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ดร.เจ เอ็ม แครอลล ผูเขียนหนังสือเลมนี้เกิดที่รัฐอารแคนซอส
ในวันที่ 8 ม.ค. 1858 และเสียชีวิตที่รัฐเท็กซัส ในวันที่ 10 ม.ค.1931
บิดาของเขา ซึ่ งเป นนักเทศนของแบ พติส ไดย ายไปอยู รัฐเท็กซัสเมื่ อ
แครอลลมีอายุได 6 ป แครอลลไดรับเชื่อและรับพิธีบัพติศมาที่นั่น ตอ
มาได รับการเจิ มไว เป นนักเทศน แครอลลมิ ได เปนเพียงผู นําของพวก
แบพติสที่ รั ฐเทกซัสเทานั้ น แตเป นคนที่ มี ชื่ อเสี ยงในทามกลางพวก
แบพติสใตและพวกแบพติสทั่วโลกดวย
หลายปกอน ดร.แครอลลมาเทศนาที่คริสตจักรของพวกเรา และ
ไดเทศนาถึ งเรื่ องที่ อยู ในหนั งสือเลมนี้ ตั้ งแต นั้ นมาข าพเจาก็ สนใจถึง
เรื่ องนี้ แล วขาพเจาได ศึกษาถึงประวัติ ศาสตรของคริสตจักรวาคริสตจักรแห งไหนเปนคริ สตจักรที่ เก าแกที่ สุด และว าคริสตจักรแหงใดเปน
เหมือนคริสตจักรตาง ๆ ที่อยูในพระคัมภีรใหม
ดร.เจ ดับแบลยู ปอรเทอร ไดฟงดร.แครอลลสอนถึงเรื่องนี้ ซึ่ง
ทําใหเขาประทับใจมากและไดเสนอกับดร.แครอลลวา ถาดร.แครอลลจะ
เขียนคําสอนเหลานี้
เขาเองก็จะเปนผูจัดพิมพคําสอนเปนหนังสือ
ดร.แครอลลจึงตัดสินใจเขียนคําสอนนี้ ขึ้ นและใหสิทธิแกดร.ปอรเทอรที่
จะพิมพเปนหนังสือ พรอมดวยแผนที่ที่ อธิบายถึงประวัติศาสตรคริสตจักรอยางชัดเจน
ดร.แครอลลไดเสียชีวิตกอนที่หนังสือเลมนี้จะพิมพเสร็จ อยางไรก็ดีดร.ปอรเทอรไดขายหนังสือเลมนี้กับประชาชนที่สนใจและขายหมด
ในเวลาไมนาน ขาพเจาขอใหทุกทานที่ อานหนังสือนี้ ชวยอธิษฐานเพื่ อ
งานนี้ วาจะ "ทําใหคนทั้ งปวงเห็นวา อะไรคื อความเป นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันแหงความลึกลับ ซึ่งตั้งแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่พระเจา ผู
ทรงสรางสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต ประสงคจะใหเทพผู ปกครอง
และศั ก ดิ เทพในสวรรคสถานรู จั กป ญญาอั น ซั บซ อนของพระเจ าทาง
คริสตจักร ณ บัดนี้ ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคในคริสตจักร โดย
พระเยซูคริสตตลอดทุกชั่วอายุคนเปนนิตย เอเมน" (อฟ 3:9-10, 21)
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ดร.แครอลล ได อธิ บายถึ ง ความสนใจของเขาต อประวั ติ ศาสตร
ของนิกายตาง ๆ โดยเฉพาะที่มาของแตละนิกาย เขาเขียนหนังสือเลมนี้
เมื่อเขาอายุมากกวา 70 ป เขากลาววา "ขาพเจาไดรับเชื่อเมื่อขาพเจา
เปนเด็กและในเวลานั้นเองขาพเจาไดสังเกตวา มีนิกายหลายนิกาย ซึ่ง
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ทําใหขาพเจาสงสัยวาคริสตจักรไหนเปนคริสตจักรที่พระเยซูทรงตั้งไว
เมื่ อดร.แครอลลยังเปนหนุ มอยูนั้ น เขาคิดวาถาเขาศึกษาพระคัมภีรและประวัติศาสตรของคริสตจักร เขาจะทราบไดวาคริสตจักรแหง
ใดเปนคริสตจักรที่เกาแกที่สุดที่ไดสืบทอดมาจากคริสตจักรตาง ๆ ที่อยู
ในพระคัมภีรใหม
การค นหาความจริ ง ในเรื่ องนี้ ได นําดร.แครอลล ไ ปสู สถานที่
หลายแหงในโลก และเขาไดขอมูลจากหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับประวัติศาสตรแหงคริสตจักร จนเขามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกวาที่อื่น หลัง
จากที่ ดร.แครอลลไดเสียชีวิตแลว เขาไดมอบหนั งสือทุกเลมของเขาให
แกวิทยาลัยพระคัมภีรแบพติสใตที่เมืองฟอรทเวอรท รัฐเท็กซัส
ดร.แครอลลไดพบวาประวัติศาสตรของคริสตจักรสวนใหญเปน
เรื่องของนิกายคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท แลวเขายังไดพบอีกวา
ประวัติศาสตรของพวกแบพติสไดเขียนไวดวยเลือด พวกแบพติสถูกคน
เกลียดชังในยุคมืดนั้ น พวกนักเทศนและคริสเตียนของแบพติสตองติด
คุกและจํานวนนับไมถวนตองถูกฆาตาย ในโลกนี้ ไมมีอะไรจะมาเปรียบ
ไดกั บความทุกขทรมานของพวกแบพติสโดยน้ํามือของพวกศาสนาคาทอลิคในยุคมืดนั้ น เวลานั้นสันตะปาปาเปนเผด็จการแหงโลกนี้ นี่ เปน
เหตุที่พวกอานาแบพติสไดเรียกสันตะปาปาวา เปนผูทรยศตอพระคริสต
ประวัติศาสตรของพวกเขาไดถูกจารึกไวในเอกสารตาง ๆ ของ
ศาลในยุคนั้น หนังสือเสนทางเลือดบางตอนก็ไดมาจากเอกสารเหลานั้น
เชน
"ที่ เมืองซูริค หลังจากที่ พวกซะวิงลีและพวกอานาแบพติสไดโต
แยงกันหลายรอบ พวกสภาไดออกกฏหมายวา ถาผูหนึ่งผูใดจะพยายาม
ใหคนอื่ นรับพิธี บัพติศมาอีกครั้ งหนึ่ ง (คื อคนที่ เคยรั บตอนเปนทารก
แลวและจะใหรับอีกครั้งหลังจากที่เขารับเชื่ อแลว) ผู นั้นจะตองถูกประหารชีวิตโดยการถวงน้ําจนตายที่ เมืองเวียนนา พวกอานาแบพติสไดถูก
ลามโซเขาดวยกันแลวถูกทิ้ งลงในแมน้ํา ในที่ สุ ดพวกเขาจมน้ําตายสิ้ น
ทุกคน" (จาก หนังสือ วิดา ซุปรา หนา 61)
"ในปค.ศ.1539 พวกอานาแบพติส 2 คนถูกประหารชีวิตโดย
การถูกเผาไฟทั้งเปนใกลเมืองเซาทวอรค และกอนหนานี้มี 5 คนซึ่งมา
จากประเทศเนเธอรแลนดไดถูกเผาทั้งเปนที่เมืองสมิทฟลด" (จากหนังสือประวัติศาสตรคริสตจักรของฟูลเลอร)
"ในปค.ศ.1160 พวกพอลิเซียนส (แบพติส) ที่เขามหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด ไดถูกกษัตริยเฮ็นรี่ที่ 2 สั่งใหจับพวกเขาและเอาเหล็กแดง
จี้ ที่ หนาผากและเฆี่ ยนตีที่ ถนนในใจกลางเมืองตอหนาประชาชน ใหตัด
เสื้อผาจนขาดวิ่นและนําไปปลอยไวในถิ่นทุรกันดาร กษัตริยไดสั่งอีกวา
ไมใหผู ใดเลี้ ยงอาหารพวกเขาหรื อรั บเขาไวในบาน จนพวกเขาทั้ งหมด
3

ตองอดอาหารและหนาวตายไปในที่ สุด" (จากหนังสือเกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด)
"ในวันที่ 25 พ.ค. 1533 ที่วิหารเซนทปอลลในกรุงลอนดอน มี
ชาย 19 คนกับหญิง 6 คนไดถูกฟองศาล ในพวกนี้มี 14 คนถูกตัดสิน
ประหารชีวิต ชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งไดถูกเผาทั้งเปนที่เมืองสมิทฟลดและอีก 12 คนไดถูกเผาที่เมืองอื่นๆ" (จากบันทึกประวัติศาสตร
ของสโตว)
นายฟรูดซึ่ งเปนนักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดเขียนเกี่ ยวกับ
พวกอานาแบพติส 14 คนที่ถูกประหารในครั้งนี้วา "เหตุการณในครั้งนี้
ไมมี ความสําคั ญอะไรเลย รายละเอี ยดกั บรายชื่ อต างๆ ก็ สูญหายไป
เพราะวาชาวยุโรปไมไดใสใจในเรื่องนี้ ศาลตางๆไมไดแสดงความโศกเศราและสั นตะปาปาก็ไมรู สึกสะดุ งกลัว ทั่ วโลกแสดงความเฉยเมยตอ
เหตุการณนี้ ขณะที่มีคน 14 ใน 25 คนซึ่งไมยอมปฏิเสธความเชื่อของ
ตน ไมวาพวกเขาจะถูกเผาไฟหรือทนทุกขทรมานตาง ๆ ประวัติศาสตร
ไมมี การยกย องสําหรับคนเหลานี้ แต คนเหลานี้ ไมได เสี ยชีวิ ตโดยไร
ประโยชน เพราะพวกเขาไดซื้ ออิสรภาพในการแสดงออกแหงความเชื่ อ
ใหแกชาวอังกฤษโดยความตายของพวกเขาเอง"
ดร.แครอลล ได พบว าไม ว าผู เขี ย นประวั ติ ศาสตร จะเป นเพื่ อน
หรือศัตรูของพวกแบพติส แตประวัติศาสตรและเสนทางของพวกแบพติส
เปนเสนทางเลือด
คารดินัล โฮเซียส (ซึ่งอยูในศาสนาคาทอลิกในปค.ศ.1524) ซึ่ง
เปนประธานสภาที่ เมืองเทร็ นท ไดเขี ยนว า "ถ าพวกแบพติสไมได ถูก
ทรมานและฆาเสียดวยดาบในชวงเวลากวา 1200 ปที่ผานมานี้ พวกเขา
จะอยูทั่วไปและมีจํานวนมากกวาพวกโปรแตสแตนท" (จากหนังสือ จดหมาย อาพุด ออเปอรราโดยนายโฮเซียส หนา 112-113)
1200 ป ที่ไดกลาวมานี้ก็คือยุคมืดที่อยูกอนยุคปฏิรูป (ยุคที่
โปรแตสแตนทแยกออกมาจากคาทอลิก) ซึ่งในยุคมืดนี้ สันตะปาปาแหง
กรุงโรมได ขมเหงพวกแบ พติ สโดยวิ ธีที่ โหดร ายที่ สุดที่ มนุษยอาจคิดขึ้ น
ได
เซอร ไอแซก นิวตัน กลาววา "พวกแบพติสเปนพวกเดียวที่ไม
เคยเขารวมกับพวกโรมันคาทอลิก"
นายโมเชม (ซึ่งอยูในนิกายลูเธอรแรน) กลาววา "กอนสมัยของ
มาติน ลูเธอร กับจอหน แคลวิน มีกลุมตางๆ หลายกลุมซึ่งอาศัยอยูใน
เกือบทุกประเทศของยุโรปที่ มีความเชื่ อเหมือนพวกแบพติสของประเทศ
เนเธอรแลนด"
เอดินเบอรก ไซโคลพีเดีย (ของนิกายเพรสไบทีเรียน) มีอยูวา
"ขอใหผู อานสังเกตวา พวกแบพติสกับพวกอานาแบพติสเปนพวกเดียว
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กันซึ่งมีมาตั้งแตสมัยของเทอรทูเลียนจนถึงสมัยนี้"
เทอรทูเลียนเกิดขึ้นหลังจากความตายของอัครสาวกยอหนเพียง
แค 50 ป เทานั้น
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พวกแบพติ สไม เชื่ อว าจะมี พวกอัครสาวกอยู ตลอดมาเรื่ อย ๆ
การมีพวกอัครสาวกเลิกกันแลวตั้ งแตความตายของพวกอั ครสาวก 12
คนของพระเยซู แต พระเยซู ไดสั ญญาวาคริสตจักรของพระองคจะอยู
ตลอดมาเรื่อย ๆ ตั้งแตวันที่พระองคทรงตั้งคริสตจักรแหงแรกในสมัยที่
พระองคอยู บนโลกนี้ จนถึงวันที่ พระองค จะเสด็จกลั บมาอี กครั้ งหนึ่ ง
พระองคทรงสัญญาวา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และประตูแหง
นรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" (มธ 16:18)
หลังจากนั้ นพระองค ทรงมีพระมหาบั ญชาและได กล าวถึ งพระราชกิจของคริสตจักรของพระองค พระองคทรงสัญญาวา "เราจะอยู กับ
ทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก" (มธ 28:20)
พระมหาบัญชานี้ (คือพระราชกิจนี้) พระองคไมไดใหไวกับพวก
อัครสาวกแตละคน แตไดใหไวกับคริสตจักรของพระองค พวกอัครสาวก
ที่ ฟงคําบัญชาของพระองคไดเสียชีวิตไปแลว แตคริสตจักรของพระองค
ยังดํารงอยู คริสตจักรนั้นในทุกยุคทุกสมัยไดสอนคนใหเปนสาวก (รับ
เชื่อในพระเยซู) ใหเขารับบัพติศมา แลวสอนความจริงใหแกเขา (คือคํา
สอนต าง ๆ) ซึ่ งพระองคได ทรงมอบไวแกคริ สตจั กรที่ กรุ งเยรูซาเล็ม
คริสตจักรอันซื่ อสัตยเหลานี้ ไดรับพระพรโดยที่ พระองคทรงสถิตอยู ใกล
ชิดกับเขาขณะที่เขาเดินทางในเสนทางเลือดนี้
หนังสือแหงประวัติศาสตรเลมนี้ ไดแสดงวาพระสัญญาของพระเยซู คริสตที่ มีต อคริสตจักรของพระองคได สําเร็จแลว ดร.แครอลล ได
กลาววามีคริสตจักรแทอยูทุกยุคทุกสมัย ซึ่งดร.แครอลลไดเรียกคําสอน
เหลานี้วา เครื่องหมายแหงคริสตจักรของพระคัมภีรใหม
เครื่องหมายแหงคริสตจักรของพระคัมภีรใหม
1
ประมุขและผูตั้งคือพระเยซูคริสต (มธ 16:18; คส 1:18)
2
รากฐานแหงความเชื่ อและการประพฤติคื อพระคั มภี ร (2 ทธ
3:15-17)
3
ชื่อก็คือคริสตจักร (มธ 16:18; วว 22:16)
4
นโยบายของคริ สตจั กรคื อสมาชิกทุ กคนมีสิ ทธิในการออกเสียง
เทาเทียมกัน (มธ 20:24-28; 23:5-12)
5
สมาชิกของคริสตจั กรคือคนที่ รับเชื่ อและรับบัพติศมาเรียบรอย
แลวเทานั้น (อฟ 2:21; 1 ปต 2:5)
6
พิธีของคริสตจักรคือพิธีบัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ผูที่ จะรับ
พิธี ศีลมหาสนิ ทต องเป นคนที่ ไดรั บพิธี บัพติศมาเรี ยบร อยแล ว (มธ
5

28:19-20)
7
เจาหนาที่ของคริสตจักรคือศิษยาภิบาลและผูชวย (1 ทธ 3:116)
8
หนาที่ ของคริสตจักรคือนําคนมารับเชื่ อ ใหเขารับพิธีบัพติศมา
(อยางถูกตองตามพระคัมภีร) และสอนเขาใหเติบโตขึ้นในพระเจาตอไป
("สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว") (มธ 28:1620)
9
ดานการเงินของคริสตจักรคือ "ทํานองเดียวกัน (เกี่ยวกับเรื่อง
การถวายสิบลดหนึ่งและการถวายพิเศษ) องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาไววา คนที่ประกาศขาวประเสริฐควรไดรับการเลี้ยงชีพดวยขาวประเสริฐนั้น" (1 คร 9:14)
10 อาวุ ธยุ ทธภั ณฑ สําหรั บการสู รบเป น อาวุ ธยุ ทธภั ณฑ ฝ ายวิ ญญาณ ไมใชฝายเนื้อหนัง (2 คร 10:4; อฟ 6:10-20)
11 ความเปนอิสระของคริสตจักรคือคริสตจักรตองแยกจากรัฐบาล
หมายความวา รัฐบาลไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรและเชนกันคริสตจักร
ไมมีอํานาจเหนือรัฐบาล (มธ 22:21)
4
ในโลกนี้คริสตจักรทุกแหงอางวาเขาเปนคริสตจักรที่แทจริง แต
ดร.แครอลลไดสังเกตดูวาคริสตจักรแหงใดมีลักษณะเครื่องหมายทั้ง 11
ขอนี้หรือเปลา คริสตจักรแหงใดที่มีทั้ง 11 ขอนี้ (ซึ่งทั้ง 11 ขอนี้มาจาก
พระวจนะของพระเจา) ก็เปนคริสตจักรที่แทจริง
ดร.แครอลล ได สั งเกตดู ลั กษณะของคริ สตจั กรแต ละแห งในทุ ก
ยุคทุ กสมั ย เขาไดพบคริ สตจั กรหลายแหงที่ ทิ้ งความเชื่ อหรือเครื่ องหมายเหลานี้เสียและเขาไดพบคริสตจักรอื่น ๆ ที่ยังซื่อสัตยตอความเชื่อ
ที่แทจริง เพราะพระเยซูเคยตรัสวา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
ประตูแหงนรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" (มธ 16:18) "เราจะ
อยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก" (มธ 28:20)

6

เสนทางเลือด
หรือประวัติศาสตรของพวกคริสเตียนใน
ทุกยุคทุกสมัยตั้งแตสมัยพระเยซูจนถึงปจจุบันนี้
หรื ออาจจะเรี ยกคําสอนนี้ ว า "ประวัติ ศาสตรแหงหลักคําสอน
ของพระเยซูและพวกอัครสาวกของพระองค รวมทั้ งคนเหลานั้ นที่ ไดมี
ความซื่อสัตยตอหลักคําสอนของพระเยซู"
คําสอนภาคที่ 1
"จงระลึกถึงโบราณกาล จงพิจารณาถึงจํานวนปที่ ผานมาหลาย
ชั่ วอายุคนแลวนั้ น จงถามบิดาของทาน แลวเขาจะสําแดงใหทานทราบ
จงถามพวกผูใหญของทาน แลวเขาจะบอกทาน" (พบญ 32:7)
1
สิ่งที่เราเรียกกันวา "ความเชื่อของคริสเตียน" หรือความ
เชื่ อในพระเยซูคริสตไดเริ่ มตนดวยพระเยซูคริสต ในระหวางปค.ศ.2530 ในสมัยที่อาณาจักรโรมไดครอบครองอยู อาณาจักรโรมเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุดที่เคยครอบครองในโลกนี้
2
ในสมัยนั้นอาณาจักรโรมไดครอบครองเกือบทุกประเทศ
ของโลกนี้ ไทบีเรียส ซีซาร เปนจักรพรรดิของอาณาจักรโรมในเวลานั้น
3
ในสมัยนั้ นอาณาจักรโรมไดนับถือศาสนาที่ มีพระหลาย
องค บางองคเปนรูปปนสามารถมองเห็นไดและบางองคเปนแคจินตนาการเทานั้น และทั่วอาณาจักรโรมมีหลายคนที่เครงในศาสนาของเขา ซึ่ง
ศาสนานี้ ไมใชของคนแตละคนเท านั้ น แต กลายมาเป นศาสนาประจํา
ชาติ โรมดวยคือเปนศาสนาที่ ไดรับการสนั บสนุนและการชวยเหลือจาก
รัฐบาลโรม (จากหนังสือ มอลเชม เลมที่ 1 บทที่ 1)
4
ชาวยิวซึ่ งตอนนั้ นประเทศของเขากลายเปนเมืองขึ้ นของ
อาณาจักรโรม ก็กระจัดกระจายไปทั่ วอาณาจักรโรม แตพระวิหารของ
ชาวยิ วยั งอยู ที่ กรุงเยรู ซาเล็ม และพวกยิวไปนมั สการพระเจาที่ นั่ น มี
หลายคนที่ ยังเคร งในศาสนายิว แตศาสนายิ วส วนใหญก็ ขาดฤทธิ์ เดช
และพระพรจากพระเจา (จากหนังสือ มอลเชม เลมที่ 1 บทที่ 2)
5
เพราะวาความเชื่อในพระเยซูไมไดเปนศาสนาของโลกนี้
ผูตั้งความเชื่อนี้ (คือพระเยซู) ไมไดตั้งประมุขจากมวลมนุษยและไมได
แสวงหาการสนับสนุนหรือความชวยเหลือจากรัฐบาลใดในโลกนี้ ความ
เชื่อในพระเยซูนี้ไมไดคิดกบฏตอซีซาร ผูที่ตั้งความเชื่อนี้ไดตรัสวา "ของ
ของซีซารจงถวายแกซีซาร และของของพระเจาจงถวายแดพระเจา" (มธ
22:19-22; มก 12:17; ลก 20:20) เพราะวาความเชื่อในพระเยซูนี้
สนใจในสิ่ งที่ อยู ฝายวิ ญญาณ ความเชื่ อนี้ ไมไดแย งอํานาจจากรั ฐบาล
ใดๆ ในโลกนี้ แลวผู ที่ มีความเชื่ อนี้ ไดรับคําสอนวาเขาควรเชื่ อฟงกฏ7

หมายและรัฐบาลของเขาดวย (รม 13:1-7; ทต 3:1; 1 ปต 2:13-16)
6
บัดนี้ขาพเจาขอใหทานสังเกตถึงเครื่องหมายบางขอของ
ความเชื่อนี้ ถาเราจะสังเกตดูคริสตจักรที่ดํารงอยูในทุกยุคทุกสมัย (คือ
ในเวลา 20 ศตวรรษ และโดยเฉพาะ 1200 ปแหงยุคมืด ซึ่งเลือดของ
คริสเตียนไดไหลออกดุจสายธาร) เราจะต องรู จั กเครื่ องหมายเหล านี้
อยางดี เราจะต องระวังใหดี เพราะวาบางที มีเครื่ องหมายปลอม แม
กระทั่งผู ที่ถูกเลือกสรรไวแลวก็ถูกลอลวงได เพราะฉะนั้นเราจะตองสังเกตใหละเอียดและดวยใจอธิษฐานเสมอ ถาเปนไปไดเราตองดูประวัติศาสตรของคริสตจักร แตยิ่งกวานั้นเราตองดูความเชื่อของคริสตจักรแต
ละแหงดวย
เครื่องหมายที่ถูกตองและไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่เราศึกษาเรื่ องนี้ ถาเราพบบางกลุมที่ไมมีเครื่องหมาย
เหลานี้และสอนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไมไดมาจากพระคัมภีร เราจงระวังใหดี
1
พระเยซูคริสต ซึ่งเปนผูตั้งความเชื่อนี้ ไดตั้งกลุมคริสเตียนใหเปนคริสตจักร แลวคริสตจักรนั้นตองตั้งคริสตจักรอื่น ๆ ในที่
แหงใดที่ มีคนอื่ นมารับเชื่ อในพระองค (จากหนังสือ การสืบตอมาของ
แบพติส โดยเร ฉบับรีไวสด บทที่ 1)
2
คริสตจักรตามที่ เราทราบจากพระวจนะของพระเจาและ
จากการประพฤติของพวกอัครสาวก และคริสตจักรยุคแรก ๆ นั้น มีเจาหนาที่ 2 ตําแหนงเทานั้ น คือศิษยาภิบาลและผู ชวย ศิษยาภิบาลได
เรียกวา "เจาอธิการ" (Bishop) คริสตจักรไดเลือกทั้งศิษยาภิบาลและ
ผูชวยนั้น และทั้ง 2 ตําแหนงนี้เปนผูรับใชของคริสตจักร
3
คริสตจักรแตละแหงก็อิสระจากคริสตจักรอื่น ๆ ในการ
ปกครองตาง ๆ คริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรที่
เมืองอันทิโอก คริสตจักรที่ เมืองอันทิโอกไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรที่
เมืองเอเฟซัส คริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัสไมมี อํานาจเหนือคริสตจักรที่
เมืองโครินธ เปนตน แลวสมาชิกทุกคนมีสิทธิอํานาจเทากันในการตัดสินใด ๆ ของคริสตจักร เปนการปกครองภายในที่ยุติธรรมที่สุด
4
คริสตจักรมีเพียง 2 พิธีเทานั้นคือพิธีบัพติศมาและพิธี
ศีลมหาสนิท พิธีทั้ง 2 นี้ไมมีฤทธิ์อํานาจที่จะชวยใครรอดได แตใหถือ
วาเปนการระลึกถึงเทานั้น และไดสถาปนาไวตลอดไป
5
ถาผูใดจะเปนสมาชิกของคริสตจักร ผูนั้นก็จะตองไดรับ
ความรอดกอน (กจ 2:47) คนที่ไดความรอดนี้ตองรอดโดยพระคุณและ
ไมใชดวยการประพฤติตามพระบัญญัติใด ๆ (อฟ 2:5, 8-9) คนที่รอด
แลวนี้ (ไมใชคนที่ยังไมไดรับความรอด) ตองรับพิธีบัพติศมาดวยการ
จุ มในน้ําในพระนามแห งพระบิดา พระบุ ตร และพระวิญญาณบริสุ ทธิ์
(มธ 28:19) แล วคนเหล านี้ ที่ ไดรับความรอดและไดรับพิธีบัพติศมา
8

เรียบรอยแลวจึงสามารถไดรับพิธีศีลมหาสนิท และคริสตจักรเทานั้นที่มี
สิทธิที่ จะถือพิธีศีลมหาสนิท การรับพิธีศีลมหาสนิทตองทําในที่ ประชุม
ของคริสตจักร (ไมใชตามบาน)
6
พระวจนะของพระเจาซึ่ งไดรั บการดลใจจากพระเจ าคือ
พระคัมภีรใหม ไดเปนหลักฐานเดียวสําหรับคําสอนและการประพฤติ ไม
ใชสําหรับชีวิตของคริสตจักรกลุมเดียวเทานั้น แตสําหรับชีวิตของสมาชิก
ทุกคนของคริสตจักรนั้นดวย
7
พระเยซูคริสต ผู ทรงตั้ งคริ สตจักร พระองคเป นพระผู ชวยใหรอดของสมาชิกของคริสตจักรนั้น รวมทั้งเปนมหาปุโรหิตและพระ
มหากษัตริยองคเดียวของคริสตจักรนั้ น พระองคเปนองคพระผู เปนเจา
และผู ประทานพระบั ญญั ติ องค เดี ยวของคริ สตจั กรนั้ นและเป นประมุ ข
องคเดียวของคริสตจักร คริสตจักรแตละแหงตองเชื่ อฟงคําสั่ งสอนและ
กระทําตามน้ําพระทั ยขององค พระผู เปนเจาของเขา และหามเปลี่ ยนแปลง ตัดทิ้งหรือเพิ่มคําสอนหรือพระบัญญัติของพระองค
8
ความเชื่ อในพระเยซู นี้ ต อ งเป นการยอมรั บของแต ละ
บุคคลและยอมรับดวยความเต็มใจ ไมใชดวยความเกรงใจหรือถูกบังคับ
ใด ๆ ไมวาจากครอบครัวหรือจากรัฐบาล พระคัมภีรสอนวา "จงเลือก"
หมายความว าทุ กคนมี สิ ทธิในการยอมรั บหรือปฏิ เสธได โดยปราศจาก
การบังคับขูเข็ญใด ๆ ทั้งสิ้น
9
ขอสังเกตใหดี ว าทั้ งพระเยซู และพวกอั ครสาวกของพระ
องคไมเคยใชชื่อนิกายใด ๆ เมื่อพูดถึงสาวกของพระองค เชน คาทอลิค
ลูเธอรแรน เพรสไบทีเรียน อีพิสโคพัล เปนตน พระเยซูทรงเรียกผูที่เชื่อ
ในพระองควา "สาวก" ถาเปนกลุมคน 2 คนขึ้นไปก็เรียกวา "พวกสาวก"
แลวพวกคริสเตียนไมวาอยูที่กรุงเยรูซาเล็มหรือเมืองอันทิโอก ก็เรียกวา
"คริ สตจั กร" ถ าพูดถึงคริสตจักรมากกวาแหงเดียวก็เรียกวา "บรรดา
คริสตจักรทั้งหลาย" คําวา "คริสตจักร" หมายถึงคริสตจักรแหงเดียว ไม
ใชคริสตจักรหลายแหง
10 ขาพเจ าขอบอกเครื่ องหมายอีกขอหนึ่ ง คื อการแยก
คริสตจักรจากรัฐบาลอยางเต็มที่ คริสตจักรกับรัฐบาลไมควรรวมกัน ไม
วามากหรือนอยก็ตาม คือคริสตจักรไมตองมีอํานาจเหนือรัฐบาล และ
รัฐบาลไมตองมีอํานาจเหนือคริสตจักร แลวรัฐบาลควรใหทุกคนมีสิทธิที่
จะเลือกศาสนาหรือความเชื่อของเขาเอง ไมควรบังคับใครเลย
และบัดนี้กอนที่จะพูดถึงประวัติศาสตรของคริสตจักร ขอใหสังเกตแผนที่ที่อธิบายถึงประวัติศาสตรของคริสตจักร
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แผนที่
ขาพเจาเชื่อวา ถาทานศึกษาแผนที่อยางละเอียด ทานจะเขาใจ
ประวัติศาสตรของคริสตจักรมากยิ่ งขึ้ น แลวท านจะสามารถจดจําเรื่ อง
เหลานี้ไดงายขึ้น
จงจําไววาแผนที่ นี้ไดอธิบายถึงเวลา 2000 ปแหงประวัติศาสตร
ของคริสตจักร
ขอสังเกตวาทั้ งขางบนและขางลางมี ตัวเลข เชน 100, 200,
300 ถึง 2000 นี่คือปค.ศ.ในยุคคริสตจักรซึ่งเปนเกือบ 2000 ปแลว
สวนขางลางมีช วงที่ เป นสีดําออน ซึ่ งก็คื อชวงเวลาที่ ประวั ติศาสตรเรียกวา "ยุคมืด" ตอไปจะอธิบายละเอียดถึงยุคมืดนี้
แล วขอสั งเกตุว าในช วงยุ คมื ดมีชื่ อต าง ๆ ซึ่ งเป นชื่ อของพวก
คริสเตียนที่มีความเชื่อที่ถูกตอง แตละชื่อนี้เขาไมไดตั้งเอง แตพวกศัตรู
ไดตั้งให ชื่อแรก ๆ ที่พวกศัตรูไดตั้งใหก็คือ "คริสเตียน" ซึ่งบอกไวใน
กิจการ 11:26 วา "ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปนครั้งแรก" นี่เกิดขึ้นประมาณปค.ศ.43 พวกที่นับถือรูปเคารพ
หรือพวกยิวเปนพวกที่ตั้ งชื่อนี้ ใหเขาเพื่อเปนการดูถูก แลวชื่ออื่น ๆ ก็
เชนกัน (คืออานาแบพติสกับแบพติส)
และขอสังเกตวงกลมสีขาวซึ่งอยูทั่วแผนที่นี้ วงกลมเหลานี้หมาย
ถึงพวกคริสตจักรที่ มีความเชื่ ออยางถูกตองซึ่ งมีอยู ทั่ วโลก เชนในทวีป
เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา ตามภูเขา ตามหุบเขา เปนตน และขอ
สังเกตวงกลมสีดํา วงกลมนี้ หมายถึงพวกคริสตจักรที่ ความเชื่ อเสียแลว
ไมวาในทางประพฤติหรือในคําสอนตางๆ คริสตจักรแบบนี้มีอยูบางแหง
ขณะที่อาจารยเปโตร เปาโล และยอหนยังมีชีวิตอยู
ตอไปนี้จะสอนถึงเรื่องประวัติศาสตรแหงคริสตจักร
การบรรยายครั้งแรก ปค.ศ.30-500
1
โดยการนําของยอหนผูใหบัพติศมา ซึ่งเปนนักเทศนจาก
ถิ่นทุรกันดาร และภายใตความรักและการกระทําการอัศจรรยของพระเยซูคริสตเอง และจากคําเทศนาอันยอดเยี่ยมของบรรดาพวกอัครสาวก
12 คนและลูกศิษยของเขา ทําใหความเชื่อในพระเยซูคริสตไดเจริญขึ้น
อยางมากมายในชวง 500 ปแรก แตมีหลายคนถูกฆาตายเพราะเหตุ
ความเชื่อนั้น (เสนทางเลือด) ศาสนายิวกับศาสนาอื่น ๆ ที่ไมมีพระเจา
ไดตอตานอยางรุนแรง ยอหนผูใหบัพติศมาเปนคนแรกที่ถูกฆาตายดวย
การถูกตัดศรีษะเพราะเหตุ ความเชื่ อนี้ หลังจากนั้ นอีกไม นานพระเยซู
คริสตทรงถูกฆาตายเชนกันคือพระองคไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
2
หลั ง จากนั้ นมี อี กหลายคนถู กฆ าตายเพราะเหตุ ค วาม
เชื่ อนี้ เชน สเทเฟนถูกหินขวาง มัทธิวถูกฆาตายที่ ประเทศเอทิโอเปย
มาระโกถูกลากไปตามถนนจนเขาเสียชีวิต ลูกาถูกประหารดวยวิธีแขวน
10

คอ เปโตรกับสิเมโอนถูกตรึงไวบนกางเขนจนตาย อันดรูวถูกมัดไวติด
กับกางเขนจนตาย ยากอบถูกตัดศีรษะ ฟลิปถูกตรึงไวบนกางเขนและถูก
หินขวาง บารโธโลมิวถูกเผาดวยไฟ โธมัสถูกนาบดวยเหล็กรอนจนตาย
ยากอบนอยถูกทิ้ งลงจากพระวิหารและถูกโบยตีจนสิ้ นชีวิต ยูดาสถูกฆา
เสียดวยธนู มัทธีอัสถูกหินขวางและเปาโลถูกตัดศีรษะ
3
ถึงแมวาพวกศาสนายิวกับพวกศาสนาที่ ไมมีพระเจาขม
เหงพวกนี้เปนเวลา 300 ป ความเชื่อนี้ไดแพรออกทั่วไปคือแพรออกไป
ทั่วอาณาจักรโรม ทวีปยุโรป เอเชีย อาฟริกา ประเทศอังกฤษและเวลส
และตามเมืองใหญ ๆ ที่มีความเจริญ คริสตจักรไดเจริญเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วและพวกสาวกไดเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจา แตเริ่มมี
คริสตจักรบางแหงที่ความเชื่อไดเสียไป
4
การที่ ความเชื่ อเสียไปนี้ มีอยู สองดานคือดานความเชื่ อ
และดานการประพฤติ ในชวง 200 ปแรกคริสตจักรแตละแหงไดเจริญ
ขึ้ นอยางรวดเร็วจนกระทั่ งพวกคริสตจักรยุคแรกนั้ นกลายเปนคริสตจักร
ที่ใหญมาก เชนคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม เมืองอันทิโอก เมืองเอเฟซัส
เมืองโครินธ เปนตน คริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มเองมีสมาชิกเปนหมื่น ๆ
คน (กจ 2:41; 4:4; 5:14) อาจจะมีสมาชิกถึง 25000 หรือ 50000
คนหรื อมากกว านั้ นก็ได ท านที่ เคยศึกษาหนั งสื อกิจการและจดหมาย
ตาง ๆ ของอาจารยเปาโลคงจะสังเกตวา การดูแลคริสตจักรตาง ๆ ใน
สมัยนั้ นเป นงานหนั กมากสําหรับอาจารยเปาโล ชวยสังเกตดูคําพยากรณของอาจารยเปโตรและอาจารยเปาโลซึ่ งอยู ใน 2 ปต 2:12; กจ
20:29-31; แลวดู วว 2-3 ดวย
คริ สตจั กรใหญ ๆ เหล านี้ คงจะตองมีนั กเทศนหรือผู ปกครอง
หลายคน (กจ 20:17) พวกเจาอธิการหรือศิษยาภิบาลบางคนไดเริ่มถือ
สิทธิอํานาจเกินขนาดที่มอบไวแกเขาในพระคัมภีรใหม เขาไดถือวาเขามี
สิทธิอํานาจเหนือคริสตจักรอื่น ๆ ที่เล็กกวาคริสตจักรของเขา (3 ยน
1:9) นี่ ก็ถือวาเปนการประพฤติผิด ความผิดอันนี้ ไดเปนรากฐานแหง
การประพฤติผิดหลาย ๆ อยางที่ไดทวีขึ้นในคริสตจักรตาง ๆ ซึ่งการใช
อํานาจเหนือคริสตจักรอื่น ๆ ที่เล็กกวาของเขาเปนการกระทําเหมือนกับ
พวกคาทอลิ ค นี่ คือการเริ่ มต นของการเปลี่ ยนแปลงวิ ธีการปกครอง
คริสตจักร คือตั้งแตตน วิธีปกครองนั้นเปนแบบประชาธิปไตย คริสตจักรบางแหงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผิด แลวกอนสิ้นศตวรรษที่
2 สิ่งนี้เปนความผิดเริ่มแรกที่เขามาในคริสตจักรยุคแรกนั้น
5
ความเชื่ออยางหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงกอนสิ้นศตวรรษที่ 2
นั้นก็คือคําสอนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนั้นเอง ทั้งพวกศาสนายิวกับพวก
ศาสนาที่ไมมีพระเจา ไดพึ่งในพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อจะไดความรอด เขา
เชื่อวาพิธีตาง ๆ นิมิตตาง ๆ และเครื่องหมายตาง ๆ สามารถชวยเขา
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รอดได เพราะฉะนั้นคริสตจักรบางแหงซึ่งสมาชิกเคยอยูในทั้ง 2 ศาสนา
นี้ ได เข าใจผิ ดถึ งเรื่ องพิ ธีบั พติ ศมาไดง าย เขาก็เข าใจวาพระคั มภีร ได
กลาวถึ งมากมายเกี่ ยวกับพิธี บัพติศมาและหนาที่ ของคริสเตี ยนที่ จะรับ
พิธีนั้น เพราะฉะนั้นพิธีบัพติศมาตองมีสวนในความรอดของเรา ดังนั้น
คําสอนผิดวา "เรารอดไดโดยความเชื่อและการรับพิธีบัพติศมา" ไดเขา
มาในคริสตจักรบางแหง
6
ความเชื่ออีกอยางหนึ่งที่ ไดเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นก็คือ
วา ใครสมควรที่ จะรั บพิ ธีบัพติศมา (การเปลี่ ยนแปลงนี้ คื อผลแห งคํา
สอนผิดวา "เรารอดไดโดยความเชื่ อและการรับพิธีบัพติศมา") คริสตจักรบางแหงที่ เชื่ อว าพิ ธีบั พติ ศมาช วยมนุษยให รอดไดนั้ น ต อมาไดมี
ความเชื่ อวาถาพิ ธีบั พติ ศมาช วยเรารอดได ก็ นาจะให รับพิธี บัพติ ศมา
ตอนเปนเด็กคือยิ่งเร็วยิ่ งดี เพราะฉะนั้นคําสอนผิดคือ "ใหทารกรับพิธี
บัพติศมา" ไดเริ่มขึ้น กอนหนานี้คริสตจักรทั่วไปยอมใหเฉพาะคนที่เชื่อ
แลวรับพิธีบัพติศมาเทานั้น หลายศตวรรษตอมาเขาใหทารกรับพิธีบัพติศมาโดยการจุมในน้ํา ศาสนากรีกคาทอลิค (ซึ่งเคยรวมกับศาสนาโรมันคาทอลิค) ยังใหทารกรับพิธีบัพติศมาดวยการจุมในน้ํา
ในเรื่องนี้อาจารยโรบินสันไดเขียนวา "ในชวง 3 ศตวรรษแรก
นั้ น มี คริสตจักรหลายแห งอยู ทางทิศตะวันออกเปนคริสตจักรทองถิ่ น
และอิสระ ไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลใด ๆ และไมมีสิทธิอํานาจ
เหนือคริสตจักรแหงอื่ น ในเวลานั้ นคริสตจักรทุกแหงมีสมาชิกที่ รับพิธี
บัพติศมาอยางถูกตองจนถึงสมัยของเจโรม (ค.ศ. 370) คริสตจักรใน
ประเทศกรีก ซีเรีย และทวีปอาฟริกา ไดบันทึกไววามีผูใหญหลายคนได
รับพิธี บัพติศมา แตไมไดบันทึกวามีทารกรับพิธีบั พติ ศมาจนถึงปค.ศ.
370"
7
ขอใหจําไววา การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในวัน
เดียวหรือปเดี ยว แต ได ใชเวลานานมากแต ไมใชในคริสตจักรทุกแหง
คริสตจักรที่ ดี บางแหงได ตอตานกับการเปลี่ ยนแปลงนี้ จนกระทั่ งในป
ค.ศ.251 คริสตจักรตาง ๆ ที่มีความเชื่ออยางถูกตองไดแยกออกมาจาก
คริสตจักรที่ มีความเชื่ อและการประพฤติ ที่ เสียแล ว นี่ เปนครั้ งแรกที่ มี
การแยกกันในระหวางคริสตจักรตาง ๆ
8
ดังนั้นจะสังเกตไดวาในชวงระหวาง 3 ศตวรรตแรกนี้มี
การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญมาก 3 ประการ ซึ่ งไดเปลี่ ยนไปจากคําสอน
ของพระคริ สต และคําสอนของพวกอั ครสาวกของพระองค และเหตุการณอยางหนึ่งก็ไดกอตัวขึ้น ขอใหทานสังเกตขอสรุปและขอความสําคัญเหลานี้ :
8.1 การเปลี่ยนแปลงไปจากแนวความคิดของพระคัมภีรใหม
ในเรื่องเจาอธิการและเรื่องการปกครองคริสตจักร การเปลี่ยนแปลงนี้ได
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ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว สามารถเห็นไดอยางชัดเจนและเจริญเต็มที่จน
เปนอันตรายมาก
8.2 การเปลี่ ยนแปลงไปจากคําสอนในพระคั ม ภี ร ใหม ใน
เรื่องการบังเกิดใหม เปลี่ยนไปเปน "การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา"
8.3 การเปลี่ ยนแปลงจากการใหบั พติ ศมาแกผู เชื่ อ ไปเปน
"การใหบัพติศมาแกทารก" (อยางไรก็ตาม ในขอนี้ยังไมไดทํากันโดยทั่ว
ไปหรือทํากันบอยนักเปนเวลานานกวา 1 ศตวรรต)
9
"การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา" และ "การใหบัพติศมาแกทารก" ความเชื่อ 2 เรื่องนี้เปนความเชื่อที่ผิด ซึ่งตามพยาน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เชื่อถือไดนั้นกลาววา 2 เรื่องนี้เปนสาเหตุ
ที่ ทําให พวกคริสเตียนตองยอมหลั่ งเลื อดเป นจํานวนมาก ซึ่ งมากกวา
ความตายจากเหตุความเชื่อผิดเรื่ องอื่ น ๆ รวมกันเสียอีก หรืออาจจะ
ตองหลั่งเลือดมากกวาสงครามทุกครั้ง แตทั้งนี้ไมรวม "สงครามโลก" ที่
พึ่งผานมา คริสเตียนมากกวา "50 ลานคน" ยอมพลีชีพเพื่อรักษาความ
เชื่ อ สวนใหญแลวเพราะเหตุพวกเขาไดปฏิเสธความเชื่ อผิด 2 เรื่ องนี้
ในระหวาง "ยุคมืด" เพียงยุคเดียวคือชวงเวลาประมาณ 12 หรือ 13
ศตวรรตเทานั้น
10 ขอเท็จจริงที่ สําคัญ 3 ประการสําหรับคริสตจักรสวน
ใหญหลาย ๆ แหงนั้น ก็ไดปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในประวัติศาสตร
ชวงระหวาง 3 ศตวรรตแรกนี้ คือ
10.1 การแยกตั วออก และการเป นอิ สระไมขึ้ นแกกั นของ
คริสตจักรทั้งหลาย
10.2 ลักษณะเฉพาะของเจ าอธิการหรือศิษยาภิบาลทั้ งหลาย
ที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
10.3 การใหบัพติศมาแกผูเชื่อเทานั้น
ขาพเจาขอยกขอความจากหนังสือของบรรดานักประวัติศาสตรที่
ยิ่งใหญที่สุดในคริสตจักรของพวกลูเธอรแรน เขียนโดยโมเชม ฉบับที่ 1
หนา 71-72 กลาววา "แตใครก็ตามที่คาดคิดวา เจาอธิการทั้งหลายใน
ยุคทองแหงคริสตจักรมีลักษณะเดียวกันกับเจาอธิการในหลายศตวรรต
ตอมา เขาก็จะพยายามผสมผสานความแตกตางที่เกิดขึ้นและก็จะสับสน
ไปกับลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันอยางมากนั้น เพราะในศตวรรตนี้และ
ในศตวรรตตอมาเจาอธิการคนหนึ่ งจะทําหนาที่ ปกครองดูแลคริสตจักร
เพียงแหงเดียว ซึ่ งอาจจะอยู ในบานสวนตัวก็ได แตเจาอธิการจะไมใช
เปนเจานายของคริสตจักรนั้น โดยความเปนจริงแลวเจาอธิการจะเปนผู
ปรนนิบัติหรือผูรับใชของคริสตจักร คริสตจักรทุกแหงในสมัยดั้ งเดิมนั้ น
เปนกลุมอิสระ ไมมีคริสตจักรใดอยูใตอํานาจของคริสตจักรอื่น ๆ ถึงแม
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วาบ อยครั้ งที่ คริ สตจั กรทั้ งหลายที่ ถู กตั้ งขึ้ นโดยพวกอั ครสาวกเองจะได
รั บเกี ยรติ ให เป นที่ ปรึ กษาในกรณี ที่ มี ข อสงสั ยในป ญหาประเด็ น ต างๆ
แมกระนั้ นก็ ตามคริ สตจักรเหลานี้ ก็ไมมีสิทธิอํานาจในการควบคุมและ
ใชอํานาจเหนือคริสตจักรแห งอื่ น ๆ ในทางตรงกันข ามนั้ นจะเห็ นได
อยางชัดเจนวา คริสตจักรแททุกแหงมีสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกัน และตั้ง
อยูบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันในทุกเรื่อง"
11 จนกระทั่งถึงบัดนี้ทั้ง ๆ ที่มีการขมเหงอยางรุนแรง แต
จํานวนคริสเตียนก็เพิ่ มมากขึ้ นอยางรวดเร็ว พวกคริสเตียนไดกระจัดกระจายอยู ทั่ วไป และขยายวงกวางออกไปมากกวาอาณาเขตของจักรวรรดิโรมันอันยิ่ งใหญนั้นเสียอีก และอาจกลาวไดวาแทบทุกแหงในโลก
ไดยินขาวประเสริฐนี้ ตามขอมูลของนักประวัติศาสตรคริสตจักรบางคน
บอกว า คริ สตจั กรดั้ งเดิมหลายแหงที่ ถู กตั้ งขึ้ นโดยพวกอัครสาวกนั้ น
ยังไมไดถูกทําลายไป และยังคงสัตยซื่อตอคําสอนของพวกอัครสาวกดวย
อยางไรก็ตามเหตุการณก็ไดเปนไปตามที่ไดแสดงใหเห็นแลววา คําสอน
ผิดซึ่ งเปนอันตรายตอคริ สตจั กรไดคืบคลานเขามาและไดเกาะแนนอยู
ในคริสตจักรหลายแหง จนกระทั่ งคริสตจักรบางแหงไดเปลี่ ยนแปลงคํา
สอนไปอยางมาก
12 การขมเหงไดทวีความรุนแรงยิ่ งขึ้ น เมื่ อใกลจะถึงตอน
ตนของศตวรรษที่ 4 รัฐบาลได ออกคําสั่ งใหมี การขมเหงคริสเตียนซึ่ ง
เปนครั้ งแรกที่ มี คําสั่ งออกมาอยางเป นทางการ การเจริญเติบโตของ
คริสเตียนก็เกิดขึ้นอยางนาอัศจรรย และไดทําใหพวกผูนําจักรวรรดิโรมันซึ่ งเปนพวกศาสนาเท็จตื่ นตระหนกตกใจเปนอั นมาก ดังนั้ นจั กรพรรดิกาลีเรียสจึงทรงออกคําสั่ งใหมีการขมเหงคริสเตียนอยางปาเถื่ อน
ยิ่ งกวาเดิม ซึ่ งเรื่ องนี้ เกิดขึ้ นเมื่ อวันที่ 24 กุ มภาพันธ ค.ศ.303 ดู
เหมือนวาตั้ งแตตนจนกระทั่ งถึงเวลานี้ พวกศาสนาเท็จไดขมเหงคริสเตียนโดยที่กอนหนานี้ไมเคยมีกฎหมายใด ๆ ที่ทําใหคริสเตียนถูกขมเหงมากเชนนี้
13 แต คําสั่ งนี้ ล ม เหลวลงอย างสิ้ นเชิ งเพราะไม ได เป น ไป
ตามเปาหมายที่ เขาจะหยุดการเติ บโตของพวกคริสเตี ยนได จนกระทั่ ง
อีก 8 ปตอมา (ค.ศ.311) จักรพรรดิกาลีเรียสคนเดียวกันนี้เองไดออก
คําสั่งมาอีกฉบับหนึ่ง ใหมีการยกเลิกคําสั่งฉบับแรกและไดทรงประทาน
อนุญาตให คริ สเตียนดําเนินชีวิ ตตามหลักความเชื่ อในพระเยซูคริสต ได
อยางอิสระ บางทีนี่อาจจะเปนกฎหมายฉบับแรกที่ไมมีการตอตานคริสเตียน
14 เมื่อถึงตอนตนปค.ศ.313 ความเชื่ อของคริสเตียนไดมี
ชั ยชนะยิ่ งใหญ เหนื อพวกศาสนาเท็ จ จักรพรรดิองคใหมได กาวขึ้ นสู
บัลลังกของจักรวรรดิโรมัน พระองคไดทรงตระหนักอยางชัดเจนถึงฤทธิ์
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อํานาจบางอยางของความเชื่ อนี้ที่ ยังคงเติบโตขึ้ นเรื่ อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ ถูก
ขมเหงอยางรุนแรง ประวัติศาสตรไดกลาววาจักรพรรดิองคใหมนี้ ซึ่งไม
ใชใครที่ ไหนก็คือคอนสแตนตินนั่นเอง พระองคไดเห็นนิมิตเหมือนจริง
อยางนาอัศจรรย พระองคไดเห็นบนทองฟามีกางเขนสีแดงลุกไหมอยู
และบนกางเขนนั้นมีตัวอักษรที่ลุกไหมเขียนไวเปนคําเหลานี้ คือ "ทาน
จะไดรับชัยชนะโดยสิ่ งนี้ " พระองคไดทรงตีความวาพระองคควรจะเปน
คริสเตียนโดยการยกเลิ กศาสนาเท็จ และโดยการรวมฤทธิ์ อํานาจฝาย
จิตวิญญาณของคริสเตียนเขากับอํานาจฝายโลกของจักรวรรดิโรมัน โลก
ก็จะถูกพิ ชิตลงได อย างง ายดาย เมื่ อเป นเช นนั้ นความเชื่ อในพระเยซู
คริสตก็จะกลายเปนหลักความเชื่อของคนทั้งโลกอยางแทจริง และจักรวรรดิโรมันก็จะเปนจักรวรรดิที่มีอํานาจครอบคลุมไปทั่วโลกดวย
15 ดังนั้ นภายใตการนําของจักรพรรดิ คอนสแตนติน จึ งมี
การทําขอตกลงสงบศึกขึ้ น มีการเอาอกเอาใจและมีการยื่ นขอเสนอเพื่ อ
ขอเขารวม โดยจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันนั้ นหาชองทางที่ จะมีความ
สัมพั นธ กับพวกคริ สเตี ยนโดยกล าวว า "จงใหฤทธิ์ อํานาจฝายจิตวิญญาณแกเรา และเราจะใหอํานาจฝายโลกของเราแกทาน"
16 เพื่ อ ให ก ารรวมตั ว กั นอย างชั่ วร ายนี้ เกิ ด ขึ้ นมาได โดย
สมบู รณ จึ งมีการตั้ งสภาขึ้ นมาสภาหนึ่ งคื อในปค.ศ.313 มีการออก
ประกาศเชื้ อเชิญใหคริสตจักรทั้ งหลาย หรือตัวแทนของคริสตจักรเหลา
นั้นใหมาประชุมรวมกันคริสตจักรหลาย ๆ แหง แตไมใชทุกแหงจึงไดมา
ประชุ มร วมกั น มี การรวมตั วกั นเพื่ อเป นพั นธมิ ตรและได มี การจั ดการ
ปกครองตามลําดับชั้ นไว ดวย และในการจัดตั้ งการปกครองตามลําดับ
ชั้นนี้พระคริสตซึ่งเปนศีรษะของคริสตจักร และคริสตจักรทั้งหลายที่เคย
ถวายเกียรติแดพระองคในฐานะหัวหนาของคริสตจักรก็ถูกถอดออกจาก
บัลลังก กลับมายกยองใหจักรพรรดิคอนสแตนตินใหนั่ งบัลลังกในฐานะ
หัวหนาของคริสตจักรทั้งหลายแทน และจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ไดนั่ง
บัลลังกในฐานะหัวหนาของคริสตจักรนั้น (แตเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น)
17 การจัดการปกครองตามลําดับชั้ นที่ตั้ งขึ้ นเปนจุดเริ่มตน
ที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในที่สุดก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเปน "คาทอลิก" หรือคริสตจักร "สากล" ที่เรารูจักกันโดยทั่วไปในปจจุบันอาจจะ
กลาวไดว า จุดเริ่ มตนที่ ไมชัดเจนของคริสตจักรแบบนี้ เกิดขึ้ นเมื่ อใกล
สิ้นสุดศตวรรษที่ 2 และเริ่มตนที่ศตวรรษที่ 3 ซึ่งเปนตอนที่แนวความ
คิดใหม ๆ เกี่ยวกับเจาอธิการและการปกครองคริสตจักร และนักเทศน
เริ่มตนที่จะกอตัวขึ้น
18 ขอใหจําไวอยางชัดเจนวา เมื่อคอนสแตนตินไดประกาศ
เชื้อเชิญใหคริสตจักรตาง ๆ มารวมประชุมสภานั้น มีคริสเตียน (พวก
แบพติส) และมี คริสตจักรมากมายที่ ปฏิเสธไม ยอมตอบสนองตามคํา
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เชิญนั้น พวกเขาไมตองการที่จะเขารวมกับรัฐบาล และไมตองการมีการ
ปกครองที่ มีความเชื่ อจากศู นย กลาง และไมต องการมีการปกครอง
คริสตจักรซึ่งมีการปกครองตามลําดับชั้นอยูเหนือขึ้นไปอีก ไมวาในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากคริสตจักรแตละแหงนั้นเอง คริสเตียน
พวกนี้ (แบพติส) และคริสตจักรเหลานี้ไมเคยเขาไปรวมอยูในการปกครองตามลําดับชั้ นของนิกายคาทอลิกเลย ไมวาในเวลานั้นหรือในเวลา
ตอมา
19 เมื่ อมี การจั ดการปกครองตามลําดับชั้ นขึ้ นนั้ น คอนสแตนตินไดถูกตั้ งขึ้ นใหมีตําแหนงเปนหัวหนาในเวลานั้ นซึ่ งพระองคยัง
ไมได เปนคริ สเตียนเลย พระองค เพียงแตทรงเห็นชอบที่ จะเปลี่ ยนเปน
คริสเตียนเทานั้ น ดังนั้ นคริสตจักรทั้ งหลายที่ หลงผิดไดเขารวมกับพระ
องคในการจัดตั้ งการปกครองตามลําดับชั้ นขึ้ น จึงเปนสาเหตุทําใหเกิด
การหลงผิดขึ้ นมาอยางเชนในในเรื่ องการบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา และเกิดมีคําถามสําคัญผุดขึ้ นมาในใจของคอนสแตนติ นคื อ "ถา
ขาพเจารอดจากบาปของขาพเจาโดยการรับบัพติศมา หลังจากที่ขาพเจา
รับบัพติศมาเรียบรอยแลว แลวขาพเจาจะชําระบาปที่ จะกระทําในอนาคตไดอยางไร?" จากคําถามนี้ทําใหชาวโลกในยุคตาง ๆ งุนงงกันไปหมด
พิธีบัพติศมาสามารถจะชําระบาปตาง ๆ ที่ ยังไมไดกระทําไดหรือไม?
หรือวาบาปตาง ๆ ที่ไดกระทําลงไปกอนการรับบัพติศมา ก็ถูกชําระลาง
โดยวิธีหนึ่ง (คือการรับบัพติศมา) และบาปตาง ๆ ที่ทําไปภายหลังการ
รับบัพติศมาแลวก็ถูกชําระลางออกไดโดยอีกวิธีหนึ่งหรือ?
20 เมื่ อคอนสแตนตินไมสามารถที่ จะหาขอยุติคําถามเหลา
นี้ใหเปนนาพอใจได ในที่สุดพระองคไดทรงตัดสินใจที่จะเขารวมกับพวก
คริสเตียน แตจะเลื่อนการรับบัพติศมาของพระองคออกไปจนกระทั่งถึง
เวลากอนที่ พระองคจะทรงสิ้ นพระชนมแลว จึงจะรับบัพติศมา เพื่ อวา
บาปทุกอยางของพระองคจะไดถูกชําระลางไปในครั้ งเดียวนั้ น พระองค
ไดทรงกระทําตามความตั้ งใจนี้ ดังนั้ นพระองคจึงไมไดรับบัพติศมาจน
กระทั่งกอนที่พระองคจะทรงสิ้นพระชนมจึงไดรับบัพติศมา
21 การกระทําของคอนสแตนติน ที่ไดปฏิเสธศาสนาเท็จทั้ง
หมดของจักรวรรดิโรมัน แลวหันไปยอมรับคริสเตียนนั้ น ไดทําใหเกิด
ความไมพอใจอยางรุนแรงในพวกสภาสู งของโรมั น พวกเขาไดปฏิ เสธ
และคัดคานแนวทางของพระองค การคัดคานของพวกเขาก็ลงเอยดวย
การยายพระที่นั่งของจักรวรรดิโรมันจากกรุงโรม ยายไปที่เมืองไบซานเทียม ซึ่งเปนเมืองเกาที่ ทรงสรางขึ้ นใหม และตั้งชื่ อใหใหมวา "คอนสแตนติโนเปล" ตามชื่ อคอนสแตนตินนั้ น ผลที่ เกิดขึ้ นจึงเกิดมีเมื องหลวง 2 เมืองในจักรวรรดิโรมัน คือกรุงโรมและเมืองคอนสแตนติโนเปล
ซึ่งเมืองคูแขง 2 เมืองนี้อีกหลายศตวรรษตอมาก็ไดกลายเปนเมืองศูนย
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กลางการปกครองของคริสตจักรคาทอลิกที่ แตกแยกกัน คือนิกายโรมัน
คาทอลิกและนิกายกรีกคาทอลิก
22 ตั้ งแตต นจนกระทั่ งมี การจัดการปกครองตามลําดับชั้ น
และมี การเขารวมกันระหว างคริ สตจักรกับรั ฐบาลนั้ น การข มเหงทุก
อยางที่คริสเตียนไดรับ ก็กระทําโดยพวกศาสนายิวหรือไมก็พวกศาสนา
เท็จ แตมาบัดนี้ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก คือพวกคริสเตียน (ใน
นาม) ก็เริ่มที่จะขมเหงพวกคริสเตียนแท คอนสแตนตินทรงประสงคที่จะ
ใหคริสเตียนทุกคนเขารวมกับพระองคในแนวความคิดใหมเกี่ยวกับเรื่อง
การตั้ งศาสนาของประเทศ และเมื่ อมีคริสเตียนหลายคนมุงมั่ นที่ จะคัดคานตอการหลงไปจากคําสอนในพระคัมภีรใหมอยางรายแรงนี้ พระองค
จึงเริ่ มที่ จะใชอํานาจของรัฐบาลในการบังคั บ เมื่ อเปนเชนนี้ จึงเกิดการ
ขมเหงอยางแสนสาหัสตอคริสเตียน ทุกคนที่ยังจงรักภักดีตอพระคริสต
องคเดิม และสัตยซื่อตอคําสอนของพวกอัครสาวกเปนเวลานับหลายวัน
หลายป และแมแตหลายศตวรรษที่คริสเตียนตองถูกขมเหงนั้น
23 จงจําไววาขณะนี้ เรากําลังสังเกตเหตุการณที่ เกิดขึ้ นระหวางปค.ศ.300-500 การปกครองตามลําดับชั้นที่จัดขึ้นภายใตการนํา
ของคอนสแตนตินไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่รู จักกันโดยทั่วไปใน
ปจจุบันนี้ วา "คริสตจักรคาทอลิก" คริสตจักรที่ เกิดขึ้ นมาใหมนี้ ไดเขา
รวมกับรัฐบาลฝายโลก และไมไดเชื่ อหลักคําสอนในพระคัมภีรใหม แต
ไดเริ่ มที่ จะออกกฎบัญญัติ แกไขหรือยกเลิกคําสอนในพระคัมภีร หรือ
ออกกฎบัญญัติ ใหม ๆ ซึ่ งไมเคยพบเคยเห็นวามีปรากฏในพระคัมภีร
ใหมมากอนเลย
24 กฎบั ญญั ติ ฉ บั บหนึ่ งที่ ออกมา เป นฉบั บแรกและเป น
ฉบับที่ มีผลบั่ นทอนความเชื่ อมากที่ สุดฉบับหนึ่ ง ก็คือการออกกฎบัญญัติอยางเปนทางการในเรื่อง "การใหบัพติศมาแกทารก" โดยกฎบัญญัติ
ใหมนี้ คือการใหบัพติศมาแกทารกจึงเปนกฎบัญญัติที่บีบบังคับใหกระทําตาม เหตุการณนี้เกิดขึ้นในปค.ศ.416 ซึ่งกอนหนานี้ก็มีการใหบัพติศมาแกทารกกันบางแลวเปนระยะเวลาประมาณ 1 ศตวรรษ แตก็มีให
เห็นไมบ อยนั ก กฎบั ญญั ติที่ ออกมาใหมนี้ มี ผลกระทบกระเทื อนอยาง
มาก จนกระทั่งทําใหพระบัญญัติที่จําเปน 2 เรื่องในพระคัมภีรใหมถูก
ยกเลิกเสีย คือเรื่อง "การใหบัพติศมาแกผูเชื่อ" และ "การเชื่อฟงของแต
ละคนโดยสมัครใจในการรับบัพติศมา" นั้น
25 ผลที่ ตามมาอยางหลี กเลี่ ยงไม ได เนื่ องจากหลักคําสอน
และกฎบัญญัติใหมนี้ ไมนานนักคริสตจักรที่หลงผิดเหลานี้ก็เต็มไปดวย
สมาชิกที่ไมไดกลับใจเสียใหม และอีกไมกี่ปตอมาก็มีสมาชิกเปนจํานวน
มากที่ มีแตคุณสมบัติ แตไม เคยกลับใจเสียใหมเลย ดังนั้ นพระราชกิจ
ฝายจิตวิญญาณอันยิ่ งใหญของพระเจา ซึ่ งเกี่ ยวกับอาณาจักรที่ ยิ่ งใหญ
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ของพระองค นั้ นก็ ได ตกไปอยู ในมื อของพวกที่ มี อํานาจฝ ายโลกที่ ไม ได
บังเกิดใหม แลวตอนนี้เราจะหวังอะไรอีกละ?
26 แน นอน พวกคริ สเตี ยนแท และคริสตจักรทั้ งหลายที่
สัตยซื่ อก็ ได ปฏิ เสธกฎบั ญญั ติใหม นี้ อยางสิ้ นเชิง "การใหบัพติ ศมาแก
ผูเชื่อ" ซึ่งเปน "การบัพติศมาตามแบบพระคัมภีรใหม" ยอมเปนพระบัญญัติเพียงอยางเดียวสําหรับพวกเขา พวกเขาไมเพียงแตปฏิเสธที่จะให
บัพติศมาแกเด็ก ๆ เทานั้นแตยังเชื่อฟงในการใหบัพติศมาแกผูเชื่อดวย
พวกเขาได ปฏิ เสธไม ยอมรั บการบั พติ ศ มาที่ ก ระทําโดยคริ สตจั กรทั้ งหลายซึ่ งอยู ในองคการที่ ไมประพฤติตามพระคัมภีร และไมยอมรับการ
บัพติศมาที่ กระทําภายในคริสตจักรเหลานี้ ดวย ถาผู ใดเคยเปนสมาชิก
ของคริสตจักรทั้ งหลายซึ่ งอยู ในองคการใหมนี้ คนนั้ นจําเปนรู จักความ
รอดที่ถูกตองและไดบังเกิดใหมแลว และจะตองรับบัพติศมาอีกครั้งหนึ่ง
ตามหลั กคําสอนในพระคัมภี ร คนที่ ไดรั บความรอดโดยพระคุ ณและ
ความเชื่อจึงจะใหรับบัพติศมา
27 แนนอน ในไมชาการเคลื่อนไหวของคริสตจักรที่สัตยซื่อ
ทั้ งหลายได ทําให เกิ ดความไม พอใจอย างรุ นแรงแก พวกนั กศาสนาของ
ประเทศ ซึ่งสวนใหญแลวพวกนี้ ไมใชคริสเตียนที่ แทจริง อยางไรก็ตาม
ตั้ งแตนี้ เปนตนไปคริสตจักรแทจะใชชื่ อ "คริสเตียน" ไมไดเพราะวามี
พวกสอนผิดเรียกตัวเองวาเปน "คริสเตียน" เชนกัน ชื่อ "คริสเตียน"
ไดถูกขโมยไป และไดถูกเรียกดวยชื่ออื่น ๆ มากมาย บางครั้งก็ถูกเรียก
ชื่ ออยางหนึ่ ง และบางครั้ งก็ถู กเรียกชื่ อเป นอี กอย างหนึ่ ง เชน "พวก
มอนทานิสต", "พวกเทอรทัลเลียนิสต", "พวกโนเวชั่นนิสต", "พวกพาเทอรี นส " เปนตน และมีบางพวกที่ ถูกเรียกว าพวก "อานาแบพติส"
เพราะเหตุ ที่ พวกเขาให บั พติ ศมาอี กครั้ งหนึ่ งแก ค นเหล านั้ น ที่ เคยรั บ
บัพติศมาเมื่อยังเปนทารก ดังนั้นพวกนี้จึงถูกเรียกวาพวก "อานาแบพติส"
28 ในป ค.ศ.426 หลังจากที่ ได มีการออกกฎบั ญญั ติเรื่ อง
การใหบัพติศมาแกทารกเพียง 10 ป ยุคที่ นากลัวที่ สุดที่ รู จักกันโดย
ทั่วไปเรียกวา "ยุคมืด" ก็ไดเริ่มตนขึ้น ชางเปนยุคที่โหดรายทารุณจริง ๆ
เปนยุคที่ มื ดมนและนองเลื อดอย างแทจริง ตั้ งแต บัดนี้ เปนต นไปเปน
เวลามากกวา 10 ศตวรรษที่ เสนทางชีวิตของคริสเตียนที่สัตยซื่ อก็เออ
นองไปดวยเลือดของตนเอง โปรดสังเกตวาบนแผนที่มีชื่อตาง ๆ มากมายที่ ใช เรี ยกพวกที่ ถูกขมเหงเหลานี้ บางครั้ งชื่ อเหลานี้ ได ถูกตั้ งขึ้ น
ตามชื่อผูนําที่เปนวีรบุรุษในขณะนั้น และบางครั้งก็ตั้งชื่อเพราะเหตุอื่นๆ
และบอยครั้ งที่ มีชื่ อแตกตางกันซึ่ งเปนชื่ อของกลุ มคนพวกเดียวกัน แต
ไดกระจัดกระจายไปในประเทศตาง ๆ หรือชวงระยะเวลาตางศตวรรษ
ทําใหมีชื่อเรียกแตกตางกันไป
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29 ในชวงตนของ "ยุคมืด" นี่ เอง ที่ไดมีการเริ่ มตนอยาง
ชัดเจนสําหรับตําแหนงสันตะปาปาซึ่ งไดเกิดขึ้ นโดยลีโอที่ 2 ระหวางป
ค.ศ.440-461 อยางไรก็ตามนี่ ไมใชครั้ งแรกที่ มีการใชตําแหนงนี้ ซึ่ ง
ตําแหนงนี้ก็คลาย ๆ กับคริสตจักรคาทอลิกนั่นเองที่เกิดขึ้นมาจากการ
เปลี่ยนแปลง ชื่อตําแหนงนี้ปรากฏขึ้นในครั้ งแรกนั้นไดใชกับเจาอธิการ
ของกรุงโรมในระหวางปค.ศ.296-304 และถูกนํามาใชอยางเปนทางการโดยซิรีเซียส ซึ่งเปนเจาอธิการของกรุงโรมในระหวางป 384-398
จากนั้ นก็ ถูกนํามาใช ในทางราชการโดยลี โอที่ 2 ในระหว างป 440461 และในป 707 ก็ไดใชกันโดยทั่วไป ตอมาอีกไมกี่ศตวรรษกรีกอรี่ที่
7 ก็ไดประกาศวาเปนสิทธิใชเฉพาะสันตะปาปาเทานั้น
30 ตอนนี้ ใหเรามาสรุปเหตุการณ ที่ สําคัญที่ สุ ดในชวง 5
ศตวรรษแรกนี้
30.1 การเปลี่ ยนแปลงจากการปกครองแบบประชาธิปไตยไป
เปนการปกครองคริสตจักรและนักเทศน อยางคอยเปนคอยไปทีละเล็ก
ทีละนอย
30.2 การเปลี่ ยนแปลงจาก "ความรอดโดยพระคุณ" ไปเปน
การ "รอดโดยการรับบัพติศมา"
30.3 การเปลี่ ยนแปลงจาก "การให บัพติ ศมาแกผู เชื่ อทั้ งหลาย" ไปเปน "การใหบัพติศมาแกทารก"
30.4 มีการจัดตั้งการปกครองตามลําดับชั้น มีการเขารวมกัน
ระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล
30.5 พระที่นั่งของจักรวรรดิถูกยายไปที่เมืองคอนสแตนติโนเปล
30.6 มีการออกกฎบั ญญั ติใหบั พติศมาทารก และเป นสิ่ งที่
บังคับใหปฏิบัติตามดวย
30.7 พวกคริสเตียนเริ่มตนขมเหงคริสเตียนดวยกัน
30.8 "ยุคมืด" เริ่มตนขึ้นในปค.ศ.426
30.9 เขาใชดาบและคบเพลิงกลายเปนฤทธิ์ เดชของพระเจาที่
นําไปสูความรอดแทนที่จะเปนขาวประเสริฐนั้น
30.10 ลักษณะที่มี "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" ไดสิ้นสุดลง
และถูกฝงไวและยังคงถูกฝงไวเปนเวลานานอีกหลายศตวรรษ
30.11 คริสตจักรที่สัตยซื่อทั้งหลายตามแบบพระคัมภีรใหม ไม
ว าจะถู กเรี ยกชื่ อว าอะไรก็ตามไดถู กตามลาและถูกข มเหงจากพวกคาทอลิก พวกที่ ยังเหลื ออยู นั้ นซึ่ งกระจัดกระจายไปทั่ วโลกก็ไดหาสถานที่
หลบซอนตัวที่ไมแนนอนตามภูเขาและปาไม หุบเขา ถ้ําและอุโมงค
การบรรยายครั้งที่ 2 ปค.ศ.600-1300
1
เราไดจบการบรรยายครั้งแรกไปแลว ดวยการสิ้ นสุดลง
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ของศตวรรษที่ 5 แตยังมีอีกหลายสิ่ งที่ ไดเริ่ มตนขึ้ นในศตวรรษตน ๆ
เหลานี้ ซึ่งเราไมไดกลาวถึงในการบรรยายครั้ งแรก เราพึ่ งจะเขาสูชวง
เวลาที่นากลัวซึ่งรูจักกันในประวัติศาสตรโลกวาเปน "ยุคมืด" เปนยุคที่
มืดมน นองเลือดและนากลัวที่สุด คริสตจักรโรมันคาทอลิกที่ ถูกกอตั้ ง
ขึ้นนี้ไดขมเหงพวกคริสเตียนอยางรุนแรงโหดเหี้ยม และกระทํากันอยาง
ตอเนื่ อง สงครามซึ่ งมุ งหมายจะกวาดลางพวกคริสเตียนที่หลบหนีใหสิ้ น
ซากไปนั้น ไดเกิดขึ้นในหลายประเทศซ้ําแลวซ้ําอีก และไมเคยลดความ
รุนแรงลงเลย "เสนทางเลือด" นี้ไดถูกทิ้งไวใหเห็นรองรอย ซึ่งเกือบจะ
เปนสิ่ งเดียวเท านั้ นที่ ถูกทิ้ งไวใหเห็ นร องรอยทั่ วทุ กแห ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทั่วประเทศอังกฤษ, เวลส, แอฟริกา, อารเมเนีย และบัลกาเรีย
และในที่อื่น ๆ ทุกที่ที่สามารถจะพบพวกคริสเตียน ซึ่งพวกเขาไดพยายามอยางสุดกําลังที่ จะซื่อสัตยตอคําสอนตามพระคัมภีรใหมอยางเครงครัด
2
คราวนี้ เราจะขอดึงความสนใจของคุณมายังสภาเหลานี้
ที่เรียกกันวา "คริสตจักรสากล" หรือฝายจักรวรรดิ ขอใหจดจํากันไวใหดี
วาสภาเหลานี้ ไดประกาศตัววา ไดตั้ งขึ้ นบนพื้ นฐานหรือไดวางรูปแบบ
เหมือนกั บสภาที่ ไดจั ดตั้ งขึ้ นโดยพวกอัครสาวกและสาวกอื่ น ๆ ที่ กรุง
เยรูซาเล็ม (ดูกิจการ 15:1) แตก็คงจะไมมีสิ่งอื่นใดอีกแลวที่มีชื่อเดียว
กันแตมีลักษณะที่ไมเหมือนกันเชนนี้ เดี๋ยวนี้และตรงนี้เอง เราจะขอดึง
ความสนใจมายังการประชุมสภา มีเพียง 8 ครั้งเทานั้นที่สภาเหลานี้ถูก
เรียกมาประชุมรวมกันโดยจักรพรรดิคนละคนกัน และไมมีการประชุม
สภาครั้งใดที่ถูกเรียกใหมาประชุมกันโดยสันตะปาปาเลย ซึ่งการประชุม
สภาเหลานี้ ทุกครั้ งไดจัดขึ้ นทามกลางพวกคริสตจักรกรีกและคริสตจักร
ภาคตะวันออก อย างไรก็ตามไดมี ตัวแทนจากพวกคริ สตจั กรทางภาค
ตะวันตกหรือคริสตจักรโรมันมาเขารวมประชุมบาง
3
การประชุ มสภาเหล านี้ ในครั้ งแรกนั้ นจั ดขึ้ นที่ เมื องนี ซ
หรือนีเซียในป ค.ศ. 325 คอนสแตนตินมหาราชเปนผูเรียกประชุมสภา
มีเจาอธิการเขารวมประชุมจํานวน 318 คน
ครั้ งที่ 2 ประชุมกันที่ เมืองคอนสแตนติโนเปล ในปค.ศ.381
ธีโอโดเซีย มหาราชเปนผูเรียกประชุมสภานี้ และมีเจาอธิการ 150 คน
เขารวมประชุม (ในศตวรรษแรก ๆ นั้น คําวาเจาอธิการหมายถึงศิษยาภิบาลของคริสตจักรแตละแหงเทานั้น)
การประชุมสภาครั้งที่ 3 ไดถูกเรียกใหมาประชุมโดยธีโอโดเซียส
ที่ 2 และโดยวาเลนเทียนที่ 3 ในการประชุมครั้งนี้มีเจาอธิการ 250 คน
เขารวมประชุมกันที่เมืองเอเฟซัสในปค.ศ.431
การประชุมสภาครั้งที่ 4 ประชุมกันที่เมืองแคลซีดอน ในปค.ศ.
451 จักรพรรดิมาเรียนเปนผูเรียกประชุม มีเจาอธิการหรือเจาอธิการ
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ใหญเขารวมประชุมประมาณ 500-600 คน (เจาอธิการใหญคือพวก
ศิษยาภิบาลของเมืองใหญ ๆ) ในระหวางการประชุมสภาในครั้ งนี้มีการ
ประกาศหลั กคําสอนที่ รู จักกันโดยทั่ วไปในป จจุ บันนี้ ว าเป น "การบูชา
พระแมมารีย " นี่ หมายถึงการนมัสการนางมารียมารดาของพระคริ สต
ในตอนแรกหลั กคําสอนใหญ นี้ ได ก อให เกิ ดความสั บสนวุ นวายเป นอั น
มาก มีหลายคนที่คัดคานอยางรุนแรง แตหลักคําสอนนี้ก็ไดรับการสนับ
สนุนใหเปนหลักคําสอนที่ถาวรของคริสตจักรคาทอลิกไปในที่สุด
การประชุมสภาครั้ งที่ 5 ใน 8 ครั้ งนี้ ได จัดขึ้ นที่ เมื องคอนสแตนติโนเปล (ซึ่งเปนครั้งที่ 2 ที่ไดจัดการประชุมขึ้นที่เมืองนี้) จัสติเนียนเปนผูเรียกประชุมสภานี้ในปค.ศ.553 และมีเจาอธิการ 165 คน
เขารวมประชุม ดูเหมือนวาการประชุมสภาในครั้งนี้จะเรียกใหมาประชุม
กันเพื่อจะประกาศหามไมใหใชหนังสือบางเลม
ในปค.ศ.680 ก็มีการเรียกประชุมสภาเปนครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่
เมืองคอนสแตนติโนเปล และผูที่เรียกประชุมสภาคือคอนสแตนตินพีโกเนเทอร เพื่อจะกลาวโทษลัทธิความเชื่ อที่หันเหออกนอกลูนอกทาง ใน
ระหวางการประชุมนี้ ก็มีการถอดตําแหนงผู มีฉายาวาสันตะปาปาโฮโนเรียสออกจากตําแหนงและหามเขารวมในพิธีทางศาสนา อยางไรก็ตาม
ในเวลานี้ ก็ยังไมมีการประกาศวาสันตะปาปาเปนผู ที่ ไมกระทําความผิด
ใด ๆ เลย
การประชุมสภาครั้งที่ 7 ถูกเรียกใหมาประชุมกันที่เมืองนีเซียใน
ปค.ศ.787 นี่เปนครั้งที่ 2 ที่ไดจัดการประชุมกันที่เมืองนี้ โดยจักรพรรดิ
หญิงไอรี นเป นผู เรี ยกใหมี การประชุ มสภาในครั้ งนี้ ดู เหมือนวาในการ
ประชุมครั้งนี้นี่เองที่เปนการเริ่ มตนอยางชัดเจนของ "การนมัสการรูปเคารพ" และ "การนมัสการนักบุญตาง ๆ" เมื่อเปนเชนนี้คุณก็จะสังเกต
ไดวาผูคนเหลานี้เริ่มที่จะกลายเปนศาสนาเท็จเขาไปทุกทีแลว แทนที่จะ
มีความเปนคริสเตียนมากขึ้น
การประชุมครั้งสุดทายของการประชุมสภาเรียกวา "การประชุม
สภาภาคตะวันออก" ซึ่ งเปนการประชุมสภาที่ ถูกเรียกใหมาประชุมรวม
กันโดยจักรพรรดิองคตางๆนั้ นไดจัดขึ้ นในเมืองคอนสแตนติโนเปลในป
ค.ศ.869 การประชุ มสภาในครั้ งนี้ ไดถูกเรี ยกให มาประชุมรวมกันโดย
บาสิเลียส มารีโด คริสตจักรคาทอลิกไดประสบกับปญหาอยางรุนแรง
เนื่ องจากเกิดการขัดแยงอยางรุนแรงระหวางหัวหนาของนิกายคาทอลิก
ทั้ง 2 สาขาคือ ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซึ่งเปนพวกกรีกกับพวก
โรมัน ปอนเทียสชาวกรีกที่เมืองคอนสแตนติโนเปลกับนิโคลาสที่ 1 ใน
กรุงโรม ปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง 2 ฝายรุนแรงมากจนกระทั่งพวกเขาไม
ยอมมีสวนเกี่ยวของกัน ดังนั้นนิกายคาทอลิกจึงไมมีผูนําเลยในชวงเวลา
สั้น ๆ นี้ การเรียกประชุมสภาในครั้งนี้ก็เพื่อจะยุติปญหาความยุงยาก
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เรื่ องนี้ ถาพอที่ จะมี ทางเป นไปไดบ าง ความแตกแยกในลําดั บชั้ นของ
นิกายนั้ นไมเคยยุติลงไดอยางนาพอใจเลยแมกระทั่ งทุกวันนี้ ตั้ งแตวัน
นั้ นที่ ผานมาเปนเวลานานแลวความพยายามทุกอยางในการที่ จะรักษา
ความแตกราวนี้ไดลมเหลวลง ตั้งแตนั้นเปนตนมาอํานาจของสันตะปาปาก็อยู ที่ การใชอิทธิพลเขาครอบครอง และสันตะปาปาชาวโรมเปนผู ที่
เรียกประชุมสภาทุกอยาง ไมใชจักรพรรดิอีกตอไปแลว ซึ่งจะไดกลาวถึง
ในการประชุมสภาครั้งตอ ๆ ไปภายหลังจากการบรรยายนี้
4
ยั งมี หลั กความเชื่ อใหม อี กเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ งเรายั งไม ได ให
ความสนใจกับเรื่องนี้เลย ที่จริงแลวยังมีหลักความเชื่อใหมอื่น ๆ อีกมาก
มายโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักความเชื่อใหมอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง "พิธีศีล
มหาสนิทของทารก" ทารกไมเพียงแตไดรับบัพติศมาเทานั้น แตยังไดถูก
รับเขาไวในคริสตจักรและเปนสมาชิกของคริสตจักรดวย พวกทารกถูก
มองวามีสิทธิ์ ที่จะเขารวมในพิธีศีลมหาสนิท (อาหารขององคพระผูเปน
เจา) ดวย ปญหาอยูที่วาจะใหพวกทารกรับพิธีนี้ไดอยางไร แตปญหานี้ก็
ไดถูกดัดแปลงโดยการจุมขนมปงลงในเหลาองุนนั้น และไดมีการปฏิบัติ
กันเชนนี้มาเปนเวลาหลายปแลว และหลังจากนั้ นไมนานก็มีหลักความ
เชื่ อใหมเพิ่ มเติ มเข าไปในเรื่ องนี้ อีกคื อมีการสอนว านี่ เป นอีกวิ ธีหนึ่ งที่
จะรั บความรอดได และตอมาก็ มีหลั กความเชื่ อใหมเพิ่ มเติมเขาไปใน
เรื่องเหลานี้อีก เราจะกลาวถึงเรื่องนี้อีกภายหลังการบรรยายนี้
5
ในการประชุมสภาคริสตจักรสากลครั้งที่ 4 ในชวงศตวรรษที่ 5 ไดจัดการประชุมขึ้นที่เมืองแคลซีดอล ในปค.ศ.451 ก็มีหลัก
ความเชื่ อใหม เพิ่ มเติ มเข ามาในรายการของหลั กความเชื่ อใหม ที่ กําลั ง
เกิดขึ้ นอยางรวดเร็วนั้ นอีก หลักความเชื่อนี้ เรียกวา "การบูชาพระแมมารีย" หรือการนมัสการนางมารียมารดาของพระคริสต ดูเหมือนพวก
เขากําลังตองการคนกลางคนใหมซึ่งอยูระหวางพระเจากับมนุษย เพราะ
กวางเกินไปที่จะมีคนกลางเพียงคนเดียวเทานั้น ถึงแมวาคนกลางคนนั้น
จะเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาผู ทรงรับสภาพเปนมนุษยและทรง
เปนพระเจาอยางแทจริงก็ตาม พวกเขาคิดวาจําเปนที่จะตองมีนางมารีย
เปนคนกลางอีกคนหนึ่ง ดังนั้นจะตองอธิษฐานตอนางมารียและนางก็จะ
อธิษฐานตอพระคริสตอีกทีหนึ่ง
6
มีหลักความเชื่อใหมอื่น ๆ อีก 2 เรื่องที่ไดเพิ่มเติมเขา
ในความเชื่ อของพวกคาทอลิกในศตวรรษที่ 8 มีการประกาศหลักความ
เชื่ อทั้ ง 2 เรื่ อง คราวนี้ เกิดขึ้ นในการประชุ มสภาครั้ งที่ 2 ที่ เมืองนีเซีย
(นีซ) ซึ่งเปนการประชุมสภาครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เมืองนี้ (ปค.ศ.787)
หลักความเชื่อเรื่องแรกในจํานวน 2 เรื่องนี้เรียกวา "การนมัสการรูปเคารพ" ซึ่งเปนการฝาฝนพระบัญญัติของพระเจาอยางชัดเจนทีเดียว
ที่ พระเจาตรัสว า "อย าทํารูปเคารพสลั กสําหรับตน" (อพยพ
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20:3-5) นี่เปนอีกสวนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากศาสนาเท็จนั่นเอง แลว
ก็ตามมาดวย "การนมัสการนักบุญตาง ๆ" พระคัมภีรไมไดใหนมัสการ
นักบุญตาง ๆ ในพระคัมภีรดูเหมือนมีเพียงตัวอยางเดียวเทานั้นที่แสดง
ถึงการนมั สการนักบุญ (วิสุ ทธิชน) คือการที่ เศรษฐี ที่ ตายไปแล วได
อธิษฐานขอตออับราฮัม (วิสุทธิชน) (ลูกา 16:24-31) ซึ่งเขาวิงวอน
ใหอับราฮัม (วิสุทธิชน) ชวยเหลือเขา แตอับราฮัมไมสามารถที่จะชวย
เหลือเขาไดเลย แสดงใหเห็นวาการนมัสการนักบุญตาง ๆ เปนเรื่องโง
เขลาที่ สุ ด นี่ เปนเพียงคําสอนผิดบางอยางเทานั้ นที่ พวกคาทอลิ กได
เปลี่ ยนหลั กคําสอนในพระคั มภี รใหม ที่ เกิดขึ้ นในประวัติศาสตร คริ สตจักรชวงนี้เทานั้น
7
ในช วงเวลาที่ ผ านมานั้ น พวกที่ ถู กข มเหงก็ ถู กเรี ยกชื่ อ
แตกตางกันไปเชน พวกโดนาทิสต, พวกพาเทอรีนส, พวกคาธาริ พอลิเชียนส, และพวกอานาแบพติส และตอมาอีกไมนานก็มีพวกเปโตรบรัสเซียนส, พวกอาโนลดิสต, พวกเฮนริเชียนส, พวกอัลบิเจนส, และพวก
วอลเดนส ในกลุ มต าง ๆ เหลานี้ บางกลุ มก็ปรากฏให เห็ นเดนชัดขึ้ น
เปนบางครั้งเทานั้น แตมีบางกลุมที่ ปรากฏใหเห็นเดนชัดอยูตลอดเวลา
เนื่องจากพวกเขาถูกขมเหงอยางรุนแรงและไมเคยหยุดหยอนเลย
8
ขอใหเข าใจวาพวกที่ ถูกข มเหงทั้ งหมดนี้ ไม ได รู คําสอน
ตาง ๆ ในพระคัมภีรทุกเรื่องเพราะมีพระคัมภีรแคบางสวนเทานั้น แต
โดยสวนรวมแลวพวกเขายังมีความสัตยซื่ อ และถาดูการประพฤติที่พวก
เขาแสดงออกมาแลวจะเห็นวา มีความสัตยซื่อตอพระเจาอยางนาชื่นชม
ทีเดี ยว จงระลึ กเสมอวาในเวลาที่ ได ผานมานานแล วนั้ น หลายคนใน
พวกเขาก็ มี แต เพี ยงบางส วนของพระคั มภี ร ใหม หรื อมี เพี ยงพระคั มภี ร
เดิมเทานั้ น เพราะยังไมไดถูกรวบรวมจัดพิมพขึ้ นเปนเลม แตไดเขียน
ขึ้นดวยมือบนแผนหนังหรือหนังสัตวหรือบางสิ่งที่มีลักษณะคลายกัน ดัง
นั้ นจึงมีขนาดใหญ หนาเทอะทะ ถาพอจะมีบางก็คงจะมีไมกี่ ครอบครัว
ไมกี่ คริ สตจั กรที่ มีพระคั มภีร รวมทั้ งเลมอยางสมบู รณ และก อนที่ พระ
คัมภีรจะเสร็จสิ้นอยางสมบูรณนั้น (เมื่อสิ้นศตวรรษที่ 4) ก็มีตนฉบับ
พระคัมภีร ใหมทั้ งหมดอยู เพี ยงไมกี่ เล มเทานั้ น จากตนฉบับที่ รู จักกัน
ทั่วไป 1,000 เลมนั้น มีประมาณ 30 เลมเทานั้นที่มีพระคัมภีรอยูครบ
สมบูรณทุกฉบับ
9
นอกจากนี้ตลอดชวงเวลาของ "ยุคมืด" และชวงเวลาของ
การถูกขมเหงนี้ ก็มีการใชความพยายามอยางมากมายที่ จะทําลายพระ
คัมภีรที่เปนตนฉบับ ซึ่งพวกที่ถูกขมเหงมีไวในครอบครอง เพราะเหตุนี้
จึงมีอยูหลายครั้งที่คนพวกนี้มีพระคัมภีรบางสวนเพียงนิดเดียวเทานั้น
10 ขอใหสั งเกตใหดี วา พวกคาทอลิ กได ใชแผนการและ
มาตรการที่ รุนแรงเพื่ อปองกันการแพร กระจายความคิ ดเห็นที่ ตรงขาม
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กับความคิดเห็นของพวกตน ประการแรกคือวารสารทุกอยางทุกชนิดจะ
ถูกรวบรวมมาเผาไฟเสีย เวนแตหนังสื อของพวกคาทอลิก และโดย
เฉพาะอยางยิ่ งหนังสือเหลานี้ เขาไดทําลายตามแผนการและมาตรการ
ของเขาอยางรุนแรงและตอเนื่องมาเปนเวลาหลายศตวรรษ นั่ นเปนสาเหตุที่ ทําใหยากแกการคนหาในประวัติศาสตรและที่จะเขาใจไดอยางชัด
เจน นักเขียนและนักเทศนที่มีความยึดมั่นในความจริงเกือบจะทุกคนได
พลีชีพเพราะความเชื่อนั้น นี่เปนชวงเวลานองเลือดโดยไมกลัวความตาย
พวกที่ มีความเชื่อออกนอกลู นอกทาง (และไดชื่อที่ ถูกยัดเยียดให) ทุก
กลุ มไมวาจะมีชื่ ออะไรก็ตามและอยู ที่ ไหนก็ตามไดถูกขมเหงอยางโหดเหี้ ยม พวกโดนาทิสตและพวกพอลิเชียนส เปนพวกที่ เห็นไดอยางชัดเจนในยุคแรก ๆ นั้ น พวกคาทอลิกไดกลาวหาทุกคนที่ปฏิเสธไมยอม
ร วมกั บความเชื่ อของพวกเขาคือใหกลั บไปเชื่ อแบบคาทอลิก และได
กลาวหาพวกคริสเตียนวาเปนพวกที่ ออกนอกลู นอกทาง คนเหลานั้ นที่
เรียกกันวาพวกคาทอลิกไดกลายเปนศาสนาเท็จและลัทธิยิ วขึ้ นเรื่ อย ๆ
มากกวาที่ จะเปนคริสเตียน และเอนเอียงไปทางการใชอํานาจกฎหมาย
บานเมืองมากกวาที่จะใชอํานาจของความเชื่อ พวกเขาไดออกกฎบัญญัติ
ใหม ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ มากกวาที่เขาจะถือรักษาบัญญัติเกา ๆ ไว
11 เรื่องตอไปนี้เปนความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ บางเรื่องจาก
ที่ มีอยู มากมายหลายเรื่ องที่ ไดเปลี่ ยนแปลงไปจากหลักคําสอนในพระคัมภีรใหมในชวงศตวรรษเหลานี้ บางทีการเปลี่ ยนแปลงเหลานี้ อาจจะ
ไมไดเสนอให ทราบตามลําดั บ การประกาศอยางเปนทางการของการ
เปลี่ ยนแปลงเหล านี้ บางครั้ งก็ไมสามารถที่ จะทราบวั นเวลาที่ แน นอน
ของจุดเริ่ มตนการเปลี่ ยนแปลงไดเลย การเปลี่ ยนแปลงเหลานี้ ก็มีสวน
คลายกับระบบคาทอลิกทั้งหมดคือเปนการเติบโตที่คอย ๆ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในปแรก ๆ นั้นหลักคําสอนหรือคําสอนตางๆ
ของพวกเขานั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ คือมีการ
เพิ่ มเติ มหรื อตัดออกหรือการแทนที่ หรื อการยกเลิ ก ขณะนี้ คริสตจักร
คาทอลิ กไม ได เปนคริสตจักรที่ แทจริงตามพระคัมภีร ใหม อีกต อไปแลว
คริสตจักรคาทอลิกไมไดเปนพระกายที่ ดําเนินตามพระบัญญัติของพระเจาที่ ทรงประทานไวให ตอไปอี กแล ว แตไดใช อํานาจทางดานบัญญัติ
โดยมีการออกกฎบัญญัติใหมๆอยางขะมักเขมนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยก
เลิกพระบัญญัติเกา ๆ ตามอําเภอใจของตนเอง
12 มีหลักคําสอนใหมหรือคําประกาศเรื่ องใหมหลายๆเรื่ อง
ที่ไดเกิดขึ้นในชวงเวลานี้ก็คือ การประกาศวา "นอกเหนือจากคาทอลิก
คริสตจักรอื่น ๆ ไมมีความรอด" ซึ่งแนนอนนั่นหมายถึงคริสตจักรคาทอลิกเปนหนทางรอดทางเดียวเทานั้นเอง ขณะที่ พวกเขาไดประกาศวา
ไมมีทางอื่นอีกแลว และเขายังเชิญชวนวาจงเปนคาทอลิกเถิดหรือมิเชน
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นั้นก็หลงหายไป ไมมีทางเลือกอื่นใดอีกเลย
13 หลักคําสอนเรื่องกุศลผลบุญตาง ๆ และการขายกุศลผล
บุญเหลานั้ นเปนทางใหมอีกทางหนึ่ งที่ ไดหลงออกไปจากคําสอนในพระ
คัมภีรใหมอยางรายแรง แตการที่ จะทําใหคําสอนเรื่ องใหมนี้ เกิดผลได
อยางแทจริงนั้ น จําเปนตองมีคําสอนใหมอีกเรื่ องหนึ่ ง นั่ นก็คือจะตอง
มีการกําหนดบัญชีฝากจํานวนมากไวกอนคือบัญชีที่ ฝากไวในสวรรคนั่ น
เอง แตสามารถสะสมบัญชีนี้ ไดเมื่อยังอยูในโลกมนุษย เพราะฉะนั้นจึง
ตองมีการสอนใหทําบุญโดย "การทําความดีตาง ๆ" เพื่อเปนวิธีที่จะได
รับความรอด และเปนวิธีที่จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอยางเขาไปในบัญชีฝาก
นี้ซึ่งจะถอนออกมาใชก็ได อยางไรก็ตามจํานวนขนาดใหญจํานวนแรกที่
ฝากเขาไวในบัญชีบนสวรรคนั้ นก็คืองานของพระเยซูเจานั่ นเอง เพราะ
พระองค ไม ได กระทําความชั่ วใด ๆ เลย การที่ พระองคไดทรงกระทํา
ความดีตาง ๆ ไวนั้นไมจําเปนสําหรับตัวพระองคเลย ดังนั้นการทําดีทุก
อยางของพระองคจึ งสามารถที่ จะเขาบั ญชี ฝากนั้ นได และเปนที่ แนนอน
วาไดเขาบัญชีฝากนั้ นเรียบรอยแลว นอกจากจํานวนนี้ แลวก็มีการทําดี
ตาง ๆ ที่เพิ่มเติมเขามาอีก (เปนการเพิ่มเติมจากที่แตละคนจําเปนตอง
มีสําหรับตัวเขาเอง) โดยพวกอั ครสาวกและโดยคนดี ทุกคนที่ มีชีวิตอยู
ตอมาภายหลัง การทําดีเหลานี้ก็จะเพิ่มเติมเขาไปในบัญชีฝากนั้น ทําให
กลายเปนบัญชีฝากขนาดใหญโตมหึมาทีเดียว และจํานวนใหญโตมหึมา
นี้ ก็ จะเพิ่ มเข าไปในบั ญชี ฝากของคริสตจั กรซึ่ งก็คื อคริ สตจั กรคาทอลิ ก
แหงเดียวนั้ น และคริสตจักรคาทอลิกนั้นก็จะไดรับอนุญาตใหใชบัญชี
ฝากนี้ ตามความจําเปน สําหรับคนที่ ทําบาปไวมากและก็จะคิดบัญชีเอา
จากบัญชีฝากนี้เทาที่คริสตจักรจะเห็นสมควร เพราะแตละคนก็ตองการ
บัญชีฝากในสวรรคทั้ งนั้น เพราะเหตุนี้ จึงมีการขายกุศลผลบุญเหลานั้ น
ดวย คนทั้ งหลายสามารถจะซื้ อสําหรับตัวเองหรือสําหรับเพื่ อนของเขา
หรือแมแตสําหรับเพื่อนที่ ตายไปแลว ราคาก็แตกตางกันไปตามสัดสวน
ของความผิดที่ ไดกระทําลงไปหรือที่ จะกระทําลงไปนั้ น ซึ่ งบางครั้ งคาทอลิกก็ยังยอมรับว า เปนเรื่ องที่ กระทํากั นจนเกินเลยไป นักประวัติศาสตรหรือนักสารานุกรมบางคนไดบอกรายการราคาตาง ๆ ที่กําหนด
ไวสําหรับความบาปตาง ๆ ที่จะตองซื้อจากกุศลผลบุญเหลานั้น
14 แม กระนั้ นก็ ยังมี หลั กความเชื่ อใหม อี กเรื่ องหนึ่ งที่ จําเปนอยางยิ่งเพื่อจะทําใหหลักความเชื่อ 2 เรื่องสุดทายนั้นเกิดผลขึ้นมา
ไดโดยตลอด หลักความเชื่อใหมเรื่องนั้นเรียกวา "ไฟชําระ" ซึ่งเปนสถาน
ที่ ที่ เกิดขึ้ นกึ่ งกลางระหวางสวรรคกับนรก และเปนที่ ที่ ทุกคนจะตองมา
หยุดอยู ที่ นี่ เพื่ อจะถูกชําระจากความบาปทุกอยางซึ่ งมีความรุนแรงนอย
กวาความบาปทั้ งหลายที่ ทําใหพิ นาศนั้ น แมแต "พวกนักบุญ" (วิสุทธิชน) ก็จะตองผานไฟชําระและจะตองอยูที่นั่นจนกวาจะถูกชําระดวยไฟ
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เสียกอน เวนแตวาพวกเขาจะไดรับการชวยเหลือจากบัญชีฝากนั้น และ
พวกเขาจะได รับการชวยเหลือนี้ ไดโดยการอธิษฐาน หรือดวยการจาย
เปนคากุศลผลบุญเหลานั้น โดยคนที่ยังมีชีวิตอยูเทานั้น นั่นคือการขาย
กุศลผลบุญนั่ นเอง จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการหลงออกจากคําสอนใน
พระคัมภีรใหมไปเรื่ องหนึ่ งก็จะนําไปสู การหลงออกไปในเรื่ องอื่นๆอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
15 ตอนนี้ จึงเปนโอกาสอันดีที่ จะแสดงใหเห็นถึงความแตก
ตางระหวางโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก
15.1 ในเรื่ องเชื้ อชาติ พวกกรีกคาทอลิกเปนพวกเชื้ อชาติ
สลาฟซึ่งรวมทั้งพวกกรีก, รัสเซีย, บัลกาเรีย, เซอรเบีย, เปนตน ซึ่งเปน
พวกที่ พู ดภาษากรีก พวกโรมันคาทอลิกนั้ นสวนใหญเป นพวกเชื้ อชาติ
ลาติน ซึ่งรวมทั้งอิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน, อเมริกาใตและอเมริกากลาง,
เม็กซิโก, เปนตน
15.2 พวกกรี กคาทอลิ กปฏิ เสธการพรมน้ําหรื อเทน้ําในการ
บัพติศมา พวกโรมันคาทอลิกใชการพรมน้ํามาตลอดโดยอางวาตัวเองมี
สิทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงจากหลักความเชื่ อเดิมของพระคัมภีรที่ ใช การจุ ม
น้ํานั้นได
15.3 พวกกรีกคาทอลิ กยังคงถื อปฏิบั ติ ในเรื่ องการให พิธี ศี ล
มหาสนิทแกทารกอยู แตพวกโรมันคาทอลิกนั้นไดเลิกพิธีนี้ไปแลว แม
วาครั้งหนึ่งจะเคยสอนวาพิธีนี้เปนวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะรับความรอดได
15.4 พวกกรี กคาทอลิกทําพิ ธีศี ลมหาสนิ ทโดยการแจกเหล า
องุนและขนมปงแกชาวคาทอลิก (คนที่ไมใชบาทหลวง) พวกโรมันคาทอลิกนั้ นแจกขนมปงแกชาวคาทอลิกเทานั้ น สวนพวกบาทหลวงจะดื่ ม
เหลาองุน
15.5 พวกกรี กคาทอลิ กให พวกบาทหลวงของตนแต งงานได
แตพวกโรมันคาทอลิกหามพวกบาทหลวงแตงงาน
15.6 พวกกรี กคาทอลิ กปฏิ เสธหลั กคําสอนที่ ว าสั นตะปาปา
"จะกระทําผิดไมได" แตพวกโรมันคาทอลิกยอมรับและยืนยันหลักคําสอนนี้
ที่ผานมาขางตนนี้เปนเพียงขอสําคัญ ๆ ปลีกยอยที่แตกตางกัน
มิฉะนั้ นก็จะดูเหมือนวาคริสตจักรโรมันคาทอลิกและกรีกคาทอลิกคงจะ
ไปดวยกันไดดีทีเดียว
16 ในการบรรยายของเรา เราพึ่ งจะสิ้ นสุดศตวรรษที่ 9
และเดี๋ยวนี้ เรากําลังเริ่ มตนศตวรรษที่ 10 โปรดสังเกตแผนที่ ตรงนี้ เอง
ที่ไดเกิดการแตกแยกกันระหวางโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก ขณะที่
ศตวรรษตาง ๆ กําลังผานไปในไมชาคุณก็จะไดเห็นกฎบัญญัติ และหลัก
คําสอนใหม เรื่ องอื่ น ๆ รวมทั้ งการข ม เหงอย า งรุ นแรงที่ สุ ด อี ก ด ว ย
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(Schaff, Herzogg, เอนไซโคลปเดียร ฉบับที่ 11 หนา 901)
"เสนทางเลือด"
17 ขาพเจาขอดึงความสนใจของคุณมายังคนเหลานี้ ที่ ตก
อยู ใตเงื้อมมือของการขมเหงอยางรุนแรงนั้น ถาคน 50 ลานคนไดตาย
ไปเพราะถูกขมเหงในชวงระหวาง 1,200 ปของยุคที่เราเรียกกันวา "ยุค
มืด" ตามที่ประวัติศาสตรไดสอนไวนั้น ถาเปนเชนนั้นพวกเขาก็ตายเร็ว
กวาอัตราการตายเฉลี่ย 4 ลานคนตอทุก ๆ 100 ป นี่ดูเหมือนวาเกือบ
จะอยู เหนื อขี ดการรับรู ของมนุ ษยเลยที เดียว ตามที่ ได กล าวไว แล ววา
เงื้อมมือที่ไรเมตตาและเปรอะเปอนไปดวยเลือดของผูที่ยอมพลีชีพนี้ ได
ขมเหงเข นฆ าพวกพอลิ เชี ยนส , พวกอารโนลดิ สต , พวกเฮนริ เชียนส,
พวกเปโตรบรัสเซียนส, พวกอัลบิเจนส, พวกวอลเดนส, และพวกอานาแบพติส ซึ่งแนทีเดียววาจะตองขมเหงบางพวกมากกวาพวกอื่น ๆ แตเรา
จะขอผานเรื่องที่นากลัวนี้ไปอยางรวดเร็ว
18 ในชวงระยะเวลานี้ มีการประชุมสภาเปนครั้ งคราวหลาย
รอบ แตไมใชทุกกลุ มเขารวมประชุม มีเพียงแคบางกลุ มเทานั้น ซึ่งใน
การประชุมแตละครั้ งเพื่ อออกกฎบัญญัติหรือแกไขกฎบัญญัติใหเปนกฎ
หมายรัฐธรรมนูญ โดยที่การแกไขกฎบัญญัติตาง ๆ ไดกระทําผิดตอคํา
สอนในพระคัมภี รใหม ใหเข าใจวานี่ เป นการประพฤติ ของคริสตจักรที่
เปนของรัฐบาล และคริสตจักรเชนนี้ ไดกลายเปนศาสนาเท็จมากกวาที่
จะกระทําตามพระคัมภีร
19 เมื่ อคนหนึ่ ง คนใดละทิ้ งพระคั มภี ร ใหม ในฐานะที่ เป น
พระบัญญัติ ทุกอยางที่ จําเปนสําหรับชี วิตคริ สเตียน ไมวาในแงสวนตัว
หรือแงคริสตจักรทั้ งหมดก็ ตาม คนนั้ นก็ไดหลงออกไปสู มหาสมุทรอัน
ไมมีขอบเขตเสียแลว กฎบัญญัติที่ผิด ๆ ขอหนึ่งขอใด (และกฏบัญญัติ
ขอหนึ่งขอใดที่ไดเพิ่มเติมเขาไปในพระคัมภีร ก็เปนขอที่ผิดดวย) ในไม
ชาก็จะทําใหเกิดกฎบัญญัติขออื่น ๆ ขึ้นมาอีก และกฎบัญญัติขออื่น ๆ
ก็จะทําใหเกิดขอบัญญัติขออื่นขึ้นมาอีกโดยไมมีวันจบสิ้น นี่คือสาเหตุที่
พระคริสตไมไดประทานใหคริสตจักรทั้งหลายของพระองคและนักเทศน
ตาง ๆ มีอํานาจในการออกบัญญัติได และก็อีกนั่นแหละนี่คือเหตุที่พระ
คัมภีรใหมไดปดทายดวยถ อยคําสําคัญเหลานี้ "ข าพเจาเตือนทุกคนที่
ไดยินคําพยากรณในหนังสือนี้วา ถาผูใดจะเพิ่มเติมคําเขาไปในหนังสือนี้
พระเจาก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไวในหนังสือมวนนี้แกผูนั้น และถาผู
ใดตัดขอความออกจากหนังสือพยากรณนี้ พระเจาก็จะทรงเอาสวนแบง
ของผูนั้ นที่มีอยูในหนังสือแหงชีวิต และที่มีอยูในเมืองบริสุทธิ์นั้ น และ
จากสิ่งที่มีเขียนไวในหนังสือมวนนี้ไปเสีย" (วว 22:18-19)
หมายเหตุ :เราไดแทรกข อความนี้ ไว ที่ นี่ เพื่ อเปนเครื่ องเตื อนใจ
ขอใหคริสตจักรแบพติสทั้ งหลายระมัดระวัง แมแตเรื่องในการตัดสินใจ
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เรื่องอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งไดผานเขามาในการประชุมใหญของพวกเขา การ
ตัดสินใจเหลานี้อาจจะถูกตีความวาเปนกฎบัญญัติหรือกฎเกณฑของการ
ปกครองคริสตจักรไปเลยก็ ได แตพระคั มภี รใหมนั้ นมีพระบัญญัติ และ
กฎเกณฑอยูแลว
20 ในหนังสือเลมนี้ จะไมอธิบายมากนักถึงการประชุมสภา
หรือการประชุ มเพื่ อออกกฎหมายตางๆ นอกจากเรื่ องที่ จําเป นจะตอง
กลาวถึงบาง
21 การประชุ ม สภาของภาคตะวั นตกหรื อสภาคาทอลิ กนี้
เปนการเรียกประชุมโดยพวกสันตะปาปาทั้ งหลาย การประชุมครั้ งแรก
เริ่มตนในปค.ศ.1123 โดยคาลิคซทัสที่ 2 เปนผูเรียกประชุม ซึ่งมีเจาอธิการ 300 คนเขารวมประชุมในครั้งนั้น การประชุมนั้นมีการประกาศ
หามมิให พวกบาทหลวงของโรมันคาทอลิ กแตงงาน ซึ่ งเรียกกฏขอนี้ วา
การถือพรหมจรรยของบาทหลวง ขาพเจาจะไมเลารายละเอียดทุกอยาง
เกี่ยวกับการประชุมในวันนั้น
22 อีกหลายปตอมาในปค.ศ.1139 สันตะปาปาอินโนเซนท
ที่ 2 ไดเรียกใหมีการประชุมขึ้นเฉพาะเพื่อประณามคริสเตียนที่ซื่อสัตย
2 พวก คือพวกเปโตรบรัสเซียนสและพวกอารโนลดิสต
23 ภายหลังการประชุ มครั้ งนั้ นไป 40 ปต อมาในป ค.ศ.
1179 อเล็กซานเดอรที่ 3 ไดเรียกใหมีการประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เปนการประชุมกลาวโทษที่ พวกเขาเรียกวา "ความผิดและการไมเคารพ
นบนอบตาง ๆ" ของพวกวอลเดนสและพวกอัลบิเจนส
24 หลังการประชุมครั้งนั้นไป 36 ป ก็มีการเรียกประชุมขึ้น
อีกโดยสันตะปาปาอินโนเซนทที่ 3 การประชุมครั้ งนั้ นจัดขึ้ นในปค.ศ.
1215 และดูเหมือนวาจะมีผู เขารวมประชุมมากที่ สุดเมื่ อเทียบกับการ
ประชุมใหญทุกครั้ง ตามบันทึกประวัติศาสตรของการประชุมในครั้งนั้น
"มีพวกเจาอธิการ 412 คน และพวกหัวหนาบาทหลวงประจําวิหาร 800
คน, เอกอัครราชทูตหลายคนจากราชสํานักไบซานไทน, มีเจาชายหลาย
องค และพวกขุนนางมากมายเขารวมในการประชุมครั้งนี้" เราจะเห็นได
วาการจัดประชุมในครั้งนั้นมิไดมีการพิจารณากันเฉพาะในดานฝายจิตวิญญาณเทานั้น
ในครั้ งนั้ นมี การประกาศหลั กคําสอนใหมเรื่ อง "การเปลี่ ยนแปลงไปเปนสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ " ซึ่ งเปนการจงใจที่ จะใหขนมปงกับเหลาองุ น
ของพิธีศีลมหาสนิทนั้นเปลี่ยนสภาพไปเปนพระกายและพระโลหิตที่แทจริงของพระคริ สต หลั งจากที่ บาทหลวงได อธิ ษฐานแลว และในอีกไม กี่
ศตวรรษตอมาหลักคําสอนนี้ ในทามกลางหลักคําสอนอื่ นๆ ไดปลุกเรา
ใหเกิดการเคลื่อนไหวของพวกผูนําที่ทําการปฏิรูปอีก แนทีเดียวที่หลักคําสอนนี้ ไดสอนวา ทุกคนที่ เขารวมในพิธีศีลมหาสนิทก็ไดรับประทาน
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พระกายและดื่มพระโลหิตของพระคริสตเขาไปจริง ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่ องการสารภาพบาปที่ หูซึ่ งเปนการสารภาพบาปของคนหนึ่ งคนใดที่ หู
ของบาทหลวง ก็เปนหลักคําสอนใหมอีกเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ งดูเหมือนจะมีจุด
เริ่มตนมาจากการประชุมในครั้งนี้ เปนไปไดทีเดียววาการกระทําที่นองเลือดและโหดเหี้ ยมที่ สุดที่ ไดกระทําตอมนุษยชาติ ในประวัติ ศาสตรโลก
ทั้ งหมดก็ เกิ ดขึ้ นจากสิ่ งที่ รู จั ก กั นโดยทั่ วไปว า "ศาลค นหาและลงโทษ
พวกลัทธินอกคอก" และศาลอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปนศาลที่ได
รับมอบหมายใหพิจารณาคดีพวกที่ ถูกเรียกวา "พวกลัทธินอกคอก" ดู
เหมื อนว าโลกทั้ งโลกจะมี หนั งสื อมากมายที่ ถู กเขี ยนขึ้ นเพื่ อกล าวโทษ
ความโหดเหี้ ยมนั้ น ถึงกระนั้ นก็ตามความโหดเหี้ ยมนั้ นก็ไดเริ่ มตนขึ้ น
และกระทํากันอยางตอเนื่ องโดยคนที่อางวาไดรับการทรงนํา และไดรับ
การควบคุมจากองคพระผูเปนเจา ดูเหมือนวาไมมีความปาเถื่อนที่ แทจริงในประวัติศาสตรใด ๆ ทั้งหมดที่จะปาเถื่อนไปกวานี้อีกแลว ไมมีเลย
จริง ๆ ขาพเจาจะไมพยายามที่จะบรรยายถึงมันดวยซ้ํา ขาพเจาเพียงแต
จะขอแนะนําใหไปอานหนังสือบางเลมที่ เขียนเกี่ ยวกับ "ศาลคนหาและ
ลงโทษพวกลัทธินอกคอก" และใหผูอานอานและศึกษาดวยตัวเอง และ
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมเดียวกันนี้ราวกับวา ที่ทําลงไปแลว
นั้นยังไมเพียงพอ นั่นก็คือการออกพระราชบัญญัติใหกําจัด "ลัทธินอกคอก" ทั้ งหมดใหสิ้ นซากชางเปนหนากระดาษที่ ดํามืดอะไรเชนนั้ น ใช
แลว เปนหนากระดาษที่ มืดมนหลาย ๆ แผน ซึ่ งไดถูกเขียนเขามาใน
ประวัติศาสตรโดยพระราชบัญญัติที่ชั่วรายเหลานี้
25 ในปค.ศ.1229 หลังจากการประชุมที่ นากลั วครั้ งสุดทายไดผานพนไปเพียง 14 ปเทานั้ นก็มีการจัดประชุมขึ้ นอีกครั้ งหนึ่ ง
(ดูเหมือนวาการประชุมในครั้งนี้จะไมใชการประชุมสากล) การประชุม
ครั้งนี้เรียกวา การประชุมสภาที่เมืองเทาลูส มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตรทั้ งหมดของคาทอลิก ที่ ไดมีการประกาศออกไปจากการ
ประชุมในครั้ งนั้ นและไดมี การประกาศให ชาวคาทอลิกทั้ งหมดคื อหาม
สมาชิกทุกคนของคริสตจักรคาทอลิกทุกแหงอานพระคัมภีร ซึ่งเปนพระ
วจนะของพระเจา ยกเวนพวกบาทหลวงหรือเจาหนาที่ ระดับสูงนั้น ชาง
เปนกฎบังคับที่นาประหลาด เพราะไดมีคําสอนอยางชัดเจนในพระคัมภีรแลววาให "จงคนดูในพระคัมภีร เพราะทานคิดวาในพระคัมภีรนั้นมี
ชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้นเปนพยานถึงเรา" (ยอหน 5:39)
26 ยังมีการประชุมสภาอีกครั้ งหนึ่ ง ซึ่งไดเรียกประชุมรวม
กันที่ เมืองไลออนส การประชุมสภาในครั้ งนั้ นถูกเรียกประชุมโดยสันตะปาปาอินโนเซนทที่ 4 ในปค.ศ. 1245 ดูเหมือนวาการประชุมในครั้ง
นั้ นมีเปาหมายหลักเพื่ อจะตัดความสัมพันธกับจักรพรรดิเฟรดเดอริคที่
1 แหงเยอรมันไมใหเขารวมพิธีกรรม และเพื่อถอดพระองคออกจากตํา29

แหนงดวยคริสตจักรซึ่ งเข ารวมกับรัฐบาลในปค.ศ. 313 ในสมั ยของ
กษัตริยคอนสแตนติ นมหาราชนั้ น บัดนี้ ไดกลายเปนประมุ ขของบานเมืองไปเสียแลว
และได ควบคุ มการเมื องในการปกครองประเทศ
สามารถแตงตั้งและถอดกษัตริยกับนางกษัตริยออกไดตามอําเภอใจ
27 ในปค.ศ.1274 ไดมีการเรียกใหมาประชุมสภารวมกัน
อีกครั้งหนึ่งเพื่ อรวมกรีกคาทอลิกและโรมันคาทอลิกที่ยิ่ งใหญนั้ นใหเปน
อันหนึ่ งอันเดียวกัน แตการประชุมยิ่ งใหญในครั้ งนั้ นก็ไดลมเหลวอยาง
สิ้นเชิง และไมไดเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
การบรรยายครั้งที่ 3 ปค.ศ.1400-1600
1
ศตวรรษที่ 15, 16 และ 17 สามศตวรรษนี้เปนชวง
เวลาหนึ่ งที่มีเหตุการณตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นในประวัติศาสตรโลกทั้ง
ปวง และโดยเฉพาะอยางยิ่ งในประวั ติศาสตร ที่ ผ านมาได มีการปฏิ วัติ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในคริสตจักรคาทอลิก ทั้งฝายโรมันคาทอลิก
และฝ ายกรีกคาทอลิก เพื่ อแสวงหาการปฏิ รูปเปลี่ ยนแปลงให ดีขึ้ น ที่
จริงการตื่นตัวจากคุณธรรมที่หลับไหลอยู ชานาน และความปรารถนาที่
จะมีการปฏิรูปนั้นไดเริ่มตนขึ้นในศตวรรษที่ 13 หรือบางทีอาจจะกอน
หนานั้นเล็กนอยดวยซ้ําไป ดูเหมือนวาประวัติศาสตรไดระบุไวอยางชัดเจนแลว
2
ใหเรายอนหลังไปสักเล็กนอย จากการที่ คริสตจักรคาทอลิกไดหลงไปจากคําสอนของพระคัมภีรใหมมากมายหลายเรื่ อง จาก
การที่มีกฎบัญญัติตาง ๆ ที่โหดเหี้ยมและอันแปลกประหลาด จากการที่
มีสภาพศีลธรรมที่ ตกต่ําและจากการที่ มือกับเสื้ อผาของพวกเขาที่ คละคลุงไปดวยกลิ่นคาวเลือดของผูยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อเปนลาน ๆ คน
นั้ น ทําใหเกิดความไมพอใจและเกิดความสะอิดสะเอียนในหมู ผู สนับสนุนคริสตจักรคาทอลิกหลายคน ซึ่งเปนพวกที่มีแนวทางที่ประเสริฐกวา
ระบบ, กฎบัญญัติตาง ๆ, หลักคําสอนทั้งหลายและการประพฤติตาง ๆ
ของพวกเขาเอง จึงมีผู ที่กลาหาญและคนที่ ดีที่ สุด และพวกบาทหลวงที่
อยูฝายจิตวิญญาณมากที่สุดและผูนําอื่น ๆ เกิดขึ้นทีละคน ๆ ตางก็หา
ทางอยางจริงจังที่จะปฏิรูปกฎบัญญัติและหลักคําสอนตาง ๆ ที่ไมนาพอ
ใจนั้น เพื่อใหกลับไปสูสภาพเดิมอยางนอยที่สุดก็ใหใกลเคียงกับคําสอน
ที่ ชัดเจนของพระคัมภีรใหมนั้ น ซึ่งเราจะยกตัวอยางบางเรื่องที่นาสนใจ
ดวย ขอใหสังเกตไมเพียงแตความเหินหาง และดูวาการปฏิรูปเริ่มขึ้นที่
ไหนเทานั้ น แตใหสังเกตพวกผูนําในการปฏิรูปนี้ ดวย พวกผูนําเหลานี้
เปนหรือเคยเปนบาทหลวงหรือพวกเจาหนาที่ตาง ๆ ของคาทอลิก จึงยัง
พอมีคนดีอยู บางในทามกลางความชั่ วชานั้ น อยางไรก็ตามในเวลานั้ น
จึ งไม มี หลั กคําสอนแท ดั้ งเดิ มอั นบริ สุ ทธิ์ ของพระคั มภี ร ใหม หลงเหลื อ
อยู อีกเลย แตขณะนี้ ขอใหสังเกตดูนักปฏิรูปบางคนและดูวาพวกเขาทํา
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งานที่ไหนเมื่อไร
3
อยางไรก็ตามอยากใหเราสังเกตวา เปนเวลาหลายศตวรรษทีเดี ยวก อนถึ งช วงการปฏิ รูปครั้ งใหญ นี้ ไดมี บุคคลที่ มีชื่ อเสียง
หลายคนที่ ไดขัดขืนตอการกระทําที่ เลยเถิดไปของพวกคาทอลิก และได
หาทางอยางจริงจังที่ จะดําเนินชีวิตอยางสัตยซื่ อตามพระคัมภีร แตก็มี
เพียงเสนทางนองเลือดเทานั้ นที่ทิ้ งไวเบื้องหลังชีวิตของพวกเขา เดี๋ยวนี้
เราจะมาศึกษาถึงยุคซึ่ งเปนที่ รู จักกันมากที่ สุดสักครู หนึ่ งนั่ นก็คือ "ยุค
ปฏิรูป" นั่นเอง
4
จอหน ไวคลิฟฟ มีชีวิตอยูระหวางปค.ศ.1320-1384
ในประเทศอั งกฤษ ทานเปนผู ที่ ไดดึงความสนใจของคนทั้ งโลกในขณะ
นั้น ทานเปนผู ที่กลาหาญคนแรกที่ กลาพยายามที่จะทําการปฏิรูปอยาง
แทจริงภายในคริสตจักรคาทอลิกหลาย ๆ ครั้งที่ไดมีการขนานนามของ
ทานในประวัติศาสตรวาเปน "ดาวรุงอรุณแหงการปฏิรูป" ทานไดดําเนิน
ชีวิ ตอย างเอาจริ งเอาจังและเกิ ดผลเป นอันมาก คงจะต องใช หนั งสือ
หลายเลมทีเดียวจึงจะบันทึกประวัติศาสตรของจอหน ไวคลิฟฟได หมด
พวกหั วหน าตามลําดั บชั้ นของคาทอลิกเกลียดชังทานมาก ท านได ถูก
ตามล าชี วิตอยางไมลดละ ในที่ สุ ดท านก็ เสียชีวิ ตดวยโรคอัมพาต แต
หลายปตอมาความเกลียดชังของพวกคาทอลิกก็ยิ่ งเพิ่ มมากขึ้ นจึงไดขุด
กระดูกของทานออกมาเผา และโปรยเถากระดูกของทานใหฟุ งกระจาย
ไปตามลําน้ําตาง ๆ
5
หลังจากที่ไวคลิฟฟไดเสียชีวิตลงไมนาน จอหน ฮัสส ก็
ไดสืบทอดเจตนารมยของไวคลิฟฟ (ค.ศ.1373-1415) ถิ่นกําเนิดของ
ทานมาจากเมื องโบฮีเมียที่ อยู หางไกล ชี วิตของทานไดสัมผั สและรู จัก
ไวคลิฟฟผูมีสมญานามวา "ดาวรุงอรุณ" แหงประเทศอังกฤษ ทานเปน
คนกลาหาญและมีประสบการณในชีวิตที่ โลดโผนมากมาย แตแลวทาน
ไดป ดฉากชี วิตของตั วเองลงในระยะเวลาอั นสั้ นระคนกับความเจ็ บปวด
อยางแสนสาหัส งานรับใชของทานแทนที่จะปลุกเราใหเกิดมีการปฏิรูป
ในทามกลางพวกชาวคาทอลิก แตผลที่ ไดรับกลับตรงกันขามกันคือพวก
คาทอลิกเกิดความเกลียดชังและการคัดคาน ผลสุดทายลงเอยดวยการที่
ทานตองถูกเผาโดยมัดติดกับไมที่ปกไว ซึ่งเปนการพลีชีพทามกลางพวก
ของเขาเอง ทานไดพยายามหาหนทางใหเกิดความดีในหมู พวกเขาเอง
ทานรักองคพระผูเปนเจาของทานและทานรักผูคนของทานดวย อยางไร
ก็ตามทานก็เปนเพียงคนหนึ่ งในหลาย ๆ ลานคนที่ ตองตายไปในลักษณะเชนนี้
6
ถัดจากจอหน ฮัสส แหงเมืองโบฮีเมีย ก็ตามมาดวยบุคคลผูกลาหาญจากประเทศอิตาลีชื่อ ซาโวนาโรลา ซึ่งเปนผูที่มีวาทศิลป
ดีเลิศ (ค.ศ.1452-1498) ฮัสสถูกเผาในปค.ศ.1415 อีก 37 ปตอมา
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ซาโวนาโรลาก็ไดกําเนิดมา ทานก็เหมือนกับฮัสสนั่ นแหละแมวาจะเปน
คาทอลิกที่เครงครัด แตก็ไดพบวาพวกหัวหนาในหมูผูคนของเขาคือชาว
อิตาลีนั้ นก็เหมือนกับพวกหัวหนาที่ เมืองโบฮีเมียที่ ตอตานการปฏิรูปทุก
อยาง แตการที่ทานมีวาทศิลปยอดเยี่ยมนั้น ทานจึงประสบความสําเร็จ
ในการปลุกเราใหเกิดความคุณธรรมขึ้นบาง และกอใหเกิดการสนับสนุน
แนวความคิดนี้ อยางมากมาย แตการปฏิรูปที่ แทจริงนั้ นหมายความถึง
ความพินาศของพวกที่ มีตําแหนงสูง ๆ ในองคการคาทอลิ กนี้ ดังนั้ น
ซาโวนาโรลาจึงตองจบชีวิตลงเชนเดียวกับฮัสส ทานไดถูกเผาโดยมัดติด
ไวกับหลักไมเชนเดียวกัน ในบรรดาผูมีวาทศิลปในยุคนั้น บางทีซาโวนาโรลาอาจจะเปนนักพูดที่ยอดเยี่ยมเหนือคนอื่นทั้งหมด เพราะทานได
โตแยงกับองคการที่ มีอํานาจนั้ น ดั งนั้ นซาโวนาโรลาจึงตองตายเพราะ
พวกองคการนั้นไดตอสู กับการปฏิรูปของทาน เพื่ อการอยู รอดของพวก
เขาเอง
7
ในการเอยถึงชื่ อของนักปฏิรูปทั้ งหลายในยุคนั้ น ก็เปน
ความจริงทีเดียววามีชื่ ออยู มากมายหลายชื่ อ แตเราจําเป นตองขามไป
เสีย เราจะกลาวถึงแตชื่อของคนเหลานั้ นที่ถูกกลาวขวัญถึงบอย ๆ ใน
ประวั ติศาสตร เทานั้ น หลังจากนั กพูดที่ ยิ่ งใหญแหงอิ ตาลี แล วก็มาถึง
ชายผูหนึ่งจากประเทศสวิสเซอรแลนดคือ สวิงเกิ้ล ทานไดเกิดมากอนที่
ซาโวนาโรลาจะจบชีวิตลง ทานมีชีวิตอยูระหวางปค.ศ.1484-1531 ใน
ขณะที่ แนวความคิ ด ในการปฏิ รู ปกําลั งเริ่ มที่ จะแพร ขยายออกไปทั่ ว
แผนดิน ความรอนรนในเรื่องนี้ไดเกิดขึ้นเร็วกวาแตกอน และกําลังแผกวางออกไปอยางรวดเร็ว จนกลายเปนเรื่องที่ไมอาจควบคุมได การจุด
ฉนวนตอตานที่ สวิงเกิ้ ลไดจุดขึ้ นในครั้ งนี้ พึ่ งจะดับไปไดเพียงบางสวน
เทานั้นก็มีการจุดฉนวนตอตานขึ้นอีกในประเทศเยอรมัน ซึ่งรุนแรงกวา
ที่อื่น ๆ สวิงเกิ้ลเองเสียชีวิตในการสูรบครั้งนี้
8
มารติน ลูเธอร อาจเปนผูมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดานักปฏิรูปในศตวรรษ ที่ 15 และ 16 ทานมีชีวิตอยูในระหวางปค.ศ.14831546 ซึ่งเราจะเห็นไดวา เวลาดังกลาวนี้ เกือบจะเปนสมัยเดียวกันกับ
สวิงเกิ้ลเลยทีเดียว ลูเธอรเกิดกอนสวิงเกิ้ล 1 ป และหลังจากสวิงเกิ้ล
เสียชีวิตลงเขามีชีวิตอยูตอไปอีก 15 ป นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญหลายคนที่มา
กอนหนาทานไดทําใหหนทางอันยากลําบากของทานนั้ นกลับงายดายยิ่ง
ขึ้ น และคงจะงายดายมากกวาที่ ประวัติศาสตรไดกลาวไวเสียอีก นอกจากนี้ ทานยังไดเรียนรู จากประสบการณอันยากลําบากของบุคคลเหลา
นั้ น และตอมาทานก็ไดเรียนรู จากประสบการณของทานเองวา เปนไป
ไมไดเลยที่ จะมีการปฏิรูปอยางแทจริงภายในคริสตจักรคาทอลิก เพราะ
พวกเขามีคําสอนเท็จมากมาย ทําใหการปฏิรูปตองทําอยางตอเนื่ องจึง
เปนการยากที่ ผู ถูกปฏิรูปจะยอมรั บการแก ไขในมาตรการตางๆ มาก32

มายทั้งหมดใหถูกตองไดทําใหการปฏิรูปไมมีวันจบสิ้น
9
ดังนั้ นหลังจากที่ มารติน ลูเธอร ไดตอสูอยางหนักกับ
พวกผูนํานิกายคาทอลิกมากมายหลายครั้ง ทานไดรับการชวยเหลือจาก
เมแลนซธอนกับชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ จนทานไดเปนผูกอตั้ง
องคการคริสเตียนองคการใหมขึ้ นมาในราวปค.ศ.1530 ซึ่ งเปนที่ รู จัก
กันโดยทั่ วไปในป จจุบั นว าเป นคริ สตจั กรลู เธอรแรน และในไม ชาก็ ได
กลายเปนคริสตจักรแหงประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนองคการแรกในหลาย ๆ
องค การที่ ได แยกตัวออกมาจากกรุงโรมโดยตรง และไดตั ดขาดความ
สัมพั นธ ทั้ งหมดที่ มี ตอคาทอลิ กซึ่ งเป นคริ สตจั กรแม (ตามที่ เรียกกัน
เชนนั้น) และก็ยังคงดําเนินอยูตอไปเรื่อย ๆ
10 เดี๋ยวนี้เราจะขอขามคริสตจักรแหงอังกฤษ ซึ่งไดเกิดขึ้น
ถัดจากลูเธอรแรนไปกอน และเราจะมาติดตามการปฏิรูปบนทวีปยุโรป
กันสั กเล็ กน อยก อนในระหวางป ค.ศ.1509-1564 มี นักปฏิรู ปที่ ยิ่ ง
ใหญ ที่ สุดอีกคนหนึ่ งซึ่ งมีชี วิตอยู ในช วงเวลาดังกล าว บุ คคลผู นั้ นก็ คือ
จอหน แคลวิน ทานเปนชาวฝรั่งเศสแตดูเหมือนวาในเวลานั้นจะอาศัย
อยูในประเทศสวิสเซอรแลนด ทานเปนผูยิ่งใหญอยางแทจริง ทานอยูใน
สมัยเดียวกันกับมารติน ลูเธอรเปนเวลา 30 ป และในเวลาที่สวิงเกิ้ล
เสียชีวิตนั้นทานมีอายุเพียง 22 ปเทานั้น เปนที่เชื่อถือกันโดยทั่วไปวา
แคลวินเปนผู กอตั้ งคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ถึงแมมีนักประวัติศาสตร
บางคนเชื่อวาสวิงเกิ้ลเปนผู กอตั้ ง แตดูเหมือนวาหลักที่ มีน้ําหนักมากที่
สุดชี้ ให เห็ นว าแคลวินเปนผู กอตั้ งคริสตจั กรนี้ ไมตองสงสัยเลยวางาน
ของสวิ งเกิ้ ลและงานของลู เธอร ที่ ได ทําลงไปนั้ นช วยให งานของแคลวิ น
สําเร็จงายขึ้น ดังนั้นในปค.ศ.1541 (ดูเหมือนวาเปนปนี้เอง) คริสตจักร
เพรสไบที เรียนก็ ถือกําเนิ ดขึ้ น หลั งจากที่ ลูเธอร ไดกอตั้ งคริสตจักรลูเธอรแรนเพียง 11 ปเทานั้น คริสตจักรนี้ก็เหมือนกับกรณีของพวกลูเธอรแรนที่ นําโดยบาทหลวงคาทอลิก หรืออยางนอยก็เปนเจาหนาที่ ที่
ไดปฏิรูปตัวเองแลว นักปฏิรูปทั้ง 6 คนคือ ไวคลิฟฟ, ฮัสส, ซาโวนาโรลา, สวิงเกิ้ล, ลูเธอรและแคลวิน ซึ่งเปนพวกผูนําในการตอสูที่ยิ่งใหญ
เพื่อการปฏิรูปไดทําใหนิกายคาทอลิกสั่นคลอนอยางรุนแรง
11 ในปค.ศ.1560 เปนเวลา 19 ปหลังจากที่องคการแหง
แรกของแคลวิน ถู กก อตั้ งขึ้ นในเมืองเจนี วาประเทศสวิ สเซอรแลนด
จอหน น็อกซ ซึ่ งเปนศิษยของแคลวินก็ไดกอตั้ งคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแหงแรกขึ้ นในประเทศสก็อตแลนด และอีก 32 ปตอมาคือในป
ค.ศ.1592 เพรสไบทีเรียนก็กลายเปนคริสตจักรประจําชาติของประเทศ
สก็อตแลนด
12 ในระหวางที่ มี การต อสู ดิ้ นรนทุ กครั้ งเพื่ อให มีการปฏิ รูปนี้ นักปฏิรูปเหลานี้ไดรับการชวยเหลืออยางมากจากพวกอานาแบพ33

ติสหลายคน รวมทั้งพวกที่ใชชื่ออื่น ๆ อีกดวย โดยพวกเขาหวังวาจะได
รับการบรรเทาทุกขอยางแสนสาหัสที่ พวกเขากําลังเผชิญอยูนั้น พวกเขา
จึงไดออกมาจากที่ ซ อนและไดรวมตอสู กับนักปฏิ รูปเหลานี้ อยางกลาหาญ แตที่ สุดพวกเขาก็ตองพบกับความผิดหวังอยางนากลัว เพราะตั้ งแตบัดนี้ เปนตนไป พวกเขามีศัตรูที่ จะคอยขมเหงพวกเขาเพิ่ มขึ้ นอีก 2
พวก คือคริสตจักรลูเธอรแรนและคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ซึ่งตางก็ได
นําความชั่วหลายอยางที่ติดมาจากคริสตจักรแมคือคาทอลิกมาดวย และ
หนึ่งในแนวความคิดหลาย ๆ อยางนั้นก็คือ คริสตจักรทั้งสองไดกลาย
เปนคริสตจักรที่ ถูกสถาปนาขึ้ นเปนคริสตจักรประจําชาติ และตอมาไม
นานนักคริ สตจักรทั้ งสองก็ทําการขมเหงคริ สตจักรอื่ น ซึ่ งการขมเหงก็
รุนแรงนอยกวาคริสตจักรแมคือคาทอลิกเพียงเล็กนอยเทานั้น
"เสนทางเลือด"
ชะตากรรมของพวกอานาแบพติสที่ อดกลั้ นไวนานนี้ ก็ชางนาเศราและนากลัวจริง ๆ เดี๋ยวนี้โลกไมมีที่ ๆ ปลอดภัยใหพวกเขาไดหลบ
ซอนเลย เพราะเดี๋ยวนี้มีถึง 4 พวกที่ขมเหงอยางรุนแรงและตามลาพวก
เขาอยู ทางชีวิตของพวกเขากลายเปน "เสนทางเลือด" อยางแทจริง
13 ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง ไดมีนิกายใหมอีกนิกายหนึ่ง
เกิดขึ้นกอนนิกายเพรสไบทีเรียนหลายป แตเปนนิกายที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ไมใชเกิดขึ้ นบนทวีปยุโรปนั้ น อยางไรก็ตามนิกายนี้ ไมได
เกิดขึ้นจากแนวทางการปฏิรูปเทาไรนัก (ถึงแมจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
การปฏิรูปทําใหนิกายนี้ เกิดขึ้ นมาไดงายขึ้ นก็ตาม) แตแทจริงเปนการ
แตกแยกในตําแหนงของคาทอลิก เชนเดียวกับการแตกแยกในป ค.ศ.
869 เมื่อคาทอลิกฝายตะวันออกไดแยกตัวจากฝายตะวันตก และเปนที่
ทราบกันในประวัติศาสตรตั้งแตนั้นเปนตนมาวา การแตกแยกกันนั้นทํา
ใหเกิดเปนคริสตจักรโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก และการแตกแยก
ครั้งใหมนี้ก็เกิดขึ้นมาในทํานองเดียวกันนี้เอง
กษัตริยของประเทศอังกฤษคือเฮ็นรี่ที่ 8 ไดสมรสกับแคเธอรีน
แหงสเปน แตนาเศราใจที่หลังจากนั้นก็ทรงมีพระทัยหลงรักแอนนี่ โบลีน
ดั ง นั้ นพระองค จึ ง ประสงค ที่ จะหย าขาดจากแคเธอรี น และสมรสกั บ
แอนนี่ ในสมัยนั้ นการหยารางไมใชเรื่ องที่ ทํากันไดงายๆมีแตเพียงสันตะปาปาเทานั้ นที่ จะอนุญาตใหหยารางได แตปรากฏวาการหยารางได
รับการปฏิ เสธจากสั นตะปาปาดวยเหตุผลหลายประการ กษัตริ ยเฮนรี่
ทรงเศราพระทัยยิ่งนัก และในฐานะที่ ทรงเปนกษัตริยพระองคทรงรู สึก
วาในเรื่องนี้พระองคควรจะมีสิทธิที่จะกระทําตามพระทัยของพระองคเอง
นายกรัฐมนตรี (ในเวลานั้นคือ โธมัส ครอมเวลล) ก็ไดทูลเสนอกษัตริย
องคนี้ วา พระองคไมจําเปนจะตองอยู ใตสิทธิอํานาจของสันตะปาปาใน
เรื่ องเชนนี้ แตอยางใด กษัตริยเฮนรี่ ก็ทรงทําตามคําเสนอแนะของนายก
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รัฐมนตรี โดยการยกเลิกสิทธิอํานาจของสันตะปาปา และไดตั้งตัวพระองคเองขึ้ นเปนประมุขของคริสตจักรแหงอังกฤษ เมื่ อเปนเชนนั้ นจึงได
เกิดคริสตจักรแหงอังกฤษ (Church of England) ซึ่งเปนคริสตจักรนิกาย
ใหมขึ้น เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นในปค.ศ.1534 หรือ 1535 ซึ่งในเวลานั้น
ยังไมมีการเปลี่ ยนแปลงในดานหลักคําสอน เพียงแตไดยกเลิกสิทธิอํานาจของสั นตะปาปาเทานั้ น แต ในพระทั ยของกษัตริย เฮนรี่ นั้ นไม เคย
เปนโปรแตสแตนทเลย พระองค ไดสิ้ นพระชนมไปดวยความเชื่ อแบบ
คาทอลิก
14 แต ก ารแตกแยกกั น นี้ ส ง ผลอย า งยิ่ งที่ ทําให เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงหรือเกิดการปฏิรูปอยางมากมาย ซึ่งแทจริงการปฏิรูปภาย
ในคริสตจักรคาทอลิกภายใตสิทธิอํานาจของสันตะปาปาเหมือนอยางใน
กรณีของลูเธอรและคนอื่น ๆ เปนเรื่องที่เปนไปไมได แตเมื่อแตกแยก
กันแลวก็ เป นไปไดเพราะไดมี บุคคลหลายคนเชน แครนเมอร, ลาทิเมอร, ริดเลย และคนอื่น ๆ ไดเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องที่
สําคัญ ๆ อยางไรก็ตามพวกเขาและคนอื่น ๆ อีกมากก็ไดใชหนี้ตอการ
เปลี่ ยนแปลงเหลานั้ นดวยเลือดของเขาเอง เพราะอีกไมกี่ ปตอมาพระนางมารีย หรือ "มารียที่กระหายเลือด" ซึ่งเปนธิดาของแคเธอรีนที่ถูก
หยารางนั้นไดขึ้นเสวยราชบัลลังกของอังกฤษ และไดบังคับใหคริสตจักร
ที่เกิดขึ้นใหมนี้กลับไปอยูใตอํานาจของสันตะปาปาอีก การกระทําที่รุนแรงและนากลัวนี้ทําใหการครอบครองของพระนางมารียตลอด 5 ปเต็ม
ไปดวยการนองเลือด ศีรษะแลวศี รษะเลาไดสั งเวยดวยขวานของพระนางมารี ยที่ เปรอะเป อนดวยเลือด แตภายหลังศีรษะของพระนางเองก็
ตองสังเวยด วยขวานตายตกตามกั นไป อยางไรก็ ตามประชาชนได รับ
อิสรภาพบางแลว เพราะฉะนั้นเมื่ออลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี่ โบลีน (แคเธอรี นถู กหย ารางเพื่ อจะไดแตงงานกั บผู หญิ งคนนี้ ) ได ขึ้ นเป นนาง
กษัตริย คริสตจักรแหงอังกฤษก็ไดโคนลมอํานาจของสันตะปาปาอีกและ
คริสตจักรไดถูกสถาปนาขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
15 และจากความสําเร็จในครั้ งนี้ เองจึงทําใหมี คริ สตจั กรที่
ถูกสถาปนาขึ้นถึง 5 นิกายดวยกันในชวงเวลากอนศตวรรษที่ 16 จะ
สิ้ นสุ ดลง ซึ่ งเปนคริ สตจักรที่ ไดรับการสนับสนุ นจากรัฐบาลของบานเมืองไดแกโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิกซึ่งถือเปน 2 นิกายรวมทั้ง
คริสตจักรแห งอังกฤษ ลู เธอรแรนหรื อคริ สตจั กรแหงเยอรมั น และ
คริสตจักรแหงสก็อตแลนดซึ่ งรู จักกันโดยทั่ วไปในปจจุบันวาเพรสไบทีเรียน คริสตจักรเหลานี้ทุกนิกายไดเกลียดชังและขมเหงอยางรุนแรงตอ
พวกที่ถูกเรียกวา พวกอานาแบพติส, พวกวอลเดนส และพวกคริสตจักร
อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไมยอมเขารวมอยูใตอํานาจของคริสตจักรประจําชาติทั้ง
5 นั้น เพราะพวกที่ถูกขมเหงเหลานี้เปนคริสตจักรทั้งหลายที่ไมเคยเขา
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รวมหรือเกี่ยวของกับพวกคาทอลิกเลย ความชวยเหลือที่ ยิ่งใหญในอดีต
ซึ่ งพวกเขาเคยชวยเหลือในการตอสู เพื่ อทําการปฏิรูปนั้นไดถูกลืมไปเสีย
หมด มีจํานวนคนหลายพันคนรวมทั้งผูหญิงและเด็ก ๆ ที่ไดถูกทําลาย
ลางไปทุ กวันในการขมเหงที่ ไมมี วันจบสิ้ นนั้ น การปฏิรู ปที่ ได ปลุกเรา
และดลใจใหเกิดความหวั งอันยิ่ งใหญนั้ นก็กลับกลายเปนการหลอกลวง
ที่ นองเลื อด บั ดนี้ พวกที่ ยั งเหลื ออยู ก็ หาที่ ลี้ ภัยที่ ไมแน นอนตามภู เขา
แอลป และที่หลบซอนอื่น ๆ ทั่วโลก
16 คริสตจักรใหม 3 นิกายที่ไดแยกตัวออกมาจากพวกคาทอลิกนั้น ก็ยังสืบทอดคําสอนเท็จมากมายหลายอยางจากพวกคาทอลิก
นั้น ตอไปนี้เปนความผิดบางอยางเทานั้น
16.1 การปกครองคริ สตจักรและนั กเทศน (แตกต างกั นใน
ดานรูปแบบ)
16.2 การสถาปนาคริ สตจั กรเปนศาสนาประจําชาติ (การ
ผสมคริสตจักรกับรัฐบาลเขาไวดวยกัน)
16.3 การใหบัพติศมาแกทารก
16.4 การบัพติศมาดวยการพรมน้ําหรือเทน้ํา
16.5 การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา
16.6 การขมเหงพวกอื่ น ๆ ที่ ไมยอมเขาร วมกั บพวกเขา
(อยางนอยเปนเวลาหลายศตวรรษ)
17 ในตอนเริ่ มตนนั้นบรรดาคริสตจักรที่ไดสถาปนาขึ้นใหม
นี้ก็ไดขมเหงซึ่งกันและกันเชนกัน แตในการประชุมสภาคริสตจักรซึ่งจัด
ขึ้ นที่ เมื องออกซ เบิร กในป ค.ศ.1555 ไดมี การลงนามในสนธิสั ญญา
สันติภาพที่รูจักกันในนาม "สันติภาพแหงเมืองออกซเบิรก" ระหวางทั้ง
2 ฝายคือ "พวกคาทอลิก" ฝายหนึ่งกับ "พวกลูเธอรแรน" เปนอีกฝาย
หนึ่ ง โดยตกลงกันวาจะไมขมเหงซึ่ งกันและกัน "ทานปลอยเราไวตาม
ลําพังและเราก็จะปลอยทานไวตามลําพังเชนกัน" เพราะการที่ พวกคาทอลิกตอสูกับพวกลูเธอรแรนก็หมายถึงการทําสงครามกับเยอรมัน และ
การที่พวกลูเธอรแรนตอสูหรือขมเหงพวกคาทอลิกก็หมายถึงการทําสงครามกับทุกประเทศที่นิกายคาทอลิกครอบครองเขาอยู
"เสนทางเลือด"
18 แตการขมเหงตาง ๆ ก็ยังไมสิ้นสุดลง พวกอานาแบพติสที่ถูกเกลียดชัง (ปจจุบันเรียกวาพวกแบพติส) ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไดถูก
ขมเหงมากมายกอนหนานี้ และแมมีคนกวา 50 ลานคนที่ ยอมพลีชีพ
เพื่ อรักษาความเชื่ อแทไว แต พวกอานาแบพติ สก็ ยังมีอยู เป นอั นมาก
เปนชวงเวลานี้นั่นเองที่ตามถนนหลวงสายหนึ่งในยุโรปมีไมปกไวทุก 23 ฟุตเปนระยะทาง 30 ไมลไปตามถนนหลวงสายนี้ ปลายไมเหลานี้ถูก
เหลาใหแหลมและบนปลายไมแตละอันมีศีรษะโชกเลือดของพวกอานา36

แบพติสเสียบไว พวกเขายอมพลีชีพเพื่อรักษาความเชื่อของตน ในความ
คิดของเรา ๆ ไมอาจจินตนาการ ภาพอันโหดรายนาสยดสยองเหลานี้ได
เลย แตตามประวัติศาสตรที่เชื่อถือไดนั้นกลาววา ความโหดรายนี้เองได
ถูกกระทําโดยพวกที่ เรียกตัวเองวา สาวกที่ ใจออนสุภาพและถอมใจของ
พระเยซูคริสต
19 ขอใหเราจดจําวา พวกคาทอลิกไมถือวาพระคัมภีรเปน
กฎเกณฑ และเครื่องชี้นําสําหรับความเชื่อและการดําเนินชีวิตเพียงอยาง
เดียวเทานั้น เขากลาววา พระคัมภีรไมมีขอผิดพลาด แตพวกคาทอลิก
ไดกลาวอางวายังมีอีก 2 สิ่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ดวยคือ "หนังสือบันทึกของบรรพบุรุษ" และพระบัญชาของพระศาสนจักร (คริสตจักรคาทอลิก) หรือคําประกาศตาง ๆ ของสันตะปาปาที่พวกคาทอลิกมีความเชื่อ
วาสันตะปาปาเปนผูซึ่งจะทําผิดไมไดเลย
เพราะเหตุ นี้ จึ งไมอาจจะมีข อตกลงที่ น าพอใจระหว างคาทอลิ ก
กับโปรแตสแตนท หรื อระหวางคาทอลิกกับแบพติสไดเลย เพราะไม
สามารถหาบทสรุปสําหรับการตกลงในขั้นสุดทายได เพราะสําหรับพวก
คาทอลิ กแล วพระคัมภี ร เพี ยงอย างเดี ยวไม สามารถที่ จะเป นข อยุ ติ ของ
เรื่องหนึ่งเรื่องใดไดเลย
20 ยกตัวอยางปญหาเรื่อง "การบัพติศมา" เกี่ยวกับสิทธิอํานาจและวิธีการในการประพฤติปฏิบัตินั้น พวกเขากลาวอางวาไมมีขอ
สงสัยเลยวาพระคัมภีรไดสอนเรื่องการบัพติศมาไววา การจุมในน้ําเปน
วิธีเดียวเทานั้ น แตในขณะเดียวกันพวกเขาอางวา คริสตจักรของพวก
เขาที่ ไมเคยมีขอผิดพลาดเลยก็มีสิทธิโดยสมบูรณที่ จะเปลี่ ยนวิธีการจาก
การจุ มลงในน้ําไปเปนการพรมดวยน้ําได โดยอางสิทธิอํานาจพิเศษของ
สันตะปาปาผูซึ่ งทําผิดไมได และนอกจากนั้นไมมีผู ใดมีสิทธิอํานาจเชน
นั้นอีกเลย
21 ทานทั้ งหลายอาจรู สึ กประหลาดใจที่ เห็นขาพเจายกข อ
พระคัมภีรนอยมากในการบรรยายเหลานี้ ขาพเจาพยายามอยางที่ สุดที่
จะทําสิ่ งที่ ยากมากนั่นคือ การเลาใหผู คนไดทราบถึงสาระสําคัญในชวง
2,000 ปของประวัติศาสตรคริสตจักรภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง
22 มาถึงตรงนี้ คงจะเปนการดีที่ จะดึงความสนใจมายังขอเท็จจริงเกี่ ยวกั บพระคัมภีร ในช วงศตวรรษที่ นากลัวเหล านี้ ขอให ทาน
ระลึกวาในขณะนั้ นพระคัมภีร ยังไมไดถูกพิมพขึ้ นและยังไมมีกระดาษที่
จะใชในการพิมพ ถึงแมวาจะไดมีการประดิษฐวิธีการพิมพขึ้ นมาแลวก็
ตาม กระดาษที่ จะใชเขียนก็ยังไมมีสิ่ งที่ ใชในการเขียนก็คือ แผนหนัง,
หนังแพะหรือหนั งแกะที่ ถูกตกแตงหรือเยื่ อของเปลือกไมชนิดหนึ่ ง ดัง
นั้ นพระคั มภี ร ทั้ ง เล มถู ก เขี ย นขึ้ นด วยมื อทั้ งหมดโดยใช ปากกาปลาย
แหลมชนิดหนึ่ ง ซึ่ งไมใชปากกาอยางที่ เราใชกันอยู ทุกวันนี้ หนังสือนี้
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จึงเปนเล มขนาดใหญมหึมา บางทีอาจจะใหญเกินกวาที่ ผู ชายคนเดียว
จะนําไปไหน ๆ เสี ยอี ก ในสมัยนั้ นทั่ วโลกมี พระคัมภีร ที่ สมบู รณ โดย
ประมาณแลวไมเกิน 30 เลม พวกคริสเตียนในเวลานั้นมีพระคัมภีรเปน
บางสวนเทานั้นเชน มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหนหรือกิจการ หรือบางคน
ก็มีหนังสือจดหมายเลมหนึ่งหรือวิวรณ หรือบางคนก็มีหนังสือพระคัมภีรเดิมเลมหนึ่ ง การอัศจรรยที่ เดนชัดที่ สุดอยางหนึ่ งในประวัติศาสตร
โลกตามความคิดของขาพเจาคือ เรื่ องที่ ผูคนของพระเจามีความคิดและ
ความเชื่ อใกลเคียงกันในขอสําคั ญ ๆ ที่ เปนหลักขอเชื่ อของคริ สเตียน
แน นอนพระเจ าทรงเป นผู ควบคุ มความคิ ด และความเชื่ อ ของพวกเขา
เปนความจริงที่ ดีเลิศวาปจจุบันเราทุกคนแต ละคนสามารถจะมีหนังสือ
พระคัมภีรไดทั้งเลมและแตละเลมก็ไดแปลเปนภาษาพื้นเมืองของเราเอง
23 แลวเราควรคิดอยางสุขุมและเปนพิเศษเกี่ยวกับขอเท็จจริงอีกขอหนึ่ งเรื่องพระคัมภีร ในการบรรยายกอนหนานี้ไดมีการกลาว
ถึ งการกระทําที่ เกิดขึ้ นจากพวกคาทอลิกซึ่ งจําเป นจะต องกลาวทบทวน
อีกครั้ ง คือในการประชุมที่ เมื องเทาเลาส ซึ่ งไดจั ดขึ้ นในปค.ศ.1229
เมื่ อพวกเขาตั ดสิ นใจที่ จะปดบั งพระคัมภีร หรือพระวจนะของพระเจ าไว
จากคนสวนใหญคือบรรดาพวกสมาชิกของเขาเองที่ไมใชบาทหลวง ตาม
ที่พวกเขาเองไดกลาวไวในการประชุมสภาที่ยิ่ งใหญของพวกเขา แตเมื่อ
ไม นานมานี้ มี ชาวคาทอลิ ก คนหนึ่ งได ก ล าวแก ข าพเจ าเป น ส ว นตั วว า
"เปาหมายของเราในเรื่ องนี้ ก็คือ เพื่ อที่ จะปองกันการตีความหมายของ
พระคั มภี รด วยตั วเอง" นี่ เปนเรื่ องที่ นาประหลาดใจมากที่ พระเจ าทรง
เขียนหนังสือเลมหนึ่งสําหรับมนุษยทุกคนในโลก แตกลับไมเต็มพระทัย
ที่จะใหมนุษยไดอานหนังสือเลมนั้น แลวตามคําสอนของหนังสือเลมนั้น
เอง มนุ ษย ทุกคนในโลกจะยืนอยู ไดหรือล มลงในวั นแห งการพิพากษา
แลวแตวาเขาตามคําสอนในหนังสือเลมนั้นหรือไม และยังมีคําประกาศ
ไวในหนังสือเลมนี้วา "จงคนดูในพระคัมภีร (หนังสือเลมนั้ น) เพราะ
ทานคิดวาในพระคัมภีรนั้ นมีชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้ นเปนพยาน
ถึงเรา" ความรับผิดชอบของพวกคาทอลิกตอสิ่งที่ไดกระทําลงไปนั้นก็นา
กลัวจริง ๆ
การบรรยายครั้งที่ 4 ศตวรรษที่ 17, 18, 19
1
การบรรยายในครั้ งนี้ จะเริ่ มกันที่ ตอนตนของศตวรรษที่
17 (ค.ศ.1601)
2
ชวงเวลา 3 ศตวรรษนี้เริ่มขึ้นดวยการกําเนิดนิกายใหม
เอี่ยมขึ้นมาอีก 1 นิกายเปนการดีที่จะกลาวถึงนักประวัติศาสตรบางคน
ที่ ได แสดงเวลาแห ง การเริ่ มต น ของคริ สตจั ก รคองกริ เกชั่ นอาลลิ สต
(ตอนแรกเรียกวา "พวกอิ สระ") ว าเกิดขึ้ นในป ค.ศ. 1602 อยางไรก็
ตามในสารานุกรมของสแชฟฟเฮอรซอกกไดกําหนดเวลาการเริ่ มตนของ
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คริสตจักรนิกายนี้ยอนกลับไปยังศตวรรษที่ 16 ซึ่งทําใหอยูในสมัยเดียว
กันกับลูเธอรแรนและเพรสไบทีเรียนในตอนที่ มีคลื่ นแหงการปฏิรูปครั้ ง
ใหญนั้น หลายคนที่ออกมาจากคริสตจักรคาทอลิกก็ยังไมพอใจกับขอบขายในการปฏิรู ปซึ่ งนําโดยลูเธอรและแคลวิน พวกเขาจึงตัดสิ นใจที่ จะ
ตั ดเรื่ องการปกครองนักเทศน
และแนวความคิ ดเรื่ องการปกครอง
คริสตจักรทั้งหลายนั้ นออกไปเสีย และยอนกลับไปใชแนวความคิดประชาธิปไตยตามพระคัมภีรใหมเหมือนกับพวกที่ ไดปฏิเสธไมยอมเขารวม
ในการปกครองตามลําดับชั้ นตาง ๆ ของคอนสแตนตินที่ ไดเคยถือปฏิบัติกันมานานถึง 15 ศตวรรษกอนหนานี้
3
การโตแยงอยางเด็ดเดี่ยวของนิกายใหมในเรื่องการปฏิรู ปเฉพาะเจาะจงนี้ ทําให พวกเขาถู กข มเหงอย างรุนแรงจากผู สนั บสนุ น
คาทอลิก, ลูเธอรแรน, เพรสไบทีเรียนและคริสตจักรแหงอังกฤษ ซึ่งทั้ง
หมดเปนคริสตจักรที่ไดรับการสถาปนาเปนศาสนาประจําชาติแลว อยาง
ไรก็ตามคริสตจั กรคองกริเกชั่ นอาลลิสตก็ ยังสืบทอดความผิดอื่ น ๆ อีก
มากมายที่ กระทําโดยคาทอลิกตัวอยางเชน การบั พติศมาทารก การ
บัพติศมาดวยการเทน้ําหรือพรมน้ํา และตอมาก็ไดนําแนวความคิดของ
คริสตจักรกับรัฐบาลมาใชและปฏิบัติกันจนเกินขอบเขต และหลังจากที่
กลุ มนี้ ได ลี้ ภัยไปที่ อเมริ กาแลว พวกเขาเองไดกลายเปนผู ขมเหงอยาง
รุนแรงซะเอง
4
ชื่อวา "พวกอิสระ" หรือที่ปจจุบันเรียกวา "พวกคองกริเกชั่ นอาลลิสต" นี้ เกิ ดขึ้ นจากวิธีของพวกเขาในการปกครองคริสตจักร
หลั กการที่ เด น ๆ บางอย างของพวกคองกริ เกชั่ นอาลลิ สต ของชาวอั งกฤษ ตามที่กลาวไวในสารานุกรมของสแชฟฟเฮอรซอกกมีดังตอไปนี้
4.1 พระเยซูคริสตเปนประมุขของคริสตจักรแตเพียงผู เดียว
และพระวจนะของพระเจ านั้ น เป นหนั งสื อธรรมบั ญญั ติ ของคริ สตจั กร
เพียงเลมเดียวเทานั้น
4.2 คริสตจักรทั้งหลายที่มองเห็นได เปนที่ ประชุมของคนที่
ดําเนินในทางพระเจาซึ่งแยกออกจากโลกมาประชุมรวมกัน เพื่อจุดมุงหมายในการนมัสการโดยเฉพาะ และไมยุงเกี่ยวกับเรื่องทางโลก
4.3 คริ สตจั กรที่ แยกออกเหล านี้ มี อํานาจเต็ ม ที่ ที่ จ ะเลื อก
เจาหนาที่ตาง ๆ ของตนเองและรักษาระเบียบวินัยและการลงโทษ
4.4 ในเรื่ องการบริหารภายในคริสตจักรของตนเอง แตละ
คริสตจักรก็เปนอิ สระจากคริสตจักรอื่ น ๆ ทุ กแห ง และเปนอิสระจาก
การควบคุมของรัฐบาล
5
จะสั งเกตได อยางชัดเจนวา หลั กการเหล านี้ แตกตาง
จากนิกายคาทอลิก หรือแมแตนิกายลูเธอรแรนหรือเพรสไบทีเรียน หรือ
วิธีปกครองของนิกายคริสตจักรแหงอังกฤษและจะสังเกตไดอยางชัดเจน
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ว า หลั กการเหล านี้ คลายคลึ งกับพวกแบพติ สในปจจุ บันและในสมั ยที่
ผานมาทุ กสมั ย และคลายคลึงกับคําสั่ งสอนดั้ งเดิ มของพระคริสต กับ
พวกอัครสาวกของพระองค
6
ในปค.ศ.1611 พระคัมภีรภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมสก็
ไดปรากฏสู สายตาคนทั่วไป กอนหนานี้พระคัมภีรไมเคยไดถูกแจกจาย
แกประชาชนอยางกวางขวางมากอนเลย ตั้ งแตเริ่ มมีการเผยแพรพระวจนะของพระเจ าแล ว อํานาจของสั น ตะปาปาก็ เริ่ มลดลงอย างรวดเร็ ว
และอยางนอยก็เปนครั้งแรกในชวงเวลาหลายศตวรรษที่ เริ่ มมีแนวความ
คิดในเรื่อง "เสรีภาพในการนับถือศาสนา"
7
ในปค.ศ.1648 ก็เกิดสนธิสัญญา "สันติภาพแหงเมือง
เวสตฟาเลีย" ในบรรดาหลาย ๆ เรื่องซึ่งเปนผลของสนธิสัญญาสันติภาพ
นี้ก็มีขอตกลงอยู 3 ขอดวย ซึ่งเปนขอตกลงระหวางนิกายใหญเหลานี้คือ
คาทอลิก ลูเธอรแรน และเพรสไบทีเรียน วาจะไมขมเหงซึ่งกันและกัน
อีก การขมเหงทามกลางนิกายเหลานี้หมายถึงการทําสงครามกับรัฐบาล
ที่ หนุนหลังนิ กายเหล านี้ อยู อยางไรก็ ตามคริ สเตี ยนพวกอื่ นๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่ งพวกอานาแบ พติ สก็ยั งคงไดรั บการปฏิบัติอยางหยาบชา
เหมือนเชนเคยคือ ตองถูกขมเหงอยางไมลดละตอไปอีก
8
ในชวงตลอดศตวรรษที่ 17 การขมเหงตาง ๆ ที่กระทํา
ตอพวกวอลเดนส พวกอานาแบพติส และพวกแบพติสเดี๋ยวนี้ (ขณะนั้น)
ในพื้นที่บางแหงคําวา "อานา" ไดถูกละไว) ก็คงยังรุนแรงจนถึงที่สุดใน
ประเทศอังกฤษก็ถูกขมเหงโดยคริสตจักรแหงอังกฤษตามที่ จอหน บันยัน และคนอื่ น ๆ อีกมากสามารถจะเปนพยานยืนยันได ในประเทศ
เยอรมันก็ถูกขมเหงโดยพวกลูเธอรแรน ในประเทศสก็อตแลนดก็ถูกขม
เหงโดยคริสตจักรแหงสก็อตแลนด (เพรสไบทีเรียน) ในประเทศอิตาลี,
ในฝรั่งเศส และในที่อื่น ๆ ทุกแหงซึ่งสันตะปาปามีอํานาจครอบครองอยู
นั้ นก็จะถูกขมเหงโดยพวกคาทอลิก ไมมีสันติสุขในที่ แหงใดเลยสําหรับ
พวกเหลานั้นที่ไมเห็นดวยกับคริสตจักรประจําชาติทั้งหลาย หรือบางคน
ที่ไมเห็นดวยกับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง
9
นี่เปนขอเท็จจริงสําคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรที่ เชื่อถือไดวา ถาจะยอนกลับไปในศตวรรษที่ 4 พวกที่ถูกเรียกวา "พวกอานาแบพติส" คือพวกที่ ปฏิเสธไมยอมเขารวมการปกครองตามลําดับชั้ น
และปฏิเสธที่จะยอมรับการบัพติศมาของคนที่ ถูกบัพติศมาเมื่อเปนทารก
และปฏิเสธที่ จะยอมรับหลั กคําสอนเรื่ อง "การบังเกิดใหมโดยการรับ
บัพติศมา" และเรียกรองใหคนเหลานั้ นทุกคนที่ มาหาพวกเขา โดยมา
จากนิกายที่ มีการปกครองตามลําดับชั้ นนี้ รับบัพติศมาใหม อีกครั้ งหนึ่ ง
แตเมื่อใกลจะถึงตอนตนของศตวรรษที่ 16 คําวา "อานา" ก็ถูกละเสีย
และชื่อนั้นก็หดสั้นเขาเหลือเพียงคําวา "แบพติส" เทานั้น และชื่ออื่น ๆ
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ทุกชื่อก็คอย ๆ หายไป จะเห็นไดอยางชัดเจนวาถาบันยันไดมีชีวิตใน
สมัยกอนหนานี้ พวกลูกศิษยของทานก็คงจะถูกเรียกวา "พวกบันยันไนท" หรือ "พวกอานาแบพติส" บางทีพวกเขาอาจจะถูกเรียกทั้ง 2 ชื่อ
เหมือนพวกอื่น ๆ ที่มากอนหนาทาน
10 ชื่อ "แบพติส" นี้เปน "ฉายา" ที่พวกศัตรูทั้งหลายของ
เขาได ตั้ งให แกพวกเขา (แตชื่ อนี้ อาจจะเปนชื่ อที่ เหมาะสมสําหรับพวก
เขาก็ได ตามที่ ไดทรงตั้ งใหแกพวกเขาโดยพระผู ชวยใหรอด ในตอนที่
พระองคไดกลาวถึงยอหนวาเปน "เดอะ แบพติส") จนถึงปจจุบันยังไม
เคยมีพวกแบพติสกลุมใดเลยที่นําชื่อนี้มาใชอยางเปนทางการ อยางไรก็
ตามชื่อนี้ก็ติดปาก และพวกเขาก็ยอมรับชื่อนี้ดวยความเต็มใจและภาคภูมิ ใจและเป นชื่ อที่ เหมาะสมจริง ๆ ชื่ อนี้ เป นชื่ อที่ โดดเด นของผู ที่ มา
กอนหนาพระคริสตและเปนคนแรกที่ สอนหลักคําสอนนั้ นซึ่ งพวกแบพติสถือรักษาในปจจุบัน
11 ขาพเจาขอยกขอความที่ สําคัญมากจากสารานุกรมของ
สแชฟฟเฮอรซอกก ในหัวเรื่อง "ประวัติศาสตรของพวกแบพติสในทวีป
ยุโรป" ฉบับที่ 1 หนา 210 กลาววา "พวกแบพติสปรากฏตัวขึ้นเปนครั้ง
แรกในประเทศสวิสเซอรแลนดประมาณปค.ศ.1523 ซึ่งพวกเขาไดถูกขม
เหงโดยสวิงเกิ้ลและพวกที่นิยมโรมันคาทอลิก พวกเขาถูกพบในปตอ ๆ
มา (1525-1530) พรอมกั บมีคริสตจักรขนาดใหญหลายแหงที่ ไดมี
การจัดระบบไวอยางดีในประเทศเยอรมันตอนใต, เมืองไทรอล และใน
เยอรมันตอนกลาง ในสถานที่เหลานี้ทุกแหงชีวิตของพวกเขาไดรับความ
ขมขื่นที่สุดจากการขมเหงตาง ๆ"
(หมายเหตุ เหตุ การณ ทั้ งหมดนี้ เกิดขึ้ นก อนที่ จะมีการกอตั้ ง
คริสตจักรโปรแตสแตนทไมวาลูเธอรแรน, อีพิสโคพัล หรือเพรสไบทีเรียน)
เราจะมายกขอความตอไปนี้อีก
"เมืองโมราเวียเปนที่ หวังกันไววา จะเปนแหลงพักพิงที่ ใหอิสรภาพมากยิ่งขึ้น พวกแบพติสเปนจํานวนมากจึงไดอพยพไปที่ นั่น แตได
พบวาความหวังของพวกเขาเปนเพียงภาพลวงตาเทานั้ นหลังปค.ศ.1534
พวกเขาไดทวีจํานวนมากขึ้ นในเยอรมันตอนเหนือ, ประเทศฮอลแลนด,
เบลเยี่ ยมและในเขตตาง ๆ ของวอลลูน แมแตในระหวางการปกครอง
โดยอัลวา ในประเทศที่ ต่ํากวาระดับน้ําทะเล พวกเขายังไดเพิ่ มจํานวน
มากขึ้นและยังมีความรอนรนอยางมากในการประกาศขาวประเสริฐ"
พวกแบ พติ สเหลานี้ มาจากไหน? พวกเขาไมไดแยกออกมาจาก
พวกคาทอลิ กในระหว างการปฏิ รูปนั้ น พวกเขามีคริ สตจั กรที่ ใหญโต
หลายแหงกอนที่จะเกิดการปฏิรูปเสียอีก
12 เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องที่นาสนใจมาก จึงขอใหสังเกต
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ดูการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศอังกฤษในขณะที่
ศตวรรษตาง ๆ กําลังผานพนไป
พวกอั ครสาวกไดนําขาวประเสริฐไปยังประเทศอังกฤษ และยัง
คงเปนขาวประเสริฐที่เปนคําสอนของพวกอัครสาวก จนกระทั่งมีการจัด
ตั้งการปกครองตามลําดับชั้น ในตอนตนของศตวรรษที่ 4 และที่จริงแลว
หลังจากนี้อีกนานกวา 1 ศตวรรษทีเดียวที่คําสอนของพวกอัครสาวกยัง
คงถูกรักษาไว จากนั้ นพวกเขาก็ตกอยู ใตอํานาจของนิกายที่ มีการปกครองตามลําดับชั้ นซึ่ งไดพัฒนาไปเปนคริสตจักรคาทอลิกอยางรวดเร็ว
และประเทศอังกฤษก็มีศาสนาคาทอลิกเปนศาสนาประจําชาติจนกระทั่ ง
เกิดความแตกแยกขึ้ นในปค.ศ.1534-1535 ในรั ชสมั ยของกษัตริย
เฮ็นรี่ที่ 8 ตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงเรียกกันวาคริสตจักรแหงอังกฤษ อีก
18 ปต อมาในระหวางป ค.ศ.1553-1558 ในชวงรั ชสมัยของพระนาง
มารีย ("มารียที่กระหายเลือด") อังกฤษก็ยอนกลับไปนับถือนิกายคาทอลิกอีก และชวงเวลา 5 ปแหงการนองเลือดก็เกิดขึ้นในเวลานั้นนั่นเอง
จากนั้นอลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี่ โบลีน ผูเปนนองสาวรวมบิดาของพระนางมารีย ก็ไดครองบัลลังกในป 1558 ทําใหนิกายคาทอลิกไดถูกโคน
ลมอีกครั้งหนึ่ง และคริสตจักรแหงอังกฤษก็เรืองอํานาจขึ้ นอีกครั้ง และ
เปนอยู เชนนั้ นเปนเวลานานอีกเกือบ 1 ศตวรรษ จนเมื่ อคริสตจักร
เพรสไบทีเรียนไดรับความนิยมมากกวาคริสตจักรของอังกฤษ และดูราว
กับวาจะไดเปนคริสตจักรประจําชาติของประเทศอังกฤษอยู ชั่ วเวลาหนึ่ ง
เหมือนกับที่ ไดเปนอยู ในสก็อตแลนด อยางไรก็ตามหลังจากสมัยโอลิเวอร ครอมเวลล คริสตจักรแหงอังกฤษก็ไดกลับมาเปนที่นับถือกันอีก
ครั้งหนึ่งในประเทศอังกฤษ และไดกลายเปนคริสตจักรที่ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนศาสนาประจําชาติของประเทศอังกฤษตั้งแตนั้นมา
13 ขอให สั งเกตเรื่ องเกี่ ยวกั บการนั บถือศาสนาในประเทศ
อังกฤษนั้น ไดมีการยอมผอนปรนใหอยางคอยเปนคอยไป ภายหลังการ
ขมเหงอย างหนัก และรุนแรงในตอนตนโดยคริ สตจั กรประจําชาติ เปน
เวลานานกวา 1 ศตวรรษ
13.1 มี ก ารออกกฎหมายอนุ ญ าตฉบั บแรกในป ค .ศ.1688
หลังจากที่มีการเริ่มตั้งคริสตจักรนี้มาได 154 ป กฎหมายฉบับนี้ไดให
เสรีภาพในการนมัสการได ทุกนิกายในประเทศอังกฤษยกเว น 2 นิกาย
เทานั้นคือ นิกายคาทอลิกกับนิกายยูนิเทเรียนส (Unitarians)
13.2 กฎหมายอนุญาตฉบับที่ 2 ออกมาในปค.ศ.1778 คือ
อีก 89 ปตอมา กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตใหมีการ
นมัสการของพวกคาทอลิกไดด วย แต ยังไมครอบคลุมถึ งพวกยูนิ เทเรียนส
13.3 กฎหมายอนุญาตฉบับที่ 3 ออกมาในปค.ศ.1813 คือ
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อีก 35 ปตอมา กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตการนมัสการของพวกยูนิเทเรียนสดวย
13.4 ปค.ศ.1828-1829 ก็มีการออกกฎหมายที่รูจักกันโดย
ทั่วไปวา "กฎหมายทดสอบ" (Test Act) ซึ่งอนุญาตใหผูที่มีความเชื่ออื่น
ซึ่งตางไปจาก "คริสตจักรแหงอังกฤษ" ใหมีโอกาสที่จะเปนขาราชการได
รวมทั้งเขารัฐสภาไดดวย
13.5 ในป ค.ศ.1836-1837 และป ค.ศ.1844 มีการออก
กฎหมาย "การขึ้นทะเบียน" และ "การสมรส" กฎหมาย 2 ฉบับนี้ทําให
การบัพติศมา และการสมรสที่กระทําโดยพวกที่มีความเชื่ออื่นนั้ นเปนที่
ยอมรับตามกฎหมาย
13.6 "การรางกฎหมายปฏิรูป" ไดออกมาเปนกฎหมายในป
ค.ศ.1854 การรางกฎหมายฉบับนี้ ไดเปดโอกาสให นักเรียนที่ มี ความ
เชื่ออื่นเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ออกซฟอรดและเคมบริดจได ดวยวาตั้ง
แตตนจนกระทั่ งถึ งเวลานี้ เด็กที่ เกิดจากผู ที่ มีความเชื่ ออื่ นไมสามารถที่
จะเขาเรียนในสถาบันที่ยิ่งใหญเหลานี้ได
14 นั่ นคือการผลั กดั นให เกิ ดความกาวหน าขึ้ นในประเทศ
อังกฤษเพื่อนําไปสู "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" แตบางทีอาจกลาวได
วาเสรีภาพอยางแทจริงในการนับถือศาสนาจะไมอาจเกิดขึ้ นไดในประเทศใด ๆ ที่มีการสถาปนาศาสนาประจําชาติไดเลย อยางดีที่สุดก็แคมี
การผอนปรนให ซึ่ งยังอยูหางไกลจากเสรีภาพในการนับถือศาสนามาก
นัก ตราบใดที่คริสตจักรนิกายหนึ่งทามกลางหลาย ๆ นิกายในประเทศ
ใด ๆ นั้น ยังคงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อปดกั้นนิกายอื่น การ
นิยมชมชอบและการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งเปนพิเศษทําใหเปนไป
ไมไดที่ จะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไดอยางสมบูรณและมีความเทา
เทียมกันในการนับถือศาสนา
15 ในชวงตน ๆ ของศตวรรษที่ 18 ไดมีเด็กชาย 3 คนเกิด
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนผูที่ไดเกิดมาเพื่อจะสรางความประทับใจอยาง
สุดซึ้ง และไมอาจลืมเลือนใหแกชาวโลก เด็กชายเหลานี้คือ จอหนกับ
ชารลส เวสลี่ย และจอรจ วิทฟลด
จอหนกับชารลส เวสลี่ยเกิดที่เมืองเอ็พเวิรธ (และที่นี่เองจึงเกิด
การเสนอชื่อเอ็พเวรธ ลีก "Epworth League" ขึ้นมา) คนแรกเกิดวันที่
28 มิถุนายน 1703 และคนหลังเกิดวันที่ 29 มีนาคม 1708 จอรจ
วิทฟลดเกิดที่เมืองกลูเชสเตอรเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 1714 เรื่องราว
ชีวิ ตของเด็กชายเหลานี้ ไม สามารถที่ จะบอกเลากันไดที่ นี่ แตเรื่ องราว
ของพวกเขาก็คุมคาที่จะบอกเลากันตอ ๆ ไป เด็กชายทั้ง 3 นี้ไดกลาย
เปนบรรพบุรุษและผูกอตั้งนิกายเมโธดิสตขึ้น พวกเขาทั้ง 3 เปนสมาชิก
ของคริสตจักรแหงอังกฤษ และทั้ง 3 ก็กําลังศึกษาเพื่อจะเปนผูรับใช แม
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ในเวลานั้นไมมีสักคนเดียวใน 3 คนนี้ที่ไดกลับใจเสียใหม (ซึ่งในเวลา
นั้นไมใชสิ่งผิดปกติในพวกบาทหลวงชาวอังกฤษ อยางไรก็ตามขอใหระลึกวาในสมัยนั้ นเปนการปกติทีเดียวที่ บิดาหรือมารดาจะเปนผู ตัดสินใจ
เกี่ ยวกับอาชีพหรือวิถีชีวิตบุตรของเขา) แตเด็ กชายเหลานี้ ภายหลังได
กลับใจใหมและเปนการกลับใจใหมอยางแทจริง
16 ดูเหมือนวาคนเหลานี้ ไมไดมีความปรารถนาที่ จะเปนผู
กอตั้ งนิ กายใหมเลย แตวาพวกเขามีความปรารถนาอย างแรงกล าดวย
การตอสู ดิ้นรนอยางจริงจังที่จะมีการฟนฟูเพื่อใหเกิดความเชื่อที่บริสุทธิ์
และมี การปฏิ รู ปฝ ายจิ ตวิ ญญาณอย างแท จริ งในคริ สตจั กรแห งอั งกฤษ
นั้น พวกเขาไดพยายามในเรื่องนี้ทั้งในอังกฤษและอเมริกา แตแลวในที่
สุดคริสตจักรทั้ งหลายของพวกเขาเอง ก็ ไม อนุญาติใหพวกเขาเขารวม
นมัสการอีกตอไป บอยครั้งทีเดียวที่การประชุมนมัสการของพวกเขานั้น
จัดขึ้ นกลางแจงหรือในบานสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ งในกรณีของวิทฟลด ได จัดในสถานที่ ประชุ มของนิกายอื่ น และวาทศิ ลป อันยอดเยี่ ยม
ของวิ ทฟ ลด ได ดึ งดู ดความสนใจอย างมากมายในสถานที่ ทุ กแห งที่ เขา
เดินทางไปนั้น
17 ในการกอตั้ งคริสตจักรเมโธดิสต ถาจะใหกําหนดเวลา
แนนอนนั้นเปนการยากที่จะตัดสินไดวาเกิดขึ้นในเวลาใด แตไมตองสงสัยเลยวานิกายเมโธดิสตนั้ นก็เกาแกกวาคริสตจักรเมโธดิสต ชายหนุ ม
ทั้ง 3 คนก็ถูกเรียกวาพวกเมโธดิสตกอนที่พวกเขาจะออกจากวิทยาลัย
เสียอีก เมื่ อครั้ งแรกองคการของพวกเขานั้ นถูกเรียกวา "พวกสมาคม"
(Societies) การประชุมใหญประจําปครั้งแรกของพวกเขาในประเทศอังกฤษไดจัดขึ้ นในปค.ศ.1744 คริสตจักรเมโธดิสต-อิพิสโคพัลไดถูกจัด
ตั้งขึ้นอยางเปนทางการในอเมริกาที่เมืองบัลทิมอรในปค.ศ.1784 ความ
เจริญเติบโตของพวกเขาเปนที่นาอัศจรรยใจจริง ๆ แตในขณะที่พวกเขา
ออกมาจากคริสตจักรแหงอังกฤษหรือคริสตจักรอิพิสโคพัลนั้ น พวกเขา
ไดนําเอาความผิดมากมายหลายอยางของคริสตจักรแม และคริสตจักร
ยาย (คาทอลิก) ติดตัวมากับพวกเขาดวย ตัวอยางเชนการทําตามความ
เชื่ อของอิพิสโคพัลโดยมีการปกครองคริสตจักรและนักเทศน ในเรื่ องนี้
ทําใหพวกเขาเกิดสงครามภายในและการแตกแยกกันมากมายหลายครั้ง
และดู เหมื อนว าจะมีความผิ ดในเรื่ องอื่ นด วยเช น การบัพติ ศมาทารก
และการบัพติศมาดวยการพรมน้ําเปนตน แตมีสิ่ งที่ ยิ่ งใหญอยางหนึ่ งที่
พวกเขามีอยู คือ ความเชื่ อแท ฝายจิตวิญญาณ ซึ่ งพวกเขาไม ไดเอามา
จากคริสตจักรแมนั้น
18 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 1788 ไดมีเด็กคนหนึ่งเกิดที่
เมืองแอนเทรียม ในประเทศไอรแลนด เด็กคนนี้กําเนิดมาแลวมีผลกระทบกระเทือนในดานความเชื่ออยางมาก และเปนผู กอตั้งนิกายใหมดวย
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เด็กคนนี้ คือ อเล็กซานเดอร แคมพเบลล บิ ดาของเขาเป นผู รับใชใน
นิกายเพรสไบที เรี ยน โธมั ส แคมพเบลลบิ ดาของเขาได เดินทางไปยัง
อเมริกาในปค.ศ.1807 บุตรชายคืออเล็กซานเดอรซึ่งตอนนั้นยังคงศึกษาในวิทยาลัยไดเดินทางไปยังอเมริกาในภายหลัง และเนื่องจากพวกเขา
มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไดออกจากนิกายเพรสไบทีเรียนและ
ไดจัดตั้งกลุมอิสระขึ้นกลุมหนึ่งตั้ งชื่อวา "สมาคมคริสเตียน" ที่รู จักกัน
โดยทั่วไปในนาม "คริสตจักรบรัชรัน" ("The Brush Run Church") ในป
ค.ศ.1811 พวกเขาใชการจุมน้ําในพิธีบัพติศมาและไดประสบความสําเร็จในการชักชวนนักเทศนแบพติสมาทําพิธีบัพติศมาใหพวกเขา แตได
ทําความเขาใจกันอยางชัดเจนวา พวกเขาจะไมรวมกับคริสตจักรแบพติส
ดั งนั้ นทั้ งบิ ดามารดาและตั วอเล็ กซานเดอร เองก็ ไดรั บบั พติ ศมาทุ กคน
ตอมาในปค.ศ.1813 คริสตจักรอิสระของพวกเขาไดเขารวมกับสมาคม
แบพติสเรดสโตน แต 10 ปตอมาไดมีการขัดแยงกัน พวกเขาจึงออกจาก
สมาคมนั้นและไดเขารวมกับอีกสมาคมหนึ่ง แตแลวความขัดแยงตาง ๆ
ก็ยังคงมีอยูเรื่อย ๆ พวกเขาจึงออกจากสมาคมนี้อีก ซึ่งเปนที่สรุปไดวา
พวกเขาไมเคยเปนแบพติส และจากบันทึกตางๆที่ขาพเจาเคยเห็นมานั้น
ไมไดปรากฏเลยวาพวกเขาเคยอางตัววาเปนแบพติสเลย
19 มันไมเปนการยุติธรรมเลยตอประวัติศาสตรคริสเตียน
เทาไรนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประวัติศาสตรของแบพติส ซึ่งก็อดไมได
ที่จะพูดเกี่ยวกับชีวิตของ จอหน บันยัน ทานเปนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงใน
ประวั ติศาสตร อังกฤษ และแม แต ในประวัติศาสตร โลกก็ ตาม จอหน
บันยันเปนนักเทศนแบพติส ทานถูกคุมขัง 12 ปในคุกเมืองเบดฟอรด
ทานเปนนักประพันธขณะที่ ถูกกักขังอยู ในคุก ทานไดเขียนหนังสือที่ มี
ชื่ อเสียงและมีการเผยแพรมากที่ สุดในโลกรองจากพระคัมภีรคือหนังสือ
ปริศนาธรรม (Pilgrim's Progress) จอหน บันยันเปนตัวอยางที่คริสเตียนควรจะตองจดจําไวคือในเรื่องความทุกขทรมานจากการถูกขมเหง
และเรื่ องของแมรี่ บันยัน บุ ตรสาวตาบอดของจอหน บั นยัน
หนังสือเลมนี้ ควรจะมีไว ในห องสมุดรวีศึ กษาทุกแหง หนังสื อเล มนี้ ได
ขาดตลาดเปนเวลาหลายปทีเดียว และคิดวาไดมีการจัดพิมพขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ งแลว หนังสือเลมนี้ ไดทาทายไมวา ผูชายหรือผูหญิง เด็กชายหรือ
เด็กหญิงคนใดใดอานหนังสือเลมนี้แลวจะไมอาจกลั้นน้ําตาเอาไวได
20 อี ก สิ่ งหนึ่ งเกี่ ยวกั บเรื่ อ งนี้ ที่ น าจะกล าวถึ ง บ างในการ
บรรยายนี้ ก็คื อเรื่ องเกี่ ยวกั บประเทศเวลส และพวกแบ พติสชาวเวลส
เรื่ องราวที่ นาตื่ นเตนที่ สุดเรื่ องหนึ่ งในประวัติศาสตรของคริสเตียนก็คือ
เรื่ องของพวกแบพติสชาวเวลส พวกแบ พติ สในสหรั ฐอเมริกาเปนหนี้
บุญคุ ณพวกแบ พติสชาวเวลส มากที่ สุ ด มากเกินกวาที่ เราส วนใหญจะ
คาดคิดไวเสียอีก คริสตจักรแบพติสรวมทั้งคริสตจักรอีกหลาย ๆ แหงได
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อพยพมาเปนกลุม ๆ จากเวลสเขาไปในสหรัฐอเมริกา (Orchard หนา
21-23; ฟอรด บทที่ 2)
21 เรื่ องราวเกี่ยวกับการเริ่ มงานของพวกคริสเตียนในประเทศเวลสนั้ น ช างเป นเรื่ องที่ น าอัศจรรยจริ งๆ และเมื่ อดูจากประวัติศาสตรของเรื่องนี้ดูเหมือนจะเปนเรื่องจริง ประวัติศาสตรนั้นไดเริ่มตน
ในพระคัมภีรใหม (กจ 28:30-31; 2 ทธ 4:21) เรื่องราวเกี่ยวกับ
คลาวเดียและปูเดนสจากการเดิ นทางของพวกเขาไปยังกรุงโรมและการ
กลับใจใหมของพวกเขาจากการเทศนาของเปาโล จากนั้ นพวกเขาไดนํา
ข าวประเสริฐกลั บไปยั งประเทศเวลสซึ่ งเป นบ านเกิ ดเมืองนอนของเขา
เรื่ องเหลานี้ เปนเรื่ องที่ น าสนใจอย างยิ่ ง เปาโลไดเทศนาเรื่ องนี้ ในกรุง
โรมประมาณปค.ศ.63 หลังจากนั้นไมนานคลาวเดียและปูเดนส ซึ่งทั้ง 2
คนเปนนักเทศนกับคนอื่น ๆ ในพวกเขา ไดนําขาวประเสริฐนี้เขาไปใน
ประเทศอังกฤษและโดยเฉพาะอยางยิ่ งที่ เวลส พวกแบพติสชาวเวลสได
ชวยเหลือพวกแบพติสในอเมริกาอยางมากมายจนแทบจะพรรณนาไมได
เลย
การบรรยายครั้งที่ 5 ความเชื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
1
พวกสเปนและพวกอื่ น ๆ ซึ่ งมีเชื้ อสายลาตินที่ นั บถือ
ศาสนาคาทอลิ กเปนตัวแทนกลุ มแรกของความเชื่ อแบบคริสเตียนที่ เขา
ไปในอเมริกากลาง และอเมริกาใต แตในอเมริกาเหนือพวกเขาไมไดเขา
ไปตั้ งพื้ นฐานของความเชื่ ออยางมั่ นคงนัก ยกเวนที่ เม็กซิโกพวกเขาไม
เคยมีกําลังเพียงพอที่ จะทําใหแนวความคิดทางศาสนาของเขาไดรับการ
สถาปนาโดยกฎหมายใหเปนศาสนาประจําชาติในดินแดนที่เปนประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปจจุ บันนี้ ยกเวนในสวนเหล านั้ นซึ่ งครั้ งหนึ่ งเคยเปน
สวนตาง ๆ ของประเทศเม็กซิโก ถึงแมจะเปนในสมัยจักรวรรดินิยมยุคที่
มีการลาอาณานิคมก็ตาม
2
เริ่ มต นในสมั ยจั กรวรรดิ นิ ยมยุ คที่ มี การล าอาณานิ คม
คือในตอนตนของศตวรรษที่ 17 มีพวกที่ มาตั้ งรกรากถิ่ นฐานเปนครั้ ง
แรกในเขตเวอรจินินา และหลังจากนั้ นไมนานก็มีการตั้ งรกรากในดินแดนที่ ปจจุบั นนี้ รู จักกันโดยทั่ วไปวา เปนรัฐทั้ งหลายที่ อยู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่ งเรียกวานิวอิงแลนดนั่ นเอง ในสมัย
นั้นมีการขมเหงทางศาสนาในประเทศอังกฤษ และทวีปยุโรปซึ่งเปนสาเหตุใหญที่ นําไปสู การอพยพไปตั้ งรกรากเปนครั้ งแรก ในสหรัฐอเมริกา
ผู อพยพบางกลุ มซึ่ งได มาถึงเป นกลุ มแรกและกลุ มนี้ เป นที่ รู จั กกันโดย
ทั่วไปวาเปนพวก "พิลกริมส" (ค.ศ. 1620) นั้นแบงออกอีกเปน 2 กลุม
ยอย กลุมหนึ่งเรียกวา "พวกพิวริแทนส" ซึ่งคนเหลานี้เปน "พวกคองกริเกชั่ นอาลลิสต" ผู ที่ ควบคุมเขตยึดครองของพวกเขาก็คือผู วา เอ็นดิคอทท อี กกลุ มหนึ่ งคื อพวกเพรสไบทีเรียน อย างไรก็ตามท ามกลาง
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กลุมทั้ง 2 นี้ก็ยังมีคริสเตียนอีกเปนจํานวนมากที่มีแนวความคิดที่แตก
ตางจากทั้ง 2 กลุมนี้ซึ่งกําลังหาทางที่จะพนจากการถูกขมเหงดวย
"เสนทางเลือดในอเมริกา"
3
พวกคองกริเกชั่นอาลลิสตและพวกเพรสไบทีเรียนที่ลี้ภัย
เหลานี้ ไดตั้งเขตยึดครองของตนเองแยกกัน และทั้ง 2 พวกก็ไดสถาปนาแนวความคิ ดทางศาสนาของพวกเขาเองให เป นศาสนาประจําชาติ
ตามกฎหมายภายในดินแดนของตนเองทันที ถาจะพูดอีกอยางหนึ่งก็พูด
ไดว า "นิกายคองกริเกชั่ นอาลลิสต" และ "นิ กายเพรสไบที เรียน" ได
กลายเปนแนวความคิดทางศาสนาตามกฎหมายในเขตยึดครองของพวก
เขาเอง ซึ่งเปนการปดกั้นแนวความคิดของศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดอยาง
สิ้ นเชิงในเขตยึดครองของพวกเขา ซึ่ งพวกเขาเองได เคยหลบหนี จาก
ประเทศแม พรอมดวยรอยแผล และเลือดบนตัวพวกเขาจากการขมเหง
นั้น และไดแสวงที่ พักพิงที่มีอิสระและเสรีภาพสําหรับตนเอง แตทันทีที่
ไดรับการสถาปนาในจักรวรรดิของพวกเขาในแผนดินใหม และมีสิทธิอํานาจแลวพวกเขาก็ปฏิเสธที่ จะใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกผู อื่ น
และปฏิบัติ ตอพวกนั้ นดวยวิ ธีการที่ โหดเหี้ ยมเหมือนกั บที่ ตัวเองเคยได
รับมาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ไดกระทําตอพวกแบพติสนั้น
4
พวกที่ไปตั้งรกรากในเขตยึดครองตาง ๆ ทางภาคใตอยู
ในรัฐเวอรจิเนีย นอรธ คาโรไลนาและเซาธ คาโรไลนา สวนใหญแลว
เปนพวกที่สนับสนุนคริสตจักรแหงอังกฤษ แนวทางความคิดของคริสตจักรนี้ ไดรั บการสถาปนาขึ้ นเป นศาสนาของจั กรวรรดิ เหล านี้ เมื่ อเปน
เชนนั้ นในแผนดินใหมของอเมริกาที่ ซึ่ งพวกคองกริเกชั่ นอาลลิสต พวก
เพรสไบทีเรียนและพวกอีพิสโคพัลไดเขามาเพื่ อแสวงหาสิทธิเสรีภาพใน
การนมัสการพระเจาตามมโนธรรมในใจของตน ในไมชาพวกเขาก็ไดตั้ง
คริสตจักร 3 นิกายที่ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนศาสนาของพวกตน จาก
นั้นไมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสําหรับคนหนึ่งคนใดเลย ยกเวนคน
เหล านั้ นที่ มีสิ ทธิอํานาจในการปกครองเทานั้ น ลู กหลานของกรุ งโรม
กําลังเจริญรอยตามมารดาของพวกตนซึ่ งเปรอะเป อนไปดวยเลือด การ
ปฏิรูปของพวกเขาจึงยังคงอยูหางไกลจากความจริงในพระคัมภีร
5
ในหมู พวกที่ อพยพเดิ นทางไปยั งอเมริกานั้ น มี พวก
แบพติสกลุมเล็ก ๆ ไดรวมเดินทางไปดวย (บางพวกยังเรียกพวกนี้ วา
"อานาแบพติส") อาจเปนไปไดวามีพวกแบพติสอยูในเรือทุกลําที่มุงหนา
สูอเมริกา อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกันแลวจะเห็นไดวาพวกเขาเดินทางไป
เปนกลุมเล็ก ๆ เทานั้น ไมเคยรวมเดินทางกันไปเปนกลุมใหญๆ เลย
เพราะพวกเขาไมไดรับอนุญาตใหมาเปนกลุมใหญ ๆ แตพวกเขาก็ทยอย
เดินทางออกมาเรื่อย ๆ และกอนที่จักรวรรดิตาง ๆ จะถูกสถาปนาขึ้นทั่ว
อเมริกา พวกแบ พติ สก็ มีอยู เปนจํานวนมากมายและอยู เกื อบจะทั่ วทุก
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หนทุกแหง แตในไมชาพวกเขาก็ไดสั มผัสกับเงื้ อมมืออันเหี้ ยมโหดของ
คริสตจักรประจําชาติทั้ ง 3 นิกายนั้ นดวย ความผิดที่ รายแรงในเรื่ อง
"การเทศนาขาวประเสริฐ" และ "การปฏิเสธที่จะใหเด็กๆของพวกเขารับ
บัพติศมา" "การตอตานการบัพติศมาทารก" และการกระทําอื่ นๆ ใน
ดานความเครงครัดในพระคัมภีรของพวกเขา พวกเขาจึงถูกจับ, ติดคุก,
ถูกปรับ, ถูก เฆี่ยน, ถูกเนรเทศและการถูกยึดทรัพยสิน เปนตน บรรดา
สิ่ งเหลานี้ เกิดขึ้ นในอเมริกา ขาพเจาจะขอยกตัวอยางบางอยางที่ ไดมา
จากแหลงขอมูลหลายแหง
6
กอนที่เขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ เบย จะมีอายุ 20 ป
นั้น พวกเขามีคริสตจักรคองกริเกชั่นอาลลิสตเปนคริสตจักรประจําชาติ
และพวกเขาก็ไดออกกฎหมายหลายฉบับเพื่ อตอตานพวกแบพติส และ
พวกอื่น ๆ ตอไปนี้เปนตัวอยางเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเหลานั้น
"นี่เปนคําสั่งและไดเห็นพองตองกันวา ถาคนหนึ่งคนใดหรือพวก
หนึ่ งพวกใดภายในเขตปกครองนี้ จะกลาวโทษหรือตอตานการบัพติศมา
ทารก โดยกระทําการอยางเปดเผยหรือเที่ยวชักชวนคนอื่น ๆ ใหไมเห็น
ดวยหรือไมบัพติศมาใหทารก โดยกระทําการอยางลับ ๆ หรือจงใจเดิน
ออกจากที่ ประชุมขณะที่ กําลั งมี การประกอบพิ ธีนี้ ภายหลังเวลาที่ กําหนดและขั้นตอนในการพิจารณาความผิดแลว คนนั้นหรือพวกนั้นทุกคน
จะตองถูกพิพากษาใหเนรเทศไปอยูที่อื่น" กฎหมายฉบับนี้ไดมีผลบังคับ
ใชโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อตอตานพวกแบพติส
7
โดยสิทธิอํานาจของเขตยึดครองนี้ โรเจอร วิลเลียม และ
คนอื่น ๆ จึงไดถูกเนรเทศออกจากเขตนี้ การถูกเนรเทศในอเมริกาใน
สมัยนั้นเปนสิ่งที่ทารุณมาก เพราะหมายถึงวาผูนั้นจะตองไปอยูกับพวก
อินเดียน แตในเหตุการณนี้วิลเลียมกลับไดรับการตอนรับอยางดี และ
ไดพักอยู กับพวกอินเดียนเปนระยะเวลานานทีเดียว และในชวงเวลาตอ
มาก็แสดงใหเห็นวานี่ เปนพระพรอันยิ่ งใหญตอเขตยึดครองที่ ไดเนรเทศ
เขาไป เพราะเขาได ชวยใหเขตยึ ดครองนี้ รอดพนจากการถู กทําลายโดย
อินเดียนเผานี้ ดวยการที่เขาไดออนวอนตอพวกอินเดียนอยางมาก เพื่อ
เห็นแกพวกเหลานั้นที่ ไดเนรเทศเขาและเขาไดทําความดีตอบแทนความ
ชั่วดวยวิธีนี้เอง
8
ตอมาโรเจอร วิลเลี่ยมพรอมกับคนอื่น ๆ อีก ซึ่งบางคน
ไดเคยถูกเนรเทศจากเขตยึดครองนั้นและในเขตยึดครองอื่น ๆ เชนกัน
ในคนพวกนั้นมีจอหน เคลิรกซึ่งเปนนักเทศนแบพติสอยูดวย คนพวกนี้
ไดตัดสินใจที่ จะตั้งเขตยึดครองของเขาเอง ซึ่งในขณะนั้นพวกเขายังไมมี
สิทธิ อํานาจตามกฎหมายจากประเทศอังกฤษที่ จะกระทําการนี้ ได แต
พวกเขาก็คิดวาวิธีการนี้ ก็ดีกวาที่ จะอยู ภายใตสถานการณที่เปนอยู นี้ ตอ
ไปและดีกวาที่จะพยายามดําเนินชีวิตอยูในเขตยึดครองเหลานี้ ที่จะตอง
48

ถูกจํากัดเสรีภาพทางศาสนาที่นาหวาดกลัว ดังนั้นเมื่อเขาพบแผนดินผืน
เล็ก ๆ แหงหนึ่งที่ยังไมมีจักรวรรดิใดเขายึดครอง พวกเขาจึงไดสถาปนา
ตัวขึ้ นเปนเจ าของแผนดินนั้ น ซึ่ งรู จักกันโดยทั่ วไปในปจจุ บันนี้ วา โรด
ไอสแลนด เหตุการณนี้เกิดขึ้นในปค.ศ.1638 คือ 10 ปหลังจากที่มีการ
ยึดครองเขตแมสซาชูเซ็ทซ เบย แตกอนที่พวกเขาจะไดรับกฏหมายคุมครองดินแดนนี้ พวกเขาตองใชเวลานานประมาณ 25 ปทีเดียว (คือป
ค.ศ.1663)
9
ในป ค.ศ.1651 (?) เขตยึดครองแบพติสแหงนี้ ได สง
โรเจอร วิลเลี่ยม และจอหน เคลิรก ไปประเทศอังกฤษเพื่อจะดูวาเปนไป
ไดไหมที่ จะไดรับอนุญาตตามกฏหมายใหสถาปนาเขตยึดครองของพวก
ตนได เขาทั้งสองมาถึงประเทศอังกฤษขณะที่โอลิเวอร ครอมเวลล เปน
ผูที่มีอํานาจในรัฐบาลอังกฤษ แตดวยเหตุผลบางประการทําใหทานปฏิเสธคําขอของพวกเขา โรเจอร วิลเลี่ ยมจึงไดเดินทางกลับบานที่ อเมริกา
สวนจอหน เคลิรกนั้นยังคงอยูในอังกฤษ ในที่สุดครอมเวลล ก็สูญเสีย
ตําแหนงของตนและชารลสที่ 2 ไดขึ้ นนั่ งบัลลั งก แหงประเทศอั งกฤษ
ในประวัติศาสตรถือวา ชารลสเปนผูหนึ่งที่ไดขมเหงพวกคริสเตียนอยาง
รุนแรงที่สุด แตในที่สุดพระองคก็ไดทรงออกเอกสารประทานใบอนุญาต
ใหในปค.ศ.1663 ดังนั้นเคลิรกซึ่งเฝาคอยมานานถึง 12 ป จึงไดเดิน
ทางกลั บบ านพร อมกับเอกสารทางกฎหมายนั้ น เพราะฉะนั้ นในปค.ศ.
1663 เขตยึ ดครองโรด ไอส แลนดจึ งกลายเปนดิ นแดนที่ ถูกตองตาม
กฎหมายอยางแทจริง และพวกแบพติสก็สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของ
พวกเขาเองขึ้นได
10 รัฐธรรมนูญนั้นไดถูกเขียนขึ้น และเปนรัฐธรรมนูญที่ดึง
ดูดความสนใจจากทั่วโลก ในรัฐธรรมนูญนั้นมีคําประกาศที่ให "เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา" เปนครั้งแรกของโลก
การตอสู อยางแทจริงเพื่ อเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้ นถือวา
เปนประวัติศาสตรที่ ยิ่ งใหญทีเดียว เปนเวลานานทีเดียวที่ พวกแบพติส
ตองตอสูในสงครามนี้ตามลําพังจริง ๆ แตพวกเขาก็ไมไดตอสูเพื่ อพวก
ตนเองแตเพียงพวกเดียวเทานั้น แตไดตอสูเพื่อคนทั้งปวงทุกนิกาย โรด
ไอร แลนด เป นเขตยึ ดครองแบ พติ สแห งแรกที่ ไ ด สถาปนาขึ้ น โดยพวก
แบพติสกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่ งหลังจากที่ไดเพียรพยายามยื่นคํารองเพื่อ
ขออนุญาตอยูนานถึง 12 ป เขตยึดครองนี้เองเปนจุดเริ่มแรกในโลกที่
กฎหมายของแผนดินนั้นใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยางเต็มที่ การ
ตั้ งรกรากที่ นั่ นไดเกิดขึ้ นในปค.ศ.1638 และไดมีการสถาปนาเขตยึดครองอยางถูกตองตามกฎหมายในปค.ศ.1663
11 ก อนที่ เขตยึ ดครองนี้ จะได รั บการสถาปนาขึ้ นอย างถู ก
ตองตามกฏหมาย ไดมีการตั้งคริสตจักรแบพติสขึ้น 2 แหงกอนแลวใน
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เขตยึดครองนี้ คือคริสตจักรที่เมืองโพรวิเด็นสโดย โรเจอร วิลเลี่ยม ได
ตั้ งขึ้ นในปค.ศ.1639 และคริสตจักรที่ เมืองนิวพอรทโดยจอหนเคลิ รก
ไดตั้งขึ้นในปค.ศ.1638
12 ในเรื่องเกี่ยวกับการขมเหงตาง ๆ ในเขตยึดครองอเมริกันบางแหงนั้น เราจะขอยกตัวอยางใหเห็นกันบาง ไดมีการบันทึกไววา
มีอยูครั้งหนึ่งที่สมาชิกคนหนึ่งของจอหน เคลิรกไดลมปวยลง ครอบครัว
นั้ นอาศัยอยู ตรงขามเสนแบงเขตยึ ดครองแมสซาชู เซ็ ทซ เบย และอยู
ภายในเขตยึดครองนั้ นพอดี จอหน เคลิร กและนักเทศน ที่ มี ชื่ อวา
แครนดอลล รวมทั้งคนที่มีชื่อวาโอบีไดอา โฮลม ทั้ง 3 คนไดไปเยี่ยม
ครอบครัวที่ปวยนั้น ขณะที่พวกเขากําลังประชุมอธิษฐานกับครอบครัวที่
ปวยอยูนั้น เจาหนาที่บางคนของเขตยึดครองไดมาจับกุมพวกเขาไว ตอ
มาจึงพาตัวพวกเขาไปที่หนาบัลลังกศาลเพื่อจะพิพากษา ยังมีคํากลาวไว
ดวยวาเพื่อเจาหนาที่จะมีขอกลาวหาพวกเขาไดชัดเจนยิ่งขึ้น พวกเขาถูก
พาตัวเขาไปในที่ประชุมทางศาสนาในคริสตจักรของพวกตน (พวกคองกริเกชั่นอาลลิสต) มือของพวกเขาถูกมัด (ตามที่บันทึกไดกลาวไว) ขอ
หาของพวกเขาคื อ "ในเรื่ องที่ ไม ได ถอดหมวกในที่ ประชุมทางศาสนา"
พวกเขาไดถูกพิจารณาคดีและเห็นวามีความผิด ผูวาเอ็นดิคอททก็อยู ที่
นั่นดวย ขณะที่การพิจารณาคดีกําลังดําเนินไปนั้น ทานไดพูดกับเคลิรก
ดวยความโกรธมากวา "เจาไดปฏิเสธการใหบัพติศมาแกทารก" (นี่ไมใช
ขอหาที่ มีตอพวกเขา) "เจาสมควรตาย ฉันจะไมใหขยะอยางนั้ นถูกนํา
เขามาในเขตปกครองของฉัน" ความผิดของทุกคนคือการถูกปรับหรือถูก
เฆี่ยนอยางหนัก คาปรับของแครนดอลล (แขกที่มาเยี่ยม) คือ 5 ปอนด
(25 ดอลลาร) คาปรับของเคลิรก (ศิษยาภิบาล) คือ 20 ปอนด (100
ดอลลาร) คาปรับของโฮลม (บันทึกไดกลาววาเขาเคยเปนพวกคองกริเกชั่นอาลลิสต และไดมาเขารวมกับพวกแบพติส) ดังนั้นคาปรับของเขา
จึงเปน 30 ปอนด (150 ดอลลาร) คาปรับของเคลิรกกับแครนดอลล
นั้นพวกเพื่อน ๆ เปนผูจายให แตโฮลมไดปฏิเสธ ไมยอมใหจายคาปรับ
ของเขาโดยพูดวาเขาไมได ทําอะไรผิ ดเลย ดังนั้ นเขาจึ งถู กเฆี่ ยนอยาง
หนัก บันทึกไดกลาววาเขาถูก "ถอดเสื้อลงไปถึงเอว" และถูกเฆี่ยน (ดวย
แสพิเศษชนิดหนึ่ง) จนรางกายของเขาเต็มไปดวยเลือดและเลือดไดหยด
ไหลรินไปตามขาเต็มลนรองเทา 2 ขางของเขา บันทึกยังกลาวตอไปอีก
วาร างกายของเขามีแผลเหวอะหวะเต็ มไปหมด จนเขาไม สามารถที่ จะ
นอนบนเตียงไดนานถึง 2 สัปดาห การนอนของเขาตองนอนชันบนมือ
หรือขอศอกทั้ง 2 ขางและหัวเขา ขาพเจาไดอานบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับ
การถูกเฆี่ยนของเขา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเฆี่ยนนั้น รวม
ทั้งคําพูดของโฮลมเอง สิ่งที่ปาเถื่อนเชนนี้ไดเกิดขึ้นในอเมริกาเอง
13 เพนเทอร เปนชายอีกผูหนึ่งที่ได "ปฏิเสธไมยอมใหลูก
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ของตนรับบัพติศมา" โดยใหเหตุผลวา "การบัพติศมาทารกเปนพิธีที่ขัด
แยงกับหลักขอเชื่อของคริสเตียน" และดวยความผิดเหลานี้ เขาจึงถูกมัด
และถูกเฆี่ยน ผูวาวินธรอพกลาววาเพนเทอรถูกเฆี่ยน "เพราะไปตําหนิ
พิธีขององคพระผูเปนเจา"
14 ในเขตยึดครองซึ่ งนิกายเพรสไบทีเรี ยนได รับการสถาปนาใหเป นศาสนาประจําชาตินั้ น ดูเหมือนวาผู ที่ ยึดถือหลักความเชื่ อ
อื่น ๆ (พวกแบพติสและพวกอื่นๆ) ซึ่งอาศัยอยูในเขตนี้ ตางก็ไดรับการ
ข มเหงเช นเดี ยวกั บพวกที่ อยู ในเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ ทซ เบย ซึ่ งมี
นิกายคองกริเกชั่นอาลลิสตเปนศาสนาประจําชาติ
ในเขตยึดครองแหงนี้ มีพวกแบพติสเขามาตั้ งรกรากอยู ดวย ใน
เขตที่พวกแบพติสมาตั้งรกรากอยูนี้มีอยูเพียง 5 ครอบครัวเทานั้น พวก
แบพติสเหลานี้ไดตระหนักวาพวกเขาตองอยูใตกฎหมาย และจากบันทึก
ตาง ๆ ไดกลาววาพวกเขายอมเชื่อฟงกฎหมายเหลานี้แตแลวการขมเหง
ก็เกิดขึ้นอีก
พวกผู มีอํานาจในเขตยึดครองนั้ นไดตัดสินใจที่จะสรางที่ประชุม
ของนิกายเพรสไบทีเรียนขึ้นในเขตที่พวกแบพติสตั้งรกรากอยู ดูเหมือน
วาวิธีเดียวที่จะทําไดก็โดยการเรียกเก็บภาษีจากพวกแบพติส พวกแบพติ สได ตระหนั กถึ งสิ ทธิ อํานาจของพวกเพรสไบที เรี ยนในการที่ จะเรี ยก
เก็บภาษีพิเศษชนิดใหมนี้ แตพวกเขาก็ไดยื่ นคํารองตอการเก็บภาษีใน
ครั้งนี้วา "เราพึ่งเริ่มตั้งรกรากบานเล็ก ๆ ของเราก็พึ่งจะสรางเสร็จ สวน
และไรนาของเราก็พึ่งจะลงมือ นาของเราก็ยังไมไดหักลางถางพงเลย เรา
พึ่ งจะถูกเรียกเก็บภาษีไปเพื่ อสรางปอมไวตอสู กับพวกอินเดียน ตอนนี้
เปนไปไมไดเลยที่จะใหเราจายภาษีอีกชนิดหนึ่ง" นี่เปนสาระสําคัญ แต
แล วพวกเขาโดนเรี ยกเก็ บภาษี โดยพวกเขาไม มี ความสามารถที่ จะจ าย
ภาษี ไดในเวลานั้ น จนต องประกาศขายสิ่ งของทอดตลาดในเวลานั้ น
บาน สวน ไรและแมกระทั่งสุสานของพวกเขา ก็ถูกขายทอดตลาดไป ยก
เวนนาของพวกเขาที่ยังไมไดหักลางถางพง ทรัพยสินราคา 363 ปอนด
5 ชิลลิ่งตองถูกขายไปดวยเงินเพียง 35 ปอนด 10 ชิลลิ่ง กลาวกันวา
มีบางสวนถูกซื้อไปโดยนักเทศนเพรสไบทีเรียนที่จะมาเทศนาที่นั่น และ
ในที่สุดเขตตั้งรกรากนี้ไดถูกทิ้งใหรางไป
กฎหมายกดขี่ ข ม เหงต าง ๆ นี้ สามารถจะรวบรวมเป นหนั งสื อ
เลมใหญ ไดที เดี ยว การเรียกเก็ บภาษีอย างรุ นแรงซึ่ งเป นภาระที่ หนัก
มาก การปฏิบัติการดวยความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะ
กระทําตอพวกแบพติสเปนสวนใหญ แตในการบรรยายนี้ไมสามารถที่จะ
เขาไปในรายละเอียดเหลานี้มากนัก
15 ในเขตยึ ดครองต าง ๆ ทางภาคใตตลอดรัฐคาโรไลนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่รัฐเวอรจิเนีย ซึ่งคริสตจักรแหงอังกฤษกําลังครอบ51

ครองอยู นั้ น พวกแบ พติสไดถู กข มเหงอยางรุนแรงและอย างต อเนื่ อง
หลายครั้ งทีเดียวที่ นักเทศนทั้ งหลายของพวกเขาถูกปรับและตองติดคุก
การขมเหงตาง ๆ ตอพวกแบพติสไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตตอนตน
ของยุคเขตยึดครองไปจนถึงการเปดฉากของสงครามปฏิวัติซึ่ งเปนเวลา
นานกวา 100 ปทีเดียว
16 เราจะขอยกตั วอย างบางเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บความยากลําบากตาง ๆ ของพวกแบพติสในรัฐเวอรจิเนีย แตก็เปนเรื่ องที่นาแปลก
เพราะดูเหมือนวารัฐเวอรจิเนียจะเปนสถานที่แหงตอไปบนแผนดินโลกที่
จะใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาหลังจากโรด ไอสแลนด แตก็ตองใช
เวลาอีกกวา 1 ศตวรรษตอมา ความทุกขยากในเวลานั้ นคือมีนักเทศน
ถึง 30 คนถูกจับขังคุกในเวลาตาง ๆ กัน ดวยเพียงขอหาเดียวเทานั้นคือ
"เพราะเหตุที่ เทศนาขาวประเสริฐเรื่ องพระบุตรของพระเจา" มีเรื่ องของ
เจมส ไอรแลนด ที่เขาถูกจับขังคุก หลังจากติดคุกแลวพวกศัตรูของเขา
ไดพยายามที่ จะระเบิดเขาดวยดินระเบิด เมื่อพบกับความลมเหลว พวก
เขาก็ พยายามต อ ไปที่ จะรมควั นให เขาตายเสี ย โดยการเผากํามะถั น ใต
หนาตางรอบคุกนั้ น ครั้ งนี้ ก็ลมเหลวเชนกันพวกเขาจึงพยายามอีกโดย
การไปตระเตรียมกั บหมอใหใช ยาพิษฆ าเขาเสีย แต แผนการณทั้ งหมด
ลมเหลวอยางสิ้นเชิง เขายังคงเทศนาแกคนของเขาทางหนาตางนั้นเพื่อ
ปดกั้ น ไม ให เขาเทศนาไดจึ งมี การสรางกําแพงขึ้ นรอบคุกที่ ขั งเขาอยู
เพื่ อคนเหลานั้ นจะมองเห็นขางในไมไดและเขาจะมองเห็นขางนอกไมได
เชนกัน แมมีความยากลําบากเชนนี้ พวกเขาก็ยังไมลดละผูคนไดมารวม
ตัวกันและมีการผูกผาเช็ดหนาผืนหนึ่ งติดกับปลายไมยาว ๆ แลวชูขึ้ น
เหนื อกําแพงเพื่ อไอร แ ลนด จะมองเห็ นได ว าพวกเขาพร อมแล วที่ จ ะฟ ง
เทศนา การเทศนาก็ยังคงดําเนินตอไป
17 ตอมานักเทศนแบพติส 3 คน (เลวิส เครก, โจเซฟ เครก
และแอโรน เบลดโซ) ก็ถูกจับดวยขอหาเดียวกัน และมีคนหนึ่ งใน 3
คนนี้ที่ เปนญาติกับ อาร อี บี เบยเลอร และอาจจะเปนญาติกับพวก
นักเทศนแบพติสรัฐเท็กซัสดวย นักเทศนเหล านี้ ไดถูกกลาวหาและนํา
ตัวไปพิจารณาคดี เมื่อแพ็ททริค เฮ็นรี่ ไดยินเรื่องนี้ และแมวาเขาจะ
อาศัยอยูหางไกลออกไปหลายไมล และเขายังเปนสมาชิกของคริสตจักร
แหงอังกฤษอยู แตเขาก็ยังขี่มามายังหองพิจารณานั้น และไดสมัครเขา
มาแกคดีใหแกพวกเขา การแกคดีไดรับชัยชนะทวมทนที่ศาลนั้น นักเทศนเหลานั้นก็ไดรับการปลอยตัวใหเปนอิสระ
18 ในที่อื่น ๆ นอกเหนือจากโรด ไอสแลนดแลว เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาไดเกิดขึ้ นอยางชา ๆ คอยเปนคอยไปตามขั้ นตอน
ตัวอยางเชนในรัฐเวอรจิเนียก็มีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่ ง อนุญาตใหมี
นักเทศนแบพติสเพียงคนเดียวเทานั้นตอเขตเขตหนึ่ง และเขาไดรับอนุ52

ญาตใหเทศนาไดเพียงครั้งเดียวในเวลา 2 เดือน ตอมาก็มีการเปลี่ ยนแปลงกฏหมายฉบับนี้ โดยอนุญาตใหเขาเทศนาไดเดือนละครั้ ง ถึงกระนั้ นก็ตามพวกเขายังถูกจํากั ดสถานที่ ๆ จะใชเทศนาดวย และเทศนได
เพี ยงคําเทศนาเดี ยวเท านั้ น ในวั นนั้ นและห ามเทศนาในวลากลางคื น
กฎหมายตาง ๆ ไมไดออกมาเฉพาะในรัฐเวอรจิเนียเทานั้ น แตในรัฐ
อื่ นๆดวยที่ หามเผยแพรขาวประเสริฐ นี่ เปนสาเหตุใหญที่ จัดสันไดเปน
มิชชันนารีไปตางประเทศคนแรก เพราะในประเทศของเขาหามเผยแพร
ขาวประเสริฐ เขาจึงตองไปประกาศในตางประเทศ มีการตอสู มากมาย
หลายครั้ งเปนเวลานานในสภาลางของรัฐเวอรจิเนียเพื่ อจะเปลี่ ยนแปลง
กฎหมายเหลานี้จนถึงระดับที่นาพอใจ
19 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา อุปสรรคที่ยิ่งใหญอยางหนึ่งที่
ขัดขวางเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศอเมริกา และอาจจะเปน
ในทั่ วโลกดวยคือความเชื่ อมั่นที่เกิดขึ้นในผูคนตลอดหลายศตวรรษกอน
หนานี้วา เปนไปไมไดที่ศาสนาจะดํารงอยูไดโดยปราศจากการสนับสนุน
จากรัฐบาล ไม มีนิกายใดเลยที่ จะรุ งเรืองขึ้ นไดโดยอาศัยเงินถวายจาก
สมาชิ กผู สนับสนุนนิกายนั้ นเท านั้ น และเรื่ องนี้ เปนเรื่ องที่ โต เถียงกัน
อยางรุนแรงเมื่อเกิดการตอสูเพื่อจะแยกรัฐบาลกับคริสตจักรแหงอังกฤษ
ออกจากกันในรัฐเวอรจิเนีย และตอมามีการโตแยงกันในสภาคองเกรส
ด วย
เมื่ อมี การพิจารณากั นถึ งปญหาในเรื่ องเสรีภาพในการนั บถือ
ศาสนาเปนเวลานานทีเดียวที่ พวกแบพติสไดตอสู ในเรื่ องนี้ เกือบจะตาม
ลําพังก็วาได
20 เขตยึดครองโรด ไอสแลนดไดเริ่มขึ้นในปค.ศ.1638 แต
ไมไดเปนเขตที่ ถูกกอตั้ งขึ้ นตามกฎหมายจนกระทั่ งปค.ศ.1663 นี่ เปน
แหงแรกที่ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แหงที่ สองคือรัฐเวอรจิเนียใน
ปค.ศ.1786 สภาคองเกรสไดประกาศการแกไขรัฐธรรมนูญขอแรกวาจะ
มีผลบังคับใชในวันที่ 15 ธันวาคม 1791 ซึ่งไดใหเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาแกพลเมืองทุ กคน พวกแบ พติ สไดรับเกียรติในฐานะที่ เปนผู นํา
พระพรนี้มาสูประเทศแหงนี้
21 เราจะขอเล าเหตุ การณ ก ารประชุ มสภาคองเกรสในยุ ค
แรก ๆ สักเหตุการณหนึ่งคือมีการประชุมปรึกษากันถึงปญหาที่วา สหรัฐอเมริกาควรจะสถาปนาใหมีคริสตจักรประจําชาติเพียงคริสตจักรเดียว
หรือใหมีหลายคริสตจักร หรือจะใหมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใด ๆ
ก็ได มีการเสนอรางกฎหมายตาง ๆ มากมาย มีผูหนึ่งไดเสนอใหสถาปนาคริ สตจั กรแหงอั งกฤษเป นศาสนาประจําชาติ อี กผู หนึ่ งได เสนอ
คริสตจักรคองกริเกชั่ นอาลลิสต และยั งมี อีกผู หนึ่ งที่ ได เสนอให เปน
เพรสไบที เรี ยน ถึ งแม วาพวกแบ พติ สหลายคนจะไม ไดเป นสมาชิกสภา
คองเกรสก็ตาม แตพวกเขาก็ไดโตแยงอยางเอาจริงเอาจังวา ควรจะใหมี
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เสรีภาพอยางแทจริงในการนับถือศาสนา ดูเหมือนวา เจมส แมดิสัน
เปนผูสนับสนุนคนสําคัญของพวกเขา (ตอมาภายหลังเจมสไดเปนประธานาธิบดีดวย) แพททริค เฮ็นรี่ไดกาวเขามามีบทบาทในการเสนอใหมี
การร างกฎหมายเพื่ อความพอใจของทุกฝ าย "คื อให มีการสถาปนา
คริสตจักรทั้ ง 4 นิ กายเปนศาสนาประจําชาติ แทนที่ จะเปนนิ กายใดนิ กายหนึ่ งเทานั้ น" คือคริสตจักรแหงอังกฤษหรืออีพิสโคพัล, พวกคองกริเกชั่นอาลลิสต, เพรสไบทีเรียน และแบพติส ในที่สุดเมื่อแตละฝาย
เห็ นว าไม สามารถที่ จะให นิ กายใดนิ กายหนึ่ งเป นศาสนาประจําชาติ ได
ดังนั้ นในแตละฝายจึงเห็นดวยกับการประนีประนอมของเฮ็นรี่ (ในราง
กฎหมายประนีประนอมนี้ระบุวา แตละคนที่เสียภาษีมีสิทธิที่ จะกําหนด
วาเขาจะเสียภาษีใหแกนิกายใดก็ไดใน 4 นิกายนี้) พวกแบพติสไดตอสู
กับเรื่องเหลานี้ โดยกลาววาการเขารวมกันระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล
ไมว าในรูปแบบใดก็ตามเป นการขัดกั บหลั กพื้ นฐานของพวกเขา และ
พวกเขาจะยอมรับเรื่องนี้ไมไดเลยแมวาจะมีการออกเสียงก็ตาม เฮ็นรี่ก็
ออนวอนพวกเขาโดยกลาววาตัวเขาเองพยายามที่จะชวยพวกเขา และถา
ยังคงตอสู กับเรื่องนี้พวกเขาจะอยูไมได แตพวกเขาก็ยังคงคัดคานตอไป
มีการลงคะแนนเสียงกันและผลที่ ออกมาเกือบจะเปนเอกฉันท แตตาม
หลักเกณฑแลวจะตองมีการลงคะแนนเสียงกันถึง 3 ครั้ง พวกแบพติส
ภายใตการนําของแมดิสัน และอาจจะนําโดยคนอื่น ๆ ดวยไดตอสูตอไป
การลงคะแนนเสียงครั้ งที่ 2 ผลที่ ออกมาเกือบจะเปนเอกฉันทเหมือน
เดิม และชัยชนะอยางทวมทนนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากวาทศิลปอันยอดเยี่ยม
ของเฮ็นรี่ แตยังไมมีการลงคะแนนเสียงครั้งที่ 3 ครั้งนี้ดูเหมือนวาพระ
เจาทรงขัดขวางเอาไว เฮ็นรี่ ไดถูกแตงตั้ งเปนผู วาการของรัฐเวอรจิเนีย
และไดลาออกจากสภาคองเกรส เมื่ อมีการลงคะแนนเสียงในครั้ งที่ 3
โดยปราศจากวาทศิลปอันยอดเยี่ยมของเฮ็นรี่ การลงคะแนนเสียงในครั้ง
นี้จึงตองพายแพไป
พวกแบพติสเกือบจะถูกสถาปนาขึ้นเปนศาสนาประจําชาติสหรัฐ
อเมริกาไปแลว ทั้ ง ๆ ที่ พวกเขาไดเปนผู คัดคานในเรื่ องนี้ อยางเต็มที่
และนี่ไมใชครั้งเดียวเทานั้น ที่พวกแบพติสมีโอกาสที่จะถูกสถาปนาโดย
กฎหมายใหเปนศาสนาประจําชาติ แตครั้งนี้ถือวาหวุดหวิดไปทีเดียว
22 หลังจากนั้ นไมนานนักคริสตจักรแหงอังกฤษในอเมริกา
ก็ถูกแยกจากรัฐบาลอยางสิ้นเชิง ไมมีนิกายใดที่ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางอีก (นอกจากรัฐบาลของบางรัฐเทานั้น ยังคงมีศาสนาประจํารั ฐของตนเองอยู ) ในส วนที่ เกี่ ยวของกับสหรัฐอเมริ กานั้ นถื อได วา
คริสตจักรกับรัฐบาลได แยกจากกั นโดยสิ้ นเชิ งแล ว แตอยางนอยทั้ ง
คริสตจักรกับรัฐบาลในที่ตาง ๆ ก็เคยดํารงอยูรวมกันนานถึง 1500 ป
(ตั้ งแตปค.ศ.313) และเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้ นก็ไดฟ นคืนมา
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ในสหรัฐอเมริ กานี้ เอง และเดี๋ ยวนี้ เสรีภาพในการนั บถือศาสนาก็กําลัง
แพรหลายไปทั่วโลกอยางคอยเปนคอยไปในหลาย ๆ ประเทศ
23 ภายหลั งจากที่ ได มี ก ารรวมเอาเสรี ภาพในการนั บถื อ
ศาสนาเข าไว ในรั ฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กาเปนเวลานานแล ว แนว
ความคิดในเรื่ องการรวมคริสตจักรเขาดวยกันกับรัฐบาลยังคงหลงเหลือ
อยู ในรั ฐบางรัฐ รั ฐแมสซาชูเซ็ทซ รัฐนี้ เปนรั ฐแรกในอเมริ กาที่ มี แนว
ความคิดเรื่องการรวมคริสตจักรเขากับรัฐบาล ในที่สุดแนวความคิดนี้ที่
ดํารงอยูที่นั่นเปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษครึ่งก็ตองลมเลิกไป ใหจําไว
เลยวาเสรีภาพที่ สมบูรณอยางแทจริงในการนับถือศาสนานั้ นจะมีขึ้ นไม
ไดเลยในประเทศที่ รั ฐบาลยั งสนั บสนุนนิ กายทางศาสนานิ กายหนึ่ งนิ กายใดเปนพิเศษ
24 หลายครั้ งที่ มีการถามคําถามที่ เครงเครียดบางอยางตอ
พวกแบพติส คือถามีประเทศหรือรัฐใด ๆ ที่เสนอใหพวกแบพติส "ไดรับ
การสถาปนา" เปนศาสนาประจําชาติ พวกเขาในฐานะที่เปนคริสตจักร
นิกายหนึ่งจะยอมรับขอเสนอจากประเทศหรือรัฐนั้น ๆ หรือไม? และใน
กรณี ที่ พวกเขายอมรับข อเสนอนั้ น ๆ แล วพวกเขาจะกลายเป นพวกที่
ขมเหงผูอื่นเชนเดียวกับพวกคาทอลิก, พวกอีพีสโคพัล, พวกลูเธอรแรน,
พวกเพรสไบทีเรียน หรือพวกคองกริเกชั่นอาลลิสตหรือไม? เราควรจะ
พิจารณาถึงคําถามนี้ กันสักเล็กนอยตามขอเท็จจริงแลวพวกแบพติสเคย
มีโอกาสเชนนี้หรือไม?
ได มีการบันทึกไวในประวัติ ศาสตรแล วว า
มีอยู ครั้ งหนึ่ งที่
กษัตริยแหงประเทศเนเธอรแลนด (ในเวลานั้ นเนเธอรแลนดสประกอบ
ดวยนอรเวย, สวีเดน, เบลเยี่ยม, ฮอลแลนดและเดนมารก) ไดพิจารณา
อยางจริงจังถึงปญหาเรื่องการที่จะสถาปนาศาสนาประจําชาติขึ้นมา อาณาจักรของพวกเขาในเวลานั้ นลอมรอบเกือบจะทุกทิศดวยประเทศหรือ
รัฐบาลตาง ๆ ที่มีศาสนาประจําชาติของเขาแทบทั้งสิ้น ซึ่งเปนศาสนาที่
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลของบานเมืองนั้น ๆ
มีการบันทึกไววากษัตริยแหงฮอลแลนดไดตั้ งคณะกรรมการขึ้ น
มาคณะหนึ่ งเพื่ อศึกษาถึงขอกลาวอางของคริสตจักรหรือนิกายที่ มีอยูทั้ ง
หมดเพื่อจะพิจารณาดูวา นิกายไหนมีหลักคําสอนและการประพฤติตรง
ตามพระคัมภีร มากที่ สุ ด และเปนคริสตจักรตรงตามพระคัมภีร ใหม
คณะกรรมการได รายงานกลับมาวาพวกแบพติ สเปนแบบอยางที่ ดีที่ สุด
ของหลักคําสอนตามพระคัมภีรใหม กษัตริยองคนั้นจึงไดทรงเสนอใหมี
การสถาปนานิ กายแบพติสเป นคริ สตจั กร หรือนิกายประจําอาณาจักร
ของพระองค พวกแบพติสไดขอบพระคุณพระองคแตไดปฏิเสธโดยกลาว
วาเรื่องนี้ขัดแยงกับหลักการและความเชื่อพื้นฐานของพวกเขา
แตนี่ ไมใช เปนเพียงครั้ งเดี ยวเท านั้ นที่ พวกเขาเคยมีโอกาสที่ จะ
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สถาปนานิกายของพวกเขาใหเปนศาสนาประจําชาติ แทจริงแลวพวกเขา
เคยมีโอกาสดวยในตอนที่ มีการกอตั้ งรัฐโรด ไอสแลนด ถาพวกเขายัง
อยากจะเปนแบ พติ สต อไป เปนไปไมได ที่ พวกเขาจะขมเหงพวกอื่ น ๆ
เพราะวาพวกเขาเป นพวกดั้ งเดิ มที่ ไดสนับสนุน "การมี เสรี ภาพในการ
นับถือศาสนา" สิ่ งนี้ เปนหลักพื้ นฐานขอหนึ่ งเกี่ ยวกับความเชื่อของพวก
เขาอยางแทจริง พวกเขาเชื่ อเรื่องการแยกคริสตจักรกับรัฐบาลออกจาก
กัน
25 ความเชื่ อของพวกแบพติ สเกี่ ยวกับป ญหาเรื่ องการรวม
คริสตจักรกั บรัฐบาลนั้ นเปนความเชื่ อที่ มั่ นคงมาก จนถึงขั้ นที่ พวกเขา
ไดปฏิเสธการเสนอความชวยเหลือทุกอยางจากรัฐบาลเสมอมา เราจะ
ขอยกตัวอยางสัก 2 เรื่อง เรื่องแรกเกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสและอีกเรื่องหนึ่ง
เกิดขึ้ นในเม็กซิโก หลายปมาแลวในสมัยที่ มหาวิทยาลัยเบยเลอรพึ่ งตั้ ง
ขึ้นมาไมนานนัก ทางรัฐเท็กซัสไดเสนอวาจะชวยเหลือมหาวิทยาลัยแหง
นี้ ถึงแมวาทางมหาวิทยาลัยจะมีความตองการการชวยเหลืออยางมากก็
ตาม แตก็ไดปฏิเสธความชวยเหลือนี้ ในเวลาเดียวกันพวกเมโธดิสตซึ่ง
มี มหาวิทยาลัยแหงใหม ในรั ฐเท็ กซัสไดยอมรั บความชวยเหลื อจากรัฐบาล ในที่สุดมหาวิทยาลัยแหงนั้นก็ตกอยูใตอํานาจของรัฐบาลไป
แตกรณีที่ เกิดขึ้ นในเม็กซิโกนั้ นเกิดขึ้ นมาในลักษณะนี้ คือ ดับแบลยู ดี เพาเวลล เปนมิชชั นนารีของแบ พติสที่ ถู กส งไปยั งประเทศ
เม็กซิโก งานรั บใช ของท านทําให ผู วาแมดีโรแห งรัฐคัวฮุ ยลาเกิดความ
ประทั บใจในพวกแบพติสเปนอั นมาก แมดี โรจึ งได เสนอวาจะมอบเงิน
ถวายจํานวนมากจากรัฐนั้นใหแกพวกแบพติส ถาพวกแบพติสจะตั้งโรงเรียนสักแหงหนึ่งในรัฐคัวฮุยลาประเทศเม็กซิโก เพาเวลลไดยื่นเรื่องนี้ไป
ยังหัวหนาของตน แตเงินถวายนั้ นไดถูกปฏิเสธเพราะเปนเงินที่ มาจาก
รัฐ ภายหลังแมดีโรไดมอบเงินสวนตัวเปนจํานวนมากใหแกพวกแบพติส
พวกเขาจึงยอมรับเงินนี้ สถาบันแมดีโรจึงไดถูกสรางและกอตั้งขึ้น
คําสรุปสุดทาย
1
ในทุกชวงเวลาของ "ยุคมืด" นั้น มีคริสเตียนและคริสตจักรอิสระที่แยกอยู ตางหากมากมายหลายแหง บางแหงมีอายุยอนกลับ
ไปในสมัยอัครสาวกทีเดียว พวกเขาเหลานั้นไมเคยเกี่ยวของกับพวกคาทอลิกเลยไมวาในรูปแบบใด พวกเขาไดปฏิเสธพวกคาทอลิกและไมยอม
รับหลักคําสอนของพวกนั้นเสมอมา นี่เปนขอเท็จจริงที่ชัดเจนจากประวัติศาสตรที่เชื่อถือได
2
คริสเตียนเหลานี้ เปนเปาหมายของการขมเหงอยางรุนแรง และไมยั้งมือเสมอมา ประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวาในชวงระยะ
เวลาแหง "ยุคมืด" นานถึง 12 ศตวรรษ เริ่มตั้งแตปค.ศ.426 นั้น มี
คริสเตี ยนที่ เสียชีวิตดวยการพลีชีพประมาณ 50 ลานคน และยั งมี
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คริสเตียนอื่น ๆ อีกหลายพันคนไดเสียชีวิตไปจากการขมเหงอยางเดียว
กันนี้ทั้งกอนและหลัง "ยุคมืด"
3
คริสเตี ยนที่ อยู ในชวงยุ คมืดนานหลายศตวรรษนี้ ไดถูก
ตั้งชื่อตาง ๆ มากมายโดยศัตรูทั้งหลายของพวกเขา บางครั้งชื่อเหลานั้น
ถูกตั้ งขึ้นจากชื่อผูนําที่กลาหาญของพวกเขา บางครั้งก็เพราะเหตุอื่น ๆ
ที่ จริงแลวหลายครั้ งทีเดียวที่ เขาถูกเรียกดวยชื่ อที่ ตางกันในสถานที่ ตาง
กัน เพราะแนวความคิดอยางเดียวกันของเขา แตในทามกลางชื่อมากมายนี้ ก็มีชื่ อเฉพาะชื่ อหนึ่ ง หรือที่ จริงแลวก็เปนชื่ อที่ มีผู ตั้ งและมอบให
คริสเตียนบางพวกตลอด "ยุคมืด" นั้น และชื่อนั้นไดเกาะติดกับพวกเขา
ตลอดมา ชื่อนั้นคือ "อานาแบพติส" ชื่อที่เปนคําประสมซึ่งใชเปนชื่อที่
บอกลั กษณะของแบ พติ สบางพวกนี้ ได พบเห็ นเป นครั้ งแรกในประวั ติ ศาสตรระหวางศตวรรษที่ 3 และมีขอเท็จจริงวา ชื่อนี้ไดเกิดขึ้นหลังจาก
ที่ มีการเริ่ มบัพติศมาทารก และความจริงแลวชื่อนี้ไดเกิดขึ้ นกอนที่จะมี
การใชชื่อคาทอลิกดวยซ้ํา ดังนั้นชื่อ "อานาแบพติส" จึงเปนชื่อของพวก
ที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตร
4
ลักษณะพิเศษเฉพาะอยางหนึ่งของพวกแบพติส ซึ่งเปน
ลักษณะพิเศษในเวลานั้นและยังคงอยูในศตวรรษตอ ๆ มาดวย คือเรื่อง
ที่ พวกเขาไดปฏิเสธหลักคําสอนที่ มนุษยไดบัญญัติขึ้ นเกี่ ยวกับ "การให
บัพติศมาทารก" และพวกเขาไดเรียกรองตอพวกที่จะมาเขารวมกับพวก
เขาใหรับบัพติศมาอีกครั้ งหนึ่ ง แมวาจะเคยรับบัพติศมามาแลวดวยการ
จุ มน้ําในขณะที่ ยังเปนทารกอยู และจากลักษณะพิเศษเฉพาะนี้ เองพวก
เขาจึงถูกเรียกวา "พวกอานาแบพติส"
5
ชื่ อเฉพาะนี้ ไดถูกนํามาใชกับคริสเตียนเหลานี้ มากมาย
โดยเฉพาะกับพวกที่เคยมีชื่ออื่น ๆ เชนพวกโดนาทิสต, พวกพอลิเชียนส,
พวกอัลบิเจนส, พวกวอลเดนสโบราณและพวกอื่น ๆ ในศตวรรษตอมา
ชื่ อเฉพาะชื่อนี้ เองก็กลายเปนชื่ อปกติที่นํามาใชกับกลุ มคริสเตียนเฉพาะ
กลุมหนึ่ง คริสเตียนเหลานี้ถูกเรียกวา "พวกอานาแบพติส" เทานั้นและ
ชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดก็คอย ๆ หายไป ตอนตนของศตวรรษที่ 16 กอนที่จะ
เริ่ มมีคริสตจักรลูเธอรแรน ซึ่ งเปนคริ สตจักรโปรแตสแตนทนิกายแรก
นั้นคําวา "อานา" ก็เริ่มถูกละไวแลว พวกเขาจึงถูกเรียกวา"พวกแบพติส"
เทานั้น
6
คริ สตจั กรกลุ มหนึ่ งซึ่ งไม เคยเข าร วมกั บพวกคาทอลิ ก
เลย ไมวาในรูปแบบใดไดผานเขาไปใน "ยุคมืด" และก็มีคริสตจักรกลุม
หนึ่ ง ซึ่ งไมเคยเข ารวมกับพวกคาทอลิ กเลยไม วาในรูปแบบใดได ผาน
ออกมาจาก "ยุคมืด" นั้น
ตอไปนี้เปนหลักคําสอนพื้นฐานบางอยาง ซึ่งพวกเขาถือรักษาไว
เมื่ อพวกเขาผานเขาไปในยุคมืด และหลักคําสอนพื้ นฐานอันเดียวกันนี้
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เองที่พวกเขาถือรักษาเมื่อพวกเขาออกมาจากยุคมืดนั้น และหลักคําสอน
พื้นฐานอันเดียวกันนี้เองที่พวกเขากําลังถือรักษาอยูในปจจุบันนี้
หลักคําสอนพื้นฐาน
1
เปนคริสตจักรฝายจิตวิญญาณที่มีพระคริสตเปนผูกอตั้ง
พระองคทรงเปนพระประมุขและเปนผูประทานกฏบัญญัติแตเพียงผูเดียว
เทานั้น
2
พิธีตาง ๆ ของคริสตจักรมีเพียง 2 พิธีเทานั้ นคือ พิธี
บั พติ ศมาและพิ ธีศี ลมหาสนิท ซึ่ งพิ ธีเหลานี้ เปนภาพเปรียบเทียบและ
เปนการระลึกถึงเทานั้นไมใชเปนการชวยใหรอดจากบาป
3
เจาหนาที่ ของคริสตจักรมีเพียง 2 ตําแหนงเทานั้ นคือ
เจาอธิการหรือศิษยาภิบาลกับผู ชวย คนเหลานี้ เปนผู รับใชของคริสตจักร
4
คริ สตจั กรมี การปกครองแบบประชาธิ ปไตยที่ สมบู รณ
แบบ ซึ่งใชในดานการดําเนินการเทานั้นและจะไมออกพระบัญญัติใด ๆ
อีกเลย
5
พระบั ญญั ติและหลั กคําสอนต าง ๆ ของคริสตจักรคือ
พระคัมภีรใหมแตเพียงเลมเดียวเทานั้น
6
สมาชิกของคริสตจักรคือ ผูเชื่อทั้งหลายเทานั้น ซึ่งเปน
ผู ที่ รอดโดยพระคุณไม ใชโดยการประพฤติ คื อรอดโดยฤทธิ์ อํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําใหบังเกิดใหม
7
เมื่ อผู เชื่ อจะเขาเป นสมาชิกของคริสตจั กร ก็จะต องรับ
บัพติศมาโดยการจุ มน้ําเสียกอน จากนั้ นก็จะตองเชื่ อฟงและซื่ อสัตยตอ
พระบัญญัติในพระคัมภีรใหมทั้งหมด
8
คริสตจักรตาง ๆ เปนคริสตจักรทองถิ่น และมีอิสระใน
การปฏิบัติตามพระบัญญัติและการลงโทษ และในความรับผิดชอบตางๆ
ของพวกเขาที่มีตอพระเจา แตใหรวมมือกันในดานการทํางาน
9
มีการแยกกันอยางเด็ดขาดระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล
10 มีเสรีภาพอยางสมบูรณในการนับถือศาสนา
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คําอธิบายแผนที่
โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล
เปนการอธิ บายใหเห็นภาพประวั ติศาสตรคริสตจักรแบพติ สทั้ ง
หลาย ตั้ งแตสมั ยพระเยซู คริ สตเจาผู ทรงตั้ งคริ สตจั กรเหลานี้ จนถึง
ศตวรรษที่ 20
1
จุ ด มุ งหมายของหนั ง สื อและแผนที่ นี้ ก็ เพื่ อ จะแสดงให
เห็นตามประวัติศาสตรวาพวกแบพติสมีคริสตจักรจํานวนมากที่ สืบทอด
กันมาโดยไมขาดตอนตั้งแตสมัยของพระเยซูคริสต และไดทําใหคําพยากรณของพระองคสําเร็จแลวที่ วา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
ประตูแหงนรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ในพวกคริสตจักรที่ ออกนอกลู นอกทางนั้ นเปนการเจริญเติบโต
ของนิ กายคาทอลิกและนิ กายโปรแตสแตนทนั่ นเอง พวกแบพติ สไม ใช
โปรแตสแตนทเพราะว าพวกเขาไมไดแยกตัวออกมาจากคริสตจักรคาทอลิก
2
ตัวเลขที่ อยู ดานบนสุด และดานลางสุดนั้นใชแทนศตวรรษทั้ง 20 ศตวรรษเสนแนวตั้งเสนที่ 1 นั้นคือ ค.ศ.ที่ 1 และเสนที่ 2
คือค.ศ.100 เปนตน
3
เสนแนวนอนดานลางนั้น มีชื่อตาง ๆ อยูระหวางเสน
เหลานั้นเปนชื่อที่ตั้งใหแกพวกแบพติส ขณะที่ยุคสมัยและปตาง ๆ กําลังผานพนไป ไดแกพวกโนเวชั่ น, พวกมอนทานิสต, พวกพอลิเชียนส
และพวกวอลเดนส
4
วงกลมสีขาวใชแทนคริสตจักรแบพติสทั้งหลาย ซึ่งเริ่มต นด วยคริ สตจั กรแหงแรกที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งตั้ งขึ้ นโดยพระคริสตใน
ขณะที่ พระองคยังทรงรับใชอยูบนแผนดินโลก แลวก็มีคริสตจักรยูเดียที่
ออกมาจากคริสตจักรแหงนี้ ตอมาก็มีคริสตจักรอันทิโอกและคริสตจักร
อื่น ๆ สีขาวชี้ใหเห็นวาพวกเขาถูกขมเหง ทั้ง ๆ ที่ถูกตอตาน และถูกขมเหงอยางรุนแรงที่ สุด แตก็ ยังพบคริ สตจั กรแบ พติ สทั้ งหลายเหล านี้ ได
ในทุ กยุคทุกสมั ย ชื่ อหรื อฉายาแรกที่ ตั้ งให แก พวกเขาคือ "พวกคริสเตียน" ชื่อตอมาคือพวก "อานาแบพติส" และชื่ออื่น ๆ อีกจํานวนมาก
คุณจะสังเกตเห็นไดวาชองวางทึบ ๆ นั้นใชแทนยุคมืด แมแตในยุคนี้เอง
คุณก็ยังสามารถสังเกตเห็นไดวามีคริสตจักรที่เรียกวาพวกอานาแบพติส
สืบทอดกันตอมาอยางตอเนื่องทีเดียว พวกเขาไดถูกพวกคาทอลิกขมเหง
อยางรุนแรงและตอเนื่องจนถึงแกความตายดวยซ้ํา เมื่อเขาใกลตอนตน
ของศตวรรษที่ 16 คําวา "อานา" ก็ถูกละทิ้งไปและพวกเขาจึงถูกเรียกวา
พวก "แบพติส" เทานั้น
5
วงกลมสีดําใชแทนคริสตจักรที่ มีความเชื่ อที่ ผิด ๆ เขา
มาในคริสตจักรเหลานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกคริสตจักรเหลานี้วา คริสต59

จักรที่ ออกนอกลู นอกทาง ความผิดอยางแรกนั้ นเกี่ ยวกั บการปกครอง
คริสตจักรคือการที่ศิษยาภิบาลทั้ งหลาย ถือวาตัวเองมีสิทธิอํานาจ ซึ่ ง
พระคริสตไมไดประทานแกพวกเขาเลย ศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญๆ
ทั้งหลายอางวาตัวเองมีสิทธิอํานาจเหนือคริสตจักรอื่น และเหนือคริสตจักรเล็ก ๆ ทั้งหลาย ดังนั้นในศตวรรษที่ 3 จึงมีการจัดการปกครองตาม
ลําดับชั้นขึ้นที่กรุงโรมในปค.ศ.313 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดเชื้อเชิญ
คริสตจักรทุกแห งใหสงตัวแทนมาเพื่ อรวมกันกอตั้ งสภาขึ้ น คริสตจักร
สีขาวซึ่ งเป นคริ สตจั กรแบ พติ สทั้ งหลายก็ ไดปฏิเสธคําเชิญ แต พวก
คริสตจักรที่ออกนอกลูนอกทางไดตอบคําเชิญเหลานั้น จักรพรรดิไดถูก
ตั้ งใหเปนประมุ ขคริ สตจั กร ดังนั้ นกลุ มคริ สตจั กรที่ รู จักกั นว า เปน
คริสตจักรที่ ออกนอกลู นอกทางจึงไดกลายเปนคริสตจักรประจําชาติไป
จักรพรรดิก็ยังคงทําหนาที่เปนประมุขคริสตจักรตอไป จนกระทั่งลีโอที่ 2
ไดอ างสิทธิ อํานาจว า ตัวเองเปนผู สืบทอดตอจากอาจารยเปโตร เมื่ อ
เปนเชนนี้จึงเห็นไดวาความเชื่ออยางผิด ๆ ในการปกครองคริสตจักรได
เปลี่ ยนแปลงไปเปนการปกครองโดยสันตะปาปาไดอยางไร ในศตวรรษ
ที่ 16 คริสตจักรโปรแตสแตนททั้งหลายก็เริ่มแยกตัวออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก พวกนี้ถูกเรียกวาพวก "โปรแตสแตนท" เพราะพวก
เขาไดคัดคานความเชื่ออยางผิด ๆ ของนิกายคาทอลิก
6
ในปค.ศ.251 คริสตจักรแบพติสทั้ งหลายก็ไดประกาศ
ตั ดขาดไม มีสามัคคี ธรรมกับพวกคริสตจักรที่ ออกนอกลู นอกทาง และ
พวกเขาไดปฏิ เสธพิธี บัพติศมาที่ กระทํากั บเด็ กทารกหรือกระทําเพื่ อจะ
รั บความรอด ดังนั้ นนี่ จึ งเป นที่ มาของชื่ อหรื อฉายาที่ เกาแกที่ สุ ดคือ
"อานาแบพติส" ซึ่งแปลวา พวกที่ใหบัพติศมาอีกครั้งหนึ่ง
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