จักรที ออกนอกลู่ นอกทาง ความผิ ดอย่างแรกนั นเกี ยวกั บการปกครอง
คริ สตจักรคื อการที ศิ ษยาภิบาลทั งหลาย ถื อว่าตัวเองมี สิทธิ อาํ นาจ ซึ ง
พระคริสต์ไม่ได้ประทานแก่พวกเขาเลย ศิ ษยาภิบาลของคริสตจักรใหญ่ๆ
ทังหลายอ้างว่าตัวเองมี สิทธิ อาํ นาจเหนื อคริสตจักรอื น และเหนื อคริสตจักรเล็ก ๆ ทังหลาย ดังนั นในศตวรรษที 3 จึ งมี การจัดการปกครองตาม
ลําดับชันขึ นที กรุ งโรมในปี ค.ศ.383 จักรพรรดิ คอนสแตนติ นได้เชื อเชิญ
คริ สตจักรทุ กแห่ งให้ส่งตัวแทนมาเพื อร่วมกันก่ อตั งสภาขึ น คริ สตจักร
สี ขาวซึ งเป็ นคริ สตจั กรแบ๊ พติ สทั งหลายก็ ได้ปฏิ เสธคําเชิ ญ แต่ พวก
คริสตจักรที ออกนอกลู่นอกทางได้ตอบคําเชิญเหล่านั น จักรพรรดิได้ถูก
ตั งให้เป็ นประมุ ขคริ สตจั กร ดังนั นกลุ่ มคริ สตจั กรที รู ้จักกั นว่ า เป็ น
คริ สตจักรที ออกนอกลู่ นอกทางจึ งได้กลายเป็ นคริ สตจักรประจําชาติ ไป
จักรพรรดิ ก็ยงั คงทําหน้าที เป็ นประมุ ขคริสตจักรต่อไป จนกระทัง ลีโอที ;
ได้อ ้างสิ ทธิ อาํ นาจว่ า ตัวเองเป็ นผู ้สืบทอดต่ อจากอาจารย์เปโตร เมื อ
เป็ นเช่นนี จึ งเห็นได้ว่าความเชื ออย่างผิ ด ๆ ในการปกครองคริสตจักรได้
เปลี ยนแปลงไปเป็ นการปกครองโดยสันตะปาปาได้อย่างไร ในศตวรรษ
ที 8< คริสตจักรโปรแตสแตนท์ทังหลายก็ เริ มแยกตัวออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก พวกนี ถูกเรียกว่าพวก "โปรแตสแตนท์" เพราะพวก
เขาได้คัดค้านความเชื ออย่างผิ ด ๆ ของนิ กายคาทอลิก
6
ในปี ค.ศ.;?8 คริ สตจักรแบ๊ พติ สทั งหลายก็ ได้ประกาศ
ตั ดขาดไม่ มี สามัคคี ธรรมกับพวกคริ สตจักรที ออกนอกลู่ นอกทาง และ
พวกเขาได้ปฏิ เสธพิ ธี บัพติ ศมาที กระทํากั บเด็ กทารกหรื อกระทําเพื อจะ
รับความรอด ดังนั นนี จึ งเป็ นที มาของชื อหรื อฉายาที เก่ าแก่ ที สุ ดคื อ
"อานาแบ๊พติ ส" ซึ งแปลว่า พวกที ให้บัพติ ศมาอี กครังหนึ ง

เส้น
ทาง
เลือด. . .
ประวัติศาสตร์ของคริสเตี ยน
ในทุกยุคทุกสมัย
หรือ
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติ ส
ตังแต่สมัยพระเยซูคริสต์
ผู ้ทรงก่อตังคริสตจักรนั น
จนถึงปั จจุบันนี
โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์
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1

คํานําโดย
แคลเรนส์ วอลเกอร์
1
ดร.เจ เอ็ ม แครอลล์ ผู เ้ ขียนหนั งสือเล่มนี เกิ ดที รฐั อาร์แคนซอส์
ในวันที C ม.ค. 8C?C และเสียชีวิตที รฐั เท็ กซัส ในวันที 8D ม.ค.8E38
บิ ดาของเขา ซึ งเป็ นนั กเทศน์ ของแบ๊ พติ ส ได้ย า้ ยไปอยู่ รัฐเท็ กซัสเมื อ
แครอลล์มีอายุได้ < ปี แครอลล์ได้รบั เชื อและรับพิธีบัพติ ศมาที นั น ต่อ
มาได้รับการเจิ มไว้เป็ นนั กเทศน์ แครอลล์มิ ได้เป็ นเพี ยงผู ้นําของพวก
แบ๊ พติ สที รัฐเทกซัสเท่ านั น แต่ เป็ นคนที มี ชื อเสี ยงในท่ ามกลางพวก
แบ๊พติ สใต้และพวกแบ๊พติ สทัว โลกด้วย
หลายปี ก่อน ดร.แครอลล์มาเทศนาที คริสตจักรของพวกเรา และ
ได้เทศนาถึ งเรื องที อยู่ ในหนั งสื อเล่มนี ตั งแต่ นั นมาข้าพเจ้าก็ สนใจถึ ง
เรื องนี แล้วข้าพเจ้าได้ศึ กษาถึ งประวัติ ศาสตร์ของคริ สตจักรว่าคริ สตจักรแห่ งไหนเป็ นคริ สตจักรที เก่ าแก่ ที สุด และว่ าคริ สตจักรแห่งใดเป็ น
เหมื อนคริสตจักรต่าง ๆ ที อยู่ในพระคัมภีรใ์ หม่
ดร.เจ ดับแบลยู ปอร์เทอร์ ได้ฟังดร.แครอลล์สอนถึ งเรื องนี ซึ ง
ทําให้เขาประทับใจมากและได้เสนอกับดร.แครอลล์ว่า ถ้าดร.แครอลล์จะ
เขียนคําสอนเหล่านี
เขาเองก็ จะเป็ นผู จ้ ัดพิมพ์คาํ สอนเป็ นหนั งสือ
ดร.แครอลล์จึ งตัดสินใจเขี ยนคําสอนนี ขึ นและให้สิทธิ แก่ ดร.ปอร์เทอร์ที
จะพิ มพ์เป็ นหนั งสื อ พร้อมด้วยแผนที ที อธิ บายถึ งประวัติ ศาสตร์คริ สตจักรอย่างชัดเจน
ดร.แครอลล์ได้เสียชีวิตก่อนที หนั งสือเล่มนี จะพิมพ์เสร็จ อย่างไรก็ ดีดร.ปอร์เทอร์ได้ขายหนั งสือเล่มนี กับประชาชนที สนใจและขายหมด
ในเวลาไม่ นาน ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่ านที อ่ านหนั งสื อนี ช่วยอธิ ษฐานเพื อ
งานนี ว่าจะ "ทําให้คนทั งปวงเห็ นว่า อะไรคื อความเป็ นอันหนึ งอัน
เดี ยวกันแห่งความลึกลับ ซึ งตังแต่แรกสร้างโลกทรงปิ ดบังไว้ทีพระเจ้า ผู ้
ทรงสร้างสารพัดทังปวงโดยพระเยซู คริ สต์ ประสงค์จะให้เทพผู ้ปกครอง
และศั ก ดิ เทพในสวรรคสถานรู ้ จั กปั ญญาอั น ซั บซ้ อ นของพระเจ้ าทาง
คริสตจักร ณ บัดนี ขอให้พระเกี ยรติ จงมี แด่พระองค์ในคริสตจักร โดย
พระเยซูคริสต์ตลอดทุ กชัว อายุ คนเป็ นนิ ตย์ เอเมน" (อฟ 3:E-8D, ;8)
2
ดร.แครอลล์ได้อธิ บายถึ ง ความสนใจของเขาต่ อประวัติ ศาสตร์
ของนิ กายต่าง ๆ โดยเฉพาะที มาของแต่ละนิ กาย เขาเขียนหนังสือเล่มนี
เมื อเขาอายุ มากกว่า MD ปี เขากล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้รบั เชื อเมื อข้าพเจ้า
เป็ นเด็ กและในเวลานั นเองข้าพเจ้าได้สงั เกตว่า มี นิ กายหลายนิ กาย ซึ ง

คําอธิ บายแผนที
โดย ดร.เจ เอ็ ม แครอลล์
เป็ นการอธิ บายให้เห็ นภาพประวัติ ศาสตร์คริ สตจักรแบ๊ พติ สทั ง
หลาย ตั งแต่ สมั ยพระเยซู คริ สต์เจ้าผู ้ทรงตั งคริ สตจั กรเหล่านี จนถึ ง
ศตวรรษที ;D
1
จุ ด มุ่ งหมายของหนั ง สื อและแผนที นี ก็ เพื อ จะแสดงให้
เห็ นตามประวัติ ศาสตร์ว่าพวกแบ๊ พติ สมี คริ สตจักรจํานวนมากที สืบทอด
กันมาโดยไม่ขาดตอนตังแต่สมัยของพระเยซูคริสต์ และได้ทาํ ให้คาํ พยากรณ์ของพระองค์สาํ เร็ จแล้วที ว่า "เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และ
ประตูแห่งนรกจะมี ชยั ต่อคริสตจักรนั นก็ หามิได้" เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในพวกคริ สตจักรที ออกนอกลู่ นอกทางนั นเป็ นการเจริ ญเติ บโต
ของนิ กายคาทอลิ กและนิ กายโปรแตสแตนท์นั  นเอง พวกแบ๊ พติ สไม่ ใช่
โปรแตสแตนท์เพราะว่ าพวกเขาไม่ได้แยกตัวออกมาจากคริ สตจักรคาทอลิก
2
ตัวเลขที อยู่ ด า้ นบนสุ ด และด้านล่างสุ ดนั นใช้แทนศตวรรษทัง ;D ศตวรรษเส้นแนวตังเส้นที 8 นั นคื อ ค.ศ.ที 8 และเส้นที ;
คื อค.ศ.8DD เป็ นต้น
3
เส้นแนวนอนด้านล่างนั น มี ชือต่าง ๆ อยู่ระหว่างเส้น
เหล่านั นเป็ นชื อที ตังให้แก่พวกแบ๊พติ ส ขณะที ยุคสมัยและปี ต่าง ๆ กําลังผ่ านพ้นไป ได้แก่พวกโนเวชัน , พวกมอนทานิ สต์, พวกพอลิ เชี ยนส์
และพวกวอลเดนส์
4
วงกลมสีขาวใช้แทนคริสตจักรแบ๊พติ สทังหลาย ซึ งเริ มต้นด้วยคริ สตจั กรแห่งแรกที กรุ งเยรู ซาเล็ ม ซึ งตั งขึ นโดยพระคริ สต์ใน
ขณะที พระองค์ยงั ทรงรับใช้อยู่บนแผ่ นดิ นโลก แล้วก็ มี คริสตจักรยูเดี ยที
ออกมาจากคริสตจักรแห่งนี ต่อมาก็ มีคริสตจักรอันทิ โอกและคริ สตจักร
อื น ๆ สีขาวชี ให้เห็นว่าพวกเขาถูกข่มเหง ทัง ๆ ที ถูกต่อต้าน และถูกข่มเหงอย่างรุ นแรงที สุด แต่ ก็ ย ังพบคริ สตจั กรแบ๊ พติ สทั งหลายเหล่ านี ได้
ในทุ กยุ คทุ กสมั ย ชื อหรื อฉายาแรกที ตั งให้แก่ พวกเขาคื อ "พวกคริ สเตี ยน" ชื อต่อมาคื อพวก "อานาแบ๊พติ ส" และชื ออื น ๆ อี กจํานวนมาก
คุ ณจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องว่างทึ บ ๆ นั นใช้แทนยุ คมื ด แม้แต่ในยุ คนี เอง
คุ ณก็ ยงั สามารถสังเกตเห็นได้ว่ามี คริสตจักรที เรี ยกว่าพวกอานาแบ๊พติ ส
สืบทอดกันต่อมาอย่างต่อเนื องที เดี ยว พวกเขาได้ถูกพวกคาทอลิกข่มเหง
อย่างรุ นแรงและต่อเนื องจนถึ งแก่ ความตายด้วยซํา เมื อเข้าใกล้ตอนต้น
ของศตวรรษที 8< คําว่า "อานา" ก็ ถูกละทิ งไปและพวกเขาจึ งถูกเรียกว่า
พวก "แบ๊พติ ส" เท่านั น
5
วงกลมสีดาํ ใช้แทนคริ สตจักรที มี ความเชื อที ผิด ๆ เข้า
มาในคริสตจักรเหล่านี เพราะฉะนั นจึ งเรียกคริสตจักรเหล่านี ว่า คริสต-
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เองที พวกเขาถื อรักษาเมื อพวกเขาออกมาจากยุ คมื ดนั น และหลักคําสอน
พื นฐานอันเดี ยวกันนี เองที พวกเขากําลังถื อรักษาอยู่ในปั จจุ บันนี
หลักคําสอนพื นฐาน
1
เป็ นคริสตจักรฝ่ ายจิ ตวิญญาณที มีพระคริสต์เป็ นผู ก้ ่อตัง
พระองค์ทรงเป็ นพระประมุ ขและเป็ นผู ป้ ระทานกฏบัญญัติแต่เพียงผู เ้ ดี ยว
เท่านั น
2
พิ ธีต่าง ๆ ของคริ สตจักรมี เพียง ; พิ ธีเท่ านั นคื อ พิ ธี
บั พติ ศมาและพิ ธีศี ลมหาสนิ ท ซึ งพิ ธีเหล่านี เป็ นภาพเปรี ยบเที ยบและ
เป็ นการระลึกถึ งเท่านั นไม่ใช่เป็ นการช่วยให้รอดจากบาป
3
เจ้าหน้าที ของคริ สตจักรมี เพี ยง ; ตําแหน่ งเท่ านั นคื อ
เจ้าอธิ การหรื อศิ ษยาภิ บาลกับผู ้ช่วย คนเหล่านี เป็ นผู ้รับใช้ของคริ สตจักร
4
คริ สตจั กรมี การปกครองแบบประชาธิ ปไตยที สมบู รณ์
แบบ ซึ งใช้ในด้านการดําเนิ นการเท่านั นและจะไม่ออกพระบัญญัติใด ๆ
อี กเลย
5
พระบั ญญั ติ และหลักคําสอนต่ าง ๆ ของคริ สตจักรคื อ
พระคัมภีรใ์ หม่แต่เพียงเล่มเดี ยวเท่านั น
6
สมาชิกของคริสตจักรคื อ ผู เ้ ชื อทังหลายเท่านั น ซึ งเป็ น
ผู ้ที รอดโดยพระคุ ณไม่ ใช่โดยการประพฤติ คื อรอดโดยฤทธิS อํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิS ทีทาํ ให้บังเกิ ดใหม่
7
เมื อผู ้เชื อจะเข้าเป็ นสมาชิ กของคริ สตจั กร ก็ จะต้องรับ
บัพติ ศมาโดยการจุ่ มนําเสียก่ อน จากนั นก็ จะต้องเชื อฟั งและซื อสัตย์ต่ อ
พระบัญญัติในพระคัมภีรใ์ หม่ทังหมด
8
คริสตจักรต่าง ๆ เป็ นคริสตจักรท้องถิ น และมี อิสระใน
การปฏิบัติตามพระบัญญัติและการลงโทษ และในความรับผิ ดชอบต่างๆ
ของพวกเขาที มีต่อพระเจ้า แต่ให้ร่วมมื อกันในด้านการทํางาน
9
มี การแยกกันอย่างเด็ ดขาดระหว่างคริสตจักรกับรัฐบาล
10 มี เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการนั บถื อศาสนา
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ทําให้ขา้ พเจ้าสงสัยว่าคริสตจักรไหนเป็ นคริสตจักรที พระเยซูทรงตังไว้
เมื อดร.แครอลล์ยงั เป็ นหนุ่ มอยู่นั น เขาคิ ดว่าถ้าเขาศึกษาพระคัมภีร์และประวัติ ศาสตร์ของคริสตจักร เขาจะทราบได้ว่าคริสตจักรแห่ง
ใดเป็ นคริสตจักรที เก่าแก่ทีสุดที ได้สืบทอดมาจากคริสตจักรต่าง ๆ ที อยู่
ในพระคัมภีรใ์ หม่
การค้ น หาความจริ ง ในเรื องนี ได้ นํา ดร.แครอลล์ ไ ปสู่ สถานที
หลายแห่งในโลก และเขาได้ขอ้ มูลจากหนั งสือหลายเล่มเกี ยวกับประวัติศาสตร์แห่งคริสตจักร จนเขามี หนั งสือเกี ยวกับเรื องนี มากกว่าที อื น หลัง
จากที ดร.แครอลล์ได้เสี ยชี วิ ตแล้ว เขาได้มอบหนั งสื อทุ กเล่มของเขาให้
แก่วิทยาลัยพระคัมภีรแ์ บ๊พติ สใต้ทีเมื องฟอร์ทเวอร์ท รัฐเท็ กซัส
ดร.แครอลล์ได้พบว่าประวัติ ศาสตร์ของคริ สตจักรส่วนใหญ่ เป็ น
เรื องของนิ กายคาทอลิกและนิ กายโปรแตสแตนท์ แล้วเขายังได้พบอี กว่า
ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติ สได้เขี ยนไว้ดว้ ยเลื อด พวกแบ๊พติ สถูกคน
เกลี ยดชังในยุ คมื ดนั น พวกนั กเทศน์ และคริ สเตี ยนของแบ๊พติ สต้องติ ด
คุ กและจํานวนนั บไม่ถว้ นต้องถูกฆ่าตาย ในโลกนี ไม่มี อะไรจะมาเปรี ยบ
ได้กั บความทุ กข์ทรมานของพวกแบ๊ พติ สโดยนํา มื อของพวกศาสนาคาทอลิคในยุ คมื ดนั น เวลานั นสันตะปาปาเป็ นเผด็ จการแห่งโลกนี นี เป็ น
เหตุ ทีพวกอานาแบ๊พติ สได้เรียกสันตะปาปาว่า เป็ นผู ท้ รยศต่อพระคริสต์
ประวัติ ศาสตร์ของพวกเขาได้ถูกจารึ กไว้ในเอกสารต่ าง ๆ ของ
ศาลในยุ คนั น หนั งสือเส้นทางเลือดบางตอนก็ได้มาจากเอกสารเหล่านั น
เช่น
"ที เมื องซู ริค หลังจากที พวกซะวิ งลี และพวกอานาแบ๊ พติ สได้โต้
แย้งกันหลายรอบ พวกสภาได้ออกกฏหมายว่า ถ้าผู ห้ นึ งผูใ้ ดจะพยายาม
ให้คนอื นรับพิ ธี บัพติ ศมาอี กครั งหนึ ง (คื อคนที เคยรับตอนเป็ นทารก
แล้วและจะให้รบั อี กครังหลังจากที เขารับเชื อแล้ว) ผู ้นั นจะต้องถูกประหารชีวิ ตโดยการถ่วงนําจนตายที เมื องเวี ยนนา พวกอานาแบ๊พติ สได้ถูก
ล่ามโซ่ เข้าด้วยกันแล้วถู กทิ งลงในแม่ นํา ในที สุ ดพวกเขาจมนําตายสิ น
ทุ กคน" (จาก หนั งสือ วิดา ซุ ปรา หน้า <8)
"ในปี ค.ศ.8?3E พวกอานาแบ๊ พติ ส ; คนถูกประหารชีวิตโดย
การถูกเผาไฟทังเป็ นใกล้เมื องเซาท์วอร์ค และก่อนหน้านี มี ? คนซึ งมา
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ถูกเผาทังเป็ นที เมื องสมิ ทฟิ ล์ด" (จากหนั งสือประวัติศาสตร์คริสตจักรของฟู ลเลอร์)
"ในปี ค.ศ.88<D พวกพอลิเซี ยนส์ (แบ๊พติ ส) ที เข้ามหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด ได้ถูกกษัตริยเ์ ฮ็ นรี ที ; สัง ให้จับพวกเขาและเอาเหล็กแดง
จี ที หน้าผากและเฆี ยนตี ที ถนนในใจกลางเมื องต่อหน้าประชาชน ให้ตัด
เสื อผ้าจนขาดวิ นและนําไปปล่อยไว้ในถิ นทุ รกันดาร กษัตริย ์ได้สัง อี กว่า
ไม่ให้ผู ้ใดเลี ยงอาหารพวกเขาหรื อรับเขาไว้ในบ้าน จนพวกเขาทั งหมด
3

ต้องอดอาหารและหนาวตายไปในที สุด" (จากหนั งสื อเกี ยวกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด)
"ในวันที ;? พ.ค. 8?33 ที วิหารเซนท์ปอลล์ในกรุ งลอนดอน มี
ชาย 8E คนกับหญิ ง < คนได้ถูกฟ้ องศาล ในพวกนี มี 8Z คนถูกตัดสิน
ประหารชีวิต ชายคนหนึ งและหญิ งคนหนึ งได้ถูกเผาทังเป็ นที เมื องสมิ ทฟิ ล์ดและอี ก 8; คนได้ถูกเผาที เมื องอื นๆ" (จากบันทึ กประวัติศาสตร์
ของสโตว์)
นายฟรูดซึ งเป็ นนั กประวัติ ศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เขี ยนเกี ยวกับ
พวกอานาแบ๊พติ ส 8Z คนที ถูกประหารในครังนี ว่า "เหตุ การณ์ในครังนี
ไม่ มี ความสําคั ญอะไรเลย รายละเอี ยดกั บรายชื อต่ างๆ ก็ สูญหายไป
เพราะว่าชาวยุ โรปไม่ได้ใส่ใจในเรื องนี ศาลต่างๆไม่ได้แสดงความโศกเศร้าและสันตะปาปาก็ ไม่ รู ้สึกสะดุ ้งกลัว ทั วโลกแสดงความเฉยเมยต่ อ
เหตุ การณ์นี ขณะที มีคน 8Z ใน ;? คนซึ งไม่ยอมปฏิเสธความเชื อของ
ตน ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเผาไฟหรือทนทุ กข์ทรมานต่าง ๆ ประวัติศาสตร์
ไม่ มี การยกย่ องสําหรับคนเหล่านี แต่ คนเหล่านี ไม่ได้เสี ยชี วิ ตโดยไร้
ประโยชน์ เพราะพวกเขาได้ซื ออิ สรภาพในการแสดงออกแห่งความเชื อ
ให้แก่ชาวอังกฤษโดยความตายของพวกเขาเอง"
ดร.แครอลล์ได้พบว่ าไม่ ว่ าผู ้ เขี ย นประวั ติ ศาสตร์ จะเป็ นเพื อน
หรือศัตรูของพวกแบ๊พติ ส แต่ประวัติศาสตร์และเส้นทางของพวกแบ๊พติ ส
เป็ นเส้นทางเลือด
คาร์ดินัล โฮเซี ยส (ซึ งอยู่ในศาสนาคาทอลิกในปี ค.ศ.8?;Z) ซึ ง
เป็ นประธานสภาที เมื องเทร็ นท์ ได้เขี ยนว่ า "ถ้าพวกแบ๊ พติ สไม่ได้ถูก
ทรมานและฆ่าเสียด้วยดาบในช่วงเวลากว่า 8;DD ปี ที ผ่านมานี พวกเขา
จะอยู่ทัว ไปและมี จาํ นวนมากกว่าพวกโปรแตสแตนท์" (จากหนั งสือ จดหมาย อาพุด ออเปอร์ร่าโดยนายโฮเซี ยส์ หน้า 88;-883)
8;DD ปี ที ได้กล่าวมานี ก็ คือยุ คมื ดที อยู่ก่อนยุ คปฏิรูป (ยุ คที
โปรแตสแตนท์แยกออกมาจากคาทอลิก) ซึ งในยุ คมื ดนี สันตะปาปาแห่ง
กรุ งโรมได้ข่มเหงพวกแบ๊ พติ สโดยวิ ธีที โหดร้ายที สุดที มนุ ษย์อาจคิ ดขึ น
ได้
เซอร์ ไอแซก นิ วตัน กล่าวว่า "พวกแบ๊พติ สเป็ นพวกเดี ยวที ไม่
เคยเข้าร่วมกับพวกโรมันคาทอลิก"
นายโมเชม (ซึ งอยู่ในนิ กายลูเธอร์แรน) กล่าวว่า "ก่อนสมัยของ
มาติ น ลูเธอร์ กับจอห์น แคลวิน มี กลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มซึ งอาศัยอยู่ใน
เกื อบทุ กประเทศของยุ โรปที มี ความเชื อเหมื อนพวกแบ๊ พติ สของประเทศ
เนเธอร์แลนด์"
เอดิ นเบอร์ก ไซโคลพีเดี ย (ของนิ กายเพรสไบที เรียน) มี อยู่ว่า
"ขอให้ผู ้อ่ านสังเกตว่า พวกแบ๊ พติ สกับพวกอานาแบ๊พติ สเป็ นพวกเดี ยว

คริสเตี ยนอื น ๆ อี กหลายพันคนได้เสียชีวิตไปจากการข่มเหงอย่างเดี ยว
กันนี ทังก่อนและหลัง "ยุ คมื ด"
3
คริ สเตี ยนที อยู่ ในช่วงยุ คมื ดนานหลายศตวรรษนี ได้ถูก
ตังชื อต่าง ๆ มากมายโดยศัตรูทังหลายของพวกเขา บางครังชื อเหล่านั น
ถูกตั งขึ นจากชื อผู น้ ําที กล้าหาญของพวกเขา บางครังก็ เพราะเหตุ อื น ๆ
ที จริ งแล้วหลายครังที เดี ยวที เขาถู กเรี ยกด้วยชื อที ต่ างกันในสถานที ต่ าง
กัน เพราะแนวความคิ ดอย่างเดี ยวกันของเขา แต่ในท่ ามกลางชือมากมายนี ก็ มี ชื อเฉพาะชื อหนึ ง หรื อที จริงแล้วก็ เป็ นชื อที มี ผู ้ตั งและมอบให้
คริสเตี ยนบางพวกตลอด "ยุ คมื ด" นั น และชื อนั นได้เกาะติ ดกับพวกเขา
ตลอดมา ชื อนั นคื อ "อานาแบ๊พติ ส" ชื อที เป็ นคําประสมซึ งใช้เป็ นชื อที
บอกลั กษณะของแบ๊ พติ สบางพวกนี ได้พบเห็ นเป็ นครั งแรกในประวัติ ศาสตร์ระหว่างศตวรรษที 3 และมี ขอ้ เท็ จจริงว่า ชื อนี ได้เกิ ดขึ นหลังจาก
ที มีการเริ มบัพติ ศมาทารก และความจริ งแล้วชื อนี ได้เกิ ดขึ นก่อนที จะมี
การใช้ชือคาทอลิกด้วยซํา ดังนั นชื อ "อานาแบ๊พติ ส" จึงเป็ นชื อของพวก
ที เก่าแก่ทีสุดในประวัติศาสตร์
4
ลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างหนึ งของพวกแบ๊ พติ ส ซึ งเป็ น
ลักษณะพิเศษในเวลานั นและยังคงอยู่ในศตวรรษต่อ ๆ มาด้วย คื อเรื อง
ที พวกเขาได้ปฏิ เสธหลักคําสอนที มนุ ษย์ได้บัญญัติ ขึ นเกี ยวกับ "การให้
บัพติ ศมาทารก" และพวกเขาได้เรี ยกร้องต่อพวกที จะมาเข้าร่วมกับพวก
เขาให้รับบัพติ ศมาอี กครังหนึ ง แม้ว่าจะเคยรับบัพติ ศมามาแล้วด้วยการ
จุ่ มนําในขณะที ยงั เป็ นทารกอยู่ และจากลักษณะพิ เศษเฉพาะนี เองพวก
เขาจึ งถูกเรียกว่า "พวกอานาแบ๊พติ ส"
5
ชื อเฉพาะนี ได้ถูกนํามาใช้กับคริ สเตี ยนเหล่านี มากมาย
โดยเฉพาะกับพวกที เคยมี ชืออื น ๆ เช่นพวกโดนาทิ สต์, พวกพอลิเชียนส์,
พวกอัลบิ เจนส์, พวกวอลเดนส์โบราณและพวกอื น ๆ ในศตวรรษต่อมา
ชื อเฉพาะชื อนี เองก็ กลายเป็ นชื อปกติ ทีนํามาใช้กับกลุ่มคริสเตี ยนเฉพาะ
กลุ่มหนึ ง คริสเตี ยนเหล่านี ถูกเรียกว่า "พวกอานาแบ๊พติส" เท่านั นและ
ชื ออื น ๆ ทังหมดก็ ค่อย ๆ หายไป ตอนต้นของศตวรรษที 8< ก่อนที จะ
เริ มมี คริ สตจักรลูเธอร์แรน ซึ งเป็ นคริ สตจักรโปรแตสแตนท์นิ กายแรก
นั นคําว่า "อานา" ก็ เริ มถูกละไว้แล้ว พวกเขาจึ งถูกเรียกว่า"พวกแบ๊พติ ส"
เท่านั น
6
คริ สตจั กรกลุ่ มหนึ งซึ งไม่ เคยเข้าร่ วมกั บพวกคาทอลิ ก
เลย ไม่ว่าในรูปแบบใดได้ผ่านเข้าไปใน "ยุ คมื ด" และก็ มีคริสตจักรกลุ่ม
หนึ ง ซึ งไม่ เคยเข้าร่วมกับพวกคาทอลิ กเลยไม่ ว่าในรู ปแบบใดได้ผ่าน
ออกมาจาก "ยุ คมื ด" นั น
ต่อไปนี เป็ นหลักคําสอนพื นฐานบางอย่าง ซึ งพวกเขาถื อรักษาไว้
เมื อพวกเขาผ่ านเข้าไปในยุ คมื ด และหลักคําสอนพื นฐานอันเดี ยวกันนี
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สถาปนานิ กายของพวกเขาให้เป็ นศาสนาประจําชาติ แท้จริงแล้วพวกเขา
เคยมี โอกาสด้วยในตอนที มี การก่ อตั งรัฐโรด ไอส์แลนด์ ถ้าพวกเขายัง
อยากจะเป็ นแบ๊ พติ สต่ อไป เป็ นไปไม่ได้ที พวกเขาจะข่มเหงพวกอื น ๆ
เพราะว่าพวกเขาเป็ นพวกดั งเดิ มที ได้สนั บสนุ น "การมี เสรี ภาพในการ
นั บถื อศาสนา" สิ งนี เป็ นหลักพื นฐานข้อหนึ งเกี ยวกับความเชื อของพวก
เขาอย่างแท้จริ ง พวกเขาเชื อเรื องการแยกคริสตจักรกับรัฐบาลออกจาก
กัน
25 ความเชื อของพวกแบ๊ พติ สเกี ยวกับปั ญหาเรื องการรวม
คริ สตจักรกั บรัฐบาลนั นเป็ นความเชื อที มั นคงมาก จนถึ งขันที พวกเขา
ได้ปฏิ เสธการเสนอความช่วยเหลื อทุ กอย่างจากรัฐบาลเสมอมา เราจะ
ขอยกตัวอย่างสัก ; เรื อง เรื องแรกเกิ ดขึ นในรัฐเท็ กซัสและอี กเรื องหนึ ง
เกิ ดขึ นในเม็ กซิ โก หลายปี มาแล้วในสมัยที มหาวิ ทยาลัยเบย์เลอร์พึ งตั ง
ขึ นมาไม่นานนั ก ทางรัฐเท็ กซัสได้เสนอว่าจะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่ง
นี ถึ งแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมี ความต้องการการช่วยเหลืออย่างมากก็
ตาม แต่ก็ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือนี ในเวลาเดี ยวกันพวกเมโธดิ สต์ซึ ง
มี มหาวิ ทยาลัยแห่งใหม่ ในรัฐเท็ กซัสได้ยอมรับความช่วยเหลื อจากรัฐบาล ในที สุดมหาวิทยาลัยแห่งนั นก็ ตกอยู่ใต้อาํ นาจของรัฐบาลไป
แต่กรณี ที เกิ ดขึ นในเม็ กซิ โกนั นเกิ ดขึ นมาในลักษณะนี คื อ ดับแบลยู ดี เพาเวลล์ เป็ นมิ ชชันนารี ของแบ๊ พติ สที ถู กส่ งไปยังประเทศ
เม็ กซิ โก งานรับใช้ของท่ านทําให้ผู ้ว่าแมดี โรแห่ งรัฐคัวฮุ ยลาเกิ ดความ
ประทั บใจในพวกแบ๊ พติ สเป็ นอั นมาก แมดี โรจึ งได้เสนอว่าจะมอบเงิ น
ถวายจํานวนมากจากรัฐนั นให้แก่พวกแบ๊พติ ส ถ้าพวกแบ๊พติ สจะตังโรงเรียนสักแห่งหนึ งในรัฐคัวฮุ ยลาประเทศเม็ กซิ โก เพาเวลล์ได้ยื นเรื องนี ไป
ยังหัวหน้าของตน แต่ เงิ นถวายนั นได้ถูกปฏิเสธเพราะเป็ นเงิ นที มาจาก
รัฐ ภายหลังแมดี โรได้มอบเงิ นส่วนตัวเป็ นจํานวนมากให้แก่พวกแบ๊พติ ส
พวกเขาจึ งยอมรับเงิ นนี สถาบันแมดี โรจึ งได้ถูกสร้างและก่อตังขึ น
คําสรุ ปสุ ดท้าย
1
ในทุ กช่วงเวลาของ "ยุ คมื ด" นั น มี คริสเตี ยนและคริสตจักรอิ สระที แยกอยู่ ต่างหากมากมายหลายแห่ง บางแห่งมี อายุ ยอ้ นกลับ
ไปในสมัยอัครสาวกที เดี ยว พวกเขาเหล่านั นไม่เคยเกี ยวข้องกับพวกคาทอลิกเลยไม่ว่าในรูปแบบใด พวกเขาได้ปฏิเสธพวกคาทอลิกและไม่ยอม
รับหลักคําสอนของพวกนั นเสมอมา นี เป็ นข้อเท็ จจริงที ชดั เจนจากประวัติศาสตร์ทีเชื อถื อได้
2
คริ สเตี ยนเหล่านี เป็ นเป้ าหมายของการข่มเหงอย่างรุ นแรง และไม่ยังมื อเสมอมา ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะ
เวลาแห่ง "ยุ คมื ด" นานถึ ง 8; ศตวรรษ เริ มตังแต่ปีค.ศ.Z;< นั น มี
คริ สเตี ยนที เสี ยชี วิ ตด้วยการพลี ชีพประมาณ ?D ล้านคน และยังมี

กันซึ งมี มาตังแต่สมัยของเทอร์ทูเลียนจนถึ งสมัยนี "
เทอร์ทูเลี ยนเกิ ดขึ นหลังจากความตายของอัครสาวกยอห์นเพี ยง
แค่ ?D ปี เท่านั น
3
พวกแบ๊ พติ สไม่ เชื อว่ าจะมี พวกอัครสาวกอยู่ ตลอดมาเรื อย ๆ
การมี พวกอัครสาวกเลิ กกันแล้วตั งแต่ ความตายของพวกอั ครสาวก 8;
คนของพระเยซู แต่ พระเยซู ได้สัญญาว่าคริ สตจักรของพระองค์จะอยู่
ตลอดมาเรื อย ๆ ตังแต่วนั ที พระองค์ทรงตังคริสตจักรแห่งแรกในสมัยที
พระองค์อยู่ บนโลกนี จนถึ งวันที พระองค์ จะเสด็ จกลับมาอี กครั งหนึ ง
พระองค์ทรงสัญญาว่า "เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และประตูแห่ง
นรกจะมี ชยั ต่อคริสตจักรนั นก็ หามิได้" (มธ 8<:8C)
หลังจากนั นพระองค์ ทรงมี พระมหาบั ญชาและได้กล่ าวถึ งพระราชกิ จของคริ สตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า "เราจะอยู่ กับ
ท่านทังหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ นโลก" (มธ ;C:;D)
พระมหาบัญชานี (คื อพระราชกิ จนี ) พระองค์ไม่ได้ให้ไว้กับพวก
อัครสาวกแต่ละคน แต่ได้ให้ไว้กับคริสตจักรของพระองค์ พวกอัครสาวก
ที ฟังคําบัญชาของพระองค์ได้เสี ยชีวิ ตไปแล้ว แต่ คริ สตจักรของพระองค์
ยังดํารงอยู่ คริสตจักรนั นในทุ กยุ คทุ กสมัยได้สอนคนให้เป็ นสาวก (รับ
เชื อในพระเยซู) ให้เขารับบัพติ ศมา แล้วสอนความจริงให้แก่เขา (คื อคํา
สอนต่ าง ๆ) ซึ งพระองค์ได้ทรงมอบไว้แก่ คริ สตจั กรที กรุ งเยรู ซาเล็ ม
คริ สตจักรอันซื อสัตย์เหล่านี ได้รับพระพรโดยที พระองค์ทรงสถิ ตอยู่ ใกล้
ชิดกับเขาขณะที เขาเดิ นทางในเส้นทางเลือดนี
หนั งสื อแห่งประวัติศาสตร์เล่มนี ได้แสดงว่าพระสัญญาของพระเยซู คริ สต์ที มี ต่ อคริ สตจักรของพระองค์ได้สาํ เร็ จแล้ว ดร.แครอลล์ได้
กล่าวว่ามี คริสตจักรแท้อยู่ทุกยุ คทุ กสมัย ซึ งดร.แครอลล์ได้เรียกคําสอน
เหล่านี ว่า เครื องหมายแห่งคริสตจักรของพระคัมภีรใ์ หม่
เครื องหมายแห่งคริสตจักรของพระคัมภีรใ์ หม่
1
ประมุ ขและผู ต้ ังคื อพระเยซูคริสต์ (มธ 8<:8C; คส 8:8C)
2
รากฐานแห่งความเชื อและการประพฤติ คื อพระคั มภี ร์ (; ทธ
3:15-17)
3
ชื อก็ คือคริสตจักร (มธ 8<:8C; วว ;;:8<)
4
นโยบายของคริ สตจั กรคื อสมาชิ กทุ กคนมี สิ ทธิ ในการออกเสี ยง
เท่าเที ยมกัน (มธ ;D:;Z-;C; 23:5-12)
5
สมาชิ กของคริ สตจั กรคื อคนที รับเชื อและรับบัพติ ศมาเรี ยบร้อย
แล้วเท่านั น (อฟ ;:;8; 8 ปต ;:?)
6
พิธีของคริสตจักรคื อพิธีบัพติ ศมาและพิธีศีลมหาสนิ ท ผู ท้ ี จะรับ
พิ ธี ศี ลมหาสนิ ทต้องเป็ นคนที ได้รับพิ ธี บัพติ ศมาเรี ยบร้อยแล้ว (มธ
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28:19-20)
7
เจ้าหน้าที ของคริสตจักรคื อศิ ษยาภิบาลและผู ช้ ่วย (8 ทธ 3:816)
8
หน้าที ของคริ สตจักรคื อนําคนมารับเชื อ ให้เขารับพิธีบัพติ ศมา
(อย่างถูกต้องตามพระคัมภีร)์ และสอนเขาให้เติ บโตขึ นในพระเจ้าต่อไป
("สอนเขาให้ถือรักษาสิ งสารพัดซึ งเราได้สัง พวกท่านไว้") (มธ ;C:8<20)
9
ด้านการเงิ นของคริสตจักรคื อ "ทํานองเดี ยวกัน (เกี ยวกับเรื อง
การถวายสิบลดหนึ งและการถวายพิเศษ) องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่า คนที ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั น" (8 คร E:8Z)
10 อาวุ ธยุ ทธภัณฑ์ สาํ หรับการสู ้ รบเป็ นอาวุ ธยุ ทธภัณฑ์ ฝ่ ายวิ ญญาณ ไม่ใช่ฝ่ายเนื อหนั ง (; คร 8D:Z; อฟ <:8D-;D)
11 ความเป็ นอิ สระของคริ สตจักรคื อคริ สตจักรต้องแยกจากรัฐบาล
หมายความว่า รัฐบาลไม่มี อาํ นาจเหนื อคริสตจักรและเช่นกันคริสตจักร
ไม่มีอาํ นาจเหนื อรัฐบาล (มธ ;;:;8)
4
ในโลกนี คริสตจักรทุ กแห่งอ้างว่าเขาเป็ นคริสตจักรที แท้จริง แต่
ดร.แครอลล์ได้สงั เกตดูว่าคริสตจักรแห่งใดมี ลกั ษณะเครื องหมายทัง 88
ข้อนี หรือเปล่า คริสตจักรแห่งใดที มีทัง 88 ข้อนี (ซึ งทัง 88 ข้อนี มาจาก
พระวจนะของพระเจ้า) ก็ เป็ นคริสตจักรที แท้จริง
ดร.แครอลล์ได้สังเกตดู ลักษณะของคริ สตจั กรแต่ ละแห่ งในทุ ก
ยุ คทุ กสมั ย เขาได้พบคริ สตจั กรหลายแห่งที ทิ งความเชื อหรื อเครื องหมายเหล่านี เสียและเขาได้พบคริสตจักรอื น ๆ ที ยงั ซื อสัตย์ต่อความเชื อ
ที แท้จริง เพราะพระเยซูเคยตรัสว่า "เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และ
ประตูแห่งนรกจะมี ชยั ต่อคริสตจักรนั นก็ หามิได้" (มธ 8<:8C) "เราจะ
อยู่กับท่านทังหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ นโลก" (มธ ;C:;D)

ในสหรัฐอเมริ กานี เอง และเดี] ยวนี เสรี ภาพในการนั บถื อศาสนาก็ กาํ ลัง
แพร่หลายไปทัว โลกอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในหลาย ๆ ประเทศ
23 ภายหลั งจากที ได้มี ก ารรวมเอาเสรี ภาพในการนั บถื อ
ศาสนาเข้าไว้ในรัฐธรรมนู ญของสหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลานานแล้ว แนว
ความคิ ดในเรื องการรวมคริ สตจักรเข้าด้วยกันกับรัฐบาลยังคงหลงเหลื อ
อยู่ ในรัฐบางรัฐ รัฐแมสซาชู เซ็ ทซ์ รัฐนี เป็ นรัฐแรกในอเมริ กาที มี แนว
ความคิ ดเรื องการรวมคริสตจักรเข้ากับรัฐบาล ในที สุดแนวความคิ ดนี ที
ดํารงอยู่ทีนั นเป็ นเวลานานกว่า ; ศตวรรษครึ งก็ ตอ้ งล้มเลิกไป ให้จาํ ไว้
เลยว่าเสรีภาพที สมบู รณ์อย่างแท้จริ งในการนั บถื อศาสนานั นจะมี ขึ นไม่
ได้เลยในประเทศที รัฐบาลยังสนั บสนุ นนิ กายทางศาสนานิ กายหนึ งนิ กายใดเป็ นพิเศษ
24 หลายครังที มี การถามคําถามที เคร่งเครี ยดบางอย่างต่ อ
พวกแบ๊พติ ส คื อถ้ามี ประเทศหรือรัฐใด ๆ ที เสนอให้พวกแบ๊พติ ส "ได้รบั
การสถาปนา" เป็ นศาสนาประจําชาติ พวกเขาในฐานะที เป็ นคริ สตจักร
นิ กายหนึ งจะยอมรับข้อเสนอจากประเทศหรือรัฐนั น ๆ หรือไม่? และใน
กรณี ที พวกเขายอมรับข้อเสนอนั น ๆ แล้วพวกเขาจะกลายเป็ นพวกที
ข่มเหงผู อ้ ื นเช่นเดี ยวกับพวกคาทอลิก, พวกอี พีสโคพัล, พวกลูเธอร์แรน,
พวกเพรสไบที เรียน หรือพวกคองกริ เกชัน อาลลิสต์หรื อไม่? เราควรจะ
พิ จารณาถึ งคําถามนี กันสักเล็ กน้อยตามข้อเท็ จจริ งแล้วพวกแบ๊พติ สเคย
มี โอกาสเช่นนี หรือไม่?
ได้มี การบันทึ กไว้ในประวัติ ศาสตร์แล้วว่ า
มี อยู่ ครั งหนึ งที
กษัตริ ยแ์ ห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (ในเวลานั นเนเธอร์แลนด์สประกอบ
ด้วยนอร์เวย์, สวีเดน, เบลเยี ยม, ฮอลแลนด์และเดนมาร์ก) ได้พิจารณา
อย่างจริงจังถึ งปั ญหาเรื องการที จะสถาปนาศาสนาประจําชาติขึนมา อาณาจักรของพวกเขาในเวลานั นล้อมรอบเกื อบจะทุ กทิ ศด้วยประเทศหรื อ
รัฐบาลต่าง ๆ ที มีศาสนาประจําชาติ ของเขาแทบทังสิ น ซึ งเป็ นศาสนาที
ได้รบั การสนั บสนุ นจากรัฐบาลของบ้านเมื องนั น ๆ
มี การบันทึ กไว้ว่ากษั ตริ ย ์แห่งฮอลแลนด์ได้ตั งคณะกรรมการขึ น
มาคณะหนึ งเพื อศึ กษาถึ งข้อกล่าวอ้างของคริสตจักรหรือนิ กายที มีอยู่ทั ง
หมดเพื อจะพิจารณาดูว่า นิ กายไหนมี หลักคําสอนและการประพฤติ ตรง
ตามพระคัมภี ร์มากที สุ ด และเป็ นคริ สตจักรตรงตามพระคัมภี ร์ใหม่
คณะกรรมการได้รายงานกลับมาว่าพวกแบ๊ พติ สเป็ นแบบอย่างที ดี ที สุด
ของหลักคําสอนตามพระคัมภี รใ์ หม่ กษัตริ ยอ์ งค์นั นจึ งได้ทรงเสนอให้มี
การสถาปนานิ กายแบ๊ พติ สเป็ นคริ สตจั กร หรื อนิ กายประจําอาณาจักร
ของพระองค์ พวกแบ๊พติ สได้ขอบพระคุ ณพระองค์แต่ได้ปฏิเสธโดยกล่าว
ว่าเรื องนี ขัดแย้งกับหลักการและความเชื อพื นฐานของพวกเขา
แต่ นี ไม่ใช่ เป็ นเพี ยงครังเดี ยวเท่ านั นที พวกเขาเคยมี โอกาสที จะ

6

55

เสรี ภาพอย่างแท้จริ งในการนั บถื อศาสนา ดู เหมื อนว่า เจมส์ แมดิ สัน
เป็ นผู ส้ นั บสนุ นคนสําคัญของพวกเขา (ต่อมาภายหลังเจมส์ได้เป็ นประธานาธิ บดี ดว้ ย) แพททริค เฮ็ นรีได้กา้ วเข้ามามี บทบาทในการเสนอให้มี
การร่ างกฎหมายเพื อความพอใจของทุ กฝ่ าย "คื อให้มี การสถาปนา
คริ สตจักรทั ง 4 นิ กายเป็ นศาสนาประจําชาติ แทนที จะเป็ นนิ กายใดนิ กายหนึ งเท่านั น" คื อคริ สตจักรแห่งอังกฤษหรื ออี พิสโคพัล, พวกคองกริเกชัน อาลลิ สต์, เพรสไบที เรียน และแบ๊พติ ส ในที สุดเมื อแต่ละฝ่ าย
เห็ นว่ าไม่ สามารถที จะให้นิ กายใดนิ กายหนึ งเป็ นศาสนาประจําชาติ ได้
ดังนั นในแต่ ละฝ่ ายจึ งเห็ นด้วยกับการประนี ประนอมของเฮ็ นรี (ในร่าง
กฎหมายประนี ประนอมนี ระบุ ว่า แต่ละคนที เสี ยภาษี มีสิทธิที จะกําหนด
ว่าเขาจะเสียภาษี ให้แก่นิกายใดก็ได้ใน Z นิ กายนี ) พวกแบ๊พติ สได้ต่อสู ้
กับเรื องเหล่านี โดยกล่าวว่าการเข้าร่วมกันระหว่างคริสตจักรกับรัฐบาล
ไม่ ว่ าในรู ปแบบใดก็ ตามเป็ นการขัดกั บหลักพื นฐานของพวกเขา และ
พวกเขาจะยอมรับเรื องนี ไม่ได้เลยแม้ว่าจะมี การออกเสียงก็ ตาม เฮ็ นรี ก็
อ้อนวอนพวกเขาโดยกล่าวว่าตัวเขาเองพยายามที จะช่วยพวกเขา และถ้า
ยังคงต่อสู ก้ ับเรื องนี พวกเขาจะอยู่ไม่ได้ แต่ พวกเขาก็ยงั คงคัดค้านต่อไป
มี การลงคะแนนเสี ยงกันและผลที ออกมาเกื อบจะเป็ นเอกฉันท์ แต่ ตาม
หลักเกณฑ์แล้วจะต้องมี การลงคะแนนเสียงกันถึ ง 3 ครัง พวกแบ๊พติ ส
ภายใต้การนําของแมดิ สนั และอาจจะนําโดยคนอื น ๆ ด้วยได้ต่อสู ต้ ่อไป
การลงคะแนนเสี ยงครั งที ; ผลที ออกมาเกื อบจะเป็ นเอกฉันท์เหมื อน
เดิ ม และชัยชนะอย่างท่วมท้นนี ก็ เกิ ดขึ นเนื องจากวาทศิลป์ อันยอดเยี ยม
ของเฮ็ นรี แต่ยงั ไม่มีการลงคะแนนเสียงครังที 3 ครังนี ดูเหมื อนว่าพระ
เจ้าทรงขัดขวางเอาไว้ เฮ็ นรี ได้ถูกแต่ งตั งเป็ นผู ้ว่าการของรัฐเวอร์จิ เนี ย
และได้ลาออกจากสภาคองเกรส เมื อมี การลงคะแนนเสี ยงในครังที 3
โดยปราศจากวาทศิ ลป์ อันยอดเยี ยมของเฮ็ นรี การลงคะแนนเสียงในครัง
นี จึ งต้องพ่ายแพ้ไป
พวกแบ๊พติ สเกื อบจะถู กสถาปนาขึ นเป็ นศาสนาประจําชาติ สหรัฐ
อเมริ กาไปแล้ว ทั ง ๆ ที พวกเขาได้เป็ นผู ้คัดค้านในเรื องนี อย่างเต็ มที
และนี ไม่ใช่ครังเดี ยวเท่ านั น ที พวกแบ๊พติ สมี โอกาสที จะถูกสถาปนาโดย
กฎหมายให้เป็ นศาสนาประจําชาติ แต่ครังนี ถื อว่าหวุ ดหวิดไปที เดี ยว
22 หลังจากนั นไม่ นานนั กคริ สตจักรแห่งอังกฤษในอเมริ กา
ก็ ถูกแยกจากรัฐบาลอย่างสิ นเชิง ไม่มีนิกายใดที ได้รบั การสนั บสนุ นจาก
รัฐบาลกลางอี ก (นอกจากรัฐบาลของบางรัฐเท่านั น ยังคงมี ศาสนาประจํารัฐของตนเองอยู่ ) ในส่ วนที เกี ยวข้องกับสหรัฐอเมริ กานั นถื อได้ว่า
คริ สตจักรกับรัฐบาลได้แยกจากกั นโดยสิ นเชิ งแล้ว แต่ อย่างน้อยทั ง
คริสตจักรกับรัฐบาลในที ต่าง ๆ ก็ เคยดํารงอยู่ร่วมกันนานถึง 8?DD ปี
(ตั งแต่ ปีค.ศ.383) และเสรี ภาพในการนั บถื อศาสนานั นก็ ได้ฟื นคื นมา
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เส้นทางเลือด
หรือประวัติศาสตร์ของพวกคริสเตี ยนใน
ทุ กยุ คทุ กสมัยตังแต่สมัยพระเยซูจนถึ งปั จจุ บันนี
หรื ออาจจะเรี ยกคําสอนนี ว่ า "ประวัติ ศาสตร์แห่งหลักคําสอน
ของพระเยซู และพวกอัครสาวกของพระองค์ รวมทั งคนเหล่านั นที ได้มี
ความซื อสัตย์ต่อหลักคําสอนของพระเยซู"
คําสอนภาคที 8
"จงระลึ กถึ งโบราณกาล จงพิ จารณาถึ งจํานวนปี ที ผ่านมาหลาย
ชัว อายุ คนแล้วนั น จงถามบิ ดาของท่ าน แล้วเขาจะสําแดงให้ท่านทราบ
จงถามพวกผูใ้ หญ่ของท่าน แล้วเขาจะบอกท่าน" (พบญ 3;:M)
1
สิ งที เราเรียกกันว่า "ความเชื อของคริสเตี ยน" หรือความ
เชื อในพระเยซูคริสต์ได้เริ มต้นด้วยพระเยซูคริสต์ ในระหว่างปี ค.ศ.;?3D ในสมัยที อาณาจักรโรมได้ครอบครองอยู่ อาณาจักรโรมเป็ นอาณาจักรที ยิ งใหญ่ทีสุดที เคยครอบครองในโลกนี
2
ในสมัยนั นอาณาจักรโรมได้ครอบครองเกื อบทุ กประเทศ
ของโลกนี ไทบี เรียส ซี ซาร์ เป็ นจักรพรรดิ ของอาณาจักรโรมในเวลานั น
3
ในสมัยนั นอาณาจักรโรมได้นั บถื อศาสนาที มี พระหลาย
องค์ บางองค์เป็ นรูปปั นสามารถมองเห็นได้และบางองค์เป็ นแค่จินตนาการเท่านั น และทัว อาณาจักรโรมมี หลายคนที เคร่งในศาสนาของเขา ซึ ง
ศาสนานี ไม่ใช่ของคนแต่ ละคนเท่ านั น แต่ กลายมาเป็ นศาสนาประจํา
ชาติ โรมด้วยคื อเป็ นศาสนาที ได้รับการสนั บสนุ นและการช่วยเหลื อจาก
รัฐบาลโรม (จากหนั งสือ มอลเชม เล่มที 8 บทที 8)
4
ชาวยิ วซึ งตอนนั นประเทศของเขากลายเป็ นเมื องขึ นของ
อาณาจักรโรม ก็ กระจัดกระจายไปทั ว อาณาจักรโรม แต่ พระวิ หารของ
ชาวยิ วยังอยู่ ที กรุ งเยรู ซาเล็ ม และพวกยิ วไปนมั สการพระเจ้าที นั  น มี
หลายคนที ย ังเคร่ งในศาสนายิ ว แต่ ศาสนายิ วส่ วนใหญ่ ก็ ขาดฤทธิS เดช
และพระพรจากพระเจ้า (จากหนั งสือ มอลเชม เล่มที 8 บทที ;)
5
เพราะว่าความเชื อในพระเยซูไม่ได้เป็ นศาสนาของโลกนี
ผู ต้ ังความเชื อนี (คื อพระเยซู) ไม่ได้ตังประมุ ขจากมวลมนุ ษย์และไม่ได้
แสวงหาการสนั บสนุ นหรือความช่วยเหลื อจากรัฐบาลใดในโลกนี ความ
เชื อในพระเยซูนี ไม่ได้คิดกบฏต่อซี ซาร์ ผู ท้ ี ตังความเชื อนี ได้ตรัสว่า "ของ
ของซี ซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า" (มธ
;;:8E-;;; มก 8;:8M; ลก ;D:;D) เพราะว่าความเชื อในพระเยซูนี
สนใจในสิ งที อยู่ ฝ่ายวิ ญญาณ ความเชื อนี ไม่ได้แย้งอํานาจจากรัฐบาล
ใดๆ ในโลกนี แล้วผู ้ที มีความเชื อนี ได้รบั คําสอนว่าเขาควรเชื อฟั งกฏ7

หมายและรัฐบาลของเขาด้วย (รม 83:8-M; ทต 3:8; 8 ปต ;:83-8<)
6
บัดนี ข้าพเจ้าขอให้ท่านสังเกตถึ งเครื องหมายบางข้อของ
ความเชื อนี ถ้าเราจะสังเกตดูคริสตจักรที ดาํ รงอยู่ในทุกยุ คทุ กสมัย (คื อ
ในเวลา ;D ศตวรรษ และโดยเฉพาะ 8;DD ปี แห่งยุ คมื ด ซึ งเลือดของ
คริ สเตี ยนได้ไหลออกดุ จสายธาร) เราจะต้องรู ้จั กเครื องหมายเหล่ านี
อย่างดี เราจะต้องระวังให้ดี เพราะว่าบางที มี เครื องหมายปลอม แม้
กระทัง ผู ้ทีถูกเลือกสรรไว้แล้วก็ ถูกล่อลวงได้ เพราะฉะนั นเราจะต้องสังเกตให้ละเอี ยดและด้วยใจอธิ ษฐานเสมอ ถ้าเป็ นไปได้เราต้องดูประวัติศาสตร์ของคริสตจักร แต่ยิ งกว่านั นเราต้องดูความเชื อของคริสตจักรแต่
ละแห่งด้วย
เครื องหมายที ถูกต้องและไม่มีการเปลี ยนแปลง
ในขณะที เราศึ กษาเรื องนี ถ้าเราพบบางกลุ่มที ไม่มี เครืองหมาย
เหล่านี และสอนเรื องอื น ๆ ซึ งไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ เราจงระวังให้ดี
1
พระเยซูคริสต์ ซึ งเป็ นผู ต้ ังความเชื อนี ได้ตังกลุ่มคริสเตี ยนให้เป็ นคริสตจักร แล้วคริสตจักรนั นต้องตังคริสตจักรอื น ๆ ในที
แห่งใดที มี คนอื นมารับเชื อในพระองค์ (จากหนั งสื อ การสื บต่ อมาของ
แบ๊พติ ส โดยเร ฉบับรีไวสด์ บทที 8)
2
คริสตจักรตามที เราทราบจากพระวจนะของพระเจ้าและ
จากการประพฤติ ของพวกอัครสาวก และคริสตจักรยุ คแรก ๆ นั น มี เจ้าหน้าที ; ตําแหน่ งเท่ านั น คื อศิ ษยาภิ บาลและผู ้ช่วย ศิ ษยาภิ บาลได้
เรียกว่า "เจ้าอธิ การ" (Bishop) คริสตจักรได้เลือกทังศิ ษยาภิบาลและ
ผู ช้ ่วยนั น และทัง ; ตําแหน่ งนี เป็ นผู ร้ บั ใช้ของคริสตจักร
3
คริสตจักรแต่ละแห่งก็ อิสระจากคริสตจักรอื น ๆ ในการ
ปกครองต่าง ๆ คริสตจักรที กรุ งเยรูซาเล็มไม่มีอาํ นาจเหนื อคริสตจักรที
เมื องอันทิ โอก คริ สตจักรที เมื องอันทิ โอกไม่ มี อาํ นาจเหนื อคริ สตจักรที
เมื องเอเฟซัส คริ สตจักรที เมื องเอเฟซัสไม่ มี อาํ นาจเหนื อคริ สตจักรที
เมื องโครินธ์ เป็ นต้น แล้วสมาชิกทุ กคนมี สิทธิ อาํ นาจเท่ากันในการตัดสินใด ๆ ของคริสตจักร เป็ นการปกครองภายในที ยุติธรรมที สุด
4
คริสตจักรมี เพียง ; พิธีเท่านั นคื อพิธีบัพติ ศมาและพิธี
ศี ลมหาสนิ ท พิธีทัง ; นี ไม่มีฤทธิS อาํ นาจที จะช่วยใครรอดได้ แต่ให้ถือ
ว่าเป็ นการระลึกถึ งเท่านั น และได้สถาปนาไว้ตลอดไป
5
ถ้าผูใ้ ดจะเป็ นสมาชิกของคริสตจักร ผู น้ ั นก็ จะต้องได้รบั
ความรอดก่อน (กจ ;:ZM) คนที ได้ความรอดนี ต้องรอดโดยพระคุ ณและ
ไม่ใช่ดว้ ยการประพฤติ ตามพระบัญญัติใด ๆ (อฟ ;:?, C-E) คนที รอด
แล้วนี (ไม่ใช่คนที ย ังไม่ได้รบั ความรอด) ต้องรับพิธีบัพติ ศมาด้วยการ
จุ่ มในนํา ในพระนามแห่ งพระบิ ดา พระบุ ตร และพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิS
(มธ ;C:8E) แล้วคนเหล่ านี ที ได้รับความรอดและได้รับพิ ธีบัพติ ศมา

ญาตให้เทศนาได้เพียงครังเดี ยวในเวลา 2 เดื อน ต่อมาก็ มีการเปลี ยนแปลงกฏหมายฉบับนี โดยอนุ ญาตให้เขาเทศนาได้เดื อนละครัง ถึ งกระนั นก็ ตามพวกเขายังถู กจํากั ดสถานที ๆ จะใช้เทศนาด้วย และเทศน์ ได้
เพี ยงคําเทศนาเดี ยวเท่ านั นในวั นนั นและห้ามเทศนาในวลากลางคื น
กฎหมายต่าง ๆ ไม่ได้ออกมาเฉพาะในรัฐเวอร์จิเนี ยเท่านั น แต่ในรัฐ
อื นๆด้วยที หา้ มเผยแพร่ข่าวประเสริฐ นี เป็ นสาเหตุ ใหญ่ที จัดสันได้เป็ น
มิ ชชันนารีไปต่างประเทศคนแรก เพราะในประเทศของเขาห้ามเผยแพร่
ข่าวประเสริฐ เขาจึ งต้องไปประกาศในต่างประเทศ มี การต่อสู ม้ ากมาย
หลายครังเป็ นเวลานานในสภาล่างของรัฐเวอร์จิเนี ยเพื อจะเปลี ยนแปลง
กฎหมายเหล่านี จนถึ งระดับที น่าพอใจ
19 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อุ ปสรรคที ยิ งใหญ่อย่างหนึ งที
ขัดขวางเสรี ภาพในการนั บถื อศาสนาในประเทศอเมริกา และอาจจะเป็ น
ในทั ว โลกด้วยคื อความเชื อมัน ที เกิ ดขึ นในผู ค้ นตลอดหลายศตวรรษก่อน
หน้านี ว่า เป็ นไปไม่ได้ทีศาสนาจะดํารงอยู่ได้โดยปราศจากการสนั บสนุ น
จากรัฐบาล ไม่ มี นิ กายใดเลยที จะรุ่ งเรื องขึ นได้โดยอาศัยเงิ นถวายจาก
สมาชิ กผู ้สนั บสนุ นนิ กายนั นเท่ านั น และเรื องนี เป็ นเรื องที โต้เถี ยงกัน
อย่างรุ นแรงเมื อเกิ ดการต่อสู เ้ พื อจะแยกรัฐบาลกับคริ สตจักรแห่งอังกฤษ
ออกจากกันในรัฐเวอร์จิเนี ย และต่ อมามี การโต้แย้งกันในสภาคองเกรส
ด้วย
เมื อมี การพิ จารณากั นถึ งปั ญหาในเรื องเสรี ภาพในการนั บถื อ
ศาสนาเป็ นเวลานานที เดี ยวที พวกแบ๊ พติ สได้ต่ อสู ใ้ นเรื องนี เกื อบจะตาม
ลําพังก็ ว่าได้
20 เขตยึดครองโรด ไอส์แลนด์ได้เริ มขึ นในปี ค.ศ.8<3C แต่
ไม่ได้เป็ นเขตที ถูกก่ อตั งขึ นตามกฎหมายจนกระทั ง ปี ค.ศ.8<<3 นี เป็ น
แห่งแรกที มีเสรี ภาพในการนั บถื อศาสนา แห่งที สองคื อรัฐเวอร์จิเนี ยใน
ปี ค.ศ.8MC< สภาคองเกรสได้ประกาศการแก้ไขรัฐธรรมนู ญข้อแรกว่าจะ
มี ผลบังคับใช้ในวันที 8? ธันวาคม 8ME8 ซึ งได้ให้เสรีภาพในการนั บถื อ
ศาสนาแก่ พลเมื องทุ กคน พวกแบ๊ พติ สได้รับเกี ยรติ ในฐานะที เป็ นผู ้นํา
พระพรนี มาสู่ประเทศแห่งนี
21 เราจะขอเล่ าเหตุ การณ์ ก ารประชุ มสภาคองเกรสในยุ ค
แรก ๆ สักเหตุ การณ์หนึ งคื อมี การประชุ มปรึกษากันถึ งปั ญหาที ว่า สหรัฐอเมริกาควรจะสถาปนาให้มีคริสตจักรประจําชาติ เพียงคริสตจักรเดี ยว
หรือให้มีหลายคริสตจักร หรือจะให้มีเสรีภาพในการนั บถื อศาสนาใด ๆ
ก็ได้ มี การเสนอร่างกฎหมายต่าง ๆ มากมาย มี ผูห้ นึ งได้เสนอให้สถาปนาคริ สตจั กรแห่งอั งกฤษเป็ นศาสนาประจําชาติ อี กผู ้หนึ งได้เสนอ
คริ สตจักรคองกริ เกชั น อาลลิ สต์ และยังมี อี กผู ้หนึ งที ได้เสนอให้เป็ น
เพรสไบที เรี ยน ถึ งแม้ว่าพวกแบ๊ พติ สหลายคนจะไม่ ได้เป็ นสมาชิ กสภา
คองเกรสก็ ตาม แต่พวกเขาก็ได้โต้แย้งอย่างเอาจริงเอาจังว่า ควรจะให้มี
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ครองอยู่ นั น พวกแบ๊ พติ สได้ถู กข่ มเหงอย่างรุ นแรงและอย่ างต่ อเนื อง
หลายครังที เดี ยวที นั กเทศน์ ทั งหลายของพวกเขาถู กปรับและต้องติ ดคุ ก
การข่มเหงต่าง ๆ ต่อพวกแบ๊พติ สได้เกิ ดขึ นอย่างต่อเนื อง ตังแต่ตอนต้น
ของยุ คเขตยึ ดครองไปจนถึ งการเปิ ดฉากของสงครามปฏิ ว ัติ ซึ งเป็ นเวลา
นานกว่า 8DD ปี ที เดี ยว
16 เราจะขอยกตั วอย่ างบางเรื องที เกี ยวกั บความยากลําบากต่ าง ๆ ของพวกแบ๊พติ สในรัฐเวอร์จิเนี ย แต่ก็ เป็ นเรื องที น่ าแปลก
เพราะดูเหมื อนว่ารัฐเวอร์จิเนี ยจะเป็ นสถานที แห่งต่อไปบนแผ่นดิ นโลกที
จะให้เสรีภาพในการนั บถื อศาสนาหลังจากโรด ไอส์แลนด์ แต่ ก็ ต อ้ งใช้
เวลาอี กกว่า 8 ศตวรรษต่อมา ความทุ กข์ยากในเวลานั นคื อมีนักเทศน์
ถึ ง 3D คนถูกจับขังคุ กในเวลาต่าง ๆ กัน ด้วยเพียงข้อหาเดี ยวเท่านั นคื อ
"เพราะเหตุ ที เทศนาข่าวประเสริฐเรื องพระบุ ตรของพระเจ้า" มี เรื องของ
เจมส์ ไอร์แลนด์ ที เขาถูกจับขังคุ ก หลังจากติ ดคุ กแล้วพวกศัตรูของเขา
ได้พยายามที จะระเบิ ดเขาด้วยดิ นระเบิ ด เมื อพบกับความล้มเหลว พวก
เขาก็ พยายามต่ อ ไปที จะรมควันให้เขาตายเสี ย โดยการเผากํามะถั น ใต้
หน้าต่ างรอบคุ กนั น ครั งนี ก็ ลม้ เหลวเช่นกันพวกเขาจึงพยายามอี กโดย
การไปตระเตรี ยมกั บหมอให้ใช้ยาพิ ษฆ่ าเขาเสี ย แต่ แผนการณ์ทั งหมด
ล้มเหลวอย่างสิ นเชิง เขายังคงเทศนาแก่ คนของเขาทางหน้าต่ างนั นเพื อ
ปิ ดกั น ไม่ ให้เขาเทศนาได้จึ งมี การสร้างกําแพงขึ นรอบคุ กที ขังเขาอยู่
เพื อคนเหล่านั นจะมองเห็นข้างในไม่ได้และเขาจะมองเห็ นข้างนอกไม่ได้
เช่นกัน แม้มีความยากลําบากเช่นนี พวกเขาก็ ยงั ไม่ลดละผูค้ นได้มารวม
ตัวกันและมี การผู กผ้าเช็ ดหน้าผื นหนึ งติ ดกับปลายไม้ยาว ๆ แล้วชู ขึ น
เหนื อกําแพงเพื อไอร์แ ลนด์ จะมองเห็ นได้ว่ าพวกเขาพร้อมแล้วที จ ะฟั ง
เทศนา การเทศนาก็ ยงั คงดําเนิ นต่อไป
17 ต่อมานั กเทศน์ แบ๊พติ ส 3 คน (เลวิส เครก, โจเซฟ เครก
และแอโรน เบลดโซ่ ) ก็ ถูกจับด้วยข้อหาเดี ยวกัน และมี คนหนึ งใน 3
คนนี ที เป็ นญาติ กับ อาร์ อี บี เบย์เลอร์ และอาจจะเป็ นญาติ กับพวก
นั กเทศน์ แบ๊ พติ สรัฐเท็ กซัสด้วย นั กเทศน์ เหล่ านี ได้ถูกกล่าวหาและนํา
ตัวไปพิจารณาคดี เมื อแพ็ททริ ค เฮ็ นรี ได้ยินเรื องนี และแม้ว่าเขาจะ
อาศัยอยู่ห่างไกลออกไปหลายไมล์ และเขายังเป็ นสมาชิกของคริสตจักร
แห่งอังกฤษอยู่ แต่เขาก็ ย ังขี มา้ มายังห้องพิ จารณานั น และได้สมัครเข้า
มาแก้คดี ให้แก่ พวกเขา การแก้คดี ได้รับชัยชนะท่ วมท้นที ศาลนั น นั กเทศน์ เหล่านั นก็ได้รบั การปล่อยตัวให้เป็ นอิ สระ
18 ในที อื น ๆ นอกเหนื อจากโรด ไอส์แลนด์แล้ว เสรีภาพ
ในการนั บถื อศาสนาได้เกิ ดขึ นอย่างช้า ๆ ค่ อยเป็ นค่ อยไปตามขั นตอน
ตัวอย่างเช่นในรัฐเวอร์จิ เนี ยก็ มีกฎหมายออกมาฉบับหนึ ง อนุ ญาตให้มี
นั กเทศน์ แบ๊พติ สเพียงคนเดี ยวเท่านั นต่อเขตเขตหนึ ง และเขาได้รบั อนุ -

เรียบร้อยแล้วจึ งสามารถได้รบั พิธีศีลมหาสนิ ท และคริสตจักรเท่านั นที มี
สิ ทธิ ที จะถื อพิธีศี ลมหาสนิ ท การรับพิ ธีศีลมหาสนิ ทต้องทําในที ประชุ ม
ของคริสตจักร (ไม่ใช่ตามบ้าน)
6
พระวจนะของพระเจ้าซึ งได้รับการดลใจจากพระเจ้าคื อ
พระคัมภีรใ์ หม่ ได้เป็ นหลักฐานเดี ยวสําหรับคําสอนและการประพฤติ ไม่
ใช่สาํ หรับชีวิตของคริสตจักรกลุ่มเดี ยวเท่านั น แต่สาํ หรับชีวิตของสมาชิก
ทุ กคนของคริสตจักรนั นด้วย
7
พระเยซู คริ สต์ ผู ้ทรงตั งคริ สตจักร พระองค์เป็ นพระผู ้ช่วยให้รอดของสมาชิกของคริสตจักรนั น รวมทังเป็ นมหาปุ โรหิตและพระ
มหากษั ตริย ์องค์เดี ยวของคริ สตจักรนั น พระองค์เป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ้า
และผู ้ ประทานพระบั ญญั ติ องค์ เดี ยวของคริ สตจั กรนั นและเป็ นประมุ ข
องค์เดี ยวของคริ สตจักร คริ สตจักรแต่ ละแห่งต้องเชื อฟั งคําสัง สอนและ
กระทําตามนําพระทั ยขององค์ พระผู ้เป็ นเจ้าของเขา และห้ามเปลี ยนแปลง ตัดทิ งหรือเพิ มคําสอนหรือพระบัญญัติของพระองค์
8
ความเชื อในพระเยซู นี ต้อ งเป็ นการยอมรั บของแต่ ละ
บุ คคลและยอมรับด้วยความเต็ มใจ ไม่ใช่ดว้ ยความเกรงใจหรือถูกบังคับ
ใด ๆ ไม่ว่าจากครอบครัวหรือจากรัฐบาล พระคัมภีรส์ อนว่า "จงเลือก"
หมายความว่ าทุ กคนมี สิ ทธิ ในการยอมรับหรื อปฏิ เสธได้โดยปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญใด ๆ ทังสิ น
9
ขอสังเกตให้ดี ว่ าทั งพระเยซู และพวกอั ครสาวกของพระ
องค์ไม่เคยใช้ชือนิ กายใด ๆ เมื อพูดถึ งสาวกของพระองค์ เช่น คาทอลิค
ลูเธอร์แรน เพรสไบที เรียน อี พิสโคพัล เป็ นต้น พระเยซูทรงเรียกผู ท้ ี เชื อ
ในพระองค์ว่า "สาวก" ถ้าเป็ นกลุ่มคน ; คนขึ นไปก็ เรียกว่า "พวกสาวก"
แล้วพวกคริสเตี ยนไม่ว่าอยู่ทีกรุ งเยรูซาเล็มหรือเมื องอันทิ โอก ก็ เรียกว่า
"คริ สตจั กร" ถ้าพูดถึ งคริ สตจักรมากกว่าแห่งเดี ยวก็ เรี ยกว่า "บรรดา
คริสตจักรทังหลาย" คําว่า "คริสตจักร" หมายถึ งคริสตจักรแห่งเดี ยว ไม่
ใช่คริสตจักรหลายแห่ง
10 ข้าพเจ้าขอบอกเครื องหมายอี กข้อหนึ ง คื อการแยก
คริสตจักรจากรัฐบาลอย่างเต็ มที คริสตจักรกับรัฐบาลไม่ควรร่วมกัน ไม่
ว่ามากหรือน้อยก็ ตาม คื อคริสตจักรไม่ต อ้ งมี อาํ นาจเหนื อรัฐบาล และ
รัฐบาลไม่ตอ้ งมี อาํ นาจเหนื อคริสตจักร แล้วรัฐบาลควรให้ทุกคนมี สิทธิ ที
จะเลือกศาสนาหรือความเชื อของเขาเอง ไม่ควรบังคับใครเลย
และบัดนี ก่อนที จะพูดถึ งประวัติศาสตร์ของคริสตจักร ขอให้สงั เกตแผนที ทีอธิ บายถึ งประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
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แผนที
ข้าพเจ้าเชื อว่า ถ้าท่านศึ กษาแผนที อย่างละเอี ยด ท่านจะเข้าใจ
ประวัติ ศาสตร์ของคริ สตจักรมากยิ งขึ น แล้วท่ านจะสามารถจดจําเรื อง
เหล่านี ได้ง่ายขึ น
จงจําไว้ว่าแผนที นี ได้อธิ บายถึ งเวลา 2000 ปี แห่งประวัติ ศาสตร์
ของคริสตจักร
ขอสังเกตว่าทั งข้างบนและข้างล่างมี ตัวเลข เช่น 8DD, ;DD,
3DD ถึ ง ;DDD นี คือปี ค.ศ.ในยุ คคริสตจักรซึ งเป็ นเกื อบ ;DDD ปี แล้ว
ส่วนข้างล่างมี ช่ วงที เป็ นสี ดาํ อ่ อน ซึ งก็ คื อช่วงเวลาที ประวัติ ศาสตร์เรียกว่า "ยุ คมื ด" ต่อไปจะอธิ บายละเอี ยดถึ งยุ คมืดนี
แล้วขอสังเกตุ ว่ าในช่ วงยุ คมื ดมี ชื อต่ าง ๆ ซึ งเป็ นชื อของพวก
คริสเตี ยนที มีความเชื อที ถูกต้อง แต่ละชื อนี เขาไม่ได้ตังเอง แต่พวกศัตรู
ได้ตังให้ ชื อแรก ๆ ที พวกศัตรูได้ตังให้ก็คือ "คริสเตี ยน" ซึ งบอกไว้ใน
กิ จการ 88:;< ว่า "ในเมื องอันทิ โอกนั นเอง พวกสาวกได้ชือว่าคริสเตี ยนเป็ นครังแรก" นี เกิ ดขึ นประมาณปี ค.ศ.Z3 พวกที นับถื อรูปเคารพ
หรือพวกยิวเป็ นพวกที ตั งชื อนี ให้เขาเพื อเป็ นการดูถูก แล้วชื ออื น ๆ ก็
เช่นกัน (คื ออานาแบ๊พติ สกับแบ๊พติ ส)
และขอสังเกตวงกลมสีขาวซึ งอยู่ทัว แผนที นี วงกลมเหล่านี หมาย
ถึ งพวกคริ สตจักรที มี ความเชื ออย่างถู กต้องซึ งมี อยู่ ทั วโลก เช่นในทวี ป
เอเชีย ทวีปยุ โรป ทวีปอาฟริกา ตามภูเขา ตามหุบเขา เป็ นต้น และขอ
สังเกตวงกลมสี ดาํ วงกลมนี หมายถึ งพวกคริสตจักรที ความเชื อเสี ยแล้ว
ไม่ว่าในทางประพฤติ หรือในคําสอนต่างๆ คริสตจักรแบบนี มีอยู่บางแห่ง
ขณะที อาจารย์เปโตร เปาโล และยอห์นยังมี ชีวิตอยู่
ต่อไปนี จะสอนถึ งเรื องประวัติศาสตร์แห่งคริสตจักร
การบรรยายครังแรก ปี ค.ศ.3D-?DD
1
โดยการนําของยอห์นผูใ้ ห้บัพติ ศมา ซึ งเป็ นนั กเทศน์ จาก
ถิ นทุ รกันดาร และภายใต้ความรักและการกระทําการอัศจรรย์ของพระเยซู คริ สต์เอง และจากคําเทศนาอันยอดเยี ยมของบรรดาพวกอัครสาวก
8; คนและลูกศิ ษย์ของเขา ทําให้ความเชื อในพระเยซูคริสต์ได้เจริญขึ น
อย่างมากมายในช่วง ?DD ปี แรก แต่ มี หลายคนถู กฆ่าตายเพราะเหตุ
ความเชื อนั น (เส้นทางเลือด) ศาสนายิวกับศาสนาอื น ๆ ที ไม่มีพระเจ้า
ได้ต่อต้านอย่างรุ นแรง ยอห์นผูใ้ ห้บัพติ ศมาเป็ นคนแรกที ถูกฆ่าตายด้วย
การถู กตัดศรี ษะเพราะเหตุ ความเชื อนี หลังจากนั นอี กไม่ นานพระเยซู
คริสต์ทรงถูกฆ่าตายเช่นกันคื อพระองค์ได้สินพระชนม์บนไม้กางเขน
2
หลั ง จากนั นมี อี กหลายคนถู กฆ่ าตายเพราะเหตุ ค วาม
เชื อนี เช่น สเทเฟนถูกหิ นขว้าง มัทธิ วถู กฆ่าตายที ประเทศเอทิ โอเปี ย
มาระโกถู กลากไปตามถนนจนเขาเสียชีวิต ลูกาถูกประหารด้วยวิธีแขวน

ของตนรับบัพติ ศมา" โดยให้เหตุ ผลว่า "การบัพติ ศมาทารกเป็ นพิธีทีขดั
แย้งกับหลักข้อเชื อของคริสเตี ยน" และด้วยความผิ ดเหล่านี เขาจึ งถู กมัด
และถูกเฆี ยน ผู ว้ ่าวิ นธรอพกล่าวว่าเพนเทอร์ถูกเฆี ยน "เพราะไปตําหนิ
พิธีขององค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า"
14 ในเขตยึ ดครองซึ งนิ กายเพรสไบที เรี ยนได้รับการสถาปนาให้เป็ นศาสนาประจําชาติ นั น ดู เหมื อนว่าผู ้ที ยึ ดถื อหลักความเชื อ
อื น ๆ (พวกแบ๊พติ สและพวกอื นๆ) ซึ งอาศัยอยู่ในเขตนี ต่างก็ได้รบั การ
ข่ มเหงเช่ นเดี ยวกั บพวกที อยู่ ในเขตยึ ดครองแมสซาชู เซ็ ทซ์ เบย์ ซึ งมี
นิ กายคองกริเกชัน อาลลิสต์เป็ นศาสนาประจําชาติ
ในเขตยึ ดครองแห่งนี มี พวกแบ๊ พติ สเข้ามาตั งรกรากอยู่ ด ว้ ย ใน
เขตที พวกแบ๊พติ สมาตังรกรากอยู่นี มี อยู่เพียง ? ครอบครัวเท่านั น พวก
แบ๊พติ สเหล่านี ได้ตระหนั กว่าพวกเขาต้องอยู่ใต้กฎหมาย และจากบันทึ ก
ต่าง ๆ ได้กล่าวว่าพวกเขายอมเชื อฟั งกฎหมายเหล่านี แต่แล้วการข่มเหง
ก็ เกิ ดขึ นอี ก
พวกผู ้มี อาํ นาจในเขตยึดครองนั นได้ตัดสิ นใจที จะสร้างที ประชุ ม
ของนิ กายเพรสไบที เรียนขึ นในเขตที พวกแบ๊พติ สตังรกรากอยู่ ดูเหมื อน
ว่าวิธีเดี ยวที จะทําได้ก็โดยการเรียกเก็ บภาษี จากพวกแบ๊พติ ส พวกแบ๊พติ สได้ตระหนั กถึ งสิ ทธิ อาํ นาจของพวกเพรสไบที เรี ยนในการที จะเรี ยก
เก็ บภาษี พิเศษชนิ ดใหม่นี แต่พวกเขาก็ ได้ยื นคําร้องต่อการเก็ บภาษี ใน
ครังนี ว่า "เราพึ งเริ มตังรกรากบ้านเล็ก ๆ ของเราก็ พึงจะสร้างเสร็จ สวน
และไร่นาของเราก็ พึงจะลงมื อ นาของเราก็ ยงั ไม่ได้หกั ล้างถางพงเลย เรา
พึ งจะถู กเรี ยกเก็ บภาษี ไปเพื อสร้างป้ อมไว้ต่ อสู ก้ ับพวกอิ นเดี ยน ตอนนี
เป็ นไปไม่ได้เลยที จะให้เราจ่ายภาษี อีกชนิ ดหนึ ง" นี เป็ นสาระสําคัญ แต่
แล้วพวกเขาโดนเรี ยกเก็ บภาษี โดยพวกเขาไม่ มี ความสามารถที จะจ่ าย
ภาษี ได้ในเวลานั น จนต้องประกาศขายสิ งของทอดตลาดในเวลานั น
บ้าน สวน ไร่และแม้กระทัง สุ สานของพวกเขา ก็ ถูกขายทอดตลาดไป ยก
เว้นนาของพวกเขาที ยงั ไม่ได้หกั ล้างถางพง ทรัพย์สินราคา 3<3 ปอนด์
? ชิลลิ งต้องถูกขายไปด้วยเงิ นเพียง 3? ปอนด์ 8D ชิลลิ ง กล่าวกันว่า
มี บางส่วนถูกซื อไปโดยนั กเทศน์ เพรสไบที เรียนที จะมาเทศนาที นั น และ
ในที สุดเขตตังรกรากนี ได้ถูกทิ งให้รา้ งไป
กฎหมายกดขี ข่ ม เหงต่ าง ๆ นี สามารถจะรวบรวมเป็ นหนั งสื อ
เล่มใหญ่ ได้ที เดี ยว การเรี ยกเก็ บภาษี อย่ างรุ นแรงซึ งเป็ นภาระที หนั ก
มาก การปฏิบัติการด้วยความรุ นแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่ งหวังที จะ
กระทําต่อพวกแบ๊พติ สเป็ นส่วนใหญ่ แต่ในการบรรยายนี ไม่สามารถที จะ
เข้าไปในรายละเอี ยดเหล่านี มากนั ก
15 ในเขตยึ ดครองต่ าง ๆ ทางภาคใต้ตลอดรัฐคาโรไลน่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ งที รฐั เวอร์จิเนี ย ซึ งคริสตจักรแห่งอังกฤษกําลังครอบ-
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เขตยึดครองนี คื อคริสตจักรที เมื องโพรวิเด็ นส์โดย โรเจอร์ วิลเลี ยม ได้
ตั งขึ นในปี ค.ศ.8<3E และคริ สตจักรที เมื องนิ วพอร์ทโดยจอห์นเคลิ ร์ก
ได้ตังขึ นในปี ค.ศ.8<3C
12 ในเรื องเกี ยวกับการข่มเหงต่าง ๆ ในเขตยึดครองอเมริกันบางแห่งนั น เราจะขอยกตัวอย่างให้เห็นกันบ้าง ได้มีการบันทึ กไว้ว่า
มี อยู่ครังหนึ งที สมาชิกคนหนึ งของจอห์น เคลิรก์ ได้ลม้ ป่ วยลง ครอบครัว
นั นอาศัยอยู่ ตรงข้ามเส้นแบ่ งเขตยึ ดครองแมสซาชู เซ็ ทซ์ เบย์ และอยู่
ภายในเขตยึ ดครองนั นพอดี จอห์น เคลิ ร์กและนั กเทศน์ ที มี ชื อว่า
แครนดอลล์ รวมทังคนที มีชือว่าโอบีไดอา โฮล์ม ทัง 3 คนได้ไปเยี ยม
ครอบครัวที ป่วยนั น ขณะที พวกเขากําลังประชุ มอธิ ษฐานกับครอบครัวที
ป่ วยอยู่นั น เจ้าหน้าที บางคนของเขตยึดครองได้มาจับกุ มพวกเขาไว้ ต่อ
มาจึ งพาตัวพวกเขาไปที หน้าบัลลังก์ศาลเพื อจะพิพากษา ยังมี คาํ กล่าวไว้
ด้วยว่าเพื อเจ้าหน้าที จะมี ขอ้ กล่าวหาพวกเขาได้ชดั เจนยิ งขึ น พวกเขาถูก
พาตัวเข้าไปในที ประชุ มทางศาสนาในคริสตจักรของพวกตน (พวกคองกริเกชัน อาลลิสต์) มื อของพวกเขาถูกมัด (ตามที บันทึ กได้กล่าวไว้) ข้อ
หาของพวกเขาคื อ "ในเรื องที ไม่ ได้ถอดหมวกในที ประชุ มทางศาสนา"
พวกเขาได้ถูกพิจารณาคดี และเห็นว่ามี ความผิ ด ผู ว้ ่าเอ็ นดิ คอทท์ก็ อยู่ ที
นั นด้วย ขณะที การพิจารณาคดี กาํ ลังดําเนิ นไปนั น ท่านได้พูดกับเคลิรก์
ด้วยความโกรธมากว่า "เจ้าได้ปฏิเสธการให้บัพติ ศมาแก่ทารก" (นี ไม่ใช่
ข้อหาที มี ต่ อพวกเขา) "เจ้าสมควรตาย ฉันจะไม่ให้ขยะอย่างนั นถู กนํา
เข้ามาในเขตปกครองของฉัน" ความผิ ดของทุ กคนคื อการถูกปรับหรือถูก
เฆี ยนอย่างหนั ก ค่าปรับของแครนดอลล์ (แขกที มาเยี ยม) คือ ? ปอนด์
(;? ดอลลาร์) ค่าปรับของเคลิรก์ (ศิ ษยาภิบาล) คื อ ;D ปอนด์ (8DD
ดอลลาร์) ค่าปรับของโฮล์ม (บันทึ กได้กล่าวว่าเขาเคยเป็ นพวกคองกริเกชัน อาลลิสต์ และได้มาเข้าร่วมกับพวกแบ๊พติ ส) ดังนั นค่าปรับของเขา
จึ งเป็ น 3D ปอนด์ (8?D ดอลลาร์) ค่าปรับของเคลิรก์ กับแครนดอลล์
นั นพวกเพื อน ๆ เป็ นผู จ้ ่ายให้ แต่โฮล์มได้ปฏิเสธ ไม่ยอมให้จ่ายค่าปรับ
ของเขาโดยพูดว่าเขาไม่ได้ทาํ อะไรผิ ดเลย ดังนั นเขาจึ งถู กเฆี ยนอย่าง
หนั ก บันทึ กได้กล่าวว่าเขาถูก "ถอดเสื อลงไปถึ งเอว" และถูกเฆี ยน (ด้วย
แส้พิเศษชนิ ดหนึ ง) จนร่างกายของเขาเต็ มไปด้วยเลือดและเลือดได้หยด
ไหลรินไปตามขาเต็ มล้นรองเท้า ; ข้างของเขา บันทึ กยังกล่าวต่อไปอี ก
ว่าร่ างกายของเขามี แผลเหวอะหวะเต็ มไปหมด จนเขาไม่ สามารถที จะ
นอนบนเตี ยงได้นานถึ ง ; สัปดาห์ การนอนของเขาต้องนอนชันบนมื อ
หรือข้อศอกทัง ; ข้างและหัวเข่า ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึ กทังหมดเกี ยวกับ
การถูกเฆี ยนของเขา และเรื องอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการเฆียนนั น รวม
ทังคําพูดของโฮล์มเอง สิ งที ป่าเถื อนเช่นนี ได้เกิ ดขึ นในอเมริกาเอง
13 เพนเทอร์ เป็ นชายอี กผู ห้ นึ งที ได้ "ปฏิเสธไม่ยอมให้ลูก

คอ เปโตรกับสิเมโอนถู กตรึ งไว้บนกางเขนจนตาย อันดรู ว ์ถูกมัดไว้ติ ด
กับกางเขนจนตาย ยากอบถูกตัดศี รษะ ฟี ลิปถูกตรึงไว้บนกางเขนและถูก
หินขว้าง บารโธโลมิ วถูกเผาด้วยไฟ โธมัสถูกนาบด้วยเหล็กร้อนจนตาย
ยากอบน้อยถูกทิ งลงจากพระวิหารและถู กโบยตี จนสิ นชี วิต ยูดาสถูกฆ่า
เสียด้วยธนู มัทธี อัสถูกหินขว้างและเปาโลถูกตัดศี รษะ
3
ถึ งแม้ว่าพวกศาสนายิ วกับพวกศาสนาที ไม่ มี พระเจ้าข่ม
เหงพวกนี เป็ นเวลา 3DD ปี ความเชื อนี ได้แพร่ออกทัว ไปคื อแพร่ออกไป
ทัว อาณาจักรโรม ทวีปยุ โรป เอเชีย อาฟริกา ประเทศอังกฤษและเวลส์
และตามเมื องใหญ่ ๆ ที มีความเจริญ คริสตจักรได้เจริญเติบโตขึ นอย่าง
รวดเร็วและพวกสาวกได้เจริญเติ บโตขึ นในพระคุ ณของพระเจ้า แต่ เริ มมี
คริสตจักรบางแห่งที ความเชื อได้เสียไป
4
การที ความเชื อเสี ยไปนี มี อยู่ สองด้านคื อด้านความเชื อ
และด้านการประพฤติ ในช่วง ;DD ปี แรกคริสตจักรแต่ละแห่งได้เจริญ
ขึ นอย่างรวดเร็ วจนกระทั ง พวกคริ สตจักรยุ คแรกนั นกลายเป็ นคริ สตจักร
ที ใหญ่มาก เช่นคริสตจักรที กรุ งเยรูซาเล็ม เมื องอันทิ โอก เมื องเอเฟซัส
เมื องโครินธ์ เป็ นต้น คริสตจักรที กรุ งเยรูซาเล็มเองมี สมาชิกเป็ นหมื น ๆ
คน (กจ ;:Z8; Z:Z; ?:8Z) อาจจะมี สมาชิกถึ ง ;?DDD หรือ ?DDDD
คนหรื อมากกว่ านั นก็ ได้ ท่ านที เคยศึ กษาหนั งสื อกิ จการและจดหมาย
ต่าง ๆ ของอาจารย์เปาโลคงจะสังเกตว่า การดูแลคริสตจักรต่าง ๆ ใน
สมัยนั นเป็ นงานหนั กมากสําหรับอาจารย์เปาโล ช่วยสังเกตดูคาํ พยากรณ์ของอาจารย์เปโตรและอาจารย์เปาโลซึ งอยู่ใน ; ปต ;:8;; กจ
;D:;E-38; แล้วดู วว ;-3 ด้วย
คริ สตจั กรใหญ่ ๆ เหล่ านี คงจะต้องมี นั กเทศน์ หรื อผู ้ปกครอง
หลายคน (กจ ;D:8M) พวกเจ้าอธิ การหรือศิ ษยาภิบาลบางคนได้เริ มถื อ
สิทธิ อาํ นาจเกิ นขนาดที มอบไว้แก่เขาในพระคัมภีรใ์ หม่ เขาได้ถือว่าเขามี
สิทธิ อาํ นาจเหนื อคริสตจักรอื น ๆ ที เล็กกว่าคริสตจักรของเขา (3 ยน
8:E) นี ก็ถือว่าเป็ นการประพฤติ ผิด ความผิ ดอันนี ได้เป็ นรากฐานแห่ง
การประพฤติ ผิดหลาย ๆ อย่างที ได้ทวีขึนในคริสตจักรต่าง ๆ ซึ งการใช้
อํานาจเหนื อคริสตจักรอื น ๆ ที เล็กกว่าของเขาเป็ นการกระทําเหมื อนกับ
พวกคาทอลิ ค นี คื อการเริ มต้นของการเปลี ยนแปลงวิ ธีการปกครอง
คริสตจักร คื อตังแต่ตน้ วิธีปกครองนั นเป็ นแบบประชาธิปไตย คริสตจักรบางแห่งได้มีการเปลี ยนแปลงไปในทางที ผิด แล้วก่อนสิ นศตวรรษที
; สิ งนี เป็ นความผิ ดเริ มแรกที เข้ามาในคริสตจักรยุ คแรกนั น
5
ความเชื ออย่างหนึ งที เปลี ยนแปลงก่อนสิ นศตวรรษที ;
นั นก็ คือคําสอนเกี ยวกับเรื องความรอดนั นเอง ทังพวกศาสนายิวกับพวก
ศาสนาที ไม่มีพระเจ้า ได้พึงในพิธีกรรมต่าง ๆ เพื อจะได้ความรอด เขา
เชื อว่าพิธีต่าง ๆ นิ มิตต่าง ๆ และเครื องหมายต่าง ๆ สามารถช่วยเขา
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รอดได้ เพราะฉะนั นคริสตจักรบางแห่งซึ งสมาชิกเคยอยู่ในทัง ; ศาสนา
นี ได้เข้าใจผิ ดถึ งเรื องพิ ธีบั พติ ศมาได้ง่ าย เขาก็ เข้าใจว่าพระคั มภี ร์ได้
กล่าวถึ งมากมายเกี ยวกับพิ ธี บัพติ ศมาและหน้าที ของคริ สเตี ยนที จะรับ
พิธีนั น เพราะฉะนั นพิธีบัพติ ศมาต้องมี ส่วนในความรอดของเรา ดังนั น
คําสอนผิ ดว่า "เรารอดได้โดยความเชื อและการรับพิธีบัพติ ศมา" ได้เข้า
มาในคริสตจักรบางแห่ง
6
ความเชื ออี กอย่างหนึ งที ได้เปลี ยนแปลงในเวลานั นก็ คือ
ว่า ใครสมควรที จะรับพิ ธีบัพติ ศมา (การเปลี ยนแปลงนี คื อผลแห่ งคํา
สอนผิ ดว่า "เรารอดได้โดยความเชื อและการรับพิ ธีบัพติ ศมา") คริสตจักรบางแห่งที เชื อว่ าพิ ธีบั พติ ศมาช่ วยมนุ ษย์ให้รอดได้นั น ต่ อมาได้มี
ความเชื อว่าถ้าพิ ธีบั พติ ศมาช่ วยเรารอดได้ ก็ น่ าจะให้รับพิ ธี บัพติ ศมา
ตอนเป็ นเด็ กคื อยิ งเร็วยิ งดี เพราะฉะนั นคําสอนผิ ดคื อ "ให้ทารกรับพิธี
บัพติ ศมา" ได้เริ มขึ น ก่อนหน้านี คริสตจักรทัว ไปยอมให้เฉพาะคนที เชื อ
แล้วรับพิธีบัพติ ศมาเท่านั น หลายศตวรรษต่อมาเขาให้ทารกรับพิธีบัพติ ศมาโดยการจุ่ มในนํา ศาสนากรีกคาทอลิค (ซึ งเคยร่วมกับศาสนาโรมันคาทอลิค) ยังให้ทารกรับพิธีบัพติ ศมาด้วยการจุ่ มในนํา
ในเรื องนี อาจารย์โรบิ นสันได้เขียนว่า "ในช่วง 3 ศตวรรษแรก
นั น มี คริ สตจักรหลายแห่ งอยู่ ทางทิ ศตะวันออกเป็ นคริ สตจักรท้องถิ น
และอิ สระ ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลใด ๆ และไม่มีสิทธิ อาํ นาจ
เหนื อคริ สตจักรแห่งอื น ในเวลานั นคริสตจักรทุ กแห่งมี สมาชิกที รับพิ ธี
บัพติ ศมาอย่างถูกต้องจนถึ งสมัยของเจโรม (ค.ศ. 3MD) คริสตจักรใน
ประเทศกรีก ซี เรีย และทวีปอาฟริกา ได้บันทึ กไว้ว่ามี ผูใ้ หญ่หลายคนได้
รับพิ ธี บัพติ ศมา แต่ไม่ได้บันทึ กว่ามี ทารกรับพิ ธีบั พติ ศมาจนถึ งปี ค.ศ.
370"
7
ขอให้จาํ ไว้ว่า การเปลี ยนแปลงเหล่านี ไม่ได้เกิ ดขึ นในวัน
เดี ยวหรื อปี เดี ยว แต่ ได้ใช้เวลานานมากแต่ ไม่ใช่ในคริ สตจักรทุ กแห่ง
คริ สตจักรที ดี บางแห่งได้ต่ อต้านกับการเปลี ยนแปลงนี จนกระทั งในปี
ค.ศ.;?8 คริสตจักรต่าง ๆ ที มีความเชื ออย่างถูกต้องได้แยกออกมาจาก
คริ สตจักรที มี ความเชื อและการประพฤติ ที เสี ยแล้ว นี เป็ นครั งแรกที มี
การแยกกันในระหว่างคริสตจักรต่าง ๆ
8
ดังนั นจะสังเกตได้ว่าในช่วงระหว่าง 3 ศตวรรตแรกนี มี
การเปลี ยนแปลงที สาํ คัญมาก 3 ประการ ซึ งได้เปลี ยนไปจากคําสอน
ของพระคริ สต์ และคําสอนของพวกอั ครสาวกของพระองค์ และเหตุ การณ์อย่างหนึ งก็ได้ก่อตัวขึ น ขอให้ท่านสังเกตข้อสรุ ปและข้อความสําคัญเหล่านี :
8.1 การเปลี ยนแปลงไปจากแนวความคิ ดของพระคัมภี รใ์ หม่
ในเรื องเจ้าอธิ การและเรื องการปกครองคริสตจักร การเปลี ยนแปลงนี ได้

ถูกจํากัดเสรีภาพทางศาสนาที น่าหวาดกลัว ดังนั นเมื อเขาพบแผ่นดิ นผื น
เล็ก ๆ แห่งหนึ งที ยงั ไม่มีจักรวรรดิใดเข้ายึดครอง พวกเขาจึ งได้สถาปนา
ตัวขึ นเป็ นเจ้าของแผ่ นดิ นนั น ซึ งรู ้จักกันโดยทั ว ไปในปั จจุ บันนี ว่า โรด
ไอส์แลนด์ เหตุ การณ์นี เกิ ดขึ นในปี ค.ศ.8<3C คื อ 8D ปี หลังจากที มีการ
ยึดครองเขตแมสซาชูเซ็ ทซ์ เบย์ แต่ก่อนที พวกเขาจะได้รบั กฏหมายคุ ม้ ครองดิ นแดนนี พวกเขาต้องใช้เวลานานประมาณ ;? ปี ที เดียว (คื อปี
ค.ศ.8<<3)
9
ในปี ค.ศ.8<?8 (?) เขตยึ ดครองแบ๊ พติ สแห่งนี ได้ส่ง
โรเจอร์ วิลเลี ยม และจอห์น เคลิรก์ ไปประเทศอังกฤษเพื อจะดูว่าเป็ นไป
ได้ไหมที จะได้รับอนุ ญาตตามกฏหมายให้สถาปนาเขตยึ ดครองของพวก
ตนได้ เขาทังสองมาถึ งประเทศอังกฤษขณะที โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เป็ น
ผู ท้ ี มีอาํ นาจในรัฐบาลอังกฤษ แต่ดว้ ยเหตุ ผลบางประการทําให้ท่านปฏิเสธคําขอของพวกเขา โรเจอร์ วิ ลเลี ยมจึ งได้เดิ นทางกลับบ้านที อเมริ กา
ส่วนจอห์น เคลิรก์ นั นยังคงอยู่ในอังกฤษ ในที สุดครอมเวลล์ ก็ สูญเสีย
ตําแหน่ งของตนและชาร์ลส์ที ; ได้ขึ นนั  งบัลลังก์ แห่งประเทศอั งกฤษ
ในประวัติศาสตร์ถือว่า ชาร์ลส์เป็ นผู ห้ นึ งที ได้ข่มเหงพวกคริสเตี ยนอย่าง
รุ นแรงที สุด แต่ในที สุดพระองค์ก็ได้ทรงออกเอกสารประทานใบอนุ ญาต
ให้ในปี ค.ศ.8<<3 ดังนั นเคลิรก์ ซึ งเฝ้ าคอยมานานถึ ง 8; ปี จึ งได้เดิ น
ทางกลับบ้านพร้อมกับเอกสารทางกฎหมายนั น เพราะฉะนั นในปี ค.ศ.
8<<3 เขตยึ ดครองโรด ไอส์แลนด์จึ งกลายเป็ นดิ นแดนที ถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างแท้จริง และพวกแบ๊ พติ สก็ สามารถเขี ยนรัฐธรรมนู ญของ
พวกเขาเองขึ นได้
10 รัฐธรรมนู ญนั นได้ถูกเขียนขึ น และเป็ นรัฐธรรมนู ญที ดึง
ดูดความสนใจจากทัว โลก ในรัฐธรรมนู ญนั นมี คาํ ประกาศที ให้ "เสรีภาพ
ในการนั บถื อศาสนา" เป็ นครังแรกของโลก
การต่ อสู อ้ ย่างแท้จริ งเพื อเสรี ภาพในการนั บถื อศาสนานั นถื อว่า
เป็ นประวัติศาสตร์ที ยิ งใหญ่ ทีเดี ยว เป็ นเวลานานที เดี ยวที พวกแบ๊ พติ ส
ต้องต่ อสูใ้ นสงครามนี ตามลําพังจริง ๆ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ต่อสู เ้ พื อพวก
ตนเองแต่เพียงพวกเดี ยวเท่านั น แต่ได้ต่อสู เ้ พื อคนทังปวงทุ กนิ กาย โรด
ไอร์ แลนด์ เป็ นเขตยึ ดครองแบ๊ พติ สแห่ งแรกที ได้สถาปนาขึ นโดยพวก
แบ๊พติ สกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ งหลังจากที ได้เพี ยรพยายามยื นคําร้องเพื อ
ขออนุ ญาตอยู่นานถึ ง 8; ปี เขตยึดครองนี เองเป็ นจุ ดเริมแรกในโลกที
กฎหมายของแผ่นดิ นนั นให้เสรีภาพในการนั บถื อศาสนาอย่างเต็ มที การ
ตั งรกรากที นั นได้เกิ ดขึ นในปี ค.ศ.8<3C และได้มี การสถาปนาเขตยึ ดครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี ค.ศ.8<<3
11 ก่ อนที เขตยึ ดครองนี จะได้รับการสถาปนาขึ นอย่ างถู ก
ต้องตามกฏหมาย ได้มีการตังคริสตจักรแบ๊พติ สขึ น ; แห่งก่อนแล้วใน
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หนทุ กแห่ง แต่ในไม่ ชา้ พวกเขาก็ ได้สัมผัสกับเงื อมมื ออันเหี ยมโหดของ
คริ สตจักรประจําชาติ ทั ง 3 นิ กายนั นด้วย ความผิ ดที รา้ ยแรงในเรื อง
"การเทศนาข่าวประเสริฐ" และ "การปฏิเสธที จะให้เด็ กๆของพวกเขารับ
บัพติ ศมา" "การต่ อต้านการบัพติ ศมาทารก" และการกระทําอื นๆ ใน
ด้านความเคร่งครัดในพระคัมภีรข์ องพวกเขา พวกเขาจึ งถูกจับ, ติ ดคุ ก,
ถูกปรับ, ถูก เฆี ยน, ถูกเนรเทศและการถูกยึดทรัพย์สิน เป็ นต้น บรรดา
สิ งเหล่านี เกิ ดขึ นในอเมริ กา ข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างบางอย่างที ได้มา
จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
6
ก่อนที เขตยึดครองแมสซาชูเซ็ ทซ์ เบย์ จะมี อายุ ;D ปี
นั น พวกเขามี คริสตจักรคองกริเกชัน อาลลิสต์เป็ นคริ สตจักรประจําชาติ
และพวกเขาก็ ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื อต่ อต้านพวกแบ๊ พติ ส และ
พวกอื น ๆ ต่อไปนี เป็ นตัวอย่างเรื องหนึ งเกี ยวกับกฎหมายเหล่านั น
"นี เป็ นคําสัง และได้เห็นพ้องต้องกันว่า ถ้าคนหนึ งคนใดหรือพวก
หนึ งพวกใดภายในเขตปกครองนี จะกล่าวโทษหรื อต่ อต้านการบัพติ ศมา
ทารก โดยกระทําการอย่างเปิ ดเผยหรือเที ยวชักชวนคนอื น ๆ ให้ไม่เห็น
ด้วยหรือไม่บัพติ ศมาให้ทารก โดยกระทําการอย่างลับ ๆ หรือจงใจเดิ น
ออกจากที ประชุ มขณะที กาํ ลังมี การประกอบพิ ธีนี ภายหลังเวลาที กาํ หนดและขันตอนในการพิจารณาความผิ ดแล้ว คนนั นหรือพวกนั นทุ กคน
จะต้องถูกพิพากษาให้เนรเทศไปอยู่ทีอื น" กฎหมายฉบับนี ได้มีผลบังคับ
ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ งเพื อต่อต้านพวกแบ๊พติ ส
7
โดยสิทธิ อาํ นาจของเขตยึดครองนี โรเจอร์ วิลเลียม และ
คนอื น ๆ จึ งได้ถูกเนรเทศออกจากเขตนี การถูกเนรเทศในอเมริกาใน
สมัยนั นเป็ นสิ งที ทารุ ณมาก เพราะหมายถึ งว่าผู น้ ั นจะต้องไปอยู่กับพวก
อิ นเดี ยน แต่ในเหตุ การณ์นี วิ ลเลี ยมกลับได้รับการต้อนรับอย่างดี และ
ได้พกั อยู่ กับพวกอิ นเดี ยนเป็ นระยะเวลานานที เดี ยว และในช่วงเวลาต่อ
มาก็ แสดงให้เห็ นว่านี เป็ นพระพรอันยิ งใหญ่ต่ อเขตยึ ดครองที ได้เนรเทศ
เขาไป เพราะเขาได้ช่วยให้เขตยึ ดครองนี รอดพ้นจากการถู กทําลายโดย
อิ นเดี ยนเผ่านี ด้วยการที เขาได้ออ้ นวอนต่อพวกอิ นเดี ยนอย่างมาก เพื อ
เห็ นแก่ พวกเหล่านั นที ได้เนรเทศเขาและเขาได้ทาํ ความดี ตอบแทนความ
ชัว ด้วยวิธีนี เอง
8
ต่อมาโรเจอร์ วิลเลี ยมพร้อมกับคนอื น ๆ อี ก ซึ งบางคน
ได้เคยถูกเนรเทศจากเขตยึดครองนั นและในเขตยึดครองอื น ๆ เช่นกัน
ในคนพวกนั นมี จอห์น เคลิรก์ ซึ งเป็ นนั กเทศน์ แบ๊พติ สอยู่ดว้ ย คนพวกนี
ได้ตัดสินใจที จะตังเขตยึดครองของเขาเอง ซึ งในขณะนั นพวกเขายังไม่มี
สิ ทธิ อาํ นาจตามกฎหมายจากประเทศอังกฤษที จะกระทําการนี ได้ แต่
พวกเขาก็ คิดว่าวิธีการนี ก็ ดีกว่าที จะอยู่ ภายใต้สถานการณ์ทีเป็ นอยู่ นี ต่อ
ไปและดี กว่าที จะพยายามดําเนิ นชีวิตอยู่ในเขตยึดครองเหล่านี ที จะต้อง

ขยายตัวขึ นอย่างรวดเร็ว สามารถเห็ นได้อย่างชัดเจนและเจริญเต็ มที จน
เป็ นอันตรายมาก
8.2 การเปลี ยนแปลงไปจากคํา สอนในพระคั ม ภี ร์ ใหม่ ใน
เรื องการบังเกิ ดใหม่ เปลี ยนไปเป็ น "การบังเกิ ดใหม่โดยการรับบัพติ ศมา"
8.3 การเปลี ยนแปลงจากการให้บั พติ ศมาแก่ ผู ้เชื อ ไปเป็ น
"การให้บัพติ ศมาแก่ทารก" (อย่างไรก็ ตาม ในข้อนี ยังไม่ได้ทาํ กันโดยทัว
ไปหรือทํากันบ่อยนั กเป็ นเวลานานกว่า 8 ศตวรรต)
9
"การบังเกิ ดใหม่โดยการรับบัพติ ศมา" และ "การให้บัพติ ศมาแก่ทารก" ความเชื อ ; เรื องนี เป็ นความเชื อที ผิด ซึ งตามพยาน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีเชื อถื อได้นั นกล่าวว่า ; เรืองนี เป็ นสาเหตุ
ที ทาํ ให้พวกคริ สเตี ยนต้องยอมหลั ง เลื อดเป็ นจํานวนมาก ซึ งมากกว่า
ความตายจากเหตุ ความเชื อผิ ดเรื องอื น ๆ รวมกันเสี ยอี ก หรื ออาจจะ
ต้องหลัง เลือดมากกว่าสงครามทุ กครัง แต่ทังนี ไม่รวม "สงครามโลก" ที
พึ งผ่านมา คริสเตี ยนมากกว่า "?D ล้านคน" ยอมพลีชีพเพื อรักษาความ
เชื อ ส่วนใหญ่แล้วเพราะเหตุ พวกเขาได้ปฏิ เสธความเชื อผิ ด ; เรื องนี
ในระหว่าง "ยุ คมื ด" เพียงยุ คเดี ยวคื อช่วงเวลาประมาณ 8; หรือ 83
ศตวรรตเท่านั น
10 ข้อเท็ จจริ งที สาํ คัญ 3 ประการสําหรับคริ สตจักรส่วน
ใหญ่หลาย ๆ แห่งนั น ก็ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์
ช่วงระหว่าง 3 ศตวรรตแรกนี คื อ
10.1 การแยกตั วออก และการเป็ นอิ สระไม่ ขึ นแก่ กั นของ
คริสตจักรทังหลาย
10.2 ลักษณะเฉพาะของเจ้าอธิ การหรื อศิ ษยาภิ บาลทั งหลาย
ที ยอมรับฟั งความคิ ดเห็นของสมาชิก
10.3 การให้บัพติ ศมาแก่ผูเ้ ชื อเท่านั น
ข้าพเจ้าขอยกข้อความจากหนั งสือของบรรดานั กประวัติศาสตร์ที
ยิ งใหญ่ทีสุดในคริสตจักรของพวกลูเธอร์แรน เขียนโดยโมเชม ฉบับที 8
หน้า M8-M; กล่าวว่า "แต่ใครก็ ตามที คาดคิ ดว่า เจ้าอธิ การทังหลายใน
ยุ คทองแห่งคริ สตจักรมี ลักษณะเดี ยวกันกับเจ้าอธิ การในหลายศตวรรต
ต่อมา เขาก็ จะพยายามผสมผสานความแตกต่างที เกิ ดขึ นและก็ จะสับสน
ไปกับลักษณะเฉพาะที แตกต่างกันอย่างมากนั น เพราะในศตวรรตนี และ
ในศตวรรตต่ อมาเจ้าอธิ การคนหนึ งจะทําหน้าที ปกครองดู แลคริ สตจักร
เพี ยงแห่งเดี ยว ซึ งอาจจะอยู่ในบ้านส่วนตัวก็ ได้ แต่ เจ้าอธิ การจะไม่ใช่
เป็ นเจ้านายของคริสตจักรนั น โดยความเป็ นจริงแล้วเจ้าอธิ การจะเป็ นผู ้
ปรนนิ บัติ หรือผู ร้ ับใช้ของคริ สตจักร คริ สตจักรทุ กแห่งในสมัยดั งเดิ มนั น
เป็ นกลุ่มอิ สระ ไม่มีคริสตจักรใดอยู่ใต้อาํ นาจของคริสตจักรอื น ๆ ถึ งแม้
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ว่าบ่ อยครั งที คริ สตจั กรทั งหลายที ถู กตั งขึ นโดยพวกอั ครสาวกเองจะได้
รับเกี ยรติ ให้เป็ นที ปรึ กษาในกรณี ที มี ข อ้ สงสัยในปั ญหาประเด็ น ต่ างๆ
แม้กระนั นก็ ตามคริ สตจักรเหล่านี ก็ ไม่ มี สิทธิ อาํ นาจในการควบคุ มและ
ใช้อาํ นาจเหนื อคริ สตจักรแห่ งอื น ๆ ในทางตรงกันข้ามนั นจะเห็ นได้
อย่างชัดเจนว่า คริสตจักรแท้ทุกแห่งมี สิทธิ ต่าง ๆ เท่าเทียมกัน และตัง
อยู่บนพื นฐานแห่งความเท่าเที ยมกันในทุ กเรื อง"
11 จนกระทัง ถึ งบัดนี ทัง ๆ ที มีการข่มเหงอย่างรุ นแรง แต่
จํานวนคริ สเตี ยนก็ เพิ มมากขึ นอย่างรวดเร็ ว พวกคริ สเตี ยนได้กระจัดกระจ่ ายอยู่ ทั ว ไป และขยายวงกว้างออกไปมากกว่าอาณาเขตของจักรวรรดิ โรมันอันยิ งใหญ่ นั นเสียอี ก และอาจกล่าวได้ว่าแทบทุกแห่งในโลก
ได้ยิ นข่าวประเสริฐนี ตามข้อมูลของนั กประวัติศาสตร์คริสตจักรบางคน
บอกว่ า คริ สตจั กรดั งเดิ มหลายแห่งที ถู กตั งขึ นโดยพวกอัครสาวกนั น
ยังไม่ได้ถูกทําลายไป และยังคงสัตย์ซื อต่อคําสอนของพวกอัครสาวกด้วย
อย่างไรก็ ตามเหตุ การณ์ก็ได้เป็ นไปตามที ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า คําสอน
ผิ ดซึ งเป็ นอันตรายต่ อคริ สตจั กรได้คื บคลานเข้ามาและได้เกาะแน่ นอยู่
ในคริสตจักรหลายแห่ง จนกระทั ง คริสตจักรบางแห่งได้เปลี ยนแปลงคํา
สอนไปอย่างมาก
12 การข่มเหงได้ทวี ความรุ นแรงยิ งขึ น เมื อใกล้จะถึ งตอน
ต้นของศตวรรษที Z รัฐบาลได้ออกคําสั ง ให้มี การข่มเหงคริสเตี ยนซึ ง
เป็ นครั งแรกที มี คาํ สั ง ออกมาอย่างเป็ นทางการ การเจริญเติ บโตของ
คริสเตี ยนก็ เกิ ดขึ นอย่างน่ าอัศจรรย์ และได้ทาํ ให้พวกผู น้ ําจักรวรรดิ โรมันซึ งเป็ นพวกศาสนาเท็ จตื นตระหนกตกใจเป็ นอั นมาก ดังนั นจั กรพรรดิ กาลี เรี ยสจึ งทรงออกคําสัง ให้มี การข่มเหงคริ สเตี ยนอย่างป่ าเถื อน
ยิ งกว่าเดิ ม ซึ งเรื องนี เกิ ดขึ นเมื อวันที 24 กุ มภาพันธ์ ค.ศ.3D3 ดู
เหมื อนว่าตั งแต่ ต น้ จนกระทั งถึ งเวลานี พวกศาสนาเท็ จได้ข่มเหงคริ สเตี ยนโดยที ก่อนหน้านี ไม่เคยมี กฎหมายใด ๆ ที ทาํ ให้คริสเตี ยนถูกข่มเหงมากเช่นนี
13 แต่ คาํ สั งนี ล้ม เหลวลงอย่ างสิ นเชิ งเพราะไม่ ได้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที เขาจะหยุ ดการเติ บโตของพวกคริ สเตี ยนได้ จนกระทั ง
อี ก C ปี ต่อมา (ค.ศ.388) จักรพรรดิ กาลีเรียสคนเดี ยวกันนี เองได้ออก
คําสัง มาอี กฉบับหนึ ง ให้มีการยกเลิกคําสัง ฉบับแรกและได้ทรงประทาน
อนุ ญาตให้คริ สเตี ยนดําเนิ นชี วิ ตตามหลักความเชื อในพระเยซู คริ สต์ได้
อย่างอิ สระ บางที นี อาจจะเป็ นกฎหมายฉบับแรกที ไม่มีการต่อต้านคริสเตี ยน
14 เมื อถึ งตอนต้นปี ค.ศ.383 ความเชื อของคริ สเตี ยนได้มี
ชัยชนะยิ งใหญ่ เหนื อพวกศาสนาเท็ จ จักรพรรดิ องค์ใหม่ได้ก า้ วขึ นสู่
บัลลังก์ของจักรวรรดิ โรมัน พระองค์ได้ทรงตระหนั กอย่างชัดเจนถึ งฤทธิS

กลุ่มทัง ; นี ก็ ยงั มี คริสเตี ยนอี กเป็ นจํานวนมากที มีแนวความคิ ดที แตก
ต่างจากทัง ; กลุ่มนี ซึ งกําลังหาทางที จะพ้นจากการถูกข่มเหงด้วย
"เส้นทางเลือดในอเมริกา"
3
พวกคองกริเกชัน อาลลิสต์และพวกเพรสไบที เรียนที ลีภัย
เหล่านี ได้ตังเขตยึดครองของตนเองแยกกัน และทัง ; พวกก็ได้สถาปนาแนวความคิ ดทางศาสนาของพวกเขาเองให้เป็ นศาสนาประจําชาติ
ตามกฎหมายภายในดิ นแดนของตนเองทันที ถ้าจะพูดอี กอย่างหนึ งก็ พูด
ได้ว่ า "นิ กายคองกริ เกชั น อาลลิ สต์" และ "นิ กายเพรสไบที เรี ยน" ได้
กลายเป็ นแนวความคิ ดทางศาสนาตามกฎหมายในเขตยึดครองของพวก
เขาเอง ซึ งเป็ นการปิ ดกันแนวความคิ ดของศาสนาอื น ๆ ทังหมดอย่าง
สิ นเชิ งในเขตยึ ดครองของพวกเขา ซึ งพวกเขาเองได้เคยหลบหนี จาก
ประเทศแม่ พร้อมด้วยรอยแผล และเลื อดบนตัวพวกเขาจากการข่มเหง
นั น และได้แสวงที พกั พิงที มีอิสระและเสรีภาพสําหรับตนเอง แต่ทันที ที
ได้รับการสถาปนาในจักรวรรดิ ของพวกเขาในแผ่ นดิ นใหม่ และมี สิทธิ อํานาจแล้วพวกเขาก็ ปฏิ เสธที จะให้เสรี ภาพในการนั บถื อศาสนาแก่ ผู ้อื น
และปฏิ บัติ ต่ อพวกนั นด้วยวิ ธีการที โหดเหี ยมเหมื อนกั บที ตัวเองเคยได้
รับมาโดยเฉพาะอย่างยิ งที ได้กระทําต่อพวกแบ๊พติ สนั น
4
พวกที ไปตังรกรากในเขตยึดครองต่าง ๆ ทางภาคใต้อยู่
ในรัฐเวอร์จิเนี ย นอร์ธ คาโรไลน่ าและเซ้าธ์ คาโรไลน่ า ส่วนใหญ่แล้ว
เป็ นพวกที สนั บสนุ นคริสตจักรแห่งอังกฤษ แนวทางความคิ ดของคริสตจักรนี ได้รับการสถาปนาขึ นเป็ นศาสนาของจั กรวรรดิ เหล่านี เมื อเป็ น
เช่นนั นในแผ่ นดิ นใหม่ ของอเมริ กาที ซึ งพวกคองกริ เกชัน อาลลิสต์ พวก
เพรสไบที เรี ยนและพวกอี พิสโคพัลได้เข้ามาเพื อแสวงหาสิ ทธิ เสรี ภาพใน
การนมัสการพระเจ้าตามมโนธรรมในใจของตน ในไม่ ชา้ พวกเขาก็ได้ตัง
คริสตจักร 3 นิ กายที ได้รบั การสถาปนาขึ นเป็ นศาสนาของพวกตน จาก
นั นไม่มีเสรีภาพในการนั บถื อศาสนาสําหรับคนหนึ งคนใดเลย ยกเว้นคน
เหล่ านั นที มี สิ ทธิ อาํ นาจในการปกครองเท่ านั น ลู กหลานของกรุ งโรม
กําลังเจริ ญรอยตามมารดาของพวกตนซึ งเปรอะเปื อนไปด้วยเลื อด การ
ปฏิรูปของพวกเขาจึ งยังคงอยู่ห่างไกลจากความจริงในพระคัมภีร์
5
ในหมู่ พวกที อพยพเดิ นทางไปยังอเมริ กานั น มี พวก
แบ๊พติ สกลุ่มเล็ก ๆ ได้ร่วมเดิ นทางไปด้วย (บางพวกยังเรียกพวกนี ว่า
"อานาแบ๊พติ ส") อาจเป็ นไปได้ว่ามี พวกแบ๊พติ สอยู่ในเรือทุ กลําที มุ่ งหน้า
สู่อเมริกา อย่างไรก็ ตามเมื อเที ยบกันแล้วจะเห็นได้ว่าพวกเขาเดิ นทางไป
เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั น ไม่เคยร่วมเดิ นทางกันไปเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ เลย
เพราะพวกเขาไม่ได้รบั อนุ ญาตให้มาเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ แต่พวกเขาก็ ทยอย
เดิ นทางออกมาเรื อย ๆ และก่อนที จักรวรรดิ ต่าง ๆ จะถูกสถาปนาขึ นทัว
อเมริ กา พวกแบ๊ พติ สก็ มี อยู่ เป็ นจํานวนมากมายและอยู่ เกื อบจะทั วทุ ก
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อพยพมาเป็ นกลุ่ม ๆ จากเวลส์เข้าไปในสหรัฐอเมริกา (Orchard หน้า
;8-;3; ฟอร์ด บทที ;)
21 เรื องราวเกี ยวกับการเริ มงานของพวกคริสเตี ยนในประเทศเวลส์นั น ช่ างเป็ นเรื องที น่ าอัศจรรย์จริ งๆ และเมื อดู จากประวัติ ศาสตร์ของเรื องนี ดูเหมื อนจะเป็ นเรื องจริง ประวัติศาสตร์นั นได้เริ มต้น
ในพระคัมภีรใ์ หม่ (กจ ;C:3D-38; ; ทธ Z:;8) เรื องราวเกี ยวกับ
คลาวเดี ยและปู เดนส์จากการเดิ นทางของพวกเขาไปยังกรุ งโรมและการ
กลับใจใหม่ ของพวกเขาจากการเทศนาของเปาโล จากนั นพวกเขาได้นํา
ข่ าวประเสริฐกลับไปยังประเทศเวลส์ซึ งเป็ นบ้านเกิ ดเมื องนอนของเขา
เรื องเหล่านี เป็ นเรื องที น่ าสนใจอย่ างยิ ง เปาโลได้เทศนาเรื องนี ในกรุ ง
โรมประมาณปี ค.ศ.<3 หลังจากนั นไม่นานคลาวเดี ยและปูเดนส์ ซึ งทัง ;
คนเป็ นนั กเทศน์ กับคนอื น ๆ ในพวกเขา ได้นําข่าวประเสริฐนี เข้าไปใน
ประเทศอังกฤษและโดยเฉพาะอย่างยิ งที เวลส์ พวกแบ๊ พติ สชาวเวลส์ได้
ช่วยเหลือพวกแบ๊พติ สในอเมริ กาอย่างมากมายจนแทบจะพรรณนาไม่ได้
เลย
การบรรยายครังที ? ความเชื อในประเทศสหรัฐอเมริกา
1
พวกสเปนและพวกอื น ๆ ซึ งมี เชื อสายลาติ นที นั บถื อ
ศาสนาคาทอลิ กเป็ นตัวแทนกลุ่ มแรกของความเชื อแบบคริ สเตี ยนที เข้า
ไปในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ แต่ในอเมริกาเหนื อพวกเขาไม่ได้เข้า
ไปตั งพื นฐานของความเชื ออย่างมั น คงนั ก ยกเว้นที เม็ กซิ โกพวกเขาไม่
เคยมี กาํ ลังเพี ยงพอที จะทําให้แนวความคิ ดทางศาสนาของเขาได้รับการ
สถาปนาโดยกฎหมายให้เป็ นศาสนาประจําชาติ ในดิ นแดนที เป็ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในปั จจุ บันนี ยกเว้นในส่วนเหล่ านั นซึ งครั งหนึ งเคยเป็ น
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศเม็ กซิ โก ถึ งแม้จะเป็ นในสมัยจักรวรรดิ นิยมยุ คที
มี การล่าอาณานิ คมก็ ตาม
2
เริ มต้นในสมั ยจั กรวรรดิ นิ ยมยุ คที มี การล่ าอาณานิ คม
คื อในตอนต้นของศตวรรษที 8M มี พวกที มาตั งรกรากถิ นฐานเป็ นครัง
แรกในเขตเวอร์จิ นิน่ า และหลังจากนั นไม่นานก็ มี การตั งรกรากในดิ นแดนที ปัจจุ บั นนี รู ้จักกันโดยทั วไปว่า เป็ นรัฐทั งหลายที อยู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสหรัฐอเมริ กาซึ งเรียกว่านิ วอิ งแลนด์นั นเอง ในสมัย
นั นมี การข่มเหงทางศาสนาในประเทศอังกฤษ และทวีปยุ โรปซึ งเป็ นสาเหตุใหญ่ ที นําไปสู่ การอพยพไปตั งรกรากเป็ นครังแรก ในสหรัฐอเมริ กา
ผู ้ อพยพบางกลุ่ มซึ งได้มาถึ งเป็ นกลุ่ มแรกและกลุ่ มนี เป็ นที รู ้จั กกันโดย
ทัว ไปว่าเป็ นพวก "พิลกริมส์" (ค.ศ. 8<;D) นั นแบ่งออกอี กเป็ น ; กลุ่ม
ย่อย กลุ่มหนึ งเรียกว่า "พวกพิวริแทนส์" ซึ งคนเหล่านี เป็ น "พวกคองกริ เกชัน อาลลิ สต์" ผู ้ที ควบคุ มเขตยึ ดครองของพวกเขาก็ คื อผู ้ว่า เอ็ นดิ คอทท์ อี กกลุ่ มหนึ งคื อพวกเพรสไบที เรี ยน อย่ างไรก็ ตามท่ ามกลาง

อํานาจบางอย่างของความเชื อนี ที ยงั คงเติ บโตขึ นเรื อย ๆ ทัง ๆ ที ถูก
ข่มเหงอย่างรุ นแรง ประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าจักรพรรดิ องค์ใหม่นี ซึ งไม่
ใช่ใครที ไหนก็ คื อคอนสแตนติ นนั นเอง พระองค์ได้เห็นนิ มิ ตเหมื อนจริง
อย่างน่ าอัศจรรย์ พระองค์ได้เห็ นบนท้องฟ้ ามี กางเขนสี แดงลุ กไหม้อยู่
และบนกางเขนนั นมี ตัวอักษรที ลุกไหม้เขียนไว้เป็ นคําเหล่านี คื อ "ท่าน
จะได้รบั ชัยชนะโดยสิ งนี " พระองค์ได้ทรงตี ความว่าพระองค์ควรจะเป็ น
คริ สเตี ยนโดยการยกเลิ กศาสนาเท็ จ และโดยการรวมฤทธิS อํานาจฝ่ าย
จิ ตวิญญาณของคริ สเตี ยนเข้ากับอํานาจฝ่ ายโลกของจักรวรรดิโรมัน โลก
ก็ จะถู กพิ ชิตลงได้อย่ างง่ ายดาย เมื อเป็ นเช่ นนั นความเชื อในพระเยซู
คริสต์ก็จะกลายเป็ นหลักความเชื อของคนทังโลกอย่างแท้จริง และจักรวรรดิ โรมันก็ จะเป็ นจักรวรรดิ ทีมีอาํ นาจครอบคลุมไปทัว โลกด้วย
15 ดังนั นภายใต้การนําของจักรพรรดิ คอนสแตนติ น จึ งมี
การทําข้อตกลงสงบศึ กขึ น มี การเอาอกเอาใจและมี การยื นข้อเสนอเพื อ
ขอเข้าร่วม โดยจักรพรรดิ ของจักรวรรดิ โรมันนั นหาช่องทางที จะมี ความ
สัมพันธ์ กับพวกคริ สเตี ยนโดยกล่ าวว่ า "จงให้ฤทธิS อํานาจฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณแก่เรา และเราจะให้อาํ นาจฝ่ ายโลกของเราแก่ท่าน"
16 เพื อ ให้ก ารรวมตั ว กั นอย่ างชั วร้ายนี เกิ ด ขึ นมาได้โดย
สมบู รณ์ จึ งมี การตั งสภาขึ นมาสภาหนึ งคื อในปี ค.ศ.383 มี การออก
ประกาศเชื อเชิญให้คริสตจักรทั งหลาย หรือตัวแทนของคริ สตจักรเหล่า
นั นให้มาประชุ มร่วมกันคริสตจักรหลาย ๆ แห่ง แต่ไม่ใช่ทุกแห่งจึ งได้มา
ประชุ มร่ วมกั น มี การรวมตั วกั นเพื อเป็ นพันธมิ ตรและได้มี การจั ดการ
ปกครองตามลําดับชั นไว้ด ว้ ย และในการจัดตั งการปกครองตามลําดับ
ชันนี พระคริสต์ซึ งเป็ นศี รษะของคริสตจักร และคริสตจักรทังหลายที เคย
ถวายเกี ยรติ แด่ พระองค์ในฐานะหัวหน้าของคริ สตจักรก็ ถูกถอดออกจาก
บัลลังก์ กลับมายกย่องให้จักรพรรดิ คอนสแตนติ นให้นั งบัลลังก์ในฐานะ
หัวหน้าของคริสตจักรทังหลายแทน และจักรพรรดิ คอนสแตนติ นก็ได้นั ง
บัลลังก์ในฐานะหัวหน้าของคริสตจักรนั น (แต่เป็ นเพียงชัว คราวเท่านั น)
17 การจัดการปกครองตามลําดับชันที ตั งขึ นเป็ นจุ ดเริ มต้น
ที ชดั เจนของการเปลี ยนแปลง ซึ งในที สุดก็ได้เปลี ยนแปลงไปเป็ น "คาทอลิก" หรือคริสตจักร "สากล" ที เรารู จ้ ักกันโดยทัว ไปในปั จจุ บันอาจจะ
กล่าวได้ว่ า จุ ดเริ มต้นที ไม่ ชัดเจนของคริ สตจักรแบบนี เกิ ดขึ นเมื อใกล้
สิ นสุ ดศตวรรษที ; และเริ มต้นที ศตวรรษที 3 ซึ งเป็ นตอนที แนวความ
คิ ดใหม่ ๆ เกี ยวกับเจ้าอธิ การและการปกครองคริสตจักร และนั กเทศน์
เริ มต้นที จะก่อตัวขึ น
18 ขอให้จาํ ไว้อย่างชัดเจนว่า เมื อคอนสแตนติ นได้ประกาศ
เชื อเชิญให้คริสตจักรต่าง ๆ มาร่วมประชุ มสภานั น มี คริสเตี ยน (พวก
แบ๊ พติ ส) และมี คริ สตจักรมากมายที ปฏิ เสธไม่ ยอมตอบสนองตามคํา
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เชิญนั น พวกเขาไม่ตอ้ งการที จะเข้าร่วมกับรัฐบาล และไม่ตอ้ งการมี การ
ปกครองที มี ความเชื อจากศู นย์กลาง และไม่ ต ้องการมี การปกครอง
คริสตจักรซึ งมี การปกครองตามลําดับชันอยู่เหนื อขึ นไปอีก ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทังสิ น นอกเหนื อจากคริสตจักรแต่ละแห่งนั นเอง คริสเตี ยน
พวกนี (แบ๊พติ ส) และคริสตจักรเหล่านี ไม่เคยเข้าไปรวมอยู่ในการปกครองตามลําดับชันของนิ กายคาทอลิ กเลย ไม่ ว่าในเวลานั นหรื อในเวลา
ต่อมา
19 เมื อมี การจั ดการปกครองตามลําดับชั นขึ นนั น คอนสแตนติ นได้ถูกตั งขึ นให้มีตาํ แหน่ งเป็ นหัวหน้าในเวลานั นซึ งพระองค์ย ัง
ไม่ได้เป็ นคริ สเตี ยนเลย พระองค์ เพี ยงแต่ ทรงเห็ นชอบที จะเปลี ยนเป็ น
คริ สเตี ยนเท่านั น ดังนั นคริ สตจักรทั งหลายที หลงผิ ดได้เข้าร่วมกับพระ
องค์ในการจัดตั งการปกครองตามลําดับชั นขึ น จึ งเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้เกิ ด
การหลงผิ ดขึ นมาอย่างเช่นในในเรื องการบังเกิ ดใหม่ โดยการรับบัพติ ศมา และเกิ ดมี คาํ ถามสําคัญผุ ดขึ นมาในใจของคอนสแตนติ นคื อ "ถ้า
ข้าพเจ้ารอดจากบาปของข้าพเจ้าโดยการรับบัพติ ศมา หลังจากที ขา้ พเจ้า
รับบัพติ ศมาเรียบร้อยแล้ว แล้วข้าพเจ้าจะชําระบาปที จะกระทําในอนาคตได้อย่างไร?" จากคําถามนี ทําให้ชาวโลกในยุ คต่าง ๆ งุนงงกันไปหมด
พิ ธีบัพติ ศมาสามารถจะชําระบาปต่ าง ๆ ที ย ังไม่ได้กระทําได้หรื อไม่ ?
หรือว่าบาปต่าง ๆ ที ได้กระทําลงไปก่อนการรับบัพติ ศมา ก็ถูกชําระล้าง
โดยวิธีหนึ ง (คื อการรับบัพติ ศมา) และบาปต่าง ๆ ที ทาํ ไปภายหลังการ
รับบัพติ ศมาแล้วก็ ถูกชําระล้างออกได้โดยอี กวิธีหนึ งหรือ?
20 เมื อคอนสแตนติ นไม่ สามารถที จะหาข้อยุ ติ คาํ ถามเหล่า
นี ให้เป็ นน่ าพอใจได้ ในที สุดพระองค์ได้ทรงตัดสินใจที จะเข้าร่วมกับพวก
คริ สเตี ยน แต่จะเลื อนการรับบัพติ ศมาของพระองค์ออกไปจนกระทัง ถึ ง
เวลาก่ อนที พระองค์จะทรงสิ นพระชนม์แล้ว จึ งจะรับบัพติ ศมา เพื อว่า
บาปทุ กอย่างของพระองค์จะได้ถูกชําระล้างไปในครังเดี ยวนั น พระองค์
ได้ทรงกระทําตามความตั งใจนี ดังนั นพระองค์จึ งไม่ได้รับบัพติ ศมาจน
กระทัง ก่อนที พระองค์จะทรงสิ นพระชนม์จึงได้รบั บัพติ ศมา
21 การกระทําของคอนสแตนติ น ที ได้ปฏิเสธศาสนาเท็ จทัง
หมดของจักรวรรดิ โรมัน แล้วหันไปยอมรับคริ สเตี ยนนั น ได้ทาํ ให้เกิ ด
ความไม่ พอใจอย่างรุ นแรงในพวกสภาสู งของโรมั น พวกเขาได้ปฏิ เสธ
และคัดค้านแนวทางของพระองค์ การคัดค้านของพวกเขาก็ ลงเอยด้วย
การย้ายพระที นั งของจักรวรรดิ โรมันจากกรุ งโรม ย้ายไปที เมื องไบซานเที ยม ซึ งเป็ นเมื องเก่าที ทรงสร้างขึ นใหม่ และตังชื อให้ใหม่ว่า "คอนสแตนติ โนเปิ ล" ตามชื อคอนสแตนติ นนั น ผลที เกิ ดขึ นจึ งเกิ ดมี เมื องหลวง ; เมื องในจักรวรรดิ โรมัน คื อกรุ งโรมและเมื องคอนสแตนติ โนเปิ ล
ซึ งเมื องคู่ แข่ง ; เมื องนี อี กหลายศตวรรษต่อมาก็ได้กลายเป็ นเมื องศูนย์

เด็ กคนนี คื อ อเล็ กซานเดอร์ แคมพ์เบลล์ บิ ดาของเขาเป็ นผู ้รับใช้ใน
นิ กายเพรสไบที เรี ยน โธมั ส แคมพ์เบลล์บิ ดาของเขาได้เดิ นทางไปยัง
อเมริกาในปี ค.ศ.8CDM บุ ตรชายคื ออเล็กซานเดอร์ซึ งตอนนั นยังคงศึ กษาในวิทยาลัยได้เดิ นทางไปยังอเมริกาในภายหลัง และเนื องจากพวกเขา
มี แนวความคิ ดที เปลี ยนแปลงไป จึ งได้ออกจากนิ กายเพรสไบที เรียนและ
ได้จัดตังกลุ่มอิ สระขึ นกลุ่มหนึ งตั งชื อว่า "สมาคมคริสเตี ยน" ที รู จ้ ักกัน
โดยทัว ไปในนาม "คริสตจักรบรัชรัน" ("The Brush Run Church") ในปี
ค.ศ.8C88 พวกเขาใช้การจุ่ มนําในพิธีบัพติ ศมาและได้ประสบความสําเร็ จในการชักชวนนั กเทศน์ แบ๊ พติ สมาทําพิ ธีบัพติ ศมาให้พวกเขา แต่ได้
ทําความเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่า พวกเขาจะไม่รวมกับคริสตจักรแบ๊พติ ส
ดั งนั นทั งบิ ดามารดาและตั วอเล็ กซานเดอร์เองก็ ได้รับบั พติ ศมาทุ กคน
ต่ อมาในปี ค.ศ.8C83 คริ สตจักรอิ สระของพวกเขาได้เข้าร่วมกับสมาคม
แบ๊พติ สเรดสโตน แต่ 8D ปี ต่อมาได้มีการขัดแย้งกัน พวกเขาจึ งออกจาก
สมาคมนั นและได้เข้าร่วมกับอี กสมาคมหนึ ง แต่แล้วความขัดแย้งต่าง ๆ
ก็ ยงั คงมี อยู่เรื อย ๆ พวกเขาจึ งออกจากสมาคมนี อี ก ซึ งเป็ นที สรุ ปได้ว่า
พวกเขาไม่เคยเป็ นแบ๊พติ ส และจากบันทึ กต่างๆที ขา้ พเจ้าเคยเห็นมานั น
ไม่ได้ปรากฏเลยว่าพวกเขาเคยอ้างตัวว่าเป็ นแบ๊พติ สเลย
19 มันไม่ เป็ นการยุ ติ ธรรมเลยต่ อประวัติ ศาสตร์คริ สเตี ยน
เท่าไรนั ก โดยเฉพาะอย่างยิ งต่อประวัติศาสตร์ของแบ๊พติ ส ซึ งก็ อดไม่ได้
ที จะพูดเกี ยวกับชีวิตของ จอห์น บันยัน ท่านเป็ นคนหนึ งที มีชือเสียงใน
ประวัติ ศาสตร์อังกฤษ และแม้แต่ ในประวัติ ศาสตร์โลกก็ ตาม จอห์น
บันยันเป็ นนั กเทศน์ แบ๊พติ ส ท่านถูกคุ มขัง 8; ปี ในคุ กเมื องเบดฟอร์ด
ท่ านเป็ นนั กประพันธ์ขณะที ถูกกักขังอยู่ ในคุ ก ท่ านได้เขียนหนั งสื อที มี
ชื อเสี ยงและมี การเผยแพร่มากที สุดในโลกรองจากพระคัมภี ร์คือหนั งสื อ
ปริศนาธรรม (Pilgrim's Progress) จอห์น บันยันเป็ นตัวอย่างที คริสเตี ยนควรจะต้องจดจําไว้คือในเรื องความทุ กข์ทรมานจากการถูกข่มเหง
และเรื องของแมรี บันยัน บุ ตรสาวตาบอดของจอห์น บั นยัน
หนั งสื อเล่มนี ควรจะมี ไว้ในห้องสมุ ดรวี ศึ กษาทุ กแห่ง หนั งสื อเล่ มนี ได้
ขาดตลาดเป็ นเวลาหลายปี ที เดี ยว และคิ ดว่าได้มี การจัดพิมพ์ขึนอี กครัง
หนึ งแล้ว หนั งสือเล่มนี ได้ทา้ ทายไม่ว่า ผู ช้ ายหรือผูห้ ญิ ง เด็ กชายหรือ
เด็ กหญิ งคนใดใด้อ่านหนั งสือเล่มนี แล้วจะไม่อาจกลันนําตาเอาไว้ได้
20 อี ก สิ งหนึ งเกี ยวกั บเรื อ งนี ที น่ าจะกล่ าวถึ ง บ้างในการ
บรรยายนี ก็ คื อเรื องเกี ยวกั บประเทศเวลส์ และพวกแบ๊ พติ สชาวเวลส์
เรื องราวที น่ าตื นเต้นที สุดเรื องหนึ งในประวัติศาสตร์ของคริ สเตี ยนก็ คื อ
เรื องของพวกแบ๊ พติ สชาวเวลส์ พวกแบ๊ พติ สในสหรัฐอเมริ กาเป็ นหนี
บุ ญคุ ณพวกแบ๊ พติ สชาวเวลส์มากที สุ ด มากเกิ นกว่าที เราส่วนใหญ่ จะ
คาดคิ ดไว้เสียอี ก คริสตจักรแบ๊พติ สรวมทังคริสตจักรอี กหลาย ๆ แห่งได้
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ในเวลานั นไม่มีสกั คนเดี ยวใน 3 คนนี ที ได้กลับใจเสียใหม่ (ซึ งในเวลา
นั นไม่ใช่สิงผิ ดปกติในพวกบาทหลวงชาวอังกฤษ อย่างไรก็ ตามขอให้ระลึ กว่าในสมัยนั นเป็ นการปกติ ทีเดี ยวที บิดาหรื อมารดาจะเป็ นผู ้ตัดสินใจ
เกี ยวกับอาชี พหรื อวิ ถีชีวิ ตบุ ตรของเขา) แต่ เด็ กชายเหล่านี ภายหลังได้
กลับใจใหม่และเป็ นการกลับใจใหม่อย่างแท้จริง
16 ดู เหมื อนว่าคนเหล่านี ไม่ได้มี ความปรารถนาที จะเป็ นผู ้
ก่ อตั งนิ กายใหม่ เลย แต่ ว่าพวกเขามี ความปรารถนาอย่ างแรงกล้าด้วย
การต่อสู ด้ ิ นรนอย่างจริงจังที จะมี การฟื นฟู เพื อให้เกิ ดความเชื อที บริ สุทธิS
และมี การปฏิ รู ปฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณอย่ างแท้จริ งในคริ สตจั กรแห่ งอั งกฤษ
นั น พวกเขาได้พยายามในเรื องนี ทังในอังกฤษและอเมริกา แต่แล้วในที
สุ ดคริ สตจักรทั งหลายของพวกเขาเอง ก็ ไม่ อนุ ญาติ ให้พวกเขาเข้าร่วม
นมัสการอี กต่อไป บ่อยครังที เดี ยวที การประชุ มนมัสการของพวกเขานั น
จัดขึ นกลางแจ้งหรื อในบ้านส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ งในกรณี ของวิ ทฟิ ลด์ได้จัดในสถานที ประชุ มของนิ กายอื น และวาทศิ ลป์ อันยอดเยี ยม
ของวิ ทฟิ ลด์ได้ดึ งดู ดความสนใจอย่ างมากมายในสถานที ทุ กแห่ งที เขา
เดิ นทางไปนั น
17 ในการก่ อตั งคริ สตจักรเมโธดิ สต์ ถ้าจะให้กาํ หนดเวลา
แน่ นอนนั นเป็ นการยากที จะตัดสินได้ว่าเกิ ดขึ นในเวลาใด แต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านิ กายเมโธดิ สต์นั นก็ เก่ าแก่กว่าคริสตจักรเมโธดิ สต์ ชายหนุ่ ม
ทัง 3 คนก็ ถูกเรียกว่าพวกเมโธดิ สต์ก่อนที พวกเขาจะออกจากวิทยาลัย
เสี ยอี ก เมื อครังแรกองค์การของพวกเขานั นถู กเรี ยกว่า "พวกสมาคม"
(Societies) การประชุ มใหญ่ประจําปี ครังแรกของพวกเขาในประเทศอังกฤษได้จัดขึ นในปี ค.ศ.8MZZ คริ สตจักรเมโธดิ สต์-อิ พิสโคพัลได้ถูกจัด
ตังขึ นอย่างเป็ นทางการในอเมริกาที เมื องบัลทิ มอร์ในปี ค.ศ.8MCZ ความ
เจริญเติ บโตของพวกเขาเป็ นที น่าอัศจรรย์ใจจริง ๆ แต่ในขณะที พวกเขา
ออกมาจากคริ สตจักรแห่งอังกฤษหรื อคริ สตจักรอิ พิสโคพัลนั น พวกเขา
ได้นําเอาความผิ ดมากมายหลายอย่างของคริ สตจักรแม่ และคริ สตจักร
ยาย (คาทอลิก) ติ ดตัวมากับพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่นการทําตามความ
เชื อของอิ พิสโคพัลโดยมี การปกครองคริสตจักรและนั กเทศน์ ในเรื องนี
ทําให้พวกเขาเกิ ดสงครามภายในและการแตกแยกกันมากมายหลายครัง
และดู เหมื อนว่ าจะมี ความผิ ดในเรื องอื นด้วยเช่ น การบัพติ ศมาทารก
และการบัพติ ศมาด้วยการพรมนําเป็ นต้น แต่ มีสิ งที ยิ งใหญ่อย่างหนึ งที
พวกเขามี อยู่ คื อ ความเชื อแท้ฝ่ายจิ ตวิ ญญาณ ซึ งพวกเขาไม่ ได้เอามา
จากคริสตจักรแม่นั น
18 เมื อวันที 8; กันยายน 8MCC ได้มีเด็ กคนหนึ งเกิ ดที
เมื องแอนเทรียม ในประเทศไอร์แลนด์ เด็ กคนนี กําเนิ ดมาแล้วมี ผลกระทบกระเทื อนในด้านความเชื ออย่างมาก และเป็ นผู ้ก่อตังนิ กายใหม่ ดว้ ย

กลางการปกครองของคริ สตจักรคาทอลิ กที แตกแยกกัน คื อนิ กายโรมัน
คาทอลิกและนิ กายกรีกคาทอลิก
22 ตั งแต่ ต ้นจนกระทั งมี การจัดการปกครองตามลําดับชั น
และมี การเข้าร่วมกันระหว่ างคริ สตจักรกับรัฐบาลนั น การข่ มเหงทุ ก
อย่างที คริสเตี ยนได้รับ ก็ กระทําโดยพวกศาสนายิวหรือไม่ก็พวกศาสนา
เท็ จ แต่มาบัดนี ได้เกิ ดการเปลี ยนแปลงอย่างมาก คื อพวกคริสเตี ยน (ใน
นาม) ก็ เริ มที จะข่มเหงพวกคริสเตี ยนแท้ คอนสแตนติ นทรงประสงค์ทีจะ
ให้คริ สเตี ยนทุ กคนเข้าร่วมกับพระองค์ในแนวความคิ ดใหม่เกี ยวกับเรื อง
การตั งศาสนาของประเทศ และเมื อมี คริสเตี ยนหลายคนมุ่ งมัน ที จะคัดค้านต่อการหลงไปจากคําสอนในพระคัมภีรใ์ หม่อย่างร้ายแรงนี พระองค์
จึ งเริ มที จะใช้อาํ นาจของรัฐบาลในการบังคั บ เมื อเป็ นเช่นนี จึ งเกิ ดการ
ข่มเหงอย่างแสนสาหัสต่อคริสเตี ยน ทุ กคนที ยงั จงรักภักดี ต่อพระคริ สต์
องค์เดิ ม และสัตย์ซื อต่อคําสอนของพวกอัครสาวกเป็ นเวลานับหลายวัน
หลายปี และแม้แต่หลายศตวรรษที คริสเตี ยนต้องถูกข่มเหงนั น
23 จงจําไว้ว่าขณะนี เรากําลังสังเกตเหตุ การณ์ที เกิ ดขึ นระหว่างปี ค.ศ.3DD-?DD การปกครองตามลําดับชันที จัดขึ นภายใต้การนํา
ของคอนสแตนติ นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็ นสิ งที รู จ้ ักกันโดยทัว ไปใน
ปั จจุ บันนี ว่า "คริ สตจักรคาทอลิ ก" คริ สตจักรที เกิ ดขึ นมาใหม่นี ได้เข้า
ร่วมกับรัฐบาลฝ่ ายโลก และไม่ได้เชื อหลักคําสอนในพระคัมภีรใ์ หม่ แต่
ได้เริ มที จะออกกฎบัญญัติ แก้ไขหรื อยกเลิ กคําสอนในพระคัมภี ร์ หรื อ
ออกกฎบัญญัติ ใหม่ ๆ ซึ งไม่ เคยพบเคยเห็ นว่ามี ปรากฏในพระคัมภี ร์
ใหม่มาก่อนเลย
24 กฎบั ญญั ติ ฉ บั บหนึ งที ออกมา เป็ นฉบั บแรกและเป็ น
ฉบับที มี ผลบั น ทอนความเชื อมากที สุดฉบับหนึ ง ก็ คื อการออกกฎบัญญัติอย่างเป็ นทางการในเรื อง "การให้บัพติ ศมาแก่ทารก" โดยกฎบัญญัติ
ใหม่นี คื อการให้บัพติ ศมาแก่ทารกจึ งเป็ นกฎบัญญัติทีบีบบังคับให้กระทําตาม เหตุ การณ์นี เกิ ดขึ นในปี ค.ศ.Z8< ซึ งก่อนหน้านี ก็ มีการให้บัพติ ศมาแก่ทารกกันบ้างแล้วเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ศตวรรษ แต่ก็มีให้
เห็ นไม่ บ่ อยนั ก กฎบั ญญั ติ ที ออกมาใหม่ นี มี ผลกระทบกระเทื อนอย่าง
มาก จนกระทัง ทําให้พระบัญญัติทีจาํ เป็ น ; เรื องในพระคัมภีรใ์ หม่ถูก
ยกเลิกเสีย คื อเรื อง "การให้บัพติ ศมาแก่ผูเ้ ชื อ" และ "การเชื อฟั งของแต่
ละคนโดยสมัครใจในการรับบัพติ ศมา" นั น
25 ผลที ตามมาอย่างหลี กเลี ยงไม่ ได้เนื องจากหลักคําสอน
และกฎบัญญัติใหม่นี ไม่นานนั กคริสตจักรที หลงผิ ดเหล่านี ก็ เต็ มไปด้วย
สมาชิกที ไม่ได้กลับใจเสียใหม่ และอี กไม่กี ปีต่อมาก็ มีสมาชิกเป็ นจํานวน
มากที มี แต่ คุ ณสมบัติ แต่ไม่ เคยกลับใจเสี ยใหม่ เลย ดังนั นพระราชกิ จ
ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณอันยิ งใหญ่ ของพระเจ้า ซึ งเกี ยวกับอาณาจักรที ยิ งใหญ่
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ของพระองค์ นั นก็ ได้ตกไปอยู่ ในมื อของพวกที มี อาํ นาจฝ่ ายโลกที ไม่ ได้
บังเกิ ดใหม่ แล้วตอนนี เราจะหวังอะไรอี กล่ะ?
26 แน่ นอน พวกคริ สเตี ยนแท้และคริ สตจักรทั งหลายที
สัตย์ซื อก็ ได้ปฏิ เสธกฎบั ญญั ติ ใหม่ นี อย่างสิ นเชิ ง "การให้บัพติ ศมาแก่
ผู เ้ ชื อ" ซึ งเป็ น "การบัพติ ศมาตามแบบพระคัมภีรใ์ หม่" ย่อมเป็ นพระบัญญัติเพียงอย่างเดี ยวสําหรับพวกเขา พวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธที จะให้
บัพติ ศมาแก่เด็ ก ๆ เท่านั นแต่ยงั เชื อฟั งในการให้บัพติ ศมาแก่ผูเ้ ชื อด้วย
พวกเขาได้ปฏิ เสธไม่ ยอมรับการบั พติ ศ มาที ก ระทําโดยคริ สตจั กรทั งหลายซึ งอยู่ในองค์การที ไม่ประพฤติ ตามพระคัมภี ร์ และไม่ยอมรับการ
บัพติ ศมาที กระทําภายในคริ สตจักรเหล่านี ด้วย ถ้าผู ้ใดเคยเป็ นสมาชิ ก
ของคริสตจักรทั งหลายซึ งอยู่ ในองค์การใหม่นี คนนั นจําเป็ นรู จ้ ักความ
รอดที ถูกต้องและได้บังเกิ ดใหม่แล้ว และจะต้องรับบัพติ ศมาอี กครังหนึ ง
ตามหลักคําสอนในพระคัมภี ร์ คนที ได้รับความรอดโดยพระคุ ณและ
ความเชื อจึ งจะให้รบั บัพติ ศมา
27 แน่ นอน ในไม่ชา้ การเคลื อนไหวของคริสตจักรที สตั ย์ซื อ
ทั งหลายได้ทาํ ให้เกิ ดความไม่ พอใจอย่ างรุ นแรงแก่ พวกนั กศาสนาของ
ประเทศ ซึ งส่วนใหญ่แล้วพวกนี ไม่ใช่คริสเตี ยนที แท้จริง อย่างไรก็ ตาม
ตั งแต่ นี เป็ นต้นไปคริ สตจักรแท้จะใช้ชื อ "คริ สเตี ยน" ไม่ได้เพราะว่ามี
พวกสอนผิ ดเรียกตัวเองว่าเป็ น "คริสเตี ยน" เช่นกัน ชื อ "คริสเตี ยน"
ได้ถูกขโมยไป และได้ถูกเรียกด้วยชื ออื น ๆ มากมาย บางครังก็ ถูกเรียก
ชื ออย่างหนึ ง และบางครั งก็ ถู กเรี ยกชื อเป็ นอี กอย่ างหนึ ง เช่น "พวก
มอนทานิ สต์", "พวกเทอร์ทัลเลียนิ สต์", "พวกโนเวชัน นิ สต์", "พวกพาเทอรี นส์" เป็ นต้น และมี บางพวกที ถูกเรี ยกว่ าพวก "อานาแบ๊ พติ ส"
เพราะเหตุ ที พวกเขาให้บั พติ ศมาอี กครั งหนึ งแก่ ค นเหล่ านั นที เคยรั บ
บัพติ ศมาเมื อยังเป็ นทารก ดังนั นพวกนี จึ งถูกเรียกว่าพวก "อานาแบ๊พติ ส"
28 ในปี ค.ศ.Z;< หลังจากที ได้มี การออกกฎบั ญญั ติ เรื อง
การให้บัพติ ศมาแก่ ทารกเพี ยง 8D ปี ยุ คที น่ ากลัวที สุดที รู ้จักกันโดย
ทัว ไปเรียกว่า "ยุ คมื ด" ก็ได้เริ มต้นขึ น ช่างเป็ นยุ คที โหดร้ายทารุ ณจริง ๆ
เป็ นยุ คที มื ดมนและนองเลื อดอย่ างแท้จริ ง ตั งแต่ บัดนี เป็ นต้นไปเป็ น
เวลามากกว่า 8D ศตวรรษที เส้นทางชี วิตของคริสเตี ยนที สัตย์ซื อก็ เอ่อ
นองไปด้วยเลือดของตนเอง โปรดสังเกตว่าบนแผนที มีชือต่าง ๆ มากมายที ใช้เรี ยกพวกที ถูกข่มเหงเหล่านี บางครั งชื อเหล่านี ได้ถูกตั งขึ น
ตามชื อผู น้ ําที เป็ นวีรบุ รุษในขณะนั น และบางครังก็ ต ังชื อเพราะเหตุ อื นๆ
และบ่ อยครั งที มี ชื อแตกต่ างกันซึ งเป็ นชื อของกลุ่ มคนพวกเดี ยวกัน แต่
ได้กระจัดกระจายไปในประเทศต่าง ๆ หรือช่วงระยะเวลาต่างศตวรรษ
ทําให้มีชือเรียกแตกต่างกันไป

อี ก 3? ปี ต่อมา กฎหมายฉบับนี ครอบคลุมไปถึ งการอนุ ญาตการนมัสการของพวกยูนิเทเรียนส์ดว้ ย
13.4 ปี ค.ศ.8C;C-8C;E ก็ มีการออกกฎหมายที รูจ้ ักกันโดย
ทัว ไปว่า "กฎหมายทดสอบ" (Test Act) ซึ งอนุ ญาตให้ผูท้ ี มีความเชื ออื น
ซึ งต่างไปจาก "คริสตจักรแห่งอังกฤษ" ให้มีโอกาสที จะเป็ นข้าราชการได้
รวมทังเข้ารัฐสภาได้ดว้ ย
13.5 ในปี ค.ศ.8C3<-8C3M และปี ค.ศ.8CZZ มี การออก
กฎหมาย "การขึ นทะเบี ยน" และ "การสมรส" กฎหมาย ; ฉบับนี ทําให้
การบัพติ ศมา และการสมรสที กระทําโดยพวกที มี ความเชื ออื นนั นเป็ นที
ยอมรับตามกฎหมาย
13.6 "การร่างกฎหมายปฏิ รูป" ได้ออกมาเป็ นกฎหมายในปี
ค.ศ.8C?Z การร่างกฎหมายฉบับนี ได้เปิ ดโอกาสให้นั กเรี ยนที มี ความ
เชื ออื นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ได้ ด้วยว่าตัง
แต่ ต น้ จนกระทั งถึ งเวลานี เด็ กที เกิ ดจากผู ้ที มี ความเชื ออื นไม่ สามารถที
จะเข้าเรียนในสถาบันที ยิ งใหญ่เหล่านี ได้
14 นั  นคื อการผลักดั นให้เกิ ดความก้าวหน้ าขึ นในประเทศ
อังกฤษเพื อนําไปสู่ "เสรีภาพในการนั บถื อศาสนา" แต่บางที อาจกล่าวได้
ว่าเสรี ภาพอย่างแท้จริ งในการนั บถื อศาสนาจะไม่ อาจเกิ ดขึ นได้ในประเทศใด ๆ ที มีการสถาปนาศาสนาประจําชาติได้เลย อย่างดี ทีสุดก็ แค่มี
การผ่อนปรนให้ ซึ งยังอยู่ห่างไกลจากเสรีภาพในการนั บถื อศาสนามาก
นั ก ตราบใดที คริสตจักรนิ กายหนึ งท่ามกลางหลาย ๆ นิ กายในประเทศ
ใด ๆ นั น ยังคงได้รบั การสนั บสนุ นจากรัฐบาลเพื อปิ ดกันนิ กายอื น การ
นิ ยมชมชอบและการสนั บสนุ นนิ กายใดนิ กายหนึ งเป็ นพิ เศษทําให้เป็ นไป
ไม่ได้ที จะมี เสรี ภาพในการนั บถื อศาสนาได้อย่างสมบู รณ์และมี ความเท่า
เที ยมกันในการนั บถื อศาสนา
15 ในช่วงต้น ๆ ของศตวรรษที 8C ได้มีเด็ กชาย 3 คนเกิ ด
ในประเทศอังกฤษ ซึ งเป็ นผู ท้ ี ได้เกิ ดมาเพื อจะสร้างความประทับใจอย่าง
สุ ดซึ ง และไม่อาจลืมเลือนให้แก่ชาวโลก เด็ กชายเหล่านี คื อ จอห์นกับ
ชาร์ลส์ เวสลี ย ์ และจอร์จ วิทฟิ ลด์
จอห์นกับชาร์ลส์ เวสลี ยเ์ กิ ดที เมื องเอ็ พเวิรธ์ (และที นี เองจึ งเกิ ด
การเสนอชื อเอ็ พเวร์ธ ลีก "Epworth League" ขึ นมา) คนแรกเกิ ดวันที
;C มิ ถุนายน 8MD3 และคนหลังเกิ ดวันที ;E มี นาคม 8MDC จอร์จ
วิทฟิ ลด์เกิ ดที เมื องกลูเชสเตอร์เมื อ วันที ;M ธันวาคม 8M8Z เรื องราว
ชี วิ ตของเด็ กชายเหล่านี ไม่ สามารถที จะบอกเล่ากันได้ที นี แต่ เรื องราว
ของพวกเขาก็ คุ ม้ ค่าที จะบอกเล่ากันต่อ ๆ ไป เด็ กชายทัง 3 นี ได้กลาย
เป็ นบรรพบุ รุษและผู ก้ ่อตังนิ กายเมโธดิ สต์ขึน พวกเขาทัง 3 เป็ นสมาชิก
ของคริสตจักรแห่งอังกฤษ และทัง 3 ก็ กาํ ลังศึ กษาเพื อจะเป็ นผู ร้ บั ใช้ แม้
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ดูการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ เกี ยวกับความเชื อในประเทศอังกฤษในขณะที
ศตวรรษต่าง ๆ กําลังผ่านพ้นไป
พวกอั ครสาวกได้นําข่าวประเสริฐไปยังประเทศอังกฤษ และยัง
คงเป็ นข่าวประเสริฐที เป็ นคําสอนของพวกอัครสาวก จนกระทัง มี การจัด
ตังการปกครองตามลําดับชัน ในตอนต้นของศตวรรษที Z และที จริงแล้ว
หลังจากนี อี กนานกว่า 8 ศตวรรษที เดี ยวที คาํ สอนของพวกอัครสาวกยัง
คงถู กรักษาไว้ จากนั นพวกเขาก็ ตกอยู่ใต้อาํ นาจของนิ กายที มี การปกครองตามลําดับชันซึ งได้พัฒนาไปเป็ นคริสตจักรคาทอลิ กอย่างรวดเร็ ว
และประเทศอังกฤษก็ มี ศาสนาคาทอลิ กเป็ นศาสนาประจําชาติ จนกระทั ง
เกิ ดความแตกแยกขึ นในปี ค.ศ.8?3Z-8?3? ในรัชสมั ยของกษัตริ ย ์
เฮ็ นรี ที C ตังแต่นั นเป็ นต้นมาจึ งเรียกกันว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษ อี ก
18 ปี ต่ อมาในระหว่างปี ค.ศ.8??3-8??C ในช่วงรัชสมัยของพระนาง
มารีย ์ ("มารียท์ ี กระหายเลือด") อังกฤษก็ ยอ้ นกลับไปนั บถื อนิ กายคาทอลิกอี ก และช่วงเวลา ? ปี แห่งการนองเลือดก็ เกิ ดขึ นในเวลานั นนั นเอง
จากนั นอลิซาเบ็ ธธิ ดาของแอนนี โบลีน ผู เ้ ป็ นน้องสาวร่วมบิ ดาของพระนางมารีย ์ ก็ได้ครองบัลลังก์ในปี 8??C ทําให้นิกายคาทอลิกได้ถูกโค่น
ล้มอี กครังหนึ ง และคริสตจักรแห่งอังกฤษก็ เรืองอํานาจขึ นอี กครัง และ
เป็ นอยู่ เช่นนั นเป็ นเวลานานอี กเกื อบ 8 ศตวรรษ จนเมื อคริ สตจักร
เพรสไบที เรียนได้รบั ความนิ ยมมากกว่าคริสตจักรของอังกฤษ และดูราว
กับว่าจะได้เป็ นคริ สตจักรประจําชาติ ของประเทศอังกฤษอยู่ชัว เวลาหนึ ง
เหมื อนกับที ได้เป็ นอยู่ในสก็ อตแลนด์ อย่างไรก็ ตามหลังจากสมัยโอลิ เวอร์ ครอมเวลล์ คริ สตจักรแห่งอังกฤษก็ ได้กลับมาเป็ นที นั บถื อกันอี ก
ครังหนึ งในประเทศอังกฤษ และได้กลายเป็ นคริสตจักรที ได้รบั การสถาปนาขึ นเป็ นศาสนาประจําชาติ ของประเทศอังกฤษตังแต่นั นมา
13 ขอให้สังเกตเรื องเกี ยวกั บการนั บถื อศาสนาในประเทศ
อังกฤษนั น ได้มีการยอมผ่อนปรนให้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ภายหลังการ
ข่มเหงอย่ างหนั ก และรุ นแรงในตอนต้นโดยคริ สตจั กรประจําชาติ เป็ น
เวลานานกว่า 8 ศตวรรษ
13.1 มี ก ารออกกฎหมายอนุ ญาตฉบั บแรกในปี ค.ศ.8<CC
หลังจากที มีการเริ มตังคริสตจักรนี มาได้ 8?Z ปี กฎหมายฉบับนี ได้ให้
เสรี ภาพในการนมัสการได้ทุกนิ กายในประเทศอังกฤษยกเว้น 2 นิ กาย
เท่านั นคื อ นิ กายคาทอลิกกับนิ กายยูนิเทเรียนส์ (Unitarians)
13.2 กฎหมายอนุ ญาตฉบับที ; ออกมาในปี ค.ศ.8MMC คื อ
อี ก CE ปี ต่อมา กฎหมายฉบับนี ครอบคลุ มไปถึ งการอนุ ญาตให้มี การ
นมัสการของพวกคาทอลิ กได้ด ้วย แต่ ย ังไม่ ครอบคลุ มถึ งพวกยูนิ เทเรียนส์
13.3 กฎหมายอนุ ญาตฉบับที 3 ออกมาในปี ค.ศ.8C83 คื อ

29 ในช่วงต้นของ "ยุ คมื ด" นี เอง ที ได้มีการเริ มต้นอย่าง
ชัดเจนสําหรับตําแหน่ งสันตะปาปาซึ งได้เกิ ดขึ นโดยลีโอที ; ระหว่างปี
ค.ศ.ZZD-Z<8 อย่างไรก็ ตามนี ไม่ใช่ครังแรกที มีการใช้ตาํ แหน่ งนี ซึ ง
ตําแหน่ งนี ก็ คล้าย ๆ กับคริสตจักรคาทอลิกนั นเองที เกิ ดขึ นมาจากการ
เปลี ยนแปลง ชื อตําแหน่ งนี ปรากฏขึ นในครังแรกนั นได้ใช้กับเจ้าอธิ การ
ของกรุ งโรมในระหว่างปี ค.ศ.;E<-3DZ และถูกนํามาใช้อย่างเป็ นทางการโดยซิ รีเซี ยส ซึ งเป็ นเจ้าอธิ การของกรุ งโรมในระหว่างปี 3CZ-3EC
จากนั นก็ ถูกนํามาใช้ในทางราชการโดยลี โอที ; ในระหว่ างปี ZZD461 และในปี MDM ก็ได้ใช้กันโดยทัว ไป ต่อมาอี กไม่กี ศตวรรษกรีกอรี ที
M ก็ได้ประกาศว่าเป็ นสิทธิใช้เฉพาะสันตะปาปาเท่านั น
30 ตอนนี ให้เรามาสรุ ปเหตุ การณ์ ที สาํ คัญที สุ ดในช่วง ?
ศตวรรษแรกนี
30.1 การเปลี ยนแปลงจากการปกครองแบบประชาธิ ปไตยไป
เป็ นการปกครองคริสตจักรและนั กเทศน์ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปที ละเล็ก
ที ละน้อย
30.2 การเปลี ยนแปลงจาก "ความรอดโดยพระคุ ณ" ไปเป็ น
การ "รอดโดยการรับบัพติ ศมา"
30.3 การเปลี ยนแปลงจาก "การให้บัพติ ศมาแก่ ผู ้เชื อทั งหลาย" ไปเป็ น "การให้บัพติ ศมาแก่ทารก"
30.4 มี การจัดตังการปกครองตามลําดับชัน มี การเข้าร่วมกัน
ระหว่างคริสตจักรกับรัฐบาล
30.5 พระที นั งของจักรวรรดิ ถูกย้ายไปที เมื องคอนสแตนติ โนเปิ ล
30.6 มี การออกกฎบั ญญั ติ ให้บั พติ ศมาทารก และเป็ นสิ งที
บังคับให้ปฏิบัติตามด้วย
30.7 พวกคริสเตี ยนเริ มต้นข่มเหงคริสเตี ยนด้วยกัน
30.8 "ยุ คมื ด" เริ มต้นขึ นในปี ค.ศ.Z;<
30.9 เขาใช้ดาบและคบเพลิ งกลายเป็ นฤทธิS เดชของพระเจ้าที
นําไปสู่ความรอดแทนที จะเป็ นข่าวประเสริฐนั น
30.10 ลักษณะที มี "เสรีภาพในการนั บถื อศาสนา" ได้สินสุดลง
และถูกฝั งไว้และยังคงถูกฝั งไว้เป็ นเวลานานอี กหลายศตวรรษ
30.11 คริสตจักรที สตั ย์ซื อทังหลายตามแบบพระคัมภีรใ์ หม่ ไม่
ว่ าจะถู กเรี ยกชื อว่ าอะไรก็ ตามได้ถู กตามล่าและถู กข่ มเหงจากพวกคาทอลิ ก พวกที ย ังเหลื ออยู่ นั นซึ งกระจัดกระจายไปทั วโลกก็ ได้หาสถานที
หลบซ่อนตัวที ไม่แน่ นอนตามภูเขาและป่ าไม้ หุบเขา ถําและอุ โมงค์
การบรรยายครังที ; ปี ค.ศ.<DD-83DD
1
เราได้จบการบรรยายครังแรกไปแล้ว ด้วยการสิ นสุ ดลง
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ของศตวรรษที ? แต่ย ังมี อี กหลายสิ งที ได้เริ มต้นขึ นในศตวรรษต้น ๆ
เหล่านี ซึ งเราไม่ได้กล่าวถึ งในการบรรยายครังแรก เราพึ งจะเข้าสู่ช่วง
เวลาที น่ากลัวซึ งรู จ้ ักกันในประวัติศาสตร์โลกว่าเป็ น "ยุ คมื ด" เป็ นยุ คที
มื ดมน นองเลือดและน่ ากลัวที สุด คริ สตจักรโรมันคาทอลิกที ถูกก่อตั ง
ขึ นนี ได้ข่มเหงพวกคริสเตี ยนอย่างรุ นแรงโหดเหี ยม และกระทํากันอย่าง
ต่อเนื อง สงครามซึ งมุ่ งหมายจะกวาดล้างพวกคริสเตี ยนที หลบหนี ให้สิ น
ซากไปนั น ได้เกิ ดขึ นในหลายประเทศซําแล้วซําอี ก และไม่เคยลดความ
รุ นแรงลงเลย "เส้นทางเลือด" นี ได้ถูกทิ งไว้ให้เห็นร่องรอย ซึ งเกื อบจะ
เป็ นสิ งเดี ยวเท่ านั นที ถูกทิ งไว้ให้เห็ นร่ องรอยทั วทุ กแห่ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ งทัว ประเทศอังกฤษ, เวลส์, แอฟริกา, อาร์เมเนี ย และบัลกาเรีย
และในที อื น ๆ ทุ กที ทีสามารถจะพบพวกคริสเตี ยน ซึ งพวกเขาได้พยายามอย่างสุ ดกําลังที จะซื อสัตย์ต่อคําสอนตามพระคัมภีรใ์ หม่ อย่างเคร่งครัด
2
คราวนี เราจะขอดึ งความสนใจของคุ ณมายังสภาเหล่านี
ที เรียกกันว่า "คริสตจักรสากล" หรือฝ่ ายจักรวรรดิ ขอให้จดจํากันไว้ให้ดี
ว่าสภาเหล่านี ได้ประกาศตัวว่า ได้ตั งขึ นบนพื นฐานหรื อได้วางรู ปแบบ
เหมื อนกั บสภาที ได้จั ดตั งขึ นโดยพวกอัครสาวกและสาวกอื น ๆ ที กรุ ง
เยรูซาเล็ม (ดูกิจการ 8?:8) แต่ก็คงจะไม่มีสิงอื นใดอีกแล้วที มีชือเดี ยว
กันแต่มีลกั ษณะที ไม่เหมื อนกันเช่นนี เดี] ยวนี และตรงนี เอง เราจะขอดึ ง
ความสนใจมายังการประชุ มสภา มี เพียง C ครังเท่านั นที สภาเหล่านี ถูก
เรี ยกมาประชุ มร่วมกันโดยจักรพรรดิ คนละคนกัน และไม่ มีการประชุ ม
สภาครังใดที ถูกเรียกให้มาประชุ มกันโดยสันตะปาปาเลย ซึ งการประชุ ม
สภาเหล่านี ทุ กครังได้จัดขึ นท่ ามกลางพวกคริสตจักรกรี กและคริ สตจักร
ภาคตะวันออก อย่ างไรก็ ตามได้มี ตัวแทนจากพวกคริ สตจั กรทางภาค
ตะวันตกหรือคริสตจักรโรมันมาเข้าร่วมประชุ มบ้าง
3
การประชุ มสภาเหล่ านี ในครั งแรกนั นจั ดขึ นที เมื องนี ซ
หรือนี เซี ยในปี ค.ศ. 3;? คอนสแตนติ นมหาราชเป็ นผู เ้ รียกประชุ มสภา
มี เจ้าอธิ การเข้าร่วมประชุ มจํานวน 38C คน
ครังที ; ประชุ มกันที เมื องคอนสแตนติ โนเปิ ล ในปี ค.ศ.3C8
ธี โอโดเซี ย มหาราชเป็ นผู เ้ รียกประชุ มสภานี และมี เจ้าอธิ การ 8?D คน
เข้าร่วมประชุ ม (ในศตวรรษแรก ๆ นั น คําว่าเจ้าอธิ การหมายถึ งศิ ษยาภิบาลของคริสตจักรแต่ละแห่งเท่านั น)
การประชุ มสภาครังที 3 ได้ถูกเรียกให้มาประชุ มโดยธี โอโดเซี ยส
ที ; และโดยวาเลนเที ยนที 3 ในการประชุ มครังนี มี เจ้าอธิ การ ;?D คน
เข้าร่วมประชุ มกันที เมื องเอเฟซัสในปี ค.ศ.Z38
การประชุ มสภาครังที Z ประชุ มกันที เมื องแคลซี ดอน ในปี ค.ศ.
Z?8 จักรพรรดิ มาเรียนเป็ นผู เ้ รี ยกประชุ ม มี เจ้าอธิ การหรื อเจ้าอธิ การ

ทุ กชื อก็ ค่อย ๆ หายไป จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าบันยันได้มี ชีวิ ตใน
สมัยก่อนหน้านี พวกลูกศิ ษย์ของท่านก็ คงจะถู กเรี ยกว่า "พวกบันยันไนท์" หรือ "พวกอานาแบ๊พติ ส" บางที พวกเขาอาจจะถูกเรียกทัง ; ชื อ
เหมื อนพวกอื น ๆ ที มาก่อนหน้าท่าน
10 ชื อ "แบ๊พติ ส" นี เป็ น "ฉายา" ที พวกศัตรูทังหลายของ
เขาได้ตั งให้แก่ พวกเขา (แต่ ชื อนี อาจจะเป็ นชื อที เหมาะสมสําหรับพวก
เขาก็ ได้ ตามที ได้ทรงตั งให้แก่ พวกเขาโดยพระผู ้ช่วยให้รอด ในตอนที
พระองค์ได้กล่าวถึ งยอห์นว่าเป็ น "เดอะ แบ๊พติ ส") จนถึ งปั จจุ บันยังไม่
เคยมี พวกแบ๊พติ สกลุ่มใดเลยที นําชื อนี มาใช้อย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็
ตามชื อนี ก็ ติดปาก และพวกเขาก็ ยอมรับชื อนี ด้วยความเต็ มใจและภาคภู มิ ใจและเป็ นชื อที เหมาะสมจริ ง ๆ ชื อนี เป็ นชื อที โดดเด่ นของผู ้ที มา
ก่ อนหน้าพระคริ สต์และเป็ นคนแรกที สอนหลักคําสอนนั นซึ งพวกแบ๊ พติ สถื อรักษาในปั จจุ บัน
11 ข้าพเจ้าขอยกข้อความที สาํ คัญมากจากสารานุ กรมของ
สแชฟฟ์ เฮอร์ซอกก์ ในหัวเรื อง "ประวัติ ศาสตร์ของพวกแบ๊พติ สในทวีป
ยุ โรป" ฉบับที 8 หน้า ;8D กล่าวว่า "พวกแบ๊พติ สปรากฏตัวขึ นเป็ นครัง
แรกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประมาณปี ค.ศ.8?;3 ซึ งพวกเขาได้ถูกข่ม
เหงโดยสวิงเกิ ลและพวกที นิยมโรมันคาทอลิก พวกเขาถู กพบในปี ต่อ ๆ
มา (8?;?-8?3D) พร้อมกั บมี คริ สตจักรขนาดใหญ่ หลายแห่งที ได้มี
การจัดระบบไว้อย่างดีในประเทศเยอรมันตอนใต้, เมื องไทรอล และใน
เยอรมันตอนกลาง ในสถานที เหล่านี ทุ กแห่งชีวิตของพวกเขาได้รบั ความ
ขมขื นที สุดจากการข่มเหงต่าง ๆ"
(หมายเหตุ เหตุ การณ์ ทั งหมดนี เกิ ดขึ นก่ อนที จะมี การก่ อตั ง
คริ สตจักรโปรแตสแตนท์ไม่ ว่าลูเธอร์แรน, อี พิสโคพัล หรือเพรสไบที เรียน)
เราจะมายกข้อความต่อไปนี อี ก
"เมื องโมราเวียเป็ นที หวังกันไว้ว่า จะเป็ นแหล่งพักพิงที ให้อิ สรภาพมากยิ งขึ น พวกแบ๊พติ สเป็ นจํานวนมากจึ งได้อพยพไปที นั น แต่ได้
พบว่าความหวังของพวกเขาเป็ นเพียงภาพลวงตาเท่านั นหลังปี ค.ศ.8?3Z
พวกเขาได้ทวีจาํ นวนมากขึ นในเยอรมันตอนเหนื อ, ประเทศฮอลแลนด์,
เบลเยี ยมและในเขตต่าง ๆ ของวอลลูน แม้แต่ในระหว่างการปกครอง
โดยอัลวา ในประเทศที ตาํ  กว่าระดับนําทะเล พวกเขายังได้เพิ มจํานวน
มากขึ นและยังมี ความร้อนรนอย่างมากในการประกาศข่าวประเสริฐ"
พวกแบ๊ พติ สเหล่านี มาจากไหน? พวกเขาไม่ได้แยกออกมาจาก
พวกคาทอลิ กในระหว่ างการปฏิ รูปนั น พวกเขามี คริ สตจั กรที ใหญ่ โต
หลายแห่งก่อนที จะเกิ ดการปฏิรูปเสียอี ก
12 เนื องจากเรื องนี เป็ นเรื องที น่าสนใจมาก จึ งขอให้สงั เกต
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ว่ า หลักการเหล่ านี คล้ายคลึ งกับพวกแบ๊ พติ สในปั จจุ บันและในสมั ยที
ผ่ านมาทุ กสมั ย และคล้ายคลึ งกับคําสั ง สอนดั งเดิ มของพระคริ สต์ กับ
พวกอัครสาวกของพระองค์
6
ในปี ค.ศ.8<88 พระคัมภี รภ์ าษาอังกฤษฉบับคิ งเจมส์ก็
ได้ปรากฏสู่ สายตาคนทัว ไป ก่ อนหน้านี พระคัมภีรไ์ ม่เคยได้ถูกแจกจ่าย
แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวางมาก่อนเลย ตั งแต่ เริ มมี การเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าแล้ว อํานาจของสัน ตะปาปาก็ เริ มลดลงอย่ างรวดเร็ ว
และอย่างน้อยก็ เป็ นครังแรกในช่วงเวลาหลายศตวรรษที เริ มมี แนวความ
คิ ดในเรื อง "เสรีภาพในการนั บถื อศาสนา"
7
ในปี ค.ศ.8<ZC ก็ เกิ ดสนธิ สญ
ั ญา "สันติ ภาพแห่งเมื อง
เวสต์ฟาเลีย" ในบรรดาหลาย ๆ เรื องซึ งเป็ นผลของสนธิ สญ
ั ญาสันติ ภาพ
นี ก็ มีขอ้ ตกลงอยู่ 3 ข้อด้วย ซึ งเป็ นข้อตกลงระหว่างนิ กายใหญ่เหล่านี คื อ
คาทอลิก ลูเธอร์แรน และเพรสไบที เรียน ว่าจะไม่ข่มเหงซึ งกันและกัน
อี ก การข่มเหงท่ามกลางนิ กายเหล่านี หมายถึ งการทําสงครามกับรัฐบาล
ที หนุ นหลังนิ กายเหล่ านี อยู่ อย่างไรก็ ตามคริ สเตี ยนพวกอื นๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ งพวกอานาแบ๊ พติ สก็ ย ังคงได้รับการปฏิ บัติ อย่างหยาบช้า
เหมื อนเช่นเคยคื อ ต้องถูกข่มเหงอย่างไม่ลดละต่อไปอี ก
8
ในช่วงตลอดศตวรรษที 8M การข่มเหงต่าง ๆ ที กระทํา
ต่อพวกวอลเดนส์ พวกอานาแบ๊พติ ส และพวกแบ๊พติ สเดี] ยวนี (ขณะนั น)
ในพื นที บางแห่งคําว่า "อานา" ได้ถูกละไว้) ก็ คงยังรุ นแรงจนถึ งที สุดใน
ประเทศอังกฤษก็ ถูกข่มเหงโดยคริ สตจักรแห่งอังกฤษตามที จอห์น บันยัน และคนอื น ๆ อี กมากสามารถจะเป็ นพยานยื นยันได้ ในประเทศ
เยอรมันก็ ถูกข่มเหงโดยพวกลูเธอร์แรน ในประเทศสก็ อตแลนด์ก็ถูกข่ม
เหงโดยคริสตจักรแห่งสก็ อตแลนด์ (เพรสไบที เรียน) ในประเทศอิ ตาลี,
ในฝรัง เศส และในที อื น ๆ ทุ กแห่งซึ งสันตะปาปามี อาํ นาจครอบครองอยู่
นั นก็ จะถู กข่มเหงโดยพวกคาทอลิ ก ไม่ มี สันติ สุขในที แห่งใดเลยสําหรับ
พวกเหล่านั นที ไม่เห็นด้วยกับคริสตจักรประจําชาติ ทังหลาย หรือบางคน
ที ไม่เห็นด้วยกับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ ง
9
นี เป็ นข้อเท็ จจริ งสําคัญที เกิ ดขึ นในประวัติศาสตร์ที เชื อถื อได้ว่า ถ้าจะย้อนกลับไปในศตวรรษที Z พวกที ถูกเรียกว่า "พวกอานาแบ๊ พติ ส" คื อพวกที ปฏิ เสธไม่ ยอมเข้าร่วมการปกครองตามลําดับชัน
และปฏิเสธที จะยอมรับการบัพติ ศมาของคนที ถูกบัพติ ศมาเมื อเป็ นทารก
และปฏิ เสธที จะยอมรับหลักคําสอนเรื อง "การบังเกิ ดใหม่ โดยการรับ
บัพติ ศมา" และเรี ยกร้องให้คนเหล่านั นทุ กคนที มาหาพวกเขา โดยมา
จากนิ กายที มี การปกครองตามลําดับชั นนี รับบัพติ ศมาใหม่ อี กครั งหนึ ง
แต่เมื อใกล้จะถึ งตอนต้นของศตวรรษที 8< คําว่า "อานา" ก็ ถูกละเสีย
และชื อนั นก็ หดสันเข้าเหลือเพียงคําว่า "แบ๊พติ ส" เท่านั น และชื ออื น ๆ

ใหญ่เข้าร่วมประชุ มประมาณ ?DD-<DD คน (เจ้าอธิ การใหญ่คือพวก
ศิ ษยาภิบาลของเมื องใหญ่ ๆ) ในระหว่างการประชุ มสภาในครังนี มี การ
ประกาศหลักคําสอนที รู ้จักกันโดยทั วไปในปั จจุ บันนี ว่ าเป็ น "การบู ชา
พระแม่ มารี ย ์" นี หมายถึ งการนมัสการนางมารี ย ์มารดาของพระคริ สต์
ในตอนแรกหลักคําสอนใหญ่ นี ได้ก่ อให้เกิ ดความสับสนวุ่ นวายเป็ นอั น
มาก มี หลายคนที คัดค้านอย่างรุ นแรง แต่หลักคําสอนนี ก็ได้รบั การสนั บ
สนุ นให้เป็ นหลักคําสอนที ถาวรของคริสตจักรคาทอลิกไปในที สุด
การประชุ มสภาครั งที ? ใน C ครั งนี ได้จัดขึ นที เมื องคอนสแตนติ โนเปิ ล (ซึ งเป็ นครังที ; ที ได้จัดการประชุ มขึ นที เมื องนี ) จัสติ เนี ยนเป็ นผู เ้ รียกประชุ มสภานี ในปี ค.ศ.??3 และมี เจ้าอธิ การ 8<? คน
เข้าร่วมประชุ ม ดูเหมื อนว่าการประชุ มสภาในครังนี จะเรียกให้มาประชุ ม
กันเพื อจะประกาศห้ามไม่ให้ใช้หนั งสือบางเล่ม
ในปี ค.ศ.<CD ก็ มีการเรียกประชุ มสภาเป็ นครังที < ซึ งจัดขึ นที
เมื องคอนสแตนติ โนเปิ ล และผู ท้ ี เรียกประชุ มสภาคื อคอนสแตนติ นพีโกเนเทอร์ เพื อจะกล่าวโทษลัทธิ ความเชื อที หันเหออกนอกลู่นอกทาง ใน
ระหว่างการประชุ มนี ก็ มี การถอดตําแหน่ งผู ้มีฉายาว่าสันตะปาปาโฮโนเรี ยสออกจากตําแหน่ งและห้ามเข้าร่วมในพิธีทางศาสนา อย่างไรก็ ตาม
ในเวลานี ก็ ยงั ไม่ มี การประกาศว่าสันตะปาปาเป็ นผู ้ที ไม่กระทําความผิ ด
ใด ๆ เลย
การประชุ มสภาครังที M ถูกเรียกให้มาประชุ มกันที เมื องนี เซี ยใน
ปี ค.ศ.MCM นี เป็ นครังที ; ที ได้จัดการประชุ มกันที เมื องนี โดยจักรพรรดิ
หญิ งไอรี นเป็ นผู ้ เรี ยกให้มี การประชุ มสภาในครั งนี ดู เหมื อนว่าในการ
ประชุ มครังนี นี เองที เป็ นการเริ มต้นอย่างชัดเจนของ "การนมัสการรูปเคารพ" และ "การนมัสการนั กบุ ญต่าง ๆ" เมื อเป็ นเช่นนี คุณก็ จะสังเกต
ได้ว่าผู ค้ นเหล่านี เริ มที จะกลายเป็ นศาสนาเท็ จเข้าไปทุ กที แล้ว แทนที จะ
มี ความเป็ นคริสเตี ยนมากขึ น
การประชุ มครังสุ ดท้ายของการประชุ มสภาเรียกว่า "การประชุ ม
สภาภาคตะวันออก" ซึ งเป็ นการประชุ มสภาที ถูกเรียกให้มาประชุ มร่วม
กันโดยจักรพรรดิ องค์ต่ างๆนั นได้จัดขึ นในเมื องคอนสแตนติ โนเปิ ลในปี
ค.ศ.C<E การประชุ มสภาในครั งนี ได้ถูกเรี ยกให้มาประชุ มร่วมกันโดย
บาสิ เลี ยส มารี โด คริสตจักรคาทอลิ กได้ประสบกับปั ญหาอย่างรุ นแรง
เนื องจากเกิ ดการขัดแย้งอย่างรุ นแรงระหว่างหัวหน้าของนิ กายคาทอลิ ก
ทัง ; สาขาคื อ ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซึ งเป็ นพวกกรีกกับพวก
โรมัน ปอนเที ยสชาวกรีกที เมื องคอนสแตนติ โนเปิ ลกับนิ โคลาสที 8 ใน
กรุ งโรม ปั ญหาที เกิ ดขึ นระหว่าง ; ฝ่ ายรุ นแรงมากจนกระทัง พวกเขาไม่
ยอมมี ส่วนเกี ยวข้องกัน ดังนั นนิ กายคาทอลิกจึ งไม่มีผูน้ ําเลยในช่วงเวลา
สัน ๆ นี การเรียกประชุ มสภาในครังนี ก็ เพื อจะยุ ติ ปัญหาความยุ่งยาก
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เรื องนี ถ้าพอที จะมี ทางเป็ นไปได้บ ้าง ความแตกแยกในลําดั บชั นของ
นิ กายนั นไม่ เคยยุ ติ ลงได้อย่างน่ าพอใจเลยแม้กระทั ง ทุกวันนี ตั งแต่ ว ัน
นั นที ผ่านมาเป็ นเวลานานแล้วความพยายามทุ กอย่างในการที จะรักษา
ความแตกร้าวนี ได้ลม้ เหลวลง ตังแต่นั นเป็ นต้นมาอํานาจของสันตะปาปาก็ อยู่ ที การใช้อิ ทธิ พลเข้าครอบครอง และสันตะปาปาชาวโรมเป็ นผู ้ที
เรียกประชุ มสภาทุ กอย่าง ไม่ใช่จักรพรรดิ อีกต่อไปแล้ว ซึ งจะได้กล่าวถึ ง
ในการประชุ มสภาครังต่อ ๆ ไปภายหลังจากการบรรยายนี
4
ยังมี หลักความเชื อใหม่ อี กเรื องหนึ ง ซึ งเรายังไม่ ได้ให้
ความสนใจกับเรื องนี เลย ที จริงแล้วยังมี หลักความเชื อใหม่อื น ๆ อี กมาก
มายโดยเฉพาะอย่างยิ งหลักความเชื อใหม่อีกเรื องหนึ ง คื อเรื อง "พิธีศีล
มหาสนิ ทของทารก" ทารกไม่เพียงแต่ได้รบั บัพติ ศมาเท่านั น แต่ยงั ได้ถูก
รับเข้าไว้ในคริ สตจักรและเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรด้วย พวกทารกถู ก
มองว่ามี สิทธิS ทีจะเข้าร่วมในพิ ธีศี ลมหาสนิ ท (อาหารขององค์พระผู เ้ ป็ น
เจ้า) ด้วย ปั ญหาอยู่ทีว่าจะให้พวกทารกรับพิธีนี ได้อย่างไร แต่ปัญหานี ก็
ได้ถูกดัดแปลงโดยการจุ่ มขนมปั งลงในเหล้าองุ่ นนั น และได้มีการปฏิบัติ
กันเช่นนี มาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว และหลังจากนั นไม่นานก็ มีหลักความ
เชื อใหม่ เพิ มเติ มเข้าไปในเรื องนี อี กคื อมี การสอนว่ านี เป็ นอี กวิ ธีหนึ งที
จะรับความรอดได้ และต่ อมาก็ มี หลักความเชื อใหม่ เพิ มเติ มเข้าไปใน
เรื องเหล่านี อี ก เราจะกล่าวถึ งเรื องนี อี กภายหลังการบรรยายนี
5
ในการประชุ มสภาคริสตจักรสากลครังที Z ในช่วงศตวรรษที ? ได้จัดการประชุ มขึ นที เมื องแคลซี ดอล ในปี ค.ศ.Z?8 ก็ มีหลัก
ความเชื อใหม่ เพิ มเติ มเข้ามาในรายการของหลักความเชื อใหม่ ที กาํ ลัง
เกิ ดขึ นอย่างรวดเร็วนั นอี ก หลักความเชื อนี เรียกว่า "การบูชาพระแม่มารี ย"์ หรือการนมัสการนางมารีย ์มารดาของพระคริสต์ ดูเหมื อนพวก
เขากําลังต้องการคนกลางคนใหม่ซึ งอยู่ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ เพราะ
กว้างเกิ นไปที จะมี คนกลางเพียงคนเดี ยวเท่านั น ถึ งแม้ว่าคนกลางคนนั น
จะเป็ นพระคริ สต์พระบุ ตรของพระเจ้าผู ้ทรงรับสภาพเป็ นมนุ ษย์และทรง
เป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ ตาม พวกเขาคิ ดว่าจําเป็ นที จะต้องมี นางมารีย ์
เป็ นคนกลางอี กคนหนึ ง ดังนั นจะต้องอธิ ษฐานต่อนางมารียแ์ ละนางก็ จะ
อธิ ษฐานต่อพระคริสต์อีกที หนึ ง
6
มี หลักความเชื อใหม่อื น ๆ อี ก ; เรื องที ได้เพิ มเติ มเข้า
ในความเชื อของพวกคาทอลิ กในศตวรรษที 8 มี การประกาศหลักความ
เชื อทั ง 2 เรื อง คราวนี เกิ ดขึ นในการประชุ มสภาครั งที 2 ที เมื องนี เซี ย
(นี ซ) ซึ งเป็ นการประชุ มสภาครังที ; ที จัดขึ นที เมื องนี (ปี ค.ศ.MCM)
หลักความเชื อเรื องแรกในจํานวน ; เรื องนี เรียกว่า "การนมัสการรูปเคารพ" ซึ งเป็ นการฝ่ าฝื นพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดเจนที เดี ยว
ที พระเจ้าตรัสว่ า "อย่ าทํารู ปเคารพสลักสําหรับตน" (อพยพ

คริ สตจักรนิ กายนี ย้อนกลับไปยังศตวรรษที 16 ซึ งทําให้อยู่ในสมัยเดี ยว
กันกับลูเธอร์แรนและเพรสไบที เรี ยนในตอนที มี คลื นแห่งการปฏิ รูปครัง
ใหญ่นั น หลายคนที ออกมาจากคริสตจักรคาทอลิกก็ ยงั ไม่พอใจกับขอบข่ายในการปฏิ รู ปซึ งนําโดยลูเธอร์และแคลวิ น พวกเขาจึ งตัดสิ นใจที จะ
ตั ดเรื องการปกครองนั กเทศน์
และแนวความคิ ดเรื องการปกครอง
คริ สตจักรทังหลายนั นออกไปเสีย และย้อนกลับไปใช้แนวความคิ ดประชาธิ ปไตยตามพระคัมภี ร์ใหม่ เหมื อนกับพวกที ได้ปฏิ เสธไม่ ยอมเข้าร่วม
ในการปกครองตามลําดับชันต่าง ๆ ของคอนสแตนติ นที ได้เคยถื อปฏิบัติกันมานานถึ ง 8? ศตวรรษก่อนหน้านี
3
การโต้แย้งอย่างเด็ ดเดี ยวของนิ กายใหม่ในเรื องการปฏิรู ปเฉพาะเจาะจงนี ทําให้พวกเขาถู กข่ มเหงอย่ างรุ นแรงจากผู ้ สนั บสนุ น
คาทอลิก, ลูเธอร์แรน, เพรสไบที เรียนและคริสตจักรแห่งอังกฤษ ซึ งทัง
หมดเป็ นคริสตจักรที ได้รบั การสถาปนาเป็ นศาสนาประจําชาติแล้ว อย่าง
ไรก็ ตามคริ สตจั กรคองกริ เกชั น อาลลิ สต์ก็ ย ังสื บทอดความผิ ดอื น ๆ อี ก
มากมายที กระทําโดยคาทอลิ กตัวอย่างเช่น การบั พติ ศมาทารก การ
บัพติ ศมาด้วยการเทนําหรื อพรมนํา และต่ อมาก็ ได้นําแนวความคิ ดของ
คริ สตจักรกับรัฐบาลมาใช้และปฏิ บัติ กันจนเกิ นขอบเขต และหลังจากที
กลุ่ มนี ได้ลี ภัยไปที อเมริ กาแล้ว พวกเขาเองได้กลายเป็ นผู ้ข่มเหงอย่าง
รุ นแรงซะเอง
4
ชื อว่า "พวกอิ สระ" หรือที ปัจจุ บันเรียกว่า "พวกคองกริเกชั น อาลลิ สต์" นี เกิ ดขึ นจากวิ ธีของพวกเขาในการปกครองคริ สตจักร
หลักการที เด่ น ๆ บางอย่ างของพวกคองกริ เกชั นอาลลิ สต์ ของชาวอั งกฤษ ตามที กล่าวไว้ในสารานุ กรมของสแชฟฟ์ เฮอร์ซอกก์มีดังต่อไปนี
4.1 พระเยซู คริ สต์เป็ นประมุ ขของคริ สตจักรแต่ เพี ยงผู ้เดี ยว
และพระวจนะของพระเจ้านั นเป็ นหนั งสื อธรรมบั ญญั ติ ของคริ สตจั กร
เพียงเล่มเดี ยวเท่านั น
4.2 คริสตจักรทังหลายที มองเห็นได้ เป็ นที ประชุ มของคนที
ดําเนิ นในทางพระเจ้าซึ งแยกออกจากโลกมาประชุ มร่วมกัน เพื อจุ ดมุ่ งหมายในการนมัสการโดยเฉพาะ และไม่ยุ่งเกี ยวกับเรื องทางโลก
4.3 คริ สตจั กรที แยกออกเหล่ านี มี อาํ นาจเต็ ม ที ที จะเลื อก
เจ้าหน้าที ต่าง ๆ ของตนเองและรักษาระเบี ยบวินัยและการลงโทษ
4.4 ในเรื องการบริ หารภายในคริ สตจักรของตนเอง แต่ ละ
คริ สตจักรก็ เป็ นอิ สระจากคริ สตจักรอื น ๆ ทุ กแห่ ง และเป็ นอิ สระจาก
การควบคุ มของรัฐบาล
5
จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า หลักการเหล่ านี แตกต่ าง
จากนิ กายคาทอลิก หรือแม้แต่นิกายลูเธอร์แรนหรือเพรสไบที เรียน หรือ
วิธีปกครองของนิ กายคริ สตจักรแห่งอังกฤษและจะสังเกตได้อย่างชัดเจน
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จึ งเป็ นเล่ มขนาดใหญ่ มหึ มา บางที อาจจะใหญ่ เกิ นกว่าที ผู ้ชายคนเดี ยว
จะนําไปไหน ๆ เสี ยอี ก ในสมัยนั นทั วโลกมี พระคัมภี ร์ที สมบู รณ์ โดย
ประมาณแล้วไม่เกิ น 3D เล่ม พวกคริสเตี ยนในเวลานั นมี พระคัมภีรเ์ ป็ น
บางส่วนเท่านั นเช่น มัทธิ ว มาระโก ลูกา ยอห์นหรือกิ จการ หรือบางคน
ก็ มีหนั งสือจดหมายเล่มหนึ งหรือวิ วรณ์ หรือบางคนก็ มี หนั งสือพระคัมภี ร์เดิ มเล่มหนึ ง การอัศจรรย์ที เด่ นชัดที สุดอย่างหนึ งในประวัติ ศาสตร์
โลกตามความคิ ดของข้าพเจ้าคื อ เรื องที ผูค้ นของพระเจ้ามี ความคิ ดและ
ความเชื อใกล้เคี ยงกันในข้อสําคั ญ ๆ ที เป็ นหลักข้อเชื อของคริ สเตี ยน
แน่ นอนพระเจ้าทรงเป็ นผู ้ ควบคุ มความคิ ด และความเชื อ ของพวกเขา
เป็ นความจริ งที ดี เลิ ศว่าปั จจุ บันเราทุ กคนแต่ ละคนสามารถจะมี หนั งสื อ
พระคัมภีรไ์ ด้ทังเล่มและแต่ละเล่มก็ได้แปลเป็ นภาษาพื นเมื องของเราเอง
23 แล้วเราควรคิ ดอย่างสุ ขุมและเป็ นพิเศษเกี ยวกับข้อเท็ จจริ งอี กข้อหนึ งเรื องพระคัมภีร์ ในการบรรยายก่อนหน้านี ได้มีการกล่าว
ถึ งการกระทําที เกิ ดขึ นจากพวกคาทอลิ กซึ งจําเป็ นจะต้องกล่าวทบทวน
อี กครั ง คื อในการประชุ มที เมื องเทาเลาส์ ซึ งได้จั ดขึ นในปี ค.ศ.8;;E
เมื อพวกเขาตั ดสิ นใจที จะปิ ดบั งพระคัมภี ร์หรื อพระวจนะของพระเจ้าไว้
จากคนส่วนใหญ่คือบรรดาพวกสมาชิกของเขาเองที ไม่ใช่บาทหลวง ตาม
ที พวกเขาเองได้กล่าวไว้ในการประชุ มสภาที ยิ งใหญ่ ของพวกเขา แต่เมื อ
ไม่ นานมานี มี ชาวคาทอลิ ก คนหนึ งได้ก ล่ าวแก่ ข ้าพเจ้าเป็ นส่ ว นตั วว่ า
"เป้ าหมายของเราในเรื องนี ก็ คื อ เพื อที จะป้ องกันการตีความหมายของ
พระคั มภี ร์ด ้วยตั วเอง" นี เป็ นเรื องที น่ าประหลาดใจมากที พระเจ้าทรง
เขียนหนั งสื อเล่มหนึ งสําหรับมนุ ษย์ทุกคนในโลก แต่กลับไม่ เต็ มพระทัย
ที จะให้มนุ ษย์ได้อ่านหนั งสือเล่มนั น แล้วตามคําสอนของหนั งสือเล่มนั น
เอง มนุ ษย์ทุกคนในโลกจะยื นอยู่ ได้หรื อล้มลงในวันแห่ งการพิ พากษา
แล้วแต่ ว่าเขาตามคําสอนในหนั งสือเล่มนั นหรือไม่ และยังมี คาํ ประกาศ
ไว้ในหนั งสือเล่มนี ว่า "จงค้นดูในพระคัมภี ร์ (หนั งสือเล่มนั น) เพราะ
ท่ านคิ ดว่าในพระคัมภี ร์นั นมี ชีวิ ตนิ รนั ดร์ และพระคัมภีร์นั นเป็ นพยาน
ถึ งเรา" ความรับผิ ดชอบของพวกคาทอลิกต่อสิ งที ได้กระทําลงไปนั นก็ น่า
กลัวจริง ๆ
การบรรยายครังที Z ศตวรรษที 8M, 8C, 8E
1
การบรรยายในครั งนี จะเริ มกันที ตอนต้นของศตวรรษที
8M (ค.ศ.8<D8)
2
ช่วงเวลา 3 ศตวรรษนี เริ มขึ นด้วยการกําเนิ ดนิ กายใหม่
เอี ยมขึ นมาอี ก 8 นิ กายเป็ นการดี ทีจะกล่าวถึ งนั กประวัติศาสตร์บางคน
ที ได้ แ สดงเวลาแห่ ง การเริ มต้ น ของคริ สตจั ก รคองกริ เกชั  น อาลลิ สต์
(ตอนแรกเรี ยกว่า "พวกอิ สระ") ว่ าเกิ ดขึ นในปี ค.ศ. 8<D; อย่างไรก็
ตามในสารานุ กรมของสแชฟฟ์ เฮอร์ซอกก์ได้กาํ หนดเวลาการเริ มต้นของ

;D:3-?) นี เป็ นอี กส่วนหนึ งที เพิ มเติ มขึ นมาจากศาสนาเท็จนั นเอง แล้ว
ก็ ตามมาด้วย "การนมัสการนั กบุ ญต่าง ๆ" พระคัมภีรไ์ ม่ได้ให้นมัสการ
นั กบุ ญต่าง ๆ ในพระคัมภีรด์ ูเหมื อนมี เพียงตัวอย่างเดี ยวเท่านั นที แสดง
ถึ งการนมั สการนั กบุ ญ (วิ สุ ทธิ ชน) คื อการที เศรษฐี ที ตายไปแล้วได้
อธิ ษฐานขอต่ออับราฮัม (วิสุทธิ ชน) (ลูกา 8<:;Z-38) ซึ งเขาวิงวอน
ให้อับราฮัม (วิสุทธิ ชน) ช่วยเหลือเขา แต่อับราฮัมไม่สามารถที จะช่วย
เหลือเขาได้เลย แสดงให้เห็นว่าการนมัสการนั กบุ ญต่าง ๆ เป็ นเรื องโง่
เขลาที สุ ด นี เป็ นเพี ยงคําสอนผิ ดบางอย่างเท่ านั นที พวกคาทอลิ กได้
เปลี ยนหลักคําสอนในพระคั มภี ร์ใหม่ ที เกิ ดขึ นในประวัติ ศาสตร์คริ สตจักรช่วงนี เท่านั น
7
ในช่ วงเวลาที ผ่ านมานั นพวกที ถู กข่ มเหงก็ ถู กเรี ยกชื อ
แตกต่างกันไปเช่น พวกโดนาทิ สต์, พวกพาเทอรีนส์, พวกคาธาริ พอลิเชียนส์, และพวกอานาแบ๊พติ ส และต่อมาอี กไม่นานก็ มีพวกเปโตรบรัสเซี ยนส์, พวกอาโนลดิ สต์, พวกเฮนริเชียนส์, พวกอัลบิ เจนส์, และพวก
วอลเดนส์ ในกลุ่ มต่ าง ๆ เหล่านี บางกลุ่ มก็ ปรากฏให้เห็ นเด่ นชัดขึ น
เป็ นบางครังเท่านั น แต่มีบางกลุ่มที ปรากฏให้เห็ นเด่นชัดอยู่ตลอดเวลา
เนื องจากพวกเขาถูกข่มเหงอย่างรุ นแรงและไม่เคยหยุ ดหย่อนเลย
8
ขอให้เข้าใจว่าพวกที ถูกข่ มเหงทั งหมดนี ไม่ ได้รู ้คาํ สอน
ต่าง ๆ ในพระคัมภีรท์ ุ กเรื องเพราะมี พระคัมภีรแ์ ค่บางส่วนเท่านั น แต่
โดยส่วนรวมแล้วพวกเขายังมี ความสัตย์ซื อ และถ้าดู การประพฤติ ทีพวก
เขาแสดงออกมาแล้วจะเห็นว่า มี ความสัตย์ซื อต่อพระเจ้าอย่างน่ าชื นชม
ที เดี ยว จงระลึ กเสมอว่าในเวลาที ได้ผ่านมานานแล้วนั น หลายคนใน
พวกเขาก็ มี แต่ เพี ยงบางส่ วนของพระคั มภี ร์ใหม่ หรื อมี เพี ยงพระคั มภี ร์
เดิ มเท่านั น เพราะยังไม่ได้ถูกรวบรวมจัดพิ มพ์ขึ นเป็ นเล่ม แต่ได้เขี ยน
ขึ นด้วยมื อบนแผ่นหนั งหรือหนั งสัตว์หรือบางสิ งที มีลกั ษณะคล้ายกัน ดัง
นั นจึ งมี ขนาดใหญ่ หนาเทอะทะ ถ้าพอจะมี บา้ งก็ คงจะมี ไม่กี ครอบครัว
ไม่ กี คริ สตจั กรที มี พระคั มภี ร์รวมทั งเล่มอย่างสมบู รณ์ และก่ อนที พระ
คัมภีรจ์ ะเสร็จสิ นอย่างสมบูรณ์นั น (เมื อสิ นศตวรรษที Z) ก็ มีตน้ ฉบับ
พระคัมภี ร์ใหม่ ทั งหมดอยู่ เพี ยงไม่ กี เล่ มเท่ านั น จากต้นฉบับที รู ้จักกัน
ทัว ไป 8,DDD เล่มนั น มี ประมาณ 3D เล่มเท่านั นที มีพระคัมภีรอ์ ยู่ครบ
สมบูรณ์ทุกฉบับ
9
นอกจากนี ตลอดช่วงเวลาของ "ยุ คมื ด" และช่วงเวลาของ
การถู กข่มเหงนี ก็ มี การใช้ความพยายามอย่างมากมายที จะทําลายพระ
คัมภีรท์ ี เป็ นต้นฉบับ ซึ งพวกที ถูกข่มเหงมีไว้ในครอบครอง เพราะเหตุ นี
จึ งมี อยู่หลายครังที คนพวกนี มี พระคัมภีรบ์ างส่วนเพียงนิ ดเดี ยวเท่านั น
10 ขอให้สังเกตให้ดี ว่า พวกคาทอลิ กได้ใช้แผนการและ
มาตรการที รุนแรงเพื อป้ องกันการแพร่ กระจายความคิ ดเห็ นที ตรงข้าม
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กับความคิ ดเห็นของพวกตน ประการแรกคื อวารสารทุ กอย่างทุ กชนิ ดจะ
ถู กรวบรวมมาเผาไฟเสี ย เว้นแต่ หนั งสื อของพวกคาทอลิ ก และโดย
เฉพาะอย่างยิ งหนั งสือเหล่านี เขาได้ทาํ ลายตามแผนการและมาตรการ
ของเขาอย่างรุ นแรงและต่ อเนื องมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ นั นเป็ นสาเหตุ ที ทาํ ให้ยากแก่ การค้นหาในประวัติ ศาสตร์และที จะเข้าใจได้อย่างชัด
เจน นั กเขียนและนั กเทศน์ ทีมีความยึดมัน ในความจริงเกือบจะทุ กคนได้
พลีชีพเพราะความเชื อนั น นี เป็ นช่วงเวลานองเลือดโดยไม่กลัวความตาย
พวกที มีความเชื อออกนอกลู่ นอกทาง (และได้ชือที ถูกยัดเยียดให้) ทุ ก
กลุ่ มไม่ ว่าจะมี ชื ออะไรก็ ตามและอยู่ ที ไหนก็ ตามได้ถูกข่มเหงอย่างโหดเหี ยม พวกโดนาทิ สต์และพวกพอลิ เชี ยนส์ เป็ นพวกที เห็ นได้อย่างชัดเจนในยุ คแรก ๆ นั น พวกคาทอลิกได้กล่าวหาทุ กคนที ปฏิเสธไม่ ยอม
ร่ วมกั บความเชื อของพวกเขาคื อให้กลับไปเชื อแบบคาทอลิ ก และได้
กล่าวหาพวกคริ สเตี ยนว่าเป็ นพวกที ออกนอกลู่ นอกทาง คนเหล่านั นที
เรี ยกกันว่าพวกคาทอลิ กได้กลายเป็ นศาสนาเท็ จและลัทธิ ยิ วขึ นเรื อย ๆ
มากกว่าที จะเป็ นคริ สเตี ยน และเอนเอี ยงไปทางการใช้อาํ นาจกฎหมาย
บ้านเมื องมากกว่าที จะใช้อาํ นาจของความเชื อ พวกเขาได้ออกกฎบัญญัติ
ใหม่ ๆ มากขึ นเรื อย ๆ มากกว่าที เขาจะถื อรักษาบัญญัติเก่า ๆ ไว้
11 เรื องต่อไปนี เป็ นความเปลี ยนแปลงใหม่ ๆ บางเรื องจาก
ที มี อยู่ มากมายหลายเรื องที ได้เปลี ยนแปลงไปจากหลักคําสอนในพระคัมภี ร์ใหม่ในช่วงศตวรรษเหล่านี บางที การเปลี ยนแปลงเหล่านี อาจจะ
ไม่ได้เสนอให้ทราบตามลําดั บ การประกาศอย่างเป็ นทางการของการ
เปลี ยนแปลงเหล่ านี บางครั งก็ ไม่ สามารถที จะทราบวันเวลาที แน่ นอน
ของจุ ดเริ มต้นการเปลี ยนแปลงได้เลย การเปลี ยนแปลงเหล่านี ก็ มี ส่วน
คล้ายกับระบบคาทอลิกทังหมดคื อเป็ นการเติ บโตที ค่อย ๆ เปลี ยนแปลง
เพิ มขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ งในปี แรก ๆ นั นหลักคําสอนหรือคําสอนต่างๆ
ของพวกเขานั น มี การเปลี ยนแปลงที ดาํ เนิ นไปอย่างสมํา เสมอ คื อมี การ
เพิ มเติ มหรื อตัดออกหรื อการแทนที หรื อการยกเลิ ก ขณะนี คริ สตจักร
คาทอลิ กไม่ ได้เป็ นคริ สตจักรที แท้จริ งตามพระคัมภี ร์ใหม่ อี กต่ อไปแล้ว
คริ สตจักรคาทอลิกไม่ได้เป็ นพระกายที ดาํ เนิ นตามพระบัญญัติ ของพระเจ้าที ทรงประทานไว้ให้ต่ อไปอี กแล้ว แต่ได้ใช้อาํ นาจทางด้านบัญญัติ
โดยมี การออกกฎบัญญัติใหม่ ๆอย่างขะมักเขม้นเพื อเปลี ยนแปลงหรื อยก
เลิกพระบัญญัติเก่า ๆ ตามอําเภอใจของตนเอง
12 มี หลักคําสอนใหม่ หรื อคําประกาศเรื องใหม่หลายๆเรื อง
ที ได้เกิ ดขึ นในช่วงเวลานี ก็ คือ การประกาศว่า "นอกเหนื อจากคาทอลิก
คริสตจักรอื น ๆ ไม่มีความรอด" ซึ งแน่ นอนนั นหมายถึ งคริสตจักรคาทอลิ กเป็ นหนทางรอดทางเดี ยวเท่านั นเอง ขณะที พวกเขาได้ประกาศว่า
ไม่มี ทางอื นอี กแล้ว และเขายังเชิญชวนว่าจงเป็ นคาทอลิกเถิ ดหรือมิ เช่น

แบ๊พติ สเสียบไว้ พวกเขายอมพลีชีพเพื อรักษาความเชื อของตน ในความ
คิ ดของเรา ๆ ไม่อาจจิ นตนาการ ภาพอันโหดร้ายน่ าสยดสยองเหล่านี ได้
เลย แต่ตามประวัติศาสตร์ทีเชื อถื อได้นั นกล่าวว่า ความโหดร้ายนี เองได้
ถู กกระทําโดยพวกที เรี ยกตัวเองว่า สาวกที ใจอ่ อนสุ ภาพและถ่อมใจของ
พระเยซูคริสต์
19 ขอให้เราจดจําว่า พวกคาทอลิ กไม่ ถือว่าพระคัมภีร์เป็ น
กฎเกณฑ์ และเครื องชี นําสําหรับความเชื อและการดําเนิ นชีวิตเพียงอย่าง
เดี ยวเท่านั น เขากล่าวว่า พระคัมภีรไ์ ม่มีขอ้ ผิ ดพลาด แต่พวกคาทอลิก
ได้กล่าวอ้างว่ายังมี อีก ; สิ งที มีลกั ษณะเดี ยวกันนี ด้วยคื อ "หนั งสือบันทึ กของบรรพบุ รุษ" และพระบัญชาของพระศาสนจักร (คริสตจักรคาทอลิก) หรือคําประกาศต่าง ๆ ของสันตะปาปาที พวกคาทอลิกมีความเชื อ
ว่าสันตะปาปาเป็ นผู ซ้ ึ งจะทําผิ ดไม่ได้เลย
เพราะเหตุ นี จึ งไม่ อาจจะมี ข อ้ ตกลงที น่ าพอใจระหว่ างคาทอลิ ก
กับโปรแตสแตนท์ หรื อระหว่างคาทอลิ กกับแบ๊ พติ สได้เลย เพราะไม่
สามารถหาบทสรุ ปสําหรับการตกลงในขันสุ ดท้ายได้ เพราะสําหรับพวก
คาทอลิ กแล้วพระคัมภี ร์เพี ยงอย่ างเดี ยวไม่ สามารถที จะเป็ นข้อยุ ติ ของ
เรื องหนึ งเรื องใดได้เลย
20 ยกตัวอย่างปั ญหาเรื อง "การบัพติ ศมา" เกี ยวกับสิทธิ อํานาจและวิธีการในการประพฤติ ปฏิบัตินั น พวกเขากล่าวอ้างว่าไม่มีขอ้
สงสัยเลยว่าพระคัมภีร์ได้สอนเรื องการบัพติ ศมาไว้ว่า การจุ่ มในนําเป็ น
วิ ธีเดี ยวเท่ านั น แต่ในขณะเดี ยวกันพวกเขาอ้างว่า คริสตจักรของพวก
เขาที ไม่เคยมี ขอ้ ผิ ดพลาดเลยก็ มีสิทธิ โดยสมบูรณ์ที จะเปลี ยนวิธีการจาก
การจุ่ มลงในนําไปเป็ นการพรมด้วยนําได้ โดยอ้างสิทธิ อาํ นาจพิ เศษของ
สันตะปาปาผู ซ้ ึ งทําผิ ดไม่ได้ และนอกจากนั นไม่มีผู ้ใดมี สิทธิ อาํ นาจเช่น
นั นอี กเลย
21 ท่ านทั งหลายอาจรู ้สึ กประหลาดใจที เห็ นข้าพเจ้ายกข้อ
พระคัมภี รน์ ้อยมากในการบรรยายเหล่านี ข้าพเจ้าพยายามอย่างที สุดที
จะทําสิ งที ยากมากนั นคื อ การเล่าให้ผู ้คนได้ทราบถึ งสาระสําคัญในช่วง
;,DDD ปี ของประวัติศาสตร์คริสตจักรภายในเวลาเพียง < ชัว โมง
22 มาถึ งตรงนี คงจะเป็ นการดี ที จะดึ งความสนใจมายังข้อเท็ จจริ งเกี ยวกั บพระคัมภี ร์ในช่ วงศตวรรษที น่ ากลัวเหล่ านี ขอให้ท่าน
ระลึ กว่าในขณะนั นพระคัมภี ร์ย ังไม่ได้ถูกพิ มพ์ขึ นและยังไม่ มี กระดาษที
จะใช้ในการพิ มพ์ ถึ งแม้ว่าจะได้มี การประดิ ษฐ์ วิ ธีการพิมพ์ขึ นมาแล้วก็
ตาม กระดาษที จะใช้เขี ยนก็ ย ังไม่ มี สิ งที ใช้ในการเขี ยนก็ คือ แผ่นหนั ง,
หนั งแพะหรื อหนั งแกะที ถูกตกแต่ งหรื อเยื อของเปลื อกไม้ชนิ ดหนึ ง ดัง
นั นพระคั มภี ร์ ทั งเล่ มถู ก เขี ย นขึ นด้วยมื อทั งหมดโดยใช้ปากกาปลาย
แหลมชนิ ดหนึ ง ซึ งไม่ใช่ปากกาอย่างที เราใช้กันอยู่ ทุกวันนี หนั งสื อนี
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ร่วมหรือเกี ยวข้องกับพวกคาทอลิกเลย ความช่วยเหลือที ยิ งใหญ่ในอดี ต
ซึ งพวกเขาเคยช่วยเหลื อในการต่อสู เ้ พื อทําการปฏิรูปนั นได้ถูกลืมไปเสีย
หมด มี จาํ นวนคนหลายพันคนรวมทังผู ห้ ญิ งและเด็ ก ๆ ที ได้ถูกทําลาย
ล้างไปทุ กวันในการข่มเหงที ไม่ มี ว ันจบสิ นนั น การปฏิ รู ปที ได้ปลุ กเร้า
และดลใจให้เกิ ดความหวังอันยิ งใหญ่ นั นก็ กลับกลายเป็ นการหลอกลวง
ที นองเลื อด บั ดนี พวกที ย ังเหลื ออยู่ ก็ หาที ลี ภัยที ไม่ แน่ นอนตามภู เขา
แอลป์ และที หลบซ่อนอื น ๆ ทัว โลก
16 คริสตจักรใหม่ 3 นิ กายที ได้แยกตัวออกมาจากพวกคาทอลิกนั น ก็ ยงั สืบทอดคําสอนเท็ จมากมายหลายอย่างจากพวกคาทอลิก
นั น ต่อไปนี เป็ นความผิ ดบางอย่างเท่านั น
16.1 การปกครองคริ สตจักรและนั กเทศน์ (แตกต่ างกั นใน
ด้านรูปแบบ)
16.2 การสถาปนาคริ สตจั กรเป็ นศาสนาประจําชาติ (การ
ผสมคริสตจักรกับรัฐบาลเข้าไว้ดว้ ยกัน)
16.3 การให้บัพติ ศมาแก่ทารก
16.4 การบัพติ ศมาด้วยการพรมนําหรือเทนํา
16.5 การบังเกิ ดใหม่โดยการรับบัพติ ศมา
16.6 การข่มเหงพวกอื น ๆ ที ไม่ ยอมเข้าร่ วมกั บพวกเขา
(อย่างน้อยเป็ นเวลาหลายศตวรรษ)
17 ในตอนเริ มต้นนั นบรรดาคริ สตจักรที ได้สถาปนาขึ นใหม่
นี ก็ได้ข่มเหงซึ งกันและกันเช่นกัน แต่ในการประชุ มสภาคริสตจักรซึ งจัด
ขึ นที เมื องออกซ์ เบิ ร์กในปี ค.ศ.8??? ได้มี การลงนามในสนธิ สัญญา
สันติ ภาพที รูจ้ ักกันในนาม "สันติ ภาพแห่งเมื องออกซ์เบิ รก์ " ระหว่างทัง
; ฝ่ ายคื อ "พวกคาทอลิก" ฝ่ ายหนึ งกับ "พวกลูเธอร์แรน" เป็ นอี กฝ่ าย
หนึ ง โดยตกลงกันว่าจะไม่ ข่มเหงซึ งกันและกัน "ท่ านปล่อยเราไว้ตาม
ลําพังและเราก็ จะปล่อยท่ านไว้ตามลําพังเช่นกัน" เพราะการที พวกคาทอลิกต่อสู ก้ ับพวกลูเธอร์แรนก็ หมายถึ งการทําสงครามกับเยอรมัน และ
การที พวกลูเธอร์แรนต่อสู ห้ รือข่มเหงพวกคาทอลิกก็ หมายถึงการทําสงครามกับทุ กประเทศที นิกายคาทอลิกครอบครองเขาอยู่
"เส้นทางเลือด"
18 แต่การข่มเหงต่าง ๆ ก็ ยงั ไม่สินสุ ดลง พวกอานาแบ๊พติ สที ถูกเกลียดชัง (ปั จจุ บันเรียกว่าพวกแบ๊พติ ส) ทัง ๆ ที พวกเขาได้ถูก
ข่มเหงมากมายก่อนหน้านี และแม้มี คนกว่า ?D ล้านคนที ยอมพลี ชีพ
เพื อรักษาความเชื อแท้ไว้ แต่ พวกอานาแบ๊ พติ สก็ ย ังมี อยู่ เป็ นอั นมาก
เป็ นช่วงเวลานี นั นเองที ตามถนนหลวงสายหนึ งในยุ โรปมีไม้ปักไว้ทุก ;3 ฟุ ตเป็ นระยะทาง 3D ไมล์ไปตามถนนหลวงสายนี ปลายไม้เหล่านี ถูก
เหลาให้แหลมและบนปลายไม้แต่ละอันมี ศี รษะโชกเลื อดของพวกอานา-

นั นก็ หลงหายไป ไม่มีทางเลือกอื นใดอี กเลย
13 หลักคําสอนเรื องกุ ศลผลบุ ญต่าง ๆ และการขายกุ ศลผล
บุ ญเหล่านั นเป็ นทางใหม่ อี กทางหนึ งที ได้หลงออกไปจากคําสอนในพระ
คัมภี ร์ใหม่ อย่างร้ายแรง แต่ การที จะทําให้คาํ สอนเรื องใหม่ นี เกิ ดผลได้
อย่างแท้จริงนั น จําเป็ นต้องมี คาํ สอนใหม่อี กเรื องหนึ ง นั นก็ คือจะต้อง
มี การกําหนดบัญชี ฝากจํานวนมากไว้ก่ อนคื อบัญชี ที ฝากไว้ในสวรรค์นั น
เอง แต่สามารถสะสมบัญชีนี ได้เมื อยังอยู่ในโลกมนุ ษย์ เพราะฉะนั นจึ ง
ต้องมี การสอนให้ทาํ บุ ญโดย "การทําความดี ต่าง ๆ" เพื อเป็ นวิ ธีทีจะได้
รับความรอด และเป็ นวิธีทีจะเพิ มเติ มบางสิ งบางอย่างเข้าไปในบัญชีฝาก
นี ซึ งจะถอนออกมาใช้ก็ได้ อย่างไรก็ ตามจํานวนขนาดใหญ่จาํ นวนแรกที
ฝากเข้าไว้ในบัญชี บนสวรรค์นั นก็ คื องานของพระเยซู เจ้านั  นเอง เพราะ
พระองค์ไม่ ได้กระทําความชั ว ใด ๆ เลย การที พระองค์ได้ทรงกระทํา
ความดี ต่าง ๆ ไว้นั นไม่จาํ เป็ นสําหรับตัวพระองค์เลย ดังนั นการทําดี ทุก
อย่างของพระองค์จึ งสามารถที จะเข้าบั ญชี ฝากนั นได้และเป็ นที แน่ นอน
ว่าได้เข้าบัญชี ฝากนั นเรียบร้อยแล้ว นอกจากจํานวนนี แล้วก็ มีการทําดี
ต่าง ๆ ที เพิ มเติ มเข้ามาอี ก (เป็ นการเพิ มเติ มจากที แต่ละคนจําเป็ นต้อง
มี สาํ หรับตัวเขาเอง) โดยพวกอั ครสาวกและโดยคนดี ทุกคนที มี ชีวิ ตอยู่
ต่อมาภายหลัง การทําดี เหล่านี ก็ จะเพิ มเติ มเข้าไปในบัญชีฝากนั น ทําให้
กลายเป็ นบัญชีฝากขนาดใหญ่โตมหึ มาที เดี ยว และจํานวนใหญ่โตมหึมา
นี ก็ จะเพิ มเข้าไปในบั ญชี ฝากของคริ สตจั กรซึ งก็ คื อคริ สตจั กรคาทอลิ ก
แห่งเดี ยวนั น และคริสตจักรคาทอลิกนั นก็ จะได้รับอนุ ญาตให้ใช้บัญชี
ฝากนี ตามความจําเป็ น สําหรับคนที ทาํ บาปไว้มากและก็ จะคิ ดบัญชีเอา
จากบัญชีฝากนี เท่าที คริสตจักรจะเห็นสมควร เพราะแต่ละคนก็ ตอ้ งการ
บัญชีฝากในสวรรค์ทั งนั น เพราะเหตุ นี จึ งมี การขายกุ ศลผลบุ ญเหล่านั น
ด้วย คนทั งหลายสามารถจะซื อสําหรับตัวเองหรื อสําหรับเพื อนของเขา
หรือแม้แต่ สาํ หรับเพื อนที ตายไปแล้ว ราคาก็ แตกต่ างกันไปตามสัดส่วน
ของความผิ ดที ได้กระทําลงไปหรื อที จะกระทําลงไปนั น ซึ งบางครั งคาทอลิ กก็ ย ังยอมรับว่ า เป็ นเรื องที กระทํากั นจนเกิ นเลยไป นั กประวัติ ศาสตร์หรือนั กสารานุ กรมบางคนได้บอกรายการราคาต่าง ๆ ที กาํ หนด
ไว้สาํ หรับความบาปต่าง ๆ ที จะต้องซื อจากกุ ศลผลบุ ญเหล่านั น
14 แม้กระนั นก็ ย ังมี หลักความเชื อใหม่ อี กเรื องหนึ งที จาํ เป็ นอย่างยิ งเพื อจะทําให้หลักความเชื อ ; เรื องสุ ดท้ายนั นเกิ ดผลขึ นมา
ได้โดยตลอด หลักความเชื อใหม่เรื องนั นเรียกว่า "ไฟชําระ" ซึ งเป็ นสถาน
ที ที เกิ ดขึ นกึ งกลางระหว่างสวรรค์กับนรก และเป็ นที ที ทุกคนจะต้องมา
หยุ ดอยู่ ที นี เพื อจะถู กชําระจากความบาปทุ กอย่างซึ งมี ความรุ นแรงน้อย
กว่าความบาปทั งหลายที ทาํ ให้พิ นาศนั น แม้แต่ "พวกนั กบุ ญ" (วิ สุทธิ ชน) ก็ จะต้องผ่านไฟชําระและจะต้องอยู่ทีนั นจนกว่าจะถูกชําระด้วยไฟ
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เสียก่อน เว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้รบั การช่วยเหลือจากบัญชีฝากนั น และ
พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลื อนี ได้โดยการอธิ ษฐาน หรื อด้วยการจ่ าย
เป็ นค่ากุ ศลผลบุ ญเหล่านั น โดยคนที ยงั มี ชีวิตอยู่เท่านั น นั นคื อการขาย
กุ ศลผลบุ ญนั นเอง จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่าการหลงออกจากคําสอนใน
พระคัมภีร์ใหม่ไปเรื องหนึ งก็ จะนําไปสู่ การหลงออกไปในเรื องอื นๆอย่าง
หลีกเลี ยงไม่ได้
15 ตอนนี จึ งเป็ นโอกาสอันดี ที จะแสดงให้เห็ นถึ งความแตก
ต่างระหว่างโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก
15.1 ในเรื องเชื อชาติ พวกกรี กคาทอลิ กเป็ นพวกเชื อชาติ
สลาฟซึ งรวมทังพวกกรีก, รัสเซี ย, บัลกาเรีย, เซอร์เบี ย, เป็ นต้น ซึ งเป็ น
พวกที พู ดภาษากรี ก พวกโรมันคาทอลิ กนั นส่วนใหญ่ เป็ นพวกเชื อชาติ
ลาติ น ซึ งรวมทังอิ ตาลี, ฝรัง เศส, สเปน, อเมริกาใต้และอเมริกากลาง,
เม็ กซิ โก, เป็ นต้น
15.2 พวกกรี กคาทอลิ กปฏิ เสธการพรมนํา หรื อเทนํา ในการ
บัพติ ศมา พวกโรมันคาทอลิกใช้การพรมนํามาตลอดโดยอ้างว่าตัวเองมี
สิ ทธิS ที จะเปลี ยนแปลงจากหลักความเชื อเดิ มของพระคัมภี ร์ที ใช้การจุ่ ม
นํานั นได้
15.3 พวกกรี กคาทอลิ กยังคงถื อปฏิ บั ติ ในเรื องการให้พิธี ศี ล
มหาสนิ ทแก่ทารกอยู่ แต่ พวกโรมันคาทอลิ กนั นได้เลิกพิธีนี ไปแล้ว แม้
ว่าครังหนึ งจะเคยสอนว่าพิธีนี เป็ นวิธีอีกวิธีหนึ งที จะรับความรอดได้
15.4 พวกกรี กคาทอลิ กทําพิ ธีศี ลมหาสนิ ทโดยการแจกเหล้า
องุ่ นและขนมปั งแก่ชาวคาทอลิก (คนที ไม่ใช่บาทหลวง) พวกโรมันคาทอลิกนั นแจกขนมปั งแก่ ชาวคาทอลิกเท่ านั น ส่วนพวกบาทหลวงจะดื ม
เหล้าองุ่ น
15.5 พวกกรี กคาทอลิ กให้พวกบาทหลวงของตนแต่ งงานได้
แต่พวกโรมันคาทอลิกห้ามพวกบาทหลวงแต่งงาน
15.6 พวกกรี กคาทอลิ กปฏิ เสธหลักคําสอนที ว่ าสันตะปาปา
"จะกระทําผิ ดไม่ได้" แต่ พวกโรมันคาทอลิ กยอมรับและยื นยันหลักคําสอนนี
ที ผ่านมาข้างต้นนี เป็ นเพียงข้อสําคัญ ๆ ปลีกย่อยที แตกต่างกัน
มิ ฉะนั นก็ จะดูเหมื อนว่าคริ สตจักรโรมันคาทอลิกและกรี กคาทอลิ กคงจะ
ไปด้วยกันได้ดีทีเดี ยว
16 ในการบรรยายของเรา เราพึ งจะสิ นสุ ดศตวรรษที E
และเดี] ยวนี เรากําลังเริ มต้นศตวรรษที 8D โปรดสังเกตแผนที ตรงนี เอง
ที ได้เกิ ดการแตกแยกกันระหว่างโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิก ขณะที
ศตวรรษต่าง ๆ กําลังผ่านไปในไม่ชา้ คุ ณก็ จะได้เห็นกฎบัญญัติ และหลัก
คํา สอนใหม่ เรื องอื น ๆ รวมทั งการข่ ม เหงอย่ า งรุ น แรงที สุ ด อี ก ด้ ว ย

รัฐมนตรี โดยการยกเลิกสิทธิ อาํ นาจของสันตะปาปา และได้ตังตัวพระองค์เองขึ นเป็ นประมุ ขของคริ สตจักรแห่งอังกฤษ เมื อเป็ นเช่นนั นจึ งได้
เกิ ดคริสตจักรแห่งอังกฤษ (Church of England) ซึ งเป็ นคริสตจักรนิ กาย
ใหม่ขึน เหตุ การณ์นี ได้เกิ ดขึ นในปี ค.ศ.8?3Z หรือ 8?3? ซึ งในเวลานั น
ยังไม่มีการเปลี ยนแปลงในด้านหลักคําสอน เพี ยงแต่ได้ยกเลิ กสิทธิ อาํ นาจของสันตะปาปาเท่ านั น แต่ ในพระทั ยของกษั ตริ ย ์เฮนรี นั นไม่ เคย
เป็ นโปรแตสแตนท์เลย พระองค์ได้สิ นพระชนม์ไปด้วยความเชื อแบบ
คาทอลิก
14 แต่ ก ารแตกแยกกั น นี ส่ ง ผลอย่ า งยิ งที ทํา ให้เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลงหรือเกิ ดการปฏิ รูปอย่างมากมาย ซึ งแท้จริงการปฏิ รูปภาย
ในคริสตจักรคาทอลิ กภายใต้สิทธิ อาํ นาจของสันตะปาปาเหมื อนอย่างใน
กรณี ของลูเธอร์และคนอื น ๆ เป็ นเรื องที เป็ นไปไม่ได้ แต่เมื อแตกแยก
กันแล้วก็ เป็ นไปได้เพราะได้มี บุคคลหลายคนเช่น แครนเมอร์, ลาทิ เมอร์, ริดเล่ย ์ และคนอื น ๆ ได้เป็ นผู น้ ําในการเปลี ยนแปลงบางเรื องที
สําคัญ ๆ อย่างไรก็ ตามพวกเขาและคนอื น ๆ อี กมากก็ได้ใช้หนี ต่อการ
เปลี ยนแปลงเหล่านั นด้วยเลื อดของเขาเอง เพราะอี กไม่ กี ปีต่ อมาพระนางมารีย ์ หรือ "มารียท์ ี กระหายเลือด" ซึ งเป็ นธิ ดาของแคเธอรีนที ถูก
หย่าร้างนั นได้ขึนเสวยราชบัลลังก์ของอังกฤษ และได้บังคับให้คริสตจักร
ที เกิ ดขึ นใหม่นี กลับไปอยู่ใต้อาํ นาจของสันตะปาปาอี ก การกระทําที รุนแรงและน่ ากลัวนี ทําให้การครอบครองของพระนางมารียต์ ลอด ? ปี เต็ ม
ไปด้วยการนองเลื อด ศี รษะแล้วศี รษะเล่าได้สังเวยด้วยขวานของพระนางมารี ย ์ที เปรอะเปื อนด้วยเลื อด แต่ ภายหลังศี รษะของพระนางเองก็
ต้องสังเวยด้วยขวานตายตกตามกั นไป อย่างไรก็ ตามประชาชนได้รับ
อิ สรภาพบ้างแล้ว เพราะฉะนั นเมื ออลิซาเบ็ ธธิ ดาของแอนนี โบลีน (แคเธอรี นถู กหย่ าร้างเพื อจะได้แต่ งงานกั บผู ้ หญิ งคนนี ) ได้ขึ นเป็ นนาง
กษัตริย ์ คริสตจักรแห่งอังกฤษก็ได้โค่นล้มอํานาจของสันตะปาปาอี กและ
คริสตจักรได้ถูกสถาปนาขึ นใหม่อีกครังหนึ ง
15 และจากความสําเร็ จในครั งนี เองจึ งทําให้มี คริ สตจั กรที
ถูกสถาปนาขึ นถึ ง ? นิ กายด้วยกันในช่วงเวลาก่อนศตวรรษที 8< จะ
สิ นสุ ดลง ซึ งเป็ นคริ สตจักรที ได้รับการสนั บสนุ นจากรัฐบาลของบ้านเมื องได้แก่โรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิกซึ งถื อเป็ น ; นิ กายรวมทัง
คริ สตจักรแห่ งอังกฤษ ลู เธอร์แรนหรื อคริ สตจั กรแห่งเยอรมั น และ
คริ สตจักรแห่งสก็ อตแลนด์ซึ งรู จ้ ักกันโดยทั ว ไปในปั จจุ บันว่าเพรสไบที เรียน คริสตจักรเหล่านี ทุ กนิ กายได้เกลี ยดชังและข่มเหงอย่างรุ นแรงต่อ
พวกที ถูกเรียกว่า พวกอานาแบ๊พติ ส, พวกวอลเดนส์ และพวกคริสตจักร
อื น ๆ ทังหมดที ไม่ยอมเข้าร่วมอยู่ใต้อาํ นาจของคริสตจักรประจําชาติ ทัง
? นั น เพราะพวกที ถูกข่มเหงเหล่านี เป็ นคริสตจักรทังหลายที ไม่เคยเข้า
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ติ สหลายคน รวมทังพวกที ใช้ชืออื น ๆ อี กด้วย โดยพวกเขาหวังว่าจะได้
รับการบรรเทาทุ กข์อย่างแสนสาหัสที พวกเขากําลังเผชิญอยู่นั น พวกเขา
จึ งได้ออกมาจากที ซ่ อนและได้ร่วมต่ อสู ้กับนั กปฏิ รูปเหล่านี อย่างกล้าหาญ แต่ ที สุดพวกเขาก็ ตอ้ งพบกับความผิ ดหวังอย่างน่ ากลัว เพราะตั งแต่ บัดนี เป็ นต้นไป พวกเขามี ศัตรู ที จะคอยข่มเหงพวกเขาเพิ มขึ นอี ก ;
พวก คื อคริสตจักรลูเธอร์แรนและคริสตจักรเพรสไบที เรียน ซึ งต่างก็ได้
นําความชัว หลายอย่างที ติดมาจากคริสตจักรแม่คือคาทอลิกมาด้วย และ
หนึ งในแนวความคิ ดหลาย ๆ อย่างนั นก็ คือ คริสตจักรทังสองได้กลาย
เป็ นคริ สตจักรที ถูกสถาปนาขึ นเป็ นคริ สตจักรประจําชาติ และต่ อมาไม่
นานนั กคริ สตจักรทั งสองก็ ทาํ การข่มเหงคริ สตจักรอื น ซึ งการข่มเหงก็
รุ นแรงน้อยกว่าคริสตจักรแม่คือคาทอลิกเพียงเล็กน้อยเท่านั น
"เส้นทางเลือด"
ชะตากรรมของพวกอานาแบ๊ พติ สที อดกลันไว้นานนี ก็ ช่างน่ าเศร้าและน่ ากลัวจริง ๆ เดี] ยวนี โลกไม่มีที ๆ ปลอดภัยให้พวกเขาได้หลบ
ซ่อนเลย เพราะเดี] ยวนี มี ถึง Z พวกที ข่มเหงอย่างรุ นแรงและตามล่าพวก
เขาอยู่ ทางชีวิตของพวกเขากลายเป็ น "เส้นทางเลือด" อย่างแท้จริง
13 ในช่วงเวลาเดี ยวกันนั นเอง ได้มีนิกายใหม่อีกนิ กายหนึ ง
เกิ ดขึ นก่อนนิ กายเพรสไบที เรียนหลายปี แต่เป็ นนิ กายที เกิ ดขึ นในประเทศอังกฤษ ไม่ใช่เกิ ดขึ นบนทวี ปยุ โรปนั น อย่างไรก็ ตามนิ กายนี ไม่ได้
เกิ ดขึ นจากแนวทางการปฏิรูปเท่าไรนั ก (ถึ งแม้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
การปฏิ รูปทําให้นิ กายนี เกิ ดขึ นมาได้ง่ ายขึ นก็ ตาม) แต่ แท้จริ งเป็ นการ
แตกแยกในตําแหน่ งของคาทอลิ ก เช่นเดี ยวกับการแตกแยกในปี ค.ศ.
C<E เมื อคาทอลิกฝ่ ายตะวันออกได้แยกตัวจากฝ่ ายตะวันตก และเป็ นที
ทราบกันในประวัติศาสตร์ตังแต่นั นเป็ นต้นมาว่า การแตกแยกกันนั นทํา
ให้เกิ ดเป็ นคริ สตจักรโรมันคาทอลิ กกับกรี กคาทอลิก และการแตกแยก
ครังใหม่นี ก็ เกิ ดขึ นมาในทํานองเดี ยวกันนี เอง
กษัตริยข์ องประเทศอังกฤษคื อเฮ็ นรี ที C ได้สมรสกับแคเธอรีน
แห่งสเปน แต่น่าเศร้าใจที หลังจากนั นก็ ทรงมี พระทัยหลงรักแอนนี โบลีน
ดั ง นั นพระองค์ จึ งประสงค์ ที จะหย่ าขาดจากแคเธอรี น และสมรสกั บ
แอนนี ในสมัยนั นการหย่าร้างไม่ใช่เรื องที ทาํ กันได้ง่ายๆมี แต่เพียงสันตะปาปาเท่านั นที จะอนุ ญาตให้หย่าร้างได้ แต่ปรากฏว่าการหย่าร้างได้
รับการปฏิ เสธจากสันตะปาปาด้วยเหตุ ผลหลายประการ กษั ตริ ย ์เฮนรี
ทรงเศร้าพระทัยยิ งนั ก และในฐานะที ทรงเป็ นกษั ตริ ยพ์ ระองค์ทรงรู ส้ ึ ก
ว่าในเรื องนี พระองค์ควรจะมี สิทธิ ทีจะกระทําตามพระทัยของพระองค์เอง
นายกรัฐมนตรี (ในเวลานั นคื อ โธมัส ครอมเวลล์) ก็ได้ทูลเสนอกษัตริย ์
องค์นี ว่า พระองค์ไม่จาํ เป็ นจะต้องอยู่ใต้สิทธิ อาํ นาจของสันตะปาปาใน
เรื องเช่นนี แต่อย่างใด กษัตริ ยเ์ ฮนรี ก็ทรงทําตามคําเสนอแนะของนายก

(Schaff, Herzogg, เอนไซโคลปี เดี ยร์ ฉบับที 88 หน้า ED8)
"เส้นทางเลือด"
17 ข้าพเจ้าขอดึ งความสนใจของคุ ณมายังคนเหล่านี ที ตก
อยู่ใต้เงื อมมื อของการข่มเหงอย่างรุ นแรงนั น ถ้าคน 50 ล้านคนได้ตาย
ไปเพราะถูกข่มเหงในช่วงระหว่าง 8,;DD ปี ของยุ คที เราเรียกกันว่า "ยุ ค
มื ด" ตามที ประวัติศาสตร์ได้สอนไว้นั น ถ้าเป็ นเช่นนั นพวกเขาก็ ตายเร็ว
กว่าอัตราการตายเฉลี ย Z ล้านคนต่อทุ ก ๆ 8DD ปี นี ดูเหมือนว่าเกื อบ
จะอยู่ เหนื อขี ดการรับรู ้ของมนุ ษย์เลยที เดี ยว ตามที ได้กล่ าวไว้แล้วว่า
เงื อมมื อที ไร้เมตตาและเปรอะเปื อนไปด้วยเลือดของผู ท้ ี ยอมพลีชีพนี ได้
ข่มเหงเข่ นฆ่ าพวกพอลิ เชี ยนส์, พวกอาร์โนลดิ สต์ , พวกเฮนริ เชี ยนส์,
พวกเปโตรบรัสเซี ยนส์, พวกอัลบิ เจนส์, พวกวอลเดนส์, และพวกอานาแบ๊พติ ส ซึ งแน่ ทีเดี ยวว่าจะต้องข่มเหงบางพวกมากกว่าพวกอื น ๆ แต่เรา
จะขอผ่านเรื องที น่ากลัวนี ไปอย่างรวดเร็ว
18 ในช่วงระยะเวลานี มี การประชุ มสภาเป็ นครังคราวหลาย
รอบ แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่ มเข้าร่วมประชุ ม มี เพียงแค่บางกลุ่มเท่านั น ซึ งใน
การประชุ มแต่ ละครังเพื อออกกฎบัญญัติ หรื อแก้ไขกฎบัญญัติ ให้เป็ นกฎ
หมายรัฐธรรมนู ญ โดยที การแก้ไขกฎบัญญัติต่าง ๆ ได้กระทําผิ ดต่อคํา
สอนในพระคัมภี ร์ใหม่ ให้เข้าใจว่านี เป็ นการประพฤติ ของคริ สตจักรที
เป็ นของรัฐบาล และคริ สตจักรเช่นนี ได้กลายเป็ นศาสนาเท็ จมากกว่าที
จะกระทําตามพระคัมภีร์
19 เมื อคนหนึ งคนใดละทิ งพระคั มภี ร์ใหม่ ในฐานะที เป็ น
พระบัญญัติ ทุกอย่างที จาํ เป็ นสําหรับชี วิ ตคริ สเตี ยน ไม่ว่าในแง่ ส่วนตัว
หรื อแง่ คริ สตจักรทั งหมดก็ ตาม คนนั นก็ ได้หลงออกไปสู่ มหาสมุ ทรอัน
ไม่มีขอบเขตเสียแล้ว กฎบัญญัติทีผิด ๆ ข้อหนึ งข้อใด (และกฏบัญญัติ
ข้อหนึ งข้อใดที ได้เพิ มเติ มเข้าไปในพระคัมภีร์ ก็ เป็ นข้อที ผิดด้วย) ในไม่
ช้าก็ จะทําให้เกิ ดกฎบัญญัติขอ้ อื น ๆ ขึ นมาอี ก และกฎบัญญัติขอ้ อื น ๆ
ก็ จะทําให้เกิ ดข้อบัญญัติขอ้ อื นขึ นมาอี กโดยไม่มีว ันจบสิ น นี คือสาเหตุ ที
พระคริ สต์ไม่ได้ประทานให้คริสตจักรทังหลายของพระองค์และนั กเทศน์
ต่าง ๆ มี อาํ นาจในการออกบัญญัติได้ และก็ อีกนั นแหละนี คือเหตุ ทีพระ
คัมภี ร์ใหม่ได้ปิดท้ายด้วยถ้อยคําสําคัญเหล่านี "ข้าพเจ้าเตื อนทุ กคนที
ได้ยินคําพยากรณ์ในหนั งสือนี ว่า ถ้าผูใ้ ดจะเพิ มเติ มคําเข้าไปในหนั งสือนี
พระเจ้าก็ จะทรงเพิ มภัยพิบัติทีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี แก่ผูน้ ั น และถ้าผู ้
ใดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์นี พระเจ้าก็ จะทรงเอาส่วนแบ่ง
ของผู น้ ั นที มี อยู่ในหนั งสื อแห่งชีวิต และที มี อยู่ในเมื องบริสุทธิS นั น และ
จากสิ งที มีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี ไปเสีย" (วว ;;:8C-8E)
หมายเหตุ :เราได้แทรกข้อความนี ไว้ที นี เพื อเป็ นเครื องเตื อนใจ
ขอให้คริ สตจักรแบ๊พติ สทั งหลายระมัดระวัง แม้แต่เรื องในการตัดสินใจ
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เรื องอื น ๆ ซึ งบางครังได้ผ่านเข้ามาในการประชุ มใหญ่ของพวกเขา การ
ตัดสินใจเหล่านี อาจจะถูกตี ความว่าเป็ นกฎบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของการ
ปกครองคริ สตจักรไปเลยก็ ได้ แต่ พระคั มภี ร์ใหม่ นั นมี พระบัญญัติ และ
กฎเกณฑ์อยู่แล้ว
20 ในหนั งสือเล่มนี จะไม่อธิ บายมากนั กถึ งการประชุ มสภา
หรื อการประชุ มเพื อออกกฎหมายต่ างๆ นอกจากเรื องที จาํ เป็ นจะต้อง
กล่าวถึ งบ้าง
21 การประชุ ม สภาของภาคตะวั นตกหรื อสภาคาทอลิ กนี
เป็ นการเรี ยกประชุ มโดยพวกสันตะปาปาทั งหลาย การประชุ มครั งแรก
เริ มต้นในปี ค.ศ.88;3 โดยคาลิคซ์ทัสที ; เป็ นผู เ้ รียกประชุ ม ซึ งมี เจ้าอธิ การ 3DD คนเข้าร่วมประชุ มในครังนั น การประชุ มนั นมี การประกาศ
ห้ามมิ ให้พวกบาทหลวงของโรมันคาทอลิ กแต่ งงาน ซึ งเรี ยกกฏข้อนี ว่า
การถื อพรหมจรรย์ของบาทหลวง ข้าพเจ้าจะไม่เล่ารายละเอี ยดทุ กอย่าง
เกี ยวกับการประชุ มในวันนั น
22 อี กหลายปี ต่อมาในปี ค.ศ.883E สันตะปาปาอิ นโนเซนท์
ที ; ได้เรียกให้มีการประชุ มขึ นเฉพาะเพื อประณามคริสเตี ยนที ซื อสัตย์
; พวก คื อพวกเปโตรบรัสเซี ยนส์และพวกอาร์โนลดิ สต์
23 ภายหลังการประชุ มครั งนั นไป ZD ปี ต่ อมาในปี ค.ศ.
88ME อเล็กซานเดอร์ที 3 ได้เรียกให้มีการประชุ มขึ นอีกครังหนึ ง ซึ ง
เป็ นการประชุ มกล่าวโทษที พวกเขาเรียกว่า "ความผิ ดและการไม่เคารพ
นบนอบต่าง ๆ" ของพวกวอลเดนส์และพวกอัลบิ เจนส์
24 หลังการประชุ มครังนั นไป 3< ปี ก็ มีการเรียกประชุ มขึ น
อี กโดยสันตะปาปาอิ นโนเซนท์ที 3 การประชุ มครังนั นจัดขึ นในปี ค.ศ.
8;8? และดู เหมื อนว่าจะมี ผู ้เข้าร่วมประชุ มมากที สุดเมื อเที ยบกับการ
ประชุ มใหญ่ทุกครัง ตามบันทึ กประวัติศาสตร์ของการประชุ มในครังนั น
"มี พวกเจ้าอธิ การ Z8; คน และพวกหัวหน้าบาทหลวงประจําวิหาร CDD
คน, เอกอัครราชทูตหลายคนจากราชสํานั กไบซานไทน์ , มี เจ้าชายหลาย
องค์ และพวกขุนนางมากมายเข้าร่วมในการประชุ มครังนี " เราจะเห็นได้
ว่าการจัดประชุ มในครังนั นมิ ได้มีการพิ จารณากันเฉพาะในด้านฝ่ ายจิ ตวิญญาณเท่านั น
ในครั งนั นมี การประกาศหลักคําสอนใหม่ เรื อง "การเปลี ยนแปลงไปเป็ นสิ งศักดิS สิทธิS " ซึ งเป็ นการจงใจที จะให้ขนมปั งกับเหล้าองุ่ น
ของพิธีศี ลมหาสนิ ทนั นเปลี ยนสภาพไปเป็ นพระกายและพระโลหิ ตที แท้จริ งของพระคริ สต์ หลังจากที บาทหลวงได้อธิ ษฐานแล้ว และในอี กไม่ กี
ศตวรรษต่ อมาหลักคําสอนนี ในท่ ามกลางหลักคําสอนอื นๆ ได้ปลุ กเร้า
ให้เกิ ดการเคลื อนไหวของพวกผู น้ ําที ทาํ การปฏิรูปอี ก แน่ ทีเดี ยวที หลักคําสอนนี ได้สอนว่า ทุ กคนที เข้าร่วมในพิ ธีศีลมหาสนิ ทก็ ได้รับประทาน

มายทังหมดให้ถูกต้องได้ทาํ ให้การปฏิรูปไม่มีวนั จบสิ น
9
ดังนั นหลังจากที มาร์ติ น ลูเธอร์ ได้ต่อสู อ้ ย่างหนั กกับ
พวกผู น้ ํานิ กายคาทอลิกมากมายหลายครัง ท่านได้รบั การช่วยเหลือจาก
เมแลนซ์ธอนกับชาวเยอรมันที มีชือเสียงคนอื นๆ จนท่านได้เป็ นผู ก้ ่อตัง
องค์การคริ สเตี ยนองค์การใหม่ ขึ นมาในราวปี ค.ศ.8?3D ซึ งเป็ นที รู ้จัก
กันโดยทั วไปในปั จจุ บั นว่ าเป็ นคริ สตจั กรลู เธอร์แรน และในไม่ ชา้ ก็ ได้
กลายเป็ นคริสตจักรแห่งประเทศเยอรมัน ซึ งเป็ นองค์การแรกในหลาย ๆ
องค์ การที ได้แยกตัวออกมาจากกรุ งโรมโดยตรง และได้ตั ดขาดความ
สัมพันธ์ ทั งหมดที มี ต่ อคาทอลิ กซึ งเป็ นคริ สตจั กรแม่ (ตามที เรี ยกกัน
เช่นนั น) และก็ ยงั คงดําเนิ นอยู่ต่อไปเรื อย ๆ
10 เดี] ยวนี เราจะขอข้ามคริสตจักรแห่งอังกฤษ ซึ งได้เกิ ดขึ น
ถัดจากลูเธอร์แรนไปก่อน และเราจะมาติ ดตามการปฏิรูปบนทวีปยุ โรป
กันสักเล็ กน้ อยก่ อนในระหว่างปี ค.ศ.8?DE-8?<Z มี นั กปฏิ รู ปที ยิ ง
ใหญ่ ที สุดอี กคนหนึ งซึ งมี ชี วิ ตอยู่ ในช่ วงเวลาดังกล่ าว บุ คคลผู ้นั นก็ คื อ
จอห์น แคลวิน ท่ านเป็ นชาวฝรัง เศสแต่ดู เหมื อนว่าในเวลานั นจะอาศัย
อยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่านเป็ นผู ย้ ิ งใหญ่อย่างแท้จริง ท่านอยู่ใน
สมัยเดี ยวกันกับมาร์ติน ลูเธอร์เป็ นเวลา 3D ปี และในเวลาที สวิงเกิ ล
เสียชีวิตนั นท่านมี อายุ เพียง ;; ปี เท่านั น เป็ นที เชื อถื อกันโดยทัว ไปว่า
แคลวิ นเป็ นผู ้ก่ อตั งคริ สตจักรเพรสไบที เรี ยน ถึ งแม้มีนั กประวัติ ศาสตร์
บางคนเชื อว่าสวิ งเกิ ลเป็ นผู ้ก่อตั ง แต่ดูเหมื อนว่าหลักที มีนําหนั กมากที
สุ ดชี ให้เห็ นว่ าแคลวิ นเป็ นผู ้ก่ อตั งคริ สตจั กรนี ไม่ ต อ้ งสงสัยเลยว่างาน
ของสวิ งเกิ ลและงานของลู เธอร์ที ได้ทาํ ลงไปนั นช่ วยให้งานของแคลวิ น
สําเร็จง่ายขึ น ดังนั นในปี ค.ศ.8?Z8 (ดูเหมื อนว่าเป็ นปี นี เอง) คริสตจักร
เพรสไบที เรี ยนก็ ถือกําเนิ ดขึ น หลังจากที ลูเธอร์ได้ก่อตั งคริ สตจักรลูเธอร์แรนเพียง 88 ปี เท่านั น คริสตจักรนี ก็ เหมื อนกับกรณี ของพวกลูเธอร์แรนที นําโดยบาทหลวงคาทอลิ ก หรื ออย่างน้อยก็ เป็ นเจ้าหน้าที ที
ได้ปฏิรูปตัวเองแล้ว นั กปฏิรูปทัง < คนคื อ ไวคลิฟฟ์ , ฮัสส์, ซาโวนาโรล่า, สวิงเกิ ล, ลูเธอร์และแคลวิน ซึ งเป็ นพวกผู น้ ําในการต่อสู ท้ ี ยิ งใหญ่
เพื อการปฏิรูปได้ทาํ ให้นิกายคาทอลิกสัน คลอนอย่างรุ นแรง
11 ในปี ค.ศ.8?<D เป็ นเวลา 8E ปี หลังจากที องค์การแห่ง
แรกของแคลวิ น ถู กก่ อตั งขึ นในเมื องเจนี วาประเทศสวิ สเซอร์แลนด์
จอห์น น็ อกซ์ ซึ งเป็ นศิ ษย์ของแคลวิ นก็ ได้ก่ อตั งคริ สตจักรเพรสไบที เรี ยนแห่งแรกขึ นในประเทศสก็ อตแลนด์ และอี ก 3; ปี ต่ อมาคื อในปี
ค.ศ.8?E; เพรสไบที เรียนก็ กลายเป็ นคริสตจักรประจําชาติ ของประเทศ
สก็ อตแลนด์
12 ในระหว่างที มี การต่ อสู ้ดิ นรนทุ กครั งเพื อให้มี การปฏิ รูปนี นั กปฏิรูปเหล่านี ได้รบั การช่วยเหลืออย่างมากจากพวกอานาแบ๊พ-
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ซาโวนาโรล่าก็ ได้กาํ เนิ ดมา ท่ านก็ เหมื อนกับฮัสส์นั นแหละแม้ว่าจะเป็ น
คาทอลิกที เคร่งครัด แต่ก็ได้พบว่าพวกหัวหน้าในหมู่ ผูค้ นของเขาคื อชาว
อิ ตาลีนั นก็ เหมื อนกับพวกหัวหน้าที เมื องโบฮี เมี ยที ต่อต้านการปฏิ รูปทุ ก
อย่าง แต่การที ท่านมี วาทศิ ลป์ ยอดเยี ยมนั น ท่านจึ งประสบความสําเร็จ
ในการปลุกเร้าให้เกิ ดความคุ ณธรรมขึ นบ้าง และก่อให้เกิ ดการสนั บสนุ น
แนวความคิ ดนี อย่างมากมาย แต่ การปฏิรูปที แท้จริ งนั นหมายความถึ ง
ความพิ นาศของพวกที มี ตาํ แหน่ งสู ง ๆ ในองค์การคาทอลิ กนี ดังนั น
ซาโวนาโรล่าจึ งต้องจบชีวิตลงเช่นเดี ยวกับฮัสส์ ท่านได้ถูกเผาโดยมัดติ ด
ไว้กับหลักไม้เช่นเดี ยวกัน ในบรรดาผู ม้ ี วาทศิ ลป์ ในยุ คนั น บางที ซาโวนาโรล่าอาจจะเป็ นนั กพูดที ยอดเยี ยมเหนื อคนอื นทังหมด เพราะท่านได้
โต้แย้งกับองค์การที มี อาํ นาจนั น ดั งนั นซาโวนาโรล่าจึ งต้องตายเพราะ
พวกองค์การนั นได้ต่ อสู ก้ ับการปฏิรูปของท่าน เพื อการอยู่ รอดของพวก
เขาเอง
7
ในการเอ่ยถึ งชื อของนั กปฏิรูปทั งหลายในยุ คนั น ก็ เป็ น
ความจริ งที เดี ยวว่ามี ชื ออยู่ มากมายหลายชื อ แต่ เราจําเป็ นต้องข้ามไป
เสีย เราจะกล่าวถึ งแต่ชือของคนเหล่านั นที ถูกกล่าวขวัญถึ งบ่อย ๆ ใน
ประวัติ ศาสตร์เท่ านั น หลังจากนั กพูดที ยิ งใหญ่ แห่งอิ ตาลี แล้วก็ มาถึ ง
ชายผู ห้ นึ งจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์คือ สวิงเกิ ล ท่านได้เกิ ดมาก่อนที
ซาโวนาโรล่าจะจบชีวิตลง ท่านมี ชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.8ZCZ-8?38 ใน
ขณะที แนวความคิ ด ในการปฏิ รู ปกํา ลั ง เริ มที จะแพร่ ขยายออกไปทั  ว
แผ่นดิ น ความร้อนรนในเรื องนี ได้เกิ ดขึ นเร็วกว่าแต่ก่อน และกําลังแผ่กว้างออกไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็ นเรื องที ไม่อาจควบคุ มได้ การจุ ด
ฉนวนต่ อต้านที สวิ งเกิ ลได้จุ ดขึ นในครังนี พึ งจะดับไปได้เพี ยงบางส่วน
เท่านั นก็ มีการจุ ดฉนวนต่อต้านขึ นอี กในประเทศเยอรมัน ซึ งรุ นแรงกว่า
ที อื น ๆ สวิงเกิ ลเองเสียชีวิตในการสู ร้ บครังนี
8
มาร์ติน ลูเธอร์ อาจเป็ นผู ม้ ี ชือเสียงที สุดในบรรดานั กปฏิรูปในศตวรรษ ที 8? และ 8< ท่านมี ชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.8ZC38?Z< ซึ งเราจะเห็นได้ว่า เวลาดังกล่าวนี เกื อบจะเป็ นสมัยเดี ยวกันกับ
สวิงเกิ ลเลยที เดี ยว ลูเธอร์เกิ ดก่อนสวิงเกิ ล 8 ปี และหลังจากสวิงเกิ ล
เสียชีวิตลงเขามี ชีวิตอยู่ต่อไปอี ก 8? ปี นั กปฏิรูปที ยิ งใหญ่หลายคนที มา
ก่อนหน้าท่านได้ทาํ ให้หนทางอันยากลําบากของท่านนั นกลับง่ายดายยิ ง
ขึ น และคงจะง่ายดายมากกว่าที ประวัติ ศาสตร์ได้กล่าวไว้เสียอี ก นอกจากนี ท่ านยังได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์อันยากลําบากของบุ คคลเหล่า
นั น และต่อมาท่านก็ได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์ของท่านเองว่า เป็ นไป
ไม่ได้เลยที จะมี การปฏิรูปอย่างแท้จริงภายในคริสตจักรคาทอลิก เพราะ
พวกเขามี คาํ สอนเท็ จมากมาย ทําให้การปฏิ รูปต้องทําอย่างต่ อเนื องจึ ง
เป็ นการยากที ผู ้ถูกปฏิ รูปจะยอมรับการแก้ไขในมาตรการต่ างๆ มาก-

พระกายและดื มพระโลหิตของพระคริสต์เข้าไปจริง ๆ อี กเรืองหนึ งคื อ
เรื องการสารภาพบาปที หูซึ งเป็ นการสารภาพบาปของคนหนึ งคนใดที หู
ของบาทหลวง ก็ เป็ นหลักคําสอนใหม่ อี กเรื องหนึ ง ซึ งดู เหมื อนจะมี จุ ด
เริ มต้นมาจากการประชุ มในครังนี เป็ นไปได้ทีเดี ยวว่าการกระทําที นองเลื อดและโหดเหี ยมที สุดที ได้กระทําต่ อมนุ ษยชาติ ในประวัติ ศาสตร์โลก
ทั งหมดก็ เกิ ดขึ นจากสิ งที รู ้จั ก กั นโดยทั วไปว่ า "ศาลค้นหาและลงโทษ
พวกลัทธิ นอกคอก" และศาลอื น ๆ ที มีลกั ษณะเดี ยวกัน ซึ งเป็ นศาลที ได้
รับมอบหมายให้พิจารณาคดี พวกที ถูกเรี ยกว่า "พวกลัทธิ นอกคอก" ดู
เหมื อนว่ าโลกทั งโลกจะมี หนั งสื อมากมายที ถู กเขี ยนขึ นเพื อกล่ าวโทษ
ความโหดเหี ยมนั น ถึ งกระนั นก็ ตามความโหดเหี ยมนั นก็ ได้เริ มต้นขึ น
และกระทํากันอย่างต่ อเนื องโดยคนที อ า้ งว่าได้รับการทรงนํา และได้รบั
การควบคุ มจากองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า ดูเหมื อนว่าไม่ มีความป่ าเถื อนที แท้จริงในประวัติศาสตร์ใด ๆ ทังหมดที จะป่ าเถื อนไปกว่านี อี กแล้ว ไม่มีเลย
จริง ๆ ข้าพเจ้าจะไม่พยายามที จะบรรยายถึ งมันด้วยซํา ข้าพเจ้าเพียงแต่
จะขอแนะนําให้ไปอ่ านหนั งสื อบางเล่มที เขี ยนเกี ยวกับ "ศาลค้นหาและ
ลงโทษพวกลัทธิ นอกคอก" และให้ผูอ้ ่านอ่านและศึ กษาด้วยตัวเอง และ
ยังมี อีกสิ งหนึ งที เกิ ดขึ นในการประชุ มเดี ยวกันนี ราวกับว่า ที ทาํ ลงไปแล้ว
นั นยังไม่เพียงพอ นั นก็ คือการออกพระราชบัญญัติให้กาํ จัด "ลัทธิ นอกคอก" ทั งหมดให้สิ นซากช่างเป็ นหน้ากระดาษที ดาํ มื ดอะไรเช่นนั น ใช่
แล้ว เป็ นหน้ากระดาษที มืดมนหลาย ๆ แผ่น ซึ งได้ถูกเขียนเข้ามาใน
ประวัติศาสตร์โดยพระราชบัญญัติทีชัว ร้ายเหล่านี
25 ในปี ค.ศ.8;;E หลังจากการประชุ มที น่ ากลัวครั งสุ ดท้ายได้ผ่านพ้นไปเพี ยง 8Z ปี เท่านั นก็ มี การจัดประชุ มขึ นอี กครังหนึ ง
(ดู เหมื อนว่าการประชุ มในครังนี จะไม่ใช่การประชุ มสากล) การประชุ ม
ครังนี เรียกว่า การประชุ มสภาที เมื องเทาลูส์ มี เรื องหนึ งที สาํ คัญที สุดใน
ประวัติ ศาสตร์ทั งหมดของคาทอลิ ก ที ได้มี การประกาศออกไปจากการ
ประชุ มในครั งนั นและได้มี การประกาศให้ชาวคาทอลิ กทั งหมดคื อห้าม
สมาชิกทุ กคนของคริสตจักรคาทอลิกทุ กแห่งอ่านพระคัมภีร์ ซึ งเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้า ยกเว้นพวกบาทหลวงหรือเจ้าหน้าที ระดับสูงนั น ช่าง
เป็ นกฎบังคับที น่าประหลาด เพราะได้มีคาํ สอนอย่างชัดเจนในพระคัมภีรแ์ ล้วว่าให้ "จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิ ดว่าในพระคัมภีรน์ ั นมี
ชีวิตนิ รนั ดร์ และพระคัมภีรน์ ั นเป็ นพยานถึ งเรา" (ยอห์น ?:3E)
26 ยังมี การประชุ มสภาอี กครังหนึ ง ซึ งได้เรียกประชุ มร่วม
กันที เมื องไลออนส์ การประชุ มสภาในครังนั นถู กเรี ยกประชุ มโดยสันตะปาปาอิ นโนเซนท์ที Z ในปี ค.ศ. 8;Z? ดูเหมื อนว่าการประชุมในครัง
นั นมี เป้ าหมายหลักเพื อจะตัดความสัมพันธ์กับจักรพรรดิ เฟรดเดอริ คที
8 แห่งเยอรมันไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรม และเพื อถอดพระองค์ออกจากตํา-
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แหน่ งด้วยคริ สตจักรซึ งเข้าร่วมกับรัฐบาลในปี ค.ศ. 383 ในสมั ยของ
กษั ตริ ย ์คอนสแตนติ นมหาราชนั น บัดนี ได้กลายเป็ นประมุ ขของบ้านเมื องไปเสี ยแล้ว
และได้ควบคุ มการเมื องในการปกครองประเทศ
สามารถแต่งตังและถอดกษัตริยก์ ับนางกษัตริยอ์ อกได้ตามอําเภอใจ
27 ในปี ค.ศ.8;MZ ได้มี การเรี ยกให้มาประชุ มสภาร่วมกัน
อี กครังหนึ งเพื อรวมกรีกคาทอลิกและโรมันคาทอลิกที ยิ งใหญ่นั นให้เป็ น
อันหนึ งอันเดี ยวกัน แต่การประชุ มยิ งใหญ่ในครังนั นก็ ได้ลม้ เหลวอย่าง
สิ นเชิง และไม่ได้เป็ นไปตามเป้ าหมายที วางไว้
การบรรยายครังที 3 ปี ค.ศ.8ZDD-8<DD
1
ศตวรรษที 8?, 8< และ 8M สามศตวรรษนี เป็ นช่วง
เวลาหนึ งที มีเหตุ การณ์ต่าง ๆ มากมายเกิ ดขึ นในประวัติศาสตร์โลกทัง
ปวง และโดยเฉพาะอย่างยิ งในประวัติ ศาสตร์ที ผ่ านมาได้มี การปฏิ ว ัติ
เกิ ดขึ นอย่างต่อเนื องภายในคริสตจักรคาทอลิก ทังฝ่ ายโรมันคาทอลิก
และฝ่ ายกรี กคาทอลิ ก เพื อแสวงหาการปฏิ รูปเปลี ยนแปลงให้ดี ขึ น ที
จริงการตื นตัวจากคุ ณธรรมที หลับไหลอยู่ ชา้ นาน และความปรารถนาที
จะมี การปฏิรูปนั นได้เริ มต้นขึ นในศตวรรษที 83 หรือบางที อาจจะก่อน
หน้านั นเล็กน้อยด้วยซําไป ดูเหมื อนว่าประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว
2
ให้เราย้อนหลังไปสักเล็กน้อย จากการที คริสตจักรคาทอลิกได้หลงไปจากคําสอนของพระคัมภี ร์ใหม่ มากมายหลายเรื อง จาก
การที มีกฎบัญญัติต่าง ๆ ที โหดเหี ยมและอันแปลกประหลาด จากการที
มี สภาพศี ลธรรมที ตกตํา และจากการที มื อกับเสื อผ้าของพวกเขาที คละคลุ ง้ ไปด้วยกลิ นคาวเลือดของผู ย้ อมพลีชีพเพื อความเชื อเป็ นล้าน ๆ คน
นั น ทําให้เกิ ดความไม่ พอใจและเกิ ดความสะอิ ดสะเอี ยนในหมู่ ผู ้สนั บสนุ นคริสตจักรคาทอลิกหลายคน ซึ งเป็ นพวกที มีแนวทางที ประเสริฐกว่า
ระบบ, กฎบัญญัติต่าง ๆ, หลักคําสอนทังหลายและการประพฤติต่าง ๆ
ของพวกเขาเอง จึ งมี ผู ้ทีกล้าหาญและคนที ดีที สุด และพวกบาทหลวงที
อยู่ฝ่ายจิ ตวิญญาณมากที สุดและผู น้ ําอื น ๆ เกิ ดขึ นที ละคน ๆ ต่างก็ หา
ทางอย่างจริงจังที จะปฏิรูปกฎบัญญัติและหลักคําสอนต่าง ๆ ที ไม่น่าพอ
ใจนั น เพื อให้กลับไปสู่สภาพเดิ มอย่างน้อยที สุดก็ให้ใกล้เคี ยงกับคําสอน
ที ชดั เจนของพระคัมภีร์ใหม่นั น ซึ งเราจะยกตัวอย่างบางเรืองที น่าสนใจ
ด้วย ขอให้สงั เกตไม่เพียงแต่ความเหินห่าง และดูว่าการปฏิรูปเริ มขึ นที
ไหนเท่านั น แต่ให้สงั เกตพวกผู น้ ําในการปฏิรูปนี ด้วย พวกผู น้ ําเหล่านี
เป็ นหรือเคยเป็ นบาทหลวงหรือพวกเจ้าหน้าที ต่าง ๆ ของคาทอลิก จึ งยัง
พอมี คนดี อยู่ บา้ งในท่ ามกลางความชัว ช้านั น อย่างไรก็ตามในเวลานั น
จึ งไม่ มี หลักคําสอนแท้ดั งเดิ มอั นบริ สุ ทธิS ของพระคั มภี ร์ใหม่ หลงเหลื อ
อยู่ อี กเลย แต่ ขณะนี ขอให้สังเกตดูนั กปฏิ รูปบางคนและดูว่าพวกเขาทํา

งานที ไหนเมื อไร
3
อย่างไรก็ ตามอยากให้เราสังเกตว่า เป็ นเวลาหลายศตวรรษที เดี ยวก่ อนถึ งช่ วงการปฏิ รูปครั งใหญ่ นี ได้มี บุคคลที มี ชื อเสี ยง
หลายคนที ได้ขัดขื นต่อการกระทําที เลยเถิ ดไปของพวกคาทอลิก และได้
หาทางอย่างจริ งจังที จะดําเนิ นชี วิ ตอย่างสัตย์ซื อตามพระคัมภี ร์ แต่ ก็ มี
เพี ยงเส้นทางนองเลือดเท่านั นที ทิ งไว้เบื องหลังชี วิตของพวกเขา เดี] ยวนี
เราจะมาศึ กษาถึ งยุ คซึ งเป็ นที รู จ้ ักกันมากที สุดสักครู่ หนึ งนั นก็ คื อ "ยุ ค
ปฏิรูป" นั นเอง
4
จอห์น ไวคลิฟฟ์ มี ชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.83;D-83CZ
ในประเทศอั งกฤษ ท่ านเป็ นผู ้ที ได้ดึ งความสนใจของคนทั งโลกในขณะ
นั น ท่ านเป็ นผู ้ทีกล้าหาญคนแรกที กล้าพยายามที จะทําการปฏิรูปอย่าง
แท้จริงภายในคริสตจักรคาทอลิกหลาย ๆ ครังที ได้มีการขนานนามของ
ท่านในประวัติศาสตร์ว่าเป็ น "ดาวรุ่งอรุ ณแห่งการปฏิรูป" ท่านได้ดาํ เนิ น
ชี วิ ตอย่ างเอาจริ งเอาจังและเกิ ดผลเป็ นอันมาก คงจะต้องใช้หนั งสื อ
หลายเล่มที เดี ยวจึ งจะบันทึ กประวัติ ศาสตร์ของจอห์น ไวคลิ ฟฟ์ ได้หมด
พวกหัวหน้ าตามลําดั บชั นของคาทอลิ กเกลี ยดชังท่ านมาก ท่ านได้ถูก
ตามล่ าชี วิ ตอย่างไม่ ลดละ ในที สุ ดท่ านก็ เสี ยชี วิ ตด้วยโรคอัมพาต แต่
หลายปี ต่ อมาความเกลี ยดชังของพวกคาทอลิ กก็ ยิ งเพิ มมากขึ นจึ งได้ขุด
กระดู กของท่ านออกมาเผา และโปรยเถ้ากระดู กของท่ านให้ฟุ้ งกระจาย
ไปตามลํานําต่าง ๆ
5
หลังจากที ไวคลิฟฟ์ ได้เสียชีวิตลงไม่นาน จอห์น ฮัสส์ ก็
ได้สืบทอดเจตนารมย์ของไวคลิฟฟ์ (ค.ศ.83M3-8Z8?) ถิ นกําเนิ ดของ
ท่ านมาจากเมื องโบฮี เมี ยที อยู่ ห่างไกล ชี วิ ตของท่ านได้สัมผั สและรู ้จัก
ไวคลิฟฟ์ ผู ม้ ี สมญานามว่า "ดาวรุ่งอรุ ณ" แห่งประเทศอังกฤษ ท่านเป็ น
คนกล้าหาญและมี ประสบการณ์ในชี วิ ตที โลดโผนมากมาย แต่ แล้วท่ าน
ได้ปิ ดฉากชี วิ ตของตั วเองลงในระยะเวลาอั นสั นระคนกับความเจ็ บปวด
อย่างแสนสาหัส งานรับใช้ของท่ านแทนที จะปลุกเร้าให้เกิ ดมี การปฏิ รูป
ในท่ามกลางพวกชาวคาทอลิก แต่ผลที ได้รบั กลับตรงกันข้ามกันคื อพวก
คาทอลิกเกิ ดความเกลียดชังและการคัดค้าน ผลสุ ดท้ายลงเอยด้วยการที
ท่านต้องถูกเผาโดยมัดติ ดกับไม้ทีปักไว้ ซึ งเป็ นการพลีชีพท่ามกลางพวก
ของเขาเอง ท่ านได้พยายามหาหนทางให้เกิ ดความดี ในหมู่ พวกเขาเอง
ท่านรักองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าของท่านและท่านรักผู ค้ นของท่านด้วย อย่างไร
ก็ ตามท่ านก็ เป็ นเพี ยงคนหนึ งในหลาย ๆ ล้านคนที ตอ้ งตายไปในลักษณะเช่นนี
6
ถัดจากจอห์น ฮัสส์ แห่งเมื องโบฮี เมี ย ก็ ตามมาด้วยบุ คคลผู ก้ ล้าหาญจากประเทศอิ ตาลีชือ ซาโวนาโรล่า ซึ งเป็ นผู ท้ ี มีวาทศิ ลป์
ดี เลิศ (ค.ศ.8Z?;-8ZEC) ฮัสส์ถูกเผาในปี ค.ศ.8Z8? อี ก 3M ปี ต่อมา
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