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เสนทางเลือด
คํานําโดย

แคลเรนส วอลเกอร
1

ดร.เจ เอ็ม แครอลล ผูเขียนหนังสือเลมนี้เกิดท่ีรัฐอารแคนซอส
ในวันท่ี 8  ม.ค. 1858 และเสียชีวิตท่ีรัฐเท็กซัส ในวันท่ี 10 ม.ค.1931
บิดาของเขา ซึ่งเปนนักเทศนของแบพติส ไดยายไปอยู รัฐเท็กซัสเมื่อ
แครอลลมีอายุได 6 ป แครอลลไดรับเชื่อและรับพิธีบัพติศมาท่ีนั่น ตอ
มาไดรับการเจิมไวเปนนักเทศน แครอลลมิไดเปนเพียงผูนําของพวก
แบพติสท่ีรัฐเทกซัสเทานั้น แตเปนคนท่ีมีชื่อเสียงในทามกลางพวก
แบพติสใตและพวกแบพติสท่ัวโลกดวย

หลายปกอน ดร.แครอลลมาเทศนาท่ีคริสตจักรของพวกเรา และ
ไดเทศนาถึงเร่ืองท่ีอยู ในหนังสือเลมนี้ ตั้ งแตนั้นมาขาพเจาก็สนใจถึง
เร่ืองนี้ แลวขาพเจาไดศึกษาถึงประวัติศาสตรของคริสตจักรวาคริสต-
จักรแหงไหนเปนคริสตจักรท่ีเกาแกท่ีสุด และวาคริสตจักรแหงใดเปน
เหมือนคริสตจักรตาง ๆ ท่ีอยูในพระคัมภีรใหม

ดร.เจ ดับแบลยู ปอรเทอร ไดฟงดร.แครอลลสอนถึงเร่ืองนี้ ซึ่ง
ทําใหเขาประทับใจมากและไดเสนอกับดร.แครอลลวา ถาดร.แครอลลจะ
เขียนคําสอนเหลานี้      เขาเองก็จะเปนผูจัดพิมพคําสอนเปนหนังสือ
ดร.แครอลลจึงตัดสินใจเขียนคําสอนนี้ ข้ึนและใหสิทธิแกดร.ปอรเทอรท่ี
จะพิมพเปนหนังสือ พรอมดวยแผนท่ีท่ีอธิบายถึงประวัติศาสตรคริสต-
จักรอยางชัดเจน

ดร.แครอลลไดเสียชีวิตกอนท่ีหนังสือเลมนี้จะพิมพเสร็จ อยาง-
ไรก็ดีดร.ปอรเทอรไดขายหนังสือเลมนี้กับประชาชนท่ีสนใจและขายหมด
ในเวลาไมนาน ขาพเจาขอใหทุกทานท่ีอานหนังสือนี้ชวยอธิษฐานเพ่ือ
งานนี้ วาจะ "ทําใหคนท้ังปวงเห็นวา อะไรคือความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันแหงความลึกลับ ซึ่งตั้งแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวท่ีพระเจา ผู
ทรงสรางสารพัดท้ังปวงโดยพระเยซูคริสต ประสงคจะใหเทพผูปกครอง
และศักดิ เทพในสวรรคสถานรู จักปญญาอันซับซอนของพระเจาทาง
คริสตจักร ณ บัดนี้ ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคในคริสตจักร โดย
พระเยซูคริสตตลอดทุกชั่วอายุคนเปนนิตย เอเมน" (อฟ 3:9-10, 21)

2
ดร.แครอลลไดอธิบายถึงความสนใจของเขาตอประวัติศาสตร

ของนิกายตาง ๆ โดยเฉพาะที่มาของแตละนิกาย เขาเขียนหนังสือเลมนี้
เมื่อเขาอายุมากกวา 70 ป เขากลาววา "ขาพเจาไดรับเชื่อเมื่อขาพเจา
เปนเด็กและในเวลานั้นเองขาพเจาไดสังเกตวา มีนิกายหลายนิกาย ซึ่ง
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ทําใหขาพเจาสงสัยวาคริสตจักรไหนเปนคริสตจักรท่ีพระเยซูทรงตั้งไว
เมื่อดร.แครอลลยังเปนหนุมอยูนั้น เขาคิดวาถาเขาศึกษาพระ-

คัมภีรและประวัติศาสตรของคริสตจักร เขาจะทราบไดวาคริสตจักรแหง
ใดเปนคริสตจักรท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีไดสืบทอดมาจากคริสตจักรตาง ๆ ท่ีอยู
ในพระคัมภีรใหม

การคนหาความจริงในเร่ื องนี้ ไดนําดร.แครอลล ไปสู สถานท่ี
หลายแหงในโลก และเขาไดขอมูลจากหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับประวัติ-
ศาสตรแหงคริสตจักร จนเขามีหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากกวาท่ีอื่น หลัง
จากท่ีดร.แครอลลไดเสียชีวิตแลว เขาไดมอบหนังสือทุกเลมของเขาให
แกวิทยาลัยพระคัมภีรแบพติสใตท่ีเมืองฟอรทเวอรท รัฐเท็กซัส

ดร.แครอลลไดพบวาประวัติศาสตรของคริสตจักรสวนใหญเปน
เร่ืองของนิกายคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท แลวเขายังไดพบอีกวา
ประวัติศาสตรของพวกแบพติสไดเขียนไวดวยเลือด พวกแบพติสถูกคน
เกลียดชังในยุคมืดนั้น พวกนักเทศนและคริสเตียนของแบพติสตองติด
คุกและจํานวนนับไมถวนตองถูกฆาตาย ในโลกนี้ไมมีอะไรจะมาเปรียบ
ไดกับความทุกขทรมานของพวกแบพติสโดยน้ํามือของพวกศาสนาคา-
ทอลิคในยุคมืดนั้น เวลานั้นสันตะปาปาเปนเผด็จการแหงโลกนี้ นี่เปน
เหตุท่ีพวกอานาแบพติสไดเรียกสันตะปาปาวา เปนผูทรยศตอพระคริสต

ประวัติศาสตรของพวกเขาไดถูกจารึกไวในเอกสารตาง ๆ ของ
ศาลในยุคนั้น หนังสือเสนทางเลือดบางตอนก็ไดมาจากเอกสารเหลานั้น
เชน

"ท่ีเมืองซูริค หลังจากท่ีพวกซะวิงลีและพวกอานาแบพติสไดโต
แยงกันหลายรอบ พวกสภาไดออกกฏหมายวา ถาผูหนึ่งผูใดจะพยายาม
ใหคนอื่นรับพิธีบัพติศมาอีกคร้ังหนึ่ ง (คือคนท่ีเคยรับตอนเปนทารก
แลวและจะใหรับอีกคร้ังหลังจากท่ีเขารับเชื่อแลว) ผูนั้นจะตองถูกประ-
หารชีวิตโดยการถวงน้ําจนตายท่ีเมืองเวียนนา พวกอานาแบพติสไดถูก
ลามโซเขาดวยกันแลวถูกท้ิงลงในแมน้ํา ในท่ีสุดพวกเขาจมน้ําตายสิ้น
ทุกคน" (จาก หนังสือ วิดา ซุปรา หนา 61)

"ในปค.ศ.1539 พวกอานาแบพติส 2 คนถูกประหารชีวิตโดย
การถูกเผาไฟท้ังเปนใกลเมืองเซาทวอรค และกอนหนานี้มี 5 คนซึ่งมา
จากประเทศเนเธอรแลนดไดถูกเผาท้ังเปนท่ีเมืองสมิทฟลด" (จากหนัง-
สือประวัติศาสตรคริสตจักรของฟูลเลอร)

"ในปค.ศ.1160 พวกพอลิเซียนส (แบพติส) ท่ีเขามหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด ไดถูกกษัตริยเฮ็นร่ีท่ี 2 ส่ังใหจับพวกเขาและเอาเหล็กแดง
จี้ ท่ีหนาผากและเฆี่ยนตีท่ีถนนในใจกลางเมืองตอหนาประชาชน ใหตัด
เส้ือผาจนขาดวิ่นและนําไปปลอยไวในถ่ินทุรกันดาร กษัตริยไดส่ังอีกวา
ไมใหผู ใดเล้ียงอาหารพวกเขาหรือรับเขาไวในบาน จนพวกเขาท้ังหมด
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ตองอดอาหารและหนาวตายไปในที่ สุด" (จากหนังสือเกี่ยวกับมหา-
วิทยาลัยออกซฟอรด)

"ในวันท่ี 25 พ.ค. 1533 ท่ีวิหารเซนทปอลลในกรุงลอนดอน มี
ชาย 19 คนกับหญิง 6 คนไดถูกฟองศาล ในพวกนี้มี 14 คนถูกตัดสิน
ประหารชีวิต ชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งไดถูกเผาท้ังเปนท่ีเมืองสมิท-
ฟลดและอีก 12 คนไดถูกเผาท่ีเมืองอื่นๆ" (จากบันทึกประวัติศาสตร
ของสโตว)

นายฟรูดซึ่งเปนนักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดเขียนเกี่ยวกับ
พวกอานาแบพติส 14 คนท่ีถูกประหารในครั้งนี้วา "เหตุการณในครั้งนี้
ไมมีความสําคัญอะไรเลย รายละเอียดกับรายชื่ อตางๆ ก็สูญหายไป
เพราะวาชาวยุโรปไมไดใสใจในเรื่องนี้ ศาลตางๆไมไดแสดงความโศก-
เศราและสันตะปาปาก็ไมรู สึกสะดุงกลัว ท่ัวโลกแสดงความเฉยเมยตอ
เหตุการณนี้ ขณะท่ีมีคน 14 ใน 25 คนซึ่งไมยอมปฏิเสธความเชื่อของ
ตน ไมวาพวกเขาจะถูกเผาไฟหรือทนทุกขทรมานตาง ๆ ประวัติศาสตร
ไมมีการยกยองสําหรับคนเหลานี้ แตคนเหลานี้ ไมไดเสียชีวิตโดยไร
ประโยชน เพราะพวกเขาไดซื้ออิสรภาพในการแสดงออกแหงความเชื่อ
ใหแกชาวอังกฤษโดยความตายของพวกเขาเอง"

ดร.แครอลลไดพบวาไมวาผู เขียนประวัติศาสตรจะเปนเพ่ือน
หรือศัตรูของพวกแบพติส แตประวัติศาสตรและเสนทางของพวกแบพติส
เปนเสนทางเลือด

คารดินัล โฮเซียส (ซึ่งอยูในศาสนาคาทอลิกในปค.ศ.1524) ซึ่ง
เปนประธานสภาท่ีเมืองเทร็นท ไดเขียนวา "ถาพวกแบพติสไมไดถูก
ทรมานและฆาเสียดวยดาบในชวงเวลากวา 1200 ปท่ีผานมานี้ พวกเขา
จะอยูท่ัวไปและมีจํานวนมากกวาพวกโปรแตสแตนท" (จากหนังสือ จด-
หมาย อาพุด ออเปอรราโดยนายโฮเซียส หนา 112-113)

1200 ป ท่ีไดกลาวมานี้ก็คือยุคมืดท่ีอยูกอนยุคปฏิรูป (ยุคท่ี
โปรแตสแตนทแยกออกมาจากคาทอลิก) ซึ่งในยุคมืดนี้สันตะปาปาแหง
กรุงโรมไดขมเหงพวกแบพติสโดยวิธีท่ีโหดรายท่ีสุดท่ีมนุษยอาจคิดข้ึน
ได

เซอร ไอแซก นิวตัน กลาววา "พวกแบพติสเปนพวกเดียวท่ีไม
เคยเขารวมกับพวกโรมันคาทอลิก"

นายโมเชม (ซึ่งอยูในนิกายลูเธอรแรน) กลาววา "กอนสมัยของ
มาติน ลูเธอร กับจอหน แคลวิน มีกลุมตางๆ หลายกลุมซึ่งอาศัยอยูใน
เกือบทุกประเทศของยุโรปท่ีมีความเชื่อเหมือนพวกแบพติสของประเทศ
เนเธอรแลนด"

เอดินเบอรก ไซโคลพีเดีย (ของนิกายเพรสไบทีเรียน) มีอยูวา
"ขอใหผูอานสังเกตวา พวกแบพติสกับพวกอานาแบพติสเปนพวกเดียว
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กันซึ่งมีมาตั้งแตสมัยของเทอรทูเลียนจนถึงสมัยนี้"
เทอรทูเลียนเกิดข้ึนหลังจากความตายของอัครสาวกยอหนเพียง

แค 50 ป เทานั้น
3

พวกแบพติสไมเชื่ อวาจะมีพวกอัครสาวกอยูตลอดมาเรื่อย ๆ
การมีพวกอัครสาวกเลิกกันแลวตั้งแตความตายของพวกอัครสาวก 12
คนของพระเยซู แตพระเยซูไดสัญญาวาคริสตจักรของพระองคจะอยู
ตลอดมาเรื่อย ๆ ตั้งแตวันท่ีพระองคทรงตั้งคริสตจักรแหงแรกในสมัยท่ี
พระองคอยูบนโลกนี้ จนถึงวันท่ีพระองคจะเสด็จกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง
พระองคทรงสัญญาวา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และประตูแหง
นรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" (มธ 16:18)

หลังจากนั้นพระองคทรงมีพระมหาบัญชาและไดกลาวถึงพระ-
ราชกิจของคริสตจักรของพระองค พระองคทรงสัญญาวา "เราจะอยูกับ
ทานท้ังหลายเสมอไป จนกวาจะส้ินโลก" (มธ 28:20)

พระมหาบัญชานี้ (คือพระราชกิจนี้) พระองคไมไดใหไวกับพวก
อัครสาวกแตละคน แตไดใหไวกับคริสตจักรของพระองค พวกอัครสาวก
ท่ีฟงคําบัญชาของพระองคไดเสียชีวิตไปแลว แตคริสตจักรของพระองค
ยังดํารงอยู คริสตจักรนั้นในทุกยุคทุกสมัยไดสอนคนใหเปนสาวก (รับ
เชื่อในพระเยซู) ใหเขารับบัพติศมา แลวสอนความจริงใหแกเขา (คือคํา
สอนตาง ๆ) ซึ่งพระองคไดทรงมอบไวแกคริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็ม
คริสตจักรอันซื่อสัตยเหลานี้ ไดรับพระพรโดยที่พระองคทรงสถิตอยู ใกล
ชิดกับเขาขณะท่ีเขาเดินทางในเสนทางเลือดนี้

หนังสือแหงประวัติศาสตรเลมนี้ไดแสดงวาพระสัญญาของพระ-
เยซูคริสตท่ีมีตอคริสตจักรของพระองคไดสําเร็จแลว ดร.แครอลลได
กลาววามีคริสตจักรแทอยูทุกยุคทุกสมัย ซึ่งดร.แครอลลไดเรียกคําสอน
เหลานี้วา เคร่ืองหมายแหงคริสตจักรของพระคัมภีรใหม

เคร่ืองหมายแหงคริสตจักรของพระคัมภีรใหม
1 ประมุขและผูตั้งคือพระเยซูคริสต (มธ 16:18; คส 1:18)
2 รากฐานแหงความเชื่อและการประพฤติคือพระคัมภีร (2 ทธ
3:15-17)
3 ชื่อก็คือคริสตจักร (มธ 16:18; วว 22:16)
4 นโยบายของคริสตจักรคือสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง
เทาเทียมกัน (มธ 20:24-28; 23:5-12)
5 สมาชิกของคริสตจักรคือคนท่ีรับเชื่อและรับบัพติศมาเรียบรอย
แลวเทานั้น (อฟ 2:21; 1 ปต 2:5)
6 พิธีของคริสตจักรคือพิธีบัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ผูท่ีจะรับ
พิธีศีลมหาสนิทตองเปนคนท่ีไดรับพิธีบัพติศมาเรียบรอยแลว (มธ
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28:19-20)
7 เจาหนาท่ีของคริสตจักรคือศิษยาภิบาลและผูชวย (1 ทธ 3:1-
16)
8 หนาท่ีของคริสตจักรคือนําคนมารับเชื่อ ใหเขารับพิธีบัพติศมา
(อยางถูกตองตามพระคัมภีร) และสอนเขาใหเติบโตข้ึนในพระเจาตอไป
("สอนเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกทานไว") (มธ 28:16-
20)
9 ดานการเงินของคริสตจักรคือ "ทํานองเดียวกัน (เกี่ยวกับเร่ือง
การถวายสิบลดหนึ่งและการถวายพิเศษ) องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญ-
ชาไววา คนท่ีประกาศขาวประเสริฐควรไดรับการเล้ียงชีพดวยขาวประ-
เสริฐนั้น" (1 คร 9:14)
10 อาวุธยุทธภัณฑสําหรับการสู รบเปนอาวุธยุทธภัณฑฝายวิญ-
ญาณ ไมใชฝายเนื้อหนัง (2 คร 10:4; อฟ 6:10-20)
11 ความเปนอิสระของคริสตจักรคือคริสตจักรตองแยกจากรัฐบาล
หมายความวา รัฐบาลไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรและเชนกันคริสตจักร
ไมมีอํานาจเหนือรัฐบาล (มธ 22:21)

4
ในโลกนี้คริสตจักรทุกแหงอางวาเขาเปนคริสตจักรท่ีแทจริง แต

ดร.แครอลลไดสังเกตดูวาคริสตจักรแหงใดมีลักษณะเคร่ืองหมายท้ัง 11
ขอนี้หรือเปลา คริสตจักรแหงใดท่ีมีท้ัง 11 ขอนี้ (ซึ่งท้ัง 11 ขอนี้มาจาก
พระวจนะของพระเจา) ก็เปนคริสตจักรท่ีแทจริง

ดร.แครอลลไดสังเกตดูลักษณะของคริสตจักรแตละแหงในทุก
ยุคทุกสมัย เขาไดพบคริสตจักรหลายแหงท่ีท้ิงความเชื่อหรือเคร่ือง-
หมายเหลานี้เสียและเขาไดพบคริสตจักรอื่น ๆ ท่ียังซื่อสัตยตอความเชื่อ
ท่ีแทจริง เพราะพระเยซูเคยตรัสวา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
ประตูแหงนรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" (มธ 16:18) "เราจะ
อยูกับทานท้ังหลายเสมอไป จนกวาจะส้ินโลก" (มธ 28:20)
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เสนทางเลือด
หรือประวัติศาสตรของพวกคริสเตียนใน

ทุกยุคทุกสมัยตั้งแตสมัยพระเยซูจนถึงปจจุบันนี้

หรืออาจจะเรียกคําสอนนี้วา "ประวัติศาสตรแหงหลักคําสอน
ของพระเยซูและพวกอัครสาวกของพระองค รวมท้ังคนเหลานั้นท่ีไดมี
ความซื่อสัตยตอหลักคําสอนของพระเยซู"

คําสอนภาคท่ี 1
"จงระลึกถึงโบราณกาล จงพิจารณาถึงจํานวนปท่ีผานมาหลาย

ชั่วอายุคนแลวนั้น จงถามบิดาของทาน แลวเขาจะสําแดงใหทานทราบ
จงถามพวกผูใหญของทาน แลวเขาจะบอกทาน" (พบญ 32:7)

1 ส่ิงท่ีเราเรียกกันวา "ความเชื่อของคริสเตียน" หรือความ
เชื่อในพระเยซูคริสตไดเร่ิมตนดวยพระเยซูคริสต ในระหวางปค.ศ.25-
30 ในสมัยท่ีอาณาจักรโรมไดครอบครองอยู อาณาจักรโรมเปนอาณา-
จักรท่ียิ่งใหญท่ีสุดท่ีเคยครอบครองในโลกนี้

2 ในสมัยนั้นอาณาจักรโรมไดครอบครองเกือบทุกประเทศ
ของโลกนี้ ไทบีเรียส ซีซาร เปนจักรพรรดิของอาณาจักรโรมในเวลานั้น

3 ในสมัยนั้นอาณาจักรโรมไดนับถือศาสนาท่ีมีพระหลาย
องค บางองคเปนรูปปนสามารถมองเห็นไดและบางองคเปนแคจินตนา-
การเทานั้น และท่ัวอาณาจักรโรมมีหลายคนท่ีเครงในศาสนาของเขา ซึ่ง
ศาสนานี้ ไมใชของคนแตละคนเทานั้น แตกลายมาเปนศาสนาประจํา
ชาติโรมดวยคือเปนศาสนาท่ีไดรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจาก
รัฐบาลโรม (จากหนังสือ มอลเชม เลมท่ี 1 บทท่ี 1)

4 ชาวยิวซึ่งตอนนั้นประเทศของเขากลายเปนเมืองข้ึนของ
อาณาจักรโรม ก็กระจัดกระจายไปท่ัวอาณาจักรโรม แตพระวิหารของ
ชาวยิวยังอยู ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม และพวกยิวไปนมัสการพระเจาท่ีนั่น มี
หลายคนท่ียังเครงในศาสนายิว แตศาสนายิวสวนใหญก็ขาดฤทธ์ิเดช
และพระพรจากพระเจา (จากหนังสือ มอลเชม เลมท่ี 1 บทท่ี 2)

5 เพราะวาความเชื่อในพระเยซูไมไดเปนศาสนาของโลกนี้
ผูตั้งความเชื่อนี้ (คือพระเยซู) ไมไดตั้งประมุขจากมวลมนุษยและไมได
แสวงหาการสนับสนุนหรือความชวยเหลือจากรัฐบาลใดในโลกนี้ ความ
เชื่อในพระเยซูนี้ไมไดคิดกบฏตอซีซาร ผูท่ีตั้งความเชื่อนี้ไดตรัสวา "ของ
ของซีซารจงถวายแกซีซาร และของของพระเจาจงถวายแดพระเจา" (มธ
22:19-22; มก 12:17; ลก 20:20) เพราะวาความเชื่อในพระเยซูนี้
สนใจในสิ่ งท่ีอยู ฝายวิญญาณ ความเชื่อนี้ ไมไดแยงอํานาจจากรัฐบาล
ใดๆ ในโลกนี้ แลวผู ท่ีมีความเชื่อนี้ไดรับคําสอนวาเขาควรเชื่อฟงกฏ-
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หมายและรัฐบาลของเขาดวย (รม 13:1-7; ทต 3:1; 1 ปต 2:13-16)
6 บัดนี้ขาพเจาขอใหทานสังเกตถึงเคร่ืองหมายบางขอของ

ความเชื่อนี้ ถาเราจะสังเกตดูคริสตจักรท่ีดํารงอยูในทุกยุคทุกสมัย (คือ
ในเวลา 20 ศตวรรษ และโดยเฉพาะ 1200 ปแหงยุคมืด ซึ่งเลือดของ
คริสเตียนไดไหลออกดุจสายธาร) เราจะตองรูจักเคร่ืองหมายเหลานี้
อยางดี เราจะตองระวังใหดี เพราะวาบางทีมีเคร่ืองหมายปลอม แม
กระท่ังผู ท่ีถูกเลือกสรรไวแลวก็ถูกลอลวงได เพราะฉะนั้นเราจะตองสัง-
เกตใหละเอียดและดวยใจอธิษฐานเสมอ ถาเปนไปไดเราตองดูประวัติ-
ศาสตรของคริสตจักร แตยิ่งกวานั้นเราตองดูความเชื่อของคริสตจักรแต
ละแหงดวย

เคร่ืองหมายท่ีถูกตองและไมมีการเปล่ียนแปลง
ในขณะท่ีเราศึกษาเร่ืองนี้ ถาเราพบบางกลุมท่ีไมมีเคร่ืองหมาย

เหลานี้และสอนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไมไดมาจากพระคัมภีร เราจงระวังใหดี
1 พระเยซูคริสต ซึ่งเปนผูตั้งความเชื่อนี้ ไดตั้งกลุมคริส-

เตียนใหเปนคริสตจักร แลวคริสตจักรนั้นตองตั้งคริสตจักรอื่น ๆ ในท่ี
แหงใดท่ีมีคนอื่นมารับเชื่อในพระองค (จากหนังสือ การสืบตอมาของ
แบพติส โดยเร ฉบับรีไวสด บทท่ี 1)

2 คริสตจักรตามท่ีเราทราบจากพระวจนะของพระเจาและ
จากการประพฤติของพวกอัครสาวก และคริสตจักรยุคแรก ๆ นั้น มีเจา-
หนาท่ี 2 ตําแหนงเทานั้น คือศิษยาภิบาลและผูชวย ศิษยาภิบาลได
เรียกวา "เจาอธิการ" (Bishop) คริสตจักรไดเลือกท้ังศิษยาภิบาลและ
ผูชวยนั้น และท้ัง 2 ตําแหนงนี้เปนผูรับใชของคริสตจักร

3 คริสตจักรแตละแหงก็อิสระจากคริสตจักรอื่น ๆ ในการ
ปกครองตาง ๆ คริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็มไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรท่ี
เมืองอันทิโอก คริสตจักรท่ีเมืองอันทิโอกไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรท่ี
เมืองเอเฟซัส คริสตจักรท่ีเมืองเอเฟซัสไมมีอํานาจเหนือคริสตจักรท่ี
เมืองโครินธ เปนตน แลวสมาชิกทุกคนมีสิทธิอํานาจเทากันในการตัด-
สินใด ๆ ของคริสตจักร เปนการปกครองภายในที่ยุติธรรมท่ีสุด

4 คริสตจักรมีเพียง 2 พิธีเทานั้นคือพิธีบัพติศมาและพิธี
ศีลมหาสนิท พิธีท้ัง 2 นี้ไมมีฤทธ์ิอํานาจท่ีจะชวยใครรอดได แตใหถือ
วาเปนการระลึกถึงเทานั้น และไดสถาปนาไวตลอดไป

5 ถาผูใดจะเปนสมาชิกของคริสตจักร ผูนั้นก็จะตองไดรับ
ความรอดกอน (กจ 2:47) คนท่ีไดความรอดนี้ตองรอดโดยพระคุณและ
ไมใชดวยการประพฤติตามพระบัญญัติใด ๆ (อฟ 2:5, 8-9) คนท่ีรอด
แลวนี้ (ไมใชคนท่ียังไมไดรับความรอด) ตองรับพิธีบัพติศมาดวยการ
จุมในน้ําในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
(มธ 28:19) แลวคนเหลานี้ ท่ีไดรับความรอดและไดรับพิธีบัพติศมา
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เรียบรอยแลวจึงสามารถไดรับพิธีศีลมหาสนิท และคริสตจักรเทานั้นท่ีมี
สิทธิท่ีจะถือพิธีศีลมหาสนิท การรับพิธีศีลมหาสนิทตองทําในท่ีประชุม
ของคริสตจักร (ไมใชตามบาน)

6 พระวจนะของพระเจาซึ่ งไดรับการดลใจจากพระเจาคือ
พระคัมภีรใหม ไดเปนหลักฐานเดียวสําหรับคําสอนและการประพฤติ ไม
ใชสําหรับชีวิตของคริสตจักรกลุมเดียวเทานั้น แตสําหรับชีวิตของสมาชิก
ทุกคนของคริสตจักรนั้นดวย

7 พระเยซูคริสตผูทรงตั้งคริสตจักร พระองคเปนพระผู-
ชวยใหรอดของสมาชิกของคริสตจักรนั้น รวมท้ังเปนมหาปุโรหิตและพระ
มหากษัตริยองคเดียวของคริสตจักรนั้น พระองคเปนองคพระผูเปนเจา
และผูประทานพระบัญญัติองคเดียวของคริสตจักรนั้ นและเปนประมุข
องคเดียวของคริสตจักร คริสตจักรแตละแหงตองเชื่อฟงคําส่ังสอนและ
กระทําตามน้ําพระทัยขององคพระผู เปนเจาของเขา และหามเปล่ียน-
แปลง ตัดท้ิงหรือเพ่ิมคําสอนหรือพระบัญญัติของพระองค

8 ความเชื่ อในพระเยซูนี้ ตองเปนการยอมรับของแตละ
บุคคลและยอมรับดวยความเต็มใจ ไมใชดวยความเกรงใจหรือถูกบังคับ
ใด ๆ ไมวาจากครอบครัวหรือจากรัฐบาล พระคัมภีรสอนวา "จงเลือก"
หมายความวาทุกคนมีสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธไดโดยปราศจาก
การบังคับขูเข็ญใด ๆ ท้ังส้ิน

9 ขอสังเกตใหดีวาท้ังพระเยซูและพวกอัครสาวกของพระ
องคไมเคยใชชื่อนิกายใด ๆ เมื่อพูดถึงสาวกของพระองค เชน คาทอลิค
ลูเธอรแรน เพรสไบทีเรียน อีพิสโคพัล เปนตน พระเยซูทรงเรียกผูท่ีเชื่อ
ในพระองควา "สาวก" ถาเปนกลุมคน 2 คนข้ึนไปก็เรียกวา "พวกสาวก"
แลวพวกคริสเตียนไมวาอยูท่ีกรุงเยรูซาเล็มหรือเมืองอันทิโอก ก็เรียกวา
"คริสตจักร" ถาพูดถึงคริสตจักรมากกวาแหงเดียวก็เรียกวา "บรรดา
คริสตจักรท้ังหลาย" คําวา "คริสตจักร" หมายถึงคริสตจักรแหงเดียว ไม
ใชคริสตจักรหลายแหง

10 ขาพเจาขอบอกเครื่องหมายอีกขอหนึ่ง คือการแยก
คริสตจักรจากรัฐบาลอยางเต็มท่ี คริสตจักรกับรัฐบาลไมควรรวมกัน ไม
วามากหรือนอยก็ตาม คือคริสตจักรไมตองมีอํานาจเหนือรัฐบาล และ
รัฐบาลไมตองมีอํานาจเหนือคริสตจักร แลวรัฐบาลควรใหทุกคนมีสิทธิท่ี
จะเลือกศาสนาหรือความเชื่อของเขาเอง ไมควรบังคับใครเลย

และบัดนี้กอนท่ีจะพูดถึงประวัติศาสตรของคริสตจักร ขอใหสัง-
เกตแผนท่ีท่ีอธิบายถึงประวัติศาสตรของคริสตจักร
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แผนท่ี
ขาพเจาเชื่อวา ถาทานศึกษาแผนท่ีอยางละเอียด ทานจะเขาใจ

ประวัติศาสตรของคริสตจักรมากยิ่งข้ึน แลวทานจะสามารถจดจําเร่ือง
เหลานี้ไดงายข้ึน

จงจําไววาแผนท่ีนี้ไดอธิบายถึงเวลา 2000 ปแหงประวัติศาสตร
ของคริสตจักร

ขอสังเกตวาท้ังขางบนและขางลางมีตัวเลข เชน 100, 200,
300 ถึง 2000 นี่คือปค.ศ.ในยุคคริสตจักรซึ่งเปนเกือบ 2000 ปแลว

สวนขางลางมีชวงท่ี เปนสีดําออน ซึ่งก็คือชวงเวลาท่ีประวัติ-
ศาสตรเรียกวา "ยุคมืด" ตอไปจะอธิบายละเอียดถึงยุคมืดนี้

แลวขอสังเกตุวาในชวงยุคมืดมีชื่อตาง ๆ ซึ่ งเปนชื่ อของพวก
คริสเตียนท่ีมีความเชื่อท่ีถูกตอง แตละชื่อนี้เขาไมไดตั้งเอง แตพวกศัตรู
ไดตั้งให ชื่อแรก ๆ ท่ีพวกศัตรูไดตั้งใหก็คือ "คริสเตียน" ซึ่งบอกไวใน
กิจการ 11:26 วา "ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริส-
เตียนเปนคร้ังแรก" นี่เกิดข้ึนประมาณปค.ศ.43 พวกท่ีนับถือรูปเคารพ
หรือพวกยิวเปนพวกท่ีตั้งชื่อนี้ใหเขาเพ่ือเปนการดูถูก แลวชื่ออื่น ๆ ก็
เชนกัน (คืออานาแบพติสกับแบพติส)

และขอสังเกตวงกลมสีขาวซึ่งอยูท่ัวแผนท่ีนี้ วงกลมเหลานี้หมาย
ถึงพวกคริสตจักรท่ีมีความเชื่ออยางถูกตองซึ่งมีอยู ท่ัวโลก เชนในทวีป
เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอาฟริกา ตามภูเขา ตามหุบเขา เปนตน และขอ
สังเกตวงกลมสีดํา วงกลมนี้หมายถึงพวกคริสตจักรท่ีความเชื่อเสียแลว
ไมวาในทางประพฤติหรือในคําสอนตางๆ คริสตจักรแบบนี้มีอยูบางแหง
ขณะท่ีอาจารยเปโตร เปาโล และยอหนยังมีชีวิตอยู

ตอไปนี้จะสอนถึงเร่ืองประวัติศาสตรแหงคริสตจักร
การบรรยายครั้งแรก ปค.ศ.30-500

1 โดยการนําของยอหนผูใหบัพติศมา ซึ่งเปนนักเทศนจาก
ถ่ินทุรกันดาร และภายใตความรักและการกระทําการอัศจรรยของพระ-
เยซูคริสตเอง และจากคําเทศนาอันยอดเยี่ยมของบรรดาพวกอัครสาวก
12 คนและลูกศิษยของเขา ทําใหความเชื่อในพระเยซูคริสตไดเจริญข้ึน
อยางมากมายในชวง 500 ปแรก แตมีหลายคนถูกฆาตายเพราะเหตุ
ความเชื่อนั้น (เสนทางเลือด) ศาสนายิวกับศาสนาอื่น ๆ ท่ีไมมีพระเจา
ไดตอตานอยางรุนแรง ยอหนผูใหบัพติศมาเปนคนแรกท่ีถูกฆาตายดวย
การถูกตัดศรีษะเพราะเหตุความเชื่อนี้ หลังจากนั้นอีกไมนานพระเยซู
คริสตทรงถูกฆาตายเชนกันคือพระองคไดส้ินพระชนมบนไมกางเขน

2 หลังจากนั้ นมีอีกหลายคนถูกฆาตายเพราะเหตุความ
เชื่อนี้ เชน สเทเฟนถูกหินขวาง มัทธิวถูกฆาตายท่ีประเทศเอทิโอเปย
มาระโกถูกลากไปตามถนนจนเขาเสียชีวิต ลูกาถูกประหารดวยวิธีแขวน
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คอ เปโตรกับสิเมโอนถูกตรึงไวบนกางเขนจนตาย อันดรูวถูกมัดไวติด
กับกางเขนจนตาย ยากอบถูกตัดศีรษะ ฟลิปถูกตรึงไวบนกางเขนและถูก
หินขวาง บารโธโลมิวถูกเผาดวยไฟ โธมัสถูกนาบดวยเหล็กรอนจนตาย
ยากอบนอยถูกท้ิงลงจากพระวิหารและถูกโบยตีจนส้ินชีวิต ยูดาสถูกฆา
เสียดวยธนู มัทธีอัสถูกหินขวางและเปาโลถูกตัดศีรษะ

3 ถึงแมวาพวกศาสนายิวกับพวกศาสนาท่ีไมมีพระเจาขม
เหงพวกนี้เปนเวลา 300 ป ความเชื่อนี้ไดแพรออกท่ัวไปคือแพรออกไป
ท่ัวอาณาจักรโรม ทวีปยุโรป เอเชีย อาฟริกา ประเทศอังกฤษและเวลส
และตามเมืองใหญ ๆ ท่ีมีความเจริญ คริสตจักรไดเจริญเติบโตข้ึนอยาง
รวดเร็วและพวกสาวกไดเจริญเติบโตข้ึนในพระคุณของพระเจา แตเร่ิมมี
คริสตจักรบางแหงท่ีความเชื่อไดเสียไป

4 การท่ีความเชื่อเสียไปนี้มีอยูสองดานคือดานความเชื่อ
และดานการประพฤติ ในชวง 200 ปแรกคริสตจักรแตละแหงไดเจริญ
ข้ึนอยางรวดเร็วจนกระท่ังพวกคริสตจักรยุคแรกนั้นกลายเปนคริสตจักร
ท่ีใหญมาก เชนคริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เมืองอันทิโอก เมืองเอเฟซัส
เมืองโครินธ เปนตน คริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็มเองมีสมาชิกเปนหมื่น ๆ
คน (กจ 2:41; 4:4; 5:14) อาจจะมีสมาชิกถึง 25000 หรือ 50000
คนหรือมากกวานั้นก็ได ทานท่ีเคยศึกษาหนังสือกิจการและจดหมาย
ตาง ๆ ของอาจารยเปาโลคงจะสังเกตวา การดูแลคริสตจักรตาง ๆ ใน
สมัยนั้นเปนงานหนักมากสําหรับอาจารยเปาโล ชวยสังเกตดูคําพยา-
กรณของอาจารยเปโตรและอาจารยเปาโลซึ่งอยูใน 2 ปต 2:12; กจ
20:29-31; แลวดู วว 2-3 ดวย

คริสตจักรใหญ ๆ เหลานี้คงจะตองมีนักเทศนหรือผูปกครอง
หลายคน (กจ 20:17) พวกเจาอธิการหรือศิษยาภิบาลบางคนไดเร่ิมถือ
สิทธิอํานาจเกินขนาดท่ีมอบไวแกเขาในพระคัมภีรใหม เขาไดถือวาเขามี
สิทธิอํานาจเหนือคริสตจักรอื่น ๆ ท่ีเล็กกวาคริสตจักรของเขา (3 ยน
1:9) นี่ก็ถือวาเปนการประพฤติผิด ความผิดอันนี้ไดเปนรากฐานแหง
การประพฤติผิดหลาย ๆ อยางท่ีไดทวีข้ึนในคริสตจักรตาง ๆ ซึ่งการใช
อํานาจเหนือคริสตจักรอื่น ๆ ท่ีเล็กกวาของเขาเปนการกระทําเหมือนกับ
พวกคาทอลิค นี่คือการเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงวิธีการปกครอง
คริสตจักร คือตั้งแตตน วิธีปกครองนั้นเปนแบบประชาธิปไตย คริสต-
จักรบางแหงไดมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ผิด แลวกอนส้ินศตวรรษท่ี
2 ส่ิงนี้เปนความผิดเร่ิมแรกท่ีเขามาในคริสตจักรยุคแรกนั้น

5 ความเชื่ออยางหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงกอนส้ินศตวรรษท่ี 2
นั้นก็คือคําสอนเกี่ยวกับเร่ืองความรอดนั้นเอง ท้ังพวกศาสนายิวกับพวก
ศาสนาท่ีไมมีพระเจา ไดพ่ึงในพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือจะไดความรอด เขา
เชื่อวาพิธีตาง ๆ นิมิตตาง ๆ และเครื่องหมายตาง ๆ สามารถชวยเขา
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รอดได เพราะฉะนั้นคริสตจักรบางแหงซึ่งสมาชิกเคยอยูในท้ัง 2 ศาสนา
นี้ ไดเขาใจผิดถึงเร่ืองพิธีบัพติศมาไดงาย เขาก็เขาใจวาพระคัมภีรได
กลาวถึงมากมายเกี่ยวกับพิธีบัพติศมาและหนาท่ีของคริสเตียนท่ีจะรับ
พิธีนั้น เพราะฉะนั้นพิธีบัพติศมาตองมีสวนในความรอดของเรา ดังนั้น
คําสอนผิดวา "เรารอดไดโดยความเชื่อและการรับพิธีบัพติศมา" ไดเขา
มาในคริสตจักรบางแหง

6 ความเชื่ออีกอยางหนึ่งท่ีไดเปล่ียนแปลงในเวลานั้นก็คือ
วา ใครสมควรท่ีจะรับพิธีบัพติศมา (การเปล่ียนแปลงนี้คือผลแหงคํา
สอนผิดวา "เรารอดไดโดยความเชื่อและการรับพิธีบัพติศมา") คริสต-
จักรบางแหงท่ีเชื่อวาพิธีบัพติศมาชวยมนุษยใหรอดไดนั้น ตอมาไดมี
ความเชื่อวาถาพิธีบัพติศมาชวยเรารอดได ก็นาจะใหรับพิธีบัพติศมา
ตอนเปนเด็กคือยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะฉะนั้นคําสอนผิดคือ "ใหทารกรับพิธี
บัพติศมา" ไดเร่ิมข้ึน กอนหนานี้คริสตจักรท่ัวไปยอมใหเฉพาะคนท่ีเชื่อ
แลวรับพิธีบัพติศมาเทานั้น หลายศตวรรษตอมาเขาใหทารกรับพิธีบัพ-
ติศมาโดยการจุมในน้ํา ศาสนากรีกคาทอลิค (ซึ่งเคยรวมกับศาสนาโร-
มันคาทอลิค) ยังใหทารกรับพิธีบัพติศมาดวยการจุมในน้ํา

ในเร่ืองนี้อาจารยโรบินสันไดเขียนวา "ในชวง 3 ศตวรรษแรก
นั้น มีคริสตจักรหลายแหงอยูทางทิศตะวันออกเปนคริสตจักรทองถ่ิน
และอิสระ ไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลใด ๆ และไมมีสิทธิอํานาจ
เหนือคริสตจักรแหงอื่น ในเวลานั้นคริสตจักรทุกแหงมีสมาชิกท่ีรับพิธี
บัพติศมาอยางถูกตองจนถึงสมัยของเจโรม  (ค.ศ. 370) คริสตจักรใน
ประเทศกรีก ซีเรีย และทวีปอาฟริกา ไดบันทึกไววามีผูใหญหลายคนได
รับพิธีบัพติศมา แตไมไดบันทึกวามีทารกรับพิธีบัพติศมาจนถึงปค.ศ.
370"

7 ขอใหจําไววา การเปล่ียนแปลงเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนในวัน
เดียวหรือปเดียว แตไดใชเวลานานมากแตไมใชในคริสตจักรทุกแหง
คริสตจักรท่ีดีบางแหงไดตอตานกับการเปล่ียนแปลงนี้ จนกระท่ังในป
ค.ศ.251 คริสตจักรตาง ๆ ท่ีมีความเชื่ออยางถูกตองไดแยกออกมาจาก
คริสตจักรท่ีมีความเชื่อและการประพฤติท่ีเสียแลว นี่ เปนคร้ังแรกท่ีมี
การแยกกันในระหวางคริสตจักรตาง ๆ

8 ดังนั้นจะสังเกตไดวาในชวงระหวาง 3 ศตวรรตแรกนี้มี
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมาก 3 ประการ ซึ่งไดเปล่ียนไปจากคําสอน
ของพระคริสต และคําสอนของพวกอัครสาวกของพระองค และเหตุ-
การณอยางหนึ่งก็ไดกอตัวข้ึน ขอใหทานสังเกตขอสรุปและขอความสํา-
คัญเหลานี้ :

8.1 การเปล่ียนแปลงไปจากแนวความคิดของพระคัมภีรใหม
ในเร่ืองเจาอธิการและเรื่องการปกครองคริสตจักร การเปล่ียนแปลงนี้ได



13

ขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว สามารถเห็นไดอยางชัดเจนและเจริญเต็มท่ีจน
เปนอันตรายมาก

8.2 การเปล่ี ยนแปลงไปจากคําสอนในพระคัมภีร ใหม ใน
เร่ืองการบังเกิดใหม เปล่ียนไปเปน "การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศ-
มา"

8.3 การเปล่ียนแปลงจากการใหบัพติศมาแกผู เชื่อ ไปเปน
"การใหบัพติศมาแกทารก" (อยางไรก็ตาม ในขอนี้ยังไมไดทํากันโดยท่ัว
ไปหรือทํากันบอยนักเปนเวลานานกวา 1 ศตวรรต)

9 "การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา" และ "การใหบัพ-
ติศมาแกทารก" ความเชื่อ 2 เร่ืองนี้เปนความเชื่อท่ีผิด ซึ่งตามพยาน
หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเชื่อถือไดนั้นกลาววา 2 เร่ืองนี้เปนสาเหตุ
ท่ีทําใหพวกคริสเตียนตองยอมหล่ังเลือดเปนจํานวนมาก ซึ่งมากกวา
ความตายจากเหตุความเชื่อผิดเร่ืองอื่น ๆ รวมกันเสียอีก หรืออาจจะ
ตองหล่ังเลือดมากกวาสงครามทุกคร้ัง แตท้ังนี้ไมรวม "สงครามโลก" ท่ี
พ่ึงผานมา คริสเตียนมากกวา "50 ลานคน" ยอมพลีชีพเพ่ือรักษาความ
เชื่อ สวนใหญแลวเพราะเหตุพวกเขาไดปฏิเสธความเชื่อผิด 2 เร่ืองนี้
ในระหวาง "ยุคมืด" เพียงยุคเดียวคือชวงเวลาประมาณ 12 หรือ 13
ศตวรรตเทานั้น

10 ขอเท็จจริงท่ีสําคัญ 3 ประการสําหรับคริสตจักรสวน
ใหญหลาย ๆ แหงนั้น ก็ไดปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในประวัติศาสตร
ชวงระหวาง 3 ศตวรรตแรกนี้ คือ

10.1 การแยกตัวออก และการเปนอิสระไมข้ึนแกกันของ
คริสตจักรท้ังหลาย

10.2 ลักษณะเฉพาะของเจาอธิการหรือศิษยาภิบาลท้ังหลาย
ท่ียอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก

10.3 การใหบัพติศมาแกผูเชื่อเทานั้น
ขาพเจาขอยกขอความจากหนังสือของบรรดานักประวัติศาสตรท่ี

ยิ่งใหญท่ีสุดในคริสตจักรของพวกลูเธอรแรน เขียนโดยโมเชม ฉบับท่ี 1
หนา 71-72 กลาววา "แตใครก็ตามท่ีคาดคิดวา เจาอธิการท้ังหลายใน
ยุคทองแหงคริสตจักรมีลักษณะเดียวกันกับเจาอธิการในหลายศตวรรต
ตอมา เขาก็จะพยายามผสมผสานความแตกตางท่ีเกิดข้ึนและก็จะสับสน
ไปกับลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันอยางมากนั้น เพราะในศตวรรตนี้และ
ในศตวรรตตอมาเจาอธิการคนหนึ่งจะทําหนาท่ีปกครองดูแลคริสตจักร
เพียงแหงเดียว ซึ่งอาจจะอยูในบานสวนตัวก็ได แตเจาอธิการจะไมใช
เปนเจานายของคริสตจักรนั้น โดยความเปนจริงแลวเจาอธิการจะเปนผู
ปรนนิบัติหรือผูรับใชของคริสตจักร คริสตจักรทุกแหงในสมัยดั้งเดิมนั้น
เปนกลุมอิสระ ไมมีคริสตจักรใดอยูใตอํานาจของคริสตจักรอื่น ๆ ถึงแม
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วาบอยครั้งท่ีคริสตจักรท้ังหลายท่ีถูกตั้งข้ึนโดยพวกอัครสาวกเองจะได
รับเกียรติใหเปนท่ีปรึกษาในกรณีท่ีมีขอสงสัยในปญหาประเด็นตางๆ
แมกระนั้นก็ตามคริสตจักรเหลานี้ก็ไมมีสิทธิอํานาจในการควบคุมและ
ใชอํานาจเหนือคริสตจักรแหงอื่น ๆ ในทางตรงกันขามนั้นจะเห็นได
อยางชัดเจนวา คริสตจักรแททุกแหงมีสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกัน และตั้ง
อยูบนพ้ืนฐานแหงความเทาเทียมกันในทุกเร่ือง"

11 จนกระท่ังถึงบัดนี้ท้ัง ๆ ท่ีมีการขมเหงอยางรุนแรง แต
จํานวนคริสเตียนก็เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว พวกคริสเตียนไดกระจัด-
กระจายอยู ท่ัวไป และขยายวงกวางออกไปมากกวาอาณาเขตของจักร-
วรรดิโรมันอันยิ่งใหญนั้นเสียอีก และอาจกลาวไดวาแทบทุกแหงในโลก
ไดยินขาวประเสริฐนี้ ตามขอมูลของนักประวัติศาสตรคริสตจักรบางคน
บอกวา คริสตจักรดั้ งเดิมหลายแหงท่ีถูกตั้งข้ึนโดยพวกอัครสาวกนั้น
ยังไมไดถูกทําลายไป และยังคงสัตยซื่อตอคําสอนของพวกอัครสาวกดวย
อยางไรก็ตามเหตุการณก็ไดเปนไปตามท่ีไดแสดงใหเห็นแลววา คําสอน
ผิดซึ่งเปนอันตรายตอคริสตจักรไดคืบคลานเขามาและไดเกาะแนนอยู
ในคริสตจักรหลายแหง จนกระท่ังคริสตจักรบางแหงไดเปล่ียนแปลงคํา
สอนไปอยางมาก

12 การขมเหงไดทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เมื่อใกลจะถึงตอน
ตนของศตวรรษท่ี 4 รัฐบาลไดออกคําส่ังใหมีการขมเหงคริสเตียนซึ่ง
เปนคร้ังแรกท่ีมีคําส่ังออกมาอยางเปนทางการ การเจริญเติบโตของ
คริสเตียนก็เกิดข้ึนอยางนาอัศจรรย และไดทําใหพวกผูนําจักรวรรดิโร-
มันซึ่งเปนพวกศาสนาเท็จตื่นตระหนกตกใจเปนอันมาก ดังนั้นจักร-
พรรดิกาลีเรียสจึงทรงออกคําส่ังใหมีการขมเหงคริสเตียนอยางปาเถ่ือน
ยิ่งกวาเดิม ซึ่งเร่ืองนี้ เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ ค.ศ.303 ดู
เหมือนวาตั้งแตตนจนกระท่ังถึงเวลานี้ พวกศาสนาเท็จไดขมเหงคริส-
เตียนโดยท่ีกอนหนานี้ไมเคยมีกฎหมายใด ๆ ท่ีทําใหคริสเตียนถูกขม-
เหงมากเชนนี้

13 แตคําส่ั งนี้ ลมเหลวลงอยางส้ินเชิงเพราะไมได เปนไป
ตามเปาหมายท่ีเขาจะหยุดการเติบโตของพวกคริสเตียนได จนกระท่ัง
อีก 8 ปตอมา (ค.ศ.311) จักรพรรดิกาลีเรียสคนเดียวกันนี้เองไดออก
คําส่ังมาอีกฉบับหนึ่ง ใหมีการยกเลิกคําส่ังฉบับแรกและไดทรงประทาน
อนุญาตใหคริสเตียนดําเนินชีวิตตามหลักความเชื่อในพระเยซูคริสตได
อยางอิสระ บางทีนี่อาจจะเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีไมมีการตอตานคริส-
เตียน

14 เมื่อถึงตอนตนปค.ศ.313 ความเชื่อของคริสเตียนไดมี
ชัยชนะยิ่งใหญเหนือพวกศาสนาเท็จ จักรพรรดิองคใหมไดกาวข้ึนสู
บัลลังกของจักรวรรดิโรมัน พระองคไดทรงตระหนักอยางชัดเจนถึงฤทธ์ิ
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อํานาจบางอยางของความเชื่อนี้ท่ียังคงเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ท้ัง ๆ ท่ีถูก
ขมเหงอยางรุนแรง ประวัติศาสตรไดกลาววาจักรพรรดิองคใหมนี้ ซึ่งไม
ใชใครท่ีไหนก็คือคอนสแตนตินนั่นเอง พระองคไดเห็นนิมิตเหมือนจริง
อยางนาอัศจรรย พระองคไดเห็นบนทองฟามีกางเขนสีแดงลุกไหมอยู
และบนกางเขนนั้นมีตัวอักษรท่ีลุกไหมเขียนไวเปนคําเหลานี้ คือ "ทาน
จะไดรับชัยชนะโดยสิ่งนี้" พระองคไดทรงตีความวาพระองคควรจะเปน
คริสเตียนโดยการยกเลิกศาสนาเท็จ และโดยการรวมฤทธิ์อํานาจฝาย
จิตวิญญาณของคริสเตียนเขากับอํานาจฝายโลกของจักรวรรดิโรมัน โลก
ก็จะถูกพิชิตลงไดอยางงายดาย เมื่อเปนเชนนั้นความเชื่อในพระเยซู
คริสตก็จะกลายเปนหลักความเชื่อของคนท้ังโลกอยางแทจริง และจักร-
วรรดิโรมันก็จะเปนจักรวรรดิท่ีมีอํานาจครอบคลุมไปท่ัวโลกดวย

15 ดังนั้นภายใตการนําของจักรพรรดิคอนสแตนติน จึงมี
การทําขอตกลงสงบศึกข้ึน มีการเอาอกเอาใจและมีการยื่นขอเสนอเพ่ือ
ขอเขารวม โดยจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันนั้นหาชองทางท่ีจะมีความ
สัมพันธกับพวกคริสเตียนโดยกลาววา "จงใหฤทธ์ิอํานาจฝายจิตวิญ-
ญาณแกเรา และเราจะใหอํานาจฝายโลกของเราแกทาน"

16 เพ่ือใหการรวมตัวกันอยางชั่ วรายนี้ เกิดข้ึนมาไดโดย
สมบูรณ จึงมีการตั้ งสภาข้ึนมาสภาหนึ่งคือในปค.ศ.313 มีการออก
ประกาศเชื้อเชิญใหคริสตจักรท้ังหลาย หรือตัวแทนของคริสตจักรเหลา
นั้นใหมาประชุมรวมกันคริสตจักรหลาย ๆ แหง แตไมใชทุกแหงจึงไดมา
ประชุมรวมกัน มีการรวมตัวกันเพ่ือเปนพันธมิตรและไดมีการจัดการ
ปกครองตามลําดับชั้นไวดวย และในการจัดตั้งการปกครองตามลําดับ
ชั้นนี้พระคริสตซึ่งเปนศีรษะของคริสตจักร และคริสตจักรท้ังหลายท่ีเคย
ถวายเกียรติแดพระองคในฐานะหัวหนาของคริสตจักรก็ถูกถอดออกจาก
บัลลังก กลับมายกยองใหจักรพรรดิคอนสแตนตินใหนั่งบัลลังกในฐานะ
หัวหนาของคริสตจักรท้ังหลายแทน และจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ไดนั่ง
บัลลังกในฐานะหัวหนาของคริสตจักรนั้น (แตเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น)

17 การจัดการปกครองตามลําดับชั้นท่ีตั้งข้ึนเปนจุดเร่ิมตน
ท่ีชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในท่ีสุดก็ไดเปล่ียนแปลงไปเปน "คา-
ทอลิก" หรือคริสตจักร "สากล" ท่ีเรารูจักกันโดยท่ัวไปในปจจุบันอาจจะ
กลาวไดวา จุดเร่ิมตนท่ีไมชัดเจนของคริสตจักรแบบนี้ เกิดข้ึนเมื่อใกล
ส้ินสุดศตวรรษท่ี 2 และเริ่มตนท่ีศตวรรษท่ี 3 ซึ่งเปนตอนท่ีแนวความ
คิดใหม ๆ เกี่ยวกับเจาอธิการและการปกครองคริสตจักร และนักเทศน
เร่ิมตนท่ีจะกอตัวข้ึน

18 ขอใหจําไวอยางชัดเจนวา เมื่อคอนสแตนตินไดประกาศ
เชื้อเชิญใหคริสตจักรตาง ๆ มารวมประชุมสภานั้น มีคริสเตียน (พวก
แบพติส) และมีคริสตจักรมากมายท่ีปฏิเสธไมยอมตอบสนองตามคํา
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เชิญนั้น พวกเขาไมตองการท่ีจะเขารวมกับรัฐบาล และไมตองการมีการ
ปกครองท่ีมีความเชื่อจากศูนยกลาง และไมตองการมีการปกครอง
คริสตจักรซึ่งมีการปกครองตามลําดับชั้นอยูเหนือข้ึนไปอีก ไมวาในรูป-
แบบใด ๆ ท้ังส้ิน นอกเหนือจากคริสตจักรแตละแหงนั้นเอง คริสเตียน
พวกนี้ (แบพติส) และคริสตจักรเหลานี้ไมเคยเขาไปรวมอยูในการปก-
ครองตามลําดับชั้นของนิกายคาทอลิกเลย ไมวาในเวลานั้นหรือในเวลา
ตอมา

19 เมื่ อมีการจัดการปกครองตามลําดับชั้นข้ึนนั้น คอน-
สแตนตินไดถูกตั้งข้ึนใหมีตําแหนงเปนหัวหนาในเวลานั้นซึ่งพระองคยัง
ไมไดเปนคริสเตียนเลย พระองคเพียงแตทรงเห็นชอบท่ีจะเปล่ียนเปน
คริสเตียนเทานั้น ดังนั้นคริสตจักรท้ังหลายท่ีหลงผิดไดเขารวมกับพระ
องคในการจัดตั้งการปกครองตามลําดับชั้นข้ึน จึงเปนสาเหตุทําใหเกิด
การหลงผิดข้ึนมาอยางเชนในในเรื่องการบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศ-
มา และเกิดมีคําถามสําคัญผุดข้ึนมาในใจของคอนสแตนตินคือ "ถา
ขาพเจารอดจากบาปของขาพเจาโดยการรับบัพติศมา หลังจากท่ีขาพเจา
รับบัพติศมาเรียบรอยแลว แลวขาพเจาจะชําระบาปท่ีจะกระทําในอนา-
คตไดอยางไร?" จากคําถามนี้ทําใหชาวโลกในยุคตาง ๆ งุนงงกันไปหมด
พิธีบัพติศมาสามารถจะชําระบาปตาง ๆ ท่ียังไมไดกระทําไดหรือไม?
หรือวาบาปตาง ๆ ท่ีไดกระทําลงไปกอนการรับบัพติศมา ก็ถูกชําระลาง
โดยวิธีหนึ่ง (คือการรับบัพติศมา) และบาปตาง ๆ ท่ีทําไปภายหลังการ
รับบัพติศมาแลวก็ถูกชําระลางออกไดโดยอีกวิธีหนึ่งหรือ?

20 เมื่อคอนสแตนตินไมสามารถท่ีจะหาขอยุติคําถามเหลา
นี้ใหเปนนาพอใจได ในท่ีสุดพระองคไดทรงตัดสินใจท่ีจะเขารวมกับพวก
คริสเตียน แตจะเล่ือนการรับบัพติศมาของพระองคออกไปจนกระท่ังถึง
เวลากอนท่ีพระองคจะทรงส้ินพระชนมแลว จึงจะรับบัพติศมา เพ่ือวา
บาปทุกอยางของพระองคจะไดถูกชําระลางไปในครั้งเดียวนั้น พระองค
ไดทรงกระทําตามความตั้งใจนี้ ดังนั้นพระองคจึงไมไดรับบัพติศมาจน
กระท่ังกอนท่ีพระองคจะทรงสิ้นพระชนมจึงไดรับบัพติศมา

21 การกระทําของคอนสแตนติน ท่ีไดปฏิเสธศาสนาเท็จท้ัง
หมดของจักรวรรดิโรมัน แลวหันไปยอมรับคริสเตียนนั้น ไดทําใหเกิด
ความไมพอใจอยางรุนแรงในพวกสภาสูงของโรมัน พวกเขาไดปฏิเสธ
และคัดคานแนวทางของพระองค การคัดคานของพวกเขาก็ลงเอยดวย
การยายพระท่ีนั่งของจักรวรรดิโรมันจากกรุงโรม ยายไปท่ีเมืองไบซาน-
เทียม ซึ่งเปนเมืองเกาท่ีทรงสรางข้ึนใหม และตั้งชื่อใหใหมวา "คอน-
สแตนติโนเปล" ตามชื่อคอนสแตนตินนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดมีเมือง-
หลวง 2 เมืองในจักรวรรดิโรมัน คือกรุงโรมและเมืองคอนสแตนติโนเปล
ซึ่งเมืองคูแขง 2 เมืองนี้อีกหลายศตวรรษตอมาก็ไดกลายเปนเมืองศูนย
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กลางการปกครองของคริสตจักรคาทอลิกท่ีแตกแยกกัน คือนิกายโรมัน
คาทอลิกและนิกายกรีกคาทอลิก

22 ตั้งแตตนจนกระท่ังมีการจัดการปกครองตามลําดับชั้น
และมีการเขารวมกันระหวางคริสตจักรกับรัฐบาลนั้น การขมเหงทุก
อยางท่ีคริสเตียนไดรับ ก็กระทําโดยพวกศาสนายิวหรือไมก็พวกศาสนา
เท็จ แตมาบัดนี้ไดเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก คือพวกคริสเตียน (ใน
นาม) ก็เร่ิมท่ีจะขมเหงพวกคริสเตียนแท คอนสแตนตินทรงประสงคท่ีจะ
ใหคริสเตียนทุกคนเขารวมกับพระองคในแนวความคิดใหมเกี่ยวกับเร่ือง
การตั้งศาสนาของประเทศ และเมื่อมีคริสเตียนหลายคนมุงมั่นท่ีจะคัด-
คานตอการหลงไปจากคําสอนในพระคัมภีรใหมอยางรายแรงนี้ พระองค
จึงเร่ิมท่ีจะใชอํานาจของรัฐบาลในการบังคับ เมื่อเปนเชนนี้จึงเกิดการ
ขมเหงอยางแสนสาหัสตอคริสเตียน ทุกคนท่ียังจงรักภักดีตอพระคริสต
องคเดิม และสัตยซื่อตอคําสอนของพวกอัครสาวกเปนเวลานับหลายวัน
หลายป และแมแตหลายศตวรรษท่ีคริสเตียนตองถูกขมเหงนั้น

23 จงจําไววาขณะนี้เรากําลังสังเกตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนระ-
หวางปค.ศ.300-500 การปกครองตามลําดับชั้นท่ีจัดข้ึนภายใตการนํา
ของคอนสแตนตินไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วเปนส่ิงท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปใน
ปจจุบันนี้วา "คริสตจักรคาทอลิก" คริสตจักรท่ีเกิดข้ึนมาใหมนี้ ไดเขา
รวมกับรัฐบาลฝายโลก และไมไดเชื่อหลักคําสอนในพระคัมภีรใหม แต
ไดเร่ิมท่ีจะออกกฎบัญญัติ แกไขหรือยกเลิกคําสอนในพระคัมภีร หรือ
ออกกฎบัญญัติใหม ๆ ซึ่งไมเคยพบเคยเห็นวามีปรากฏในพระคัมภีร
ใหมมากอนเลย

24 กฎบัญญัติฉบับหนึ่ งท่ี ออกมา เปนฉบับแรกและเปน
ฉบับท่ีมีผลบ่ันทอนความเชื่อมากท่ีสุดฉบับหนึ่ง ก็คือการออกกฎบัญ-
ญัติอยางเปนทางการในเรื่อง "การใหบัพติศมาแกทารก" โดยกฎบัญญัติ
ใหมนี้ คือการใหบัพติศมาแกทารกจึงเปนกฎบัญญัติท่ีบีบบังคับใหกระ-
ทําตาม เหตุการณนี้เกิดข้ึนในปค.ศ.416 ซึ่งกอนหนานี้ก็มีการใหบัพ-
ติศมาแกทารกกันบางแลวเปนระยะเวลาประมาณ 1 ศตวรรษ แตก็มีให
เห็นไมบอยนัก กฎบัญญัติท่ีออกมาใหมนี้มีผลกระทบกระเทือนอยาง
มาก จนกระท่ังทําใหพระบัญญัติท่ีจําเปน 2 เร่ืองในพระคัมภีรใหมถูก
ยกเลิกเสีย คือเร่ือง "การใหบัพติศมาแกผูเชื่อ" และ "การเชื่อฟงของแต
ละคนโดยสมัครใจในการรับบัพติศมา" นั้น

25 ผลท่ีตามมาอยางหลีกเล่ียงไมไดเนื่องจากหลักคําสอน
และกฎบัญญัติใหมนี้ ไมนานนักคริสตจักรท่ีหลงผิดเหลานี้ก็เต็มไปดวย
สมาชิกท่ีไมไดกลับใจเสียใหม และอีกไมกี่ปตอมาก็มีสมาชิกเปนจํานวน
มากท่ีมีแตคุณสมบัติ แตไมเคยกลับใจเสียใหมเลย ดังนั้นพระราชกิจ
ฝายจิตวิญญาณอันยิ่งใหญของพระเจา ซึ่งเกี่ยวกับอาณาจักรท่ียิ่ งใหญ
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ของพระองคนั้นก็ไดตกไปอยู ในมือของพวกท่ีมีอํานาจฝายโลกท่ีไมได
บังเกิดใหม แลวตอนนี้เราจะหวังอะไรอีกละ?

26 แนนอน พวกคริสเตียนแทและคริสตจักรท้ังหลายท่ี
สัตยซื่ อก็ไดปฏิเสธกฎบัญญัติใหมนี้อยางส้ินเชิง "การใหบัพติศมาแก
ผูเชื่อ" ซึ่งเปน "การบัพติศมาตามแบบพระคัมภีรใหม" ยอมเปนพระ-
บัญญัติเพียงอยางเดียวสําหรับพวกเขา พวกเขาไมเพียงแตปฏิเสธท่ีจะให
บัพติศมาแกเด็ก ๆ เทานั้นแตยังเชื่อฟงในการใหบัพติศมาแกผูเชื่อดวย
พวกเขาไดปฏิเสธไมยอมรับการบัพติศมาท่ีกระทําโดยคริสตจักรท้ั ง-
หลายซึ่งอยูในองคการท่ีไมประพฤติตามพระคัมภีร และไมยอมรับการ
บัพติศมาท่ีกระทําภายในคริสตจักรเหลานี้ดวย ถาผู ใดเคยเปนสมาชิก
ของคริสตจักรท้ังหลายซึ่งอยู ในองคการใหมนี้ คนนั้นจําเปนรูจักความ
รอดท่ีถูกตองและไดบังเกิดใหมแลว และจะตองรับบัพติศมาอีกคร้ังหนึ่ง
ตามหลักคําสอนในพระคัมภีร คนท่ีไดรับความรอดโดยพระคุณและ
ความเชื่อจึงจะใหรับบัพติศมา

27 แนนอน ในไมชาการเคล่ือนไหวของคริสตจักรท่ีสัตยซื่อ
ท้ังหลายไดทําใหเกิดความไมพอใจอยางรุนแรงแกพวกนักศาสนาของ
ประเทศ ซึ่งสวนใหญแลวพวกนี้ไมใชคริสเตียนท่ีแทจริง อยางไรก็ตาม
ตั้งแตนี้เปนตนไปคริสตจักรแทจะใชชื่อ "คริสเตียน" ไมไดเพราะวามี
พวกสอนผิดเรียกตัวเองวาเปน "คริสเตียน" เชนกัน  ชื่อ "คริสเตียน"
ไดถูกขโมยไป และไดถูกเรียกดวยชื่ออื่น ๆ มากมาย บางครั้งก็ถูกเรียก
ชื่ออยางหนึ่ง และบางครั้งก็ถูกเรียกชื่อเปนอีกอยางหนึ่ง เชน "พวก
มอนทานิสต", "พวกเทอรทัลเลียนิสต", "พวกโนเวชั่นนิสต", "พวกพา-
เทอรีนส" เปนตน และมีบางพวกท่ี ถูกเรียกวาพวก "อานาแบพติส"
เพราะเหตุ ท่ีพวกเขาใหบัพติศมาอีกคร้ั งหนึ่ งแกคนเหลานั้ นท่ี เคยรับ
บัพติศมาเมื่อยังเปนทารก ดังนั้นพวกนี้จึงถูกเรียกวาพวก "อานาแบพ-
ติส"

28 ในปค.ศ.426 หลังจากท่ีไดมีการออกกฎบัญญัติเร่ือง
การใหบัพติศมาแกทารกเพียง 10 ป ยุคท่ีนากลัวท่ีสุดท่ีรูจักกันโดย
ท่ัวไปเรียกวา "ยุคมืด" ก็ไดเร่ิมตนข้ึน ชางเปนยุคท่ีโหดรายทารุณจริง ๆ
เปนยุคท่ีมืดมนและนองเลือดอยางแทจริง ตั้ งแตบัดนี้ เปนตนไปเปน
เวลามากกวา 10 ศตวรรษท่ีเสนทางชีวิตของคริสเตียนท่ีสัตยซื่อก็เออ
นองไปดวยเลือดของตนเอง โปรดสังเกตวาบนแผนท่ีมีชื่อตาง ๆ มาก-
มายท่ีใชเรียกพวกท่ีถูกขมเหงเหลานี้ บางครั้งชื่อเหลานี้ ไดถูกตั้งข้ึน
ตามชื่อผูนําท่ีเปนวีรบุรุษในขณะนั้น และบางครั้งก็ตั้งชื่อเพราะเหตุอื่นๆ
และบอยครั้งท่ีมีชื่อแตกตางกันซึ่งเปนชื่อของกลุมคนพวกเดียวกัน แต
ไดกระจัดกระจายไปในประเทศตาง ๆ หรือชวงระยะเวลาตางศตวรรษ
ทําใหมีชื่อเรียกแตกตางกันไป
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29 ในชวงตนของ "ยุคมืด" นี่เอง ท่ีไดมีการเร่ิมตนอยาง
ชัดเจนสําหรับตําแหนงสันตะปาปาซึ่งไดเกิดข้ึนโดยลีโอท่ี 2 ระหวางป
ค.ศ.440-461 อยางไรก็ตามนี่ไมใชคร้ังแรกท่ีมีการใชตําแหนงนี้ ซึ่ง
ตําแหนงนี้ก็คลาย ๆ กับคริสตจักรคาทอลิกนั่นเองท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
เปล่ียนแปลง ชื่อตําแหนงนี้ปรากฏข้ึนในครั้งแรกนั้นไดใชกับเจาอธิการ
ของกรุงโรมในระหวางปค.ศ.296-304 และถูกนํามาใชอยางเปนทาง-
การโดยซิรีเซียส ซึ่งเปนเจาอธิการของกรุงโรมในระหวางป 384-398
จากนั้นก็ถูกนํามาใชในทางราชการโดยลีโอท่ี 2 ในระหวางป 440-
461 และในป 707 ก็ไดใชกันโดยท่ัวไป ตอมาอีกไมกี่ศตวรรษกรีกอร่ีท่ี
7 ก็ไดประกาศวาเปนสิทธิใชเฉพาะสันตะปาปาเทานั้น

30 ตอนนี้ ใหเรามาสรุปเหตุการณท่ีสําคัญท่ีสุดในชวง 5
ศตวรรษแรกนี้

30.1 การเปล่ียนแปลงจากการปกครองแบบประชาธิปไตยไป
เปนการปกครองคริสตจักรและนักเทศน อยางคอยเปนคอยไปทีละเล็ก
ทีละนอย

30.2 การเปล่ียนแปลงจาก "ความรอดโดยพระคุณ" ไปเปน
การ "รอดโดยการรับบัพติศมา"

30.3 การเปล่ียนแปลงจาก "การใหบัพติศมาแกผู เชื่อท้ัง-
หลาย" ไปเปน "การใหบัพติศมาแกทารก"

30.4 มีการจัดตั้งการปกครองตามลําดับชั้น มีการเขารวมกัน
ระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล

30.5 พระท่ีนั่งของจักรวรรดิถูกยายไปท่ีเมืองคอนสแตนติโน-
เปล

30.6 มีการออกกฎบัญญัติใหบัพติศมาทารก และเปนส่ิงท่ี
บังคับใหปฏิบัติตามดวย

30.7 พวกคริสเตียนเร่ิมตนขมเหงคริสเตียนดวยกัน
30.8 "ยุคมืด" เร่ิมตนข้ึนในปค.ศ.426
30.9 เขาใชดาบและคบเพลิงกลายเปนฤทธ์ิเดชของพระเจาท่ี

นําไปสูความรอดแทนที่จะเปนขาวประเสริฐนั้น
30.10 ลักษณะท่ีมี "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" ไดส้ินสุดลง

และถูกฝงไวและยังคงถูกฝงไวเปนเวลานานอีกหลายศตวรรษ
30.11 คริสตจักรท่ีสัตยซื่อท้ังหลายตามแบบพระคัมภีรใหม ไม

วาจะถูกเรียกชื่ อวาอะไรก็ตามไดถูกตามลาและถูกขมเหงจากพวกคา-
ทอลิก พวกท่ียังเหลืออยูนั้นซึ่ งกระจัดกระจายไปท่ัวโลกก็ไดหาสถานท่ี
หลบซอนตัวท่ีไมแนนอนตามภูเขาและปาไม หุบเขา ถํ้าและอุโมงค

การบรรยายครั้งท่ี 2 ปค.ศ.600-1300
1 เราไดจบการบรรยายครั้งแรกไปแลว ดวยการสิ้นสุดลง
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ของศตวรรษท่ี 5 แตยังมีอีกหลายสิ่งท่ีไดเร่ิมตนข้ึนในศตวรรษตน ๆ
เหลานี้ ซึ่งเราไมไดกลาวถึงในการบรรยายครั้งแรก เราพ่ึงจะเขาสูชวง
เวลาท่ีนากลัวซึ่งรูจักกันในประวัติศาสตรโลกวาเปน "ยุคมืด" เปนยุคท่ี
มืดมน นองเลือดและนากลัวท่ีสุด คริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีถูกกอตั้ง
ข้ึนนี้ไดขมเหงพวกคริสเตียนอยางรุนแรงโหดเห้ียม และกระทํากันอยาง
ตอเนื่อง สงครามซึ่งมุงหมายจะกวาดลางพวกคริสเตียนท่ีหลบหนีใหส้ิน
ซากไปนั้น ไดเกิดข้ึนในหลายประเทศซ้ําแลวซ้ําอีก และไมเคยลดความ
รุนแรงลงเลย "เสนทางเลือด" นี้ไดถูกท้ิงไวใหเห็นรองรอย ซึ่งเกือบจะ
เปนส่ิงเดียวเทานั้นท่ีถูกท้ิงไวใหเห็นรองรอยท่ัวทุกแหง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งท่ัวประเทศอังกฤษ, เวลส, แอฟริกา, อารเมเนีย และบัลกาเรีย
และในท่ีอื่น ๆ ทุกท่ีท่ีสามารถจะพบพวกคริสเตียน ซึ่งพวกเขาไดพยา-
ยามอยางสุดกําลังท่ีจะซื่อสัตยตอคําสอนตามพระคัมภีรใหมอยางเครง-
ครัด

2 คราวนี้ เราจะขอดึงความสนใจของคุณมายังสภาเหลานี้
ท่ีเรียกกันวา "คริสตจักรสากล" หรือฝายจักรวรรดิ ขอใหจดจํากันไวใหดี
วาสภาเหลานี้ไดประกาศตัววา ไดตั้งข้ึนบนพ้ืนฐานหรือไดวางรูปแบบ
เหมือนกับสภาท่ีไดจัดตั้งข้ึนโดยพวกอัครสาวกและสาวกอื่น ๆ ท่ีกรุง
เยรูซาเล็ม (ดูกิจการ 15:1) แตก็คงจะไมมีส่ิงอื่นใดอีกแลวท่ีมีชื่อเดียว
กันแตมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันเชนนี้ เดี๋ยวนี้และตรงนี้เอง เราจะขอดึง
ความสนใจมายังการประชุมสภา มีเพียง 8 คร้ังเทานั้นท่ีสภาเหลานี้ถูก
เรียกมาประชุมรวมกันโดยจักรพรรดิคนละคนกัน และไมมีการประชุม
สภาคร้ังใดท่ีถูกเรียกใหมาประชุมกันโดยสันตะปาปาเลย ซึ่งการประชุม
สภาเหลานี้ทุกคร้ังไดจัดข้ึนทามกลางพวกคริสตจักรกรีกและคริสตจักร
ภาคตะวันออก อยางไรก็ตามไดมีตัวแทนจากพวกคริสตจักรทางภาค
ตะวันตกหรือคริสตจักรโรมันมาเขารวมประชุมบาง

3 การประชุมสภาเหลานี้ ในครั้ งแรกนั้นจัดข้ึนท่ีเมืองนีซ
หรือนีเซียในป ค.ศ. 325 คอนสแตนตินมหาราชเปนผูเรียกประชุมสภา
มีเจาอธิการเขารวมประชุมจํานวน 318 คน

คร้ังท่ี 2 ประชุมกันท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปล ในปค.ศ.381
ธีโอโดเซีย มหาราชเปนผูเรียกประชุมสภานี้ และมีเจาอธิการ 150 คน
เขารวมประชุม (ในศตวรรษแรก ๆ นั้น คําวาเจาอธิการหมายถึงศิษยา-
ภิบาลของคริสตจักรแตละแหงเทานั้น)

การประชุมสภาคร้ังท่ี 3 ไดถูกเรียกใหมาประชุมโดยธีโอโดเซียส
ท่ี 2 และโดยวาเลนเทียนท่ี 3 ในการประชุมคร้ังนี้มีเจาอธิการ 250 คน
เขารวมประชุมกันท่ีเมืองเอเฟซัสในปค.ศ.431

การประชุมสภาคร้ังท่ี 4 ประชุมกันท่ีเมืองแคลซีดอน ในปค.ศ.
451 จักรพรรดิมาเรียนเปนผูเรียกประชุม มีเจาอธิการหรือเจาอธิการ
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ใหญเขารวมประชุมประมาณ 500-600 คน (เจาอธิการใหญคือพวก
ศิษยาภิบาลของเมืองใหญ ๆ) ในระหวางการประชุมสภาในคร้ังนี้มีการ
ประกาศหลักคําสอนท่ีรู จักกันโดยท่ัวไปในปจจุบันนี้วาเปน "การบูชา
พระแมมารีย" นี่หมายถึงการนมัสการนางมารียมารดาของพระคริสต
ในตอนแรกหลักคําสอนใหญนี้ ไดกอใหเกิดความสับสนวุนวายเปนอัน
มาก มีหลายคนท่ีคัดคานอยางรุนแรง แตหลักคําสอนนี้ก็ไดรับการสนับ
สนุนใหเปนหลักคําสอนท่ีถาวรของคริสตจักรคาทอลิกไปในท่ีสุด

การประชุมสภาคร้ังท่ี 5 ใน 8 คร้ังนี้ ไดจัดข้ึนท่ีเมืองคอน-
สแตนติโนเปล (ซึ่งเปนคร้ังท่ี 2 ท่ีไดจัดการประชุมข้ึนท่ีเมืองนี้) จัส-
ติเนียนเปนผูเรียกประชุมสภานี้ในปค.ศ.553 และมีเจาอธิการ 165 คน
เขารวมประชุม ดูเหมือนวาการประชุมสภาในคร้ังนี้จะเรียกใหมาประชุม
กันเพ่ือจะประกาศหามไมใหใชหนังสือบางเลม

ในปค.ศ.680 ก็มีการเรียกประชุมสภาเปนคร้ังท่ี 6 ซึ่งจัดข้ึนท่ี
เมืองคอนสแตนติโนเปล และผูท่ีเรียกประชุมสภาคือคอนสแตนตินพีโก-
เนเทอร เพ่ือจะกลาวโทษลัทธิความเชื่อท่ีหันเหออกนอกลูนอกทาง ใน
ระหวางการประชุมนี้ก็มีการถอดตําแหนงผูมีฉายาวาสันตะปาปาโฮโน-
เรียสออกจากตําแหนงและหามเขารวมในพิธีทางศาสนา อยางไรก็ตาม
ในเวลานี้ก็ยังไมมีการประกาศวาสันตะปาปาเปนผู ท่ีไมกระทําความผิด
ใด ๆ เลย

การประชุมสภาคร้ังท่ี 7 ถูกเรียกใหมาประชุมกันท่ีเมืองนีเซียใน
ปค.ศ.787 นี่เปนคร้ังท่ี 2 ท่ีไดจัดการประชุมกันท่ีเมืองนี้ โดยจักรพรรดิ
หญิงไอรีนเปนผู เรียกใหมีการประชุมสภาในครั้งนี้ ดูเหมือนวาในการ
ประชุมคร้ังนี้นี่เองท่ีเปนการเร่ิมตนอยางชัดเจนของ "การนมัสการรูป-
เคารพ" และ "การนมัสการนักบุญตาง ๆ" เมื่อเปนเชนนี้คุณก็จะสังเกต
ไดวาผูคนเหลานี้เร่ิมท่ีจะกลายเปนศาสนาเท็จเขาไปทุกทีแลว แทนท่ีจะ
มีความเปนคริสเตียนมากข้ึน

การประชุมคร้ังสุดทายของการประชุมสภาเรียกวา "การประชุม
สภาภาคตะวันออก" ซึ่งเปนการประชุมสภาท่ีถูกเรียกใหมาประชุมรวม
กันโดยจักรพรรดิองคตางๆนั้นไดจัดข้ึนในเมืองคอนสแตนติโนเปลในป
ค.ศ.869 การประชุมสภาในครั้งนี้ ไดถูกเรียกใหมาประชุมรวมกันโดย
บาสิเลียส มารีโด คริสตจักรคาทอลิกไดประสบกับปญหาอยางรุนแรง
เนื่องจากเกิดการขัดแยงอยางรุนแรงระหวางหัวหนาของนิกายคาทอลิก
ท้ัง 2 สาขาคือ ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซึ่งเปนพวกกรีกกับพวก
โรมัน ปอนเทียสชาวกรีกท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปลกับนิโคลาสท่ี 1 ใน
กรุงโรม ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง 2 ฝายรุนแรงมากจนกระท่ังพวกเขาไม
ยอมมีสวนเกี่ยวของกัน ดังนั้นนิกายคาทอลิกจึงไมมีผูนําเลยในชวงเวลา
ส้ัน ๆ นี้ การเรียกประชุมสภาในคร้ังนี้ก็เพ่ือจะยุติปญหาความยุงยาก
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เร่ืองนี้ ถาพอท่ีจะมีทางเปนไปไดบาง ความแตกแยกในลําดับชั้นของ
นิกายนั้นไมเคยยุติลงไดอยางนาพอใจเลยแมกระท่ังทุกวันนี้ ตั้งแตวัน
นั้นท่ีผานมาเปนเวลานานแลวความพยายามทุกอยางในการท่ีจะรักษา
ความแตกราวนี้ไดลมเหลวลง ตั้งแตนั้นเปนตนมาอํานาจของสันตะปา-
ปาก็อยู ท่ีการใชอิทธิพลเขาครอบครอง และสันตะปาปาชาวโรมเปนผู ท่ี
เรียกประชุมสภาทุกอยาง ไมใชจักรพรรดิอีกตอไปแลว ซึ่งจะไดกลาวถึง
ในการประชุมสภาคร้ังตอ ๆ ไปภายหลังจากการบรรยายนี้

4 ยังมีหลักความเชื่ อใหมอีกเร่ืองหนึ่ ง ซึ่ งเรายังไมไดให
ความสนใจกับเร่ืองนี้เลย ท่ีจริงแลวยังมีหลักความเชื่อใหมอื่น ๆ อีกมาก
มายโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักความเชื่อใหมอีกเร่ืองหนึ่ง คือเร่ือง "พิธีศีล
มหาสนิทของทารก" ทารกไมเพียงแตไดรับบัพติศมาเทานั้น แตยังไดถูก
รับเขาไวในคริสตจักรและเปนสมาชิกของคริสตจักรดวย พวกทารกถูก
มองวามีสิทธ์ิท่ีจะเขารวมในพิธีศีลมหาสนิท (อาหารขององคพระผูเปน
เจา) ดวย ปญหาอยูท่ีวาจะใหพวกทารกรับพิธีนี้ไดอยางไร แตปญหานี้ก็
ไดถูกดัดแปลงโดยการจุมขนมปงลงในเหลาองุนนั้น และไดมีการปฏิบัติ
กันเชนนี้มาเปนเวลาหลายปแลว และหลังจากนั้นไมนานก็มีหลักความ
เชื่อใหมเพ่ิมเติมเขาไปในเรื่ องนี้ อีกคือมีการสอนวานี่ เปนอีกวิธีหนึ่ งท่ี
จะรับความรอดได และตอมาก็มีหลักความเชื่อใหมเพ่ิมเติมเขาไปใน
เร่ืองเหลานี้อีก เราจะกลาวถึงเร่ืองนี้อีกภายหลังการบรรยายนี้

5 ในการประชุมสภาคริสตจักรสากลครั้งท่ี 4 ในชวงศต-
วรรษท่ี 5 ไดจัดการประชุมข้ึนท่ีเมืองแคลซีดอล ในปค.ศ.451 ก็มีหลัก
ความเชื่ อใหมเพ่ิมเติมเขามาในรายการของหลักความเชื่ อใหมท่ีกําลัง
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วนั้นอีก หลักความเชื่อนี้เรียกวา "การบูชาพระแม-
มารีย" หรือการนมัสการนางมารียมารดาของพระคริสต ดูเหมือนพวก
เขากําลังตองการคนกลางคนใหมซึ่งอยูระหวางพระเจากับมนุษย เพราะ
กวางเกินไปท่ีจะมีคนกลางเพียงคนเดียวเทานั้น ถึงแมวาคนกลางคนนั้น
จะเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาผูทรงรับสภาพเปนมนุษยและทรง
เปนพระเจาอยางแทจริงก็ตาม พวกเขาคิดวาจําเปนท่ีจะตองมีนางมารีย
เปนคนกลางอีกคนหนึ่ง ดังนั้นจะตองอธิษฐานตอนางมารียและนางก็จะ
อธิษฐานตอพระคริสตอีกทีหนึ่ง

6 มีหลักความเชื่อใหมอื่น ๆ อีก 2 เร่ืองท่ีไดเพ่ิมเติมเขา
ในความเชื่อของพวกคาทอลิกในศตวรรษท่ี 8 มีการประกาศหลักความ
เชื่อท้ัง 2 เร่ือง คราวนี้ เกิดข้ึนในการประชุมสภาคร้ังท่ี 2 ท่ีเมืองนีเซีย
(นีซ) ซึ่งเปนการประชุมสภาคร้ังท่ี 2 ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองนี้ (ปค.ศ.787)
หลักความเชื่อเร่ืองแรกในจํานวน 2 เร่ืองนี้เรียกวา "การนมัสการรูป-
เคารพ" ซึ่งเปนการฝาฝนพระบัญญัติของพระเจาอยางชัดเจนทีเดียว

ท่ีพระเจาตรัสวา "อยาทํารูปเคารพสลักสําหรับตน" (อพยพ
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20:3-5) นี่เปนอีกสวนหนึ่งท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาจากศาสนาเท็จนั่นเอง แลว
ก็ตามมาดวย "การนมัสการนักบุญตาง ๆ" พระคัมภีรไมไดใหนมัสการ
นักบุญตาง ๆ ในพระคัมภีรดูเหมือนมีเพียงตัวอยางเดียวเทานั้นท่ีแสดง
ถึงการนมัสการนักบุญ (วิสุทธิชน) คือการท่ีเศรษฐีท่ีตายไปแลวได
อธิษฐานขอตออับราฮัม (วิสุทธิชน) (ลูกา 16:24-31) ซึ่งเขาวิงวอน
ใหอับราฮัม (วิสุทธิชน) ชวยเหลือเขา แตอับราฮัมไมสามารถท่ีจะชวย
เหลือเขาไดเลย แสดงใหเห็นวาการนมัสการนักบุญตาง ๆ เปนเร่ืองโง
เขลาท่ีสุด นี่ เปนเพียงคําสอนผิดบางอยางเทานั้นท่ีพวกคาทอลิกได
เปล่ียนหลักคําสอนในพระคัมภีรใหมท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตรคริสต-
จักรชวงนี้เทานั้น

7 ในชวงเวลาท่ีผานมานั้นพวกท่ี ถูกขมเหงก็ถูกเรียกชื่ อ
แตกตางกันไปเชน พวกโดนาทิสต, พวกพาเทอรีนส, พวกคาธาริ พอลิ-
เชียนส, และพวกอานาแบพติส และตอมาอีกไมนานก็มีพวกเปโตรบรัส-
เซียนส, พวกอาโนลดิสต, พวกเฮนริเชียนส, พวกอัลบิเจนส, และพวก
วอลเดนส ในกลุมตาง ๆ เหลานี้บางกลุมก็ปรากฏใหเห็นเดนชัดข้ึน
เปนบางครั้งเทานั้น แตมีบางกลุมท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัดอยูตลอดเวลา
เนื่องจากพวกเขาถูกขมเหงอยางรุนแรงและไมเคยหยุดหยอนเลย

8 ขอใหเขาใจวาพวกท่ีถูกขมเหงท้ังหมดนี้ ไมไดรูคําสอน
ตาง ๆ ในพระคัมภีรทุกเร่ืองเพราะมีพระคัมภีรแคบางสวนเทานั้น แต
โดยสวนรวมแลวพวกเขายังมีความสัตยซื่อ และถาดูการประพฤติท่ีพวก
เขาแสดงออกมาแลวจะเห็นวา มีความสัตยซื่อตอพระเจาอยางนาชื่นชม
ทีเดียว จงระลึกเสมอวาในเวลาท่ีไดผานมานานแลวนั้น หลายคนใน
พวกเขาก็มีแตเพียงบางสวนของพระคัมภีรใหมหรือมีเพียงพระคัมภีร
เดิมเทานั้น เพราะยังไมไดถูกรวบรวมจัดพิมพข้ึนเปนเลม แตไดเขียน
ข้ึนดวยมือบนแผนหนังหรือหนังสัตวหรือบางส่ิงท่ีมีลักษณะคลายกัน ดัง
นั้นจึงมีขนาดใหญหนาเทอะทะ ถาพอจะมีบางก็คงจะมีไมกี่ครอบครัว
ไมกี่คริสตจักรท่ีมีพระคัมภีรรวมท้ังเลมอยางสมบูรณ และกอนท่ีพระ
คัมภีรจะเสร็จส้ินอยางสมบูรณนั้น (เมื่อส้ินศตวรรษท่ี 4) ก็มีตนฉบับ
พระคัมภีรใหมท้ังหมดอยู เพียงไมกี่ เลมเทานั้น จากตนฉบับท่ีรูจักกัน
ท่ัวไป 1,000 เลมนั้น มีประมาณ 30 เลมเทานั้นท่ีมีพระคัมภีรอยูครบ
สมบูรณทุกฉบับ

9 นอกจากนี้ตลอดชวงเวลาของ "ยุคมืด" และชวงเวลาของ
การถูกขมเหงนี้ ก็มีการใชความพยายามอยางมากมายท่ีจะทําลายพระ
คัมภีรท่ีเปนตนฉบับ ซึ่งพวกท่ีถูกขมเหงมีไวในครอบครอง เพราะเหตุนี้
จึงมีอยูหลายคร้ังท่ีคนพวกนี้มีพระคัมภีรบางสวนเพียงนิดเดียวเทานั้น

10 ขอใหสังเกตใหดีวา พวกคาทอลิกไดใชแผนการและ
มาตรการท่ีรุนแรงเพ่ือปองกันการแพรกระจายความคิดเห็นท่ีตรงขาม
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กับความคิดเห็นของพวกตน ประการแรกคือวารสารทุกอยางทุกชนิดจะ
ถูกรวบรวมมาเผาไฟเสีย เวนแตหนังสือของพวกคาทอลิก และโดย
เฉพาะอยางยิ่งหนังสือเหลานี้ เขาไดทําลายตามแผนการและมาตรการ
ของเขาอยางรุนแรงและตอเนื่องมาเปนเวลาหลายศตวรรษ นั่นเปนสา-
เหตุท่ีทําใหยากแกการคนหาในประวัติศาสตรและท่ีจะเขาใจไดอยางชัด
เจน นักเขียนและนักเทศนท่ีมีความยึดมั่นในความจริงเกือบจะทุกคนได
พลีชีพเพราะความเชื่อนั้น นี่เปนชวงเวลานองเลือดโดยไมกลัวความตาย
พวกท่ีมีความเชื่อออกนอกลูนอกทาง (และไดชื่อท่ีถูกยัดเยียดให) ทุก
กลุมไมวาจะมีชื่ออะไรก็ตามและอยู ท่ีไหนก็ตามไดถูกขมเหงอยางโหด-
เห้ียม พวกโดนาทิสตและพวกพอลิเชียนส เปนพวกท่ีเห็นไดอยางชัด-
เจนในยุคแรก ๆ นั้น พวกคาทอลิกไดกลาวหาทุกคนท่ีปฏิเสธไมยอม
รวมกับความเชื่อของพวกเขาคือใหกลับไปเชื่อแบบคาทอลิก และได
กลาวหาพวกคริสเตียนวาเปนพวกท่ีออกนอกลูนอกทาง คนเหลานั้นท่ี
เรียกกันวาพวกคาทอลิกไดกลายเปนศาสนาเท็จและลัทธิยิวข้ึนเร่ือย ๆ
มากกวาท่ีจะเปนคริสเตียน และเอนเอียงไปทางการใชอํานาจกฎหมาย
บานเมืองมากกวาท่ีจะใชอํานาจของความเชื่อ พวกเขาไดออกกฎบัญญัติ
ใหม ๆ มากข้ึนเร่ือย ๆ มากกวาท่ีเขาจะถือรักษาบัญญัติเกา ๆ ไว

11 เร่ืองตอไปนี้เปนความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ บางเร่ืองจาก
ท่ีมีอยูมากมายหลายเรื่องท่ีไดเปล่ียนแปลงไปจากหลักคําสอนในพระ-
คัมภีรใหมในชวงศตวรรษเหลานี้ บางทีการเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจจะ
ไมไดเสนอใหทราบตามลําดับ การประกาศอยางเปนทางการของการ
เปล่ียนแปลงเหลานี้ บางครั้งก็ไมสามารถท่ีจะทราบวันเวลาท่ีแนนอน
ของจุดเร่ิมตนการเปล่ียนแปลงไดเลย การเปล่ียนแปลงเหลานี้ก็มีสวน
คลายกับระบบคาทอลิกท้ังหมดคือเปนการเติบโตท่ีคอย ๆ เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปแรก ๆ นั้นหลักคําสอนหรือคําสอนตางๆ
ของพวกเขานั้น มีการเปล่ียนแปลงท่ีดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ คือมีการ
เพ่ิมเติมหรือตัดออกหรือการแทนท่ีหรือการยกเลิก ขณะนี้คริสตจักร
คาทอลิกไมไดเปนคริสตจักรท่ีแทจริงตามพระคัมภีรใหมอีกตอไปแลว
คริสตจักรคาทอลิกไมไดเปนพระกายท่ีดําเนินตามพระบัญญัติของพระ-
เจาท่ีทรงประทานไวใหตอไปอีกแลว แตไดใชอํานาจทางดานบัญญัติ
โดยมีการออกกฎบัญญัติใหมๆอยางขะมักเขมนเพ่ือเปล่ียนแปลงหรือยก
เลิกพระบัญญัติเกา ๆ ตามอําเภอใจของตนเอง

12 มีหลักคําสอนใหมหรือคําประกาศเรื่องใหมหลายๆเรื่อง
ท่ีไดเกิดข้ึนในชวงเวลานี้ก็คือ การประกาศวา "นอกเหนือจากคาทอลิก
คริสตจักรอื่น ๆ ไมมีความรอด" ซึ่งแนนอนนั่นหมายถึงคริสตจักรคา-
ทอลิกเปนหนทางรอดทางเดียวเทานั้นเอง ขณะท่ีพวกเขาไดประกาศวา
ไมมีทางอื่นอีกแลว และเขายังเชิญชวนวาจงเปนคาทอลิกเถิดหรือมิเชน
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นั้นก็หลงหายไป ไมมีทางเลือกอื่นใดอีกเลย
13 หลักคําสอนเรื่องกุศลผลบุญตาง ๆ และการขายกุศลผล

บุญเหลานั้นเปนทางใหมอีกทางหนึ่งท่ีไดหลงออกไปจากคําสอนในพระ
คัมภีรใหมอยางรายแรง แตการท่ีจะทําใหคําสอนเรื่องใหมนี้ เกิดผลได
อยางแทจริงนั้น จําเปนตองมีคําสอนใหมอีกเร่ืองหนึ่ง นั่นก็คือจะตอง
มีการกําหนดบัญชีฝากจํานวนมากไวกอนคือบัญชีท่ีฝากไวในสวรรคนั่น
เอง แตสามารถสะสมบัญชีนี้ไดเมื่อยังอยูในโลกมนุษย เพราะฉะนั้นจึง
ตองมีการสอนใหทําบุญโดย "การทําความดีตาง ๆ" เพ่ือเปนวิธีท่ีจะได
รับความรอด และเปนวิธีท่ีจะเพ่ิมเติมบางส่ิงบางอยางเขาไปในบัญชีฝาก
นี้ซึ่งจะถอนออกมาใชก็ได อยางไรก็ตามจํานวนขนาดใหญจํานวนแรกท่ี
ฝากเขาไวในบัญชีบนสวรรคนั้นก็คืองานของพระเยซูเจานั่นเอง เพราะ
พระองคไมไดกระทําความชั่วใด ๆ เลย การท่ีพระองคไดทรงกระทํา
ความดีตาง ๆ ไวนั้นไมจําเปนสําหรับตัวพระองคเลย ดังนั้นการทําดีทุก
อยางของพระองคจึงสามารถท่ีจะเขาบัญชีฝากนั้นไดและเปนท่ีแนนอน
วาไดเขาบัญชีฝากนั้นเรียบรอยแลว นอกจากจํานวนนี้แลวก็มีการทําดี
ตาง ๆ ท่ีเพ่ิมเติมเขามาอีก (เปนการเพ่ิมเติมจากท่ีแตละคนจําเปนตอง
มีสําหรับตัวเขาเอง) โดยพวกอัครสาวกและโดยคนดีทุกคนท่ีมีชีวิตอยู
ตอมาภายหลัง การทําดีเหลานี้ก็จะเพ่ิมเติมเขาไปในบัญชีฝากนั้น ทําให
กลายเปนบัญชีฝากขนาดใหญโตมหึมาทีเดียว และจํานวนใหญโตมหึมา
นี้ก็จะเพ่ิมเขาไปในบัญชีฝากของคริสตจักรซึ่ งก็คือคริสตจักรคาทอลิก
แหงเดียวนั้น  และคริสตจักรคาทอลิกนั้นก็จะไดรับอนุญาตใหใชบัญชี
ฝากนี้ตามความจําเปน สําหรับคนท่ีทําบาปไวมากและก็จะคิดบัญชีเอา
จากบัญชีฝากนี้เทาท่ีคริสตจักรจะเห็นสมควร เพราะแตละคนก็ตองการ
บัญชีฝากในสวรรคท้ังนั้น เพราะเหตุนี้จึงมีการขายกุศลผลบุญเหลานั้น
ดวย คนท้ังหลายสามารถจะซื้อสําหรับตัวเองหรือสําหรับเพ่ือนของเขา
หรือแมแตสําหรับเพ่ือนท่ีตายไปแลว ราคาก็แตกตางกันไปตามสัดสวน
ของความผิดท่ีไดกระทําลงไปหรือท่ีจะกระทําลงไปนั้น ซึ่งบางครั้งคา-
ทอลิกก็ยังยอมรับวา เปนเร่ืองท่ีกระทํากันจนเกินเลยไป นักประวัติ-
ศาสตรหรือนักสารานุกรมบางคนไดบอกรายการราคาตาง ๆ ท่ีกําหนด
ไวสําหรับความบาปตาง ๆ ท่ีจะตองซื้อจากกุศลผลบุญเหลานั้น

14 แมกระนั้นก็ยังมีหลักความเชื่ อใหมอีกเร่ืองหนึ่ งท่ีจํา-
เปนอยางยิ่งเพ่ือจะทําใหหลักความเชื่อ 2 เร่ืองสุดทายนั้นเกิดผลข้ึนมา
ไดโดยตลอด หลักความเชื่อใหมเร่ืองนั้นเรียกวา "ไฟชําระ" ซึ่งเปนสถาน
ท่ีท่ีเกิดข้ึนกึ่งกลางระหวางสวรรคกับนรก และเปนท่ีท่ีทุกคนจะตองมา
หยุดอยู ท่ีนี่ เพ่ือจะถูกชําระจากความบาปทุกอยางซึ่ งมีความรุนแรงนอย
กวาความบาปท้ังหลายท่ีทําใหพินาศนั้น แมแต "พวกนักบุญ" (วิสุท-
ธิชน) ก็จะตองผานไฟชําระและจะตองอยูท่ีนั่นจนกวาจะถูกชําระดวยไฟ
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เสียกอน เวนแตวาพวกเขาจะไดรับการชวยเหลือจากบัญชีฝากนั้น และ
พวกเขาจะไดรับการชวยเหลือนี้ ไดโดยการอธิษฐาน หรือดวยการจาย
เปนคากุศลผลบุญเหลานั้น โดยคนท่ียังมีชีวิตอยูเทานั้น นั่นคือการขาย
กุศลผลบุญนั่นเอง จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการหลงออกจากคําสอนใน
พระคัมภีรใหมไปเร่ืองหนึ่งก็จะนําไปสูการหลงออกไปในเรื่องอื่นๆอยาง
หลีกเล่ียงไมได

15 ตอนนี้จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความแตก
ตางระหวางโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก

15.1 ในเร่ืองเชื้ อชาติ พวกกรีกคาทอลิกเปนพวกเชื้อชาติ
สลาฟซึ่งรวมท้ังพวกกรีก, รัสเซีย, บัลกาเรีย, เซอรเบีย, เปนตน ซึ่งเปน
พวกท่ีพูดภาษากรีก พวกโรมันคาทอลิกนั้นสวนใหญเปนพวกเชื้อชาติ
ลาติน ซึ่งรวมท้ังอิตาลี, ฝร่ังเศส, สเปน, อเมริกาใตและอเมริกากลาง,
เม็กซิโก, เปนตน

15.2 พวกกรีกคาทอลิกปฏิเสธการพรมน้ําหรือเทน้ําในการ
บัพติศมา พวกโรมันคาทอลิกใชการพรมน้ํามาตลอดโดยอางวาตัวเองมี
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงจากหลักความเชื่อเดิมของพระคัมภีรท่ีใชการจุม
น้ํานั้นได

15.3 พวกกรีกคาทอลิกยังคงถือปฏิบัติในเร่ืองการใหพิธีศีล
มหาสนิทแกทารกอยู แตพวกโรมันคาทอลิกนั้นไดเลิกพิธีนี้ไปแลว แม
วาคร้ังหนึ่งจะเคยสอนวาพิธีนี้เปนวิธีอีกวิธีหนึ่งท่ีจะรับความรอดได

15.4 พวกกรีกคาทอลิกทําพิธีศีลมหาสนิทโดยการแจกเหลา
องุนและขนมปงแกชาวคาทอลิก (คนท่ีไมใชบาทหลวง) พวกโรมันคา-
ทอลิกนั้นแจกขนมปงแกชาวคาทอลิกเทานั้น สวนพวกบาทหลวงจะดื่ม
เหลาองุน

15.5 พวกกรีกคาทอลิกใหพวกบาทหลวงของตนแตงงานได
แตพวกโรมันคาทอลิกหามพวกบาทหลวงแตงงาน

15.6 พวกกรีกคาทอลิกปฏิเสธหลักคําสอนท่ีวาสันตะปาปา
"จะกระทําผิดไมได" แตพวกโรมันคาทอลิกยอมรับและยืนยันหลักคํา-
สอนนี้

ท่ีผานมาขางตนนี้เปนเพียงขอสําคัญ ๆ ปลีกยอยท่ีแตกตางกัน
มิฉะนั้นก็จะดูเหมือนวาคริสตจักรโรมันคาทอลิกและกรีกคาทอลิกคงจะ
ไปดวยกันไดดีทีเดียว

16 ในการบรรยายของเรา เราพ่ึงจะส้ินสุดศตวรรษท่ี 9
และเดี๋ยวนี้เรากําลังเร่ิมตนศตวรรษท่ี 10 โปรดสังเกตแผนท่ีตรงนี้เอง
ท่ีไดเกิดการแตกแยกกันระหวางโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก ขณะท่ี
ศตวรรษตาง ๆ กําลังผานไปในไมชาคุณก็จะไดเห็นกฎบัญญัติ และหลัก
คําสอนใหม เร่ื องอื่ น ๆ รวมท้ั งการขมเหงอยางรุนแรงท่ี สุดอีกดวย
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(Schaff, Herzogg, เอนไซโคลปเดียร ฉบับท่ี 11 หนา 901)
"เสนทางเลือด"

17 ขาพเจาขอดึงความสนใจของคุณมายังคนเหลานี้ ท่ีตก
อยูใตเงื้อมมือของการขมเหงอยางรุนแรงนั้น ถาคน 50 ลานคนไดตาย
ไปเพราะถูกขมเหงในชวงระหวาง 1,200 ปของยุคท่ีเราเรียกกันวา "ยุค
มืด" ตามท่ีประวัติศาสตรไดสอนไวนั้น ถาเปนเชนนั้นพวกเขาก็ตายเร็ว
กวาอัตราการตายเฉลี่ย 4 ลานคนตอทุก ๆ 100 ป นี่ดูเหมือนวาเกือบ
จะอยู เหนือขีดการรับรูของมนุษยเลยทีเดียว ตามท่ีไดกลาวไวแลววา
เงื้อมมือท่ีไรเมตตาและเปรอะเปอนไปดวยเลือดของผูท่ียอมพลีชีพนี้ ได
ขมเหงเขนฆาพวกพอลิเชียนส, พวกอารโนลดิสต, พวกเฮนริเชียนส,
พวกเปโตรบรัสเซียนส, พวกอัลบิเจนส, พวกวอลเดนส, และพวกอานา-
แบพติส ซึ่งแนทีเดียววาจะตองขมเหงบางพวกมากกวาพวกอื่น ๆ แตเรา
จะขอผานเร่ืองท่ีนากลัวนี้ไปอยางรวดเร็ว

18 ในชวงระยะเวลานี้มีการประชุมสภาเปนคร้ังคราวหลาย
รอบ แตไมใชทุกกลุมเขารวมประชุม มีเพียงแคบางกลุมเทานั้น ซึ่งใน
การประชุมแตละครั้งเพ่ือออกกฎบัญญัติหรือแกไขกฎบัญญัติใหเปนกฎ
หมายรัฐธรรมนูญ โดยท่ีการแกไขกฎบัญญัติตาง ๆ ไดกระทําผิดตอคํา
สอนในพระคัมภีรใหม ใหเขาใจวานี่ เปนการประพฤติของคริสตจักรท่ี
เปนของรัฐบาล และคริสตจักรเชนนี้ไดกลายเปนศาสนาเท็จมากกวาท่ี
จะกระทําตามพระคัมภีร

19 เมื่ อคนหนึ่ งคนใดละท้ิ งพระคัมภีรใหมในฐานะท่ี เปน
พระบัญญัติทุกอยางท่ีจําเปนสําหรับชีวิตคริสเตียน ไมวาในแงสวนตัว
หรือแงคริสตจักรท้ังหมดก็ตาม คนนั้นก็ไดหลงออกไปสูมหาสมุทรอัน
ไมมีขอบเขตเสียแลว กฎบัญญัติท่ีผิด ๆ ขอหนึ่งขอใด (และกฏบัญญัติ
ขอหนึ่งขอใดท่ีไดเพ่ิมเติมเขาไปในพระคัมภีร ก็เปนขอท่ีผิดดวย) ในไม
ชาก็จะทําใหเกิดกฎบัญญัติขออื่น ๆ ข้ึนมาอีก และกฎบัญญัติขออื่น ๆ
ก็จะทําใหเกิดขอบัญญัติขออื่นข้ึนมาอีกโดยไมมีวันจบส้ิน นี่คือสาเหตุท่ี
พระคริสตไมไดประทานใหคริสตจักรท้ังหลายของพระองคและนักเทศน
ตาง ๆ มีอํานาจในการออกบัญญัติได และก็อีกนั่นแหละนี่คือเหตุท่ีพระ
คัมภีรใหมไดปดทายดวยถอยคําสําคัญเหลานี้ "ขาพเจาเตือนทุกคนท่ี
ไดยินคําพยากรณในหนังสือนี้วา ถาผูใดจะเพ่ิมเติมคําเขาไปในหนังสือนี้
พระเจาก็จะทรงเพ่ิมภัยพิบัติท่ีเขียนไวในหนังสือมวนนี้แกผูนั้น และถาผู
ใดตัดขอความออกจากหนังสือพยากรณนี้ พระเจาก็จะทรงเอาสวนแบง
ของผูนั้นท่ีมีอยูในหนังสือแหงชีวิต และท่ีมีอยูในเมืองบริสุทธ์ินั้น และ
จากส่ิงท่ีมีเขียนไวในหนังสือมวนนี้ไปเสีย" (วว 22:18-19)

หมายเหตุ:เราไดแทรกขอความนี้ ไว ท่ีนี่ เพ่ือเปนเคร่ืองเตือนใจ
ขอใหคริสตจักรแบพติสท้ังหลายระมัดระวัง แมแตเร่ืองในการตัดสินใจ
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เร่ืองอื่น ๆ ซึ่งบางคร้ังไดผานเขามาในการประชุมใหญของพวกเขา การ
ตัดสินใจเหลานี้อาจจะถูกตีความวาเปนกฎบัญญัติหรือกฎเกณฑของการ
ปกครองคริสตจักรไปเลยก็ได แตพระคัมภีรใหมนั้นมีพระบัญญัติและ
กฎเกณฑอยูแลว

20 ในหนังสือเลมนี้ จะไมอธิบายมากนักถึงการประชุมสภา
หรือการประชุมเพ่ือออกกฎหมายตางๆ นอกจากเรื่องท่ีจําเปนจะตอง
กลาวถึงบาง

21 การประชุมสภาของภาคตะวันตกหรือสภาคาทอลิกนี้
เปนการเรียกประชุมโดยพวกสันตะปาปาท้ังหลาย การประชุมคร้ังแรก
เร่ิมตนในปค.ศ.1123 โดยคาลิคซทัสท่ี 2 เปนผูเรียกประชุม ซึ่งมีเจา-
อธิการ 300 คนเขารวมประชุมในคร้ังนั้น การประชุมนั้นมีการประกาศ
หามมิใหพวกบาทหลวงของโรมันคาทอลิกแตงงาน ซึ่งเรียกกฏขอนี้วา
การถือพรหมจรรยของบาทหลวง ขาพเจาจะไมเลารายละเอียดทุกอยาง
เกี่ยวกับการประชุมในวันนั้น

22 อีกหลายปตอมาในปค.ศ.1139 สันตะปาปาอินโนเซนท
ท่ี 2 ไดเรียกใหมีการประชุมข้ึนเฉพาะเพ่ือประณามคริสเตียนท่ีซื่อสัตย
2 พวก คือพวกเปโตรบรัสเซียนสและพวกอารโนลดิสต

23 ภายหลังการประชุมคร้ังนั้นไป 40 ปตอมาในปค.ศ.
1179 อเล็กซานเดอรท่ี 3 ไดเรียกใหมีการประชุมข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่ง
เปนการประชุมกลาวโทษท่ีพวกเขาเรียกวา "ความผิดและการไมเคารพ
นบนอบตาง ๆ" ของพวกวอลเดนสและพวกอัลบิเจนส

24 หลังการประชุมคร้ังนั้นไป 36 ป ก็มีการเรียกประชุมข้ึน
อีกโดยสันตะปาปาอินโนเซนทท่ี 3 การประชุมคร้ังนั้นจัดข้ึนในปค.ศ.
1215 และดูเหมือนวาจะมีผูเขารวมประชุมมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการ
ประชุมใหญทุกคร้ัง ตามบันทึกประวัติศาสตรของการประชุมในคร้ังนั้น
"มีพวกเจาอธิการ 412 คน และพวกหัวหนาบาทหลวงประจําวิหาร 800
คน, เอกอัครราชทูตหลายคนจากราชสํานักไบซานไทน, มีเจาชายหลาย
องค และพวกขุนนางมากมายเขารวมในการประชุมคร้ังนี้" เราจะเห็นได
วาการจัดประชุมในครั้งนั้นมิไดมีการพิจารณากันเฉพาะในดานฝายจิต-
วิญญาณเทานั้น

ในครั้งนั้นมีการประกาศหลักคําสอนใหมเร่ือง "การเปล่ียน-
แปลงไปเปนส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิ" ซึ่งเปนการจงใจท่ีจะใหขนมปงกับเหลาองุน
ของพิธีศีลมหาสนิทนั้นเปล่ียนสภาพไปเปนพระกายและพระโลหิตท่ีแท-
จริงของพระคริสตหลังจากท่ีบาทหลวงไดอธิษฐานแลว และในอีกไมกี่
ศตวรรษตอมาหลักคําสอนนี้ ในทามกลางหลักคําสอนอื่นๆ ไดปลุกเรา
ใหเกิดการเคล่ือนไหวของพวกผูนําท่ีทําการปฏิรูปอีก แนทีเดียวท่ีหลัก-
คําสอนนี้ไดสอนวา ทุกคนท่ีเขารวมในพิธีศีลมหาสนิทก็ไดรับประทาน
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พระกายและดื่มพระโลหิตของพระคริสตเขาไปจริง ๆ   อีกเร่ืองหนึ่งคือ
เร่ืองการสารภาพบาปที่ หูซึ่งเปนการสารภาพบาปของคนหนึ่งคนใดท่ีหู
ของบาทหลวง ก็เปนหลักคําสอนใหมอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะมีจุด
เร่ิมตนมาจากการประชุมในคร้ังนี้ เปนไปไดทีเดียววาการกระทําท่ีนอง-
เลือดและโหดเห้ียมท่ีสุดท่ีไดกระทําตอมนุษยชาติในประวัติศาสตรโลก
ท้ังหมดก็เกิดข้ึนจากส่ิ งท่ี รู จักกันโดยท่ัวไปวา "ศาลคนหาและลงโทษ
พวกลัทธินอกคอก" และศาลอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปนศาลท่ีได
รับมอบหมายใหพิจารณาคดีพวกท่ีถูกเรียกวา "พวกลัทธินอกคอก" ดู
เหมือนวาโลกท้ังโลกจะมีหนังสือมากมายท่ี ถูกเขียนข้ึนเพ่ือกลาวโทษ
ความโหดเห้ียมนั้น ถึงกระนั้นก็ตามความโหดเหี้ยมนั้นก็ไดเร่ิมตนข้ึน
และกระทํากันอยางตอเนื่องโดยคนท่ีอางวาไดรับการทรงนํา และไดรับ
การควบคุมจากองคพระผูเปนเจา ดูเหมือนวาไมมีความปาเถ่ือนท่ีแท-
จริงในประวัติศาสตรใด ๆ ท้ังหมดท่ีจะปาเถ่ือนไปกวานี้อีกแลว ไมมีเลย
จริง ๆ ขาพเจาจะไมพยายามท่ีจะบรรยายถึงมันดวยซ้ํา ขาพเจาเพียงแต
จะขอแนะนําใหไปอานหนังสือบางเลมท่ีเขียนเกี่ยวกับ "ศาลคนหาและ
ลงโทษพวกลัทธินอกคอก" และใหผูอานอานและศึกษาดวยตัวเอง และ
ยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในการประชุมเดียวกันนี้ราวกับวา ท่ีทําลงไปแลว
นั้นยังไมเพียงพอ นั่นก็คือการออกพระราชบัญญัติใหกําจัด "ลัทธินอก-
คอก" ท้ังหมดใหส้ินซากชางเปนหนากระดาษท่ีดํามืดอะไรเชนนั้น ใช
แลว เปนหนากระดาษท่ีมืดมนหลาย ๆ แผน ซึ่งไดถูกเขียนเขามาใน
ประวัติศาสตรโดยพระราชบัญญัติท่ีชั่วรายเหลานี้

25 ในปค.ศ.1229 หลังจากการประชุมท่ีนากลัวคร้ังสุด-
ทายไดผานพนไปเพียง 14 ปเทานั้นก็มีการจัดประชุมข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง
(ดูเหมือนวาการประชุมในคร้ังนี้จะไมใชการประชุมสากล) การประชุม
คร้ังนี้เรียกวา การประชุมสภาท่ีเมืองเทาลูส มีเร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรท้ังหมดของคาทอลิก ท่ีไดมีการประกาศออกไปจากการ
ประชุมในครั้งนั้นและไดมีการประกาศใหชาวคาทอลิกท้ังหมดคือหาม
สมาชิกทุกคนของคริสตจักรคาทอลิกทุกแหงอานพระคัมภีร ซึ่งเปนพระ
วจนะของพระเจา ยกเวนพวกบาทหลวงหรือเจาหนาท่ีระดับสูงนั้น ชาง
เปนกฎบังคับท่ีนาประหลาด เพราะไดมีคําสอนอยางชัดเจนในพระคัม-
ภีรแลววาให "จงคนดูในพระคัมภีร เพราะทานคิดวาในพระคัมภีรนั้นมี
ชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้นเปนพยานถึงเรา" (ยอหน 5:39)

26 ยังมีการประชุมสภาอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งไดเรียกประชุมรวม
กันท่ีเมืองไลออนส การประชุมสภาในครั้งนั้นถูกเรียกประชุมโดยสัน-
ตะปาปาอินโนเซนทท่ี 4 ในปค.ศ. 1245 ดูเหมือนวาการประชุมในคร้ัง
นั้นมีเปาหมายหลักเพ่ือจะตัดความสัมพันธกับจักรพรรดิเฟรดเดอริคท่ี
1 แหงเยอรมันไมใหเขารวมพิธีกรรม และเพ่ือถอดพระองคออกจากตํา-
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แหนงดวยคริสตจักรซึ่งเขารวมกับรัฐบาลในปค.ศ. 313 ในสมัยของ
กษัตริยคอนสแตนตินมหาราชนั้น บัดนี้ ไดกลายเปนประมุขของบาน-
เมืองไปเสียแลว และไดควบคุมการเมืองในการปกครองประเทศ
สามารถแตงตั้งและถอดกษัตริยกับนางกษัตริยออกไดตามอําเภอใจ

27 ในปค.ศ.1274 ไดมีการเรียกใหมาประชุมสภารวมกัน
อีกคร้ังหนึ่งเพ่ือรวมกรีกคาทอลิกและโรมันคาทอลิกท่ียิ่งใหญนั้นใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน แตการประชุมยิ่งใหญในครั้งนั้นก็ไดลมเหลวอยาง
ส้ินเชิง และไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว

การบรรยายครั้งท่ี 3 ปค.ศ.1400-1600
1 ศตวรรษท่ี 15, 16 และ 17 สามศตวรรษนี้เปนชวง

เวลาหนึ่งท่ีมีเหตุการณตาง ๆ มากมายเกิดข้ึนในประวัติศาสตรโลกท้ัง
ปวง และโดยเฉพาะอยางยิ่ งในประวัติศาสตรท่ีผานมาไดมีการปฏิวัติ
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องภายในคริสตจักรคาทอลิก  ท้ังฝายโรมันคาทอลิก
และฝายกรีกคาทอลิก เพ่ือแสวงหาการปฏิรูปเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน ท่ี
จริงการตื่นตัวจากคุณธรรมท่ีหลับไหลอยูชานาน และความปรารถนาที่
จะมีการปฏิรูปนั้นไดเร่ิมตนข้ึนในศตวรรษที่ 13 หรือบางทีอาจจะกอน
หนานั้นเล็กนอยดวยซ้ําไป ดูเหมือนวาประวัติศาสตรไดระบุไวอยางชัด-
เจนแลว

2 ใหเรายอนหลังไปสักเล็กนอย จากการท่ีคริสตจักรคา-
ทอลิกไดหลงไปจากคําสอนของพระคัมภีรใหมมากมายหลายเรื่อง จาก
การท่ีมีกฎบัญญัติตาง ๆ ท่ีโหดเห้ียมและอันแปลกประหลาด จากการท่ี
มีสภาพศีลธรรมท่ีตกต่ําและจากการที่มือกับเส้ือผาของพวกเขาท่ีคละ-
คลุงไปดวยกล่ินคาวเลือดของผูยอมพลีชีพเพ่ือความเชื่อเปนลาน ๆ คน
นั้น ทําใหเกิดความไมพอใจและเกิดความสะอิดสะเอียนในหมูผูสนับ-
สนุนคริสตจักรคาทอลิกหลายคน ซึ่งเปนพวกท่ีมีแนวทางท่ีประเสริฐกวา
ระบบ, กฎบัญญัติตาง ๆ, หลักคําสอนท้ังหลายและการประพฤติตาง ๆ
ของพวกเขาเอง จึงมีผู ท่ีกลาหาญและคนท่ีดีท่ีสุด และพวกบาทหลวงที่
อยูฝายจิตวิญญาณมากท่ีสุดและผูนําอื่น ๆ เกิดข้ึนทีละคน ๆ ตางก็หา
ทางอยางจริงจังท่ีจะปฏิรูปกฎบัญญัติและหลักคําสอนตาง ๆ ท่ีไมนาพอ
ใจนั้น เพ่ือใหกลับไปสูสภาพเดิมอยางนอยท่ีสุดก็ใหใกลเคียงกับคําสอน
ท่ีชัดเจนของพระคัมภีรใหมนั้น ซึ่งเราจะยกตัวอยางบางเรื่องท่ีนาสนใจ
ดวย ขอใหสังเกตไมเพียงแตความเหินหาง และดูวาการปฏิรูปเร่ิมข้ึนท่ี
ไหนเทานั้น แตใหสังเกตพวกผูนําในการปฏิรูปนี้ดวย พวกผูนําเหลานี้
เปนหรือเคยเปนบาทหลวงหรือพวกเจาหนาท่ีตาง ๆ ของคาทอลิก จึงยัง
พอมีคนดีอยูบางในทามกลางความชั่วชานั้น อยางไรก็ตามในเวลานั้น
จึงไมมีหลักคําสอนแทดั้ งเดิมอันบริสุทธ์ิของพระคัมภีรใหมหลงเหลือ
อยูอีกเลย แตขณะนี้ขอใหสังเกตดูนักปฏิรูปบางคนและดูวาพวกเขาทํา
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งานท่ีไหนเมื่อไร
3 อยางไรก็ตามอยากใหเราสังเกตวา เปนเวลาหลายศต-

วรรษทีเดียวกอนถึงชวงการปฏิรูปคร้ังใหญนี้ ไดมีบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
หลายคนท่ีไดขัดขืนตอการกระทําท่ีเลยเถิดไปของพวกคาทอลิก และได
หาทางอยางจริงจังท่ีจะดําเนินชีวิตอยางสัตยซื่อตามพระคัมภีร แตก็มี
เพียงเสนทางนองเลือดเทานั้นท่ีท้ิงไวเบ้ืองหลังชีวิตของพวกเขา เดี๋ยวนี้
เราจะมาศึกษาถึงยุคซึ่งเปนท่ีรูจักกันมากท่ีสุดสักครูหนึ่งนั่นก็คือ "ยุค
ปฏิรูป" นั่นเอง

4 จอหน ไวคลิฟฟ มีชีวิตอยูระหวางปค.ศ.1320-1384
ในประเทศอังกฤษ ทานเปนผู ท่ีไดดึงความสนใจของคนทั้งโลกในขณะ
นั้น ทานเปนผู ท่ีกลาหาญคนแรกท่ีกลาพยายามท่ีจะทําการปฏิรูปอยาง
แทจริงภายในคริสตจักรคาทอลิกหลาย ๆ คร้ังท่ีไดมีการขนานนามของ
ทานในประวัติศาสตรวาเปน "ดาวรุงอรุณแหงการปฏิรูป" ทานไดดําเนิน
ชีวิตอยางเอาจริงเอาจังและเกิดผลเปนอันมาก คงจะตองใชหนังสือ
หลายเลมทีเดียวจึงจะบันทึกประวัติศาสตรของจอหน ไวคลิฟฟไดหมด
พวกหัวหนาตามลําดับชั้นของคาทอลิกเกลียดชังทานมาก ทานไดถูก
ตามลาชีวิตอยางไมลดละ ในท่ีสุดทานก็เสียชีวิตดวยโรคอัมพาต แต
หลายปตอมาความเกลียดชังของพวกคาทอลิกก็ยิ่ งเพ่ิมมากข้ึนจึงไดขุด
กระดูกของทานออกมาเผา และโปรยเถากระดูกของทานใหฟุ งกระจาย
ไปตามลําน้ําตาง ๆ

5 หลังจากท่ีไวคลิฟฟไดเสียชีวิตลงไมนาน จอหน ฮัสส ก็
ไดสืบทอดเจตนารมยของไวคลิฟฟ (ค.ศ.1373-1415) ถ่ินกําเนิดของ
ทานมาจากเมืองโบฮีเมียท่ีอยูหางไกล ชีวิตของทานไดสัมผัสและรู จัก
ไวคลิฟฟผูมีสมญานามวา "ดาวรุงอรุณ" แหงประเทศอังกฤษ ทานเปน
คนกลาหาญและมีประสบการณในชีวิตท่ีโลดโผนมากมาย แตแลวทาน
ไดปดฉากชีวิตของตัวเองลงในระยะเวลาอันส้ันระคนกับความเจ็บปวด
อยางแสนสาหัส งานรับใชของทานแทนท่ีจะปลุกเราใหเกิดมีการปฏิรูป
ในทามกลางพวกชาวคาทอลิก แตผลท่ีไดรับกลับตรงกันขามกันคือพวก
คาทอลิกเกิดความเกลียดชังและการคัดคาน ผลสุดทายลงเอยดวยการท่ี
ทานตองถูกเผาโดยมัดติดกับไมท่ีปกไว ซึ่งเปนการพลีชีพทามกลางพวก
ของเขาเอง ทานไดพยายามหาหนทางใหเกิดความดีในหมูพวกเขาเอง
ทานรักองคพระผูเปนเจาของทานและทานรักผูคนของทานดวย อยางไร
ก็ตามทานก็เปนเพียงคนหนึ่งในหลาย ๆ ลานคนท่ีตองตายไปในลัก-
ษณะเชนนี้

6 ถัดจากจอหน ฮัสส แหงเมืองโบฮีเมีย ก็ตามมาดวยบุค-
คลผูกลาหาญจากประเทศอิตาลีชื่อ ซาโวนาโรลา ซึ่งเปนผูท่ีมีวาทศิลป
ดีเลิศ (ค.ศ.1452-1498) ฮัสสถูกเผาในปค.ศ.1415 อีก 37 ปตอมา
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ซาโวนาโรลาก็ไดกําเนิดมา ทานก็เหมือนกับฮัสสนั่นแหละแมวาจะเปน
คาทอลิกท่ีเครงครัด แตก็ไดพบวาพวกหัวหนาในหมูผูคนของเขาคือชาว
อิตาลีนั้นก็เหมือนกับพวกหัวหนาท่ีเมืองโบฮีเมียท่ีตอตานการปฏิรูปทุก
อยาง แตการท่ีทานมีวาทศิลปยอดเยี่ยมนั้น ทานจึงประสบความสําเร็จ
ในการปลุกเราใหเกิดความคุณธรรมข้ึนบาง และกอใหเกิดการสนับสนุน
แนวความคิดนี้อยางมากมาย แตการปฏิรูปท่ีแทจริงนั้นหมายความถึง
ความพินาศของพวกท่ีมีตําแหนงสูง ๆ ในองคการคาทอลิกนี้ ดังนั้น
ซาโวนาโรลาจึงตองจบชีวิตลงเชนเดียวกับฮัสส ทานไดถูกเผาโดยมัดติด
ไวกับหลักไมเชนเดียวกัน ในบรรดาผูมีวาทศิลปในยุคนั้น บางทีซาโว-
นาโรลาอาจจะเปนนักพูดท่ียอดเยี่ยมเหนือคนอื่นท้ังหมด เพราะทานได
โตแยงกับองคการท่ีมีอํานาจนั้น ดังนั้นซาโวนาโรลาจึงตองตายเพราะ
พวกองคการนั้นไดตอสูกับการปฏิรูปของทาน เพ่ือการอยูรอดของพวก
เขาเอง

7 ในการเอยถึงชื่อของนักปฏิรูปท้ังหลายในยุคนั้น ก็เปน
ความจริงทีเดียววามีชื่ออยูมากมายหลายชื่อ แตเราจําเปนตองขามไป
เสีย เราจะกลาวถึงแตชื่อของคนเหลานั้นท่ีถูกกลาวขวัญถึงบอย ๆ ใน
ประวัติศาสตรเทานั้น หลังจากนักพูดท่ียิ่ งใหญแหงอิตาลีแลวก็มาถึง
ชายผูหนึ่งจากประเทศสวิสเซอรแลนดคือ สวิงเกิ้ล ทานไดเกิดมากอนท่ี
ซาโวนาโรลาจะจบชีวิตลง ทานมีชีวิตอยูระหวางปค.ศ.1484-1531 ใน
ขณะท่ีแนวความคิดในการปฏิ รูปกําลังเร่ิ มท่ี จะแพรขยายออกไปท่ั ว
แผนดิน ความรอนรนในเรื่องนี้ไดเกิดข้ึนเร็วกวาแตกอน และกําลังแผ-
กวางออกไปอยางรวดเร็ว จนกลายเปนเร่ืองท่ีไมอาจควบคุมได การจุด
ฉนวนตอตานท่ีสวิงเกิ้ลไดจุดข้ึนในครั้งนี้ พ่ึงจะดับไปไดเพียงบางสวน
เทานั้นก็มีการจุดฉนวนตอตานข้ึนอีกในประเทศเยอรมัน ซึ่งรุนแรงกวา
ท่ีอื่น ๆ สวิงเกิ้ลเองเสียชีวิตในการสูรบครั้งนี้

8 มารติน ลูเธอร อาจเปนผูมีชื่อเสียงท่ีสุดในบรรดานัก-
ปฏิรูปในศตวรรษ ท่ี 15 และ 16 ทานมีชีวิตอยูในระหวางปค.ศ.1483-
1546 ซึ่งเราจะเห็นไดวา เวลาดังกลาวนี้เกือบจะเปนสมัยเดียวกันกับ
สวิงเกิ้ลเลยทีเดียว ลูเธอรเกิดกอนสวิงเกิ้ล  1 ป และหลังจากสวิงเกิ้ล
เสียชีวิตลงเขามีชีวิตอยูตอไปอีก 15 ป นักปฏิรูปท่ียิ่งใหญหลายคนท่ีมา
กอนหนาทานไดทําใหหนทางอันยากลําบากของทานนั้นกลับงายดายยิ่ง
ข้ึน และคงจะงายดายมากกวาท่ีประวัติศาสตรไดกลาวไวเสียอีก นอก-
จากนี้ทานยังไดเรียนรูจากประสบการณอันยากลําบากของบุคคลเหลา
นั้น และตอมาทานก็ไดเรียนรูจากประสบการณของทานเองวา เปนไป
ไมไดเลยท่ีจะมีการปฏิรูปอยางแทจริงภายในคริสตจักรคาทอลิก เพราะ
พวกเขามีคําสอนเท็จมากมาย ทําใหการปฏิรูปตองทําอยางตอเนื่องจึง
เปนการยากท่ีผูถูกปฏิรูปจะยอมรับการแกไขในมาตรการตางๆ มาก-
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มายท้ังหมดใหถูกตองไดทําใหการปฏิรูปไมมีวันจบส้ิน
9 ดังนั้นหลังจากท่ีมารติน ลูเธอร ไดตอสูอยางหนักกับ

พวกผูนํานิกายคาทอลิกมากมายหลายครั้ง ทานไดรับการชวยเหลือจาก
เมแลนซธอนกับชาวเยอรมันท่ีมีชื่อเสียงคนอื่นๆ จนทานไดเปนผูกอตั้ง
องคการคริสเตียนองคการใหมข้ึนมาในราวปค.ศ.1530 ซึ่งเปนท่ีรูจัก
กันโดยท่ัวไปในปจจุบันวาเปนคริสตจักรลูเธอรแรน และในไมชาก็ได
กลายเปนคริสตจักรแหงประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนองคการแรกในหลาย ๆ
องคการท่ีไดแยกตัวออกมาจากกรุงโรมโดยตรง และไดตัดขาดความ
สัมพันธท้ังหมดท่ีมีตอคาทอลิกซึ่ งเปนคริสตจักรแม (ตามท่ีเรียกกัน
เชนนั้น) และก็ยังคงดําเนินอยูตอไปเร่ือย ๆ

10 เดี๋ยวนี้เราจะขอขามคริสตจักรแหงอังกฤษ ซึ่งไดเกิดข้ึน
ถัดจากลูเธอรแรนไปกอน และเราจะมาติดตามการปฏิรูปบนทวีปยุโรป
กันสักเล็กนอยกอนในระหวางป ค.ศ.1509-1564 มีนักปฏิรูปท่ียิ่ ง
ใหญท่ีสุดอีกคนหนึ่งซึ่ งมีชีวิตอยู ในชวงเวลาดังกลาว บุคคลผูนั้นก็คือ
จอหน แคลวิน ทานเปนชาวฝรั่งเศสแตดูเหมือนวาในเวลานั้นจะอาศัย
อยูในประเทศสวิสเซอรแลนด ทานเปนผูยิ่งใหญอยางแทจริง ทานอยูใน
สมัยเดียวกันกับมารติน ลูเธอรเปนเวลา 30 ป และในเวลาที่สวิงเกิ้ล
เสียชีวิตนั้นทานมีอายุเพียง 22 ปเทานั้น เปนท่ีเชื่อถือกันโดยท่ัวไปวา
แคลวินเปนผูกอตั้งคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ถึงแมมีนักประวัติศาสตร
บางคนเชื่อวาสวิงเกิ้ลเปนผูกอตั้ง แตดูเหมือนวาหลักท่ีมีน้ําหนักมากท่ี
สุดชี้ ใหเห็นวาแคลวินเปนผูกอตั้งคริสตจักรนี้ ไมตองสงสัยเลยวางาน
ของสวิงเกิ้ ลและงานของลูเธอรท่ี ไดทําลงไปนั้นชวยใหงานของแคลวิน
สําเร็จงายข้ึน ดังนั้นในปค.ศ.1541 (ดูเหมือนวาเปนปนี้เอง) คริสตจักร
เพรสไบทีเรียนก็ถือกําเนิดข้ึน หลังจากท่ีลูเธอรไดกอตั้งคริสตจักรลู-
เธอรแรนเพียง 11 ปเทานั้น คริสตจักรนี้ก็เหมือนกับกรณีของพวกลู-
เธอรแรนท่ีนําโดยบาทหลวงคาทอลิก หรืออยางนอยก็เปนเจาหนาท่ีท่ี
ไดปฏิรูปตัวเองแลว นักปฏิรูปท้ัง 6 คนคือ ไวคลิฟฟ, ฮัสส, ซาโวนาโร-
ลา, สวิงเกิ้ล, ลูเธอรและแคลวิน ซึ่งเปนพวกผูนําในการตอสูท่ียิ่งใหญ
เพ่ือการปฏิรูปไดทําใหนิกายคาทอลิกส่ันคลอนอยางรุนแรง

11 ในปค.ศ.1560 เปนเวลา 19 ปหลังจากท่ีองคการแหง
แรกของแคลวิน ถูกกอตั้งข้ึนในเมืองเจนีวาประเทศสวิสเซอรแลนด
จอหน น็อกซ ซึ่งเปนศิษยของแคลวินก็ไดกอตั้งคริสตจักรเพรสไบที-
เรียนแหงแรกข้ึนในประเทศสก็อตแลนด และอีก 32 ปตอมาคือในป
ค.ศ.1592 เพรสไบทีเรียนก็กลายเปนคริสตจักรประจําชาติของประเทศ
สก็อตแลนด

12 ในระหวางท่ีมีการตอสูดิ้นรนทุกคร้ังเพ่ือใหมีการปฏิ-
รูปนี้ นักปฏิรูปเหลานี้ไดรับการชวยเหลืออยางมากจากพวกอานาแบพ-
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ติสหลายคน รวมท้ังพวกท่ีใชชื่ออื่น ๆ อีกดวย โดยพวกเขาหวังวาจะได
รับการบรรเทาทุกขอยางแสนสาหัสท่ีพวกเขากําลังเผชิญอยูนั้น พวกเขา
จึงไดออกมาจากท่ีซอนและไดรวมตอสูกับนักปฏิรูปเหลานี้อยางกลา-
หาญ แตท่ีสุดพวกเขาก็ตองพบกับความผิดหวังอยางนากลัว เพราะตั้ง-
แตบัดนี้เปนตนไป พวกเขามีศัตรูท่ีจะคอยขมเหงพวกเขาเพ่ิมข้ึนอีก 2
พวก คือคริสตจักรลูเธอรแรนและคริสตจักรเพรสไบทีเรียน ซึ่งตางก็ได
นําความชั่วหลายอยางท่ีติดมาจากคริสตจักรแมคือคาทอลิกมาดวย และ
หนึ่งในแนวความคิดหลาย ๆ อยางนั้นก็คือ คริสตจักรท้ังสองไดกลาย
เปนคริสตจักรท่ีถูกสถาปนาข้ึนเปนคริสตจักรประจําชาติ และตอมาไม
นานนักคริสตจักรท้ังสองก็ทําการขมเหงคริสตจักรอื่น ซึ่งการขมเหงก็
รุนแรงนอยกวาคริสตจักรแมคือคาทอลิกเพียงเล็กนอยเทานั้น

"เสนทางเลือด"
ชะตากรรมของพวกอานาแบพติสท่ีอดกล้ันไวนานนี้ ก็ชางนา-

เศราและนากลัวจริง ๆ เดี๋ยวนี้โลกไมมีท่ี ๆ ปลอดภัยใหพวกเขาไดหลบ
ซอนเลย เพราะเดี๋ยวนี้มีถึง 4 พวกท่ีขมเหงอยางรุนแรงและตามลาพวก
เขาอยู ทางชีวิตของพวกเขากลายเปน "เสนทางเลือด" อยางแทจริง

13 ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง ไดมีนิกายใหมอีกนิกายหนึ่ง
เกิดข้ึนกอนนิกายเพรสไบทีเรียนหลายป แตเปนนิกายท่ีเกิดข้ึนในประ-
เทศอังกฤษ ไมใชเกิดข้ึนบนทวีปยุโรปนั้น อยางไรก็ตามนิกายนี้ไมได
เกิดข้ึนจากแนวทางการปฏิรูปเทาไรนัก (ถึงแมจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
การปฏิรูปทําใหนิกายนี้เกิดข้ึนมาไดงายข้ึนก็ตาม) แตแทจริงเปนการ
แตกแยกในตําแหนงของคาทอลิก เชนเดียวกับการแตกแยกในป ค.ศ.
869 เมื่อคาทอลิกฝายตะวันออกไดแยกตัวจากฝายตะวันตก และเปนท่ี
ทราบกันในประวัติศาสตรตั้งแตนั้นเปนตนมาวา การแตกแยกกันนั้นทํา
ใหเกิดเปนคริสตจักรโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก และการแตกแยก
คร้ังใหมนี้ก็เกิดข้ึนมาในทํานองเดียวกันนี้เอง

กษัตริยของประเทศอังกฤษคือเฮ็นร่ีท่ี 8 ไดสมรสกับแคเธอรีน
แหงสเปน แตนาเศราใจท่ีหลังจากนั้นก็ทรงมีพระทัยหลงรักแอนนี่ โบลีน
ดังนั้ นพระองคจึ งประสงค ท่ี จะหยาขาดจากแคเธอรีนและสมรสกับ
แอนนี่ ในสมัยนั้นการหยารางไมใชเร่ืองท่ีทํากันไดงายๆมีแตเพียงสัน-
ตะปาปาเทานั้นท่ีจะอนุญาตใหหยารางได แตปรากฏวาการหยารางได
รับการปฏิเสธจากสันตะปาปาดวยเหตุผลหลายประการ กษัตริยเฮนร่ี
ทรงเศราพระทัยยิ่งนัก และในฐานะท่ีทรงเปนกษัตริยพระองคทรงรูสึก
วาในเรื่องนี้พระองคควรจะมีสิทธิท่ีจะกระทําตามพระทัยของพระองคเอง
นายกรัฐมนตรี (ในเวลานั้นคือ โธมัส ครอมเวลล) ก็ไดทูลเสนอกษัตริย
องคนี้วา พระองคไมจําเปนจะตองอยูใตสิทธิอํานาจของสันตะปาปาใน
เร่ืองเชนนี้แตอยางใด กษัตริยเฮนร่ีก็ทรงทําตามคําเสนอแนะของนายก
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รัฐมนตรี โดยการยกเลิกสิทธิอํานาจของสันตะปาปา และไดตั้งตัวพระ-
องคเองข้ึนเปนประมุขของคริสตจักรแหงอังกฤษ เมื่อเปนเชนนั้นจึงได
เกิดคริสตจักรแหงอังกฤษ (Church of England) ซึ่งเปนคริสตจักรนิกาย
ใหมข้ึน เหตุการณนี้ไดเกิดข้ึนในปค.ศ.1534 หรือ 1535 ซึ่งในเวลานั้น
ยังไมมีการเปล่ียนแปลงในดานหลักคําสอน เพียงแตไดยกเลิกสิทธิอํา-
นาจของสันตะปาปาเทานั้น แตในพระทัยของกษัตริยเฮนร่ีนั้นไมเคย
เปนโปรแตสแตนทเลย พระองคไดส้ินพระชนมไปดวยความเชื่อแบบ
คาทอลิก

14 แตการแตกแยกกันนี้ ส งผลอยางยิ่ งท่ี ทําให เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือเกิดการปฏิรูปอยางมากมาย ซึ่งแทจริงการปฏิรูปภาย
ในคริสตจักรคาทอลิกภายใตสิทธิอํานาจของสันตะปาปาเหมือนอยางใน
กรณีของลูเธอรและคนอื่น ๆ เปนเร่ืองท่ีเปนไปไมได แตเมื่อแตกแยก
กันแลวก็เปนไปไดเพราะไดมีบุคคลหลายคนเชน แครนเมอร, ลาทิ-
เมอร, ริดเลย และคนอื่น ๆ ไดเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงบางเรื่องท่ี
สําคัญ ๆ อยางไรก็ตามพวกเขาและคนอื่น ๆ อีกมากก็ไดใชหนี้ตอการ
เปล่ียนแปลงเหลานั้นดวยเลือดของเขาเอง เพราะอีกไมกี่ปตอมาพระ-
นางมารีย หรือ "มารียท่ีกระหายเลือด" ซึ่งเปนธิดาของแคเธอรีนท่ีถูก
หยารางนั้นไดข้ึนเสวยราชบัลลังกของอังกฤษ และไดบังคับใหคริสตจักร
ท่ีเกิดข้ึนใหมนี้กลับไปอยูใตอํานาจของสันตะปาปาอีก การกระทําท่ีรุน-
แรงและนากลัวนี้ทําใหการครอบครองของพระนางมารียตลอด 5 ปเต็ม
ไปดวยการนองเลือด ศีรษะแลวศีรษะเลาไดสังเวยดวยขวานของพระ-
นางมารียท่ีเปรอะเปอนดวยเลือด แตภายหลังศีรษะของพระนางเองก็
ตองสังเวยดวยขวานตายตกตามกันไป อยางไรก็ตามประชาชนไดรับ
อิสรภาพบางแลว เพราะฉะนั้นเมื่ออลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี่ โบลีน (แค-
เธอรีนถูกหยารางเพ่ือจะไดแตงงานกับผูหญิงคนนี้) ได ข้ึนเปนนาง
กษัตริย คริสตจักรแหงอังกฤษก็ไดโคนลมอํานาจของสันตะปาปาอีกและ
คริสตจักรไดถูกสถาปนาข้ึนใหมอีกคร้ังหนึ่ง

15 และจากความสําเร็จในครั้ งนี้ เองจึงทําใหมีคริสตจักรท่ี
ถูกสถาปนาข้ึนถึง  5 นิกายดวยกันในชวงเวลากอนศตวรรษท่ี 16 จะ
ส้ินสุดลง ซึ่งเปนคริสตจักรท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลของบาน-
เมืองไดแกโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิกซึ่งถือเปน   2 นิกายรวมท้ัง
คริสตจักรแหงอังกฤษ ลูเธอรแรนหรือคริสตจักรแหงเยอรมัน และ
คริสตจักรแหงสก็อตแลนดซึ่ งรูจักกันโดยท่ัวไปในปจจุบันวาเพรสไบที-
เรียน คริสตจักรเหลานี้ทุกนิกายไดเกลียดชังและขมเหงอยางรุนแรงตอ
พวกท่ีถูกเรียกวา พวกอานาแบพติส, พวกวอลเดนส และพวกคริสตจักร
อื่น ๆ ท้ังหมดท่ีไมยอมเขารวมอยูใตอํานาจของคริสตจักรประจําชาติท้ัง
5 นั้น เพราะพวกท่ีถูกขมเหงเหลานี้เปนคริสตจักรท้ังหลายท่ีไมเคยเขา
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รวมหรือเกี่ยวของกับพวกคาทอลิกเลย ความชวยเหลือท่ียิ่งใหญในอดีต
ซึ่งพวกเขาเคยชวยเหลือในการตอสูเพ่ือทําการปฏิรูปนั้นไดถูกลืมไปเสีย
หมด มีจํานวนคนหลายพันคนรวมท้ังผูหญิงและเด็ก ๆ ท่ีไดถูกทําลาย
ลางไปทุกวันในการขมเหงท่ีไมมีวันจบส้ินนั้น การปฏิรูปท่ีไดปลุกเรา
และดลใจใหเกิดความหวังอันยิ่งใหญนั้นก็กลับกลายเปนการหลอกลวง
ท่ีนองเลือด บัดนี้พวกท่ียังเหลืออยูก็หาท่ีล้ี ภัยท่ีไมแนนอนตามภูเขา
แอลป และท่ีหลบซอนอื่น ๆ ท่ัวโลก

16 คริสตจักรใหม 3 นิกายท่ีไดแยกตัวออกมาจากพวกคา-
ทอลิกนั้น ก็ยังสืบทอดคําสอนเท็จมากมายหลายอยางจากพวกคาทอลิก
นั้น ตอไปนี้เปนความผิดบางอยางเทานั้น

16.1 การปกครองคริสตจักรและนักเทศน (แตกตางกันใน
ดานรูปแบบ)

16.2 การสถาปนาคริสตจักรเปนศาสนาประจําชาติ (การ
ผสมคริสตจักรกับรัฐบาลเขาไวดวยกัน)

16.3 การใหบัพติศมาแกทารก
16.4 การบัพติศมาดวยการพรมน้ําหรือเทน้ํา
16.5 การบังเกิดใหมโดยการรับบัพติศมา
16.6 การขมเหงพวกอื่น ๆ ท่ีไมยอมเขารวมกับพวกเขา

(อยางนอยเปนเวลาหลายศตวรรษ)
17 ในตอนเริ่มตนนั้นบรรดาคริสตจักรท่ีไดสถาปนาข้ึนใหม

นี้ก็ไดขมเหงซึ่งกันและกันเชนกัน แตในการประชุมสภาคริสตจักรซึ่งจัด
ข้ึนท่ีเมืองออกซเบิรกในป ค.ศ.1555 ไดมีการลงนามในสนธิสัญญา
สันติภาพท่ีรูจักกันในนาม "สันติภาพแหงเมืองออกซเบิรก" ระหวางท้ัง
2 ฝายคือ "พวกคาทอลิก" ฝายหนึ่งกับ "พวกลูเธอรแรน" เปนอีกฝาย
หนึ่ง โดยตกลงกันวาจะไมขมเหงซึ่งกันและกัน "ทานปลอยเราไวตาม
ลําพังและเราก็จะปลอยทานไวตามลําพังเชนกัน" เพราะการท่ีพวกคา-
ทอลิกตอสูกับพวกลูเธอรแรนก็หมายถึงการทําสงครามกับเยอรมัน และ
การท่ีพวกลูเธอรแรนตอสูหรือขมเหงพวกคาทอลิกก็หมายถึงการทําสง-
ครามกับทุกประเทศท่ีนิกายคาทอลิกครอบครองเขาอยู

"เสนทางเลือด"
18 แตการขมเหงตาง ๆ ก็ยังไมส้ินสุดลง พวกอานาแบพ-

ติสท่ีถูกเกลียดชัง (ปจจุบันเรียกวาพวกแบพติส) ท้ัง ๆ ท่ีพวกเขาไดถูก
ขมเหงมากมายกอนหนานี้ และแมมีคนกวา 50 ลานคนท่ียอมพลีชีพ
เพ่ือรักษาความเชื่อแทไว แตพวกอานาแบพติสก็ยังมีอยู เปนอันมาก
เปนชวงเวลานี้นั่นเองท่ีตามถนนหลวงสายหนึ่งในยุโรปมีไมปกไวทุก 2-
3 ฟุตเปนระยะทาง 30 ไมลไปตามถนนหลวงสายนี้ ปลายไมเหลานี้ถูก
เหลาใหแหลมและบนปลายไมแตละอันมีศีรษะโชกเลือดของพวกอานา-
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แบพติสเสียบไว พวกเขายอมพลีชีพเพ่ือรักษาความเชื่อของตน ในความ
คิดของเรา ๆ ไมอาจจินตนาการ ภาพอันโหดรายนาสยดสยองเหลานี้ได
เลย แตตามประวัติศาสตรท่ีเชื่อถือไดนั้นกลาววา ความโหดรายนี้เองได
ถูกกระทําโดยพวกท่ีเรียกตัวเองวา สาวกท่ีใจออนสุภาพและถอมใจของ
พระเยซูคริสต

19 ขอใหเราจดจําวา พวกคาทอลิกไมถือวาพระคัมภีรเปน
กฎเกณฑ และเครื่องชี้นําสําหรับความเชื่อและการดําเนินชีวิตเพียงอยาง
เดียวเทานั้น เขากลาววา พระคัมภีรไมมีขอผิดพลาด แตพวกคาทอลิก
ไดกลาวอางวายังมีอีก 2 ส่ิงท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ดวยคือ "หนังสือบัน-
ทึกของบรรพบุรุษ" และพระบัญชาของพระศาสนจักร (คริสตจักรคาทอ-
ลิก) หรือคําประกาศตาง ๆ ของสันตะปาปาท่ีพวกคาทอลิกมีความเชื่อ
วาสันตะปาปาเปนผูซึ่งจะทําผิดไมไดเลย

เพราะเหตุนี้จึงไมอาจจะมีขอตกลงท่ีนาพอใจระหวางคาทอลิก
กับโปรแตสแตนท หรือระหวางคาทอลิกกับแบพติสไดเลย เพราะไม
สามารถหาบทสรุปสําหรับการตกลงในขั้นสุดทายได เพราะสําหรับพวก
คาทอลิกแลวพระคัมภีรเพียงอยางเดียวไมสามารถท่ีจะเปนขอยุติของ
เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดไดเลย

20 ยกตัวอยางปญหาเร่ือง "การบัพติศมา" เกี่ยวกับสิทธิ-
อํานาจและวิธีการในการประพฤติปฏิบัตินั้น พวกเขากลาวอางวาไมมีขอ
สงสัยเลยวาพระคัมภีรไดสอนเร่ืองการบัพติศมาไววา การจุมในน้ําเปน
วิธีเดียวเทานั้น แตในขณะเดียวกันพวกเขาอางวา คริสตจักรของพวก
เขาท่ีไมเคยมีขอผิดพลาดเลยก็มีสิทธิโดยสมบูรณท่ีจะเปล่ียนวิธีการจาก
การจุมลงในน้ําไปเปนการพรมดวยน้ําได โดยอางสิทธิอํานาจพิเศษของ
สันตะปาปาผูซึ่งทําผิดไมได และนอกจากนั้นไมมีผูใดมีสิทธิอํานาจเชน
นั้นอีกเลย

21 ทานท้ังหลายอาจรู สึกประหลาดใจที่ เห็นขาพเจายกขอ
พระคัมภีรนอยมากในการบรรยายเหลานี้ ขาพเจาพยายามอยางท่ีสุดท่ี
จะทําส่ิงท่ียากมากนั่นคือ การเลาใหผูคนไดทราบถึงสาระสําคัญในชวง
2,000 ปของประวัติศาสตรคริสตจักรภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง

22 มาถึงตรงนี้คงจะเปนการดีท่ีจะดึงความสนใจมายังขอ-
เท็จจริงเกี่ยวกับพระคัมภีรในชวงศตวรรษท่ีนากลัวเหลานี้ ขอใหทาน
ระลึกวาในขณะนั้นพระคัมภีรยังไมไดถูกพิมพข้ึนและยังไมมีกระดาษท่ี
จะใชในการพิมพ ถึงแมวาจะไดมีการประดิษฐวิธีการพิมพข้ึนมาแลวก็
ตาม กระดาษท่ีจะใชเขียนก็ยังไมมีส่ิงท่ีใชในการเขียนก็คือ แผนหนัง,
หนังแพะหรือหนังแกะท่ีถูกตกแตงหรือเยื่อของเปลือกไมชนิดหนึ่ ง ดัง
นั้ นพระคัมภีร ท้ั งเลมถูกเขียนข้ึนดวยมือท้ั งหมดโดยใชปากกาปลาย
แหลมชนิดหนึ่ง ซึ่งไมใชปากกาอยางท่ีเราใชกันอยู ทุกวันนี้ หนังสือนี้
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จึงเปนเลมขนาดใหญมหึมา บางทีอาจจะใหญเกินกวาท่ีผูชายคนเดียว
จะนําไปไหน ๆ เสียอีก ในสมัยนั้นท่ัวโลกมีพระคัมภีรท่ีสมบูรณโดย
ประมาณแลวไมเกิน 30 เลม พวกคริสเตียนในเวลานั้นมีพระคัมภีรเปน
บางสวนเทานั้นเชน มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหนหรือกิจการ หรือบางคน
ก็มีหนังสือจดหมายเลมหนึ่งหรือวิวรณ หรือบางคนก็มีหนังสือพระคัม-
ภีรเดิมเลมหนึ่ง การอัศจรรยท่ีเดนชัดท่ีสุดอยางหนึ่งในประวัติศาสตร
โลกตามความคิดของขาพเจาคือ เร่ืองท่ีผูคนของพระเจามีความคิดและ
ความเชื่อใกลเคียงกันในขอสําคัญ ๆ ท่ีเปนหลักขอเชื่อของคริสเตียน
แนนอนพระเจาทรงเปนผู ควบคุมความคิดและความเชื่ อของพวกเขา
เปนความจริงท่ีดีเลิศวาปจจุบันเราทุกคนแตละคนสามารถจะมีหนังสือ
พระคัมภีรไดท้ังเลมและแตละเลมก็ไดแปลเปนภาษาพ้ืนเมืองของเราเอง

23 แลวเราควรคิดอยางสุขุมและเปนพิเศษเกี่ยวกับขอเท็จ-
จริงอีกขอหนึ่งเร่ืองพระคัมภีร ในการบรรยายกอนหนานี้ไดมีการกลาว
ถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึนจากพวกคาทอลิกซึ่งจําเปนจะตองกลาวทบทวน
อีกคร้ัง คือในการประชุมท่ีเมืองเทาเลาส ซึ่งไดจัดข้ึนในปค.ศ.1229
เมื่อพวกเขาตัดสินใจท่ีจะปดบังพระคัมภีรหรือพระวจนะของพระเจาไว
จากคนสวนใหญคือบรรดาพวกสมาชิกของเขาเองท่ีไมใชบาทหลวง ตาม
ท่ีพวกเขาเองไดกลาวไวในการประชุมสภาท่ียิ่งใหญของพวกเขา แตเมื่อ
ไมนานมานี้ มีชาวคาทอลิกคนหนึ่ งไดกลาวแกขาพเจาเปนสวนตัววา
"เปาหมายของเราในเรื่องนี้ก็คือ เพ่ือท่ีจะปองกันการตีความหมายของ
พระคัมภีรดวยตัวเอง" นี่ เปนเร่ืองท่ีนาประหลาดใจมากที่พระเจาทรง
เขียนหนังสือเลมหนึ่งสําหรับมนุษยทุกคนในโลก แตกลับไมเต็มพระทัย
ท่ีจะใหมนุษยไดอานหนังสือเลมนั้น แลวตามคําสอนของหนังสือเลมนั้น
เอง มนุษยทุกคนในโลกจะยืนอยู ไดหรือลมลงในวันแหงการพิพากษา
แลวแตวาเขาตามคําสอนในหนังสือเลมนั้นหรือไม และยังมีคําประกาศ
ไวในหนังสือเลมนี้วา "จงคนดูในพระคัมภีร (หนังสือเลมนั้น) เพราะ
ทานคิดวาในพระคัมภีรนั้นมีชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้นเปนพยาน
ถึงเรา" ความรับผิดชอบของพวกคาทอลิกตอส่ิงท่ีไดกระทําลงไปนั้นก็นา
กลัวจริง ๆ

การบรรยายครั้งท่ี 4 ศตวรรษท่ี 17, 18, 19
1 การบรรยายในครั้งนี้จะเร่ิมกันท่ีตอนตนของศตวรรษที่

17 (ค.ศ.1601)
2 ชวงเวลา 3 ศตวรรษนี้เร่ิมข้ึนดวยการกําเนิดนิกายใหม

เอี่ยมข้ึนมาอีก 1 นิกายเปนการดีท่ีจะกลาวถึงนักประวัติศาสตรบางคน
ท่ี ไดแสดงเวลาแหงการเร่ิ มตนของคริสตจักรคองกริเกชั่ นอาลลิสต
(ตอนแรกเรียกวา "พวกอิสระ") วาเกิดข้ึนในปค.ศ. 1602 อยางไรก็
ตามในสารานุกรมของสแชฟฟเฮอรซอกกไดกําหนดเวลาการเริ่มตนของ
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คริสตจักรนิกายนี้ยอนกลับไปยังศตวรรษท่ี 16 ซึ่งทําใหอยูในสมัยเดียว
กันกับลูเธอรแรนและเพรสไบทีเรียนในตอนท่ีมีคล่ืนแหงการปฏิรูปคร้ัง
ใหญนั้น หลายคนท่ีออกมาจากคริสตจักรคาทอลิกก็ยังไมพอใจกับขอบ-
ขายในการปฏิรูปซึ่งนําโดยลูเธอรและแคลวิน พวกเขาจึงตัดสินใจท่ีจะ
ตัดเร่ืองการปกครองนักเทศน และแนวความคิดเร่ืองการปกครอง
คริสตจักรท้ังหลายนั้นออกไปเสีย และยอนกลับไปใชแนวความคิดประ-
ชาธิปไตยตามพระคัมภีรใหมเหมือนกับพวกท่ีไดปฏิเสธไมยอมเขารวม
ในการปกครองตามลําดับชั้นตาง ๆ ของคอนสแตนตินท่ีไดเคยถือปฏิ-
บัติกันมานานถึง 15 ศตวรรษกอนหนานี้

3 การโตแยงอยางเด็ดเดี่ยวของนิกายใหมในเร่ืองการปฏิ-
รูปเฉพาะเจาะจงนี้ ทําใหพวกเขาถูกขมเหงอยางรุนแรงจากผูสนับสนุน
คาทอลิก, ลูเธอรแรน, เพรสไบทีเรียนและคริสตจักรแหงอังกฤษ ซึ่งท้ัง
หมดเปนคริสตจักรท่ีไดรับการสถาปนาเปนศาสนาประจําชาติแลว อยาง
ไรก็ตามคริสตจักรคองกริเกชั่นอาลลิสตก็ยังสืบทอดความผิดอื่น ๆ อีก
มากมายท่ีกระทําโดยคาทอลิกตัวอยางเชน การบัพติศมาทารก การ
บัพติศมาดวยการเทน้ําหรือพรมน้ํา และตอมาก็ไดนําแนวความคิดของ
คริสตจักรกับรัฐบาลมาใชและปฏิบัติกันจนเกินขอบเขต และหลังจากท่ี
กลุมนี้ ได ล้ีภัยไปท่ีอเมริกาแลว พวกเขาเองไดกลายเปนผูขมเหงอยาง
รุนแรงซะเอง

4 ชื่อวา "พวกอิสระ" หรือท่ีปจจุบันเรียกวา "พวกคองกริ-
เกชั่นอาลลิสต" นี้ เกิดข้ึนจากวิธีของพวกเขาในการปกครองคริสตจักร
หลักการท่ีเดน ๆ บางอยางของพวกคองกริเกชั่นอาลลิสตของชาวอัง-
กฤษ ตามท่ีกลาวไวในสารานุกรมของสแชฟฟเฮอรซอกกมีดังตอไปนี้

4.1 พระเยซูคริสตเปนประมุขของคริสตจักรแตเพียงผู เดียว
และพระวจนะของพระเจานั้ นเปนหนังสือธรรมบัญญัติของคริสตจักร
เพียงเลมเดียวเทานั้น

4.2 คริสตจักรท้ังหลายท่ีมองเห็นได เปนท่ีประชุมของคนท่ี
ดําเนินในทางพระเจาซึ่งแยกออกจากโลกมาประชุมรวมกัน เพ่ือจุดมุง-
หมายในการนมัสการโดยเฉพาะ และไมยุงเกี่ยวกับเร่ืองทางโลก

4.3 คริสตจักรท่ี แยกออกเหลานี้ มีอํานาจเต็มท่ี ท่ีจะเลือก
เจาหนาท่ีตาง ๆ ของตนเองและรักษาระเบียบวินัยและการลงโทษ

4.4 ในเร่ืองการบริหารภายในคริสตจักรของตนเอง แตละ
คริสตจักรก็เปนอิสระจากคริสตจักรอื่น ๆ ทุกแหง และเปนอิสระจาก
การควบคุมของรัฐบาล

5 จะสังเกตไดอยางชัดเจนวา หลักการเหลานี้ แตกตาง
จากนิกายคาทอลิก หรือแมแตนิกายลูเธอรแรนหรือเพรสไบทีเรียน หรือ
วิธีปกครองของนิกายคริสตจักรแหงอังกฤษและจะสังเกตไดอยางชัดเจน
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วา หลักการเหลานี้คลายคลึงกับพวกแบพติสในปจจุบันและในสมัยท่ี
ผานมาทุกสมัย และคลายคลึงกับคําส่ังสอนดั้งเดิมของพระคริสตกับ
พวกอัครสาวกของพระองค

6 ในปค.ศ.1611 พระคัมภีรภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมสก็
ไดปรากฏสูสายตาคนท่ัวไป กอนหนานี้พระคัมภีรไมเคยไดถูกแจกจาย
แกประชาชนอยางกวางขวางมากอนเลย ตั้งแตเร่ิมมีการเผยแพรพระ-
วจนะของพระเจาแลวอํานาจของสันตะปาปาก็เร่ิมลดลงอยางรวดเร็ว
และอยางนอยก็เปนคร้ังแรกในชวงเวลาหลายศตวรรษที่เร่ิมมีแนวความ
คิดในเรื่อง "เสรีภาพในการนับถือศาสนา"

7 ในปค.ศ.1648 ก็เกิดสนธิสัญญา "สันติภาพแหงเมือง
เวสตฟาเลีย" ในบรรดาหลาย ๆ เร่ืองซึ่งเปนผลของสนธิสัญญาสันติภาพ
นี้ก็มีขอตกลงอยู 3 ขอดวย ซึ่งเปนขอตกลงระหวางนิกายใหญเหลานี้คือ
คาทอลิก ลูเธอรแรน และเพรสไบทีเรียน วาจะไมขมเหงซึ่งกันและกัน
อีก การขมเหงทามกลางนิกายเหลานี้หมายถึงการทําสงครามกับรัฐบาล
ท่ีหนุนหลังนิกายเหลานี้ อยู อยางไรก็ตามคริสเตียนพวกอื่นๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่ งพวกอานาแบพติสก็ยังคงไดรับการปฏิบัติอยางหยาบชา
เหมือนเชนเคยคือ ตองถูกขมเหงอยางไมลดละตอไปอีก

8 ในชวงตลอดศตวรรษที่ 17 การขมเหงตาง ๆ ท่ีกระทํา
ตอพวกวอลเดนส พวกอานาแบพติส และพวกแบพติสเดี๋ยวนี้ (ขณะนั้น)
ในพ้ืนท่ีบางแหงคําวา "อานา" ไดถูกละไว) ก็คงยังรุนแรงจนถึงท่ีสุดใน
ประเทศอังกฤษก็ถูกขมเหงโดยคริสตจักรแหงอังกฤษตามท่ีจอหน บัน-
ยัน และคนอื่น ๆ อีกมากสามารถจะเปนพยานยืนยันได ในประเทศ
เยอรมันก็ถูกขมเหงโดยพวกลูเธอรแรน ในประเทศสก็อตแลนดก็ถูกขม
เหงโดยคริสตจักรแหงสก็อตแลนด (เพรสไบทีเรียน) ในประเทศอิตาลี,
ในฝร่ังเศส และในท่ีอื่น ๆ ทุกแหงซึ่งสันตะปาปามีอํานาจครอบครองอยู
นั้นก็จะถูกขมเหงโดยพวกคาทอลิก ไมมีสันติสุขในท่ีแหงใดเลยสําหรับ
พวกเหลานั้นท่ีไมเห็นดวยกับคริสตจักรประจําชาติท้ังหลาย หรือบางคน
ท่ีไมเห็นดวยกับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง

9 นี่เปนขอเท็จจริงสําคัญท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตรท่ีเชื่อ-
ถือไดวา ถาจะยอนกลับไปในศตวรรษท่ี 4 พวกท่ีถูกเรียกวา "พวกอา-
นาแบพติส" คือพวกท่ีปฏิเสธไมยอมเขารวมการปกครองตามลําดับชั้น
และปฏิเสธท่ีจะยอมรับการบัพติศมาของคนท่ีถูกบัพติศมาเมื่อเปนทารก
และปฏิเสธท่ีจะยอมรับหลักคําสอนเรื่อง "การบังเกิดใหมโดยการรับ
บัพติศมา" และเรียกรองใหคนเหลานั้นทุกคนท่ีมาหาพวกเขา โดยมา
จากนิกายท่ีมีการปกครองตามลําดับชั้นนี้ รับบัพติศมาใหมอีกคร้ังหนึ่ง
แตเมื่อใกลจะถึงตอนตนของศตวรรษท่ี 16 คําวา "อานา" ก็ถูกละเสีย
และชื่อนั้นก็หดส้ันเขาเหลือเพียงคําวา "แบพติส" เทานั้น และชื่ออื่น ๆ
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ทุกชื่อก็คอย ๆ หายไป จะเห็นไดอยางชัดเจนวาถาบันยันไดมีชีวิตใน
สมัยกอนหนานี้ พวกลูกศิษยของทานก็คงจะถูกเรียกวา "พวกบันยัน-
ไนท" หรือ "พวกอานาแบพติส" บางทีพวกเขาอาจจะถูกเรียกท้ัง 2 ชื่อ
เหมือนพวกอื่น ๆ ท่ีมากอนหนาทาน

10 ชื่อ "แบพติส" นี้เปน "ฉายา" ท่ีพวกศัตรูท้ังหลายของ
เขาไดตั้งใหแกพวกเขา (แตชื่อนี้อาจจะเปนชื่อท่ีเหมาะสมสําหรับพวก
เขาก็ได ตามท่ีไดทรงตั้งใหแกพวกเขาโดยพระผูชวยใหรอด ในตอนท่ี
พระองคไดกลาวถึงยอหนวาเปน "เดอะ แบพติส") จนถึงปจจุบันยังไม
เคยมีพวกแบพติสกลุมใดเลยท่ีนําชื่อนี้มาใชอยางเปนทางการ อยางไรก็
ตามชื่อนี้ก็ติดปาก และพวกเขาก็ยอมรับชื่อนี้ดวยความเต็มใจและภาค-
ภูมิใจและเปนชื่อท่ีเหมาะสมจริง ๆ ชื่อนี้ เปนชื่อท่ีโดดเดนของผู ท่ีมา
กอนหนาพระคริสตและเปนคนแรกท่ีสอนหลักคําสอนนั้นซึ่งพวกแบพ-
ติสถือรักษาในปจจุบัน

11 ขาพเจาขอยกขอความท่ีสําคัญมากจากสารานุกรมของ
สแชฟฟเฮอรซอกก ในหัวเร่ือง "ประวัติศาสตรของพวกแบพติสในทวีป
ยุโรป" ฉบับท่ี 1 หนา 210 กลาววา "พวกแบพติสปรากฏตัวข้ึนเปนคร้ัง
แรกในประเทศสวิสเซอรแลนดประมาณปค.ศ.1523 ซึ่งพวกเขาไดถูกขม
เหงโดยสวิงเกิ้ลและพวกท่ีนิยมโรมันคาทอลิก พวกเขาถูกพบในปตอ ๆ
มา (1525-1530) พรอมกับมีคริสตจักรขนาดใหญหลายแหงท่ีไดมี
การจัดระบบไวอยางดีในประเทศเยอรมันตอนใต, เมืองไทรอล และใน
เยอรมันตอนกลาง ในสถานท่ีเหลานี้ทุกแหงชีวิตของพวกเขาไดรับความ
ขมข่ืนท่ีสุดจากการขมเหงตาง ๆ"

(หมายเหตุ เหตุการณท้ังหมดนี้ เกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการกอตั้ง
คริสตจักรโปรแตสแตนทไมวาลูเธอรแรน, อีพิสโคพัล หรือเพรสไบที-
เรียน)

เราจะมายกขอความตอไปนี้อีก
"เมืองโมราเวียเปนท่ีหวังกันไววา จะเปนแหลงพักพิงท่ีใหอิสร-

ภาพมากยิ่งข้ึน พวกแบพติสเปนจํานวนมากจึงไดอพยพไปท่ีนั่น แตได
พบวาความหวังของพวกเขาเปนเพียงภาพลวงตาเทานั้นหลังปค.ศ.1534
พวกเขาไดทวีจํานวนมากข้ึนในเยอรมันตอนเหนือ, ประเทศฮอลแลนด,
เบลเยี่ยมและในเขตตาง ๆ ของวอลลูน แมแตในระหวางการปกครอง
โดยอัลวา ในประเทศที่ต่ํากวาระดับน้ําทะเล พวกเขายังไดเพ่ิมจํานวน
มากข้ึนและยังมีความรอนรนอยางมากในการประกาศขาวประเสริฐ"

พวกแบพติสเหลานี้มาจากไหน? พวกเขาไมไดแยกออกมาจาก
พวกคาทอลิกในระหวางการปฏิรูปนั้น พวกเขามีคริสตจักรท่ีใหญโต
หลายแหงกอนท่ีจะเกิดการปฏิรูปเสียอีก

12 เนื่องจากเรื่องนี้เปนเร่ืองท่ีนาสนใจมาก จึงขอใหสังเกต
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ดูการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศอังกฤษในขณะท่ี
ศตวรรษตาง ๆ กําลังผานพนไป

พวกอัครสาวกไดนําขาวประเสริฐไปยังประเทศอังกฤษ และยัง
คงเปนขาวประเสริฐท่ีเปนคําสอนของพวกอัครสาวก จนกระท่ังมีการจัด
ตั้งการปกครองตามลําดับชั้น ในตอนตนของศตวรรษท่ี 4 และท่ีจริงแลว
หลังจากนี้อีกนานกวา 1 ศตวรรษทีเดียวท่ีคําสอนของพวกอัครสาวกยัง
คงถูกรักษาไว จากนั้นพวกเขาก็ตกอยูใตอํานาจของนิกายท่ีมีการปก-
ครองตามลําดับชั้นซึ่งไดพัฒนาไปเปนคริสตจักรคาทอลิกอยางรวดเร็ว
และประเทศอังกฤษก็มีศาสนาคาทอลิกเปนศาสนาประจําชาติจนกระท่ัง
เกิดความแตกแยกขึ้นในปค.ศ.1534-1535 ในรัชสมัยของกษัตริย
เฮ็นร่ีท่ี 8 ตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงเรียกกันวาคริสตจักรแหงอังกฤษ อีก
18 ปตอมาในระหวางปค.ศ.1553-1558 ในชวงรัชสมัยของพระนาง
มารีย ("มารียท่ีกระหายเลือด") อังกฤษก็ยอนกลับไปนับถือนิกายคา-
ทอลิกอีก และชวงเวลา 5 ปแหงการนองเลือดก็เกิดข้ึนในเวลานั้นนั่นเอง
จากนั้นอลิซาเบ็ธธิดาของแอนนี่ โบลีน ผูเปนนองสาวรวมบิดาของพระ-
นางมารีย ก็ไดครองบัลลังกในป 1558 ทําใหนิกายคาทอลิกไดถูกโคน
ลมอีกคร้ังหนึ่ง และคริสตจักรแหงอังกฤษก็เรืองอํานาจข้ึนอีกคร้ัง และ
เปนอยู เชนนั้นเปนเวลานานอีกเกือบ 1 ศตวรรษ จนเมื่อคริสตจักร
เพรสไบทีเรียนไดรับความนิยมมากกวาคริสตจักรของอังกฤษ และดูราว
กับวาจะไดเปนคริสตจักรประจําชาติของประเทศอังกฤษอยูชั่วเวลาหนึ่ง
เหมือนกับท่ีไดเปนอยูในสก็อตแลนด อยางไรก็ตามหลังจากสมัยโอลิ-
เวอร ครอมเวลล คริสตจักรแหงอังกฤษก็ไดกลับมาเปนท่ีนับถือกันอีก
คร้ังหนึ่งในประเทศอังกฤษ และไดกลายเปนคริสตจักรท่ีไดรับการสถา-
ปนาข้ึนเปนศาสนาประจําชาติของประเทศอังกฤษตั้งแตนั้นมา

13 ขอใหสังเกตเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในประเทศ
อังกฤษนั้น ไดมีการยอมผอนปรนใหอยางคอยเปนคอยไป ภายหลังการ
ขมเหงอยางหนัก และรุนแรงในตอนตนโดยคริสตจักรประจําชาติเปน
เวลานานกวา 1 ศตวรรษ

13.1 มีการออกกฎหมายอนุญาตฉบับแรกในปค.ศ.1688
หลังจากท่ีมีการเร่ิมตั้งคริสตจักรนี้มาได 154 ป กฎหมายฉบับนี้ไดให
เสรีภาพในการนมัสการไดทุกนิกายในประเทศอังกฤษยกเวน 2 นิกาย
เทานั้นคือ นิกายคาทอลิกกับนิกายยูนิเทเรียนส (Unitarians)

13.2 กฎหมายอนุญาตฉบับท่ี 2 ออกมาในปค.ศ.1778 คือ
อีก 89 ปตอมา กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตใหมีการ
นมัสการของพวกคาทอลิกไดดวย แตยังไมครอบคลุมถึงพวกยูนิเท-
เรียนส

13.3 กฎหมายอนุญาตฉบับท่ี 3 ออกมาในปค.ศ.1813 คือ
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อีก 35 ปตอมา กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงการอนุญาตการนมัส-
การของพวกยูนิเทเรียนสดวย

13.4 ปค.ศ.1828-1829 ก็มีการออกกฎหมายท่ีรูจักกันโดย
ท่ัวไปวา "กฎหมายทดสอบ" (Test Act) ซึ่งอนุญาตใหผูท่ีมีความเชื่ออื่น
ซึ่งตางไปจาก "คริสตจักรแหงอังกฤษ" ใหมีโอกาสท่ีจะเปนขาราชการได
รวมท้ังเขารัฐสภาไดดวย

13.5 ในปค.ศ.1836-1837 และปค.ศ.1844 มีการออก
กฎหมาย "การข้ึนทะเบียน" และ "การสมรส" กฎหมาย 2 ฉบับนี้ทําให
การบัพติศมา และการสมรสท่ีกระทําโดยพวกท่ีมีความเชื่ออื่นนั้นเปนท่ี
ยอมรับตามกฎหมาย

13.6 "การรางกฎหมายปฏิรูป" ไดออกมาเปนกฎหมายในป
ค.ศ.1854 การรางกฎหมายฉบับนี้ ไดเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความ
เชื่ออื่นเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ออกซฟอรดและเคมบริดจได ดวยวาตั้ง
แตตนจนกระท่ังถึงเวลานี้ เด็กท่ีเกิดจากผู ท่ีมีความเชื่ออื่นไมสามารถท่ี
จะเขาเรียนในสถาบันท่ียิ่งใหญเหลานี้ได

14 นั่นคือการผลักดันใหเกิดความกาวหนาข้ึนในประเทศ
อังกฤษเพ่ือนําไปสู "เสรีภาพในการนับถือศาสนา" แตบางทีอาจกลาวได
วาเสรีภาพอยางแทจริงในการนับถือศาสนาจะไมอาจเกิดข้ึนไดในประ-
เทศใด ๆ ท่ีมีการสถาปนาศาสนาประจําชาติไดเลย อยางดีท่ีสุดก็แคมี
การผอนปรนให ซึ่งยังอยูหางไกลจากเสรีภาพในการนับถือศาสนามาก
นัก ตราบใดท่ีคริสตจักรนิกายหนึ่งทามกลางหลาย ๆ นิกายในประเทศ
ใด ๆ นั้น ยังคงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือปดกั้นนิกายอื่น การ
นิยมชมชอบและการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งเปนพิเศษทําใหเปนไป
ไมไดท่ีจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไดอยางสมบูรณและมีความเทา
เทียมกันในการนับถือศาสนา

15 ในชวงตน ๆ ของศตวรรษท่ี 18 ไดมีเด็กชาย 3 คนเกิด
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนผูท่ีไดเกิดมาเพ่ือจะสรางความประทับใจอยาง
สุดซึ้ง และไมอาจลืมเลือนใหแกชาวโลก เด็กชายเหลานี้คือ จอหนกับ
ชารลส เวสล่ีย และจอรจ วิทฟลด

จอหนกับชารลส เวสล่ียเกิดท่ีเมืองเอ็พเวิรธ (และท่ีนี่เองจึงเกิด
การเสนอชื่อเอ็พเวรธ ลีก "Epworth League" ข้ึนมา) คนแรกเกิดวันท่ี
28 มิถุนายน 1703 และคนหลังเกิดวันท่ี 29 มีนาคม 1708 จอรจ
วิทฟลดเกิดท่ีเมืองกลูเชสเตอรเมื่อ วันท่ี 27 ธันวาคม 1714 เร่ืองราว
ชีวิตของเด็กชายเหลานี้ ไมสามารถท่ีจะบอกเลากันไดท่ีนี่ แตเร่ืองราว
ของพวกเขาก็คุมคาท่ีจะบอกเลากันตอ ๆ ไป เด็กชายท้ัง 3 นี้ไดกลาย
เปนบรรพบุรุษและผูกอตั้งนิกายเมโธดิสตข้ึน พวกเขาท้ัง 3 เปนสมาชิก
ของคริสตจักรแหงอังกฤษ และท้ัง 3 ก็กําลังศึกษาเพ่ือจะเปนผูรับใช แม
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ในเวลานั้นไมมีสักคนเดียวใน 3 คนนี้ท่ีไดกลับใจเสียใหม (ซึ่งในเวลา
นั้นไมใชส่ิงผิดปกติในพวกบาทหลวงชาวอังกฤษ อยางไรก็ตามขอใหระ-
ลึกวาในสมัยนั้นเปนการปกติทีเดียวท่ีบิดาหรือมารดาจะเปนผูตัดสินใจ
เกี่ยวกับอาชีพหรือวิถีชีวิตบุตรของเขา) แตเด็กชายเหลานี้ภายหลังได
กลับใจใหมและเปนการกลับใจใหมอยางแทจริง

16 ดูเหมือนวาคนเหลานี้ ไมไดมีความปรารถนาที่จะเปนผู
กอตั้งนิกายใหมเลย แตวาพวกเขามีความปรารถนาอยางแรงกลาดวย
การตอสูดิ้นรนอยางจริงจังท่ีจะมีการฟนฟูเพ่ือใหเกิดความเชื่อท่ีบริสุทธ์ิ
และมีการปฏิ รูปฝายจิตวิญญาณอยางแทจริงในคริสตจักรแหงอังกฤษ
นั้น พวกเขาไดพยายามในเรื่องนี้ท้ังในอังกฤษและอเมริกา แตแลวในท่ี
สุดคริสตจักรท้ังหลายของพวกเขาเอง ก็ไมอนุญาติใหพวกเขาเขารวม
นมัสการอีกตอไป บอยครั้งทีเดียวท่ีการประชุมนมัสการของพวกเขานั้น
จัดข้ึนกลางแจงหรือในบานสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของวิท-
ฟลดไดจัดในสถานท่ีประชุมของนิกายอื่น และวาทศิลปอันยอดเยี่ยม
ของวิทฟลดไดดึงดูดความสนใจอยางมากมายในสถานที่ ทุกแหงท่ี เขา
เดินทางไปนั้น

17 ในการกอตั้งคริสตจักรเมโธดิสต ถาจะใหกําหนดเวลา
แนนอนนั้นเปนการยากท่ีจะตัดสินไดวาเกิดข้ึนในเวลาใด แตไมตองสง-
สัยเลยวานิกายเมโธดิสตนั้นก็เกาแกกวาคริสตจักรเมโธดิสต ชายหนุม
ท้ัง 3 คนก็ถูกเรียกวาพวกเมโธดิสตกอนท่ีพวกเขาจะออกจากวิทยาลัย
เสียอีก เมื่อคร้ังแรกองคการของพวกเขานั้นถูกเรียกวา "พวกสมาคม"
(Societies) การประชุมใหญประจําปคร้ังแรกของพวกเขาในประเทศอัง-
กฤษไดจัดข้ึนในปค.ศ.1744 คริสตจักรเมโธดิสต-อิพิสโคพัลไดถูกจัด
ตั้งข้ึนอยางเปนทางการในอเมริกาท่ีเมืองบัลทิมอรในปค.ศ.1784 ความ
เจริญเติบโตของพวกเขาเปนท่ีนาอัศจรรยใจจริง ๆ แตในขณะท่ีพวกเขา
ออกมาจากคริสตจักรแหงอังกฤษหรือคริสตจักรอิพิสโคพัลนั้น พวกเขา
ไดนําเอาความผิดมากมายหลายอยางของคริสตจักรแม และคริสตจักร
ยาย (คาทอลิก) ติดตัวมากับพวกเขาดวย ตัวอยางเชนการทําตามความ
เชื่อของอิพิสโคพัลโดยมีการปกครองคริสตจักรและนักเทศน ในเร่ืองนี้
ทําใหพวกเขาเกิดสงครามภายในและการแตกแยกกันมากมายหลายครั้ง
และดูเหมือนวาจะมีความผิดในเรื่องอื่นดวยเชน การบัพติศมาทารก
และการบัพติศมาดวยการพรมน้ําเปนตน แตมีส่ิงท่ียิ่งใหญอยางหนึ่งท่ี
พวกเขามีอยูคือ ความเชื่อแทฝายจิตวิญญาณ ซึ่งพวกเขาไมไดเอามา
จากคริสตจักรแมนั้น

18 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 1788 ไดมีเด็กคนหนึ่งเกิดท่ี
เมืองแอนเทรียม ในประเทศไอรแลนด เด็กคนนี้กําเนิดมาแลวมีผลกระ-
ทบกระเทือนในดานความเชื่ออยางมาก และเปนผูกอตั้งนิกายใหมดวย
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เด็กคนนี้คือ อเล็กซานเดอร แคมพเบลล บิดาของเขาเปนผู รับใชใน
นิกายเพรสไบทีเรียน โธมัส แคมพเบลลบิดาของเขาไดเดินทางไปยัง
อเมริกาในปค.ศ.1807 บุตรชายคืออเล็กซานเดอรซึ่งตอนนั้นยังคงศึก-
ษาในวิทยาลัยไดเดินทางไปยังอเมริกาในภายหลัง และเนื่องจากพวกเขา
มีแนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดออกจากนิกายเพรสไบทีเรียนและ
ไดจัดตั้งกลุมอิสระข้ึนกลุมหนึ่งตั้งชื่อวา "สมาคมคริสเตียน" ท่ีรูจักกัน
โดยท่ัวไปในนาม "คริสตจักรบรัชรัน" ("The Brush Run Church") ในป
ค.ศ.1811 พวกเขาใชการจุมน้ําในพิธีบัพติศมาและไดประสบความสํา-
เร็จในการชักชวนนักเทศนแบพติสมาทําพิธีบัพติศมาใหพวกเขา แตได
ทําความเขาใจกันอยางชัดเจนวา พวกเขาจะไมรวมกับคริสตจักรแบพติส
ดังนั้นท้ังบิดามารดาและตัวอเล็กซานเดอรเองก็ไดรับบัพติศมาทุกคน
ตอมาในปค.ศ.1813 คริสตจักรอิสระของพวกเขาไดเขารวมกับสมาคม
แบพติสเรดสโตน แต 10 ปตอมาไดมีการขัดแยงกัน พวกเขาจึงออกจาก
สมาคมนั้นและไดเขารวมกับอีกสมาคมหนึ่ง แตแลวความขัดแยงตาง ๆ
ก็ยังคงมีอยูเร่ือย ๆ พวกเขาจึงออกจากสมาคมนี้อีก ซึ่งเปนท่ีสรุปไดวา
พวกเขาไมเคยเปนแบพติส และจากบันทึกตางๆท่ีขาพเจาเคยเห็นมานั้น
ไมไดปรากฏเลยวาพวกเขาเคยอางตัววาเปนแบพติสเลย

19 มันไมเปนการยุติธรรมเลยตอประวัติศาสตรคริสเตียน
เทาไรนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประวัติศาสตรของแบพติส ซึ่งก็อดไมได
ท่ีจะพูดเกี่ยวกับชีวิตของ จอหน บันยัน ทานเปนคนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงใน
ประวัติศาสตรอังกฤษ และแมแตในประวัติศาสตรโลกก็ตาม จอหน
บันยันเปนนักเทศนแบพติส ทานถูกคุมขัง 12 ปในคุกเมืองเบดฟอรด
ทานเปนนักประพันธขณะท่ีถูกกักขังอยู ในคุก ทานไดเขียนหนังสือท่ีมี
ชื่อเสียงและมีการเผยแพรมากท่ีสุดในโลกรองจากพระคัมภีรคือหนังสือ
ปริศนาธรรม (Pilgrim's Progress) จอหน บันยันเปนตัวอยางท่ีคริส-
เตียนควรจะตองจดจําไวคือในเร่ืองความทุกขทรมานจากการถูกขมเหง

และเรื่องของแมรี่ บันยัน บุตรสาวตาบอดของจอหน บันยัน
หนังสือเลมนี้ควรจะมีไวในหองสมุดรวีศึกษาทุกแหง หนังสือเลมนี้ ได
ขาดตลาดเปนเวลาหลายปทีเดียว และคิดวาไดมีการจัดพิมพข้ึนอีกคร้ัง
หนึ่งแลว หนังสือเลมนี้ไดทาทายไมวา ผูชายหรือผูหญิง เด็กชายหรือ
เด็กหญิงคนใดใดอานหนังสือเลมนี้แลวจะไมอาจกล้ันน้ําตาเอาไวได

20 อีกส่ิ งหนึ่ งเกี่ ยวกับเร่ืองนี้ ท่ี นาจะกลาวถึงบางในการ
บรรยายนี้ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับประเทศเวลส และพวกแบพติสชาวเวลส
เร่ืองราวท่ีนาตื่นเตนท่ีสุดเร่ืองหนึ่งในประวัติศาสตรของคริสเตียนก็คือ
เร่ืองของพวกแบพติสชาวเวลส พวกแบพติสในสหรัฐอเมริกาเปนหนี้
บุญคุณพวกแบพติสชาวเวลสมากท่ีสุด มากเกินกวาท่ีเราสวนใหญจะ
คาดคิดไวเสียอีก คริสตจักรแบพติสรวมท้ังคริสตจักรอีกหลาย ๆ แหงได
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อพยพมาเปนกลุม ๆ จากเวลสเขาไปในสหรัฐอเมริกา (Orchard หนา
21-23; ฟอรด บทท่ี 2)

21 เร่ืองราวเกี่ยวกับการเริ่มงานของพวกคริสเตียนในประ-
เทศเวลสนั้น ชางเปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรยจริงๆ และเมื่อดูจากประวัติ-
ศาสตรของเร่ืองนี้ดูเหมือนจะเปนเร่ืองจริง  ประวัติศาสตรนั้นไดเร่ิมตน
ในพระคัมภีรใหม (กจ 28:30-31; 2 ทธ 4:21) เร่ืองราวเกี่ยวกับ
คลาวเดียและปูเดนสจากการเดินทางของพวกเขาไปยังกรุงโรมและการ
กลับใจใหมของพวกเขาจากการเทศนาของเปาโล จากนั้นพวกเขาไดนํา
ขาวประเสริฐกลับไปยังประเทศเวลสซึ่ งเปนบานเกิดเมืองนอนของเขา
เร่ืองเหลานี้ เปนเร่ืองท่ีนาสนใจอยางยิ่ ง เปาโลไดเทศนาเรื่องนี้ ในกรุง
โรมประมาณปค.ศ.63 หลังจากนั้นไมนานคลาวเดียและปูเดนส ซึ่งท้ัง 2
คนเปนนักเทศนกับคนอื่น ๆ ในพวกเขา ไดนําขาวประเสริฐนี้เขาไปใน
ประเทศอังกฤษและโดยเฉพาะอยางยิ่ งท่ีเวลส พวกแบพติสชาวเวลสได
ชวยเหลือพวกแบพติสในอเมริกาอยางมากมายจนแทบจะพรรณนาไมได
เลย

การบรรยายครั้งท่ี 5 ความเชื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
1 พวกสเปนและพวกอื่น ๆ ซึ่งมีเชื้อสายลาตินท่ีนับถือ

ศาสนาคาทอลิกเปนตัวแทนกลุมแรกของความเชื่อแบบคริสเตียนท่ีเขา
ไปในอเมริกากลาง และอเมริกาใต แตในอเมริกาเหนือพวกเขาไมไดเขา
ไปตั้งพ้ืนฐานของความเชื่ออยางมั่นคงนัก ยกเวนท่ีเม็กซิโกพวกเขาไม
เคยมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําใหแนวความคิดทางศาสนาของเขาไดรับการ
สถาปนาโดยกฎหมายใหเปนศาสนาประจําชาติในดินแดนท่ีเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปจจุบันนี้ ยกเวนในสวนเหลานั้นซึ่ งคร้ังหนึ่งเคยเปน
สวนตาง ๆ ของประเทศเม็กซิโก ถึงแมจะเปนในสมัยจักรวรรดินิยมยุคท่ี
มีการลาอาณานิคมก็ตาม

2 เร่ิมตนในสมัยจักรวรรดินิยมยุคท่ีมีการลาอาณานิคม
คือในตอนตนของศตวรรษท่ี 17 มีพวกท่ีมาตั้งรกรากถ่ินฐานเปนคร้ัง
แรกในเขตเวอรจินินา และหลังจากนั้นไมนานก็มีการตั้งรกรากในดิน-
แดนท่ีปจจุบันนี้ รูจักกันโดยท่ัวไปวา เปนรัฐท้ังหลายท่ีอยูภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกวานิวอิงแลนดนั่นเอง ในสมัย
นั้นมีการขมเหงทางศาสนาในประเทศอังกฤษ และทวีปยุโรปซึ่งเปนสา-
เหตุใหญท่ีนําไปสูการอพยพไปตั้งรกรากเปนคร้ังแรก ในสหรัฐอเมริกา
ผูอพยพบางกลุมซึ่ งไดมาถึงเปนกลุมแรกและกลุมนี้ เปนท่ี รู จักกันโดย
ท่ัวไปวาเปนพวก "พิลกริมส" (ค.ศ. 1620) นั้นแบงออกอีกเปน 2 กลุม
ยอย กลุมหนึ่งเรียกวา "พวกพิวริแทนส" ซึ่งคนเหลานี้เปน "พวกคอง-
กริเกชั่นอาลลิสต" ผู ท่ีควบคุมเขตยึดครองของพวกเขาก็คือผูวา เอ็น-
ดิคอทท อีกกลุมหนึ่ งคือพวกเพรสไบทีเรียน อยางไรก็ตามทามกลาง
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กลุมท้ัง 2 นี้ก็ยังมีคริสเตียนอีกเปนจํานวนมากท่ีมีแนวความคิดท่ีแตก
ตางจากท้ัง 2 กลุมนี้ซึ่งกําลังหาทางท่ีจะพนจากการถูกขมเหงดวย

"เสนทางเลือดในอเมริกา"
3 พวกคองกริเกชั่นอาลลิสตและพวกเพรสไบทีเรียนท่ีล้ีภัย

เหลานี้ ไดตั้งเขตยึดครองของตนเองแยกกัน และท้ัง 2 พวกก็ไดสถา-
ปนาแนวความคิดทางศาสนาของพวกเขาเองใหเปนศาสนาประจําชาติ
ตามกฎหมายภายในดินแดนของตนเองทันที ถาจะพูดอีกอยางหนึ่งก็พูด
ไดวา "นิกายคองกริเกชั่นอาลลิสต" และ "นิกายเพรสไบทีเรียน" ได
กลายเปนแนวความคิดทางศาสนาตามกฎหมายในเขตยึดครองของพวก
เขาเอง ซึ่งเปนการปดกั้นแนวความคิดของศาสนาอื่น ๆ ท้ังหมดอยาง
ส้ินเชิงในเขตยึดครองของพวกเขา ซึ่งพวกเขาเองไดเคยหลบหนีจาก
ประเทศแมพรอมดวยรอยแผล และเลือดบนตัวพวกเขาจากการขมเหง
นั้น และไดแสวงท่ีพักพิงท่ีมีอิสระและเสรีภาพสําหรับตนเอง แตทันทีท่ี
ไดรับการสถาปนาในจักรวรรดิของพวกเขาในแผนดินใหม และมีสิทธิ-
อํานาจแลวพวกเขาก็ปฏิเสธท่ีจะใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกผูอื่น
และปฏิบัติตอพวกนั้นดวยวิธีการท่ีโหดเห้ียมเหมือนกับท่ีตัวเองเคยได
รับมาโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไดกระทําตอพวกแบพติสนั้น

4 พวกท่ีไปตั้งรกรากในเขตยึดครองตาง ๆ ทางภาคใตอยู
ในรัฐเวอรจิเนีย นอรธ คาโรไลนาและเซาธ คาโรไลนา สวนใหญแลว
เปนพวกท่ีสนับสนุนคริสตจักรแหงอังกฤษ แนวทางความคิดของคริสต-
จักรนี้ ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนศาสนาของจักรวรรดิเหลานี้ เมื่อเปน
เชนนั้นในแผนดินใหมของอเมริกาท่ีซึ่งพวกคองกริเกชั่นอาลลิสต พวก
เพรสไบทีเรียนและพวกอีพิสโคพัลไดเขามาเพ่ือแสวงหาสิทธิเสรีภาพใน
การนมัสการพระเจาตามมโนธรรมในใจของตน ในไมชาพวกเขาก็ไดตั้ง
คริสตจักร 3 นิกายท่ีไดรับการสถาปนาขึ้นเปนศาสนาของพวกตน จาก
นั้นไมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสําหรับคนหนึ่งคนใดเลย ยกเวนคน
เหลานั้นท่ีมีสิทธิอํานาจในการปกครองเทานั้น ลูกหลานของกรุงโรม
กําลังเจริญรอยตามมารดาของพวกตนซึ่งเปรอะเปอนไปดวยเลือด การ
ปฏิรูปของพวกเขาจึงยังคงอยูหางไกลจากความจริงในพระคัมภีร

5 ในหมูพวกท่ีอพยพเดินทางไปยังอเมริกานั้น มีพวก
แบพติสกลุมเล็ก ๆ ไดรวมเดินทางไปดวย (บางพวกยังเรียกพวกนี้วา
"อานาแบพติส") อาจเปนไปไดวามีพวกแบพติสอยูในเรือทุกลําท่ีมุงหนา
สูอเมริกา อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกันแลวจะเห็นไดวาพวกเขาเดินทางไป
เปนกลุมเล็ก ๆ เทานั้น ไมเคยรวมเดินทางกันไปเปนกลุมใหญๆ เลย
เพราะพวกเขาไมไดรับอนุญาตใหมาเปนกลุมใหญ ๆ แตพวกเขาก็ทยอย
เดินทางออกมาเรื่อย ๆ และกอนท่ีจักรวรรดิตาง ๆ จะถูกสถาปนาข้ึนท่ัว
อเมริกา พวกแบพติสก็มีอยูเปนจํานวนมากมายและอยู เกือบจะท่ัวทุก
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หนทุกแหง แตในไมชาพวกเขาก็ไดสัมผัสกับเงื้อมมืออันเห้ียมโหดของ
คริสตจักรประจําชาติท้ัง 3 นิกายนั้นดวย ความผิดท่ีรายแรงในเร่ือง
"การเทศนาขาวประเสริฐ" และ "การปฏิเสธท่ีจะใหเด็กๆของพวกเขารับ
บัพติศมา" "การตอตานการบัพติศมาทารก" และการกระทําอื่นๆ ใน
ดานความเครงครัดในพระคัมภีรของพวกเขา พวกเขาจึงถูกจับ, ติดคุก,
ถูกปรับ, ถูก เฆ่ียน, ถูกเนรเทศและการถูกยึดทรัพยสิน เปนตน บรรดา
ส่ิงเหลานี้ เกิดข้ึนในอเมริกา ขาพเจาจะขอยกตัวอยางบางอยางท่ีไดมา
จากแหลงขอมูลหลายแหง

6 กอนท่ีเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ เบย จะมีอายุ 20 ป
นั้น พวกเขามีคริสตจักรคองกริเกชั่นอาลลิสตเปนคริสตจักรประจําชาติ
และพวกเขาก็ไดออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือตอตานพวกแบพติส และ
พวกอื่น ๆ ตอไปนี้เปนตัวอยางเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเหลานั้น

"นี่เปนคําส่ังและไดเห็นพองตองกันวา ถาคนหนึ่งคนใดหรือพวก
หนึ่งพวกใดภายในเขตปกครองนี้จะกลาวโทษหรือตอตานการบัพติศมา
ทารก โดยกระทําการอยางเปดเผยหรือเท่ียวชักชวนคนอื่น ๆ ใหไมเห็น
ดวยหรือไมบัพติศมาใหทารก โดยกระทําการอยางลับ ๆ หรือจงใจเดิน
ออกจากท่ีประชุมขณะท่ีกําลังมีการประกอบพิธีนี้ ภายหลังเวลาท่ีกํา-
หนดและข้ันตอนในการพิจารณาความผิดแลว คนนั้นหรือพวกนั้นทุกคน
จะตองถูกพิพากษาใหเนรเทศไปอยูท่ีอื่น" กฎหมายฉบับนี้ไดมีผลบังคับ
ใชโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือตอตานพวกแบพติส

7 โดยสิทธิอํานาจของเขตยึดครองนี้ โรเจอร วิลเลียม และ
คนอื่น ๆ จึงไดถูกเนรเทศออกจากเขตนี้ การถูกเนรเทศในอเมริกาใน
สมัยนั้นเปนส่ิงท่ีทารุณมาก เพราะหมายถึงวาผูนั้นจะตองไปอยูกับพวก
อินเดียน แตในเหตุการณนี้วิลเลียมกลับไดรับการตอนรับอยางดี และ
ไดพักอยูกับพวกอินเดียนเปนระยะเวลานานทีเดียว และในชวงเวลาตอ
มาก็แสดงใหเห็นวานี่เปนพระพรอันยิ่งใหญตอเขตยึดครองท่ีไดเนรเทศ
เขาไป เพราะเขาไดชวยใหเขตยึดครองนี้รอดพนจากการถูกทําลายโดย
อินเดียนเผานี้ ดวยการท่ีเขาไดออนวอนตอพวกอินเดียนอยางมาก เพ่ือ
เห็นแกพวกเหลานั้นท่ีไดเนรเทศเขาและเขาไดทําความดีตอบแทนความ
ชั่วดวยวิธีนี้เอง

8 ตอมาโรเจอร วิลเล่ียมพรอมกับคนอื่น ๆ อีก ซึ่งบางคน
ไดเคยถูกเนรเทศจากเขตยึดครองนั้นและในเขตยึดครองอื่น ๆ เชนกัน
ในคนพวกนั้นมีจอหน เคลิรกซึ่งเปนนักเทศนแบพติสอยูดวย คนพวกนี้
ไดตัดสินใจท่ีจะตั้งเขตยึดครองของเขาเอง ซึ่งในขณะนั้นพวกเขายังไมมี
สิทธิอํานาจตามกฎหมายจากประเทศอังกฤษท่ีจะกระทําการนี้ ได แต
พวกเขาก็คิดวาวิธีการนี้ก็ดีกวาท่ีจะอยูภายใตสถานการณท่ีเปนอยูนี้ตอ
ไปและดีกวาท่ีจะพยายามดําเนินชีวิตอยูในเขตยึดครองเหลานี้ ท่ีจะตอง
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ถูกจํากัดเสรีภาพทางศาสนาท่ีนาหวาดกลัว ดังนั้นเมื่อเขาพบแผนดินผืน
เล็ก ๆ แหงหนึ่งท่ียังไมมีจักรวรรดิใดเขายึดครอง พวกเขาจึงไดสถาปนา
ตัวข้ึนเปนเจาของแผนดินนั้น ซึ่งรูจักกันโดยท่ัวไปในปจจุบันนี้วา โรด
ไอสแลนด เหตุการณนี้เกิดข้ึนในปค.ศ.1638 คือ 10 ปหลังจากท่ีมีการ
ยึดครองเขตแมสซาชูเซ็ทซ เบย แตกอนท่ีพวกเขาจะไดรับกฏหมายคุม-
ครองดินแดนนี้ พวกเขาตองใชเวลานานประมาณ 25 ปทีเดียว (คือป
ค.ศ.1663)

9 ในปค.ศ.1651 (?) เขตยึดครองแบพติสแหงนี้ ไดสง
โรเจอร วิลเล่ียม และจอหน เคลิรก ไปประเทศอังกฤษเพ่ือจะดูวาเปนไป
ไดไหมท่ีจะไดรับอนุญาตตามกฏหมายใหสถาปนาเขตยึดครองของพวก
ตนได เขาท้ังสองมาถึงประเทศอังกฤษขณะท่ีโอลิเวอร ครอมเวลล เปน
ผูท่ีมีอํานาจในรัฐบาลอังกฤษ แตดวยเหตุผลบางประการทําใหทานปฏิ-
เสธคําขอของพวกเขา โรเจอร วิลเล่ียมจึงไดเดินทางกลับบานท่ีอเมริกา
สวนจอหน เคลิรกนั้นยังคงอยูในอังกฤษ ในท่ีสุดครอมเวลล ก็สูญเสีย
ตําแหนงของตนและชารลสท่ี 2 ไดข้ึนนั่งบัลลังกแหงประเทศอังกฤษ
ในประวัติศาสตรถือวา ชารลสเปนผูหนึ่งท่ีไดขมเหงพวกคริสเตียนอยาง
รุนแรงท่ีสุด แตในท่ีสุดพระองคก็ไดทรงออกเอกสารประทานใบอนุญาต
ใหในปค.ศ.1663 ดังนั้นเคลิรกซึ่งเฝาคอยมานานถึง 12 ป จึงไดเดิน
ทางกลับบานพรอมกับเอกสารทางกฎหมายนั้น เพราะฉะนั้นในปค.ศ.
1663 เขตยึดครองโรด ไอสแลนดจึงกลายเปนดินแดนท่ีถูกตองตาม
กฎหมายอยางแทจริง และพวกแบพติสก็สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของ
พวกเขาเองขึ้นได

10 รัฐธรรมนูญนั้นไดถูกเขียนข้ึน และเปนรัฐธรรมนูญท่ีดึง
ดูดความสนใจจากท่ัวโลก ในรัฐธรรมนูญนั้นมีคําประกาศท่ีให "เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา" เปนคร้ังแรกของโลก

การตอสูอยางแทจริงเพ่ือเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นถือวา
เปนประวัติศาสตรท่ียิ่งใหญทีเดียว เปนเวลานานทีเดียวท่ีพวกแบพติส
ตองตอสูในสงครามนี้ตามลําพังจริง ๆ แตพวกเขาก็ไมไดตอสูเพ่ือพวก
ตนเองแตเพียงพวกเดียวเทานั้น แตไดตอสูเพ่ือคนท้ังปวงทุกนิกาย โรด
ไอรแลนดเปนเขตยึดครองแบพติสแหงแรกท่ี ไดสถาปนาข้ึนโดยพวก
แบพติสกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่งหลังจากท่ีไดเพียรพยายามยื่นคํารองเพ่ือ
ขออนุญาตอยูนานถึง 12 ป เขตยึดครองนี้เองเปนจุดเร่ิมแรกในโลกท่ี
กฎหมายของแผนดินนั้นใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยางเต็มท่ี การ
ตั้งรกรากท่ีนั่นไดเกิดข้ึนในปค.ศ.1638 และไดมีการสถาปนาเขตยึด-
ครองอยางถูกตองตามกฎหมายในปค.ศ.1663

11 กอนท่ีเขตยึดครองนี้ จะไดรับการสถาปนาขึ้นอยางถูก
ตองตามกฏหมาย ไดมีการตั้งคริสตจักรแบพติสข้ึน 2 แหงกอนแลวใน
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เขตยึดครองนี้ คือคริสตจักรท่ีเมืองโพรวิเด็นสโดย โรเจอร วิลเล่ียม ได
ตั้ งข้ึนในปค.ศ.1639 และคริสตจักรท่ีเมืองนิวพอรทโดยจอหนเคลิรก
ไดตั้งข้ึนในปค.ศ.1638

12 ในเร่ืองเกี่ยวกับการขมเหงตาง ๆ ในเขตยึดครองอเมริ-
กันบางแหงนั้น เราจะขอยกตัวอยางใหเห็นกันบาง ไดมีการบันทึกไววา
มีอยูคร้ังหนึ่งท่ีสมาชิกคนหนึ่งของจอหน เคลิรกไดลมปวยลง ครอบครัว
นั้นอาศัยอยูตรงขามเสนแบงเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ เบย และอยู
ภายในเขตยึดครองนั้นพอดี จอหน เคลิรกและนักเทศนท่ีมีชื่อวา
แครนดอลล รวมท้ังคนท่ีมีชื่อวาโอบีไดอา โฮลม ท้ัง 3 คนไดไปเยี่ยม
ครอบครัวท่ีปวยนั้น ขณะท่ีพวกเขากําลังประชุมอธิษฐานกับครอบครัวท่ี
ปวยอยูนั้น เจาหนาท่ีบางคนของเขตยึดครองไดมาจับกุมพวกเขาไว ตอ
มาจึงพาตัวพวกเขาไปท่ีหนาบัลลังกศาลเพ่ือจะพิพากษา ยังมีคํากลาวไว
ดวยวาเพ่ือเจาหนาท่ีจะมีขอกลาวหาพวกเขาไดชัดเจนยิ่งข้ึน พวกเขาถูก
พาตัวเขาไปในท่ีประชุมทางศาสนาในคริสตจักรของพวกตน (พวกคอง-
กริเกชั่นอาลลิสต) มือของพวกเขาถูกมัด (ตามท่ีบันทึกไดกลาวไว) ขอ
หาของพวกเขาคือ "ในเร่ืองท่ีไมไดถอดหมวกในท่ีประชุมทางศาสนา"
พวกเขาไดถูกพิจารณาคดีและเห็นวามีความผิด ผูวาเอ็นดิคอททก็อยู ท่ี
นั่นดวย ขณะท่ีการพิจารณาคดีกําลังดําเนินไปนั้น ทานไดพูดกับเคลิรก
ดวยความโกรธมากวา "เจาไดปฏิเสธการใหบัพติศมาแกทารก" (นี่ไมใช
ขอหาท่ีมีตอพวกเขา) "เจาสมควรตาย ฉันจะไมใหขยะอยางนั้นถูกนํา
เขามาในเขตปกครองของฉัน" ความผิดของทุกคนคือการถูกปรับหรือถูก
เฆ่ียนอยางหนัก คาปรับของแครนดอลล (แขกท่ีมาเยี่ยม) คือ 5 ปอนด
(25 ดอลลาร) คาปรับของเคลิรก (ศิษยาภิบาล) คือ 20 ปอนด (100
ดอลลาร) คาปรับของโฮลม (บันทึกไดกลาววาเขาเคยเปนพวกคองกริ-
เกชั่นอาลลิสต และไดมาเขารวมกับพวกแบพติส) ดังนั้นคาปรับของเขา
จึงเปน 30 ปอนด (150 ดอลลาร) คาปรับของเคลิรกกับแครนดอลล
นั้นพวกเพื่อน ๆ เปนผูจายให แตโฮลมไดปฏิเสธ ไมยอมใหจายคาปรับ
ของเขาโดยพูดวาเขาไมไดทําอะไรผิดเลย ดังนั้นเขาจึงถูกเฆ่ียนอยาง
หนัก บันทึกไดกลาววาเขาถูก "ถอดเส้ือลงไปถึงเอว" และถูกเฆ่ียน (ดวย
แสพิเศษชนิดหนึ่ง) จนรางกายของเขาเต็มไปดวยเลือดและเลือดไดหยด
ไหลรินไปตามขาเต็มลนรองเทา 2 ขางของเขา บันทึกยังกลาวตอไปอีก
วารางกายของเขามีแผลเหวอะหวะเต็มไปหมด จนเขาไมสามารถท่ีจะ
นอนบนเตียงไดนานถึง 2 สัปดาห การนอนของเขาตองนอนชันบนมือ
หรือขอศอกท้ัง 2 ขางและหัวเขา ขาพเจาไดอานบันทึกท้ังหมดเกี่ยวกับ
การถูกเฆ่ียนของเขา และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเฆ่ียนนั้น รวม
ท้ังคําพูดของโฮลมเอง ส่ิงท่ีปาเถ่ือนเชนนี้ไดเกิดข้ึนในอเมริกาเอง

13 เพนเทอร เปนชายอีกผูหนึ่งท่ีได "ปฏิเสธไมยอมใหลูก
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ของตนรับบัพติศมา" โดยใหเหตุผลวา "การบัพติศมาทารกเปนพิธีท่ีขัด
แยงกับหลักขอเชื่อของคริสเตียน" และดวยความผิดเหลานี้เขาจึงถูกมัด
และถูกเฆ่ียน ผูวาวินธรอพกลาววาเพนเทอรถูกเฆ่ียน "เพราะไปตําหนิ
พิธีขององคพระผูเปนเจา"

14 ในเขตยึดครองซึ่งนิกายเพรสไบทีเรียนไดรับการสถา-
ปนาใหเปนศาสนาประจําชาตินั้น ดูเหมือนวาผู ท่ียึดถือหลักความเชื่อ
อื่น ๆ (พวกแบพติสและพวกอื่นๆ) ซึ่งอาศัยอยูในเขตนี้ ตางก็ไดรับการ
ขมเหงเชนเดียวกับพวกท่ีอยู ในเขตยึดครองแมสซาชูเซ็ทซ เบย ซึ่ งมี
นิกายคองกริเกชั่นอาลลิสตเปนศาสนาประจําชาติ

ในเขตยึดครองแหงนี้มีพวกแบพติสเขามาตั้งรกรากอยูดวย ใน
เขตท่ีพวกแบพติสมาตั้งรกรากอยูนี้มีอยูเพียง 5 ครอบครัวเทานั้น พวก
แบพติสเหลานี้ไดตระหนักวาพวกเขาตองอยูใตกฎหมาย และจากบันทึก
ตาง ๆ ไดกลาววาพวกเขายอมเชื่อฟงกฎหมายเหลานี้แตแลวการขมเหง
ก็เกิดข้ึนอีก

พวกผูมีอํานาจในเขตยึดครองนั้นไดตัดสินใจท่ีจะสรางท่ีประชุม
ของนิกายเพรสไบทีเรียนข้ึนในเขตท่ีพวกแบพติสตั้งรกรากอยู ดูเหมือน
วาวิธีเดียวท่ีจะทําไดก็โดยการเรียกเก็บภาษีจากพวกแบพติส พวกแบพ-
ติสไดตระหนักถึงสิทธิอํานาจของพวกเพรสไบทีเรียนในการท่ีจะเรียก
เก็บภาษีพิเศษชนิดใหมนี้ แตพวกเขาก็ไดยื่นคํารองตอการเก็บภาษีใน
คร้ังนี้วา "เราพ่ึงเร่ิมตั้งรกรากบานเล็ก ๆ ของเราก็พ่ึงจะสรางเสร็จ สวน
และไรนาของเราก็พ่ึงจะลงมือ นาของเราก็ยังไมไดหักลางถางพงเลย เรา
พ่ึงจะถูกเรียกเก็บภาษีไปเพ่ือสรางปอมไวตอสูกับพวกอินเดียน ตอนนี้
เปนไปไมไดเลยท่ีจะใหเราจายภาษีอีกชนิดหนึ่ง" นี่เปนสาระสําคัญ แต
แลวพวกเขาโดนเรียกเก็บภาษีโดยพวกเขาไมมีความสามารถท่ีจะจาย
ภาษีไดในเวลานั้น จนตองประกาศขายสิ่งของทอดตลาดในเวลานั้น
บาน สวน ไรและแมกระท่ังสุสานของพวกเขา ก็ถูกขายทอดตลาดไป ยก
เวนนาของพวกเขาที่ยังไมไดหักลางถางพง ทรัพยสินราคา 363 ปอนด
5 ชิลล่ิงตองถูกขายไปดวยเงินเพียง 35 ปอนด 10 ชิลล่ิง กลาวกันวา
มีบางสวนถูกซื้อไปโดยนักเทศนเพรสไบทีเรียนท่ีจะมาเทศนาท่ีนั่น และ
ในท่ีสุดเขตตั้งรกรากนี้ไดถูกท้ิงใหรางไป

กฎหมายกดข่ีขมเหงตาง ๆ นี้ สามารถจะรวบรวมเปนหนังสือ
เลมใหญไดทีเดียว การเรียกเก็บภาษีอยางรุนแรงซึ่งเปนภาระท่ีหนัก
มาก การปฏิบัติการดวยความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะ
กระทําตอพวกแบพติสเปนสวนใหญ แตในการบรรยายนี้ไมสามารถท่ีจะ
เขาไปในรายละเอียดเหลานี้มากนัก

15 ในเขตยึดครองตาง ๆ ทางภาคใตตลอดรัฐคาโรไลนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีรัฐเวอรจิเนีย ซึ่งคริสตจักรแหงอังกฤษกําลังครอบ-
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ครองอยูนั้น พวกแบพติสไดถูกขมเหงอยางรุนแรงและอยางตอเนื่อง
หลายครั้งทีเดียวท่ีนักเทศนท้ังหลายของพวกเขาถูกปรับและตองติดคุก
การขมเหงตาง ๆ ตอพวกแบพติสไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตตอนตน
ของยุคเขตยึดครองไปจนถึงการเปดฉากของสงครามปฏิวัติซึ่ งเปนเวลา
นานกวา 100 ปทีเดียว

16 เราจะขอยกตัวอยางบางเรื่ องท่ี เกี่ ยวกับความยากลํา-
บากตาง ๆ ของพวกแบพติสในรัฐเวอรจิเนีย แตก็เปนเร่ืองท่ีนาแปลก
เพราะดูเหมือนวารัฐเวอรจิเนียจะเปนสถานท่ีแหงตอไปบนแผนดินโลกท่ี
จะใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาหลังจากโรด ไอสแลนด แตก็ตองใช
เวลาอีกกวา 1 ศตวรรษตอมา ความทุกขยากในเวลานั้นคือมีนักเทศน
ถึง 30 คนถูกจับขังคุกในเวลาตาง ๆ กัน ดวยเพียงขอหาเดียวเทานั้นคือ
"เพราะเหตุท่ีเทศนาขาวประเสริฐเร่ืองพระบุตรของพระเจา" มีเร่ืองของ
เจมส ไอรแลนด ท่ีเขาถูกจับขังคุก หลังจากติดคุกแลวพวกศัตรูของเขา
ไดพยายามท่ีจะระเบิดเขาดวยดินระเบิด เมื่อพบกับความลมเหลว พวก
เขาก็พยายามตอไปท่ีจะรมควันใหเขาตายเสียโดยการเผากํามะถันใต
หนาตางรอบคุกนั้น คร้ังนี้ก็ลมเหลวเชนกันพวกเขาจึงพยายามอีกโดย
การไปตระเตรียมกับหมอใหใชยาพิษฆาเขาเสีย แตแผนการณท้ังหมด
ลมเหลวอยางส้ินเชิง เขายังคงเทศนาแกคนของเขาทางหนาตางนั้นเพ่ือ
ปดกั้น ไมใหเขาเทศนาไดจึงมีการสรางกําแพงข้ึนรอบคุกท่ีขังเขาอยู
เพ่ือคนเหลานั้นจะมองเห็นขางในไมไดและเขาจะมองเห็นขางนอกไมได
เชนกัน แมมีความยากลําบากเชนนี้ พวกเขาก็ยังไมลดละผูคนไดมารวม
ตัวกันและมีการผูกผาเช็ดหนาผืนหนึ่งติดกับปลายไมยาว ๆ แลวชูข้ึน
เหนือกําแพงเพ่ือไอรแลนดจะมองเห็นไดวาพวกเขาพรอมแลวท่ีจะฟง
เทศนา การเทศนาก็ยังคงดําเนินตอไป

17 ตอมานักเทศนแบพติส 3 คน (เลวิส เครก, โจเซฟ เครก
และแอโรน เบลดโซ) ก็ถูกจับดวยขอหาเดียวกัน และมีคนหนึ่งใน 3
คนนี้ท่ีเปนญาติกับ อาร อี บี เบยเลอร และอาจจะเปนญาติกับพวก
นักเทศนแบพติสรัฐเท็กซัสดวย นักเทศนเหลานี้ ไดถูกกลาวหาและนํา
ตัวไปพิจารณาคดี เมื่อแพ็ททริค เฮ็นร่ี ไดยินเร่ืองนี้ และแมวาเขาจะ
อาศัยอยูหางไกลออกไปหลายไมล และเขายังเปนสมาชิกของคริสตจักร
แหงอังกฤษอยู แตเขาก็ยังข่ีมามายังหองพิจารณานั้น และไดสมัครเขา
มาแกคดีใหแกพวกเขา การแกคดีไดรับชัยชนะทวมทนท่ีศาลนั้น นัก-
เทศนเหลานั้นก็ไดรับการปลอยตัวใหเปนอิสระ

18 ในท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากโรด ไอสแลนดแลว เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาไดเกิดข้ึนอยางชา ๆ คอยเปนคอยไปตามขั้นตอน
ตัวอยางเชนในรัฐเวอรจิเนียก็มีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่ง อนุญาตใหมี
นักเทศนแบพติสเพียงคนเดียวเทานั้นตอเขตเขตหนึ่ง และเขาไดรับอนุ-
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ญาตใหเทศนาไดเพียงคร้ังเดียวในเวลา 2 เดือน ตอมาก็มีการเปล่ียน-
แปลงกฏหมายฉบับนี้โดยอนุญาตใหเขาเทศนาไดเดือนละครั้ง ถึงกระ-
นั้นก็ตามพวกเขายังถูกจํากัดสถานท่ี ๆ จะใชเทศนาดวย และเทศนได
เพียงคําเทศนาเดียวเทานั้ นในวันนั้ นและหามเทศนาในวลากลางคืน
กฎหมายตาง ๆ ไมไดออกมาเฉพาะในรัฐเวอรจิเนียเทานั้น แตในรัฐ
อื่นๆดวยท่ีหามเผยแพรขาวประเสริฐ นี่เปนสาเหตุใหญท่ีจัดสันไดเปน
มิชชันนารีไปตางประเทศคนแรก เพราะในประเทศของเขาหามเผยแพร
ขาวประเสริฐ เขาจึงตองไปประกาศในตางประเทศ มีการตอสูมากมาย
หลายครั้งเปนเวลานานในสภาลางของรัฐเวอรจิเนียเพ่ือจะเปล่ียนแปลง
กฎหมายเหลานี้จนถึงระดับท่ีนาพอใจ

19 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา อุปสรรคท่ียิ่งใหญอยางหนึ่งท่ี
ขัดขวางเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศอเมริกา และอาจจะเปน
ในท่ัวโลกดวยคือความเชื่อมั่นท่ีเกิดข้ึนในผูคนตลอดหลายศตวรรษกอน
หนานี้วา เปนไปไมไดท่ีศาสนาจะดํารงอยูไดโดยปราศจากการสนับสนุน
จากรัฐบาล ไมมีนิกายใดเลยท่ีจะรุงเรืองข้ึนไดโดยอาศัยเงินถวายจาก
สมาชิกผูสนับสนุนนิกายนั้นเทานั้น และเรื่องนี้ เปนเร่ืองท่ีโตเถียงกัน
อยางรุนแรงเมื่อเกิดการตอสูเพ่ือจะแยกรัฐบาลกับคริสตจักรแหงอังกฤษ
ออกจากกันในรัฐเวอรจิเนีย และตอมามีการโตแยงกันในสภาคองเกรส
ดวย เมื่อมีการพิจารณากันถึงปญหาในเรื่องเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาเปนเวลานานทีเดียวท่ีพวกแบพติสไดตอสูในเร่ืองนี้เกือบจะตาม
ลําพังก็วาได

20 เขตยึดครองโรด ไอสแลนดไดเร่ิมข้ึนในปค.ศ.1638 แต
ไมไดเปนเขตท่ีถูกกอตั้งข้ึนตามกฎหมายจนกระท่ังปค.ศ.1663 นี่เปน
แหงแรกท่ีมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แหงท่ีสองคือรัฐเวอรจิเนียใน
ปค.ศ.1786 สภาคองเกรสไดประกาศการแกไขรัฐธรรมนูญขอแรกวาจะ
มีผลบังคับใชในวันท่ี 15 ธันวาคม 1791 ซึ่งไดใหเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาแกพลเมืองทุกคน พวกแบพติสไดรับเกียรติในฐานะท่ีเปนผูนํา
พระพรนี้มาสูประเทศแหงนี้

21 เราจะขอเลาเหตุการณการประชุมสภาคองเกรสในยุค
แรก ๆ สักเหตุการณหนึ่งคือมีการประชุมปรึกษากันถึงปญหาท่ีวา สห-
รัฐอเมริกาควรจะสถาปนาใหมีคริสตจักรประจําชาติเพียงคริสตจักรเดียว
หรือใหมีหลายคริสตจักร หรือจะใหมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใด ๆ
ก็ได มีการเสนอรางกฎหมายตาง ๆ มากมาย มีผูหนึ่งไดเสนอใหสถา-
ปนาคริสตจักรแหงอังกฤษเปนศาสนาประจําชาติ อีกผูหนึ่งไดเสนอ
คริสตจักรคองกริเกชั่นอาลลิสต และยังมีอีกผูหนึ่งท่ีไดเสนอใหเปน
เพรสไบทีเรียน ถึงแมวาพวกแบพติสหลายคนจะไมไดเปนสมาชิกสภา
คองเกรสก็ตาม แตพวกเขาก็ไดโตแยงอยางเอาจริงเอาจังวา ควรจะใหมี
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เสรีภาพอยางแทจริงในการนับถือศาสนา ดูเหมือนวา เจมส แมดิสัน
เปนผูสนับสนุนคนสําคัญของพวกเขา (ตอมาภายหลังเจมสไดเปนประ-
ธานาธิบดีดวย) แพททริค เฮ็นร่ีไดกาวเขามามีบทบาทในการเสนอใหมี
การรางกฎหมายเพ่ือความพอใจของทุกฝาย "คือใหมีการสถาปนา
คริสตจักรท้ัง 4 นิกายเปนศาสนาประจําชาติแทนท่ีจะเปนนิกายใดนิ-
กายหนึ่งเทานั้น" คือคริสตจักรแหงอังกฤษหรืออีพิสโคพัล, พวกคอง-
กริเกชั่นอาลลิสต, เพรสไบทีเรียน และแบพติส ในท่ีสุดเมื่อแตละฝาย
เห็นวาไมสามารถท่ีจะใหนิกายใดนิกายหนึ่ งเปนศาสนาประจําชาติได
ดังนั้นในแตละฝายจึงเห็นดวยกับการประนีประนอมของเฮ็นร่ี (ในราง
กฎหมายประนีประนอมนี้ระบุวา แตละคนท่ีเสียภาษีมีสิทธิท่ีจะกําหนด
วาเขาจะเสียภาษีใหแกนิกายใดก็ไดใน 4 นิกายนี้) พวกแบพติสไดตอสู
กับเร่ืองเหลานี้ โดยกลาววาการเขารวมกันระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล
ไมวาในรูปแบบใดก็ตามเปนการขัดกับหลักพ้ืนฐานของพวกเขา และ
พวกเขาจะยอมรับเร่ืองนี้ไมไดเลยแมวาจะมีการออกเสียงก็ตาม เฮ็นร่ีก็
ออนวอนพวกเขาโดยกลาววาตัวเขาเองพยายามที่จะชวยพวกเขา และถา
ยังคงตอสูกับเร่ืองนี้พวกเขาจะอยูไมได แตพวกเขาก็ยังคงคัดคานตอไป
มีการลงคะแนนเสียงกันและผลท่ีออกมาเกือบจะเปนเอกฉันท แตตาม
หลักเกณฑแลวจะตองมีการลงคะแนนเสียงกันถึง 3 คร้ัง พวกแบพติส
ภายใตการนําของแมดิสัน และอาจจะนําโดยคนอื่น ๆ ดวยไดตอสูตอไป
การลงคะแนนเสียงคร้ังท่ี 2 ผลท่ีออกมาเกือบจะเปนเอกฉันทเหมือน
เดิม และชัยชนะอยางทวมทนนี้ก็เกิดข้ึนเนื่องจากวาทศิลปอันยอดเยี่ยม
ของเฮ็นร่ี แตยังไมมีการลงคะแนนเสียงคร้ังท่ี 3 คร้ังนี้ดูเหมือนวาพระ
เจาทรงขัดขวางเอาไว เฮ็นร่ีไดถูกแตงตั้ งเปนผูวาการของรัฐเวอรจิเนีย
และไดลาออกจากสภาคองเกรส เมื่อมีการลงคะแนนเสียงในครั้งท่ี 3
โดยปราศจากวาทศิลปอันยอดเยี่ยมของเฮ็นร่ี การลงคะแนนเสียงในครั้ง
นี้จึงตองพายแพไป

พวกแบพติสเกือบจะถูกสถาปนาข้ึนเปนศาสนาประจําชาติสหรัฐ
อเมริกาไปแลว ท้ัง ๆ ท่ีพวกเขาไดเปนผูคัดคานในเรื่องนี้อยางเต็มท่ี
และนี่ไมใชคร้ังเดียวเทานั้น ท่ีพวกแบพติสมีโอกาสท่ีจะถูกสถาปนาโดย
กฎหมายใหเปนศาสนาประจําชาติ แตคร้ังนี้ถือวาหวุดหวิดไปทีเดียว

22 หลังจากนั้นไมนานนักคริสตจักรแหงอังกฤษในอเมริกา
ก็ถูกแยกจากรัฐบาลอยางส้ินเชิง ไมมีนิกายใดท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางอีก (นอกจากรัฐบาลของบางรัฐเทานั้น ยังคงมีศาสนาประ-
จํารัฐของตนเองอยู) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวา
คริสตจักรกับรัฐบาลไดแยกจากกันโดยสิ้นเชิงแลว แตอยางนอยท้ัง
คริสตจักรกับรัฐบาลในท่ีตาง ๆ ก็เคยดํารงอยูรวมกันนานถึง 1500 ป
(ตั้งแตปค.ศ.313) และเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นก็ไดฟนคืนมา
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ในสหรัฐอเมริกานี้ เอง และเดี๋ยวนี้ เสรีภาพในการนับถือศาสนาก็กําลัง
แพรหลายไปท่ัวโลกอยางคอยเปนคอยไปในหลาย ๆ ประเทศ

23 ภายหลังจากท่ี ไดมีการรวมเอาเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาเขาไวในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเปนเวลานานแลว แนว
ความคิดในเรื่องการรวมคริสตจักรเขาดวยกันกับรัฐบาลยังคงหลงเหลือ
อยู ในรัฐบางรัฐ รัฐแมสซาชูเซ็ทซ รัฐนี้ เปนรัฐแรกในอเมริกาท่ีมีแนว
ความคิดเร่ืองการรวมคริสตจักรเขากับรัฐบาล ในท่ีสุดแนวความคิดนี้ท่ี
ดํารงอยูท่ีนั่นเปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษครึ่งก็ตองลมเลิกไป ใหจําไว
เลยวาเสรีภาพท่ีสมบูรณอยางแทจริงในการนับถือศาสนานั้นจะมีข้ึนไม
ไดเลยในประเทศท่ีรัฐบาลยังสนับสนุนนิกายทางศาสนานิกายหนึ่ งนิ-
กายใดเปนพิเศษ

24 หลายครั้งท่ีมีการถามคําถามท่ีเครงเครียดบางอยางตอ
พวกแบพติส คือถามีประเทศหรือรัฐใด ๆ ท่ีเสนอใหพวกแบพติส "ไดรับ
การสถาปนา" เปนศาสนาประจําชาติ พวกเขาในฐานะที่เปนคริสตจักร
นิกายหนึ่งจะยอมรับขอเสนอจากประเทศหรือรัฐนั้น ๆ หรือไม? และใน
กรณีท่ีพวกเขายอมรับขอเสนอนั้น ๆ แลวพวกเขาจะกลายเปนพวกท่ี
ขมเหงผูอื่นเชนเดียวกับพวกคาทอลิก, พวกอีพีสโคพัล, พวกลูเธอรแรน,
พวกเพรสไบทีเรียน หรือพวกคองกริเกชั่นอาลลิสตหรือไม? เราควรจะ
พิจารณาถึงคําถามนี้กันสักเล็กนอยตามขอเท็จจริงแลวพวกแบพติสเคย
มีโอกาสเชนนี้หรือไม?

ไดมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรแลววา มีอยูคร้ังหนึ่งท่ี
กษัตริยแหงประเทศเนเธอรแลนด (ในเวลานั้นเนเธอรแลนดสประกอบ
ดวยนอรเวย, สวีเดน, เบลเยี่ยม, ฮอลแลนดและเดนมารก) ไดพิจารณา
อยางจริงจังถึงปญหาเร่ืองการท่ีจะสถาปนาศาสนาประจําชาติข้ึนมา อา-
ณาจักรของพวกเขาในเวลานั้นลอมรอบเกือบจะทุกทิศดวยประเทศหรือ
รัฐบาลตาง ๆ ท่ีมีศาสนาประจําชาติของเขาแทบท้ังส้ิน ซึ่งเปนศาสนาท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลของบานเมืองนั้น ๆ

มีการบันทึกไววากษัตริยแหงฮอลแลนดไดตั้งคณะกรรมการขึ้น
มาคณะหนึ่งเพ่ือศึกษาถึงขอกลาวอางของคริสตจักรหรือนิกายท่ีมีอยูท้ัง
หมดเพ่ือจะพิจารณาดูวา นิกายไหนมีหลักคําสอนและการประพฤติตรง
ตามพระคัมภีรมากท่ีสุด และเปนคริสตจักรตรงตามพระคัมภีรใหม
คณะกรรมการไดรายงานกลับมาวาพวกแบพติสเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสุด
ของหลักคําสอนตามพระคัมภีรใหม กษัตริยองคนั้นจึงไดทรงเสนอใหมี
การสถาปนานิกายแบพติสเปนคริสตจักร หรือนิกายประจําอาณาจักร
ของพระองค พวกแบพติสไดขอบพระคุณพระองคแตไดปฏิเสธโดยกลาว
วาเร่ืองนี้ขัดแยงกับหลักการและความเชื่อพ้ืนฐานของพวกเขา

แตนี่ ไมใชเปนเพียงคร้ังเดียวเทานั้นท่ีพวกเขาเคยมีโอกาสท่ีจะ
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สถาปนานิกายของพวกเขาใหเปนศาสนาประจําชาติ แทจริงแลวพวกเขา
เคยมีโอกาสดวยในตอนท่ีมีการกอตั้งรัฐโรด ไอสแลนด ถาพวกเขายัง
อยากจะเปนแบพติสตอไป เปนไปไมไดท่ีพวกเขาจะขมเหงพวกอื่น ๆ
เพราะวาพวกเขาเปนพวกดั้งเดิมท่ีไดสนับสนุน "การมีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา" ส่ิงนี้เปนหลักพ้ืนฐานขอหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของพวก
เขาอยางแทจริง พวกเขาเชื่อเร่ืองการแยกคริสตจักรกับรัฐบาลออกจาก
กัน

25 ความเชื่อของพวกแบพติสเกี่ยวกับปญหาเร่ืองการรวม
คริสตจักรกับรัฐบาลนั้นเปนความเชื่อท่ีมั่นคงมาก จนถึงข้ันท่ีพวกเขา
ไดปฏิเสธการเสนอความชวยเหลือทุกอยางจากรัฐบาลเสมอมา เราจะ
ขอยกตัวอยางสัก 2 เร่ือง เร่ืองแรกเกิดข้ึนในรัฐเท็กซัสและอีกเร่ืองหนึ่ง
เกิดข้ึนในเม็กซิโก หลายปมาแลวในสมัยท่ีมหาวิทยาลัยเบยเลอรพ่ึงตั้ง
ข้ึนมาไมนานนัก ทางรัฐเท็กซัสไดเสนอวาจะชวยเหลือมหาวิทยาลัยแหง
นี้ ถึงแมวาทางมหาวิทยาลัยจะมีความตองการการชวยเหลืออยางมากก็
ตาม แตก็ไดปฏิเสธความชวยเหลือนี้ ในเวลาเดียวกันพวกเมโธดิสตซึ่ง
มีมหาวิทยาลัยแหงใหมในรัฐเท็กซัสไดยอมรับความชวยเหลือจากรัฐ-
บาล ในท่ีสุดมหาวิทยาลัยแหงนั้นก็ตกอยูใตอํานาจของรัฐบาลไป

แตกรณีท่ีเกิดข้ึนในเม็กซิโกนั้นเกิดข้ึนมาในลักษณะนี้คือ ดับ-
แบลยู ดี เพาเวลล เปนมิชชันนารีของแบพติสท่ีถูกสงไปยังประเทศ
เม็กซิโก งานรับใชของทานทําใหผูวาแมดีโรแหงรัฐคัวฮุยลาเกิดความ
ประทับใจในพวกแบพติสเปนอันมาก แมดีโรจึงไดเสนอวาจะมอบเงิน
ถวายจํานวนมากจากรัฐนั้นใหแกพวกแบพติส ถาพวกแบพติสจะตั้งโรง-
เรียนสักแหงหนึ่งในรัฐคัวฮุยลาประเทศเม็กซิโก เพาเวลลไดยื่นเร่ืองนี้ไป
ยังหัวหนาของตน แตเงินถวายนั้นไดถูกปฏิเสธเพราะเปนเงินท่ีมาจาก
รัฐ ภายหลังแมดีโรไดมอบเงินสวนตัวเปนจํานวนมากใหแกพวกแบพติส
พวกเขาจึงยอมรับเงินนี้ สถาบันแมดีโรจึงไดถูกสรางและกอตั้งข้ึน

คําสรุปสุดทาย
1 ในทุกชวงเวลาของ "ยุคมืด" นั้น มีคริสเตียนและคริสต-

จักรอิสระท่ีแยกอยูตางหากมากมายหลายแหง บางแหงมีอายุยอนกลับ
ไปในสมัยอัครสาวกทีเดียว พวกเขาเหลานั้นไมเคยเกี่ยวของกับพวกคา-
ทอลิกเลยไมวาในรูปแบบใด พวกเขาไดปฏิเสธพวกคาทอลิกและไมยอม
รับหลักคําสอนของพวกนั้นเสมอมา นี่เปนขอเท็จจริงท่ีชัดเจนจากประ-
วัติศาสตรท่ีเชื่อถือได

2 คริสเตียนเหลานี้เปนเปาหมายของการขมเหงอยางรุน-
แรง และไมยั้งมือเสมอมา ประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวาในชวงระยะ
เวลาแหง "ยุคมืด" นานถึง 12 ศตวรรษ เร่ิมตั้งแตปค.ศ.426 นั้น มี
คริสเตียนท่ีเสียชีวิตดวยการพลีชีพประมาณ  50 ลานคน และยังมี
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คริสเตียนอื่น ๆ อีกหลายพันคนไดเสียชีวิตไปจากการขมเหงอยางเดียว
กันนี้ท้ังกอนและหลัง "ยุคมืด"

3 คริสเตียนท่ีอยู ในชวงยุคมืดนานหลายศตวรรษนี้ ไดถูก
ตั้งชื่อตาง ๆ มากมายโดยศัตรูท้ังหลายของพวกเขา บางครั้งชื่อเหลานั้น
ถูกตั้งข้ึนจากชื่อผูนําท่ีกลาหาญของพวกเขา บางครั้งก็เพราะเหตุอื่น ๆ
ท่ีจริงแลวหลายครั้งทีเดียวท่ีเขาถูกเรียกดวยชื่อท่ีตางกันในสถานท่ีตาง
กัน เพราะแนวความคิดอยางเดียวกันของเขา แตในทามกลางชื่อมาก-
มายนี้ก็มีชื่อเฉพาะชื่อหนึ่ง หรือท่ีจริงแลวก็เปนชื่อท่ีมีผูตั้ งและมอบให
คริสเตียนบางพวกตลอด "ยุคมืด" นั้น และชื่อนั้นไดเกาะติดกับพวกเขา
ตลอดมา ชื่อนั้นคือ "อานาแบพติส" ชื่อท่ีเปนคําประสมซึ่งใชเปนชื่อท่ี
บอกลักษณะของแบพติสบางพวกนี้ ไดพบเห็นเปนคร้ั งแรกในประวัติ-
ศาสตรระหวางศตวรรษท่ี 3 และมีขอเท็จจริงวา ชื่อนี้ไดเกิดข้ึนหลังจาก
ท่ีมีการเร่ิมบัพติศมาทารก และความจริงแลวชื่อนี้ไดเกิดข้ึนกอนท่ีจะมี
การใชชื่อคาทอลิกดวยซ้ํา ดังนั้นชื่อ "อานาแบพติส" จึงเปนชื่อของพวก
ท่ีเกาแกท่ีสุดในประวัติศาสตร

4 ลักษณะพิเศษเฉพาะอยางหนึ่งของพวกแบพติส ซึ่งเปน
ลักษณะพิเศษในเวลานั้นและยังคงอยูในศตวรรษตอ ๆ มาดวย คือเร่ือง
ท่ีพวกเขาไดปฏิเสธหลักคําสอนท่ีมนุษยไดบัญญัติข้ึนเกี่ยวกับ "การให
บัพติศมาทารก" และพวกเขาไดเรียกรองตอพวกท่ีจะมาเขารวมกับพวก
เขาใหรับบัพติศมาอีกคร้ังหนึ่ง แมวาจะเคยรับบัพติศมามาแลวดวยการ
จุมน้ําในขณะท่ียังเปนทารกอยู และจากลักษณะพิเศษเฉพาะนี้เองพวก
เขาจึงถูกเรียกวา "พวกอานาแบพติส"

5 ชื่อเฉพาะนี้ไดถูกนํามาใชกับคริสเตียนเหลานี้มากมาย
โดยเฉพาะกับพวกท่ีเคยมีชื่ออื่น ๆ เชนพวกโดนาทิสต, พวกพอลิเชียนส,
พวกอัลบิเจนส, พวกวอลเดนสโบราณและพวกอื่น ๆ ในศตวรรษตอมา
ชื่อเฉพาะชื่อนี้เองก็กลายเปนชื่อปกติท่ีนํามาใชกับกลุมคริสเตียนเฉพาะ
กลุมหนึ่ง คริสเตียนเหลานี้ถูกเรียกวา "พวกอานาแบพติส" เทานั้นและ
ชื่ออื่น ๆ ท้ังหมดก็คอย ๆ หายไป ตอนตนของศตวรรษท่ี 16 กอนท่ีจะ
เร่ิมมีคริสตจักรลูเธอรแรน ซึ่งเปนคริสตจักรโปรแตสแตนทนิกายแรก
นั้นคําวา "อานา" ก็เร่ิมถูกละไวแลว พวกเขาจึงถูกเรียกวา"พวกแบพติส"
เทานั้น

6 คริสตจักรกลุ มหนึ่ งซึ่ งไมเคยเขารวมกับพวกคาทอลิก
เลย ไมวาในรูปแบบใดไดผานเขาไปใน "ยุคมืด" และก็มีคริสตจักรกลุม
หนึ่ง ซึ่งไมเคยเขารวมกับพวกคาทอลิกเลยไมวาในรูปแบบใดไดผาน
ออกมาจาก "ยุคมืด" นั้น

ตอไปนี้เปนหลักคําสอนพ้ืนฐานบางอยาง ซึ่งพวกเขาถือรักษาไว
เมื่อพวกเขาผานเขาไปในยุคมืด และหลักคําสอนพ้ืนฐานอันเดียวกันนี้
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เองท่ีพวกเขาถือรักษาเมื่อพวกเขาออกมาจากยุคมืดนั้น และหลักคําสอน
พ้ืนฐานอันเดียวกันนี้เองท่ีพวกเขากําลังถือรักษาอยูในปจจุบันนี้

หลักคําสอนพ้ืนฐาน
1 เปนคริสตจักรฝายจิตวิญญาณท่ีมีพระคริสตเปนผูกอตั้ง

พระองคทรงเปนพระประมุขและเปนผูประทานกฏบัญญัติแตเพียงผูเดียว
เทานั้น

2 พิธีตาง ๆ ของคริสตจักรมีเพียง 2 พิธีเทานั้นคือ พิธี
บัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท ซึ่งพิธีเหลานี้ เปนภาพเปรียบเทียบและ
เปนการระลึกถึงเทานั้นไมใชเปนการชวยใหรอดจากบาป

3 เจาหนาท่ีของคริสตจักรมีเพียง 2 ตําแหนงเทานั้นคือ
เจาอธิการหรือศิษยาภิบาลกับผูชวย คนเหลานี้เปนผู รับใชของคริสต-
จักร

4 คริสตจักรมีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ
แบบ ซึ่งใชในดานการดําเนินการเทานั้นและจะไมออกพระบัญญัติใด ๆ
อีกเลย

5 พระบัญญัติและหลักคําสอนตาง ๆ ของคริสตจักรคือ
พระคัมภีรใหมแตเพียงเลมเดียวเทานั้น

6 สมาชิกของคริสตจักรคือ ผูเชื่อท้ังหลายเทานั้น ซึ่งเปน
ผู ท่ีรอดโดยพระคุณไมใชโดยการประพฤติ คือรอดโดยฤทธิ์อํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีทําใหบังเกิดใหม

7 เมื่อผูเชื่อจะเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร ก็จะตองรับ
บัพติศมาโดยการจุมน้ําเสียกอน จากนั้นก็จะตองเชื่อฟงและซื่อสัตยตอ
พระบัญญัติในพระคัมภีรใหมท้ังหมด

8 คริสตจักรตาง ๆ เปนคริสตจักรทองถ่ิน และมีอิสระใน
การปฏิบัติตามพระบัญญัติและการลงโทษ และในความรับผิดชอบตางๆ
ของพวกเขาท่ีมีตอพระเจา แตใหรวมมือกันในดานการทํางาน

9 มีการแยกกันอยางเด็ดขาดระหวางคริสตจักรกับรัฐบาล
10 มีเสรีภาพอยางสมบูรณในการนับถือศาสนา
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คําอธิบายแผนท่ี
โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล

เปนการอธิบายใหเห็นภาพประวัติศาสตรคริสตจักรแบพติสท้ัง
หลาย ตั้งแตสมัยพระเยซูคริสตเจาผูทรงตั้ งคริสตจักรเหลานี้จนถึง
ศตวรรษท่ี 20

1 จุดมุ งหมายของหนังสือและแผนท่ีนี้ ก็ เพ่ือจะแสดงให
เห็นตามประวัติศาสตรวาพวกแบพติสมีคริสตจักรจํานวนมากท่ีสืบทอด
กันมาโดยไมขาดตอนตั้งแตสมัยของพระเยซูคริสต และไดทําใหคําพยา-
กรณของพระองคสําเร็จแลวท่ีวา "เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
ประตูแหงนรกจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได" เราจะเห็นไดอยางชัด-
เจนวา ในพวกคริสตจักรท่ีออกนอกลูนอกทางนั้นเปนการเจริญเติบโต
ของนิกายคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนทนั่นเอง พวกแบพติสไมใช
โปรแตสแตนทเพราะวาพวกเขาไมไดแยกตัวออกมาจากคริสตจักรคา-
ทอลิก

2 ตัวเลขท่ีอยูดานบนสุด และดานลางสุดนั้นใชแทนศต-
วรรษท้ัง 20 ศตวรรษเสนแนวตั้งเสนท่ี 1 นั้นคือ ค.ศ.ท่ี 1 และเสนท่ี 2
คือค.ศ.100 เปนตน

3 เสนแนวนอนดานลางนั้น มีชื่อตาง ๆ อยูระหวางเสน
เหลานั้นเปนชื่อท่ีตั้งใหแกพวกแบพติส ขณะท่ียุคสมัยและปตาง ๆ กํา-
ลังผานพนไป ไดแกพวกโนเวชั่น, พวกมอนทานิสต, พวกพอลิเชียนส
และพวกวอลเดนส

4 วงกลมสีขาวใชแทนคริสตจักรแบพติสท้ังหลาย ซึ่งเร่ิม-
ตนดวยคริสตจักรแหงแรกท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่ งตั้ งข้ึนโดยพระคริสตใน
ขณะท่ีพระองคยังทรงรับใชอยูบนแผนดินโลก แลวก็มีคริสตจักรยูเดียท่ี
ออกมาจากคริสตจักรแหงนี้ ตอมาก็มีคริสตจักรอันทิโอกและคริสตจักร
อื่น ๆ สีขาวชี้ใหเห็นวาพวกเขาถูกขมเหง ท้ัง ๆ ท่ีถูกตอตาน และถูกขม-
เหงอยางรุนแรงท่ี สุด แตก็ยังพบคริสตจักรแบพติสท้ังหลายเหลานี้ ได
ในทุกยุคทุกสมัย ชื่อหรือฉายาแรกท่ีตั้งใหแกพวกเขาคือ "พวกคริส-
เตียน" ชื่อตอมาคือพวก "อานาแบพติส" และชื่ออื่น ๆ อีกจํานวนมาก
คุณจะสังเกตเห็นไดวาชองวางทึบ ๆ นั้นใชแทนยุคมืด แมแตในยุคนี้เอง
คุณก็ยังสามารถสังเกตเห็นไดวามีคริสตจักรท่ีเรียกวาพวกอานาแบพติส
สืบทอดกันตอมาอยางตอเนื่องทีเดียว พวกเขาไดถูกพวกคาทอลิกขมเหง
อยางรุนแรงและตอเนื่องจนถึงแกความตายดวยซ้ํา เมื่อเขาใกลตอนตน
ของศตวรรษท่ี 16 คําวา "อานา" ก็ถูกละท้ิงไปและพวกเขาจึงถูกเรียกวา
พวก "แบพติส" เทานั้น

5 วงกลมสีดําใชแทนคริสตจักรท่ีมีความเชื่อท่ีผิด ๆ เขา
มาในคริสตจักรเหลานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกคริสตจักรเหลานี้วา คริสต-
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จักรท่ีออกนอกลูนอกทาง ความผิดอยางแรกนั้นเกี่ยวกับการปกครอง
คริสตจักรคือการท่ีศิษยาภิบาลท้ังหลาย ถือวาตัวเองมีสิทธิอํานาจ ซึ่ง
พระคริสตไมไดประทานแกพวกเขาเลย ศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญๆ
ท้ังหลายอางวาตัวเองมีสิทธิอํานาจเหนือคริสตจักรอื่น และเหนือคริสต-
จักรเล็ก ๆ ท้ังหลาย ดังนั้นในศตวรรษที่ 3 จึงมีการจัดการปกครองตาม
ลําดับชั้นข้ึนท่ีกรุงโรมในปค.ศ.313 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดเชื้อเชิญ
คริสตจักรทุกแหงใหสงตัวแทนมาเพ่ือรวมกันกอตั้งสภาข้ึน คริสตจักร
สีขาวซึ่งเปนคริสตจักรแบพติสท้ังหลายก็ไดปฏิเสธคําเชิญ แตพวก
คริสตจักรท่ีออกนอกลูนอกทางไดตอบคําเชิญเหลานั้น จักรพรรดิไดถูก
ตั้งใหเปนประมุขคริสตจักร ดังนั้นกลุมคริสตจักรท่ี รูจักกันวา เปน
คริสตจักรท่ีออกนอกลูนอกทางจึงไดกลายเปนคริสตจักรประจําชาติไป
จักรพรรดิก็ยังคงทําหนาท่ีเปนประมุขคริสตจักรตอไป จนกระท่ังลีโอท่ี 2
ไดอางสิทธิอํานาจวา ตัวเองเปนผู สืบทอดตอจากอาจารยเปโตร เมื่อ
เปนเชนนี้จึงเห็นไดวาความเชื่ออยางผิด ๆ ในการปกครองคริสตจักรได
เปล่ียนแปลงไปเปนการปกครองโดยสันตะปาปาไดอยางไร ในศตวรรษ
ท่ี 16 คริสตจักรโปรแตสแตนทท้ังหลายก็เร่ิมแยกตัวออกมาจากคริสต-
จักรโรมันคาทอลิก พวกนี้ถูกเรียกวาพวก "โปรแตสแตนท" เพราะพวก
เขาไดคัดคานความเชื่ออยางผิด ๆ ของนิกายคาทอลิก

6 ในปค.ศ.251 คริสตจักรแบพติสท้ังหลายก็ไดประกาศ
ตัดขาดไมมีสามัคคีธรรมกับพวกคริสตจักรท่ีออกนอกลูนอกทาง และ
พวกเขาไดปฏิเสธพิธีบัพติศมาท่ีกระทํากับเด็กทารกหรือกระทําเพ่ือจะ
รับความรอด ดังนั้นนี่จึงเปนท่ีมาของชื่อหรือฉายาท่ีเกาแกท่ีสุดคือ
"อานาแบพติส" ซึ่งแปลวา พวกท่ีใหบัพติศมาอีกคร้ังหนึ่ง


