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จักรที�ออกนอกลู่นอกทาง ความผิดอย่างแรกนั� นเกี�ยวกับการปกครอง
คริสตจักรคือการที�ศิษยาภิบาลทั�งหลาย ถือว่าตัวเองมีสิทธิอาํนาจ ซึ�ง
พระคริสต์ไม่ไดป้ระทานแก่พวกเขาเลย ศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญ่ๆ
ทั�งหลายอา้งว่าตัวเองมีสิทธิอาํนาจเหนือคริสตจักรอื�น และเหนือคริสต-
จักรเล็ก ๆ ทั�งหลาย ดังนั�นในศตวรรษที� 3 จึงมีการจัดการปกครองตาม
ลาํดับชั�นขึ� นที�กรุงโรมในปีค.ศ.383 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดเ้ชื� อเชิญ
คริสตจักรทุกแห่งใหส้่งตัวแทนมาเพื�อร่วมกันก่อตั�งสภาขึ� น คริสตจักร
สีขาวซึ� งเป็นคริสตจักรแบ๊พติสทั� งหลายก็ไดป้ฏิเสธคาํเชิญ แต่พวก
คริสตจักรที�ออกนอกลู่นอกทางไดต้อบคาํเชิญเหล่านั�น จักรพรรดิไดถู้ก
ตั� งใหเ้ป็นประมุขคริสตจักร ดังนั� นกลุ่มคริสตจักรที� รู ้จักกันว่า เป็น
คริสตจักรที�ออกนอกลู่นอกทางจึงไดก้ลายเป็นคริสตจักรประจาํชาติไป
จักรพรรดิก็ยงัคงทาํหน้าที�เป็นประมุขคริสตจักรต่อไป จนกระทั �งลีโอที� ;
ไดอ้ ้างสิทธิอาํนาจว่า ตัวเองเป็นผู ้สืบทอดต่อจากอาจารย์เปโตร เมื�อ
เป็นเช่นนี� จึงเห็นไดว้่าความเชื�ออย่างผิด ๆ ในการปกครองคริสตจักรได้
เปลี�ยนแปลงไปเป็นการปกครองโดยสนัตะปาปาไดอ้ย่างไร ในศตวรรษ
ที� 8< คริสตจักรโปรแตสแตนท์ทั�งหลายก็เริ�มแยกตัวออกมาจากคริสต-
จักรโรมันคาทอลิก พวกนี� ถูกเรียกว่าพวก "โปรแตสแตนท์" เพราะพวก
เขาไดค้ัดคา้นความเชื�ออย่างผิด ๆ ของนิกายคาทอลิก

6 ในปีค.ศ.;?8 คริสตจักรแบ๊พติสทั� งหลายก็ไดป้ระกาศ
ตัดขาดไม่มีสามัคคีธรรมกับพวกคริสตจักรที�ออกนอกลู่นอกทาง และ
พวกเขาไดป้ฏิเสธพิธีบัพติศมาที� กระทาํกับเด็กทารกหรือกระทาํเพื�อจะ
รับความรอด ดังนั� นนี� จึงเป็นที�มาของชื�อหรือฉายาที� เก่าแก่ที� สุดคือ
"อานาแบ๊พติส" ซึ�งแปลว่า พวกที�ใหบ้ัพติศมาอีกครั�งหนึ� ง
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เสน้ทางเลือด

คาํนําโดย
แคลเรนส ์วอลเกอร์

1
ดร.เจ เอ็ม แครอลล ์ ผูเ้ขียนหนังสือเล่มนี� เกิดที�รฐัอารแ์คนซอส์

ในวนัที� C  ม.ค. 8C?C และเสียชีวิตที�รฐัเท็กซัส ในวนัที� 8D ม.ค.8E38
บิดาของเขา ซึ� งเป็นนักเทศน์ของแบ๊พติส ไดย้า้ยไปอยู่รัฐเท็กซัสเมื�อ
แครอลลม์ีอายุได ้ < ปี แครอลลไ์ดร้บัเชื�อและรบัพิธีบัพติศมาที�นั �น ต่อ
มาได้รับการเจิมไวเ้ป็นนักเทศน์ แครอลล์มิได้เป็นเพียงผู ้นําของพวก
แบ๊พติสที� รัฐเทกซัสเท่านั� น แต่เป็นคนที� มีชื�อเสียงในท่ามกลางพวก
แบ๊พติสใตแ้ละพวกแบ๊พติสทั �วโลกดว้ย

หลายปีก่อน ดร.แครอลลม์าเทศนาที�คริสตจักรของพวกเรา และ
ไดเ้ทศนาถึงเรื�องที�อยู่ในหนังสือเล่มนี�  ตั� งแต่นั� นมาขา้พเจา้ก็สนใจถึง
เรื�องนี�  แลว้ขา้พเจา้ได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของคริสตจักรว่าคริสต-
จักรแห่งไหนเป็นคริสตจักรที� เก่าแก่ที� สุด และว่าคริสตจักรแห่งใดเป็น
เหมือนคริสตจักรต่าง ๆ ที�อยู่ในพระคัมภีรใ์หม่

ดร.เจ ดับแบลยู ปอรเ์ทอร ์ ไดฟ้ังดร.แครอลลส์อนถึงเรื�องนี�  ซึ�ง
ทาํใหเ้ขาประทับใจมากและไดเ้สนอกับดร.แครอลลว์่า ถา้ดร.แครอลลจ์ะ
เขียนคาํสอนเหล่านี�       เขาเองก็จะเป็นผูจ้ัดพิมพค์าํสอนเป็นหนังสือ
ดร.แครอลล์จึงตัดสินใจเขียนคาํสอนนี� ขึ� นและใหส้ิทธิแก่ดร.ปอร์เทอร์ที�
จะพิมพ์เป็นหนังสือ พรอ้มดว้ยแผนที�ที�อธิบายถึงประวตัิศาสตร์คริสต-
จักรอย่างชดัเจน

ดร.แครอลลไ์ดเ้สียชีวิตก่อนที�หนังสือเล่มนี� จะพิมพเ์สร็จ อย่าง-
ไรก็ดีดร.ปอรเ์ทอรไ์ดข้ายหนังสือเล่มนี� กับประชาชนที�สนใจและขายหมด
ในเวลาไม่นาน ขา้พเจา้ขอใหทุ้กท่านที�อ่านหนังสือนี� ช่วยอธิษฐานเพื�อ
งานนี� ว่าจะ "ทาํใหค้นทั� งปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็นอันหนึ� งอัน
เดียวกันแห่งความลึกลบั ซึ�งตั�งแต่แรกสรา้งโลกทรงปิดบังไวท้ี�พระเจา้ ผู ้
ทรงสรา้งสารพดัทั�งปวงโดยพระเยซูคริสต์ ประสงค์จะใหเ้ทพผู้ปกครอง
และศักดิ เทพในสวรรคสถานรู ้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ ้าทาง
คริสตจักร ณ บัดนี�  ขอใหพ้ระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร โดย
พระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั �วอายุคนเป็นนิตย ์เอเมน" (อฟ 3:E-8D, ;8)

2
ดร.แครอลล์ได้อธิบายถึงความสนใจของเขาต่อประวัติศาสตร์

ของนิกายต่าง ๆ โดยเฉพาะที�มาของแต่ละนิกาย เขาเขียนหนังสือเล่มนี�
เมื�อเขาอายุมากกว่า MD ปี เขากล่าวว่า "ขา้พเจา้ไดร้บัเชื�อเมื�อขา้พเจา้
เป็นเด็กและในเวลานั�นเองขา้พเจา้ไดส้งัเกตว่า มีนิกายหลายนิกาย ซึ�ง
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คาํอธิบายแผนที�
โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์

เป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพประวัติศาสตร์คริสตจักรแบ๊พติสทั� ง
หลาย ตั� งแต่สมัยพระเยซูคริสต์เจา้ผู ้ทรงตั� งคริสตจักรเหล่านี� จนถึง
ศตวรรษที� ;D

1 จุดมุ่ งหมายของหนังสือและแผนที� นี� ก็ เพื� อจะแสดงให้
เห็นตามประวัติศาสตรว์่าพวกแบ๊พติสมีคริสตจักรจาํนวนมากที� สืบทอด
กันมาโดยไม่ขาดตอนตั�งแต่สมัยของพระเยซูคริสต์ และไดท้าํใหค้าํพยา-
กรณ์ของพระองค์สาํเร็จแลว้ที�ว่า "เราจะสรา้งคริสตจักรของเราไว ้ และ
ประตูแห่งนรกจะมีชยัต่อคริสตจักรนั�นก็หามิได"้ เราจะเห็นไดอ้ย่างชดั-
เจนว่า ในพวกคริสตจักรที�ออกนอกลู่นอกทางนั� นเป็นการเจริญเติบโต
ของนิกายคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท์นั�นเอง พวกแบ๊พติสไม่ใช่
โปรแตสแตนท์เพราะว่าพวกเขาไม่ไดแ้ยกตัวออกมาจากคริสตจักรคา-
ทอลิก

2 ตัวเลขที�อยู่ดา้นบนสุด และดา้นล่างสุดนั�นใชแ้ทนศต-
วรรษทั�ง ;D ศตวรรษเสน้แนวตั�งเสน้ที� 8 นั�นคือ ค.ศ.ที� 8 และเสน้ที� ;
คือค.ศ.8DD เป็นตน้

3 เสน้แนวนอนดา้นล่างนั�น มีชื�อต่าง ๆ อยู่ระหว่างเสน้
เหล่านั�นเป็นชื�อที�ตั�งใหแ้ก่พวกแบ๊พติส ขณะที�ยุคสมัยและปีต่าง ๆ กาํ-
ลังผ่านพน้ไป ไดแ้ก่พวกโนเวชั �น, พวกมอนทานิสต์, พวกพอลิเชียนส์
และพวกวอลเดนส์

4 วงกลมสีขาวใชแ้ทนคริสตจักรแบ๊พติสทั�งหลาย ซึ�งเริ�ม-
ต้นด้วยคริสตจักรแห่งแรกที� กรุงเยรูซาเล็ม ซึ� งตั� งขึ� นโดยพระคริสต์ใน
ขณะที�พระองค์ยงัทรงรบัใชอ้ยู่บนแผ่นดินโลก แลว้ก็มีคริสตจักรยูเดียที�
ออกมาจากคริสตจักรแห่งนี�  ต่อมาก็มีคริสตจักรอันทิโอกและคริสตจักร
อื�น ๆ สีขาวชี� ใหเ้ห็นว่าพวกเขาถูกข่มเหง ทั�ง ๆ ที�ถูกต่อตา้น และถูกข่ม-
เหงอย่างรุนแรงที� สุด แต่ก็ยังพบคริสตจักรแบ๊พติสทั� งหลายเหล่านี� ได ้
ในทุกยุคทุกสมัย ชื�อหรือฉายาแรกที�ตั� งใหแ้ก่พวกเขาคือ "พวกคริส-
เตียน" ชื�อต่อมาคือพวก "อานาแบ๊พติส" และชื�ออื�น ๆ อีกจาํนวนมาก
คุณจะสงัเกตเห็นไดว้่าช่องว่างทึบ ๆ นั�นใชแ้ทนยุคมืด แมแ้ต่ในยุคนี� เอง
คุณก็ยงัสามารถสงัเกตเห็นไดว้่ามีคริสตจักรที�เรียกว่าพวกอานาแบ๊พติส
สืบทอดกันต่อมาอย่างต่อเนื�องทีเดียว พวกเขาไดถู้กพวกคาทอลิกข่มเหง
อย่างรุนแรงและต่อเนื�องจนถึงแก่ความตายดว้ยซํ�า เมื�อเขา้ใกลต้อนตน้
ของศตวรรษที� 8< คาํว่า "อานา" ก็ถูกละทิ� งไปและพวกเขาจึงถูกเรียกว่า
พวก "แบ๊พติส" เท่านั�น

5 วงกลมสีดาํใชแ้ทนคริสตจักรที� มีความเชื�อที� ผิด ๆ เขา้
มาในคริสตจักรเหล่านี�  เพราะฉะนั�นจึงเรียกคริสตจักรเหล่านี� ว่า คริสต-
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เองที�พวกเขาถือรกัษาเมื�อพวกเขาออกมาจากยุคมืดนั�น และหลกัคาํสอน
พื� นฐานอันเดียวกันนี� เองที�พวกเขากาํลงัถือรกัษาอยู่ในปัจจุบันนี�

หลกัคาํสอนพื� นฐาน
1 เป็นคริสตจักรฝ่ายจิตวิญญาณที�มีพระคริสต์เป็นผูก้่อตั�ง

พระองค์ทรงเป็นพระประมุขและเป็นผูป้ระทานกฏบัญญัติแต่เพียงผูเ้ดียว
เท่านั�น

2 พิธีต่าง ๆ ของคริสตจักรมีเพียง ; พิธีเท่านั� นคือ พิธี
บัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ซึ� งพิธีเหล่านี� เป็นภาพเปรียบเทียบและ
เป็นการระลึกถึงเท่านั�นไม่ใช่เป็นการช่วยใหร้อดจากบาป

3 เจา้หน้าที�ของคริสตจักรมีเพียง ; ตาํแหน่งเท่านั� นคือ
เจา้อธิการหรือศิษยาภิบาลกับผู ้ช่วย คนเหล่านี� เป็นผู ้รับใชข้องคริสต-
จักร

4 คริสตจักรมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที� สมบูรณ์
แบบ ซึ�งใชใ้นดา้นการดาํเนินการเท่านั�นและจะไม่ออกพระบัญญัติใด ๆ
อีกเลย

5 พระบัญญัติและหลักคาํสอนต่าง ๆ ของคริสตจักรคือ
พระคัมภีรใ์หม่แต่เพียงเล่มเดียวเท่านั�น

6 สมาชิกของคริสตจักรคือ ผูเ้ชื�อทั�งหลายเท่านั�น ซึ�งเป็น
ผู ้ที� รอดโดยพระคุณไม่ใช่โดยการประพฤติ คือรอดโดยฤทธิS อาํนาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิS ที�ทาํใหบ้ังเกิดใหม่

7 เมื�อผู ้เชื�อจะเขา้เป็นสมาชิกของคริสตจักร ก็จะต้องรับ
บัพติศมาโดยการจุ่มนํ�าเสียก่อน จากนั� นก็จะตอ้งเชื�อฟังและซื�อสัตย์ต่อ
พระบัญญัติในพระคัมภีรใ์หม่ทั�งหมด

8 คริสตจักรต่าง ๆ เป็นคริสตจักรทอ้งถิ�น และมีอิสระใน
การปฏิบัติตามพระบัญญัติและการลงโทษ และในความรบัผิดชอบต่างๆ
ของพวกเขาที�มีต่อพระเจา้ แต่ใหร้่วมมือกันในดา้นการทาํงาน

9 มีการแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างคริสตจักรกับรฐับาล
10 มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการนับถือศาสนา
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ทาํใหข้า้พเจา้สงสยัว่าคริสตจักรไหนเป็นคริสตจักรที�พระเยซูทรงตั�งไว ้
เมื�อดร.แครอลลย์งัเป็นหนุ่มอยู่นั� น เขาคิดว่าถา้เขาศึกษาพระ-

คัมภีร์และประวตัิศาสตรข์องคริสตจักร เขาจะทราบไดว้่าคริสตจักรแห่ง
ใดเป็นคริสตจักรที�เก่าแก่ที�สุดที�ไดส้ืบทอดมาจากคริสตจักรต่าง ๆ ที�อยู่
ในพระคัมภีรใ์หม่

การค้นหาความจริงในเรื� องนี� ได ้นําดร.แครอลล์ไปสู่ สถานที�
หลายแห่งในโลก และเขาไดข้อ้มูลจากหนังสือหลายเล่มเกี�ยวกับประวตัิ-
ศาสตรแ์ห่งคริสตจักร จนเขามีหนังสือเกี�ยวกับเรื�องนี� มากกว่าที�อื�น หลงั
จากที�ดร.แครอลล์ไดเ้สียชีวิตแลว้ เขาไดม้อบหนังสือทุกเล่มของเขาให้
แก่วิทยาลยัพระคัมภีรแ์บ๊พติสใตท้ี�เมืองฟอรท์เวอรท์ รฐัเท็กซัส

ดร.แครอลล์ไดพ้บว่าประวัติศาสตร์ของคริสตจักรส่วนใหญ่เป็น
เรื�องของนิกายคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท์ แลว้เขายงัไดพ้บอีกว่า
ประวัติศาสตรข์องพวกแบ๊พติสไดเ้ขียนไวด้ว้ยเลือด พวกแบ๊พติสถูกคน
เกลียดชังในยุคมืดนั�น พวกนักเทศน์และคริสเตียนของแบ๊พติสตอ้งติด
คุกและจาํนวนนับไม่ถว้นตอ้งถูกฆ่าตาย ในโลกนี� ไม่มีอะไรจะมาเปรียบ
ไดก้ับความทุกข์ทรมานของพวกแบ๊พติสโดยนํ�ามือของพวกศาสนาคา-
ทอลิคในยุคมืดนั�น เวลานั�นสันตะปาปาเป็นเผด็จการแห่งโลกนี�  นี� เป็น
เหตุที�พวกอานาแบ๊พติสไดเ้รียกสนัตะปาปาว่า เป็นผูท้รยศต่อพระคริสต์

ประวัติศาสตรข์องพวกเขาไดถู้กจารึกไวใ้นเอกสารต่าง ๆ ของ
ศาลในยุคนั�น หนังสือเสน้ทางเลือดบางตอนก็ไดม้าจากเอกสารเหล่านั�น
เช่น

"ที� เมืองซูริค หลังจากที�พวกซะวิงลีและพวกอานาแบ๊พติสไดโ้ต้
แยง้กันหลายรอบ พวกสภาไดอ้อกกฏหมายว่า ถา้ผูห้นึ� งผูใ้ดจะพยายาม
ใหค้นอื�นรับพิธีบัพติศมาอีกครั�งหนึ� ง (คือคนที� เคยรับตอนเป็นทารก
แลว้และจะใหร้บัอีกครั�งหลงัจากที�เขารบัเชื�อแลว้) ผู ้นั�นจะตอ้งถูกประ-
หารชีวิตโดยการถ่วงนํ�าจนตายที� เมืองเวียนนา พวกอานาแบ๊พติสไดถู้ก
ล่ามโซ่เขา้ดว้ยกันแลว้ถูกทิ� งลงในแม่นํ�า ในที� สุดพวกเขาจมนํ�าตายสิ� น
ทุกคน" (จาก หนังสือ วิดา ซุปรา หน้า <8)

"ในปีค.ศ.8?3E พวกอานาแบ๊พติส ; คนถูกประหารชีวิตโดย
การถูกเผาไฟทั�งเป็นใกลเ้มืองเซาท์วอรค์ และก่อนหน้านี� มี ? คนซึ�งมา
จากประเทศเนเธอรแ์ลนด์ไดถู้กเผาทั�งเป็นที�เมืองสมิทฟิลด์" (จากหนัง-
สือประวตัิศาสตรค์ริสตจักรของฟูลเลอร)์

"ในปีค.ศ.88<D พวกพอลิเซียนส ์(แบ๊พติส) ที�เขา้มหาวิทยาลยั
ออกซ์ฟอรด์ ไดถู้กกษัตริยเ์ฮ็นรี�ที� ; สั �งใหจ้ับพวกเขาและเอาเหล็กแดง
จี� ที�หน้าผากและเฆี�ยนตีที�ถนนในใจกลางเมืองต่อหน้าประชาชน ใหต้ัด
เสื� อผา้จนขาดวิ�นและนําไปปล่อยไวใ้นถิ�นทุรกันดาร กษัตริย์ไดส้ั �งอีกว่า
ไม่ใหผู้ ้ใดเลี� ยงอาหารพวกเขาหรือรับเขาไวใ้นบา้น จนพวกเขาทั� งหมด
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ตอ้งอดอาหารและหนาวตายไปในที� สุด" (จากหนังสือเกี�ยวกับมหา-
วิทยาลยัออกซ์ฟอรด์)

"ในวนัที� ;? พ.ค. 8?33 ที�วิหารเซนท์ปอลลใ์นกรุงลอนดอน มี
ชาย 8E คนกับหญิง < คนไดถู้กฟ้องศาล ในพวกนี� มี 8Z คนถูกตัดสิน
ประหารชีวิต ชายคนหนึ� งและหญิงคนหนึ� งไดถู้กเผาทั�งเป็นที�เมืองสมิท-
ฟิลด์และอีก 8; คนไดถู้กเผาที�เมืองอื�นๆ" (จากบันทึกประวัติศาสตร์
ของสโตว)์

นายฟรูดซึ�งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ไดเ้ขียนเกี�ยวกับ
พวกอานาแบ๊พติส 8Z คนที�ถูกประหารในครั�งนี� ว่า "เหตุการณ์ในครั�งนี�
ไม่มีความสาํคัญอะไรเลย รายละเอียดกับรายชื�อต่างๆ ก็สูญหายไป
เพราะว่าชาวยุโรปไม่ไดใ้ส่ใจในเรื�องนี�  ศาลต่างๆไม่ไดแ้สดงความโศก-
เศรา้และสันตะปาปาก็ไม่รู ้สึกสะดุ ้งกลัว ทั �วโลกแสดงความเฉยเมยต่อ
เหตุการณ์นี�  ขณะที�มีคน 8Z ใน ;? คนซึ�งไม่ยอมปฏิเสธความเชื�อของ
ตน ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเผาไฟหรือทนทุกขท์รมานต่าง ๆ ประวตัิศาสตร์
ไม่มีการยกย่องสาํหรับคนเหล่านี�  แต่คนเหล่านี� ไม่ได้เสียชีวิตโดยไร ้
ประโยชน์ เพราะพวกเขาไดซ้ื� ออิสรภาพในการแสดงออกแห่งความเชื�อ
ใหแ้ก่ชาวอังกฤษโดยความตายของพวกเขาเอง"

ดร.แครอลล์ได้พบว่าไม่ว่าผู ้เขียนประวัติศาสตร์จะเป็นเพื� อน
หรือศัตรูของพวกแบ๊พติส แต่ประวตัิศาสตรแ์ละเสน้ทางของพวกแบ๊พติส
เป็นเสน้ทางเลือด

คารด์ินัล โฮเซียส (ซึ�งอยู่ในศาสนาคาทอลิกในปีค.ศ.8?;Z) ซึ�ง
เป็นประธานสภาที� เมืองเทร็นท์ ไดเ้ขียนว่า "ถ้าพวกแบ๊พติสไม่ได้ถูก
ทรมานและฆ่าเสียดว้ยดาบในช่วงเวลากว่า 8;DD ปีที�ผ่านมานี�  พวกเขา
จะอยู่ทั �วไปและมีจาํนวนมากกว่าพวกโปรแตสแตนท์" (จากหนังสือ จด-
หมาย อาพุด ออเปอรร์่าโดยนายโฮเซียส ์หน้า 88;-883)

8;DD ปี ที�ไดก้ล่าวมานี� ก็คือยุคมืดที�อยู่ก่อนยุคปฏิรูป (ยุคที�
โปรแตสแตนท์แยกออกมาจากคาทอลิก) ซึ�งในยุคมืดนี� สนัตะปาปาแห่ง
กรุงโรมได้ข่มเหงพวกแบ๊พติสโดยวิธีที� โหดรา้ยที� สุดที�มนุษย์อาจคิดขึ� น
ได้

เซอร ์ ไอแซก นิวตัน กล่าวว่า "พวกแบ๊พติสเป็นพวกเดียวที�ไม่
เคยเขา้ร่วมกับพวกโรมันคาทอลิก"

นายโมเชม (ซึ�งอยู่ในนิกายลูเธอรแ์รน) กล่าวว่า "ก่อนสมัยของ
มาติน ลูเธอร ์กับจอหน์ แคลวิน มีกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มซึ�งอาศัยอยู่ใน
เกือบทุกประเทศของยุโรปที� มีความเชื�อเหมือนพวกแบ๊พติสของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด์"

เอดินเบอรก์ ไซโคลพีเดีย (ของนิกายเพรสไบทีเรียน) มีอยู่ว่า
"ขอใหผู้ ้อ่านสังเกตว่า พวกแบ๊พติสกับพวกอานาแบ๊พติสเป็นพวกเดียว
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คริสเตียนอื�น ๆ อีกหลายพนัคนไดเ้สียชีวิตไปจากการข่มเหงอย่างเดียว
กันนี� ทั�งก่อนและหลงั "ยุคมืด"

3 คริสเตียนที�อยู่ในช่วงยุคมืดนานหลายศตวรรษนี� ไดถู้ก
ตั�งชื�อต่าง ๆ มากมายโดยศัตรูทั�งหลายของพวกเขา บางครั�งชื�อเหล่านั�น
ถูกตั�งขึ� นจากชื�อผูน้ําที�กลา้หาญของพวกเขา บางครั�งก็เพราะเหตุอื�น ๆ
ที�จริงแลว้หลายครั�งทีเดียวที� เขาถูกเรียกดว้ยชื�อที�ต่างกันในสถานที�ต่าง
กัน เพราะแนวความคิดอย่างเดียวกันของเขา แต่ในท่ามกลางชื�อมาก-
มายนี� ก็มีชื�อเฉพาะชื�อหนึ� ง หรือที�จริงแลว้ก็เป็นชื�อที� มีผู ้ตั� งและมอบให้
คริสเตียนบางพวกตลอด "ยุคมืด" นั�น และชื�อนั�นไดเ้กาะติดกับพวกเขา
ตลอดมา ชื�อนั�นคือ "อานาแบ๊พติส" ชื�อที�เป็นคาํประสมซึ�งใชเ้ป็นชื�อที�
บอกลักษณะของแบ๊พติสบางพวกนี� ได้พบเห็นเป็นครั� งแรกในประวัติ-
ศาสตรร์ะหว่างศตวรรษที� 3 และมีขอ้เท็จจริงว่า ชื�อนี� ไดเ้กิดขึ� นหลงัจาก
ที� มีการเริ�มบัพติศมาทารก และความจริงแลว้ชื�อนี� ไดเ้กิดขึ� นก่อนที�จะมี
การใชช้ื�อคาทอลิกดว้ยซํ�า ดังนั�นชื�อ "อานาแบ๊พติส" จึงเป็นชื�อของพวก
ที�เก่าแก่ที�สุดในประวตัิศาสตร์

4 ลกัษณะพิเศษเฉพาะอย่างหนึ� งของพวกแบ๊พติส ซึ�งเป็น
ลกัษณะพิเศษในเวลานั�นและยงัคงอยู่ในศตวรรษต่อ ๆ มาดว้ย คือเรื�อง
ที�พวกเขาไดป้ฏิเสธหลักคาํสอนที�มนุษย์ไดบ้ัญญัติขึ� นเกี�ยวกับ "การให้
บัพติศมาทารก" และพวกเขาไดเ้รียกรอ้งต่อพวกที�จะมาเขา้ร่วมกับพวก
เขาใหร้ับบัพติศมาอีกครั�งหนึ� ง แมว้่าจะเคยรับบัพติศมามาแลว้ดว้ยการ
จุ่มนํ�าในขณะที�ยงัเป็นทารกอยู่ และจากลักษณะพิเศษเฉพาะนี� เองพวก
เขาจึงถูกเรียกว่า "พวกอานาแบ๊พติส"

5 ชื�อเฉพาะนี� ไดถู้กนํามาใชก้ับคริสเตียนเหล่านี� มากมาย
โดยเฉพาะกับพวกที�เคยมีชื�ออื�น ๆ เช่นพวกโดนาทิสต์, พวกพอลิเชียนส,์
พวกอัลบิเจนส,์ พวกวอลเดนสโ์บราณและพวกอื�น ๆ ในศตวรรษต่อมา
ชื�อเฉพาะชื�อนี� เองก็กลายเป็นชื�อปกติที�นํามาใชก้ับกลุ่มคริสเตียนเฉพาะ
กลุ่มหนึ� ง คริสเตียนเหล่านี� ถูกเรียกว่า "พวกอานาแบ๊พติส" เท่านั�นและ
ชื�ออื�น ๆ ทั�งหมดก็ค่อย ๆ หายไป ตอนตน้ของศตวรรษที� 8< ก่อนที�จะ
เริ�มมีคริสตจักรลูเธอร์แรน ซึ� งเป็นคริสตจักรโปรแตสแตนท์นิกายแรก
นั�นคาํว่า "อานา" ก็เริ�มถูกละไวแ้ลว้ พวกเขาจึงถูกเรียกว่า"พวกแบ๊พติส"
เท่านั�น

6 คริสตจักรกลุ่มหนึ� งซึ� งไม่เคยเขา้ร่วมกับพวกคาทอลิก
เลย ไม่ว่าในรูปแบบใดไดผ้่านเขา้ไปใน "ยุคมืด" และก็มีคริสตจักรกลุ่ม
หนึ� ง ซึ� งไม่เคยเขา้ร่วมกับพวกคาทอลิกเลยไม่ว่าในรูปแบบใดได้ผ่าน
ออกมาจาก "ยุคมืด" นั�น

ต่อไปนี� เป็นหลกัคาํสอนพื� นฐานบางอย่าง ซึ�งพวกเขาถือรกัษาไว ้
เมื�อพวกเขาผ่านเขา้ไปในยุคมืด และหลักคาํสอนพื� นฐานอันเดียวกันนี�
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สถาปนานิกายของพวกเขาใหเ้ป็นศาสนาประจาํชาติ แทจ้ริงแลว้พวกเขา
เคยมีโอกาสดว้ยในตอนที� มีการก่อตั� งรัฐโรด ไอส์แลนด์ ถา้พวกเขายัง
อยากจะเป็นแบ๊พติสต่อไป เป็นไปไม่ได้ที�พวกเขาจะข่มเหงพวกอื�น ๆ
เพราะว่าพวกเขาเป็นพวกดั� งเดิมที� ไดส้นับสนุน "การมีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา" สิ�งนี� เป็นหลักพื� นฐานขอ้หนึ� งเกี�ยวกับความเชื�อของพวก
เขาอย่างแทจ้ริง พวกเขาเชื�อเรื�องการแยกคริสตจักรกับรัฐบาลออกจาก
กัน

25 ความเชื�อของพวกแบ๊พติสเกี�ยวกับปัญหาเรื�องการรวม
คริสตจักรกับรัฐบาลนั� นเป็นความเชื�อที�มั �นคงมาก จนถึงขั�นที�พวกเขา
ไดป้ฏิเสธการเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างจากรัฐบาลเสมอมา เราจะ
ขอยกตัวอย่างสกั ; เรื�อง เรื�องแรกเกิดขึ� นในรฐัเท็กซัสและอีกเรื�องหนึ� ง
เกิดขึ� นในเม็กซิโก หลายปีมาแลว้ในสมัยที�มหาวิทยาลัยเบยเ์ลอร์พึ�งตั� ง
ขึ� นมาไม่นานนัก ทางรฐัเท็กซัสไดเ้สนอว่าจะช่วยเหลือมหาวิทยาลยัแห่ง
นี�  ถึงแมว้่าทางมหาวิทยาลยัจะมีความตอ้งการการช่วยเหลืออย่างมากก็
ตาม แต่ก็ไดป้ฏิเสธความช่วยเหลือนี�  ในเวลาเดียวกันพวกเมโธดิสต์ซึ�ง
มีมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัสไดย้อมรับความช่วยเหลือจากรัฐ-
บาล ในที�สุดมหาวิทยาลยัแห่งนั�นก็ตกอยู่ใตอ้าํนาจของรฐับาลไป

แต่กรณีที� เกิดขึ� นในเม็กซิโกนั�นเกิดขึ� นมาในลักษณะนี� คือ ดับ-
แบลยู ดี เพาเวลล์ เป็นมิชชันนารีของแบ๊พติสที� ถูกส่งไปยังประเทศ
เม็กซิโก งานรับใชข้องท่านทาํใหผู้ ้ว่าแมดีโรแห่งรัฐคัวฮุยลาเกิดความ
ประทับใจในพวกแบ๊พติสเป็นอันมาก แมดีโรจึงได้เสนอว่าจะมอบเงิน
ถวายจาํนวนมากจากรฐันั�นใหแ้ก่พวกแบ๊พติส ถา้พวกแบ๊พติสจะตั�งโรง-
เรียนสกัแห่งหนึ� งในรฐัคัวฮุยลาประเทศเม็กซิโก เพาเวลลไ์ดย้ื�นเรื�องนี� ไป
ยังหัวหน้าของตน แต่เงินถวายนั� นไดถู้กปฏิเสธเพราะเป็นเงินที�มาจาก
รฐั ภายหลงัแมดีโรไดม้อบเงินส่วนตัวเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่พวกแบ๊พติส
พวกเขาจึงยอมรบัเงินนี�  สถาบันแมดีโรจึงไดถู้กสรา้งและก่อตั�งขึ� น

คาํสรุปสุดทา้ย
1 ในทุกช่วงเวลาของ "ยุคมืด" นั�น มีคริสเตียนและคริสต-

จักรอิสระที�แยกอยู่ต่างหากมากมายหลายแห่ง บางแห่งมีอายุยอ้นกลบั
ไปในสมัยอัครสาวกทีเดียว พวกเขาเหล่านั�นไม่เคยเกี�ยวขอ้งกับพวกคา-
ทอลิกเลยไม่ว่าในรูปแบบใด พวกเขาไดป้ฏิเสธพวกคาทอลิกและไม่ยอม
รบัหลักคาํสอนของพวกนั�นเสมอมา นี� เป็นขอ้เท็จจริงที�ชดัเจนจากประ-
วตัิศาสตรท์ี�เชื�อถือได้

2 คริสเตียนเหล่านี� เป็นเป้าหมายของการข่มเหงอย่างรุน-
แรง และไม่ยั�งมือเสมอมา ประวตัิศาสตรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นว่าในช่วงระยะ
เวลาแห่ง "ยุคมืด" นานถึง 8; ศตวรรษ เริ�มตั�งแต่ปีค.ศ.Z;< นั�น มี
คริสเตียนที� เสียชีวิตดว้ยการพลีชีพประมาณ  ?D ลา้นคน และยังมี
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กันซึ�งมีมาตั�งแต่สมัยของเทอรท์ูเลียนจนถึงสมัยนี� "
เทอร์ทูเลียนเกิดขึ� นหลังจากความตายของอัครสาวกยอห์นเพียง

แค่ ?D ปี เท่านั�น
3

พวกแบ๊พติสไม่เชื�อว่าจะมีพวกอัครสาวกอยู่ตลอดมาเรื�อย ๆ
การมีพวกอัครสาวกเลิกกันแลว้ตั� งแต่ความตายของพวกอัครสาวก 8;
คนของพระเยซู แต่พระเยซูไดส้ัญญาว่าคริสตจักรของพระองค์จะอยู่
ตลอดมาเรื�อย ๆ ตั�งแต่วนัที�พระองค์ทรงตั�งคริสตจักรแห่งแรกในสมัยที�
พระองค์อยู่บนโลกนี�  จนถึงวันที�พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั�งหนึ� ง
พระองค์ทรงสญัญาว่า "เราจะสรา้งคริสตจักรของเราไว ้ และประตูแห่ง
นรกจะมีชยัต่อคริสตจักรนั�นก็หามิได"้ (มธ 8<:8C)

หลังจากนั� นพระองค์ทรงมีพระมหาบัญชาและได้กล่าวถึงพระ-
ราชกิจของคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงสญัญาว่า "เราจะอยู่กับ
ท่านทั�งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ� นโลก" (มธ ;C:;D)

พระมหาบัญชานี�  (คือพระราชกิจนี� ) พระองค์ไม่ไดใ้หไ้วก้ับพวก
อัครสาวกแต่ละคน แต่ไดใ้หไ้วก้ับคริสตจักรของพระองค์ พวกอัครสาวก
ที� ฟังคาํบัญชาของพระองค์ไดเ้สียชีวิตไปแลว้ แต่คริสตจักรของพระองค์
ยงัดาํรงอยู่ คริสตจักรนั�นในทุกยุคทุกสมัยไดส้อนคนใหเ้ป็นสาวก (รบั
เชื�อในพระเยซู) ใหเ้ขารบับัพติศมา แลว้สอนความจริงใหแ้ก่เขา (คือคาํ
สอนต่าง ๆ) ซึ� งพระองค์ได้ทรงมอบไวแ้ก่คริสตจักรที�กรุงเยรูซาเล็ม
คริสตจักรอันซื�อสัตย์เหล่านี� ไดร้ับพระพรโดยที�พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล ้
ชิดกับเขาขณะที�เขาเดินทางในเสน้ทางเลือดนี�

หนังสือแห่งประวัติศาสตร์เล่มนี� ไดแ้สดงว่าพระสัญญาของพระ-
เยซูคริสต์ที� มีต่อคริสตจักรของพระองค์ได้สาํเร็จแลว้ ดร.แครอลล์ได้
กล่าวว่ามีคริสตจักรแทอ้ยู่ทุกยุคทุกสมัย ซึ�งดร.แครอลลไ์ดเ้รียกคาํสอน
เหล่านี� ว่า เครื�องหมายแห่งคริสตจักรของพระคัมภีรใ์หม่

เครื�องหมายแห่งคริสตจักรของพระคัมภีรใ์หม่
1 ประมุขและผูต้ั�งคือพระเยซูคริสต์ (มธ 8<:8C; คส 8:8C)
2 รากฐานแห่งความเชื�อและการประพฤติคือพระคัมภีร์ (; ทธ
3:15-17)
3 ชื�อก็คือคริสตจักร (มธ 8<:8C; วว ;;:8<)
4 นโยบายของคริสตจักรคือสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง
เท่าเทียมกัน (มธ ;D:;Z-;C; 23:5-12)
5 สมาชิกของคริสตจักรคือคนที�รับเชื�อและรับบัพติศมาเรียบรอ้ย
แลว้เท่านั�น (อฟ ;:;8; 8 ปต ;:?)
6 พิธีของคริสตจักรคือพิธีบัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ผูท้ี�จะรบั
พิธีศีลมหาสนิทต้องเป็นคนที� ไดร้ับพิธีบัพติศมาเรียบรอ้ยแลว้ (มธ
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28:19-20)
7 เจา้หน้าที�ของคริสตจักรคือศิษยาภิบาลและผูช้่วย (8 ทธ 3:8-
16)
8 หน้าที�ของคริสตจักรคือนําคนมารับเชื�อ ใหเ้ขารบัพิธีบัพติศมา
(อย่างถูกตอ้งตามพระคัมภีร)์ และสอนเขาใหเ้ติบโตขึ� นในพระเจา้ต่อไป
("สอนเขาใหถ้ือรกัษาสิ�งสารพดัซึ�งเราไดส้ั �งพวกท่านไว"้) (มธ ;C:8<-
20)
9 ดา้นการเงินของคริสตจักรคือ "ทาํนองเดียวกัน (เกี�ยวกับเรื�อง
การถวายสิบลดหนึ� งและการถวายพิเศษ) องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงบัญ-
ชาไวว้่า คนที�ประกาศข่าวประเสริฐควรไดร้ับการเลี� ยงชีพดว้ยข่าวประ-
เสริฐนั�น" (8 คร E:8Z)
10 อาวุธยุทธภัณฑ์สาํหรับการสู ้รบเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญ-
ญาณ ไม่ใช่ฝ่ายเนื� อหนัง (; คร 8D:Z; อฟ <:8D-;D)
11 ความเป็นอิสระของคริสตจักรคือคริสตจักรตอ้งแยกจากรัฐบาล
หมายความว่า รฐับาลไม่มีอาํนาจเหนือคริสตจักรและเช่นกันคริสตจักร
ไม่มีอาํนาจเหนือรฐับาล (มธ ;;:;8)

4
ในโลกนี� คริสตจักรทุกแห่งอา้งว่าเขาเป็นคริสตจักรที�แทจ้ริง แต่

ดร.แครอลลไ์ดส้งัเกตดูว่าคริสตจักรแห่งใดมีลกัษณะเครื�องหมายทั�ง 88
ขอ้นี� หรือเปล่า คริสตจักรแห่งใดที�มีทั�ง 88 ขอ้นี�  (ซึ�งทั�ง 88 ขอ้นี� มาจาก
พระวจนะของพระเจา้) ก็เป็นคริสตจักรที�แทจ้ริง

ดร.แครอลล์ได้สังเกตดูลักษณะของคริสตจักรแต่ละแห่งในทุก
ยุคทุกสมัย เขาไดพ้บคริสตจักรหลายแห่งที� ทิ� งความเชื�อหรือเครื�อง-
หมายเหล่านี� เสียและเขาไดพ้บคริสตจักรอื�น ๆ ที�ยงัซื�อสตัยต์่อความเชื�อ
ที�แทจ้ริง เพราะพระเยซูเคยตรสัว่า "เราจะสรา้งคริสตจักรของเราไว ้และ
ประตูแห่งนรกจะมีชยัต่อคริสตจักรนั�นก็หามิได"้ (มธ 8<:8C) "เราจะ
อยู่กับท่านทั�งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ� นโลก" (มธ ;C:;D)

55

ในสหรัฐอเมริกานี� เอง และเดี]ยวนี� เสรีภาพในการนับถือศาสนาก็กาํลัง
แพร่หลายไปทั �วโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหลาย ๆ ประเทศ

23 ภายหลังจากที� ได้มีการรวมเอาเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาเขา้ไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานแลว้ แนว
ความคิดในเรื�องการรวมคริสตจักรเขา้ดว้ยกันกับรัฐบาลยังคงหลงเหลือ
อยู่ในรัฐบางรัฐ รัฐแมสซาชูเซ็ทซ์ รัฐนี� เป็นรัฐแรกในอเมริกาที� มีแนว
ความคิดเรื�องการรวมคริสตจักรเขา้กับรัฐบาล ในที�สุดแนวความคิดนี� ที�
ดาํรงอยู่ที�นั �นเป็นเวลานานกว่า ; ศตวรรษครึ�งก็ตอ้งลม้เลิกไป ใหจ้าํไว ้
เลยว่าเสรีภาพที�สมบูรณ์อย่างแทจ้ริงในการนับถือศาสนานั�นจะมีขึ� นไม่
ไดเ้ลยในประเทศที�รัฐบาลยังสนับสนุนนิกายทางศาสนานิกายหนึ� งนิ-
กายใดเป็นพิเศษ

24 หลายครั�งที� มีการถามคาํถามที� เคร่งเครียดบางอย่างต่อ
พวกแบ๊พติส คือถา้มีประเทศหรือรฐัใด ๆ ที�เสนอใหพ้วกแบ๊พติส "ไดร้บั
การสถาปนา" เป็นศาสนาประจาํชาติ พวกเขาในฐานะที�เป็นคริสตจักร
นิกายหนึ� งจะยอมรบัขอ้เสนอจากประเทศหรือรฐันั�น ๆ หรือไม่? และใน
กรณีที�พวกเขายอมรับขอ้เสนอนั� น ๆ แลว้พวกเขาจะกลายเป็นพวกที�
ข่มเหงผูอ้ื�นเช่นเดียวกับพวกคาทอลิก, พวกอีพีสโคพลั, พวกลูเธอรแ์รน,
พวกเพรสไบทีเรียน หรือพวกคองกริเกชั �นอาลลิสต์หรือไม่? เราควรจะ
พิจารณาถึงคาํถามนี� กันสักเล็กน้อยตามขอ้เท็จจริงแลว้พวกแบ๊พติสเคย
มีโอกาสเช่นนี� หรือไม่?

ได้มีการบันทึกไวใ้นประวัติศาสตร์แลว้ว่า มีอยู่ครั� งหนึ� งที�
กษัตริยแ์ห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด์ (ในเวลานั�นเนเธอร์แลนด์สประกอบ
ดว้ยนอรเ์วย,์ สวีเดน, เบลเยี�ยม, ฮอลแลนด์และเดนมารก์) ไดพ้ิจารณา
อย่างจริงจังถึงปัญหาเรื�องการที�จะสถาปนาศาสนาประจาํชาติขึ� นมา อา-
ณาจักรของพวกเขาในเวลานั�นลอ้มรอบเกือบจะทุกทิศดว้ยประเทศหรือ
รฐับาลต่าง ๆ ที�มีศาสนาประจาํชาติของเขาแทบทั�งสิ� น ซึ�งเป็นศาสนาที�
ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลของบา้นเมืองนั�น ๆ

มีการบันทึกไวว้่ากษัตริย์แห่งฮอลแลนด์ไดต้ั� งคณะกรรมการขึ� น
มาคณะหนึ� งเพื�อศึกษาถึงขอ้กล่าวอา้งของคริสตจักรหรือนิกายที� มีอยู่ทั� ง
หมดเพื�อจะพิจารณาดูว่า นิกายไหนมีหลกัคาํสอนและการประพฤติตรง
ตามพระคัมภีร์มากที� สุด และเป็นคริสตจักรตรงตามพระคัมภีร์ใหม่
คณะกรรมการได้รายงานกลับมาว่าพวกแบ๊พติสเป็นแบบอย่างที� ดีที� สุด
ของหลกัคาํสอนตามพระคัมภีรใ์หม่ กษัตริยอ์งค์นั�นจึงไดท้รงเสนอใหม้ี
การสถาปนานิกายแบ๊พติสเป็นคริสตจักร หรือนิกายประจาํอาณาจักร
ของพระองค์ พวกแบ๊พติสไดข้อบพระคุณพระองค์แต่ไดป้ฏิเสธโดยกล่าว
ว่าเรื�องนี� ขดัแยง้กับหลกัการและความเชื�อพื� นฐานของพวกเขา

แต่นี� ไม่ใช่เป็นเพียงครั�งเดียวเท่านั� นที�พวกเขาเคยมีโอกาสที�จะ
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เสรีภาพอย่างแทจ้ริงในการนับถือศาสนา ดูเหมือนว่า เจมส ์ แมดิสัน
เป็นผูส้นับสนุนคนสาํคัญของพวกเขา (ต่อมาภายหลงัเจมสไ์ดเ้ป็นประ-
ธานาธิบดีดว้ย) แพททริค เฮ็นรี�ไดก้า้วเขา้มามีบทบาทในการเสนอใหม้ี
การร่างกฎหมายเพื�อความพอใจของทุกฝ่าย "คือใหม้ีการสถาปนา
คริสตจักรทั� ง 4 นิกายเป็นศาสนาประจาํชาติแทนที� จะเป็นนิกายใดนิ-
กายหนึ� งเท่านั� น" คือคริสตจักรแห่งอังกฤษหรืออีพิสโคพัล, พวกคอง-
กริเกชั �นอาลลิสต์, เพรสไบทีเรียน และแบ๊พติส ในที�สุดเมื�อแต่ละฝ่าย
เห็นว่าไม่สามารถที� จะใหน้ิกายใดนิกายหนึ� งเป็นศาสนาประจาํชาติได้
ดังนั� นในแต่ละฝ่ายจึงเห็นดว้ยกับการประนีประนอมของเฮ็นรี� (ในร่าง
กฎหมายประนีประนอมนี� ระบุว่า แต่ละคนที�เสียภาษีมีสิทธิที�จะกาํหนด
ว่าเขาจะเสียภาษีใหแ้ก่นิกายใดก็ไดใ้น Z นิกายนี� ) พวกแบ๊พติสไดต้่อสู ้
กับเรื�องเหล่านี�  โดยกล่าวว่าการเขา้ร่วมกันระหว่างคริสตจักรกับรฐับาล
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามเป็นการขัดกับหลักพื� นฐานของพวกเขา และ
พวกเขาจะยอมรบัเรื�องนี� ไม่ไดเ้ลยแมว้่าจะมีการออกเสียงก็ตาม เฮ็นรี�ก็
ออ้นวอนพวกเขาโดยกล่าวว่าตัวเขาเองพยายามที�จะช่วยพวกเขา และถา้
ยงัคงต่อสูก้ับเรื�องนี� พวกเขาจะอยู่ไม่ได ้ แต่พวกเขาก็ยงัคงคัดคา้นต่อไป
มีการลงคะแนนเสียงกันและผลที�ออกมาเกือบจะเป็นเอกฉันท์ แต่ตาม
หลกัเกณฑ์แลว้จะตอ้งมีการลงคะแนนเสียงกันถึง 3 ครั�ง พวกแบ๊พติส
ภายใตก้ารนําของแมดิสนั และอาจจะนําโดยคนอื�น ๆ ดว้ยไดต้่อสูต้่อไป
การลงคะแนนเสียงครั�งที�  ; ผลที�ออกมาเกือบจะเป็นเอกฉันท์เหมือน
เดิม และชยัชนะอย่างท่วมทน้นี� ก็เกิดขึ� นเนื�องจากวาทศิลป์อันยอดเยี�ยม
ของเฮ็นรี� แต่ยงัไม่มีการลงคะแนนเสียงครั�งที� 3 ครั�งนี� ดูเหมือนว่าพระ
เจา้ทรงขัดขวางเอาไว ้ เฮ็นรี�ไดถู้กแต่งตั� งเป็นผู ้ว่าการของรัฐเวอร์จิเนีย
และไดล้าออกจากสภาคองเกรส เมื�อมีการลงคะแนนเสียงในครั�งที�  3
โดยปราศจากวาทศิลป์อันยอดเยี�ยมของเฮ็นรี� การลงคะแนนเสียงในครั�ง
นี� จึงตอ้งพ่ายแพไ้ป

พวกแบ๊พติสเกือบจะถูกสถาปนาขึ� นเป็นศาสนาประจาํชาติสหรฐั
อเมริกาไปแลว้ ทั� ง ๆ ที�พวกเขาไดเ้ป็นผู ้คัดคา้นในเรื�องนี� อย่างเต็มที�
และนี� ไม่ใช่ครั�งเดียวเท่านั�น ที�พวกแบ๊พติสมีโอกาสที�จะถูกสถาปนาโดย
กฎหมายใหเ้ป็นศาสนาประจาํชาติ แต่ครั�งนี� ถือว่าหวุดหวิดไปทีเดียว

22 หลงัจากนั�นไม่นานนักคริสตจักรแห่งอังกฤษในอเมริกา
ก็ถูกแยกจากรฐับาลอย่างสิ� นเชิง ไม่มีนิกายใดที�ไดร้บัการสนับสนุนจาก
รฐับาลกลางอีก (นอกจากรฐับาลของบางรฐัเท่านั�น ยงัคงมีศาสนาประ-
จาํรัฐของตนเองอยู่) ในส่วนที� เกี� ยวขอ้งกับสหรัฐอเมริกานั� นถือได้ว่า
คริสตจักรกับรัฐบาลได้แยกจากกันโดยสิ� นเชิงแลว้ แต่อย่างน้อยทั� ง
คริสตจักรกับรฐับาลในที�ต่าง ๆ ก็เคยดาํรงอยู่ร่วมกันนานถึง 8?DD ปี
(ตั� งแต่ปีค.ศ.383) และเสรีภาพในการนับถือศาสนานั� นก็ไดฟ้ื� นคืนมา
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เสน้ทางเลือด

หรือประวตัิศาสตรข์องพวกคริสเตียนใน
ทุกยุคทุกสมัยตั�งแต่สมัยพระเยซูจนถึงปัจจุบันนี�

หรืออาจจะเรียกคาํสอนนี� ว่า "ประวัติศาสตร์แห่งหลักคาํสอน
ของพระเยซูและพวกอัครสาวกของพระองค์ รวมทั� งคนเหล่านั� นที� ไดม้ี
ความซื�อสตัยต์่อหลกัคาํสอนของพระเยซู"

คาํสอนภาคที� 8
"จงระลึกถึงโบราณกาล จงพิจารณาถึงจาํนวนปีที� ผ่านมาหลาย

ชั �วอายุคนแลว้นั� น จงถามบิดาของท่าน แลว้เขาจะสาํแดงใหท้่านทราบ
จงถามพวกผูใ้หญ่ของท่าน แลว้เขาจะบอกท่าน" (พบญ 3;:M)

1 สิ�งที�เราเรียกกันว่า "ความเชื�อของคริสเตียน" หรือความ
เชื�อในพระเยซูคริสต์ไดเ้ริ�มตน้ดว้ยพระเยซูคริสต์ ในระหว่างปีค.ศ.;?-
3D ในสมัยที�อาณาจักรโรมไดค้รอบครองอยู่ อาณาจักรโรมเป็นอาณา-
จักรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดที�เคยครอบครองในโลกนี�

2 ในสมัยนั�นอาณาจักรโรมไดค้รอบครองเกือบทุกประเทศ
ของโลกนี�  ไทบีเรียส ซีซาร ์เป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมในเวลานั�น

3 ในสมัยนั� นอาณาจักรโรมไดน้ับถือศาสนาที� มีพระหลาย
องค์ บางองค์เป็นรูปปั� นสามารถมองเห็นไดแ้ละบางองค์เป็นแค่จินตนา-
การเท่านั�น และทั �วอาณาจักรโรมมีหลายคนที�เคร่งในศาสนาของเขา ซึ�ง
ศาสนานี� ไม่ใช่ของคนแต่ละคนเท่านั� น แต่กลายมาเป็นศาสนาประจาํ
ชาติโรมดว้ยคือเป็นศาสนาที� ไดร้ับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจาก
รฐับาลโรม (จากหนังสือ มอลเชม เล่มที� 8 บทที� 8)

4 ชาวยิวซึ�งตอนนั�นประเทศของเขากลายเป็นเมืองขึ� นของ
อาณาจักรโรม ก็กระจัดกระจายไปทั �วอาณาจักรโรม แต่พระวิหารของ
ชาวยิวยังอยู่ ที� กรุงเยรูซาเล็ม และพวกยิวไปนมัสการพระเจา้ที� นั �น มี
หลายคนที� ยังเคร่งในศาสนายิว แต่ศาสนายิวส่วนใหญ่ก็ขาดฤทธิS เดช
และพระพรจากพระเจา้ (จากหนังสือ มอลเชม เล่มที� 8 บทที� ;)

5 เพราะว่าความเชื�อในพระเยซูไม่ไดเ้ป็นศาสนาของโลกนี�
ผูต้ั�งความเชื�อนี�  (คือพระเยซู) ไม่ไดต้ั�งประมุขจากมวลมนุษยแ์ละไม่ได้
แสวงหาการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลใดในโลกนี�  ความ
เชื�อในพระเยซูนี� ไม่ไดค้ิดกบฏต่อซีซาร ์ผูท้ี�ตั�งความเชื�อนี� ไดต้รสัว่า "ของ
ของซีซารจ์งถวายแก่ซีซาร ์ และของของพระเจา้จงถวายแด่พระเจา้" (มธ
;;:8E-;;; มก 8;:8M; ลก ;D:;D) เพราะว่าความเชื�อในพระเยซูนี�
สนใจในสิ� งที� อยู่ ฝ่ายวิญญาณ ความเชื�อนี� ไม่ไดแ้ยง้อาํนาจจากรัฐบาล
ใดๆ ในโลกนี�  แลว้ผู ้ที� มีความเชื�อนี� ไดร้บัคาํสอนว่าเขาควรเชื�อฟังกฏ-
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หมายและรฐับาลของเขาดว้ย (รม 83:8-M; ทต 3:8; 8 ปต ;:83-8<)
6 บัดนี� ขา้พเจา้ขอใหท้่านสงัเกตถึงเครื�องหมายบางขอ้ของ

ความเชื�อนี�  ถา้เราจะสงัเกตดูคริสตจักรที�ดาํรงอยู่ในทุกยุคทุกสมัย (คือ
ในเวลา ;D ศตวรรษ และโดยเฉพาะ 8;DD ปีแห่งยุคมืด ซึ�งเลือดของ
คริสเตียนไดไ้หลออกดุจสายธาร) เราจะต้องรู ้จักเครื�องหมายเหล่านี�
อย่างดี เราจะต้องระวังใหด้ี เพราะว่าบางทีมีเครื�องหมายปลอม แม้
กระทั �งผู ้ที� ถูกเลือกสรรไวแ้ลว้ก็ถูกล่อลวงได ้ เพราะฉะนั�นเราจะตอ้งสงั-
เกตใหล้ะเอียดและดว้ยใจอธิษฐานเสมอ ถา้เป็นไปไดเ้ราตอ้งดูประวตัิ-
ศาสตรข์องคริสตจักร แต่ยิ�งกว่านั�นเราตอ้งดูความเชื�อของคริสตจักรแต่
ละแห่งดว้ย

เครื�องหมายที�ถูกตอ้งและไม่มีการเปลี�ยนแปลง
ในขณะที�เราศึกษาเรื�องนี�  ถา้เราพบบางกลุ่มที�ไม่มีเครื�องหมาย

เหล่านี� และสอนเรื�องอื�น ๆ ซึ�งไม่ไดม้าจากพระคัมภีร ์เราจงระวงัใหด้ี
1 พระเยซูคริสต์ ซึ�งเป็นผูต้ั�งความเชื�อนี�  ไดต้ั�งกลุ่มคริส-

เตียนใหเ้ป็นคริสตจักร แลว้คริสตจักรนั�นตอ้งตั�งคริสตจักรอื�น ๆ ในที�
แห่งใดที� มีคนอื�นมารับเชื�อในพระองค์ (จากหนังสือ การสืบต่อมาของ
แบ๊พติส โดยเร ฉบับรีไวสด์ บทที� 8)

2 คริสตจักรตามที� เราทราบจากพระวจนะของพระเจา้และ
จากการประพฤติของพวกอัครสาวก และคริสตจักรยุคแรก ๆ นั�น มีเจา้-
หน้าที� ; ตาํแหน่งเท่านั� น คือศิษยาภิบาลและผู ้ช่วย ศิษยาภิบาลได้
เรียกว่า "เจา้อธิการ" (Bishop) คริสตจักรไดเ้ลือกทั�งศิษยาภิบาลและ
ผูช้่วยนั�น และทั�ง ; ตาํแหน่งนี� เป็นผูร้บัใชข้องคริสตจักร

3 คริสตจักรแต่ละแห่งก็อิสระจากคริสตจักรอื�น ๆ ในการ
ปกครองต่าง ๆ คริสตจักรที�กรุงเยรูซาเล็มไม่มีอาํนาจเหนือคริสตจักรที�
เมืองอันทิโอก คริสตจักรที� เมืองอันทิโอกไม่มีอาํนาจเหนือคริสตจักรที�
เมืองเอเฟซัส คริสตจักรที� เมืองเอเฟซัสไม่มีอาํนาจเหนือคริสตจักรที�
เมืองโครินธ์ เป็นตน้ แลว้สมาชิกทุกคนมีสิทธิอาํนาจเท่ากันในการตัด-
สินใด ๆ ของคริสตจักร เป็นการปกครองภายในที�ยุติธรรมที�สุด

4 คริสตจักรมีเพียง ; พิธีเท่านั�นคือพิธีบัพติศมาและพิธี
ศีลมหาสนิท พิธีทั�ง ; นี� ไม่มีฤทธิSอาํนาจที�จะช่วยใครรอดได ้ แต่ใหถ้ือ
ว่าเป็นการระลึกถึงเท่านั�น และไดส้ถาปนาไวต้ลอดไป

5 ถา้ผูใ้ดจะเป็นสมาชิกของคริสตจักร ผูน้ั�นก็จะตอ้งไดร้บั
ความรอดก่อน (กจ ;:ZM) คนที�ไดค้วามรอดนี� ตอ้งรอดโดยพระคุณและ
ไม่ใช่ดว้ยการประพฤติตามพระบัญญัติใด ๆ (อฟ ;:?, C-E) คนที�รอด
แลว้นี�  (ไม่ใช่คนที�ยังไม่ไดร้บัความรอด) ตอ้งรบัพิธีบัพติศมาดว้ยการ
จุ่มในนํ�าในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิS
(มธ ;C:8E) แลว้คนเหล่านี� ที� ไดร้ับความรอดและไดร้ับพิธีบัพติศมา
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ญาตใหเ้ทศนาไดเ้พียงครั�งเดียวในเวลา 2 เดือน ต่อมาก็มีการเปลี�ยน-
แปลงกฏหมายฉบับนี� โดยอนุญาตใหเ้ขาเทศนาไดเ้ดือนละครั�ง ถึงกระ-
นั� นก็ตามพวกเขายังถูกจาํกัดสถานที� ๆ จะใชเ้ทศนาดว้ย และเทศน์ได้
เพียงคาํเทศนาเดียวเท่านั� นในวันนั� นและห้ามเทศนาในวลากลางคืน
กฎหมายต่าง ๆ ไม่ไดอ้อกมาเฉพาะในรัฐเวอร์จิเนียเท่านั� น แต่ในรัฐ
อื�นๆดว้ยที�หา้มเผยแพร่ข่าวประเสริฐ นี� เป็นสาเหตุใหญ่ที�จัดสนัไดเ้ป็น
มิชชันนารีไปต่างประเทศคนแรก เพราะในประเทศของเขาหา้มเผยแพร่
ข่าวประเสริฐ เขาจึงตอ้งไปประกาศในต่างประเทศ มีการต่อสูม้ากมาย
หลายครั�งเป็นเวลานานในสภาล่างของรฐัเวอร์จิเนียเพื�อจะเปลี�ยนแปลง
กฎหมายเหล่านี� จนถึงระดับที�น่าพอใจ

19 จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า อุปสรรคที�ยิ�งใหญ่อย่างหนึ� งที�
ขดัขวางเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศอเมริกา และอาจจะเป็น
ในทั �วโลกดว้ยคือความเชื�อมั �นที�เกิดขึ� นในผูค้นตลอดหลายศตวรรษก่อน
หน้านี� ว่า เป็นไปไม่ไดท้ี�ศาสนาจะดาํรงอยู่ไดโ้ดยปราศจากการสนับสนุน
จากรัฐบาล ไม่มีนิกายใดเลยที�จะรุ่งเรืองขึ� นไดโ้ดยอาศัยเงินถวายจาก
สมาชิกผู ้สนับสนุนนิกายนั� นเท่านั� น และเรื�องนี� เป็นเรื�องที� โต ้เถียงกัน
อย่างรุนแรงเมื�อเกิดการต่อสูเ้พื�อจะแยกรฐับาลกับคริสตจักรแห่งอังกฤษ
ออกจากกันในรฐัเวอร์จิเนีย และต่อมามีการโตแ้ยง้กันในสภาคองเกรส
ด้วย เมื�อมีการพิจารณากันถึงปัญหาในเรื�องเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาเป็นเวลานานทีเดียวที�พวกแบ๊พติสไดต้่อสูใ้นเรื�องนี� เกือบจะตาม
ลาํพงัก็ว่าได้

20 เขตยึดครองโรด ไอสแ์ลนด์ไดเ้ริ�มขึ� นในปีค.ศ.8<3C แต่
ไม่ไดเ้ป็นเขตที� ถูกก่อตั�งขึ� นตามกฎหมายจนกระทั �งปีค.ศ.8<<3 นี� เป็น
แห่งแรกที� มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แห่งที�สองคือรฐัเวอร์จิเนียใน
ปีค.ศ.8MC< สภาคองเกรสไดป้ระกาศการแกไ้ขรฐัธรรมนูญขอ้แรกว่าจะ
มีผลบังคับใชใ้นวนัที� 8? ธันวาคม 8ME8 ซึ�งไดใ้หเ้สรีภาพในการนับถือ
ศาสนาแก่พลเมืองทุกคน พวกแบ๊พติสไดร้ับเกียรติในฐานะที� เป็นผู ้นํา
พระพรนี� มาสู่ประเทศแห่งนี�

21 เราจะขอเล่าเหตุการณ์การประชุมสภาคองเกรสในยุค
แรก ๆ สกัเหตุการณ์หนึ� งคือมีการประชุมปรึกษากันถึงปัญหาที�ว่า สห-
รฐัอเมริกาควรจะสถาปนาใหม้ีคริสตจักรประจาํชาติเพียงคริสตจักรเดียว
หรือใหม้ีหลายคริสตจักร หรือจะใหม้ีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใด ๆ
ก็ได้ มีการเสนอร่างกฎหมายต่าง ๆ มากมาย มีผูห้นึ� งไดเ้สนอใหส้ถา-
ปนาคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นศาสนาประจาํชาติ อีกผู ้หนึ� งได้เสนอ
คริสตจักรคองกริเกชั �นอาลลิสต์ และยังมีอีกผู ้หนึ� งที� ได ้เสนอใหเ้ป็น
เพรสไบทีเรียน ถึงแม้ว่าพวกแบ๊พติสหลายคนจะไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภา
คองเกรสก็ตาม แต่พวกเขาก็ไดโ้ตแ้ยง้อย่างเอาจริงเอาจังว่า ควรจะใหม้ี
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ครองอยู่นั� น พวกแบ๊พติสไดถู้กข่มเหงอย่างรุนแรงและอย่างต่อเนื� อง
หลายครั�งทีเดียวที� นักเทศน์ทั� งหลายของพวกเขาถูกปรับและตอ้งติดคุก
การข่มเหงต่าง ๆ ต่อพวกแบ๊พติสไดเ้กิดขึ� นอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่ตอนตน้
ของยุคเขตยึดครองไปจนถึงการเปิดฉากของสงครามปฏิวัติซึ� งเป็นเวลา
นานกว่า 8DD ปีทีเดียว

16 เราจะขอยกตัวอย่างบางเรื�องที� เกี� ยวกับความยากลาํ-
บากต่าง ๆ ของพวกแบ๊พติสในรฐัเวอร์จิเนีย แต่ก็เป็นเรื�องที�น่าแปลก
เพราะดูเหมือนว่ารฐัเวอรจ์ิเนียจะเป็นสถานที�แห่งต่อไปบนแผ่นดินโลกที�
จะใหเ้สรีภาพในการนับถือศาสนาหลังจากโรด ไอส์แลนด์ แต่ก็ตอ้งใช ้
เวลาอีกกว่า 8 ศตวรรษต่อมา ความทุกขย์ากในเวลานั�นคือมีนักเทศน์
ถึง 3D คนถูกจับขงัคุกในเวลาต่าง ๆ กัน ดว้ยเพียงขอ้หาเดียวเท่านั�นคือ
"เพราะเหตุที� เทศนาข่าวประเสริฐเรื�องพระบุตรของพระเจา้" มีเรื�องของ
เจมส ์ ไอรแ์ลนด์ ที�เขาถูกจับขงัคุก หลงัจากติดคุกแลว้พวกศัตรูของเขา
ไดพ้ยายามที�จะระเบิดเขาดว้ยดินระเบิด เมื�อพบกับความลม้เหลว พวก
เขาก็พยายามต่อไปที� จะรมควันให้เขาตายเสียโดยการเผากาํมะถันใต้
หน้าต่างรอบคุกนั� น ครั� งนี� ก็ลม้เหลวเช่นกันพวกเขาจึงพยายามอีกโดย
การไปตระเตรียมกับหมอใหใ้ชย้าพิษฆ่าเขาเสีย แต่แผนการณ์ทั� งหมด
ลม้เหลวอย่างสิ� นเชิง เขายงัคงเทศนาแก่คนของเขาทางหน้าต่างนั�นเพื�อ
ปิดกั�น ไม่ใหเ้ขาเทศนาไดจ้ึงมีการสรา้งกาํแพงขึ� นรอบคุกที�ขังเขาอยู่
เพื�อคนเหล่านั� นจะมองเห็นขา้งในไม่ไดแ้ละเขาจะมองเห็นขา้งนอกไม่ได้
เช่นกัน แมม้ีความยากลาํบากเช่นนี�  พวกเขาก็ยงัไม่ลดละผูค้นไดม้ารวม
ตัวกันและมีการผูกผา้เช็ดหน้าผืนหนึ� งติดกับปลายไมย้าว ๆ แลว้ชูขึ� น
เหนือกาํแพงเพื� อไอร์แลนด์จะมองเห็นได้ว่าพวกเขาพรอ้มแลว้ที� จะฟัง
เทศนา การเทศนาก็ยงัคงดาํเนินต่อไป

17 ต่อมานักเทศน์แบ๊พติส 3 คน (เลวิส เครก, โจเซฟ เครก
และแอโรน เบลดโซ่) ก็ถูกจับดว้ยขอ้หาเดียวกัน และมีคนหนึ� งใน 3
คนนี� ที� เป็นญาติกับ อาร ์ อี บี เบยเ์ลอร ์ และอาจจะเป็นญาติกับพวก
นักเทศน์แบ๊พติสรัฐเท็กซัสดว้ย นักเทศน์เหล่านี� ไดถู้กกล่าวหาและนํา
ตัวไปพิจารณาคดี เมื�อแพ็ททริค เฮ็นรี� ไดย้ินเรื�องนี�  และแมว้่าเขาจะ
อาศัยอยู่ห่างไกลออกไปหลายไมล ์ และเขายังเป็นสมาชิกของคริสตจักร
แห่งอังกฤษอยู่ แต่เขาก็ยังขี�มา้มายงัหอ้งพิจารณานั�น และไดส้มัครเขา้
มาแกค้ดีใหแ้ก่พวกเขา การแกค้ดีไดร้ับชยัชนะท่วมทน้ที�ศาลนั�น นัก-
เทศน์เหล่านั�นก็ไดร้บัการปล่อยตัวใหเ้ป็นอิสระ

18 ในที�อื�น ๆ นอกเหนือจากโรด ไอสแ์ลนด์แลว้ เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาไดเ้กิดขึ� นอย่างชา้ ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามขั�นตอน
ตัวอย่างเช่นในรัฐเวอรจ์ิเนียก็มีกฎหมายออกมาฉบับหนึ� ง อนุญาตใหม้ี
นักเทศน์แบ๊พติสเพียงคนเดียวเท่านั�นต่อเขตเขตหนึ� ง และเขาไดร้บัอนุ-

9

เรียบรอ้ยแลว้จึงสามารถไดร้บัพิธีศีลมหาสนิท และคริสตจักรเท่านั�นที�มี
สิทธิที�จะถือพิธีศีลมหาสนิท การรับพิธีศีลมหาสนิทตอ้งทาํในที�ประชุม
ของคริสตจักร (ไม่ใช่ตามบา้น)

6 พระวจนะของพระเจา้ซึ� งไดร้ับการดลใจจากพระเจ ้าคือ
พระคัมภีรใ์หม่ ไดเ้ป็นหลกัฐานเดียวสาํหรบัคาํสอนและการประพฤติ ไม่
ใช่สาํหรบัชีวิตของคริสตจักรกลุ่มเดียวเท่านั�น แต่สาํหรบัชีวิตของสมาชิก
ทุกคนของคริสตจักรนั�นดว้ย

7 พระเยซูคริสต์ผู ้ทรงตั� งคริสตจักร พระองค์เป็นพระผู ้-
ช่วยใหร้อดของสมาชิกของคริสตจักรนั�น รวมทั�งเป็นมหาปุโรหิตและพระ
มหากษัตริย์องค์เดียวของคริสตจักรนั�น พระองค์เป็นองค์พระผู ้เป็นเจา้
และผู ้ประทานพระบัญญัติองค์เดียวของคริสตจักรนั� นและเป็นประมุข
องค์เดียวของคริสตจักร คริสตจักรแต่ละแห่งตอ้งเชื�อฟังคาํสั �งสอนและ
กระทาํตามนํ�าพระทัยขององค์พระผู ้เป็นเจา้ของเขา และหา้มเปลี�ยน-
แปลง ตัดทิ� งหรือเพิ�มคาํสอนหรือพระบัญญัติของพระองค์

8 ความเชื� อในพระเยซู นี� ต ้องเป็นการยอมรับของแต่ละ
บุคคลและยอมรบัดว้ยความเต็มใจ ไม่ใช่ดว้ยความเกรงใจหรือถูกบังคับ
ใด ๆ ไม่ว่าจากครอบครวัหรือจากรฐับาล พระคัมภีรส์อนว่า "จงเลือก"
หมายความว่าทุกคนมีสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธได้โดยปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญใด ๆ ทั�งสิ� น

9 ขอสังเกตใหด้ีว่าทั� งพระเยซูและพวกอัครสาวกของพระ
องค์ไม่เคยใชช้ื�อนิกายใด ๆ เมื�อพูดถึงสาวกของพระองค์ เช่น คาทอลิค
ลูเธอรแ์รน เพรสไบทีเรียน อีพิสโคพลั เป็นตน้ พระเยซูทรงเรียกผูท้ี�เชื�อ
ในพระองค์ว่า "สาวก" ถา้เป็นกลุ่มคน ; คนขึ� นไปก็เรียกว่า "พวกสาวก"
แลว้พวกคริสเตียนไม่ว่าอยู่ที�กรุงเยรูซาเล็มหรือเมืองอันทิโอก ก็เรียกว่า
"คริสตจักร" ถ้าพูดถึงคริสตจักรมากกว่าแห่งเดียวก็เรียกว่า "บรรดา
คริสตจักรทั�งหลาย" คาํว่า "คริสตจักร" หมายถึงคริสตจักรแห่งเดียว ไม่
ใช่คริสตจักรหลายแห่ง

10 ขา้พเจ ้าขอบอกเครื�องหมายอีกขอ้หนึ� ง คือการแยก
คริสตจักรจากรฐับาลอย่างเต็มที� คริสตจักรกับรฐับาลไม่ควรร่วมกัน ไม่
ว่ามากหรือน้อยก็ตาม คือคริสตจักรไม่ตอ้งมีอาํนาจเหนือรัฐบาล และ
รฐับาลไม่ตอ้งมีอาํนาจเหนือคริสตจักร แลว้รฐับาลควรใหทุ้กคนมีสิทธิที�
จะเลือกศาสนาหรือความเชื�อของเขาเอง ไม่ควรบังคับใครเลย

และบัดนี� ก่อนที�จะพูดถึงประวัติศาสตรข์องคริสตจักร ขอใหส้งั-
เกตแผนที�ที�อธิบายถึงประวตัิศาสตรข์องคริสตจักร
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แผนที�
ขา้พเจา้เชื�อว่า ถา้ท่านศึกษาแผนที�อย่างละเอียด ท่านจะเขา้ใจ

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมากยิ�งขึ� น แลว้ท่านจะสามารถจดจาํเรื�อง
เหล่านี� ไดง้่ายขึ� น

จงจาํไวว้่าแผนที� นี� ไดอ้ธิบายถึงเวลา 2000 ปีแห่งประวตัิศาสตร์
ของคริสตจักร

ขอสังเกตว่าทั� งขา้งบนและขา้งล่างมีตัวเลข เช่น 8DD, ;DD,
3DD ถึง ;DDD นี� คือปีค.ศ.ในยุคคริสตจักรซึ�งเป็นเกือบ ;DDD ปีแลว้

ส่วนขา้งล่างมีช่วงที� เป็นสีดาํอ่อน ซึ� งก็คือช่วงเวลาที�ประวัติ-
ศาสตรเ์รียกว่า "ยุคมืด" ต่อไปจะอธิบายละเอียดถึงยุคมืดนี�

แลว้ขอสังเกตุว่าในช่วงยุคมืดมีชื�อต่าง ๆ ซึ� งเป็นชื�อของพวก
คริสเตียนที�มีความเชื�อที�ถูกตอ้ง แต่ละชื�อนี� เขาไม่ไดต้ั�งเอง แต่พวกศัตรู
ไดต้ั�งให ้ ชื�อแรก ๆ ที�พวกศัตรูไดต้ั�งใหก้็คือ "คริสเตียน" ซึ�งบอกไวใ้น
กิจการ 88:;< ว่า "ในเมืองอันทิโอกนั�นเอง พวกสาวกไดช้ื�อว่าคริส-
เตียนเป็นครั�งแรก" นี� เกิดขึ� นประมาณปีค.ศ.Z3 พวกที�นับถือรูปเคารพ
หรือพวกยิวเป็นพวกที�ตั� งชื�อนี� ใหเ้ขาเพื�อเป็นการดูถูก แลว้ชื�ออื�น ๆ ก็
เช่นกัน (คืออานาแบ๊พติสกับแบ๊พติส)

และขอสงัเกตวงกลมสีขาวซึ�งอยู่ทั �วแผนที�นี�  วงกลมเหล่านี� หมาย
ถึงพวกคริสตจักรที� มีความเชื�ออย่างถูกตอ้งซึ�งมีอยู่ทั �วโลก เช่นในทวีป
เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา ตามภูเขา ตามหุบเขา เป็นตน้ และขอ
สังเกตวงกลมสีดาํ วงกลมนี� หมายถึงพวกคริสตจักรที�ความเชื�อเสียแลว้
ไม่ว่าในทางประพฤติหรือในคาํสอนต่างๆ คริสตจักรแบบนี� มีอยู่บางแห่ง
ขณะที�อาจารยเ์ปโตร เปาโล และยอหน์ยงัมีชีวิตอยู่

ต่อไปนี� จะสอนถึงเรื�องประวตัิศาสตรแ์ห่งคริสตจักร
การบรรยายครั�งแรก ปีค.ศ.3D-?DD

1 โดยการนําของยอหน์ผูใ้หบ้ัพติศมา ซึ�งเป็นนักเทศน์จาก
ถิ�นทุรกันดาร และภายใตค้วามรกัและการกระทาํการอัศจรรยข์องพระ-
เยซูคริสต์เอง และจากคาํเทศนาอันยอดเยี�ยมของบรรดาพวกอัครสาวก
8; คนและลูกศิษยข์องเขา ทาํใหค้วามเชื�อในพระเยซูคริสต์ไดเ้จริญขึ� น
อย่างมากมายในช่วง ?DD ปีแรก แต่มีหลายคนถูกฆ่าตายเพราะเหตุ
ความเชื�อนั�น (เสน้ทางเลือด) ศาสนายิวกับศาสนาอื�น ๆ ที�ไม่มีพระเจา้
ไดต้่อตา้นอย่างรุนแรง ยอหน์ผูใ้หบ้ัพติศมาเป็นคนแรกที�ถูกฆ่าตายดว้ย
การถูกตัดศรีษะเพราะเหตุความเชื�อนี�  หลังจากนั� นอีกไม่นานพระเยซู
คริสต์ทรงถูกฆ่าตายเช่นกันคือพระองค์ไดส้ิ� นพระชนม์บนไมก้างเขน

2 หลังจากนั� นมีอีกหลายคนถูกฆ่าตายเพราะเหตุความ
เชื�อนี�  เช่น สเทเฟนถูกหินขวา้ง มัทธิวถูกฆ่าตายที�ประเทศเอทิโอเปีย
มาระโกถูกลากไปตามถนนจนเขาเสียชีวิต ลูกาถูกประหารดว้ยวิธีแขวน
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ของตนรบับัพติศมา" โดยใหเ้หตุผลว่า "การบัพติศมาทารกเป็นพิธีที�ขดั
แยง้กับหลกัขอ้เชื�อของคริสเตียน" และดว้ยความผิดเหล่านี� เขาจึงถูกมัด
และถูกเฆี�ยน ผูว้่าวินธรอพกล่าวว่าเพนเทอรถ์ูกเฆี�ยน "เพราะไปตาํหนิ
พิธีขององค์พระผูเ้ป็นเจา้"

14 ในเขตยึดครองซึ� งนิกายเพรสไบทีเรียนได้รับการสถา-
ปนาใหเ้ป็นศาสนาประจาํชาตินั� น ดูเหมือนว่าผู ้ที� ยึดถือหลักความเชื�อ
อื�น ๆ (พวกแบ๊พติสและพวกอื�นๆ) ซึ�งอาศัยอยู่ในเขตนี�  ต่างก็ไดร้บัการ
ข่มเหงเช่นเดียวกับพวกที�อยู่ในเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ์ เบย ์ ซึ� งมี
นิกายคองกริเกชั �นอาลลิสต์เป็นศาสนาประจาํชาติ

ในเขตยึดครองแห่งนี� มีพวกแบ๊พติสเขา้มาตั�งรกรากอยู่ดว้ย ใน
เขตที�พวกแบ๊พติสมาตั�งรกรากอยู่นี� มีอยู่เพียง ? ครอบครวัเท่านั�น พวก
แบ๊พติสเหล่านี� ไดต้ระหนักว่าพวกเขาตอ้งอยู่ใตก้ฎหมาย และจากบันทึก
ต่าง ๆ ไดก้ล่าวว่าพวกเขายอมเชื�อฟังกฎหมายเหล่านี� แต่แลว้การข่มเหง
ก็เกิดขึ� นอีก

พวกผู้มีอาํนาจในเขตยึดครองนั�นไดต้ัดสินใจที�จะสรา้งที�ประชุม
ของนิกายเพรสไบทีเรียนขึ� นในเขตที�พวกแบ๊พติสตั�งรกรากอยู่ ดูเหมือน
ว่าวิธีเดียวที�จะทาํไดก้็โดยการเรียกเก็บภาษีจากพวกแบ๊พติส พวกแบ๊พ-
ติสได้ตระหนักถึงสิทธิอาํนาจของพวกเพรสไบทีเรียนในการที� จะเรียก
เก็บภาษีพิเศษชนิดใหม่นี�  แต่พวกเขาก็ไดย้ื�นคาํรอ้งต่อการเก็บภาษีใน
ครั�งนี� ว่า "เราพึ�งเริ�มตั�งรกรากบา้นเล็ก ๆ ของเราก็พึ�งจะสรา้งเสร็จ สวน
และไร่นาของเราก็พึ�งจะลงมือ นาของเราก็ยงัไม่ไดห้กัลา้งถางพงเลย เรา
พึ�งจะถูกเรียกเก็บภาษีไปเพื�อสรา้งป้อมไวต้่อสูก้ับพวกอินเดียน ตอนนี�
เป็นไปไม่ไดเ้ลยที�จะใหเ้ราจ่ายภาษีอีกชนิดหนึ� ง" นี� เป็นสาระสาํคัญ แต่
แลว้พวกเขาโดนเรียกเก็บภาษีโดยพวกเขาไม่มีความสามารถที� จะจ่าย
ภาษีไดใ้นเวลานั� น จนต้องประกาศขายสิ�งของทอดตลาดในเวลานั� น
บา้น สวน ไร่และแมก้ระทั �งสุสานของพวกเขา ก็ถูกขายทอดตลาดไป ยก
เวน้นาของพวกเขาที�ยงัไม่ไดห้กัลา้งถางพง ทรพัยส์ินราคา 3<3 ปอนด์
? ชิลลิ�งตอ้งถูกขายไปดว้ยเงินเพียง 3? ปอนด์ 8D ชิลลิ�ง กล่าวกันว่า
มีบางส่วนถูกซื� อไปโดยนักเทศน์เพรสไบทีเรียนที�จะมาเทศนาที�นั �น และ
ในที�สุดเขตตั�งรกรากนี� ไดถู้กทิ� งใหร้า้งไป

กฎหมายกดขี� ข่มเหงต่าง ๆ นี� สามารถจะรวบรวมเป็นหนังสือ
เล่มใหญ่ไดท้ีเดียว การเรียกเก็บภาษีอย่างรุนแรงซึ� งเป็นภาระที�หนัก
มาก การปฏิบัติการดว้ยความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัที�จะ
กระทาํต่อพวกแบ๊พติสเป็นส่วนใหญ่ แต่ในการบรรยายนี� ไม่สามารถที�จะ
เขา้ไปในรายละเอียดเหล่านี� มากนัก

15 ในเขตยึดครองต่าง ๆ ทางภาคใตต้ลอดรัฐคาโรไลน่า
โดยเฉพาะอย่างยิ�งที�รฐัเวอรจ์ิเนีย ซึ�งคริสตจักรแห่งอังกฤษกาํลงัครอบ-
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เขตยึดครองนี�  คือคริสตจักรที�เมืองโพรวิเด็นสโ์ดย โรเจอร ์ วิลเลี�ยม ได้
ตั� งขึ� นในปีค.ศ.8<3E และคริสตจักรที� เมืองนิวพอร์ทโดยจอห์นเคลิร์ก
ไดต้ั�งขึ� นในปีค.ศ.8<3C

12 ในเรื�องเกี�ยวกับการข่มเหงต่าง ๆ ในเขตยึดครองอเมริ-
กันบางแห่งนั�น เราจะขอยกตัวอย่างใหเ้ห็นกันบา้ง ไดม้ีการบันทึกไวว้่า
มีอยู่ครั�งหนึ� งที�สมาชิกคนหนึ� งของจอหน์ เคลิรก์ไดล้ม้ป่วยลง ครอบครวั
นั� นอาศัยอยู่ตรงขา้มเสน้แบ่งเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ์ เบย์ และอยู่
ภายในเขตยึดครองนั� นพอดี จอห์น เคลิร์กและนักเทศน์ที� มีชื�อว่า
แครนดอลล์ รวมทั�งคนที�มีชื�อว่าโอบีไดอา โฮลม์ ทั�ง 3 คนไดไ้ปเยี�ยม
ครอบครวัที�ป่วยนั�น ขณะที�พวกเขากาํลงัประชุมอธิษฐานกับครอบครวัที�
ป่วยอยู่นั�น เจา้หน้าที�บางคนของเขตยึดครองไดม้าจับกุมพวกเขาไว ้ ต่อ
มาจึงพาตัวพวกเขาไปที�หน้าบัลลงัก์ศาลเพื�อจะพิพากษา ยงัมีคาํกล่าวไว ้
ดว้ยว่าเพื�อเจา้หน้าที�จะมีขอ้กล่าวหาพวกเขาไดช้ดัเจนยิ�งขึ� น พวกเขาถูก
พาตัวเขา้ไปในที�ประชุมทางศาสนาในคริสตจักรของพวกตน (พวกคอง-
กริเกชั �นอาลลิสต์) มือของพวกเขาถูกมัด (ตามที�บันทึกไดก้ล่าวไว)้ ขอ้
หาของพวกเขาคือ "ในเรื�องที� ไม่ได้ถอดหมวกในที�ประชุมทางศาสนา"
พวกเขาไดถู้กพิจารณาคดีและเห็นว่ามีความผิด ผูว้่าเอ็นดิคอทท์ก็อยู่ที�
นั �นดว้ย ขณะที�การพิจารณาคดีกาํลงัดาํเนินไปนั�น ท่านไดพู้ดกับเคลิรก์
ดว้ยความโกรธมากว่า "เจา้ไดป้ฏิเสธการใหบ้ัพติศมาแก่ทารก" (นี� ไม่ใช่
ขอ้หาที� มีต่อพวกเขา) "เจา้สมควรตาย ฉันจะไม่ใหข้ยะอย่างนั� นถูกนํา
เขา้มาในเขตปกครองของฉัน" ความผิดของทุกคนคือการถูกปรบัหรือถูก
เฆี�ยนอย่างหนัก ค่าปรบัของแครนดอลล ์(แขกที�มาเยี�ยม) คือ ? ปอนด์
(;? ดอลลาร)์ ค่าปรบัของเคลิรก์ (ศิษยาภิบาล) คือ ;D ปอนด์ (8DD
ดอลลาร)์ ค่าปรบัของโฮลม์ (บันทึกไดก้ล่าวว่าเขาเคยเป็นพวกคองกริ-
เกชั �นอาลลิสต์ และไดม้าเขา้ร่วมกับพวกแบ๊พติส) ดังนั�นค่าปรบัของเขา
จึงเป็น 3D ปอนด์ (8?D ดอลลาร)์ ค่าปรบัของเคลิรก์กับแครนดอลล์
นั�นพวกเพื�อน ๆ เป็นผูจ้่ายให ้แต่โฮลม์ไดป้ฏิเสธ ไม่ยอมใหจ้่ายค่าปรบั
ของเขาโดยพูดว่าเขาไม่ได้ทาํอะไรผิดเลย ดังนั� นเขาจึงถูกเฆี�ยนอย่าง
หนัก บันทึกไดก้ล่าวว่าเขาถูก "ถอดเสื� อลงไปถึงเอว" และถูกเฆี�ยน (ดว้ย
แสพ้ิเศษชนิดหนึ� ง) จนร่างกายของเขาเต็มไปดว้ยเลือดและเลือดไดห้ยด
ไหลรินไปตามขาเต็มลน้รองเทา้ ; ขา้งของเขา บันทึกยงักล่าวต่อไปอีก
ว่าร่างกายของเขามีแผลเหวอะหวะเต็มไปหมด จนเขาไม่สามารถที�จะ
นอนบนเตียงไดน้านถึง ; สปัดาห ์ การนอนของเขาตอ้งนอนชนับนมือ
หรือขอ้ศอกทั�ง ; ขา้งและหวัเข่า ขา้พเจา้ไดอ้่านบันทึกทั�งหมดเกี�ยวกับ
การถูกเฆี�ยนของเขา และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการเฆี�ยนนั�น รวม
ทั�งคาํพูดของโฮลม์เอง สิ�งที�ป่าเถื�อนเช่นนี� ไดเ้กิดขึ� นในอเมริกาเอง

13 เพนเทอร ์ เป็นชายอีกผูห้นึ� งที�ได ้ "ปฏิเสธไม่ยอมใหลู้ก
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คอ เปโตรกับสิเมโอนถูกตรึงไวบ้นกางเขนจนตาย อันดรูว์ถูกมัดไวต้ิด
กับกางเขนจนตาย ยากอบถูกตัดศีรษะ ฟีลิปถูกตรึงไวบ้นกางเขนและถูก
หินขวา้ง บารโธโลมิวถูกเผาดว้ยไฟ โธมัสถูกนาบดว้ยเหล็กรอ้นจนตาย
ยากอบน้อยถูกทิ� งลงจากพระวิหารและถูกโบยตีจนสิ� นชีวิต ยูดาสถูกฆ่า
เสียดว้ยธนู มัทธีอัสถูกหินขวา้งและเปาโลถูกตัดศีรษะ

3 ถึงแมว้่าพวกศาสนายิวกับพวกศาสนาที�ไม่มีพระเจา้ข่ม
เหงพวกนี� เป็นเวลา 3DD ปี ความเชื�อนี� ไดแ้พร่ออกทั �วไปคือแพร่ออกไป
ทั �วอาณาจักรโรม ทวีปยุโรป เอเชีย อาฟริกา ประเทศอังกฤษและเวลส์
และตามเมืองใหญ่ ๆ ที�มีความเจริญ คริสตจักรไดเ้จริญเติบโตขึ� นอย่าง
รวดเร็วและพวกสาวกไดเ้จริญเติบโตขึ� นในพระคุณของพระเจา้ แต่เริ�มมี
คริสตจักรบางแห่งที�ความเชื�อไดเ้สียไป

4 การที�ความเชื�อเสียไปนี� มีอยู่สองดา้นคือดา้นความเชื�อ
และดา้นการประพฤติ ในช่วง ;DD ปีแรกคริสตจักรแต่ละแห่งไดเ้จริญ
ขึ� นอย่างรวดเร็วจนกระทั �งพวกคริสตจักรยุคแรกนั�นกลายเป็นคริสตจักร
ที�ใหญ่มาก เช่นคริสตจักรที�กรุงเยรูซาเล็ม เมืองอันทิโอก เมืองเอเฟซัส
เมืองโครินธ์ เป็นตน้ คริสตจักรที�กรุงเยรูซาเล็มเองมีสมาชิกเป็นหมื�น ๆ
คน (กจ ;:Z8; Z:Z; ?:8Z) อาจจะมีสมาชิกถึง ;?DDD หรือ ?DDDD
คนหรือมากกว่านั� นก็ได ้ ท่านที� เคยศึกษาหนังสือกิจการและจดหมาย
ต่าง ๆ ของอาจารยเ์ปาโลคงจะสงัเกตว่า การดูแลคริสตจักรต่าง ๆ ใน
สมัยนั� นเป็นงานหนักมากสาํหรับอาจารย์เปาโล ช่วยสังเกตดูคาํพยา-
กรณ์ของอาจารย์เปโตรและอาจารย์เปาโลซึ�งอยู่ใน ; ปต ;:8;; กจ
;D:;E-38; แลว้ดู วว ;-3 ดว้ย

คริสตจักรใหญ่ ๆ เหล่านี� คงจะตอ้งมีนักเทศน์หรือผู ้ปกครอง
หลายคน (กจ ;D:8M) พวกเจา้อธิการหรือศิษยาภิบาลบางคนไดเ้ริ�มถือ
สิทธิอาํนาจเกินขนาดที�มอบไวแ้ก่เขาในพระคัมภีรใ์หม่ เขาไดถ้ือว่าเขามี
สิทธิอาํนาจเหนือคริสตจักรอื�น ๆ ที�เล็กกว่าคริสตจักรของเขา (3 ยน
8:E) นี� ก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิด ความผิดอันนี� ไดเ้ป็นรากฐานแห่ง
การประพฤติผิดหลาย ๆ อย่างที�ไดท้วีขึ� นในคริสตจักรต่าง ๆ ซึ�งการใช ้
อาํนาจเหนือคริสตจักรอื�น ๆ ที�เล็กกว่าของเขาเป็นการกระทาํเหมือนกับ
พวกคาทอลิค นี� คือการเริ�มต้นของการเปลี�ยนแปลงวิธีการปกครอง
คริสตจักร คือตั�งแต่ตน้ วิธีปกครองนั�นเป็นแบบประชาธิปไตย คริสต-
จักรบางแห่งไดม้ีการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ผิด แลว้ก่อนสิ� นศตวรรษที�
; สิ�งนี� เป็นความผิดเริ�มแรกที�เขา้มาในคริสตจักรยุคแรกนั�น

5 ความเชื�ออย่างหนึ� งที�เปลี�ยนแปลงก่อนสิ� นศตวรรษที� ;
นั�นก็คือคาํสอนเกี�ยวกับเรื�องความรอดนั�นเอง ทั�งพวกศาสนายิวกับพวก
ศาสนาที�ไม่มีพระเจา้ ไดพ้ึ�งในพิธีกรรมต่าง ๆ เพื�อจะไดค้วามรอด เขา
เชื�อว่าพิธีต่าง ๆ นิมิตต่าง ๆ และเครื�องหมายต่าง ๆ สามารถช่วยเขา



12

รอดได ้เพราะฉะนั�นคริสตจักรบางแห่งซึ�งสมาชิกเคยอยู่ในทั�ง ; ศาสนา
นี� ได้เขา้ใจผิดถึงเรื�องพิธีบัพติศมาไดง้่าย เขาก็เขา้ใจว่าพระคัมภีร์ได้
กล่าวถึงมากมายเกี�ยวกับพิธีบัพติศมาและหน้าที� ของคริสเตียนที�จะรับ
พิธีนั�น เพราะฉะนั�นพิธีบัพติศมาตอ้งมีส่วนในความรอดของเรา ดังนั�น
คาํสอนผิดว่า "เรารอดไดโ้ดยความเชื�อและการรบัพิธีบัพติศมา" ไดเ้ขา้
มาในคริสตจักรบางแห่ง

6 ความเชื�ออีกอย่างหนึ� งที� ไดเ้ปลี�ยนแปลงในเวลานั�นก็คือ
ว่า ใครสมควรที�จะรับพิธีบัพติศมา (การเปลี�ยนแปลงนี� คือผลแห่งคาํ
สอนผิดว่า "เรารอดไดโ้ดยความเชื�อและการรบัพิธีบัพติศมา") คริสต-
จักรบางแห่งที� เชื�อว่าพิธีบัพติศมาช่วยมนุษย์ใหร้อดไดน้ั� น ต่อมาไดม้ี
ความเชื�อว่าถา้พิธีบัพติศมาช่วยเรารอดได ้ ก็น่าจะใหร้ับพิธีบัพติศมา
ตอนเป็นเด็กคือยิ�งเร็วยิ�งดี เพราะฉะนั�นคาํสอนผิดคือ "ใหท้ารกรบัพิธี
บัพติศมา" ไดเ้ริ�มขึ� น ก่อนหน้านี� คริสตจักรทั �วไปยอมใหเ้ฉพาะคนที�เชื�อ
แลว้รบัพิธีบัพติศมาเท่านั�น หลายศตวรรษต่อมาเขาใหท้ารกรบัพิธีบัพ-
ติศมาโดยการจุ่มในนํ�า ศาสนากรีกคาทอลิค (ซึ�งเคยร่วมกับศาสนาโร-
มันคาทอลิค) ยงัใหท้ารกรบัพิธีบัพติศมาดว้ยการจุ่มในนํ�า

ในเรื�องนี� อาจารยโ์รบินสันไดเ้ขียนว่า "ในช่วง 3 ศตวรรษแรก
นั� น มีคริสตจักรหลายแห่งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นคริสตจักรทอ้งถิ�น
และอิสระ ไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากรฐับาลใด ๆ และไม่มีสิทธิอาํนาจ
เหนือคริสตจักรแห่งอื�น ในเวลานั� นคริสตจักรทุกแห่งมีสมาชิกที�รับพิธี
บัพติศมาอย่างถูกตอ้งจนถึงสมัยของเจโรม  (ค.ศ. 3MD) คริสตจักรใน
ประเทศกรีก ซีเรีย และทวีปอาฟริกา ไดบ้ันทึกไวว้่ามีผูใ้หญ่หลายคนได้
รับพิธีบัพติศมา แต่ไม่ไดบ้ันทึกว่ามีทารกรับพิธีบัพติศมาจนถึงปีค.ศ.
370"

7 ขอใหจ้าํไวว้่า การเปลี�ยนแปลงเหล่านี� ไม่ไดเ้กิดขึ� นในวนั
เดียวหรือปีเดียว แต่ได้ใชเ้วลานานมากแต่ไม่ใช่ในคริสตจักรทุกแห่ง
คริสตจักรที� ดีบางแห่งได้ต่อตา้นกับการเปลี�ยนแปลงนี�  จนกระทั �งในปี
ค.ศ.;?8 คริสตจักรต่าง ๆ ที�มีความเชื�ออย่างถูกตอ้งไดแ้ยกออกมาจาก
คริสตจักรที� มีความเชื�อและการประพฤติที� เสียแลว้ นี� เป็นครั�งแรกที� มี
การแยกกันในระหว่างคริสตจักรต่าง ๆ

8 ดังนั�นจะสงัเกตไดว้่าในช่วงระหว่าง 3 ศตวรรตแรกนี� มี
การเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญมาก 3 ประการ ซึ�งไดเ้ปลี�ยนไปจากคาํสอน
ของพระคริสต์ และคาํสอนของพวกอัครสาวกของพระองค์ และเหตุ-
การณ์อย่างหนึ� งก็ไดก้่อตัวขึ� น ขอใหท้่านสงัเกตขอ้สรุปและขอ้ความสาํ-
คัญเหล่านี�  :

8.1 การเปลี�ยนแปลงไปจากแนวความคิดของพระคัมภีรใ์หม่
ในเรื�องเจา้อธิการและเรื�องการปกครองคริสตจักร การเปลี�ยนแปลงนี� ได้
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ถูกจาํกัดเสรีภาพทางศาสนาที�น่าหวาดกลวั ดังนั�นเมื�อเขาพบแผ่นดินผืน
เล็ก ๆ แห่งหนึ� งที�ยงัไม่มีจักรวรรดิใดเขา้ยึดครอง พวกเขาจึงไดส้ถาปนา
ตัวขึ� นเป็นเจ ้าของแผ่นดินนั� น ซึ� งรู ้จักกันโดยทั �วไปในปัจจุบันนี� ว่า โรด
ไอสแ์ลนด์ เหตุการณ์นี� เกิดขึ� นในปีค.ศ.8<3C คือ 8D ปีหลงัจากที�มีการ
ยึดครองเขตแมสซาชูเซ็ทซ์ เบย ์แต่ก่อนที�พวกเขาจะไดร้บักฏหมายคุม้-
ครองดินแดนนี�  พวกเขาตอ้งใชเ้วลานานประมาณ ;? ปีทีเดียว (คือปี
ค.ศ.8<<3)

9 ในปีค.ศ.8<?8 (?) เขตยึดครองแบ๊พติสแห่งนี� ได ้ส่ง
โรเจอร ์วิลเลี�ยม และจอหน์ เคลิรก์ ไปประเทศอังกฤษเพื�อจะดูว่าเป็นไป
ไดไ้หมที�จะไดร้ับอนุญาตตามกฏหมายใหส้ถาปนาเขตยึดครองของพวก
ตนได ้ เขาทั�งสองมาถึงประเทศอังกฤษขณะที�โอลิเวอร ์ ครอมเวลล ์ เป็น
ผูท้ี�มีอาํนาจในรฐับาลอังกฤษ แต่ดว้ยเหตุผลบางประการทาํใหท้่านปฏิ-
เสธคาํขอของพวกเขา โรเจอร์ วิลเลี�ยมจึงไดเ้ดินทางกลบับา้นที�อเมริกา
ส่วนจอหน์ เคลิรก์นั�นยงัคงอยู่ในอังกฤษ ในที�สุดครอมเวลล ์ ก็สูญเสีย
ตาํแหน่งของตนและชาร์ลส์ที�  ; ไดข้ึ� นนั�งบัลลังก์แห่งประเทศอังกฤษ
ในประวตัิศาสตรถ์ือว่า ชารล์สเ์ป็นผูห้นึ� งที�ไดข้่มเหงพวกคริสเตียนอย่าง
รุนแรงที�สุด แต่ในที�สุดพระองค์ก็ไดท้รงออกเอกสารประทานใบอนุญาต
ใหใ้นปีค.ศ.8<<3 ดังนั�นเคลิรก์ซึ�งเฝ้าคอยมานานถึง 8; ปี จึงไดเ้ดิน
ทางกลับบ้านพรอ้มกับเอกสารทางกฎหมายนั� น เพราะฉะนั� นในปีค.ศ.
8<<3 เขตยึดครองโรด ไอส์แลนด์จึงกลายเป็นดินแดนที� ถูกตอ้งตาม
กฎหมายอย่างแทจ้ริง และพวกแบ๊พติสก็สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของ
พวกเขาเองขึ� นได้

10 รฐัธรรมนูญนั�นไดถู้กเขียนขึ� น และเป็นรฐัธรรมนูญที�ดึง
ดูดความสนใจจากทั �วโลก ในรฐัธรรมนูญนั�นมีคาํประกาศที�ให ้"เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา" เป็นครั�งแรกของโลก

การต่อสูอ้ย่างแทจ้ริงเพื�อเสรีภาพในการนับถือศาสนานั�นถือว่า
เป็นประวัติศาสตร์ที�ยิ�งใหญ่ทีเดียว เป็นเวลานานทีเดียวที�พวกแบ๊พติส
ตอ้งต่อสูใ้นสงครามนี� ตามลาํพงัจริง ๆ แต่พวกเขาก็ไม่ไดต้่อสูเ้พื�อพวก
ตนเองแต่เพียงพวกเดียวเท่านั�น แต่ไดต้่อสูเ้พื�อคนทั�งปวงทุกนิกาย โรด
ไอร์แลนด์เป็นเขตยึดครองแบ๊พติสแห่งแรกที� ได้สถาปนาขึ� นโดยพวก
แบ๊พติสกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ� งหลงัจากที�ไดเ้พียรพยายามยื�นคาํรอ้งเพื�อ
ขออนุญาตอยู่นานถึง 8; ปี เขตยึดครองนี� เองเป็นจุดเริ�มแรกในโลกที�
กฎหมายของแผ่นดินนั�นใหเ้สรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเต็มที� การ
ตั�งรกรากที� นั �นไดเ้กิดขึ� นในปีค.ศ.8<3C และไดม้ีการสถาปนาเขตยึด-
ครองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในปีค.ศ.8<<3

11 ก่อนที� เขตยึดครองนี� จะได้รับการสถาปนาขึ� นอย่างถูก
ตอ้งตามกฏหมาย ไดม้ีการตั�งคริสตจักรแบ๊พติสขึ� น ; แห่งก่อนแลว้ใน
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หนทุกแห่ง แต่ในไม่ชา้พวกเขาก็ไดส้ัมผัสกับเงื� อมมืออันเหี� ยมโหดของ
คริสตจักรประจาํชาติทั�ง 3 นิกายนั�นดว้ย ความผิดที�รา้ยแรงในเรื�อง
"การเทศนาข่าวประเสริฐ" และ "การปฏิเสธที�จะใหเ้ด็กๆของพวกเขารบั
บัพติศมา" "การต่อตา้นการบัพติศมาทารก" และการกระทาํอื�นๆ ใน
ดา้นความเคร่งครดัในพระคัมภีรข์องพวกเขา พวกเขาจึงถูกจับ, ติดคุก,
ถูกปรบั, ถูก เฆี�ยน, ถูกเนรเทศและการถูกยึดทรพัยส์ิน เป็นตน้ บรรดา
สิ�งเหล่านี� เกิดขึ� นในอเมริกา ขา้พเจา้จะขอยกตัวอย่างบางอย่างที�ไดม้า
จากแหล่งขอ้มูลหลายแห่ง

6 ก่อนที�เขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ์ เบย ์ จะมีอายุ ;D ปี
นั�น พวกเขามีคริสตจักรคองกริเกชั �นอาลลิสต์เป็นคริสตจักรประจาํชาติ
และพวกเขาก็ไดอ้อกกฎหมายหลายฉบับเพื�อต่อตา้นพวกแบ๊พติส และ
พวกอื�น ๆ ต่อไปนี� เป็นตัวอย่างเรื�องหนึ� งเกี�ยวกับกฎหมายเหล่านั�น

"นี� เป็นคาํสั �งและไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกันว่า ถา้คนหนึ� งคนใดหรือพวก
หนึ� งพวกใดภายในเขตปกครองนี� จะกล่าวโทษหรือต่อตา้นการบัพติศมา
ทารก โดยกระทาํการอย่างเปิดเผยหรือเที�ยวชกัชวนคนอื�น ๆ ใหไ้ม่เห็น
ดว้ยหรือไม่บัพติศมาใหท้ารก โดยกระทาํการอย่างลบั ๆ หรือจงใจเดิน
ออกจากที�ประชุมขณะที�กาํลังมีการประกอบพิธีนี�  ภายหลังเวลาที�กาํ-
หนดและขั�นตอนในการพิจารณาความผิดแลว้ คนนั�นหรือพวกนั�นทุกคน
จะตอ้งถูกพิพากษาใหเ้นรเทศไปอยู่ที� อื�น" กฎหมายฉบับนี� ไดม้ีผลบังคับ
ใชโ้ดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อต่อตา้นพวกแบ๊พติส

7 โดยสิทธิอาํนาจของเขตยึดครองนี�  โรเจอร ์วิลเลียม และ
คนอื�น ๆ จึงไดถู้กเนรเทศออกจากเขตนี�  การถูกเนรเทศในอเมริกาใน
สมัยนั�นเป็นสิ�งที�ทารุณมาก เพราะหมายถึงว่าผูน้ั�นจะตอ้งไปอยู่กับพวก
อินเดียน แต่ในเหตุการณ์นี� วิลเลียมกลบัไดร้ับการตอ้นรบัอย่างดี และ
ไดพ้กัอยู่กับพวกอินเดียนเป็นระยะเวลานานทีเดียว และในช่วงเวลาต่อ
มาก็แสดงใหเ้ห็นว่านี� เป็นพระพรอันยิ�งใหญ่ต่อเขตยึดครองที�ไดเ้นรเทศ
เขาไป เพราะเขาได้ช่วยใหเ้ขตยึดครองนี� รอดพน้จากการถูกทาํลายโดย
อินเดียนเผ่านี�  ดว้ยการที�เขาไดอ้อ้นวอนต่อพวกอินเดียนอย่างมาก เพื�อ
เห็นแก่พวกเหล่านั�นที�ไดเ้นรเทศเขาและเขาไดท้าํความดีตอบแทนความ
ชั �วดว้ยวิธีนี� เอง

8 ต่อมาโรเจอร์ วิลเลี�ยมพรอ้มกับคนอื�น ๆ อีก ซึ�งบางคน
ไดเ้คยถูกเนรเทศจากเขตยึดครองนั�นและในเขตยึดครองอื�น ๆ เช่นกัน
ในคนพวกนั�นมีจอหน์ เคลิรก์ซึ�งเป็นนักเทศน์แบ๊พติสอยู่ดว้ย คนพวกนี�
ไดต้ัดสินใจที�จะตั�งเขตยึดครองของเขาเอง ซึ�งในขณะนั�นพวกเขายงัไม่มี
สิทธิอาํนาจตามกฎหมายจากประเทศอังกฤษที�จะกระทาํการนี� ได ้ แต่
พวกเขาก็คิดว่าวิธีการนี� ก็ดีกว่าที�จะอยู่ภายใตส้ถานการณ์ที�เป็นอยู่นี� ต่อ
ไปและดีกว่าที�จะพยายามดาํเนินชีวิตอยู่ในเขตยึดครองเหล่านี�  ที�จะตอ้ง
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ขยายตัวขึ� นอย่างรวดเร็ว สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนและเจริญเต็มที�จน
เป็นอันตรายมาก

8.2 การเปลี� ยนแปลงไปจากคาํสอนในพระคัมภีร์ใหม่ ใน
เรื�องการบังเกิดใหม่ เปลี�ยนไปเป็น "การบังเกิดใหม่โดยการรบับัพติศ-
มา"

8.3 การเปลี�ยนแปลงจากการใหบ้ัพติศมาแก่ผู ้เชื�อ ไปเป็น
"การใหบ้ัพติศมาแก่ทารก" (อย่างไรก็ตาม ในขอ้นี� ยงัไม่ไดท้าํกันโดยทั �ว
ไปหรือทาํกันบ่อยนักเป็นเวลานานกว่า 8 ศตวรรต)

9 "การบังเกิดใหม่โดยการรบับัพติศมา" และ "การใหบ้ัพ-
ติศมาแก่ทารก" ความเชื�อ ; เรื�องนี� เป็นความเชื�อที�ผิด ซึ�งตามพยาน
หลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ี�เชื�อถือไดน้ั�นกล่าวว่า ; เรื�องนี� เป็นสาเหตุ
ที�ทาํใหพ้วกคริสเตียนตอ้งยอมหลั �งเลือดเป็นจาํนวนมาก ซึ� งมากกว่า
ความตายจากเหตุความเชื�อผิดเรื�องอื�น ๆ รวมกันเสียอีก หรืออาจจะ
ตอ้งหลั �งเลือดมากกว่าสงครามทุกครั�ง แต่ทั�งนี� ไม่รวม "สงครามโลก" ที�
พึ�งผ่านมา คริสเตียนมากกว่า "?D ลา้นคน" ยอมพลีชีพเพื�อรกัษาความ
เชื�อ ส่วนใหญ่แลว้เพราะเหตุพวกเขาไดป้ฏิเสธความเชื�อผิด ; เรื�องนี�
ในระหว่าง "ยุคมืด" เพียงยุคเดียวคือช่วงเวลาประมาณ 8; หรือ 83
ศตวรรตเท่านั�น

10 ขอ้เท็จจริงที�สาํคัญ 3 ประการสาํหรับคริสตจักรส่วน
ใหญ่หลาย ๆ แห่งนั�น ก็ไดป้รากฏใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในประวตัิศาสตร์
ช่วงระหว่าง 3 ศตวรรตแรกนี�  คือ

10.1 การแยกตัวออก และการเป็นอิสระไม่ขึ� นแก่กันของ
คริสตจักรทั�งหลาย

10.2 ลักษณะเฉพาะของเจ ้าอธิการหรือศิษยาภิบาลทั� งหลาย
ที�ยอมรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิก

10.3 การใหบ้ัพติศมาแก่ผูเ้ชื�อเท่านั�น
ขา้พเจา้ขอยกขอ้ความจากหนังสือของบรรดานักประวตัิศาสตรท์ี�

ยิ�งใหญ่ที�สุดในคริสตจักรของพวกลูเธอรแ์รน เขียนโดยโมเชม ฉบับที� 8
หน้า M8-M; กล่าวว่า "แต่ใครก็ตามที�คาดคิดว่า เจา้อธิการทั�งหลายใน
ยุคทองแห่งคริสตจักรมีลักษณะเดียวกันกับเจา้อธิการในหลายศตวรรต
ต่อมา เขาก็จะพยายามผสมผสานความแตกต่างที�เกิดขึ� นและก็จะสบัสน
ไปกับลกัษณะเฉพาะที�แตกต่างกันอย่างมากนั�น เพราะในศตวรรตนี� และ
ในศตวรรตต่อมาเจา้อธิการคนหนึ� งจะทาํหน้าที�ปกครองดูแลคริสตจักร
เพียงแห่งเดียว ซึ�งอาจจะอยู่ในบา้นส่วนตัวก็ได ้ แต่เจา้อธิการจะไม่ใช่
เป็นเจา้นายของคริสตจักรนั�น โดยความเป็นจริงแลว้เจา้อธิการจะเป็นผู ้
ปรนนิบัติหรือผูร้ับใชข้องคริสตจักร คริสตจักรทุกแห่งในสมัยดั�งเดิมนั�น
เป็นกลุ่มอิสระ ไม่มีคริสตจักรใดอยู่ใตอ้าํนาจของคริสตจักรอื�น ๆ ถึงแม้
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ว่าบ่อยครั�งที�คริสตจักรทั� งหลายที� ถูกตั� งขึ� นโดยพวกอัครสาวกเองจะได้
รับเกียรติใหเ้ป็นที� ปรึกษาในกรณีที� มีขอ้สงสัยในปัญหาประเด็นต่างๆ
แมก้ระนั� นก็ตามคริสตจักรเหล่านี� ก็ไม่มีสิทธิอาํนาจในการควบคุมและ
ใชอ้าํนาจเหนือคริสตจักรแห่งอื�น ๆ ในทางตรงกันขา้มนั� นจะเห็นได้
อย่างชดัเจนว่า คริสตจักรแททุ้กแห่งมีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกัน และตั�ง
อยู่บนพื� นฐานแห่งความเท่าเทียมกันในทุกเรื�อง"

11 จนกระทั �งถึงบัดนี� ทั�ง ๆ ที�มีการข่มเหงอย่างรุนแรง แต่
จาํนวนคริสเตียนก็เพิ�มมากขึ� นอย่างรวดเร็ว พวกคริสเตียนไดก้ระจัด-
กระจ่ายอยู่ทั �วไป และขยายวงกวา้งออกไปมากกว่าอาณาเขตของจักร-
วรรดิโรมันอันยิ�งใหญ่นั�นเสียอีก และอาจกล่าวไดว้่าแทบทุกแห่งในโลก
ไดย้ินข่าวประเสริฐนี�  ตามขอ้มูลของนักประวัติศาสตร์คริสตจักรบางคน
บอกว่า คริสตจักรดั� งเดิมหลายแห่งที� ถูกตั� งขึ� นโดยพวกอัครสาวกนั� น
ยงัไม่ไดถู้กทาํลายไป และยงัคงสตัยซ์ื�อต่อคาํสอนของพวกอัครสาวกดว้ย
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ก็ไดเ้ป็นไปตามที�ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า คาํสอน
ผิดซึ� งเป็นอันตรายต่อคริสตจักรไดค้ืบคลานเขา้มาและไดเ้กาะแน่นอยู่
ในคริสตจักรหลายแห่ง จนกระทั �งคริสตจักรบางแห่งไดเ้ปลี�ยนแปลงคาํ
สอนไปอย่างมาก

12 การข่มเหงไดท้วีความรุนแรงยิ�งขึ� น เมื�อใกลจ้ะถึงตอน
ตน้ของศตวรรษที�  Z รัฐบาลได้ออกคาํสั �งใหม้ีการข่มเหงคริสเตียนซึ� ง
เป็นครั�งแรกที� มีคาํสั �งออกมาอย่างเป็นทางการ การเจริญเติบโตของ
คริสเตียนก็เกิดขึ� นอย่างน่าอัศจรรย ์ และไดท้าํใหพ้วกผูน้ําจักรวรรดิโร-
มันซึ� งเป็นพวกศาสนาเท็จตื�นตระหนกตกใจเป็นอันมาก ดังนั� นจักร-
พรรดิกาลีเรียสจึงทรงออกคาํสั �งใหม้ีการข่มเหงคริสเตียนอย่างป่าเถื�อน
ยิ�งกว่าเดิม ซึ� งเรื�องนี� เกิดขึ� นเมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.3D3 ดู
เหมือนว่าตั� งแต่ตน้จนกระทั �งถึงเวลานี�  พวกศาสนาเท็จไดข้่มเหงคริส-
เตียนโดยที�ก่อนหน้านี� ไม่เคยมีกฎหมายใด ๆ ที�ทาํใหค้ริสเตียนถูกข่ม-
เหงมากเช่นนี�

13 แต่คาํสั �งนี� ลม้เหลวลงอย่างสิ� นเชิงเพราะไม่ได้เป็นไป
ตามเป้าหมายที� เขาจะหยุดการเติบโตของพวกคริสเตียนได ้ จนกระทั �ง
อีก C ปีต่อมา (ค.ศ.388) จักรพรรดิกาลีเรียสคนเดียวกันนี� เองไดอ้อก
คาํสั �งมาอีกฉบับหนึ� ง ใหม้ีการยกเลิกคาํสั �งฉบับแรกและไดท้รงประทาน
อนุญาตใหค้ริสเตียนดาํเนินชีวิตตามหลักความเชื�อในพระเยซูคริสต์ได้
อย่างอิสระ บางทีนี�อาจจะเป็นกฎหมายฉบับแรกที�ไม่มีการต่อตา้นคริส-
เตียน

14 เมื�อถึงตอนตน้ปีค.ศ.383 ความเชื�อของคริสเตียนไดม้ี
ชัยชนะยิ�งใหญ่เหนือพวกศาสนาเท็จ จักรพรรดิองค์ใหม่ได้กา้วขึ� นสู่
บัลลงัก์ของจักรวรรดิโรมัน พระองค์ไดท้รงตระหนักอย่างชดัเจนถึงฤทธิS
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กลุ่มทั�ง ; นี� ก็ยงัมีคริสเตียนอีกเป็นจาํนวนมากที�มีแนวความคิดที�แตก
ต่างจากทั�ง ; กลุ่มนี� ซึ�งกาํลงัหาทางที�จะพน้จากการถูกข่มเหงดว้ย

"เสน้ทางเลือดในอเมริกา"
3 พวกคองกริเกชั �นอาลลิสต์และพวกเพรสไบทีเรียนที�ลี� ภยั

เหล่านี�  ไดต้ั�งเขตยึดครองของตนเองแยกกัน และทั�ง ; พวกก็ไดส้ถา-
ปนาแนวความคิดทางศาสนาของพวกเขาเองใหเ้ป็นศาสนาประจาํชาติ
ตามกฎหมายภายในดินแดนของตนเองทันที ถา้จะพูดอีกอย่างหนึ� งก็พูด
ไดว้่า "นิกายคองกริเกชั �นอาลลิสต์" และ "นิกายเพรสไบทีเรียน" ได้
กลายเป็นแนวความคิดทางศาสนาตามกฎหมายในเขตยึดครองของพวก
เขาเอง ซึ�งเป็นการปิดกั�นแนวความคิดของศาสนาอื�น ๆ ทั�งหมดอย่าง
สิ� นเชิงในเขตยึดครองของพวกเขา ซึ� งพวกเขาเองได้เคยหลบหนีจาก
ประเทศแม่พรอ้มดว้ยรอยแผล และเลือดบนตัวพวกเขาจากการข่มเหง
นั�น และไดแ้สวงที�พกัพิงที�มีอิสระและเสรีภาพสาํหรับตนเอง แต่ทันทีที�
ไดร้ับการสถาปนาในจักรวรรดิของพวกเขาในแผ่นดินใหม่ และมีสิทธิ-
อาํนาจแลว้พวกเขาก็ปฏิเสธที�จะใหเ้สรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู ้อื�น
และปฏิบัติต่อพวกนั� นดว้ยวิธีการที� โหดเหี� ยมเหมือนกับที� ตัวเองเคยได้
รบัมาโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�ไดก้ระทาํต่อพวกแบ๊พติสนั�น

4 พวกที�ไปตั�งรกรากในเขตยึดครองต่าง ๆ ทางภาคใตอ้ยู่
ในรฐัเวอรจ์ิเนีย นอรธ์ คาโรไลน่าและเซา้ธ์ คาโรไลน่า ส่วนใหญ่แลว้
เป็นพวกที�สนับสนุนคริสตจักรแห่งอังกฤษ แนวทางความคิดของคริสต-
จักรนี� ไดร้ับการสถาปนาขึ� นเป็นศาสนาของจักรวรรดิเหล่านี�  เมื�อเป็น
เช่นนั� นในแผ่นดินใหม่ของอเมริกาที� ซึ� งพวกคองกริเกชั �นอาลลิสต์ พวก
เพรสไบทีเรียนและพวกอีพิสโคพัลไดเ้ขา้มาเพื�อแสวงหาสิทธิเสรีภาพใน
การนมัสการพระเจา้ตามมโนธรรมในใจของตน ในไม่ชา้พวกเขาก็ไดต้ั�ง
คริสตจักร 3 นิกายที�ไดร้บัการสถาปนาขึ� นเป็นศาสนาของพวกตน จาก
นั�นไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสาํหรบัคนหนึ� งคนใดเลย ยกเวน้คน
เหล่านั� นที� มีสิทธิอาํนาจในการปกครองเท่านั� น ลูกหลานของกรุงโรม
กาํลงัเจริญรอยตามมารดาของพวกตนซึ�งเปรอะเปื� อนไปดว้ยเลือด การ
ปฏิรูปของพวกเขาจึงยงัคงอยู่ห่างไกลจากความจริงในพระคัมภีร์

5 ในหมู่พวกที� อพยพเดินทางไปยังอเมริกานั� น มีพวก
แบ๊พติสกลุ่มเล็ก ๆ ไดร้่วมเดินทางไปดว้ย (บางพวกยงัเรียกพวกนี� ว่า
"อานาแบ๊พติส") อาจเป็นไปไดว้่ามีพวกแบ๊พติสอยู่ในเรือทุกลาํที�มุ่งหน้า
สู่อเมริกา อย่างไรก็ตามเมื�อเทียบกันแลว้จะเห็นไดว้่าพวกเขาเดินทางไป
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั�น ไม่เคยร่วมเดินทางกันไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เลย
เพราะพวกเขาไม่ไดร้บัอนุญาตใหม้าเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ แต่พวกเขาก็ทยอย
เดินทางออกมาเรื�อย ๆ และก่อนที�จักรวรรดิต่าง ๆ จะถูกสถาปนาขึ� นทั �ว
อเมริกา พวกแบ๊พติสก็มีอยู่เป็นจาํนวนมากมายและอยู่เกือบจะทั �วทุก
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อพยพมาเป็นกลุ่ม ๆ จากเวลสเ์ขา้ไปในสหรฐัอเมริกา (Orchard หน้า
;8-;3; ฟอรด์ บทที� ;)

21 เรื�องราวเกี�ยวกับการเริ�มงานของพวกคริสเตียนในประ-
เทศเวลส์นั� น ช่างเป็นเรื�องที� น่าอัศจรรย์จริงๆ และเมื�อดูจากประวัติ-
ศาสตรข์องเรื�องนี� ดูเหมือนจะเป็นเรื�องจริง  ประวตัิศาสตรน์ั�นไดเ้ริ�มตน้
ในพระคัมภีรใ์หม่ (กจ ;C:3D-38; ; ทธ Z:;8) เรื�องราวเกี�ยวกับ
คลาวเดียและปูเดนส์จากการเดินทางของพวกเขาไปยังกรุงโรมและการ
กลับใจใหม่ของพวกเขาจากการเทศนาของเปาโล จากนั�นพวกเขาไดน้ํา
ข่าวประเสริฐกลับไปยังประเทศเวลส์ซึ� งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา
เรื�องเหล่านี� เป็นเรื�องที� น่าสนใจอย่างยิ� ง เปาโลไดเ้ทศนาเรื�องนี� ในกรุง
โรมประมาณปีค.ศ.<3 หลงัจากนั�นไม่นานคลาวเดียและปูเดนส ์ซึ�งทั�ง ;
คนเป็นนักเทศน์กับคนอื�น ๆ ในพวกเขา ไดน้ําข่าวประเสริฐนี� เขา้ไปใน
ประเทศอังกฤษและโดยเฉพาะอย่างยิ� งที� เวลส์ พวกแบ๊พติสชาวเวลสไ์ด้
ช่วยเหลือพวกแบ๊พติสในอเมริกาอย่างมากมายจนแทบจะพรรณนาไม่ได้
เลย

การบรรยายครั�งที� ? ความเชื�อในประเทศสหรฐัอเมริกา
1 พวกสเปนและพวกอื�น ๆ ซึ� งมีเชื� อสายลาตินที� นับถือ

ศาสนาคาทอลิกเป็นตัวแทนกลุ่มแรกของความเชื�อแบบคริสเตียนที� เขา้
ไปในอเมริกากลาง และอเมริกาใต ้ แต่ในอเมริกาเหนือพวกเขาไม่ไดเ้ขา้
ไปตั�งพื� นฐานของความเชื�ออย่างมั �นคงนัก ยกเวน้ที� เม็กซิโกพวกเขาไม่
เคยมีกาํลังเพียงพอที�จะทาํใหแ้นวความคิดทางศาสนาของเขาไดร้ับการ
สถาปนาโดยกฎหมายใหเ้ป็นศาสนาประจาํชาติในดินแดนที�เป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี�  ยกเวน้ในส่วนเหล่านั� นซึ� งครั� งหนึ� งเคยเป็น
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศเม็กซิโก ถึงแมจ้ะเป็นในสมัยจักรวรรดินิยมยุคที�
มีการล่าอาณานิคมก็ตาม

2 เริ�มต้นในสมัยจักรวรรดินิยมยุคที� มีการล่าอาณานิคม
คือในตอนตน้ของศตวรรษที�  8M มีพวกที�มาตั�งรกรากถิ�นฐานเป็นครั�ง
แรกในเขตเวอร์จินิน่า และหลังจากนั�นไม่นานก็มีการตั�งรกรากในดิน-
แดนที� ปัจจุบันนี� รู ้จักกันโดยทั �วไปว่า เป็นรัฐทั� งหลายที�อยู่ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ�งเรียกว่านิวอิงแลนด์นั�นเอง ในสมัย
นั�นมีการข่มเหงทางศาสนาในประเทศอังกฤษ และทวีปยุโรปซึ�งเป็นสา-
เหตุใหญ่ที� นําไปสู่การอพยพไปตั� งรกรากเป็นครั�งแรก ในสหรัฐอเมริกา
ผู ้อพยพบางกลุ่มซึ� งได้มาถึงเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มนี� เป็นที� รู ้จักกันโดย
ทั �วไปว่าเป็นพวก "พิลกริมส"์ (ค.ศ. 8<;D) นั�นแบ่งออกอีกเป็น ; กลุ่ม
ย่อย กลุ่มหนึ� งเรียกว่า "พวกพิวริแทนส"์ ซึ�งคนเหล่านี� เป็น "พวกคอง-
กริเกชั �นอาลลิสต์" ผู ้ที�ควบคุมเขตยึดครองของพวกเขาก็คือผู ้ว่า เอ็น-
ดิคอทท์ อีกกลุ่มหนึ� งคือพวกเพรสไบทีเรียน อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
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อาํนาจบางอย่างของความเชื�อนี� ที�ยงัคงเติบโตขึ� นเรื�อย ๆ ทั�ง ๆ ที� ถูก
ข่มเหงอย่างรุนแรง ประวตัิศาสตรไ์ดก้ล่าวว่าจักรพรรดิองค์ใหม่นี�  ซึ�งไม่
ใช่ใครที�ไหนก็คือคอนสแตนตินนั�นเอง พระองค์ไดเ้ห็นนิมิตเหมือนจริง
อย่างน่าอัศจรรย์ พระองค์ไดเ้ห็นบนทอ้งฟ้ามีกางเขนสีแดงลุกไหมอ้ยู่
และบนกางเขนนั�นมีตัวอักษรที�ลุกไหมเ้ขียนไวเ้ป็นคาํเหล่านี�  คือ "ท่าน
จะไดร้บัชยัชนะโดยสิ�งนี� " พระองค์ไดท้รงตีความว่าพระองค์ควรจะเป็น
คริสเตียนโดยการยกเลิกศาสนาเท็จ และโดยการรวมฤทธิS อาํนาจฝ่าย
จิตวิญญาณของคริสเตียนเขา้กับอาํนาจฝ่ายโลกของจักรวรรดิโรมัน โลก
ก็จะถูกพิชิตลงได้อย่างง่ายดาย เมื�อเป็นเช่นนั� นความเชื�อในพระเยซู
คริสต์ก็จะกลายเป็นหลกัความเชื�อของคนทั�งโลกอย่างแทจ้ริง และจักร-
วรรดิโรมันก็จะเป็นจักรวรรดิที�มีอาํนาจครอบคลุมไปทั �วโลกดว้ย

15 ดังนั� นภายใตก้ารนําของจักรพรรดิคอนสแตนติน จึงมี
การทาํขอ้ตกลงสงบศึกขึ� น มีการเอาอกเอาใจและมีการยื�นขอ้เสนอเพื�อ
ขอเขา้ร่วม โดยจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันนั�นหาช่องทางที�จะมีความ
สัมพันธ์กับพวกคริสเตียนโดยกล่าวว่า "จงใหฤ้ทธิS อาํนาจฝ่ายจิตวิญ-
ญาณแก่เรา และเราจะใหอ้าํนาจฝ่ายโลกของเราแก่ท่าน"

16 เพื� อให้การรวมตัวกันอย่างชั �วร ้ายนี� เกิดขึ� นมาได้โดย
สมบูรณ์ จึงมีการตั� งสภาขึ� นมาสภาหนึ� งคือในปีค.ศ.383 มีการออก
ประกาศเชื� อเชิญใหค้ริสตจักรทั�งหลาย หรือตัวแทนของคริสตจักรเหล่า
นั�นใหม้าประชุมร่วมกันคริสตจักรหลาย ๆ แห่ง แต่ไม่ใช่ทุกแห่งจึงไดม้า
ประชุมร่วมกัน มีการรวมตัวกันเพื�อเป็นพันธมิตรและได้มีการจัดการ
ปกครองตามลาํดับชั�นไวด้ว้ย และในการจัดตั� งการปกครองตามลาํดับ
ชั�นนี� พระคริสต์ซึ�งเป็นศีรษะของคริสตจักร และคริสตจักรทั�งหลายที�เคย
ถวายเกียรติแด่พระองค์ในฐานะหัวหน้าของคริสตจักรก็ถูกถอดออกจาก
บัลลงัก์ กลบัมายกย่องใหจ้ักรพรรดิคอนสแตนตินใหน้ั�งบัลลงัก์ในฐานะ
หวัหน้าของคริสตจักรทั�งหลายแทน และจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ไดน้ั�ง
บัลลงัก์ในฐานะหวัหน้าของคริสตจักรนั�น (แต่เป็นเพียงชั �วคราวเท่านั�น)

17 การจัดการปกครองตามลาํดับชั�นที�ตั� งขึ� นเป็นจุดเริ�มตน้
ที�ชดัเจนของการเปลี�ยนแปลง ซึ�งในที�สุดก็ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปเป็น "คา-
ทอลิก" หรือคริสตจักร "สากล" ที�เรารูจ้ักกันโดยทั �วไปในปัจจุบันอาจจะ
กล่าวไดว้่า จุดเริ�มตน้ที� ไม่ชัดเจนของคริสตจักรแบบนี� เกิดขึ� นเมื�อใกล้
สิ� นสุดศตวรรษที� ; และเริ�มตน้ที�ศตวรรษที� 3 ซึ�งเป็นตอนที�แนวความ
คิดใหม่ ๆ เกี�ยวกับเจา้อธิการและการปกครองคริสตจักร และนักเทศน์
เริ�มตน้ที�จะก่อตัวขึ� น

18 ขอใหจ้าํไวอ้ย่างชดัเจนว่า เมื�อคอนสแตนตินไดป้ระกาศ
เชื� อเชิญใหค้ริสตจักรต่าง ๆ มาร่วมประชุมสภานั�น มีคริสเตียน (พวก
แบ๊พติส) และมีคริสตจักรมากมายที�ปฏิเสธไม่ยอมตอบสนองตามคาํ
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เชิญนั�น พวกเขาไม่ตอ้งการที�จะเขา้ร่วมกับรฐับาล และไม่ตอ้งการมีการ
ปกครองที� มีความเชื�อจากศูนย์กลาง และไม่ต ้องการมีการปกครอง
คริสตจักรซึ�งมีการปกครองตามลาํดับชั�นอยู่เหนือขึ� นไปอีก ไม่ว่าในรูป-
แบบใด ๆ ทั�งสิ� น นอกเหนือจากคริสตจักรแต่ละแห่งนั�นเอง คริสเตียน
พวกนี�  (แบ๊พติส) และคริสตจักรเหล่านี� ไม่เคยเขา้ไปรวมอยู่ในการปก-
ครองตามลาํดับชั�นของนิกายคาทอลิกเลย ไม่ว่าในเวลานั�นหรือในเวลา
ต่อมา

19 เมื� อมีการจัดการปกครองตามลาํดับชั�นขึ� นนั� น คอน-
สแตนตินไดถู้กตั�งขึ� นใหม้ีตาํแหน่งเป็นหัวหน้าในเวลานั�นซึ�งพระองค์ยัง
ไม่ได้เป็นคริสเตียนเลย พระองค์เพียงแต่ทรงเห็นชอบที�จะเปลี�ยนเป็น
คริสเตียนเท่านั� น ดังนั� นคริสตจักรทั�งหลายที�หลงผิดไดเ้ขา้ร่วมกับพระ
องค์ในการจัดตั�งการปกครองตามลาํดับชั�นขึ� น จึงเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิด
การหลงผิดขึ� นมาอย่างเช่นในในเรื�องการบังเกิดใหม่โดยการรับบัพติศ-
มา และเกิดมีคาํถามสาํคัญผุดขึ� นมาในใจของคอนสแตนตินคือ "ถา้
ขา้พเจา้รอดจากบาปของขา้พเจา้โดยการรบับัพติศมา หลงัจากที�ขา้พเจา้
รบับัพติศมาเรียบรอ้ยแลว้ แลว้ขา้พเจา้จะชาํระบาปที�จะกระทาํในอนา-
คตไดอ้ย่างไร?" จากคาํถามนี� ทาํใหช้าวโลกในยุคต่าง ๆ งุนงงกันไปหมด
พิธีบัพติศมาสามารถจะชาํระบาปต่าง ๆ ที�ยังไม่ไดก้ระทาํไดห้รือไม่?
หรือว่าบาปต่าง ๆ ที�ไดก้ระทาํลงไปก่อนการรบับัพติศมา ก็ถูกชาํระลา้ง
โดยวิธีหนึ� ง (คือการรบับัพติศมา) และบาปต่าง ๆ ที�ทาํไปภายหลงัการ
รบับัพติศมาแลว้ก็ถูกชาํระลา้งออกไดโ้ดยอีกวิธีหนึ� งหรือ?

20 เมื�อคอนสแตนตินไม่สามารถที�จะหาขอ้ยุติคาํถามเหล่า
นี� ใหเ้ป็นน่าพอใจได ้ ในที�สุดพระองค์ไดท้รงตัดสินใจที�จะเขา้ร่วมกับพวก
คริสเตียน แต่จะเลื�อนการรับบัพติศมาของพระองค์ออกไปจนกระทั �งถึง
เวลาก่อนที�พระองค์จะทรงสิ� นพระชนม์แลว้ จึงจะรับบัพติศมา เพื�อว่า
บาปทุกอย่างของพระองค์จะไดถู้กชาํระลา้งไปในครั�งเดียวนั�น พระองค์
ไดท้รงกระทาํตามความตั�งใจนี�  ดังนั� นพระองค์จึงไม่ไดร้ับบัพติศมาจน
กระทั �งก่อนที�พระองค์จะทรงสิ� นพระชนม์จึงไดร้บับัพติศมา

21 การกระทาํของคอนสแตนติน ที�ไดป้ฏิเสธศาสนาเท็จทั�ง
หมดของจักรวรรดิโรมัน แลว้หันไปยอมรบัคริสเตียนนั�น ไดท้าํใหเ้กิด
ความไม่พอใจอย่างรุนแรงในพวกสภาสูงของโรมัน พวกเขาไดป้ฏิเสธ
และคัดคา้นแนวทางของพระองค์ การคัดคา้นของพวกเขาก็ลงเอยดว้ย
การยา้ยพระที�นั �งของจักรวรรดิโรมันจากกรุงโรม ยา้ยไปที�เมืองไบซาน-
เทียม ซึ�งเป็นเมืองเก่าที�ทรงสรา้งขึ� นใหม่ และตั�งชื�อใหใ้หม่ว่า "คอน-
สแตนติโนเปิล" ตามชื�อคอนสแตนตินนั� น ผลที� เกิดขึ� นจึงเกิดมีเมือง-
หลวง ; เมืองในจักรวรรดิโรมัน คือกรุงโรมและเมืองคอนสแตนติโนเปิล
ซึ�งเมืองคู่แข่ง ; เมืองนี� อีกหลายศตวรรษต่อมาก็ไดก้ลายเป็นเมืองศูนย์
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เด็กคนนี� คือ อเล็กซานเดอร ์ แคมพ์เบลล์ บิดาของเขาเป็นผู ้รับใชใ้น
นิกายเพรสไบทีเรียน โธมัส แคมพ์เบลล์บิดาของเขาได้เดินทางไปยัง
อเมริกาในปีค.ศ.8CDM บุตรชายคืออเล็กซานเดอรซ์ึ�งตอนนั�นยงัคงศึก-
ษาในวิทยาลยัไดเ้ดินทางไปยงัอเมริกาในภายหลงั และเนื�องจากพวกเขา
มีแนวความคิดที�เปลี�ยนแปลงไป จึงไดอ้อกจากนิกายเพรสไบทีเรียนและ
ไดจ้ัดตั�งกลุ่มอิสระขึ� นกลุ่มหนึ� งตั� งชื�อว่า "สมาคมคริสเตียน" ที� รูจ้ักกัน
โดยทั �วไปในนาม "คริสตจักรบรชัรนั" ("The Brush Run Church") ในปี
ค.ศ.8C88 พวกเขาใชก้ารจุ่มนํ�าในพิธีบัพติศมาและไดป้ระสบความสาํ-
เร็จในการชกัชวนนักเทศน์แบ๊พติสมาทาํพิธีบัพติศมาใหพ้วกเขา แต่ได้
ทาํความเขา้ใจกันอย่างชดัเจนว่า พวกเขาจะไม่รวมกับคริสตจักรแบ๊พติส
ดังนั� นทั� งบิดามารดาและตัวอเล็กซานเดอร์เองก็ไดร้ับบัพติศมาทุกคน
ต่อมาในปีค.ศ.8C83 คริสตจักรอิสระของพวกเขาไดเ้ขา้ร่วมกับสมาคม
แบ๊พติสเรดสโตน แต่ 8D ปีต่อมาไดม้ีการขดัแยง้กัน พวกเขาจึงออกจาก
สมาคมนั�นและไดเ้ขา้ร่วมกับอีกสมาคมหนึ� ง แต่แลว้ความขดัแยง้ต่าง ๆ
ก็ยงัคงมีอยู่เรื�อย ๆ พวกเขาจึงออกจากสมาคมนี� อีก ซึ�งเป็นที�สรุปไดว้่า
พวกเขาไม่เคยเป็นแบ๊พติส และจากบันทึกต่างๆที�ขา้พเจา้เคยเห็นมานั�น
ไม่ไดป้รากฏเลยว่าพวกเขาเคยอา้งตัวว่าเป็นแบ๊พติสเลย

19 มันไม่เป็นการยุติธรรมเลยต่อประวัติศาสตร์คริสเตียน
เท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ�งต่อประวตัิศาสตรข์องแบ๊พติส ซึ�งก็อดไม่ได้
ที�จะพูดเกี�ยวกับชีวิตของ จอหน์ บันยนั ท่านเป็นคนหนึ� งที�มีชื�อเสียงใน
ประวัติศาสตร์อังกฤษ และแม้แต่ในประวัติศาสตร์โลกก็ตาม จอห์น
บันยนัเป็นนักเทศน์แบ๊พติส ท่านถูกคุมขงั 8; ปีในคุกเมืองเบดฟอรด์
ท่านเป็นนักประพันธ์ขณะที� ถูกกักขังอยู่ในคุก ท่านไดเ้ขียนหนังสือที� มี
ชื�อเสียงและมีการเผยแพร่มากที� สุดในโลกรองจากพระคัมภีร์คือหนังสือ
ปริศนาธรรม (Pilgrim's Progress) จอหน์ บันยนัเป็นตัวอย่างที�คริส-
เตียนควรจะตอ้งจดจาํไวค้ือในเรื�องความทุกขท์รมานจากการถูกข่มเหง

และเรื�องของแมรี�  บันยัน บุตรสาวตาบอดของจอห์น บันยัน
หนังสือเล่มนี� ควรจะมีไวใ้นหอ้งสมุดรวีศึกษาทุกแห่ง หนังสือเล่มนี� ได ้
ขาดตลาดเป็นเวลาหลายปีทีเดียว และคิดว่าไดม้ีการจัดพิมพข์ึ� นอีกครั�ง
หนึ� งแลว้ หนังสือเล่มนี� ไดท้า้ทายไม่ว่า ผูช้ายหรือผูห้ญิง เด็กชายหรือ
เด็กหญิงคนใดใดอ้่านหนังสือเล่มนี� แลว้จะไม่อาจกลั�นนํ�าตาเอาไวไ้ด้

20 อีกสิ� งหนึ� งเกี� ยวกับเรื� องนี� ที� น่าจะกล่าวถึงบ้างในการ
บรรยายนี� ก็คือเรื�องเกี�ยวกับประเทศเวลส์ และพวกแบ๊พติสชาวเวลส์
เรื�องราวที� น่าตื�นเตน้ที� สุดเรื�องหนึ� งในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนก็คือ
เรื�องของพวกแบ๊พติสชาวเวลส์ พวกแบ๊พติสในสหรัฐอเมริกาเป็นหนี�
บุญคุณพวกแบ๊พติสชาวเวลส์มากที� สุด มากเกินกว่าที� เราส่วนใหญ่จะ
คาดคิดไวเ้สียอีก คริสตจักรแบ๊พติสรวมทั�งคริสตจักรอีกหลาย ๆ แห่งได้
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ในเวลานั�นไม่มีสกัคนเดียวใน 3 คนนี� ที�ไดก้ลบัใจเสียใหม่ (ซึ�งในเวลา
นั�นไม่ใช่สิ�งผิดปกติในพวกบาทหลวงชาวอังกฤษ อย่างไรก็ตามขอใหร้ะ-
ลึกว่าในสมัยนั� นเป็นการปกติทีเดียวที� บิดาหรือมารดาจะเป็นผู ้ตัดสินใจ
เกี�ยวกับอาชีพหรือวิถีชีวิตบุตรของเขา) แต่เด็กชายเหล่านี� ภายหลังได้
กลบัใจใหม่และเป็นการกลบัใจใหม่อย่างแทจ้ริง

16 ดูเหมือนว่าคนเหล่านี� ไม่ไดม้ีความปรารถนาที�จะเป็นผู ้
ก่อตั� งนิกายใหม่เลย แต่ว่าพวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ดว้ย
การต่อสูด้ิ� นรนอย่างจริงจังที�จะมีการฟื� นฟูเพื�อใหเ้กิดความเชื�อที�บริสุทธิS
และมีการปฏิรูปฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงในคริสตจักรแห่งอังกฤษ
นั�น พวกเขาไดพ้ยายามในเรื�องนี� ทั�งในอังกฤษและอเมริกา แต่แลว้ในที�
สุดคริสตจักรทั� งหลายของพวกเขาเอง ก็ไม่อนุญาติใหพ้วกเขาเขา้ร่วม
นมัสการอีกต่อไป บ่อยครั�งทีเดียวที�การประชุมนมัสการของพวกเขานั�น
จัดขึ� นกลางแจง้หรือในบา้นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีของวิท-
ฟิลด์ได้จัดในสถานที�ประชุมของนิกายอื�น และวาทศิลป์อันยอดเยี�ยม
ของวิทฟิลด์ได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากมายในสถานที� ทุกแห่งที� เขา
เดินทางไปนั�น

17 ในการก่อตั�งคริสตจักรเมโธดิสต์ ถา้จะใหก้าํหนดเวลา
แน่นอนนั�นเป็นการยากที�จะตัดสินไดว้่าเกิดขึ� นในเวลาใด แต่ไม่ตอ้งสง-
สยัเลยว่านิกายเมโธดิสต์นั� นก็เก่าแก่กว่าคริสตจักรเมโธดิสต์ ชายหนุ่ม
ทั�ง 3 คนก็ถูกเรียกว่าพวกเมโธดิสต์ก่อนที�พวกเขาจะออกจากวิทยาลยั
เสียอีก เมื�อครั�งแรกองค์การของพวกเขานั� นถูกเรียกว่า "พวกสมาคม"
(Societies) การประชุมใหญ่ประจาํปีครั�งแรกของพวกเขาในประเทศอัง-
กฤษไดจ้ัดขึ� นในปีค.ศ.8MZZ คริสตจักรเมโธดิสต์-อิพิสโคพัลไดถู้กจัด
ตั�งขึ� นอย่างเป็นทางการในอเมริกาที�เมืองบัลทิมอรใ์นปีค.ศ.8MCZ ความ
เจริญเติบโตของพวกเขาเป็นที�น่าอัศจรรยใ์จจริง ๆ แต่ในขณะที�พวกเขา
ออกมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษหรือคริสตจักรอิพิสโคพัลนั� น พวกเขา
ไดน้ําเอาความผิดมากมายหลายอย่างของคริสตจักรแม่ และคริสตจักร
ยาย (คาทอลิก) ติดตัวมากับพวกเขาดว้ย ตัวอย่างเช่นการทาํตามความ
เชื�อของอิพิสโคพัลโดยมีการปกครองคริสตจักรและนักเทศน์ ในเรื�องนี�
ทาํใหพ้วกเขาเกิดสงครามภายในและการแตกแยกกันมากมายหลายครั�ง
และดูเหมือนว่าจะมีความผิดในเรื�องอื� นด้วยเช่น การบัพติศมาทารก
และการบัพติศมาดว้ยการพรมนํ�าเป็นตน้ แต่มีสิ�งที�ยิ�งใหญ่อย่างหนึ� งที�
พวกเขามีอยู่คือ ความเชื�อแท้ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ� งพวกเขาไม่ไดเ้อามา
จากคริสตจักรแม่นั�น

18 เมื�อวนัที� 8; กันยายน 8MCC ไดม้ีเด็กคนหนึ� งเกิดที�
เมืองแอนเทรียม ในประเทศไอรแ์ลนด์ เด็กคนนี� กาํเนิดมาแลว้มีผลกระ-
ทบกระเทือนในดา้นความเชื�ออย่างมาก และเป็นผู ้ก่อตั�งนิกายใหม่ดว้ย

17

กลางการปกครองของคริสตจักรคาทอลิกที�แตกแยกกัน คือนิกายโรมัน
คาทอลิกและนิกายกรีกคาทอลิก

22 ตั� งแต่ต ้นจนกระทั �งมีการจัดการปกครองตามลาํดับชั�น
และมีการเขา้ร่วมกันระหว่างคริสตจักรกับรัฐบาลนั� น การข่มเหงทุก
อย่างที�คริสเตียนไดร้ับ ก็กระทาํโดยพวกศาสนายิวหรือไม่ก็พวกศาสนา
เท็จ แต่มาบัดนี� ไดเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอย่างมาก คือพวกคริสเตียน (ใน
นาม) ก็เริ�มที�จะข่มเหงพวกคริสเตียนแท ้คอนสแตนตินทรงประสงค์ที�จะ
ใหค้ริสเตียนทุกคนเขา้ร่วมกับพระองค์ในแนวความคิดใหม่เกี�ยวกับเรื�อง
การตั�งศาสนาของประเทศ และเมื�อมีคริสเตียนหลายคนมุ่งมั �นที�จะคัด-
คา้นต่อการหลงไปจากคาํสอนในพระคัมภีรใ์หม่อย่างรา้ยแรงนี�  พระองค์
จึงเริ�มที� จะใชอ้าํนาจของรัฐบาลในการบังคับ เมื�อเป็นเช่นนี� จึงเกิดการ
ข่มเหงอย่างแสนสาหสัต่อคริสเตียน ทุกคนที�ยงัจงรกัภักดีต่อพระคริสต์
องค์เดิม และสตัย์ซื�อต่อคาํสอนของพวกอัครสาวกเป็นเวลานับหลายวนั
หลายปี และแมแ้ต่หลายศตวรรษที�คริสเตียนตอ้งถูกข่มเหงนั�น

23 จงจาํไวว้่าขณะนี� เรากาํลังสังเกตเหตุการณ์ที� เกิดขึ� นระ-
หว่างปีค.ศ.3DD-?DD การปกครองตามลาํดับชั�นที�จัดขึ� นภายใตก้ารนํา
ของคอนสแตนตินไดพ้ัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ�งที� รูจ้ักกันโดยทั �วไปใน
ปัจจุบันนี� ว่า "คริสตจักรคาทอลิก" คริสตจักรที� เกิดขึ� นมาใหม่นี� ไดเ้ขา้
ร่วมกับรฐับาลฝ่ายโลก และไม่ไดเ้ชื�อหลกัคาํสอนในพระคัมภีรใ์หม่ แต่
ไดเ้ริ�มที�จะออกกฎบัญญัติ แกไ้ขหรือยกเลิกคาํสอนในพระคัมภีร ์ หรือ
ออกกฎบัญญัติใหม่ ๆ ซึ� งไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีปรากฏในพระคัมภีร์
ใหม่มาก่อนเลย

24 กฎบัญญัติฉบับหนึ� งที� ออกมา เป็นฉบับแรกและเป็น
ฉบับที� มีผลบั �นทอนความเชื�อมากที� สุดฉบับหนึ� ง ก็คือการออกกฎบัญ-
ญัติอย่างเป็นทางการในเรื�อง "การใหบ้ัพติศมาแก่ทารก" โดยกฎบัญญัติ
ใหม่นี�  คือการใหบ้ัพติศมาแก่ทารกจึงเป็นกฎบัญญัติที�บีบบังคับใหก้ระ-
ทาํตาม เหตุการณ์นี� เกิดขึ� นในปีค.ศ.Z8< ซึ�งก่อนหน้านี� ก็มีการใหบ้ัพ-
ติศมาแก่ทารกกันบา้งแลว้เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ศตวรรษ แต่ก็มีให ้
เห็นไม่บ่อยนัก กฎบัญญัติที� ออกมาใหม่นี� มีผลกระทบกระเทือนอย่าง
มาก จนกระทั �งทาํใหพ้ระบัญญัติที�จาํเป็น ; เรื�องในพระคัมภีรใ์หม่ถูก
ยกเลิกเสีย คือเรื�อง "การใหบ้ัพติศมาแก่ผูเ้ชื�อ" และ "การเชื�อฟังของแต่
ละคนโดยสมัครใจในการรบับัพติศมา" นั�น

25 ผลที�ตามมาอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้เนื� องจากหลักคาํสอน
และกฎบัญญัติใหม่นี�  ไม่นานนักคริสตจักรที�หลงผิดเหล่านี� ก็เต็มไปดว้ย
สมาชิกที�ไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม่ และอีกไม่กี�ปีต่อมาก็มีสมาชิกเป็นจาํนวน
มากที� มีแต่คุณสมบัติ แต่ไม่เคยกลับใจเสียใหม่เลย ดังนั� นพระราชกิจ
ฝ่ายจิตวิญญาณอันยิ�งใหญ่ของพระเจา้ ซึ� งเกี�ยวกับอาณาจักรที�ยิ� งใหญ่
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ของพระองค์นั� นก็ได้ตกไปอยู่ ในมือของพวกที� มีอาํนาจฝ่ายโลกที� ไม่ได้
บังเกิดใหม่ แลว้ตอนนี� เราจะหวงัอะไรอีกล่ะ?

26 แน่นอน พวกคริสเตียนแท้และคริสตจักรทั� งหลายที�
สัตย์ซื� อก็ได้ปฏิเสธกฎบัญญัติใหม่นี� อย่างสิ� นเชิง "การใหบ้ัพติศมาแก่
ผูเ้ชื�อ" ซึ�งเป็น "การบัพติศมาตามแบบพระคัมภีรใ์หม่" ย่อมเป็นพระ-
บัญญัติเพียงอย่างเดียวสาํหรบัพวกเขา พวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธที�จะให้
บัพติศมาแก่เด็ก ๆ เท่านั�นแต่ยงัเชื�อฟังในการใหบ้ัพติศมาแก่ผูเ้ชื�อดว้ย
พวกเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมรับการบัพติศมาที� กระทาํโดยคริสตจักรทั� ง-
หลายซึ�งอยู่ในองค์การที�ไม่ประพฤติตามพระคัมภีร ์ และไม่ยอมรับการ
บัพติศมาที�กระทาํภายในคริสตจักรเหล่านี� ดว้ย ถา้ผู ้ใดเคยเป็นสมาชิก
ของคริสตจักรทั�งหลายซึ�งอยู่ในองค์การใหม่นี�  คนนั�นจาํเป็นรูจ้ักความ
รอดที�ถูกตอ้งและไดบ้ังเกิดใหม่แลว้ และจะตอ้งรบับัพติศมาอีกครั�งหนึ� ง
ตามหลักคาํสอนในพระคัมภีร ์ คนที� ไดร้ับความรอดโดยพระคุณและ
ความเชื�อจึงจะใหร้บับัพติศมา

27 แน่นอน ในไม่ชา้การเคลื�อนไหวของคริสตจักรที�สตัยซ์ื�อ
ทั� งหลายได้ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงแก่พวกนักศาสนาของ
ประเทศ ซึ�งส่วนใหญ่แลว้พวกนี� ไม่ใช่คริสเตียนที�แทจ้ริง อย่างไรก็ตาม
ตั� งแต่นี� เป็นตน้ไปคริสตจักรแทจ้ะใชช้ื�อ "คริสเตียน" ไม่ไดเ้พราะว่ามี
พวกสอนผิดเรียกตัวเองว่าเป็น "คริสเตียน" เช่นกัน  ชื�อ "คริสเตียน"
ไดถู้กขโมยไป และไดถู้กเรียกดว้ยชื�ออื�น ๆ มากมาย บางครั�งก็ถูกเรียก
ชื�ออย่างหนึ� ง และบางครั�งก็ถูกเรียกชื�อเป็นอีกอย่างหนึ� ง เช่น "พวก
มอนทานิสต์", "พวกเทอรท์ัลเลียนิสต์", "พวกโนเวชั �นนิสต์", "พวกพา-
เทอรีนส์" เป็นตน้ และมีบางพวกที� ถูกเรียกว่าพวก "อานาแบ๊พติส"
เพราะเหตุที� พวกเขาให้บัพติศมาอีกครั� งหนึ� งแก่คนเหล่านั� นที� เคยรับ
บัพติศมาเมื�อยงัเป็นทารก ดังนั�นพวกนี� จึงถูกเรียกว่าพวก "อานาแบ๊พ-
ติส"

28 ในปีค.ศ.Z;< หลังจากที� ได้มีการออกกฎบัญญัติเรื�อง
การใหบ้ัพติศมาแก่ทารกเพียง 8D ปี ยุคที� น่ากลัวที� สุดที� รู ้จักกันโดย
ทั �วไปเรียกว่า "ยุคมืด" ก็ไดเ้ริ�มตน้ขึ� น ช่างเป็นยุคที�โหดรา้ยทารุณจริง ๆ
เป็นยุคที� มืดมนและนองเลือดอย่างแทจ้ริง ตั� งแต่บัดนี� เป็นต้นไปเป็น
เวลามากกว่า 8D ศตวรรษที� เสน้ทางชีวิตของคริสเตียนที�สัตยซ์ื�อก็เอ่อ
นองไปดว้ยเลือดของตนเอง โปรดสงัเกตว่าบนแผนที�มีชื�อต่าง ๆ มาก-
มายที� ใชเ้รียกพวกที� ถูกข่มเหงเหล่านี�  บางครั�งชื�อเหล่านี� ได ้ถูกตั� งขึ� น
ตามชื�อผูน้ําที�เป็นวีรบุรุษในขณะนั�น และบางครั�งก็ตั�งชื�อเพราะเหตุอื�นๆ
และบ่อยครั�งที� มีชื�อแตกต่างกันซึ� งเป็นชื�อของกลุ่มคนพวกเดียวกัน แต่
ไดก้ระจัดกระจายไปในประเทศต่าง ๆ หรือช่วงระยะเวลาต่างศตวรรษ
ทาํใหม้ีชื�อเรียกแตกต่างกันไป
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อีก 3? ปีต่อมา กฎหมายฉบับนี� ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตการนมัส-
การของพวกยูนิเทเรียนสด์ว้ย

13.4 ปีค.ศ.8C;C-8C;E ก็มีการออกกฎหมายที�รูจ้ักกันโดย
ทั �วไปว่า "กฎหมายทดสอบ" (Test Act) ซึ�งอนุญาตใหผู้ท้ี�มีความเชื�ออื�น
ซึ�งต่างไปจาก "คริสตจักรแห่งอังกฤษ" ใหม้ีโอกาสที�จะเป็นขา้ราชการได้
รวมทั�งเขา้รฐัสภาไดด้ว้ย

13.5 ในปีค.ศ.8C3<-8C3M และปีค.ศ.8CZZ มีการออก
กฎหมาย "การขึ� นทะเบียน" และ "การสมรส" กฎหมาย ; ฉบับนี� ทาํให้
การบัพติศมา และการสมรสที�กระทาํโดยพวกที�มีความเชื�ออื�นนั� นเป็นที�
ยอมรบัตามกฎหมาย

13.6 "การร่างกฎหมายปฏิรูป" ไดอ้อกมาเป็นกฎหมายในปี
ค.ศ.8C?Z การร่างกฎหมายฉบับนี� ไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรียนที� มีความ
เชื�ออื�นเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั ออกซ์ฟอรด์และเคมบริดจ์ได ้ดว้ยว่าตั�ง
แต่ตน้จนกระทั �งถึงเวลานี� เด็กที� เกิดจากผู ้ที� มีความเชื�ออื�นไม่สามารถที�
จะเขา้เรียนในสถาบันที�ยิ�งใหญ่เหล่านี� ได ้

14 นั�นคือการผลักดันใหเ้กิดความกา้วหน้าขึ� นในประเทศ
อังกฤษเพื�อนําไปสู่ "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" แต่บางทีอาจกล่าวได้
ว่าเสรีภาพอย่างแทจ้ริงในการนับถือศาสนาจะไม่อาจเกิดขึ� นไดใ้นประ-
เทศใด ๆ ที�มีการสถาปนาศาสนาประจาํชาติไดเ้ลย อย่างดีที�สุดก็แค่มี
การผ่อนปรนให ้ ซึ�งยังอยู่ห่างไกลจากเสรีภาพในการนับถือศาสนามาก
นัก ตราบใดที�คริสตจักรนิกายหนึ� งท่ามกลางหลาย ๆ นิกายในประเทศ
ใด ๆ นั�น ยงัคงไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลเพื�อปิดกั�นนิกายอื�น การ
นิยมชมชอบและการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ� งเป็นพิเศษทาํใหเ้ป็นไป
ไม่ไดท้ี�จะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไดอ้ย่างสมบูรณ์และมีความเท่า
เทียมกันในการนับถือศาสนา

15 ในช่วงตน้ ๆ ของศตวรรษที� 8C ไดม้ีเด็กชาย 3 คนเกิด
ในประเทศอังกฤษ ซึ�งเป็นผูท้ี�ไดเ้กิดมาเพื�อจะสรา้งความประทับใจอย่าง
สุดซึ� ง และไม่อาจลืมเลือนใหแ้ก่ชาวโลก เด็กชายเหล่านี� คือ จอหน์กับ
ชารล์ส ์เวสลี�ย ์และจอรจ์ วิทฟิลด์

จอหน์กับชารล์ส ์ เวสลี�ยเ์กิดที�เมืองเอ็พเวิรธ์ (และที�นี� เองจึงเกิด
การเสนอชื�อเอ็พเวรธ์ ลีก "Epworth League" ขึ� นมา) คนแรกเกิดวนัที�
;C มิถุนายน 8MD3 และคนหลงัเกิดวนัที� ;E มีนาคม 8MDC จอรจ์
วิทฟิลด์เกิดที�เมืองกลูเชสเตอรเ์มื�อ วนัที� ;M ธันวาคม 8M8Z เรื�องราว
ชีวิตของเด็กชายเหล่านี� ไม่สามารถที�จะบอกเล่ากันไดท้ี� นี�  แต่เรื�องราว
ของพวกเขาก็คุม้ค่าที�จะบอกเล่ากันต่อ ๆ ไป เด็กชายทั�ง 3 นี� ไดก้ลาย
เป็นบรรพบุรุษและผูก้่อตั�งนิกายเมโธดิสต์ขึ� น พวกเขาทั�ง 3 เป็นสมาชิก
ของคริสตจักรแห่งอังกฤษ และทั�ง 3 ก็กาํลงัศึกษาเพื�อจะเป็นผูร้บัใช ้แม้



42

ดูการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ เกี�ยวกับความเชื�อในประเทศอังกฤษในขณะที�
ศตวรรษต่าง ๆ กาํลงัผ่านพน้ไป

พวกอัครสาวกไดน้ําข่าวประเสริฐไปยังประเทศอังกฤษ และยัง
คงเป็นข่าวประเสริฐที�เป็นคาํสอนของพวกอัครสาวก จนกระทั �งมีการจัด
ตั�งการปกครองตามลาํดับชั�น ในตอนตน้ของศตวรรษที� Z และที�จริงแลว้
หลงัจากนี� อีกนานกว่า 8 ศตวรรษทีเดียวที�คาํสอนของพวกอัครสาวกยงั
คงถูกรักษาไว ้ จากนั�นพวกเขาก็ตกอยู่ใตอ้าํนาจของนิกายที� มีการปก-
ครองตามลาํดับชั�นซึ�งไดพ้ัฒนาไปเป็นคริสตจักรคาทอลิกอย่างรวดเร็ว
และประเทศอังกฤษก็มีศาสนาคาทอลิกเป็นศาสนาประจาํชาติจนกระทั �ง
เกิดความแตกแยกขึ� นในปีค.ศ.8?3Z-8?3? ในรัชสมัยของกษัตริย์
เฮ็นรี�ที� C ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มาจึงเรียกกันว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษ อีก
18 ปีต่อมาในระหว่างปีค.ศ.8??3-8??C ในช่วงรัชสมัยของพระนาง
มารีย ์ ("มารียท์ี�กระหายเลือด") อังกฤษก็ยอ้นกลบัไปนับถือนิกายคา-
ทอลิกอีก และช่วงเวลา ? ปีแห่งการนองเลือดก็เกิดขึ� นในเวลานั�นนั�นเอง
จากนั�นอลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี�  โบลีน ผูเ้ป็นน้องสาวร่วมบิดาของพระ-
นางมารีย ์ ก็ไดค้รองบัลลงัก์ในปี 8??C ทาํใหน้ิกายคาทอลิกไดถู้กโค่น
ลม้อีกครั�งหนึ� ง และคริสตจักรแห่งอังกฤษก็เรืองอาํนาจขึ� นอีกครั�ง และ
เป็นอยู่เช่นนั� นเป็นเวลานานอีกเกือบ 8 ศตวรรษ จนเมื�อคริสตจักร
เพรสไบทีเรียนไดร้บัความนิยมมากกว่าคริสตจักรของอังกฤษ และดูราว
กับว่าจะไดเ้ป็นคริสตจักรประจาํชาติของประเทศอังกฤษอยู่ชั �วเวลาหนึ� ง
เหมือนกับที�ไดเ้ป็นอยู่ในสก็อตแลนด์ อย่างไรก็ตามหลังจากสมัยโอลิ-
เวอร ์ ครอมเวลล ์ คริสตจักรแห่งอังกฤษก็ไดก้ลับมาเป็นที�นับถือกันอีก
ครั�งหนึ� งในประเทศอังกฤษ และไดก้ลายเป็นคริสตจักรที�ไดร้บัการสถา-
ปนาขึ� นเป็นศาสนาประจาํชาติของประเทศอังกฤษตั�งแต่นั�นมา

13 ขอใหส้ังเกตเรื�องเกี�ยวกับการนับถือศาสนาในประเทศ
อังกฤษนั�น ไดม้ีการยอมผ่อนปรนใหอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายหลงัการ
ข่มเหงอย่างหนัก และรุนแรงในตอนตน้โดยคริสตจักรประจาํชาติเป็น
เวลานานกว่า 8 ศตวรรษ

13.1 มีการออกกฎหมายอนุญาตฉบับแรกในปีค.ศ.8<CC
หลงัจากที�มีการเริ�มตั�งคริสตจักรนี� มาได ้ 8?Z ปี กฎหมายฉบับนี� ไดใ้ห ้
เสรีภาพในการนมัสการได้ทุกนิกายในประเทศอังกฤษยกเวน้ 2 นิกาย
เท่านั�นคือ นิกายคาทอลิกกับนิกายยูนิเทเรียนส ์(Unitarians)

13.2 กฎหมายอนุญาตฉบับที� ; ออกมาในปีค.ศ.8MMC คือ
อีก CE ปีต่อมา กฎหมายฉบับนี� ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตใหม้ีการ
นมัสการของพวกคาทอลิกไดด้ ้วย แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงพวกยูนิเท-
เรียนส์

13.3 กฎหมายอนุญาตฉบับที� 3 ออกมาในปีค.ศ.8C83 คือ
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29 ในช่วงตน้ของ "ยุคมืด" นี� เอง ที�ไดม้ีการเริ�มตน้อย่าง
ชดัเจนสาํหรบัตาํแหน่งสันตะปาปาซึ�งไดเ้กิดขึ� นโดยลีโอที� ; ระหว่างปี
ค.ศ.ZZD-Z<8 อย่างไรก็ตามนี� ไม่ใช่ครั�งแรกที� มีการใชต้าํแหน่งนี�  ซึ�ง
ตาํแหน่งนี� ก็คลา้ย ๆ กับคริสตจักรคาทอลิกนั�นเองที�เกิดขึ� นมาจากการ
เปลี�ยนแปลง ชื�อตาํแหน่งนี� ปรากฏขึ� นในครั�งแรกนั�นไดใ้ชก้ับเจา้อธิการ
ของกรุงโรมในระหว่างปีค.ศ.;E<-3DZ และถูกนํามาใชอ้ย่างเป็นทาง-
การโดยซิรีเซียส ซึ�งเป็นเจา้อธิการของกรุงโรมในระหว่างปี 3CZ-3EC
จากนั� นก็ถูกนํามาใชใ้นทางราชการโดยลีโอที�  ; ในระหว่างปี ZZD-
461 และในปี MDM ก็ไดใ้ชก้ันโดยทั �วไป ต่อมาอีกไม่กี�ศตวรรษกรีกอรี�ที�
M ก็ไดป้ระกาศว่าเป็นสิทธิใชเ้ฉพาะสนัตะปาปาเท่านั�น

30 ตอนนี� ใหเ้รามาสรุปเหตุการณ์ที�สาํคัญที� สุดในช่วง ?
ศตวรรษแรกนี�

30.1 การเปลี�ยนแปลงจากการปกครองแบบประชาธิปไตยไป
เป็นการปกครองคริสตจักรและนักเทศน์ อย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็ก
ทีละน้อย

30.2 การเปลี�ยนแปลงจาก "ความรอดโดยพระคุณ" ไปเป็น
การ "รอดโดยการรบับัพติศมา"

30.3 การเปลี�ยนแปลงจาก "การใหบ้ัพติศมาแก่ผู ้เชื�อทั� ง-
หลาย" ไปเป็น "การใหบ้ัพติศมาแก่ทารก"

30.4 มีการจัดตั�งการปกครองตามลาํดับชั�น มีการเขา้ร่วมกัน
ระหว่างคริสตจักรกับรฐับาล

30.5 พระที�นั �งของจักรวรรดิถูกยา้ยไปที�เมืองคอนสแตนติโน-
เปิล

30.6 มีการออกกฎบัญญัติใหบ้ัพติศมาทารก และเป็นสิ�งที�
บังคับใหป้ฏิบัติตามดว้ย

30.7 พวกคริสเตียนเริ�มตน้ข่มเหงคริสเตียนดว้ยกัน
30.8 "ยุคมืด" เริ�มตน้ขึ� นในปีค.ศ.Z;<
30.9 เขาใชด้าบและคบเพลิงกลายเป็นฤทธิS เดชของพระเจา้ที�

นําไปสู่ความรอดแทนที�จะเป็นข่าวประเสริฐนั�น
30.10 ลกัษณะที�มี "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" ไดส้ิ� นสุดลง

และถูกฝังไวแ้ละยงัคงถูกฝังไวเ้ป็นเวลานานอีกหลายศตวรรษ
30.11 คริสตจักรที�สตัยซ์ื�อทั�งหลายตามแบบพระคัมภีรใ์หม่ ไม่

ว่าจะถูกเรียกชื�อว่าอะไรก็ตามไดถู้กตามล่าและถูกข่มเหงจากพวกคา-
ทอลิก พวกที�ยังเหลืออยู่นั� นซึ� งกระจัดกระจายไปทั �วโลกก็ไดห้าสถานที�
หลบซ่อนตัวที�ไม่แน่นอนตามภูเขาและป่าไม ้หุบเขา ถํ�าและอุโมงค์

การบรรยายครั�งที� ; ปีค.ศ.<DD-83DD
1 เราไดจ้บการบรรยายครั�งแรกไปแลว้ ดว้ยการสิ� นสุดลง
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ของศตวรรษที� ? แต่ยังมีอีกหลายสิ�งที� ไดเ้ริ�มตน้ขึ� นในศตวรรษตน้ ๆ
เหล่านี�  ซึ�งเราไม่ไดก้ล่าวถึงในการบรรยายครั�งแรก เราพึ�งจะเขา้สู่ช่วง
เวลาที�น่ากลวัซึ�งรูจ้ักกันในประวตัิศาสตรโ์ลกว่าเป็น "ยุคมืด" เป็นยุคที�
มืดมน นองเลือดและน่ากลัวที�สุด คริสตจักรโรมันคาทอลิกที� ถูกก่อตั�ง
ขึ� นนี� ไดข้่มเหงพวกคริสเตียนอย่างรุนแรงโหดเหี� ยม และกระทาํกันอย่าง
ต่อเนื� อง สงครามซึ�งมุ่งหมายจะกวาดลา้งพวกคริสเตียนที�หลบหนีใหส้ิ� น
ซากไปนั�น ไดเ้กิดขึ� นในหลายประเทศซํ�าแลว้ซํ�าอีก และไม่เคยลดความ
รุนแรงลงเลย "เสน้ทางเลือด" นี� ไดถู้กทิ� งไวใ้หเ้ห็นร่องรอย ซึ�งเกือบจะ
เป็นสิ�งเดียวเท่านั� นที� ถูกทิ� งไวใ้หเ้ห็นร่องรอยทั �วทุกแห่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งทั �วประเทศอังกฤษ, เวลส,์ แอฟริกา, อารเ์มเนีย และบัลกาเรีย
และในที�อื�น ๆ ทุกที�ที�สามารถจะพบพวกคริสเตียน ซึ�งพวกเขาไดพ้ยา-
ยามอย่างสุดกาํลงัที�จะซื�อสัตยต์่อคาํสอนตามพระคัมภีรใ์หม่อย่างเคร่ง-
ครดั

2 คราวนี� เราจะขอดึงความสนใจของคุณมายังสภาเหล่านี�
ที�เรียกกันว่า "คริสตจักรสากล" หรือฝ่ายจักรวรรดิ ขอใหจ้ดจาํกันไวใ้หด้ี
ว่าสภาเหล่านี� ไดป้ระกาศตัวว่า ไดต้ั� งขึ� นบนพื� นฐานหรือไดว้างรูปแบบ
เหมือนกับสภาที� ไดจ้ัดตั� งขึ� นโดยพวกอัครสาวกและสาวกอื�น ๆ ที�กรุง
เยรูซาเล็ม (ดูกิจการ 8?:8) แต่ก็คงจะไม่มีสิ�งอื�นใดอีกแลว้ที�มีชื�อเดียว
กันแต่มีลกัษณะที�ไม่เหมือนกันเช่นนี�  เดี]ยวนี� และตรงนี� เอง เราจะขอดึง
ความสนใจมายงัการประชุมสภา มีเพียง C ครั�งเท่านั�นที�สภาเหล่านี� ถูก
เรียกมาประชุมร่วมกันโดยจักรพรรดิคนละคนกัน และไม่มีการประชุม
สภาครั�งใดที�ถูกเรียกใหม้าประชุมกันโดยสนัตะปาปาเลย ซึ�งการประชุม
สภาเหล่านี� ทุกครั�งไดจ้ัดขึ� นท่ามกลางพวกคริสตจักรกรีกและคริสตจักร
ภาคตะวันออก อย่างไรก็ตามไดม้ีตัวแทนจากพวกคริสตจักรทางภาค
ตะวนัตกหรือคริสตจักรโรมันมาเขา้ร่วมประชุมบา้ง

3 การประชุมสภาเหล่านี� ในครั� งแรกนั� นจัดขึ� นที� เมืองนีซ
หรือนีเซียในปี ค.ศ. 3;? คอนสแตนตินมหาราชเป็นผูเ้รียกประชุมสภา
มีเจา้อธิการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 38C คน

ครั�งที�  ; ประชุมกันที� เมืองคอนสแตนติโนเปิล ในปีค.ศ.3C8
ธีโอโดเซีย มหาราชเป็นผูเ้รียกประชุมสภานี�  และมีเจา้อธิการ 8?D คน
เขา้ร่วมประชุม (ในศตวรรษแรก ๆ นั�น คาํว่าเจา้อธิการหมายถึงศิษยา-
ภิบาลของคริสตจักรแต่ละแห่งเท่านั�น)

การประชุมสภาครั�งที� 3 ไดถู้กเรียกใหม้าประชุมโดยธีโอโดเซียส
ที� ; และโดยวาเลนเทียนที� 3 ในการประชุมครั�งนี� มีเจา้อธิการ ;?D คน
เขา้ร่วมประชุมกันที�เมืองเอเฟซัสในปีค.ศ.Z38

การประชุมสภาครั�งที� Z ประชุมกันที�เมืองแคลซีดอน ในปีค.ศ.
Z?8 จักรพรรดิมาเรียนเป็นผูเ้รียกประชุม มีเจา้อธิการหรือเจา้อธิการ
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ทุกชื�อก็ค่อย ๆ หายไป จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าถา้บันยนัไดม้ีชีวิตใน
สมัยก่อนหน้านี�  พวกลูกศิษยข์องท่านก็คงจะถูกเรียกว่า "พวกบันยัน-
ไนท์" หรือ "พวกอานาแบ๊พติส" บางทีพวกเขาอาจจะถูกเรียกทั�ง ; ชื�อ
เหมือนพวกอื�น ๆ ที�มาก่อนหน้าท่าน

10 ชื�อ "แบ๊พติส" นี� เป็น "ฉายา" ที�พวกศัตรูทั�งหลายของ
เขาได้ตั� งใหแ้ก่พวกเขา (แต่ชื�อนี� อาจจะเป็นชื�อที� เหมาะสมสาํหรับพวก
เขาก็ได ้ ตามที� ไดท้รงตั�งใหแ้ก่พวกเขาโดยพระผู ้ช่วยใหร้อด ในตอนที�
พระองค์ไดก้ล่าวถึงยอหน์ว่าเป็น "เดอะ แบ๊พติส") จนถึงปัจจุบันยงัไม่
เคยมีพวกแบ๊พติสกลุ่มใดเลยที�นําชื�อนี� มาใชอ้ย่างเป็นทางการ อย่างไรก็
ตามชื�อนี� ก็ติดปาก และพวกเขาก็ยอมรบัชื�อนี� ดว้ยความเต็มใจและภาค-
ภูมิใจและเป็นชื�อที� เหมาะสมจริง ๆ ชื�อนี� เป็นชื�อที� โดดเด่นของผู ้ที�มา
ก่อนหน้าพระคริสต์และเป็นคนแรกที�สอนหลักคาํสอนนั� นซึ�งพวกแบ๊พ-
ติสถือรกัษาในปัจจุบัน

11 ขา้พเจา้ขอยกขอ้ความที�สาํคัญมากจากสารานุกรมของ
สแชฟฟ์เฮอรซ์อกก์ ในหวัเรื�อง "ประวตัิศาสตร์ของพวกแบ๊พติสในทวีป
ยุโรป" ฉบับที� 8 หน้า ;8D กล่าวว่า "พวกแบ๊พติสปรากฏตัวขึ� นเป็นครั�ง
แรกในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ประมาณปีค.ศ.8?;3 ซึ�งพวกเขาไดถู้กข่ม
เหงโดยสวิงเกิ� ลและพวกที�นิยมโรมันคาทอลิก พวกเขาถูกพบในปีต่อ ๆ
มา (8?;?-8?3D) พรอ้มกับมีคริสตจักรขนาดใหญ่หลายแห่งที� ไดม้ี
การจัดระบบไวอ้ย่างดีในประเทศเยอรมันตอนใต,้ เมืองไทรอล และใน
เยอรมันตอนกลาง ในสถานที�เหล่านี� ทุกแห่งชีวิตของพวกเขาไดร้บัความ
ขมขื�นที�สุดจากการข่มเหงต่าง ๆ"

(หมายเหตุ เหตุการณ์ทั� งหมดนี� เกิดขึ� นก่อนที�จะมีการก่อตั� ง
คริสตจักรโปรแตสแตนท์ไม่ว่าลูเธอร์แรน, อีพิสโคพลั หรือเพรสไบที-
เรียน)

เราจะมายกขอ้ความต่อไปนี� อีก
"เมืองโมราเวียเป็นที�หวงักันไวว้่า จะเป็นแหล่งพักพิงที�ใหอ้ิสร-

ภาพมากยิ�งขึ� น พวกแบ๊พติสเป็นจาํนวนมากจึงไดอ้พยพไปที� นั �น แต่ได้
พบว่าความหวงัของพวกเขาเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั� นหลงัปีค.ศ.8?3Z
พวกเขาไดท้วีจาํนวนมากขึ� นในเยอรมันตอนเหนือ, ประเทศฮอลแลนด์,
เบลเยี�ยมและในเขตต่าง ๆ ของวอลลูน แมแ้ต่ในระหว่างการปกครอง
โดยอัลวา ในประเทศที�ตํ �ากว่าระดับนํ�าทะเล พวกเขายังไดเ้พิ�มจาํนวน
มากขึ� นและยงัมีความรอ้นรนอย่างมากในการประกาศข่าวประเสริฐ"

พวกแบ๊พติสเหล่านี� มาจากไหน? พวกเขาไม่ไดแ้ยกออกมาจาก
พวกคาทอลิกในระหว่างการปฏิรูปนั� น พวกเขามีคริสตจักรที� ใหญ่โต
หลายแห่งก่อนที�จะเกิดการปฏิรูปเสียอีก

12 เนื�องจากเรื�องนี� เป็นเรื�องที�น่าสนใจมาก จึงขอใหส้งัเกต
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ว่า หลักการเหล่านี� คลา้ยคลึงกับพวกแบ๊พติสในปัจจุบันและในสมัยที�
ผ่านมาทุกสมัย และคลา้ยคลึงกับคาํสั �งสอนดั� งเดิมของพระคริสต์กับ
พวกอัครสาวกของพระองค์

6 ในปีค.ศ.8<88 พระคัมภีรภ์าษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์ก็
ไดป้รากฏสู่สายตาคนทั �วไป ก่อนหน้านี� พระคัมภีรไ์ม่เคยไดถู้กแจกจ่าย
แก่ประชาชนอย่างกวา้งขวางมาก่อนเลย ตั�งแต่เริ�มมีการเผยแพร่พระ-
วจนะของพระเจ ้าแลว้อาํนาจของสันตะปาปาก็เริ� มลดลงอย่างรวดเร็ว
และอย่างน้อยก็เป็นครั�งแรกในช่วงเวลาหลายศตวรรษที� เริ�มมีแนวความ
คิดในเรื�อง "เสรีภาพในการนับถือศาสนา"

7 ในปีค.ศ.8<ZC ก็เกิดสนธิสญัญา "สันติภาพแห่งเมือง
เวสต์ฟาเลีย" ในบรรดาหลาย ๆ เรื�องซึ�งเป็นผลของสนธิสญัญาสนัติภาพ
นี� ก็มีขอ้ตกลงอยู่ 3 ขอ้ดว้ย ซึ�งเป็นขอ้ตกลงระหว่างนิกายใหญ่เหล่านี� คือ
คาทอลิก ลูเธอรแ์รน และเพรสไบทีเรียน ว่าจะไม่ข่มเหงซึ�งกันและกัน
อีก การข่มเหงท่ามกลางนิกายเหล่านี� หมายถึงการทาํสงครามกับรฐับาล
ที�หนุนหลังนิกายเหล่านี� อยู่ อย่างไรก็ตามคริสเตียนพวกอื�นๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ� งพวกอานาแบ๊พติสก็ยังคงไดร้ับการปฏิบัติอย่างหยาบชา้
เหมือนเช่นเคยคือ ตอ้งถูกข่มเหงอย่างไม่ลดละต่อไปอีก

8 ในช่วงตลอดศตวรรษที� 8M การข่มเหงต่าง ๆ ที�กระทาํ
ต่อพวกวอลเดนส ์พวกอานาแบ๊พติส และพวกแบ๊พติสเดี]ยวนี�  (ขณะนั�น)
ในพื� นที�บางแห่งคาํว่า "อานา" ไดถู้กละไว)้ ก็คงยงัรุนแรงจนถึงที�สุดใน
ประเทศอังกฤษก็ถูกข่มเหงโดยคริสตจักรแห่งอังกฤษตามที�จอหน์ บัน-
ยัน และคนอื�น ๆ อีกมากสามารถจะเป็นพยานยืนยันได ้ ในประเทศ
เยอรมันก็ถูกข่มเหงโดยพวกลูเธอรแ์รน ในประเทศสก็อตแลนด์ก็ถูกข่ม
เหงโดยคริสตจักรแห่งสก็อตแลนด์ (เพรสไบทีเรียน) ในประเทศอิตาลี,
ในฝรั �งเศส และในที�อื�น ๆ ทุกแห่งซึ�งสนัตะปาปามีอาํนาจครอบครองอยู่
นั� นก็จะถูกข่มเหงโดยพวกคาทอลิก ไม่มีสันติสุขในที�แห่งใดเลยสาํหรับ
พวกเหล่านั�นที�ไม่เห็นดว้ยกับคริสตจักรประจาํชาติทั�งหลาย หรือบางคน
ที�ไม่เห็นดว้ยกับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ� ง

9 นี� เป็นขอ้เท็จจริงสาํคัญที�เกิดขึ� นในประวัติศาสตรท์ี� เชื�อ-
ถือไดว้่า ถา้จะยอ้นกลบัไปในศตวรรษที� Z พวกที�ถูกเรียกว่า "พวกอา-
นาแบ๊พติส" คือพวกที�ปฏิเสธไม่ยอมเขา้ร่วมการปกครองตามลาํดับชั�น
และปฏิเสธที�จะยอมรบัการบัพติศมาของคนที� ถูกบัพติศมาเมื�อเป็นทารก
และปฏิเสธที�จะยอมรับหลักคาํสอนเรื�อง "การบังเกิดใหม่โดยการรับ
บัพติศมา" และเรียกรอ้งใหค้นเหล่านั� นทุกคนที�มาหาพวกเขา โดยมา
จากนิกายที� มีการปกครองตามลาํดับชั�นนี� รับบัพติศมาใหม่อีกครั�งหนึ� ง
แต่เมื�อใกลจ้ะถึงตอนตน้ของศตวรรษที� 8< คาํว่า "อานา" ก็ถูกละเสีย
และชื�อนั�นก็หดสั�นเขา้เหลือเพียงคาํว่า "แบ๊พติส" เท่านั�น และชื�ออื�น ๆ
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ใหญ่เขา้ร่วมประชุมประมาณ ?DD-<DD คน (เจา้อธิการใหญ่คือพวก
ศิษยาภิบาลของเมืองใหญ่ ๆ) ในระหว่างการประชุมสภาในครั�งนี� มีการ
ประกาศหลักคาํสอนที� รู ้จักกันโดยทั �วไปในปัจจุบันนี� ว่าเป็น "การบูชา
พระแม่มารีย์" นี� หมายถึงการนมัสการนางมารีย์มารดาของพระคริสต์
ในตอนแรกหลักคาํสอนใหญ่นี� ได้ก่อใหเ้กิดความสับสนวุ่นวายเป็นอัน
มาก มีหลายคนที�คัดคา้นอย่างรุนแรง แต่หลกัคาํสอนนี� ก็ไดร้บัการสนับ
สนุนใหเ้ป็นหลกัคาํสอนที�ถาวรของคริสตจักรคาทอลิกไปในที�สุด

การประชุมสภาครั�งที�  ? ใน C ครั� งนี� ได ้จัดขึ� นที� เมืองคอน-
สแตนติโนเปิล (ซึ�งเป็นครั�งที� ; ที�ไดจ้ัดการประชุมขึ� นที�เมืองนี� ) จัส-
ติเนียนเป็นผูเ้รียกประชุมสภานี� ในปีค.ศ.??3 และมีเจา้อธิการ 8<? คน
เขา้ร่วมประชุม ดูเหมือนว่าการประชุมสภาในครั�งนี� จะเรียกใหม้าประชุม
กันเพื�อจะประกาศหา้มไม่ใหใ้ชห้นังสือบางเล่ม

ในปีค.ศ.<CD ก็มีการเรียกประชุมสภาเป็นครั�งที� < ซึ�งจัดขึ� นที�
เมืองคอนสแตนติโนเปิล และผูท้ี�เรียกประชุมสภาคือคอนสแตนตินพีโก-
เนเทอร ์ เพื�อจะกล่าวโทษลทัธิความเชื�อที�หันเหออกนอกลู่นอกทาง ใน
ระหว่างการประชุมนี� ก็มีการถอดตาํแหน่งผู ้มีฉายาว่าสนัตะปาปาโฮโน-
เรียสออกจากตาํแหน่งและหา้มเขา้ร่วมในพิธีทางศาสนา อย่างไรก็ตาม
ในเวลานี� ก็ยงัไม่มีการประกาศว่าสันตะปาปาเป็นผู ้ที� ไม่กระทาํความผิด
ใด ๆ เลย

การประชุมสภาครั�งที� M ถูกเรียกใหม้าประชุมกันที�เมืองนีเซียใน
ปีค.ศ.MCM นี� เป็นครั�งที� ; ที�ไดจ้ัดการประชุมกันที�เมืองนี�  โดยจักรพรรดิ
หญิงไอรีนเป็นผู ้เรียกใหม้ีการประชุมสภาในครั�งนี�  ดูเหมือนว่าในการ
ประชุมครั�งนี� นี� เองที�เป็นการเริ�มตน้อย่างชดัเจนของ "การนมัสการรูป-
เคารพ" และ "การนมัสการนักบุญต่าง ๆ" เมื�อเป็นเช่นนี� คุณก็จะสงัเกต
ไดว้่าผูค้นเหล่านี� เริ�มที�จะกลายเป็นศาสนาเท็จเขา้ไปทุกทีแลว้ แทนที�จะ
มีความเป็นคริสเตียนมากขึ� น

การประชุมครั�งสุดทา้ยของการประชุมสภาเรียกว่า "การประชุม
สภาภาคตะวันออก" ซึ�งเป็นการประชุมสภาที� ถูกเรียกใหม้าประชุมร่วม
กันโดยจักรพรรดิองค์ต่างๆนั�นไดจ้ัดขึ� นในเมืองคอนสแตนติโนเปิลในปี
ค.ศ.C<E การประชุมสภาในครั�งนี� ไดถู้กเรียกใหม้าประชุมร่วมกันโดย
บาสิเลียส มารีโด คริสตจักรคาทอลิกไดป้ระสบกับปัญหาอย่างรุนแรง
เนื� องจากเกิดการขัดแยง้อย่างรุนแรงระหว่างหัวหน้าของนิกายคาทอลิก
ทั�ง ; สาขาคือ ภาคตะวนัออกกับภาคตะวนัตก ซึ�งเป็นพวกกรีกกับพวก
โรมัน ปอนเทียสชาวกรีกที�เมืองคอนสแตนติโนเปิลกับนิโคลาสที� 8 ใน
กรุงโรม ปัญหาที�เกิดขึ� นระหว่าง ; ฝ่ายรุนแรงมากจนกระทั �งพวกเขาไม่
ยอมมีส่วนเกี�ยวขอ้งกัน ดังนั�นนิกายคาทอลิกจึงไม่มีผูน้ําเลยในช่วงเวลา
สั�น ๆ นี�  การเรียกประชุมสภาในครั�งนี� ก็เพื�อจะยุติปัญหาความยุ่งยาก
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เรื�องนี�  ถา้พอที�จะมีทางเป็นไปไดบ้้าง ความแตกแยกในลาํดับชั�นของ
นิกายนั�นไม่เคยยุติลงไดอ้ย่างน่าพอใจเลยแมก้ระทั �งทุกวนันี�  ตั� งแต่วัน
นั� นที� ผ่านมาเป็นเวลานานแลว้ความพยายามทุกอย่างในการที�จะรักษา
ความแตกรา้วนี� ไดล้ม้เหลวลง ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มาอาํนาจของสนัตะปา-
ปาก็อยู่ที�การใชอ้ิทธิพลเขา้ครอบครอง และสันตะปาปาชาวโรมเป็นผู ้ที�
เรียกประชุมสภาทุกอย่าง ไม่ใช่จักรพรรดิอีกต่อไปแลว้ ซึ�งจะไดก้ล่าวถึง
ในการประชุมสภาครั�งต่อ ๆ ไปภายหลงัจากการบรรยายนี�

4 ยังมีหลักความเชื�อใหม่อีกเรื�องหนึ� ง ซึ� งเรายังไม่ได้ให ้
ความสนใจกับเรื�องนี� เลย ที�จริงแลว้ยงัมีหลกัความเชื�อใหม่อื�น ๆ อีกมาก
มายโดยเฉพาะอย่างยิ�งหลกัความเชื�อใหม่อีกเรื�องหนึ� ง คือเรื�อง "พิธีศีล
มหาสนิทของทารก" ทารกไม่เพียงแต่ไดร้บับัพติศมาเท่านั�น แต่ยงัไดถู้ก
รับเขา้ไวใ้นคริสตจักรและเป็นสมาชิกของคริสตจักรดว้ย พวกทารกถูก
มองว่ามีสิทธิS ที�จะเขา้ร่วมในพิธีศีลมหาสนิท (อาหารขององค์พระผูเ้ป็น
เจา้) ดว้ย ปัญหาอยู่ที�ว่าจะใหพ้วกทารกรบัพิธีนี� ไดอ้ย่างไร แต่ปัญหานี� ก็
ไดถู้กดัดแปลงโดยการจุ่มขนมปังลงในเหลา้องุ่นนั�น และไดม้ีการปฏิบัติ
กันเช่นนี� มาเป็นเวลาหลายปีแลว้ และหลังจากนั�นไม่นานก็มีหลกัความ
เชื�อใหม่เพิ�มเติมเขา้ไปในเรื�องนี� อีกคือมีการสอนว่านี� เป็นอีกวิธีหนึ� งที�
จะรับความรอดได ้ และต่อมาก็มีหลักความเชื�อใหม่เพิ�มเติมเขา้ไปใน
เรื�องเหล่านี� อีก เราจะกล่าวถึงเรื�องนี� อีกภายหลงัการบรรยายนี�

5 ในการประชุมสภาคริสตจักรสากลครั�งที� Z ในช่วงศต-
วรรษที� ? ไดจ้ัดการประชุมขึ� นที�เมืองแคลซีดอล ในปีค.ศ.Z?8 ก็มีหลกั
ความเชื�อใหม่เพิ�มเติมเขา้มาในรายการของหลักความเชื�อใหม่ที� กาํลัง
เกิดขึ� นอย่างรวดเร็วนั� นอีก หลกัความเชื�อนี� เรียกว่า "การบูชาพระแม่-
มารีย"์ หรือการนมัสการนางมารีย์มารดาของพระคริสต์ ดูเหมือนพวก
เขากาํลงัตอ้งการคนกลางคนใหม่ซึ�งอยู่ระหว่างพระเจา้กับมนุษย ์ เพราะ
กวา้งเกินไปที�จะมีคนกลางเพียงคนเดียวเท่านั�น ถึงแมว้่าคนกลางคนนั�น
จะเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจา้ผู ้ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์และทรง
เป็นพระเจา้อย่างแทจ้ริงก็ตาม พวกเขาคิดว่าจาํเป็นที�จะตอ้งมีนางมารีย์
เป็นคนกลางอีกคนหนึ� ง ดังนั�นจะตอ้งอธิษฐานต่อนางมารียแ์ละนางก็จะ
อธิษฐานต่อพระคริสต์อีกทีหนึ� ง

6 มีหลกัความเชื�อใหม่อื�น ๆ อีก ; เรื�องที�ไดเ้พิ�มเติมเขา้
ในความเชื�อของพวกคาทอลิกในศตวรรษที� 8 มีการประกาศหลักความ
เชื�อทั� ง 2 เรื�อง คราวนี� เกิดขึ� นในการประชุมสภาครั�งที� 2 ที� เมืองนีเซีย
(นีซ) ซึ�งเป็นการประชุมสภาครั�งที� ; ที�จัดขึ� นที�เมืองนี�  (ปีค.ศ.MCM)
หลกัความเชื�อเรื�องแรกในจาํนวน ; เรื�องนี� เรียกว่า "การนมัสการรูป-
เคารพ" ซึ�งเป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจา้อย่างชดัเจนทีเดียว

ที�พระเจา้ตรัสว่า "อย่าทาํรูปเคารพสลักสาํหรับตน" (อพยพ
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คริสตจักรนิกายนี� ยอ้นกลบัไปยงัศตวรรษที� 16 ซึ�งทาํใหอ้ยู่ในสมัยเดียว
กันกับลูเธอร์แรนและเพรสไบทีเรียนในตอนที� มีคลื�นแห่งการปฏิรูปครั�ง
ใหญ่นั�น หลายคนที�ออกมาจากคริสตจักรคาทอลิกก็ยงัไม่พอใจกับขอบ-
ข่ายในการปฏิรูปซึ� งนําโดยลูเธอร์และแคลวิน พวกเขาจึงตัดสินใจที�จะ
ตัดเรื�องการปกครองนักเทศน์ และแนวความคิดเรื�องการปกครอง
คริสตจักรทั�งหลายนั�นออกไปเสีย และยอ้นกลับไปใชแ้นวความคิดประ-
ชาธิปไตยตามพระคัมภีร์ใหม่เหมือนกับพวกที�ไดป้ฏิเสธไม่ยอมเขา้ร่วม
ในการปกครองตามลาํดับชั�นต่าง ๆ ของคอนสแตนตินที�ไดเ้คยถือปฏิ-
บัติกันมานานถึง 8? ศตวรรษก่อนหน้านี�

3 การโตแ้ยง้อย่างเด็ดเดี�ยวของนิกายใหม่ในเรื�องการปฏิ-
รูปเฉพาะเจาะจงนี� ทาํใหพ้วกเขาถูกข่มเหงอย่างรุนแรงจากผู ้สนับสนุน
คาทอลิก, ลูเธอรแ์รน, เพรสไบทีเรียนและคริสตจักรแห่งอังกฤษ ซึ�งทั�ง
หมดเป็นคริสตจักรที�ไดร้บัการสถาปนาเป็นศาสนาประจาํชาติแลว้ อย่าง
ไรก็ตามคริสตจักรคองกริเกชั �นอาลลิสต์ก็ยังสืบทอดความผิดอื�น ๆ อีก
มากมายที� กระทาํโดยคาทอลิกตัวอย่างเช่น การบัพติศมาทารก การ
บัพติศมาดว้ยการเทนํ�าหรือพรมนํ�า และต่อมาก็ไดน้ําแนวความคิดของ
คริสตจักรกับรฐับาลมาใชแ้ละปฏิบัติกันจนเกินขอบเขต และหลงัจากที�
กลุ่มนี� ได ้ลี� ภัยไปที�อเมริกาแลว้ พวกเขาเองไดก้ลายเป็นผู ้ข่มเหงอย่าง
รุนแรงซะเอง

4 ชื�อว่า "พวกอิสระ" หรือที�ปัจจุบันเรียกว่า "พวกคองกริ-
เกชั �นอาลลิสต์" นี� เกิดขึ� นจากวิธีของพวกเขาในการปกครองคริสตจักร
หลักการที� เด่น ๆ บางอย่างของพวกคองกริเกชั �นอาลลิสต์ของชาวอัง-
กฤษ ตามที�กล่าวไวใ้นสารานุกรมของสแชฟฟ์เฮอรซ์อกก์มีดังต่อไปนี�

4.1 พระเยซูคริสต์เป็นประมุขของคริสตจักรแต่เพียงผู ้เดียว
และพระวจนะของพระเจ ้านั� นเป็นหนังสือธรรมบัญญัติของคริสตจักร
เพียงเล่มเดียวเท่านั�น

4.2 คริสตจักรทั�งหลายที�มองเห็นได ้ เป็นที�ประชุมของคนที�
ดาํเนินในทางพระเจา้ซึ�งแยกออกจากโลกมาประชุมร่วมกัน เพื�อจุดมุ่ง-
หมายในการนมัสการโดยเฉพาะ และไม่ยุ่งเกี�ยวกับเรื�องทางโลก

4.3 คริสตจักรที� แยกออกเหล่านี� มีอาํนาจเต็มที� ที� จะเลือก
เจา้หน้าที�ต่าง ๆ ของตนเองและรกัษาระเบียบวินัยและการลงโทษ

4.4 ในเรื�องการบริหารภายในคริสตจักรของตนเอง แต่ละ
คริสตจักรก็เป็นอิสระจากคริสตจักรอื�น ๆ ทุกแห่ง และเป็นอิสระจาก
การควบคุมของรฐับาล

5 จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า หลักการเหล่านี� แตกต่าง
จากนิกายคาทอลิก หรือแมแ้ต่นิกายลูเธอรแ์รนหรือเพรสไบทีเรียน หรือ
วิธีปกครองของนิกายคริสตจักรแห่งอังกฤษและจะสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจน



38

จึงเป็นเล่มขนาดใหญ่มหึมา บางทีอาจจะใหญ่เกินกว่าที� ผู ้ชายคนเดียว
จะนําไปไหน ๆ เสียอีก ในสมัยนั� นทั �วโลกมีพระคัมภีร์ที�สมบูรณ์โดย
ประมาณแลว้ไม่เกิน 3D เล่ม พวกคริสเตียนในเวลานั�นมีพระคัมภีรเ์ป็น
บางส่วนเท่านั�นเช่น มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน์หรือกิจการ หรือบางคน
ก็มีหนังสือจดหมายเล่มหนึ� งหรือวิวรณ์ หรือบางคนก็มีหนังสือพระคัม-
ภีร์เดิมเล่มหนึ� ง การอัศจรรย์ที� เด่นชัดที� สุดอย่างหนึ� งในประวัติศาสตร์
โลกตามความคิดของขา้พเจา้คือ เรื�องที� ผูค้นของพระเจา้มีความคิดและ
ความเชื�อใกลเ้คียงกันในขอ้สาํคัญ ๆ ที� เป็นหลักขอ้เชื�อของคริสเตียน
แน่นอนพระเจ ้าทรงเป็นผู ้ควบคุมความคิดและความเชื� อของพวกเขา
เป็นความจริงที� ดีเลิศว่าปัจจุบันเราทุกคนแต่ละคนสามารถจะมีหนังสือ
พระคัมภีรไ์ดท้ั�งเล่มและแต่ละเล่มก็ไดแ้ปลเป็นภาษาพื� นเมืองของเราเอง

23 แลว้เราควรคิดอย่างสุขุมและเป็นพิเศษเกี�ยวกับขอ้เท็จ-
จริงอีกขอ้หนึ� งเรื�องพระคัมภีร์ ในการบรรยายก่อนหน้านี� ไดม้ีการกล่าว
ถึงการกระทาํที� เกิดขึ� นจากพวกคาทอลิกซึ� งจาํเป็นจะต้องกล่าวทบทวน
อีกครั�ง คือในการประชุมที� เมืองเทาเลาส์ ซึ� งไดจ้ัดขึ� นในปีค.ศ.8;;E
เมื�อพวกเขาตัดสินใจที�จะปิดบังพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ ้าไว ้
จากคนส่วนใหญ่คือบรรดาพวกสมาชิกของเขาเองที�ไม่ใช่บาทหลวง ตาม
ที�พวกเขาเองไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมสภาที�ยิ�งใหญ่ของพวกเขา แต่เมื�อ
ไม่นานมานี� มีชาวคาทอลิกคนหนึ� งได้กล่าวแก่ข ้าพเจ ้าเป็นส่วนตัวว่า
"เป้าหมายของเราในเรื�องนี� ก็คือ เพื�อที�จะป้องกันการตีความหมายของ
พระคัมภีร์ด ้วยตัวเอง" นี� เป็นเรื�องที� น่าประหลาดใจมากที�พระเจ ้าทรง
เขียนหนังสือเล่มหนึ� งสาํหรบัมนุษยท์ุกคนในโลก แต่กลบัไม่เต็มพระทัย
ที�จะใหม้นุษยไ์ดอ้่านหนังสือเล่มนั�น แลว้ตามคาํสอนของหนังสือเล่มนั�น
เอง มนุษย์ทุกคนในโลกจะยืนอยู่ไดห้รือลม้ลงในวันแห่งการพิพากษา
แลว้แต่ว่าเขาตามคาํสอนในหนังสือเล่มนั�นหรือไม่ และยงัมีคาํประกาศ
ไวใ้นหนังสือเล่มนี� ว่า "จงคน้ดูในพระคัมภีร ์ (หนังสือเล่มนั� น) เพราะ
ท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั� นมีชีวิตนิรนัดร์ และพระคัมภีร์นั� นเป็นพยาน
ถึงเรา" ความรบัผิดชอบของพวกคาทอลิกต่อสิ�งที�ไดก้ระทาํลงไปนั�นก็น่า
กลวัจริง ๆ

การบรรยายครั�งที� Z ศตวรรษที� 8M, 8C, 8E
1 การบรรยายในครั�งนี� จะเริ�มกันที�ตอนตน้ของศตวรรษที�

8M (ค.ศ.8<D8)
2 ช่วงเวลา 3 ศตวรรษนี� เริ�มขึ� นดว้ยการกาํเนิดนิกายใหม่

เอี�ยมขึ� นมาอีก 8 นิกายเป็นการดีที�จะกล่าวถึงนักประวตัิศาสตรบ์างคน
ที� ได้แสดงเวลาแห่งการเริ� มต้นของคริสตจักรคองกริเกชั �นอาลลิสต์
(ตอนแรกเรียกว่า "พวกอิสระ") ว่าเกิดขึ� นในปีค.ศ. 8<D; อย่างไรก็
ตามในสารานุกรมของสแชฟฟ์เฮอร์ซอกก์ไดก้าํหนดเวลาการเริ�มตน้ของ
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;D:3-?) นี� เป็นอีกส่วนหนึ� งที�เพิ�มเติมขึ� นมาจากศาสนาเท็จนั�นเอง แลว้
ก็ตามมาดว้ย "การนมัสการนักบุญต่าง ๆ" พระคัมภีรไ์ม่ไดใ้หน้มัสการ
นักบุญต่าง ๆ ในพระคัมภีรด์ูเหมือนมีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั�นที�แสดง
ถึงการนมัสการนักบุญ (วิสุทธิชน) คือการที� เศรษฐีที�ตายไปแลว้ได้
อธิษฐานขอต่ออับราฮัม (วิสุทธิชน) (ลูกา 8<:;Z-38) ซึ�งเขาวิงวอน
ใหอ้ับราฮัม (วิสุทธิชน) ช่วยเหลือเขา แต่อับราฮัมไม่สามารถที�จะช่วย
เหลือเขาไดเ้ลย แสดงใหเ้ห็นว่าการนมัสการนักบุญต่าง ๆ เป็นเรื�องโง่
เขลาที� สุด นี� เป็นเพียงคาํสอนผิดบางอย่างเท่านั� นที�พวกคาทอลิกได้
เปลี�ยนหลักคาํสอนในพระคัมภีร์ใหม่ที� เกิดขึ� นในประวัติศาสตร์คริสต-
จักรช่วงนี� เท่านั�น

7 ในช่วงเวลาที� ผ่านมานั� นพวกที� ถูกข่มเหงก็ถูกเรียกชื� อ
แตกต่างกันไปเช่น พวกโดนาทิสต์, พวกพาเทอรีนส,์ พวกคาธาริ พอลิ-
เชียนส,์ และพวกอานาแบ๊พติส และต่อมาอีกไม่นานก็มีพวกเปโตรบรสั-
เซียนส,์ พวกอาโนลดิสต์, พวกเฮนริเชียนส,์ พวกอัลบิเจนส,์ และพวก
วอลเดนส์ ในกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี� บางกลุ่มก็ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชัดขึ� น
เป็นบางครั�งเท่านั�น แต่มีบางกลุ่มที�ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัอยู่ตลอดเวลา
เนื�องจากพวกเขาถูกข่มเหงอย่างรุนแรงและไม่เคยหยุดหย่อนเลย

8 ขอใหเ้ขา้ใจว่าพวกที� ถูกข่มเหงทั� งหมดนี� ไม่ได้รู ้คาํสอน
ต่าง ๆ ในพระคัมภีรท์ุกเรื�องเพราะมีพระคัมภีรแ์ค่บางส่วนเท่านั�น แต่
โดยส่วนรวมแลว้พวกเขายงัมีความสตัยซ์ื�อ และถา้ดูการประพฤติที�พวก
เขาแสดงออกมาแลว้จะเห็นว่า มีความสตัยซ์ื�อต่อพระเจา้อย่างน่าชื�นชม
ทีเดียว จงระลึกเสมอว่าในเวลาที� ได้ผ่านมานานแลว้นั� น หลายคนใน
พวกเขาก็มีแต่เพียงบางส่วนของพระคัมภีร์ใหม่หรือมีเพียงพระคัมภีร์
เดิมเท่านั� น เพราะยงัไม่ไดถู้กรวบรวมจัดพิมพ์ขึ� นเป็นเล่ม แต่ไดเ้ขียน
ขึ� นดว้ยมือบนแผ่นหนังหรือหนังสตัวห์รือบางสิ�งที�มีลกัษณะคลา้ยกัน ดัง
นั� นจึงมีขนาดใหญ่หนาเทอะทะ ถา้พอจะมีบา้งก็คงจะมีไม่กี�ครอบครัว
ไม่กี� คริสตจักรที� มีพระคัมภีร์รวมทั� งเล่มอย่างสมบูรณ์ และก่อนที�พระ
คัมภีรจ์ะเสร็จสิ� นอย่างสมบูรณ์นั�น (เมื�อสิ� นศตวรรษที� Z) ก็มีตน้ฉบับ
พระคัมภีร์ใหม่ทั� งหมดอยู่เพียงไม่กี� เล่มเท่านั� น จากตน้ฉบับที� รู ้จักกัน
ทั �วไป 8,DDD เล่มนั�น มีประมาณ 3D เล่มเท่านั�นที�มีพระคัมภีรอ์ยู่ครบ
สมบูรณ์ทุกฉบับ

9 นอกจากนี� ตลอดช่วงเวลาของ "ยุคมืด" และช่วงเวลาของ
การถูกข่มเหงนี�  ก็มีการใชค้วามพยายามอย่างมากมายที�จะทาํลายพระ
คัมภีรท์ี�เป็นตน้ฉบับ ซึ�งพวกที�ถูกข่มเหงมีไวใ้นครอบครอง เพราะเหตุนี�
จึงมีอยู่หลายครั�งที�คนพวกนี� มีพระคัมภีรบ์างส่วนเพียงนิดเดียวเท่านั�น

10 ขอใหส้ังเกตใหด้ีว่า พวกคาทอลิกได้ใชแ้ผนการและ
มาตรการที� รุนแรงเพื�อป้องกันการแพร่กระจายความคิดเห็นที�ตรงขา้ม
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กับความคิดเห็นของพวกตน ประการแรกคือวารสารทุกอย่างทุกชนิดจะ
ถูกรวบรวมมาเผาไฟเสีย เวน้แต่หนังสือของพวกคาทอลิก และโดย
เฉพาะอย่างยิ�งหนังสือเหล่านี�  เขาไดท้าํลายตามแผนการและมาตรการ
ของเขาอย่างรุนแรงและต่อเนื�องมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ นั�นเป็นสา-
เหตุที�ทาํใหย้ากแก่การคน้หาในประวตัิศาสตร์และที�จะเขา้ใจไดอ้ย่างชัด
เจน นักเขียนและนักเทศน์ที�มีความยึดมั �นในความจริงเกือบจะทุกคนได้
พลีชีพเพราะความเชื�อนั�น นี� เป็นช่วงเวลานองเลือดโดยไม่กลวัความตาย
พวกที� มีความเชื�อออกนอกลู่นอกทาง (และไดช้ื�อที� ถูกยดัเยียดให)้ ทุก
กลุ่มไม่ว่าจะมีชื�ออะไรก็ตามและอยู่ที� ไหนก็ตามไดถู้กข่มเหงอย่างโหด-
เหี� ยม พวกโดนาทิสต์และพวกพอลิเชียนส ์ เป็นพวกที� เห็นไดอ้ย่างชัด-
เจนในยุคแรก ๆ นั� น พวกคาทอลิกไดก้ล่าวหาทุกคนที�ปฏิเสธไม่ยอม
ร่วมกับความเชื�อของพวกเขาคือใหก้ลับไปเชื�อแบบคาทอลิก และได้
กล่าวหาพวกคริสเตียนว่าเป็นพวกที�ออกนอกลู่นอกทาง คนเหล่านั� นที�
เรียกกันว่าพวกคาทอลิกไดก้ลายเป็นศาสนาเท็จและลัทธิยิวขึ� นเรื�อย ๆ
มากกว่าที�จะเป็นคริสเตียน และเอนเอียงไปทางการใชอ้าํนาจกฎหมาย
บา้นเมืองมากกว่าที�จะใชอ้าํนาจของความเชื�อ พวกเขาไดอ้อกกฎบัญญัติ
ใหม่ ๆ มากขึ� นเรื�อย ๆ มากกว่าที�เขาจะถือรกัษาบัญญัติเก่า ๆ ไว ้

11 เรื�องต่อไปนี� เป็นความเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ บางเรื�องจาก
ที� มีอยู่มากมายหลายเรื�องที� ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากหลักคาํสอนในพระ-
คัมภีร์ใหม่ในช่วงศตวรรษเหล่านี�  บางทีการเปลี�ยนแปลงเหล่านี� อาจจะ
ไม่ไดเ้สนอใหท้ราบตามลาํดับ การประกาศอย่างเป็นทางการของการ
เปลี�ยนแปลงเหล่านี�  บางครั�งก็ไม่สามารถที�จะทราบวันเวลาที�แน่นอน
ของจุดเริ�มตน้การเปลี�ยนแปลงไดเ้ลย การเปลี�ยนแปลงเหล่านี� ก็มีส่วน
คลา้ยกับระบบคาทอลิกทั�งหมดคือเป็นการเติบโตที�ค่อย ๆ เปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ� น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปีแรก ๆ นั�นหลกัคาํสอนหรือคาํสอนต่างๆ
ของพวกเขานั�น มีการเปลี�ยนแปลงที�ดาํเนินไปอย่างสมํ �าเสมอ คือมีการ
เพิ�มเติมหรือตัดออกหรือการแทนที�หรือการยกเลิก ขณะนี� คริสตจักร
คาทอลิกไม่ได้เป็นคริสตจักรที�แทจ้ริงตามพระคัมภีร์ใหม่อีกต่อไปแลว้
คริสตจักรคาทอลิกไม่ไดเ้ป็นพระกายที�ดาํเนินตามพระบัญญัติของพระ-
เจา้ที�ทรงประทานไวใ้หต้่อไปอีกแลว้ แต่ไดใ้ชอ้าํนาจทางดา้นบัญญัติ
โดยมีการออกกฎบัญญัติใหม่ๆอย่างขะมักเขมน้เพื�อเปลี�ยนแปลงหรือยก
เลิกพระบัญญัติเก่า ๆ ตามอาํเภอใจของตนเอง

12 มีหลักคาํสอนใหม่หรือคาํประกาศเรื�องใหม่หลายๆเรื�อง
ที�ไดเ้กิดขึ� นในช่วงเวลานี� ก็คือ การประกาศว่า "นอกเหนือจากคาทอลิก
คริสตจักรอื�น ๆ ไม่มีความรอด" ซึ�งแน่นอนนั�นหมายถึงคริสตจักรคา-
ทอลิกเป็นหนทางรอดทางเดียวเท่านั�นเอง ขณะที�พวกเขาไดป้ระกาศว่า
ไม่มีทางอื�นอีกแลว้ และเขายงัเชิญชวนว่าจงเป็นคาทอลิกเถิดหรือมิเช่น
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แบ๊พติสเสียบไว ้ พวกเขายอมพลีชีพเพื�อรกัษาความเชื�อของตน ในความ
คิดของเรา ๆ ไม่อาจจินตนาการ ภาพอันโหดรา้ยน่าสยดสยองเหล่านี� ได ้
เลย แต่ตามประวตัิศาสตรท์ี�เชื�อถือไดน้ั�นกล่าวว่า ความโหดรา้ยนี� เองได้
ถูกกระทาํโดยพวกที� เรียกตัวเองว่า สาวกที�ใจอ่อนสุภาพและถ่อมใจของ
พระเยซูคริสต์

19 ขอใหเ้ราจดจาํว่า พวกคาทอลิกไม่ถือว่าพระคัมภีร์เป็น
กฎเกณฑ์ และเครื�องชี� นําสาํหรบัความเชื�อและการดาํเนินชีวิตเพียงอย่าง
เดียวเท่านั�น เขากล่าวว่า พระคัมภีรไ์ม่มีขอ้ผิดพลาด แต่พวกคาทอลิก
ไดก้ล่าวอา้งว่ายงัมีอีก ; สิ�งที�มีลกัษณะเดียวกันนี� ดว้ยคือ "หนังสือบัน-
ทึกของบรรพบุรุษ" และพระบัญชาของพระศาสนจักร (คริสตจักรคาทอ-
ลิก) หรือคาํประกาศต่าง ๆ ของสนัตะปาปาที�พวกคาทอลิกมีความเชื�อ
ว่าสนัตะปาปาเป็นผูซ้ึ�งจะทาํผิดไม่ไดเ้ลย

เพราะเหตุนี� จึงไม่อาจจะมีขอ้ตกลงที� น่าพอใจระหว่างคาทอลิก
กับโปรแตสแตนท์ หรือระหว่างคาทอลิกกับแบ๊พติสไดเ้ลย เพราะไม่
สามารถหาบทสรุปสาํหรับการตกลงในขั�นสุดทา้ยได ้ เพราะสาํหรบัพวก
คาทอลิกแลว้พระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที�จะเป็นขอ้ยุติของ
เรื�องหนึ� งเรื�องใดไดเ้ลย

20 ยกตัวอย่างปัญหาเรื�อง "การบัพติศมา" เกี�ยวกับสิทธิ-
อาํนาจและวิธีการในการประพฤติปฏิบัตินั�น พวกเขากล่าวอา้งว่าไม่มีขอ้
สงสัยเลยว่าพระคัมภีร์ไดส้อนเรื�องการบัพติศมาไวว้่า การจุ่มในนํ�าเป็น
วิธีเดียวเท่านั� น แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาอา้งว่า คริสตจักรของพวก
เขาที�ไม่เคยมีขอ้ผิดพลาดเลยก็มีสิทธิโดยสมบูรณ์ที�จะเปลี�ยนวิธีการจาก
การจุ่มลงในนํ�าไปเป็นการพรมดว้ยนํ�าได ้ โดยอา้งสิทธิอาํนาจพิเศษของ
สนัตะปาปาผูซ้ึ�งทาํผิดไม่ได ้ และนอกจากนั�นไม่มีผู ้ใดมีสิทธิอาํนาจเช่น
นั�นอีกเลย

21 ท่านทั� งหลายอาจรู ้สึกประหลาดใจที� เห็นขา้พเจา้ยกขอ้
พระคัมภีรน์้อยมากในการบรรยายเหล่านี�  ขา้พเจา้พยายามอย่างที� สุดที�
จะทาํสิ�งที�ยากมากนั�นคือ การเล่าใหผู้ ้คนไดท้ราบถึงสาระสาํคัญในช่วง
;,DDD ปีของประวตัิศาสตรค์ริสตจักรภายในเวลาเพียง < ชั �วโมง

22 มาถึงตรงนี� คงจะเป็นการดีที�จะดึงความสนใจมายังขอ้-
เท็จจริงเกี�ยวกับพระคัมภีร์ในช่วงศตวรรษที� น่ากลัวเหล่านี�  ขอใหท้่าน
ระลึกว่าในขณะนั� นพระคัมภีร์ยังไม่ไดถู้กพิมพ์ขึ� นและยังไม่มีกระดาษที�
จะใชใ้นการพิมพ์ ถึงแมว้่าจะไดม้ีการประดิษฐ์วิธีการพิมพข์ึ� นมาแลว้ก็
ตาม กระดาษที�จะใชเ้ขียนก็ยังไม่มีสิ�งที� ใชใ้นการเขียนก็คือ แผ่นหนัง,
หนังแพะหรือหนังแกะที� ถูกตกแต่งหรือเยื�อของเปลือกไมช้นิดหนึ� ง ดัง
นั� นพระคัมภีร์ทั� งเล่มถูกเขียนขึ� นด้วยมือทั� งหมดโดยใช ้ปากกาปลาย
แหลมชนิดหนึ� ง ซึ�งไม่ใช่ปากกาอย่างที� เราใชก้ันอยู่ทุกวันนี�  หนังสือนี�
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ร่วมหรือเกี�ยวขอ้งกับพวกคาทอลิกเลย ความช่วยเหลือที�ยิ�งใหญ่ในอดีต
ซึ�งพวกเขาเคยช่วยเหลือในการต่อสูเ้พื�อทาํการปฏิรูปนั�นไดถู้กลืมไปเสีย
หมด มีจาํนวนคนหลายพนัคนรวมทั�งผูห้ญิงและเด็ก ๆ ที�ไดถู้กทาํลาย
ลา้งไปทุกวันในการข่มเหงที� ไม่มีวันจบสิ� นนั� น การปฏิรูปที� ได้ปลุกเรา้
และดลใจใหเ้กิดความหวังอันยิ� งใหญ่นั� นก็กลับกลายเป็นการหลอกลวง
ที�นองเลือด บัดนี� พวกที�ยังเหลืออยู่ก็หาที� ลี� ภัยที� ไม่แน่นอนตามภูเขา
แอลป์ และที�หลบซ่อนอื�น ๆ ทั �วโลก

16 คริสตจักรใหม่ 3 นิกายที�ไดแ้ยกตัวออกมาจากพวกคา-
ทอลิกนั�น ก็ยงัสืบทอดคาํสอนเท็จมากมายหลายอย่างจากพวกคาทอลิก
นั�น ต่อไปนี� เป็นความผิดบางอย่างเท่านั�น

16.1 การปกครองคริสตจักรและนักเทศน์ (แตกต่างกันใน
ดา้นรูปแบบ)

16.2 การสถาปนาคริสตจักรเป็นศาสนาประจาํชาติ (การ
ผสมคริสตจักรกับรฐับาลเขา้ไวด้ว้ยกัน)

16.3 การใหบ้ัพติศมาแก่ทารก
16.4 การบัพติศมาดว้ยการพรมนํ�าหรือเทนํ�า
16.5 การบังเกิดใหม่โดยการรบับัพติศมา
16.6 การข่มเหงพวกอื�น ๆ ที� ไม่ยอมเขา้ร่วมกับพวกเขา

(อย่างน้อยเป็นเวลาหลายศตวรรษ)
17 ในตอนเริ�มตน้นั�นบรรดาคริสตจักรที�ไดส้ถาปนาขึ� นใหม่

นี� ก็ไดข้่มเหงซึ�งกันและกันเช่นกัน แต่ในการประชุมสภาคริสตจักรซึ�งจัด
ขึ� นที� เมืองออกซ์เบิร์กในปี ค.ศ.8??? ไดม้ีการลงนามในสนธิสัญญา
สนัติภาพที�รูจ้ักกันในนาม "สนัติภาพแห่งเมืองออกซ์เบิรก์" ระหว่างทั�ง
; ฝ่ายคือ "พวกคาทอลิก" ฝ่ายหนึ� งกับ "พวกลูเธอรแ์รน" เป็นอีกฝ่าย
หนึ� ง โดยตกลงกันว่าจะไม่ข่มเหงซึ�งกันและกัน "ท่านปล่อยเราไวต้าม
ลาํพงัและเราก็จะปล่อยท่านไวต้ามลาํพงัเช่นกัน" เพราะการที�พวกคา-
ทอลิกต่อสูก้ับพวกลูเธอรแ์รนก็หมายถึงการทาํสงครามกับเยอรมัน และ
การที�พวกลูเธอรแ์รนต่อสูห้รือข่มเหงพวกคาทอลิกก็หมายถึงการทาํสง-
ครามกับทุกประเทศที�นิกายคาทอลิกครอบครองเขาอยู่

"เสน้ทางเลือด"
18 แต่การข่มเหงต่าง ๆ ก็ยงัไม่สิ� นสุดลง พวกอานาแบ๊พ-

ติสที�ถูกเกลียดชงั (ปัจจุบันเรียกว่าพวกแบ๊พติส) ทั�ง ๆ ที�พวกเขาไดถู้ก
ข่มเหงมากมายก่อนหน้านี�  และแมม้ีคนกว่า ?D ลา้นคนที�ยอมพลีชีพ
เพื�อรักษาความเชื�อแทไ้ว ้ แต่พวกอานาแบ๊พติสก็ยังมีอยู่เป็นอันมาก
เป็นช่วงเวลานี� นั �นเองที�ตามถนนหลวงสายหนึ� งในยุโรปมีไมป้ักไวทุ้ก ;-
3 ฟุตเป็นระยะทาง 3D ไมลไ์ปตามถนนหลวงสายนี�  ปลายไมเ้หล่านี� ถูก
เหลาใหแ้หลมและบนปลายไมแ้ต่ละอันมีศีรษะโชกเลือดของพวกอานา-
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นั�นก็หลงหายไป ไม่มีทางเลือกอื�นใดอีกเลย
13 หลกัคาํสอนเรื�องกุศลผลบุญต่าง ๆ และการขายกุศลผล

บุญเหล่านั� นเป็นทางใหม่อีกทางหนึ� งที� ไดห้ลงออกไปจากคาํสอนในพระ
คัมภีร์ใหม่อย่างรา้ยแรง แต่การที�จะทาํใหค้าํสอนเรื�องใหม่นี� เกิดผลได้
อย่างแทจ้ริงนั� น จาํเป็นตอ้งมีคาํสอนใหม่อีกเรื�องหนึ� ง นั�นก็คือจะตอ้ง
มีการกาํหนดบัญชีฝากจาํนวนมากไวก้่อนคือบัญชีที�ฝากไวใ้นสวรรค์นั�น
เอง แต่สามารถสะสมบัญชีนี� ไดเ้มื�อยงัอยู่ในโลกมนุษย ์ เพราะฉะนั�นจึง
ตอ้งมีการสอนใหท้าํบุญโดย "การทาํความดีต่าง ๆ" เพื�อเป็นวิธีที�จะได้
รบัความรอด และเป็นวิธีที�จะเพิ�มเติมบางสิ�งบางอย่างเขา้ไปในบัญชีฝาก
นี� ซึ�งจะถอนออกมาใชก้็ได ้ อย่างไรก็ตามจาํนวนขนาดใหญ่จาํนวนแรกที�
ฝากเขา้ไวใ้นบัญชีบนสวรรค์นั� นก็คืองานของพระเยซูเจา้นั�นเอง เพราะ
พระองค์ไม่ได้กระทาํความชั �วใด ๆ เลย การที�พระองค์ไดท้รงกระทาํ
ความดีต่าง ๆ ไวน้ั�นไม่จาํเป็นสาํหรบัตัวพระองค์เลย ดังนั�นการทาํดีทุก
อย่างของพระองค์จึงสามารถที�จะเขา้บัญชีฝากนั� นได้และเป็นที�แน่นอน
ว่าไดเ้ขา้บัญชีฝากนั�นเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากจาํนวนนี� แลว้ก็มีการทาํดี
ต่าง ๆ ที�เพิ�มเติมเขา้มาอีก (เป็นการเพิ�มเติมจากที�แต่ละคนจาํเป็นตอ้ง
มีสาํหรับตัวเขาเอง) โดยพวกอัครสาวกและโดยคนดีทุกคนที� มีชีวิตอยู่
ต่อมาภายหลงั การทาํดีเหล่านี� ก็จะเพิ�มเติมเขา้ไปในบัญชีฝากนั�น ทาํให้
กลายเป็นบัญชีฝากขนาดใหญ่โตมหึมาทีเดียว และจาํนวนใหญ่โตมหึมา
นี� ก็จะเพิ�มเขา้ไปในบัญชีฝากของคริสตจักรซึ� งก็คือคริสตจักรคาทอลิก
แห่งเดียวนั�น  และคริสตจักรคาทอลิกนั�นก็จะไดร้ับอนุญาตใหใ้ชบ้ัญชี
ฝากนี� ตามความจาํเป็น สาํหรบัคนที�ทาํบาปไวม้ากและก็จะคิดบัญชีเอา
จากบัญชีฝากนี� เท่าที�คริสตจักรจะเห็นสมควร เพราะแต่ละคนก็ตอ้งการ
บัญชีฝากในสวรรค์ทั� งนั�น เพราะเหตุนี� จึงมีการขายกุศลผลบุญเหล่านั� น
ดว้ย คนทั� งหลายสามารถจะซื� อสาํหรับตัวเองหรือสาํหรับเพื�อนของเขา
หรือแมแ้ต่สาํหรบัเพื�อนที�ตายไปแลว้ ราคาก็แตกต่างกันไปตามสดัส่วน
ของความผิดที�ไดก้ระทาํลงไปหรือที�จะกระทาํลงไปนั�น ซึ� งบางครั�งคา-
ทอลิกก็ยังยอมรับว่า เป็นเรื�องที�กระทาํกันจนเกินเลยไป นักประวัติ-
ศาสตรห์รือนักสารานุกรมบางคนไดบ้อกรายการราคาต่าง ๆ ที�กาํหนด
ไวส้าํหรบัความบาปต่าง ๆ ที�จะตอ้งซื� อจากกุศลผลบุญเหล่านั�น

14 แม้กระนั� นก็ยังมีหลักความเชื�อใหม่อีกเรื�องหนึ� งที� จาํ-
เป็นอย่างยิ�งเพื�อจะทาํใหห้ลกัความเชื�อ ; เรื�องสุดทา้ยนั�นเกิดผลขึ� นมา
ไดโ้ดยตลอด หลกัความเชื�อใหม่เรื�องนั�นเรียกว่า "ไฟชาํระ" ซึ�งเป็นสถาน
ที� ที� เกิดขึ� นกึ�งกลางระหว่างสวรรค์กับนรก และเป็นที� ที� ทุกคนจะตอ้งมา
หยุดอยู่ที� นี� เพื�อจะถูกชาํระจากความบาปทุกอย่างซึ� งมีความรุนแรงน้อย
กว่าความบาปทั� งหลายที�ทาํใหพ้ินาศนั� น แมแ้ต่ "พวกนักบุญ" (วิสุท-
ธิชน) ก็จะตอ้งผ่านไฟชาํระและจะตอ้งอยู่ที�นั �นจนกว่าจะถูกชาํระดว้ยไฟ
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เสียก่อน เวน้แต่ว่าพวกเขาจะไดร้บัการช่วยเหลือจากบัญชีฝากนั�น และ
พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือนี� ไดโ้ดยการอธิษฐาน หรือดว้ยการจ่าย
เป็นค่ากุศลผลบุญเหล่านั�น โดยคนที�ยงัมีชีวิตอยู่เท่านั�น นั�นคือการขาย
กุศลผลบุญนั�นเอง จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าการหลงออกจากคาํสอนใน
พระคัมภีร์ใหม่ไปเรื�องหนึ� งก็จะนําไปสู่การหลงออกไปในเรื�องอื�นๆอย่าง
หลีกเลี�ยงไม่ได้

15 ตอนนี� จึงเป็นโอกาสอันดีที� จะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตก
ต่างระหว่างโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก

15.1 ในเรื�องเชื� อชาติ พวกกรีกคาทอลิกเป็นพวกเชื� อชาติ
สลาฟซึ�งรวมทั�งพวกกรีก, รสัเซีย, บัลกาเรีย, เซอรเ์บีย, เป็นตน้ ซึ�งเป็น
พวกที�พูดภาษากรีก พวกโรมันคาทอลิกนั� นส่วนใหญ่เป็นพวกเชื� อชาติ
ลาติน ซึ�งรวมทั�งอิตาลี, ฝรั �งเศส, สเปน, อเมริกาใตแ้ละอเมริกากลาง,
เม็กซิโก, เป็นตน้

15.2 พวกกรีกคาทอลิกปฏิเสธการพรมนํ�าหรือเทนํ�าในการ
บัพติศมา พวกโรมันคาทอลิกใชก้ารพรมนํ�ามาตลอดโดยอา้งว่าตัวเองมี
สิทธิS ที� จะเปลี�ยนแปลงจากหลักความเชื�อเดิมของพระคัมภีร์ที� ใชก้ารจุ่ม
นํ�านั�นได้

15.3 พวกกรีกคาทอลิกยังคงถือปฏิบัติในเรื�องการใหพ้ิธีศีล
มหาสนิทแก่ทารกอยู่ แต่พวกโรมันคาทอลิกนั�นไดเ้ลิกพิธีนี� ไปแลว้ แม้
ว่าครั�งหนึ� งจะเคยสอนว่าพิธีนี� เป็นวิธีอีกวิธีหนึ� งที�จะรบัความรอดได้

15.4 พวกกรีกคาทอลิกทาํพิธีศีลมหาสนิทโดยการแจกเหลา้
องุ่นและขนมปังแก่ชาวคาทอลิก (คนที�ไม่ใช่บาทหลวง) พวกโรมันคา-
ทอลิกนั�นแจกขนมปังแก่ชาวคาทอลิกเท่านั� น ส่วนพวกบาทหลวงจะดื�ม
เหลา้องุ่น

15.5 พวกกรีกคาทอลิกให้พวกบาทหลวงของตนแต่งงานได้
แต่พวกโรมันคาทอลิกหา้มพวกบาทหลวงแต่งงาน

15.6 พวกกรีกคาทอลิกปฏิเสธหลักคาํสอนที� ว่าสันตะปาปา
"จะกระทาํผิดไม่ได"้ แต่พวกโรมันคาทอลิกยอมรับและยืนยันหลักคาํ-
สอนนี�

ที� ผ่านมาขา้งตน้นี� เป็นเพียงขอ้สาํคัญ ๆ ปลีกย่อยที�แตกต่างกัน
มิฉะนั�นก็จะดูเหมือนว่าคริสตจักรโรมันคาทอลิกและกรีกคาทอลิกคงจะ
ไปดว้ยกันไดด้ีทีเดียว

16 ในการบรรยายของเรา เราพึ�งจะสิ� นสุดศตวรรษที�  E
และเดี]ยวนี� เรากาํลงัเริ�มตน้ศตวรรษที� 8D โปรดสงัเกตแผนที�ตรงนี� เอง
ที�ไดเ้กิดการแตกแยกกันระหว่างโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก ขณะที�
ศตวรรษต่าง ๆ กาํลงัผ่านไปในไม่ชา้คุณก็จะไดเ้ห็นกฎบัญญัติ และหลกั
คาํสอนใหม่ เรื� องอื� น ๆ รวมทั� งการข่มเหงอย่างรุนแรงที� สุดอีกด้วย
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รฐัมนตรี โดยการยกเลิกสิทธิอาํนาจของสนัตะปาปา และไดต้ั�งตัวพระ-
องค์เองขึ� นเป็นประมุขของคริสตจักรแห่งอังกฤษ เมื�อเป็นเช่นนั� นจึงได้
เกิดคริสตจักรแห่งอังกฤษ (Church of England) ซึ�งเป็นคริสตจักรนิกาย
ใหม่ขึ� น เหตุการณ์นี� ไดเ้กิดขึ� นในปีค.ศ.8?3Z หรือ 8?3? ซึ�งในเวลานั�น
ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงในดา้นหลกัคาํสอน เพียงแต่ไดย้กเลิกสิทธิอาํ-
นาจของสันตะปาปาเท่านั� น แต่ในพระทัยของกษัตริย์เฮนรี� นั� นไม่เคย
เป็นโปรแตสแตนท์เลย พระองค์ไดส้ิ� นพระชนม์ไปดว้ยความเชื�อแบบ
คาทอลิก

14 แต่การแตกแยกกันนี� ส่ งผลอย่างยิ� งที� ทาํให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงหรือเกิดการปฏิรูปอย่างมากมาย ซึ�งแทจ้ริงการปฏิรูปภาย
ในคริสตจักรคาทอลิกภายใตส้ิทธิอาํนาจของสันตะปาปาเหมือนอย่างใน
กรณีของลูเธอรแ์ละคนอื�น ๆ เป็นเรื�องที�เป็นไปไม่ได ้ แต่เมื�อแตกแยก
กันแลว้ก็เป็นไปไดเ้พราะไดม้ีบุคคลหลายคนเช่น แครนเมอร์, ลาทิ-
เมอร,์ ริดเล่ย ์ และคนอื�น ๆ ไดเ้ป็นผูน้ําในการเปลี�ยนแปลงบางเรื�องที�
สาํคัญ ๆ อย่างไรก็ตามพวกเขาและคนอื�น ๆ อีกมากก็ไดใ้ชห้นี� ต่อการ
เปลี�ยนแปลงเหล่านั� นดว้ยเลือดของเขาเอง เพราะอีกไม่กี� ปีต่อมาพระ-
นางมารีย ์ หรือ "มารียท์ี�กระหายเลือด" ซึ�งเป็นธิดาของแคเธอรีนที�ถูก
หย่ารา้งนั�นไดข้ึ� นเสวยราชบัลลงัก์ของอังกฤษ และไดบ้ังคับใหค้ริสตจักร
ที�เกิดขึ� นใหม่นี� กลบัไปอยู่ใตอ้าํนาจของสนัตะปาปาอีก การกระทาํที�รุน-
แรงและน่ากลวันี� ทาํใหก้ารครอบครองของพระนางมารียต์ลอด ? ปีเต็ม
ไปดว้ยการนองเลือด ศีรษะแลว้ศีรษะเล่าไดส้ังเวยดว้ยขวานของพระ-
นางมารีย์ที� เปรอะเปื� อนดว้ยเลือด แต่ภายหลังศีรษะของพระนางเองก็
ตอ้งสังเวยด้วยขวานตายตกตามกันไป อย่างไรก็ตามประชาชนได้รับ
อิสรภาพบา้งแลว้ เพราะฉะนั�นเมื�ออลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี�  โบลีน (แค-
เธอรีนถูกหย่ารา้งเพื�อจะไดแ้ต่งงานกับผู ้หญิงคนนี� ) ได้ขึ� นเป็นนาง
กษัตริย ์คริสตจักรแห่งอังกฤษก็ไดโ้ค่นลม้อาํนาจของสนัตะปาปาอีกและ
คริสตจักรไดถู้กสถาปนาขึ� นใหม่อีกครั�งหนึ� ง

15 และจากความสาํเร็จในครั� งนี� เองจึงทาํใหม้ีคริสตจักรที�
ถูกสถาปนาขึ� นถึง  ? นิกายดว้ยกันในช่วงเวลาก่อนศตวรรษที� 8< จะ
สิ� นสุดลง ซึ� งเป็นคริสตจักรที� ไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาลของบา้น-
เมืองไดแ้ก่โรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิกซึ�งถือเป็น   ; นิกายรวมทั�ง
คริสตจักรแห่งอังกฤษ ลูเธอร์แรนหรือคริสตจักรแห่งเยอรมัน และ
คริสตจักรแห่งสก็อตแลนด์ซึ� งรูจ้ักกันโดยทั �วไปในปัจจุบันว่าเพรสไบที-
เรียน คริสตจักรเหล่านี� ทุกนิกายไดเ้กลียดชงัและข่มเหงอย่างรุนแรงต่อ
พวกที�ถูกเรียกว่า พวกอานาแบ๊พติส, พวกวอลเดนส ์และพวกคริสตจักร
อื�น ๆ ทั�งหมดที�ไม่ยอมเขา้ร่วมอยู่ใตอ้าํนาจของคริสตจักรประจาํชาติทั�ง
? นั�น เพราะพวกที�ถูกข่มเหงเหล่านี� เป็นคริสตจักรทั�งหลายที�ไม่เคยเขา้
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ติสหลายคน รวมทั�งพวกที�ใชช้ื�ออื�น ๆ อีกดว้ย โดยพวกเขาหวงัว่าจะได้
รบัการบรรเทาทุกขอ์ย่างแสนสาหสัที�พวกเขากาํลงัเผชิญอยู่นั�น พวกเขา
จึงไดอ้อกมาจากที�ซ่อนและไดร้่วมต่อสู ้กับนักปฏิรูปเหล่านี� อย่างกลา้-
หาญ แต่ที� สุดพวกเขาก็ตอ้งพบกับความผิดหวังอย่างน่ากลวั เพราะตั� ง-
แต่บัดนี� เป็นตน้ไป พวกเขามีศัตรูที�จะคอยข่มเหงพวกเขาเพิ�มขึ� นอีก ;
พวก คือคริสตจักรลูเธอรแ์รนและคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ซึ�งต่างก็ได้
นําความชั �วหลายอย่างที�ติดมาจากคริสตจักรแม่คือคาทอลิกมาดว้ย และ
หนึ� งในแนวความคิดหลาย ๆ อย่างนั�นก็คือ คริสตจักรทั�งสองไดก้ลาย
เป็นคริสตจักรที� ถูกสถาปนาขึ� นเป็นคริสตจักรประจาํชาติ และต่อมาไม่
นานนักคริสตจักรทั� งสองก็ทาํการข่มเหงคริสตจักรอื�น ซึ� งการข่มเหงก็
รุนแรงน้อยกว่าคริสตจักรแม่คือคาทอลิกเพียงเล็กน้อยเท่านั�น

"เสน้ทางเลือด"
ชะตากรรมของพวกอานาแบ๊พติสที�อดกลั�นไวน้านนี�  ก็ช่างน่า-

เศรา้และน่ากลวัจริง ๆ เดี]ยวนี� โลกไม่มีที� ๆ ปลอดภยัใหพ้วกเขาไดห้ลบ
ซ่อนเลย เพราะเดี]ยวนี� มีถึง Z พวกที�ข่มเหงอย่างรุนแรงและตามล่าพวก
เขาอยู่ ทางชีวิตของพวกเขากลายเป็น "เสน้ทางเลือด" อย่างแทจ้ริง

13 ในช่วงเวลาเดียวกันนั�นเอง ไดม้ีนิกายใหม่อีกนิกายหนึ� ง
เกิดขึ� นก่อนนิกายเพรสไบทีเรียนหลายปี แต่เป็นนิกายที�เกิดขึ� นในประ-
เทศอังกฤษ ไม่ใช่เกิดขึ� นบนทวีปยุโรปนั�น อย่างไรก็ตามนิกายนี� ไม่ได้
เกิดขึ� นจากแนวทางการปฏิรูปเท่าไรนัก (ถึงแมจ้ะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า
การปฏิรูปทาํใหน้ิกายนี� เกิดขึ� นมาไดง้่ายขึ� นก็ตาม) แต่แทจ้ริงเป็นการ
แตกแยกในตาํแหน่งของคาทอลิก เช่นเดียวกับการแตกแยกในปี ค.ศ.
C<E เมื�อคาทอลิกฝ่ายตะวนัออกไดแ้ยกตัวจากฝ่ายตะวนัตก และเป็นที�
ทราบกันในประวตัิศาสตรต์ั�งแต่นั�นเป็นตน้มาว่า การแตกแยกกันนั�นทาํ
ใหเ้กิดเป็นคริสตจักรโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก และการแตกแยก
ครั�งใหม่นี� ก็เกิดขึ� นมาในทาํนองเดียวกันนี� เอง

กษัตริยข์องประเทศอังกฤษคือเฮ็นรี�ที� C ไดส้มรสกับแคเธอรีน
แห่งสเปน แต่น่าเศรา้ใจที�หลงัจากนั�นก็ทรงมีพระทัยหลงรกัแอนนี�  โบลีน
ดังนั� นพระองค์ จึ งประสงค์ที� จะหย่าขาดจากแคเธอรีนและสมรสกับ
แอนนี�  ในสมัยนั� นการหย่ารา้งไม่ใช่เรื�องที�ทาํกันไดง้่ายๆมีแต่เพียงสนั-
ตะปาปาเท่านั� นที�จะอนุญาตใหห้ย่ารา้งได ้ แต่ปรากฏว่าการหย่ารา้งได้
รับการปฏิเสธจากสันตะปาปาดว้ยเหตุผลหลายประการ กษัตริย์เฮนรี�
ทรงเศรา้พระทัยยิ�งนัก และในฐานะที�ทรงเป็นกษัตริยพ์ระองค์ทรงรูส้ึก
ว่าในเรื�องนี� พระองค์ควรจะมีสิทธิที�จะกระทาํตามพระทัยของพระองค์เอง
นายกรฐัมนตรี (ในเวลานั�นคือ โธมัส ครอมเวลล)์ ก็ไดทู้ลเสนอกษัตริย์
องค์นี� ว่า พระองค์ไม่จาํเป็นจะตอ้งอยู่ใตส้ิทธิอาํนาจของสันตะปาปาใน
เรื�องเช่นนี� แต่อย่างใด กษัตริยเ์ฮนรี�ก็ทรงทาํตามคาํเสนอแนะของนายก
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(Schaff, Herzogg, เอนไซโคลปีเดียร ์ฉบับที� 88 หน้า ED8)
"เสน้ทางเลือด"

17 ขา้พเจา้ขอดึงความสนใจของคุณมายังคนเหล่านี�  ที�ตก
อยู่ใตเ้งื� อมมือของการข่มเหงอย่างรุนแรงนั�น ถา้คน 50 ลา้นคนไดต้าย
ไปเพราะถูกข่มเหงในช่วงระหว่าง 8,;DD ปีของยุคที�เราเรียกกันว่า "ยุค
มืด" ตามที�ประวตัิศาสตรไ์ดส้อนไวน้ั�น ถา้เป็นเช่นนั�นพวกเขาก็ตายเร็ว
กว่าอัตราการตายเฉลี�ย Z ลา้นคนต่อทุก ๆ 8DD ปี นี�ดูเหมือนว่าเกือบ
จะอยู่ เหนือขีดการรับรู ้ของมนุษย์เลยทีเดียว ตามที� ได้กล่าวไวแ้ลว้ว่า
เงื� อมมือที�ไรเ้มตตาและเปรอะเปื� อนไปดว้ยเลือดของผูท้ี�ยอมพลีชีพนี�  ได้
ข่มเหงเข่นฆ่าพวกพอลิเชียนส์, พวกอาร์โนลดิสต์, พวกเฮนริเชียนส์,
พวกเปโตรบรสัเซียนส,์ พวกอัลบิเจนส,์ พวกวอลเดนส,์ และพวกอานา-
แบ๊พติส ซึ�งแน่ทีเดียวว่าจะตอ้งข่มเหงบางพวกมากกว่าพวกอื�น ๆ แต่เรา
จะขอผ่านเรื�องที�น่ากลวันี� ไปอย่างรวดเร็ว

18 ในช่วงระยะเวลานี� มีการประชุมสภาเป็นครั�งคราวหลาย
รอบ แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มเขา้ร่วมประชุม มีเพียงแค่บางกลุ่มเท่านั�น ซึ�งใน
การประชุมแต่ละครั�งเพื�อออกกฎบัญญัติหรือแกไ้ขกฎบัญญัติใหเ้ป็นกฎ
หมายรฐัธรรมนูญ โดยที�การแกไ้ขกฎบัญญัติต่าง ๆ ไดก้ระทาํผิดต่อคาํ
สอนในพระคัมภีร์ใหม่ ใหเ้ขา้ใจว่านี� เป็นการประพฤติของคริสตจักรที�
เป็นของรฐับาล และคริสตจักรเช่นนี� ไดก้ลายเป็นศาสนาเท็จมากกว่าที�
จะกระทาํตามพระคัมภีร์

19 เมื� อคนหนึ� งคนใดละทิ� งพระคัมภีร์ใหม่ในฐานะที� เป็น
พระบัญญัติทุกอย่างที� จาํเป็นสาํหรับชีวิตคริสเตียน ไม่ว่าในแง่ส่วนตัว
หรือแง่คริสตจักรทั�งหมดก็ตาม คนนั�นก็ไดห้ลงออกไปสู่มหาสมุทรอัน
ไม่มีขอบเขตเสียแลว้ กฎบัญญัติที�ผิด ๆ ขอ้หนึ� งขอ้ใด (และกฏบัญญัติ
ขอ้หนึ� งขอ้ใดที�ไดเ้พิ�มเติมเขา้ไปในพระคัมภีร ์ ก็เป็นขอ้ที�ผิดดว้ย) ในไม่
ชา้ก็จะทาํใหเ้กิดกฎบัญญัติขอ้อื�น ๆ ขึ� นมาอีก และกฎบัญญัติขอ้อื�น ๆ
ก็จะทาํใหเ้กิดขอ้บัญญัติขอ้อื�นขึ� นมาอีกโดยไม่มีวันจบสิ� น นี� คือสาเหตุที�
พระคริสต์ไม่ไดป้ระทานใหค้ริสตจักรทั�งหลายของพระองค์และนักเทศน์
ต่าง ๆ มีอาํนาจในการออกบัญญัติได ้ และก็อีกนั�นแหละนี� คือเหตุที�พระ
คัมภีร์ใหม่ไดป้ิดทา้ยดว้ยถ้อยคาํสาํคัญเหล่านี�  "ขา้พเจา้เตือนทุกคนที�
ไดย้ินคาํพยากรณ์ในหนังสือนี� ว่า ถา้ผูใ้ดจะเพิ�มเติมคาํเขา้ไปในหนังสือนี�
พระเจา้ก็จะทรงเพิ�มภยัพิบัติที�เขียนไวใ้นหนังสือมว้นนี� แก่ผูน้ั�น และถา้ผู ้
ใดตัดขอ้ความออกจากหนังสือพยากรณ์นี�  พระเจา้ก็จะทรงเอาส่วนแบ่ง
ของผูน้ั� นที�มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต และที�มีอยู่ในเมืองบริสุทธิS นั� น และ
จากสิ�งที�มีเขียนไวใ้นหนังสือมว้นนี� ไปเสีย" (วว ;;:8C-8E)

หมายเหตุ:เราไดแ้ทรกขอ้ความนี� ไวท้ี� นี� เพื�อเป็นเครื�องเตือนใจ
ขอใหค้ริสตจักรแบ๊พติสทั�งหลายระมัดระวงั แมแ้ต่เรื�องในการตัดสินใจ
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เรื�องอื�น ๆ ซึ�งบางครั�งไดผ้่านเขา้มาในการประชุมใหญ่ของพวกเขา การ
ตัดสินใจเหล่านี� อาจจะถูกตีความว่าเป็นกฎบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของการ
ปกครองคริสตจักรไปเลยก็ได ้ แต่พระคัมภีร์ใหม่นั� นมีพระบัญญัติและ
กฎเกณฑ์อยู่แลว้

20 ในหนังสือเล่มนี�  จะไม่อธิบายมากนักถึงการประชุมสภา
หรือการประชุมเพื�อออกกฎหมายต่างๆ นอกจากเรื�องที� จาํเป็นจะตอ้ง
กล่าวถึงบา้ง

21 การประชุมสภาของภาคตะวันตกหรือสภาคาทอลิกนี�
เป็นการเรียกประชุมโดยพวกสันตะปาปาทั�งหลาย การประชุมครั�งแรก
เริ�มตน้ในปีค.ศ.88;3 โดยคาลิคซ์ทัสที� ; เป็นผูเ้รียกประชุม ซึ�งมีเจา้-
อธิการ 3DD คนเขา้ร่วมประชุมในครั�งนั�น การประชุมนั�นมีการประกาศ
หา้มมิใหพ้วกบาทหลวงของโรมันคาทอลิกแต่งงาน ซึ� งเรียกกฏขอ้นี� ว่า
การถือพรหมจรรยข์องบาทหลวง ขา้พเจา้จะไม่เล่ารายละเอียดทุกอย่าง
เกี�ยวกับการประชุมในวนันั�น

22 อีกหลายปีต่อมาในปีค.ศ.883E สนัตะปาปาอินโนเซนท์
ที� ; ไดเ้รียกใหม้ีการประชุมขึ� นเฉพาะเพื�อประณามคริสเตียนที�ซื�อสตัย์
; พวก คือพวกเปโตรบรสัเซียนสแ์ละพวกอารโ์นลดิสต์

23 ภายหลังการประชุมครั� งนั� นไป ZD ปีต่อมาในปีค.ศ.
88ME อเล็กซานเดอรท์ี� 3 ไดเ้รียกใหม้ีการประชุมขึ� นอีกครั�งหนึ� ง ซึ�ง
เป็นการประชุมกล่าวโทษที�พวกเขาเรียกว่า "ความผิดและการไม่เคารพ
นบนอบต่าง ๆ" ของพวกวอลเดนสแ์ละพวกอัลบิเจนส์

24 หลงัการประชุมครั�งนั�นไป 3< ปี ก็มีการเรียกประชุมขึ� น
อีกโดยสันตะปาปาอินโนเซนท์ที�  3 การประชุมครั�งนั� นจัดขึ� นในปีค.ศ.
8;8? และดูเหมือนว่าจะมีผู ้เขา้ร่วมประชุมมากที� สุดเมื�อเทียบกับการ
ประชุมใหญ่ทุกครั�ง ตามบันทึกประวตัิศาสตรข์องการประชุมในครั�งนั�น
"มีพวกเจา้อธิการ Z8; คน และพวกหวัหน้าบาทหลวงประจาํวิหาร CDD
คน, เอกอัครราชทูตหลายคนจากราชสาํนักไบซานไทน์, มีเจา้ชายหลาย
องค์ และพวกขุนนางมากมายเขา้ร่วมในการประชุมครั�งนี� " เราจะเห็นได้
ว่าการจัดประชุมในครั�งนั�นมิไดม้ีการพิจารณากันเฉพาะในดา้นฝ่ายจิต-
วิญญาณเท่านั�น

ในครั�งนั� นมีการประกาศหลักคาํสอนใหม่เรื�อง "การเปลี�ยน-
แปลงไปเป็นสิ�งศักดิS สิทธิS " ซึ�งเป็นการจงใจที�จะใหข้นมปังกับเหลา้องุ่น
ของพิธีศีลมหาสนิทนั�นเปลี�ยนสภาพไปเป็นพระกายและพระโลหิตที�แท-้
จริงของพระคริสต์หลังจากที�บาทหลวงได้อธิษฐานแลว้ และในอีกไม่กี�
ศตวรรษต่อมาหลักคาํสอนนี� ในท่ามกลางหลักคาํสอนอื�นๆ ไดป้ลุกเรา้
ใหเ้กิดการเคลื�อนไหวของพวกผูน้ําที�ทาํการปฏิรูปอีก แน่ทีเดียวที�หลกั-
คาํสอนนี� ไดส้อนว่า ทุกคนที� เขา้ร่วมในพิธีศีลมหาสนิทก็ไดร้ับประทาน
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มายทั�งหมดใหถู้กตอ้งไดท้าํใหก้ารปฏิรูปไม่มีวนัจบสิ� น
9 ดังนั� นหลังจากที�มาร์ติน ลูเธอร์ ไดต้่อสูอ้ย่างหนักกับ

พวกผูน้ํานิกายคาทอลิกมากมายหลายครั�ง ท่านไดร้บัการช่วยเหลือจาก
เมแลนซ์ธอนกับชาวเยอรมันที�มีชื�อเสียงคนอื�นๆ จนท่านไดเ้ป็นผูก้่อตั�ง
องค์การคริสเตียนองค์การใหม่ขึ� นมาในราวปีค.ศ.8?3D ซึ�งเป็นที� รู ้จัก
กันโดยทั �วไปในปัจจุบันว่าเป็นคริสตจักรลูเธอร์แรน และในไม่ชา้ก็ได้
กลายเป็นคริสตจักรแห่งประเทศเยอรมัน ซึ�งเป็นองค์การแรกในหลาย ๆ
องค์การที� ได้แยกตัวออกมาจากกรุงโรมโดยตรง และไดต้ัดขาดความ
สัมพันธ์ทั� งหมดที� มีต่อคาทอลิกซึ� งเป็นคริสตจักรแม่ (ตามที� เรียกกัน
เช่นนั�น) และก็ยงัคงดาํเนินอยู่ต่อไปเรื�อย ๆ

10 เดี]ยวนี� เราจะขอขา้มคริสตจักรแห่งอังกฤษ ซึ�งไดเ้กิดขึ� น
ถัดจากลูเธอร์แรนไปก่อน และเราจะมาติดตามการปฏิรูปบนทวีปยุโรป
กันสักเล็กน้อยก่อนในระหว่างปี ค.ศ.8?DE-8?<Z มีนักปฏิรูปที�ยิ� ง
ใหญ่ที� สุดอีกคนหนึ� งซึ� งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว บุคคลผู้นั� นก็คือ
จอห์น แคลวิน ท่านเป็นชาวฝรั �งเศสแต่ดูเหมือนว่าในเวลานั�นจะอาศัย
อยู่ในประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ท่านเป็นผูย้ิ�งใหญ่อย่างแทจ้ริง ท่านอยู่ใน
สมัยเดียวกันกับมารต์ิน ลูเธอรเ์ป็นเวลา 3D ปี และในเวลาที�สวิงเกิ� ล
เสียชีวิตนั�นท่านมีอายุเพียง ;; ปีเท่านั�น เป็นที�เชื�อถือกันโดยทั �วไปว่า
แคลวินเป็นผู ้ก่อตั� งคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ถึงแมม้ีนักประวตัิศาสตร์
บางคนเชื�อว่าสวิงเกิ� ลเป็นผู ้ก่อตั� ง แต่ดูเหมือนว่าหลกัที� มีนํ�าหนักมากที�
สุดชี� ใหเ้ห็นว่าแคลวินเป็นผู ้ก่อตั� งคริสตจักรนี�  ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่างาน
ของสวิงเกิ� ลและงานของลูเธอร์ที� ได ้ทาํลงไปนั� นช่วยใหง้านของแคลวิน
สาํเร็จง่ายขึ� น ดังนั�นในปีค.ศ.8?Z8 (ดูเหมือนว่าเป็นปีนี� เอง) คริสตจักร
เพรสไบทีเรียนก็ถือกาํเนิดขึ� น หลังจากที�ลูเธอร์ไดก้่อตั� งคริสตจักรลู-
เธอรแ์รนเพียง 88 ปีเท่านั�น คริสตจักรนี� ก็เหมือนกับกรณีของพวกลู-
เธอร์แรนที� นําโดยบาทหลวงคาทอลิก หรืออย่างน้อยก็เป็นเจา้หน้าที� ที�
ไดป้ฏิรูปตัวเองแลว้ นักปฏิรูปทั�ง < คนคือ ไวคลิฟฟ์, ฮัสส,์ ซาโวนาโร-
ล่า, สวิงเกิ� ล, ลูเธอรแ์ละแคลวิน ซึ�งเป็นพวกผูน้ําในการต่อสูท้ี�ยิ�งใหญ่
เพื�อการปฏิรูปไดท้าํใหน้ิกายคาทอลิกสั �นคลอนอย่างรุนแรง

11 ในปีค.ศ.8?<D เป็นเวลา 8E ปีหลงัจากที�องค์การแห่ง
แรกของแคลวิน ถูกก่อตั� งขึ� นในเมืองเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์
จอห์น น็อกซ์ ซึ�งเป็นศิษย์ของแคลวินก็ไดก้่อตั� งคริสตจักรเพรสไบที-
เรียนแห่งแรกขึ� นในประเทศสก็อตแลนด์ และอีก 3; ปีต่อมาคือในปี
ค.ศ.8?E; เพรสไบทีเรียนก็กลายเป็นคริสตจักรประจาํชาติของประเทศ
สก็อตแลนด์

12 ในระหว่างที� มีการต่อสู ้ดิ� นรนทุกครั� งเพื�อใหม้ีการปฏิ-
รูปนี�  นักปฏิรูปเหล่านี� ไดร้บัการช่วยเหลืออย่างมากจากพวกอานาแบ๊พ-
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ซาโวนาโรล่าก็ไดก้าํเนิดมา ท่านก็เหมือนกับฮัสสน์ั�นแหละแมว้่าจะเป็น
คาทอลิกที�เคร่งครดั แต่ก็ไดพ้บว่าพวกหวัหน้าในหมู่ผูค้นของเขาคือชาว
อิตาลีนั� นก็เหมือนกับพวกหัวหน้าที� เมืองโบฮีเมียที�ต่อตา้นการปฏิรูปทุก
อย่าง แต่การที�ท่านมีวาทศิลป์ยอดเยี�ยมนั�น ท่านจึงประสบความสาํเร็จ
ในการปลุกเรา้ใหเ้กิดความคุณธรรมขึ� นบา้ง และก่อใหเ้กิดการสนับสนุน
แนวความคิดนี� อย่างมากมาย แต่การปฏิรูปที�แทจ้ริงนั� นหมายความถึง
ความพินาศของพวกที� มีตาํแหน่งสูง ๆ ในองค์การคาทอลิกนี�  ดังนั� น
ซาโวนาโรล่าจึงตอ้งจบชีวิตลงเช่นเดียวกับฮัสส ์ ท่านไดถู้กเผาโดยมัดติด
ไวก้ับหลกัไมเ้ช่นเดียวกัน ในบรรดาผูม้ีวาทศิลป์ในยุคนั�น บางทีซาโว-
นาโรล่าอาจจะเป็นนักพูดที�ยอดเยี�ยมเหนือคนอื�นทั�งหมด เพราะท่านได้
โตแ้ยง้กับองค์การที� มีอาํนาจนั�น ดังนั� นซาโวนาโรล่าจึงตอ้งตายเพราะ
พวกองค์การนั�นไดต้่อสูก้ับการปฏิรูปของท่าน เพื�อการอยู่รอดของพวก
เขาเอง

7 ในการเอ่ยถึงชื�อของนักปฏิรูปทั�งหลายในยุคนั�น ก็เป็น
ความจริงทีเดียวว่ามีชื�ออยู่มากมายหลายชื�อ แต่เราจาํเป็นตอ้งขา้มไป
เสีย เราจะกล่าวถึงแต่ชื�อของคนเหล่านั� นที�ถูกกล่าวขวญัถึงบ่อย ๆ ใน
ประวัติศาสตร์เท่านั� น หลังจากนักพูดที�ยิ� งใหญ่แห่งอิตาลีแลว้ก็มาถึง
ชายผูห้นึ� งจากประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์คือ สวิงเกิ� ล ท่านไดเ้กิดมาก่อนที�
ซาโวนาโรล่าจะจบชีวิตลง ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีค.ศ.8ZCZ-8?38 ใน
ขณะที� แนวความคิดในการปฏิรูปกาํลังเริ� มที� จะแพร่ขยายออกไปทั �ว
แผ่นดิน ความรอ้นรนในเรื�องนี� ไดเ้กิดขึ� นเร็วกว่าแต่ก่อน และกาํลงัแผ่-
กวา้งออกไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเรื�องที�ไม่อาจควบคุมได ้ การจุด
ฉนวนต่อตา้นที�สวิงเกิ� ลไดจุ้ดขึ� นในครั�งนี�  พึ�งจะดับไปไดเ้พียงบางส่วน
เท่านั�นก็มีการจุดฉนวนต่อตา้นขึ� นอีกในประเทศเยอรมัน ซึ�งรุนแรงกว่า
ที�อื�น ๆ สวิงเกิ� ลเองเสียชีวิตในการสูร้บครั�งนี�

8 มารต์ิน ลูเธอร ์ อาจเป็นผูม้ีชื�อเสียงที�สุดในบรรดานัก-
ปฏิรูปในศตวรรษ ที� 8? และ 8< ท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปีค.ศ.8ZC3-
8?Z< ซึ�งเราจะเห็นไดว้่า เวลาดังกล่าวนี� เกือบจะเป็นสมัยเดียวกันกับ
สวิงเกิ� ลเลยทีเดียว ลูเธอรเ์กิดก่อนสวิงเกิ� ล  8 ปี และหลงัจากสวิงเกิ� ล
เสียชีวิตลงเขามีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 8? ปี นักปฏิรูปที�ยิ�งใหญ่หลายคนที�มา
ก่อนหน้าท่านไดท้าํใหห้นทางอันยากลาํบากของท่านนั�นกลบัง่ายดายยิ�ง
ขึ� น และคงจะง่ายดายมากกว่าที�ประวตัิศาสตร์ไดก้ล่าวไวเ้สียอีก นอก-
จากนี� ท่านยังไดเ้รียนรู ้จากประสบการณ์อันยากลาํบากของบุคคลเหล่า
นั� น และต่อมาท่านก็ไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ของท่านเองว่า เป็นไป
ไม่ไดเ้ลยที�จะมีการปฏิรูปอย่างแทจ้ริงภายในคริสตจักรคาทอลิก เพราะ
พวกเขามีคาํสอนเท็จมากมาย ทาํใหก้ารปฏิรูปตอ้งทาํอย่างต่อเนื� องจึง
เป็นการยากที� ผู ้ถูกปฏิรูปจะยอมรับการแก้ไขในมาตรการต่างๆ มาก-
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พระกายและดื�มพระโลหิตของพระคริสต์เขา้ไปจริง ๆ   อีกเรื�องหนึ� งคือ
เรื�องการสารภาพบาปที�หูซึ� งเป็นการสารภาพบาปของคนหนึ� งคนใดที�หู
ของบาทหลวง ก็เป็นหลกัคาํสอนใหม่อีกเรื�องหนึ� ง ซึ�งดูเหมือนจะมีจุด
เริ�มตน้มาจากการประชุมในครั�งนี�  เป็นไปไดท้ีเดียวว่าการกระทาํที�นอง-
เลือดและโหดเหี� ยมที� สุดที�ไดก้ระทาํต่อมนุษยชาติในประวัติศาสตร์โลก
ทั� งหมดก็เกิดขึ� นจากสิ� งที� รู ้จักกันโดยทั �วไปว่า "ศาลค้นหาและลงโทษ
พวกลทัธินอกคอก" และศาลอื�น ๆ ที�มีลกัษณะเดียวกัน ซึ�งเป็นศาลที�ได้
รับมอบหมายใหพ้ิจารณาคดีพวกที� ถูกเรียกว่า "พวกลัทธินอกคอก" ดู
เหมือนว่าโลกทั� งโลกจะมีหนังสือมากมายที� ถูกเขียนขึ� นเพื�อกล่าวโทษ
ความโหดเหี� ยมนั� น ถึงกระนั�นก็ตามความโหดเหี� ยมนั� นก็ไดเ้ริ�มตน้ขึ� น
และกระทาํกันอย่างต่อเนื� องโดยคนที�อา้งว่าไดร้ับการทรงนํา และไดร้บั
การควบคุมจากองค์พระผูเ้ป็นเจา้ ดูเหมือนว่าไม่มีความป่าเถื�อนที�แท-้
จริงในประวตัิศาสตรใ์ด ๆ ทั�งหมดที�จะป่าเถื�อนไปกว่านี� อีกแลว้ ไม่มีเลย
จริง ๆ ขา้พเจา้จะไม่พยายามที�จะบรรยายถึงมันดว้ยซํ�า ขา้พเจา้เพียงแต่
จะขอแนะนําใหไ้ปอ่านหนังสือบางเล่มที� เขียนเกี�ยวกับ "ศาลคน้หาและ
ลงโทษพวกลทัธินอกคอก" และใหผู้อ้่านอ่านและศึกษาดว้ยตัวเอง และ
ยงัมีอีกสิ�งหนึ� งที�เกิดขึ� นในการประชุมเดียวกันนี� ราวกับว่า ที�ทาํลงไปแลว้
นั�นยงัไม่เพียงพอ นั�นก็คือการออกพระราชบัญญัติใหก้าํจัด "ลทัธินอก-
คอก" ทั�งหมดใหส้ิ� นซากช่างเป็นหน้ากระดาษที�ดาํมืดอะไรเช่นนั� น ใช่
แลว้ เป็นหน้ากระดาษที� มืดมนหลาย ๆ แผ่น ซึ�งไดถู้กเขียนเขา้มาใน
ประวตัิศาสตรโ์ดยพระราชบัญญัติที�ชั �วรา้ยเหล่านี�

25 ในปีค.ศ.8;;E หลังจากการประชุมที� น่ากลัวครั� งสุด-
ทา้ยไดผ้่านพน้ไปเพียง 8Z ปีเท่านั� นก็มีการจัดประชุมขึ� นอีกครั�งหนึ� ง
(ดูเหมือนว่าการประชุมในครั�งนี� จะไม่ใช่การประชุมสากล) การประชุม
ครั�งนี� เรียกว่า การประชุมสภาที�เมืองเทาลูส ์ มีเรื�องหนึ� งที�สาํคัญที�สุดใน
ประวัติศาสตร์ทั� งหมดของคาทอลิก ที� ไดม้ีการประกาศออกไปจากการ
ประชุมในครั�งนั� นและไดม้ีการประกาศใหช้าวคาทอลิกทั� งหมดคือหา้ม
สมาชิกทุกคนของคริสตจักรคาทอลิกทุกแห่งอ่านพระคัมภีร ์ ซึ�งเป็นพระ
วจนะของพระเจา้ ยกเวน้พวกบาทหลวงหรือเจา้หน้าที�ระดับสูงนั�น ช่าง
เป็นกฎบังคับที�น่าประหลาด เพราะไดม้ีคาํสอนอย่างชดัเจนในพระคัม-
ภีรแ์ลว้ว่าให ้ "จงคน้ดูในพระคัมภีร ์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีรน์ั�นมี
ชีวิตนิรนัดร ์และพระคัมภีรน์ั�นเป็นพยานถึงเรา" (ยอหน์ ?:3E)

26 ยงัมีการประชุมสภาอีกครั�งหนึ� ง ซึ�งไดเ้รียกประชุมร่วม
กันที� เมืองไลออนส์ การประชุมสภาในครั�งนั� นถูกเรียกประชุมโดยสัน-
ตะปาปาอินโนเซนท์ที� Z ในปีค.ศ. 8;Z? ดูเหมือนว่าการประชุมในครั�ง
นั� นมีเป้าหมายหลักเพื�อจะตัดความสัมพันธ์กับจักรพรรดิเฟรดเดอริคที�
8 แห่งเยอรมันไม่ใหเ้ขา้ร่วมพิธีกรรม และเพื�อถอดพระองค์ออกจากตาํ-
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แหน่งดว้ยคริสตจักรซึ� งเขา้ร่วมกับรัฐบาลในปีค.ศ. 383 ในสมัยของ
กษัตริย์คอนสแตนตินมหาราชนั� น บัดนี� ไดก้ลายเป็นประมุขของบา้น-
เมืองไปเสียแลว้ และได้ควบคุมการเมืองในการปกครองประเทศ
สามารถแต่งตั�งและถอดกษัตริยก์ับนางกษัตริยอ์อกไดต้ามอาํเภอใจ

27 ในปีค.ศ.8;MZ ไดม้ีการเรียกใหม้าประชุมสภาร่วมกัน
อีกครั�งหนึ� งเพื�อรวมกรีกคาทอลิกและโรมันคาทอลิกที�ยิ�งใหญ่นั� นใหเ้ป็น
อันหนึ� งอันเดียวกัน แต่การประชุมยิ�งใหญ่ในครั�งนั� นก็ไดล้ม้เหลวอย่าง
สิ� นเชิง และไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

การบรรยายครั�งที� 3 ปีค.ศ.8ZDD-8<DD
1 ศตวรรษที� 8?, 8< และ 8M สามศตวรรษนี� เป็นช่วง

เวลาหนึ� งที�มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายเกิดขึ� นในประวัติศาสตรโ์ลกทั�ง
ปวง และโดยเฉพาะอย่างยิ� งในประวัติศาสตร์ที� ผ่านมาได้มีการปฏิวัติ
เกิดขึ� นอย่างต่อเนื�องภายในคริสตจักรคาทอลิก  ทั�งฝ่ายโรมันคาทอลิก
และฝ่ายกรีกคาทอลิก เพื�อแสวงหาการปฏิรูปเปลี�ยนแปลงใหด้ีขึ� น ที�
จริงการตื�นตัวจากคุณธรรมที�หลับไหลอยู่ชา้นาน และความปรารถนาที�
จะมีการปฏิรูปนั�นไดเ้ริ�มตน้ขึ� นในศตวรรษที� 83 หรือบางทีอาจจะก่อน
หน้านั�นเล็กน้อยดว้ยซํ�าไป ดูเหมือนว่าประวตัิศาสตรไ์ดร้ะบุไวอ้ย่างชดั-
เจนแลว้

2 ใหเ้รายอ้นหลังไปสักเล็กน้อย จากการที�คริสตจักรคา-
ทอลิกไดห้ลงไปจากคาํสอนของพระคัมภีร์ใหม่มากมายหลายเรื�อง จาก
การที�มีกฎบัญญัติต่าง ๆ ที�โหดเหี� ยมและอันแปลกประหลาด จากการที�
มีสภาพศีลธรรมที�ตกตํ �าและจากการที� มือกับเสื� อผา้ของพวกเขาที�คละ-
คลุง้ไปดว้ยกลิ�นคาวเลือดของผูย้อมพลีชีพเพื�อความเชื�อเป็นลา้น ๆ คน
นั� น ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจและเกิดความสะอิดสะเอียนในหมู่ผู ้สนับ-
สนุนคริสตจักรคาทอลิกหลายคน ซึ�งเป็นพวกที�มีแนวทางที�ประเสริฐกว่า
ระบบ, กฎบัญญัติต่าง ๆ, หลกัคาํสอนทั�งหลายและการประพฤติต่าง ๆ
ของพวกเขาเอง จึงมีผู ้ที�กลา้หาญและคนที� ดีที� สุด และพวกบาทหลวงที�
อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณมากที�สุดและผูน้ําอื�น ๆ เกิดขึ� นทีละคน ๆ ต่างก็หา
ทางอย่างจริงจังที�จะปฏิรูปกฎบัญญัติและหลกัคาํสอนต่าง ๆ ที�ไม่น่าพอ
ใจนั�น เพื�อใหก้ลบัไปสู่สภาพเดิมอย่างน้อยที�สุดก็ใหใ้กลเ้คียงกับคาํสอน
ที�ชดัเจนของพระคัมภีร์ใหม่นั� น ซึ�งเราจะยกตัวอย่างบางเรื�องที�น่าสนใจ
ดว้ย ขอใหส้งัเกตไม่เพียงแต่ความเหินห่าง และดูว่าการปฏิรูปเริ�มขึ� นที�
ไหนเท่านั� น แต่ใหส้งัเกตพวกผูน้ําในการปฏิรูปนี� ดว้ย พวกผูน้ําเหล่านี�
เป็นหรือเคยเป็นบาทหลวงหรือพวกเจา้หน้าที�ต่าง ๆ ของคาทอลิก จึงยงั
พอมีคนดีอยู่บา้งในท่ามกลางความชั �วชา้นั� น อย่างไรก็ตามในเวลานั�น
จึงไม่มีหลักคาํสอนแท้ดั� งเดิมอันบริสุทธิS ของพระคัมภีร์ใหม่หลงเหลือ
อยู่ อีกเลย แต่ขณะนี� ขอใหส้ังเกตดูนักปฏิรูปบางคนและดูว่าพวกเขาทาํ
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งานที�ไหนเมื�อไร
3 อย่างไรก็ตามอยากใหเ้ราสงัเกตว่า เป็นเวลาหลายศต-

วรรษทีเดียวก่อนถึงช่วงการปฏิรูปครั�งใหญ่นี�  ไดม้ีบุคคลที� มีชื�อเสียง
หลายคนที�ไดข้ัดขืนต่อการกระทาํที� เลยเถิดไปของพวกคาทอลิก และได้
หาทางอย่างจริงจังที� จะดาํเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื�อตามพระคัมภีร ์ แต่ก็มี
เพียงเสน้ทางนองเลือดเท่านั� นที�ทิ� งไวเ้บื� องหลงัชีวิตของพวกเขา เดี]ยวนี�
เราจะมาศึกษาถึงยุคซึ�งเป็นที� รูจ้ักกันมากที� สุดสักครู่หนึ� งนั�นก็คือ "ยุค
ปฏิรูป" นั�นเอง

4 จอหน์ ไวคลิฟฟ์ มีชีวิตอยู่ระหว่างปีค.ศ.83;D-83CZ
ในประเทศอังกฤษ ท่านเป็นผู ้ที� ไดด้ึงความสนใจของคนทั� งโลกในขณะ
นั�น ท่านเป็นผู ้ที�กลา้หาญคนแรกที�กลา้พยายามที�จะทาํการปฏิรูปอย่าง
แทจ้ริงภายในคริสตจักรคาทอลิกหลาย ๆ ครั�งที�ไดม้ีการขนานนามของ
ท่านในประวตัิศาสตรว์่าเป็น "ดาวรุ่งอรุณแห่งการปฏิรูป" ท่านไดด้าํเนิน
ชีวิตอย่างเอาจริงเอาจังและเกิดผลเป็นอันมาก คงจะต้องใชห้นังสือ
หลายเล่มทีเดียวจึงจะบันทึกประวัติศาสตร์ของจอห์น ไวคลิฟฟ์ได้หมด
พวกหัวหน้าตามลาํดับชั�นของคาทอลิกเกลียดชังท่านมาก ท่านได้ถูก
ตามล่าชีวิตอย่างไม่ลดละ ในที� สุดท่านก็เสียชีวิตดว้ยโรคอัมพาต แต่
หลายปีต่อมาความเกลียดชังของพวกคาทอลิกก็ยิ� งเพิ�มมากขึ� นจึงไดขุ้ด
กระดูกของท่านออกมาเผา และโปรยเถา้กระดูกของท่านใหฟุ้้งกระจาย
ไปตามลาํนํ�าต่าง ๆ

5 หลงัจากที�ไวคลิฟฟ์ไดเ้สียชีวิตลงไม่นาน จอหน์ ฮัสส ์ ก็
ไดส้ืบทอดเจตนารมยข์องไวคลิฟฟ์ (ค.ศ.83M3-8Z8?) ถิ�นกาํเนิดของ
ท่านมาจากเมืองโบฮีเมียที�อยู่ห่างไกล ชีวิตของท่านไดส้ัมผัสและรู ้จัก
ไวคลิฟฟ์ผูม้ีสมญานามว่า "ดาวรุ่งอรุณ" แห่งประเทศอังกฤษ ท่านเป็น
คนกลา้หาญและมีประสบการณ์ในชีวิตที� โลดโผนมากมาย แต่แลว้ท่าน
ไดป้ิดฉากชีวิตของตัวเองลงในระยะเวลาอันสั�นระคนกับความเจ็บปวด
อย่างแสนสาหัส งานรับใชข้องท่านแทนที�จะปลุกเรา้ใหเ้กิดมีการปฏิรูป
ในท่ามกลางพวกชาวคาทอลิก แต่ผลที�ไดร้บักลบัตรงกันขา้มกันคือพวก
คาทอลิกเกิดความเกลียดชงัและการคัดคา้น ผลสุดทา้ยลงเอยดว้ยการที�
ท่านตอ้งถูกเผาโดยมัดติดกับไมท้ี�ปักไว ้ ซึ�งเป็นการพลีชีพท่ามกลางพวก
ของเขาเอง ท่านไดพ้ยายามหาหนทางใหเ้กิดความดีในหมู่พวกเขาเอง
ท่านรกัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของท่านและท่านรกัผูค้นของท่านดว้ย อย่างไร
ก็ตามท่านก็เป็นเพียงคนหนึ� งในหลาย ๆ ลา้นคนที�ตอ้งตายไปในลัก-
ษณะเช่นนี�

6 ถัดจากจอหน์ ฮัสส ์แห่งเมืองโบฮีเมีย ก็ตามมาดว้ยบุค-
คลผูก้ลา้หาญจากประเทศอิตาลีชื�อ ซาโวนาโรล่า ซึ�งเป็นผูท้ี�มีวาทศิลป์
ดีเลิศ (ค.ศ.8Z?;-8ZEC) ฮัสสถ์ูกเผาในปีค.ศ.8Z8? อีก 3M ปีต่อมา


