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คํานํา

ประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ เป็ นประวัติของบุคคลทีเชือพระคัมภีร์ในทุกชัวอายุตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก พวก
แบ๊ พติสต์ ไม่เชือว่ามีคริสตจักรแบ๊ พติสต์ อยู่ในทุกชัวอายุตั Bงแต่คริ สตจักรแห่งแรก แต่เชือว่ามีคนในทุกชัว อายุทีเชือใน
หลักคําสอนของพระวจนะของพระเจ้ าอย่างถูกต้ องตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก ให้ ดู Armitage หน้ า 1-11
ในหนังสือ A Short History of the Baptists โดย อ. H C Vedder ในหน้ า 7 มีคําอธิ บายในเรื องนี Bว่า “สําหรับพวกแบ๊ พติสต์
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ของพวกเขาเป็ นเพียงแต่การศึกษาทีน่าสนใจเท่านั Bน เพราะพวกแบ๊ พติสต์ ไม่เชือว่าจําเป็ นต้ องมี
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ อยู่ในทุกชัว อายุตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก ถ้ าหากว่าคริ สตจักรทุกแห่งละทิ Bงความเชือเสีย ก็เป็ นไปได้ ที
จะเปิ ดคริ สตจักรแห่งใหม่ทีมีความเชือและการประพฤติทีตรงกับความเชือและการประพฤติของพวกอัครสาวก ไม่จําเป็ นต้ อง
มีคริ สตจักรทีสืบต่อมาจากคริ สตจักรแห่งแรก แต่ต้องมีความเชือและการพฤติสบื ต่อมาจากพวกอัครสาวก”
ดังนั Bน บุคคลทีร่วมกันโดยใจสมัคร และมีความเชืออันเดียวกันในพระเยซูคริ สต์ เจ้ า เป็ นคุณสมบัติทีจําเป็ นเมือบอกว่าเป็ น
พวกแบ๊ พติสต์ อาจารย์ Vedder อธิบายต่อไปว่า “พวกแบ๊ พติสต์ เข้ าใจว่า แต่ละพวกทีไม่เข้ าส่วนกับลัทธิคาธอลิค ยังมีการ
ประพฤติทียอดเยียม พวกทีดําเนินชีวิตทีบริ สทุ ธิXทีสดุ ไม่ใช่คนทีเป็ นลัทธิคาธอลิค แต่เป็ นพวกทีไม่เข้ าส่วนกับลัทธิคาธอลิค
พวกนั Bนยังถือและเน้ นความจริ งอันสําคัญทีลทั ธิคาธอลิคละทิ Bงแล้ ว พระเจ้ าทรงมีผ้ เู ป็ นพยานถึงความจริ งของพระองค์
ตลอดเวลา”
ในโลกนี Bพระเจ้ าทรงมีผ้ ูเป็ นพยานถึงความจริ งของพระองค์ ตลอดเวลา ผู้ เป็ นพยานถึงความจริ งของพระองค์ นั Bนเราเรี ยกว่า
พวกแบ๊ พติสต์ ถึงแม้ ว่า พวกแบ๊ พติสต์ บางพวกในสมัยนี Bละทิ Bงความเชือเสียแล้ ว
ในหนังสือ A History of the Baptists โดย อ. J T Christian ในหน้ า 5 ของคํานํา กล่าวถึงเรื องนี B ซึง ในคํากล่าวนี เB ราต้ องเข้ าใจ
ว่าผู้ค้นคว้ าได้ ค้นคว้ าข้ อมูลใหม่ๆในทวีปยุโรป อ. Christian บอกว่า “ผมเชือแน่นอนว่า พวกแบ๊ พติสต์ สืบต่อมาตั Bงแต่สมัยของ
พระคริ สต์ จนถึงสมัยนี B” คํากล่าวนี Bยอมรับว่า พวกแบ๊ พติสต์ ยังมีความแตกต่างกันในบางสิงบางอย่างในทุกชัว อายุ เหมือน

คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ มีความแตกต่างกันในบางสิงบางอย่างในปั จจุบนั ถึงกระนั Bนพวกแบ๊ พติสต์ ยงั เชือว่าพระคัมภีร์เป็ นหลัก
สําหรับความเชือและการประพฤติ
อ. Christian อ้ างจากอ. Gibbon ในหน้ า 14 ว่า “ตามความหมายของพระคัมภีร์ใหม่ เป็ นไปไม่ได้ ทีจะมีองค์การคริ สตจักร
ไม่ว่าสําหรับประเทศหนึงประเทศใด หรื อสําหรับคริ สตจักรทัวไป ตามพระคัมภีร์คริ สตจักรต้ องเป็ นคริ สตจักรท้ องถินทีอิสระ
จากคริ สตจักรอืนๆ แต่ละคริ สตจักรร่ วมกันเพราะมีความเชือและความรักซึง กันและกัน แต่คริ สตจักรทุกแห่งอิสระและมี
สิทธิอํานาจเท่ากัน (จากหนังสือ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire โดย อ. Edward Gibbon เล่มที
1 หน้ า 554) อ. Gibbon ซึง เป็ นอาจารย์ ทีพดู เก่ง บอกอีกว่า “หลังจากสมัยของพวกอัครสาวก ต่อมาอีก 100 กว่าปี พวก
คริ สเตียนใช้ ระบบนี B คือคริ สตจักรทุกแห่งอสระ ถึงแม้ ว่าคริ สตจักรแต่ละแห่งติดต่อกันโดยทางจดหมายและโดยการเยียมเยียน
ซึง กันและกัน พวกคริ สตจักรไม่มีองค์การหนึงองค์ การใดทีมีอําจานเหนือคริ สตจักรแต่ละแห่ง”
ข้ อสุดท้ ายในเรื องนี B อ. Christian สรุ ปในหน้ า 22 ว่า “เราสามารถเห็นรอยเท้ าของพวกแบ๊ พติสต์ทีทําด้ วยเลือดมากกว่าทีทํา
ด้ วยพิธีบพั ติสมา เชื Bอสายของพวกแบ๊ พติสต์ เป็ นเชื Bอสายแห่งความลําบากแทนเชื Bอสายแห่งการสืบต่อของบาทหลวงหลายคน
เป็ นเชื Bอสายแห่งความตายเพราะเหตุความเชือแทนเชื Bอสายแห่งคําสังของสภาใดๆ เป็ นเชื Bอสายซึงเปรียบกับเส้ นทองคําแห่ง
ความรักแทนเชื Bอสายซึงเปรี ยบกับโซ่เหล็กแห่งการสืบต่อมาของแต่ละคน พวกแบ๊ พติสต์ ไม่จําเป็ นค้ นหาการสืบต่อมาของ
พวกเขาถึงสมัยของพวกอัครสาวก เพราะในทุกยุคทุกสมัยพวกแบ๊ พติสต์ ประกาศอิสรภาพแก่ทกุ คน โดยสอนว่าทุกคนมีอิสระ
เสรี ภาพได้ เมือเชือในข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ ”
ดังนั Bน เราเห็นด้ วยกับอ. Vedder ว่าความจริ งและความเชือของพวกแบ๊ พติสต์ สืบต่อมาถึงสมัยของพวกอัครสาวก ถึงแม้ ว่าคง
ไม่มีคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แต่ละพวกทีสืบต่อมาถึงพวกอัครสาวก
2

เค้ าโครงประวัติของพวกแบ๊ พติสต์
ก
จุดเริ มต้ นแห่งประวัติของพวกแบ๊ พติสต์ คือจุดเริ มต้ นแห่งประวัติของคริ สตจักรในพระคัมภีร์ใหม่
1
คริ สตจักรต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่ - ประวัติ
ก
พระบัญชาทียิงใหญ่ - มธ 28.18-20
ข
การรวบรวมกันในวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
(1)
กจ 2.41
(2)
กจ 4.4
(3)
กจ 5.14
ค
การกลับใจเสียใหม่ของเซาโล - กจ 9
ง
การประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนต่างชาติ
(1)
กจ 10
(2)
กจ 15

จ

2

เมืองอันทิโอก - จุดเริ มต้ นแห่งการส่งพวกมิชชันนารี
(1)
กจ 11.26
(2)
กจ 13.2-4
ฉ
การประกาศข่าวประเสริ ฐแก่อาณาจักรโรม - กจ 15.36
คริ สตจักรต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่ - การสถาปนาขึ Bน
ก
รากฐานคือการให้ ผ้ ูทีรับเชือแล้ วได้ รับพิธีบพั ติสมา
(1)
ความหมายของคําว่า “คริ สตจักร” คือ “คริ สตจักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่คือคน
ทีรับเชือและรับพิธีบพั ติสมาเรี ยบร้ อยแล้ วเข้ าร่ วมกันโดยใจสมัครเพือรักษาพิธี
ต่างๆและเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริสต์ ”
(2)
พวกอัครสาวกไม่ร้ ู จกั คริ สตจักรสากล รู้ แต่คริ สตจักรท้ องถินต่างๆ
(3)
คริ สตจักรท้ องถินเหล่านี Bมองเห็นได้ และจัดระเบียบแล้ ว พวกสมาชิกมีแต่คนที
“บังเกิดใหม่” แล้ ว
(4)
สมาชิกของคริ สตจักรในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ต้องบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ
ของพระเจ้ า และได้ รับพิธีบพั ติศมาเมือสารภาพว่ารับเชือในพระเยซูแล้ ว
(ก)
คริ สตจักรในสมัยแรกๆเป็ นแบบอย่างสําหรับคริ สตจักรในสมัย
อัครสาวก
(ข)
คริ สตจักรในสมัยแรกๆให้ คนทีรับเชือในพระเยซูได้ รับพิธีบพั ติศมา
เลย
(ค)
สมาชิกของคริ สตจักรในสมัยแรกๆมีแต่คนทีเข้ าใจเรื องของ
ความรอด
(ง)
ไม่มีนกั ศึกษาพระคัมภีร์คนใดทีอ้างว่าพระคัมภีร์สอนว่า ควรให้
ทารกรับพิธีบพั ติศมา (จากหนังสือ Summary of Covenant
Theology and Christian, หน้ า 16-18)
(จ)
คนทีเชือว่าสมาชิกของคริ สตจักรมีทั Bงคนทีรอดและคนทีไม่รอด ก็
อ้ างคําอุปมาเกียวกับข้ าวละมาน (มธ 13.24-30)
1)
พวกเขาว่านาคือคริสตจักร แต่พระคัมภีร์บอกว่านาคือโลก
2)
พวกเขาว่า การแยกข้ าวละมานและข้ าวสาลีในสมัยสุด
ท้ าย เล็งถึงคริ สตจักร แต่พระคัมภีร์บอกว่าเล็งถึงโลก
(ฉ)
คริ สตจักร Greek Orthodox ให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารก แต่ไม่ให้ ทารก
รับพิธีศีลมหาสนิท การกระทํานี Bสับสน
(ช)
กิจการ บทที 2 สอนว่า คนทีรับพิธศี ีลมหาสนิท ควรมีแต่คนทีเชือ
และรับบัพติศมาเรี ยบร้ อยแล้ ว
(ซ)
คริ สตจักรท้ องถินครอบครองตนเองได้

ข

ประวัติของพวกแบ๊ พติสต์ กบั พวกจักรพรรดิโรมัน
1
คริ สเตียนถูกข่มเหงตั Bงแต่แรกๆ
ก
กจ 4.1-3 อ.เปโตรและอ.ยอห์นติดคุก
ข
กจ 5.17-42 อ.เปโตรและพวกอัครสาวกถูกจําไว้ ในคุกหลวงและถูกเฆียน
ค
กจ 7.58 สเทเฟนถูกหินขว้ างให้ ตาย
ง
กจ 8.1-3 เซาโลพยายามทําลายคริ สตจักร
2
จักรพรรดิเนโรข่มเหงพวกคริ สเตียนในตอนปลายของสมัยอัครสาวก
ก
ตามคําเล่าลือ เนโรตัดศีรษะของอ.เปาโล ประมาณ ค.ศ. 68
ข
หนังสือ Outline of History of the Church by Centuries โดย อ. McSorley (ซึง เป็ น
ศาสนาโรมัน คาธอลิค) หน้ า 14 ว่า “จักรพรรดิเนโรเป็ นคนแรกทีข่มเหงพวกคริ สเตียน
โดยใช้ ดาบของจักรพรรดิ เมือ เกิดไฟไหม้ ทีกรุ งโรมในปี ค.ศ. 64 เพือ ไม่ให้ ใครคิดว่าเนโร
เป็ นคนทําให้ เกิดไฟไหม้ นั Bน เนโรจึงฟ้องว่าพวกคริ สเตียนเป็ นคนทํา แล้ วทําโทษพวก
คริ สเตียนอย่างทารุ ณ เช่นคลุมตัวเขาด้ วยหนังสัตว์ ป่า แล้ วฝูงสุนขั มากัดกินให้ ตาย
และตรึงเขาทีกางเขน แล้ วติดไฟให้ ตวั เขาในเวลากลางคืน เนโรทําอย่างนี Bในสวนของตน
เองและเชิญคนมาดู ในปี ค.ศ. 68 เนโรหนีจากการเป็ นทหาร แล้ วสภาสูงของอาณาจักร
โรมประกาศว่าต้ องมีโทษถึงตาย เมือทราบอย่างนั Bน เนโรก็ฆ่าตัวเอง”
ค
ในหนังสือ The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้ า 62 ว่า “ในเวลานี B ตามคํา
เล่าลือ อัครสาวกเปโตรกับเปาโลถูกประหารชีวิตทีกรุ งโรม ตามคําเล่าลือ อ.เปโตรถูก
ตรึงทีกางเขนโดยเอาศีรษะไว้ ข้างล่าง เขาเอาศีรษะของอ.เปโตรไว้ ข้างล่างโดยคําขอร้ อง
ของอ.เปโตรเอง เพราะเขาว่าเขาไม่สมควรถูกตรึงเหมือนกับพระเยซูเจ้ า อ.เปาโล เพราะ
เหตุว่าเขาเป็ นชาวเมืองโรม ก็ถูกตัดศีรษะ”
ง
ไม่มีหลักฐานใดๆว่าอ.เปโตรเคยอยู่กรุ งโรม
3
เทรจัน เขียนจดหมายถึง ไพลนี เจ้ าเมืองของเบธตีเนีย (ปี ค.ศ. 109-111) ว่าถ้ าจับพวกคริ สเตียน
ได้ ก็ต้องข่มเหงพวกเขา
4
การข่งเหง 10 ครังB -- ต่อไปมี 3 ครั Bงทีใหญ่ ทีสดุ
ก
จักรพรรดิมาร์ คสั เอาริ เลียส -- ในศตวรรษที 2
(1)
ทําครังB คราว และไม่มีระเบียบ
(2)
เป็ นการข่มเหงทีรุนแรง
(3)
คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส (วว 2.1-7) (ปี ค.ศ. 33-170)
(4)
ให้ อ่านหนังสือ The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้ า 63 ข้ อ 6
ข
จักรพรรดิเดเซียส เทรจัน (ปี ค.ศ. 249-251)
(1)
เป็ นการข่มเหงทีรุนแรงต่อพวกศิษยาภิบาล
(2)
ผู้ทียอมตายเพือพระเยซูคือ เฟเบียน ของกรุ งโรม อาเล็กซานเดอร์ ของกรุ ง
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เยรู ซาเล็ม และซีเปรี ยน ของเมืองคาร์ เตจ
(3)
ให้ อ่านหนังสือ The Church in History โดย อ. B K Keuper หน้ า 66 ข้ อ 8
ค
จักรพรรดิไดโอคลีเทียน (ปี ค.ศ. 303-311)
(1)
การข่มเหงใหญ่ ครังB สุดท้ าย
(2)
พระราชโองการต่างๆ
(ก)
ต้ องทําลายตึกของคริ สตจักรทุกแห่ง
(ข)
ต้ องเผาพระคัมภีร์ทกุ เล่ม
(ค)
ห้ ามคริ สเตียนมีตําแหน่งใดๆในรัฐบาลหรื อมีสิทธิของประชาชน
(ง)
คริ สเตียนทุกคนต้ องบูชาแก่รูปเคารพ มิฉะนั Bนต้ องถูกประหารชีวิต
จักรพรรดิคอนสทันทีน ยอมรับศาสนาคริ สต์ - พระราชโองการแห่งความทนทาน (ปี ค.ศ. 313)
ศาสนาคริ สต์ กลายเป็ นเหมือนชาวโลก
ก
จักรพรรดิคอนสทันทีนมีการชัยชนะทีสะพานมิลเวียนเมือสู้รับกับมาซีนเทียส
ข
จักรพรรดิคอนสทันทีนเห็นเครื องหมายเหนือดวงอาทิตย์
(1)
พระมิเตีย คือพระแห่งดวงอาทิตย์ ของชาวเปอร์ เซีย
(2)
เครื องหมาย คือกางเขนทีมีคําต่อไปนี B “Hoe Signo Vinces” ซึงแปลว่า
“โดยเครื องหมายนี Bเจ้ าจะชนะ”
ค
จักรพรรดิคอนสทันทีน นับว่าพระเจ้ าของพวกคริ สเตียนเป็ นเหตุทีท่านชนะ
พวกนอกศาสนาทีมีการศึกษาสูงใช้ ตรรกวิทยากับวาทศิลป◌์เมือต่อต้ านพระคัมภีร์กับพวก
คริ สเตียน
ก
พวกนอกศาสนาในสมัยนี B ทีม ีความสงสัยเรื องความเชือของพวกคริ สเตียน ยก
เหตุผลอันเดียวกับพวกนอกศาสนาในสมัยแรกๆนั Bน
(1)
การซึงผิดไปไม่ได้ (Infallibility)
(2)
สิงต่างๆที เกิดขึ Bนโดยการอัศจรรย์
(3)
สิงต่างๆในพระคัมภีร์ทีเขาว่าไม่ตรงกัน (Contradictions)
(4)
ความผิดบาปของมนุษย์ซงึ มีอยู่แต่กําเนิด
(5)
การสิ Bนพระชนม์ ของพระเยซูเผือมนุษย์ทกุ คน
(6)
การบังเกิดใหม่
(7)
การร่ วมกันกับพระคริ สต์ (Union with Christ)
(8)
การไถ่คนบาปให้ บริ สทุ ธิX (Sanctification)
(9)
การเป็ นขึ Bนมาจากความตายและมีชีวิตนิรันดร์
ข
คําตอบจากพวกคริ สเตียนทีเขียนหนังสือ
(1)
จัสทิน มาร์ เทอร์
(2)
เทอร์ ทลู เลียน
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(3)
โอริ จีน
ค
หนังสือบางเล่มของพวกเขา
(1)
จัสทินสนทนากับไทรโฟ
(ก)
เขาฟ้องพวกคริ สเตียนโดยไม่มีเหตุ
(ข)
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นความจริ ง
(ค)
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิยาห์ ของพระคัมภีร์เดิม
(2)
โอริ จีนต่อต้ านกับแซลซัส - เป็ นคนแรกทีวิจารณ์ พระคัมภีร์
ความเข้ มแข็งของคริ สตจักรน้ อยลงโดยการแทรกซึมเข้ ามาของคนทีไม่เชื อจริง
ก
ทําให้ เกิดความเสือมโทรมและความชัวในคริ สตจักร
(1)
ในระบบการปกครอง
(2)
ในหลักคําสอน
(3)
ในชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ข
อ. Vedder ในหน้ า 43 ว่า “เมือ คริ สตจักรประสบความทุกข์ยากบ่อยๆ ก็ค่อนข้ างจะ
บริ สทุ ธิX แต่บนั นี Bคริ สตจักรก็เข้ าดูดซึมอย่างชาวโลกโดยเร็ ว”
ค
สิงทีซาตานทําไม่ได้ โดยการข่มเหง มันทําได้ โดยให้ คริ สตจักรร่ วมกับชาวโลก

ทีมาของศาสนาโรมัน คาธอลิค
ก
ในสมัยแรกๆของคริ สตจักรก็มีความเสือมโทรมและความชัวบ้ าง
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 กล่าวถึงเรืองนี B
ก
ศาสนาทุกศาสนาสอนว่า ความรอดมาโดยการประพฤติ คริสเตียนเท่านั Bนทีสอนว่า
ความรอดมาโดยความเชือ
ข
คนทีรับเชือ แต่ยงั ไม่เข้ าใจถูกต้ อง รับพระเยซูให้ เป็ นพระอีกพระหนึงร่ วมเข้ ากับศาสนา
เดิมของเขา คือเขาไม่ทิ Bงศาสนาหรื อความเชือเดิมเมือรับเชือในพระเยซู
ค
คนเหล่านี B คือคนทีรับเชือ แต่ยงั ไม่เข้ าใจถูกต้ อง ก็ไม่เช้ าใจว่า ความรอดของทุกคนขึ Bน
กับการรู้ จกั พระเยซูคริ สต์ ส่วนตัว
ง
คนเหล่านี B คือคนทีรับเชือ แต่ยงั ไม่เข้ าใจถูกต้ อง คิดว่ารอดได้ โดยการประพฤติ และคิด
ว่าทําให้ พระพิโรธของพระเจ้ าเบียงบ่ายโดยพิธีศาสนา
จ
ผลของความเชือผิดนี B คือเขานับว่าพิธีศาสนาและการประพฤติทางศาสนาสําคัญกว่า
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การมีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ฉ
อ. Vedder เน้ นถึงการกระทํา 3 อย่างทีทําให้ คริ สตจักรเสือมโทรม
(1)
การมี Holy Catholic Church คือคริ สตจักรใหญ่ ทีมีอํานาจเหนือคริ สตจักร
อืนๆ
(2)
การมีพวกบาทหลวง คือความเชือว่าพวกบาทหลวงเหนือกว่าคริ สเตียน
ธรรมดา และเป็ นผู้แทนระหว่างพระเจ้ ากับคริ สเตียนธรรมดา
(3)
การมี Sacramental grace คือการประกอบพิธีศาสนาเพือได้ รับความรอด
คือรอดโดยการประพฤติ
ช
พวกเขาสนใจศาสนาของเขา มากกว่าคําสอนในพระคัมภีร์ คือศาสนาและการรักษา
ศาสนานั Bนกลายเป็ นพระเจ้ าของเขา
(1)
เขานับว่า การแตกแยกจาก Holy Catholic Church ไม่ว่าเหตุใด เป็ น
ความบาปทียิงใหญ่
(2)
พวกเขาเชือว่า ถ้ าใครจะรอดได้ ก็ต้องเป็ นสมาชิกของ Holy Catholic Church
ความเชือนี Bนําความเสือมโทรมเข้ ามา
ซ
ยิงกว่านั Bน พวกเขาเชือว่าพิธีบพั ติศมาเป็ นสัญญลักษณ์ แห่งผีสาง เวทมนตร์ หรื อ
แห่งเวทมนตร์
อ. John T. Christian ในหน้ า 27 เขียนเรืองสิงเหล่านี Bว่า
ก
ก่อนการเสียชีวิตของอัครสาวกคนสุดท้ ายก็มีความเสือมในความเชือทีอนั ตรายและเป็ น
ทีหนักใจหลายอย่างเกิดขึ Bนในคริ สตจักรแล้ ว
ข
อ.เปาโลบอกว่ามีคริสเตียนทีละทิ Bงพระวจนะของพระเจ้ าแล้ ว
ค
คําสอนทีผิดส่วนมากของศาสนาโรมัน คาธอลิค ก็มีอยู่ในสมัยนี Bแล้ ว คําสอนทีผิดทีมา
ภายหลังคือ
(1)
การบูชาพระแม่มารี ย์
(2)
Transubstantiation คือการเปลียนจากขนมปั งและเหล่าองุ่น เป็ นร่ ายกาย
และพระโลหิตของพระเยซู ประมาณ ปี ค.ศ. 1200
(3)
Infallibility of the Pope คือความเชือว่าสันตะปาปาผิดไป ไม่ได้ ประมาณ
ปี ค.ศ. 1870
(4)
Immaculate Conception คือความเชือว่าพระแม่มารี ย์ไม่มีความบาปเลย
ง
ผลของคําสอนทีผิดนี B คือไม่เน้ นถึงการกลับใจและความรอดโดยความเชือเท่าเดิม
แต่เน้ นถึงเครื องหมายและสัญญลักษณ์ ภายนอก
จ
คําสอนทีผิดนี Bแสดงออกทีสดุ ในเรื องให้ คนรับพิธีบพั ติศมาเพือจะได้ รับความรอด
และในการปกครองโดยสังฆนายก แทนประชาธิ ปไตย
ฉ
อ. Christian ในหน้ า 28 เขียนว่า “คําสอนทีผิดทีอนั ตรายทีสดุ และทีอยู่ตั Bงแต่สมัยแรกๆ
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คือคําสอนว่าให้ คนรับพิธีบพั ติศมาเพือจะได้ รับความรอด คําสอนนี Bในรู ปแบบหนึง
รู ปแบบใดได้ ทําให้ มีความเสือมเสียในทุกยุคทุกสมัยของคริ สตจักร คําสอนนี Bอยู่ตั Bงแต่
สมัยแรกๆ และอยู่จนถึงสมัยนี Bในทั Bงพวกยึดถือพิธีศาสนาและในนิกายโปรแตสแตนท์
คําสอนนี Bมีผลต่ออ. Tertullian และเขาได้ ต่อต้ านการให้ บพั ติศมาแก่ ทารก ซึงคําสอนนี B
เป็ นสาเหตุของการให้ บพั ติศมาแก่ทารก”
เหตุการณ์ ต่างๆทีนําไปสู่การมีสนั ตะปาปา
1
คําสอนว่าให้ คนรับพิธีบพั ติศมาเพือจะได้ รับความรอดนําไปถึงการให้ บพั ติศมาแก่ทารก
กจ 10.39, 1 คร 1.14-17, กท 5.11
ก
การเริ มต้ นของการให้ บพั ติศมาแก่ทารกไม่แน่นอน
(1)
พวกทีให้ ทารกรับพิธบี พั ติศมายอมรับว่าไม่มีข้อเขียนใดๆทีพิสจู น์ว่าทารกรับ
พิธีบพั ติศมาในสมัยแรกๆของคริ สตจักร
(2)
ในหน้ า 30 อ. Christian บอกว่า “พวกอัครสาวกต้ องการให้ คนมีความเชือใน
พระเยซูก่อนรับพิธีบพั ติศมา จึงไม่มีการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา” Dr. Charles
W. Bennett, อาจารย์ สอนหลักสูตร Historical Theology ที Garrett Biblical
Institute, Methodist กล่าวว่า “พวกอัครสาวกไม่มีข้อมูลใดๆทีพดู ถึงการให้
ทารกรับพิธีบพั ติศมาในสมัยของเขา” (จากหนังสือ Christian Archaeology
เขียนโดยอ. Bennett หน้ า 391 พิมพ์ทีเมืองNew York ในปี ค.ศ. 1889)
(3)
อ. Christian อ้ างจากหนังสือของอ. Harnack (ซึง คือบิดาแห่งความเชือแบบ
สมัยใหม่) ว่า “ไม่มีประวัติใดๆทีกล่าวถึงการให้ ทารกรับพิธบี พั ติศมา ทุกคน
ต้ องมีความเชือส่วนตัวในพระเยซูก่อนรับพิธีบพั ติศมาได้ ” (จากหนังสือ
History of Dogma เขียนโดยอ. Harnack ฉบับที 1 หน้ า 20)
หมายเหตุ - ให้ อ่านหนังสือของอ. Christian หน้ า 30-41
(4)
อ. Harnack กล่าวอีกว่า “ไม่มีใครรู้ ว่าการให้ ทารกรับบัพติศมาเริ มต้ นเมือไร
หรื อทีไหน ถึงแม้ ว่าคริ สตจักรทีให้ ทารกรับบัพติศมานับว่าเป็ นพิธีทีนําไปสู่
ความรอด คือนับว่าเป็ นพิธีทีสาํ คัญยิง ในสมัยของ Ireneaus (II. 22) และ
Tertullian (Bapt. 18) มีคริสตจักรหลายแห่งให้ ทารกรับบัพติศมาแล้ ว และ
เขาอ้ างมัดธิว 19.14 เป็ นเหตุ ไม่มีคําพยานทีรับรองว่ามีใครให้ ทารกรับ
บัพติศมาก่อนสมัยนี B” (จากหนังสือ History of Dogma เขียนโดยอ. Harnack
ฉบับที 2 หน้ า 142)
(5)
ในทีสดุ อ. Harnack กล่าวว่า “ในศตวรรษที 5 คริสตจักรทัวไปให้ ทารกรับ
บัพติศมา ในสมัยเดียวกันคนทีนบั ว่าคนนอกศาสนาส่วนใหญ่ ก็เข้ ากับ
ศาสนาโรมันคาธอลิคอยู่แล้ ว” (จากหนังสือ History of Dogma เขียนโดย
อ. Harnack ฉบับที 4 หน้ า 284)
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การให้ ทารกรับบัพติศมานําไปสู่การมีสนั ตะปาปา
(1)
คนทียังไม่รับความรอดเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรได้
(2)
คนทียังไม่รับความรอดเหล่านี Bอยากมีชือเสียงต่อหน้ าต่อตาชาวโลก
(3)
คนทียังไม่รับความรอดเหล่านี Bอยากมีตําแหน่งสูงในคริ สตจักรเพือช่วยเขา
ก้ าวหน้ าในทางอํานาจและในทางมีชือเสียง
ความเชือว่าพิธีศีลมหาสนิทมีฤทธิXช่วยคนให้ รอดทําให้ ความเชือในคริ สตจักรเสือม
ก
พวกบรรพบุรุษแรกๆให้ หลักฐานว่า คริสตจักรบางแห่งสอนว่า พระเยซูมาสถิตอยู่ใน
ขนมปั งและนํ Bาองุ่นเมือรับพิธีศีลมหาสนิท
ข
เมือความเชือทีถูกต้ องมีน้อยลง คริ สตจักรหลายแห่งทําให้ พิธีศีลมหาสนิทกลายเป็ น
พิธีมิซซาของศาสนาโรมัน คาธอลิค
ค
คําสอนเรื องการมีบาทหลวงแทนให้ คริ สเตียนทุกคนเป็ นปุโรหิต (คือ priesthood of the
believers) เริ มต้ นในสมัยหลังจากพวกอัครสาวก
การมีบาทหลวงทําให้ ความเชือในคริ สตจักรเสือม
ก
อ. Clements แห่งเมืองโรม เป็ นคนแรกทีเปรี ยบเทียบการรับใช้ ของคริ สเตียนกับพวก
ปุโรหิตของเลวี เขาเป็ นคนแรกทีเรี ยกสมาชิกในคริ สตจักรว่า laity คือจําพวกฆราวาส
หรื อจําพวกคนธรรมดา และเรี ยกพวกอาจารย์ ว่า clergy หรื อพวกพระ
ข
อ. Tertullian และ อ. Cyprian ทําเช่นกัน
ค
ในตอนปลายศตวรรษที 3 หรื ออาจเป็ นตอนแรกๆของศตวรรษที 4 คนทัว ไปยอมรับว่า
พวก clergy หรื อพวกพระ เป็ นพวกทีไม่เหมือนคริ สเตียนธรรมดา ให้ ดู วว 2.6 และ
วว 2.15 (พวกนิโคเลาส์นิยม)
การเจริ ญทีละเล็กทีละน้ อยของการปกครองโดยลําดับชั Bนแห่งโบสถ์ โรมันคาธอลิค
ก
อ. Christian เขียนว่า (หน้ า 28) “คริสตจักรแต่ละแห่งยังอิสระอยู่ ยังไม่มีตําแหน่ง
หัวหน้ าบาทหลวง (Bishop) และยังไม่มีตําแหน่งหรื ออํานาจของสันตะปาปา (Pope)
ในสมัยนั Bนกรุงโรมไม่มีอํานาจใดๆในพวกคริ สตจักรต่างๆ”
ข
อ. Christian เขียนต่อเรืองพระราชาคณะ (Cardinal) Newman ว่า “ในสมัยทีโบสถ์
โรมันคาธอลิคข่มเหงพวกคริ สเตียน ไม่มีใครในราชสํานักของสันตะปาปาทีมีความรู้ มาก
และหลังจากสมัยนั Bนอีกหลายปี ก็ยังไม่มีใครทีศกึ ษาสูงจนได้ ปริ ญญาเอก บาทหลวงคน
หนึง ทีให้ ความสว่างแก่โลกตะวันตกคือ St. Augustine พวกทีมีความรู้ ในทวีปยุโรป
มาจาก St. Augustine นันเอง”
ค
คําอ้ างจากนักประวัติศาสตร์ คนหนึงของโบสถ์ โรมันคาธอลิค คือ อ. McSorley
(1)
หน้ า 17 -- “แบบแห่งคําสอนอันถูกต้ อง ทีกล่าวถึงใน 2 ทิโมธี 1.13 นั Bนเล็งถึง
หลักความเชือ และเรื องของขันทีชาวเอธิโอเปี ยในกิจการ 8.37 ดูเหมือนแสดง
ว่าต้ องรับเชือในพระเยซูก่อนรับพิธีบพั ติศมา” หมายเหตุ - อ. McSorley ซึง

ง

จ

เป็ นนักประวัติศาสตร์ ของโบสถ์ โรมันคาธอลิค รับรองธรรมเนียมของพวก
คริ สตจักรในสมัยแรกๆ คือให้ เฉพาะคนทีรับเชือแล้ วรับพิธีบพั ติศมา
(2)
หน้ า 17 -- “ระบบการปกครองโดยลําดับชั Bนของโบสถ์ โรมันคาธอลิคมีอยู่ 3
ชั Bน คือ พวกพระราชาคณะ (Episcopate), พวกบาทหลวง (Priesthood),
และพวกผู้ช่วย (Diaconate) ถึงแม้ ว่าตําแหน่ง 3 ชั Bนนี Bมาจากพระเจ้ า ก็ไม่
ได้ กล่าวถึงในพระคัมภีร์ และในหนังสือข่าวประเสริ ฐ 4 เล่มองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ไม่ให้ เรารู้ ว่าต้ องปกครองและจัดการคริ สตจักรของพระองค์ อย่างไร
พระบัญชาของพระองค์ ต่อพวกอัครสาวกนําไปสู่พวกคริ สเตียนบางพวก
แต่ละพวกนั Bนมีพระราชาคณะคนหนึง (Bishop) เป็ นผู้นําซึง มีพวกบาทหลวง
เป็ นผู้ช่วย แต่ละพวกนั Bนเป็ นส่วนหนึง ของคริ สตจักรทั Bงหมด”
หมายเหตุ - อ. McSorley ให้ เหตุผลผิด คือเอาผลมาพิสจู น์ว่าต้ นเหตุถูกต้ อง
(circular reasoning) เป็ นตัวอย่างของการให้ เหตุผลผิดของพวก Jesuit
ในศตวรรษที 2 ตําแหน่ง Bishop (ศิษยาภิบาล) กับ เพรสไบเตรี ซึง เล็งถึงหน้ าทีของ
ศิษยาภิบาล กลายเป็ น 2 ตําแหน่ง และตําแหน่งศิษยาภิบาลเหนือกว่าตําแหน่ง
เพรสไบเตรี ในสมัยนี Bคําว่า Bishop หมายถึงหัวหน้ าบาทหลวงในโบสถ์ โรมันคาธอลิค
(1)
อ. Ignatius เขียนถึงเรื องนี Bประมาณ ปี ค.ศ. 115
(2)
อ. Christian กล่าวว่า (หน้ า 28) “พวกเขาพยายามให้ อํานาจมาร่ วมไว้ ทีจดุ
ศูนย์ กลาง ศิษยาภิบาลบางคนทีอยู่ในเมืองใหญ่ แย้ งอํานาจจากศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรเล็กๆ”
(3)
อ. Iranaeus กล่าวถึง parish ของเขา คือ เขตทางศาสนา และนีกลายเป็ น
ระบบ diocesan คือเขตปกครองของหัวหน้ าบาทหลวง
(4)
อ. Cyprian เรี ยกพวก bishop ว่า viceregent (ตัวแทนอุปราช) ของพระคริ สต์
ในสิงทีอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
(5)
อ. Christian เพิมอีกว่า (หน้ า 28) “ในทีสดุ กรุ งโรม ซึงเป็ นจุดศูนย์กลางแห่ง
โลกฝ่ ายการเมือง กลายเป็ นจุดศูนย์กลางแห่งโลกฝ่ ายศาสนาด้ วย ต่อมา
ศิษยาภิบาลทีกรุ งโรมกลายเป็ นสันตะปาปาเหนือคริ สตจักรทุกแห่ง การ
เปลีย นแปลงนี Bใช้ เวลาหลายศตวรรษจึงจะสําเร็ จ”
Gregory the Great (มหาราช) ปี ค.ศ. 590-604
(1)
สันตะปาปาคนแรกทีมีอํานาจสมบูรณ์ (จากหนังสือ History of the Christian
Church, โดยอ. Schaff, ฉบับที 1, หน้ า 15)
(2)
อํานาจของสันตะปาปาเจริ ญขึ Bนเรื อยๆ พวกศิษยาภิบาลของกรุ งโรมแย้ ง
อํานาจจากคริ สตจักรอืนๆเป็ นประจํา สันตะปาปาทีแย้ งอํานาจมากคือ
Leo ที 11 ปี ค.ศ. 440-461
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ความดิ Bนรนเพือมีคริ สตจักรทีบริ สทุ ธิX
จุดเริ มต้ นของ “evangelical separatists” (พวกนิกายโปรแตสแตนท์ ทีแยกออกไป) ก็เป็ นมรดกซึงเป็ นรากลึกของ
พวกแบ๊ พติสต์
ก
พวกแรกๆพยายามให้ คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ บริ สทุ ธิXเหมือนสมัยเดิม
1
ข้ อสังเกตเบื Bองต้ น (อ. Christian หน้ า 42)
ก
“ตอนแรกมีความพร้ อมเพรี ยงกันเรืองหลักคําสอนและการประพฤติอนั สําคัญ . . . แต่
เมือสังคมเปลียนแปลง คริ สตจักรบางแห่งก็เปลีย นแปลงด้ วย . . . คริสเตียนบางคน
“รวบรวมครู ไว้ ให้ สอนในสิงทีเขาชอบฟั ง ตามความปรารถนาของตนเอง” . . . หลายคน
เชือว่ารอดได้ โดยการรับพิธีบพั ติศมา . . . หลายคนอยากล้ างบาปด้ วยนํ Bาแทนล้ างบาป
ด้ วยพระโลหิตของพระคริ สต์ . . . ศิษยาภิบาลบางคนแสวงหาอํานาจ . . . คริสตจักร
บางแห่ง “ทําตามอย่างชาวโลกนี B” และตามธรรมเนียมของชาวโลกและความสนุกสนาน
ของสังคม”
หมายเหตุ - เหตุต่างๆทีความเชือผิดค่อยๆเข้ ามาในคริ สตจักร
อ.เปโตรเตือนถึงเรืองนี B
หนังสือ 1 ยอห์นสอนว่าความเชือผิดกําลังเข้ ามา
หนังสือยูดาสสอนว่าความเชือผิดเข้ ามาแล้ ว
ข
อ. Vedder กล่าวว่า (หน้ า 57) “ตอนแรกๆความจริ งไม่ได้ ปิดบังไว้ ทั Bงหมด เพียงแต่ทํา
ให้ มืดมัว บางครังB มีคนพยายามรื อB ฟื นB ความเชือทีดีเรืองลักษณะฝ่ ายจิตวิญญาณของ
คริ สตจักร เรื องว่าต้ องได้ รับความรอดก่อนเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร และเรื องว่าความ
รอดเป็ นโดยพระคุณ และไม่ใช่โดยพิธีรับศีล”
ค
อ. Vedder กล่าวอีกว่า (หน้ า 57) “น่าจะศึกษาถึงเหตุทีการรื อB ฟื นB นี Bสําเร็ จบ้ าง แต่ใน
ทีสดุ ก็ไม่สาํ เร็ จ”
ง
หมายเหตุ - พวกทีพยายามรื อB ฟื นB ความเชือทีดีนั Bนก็ไม่แพ้ เพราะเขาทําสิงทีเขาพอทําได้
ในสมัยของเขา พระเจ้ าขอให้ เราทําแค่นั Bน คือทําสิงทีเราพอทําได้ ในสมัยของเราเอง ผล
อันสุดท้ ายนั Bนต้ องฝากไว้ กบั พระเจ้ า เอเมน
2
พวก Motanist ในศตวรรษที 2
ก
ผู้นําของพวกนี Bคือ Montanus
(1)
เขาเป็ นบาทหลวงทีอยู่เมือง Cybele ทีรับเชือแล้ ว
(2)
เขาเริมสอนในปี ค.ศ. 150-156
(3)
เขารวบรวมพวกลูกศิษย์ ร่วมทั Bงผู้หญิ ง 2 คนทีมีตําแหน่ง คือนาง Maximilla
และนาง Priscilla
(4)
คําสอนใหม่ๆของเขากระจายออกไปโดยไม่ค่อยมีใครต่อต้ าน

ข

ลักษณะต่างๆแห่งคําสอนของพวกเขา (อ. Vedder หน้ า 58)
(1)
มีแต่คนทีรับเชือในพระเยซูแล้ วมีสทิ ธิXเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรได้
(ก)
ทําให้ คริ สตจักรอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
(ข)
พวกลูกศิษย์เรียกตนเองว่า เป็ นคริ สเตียนทีอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
(2)
สอนเรื องการบังเกิดใหม่และการทีพระวิญญาณสถิตอยู่ในใจของผู้ทีเชือ แล้ ว
ยอห์น 16.13
(3)
สอนเรื องชีวิตทีบริ สทุ ธิX (อ. Christian หน้ า 43) “เขาสอนว่าควรหลีกเลีย ง
วิทยาศาสตร์ ศิลป์ การศึกษาฝ่ ายชาวโลก และการสนุกสนานต่างๆ เพราะ
สิงเหล่านั Bนมาจากคนนอกศาสนา”
(4)
สอนเรื องระเบียบวินยั ในคริ สตจักร (อ. Christian หน้ า 43) “คริสตจักรควร
ป้องกันตนเองจากความบาปใหญ่ โดยไล่คนทีทําบาปนั Bนออกจากคริ สตจักร
เพราะความบริ สทุ ธิXของคริ สตจักร ขึ Bนกับความบริ สทุ ธิXของสมาชิกแต่ละคน”
(5)
สอนว่าสมาชิกทีหายไปต้ องรับพิธีบพั ติศมาอีกครังB หนึง เพราะเมือเขาหายไป
นั Bนเขาปฏิ เสธพระคริสต์ พวกเขาจึงได้ ชือว่า “พวกอานาแบ๊ พติสต์ ” หรือคนที
ให้ รับบัพติศมาอีกครังB หนึง (จาก หนังสือ History of the Christian Church
โดยอ. Schaff ฉบับที 2 หน้ า 429”
(6)
พวกเขารับทั Bงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ว่าเป็ นพระคําของพระเจ้ า
(7)
พวกเขามีความเชืออันถูกต้ องเรื องพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิX
(อ. Epiphanius, Heer, ฉบับที 48 หน้ า 7)
(8)
พวกเขาเชือว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก่อนอาณาจักร 1000 ปี (อ. Vedder
หน้ า 60) “พระคริ สต์ จะเสด็จกลับมาโดยเร็ วเพือจะครอบครองกับพวก
วิสทุ ธิชนของพระองค์ ”
หมายเหตุ - ในหน้ า 60, วรรค 2 กับ 3, อ. Vedder เชือใน postmillennialism (พระเยซูจะเสด็จกลับมาตอนสิ Bนยุค 1000 ปี )
แม้ แต่คนทีเป็ นคริ สเตียน ก็ต่อต้ านพวกอานาแบ๊ พติสต์ เพราะวิธีการดําเนินชีวิตของพวกอานาแบ๊ พติสต์ ทําให้ คริ สเตียนที
ประพฤติแบบชาวโลกรู้ สกึ ตัวว่าผิด เพราะเหตุนั Bนอ. Vedder จึงตําหนิวิธีดําเนินชีวิตของพวกอานาแบ๊ พติสต์
ข้ อ (8) นี Bพิสจู น์ข้อยืนยานของพวก Dispensationalist (คือพวกทีแบ่งสรร) ว่า ความเชือเรือง premillennialism (พระเยซูจะ
เสด็จกลับมาก่อนยุค 1000 ปี ) ไม่ได้ เริมกับพวก Plymouth Brethren แต่เป็ นความเชื อของพวกคริ สเตียนในยุคแรกๆ ร่ วมทั Bง
อ.เปาโล (1 ธส 1.10)
(9)
พวก Motanists ให้ พิธีบพั ติศมาด้ วยการจุ่มลงในนํ Bา (immerse) (อ. Vedder
หน้ า 62) “ในศตวรรษที 2 คริสตจักรทุกแห่งให้ พิธีบพั ติศมาโดยใช้ วิธีนี B คือ
การจุ่มลงในนํ Bา”
(10) พวก Motanists ให้ พิธีบพั ติศมาแก่คนทีรับเชือแล้ วเท่านั Bน

ค

อ. Christian หน้ า 44 เขียนว่า “พวก Motanist ทําให้ มีการวุ่นวายมากใน Asia Minor
ก่อนสิ Bนสุดของศตวรรษที 2 จนมีสภาบางพวกทีประชุมกันในเรื องพวกเขา ในทีสดุ
สภาต่างๆตําหนิพวก Motanists ถึงกระนั Bนพวก Motanists อยู่ต่อไปอีกหลายศตวรรษ
และในทีสดุ ได้ ใช้ ชืออืน” (จากหนังสือ The Church History, โดยอ. Eusibeus หน้ า
229 หมายเหตุที 1 โดย ดร. McGiffert)
“ทีเมือง Frigia พวก Motanists ติดต่อกับพวก Paulicians และร่ วมสามัคคีธรรมกับ
พวกเขาด้ วย เราทราบว่าพวก Motanists ยังมีอยู่ถึงปี ค.ศ. 722” (อ. Theophanes หน้ า
617)
ง
อ. McSorley หน้ า 32 กล่าวว่า “เราอ่านว่าพวกคริ สเตียนทีประเทศ Gaul ได้ ขอร้ อง
Eleutherius ให้ ระงับคําสอนผิดของพวก Motanists เป็ นสองครังB และสันตะปาปา
Victor เตือนทีจะตัดพวกบาทหลวงของทวีปเอเซียออกจากโบสถ์ โรมันคาธอลิคเพราะ
พวกเขาปฏิเสธทีจะฉลองเทศกาลอีสเตอร์ แบบโบสถ์ โรมันคาธอลิค”
หมายเหตุ - นีแ สดงอย่างชัดเจนว่าพวก Motanists แผ่ออกไปยังประเทศ Gaul ซึงคือประเทศฝรังเศส
จ
อ. McSorley หน้ า 34 กล่าวอีกว่า “พิธีต่างๆ ทั Bงของทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และ
ข้ อความต่างๆจากหนังสือของบรรพบุรุษของคริ สตจักร ได้ แสดงอย่างชัดเจนว่า วิธีทํา
พิธีบพั ติศมาทีใช้ ทวั ไปคือโดยการจุ่มลงในนํ Bา แต่ก็ยังมีบางพวกทีพรมนํ Bาหรื อเทนํ Bา และ
มีคนนับว่าทุกวิธีนี Bใช้ ได้ คริสตจักรทางทิศตะวันตกใช้ วิธีจ่มุ ลงในนํ Bาจนถึงศตวรรษที 12
และคริ สตจักรทางทิศตะวันออกก็ยังใช้ วิธีจ่มุ ลงในนํ Bาอยู่”
หมายเหตุ - คํากล่าวของอ. McSorley นี Bน่าอัศจรรย์ เพราะมาจากนักประวัติศาสตร์ ทีเป็ นศาสนาโรมันคาธอลิค และหนังสือ
ของเขามีใบอนุญาตให้ จดั พิมพ์ของหัวหน้ าบาทหลวง (ให้ ดูหนังสือ 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 ได้ รับพิธีบพั ติศมาในโรงพยาบาลเมือคิดว่าใกล้ จะเสียชีวิตแล้ ว
(2)
อ. Novatian ไม่เสียชีวิต แต่หายจากโรคนั Bน
(3)
อ. Fabian ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีกรุ งโรม ได้ วางมือตั Bงอ. Novatian ให้
รับตําแหน่งเพรสไบเตรี
ข
การแยกกันในคริ สตจักรทีกรุ งโรมเป็ นเหตุให้ คริสตจักรของพวก Novatian เกิดขึ Bน
(1)
การข่มเหงของจักรพรรดิ Decian รุ นแรงมาก
(2)
พวกคริ สเตียนทีถกู บังคับให้ ปฏิ เสธความเชือและถวายเครื องบูชาให้ แก่
จักรพรรดิ ก็เรียกว่า “Lapsi”
(3)
ปั ญหาคือว่า จะทําอะไรดีกบั พวกคริ สเตียนทีปฏิเสธความเชือแล้ ว

(4)

4

ในสมัยนั Bนมีความคิด 2 อย่าง - 1) การวินยั อย่างเข้ มงวด คือไม่ให้ พวกเขา
เข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรอีก - 2) การวินยั อย่างเบาๆ คือให้ สารภาพ
ความบาปต่อหน้ าคริ สตจักร และให้ ดูชีวิตเสียก่อนสักระยะหนึงก่อนให้ พวก
เขาเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรอีก พวก Novatian ถือการวินยั อย่างเข้ มงวด
และไม่รับพวก “Lapsi” อีก
ค
คํากล่าวของอ. Christian เรื องพวก Novatian (หน้ า 45) “เรืองการมีชีวิตทีบริ สทุ ธิX
คนอืนเรี ยกพวกเขาว่า Cathary คือคนบริ สทุ ธิX” และอ. Mosheim บอกว่า “ยิงกว่านั Bน
เมือมีคนจากศาสนาโรมันคาธอลิคเข้ าพวกเขา เขาก็ให้ คนนั Bนรับพิธีบพั ติศมา” (จาก
หนังสือ Institutes of Ecclesiastical History โดยอ. Mosheim ฉบับที 1 หน้ า 203)
“คนอืนเรี ยกพวก Novation ว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ เพราะว่าพวกนี Bให้ คนจากกลุ่มอืนรับ
พิธีบพั ติศมาอีกครังB สภา Lateran ที 4 บัญชาว่า พวกนี Bควรถูกประหารชีวิต อ. Robinson บอกว่าพวกนี เB ป็ นพวกแบ๊ พติสต์ แบบ Trinitarian เพราะพวกนี Bถือว่าคริ สตจักร
ทุกแห่งอิสระ และศิษยาภิบาลทุกคนมีตําแหน่งและอํานาจเท่าๆกัน”
ง
อ. Vedder หน้ า 64 กล่าวว่า “พวก Novatian เป็ นพวกอานาแบ๊ พติสต์ พวกแรก พวก
นี Bปฏิ เสธการรับใช้ และพิธีต่างๆของพวกทีมีความเชือฝ่ ายค้ าน และอ้ างว่าเขาเป็ น
คริ สตจักรแท้ ดังนั Bนเขาจึงต้ องให้ ทกุ คนทีเคยเป็ นศาสนาโรมันคาธอลิครับพิธีบพั ติศมา
อีกครังB พวก Novatian เจริ ญมากใน Asia Minor เพราะทีนนั พวก Motanists หลายคน
เข้ ากับพวกนี B และถึงแม้ ว่าเขาได้ รับการข่มเหง พวก Novatian คงอยู่ได้ ถึงศตวรรษที 6
หรื อ 7”
จ
อ. Christian หน้ า 44 กล่าวว่า “ดร. Robinson เห็นว่าพวก Novatian คงอยู่ได้ ถงึ สมัย
Reformation (คือสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่) และการเริ มต้ นของพวกอานาแบ๊ พติสต์ หลายคนตามแบบของพวก Novatian และทัวอาณาจักรมีคริ สตจักรที
บริ สทุ ธิXเปิ ดและเจริ ญเป็ นเวลา 200 ปี ต่อไป ภายหลังเมือมีกฎหมายห้ ามพวกเขา เขา
จึงประชุมกันนมัสการพระเจ้ าอย่างลับๆ และพวกเขามีหลายชือ และคงอยู่ถงึ สมัย
การเปลียนสภาพเสียใหม่” (จากหนังสือ Ecclesiastical Researches โดยอ. Robinson
หน้ า 126 พิมพ์ ที Cambridge ในปี ค.ศ. 1792)
พวก Donatists
ก
การเริ มต้ นของพวกเขา
(1)
พวก Donatists เริมต้ นทีเมือง Numidia ในปี ค.ศ. 311
(2)
พวกนี เB กิดขึ Bนโดยปั ญหาเรื องว่าใครสามารถเป◌็นศิษยาภิบาลแท้
(3)
ทีคริ สตจักรเมือง Carthage ซึงอยู่ทวีปอาฟริ กาเหนือ เกิดมี 2 พวก ในเรือง
การปฏิ บตั ิต่อคนทีมอบหนังสือศักดิXสิทธิXให้ ถกู เผาในสมัยการข่มเหงของ
จักรพรรดิ Diocletian ในปี ค.ศ. 303-311

พวก Donatists ไม่ยอมรับคนทีเคยมอบหนังสือศักดิXสทิ ธิXให้ ถกู เผาให้ เป็ น
ศิษยาภิบาล ดังนั Bนไม่ยอมตามเขาหรื อรับศิษยาภิบาลคนอืนทีได้ รับการวาง
มือจากศิษยาภิบาลดังกล่าว
คุณสมบัติแห่งความเชือของพวกเขา
(1)
พวกเขาเน้ นถึงความบริ สทุ ธิXของสมาชิก
(2)
พวกเขาเน้ นถึงความบริ สทุ ธิXของการวินยั ในคริ สตจักร
(3)
พวกเขาสอนว่าคริ สตจักรทุกแห่งอิสระ
(4)
เมือมีคนมาจากกลุ่มอืน และเขามีความสงสัยเรื องพิธีบพั ติศมาของเขา
คนนั Bนต้ องรับพิธีบพั ติศมาอีกครังB
(5)
ดังนั Bนคนอืนเรียกพวกเขาว่า พวกอานาแบ๊ พติสต์
อ. Christian หน้ า 45 กล่าวเรืองพวก Donatists ว่า “อ. David Benedict นักประวัติศาสตร์ แบ็พติสต์ ตามข้ อเขียนของนักประวัติศาสตร์ คนอืนในหนังสือของเขา แต่ในทีสดุ
เขาดูข้อเขียนจากต้ นฉบับและเขียนหนังสือชือ A History of the Donatists (พิมพ์ที
Pawtucket ในปี ค.ศ. 1875) ในหนังสือเล่มนั Bน เขาบอกอย่างชัดเจนว่าพวก Donatists
นี Bเป็ นพวกแบ๊ พติสต์ เขาใช้ คําเขียนของอ. Augustine และอ. Optatus ว่าพวกนี Bปฏิเสธ
การให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา และสมาชิกทุกคนมีสิทธิXออกเสียงในการนําคริ สตจักร”
อ. Vedder หน้ า 66 มีอยู่ว่า “ดูเหมือนว่าพวก Novatians และพวก Donatists ทั Bง 2
ยอมรับความเชือผิดของศาสนาโรมันคาธอลิคเรื องความรอดโดยการรับพิธีทางศาสนา
พวกศิษยาภิบาลของเขาไม่ต่างกับพวกบาทหลวงของศาสนาโรมันคาธอลิค และไม่
เหมือนพวกศิษยาภิบาลในสมัยของพวกอัครสาวก ดูเหมือนว่าพวก Donatists ให้ พิธี
บัพติศมาแก่ทารก คําเขียนของอ. Augustine ทีว่า 2 พวกนี Bไม่ได้ สอนและประพฤติผิด
ไม่สามารถเข้ าใจได้ ทั Bง 2 พวกนี เB ข้ าใจเรื องลักษณะฝ่ ายจิตวิญญาณของคริ สตจักร
เรืองเหตุทีต้องบังเกิดใหม่ และเรืองการดําเนินชีวิตอย่างบริ สทุ ธิXของพวกสมาชิก ถึง
กระนั Bน 2 พวกนี Bไม่กลับไปสู่ความเชือและการประพฤติดงั เดิมของพระคัมภีร์ใหม่”
ข้ อสังเกตบางข้ อ
(1)
จากหลักฐานใหม่ๆทีอ. David Benedict ค้ นพบ ซึง ได้ จากต้ นฉบับของ
อ. Austustine และอ. Optatus นั Bน ดูเหมือนว่าพวก Donatists ปฏิเสธการ
ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา และอ. Christian หน้ า 46 กล่าวว่า “เจ้ าเมือง Henry
D’Anvers กล่าวถึงหนังสือเล่มที 3 และ 4 ของอ. Augustine ว่าพวก
Donatists พิสจู น์ว่าพวกเขาปฏิ เสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา แต่
อ. Augustine ยังสู้กบั พวก Donatists ในเรื องนี B เพราะอ. Augustine ไม่
ปฏิ เสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา”
ให้ ดูหนังสือ A Treatise on Baptism โดยอ. D’Anvers หน้ า 223 พิมพ์ทีกรุ งลอนดอน
(4)
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ปี ค.ศ. 1674
ช
อ. Optatus ว่าพวก Donatists ทําพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา
ซ
อ. Christian หน้ า 46 เขียนต่อไปว่า “อ. Lucius Oziander ผู้ซงึ เป็ นอาจารย์ และ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Tubitian ได้ เขียนหนังสือทีต่อต้ านพวกอานาแบ๊ พติสต์ ใน
ปี ค.ศ. 1605 ในเล่มนั Bนเขาว่า ‘พวกอานาแบ๊ พติสต์ ในสมัยนี Bเหมือนกับพวก Donatists
ในสมัยก่อน’” (จากหนังสือ Epistle Century 16 โดยอ. Oziander หน้ า 175 พิมพ์ที
Wittenburg ปี ค.ศ. 1607)
ฌ
พวก Donatists เชือว่าคริ สตจักรและรัฐบาลไม่ควรร่ วมกัน
(1)
อ. Christian หน้ า 47 เขียนว่า “ความเชือของคริ สเตียนพวกนี Bไม่เป็ นเพียงแต่
ให้ คัดค้ าน แต่ให้ อ้อนวอนด้ วย คือให้ คดั ค้ านต่อความชัวและการมีชีวิตแบบ
ชาวโลกของคริ สตจักรต่างๆทีละทิ Bงหลักคําสอนและระเบียบวินยั เสีย และ
อ้ อนวอนให้ คริ สตจักรเหล่านั Bนกลับสู่ชีวิตทีบริสทุ ธิXและความเชือของพวก
อัครสาวก ในสมัยแห่งความมืดนั Bนเสียงของพวกนี Bไม่เงียบและเขาไม่ขาดคน
ทีกล้ ายืนต่อพระพักตร์ พระเจ้ า พวกเขาถูกกล่าวร้ าย เขาถูกทรมานด้ วยความ
อดทน เขาถูกด่า แต่ไม่ด่าคนอืน มรดกของพวกเขาคือสติสมั ปชัญญะทีมี
ความอิสระในโลกนี B จงยกย่องผู้ทียอมถูกฆ่าเพือพระเจ้ าของเรา” - ฮบ บทที
11
ความดิ Bนรนภายในคริ สตจักรทีมีความเชืออย่างถูกต้ องเพือรักษาความบริ สทุ ธิXไว้
1
การทะเลาะวิวาทของพวก Arian
ก
ถึงแม้ ว่าพวกคริ สเตียนกําลังละทิ Bงความเชือดั Bงเดิมเสีย พวกเขายังถือว่าพระคัมภีร์เป◌็น
รากฐานแห่งความเชือของเขาจนถึงตอนต้ นของศตวรรษที 4 (อ. Vedder หน้ า 67)
ข
อ. Arius ผู้เป็ นเพรสไบเตรี คนหนึง ได้ สอนหลักคําสอน ซึงมาจากคําสอนของผู้มาก่อน
(คืออ. Origen) แต่หลักคําสอนนี Bสมบูรณ์ ทีสดุ ในใจของอ. Arius
คําสอนผิดของอ. Arius
(1)
เขาสอนว่ามีพระบิดาองค์ เดียวซึงเป็ นพระเจ้ า
(2)
พระบุตรเป็ นผู้แรกทีถกู สร้ างขึ Bนมา
(3)
พระบุตรไม่เป็ นผู้อมตะ เพราะพระองค์ ทรงมีจดุ เริ มต้ น
(4)
พระบุตรกับพระบิดาไม่มีกายอันเดียวกัน
ค
อ. Arius มีความปรารถนาทีจะนําคนนอกศาสนามาถึงพระคริ สต์ เขาคิดว่าเขานําพวก
เขามาถึงพระคริ สต์ ได้ ง่ายกว่าถ้ าพระคริ สต์ เป็ นมนุษย์ เท่านั Bน แต่คําสอนนี Bตรงกันข้ าม
กับคําสอนในพระคัมภีร์
ง
อ. Arius แพร่หลายคําสอนของเขาออกไปทัวอาณาจักรโรม เกือบเข้ าแทนหลักคําสอน
อันถูกต้ อง
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จักรพรรดิ Constantine เรี ยกสภาทีเมือง Nicea ในปี ค.ศ. 325
สภานั Bนตัดสินตรงข้ ามกับพวก Arian และรับหลักคําสอนอันถูกต้ องเอาไว้ ซึง หลักคํา
สอนนั Bนมีชือว่า Nicean Creed จนถึงทุกวันนี B
การป้องกันความเชืออันถูกต้ องของอ. Athanasius
ก
อ. Athanasius เข้ าใจอย่างชัดเจนว่า หลักคําสอนอันถูกต้ องจากพระเจ้ าเป็ นรากฐาน
อย่างเดียวทีสามารถรักษาความเชือของคริ สเตียนไว้ ให้ สมบูรณ์
ข
อ. Athanasius จึงป้องกันความเชือของคริ สเตียนไว้ ว่ามาจากพระเจ้ า คือเป็ นการเปิ ด
เผยอันสูงสุด อันสมบูรณ์ และอันสุดท้ าย โดยเข้ าใจอย่างชัดเจนว่า ถ้ าหลักคําสอนของ
พวก Arian เป็ นความจริ ง ความเชือของพวกคริ สเตียนจึงต้ องเป็ นความจริ งแค่สว่ นหนึง
และการเปิ ดเผยอันสมบูรณ์ หรื อปรัชญาของมนุษย์สามารถเข้ ามาแทนทีได้ (อ. Vedder
หน้ า 69)
ค
อ. Athanasius สอนว่าไม่สามารถมีการไกล่เกลียระหว่างพระเจ้ ากับมนุษย์ เพราะ
พระเจ้ ากับมนุษย์ไม่มีกายอันเดียวกัน
ง
คําสอนของพวก Arian จึงเอาหัวใจออกจากความเชือของพวกคริ สเตียน
จ
อ. Athanasius ยอมต้ านทานโลกทั Bงหมด หมายเหตุ - มีเรื องทีเล่ากันว่า ทีสภาแห่ง
Nicea จักรพรรดิ Constantine บอกอ. Athanasius ว่าความเชือของเขาไม่มีใคร
ป้องกันได้ และโลกทั Bงหมดต้ านทานเขาไว้ อ. Athanasius จึงตอบว่า “ดังนั Bนผมต้ าน
ทานโลกทั Bงหมด” ให้ สงั เกตวิวรณ์ 2.13 ว่า “และไม่ปฏิเสธความเชือในเรา แม้ ในเวลา
ทีอนั ทีพาผู้เป็ นพยานทีสตั ย์ ซือของเรา”

คริ สตจักรของพวก Paulican และพวก Bogamil
ก
ประวัติศาสตร์
1
ตั Bงแต่ศตวรรษที 4 มีกลุ่มคริ สเตียนในทีต่างๆทัวทวีปยุโรป ทีมีความเชือดั Bงเดิม ซึง คงได้ มาจาก
พวกคริ สตจักรสมัยแรกๆ พวกเขามีชือต่างๆว่า Paulican, Cathary, Albagencies, Bogamil
เป็ นต้ น (อ. Vedder หน้ า 75)
2
แหล่งแห่งข้ อมูลนี B
ก
ข้ อมูลส่วนใหญ่ ของพวก Paulican มาจากศัตรู ของพวกเขา
(1)
แหล่งแห่งแรกคือนักเขียนชาวกรี กคือ Phetius และ Potras Sikeliotes
(2)
อ. Gibbons ใช้ ข้อมูลนี Bในหนังสือ Rise and Fall of the Roman Empire
แต่ต้องเข้ าใจว่าข้ อมูลนี Bอคติมาก และต้ องเข้ าใจว่านักเขียนทั Bงสองคนนี Bมี
ความประสงค์ ร้าย และอ. Gibbons ได้ เปิ ดเผยถึงความร้ ายของนักเขียน
ทั Bงสอง
ข
แหล่งแห่งที 2 คือคําเขียนของพวก Paulican เอง ซึงได้ พบและแปลโดยนาย
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Conybeare ในปี ค.ศ. 1898 หมายเหตุ - อ. Christian หน้ า 49
หนังสือชือ The Key of Truth เป็ นหนังสือทีพวก Paulican ได้ เขียนไว้ และอ. Gregory
Magistos ได้ กล่าวถึงหนังสือเล่มนี B
(1)
ข้ ออ้ างจากหนังสือ The Key of Truth ว่า “ดังนั Bนให้ เรายอมตามคริ สตจักร
สากลอันบริสทุ ธิXด้วยความถ่อมใจ และทําตามกิจการต่างๆของผู้ทีกระทําด้ วย
ใจเป็ นอันหนึง อันเดียวกันและสัง สอนเรา เพราะเรายังได้ รับข้ อลึกลับของ
พระเยซูคริ สต์ เจ้ าและพระบิดาในสวรรค์ ในสมัยแห่งการกลับใจเสียใหม่และ
สมัยแห่งความเชือ ตามทีเราได้ เรี ยนรู้จากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งคริ สตจักร
สากลซึงเป็ นของพวกอัครสาวก ก็ให้ เราประพฤติตาม และเราจะแต่งตั Bงคน
เหล่านั Bนให้ สมบูรณ์ ในความเชือ คือคนทียงั ไม่ได้ รับพิธีบพั ติศมาอันบริสทุ ธิX
(เช่นชาวลาติน ชาวกรี กและชาวอารมีเนีย ทียังไม่รับพิธีบพั ติศมา) หรื อได้ ชิม
พระกายหรื อดืมพระโลหิตอันบริ สทุ ธิXของพระเยซูคริ สต์ เจ้ า ฉะนั Bน ตาม
พระวจนะขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เราจึงต้ องนําคนเหล่านั Bนให้ สคู่ วามเชือ ให้
กลับใจเสียใหม่และรับพิธีบพั ติศมา”
ในหนังสือ The Greek and Eastern Churches โดยอ. Adeney หน้ า 2117 เขียนว่า
“ฉะนั Bน พวกนี Bช่วยความเชือของคริ สเตียนแบบสมัยแรกๆรอดพ้ นได้ ”

พวกศัตรู
ก
อ. McSorley หน้ า 188 ว่า “พวก Paulican นิกายนี B ซึง เราไม่ร้ ูว่าเกิดมาจากไหน ได้
ปรากฏในประเทศ Armenia ประมาณปี ค.ศ. 657 และตั Bงทีประชุมต่างๆใน Asia Minor
ทางทิศตะวันตก พวกเขาถือหลักคําสอนบางข้ อของพวก Manichaean และของพวก
Marcionite พวกเขาถือว่าพระคริ สต์ เป็ นทูตสวรรค์ และไม่ใช่มนุษย์ และปฏิ เสธการ
ปกครองโดยท่านสังฆนายก ระบบพิธีศกั ดิXสทิ ธิXและชีวิตสํานักสงฆ์ พวกเขาถือว่าตน
เองเป็ นคริ สเตียนแห่งนิกายโปรแตสแตนท์ เขาพ้ นจากไสยศาสตร์ ทีมาพร้ อมกับข่าว
ประเสริ ฐอันเริมแรก และพวกเขาไม่อยากถูกเรี ยกว่าคาธอลิค แต่ให้ เรียกว่าคริ สเตียน”
ข
อ. Gregory Magistos ปี ค.ศ. 1058 ได้ เขียนประวัติศาสตร์ ทีได้ เป็ นพยานต่อต้ านพวก
Paulican ว่า “นานมาแล้ วพวกนี Bได้ แยกจากความเชือของคริ สตจักรแท้ และได้ ถกู ไล่
ออกแล้ ว”
การเริ มต้ น
ก
อ. Christian หน้ า 50 บอกว่ามีคน Armenia คนหนุ่มชือ Constantine ทีให้ ทีลี Bภัยแก่
คริ สเตียนคนหนึง ที เป็ นผู้ช่วยทีกําลังหนีการข่มเหงของพวกมุสลิม คริ สเตียนคนนั Bนเอา
หนังสือพระคัมภีร์ใหม่มาให้ Constantine เพือเป็ นการตอบแตนความเมตตาของเขา
ในหนังสือ The Decline and Fall of the Roman Empire โดยอ. Gibbons ฉบับที 5
หน้ า 386 ว่า Constantine ศึกษาพระคัมภีร์ใหม่เล่มนั Bนแล้ วเกิดความเชือ จนเล่มนั Bน
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กลายเป็ นหลักฐานในความเชือของเขา พวกคาธอลิคทีโต้ เถียงกับการตีความของเขา
ก็ยอมรับว่าพระคัมภีร์ใหม่ของเขาเป็ นพระคัมภีร์อย่างแท้ จริ งและซือสัตย์ Constantine
ชอบหนังสือและนิสยั ของอ.เปาโลเป็ นพิเศษ แล้ วต่อไปศัตรู ของพวกเขาจึงตั Bงชือว่า
Paulican ให้ (เปาโล คือ Paul) พวก Paulican ชืนใจใน “อัครสาวกสําหรับพวกต่าง
ชาติ”
ข
อ. John ผู้เป็ นนักปรัชญา บอกว่าพวก Paulican ไปอาศัยอยู่ในเขตของพวกมุสลิม
เพราะพวกมุสลิมไม่ต่อต้ านพวกเขา หรื อความเชือของพวกเขา
ค
จํานวนคน Paulican เจริ ญขึ Bนเรือยๆ แล้ วต่อมาศัตรู ของพวกเขาจึงสังเกตพวกเขา ใน
ปี ค.ศ. 690 จักรพรรดิสงั ให้ ประหารชีวิตผู้นําของพวก Paulican ชือ Constantine ด้ วย
เอาหินขว้ างให้ ตาย และผู้นําสืบต่อมาถูกประหารชีวิตด้ วยการเผาให้ ตาย
การรับใช้ ของพวกเขา
ก
เมืองหลวงชือ Tapriso เป็ นเมืองอิสระ และพวกนี Bส่งผู้ประกาศหลายๆคนออกไปจาก
เมืองนี Bเพือนําคนตระกูล Slavonic ของประเทศบูลกาเรี ย Bosnia และ Cervia ให้ รับ
ความเชือของพวก Paulican เมือง Tapriso อยู่ได้ 150 ปี จนคน Saracen ชนะเมืองนั Bน
ข
พวก Paulican แผ่ออกไปถึงจังหวัดต่างๆแถวภาคใต้ ของประเทศฝรังเศส ในปี ค.ศ. 970
จักรพรรดิ John Tximiscos ได้ โยกย้ ายพวก Paulican บางคนให้ ไปอยู่บริ เวณ Thrace
และให้ พวกเขามีอิสระในการนับถือศาสนา ในตอนต้ นของศตวรรษที 8 หลักคําสอนของ
เขาแผ่ออกไปในทวีปยุโรป และคนต่างชาติรับและติดตามหลักการของเขา ในเขตของ
คน Albigeneses ซึงอยู่ภาคใต้ ของประเทศฝรังเศส มีพวก Paulican จํานวนมาก และ
เขาได้ ติดต่อบ่อยๆกับพีน้องของเขาทีประเทศ Armenia ความเชือของพวก Paulican
อยู่ได้ นานทีจงั หวัด Languedoc และแถวแม่นํ Bา Rhine เหมือนกับความเชือของพวก
Cathers และพวก Waldenses ซึงเป็ นพวกคริ สเตียนทีซ่อนตัวไว้
ความเชือของพวกเขา
ต่อไปคือรายการความเชือของพวกเขาตามทีพวกศัตรูได้ บรรทุกไว้ โดยอ. Mosheim หน้ า 258259
ก
เขาปฏิ เสธพิธีบพั ติศมา โดยเฉพาะการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา เพราะพิธีบพั ติศมานั Bน
ไม่มีสว่ นในความรอด
ข
เขาปฏิ เสธพิธีศีลมหาสนิท เพราะเหตุเดียวกัน
ค
เขาปฏิ เสธว่าโบสถ์ หรือทีประชุมของคริ สตจักรมีความศักดิXสทิ ธิXมากกว่าบ้ านส่วนตัว
หรื อเหมาะสมกว่าสําหรับการประชุม
ง
เขานับว่าแท่นบูชาเป็ นเพียงแต่ก้อนหิน ดังนั Bนไม่น่าเคารพหรื อนับถือมัน
จ
เขาไม่เห็นด้ วยกับการเผาเครื องหอมและนํ BามันศักดิXสิทธิXในการนมัสการ
ฉ
เขานับว่าการใช้ กระดิงในคริ สตจักรเป็ นลางทางไสยศาสตร์ ทีทนไม่ได้ เพราะคนใช้
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เพือป้องกันตัวเองจากผีชัว
ซ
เขาปฏิ เสธว่าการตั Bงศิษยาภิบาล ผู้ช่วย และตําแหน่งอืนๆมาจากพระเจ้ า และเชือว่า
คริ สตจักรไม่ต้องมีตําแหน่งเหล่านี Bทั Bงสิ Bน
ช
เขานับว่าการมีพิธีฝังศพเป็ นสิง ไร้ ค่า และไม่สนใจว่าศพถูกฟั งในทีของคร◌ิสตจักรหรื อ
ตามทุ่งนา
ฌ
เขานับว่า การปลงอาบัติ (penance) ทีใช้ ทวั ไปในศตวรรษนี B ไร้ ค่าและโง่เขลา
ญ
เขาปฏิ เสธว่าการถือพิธีมิซซา การให้ ทานแก่คนจน และการปลงอาบัติ มีฤทธิXใดๆทีจะ
ชําระความบาปของคนทีตายไปแล้ ว และเขานับว่าหลักคําสอนเรื องไฟชําระ
(purgatory) เป็ นนิยายทีน่าหัวเราะ
ฎ
เขานับว่าพิธีสมรสของพวกโรมันคาธอลิคอันตราย และตําหนิพิธีนั Bน
นีแหละเป็ นความเชือบางข้ อทีอ. Mosheim ซึง ไม่เป็ นเพือ นของพวก Paulican ได้ บนั ทึกไว้
อ. Christian อธิ บายถึงความเชือของพวกเขา หน้ า 55 ว่า “เรืองหลักคําสอนและการประพฤติ
ของพวก Paulican เราพบว่า พวกเขาใช้ ทั Bงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เป็ นประจํา พวก
อาจารย์ และคริ สเตียนธรรมดามีการประพฤติและการแต่งตัวอันเดียวกัน เขาไม่มีสภาหรื อสถาบัน
ใดๆ ครู แต่ละคนของพวกเขามีตําแหน่งเดียวกัน เขาพยายามมีชีวิตอย่างง่ายๆเหมือนคนในสมัย
พวกอัครสาวก เขาคัดค้ านการไหว้ รูปเคารพของโบสถ์ โรมันคาธอลิคทุกอย่าง เขานับว่าของ
ทีระลึกของโบสถ์ โรมันคาธอลิค (relics) เป็ นเพียงแต่กองกระดูกและขี Bเถ้ า ซึง ไม่มีชีวิตหรื อคุณงาม
เขาเชือเรืองตรี เอกนุภาพ เรืองว่ามนุษย์ทกุ คนเป็ นคนบาป และเรื องว่าพระบุตรของพระเจ้ าทรงสิ Bน
พระชนม์ เผื อไถ่บาปของมนุษย์” “พวกเขาเชือ ว่ามนุษย์ทกุ คนต้ องกลับใจเสียใหม่ รับเชือ และเมือ
มีอายุพอทีจะเข้ าใจได้ ก็ให้ รับพิธีบพั ติศมา จากนั Bนเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรได้ ” อ. Mosheim
กล่าวว่า “ก็ปรากฏแจ้ งว่า พวกเขาปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา” “พวกเขาให้ คนรับพิธี
บัพติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา พวกเขามีความเชือและการประพฤติเหมือนกับพวกอานาแบ๊ พติสต์ ” (จากหนังสือ The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of Piedmont
โดย อ. Alli พิมพ์ ที Oxford ในปี ค.ศ. 1821)
พวก Bogamil
ก
พวก Bogamil เป็ นสาขาของพวก Cathary หรื อพวก Paulican ทีอาศัยอยู่ในบริ เวณ
Thrace ดูเหมือนว่าชือของพวกเขามาจากชือผู้นําคนหนึง ในศตวรรษที 10 แต่บางคนว่า
ชือของพวกเขามาจากคําในภาษาสลาฟ ทีแปลว่า “คนทีพระเจ้ าทรงรัก” พวก Bogamil
ถูกตําหนิและข่มเหงบ่อยๆ ถึงกระนั Bนพวกเขาอยู่ได้ ในสมัย Middle Ages และยังอยู่ใน
ศตวรรษที 16 (อ. Christian หน้ า 58)
ข
อ. Vedder กล่าวว่า “พวกเราได้ ข้อมูลสําคัญทีสดุ เรื องหลักคําสอนของพวก Bogamil
จากคําเขียนของอ. Euthymius ซึงเป็ นสงฆ์ ของพวก Byzantine ทีเสียชีวิตในปี ค.ศ.
1118 เขาเขียนคําโต้ แย้ งเรื องหลักคําสอนของพวก Bogamil และเรื องหลักคําสอนของ

ข
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ศาสนานอกรี ตทีอยู่ในสมัยของเขา พวกนักประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ นบั ว่าคําเขียนของ
เขาถูกต้ อง”
ค
คนหนึง ในพวก Bogamil ทีเด่นทีสดุ ในศตวรรษที 11 คือ ดร. Basil ซึง เป็ นคนน่านับถือ
บางคนว่า ดร. Basil เป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา แต่คนอืนว่าเขาเป็ นผู้ช่วยคนหนึง
และเหตุทีเขาเป็ นคนน่านับถือ ไม่ใช่เพราะตําแหน่งของเขา แต่เพราะความรู้ และ
ลักษณะของเขา จักรพรรดิ Alexander Cemmenus ที 1 ได้ ข่มเหงพวก Bogamil
จึงได้ จบั ดร. Basil และประหารชีวิตเขาด้ วยการเผาเพราะคําสอนทีนบั ว่านอกรี ต
ง
หนังสือประวัติศาสตร์ The Bogamils of Bulgaria and Bosnia ของ ดร. L P Brocket
หน้ า 11-12 กล่าวว่า “ในระหว่างพวกนักประวัติศาสตร์ ของชาวบูลกาเรี ย ในทีทีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ผมได้ เจอหลักฐานอันแน่นอนว่า นิกายต่างๆเหล่านี Bในสมัยแรกๆของ
พวกเขา เขาเป็ นพวกแบ๊ พติสต์ ในเรืองพิธีบพั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ในการต่อต้ าน
การให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา การปกครองโดยคณะสงฆ์ และการบูชาพระนางเจ้ ามารี ย์
และพวกนักบุญ เขาเชือว่าคริ สตจักรท้ องถินทุกแห่งอิสระ และทุกคนมีสติสมั ปชัญญะที
อิสระในเรื องการนับถือศาสนา ดังนั Bนผมต้ องสรุ ปว่า พวกคริ สเตียนในประเทศบูลกาเรี ย
Bosnia และ Armenia มาโดยตรงจากคริ สตจักรในสมัยพวกอัครสาวก คือในสมัยของ
พระคัมภีร์ใหม่ และในศตวรรษที 12 พวกเขามีจํานวนสมาชิกทีรอดแล้ วเท่ากับพวก
แบ๊ พติสต์ ทวั โลกในสมัยนี B”
คํากล่าวของอ. Christian เรื องพวกศัตรู ของหลักคําสอนของสองพวกนี B
1
นักเขียนบางคนทีเป็ นศาสนาโรมันคาธอลิคได้ ยืนยันว่าพวก Bogamil ไม่ได้ ให้ ใครรับพิธี
บัพติศมาหรื อพิธีศีลมหาสนิท และยิงกว่านั Bนได้ ปฏิ เสธพระคัมภีร์เดิม แต่แท้ จริ งคําเขียนของ
พวกเขาคงมีความหมายว่า พวก Bogamil ปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา และอ้ างข้ อความ
จากพระคัมภีร์ใหม่ในเรืองนี B
2
พวก Bogamil และพวก Paulican ได้ ถูกข่มเหงอย่างสาหัสต่อเนือง (อ. Christian หน้ า 58)

แสงสว่างในสมัยยุคมืด
ก
อ. Peter Abelard เป็ นอาจารย์ ในกรุ งปารี ส ถูกสงสัยว่านําความเห็นทีนอกรีต
ข
อ. Peter Abelard ได้ เปิ ดตาของชายคนหนึงชือ Arnold แห่งเมือง Brescia และแนะนําให้ เขาอ่าน
พระคัมภีร์ อ. Arnold กลายเป็ นผู้นําการปฏิรูปซึง ตักเตือนคนด้ วยความคล่องปากให้ กลับใจเสียใหม่ และ
ให้ ประพฤติชีวิตตามคําสัง สอนของพระคริ สต์ เขาไม่เป็ นผู้เชียวชาญเกียวกับศาสนาศาสตร์ แต่เป็ นคนทีมี
ความร้ อนรนเรื องการปฏิ รูปโบสถ์ โรมันคาธอลิค เขาถูกไล่ออกจากเมือง Brescia จึงไปอยู่ประเทศ
ฝรังเศสและร่ วมกับอาจารย์ ของเขา คืออ. Peter Abelard เขาเล่าให้ อ. Peter ฟั งเรื องการประณามของ
Sens ในปี ค.ศ. 1140 เขาอยู่ประเทศฝรังเศสไม่กีเดือน แล้ วเขาเจอทีลี Bภัยในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เมือสันตะปาปา Innocent ที 2 เสียชีวิตแล้ ว อ. Arnold เดินทางไปกรุ งโรม

อ. Arnold สอนว่าเมืองทุกแห่งควรอิสระ และไม่ควรมีหวั หน้ าบาทหลวงมาเข้ ายุ่งกับการปกครองเมืองนั Bน
โบสถ์ โรมันคาธอลิคไม่ควรปกครองเมืองใดๆ และบาทหลวงไม่ควรเข้ าส่วนกับการปกครอง
โดยการนําของอ. Arnold ชาวโรมปฏิเสธอํานาจของสันตะปาปาทีจะปกครองเมืองของพวกเขา และ
บังคับให้ สนั ตะปาปาถอยออกจากเมือง สันตะปาปา Adrian ที 4 ซึง ถูกเนรเทศไปอยู่เมือง Orviete ตั Bงใจ
ทีจะทําลายอ. Arnold สันตะปาปาออกคําสัง ห้ าม (interdict) และขอร้ องเจ้ าเมืองให้ อนุญาตเข้ าประเทศ
อิตาลี อีกไม่นานอ. Arnold ถูกไล่ออกจากกรุ งโรม อ. Arnold ได้ รับการป้องกันจากผู้มีตําแหน่งสูงสัก
ระยะหนึง แต่ในทีสดุ อ. Arnold ถูกมอบไว้ กบั สันตะปาปา และถูกแขวนคอให้ ตาย ศพของเขาถูกเผา และ
ขี Bเถ้ าของเขาถูกโปรยไปทัวที แม่นํ Bา Tiber เขาเป็ นผู้ถกู ฆ่าเสีย (martyr) ชั Bนสูงของประเทศอิตาลี และเมือ
เขาเสียชีวิตไปแล้ วก็จบลงการปฏิ รูปโบสถ์ โรมันคาธอลิคครังB แรก (อ. Vedder หน้ า 84)
อ. Otto Freising ซึงเป็ นหัวหน้ าบาทหลวงของโรมันคาธอลิคในสมัยนั Bนกล่าวว่า “อ. Arnold เข้ าใจไม่ถกู
เรืองพิธีศีลต่างๆและเรื องการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา” ดังนั Bนอ. Arnold ถูกประณามทีสภา Lateran โดย
สันตะปาปา Innocent ที 2 ในปี ค.ศ. 1139 ดร. Corbin บันทึกความเห็นของตนว่า “อ. Arnold พร้ อมกับ
พวก Albigeneses ไม่ยอมรับว่าเด็กๆรอดได้ โดยการโปรยนํ Bา” (จากหนังสือ History of the Waldenses
โดยอ. Combo หน้ า 16)
อ. Christian หน้ า 67 ว่า “ในปี ค.ศ. 1184 พวกของอ. Arnold ได้ เรี ยกว่าพวก Albigeneses ต่อจากนั Bน
พวกเขาได้ เรียกว่าพวก Waldenses” อ. Dieckoff ชาวเยอรมันทีเขียนเรื องพวก Waldenses ยืนยันว่า
“มีการเชือมต่อกันระหว่างพวก Waldenses, ผู้ติดตามอ.เปโตรของเมือง Bruys, อ. Henry ของเมือง
Lausanne, และอ. Arnold ของเมือง Brescia ในทีสดุ พวกเหล่านี Bได้ ร่วมกันเป็ นพวกเดียวกันประมาณปี
ค.ศ. 1130 เพราะพวกเขามีความเชืออันเดียวกัน” (อ. Dieckoff หน้ า 167-168) พวกอาจารย์ ทีร้ ู เรืองพวก
เหล่านี Bก็เห็นด้ วยกับความเห็นนี B
ค

พวก Albigeneses
1
นักเขียนบางคนเชือว่าพวก Albigeneses มาจากพวก Paulicans พวกนักเขียนในเร็ วๆนี Bถือว่า
พวก Albigeneses อยู่ตามหุบเขาแห่งประเทศฝรังเศสตั Bงแต่สมัยแรกๆของพวกคริ สเตียน
อ. Burry ว่า “พวกเขาอยู่แถวภาคใต้ ของประเทศฝรังเศส และไม่ได้ มาจากพวก Bogamil แต่
อยู่ตั Bงแต่สมัยโบราณ” (อ. Christian หน้ า 60)
2
พวก Albigeneses ถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวก Manichaean แต่มหาสังฆนายก Usher บอกว่า
การกล่าวหาว่าพวก Albigeneses ถือความเชือของพวก Manichaean ไม่เป็ นความจริ ง

ง

หมายเหตุ - พวก Manichaean เชือว่ามีหลักการ 2 อัน หลักการอันหนึง คือความดี อีกอันหนึง
คือความชัว และหลักการ 2 อันนี Bทําให้ เกิดความสุขและความทุกข์ทกุ อย่างในโลกนี B
3
สันตะปาปา Innocent ที 3 ตั Bงสงครามศาสนาต่อสู้พวกเขา นักประวัติศาสตร์ Hume บอกว่า
“คนจากทุกภาคของทวีปยุโรปมาเพือช่วยสันตะปาปา Innocent ที 3 เหตุทีคนมาช่วยก็เพราะ
ความเชือของพวกเขาในเรื องไสยศาสตร์ และเพราะเขาชอบสงครามและการผจญภัย นายพล
ของสงครามศาสนานี B คือ Simon DeMonfort เขาได้ รับอํานาจเหนือเขตต่างๆทีพวก Albigeneses
อยู่ ขุนนางแห่งเมือง Toulouse ผู้ซงึ ป้องกันหรื ออาจเพียงแต่อดทนกับพวก Albigeneses ได้ ถกู
ไล่ออกจากการมีอํานาจเหนือเขตต่างๆทีพวก Albigeneses อยู่ และพวก Albigeneses เอง
คือพวกทีไม่เป็ นภัยและไร้ มลทิน ได้ ถูกประหารชีวิตโดยใช้ วิธีทีรุนแรงมากและวิธีทีโหดร้ าย” (จาก
หนังสือ History of England โดยอ. Hume ฉบับที 2 บทที 11)
4
อ. Christian หน้ า 63 ว่า “ทีพวก Albigeneses ปฏิ เสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมามีหลักฐาน
อย่างมาก สภาทีเมือง Tolouse ในปี ค.ศ. 1119 ประณามพวกเขาเพราะเหตุนี B พวกนักประวัติศาสตร์ รับรองว่าพวกเขาปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา” อ. Chassanion ว่า “ผมรับได้ ว่า
พวก Albigeneses ส่วนมากต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา แท้ จริงเขาไม่ได้ นบั ว่าพิธี
บัพติศมาไม่มีประโยชน์ แต่นบั ว่าไม่จําเป็ นให้ ทารกรับพิธีนี B” ดร. Comba ว่า พวก Albigeneses
ปฏิ เสธ “พิธีต่างๆของโบสถ์ โรมันคาธอลิค นอกจากพิธีบพั ติศมา ซึงเขาว่าพิธีนี Bสําหรับคนทีเชือ
แล้ วเท่านั Bน”” (จากหนังสือ History of the Waldenses โดยอ. Comba หน้ า 17)
ประมาณปี ค.ศ. 1100 อ.เปโตรของเมือง Bruys พยายามซ่อมแซมศาสนาทีแท้ จริ งในจังหวัด Languedoc
ของประเทศฝรังเศส อ.เปโตรถือว่าข่าวประเสริ ฐน่าจะเป็ นสิงทีเข้ าใจง่าย และสําหรับคนทีโต้ แย้ งกับเขา
เขาต้ องการให้ เขายกข้ อพระคัมภีร์พิสจู น์ ความเห็นของเขา และไม่ใช่ยกธรรมเนียมพิสจู น์ความเห็นของเขา
เขาเป็ นลูกศิษย์ของอ. Peter Abelard อ.Dollinger คิดว่าอ.เปโตรได้ เรียนหลักคําสอนของเขาจากพวก
Cathary และยกเหตุผลหลายข้ อพิสจู น์ความคิดของเขา คนอืนคิดว่าอ.เปโตรสันนิษฐานถึงความเชือดังเดิม
เป็ นเวลาหลายร้ อยปี ทีประเทศอิตาลีและประเทศฝรังเศสภาคใต้ อ. Newman กล่าวว่า “มีหลักฐานพอ
สมควรว่าพวกคริ สเตียนทีมีความเชือดังเดิมอยู่ในประเทศอิตาลีภาคเหนือ และประเทศฝรังเศสภาคใต้ ”
(จากหนังสือ Recent Researches Concerning Medieval Sects โดยอ. Newman หน้ า 187)
1
หลักคําสอนของอ.เปโตรของเมือง Bruys - เขาถือว่าคริ สตจักรเป็ นกายฝ่ ายวิญญาณทีประกอบ
ด้ วยคนทีได้ รับความรอดแล้ ว อ.เปโตรของเมือง Bruys บอกว่า คริ สตจักรของพระเจ้ าไม่
ประกอบด้ วยหินต่างๆ แต่เป็ นการร่ วมกันของคนทีรอดแล้ ว เขาถือว่า พิธีบพั ติศมาสําหรับคน
ทีรอดแล้ วและสามารถเข้ าใจความหมายของพิธีนั Bน ดังนั Bน เขาปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
แล้ วยก มธ 28.19 และ มก 16.16 เป็ นเหตุ เขาปฏิเสธว่าเด็กทียังไม่เข้ าใจเรื องความรอดสามารถ
รอดได้ โดยการรับพิธีบพั ติศมา (ตามคําอธิ บายของโบสถ์ โรมันคาธอลิค) และปฏิ เสธว่าความเชือ
ของคนๆหนึง สามารถช่วยอีกคนหนึงรอดได้ เพราะตามความเชือของพวก Petrobusians
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ทุกคนต้ องรับเชือเองจึงจะได้ รับความรอด ผู้ทีเชือและรับบัพติศมาก็ จะรอด แต่ผ้ ูทีไม่เชือจะต้ อง
ถูกลงพระอาชญา
อ. Savonarola
อ. Savonarola เกิดที เมือง Ferrara ในปี ค.ศ. 1452 ในครอบครัวทีมีฐานะดี และบิดามารดาต้ องการให้
เขาเป็ นนายแพทย์ เมือ เขาอายุ 23 ปี เขากลายเป็ นห่วงจิตใจของเขา เขาจึงทอดทิ Bงครอบครัวของเขา และ
เข้ าวัดคาธอลิคของพวก Dominican ซึงอ. Martin Luther ทําเช่นกันในยุคต่อมา เขากระตือรื อร้ นในการ
ศึกษาพระคัมภีร์ และเขาท่องจําเกือบทั Bงเล่ม ลักษณะของเขาเศร้ าหมองและครุ่ นคิดมาก เขาอดอาหาร
และมีการเฝ้ายามบ่อยๆ เขาเป็ นผู้ถือสันโดษ และมีลกั ษณะท่าทางเหมือนผู้พยากรณ์ ในสมัยโบราณ
เมือเขาเริมเทศนาก็มีผลน้ อย แต่เมือเขาเทศนาที เมือง Brescia เขาเทศนาเหมือนกับว่าได้ รับการดลใจ
ใหม่ๆ แล้ วจากนั Bนเขาเดินทางไปเมือง Florence ในปี ค.ศ. 1490 (อ. Vedder หน้ า 87)
การเทศนาอ. Savonarola เกิดผลมากทีเมือง Florence ผลก็คือว่าเขาเข้ าโจมตีสนั ตะปาปา Alexander
ที 6 สันตะปาปา Alexander ที 6 จึงยอมรับการท้ าทายนั Bนแล้ วสู้กบั อ. Savonarola หวังจะให้
อ. Savonarola ถูกประหารชีวิต
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สันตะปาปา Alexander ที 6 ตัดอ. Savonarola ออกจากโบสถ์ โรมันคาธอลิคในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.
1497 และต่อมาขู่เข็ญว่าจะตัดเมือง Florence ออกจากโบสถ์โรมันคาธอลิคถ้ าพวกเขาไม่มอบ
อ. Savonarola ไว้ กับสันตะปาปา Alexander ที 6 แต่เมือง Florence ไม่ยอมมอบอ. Savonarola ไว้ จน
อ. Savonarola มีความผิดพลาดข้ อหนึง คือนักเทศน์ในพวก Franciscan กล่าวโทษอ. Savonarola ว่า
เป็ นคนมีความเชือผิด และท้ าทายให้ อ. Savonarola พิสจู น์ ความเชือของเขาโดยถูกไฟเผา อ. Savonarola
ไม่เห็นด้ วยและไม่ยอมทํา แต่ยอมให้ ลกู ศิษย์คนหนึง ทํา นีคือความผิ ดพลาดของเขา ในทีสดุ อ. Savonarola
ถูกมอบไว้ และเมือถูกการทรมานแล้ วได้ สารภาพทุกสิงทีพวกศัตรู ต้องการ เขาถูกประณามทีไม่ตรงกับ
กฎหมายและความยุติธรรม เขาถูกแขวนคอตาย จากนั Bนศพเขาถูกเผาพร้ อมกับลูกศิษย์ สองคน เพือ
“จิตใจของเขาจะถูกแยกออกจากร่ างกายของเขาโดยสิ Bนเชิง” เขาถูกแขวนคอตายและเผาต่อหน้ าหลายคน
อ. Savonarola ทนความตายนี Bโดยมีหน้ าตาเฉยและความกล้ าหาญ คําสุดท้ ายของเขาคือ “โอ เมือง
Florence เจ้ าทําอะไรบ้ างในวันนี Bเล่า” เมือง Florence นี Bจึงอยู่ใต้ อํานาจของโบสถ์ โรมันคาธอลิคอีกเกือบ
400 ปี (อ. Vedder หน้ า 89)
อ. John Hus
1
อ. John Hus ได้ รับการศึกษาทีมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Prague และเมือได้ รับปริ ญญาโทใน
ปี ค.ศ. 1396 แล้ ว เขาเริมให้ คําบรรยายด้ วยมีชือเสียงมาก จนในปี ค.ศ. 1401 เขาได้ รับ
ตําแหน่งเป็ นหัวหน้ าคณะปรัชญา และในปี ค.ศ. 1403 เขาได้ รับตําแหน่งเป็ นอาจารย์ ใหญ่
ของมหาวิทยาลัย
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ในกลางศตวรรษที 14 มีอาจารย์ คนหนึง ทีมหาวิทยาลัย Oxford ได้ ชือเสียงเพราะเขาสอน
ด้ วยความกล้ าหาญและเพราะเขาสอนสิงใหม่ๆ อ. John Wycliffe เป็ นคนทีแยกออกจากศาสนา
โรมันคาธอลิค คือเขาได้ แยกออกจากศาสนาโรมันคาธอลิคเหมือนพวกโปรแตสแตนท์ ก่อนมี
นิกายโปรแตสแตนท์
คําสอนต่างๆของอ. Wycliffe
ก
คําสอนในพระคัมภีร์มีอํานาจเหนือคําสอนหรื อธรรมเนียมของมนุษย์
ข
พระคัมภีร์ไม่ได้ สอนให้ ถือพิธีรดนํ Bามนตร์ (confirmation) หรือถือการทานํ Bามันทีจมูก
ของคนทีกําลังจะเสียชีวิต (extreme unction หรื อ last rites)
ค
พวกบาทหลวงไม่ควรเข้ ายุ่งกับธุระแห่งบ้ านเมือง
ง
พวกสงฆ์ ทีขอทานและพวกสงฆ์ ทกุ พวก การใช้ รูปภาพและรู ปเคารพในโบสถ์ การ
ประกาศให้ คนเป็ นนักบุญ (Saint) การเดินธุดงค์ การสารภาพบาปกับบาทหลวง
และการห้ ามบาทหลวงแต่งงาน ทั Bงหมดนี Bเป็ นคําสอนทีผิด
พวกลูกศิษย์ของอ. Wycliffe ทีเรียกว่าพวก Lollards ถูกข่มเหงอย่างรุ นแรง แต่ไม่ได้ ถกู ทําลายสิ Bน
และคําสอนของอ. Wycliffe ช่วยคนอังกฤษเตรี ยมตัวสําหรับสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่ คือ
Reformation
อ. Hus รับคําสอนเกือบทั Bงหมดของอ. Wycliffe และอาจเรี ยกเขาว่าเป็ นลูกศิษย์และผู้ติดตาม
อ. Wycliffe
อ. Wycliffe เป็ นนักปราชญ์ อาจารย์ และนักคิด แล้ วอ. Hus เป็ นนักปราชญ์ อาจารย์ และ
อัครสาวก
ในปี ค.ศ. 1409 สันตะปาปาห้ ามใช้ ข้อความทุกข้ อทีอ. Wycliffe เขียน จึงเกิดการโต้ เถียง
ระหว่างอ. Hus กับสันตะปาปา แล้ วสันตะปาปาเผาหนังสือทุกเล่มของอ. Wycliffe ที
สันตะปาปาค้ นหาได้ ถึงกระนั Bนอ. Hus เทศนาต่อไปด้ วยความกล้ าหาญเพิมขึ Bน
ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1411 สันตะปาปาตัดอ. Hus ออกจากศาสนาโรมันคาธอลิค และ
สันตะปาปาสัง เมือง Prague ให้ ตัดอ. Hus ออกเช่นกัน แต่ทั Bงเมือง Prague และมหาวิทยาลัย
แห่งเมือง Prague อยู่ฝ่ายอ. Hus มากจนเขาไม่สนใจคําสัง ของสันตะปาปาในเรื องนี B
สภาแห่งเมือง Constance ได้ รับอํานาจทีจะตัดสินในเรื องนี B และอ. Hus ตกลงทีจะมอบตัวเอง
และคําสอนของเขาไว้ กบั การตัดสินของสภานั Bน สภานั Bนประชุมในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1414
สภานั Bนตัดสันตะปาปา John ที 23 ออกจากตําแหน่งสันตะปาปา เพราะเขาเป็ นคนพาลคนชัว
ทีสดุ ทีเคยรับตําแหน่งสันตะปาปา และคณะกรรมการหลายคณะพิจารณาเรื องการแก้ ไขธรรมนูญ
ของโบสถ์ โรมันคาธอลิคให้ ดีขึ Bน และได้ เปลีย นแปลงการบังคับเอาเงินจากสมาชิก และได้ เลิกซื Bอ
และขายตําแหน่งทางศาสนา
อนาคตของโบสถ์ โรมันคาธอลิคขึ Bนกับข้ อนี B คือพวกเขาทําการเปลียนสภาพเสียใหม่ก่อน หรือพวก
เขาเลือกสันตะปาปาคนใหม่ก่อน ข้ อผิดพลาดทียิงใหญ่ คือ พวกเขาเลือกสันตะปาปาคนใหม่ก่อน
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และเมือสันตะปาปา Martin ที 5 รับตําแหน่งแล้ ว เขาไม่ให้ มีการเปลียนสภาพเสียใหม่เลย ไม่ว่า
เป็ นในเรืองการบังคับเอาเงินจากสมาชิก หรือการเลิกซื Bอและขายตําแหน่งทางศาสนาก็ตาม
10
ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1415 อ. Hus ขึ BนสานครังB แรก และได้ ขึ BนสานอีกสองครังB ทุกครังB อ. Hus
ป้องกันคําสอนของเขาว่าตรงกับพระคัมภีร์
11
หลังจากนั Bนอ. Hus ถูกไล่ออกจากตําแหน่งบาทหลวง และโบสถ์ โรมันคาธอลิคได้ มอบเขาไว้ กับ
รัฐบาลให้ ประหารชีวิต
12
อ. Hus ถูกเผาให้ ตาย และเมือศพถูกเผาแล้ ว โบสถ์ โรมันคาธอลิคเอาขี Bเถ้ าไปโยนในแม่นํ Bา Rhine
เพือไม่ให้ แผ่นดินสกปรกกับตัวเขาอีกต่อไป
13
พวก Hussites ซึงเป็ นพวกลูกศิษย์ ของอ. Hus ติดตามคําสอนของเขาต่อไป พวกนี Bมีชืออีกว่า
Bohemian Brethren และต่อมามีชืออีกว่า Moravians ในช่วงแรกๆของการเปลียนสภาพเสียใหม่
ของพวก Lutheran พวกนี Bมีโบสถ์ ท้องถินประมาณ 400 แห่งและมีสมาชิกถึง 200,000 คน แต่
เพราะเหตุพวกเขาถูกข่มเหงมาก พวกเขาเกือบหายไปหมด แต่มีพวกทียังเหลืออยู่ คือ “เมล็ดที
ซ่อนไว้ ” และมีพวกอาจารย์ จากพวก Waldenses ทียงั อยู่ต่อเนืองอย่างลับๆ
อ. Henry แห่งเมือง Lausanne ปี ค.ศ. 1116-1148
1
อ. Henry แห่งเมือง Lausanne เป็ นลูกศิษย์ของอ.เปโตรของ Bruys การเปลียนสภาพเสียใหม่
ของอ. Henry เกิดผลมากจึงมีลกู ศิษย์มากมายทีเรี ยกว่า พวก Henricians อ. Henry เป็ นคนมี
ความโอ่อ่า มีเสียงดัง คําพูดของเขารุ นแรง และมีอํานาจมากในการใช้ พระคัมภีร์ (อ. Christian
หน้ า 66)
2
อ. Henry เดินทางจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ไปยังเมือง Mans และเมืองอืนๆของประเทศ
ฝรังเศส เขาเกิดผลมากจนกระทังสมาชิกทุกคนของโบสถ์ โรมันคาธอลิคบางแห่งละทิ Bงโบสถ์ ของ
ตนและตามเขาไป ในปี ค.ศ. 1148 เมืออ. Henry เข้ าเมือง Toulouse แล้ ว สันตะปาปา Eugene
ที 3 ส่งอ. Bernard แห่งเมือง Clarivaux ให้ เทศนาต่อต้ านอ. Henry อ. Bernard เป็ นคนต่อต้ าน
การสอนทีผิด
3
อ. Bernard อธิบายถึงผลของการเทศนาของอ. Henry ว่า โบสถ์ โรมันคาธอลิคหลายแห่งไร้ คนอยู่
ทางแห่งความรอดสําหรับพวกเด็กปิ ดแล้ ว เพราะพวกเขารับพระคุณแห่งพิธีบพั ติศมาไม่ได้ จึงไม่
มีโอกาสไปสวรรค์ ถึงกระนั Bนพระผู้ช่วยให้ รอดกําลังเรี ยกเขาอยู่โดยตรัสว่า “จงยอมให้ เด็กเล็กๆ
เข้ ามาหาเรา”
4
ในทีสดุ อ. Henry ต้ องหนีไปเพือเอาชีวิตรอด แต่อีกไม่นานเขาถูกจับ ถูกนํามา ต่อหน้ าสภาแห่ง
เมือง Rheims และถูกขังไว้ ในเรือนจําในปี ค.ศ. 1148 เขาเสียชีวิตในเรื อนจํานั Bน
5
ทั Bงอ. Henry กับอ.เปโตรของ Bruys ปฏิ เสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา อ. Georgeus
Casseander โดยการเรี ยกร้ องของขุนนางแห่งเมือง Clos ได้ เขียนต่อต้ านพวกอานาแบ๊ พติสต์
เรืองอ.เปโตรของ Bruys และอ. Henry แห่งเมือง Lausanne ว่า “เขาทั Bงสองตําหนิการให้ ทารก
รับพิธีบพั ติศมา และยืนยันว่าพิธีบพั ติศมาสมควรเฉพาะสําหรับผู้ใหญ่ เรืองนี เB ขาทั Bงสองสอน
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และปฏิบตั ิตาม” (จากหนังสือ De Baptismo Infantum โดยอ. Casseander พิมพ์ทีเมือง
Cologne ในปี ค.ศ. 1545)
พวก Waldenses
1
ประวัติศาสตร์ ของพวกเขา
ก
สําหรับเวลา 17 ปี อ. Rainerio Sacchoni เป็ นนักเทศน์ทีคล่องแคล่วทีสดุ ของพวก
Cathary หรื อพวก Waldenses แห่งเมือง Lombardy ต่อมาเขารวมเข้ ากับ Dominican
Order และกลายเป็ นปรปั กษ์ ของพวก Waldenses สันตะปาปาตั Bงเขาให้ เป็ นผู้ไต่สวน
แห่งเมือง Lombardy เรื องต่อไปนี Bเกียวกับพวกผู้ไต่สวนในเขตการปกครองของหัวหน้ า
บาทหลวงแห่งเมือง Passau ประมาณปี ค.ศ. 1260 “สําหรับนิกายต่างๆ นิกายที
อันตรายทีสดุ ต่อโบสถ์ โรมันคาธอลิคคือพวก Lyonists แห่งเมือง Lyons ประเทศ
ฝรังเศส (คือพวก Waldenses) พวกเขาอันตรายเพราะเหตุต่อไปนี B คือ 1) เป็ นพวกทีเก่า
แก่ทีสดุ บางคนว่าอยู่ตั Bงแต่สมัยของสันตะปาปา Sylvester ในปี ค.ศ. 325 คนอืน ว่าอยู่
ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก 2) พวกนี Bแพร่หลายมาก คืออยู่ในเกือบทุกประเทศ 3)
พวกอืนทําให้ คนฟั งหวาดเสียว แต่พวก Lyonists ดูเหมือนว่าเคร่ งครัดในความเชือของ
เขา การประพฤติของเขาไม่มีทีติได้ และความเชือและหลักคําสอนของเขาถูกต้ อง ข้ อผิด
พลาดข้ อเดียวของพวกเขาคือเขาดูหมินโบสถ์ โรมันคาธอลิคและพวกบาทหลวง ซึงทําให้
คนธรรมดาอยากตามพวก Lyonists” (จากหนังสือ Contra Waldenses โดยอ.
Gretscher ฉบับที 4)
ข
พวก Waldenses เองเชือว่าพวกเขาเกิดตั Bงแต่โบราณจากพวกอัครสาวก อ.ดาวิดแห่ง
เมือง Augsburg ว่า “พวกเขาว่าเขาเป็ นผู้สบื มาจากพวกอัครสาวก และว่าพวกเขามี
อํานาจของพวกอัครสาวก และถือลูกกุญแจทีจะผูกมิตรและทีจะปลดปล่อย”
ค
และมีคํากล่าวของพวก Waldenses เอง ในเอกสารของพวก Waldenses ซึง บางคนว่า
ได้ เขียนไว้ ในปี ค.ศ. 1100 และเขามีสาํ เนาที เขียนไว้ ในปี ค.ศ. 1404 พวกเขาออกความ
เห็นว่าพวกเขาเริ มต้ นเมือไร เอกสารนี เB รียกว่า “บทเรียนสูงศักดิX คือ The Noble
Lessons” และกล่าวว่า “ในพระคัมภีร์เดิมเราไม่เคยเห็นว่า ความสว่างแห่งความจริ ง
และความบริ สทุ ธิXสิ Bนสุดลงในเวลาหนึงเวลาใด ตลอดเวลามีคนทีประพฤติทางแห่งความ
ชอบธรรมโดยความซือสัตย์ บางครังB จํานวนคนเหล่านี Bลดลงถึงน้ อยคน แต่ไม่เคยหมดไป
เลย เรื องความเชือของคริ สเตียนก็เช่นกัน ตั Bงแต่สมัยของพระเยซูคริ สต์จนถึงสมัยนี B และ
ต่อไปจนถึงวันสุดท้ าย ความเชือนั Bนจะคงอยู่ เพราะความเชือในพระเยซูคริ สต์ เริ มต้ นก็
เพือให้ คงอยู่ถงึ วันสุดท้ าย ความเชือนั Bนรักษาศีลธรรมแห่งความเชือทีบริสทุ ธิXไว้ และ
ตามประวัติศาสตร์ โบราณ หัวหน้ าของพวกเขาอยู่อย่างขัดสนและถ่อมตัวเป็ นระยะ
เวลา 3 ศตวรรษ จนถึงสมัยของจักรพรรคิX Constantine จักรพรรคิXคนนั Bนซึง เป็ นคน
โรคเรื อB น ในสมัยของเขามีคนในโบสถ์ ชือ Sylvester ซึง เป็ นชาวโรมัน จักรพรรคิX
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Constantine ไปหาอ. Sylvester ได้ รับพิธีบพั ติศมาจากอ. Sylvester และได้ หายจาก
โรคเรื อB น เมือจักรพรรคิXหายจากโรคอันน่ารังเกียจนั Bนแล้ ว คือหายในพระนามของ
พระเยซูคริ สต์ จักรพรรคิXคิดว่าจะให้ เกียรติแก่อ. Sylvester โดยมอบตําแหน่งจักรพรรคิX
ให้ อ. Sylvester ยอมรับ แต่ภรรยาของเขาไม่ยอม แล้ วแยกออกจากสามี และอยู่อย่าง
ขัดสนต่อไป จากนั BนจักรพรรคิX Constantine ย้ ายไปอยู่ใกล้ ทะเลพร้ อมกับชาวโรมัน
กลุ่มหนึง และได้ ตั Bงเมืองแห่งหนึง ชือ Constantinople ขึ Bน จากเวลานั Bนอํานาจปกครอง
ของโบสถ์ โรมันคาธอลิคตั Bงขึ Bน และความชัวได้ ทวีคณ
ู บนแผ่นดินโลก เราไม่เชือว่า
คริ สตจักรของพระเจ้ าทั Bงสิ Bนแยกไปจากความจริ ง แต่สว่ นหนึง ได้ แยกไปจากความจริ ง
นั Bน คือส่วนใหญ่ ได้ ถกู นําไปสู่ความชัว ในเมือส่วนน้ อยคงยังซือสัตย์อยู่ต่อความจริ ง
ดังนั BนความศักดิXสทิ ธิXของโบสถ์ โรมันคาธอลิคมีน้อยลงเรื อยๆ หลังจากสมัยของ
จักรพรรคิX Constantine อีก 8 ศตวรรษ มีชายคนหนึงชือ เปโตร เป็ นชาวบ้ าน Vaud
ขึ Bนมา”
ง
ดังนั Bนแหละคือคําเล่าลือและความเห็นของพวก Waldenses ในเรื องการกําเนิดของ
พวกเขา ในสมัยยุคกลางของประวัติศาสตร์ ยโุ รป (Middle Ages) พวก Waldenses
เชือว่าพวกเขาอยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก และโบสถ์ โรมันคาธอลิคเชือว่าพวกเขา
อยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวกเช่นกัน (จากหนังสือ History of France โดยอ.
Michaelett ฉบับที 2 หน้ า 402 จัดพิมพ์ทีเมือง Paris ในปี ค.ศ. 1833)
จ
ดูเหมือนว่าพวก Henricians และพวก Petrobrusians เข้ ากับพวก Waldenses เพราะ
ชือของสองพวกนี Bไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ นาน (อ. Vedder หน้ า 118)
ฉ
ประวัติศาสตร์ ของการเริ มต้ นของพวก Waldenses อยู่ในหนังสือของอ. Vedder หน้ า
119 ถึงหน้ า 122
ซ
ถึงแม้ ว่าพวก Waldenses ได้ มีการแตกแยกกันและได้ ถกู นับว่ามีคําสอนผิด พวกเขายัง
ทวีคูณอยู่ คําสอนของพวก Petrobrusians ไม่ต่างกับคําสอนของอ. Waldo ใน
ประวัติศาสตร์ แรกๆของพวก Waldenses เขาดูเหมือนว่าเป็ นพวก Petrobrusians เพียง
แต่มีอีกชือหนึง ถึงแม้ ว่าอ. Waldo ไม่เป็ นหนี Bอ.เปโตรแห่งเมือง Bruys ในเรืองหนึงเรือง
ใด และอ. Waldo ได้ พบความจริ งโดยเป็ นอิสระอยู่ต่างหาก อ. Waldo ได้ เป็ นทายาท
ฝ่ ายจิตวิญญาณของอ.เปโตรแห่งเมือง Bruys และหลักคําสอนของเขาทั Bงสองไม่ต่าง
กันเท่าไร
คําสอนของพวก Waldenses
ก
หลักแห่งความเชือ (Confession of Faith) ของพวก Waldenses แสดงว่าพวกเขาไม่
ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา มีหลักแห่งความเชือของพวกเขาทีตีพิมพ์ โดย Perrin ที เมือง
Geneva ในปี ค.ศ. 1619 แต่ Sir Samuel Moreland บอกว่าตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1120
เอกสารนั Bนเองสรุ ปยอด ในฉบับที 12 มีอยู่ว่า “พวกเราถือว่าศีลต่างๆเป็ นเครืองหมาย
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ของสิงบริ สทุ ธิX และเป็ นเครื องหมายทีมองเห็นได้ ของพระพรทีมองไม่เห็น พวกเราถือ
ว่าเป็ นสิงทีเหมาะสมและจําเป็ นว่า คนที เชือ แล้ วต้ องใช้ เครืองหมายหรื อรูปแบบทีมอง
เห็นได้ เมือทําได้ อย่างไรก็ตามพวกเราถือว่าคนที เชือ แล้ วรอดได้ เหมือนกันโดย
ปราศจากเครื องหมายเหล่านี Bเมือเขาไม่มีสถานทีหรื อโอกาสทําได้ ” (จากหนังสือ History
des Vaudois โดยอ. Pierre หน้ า 53)
เรืองพระคัมภีร์ -- พวกศัตรู ของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชือผิดต่อไปนี B
“พวกเขาอ้ างว่าหลักคําสอนของพระคริ สต์ และของพวกอัครสาวก โดยปราศจากคํา
บัญชาของโบสถ์ โรมันคาธอลิค พอเพียงสําหรับความรอด พวกเขาท่องจําพระคัมภีร์
ใหม่ทั Bงหมดและพระคัมภีร์เดิมจํานวนมากในภาษาของคนทัวไป พวกเขาต่อต้ านการ
ตีความหมายของพระคัมภีร์อย่างลึกลับ พวก Waldenses ยอมรับพระคัมภีร์ทั Bงเล่มว่า
มาจากพระเจ้ า”
เรืองพิธีบัพติศมา -- พวกศัตรู ของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชือผ◌ิดต่อไป
นี B “พวก Waldenses สอนว่าคนรับพิธีบพั ติศมาเป็ นครังB แรกเมือคนนั Bนเข้ าสู่คําสอนผิด
ของพวกเขา แต่บางคนว่าพิธีบพั ติศมาไม่เป็ นประโยชน์ อะไรสําหรับเด็กเล็กๆ เพราะเด็ก
เล็กๆยังรับเชือไม่ได้ ” “คําสอนผิดของเขาว่า พิธีบพั ติศมาไม่สามารถนําเด็กเล็กๆไปสู่
ความรอดได้ เพราะเด็กเล็กๆไม่สามารถเชือได้ เพราะได้ บอกว่าในหนังสือมาระโกว่า
‘แต่ผ้ ทู ีไม่เชือจะต้ องถูกลงพระอาชญา’ (มก 16.16)” “เรืองพิธีบพั ติศมา พวกเขาว่า
หนังสือสรุ ปคําสอน (Catechism) ไม่มีค่าอันใด พวกเขาว่าการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
ไม่มีค่าเลย และพวกเขาว่า พ่ออุปถัมภ์ กบั แม่อปุ ถัมภ์ ไม่ร้ ู เรืองเมือตอบบาทหลวง พวก
เขาไม่ถือการมีพ่ออุปถัมภ์ กับแม่อปุ ถัมภ์ เลย”
เรืองคริ สตจักร -- พวกศัตรู ของพวก Waldenses ฟ้องว่าพวกเขามีความเชือผิดต่อไปนี B
“พวกเขาว่าโบสถ์ โรมันคาธอลิคไม่ใช่คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ แต่เป็ นโบสถ์ ของ
คนชัว และว่าคริ สตจักรทีแท้ จริ งถึงสิ Bนสุดในสมัยของสันตะปาปา Sylvester ในเมือ
ยาพิษของสิง ต่างๆทีเป็ นทางโลกเข้ าภายในคริ สตจักร พวกเขาชังประเพณีของโบสถ์
โรมันคาธอลิคทีไม่สอนไว้ ในข่าวประเสริ ฐ 4 เล่ม เช่นงานเลี Bยงของเทียน งานเลี Bยงของ
ต้ นปาล์ม การคืนดีกนั ของพวกสํานึกผิด การบูชากางเขน และงานเลี Bยงของวันอีสเตอร์
และพวกเขาชังงานเลี Bยงของพวกนักบุญ เพราะมีนกั บุญมากมาย พวกเขาว่าโบสถ์ โรมัน
คาธอลิคเป็ นหญิ งแพศยาแห่งกรุ งบาบิโลน และทุกคนทีเชือฟั งโบสถ์ โรมันคาธอลิคนั Bน
จะถูกตําหนิ พวกเขาว่าคริ สตจักรของพวกเขาเป็ นคริ สตจักรแท้ คริ สตจักรเดียว และพวก
เขาเป็ นพวกสาวกของพระคริ สต์ พวกเดียว และว่าพวกเขาเป็ นผู้สืบมาจากพวก
อัครสาวกและมีอํานาจอย่างพวกอัครสาวก”
เรืองไฟชําระ (Purgatory) – “พวกเขาว่าไม่มีไฟชําระ แต่ทุกคนเมือเสียชีวิตไปแล้ ว
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ก็ขึ Bนอยู่บนสวรรค์ หรือตกนรกทันที เขาว่าการอธิ ษฐานเผือคนตายทีทําในโบสถ์ โรมัน
คาธอลิคไม่มีประโยชน์ อนั ใด เพราะคนในสวรรค์ ไม่ต้องการคําอธิ ษฐานนั Bน และคนใน
นรกไม่ได้ รับความช่วยเหลือใดๆ”
ฉ
เรืองพิธีมิซซา (Mass) – “พวกเขาไม่เชือว่าขนมปั งกับเหล้ าองุ่นกลายเป็ นพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูจริ ง เพียงแต่เชือว่าเป็ นขนมปั งทีได้ รับพระพร และเปรี ยบ
เทียบกับพระกายของพระคริ สต์ เช่น ‘ศิลานั Bนคือพระคริ สต์ ’ (1 คร 10.4) และข้ ออืนๆ”
อ. Vedder กล่าวไว้ ในหน้ า 126 ว่า “ตามหลักฐานต่างๆเราเห็นได้ อย่างชัดว่า พวกแรกๆทีตาม
อ. Waldo ได้ สอนและประพฤติให้ เฉพาะคนทีรับเชือแล้ วเท่านั Bนรับพิธีบพั ติศมาได้ ” ดร. Keller
บอกเราว่า “ส่วนมากพวกเขาเคยให้ ลกู ๆรับพิธีบพั ติศมาจากบาทหลวงของโบสถ์ โรมันคาธอลิค
แต่เมือทําแล้ วก็นบั ว่าพิธีนั Bนไม่มีประโยชน์ ใดๆ”
เพราะเหตุพวกเขามีความเชือดังกล่าวก็นบั ว่าพวกเขาเป็ นบรรพบุรุษของพวกอานาแบ๊ พติสต์
ซึง แผ่ออกไปทัวทวีปยุโรปในสมัยแรกๆของสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่ คือ Reformation
การข่มเหงพวกเขา
ก
ประวัติศาสตร์ ของพวก Waldenses เป็ นเรืองของการถูกข่มเหงอย่างสาหัสและต่อเนือง
อ. Waldo เองเสียชีวิตประมาณปี ค.ศ. 1217 แต่ถ้าเขาอยู่ถงึ ปี นั Bน เขาจะต้ องเห็นลูก
ศิษย์หลายคนถูกข่มเหง ในปี ค.ศ. 1183 ทีสภาแห่ง Verone สันตะปาปา Lucian ที 3
ออกคําสัง ถาวรให้ สาปแช่งพวกนอกรี ตต่างๆ ร่วมทั Bง “พวกผู้ชายคนจนแห่งเมือง Lyons”
ข
ทีสภา Lateran ที 4 ในปี ค.ศ. 1214 พวก Waldenses ถูกตําหนิเพือไม่ให้ พวกเขาและ
พวกอืนแผ่ออกไปอีก และทีการประชุมแห่ง Toulouse (ปี ค.ศ. 1229) ก็ห้ามคนธรรมดา
อ่านพระคัมภีร์ทีแปลเป็ นภาษาพื Bนเมือง และทีการประชุมแห่ง Tarracons (ปี ค.ศ.
1234) ได้ ห้ามพวกบาทหลวงอ่านพระคัมภีร์ทีแปลเป็ นภาษาพื Bนเมืองเช่นกัน
ค
หนังสือ เส้ นทางเลือด โดยอ. J M Carroll หน้ า 27 ว่า “ข้ าพเจ้ าขอดึงความสนใจของ
คุณมายังคนเหล่านี B ทีตกอยู่ใต้ เงื Bอมมือของการข่มเหงอย่างรุ นแรงนั Bน ถ้ าคน 50 ล้ าน
คนได้ ตายไปเพราะถูกข่มเหงในช่วงระหว่าง 1,200 ปี ของยุคทีเราเรี ยกกันว่า "ยุคมืด"
ตามทีประวัติศาสตร์ ได้ สอนไว้ นั Bน ถ้ าเป็ นเช่นนั Bนพวกเขาก็ตายเร็ วกว่าอัตราการตาย
เฉลีย 4 ล้ านคนต่อทุกๆ 100 ปี นีด ูเหมือนว่าเกือบจะอยู่เหนือขีดการรับรู้ของมนุษย์
เลยทีเดียว ตามทีได้ กล่าวไว้ แล้ วว่า เงื Bอมมือทีไร้ เมตตาและเปรอะเปื Bอนไปด้ วยเลือดของ
ผู้ทียอมพลีชีพนี B ได้ ข่มเหงเข่นฆ่าพวกพอลิเชียนส์, พวกอาร์ โนลดิสต์ , พวกเฮนริเชียนส์,
พวกเปโตรบรัสเซียนส์, พวกอัลบิเจนส์, พวกวอลเดนส์, และพวกอานาแบ๊ พติสต์ ซึง แน่ที
เดียวว่า จะต้ องข่มเหงบางพวกมากกว่าพวกอืนๆ แต่เราจะขอผ่านเรื องทีน่ากลัวนี Bไป
อย่างรวดเร็ ว”
ง
ข้ อบันทึกของอ. McSorley ซึงเป็ นนักประวัติศาสตร์ ของโบสถ์ โรมันคาธอลิค ในหนังสือ

จ

พวก Waldenses หน้ า 358 ว่า “ในปี ค.ศ. 1176 นาย Peter Waldo พ่อค้ าทีมงั มีคน
หนึง แห่งเมือง Lyons ได้ แจกทรัพย์สมบัติของเขาและรวบรวมพวกลูกศิษย์ให้ เป็ นกลุ่ม
หนึง พวกเขาอาศัยอยู่โดยได้ รับการกุศล พวกเขามีชือว่าพวก Waldenses และอีกชือ
หนึง ว่า “พวกผู้ชายคนจนแห่งเมือง Lyons” หลายคนในพวกนี Bทีดําเนินชีวิตอย่างเข้ ม
งวด และมีชื อเสียงว่าเป็ นคนบริ สทุ ธิX ได้ สนับสนุนให้ ละทิ Bงทรัพย์ สมบัติต่างๆ และได้
ติเตียนพวกอาจารย์ ทีมงั มี พวกเขาว่าการละทิ Bงความบาปส่วนตัวมีผลมากกว่าการ
ถือพิธีใดๆ และพวกเขาคัดค้ านการเข้ าสงคราม ในปี ค.ศ. 1179 หัวหน้ าบาทหลวงแห่ง
เมือง Lyons และสภา Lateran ห้ ามพวกเขาเทศนาตามสาธารณชน แต่พวกเขาไม่ฟัง
และในปี ค.ศ. 1184 สันตะปาปา Lucius ที 3 ตัดพวกเขาออกนอกศาสนา อีกไม่นาน
คําสอนของพวก Waldenses เหมือนกับคําสอนของพวกโปรแตสแตนท์ แบบ Puritan
คือปฏิเสธอํานาจของโบสถ์ โรมันคาธอลิค และสอนว่าคนชอบธรรมทุกคนมีสิทธิXอภัย
โทษ ทําให้ ศกั ดิXสิทธิX และเทศนาข่าวประเสริ ฐโดยปราศจากการวางมือตามพิธี คําสอน
ของพวกเขาแผ่ออกไปยังหลายแห่ง เช่นจังหวัด Languedoc ทีนนั หลายคนสับสนเรื อง
พวกเขาและคิดว่าเป็ นพวก Albinegses และได้ แผ่ออกไปยังประเทศอิตาลี ทีนนั มีพวก
หนึง ทีเมือง Piedmont ทีเรี ยกว่าพวก Waldenses เช่นกัน”
ข้ ออ้ างอีกข้ อหนึง ของอ. McSorley หน้ า 360 ว่า “ภายหลังโดยเฉพาะเมือคําสอน
นอกรี ตกลับมาต่อต้ านคําสอนของโบสถ์ โรมันคาธอลิค พวกบาทหลวงตั Bงใจลงโทษ
พวกนอกรี ตอย่างรุ นแรง ในปี ค.ศ. 1179 ในสภา Lateran สันตะปาปา Alexander ที 3
กระตุ้นให้ รัฐบาลปราบปรามพวกนอกรี ตในภาคใต้ ของประเทศฝรังเศส โดยเอาพวกเขา
ขังคุกและยึดทรัพย์สนิ ของพวกเขาถ้ าจําเป็ น ในปี ค.ศ. 1183 ในเมือง Flanders ขุนนาง
Phillip และหัวหน้ าบาทหลวง William แห่งเมือง Rheims ได้ เผาพวกนอกรี ตทั Bงเป็ น และ
ยึดทรัพย์ สนิ ของพวกเขาแล้ วแบ่งกันระหว่างท่านทั Bงสอง ในปี ค.ศ. 1185 สันตะปาปา
Lucius ที 3 ตกลงกันว่า เมือคนนอกรี ตถูกตัดสินแล้ ว ให้ ตดั ออกนอกศาสนา แล้ วมอบ
เขาไว้ กับรัฐบาลเพือรับโทษทีเหมาะสม คือให้ ถกู เนรเทศและยึดทรัพย์สินของเขา ทีสภา
แห่ง Verona สันตะปาปา Lucius ที 3 สัง พวกบาทหลวงให้ ค้นหาพวกนอกรี ตและมอบ
พวกเขาไว้ กบั รัฐบาล ในปี ค.ศ. 1192 บาทหลวงแห่งเมือง Toulouse สัง ให้ จบั พวก
Waldenses ให้ ล่ามโซ่ไว้ แล้ วมอบไว้ กับศาลของโบสถ์ โรมันคาธอลิค ในปี ค.ศ. 1193
Alphonso แห่งเมือง Argonne ลงโทษพวกนอกรี ตอย่างรุ นแรง และอีก 4 ปี ต่อมา
Pedor ที 3 สัง ให้ ประหารชีวิตของพวกเขาโดยการเผา อย่างไรก็ตามยังมีหลายคนใน
โบสถ์ โรมันคาธอลิคทีต่อต้ านการลงโทษพวกนอกรี ตอย่างรุ นแรงแบบนี B”
หมายเหตุ - ดูเหมือนว่าจิตวินิจฉัยผิดและชอบของอ. McSorley ได้ รับการเร้ าใจเมือ
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เห็นการกระทําทีหนักเกินไปของโบสถ์ โรมันคาธอลิคต่อพวกนอกรี ต พวกนอกรี ตนั Bนคือ
พีน้องของพวกเราที เชือ พระวจนะของพระเจ้ าและมีชีวิตเผือพระเยซูคริ สต์ และยอมพลี
ชีพเพือพระองค์ ด้วย
ข้ อบันทึกของอ. Vedder หน้ า 98 ก็น่าสังเกตคือ “เมือ โบสถ์ โรมันคาธอลิคสอนว่าต้ อง
รอดโดยการถือพิธีต่างๆ โบสถ์ นั Bนจึงต้ องข่มเหงคนทีมีความเชือนอกรี ต เพราะถ้ าความ
รอดมาโดยทางโบสถ์ โรมันคาธอลิคและพิธีต่างๆนั Bน ถ้ าคนสอนนอกรี ตในเรืองนี B คนนั Bน
กําลังฆ่าวิญญาณจิต ดังนั Bนต้ องลงโทษคนทีฆ่าวิญญาณจิตของคนอืน จึงเป็ นหน้ าที
ของโบสถ์ โรมันคาธอลิคทีจะทําลายคนนอกรี ตทุกคน เพือให้ มีสนั ติภาพในโลกนี B มีแต่
โบสถ์ โรมันคาธอลิคเท่านั Bนทีตั Bงจิตตั Bงใจข่มเหงคนนอกรี ต เพราะโบสถ์ นั Bนมัน คงในความ
เชือของตน โบสถ์ โรมันคาธอลิคเข้ าใจว่าเมือเริมต้ นข่มเหงคนนอกรี ต ก็ต้องทําให้ สาํ เร็ จ
ไม่ว่ามีเลือดหรื อนํ Bาตาไหล ไม่ว่าคนถูกทรมานหรื อตาย ถ้ าใครเห็นด้ วยกับคําสอนของ
โบสถ์ โรมันคาธอลิค เขาจะต้ องเห็นด้ วยกับการไต่สวนคนนอกรี ต เพราะมีวิธีรอดวิธี
เดียว นัน คือโดยทางโบสถ์ โรมันคาธอลิคและพิธีต่างๆ”
หมายเหตุ - คํากล่าวของอ. Vedder เป็ นความจริ งในสมัยนั Bน ทั Bงในสมัยนี Bด้ วย ความ
เชือของโบสถ์ โรมันคาธอลิคทําให้ โบสถ์ นั Bนต้ องทําลายใครๆทีมีความเชือแตกต่างกัน
พวกแบ๊ พติสต์ เชือว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า และเชือว่าเรารอดได้ โดย
ความเชือในพระเยซูคริ สต์ เท่านั Bน การสิ Bนพระชนม์ ของพระคริ สต์ บนกางเขนก็เพียงพอ
สําหรับความบริ สทุ ธิXของพระเจ้ า ถ้ าเรายอมรับการสิ Bนพระชนม์ ของพระองค์ ให้ เป็ นผู้ที
ตายแทนเราและความบาปของเรา และรับพระองค์ เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา แน่
นอนเราจะเป็ นบุตรของพระเจ้ าพระบิดาโดยทางพระบุตรของพระองค์ คําสอนเช่นนี B
โบสถ์ โรมันคาธอลิคนนับว่าเป็ นคําสอนนอกรี ต คือเป็ นคําสอนทีทําให้ คนตกนรก โบสถ์
โรมันคาธอลิคจึงถือว่ามีสิทธิXและหน้ าทีทีจะทําลายคนทีสอนแบบนี B แม้ แต่พระคัมภีร์
สอนว่า “…แท้ จริ งวันหนึง คนใดทีประหารชีวิตของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั Bนเป็ น
การปฏิ บตั ิพระเจ้ า” ยน 16.2

พวกอานาแบ๊ พติสต์ (Anabaptist) ทีประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ก
แหล่งกําเนิดของพวกเขา
1
อ. Conrad Grebel -- อ. Grebel เป็ นน้ องเขยของนายกเทศมนตรี แห่งเมือง St. Gall และ
อ. Vadian บอกว่า “พวกเขาได้ รับคําสอนเรื องพิธีบพั ติศมาจากคําแนะนําของคนอืน” อ. Fusslin
มีความเห็นว่า “พวกนี Bอยู่ก่อนคนในสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่ ทีเ มือง Zurich พวกนี Bมี
คําสอนผิดหลายข้ อ พวกอานาแบ๊ พติสต์ เกิดจากพวกนี B พวกนี Bสอนอ. Grebel อ. Grebel
ไม่ได้ ค้นพบคําสอนเอง แต่ได้ เรียนรู้ จากคนอืน” (อ. Vedder หน้ า 129)

2

3

อ. Vedder ได้ อ้างจาก ดร. Heberle ว่า “คนทัวไปทราบว่าหลักเหล่านี Bได้ พบในนิกายต่างๆ
แห่งยุคกลาง เขาจึงนึกว่ามีการเชือมต่อกันทางประวัติศาสตร์ ระหว่างพวกนี Bกับพวกทีให้ รับ
พิธีบพั ติศมาใหม่ในสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ก็อาจจะเป็ นไปได้
เพราะนิกายเหล่านี Bเคยมีทีนนั โดยเฉพาะพวก Waldenses ซึงอยู่ทีนนั จนถึงศตวรรษที 15 แต่
เราพิสจู น์เรื องนี Bให้ แน่นอนไม่ได้ แท้ จริ งเราไม่ต้องพิสจู น์การเชือมต่อกันทางประวัติศาสตร์ ระหว่าง
พวกอานาแบ๊ พติสต์ กับพวกทีมาก่อนพวกเขา เพียงแต่ต้องเข้ าใจว่า ทั Bงสองพวกนี Bมีความเชืออัน
เดียวกันในหลักต่างๆทีกล่าวถึงข้ างบน”
อ. Ulrich Zwingli เกิดในปี ค.ศ. 1484 ทีเมือง Wildhaus ในเขต St. Gall และได้ รับการศึกษาสูง
ทีมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Vienna เมือจบแล้ วเขาเป็ นครู ทีเมือง Basel แล้ วต่อมาในปี ค.ศ. 1506
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีเมือง Glarus จากนั Bนเขาเป็ นศิษยาภิบาลทีเมือง Einsiedeln
แล้ วในทีสดุ เป็ นศิษยาภิบาลทีเมือง Zurich ในตอนต้ นทีเขาเป็ นบาทหลวง การประพฤติของเขาไม่
บริ สทุ ธิXและชัวร้ าย เหมือนพวกบาทหลวงหลายคน แต่ต่อมาเขาได้ ศกึ ษาพระคัมภีร์ใหม่เป็ นภาษา
กรี ก และพระคุณของพระเจ้ าได้ แตะต้ องจิตใจของเขา และเขากลายเป็ นคนทีถกู สร้ างใหม่ การ
เทศนาของเขามีอํานาจฝ่ ายจิตวิญญาณและโวหาร เหมือนกับอ. Luther เขาได้ มีชือเสียงโดย
การต่อต้ านการขายการยกโทษบาป (indulgences)
ก
อ. Zwingli ได้ ปฏิเสธทุกสิงทีไม่มีพื Bนฐานในพระคัมภีร์ ไม่ว่าทางคําสอนหรื อทางการ
ประพฤติ (อ. Vedder หน้ า 132)
ข
ในวันที 29 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1523 อ. Zwingli ได้ อ้างความเชือของตนโดยพึงคํา
สอนในพระคัมภีร์ คําอ้ างของเขาๆได้ เขียนไว้ แล้ ว สําเนาของคําอ้ างนั Bนวางไว้ บนโต๊ ะ
ทีอยู่ตรงหน้ าเขา เขาท้ าทายพวกโรมันคาธอลิคทีเป็ นศัตรู ของเขา ให้ พิสจู น์จาก
พระคัมภีร์ว่าคําสอนของเขาผิดตรงไหน แต่พวกเขาทําไม่ได้ แล้ วสภาออกคําสัง อีกทีว่า
นักเทศน์ทกุ คนในเขตนั Bนต้ องสอนเฉพาะสิงทีมีอยู่ในพระคัมภีร์
ค
จงถึงเวลานี Bเราไม่เจอพวกอานาแบ๊ พติสต์ เลย ก็เพราะดูเหมือนว่า อ. Zwingli และสภา
แห่งเมือง Zurich เองมีความเชือเหมือนกับพวกอานาแบ๊ พติสต์ พวกเขายอมรับหลักของ
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ทีเป็ นรากฐานแห่งความเชือของพวกเขา คือว่าพระคัมภีร์ต้องเป็ น
หลักแห่งความเชือและการประพฤติของเรา และสิงใดๆทีพระคัมภีร์ไม่ได้ สอนไว้ ก็ต้อง
ปฏิ เสธเลย
ง
อ. Zwingli ยอมรับว่า สําหรับเวลานานพอสมควร เขาคิดว่า น่าจะปฏิเสธการให้ ทารก
รับพิธีบพั ติศมา เพราะเขาเคยตัดสินใจว่า พระคัมภีร์ต้องเป็ นหลักแห่งความเชือและการ
ประพฤติของเรา และสิงใดๆทีพระคัมภีร์ไม่ได้ สอนไว้ ก็ต้องปฏิเสธเลย
จ
ถ้ าอ. Zwingli มีความเชือและการประพฤติแบบนี Bต่อไป พวก Zwinglian ทีมีการเปลียน
สภาพเสียใหม่จะกลายเป็ นพวกอานาแบ๊ พติสต์ แต่เมือมือของเขาจับคันไถแล้ ว เขาก็หนั
หน้ ากลับเสีย (อ. Vedder หน้ า 133)

ฉ

ข

อ. Zwingli เป็ นทาสของความคิดว่า ต้ องให้ คริ สตจักรขึ Bนกับรัฐบาลและต้ องการให้ การ
เปลีย นสภาพเสียใหม่ของคริ สตจักรมีอํานาจของรัฐบาลอยู่เบื Bองหลัง และมิใช่การ
เปลีย นสภาพเสียใหม่มีอํานาจฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านั Bน แต่เพือให้ ความคิดนี Bสําเร็ จ
เขาต้ องยอมรับการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาด้ วย
ช
เพราะเมือพวกสมาชิกของคริ สตจักรมีแต่คนทีรอดแล้ ว คริ สตจักรนั Bนต้ องแยกออกจาก
ชาวโลก จนถึงเวลานี Bสภาแห่งเมือง Zurich ได้ สนับสนุนการเปลียนสภาพเสียใหม่แล้ ว
แต่ไม่ใช่ทกุ คนทีเป็ นสมาชิกสภาเป็ นคนทีรอดแล้ ว แท้ จริ งอาจจะไม่ ถงึ ครึงหนึง ทีรอด
แล้ วก็ตาม ถ้ าเป็ นอย่างนั Bน พวกเขาจะยอมรับการเปลียนสภาพเสียใหม่ทีจะทําให้ เขา
เองและลูกๆของเขาเองเลิกเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรไหม? (เหตุทีต้องเลิกเป็ นสมาชิก
ของคริ สตจักร ก็เพราะพวกเขาได้ รับพิธีบพั ติศมาเมือเป็ นทารก และไม่เคยรับเชือใน
พระเยซูคริ สต์ ) อ. Zwingli คิดว่าถ้ ามีนโยบายเช่นนั Bน การเปลียนสภาพเสียใหม่ของเขา
จะแพ้ แน่นอน เพราะเขาคิดว่าต้ องมีรัฐบาลอยู่เบื Bองหลังจึงจะสําเร็ จได้ (อ. Vedder หน้ า
134)
ซ
ดังนั Bน ประมาณปี ค.ศ. 1523 อ. Zwingli และพวกของเขา (เช่นอ. Grebel, อ. Mantz,
อ. Hubmaier และคนอืนๆ) ได้ แยกออกกัน ตอนนี Bอ. Zwingli คิดว่าการเปลียนสภาพ
เสียใหม่มีเพียงพอแล้ ว และได้ ยับยั Bงคนอืนทีต้องการมีการเปลียนสภาพเสียใหม่เพิม
เติม
ณ
จงถึงเวลาทีพวกนี Bแยกออกกันเพราะเหตุว่าไม่เห็นด้ วยกันเรื องการให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา คนทีกลายเป็ นหัวหน้ าของพวกอานาแบ๊ พติสต์ ก็เคยเป็ นผู้ช่วยของอ. Zwingli
โดยเฉพาะอ. Conrad Grebel ซึงเป็ นลูกชายของสมาชิกสภาแห่งเมือง Zurich ตาม
สังคมเขามีฐานะสูงกว่าอ. Zwingli เพราะคุณพ่อของอ. Zwingli เป็ นชาวนาทียากจน
หัวหน้ าของพวกอานาแบ๊ พติสต์ อีกคนหนึงคืออ. Felix Mantz เขาเป็ นคนเมือง Zurich
เป็ นลูกชายของหัวหน้ าเขตปกครอง ได้ รับการศึกษาสูง และคล่องในพระคัมภีร์ภาษา
ฮีบรู เขาเป็ นเพือนสนิทและสาวกของอ. Zwingli จนถึงเวลาทีอ. Zwingli ละทิ Bงความเชือ
ในพระคัมภีร์ คนอืนๆในพวกอานาแบ๊ พติสต์ คืออ. George Balurock ซึงเคยเป็ นสงฆ์
เขาโวหารและมีความร้ อนรนในการรับใช้ จนกระทัง คนเปรี ยบเทียบเขากับอ.เปาโล มี
อ. Ludwig Hatzer ซึงเป็ นชาวเขตปกครองของเมือง St. Gall เขาได้ รับการศึกษาที เมือง
Freiburg มีความรู้ เรืองภาษาฮีบรู และอ. Zwingli วางใจในเขาก่อนเขากลายเป็ นพวก
อานาแบ๊ พติสต์ และมีอ. Balthaser Hubmaier ซึงจะอธิบายเรื องชีวิตของเขาต่อหลัง
การปรากฏของคริ สตจักรอานาแบ๊ พติสต์ ทีเมือง Zolocan
1
ในวันอาทิตย์ วันที 22 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 นาย Hans Oggenfuss ออกจากเมืองโดยเร็ ว
เพราะในวันที 21 เดือนมกราคม สภาแห่งเมือง Zurich ได้ ไล่อ. Rabuli ออกไปเพราะเขาต่อต้ าน
การให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา เขาต้ องไปอยู่นอกเขตเมือง Zurich ภายใน 8 วัน นาย Hans จึงต้ อง

2

3

4

ทําธุระของเขาให้ เสร็ จก่อนอ. Wilhelm Roubli ศิษยาภิบาลในหมู่บ้านของ Whitcomb ถูกไล่ออก
ในขณะทีนาย Hans เดินทางไป เขาเห็นสิง ทีแปลก คืออ. Brotli ซึง เคยเป็ นบาทหลวงของศาสนา
โรมันคาธอลิค จากนั Bนเป็ นลูกศิษย์ของอ. Zwingli แต่ตั Bงแต่ฤดูร้อน ปี ค.ศ. 1523 เขาอยู่ทีเมือง
Zolocan โดยไม่เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรใดๆ แล้ วในฤดูร้อน ปี ค.ศ. 1524 เขาต่อต้ านการ
ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา ซึงเป็ นธรรมเนียมของศาสนาโรมันคาธอลิค อ. Brotli พร้ อมกับภรรยา
และลูกของเขาได้ อาศัยอยู่ทีบ้านของอ. Shumacher คืออ. Brotli และอ. Shumacher ได้ แวะคุย
กันทีบ่อนํ Bาแห่งเมือง Hierslanden อ. Shumacher พูดกับอ. Brotli ว่า “ตกลง อาจารย์ ได้ สอน
ความจริ งให้ ผมเข้ าใจแล้ ว ผมขอขอบคุณสําหรับเรื องนี B และขอรับพิธีบพั ติศมาอย่างถูกต้ อง”
อ. Shumacher ได้ รับคําสอนเรื องพิธีบพั ติศมาจากคนทีอาศัยบ้ านของเขา คืออ. Brotli แล้ ว
อ. Shumacher ยอมรับคําสอนนั Bน และตอนนี Bเขาพร้ อมทีจะก้ าวหน้ าจากทฤษฎี ถงึ การปฏิบตั ิ
เขาจึงขอรับพิธีบพั ติศมาอีกครังB ถึงแม้ อ. Shumacher เคยรับพิธีบพั ติศมาแล้ วเมือเป็ นทารก
อ. Brotli ยอมให้ เขารับพิธีบพั ติศมาอีกครังB โดยไม่ลงั เล เท่าทีเราทราบ ครังB นี Bเป็ นครังB แรกทีชาว
เมือง Zolocan ได้ รับพิธีบพั ติศมาอีกครังB ในเรื องนี Bเราคาดว่าอ. Brotli เคยรับพิธีบพั ติศมาอีกครังB
แล้ ว เพราะเขาเป็ นคนทีทําพิธีบพั ติศมาให้ เราคิดว่าพวกอาจารย์ ทีแต่ก่อนต่อต้ านการให้ ทารก
รับพิธีบพั ติศมา ก็ได้ รับพิธีบพั ติศมาอีกครังB ในคืนวันที 21 เดือนมกราคมแล้ ว คืออ. Grebel อ.
Baluroch อ. Mantz และอ. Brotli (จากหนังสือ Brothers in Christ โดยอ. Blanke หน้ า 21-22)
ผู้ก่อสร้ างพวกอานาแบ๊ พติสต์ ตั Bงใจปรับปรุ งพิธีบพั ติศมา แล้ วตั Bงใจปรับปรุงพิธีศีลมหาสนิทด้ วย
ในวันอาทิตย์ที 22 เดือนมกราคม หรื อวันจันทร์ ที 23 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 อ. Conrad
Grebel ทําพิธีศีลมหาสนิททีบ้านของนาย Jacob Hofinger ทีเมือง Zolocan แล้ วในอาทิตย์ เดียว
กันมีการประชุมตามบ้ านต่างๆ ทําทั Bงพิธีบพั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
ก
เราทราบความหมายของพิธีเหล่านี Bจากคําพยานของอาจารย์ คนหนึง คืออ. Oggenfuss
กล่าวว่า พวกเขาทําพิธีศีลมหาสนิททีบ้านของนาย Hofinger เพือแสดงว่า “ตั Bงแต่วนั นั Bน
เป็ นต้ นไป เขาอยากดํารงชีวิตแบบคริ สเตียน” ดังนั Bนเมือใครรับพิธีศีลมหาสนิทนั Bน ก็
แสดงว่าเขาตั Bงใจดํารงชีวิตแบบคริ สเตียน (อ. Blanke หน้ า 24)
อ. Zwingli ไม่ได้ พยายามเปลียนแปลงคริ สตจักรทีเมือง Zurich เรื องพิธีมิซซา เพราะเกรงใจ
สภาแห่งเมือง Zurich และเราพบว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ เป็ นพวกแรกทีออกความเห็นเรือง
คริ สตจักรท้ องถิน คือให้ คริ สตจักรแยกออกจากอํานาจของ รัฐบาล
ในหน้ า 136 อ. Vedder ว่า “ในข้ อมูลจากสมัยนั Bนก็ไม่มีการอ้ างถึงการให้ คนทีเชือแล้ วรับพิธี
บัพติศมาใหม่ พวกทีมีหวั รุ นแรงเริ มต้ นโดยต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาและไม่ให้ ลกู ๆ
ของตนรับพิธีชําระล้ าง เมือทําเช่นนั Bนก็มีความหมายว่า พิธีบพั ติศมาของเขาเองไม่ถกู ต้ อง
แต่พวกเขายังไม่เข้ าใจถึงความหมายนี B แต่ต่อมาเขาก็เข้ าใจ แล้ วตั Bงแต่ฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1525
เราอ่านว่าหลายคนได้ รับพิธีบพั ติศมาใหม่ ตอนแรกเขาใช้ วิธีเทนํ Bา คงเป็ นเพือตามธรรมเนียมของ
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คริ สตจักรต่างๆในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในสมัยนั Bน แต่ต่อมาเขาใช้ วิธีจ่มุ ลงในนํ Bาตามทีสอนไว้
ในพระคัมภีร์”
หมายเหตุ - อ. Zwingli สอนว่าพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ ากับอับราฮัมต่อเนือ งถึงสมัยพระคัมภีร์
ใหม่ และเราควรใช้ พิธีบพั ติศมาแทนพิธีเข้ าสุหนัต พวก pedobaptist คือคนทีให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา ทําตามคําสอนนี B อ. Zwingli ติเตียนพวกอานาแบ๊ พติสต์ เพราะเขาแยกออกจากพวกอืน
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ตอบว่าเขามีสิทธิXแยกออกจากพวกอืน เช่นกับอ. Zwingli มีสิทธิXแยกออกจาก
สันตะปาปา
เราสามารถพิสจู น์ ว่า ในปี ค.ศ. 1524 อ. Conrad Grebel และเพือนฝูงแห่งเมือง Zurich ที
ต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา ได้ มีความเชือมัน ตามคําสอนในพระคัมภีร์ใหม่ว่า คนทีรับ
พิธีบพั ติศมาจะต้ องกลับใจเสียใหม่ก่อน คนทียงั ไม่กลับใจเสียใหม่ไม่ควรรับพิธีบพั ติศมาเลย
พวกเขาคาดว่าคนทีจะรับพิธีบพั ติศมาจะต้ องมีอายุพอทีสามารถกลับใจเสียใหม่ได้ เขาให้ เฉพาะ
ผู้ใหญ่ทีกลับใจเสียใหม่แล้ วรับพิธีบพั ติศมา ตอนแรกความเชือนี Bเป็ นเพียงแต่ความเชือเฉยๆ แต่
ในวันที 20 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1525 ก็กลายเป็ นการปฏิบตั ิ เพราะในเวลานั Bนเขาสอนเรื องนี B
และให้ ผ้ ใู หญ่ รับพิธีบพั ติศมา เขาพูดกับคนทีอยากรับพิธีบพั ติศมาว่า “คุณต้ องกลับใจเสียใหม่
ก่อน คือต้ องได้ รับความรอดแล้ ว ก่อนรับพิธีบพั ติศมาได้ ” ตั Bงแต่เวลานั Bน การกลับใจเสียใหม่และ
การรับความรอดเรี ยบร้ อยแล้ วเป็ นสิง ทีนําหน้ าการรับพิธีบพั ติศมา เพราะถ้ าไม่กลับใจเสียใหม่
ก่อน เขาไม่ให้ รับพิธีบพั ติศมา เพราะคนนั Bนยังไม่รับความรอด (อ. Blanke หน้ า 35)
ในเรื องพิธีศีลต่างๆนั Bน พวกอานาแบ๊ พติสต์ ในเมือง Zolocan เป็ นลูกศิษย์ของอ. Zwingli เพราะ
เขาเข้ าใจว่าพิธีบพั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิทไม่ได้ ช่วยใครให้ รอด แต่เป็ นสัญญลักษณ์ ซึง ตรงกัน
ข้ ามกับความเชือของพวกโรมันคาธอลิคและอ. Luther พวกอานาแบ๊ พติสต์ ในเมือง Zolocan เข้ า
ใจว่าพิธีศีลมหาสนิทเป็ นสัญญลักษณ์ แห่งความเป็ นญาติพีน้องกันของคริ สเตียน และไม่ได้ บชู า
พระกายของพระคริ สต์ และพวกเขาเข้ าใจว่าพิธีบพั ติศมาเป็ นสัญญลักษณ์ ว่าพระเจ้ าทรงยกโทษ
ความบาปแล้ ว และพิธีนั Bนไม่ได้ ยกโทษความบาปให้ (อ. Blanke หน้ า 37-38)
เศรษฐกิจมีสว่ นในการฟื Bนฟูของพวกอานาแบ๊ พติสต์ ในเมือง Zolocan ไหม คือต้ องดูสถานการณ์
ฝ่ ายเศรษฐกิจของพวกชาวนา เพราะถ้ าเป็ นคนจน เขาอาจจะคิดว่า ถ้ าร่วมกับพวกอานาแบ๊ พติสต์ ก็จะช่วยสถานการณ์ ฝ่ายเศรษฐกิจของเขาให้ ดีขึ Bน แต่อ. Bruppachor บอกว่า “คนทีเข้ า
ร่ วมกับพวกอานาแบ๊ พติสต์ นั Bนไม่ใช่โดยเฉพาะคนจน แต่เป็ นพวกชาวนาทีเพิมรายได้ โดยทํางาน
อย่างอืน ไม่ว่าเป็ นการค้ าขายหรื องานอืนๆ” เป็ นทีน่าสังเกตว่าคนทีมีฐานะดีไม่ค่อยเข้ าร่ วมกับ
การฟื Bนฟูของพวกอานาแบ๊ พติสต์ ส่วนมากเป็ นคนธรรมดาทีเข้ าร่วม ในสมัยนี Bเรื องนี Bต่างกันไหม
ส่วนใหญ่ ก็ไม่ขึ Bนกับความหวังฝ่ ายเศรษฐกิจ เพราะก่อนใครจะรับเชือและเข้ ากับพวกอานาแบ๊ พติสต์ นั Bน ก็มีการดิ Bนรนภายใน พวกชาวนานี Bไม่สนใจเรื องเงินและสมบัติ แต่เขาสนใจเรื อง
ความรู้ สกึ ผิดต่อพระพักตร์ พระเจ้ า และการพ้ นจากความรู้ สกึ ผิดนั Bน ดังนั Bนคริ สตจักรอานาแบ๊ พติสต์ ในเมือง Zolocan เป็ นคริ สตจักรทีอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ (อ. Blanke หน้ า 42)
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การข่มเหงทีตามมาทีเมือง Zurich
1
อ. Vedder หน้ า 138 กล่าวว่า “เป็ นสิง ทียากและไร้ ประโยชน์ ทีจะแจ้ งรายละเอียดของความ
ทารุ ณต่างๆทีตามมา ไม่มีการข่มเหงใดๆทีไร้ เหตุผลมากกว่าการข่มเหงครังB นี B เพราะการข่มเหง
ครังB นี Bเกียวกับการเมืองมากกว่าศาสนา คือเขาทําเพือป้องกันรัฐบาลจากคนทีจะขัดแข็งต่อ
บ้ านเมือง แต่ในข้ อมูลต่างๆไม่มีใครฟ้องว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ คิดจะขัดแข็งต่อบ้ านเมือง พวก
อานาแบ๊ พติสต์ ถกู ฟ้องเพราะพวกเขาให้ คนรับพิธีบพั ติศมาใหม่เท่านั Bน ทุกคนอ่านข้ อมูลนั Bนได้ ”
2
ลูกศิษย์ของอ. Zwingli กล้ าทีจะข่มเหงพวกอานาแบ๊ พติสต์ ในวันที 7 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1526
สภาแห่งเมือง Zurich ออกคําสัง ว่า ใครๆทีให้ คนรับพิธีบพั ติศมาใหม่ จะต้ องถูกประหารชีวิตโดย
การจมนํ Bาตาย และในวันที 19 เดือนพฤศจิกายน ในปี เดียวกัน สภาแห่งเมือง Zurich ออกคําสัง ที
รับรองคําสัง แรกๆนั Bน
3
อ. Felix Mantz ได้ รับการปลดปล่อยจากคุกชัวคราว และได้ รับใช้ อีกที เมือง Schaffhausen และ
เมือง Basel แต่ในวันที 3 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1526 ได้ ถกู จับอีก ได้ ถกู พิพากษาว่าผิดเรื องการ
ให้ พิธีบพั ติศมาใหม่ และในวันที 5 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1527 ได้ ถกู ตัดสินให้ ประหารชีวิตโดย
การจมนํ Bาตาย
ก
การตัดสินอันป่ าเถือนนี Bได้ สาํ เร็ จลง นาย Dullinger (ซึง เป็ นนักประวัติศาสตร์ ทีต่อต้ าน
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ) เขียนว่า “เมือเดินไปถึงสถานทีแห่งการประหารชีวิตนั Bน คุณแม่กบั
น้ องชายไปหาอ. Felix อ้ อนวอนให้ มันใจในความเชือของเขา และเขามัน ใจในความโง่
เขลาของเขาจนถึงเวลาสุดท้ าย เมือเขาถูกมัดแล้ ว และเพชฌฆาตเกือบจะทิ Bงเขาลงใน
ลําธาร เขาร้ องด้ วยเสียงดังว่า ‘โอ พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ ขอฝากจิตวิญญาณของ
ข้ าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ’ จากนั Bนได้ ถกู ทิ Bงลงไปในนํ Bาและจมนํ Bาตาย”
ข
ทางประวัติศาสตร์ จะถือว่าอ. Zwingli เป็ นฝ่ ายผิดเรื องการข่มเหงเหล่านี B และเป็ นฝ่ าย
ผิดเรืองการเผาอ. Felix เช่นกัน อ. Calvin เป็ นฝ่ ายผิดเรื องการเผาอ. Servetus
(อ. Vedder หน้ า 139)
ค
ถ้ าหากว่าอ. Zwingli ไม่เห็นด้ วยกับการประหารชีวิตของอ. Felix หรื อไม่เห็นด้ วยกับวิธี
โหดร้ ายของสภาแห่งนี B เขาก็ยังเห็นด้ วยกับการปราบปรามพวกอานาแบ๊ พติสต์ โดยใช้
อํานาจของรัฐบาล ไม่มีข้อมูลใดๆว่าอ. Zwingli คัดค้ านวิธีป่าเถือนของสภาแห่งนี Bใน
นามของศาสนาต่อคนของพระเจ้ า แต่ถ้าเขาคัดค้ าน สภาคงฟั งเสียงของเขาและไม่
ประหารชีวิตใคร
4
อ. Grebel ไม่ถกู ประหารชีวิตเหมือนอ. Felix เขาเป็ นผู้นําของคนทีกล้ าหาญ เขาเทศนาข่าว
ประเสริ ฐด้ วยฤทธิX อํานาจมาก แล้ วมีหลายคนรับเชือและเข้ าร่วมกับคริ สตจักรต่างๆ เขาเทศนา
ทีเมือง Schaffhausen เมือง St. Gall เมือง Hinwyl และอีกหลายๆแห่ง
5
อ. Hubmaier ถูกเนรเทศ และถูกประหารชีวิตในทีอืน
6
อ. Blaurock ถูกเผาทีหลักทีเมือง Claussen ในเขต Tyrol ในปี ค.ศ. 1529
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8
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ปี ค.ศ.
1516
1517
1521
1522
1523
1525
1533
1534

อ. Hatzer ถูกไล่ออกจากเมือง Zurich แล้ วไปอยู่เมือง Strassburg ชัวคราว แต่เมือถูกเนรเทศ
จากเมือง Strassburg แล้ วก็ไปอยู่เมือง Constance ทีนนั เขาถูกจับ และได้ ขงั คุกเป็ นเวลา 4
เดือน หลังจากนั Bนถูกประหารชีวิต
พวกผู้นําของพวกนี Bได้ ถกู ประหารชีวิต ถูกเนรเทศ หรื อเสียชีวิตเพราะเหตุอืนๆ ทีละคนๆ โดย
เหตุเหล่านี Bงานของพวกทีข่มเหงเขาได้ สาํ เร็ จในทีสดุ ถึงแม้ ว่าการข่มเหงเหล่านี Bได้ ช่วยจํานวน
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ให้ ทวีขึ Bน ส่วนใหญ่ พวกเขาเป็ นคนธรรมดาทีไม่มีการศึกษาใดๆ ไม่รํารวยใน
สิงใดๆนอกจากความเชือ และไม่พร้ อมทีส้ กู บั การข่มเหงอันขมขืนและแน่นอนแบบนี B ทีละเล็ก
ทีละน้ อยพวกอานาแบ๊ พติสต์ หายไปจากเมือง Zurich แต่คน Zurich ไม่ลืมนิสยั อันดีของพวกเขา
ในหนังสือ Brothers in Christ โดยอ. Blanke หน้ า 71 มีอยู่ว่า “โลกนี Bต้ องการคนเช่นพวก
คริ สเตียนแห่งเมือง Zolocan ทีตั Bงใจมีเป้าหมายอันดี ความกล้ าหาญของพวกเขาไม่ไร้ ประโยชน์
เราขอบคุณพวกเขาอย่างมาก”

พวกอานาแบ๊ พติสต์ (Anabaptist) ทีประเทศเยอรมัน
ก
มีอยู่ 2 พวก
1
ตอนแรกเราต้ องเข้ าใจว่า พวกอานาแบ๊ พติสต์ ทีประเทศเยอรมัน และพวกอานาแบ๊ พติสต์ ที
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นคนละพวกทีไม่ร่วมกันเลย
2
ต่อไปนี เB ป็ นลําดับเวลาของทั Bง 2 พวก และต่อมาเราจะเห็นผลของแต่ละคนในพวกเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน

ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
การเริ มต้ นของพวกนี B

การเริ มต้ นของพวกนี B
อ. Luther
อ. Carlstadt, พระคัมภีร์ภาษาเยอรมัน
อ. Lenten, การโต้ แย้ งต่างๆ
อ. Munzer เสียชีวิต
การแตกแยกกับพวกปฏิรูป
พวกนี Bถูกทําลาย
อ. Mattys ถูกประหารชีวิต, ยอห์นแห่งเมือง Leyden
3

การอธิ บายลําดับเวลานี B
ก
ประเทศเยอรมัน
ปี ค.ศ. 1517 - อ. Luther ติดบทความของเขาไว้ ทีประตูคริสตจักรที เมือง Wittenberg
ปี ค.ศ. 1521 เดือนพฤษภาคม - อ. Luther ถูกชิงไป
ปี ค.ศ. 1521 เดือนมิถุนายน - เมือง Erfurt

(1)
(2)

ข

บาทหลวงถูกไล่ออกจากโบสถ์ โรมันคาธอลิค
โบสถ์ โรมันคาธอลิคฆ่าพวกนักศึกษาและคนงาน 1200 คนพร้ อมทําลายบ้ าน
60 หลัง
(3)
ตลอดหน้ าร้ อน (เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม) มีการฆ่าคนและทําลาย
บ้ านทัว ไป
ปี ค.ศ. 1522 - เมือง Carlstadt
(1)
การกล่าวโทษรู ปและรู ปเคารพของโบสถ์ โรมันคาธอลิค
(2)
เกิดการจลาจลต่อรูปและรู ปเคารพนั Bน
ปี ค.ศ. 1522 - นาย Gutenberg พิมพ์พระคัมภีร์เป็ นภาษาเยอรมัน
ปี ค.ศ. 1525 - อ. Thomas Munzer และสงครามของชาวไร่ ชาวนา
(1)
คุณสมบัติของอ. Thomas - เขามีความสามารถ มีความกระตือรื อร้ น และได้
ฉวยโอกาส
(2)
เป้าหมาย - เพือนําชาวไร่ ชาวนากับคริ สตจักรให้ อยู่ห่างไกลจากโบสถ์ ทีขึ Bน
กับรัฐบาล
(3)
ความไม่สาํ เร็ จทีเมือง Wittenberg – คือเป็ นศิษยาภิบาลที เมือง Alstadt ในปี
ค.ศ. 1523 เขาเกลียดอ. Luther เขาถูกไล่ออกจากเมือง Alstadt แล้ วไปอยู่ต่อ
ไปทีเมือง Mulhason ในปี ค.ศ. 1525
(4)
เขาเสียชีวิตในการรบอันสําคัญทีเมือง Frankenhausen ในปี ค.ศ. 1525
เดือนพฤษภาคม
(5)
สงครามของชาวไร่ ชาวนา (The Peasant Wars)
(ก)
ชาวไร่ ชาวนาของเมือง Swabian เสนอบทความ 12 บท
(ข)
เมือพวกเจ้ าชายไม่ยอมรับบทความ 12 บทนั Bน สงครามของชาวไร่
ชาวนาเกิดขึ Bน
(ค)
สงครามเกิดขึ Bนในปี ค.ศ. 1524 ตอนหน้ าร้ อน
(ง)
อ. Luther แนะนําให้ ปราบปรามพวกชาวไร่ ชาวนา
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ปี ค.ศ. 1516 - อ. Zwingli
(1)
อ. Zwingli ประกาศข่าวประเสริ ฐก่อนอ. Luther
(2)
อ. Zwingli ต่อต้ านคําสอนผิดของโบสถ์ โรมันคาธอลิค
(3)
อ. Zwingli ย้ ายไปอยู่เมือง Zurich
ปี ค.ศ. 1523 - อ. Lenten โต้ เถียง
(1)
คําเทศนาของอ. Zwingli เรื องเสรี ภาพ
(2)
หัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง Constance ต่อต้ านอ. Zwingli

ข
ค

(3)
ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1522 อ. Zwingli เขียนการแก้ ตัวให้
ปี ค.ศ. 1525 - อ. Zwingli แยกจากพวกปฏิ รูป
(1)
การอภิ ปรายครังB แรก ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1523 อ. Faber เทศนา
มีการปฏิ รูป และมีชยั ชนะ
(2)
การอภิ ปรายครังB ที 2 ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1524 อ. Hubmaier และ
อ. Grebel เรืองรู ปเคารพและพิธีมิซซา
(3)
การอภิ ปรายครังB ที 3 ในปี ค.ศ. 1524 เป็ นการอภิปรายส่วนตัวทีเมือง Zurich
คําเทศนาของอ. Zwingli เรื องผู้เลี Bยงแกะ
ปี ค.ศ. 1525 – 1533 - เรืองความเชือในพระคัมภีร์ทีเมือง Zurich
(1)
เป็ นมิตรสหายกัน
(2)
ความแตกต่างกัน (เรื องความเชือในพระคัมภีร์)
(3)
การคืนดีกนั
(ก)
พวกเหล่านั Bนตกลงไม่ได้ จึงทําให้ ผิดหวัง
(ข)
พิธีบพั ติศมา
(ค)
เรืองอิสรภาพของคริ สตจักรท้ องถิน
(ง)
มีใจเป็ นอันหนึง อันเดียวกันเรืองหลักคําสอนต่างๆ
(4)
เกิดการแตกแยกกันในปี ค.ศ. 1525
(ก)
เรืองการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
(ข)
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ถูกเนรเทศ
การเริ มต้ นของ 2 พวกนี B
พวกผู้นําของพวกนี Bทีประเทศเยอรมัน
1
อ. Balthazar Hubmaier
ก
เกิดทีเมือง Freiburg ทีเขต Bavaria ในปี ค.ศ. 1480
ข
การศึกษา
(1)
เขาตั Bงใจทีจะเป็ นนายแพทย์
(2)
แต่ต่อมาเปลียนใจและศึกษาวิชาศาสนาโดยอ. Eck ต่อมาอ. Eck ได้ โต้ เถียง
กับอ. Luther
(3)
เขาได้ รับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแห่ง Frieburg ในปี ค.ศ. 1503
(4)
เขาได้ รับปริ ญญาโท ในปี ค.ศ. 1511
(5)
เขาได้ รับการตั Bงให้ เป็ นอาจารย์ สอนวิชาศาสนา และเป็ นศิษยาภิบาลใหญ่ ที
เมือง Ingolstadt ในปี ค.ศ. 1512 เมืออายุ 32 ปี
(ก)
เขามีชือเสียงเรื องการศึกษาสูงและโวหาร
(ข)
เขารับใช้ ทีเมือง Ingolstadt เป็ นเวลาประมาณ 3-4 ปี

ค

(ค)
เขาเป็ นรองอธิการโบสถ์ ในปี ค.ศ. 1515
(ง)
เขามีชีวิตทีบริ สทุ ธิXและเคร่ งครัดในศาสนา
การเทศนา
(1)
เขาย้ ายไปอยู่เมือง Ratisbon ในปี ค.ศ. 1516
(ก)
เขาเทศนาทีโบสถ์ ใหญ่ มีคนมาฟั งจํานวนมาก
(ข)
เขามีความกระตือรื อร้ นต่อต้ านพวกยิว
(2)
เขาได้ ยินเรืองการเทศนาของอ. Luther และอ. Zwingli
(ก)
ก่อนเขาย้ ายจากเมือง Ratisbon เขาตั Bงต้ นในการปฏิรูป
1)
เขาแปลหนังสือข่าวประเสริ ฐ 4 เล่มและพวกจดหมายให้
เป็ นภาษาเยอรมัน
2)
เขาเทศนาเป็ นภาษาพื Bนเมือง
3)
เขาถือพิธีศีลมหาสนิททั Bง 2 แบบ
4)
เขาเลิกอธิ ษฐานต่อพวกนักบุญ
5)
เขาทําลายพวกรู ปเคารพ
(3)
การเทศนาที เมือง Waldshut (เป็ นเวลา 3 ปี ) ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1519
(ก)
เป็ นเม◌ืองทีอยู่เขต Baden
(ข)
การเทศนาของเขาเกิดผลดี
(ค)
ทีนีความเชือต่างๆของเขามัน คงขึ Bน
(4)
เขากลับไปอยู่เมือง Ratisbon ในปี ค.ศ. 1522
(ก)
เขาอยู่ทีนีเป็ นเวลา 1 ปี
(ข)
เขาแพร่หลายหลักของการปฏิ รูปออกไป
(5)
เขากลับไปอยู่เมือง Waldshut
(ก)
เขาพบกับอ. Zwingli และอ. Oecolampadius
(ข)
เขาสนทนากับอ. Zwingli และอ. Oecolampadius บ่อยๆ
(ค)
เขาช่วยเรื องการอภิ ปรายในสิ Bนปี ค.ศ. 1523
1)
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นสิทธิอํานาจอย่างเดียวเรื อง
ความเชือของเรา
2)
“ความจริ งเป็ นสิงทีทําลายไม่ได้ ” คือสุภาษิตประจําตัวของ
อ. Hubmaier
3)
เขาต◌่อต้ านพิธีมิซซาว่าไม่ตรงกับคําสอนในพระคัมภีร์
ควรถือพิธีศีลมหาสนิทแทน

(ง)

(จ)
(ฉ)

ง

เขาได้ ประสบความชัยชนะอย่างมาก จนอาจารย์ คนอืนยอมตาม
ความจริ ง และเลิกติดตามความเชือของโบสถ์ โรมันคาธอลิค
เขาได้ เสนอบทความ 18 บท
อํานาจของชาวออสเตรี ยมีมากทีเขต Baden
ด◌ังนั Bนอ. Hubmaier ต้ องหนีจากเมือง Waldshut แล้ วไปยังเมือง
Zurich เขาเขียนใบปลิวทีมีชือว่า “พวกนอกรี ตและคนทีเผาพวก
นอกรี ตให้ ตาย” ในปี ค.ศ. 1524

การข่มเหงต่างๆ
(1)
อ. Zwingli ไม่เป็ นเพือนของอ. Hubmaier ต่อไป ในปี ค.ศ. 1525
(ก)
เขากล่าวโทษการให้ ทารกรับพ◌ิธีบพั ติศมา ว่าเป็ นแค่ธรรมเนียมของ
มนุษย์
(ข)
อ. Hubmaier ได้ รับพิธีบพั ติศมาพร้ อมกับอีก 110 คน
(ค)
อ. Hubmaier ได้ รับพิธีบพั ติศมาทีเมืองเล็กๆแห่งหนึง ทีอยู่ใกล้ เมือง
Waldshut
(ง)
อ. William Roubli ซึงเป็ นอานาแบ๊ พติสต์ ชาวสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ น
คนทําพิธีให้
(ฉ)
ใน 2-3 เดือนต่อไป อ. Hubmaier ทําพิธีบพั ติศมาให้ 300 คน
(ช)
อ. Zwingli ต่อต้ านใบปลิวของอ. Hubmaier เรื องพิธีบพั ติศมาอย่าง
รุ นแรง
(ซ)
อ. Hubmaier กล่าวว่า “ผมเชือและทราบว่า ความเชือของคริ สเตียน
จะไม่จําเริ ญ นอกจากว่าเขาถือพิธบี พั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
อย่างถูกต้ อง เหมือนคริ สเตียนพวกแรกๆ” (อ. J. M. Cramp, D. D.
ผู้เขียนหนังสือ Baptist History เล้ งถึงคํากล่าวนี Bว่า “คํากล่าวนั Bน
เป็ นความจริ ง”)
(2)
อ. Hubmaier เข้ าเมือง Zurich ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1525
(ก)
เขาซ่อนตัวเองทีโรงแรม Green Shields พร้ อมกับเพือนๆ
(ข)
อีกไม่นานทุกคนทราบว่าเขาอยู่ทีนนั รวมทั Bงสภาแห่งเมือง Zurich
(ค)
เขาถูกขังอยู่ทีอาคารศาล
(ง)
อ. Zwingli และเพือนๆแนะนําให้ เขาเปลียนความเชือ
(จ)
เขาถูกทรมานแล้ วเปลียนความเชือ
(3)
อ. Hubmaier กลับใจและเชืออย่างเดิม
(ก)
ในวันที 22 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1525 อ. Zwingli อ่านรายการ
ความเชือผิดต่างๆของอ. Hubmaier

(ข)

อ. Hubmaier ซึงไม่สบายและอ่อนกําลัง ต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา และความผิดอืนๆ ด้ วยความมันใจ
(ค)
เขาถูกขังอีก
(ง)
ต่อมา เมือถูกทรมานอย่างสาหัสแล้ วก็เปลีย นความเชืออีก จึงได้ รับ
การปล่อยตัวไป แต่เจ้ าหน้ าทีของสภาก็สงั เกตดูเขาอย่างลับๆ
(จ)
ในทีสดุ เขาหนีจากเมือง Zurich ในกลางปี ค.ศ. 1526
จ
เหตุการณ์ ต่างๆตอนปลายชีวิตของอ. Hubmaier
(1)
เขาเทศนาทีเมือง Constance และเมือง Moravia
(ก)
เขาแวะไปเมือง Augsburg ด้ วย
(ข)
เขาเทศนาอย่างอิสระในทุกแห่ง
(ค)
เขาให้ หลายคนรับพิธีบพั ติศมา และได้ ตั Bงคริ สตจักรหลายแห่ง
(2)
เขาถูกจับในปี ค.ศ. 1528 อาจถูกจับทีเมือง Brunn โดยคําสัง ของกษัตริ ย์
Ferdinand
(ก)
ทีเมือง Brunn เขาเป็ นครู สอนทีคริ สตจักร
(ข)
เขาถูกส่งไปยังเมือง Vienna
(ค)
เขาถูกขังอยู่ทีคกุ ใต้ ดินทีประสาทแห่งเมือง Gritsenstein
(ง)
ดร. Faber แห่งเมือง Gran ประเทศฮังการี เยีย มเยียนเขา
(จ)
ดร. Faber ว่าอ. Hubmaier เปลียนความเชือในบางข้ อ
(3)
เขาถูกเผาทีหลักในวันที 10 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1528
(ก)
ภรรยาของอ. Hubmaier ถูกขังพร้ อมกับสามี
(ข)
ภรรยาของอ. Hubmaier ถูกส่งไปยังเมือง Vienna
(ค)
ภรรยาของอ. Hubmaier ถูกประหารชีวิตเพราะความเชือของเธอ
โดยทําให้ จมนํ Bาตายทีแม่นํ Bา Danube
(4)
อ. Hubmaier ได้ รับการศึกษาสูง
(ก)
เขาเขียนและพิมพ์ หนังสือหลายเล่ม
(ข)
โบสถ์ โรมันคาธอลิคห้ ามไม่ให้ ใครอ่านหนังสือเหล่านี B
บทความ 18 บทของอ. Hubmaier (Hubmaier’s 18 Dissertations)
1
ความเชืออย่างเดียวทําให้ เราเป็ นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์ พระเจ้ า
2
ความเชือนี Bเป็ นการยอมรับรองถึงพระเมตตาของพระเจ้ า เพราะพระองค์ ทรงไถ่เราไว้ ด้วยการ
เสียสละของพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ความเชือนี Bรวมเฉพาะคริ สเตียนแท้ และไม่ใช่คนทีร้ ู
แต่ประวัติของพระเจ้ า แต่ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าส่วนตัว

3

4

5
6
7
8
9

10
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12
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14

ความเชือแบบนี Bไม่ควรอยู่เฉยๆ แต่ต้องแสดงความรักของพระเจ้ าด้ วยการขอบพระคุณพระองค์
และแสดงความรักต่อมนุษย์โดยการประพฤติดี ต้ องเลิกการประพฤติเพือช่วยตัวเองให้ รอด เช่น
การจุดเทียน การใช้ ต้นปาล์มและนํ BาศักดิXสิทธิX
การประพฤติทกุ อย่างทีพระเจ้ าทรงบัญชาไว้ เป็ นสิงทีดี การประพฤติทกุ อย่างทีพระเจ้ าทรงห้ าม
ไว้ เป็ นสิงทีชวั นีก็คือการรับประทานปลา การถืออดอาหาร การงดเว้ นรับประทานเนื Bอ และการ
สวมใส่เสื Bอคลุมศีรษะ
พิธีมิซซาไม่ได้ เป็ นเครืองบูชายัญ แต่เป็ นพิธีระลึกถึงการสิ Bนพระชนม์ ของพระคริ สต์ ดังนั Bนไม่ควร
ทําพิธีนี Bเพือคนเป็ นหรื อคนตาย การประพฤติของคนทีตั Bงใจหลอกลวงคนอืนจึงต้ องสิ Bนสุดลง
ทุกครังB ทีถือพิธีมิซซา ต้ องประกาศเรื องการสิ Bนพระชนม์ ของพระเยซูเจ้ า ตามทีอยู่ในปากและลิ Bน
ของคนทีถือพิธีนั Bน ดังนั Bนไม่ควรถือพิธีมิซซาอย่างเงียบ
รู ปเคารพและรู ปภาพใดๆไม่มีค่าอะไรเลย ดังนั Bนไม่ควรวางใจในไม้ หรื อหินต่อไป แต่ให้ วางใจใน
พระเจ้ าผู้เสียสละและผู้พระชนม์ อยู่เท่านั Bน
เพราะเหตุว่าคริ สเตียนทุกคนต้ องรับเชือเอง และต้ องตัดสินใจให้ รับพิธีบพั ติศมาเอง เขาจึงต้ อง
พิจารณาเองด้ วยว่า ศิษยาภิบาลเลี Bยงดูเขาฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างถูกต้ องหรื อไม่
เพราะเหตุว่าพระเยซูองค์ เดียวสิ Bนพระชนม์ เผือความผิดบาปของเรา และเราได้ รับพิธีบพั ติศมาใน
พระนามของพระองค์ พระองค์ จงึ ต้ องเป็ นผู้อ้อนวอนให้ และผู้แทนระหว่างเรากับพระเจ้ าองค์เดียว
ดังนั Bนไม่ต้องมีการเดินทางไปนมัสการ (Pilgrimage) อีก
การอ่านข้ อเดียวจากหนังสือสดุดีในภาษาของตนเอง ดีกว่าร้ องเพลง 5 เพลงในภาษาต่างชาติ
ทีคริ สตจักรไม่เข้ าใจ ดังนั Bนความเชือของอ. Matins, อ. Prine, อ. Tercot, อ. Vespers,
อ. Complives และอ. Vigils ก็ใช้ ไม่ได้
คําสอนทุกอย่างทีไม่มาจากพระเจ้ าเป็ นคําสอนไร้ สาระและจะถูกถอนรากออกเสีย ลูกศิษย์ของ
Aristotle, พวก Thomist, พวก Scotist, พวก Bonaventure และ พวก Occam จะพินาศเพราะ
เหตุข้อนี B ร่วมทั Bงคําสอนทุกอย่างทีไม่มาจากพระวจนะของพระเจ้ า
เวลาจะมาถึง และก็มาถึงแล้ ว ทีจะนับว่าคนทีไม่ประกาศพระวจนะของพระเจ้ า ก็ไม่เป็ น
บาทหลวงทีแท้ จริ ง ดังนั Bนพิธีมิซซา การถวายเกียวกับคําปฏิญาณ ที เก็บสิง ศักดิXสทิ ธิX และพิธี
มิซซาสําหรับสิง ศักดิXสิทธิX จะต้ องยกเลิก
สมาชิกทุกคนของคริ สตจักรมีหน้ าทีทีจะสนับสนุนผู้สอนพระวจนะของพระเจ้ าอย่างถูกต้ อง
ด้ วยอาหารและเสื Bอผ้ าที เหมาะสม และทีจะป้องกันพวกเขา ดังนั Bนพวกข้ าราชสํานักของโบสถ์
ผู้รับบํานาญ องค์ การฝ่ ายศาสนา บาทหลวงทีขาดไป ผู้หลอกลวง และคนเล่าความฝั นอันไร้ สาระ
จะต้ องยกเลิก
ให้ คนทีกลัวไฟชําระวิญญาณให้ บริ สทุ ธิX (Purgatory) และคนทีให้ พระของเขาคือ กระเพาะ แสวง
หาหลุมฝั งศพของโมเสส เพราะต้ องแสวงหาช้ านานจึงจะพบได้
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ง

การทีบาทหลวงและคนอืนๆซ่อนความผิดบาปฝ่ ายเนื Bอหนังไว้ เป็ นเหตุทีบารับบัสได้ รับการปล่อย
และพระคริ สต์ ถกู ตรึงบนกางเขน
การสัง ให้ คนเป็ นคนบริ สทุ ธิXโดยพึงอํานาจฝ่ ายเนื Bอหนัง ก็เท่ากับสัง ให้ คนบินโดยไม่มีปีก
คนทีสอนพระวจนะของพระเจ้ าอย่างไม่ถกู ต้ องเพือได้ กําไรทางโลก หรื อซ่อนความจริ งจาก
พระวจนะของพระเจ้ าไว้ ก็ขายพระคุณของพระเจ้ าเช่นเอซาวขายสิทธิบตุ รหัวปี ของเขาเพือ
ได้ ผักแดง และพระคริ สต์ จะปฏิเสธคนนั Bน
คนทีไม่ยอมทํางานเพือได้ อาหารก็ถกู สาปแช่ง เพราะเขาไม่สมควรกิ นอาหารนั Bน ดังนั Bนคนเกียจ
คร้ านทุกคนถูกสาปแช่ง ไม่ว่าเป็ นใคร

อ. John Denck
ก
การเกิดของเขา - เขาอาจเกิดทีรัฐ Bavaria แห่งประเทศเยอรมัน ประมาณปี ค.ศ. 1495
ข
เขาไปฟั งคําบรรยายของอ. Oecolampadius ทีเมือง Basel ในปี ค.ศ. 1523
ค
จากนั Bนอีกไม่นานเขารับตําแหน่งเป็ นอาจารย์ ใหญ่แห่งโรงเรี ยนของ St. Sebold ทีเมือง
Normberg ซึงเป็ นเมืองอิสระ และมีความเชืออย่างพวกโปรแตสแตนท์ แต่ไม่อยู่ในพวก
ของอ. Zwingli หรื อของอ. Luther
ง
ความเชือของเขาคงอยู่ฝายพวก Armenian
จ
ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1525 เขาเดินทางไปเมือง St. Gaul แล้ วต่อไปยังเมือง
Augsburg แล้ วไปเยียมอ. Hubmaier ทีนนั ในเวลานั Bนเขาตัดสินใจเป็ นพวกอานาแบ๊ พติสต์ และเขาได้ รับพิธีบพั ติศมาจากอ. Hubmaier คนทัว ไปบอกว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่งเมือง Augsburg ทําพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา แม้ แต่พวกศัตรู และ
พวกข่มเหงนับว่าพวกเขาเคร่ งครัดในความเชือของเขา
ฉ
อ. Vedder อ้ างว่า “พวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่งเมือง Augsburg เป็ นอย่างตัวตลกเพราะ
เขาพยายามมีชีวิตอันบริสทุ ธิXแบบพวกอัครสาวก ซึงทําให้ ข่าวประเสริ ฐเป็ นสิงทีน่า
เกลียด” คําพูดนี Bมาจากพวกศัตรู ของพวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่งเมือง Augsburg คนทีอยู่
ในสมัยนั Bนร่วมกันยกย่องความสามารถอันสูงและชีวิตทีเป็ นแบบอย่างของอ. Denck
“อ. Denck เป็ นชายหนุ่มทีเด่น ความสามารถของเขาเจริ ญอย่างมาก จนกระทังเขา
ดูเหนือกว่าอายุของเขา และดูเหมือนยิงใหญ่ กว่าตัวเขาเอง” (อ. Vedder หน้ า 159)
ช
ทั Bงอ. Denck และอ. Hubmaier ถือว่าพระวจนะของพระเจ้ าสอนว่า พวกคริ สเตียนควร
เป็ นพลเมืองทีดี มีสิทธิXถืออาวุธเป็ นผู้พิพากษาและผู้บงั คับให้ ถือกฎหมาย ยกเว้ นไม่ให้
ข่มเหงคนอืน อ. Denck สอนว่า เรื องความเชือ การกระทําของเราต้ องทําด้ วยความ
อิสระและไม่ถกู บังคับในสิงใดๆเลย
พวกเขาถูกข่มเหง
1
โดยอ. Luther และพวก Lutheran - ยังไม่เล่าถึงเรืองน่าอับอายขายหน้ าของการปฏิ บตั ิต่อพวก

2

3

4

อานาแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศเยอรมัน คืออ. Luther เมือเริมต้ นก็เป็ นผู้ปฏิรูปด้ วยคําพูดอย่าง
กล้ าหาญ และด้ วยความตั Bงใจว่าทุกคนมีสทิ ธิXตามคุณธรรมของตนเอง และควรมีอิสรภาพ
ทางศาสนา ที เมือง Worms อ. Luther กล่าวว่า “นอกจากว่าคําพยานแห่งพระวจนะของพระเจ้ า
หรื อหลักฐานทีชดั เจนแสดงให้ ผมเห็นว่าความเชื อของผมผิด ผมกลับความเห็นไม่ได้ เพราะการ
กระทําเช่นนั Bนไม่ปลอดภัยและอันตรายและผิดต่อคุณธรรม ผมไม่เชือสันตะปาปาหรื อสภาใดๆ
เพราะเขาทั Bงสองผิดบ่อยๆและกล่าวแย้ งกันและกัน พระวจนะอันบริสทุ ธิXของพระเจ้ าทีผมอ้ างถึง
ได้ ชนะผม และพระวจนะของพระเจ้ าได้ ผูกมัดคุณธรรมของผม” (อ. Vedder หน้ า 161)
ความไม่มนั คงของอ. Luther – ต่อมาเมือพวกอานาแบ๊ พติสต์ เชืออย่างอ. Luther อ. Luther เอง
ก็ต่อต้ านพวกเขาเหมือนอย่างพวกสภาต่อต้ านอ. Luther ทีเมือง Worms อ. Luther ว่า “ถ้ าทุกคน
มีสิทธิตีความหมายของพระคัมภีร์ตามอําเภอใจ และสอนตามความเข้ าใจของตนเอง และสอน
เพือให้ คนฟั งชอบใจ คงไม่สามารถมีหลักคําสอนใดๆทีมันคง การฟั งคําสอนทีตรงกันข้ ามกับ
ความเชือและหลักคําสอนของคริ สตจักรเป็ นสิง ทีอนั ตราย ผู้ทีสงสัยหลักคําสอนทีคริ สตจักรเชือ
ตั Bงแต่แรกๆ ก็ไม่เชือในคริ สตจักร และยิงกว่านั Bนได้ ตําหนิคริ สตจักรว่าเป็ นพวกนอกรี ต และตําหนิ
พระคริ สต์ เองพร้ อมกับพวกอัครสาวก คือพวกทีตั Bงหลักคําสอนของคริ สตจักร และยืนยันว่าหลัก
คําสอนนั Bนถูกต้ อง”
คํากล่าวของอ. Luther ต่อพวกขุนนางที เป็ นคริ สเตียนแห่งประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1520
ก
อ. Luther กล่าวว่า “พวกเราควรชนะพวกนอกรี ตด้ วยหนังสือ ไม่ใช่ด้วยไฟเหมือน
บรรพบุรุษของเรา เพราะถ้ าเราสามารถชนะพวกนอกรี ตด้ วยไฟได้ พวกเพชฌฆาต
จะเป็ นผู้ทีชํานาญทีสดุ และไม่จําเป็ นต้ องศึกษาอีก ก็เพียงแต่มีอํานาจเหนือคนอืนโดย
ใช้ ไฟ”
ข
อ. Luther กล่าวอีกว่า “คําสอนผิด หรือคําสอนนอกรี ต เป็ นสิงทีอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
เป็ นสิง ทีมีดฟั นไม่ได้ ไฟเผาไม่ได้ และนํ Bาจมให้ ตายไม่ได้ ความเชือของแต่ละคนเป็ น
สิงทีอิสระซึงบังคับไม่ได้ ”
ถึงแม้ ว่าอ. Luther มีคํากล่าวอย่างนี B อ. Luther ก็ยงั แนะนํายอห์ น เจ้ านครแห่งเมือง Saxony
ให้ ใช้ กําลังเมือไม่ให้ พวกอานาแบ๊ พติสต์ เผยแพร่ หลักคําสอนของพวกเขาในเขตของท่าน
ก
เมือมีคนฟ้องว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ ยวั ยวนคนโง่ไม่ให้ เชือฟั งพระคําของพระเจ้ า
โดยการเทศนาและการโต้ เถียง โดยใช้ หนังสือและคําเขียน เจ้ านครได้ ออกคําสัง ในปี
ค.ศ. 1528 ว่า “ไม่ให้ ผ้ ใู ด ไม่ว่าอยู่ฐานะใด ก็ตาม เทศนา ให้ พิธบี ัพติศมา ซื Bอหรืออ่าน
หนังสือทีห้ามแล้ ว ยกเว้ นพวกศิษยาภิบาล เพราะได้ มอบหน้ าทีนี Bแก่พวกศิษยาภิบาล
แล้ ว คือให้ รักษาวิญญาณจิตของคนและเทศนา และถ้ าใครทราบถึงคนทีผิดคําสัง นี B
ให้ แจ้ งกับผู้ปกครองว่าทําทีไหน เพือ ให้ คนทีผิดคําสัง นี Bรับการพิพากษา และถูกลงโทษ
ถึงเรื อนจํา”

ข
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ทุกคนมีหน้ าทีทีจะจับและมอบคนทีผิดคําสัง นี Bไว้ กบั ศาล และถ้ าใครไม่ทํา ก็สมควรจะ
เกิดอันตรายต่อร่ างกายและสิงของของตน
ค
คนทีรับคนทีผิดคําสัง นี Bไว้ ในบ้ านหรื อช่วยเหลือเขาในสิงใดๆ จะนับว่า เป็ นผู้ยุยงและ
ผู้ติดตาม
ง
พวกโปรแตสแตนท์ จึงเป็ นพวกแรกทีข่มเหงพวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศเยอรมัน
พวกโรมันคาธอลิคทําตามการกระทําของพวกโปรแตสแตนท์
ก
ในปี ค.ศ. 1529 ทีสภาแห่งเมือง Spears เมือพวกเจ้ านายแห่งประเทศเยอรมัน และ
พวกผู้แทนแห่งเมืองต่างๆทีมีอิสระ ได้ กล่าวคําคัดค้ านอันมีชือเสียงของพวกเขา พวก
เขาอ้ างว่าเขามีสิทธิXบงั คับพลเมืองทีนบั ถือศาสนาโรมันคาธอลิค ให้ รับความเชือของ
พวกปฏิรูป พวกเขามีคําแก้ ตวั สําหรับพวก Zwingli แต่ไม่มีคําพูดทีดีเรืองพวกอานาแบ๊ พติสต์ เลย สภาฯได้ ออกคําสัง ต่อต้ านพวกเหล่านี B คือพวกอานาแบ๊ พติสต์และคน
ทีรับพิธีบพั ติศมาใหม่ ไม่ว่าชายหรื อหญิ ง ถ้ าเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว ก็ให้ ถูกพิพากษา และให้ ถกู
ปรับโทษถึงตาย โดยไฟหรื อดาบหรื อวิธีใดก็ตาม โดยไม่ต้องขึ Bนศาลต่อหน้ าผู้พิพากษา
ฝ่ ายจิตวิญญาณก่อน
ข
นักประวัติศาสตร์ Sebastian Frank บอกว่าในปี ค.ศ. 1542 ในจังหวัดต่างๆทีนบั ถือ
ศาสนาโรมันคาธอลิค พลเมืองถูกประหารชีวิตประมาณ 2000 คน
ค
นักประวัติศาสตร์ Cornelius ถึงแม้ ว่าเขานับถือศาสนาโรมันคาธอลิค เขาได้ เขียนถึง
ผลต่างๆแห่งการข่มเหงเหล่านี Bว่า ในปี ค.ศ. 1531 ทีเ มือง Tyrol และเมือง Gorz จํานวน
คนทีถูกประหารชีวิตคือ 1000 คน ทีเมือง Ensisheim จํานวนคนทีถกู ประหารชีวิตคือ
600 คน และทีเมือง Linzo จํานวนคนทีถกู ประหารชีวิตคือ 73 คน ขุนนาง William แห่ง
แคว้ น Bavaria ทํามากกว่าเพือน และออกคําสัง ให้ ตดั ศีรษะของคนทีกลับใจ และให้ เผา
คนทีไม่กลับใจด้ วยไฟ การข่มเหงมากมายจึงเกิดทัว ภาคเหนือของประเทศเยอรมัน
เลือดของคนเหล่านี Bไหลเหมือนเป็ นนํ Bา คนเหล่านี Bขอร้ องให้ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าช่วยเขาให้
รอด ถึงกระนั Bนเมือถึงเวลาทีจะต้ องถูกประหารชีวิตแล้ ว ทั Bงชายและหญิ ง ไม่ว่าอายุใด
ก็อดทนการข่มเหงนี B ด้ วยความชืนใจและด้ วยการร้ องเพลง
อ. Vedder หน้ า 156 อธิบายถึงเหตุทีพวกเขาข่มเหงคนเหล่านี B คือ “ในเรืองความผิดของพวกเขา
เขาผิดทางความเชือและการประพฤติเท่านั Bน จนถึงปี ค.ศ. 1529 เขาไม่มีความผิดใดๆทางการ
เมือง และไม่นบั ว่าเขาอันตรายต่อบ้ านเมือง จนถึงเวลานี Bคําสอนและการประพฤติของพวก
อานาแบ๊ พติสต์ ไม่ขดั แข็งต่อบ้ านเมือง จึงไม่มีเหตุทีจะข่มเหงพวกเขา”

ความกระตือรื อร้ นอย่างคลัง ไคล้ ทีประเทศเยอรมัน
ก
สงครามแห่งชาวไร่ ชาวนา (The Peasant Wars)
1
ต้ นเหตุและพื Bนฐานของสงครามนี B

ก

2

3

ความมีอํานาจสูงสุดทางการเมืองและทางสังคมของพวกขุนนางทําให้ พวกเขามีอํานาจ
ทางทหาร
ข
อัศวินคนเดียวสามารถสู้กับพวกชาวไร่ ชาวนาทีไม่มีอาวุธสิบๆคนได้
ค
ระบบศักดินาจบลงในศตวรรษที 16
(1)
พวกอัศวินไม่มีอํานาจสูงสุดทางอาวุธต่อไป จึงลดฐานะ
(2)
เมือพวกพ่อค้ ามีฐานะสูงขึ Bน พวกอัศวินมีปัญหาทางการเงิน
ง
เพือไม่ลดฐานะ พวกขุนนางคิดภาษี เพิม ขึ Bนจากชาวไร่ ชาวนา
จ
จึงเกิดความวุ่นวายและการปฏิวัติอย่างรุ นแรง
การปฏิ รูปของพวก Lutheran เกิดขึ Bนอย่างบังเอิญพร้ อมกับการปฏิ วตั ิทางสังคม
ก
พวกชาวไร่ ชาวนาเขียนข้ อปฏิรูป 12 ข้ อ 5 ข้ อใน 12 ข้ อนั Bนคือ
(1)
ให้ มีสทิ ธิเลือกศิษยาภิบาลเอง
(2)
ให้ เป็ นคนอิสระ
(3)
การกลับคืนสิทธิของคนทัวไปทีจะจับปลา ล่าสัตว์ และเป็ นเจ้ าของทีดิน
(4)
ให้ มีการปกครองอันยุติธรรม
(5)
การเลิกล้ มเสียค่าปรับและภาษี ทางศักดินาทีไม่เหมาะสม
ข
อ. Luther เห็นด้ วยกับข้ อปฏิรูปเหล่านี B และตักเตือนพวกขุนนางให้ ยอมรับ
อ. Thomas Munzer เป็ นผู้นําของพวกชาวไร่ ชาวนา
ก
เขาเกิดปี ค.ศ. 1490 ทีเมือง Stolberg
ข
เขาได้ รับการศึกษาทีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ค
เขาได้ รับปริ ญญาตรี ในด้ านศาสนศาสตร์ ทีมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Halle
ง
เขาเป็ นคนมีความสามารถสูงในการเรี ยนรู้ และความคล่องปาก
จ
ถึงกระนั Bน ทางสติเขาไม่มนั คง เขาเป็ นคนใจร้ อนและเป็ นคนคลัง
ฉ
ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1520 เขาได้ รับตําแหน่งเป็ นนักเทศน์ทีโบสถ์ ใหญ่ ทีเมือง
Zwickau
ช
ความเชือบางข้ อของเขา
(1)
เขาไม่เห็นด้ วยกับอ. Luther เรืองการเป็ นคนชอบธรรม เขาไม่เชือว่าความเชือ
อย่างเดียวทําให้ เราเป็ นคนชอบธรรมได้
(2)
เขาตีพิมพ์ พิธีสวดเป็ นภาษาเยอรมัน คําสอนในพิธีสวดนั Bนตรงกับศาสนาโรมัน
คาธอลิคมากกว่าคําสอนของพวก Lutheran
(3)
เขายอมรับการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาในบางกรณี
(4)
เขาไม่เลิกให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
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หมายเหตุ - อ. Thomas Munzer ไม่เหมือนพวกอานาแบ๊ พติสต์ ไม่ว่าทาง
ความเชือหรื อทางการประพฤติ ข้ อนี Bสําคัญเพราะหลายคนจับผิดเรืองเขา
และผู้ตามของเขาคืออ. Mattys และอ. Leyden
(5)
อ. Munzer ใช้ ทรัพย์ สมบัติทั Bงหมดของเขาเพือสนับสนุน “พวกผู้พยากรณ์ แห่ง
เมือง Zwickau” คืออ. Storch อ. Stubener และอ. Thoma
(6)
พวกนี Bประกาศว่า ยุคนี Bจะสิ Bนสุดลงโดยเร็ ว และอาณาจักรของ พระคริ สต์ จะตั Bง
ขึ Bน
(7)
พวกนี เB ป็ นผู้พยากรณ์ ทีบ้าคลัง เรื องยุค 1000 ปี จึงเดินทางไปเมือง
Wittenberg แล้ วอ. Luther ต้ องไล่พวกเขาออกจากการเป็ นสมาชิกของโบสถ์
(8)
ในปี ค.ศ. 1523 อ. Munzer รับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลที เมือง Alstedt
(9)
ในปี ค.ศ. 1524 อ. Munzer ถูกไล่ออกจากตําแหน่งนั Bน และไปหา
อ. Oecolampadius ทีเมือง Basil
ซ
ในปี ค.ศ. 1524 อ. Munzer ไปทีเมือง Muhlhausen
ฌ
อ. Grable อ. Mantz และอ. Blaucck คือพวกอาจารย์ แห่งเมือง Zurich ที เชือ ว่าทุกคํา
ในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้ า เขียนจดหมายตักเตือนและโต้ แย้ งไปถึงอ. Munzer
จดหมายฉบับนั Bนยังอยู่ในทีเก็บเอกสารสําคัญแห่งเมือง Schaffhausen
เมืออ. Munzer ถึงเมือง Muhlhausen ในปี ค.ศ. 1525 แล้ ว สงครามแห่งชาวไร่ ชาวนาก็
เริมต้ นแล้ ว
ก
ชาวไร่ ชาวนามีเหตุผลทีชอบธรรม
ข
อ. Munzer อ้ างว่าเขาเป็ นผู้พยากรณ์ ของพระเจ้ า ทีมาเมือง Muhlhausen เพือตั Bง
อาณาจักรแห่งสวรรค์ ขึ Bนในเมืองนั Bน
ค
อ. Munzer ตั Bงตัวเองให้ เป็ นหัวหน้ าของการกบฏนั Bน ชาวไร่ ชาวนาพันๆคนจึงเข้ าร่ วม
กับการกบฏนั Bน
พวกขุนนางแห่งประเทศเยอรมันทีร่วมกันแล้ วก็ต่อสู้กับพวกชาวไร่ ชาวนาที เมือง Frankenhausen
ในวันที 15 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1524
ก
ตอนแรกอ. Luther เร่ งพวกชาวไร่ ชาวนาให้ ต่อสู้ ต่อมาอ. Munzer นําพวกชาวไร่ ชาวนา
ให้ ต่อสู้อย่างรุ นแรง
ต่อมาอ. Luther ต่อต้ านพวกชาวไร่ ชาวนาอย่างรุ นแรง เหมือนกับทีอ. Luther เคยต่อว่าพวก
ขุนนาง
พวกชาวไร่ ชาวนาทําลายทีอยู่อาศัยของพระสงฆ์ กบั ประสาทหลายแห่งอย่างสิ Bนเชิง และฆ่า
หลายคน
พวกขุนนางทีร่วมกันแล้ ว พร้ อมกับโบสถ์ โรมันคาธอลิคและพวก Lutheran ได้ ชนะและทําลาย
พวกชาวไร่ ชาวนาโดยไม่แสดงความเมตตาเลย
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ข

พวกขุนนางกับพวกเจ้ าชายได้ แก้ แค้ นพวกอานาแบ๊ พติสต์ เพราะแห่งการกบฏของพวกชาวไร่
ชาวนา
ก
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ไม่มีส่วนในการทําลายที เมือง Muhlhausen
ข
อ. Munzer ไม่อยู่ในพวกอานาแบ๊ พติสต์
การกบฏทีเมือง Muntzer
1
อ. Hoffman เป็ นคนทีมีความเชืออย่างร้ อนรนและชอบเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ
2
เขาเกิดทีเมือง Schwabisch-Hall ในปี ค.ศ. 1490
3
เขากลายเป็ นผู้ต่อต้ านอ. Luther อย่างรุ นแรง
4
เขาไม่เข้ าร่ วมกับการกบฏทีเมือง Muntzer
ก
พวกอัศวินแห่งกลุ่ม Tutonic ได้ ไล่เขาออกจากเมือง Dorpat
ข
เขาเยียมเมือง Wittenberg ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1525 และได้ รับการรับรองจาก
อ. Luther
5
การพเนจรของเขา
ก
เขาถูกไล่ออกจากเมือง Dorpat จึงไปทํางานทีประเทศสวิเด็นในปี ค.ศ. 1526
(1)
เขาพิมพ์หนังสือเปรียบเทียบทีมีความหมายแปลกๆ
(2)
เขาต่อต้ านความคิดของอ. Luther เรืองพิธีศีลมหาสนิท
(3)
เขารับความเชือของพวกอานาแบ๊ พติสต์
ข
โดยการศึกษาคําพยากรณ◌์ เขาคิดว่าเวลาทีพระคริ สต์ จะตั Bงอาณาจักรของพระองค์ คือ
ปี ค.ศ. 1533
ค
เขาถูกไล่ออกจากเมือง Stockholm ในปี ค.ศ. 1527
ง
กษัตริ ย์ Frederick ที 1 ชวนเขาไปรับใช้ ทีประเทศเดนมาร์ ค
(1)
เขารับใช้ ทีนนั ในตําแหน่งเป็ นผู้ประกาศ
(2)
เขาซื Bอโรงพิมพ์
จ
เขาพบกับอ. Carlstadt
ฉ
เขาย้ ายจากแคว้ น Holstein ไปยังภาคตะวันออกของจังหวัด Friesland ประเทศ
ฮอลันดาพร้ อมกับอ. Carlstadt
(1)
เขาช่วยในการโต้ เถียงเรื องพิธีศีลมหาสนิทระหว่างพวก Zwingli กับพวก
Lutheran
(2)
เขาทําพิธีบพั ติศมาให้ กบั พันๆคนในประเทศเยอรมันกับประเทศฮอลันดา
ช
เขาย้ ายไปอยู่เมือง Strasberg และได้ รับการต้ อนรับอย่างดี
(1)
เขายอมรับความเชือต่างๆของพวกอานาแบ๊ พติสต์
(2)
เขากลับไปยังประเทศฮอลันดา และอยู่ในพวกอานาแบ๊ พติสต์
(ก)
เขาเผยแพร่ ความเชือของตนเรื องอาณาจักรของพระคริ สต์

ค

(ข)
มีหลายคนกลับใจเสียใหม่
ซ
เขากลับไปอยู่เมือง Strasberg ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1533
(1)
เขาถูกขังในเรือนจําทันที
(2)
เขาอยู่เรื อนจําเป็ นเวลา 10 ปี
6
พวกผู้ตามของเขาและข้ อคิดเห็นของพวกเขา
ก
อ. Derk Phillips, อ. Menno Simons, อ. Trijpmaker แห่งเมือง Amsterdam (เขาเป็ น
ผู้นําคนหนึง ของพวกอานาแบ๊ พติสต์ และถูกประหารชีวิตเพราะเหตุความเชือใน
พระเยซู), อ. Obbe Phillips, อ. Jan Matthys
ข
อ. Jan Matthys
(1)
เขาเป็ นคนทําขนมปั งทีคลัง ไคล้
(2)
เขาสอนว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ จะมาด้ วยความรุ นแรง
ค
อ. Hoffman ได้ รับพิธีบพั ติศมาใหม่ในปี ค.ศ. 1530 แต่กลับปฏิเสธพิธีบพั ติศมาทุก
อย่างในปี ค.ศ. 1533 เพราะอ้ างว่าอาณาจักร 1000 ปี ของพระคริ สต์ สาํ คัญกว่าพิธี
บัพติศมา จากนั Bนอ. Matthys ให้ เขากลับมาอยู่ในพวกเขา
ง
เขาเสียชีวิตที เรือนจําในปี ค.ศ. 1543 โดยกําลังรอคอยอาณาจักร 1000 ปี และเขา
เลือ นปี ทีอาณาจักรจะเริ มต้ นตามทีต้องการ
อาณาจักรแห่งเมือง Muntzer
1
เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1534
ก
อ. Matthys ประกาศว่าตัวเองเป็ นผู้พยากรณ์ เอโนค
ข
อ. Matthys ส่งผู้แทนไปยังเมือง Muntzer ประกาศว่าตัวเองเป็ นเอโนค
ค
อ. Matthys อ้ างว่าอาณาจักร 1000 ปี ใกล้ เข้ ามาแล้ ว
ง
อ. Matthys สอนว่าในอาณาจักรนั Bน คนทีรับพิธีบพั ติศมาแล้ วจะเป็ นสุข และจะอยู่ใน
ระบบชุมชน
2
อ. John แห่งเมือง Leyden และอ. Gerttom Kloster เป็ นผู้นํา
ก
นาย Bernhardt Knipperdollmick ได้ รับการเลือกให้ เป็ นนายกเทศมนตรี อ. John
แห่งเมือง Leyden เป็ นลูกเขย
ข
ตอนแรกอ. Bernard Rothmann ต่อต้ านพวกเขา แต่ต่อมาได้ เข้ าร่ วมกับพวกเขา
ค
คนนับเป็ นร้ อยๆคนได้ รับพิธีบพั ติศมาในประชุมลับๆในกลางคืน
ง
แท่น รูปเคารพ และทีทําพิธีบพั ติศมาโดยการเทนํ Bา ถูกแตกเป็ นชิ Bนๆ และห้ องสมุดแห่ง
เมือง Muntzer ถูกเผาด้ วยไฟ
จ
ทุกคนทีไม่ยอมรับพิธีบพั ติศมาใหม่ถกู ไล่ออกจากเมือง
3
อ. Matthys เห็นนิมิตว่าเมือง Muntzer และไม่ใช่เมือง Strasburg จะเป็ นกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
ก
คนซือสัตย์ ทกุ คนจะประชุมกันในวันที 24 เดือนมีนาคม
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อ. Matthys และอ. John แห่งเมือง Leyden
(1)
เสนอให้ ฆ่าคนทีอยู่ในเมืองทียงั ไม่เชือทุกคน
(2)
อ. Knipperdollmick ต่อต้ านคําเสนอนี B
ค
หัวหน้ าบาทหลวงไม่สามารถหาคนพอทีจะปราบปรามพวกนี B
ง
ต่อไปหัวหน้ าบาทหลวงกับพลทหารล้ อมเมืองไว้
อ. Matthys เสียชีวิตในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535
ก
เขานําพวกผู้ตามกลุ่มหนึงไปสู้กบั พลทหารทีล้อมเมืองไว้
ข
เขาให้ อ. John แห่งเมือง Leyden เป็ นผู้นําแทน
อ. John แห่งเมือง Leyden
ก
เขาประกาศว่าตัวเองเป็ นกษัตริ ย์
ข
เขาจัดตั Bงให้ พวกผู้ตามมีภรรยาหลายคน (polygamy)
ค
เขาสัง ให้ ฆ่าทุกคนทีต่อต้ านความปรารถนาของเขา โดยไม่แสดงความเมตตาเลย
ง
คนทีเหลืออยู่ถกู ฆ่าโดยพลทหารทีล้อมเมืองไว้
จากเหตุการณ์ นี Bคนทัว ทวีปยุโรปข่มเหงพวกอานาแบ๊ พติสต์ มากขึ Bน
ก
เพราะเขานับว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ อนั ตรายต่อกฎหมายและสังคม
ข
อ. Philip แห่งเมือง Hesse ตั Bงใจวินิจฉัยระหว่างคนคลัง ไคล้ กบั คนทีต่อต้ านการให้
ทารกรับพิธีบพั ติศมาทีแท้ จริ ง
บทเรียนจากผู้มีหัวรุนแรงเหล่านี B
ก
ต้ องเชือฟั งกฎหมายของรัฐบาล
ข
ในทีสดุ การยึดหลักการทีรุนแรงจะไม่ชนะ
ค
ต้ องประพฤติตวั อย่างเหมาะสมและตามระเบียบ
ง
เมือไม่ทําตามอย่างนี B การประกาศเรื องของพระเยซูจะประสบผลกระทบกระเทือน

ชีวิตของอ. Menno Simons (จากหนังสือ The Complete Writings of Menno Simons (1496-1561) พิมพ์ที Herald
Press, เมือง Scotsdale รัฐ Pennsylvania)
ก
เขาเกิดในปี ค.ศ. 1496 ทีเ มือง Witmarsum จังหวัด Friesland ซึงอยู่ทางพายัพของทวีปยุโรป
ข
บิดามารดามอบเขาไว้ กบั โบสถ์ โรมันคาธอลิคตั Bงแต่ยงั เป็ นเด็กอยู่
1
เขาเข้ าไปอยู่ทีอาราม คงจะเป็ นพวก Franciscan ทีเมือง Bolsward
2
เขาศึกษาทีนนั เป็ นเวลาหลายปี คือศึกษาภาษากรี ก ภาษาลาติน และเรืองบรรพบุรุษแห่ง
คริ สตจักร เช่นอ. Tertulian อ. Cyprian และอ. Eusebius
ค
เขาบวชเป็ นพระในเดือนมินาคม ปี ค.ศ. 1524 เมือเขามีอยู่ 28 ปี
1
เขาบวชเป็ นพระทีเมือง Utrecht ซึง อยู่ทีใจกลางของประเทศฮอลันดา
2
เขาเป็ นบาทหลวงทีเมือง Pingjum

ง

3
เขาอยู่ทีนนั เป็ นเวลา 7 ปี (ปี ค.ศ. 1524 – 1531)
4
จากนั Bนเขาย้ ายไปอยู่เมือง Witmarsum และอยู่ทีนนั เป็ นเวลา 5 ปี (ปี ค.ศ. 1531 – 1536)
5
ในช่วงเวลานี Bเขากลับใจเสียใหม่ ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535
เหตุการณ์ ต่างๆทีนําไปสู่การกลับใจเสียใหม่ของเขา
1
เขาสงสัยเรื อง Transubstantiation คือการเปลียนขนมปั งและเหล้ าองุ่นให้ เป็ นร่ างกายและโลหิต
ของพระเยซูคริ สต์ เมือรับพิธีศีลมหาสนิท
2
เขาได้ ยินแล้ วเรื องผลของการปฏิรูปทีประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
3
อ. Menno ทรมานใจเป็ นเวลา 2 ปี เพราะสงสัยเรืองพิธีมิซซา
4
เขาตัดสินใจแสวงหาคําตอบในพระคัมภีร์
5
การแสวงหาคําตอบนี Bทําให้ เขาตัดสินใจว่าอันไหนมีอํานาจมากกว่าในเรืองความเชือ คือโบสถ์
โรมันคาธอลิคหรื อพระคัมภีร์
6
เขาตัดสินใจว่าจะตามพระคัมภีร์อย่างเดียวในปี ค.ศ. 1528
7
ถึงกระนั Bนเขาไม่ได้ ละทิ Bงโบสถ์ โรมันคาธอลิคทันที
8
จากนั Bนคนทัว ไปอยากฟั งคําเทศนาของเขา
9
เขาพิจารณาเรื องพิธีบพั ติศมาในเมือผู้ชายคนหนึงชือ Sicke Freerke ถูกประหารชีวิตเพราะเขา
ได้ รับพิธีบพั ติศมาใหม่
10
คุณ Freerke ได้ รับพิธีบพั ติศมาจากอ. Trypmaker ซึง ได้ รับพิธีบพั ติศมาจากอ. Melchoir
Hoffman
11
เขาจึงค้ นหาในพระคัมภีร์เพือ ได้ ความเข้ าใจและความสว่างในเรื องนี B
12
พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวถึงการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา และคําอธิ บายของพวกบาทหลวงฟั งไม่ขึ Bน
13
จากการศึกษาพระคัมภีร์นั Bน เขาสรุ ปว่า พระคัมภีร์สอนว่า ต้ องให้ พิธีบพั ติศมาแก่คนทีรับเชือใน
พระเยซูแล้ วเท่านั Bน เขาเข้ าใจเรื องนี Bในปี ค.ศ. 1531 แต่ยงั ไม่ละทิ Bงโบสถ์ โรมันคาธอลิค
14
เขาเป็ นบาทหลวงต่อไป แต่ร้ ูว่าเขาเป็ นคนหน้ าซือใจคด เขาเปลียนทางความคิดแล้ ว แต่ใจเขายัง
ตามความอยากฝ่ ายเนื Bอหนังอยู่
15
ในปี ค.ศ. 1534 คนจากเมือง Muntzer มาหลอกลวงคนทีแสวงหาพระเจ้ าหลายคน อ. Menno
Simons เป็ นห่วงเรื องนี Bอย่างมาก เหตุการณ์ นี Bมีผลในการตัดสินใจของเขาทีจะละทิ Bงโบสถ์
โรมันคาธอลิค
16
เขาสู้กบั คนจากเมือง Muntzer อย่างรุ นแรง จึงทําให้ เขาทุกข์ ใจและเสียใจ
17
ในเดือนมินาคม ปี ค.ศ. 1535 คนจากเมือง Muntzer 300 คนยึดเอาอารามแห่งหนึง และ
พยายามให้ อาณาจักรของพระเจ้ ามาตั Bงอยู่บนโลก (พวกเขาทําเหตุการณ์ นี Bหลังจากการล้ มลง
ของเมือง Muntzer) พวกเขาแพ้ และถูกฆ่าทุกคน อ. Menno ทุกข์ใจที เห็นหลายคนเสียชีวิตเพราะ
เหตุความเชือผิด ในขณะทีเขาเองไม่ยอมเสียสละเผือความเชือจริ ง
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เขาจึงเห็นว่าเป็ นหน้ าทีของเขาทีจะละทิ Bงโบสถ์ โรมันคาธอลิค และทําตามความเชือทีมาจาก
พระคัมภีร์ ถึงแม้ เขาอาจต้ องเสียชีวิตเพราะเหตุความเชือเหล่านั Bน
19
คําพยานของเขาน่ากระตุ้นจิต คือเขาขอให้ พระเจ้ าชําระใจของเขาให้ สะอาด และประทาน
พระคุณและความรอดให้ แล้ วส่งเขาออกไปประกาศพระคําของพระเจ้ า เขาได้ รับพิธีบพั ติศมา
ใหม่โดยอ. Obbe Phillips เมือเขาละทิ Bงโบสถ์ โรมันคาธอลิคแล้ วในปี ค.ศ. 1536
การรับใช้ อย่างเปิ ดเผยของอ. Menno Simons เพือพระเยซูคริ สต์ เจ้ าและความเชือทีถกู ต้ อง
1
เขารับเชือในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1535
2
เขาเทศนาอย่างเปิ ดเผยต่อต้ านพิธีมิซซาและการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา และเขาประกาศว่าต้ อง
กลับใจเสียใหม่
3
ในทีสดุ อีก 9 เดือนต่อมาเขาละทิ Bงโบสถ์ โรมันคาธอลิค ลาออกจากตําแหน่งบาทหลวง และย้ าย
จากเมือง Witmarsum ในวันที 30 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1536
พวก Brethren วางมือให้ อ. Menno
1
เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึงชือ Gertrude
2
เขาเดินทางไปมาในปี ค.ศ. 1536 – 1537
3
เขาได้ รับการวางมือในปี ค.ศ. 1537 โดยอ. Obbe Phillips
4
เขาได้ รับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของพวก Obbeites หลังจากการดิ Bนรนมากทางจิตใจ
5
การรับใช้ ของเขาช่วยพวก Muntzerites กับอีกหลายคนให้ กลับคืนมา

การรับใช้ ของพวก Mennonite (ปี ค.ศ. 1536 – 1543)
ก
การเดินทางของอ. Menno
1
เขารับใช้ พระเจ้ าตั Bงแต่ภาคตะวันออกของจังหวัด Friesland ถึงภาคเหนือของจังหวัด Groningen
ถึงภาคตะวันตกของจังหวัด Friesland การสอนของเขาเน้ นถึงการศึกษาพระคัมภีร์และการ
ท่องจําข้ อพระคัมภีร์
2
เขาให้ พิธีบพั ติศมาแก่ผ้ ชู ายคนหนึงที ภาคตะวันตกของจังหวัด Friesland ในปี ค.ศ. 1539 ต่อมา
ผู้ชายคนนั Bนถูกประหารชีวิตเพราะเขาเคยป้องกันอ. Menno
3
เขาถูกข่มเหงมากยิงขึ Bน จนกระทังในวันที 7 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1542 กษัตริ ย์ Charles ที 5
ตั Bงรางวัล 500 เหรี ยญฮอลันดา (ประมาณ 11,000 บาท) เพือจับเขา
4
ในปี ค.ศ. 1541 อ. Menno ย้ ายไปอยู่เมือง Amsterdam ซึง อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ฮอลันดา เขาอยู่ทีนนั เป็ นเวลา 2 ปี คือปี ค.ศ. 1541 – 1543
5
เขาให้ พิธีบพั ติศมาแก่ 2 คน หลังจากนั Bนเขาทั Bง 2 ถูกประหารชีวิตในวันที 19 เดือนมกราคม ปี
ค.ศ. 1544 ในเวลานั Bนอ. Claasen ได้ กระจายคําเขียนต่างๆของอ. Menno
ข
การรับใช้ ต่างๆทางภาคพายัพของประเทศเยอรมัน (ปี ค.ศ. 1543 – 1546)
1
อยู่ทางทิศตะวันออกจากประเทศฮอลันดา

2

3

4

ชีวิตของเขาทีประเทศเยอรมันแบ่งออกเป็ น 3 ระยะทีไม่เท่ากัน
ก
เขาอยู่ทีภาคตะวันออกของจังหวัด Friesland เป็ นเวลาไม่กีเดือน (ปี ค.ศ. 1543 –
1544)
ข
เขาอยู่ทีแคว้ น Cologne (ปี ค.ศ. 1544 – 1546)
ค
เขาอยู่ทีแคว้ น Holstein และทางบริ เวนบกทีประชิดกับทะเลบอลติคเป็ นเวลา 15 ปี (ปี
ค.ศ. 1546 – 1561)
การอยู่ทีภาคตะวันออกของจังหวัด Friesland เป็ นเวลาไม่กีเดือน
ก
เขาย้ ายไปอยู่ทีนนตอนต้
◌ั ่
นฤดูหนาว ปี ค.ศ. 1543
ข
ขุนนาง Ann กําลังลาออกจากตําแหน่ง
ค
ประเทศนั Bนกําลังเปลียนแปลงจากศาสนาโรมันคาธอลิค มาเป็ นนิกายโปรแตสแตนท์
ง
อ. John a Lasco ซึงอยู่ในพวก Zwingli ได้ รับการแต่งตั Bงให้ จดั ตั Bงศาสนาประจําชาติ
จ
เมือง Emden มีพวกอานาแบ๊ พติสต์ ทีเริมต้ นโดยอ. Obbe และ อ. Derke Phillips
ฉ
อ. John a Lasco ทราบถึงความแตกต่างกันระหว่างพวก Mennonite และพวก
Muntzerite
ช
อ. John a Lasco เชิญอ. Munno ให้ มาเมืองหลวงเพืออภิปรายเรื องคําถามทางศาสนา
ซ
เมืออภิปรายกันแล้ วก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันเรืองความเชือ อ. John จึงขอให้
อ. Menno เขียนว่าความเชือของเขาเป็ นอย่างไรบ้ าง
ณ
อีก 3 เดือนต่อมา อ. Menno เขียน “A Brief and Clear Confession” คือ “การสารภาพ
ทีสั Bนและชัดเจน”
ญ
ก่อนกลางปี ค.ศ. 1544 อ. Menno หนีไปยังแคว้ น Cologne เผือหาทีหลบภัย
การอยู่ทีแคว้ น Cologne (ปี ค.ศ. 1544 – 1546)
ก
ชีวิตของอ. Menno สงบและเกิดผลมากทีสดุ ในเวลานี B
ข
พวกนักเทศน์ทีเมือง Bonn และเมือง Wesel เชิญอ. Menno มาคุยกัน
ค
เขาเทศนาทีเมือง Fischerswert และเมือง Illekhoven
ง
ผู้ชายคนหนึงถูกประหารชีวิตเพราะเขาส่งอ. Menno และผู้ชายอีก 2 คนไปยังเมือง
Roermond เขาส่งพวกเขาในเรื อทีแม่นํ Bา Meuse
จ
เมือสมัยการปกครองของหัวหน้ าบาทหลวง Herman สิ Bนสุดลงแล้ ว เพราะเหตุพวก
โปรแตสแตนท์ แพ้ ในสงครามทีเมือง Smalcald ในปี ค.ศ. 1546 นั Bน อ. Menno จึงหนี
จากแคว้ น Cologne และแคว้ นนั Bนได้ กลับถือศาสนาโรมันคาธอลิค
5
การอยู่ทีแคว้ น Holstein เป็ นเวลา 15 ปี (ปี ค.ศ. 1546 – 1561)
ก
อ. Menno หนีจากแคว้ น Cologne พร้ อมกับภรรยาทีไม่สบาย และลูกๆทียงั
เป็ นเด็กอยู่ ไปยังแคว้ น Holstein ทีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเมือง
Hamburg ชิดกับทะเลบอลติค
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พวก Mennonites หนีจากการปกครองของกษั ตริ ย์แห่งประเทศเดนมาร์ ค
เขาอยู่ทีเมือง Wismar ชัวขณะหนึง
เขาพบกับอ. Nicholas Blesdijk ทีเมือง Lubeck ในปี ค.ศ. 1546 เมือ มีการ
อภิปรายเรื องพระเจ้ า
(1)
อ. Nicholas Blesdijk เป็ นลูกเขยของอ. David Joris
(2)
อ. David Joris ตั Bงกลุ่มหัวรุ นแรงทีเรี ยกว่า พวก Davidian
อ. Menno และพวกของเขาถือว่าหลักคําสอนเรื องคริ สตจักร พร้ อมกับระบบ
และระเบียบวินยั เป็ นหลักคําสอนทีสาํ คัญทีสดุ แต่พวก Davidian ไม่เห็น
ด้ วย เพราะพวก Davidian ถือว่า ตัวบุคคลกับการตีความหมายของพระคัมภีร์
แบบ “ฝ่ ายจิตวิญญาณ” เป็ นจุดศูนย์ กลางและแหล่งแห่งหลักคําสอนทุกอย่าง
ผู้มีอํานาจทางบ้ านเมืองและผู้มีอํานาจทางศาสนาบังคับให้ อ. Menno ออก
จากเมือง Wismar ในปี ค.ศ. 1554
อ. Menno จึงย้ ายไปอยู่หมู่บ้าน Wustenfelde เขต Friesenburg
ขุนนาง Von Ahlefeldte ทีเขต Friesenburg ป้องกันพวก Mennonites
ทีเมือง Lubeck และเขต Friesenburg พวก Mennonites พิมพ์ หนังสือและ
หนังสือเล่มเล็กๆอย่างน้ อย 10 เล่มในระหว่างปี ค.ศ. 1554 – 1561
ตอนปลายชีวิตของอ. Menno มีความเศร้ าใจเพราะการโต้ เถียงอย่างร้ ายแรง
และขมขืนระหว่างคริ สตจักรแต่ละแห่งเรืองระเบียบวินยั โดยเฉพาะเรื องการ
หลีกเลีย งสมาชิกทีเคยถูกไล่ออกจากคริ สตจักร
อ. Menno เขียนและพิมพ์ ใบปลิวเรื องการตีความหมายของระเบียบวินยั
อย่างเข้ มงวด และต่อว่าพีน้อง 2 คนทีเคยเขียนต่อว่าอ. Menno เอง ใบปลิว
นั Bนเรียกว่า “คําตอบแก่คณ
ุ Sylis และคุณ Lemke” สองคนนี Bไม่อยากตี
ความหมายของระเบียบวินยั อย่างเข้ มงวด โดยเฉพาะในเรื องการสมรส แต่
อ. Menno ไม่ยอมรับความเห็นของเขาทั Bงสอง เรื องนี Bเกิดขึ Bนเดือนมกราคม ปี
ค.ศ. 1560

คําสอนเรื องคริสตจักร โดยอ. Menno Simons
ก
วิธีทราบว่ากลุ่มไหนเป็ นคริ สตจักรแท้ หรือเป็ นพวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ โดยการเปรี ยบเทียบทั Bง
สองฝ่ าย
1
ก
ชุมชนของพระเจ้ า หรือคริ สตจักรแท้ เป็ นการชุมนุมของคนทีเชือในพระเจ้ า และเป็ น
ชุมชนของพวกวิสทุ ธิชน ซึงตั Bงแต่แรกมีความมันใจและเชือในเชื Bอสายของเอวาทีทรง
สัญญาไว้ ซึง เชื Bอสายนั Bนคือผู้พยากรณ์ พระเมสสิยาห์ กษัตริ ย์ ผู้เป็ นประมุข อิมมานูเอล
และพระคริ สต์ ทีท รงสัญญาไว้ พวกเขาจะยอมรับและเชื อพระคําของพระองค์ จนถึงที
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สุดปลายด้ วยความจริ งใจ พวกเขาจะทําตามแบบอย่างของพระองค์ ให้ พระวิญญาณ
เป็ นผู้นํา และวางใจในพระสัญญาทั Bงหลายของพระองค์ ตามทีสอนไว้ ในพระคัมภีร์
พวกคนทีเชือในพระเจ้ านั Bน โดยทัว ไปเรี ยกกันว่า พวกคริ สเตียน หรื อคริ สตจักรแท้
เพราะเขาบังเกิดใหม่โดยพระคําของพระคริ สต์ โดยความเชือ โดยพระวิญญาณของ
พระองค์ พวกเขาเป็ นกระดูกจากกระดูกของพระองค์ และเนื Bอจากเนื Bอของพระองค์
เหมือนอย่างเชือสายของยาโคบทีเกิดมาโดยธรรมดา ที เรียกว่าวงศ์ วานอิสราเอล
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ เป็ นการร่ วมกลุ่มของคนทีไม่ยอมรับพระเจ้ า เป็ นชุมชน
ทีไม่สาํ นึกผิด ทีปฏิเสธเชื Bอสายของเอวา พระคริ สต์ และพระคําของพระองค์ ทีต ่อต้ านนํ Bา
พระทัยของพระองค์ และเพราะเหตุนั Bน โดยการวางแผนร้ ายและโดยการนําของปฏิปักษ์
ต่อพระคริ สต์ (ซึง เป็ นศัตรู แท้ ของพระคริ สต์ นั Bน) พวกเขาสอน เชือ ติดตามและตั Bงการ
นมัสการทีตรงกันข้ ามกับพระวิญญาณ พระคํา แบบอย่างและคําสัง ของพระคริ สต์ แต่
พยายามดูเหมือนว่าทําตามพระคําและพระนามของพระคริ สต์
ขอให้ สงั เกตว่า คริสตจักรแท้ นั Bนอยู่ตั Bงแต่แรก ถึงแม้ อาจไม่มีพิธีอนั เดียวกันหรื อชืออัน
เดียวกันในพระคัมภีร์
ถึงแม้ ว่าแต่ละสมัยมีพิธีและชือทีไม่เหมือนกันก็ตาม แต่ทกุ สมัยมีคนที เกรงกลัวพระเจ้ า
ทีประพฤติตามพระคําและนํ Bาพระทัยของพระองค์ ทีม ีความหวังในพระคริ สต์ และทีทํา
ตามพระองค์ จนถึงทีสดุ ปลาย ไม่ว่าอยู่ก่อน ใต้ หรื อหลังสมัยของพระราชบัญญัติ คน
เหล่านี เB ป็ นชุมชน คริ สตจักรและกายอันเดียวกัน และจะเป็ นอย่างนั Bนเสมอไป เพราะ
พวกเขาได้ รับความรอดจากพระคริ สต์ เป็ นทีชอบพระทัยของพระเจ้ า และพรังพร้ อม
ด้ วยพระวิญญาณแห่งพระคุณของพระองค์
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ อยู่ตั Bงแต่แรก อยู่เคียงข้ างกับคริ สตจักรแท้ และเป็ นฝ่ าย
ทีมีคนจํานวนมากทีสดุ พวกเขาไม่ร้ ูจักพระเจ้ าทีแท้ จริ งทีทรงพระชนม์ อยู่ แต่ได้ บชู า
และรับใช้ ฝีมือของมนุษย์ และเรี ยกตัวเองว่า คริ สตจักร แต่คริ สตจักรนั Bนได้ ถกู ทําลาย
โดยปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ และคนส่วนมากเลวลงจนเป็ นเหมือนคนต่างชาติและคน
ไหว้ รูปเคารพ ถึงกระนั Bนก็ยังเรียกตัวเองว่า เป็ นคริ สเตียน
คริ สตจักรแท้ นั Bนเป็ นของพระเจ้ า อ.เปาโลเขียนถึงเรื องนี Bใน ฮบ 2.11 ว่า “ทั Bงพระองค์
ผู้ชําระคนทั Bงหลายให้ บริสทุ ธิX และคนเหล่านั Bนทีได้ รับการชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน”
อ.ยอห์นเขียนเช่นเดียวกันใน ยน 1.12-13 และ 1 ยน 3.1
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ มาจากซาตาน ให้ ดูคําตรัสของพระเยซูใน ยน 8.44 ว่า
“ท่านทั Bงหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่ จะทําตามความ
ปรารถนาของพ่อท่าน” ดังนั Bนพระวิญญาณแห่งความจริ งได้ พิพากษาคนทีพดู มุสา
คนทีทําให้ เลือดตก คนโลภ คนที เป็ นพยานเท็จ คนล่วงประเวณี คนขีเหล้ า คนโอ่อ่า
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คนไหว้ รูปเคารพ พร้ อมกับคนไม่ชอบธรรม ว่าเป็ นของพญามาร และเป็ นชุมชนของ
พญามาร ถึงกระนั Bนพวกเขาอวดตัวว่าเป็ นคริ สตจักรแท้ เหมือนอย่างพวกฟาริ สี
อวดตัวว่าเป็ นเชื Bอสายและเป็ นบุตรของอับราฮัมใน ยน 8.39-44
คริ สตจักรแท้ มีนกั เทศน์ และสมาชิกทีมีนํ Bาใสใจจริ งและมีความเชือ ทีกระตุ้นด้ วย
พระวิญญาณของพระคริ สต์ ทีห าทีติมิได้ ทางหลักคําสอนและทางชี วิต ทีหาทางด้ วย
ความรักอันซือสัตย์ เพือ ให้ เพือ นบ้ านเป็ นผู้ติดตามพระคริ สต์ พวกเขาประกาศพระคํา
ด้ วยฤทธิX อํานาจของพระวิญญาณ
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ มีพวกนักเทศน์ทีไม่ซือสัตย์ ทีกระตุ้นด้ วยวิญญาณของ
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ พร้ อมกับโคราห์ ดาธานและอาบีรัมพยายามเอาใจพวกสมาชิก
พร้ อมกับบาลาอัมแสวงหากําไรทีไม่เหมาะสม
คริ สตจักรแท้ บงั เกิดโดยพระวิญญาณและพระคําของพระคริ สต์ ตามทีอ.เปาโลกล่าวว่า
“เพราะว่าในพระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้ าได้ ให้ กําเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริ ฐ” และอ.ยากอบ
กล่าวว่า “พระองค์ได้ ทรงให้ เราทั Bงหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริ งตามนํ Bา
พระทัยของพระองค์ ”
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ เกิดจากความยัวยวนและการหลอกลวงโดยวิญญาณ
แห่งความเท็จ ให้ ดู 2 ทธ 4.1-2
อะไรทําให้ ใจของคนเยอรมันตาบอดจนถึงทุกวันนี B อะไรทําให้ เขาดําเนินชีวิตในทางที
ไม่ยอมรับพระเจ้ า ก็คือหลักคําสอนอันไม่จริ งไม่จงั ของพวกนักเทศน์ การให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมาอันหมดหวัง การรับพิธีศีลมหาสนิทในวิธีทีผิดกับพระคัมภีร์และบูชารู ปปั นB
และการละเลยคําสัง สอนขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ถึงแม้ พวกอัครสาวกได้ ติดตามคํา
สัง สอนเหล่านั Bน
คริ สตจักรแท้ บงั เกิดมาเพือฟั งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพือ รัก รับใช้ สรรเสริ ญ ให้ เกียรติยศ
และขอบพระคุณพระเจ้ าอย่างนํ Bาใสใจจริ ง ให้ ดู พบญ 10.21; 13.4; 1 ปต 2.9
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ สบประมาท เกลียดชังและด่าพระเจ้ าตามทีผ้ ูพยากรณ์ ได้
พยากรณ์ ไว้ ให้ ดู ฮชย 6.7; ลก 19.14
คริ สตจักรแท้ ถึงแม้ ว่ามีความอ่อนแอ ก็ตั Bงใจให้ มีนํ Bาใจเหมือนอย่างพระคริ สต์ ให้ ดู
2 คร 5.17 คริ สตจักรแท้ เกลียดชังสิงทีพระคริ สต์ทรงเกลียดชัง และรักสิงทีพระคริ สต์ ทรง
รัก เพราะคริ สตจักรแท้ เป็ นเจ้ าสาวของพระองค์ เป็ นเนื Bอจากเนื Bอของพระองค์ และเป็ น
กายอันเดียวกัน ดังนั Bนคริ สตจักรแท้ ไม่สามารถมีนํ Bาใจทีไม่ตรงกับนํ Bาใจของพระคริ สต์
เพราะคริ สตจักรแท้ บงั เกิดโดยพระคําของพระองค์ สถิตอยู่ในพระองค์ และพระองค์
สถิตอยู่ในคริ สตจักรแท้ และทํางานโดยทางคริ สตจักรนั Bน ให้ ดู 1 ยน 4.12; ยน 15.4-7
พวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ จองหอง อิจฉา ฆ่ากัน หลอกลวง ไม่เชือฟั ง อวดดี มี
ความคิดตามอย่างชาวโลกและตามอย่างเนื Bอหนัง เห็นแก่ตัว โลภ หยิง โอ่อ่า ฟุ่ มเฟื อย
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ไม่บริ สทุ ธิX และสบประมาทสิงทั Bงปวงทีพระเจ้ าทรงสัง ไว้ สิง ใดๆทีพระเจ้ าทรงเกลียดชัง
พวกเขารัก และสิงใดๆทีพระเจ้ าทรงรัก พวกเขาเกลียดชัง ถึงกระนั Bนพวกเขาอ้ างว่า
เขาเป็ นคริ สตจักรแท้ ใครมีหกู ็ให้ ฟังและพิจารณาว่าสิงทีผมกล่าวนี Bเป็ นความจริ งหรื อ
เปล่า
8
ก
คริ สตจักรแท้ เกิดผลแห่งพระคริ สต์ ตามทีพระองค์ ตรัสไว้ ว่า “เราเป็ นเถาองุ่น ท่านทั Bง
หลายเป็ นกิง ผู้ทีเข้ าสนิทอยู่ในเราและเราเข้ าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั Bนจะเกิดผลมาก เพราะ
ถ้ าแยกจากเราแล้ วท่านจะทําสิงใดไม่ได้ เลย”
ต้ นไม้ ทกุ ต้ นจะเกิดผลตามชนิดของมัน ทุกคนทีบงั เกิดจากพระเจ้ า และได้ รับส่วนใน
สภาพของพระองค์ จะเกรงกลัว รัก รับใช้ และสรรเสริ ญพระเจ้ าด้ วยเต็มใจ ตรงกันข้ าม
ให้ ดูผลของพวกของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ พวกนักเทศน์ ของเขาสอนความเท็จ หลอก
ลวงอย่างกล้ าหาญ และดําเนินชีวิตอย่างง่ายดายและอ่อนโยน
ลักษณะ 6 อย่างของคริ สตจักรแท้
1
คริ สตจักรแท้ เชือว่าพระคัมภีร์เป็ นพระคําของพระเจ้ า ทีบริ สทุ ธิX ทีมาจากพระเจ้ า ทีสมบูรณ์ และ
ทีไม่มีความผิดใดๆ แต่พวกของปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริ สต์ สอนว่า พระคํานั Bนไม่ถกู ต้ อง
2
คริ สตจักรแท้ ใช้ พิธีศีลทั Bง 2 ในทางทีถกู ต้ อง คือสําหรับพิธีบพั ติศมา ให้ เฉพาะแก่คนทีบงั เกิดจาก
พระเจ้ าโดยความเชือแล้ ว คือคนทีกลับใจเสียใหม่จริง และฝั งความบาปของตนไว้ กบั ความตาย
ของพระเยซู และเป็ นขึ Bนมาใหม่กบั พระองค์ และมีชีวิตใหม่ สําหรับพิธีศีลมหาสนิทนั Bน ให้ เฉพาะ
แก่คนทีกลับใจเสียใหม่แล้ ว คือคนทีเป็ นเนื Bอแห่งเนื Bอของพระคริ สต์ และทีได้ รับพระคุณ การ
คืนดีกนั และการอภัยโทษบาปโดยความตายและพระโลหิตของพระเยซู และแสดงผลแห่งการ
บังเกิดใหม่แก่คริ สตจักรและคนของพระเจ้ า
3
คริ สตจักรแท้ เชือฟั งพระคําอันบริ สทุ ธิXของพระเจ้ า และดํารงชีวิตคริ สเตียนในทางของพระเจ้ า
แต่พวกของปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริ สต์ ไม่เชือฟั งพระคัมภีร์ ทั Bงในด้ านคําพูดและในด้ านการประพฤติ
4
คริ สตจักรแท้ รักเพือนบ้ านของตนเองอย่างแท้ จริ ง
5
คริ สตจักรแท้ ยอมรับพระนาม นํ Bาพระทัย พระคําและพิธีศีลของพระคริ สต์ จนถึงวันสุดท้ าย ถึงแม้
ได้ ประสบความทารุ ณ การปกครองอย่างกดขี ความวุ่นวาย ไฟ ดาบ หรื อความรุ นแรงจากชาว
โลก
6
คริ สตจักรแท้ ยอมรับกางเขนของพระคริ สต์ เพราะเห็นแก่คําพยานและพระคําของพระองค์

พวกแบ๊ พติสต์ แรกๆแห่งประเทศอังกฤษ
ก
ประวัติศาสตร์ และแหล่งกําเนิด
1
อ. Vedder หน้ า 201 กล่าวว่า “พวกอานาแบ๊ พติสต์ ในทวีปยุโรป ถือหลักคําสอนจากพระคัมภีร์
ทีเหมือนกับพวกแบ๊ พติสต์ ในสมัยนี B ตั Bงแต่ประมาณปี ค.ศ. 1641 หลักคําสอนและการประพฤติ
ของพวกแบ๊ พติสต์ ก็เหมือนกับหลักคําสอนและการประพฤติของพวกแบ๊ พติสต์ ในสมัยนี B”
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ประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ และของพวกแบ๊ พติสต์แห่งประเทศอังกฤษ มิได้ เริ มต้ นทีประเทศ
อังกฤษ แต่เริ มต้ นทีประเทศฮอลันดา
อ. Thomas Crosby ซึงเป็ นนักประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ ได้ เขียน
หนังสือเล่มแรกในปี ค.ศ. 1438 ซึง เริมด้ วยประวัติศาสตร์ ของอ. John Wycliffe เมือมีคน
วิจารณ์ เล่มนั Bน อ. Crosby ศึกษาต่อและได้ เขียนหนังสือเล่มที 2 ทีต อบพวกนักวิจารณ์ แล้ ว
เป็ นหนังสือทีดีเลิศเรื องประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ
อ. Crosby กล่าวว่า “ยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา ผู้พยากรณ์ ทียิงใหญ่ ได้ รับการมอบหมายหน้ าทีจาก
สวรรค์ โดยตรง (ลก 3.2) ก่อนท่านรับใช้ ในหน้ าทีนั Bน พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษเชือว่า
ยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมาเป็ นคนแรกทีได้ รับการมอบหมายหน้ าทีทีจะประกาศข่าวประเสริ ฐและให้
คนทีรับเชือแล้ วได้ รับพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา และพิธีบพั ติศมาก็ดําเนินต่อเนืองในโลกนี B
จนถึงปั จจุบนั นี B เราจึงเชือว่าข่าวประเสริ ฐได้ ประกาศในประเทศนี Bตั Bงแต่แรกๆ คงตั Bงแต่สมัยของ
พวกอัครสาวก” (จากหนังสือ A History of the Baptists โดยอ. Crosby เล่มที 2 หน้ า 2)
อ. Christian กล่าวว่า “อ. Crosby อธิบายว่าพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bาได้ ถือไว้ ตั Bงแต่สมัย
ของพระคริ สต์จนถึงตอนแรกๆของศตวรรษที 17 อ. Crosby บอกว่า ไม่มีคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ใดๆ
ทีประเทศอังกฤษทีเปลียนวิธีทําพิธีบพั ติศมาจากการพรมให้ เป็ นการจุ่มลงในนํ Bา อ. Crosby นึกว่า
พวกแบ๊ พติสต์ ใช้ วิธีจุ่มลงในนํ Bาตลอดมา อ. Crosby บอกว่าพวกอานาแบ๊ พติสต์ ทวั ทวีปยุโรป
ให้ พิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา”
อ. Crosby บอกว่า โบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ (Church of England) ทําพิธีบพั ติศมาโดยใช้ วิธี
จุ่มลงในนํ Bาจนถึงประมาณปี ค.ศ. 1600 แต่ก็มีบางคนทีไม่ยอมเลิกใช้ วิธีนี B (เล่มที 2 หน้ า 52)
อ. B. Evans เขียนประวัติศาสตร์ อนั สําคัญของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษด้ วย เขากล่าว
ว่า “แหล่งกําเนิดทีแท้ จริ งของพวกอานาแบ๊ พติสต์ คือพวกทีได้ ชือนี Bโดยการให้ คนทีกลับใจเสียใหม่
รับพิธีบพั ติศมาใหม่นั Bน ก็ซ่อนไว้ ในประวัติศาสตร์ ของสมัยโบราณ และเป็ นสิงทีเสาะหายาก” (จัด
พิมพ์ที Mosheim ฉบับที 4 ภาคที 16 บทที 3 หน้ า 429)
อ. Evans กล่าวอีกว่า “โดยการศึกษา ข้ าพเจ้ ามันใจว่า พวกทีแยกตัวออกจากโบสถ์ แห่งประเทศ
อังกฤษ ทียืนยันว่าพระคัมภีร์เป็ นพื Bนฐานสําหรับความเชือและการประพฤติ และทียืนยันว่า
คริ สตจักรมีสิทธิXตีความหมายของพระคัมภีร์นั Bน คือโดยการศึกษาต้ นฉบับของเอกสารต่างๆ
ข้ าพเจ้ าว่า พวกทีไม่ยอมปฏิบตั ิตามโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ มีพื Bนฐานในพวก Puritan, พวก
Lollards, พวก Waldenses, พวก Albigenses, และคงมีพื Bนฐานในพวก Paulicans และพวก
อืนๆ จนถึงพวกอัครสาวกด้ วย” (จากหนังสือ Claude of Turane โดยอ. Robinson ฉบับที 2 หน้ า
53)
อ. Evans กล่าวอีกว่า “สิง ทีปากกาไม่สามารถทําได้ ดาบของผู้พิพากษาสามารถทําได้ พวก
Novatian, พวก Donatists และพวกอืนๆก็เป็ นแบบอย่าง คือเขาโตเถียงเพืออิสรภาพของ
คริ สตจักรท้ องถิน เขายกย่องพระคัมภีร์ว่าเป็ นพื Bนฐานสําหรับความเชือ เขารักษาความบริ สทุ ธิX
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ของคริ สตจักรไว้ และเน้ นว่าต้ องดํารงชีวิตอย่างบริ สทุ ธิXจากใจทียําเกรงพระเจ้ า โดยการระงับ
ของดาบ ไม่ใช่ของพระวิญญาณ คริ สตจักรเหล่านั Bนถูกย้ ายไปอยู่ต่างประเทศ ความจริ งไม่มีวนั
สิ Bนสุด พลังของความจริ งตายไม่ได้ ”
คําพยานของอ. Davis Mason ซึงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Edinburg เป็ นคําพยานทีสาํ คัญ
อ. Mason กล่าวว่า “พวกแบ๊ พติสต์ มีจํานวนสมาชิกมากกว่าพวกอืนๆ ศัตรู ของพวกแบ๊ พติสต์
ชอบบอกว่าเขามาจากพวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศเยอรมันในสมัยปฏิรูป แต่พวกแบ๊ พติสต์
อ้ างว่ามีแหล่งกําเนิดทีสงู กว่า ทั Bงพวกเขาและพวกแบ๊ พติสต์ แห่งสมัยนี Bอ้ างว่า ในคริ สตจักรสมัย
แรกๆหรื อคริ สตจักรของพวกอัครสาวก มีวิธีทําพิธีบพั ติศมาวิธีเดียว คือการจุ่มลงในนํ Bา และ
จิตวิญญาณทีบริ สทุ ธิX ไม่ว่ามาจากประเทศใด ก็ต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา เพราะเป็ น
ความเปื อยเน่าอันหนึง ที เข้ าสู่ศาสนาคริ สต์ พวกเขาต่อต้ านเรื องนี Bก่อนสมัยการปฏิรูปของ
อ. Luther และก่อนสมัยของอ. Wycliffe แห่งประเทศอังกฤษ ร่ วมทั Bงพวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่ง
ประเทศเยอรมันทีขดั แย้ งกับอ. Luther” (จากหนังสือ The Life of Milton โดยอ. Mason ฉบับที 5
หน้ า 146-149 พิมพ์ทีกรุ งลอนดอน ในปี ค.ศ. 1871)
อ. Christian บันทึกไว้ ทีหน้ า 175 ว่า “ประวัติศาสตร์ ทีพวกแบ๊ พติสต์ บนั ทึกไว้ ได้ รับการสนับสนุน
โดยนักประวัติศาสตร์ ทีมีชือเสียงทีไม่ได้ อยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ แต่ได้ สอบสวนประวัติศาสตร์ ของ
พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ พวกนักประวัติศาสตร์ นั Bนเห็นด้ วยว่า พวกแบ๊ พติสต์ อยู่ตั Bงแต่
สมัยโบราณ และบางคนว่า พวกแบ๊ พติสต์คงอยู่ตั Bงแต่สมัยของพวกอัครสาวก”
ตั Bงแต่สมัยแรกๆมีคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ อยู่ทีเมือง Hill Cliff ซึง อยู่ใกล้ เมือง Washington ใน
Cheshire (อ. Christian หน้ า 182) อ. Christian อ้ างถึงนักประวัติศาสตร์ Goadby ทีกล่าวว่า
“เมือง Hill Cliff อยู่ในสถานทีทีดี และพวกเขาสร้ างทีชุมนุมลับ คือทีชมุ นุมลับทีผิดกฎหมาย ที
ชุมนุมลับนั Bนเป็ นโบสถ์ น้อยเก่าแก่ ทีมีทีหนีไปได้ หลายที เพราะเมือเจ้ าหน้ าทีมาเพือจะจับพวกเขา
เขาก็สามารถหนีไปได้ พวก Lollards อาจเป็ นพวกทีสร้ างโบสถ์ น้อยนั Bน เพราะพวก Lollards มี
ความเชือแบบพวกแบ๊ พติสต์ ใกล้ ๆโบสถ์ น้อยนั Bนมีสสุ าน และในสุสานนั Bนมีศิลาจารึกศพทีตั Bงไว้ ใน
ปี ค.ศ. 1357 ซึง เป็ นเวลาทีอ. Wycliff กําลังศึกษาอยู่ทีวิทยาลัย Murton ทีเมือง Oxford ดังนั Bน
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ทีเมือง Hill Cliff คงเป็ นคริ สตจักรที เก่าแก่ทีสดุ ทีประเทศอังกฤษ แล้ วมีโฉนด
ทีดินทีบอกว่าทีดินนั Bนสําหรับพวกอานาแบ๊ พติสต์ เป็ นเวลา 200 ปี ” (จากหนังสือ By-Paths of
Baptist History โดยนาย Goadby หน้ า 23)
อ. Thomas Walden ซึงมีสิทธิXอ่านคําเขียนของอ. Wycliff ได้ ฟ้องว่าอ. Wycliff มีความเห็นต่อไปนี B
(1) พระคริ สต์ เป็ นศีรษะของคริ สตจักร ถ้ าบอกว่าผู้อืนเป็ นศีรษะของคริ สตจักรก็เป็ นการหมิน
ประมาท (2) ตัวแทนของพระคริ สต์ ไม่ได้ อยู่ทีกรุ งโรม (3) หลักคําสอนว่า โบสถ์ โรมันคาธอลิคไม่
สามารถผิดพลาดในเรื องความเชือ ก็เป็ นการหมินประมาทยิงใหญ่ ทีสดุ ของปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์
(4) ในสมัยของพวกอัครสาวกมีตําแหน่ง 2 ตําแหน่งคือ priest (บาทหลวง) และผู้ช่วยของ
ศิษยาภิบาล และ bishop (ศิษยาภิบาล) ก็เหมือนกับ priest (บาทหลวง) (5) ศิษยาภิบาลมีสิทธิX
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แต่งงาน (6) พวกสมาชิกของคริ สตจักรมีเฉพาะคนทีพระเจ้ าทรงกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า (7) คนทีส อน
ว่าทารกต้ องรับพิธีบพั ติศมาเพือจะรอดได้ ก็เป็ นคนโง่ และเขาไม่เชือว่าพิธีบพั ติศมามีฤทธิXลบล้ าง
ความบาปได้ (8) พิธีบพั ติศมาไม่ได้ ประทานพระคุณให้ เพียงแต่แสดงว่าคนทีรับพิธีนั Bนได้ รับพระ
คุณ (ความรอด) แล้ ว (จากหนังสือ The Church History of Britain โดยอ. Fuller ฉบับที 1 หน้ า
441)
13
ในหนังสือ History of the Puritans โดยอ. Neal ฉบับที 2 หน้ า 354 อ. Neal สนับสนุนความ
เห็นว่า พวก Lollards ปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา อ. Neal กล่าวว่า “ทีพ วก Lollards
ไม่ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมานั Bน เป็ นสิงทีพวกนักประวัติศาสตร์ รับรอง”
14
อ. Davis ได้ บนั ทึกถึงอ. William Tyndale ในหนังสือ History of the Welsh Baptists หน้ า 21 ว่า
“อ. Tyndale เกิดใกล้ ชายแดนระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศ Wales แต่สว่ นมากอยู่ทีเมือง
Gloucheshire อ. Bale เรี ยกอ. Tyndale ว่าเป็ นอัครสาวกสําหรับคนอังกฤษ อ. Tyndale เป็ นคน
ทีมีความรู้ มาก เป็ นคนทีอยู่ฝ่ายพระเจ้ า และเป็ นคนทีมีอารมณ์ ดี” (จากหนังสือ Church History
of Britain โดย อ. Fuller ฉบับที 2 หน้ า 9) อ. William Tyndale แปลคําว่า “ecclesia” ว่า “การ
ชุมนุม” และเน้ นถึงคริ สตจักรท้ องถิน ดังนั Bนคริ สตจักรต้ องมีพวกสมาชิกทีรับเชือแล้ ว หนังสือของ
เขาอธิบายความเชือของพวกแบ๊ พติสต์ ดีมาก
พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษในสมัยการปฏิรูป
1
ประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ ตั Bงต้ นในประเทศฮอลันดากับอ. John
Smyth
ก
ทีมหาวิทยาลัย Cambridge อ. John Smyth เป็ นนักศึกษาและเป็ นเพือนของนาย
Francis Johnson ซึง ต่อไปเป็ นหัวหน้ าคนหนึงของพวกทีแยกออกไป (อ. Vedder หน้ า
201)
ข
อ. John Smyth คงเกิดประมาณปี ค.ศ. 1570 เขาได้ รับปริญญาโทในปี ค.ศ. 1593 เขา
ได้ รับการแต่งตั Bงให้ เป็ นผู้บรรยายหรื อนักเทศน์ทีเมือง Lincoln ในวันที 27 เดือน
กันยายน ปี ค.ศ. 1600 แล้ วถูกไล่ออกจากตําแหน่งนั Bนในปี ค.ศ. 1602 เพราะเป็ นคน
ชอบเล่นตลก
ค
อ. John Smyth มีระยะเวลา 9 เดือนทีเต็มไปด้ วยความสงสัยก่อนตัดสินใจออกจาก
โบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1606 เมือตัดสินใจแล้ วเขาได้ เข้ าร่ วมกับพวกที
แยกออกไปทีเมือง Gainsborough เขากลายเป็ นผู้สอนของพวกเขา
ง
ในช่วงเวลานี B กษัตริย์ James ที 1 ขูเ่ ข็ญพวกทีแยกออกไปหลายพวกทีประเทศอังกฤษ
2
คริ สตจักรแห่งแรกทีประเทศอังกฤษประกอบด้ วยพวกที แยกออกไป ซึง คนส่วนมากมาจากกรุ ง
ลอนดอน ซึงเคยเดินทางไปเมือง Amsterdam ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1593 และศิษยาภิบาลของพวกเขา
คืออ. Francis Johnson

3

ค

ง

หลังจากพวกทีแยกออกไปหนีจากเมือง Gainsborough แล้ ว คริสตจักรของอ. Scrooby หนีไปยัง
ประเทศฮอลันดา คือไปเมือง Amsterdam ก่อน แล้ วจึงไปเมือง Leyden ศิษยาภิบาลของพวก
เขาคืออ. John Robinson พวกนี B ซึง ต่อมาได้ รับสมาชิกเพิมอีก ก็กลายเป็ นพวก Pilgrims แห่งเรือ
Mayflower
4
ทีนีอ. John Smyth ได้ ร้ ู จกั กับหลักคําสอนของพวก Arminius พร้ อมทฤษฎีของพวก Mennonite
เรืองลักษณะของคริ สตจักร และความเชือว่าการให้ ทารกรับพิธบี พั ติศมาไม่ถกู ต้ อง แล้ วคริ สตจักร
ทีตรงกับคําสอนในพระคัมภีร์ต้องประกอบด้ วยคนทีได้ รับความรอด และได้ รับพิธีบพั ติศมาเมือ
สารภาพว่าได้ รับความรอดส่วนตัวแล้ ว
5
อ. John Smyth เปิ ดคริ สตจักรแห่งแรกทีประเทศอังกฤษ ซึงมีสมาชิก 36 คน และเชือว่าเฉพาะคน
ทีรับความรอดแล้ วสมควรจะรับพิธีบพั ติศมา
6
อ. John Smyth เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1612 หลังจากทีเขาขอเป็ นสมาชิกของพวก Mennonite แต่
คนอืนในคริ สตจักรแห่งแรกนี B เช่นอ. Helwys, อ. John Murton และคนอืนๆได้ กลับไปกรุ ง
ลอนดอนประมาณปี ค.ศ. 1611 และเปิ ดคริ สตจักรแห่งแรกของพวกอานาแบ๊ พติสต์ ทีอยู่ประเทศ
อังกฤษ คริ สตจักรแห่งนี Bมีหลักคําสอนแบบพวก Armenian ต่อมาคริ สตจักรทีมีความเชือแบบนี B
เรียกกันว่า General Baptist (แบ๊ พติสต์ทัวไป) เพราะพวกเขาเชือว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์ เพือ
คนทัว ไป แต่พวก Calvinists เชือว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์ เพือคนทีพระเจ้ าทรงสรรไว้ แล้ ว (อ.
Vedder หน้ า 205)
พวก Calvinists หรื อ พวก Particular Baptists (แบ๊ พติสต์ ทีทรงสรรไว้ )
1
แหล่งกําเนิดของพวก Calvinists หรื อพวก Particular Baptists ต่างกับแหล่งกําเนิดของพวก
แบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ
2
พวกทีแยกออกจากโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ โดยการนําของอ. Henry Jacob ในปี ค.ศ. 1616
ได้ มีการแตกแยกออกภายในพวกของเขาเอง เรืองว่าคริ สตจักรแท้ ประกอบด้ วยอะไร
3
ในปี ค.ศ. 1638 อ. John Spilsbury ได้ รับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของพวกทีแตกแยกออกนี B
หลังจากนั Bนพวกเขาได้ รับสมาชิกอีก 6 คนจากคริ สตจักรของอ. Henry Jacob ทุกคนในพวกนี Bเป็ น
พวกอานาแบ๊ พติสต์
4
หลังจากนั Bนอีกไม่นาน คริสตจักรแห่งนี Bได้ ถือหลักคําสอนและการประพฤติของพวกแบ๊ พติสต์
ดังนั Bนเราจึงเรี ยกคริ สตจักรแห่งนี Bว่าเป็ นคริ สตจักร Particular Baptist แห่งแรกในประเทศอังกฤษ
การข่มเหงพวกเขา
1
กษัตริ ย์ Henry ที 8 ครองราชสมบัติตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1509 ถึง 1547 และได้ เกลียดพวกโรมัน
คาธอลิคหลังจากทีกษัตริ ย์ได้ แตกแยกจากสันตะปาปา แต่ได้ เกลียดพวกแบ๊ พติสต์ ยิงกว่านั Bนอีก
2
ประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ ทีประเทศอังกฤษในสมัยของกษั ตริ ย์ Henry ที 8 ได้ เขียนลง
ด้ วยเลือด คือตั Bงแต่กษัตริ ย์ Henry ที 8 ครองราชสมบัติแล้ ว กษัตริ ย์ตั Bงต้ นข่งเหงพวกแบ๊ พติสต์
จนกระทั Bงถึงแก่ความตาย
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ตัวแทนที เป็ นหลักของกษั ตริย์ในการข่มเหงเหล่านี Bคือ William Warham ซึงเป็ นหัวหน้ า
บาทหลวงแห่งเมือง Canterbury
ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1511 มีกลุ่มคนไปหาหัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง Canterbury ที
คฤหาสน์ แห่งเมือง Knoll และนักประวัติศาสตร์ Croll กล่าวถึงเวลานี Bว่า “ก็ปรากฏแจ้ งว่า
ในเวลานั Bนพวกเขาต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธบี ัพติศมา แสดงว่าการกําเนิดของพวกแบ๊ พติสต์
เร็วกว่าทีบางคนคิด” (จากหนังสือ History of the Baptists โดยอ. Crosby ฉบับที 1 หน้ า 30)
รัฐบาลสัง ให้ พวกเขาปฏิเสธความเชือต่างๆต่อไปนี B (1) ในพิธีศีลมหาสนิท เรากินขนมปั ง ไม่ใช่
พระกายของพระคริ สต์ (2) พิธีศีลบัพติสมาและพิธีศีลมหาสนิทไม่มีฤทธิXทีจะช่วยให้ รอดได้ (3)
ไม่ต้องสารภาพความผิดบาปต่อบาทหลวง (4) บาทหลวงไม่มีฤทธิXอํานาจจากพระเจ้ ามากกว่า
คนธรรมดา (5) การทีบาทหลวงทําพิธีมิซซาไม่มีฤทธิXทีจะช่วยให้ รอดได้ (6) พิธีทานํ Bามันและสวด
มนต์ สาํ หรับผู้ใกล้ ตายไม่มีฤทธิXทีจะช่วยให้ รอดได้ (7) การเดินทางไปนมัสการสิงทีเคารพทาง
ศาสนาไม่มีฤทธิX ทีจะช่วยให้ รอดได้ (8) ไม่ควรไหว้ รูปเคารพของพวกนักบุญ (9) ไม่ควรอธิ ษฐาน
ต่อพวกนักบุญ แต่ให้ อธิ ษฐานต่อพระเจ้ าองค์ เดียว (10) การสวดมนต์ ของบาทหลวงเพือให้ พร
แก่นํ BาศักดิXสิทธิXและขนมปั งศักดิXสิทธิXไม่ได้ ช่วยอะไรเลย (จากหนังสือ History of the Reformation
of the Church of England โดยอ. Durnett ฉบับที 1 หน้ า 27)
พวกแบ๊ พติสต์ ถกู ประหารชีวิตด้ วยความอดทนอันใหญ่ ทีสดุ อ. Lattimer กล่าวถึงพวกเขาว่า
“ตามทีข้าพเจ้ าได้ ยินจากคนทีเชือถือได้ เพราะข้ าพเจ้ าไม่ได้ เห็นเอง คือพวกอานาแบ๊ พติสต์ ถกู
ประหารชีวิตด้ วยการเผาในเมืองต่างๆแห่งประเทศอังกฤษ โดยปราศจากความกลัวใดๆ และออก
จากโลกนี Bด้ วยความชืนชมยินดี” (จากหนังสือ Sermons โดยอ. Lattimer ฉบับที 1 หน้ า 143)
พวกแบ๊ พติสต์ นั Bนยิงถูกข่มเหง ก็ยิงเพิมขึ Bน ในหน้ า 193 อ. Christian เขียนว่า “คนอ่านทีไตร่ ตรอง
ในเรื องนี BคงเคยถามหลายครังB ว่า ในรัชสมัยของกษั ตริ ย์ Henry ที 8 มีแบ๊ พติสต์ กีคนทีประเทศ
อังกฤษ ก็ตอบชัดเจนไม่ได้ แต่คงมีแบ๊ พติสต์ทีประเทศอังกฤษในสมัยนั Bนมากกว่าแบ๊ พติสต์ ที
สหรัฐอเมริ กาในสมัยสงครามปฏิ วตั ิ” ในวันที 8 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1531 อ. Ammonius
เขียนถึงอ. Erasmus เรืองกลุ่มแบ๊ พติสต์ ทีมีจํานวนคนมากทีประเทศอังกฤษว่า “ไม่ต้องประหลาด
ใจทีไม้ หายากในเวลานี B เพราะพวกนอกรี ตถูกเผากันเยาะ ถึงกระนั Bนพวกเขาเพิมขึ Bนเรือยๆ” (จาก
หนังสือ Letters and Papers of Henry the 8th โดยอ. Brewer ฉบับที 1 หน้ า 285) อ. Erasmus
ตอบว่าอ. Ammonius “มีเหตุทีจะโกรธกับพวกนอกรี ตนั Bน เพราะค่าไม้ ในฤดูหนาวทีจะถึง ก็จะ
แพงขึ Bน” นีเป็ นการพูดตลกทีไม่เอาไหน
อ. Moore เขียนในปี ค.ศ. 1528 ว่า “คําสอนผิดของพวกอานาแบ๊ พติสต์ แพร่ไปมากกว่าทีใครคิด”
หัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง Faenza ในวันที 8 เดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1535 เขียนว่าพวก
อานาแบ๊ พติสต์ อยู่อย่างมันคงในประเทศอังกฤษแล้ ว
นาย Hackett ซึง เป็ นข้ าราชการของรัฐบาลอังกฤษ บอกว่า พวกแบ๊ พติสต์ มีคนจํานวน 6,000
คนและพวกเขาเพิมขึ Bนทุกๆวัน เขาบอกว่า “ความยุติธรรมของกษั ตริ ย์ และการประพฤติดีและ
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อ่อนโยนของพระองค์ ต่อประชาชน สามารถรักษาอาณาจักรอังกฤษจากภัยพิบตั ิใดๆ ข้ าพเจ้ า
จึงประหลาดใจทีพวกนี Bทีเห็นไฟอยู่ต่อหน้ าประตูบ้านแล้ ว กําลังเพิมขึ Bนทุกๆวัน” (จากหนังสือ
Henry the 8th โดยอ. Brewer ฉบับที 7 หน้ า 136)
การข่มเหงต่างๆโดยกษั ตริ ย์ Edward ที 6
ก
ในรัชสมัยของกษั ตริย์ Edward ที 6 มีแบ๊ พติสต์ 2 คนทีถ ูกประหารชี วิตด้ วยการเผา
ข
อ. Burnett บอกว่ามีอานาแบ๊ พติสต์ 2 ชนิดในประเทศอังกฤษ เขาบอกว่า “สําหรับ
พวกอานาแบ๊ พติสต์ ทีปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาเท่านั Bน รัฐบาลไม่รุนแรงต่อ
พวกเขาเท่าไร แต่มีบางคนเขียนหนังสือต่อต้ านพวกเขา แล้ วพวกเขาจึงเขียนคําตอบ
ในเรื องนั Bน”
ผลของอ. John Calvin ในประเทศอังกฤษ
ก
อ. John Calvin แนะนําว่าทั Bงพวกอานาแบ๊ พติสต์ และพวก Reactionists ควรถูก
ประหารชีวิต (จากหนังสือ History of England โดยอ. Froude ฉบับ ที 5 หน้ า 99)
ข
แบ๊ พติสต์ 2 คนถูกประหารชีวิตด้ วยการเผาในรัชสมัยของกษั ตริ ย์ Edward ที 6 คนหนึง
คือนาง Joan แห่งเมือง Kent
(1)
เธอถูกจับในปี ค.ศ. 1548 ข้ อหาคือเขาอยู่พวกศาสนานอกรี ต
(2)
เธอถูกประหารชีวิตด้ วยการเผาในวันที 30 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1549
ค
คนที 2 ทีถกู ประหารชีวิตคือนายแพทย์ George Van Pare
(1)
นายแพทย์ George Van Pare เป็ นศัลยแพทย์
(2)
นายแพทย์ George Van Pare พูดภาษาอังกฤษไม่เป็ น จึงต้ องสู้คดีโดย
ใช้ ลา่ ม
(3)
อ. Burnett กล่าวว่า “เขาถูกทรมานด้ วยใจทีมนั คง เขาจูบหลักและฟื นทีใช้ ใน
การเผานั Bน คนทีเป็ นศาสนาโรมันคาธอลิคเขียนถึงอํานาจของนายแพทย์
George ว่าเขามีชีวิตทีเข้ มงวดมาก เขาทานอาหารครังB เดียวในสองวัน และ
ก่อนทานอาหารเขานอนทีพื Bน อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์” (จากหนังสือ
History of the Reformation โดยอ. Burnett ฉบับที 2 หน้ า 1122)
พระนางกษั ตริ ย์ Mary Tudor ซึง ประวัติศาสตร์ ร้ ูจกั โดยชือว่า Bloody Mary (คือ Mary ทีท ําให้
เลือดไหล) ครองราชสมบัติตั Bงแต่วนั ที 6 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1553
ก
พระนางกษั ตริ ย์ Mary Tudor ตั Bงใจประหารชีวิตด้ วยการเผาทุกคนทีต่อต้ านศาสนา
โรมันคาธอลิค ทั Bงพวกแบ๊ พติสต์ และพวก Reformer ด้ วย
ข
พระนางกษั ตริ ย์ Mary Tudor มีผ้ ูทีช่วยพระนางในเรื องนี B คือกษัตริ ย์ Philip ที 2 แห่ง
ประเทศสเปน ซึงเป็ นสามีของพระนาง และเป็ นผู้นําในการลงโทษพวกนอกรี ต
ค
ผู้ปรึกษาอันดับแรกคืออ. Gardiner ผู้ซงึ เป็ นหัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง Winchester
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ศัตรู ของพวกแบ๊ พติสต์ อีกคนหนึงคืออ. Edward Bonar ผู้ซงึ เป็ นหัวหน้ าบาทหลวงแห่ง
กรุ งลอนดอน
คงไม่มีวันทราบว่าพวกแบ๊ พติสต์ กีคนถูกประหารชีวิตในสมัยนั Bน แต่คนส่วนมากทีถกู ประหารชีวิต
เพราะเหตุความเชืออยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ อ. William Clarke พึงสืบสวนเรื องนี B จึงสรุ ปความว่า
“คนส่วนใหญ่ ทีถกู ทรมานในรัชสมัยของพระนางกษั ตริ ย์ Mary นั Bนอยู่ในพวกอานาแบ๊ พติสต์ ” และ
มีเอกสารต้ นฉบับทีพิสจู น์ เรืองนี B (อ. Christian หน้ า 204)
พระนางกษั ตริ ย์ Elizabeth ผู้ซึงเป็ นพระนางกษั ตริ ย์แห่งประเทศอังกฤษ
ก
เรืองการข่มเหงพวกนอกรี ตนั Bน พระนางกษัตริ ย์ Elizabeth เปลีย นแปลงบ่อยๆ จึงไม่ร้ ูว่า
พระนางจะตามนโยบายอันใด
ข
พระนางกษั ตริ ย์ Elizabeth ปราณีพวกโรมันคาธอลิค
ค
แต่พระนางกษัตริ ย์ Elizabeth เป็ นศัตรู ของพวกแบ๊ พติสต์ จึงต่อต้ านพวกเขาด้ วย
ความรุ นแรงเพิมขึ Bนตลอดรัชสมัยของพระนาง
ง
ตอนปลายรัชสมัยของพระนางกษั ตริ ย์ Mary พวกแบ๊ พติสต์ ยงั ไม่ถกู ทําลายสิ Bน
(1)
ความเห็นของอ. Marsden ซึง เป็ นคนหนึง ในพวก Puritan ทีมีใจสงบทีสดุ
ก็น่าสนใจ เขาบอกว่า “พวกแบ๊ พติสต์ มีคนจํานวนมากทีสดุ และเป็ นพวก
ทีขดั ขวางโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษมากทีสดุ มีคนกล่าวว่าพวกแบ๊ พติสต์ อยู่
ตั Bงแต่สมัยของพวก Lollards แต่พวกเขามีกําลังมากทีสดุ ในต่างประเทศ” (อ.
Marsden หน้ า 144)
จ
ถึงแม้ ว่าพวกแบ๊ พติสต์ ถกู ข่มเหง พวกเขาก็ยังเพิมขึ Bนเรือยๆ
ฉ
พระนางกษั ตริ ย์ Elizabeth ต้ องการให้ กษัตริย์ Philip ที 2 พอใจ จึงตั Bงใจแสดงว่าคน
อังกฤษไม่ได้ เป็ นพวกนอกรี ต ตามทีบางคนพูด พระนางได้ จบั พวกอานาแบ๊ พติสต์ แห่ง
ประเทศฮอลันดา พวกเขากลายเป็ นผู้รับบาปในเล่ห์เหลีย มของพระนาง
(1)
เพือนๆของประเทศสเปนต้ องการให้ กษัตริ ย์ Philip ทราบเรื องพระนางว่า
ประเทศอังกฤษไม่ป้องกันพวกนอกรี ตเหมือนอย่างคนทัวไปคิด (จากหนังสือ
History of England โดยอ. Froude ฉบับที 2 หน้ า 43-44)
(2)
ขุนนาง 2 คนถูกนําไปยังเมือง Newgate และถูกประหารชีวิตด้ วยการเผาทีนนั
ในวันที 22 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1575 ขุนนางคนหนึงมีอายุมากแล้ ว มี
ภรรยาและลูก 9 คน ขุนนางอีกคนหนึง เป็ นคนหนุ่มทีแต่งงานไม่กีอาทิตย์ แล้ ว
ช
ตอนปลายรัชสมัยของพระนางกษั ตริ ย์ Elizabeth หลังจากกองทัพเรือแห่งประเทศสเปน
พ่ายแพ้ แล้ ว พระนางกระทําอย่างโหดร้ ายมากต่อพวกนอกรี ต เพราะต้ องการให้ ทกุ คน
เข้ ากันหมด หลังจากอ. Grindle เสียชีวิตแล้ ว พระนางเลือกอ. John Witgift ให้ เป็ น
หัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง Canterbury อ. John Witgift เป็ นคนซือสัตย์ และมีความ

จ

ตั Bงใจดี แต่มีความคิดทีแคบมากว่า ต้ องการให้ ทุกคนเข้ ากัน คือให้ ทกุ คนทําตามโบสถ์
แห่งประเทศอังกฤษ
(1)
อ. Witgift จับพวกแบ๊ พติสต์ จนเรื อนจําเต็มไปหมด
(2)
อ. Witgift ถือว่าพวกแบ๊ พติสต์ เป็ นพวกนอกรี ตมากกว่าพวกอืนๆ
(3)
หลักคําสอนของพวกแบ๊ พติสต์ สามารถทําลายโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษได้
เพราะถ้ าไม่มีการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา คือถ้ าพวกบาทหลวงไม่ได้ ทําให้ คน
เป็ นคริ สเตียนโดยการรับพิธีบพั ติศมานั Bน โบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษอยู่ไม่รอด
(4)
อ. Witgift เทศนาต่อต้ านพวกแบ๊ พติสต์ ทวั ประเทศ เขาเทศนาทีเมือง St. Paul
ในวันที 17 เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1583 ว่า พวกแบ๊ พติสต์เป็ นคนที เถลไถล
และหยิง
อาจารย์ 2 คนทีส าํ คัญในสมัยแรกๆของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ
1
อ. William Kiffen
ก
เขาเกิดทีกรุ งลอนดอนในปี ค.ศ. 1616 และเป็ นเชือสายเวลส์
ข
บิดามารดาของเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1625 โดยกาฬโรคในกรุ งลอนดอน
ค
เขาฝึ กหัดงานทีร้ายแรงเมืออายุ 15 ปี
ง
เขาหนีไปจากการฝึ กหัดงานนั Bน แล้ วเข้ าไปในโบสถ์ แห่งหนึง และได้ ฟังคําเทศนาเรื อง
พระบัญญัติที 5
จ
จากนั Bนเขาได้ กลับไปยังเจ้ านายของเขาและเชือฟั งเจ้ านาย
ช
เขาไปฟั งนักเทศน์ ของพวก Puritan คนอืน แล้ วได้ รับความรอด
ซ
เขาเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรที เป็ นอิสระ ซึง คงเป็ นคริ สตจักรของอ. Henry Jacob
ซึง เคยอธิ บายเรื องอ. Henry Jacob แล้ ว
ณ
หลังจากนั Bนเขาได้ ย้ายเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ซึง อ. John Stillsbury เป็ น
ศิษยาภิบาลทีนนั
ญ
เขาได้ รับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งใหม่ทีกรุ งลอนดอน
ฎ
เขามีตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ และเป็ นพ่อค้ าทีประสบความ
สําเร็ จด้ วย
ฏ
เขาใช้ ทรัพย์สินของตนในการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ และความเชือของพวกแบ๊ พติสต์
2
อ. Hansford Knowllys
ก
บิดามารดาของเขาเป็ นคนเคร่ งครัดในศาสนาและเป็ นคนมัง มี
ข
เขาเรียนกับครู ทีรับจ้ างสอนเป็ นพิเศษ แล้ วหลังจากนั Bนไปศึกษาทีมหาวิทยาลัยแห่งเมือง
Cambridge
ค
ทีมหาวิทยาลัยนั Bนเขาเป็ นคนทีเคร่ งครัดในศาสนา ซึงเกิดผลในชีวิตของเขา
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เมือเขาได้ รับปริ ญญาแล้ ว เขาเป็ นอาจารย์ ใหญ่ทีโรงเรี ยนแห่งหนึง ทีเมือง
Gainsborough
เขาได้ รับการวางมือให้ เป็ นผู้ช่วยศิษยาภิบาลอันดับแรก โดยหัวหน้ าบาทหลวงแห่งเมือง
Petersborough ในโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ
การศึกษาและความโน้ มเอียงตามธรรมชาติของเขา ทําให้ เขาเข้ าสู่พวก Puritan ทีอยู่
ในโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ
เขาอยู่ในตําแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาลอันดับแรกต่อไปไม่ได้ เพราะเขาไม่เห็นด้ วยกับการ
ใส่เครืองแบบ การทําเครื องหมายแห่งกางเขน และวิธีทําพิธีบพั ติศมา และการให้ คนชัว
รับพิธีศีลมหาสนิท
เขาอยู่ในตําแหน่งนี Bด้ วยความทุกข์ ใจ เพราะต้ องระงับความเชือของเขาเพือ ได้ ตําแหน่ง
ทีมีเกียรติและชือเสียงต่อไป
แต่เขาทนในตําแหน่งนี Bไม่ได้ จึงขอลาจากหัวหน้ าบาทหลวง และได้ อธิบายตรงๆถึงเหตุ
ทีขอลานั Bน หัวหน้ าบาทหลวงได้ เคารพเขาเพราะความสุจริ ตของเขา จึงอนุญาตให้
เทศนาต่อไปโดยไม่ต้องใส่เครืองแบบหรื ออ่านในการประชุม ถึงแม้ ว่ากฎหมายห้ าม
ละเว้ นทั Bงสองนี B (อ. Vedder หน้ า 215)
การเทศนาโดยไม่ใส่เครืองแบบทําให้ เขาถูกข่มเหง เขาจึงตัดสินใจย◌้
ายไปอยู่ New
England เพราะเขาเข้ าใจว่าพวกทีแยกออกไป คือพวก Separatists มีอิสรภาพใน
การนมัสการทีนนั (New England เป็ นบริ เวณของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทีอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประกอบด้ วยรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island และ Vermont)
การเดินทางไป New England เป็ นด้ วยความลําบาก แต่เขาถึงเมือง Boston ในปี ค.ศ.
1638
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีเมือง Dover รัฐ New Hampshire
(1)
ทีนนั มีคนเป็ นพยานว่า เขาต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
(2)
เพราะเหตุนี B อ. Cotton Mather บอกว่าเขาอยู่ในพวกอานาแบ๊ พติสต์
(3)
ถึงกระนั Bน อ. Cotton Mather เป็ นพยานว่า อ. Knowllys มีการประพฤติทีดี
ในปี ค.ศ. 1641 บิดาของอ. Knowllys ซึงมีอายุมากแล้ ว ได้ เรียกให้ เขากลับมายัง
ประเทศอังกฤษ ในเวลานั Bนอ. Knowllys ยังรู้ ไม่มากเรื องพวกแบ๊ พติสต์ เขาจึงเข้ าเป็ น
สมาชิกของพวก Separatists ซึง อ. Henry Jesse เป็ นศิษยาภิบาลของพวกนั Bน ในปี
ค.ศ. 1643 อ. Knowllys ไม่ยอมให้ ลกู ชาย ซึงยังเป็ นทารกอยู่ รับพิธีบพั ติศมา จาก
เรืองนี Bก็เกิดการปรึกษากัน แล้ วในทีสดุ คริ สตจักรของพวก Separatists ได้ แยกออกเป็ น
สองพวก พวกใหม่นั Bนตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ขึ Bนมาในปี ค.ศ. 1645 อ. Knowllys ได้ รับ

การวางมือและรับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ทีกรุ งลอนดอน จาก
เวลานั Bนเป็ นต้ นมาเขาเป็ นผู้นําทีเกิดผลมาก
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การพิจารณาของรัฐสภาอันยืดยาว (the Long Parliament)
ก
สงครามกลางเมืองแห่งปี ค.ศ. 1641
1
ในสมัยสงครามกลางเมืองนั Bน การข่มเหงต่างๆก็ยกเลิก ถึงกระนั Bนพวกแบ๊ พติสต์ ยงั ไม่มีอิสรภาพ
ทางการ
2
รัฐสภา ซึง สมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นนิกายเพร็ สบิทีเรียน ยกเลิกการข่มเหงชัวคราว เพราะต้ องใช้ กําลัง
เต็มทีในการต่อต้ านกษั ตริ ย์ของประเทศอังกฤษ
3
พวกบาทหลวงทีเมือง Westminister ติเตียนรัฐสภาโดยการเทศนาและโดยการแจกหนังสือเล่ม
เล็กๆ เพราะอนุญาตให้ พวกแบ๊ พติสต์ เจริญขึ Bน ถึงกระนั Bนรัฐสภานับว่าการต่อต้ านกษั ตริ ย์สาํ คัญ
กว่า (อ. Vedder หน้ า 219)
4
รัฐสภาได้ รับรองการอ้ างของพวกบาทหลวงทีเมือง Westminister ว่า การทําพิธีบพั ติศมาโดย
การพรมนํ Bาเริ มต้ นทีประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1641 ซึง เป็ นสมัยทีสบั สน แล้ วในปี ค.ศ. 1645
ไม่กีคนยังใช้ วิธีนี Bอยู่ (อ. Christian หน้ า 296)
5
พวกเพร็ สบิทีเรียนไม่พอใจทีจะมีอํานาจทางศาสนาเท่านั Bน แต่เพราะเหตุว่าพวกเขามีอํานาจ
ในรัฐสภา รัฐสภาจึงออกกฎหมายเพือบังคับคนทัว ประเทศ
6
กฎหมายต่างๆทีรัฐสภาของพวกเพร็ สบิทีเรียนออกนั Bน ห้ ามทําพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bา
และบังคับให้ ทําพิธีบพั ติศมาโดยการเทนํ Bา กฎหมายเหล่านั Bนรุนแรงมาก และบันทึกไว้ ในการ
สะสมการกระทําต่างๆของรัฐสภาโดยอ. Scobbles ซึงบันทึกไว้ ในปี ค.ศ. 1644
หมายเหตุ - จากเรืองนี Bเราเห็นได้ ว◌่า พวกเพร็สบิทีเรียนเชือว่า คริ สตจักรเข้ าร่ วมกับรัฐบาลได้
ตามทีอ. Calvin จัดระเบียบไว้ ทีเมือง Geneva ในปี ค.ศ. 1525
7
อ. Vedder หน้ า 221 กล่าวว่า “มีแต่การล้ มล้ างรัฐสภาอันยืดยาวและการครอบงําของพวก
เพร็สบิทีเรียนทีทําให้ การข่มเหงอันกดขีและร้ ายแรงจบลง นับว่าการข่มเหงนี Bเป็ นเรืองขายหน้ าใน
ประวัติศาสตร์ ของประเทศอังกฤษ การกระทําเกือบอันสุดท้ ายของพวกเพร็ สบิทีเรียนคือในปี ค.ศ.
1648 พวกเขาออกกฎหมายให้ ประหารชีวิตของคนทีมีความเชือผิดในเรื องหลักคําสอน 8 ข้ อ
ข้ อหนึง ใน 8 ข้ อนั Bนคือการปฏิ เสธเรื องตรี เอกนุภาพของพระเจ้ า และให้ คนจําคุกทีมีความเชือผิด
ในเรื องหลักคําสอนอีก 6 ข้ อ ข้ อหนึง ใน 6 ข้ อนั Bนคือคนทีปฏิ เสธไม่ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา”
อ. Christian หน้ า 296 บันทึกว่า หนังสือแห่งการอธิ ษฐานร่วมกัน (คือ The Book of Common
Prayer) ของโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ ได้ บอกว่าให้ ทําพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มนํ Bา แต่โบสถ์ แห่ง
ประเทศอังกฤษได้ ละทิ Bงหนังสือเล่มนั Bน แล้ วใช้ หนังสือ Westminister แทนเพราะเล่มนั Bนบอกว่า
ให้ ทําพิธีบพั ติศมาโดยการเทนํ Bา รัฐสภาอันยืดยาวได้ สงั ให้ ใช้ หนังสือ Westminister ทัว ประเทศ
ถ้ าไม่ใช้ ก็จะถูกลงโทษเพือให้ แน่ใจว่าทุกคนรับพิธีบพั ติศมาตามที เขาสัง ไว้ นั Bน เขาสัง ให้

“บาทหลวงและพวกเจ้ าหน้ าทีของโบสถ์ บนั ทึกชือของทารกทุกคนทีได้ รับพิธีบพั ติศมา พร้ อม
ชือบิดามารดาของเขา วันเกิดของเขาและวันทีเขาได้ รับพิธีบพั ติศมา”
อ. Christian หน้ า 296 ได้ กล่าวอีกว่า “รัฐสภาได้ ออกกฎหมายเลวทรามนี Bเพือช่วยเขาทราบว่า
แบ๊ พติสต์ คนไหนไม่รับพิธีบพั ติศมาโดยการเทนํ Bา เพราะเพียงแต่ดหู นังสือบันทึกนั Bนก็จะทราบเลย
รัฐสภาได้ สงั อีกว่า ให้ บาทหลวงเรี ยกร้ องชือของทารกคนนั Bน เมือทราบชือแล้ วให้ ทําพิธี โดยออก
ชือทารกคนนั Bน จากนั Bนให้ กล่าวว่า ข้ าพเจ้ าทําพิธีบพั ติศมาแก่น้อง ในพระนามแห่งพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริ สทุ ธิX ขณะกล่าวคําเหล่านี B ให้ บาทหลวงทําพิธีบพั ติศมาโดยนํ Bา
ไม่ว่าเทนํ Bาหรื อพรมนํ Bาบนหน้ าของทารก ก็จะถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมีพิธีอืนใดๆ”
15

พวกแบ๊ พติสต์ ในสมัยของความอารักขา
ก
นาย Oliver Cromwell ผู้เป็ นเจ้ านายอารักขาคนแรก
1
นาย Cromwell เกือบเป็ นแบ๊ พติสต์ และเกือบยอมรับหลักคําสอนของพวกแบ๊ พติสต์ ว่าทุกคนมี
เสรี ภาพในความเชือของตนเอง
2
นาย Cromwell เชือว่าต้ องอดทนต่อความเชือต่างๆของแต่ละพวกทีอยู่ในนิกายโปรแตสแตนท์
นาย Cromwell บอกว่าความเชือนี Bถูกต้ องและเหมาะสม ถึงกระนั Bนเขายอมให้ มีโบสถ์
เพร็สบิทีเรียน หรื อโบสถ์ อิสระ ทีกฎหมายได้ ตั Bงไว้ และทีรัฐบาลรักษาไว้
ข
ความอดทน
1
อ. Christian กล่าวว่า ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1647 รัฐบาลเริ มโปรดปรานพวกแบ๊ พติสต์ เพราะ
รัฐสภาแห่งขุนนางกับคนธรรมดา (Lords and Commons) ได้ ออกคําประกาศว่า “มีหลายคน
เกลียดชังพวกอานาแบ๊ พติสต์ เพราะได้ ยินข่าวลือจากประเทศเยอรมันเรืองการประพฤติของ
พวกเขา และได้ ฟังความเห็นของคนทีนนั เรืองพวกเขา ซึงข่าวลือนี Bได้ รบกวนรัฐบาลและทําให้
หลายประเทศขาดความสงบ ซึงพวกเราได้ เกลียดชังการประพฤติและความเชือของพวกเขา โดย
เฉพาะในเรื องการไม่ให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารก ซึงเป็ นความเห็นทีต่างกันเพียงแต่ในเวลาและวิธีที
ทําพิธีนี B และพวกเรารู้ ว่าในสมัยก่อนแต่ละคนทีมีความรู้ สงู ก็มีความเชือทีต่างกันในการประพฤติ
และความเห็นของพิธีนี B จริงๆแล้ วพวกเราอยากให้ ทกุ คนเห็นด้ วยกับการตัดสินและการประพฤติ
ของพวกเรา แต่พวกเรายอมรับว่าทุกคนต้ องตามความเชือของตนเองทีได้ มาจากพระคําของ
พระเจ้ า พวกเราจึงตัดสินใจจะประพฤติต่อคนทีมีความเชือต่างกับพวกเราด้ วยความสุภาพ
อ่อนโยนและด้ วยการให้ เหตุผล และไม่ใช่ด้วยการใช้ กําลังและความรุ นแรงต่อไป” (อ. Crosby
ฉบับที 1 หน้ า 196)
2
ในปี ต่อไปรัฐสภาได้ ออกกฎหมายเรื องการลงโทษคนทีพดู หมินประมาทและคนทีสอนผิด
กฎหมายนี Bเป็ นกฎหมายที เลวและโหดร้ ายทีสดุ ตั Bงแต่สมัยแรกๆของสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่
เพราะการสอนผิดบางอย่างนับว่าเป็ นการกระทําผิดอย่างร้ ายแรง ซึง รับโทษถึงประหารชีวิต
โดยไม่ให้ มีนกั เทศน์หรื อบาทหลวงมาอธิ ษฐานเผือ ในคําสอนผิดเหล่านั Bน (คือทีเขาว่าพวก

ค

แบ๊ พติสต์ ได้ สอนผิดนั Bน) ก็คือ (1) การให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารกไม่ตรงกับพระคัมภีร์ พิธีบพั ติศมา
นั Bนไม่มีผลในชีวิตของคนนั Bน แล้ วคนนั Bนต้ องรับพิธีบดั ติศมาใหม่จงึ จะถูกต้ อง (2) การนํา
คริ สตจักรโดยพวกบาทหลวง คือวิธีนําคริ สตจักรของนิกายเพร็ สบิทีเรียน ไม่ตรงกับพระคัมภีร์และ
ได้ ต่อต้ านพวกคริ สเตียน
3
พวกทีให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารกตัดสินใจข่มเหงพวกทีไม่ให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารก (อ. Christian
หน้ า 339)
4
นาย Cromwell เป็ นหนี Bพวกแบ๊ พติสต์ อย่างมาก เพราะหลังจากเขารับตําแหน่งเป็ นอารักขา เขา
ไม่เข้ าข้ างพวกแบ๊ พติสต์ เพราะพวกแบ๊ พติสต์เชือว่าทุกคนต้ องมีอิสระในความเชือของตนเอง แต่
ในรัชสมัยของกษั ตริย์ Charles ที 2 และกษัตริ ย์ James ที 2 พวกแบ๊ พติสต์ ถกู ทรมานมากทีสดุ
เพราะพวกแบ๊ พติสต์ สนับสนุนการมีอิสระในความเชื อของตนเอง
5
มี 2 คนทีมีความคิดใหม่ๆ ซึง เขาได้ จากความเชือของพวกแบ๊ พติสต์ คืออ. John Milton และ
อ. John Bunyan
ก
ไม่มีการสงสัยเรื องความสามารถของอ. John Milton อ. Macaulay กล่าวถึงเขาว่า
“สําหรับเวลาไม่นานพวกเราเลิกนึกถึงเรื องสนทนาของสมัยปั จจุบนั มาระลึกถึง
ความปราชญ์ และคุณงามความดีของอ. John Milton ด้ วยความรักและความนับถือ
ทุกอย่าง อ. Milton เป็ นนักกวี รัฐบุรุษ นักปรัชญา ความรุ่ งโรจน์ แห่งวรรณคดีของ
ประเทศอังกฤษ และเป็ นผู้ชนะเลิศและผู้ยอมรับการทรมานแห่งวรรณคดีของ
ประเทศอังกฤษ”
ข
อ. Macaulay กล่าวถึงอ. John Bunyan ว่า “ประวัติศาสตร์ ของอ. Bunyan เป็ น
ประวัติศาสตร์ ของจิตใจทีตืนเต้ นในสมัยแห่งความตืนเต้ น” มีคนอ่านหนังสือ Pilgrims
Progress มากกว่าเล่มอืนๆในโลก นอกจากพระคัมภีร์
ค
ตําแหน่งของอ. Bunyan มันคง อ. Macaulay กล่าวว่า “แน่นอนอ. Bunyan เป็ นนักแต่ง
นิทานเปรี ยบเทียบอันดับแรก เช่นกับนาย Demonsthenes เป็ นนักพูดอันดับแรก และ
นาย Shakespeare เป็ นนักเขียนบทละครอันดับแรก”
พวกแบ๊ พติสต์ ทีมีชือเสียงในสมัยของนาย Cromwell
1
เป็ นความจริ งทีเดียวว่า พวกแบ๊ พติสต์ มีความจงรักภักดีต่อเครื อประเทศและกษั ตริ ย์
2
บางคนทีต่อต้ านนาย Cromwell ก็ทําในเรื องแห่งบ้ านเมือง
ก
นายพลทหาร Thomas Harris อยู่ในพวกทีต่อต้ านนาย Cromwell แต่ต่อต้ านเพราะ
เชือว่าทุกคนต้ องมีอิสระเสรี ภาพ นายพล Harris กลัวว่านาย Cromwell อยากเป็ น
กษัตริ ย์
ข
นายพล Harris เข้ าอยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ ในปี ค.ศ. 1657 หลังจากรัฐประหารที เรียกกันว่า
ระบอบกษั ตริย์ที 5 (Fifth Monarchy)
3
มีคนฟ้องระบอบกษัตริ ย์ที 5 อย่างไม่เป็ นธรรมว่า

4
5
6
7

8
9

16

ก
การตั Bงราชอาณาจักรขึ Bนโดยใช้ อํานาจของดาบ
ข
ไม่ทําโทษคนทีคดั ค้ านด้ วยการข่มเหงใดๆ
กษัตริ ย์ Charles Stewart กลับมาถึงราชบัลลังก์ของบิดาและรับตําแหน่งเป็ นกษัตริ ย์ด้วยความ
ยินดีในปี ค.ศ. 1660 และทันทีเกิดการกบฏโดยนาย Venner และพวกของระบอบกษัตริ ย์ที 5
นายพล Harris มีสว่ นในแผนการนี B แล้ วลงชือของตัวเองทีคําสัง ให้ ประหารชีวิตของกษั ตริ ย์
Charles ที 2
นายพล Harris และภรรยาได้ รับพิธีบพั ติศมาในปี ค.ศ. 1657 ตอนฤดูหนาว นายพล Harris
ได้ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1660
นายพล Harris ไม่ต้องการให้ กษัตริ ย์ Noel รับตําแหน่งแทนกษัตริ ย์ Charles เพราะนายพล
Harris ไม่ต้องการให้ มีกษัตริ ย์อีกต่อไป แต่ต้องการให้ มีรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ กองทัพก็เห็นด้ วย
กับนายพล Harris พวกเขาสงสัยการกระทําของนาย Cromwell อย่างมาก พวกเขาคิดว่าตําแหน่ง
ของนาย Cromwell คือเจ้ านายอารักขา สามารถนําเขาไปสู่ตําแหน่งทีสงู กว่า รัฐบาลของนาย
Cromwell ไร้ เหตุผลและเผด็จการมากกว่าราชวงศ์ Stewart
เพราะเหตุความหนักแน่นของนายพล Harris ราชวงศ์ Cromwell ไม่ได้ สืบราชสมบัติจากราชวงศ์
Stewart ในราชบัลลังก์แห่งประเทศอังกฤษ
นายพล Harris ได้ ถกู ตัดสินว่าผิด ถูกทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะมีสว่ นในการล้ มราชวงศ์
Stewart และมีสว่ นในความตายของกษั ตริ ย์ Charles ที 2

พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษในศตวรรษที 18 และ 19
ก
กษัตริ ย์ William ที 3 ได้ ออกกฎหมายแห่งความอดทนในปี ค.ศ. 1689
1
อ. Vedder กล่าวว่า “ตั Bงแต่ออกกฎหมายแห่งความอดทน การข่มเหงแบบรุ นแรงต่อนิกาย
โปรแตสแตนท์ ทกุ พวกก็ยกเลิกเลย และไม่มีการข่มเหงรุ นแรงอีกต่อไป ถึงกระนั Bนหลักแห่งการ
มีอิสรภาพทางศาสนาก็ยงั ไม่ยอมรับทัว ไปในประเทศอังกฤษ”
หลังจากปี ค.ศ. 1689 พวกแบ๊ พติสต์ ได้ มีอิสรภาพในประเทศอังกฤษอย่างทีเขาไม่เคยมีแต่ก่อน
อิสรภาพนี Bเป็ นเหตุทีพวกเขาขาดพลังในการรับใช้ และเป็ นเหตุทีพวกเขาไม่เจริ ญ
2
ในปี ค.ศ. 1677 พวกคริ สตจักรของ Particular Baptists (แบ๊ พติสต์ ทีทรงสรรไว้ ) ได้ ตีพิมพ์หนังสือ
การสารภาพแห่ง Westminster ทีพวกเขาเปลียนแปลงบ้ าง พวกเขาพิมพ์หนังสือการสารภาพนี B
อีกครังB หนึง ในปี ค.ศ. 1688
3
พวก General Baptist (แบ๊ พติสต์ ทวั ไป) ได้ พิมพ์หนังสือการสารภาพของพวกเขาในปี ค.ศ. 1678
ความเชือของพวกเขา คือเป็ นแบบ Armenian ก็คล้ ายกับความเชือของพวก Calvinism ที
อ่อนโยน
4
เหตุผล 3 อย่างทีพวกแบ๊ พติสต์ ไม่เจริ ญเมือมีกฎหมายแห่งความอดทน
ก
คริ สตจักรแต่ละแห่งแยกจากกันมากเกินไป คือขาดสามัคคีธรรมซึงกันและกัน และไม่

ข

ร่ วมมือกันในการรับใช้
ข
คําสอนผิดเข้ ามาในคริ สตจักร
ค
พวกเขาขาดพลังในการรับใช้ คืออยู่ฝ่ายเนื Bอหนัง และไม่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
หมายเหตุ - เหตุผล 3 อย่างนี เB ป็ นเหตุทีคริสตจักรแบ๊ พติสต์ ในทุกวันนี Bอ่อนแอและ
ไม่เจริ ญ ระบบการปกครองคริ สตจักรทีมีองค์การคริ สตจักร (General Convention)
ก็ทําให้ ขาดฤทธิX อํานาจฝ่ ายจิตวิญญาณ และขาดพลังในการประกาศข่าวประเสริ ฐ
5
พวกคริ สตจักรของ Particular Baptists ได้ จดั สมาคมแห่งแรกของพวกเขาในปี ค.ศ. 1653
ก
ความเชือแบบ Hyper-Calvinism (Calvinism อย่างรุ นแรง) เจริ ญก้ าวหน้ าในคริ สตจักร
บางแห่งของ Particular Baptists ไม่ว่าพบคําสอนนี Bทีไหน คําสอนนี Bก็เปรียบได้ กบั โรค
ทีร้ายแรง
ข
คริ สตจักร 13 แห่งในกรุ งลอนดอนได้ จดั สมาคมแห่งกรุ งลอนดอนในปี ค.ศ. 1704 และ
พวกผู้แทนเห็นว่าจําเป็ นต้ องตําหนิความเชือ Calvinism
ค
อ. John Gill ผู้ซงึ เป็ นแบ๊ พติสต์ ทีมีความสามารถและความรู้ มากทีสดุ ในสมัยนี B ต้ องมี
ส่วนรับผิดชอบในคําสอนผิดนี B อ. Vedder กล่าวว่า “ในปี ค.ศ. 1769 สมาคมนี Bได้ ตีพิมพ์
หนังสือทีสนับสนุนความเชือแบบ Hyper-Calvinism เล่มนั Bนเป็ นหนังสือเกียวกับพระเจ้ า
ทีคนใช้ เป็ นเวลาหลายปี ” (หน้ า 240)
ง
“ความเชือแบบ Hyper-Calvinism ทําให้ พระบัญชาทียิงใหญ่ ไม่มีค่า และเพราะเหตุ
ความเชือนี B พวกนักเทศน์ แบ๊ พติสต์ ทีอยู่ฝ่าย Calvinism ส่วนมากก็ยกเลิกเตือนสติ
ปลุกเร้ า และเชื Bอเชิญคนบาปให้ กลับใจเสียใหม่ เพราะเชือว่าพระเจ้ าจะทรงพระเมตตา
คนทีพระองค์ ทรงเลือก จะทรงเรี ยกเฉพาะคนทีทรงสรรไว้ แล้ ว และถ้ าเชิญคนนอกนั Bน
ก็ไม่ได้ ผล และเท่ากับว่าเข้ ายุ่งกับสิทธิพิเศษของพระเจ้ าเอง” (หน้ า 241)
ตอนครึงแรกของศตวรรษที 18 ศาสนาในประเทศอังกฤษก็ไม่เข้ มแข็งเลย
1
หัวหน้ าบาทหลวง Ryle กล่าวว่า “ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1700 จนถึงสมัยการปฏิวัติแห่งประเทศฝรังเศส ดู
เหมือนว่าประเทศอังกฤษไร้ ความดีทกุ อย่าง ความมืดอยู่ในทั Bงทีสงู และทีตํา ความมืดอยู่ในศาล
ในค่ายทหาร ในรัฐสภา ในพวกทนายความ ความมืดอยู่ในชนบทและในเมือง ความมืดอยู่ในใจ
ของคนมังมีและในใจของคนจน คือเป็ นความมืดทางศาสนาและทางศีลธรรมทีร้ ู สกึ ได้ ” (อ.
Vedder หน้ า 243)
2
พระเจ้ าทรงตั Bงคนหนึงขึ Bนมาทีสามารถสู้กับอํานาจแห่งความมืดนี Bได้ คืออ. John Wesley
ก
อ. Wesley เป็ นบุตรชายของนักเทศน์ชาวอังกฤษ
ข
เขาได้ รับการศึกษาสูงทีมหาวิทยาลัย Oxford
ค
เขาเชืออย่างรุ นแรงในหลักคําสอนของโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ
ง
เม◌ือเขาได้
◌่
รับปริ ญญาแล้ ว เขาไปประกาศทีต่างประเทศ คือทีสหรัฐอเมริ กาใน
อาณานิคม Georgia

จ
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ทีนนั เขาได้ พบกับพวก Moravian และเป็ นครังB แรกทีได้ รับคําสอนเรื องความหมาย
ทีแท้ จริ งของข่าวประเสริ ฐ
ฉ
หลังจากนั Bนเขาได้ กลับไปยังประเทศอังกฤษ และในปี ค.ศ. 1738 เมือเข้ าร่ วมประชุม
กับสมาคม Moravian ทีกรุงลอนดอน อ. John Wesley รู้ สกึ เป็ นครังB แรกว่า “ผมได้ วาง
ใจในพระคริ สต์ คือวางใจในพระคริ สต์ ผ้ เู ดียวเพือได้ รับความรอด และผมได้ รับความ
มัน ใจว่าพระองค์ ทรงล้ างความบาปของผมให้ สะอาดแล้ ว คือความบาปของผมเอง และ
พระองค์ ทรงช่วยผมให้ รอดจากกฎแห่งความบาปและความตาย”
จากนั Bนโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษไม่ให้ อ. Wesley เทศนาในโบสถ์ ของพวกเขาต่อไป เขาจึง
เทศนาตามทุ่ง ด้ วยความกลัวและตัวสัน
อ. George Whitfield ซึงเป็ นนักศึกษาทีมหาวิทยาลัย Oxford และเป็ นสมาชิกของกลุ่มหนึงที
เรียกว่า Holy Club (คือสโมสรบริ สทุ ธิX) ได้ ร่วมเทศนากับอ. Wesley
ความกระตือรื อร้ นทางความเชือก็กระจายไปทัวประเทศอังกฤษ
ความสงสัยเรืองความเชือก็ชะงับลง
คนทีมีตําแหน่งสูงและคนมังมีก็ร้ ู สกึ ว่าการมีความเชือในพระเจ้ าเป็ นสิง ทีน่านับถือ
โบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษจึงมีพวกหนึงทีมีความเชือแท้ ทีปกครองโบสถ์ นั Bนเป็ นเวลา 50 ปี

พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษและสมัยการเปลียนสภาพเสียใหม่ (Reformation) ครั Bงที 2
ก
อ. Dan Taylor
1
เขารับเชือในการฟื Bนฟูของพวก Wesleyan
2
เขาเป็ นคนจากเมือง Yorkshire บิดาของเขาเป็ นผู้ทํางานในเหมือง
3
หลังจากทีเขาได้ รับความรอดแล้ ว เขามีความกระตือรือร้ นสําหรับงานของพระเจ้ า
4
เขาเทศนาครังB แรกทีเมือง Halifax ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1761
5
เขาไม่เห็นด้ วยกับการวินยั และหลักคําสอนบางข้ อของพวก Wesleyan แล้ วแยกจากพวกเขา
ในปี ค.ศ. 1762
6
เขาเข้ าร่วมกับกลุ่มคนทีหมู่บ้าน Heptonstall ซึงอยู่ใกล้ เมือง Halifax
7
เขาเริมเชือว่า เฉพาะคนทีได้ รับความรอดแล้ วสมควรได้ รับพิธบี ัพติศมา
8
พวกนี Bได้ รับพิธีบพั ติศมาทีคริ สตจักรของพวก General Baptists ทีเมือง Gemston มณฑล
Nottinghamshire ในแม่นํ Bา ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1763
9
ในปี ค.ศ. 1769 พวกนี เB ข้ าร่ วมประชุมกับคริ สตจักรของพวก General Baptists อืนๆทีอยู่ใกล้
เคียง แล้ วในปี ค.ศ. 1770 พวกนี Bได้ จดั ตั Bงคริ สตจักรทีกรุ งลอนดอน คริ สตจักรนี Bมีชือว่า Assembly
of the Free Grace General Baptists
ข
ความเจริ ญก้ าวหน้ าของพวกนี Bขึ Bนอยู่ทั Bงหมดกับอ. Dan Taylor
1
เขาไม่ร้ ู จกั เหน็ดเหนือย
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เขาเขียนหนังสือเวียน
เขาเทศนาทีคริ สตจักรต่างๆ
เขาตั Bงเงินทุนขึ Bนเพือ ออกค่าใช้ จ่ายสําหรับการศึกษาของพวกผู้รับใช้
เขาเป็ นอาจารย์ ใหญ่ ของโรงเรี ยนทีสอนวิชาศาสนาศาสตร์
เขาเป็ นบรรณาธิการของนิตยสารแห่งพวก General Baptists
เขาเดินทางทัวประเทศอังกฤษ ทั Bงหมดประมาณ 40,000 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ โดยการเดิน เขา
เทศนาทุกคืน และในวันอาทิตย์ เขาเทศนา 3 ครั Bงเป็ นประจํา
8
เขาเสียชีวิตเมืออายุ 78 ปี
อ. Andrew Fuller
1
เขาเกิดทีเมือง Cambridgeshire ในปี ค.ศ. 1754
2
เขารับเชือเมืออายุ 14 ปี
3
เขารับพิธีบพั ติศมาในปี ค.ศ. 1770
4
เขาได้ รับการวางมือในฤดูใบไม้ ผลิ ปี ค.ศ. 1775
5
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีเมือง Kettenring ในปี ค.ศ. 1782 เขารับใช้ ทีนนั
จนถึงเวลาทีเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1815
6
ความสําเร็ จอันสําคัญของเขา
ก
เขาเชือมัน และสนับสนุนหลักคําสอนว่าพระเยซูทรงสิ Bนพระชนม์ เพือทุกคนในโลก
และทุกคนมีสิทธิXได้ รับความรอด ก่อนเวลานี Bคนส่วนมากคิดว่าความเชือแบบนี Bเป็ น
ความเชือของพวก Armenian เท่านั Bน
ข
การสิ Bนพระชนม์ ของพระคริ สต์ มีคณ
ุ ค่าพอทีจะลบล้ างความผิดบาปของทุกคนในโลก
และไม่ใช่เฉพาะคนทีทรงสรรไว้ แล้ ว
ค
เขาอธิบายอย่างชัดเจนถึงเรื องพระคุณของพระเจ้ า
ง
ตอนแรกเขาเชือในเรื องของ Calvinism แต่เขาได้ เปลีย นแปลงความเชือนั Bนให้ เป็ นแบบ
ทีอธิบายในข้ อ ก ความเชือนี Bเป็ นความเชือทีคนทัว ไปรู้ จัก
จ
เขาเป็ นผู้ทีชํานาญในการจัดระเบียบ
อ. William Carey
1
เขาเกิดในปี ค.ศ. 1761
2
เขารับเชือและรับพิธีบพั ติศมาทีแม่นํ Bา Neu ในวันที 5 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1783 โดย
ดร. John Ryland
3
ในปี ค.ศ. 1787 เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรแบ๊ พติสต์เล็กๆแห่งหนึง ที เมือง
Moulton
4
เขาทําอาชีพเป็ นคนซ่อมรองเท้ าเพือเลี Bยงตัวเอง และขณะทีเขาทํางาน เขาก็ศกึ ษาด้ วย เขา
เป็ นครู สอนทีโรงเรี ยน และมีโอกาสศึกษาภูมิศาสตร์
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การศึกษาภูมิศาสตร์ นี Bทําให้ เขาสนใจในการประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนในต่างประเทศ
ดร. Ryland ไม่เห็นด้ วยเรื องการประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนในต่างประเทศ และพยายามทําให้
เขาเปลีย นความคิดนี B
ในวันที 30 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1792 เขาเทศนาทีการประชุมสมาคมทีเมือง Nottingham
ในการเทศนานั Bนเขาใช้ ข้อพระคัมภีร์อิสยาห์ 44.2-3 หัวข้ อว่า “จงคาดว่าจะได้ สิงยิงใหญ่ จาก
พระเจ้ า แล้ วจงพยายามทําสิงยิงใหญ่ เพือ พระเจ้ า”
การเทศนานั Bนได้ เร้ าใจพวกอาจารย์ ทีเข้ าร่ วมประชุมเรื องการประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนใน
ต่างประเทศ อ. Carey จึงขอให้ อ. Andrew Fuller ออกมติว่าให้ จดั สมาคมมิชชันนารี
พวกเขาจึงจัดสมาคมมิชชันนารี ของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษในวันที 2 เดือนตุลาคม
ปี ค.ศ. 1792
สมาชิกยากจน 12 คนได้ ถวายเงินให้ กบั สมาคมมิชชันนารี นี B เป็ นเงินประมาณ 900 บาท
คริ สตจักรเล็กๆทีอยู่ตามชนบทหลายแห่งได้ ถวายเงินพอเพือช่วยอ. Carey ซื Bอตัว เรื อไป
ประเทศอินเดีย
ดังนั Bนอ. William Carey จึงได้ ชือว่า บิดาแห่งการเป็ นมิชชานารี ในปั จจุบนั (the Father of
Modern Missions)

ศตวรรษที 19
ก
ผลของอ. William Carey
1
การจัดสมาคมมิชชันนารี ภายในประเทศแห่งประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1779
2
การจัดสหภาพของพวกแบ๊ พติสต์ ในปี ค.ศ. 1832
3
ในปี ค.ศ. 1865 สมาคมมิชชันนารี ภายในประเทศแห่งประเทศอังกฤษ ได้ รวมกับสมาคม
มิชชันนารี แห่งประเทศไอร์ แลนด์ มาเป็ นสมาคมมิชชันนารี ภายในประเทศแห่งประเทศ
อังกฤษและประเทศไอร์ แลนด์
ข
พวก General Baptists ได้ รวมกับพวก Particular Baptists
ค
การจัดสมาคมพระคัมภีร์แห่งประเทศอังกฤษและต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1804
1
คนสนับสนุนการจัดสมาคมนี Bคืออ. Joseph Hughes ซึง เป็ นอาจารย์ ทีเป็ นแบ๊ พติสต์ ทีเมือง
Battersea
2
ในปี ค.ศ. 1835 นาย Yates และนาย Pierce พร้ อมทีจะพิมพ์พระคัมภีร์ภาษาเบ็งกอลของ
อ. Carey ทีแก้ ไขใหม่แล้ ว และขอให้ สมาคมพระคัมภีร์แห่งประเทศอังกฤษและต่างประเทศ
ช่วยเหลือในเรื องการอบรม แต่สมาคมปฏิเสธ และไม่ยอมช่วยเหลือนอกจากว่า พวกเขารับรอง
ว่า “เมือแปลคําว่า บัพติศมา จะต้ องทับศัพท์ และไม่ให้ แปลตรงกับความหมายคือ จุ่มลงในนํ Bา
เพราะมีสมาชิกของสมาคมทีมาจากนิกายโปรแตสแตนท์ ทีจะคัดค้ านถ้ าแปลตรงกับความหมาย”
สมาคมจึงพยายามบังคับพวกมิชชานารี ให้ ทบั ศัพท์คํา บัพติศมา หรื อให้ แปลผิด เพือเอาใจ

ง

จ

ฉ

สมาชิกของสมาคมทีมาจากนิกายโปรแตสแตนท์
3
ในปี ค.ศ. 1837 พวกอาจารย์ ทีเป็ นแบ๊ พติสต์ ได้ สง่ จดหมายประท้ วงไปยังสมาคม
4
ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1840 สหภาพของพวกแบ๊ พติสต์ ได้ ประท้ วงครังB สุดท้ ายต่อสมาคม
แต่ไม่เกิดผลใดๆ ดังนั Bนในวันที 24 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1840 พวกแบ๊ พติสต์ แห่งประเทศอังกฤษ
จึงจัดสมาคมการแปลแห่งพวกแบ๊ พติสต์ สมาคมนั Bนได้ พิมพ์พระคัมภีร์ 6 ล้ านเล่มทีแปลคํา
บัพติศมา ถูกต้ อง โดยใช้ เงิน 51 ล้ านบาท
อ. Robert Hall
1
เกิดทีเมือง Leicester ในปี ค.ศ. 1764
2
บิดามารดาของเขามีลกู 14 คน และเขาเป็ นคนสุดท้ าย
3
เขาเป็ นคนมีความสามารถพิเศษเมือยังเป็ นเด็กอยู่ และได้ จบการศึกษาศาสนศาสตร์ เมืออายุ
9 ขวบ
4
เขาเริมศึกษาทีวิทยาลัยแห่งเมือง Bristol เมือเขามีอายุ 15 ปี
5
เขาศึกษาทีวิทยาลัย Kings College Aberdeen เป็ นเวลา 4 ปี
6
เมือจบการศึกษาแล้ ว เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรหลายแห่ง และการรับใช้ ของ
เขาประสบความสําเร็ จอย่างมาก
อ. Charles Hadden Spurgeon
1
เขาเกิดในปี ค.ศ. 1834 ทั Bงบิดาและปู่ เป็ นนักเทศน์ในพวก Congregationalist
2
เขารับเชือเมืออายุ 17 ปี
3
เขารู้สกึ ว่าเป็ นหน้ าทีของเขาทีจะเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์
4
นักเทศน์หนุ่มคนนี Bได้ รับความสําเร็ จทันทีและอย่างน่าอัศจรรย์
5
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรแห่งหนึง ในกรุ งลอนดอน คริ สตจักรนั Bนเจริญจนมี
สมาชิกถึง 5,000 คน และเป็ นคริสตจักรทีใหญ่ทีสดุ ในโลก
6
เขาจัดวิทยาลัยสําหรับศิษยาภิบาลขึ Bน เพือ สอนพวกผู้รับใช้
7
เขาจัดสถานทีเลี Bยงเด็กกําพร้ าแห่งเมือง Stockwell ขึ Bน
8
เขาจัดสมาคมช่วยเหลือคนอืน เงินทุนสําหรับซื Bอหนังสือ นิตยสารเรื องความเชือทีประสบ
ความสําเร็ จ เป็ นต้ น
9
เขาศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันตลอดชีวิต จึงกลายเป็ นผู้รับใช้ ทีร้ ู จกั พระคัมภีร์อย่างดี และรู้จัก
คําเขียนของอาจารย์ แต่ละคนในพวก Puritan อย่างดี
10
เกียวกับความเชือ เขาเชือแบบพวก Calvinist อ่อนโยน ถึงกระนั Bนเขาเทศนาว่าพระเยซูทรง
สิ Bนพระชนม์ เพือทุกคนในโลก และทุกคนทีรับเชือในพระเยซูจะรับความรอด
การแบ่งแยกของพวกแบ๊ พติสต์ ในประเทศอังกฤษ
1
เหตุทีมีการแบ่งแยกกันนี Bก็คือคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แต่ละแห่งในประเทศอังกฤษมีสมาชิกทีมีความ

2

3
4

เชือแตกต่างกัน คือสมาชิกบางคนเคยอยู่ในพวก Congregationalist หรื ออยู่ในพวกทีแยกตัว
ออกจากโบสถ์ โรมันคาธอลิค พวกเขามีความเชือแบบพวก pedobaptist (คือให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา) พวกเขาเข้ าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ โดยไม่ต้องละทิ Bงความเชือเก่าก่อน
อ. William Griffin อ. John Spillsbury และอ. Hansford Knowllys เชือตามหลักคําสอนอัน
มัน คงของพวกแบ๊ พติสต์ ว่า คริ สตจักรต้ องมีเฉพาะสมาชิกทีรอดและรับพิธีบพั ติศมาเรี ยบร้ อย
แล้ ว ตามคําสอนและตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่ เฉพาะคนเหล่านี Bทีได้ รับการเชิญและสมควร
รับพิธีศีลมหาสนิท (อ. Vedder หน้ า 163)
อ. Henry Jesse อ. John Tomes และอ. John Bunyan มีความเชือว่าควรชุมนุมกันกับคริ สเตียน
ทุกคน ไม่ว่ามีความเชือแบบใด จึงเกิดการเถียงกันระหว่างอ. Bunyan กับอ. Griffin
อ. Vedder กล่าวว่า “ความเจริ ญเติบโตของพวกแบ๊ พติสต์ ขึ Bนอยู่กับความมันคงในการถือและการ
ประพฤติหลักคําสอนของพวกแบ๊ พติสต์ ก็เป็ นอย่างนั Bนตลอดเวลา ทั Bงกับพวกแบ๊ พติสต์ และพวก
อืนๆด้ วย การละทิ Bงความเชือเสีย หรือการประนิประนอม เพือให้ ดเู หมือนว่าไม่ต่างกันกับคําสอน
ผิด ไม่ได้ ผลอันใด แท้ จริงต้ องถือความจริ งไว้ ให้ มัน และให้ ความเชือของพวกเราต่างกับคําสอน
ผิด เพือ จะเข้ าใจอย่างชัดเจนว่า อันไหนถูก อันไหนผิด ดังนั Bนความจริ งจึงจะมีโอกาสชนะคําสอน
ผิดได้ ประวัติศาสตร์ ของนิกายแต่ละพวกสอนว่าเป็ นแบบนี Bจริ ง ความเจริ ญก้ าวหน้ าขึ Bนอยู่กบั
ความจงรักภักดีต่อความจริ ง แล้ วการประนิประนอมนําไปสู่การเสือมสลาย”

Sent all of the above to Santisuk
19

พวกแบ๊ พติสต์ ทีอาณานิคม คือทีสหรัฐอเมริ กา
ก
ประวัติศาสตร์ ของพวกแบ๊ พติสต์ ทีสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ น 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)
เขาถึงเมือง Boston อาณานิคม Massachusetts ใน ปี ค.ศ. 1638
(2)
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรทีเมือง Dover อาณานิคม New
Hampshire
(3)
ขณะทีเขาเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรแห่งนี B ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1641
ก็เกิดการโต้ เถียงเรื องการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา

(4)

ข

แสดงว่าในสมัยแห่งอาณานิคม มีคนทีมีความเชือแบบแบ๊ พติสต์ ในคริ สตจักร
แห่งนี B
(5)
คนในคริ สตจักรแห่งนี Bส่วนใหญ่ ย้ายไปอยู่เขต Long Island อาณานิคม New
York จากนั Bนได้ ย้ายไปอยู่อาณานิคม New Jersey
(6)
ประมาณปี ค.ศ. 1689 พวกนี Bได้ ตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ คริ สตจักรแห่งนี Bเป็ น
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งทีสองในสมัยแห่งอาณานิคม
(7)
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งแรกในสมัยแห่งอาณานิคมตั Bงขึ Bนทีเมือง Middletown
อาณานิคม New Jersey ในปี ค.ศ. 1688
ชีวิตของอ. Roger Williams
(1)
เขาคงมีความเชือแบบพวกที แยกออกไปก่อนเขาย้ ายจากประเทศอังกฤษ
(2)
เขาย้ ายจากประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1631 แล้ วมาถึงเมือง Boston
(3)
เขาพบว่าพวก Puritan อดทนกับความเชือของพวกอืนไม่ได้ หัวหน้ าบาทหลวง
Laude ผู้ซงึ เป็ นหัวหน้ าบาทหลวงของโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ อดทนกับ
ความเชือของพวกอืนไม่ได้ เช่นกัน อ. Williams ไม่พอใจกับการเปลียนสภาพ
เสียใหม่ทีไม่สมบูรณ์ ของพวก Puritan
(4)
เขาสังเกตว่าที New England การปกครองคริ สตจักรกับการปกครองรัฐบาล
ปนเข้ าด้ วยกัน จนเกือบรู้ จกั เอกลักษณ์ ของแต่ละฝ่ ายไม่ได้ เขาจึงเข้ าใจหลัก
ว่า คริ สตจักรและรัฐบาลต้ องแยกออกกันและอิสระกันละกัน เขาประณามการ
ให้ คริ สตจักรขึ Bนกับรัฐบาล และถือว่าทุกคนมีสิทธิXตดั สินใจเองเรื องความเชือ
สิทธิXนี Bมาโดยธรรมชาติและตามคําสอนในพระคัมภีร์
(5)
เขารับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลทีคริ สตจักรแห่งเมือง Salem
(6)
เพือป้องกันไม่ให้ ปัญหาเกิดขึ Bน เขาย้ ายไปอยู่เมือง Plymouth แต่หลังจากนั Bน
ได้ ย้ายกลับไปเป็ นศิษยาภิบาลทีเมือง Salem อีกไม่นานเขาถูกเรียกตัวไปยัง
ศาลแห่งเมือง Boston และถูกเนรเทศ
(7)
ตามประวัติศาสตร์ เหตุทีอ. Williams ถูกเนรเทศ ก็เพราะเขาสอนว่าทุกคนมี
สิทธิXตดั สินใจเองเรื องความเชือ และสอนว่าผู้พิพากษาไม่มีสิทธิXทําโทษเขาใน
เรืองนี B
(8)
เขาจึงย้ ายจากเมือง Plymouth ไปยังอ่าวเล็กชือ Narragansett
(9)
เขาตั Bงเมือง Providence อาณานิคม Rhode Island
(10) ใบอนุญาตตั Bงเมืองจากกษั ตริ ย์ Charles ที 2 ในปี ค.ศ. 1663 มีอยู่ว่า “เรา
ประสงค์ และยินดีทีจะไม่ให้ ใครในอาณานิคมนี Bได้ รับการรบกวน การลงโทษ
ความกังวล หรื อถูกสอบถามใดๆ ในเรื องความเชือทางศาสนาทีต่างกัน เพือ

(11)

(12)

(13)

(14)

ไม่ให้ เขารบกวนความสงบแห่งบ้ านเมืองในอาณานิคมนี B” อาณานิคมนี Bมี
รัฐบาลแห่งแรกในโลกทีพื Bนฐานคือว่า ทุกคนมีสิทธิXตดั สินใจเองเรื องความเชือ
จนถึงเวลานี Bอ. Williams ยังไม่อยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ แต่เมือเขาศึกษาต่อ เขาก็
เชือว่าการพรมนํ Bาบนทารกทีสลบอยู่ ไม่เป็ นการเชือฟั งพระบัญชาของ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าว่าให้ “รับบัพติศมา”
ประมาณเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1639 อ. Williams ได้ รับพิธีบพั ติศมาจาก
นาย Ezekiel Holliman ผู้ซงึ เป็ นสมาชิกทีคริ สตจักรของเขาทีเมือง Salem
จากนั Bนอ. Williams ทําพิธีบพั ติศมาให้ อีก 10 คน แล้ วคริ สตจักรแบ๊ พติสต์
แห่งแรกทีสหรัฐอเมริ กาได้ ตั Bงขึ Bนทีอาณานิคม Rhode Island
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แบบ Landmark Baptist ซึง ขึ Bนอยู่กบั American Baptist
Association (ABA) (คือสมาคมแบ๊ พติสต์ แห่งสหรัฐอเมริ กา) ไม่เห็นด้ วยว่า
คริ สตจักรทีอ. Roger Williams ตั Bงขึ Bนนั Bนเป็ นคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งแรก
ทีสหรัฐอเมริ กา
อ. Vedder หน้ า 293 กล่าวว่า “มีคริ สตจักรอีกแห่งหนึงทีว่าพวกเขาควรรับ
เกียรติเป็ นคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งแรกทีสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั Bงคริ สตจักรแห่ง
นั Bนคือ ดร. John Clark และเขาเป็ นคนทีน่าสนใจทีสดุ ในสมัยของเขา แต่
ประวัติแรกๆของเขาเกียวข้ องด้ วยการโต้ เถียงและความคลุมเครื อ เรารู้ ว่าเมือ
เขาโตเป็ นผู้ใหญ่ แล้ วเขาเป็ นนักปราชญ์ ในเรื องภาษากรี กและภาษาฮีบรู
แน่นอนเขาอยู่ในพวก Puritan เขาออกจากประเทศอังกฤษเพือรอดพ้ นจาก
การข่มเหง และเขาชืนชมกับอิสรภาพทีสหรัฐอเมริ กา พอเขาถึงเมือง Boston
ในปี ค.ศ. 1637 เพือนของเขาทีอยู่ในพวก Puritan คือ Sir Henry Vane พร้ อม
กับคนอืนๆ ได้ ถกู อาวุธเอาไปเสีย เพือมีโอกาสออกจากอาณานิคมของเขา
อ. Clark กลายเป็ นหัวหน้ าของพวกเขา และได้ ตั Bงอาณานิคมแห่งใหม่ขึ Bนในที
อืน พวกเขาได้ เขียนรัฐธรรมนูญ และลงชือทีรัฐธรรมนูญนั Bนในเดือนมีนาคม ปี
ค.ศ. 1638 แล้ วตั Bงพระราชบัญญัติของพระคริ สต์ ให้ เป็ นกฎหมายของสังคมนี B
พวกเขาย้ ายจากอาณานิคม New Hampshire เพราะอากาศหนาว แล้ วไปยัง
เมือง Aquidneck ซึงอยู่ทีอาณานิคม Rhode Island ในปี เดียวกันทีพวกเขา
ตั Bงอาณานิคมนั Bน ก็ได้ จดั ตั Bงคริ สตจักรทีเมือง Newport และอ. Clark กลาย
เป็ นอาจารย์ สอนพวกเขาตั Bงแต่แรก เรามีความรู้ เรื องคริ สตจักรทีเมือง
Newport ตั Bงแต่เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1648 ว่าพวกเขามีสมาชิก 15 คน ในปี
ค.ศ. 1654 หรื อปี ค.ศ. 1656 การโต้ เถียงกันเกิดขึ Bนเหมือนอย่างทีเคยเกิดขึ Bน
ทีเมือง Providence และมีผลอันเดียวกัน พวกเขาตั Bงคริ สตจักรแบบ “หลักการ
6 ประการ” ขึ Bนโดยอ. William Vaughn เป็ นผู้นํา ดร. Clark จึงเดินทางไป
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ประเทศอังกฤษเพือได้ ใบอนุญาตตั Bงเมืองทีดีกว่า และอยู่ทีนนั เป็ นเวลา 12 ปี
เมือกลับมาในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1664 ดร. Clark กลายเป็ นพลเมืองที
สําคัญในอาณานิคมนั Bน กษัตริ ย์ Charles ที 2 ประทานใบอนุญาตตั Bงเมืองให้
ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1663 และรับรองว่าจะมีอิสรภาพทางบ้ านเมือง
และทางศาสนาทีอาณานิคมของ Rhode Island อาณานิคม Rhode Island
ใช้ ใบอนุญาตตั Bงเมืองนี Bจนถึงปี ค.ศ. 1843”
การจัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ต่างๆทีอาณานิคม Massachusetts
(1)
การจัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ที อาณานิคม Massachusetts เป็ นสิงทีผ้ ูมี
อํานาจขัดขวางอย่างมาก เพราะมีรัฐบาลแห่งเทวาธิ ปไตยตั Bงไว้ แล้ ว และ
พลเมืองคนใดทีไม่เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรทีขึ Bนอยู่กับรัฐบาล ก็ขาดสิทธิ
แห่งพลเมือง
(2)
ในปี ค.ศ. 1644 นาย Thomas Painter ซึงอยู่เมือง Hingham ไม่ยอมให้ ลกู
รับพิธีบพั ติศมา และประท้ วงว่าพิธีนั Bนต่อต้ านความเชือของพวกคริ สเตียน เขา
จึงถูกมัดไว้ และเฆียนตี ในปี เดียวกันนั Bนและในปี ต่อมาอีกหลายปี ก็บนั ทึกไว้
ว่า มีหลายคนขึ Bนศาลของพวกผู้ชายแห่งเมือง Salem ทีไม่ยอมให้ ลกู รับพิธี
บัพติศมา หรื อทีต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา ศาลประพฤติต่อคนเหล่า
นั Bนนอกกฎหมาย แต่ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1644 ศาลกลางได้ ออก
บทบัญญัติว่า “ศาลห้ ามตําหนิหรือต่อต้ านอย่างเปิ ดเผยการให้ ทารกรั บพิธี
บัพติศมา และห้ ามยัวยวนอย่างลึกลับให้ คนหลงจากการให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา ถ้ าทําความผิดนั Bนก็จะถูกไล่ออกจากคริ สตจักรและไม่ให้ รับพิธีศีล
ต่างๆ และจะขาดสิทธิทีจะเป็ นทหาร และจะขาดสิทธิฟ้องถึงศาล แล้ วใน
สายตาของศาลจะดูเหมือนว่าเป็ นคนทีดื Bอดึงและทีตั Bงใจทําผิดพลาด ในทีสดุ
เมือถูกพิพากษาแล้ ว ก็จะถูกเนรเทศ”
(3)
คํากล่าวอ้ างจากหนังสือเก่าแก่ทีเขียนโดยอ. Richard Cook ซึง เป็ น
ศิษยาภิบาลแห่งคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ที 2 ในเมือง Wilmington อาณานิคม
Delaware พิมพ์ในปี ค.ศ. 1888 หน้ า 206 มีอยู่ว่า “อาณานิคม
Massachusetts ยังคงข่มเหงพวกแบ๊ พติสต์ อยู่ด้วยความรุ นแรงและข่มเหงคน
หลายคน โดยใช้ ค่าปรับ การจําคุกและการเนรเทศ คดีอนั น่าสังเกตเป็ นของ
นาย Obadiah Holmes เขาเดินทางจากอาณานิคม Rhode Island กับพีน้อง
คริ สเตียนอีก 2 คน ไปเยียมพีน้องคนสูงอายุคนหนึง ทีอยู่เมือง Lynn ทีถกู
เฆียนตีเพราะอยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ ขณะทีพวกเขาอยู่ทีเมือง Lynn และกําลัง
จัดประชุมทีบ้านในวันอาทิตย์ พวกเขาถูกจับ ต้ องเสียค่าปรับและถูกจําคุก
อีกไม่นานพีน้องคนอืนๆได้ รับการปลดปล่อย แต่นาย Holmes ถูกลงโทษที
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รุ นแรงกว่าเพือน เพือ ให้ เป็ นตัวอย่างต่อหน้ าสาธารณชน เขาถูกพิพากษา
ให้ เฆียนตีทีเมือง Boston ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1651 และได้ รับการเฆียน
ตีอย่างทารุ ณ จนเขานอนบนหลังไม่ได้ เป็ นเวลาหลายวันหลายอาทิตย์ คือต้ อง
นอนบนเข่ากับข้ อศอกเท่านั Bน” ศาลกล่าวคําพิพากษาว่า “คุณตั Bงใจเทศนา
และให้ พิธีบพั ติศมา คุณให้ คนรับพิธีบพั ติศมาที เคยรับพิธบี พั ติศมาแล้ ว เมือ
ทําเช่นนั Bนคุณปฏิเสธพิธีบพั ติศมาครังB ก่อนนั Bนว่า ไม่เป็ นพิธีบพั ติศมาจริ ง และ
คุณสอนว่าการให้ พิธีบพั ติศมาแก่ทารกไม่ถูกต้ อง”
คํากล่าวอ้ างอีกข้ อหนึง จากหนังสือของอ. Cook หน้ า 208 มีอยู่ว่า “คดีทีน่า
อับอายเป็ นของอ. Henry Dunster ซึง เป็ นผู้อปุ การะและเป็ นประธานของ
มหาวิทยาลัย Harvard และเป็ นอาจารย์ ทีร้ ูภาษาแห่งบูรพาทิศอย่างดีเลิศ
อ. Quincy กล่าวว่า อ. Dunster ไม่มีประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย และไม่ต้อง
การให้ เขาสอนทีนนั อีกต่อไป เพราะเหตุว่า ในปี ค.ศ. 1653 เขาหลงไปใน “ต้ น
หนามแห่งการต่อต้ านพวก pedobaptism” (ตามคํากล่าวของอ. Cotton
Mather) และเพราะเหตุเขาพูดต่อหน้ าทีประชุมในคริ สตจักรที เมือง
Cambridge ว่าไม่ควรให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาเลย ศาลใหญ่ จงึ ฟ้องว่าเขา
รบกวนการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาในคริ สตจักรที เมือง Cambridge เขาถูก
ตัดสินให้ รับการตักเตือนต่อหน้ าสาธารณชน และต้ องประพฤติดีเป็ นเวลา
พอสมควร แล้ วในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1664 เขาต้ องลาออกจากตําแหน่ง
ประธานของมหาวิทยาลัย เมืออ. Dunster รับตําแหน่งเป็ นประธาน
มหาวิทยาลัยเป็ นแค่โรงเรี ยน แต่โดยการนําของอ. Dunster ก็กลายเป็ น
มหาวิทยาลัย ไม่มีใครสงสัยถึงความสามารถ การศึกษาสูง ความซือสัตย์ หรือ
ประโยชน์ ของอ. Dunster เลย”
อ. Vedder กล่าวถึงอ. Dunster หน้ า 297 ว่า “ในปี ค.ศ. 1653 เมือลูกคนที 4
เกิดในครอบครัวของอ. Dunster เขาจึงต้ องตัดสินใจเรื องการให้ ทารกรับพิธี
บัพติศมา ตอนนี Bอ. Dunster เชือมัน ว่าเฉพาะคนทีรับเชือแล้ วสมควรรับพิธี
บัพติศมา และเขาเล่าเหตุผลต่างๆถึงความเชือนี Bในการเทศนา 2-3 รอบ การ
ประกาศถึงความเชือของเขาในเรื องนี Bทําให้ เกิดความตืนเต้ นมาก เพราะการ
ปฏิ เสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมานั Bนได้ ทําลายพื Bนฐานแห่งทฤษฎีของพวก
Puritan เรื องคริ สตจักรและรัฐบาล ดังนั Bนอ. Dunster กลายเป็ นศัตรู ซงึ
อันตรายต่อรัฐบาล เขาต้ องถูกระงับ หรือต้ องเปลียนแปลงความเชือทัว ไปใน
อาณานิคม Massachusetts เราไม่ตกใจว่า พวกเขาเลือกทีจะระงับอ.
Dunster อ. Dunster จึงถูกบังคับให้ ลาออกจากการเป็ นประธานของ
มหาวิทยาลัย พวกเขาอาจจะทําแค่นนั ต่ออ. Dunster แต่อ. Dunster เรียก
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ร้ องให้ พดู ในทีประชุมของคริ สตจักรทีเมือง Cambridge ทีนนั เขาอธิบายถึง
ความเชือของเขา พวกเขานับว่าการอธิ บายถึงความเชือของเขาเป็ นทีรบกวน
การนมัสการของคริ สตจักร เขาจึงถูกฟ้องถึงศาล และได้ รับการลงโทษให้ รับ
การตักเตือนจากศาลกลาง”
อ. Cook ในหนังสือของเขา หน้ า 209 กล่าวถึงผลแห่งการให้ ทารกรั บพิธี
บัพติศมาว่า “ผลอันชัวร้ ายของการรวมกันของคริ สตจักร รัฐบาล และการให้
ทารกรับพิธีบพั ติศมา ได้ ออกมาที New England เพราะเหตุว่าประชาชนต้ อง
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเพือเป็ นพลเมืองของสหรัฐฯ คริสตจักรจึงเต็มไป
หมดด้ วยคนทียงั ไม่รับความรอด ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1657 คริ สตจักรเลิกเรี ยกร้ องให้
รับความรอดก่อนเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร คริ สตจักรบางแห่งพยายาม
ไม่ให้ สมาชิกทียงั ไม่รับความรอดนี Bรับพิธีศีลมหาสนิท แต่บางคนไม่ยอมรับ
เรืองนี B เพราะถ้ าใครรับพิธีบพั ติศมาเมือเป็ นทารก และนับว่าเขาเป็ นสมาชิก
ของคริ สตจักร ทําไมไม่ให้ เขารับพิธีศีลมหาสนิทด้ วย ในปี ค.ศ. 1696 ได้ จดั ตั Bง
คริ สตจักรแห่งหนึง ขึ Bนทีเมือง Hartford และในปี ค.ศ. 1699 ได้ จดั ตั Bง
คริ สตจักรแห่งหนึง ขึ Bนทีเมือง Boston คริ สตจักรทั Bง 2 แห่งนี Bมีหลักการว่า ถ้ า
ใครรับพิธีบพั ติศมาเมือเป็ นทารก แต่ยงั ไม่รับความรอด ก็ยังรับพิธีศีล
มหาสนิทได้ คริสตจักรอืนๆก็ทําตาม และอีกไม่นานไม่ค่อยมีคริ สตจักรทีมี
สมาชิกทีได้ รับความรอดแล้ ว ยกเว้ นคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ จากนั Bนสมาชิกทียัง
ไม่รอดบางคนกลายเป็ นนักเทศน์ทียงั ไม่รอด แล้ วที New England ก็มีสมาชิก
ทีตายแล้ วฝ่ ายจิตวิญญาณ ฟั งเรื องข่าวประเสริ ฐทีตายแล้ วฝ่ ายจิตวิญญาณ
จากนักเทศน์ทีตายแล้ วฝ่ ายจิตวิญญาณ”
อ. Thomas Goold จัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งแรกทีเมือง Boston ในปี
ค.ศ. 1665 หมายเหตุ - อ. Vedder หน้ า 299 กล่าวว่า “พายุแห่งการข่มเหง
เกิดทันทีต่อพวกนี Bทีมีทั Bงหมด 9 คน และในพวกนี B 2 คนเป็ นผู้หญิง คริ สตจักร
ทีเมือง Swansee ซึงอยู่ทีชายแดนกับอาณานิคม Rhode Island ไม่ ค่อย
ประสบการข่มเหงใดๆ แต่คริ สตจักรทีเมือง Boston ไม่เป็ นอย่างนั Bน ในเมือ
คริ สตจักรทีเมือง Boston จัดตั Bงขึ Bนแล้ ว พวกคริ สตจักรของนิกาย Puritan
วุ่นวายไปหมดเรื องการขัดแย้ งกันทีจบลงโดยการยอมรับพันธสัญญาครึงทาง
(Half-way Covenant) ถึงแม้ ว่านิกาย Puritan มีความวุ่นวายภายใน เขาก็ยัง
พร้ อมทีจะต่อสู้กบั ผู้บกุ รุ ก พวกเขานับว่าคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งนี Bเป็ นผู้บกุ รุ ก
แล้ วตั Bงใจทีจะระงับคริ สตจักรนั Bน เขาฟ้องสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ถงึ
ศาล แล้ วศาลสัง ให้ เลิกประชุมกัน ถ้ าไม่ฟังก็จะเกิดเรืองอันตรายต่อพวกเขา
อ. Thomas Goold ซึงเป็ นศิษยาภิบาลคนแรกของคริ สตจักรนี Bได้ รับการลง

(8)

(9)

(10)

โทษแรงกว่าคนอืนๆ แต่ยงั มีสมาชิกบางคนทีได้ รับการลงโทษด้ วย เพราะเหตุ
ว่าอ. Goold ถูกขังคุกนานและบ่อยครังB สุขภาพของเขาเลวลงจนเขาเสียชีวิต
ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1675”
แต่การข่มเหงอย่างรุ นแรงต่อคริ สตจักรนี Bสิ Bนสุดลง เพราะศาลไม่ทําตามคํา
ขู่เข็ญนานกว่าอาทิตย์ เดียว แล้ ววันอาทิตย์ต่อไปประตูของคริ สตจักรเปิ ดแล้ ว
และไม่มีการเข้ ายุ่งด้ วยกันกับการนมัสการของคริ สตจักรแห่งนี Bอีก
ทฤษฎีของพวก Puritan แตกสลายเสียแล้ ว เพราะพิสจู น์ แล้ วว่า รัฐบาลแห่ง
เทวาธิปไตยเป็ นรูปแบบของการปกครองทีใช้ ไม่ได้ ที New England ในปี ค.ศ.
1691 กษั ตริ ย์ William ที 3 แห่งประเทศอังกฤษและพระนางกษั ตริย์ Mary ที
2 แห่งประเทศสก๊ อตแลนด์ ได้ ให้ ใบอนุญาตใหม่ อาณานิคม Plymouth และ
อาณานิคม Massachusetts Bay จึงรวบรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นอาณานิคมแห่ง
เดียวชือ Massachusetts ใบอนุญาตนั Bนให้ คริ สเตียนทุกคนมีอิสรภาพใน
ความเชือ ยกเว้ นพวกแบ๊ พติสต์ จากเวลานั Bนพวกแบ๊ พติสต์ ไม่ถกู ข่มเหงอีก
แต่เขาต้ องเสียภาษี เพือสนับสนุนคริ สตจักรทีขึ Bนอยู่กับรัฐบาล
อ. Cook หน้ า 213 กล่าวว่า “เมือเป็ นขึ Bนมาใหม่จากธรรมเนียมทีตายแล้ ว
โดยความเชืออันมีชีวิตอยู่ ตามธรรมชาติมนุษย์ได้ ละทิ Bงรูปแบบแห่งการให้
ทารกรับพิธีบพั ติศมา แล้ วแลกกับพิธีบพั ติศมาสําหรับคนทีรับเชือแล้ ว ซึง เป็ น
สิทธิXดงั เดิมของผู้ทีเชือ ซึง โดยใจทีบงั เกิดใหม่และใจแห่งความรักได้ แสดง
ความจงรักภักดีต่อพระคริ สต์ พวก Donatists คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที 4
ก็เป็ นพวกแบ๊ พติสต์ ในสมัยของเขาการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาเป็ นสิงใหม่ที
คนทัว ไปยังไม่ยอมรับ พวก Albigensian คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที 7 ตาม
ทีเราเข้ าใจจากประวัติศาสตร์ เป็ นพวกแบ๊ พติสต์ แล้ วพวก Waldenses กับ
พวก Petrobusians คือพวกปฏิรูปแห่งศตวรรษที 11 และ 12 เป็ นพวก
แบ๊ พติสต์ เช่นกัน สองพวกนี Bได้ รักษาความสว่างอันบริ สทุ ธิXแห่งความเชือใน
พระเยซูไว้ ในเมือทัว โลกอยู่ในโคลนแห่งความชัวของศาสนาโรมันคาธอลิค
และพยายามดับความสว่างนั Bน พวก Arnoldist กับพวก Hussite คือพวก
ปฏิรูปก่อนสมัยของอ. Luther สองพวกนี เB ป็ นพวกแบ๊ พติสต์ และได้ เตรี ยมทาง
ไว้ สาํ หรับอ. Luther อ. Wycliffe แห่งประเทศอังกฤษ ผู้ทีพวกนักประวัติศาสตร์ เรียกกันว่า ดาวรุ่ งแห่งการปฏิ รูป เป็ นแบ๊ พติสต์ ข้ อคิดเห็นของแต่ละ
พวกคงยังไม่ชดั เจนเพียงพอ หรืออาจยังไม่มนั คงในความคิดของเขา แต่สว่ น
ใหญ่ แต่ละพวกถือหลักคําสอนซึงในสมัยนี เB ป็ นความเชือของพวกแบ๊ พติสต์
แล้ วการเปลียนสภาพเสียใหม่อนั ใหญ่ แห่งศตวรรษที 16 คงไม่เกิดขึ Bนถ้ าขาด

ง

จ

การเป่ าประกาศของพวกแบ๊ พติสต์ การตืนฟื นB ฟูกนั ใหม่อนั ยิงใหญ่ (the Great
Awakening) ก็เช่นกัน
(11) ความเจริ ญของพวกแบ๊ พติสต์ ที New England ก็ช้า คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ส่วน
ใหญ่ ทีตั Bงขึ Bนทีนนั มีความเชือแบบพวก Calvinist ยกเว้ นคริสตจักร 2 แห่งทีมี
ความเชือแบบพวก Armenian หรื อแบบพวก “หลักการ 6 ประการ” ที
อาณานิคม Rhode Island ในปี ค.ศ. 1665 และ 1685 แล้ วมีคริ สตจักร
Seventh Day ตั Bงขึ Bนทีเมือง Newport ในปี ค.ศ. 1671
(12) สําหรับเวลาครึงศตวรรษพวกแบ๊ พติสต์ มีความเจริ ญในแห่งเดียว คือที
อาณานิคม Connecticut ในต้ นศตวรรษที 18 มีพวกแบ๊ พติสต์ บางคนอยู่ทีนนั
พวกเขาคงย้ ายจากอาณานิคม Rhode Island พวกเขาได้ ตั Bงคริ สตจักรขึ Bนในปี
ค.ศ. 1705 อ. Valentine Wightman เป็ นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี B
คริ สตจักรแห่งนี Bมีความเชือแบบพวก “หลักการ 6 ประการ” แต่คริสตจักรอืนๆ
มีความเชือแบบพวก Calvinist เช่นคริ สตจักรทีตั Bงขึ Bนทีเมือง New London ใน
ปี ค.ศ. 1710 ทีเมือง Wallingford ในปี ค.ศ. 1731 ทีเมือง Southington ในปี
ค.ศ. 1738 และที เมือง North Stoneington ในปี ค.ศ. 1743 คือคริ สตจักร
เหล่านี Bมีความเชือแบบพวก Calvinist ตั Bงแต่แรก หรื อกลายมีความเชือแบบ
นั Bน” (อ. Vedder หน้ า 302)
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ต่างๆในพื Bนทีของเมือง Philadelphia
(1)
อ. Thomas Duncan ตั Bงคริ สตจักรขึ Bนทีเมือง Coal Springs อาณานิคม
Pennsylvania ในปี ค.ศ. 1684
(2)
ในปี ค.ศ. 1688 ได้ ตั Bงคริ สตจักรขึ Bนทีเมือง Penntek Lower Dublin อ. Elias
Keach เป็ นศิษยาภิบาล
(3)
คริ สตจักรแห่งแรกทีเมือง Philadelphia ได้ เปิ ดในปี ค.ศ. 1689 แต่พวก
สมาชิกก็ยงั เกียวข้ องกับคริ สตจักรทีเมือง Penntek Lower Dublin อยู่จนถึงปี
ค.ศ. 1746 ในปี นั Bนคริ สตจักรทีเมือง Philadelphia ได้ ตงขึ
ั B Bนให้ เป็ นคริ สตจักรที
อิสระ (อ. Vedder หน้ า 304)
(4)
ในปี ค.ศ. 1701 ได้ ตั Bงคริ สตจักรขึ Bนทีเมือง Wealthtrack
(5)
การตั Bงสมาคมคริ สตจักรแห่งเมือง Philadelphia ขึ Bน ซึง เกิดจากการประชุม
ของคริ สตจักรต่างๆในพื Bนทีของเมือง Philadelphia นั Bน ได้ เริ มต้ นในปี ค.ศ.
1707
คริ สตจักรต่างๆทีอาณานิคม Virginia
(1)
แน่นอนมีบางคนทีต่อต้ านการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมาตอนแรกๆในประวัติ

(2)

(3)

ของอาณานิคมแห่งนี B เพราะในปี ค.ศ. 1661 ทีประชุมสภาสมัชชาได้ ออก
กฎหมายว่า ถ้ าบิดามารดาคนใดไม่ให้ ลกู ของตนรับพิธีบพั ติศมา ก็ให้ ถกู
ค่าปรับเป็ นใบยาสูบจํานวน 900 กิโลกรัม
จากหนังสือของอ. Cook หน้ า 214 มีอยู่ว่า คนทีมาอาศัยอยู่ในอาณานิคม
Virginia คือคนอังกฤษทีมีความจงรักภักดีต่อกษัตริ ย์ของประเทศอังกฤษ และ
ทีมีความซือสัตย์ ต่อโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ ในใบอนุญาตของพวกเขา
นิกาย Episcopal เป็ นศาสนาประจําชาติสาํ หรับอาณานิคมแห่งนี B การไม่ทํา
ตามคําสอนของนิกาย Episcopal นับว่าเป็ นการกบฏต่ออาณานิคม ดังนั Bน
ต้ องมีการดิ Bนรนเรื องอิสรภาพทั Bงทางบ้ านเมืองและทางศาสนา
หมายเหตุ - นิกาย Episcopal มีความเชือเหมือนกับโบสถ์ แห่งประเทศอังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1641 เจ้ าเมือง Dale ออกคําสัง ให้ ผ้ ูชายทุกคนไปหารัฐมนตรี และ
ถูกสอบถามเรื องความเชือส่วนตัว ถ้ าปฏิเสธ ครังB แรกจะถูกเฆียน ครังB ที 2 จะ
ถูกเฆียน 2 เท่าแล้ วต้ องสารภาพความผิดนั Bนในวันอาทิตย์ ต่อหน้ าทีประชุม
ของโบสถ์ ครังB ที 3 จะถูกเฆียนทุกวันจนขอโทษและยอมทําตามกฎหมายนั Bน
ในปี ค.ศ. 1643 ได้ ออกกฎหมายเพือรักษาความบริ สทุ ธิX ของหลักคําสอนต่างๆ
คือเฉพาะผู้รับใช้ ของนิกาย Episcopal ทีทําตามความเชือของนิกายนั Bน มี
สิทธิXสอนหรื อเทศนาในทีสาธารณะหรื อส่วนตัว ถ้ าไม่ทําตาม การลงโทษคือ
จะถูกเนรเทศ ในปี ค.ศ. 1661 การลงโทษสําหรับการไม่เห็นด้ วยกับนิกาย
Episcopal คือให้ จําคุก ในปี ค.ศ. 1673 ได้ ออกกฎหมายให้ สร้ างทีประชุมที
ฟาร์ มทุกแห่ง และการประชุมในทุกแห่งต้ องตามหลักคําสอนของนิกาย
Episcopal พลเมืองทุกคนต้ องเข้ าร่ วมประชุมทุกวันอาทิตย์หรื อจะต้ องเสียค่า
ปรับอย่างหนัก และทุกคนต้ องเสียภาษี เพือสนับสนุนงานรับใช้ ของนิกาย
Episcopal ก่อนได้ รับอนุญาตขายใบยาสูบได้ ดร. George B. Taylor กล่าว
ว่า “กฎหมายแบบนั Bนมีอยู่ในอาณานิคม Virginia ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1607 จนถึง
การกบฏแห่งปี ค.ศ. 1775 ยกเว้ นในสมัยของความอารักขา ตลอดเวลานี B ตาม
ทีอ. Henning กล่าวว่า ทุกคนต้ องตามศาสนาประจําชาติ ไม่มีความอดทนต่อ
ความเชืออืนๆเลย รัฐบาลใช้ กําลังอย่างรุ นแรงต่อคนทีผิดกฎหมายเหล่านั Bน”
ดร. Taylor กล่าวอีกว่า “สําหรับคนทีปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา
กฎหมายก็รุนแรงกว่าธรรมดา ข้ อนี Bพิสจู น์ ว่ามีบางพวกในทีนนั ทีปฏิ เสธการ
ให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา หนังสือเล่มนี Bเคยอ้ างถึงพวก Quaker แล้ ว แต่พวก
นั Bนมีคนจํานวนน้ อยในอาณานิคม Virginia บทความเบื Bองต้ นของกฎหมายที
ลงโทษคนทีปฏิเสธการให้ ทารกรับพิธีบพั ติศมา ได้ กล่าวว่าคนเหล่านั Bนไม่
เพียงแต่ละเลยหน้ าทีของเขา ดังบิดามารดาทีไม่ระมัดระวัง แต่เขาปฏิเสธ

(4)

(5)

(6)

(7)

ไม่ให้ ลกู ของตนรับพิธีบพั ติศมา ยิงกว่านั Bนคนเหล่านั Bนกระทําผิดนี Bเพราะเขา
คัดค้ านศาสนาประจําชาติ”
ในปี ค.ศ. 1765 ได้ จดั สมาคมทีเมือง Kehoukee ขึ Bน และในปี ค.ศ. 1791 ได้
จัดสมาคมทีเมือง Portsmouth ขึ Bน อ. Semple เคยกล่าวถึงกลุ่มที 2 ของพวก
แบ๊ พติสต์ ทีย้ายจากอาณานิคม Maryland ไปยังอาณานิคม Virginia จาก
พวกนี เB กิดพวก Regular Baptists ซึงตรงกันข้ ามกับพวกทีแยกออกไป พวกที
แยกออกไปนั Bนมีคนจํานวนมากกว่าพวก Regular Baptists แต่จํานวนคนของ
พวก Regular Baptists ก็ใหญ่และน่านับถือพอสมควร นาย Edward Hayes
และนาย Thomas Yates ผู้เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ทีเมือง Satters
อาณานิคม Maryland มาพร้ อมกับกลุ่มที 2 นี Bและอาศัยอยู่ทีเขต Berkley ใน
ปี ค.ศ. 1743 อีกไม่นานศิษยาภิบาลของพวกเขา คืออ. Henry Lovall มา
อาศัยอยู่ทีนนั ด้ วย เขาเทศนาทีนนั และมี 15 คนรับพิธบี ัพติศมา คริ สตจักรได้
จัดตั Bงขึ Bนใหม่ในปี ค.ศ. 1751 โดยพวกอาจารย์ จากสมาคมทีเมือง
Philadelphia แล้ วได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมนั Bน (อ. Cook หน้ า 217)
อ. Semple กล่าวว่า พวกแบ๊ พติสต์ ทีอาณานิคม Virginia เกิดจากกลุ่มที 3
ของพวกแบ๊ พติสต์ ทีย้ายมาจาก New England พวกเขาเรี ยกกันว่า
ความสว่างใหม่ และผู้นําและศิษยาภิบาลของพวกเขาคืออ. Shubael Sterns
พวกเขาไปอาศัยอยู่ทีเมือง Opekon เขต Berkley ในปี ค.ศ. 1754 ดร. J. C.
Long กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1770 ทีอาณานิคม Virginia มีพวกแบ๊ พติสต์ ที
แยกออกไปเพียง 6 แห่ง แล้ วในปี ค.ศ. 1774 มีอยู่ 54 แห่ง “พระวจนะของ
พระเจ้ าก็บงั เกิดผลอย่างมาก”
ในทีสดุ พวกแบ๊ พติสต์ ทีแยกออกไป (คือพวกความสว่างใหม่) กับพวก
Regular Baptists ได้ เข้ าร่ วมกันเป็ นพวกเดียว และมีชือว่า พวกแบ๊ พติสต์ แห่ง
อาณานิคม Virginia (อ. Cook หน้ า 219)
ในวันที 4 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1768 เกิดเรื องราวขึ Bน คืออ. Walter
Lewiscray และอ. James Childs ถูกนายอําเภอจับ และถูกฟ้องถึงศาล
ต่อหน้ าผู้พิพากษา 3 คน พวกเจ้ าหน้ าทีเสนอให้ ปล่อยตัวเขา โดยมีเงือนไขว่า
เขาจะไม่เทศนาอีก เขาทั Bง 2 ปฏิเสธเงือนไขนี Bแล้ วถูกขังในคุก ขณะทีเขาเดิน
ตามถนนแห่งเมือง Fredericksburg ไปยังคุกนั Bน เขาทั Bง 2 พูดว่า “ทางกว้ าง
นั Bนนําไปถึงความพินาศ” เป็ นต้ น นาย John Blair ผู้เป็ นรองเจ้ าเมือง สนใจใน
คดีของเขา จึงเขียนถึงทนายว่า การขอร้ องของเขาเกียวกับสิทธิ “ถ้ าชาย 2 คน
นี Bประพฤติดีตามอย่างคริ สเตียนทีรักพระเจ้ า คุณรบกวนเขาไม่ได้ ผมได้ ยิน
ว่าเขารับพิธีศีลมหาสนิทเกือบเหมือนกับพวกเรา และเขาไม่ต่างกับคริ สตจักร
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ของพวกเรายกเว้ นในเรื องพิธีบพั ติศมา คือเขาฟื นB ฟูพิธีอนั เก่าแก่นั Bน ซึง โดย
พิธีนั Bนเคยมีคนบาปบางคนสํานึกผิดของเขาอย่างแท้ จริ งและกลับใจเสียใหม่
แน่นอนถ้ าชายคนใดไม่ทํางาน และไม่หาการเลี Bยงชีพสําหรับครอบครัวตามที
ควรทํา ก็น่าจะติเตียนเขา เพราะจะเกิดผลดี แต่เพราะชาย 2 คนนี Bประพฤติดี
ไม่น่าจะรบกวนเขาเลย” แต่ทนายไม่เอาใจใส่จดหมายฉบับนั Bน ชายทั Bง 2 จึง
อยู่ในคุกเป็ นเวลา 43 วัน มีคนมากมายมาอยู่ทีหน้ าต่างของคุกเพือฟั งคํา
เทศนาของเขาทั Bง 2 โดยไม่มีใครขัดขวาง
(8)
สมาคมของแบ๊ พติสต์ ทวั ไปแห่งรัฐ Virginia อยู่ในหลายรู ปแบบตั Bงแต่ปี ค.ศ.
1771 แล้ วได้ จดั ตั Bงขึ Bนใหม่ในวันที 9 เดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1823
สมัยแห่งการขยายอาณาเขต (ปี ค.ศ. 1776 – 1845)
ก
การตืนฟื นB ฟูกันใหม่อนั ยิงใหญ่ ที New England ในปี ค.ศ. 1734 (คือ the Great
Awakening)
(1)
พวกเขาต้ องการการฟื Bนฟูเพราะเหตุว่าสมาชิกของคริ สตจักรที New England
ดํารงชีวิตแบบชาวโลก
(2)
ผลจากการเทศนาของอ. Jonathan Edwards ในปี ค.ศ. 1734 แผ่ออกไปยัง
เมืองต่างๆแห่งอาณานิคม Massachusetts และ Connecticut
(3)
เมืออ. George Whitfield ไปเยียม New England ในปี ค.ศ. 1739 การเทศนา
ของเขาส่งเสริ มการฟื Bนฟูนี B
(4)
การฟื BนฟูครังB ที 2 นี Bทําให้ เกิดยุคใหม่ในชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของพวก
คริ สเตียนทีสหรัฐ
(5)
จากเวลานั Bน พวกแบ๊ พติสต์ เจริ ญอย่างรวดเร็ ว
(ก)
เช่นในอาณานิคม Massachusetts ก่อนการตืนฟื นB ฟูกนั ใหม่
อันยิงใหญ่ ได้ จดั ตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ เพียง 8 แห่ง ระหว่างปี ค.ศ.
1740 และปี ค.ศ. 1775 (คือปี ทีสงครามปฏิ วตั ิเริมต้ น) ได้ จัดตั Bง
คริ สตจักรแบ๊ พติสต์ 27 แห่ง และในปี ค.ศ. 1784 มีคริ สตจักร
แบ๊ พติสต์ ถึง 73 แห่ง และมีสมาชิกทั Bงหมด 3,073 คน
(ข)
คริ สตจักรเหล่านี เB ริมประกาศในบริ เวณอืนๆ
ข
ผู้ชายบางคนทีร่วมมือในการกระจายความเชือของพวกแบ๊ พติสต์ ออกไปในสมัยแห่ง
การขยายอาณาเขต
(1)
อ. Hezekiah Smith เกิดทีเขต Long Island เมือง Hempstead ในปี ค.ศ.
1737
(2)
เขาย้ ายไปอยู่เขต Morris อาณานิคม New Jersey ทีนนั อ. John Gano ได้
แนะนําคุณพ่อของ Hezekiah ให้ สง่ ลูกไปเรี ยนทีโรงเรี ยน

(3)
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เขาจึงเรี ยนทีโรงเรี ยน Hopewell Academy จากนั Bนได้ ศกึ ษาทีวิทยาลัย
Princeton และได้ รับปริญญาตรี ในปี ค.ศ. 1762
(4)
หลังจากนั Bนเขาเดินทางไปเทศนาทัวภาคใต้ ของสหรัฐ เขาเป็ นผู้ประกาศ
(5)
ในเวลา 15 เดือนเขาขีม้าระยะทาง 2,600 กว่ากิโลเมตร และเทศนา 173 ครังB
(6)
เขากลายเป็ นผู้ช่วยอันดับแรกของอ. James Manning ผู้เป็ นประธานคนใหม่
ของโรงเรี ยนแห่งใหม่สาํ หรับพวกแบ๊ พติสต์ ทีอาณานิคม Rhode Island
(7)
เมืออ. Smith ท่องเทียวไปเทศนาในทีต่างๆ เขาพบเมืองเล็กๆแห่งหนึง ชือ
Haverhill ซึงอยู่ในอาณานิคม Massachusetts และเทศนาทีนนั ในคริ สตจักร
ของพวก Congregational คริ สตจักรแห่งนี Bขอร้ องให้ เขารับตําแหน่งเป็ น
ศิษยาภิบาลของพวกเขา แต่เขาไม่ยอมเพราะเขาอยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ แต่ต่อ
มา พวกคริ สเตียนในเมืองนี Bจัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ขึ Bน แล้ วอ. Smith ยอม
รับตําแหน่งเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรนั Bนในปี ค.ศ. 1766
(8)
เมือเขาเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรนั Bน เขารับใช้ ยิงกว่าศิษยาภิบาล เพราะ
เขารับใช้ เป็ นมิชชานารี ต่อคนในบริ เวณรอบๆนั Bน เขาขีม้าทัว อาณานิคม New
Hampshire และ Maine และประกาศกับคนทีนนั “ด้ วยเขาอิดโรยกระจัด
กระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผ้ ูเลี Bยง”
(9)
ตอนปลายชีวิตของเขา พอทีเขามีกําลังทําได้ เขามีความกระตือรือร้ นและ
เกิดผลในตําแหน่งเป็ นผู้ประกาศ ในเวลานี Bพวกแบ๊ พติสต์ ไม่มีองค์การ
มิชชานารี แล้ วถ้ าใครประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนในทีอืนๆ ก็ต้องทําอย่าง
อิสระ อ. Hezekiah Smith ประกาศทัวอาณานิคมของเขา และการรับใช้ ของ
เขามีผลในการจัดตั Bงสมาคมมิชชานารี แห่งแรกในอาณานิคม
Massachusetts คือสมาคมมิชชานารี แห่งพวกแบ๊ พติสต์
อ. John Mason Peck
หมายเหตุ - อ. Vedder หน้ า 324 กล่าวว่า “การรับใช้ ของพวกแบ๊ พติสต์ ที Midwest ขึ Bน
อยู่กับการรับใช้ ของอ. John Mason Peck มากกว่าคนอืนๆ เมือ เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ.
1858 เขารู้ สกึ เหนือยจากการรับใช้ ของเขาและเสียชีวิตก่อนเวลา ถึงแม้ ว่าเขาเสียชีวิต
เมือมีอายุ 68 ปี เขาเป็ นคนแข็งแรง และน่าจะมีชีวิตอีก 20 ปี ”
(Midwest คือพวกรัฐทีอยู่ตรงกลางของภาคเหนือของสหรัฐอเมริ กา ก็คือรัฐ Ohio,
Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, Iowa, Kansas, Missouri, Minnesota,
Nebraska, South Dakota, และ North Dakota)
งานรับใช้ ของสมาคมมิชชานารี ภายในประเทศแห่งพวกแบ๊ พติสต์ ของสหรัฐอเมริ กา
(1)
มิชชานารี คนแรกๆของสมาคมนี Bคืออ. Allen B. Frayman ในปี ค.ศ. 1833 เขา
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จัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ แห่งแรกทีเมือง Chicago ซึงเป็ นคริ สตจักรแห่งแรก
ของพวกแบ๊ พติสต์ ในบริ เวณนั Bน ซึง ตอนนั Bนนับว่าเป็ นพายัพของสหรัฐอเมริ กา
(2)
ในรัฐต่างๆทีอยู่ทางทิศตะวันตกของสหรัฐอเมริกา สมาคมนี Bส่งมิชชานารี ซึง
เป็ นพวกแรกทีประกาศและจัดตั Bงคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ ทีนนั เช่นรัฐ Illinois,
Wisconsin, Iowa, Minnesota, Texas, Colorado, Nebraska, Kansas,
Dakota, Wyoming, Utah, Idaho, Montana, Oregon, California และ
Washington (อ. Vedder หน้ า 329)
(3)
ในปี ค.ศ. 1845 สมาคมนี Bตั Bงต้ นการประกาศทีบริ เวณด้ านตะวันตกของสหรัฐ
อเมริ กา คือจากรัฐ Iowa ถึงรัฐ Oregon โดยส่งอ. Ezra Fisher และอ.
Hezekiah Johnson ไปประกาศทีนนั
(4)
ในปี ค.ศ. 1848 ก่อนค้ นพบทองคําทีรัฐ California สมาคมส่งอ. O. C.
Wheeler ไปยังเมือง San Francisco ไปประกาศทีนนั คือส่งโดยทาง
คอคอดแห่งประเทศปานามา หลังจากนั Bนสมาคมส่งอ. H. W. Reed ไปยัง
เมือง San Francisco ไปประกาศทีนนั และส่งโดยทางบก
ผู้ชาย 2 คนทีเป็ นมิชชานารี ของพวกแบ๊ พติสต์ ในต่างประเทศ
(1)
อ. Adoniram Judson
(ก)
บิดาของเขาเป็ นอาจารย์ ของพวก Congregational ทีรัฐ
Massachusetts
(ข)
เขาได้ รับการศึกษาทีมหาวิทยาลัย Brown และโรงเรี ยนศาสนา
Andover Theological
(ค)
เขากับภรรยา คือนาง Ann Hazelton Judson แล่นเรื อไปเมือง
Calcutta ประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 1812
(ง)
ขณะเมือแล่นเรือนั Bน เขาศึกษาพระคัมภีร์ต่อและตัดสินใจเข้ าพวก
แบ๊ พติสต์
(จ)
ฉะนั Bนเขาทั Bง 2 ได้ รับพิธีบพั ติศมาโดยการจุ่มลงในนํ Bาทีคริ สตจักร
แบ๊ พติสต์ อ. William Ward ทําพิธีให้ ในวันที 6 เดือนกันยายน ปี
ค.ศ. 1813
(ฉ)
โดยการรับพิธีบพั ติศมาใหม่นั Bน เขาเลิกเป็ นสมาชิกของสมาคม
มิชชานารี ทีส่งเขาออกไป
(2)
อ. Luther Rice มีประสบการณ์ เช่นกัน พวกแบ๊ พติสต์ จงึ ขอให้ เขากลับไปยัง
สหรัฐอเมริ กา และอธิ บายถึงการเปลียนแปลงความเชือของเขาและของอ.
Judson ในปี ค.ศ. 1813 เขาถึงเมือง Boston และอธิบายให้ พวกแบ๊ พติสต์ ฟัง

(3)
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อ. Rice ไปประกาศทีคริ สตจักรแบ๊ พติสต์ หลายแห่ง ในทีสดุ ได้ ร่วมประชุมกับ
ผู้แทนของคริ สตจักรหลายแห่งทีเมือง Philadelphia ในเดือนพฤษภาคม ปี
ค.ศ. 1814 ทีการประชุมนั Bน พวกแบ๊ พติสต์ จดั ตั Bงองค์ กรทัว ไปของพวก
แบ๊ พติสต์ ทีสหรัฐอเมริ กาสําหรับสนับสนุนมิชชานารี ในต่างประเทศ พวก
แบ๊ พติสต์ ใช้ องค์กรนี Bเพือสนับสนุนมิชชานารี ในต่างประเทศจนถึงปี ค.ศ.
1845
(4)
อ. Judson เข้ าร่ วมกับองค์กรนี B แล้ วเดินทางไปประเทศพม่าในปี ค.ศ. 1814
(5)
งานรับใช้ ของอ. Judson เริมต้ นในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1813 และในเดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1819 เขาทําพิธีบพั ติศมาให้ นาง Moung Nau ซึง เป็ นคน
แรกทีรับเชือในพระเยซูทีประเทศพม่า
(6)
สงครามพม่า ซึง เป็ นสงครามระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศพม่า เกิดขึ Bน
ในช่วงนั Bนอ. Judson ต้ องหยุดการประกาศชัวคราว อ. Judson และภรรยาถูก
ทรมานทั Bงกายและใจเป็ นเวลา 3 ปี เมือสงครามเสร็ จแล้ ว เมืองทีอ. Judson
รับใช้ นั Bนอยู่ในเขตปกครองของคนอังกฤษ งานรับใช้ นั Bนจึงเจริ ญ ดร. Judson
เทศนาและสอนจนถึงเวลาทีเขาเสียชีวิต เขาแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาพม่า
ด้ วย
ฉ
มิชชานารี คนอืนทีขึ Bนอยู่กบั องค์กรทัวไปของพวกแบ๊ พติสต์ ทีสหรัฐอเมริ กาสําหรับ
สนับสนุนมิชชานารี ในต่างประเทศ
(1)
ในปี ค.ศ. 1828 อ. George Boardman จัดตั Bงศูนย์ประกาศข่าวประเสริ ฐ
ท่ามกลางชาวเขาเผ่ากะเหรี ยงทีประเทศพม่า
(2)
ในปี ค.ศ. 1834 อ. William Dean เปิ ดศูนย์ ประกาศทีกรุงเทพฯ เพือ ประกาศ
กับคนจีนทีนนั
(3)
ในปี ค.ศ. 1842 อ. Dean ย้ ายจากกรุ งเทพฯเพราะเหตุสขุ ภาพ แล้ วไปเปิ ด
ศูนย์ ประกาศทีประเทศฮ่องกง
(4)
พวกแบ๊ พติสต์ จดั ตั Bงศูนย์ ประกาศทีประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1836
(5)
ในปี ค.ศ. 1821 พวกแบ๊ พติสต์ ทรงมิชชานารี คนนิโกร 2 คนไปประเทศ
Liberia
สมัยแห่งการประกาศและการศึกษา (ปี ค.ศ. 1845 – 1900)
ก
สมัยแห่งการเจริ ญและการส่งมิชชานารี ไปต่างประเทศสิ Bนสุดลงประมาณ ปี ค.ศ. 1850
ในสมัยนั Bนคริสตจักรต่างๆได้ มีการฟื Bนฟูฝ่ายจิตวิญญาณและได้ เจริญขึ Bน
(1)
หลังจากสมัยการตืนฟื นB ฟูกันใหม่อนั ยิงใหญ่ (the Great Awakening)
ไม่มีการฟื Bนฟูกนั ใหม่ใดๆ

(2)
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การฟื Bนฟูกนั ใหม่อนั ใหญ่ ได้ เริ มต้ นที New England ประมาณปี ค.ศ. 1790
และแผ่ออกไปทัวสหรัฐอเมริ กาภายใน 10 ปี ต่อไป
(3)
ในภาคทิศตะวันตกเฉียงใต้ การฟื Bนฟูกันใหม่ได้ เกิดลักษณะทีคลัง ไคล้ ผลก็คือ
อีกประมาณ 30 ปี ไม่มีการฟื Bนฟูกนั ใหม่เลย
(4)
ในปี ค.ศ. 1825 การฟื Bนฟูกนั ใหม่ของอ. Finney เกิดผลทีสหรัฐอเมริ กา
(5)
ในปี ค.ศ. 1857 การฟื Bนฟูกนั ใหม่แผ่ออกไปทัว สหรัฐอเมริกา และมีคนรับเชือ
ถึง 500,000 คนในปี เดียว
(6)
อ. Moody และอ. Sam Jones มีส่วนในการฟื Bนฟูกนั ใหม่นี B
การศึกษา
(1)
อ. James Manning
(2)
ถึงแม้ ว่าอ. Manning มีอายุน้อย ก็มีกิริยาท่าทางทีดี และมีชือเสียงในด้ านการ
ศึกษา และเหมาะทีจะเป็ นผู้นําในการศึกษา
(3)
เขาพบกับผู้แทนของพวกแบ๊ พติสต์ แห่งอาณานิคม Rhode Island ทีเมือง
Newport ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1763
(4)
พวกเขาเขียนใบอนุญาตขึ Bน และสภานิติบญ
ั ญัติรับรองใบอนุญาตนั Bนในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1764 ใบอนุญาตนั Bนกําหนดว่า ประธาน 1 คน ผู้จดั การ
ดูแล 22 คน และเพือนครู 8 คนต้ องอยู่ในพวกแบ๊ พติสต์ แต่ผ้ ูจดั การดูแลอีก
36 คนอยู่ในนิกายอืนๆได้ เพือเป็ นผู้แทนของทุกนิกายทีอยู่ในอาณานิคมนั Bน
(5)
วิทยาลัยนั Bนเปิ ดสอนที เมือง Warren ในปี ค.ศ. 1766 อ. Manning เป็ น
ประธานและเป็ นศาสตราจารย์ สอนภาษาต่างๆ
(6)
อ. Manning เป็ นประธานและเป็ นศาสตราจารย์ จนถึงเวลาทีเขาเสียชีวิตในปี
ค.ศ. 1791 สําหรับเวลาหลายปี เขาเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแบ๊ พติสต์
แห่งแรกทีเมือง Providence ด้ วย ตอนแรกวิทยาลัยแห่งนี Bมีชือว่า วิทยาลัย
Rhode Island แต่ในปี ค.ศ. 1804 ได้ เปลีย นชือให้ เป็ นมหาวิทยาลัย Brown
เพือให้ เกียรติแก่นาย Nicholas Brown ผู้บําเพ็ญกุศลทีมีใจกว้ างต่อ
มหาวิทยาลัยแห่งนี B
สํานักศึกษาอีกแห่งหนึง คือวิทยาลัย Columbia ทีเมือง Washington DC
(1)
สมาคมแห่งเมือง Philadelphia มีส่วนในการเปิ ดวิทยาลัยแห่งนี B
(2)
ตั Bงแต่ปี ค.ศ. 1807 ดร. William Staughton สอนพวกนักศึกษาทีบ้านของเขา
เขาสอนพวกนักศึกษาเป็ นเวลาหลายปี เขาใช้ เงินส่วนตัวบ้ าง และได้ รับจ้ าง
เป็ นครู จากสมาคมการศึกษาแห่งพวกแบ๊ พติสต์ ของ Middle States บ้ าง
(3)
ในทีสดุ โดยการรบเร้ าของอ. Luther Rice องค์ กรทัวไปได้ จดั ตั Bงสํานักศึกษาสูง
สําหรับการอบรมพวกผู้รับใช้ ในปี ค.ศ. 1821 (อ. Vedder หน้ า 356)

ง

สํานักศึกษาทีพวกแบ๊ พติสต์ ได้ จดั ตั Bงตอนครึงหลังของศตวรรษที 19 มีอยู่หลายแห่ง เช่น
โรงเรี ยนศาสนา Baptist Union Theological ทีเมือง Morgan Park รัฐ Illinois ในปี
ค.ศ. 1867; โรงเรี ยนศาสนา Kroger Theological ทีเมือง Upland รั ฐ Pennsylvania
ในปี ค.ศ. 1868; โรงเรี ยนศาสนา Southern Baptist Theological ทีเมือง Louisville รัฐ
Kentucky ในปี ค.ศ. 1858; มหาวิทยาลัย Bucknell ทีเมือง Louisberg รัฐ
Pennsylvania ในปี ค.ศ. 1846; มหาวิทยาลัย Columbia ทีเมือง Washington DC
ในปี ค.ศ. 1821; วิทยาลัย Richmond ทีเมือง Richmond รัฐ Virginia ในปี ค.ศ. 1832;
มหาวิทยาลัย Dennison ทีเมือง Grandville รัฐ Ohio ในปี ค.ศ. 1832; วิทยาลัย
Vassar ทีเมือง Poughkeepsie รัฐ New York ในปี ค.ศ. 1861 (โดยการกุศลของนาย
Matthew Vassar วิทยาลัยแห่งนี Bเป็ นวิทยาลัยสําหรับผู้หญิ งทีมีเงินทุนมากทีสดุ ในโลก)

