัสาํหรับผู้หญิงที�มีเงินทนุมากที�สดุในโลก)


