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บทที่ 1
ประวัติศาสตร์ คริสตจักรภาวะการณ์ ทวั่ ไปหกยุค
ก่อนที่เราจะได้ศึกษารายละเอียดของคริ สตจักรของพระคริ สต์ ที่ได้ดาเนิ นงานมาตลอดสิ บเก้า
ศตวรรษแล้ว ให้เราสมมติตวั ว่าเราขึ้นไปยืนอยูบ่ นยอดภูเขา แล้วมองดูให้ทวั่ ภูมิประเทศกวาดลูกตาไป
ทีละช่วงๆ ให้เรามองกลับไปจากจุดทัศนะปั จจุบนั อันน่าประหลาดแห่งศตวรรษที่ยี่สิบนี้ มองดูที่
เหตุการณ์ใหม่ๆ ของประวัติศาสตร์ คริ สเตียน ซึ่ งจะเห็นเหมือนยอดเขาเป็ นลูกๆ ถัดๆ กันไป โผล่ข้ ึนมา
เหนื อพื้นราบแห่งกาลเวลาทาให้เป็ นจุดแบ่งยุค ยอดเขาลูกหนึ่งก็เป็ นเครื่ องหมายที่สุดของยุคหนึ่งและ
เริ่ มต้นอีกยุคหนึ่ง เรานับดูจุดแบ่งยุคเหล่านี้จะเห็นมีหกจุดด้วยกัน แสดงว่าประวัติศาสตร์ คริ สตจักรมียคุ
ใหม่ๆ อยูห่ กยุค บทเริ่ มเรื่ องนี้ให้เราดูภาวะการณ์ทวั่ ไปของยุคต่างๆ เหล่านี้
ยอดสู งที่เป็ นเครื่ องหมายจุดตั้งต้นของคริ สตจักรของพระคริ สต์คือยอดเขามะกอกเทศ แค่นอก
กาแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้านตะวันออก ที่นี่ประมาณปี ค.ศ. 30 พระเยซูคริ สต์หลังจากได้เสด็จออกจาก
อุโมงค์ของพระองค์ในสวนได้ไม่ชา้ นัก ได้ทรงประทานพระบัญชาที่สุดท้าย แล้วได้เสด็จขึ้นประทับ
บนพระที่นงั่ ของพระองค์บนสวรรค์ เราได้เห็นคนยิวกลุ่มเล็กๆ ผูเ้ ชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาที่ได้
จากไปแล้ว เชื่อในพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็ น พระมาซี ฮากษัตริ ย์ของอิสราเอล ยิวพวกนี้ได้ยบั ยั้งอยูใ่ น
เยรู ซาเล็มชัว่ คราวหนึ่ง ครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีคริ สตจักรขึ้นภายนอกศาสนายูดาย แต่ทศั นะของเขาก็
ค่อยๆ ขยายกว้างออกไป การปฏิบตั ิการก็กว้างออกไป จนกระทัง่ เขามีนิมิตที่จะล้อมเอาทั้งโลกมาถวาย
พระคริ สต์ คริ สตจักรได้ต้ งั ขึ้นมัง่ คงภายใต้การนาของอัครสาวกเปโตร อัครสาวกเปาโลและพวกศิษย์
สื บต่อถัดจากท่านเหล่านี้ภายในสองชัว่ อายุคน
คริ สตจักรมีในเกือบทุกเมืองตั้งแต่แม่น้ ายูเฟรติสถึง
แม่น้ าไทเบอร์ และตั้งแต่ทะเลดาถึงแม่น้ าไนล์ ยุคที่หนึ่งจบลงด้วยมรณกรรมของท่านอัครสาวกยอห์น
ผูเ้ ป็ นคนหนึ่งในพวกอัครสาวกสิ บสองคน
และยังมีชีพอยูใ่ นโลกล้าหลังที่สุดกล่าวว่าท่านสิ้ นชีพ
ประมาณ ค.ศ. 100 เหตุการณ์ในระยะนี้เราเรี ยกว่า “คริ สตจักรยุคอัครสาวก”
กว่าสองร้อยปี ต่อมาจากยุคอัครสาวก เรามองเห็นคริ สตจักรตกอยูใ่ นภาพของการข่มเหงตลอด
ศตวรรษที่สอง ตลอดศตวรรษที่สาม และในรุ่ งปี ของศตวรรษที่สี่ อาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดบนพื้นโลก
ได้ปลุกอานาจทั้งสิ้ นของตนขึ้นทาลายสิ่ งที่เรี ยกว่า “ความเชื่องมงายของคริ สเตียน” เป็ นเวลาเจ็ดชัว่ อายุ
คนขบวนผูต้ อ้ งถูกประหารทารุ ณอันมีเกียรติเป็ นเรื อนแสน ได้รับมงกุฎแห่งความมีชยั โดยการมอดม้วย
ด้วยคมขวาน ด้วยสัตว์ร้ายในที่ขงั ด้วยเสี ยบหลักเผาไฟ ถึงกระนั้นเหล่าศานุศิษย์ของพระคริ สต์ก็ยงั ทวี
จานวนยิง่ ขึ้นๆ ต่อหน้าการข่มเหงอันดุเดือดที่สุด จนกระทัง่ เหล่าศิษย์ของพระคริ สต์ท้ งั ที่เปิ ดเผยและที่
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ปกปิ ดมีจานวนแม้นไม่ถึงครึ่ ง ก็เกือบครึ่ งของจานวนพลเมืองในราชอาณาจักรโรมัน ในที่สุดพระ
จักรพรรดิผเู ้ ป็ นคริ สเตียนขึ้นทรงพระที่นงั่
และได้ออกพระโองการยับยั้งกระแสแห่งการประหัส
ประหารให้หยุดไป
เป็ นอันว่าเหล่าคริ สเตียนถูกกดขี่มานาน เพียงก้าวเดียวกระโจนออกจากคุกก้าวขึ้นบนพระที่นงั่
เพราะคริ สตจักรถูกข่มเหงได้กลายเป็ นคริ สตจักรของรัฐ ไม้กางเขนเข้าถือตาแหน่งของนกอินทรี ยใ์ น
ฐานเป็ นมาตรฐานของชาติ และยกศาสนาคริ สเตียนขึ้นเป็ นศาสนาของราชอาณาจักรโรมัน เมืองหลวง
ในฝ่ ายคริ สเตียน คือกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลเกิดขึ้นมาแทนกรุ งโรมเก่า แต่กรุ งโรมเมื่อเลิกศาสนาพื้นเพ
เดิมก็เริ่ มเกิดเป็ นเมืองหลวงของคริ สตจักร อาณาจักรโรมันภาคตะวันตกถูกครอบคลุมโดยพวกคนป่ า
เถื่อน แต่พวกคนป่ าผูช้ นะเหล่านี้ก็ถูกคริ สตจักรเอาชนะได้อีกชั้นหนึ่ง และตั้งเป็ นชาติต่างๆ ขึ้นในยุโรป
ไม่ใช่ชาติศาสนาผี แต่เป็ นชาติศาสนาคริ สเตียน
ยุคพันปี เริ่ มขึ้นด้วยการล้มของอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกยุคพันปี ก็เริ่ มขึ้น เรี ยกกันว่าสมัย
กลาง พอเริ่ มเปิ ดสมัยเราก็เห็นยุโรปในความยุง่ ยากเป็ นทวีปที่เต็มไปด้วยชนเผ่าต่างๆ ไม่อยูใ่ นความ
ควบคุมของศูนย์อานาจใดๆ แต่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเป็ นแผ่นดินรัฐต่างๆ เราได้เห็นเจ้าอธิการโรมัน
กลายเป็ นสันตะปาปาตะเกียกตะกายจะเข้าครอบครองไม่เพียงแต่คริ สตจักร แต่จะครองฝ่ ายโลกทั้งโลก
เราเห็นศาสนาและจักรวรรดิของพระมุหมั มัดกาชัยชนะแผ่นดิน ทั้งหมดของศาสนาคริ สเตียนแรกเริ่ ม
เราเห็นจักรวรรดิโรมันบริ สุทธิ์ ต้ งั ขึ้นมัน่ คง และเหล่าจักรพรรดิ์รบพุง่ กับเหล่าสันตะปาปา เราเฝ้ าดูความ
เคลื่อนไหวอันคลัง่ ไคล้ของการสงครามครู เสด ในความพยายามอย่างไร้ผลที่จะชิงเอาเมืองบริ สุทธิ์ จาก
เหล่าผูค้ รอบครองผูเ้ ป็ นชาวมุสลิม เราเห็นการตื่นตัวของยุโรปทั้งเค้าของการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในยุค
สมัยที่จะมาใหม่ประวัติศาสตร์ ยคุ โบราณจบลงด้วยการล้มของกรุ งโรมฉันใด ประวัติศาสตร์ ยคุ กลางก็
จบลงด้วยการล้มของกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลฉันนั้น
หลังจากศตวรรษที่สิบห้าล่วงไปพร้อมกับยุโรปตื่นตัวขึ้น ศตวรรษที่สิบหกก็มาพร้อมด้วยการ
ปฏิรูปคริ สตจักร เรามองดูมาร์ ติน ลูเธอร์ ตีตาปูตอกแผ่นประกาศของเขาที่ประตุมหาวิหาร และท่านยืน
แก้คดีของท่านต่อหน้าพระจักรพรรดิและพวกเจ้าขุนมูลนายของเยอรมัน นับว่าท่านได้หกั เครื่ องจาจอง
ปลดออกจากสัมปชัญญะของมนุษย์ เราเห็นคริ สตจักรแห่งโรมฉี กออกเป็ นสองท่อนโดยประชาชาติ
ของยุโรปภาคเหนือ แตกออกไปตั้งคริ สตจักรประจาชาติของตนเองขึ้นมีแบบบริ สุทธิ์ สะอาดกว่าแต่เรา
ก็ได้เห็นการปฏิรูปซ้อนเริ่ มขึ้นในดินแดนคาธอลิคเพื่อหยุดยั้งการก้าวหน้าของการปฏิรูปจนกระทัง่ ใน
ที่สุด หลังจากความสยดสยองของสงครามกลางเมืองสามสิ บปี ในเยอรมันยุติลงด้วยข้อตกลงสันติภาพ
แห่งเวสฟาเลียในปี ค.ศ. 1648 จึงได้มีการลากเส้นแบ่งกันเป็ นการถาวรระหว่างชาติที่ถือโรมันคาธอลิค
กับชาติที่ถือโปรเตสแต้นต์
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เราจะสรุ ปกล่าวอย่างเคร่ าๆ ถึงความเคลื่อนไหวใหญ่ๆ ที่เขย่าคริ สตจักรและประชาชนในสามศตวรรษ
สุ ดท้าย ในอังกฤษ บนาภาคพื้นยุโรป และในอเมริ กา เกิดนิกายพิวริ แตน เวสเลยัน เจ้าเหตุผล แองโกล
คาธอลิค และความเคลื่อนไหวประกาศศาสนาในต่างประเทศยุคปั จจุบนั ซึ่ งได้ร่วมส่ วนกันช่วยสร้าง
คริ สตจักรของสมัยของเรานี้ และทาให้เป็ นคริ สตจักรเดียวในทัว่ โลก ถึงแม้คริ สตจักรมีจานวนนับไม่
ถ้วนชื่อและแบบต่างๆ กัน เราจะสังเกตดูดว้ ยถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ซึ่ งศาสนาคริ สเตียนค่อยๆ
ดัดแปลงในศตวรรษที่สิบเก้าและยีส่ ิ บให้มีองค์การเข้มแข็ง มีการปฏิรูป มีการยกสังคมขึ้น ในความ
พยายามที่จะให้มนุษย์ดีข้ ึน เพื่อเกียรติยศของพระเจ้า และเพื่อปรนนิบตั ิมนุษย์
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บทที่ 2
คริสตจักรเพ็นเตกสเต ตั้งแต่ พระคริสต์ เสด็จสู่ สวรรค์ ค.ศ. 30 ถึงซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35
_____________________
คริ สตจักรของคริ สเตียนทุกยุคสมัย ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ประกอบด้วยผูเ้ ชื่อในพระเยซู
ชาวนาซาเร็ ธเป็ นพระบุตรของพระเจ้า รับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดจากบาป และเชื่อฟังพระองค์
ในฐานะพระองค์เป็ นพระคริ สต์ เป็ นเจ้านายแห่งอาณาจักรของพระเจ้าในโลก
คริ สตจักรของพระคริ สต์ เริ่ มประวัติศาสตร์ เป็ นความเคลื่อนไหวของโลก ณ วันเพ็นเทคอสต์
ในปลายฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 30 หลังจากที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นขึ้นมาจากตายแล้วห้าสิ บวัน หลังจากที่
พระองค์ได้เสด็จสู่ สวรรค์แล้วสิ บวัน ระหว่างที่พระเยซูทรงทาการอยูใ่ นโลก พวกศิษย์ของพระองค์เชื่อ
ว่าพระองค์เป็ นพระมาซี ฮาของชาติอิสราเอล ที่คอยมานานแล้ว หรื อพระคริ สต์นนั่ เอง คาสองคานี้มี
ความหมายอย่างเดียวกัน “มาซีฮา” เป็ นภาษาฮีบรู และ “คริ สต์” เป็ นภาษากรี ก ทั้งสองคานี้แปลว่า “องค์
ผูต้ อ้ งชะโลม” เจ้าชายแห่ งแผ่นดินสวรรค์ ถึงแม้วา่ พระเยซูรับแก่พวกศิษย์ใกล้ชิดของพระองค์วา่
พระองค์ได้แก่ตาแหน่งนี้จริ ง
พระองค์ก็หา้ มมิให้พวกสานุศิษย์ของพระองค์เที่ยวเอาความจริ งนี้ไป
บอกกล่าวแก่คนทัว่ ไป ให้เก็บเรื่ องนี้ไว้ก่อนจนกว่าพระองค์ได้เป็ นขึ้นมาจากตายแล้วจึงจะให้เปิ ดเผย
ในระหว่างสี่ สิบวันที่พระองค์ได้เป็ นขึ้นมาจากตาย พระองค์ได้ทรงสั่งเขาให้คอยรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยก่อนที่เขาจะเริ่ มออกประกาศพระกิตติคุณ
เมื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แล้ว พวกเขาจะเป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ทวั่ โลก
เช้าวันเพ็นเทคอสต์ ขณะเมื่อพวกสานุศิษย์ของพระเยซู จานวนร้อยยีส่ ิ บคนกาลังประชุมกันอยู่
ในห้องประชุมและอธิ ษฐาน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาบนเขาเหล่านั้นด้วยอาการอัศจรรย์ปรากฏ
ชัดว่า เปลวเพลิงสันฐานเหมือนลิ้นตกลงมาจากเบื้องบนลงมาจับอยูบ่ นศีรษะของทุกคนในที่ประชุมนั้น
ผลของพฤติการณ์น้ ีมีเป็ นสามสถาน ทาให้ความเข้าใจของเขาสว่างขึ้น ให้เขามีทศั นะใหม่เกี่ยวกับ
แผ่นดินของพระเจ้า ว่าแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่เป็ นอาณาจักรทางการเมือง แต่เป็ นอาณาจักรแห่งจิต
วิญญาณ ประกอบด้วยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงเสด็จสู่ สวรรค์แล้วก็จริ ง เห็นไม่ได้ก็จริ ง แต่ก็ยงั ทาการ
ปกครองอยูใ่ นจิตใจของคนผูร้ ับเชื่ อพระองค์ได้ พระวิญญาณทรงทาให้ผเู้ ชื่อมีอานาจ ให้ทุกคนมีใจร้อน
รน มีฤทธิ์ พดู ภาษาต่างๆ ได้ อันทาให้คาพยานของเขาเห็นจริ งแก่คนที่ได้ยนิ ได้ฟัง พระวิญญาณของ
พระเจ้านี้ได้ประทับอยูใ่ นคริ สตจักรตั้งแต่วนั นั้นมา เป็ นการทรงสถิตย์ประทับอยูด่ ว้ ยตลอดไป มิใช่อยู่
ในระบอบการหรื อเครื่ องจักร แต่ทรงสถิตย์อยูใ่ นรายตัวบุคคลของทุกคนที่เชื่ อแท้ตามส่ วนของความ
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เชื่อและถวายตัวของแต่ละคน ตั้งแต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เทลงมาในวันนั้น นับเป็ นวันเกิดของ
คริ สตจักรคริ สเตียน
ความกลมเกลียวของคนในปี แรกเริ่ มเหล่านั้นได้รับขนานนามอย่างถูกต้องว่า
คริสตจักรเพ็นเทคอสต์
คริ สตจักรเริ่ มตั้งขึ้นใน กรุ งเยรู ซาเล็ม และปรากฏว่าจากัดอยูใ่ นเมืองนั้นและในบริ เวณรอบๆ
ใกล้เคียงในระหว่างปี แรกเริ่ มของประวัติศริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ ประชาชนเป็ นกลุ่มๆ ผูเ้ ชื่อในพระเยซู
เป็ นพระมาซี ฮาองค์กษัตริ ย ์ ได้กระจายกันอยูท่ วั่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ภาคเหนือของมนฆลฆาลิ
ลาย แต่ไม่มีบนั ทึกเอกสารมาถึงเราให้ทราบระบอบการของเขาและการถือเป็ นสาขาๆ ของคริ สตจักร
ประการใดเลย ห้องชั้นบนๆ เขาซี โยนและที่เฉลียงของซาโลมอนในพระวิหาร ใช้เป็ นสานักคริ สตจักร
อยูต่ ลอดยุคแรกเริ่ ม
ภาคีสมาชิกคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ ทุกคนเป็ นคนยิวและเท่าที่สังเกตได้ ไม่มีสมาชิกคนไหน
เลย แม้ในกลุ่มอัครสาวกเอง ที่จะฝันตั้งแต่แรกว่าจะรับคนนานาชาติเข้ามาเป็ นสมาชิกด้วย เขาคงคิดว่า
โลกคนนอกศาสนาพระเจ้าเมื่อถึงเวลาจะกลายเป็ นชาติยวิ เสี ยก่อน และแล้วจึงจะรับพระเยซูเป็ นพระ
คริ สต์ คนยิวสมัยนั้นมีสามจาพวก ทุกจาพวกมีตวั แทนอยูใ่ นคริ สตจักรเยรู ซาเล็ม ชนฮีบรู ได้แก่คนที่มี
บรรพบุรุษอยูใ่ นประเทศพาเลศไตน์มาหลายชัว่ คน และเป็ นคนเชื้ อชาติอิสราเอลแท้ ภาษาของเขา
เรี ยกว่า “ภาษาฮีบรู ” หลายศตวรรษล่วงไปภาษาฮีบรู ได้เปลี่ยนจากภาษาฮีบรู ช้ นั สู งของพระคัมภีร์เดิมมา
เป็ นอย่างที่เรี ยกว่า สาเนียงเอราเมคหรื อซีโร-แคลเด๊ด อ่านพระคัมภีร์ธรรมศาลาด้วยภาษาฮีบรู โบราณ
แต่มีล่ามแปลออกเป็ นประโยคๆ เป็ นภาษาพลเมืองส่ วนใหญ่ คนยิวสัญชาติกรี ก หรื อเรี ยกว่าชนเฮเลน
เป็ นยิวที่สืบพงศ์พนั ธุ์มาตั้งแต่ยคุ “แตกกระจาย” คือยิวที่มีภูมิลาเนาหรื อบรรพบุรุษอยูใ่ นต่างประเทศ
คนจาพวกนี้เป็ นอันมากพานักอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม และในยูเดีย ได้ต้ งั ธรรมศาลาไว้สาหรับคนพวกนี้
ตามสัญชาติต่างๆ ของเขา หลังจากชัยชนะภาคตะวันออกของอเล็กซานเดอร์ มหาราช ภาษากรี กก็มาเป็ น
ที่นิยมใช้กนั ทัว่ ดินแดนตะวันออกของทะเลเอเดรี ยติค
และนิยมกันในขนาดกว้างมากและตลอดทัว่
อิตาลี โดยเพราะเหตุประการฉะนี้ชนยิวที่มีบรรพบุรุษอยูใ่ นต่างประเทศจึงถูกขนานนามว่า “เกรเซียน”
หรื อ “เฮเลน” คาว่าเฮเลนแปลว่า “กรี ก” ชนเฮเลนในฐานะที่เป็ นพลเมือง โดยเฉพาะที่อยูน่ อกพาเลศ
ไตน์ มีจานวนมากกว่าในพาเลศไตน์มาก มัง่ คัง่ ร่ ารวยกว่า ฉลาดกว่า เป็ นชนเชื่อชาติยิวสาขาที่มีใจกว้าง
กว่า คนเข้าจารี ตที่มีเลือดต่างชาติผทู ้ ิ้งศาสนาที่ไม่ถือพระเจ้าเสี ย แล้วมารับถือบทบัญญัติของยิว เข้ามา
เป็ นคนในศาสนายิวโดยรับพิธีสุหนัด แม้วา่ คนพวกนี้จะเป็ นคนพวกน้อยในหมู่พวกยิว แต่ก็จะได้พบ
คนจาพวกนี้ในธรรมศาลาเป็ นอันมากทัว่ เมืองต่างๆ ของอาณาจักรโรมันและมีส่วนสิ ทธิ อย่างพวกยิวใน
ทุกอย่าง คนพวกเขาจารี ตนี้ยงั ผิดแผกแตกต่างกับพวก “ถือเคร่ ง” หรื อ “คนเกรงกลัวพระเจ้า” ผูเ้ ป็ นคน
นานาชาติที่เลิกลัทธิรูปสักการะและเข้ามาร่ วมกับธรรมศาลาแต่มิได้รับพิธีสุหนัด มิได้ถือปฏิบตั ิอย่าง
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ถ้วนถี่ตามที่บทบัญญัติของยิวกาหนดไว้ และมิได้ถือว่าเป็ นสัญชาติยวิ แต่เป็ นคนพวกที่คนยิวคบค้า
สมาคมได้
อ่านหนังสื อกิจการหกบทแรกจะเห็นว่าระหว่างยุคแรกเริ่ มนี้ อัครสาวกซี โมนเปโตรเป็ นผูน้ า
คริ สตจักร ทุกๆ คราวที่มีอะไรขึ้นจะเห็นเป็ นเปโตรเป็ นผูน้ าหน้าเสมอ เป็ นผูว้ างแผนการณ์เป็ นผูเ้ ทศนา
เป็ นผูก้ ระทาการอัศจรรย์ และเป็ นผูป้ กป้ องคริ สตจักรเมื่อยังเยาว์ แต่ท้ งั นี้มิใช่เพราะพระเจ้าสถาปนา
เปโตรให้เป็ นสันตะปาปาหรื อผูค้ รอบครอง แต่เพราะเป็ นผูว้ อ่ งไวในการตกลงใจเป็ นคนพร้อมจะกล่าว
ถ้อยความ และมีจิตใจเหมาะแก่การเป็ นผูน้ า เคียงข้างกับเปโตรคนขยันงาน เราเห็นยอห์นคนช่างคิดและ
คนมีจิตแก่ศรัทธา พูดน้อย แต่ก็ยงั เป็ นที่นบั ถือยกย่องอย่างสู งจากมวลผูเ้ ชื่อ
ในคริ สตจักรที่นบั ว่ามีสมาชิ กน้อย สมาชิกทั้งหมดเป็ นคนในเมืองเดียว เป็ นคนเชื้ อชาติเดียว
นบน้อมเชื่อฟังเด็ดขาดต่อน้ าพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาที่เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว และสมาชิกทุก
คนกลมเกลียวกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ความจาเป็ นในการปกครองกันจึงน้อย แต่การ
ปกครองกันนิ ดๆ หน่อยๆ นั้น อัครสาวกสิ บสองคนเป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้นเป็ นองค์คริ สตจักรเปโตรเป็ นโฆษก
ของคริ สตจักร ประโยคหนึ่งในหนังสื อ กิจการ 5 : 13 แสดงว่าพวกอัครสาวกได้รับความคารวะเคารพ
นบนอบจากทั้งมวลผูเ้ ชื่อและประชาชน
ครั้งแรกคริ สตจักรมีศาสนศาสตร์ ง่ายๆ หรื อหลักความเชื่ อพื้นๆ ภายหลังระบบหลักธรรมจึง
ขยายตัวในความคิดของอัครสาวกเปาโล แต่ในคาเทศนาของเปโตรครั้งคราวต่างๆ เราเห็นหลักธรรมอยู่
สามอย่างเด่นอยูเ่ ป็ นความสาคัญ และถือว่าความเชื่อจะขาดหลักธรรมสามอย่างนี้ไม่ได้อย่างที่หนึ่งและ
ยิง่ ใหญ่ที่สุดคือ พระเยซูเป็ นพระมาซี ฮา พระเยซูชาวนาซาเร็ ธเป็ นพระมาซี ฮา พระคริ สต์ อิสราเอลหวัง
มานาแล้ว และบัดนี้ทรงครองราชย์อยูบ่ นสวรรค์เหนื ออาณาจักรของพระองค์ แม้วา่ เห็นพระองค์ไม่ได้
ภาคีสมาชิกคริ สตจักรแต่ละคนจะต้องถวายความจงรักภักดี เคารพสักการะและเชื่อฟั ง หลักธรรมอีก
อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการคืนพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ทรงถูกตรึ ง ได้เป็ นขึ้นมาจากตายแล้ว
บัดนี้ยงั ทรงพระชนม์อยู่ เป็ นศีรษะของคริ สตจักรและจะไม่ตายอีกเลย ข้อที่สามของหลักธรรมอัน
ประกอบด้วยตัวบุคคลประเภทเช่นนี้ คือการเสด็จกลับมาอีกของพระเยซู พระองค์ผไู ้ ด้เสด็จไปสวรรค์
แล้ว จะเสด็จกลับมาอีกเมื่อถึงเวลากาหนด มาในโลกครองราชย์เหนื อคริ สตจักรของพระองค์ ถึงแม้วา่
พระเยซูได้ตรัสบอกแก่พวกสานุศิษย์ของพระองค์วา่ เวลาเสด็จกลับมาในโลกนั้นไม่มีมนุษย์ผใู ้ ดอาจรู้
ได้ ทูตสวรรค์และแม้กระทัง่ พระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระบิดาองค์เดียว กระนั้นความหวังของคนทัว่ ไปก็ยงั
คาดว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเร็ ว กระทัง่ หวังว่าจะเสด็จมาในชัว่ อายุคนสมัยนั้นเองทีเดียว
อาวุธของคริ สตจักรที่ใช้เป็ นเครื่ องมือนาโลกมาเชื่อถือ คือคาพยานของมวลสมาชิก ดังที่เราได้
เห็นในบันทึกข้อเทศนาคราวต่างๆ ของเปโตร แสดงว่าระยะนี้สานุศิษย์คนอื่นๆ ไม่ได้เทศนาเราอาจคิด
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ว่าเปโตรคนเดียวเป็ นผูเ้ ทศนา แต่ถา้ จะอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์จะเห็นประวัติศาสตร์ วา่ อัครสาวก
ทุกคน และคนทั้งคริ สตจักรได้ให้คาพยานสนับสนุนพระกิตติคุณ เมื่อคริ สตจักรมีสมาชิกร้อยยีส่ ิ บคน
และพระวิญญาณเสด็จลงมาบนเขา ทุกคนก็กลายเป็ นนักเทศน์ใช้พระคาของพระเจ้า เมื่อจานวนสมาชิก
ทวีข้ ึนผูเ้ ป็ นพยานก็ทวีข้ ึน เพราะสมาชิกทุกคนพูดเหมือนเป็ นผูเ้ สนอข่าวของพระคริ สต์ ไม่มีการ
แยกแยะระหว่างบรรพชิตกับฆราวาส ตอนใกล้สิ้นระยะนี้เราเห็นซะเตฟาโนขึ้นหน้าตาเป็ นนักเทศน์
แม้แต่พวกอัครสาวกก็ยงั ซบเซา คาพยานอันเหมือนกันหมดนี้เป็ นอิทธิ พลให้คริ สตจักรทวีตวั ขึ้นรวดเร็ ว
ในการเริ่ มต้นของความพยายามอันแรงกล้านี้ กระทาโดยคนพื้นๆ เพียงหยิบมือเดียว ไม่มีอาวุธ ไม่มี
ชื่อเสี ยงในสังคม ฝ่ ายศาสนาของชาติและฝ่ ายการเมืองก็เอาอานาจสู งสุ ดของเขาเรี ยงหน้ากันเข้ามาต่อสู ้
คนไม่กี่คนนั้นก็ยงั หายจะทาการเปลี่ยนชาติให้เป็ นรู ปอื่น จาเป็ นต้องมีฤทธิ์ เหนื อธรรมชาติเข้ามาช่วย
บ้าง และฤทธิ์ น้ นั ก็เข้ามาช่วยในรู ปของ “การอัศจรรย์” การอัศจรรย์ที่อคั รสาวกได้กระทานั้นได้สมญา
ว่า “ระฆังเรี ยกคนมานมัสการ” เราอ่านเรื่ องงานของการบาบัดโรคกระทาที่ประตูงามของวิหาร ถัดมาก็
มีผคู้ นพลเมืองฟังคาเปโตรเทศนา และเข้าถวายตัวแก่พระคริ สต์มีบนั ทึกการอัศจรรย์พิพากษาโทษ อะ
นาเนียและสัพไฟเรตายทันทีตามคาตาหนิโทษของเปโตร เป็ นการเตือนให้ระวังการเห็นแก่ตวั และความ
เท็จเทียมจอมปลอม เราอ่านเห็นอานาจของพระเจ้าอีกในการรักษาคนเป็ นอันมากที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
การอัศจรรย์น้ ีมิใช่แต่เปโตรและอัครสาวกเท่านั้นทาได้มีกล่าวว่าซะเตฟาโนก็ได้กระทาการ “อัศจรรย์
และหมายสาคัญ” กิจการอันทรงฤทธิ์ เหล่านี้ดึงดูดความสนใจ ปลุกให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เปิ ดใจ
คนเป็ นอันมากมาเชื่อในพระคิรสต์
ความรักพระคริ สต์ลุกแดงในหัวใจของคนเหล่านี้ อานวยให้เกิดความรักเพื่อนศานุศิษย์ดว้ ยกัน
ด้วย จิตใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปิ ติยนิ ดีในความกลมเกลียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่มีการไม่คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่ความต้องการของภาคีสมาชิกคริ สตจักร เราอ่านเห็นมีการมอบทรัพย์สมบัติที่
พวกศานุศิษย์ร่ ารวยกระทากันนั้นกระทาอย่างใจกว้าง ให้เป็ นตัวอย่างอันสู งของลัทธิ สังคมนิยมในนิคม
ที่มีทรัพย์ แต่เกี่ยวกับด้านนี้ ของคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ ควรสังเกตว่าเขากระทากันตามความสมัครใจ
ทั้งนั้น ไม่มีการใช้กฎบังคับ มิใช่คนยากจนอยากได้ทรัพย์ของคนมัง่ มี แต่คนมัง่ มีให้คนยากจนตาม
ความพอใจของตน และจงสังเกตว่านัน่ เป็ นแต่เพียงทดลองทาดูในนิคมเล็กๆ ทุกคนอาศัยอยูใ่ นเมือง
เดียวกัน และเลือกเอาคนที่ได้รับความนับหน้าถือตาอย่างสู งขึ้นมาทา แต่คนมัง่ มีให้คนยากจนตามความ
พอใจของตน และ เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในลักษณะที่จะฟื้ นหลักเกณฑ์ของคาเทศนาบนภูเขา
และการกระทาเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากความหวังว่าพระคริ สต์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ ว โดยคิดว่าเมื่อพระ
คริ สต์เสด็จมาแล้วทรัพย์สมบัติในโลกนี้ก็ไม่ตอ้ งการอีกแล้ว และจงสังเกตด้วยว่าการทดลองในทาง
ทรัพย์น้ ีก็ไปไม่ตลอด ไม่ชา้ ก็เลิกกัน ปล่อยให้คริ สตจักรในเยรู ซาเล็มต้องยากจน จนกระทัง่ ในชัว่ อายุ
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คนรุ่ นนั้นเองต้องมีการเรี่ ยไรทรัพย์มาจากนอกประเทศมาช่วยเหลือ นอกจากนั้นการกระทานั้นได้ก่อตัว
เป็ นศีลธรรมชัว่ เช่นที่เกิดมีคนเห็นแก่ตวั ขึ้น อะนาเนียกับสัฟไฟเร เรายังคงอยูใ่ นโลก และยังต้องการ
ความสนใจเกี่ยวกับตัวและความจาเป็ นของตัว จิตใจบริ จาคอย่างใจกว้างนี้น่าสรรเสริ ญแต่แผนการอาจ
ไม่ฉลาดพอ
ในเกือบทุกด้าน คริ สตจักรระยะแรกไม่มีที่ติ เข้มแข็งในความเชื่อ ในการเป็ นพยาน วิสัยสุ จริ ต
มีความรักอุดมบริ บูรณ์ แต่บกพร่ องอยูอ่ ย่างหนึ่ง ไม่มีความร้อนใจออกประกาศศาสนานอกถิ่น อยูก่ บั
บ้าน ควรที่จะได้ออกไปกว้างขวาง นากิตติคุณไปยังเมืองอื่นพลเมืองอื่น จาเป็ นต้องมีการข่มเหงมาขับ
ออกไป ออกไปประเทศกว้างใหญ่ในโลก ไม่ชา้ ต่อมาจึงได้มีการข่มเหงคริ สตจักรขึ้น
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บทที่ 3
คริสตจักรขยายตัว ตั้งแต่ ซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 ถึงการประชุมทีเ่ ยรู ซาเล็ม ค.ศ. 50
______________________
บัดนี้เราย่างเข้าในยุคประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรคริ สเตียน ซึ่ งถึงแม้จะเป็ นระยะสั้นเพียงสิ บ
ห้าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 35 ถึง 50 ก็เป็ นความสาคัญแก่คนทัว่ ไป ในเวลานั้นมีปัญหาใหญ่อยูว่ า่ ศาสนาคริ สเตียน
จะให้คงเป็ นนิกายของยิวอยูโ่ ดยเฉพาะต่อไปเช่นนั้น หรื อว่าจะให้เป็ นคริ สตจักรที่เปิ ดกว้างรับคนทัว่ ทั้ง
โลก เมื่อระยะอันสั้นนี้เริ่ มต้น พระกิตติคุณยังจากัดอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มและในหมู่บา้ นรอบๆ และภาคี
สมาชิกทุกคนเป็ นคนอิสราเอลทั้งโดยกาเนิดและโดยการรับไว้ เมื่อระยะนี้จบลง คริ สตจักรก็ได้ฝังราก
ลงลึกในซี เรี ย ในเอเซี ยน้อย และกาลังไปสู่ ยโุ รป ทั้งสมาชิกคริ สตจักรก็ไม่ได้จากัดเป็ นคนยิวเท่านั้น
ต่อไป แต่เป็ นคนนานาชาติตามที่เป็ นคนพื้นเมืองนั้นๆ ภาษาที่ใช้พดู กันในที่ประชุมในพาเลศไตน์ใช้
ภาษาฮีบรู หรื อเอราเมค ส่ วนคริ สตจักรที่อยูใ่ นบริ เวณกว้างขวางไกลออกไปใช้ภาษากรี กพื้นเมืองของ
ประชาชน ให้เราสังเกตดูความเคลื่อนไหวที่แพร่ ออกไปนี้ เป็ นขั้นๆ ถัดต่อกันไป
ได้มีการบ่นกันในคริ สตจักรที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ในประการที่วา่ เมื่อแจกทานแก่คนจนครอบครัว
ของคนยิวสัญชาติกรี กหรื อเฮเลนถูกละเลยเสี ย เหล่าอัครสาวกเรี ยกประชุมคริ สตจักร และเสนอให้มีการ
เลือกเจ้าพนักงานขึ้นเจ็ดคนสาหรับปรนนิบตั ิการนี้ แผนการได้รับปฏิบตั ิ เจ็ดคนได้รับการแต่งตั้ง คน
แรกนามว่าซะเตฟาโนก็ปรากฏตัวเป็ นนักเทศน์
พิจารณาจากคาฟ้ องร้องท่านเมื่อถูกพวกผูป้ กครอง
ชาติยวิ จับตัว และพิจารณาจากสาเนียงของคาให้การของท่าน ปรากฎว่าซะเตฟาโนป่ าวประกาศพระเยซู
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ไม่เฉพาะสาหรับคนยิวเท่านั้น แต่เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของชนนานาชาติดว้ ยทุก
ชาติ ซะเตฟาโนเป็ นคนแรกในคริ สตจักรที่มีนิมิตรของการประกาศกิตติคุณในโลกอันกว้างออกไป
และด้วยประการนี้เองที่ทาให้ท่านเป็ นคริ สเตียนคนแรกที่ถูกประหารทารุ ณ
คนหนึ่งในหมู่คนที่ฟัง และถูกยัง่ เย้าให้เกิดโทโสโดยถ้อยคาของซะเตฟาโน เกิดความ
สะอิดสะเอียนแก่ความคิดที่เป็ นยิวของเขา คือชายหนุ่มคนหนึ่งมาจากเมืองตาระโซบนฝั่งอาเซี ยน้อย
นามว่าเซาโล เซาโลได้รับการศึกษาในเยรู ซาเล็ม เป็ นศิษย์ของอาจารย์ฆะมาลิเอลผูย้ ิ่งใหญ่และเซาโล
ได้รับนับถือเป็ นรับปี หรื ออาจารย์ผสู ้ อนบทบัญญัติยวิ เซาโลร่ วมมือในการฆ่าซะเตฟาโน พอซะเตฟา
โนสิ้ นชีพ เซาโลก็เป็ นหัวหน้านาการข่มเหงพวกศานุศิษย์ของพระคริ สต์ จับ มัด เฆี่ยน ทั้งชายหญิง
คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็มต้องแตกไปชัว่ ครวหนึ่ง สมาชิกกระจัดกระจายกันไป แต่ไม่วา่ ศานุศิษย์จะ
กระเจิดกระเจิงไปถึงไหน ก็ไปประกาศพระกิตติคุณที่นนั่ ในซะมาเรี ย ในดาเมเซ็ค ไกลออกไปกระทัง่
18

อันติโอเกียในซี เรี ย
คนเหล่านี้กลายเป็ นนักเทศน์ของพระกิตติคุณและตั้งคริ สตจักรขึ้นมากหลาย
เช่นนั้นแหละ ความเกลียดโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ ของเซาโลกลายเป็ นการส่ งเสริ มการขยายตัวของ
คริ สตจักร
ในบัญชีเจ็ดคนร่ วมกับซะเตฟาโนในการแจกทานให้แก่คนยากจน เราได้พบนามของฟิ ลิป แต่
มิใช่ฟิลิปอีกคนหนึ่งผูเ้ ป็ นอัครสาวก เมื่อซะเตฟาโนตายแล้ว ฟิ ลิปหนีไปหลบในพวกคนซะมาเรี ย คน
ซะมาเรี ยเป็ นคนลูกผสม ยิวก็ไม่ใช่ต่างชาติก็ไม่เชิง พวกยิวดูแคลนคนพวกนี้มากการที่ฟิลิปริ เริ่ มเทศนา
ให้คนซะมาเรี ยฟัง แสดงว่าเป็ นคนที่ไม่มีความใจแคบของพวกยิว ฟิ ลิปตั้งคริ สตจักรขึ้นในซะมาเรี ย ซึ่ ง
ได้รับการรับรองจากอัครสาวกเปโตรและยอห์น เป็ นคริ สตจักรแรกภายนอกศาสนายูดา แต่ก็ไม่ใช่
คริ สตจักรที่มีสมาชิกเป็ นคนตางชาติทีเดียว
ต่อจากนี้ฟิลิปได้ไปประกาศและตั้งคริ สตจักรในเมือง
ชายทะเล กาซา ยบเป และกายซาไรอา เมืองเหล่านี้เป็ นเมืองของคนต่างชาติ แต่ทุกเมืองเป็ นเมืองที่มี
พลเมืองยิวส่ วนใหญ่ ที่นี่พระกิตติคุณมาสัมผัสกับโลกที่ไม่ถือพระเจ้าอย่างหนีไม่พน้
ในการเดินทางของเปโตรเพื่อดูแลคริ สตจักร ท่านได้มาถึงเมืองยบเปบนฝั่งชายทะเล ที่นี่ท่าน
ได้มาฟื้ นชีพให้ตะปี ทาหรื อโดระกา และพักอยูช่ วั่ คราวกับซี โมนอีกคนหนึ่งผูเ้ ป็ นช่างฟอกหนังในการ
ที่เปโตรไปอาศัยอยูก่ บั ช่างฟอกหนังนี้ แสดงว่าท่านได้ปล่อยความเคร่ งเครี ยดกับบทบัญญัติประเพณี
ของยิวแล้ว เพราะคนทาการค้าอย่างนี้นบั ว่า “ไม่สะอาด” ที่จะเข้าพิธีทางศาสนาได้ ที่นี่เปโตรได้เห็น
นิมิตเป็ นผูป้ ูที่นอนผืนใหญ่ มีสัตว์ต่างๆ บรรจุอยูเ่ ป็ นกะพุง้ ลอยลงมาหา แล้วมีสุรเสี ยงตรัสว่า “สิ่ งที่
พระเจ้าชาระแล้วอย่าเรี ยกว่าไม่สะอาด” พอจบนิมิตก็มีผนู ้ าข่าวมาจากเมืองซาไรอา เป็ นเมืองหนึ่งอยู่
ถัดไปทางเหนือสามสิ บไมล์
คนข่าวนั้นได้มาถามหาเปโตรและเชิญให้ไปสอนโกระเนเลียวผูเ้ ป็ น
นายทหารโรมันที่มีศรัทธาในพระเจ้าอย่างแก่กล้า พระวิญญาณได้ทรงนาเปโตรไปยังเมืองกายซาไรอา
สั่งสอนโกระเนเลียวและหมู่มิตรสหายให้ทราบเรื่ องพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอด แล้วให้บพั ติศมารับเข้าเป็ น
สมาชิกคริ สตจักร พระวิญญาณของพระเจ้าได้เป็ นพยานว่าพระเจ้าพอพระทัย โดยการเทพระวิญญาณ
ลงมาอย่างเดียวกับที่ลงมาในวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงประทานเครื่ องหมายว่ามีความพอพระทัยให้
ออกไปป่ าวประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนนานาชาติได้ และรับเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
ประมาณเวลานี้ อาจเป็ นเวลาก่อนที่เปโตรย่างก้าวไปถึงเมืองกายซาไรอา เซาโลผูข้ ่มเหงได้
ประสบกับนิมิตบนทางไปเมืองดาเมเซ็ค ได้เห็นพระเยซูผเู ้ สด็จสู่ สวรรค์แล้วนั้น ตั้งแต่บดั นั้นผูท้ ี่ได้เป็ น
ปฏิปักษ์กบั พระกิตติคุณอย่างร้ายแรงก็ได้กลายเป็ นทนายให้อย่างเข้มแข็งที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาสัง่
สอนใดๆ ที่จะปราบเครื่ องกีดกั้นให้ราบลงระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติเซาโลเป็ นต้องต่อสู ้ขดั ขวางขม
ขื่นที่สุด แต่เมื่อท่านกลับใจแล้วท่านรับทัศนะของซะเตฟาโนทันที และเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่กว่าซะเตฟาโนใน
การนาความเคลื่อนไหวต่อไปให้คริ สตจักรเปิ ดรับคนทุกคน ไม่วา่ คนยิวหรื อคนต่างชาติ ในตลอด
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ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สเตียนไม่มีคนใดผูก้ ลับใจหาพระคริ สต์แล้วได้ดาเนิ นงานไปด้วยผลอัน
ยิง่ ใหญ่เช่นนั้นแก่ท้ งั โลกเหมือนดังที่ได้กระทาโดยเซาโลผูข้ ่มเหง
แล้วต่อไปเปลี่ยนเป็ นเปาโลอัคร
สาวก
ในการข่มเหงที่เริ่ มขึ้นด้วยการฆ่าซะเตฟาโน คริ สตจักรที่เยรู ซาเล็มได้กระจัดกระจายออกไป
กว้างขวาง สมาชิกบางคนหนีไปเมืองดาเมเซ็ค บางคนหนีไกลขึ้นไปอีกสามร้อยไมล์ถึงเมืองอันติโอเกีย
เมืองหลวงของซี เรี ยซึ่ งมณฑลใหญ่พาเลศไตน์ข้ ึนอยู่ ที่เมืองอันติโอเกียพวกลี้ภยั เหล่านี้ได้เข้าไปใน
ธรรมศาลาของพวกยูดาและให้คาพยานที่นนั่ ถึงพระเยซูเป็ นพระมาซี ฮา ในทุกๆ ธรรมศาลามีที่จดั แยก
ไว้สาหรับคนต่างชาติเข้ามานมัสการ คนเหล่านี้เป็ นอันมากได้ฟังพระกิตติคุณที่อนั ติโอเกีย และต้อนรับ
พระคริ สต์ไว้ในความเชื่อ จนมีคริ สตจักรเกิดขึ้นในเมืองนั้น อันเป็ นที่ที่คนยิวและคนต่างชาตินมัสการ
ร่ วมกันด้วยสิ ทธิ เท่าเทียมกัน เมื่อข่าวเรื่ องนี้มาถึงเยรู ซาเล็ม คริ สตจักรแม่ก็ตกใจและได้ส่งผูแ้ ทนมา
สอบสวนการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเรื่ องนี้ โอกาสดีที่บาระนาบาได้มาถึงเมืองอันติโอเกียแทนที่จะได้
ประณามคริ สตจักรที่ได้กระทาเป็ นอิสระอย่างนั้น ท่านกลับมีความปิ ติยนิ ดีดว้ ย รับรองว่าความ
เคลื่อนไหวนี้ถูกต้องและพักอยูท่ ี่อนั ติโอเกียร่ วมมือด้วย บาระนาบาได้แสดงความไว้ใจแก่เซาโลมาก่อน
บัดนี้จึงได้ไปยังบ้านของเซาโลที่เมืองตาระโซ ห่างจากอันติโอเกียประมาณร้อยไมล์ โดยมากต้องไป
ทางน้ า ไปนาเซาโลมายังอันติโอเกียด้วย และตั้งให้เป็ นเพื่อนร่ วมงานในพระกิตติคุณคริ สตจักรแห่ง
เมืองอันติโอเกียสาคัญขึ้นจนพวกสานุศิษย์ของพระคริ สต์ได้มีขนานนามว่า “คริ สเตียน” เป็ นครั้งแรก
ที่นี่ เป็ นนามที่พวกยิวมิได้ต้ งั ให้ แต่พวกกรี กได้ต้ งั ในพระคริ สตธรรมใหม่ได้เอ่ยนามนี้เพียงสามครั้ง
พวกสานุศิษย์ที่อนั ติโอเกียได้ส่งอนุเคราะห์มายังพวกสาวกที่ยากจนในยูเดียในคราวเกิดกันดานอาหาร
พวกผูน้ าและพวกอาจารย์ในคริ สตจักรแรกเริ่ มล้วนเป็ นคนที่ถูกกล่าวขวัญถึงกันกว้างขวาง
ภาคีสมาชิกผูเ้ ป็ นคนต่างชาติของคริ สตจักรเวลานั้น เพียงแต่เป็ นคนที่แสวงเข้าเป็ นสมาชิกโดย
ตนเอง แต่บดั นี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา และพวกผูอ้ าวุโสในคริ สตจักรได้แต่งตั้งด้วย ให้ส่งผูน้ าคน
สาคัญยิง่ ของคริ สตจักรอันติโอเกียสองคนออกไปประกาศศาสนายังเมืองอื่นๆ ไปเสาะหาทั้งคนยิวและ
คนต่างชาติโดยการประกาศพระกิตติคุณ อ่านดูเรื่ องการเดินทางออกไปประกาศพระศาสนาเที่ยวที่หนึ่ง
นี้แล้วจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในงานอันบากบัน่ นี้ ซึ่ งได้เป็ นสัญลักษณ์ของงานของอัครสาวก
เปาโลในครั้งต่อมาทุกครั้ง เป็ นงานที่ร่วมกันทาสองคน ครั้งแรกว่า “บาระนาบาและเซาโล” ไม่ชา้
เปลี่ยนเป็ น “เปาโลกับบาระนาบา” หรื อ “เปาโลและพวก” แสดงว่าเซาโลหรื อเปาโลมีจิตใจนา เรื่ อง
เซาโลเปลี่ยนนามนั้นเป็ นธรรมเนียมของคนยิวมีสองนาม นามหนึ่งเป็ นนามของอิสราเอล อีกนามหนึ่ง
ใช้ในเมื่ออยูใ่ นท่ามกลางคนต่างชาติ ศาสนทูตทั้งสองได้พาผูช้ ่วยหนุ่มไปด้วยอีกคนหนึ่ง คือยอห์น
มาระโก แต่มาระโกได้ผละท่านทั้งสองเสี ยกลางทาง ท่านทั้งสองได้เลือกเอาเมืองใหญ่ๆ เป็ นสนามทา
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การอันสาคัญ ไปเมืองซะลามิและปาโฟในเกาะกุปโรอันติโอเกียและอิโคนิอนั ในปิ ซิ เดีย ลุศตราและเด
ระเบในลุกาโอเนีย มีโอกาสที่ไหนก็เข้าไปประกาศสั่งสอนคนในธรรมศาลา เพราะในธรรมศาลานั้น
พวกยิวทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะพูดได้ โดยเฉพาะผูเ้ ป็ นอาจารย์ประกาศนียบัติเช่นเปาโล
สาเร็ จจาก
สถานศึกษาอันมีชื่อเสี ยงของฆะมาลิกเอลย่อมได้ตอ้ นรับเสมอ นอกจากจะได้พบกับคนยิวแก่ศรัทธาใน
ธรรมศาลาแล้วยังได้พบคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้าอยูด่ ว้ ยกันด้วย เมื่อมาถึงเมืองสุ ดท้ายคือ เดระ
เบท่านทั้งสองก็เข้ามาในระยะใกล้กบั อันติโอเกียที่ท่านทั้งสองได้ถูกส่ งมานั้น
แต่แทนที่จะผ่านเข้า
ประตูมณฑลกิลิเกียและกลับบ้าน ท่านได้หนั กลับไปทางตะวันตก เดินทางกลับมาตามรอยเก่าเยีย่ ม
คริ สตจักรต่างๆ ที่ได้ต้ งั ขึ้นไว้เมื่อขามาเที่ยวแรกและแต่งตั้งศิษยาภิบาลให้ดูแลตามแบบของธรรมศาลา
เราจะได้พบวิธีทางานแบบนี้เมื่ออัครสาวกเปาโลออกเดินทางไปอีกในเที่ยวหลังๆ
ในทุกๆ สังคมหรื อสมาคมจะมีคนสองประเภทอยูเ่ สมอ คนประเพณี จดั คือคนที่มุ่งจะตามอย่าง
สิ่ งที่เคยทามาแล้ว ๆ และคนพวกก้าวหน้าคือคนที่มุ่งให้เจริ ญขึ้นในอนาคต ความเชื่อของยิวใน
คริ สตจักรเชื่อว่าความรอดไม่มีภายนอกอิสราเอลเลย ดังนั้นสานุศิษย์ต่างชาติจะต้องรับพิธีสุหนัดและ
ปฏิบตั ิตามประเพณี ของยิว อาจารย์ผมู้ ีความคิดก้าวหน้ามีเปาโลและบาระนาบาเป็ นหัวหน้าประกาศว่า
พระกิตติคุณมีไว้สาหรับคนยิวและคนต่างชาติโดยกรณี เกี่ยวกันคือ เชื่อในพระคริ สต์บทบัญญัติของยิว
ไม่เกี่ยวข้อง การโต้แย้งได้เกิดขึ้นระหว่างคนมีความคิดสองประเภทนี้ คุกคามจะให้เกิดการแตกแยกใน
คริ สตจักร ในที่สุดเปิ ดการประชุมขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็มวินิจฉัยปั ญหาการเข้าเป็ นสมาชิกของคนต่างชาติ
และวางแนวปกครองไว้สาหรับคริ สตจักร สังเกตว่าในการประชุมนี้มีผปู ้ ระชุมไม่แต่เฉพาะอัครสาวก
เท่านั้น แต่มีพวกผูอ้ าวุโสและ “ทั้งคริ สตจักร” เข้าประชุม เปาโลและบาระนาบา เปโตรและยากอบน้อง
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเข้าร่ วมอภิปราย เป็ นอันตกลงกันว่าบทบัญญัติน้ นั วางไว้เฉพาะคนยิวเท่านั้น ไม่
เกี่ยวกับคนต่างชาติที่เชื่อพระคริ สต์ ด้วยข้อตกลงนี้ยคุ ของคริ สตจักรก็เปลี่ยนจากยุคคริ สตจักรคริ สเตียน
ยิวมาเป็ นยุคคริ สตจักรสาหรับคนทุกเชื้อชาติและประเทศก็สมบูรณ์ และบัดนี้พระกิตติคุณรุ ดหน้าไป
ตามทางที่จะกว้างขวางออกไปได้ยงิ่ ๆ ขึ้น
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บทที่ 4
คริสตจักรชนนานาชาติ ตั้งแต่ การประชุมทีก่ รุงเยรู ซาเล็ม ค.ศ. 50 ถึงการประหารชีวตอัคร
สาวกเปาโล ค.ศ. 68
___________________
โดยข้อตกลงในการประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ทาให้คริ สตจักรเป็ นอิสระที่จะทาการใหญ่ยิ่งขึ้นไป
ในการนาผูค้ นทั้งสิ้ น ทุกเชื้ อชาติ ทุกประเทศ เข้ามาในอาณาจักรของพระเยซูคริ สต์ ภาคีสมาชิก
คริ สตจักรที่เป็ นคนยิวคงประพฤติตามบทบัญญัติของยิวต่อไป
ถึงกระนั้นก็ได้มีการตีความ
ขนบธรรมเนียมกว้างขวางออกไปโดยคนพวกผูน้ าอย่างเช่นอัครสาวกเปาโล ส่ วนคนต่างชาติจะเข้า
เป็ นคริ สเตียนได้โดยความเชื่ อในพระคริ สต์เท่านั้น และให้ดารงชีวิตอย่างที่ชอบ ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ
เรี ยกร้องของบทบัญญัติยวิ
สาหรับตาราที่ให้เราทราบเหตุการณ์ในยีส่ ิ บปี ต่อจากการประชุม (เยรู ซาเล็ม) เราต้องอาศัย
หนังสื อกิจการ ธรรมสารฉบับต่างๆ ของอัครสาวกเปาโล และอาจต้องอาศัยข้อความตอนต้นของธรรม
สารของอัครสาวกเปโตรฉบับต้นด้วย ซึ่ งอาจบ่งถึงดินแดนที่ท่านอัครสาวกได้ไปเยีย่ ม อาจต้องเอา
ตานานมาเพิม่ เติมเข้ากับตาราอันแน่นอนเหล่านี้บา้ ง ที่รู้สึกว่าเป็ นความจริ งเล่ากันในยุคถัดจากอายุของ
อัครสาวก เดี๋ยวนี้บริ เวณของคริ สตจักรนั้นเต็มไปทั้งอาณาจักรโรมัน ประกอบด้วยมณฑลต่างๆ
ชายทะเลเมดิเตอเรเนียน และทั้งดินแดนบางแห่งนอกอาณาเขต เช่นทางตะวันออกภาคีสมาชิกนั้นจะ
เห็นได้วา่ จานวนคนนานาชาติเพิ่มทวีข้ ึน คนยิวลดน้อยลง เพราะเมื่อพระกิตติคุณได้ศิษย์ในโลกคนที่ไม่
เชื่อถือพระเจ้ามากขึ้นคนยิว ก็ปลีกตัวออกและเกลียดชังขมขื่นยิง่ ขึ้นทุกที ในระยะนี้เกือบจะทุกหนทุก
แห่งพวกยิวเป็ นผูข้ ยุค๊ การข่มเหงคริ สเตียนขึ้น
ผูน้ าสามคนเด่นอยูต่ ่อหน้าคริ สตจักรในระหว่างปี เหล่านั้น คนที่หนึ่ง เป็ นคนชั้นหัวหน้าขึ้นมา
ง่ายๆ คืออัครสาวกเปาโล เป็ นคนเดินทางท่องไปไม่รู้จกั เหน็ดไม่รู้จกั เหนื่อย เป็ นคนทางานที่ไม่มีใคร
หรื ออะไรมาเอาชนะเขาได้ เป็ นนักตั้งคริ สตจักรและนักเทวศาสตร์ รองลงมาจากเปาโลก็คืออัคร
สาวกเปโตร นามของท่านผูน้ ้ ีปรากฏในบันทึกค่อนข้างมีนอ้ ย แต่เปาโลถือว่าท่าน (เปโตร) เป็ นคนหนึ่ง
ในพวก “หลัก” รู ้สึกว่าเราน่าจะรับตานานที่วา่ เปโตรได้มาอยูก่ รุ งคราวหนึ่งมาอานวยการคิรสตจักรใน
เมืองนั้น และต้องถูกประหารอย่างทารุ ณตายที่น้ นั ประมาณ ค.ศ. 67 นามผูย้ งิ่ ใหญ่คนสามในยุคนี้คือ
ท่านยากอบน้องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และประมุขของคริ สตจักรในเยรู ซาเล็ม ท่านเป็ นผูค้ ้ าจุน
ขนบธรรมเนียมของยิวอย่างจงรักภักดี และได้รับนับถือว่าเป็ นผูน้ าในพวกคริ สเตียนยิว แต่ก็ไม่ถึงกับ
22

เป็ นผูข้ ดั ขวางพระกิตติคุณที่จะมาสู่ ชนต่างชาติ ธรรมสาร (จดหมาย) ยากอบนั้นคือท่านผูน้ ้ ี เองเป็ น
ผูเ้ ขียน ท่านต้องถูกฆ่าตายในวิหารประมาณปี ค.ศ. 62 ฉะนั้นแหละผูน้ าทั้งสามในยุคนี้ ได้ยอมถวายชีวติ
ด้วยความตายอย่างทารุ ณเพราะเหตุความเชื่อของท่าน นอกจากสามท่านนี้ก็ยงั มีผอู ้ ื่นอีกมาก ซึ่ งเป็ นผู ้
สาคัญน้อยกว่าก็ได้ตายไปในการประหารทารุ ณเช่นเดียวกัน
บันทึกเหตุการณ์ในปี เหล่านี้ ตามที่กล่าวในสิ บสามบทสุ ดท้ายของหนังสื อกิจการ กล่าวแต่งาน
ของอัครสาวกเปาโล แต่คงจะมีศาสนทูตคนอื่นๆ อีกหลายคนทาการ เพราะมิชา้ หลังจากยุคนี้จบลง ก็มี
การเอ่ยถึงคริ สตจักรต่างๆ ในดินแดนที่เปาโลไม่เคยไปเลย การเดินทางไปประกาศศาสนาของเปาโล
เที่ยวที่หนึ่งไปตลอดมณฑลภายในบางมณฑลของอาเซี ยน้อยได้กล่าวแล้ว หลังจากการประชุมที่กรุ ง
เยรู ซาเล็มแล้ว เปาโลได้ออกเดินทางไปประกาศศาสนาเที่ยวที่สองไปกับซี ลา หรื อซีละวาโนเป็ นเพื่อน
ร่ วมทาง ท่านได้ออกเดินทางจากอันติโอเกียในซี เรี ย และแวะเยีย่ มคริ สตจักรต่างๆ เป็ นครั้งที่สามคือ
คริ สตจักรที่ท่านได้ต้ งั ไว้บนผืนแผ่นดินใหญ่เมื่อครั้งเดินทางมาเที่ยวที่หนึ่ง ท่านมาถึงชายฝั่งทะเลเอ
เจียนที่เมืองโตรอาอันเป็ นที่ต้ งั เมืองตรอยโบราณ และได้ขา้ มไปยังยุโรป นาพระกิตติคุณไปยังทวีปนั้น
ได้ต้ งั คริ สตจักรต่างๆ ขึ้นที่เมืองฟิ ลิปปอย เธซะโลนิเก และเบอรยะในมณฑลมากะโดเนีย ตั้งคริ สตจักร
เล็กๆ แห่งหนึ่งในเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเธนส์ และอีกแห่งหนึ่งที่แข็งแรงที่โกริ นโธอันเป็ นเมืองพาณิ ช
ของกรี ซ เปาโลเขียนสารส่ งจากเมืองโกริ นโธไปถึงคริ สตจักรเมืองเธซะโลนิเกสองฉบับอันเป็ นสาร
ฉบับเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น แล้วท่านได้ลงเรื อเดินทางมาทางตะวันออกข้ามทะเลอาเจียนมาแวะเยีย่ มเอเฟซัส
นิดหน่อยในอาเซี ยน้อย แล้วก็ขา้ มทะเลเมดิตอเรเนียนมาสู่ เมืองกายซาไรอา ขึ้นไปคานับคริ สตจักรแม่
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วกลับมายังที่ที่ออกเดินทางคืออันติโอเกียในซี เรี ย ในการเดินทางสามปี ทั้งทางบก
และทางทะเลได้ไปไกลกว่าสองพันไมล์ และได้ต้ งั คริ สตจักรขึ้นไว้ในเมืองสาคัญๆ เจ็ดหัวเมืองอย่าง
น้อยหรื ออาจจะมากกว่า แล้วได้เปิ ดทวีป แห่งจักรวรรดิในภาคพื้นยุโรปให้เป็ นที่ประกาศพระกิตติคุณ
หลังจากได้พกั ผ่อนเพียงเล็กน้อย เปาโลก็เริ่ มออกเดินทางไปป่ าวประกาศพระศาสนาเที่ยวที่
สาม ได้ออกเดินจารอันติโอเกียอีก แต่กาหนดให้มาถึงที่สุดที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ยอมมอบตัวเป็ นจาเลยในมือ
ของรัฐบาลโรมัน ครั้งแรกติโมเธี ยวเป็ นเพื่อนร่ วมทางคนเดียว ท่านผูน้ ้ ีได้ร่วมทางกับเปาโลในการ
เดินทางเที่ยวที่สองและเป็ นผูช้ ่วยที่แน่วแน่จนถึงที่สุด และเป็ น “บุตรในพระกิตติคุณ” แต่มีเพื่อน
เดินทางมาด้วยกันกับท่านเป็ นอันมากก่อนจบการเดินทางเที่ยวนี้ ท่านเริ่ มแวะเยีย่ มคริ สตจักรต่างๆ ใน
ซี เรี ยและในกิลิเกีย คงได้แวะเยีย่ มตาระโซบ้านเกิดของท่านเองด้วยไม่ตอ้ งสงสัย แล้วเลยไปตาม
เส้นทางเก่า แวะเยีย่ มคริ สตจักรต่างๆ เป็ นครั้งที่สี่ คือคริ สตจักรที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่เที่ยวที่หนึ่ง แต่เมื่อได้ขา้ ม
มณฑลฟรู เกียแล้ว แทนที่จะหันขึ้นทางเหนือไปเมืองโตรอา ท่านกลับไปเสี ยทางใต้ ไปเมืองเอเฟโซ
เมืองหลวงของอาเซี ยน้อย ท่านได้พกั อยูท่ ี่นี่กว่าสองปี เป็ นที่ที่แวะนานที่สุดในบรรดาแห่งที่ท่านได้แวะ
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ตามทางเดิน งานของท่านเป็ นผลสาเร็ จใหญ่ยงิ่ เป็ นผลไม่เพียงในคริ สตจักรเอเฟโซแต่ได้เพาะกิตติคุณ
ไว้ทวั่ มณฑล “คริ สตจักรทั้งเจ็ดในมณฑลอาเซี ย” ได้ต้ งั ขึ้นโดยเปาโลไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เพื่อจะทา
ตามวิธีเยีย่ มเยียนคริ สตจักร ท่านได้ออกจากเอเฟซัสลงเรื อไปมณฑลมากะโดเนียเยีย่ มสานุศิษย์ในฟิ ลิป
ปี เธสะโลนิกาและเบอรยะและในกรี ซด้วย ท่านจาเป็ นต้องเดินทางกลับมาตามเส้นทางเก่าเพื่อเยีย่ ม
เยียนคริ สตจักรต่างๆ ครั้งสุ ดท้าย แล่นเรื อไปถึงเมืองโตรอา จากโตรอาเลียบไปตามฝั่งอาเซี ยน้อย ที่เมลิ
โตเมืองท่าสิ นค้าของเอเฟซัสท่านได้ใช้คนไปตามผูอ้ าวุโสของคริ สตจักรนั้นมาพบและได้กล่าวอาลา
อย่างซึ้ งตรึ งใจ แล้วออกเดินทางมาขึ้นที่เมืองกายซาไรอาอี แล้วไต่เขาขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม การเดินทาง
ป่ าวประกาศเที่ยวที่สามได้สุดทางลงที่เมืองนี้ เพราะขณะนมัสการอยูใ่ นพระวิหารเปาโลก็ถูกฝูงคนยิว
โจมตี กองทหารโรมันรุ ดเข้ามาช่วยไว้ ได้ถูกกุมตัวไว้ในหอคอยอันมีนามของมาร์คแอนโตนี เพื่อความ
ปลอดภัย ทางเดินไปประกาศเที่ยวที่สามเป็ นระยะทางไกลเท่าๆ กับเที่ยวที่สอง เว้นไว้แต่สามร้อยไมล์
ระหว่างเยรู ซาเล็มกับอันติโอเกีย ผลอันเยีย่ มยอดนั้นได้แก่ คริ สตจักรเอเฟซัสอันเป็ นหลัก และส่ งสาร
อันสาคัญยิง่ ออกไปอีกสองฉบับ ฉบับหนึ่งส่ งไปยังคริ สตจักรที่โรม ให้หลักเกณฑ์ของพระกิตติคุณ
ตามที่ท่านได้ประกาศ อีกฉบับหนึ่งส่ งไปยังชาวฆะลาเตียปราศัยกับคริ สตจักรต่างๆ ที่ท่านได้ต้ งั ขึ้น
ตั้งแต่เที่ยวที่หนึ่ง ซึ่ งในคริ สตจักรเหล่านั้นถูกพวกครู ยดู าได้พลิกสานุศิษย์เสี ยหลายคน
เปาโลตกอยูใ่ นความควบคุมกว่าห้าปี ตั้งแต่ถูกจับ อยูใ่ นเยรู ซาเล็มนิดหน่อย ที่กายซาไรอาสาม
ปี อย่างน้อยสองปี ที่กรุ งโรม การเดินทางทะเลอันเต็มไปด้วยอันตรายนี้ ตั้งแต่กายซาไรอาถึงกรุ งโรม
เราถือว่าเป็ นการเดินทางประกาศศาสนาที่เปาโลไปเที่ยวที่สี่
เพราะแม้แต่ถูกจาจองอยูท่ ่านก็ยงั ทา
หน้าที่ศาสนทูต ใช้ทุกโอกาสเทศนาพระกิตติคุณของพระคริ สต์ เหตุตรงๆ ที่ให้ท่านต้องเดินทางมาครั้ง
นี้ก็เพราะเมื่อท่านข้าหลวงปกครองยูเดียสอบสวนท่าน ๆ ร้องอุทรณ์ต่อศาลของพระจักรพรรดิที่กรุ ง
โรมในฐานที่ท่านเป็ นพลเมืองโรมัน เพื่อนร่ วมทางของท่านได้แก่ลูกาและอาริ ศตาโค คงไปในฐานะ
เป็ นผูค้ อยติดตามรับใช้ปรนนิบตั ิท่าน ยังมีพวกนักโทษเด็ดขาดผูต้ อ้ งนาไปประหารในกรุ งโรมด้วยกีฬา
กลาเดียเตอร ทหารผูค้ ุม และกลาสี เรื อ เชื่ อแน่ทีเดียวว่าในระหว่างเดินทางอันไกลและอันตรายนี้ พวก
ร่ วมเดินทางมากับท่านอัครสาวกคงได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณโดยทัว่ กัน ทั้งที่เมืองซี โดนและเมืองมุรา
และเกาะเกรเตที่เรื อกาปั่ นมาหยุดอยู่ เปาโลก็สามารถประกาศพระคริ สต์ได้ ที่เกาะเมลิเต (มอลตา)
เปาโลนาคนมาเชื่อได้เป็ นหลายคนตามที่เราทราบ ณ ที่นนั่ คนทั้งหลายได้หยุดยั้งอยูส่ ามเดือนหลังจาก
เรื่ องพายุ
ที่สุดเปาโลมาถึงกรุ งโรมซึ่ งเป็ นปลายทางที่ท่านหวังจะมาหลายปี แล้ว แม้เป็ นจาเลยที่คอยการ
พิจารณา ท่านก็ยงั มีบา้ นเช่าอยูเ่ อง มีทหารควบคุม ความพยายามขั้นแรกของท่านคือจะได้ติดต่อกับ
คนยิวดังที่ท่านทาอย่างนี้อยูเ่ สมอ ได้ประชุมกับคนยิววันทั้งวัน แต่ปรากฏว่าน้อยคนสมัครรับพระกิตติ
24

คุณ ท่านก็หนั ไปหาคนต่างชาติ บ้านของท่านใช้เป็ นคริ สตจักรทั้งสองปี อันเป็ นที่ให้หลายคนได้พบพระ
คริ สต์ โดยเฉพาะในหมู่พวกทหารกองรักษาการณ์เปรโตเรี ยน แต่งานใหญ่ยงิ่ ของท่านในกรุ งโรมคือได้
เขียนธรรมสาร 4 ฉบับ ซึ่ งอยูใ่ นจาพวกทรัพย์ของคริ สตจักร เปาโลก็ได้รับการปลดปล่อยเป็ นอิสระ
ให้เราดูอิสระภาพของเปาโลสามหรื อสี่ ปีที่ท่านออกทาการต่อไปอีก ในการเดินทางประกาศ
ศาสนาเที่ยวที่สี่ของท่าน เราได้พบเค้าและคาดว่าได้มาเยีย่ มเมืองโกโลซายและมีเลโต ถ้าท่านได้มาอยู่
ใกล้เมืองเอเฟโซในขนาดนั้น ดังที่สองแห่งนี้ อยูใ่ กล้เอเฟโซมาก เราจึงอาจแน่ใจได้วา่ ท่านได้มาเยีย่ ม
เมืองเอเฟโซนี้ดว้ ย ท่านยังได้แวะเยีย่ มเกาะเกรเต ได้ทิ้งติโตไว้ที่นนั่ ให้ดูแลคริ สตจักร และมาเมืองนิ โค
โปลีบนทะเลเอเตรี ยติคทิศเหนือของประเทศกรี ซ ตานานกล่าวว่าท่านได้ถูกจับที่นี่และถูกส่ งไปกรุ ง
โรมอีก และถูกประหารชีวติ ที่นนั่ ค.ศ. 68 ธรรมสารสามฉบับอาจเขียนขึ้นในยุคนี้ คือหนังสื อติโมเธี ยว
ฉบับต้น ติโต และติโมเธี ยวฉบับสองเป็ นจานวนจดหมายฉบับสุ ดท้ายของท่านทั้งหมดได้เขียนออกจาก
คุกในกรุ งโรมในปี ค.ศ. 64 ส่ วนใหญ่ของกรุ งโรมได้ถูกทาลายไปในมหาเพลิง กล่าวกันว่าเนโรเป็ นคน
จุดเผา จักรพรรดิองค์น้ ีเป็ นองค์ชวั่ ร้ายกาจที่สุดในบรรดาจักรพรรดิโรมันทุกองค์แต่เหตุยงั คงเป็ นเรื่ อง
คลุมเคลือถกเถียงกันอยู่ แต่ที่แน่ก็คือประชาชนพากันกล่าวโทษเนโรซุ บซิ บอยูท่ วั่ ไป เพื่อจะให้พน้ ตัวเน
โรประกาศว่าพวกคริ สเตียนได้วางเพลิง แล้วเริ่ มลงมือข่มเหงใหญ่ คริ สเตียนเป็ นพันๆ ต้องถูกจับ
ทรมานและตายไป ในจาพวกเหล่านี้มีอคั รสาวกเปโตรต้องถูกตรึ งในปี ค.ศ. 67 และอัครสาวกเปาโลถูก
ตัดศีรษะปี 68 ปี เหล่านี้ไม่แน่นอนทีเดียว และพวกอัครสาวกคงได้ถูกประหารชีวิตไปก่อนแล้วหนึ่ง
หรื อสองปี เป็ นชิ้นหนึ่งของ “ประวัติศาสตร์ แก้แค้น” ในอุทยานของเนโรมีคริ สเตียนฝูงใหญ่ตอ้ งถูกเผา
จุดต่าง “คบเพลิงชีวติ ” ส่ วนท่านจักรพรรดิก็ทรงราชรถทอดพระเนตร ที่น้ นั เดี๋ยวนี้เป็ นที่ต้ งั ราชวัง
วาติกนั เป็ นราชถานของสังฆราชโรมันคาธอลิค และเป็ นที่ต้ งั วิหารเซ้นต์ปีเตอร์ เป็ นอาคารใหญ่ที่สุดใน
ศาสนาคริ สเตียน
วาระที่มีการประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ค.ศ. 50 พระคัมภีร์ใหม่สักฉบับหนึ่งก็หาได้มีเขียนขึ้นไว้
ไม่เลย คริ สตจักรต้องอาศัยรู ้ชีวติ และคาสอนของพระผูช้ ่วยให้รอดซึ่ งเพียงรู้ได้จากความจาของพวก
สานุศิษย์รุ่นแรก แต่ก่อนจะจบระยะนี้ (ค.ศ. 68) ส่ วนใหญ่ของพระคัมภีร์ใหม่ได้มีออกเวียนแล้ว
ประกอบด้วยพระกิตติคุณมัทธิ ว มาระโก และลูกา ธรรมสารของอัครสาวกเปาโล ยากอบ เปโตรฉบับ
ต้น และอาจฉบับสองด้วย แต่วา่ การรับรองฉบับสุ ดท้ายนี้ ไม่ใคร่ แน่ ระลึกด้วยว่าหนังสื อพระธรรมฮีบรู
ผูป้ ระพันธ์มิใช่เปาโล อาจเขียนหลังจากเปาโลสิ้ นชีพแล้ว.
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บทที่ 5
ยุคสลัว ตั้งแต่ อคั รสาวกเปาโลถูกประหาร ค.ศ. 68 ถึงมรณกรรมของอัครสาวกยอห์ น ค.ศ.
100
_____________________
เราเรี ยกชัว่ อายุคนที่สุดท้ายของศตวรรษที่หนึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 68 ถึง 100 ว่า “ยุคสลัว” ส่ วนหนึ่งก็
เพราะการข่มเหงตั้งเค้าครึ้ มอยูเ่ หนือคริ สตจักร
แต่ที่เจาะจงยิง่ กว่านั้นก็เพราะในทุกยุคของ
ประวัติศาสตร์ ยคุ นี้ยคุ เดียวที่เรารู ้เรื่ องอะไรๆ ได้นอ้ ยที่สุด เราไม่มีความสว่างแจ่มแจ้งของ หนังสื อ
กิจการ ต่อไปอีกที่จะนาเรา ไม่มีผปู ้ ระพันธ์ในยุคนี้จะเขียนเพิ่มเติมส่ วนที่วา่ งของประวัติศาสตร์ เรา
อยากอ่านถึงงานที่ทากันต่อมาโดยพวกผูช้ ่วยอัครสาวกเปาโลอย่างเช่น ติโมเธี ยว อะโปโล และติโตแต่
ท่านเหล่านี้ รวมทั้งมิตรสหายคนอื่นๆ ของเปาโลก็เงียบหายไปด้วยกันกับความตายของท่านอัครสาวก
เป็ นเวลาห้าสิ บปี หลังจากชีวิตของอัครสาวกเปาโล ม่านได้รูดบังคริ สตจักรไว้ ซึ่ งเราพยายามอยากจะ
มองดูรอดเข้าไปสักเท่าใดก็ไม่สาเร็ จ และในที่สุดเมื่อเปิ ดม่านในราว ค.ศ. 120 เราได้พบคริ สตจักรผิด
ไปหลายด้านจากคริ สตจักรในสมัยของอัครสาวกเปโตรและเปาโล คือทราบได้จากข้อเขียนของพวก
บรรพชนคริ สตจักรรุ่ นแรกเริ่ มที่สุด
กรุ งเยรู ซาเล็มแตกในปี ค.ศ. 70 ทาให้ความเกี่ยวพันระหว่างคริ สเตียนกับยิวเปลี่ยนไปใหญ่
หลวง ในบรรดามณฑลต่างๆ เป็ นอันมากที่อยูใ่ ต้การปกครองของโรมัน มีแต่แห่งเดียวที่มีความไม่
พอใจ ไม่ยอมภักดีต่อโรมัน นัน่ คือยูเดีย พวกยิว โดยการตีความหมายหนังสื อพยากรณ์ของเขาเอาเอง
เชื่อว่าพระเจ้ากาหนดให้เขาเป็ นผูม้ ีชยั เป็ นผูค้ รองโลก เพราะด้วยความหวังใจแน่อย่างนั้น การยอมอยู่
ใต้แอกของพระจักรพรรดิโรมันจึงเป็ นการขืนใจเต็มที ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่ งด้วยว่าพวกข้าหลวง
โรมันที่มาปกครองก็ไม่สามารถเข้าใจวิสัยของยิวได้ และได้ทาการปกครองยิวอย่างแข็งกร้าวโดยไม่
จาเป็ น ประมาณ ค.ศ. 66 พวกยิวเปิ ดการขบถขึ้นอย่างเปิ ดเผย พอเริ่ มทาการก็ไม่มีหวัง เพราะว่ามณฑล
หนึ่งที่เล็กที่สุดจะไปทาการสู ้รบปรบมืออะไรกับมหาอาณาจักรได้พลเมืองยิวไม่ได้ฝึกหัดการรบ ส่ วน
อาณาจักรนั้นมีพลเมืองตั้ง 120 ล้าน หนึ่งในสี่ ของหนึ่งล้านเป็ นทหารผลัดเปลี่ยนกันรับการฝึ กปรื อชานิ
ชานาญ? ยิง่ กว่านั้นพวกยิวเองยังแตกกันเป็ นพวกเล็กพวกน้อย แล้วทาการประหัสประหารกันเองรบ
กันเองอย่างดุเดือดเหมือนพวกโรมันผูเ้ ป็ นศัตรู ของเขาด้วยกันทุกฝ่ าย เวสปาเสี ยนุสแม่ทพั โรมันชั้นนา
นากองทัพมหิ มาเข้าพาเลศไตน์แต่พอดีถูกเรี ยกกลับไปกรุ งโรมไปเป็ นพระจักรพรรดิ ได้มอบให้ติตุส
บุตรชายดาเนินการรบต่อไป หลังจากที่ถูกล้อมน่าสยดสยอง และยิง่ สยดสยองยิง่ ขึ้นอีกโดยการรอด
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อยาก โดยการจราจลภายใน เมืองจึงแตกทาลายและถูกยึด พวกยิวไม่รู้จกั กี่พนั ต่อกี่พนั ต้องถูกฆ่าตาย อีก
หลายพันถูกจับไปเป็ นทาส สนามกีฬาที่กรุ งโรมสร้างขึ้นมาโดยพวกยิวที่ตกเป็ นเชลย ถูกบังคับแรงงาน
พวกยิวเป็ นหมู่ใหญ่ๆ ต้องทางานจนสิ้ นใจตายไปจริ งๆ รัฐยิวหลังจากที่ดารงอยูถ่ ึงสิ บสามศตวรรษต้อง
ถูกกาจัดราบคาบสาบสู ญแล้วยังไม่เคยได้ฟ้ื นคืนสภาพจนกระทัง่ บัดนี้
กรุ งเยรู ซาเล็มแตกคราวนี้พวกคริ สเตียนได้รับอันตรายไม่กี่คนหากจะมีบา้ ง พวกคริ สเตียนได้
รับคาเตือนจากพระดารัสพยากรณ์ของพระคริ สต์จึงได้หนี ออกจากเมืองอันจะพินาศนี้ไปเสี ยก่อนเมื่อมี
เค้าไม่ค่อยดี แล้วไปหลบภัยอยูเ่ มืองเพลลาในหว่างเขายอรเดน แต่วา่ ผลยิง่ ใหญ่ที่ได้แก่คริ สตจักร อัน
เนื่องจากความพินาศคราวนี้คือได้ทาให้ความเกี่ยวดองทั้งสิ้ น ระหว่างศาสนายูดากับศาสนาคริ สเตียน
ขาดกันเด็ดขาดไปเลย ตั้งแต่ก่อนความพินาศของกรุ งเยรู ซาเล็มเรื่ อยมา รัฐบาลโรมันก็ดี พลเมืองส่ วน
ใหญ่ก็ดี เข้าใจว่าคริ สตจักรเป็ นสาขาของศาสนายิว ตั้งแต่บดั นี้ไปยิวกับคริ สเตียนก็แยกกัน พวกยิวคริ ส
เตียนคณะเล็กๆ ก็ดารงตัวอยูไ่ ด้สักสองศตวรรษ แต่วา่ จานวนยิง่ ลดลงเรื่ อยๆ คือพวกอีไบโอไน้ท์ เป็ น
คนพวกที่ต้ งั ตัวอยูเ่ ดี่ยวโดด คริ สตจักรโดยทัว่ ไปก็มิใคร่ ได้รับนับเป็ นพรรคเป็ นพวก คนเชื้อชาติ
เดียวกันกับเขาก็เกลียดชังเพราะถือว่าเป็ นพวกเสี ยสัตย์
ประมาณปี ค.ศ. 90 จักรพรรพิโดมิเทียนุสผูเ้ ป็ นคนไม่มีคุณประโยชน์อะไร เป็ นคนโหดร้าย ได้
เริ่ มข่มเหงคริ สเตียนด้วยอานาจรัฐเป็ นคราวที่สอง ผูเ้ ชื่ อเป็ นจานวนพันๆ ต้องถูกฆ่าตายโดยเฉพาะใน
กรุ งโรมและในอิตาลี การข่มเหงครั้งนี้เหมือนครั้งเนโร ทาการข่มเหงพักเดียวแห่งเดียวมิได้แพร่ ไปทัว่
อาณาจักร ในเวลานี้ อคั รสาวกยอห์นผูเ้ ป็ นอัครสาวกที่ยงั ชีพอยูเ่ ป็ นคนสุ ดท้าย ผูไ้ ด้พานักอยูใ่ นเอเฟโซ
ต้องถูกเนรเทศปล่อยไว้ในเกาะปั ตโมในทะเลเอเจียนได้รับศุภนิมิตรที่เขียนในพระธรรมฉบับสุ ดท้าย
ของพระคริ สตธรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักปราชญ์หลายคนกะการณ์น้ ีเนิ่นมาก กะในราว ค.ศ. 69
หลังจากที่จกั รพรรดิเนโรสิ้ นชีพเล็กน้อย อาจเป็ นได้วา่ อัครสาวกยอห์น ได้ตายที่เอเฟโซในราว ค.ศ.
100
ในระหว่างยุคนี้หนังสื อเล่มท้ายๆ ของพระคริ สตธรรมใหม่ได้เขียนขึ้น เช่นหนังสื อฮีบรู และ
อาจเป็ นเปโตรฉบับสองด้วย ธรรมสารยอห์นสามฉบับและพระกิตติคุณยอห์น ยูดาและวิวรณ์ แต่ในการ
ที่รับกันเป็ นการสากลว่า หนังสื อเหล่านี้กาเนิ ดจากการทรงดลและเป็ นบรรทัดฐานนั้นได้รับกันภายหลัง
ต่อมา
น่าสนใจต่อการสังเกตดูฐานะของศาสนาคริ สเตียนตอนใกล้จะสิ้ นศตวรรษที่หนึ่ง ประมาณ 70
ปี หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระคริ สต์ ในระยะนี้มีครอบครัวเป็ นอันมากติดตามพระคริ สต์มาสาม
ชัว่ อายุคนแล้ว
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เมื่อเปิ ดศักราชศตวรรษที่สองจะได้พบคริ สตจักรในทุกประเทศและเกือบทุกเมือง ตั้งแต่แม่น้ าไทเบอร์
ถึงแม่น้ ายูเฟรติส ตั้งแต่ทะเลดาถึงแอฟริ กาเหนื อ บางคนคิดว่าไปไกลทางตะวันตกถึงสเปญและบริ เทน
สมาชิกคริ สตจักรรวมเป็ นจานวนหลายล้าน สารของพลินนีส่งถึงจักรพรรดิทรายานุ สฉบับนี้รู้จกั กันดี
มากเขียนขึ้นประมาณ ค.ศ. 112 แจ้งว่าในมณฑลต่างๆ ของอาเซี ยน้อยตามชายฝั่งทะเลดาโบสถ์วหิ าร
ของพระต่างๆ พื้นเมืองเกือบจะร้างเปล่าไปเลย และทุกหนทุกแห่งมีคริ สเตียนเป็ นจานวนมากๆ สมาชิก
คริ สตจักรมีคนทุกชั้น ตั้งแต่ขนุ นางยศสู งที่สุดจนถึงพวกทาส ซึ่ งตลอดทัว่ มหาอาณาจักรมีเป็ นจานวน
มากกว่าพลเมืองที่เป็ นอิสระ แต่ในคริ สตจักรมีการปฏิบตั ิต่อกันเสมอภาคในการบริ การและในการเป็ น
เจ้าพนักงานของคริ สตจักร แม้ทาสก็ได้รับการปฏิบตั ิต่ออย่างเสมอภาคกับคนชั้นขุนนาง ทาสอาจเป็ น
เจ้าอธิ การก็ได้ ทั้งๆ ที่นายของเขาเป็ นแต่เพียงสมาชิกสามัญ
เมื่อสิ้ นศตวรรษที่หนึ่ง หลักธรรมคาสอนสาธยายโดยอัครสาวกเปาโลในธรรมสารที่ส่งถึงโรม
ตลอดทัว่ คริ สตจักรได้รับเป็ นบรรทัพฐานของความเชื่ อ คาสอนของอัครสาวกเปโตรและยอห์นในธรรม
สารของท่านนั้น ๆ แสดงว่าคล้องจองกับทัศนะของอัครสาวกเปาโลอย่างสมบูรณ์ ทัศนะนอกรี ตก็กาลัง
ผุดขึ้นมา คณะนิกายต่างๆ ก็กาลังตั้งกันขึ้น เชื้อของความนอกรี ตนี้พวกอัครสาวกได้สังเกตเห็นและได้
เตือนไว้ก่อนแล้ว แต่การขยายตัวเต็มที่น้ นั มาในภายหลังต่อมา
การบัพติศมา ทุกหนทุกแห่ งถือว่าเป็ นพิธีทาเมื่อเริ่ มเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร โดยมากทาโดย
การจุ่มน้ า แต่กระนั้นยังมีกล่าวไว้แจ่มแจ้งใน ค.ศ. 120 ด้วยว่ามีการทาบัพติศมาด้วยการพรมน้ าบน
ศีรษะ แสดงว่าเป็ นธรรมเนี ยมประเพณี ไปแล้ว วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ถือปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไป แต่ไม่
เคร่ งครัดถึงขนาดตั้งไว้เฉพาะเป็ นเด็ดขาด ชัว่ เวลาที่คริ สตจักรมีคนยิวเป็ นสมาชิกส่ วนใหญ่ก็ถือรักษา
วันซะบาโตของชาติฮีบรู แต่เมื่อคริ สตจักรมีสมาชิกชนนานาชาติเพิ่มขึ้น วันที่หนึ่งก็ค่อยๆ มาแทนที่
วันที่เจ็ด ก่อนจบปฏิวตั ิการของอัครสาวกเปาโล เราได้พบคริ สตจักรประชุมกันในวันที่หนึ่งของสัปดาห์
และในหนังสื อวิวรณ์เรี ยกวันนั้นว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ศีลระลึกปฏิบตั ิกนั ทัว่ สากล การนี้ครั้ง
แรกทากันเป็ นพิธีในบ้าน เหมือนดังศีลปั สกาของยิว ซึ่ งได้กลายมาเป็ นศีลระลึก แต่ในจาพวกคริ สตจักร
ชนนานาชาติมีประเพณี ประกอบพิธีกนั ในการประชุมของคริ สตจักร เป็ นดังหนึ่งการรับประทานอาหาร
ที่สมาชิกแต่ละคนนาอาหารมารับประทานด้วยกันอัครสาวกเปาโลได้ตาหนิคริ สตจักรโกริ นโธว่า ความ
ต่าช้าได้คลืบคลานเข้ามา
ในการปฏิบตั ิวธิ ี น้ ีในราวสิ้ นศตวรรษศีลระลึกถือกันทุกหนทุกแห่งในที่
ประชุมคริ สเตียน แต่ไม่ประเจิดประเจ้อกับสาธารณะ (อาจเป็ นเพราะการข่มเหง) ทุกคนที่ไม่ใช่สมาชิก
คริ สตจักรให้เข้าร่ วมพิธีดว้ ยไม่ได้ ซึ่ งเลยถูกเข้าใจว่ากระทา “ความลับ” การถือวันอาทิตย์อีสเตอร์ เป็ น
การกระทากันเป็ นประจาปี เพื่อระลึกถึงการเป็ นขึ้นจากตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้กระทาพิธีกนั และ
นิยมขึ้นเรื่ อยๆ แต่เวลานั้นยังไม่ทากันเป็ นแบบสากล
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ในจานวนอัครสาวกสิ บสองคน ผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยูเ่ ป็ นคนสุ ดท้ายได้แก่อคั รสาวกยอห์น พานักอยู่
ในเอเฟโซจนกระทัง่ ในราว ค.ศ. 100 ไม่มีกล่าวถึงผูส้ ื บตาแหน่งต่อจากท่าน แต่ในราว ค.ศ. 120 มี
กล่าวถึง “พวกอัครสาวก” ปรากฏเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาท่องเที่ยวอยูใ่ นจาพวกคริ สตจักร แต่ไม่มีสิทธิ
อานาจอะไร และปรากฏว่ามิได้รับการนับถืออย่างสู ง เพราะคริ สตจักรต่างๆ ยอมให้มีการต้อนรับเพียง
สามวันเท่านั้นและไม่มากกว่า ในหนังสื อกิจการและในธรรมสารฉบับหลังๆ ได้เอ่ยนามพวกผูอ้ าวุโส
(เปรสไบเตอร์ ) และพวกเจ้าอธิ การดังหนึ่งสองตาแหน่งนี้ หมายถึงคนๆ เดียวกัน และเรี ยกสับเปลี่ยนกัน
ได้ แต่เมื่อในราวสิ้ นศตวรรษที่หนึ่งมีความโน้มเอียงหนักไปในทางที่ยกคนหนึ่งขึ้นเป็ นบิชอพเหนื อ
เพื่อนผูอ้ าวุโสด้วยกัน นาให้เกิดระบบทางศาสนาต่อมา มัคคนายกมีเอ่ยในธรรมสารของอัครสาวก
เปาโลฉบับล่าว่าเป็ นเจ้าพนักงานของคริ สตจักร ในหนังสื อโรมเขียนประมาณ ค.ศ. 58 นางฟอยเบแห่ง
เมืองเก็งเครอายเรี ยกว่าเป็ น “มัคคนายิกา” และคาอ้างในหนังสื อติโมเธียวฉบับหนึ่งอาจหมายถึงสตรี
ประจาตาแหน่งหน้าที่น้ นั
ระเบียบการนมัสการของที่ประชุมคริ สเตียนเลียนแบบมาจากในธรรมศาลาของยิว มีการอ่าน
พระคัมภีร์เดิม และส่ วนของธรรมสารของอัครสาวกฉบับต่างๆ และพระกิตติคุณด้วย บทเพลงสุ ดดีของ
พระคัมภีร์และเพลงนมัสการของคริ สเตียนเป็ นบทเพลงร้องสรรเสริ ญมีการอธิ ษฐาน แต่ไม่เหมือนกับ
ในธรรมศาลา คืออธิษฐานตามความรู้สึกในธรรมชาติ สมาชิกและเพื่อนพี่นอ้ งคริ สเตียนที่มาแวะเยีย่ ม
จะพูดจะกล่าวอะไรก็ได้ตามใจ เมื่อจบการนมัสการแล้วมักถือพิธีศีลระลึกเสมอๆ
อ่านดูในธรรมสารฉบับหลังๆ และในหนังสื อพระธรรมวิวรณ์แล้วจะเห็นว่า ความสว่างกับ
ความมืดปนกันอยูใ่ นความเป็ นไปของคริ สตจักรต่างๆ มาตรฐานธรรมวิสัยสู ง แต่สาเนียงแห่งชีวิตจิต
วิญญาณยังต่ากว่าที่เคยมีในสมัยแรกๆ ของอัครสาวก ถึงกระนั้นคริ สตจักรทุกหนทุกแห่งแข็งแรง
ก้าวหน้า เจริ ญเติบโต และแพร่ หลายไปเต็มโลกแห่งมหาอาราจักรโรมัน
_______________________
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สั งเขปของบทที่ 6,7,8
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีส่ อง, คริสตจักรถูกข่ มเหง
ตั้งแต่มรณกรรมของอัครสาวกยอห์น ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313
1.สาเหตุแห่ งรั ฐข่ มเหง (บทที่ 6)
1. ศาสนาที่ไม่ถือพระเจ้ามีใจต้อนรับพระอื่นๆ ศาสนาคริ สเตียนไม่ตอ้ นรับด้วย
2. รู ปสักการบูชาเข้าประสานกับชีวติ
3. นมัสการพระจักรพรรดิ์
4. ศาสนายูดาได้รับการรับรอง
5. การประชุมลับของคริ สเตียน
6. เสนอภาพในคริ สตจักรของคริ สเตียน
7. ผลประโยชน์ทางการค้า
2. ระยะต่ างๆ ของการข่ มเหง (บทที่ 6
1. ตรายานุส ถึงอันตินินุส ปิ อุส 96-161
ผูถ้ ูกประหารทารุ ณ : (1) ไซเมี่ยน (2) อิคเนติอุส
2. มาร์คุส อาวเรลิอุส 161-180
ผูถ้ ูกประหารทารุ ณ : (1) โปลิขาพ (2) ยุสตินมาร์ เตอร์
3. เสปติมิอุส เสเวรุ ส 193-211
ผูถ้ ูกประหารทารุ ณ : ไซเปรี น, เซกซ์ตุส 258
4. เดซิอุส 259-251
5. วาเลเรี ยน 254-260
ผูถ้ ูกประหารทารุ ณ : ไซเปรี ยน, เซกซ์ตุส 258
6. ดิโอเคลเทียน 303-305 กาเลริ อุส 305-311
พระโองการของคอนสแตนติน 313
3.การก่ อรู ปของพระคริสตธรรมใหม่ บรรทัดฐาน (บทที่ 7)
4. ความเติบโตของระบอบการทางศาสนา (บทที่ 7)
สาเหตุต่างๆ : 1. หมดสิ ทธิอานาจของอัครสาวก
2. ความเติบโตและขยายตัวของคริ สตจักร
3. การข่มเหงของรัฐ
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4. คณะนิกายและลัทธิ นอกรี ตแบบต่างๆ เกิดขึ้น
5. เลียนแบบการปกครองของรัฐ
5. การขยายตัวของหลักธรรมคาสั่ งสอน (บทที่ 7)
1. วิทยาลัยอาเล็กซานเดรี ย
2. วิทยาลัยอาเซียน้อย
3. วิทยาลัยอัฟริ กาเหนือ
6. นิกายต่ างๆ หรือลัทธินอกรีตเกิดขึน้ (บทที่ 8)
1. นอสติคส์
2. อีไบโอไนท์ส
3.แมนิเคียนส์
4.มอนเตนิสต์ส
7.สภาพของคริสตจักร (บทที่ 8)
1. คริ สตจักรปลอดจากความเหลวแหลกหลอกลวง
2.คริ สตจักรมีเอกภาพในคาสอน
3.คริ สตจักรมีระบบการเป็ นระเบียบ
4. คริ สตจักรเติบโต
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บทที่ 6
คริสตจักรถูกข่ มเหง ตั้งแต่ มรณะกรรมของอัครสาวกยอห์ น ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของ
คอนสแตนติน ค.ศ.313
________________
เรื่ องที่ข้ ึนหน้าขึ้นตาในประวัติศาสตร์ คริ สตจักรตลอดศตวรรษที่สอง ที่สาม คือการข่มเหง
ศาสนาคริ สเตียนโดยจักรพรรดิโรมันหลายองค์ สภาพที่ถูกข่มเหงนี้มิได้เป็ นอยูเ่ รื่ อยไป แต่ได้กระทา
การข่มเหงกันบ่อยครั้งๆ ละหลายๆ ปี และในระหว่างที่สงบอยูก่ ารข่มเหงจะปะทุข้ ึนเมื่อใดก็ได้ในแบบ
ที่น่าสพึงกลัวยิง่ ได้มีการข่มเหงกันยืดเยื้อมาจนถึงศตวรรษที่สี่ คือจนถึง ค.ศ. 313 เมื่อจักรพรรดิคอนส
แตนติน ผูเ้ ป็ นจักรพรรดิที่เป็ นคริ สเตียนพระองค์แรกได้ยตุ ิความพยายามใดๆ ทั้งสิ้ นที่จะทาลาย
คริ สตจักรของพระคริ สต์ เรื่ องมันน่าประหลาดว่าในระหว่างยุคนี้พระจักรพรรดิบางองค์ผฉู ้ ลาดที่สุด ดี
ที่สุด หลายองค์เป็ นผูข้ มักเขม่นที่สุดในการข่มเหงศาสนาคริ สเตียน ส่ วนกษัตริ ยบ์ างพระองค์ผรู ้ ้ายกาจ
ที่สุดกลับไม่เอาเรื่ องในการข่มเหง หรื อไม่ก็ทาเป็ นไม่รู้ไม่ช้ ีไปเสี ยเลย ก่อนที่จะเล่าประวัติศาสตร์ ให้
เรามาสารวจดูเจตนาบางประการที่ขบั ให้รัฐบาลพยายามทาลายล้างองค์การหนึ่งที่มีความซื่อตรงเหมือน
ดังกฎหมายที่มีชีพ และน่าปรารถนาอย่างเช่นพวกคริ สเตียนนี้ และได้กระทากันเรื้ อรังอยูต่ ้ งั สองร้อยปี
อันที่จริ งรัฐบาลผูข้ ่มเหงนี้ส่วนมากเป็ นรัฐบาลยุติธรรมและแสวงสวัสดิการให้แก่พลเมือง มีเหตุหลาย
เหตุที่พอบอกได้ ว่าทาไมพระจักรพรรดิจึงเป็ นปรปั กษ์แก่ศาสนาคริ สเตียนดังจะได้กล่าวไว้บา้ งต่อไปนี้
ลัทธิ ศาสนาที่ไม่ถือพระเจ้า ยินดีที่จะรับสิ่ งนมัสการใหม่หรื อแบบนมัสการอย่างใหม่เข้าร่ วม
ด้วยอีกก็ได้ แต่ฝ่ายศาสนาคริ สเตียนไม่เอาด้วย ที่ไหนที่นบั ว่ามีพระอยูแ่ ล้วตั้งร้อยๆ องค์หรื อกระทัง่
พันๆองค์ ถ้าจะมีการเอามาเพิ่มเข้าอีกสักองค์ก็รับได้ไม่แปลกอะไร เมื่อพลเมืองในเมืองหรื อในมณฑล
ปรารถนาจะเลื่อนฐานะการค้า หรื อชักชวนให้มีการเข้าเมืองกันมากๆ เขาจะสร้างวิหารสร้างพระขึ้นไว้
อันเป็ นพระที่เขานมัสการกันในต่างบ้านต่างเมือง เพื่อนพลเมืองที่นบั ถือพระนั้นๆ ที่สร้างขึ้นไว้จะได้มี
ที่นมัสการ เช่นในเมืองปอมเปอีจะได้พบวิหารของพระไอซิ ส พระของชาวอียปิ ต์ เป็ นพระหญิง ตั้งขึ้น
เพื่อเพิ่มพูลการค้าของปอมเปอีกบั อียปิ ต์ และทาให้พอ่ ค้าชาวอียปิ ต์เกิดความรู ้สึกสะดวกเหมือนกับอยู่
บ้านตน ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่งคือศาสนาคริ สเตียนขัดขวางการนมัสการอะไร ๆทั้งสิ้ น นอกจากพระเจ้าของ
ตนเอง พระจักรพรรดิองค์หนึ่งประสงค์จะตั้งรู ปพระคริ สต์ไว้ในปราสาทแพนเทียนในกรุ งโรม ซึ่ ง
เดี๋ยวนี้ปราสาทนี้ก็ยงั ตั้งอยู่ อันเป็ นที่ที่มีพระองค์สาคัญๆ ประดิษฐานไว้นมัสการ แต่พวกคริ สเตียนบอก
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ปั ดข้อเสนออย่างคอแข็ง
พวกคริ สเตียนไม่ยอมให้พระคริ สต์ของเขาต้องถูกถือว่ามีศกั ดิ์แค่เท่าเทียม
พระองค์หนึ่งในหลายองค์
รู ปสักการะเข้าประสานกับชี วติ ในทุกๆ แขนง ในทุกบ้านเรื อนจะต้องมีการตั้งรู ปสักการะไว้
รับการบูชาบวงสรวง การเส้นไหว้กระทาแก่พระต่างๆ ได้ในทุกๆ พิธีฉลองเทศกาล พิธีการฉลอง
เทศกาล พิธีฉลองอะไรๆ สาหรับเมืองสาหรับมณฑล รู ปปั้ นต้องเป็ นเครื่ องตั้งบูชา ในแบบอย่างเช่นนี้
พวกคริ สเตียนไม่ร่วมด้วย ด้วยเหตุน้ ีคนไม่มีความคิดก็คือว่าพวกคริ สเตียนเป็ นคนไม่สังคม ไม่น่าคบ
เป็ นคนไม่นบั ถือพระ ไม่มีพระ เป็ นที่เกลียดชังของเพื่อนบ้านพลเมือง ด้วยการที่พลเมืองโดยทัว่ ไปพา
กันเข้าใจผิดมิชอบอย่างนั้นจึงยังอยูอ่ ีกก้าวเดียวก็ถึงการข่มเหง
มีแบบการนมัสการรู ปสักการะอย่างหนึ่งใช้เป็ รเครื่ องพิสูจน์ความจงรักภักดี คือการนมัสการ
รู ปพระจักรพรรดิ ในที่เด่นๆ ของทุกๆ เมืองจะตั้งรู ปปั้ นของพระจักรพรรดิองค์ที่กาลังครองราชย์อยูน่ ้ นั
ไว้จะต้องมีการบูชารู ปปั้ นนี้ดว้ ยเผาเครื่ องหอมถวายอย่างว่าเป็ นพระ อาจเป็ นการนี้เองที่ธรรมสารของ
เปาโลฉบับแรกๆ ได้เตือนไว้ คงหมายถึงการนมัสการรู ปปั้ นนี้ การนมัสการแบบนี้พวกคริ สเตียน
ปฏิเสธไม่ยอมทา ไม่ใช่วา่ ทายาก ทาเพียงแต่กาเครื่ องหอมกามือหนึ่งโปรยลงบนแท่นบูชาเท่านั้นก็เสร็ จ
กัน แต่พวกคริ สเตียนกลับร้องเพลงสรรเสริ ญถวายนมัสการแก่ “กษัตริ ยอ์ ีกพระองค์หนึ่ง คือพระเยซู
องค์เดียว” ผูค้ นจะพากันจ้องพวกคริ สเตียนว่าเป็ นพวกไม่จงรักภักดีต่อกษัตริ ยแ์ ละวางแผนขบถคริ ส
เตียนในชัว่ อายุคนแรกเป็ นที่เข้าใจของคนอื่นๆว่าคงจะเป็ นศาสนาของพวกยิว และศาสนายูดารัฐบาลก็
รับรองยอมอนุมตั ิให้เป็ นศาสนา (หนึ่งในอาณาจักรโรมัน) แม้วา่ พวกยิวจะตีตวั ออกจากประเพณี ไหว้
รู ปสักการ แม้ของบูชารู ปสักการก็ไม่ยอมกิน ในการที่คนอื่นๆ เข้าใจผิดอย่างนี้ ทาให้คริ สเตียนรอดจาก
ข่มเหงไปได้เวลาหนึ่ง แต่หลังจากที่เยรู ซาเล็มทะลายลงใน ค.ศ. 70 ศาสนาคริ สเตียนก็ต้ งั อยูโ่ ดดเดี่ยว
ไม่มีกฎหมายคุม้ ครองเหล่าศิษย์ให้ปลอดภัยจากการเกลียดชังของเหล่าศัตรู
การประชุมลับของพวกคริ สเตียนยัว่ ให้เกิดสงสัย
มาประชุมกันก่อนอาทิตย์ข้ ึนหรื อตอน
กลางคืน มักจะประชุมกันในถ้ าหรื อในอุโมงค์ใต้ดินเสมอๆ คาลือเท็จก็ได้แพร่ ออกไปว่าพวกนี้
ประกอบพิธีกรรมแห่งความใคร่ แห่งการฆาตรกรรมที่กระทากันในพวกเขา ยิง่ กว่านั้นรัฐบาลเผด็จการ
ของมหาอาณาจักรมีความระแวงลัทธิ ลบั สมาคมลับทุกชนิด เกรงว่าจะคิดทรยศขบถขึ้นการประกอบ
พิธีศีลระลึกกระทากันเป็ นการเฉพาะ คนภายนอกจะข้องแวะไม่ได้ การนี้มกั ถูกยกขึ้นมาเป็ นหลักฐาน
ฟ้ องร้องและถูกข่มเหง
ศาสนาคริ สเตียนถือว่าทุกคนเสมอกัน ไม่มีการถือชั้นวรรณะในการเป็ นสมาชิก ในบริ การ
นมัสการ ทาสอาจได้รับเลือกเป็ นบิชอพในคริ สตจักร การเช่น้ ี เป็ นที่ขยะแขยงในความคิดของคนพวก
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ขุนนาง ของนักปรัชญา ของคนชั้นปกครอง คริ สเตียนจึงถูกถือว่าเป็ น “ผูท้ าลายยศฐาศักดิ์” ไม่อยูใ่ น
ระเบียบแบบแผนและบิดผันระเบียบของสังคม เพราะเหตุน้ ีจึงเหมือนหนึ่งเป็ นศัตรู ของรัฐ
บางครั้งผลประโยชน์ในทางรายได้มกั จะยุมกั จะยัว่ จิตใจทาการข่มเหง ดังเช่นอัครสาวกเปาโล
ที่เอเฟโซต้องตกในอันตรายเกือบตาย เพราะเดเมเตรี ยวช่างเงินยุแหย่ให้เกิดวุน่ วายขึ้น มีบ่อยๆ ที่พวก
เจ้าพนักงานปกครองถูกอิทธิ พลบังคับให้ข่มเหงคริ สเตียน โดยการรบเร้าของคนที่ผลประโยชน์ในทาง
การเงินต้องถูกกระทบกระเทือนเพราะการก้าวหน้าของคริ สตจักร เช่นพวกนักพรตและพวกอุปถากใน
วิหารรู ปสักการะ พวกช่างหล่อพระ พวกช่างแกะหลัก ช่างก่อสร้างโบสถ์วหิ ารและคนอื่นๆ ที่อาศัยการ
นมัสการอันไม่ถือพระเจ้าเป็ นเครื่ องเลี้ยงชีพ ไม่ยากเลย (ที่คนพวกเหล่านี้ ) จะส่ งเสี ยงร้องขึ้นว่า “โยน
พวกคริ สเตียนให้สิงห์โตกิน” เมื่อพวกช่างเห็นอาชีพจะเสี ยหรื อพวกเจ้าพนักงานโลภมักได้ใคร่ จะได้
ทรัพย์สมบัติของพวกคริ สเตียนผูม้ งั่ คัง่ (เขาก็ทาการข่มเหงคริ สเตียน)
ตลอดศตวรรษที่สองและที่สาม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อรุ่ งอรุ ณศตวรรษที่สี่ดว้ ย จนถึงปี
ค.ศ. 313 ศาสนาคริ สเตียนต้องถูกห้าม การมีบรรพชิตก็นบั ว่าผิดกฎหมาย การมีบรรพชิ ตก็นบั ว่าผิด
กฎหมาย แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีเวลาส่ วนมากที่ดาบแห่งการข่มเหงเข้าฝัก พวกสานุศิษย์ก็มิใคร่ จะได้ถูก
รบกวนในการปฏิบตั ิศาสนกิจแต่ถึงในยามที่นบั ว่าสงบ อันตรายก็อาจปะทุข้ ึนมาเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้
เมื่อพวกผูว้ า่ ราชการมณฑลเห็นควรจะทาการตามพระโองการ
หรื อเมื่อคริ สเตียนคนสาคัญคนใดมี
ความเปิ ดเผย และทาการพยานด้วยใจอาจหาญ อย่างไรก็ดี มีหลายยุค สั้นบ้างยาวบ้าง คริ สตจักรทัว่
ราชอาณาจักรต้องตกหมิ่นเหม่ต่อการข่มเหงอย่างดุเดือดที่สุด เราได้ทราบเรื่ องการข่มเหงมาแล้วใน
ศตวรรษที่หนึ่งโดยจักรพรรดิเนโร (66-68) และโดมิเทียนุส (90-95) ทั้งสองคราวนี้เกิดขึ้นเพราะความ
คลัง่ ไคล้และความเกลียดชัง ไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากความโทโสของผูท้ ารุ ณ เป็ นการเกิดขึ้นชัว่ ครั้ง
คราวไม่ยดื เยื้อ แต่ต้ งั แต่ ค.ศ. 110 ถึง 313 คริ สตจักรต้องตกอยูใ่ ต้การข่มเหงตามแบบต่างๆ ไม่ได้รับการ
ย่อหย่อนเลย รัฐบาลเพียรใช้วธิ ี การต่างๆ จะบดขยี้ความศรัทธาที่โตขึ้นเรื่ อยๆ ให้แหลกราน และกระทา
กันทัว่ ๆ ไป ครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งมหาอาณาจักร
ตั้งแต่รัชกาลของจักรพรรดิตรายานุสถึงอันโตนิ นุสปิ อุส (ค.ศ. 96-161) ศาสนาคริ สเตียนไม่ได้
รับการรับรอง แต่ก็ไม่ได้ถูกข่มเหงสาหัสนัก ภายใต้จกั รพรรดิสี่องค์ เนร์วา,ตรายานุส,หะดริ อานุส และ
อันโตนิ นุส ปิ อุส (รวมทั้งผูส้ ื บตาแหน่งต่อ มาร์ คุส อาวเรลิอุส จัดว่าเป็ น “จักรพรรดิองค์ดีหา้ องค์”)
ไม่ให้จบั คริ สเตียนโดยไม่มีขอ้ กล่าวหาฟ้ องร้องอันชัดแจ้ง โดยไม่มีหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ และ
จิตใจของสมัยนี้คือเพิกเฉยต่อศาสนาคริ สเตียน กระนั้นเมื่อมีการฟ้ องร้องคริ สเตียน ถ้าคริ สเตียนไม่ยอม
ทิ้งศาสนา เจ้าหน้าที่ก็จาต้องใช้กฎหมายบังคับ ถึงแม้ไม่เต็มใจก็ตอ้ งประหารชีวติ คนสาคัญๆ ที่ตอ้ งถูก
ประหารทารุ ณเพราะความเชื่ อในระหว่างรัชกาลเหล่านี้คือ
34

ไซเมี่ยน (หรื อซีโมน,มาระโก 6:3) ผูส้ ื บตาแหน่งของเซ้นท์ยากอบในฐานะประธานหรื อบิชอ
พของคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็ นน้องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นยากอบเหมือนกันกล่าวกันว่า
ท่านผูน้ ้ ีมีอายุยนื ถึงร้อยยีส่ ิ บปี ท่านต้องถูกตรึ งด้วยคาสั่งของข้าหลวงโรมันแห่งพาเลศไตน์ใน ค.ศ. 107
ในระหว่างรัชกาลของจักรพรรดิตรายานุส
อิคเนติอุส บิชอพของคริ สตจักรอันติโอเกียในซี เรี ย ยิง่ เสี ยกว่าเต็มใจรับการประหารทารุ ณ ตาม
ทางที่ท่านไปกรุ งโรมท่านได้เขียนสารถึงคริ สตจักรต่างๆ แสดงความหวังว่าจะไม่เสี ยโอกาสมีเกียรติที่
จะตายเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน ท่านได้ถูกโยนลงไปให้สัตว์ร้ายกินในโรงละครสัตว์โรมัน ค.ศ.
108 หรื อ 110 แต่กระนั้นการข่มเหงในระหว่างรัชการเหล่านี้ยงั สาหัสน้อยกว่าที่คริ สตจักรประสบในมิ
ช้าต่อมา ยังมีอีกหลายคนถูกประหารทารุ ณ นอกจากคนสาคัญทั้งสองนี้
องค์ดีที่สุดในบรรดาพระจักรพรรดิโรมัน และเป็ นผูห้ นึ่งในบรรดานักเขียนธรรมจริ ยาตัวอย่าง
สู งสุ ดคือจักรพรรดิมาร์ คุส อาวเรลิอุสผูค้ รองราชย์ ค.ศ. 161 ถึง 180 รู ปปั้ นทรงม้าฉายาขององค์ท่าน
ยังคงตั้งอยูข่ า้ งหน้าแคพปิ โตลโบราณสถานในกรุ งโรม ถึงกระนั้นชายคนดีน้ ี และเป็ นนักปกครองที่
ยุติธรรมด้วย ยังได้ทาการข่มเหงคริ สเตียนอย่างขมขื่น ท่านพยายามหาทางฟื้ นฟูชีวติ โรมันแบบโบราณ
ที่ไม่พิถีพิถนั พร้อมทั้งศาสนาโบราณด้วย ขัดขวางคริ สเตียนหาว่าเป็ นพวกเปลี่ยนแปลงจารี ตประเพณี
ผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์หลายพันคนต้องถูกตัดศีรษะ หรื อถูกโยนให้สัตว์ร้ายทึ้งในสนาม ในจานวนคนเป็ น
จานวนมหิมาที่ถูกประหารทารุ ณในปี เหล่านั้น เราจะได้เอ่ยเพียงสองท่าน
โปลิขาพ บิชอพคริ สตจักรซะมูระนาในเอเซี ยน้อย สิ้ นชี พใน ค.ศ. 155 เมื่อถูกนาตัวมาต่อหน้า
ท่านข้าหลวง ได้รับคาสั่งให้ด่านามของพระเยซูคริ สต์ ท่านตอบว่า “โธ่เอ๋ ย แปดสิ บหกปี แล้วข้าพเจ้าได้
ปรนนิบตั ิพระองค์มา พระองค์มิเคยได้ทาอะไรแก่ขา้ พเจ้า มีแต่ได้กระทาดีต่อข้าพเจ้าทั้งนั้น ข้าพเจ้าจะ
ด่าพระองค์ได้อย่างไร โอ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า” ท่านได้ถูกเผาทั้งเป็ นจนตาย
ยุสตินมาเตอร์ เคยเป็ นนักปรัชญา เมื่อรับศาสนาคริ สเตียนแล้วก็ยงั คงสอนต่อไป ท่านเป็ นคน
สามารถที่สุดคนหนึ่งในสมัยของท่าน และเป็ นผูป้ ้ องกันความเชื่ออย่างออกหน้าที่สุด หนังสื อของท่านก็
ยังคงมีอยู่ มีค่ามากในการให้ความรู ้เรื่ องคริ สตจักรในระยะกลางศตวรรษที่สอง ท่านถูกประหารทารุ ณ
ที่กรุ งโรม ค.ศ. 166
ภายหลังที่จกั รพรรดิมาร์ คุสอาวเลริ อุสสิ้ นชีพ ใน ค.ศ. 180 ก็มียคุ แห่งความปั่ นป่ วนตามมา
จักรพรรดิหลายองค์อ่อนแอ ไร้ค่า ต้องยุง่ กับการจลาจลภายในอย่างเหลือเกิน หรื อมิฉะนั้นก็เอาแต่
สนุกสนานของตนเองจนไม่ใส่ ใจกับพวกคริ สเตียน แต่เสปติมิอุส เสเวรุ ส ตั้งต้นข่มเหงอย่างเหี้ ยมโหด
ในปี 202 ยืดเยื้อมาจนกระทัง่ ถึงความมรณภาพของท่านเองในปี ค.ศ. 211 เสเวรุ สเป็ นคนเศร้าเป็ นคนขี้
โรค เป็ นคนมีวนิ ยั จัด พยายามฟื้ นศาสนาที่ทรุ ดโทรมแล้วสมัยเก่าขึ้นไม่สาเร็ จทุกหนทุกแห่งมีการข่ม
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เหงคริ สตจักรดุเดือด แต่วา่ ในอียปิ ต์และอัฟริ กาเหนือเป็ นแห่งที่โหดร้ายที่สุดในอาเล็กซานเดรี ย เลโอนิ
ดาส บิดาของโอริ เย่นนักเทวศาสตร์ ยงิ่ ใหญ่ตอ้ งถูกตัดศีรษะ เปร์ เปตัว ท่านผูห้ ญิงแห่ งคาเธจ กับเฟลิซิ
ตาส์ทาสผูซ้ ื่ อสัตย์ ทั้งสองต้องถูกสัตว์ร้ายทึ้งเสี ยในปี ค.ศ. 203 เสปติมิอุส เสเวรุ ส จักรพรรดิใจร้าย
ขนาดหนักจนนักเขียนคริ สเตียนหลายคนจัดว่าท่านเป็ น “ปรปักษ์พระคริ สต์” (Antichrist)
ภายใต้พระจักรพรรดิหลายองค์ผสู ้ ื บราชสมบัติต่อกันอย่างเร็ วปรื๋ อ คริ สตจักรได้รับการเพิกเฉย
อยูส่ ักสี่ สิบปี พระจักรพรรดิคาราคัลลุส (ค.ศ. 211-217) เปิ ดให้สิทธิ สัญชาติโรมันแก่ทุกๆ คนที่มิได้เป็ น
ทาสทัว่ ราชอาณาจักร เลยเป็ นประโยชน์แก่พวกคิรสเตียน โดยที่ไม่ตอ้ งถูกตรึ งกางเขนไม่ตอ้ งถูกโยน
ให้สัตว์ร้ายกัดฉี กอีกต่อไป เว้นไว้แต่คริ สเตียนที่เป็ นทาส แต่เมื่อถึงราชกาลเดซิ อุส ( 249-251) การข่ม
เหงดุเดือดก็เกิดขึ้นใหม่ ดีที่รัชกาลของท่านผูน้ ้ ีส้ นั การประหารคริ สเตียนก็ยตุ ิไปชัว่ คราวหนึ่งพร้อมกับ
ความตายของท่าน
หลักจากเดซิ อุสสิ้ นชีพก็มีควาามสงบได้กว่าห้าสิ บปี แต่การข่มเหงสั้นๆ ก็มีข้ ึนอีกเป็ นคราวๆ
คราวหนึ่งภายใต้วาเลเรี ยนใน ค.ศ. 257 ไซเปรี ยนผูม้ ีชื่อเสี ยง บิชอพของคาร์ เธจ เป็ นนักเขียนยิง่ ใหญ่คน
หนึ่งและผูน้ าคริ สตจักรของยุคต้องถูกประหาร ทั้งบิชอพเซกซ์ตุสชาวโรมันด้วย
คราวสุ ดท้ายเป็ นการข่มเหงที่หวาดเสี ยวที่สุด ด้วยวิธีที่ร้ายที่สุดเท่าที่กระทากันแล้วๆ มาเกิดขึ้น
ในรัชกาลของดิโอเคลเตียนและพวกทายาทของท่าน ตั้งแต่ ค.ศ. 303 ถึง 310 พระโองการที่ออกมาทุกๆ
ฉบับระบุวา่ ให้เผาพระคัมภีร์ไบเบิล้ ให้หมดสิ้ น ให้ทาลายอาคารคริ สตจักรทุกแห่งลงให้หมด ซึ่ งอาคาร
เหล่านี้ได้โผล่ข้ ึนมาทัว่ มหาอาณาจักรในระหว่างครึ่ งศตวรรษที่นบั ว่าสงบจากการข่มเหง ใครที่ไม่ทิ้ง
ศาสนาคริ สเตียนจะต้องถูกตัดจากสิ ทธิ สัญชาติโรมันและไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย ในบาง
แห่งคิรสเตียนประชุมกันในคริ สตจักรของตัว จะมีการจุดไฟเผาขึ้นทั้งคริ สตจักรครองทั้งเหล่าศิษย์ผู้
กาลังนมัสการอยูใ่ นห้องประชุมนั้นตายสิ้ น มีกล่าวกันว่าจักรพรรดิดิโอเคลเตียนตั้งเสาจารึ กขึ้นว่า “ให้
เป็ นเกียรติในการถอนรากความงมงายในศาสนาคริ สเตียน” (แต่ถอ้ ยคานี้ไม่มีหลักฐาน อาจไม่จริ งก็ได้)
แต่กระนั้นภายในยีส่ ิ บห้าปี ศาสนาคริ สเตียนกลายเป็ นศาสนาของจักรพรรดิเป็ นทางการ เป็ นศาสนาใน
ราชวัง ในมหาอาณาจักร ดิโอเคลเตียนได้สร้างที่อาบน้ ามหิ มาขึ้นที่กรุ งโรมโดยเอาคริ สเตียนมาเป็ นทาส
บังคับใช้แรงงาน แต่หลังจากวารของดิโอเคลเตียนสิ บสองศตวรรษ ท่านมีคาเอล แองเยโลได้เอาสถานที่
ที่ดิโอเคลเตียนได้สร้างไว้มาดัดแปลงอาคารบางส่ วนเป็ นคริ สเตียนดิโอเคลเตียนลาออกจากพระที่นงั่
หลวงในปี ค.ศ.1561 และยังคงใช้เป็ นที่นมัสการของคริ สเตียนดิโอเคลเตียน ลาออกจากพระที่นงั่ หลวง
ในปี ค.ศ. 305 แต่ทายาทและผูร้ องของท่านคือคาเลริ อุสและคอนสตันติอุส ทาการข่มเหงต่อไปอีก 6 ปี
คอนสแตนตินบุตรของคอนสตันติอุสได้เป็ นจักรพรรดิคู่บารมี เวลานั้นคอนสแตนตินมิได้เปิ ดเผยตัวว่า
เป็ นคริ สเตียน ในปี ค.ศ. 313 ได้ออกพระโองการปล่อยตามสบายให้ เป็ นพระโองการที่ไม่อาจลืมได้
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โดยกฎหมายฉบับนี้ศาสนาคริ สเตียนได้รับอนุมตั ิการปฏิบตั ิการนมัสการเป็ นการถูกต้องตามกฎหมาย
การข่มเหงทั้งสิ้ นเลิก ตลอดเวลาที่มหาอาณาจักรโรมันยังคงดารงอยู่ การข่มเหงโดยรัฐมิได้เกิดขึ้นอีก
เลย

37

บทที่ 7
คริสตจักรถูกข่ มเหง (ภาคสอง)การก่อรู ปของพระคริสตธรรมใหม่ บรรทัดฐาน
ระบอบการศาสนาโตตัวขึน้
ขยายหลักธรรมคาสั่ งสอน
__________________
ในขณะที่รัฐโรมันข่มเหงคริ สตจักร เป็ นเรื่ องใหญ่เด่นอยูใ่ นประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรตลอด
ศตวรรษที่สองและที่สาม ในเวลาเดียวกันนั้นการขยายตัวอย่างก็เกิดขึ้นในสภาพการ ในระบอบการ
และในชีวติ ของนิคมคริ สเตียน ดังเราจะได้ใคร่ ครวญสิ่ งเหล่านี้ดูบา้ งบางประการ
เราเห็นแล้วว่าพระคริ สตธรรมใหม่เขียนสาเร็ จลงไม่ชา้ หลังรุ่ งศตวรรษที่สอง อาจเนิ่ นใน ค.ศ.
110 แต่ในการตั้งหนังสื อนี้และหนังสื อนี้เท่านั้นให้เป็ นบรรทัดฐานหรื อกฎเกณฑ์ของความเชื่อมีปกาสิ ต
ของพระเจ้ามิสาเร็ จได้ในทันใด หนังสื อฉบับย่อยๆ ทั้งหมดในพระคริ สตธรรมใหม่มิได้รับกันทุกแห่ง
ทัว่ ไปว่าเป็ นพระคัมภีร์อนั เกิดจากการทรงดล หนังสื อฉบับย่อยบางเล่มเช่น ฮีบรู ยากอบ เปโตรฉบับ
สอง และวิวรณ์ ทางภาคตะวันออกรับแต่ทางภาคตะวันตกยังบอกปั ดอยูห่ ลายปี ส่ วนหนังสื ออื่นบาง
เล่มซึ่ งเดียวนี้มิได้จดั เข้าในพระคัมภีร์ หนังสื ออย่างนี้ก็รับกันและอ่านกันในภาคตะวันออกด้วย เช่น
หนังสื อผูเ้ ลี้ยงแกะของเฮระเม ธรรมสารของบาระนาบาส์ คาสอนของอัครสาวกทั้งสิ บสอง และอะพัค
ลิพของเปโตร หนังสื อพระคริ สตธรรใหม่ดงั ที่เรามีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ได้ค่อยๆ เข้าขั้นพระคัมภีร์อย่างช้าๆ ส่ วน
หนังสื ออื่นๆ ก็ค่อยๆ เลิกใช้กนั ในคริ สตจักรต่างๆ สมัชชาประชุมกันครั้งคราวต่างๆ มิได้เลือกคัด
หนังสื ออะไรขึ้นมาตั้งเป็ นบรรทัดฐาน แต่ได้ยอมรับรองหนังสื อที่คริ สตจักรต่างๆ ได้เลือกใช้อยูแ่ ล้ว
วันเวลาที่รับรองพระคริ สตธรรมใหม่กนั อย่างเต็มที่เหมือนกับทุกวันนี้น้ นั ไม่อาจบอกได้ แต่จะกาหนด
ว่าก่อน ค.ศ. 300 ก็ไม่ได้ ใครที่อ่านหนังสื อ “พระคริ สตธรรมใหม่อะพัคคริ ฟา” และเทียบเรื่ องดูกบั พระ
คริ สตธรรมใหม่ของเราจะเห็นทันทีวา่ ทาไมหนังสื อชนิดนี้ตอ้ งปั ดออกจากบรรทัดฐานไปในที่สุด
เมื่อพวกอัครสาวกเดิมยังคงชี พอยู่ ท่านได้รับความนับถือทั้งสาวกว่าเป็ นคณะผูใ้ กล้ชิดของพระ
คริ สต์ที่พระองค์ทรงคัดเลือกไว้และเป็ นผูต้ ้ งั คริ สตจักร เป็ นคนที่ได้รับการทรงดลจากพระเจ้าเป็ นพิเศษ
เป็ นผูน้ าของคริ สตจักรอย่างไม่มีปัญหา เป็ นผูป้ กครองเท่าที่จาเป็ นต้องปกครอง เมื่อท่านลูกาเขียน
หนังสื อกิจการและอัครสาวกเปาโลเขียนธรรมสารฟิ ลิปปี และติโมธี ยว ตาแหน่ง “บิชอพ” และ “ผู้
อาวุโส” (เปรสไบเตอร์) ใช้หมายถึงพนักงานบุคคลเดียวกันในความเข้าใจกันอย่างสนิท แต่หกสิ บปี
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ต่อมาในราว ค.ศ. 125 เราได้พบว่าบิชอพปกครองคริ สตจักรอยูท่ ุกหนทุกแห่ง บิชอพแต่ละท่าน
บัญชาการในภูมิภาคของตน มีเปรสไบเตอร์ และดีอาคัน (มัคนายก) อยูใ่ ต้อานาจของบิชอพ ราว ค.ศ.
50 การประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็มประกอบด้วย “อัครสาวกและผูอ้ าวุโส” เป็ นเสี ยงของคริ สตจักรทั้งหมด
ทั้งศาสนาจารย์ (มีหรื อไม่ยงั สงสัย) และคนสมัครช่วย แต่ในระหว่างยุคของการข่มเหง ภายหลัง ค.ศ.
150 การประชุมหลายคราวเกิดขึ้นและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตั้งขึ้นโดยพวกบิชอพเท่านั้น การปกครองแบบ
โดยคณะบิชอพมีอยูเ่ กลื่อนกลาดทัว่ ไป ไม่มีประวัติศาสตร์ เขียนเวลานั้นบอกให้เราทราบขั้นต่างๆ ที่
นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในระบอบการเช่นนี้ แต่ถึงไม่มีบอกก็คน้ หาเหตุของมันได้ไม่ยากนัก
การหมดสิ ทธิ อานาจของอัครสาวกทาให้เกิดความจาเป็ นต้องเลือกผูน้ าขึ้นใหม่
ผูย้ ิ่งใหญ่ผู ้
สถาปนาคริ สตจักร อัครสาวกเปโตรและเปาโล ยากอบ น้องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ยอห์นอัครสาวกคนผู้
ยังชีพอยูเ่ ป็ นคนสุ ดท้าย ต่างก็ล่วงลับไปมิได้ทิ้งใครผูม้ ีความสามารถในตัวไว้เป็ นผูส้ ื บตาแหน่งตั้งห้า
สิ บหรื อหกสิ บปี หลังจากความตายของอัครสาวกเปโตรและเปาโล ประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรก็เงียบ
หายไปเลย งานอะไร ๆที่อาจได้กระทาไปโดยคนอย่างเช่นติโมเธี ยว ติโต และอะโปโลเราไม่ทราบ แต่
ในชัว่ อายุคนต่อมานามใหม่ๆ ก็ปรากฏออกมาเป็ นบิชอพและมีอานาจปกครองคลุมไปหลายๆ บริ เวณ
คริ สตจักรประจาตาบล
ความเติบโตและแพร่ ตวั ของคริ สตจักรทาให้ระบอบและวินยั จาเป็ นต้องมี เมื่อคริ สตจักรจากัด
อยูใ่ นดินแดนต่างๆ ที่อคั รสาวกยังพอไปและเยีย่ มเยียนได้เป็ นครั้งคราว เมื่อนั้นพนักงานคริ สตจักรไม่
ต้องมีมาก ครั้นเมื่อคริ สตจักรแพร่ ออกไปกว้างขวางทัว่ อาณาจักร ยิง่ กว่านั้นยังได้ลน้ ออกไปนอก
อาณาจักรถึงปาเธี ยและชายอาณาเขตอินเดีย คลุมไปหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ ความต้องการ
หัวหน้าดูแลภาคต่างๆ ก็เห็นประจักษ์ข้ ึน
การข่มเหงอันจะนาอันตรายมาถึงทัว่ กัน เมื่อเครื่ องดึงคริ สตจักรต่างๆ เข้าร่ วมกันและใช้
อิทธิ พลของความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและการปกครอง เมื่อเวลาใดที่อานาจรัฐตั้งท่าตั้งทางเอากับ
คริ สตจักร ความต้องการๆ การนาที่สามารถก็เห็นประจักษ์ข้ ึน พวกผูน้ าเกิดขึ้นมาตามวารที่จาเป็ นและ
ต้องมีอยูต่ ลอดเจ็ดชัว่ อายุคนทาให้แบบปกครองเป็ นการถาวรขึ้น
คณะนิกายต่างๆ และลัทธิ นอกรี ต เกิดขึ้นในคริ สตจักรทาให้คริ สตจักรจาต้องใช้บรรทัดฐาน
ของความเชื่ อและอานาจบางประการสาหรับบังคับพวกเหล่านั้นก็เป็ นความจาเป็ นเด็ดขาด เราจะได้
พิจารณาดูในบทนี้เรื่ องการแตกแยกกันเป็ นพรรคเป็ นพวกต่างๆ ถือหลักธรรมแตกต่างกัน อันเป็ นสิ่ งซึ่ ง
คุกคามความดารงคงอยูข่ องคริ สตจักรเองทีเดียว
และเราจะได้เห็นการโต้แย้งเกี่ยวกับหลักธรรม
เหล่านั้นได้ปลุกความต้องการวินยั ขึ้นจัดการกับพวกมิจฉาทิฏฐิ และประกันเอกภาพของความเชื่ อขึ้น
อย่างไร
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เมื่อถามว่าทาไมจึงรับเอาการปกครองแบบนี้มาใช้ การปกครองที่บญั ชามาจากตาแหน่งสู งโดยพวก
บิชอพ แทนที่จะชอบการปฏิบตั ิการแบบเสมอภาค เราจะพบว่าการเลียนแบบการปกครองของจักรวรรดิ
นัน่ เองเป็ นแบบแผนที่ให้คริ สตจักรลอกเอามาเป็ นธรรมดาเมื่อคริ สตจักรขยายตัวเจริ ญขึ้น ศาสนาคริ ส
เตียนเกิดขึ้นมา
ไม่ใช่ในถิ่นที่ที่มีการปกครองแบบมหาชนรัฐที่พลเมืองของตนเลือกผูป้ กครองของ
ตนเอง
แต่เกิดในมหาอาณาจักรที่ปกครองด้วยอานาจ เพราะเหตุน้ ีเมื่อคริ สตจักรจาเป็ นต้องมีการ
ปกครอง การปกครองแบบผูน้ าใช้อานาจเป็ นเอกเทศจึงโผล่ข้ ึนทุกหนทุกแห่ง คือปกครองโดยเหล่า
บิชอพ ซึ่งคริ สตจักรก็สมัครใจยอมอ่อนน้อม เพราะคุน้ เคยมากับการปกครองแบบเดียวกับของรัฐนั้น
แล้ว ถึงอย่างไรก็ดีความจริ งยังเห็นชัดว่าในระหว่างตลอดยุคที่กล่าวมาแล้วนี้ ไม่มีบิชอพอ้างสิ ทธิ
ปกครองทัว่ สากล ไม่มีบิชอพเหนือบิชอพทั้งหลายดังที่บิชอพแห่งโรมได้สมอ้างในเวลาต่อมา
สัญลักษณ์ที่สาคัญของยุคนี้อีกอย่างหนึ่งคือ การขยายตัวของหลักธรรม ในสมัยอัครสาวกนั้น
ความเชื่อความศรัทธาเป็ นสิ่ งของจิตใจ เป็ นการเต็มใจยอมมอบตัวแก่พระคริ สต์โดยตนเอง ให้พระองค์
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นกษัตริ ย ์ ครองชีวิตคริ สเตียนตามแบบอย่างของพระองค์และเป็ นผลของ
พระวิญญาณประทับภายใน แต่ยคุ ที่เรากาลังศึกษาอยูน่ ้ ี ความศรัทธาหรื อความเชื่อค่อยๆ กลายเป็ นเรื่ อง
ของความคิดความเชื่อทางปั ญญา เชื่อหลักธรรมแบบที่ยากและเหนียวแน่นเข้าใจยากเน้นว่าความเชื่อ
อย่างไรจึงจะถูกมากกว่า เน้นการมีชีวติ จิตวิญญาณอันเป็ นเรื่ องภายในมาตรฐานวิสัยของคริ สเตียนยังคง
สู ง และคริ สตจักรยังมีสาวกหลายคนที่อุดมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่หลักธรรมกลับเป็ นเครื่ องบัน่
ทอนศาสนาคริ สเตียนยิง่ ขึ้นทุกที “หลักข้อเชื่อของอัครสาวก” เป็ นข้อเชื่ อง่าย ๆของคริ สเตียนและแรก
ที่สุด ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นในระหว่างยุคนี้ วิทยาลัยใหญ่ ๆ ของเทวศาสตร์ สามแห่งได้เกิดขึ้นที่อเล็กซาน
เดรี ย ในเอเซี ยน้อยและในอัฟริ กาเหนือ วิทยาลัยเหล่านี้ต้ งั ขึ้นเพื่อสอนคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้
เป็ นคริ สเตียน และได้ปฏิญาณว่ารับความเชื่ อของคริ สเตียน แต่มิชา้ วิทยาลัยเหล่านี้ได้ขยายเป็ นศูนย์
สารวจตรวจคัดหลักธรรมของศาสนา ศาสตาจารย์ใหญ่ๆ ได้มาร่ วมกับวิทยาลัยเหล่านี้
วิทยาลัยในอเล็กซานเดรี ย ตั้งขึ้นในราว ค.ศ. 180 โดยแพนเทียนนุสผูเ้ คยเป็ นปราชญ์ ปรัชญา
ของสะโตอิค แต่เมื่อเป็ นคริ สเตียนแล้วก็ออกหน้าในการมีใจร้อนรนมากและมีโวหารดีในการเทศนาสั่ง
สอน เพียงแต่ขอ้ เขียนสั้นๆ ไม่ครบถ้วนของท่านเท่านั้นที่ยงั มีเหลืออยู่ เคลเม้นท์แห่งอเล็กซานเดรี ยเป็ น
ผูส้ ื บตาแหน่ง (มีชีวติ อยูใ่ นราว ค.ศ. 150-215) หนังสื อของท่านเคลเม้นท์หลายเล่มเป็ นหนังสื อแก้ขอ้ หา
ฝ่ ายศาสนาคริ สเตียนแก่พวกถือศาสนาพื้นบ้านพื้นเมืองและยังคงมีอยูจ่ นถึงบัดนี้ แต่วา่ ผูท้ ี่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
ของวิทยาลัยในอาเล็กซานเดรี ยและเป็ นเจ้าความคิดผูส้ ามารถที่สุดและเป็ นผูอ้ รรถาธิบายเชี่ยวชาญที่สุด
ในตลาดยุคคือท่านโอริ เย่น (185-254) ผูไ้ ด้สอนและได้เขียนหลายเรื่ องแสดงการศึกษาอย่างกว้างขวาง
และอานาจสติปัญญา
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วิทยาลัยในเอเซี ยน้อยมิได้ต้ งั อยูแ่ ห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เป็ นองค์การที่ประกอบด้วยกลุ่มศาสนา
จารย์ทางเทวศาสตร์ และนักเขียน ตัวแทนผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดได้แก่ท่านไอเรเนอุสผู ้ “รวมความร้อนใจใน
การเผยแพร่ ศาสนากับความสามารถของนักเขียนผูท้ าการสาเร็ จมาแล้วในอายุเบื้องปลายของท่านๆ ได้
ย้ายไปยังประเทศกอล (ฝรั่งเศส) ได้เป็ นบิชอพ และในราว ค.ศ. 200 ตายไปในการประหารทารุ ณ
วิทยาลัยในอัฟริ กาเหนื ออยูท่ ี่คาเธจ และโดยนักเขียนผูส้ ามารถหลายชุด และนักเทวศาสตร์
หลายคนได้จดั รู ปความคิดทางเทวศาสตร์ ให้ยุโรปมากกว่าวิทยาลัยอื่นๆ ใด นามยิง่ ใหญ่สองท่านของ
วิทยาลัยนี้คือ ท่านเตร์ ตูลเลียนผูร้ ุ่ มร้อนและปราชญ์เรื่ อง (ค.ศ. 160-220) และบิชอพไซเปรี ยน ผูเ้ ป็ นเจ้า
จารี ตประเพณี มากกว่าแต่เชี่ยวชาญ ได้ตายไปในการประหารทารุ ณครั้งเดซิ อุสข่มเหง ค.ศ. 258
ข้อเขียนของนักปราชญ์คริ สเตียนเหล่านี้ก็ดี และของคนอื่นๆ ที่ร่วมมือกับท่านเหล่านี้ ก็ดีเพราะเคยเป็ น
ศิษย์กนั มา เป็ นเอกสารที่ลน้ ค่า โดยเป็ นต้นตาหรับให้ทราบเรื่ องคริ สตจักร ชีวติ ของคริ สตจักร
หลักธรรมของคริ สตจักร
และความเกี่ยวพันธ์กบั โลกนอกคริ สตศาสนาที่อยูล่ อ้ มรอบในระหว่าง
ศตวรรษของการข่มเหงคริ สตจักร
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บทที่ 8
คริสตจักรถูกข่ มเหง ค.ศ. 100-313 (ภาคสาม)คณะนิกายต่ างๆ หรือพวกนอกรีตเกิดขึน้
สภาพของคริสตจักร
_____________________
เคียงคู่ไปกับหลักธรรมทางเทวศาสตร์ ที่ขยายตัวขึ้น ก็เกิดมีคณะนิกายต่างๆ ขึ้น หรื ออย่างที่
เรี ยกพวกนี้วา่ พวกนอกรี ตในคริ สตจักรคริ สเตียน ตราบที่คริ สตจักรมีแต่คนยิว เป็ นสมาชิกทั้งต่อมาเมื่อ
ยังอยูใ่ นความควบคุมของคนผูห้ นักไปในทางปฏิบตั ิแบบยิว เช่นคนอย่างอัครสาวกเปโตรและเปาโล
เมื่อนั้นความโน้มเอียงไปในทางความคิดลอยๆ คาดๆ คะเนๆ มีแต่เพียงบางเบาเท่านั้นแต่เมื่อคริ สตจักร
ตั้งอยูใ่ นท่ามกลางคนกรี ก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกกรี กแห่งเอเซี ยน้อยผูไ้ ม่ค่อยจะเต็มบาทและมี
หัวคิดพิกล ทัศนะและทฤษฏีแบบแปลกๆ ทุกชนิดก็เกิดขึ้นมาและใหญ่โตขึ้นมีฤทธิ์ แรงมากอยูใ่ น
คริ สตจักร พวกคริ สเตียนยุคศตวรรษที่สองที่สาม ไม่เพียงแต่ตอ้ งรบสู ้กบั โลกนอกคริ สตศาสนาที่ทา
การข่มเหงอยูเ่ ท่านั้น แต่ยงั ต้องสู ้กบั หลักธรรมที่ผนั แปรและนอกรี ตนอกรอยภายในคริ สตจักรเองอีก
ด้วย เราจะสังเกตได้เพียงไม่กี่ลทั ธิ ที่สาคัญที่สุดในพวกคณะนิการต่างๆ ของยุคนั้น
พวกนอสติคส์ (ภาษากรี กแปลว่า “ความรู้”) ยากที่จะบอกได้ชดั แจ้งว่าอะไรเป็ นอะไร เพราะ
หลักธรรมของเขาเอาความแน่นอนไม่ได้ ต่างแห่งต่างตาบลและต่างยุคสมัยไม่เหมือนกัน พวกนี้เกิดขึ้น
ในอาเซี ยน้อยอันเป็ นแหล่งที่รุ่มร้อนด้วยความคิดฟุ้ งซ่าน ลัทธิ น้ ีเป็ นกิ่งศาสนาคริ สเตียนที่ตอนออกมา
ปลูกในศาสนาพื้นบ้านพื้นเมือง พวกนอสติคส์น้ ี เชื่อว่าพระเจ้าองค์สูงสุ ดใหญ่ยงิ่ แตกตัวออกเป็ นองค์
เล็กองค์นอ้ ยเป็ นจานวนมหึ มา บางองค์ก็เป็ นพระดี บางองค์ก็เป็ นพระชัว่ พระดีและชัว่ เหล่านี้ได้สร้าง
โลกขึ้น โลกจึงมีความดีและความชัว่ ปนกันอยู่ และเชื่ อว่าพระคริ สต์เป็ นพระองค์หนึ่งที่แตกออกมา
เช่นกัน ธรรมชาติของพระเจ้าได้เข้ามาประทับอยูใ่ นพระคริ สต์ชวั่ คราว พวกนอสติคส์ได้อรรถาธิ บาย
พระคัมภีร์ไปในทานองเรื่ องนิทาน แปลความให้ทุก ๆ ถ้อยคาในพระคัมภีร์มีความหมายไปตามที่พวก
เขาเห็นชอบ พวกนี้ แพร่ หลายไปในตลอดศตวรรษที่สอง และหายไปพร้อมกับสิ้ นศตวรรษ
พวกอีไบโอไนท์ (คาจากภาษาฮีบรู แปลว่า “ยากจน”) เป็ นพวกยิวคริ สเตียนผูย้ ดึ มัน่ อยูว่ า่
บทบัญญัติของยิวและประเพณี ของยิวควรจะต้องถือรักษาไว้ พวกอีไบโอไนท์ปัดไม่รับข้อเขียนของ
อัครสาวกเปาโล เพราะข้อเขียนเหล่านี้รับว่าชนต่างชาติก็เป็ นคริ สเตียนได้ คนคณะนี้ถูกพวกยิวด้วยกัน
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เกลียดชัง หมิ่นว่าเป็ นคนพวกทิ้งศาสนา ส่ วนพวกคริ สเตียนชนนานาชาติกเ็ ห็นใจ คณะอีไบโอไนท์น้ ี
น้อยเต็มที หลังจาก ค.ศ. 70 พวกคริ สเตียนต่างชาติมีจานวนฝ่ ายมากในคริ สตจักร พวกอีไบโอไนท์จึง
ค่อยๆ หายไปในศตวรรษที่สอง
พวกแมนิคีส์หรือแมนิเคียนส์ มีกาเนิดจากชาวเปอร์ เซี ย คนทั้งหลายเรี ยกคนพวกนี้ ตามชื่อของผู ้
ตั้งลัทธิ ของเขาคือ ท่านแมนิ ผถู ้ ูกฆ่าตาย ปี ค.ศ. 276 โดยรัฐบาลเปอร์ เซี ย แมนิสอนว่าสากลพิภพมีสอง
อาณาจักร อาณาจักรหนึ่งสว่างอีกอาณาจักรหนึ่งมืด ต่างรณรงค์กนั จะครอบครองในธรรมชาติและใน
มนุษย์ พวกนี้ปัดไม่รับพระเยซู แต่ได้เชื่ อใน “พระคริ สต์แห่งสวรรค์” เป็ นพวกเคร่ งครัดในลัทธิ ทรมาณ
ตน ปลีกตัวจากการสมรส ต้องถูกข่มเหงทั้งจากพระจักรพรรดิผเู ้ ป็ นคริ สเตียนและไม่เป็ นคริ สเตียน
ออกัสติน นักเทวศาสตร์ ของคริ สตจักรผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุด ได้เป็ นชาวคณะแมนิ เคียนมาก่อนที่ได้กลับใจเชื่อ
ศาสนาคริ สเตียน
คณะมอนเตนิสต์ เอานามมาจากผูต้ ้ งั นิกาย คือท่านมอนเตนุส คนคณะนี้จดั เข้าอยูใ่ นจาพวก
นอกรี ตไม่สู้สนิทนัก แต่วา่ หลักธรรมของเขาถูกคริ สตจักรประณาม เป็ นจาพวกดังพิวริ แตนส์ อ้างว่าจะ
กลับไปยังความไม่พิถีพถิ นั ของศาสนาคริ สเตียนเมื่อเริ่ มต้น เชื่อว่าผูเ้ ชื่ อแท้ทุกคนเป็ นปุโรหิ ตแต่ไม่มี
การปฏิบตั ิการกันเป็ นอันดับชั้นต่างๆ ตามตาแหน่ง หาทางให้มีวนิ ยั เคร่ งในคริ สตจักร ยึดถือว่ามีการ
พยากรณ์กนั อย่างเป็ นสิ ทธิ์ ของสานุศิษย์ และมีผพู ้ ยากรณ์ชายผูพ้ ยากรณ์หญิงเป็ นสมาชิกหลายคน
เตร์ ตูลเลียน คนหนึ่งในพวกผูย้ งิ่ ใหญ่ของบรรพชนรุ่ นแรก ได้รับเอาทัศนะของคณะมอนเตนิสต์ และได้
เขียนบทความแก้ต่างให้ ในปั จจุบนั สมัย ยอห์น เวสเลย์ ให้ความรับรองแก่มอนเตนุสและคาสอน
ส่ วนมากของเขา และฮาร์ แน๊คนักปราชญ์สมัยใหม่คนมีชื่อก็ได้ยอมเห็นด้วย
เกี่ยวกับนิกายเหล่านี้และที่เรี ยกพวกนี้วา่ พวกนอกรี ต มีความยากอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าใจคน
เหล่านี้ เพราะเหตุวา่ ข้อเขียนของเขาเหล่านี้ได้สูญหายย่อยยับไปหมด ส่ วนที่เราจะรู ้ได้ก็ตอ้ งอาศัย
ข้อเขียนของคนพวกที่เขียนเป็ นปรปั กษ์แก่เขา และไม่ตอ้ งสงสัยข้อเขียนเหล่านั้นย่อมมีความลาเอียง
(เว้นแต่ขอ้ เขียนของคณะมอนเตนิสต์ซ่ ึ งยังมีอยู่ แต่ก็ได้หายไปเป็ นส่ วนมาก) เช่นสมมุติวา่ เมโธดิสต์ใน
ฐานเป็ นนิกายหนึ่งได้ลม้ หายไปพร้อมกับอักษรของสารทั้งสิ้ นของเขาด้วย พันปี ต่อมาพวกนักปราชญ์
พยายามที่จะให้รู้จกั คาสอนของคระเมโธดิสต์ดว้ ย
การเอาหนังสื อและใบปลิวที่เขียนขึ้นให้ร้ายแก่
ยอห์นเวสเลย์ในศตวรรษที่ 18 มาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ความเข้าใจผิดถึงขนาดไหน ภาพของคณะ
เมโธดิสต์จะถูกบิดเบี้ยวไม่เป็ นรู ปไม่เป็ นร่ างอย่างไรที่จะได้รับ
บัดนี้ให้เราอุตส่ าห์รู้แน่สภาพของคริ สตจักรในระหว่างสมัยถูกข่มเหงนี้ และโดยเฉพาะสภาพ
เมื่อการข่มเหงสิ้ นสุ ดลง ประมาณ ค.ศ. 313
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ผลอย่างหนึ่งที่ได้จากการทุกข์ยากลาบากที่คริ สเตียนยุคนั้นฝ่ าตลอดมาคือคริ สตจักรได้รับการชาระ
ปลอดจากความเหลวหลอกลวง การข่มเหงกาจัดคนที่ประกาศว่าเชื่ออย่างไม่สุจริ ตให้ออกไป ไม่มีใคร
มาเข้าคริ สตจักรเพื่อเห็นแก่จะได้สิ่งใดในการโลภหรื อความมีหน้ามีตา คนที่ใจครึ่ งๆ กลางๆ คน
อ่อนแอแก่ความเชื่อปลีกตัวออกไป เหลือแต่คนที่เป็ นสานุศิษย์พระคริ สต์โดยเปิ ดเผยผูส้ มัครใจเชื่ อจน
สิ้ นชีวติ การข่มเหงฝัดร่ อนคริ สตจักร ปั ดเอาแกลบออกไป เหลือไว้แต่เมล็ดข้าวในสมาชิกภาพของ
คริ สตจักร
โดยส่ วนรวมนับว่าคริ สตจักรมีเอกภาพในคาสอน เป็ นองค์ประกอบด้วยผูค้ นหลายล้าน แพร่
ออกไปหลายประเทศ มีคนหลายเชื้อชาติ พูดกันหลายภาษา กระนั้นก็ยงั ยึดถือความเชื่ ออันเดียวกันคณะ
นิกายนานาชนิดเกิดขึ้นแพร่ หลายและก็ค่อยๆ ล้มละลายไป การโต้แย้งได้นาเอาความจริ งออกมา แม้แต่
พวกนอกรี ตหลายพวกก็ยงั ทิ้งความจริ งไว้บา้ งบางอย่างอันทาให้คริ สตจักรอุดมด้วยความจริ งทั้งๆ ที่มี
นิกายและพวกแตกก๊กมากหลาย ศาสนาคริ สเตียนของมหาอาณาจักรและในดินแดนประเทศต่าง ๆ
ล้อมรอบก็ยงั เป็ นเอกภาพในหลักธรรม ในแบบอย่างและในจิตใจ
เป็ นคริ สตจักรที่มีระบอบการไปหมด เราได้เห็นแล้วว่าทาไมระบบการจึงโตขึ้นมาจากที่แต่
ก่อนเป็ นแต่หน่วยต่างๆ เป็ นอิสระแก่ตวั ไม่ข้ ึนแก่กนั ในสมัยอัครสาวก ในราวศตวรรษที่สามคริ สตจักร
ทุกหนทุกแห่งแบ่งเป็ นภูมิภาคต่างๆ มีบิชอพถือบังเหี ยนปกครองด้วยมืออันแข็งแกร่ ง คริ สตจักรเป็ น
ขบวนใหญ่ แก่วนิ ยั เป็ นอันหนึ่งอันเดียว ภายใต้การนาที่สามารถ มหาอาณาจักรโรมมีระบอบการ
ภายนอกดี แต่ภายในผุพงั และมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่กาลังมีชีวติ เจริ ญและมีอานาจก้าวหน้าอาณาจักรนี้ก็
คือคริ สตจักรคริ สเตียนตั้งซ้อนอยูภ่ ายในอาณาจักรโรม
เป็ นคริ สตจักรที่เติบโต ทั้งๆ ที่มีการข่มเหง อาจเป็ นเพราะการข่มเหงนี้ในบางประการด้วยซ้ าที่
ช่วยส่ งให้โต คริ สตจักรได้โตขึ้นรวดเร็ วอย่างประหลาด เมื่อจบยุคแห่งการข่มเหงคริ สตจักรมีจานวน
มากพอแก่จะตั้งเป็ นสถาบันอันมีอานาจที่สุดในมหาอาณาจักร ท่านกิ๊บบอนนักประวัติศาสตร์ ของยุคนี้
ได้ประมาณจานวนคริ สเตียนเมื่อสุ ดการข่มเหงว่าน้อยกว่าหนึ่งในสิ บของพลเมือง และนักเขียนหลาย
คนได้รับคาของเขา แต่เมื่อเร็ วๆ นี้ได้ทาการสารวจเรื่ องราวทั้งหมดด้วยความใส่ ใจ และข้อสรุ ปของ
นักปราชญ์ปัจจุบนั ว่าสมาชิกของคริ สตจักรและผูฝ้ ักใฝ่ เป็ นจานวนครึ่ งของร้อยยีส่ ิ บล้านภายใต้การ
ปกครองของโรม ข้อความบันทัดหนึ่งที่น่าสังเกตเป็ นหลักฐานได้พบในแคตาโคมแห่ งโรม คืออุโมงใต้
ดินมากหลายในกรุ งโรมเหยียดยาวกว้างขวาง ตั้งสองศตวรรษใช้เป็ นที่ซ่อน ที่ประชุ ม และเป็ นที่ฝังศพ
ของผูเ้ ชื่ อ ในที่น้ นั ที่ฝังศพของคริ สเตียนมีจารึ กมีเครื่ องหมายอยูป่ ากหลุม บางคนประมาณได้ถึงเจ็ดล้าน
ผูท้ ี่มิใช่นกั สารวจว่าไม่ถึงสองล้าน สี่ ลา้ นในเจ็ดชัว่ อายุคนอาจเป็ นข้อสรุ ปที่น่าฟัง นอกจากจานวนนี้ยงั
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มีอีกหลายล้านไม่ได้ฝังอุโมงใต้ดิน
อาณาจักรโรมัน.

และแล้วพิจารณาดูวา่ ได้รวบรวมไว้กว้างขวางสักเท่าใดในมหา
___________________
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ข้ อสั งเขปของบทที่ 9,10,11
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีส่ าม, คริสตจักรของรัฐ
ตั้งแต่พระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 ถึงกรุ งโรมล้ม ค.ศ. 476
1.ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน (บทที่ 9)
1.คอนสแตนติน พระจักรพรรดิคริ สเตียนองค์แรก
2.ผลดีแก่คริ สตจักร
(1) การข่มเหงสุ ดสิ้ น
(2) คริ สตจักรทั้งหลายกลับฟื้ น
(3) การถวายบูชาเป็ นทางราชการเลิก
(4) วิหารต่างๆ ฉลองขึ้นเป็ นคริ สตจักร
(5) คริ สตจักรได้รับส่ วนสิ ทธิ และสิ่ งต่างๆ
(6) พวกบรรพชิตได้รับสิ ทธิพิเศษ
(7) ประกาศใช้วนั อาทิตย์เป็ นวันหยุดพัก
3. ผลดีบางประการแก่รัฐ
(1) เลิกการตรึ งกับไม้กางเขน
(2) บังคับเลิกกาจัดทารก
(3) ทาให้ฐานะทาสมีมนุษยธรรมดีข้ ึน
(4) ระงับกีฬากลาเดียเตอร์
4. ผลร้ายบางประการแก่ชยั ชนะของศาสนาคริ สเตียน
(1) คริ สตจักรรับคนไม่เลือก
(2) พิธีรีตรองของศาสนาพื้นเพคลานเข้าในคริ สตจักร
(3) คริ สตจักรมีใจไปในทางโลก
(4) ข้อร้ายที่คริ สตจักรรวมกับรัฐ
2. ตั้งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล (บทที่ 10)
1. ความต้องการเมืองหลวงใหม่
2. ที่ต้ งั ของเมืองหลวงใหม่
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3. เมืองหลวงกับคริ สตจักร
4. คริ สตจักรซังค์ตาโซเฟี ย
3.แบ่ งภาคราชอาณาจักร (บทที่ 10)
4. กดศาสนานอกพระเจ้ าลง (บทที่ 10)
1. คอนสแตนตินปล่อยตามใจ
2. ทายาทของพระองค์ท่านไม่ปล่อยตามใจสมัคร
(1) ริ บทรัพย์สมบัติของโบสถ์วหิ าร
(2) ห้ามศาสนาเดิมปฏิบตั ิพิธีการ
(3) รื้ อโบสถ์วหิ ารเป็ นอันมาก
(4) ทาลายข้อเขียนที่เป็ นปรปั กษ์ต่อศาสนาคริ สเตียน
(5) ห้ามนมัสการรู ปสักการะ
5. ข้ อขัดแย้ งและการประชุ ม (บทที่ 10)
1. ลัทธิเอเรี ยน-หลักธรรมแห่ งตรี เอกานุภาพ
2. ความคิดมิชอบแบบอะปอลลินาเรี ยน-ธรรมชาติของพระคริ สต์
3. ลัทธิเพ-ลาเกี่ยน-ความบาปและความรอด
6. ลัทธิอยู่อาราม (MONASTICISM) เกิดขึน้ (บทที่ 10)
1. กาเนิด
2. ผูใ้ ห้กาเนิด
3. สาวกเสา
4. ลัทธิ อยูอ่ ารามในยุโรป
7. อานาจคริสตจักรโรมเติบโตขึน้ (บทที่ 11)
สาเหตุต่างๆ 1. ระบอบคริ สตจักรมีทานองเดียวกับการปกครองของรัฐ
2. สมอ้างว่าได้อานาจมาจากอัครสาวก
3.วิสัยของคริ สตจักรโรม
(1) บิชอพโรม
(2) คริ สตจักรโรม
8. ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกล้มลง (บทที่ 11)
1. สาเหตุที่ทาให้ลม้ ลง
(1) ความมัง่ คัง่ ของอาณาจักรตกเป็ นเป้ าของความโลภ
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(2) คนโรมันขาดความชานาญการสงคราม
(3) อาณาจักรอ่อนเปี ยกด้วยสงครามกลางเมือง
(4) การเคลื่อนย้ายถิ่นของเผ่าชนอาเซี ย
2. เผ่าชนต่างๆ ผูบ้ ุกรุ ก
(1) วิสิโกส ค.ศ. 376
(2) แวนเดล ค.ศ. 406
(3) เบอกันเดียน ค.ศ. 414
(4) ฟรังก์ ค.ศ. 420
(5) แซกซอนและแองเกิล ค.ศ. 440
(6) ฮันส์ ค.ศ. 450
3. กรุ งโรมล้ม ค.ศ. 476
4. คริ สตจักร และเผ่าชนป่ าเถื่อน
9. ผู้นาของยุค (บทที่ 11)
1. อทานาสิ อุส ค.ศ. 293-373
2. แอมโบรสแห่งมิลาน ค.ศ. 340-397
3. ยอห์น ไครโซสทม ค.ศ.345-407
4. เจอโรม ค.ศ. 340-420
5. ออกัสติน ค.ศ. 354-430
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บทที่ 9
คริสตจักรของรัฐภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีส่ ามตั้งแต่ พระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ.
313 ถึง กรุงโรมล้ม ค.ศ. 476ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน
________________________
ในยุคที่เรากาลังจะกล่าวถึงนี้ เรื่ องอันเด่นที่สุดและมีกาลังแข็งกล้าที่จะอานวยให้ดีหรื อทั้งให้
ชัว่ ด้วย คือชัยชนะของศาสนาคริ สเตียน ในปี ค.ศ. 305 เมื่อดิโอเคลเตียนลาจากพระที่นงั่ หลวง ศาสนา
คริ สเตียนต้องถูกห้ามเด็กขาดในเวลานั้น ใครประกาศตัวเป็ นคริ สเตียนจะต้องถูกลงโทษด้วย
ความทรมานจนถึงตาย ในการกาจัดศาสนาคริ สเตียนนั้นฤทธิ์ อานาจของรัฐมีเท่าใด ๆ เรี ยกเอามาใช้ใน
การนี้หมด ไม่ถึงยีส่ ิ บปี ต่อมา ใน ค.ศ. 324 ศาสนาคริ สต์ได้รับนับถือเป็ นศาสนาของอาณาจักรโรมัน
อย่างเป็ นทางราชการ และพระจักรพรรดิผเู ้ ป็ นคริ สเตียนถืออานาจสู งสุ ด มีขุนนางข้าราชการประกาศ
ตัวว่าเป็ น
คริ สเตียนห้อมล้อมอยูร่ อบพระองค์ เหมือนหนึ่งว่าพรวดเดียวเท่านั้นก้าวออกจากปากสิ งห์โต
ในโรงละครสัตว์ ขึ้นมาในตาแหน่งเคียงข้างกับพระที่นงั่ ของโลก
หลังจากดิโอเคลเตียนลาออกจากตาแหน่งได้ไม่ชา้ ในปี ค.ศ. 305 ผูช้ ิงราชบัลลังก์สี่ทา่ นก็เข้า
สงคราม คู่แข่งคู่ประชันสองท่านที่ทรงพลังที่สุดคือ แม๊กเสนติอุส และคอนสแตนติน กองทัพทั้งสองมา
ประจัญกันที่สะพานมิลเวียนข้ามแม่น้ าไทเบอร์ ห่างจากกรุ งโรมสิ บไมล์ ค.ศ. 312 แม๊กเสนติอุสเป็ นฝ่ าย
ศาสนาเดิมไม่ถือพระเจ้าทาการข่มเหงคริ สเตียน ฝ่ ายคอนสแตนติคเป็ นมิตรกับคริ สเตียนอย่างไรก็ตาม
เวลานั้นยังมิได้ประกาศเป็ นผูเ้ ชื่อ ท่านอ้างว่าได้เห็นไม้กางเขนสุ กใสอยูบ่ นท้องฟ้ ามีคาขวัญจารึ กว่า
“เจ้าจะชนะด้วยเครื่ องหมายนี้” ภายหลังจึงเอาเครื่ องหมายกางเขนมาเป็ นเครื่ องหมายประจากองทัพ ชัย
ชนะได้อยูฝ่ ่ ายคอนสแตนติน แม๊กเสนติอุสได้จมน้ าตายในแม่น้ า ไม่ชา้ ต่อมาปี ค.ศ. 313 คอนสแตนติน
ได้ประกาศพระโองการอันลือเลื่องของพระองค์ให้ปล่อยตามสบายซึ่ งทาให้การข่มเหงสุ ดสิ้ นลงเป็ น
ทางการ จนกระทัง่ ค.ศ. 323 คอนสแตนตินจึงได้เป็ นจักรพรรดิแต่ผเู ้ ดียว ศาสนาคริ สเตียนก็ข้ ึนราช
บัลลังก์ วิสัยส่ วนตัวของคอนสแตนตินไม่สู้จะสมบูรณ์นกั ถึงแม้โดยทัว่ ไปนับว่าเป็ นผูย้ ตุ ิธรรม ในบาง
คราวก็ดุดนั และเหี้ ยมโหด กล่าวกันว่า “คอนสแตนตินนับถือศาสนาคริ สเตียนจริ งแต่ปฏิบตั ิไม่ดี”
คอนสแตนตินไม่ยอมรับบัพติศมาจนกระทัง่ ถึงเวลาก่อนจะตายเพราะในสมัยนั้นเชื่ อกันว่าบัพติศมาจะ
ล้างบาปที่ทาไว้แต่ก่อนนั้น คอนสแตนตินเป็ นนักการเมืองผูฉ้ ลาด ถ้าไม่เป็ นนักการเมืองผูฉ้ ลาดก็เป็ นค
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ริ สเตียนผูย้ งิ่ ใหญ่
เพราะท่านเห็นการณ์ไกลจึงปฏิบตั ิตวั ให้เข้ากับความเคลื่อนไหวที่กาอนาคตของ
อาณาจักรของพระองค์
จากการเปลี่ยนการเกี่ยวข้องกันอย่างกะทันหันระหว่างอาณาจักรกับคริ สตจักร จึงเป็ นผลแผ่ไป
ในโลกอันกว้างและไกลได้แก่คริ สตจักรและรัฐ ผลบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ร้าย เราจึงเห็นท่าทีของ
รัฐบาลนาประโยชน์มาเป็ นเหตุแก่ศาสนาคริ สเตียน
การข่มเหงคริ สเตียนหยุดหมดทันทีและเลิกไปเลย กว่าสองร้อยปี ไม่มีเวลาใดที่คริ สเตียนจะ
รอดจากการถูกฟ้ องร้องกล่าวหาและถูกฆ่าตาย และหลายยุคหลายสมัยดังที่เราได้เห็นแล้ว คริ สเตียนต่าง
พากันหมิ่นเหม่ต่ออันตราย แต่ต้ งั แต่โองการของคอนสแตนตินประกาศใช้ออกมาใน ค.ศ. 313
จนกระทัง่ ถึงมหาอาณาจักรโรมันสิ้ นสุ ดลง ดาบแห่งการข่มเหงไม่เพียงแต่เข้าฝัก แต่ได้ถูกฝังเลยทีเดียว
อาคารคริ สตจักรได้ฟ้ื นคืนและเปิ ดขึ้นใหม่ทุกหนทุกแห่ง ในยุคอัครสาวกได้มีการประชุมกัน
ตามบ้านส่ วนตัวหรื อไม่ก็ประชุมกันตามสถานที่เช่า ต่อมาในระหว่างเวลาสงบในยุคข่มเหงอาคารของ
คริ สตจักรก็เริ่ มโผล่ข้ ึนมา ในการข่มเหงครั้งสุ ดท้าย ภายใต้ดิโอเคลเตียนอาคารคริ สตจักรเป็ นอันมากถูก
ทาลาย บ้างก็ถูกเจ้าหน้าที่ยดึ เอาไป อาคารทุกหลังที่ยงั ตั้งอยูจ่ นถึงเดี๋ยวนี้ได้คืนให้แก่คริ สเตียนหมด
เมืองต่างๆ ได้ชดใช้สิ่งที่ทาลายของเขาลงคืนให้แก่สมาคมต่างๆ ตั้งแต่บดั นี้ไปพวกคริ สเตียนพากัน
สร้างคริ สตจักรต่างๆ ได้ตามสบาย และอาคารที่ประชุมได้งอกขึ้นทุกหนทุกแห่ง แผนผังของที่ประชุม
พวกคริ สเตียนเอาแบบและเอาชื่อของราชฐานโรมันหรื อห้องโถงสี่ เหลี่ยม แบ่งเป็ นช่องทางเดินด้วย
แนวเสาค้ าเพดาน สุ ดด้านหนึ่งมียกพื้นรู ปครึ่ งวงกลม มีที่นงั่ สาหรับพวกบรรพชิต คอนสแตนตินได้ทา
ตัวอย่างด้วยการสร้างอาคารคริ สตจักรใหญ่ๆ ไว้ในเยรู ซาเล็ม เบธเลเฮ็ม และที่เมืองหลวงใหม่ของ
พระองค์คือ คอนสแตนโนเปิ ล หลังจากคอนสแตนตินสองชัว่ อายุคนต่อมาก็เริ่ มมีรูปปั้ นปรากฏขึ้นใน
คริ สตจักรต่างๆ น่ากลัวว่าศาสนาคริ สเตียนจะถูกนาสู่ ลทั ธิรูปสักการะ
อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ินมัสการของพวกไม่รู้จกั พระเจ้าก็ยงั คงปล่อยให้เขาทากันได้ แต่การ
ถวายบูชาเป็ นทางราชการเลิกเลย เรื่ องแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงแข็งกล้ามาก เปลี่ยนจากขนบธรรมเนียม
ที่ได้ทากันมาเป็ นสากล ที่ได้เข้าประสานกับทุกสังคมและการฉลองของบ้างเมือง เปลี่ยนสาเร็ จไปอย่าง
รวดเร็ ว แสดงว่าการปฏิบตั ิของศาสนาไม่มีพระเจ้าที่ได้ทากันมานานเต็มที่แล้วนั้นมีแต่เพียงพิธีรีตอง
คนผูม้ ีความคิดไม่แสดงว่าเชื่ ออีกเลย
ในหลายที่หลายแห่ง โบสถ์ วิหาร เอามาใช้ทาเป็ นคริ สตจักร การอย่างนี้ทาเฉพาะแต่ในเมือง
ต่างๆ ส่ วนตามชนบทไกลนั้น สถานที่อนั เป็ นปูชนียสถาน และความเชื่อ และการนมัสการยังคงดารงอยู่
ต่อไปอีกหลายชัว่ คน คาว่า “เพแกน” แต่เดิมหมายความว่า “คนชาวชนบท” จึงได้กลายมาเป็ น
ความหมาย และยังคงเป็ นความหมายอยูว่ า่ “คนไม่ถือพระเจ้า”
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ทัว่ ทั้งมหาอาณาจักร โบสถ์ วิหาร ของพระต่างๆ ได้รับการบารุ งจากคลังของสาธารณะเป็ นส่ วนใหญ่
บัดนี้การบารุ งเหล่านี้ได้ให้แก่คริ สตจักรต่างๆ และพวกบรรพชิ ต กรณี เช่นนี้แรกๆ ก็ค่อยเป็ นค่อยไป มิ
ช้าก็ทากันกว้างขวางยิง่ ขึ้น และทากันอย่างใจกว้างยิง่ ขึ้น งบประมาณของสาธารณะได้ทาให้คริ สตจักร
มัง่ คัง่ ร่ ารวย และเหล่าบิชอพเหล่านักบวช และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในบริ การคริ สเตียนได้รับการเลี้ยงดู
จากรัฐ คริ สตจักรก็ยนิ ดีตอ้ นรับ แต่ประโยชน์จะเป็ นปั ญหา
บรรพชิ ตได้สิทธิ พิเศษมากหลาย มิใช่รัฐให้ท้ งั หมด แต่โดยธรรมเนียมซึ่ งไม่ชา้ ก็กลายเป็ น
กฎหมาย หน้าที่ต่างๆ ที่พลเมืองต้องปฏิบตั ิ พวกบรรพชิ ตก็ไม่ปฏิบตั ิ พวกบรรพชิตไม่ตอ้ งเสี ยภาษี การ
ฟ้ องร้องกล่าวหาพวกบรรพชิ ตจะพิจารณากันในศาลของศาสนา พวกศาสนาจารย์ของคริ สตจักรไม่ชา้
ได้กลายเป็ นคนชั้นพิเศษ อยูเ่ หนือกฎหมายแผ่นดิน การนี้ แม้เป็ นประโยชน์ในเวลานั้นก็ค่อยๆ กลายเป็ น
ความชัว่ มาถึงทั้งรัฐและทั้งคริ สตจักร
วันที่หนึ่งของสัปดาห์ประกาศให้เป็ นวันพักและวันนมัสการ และมิชา้ ได้ปฏิบตั ิกนั ตามนี้ทวั่ ไป
ทั้งราชอาณาจักร ใน ค.ศ. 321 คอนสแตนตินห้ามไม่ให้ศาลชาระความเปิ ดทาการวันอาทิตย์ เว้นไว้แต่
ประสงค์จะให้มีการปล่อยทาส สั่งให้ทหารทุกหน่วยหยุดฝึ กหัดในวันอาทิตย์ แต่การกีฬาสาหรับ
ประชาชนคงมีต่อไปได้ในวันอาทิตย์ ค่อนข้างทาให้วนั หยุดมากกว่าวันบริ สุทธิ์
จากการรับคริ สตศาสนาเข้าเป็ นศาสนาที่ทรงโปรด ผลดีบางประการได้แก่พลเมืองเช่นไรก็
ได้แก่คริ สตจักรเช่นกัน
วิญญาณของศาสนาใหม่เข้าคลุกเคล้ากับพิธีรีตองเป็ นอันมากจึงได้เอามา
เพิ่มเติมเป็ นกฎหมาย ทั้งคอนสแตนตินและทายาทต่อจากคอนสแตนตินหลายองค์ก็ทาด้วย
การตรึ งกางเขนเลิกไป วิธีน้ ี เป็ นแบบประหารนักโทษอาชญากรซึ่ งกระทากันทัว่ ไป นอกจาก
นักโทษผูน้ ้ นั มีสัญชาติโรมัน
คนสัญชาติโรมันเท่านั้นมีสิทธิ์ รับการประหารด้วยวิธีตดั ศีรษะเมื่อถูก
ตัดสิ นลงโทษถึงตาย แต่กางเขนนั้นคริ สเตียนถือเป็ นเครื่ องหมายศักดิ์สิทธิ์ ไม่ชา้ คอนสแตนตินจึงเอามา
เป็ นเครื่ องหมายประจากองทัพของพระองค์ ห้ามไม่ให้ใช้เป็ นเครื่ องประหารชีวิตนักโทษอีกต่อไป
ปราบการกาจัดทารกและบังคับห้ามไม่ให้ทาต่อไป ตลอดประวัติศาสตร์ ของโรมในกาลก่อน
และทั้งในดินแดนต่างๆ ที่ข้ ึนอยูก่ บั โรม ได้มีการกาจัดทารกได้ บิดาไม่อยากได้บุตรคนใดก็อุดหายใจ
ให้ตายบ้าง “ปล่อย” ให้ตายบ้าง คือเอาไปทิ้ง บางคนถือเป็ นการงานเที่ยวเก็บเด็กๆ ที่เขาทิ้งเอามาเลี้ยง
ให้โตแล้วขายเป็ นโทษ อิทธิพลของคริ สตศาสนาให้ชีวิตคนเกิดความศักดิ์สิทธ์ข้ ึนแม้แต่เด็กอ่อนที่สุด
ทาให้การชัว่ ร้ายของการฆ่าเด็กที่แพร่ อยูท่ วั่ อาณาจักรได้เลิกหายไป
ตลอดประวัติศาสตร์ ของมหาชนรัฐโรมันและทัว่ อาณาจักร จนถึงศาสนาคริ สเตียนขึ้นครองกว่า
ครึ่ งของพลเมืองเป็ นทาส และไม่มีกฎหมายคุม้ ครองแม้แต่เรื่ องบางเบา ใครหุ นหันขึ้นมาจะฆ่าทาสเสี ย
เมื่อไรก็ทาได้ ภายใต้จกั รพรรดิองค์แรกๆ องค์หนึ่ง เศรษฐีโรมันคนหนึ่งถูกทาสคนหนึ่งของเขาฆ่าตาย
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และโดยกฎหมายทาสสามร้อยคนในเรื อนของเขาต้องถูกฆ่าตายหมด ไม่วา่ จะเป็ นเพศใด อายุมากน้อย
เท่าใด มีผดิ หรื อไม่มีผดิ แต่เมื่อศาสนาคริ สเตียนขึ้นครอง การปฏิบตั ิต่อทาสก็มีมนุษยธรรมขึ้นทันที ให้
ทาสมีสิทธิ ตามกฎหมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทาสอาจนาความโหดร้ายของนายขึ้นฟ้ องร้องได้ และการ
ปลดปล่อยทาสก็ก่อเกิดขึ้นและมีการชักชวนรุ กเร้าให้มีการปล่อยทาสกันด้วย เช่นนั้นแหละทุกหนทุก
แห่งสภาพของทาสดีข้ ึน การเป็ นทาสก็ค่อยๆ เลิกหายไป
กีฬาฆ่าคนสั่งห้ามเด็ดขาด กฎหมายฉบับนี้ใช้บงั คับในเมืองหลวงใหม่ของคอนสแตนตินทาให้
ฮิปโปโดรม (สนามกีฬา) เหื อดหายจากมลทินของการประหารกันและกัน เพื่อความสนุกสนานของคน
ดู แต่กีฬานี้ยงั คงมีในกรุ งโรมจนกระทัง่ ค.ศ. 404 จนเมื่อนักพรตเทเลมาคุสโดดลงในสนาม พยายามเข้า
แยกคู่ต่อสู ้ออกจากกัน ท่านนักพรตนั้นเองถูกฆ่าตาย ตั้งแต่บดั นี้มาการฆ่าคนเพื่อความสนุกของ
ประชาชนก็เลิก
แต่ในการที่คริ สตศาสนามีชยั ชนะผลดีก็มีข้ ึนมาก
และผลร้ายก็มีดว้ ยอย่างหลีกไม่พน้
เหมือนกัน ในการที่รัฐกับคริ สตจักรเข้ากลมเกลียวกันย่อมนาเอาการร้ายมากหลายตามกันเข้ามาเป็ น
ขบวนยาว การยุติการข่มเหงเป็ นการดี แต่การตั้งศาสนาคริ สเตียนขึ้นเป็ นศาสนาของรัฐนั้นเป็ นการ
วิบาก
ทุกคนต่างก็หาช่องเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร คริ สตจักรก็รับเกือบทุกคนไม่เลือกเฟ้ น เอาทั้งดี
ทั้งชัว่ ทั้งคนที่ใฝ่ หาพระเจ้าโดยสุ จริ ต และทั้งคนตีหน้าเข้าหาผลก็รับไว้ คนดีคนชัว่ รุ ดเข้ามาร่ วมพิธีศีล
ระลึก คนทะเยอทะยาน คนโลกียะ คนอธรรม ใฝ่ หาหน้าที่ในคริ สตจักร เพื่อจะได้อิทธิ พลในสังคมและ
ทางการเมือง สัญลักษณ์แห่ งธรรมของศาสนาคริ สเตียนเมื่อทรงอานาจต่ากว่าเมื่อคราวอยูใ่ ต้การข่มเหง
ไกลมาก
บริ การนมัสการทวีการเจ้ายศเจ้าอย่างขึ้น แต่ในฝ่ ายจิตใจและวิญญาณลดลงมากกว่าเมื่อครั้ง
กาลก่อน แบบแผนและพิธีรีตองของศาสนาพื้นเพค่อยๆ คลานเข้ามาในการนมัสการเทศกาลพิธีของ
ศาสนานอกพระเจ้าแบบเก่าบางอย่างได้กลายมาเป็ นการพิธีของคริ สตจักร
โดยเปลี่ยนนามเสี ยใหม่
เปลี่ยนท่าทีเสี ยใหม่ ประมาณ ค.ศ. 405 รู ปปั้ นของพวกสาวกและผูต้ อ้ งทารุ ณประหารเริ่ มเข้ามาปรากฏ
ในคริ สตจักร ครั้งแรกก็เพื่อเป็ นอนุสรณ์ ต่อมาก็คารวะ เคารพ ทีละขั้นๆ และที่สุดก็นมัสการเอาเลย การ
นมัสการบูชามาเรี ยพรหมจารี เป็ นการกระทาแทนการนมัสการพระนางวีนสั และเดียนา ศีลระลึก
กลายเป็ นเครื่ องบูชาแทนการระลึก ศิษยาภิบาลเลื่อนจากความเป็ นนักเทศน์ข้ ึนเป็ นนักบวช
ผลที่คริ สตจักรขึ้นทรงอานาจ เราไม่เห็นศาสนาคริ สเตียนเปลี่ยนโลกตามอุดมคติของศาสนาแต่
โลกียะได้เข้ามาครอบครองคริ สตจักร ความถ่อมใจ ความฝักใฝ่ ในธรรมของสมัยแรกเริ่ มก็สืบต่อด้วย
ความทะเยอทะยาน ความหัวสู ง ยะโส จองหอง ครอบงาคนในคริ สตจักร แต่ยงั คงมีคริ สเตียนหลายคน
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ที่มีใจสุ จริ ต เช่นนางมอนติคามารดาของออกัสติน และศาสนาจารย์ดารงสัตย์เช่นเจอโรม และยอห์น
ไคร์ โซสโทม แต่กระแสธารแห่งโลกียะได้ท่วมท้นบังคับไม่อยู่ ครอบคลุมคนเป็ นอันมากที่ประกาศตัว
ว่าเป็ นสานุศิษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาที่ทรงฐานะอันสงบเสงี่ยม
ถ้าได้ปล่อยให้ศาสนาคริ สเตียนโตขึ้นเองตามธรรมชาติโดยปราศจากการบังคับของรัฐ และรัฐ
ก็ไม่ตอ้ งอยูใ่ ต้บงการของคริ สตจักร ทั้งรัฐและทั้งคริ สตจักรจะดีวิเศษกว่ามากถ้าต่างฝ่ ายต่างแยกกันแต่
คริ สตจักรกับรัฐกลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียว เมื่อรับศาสนาคริ สเตียนเข้าเป็ นศาสนาของอาณาจักรและ
ความชัว่ สองอย่างก็เกิดขึ้นจากการรวมกันอย่างผิดธรรมชาติ อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในภาคตะวันออกอีกอย่าง
หนึ่งในภาคตะวันตก
ในตะวันออกรัฐควบคุมคริ สตจักรจนกระทัง่ หมดฤทธิ์ และหมดชีวติ สู งส่ งใน
ตะวันตกเราจะเห็นได้ดงั ต่อไปนี้ คริ สตจักรได้ค่อยๆ ครอบงาอานาจเหนือรัฐ ผลที่ได้ก็คือหมดความ
เป็ นศาสนาคริ สเตียน
มากหรื อน้อยก็กลายเป็ นการปกครองอันเสี ยความสุ จริ ตแบบเจ้าขุนมูลนาย
ปกครองบังคับบัญชาประชาชาติในยุโรป ทาให้คริ สตจักรส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรการเมือง
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บทที่ 10
คริสตจักรของรัฐ (ภาคกลาง)
ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล แบ่ งภาคราชอาณาจักร กดศาสนานอกพระเจ้ าลง
ข้ อขัดแย้ งและการประชุม ลัทธิอยู่อาราม (MONASTICISM) เกิดขึน้
___________________
มิชา้ หลังจากที่ศาสนาคริ สเตียนได้เป็ นที่ยอมรับกันว่าเป็ นศาสนาของอาณาจักรโรมัน แล้วก็มี
การเลือกเมืองหลวงใหม่ สร้างขึ้นใหม่และสถาปนาเป็ นที่ต้ งั แห่งอานาจการปกครอง อันเป็ นเหตุการณ์
ที่นาผลสาคัญมาถึงคริ สตจักรและถึงรัฐด้วย
คอนสแตนตินเห็นว่ากรุ งโรมนั้นสัมพันธ์กนั ใกล้ชิดกับศาสนาอันไม่นบั ถือพระเจ้า เต็มไปด้วย
โบสถ์วหิ ารและรู ปปั้ น โน้มเอียงมาทางศาสนาเก่ารุ นแรง เป็ นเมืองที่ครอบงาด้วยตานานพื้นเพอยูม่ าก
ยิง่ กว่านั้นสถานที่ต้ งั ตัวเมืองอยูก่ ลางที่ราบกว้างใหญ่ ย่อมตกเป็ นเป้ าเปิ ดของการโจมตีจากศัตรู ในครั้ง
โบราณเมื่อยังเป็ นมหาชนรัฐ ตัวเมืองเคยถูกศัตรู ต่างชาติมาล้อมกรุ งก็มากกว่าหนหนึ่งและประวัติต่อมา
หลายครั้งหลายหนกองทัพมาจากมณฑลต่างๆ ได้เข้ายึดอานาจตั้งจักรพรรดิและถอดจักรพรรดิกนั หลาย
ครั้งหลายคราว ในแบบการปกครองที่ดิโอเคลเตียนวางระบอบขึ้น และครอนสแตนตินได้ดาเนินการ
ต่อมานั้น ไม่มีทางหรื อแม้แต่เงาของสิ ทธิ อานาจของรัฐสภา บัดนี้พระจักรพรรดิมีอานาจเหลือล้น
คอนสแตนตินจึงเสาะหาเมืองหลวงที่ไม่มีตานานต่างๆ มาเกะกะกีดกั้น และโดยเฉพาะให้มีท่าทีอนั ดีแก่
ศาสนาใหม่
คอนสแตนตินแสดงความฉลาดใหญ่ยงิ่ ในการเลือกหาเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ พระองค์
ท่านได้เลือกเอาเมืองของกรี กไบแซนติอมั ซึ่ งตั้งอยูไ่ ด้ต้ งั พันปี ณ ตาบลที่บรรจบกันของยุโรปกับอาเซี ย
ตรงนี้ทวีปทั้งสองแยกกันด้วยช่องแคบๆ บอสโฟรัสอยูด่ า้ นเหนื อ เฮลเลสปอนท์ (เดี๋ยวนี้เป็ นดาดะแนล)
อยูด่ า้ นใต้ รวมด้วยกันยาว 60 ไมล์ ช่องแคบนี้เฉลี่ยแล้วกว้างไม่ถึงไมล์ ไม่มีตรงไหนกว้างกว่าสี่ ไมล์
ที่ต้ งั ตัวเมืองมีธรรมชาติป้องกันเป็ นปราการ จนศัตรู ยดึ เอาได้ยากเย็นเต็มทีในตลอดประวัติศาสตร์ของ
มันกว่ายีส่ ิ บห้าศตวรรษ ส่ วนกรุ งโรมผูเ้ ป็ นคู่แข่งได้เคยพ่ายแพ้ เคยถูกทาลายหลายครั้งหลายหน ที่นี่
แหละคอนสแตนตินได้กาหนดและวางแผนให้เมืองหลวงของพระองค์ เป็ นเมืองใหญ่ที่รู้กนั ทัว่ สากลว่า
คอนสแตนตินโนเปิ ลเป็ นหลายปี “นครของคอนสแตนติน” แต่เดี๋ยวนี้ทางการเรี ยกกันว่า “อิสตันบุล”
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ในนครหลวงใหม่ พระจักรพรรดิกบั เปไตรอ๊าร์ ค (เป็ นตาแหน่งเรี ยกประธานบิชอพแห่งคอนส
แตนติโนเปิ ลในวารต่อมา) เคียงข้างอยูด่ ว้ ยกัน คริ สตจักรได้รับการยกย่องชูเกียรติ แต่อยูภ่ ายใต้เงาแห่ง
อานาจของกษัตริ ย ์ เนื่ องจากอยูต่ ่อหน้าและอานาจของพระจักรพรรดิบา้ ง แต่ก็เพราะความหันเหี ยนได้
ง่ายด้วย นิสัยของพลเมืองอ่อนน้อมด้วย คริ สตจักรส่ วนใหญ่ในอาณาจักรภาคตะวันออกจึงกลายเป็ น
ผูร้ ับใช้ของรัฐ ถึงกระนั้นก็ดีบางครั้งบางคราวเปไตรอ๊าร์ คอย่างเช่นยอห์น ไครโซสโทม ได้ถือสิ ทธิ นา
คริ สตจักรอย่างเป็ นอิสระเอกเทศ
ในเมืองหลวงใหม่ไม่มีวิหารรู ปสักการะ แต่มิชา้ คริ สตจักรเป็ นอันมากเกิดขึ้นมา ในจาพวก
คริ สตจักรเหล่านี้มีคริ สตจักรหนึ่งใหญ่ที่สุดนามว่า ซังตาโซเฟี ย “พระปั ญญาศักด์สิทธิ์ ” คอนสแตนติน
เป็ นผูไ้ ด้สร้าง แต่ภายหลังไฟไหม้ทาลายลง พระจักรพรรดิยสุ ติเนียนได้สร้างขึ้นใหม่ (ค.ศ. 537) ด้วย
ขนาดความโอ่อ่า วิเศษกว่าคริ สตจักรใด ๆ ในสมัยเดียวกัน ได้ดารงตัวเป็ นมหาวิหารชั้นนาของ
คริ สตศาสนจักรได้สิบเอ็ดศตวรรษ จนถึง ค.ศ. 1453 เต๊อร์ ก มายึดเอาเมืองได้ วิหารนี้ จึงกลายเป็ นสุ เหล่า
ไปในวันเดียว ดังที่เป็ นอยูจ่ นทุกวันนี้
ไม่ชา้ การแบ่งภาคราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นตามการสร้างเมืองหลวงใหม่
เส้นเขตแดนของ
อาณาจักรทั้งหมดกว้างขวางมาก และอันตรายอันจะเกิดจากการบุกรุ กของพวกชาวป่ าเถื่อนที่อยูร่ อบๆ
ก็อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ จนจักรพรรดิองค์เดียวไม่อาจคุม้ ครองบริ เวณอันไพศาลของพระองค์ได้ ดิโอ
เคลเตียนได้ริเริ่ มแบ่งอานาจครอบครองในปี ค.ศ. 305 คอนสแตนตินก็ได้ต้ งั จักรพรรดิร่วมเหมือนกัน
และในปี ค.ศ. 375 ธี โอโดซิ อุสได้ทาให้การแบ่งภาคเป็ นการแยกกันสมบูรณ์จริ งๆ ตั้งแต่วารของธี โอ
โดซิ อุส โลกโรมันได้แยกเป็ นตะวันออกกับตะวันตก ทะเลเอเดรี ยติคเป็ นเส้นแบ่งมหาอาณาจักรภาค
ตะวันออกเรี ยกว่า กรี ก ภาคตะวันตกเรี ยกว่า ลาติน โดยอาศัยภาษาที่ชาวเมืองใช้พูดกันแพร่ หลายใน
ภาคหนึ่งๆ เป็ นเครื่ องกาหนด การแยกอาณาจักรเป็ นสัญญาณของการแยกคริ สตจักรที่จะเกิดขึ้นต่อไป
เรื่ องจริ งอันโด่งดังที่สุดเรื่ องหนึ่งในประวัติศาสตร์ คือ การเปลี่ยนอันรวดเร็ วของมหา
อาณาจักรอันไพศาลจากศาสนาไม่ถือพระเจ้ามาเป็ นศาสนาคริ สเตียน
รู ปการณ์ภายนอกเมื่อเปิ ด
ศตวรรษที่ 4 พระในศาสนาเก่ายังคงเหนี่ยวความสักการะของโลกโรมันไว้ได้ แต่ก่อนจะเริ่ มศตวรรษที่
5 บรรดาโบสถ์วหิ ารต่างๆ ถูกทิ้งเลิกร้างชารุ ดทรุ ดโทรม หรื อบ้างก็เปลี่ยนใช้เป็ นคริ สตจักรการถวาย
บูชาและบวงสรวงได้หยุดไป และเรี ยกได้วา่ มหาอาณาจักรโรมันเป็ นคริ สเตียน ให้เราสังเกตดูวา่ ศาสนา
ไม่ถือพระเจ้า ได้ตกลงมาจากสภาพสู งส่ งด้วยประการไฉน
คอนสแตนตินเป็ นคนปล่อยตามใจ ทั้งในอารมณ์และทั้งเจตนาการเมือง แต่วา่ พระองค์เองทรง
เน้นรับศาสนาคริ สเตียน พระองค์มิได้อนุมตั ิให้ถวายบูชาแก่รูปสักการะซึ่ งนมัสการกันแต่ก่อนและสั่ง
ให้เลิกบูชาแก่รูปปั้ นพระจักรพรรดิ แต่พระองค์ทรงโปรดให้ปล่อยให้ศาสนาทุกแบบดาเนินการต่อไป
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ได้ตามสบาย และทรงหาทางให้พลเมืองของพระองค์ค่อยๆ กลับใจหันหาคริ สตศาสนาโดยทางเผยแพร่
สั่งสอน ไม่เอาทางบังคับ พระองค์เองยังคงดารงตาแหน่งในศาสนาเดิมบางตาแหน่งนี้เองที่พวก
สันตะปาปาอ้างเอาด้วยตั้งแต่บดั นั้น พระองค์ยงั ได้อุปถัมภ์พวกพรหมจรรย์บริ สุทธิ์ ที่กรุ งโรมด้วย
แต่พวกทายาทของคอนสแตนตินเมื่อขึ้นครองราชย์แล้วไม่ยอมปล่อยตามความสมัครใจ การ
เปลี่ยนใจจากศาสนาเก่าดาเนิ นไปรวดเร็ วทีเดียว
แม้กระทัง่ เร็ วเกินควรไปกว่าที่จะเป็ นการดีแก่
คริ สตจักร ถึงกระนั้นจักรพรรดิคริ สเตียนถัดจากคอนสแตนตินได้หาทางเร่ งความเร็ วขึ้นอีกโดยออก
กฎหมายกดขี่ออกมาเรื่ อยๆ ทรัพย์สมบัติของวัดวาอารามทุกชิ้นทุกอันและของสงฆ์ ไม่วา่ จะได้มาด้วย
การถวายจากรัฐหรื อจากผูศ้ รัทธาต้องถูกริ บหมด และในหลายที่หลายแห่งได้โอนให้เป็ นของคริ สตจักร
การถวายบูชาแบบศาสนาเดิมและการกระทาพิธีนมัสการต้องถูกห้าม ผูใ้ ดยังกระทาจะต้องถูกลงโทษ
ฐานละเมิดฝ่ าฝื น หลังจากรัชกาลของคอนสแตนตินไม่นาน บุตรของพระองค์ท่านได้ออกคาสั่งให้เอา
คนนมัสการรู ปสักการะไปลงโทษประหารและริ บเอาทรัพย์สมบัติ ชัว่ อายุคนหนึ่ งของศาสนาพื้นเพ
ก่อนที่ถูกกาจัดเด็ดขาดได้มีผตู ้ อ้ งถูกประหารทารุ ณบ้าง แต่เมื่อเทียบกับจานวนคริ สเตียนที่ตอ้ งเสี ยชีวติ
ไปในการข่มเหงสองร้อยปี นั้นแล้วก็นบั ว่าเป็ นจานวนน้อยมาก
โบสถ์วหิ ารเป็ นอันมากได้ใช้เป็ น
คริ สตจักรไปแล้ว ภายหลังต่อมาอีกสองปี ก็มีคาสัง่ ให้ร้ื อที่ยงั เหลืออยูล่ งให้หมด เว้นไว้แต่ที่คริ สเตียน
ต้องการไว้ใช้เป็ นที่ประชุมนมัสการ มีคาสั่งออกมาไม่ให้ใครเขียนหรื อพูดเป็ นปรปั กษ์ต่อศาสนาคริ ส
เตียน หนังสื อทุกฉบับของพวกปรปั กษ์ตอ้ งเผาให้หมด ผลอันหนึ่งของโองการนี้ คือ ได้ทราบเรื่ องราว
ของพวกปรปั กษ์คริ สเตียนและพวกลัทธิ นอกรี ตจากหนังสื อที่เขียนขึ้นเป็ นปรปั กษ์ กับเขา การบังคับให้
กฎหมายกดขี่เหล่านี้แตกต่างกันมากตามภาคต่างๆ ของมหาอาณาจักร แต่เป็ นผลให้ศาสนาพื้นเพต้อง
สิ้ นไปในระยะเวลาสามหรื อสี่ ชวั่ อายุคน
โดยที่การต่อสู ้กนั มานานระหว่างศาสนาคริ สเตียนกับศาสนาพื้นบ้านพื้นเมือง ได้สิ้นสุ ดลงด้วย
ชัยชนะของศาสนาคริ สเตียน การรณรงค์แผนใหม่ก็เกิดขึ้น เป็ นสงครามกลางเมืองในสนามแห่ง
ความคิด ข้อโต้แย้งเป็ นรุ่ นๆ ก็เกิดขึ้นภายในคริ สตจักรขัดกันเรื่ องหลักธรรมคาสอน เมื่อคริ สตจักรรบสู ้
กับการข่มเหงเพื่อรักษาชีวิตไว้ คริ สตจักรก็ต้ งั อยูเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะมีเสี ยงพึมพาเรื่ อง การ
แตกแยกกันในหลักธรรมคาสอนได้ยนิ อยูบ่ า้ ง แต่เมื่อคริ สตจักรไม่เพียงแต่ปลอดภัย แต่ได้ข้ ึนครองด้วย
การถกเถียงกันอย่างรุ นแรงเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนก็เกิดขึ้นสั่นไปจนถึงราก ในระหว่างยุคนี้มีการ
ดาเนินการขัดแย้งกันเรื่ องใหญ่สามข้อ ทั้งนี้ไม่นบั เรื่ องเล็กเรื่ องน้อยที่ยงั มีอีกมาก ในการสมัชชาครั้งๆ
เหล่านี้ เหล่าพวกบิชอพเท่านั้นเป็ นผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขาด พวกบรรพชิ ตชั้นรองและพวกฆราวาส
จะต้องรับปฏิบตั ิตามข้อตกลงของพวกบิชอพ
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ข้อขัดแย้งข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนว่าตรี เอกานุภาพ โดยเฉพาะเรื่ องการเกี่ยว
ดองของพระบิดาและพระบุตร เอริ อุสเปรสไบเตอร์ แห่งอาเล็กซานเดรี ย ประมาณ ค.ศ. 318 ได้แพร่ คา
สอนว่า พระคริ สต์ถึงแม้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็ยงั ด้อยกว่าพระเจ้าและมิได้ดารงอยูช่ วั่ นิรันดร แต่มีเวลา
เริ่ มต้น อาทานาซิ อุสแห่งอาเล็กซานเดรี ยเหมือนกัน เป็ นผูอ้ งค์อาจยิง่ นัก ได้คา้ นความเห็นนี้ท่านได้
ยืนยันความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระบุตรกับพระบิดา ศักดิ์ความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์และ
พระชนม์อนั เป็ นนิรันดรของพระองค์ ข้อโต้แย้งแพร่ ไปทัว่ คริ สตจักร และหลังจากที่คอนสแตนตินได้
อุตส่ าห์พยายามระงับการโต้แย้งกันและไม่สาเร็ จ พระองค์ท่านจึงได้เรี ยกประชุมเหล่าบิชอพ สมัชชา
เปิ ดประชุมที่ไนเซี ยในบิตุเนี ย ค.ศ. 325 เวลานั้นอาทานาซิ อุสเป็ นแต่เพียงดีอาคัน (มัคนายก) ได้รับ
อนุญาตให้อภิปรายได้ แต่ออกเสี ยงชี้ขาดไม่ได้ อาทานาซิ อุสสามารถนาส่ วนใหญ่ของที่ประชุมให้
ประณามคาสอนของเอริ อุสได้ ในหลักข้อเชื่ อแห่งไนซี น แต่เอริ อุสมีอิทธิ พลทางการเมือง เพราะชน
ชั้นสู งเป็ นอันมากได้ถือทัศนะของเขาทั้งโอรสและทายาทของคอนสแตนตินก็ถือด้วย อาทานาซิ อุสต้อง
ถูกเนรเทศถึงห้าครั้ง และก็ถูกเรี ยกกลับหลายครั้ง เมื่อมิตรสหายพูดกับท่านว่า “อาทานาซิ อุส ทั้งโลกพา
กันเป็ นปรปั กษ์กบั ท่านแล้ว” ท่านจะตอบเขาว่า “ขอให้เป็ นดังนั้นเถอะ อาทานาซิ อุสเป็ นปรปั กษ์กบั
โลก” เบื้องปลายแห่งชีวิตของอาทานุซิอุสเจ็ดปี ได้อยูอ่ ย่างสงบที่อาเล็กซานเดรี ยและสิ้ นชีพที่นนั่ ใน
ค.ศ. 373 ในที่สุดทัศนะของอาทานาซิ อุสเป็ นยอดเยีย่ มทัว่ คริ สตจักรทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
แต่กว่าจะเป็ นได้ก็หลังจากที่เจ้าของทัศนะได้ตายไปนานแล้ว ทัศนะได้กาหนดลงแน่ในหลักข้อเชื่ อของ
อาทานาซิ อุส ก่อนนี้เชื่ อว่าท่านอาทานาซิ อุสเองได้เขียน แต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อว่าท่านเขียน
ข้อขัดแย้งถัดมาคือ เรื่ องธรรมชาติของพระคริ สต์ อะปอลลินาริ สบิชอพ แห่งละโอดีไกอะ (ค.ศ.
360) ยืนยันว่าธรรมชาติของพระเจ้ามาเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ในพระคริ สต์ พระเยซูเมื่ออยูใ่ นโลกมิใช่
มนุษย์ แต่เป็ นพระเจ้าเท่านั้นในร่ างของมนุษย์ บิชอพและนักเทวศาสตร์ ส่วนใหญ่ถือว่าบุคคลภาพของ
พระเยซูคริ สต์เป็ นการร่ วมรวมตัวของพระเจ้าและมนุษย์ พระเจ้าและมนุษย์ในธรรมชาติเดียว ความคิด
มิชอบแบบอะปอลลินาเรี ยนต้องถูกประณามโดยสมัชชาแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล ค.ศ. 381 และตาม
ด้วยอะปอลลินารี สถอนตัวจากคริ สตจักร
ข้อถกเถียงที่ยนื ยาวข้อเดียวของยุคนี้เกิดขึ้นในคริ สตจักรภาคตะวันตกคือ ปั ญหาเกี่ยวกับความ
บาปและความรอด เริ่ มขึ้นด้วยท่าน เพ- ลากิอุส นักพรตมาจากบริ เตนมากรุ งโรมประมาณปี ค.ศ. 410
คาสอนของท่านคือว่า เรามิได้รับต่อเนื่องความโน้มเอียงไปในทางบาปจากอาดัม แต่วา่ แต่ละคนจะทา
การเลือกเอาเอง จะเอาบาปหรื อจะเอาความชอบธรรมก็ได้ ความตั้งใจของทุกคนเป็ นอิสระ และทุกคน
จะต้องรับผิดชอบในการตัดสิ นใจของตัว ผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดทางปั ญญารองจากอัครสาวกเปาโลได้แก่ท่าน
ออกกัสตินผูส้ ามารถ ท่านปรากฎตัวขึ้นแย้งต่อทัศนะนี้โดยถือว่าอาดัมเป็ นตัวแทนของมนุษย์ท้ งั สิ้ น
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มนุษย์เป็ นคนบาปเพราะความบาปของอาดัม และมนุ ษย์ท้ งั สิ้ นต้องถือว่ามีโทษและว่ามนุษย์จะรับความ
รอดโดยเลือกเอาเองไม่ได้ แต่ได้โดยน้ าพระทัยของพระเจ้าผูท้ รงเลือกใครที่พระองค์จะช่วยให้รอด
ทัศนะแบบเพ-ลาเกียนต้องถูกประณามโดยสมัชชาแห่งคาเธจ ค.ศ. 418 และเทวศาสตร์ ของออกัสตินได้
กลายเป็ นมาตรฐานแห่งจารี ตโบราณในคริ สตจักร อยูจ่ นกระทัง่ ถึงยุคสมัยปั จจุบนั ภายใต้อาร์ มินิอุส
ในฮอแลนด์ (ประมาณ ค.ศ. 1600) และยอห์นเวสเลย์ในศตวรรษที่ 18 จึงมีการแตกออกจากหลักธรรม
คาสอนแบบออกัสตินนั้นอย่างจริ งจัง
ในขณะที่การโต้แย้งอันใหญ่เหล่านี้กาลังดาเนินไปดุเดือด ความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งก็เริ่ ม
ขึ้น และเติบใหญ่ในสมัยกลาง ความเคลื่อนไหวนี้คือจิตใจอยูอ่ ารามเกิดขึ้น (MONASTIC) ใน
คริ สตจักรแรกเริ่ มไม่มีนกั พรตไม่มีนางชี คริ สเตียนอยูก่ นั ในครอบครัว ถึงแม้จะตีตวั ออกหากจากสังคม
ลัทธิ รูปสักการ ก็ยงั คงเป็ นคนอยูใ่ นสังคมโดยทัว่ ไป แต่ในยุคที่เรากาลังศึกษาอยูน่ ้ ีเราจะได้เห็นความ
เคลื่อนไหวเริ่ มต้นและเริ่ มออกเดินไปสู่ ชีวติ อยูอ่ าราม
เมื่อศาสนาคริ สเตียนได้ครอบครองในมหาอาณาจักรแล้ว โลกียะก็ได้คลานเข้าสู่ คริ สตจักรและ
แพร่ หลาย หลายคนผูเ้ สาะหาชีวติ สู งขึ้นก็เกิดความไม่พอใจกับภาวะแวดล้อม และปลีกตัวออกจาก
สังคมของโลก ปลีกออกมาอยูภ่ ายนอกสังคมอย่างโดดเดี่ยวบ้าง อยูก่ นั เป็ นกลุ่มบ้าง หาทางเพาะชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณจิตโดยตรึ กตรอง โดยอธิ ษฐานสวดไหว้วอน และโดยมีนิสัยตรายากอยูแ่ ล้วจิตใจอยูอ่ าราม
นี้เริ่ มขึ้นในประเทศอียปิ ต์ อันเป็ นแห่งที่ที่เพาะตัวขึ้นโดยอากาศอบอุ่น และโดยที่มีความต้องการ
สิ่ งจาเป็ นแก่การครองชีพน้อย
ตัวอย่างต่าง ๆ ของชีวิตเดี่ยวโดดพอเห็นได้ในประวัติศาสตร์ คริ สเตียนต้นๆ แต่แอนโธนีนบั ว่า
เป็ นผูว้ างรากเมื่อประมาณ ค.ศ. 320 เพราะชีวติ ของท่านผูน้ ้ ีชวนความสนใจออกไปกว้างขวางเป็ นครั้ง
แรก และนาให้มีสานุศิษย์เป็ นจานวนพันๆ คน แอนโธนีได้อาศัยอยูใ่ นถ้ าแต่ลาพังคนเดียวเป็ นเวลาปี ๆ
ในอียปิ ต์และเป็ นที่รู้กนั กว้างขวางได้รับความนับถือว่าเป็ นผูม้ ีคุณลักษณ์สะอาดและไม่พิถีพิถนั คนเป็ น
อันมากพากันตามแบบอย่างของท่านผูน้ ้ ี บรรดาถ้ าในอียปิ ต์ภาคบนหนาแน่นไปด้วยเหล่าสานุศิษย์ของ
ท่าน เรี ยกคนพวกนี้วา่ “แองเกอไร้ท”์ ความที่มีใจอย่างนี้ ได้แพร่ ออกจากอียปิ ต์ส่วนคนที่พวกที่รวมตัว
กันอยูเ่ ป็ นนิ คมเรี ยกว่า “เซโนไบ้ท”์ ความที่มีใจอย่างนี้ได้แพร่ ออกจากอียปิ ต์แผ่ไปตามคริ สตจักรภาค
ตะวันออก คนเป็ นอันมากทั้งชายทั้งหญิงได้รับเอาแบบชีวิตอยูอ่ ารามกันที่นนั่
ลัทธิทรมานตนอีกแบบหนึ่งพิกลมากเหล่าสาวกเสาได้รับเอามาปฏิบตั ิ ในพวกนี้คนแรกเป็ น
นักพรตชาวซี เรี ยน ชื่อไซมอน ฉายาว่าซติลไล้ท์ “แห่งเสา” ไซมอนได้ละออกจากอารามใน ค.ศ. 423
ได้ก่อเสาขึ้นหลายต้น ต้นที่ก่อขึ้นภายหลังสู งกว่าต้นก่อนตามลาดับ ต้นสุ ดท้ายสู ง 60 ฟุต กว้าง 4 ฟุต
ไซมอนได้อาศัยอยูบ่ นเสาเหล่านี้ผลัดเปลี่ยนกันรวมเวลา 37 ปี คนเป็ นพันๆ แข่งกันเอาเด่นกับชีวิตของ
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ไซมอน ซี เรี ยมีสาวกเสาอยูเ่ ป็ นจานวนมากระหว่างศตวรรษที่ 5 กับที่ 12 แต่ชีวติ แบบนี้ไม่ได้สานุศิษย์
ในยุโรป
ความเคลื่อนไหวของลัทธิ อยูอ่ าราม (มอนาสติค) ในยุโรปแพร่ ชา้ กว่าในอาเซี ยและในอัฟริ กา
ชีวติ เดี่ยวโดดทรมานของแต่ละคนในยุโรปไม่ชา้ ก็เปลี่ยนเป็ นการตั้งอารามขึ้นอยู่ ในอารามเหล่านี้จะมี
ทั้งการทาการงานและการสวดไหว้วอน บรรดาอารามทัว่ ไปในภาคตะวันตกได้จดั ระบอบและปฏิบตั ิ
ตามด้วยกฎของเบเนดิคต์ กฎนี้ได้ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 529 จิตใจอยูอ่ ารามได้โตขึ้นตลอดยุคสมัยกลาง
และจะได้พินิจดูอีกในประวัติศาสตร์
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บทที่ 11
คริสตจักรของรัฐ (ภาคสาม)อานาจโตใหญ่ ในคริสตจักรโรม
ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกล้มลง
เหล่ าผู้นาของยุค
____________________
เราได้เห็นแล้วว่า กรุ งโรมได้มีเมืองคอนสแตนติโนเปิ ลมาตั้งขึ้นเป็ นเมืองหลวงของโลกแทน
บัดนี้เราจะได้ดูกรุ งโรมฉวยสิ ทธิ์ ที่จะเป็ นเมืองหลวงของคริ สตจักร ตลอดยุคนี้คริ สตจักรโรมได้ชื่อเสี ยง
ได้อานาจขึ้นเรื่ อยๆ และบิชอพแห่งโรม บัดนี้ได้ต้ งั ตาแหน่งขึ้นเป็ นโพ๊พ สมอ้างเอาที่นงั่ แห่งอานาจ
เหนื อโลกคริ สเตียนทั้งสิ้ น และถือว่าเป็ นประมุขของคริ สตจักรทั้งหมดในยุโรปภาคตะวันตกของทะเล
เอเดรี ยติค ก้าวนี้ก็ยงั ไม่ถึงขั้นเรี ยกร้องอานาจเพื่อตัวให้มีอานาจเหนื อรัฐเช่นเดียวกับเหนื อคริ สตจักร
ดังเช่นที่ปรากฏในสมัยกลาง แต่ก็กาลังโน้มน้าวไปทางทิศนั้นอย่างรุ นแรงอยูแ่ ล้ว บัดนี้ให้เราพิจารณาดู
เหตุต่างๆ ที่ส่งเสริ มความเคลื่อนไหวเรื่ องนี้ให้โตขึ้น
ความที่คริ สตจักรมีระบอบคล้ายกับราชอาณาจักรยิง่ มีอานาจกาลังแรงขึ้นทุกทีในการโน้มน้าว
เข้าสู่ ประมุขผูเ้ ดียว ในความเป็ นไปของรัฐที่มิได้ถูกควบคุมมาจากเบื้องล่างด้วยการเลือกตั้ง แต่ปกครอง
มาจากเบื้องบนในฐานมีอานาจในตัวเอง มีจกั รพรรดิองค์เดียวบังคับบัญชาด้วยอานาจสิ ทธิ์ ขาดจึงเป็ น
ธรรมดาที่คริ สตจักรจะถูกปกครองในอาการเดียวกันมีประมุขผูเ้ ดียว ทุกหนทุกแห่งเหล่าบิช๊อพบังคับ
บัญชาคริ สตจักรทั้งหลาย แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเสมอๆ ว่า ใครจะบังคับบัญชาเหล่าบิช๊อพนั้นเล่า? บิช๊อพ
อะไรสมควรถือตาแหน่งจักรพรรดิเหนื อคริ สตจักร? เหล่าบิช๊อพที่ทาการอานวยการอยูใ่ นบางนครไม่
ช้าก็ถูกเรี ยกว่า “เมโทรโปลิแตนส์” ต่อมาภายหลังเป็ น “เปไตรอ๊าร์คส์ ” มีเปไตรอาร์คส์ที่เยรู ซาเล็ม,แอน
ติโอ, อาเล็กซานเดรี ย, คอนสแตนติโนเปิ ล และโรม บิช๊อพโรมถือเอาตาแหน่ง “ปาปา, บิดา” ภายหลัง
แผลงมาเป็ นโพ๊พ ในระหว่างเปไตรอ๊าร์ คส์ ทั้งห้านี้มีการชิงดีกนั บ่อยๆ เพื่อจะขึ้นอานวยการสู งสุ ดและ
เป็ นผูส้ ู งสุ ด แต่ในที่สุดปั ญหาค่อยๆ แคบเข้ามาให้เลือกระหว่างเปไตรอ๊าร์ คส์แห่งคอนสแตนติโนเปิ ล
และโพ๊พแห่งโรมให้เป็ นประมุขของคริ สตจักร
โรมยืนยันว่ามีอานาจของอัครสาวกเป็ นข้ออ้าง โรมเป็ นคริ สตจักรเดียวเท่านั้นที่สามารถอ้างได้
ว่าสองอัครสาวกเป็ นผูก้ ่อตั้ง และเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดทั้งคู่ในมวลอัครสาวกทั้งหมด คืออัครสาวกเปโตร
และเปาโล มีตานานเกิดขึ้นว่าเปโตรบิช๊อพคนแรกของโรม จริ งหรื อเท็จเอาแน่ไม่ได้ เปโตรถ้าเป็ น
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บิช๊อพก็คงต้องเป็ นโพ๊พด้วย (สันตะปาปา) ถือเอาว่าในศตวรรษที่หนึ่งตาแหน่ง “บิช๊อพ” หมายถึงอย่าง
เดียวกับความหมายในศตวรรษที่สี่ คือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเหนือบรรพชิ ตและคริ สตจักร และว่าเปโตรใน
ฐานที่เป็ นประมุขของอัครสาวกคงต้องมีอานาจเหนื อคริ สตจักรทั้งสิ้ น ข้อพระธรรมกิตติคุณสองข้อได้
คัดมาประกันข้ออ้างนี้ ข้อหนึ่งติดเป็ นตัวอักษรใหญ่มหึ มาเป็ นภาษาลาตินมองเห็นได้รอบกะพุง้ ยอด
คริ สตจักรของอัครสาวกเปโตรในกรุ งโรม “ท่านคือเปโตร บนศิลานี้เราจะตั้งคริ สตจักรของเรา” อีกข้อ
หนึ่ง “จงเลี้ยงดูแกะของเรา” และยังเถียงว่าถ้าเปโตรเป็ นประมุขคริ สตจักรคนแรกดังนั้นแล้วผูส้ ื บ
ตาแหน่งของท่านก็คือ เหล่าโพ๊พ (สันตะปาปา) ของคริ สตจักรโรมก็ตอ้ งดารงอานาจนั้นอยูต่ ่อไป
คนสาคัญๆ ของคริ สตจักรโรมและประมุขคนแรกๆ ได้สนับสนุนข้อสมอ้างนี้อย่างเข้มแข็ง
เหล่าบิช๊อพโดยมากของคริ สตจักรโรมเป็ นคนเข้มแข็งกว่า ฉลาดกว่า มีน้ าหนักกว่าเหล่าบิชอพในกรุ ง
คอนสแตนติโนเปิ ลในขนาดยิง่ ใหญ่กว่ามาก เป็ นคนทาตัวให้เกิดความยาเกรงทัว่ คริ สตจักร คุณลักษณะ
ส่ วนมากของพระจักรพรรดิตราธิ ราชเก่าๆ ที่ทาให้กรุ งโรมเป็ นเจ้าโลกยังคงดารงอยูใ่ นธรรมชาติของ
โรม ในประการเหล่านี้โรมจึงตั้งตัวตรงข้ามกับคอนสแตนติโนเปิ ล แต่เดิมโรมได้ต้ งั พระจักรพรรดิข้ ึน
แล้วพระจักรพรรดิได้ต้ งั คอนสแตนติโนเปิ ลและให้มีผคู ้ นพลเมืองที่อ่อนน้อมต่อ คริ สตจักรโรมมักจะ
ยึดอยูใ่ นคาสอนตามจารี ตประเพณี โบราณ เหล่านิกายและพวกนอกรี ตแผ่อิทธิ พลกระทบกระทัง่ ได้นอ้ ย
เต็มที ตั้งอยูป่ ระดุจเสาค้ าคาสอนตามจารี ตประเพณี โบราณ คุณสมบัติวเิ ศษนี้ได้พอกพูนอิทธิ พลให้กบั
คริ สตจักรอย่างใหญ่หลวง
นอกจากนั้นคริ สตจักรโรมยังได้แสดงตัวว่าเป็ นศาสนาคริ สเตียนที่ปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง ไม่มี
คริ สตจักรใดเกินหน้าในการเอาใจใส่ กบั คนยากจน ไม่เพียงแต่ใฝ่ ใจแก่สมาชิกของคริ สตจักรเท่านั้นแต่
ได้ใฝ่ ใจแก่ความต้องการของคนในพวกถือศาสนาภายนอกด้วย ในยามกันดารอาหารและมีโรคภัยไข้
เจ็บระบาด มีใจกว้างส่ งความช่วยเหลือไปยังคริ สตจักรต่างๆ ที่ถูกข่มเหงในมณฑลอื่นๆ เมื่อพนักงาน
รัฐบาลที่ถือศาสนาอื่นเรี ยกร้องเอาทรัยพ์ของคริ สตจักร ท่านบิช๊อพจะชุมนุมสมาชิกยากจนขึ้นแล้วว่า
“นี่แหละทรัพย์ของเรา”
การย้ายเมืองหลวงจากกรุ งโรมมายังคอนสแตนติโนเปิ ล แทนที่จะลดอิทธพลของบิชอพโรม
หรื อโพ๊พ (สันตะปาปา) กลับทวีอิทธิ พลขึ้นใหญ่ยงิ่ เราได้เห็นแล้วว่าในคอนสแตนติโนเปิ ลพระ
จักรพรรดิและราชบริ พารครอบคุมคริ สตจักร โดยทัว่ ไปเปไตรอ๊าร์ คยอมราบคาบต่อวังหลวง แต่ในกรุ ง
โรมไม่มีจกั รพรรดิมามีศกั ด์เกินหน้าหรื อเป็ นที่หวัน่ เกรงแก่สันตะปาปา
สันตะปาปาเป็ นผูม้ ีอานาจ
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในบริ เวณนั้น ยุโรปก็มกั มองดูโรมด้วยความสักการะ ยิง่ เมืองหลวงอยูถ่ ดั ออกไปไกล และ
โดยเฉพาะเมื่อตัวมหาอาณาจักรเองกาลังอยูใ่ นระยะทรุ ดโทรม ความรู ้สึกจงรักภักดีต่อมหาสังฆราชา
โรมันก็เริ่ มเข้ามาแทนตาแหน่งพระจักรพรรดิโรมัน
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ด้วยประการฉะนั้นจึงถึงเวลาที่บิชอพโรม หรื อ สันตะปาปาเป็ นที่นบั ถือกันตลอดทัว่ ตะวันตกและใน
ฐานที่เป็ นประมุขของคริ สตจักรโรมจึงได้รับนับถือว่ามีสิทธิ อานาจนาในคริ สตจักรทัว่ ไป เช่นเป็ นต้นที่
การประชุมสภาแห่งคัลซิ โดนในเอเซี ยน้อย (ค.ศ. 451) โรมได้ที่นงั่ ที่หนึ่ง คอนสแตนติโนเปิ ลได้ที่สอง
ทางได้ปูลาดไว้คอยการเลื่อนขึ้นไปอีกของโรมและสันตะปาปาในสมัยต่างๆ ที่จะมาข้างหน้า
ตลอดทั้งยุคนี้ อนั เป็ นยุคแห่งคริ สตจักรของรัฐ มีความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งดาเนิ นอยู่ อัน
เป็ นความวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ในประวัติศาสตร์ ท้ งั สิ้ น คือมหาอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกล้มลง ในรัชกาล
ของคอนสแตนตินรู ปการภายนอกของจักรวรรดิดูท่ามีการปกป้ องดี และไม่อาจหักเข้าได้อย่างที่เคย
เข้มแข็งในรัชกาลของมาร์ กุสออเรลิอุส หรื อในรัชกาลของออกัสตัส แต่ที่จริ งเป็ นเหมือนรวงผึ้งพลุนไป
ด้วยความผุพงั ทางศีลธรรมและทางการเมือง
พร้อมจะยุบลงภายใต้การบุกรุ กจากทุกด้านของพวก
กระหายเหยือ่ ที่จะเข้ามา ภายในยีส่ ิ บห้าปี หลังจากคอนสแตนตินสิ้ นชีพในปี ค.ศ. 337 แนวป้ องกัน
ชายแดนด้านตะวันตกของมหาอาณาจักรก็พงั ลง ฝูงคนชาวป่ าเถื่อน (นามที่พวกโรมันใช้เรี ยกคนใด ๆ ที่
ไม่ใช่คนโรมัน คนกรี ก คนยิว นอกนั้นเป็ นคนป่ าเถื่อนทั้งนั้น) ทุกหนทุกแห่งเทกันเข้ามาในมณฑลที่ไม่
มีทางสู ้ ยึดเอาดินแดนและตั้งแผ่นดินปกครองพันขึ้นเป็ นอสิ ระในไม่ถึงร้อยสี่ สิบปี มหาอาณาจักรโรมัน
ภาคตะวันตกซึ่ งดารงมาได้เป็ นพันปี และพลเมืองพอใจอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรครั้งนี้ตอ้ ง
ถูกกวาดเอาความดารงคงอยูส่ ิ้ นไป การล้มลงอย่างมหัศจรรย์น้ ีคน้ เหตุได้ไม่ยาก
ความมัง่ คัง่ ของมหาอาณาจักรต้องตกเป็ นเป้ าแก่ความโลภของชนชาวป่ าเถื่อนใกล้เคียง ในด้าน
หนึ่งของอาณาเขตมีบรรดาเมืองมัง่ คัง่ อยูก่ นั สบาย ท้องทุ่งกว้างขวางมีการเก็บเกี่ยว พลเมืองมีทุกสิ่ งอัน
เป็ นที่ปรารถนาของเผ่าชนอนาถา อานาระยะ ตุรัดตุเร่ พเนจร แต่นิยมการต่อตีปล้นสดมภ์ที่อยูต่ ามชาย
เขตแดน หลายศตวรรษก่อนเผ่าชนป่ าเถื่อนจะรุ กล้ าเข้ามานั้น ธุ ระใหญ่ของเหล่าจักรพรรดิโรมันก็คือที่
จะคุม้ กันชายเขตแดนให้รอดจากการโจมตีของพวกศัตรู ที่คุกคามอยู่ เหตุผลอันเดียวที่มีจกั รพรรดิหลาย
องค์ครอบครองสัมพันธ์กนั คือความต้องการผูป้ กครองที่มีอานาจให้อยูใ่ กล้จุดอันตรายเหล่านี้ ซึ่ งท่าน
จะลงมือจัดการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอคาสั่งจากเมืองหลวงให้อยูไ่ กล
ถึงมีทางต่อสู ้อย่างดีที่สุด ฝ่ ายโรมันก็ยงั ต้องตกเป็ นเบี้ยล่างแก่ชนชาวป่ าเถื่อน เมื่อเทียบกันตัว
ต่อตัว ตลอดหลายศตวรรษแห่งยามสงบ คนโรมันยิง่ เสี ยความชานาญการรบ ในสมัยของเราประเทศ
ศิวลิ ยั มีดินปื นใช้ในการสงความดีเหนือกว่าพวกชาวป่ ามากมายก่ายกอง แต่ในสมัยโบราณทั้งสองฝ่ าย
รบกันด้วยดาบและหอก ทางที่ได้เปรี ยบแก่ฝ่ายโรมันก็เพราะในกองทหารมีวนิ ยั ดีกว่า แต่วนิ ยั ก็หย่อน
ลงไปเกือบสิ้ นในคราวจักรพรรดิองค์หลังๆ ต่อมา ส่ วนพวกชาวป่ ามีกาลังร่ างกายแข็งแรงกว่า กล้าหาญ
กว่า แคล่วคล่องในการรบดีกว่า ข้อร้ายกาจที่สุดที่ได้แก่คนโรมันในอายุต่อมาก็คือเขาไม่เข้าเป็ นทหาร
ในกองทัพของตัวเองคนชาวป่ านี้เองมาเข้ากองทัพ แล้วคนเหล่านี้ได้ออกรบต่อสู ้กบั ชนชาติของเขาเอง
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ป้ องกันโรมอยูช่ วั่ คราวหนึ่ง ส่ วนมากที่สุดในกองทัพรุ่ นหลังๆ มีแม่ทพั และแม้จกั รพรรดิเองหลายองค์ก็
มาจากชนชาติชาวป่ านี้ ไม่มีชาติใดอาจรักษาเอกราชไว้ได้ในเมื่อชาติน้ นั มีนิสัยจ้างคนต่างชาติมารบเมื่อ
ถึงคราวจาเป็ นต้องรบ
ราชอาณาจักรไม่เพียงแต่ขาดคน แต่วา่ อ่อนเปี ยกลงไปเพราะสงครามกลางเมืองดาเนิ นไปหลาย
ชัว่ อายุคน โดยพวกที่ช่วงชิงราชบัลลังก์ พระจักรพรรดิไม่ได้รับเลือกขึ้นมาจากรัฐสภาอีกแล้ว แต่เมื่อ
พระจักรพรรดิองค์หนึ่งถูกประหาร (ดังที่โดยมากที่สุดเป็ นเช่นนั้น) กองทัพประจามณฑลแต่ละกองทัพ
ก็ต้ งั ผูเ้ ข้าชิงบัลลังก์ข้ ึน และการเลือกก็มิได้ดว้ ยการออกเสี ยงแต่ดว้ ยอาวุธ ในเก้าสิ บปี มีผนู ้ าแปดสิ บคน
ได้รับโห่ร้องขึ้นเป็ นจักรพรรดิแล้วเข้าชิงพระที่นงั่ คราวหนึ่งคนอย่างที่เรี ยกว่าจักรพรรดิมีมากหลายจน
ได้เรี ยกว่า “ตัวทารุ ณสามสิ บตน” นครทั้งหลายถูกปล้น ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทัพฟุ่ มเฟื อย และทั้ง
อาณาจักรต้องยากจนลงเพราะความทะเยอทะยานของคนกระหายอานาจ เป็ นผลให้ตอ้ งเรี ยกกองทหาร
มาเสี ยจากชายแดน ดินแดนก็เลยเปิ ดโล่งไม่มีทางสู ้พวกคนชาวป่ าที่บุกรุ กเข้ามา
สาเหตุสดๆ ร้อนๆ ที่ให้มีการบุกฝ่ าเข้ามาหลายครั้งหลายคราวนั้นเกิดจากความเคลื่อนย้ายของ
เผ่าชนอาเซี ยเผ่าต่างๆ เมื่อชาวป่ าของภาคพื้นยุโรปด้านตะวันออกพังเข้ามาทับอาณาจักรโรมัน คนพวก
นี้ก็อา้ งว่า พวกเขาถูกขับออกมาจากบ้านของเขาเองด้วยเหมือนกัน โดยมีกองทัพแปลกหน้าดันเข้ามา
อย่างต้านไม่ไหว มีครอบครัวตามมาด้วย ได้เปลี่ยนที่พานักของเขาจากภายในของทวีปอาเซีย คนพวก
เหล่านี้โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าพวกฮัน อะไรที่ทาให้พวกนี้ทิง้ บ้านช่องจากอาเซี ยภาคกลางมาไม่ทราบได้โดย
บริ บูรณ์ แต่เชื่ อกันว่าเพราะดินฟ้ าอากาศเปลี่ยนแปลงและขาดฝน ทาให้เนื้ อที่อุดมกลายเป็ นที่ร้างว่าง
เปล่า ต่อมาภายหลังฮันพวกนี้ได้เข้ามาถึงตัวโรมันเองโดยการนาของกษัตริ ยผ์ ดู้ ุร้ายของเขาคนหนึ่งชื่อ
ว่า อัตติลา ปรากฏว่าเป็ นพวกที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาศัตรู ท้ งั หมด
โดยที่ประวัติศาสตร์ ของเรามิใช่ประวัติศาสตร์ อาณาจักรโรมัน แต่เป็ นประวัติศาสตร์ คริ สตจักร
ฉะนั้น เรื่ องราวที่เผ่าชนต่างๆ บุกรุ กเข้ามาเป็ นลาดับ จาต้องเป็ นแต่เพียงย่อๆ การบุกรุ กเข้าครั้งแรกๆ
เป็ นพวกชนชาติที่อยูร่ ะหว่างแม่น้ าดานูปกับทะเลบอลติค วิสิโคส (โกสตะวันตก) มีหวั หน้าของเขาชื่ อ
อลาริ ค นากองทัพกวาดเข้ามาในประเทศกรี กและอิตาลี เข้ามายึดและทาลายกรุ งโรม แล้วตั้งการ
ปกครองแผ่นดินขึ้นในภาคใต้ของฝรั่งเศส พวกแวนแดล นาโดย เยนเซอริ คเคลื่อนข้ามฝรั่งเศสเข้าสู่
สเปน จากสเปนเข้าอัฟริ กาเหนือ เข้ามาปราบปรามเมืองต่างๆ ในภาคนี้พวกเบอกันเดียนข้ามแม่น้ าไรน์
แล้วตั้งการปกครองแผ่นดินขึ้น มีเมืองสตร๊ าสเบอร์ กเป็ นศูนย์กลางพวกฟรังก์เผ่าเยอรมันยึดภาคเหนือ
ประเทศกอลหมด แล้วให้ชื่อดินแดนนั้นว่าฟรังก์เซี ย กษัตริ ยพ์ วกฟรังก์องค์หลัง โคลวิส ได้เป็ นคริ ส
เตียน พวกพลเมืองก็เลยเป็ นคริ สเตียนตามไปด้วย พวกฟรังก์ได้ช่วยมากมายในการทาให้ยโุ รป
ภาคเหนื อเปลี่ยนใจมารับศาสนาคริ สเตียน แต่วา่ ส่ วนใหญ่ก็เป็ นไปโดยการบังคับ พวกแซกซอนและ
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พวกแองเกิลจากเดนมาร์ กและดินแดนทิศเหนื อ เห็นว่าบริ เตนว่างเปล่า กองทหารโรมันทิ้งไว้ จึงเข้าไป
ครอบครอง
ชัว่ อายุคนแล้วชัว่ อายุคนเล่าจนเกือบจะได้ถอนรากศาสนาคริ สเตียนแต่โบราณเสี ยแล้ว
จนกระทัง่ อาณาจักรแองโกลแซกซอนเองได้เปลี่ยนกลับใจรับศาสนาคริ สเตียน โดยพวกมิชชัน่ นารี ที่ส่ง
มาจากโรม
ประมาณ ค.ศ. 450 พวกฮันส์ดุร้าย นาโดยกษัตริ ยข์ องเขา อัตติลา ผูไ้ ม่รู้จกั ความเมตตาปราณี
บุกรุ กเข้าในอิตาลี และคุกคามไม่เพียงแต่จะทาลายมหาอาณาจักรโรมันเท่านั้น แต่จะตั้งการปกครอง
แผ่นดินขึ้นภายในอาณาจักรโรมด้วย พวกโกส, แวนแดล และฟรังก์ได้รวมกาลังกันภายใต้การนาของ
โรมทาการขัดขวางกระทาของพวกฮันส์ สงครามใหญ่ปะทะกันที่แคโลนส์ในฝรั่งเศสภาคเหนื อ พวก
ฮันส์ตอ้ งพ่ายแพ้อย่างยับเยิน เมื่ออัตติลาตายแล้วไม่ชา้ อานาจพวกฮันส์ก็สิ้นสุ ดลง สงครามที่แคโลนส์
(ค.ศ. 451) ชี้ขาดว่ายุโรปจะมิตอ้ งถูกบดทาลาย และปกครองโดยชนเอเซี ย แต่จะขยายขึ้นเป็ นอารยะ
ธรรมของตนเอง
ด้วยการบุกรุ กเข้ามาเป็ นลาดับและด้วยการแตกแยกกันเหล่านี้ ทาให้มหาอาณาจักรโรมันซึ่ ง
ครั้งหนึ่งโตใหญ่ไพศาล ต้องหดลงเหลือเพียงอาณาเขตเล็กๆ รอบเมืองหลวง ในค.ศ. 476 เผ่าชน
เยอรมันที่นบั ว่าเป็ นเผ่าชนเล็กๆ นาโดยเฮอรู ลิ เข้ายึดเอาเมือง ภายใต้กษัตริ ยข์ องเขาโอโดเอเซอร์ และ
จัดการถอดกษัตริ ยเ์ ด็กลงจากตาแหน่งจักรพรรดิ จักรพรรดิเด็กองค์น้ ีมีนามประหลาดคือเอานามของผู ้
ตั้งกรุ งโรมและจักรพรรดิองค์แรกมารวมกันเป็ นนามว่า โรมุลุศออกัสตุส สมญาว่า “ออกัสตุลุศ ออกัสตุ
สองค์นอ้ ย” โอโดเอเซอร์ ต้ งั ตัวขึ้นในตาแหน่ง “กษัตริ ยแ์ ห่งอิตาลี” และตั้งแต่ปีนั้น ค.ศ. 476 มหา
อาณาจักรโรมันภาคตะวันตกก็หมดกัน ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองและรัฐ (กล่าวกันว่าใน ก.ค.ศ. 753) จนถึง
อาณาจักรล้มเป็ นเวลาพันสองร้อยปี มหาอาณาจักรภาคตะวันออก มีกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลเป็ นเมือง
หลวง ยังคงอยูไ่ ด้จนกระทัง่ ค.ศ. 1453
บรรดาเผ่าชนที่บุกรุ กเข้ามานี้ เกือบทั้งหมดเป็ นพวกนอกศาสนามาตั้งแต่ในแดนบ้านเกิดของ
เขา นอกจากพวกโกส พวกนี้ได้เปลี่ยนถือศาสนาคริ สเตียนนิกายเอเรี ยนมาแล้ว และได้มีพระคัมภีร์ไบ
เบิลในภาษาของตนเองอีกด้วย และบางส่ วนของพระคัมภีร์น้ นั ก็ยงั คงอยูเ่ ป็ นแบบอักษรศาสตร์ โบราณ
เก่าแก่ที่สุดของติวตัน เกือบทั้งหมดของชนเผ่าต่างๆ ที่มีชยั หลังไหลเข้ามานี้ได้กลายเป็ นคริ สเตียน
เนื่องจากพวกโกสบ้าง แต่โดยมากโดยพลเมืองที่อยูป่ นเปด้วย และในคราวที่นิกายเอเรี ยนเป็ นผูเ้ ชื่ อตาม
จารี ตโบราณ ศาสนาคริ สเตียนในสมัยเสื่ อมโทรมนั้นยังคงเป็ นยอดแห่งความจาเป็ นและทาการก้าวหน้า
และได้นาให้ชนชาติที่บุกฝ่ าเข้ามานี้รับเชื่ อ เลือดแห่งความแข็งแรงของคนพวกนี้ได้มีส่วนให้เกิดชนเชื้อ
ชาติใหม่ของยุโรปขึ้นเป็ นผลสนอง เราได้เห็นแล้วว่าความทรุ ดโทรมและพังลงของอานาจจักรพรรดิที่
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โรมนั้น กลับทวีอิทธิ พลของคริ สตจักรโรมขึ้นทัว่ ทั้งยุโรปและบรรดาสันตะปาปา ก็มีอิทธิ พลมากขึ้น
โดยประการฉะนั้นแม้มหาอาณาจักรล้ม คริ สตจักรยังคงแสดงตัวเป็ นจักรวรรดิอยูต่ ่อไป
บัดนี้เราต้องเอ่ยนาของบรรดาผูน้ าบางคนในยุคนี้แห่งคริ สตจักรของรัฐ
อทานาสิ อุส (ค.ศ. 293-373) เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ในการคุม้ กันความเชื่อในวาระเริ่ มเปิ ดยุค เราเห็นแล้ว
ว่าท่านผูน้ ้ ีข้ ึนมาเด่นในการโต้แย้งกับคณะเอเรี ยน และเป็ นตัวเอกในการอภิปรายแต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ในการประชุมไนเซี ย ค.ศ. 325 หลังจากที่ได้เป็ นบิชอพเมื่ออายุได้สามสิ บสามปี แห่งอเล็กซานเดรี ยไม่
ช้าต้องถูกเนรเทศห้าครั้ง แต่ได้ต่อสู ้เพื่อความอยูเ่ สมอมิได้ขาด ในที่สุดได้จบชี วติ ลงด้วยความสงบและ
มีเกียรติ
แอมโบรสแห่ งมิลาน (ค.ศ. 340-397) เป็ นคนแรกที่สุดในพวกบิดาแห่งภาษาลาตินได้รับเลือก
ตั้งขึ้นเป็ นบิชอพในขณะเมื่อยังเป็ นฆราวาส แม้กระทัง่ บัพติศมาก็ยงั มิได้รับ แต่ได้รับคาแนะนาที่จะเป็ น
สมาชิก ทั้งนิกายเอเรี ยนและทั้งพวกที่เชื่อแบบจารี ตโบราณได้ร่วมมือกันในการเลือกตั้ง ท่านผูน้ ้ ีได้
กลายเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในคริ สตจักร ได้ประท้วงพระจักรพรรดิเธโอโดสิ อุสที่พระองค์ได้ทาการเหี้ ยมโหด
ทารุ ณ และบังคับให้พระองค์สารภาพและรับทัณฑกรรม ต่อมาได้รับการยกย่อง และนับถืออย่างสู งสุ ด
จากพระจักรพรรดิและได้รับเลือกให้เป็ นผูเ้ ทศนาในพิธีการศพของกษัตริ ย ์ แอมโบรสเป็ นผูป้ ระพันธ์
หนังสื อหลายเล่ม แต่เกียรติใหญ่ยงิ่ ที่สุดของท่านอยูท่ ี่การรับออกัสตินผูเ้ ก่งกล้าเข้าในคริ สตจักร
ยอห์ น สมญาว่า ไครโซสโทม “โอษฐทอง” เพราะไม่มีใครประโวหารได้ นักเทศน์ผยู ้ งิ่ ใหญ่
ที่สุดแห่งยุค เกิดในอันติโอ ค.ศ. 345 ได้รับตาแหน่งบิชอพหรื อเปไตรอ๊าร์ คแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล
ค.ศ. 398 และได้เทศนาแก่ที่ประชุมมหึ มาในคริ สตจักรเซนท์โซเฟี ย แต่ดว้ ยความเชื่อมัน่ ของท่าน
ความไม่ยอมขึ้นกับใคร มีใจร้อนในการปฏิรูป และกล้าหาญ ทาให้วงั หลวงไม่พอพระทัย ท่านต้องถูก
เนรเทศและสิ้ นชีพในถิ่นเนรเทศ ค.ศ. 407 แต่หลังจากเมื่อท่านตายเสี ยแล้วจึงได้รับการเห็นจริ งด้วย ศพ
ของท่านได้ถูกนากลับมากรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และฝังไว้อย่างมีเกียรติ เป็ นนักเทศน์อาจหาญ เป็ น
นักการเมือง และเป็ นผูอ้ รรถาธิ บายพระคัมภีร์อย่างสามารถ
เจอโรม (ค.ศ. 340-420) เป็ นปราชญ์และบิดาแห่งภาษาลาติน ได้รับการศึกษาทางอักษรศาสตร์
และนักปาฐกที่กรุ งโรม แต่ได้สละเกียรติฝ่ายโลกเพื่อชีวิตทางศาสนา และปั กใจกับลัทธิ กรายากอย่าง
แข็งแรง ท่านได้ต้ งั อารามขึ้นที่เบธเลเฮ็ม และอาศัยอยูท่ ี่นนั่ หลายปี ในบรรดาข้อเขียนของท่านเป็ นอัน
มาก มีชิ้นหนึ่งที่มีอิทธิ พลเอื้อมไปไกลที่สุดได้แก่การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็ นภาษาลาติน งานชิ้นนี้
เรี ยกว่า วัลเกต แปลว่าพระคัมภีร์ในภาษาสามัญ ซึ่ งยังคงเป็ นพระคัมภีร์ฉบับทรงอานาจในคริ สตจักร
โรมันคาธอลิค
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นามที่ออกหน้าที่สุดในตลอดยุคนี้คือ ออกัสติน เกิด ค.ศ. 354 ในอัฟริ กาเหนือ เมื่อยังหนุ่มเป็ น
นักปราชญ์ที่ลือชื่อ แต่เป็ นคนนิยมโลก ทะเยอทะยานรักความบันเทิง เมื่ออายุ 33 ปี ได้เป็ นคริ สเตียน
โดยอิทธิ พลของมารดา นางมอนิกา อิทธิ พลของคาเทศนาของแอมโบรส แห่งมิลานและด้วยการศึกษา
ธรรมสารของอัครสาวกเปาโล ออกัสตินได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็ นบิชอพแห่งฮิปโป ในอัฟริ กาเหนื อ ค.ศ.
395 อันเป็ นเวลาที่พวกชาวป่ าเริ่ มเข้าบุกรุ ก ในจาพวกงานเป็ นอันมากของท่าน “นครของพระเจ้า” เป็ น
บทเรี ยกร้องอันมีเกียรติให้ศาสนาคริ สเตียนเข้าแทนที่อาณาจักรที่กาลังละลายไป และ “สารภาพ” เปิ ด
หัวใจและชีวติ ของท่านเองอย่างทราบซึ้ ง แต่ชื่อเสี ยงและอิทธิ พลของท่านอยูท่ ี่ขอ้ เขียนของท่าน ว่า
ด้วยคริ สเตียนเทวศาสตร์ อันนี้ เองที่ทาให้ออกัสตินเป็ นผูอ้ ธิ บายพระคัมภีร์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่สุดถัดจากอัคร
สาวกเปาโล ท่านได้สิ้นชีพในปี ค.ศ. 430
___________________
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สั งเขปของบทที่ 12,13,14,15,16,17,
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีส่ ี่ , คริสตจักรยุคกลาง
ตั้งแต่กรุ งโรมล้ม ค.ศ. 476 ถึง กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้ม ค.ศ. 1453
1. อานาจของสั นตะปาปาก้าวหน้ าต่ อไป (บทที่ 12)
1. ระยะของความเติบโต ค.ศ. 590-1073
สาเหตุต่างๆ (1) อานาจเพื่อความชอบธรรม
(2) การปกครองฝ่ ายโลกไม่แน่นอน
(3) การปกครองของคริ สตจักรมัน่ คง
(4) “สิ่ งเทียมเท็จ”ในสมัยกลาง
(ก) การทาปลอมของเอกสารคอนสแตนตินมอบถวาย
(ข) ฟ้ อลส์ดิเครแทลส์อ๊อฟไอซิโดร์
(ค) หลักฐานต่าง ๆ แสดงว่าทาปลอม
2. ระยะสู งสุ ด ค.ศ. 1073-1216
(1) ฮิลเดแบร๊ นด์ ครองตาแหน่ง (กรี โกรี่ ที่ 7)
(ก) จัดระเบียบการบรรพชิพเสี ยใหม่
(ข) ปลดคริ สตจักรให้เป็ นอิสระจากรัฐ
(ค) ให้คริ สตจักรมีอานาจสู งสุ ด
(2) อินโนเซ็นต์ที่ 3 ครองตาแหน่ง 1198-1216
(ก) สาอ้างของท่าน
(ข) ท่านเลือกตั้งพระจักรพรรดิ
(ค) ตั้งรัฐบาลปกครองในกรุ งโรม
(ง) กษัตริ ยฝ์ รั่งเศสยอมอ่อนน้อม
(จ) กษัตริ ยอ์ งั กฤษยอมอ่อนน้อม
3.ระยะเสื่ อมต่า
(1) บอนิเฟศ ที่ 8 ค.ศ. 1303
(2) เชลยบาบิโลน ค.ศ. 1305-1378
(3) การประชุมที่เมืองคอนสต๊านซ์ ค.ศ. 1414
2. อานาจของศาสนามหะหมัดเกิดขึน้ (บทที1่ 3)
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1. ท่านมุหมั มัดเป็ นผูต้ ้ งั ศาสนา ค.ศ. 570-632
2. ศาสนาของท่านเป็ นอย่างไร
3. ความคืบหน้าของศาสนาอิสลาม
4. ปั จจัยแห่งอานาจ
(1) ความเชื่ อความศรัทธาของชนเผ่าอาหรับ
(2) คนกรี กในภาคเอเซี ยอ่อนน้อม
(3) ลักษณะของศาสนาอิสลาม
5. ด้านที่ส่งตัวของศาสนามุหมั มัด
(1) หลักธรรมคาสัง่ สอนเข้าใจง่ายๆ
(2) เป็ นปฏิปักษ์ต่อการนมัสการรู ปสักการ
(3) ไม่มีการทาตัวเป็ นคนกลางของนักบวชหรื อนักบุญ
(4) เว้นจากการดื่มน้ าเมา
(5) ส่ งเสริ มอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รุ่นแรก
6. ด้านร้ายของศาสนามุหมั มัด
(1) เผยแพร่ ศาสนาด้วยภาพ
(2) เอาศาสนามาใช้เพื่อประโยชน์ฝ่ายโลก
(3) ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้า
(4) ทัศนะเกี่ยวกับพระคริ สต์
(5) ความคิดเกี่ยวกับสวรรค์
(6) กดฐานะสตรี
(7) ขาดความเป็ นรัฐบุรุษ
3. ราชอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์ (บทที่ 14)
1. ผูส้ ถาปนา คาร์ลมาญ ค.ศ. 742-814
2. มหาอาณาจักร
3. เหล่าจอมจักรพรรดิ
4. จักรพรรดิ กับสันตะปาปา
5. มหาอาณาจักรเสื่ อมอานาจและล้มลง
4. คริสตจักรลาตินและกรีกแยกกัน (บทที่ 14)
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1. สาเหตุทางหลักธรรมคาสอน
2. สาเหตุในการปกครองและขนบธรรมเนียม
3. สาเหตุทางการเมือง
4. สาอ้างของโรม
5. สงครามครู เซด 1095-1270 (บทที่ 15)
1. กาเนิดของสงครามครู เซด
2. ครู เซดเจ็ดคราว
(1) ครู เซดคราวที่หนึ่ง 1095-1099 ก๊อดแฟร่ แห่งบูลยอง
(2) ครู เซดคราวที่สอง 1147-1149 หลุยที่ 7 คอนราร์ดที่ 3
(3) เกิดความคุน้ กันระหว่างประชาชาติ
(4) เกิดความกระตุน้ ใจในทางการค้าพาณิ ชย์
(5) ผลเกิดแก่อานาจของคริ สตจักร
3. สาเหตุของการล้มเหลว
(1) พวกผูน้ าทะเลาะวิวาทกัน
(2) ความคิดเห็นคับแคบส่ วนตัว
4. ผลดีที่ได้จากสงครามครู เซด
(1) พวกจาริ กบุญได้รับความพิทกั ษ์
(2) การรุ กรานของพวกมอสเล็มต้องชงัก
(3) เกิดความคุน้ กันระหว่างประชาชาติ
(4) เกิดความกระตุน้ ใจในทางการค้าพาณิ ชย์
(5) ผลเกิดแก่อานาจของคริ สตจักร
6. การขยายตัวของลัทธิอยู่อาราม (บทที่ 16)
1. ระบบต่างๆ ของอาราม
(1) เบนนิดิคตินส์ 529 นักบุญเบนนิดิคท์
(2) ซิศเตอร์ เซียนส์ 1098 นักบุญโรเบอร์ท, เบอร์นาด
(3) แฟรนซิศแคนส์ 1209 นักบุญแฟรนซิศ
(4) โดมินิแคนส์ 1215 นักบุญโดมินิค
2. ประโยชน์บางประการของลัทธิ อยูอ่ าราม
(1) เป็ นศูนย์ของความสงบสงัด
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(2) เป็ นสถานต้อนรับให้ความบรรเทาทุกข์
(3) เป็ นที่หลบภัยของคนไม่มีทางรอด
(4) การกสิ กรรม
(5) การวรรณกรรม
(6) การศึกษา
(7) การประกาศศาสนา
3. ผลร้ายบางประการของลัทธิ อยูอ่ าราม (บทที่ 15)
(1) ยกย่องชีวติ ถือโสด
(2) กระทบกระเทือนต่อชีวิตสังคมและชีวติ ชาติ
(3) ฟุ่ มเฟื อยและอธรรม
(4) รี ดนาทาเร้นให้มีการถวาย
7. ศิลปะและวรรณกรรมยุคกลาง (บทที่ 16)
1. มหาวิทยาลัย
2. มหาวิหาร
3. วรรณกรรมตื่นตัว
4. ศิลปะตื่นตัว
8. เริ่มเค้ าของการปฏิรูปศาสนา (บทที่ 17)
1. ออลบิเยนซีส 1170
2. วอลเดนเซียนส์ 1170
3. ยอห์น วิคลิฟ 1324-1384
4. ยอห์นฮัสส์ 1369-1415
5. เยอร์ โรม ซาโวนาโรลา 1452-1498
9. กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้ ม 1453 (บทที่ 17)
10. พวกนักปราชญ์ และผู้นา (บทที่ 17)
1. แอนเซล์ม 1033-1109
2. อเบอร์นาร์ด 1079-1142
3. เบอร์ นาร์ แห่งแคลวอกซ์ 1091-1163
4. โธมาส์อควินส์ 1226-1274
________________________
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บทที่ 12
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหนึ่ง)ตั้งแต่ กรุงโรมล้ม ค.ศ. 476 ถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลล้ม
ค.ศ. 1453 อานาจของสั นตะปาปาก้าวหน้ าต่ อไป
__________________
ในยุคนี้ซ่ ึ งเป็ นระยะเกือบพันปี
ความสนใจของเรามุ่งอยูท่ ี่คริ สตจักรภาคตะวันตกหรื อ
คริ สตจักรลาตินอันมีที่ต้ งั อานาจอยูใ่ นกรุ งโรม ซึ่ งยังคงเป็ นเมืองหลวงแม้วา่ อานาจทางการเมืองได้หมด
ไปแล้ว คริ สตจักรฝ่ ายกรี กมีการปกครองมาจากกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล เราจะไม่พดู ถึงมากนัก เว้นแต่ที่
มีเรื่ องราวเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สเตียนในยุโรป และจะไม่เล่าเหตุการณ์ไปตามลาดับ
แต่จะสารวจความเคลื่อนไหวใหญ่ๆ ซึ่ งมักจะควบคู่กนั และกันไป
การขยายตัวของอานาจสันตะปาปาเป็ นเรื่ องใหญ่ออกหน้าออกตาในสิ บศตวรรษของสมัยกลาง
เราเห็นแล้วว่าโป๊ พแห่งโรมได้สมอ้างถือตาแหน่ง “บิช๊อพครองทัว่ สากล” และประมุขของคริ สตจักร
บัดนี้จะได้ดูสันตะปาปาอ้างเป็ นผูค้ รอบครองเหนือประชาชาติ เหนือกษัตริ ยแ์ ละจักรพรรดิ การขยายตัว
นี้มีเป็ นสามระยะคือ โตขึ้น ขึ้นสู งสุ ด และเสื่ อมลง
ระยะโตของอานาจสันตะปาปาเริ่ มด้วยกรี โกรี่ ที่ 1 “ผูย้ งิ่ ใหญ่” ขึ้นสู่ ตาแหน่งสังฆราชอานาจขึ้น
สู่ ระยะสู งที่กรี โกรี่ ที่ 7 แต่รู้จกั กันมากในนามฮิลเดแบรนด์ ขอให้เข้าใจไว้ดว้ ยว่าตั้งแต่แรกเริ่ มมา
สันตะปาปาแต่ละคนเมื่อขึ้นสู่ ตาแหน่งเป็ นได้เปลี่ยนนาม แต่กรี โกรี่ ที่ 7 เป็ นสันตะปาปาคนเดียวที่มี
นามสกุลรู ้จกั กันมากในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ท่านได้ข้ ึนสู่ ตาแหน่งแล้ว กรี โกรี่ ที่ 1 เป็ นผูม้ ีใจจดจ่อ
กับศาสนา จนเรื่ องของท่านผูน้ ้ ีเล่ากันออกไปเป็ นที่รู้จกั ดีวา่ เมื่อท่านเห็นพวกเชลยในกรุ งโรมเผ่าชน
หนึ่งมีผมงาม มีตาสี ฟ้า ก็ถามว่าพวกนี้เป็ นเผ่าอะไร ได้รับคาตอบว่าเป็ นเผ่า “แองกลิ” (อังกฤษ) ท่านก็
ว่า “นันแองกลิเสดแอนเจลิ ” (มิใช่แองเกิลแต่เป็ นแองเยล “ทูตสวรรค์”) ภายหลังเมื่อท่านได้เป็ น
สันตะปาปา ท่านได้ส่งศาสนทูตไปอังกฤษเผยแผ่ศาสนาคริ สเตียนแก่ประชากรอังกฤษ กรี โกรี่ ที่ 1 ได้
ขยายอาณาจักรของคริ สตจักรด้วยความสนใจทางด้านปฏิบตั ิการในการทาให้ชาติในยุโรปกลับใจ คือ
เวลานั้นชาวยุโรปยังคงถือศาสนาพื้นเพของตัวอยู่ อีกอย่างหนึ่งกรี โกรี่ ที่ 1ได้นาคนพวกวิสิโกสที่ถือ
ลัทธิ เอเรี ยนในสเปนมาเชื่ อถือตามจารี ตเดิมได้ ท่านได้ตา้ นทานสมอ้างของเปไตรอ๊าร์ ค แห่งคอนสแตน
ติโนเปิ ลได้สาเร็ จ ที่เปไตรอ๊าร์ คนั้นอ้างตาแหน่งขึ้นเป็ นบิช๊อพครองทัว่ สากล ท่านได้ทาให้คริ สตจักร
ปกครองปริ มณฑลรอบกรุ งโรมอย่างปกครองฝ่ ายโลกจริ งๆ
จึงเป็ นการปูทางขึ้นสู่ อานาจโลกด้วย
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ประการฉะนี้ดว้ ย นอกจากนั้นยังได้ขยายคาสอนบ้างบางข้อของคริ สตจักรโรมเช่นสอนให้มีการกราบ
ไหว้รูปปั้ น สอนว่าด้วยการชาระล้างวิญญาณในเมืองนรกและการเปลี่ยนเพศสิ่ งสมมุติหรื อสอนให้เชื่อ
ว่าอาหารที่ประกอบพิธีศีลระลึก ขนมปั งและน้ าองุ่นธรรมดาจะกลายเป็ นกายและโลหิตของพระคริ สต์
จริ งๆ ด้วยความมหัสจรรย์ ท่านเป็ นผูส้ นับสนุนอย่างแข็งแรงในเรื่ องชีวิตอยูอ่ าราม ท่านเองก็เป็ น
นักพรตผูห้ นึ่งมาแล้ว กรี โกรี่ ที่ 1 เป็ นผูบ้ ริ หารการงานอย่างสามารถที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักรโรมัน และสมควรแก่ตาแหน่ง “ผูย้ งิ่ ใหญ่” อานาจของตาแหน่งสังฆราชแห่ งโรมได้กา้ วหน้า
และนับถือกันทัว่ ไป ก็เพราะอิทธิ พลของสันตะปาปาหลายองค์ที่สืบต่อกันมาเป็ นลาดับตลอดหลายร้อย
ปี จะได้กล่าวถึงสาเหตุบางประการที่ทาให้อานาจสันตะปาปาหลายองค์ที่สืบต่อกัน
สาเหตุหนึ่งที่การครองอานาจของ “โรมดูแล” เป็ นที่ยอมรับกันกว้างขวางคือว่า ในสมัยต่างๆ
เมื่อเริ่ มยุคนี้ อิทธิ พลของสันตะปาปาส่ วนใหญ่เป็ นอานาจเพื่อความชอบธรรม คริ สตจักรเป็ นที่พ่ งึ พิงทั้ง
ของคนชั้นเจ้าใหญ่นายโตกับประชาชนพลเมืองที่อยูใ่ ต้ปกครองของท่านเหล่านั้น คริ สตจักรจะคอยทา
หน้าที่ยบั ยั้งมิให้มีการทารุ ณกรรม ไม่ให้ใช้ความอยุติธรรม ปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ่อนแอและเรี ยกร้องสิ ทธิ
ให้แก่ประชากร ในพระราชวังต่างๆ เจ้าครองนครมากกว่าหนึ่งคนต้องถูกบังคับให้รับเอาภรรยาที่
ทอดทิง้ อย่างยุติธรรมให้กลับคืนมา
และให้ทาการรับรองให้เหมาะสมอย่างน้อยแม้จะเป็ นเพียงพิธี
ภายนอก การปฏิบตั ิที่ไม่ดีก็มีมาก คือสันตะปาปาหลายท่านเหมือนกันที่ยกยอเอาอกเอาใจพวกเจ้าครอง
นครที่ประพฤติชวั่ ชาติ แต่ลทั ธิ สันตะปาปาโดยทัว่ ไปในสมัยแรกๆ ของยุคกลางมีจิตใจฝักฝ่ ายในการ
ปกครองดี
การชิงดีกนั ความไม่แน่นอนของการปกครองฝ่ ายโลก ทาให้เห็นเป็ นการตรงข้ามกับความ
แน่นอนและเป็ นระเบียบแบบแผนของการปกครองฝ่ ายคริ สตจักร ในระหว่างสมัยเหล่านี้ส่วนมากที่สุด
ยุโรปอยูใ่ นสภาพเหลวแหลก พวกเจ้าครอบครองเกิดขึ้นมา ล้มลงไป ปราสาทราชวังหนึ่งทาสงครามรบ
พุง่ กับปราสาทอีกแห่งหนึ่ง ไม่มีอานาจที่มนั่ คงปกแผ่ไป มหาอาณาจักรเก่าล้มลงไปในศตวรรษที่หา้
ยุโรปเกือบจะตกอยูใ่ นความปั่ นป่ วน จนกระทัง่ ศตวรรษที่เก้าเมื่ออาณาจักรของคาร์ มาญได้ต้ งั ขึ้นทายาท
ที่สืบต่อคาร์ มาญหลายคนโดยมากอ่อนแอ หลายคนใฝ่ หาความช่วยเหลือจากโรม และพร้อมจะยอมยก
อานาจให้ เพื่อแลกกับความช่วยเหลือ เมื่อใดคริ สตจักรได้อานาจมาจากรัฐเพราะที่คริ สตจักรได้
ช่วยเหลือแล้ว คริ สตจักรจะยึดอานาจนั้นไว้แน่น
เมื่อการปกครองของรัฐผันแปร ความมัน่ คงของอาณาจักรของคริ สตจักรก็เสริ มมัน่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ในระหว่างตลอดศตวรรษแห่ งความเลื่อนลอยเหล่านั้นสภาพการณ์มีสภาพต่างๆ กัน ส่ วนคริ สตจักรนั้น
ยืนหยัดเป็ นหน่วยเดียวเด็ดเดี่ยวไม่กวัดแกว่ง ข้อสมอ้างของโรมในการครองอานาจได้รับการสนับสนุน
จากพวกบรรพชิ ตอย่างพร้อมเพรี ยงกันเกือบทั้งสิ้ น ตั้งแต่บิชอพองค์ประธานลงมาจนถึงบรรพชิ ตชั้นต้น
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ในระหว่างสมัยกลางลัทธิ อยูอ่ ารามได้โตขึ้นเติบใหญ่ ดังจะได้ศึกษาในต่อไป พวกนักพรตพวกสมภาร
พากันเป็ นฝักเป็ นฝ่ ายกับพวกบรรพชิ ตพวกบิชอพในการรณรงค์เอาอานาจในทุกๆ กรณี คริ สตจักรมี
พันธมิตรแข็งแรงอยูท่ ุกหนทุกแห่ง และพวกพันธมิตรเหล่านี้ก็ไม่เคยหยุดยั้งต่อการเสริ มส่ งให้ความ
สนใจของคริ สตจักรก้าวหน้าไป
เป็ นเรื่ องประหลาดเสี ยจริ งๆ ในสมัยกลางนี้มี “สิ่ งเทียมเท็จส่ งเสริ มศาสนา” จานวนหนึ่งแพร่
ออกมาสนับสนุนอานาจของโรม ถ้าเป็ นในสมัยสติปัญญาวิชาความรู ้ สิ่ งเหล่านี้คงได้ถูกสารวจถูกปั ด
ทิ้ง ไม่มีใครเชื่อถือ แต่การศึกษาในศตวรรษต่างๆ สมัยกลางไม่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์สืบค้นความจริ งกัน
ไม่มีใครสงสัยเอกสารอะไรว่าไม่จริ ง เอกสารเทียมเท็จต่างๆ เหล่านั้นได้แพร่ ออกไปกว้างขวาง ทุกหน
ทุกแห่งยอมรับ ฉะนั้นเอกสารเท็จเหล่านี้ทาให้ขอ้ สมอ้างของโรมได้การค้ าจุนแข็งแรงจนกระทัง่ หลาย
ศตวรรษล่วงไปกว่าจะได้มีเค้าให้รู้วา่ พื้นฐานที่เชื่ อกันตามเอกสารเท็จนั้นตั้งอยูบ่ นความเท็จ ไม่ใช่ความ
จริ ง
ฉบับหนึ่งในเอกสารปลอมเหล่านี้มีขอ้ ความเรื่ อง “คอนสแตนตินยอมมอบถวาย” หลังจากมหา
อาณาจักรโรมันในยุโรปล้มไปแล้วเป็ นเวลานาน มีเอกสารฉบับหนึ่งแพร่ ออกมาเพื่อจะแสดงว่าคอนส
แตนตินผูเ้ ป็ นจักรพรรดิคริ สเตียนองค์แรก ได้ถวายอานาจสู งสุ ดเหนื อมณฑลต่างๆ ทั้งหมดในยุโรปที่
เป็ นของอาณาจักรให้แก่บิชอพแห่งโรม คือท่านซิ ลเวสเตอร์ ที่ 1 (ค.ศ. 314-335) และประกาศว่าบิชอ
พแห่งโรมเป็ นผูค้ รอบครองเหนือเหล่าจักรพรรดิเองอีกด้วย เอกสารฉบับนี้ยงั เป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นว่า
เพราะเหตุน้ ีเมืองหลวงจึงได้ยา้ ยจากกรุ งโรมมาที่คอนสแตนติโนเปิ ล เพื่อไม่ให้มีการทรงอานาจค้างอยู่
ในกรุ งโรมเป็ นการแข่งขันกับสันตะปาปา
อิทธิ พลยิง่ ใหญ่กว่านั้นอีกมากคือ เอกสารทาปลอมอีกชุ ดหนึ่งเรี ยกว่า เดอะพ้อลส์ดิเครแทล
ออฟไอซิ โดร์ ได้แพร่ ออกมาประมาณ ค.ศ. 830 เอกสารเหล่านี้สมอ้างว่าเป็ นคาขาดที่เหล่าบิชอพแห่ง
โรมคนแรกๆ เริ่ มๆ ได้ส่งต่อๆ มาตั้งแต่พวกอัครสาวกเรื่ อยมา ตั้งให้สันตะปาปาแห่งโรมมีอานาจสู งสุ ด
เด็ดขาดเหนื อคริ ตจักรทัว่ สากล ตั้งคริ สตจักรให้เป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับรัฐ ไม่ให้มีการล่วงเกินบรรพชิตทุก
ตาแหน่งยศไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ของรัฐ ในขนาดที่ศาลฝ่ ายโลกจะพิพากษาคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับบรรพชิต
และคริ สตจักรไม่ได้เลย
ในสมัยอันโฉดเขลาปราศจากการโต้แย้งทักท้วงเอกสาร เหล่านี้เป็ นที่เชื่อกันอย่างไม่สงสัยและ
ได้เป็ นปราการป้ องกันสมอ้างของโรมอยูห่ ลายร้อยปี ไม่มีใครสงสัยเอกสารเหล่านี้วา่ ไม่จริ ง จนกระทัง่
ถึงศตวรรษที่สิบสอง เมื่อเวลานั้นอานาจของคริ สตจักรลงรากแน่นเสี ยแล้ว และจนกระทัง่ รุ่ งอรุ ณของ
การปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหกข้อสมอ้างของโรมจึงได้ถูกสอบสวน และปรากฏว่าไม่มีมูลฐานหลักฐาน
บางประการที่แย้งต่อเอกสารเท็จเหล่านั้นมีดงั ต่อไปนี้
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ภาษาในเอกสารเหล่านั้นมิใช่ภาษาลาตินแรกเริ่ มในศตวรรษที่หนึ่งที่สอง แต่เป็ นภาษาลาตินในศตวรรษ
ที่แปดที่เก้า อันเป็ นภาษาที่ทรุ ดโทรมและปนเปไปแล้ว ตาแหน่งต่างๆ และสภาพต่างๆ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เอกสารเหล่านั้นอ้างถึงมิได้เป็ นอย่างที่มีในมหาอาณาจักร แต่มีอยูใ่ นสมัยกลางและผิด
กันไกล ข้อพระธรรมที่คดั ออกมาทั้งหลายแหล่ เป็ นข้อที่คดั ออกมาจากพระคัมภีร์วลั เกต(ลาติน) ซึ่ งเพิง่
จะแปลกันในราว ค.ศ. 400 นี่เอง สารที่เขียนนั้นมีความประสงค์เต็มที่ที่จะแสดงว่า วิคเตอร์ บิช๊อพแห่ง
โรม ค.ศ. 200 เขึยนถึงท่านเธโอฟิ ลัส บิชอพแห่งอาเล็กซานเดรี ยผูอ้ ยูใ่ น ค.ศ. 400 ในสมัยเราจะคิด
อย่างไรต่อความสุ จริ ตของจดหมายที่แสดงว่าเขียนจากควีนเอลิซาเบธถึงยอจวอชิงตัน?
ความเติบใหญ่ของอานาจสันตะปาปาถึงแม้โตขึ้นก็มิได้ราบรื่ นนัก
มีพวกเจ้าครองนครที่
เข้มแข็งคอยต้านทานเช่นกับพวกเจ้าที่อ่อนแอคอยอ่อนน้อม สันตะปาปาบางท่านก็อ่อนแอ บางท่านก็
ชัว่ ร้าย โดยเฉพาะในระหว่าง ค.ศ. 850 ถึง 1050 เพราะเหตุน้ ีทาให้ตาแหน่งหน้าที่ไม่ใคร่ ได้รับการ
เชื่อถือ แม้ในเวลาที่ใกล้อานาจถึงสุ ดยอด
ระยะอานาจสู งสุ ดระหว่าง ค.ศ. 1073 กับ ค.ศ. 1216 ประมาณ 150 ปี ที่สันตะปาปาอยูใ่ น
ตาแหน่งครองอานาจสู งสุ ดเด็ดขาด ไม่เพียงแต่เหนื อคริ สตจักร แต่เหนื อประชาชาติท้ งั หลายในยุโรป
ด้วย
อานาจสู งนี้บรรลุถึงในระหว่างฮิลเดแบร๊ นด์ครองตาแหน่ง สันตะปาปาผูน้ ้ ีผเู ้ ดียวที่เป็ นที่รู้จกั
กันดีในนามเดิมมากกว่านามอื่นที่ต้ งั ให้เข้ากับตาแหน่งว่า สันตะปาปากรี โกรี่ ที่ 7 ฮิลเดแบร๊ นด์ได้
ปกครองคริ สตจักรเป็ นอิทธิ อานาจอยูเ่ บื้องหลังพระที่นงั่ กษัตริ ยม์ ากกว่า 20 ปี ก่อนที่ได้สวมมงกุฏสาม
ชั้น ต่อมาในระหว่างที่ยงั อยูใ่ นตาแหน่งสันตะปาปาจนกระทัง่ สิ้ นชีพในปี ค.ศ. 1085 พอจะได้กล่าวถึง
กิจการใหญ่บางประการที่ท่านผูน้ ้ ีได้กระทาไป
ฮิลเดแบร๊ นด์จดั ระเบียบการบรรพชิ ตเสี ยใหม่ ซึ่ งกาลังมีธรรมตกต่าเต็มที ระงับการที่เรี ยกว่าซิ
โมนี หรื อซื้ อขายตาแหน่งหน้าที่ในคริ สตจักร แต่ก็สาเร็ จได้เพียงชัว่ คราว ยกมาตรฐานธรรมที่บรรพชิต
ต้องปฏิบตั ิทวั่ กันหมด บังคับให้ดารงความเป็ นโสดในเพศบรรพชิต อันการนี้ได้รับการรบเร้ามาแล้ว
แต่ไม่สามารถบังคับใช้ จนกระทัง่ ถึงสมัยของฮิลเดแบร๊ นด์
ฮิลเดแบร๊ นด์ได้ปลดคริ สตจักรออกมาจากการควบคุมของรัฐ โดยไม่ให้กษัตริ ยห์ รื อจักรพรรดิ
มีสิทธิเสนอนามเลือกตั้งสันตะปาปาหรื อตั้งบิชอพ
และโดยเรี ยกร้องไม่ให้มีการฟ้ องร้องเกี่ยวกับ
บรรพชิ ตหรื อจากัดให้เรื่ องราวกรณี ของคริ สตจักรทาการสอบสวนกันในศาลของศาสนา เคยมีธรรม
เนียมมาก่อนว่าในพิธีแต่งตั้งบิชอพ
ให้บิชอพมารับไม้เท้าและแหวนจากผูเ้ ป็ นกษัตริ ยท์ รงอานาจ
อธิปไตยและให้บิชอพกล่าวปฏิญาณว่าจะเป็ นผูร้ องและภักดีต่อกษัตริ ยใ์ นฐานะเป็ นกษัตริ ยฝ์ ่ ายโลก
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การนี้โดยพฤตินยั ทาให้บิชอพเป็ นผูท้ ี่ผปู ้ กครองฝ่ ายโลกแต่งตั้ง ฮิลเดแบร๊ นด์ได้ระงับการรับของและ
การปฏิญาณนี้ เสี ย
ฮิลเดแบร๊ นด์ทาให้คริ สตจักรมีอานาจสู งสุ ดเหนือรัฐ พระจักรพรรดิเฮนรี่ ที่ 4 เมื่อถูก
สันตะปาปากรี โกรี รุกรานเอา ได้เรี ยกประชุมสภาเหล่าบิชอพเยอรมัน และชวนแกมบังคับให้ออกเสี ยง
ถอดสันตะปาปาออกจากตาแหน่ง กรี โกรี ก็ตอบโต้ดว้ ยการตัดสัมพันธภาพ ชวนให้พลเมืองของเฮนรี่
ทั้งหมดสละความภักดีต่อกษัตริ ยเ์ สี ย เฮนรี่ เห็นว่าตนเป็ นฝ่ ายแพ้ในใต้ร่มธงของสันตะปาปา ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1077 พระจักรพรรดิได้ถอดเครื่ องทรงกษัตริ ยห์ ลวงออก สวมเสื้ อขนแกะมายืนอยูป่ าก
ทวารปราสาทของสันตะปาปาด้วยเท้าเหล่าสามวันติดกัน ที่แคโนซซาในอิตาลีภาคเหนื ออันเป็ นที่ที่
สันตะปาปาประทับอยู่ เพื่อเข้าอ่อนน้อมและรับอานาจ (ตั้งแต่น้ นั มามีคาพังเพยว่า “ไปแคโนซซา”
หมายความว่าอ่อนน้อมต่อสันตะปาปาหรื อต่อคริ สตจักร) อย่างไรก็ตามทันใดที่เฮนรี่ ได้อานาจคืนก็ลง
มือทาสงครามกับสันตะปาปา และไล่ขบั ออกจากโรมได้สาเร็ จ ในไม่ชา้ ต่อมาฮิลเดแบร๊ นด์ก็สิ้นชีพ ทิง้
คาพยานไว้วา่ “ข้าพเจ้ารักความชอบธรรมและเกลียดการทุจริ ต ข้าพเจ้าจึงต้องตายในที่เขาเนรเทศ”
(เหล่านี้เป็ นถ้อยคาของสันตะปาปาเองที่จดรายเหตุการณ์ไว้)
แต่บนั ทึกชัยชนะของสันตะปาปามี
อิทธิ พลมากกว่าที่ได้พา่ ยแพ้ในคราวหลัง
กรี โกรี ที่ 7 มิได้มุ่งจะลบล้างการปกครองของรัฐ แต่จะให้รัฐยอมขึ้นอยูใ่ นปกครองของ
คริ สตจักรและขึ้นต่อสันตะปาปาผูเ้ ป็ นประมุขของคริ สตจักร ท่านต้องการให้อานาจฝ่ ายโลกปกครอง
ประชากร แต่ตอ้ งอยูใ่ ต้ปกครองของอานาจที่สูงกว่า คืออาณาจักรฝ่ ายวิญญาณดังที่ท่านถือว่าเป็ น
เช่นนั้น
สันตะปาปาอีกท่านหนึ่ง ซึ่ งรัชกาลของท่านเป็ นที่แสดงว่ามีอานาจเหมือนน้ าขึ้นสู ง คืออินโน
เซ็นท์ที่ 3 (1198-1216) ท่านผูน้ ้ ีได้กล่าวในพิธีเข้ารับตาแหน่งว่า “ผูส้ ื บตาแหน่งอัครสาวกเปโตรยืนอยู่
กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ต่ากว่าพระเจ้า แต่เหนือมนุษย์ เป็ นตุลาการของมนุษย์ท้ งั สิ้ น มนุษย์คน
ใดจะพิพากษาท่านไม่ได้” ในจดหมายราชการของท่านฉบับหนึ่งเขียนว่า สาหรับสันตะปาปานั้น
“ได้รับมอบไม่เพียงแต่คริ สตจักรทั้งสิ้ นเท่านั้น แต่สิ้นทั้งโลกด้วย” พร้อมด้วย “สิ ทธิอานาจสู งสุ ดที่จะ
ถอดจักรพรรดิและกษัตริ ยท์ ้ งั หลายออกจากตาแหน่งได้” สันตะปาปาผูน้ ้ ีได้รับเลื่อนขึ้นสู่ ตาแหน่งตั้งแต่
อายุได้สามสิ บเจ็ดปี ตลอดรัชกาลของท่านๆ ได้ครองสมอ้างอันสู งนี้ได้ดว้ ยความสาเร็ จ
ท่านได้เลือกอ๊อตโตแห่งบรันสวิคขึ้นเป็ นจักรพรรดิ
อ๊อตโตก็ประกาศต่อหน้าสาธารณะว่า
พระองค์ท่านได้สวมมงกุฏ “โดยพระคุณของพระเจ้าและของอัครสาวกผูด้ ูแล” ต่อมาอ๊อตโตได้ถูกถอด
ออกจากตาแหน่งเพราะไม่อ่อนน้อม แล้วเลือกคนอื่นขึ้นมาเป็ นจักรพรรดิแทน สันตะปาปาได้ต้ งั ตน
เป็ นรัฐบาลของกรุ งโรม วางบทบัญญัติให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิ ตัวสันตะปาปาเองเป็ นเจ้าใหญ่สูงสุ ดอันนี้
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เป็ นผลให้เกิดตั้งรัฐขึ้นภายใต้บงั คับบัญชาของรัฐบาลสันตะปาปาโดยตรง เป็ นเหตุการณ์นาให้เกิด “รัฐ
ของคริ สตจักร” ท่านได้บงั คับฟิ ลิปออกัสตัสเจ้าราคะ กษัตริ ยข์ องฝรั่งเศสให้รับภรรยาที่หย่าร้างกันไป
ด้วยความอธรรมให้รับกลับคืนมา ท่านได้ตดั สัมพันธ์กษัตริ ยย์ อห์นของอังกฤษ บังคับให้กษัตริ ยย์ อม
ถอดมงกุฏถวายแก่ทูตของสันตะปาปา แล้วรับเอาอีกในฐานะที่ตอ้ งขึ้นต่อสันตะปาปาอินโนเซ็นท์ที่ 3
อาจนับว่าเป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ กว่าสันตะปาปาทั้งหมดที่ใช้อานาจเผด็จการ แต่ถา้ หากฮิลเดแบร๊ นด์มิได้เป็ น
ใหญ่ข้ ึนมาก่อนแล้ว อินโนเซ็นท์ที่ 3 เองก็หาได้อานาจถึงแค่น้ ีไม่
แต่โดยที่ยโุ รปกาลังจะโผล่ข้ ึนจากแสงมัวสมัยกลาง และความภักดีต่อชาติก็ข้ ึนมาแข่งกับความ
ภักดีทางศาสนา อานาจของสันตะปาปาเริ่ มเสื่ อมลง ตั้งแต่ที่บอนนิ เฟซที่ 8 ค.ศ. 1303 บอนนิ เฟซที่ 8 ได้
สมอ้างความสู งส่ งอย่างสันตะปาปาก่อนๆ เหมือนกัน แต่ก็ได้รับการเพิกเฉยต่อบอนนิเฟซ ห้ามเอ็ด
วาร์ ดที่ 1 แห่งอังกฤษมิให้เก็บภาษีทรัพย์สมบัติของคริ สตจกัร และรายได้ของสงฆ์แต่ก็ตอ้ งยอมต่อ
กษัตริ ย ์ แต่ก็เป็ นไปในรู ปการอลุ่มอล่วย โดยเงื่อนไขว่าสงฆ์และบิชอพจะต้องแบ่งรายได้บารุ ง
อาณาจักรตามที่อาณาจักรต้องการ ท่านพิพาทกับฟิ ลิปคนงานของฝรั่งเศส ฟิ ลิปประกาศสงครามกับ
สันตะปาปา จับตัวไปใส่ คุก แต่ก็ปล่อยออกมาอีก ไม่ชา้ ต่อมาก็ตายไปในความเสี ยใจตั้งแต่ ค.ศ. 1305
สันตะปาปาทุกคนต้องเลือกตั้งมาโดยคาสัง่ ของกษัตริ ยฝ์ รั่งเศส และอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของกษัตริ ย ์ และ
เป็ นเช่นนี้อยูก่ ว่า 70 ปี
ระยะตั้งแต่ ค.ศ. 1305 ถึง 1378 เรี ยกว่า เชลยบาบิโลน กษัตริ ยฝ์ รั่งเศสออกคาสั่งให้ยา้ ย
สานักงานของสันตะปาปาจากกรุ งโรมมาตั้งที่อวิกโนนภาคใต้ของฝรั่งเศส สันตะปาปาก็กลายเป็ นตัว
หุ่นใต้การปกครองของฝรั่งเศส ผูท้ ะเยอทะยานจะได้ตาแหน่งสันตะปาปาเกิดขึ้นทั้งในกรุ งโรมและใน
ที่อื่นๆ มีท้ งั เหล่าสันตะปาปาและปฏิปักษ์ต่อสันตะปาปาในประเทศต่างๆ คาสั่งต่างๆ ของสันตะปาปา
ฝ่ าฝื นกันตามสบาย ตัดสัมพันธภาพก็ไม่มีใครสนใจ เช่นเอ็ดวาร์ ดที่ 3 แห่งอังกฤษออกคาสั่งให้ทูตของ
สันตะปาปาออกไปจากอาณาจักรของพระองค์
ในปี 1378 สันตะปาปาในตาแหน่ง กรี โกรี ที่ 11 กลับมากรุ งโรมอีก และในปี 1414 การประชุม
ที่คอนสแตนซ์ได้ประชุมกันเพื่อชี้ขาดในระหว่างสมอ้างของสันตะปาปา 4 ท่าน ทุกท่านต้องถูกถอด
ออกหมดก่อน แล้วเลือกคนหนึ่งขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ 1378 เหล่าสันตะปาปาคงสานักที่กรุ งโรมต่อไป
ประกาศสถานะสู งอย่างแต่ก่อน แต่ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามประสงค์
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บทที่ 13
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสอง)อานาจของศาสนาพระมุหัมมัดเกิดขึน้
_________________
ความเคลื่อนไหวถัดมาที่เรี ยกความสนใจของเราก็คือ ศาสนาและอาณาจักรที่ต้ งั ขึ้นโดยพระ
มุหมั มัดเมื่อเริ่ มศตวรรษที่เจ็ด ซึ่ งฉี กเอามณฑลแล้วมณฑลเล่าไปจากเหล่าจักรพรรดิกรี ก แห่งคอน
สแตนติโนเปิ ลจนกระทัง่ ลบหายไปสิ้ น นาเอาคริ สตจักรภาคตะวันออกลงอ่อนน้อมจนเกือบจะเป็ นทาส
และยังคุกคามจะเอาชนะยุโรปอีกด้วย หลังจากสิ บสามศตวรรษความศรัทธาในศาสนาพระมุหมั มัดก็
ยังคงครอบครองเหนื อพลเมืองสองร้อยล้านคน และในทวีปหนึ่งคือ อัฟริ กาก็ยงั คงเติบโตอยู่
ผูต้ ้ งั ศาสนาคือพระมุหมั มัด เกิดที่เมืองเมกกะในอาราเบีย ค.ศ. 570 ท่านได้เริ่ มวิถีชีวติ เป็ นผู ้
พยากรณ์และผูป้ ฏิรูปในปี ค.ศ. 610 เมื่ออายุได้สี่สิบปี ครั้งแรกได้สานุศิษย์มาช้าๆ แต่ได้เป็ นเหตุข้ ึน
เรื่ อยๆ พอแก่ที่ตอ้ งประสบกับการข่มเหง ท่านได้หนี ออกจากเมืองเมกกะในปี ค.ศ. 622 เฮกิราได้ต้ งั
วันที่พระมุหมั มัดหนีเป็ นวันเริ่ มศักราชศาสนา พระมุหมั มัดได้รวบรวมชาวอาหรับเผ่าต่างๆ ที่กระจัด
กระจายอยูน่ ้ นั ไว้ใต้ศาสนาและใต้อานาจของท่านได้สาเร็ จ แล้วได้ต้ งั เป็ นกองทัพกลับเข้าชิงชัยเมือง
เมกกะได้ เมื่อพระมุหมั มัดได้สิ้นชีพในปี ค.ศ. 632 เมื่อนั้นท่านได้รับการนับถือว่าเป็ นผูพ้ ยากรณ์และผู ้
ครอบครองทัว่ ทั้งอาราเบีย
ศาสนาของพระมุหมั มัดเรี ยกว่า อิสลาม “ยอมอ่อนน้อม” คืออ่อนน้อมต่อพระทัยพระเจ้าเหล่า
สานุศิษย์ได้ชื่อว่า มุสลิม พวกเขาไม่ใช้นามสกุลมุหมั มัดเลย ชาวมุสลิมได้กล่าวถึงหลักข้อเชื่อของเขาว่า
มีพระเจ้าองค์เดียว พวกเขาเรี ยกว่า อัลล่าห์ คานี้มีกาเนิดคล้ายๆ กับภาษาฮีบรู “อีโลฮิม” พระเจ้าเป็ นผู้
กาหนดให้เหตุการณ์ทุกอย่างได้แก่มนุษย์ ไม่วา่ เหตุการณ์น้ นั ๆ จะดีหรื อร้าย ดังนั้นกิจการทุกอย่างที่เขา
กระทาไปจึงเป็ นตามน้ าพระทัยของพระเจ้าทั้งนั้น มีเหล่าเทวทูตทั้งดีและชัว่ เป็ นจานวนมากหลาย ไม่มี
ใครเห็นตัวของเทวทูตนั้นๆ ได้ แต่ยงั คงดาเนินการกับมนุษย์อยูเ่ รื่ อย พระเจ้าได้ประทานพระธรรม
โอวาทไว้ในพระคัมภีร์โกหร่ าน เทวทูตฆับลิเอลเป็ นผูม้ าติดต่อกับพระมุหมั มัด นาพระโอวาทมาให้เป็ น
คราวๆ แต่พระคัมภีร์โอวาทนี้ยงั มิได้รวบรวมขึ้นจนกระทัง่ หลังจากพระมุหมั มัดสิ้ นชี พแล้ว พระเจ้าได้
ประทานผูพ้ ยากรณ์ที่ได้รับการทรงดลมาหามนุษย์ ในจาพวกผูพ้ ยากรณ์น้ นั มีผยู ้ งิ่ ใหญ่อยูส่ ี่ ท่าน คือ
อาดัม โมเสส พระเยซู และพระมุหมั มัด ผูท้ ี่ใหญ่กว่าใครหมดผูพ้ ยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลทุกคน
คริ สเตียนอัครสาวกทั้งหมด และเหล่าสาวกที่มีชีวติ อยูก่ ่อนพระมุหมั มัดถือว่าเป็ นผูพ้ ยากรณ์ของชาว
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มุสลิมด้วย ต่อไปภายหน้าจะมีการเป็ นขึ้นมาจากตายเป็ นครั้งสุ ดท้าย จะมีการพิพากษา จะมีสวรรค์หรื อ
นรกสาหรับทุกคน
ครั้งแรกพระมุหมั มัดเห็นควรสั่งสอนป่ าวประกาศธรรมของเขาด้วยอิทธิ พลของความมีมนุษย์
ธรรม แต่ต่อมาไม่ชา้ เปลี่ยนวิธีเป็ นนักรบ รวมกองอาหรับผูเ้ หี้ ยมโหดดุร้ายแล้วนาออกปราบปรามผูไ้ ม่
เชื่อ ชาวมุสลิมได้เปลี่ยนเอาศาสนาอิสลามลงไว้ในแต่ละดินแดนแต่ละเผ่า เก็บภาษี ใครขัดขืนต้องถึง
ตาย พระมุหมั มัดมีผสู ้ ื บตาแหน่งต่อ คือพวกกาหลิบเป็ นรุ่ นๆ ทาการสร้างมหาอาณาจักรอันไพศาลขึ้น
ด้วยดาบ ประเทศพาเลศไตน์ ซี เรี ย ถูกยึดเอาไปในไม่ชา้ บรรดาสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริ สเตียน
ต้องตกอยูใ่ ต้อานาจของศาสนาอิสลาม มหาอาณาจักรกรี โก-โรมันถูกแย่งเอาไปทีละมณฑล ๆ ในไม่ชา้
เหลือแต่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล
ดังนั้นดินแดนทั้งหมดของศาสนาคริ สเตียนแรกเริ่ มได้ตกอยูใ่ ต้
ปกครองทั้งหมด
ที่ไหนที่พวกคริ สเตียนยอมอ่อนน้อมก็ยอมอนุญาตให้มีการนมัสการได้ภายใต้
ข้อกาหนดอันเคร่ งเครี ยด ทางด้านตะวันออกนั้นเหล่ามหาอาณาจักรของกาหลิบแผ่เลยเปอร์ เซี ยเข้าไป
ในอินเดีย เมืองหลวงของอิสลามตั้งที่กรุ งแบกแดดบนฝั่งแม่น้ าไทกรี ซ ทางด้านตะวันตกปราบปรามได้
อียปิ ต์ภาคพื้นอัฟริ กาเหนื อทั้งหมด และส่ วนใหญ่ของประเทสสเปน มหาอาณาจักรอันไพศาลเกือบจะ
ทั้งหมดนี้ได้มาภายในระยะร้อยปี หลังจากพระมุหมั มัดสิ้ นชีพ
แต่การก้าวหน้าไปทางด้านยุโรป
ตะวันตกต้องถูกหยุดยั้งในฝรั่งเศสด้านใต้โดยคาร์ ลมาร์ เตล คาร์ ลมาร์ เตลผูน้ ้ ีได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆ ที่
กระจัดกระจายกันอยูไ่ ว้ใต้การนาของชนชาติฟรังก์ ออกรบมีชยั เด็ดขาดที่ตาบลตูร์ใน ค.ศ. 732 ถ้าไม่มี
ชัยชนะสงครามที่ตาบลตูร์ ก็อาจเป็ นได้วา่ ทั้งทวีปยุโรปเต็มไปด้วยศาสนาพระมุหมั มัด และตราวงเดือน
ครึ่ งซีกจะแทนที่ เครื่ องหมายกางเขน
ปั ญหาน่าสนใจถามว่า ทาไมศาสนาพระมุหมั มัดและอาวุธจึงมีชยั เหนือโลกภาคตะวันออก? จะ
ได้เอ่ยถึงสาเหตุบางประการคือ ผูเ้ ชื่ อในพระมุหมั มัดพวกแรกเริ่ มเป็ นคนอาหรับที่ดุร้าย ชอบการรบรา
ฆ่าฟัน ไม่เคยได้แพ้แก่ศตั รู ต่างชาติ ติดตามผูพ้ ยากรณ์ของเขาด้วยสุ จริ ตร้อนรน มีความเชื่อในการ
จะต้องปราบปรามให้ราบสิ้ น เขาเชื่อว่าเขาทาตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าให้สาเร็ จ และพวกเขาได้
มีกาหนดไว้แล้วให้ทาการได้สาเร็ จ ทุกคนที่รบกับคนไม่เชื่อแล้วตายในสนามรบจะได้เข้าสวรรค์ทนั ที
มีความเบิกบานในกามราคะ ส่ วนอีกฝ่ ายที่ตรงกันข้ามกับจิตใจที่ชนะอยูเ่ รื่ อยไม่เคยแพ้ก็คือชาติกรี กใน
ภาคเอเซี ยผูม้ ีนิสัยขี้แพ้ อ่อนแอ ตั้งแต่สมัยบรมโบราณมาก่อนนานแล้วดินแดนเหล่านี้ ได้ยอมอ่อนน้อม
ต่อผูพ้ ิชิต พลเมืองหมดความองอาจ อยากจะยอมแพ้มากกว่าจะชักดาบ อยากจะส่ งส่ วยมากกว่าจะ
ป้ องกันเอกราช จานวนอันไพศาลของพลเมืองในอาณาจักรกรี กเป็ นพวกบรรพชิตและนักพรตแทบ
ทั้งนั้น พร้อมจะสวดมากกว่าพร้อมจะสู ้
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ศาสนาอิสลามดีเหนื อกว่าศาสนาไหว้รูปสักการะไกลมาก คือเหล่าศาสนาเดิมในอาราเบียและ
ในดินแดนด้านตะวันออกของแหลมนั้นที่อิสลามเข้ามาแทนที่
และต้องยอมรับด้วยว่าแข็งแรงกว่า
รู ปการณ์ของศาสนาคริ สเตียนที่ได้พา่ ยแพ้ไปนั้นด้วย คริ สตจักรภาคตะวันออกไม่เหมือนภาคตะวันตก
ได้เลิกความอุตสาหะป่ าวประกาศศาสนาไปนานแล้ว หมดฤทธิ์ แห่งความร้อนรนแล้ว มีศาสนาแต่รูป
มากกว่ารู ปธรรมและความร้อนรนแห่งจิตวิญญาณ
ในศาสนาของพระมุหมั มัดมีดา้ นที่ส่งตัวอยูบ่ า้ งและมีส่วนที่มีค่าแก่โลก ยังคงปรากฏอยูจ่ นถึง
ทุกวันนี้ คือหนึ่งคาสอนง่ายๆ เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ทุกคนมีหน้าต้องอ่อนน้อมต่อพระองค์โดยนัย ไม่
มีความลึกลับซับซ้อนแห่งศาสนวิทยา อันก่อให้เกิดความคิดมากมายโต้เถียงกันไม่มีประโยชน์ ไม่
จาต้องเป็ นปราชญ์จึงจะเข้าใจหลักข้อเชื่อของศาสนาพระมุหมั มัดได้ หลักอีกข้อหนึ่งของศาสนาอิสลาม
คือขัดขวางการนมัสการรู ปสักการะ ตลอดทัว่ ทั้งโลกคริ สเตียนรู ปปั้ นของพระเก่ารู ปเทวาเทวีของกรี ซ
เพียงได้มีรูปปั้ นภาพของนางพรหมจารี มาเรี ยมาทั้งแทน และทั้งรู ปนักบวชนักบุญสาหรับกราบไหว้
นมัสการกันในทุกคริ สตจักร พวกมุสลิมผลักทิ้งทาลาย ประณามการนมัสการรู ปทุกชนิดไม่วา่ แกะสลัก
ปั้ น หรื อเขียน เป็ นการไหว้รูปสักการะทั้งนั้น พวกศิษย์พระมุหมั มัดยังได้ปฏิเสธความเป็ นคนกลางของ
นักบวชนักบุญทั้งสิ้ น โลกแห่งคริ สตจักรเวลานั้นถือว่า ความรอดมิได้มีได้ดว้ ยความเชื่อในพระคริ สต์
เท่านั้น และเชื่อฟังพระองค์ในฐานเป็ นเจ้าเป็ นนาย แต่ถือว่าความรอดจะได้ดว้ ยการสวดท่องบ่นของ
สงฆ์และเหล่าสาวกที่จากโลกไปแล้วทูลขอให้ พวกศิษย์พระมุหมั มัดกวาดสิ่ งเหล่านี้ ออกไปหมด แล้ว
สอนว่าวิญญาณแต่ละดวงจะเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้เอง
ตลอดทัว่ ทั้งโลกมุสลิมมีบญั ญัติมิให้ดื่มน้ าเมา “สมาคมเว้นของเมา” แรกที่สุดในโลกแห่ง
ประวัติศาสตร์คือพวกนาสารี ต ในพวกอิสราเอล ผูส้ ื บตาแหน่งส่ วนใหญ่ก็คือศาสนาพระมุหมั มัดที่หา้ ม
ไม่ให้สานุศิษย์ดื่มเหล้าและน้ าเมา และยังคงถือเป็ นหลักคาสอนอยูจ่ นบัดนี้ แต่มิได้ประพฤติตามกันทัว่
สากล เพราะที่ไหนที่พวกศิษย์ของพระมุหมั มัดอยูด่ ว้ ยกันกับชาวยุโรปที่นนั่ ก็ไม่มีการเชื่อฟังละเว้น
น้ าเมา
ในระยะแรก ๆ เหล่ากาหลิบส่ งเสริ มอักษรศาสตร์ พวกอาหรับได้ให้เลขอักษร 1,2,3 ฯลฯ แก่
เรา ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั มากกว่าเลขโรมันที่ใช้อกั ษรบอกจานวนในทางดาราศาสตร์ พวกอาหรับได้ทา
แบบตัวอย่างของดวงดาวแรกที่สุด สานักพระราชวังของกาหลิบในนครแบกแดดเป็ นศูนย์กลางอักษร
ศาสตร์ พวกศิษย์พระมุหมั มัดในสเปนมีวฒั นธรรมและอารยธรรมสู งกว่าอาณาจักรคริ สเตียนในยุคนั้น
ในแดนนั้น แต่ความคืบหน้าแห่งสติปัญญาได้หยุดลงเมื่อพวกเต๊อร์ กป่ าเถื่อนมาสื บตาแหน่งผูน้ าโลก
พระมุหมั มัดแทนพวกซาราเซ็นส์ ผูป้ ราชญ์เรื่ องทางวิชาความรู้

79

จะวาดภาพศาสนาอิสลามในด้านดีให้มากนักก็ไม่ได้ เราต้องพิจารณาดูดา้ นอื่นด้วยที่ศาสนา
พระมุหมั มัดไม่ทาประโยชน์ บางด้านที่ผดิ บางด้านที่ร้ายกาจ ความผิดต่อมนุษยธรรมชิ้นแรกได้แก่
วิธีการประกาศเผยแพร่ ศาสนาด้วยดาบ ส่ งเสริ มมนุษย์ให้มีความเกลียดแทนที่จะให้มีความรัก เมือง
ไหนที่ต่อต้านคนในเมืองนั้นต้องตาย ผูห้ ญิงต้องถูกนามาเป็ นนางบาเรอในปราสาทของผูพ้ ิชิต นาพวก
เด็กๆ มาอบรมเลี้ยงดูให้มีความเชื่อของพวกมุสลิม พวกเต๊อร์ กได้ปฏิบตั ิเรื่ อยมาหลายศตวรรษในการจับ
เอาเด็ก ลูกคริ สเตียนเป็ นจานวนเหลือจะนับว่ากี่พนั ต่อกี่พนั แยกไปจากพ่อแม่ของเขา เอาไปเลี้ยงใน
ดินแดนห่างไกลให้เป็ นคนคลัง่ ศาสนาอิสลาม
ความคิดของศสานาอิสลามเก่าแก่วา่ รัฐกับสุ เหล่าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเด็ดขาด รัฐบาลตั้งเป้ า
ไว้วา่ จะใช้อานาจศาสนาจนถึงที่สุดเพื่อเสริ มส่ งศาสนาแท้และเพื่อกาจัดศาสนาเท็จ ก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ศุลต่านแห่งตุรกีเป็ นกาหลิบด้วย (“ผูส้ ื บตาแหน่งของพระมุหมั มัด”) เมื่อตุรกีเป็ นมหาชนรัฐศุล
ต่านก็ตกจากที่นงั่ ตาแหน่งกาหลิบก็เลิกกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นๆ ยังได้เกิดขึ้นอีกเพราะความ
ทันสมัยของตุรกี เรื่ องที่มีความหมายสาคัญเรื่ องหนึ่งคือได้แปลพระคัมภีร์โกหร่ านเป็ นภาษาพื้นเมือง ที่
อิสตันบุล ในปี ค.ศ. 1932 พระคัมภีร์โกหร่ านได้เอามาอ่านในสุ เหล่าแห่งซังตาโซเฟี ยเป็ นครั้งแรกใน
ตุรกี
ความคิดในศาสนาพระมุหมั มัดเรื่ องพระเจ้ามีมูลฐานมาจากพระคัมภีร์เดิมมากกว่าพระคริ สต
ธรรมใหม่คิดว่าพระเจ้าดุร้ายทารุ ณแข็งกร้าวแบบกษัตริ ยช์ าวตะวันออก ไม่มีความรักสาหรับมนุษย์ที่ไม่
เป็ นศิษย์ของผูพ้ ยากรณ์ (คือพระมุหมั มัด)
ศาสนาอิสลามเอาพระคริ สต์ออกพ้นไปจากคาสอนของเขาโดยพฤตินยั ในทัศนะของพวกศิษย์
พระมุหมั มัดเห็นว่า พระคริ สต์มิได้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งแผ่นดินสวรรค์ มิได้เป็ นพระบุตรของพระ
เจ้า มิได้เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์ แต่ได้ลดศักดิ์ลงมาเป็ นเพียงผูพ้ ยากรณ์ของชาติยิวคนหนึ่ง ในทุก
ด้านด้อยกว่าพระมุหมั มัด
ความคิดเห็นเรื่ องสวรรค์ เป็ นที่อยูข่ องผูม้ ีบุญในชีวิตหน้า คนที่อยูใ่ นนั้นไม่เป็ นผูม้ ีวญ
ิ ญาณ
สงบ แต่เป็ นชีวิตที่อิ่มเอมไปด้วยราคะตัณหา
หลักคาสอนที่ต่าที่สุดชิ้นหนึ่ งในศาสนามุหมั มัด คือการกดฐานะของสตรี เห็นสตรี เป็ นเพียง
ทาสหรื อเป็ นของเล่นของชาย ตุรกีสมัยใหม่ได้แก้ไขสภาพนี้หายไป ในปี ค.ศ. 1930 ให้สิทธิ หญิงทา
การเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งของเทศบาล
แต่ภายนอกตุรกีแล้วสตรี ได้รับความ
คารวะน้อยในโลกพระมุหมั มัด
ในวางการปกครองตามพื้นเมืองนั้นรัฐแบบพระมุหมั มัดใช้ไม่ได้ ทั้งในประวัติศาสตร์ และใน
วงการเมือง พวกศิษย์พระมุหมั มัดทาการรบมีชยั อย่างประหลาด และเกือบจะเป็ นการอัศจรรย์ประดุจ
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กระแสน้ าเชี่ยวไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ กวาดข้ามทวีปตั้งแต่ประเทศจีนถึงประเทศสเปน แต่คนพวกนี้ แสดง
ว่าไม่ฉลาด ไม่รู้จกั เลือกใช้การปกครองมหาอาณาจักรที่ต้ งั ขึ้น ดินแดนอิสลามเป็ นดินแดนที่ปกครอง
กันอย่างเลวที่สุดในโลก
ประวัติศาสตร์ ของเต๊อร์ กในด้านนี้ ตรงข้ามกับโรมันโบราณผูแ้ สดงว่าไม่
เพียงแต่ชาวโรมันได้อาณาจักรมาใหญ่โตเท่านั้น แต่ยงั สามารถปกครองได้อย่างฉลาดนาให้เกิดความ
เจริ ญรุ่ งเรื องแก่ทุกๆ เมืองที่โรมันได้ไว้
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บทที่ 14
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสาม)ราชอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์
คริสตจักรละตินกับคริสตจักรกรีกแยกกัน
______________________
ตั้งแต่ศตวรรษที่เก้าจนถึงศตวรรษที่สิบเก้า เกิดมีองค์การเมืองอันน่าประหลาดเกิดขึ้นระบอบ
หนึ่งในยุโรป แสดงออกให้เห็นด้านต่างๆ ในระหว่างชัว่ อายุคนต่างๆ กัน นามของระบอบการเมืองนี้
เรี ยกกันเป็ นทางราชการว่ามหาอาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ คนทัว่ ไปเรี ยกกันว่ามหาอาณาจักรเยอรมันแต่ก็
มิได้เรี ยกกันอย่างนี้ในทุกกรณี ยุโรปภาคตะวันตกของทะเลเอเดรี ยติคอยูใ่ นสภาพโกลาหล ปกครอง
โดยเผ่าชนต่างๆ ที่ชอบรบราฆ่าฟันกันมากกว่าปกครองโดยรัฐ ดารงสภาพอย่างนี้ มาจนกระทัง่ มหา
อาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ มีข้ ึนมา ถึงแม้ตลอดเวลาของสภาพโกลาหลอลหม่าน ความคิดหัวโรมันโบราณ
แห่งความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยก็ยงั คงมีอยู่ ความใฝ่ ฝันที่จะให้มีอาณาจักรเดียว
เกิดขึ้นมาแทนก็ยงั คงเป็ นตานานที่ยดึ ถือกัน แม้อาณาจักรนั้นจะได้ลม้ ไปแล้ว
ตอนท้ายของศตวรรษที่แปดมีผยู ้ งิ่ ใหญ่เกิดขึ้นคนหนึ่งในบรรดาผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในตลอดกาลคือ
คาร์ลมหาราช (ค.ศ. 742-814) คนเยอรมันอ้างว่าเป็ นคาร์ มาลมหาราช คนฝรั่งเศสเรี ยกว่า ชาร์ ลมาญ
ท่านผูน้ ้ ีเป็ นหลานของคาร์ ลมาร์ เต็ล ผูพ้ ิชิตสงครามที่ตาบลตูร์ (ค.ศ. 732) และเป็ นกษัตริ ยข์ องชนเผ่า
ฟรังก์ แต่ตวั เองเป็ นเผ่าเยอรมัน ควบคุมส่ วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส คาร์ ลหรื อชาร์ ลก็เรี ยก ได้ต้ งั ตัว
ขึ้นเป็ นนายในดินแดนเกือบทั้งหมดในยุโรปตะวันตก สเปนภาคเหนือ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์ แลนด์
ออสเตรี ยและอิตาลี เป็ นมหาอาณาจักรหนึ่งจริ งๆ ขณะเมื่อมาเยือนกรุ งโรม ในวันคริ สตมาสปี ค.ศ. 800
สันตะปาปา เลโอที่ 3 ได้เข้าสวมมงกุฏให้ ตั้งเป็ นคาร์ ลออกัสตัสจักรพรรดิโรมัน และถือว่าเป็ นผูส้ ื บ
ตาแหน่งของออกัสตัส คอนสแตนตินและบรรดาเหล่าจักรพรรดิองค์ก่อนๆ คาร์ ลออกัสตัสได้ปกครอง
เหนื อจักรวรรดิอนั กว้างขวางของท่านด้วยอานาจและสติปัญญา เป็ นผูพ้ ิชิต เป็ นผูป้ ฏิรูป ผูอ้ อกกฎหมาย
ผูอ้ ุปการะการศึกษาและคริ สตจักร
โดยทฤษฏีแล้วมหาอาณาจักรของท่านผูน้ ้ ียงั่ ยืนอยูพ่ นั ปี แต่วา่ อานาจที่ครอบครองเหนือยุโรป
อย่างแท้จริ งเป็ นแต่ชวั่ เวลาเล็กน้อย ความอ่อนแอความไร้สมรรถภาพของผูส้ ื บตาแหน่งคาร์ ลมาญ ความ
คลี่คลายของรัฐต่างๆ ที่กระจายอยู่ ภาษาพูดผิดกัน พิพาทกันเพราะผลประโยชน์แห่งชาติ ทาให้อานาจ
ของมหาอาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ หรื อมหาอาณาจักรเยอรมันต้องจากัดอยูแ่ ต่ภาคตะวันตกจากแนวแม่น้ า
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ไรน์เป็ นส่ วนใหญ่ แม้ในเยอรมันนี รัฐเล็กรัฐน้อยก็ต้ งั ตัวเป็ นอิสระโดยพฤตินยั ทาสงครามรบพุง่ กันและ
กัน เวลาส่ วนมากพระจักรพรรดิปกครองแต่เพียงในนามเท่านั้น ถือว่าพระจักรพรรดิเป็ นประมุขของ
คริ สตศาสนจักรภาคยุโรปโดยตาแหน่ง ในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ รัฐต่างๆ แห่งแหลมสะแกน
ดิเนเวียน พระจักรพรรดิได้รับการยกย่องแต่ไม่ได้รับการเชื่อฟัง เพราะอานาจของจักรพรรดิดงั แต่ก่อน
นั้นจากัดอยูแ่ ต่ในเยอรมันนี เท่านั้น คลุมไปถึงอิตาลีก็แต่เงาๆ จักรวรรดิของพระจักรพรรดิจึงเรี ยกกัน
ทัว่ ไปว่า “มหาอาณาจักรเยอรมัน”
ภายหลังที่เสี ยพระที่นงั่ ไปโดยผูส้ ื บตระกูลของคาร์ ลมาญ
กษัตริ ยก์ ็ข้ ึนสู่ ตาแหน่งด้วยการ
เลือกตั้ง พระจักรพรรดิเลือกขึ้นมาโดยเจ้านายเจ็ดองค์ผไู ้ ด้การกาหนดว่าเป็ นผูเ้ ลือก ในจานวน
จักรพรรดิหา้ สิ บสี่ องค์ เราพอเอ่ยนามได้ไม่กี่องค์ที่วา่ ใหญ่ยงิ่ ที่สุดตั้งแต่คาร์ ลมาญลงมา เฮนรี่ ที่ 1
(พรานนก) ค.ศ. 919-936 เริ่ มฟื้ นฟูมหาอาณาจกัรซึ่ งได้พงั ลงแล้ว แต่วา่ โอรสของพระองค์ท่านคืออ๊อต
โตที่ 1 (มหาราช) แต่ยงั มิได้สวมมงกุฏเป็ นจักรพรรดิจนกระทัง่ ค.ศ. 951 และครองราชย์อยูจ่ นกระทัง่
ค.ศ. 973 ได้นบั ว่าเป็ นผูต้ ้ งั มหาอาณาจักรเยอรมันแท้ไม่เกี่ยวกับโรมัน เฟรอเดอริ คบาร์ บาร์ โรซซา
(“หมวกแดง”) เป็ นผูห้ นึ่งที่มีอานาจมากที่สุดในวงศ์จกั รพรรดิ ท่านได้ไปด้วยกับสงครามครู เซดครั้งที่ 3
แต่ได้ไปจมน้ าตายในเอเซี ยน้อย เลยทาให้ครู เสดเที่ยวนั้นต้องเลิกล้มไปกลางคัน เฟรดเดอริ กที่ 2 หลาน
ของบาร์ บาร์ โรซซาได้สมญาว่าเป็ น “ปริ ศนาน่าอัศจรรย์ในประวัติศาสตร์ เป็ นผูร้ อบรู ้และก้าวหน้า เป็ น
คนมีใจกว้างที่สุดในสมัยของท่าน” ในทัศนะเกี่ยวกับรัฐบาลและศาสนา สันตะปาปาได้ตดั สัมพันธ์ท่าน
เสี ยสองครั้ง แต่ในครู เซดที่ 5 ได้ต้ งั องค์เป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งเยรู ซาเล็ม รู ด๊อฟแห่งแฮพส์เบอร์ ก ผูต้ ้ งั ราชวงศ์
อ๊อสเตรี ย ได้รับมงกุฏจักรพรรดิในปี ค.ศ. 1273 เมื่อเวลานั้นเหมือนมีแต่ตาแหน่งเปล่าๆ เท่านั้นเอง แต่
ได้ทรงบังคับให้พวกเจ้าและขุนนางผูใ้ หญ่ให้ยอมอยูใ่ ต้อานาจของพระองค์ท่าน
ตั้งแต่สมัยของ
ท่านอ๊อสเตรี ยเป็ นรัฐที่มีอานาจยิง่ ใหญ่ที่สุดในสหพันธ์เยอรมัน
และจากวงศ์ตระกูลของรู ด๊อฟแห่ง
เฮพสเบอร์ ก คาร์ลที่ 5 เป็ นจักรพรรดิเมื่อรุ่ งอรุ ณของการปฏิรูป (ค.ศ. 1519-1556) เป็ นผูส้ ื บตาแหน่ง
ปกครองของอ๊อสเตรี ย สเปน และเนเธอแลนด์ ท่านได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะรั้งพลประเทศใต้
ปกครองของท่านให้ยงั คงอยูใ่ นศาสนาเก่า แต่ก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จ ในค.ศ. 1556 ได้สมัครใจสละราช
สมบัติ ใช้เวลาสองปี สุ ดท้ายแห่งชีวติ ของพระองค์ท่านไปในการพักผ่อน
หลายศตวรรษในประวัติศาสตร์ แรกเริ่ มของอาณาจักรมีการช่วงชิงอานาจกันอย่างรุ นแรงบาง
คราวถึงกับเปิ ดฉากทาสงครามกันขึ้นระหว่างจักรพรรดิกบั สันตะปาปา เหล่าจักรพรรดิก็ปลุกปล้ าจะ
ปกครองคริ สตจักร เหล่าสันตะปาปาก็รณรงค์จะปกครองมหาอาณาจักร ดังเราได้เห็นเรื่ องสันตะปาปา
กรี โกรี่ ที่ 7 (ฮีลเดแบรนด์) แล้ว ท่านได้บงั คับให้จกั รพรรดิยอมอยูใ่ ต้อานาจอยูช่ วั่ คราวหนึ่งและ
สันตะปาปาอินโนเซ็นต์ที่ 3 ก็เป็ นผูต้ ้ งั จักรพรรดิและถอดจักรพรรดิและกษัตริ ย ์ แต่การรณรงค์ยงิ่ อ่อน
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ลงไปทุกทีๆ และเลิกไปภายหลังจากการปฏิรูป เมื่อเส้นเขตแดนระหว่างคริ สตจักรกับรัฐค่อยๆ กาหนด
ตัวแน่ข้ ึน
เมื่ออาณาจักรอ๊อสเตรี ยมีความสาคัญขึ้นทุกที เหล่าจักรพรรดิก็ข้ ึนครองตาแหน่งสื บต่อกันรัฐ
ทั้งหลายในมหาอาณาจักรต่างเป็ นอิสระโดยพฤตินยั
จนกระทัง่ ตาแหน่งจักรพรรดิเกือบจะไม่มี
ความหมายเลยในศตวรรษที่สิบแปดท่านวอลแตร์ คนผูถ้ นัดในทางเยาะเย้ยพูดว่า “มหาอาณาจักรโรมัน
บริ สุทธิ์ ไม่เป็ นบริ สุทธิ์ ไม่เป็ นโรมัน ไม่เป็ นมหาอาณาจักร” การสื บตาแหน่งจักรพรรดิสิ้นสุ ดลงในปี
1806 เมื่อเวลานั้นโปเลียนขึ้นสู่ อานาจสู งสุ ด ในปี นั้นกษัตริ ยแ์ ฟรนซิ ศที่ 2 ถูกบังคับให้สละตาแหน่ง
“จักรพรรดิแห่งมหาอาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ ” และรับตาแหน่งเป็ น “จักรพรรดิแห่งอ๊อสเตรี ย”
คริ สตจักรกรี กกับลาตินแยกกันได้กระทาเป็ นทางการในศตวรรษที่สิบเอ็ด แต่วา่ การนี้เป็ นมา
นานนักหนาแล้วโดยพฤตินยั ความเกี่ยวดองระหว่างสันตะปาปากับเปไตรอาร์ คได้รณรงค์กนั มาเป็ น
เรื อนร้อยๆ ปี จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1054 สันตะปาปาได้ส่งผูแ้ ทนมายังวิหารเซ็นต์โซเฟี ยในกรุ งคอน
สแตนติโนเปิ ล นาเอาโองการตัดสัมพันธ์มายืน่ ให้ ฝ่ ายเปไตรอาร์ คก็ส่งโองการตัดสัมพันธ์ คริ สตจักร
โรมและคริ สตจักรต่างๆ ที่ข้ ึนแก่สันตะปาปากลับไปเป็ นการตอบแทน ตั้งแต่น้ นั มาคริ สตจักรกรี กและ
ลาตินต่างตั้งอยูอ่ ย่างไม่เกี่ยวข้องกัน ต่างก็ไม่ยอมรับฐานะคริ สตจักรของกันและกัน โดยมากปั ญหาที่
เกิดขึ้นมาเป็ นเหตุนาให้เกิดแตกแยกนั้น ในสมัยเรานี้ เห็นกันว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย แต่ปัญหานั้นเป็ นเรื่ อง
ใหญ่โต้แย้งกันดุเดือดหลายศตวรรษมา บางครั้งถึงข่มเหงกันขมขื่น
ข้อขัดกันในฝ่ ายคาสอน หลักเกณฑ์ผดิ กันในแง่วา่ “ที่มาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” คริ สตจักร
ฝ่ ายลาตินย้าว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาจากพระบิดาและพระบุตร” คริ สตจักรฝ่ ายกรี กว่า “พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ มาจากพระบิดา” ตัดเอาคาว่า “พระบุตร” ออกเสี ย เพราะคานี้คาเดียวเท่านั้นเป็ นเหตุให้
เกิดการทุ่มเถียงกันเป็ นการใหญ่ เขียนลงเป็ นหนังสื อโต้กนั ไม่รู้เป็ นจานวนเท่าหนึ่งเท่าไหร่ ถึงขนาด
โลหิ ตต้องหลัง่ ไหลออกมาพลัง่ ๆ ในการรณรงค์อนั ขมขื่น
พิธีบริ การของคริ สตจักร ขนบธรรมเนียมผิดกันจนเป็ นนิสัยประจาตะวันออกและตะวันตก
และขนบธรรมเนียมเหล่านี้วางเป็ นบทบัญญัติ พวกสงฆ์ในคริ สตจักรภาคตะวันตกมีขอ้ ห้ามมิให้สมรส
แต่ในคริ สตจักรภาคตะวันออกสมรสได้ ทัว่ ทุกคริ สตจักรฝ่ ายกรี กในปั จจุบนั สงฆ์ประจาหมู่บา้ นทุก
แห่งจะต้องเป็ นคนสมรสแล้ว คริ สตจักรฝ่ ายตะวันตกบูชารู ปปั้ นปฏิบตั ิกนั มาเป็ นพันปี แล้ว ฝ่ าย
คริ สตจักรกรี กไม่มีใครได้เห็นรู ปปั้ น มีแต่เพียงรู ปภาพเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นรู ปภาพก็ยงั เป็ นภาพนูนขึ้น
เป็ นตัวตนและถือว่าต้องคารวะอย่างสู ง ในพิธีศีลแมสส์ (MASS) นั้นคริ สตจักรโรมันใช้ขนมปั งไม่มี
เชื้อ ส่ วนคริ สตจักรกรี กใช้ขนมปั งธรรมดาในพิธีศีลร่ วมผูกพันธ์ (COMMUNION) เพื่อให้คา้ นกับวัน
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บริ การของยิวที่ถือวันที่เจ็ด ทางตะวันตกจึงได้ทาบริ การอดอาหารวันเสาร์ แต่ทางตะวันออกมิได้ทา
ต่อมาภายหลังวันอดอาหารของโรมันคาธอลิคได้เปลี่ยนเป็ นวันศุกร์ วนั ที่พระเยซูถูกตรึ งกางเขน
แต่สิ่งที่ลึกกว่าพิธีบริ การที่ผิดกันอย่างที่ได้กล่าวนี้
อันนาให้เกิดแตกแยกกันของคริ สตจักร
ลาตินกับคริ สตจักรกรี ก คือสาเหตุทางการเมือง เพราะเหตุยโุ รปเป็ นอิสระจากพระที่นงั่ ของคอนสแตน
ติโนเปิ ลในการสถาปนามหาอาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ (ค.ศ. 800) แม้กระทัง่ หลังจากที่มหาอาณาจักรเก่า
ของโรมได้ลม้ ไปแล้วใน ค.ศ. 476 ทัศนะจักรวรรดิยงั คงมีฤทธิ์ แรง และราชอาณาจักรใหม่ของชนเผ่า
โกธ ฟรังก์ และเผ่าชนอื่นๆ ต่างก็ถือเอาเองว่าตัวขึ้นอยูใ่ ต้จกั รพรรดิที่คอนสแตนติโนเปิ ลในทางศาสนา
แต่เมื่อมหาอาณาจักรโรมันบริ สุทธิ์ สถาปนาขึ้นแล้วโดยคาร์ ลมาญก็เลยถือว่ามหาอาณาจักรนี้เป็ นมหา
อาณาจักรโบราณแยกออกมาเป็ นอิสระจากเหล่าจักรพรรดิแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล เมื่อเป็ นรัฐอิสระก็
จาต้องมีคริ สตจักรอิสระด้วย
แต่วา่ ฤทธิ์ แรงอันมีกาลังที่สุดอันนาให้เกิดการแตกแยก คือความสมอ้างอันไม่รู้จกั หยุดของ
คริ สตจักรโรมที่จะเป็ นคริ สตจักรเผด็จการทัว่ ไป และสันตะปาปา (โพ๊พ) ของคริ สตจักรจะเป็ น
“บิชอพครองทัว่ สากล” ที่โรมคริ สตจักรค่อยๆ คลุมอานาจเหนื อรัฐ ส่ วนที่คอนสแตนติโนเปิ ล
คริ สตจักรก็ทาการประจบประแจงรัฐ ด้วยประการฉะนี้การแยกกันในระหว่างสองภาคก็เกิดขึ้นตามมา
อย่างหลีกไม่พน้ เพราะความคิดเห็นขัดกัน และในที่สุดการฉี กออกเป็ นสองซี กใหญ่ของคริ สตจักรก็
มาถึงดังได้เห็นในปี ค.ศ. 1054
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บทที่ 15
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสี่)สงครามครู เซด
_______________
ความเคลื่อนไหวใหญ่อีกอย่างหนึ่งในยุคกลางคือสงครามครู เซด ดาเนินไปภายใต้ความดาริ
และโดยคาสัง่ ของคริ สตจักร เริ่ มขึ้นในปลายศตวรรษที่สิบเอ็ด และดาเนินการเรื่ อยมาเกือบสามร้อยปี
ตั้งแต่ศตวรรษที่สี่เรื่ อยขึ้นมาจนกระทัง่ ในปั จจุบนั นั้นผูค้ นเป็ นจานวนมหึ มาทาการจาริ กบุญกันทุกๆ ปี
ไปยังเมืองบริ สุทธิ์ จานวนผูจ้ าริ กบุญทวีข้ ึนไพศาลประมาณปี ค.ศ. 1000 เพราะเวลานั้นคาดกันเกือบจะ
ทัว่ สากลว่าเป็ นระยะกาลังจะสิ้ นโลก พระคริ สต์กาลังจะเสด็จมา แม้กระทัง่ เหตุใหญ่ที่เขาคาดกันนั้นหา
เกิดขึ้นตามนั้นไม่ การจาริ กบุญก็ยงั คงดาเนิ นอยูเ่ รื่ อยไป ครั้งแรกพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชาวมุสลิม
ในพาเลศไตน์มีความพอใจแต่ต่อมาพวกจาริ กบุญต้องถูกกดขี่ ถูกโจรภัยบางที่ตอ้ งเสี ยชีวติ ในเวลา
เดียวกันมหาอาณาจักรภาคตะวันออกอันอ่อนแอถูกคุกคามโดยพวกถือศาสนาพระมุหมั มัด และพระ
จักรพรรดิอาเล็กซิ ศอ้อนวอนสันตะปาปา เออร์ บานที่ 2 ให้นากองทหารในยุโรปมาช่วย วิญญาณแห่ง
ความกระเหี้ ยนกระหื อลือเกิดขึ้นทัว่ ยุโรป ให้มีการปลดปล่อยเมืองบริ สุทธิ์ ให้พน้ จากการปกครองของ
พวกมุหมั มัด ผลแห่งการกระเหี้ ยนกระหายนี้ เกิดเป็ นสงครามครู เซดขึ้น
สงครามครู เซดครั้งสาคัญๆ มีเจ็ดคราวด้วยกัน นอกจากนี้มีอีกหลายคราวที่ไม่ใคร่ สาคัญ ก็
เรี ยกว่าสงครามครู เซดด้วย ครู เซดครั้งที่หนึ่งประกาศตั้งขึ้นโดยสันตะปาปาเออร์ บานที่ 2 ในปี ค.ศ.
1095 ที่การประชุมสมัชชาแห่งเคลอมอนท์ ที่นนั่ เหล่านายทหารได้ใช้เครื่ องหมายกางเขนขึ้นเป็ นธง
ประจากองทัพ แล้วจดทะเบียนเป็ นกองทัพต่อสู ้กบั พวกซาราเซ็นส์ ก่อนที่กองทัพจะยกไปอย่างเป็ น
ระเบียบ มีนกั พรตผูห้ นึ่งสมญาว่า ปี เตอร์ เฮอร์ มิต ได้รวมพลผูค้ นที่มิได้เคยฝึ กเคยหัดการทหารมาเลยขึ้น
เป็ นกองกาลัง กล่าวว่าเป็ นจานวน 40,000 คน แล้วนากันยกขบวนเดินทางมาทางตะวันออกหวังจะ
ได้รับการอัศจรรย์ของพระเจ้าช่วยเหลือ ขบวนรวนเรไร้สะเบียงออกเดินทางไปประสบกับความพ่ายแพ้
หลายคนถูกจับเป็ นทาส หลายคนต้องเสี ยชีวติ (เรื่ องครู เซดของปี เตอร์ เฮอร์ มิตไม่มีหลักฐานของความ
จริ ง นักประวัติศาสตร์ ปัจจุบนั ไม่ใคร่ เชื่ อ) ครู เซดแท้รุ่นแรกประกอบด้วยพล 275,000 คน เป็ นทหาร
อย่างดีมาจากทุกประเทศในยุโรป นาโดยก๊อดเฟร่ ยแ์ ห่งบูลลอง และคนอื่นๆ ที่เป็ นชั้นยอด กองทัพต้อง
ประสบความผันผวนเป็ นอันมากเนื่องจากบกพร่ องทางวินยั และการแตกความเห็นกันในพวกผูน้ า ที่
สุ ดท้ายได้ยดึ กรุ งเยรู ซาเล็มได้สาเร็ จและได้เกือบทั้งพาเลศไตย์ในปี ค.ศ. 1099 ได้ต้ งั ราชอาณาจักรขึ้น
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ในหลักเกณฑ์ระบอบมูลนาย ส่ วนก๊อดเฟร่ ยน์ ้ นั ไม่ยอมรับตาแหน่งกษัตริ ย ์ จึงได้แต่งตั้งขึ้นเป็ นตาแหน่ง
“เจ้าคุณและผูพ้ ิทกั ษ์อุโมงบริ สุทธิ์” พอก๊อดเฟรสิ้ นชีพ บอลด์วนิ น้องชายขึ้นครองก็ต้ งั ตัวเป็ นกษัตริ ย ์
ราชอาณาจักรแห่งเยรู ซาเล็มได้ต้ งั อยูจ่ น ค.ศ. 1187 แต่ก็อยูใ่ นสภาพง่อนแง่นอยูเ่ รื่ อยมา เพราะล้อมรอบ
ไปด้วยมหาอาณาจักรของซาราเซ็นส์ทุกด้านเว้นแต่ดา้ นทางทะเล และตั้งอยูห่ ่างไกลจากหมู่พนั ธมิตร
ธรรมชาติในยุโรป
ครู เซดรุ่ นทีส่ อง ได้ก่อเกิดขึ้นมา เพราะมีข่าวว่าพวกซาราเซ็นส์กาลังแย่งเอาเหล่ามณฑลรอบ
นอกของราชอาณาจักรเยรู ซาเล็มไป และยังได้คุกคามตัวเมืองเยรู ซาเล็มเองด้วย นักบุญเบอร์ นาร์ ดแห่ง
แครว็อกซ์เทศนาปลุกใจ ทาให้พระราชาหลุยส์ที่ 7 แห่ งฝรั่งเศสและพระราชาคอนราร์ ดที่ 3 แห่ง
เยอรมันนีนากองทัพใหญ่ยกมาช่วยยังสถานที่ที่บริ สุทธิ์ แห่งต่างๆ กองทัพได้พบกับความพ่ายแพ้ครั้ง
แล้วครั้งเล่า แต่ในที่สุดเข้าถึงตัวเมือง แต่ไม่สามารถยึดพื้นที่ที่เสี ยไปคืนมาได้ แต่ได้สามารถยึดเวลาที่
อาณาจักรจะล้มลงทีเดียวให้ยนื ยงอยูต่ ่อไปได้ชวั่ อายุคนหนึ่ง
ในปี ค.ศ. 1187 ซาลาดินนาพวกซาราเซ็นส์มาแย่งเอาเยรู ซาเล็มคืนไปได้ ราชอาณาจักร
เยรู ซาเล็มก็สิ้นสุ ดลง แต่กระนั้นตาแหน่ง “กษัตริ ยแ์ ห่งเยรู ซาเล็ม” อันว่างอยูก่ ็ยงั คงว่างอยูน่ านต่อมา
การเสี ยกรุ งเยรู ซาเล็มได้เร้ายุโรปให้มี ครู เซดรุ่ นที่สาม (1189-1191) นาโดยกษัตริ ยส์ ามองค์
เฟรดเดอริ คบาร์ บาร์ โรซซาแห่งเยอรมันนี ฟิ ลิปออกัสตัสแห่งฝรั่งเศส และริ ชาร์ ดที่ 1 (กษัตริ ยใ์ จสิ งห์)
แห่งอังกฤษ แต่เฟรดเดอริ คผูเ้ ป็ นแม่ทพั และรัฐบุรุษที่ดีที่สุดได้จมน้ าตายไป กษัตริ ยส์ ององค์ที่ยงั เหลือก็
ทะเลาะกัน ฟิ ลิปออกัสตัสหันกลับบ้าน ส่ วนริ ชาร์ ดแม้จะมีกาลังใจสักเท่าใดก็ไม่สามารถนากองทัพถึง
กรุ งเยรู ซาเล็มได้ แต่สามารถทาความตกลงกันกับซาลาดินได้ในเงื่อนไขว่าพวกคริ สเตียนจาริ กบุญคงได้
สิ ทธิ์ จะมาอุโมงค์บริ สุทธิ์ ได้โดยมิถูกรบกวนกลั้นแกล้ง
ครู เซดรุ่ นทีส่ ี่ (1201-1204) ยิง่ ร้ายกว่าไม่สาเร็ จ เพราะก่ออันตรายใหญ่ให้แก่คริ สตจักรคริ ส
เตียนในที่สุด พวกทหารครู เซดได้หนั มาจุดมุ่งจะยึดเมืองบริ สุทธิ์ หนั มาทาสงครามกับกรุ งคอนสแตนติ
โนเปิ ล เข้ายึดเข้าปล้นและเข้าปกครองเหนือมหาอาณาจักรกรี กเสี ยเอง ซึ่ งยืนยงอยูไ่ ด้หา้ สิ บปี และ
ปล่อยให้มหาอาณาจักรสิ้ นท่าตกเป็ นแนวต้านทานกันอานาจของเต๊อร์ กที่กาลังใหญ่ข้ ึนทุกที เป็ นพวก
กระหายศึก เป็ นเผ่าชนที่ไร้อารยะธรรม เป็ นพวกที่ครอบครองอานาจศาสนามุหมั มัดสื บแทนพวกซารา
เซ็นส์หลังจากที่จบยุคครู เซดได้ไม่ชา้
ครู เซดรุ่ นทีห่ ้ า (1228) จักรพรรดิเฟรดเดอริ คที่ 2 แม้ถูกสันตะปาปาตัดสัมพันธ์แล้ว ได้นา
กองทัพมาพาเลศไตน์และสามารถเอาข้อตกลงไว้ได้วา่ เยรู ซาเล็ม แย๊ฟฟา เบธเลเฮ็ม และนาซาเร็ ธ ยกให้
เป็ นของคริ สเตียน แล้วเฟรดเดอริ คได้สวมมงกุฏของกษัตริ ยแ์ ห่งเยรุ ซาเล็มเอาเอง (เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่
ทางศาสนาแห่งโรมันจะสวมให้ เพราะอยูใ่ ต้ร่มธงของสันตะปาปา) เพราะเรื่ องนี้พระจักรพรรดิเยอร์ มนั
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ทุกองค์ถือตาแหน่งของ “กษัตริ ยเ์ ยรู ซาเล็ม” ด้วย และต่อมาพระจักรพรรดิแห่งอ๊อสเตรี ยก็เอาบ้างจนถึง
ค.ศ. 1835 แต่ดว้ ยการพิพาทระหว่างสันตะปาปากับจักรพรรดิ ผลที่ได้จากครู เซดก็ศูนย์ไป เยรู ซาเล็มถูก
ยึดกลับไปอีกเป็ นของชาวมุหมั มัดในปี ค.ศ. 1244 และตกอยูใ่ ต้ปกครองของชาวมุหมั มัดมาตั้งแต่บดั นี้
(ในวันที่ 8 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1917 กรุ งเยรู ซาเล็มยอมแพ้แก่กองทัพอังกฤษ เดือนธันวาคม วันที่ 11
แม่ทพั อังกฤษได้รับคาสั่งให้ยกเข้าเมืองทาการยึดเป็ นทางการในนามของรัฐบาลอังกฤษ และในอานาจ
ของสัมพันธมิตร)
ครู เซดรุ่ นทีห่ ก (1248-1254) ได้จดั ขึ้นมาโดยพระราชาหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสสมญาว่านักบุญ
หลุยส์ ได้ทาการบุกเข้าทางด้านเมืองอียปิ ต์ แม้ครั้งแรกๆ ทาได้สาเร็ จ แต่ก็ตอ้ งแพ้และถูกจับเป็ นเชลย
โดยพวกมุหมั มัด ต้องเสี ยค่าไถ่ตวั นักบุญหลุยส์เป็ นมูลค่ามหึ มา แล้วยังไปต่อไปยังพาเลศไตน์ไปพานัก
อยูท่ ี่นนั่ จนถึง 1252 พระมารดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ในฝรั่งเศสในตาแหน่งผูส้ าเร็ จราชการแทน
พระองค์ นักบุญหลุยส์จึงจาใจต้องกลับประเทศฝรั่งเศส
ครู เซดรุ่ นทีเ่ จ็ด (1270-1272) คราวนี้ก็โดยการนาของนักบุญหลุยส์อีกเหมือนกันโดยร่ วมมือกับ
เจ้าเอ็ดวาร์ ด แพลนเตเยเนทแห่งอังกฤษ ต่อมาท่านผูน้ ้ ีจดั เป็ นพระราชาเอ็ดวาร์ ดที่ 1 ได้เลือกทางเดิน
ขบวนทัพมาทางอัฟริ กาอีกที แต่นกั บุญหลุยส์ได้มาสิ้ นชี พที่ทูนิส พระราชบุตรได้ทาสัญญาสันติภาพ
เอ็ดวาร์ ดกลับมาอังกฤษมาเป็ นกษัตริ ย ์ ครู เซดคราวนี้ทวั่ ไปถือว่าเป็ นที่สุดท้ายและไม่เกิดผลอะไรเลย
มีครู เสดย่ อยๆ อยูห่ ลายคราว ไม่มีสักคราวที่สมควรยกมากล่าว ที่จริ ง ตั้งแต่ ค.ศ. 1270 เรื่ อยมา
เมื่อมีการรบพุง่ อะไรกันขึ้นก็อา้ งว่าเป็ นสงครามครู เซด แม้จะทาเพื่อคริ สตจักรแต่ในนาม แม้กระทัง่ ทา
การรบกับพวก “มิฉาทิษฐิ” ในประเทศคริ สเตียนเองก็เรี ยกว่าครู เซด้วย
พวกกองทัพครู เซดไม่สามารถทาปลดเปลื้องเมืองบริ สุทธิ์ จากครอบครองของพวกมุหมั มัดได้
เมื่อหันมามองดูในยุคนั้นจะเห็นสาเหตุของการล้มเหลว เรื่ องหนึ่งจะเห็นได้ชดั ในครู เซดทุกคราวคือ
เหล่ากษัตริ ยแ์ ละพวกเจ้าผูน้ าขบวนทะเลาะวิวาทกันไม่รู้จกั หยุด
ผูเ้ ป็ นหัวหน้าแต่ละคนก็ถือเอา
ผลประโยชน์และความสะดวกให้แก่ฝ่ายของตนเป็ นที่ต้ งั แทนที่จะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ต่างคน
ต่างอิจฉากันและกัน มีการกลัวว่าเมื่อทาการสาเร็ จแก่กองทัพเล้วฝ่ ายที่ชิงดีจะได้รับชื่ อเสี ยงและอิทธิ พล
เลื่อนขึ้นตรงกันข้ามกับการแตกแยกในกองทัพครู เซด กองทัพซึ่ งระแวงกันและกัน ตั้งใจทาการรบเพียง
ครึ่ งๆ กลางๆ ประจัญกับอีกฝ่ ายหนึ่งที่ต้ งั รับอันประกอบด้วยทหารที่รวมตัวกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียว ไม่
กลัวเป็ นไม่กลัวตาย เป็ นคนเผ่าที่กล้าหาญในสงครามเสมอ ทาการรบใต้บงั คับบัญชาเด็ดขาดของแม่ทพั
คนเดียว ไม่วา่ จะเป็ นกาหลิบหรื อสุ ลต่าน
แต่เหตุของความล้มเหลวที่ลึกลงไปอีกนั้น คือพวกผูน้ าไม่มีหวั ทางการเมืองกันแทบทั้งนั้นไม่มี
สายตามองเห็นการณ์ไกล คอยจ้องเอาแต่ผลใกล้ๆ ไม่เห็นความจิรงว่าในการตั้งราชอาณาจักรขึ้นใน
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พาเศไตน์อนั ไกลจากบ้านเมืองของเขาเองนับเป็ นเรื อนพันไมล์ และที่จะดารงไว้น้ นั ต้องการการเสริ ม
กาลังอยูไ่ ม่ขาด ชัยชนะได้เมืองก็เป็ นการรุ กรานไม่ใช่เป็ นการปลดปล่อย ชาวเมืองพาเศสไตน์ตอ้ งถูก
กดลงเป็ นทาสของพวกครู เซดโดยพฤตินยั ถูกบังคับให้สร้างปราสาท ป้ อมปราการและสถานที่ต่างๆ
ให้แก่เจ้านายที่เขาเกลียด
ชาวเมืองจึงใคร่ ตอ้ นรับนายเก่าชาวมุสลิมกลับมาทาการปกครองพวกเขา
เพราะแม้แอกของนายเก่าจะหนักก็ยงั เบากว่าแอกของกษัตริ ยค์ ริ สเตียนแห่งเยรู ซาเล็ม
ทั้งๆ ที่มีการล้มเหลวต่อการดารงคงไว้ซ่ ึงราชอาณาจักรคริ สเตียนในพาเลศไตน์ ผลบาง
ประการก็ยงั ได้แก่ยโุ รปอันเกิดจากสงครามครู เซด ภายหลังสงครามครู เซดพวกจาริ กบุญก็ได้รับการ
คุม้ ครองจากรัฐบาลตุรกี การข่มเหงก็หยุดลง แม้ที่จริ งแดนพาเลศไตน์ก็รุ่งเรื องขึ้น เมืองเบธเลเฮ็มนาซา
เร็ ธ และเยรู ซาเล็มมีพลเมืองเพิม่ ขึ้น มัง่ คัง่ ขึ้น เนื่ องด้วยขบวนการจาริ กบุญกวาดไปทัว่ พาเลศไตน์
ภายใต้ความคุม้ ครองจากพนักงานตุรกี
หลังจากสงครามครู เซดการรุ กรานของพวกมุสลิมต่อยุโรปก็ตอ้ งชะงัก พฤติการณ์ในศตวรรษ
เหล่านั้นปลุกยุโรปให้เป็ นอันตรายจากอิสลาม คนสเปนเกิดกาลังใจรับกับพวกมัวส์ผยู ้ ดึ เอาเนื้ อที่ไว้ต้ งั
ครึ่ งแหลม โดยการนาของเฟอร์ดินานด์และอิซาเบลลาชาวสเปนในปี 1492 ได้กดอาณาจักรของพวก
มัวส์ลงได้ และขับพวกมุหมั มัดออกไปจากประเทศ ทางด้านชายแดนตะวันออกของยุโรปโปร์แลนด์
และออสเตรี ยยืนขึ้นระวังตัว ในปี 1683 ตีกระแสการบุกของตุรกีกลับในสงครามใหญ่อนั มีชยั ใกล้ๆ กับ
กรุ งเวียนนา ชัยชนะนี้แสดงว่าอานาจแห่งมหาอาณาจัตรตุรกีเริ่ มเสื่ อมลง
ผลอีกอย่างหนึ่งจองครู เซดได้แก่ความคุน้ เคยกันระหว่างชาติดีข้ ึน ไม่เพียงแต่ในพวกปกครอง
และหัวหน้า ทั้งนายทหารผูน้ อ้ ยแม้กระทัง่ พลทหารของประเทศต่างๆ เริ่ มรู ้จกั กันขึ้น ยอมรับนับถือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีการคารวะกันและกันระหว่างชาติข้ ึน และวางแบบสมานสามัคคีกนั ขึ้นสงคราม
ครู เซดได้มีส่วนใหญ่ในการนาความเจริ ญสู่ ยโุ รปปั จจุบนั
สงครามครู เซดก่อให้เกิดกระตุน้ ใจในทางการค้า ความต้องการอุปกรณ์ทุกชนิด-อาวุธ สบียง
มัคคุเทศ เรื อกาปั่ น- ส่ งเสริ มการอุตสาหกรรมและการค้าพาณิ ชย์ พวกทหารครู เซดกลับบ้านเล่าเรื่ อง
ความมัง่ คัง่ ของภาคตะวันออกว่ามี พรม ไหม เพชร และการพาณิ ชย์ในสรรพสิ นค้าประเภทเหล่านี้
เกิดขึ้นทัว่ ภาคตะวันตกของยุโรป พวกพ่อค้าพาณิ ชย์ร่ ารวยกันขึ้นคนชั้นกลางเกิดขึ้นในระหว่างเจ้าและ
ไพร่ หัวเมืองต่างๆ มีอานาจมากขึ้น ปราสาทเริ่ มเสื่ อมอานาจลงในการปกครองบังคับบัญชาเมืองต่างๆ
ในศตวรรษต่อมาเมืองต่างๆ ได้กลายเป็ นศูนย์อิสระภาพและปฏิรูป แยกตัวออกมาจากการปกครองตาม
อาเภอใจของพวกเจ้านายและพวกสังฆราช
ครั้งแรกอานาจในทางศาสนาทวีข้ ึนมากมายใหญ่หลวงอันเนื่องจากสงครามครู เซด คริ สตจักร
เรี ยกเมื่อใดก็ทาสงครามได้เมื่อนั้น โดยการนั้นเป็ นที่แสดงว่าคริ สตจักรคลุมอานาจเหนือพวกเจ้าและ
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ประชาชาติ ยิง่ กว่านั้นคริ สตจักรได้ซ้ื อที่ดิน ให้ยมื เงินเพื่อความมัน่ คงของพวกนายทหารที่ไปสงคราม
ครู เซด คริ สตจักรครอบครองสมบัติกว้างไพศาลทัว่ ทั้งยุโรป ในการที่เจ้านายผูท้ าการปกครองบ้านเมือง
ไม่อยู่ ทาให้บิชอพและสันตะปาปาเข้าปกครองบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น แต่ในผลที่สุดท้ายทรัพย์สมบัติอนั
มหาศาลความทะเยอทะยานมากเกินไป ใช้อานาจฟุ่ มเฟื อยของพวกสงฆ์ เหล่านี้ เร้าให้เกิดความไม่พอใจ
เป็ นการช่วยปูทางให้เข้าใกล้ต่อการุ กฮือแข็งขัดต่อคริ สตจักรโรมันคาธอลิคในการปฏิรูป

90

บทที่ 16
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคห้ า)การขยายตัวของลัทธิอยู่อาราม
ศิลปสมัยกลางและวรรณกรรมศาสตร์
_______________
เราได้ศึกษามาแล้วเรื่ องกาเนิ ดของชีวิตอยูอ่ าราม ปลีกตัวอยูส่ ันโดดตามถ้ าของอียปิ ต์ภาคบน
ระหว่างศตวรรษที่สี่ ส่ วนในยุโรปความเคลื่อนไหวนี้ครั้งแรกโตช้า แต่ในสมัยกลางแสดงว่าจิตใจของ
การอยูอ่ ารามขยายใหญ่มากทั้งในพวกชายและหญิง จานวนนักพรตและนางชีทวีข้ ึนเป็ นจานวนมหึ มา
พร้อมด้วยผลดีผลชัว่
ในภาคตะวันออกนักทรมานตนรุ่ นแรกๆ อยูแ่ ยกกัน ต่างคนต่างอยูใ่ นถ้ าในกระท่อมของแต่ละ
คนหรื ออยูบ่ นเสาของตน แต่ในยุโรปตะวันตกเขาจัดกันขึ้นเป็ นนิ คมๆ อยูร่ ่ วมกัน เมื่อนิคมมีขนาดโต
ขึ้นคนอยูเ่ ป็ นจานวนมากขึ้นก็เกิดความจาเป็ นต้องมีระเบียบแบบอย่างบางรู ปบางประการและการ
ปกครองกัน เวลาล่วงไประเบียบใหญ่ๆ เกิดขึ้นสี่ อย่าง
ระเบียบแรกที่สุดคือระเบียบ เบนนิดิคตินส์ ตั้งขึ้นโดยนักบุญเบนนิ ดิคต์ใน ค.ศ. 529 ที่มองเต
แคสสิ โนในอเพนนิ นส์ก่ ึงทางระหว่างโรมกับเนเปิ ล ระเบียบนี้ได้โตใหญ่ที่สุดในบรรดานิคมนักพรต
ของยุโรป และในระยะแรกๆ ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ศาสนาคริ สเตียนและอารยะธรรมของภาคเหนือ มีกฎ
ให้เชื่อฟังประธานของวัดหรื ออาราม นักพรตหรื อนางชี ไม่ให้มีทรัพย์ส่วนตัว และให้แต่ละคนรักษา
ความบริ สุทธิ์ ระเบียบนี้ให้มีการขยันขันแข็งการงาน ถางป่ าตัดต้นไม้ ระบายน้ าออกจากห้อยหนอง
คลองบึง ไถคราดพื้นที่นา และสอนประชาชนให้รู้จกั รศิลปะและใช้ให้มีประโยชน์เป็ นอันมาก ระเบียบ
หลังๆ ต่อมาเป็ นแต่สาขาหรื อส่ วนที่งอดออกมาทางระเบียบเบนนิดิคตินส์
ระเบียบซิ สเตอร์ เซี ยน เกิดขึ้นในปี 1098 มุ่งเสริ มความเข้มแข็งของวินยั ของเบนนิดิคตินส์ซ่ ึ ง
กาลังคล้ายจะหย่อนยานลง ได้นามมาจากเมืองไซท๊อกซ์ในฝรั่งเศส นักบุญโรเบอร์ ตเป็ นผูจ้ ดั ตั้งระเบียบ
ขึ้นที่นนั่ แต่ในปี 1112 ได้เสริ มความเข้มแข็งและจัดระเบียบอีกทีโดยนักบุญเบอร์ นาร์ ดแห่งคลาวอกซ์
ระเบียบนี้ให้ความสนใจแก่ศิลปะมาก การก่อสร้างและวรรณกรรมศาสตร์ คัดลอกหนังสื อโบราณและ
เขียนขึ้นใหม่อีกมาก
ระเบียบแฟรนซิสแคนส์ ตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1209 โดยนักบุญแฟรนซิ สแห่งแอสสิ สิ เป็ นผูห้ นึ่งที่ทรง
ศีลเคร่ งที่สุด อุทิศตัวอย่างมากที่สุดมีคนรักมากที่สุด ระเบียบนี้แพร่ ออกมาจากอิตาลีอย่างรวดเร็ วเต็ม
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ยุโรป และนิยมใช้กนั เป็ นจานวนมากที่สุดในบรรดาระเบียบอื่นๆ ทั้งสิ้ น กล่าวกันว่าในคราวมรณะด้วย
โรคระบาดที่กลาวทัว่ ทวีปยุโรปในศตวรรษที่สิบสี่ นักพรตในระเบียบแฟรนซิ สแคนส์ กว่า 124,000 คน
ต้องเสี ยชีวติ ไปในการปฏิบตั ิการกับคนป่ วยหนักและคนตาย นักพรตพวกนี้นุ่งห่มสี เทาเป็ นนิสัยเลยได้
สมญาว่า “โยคีสีเทา”
ระเบียบโดมินิแคนส์ เป็ นระเบียบแบบสเปญ ตั้งขึ้นโดยนักบุญโดมินิคในปี 1215 แพร่ ไปทัว่
ประเทศต่างๆ ในยุโรป ระเบียบนี้ผดิ กับระเบียบอื่นๆ ในการเป็ นนักเทศน์ท่องเที่ยวไปทัว่ ทุกแห่งทาการ
เสริ มกาลังความศรัทธาของผูเ้ ชื่อและขัดขวางความโน้มน้าวไปในทาง “นอกจารี ต” ซึ่งในกาลต่อมาได้
กลายเป็ นผูข้ ่มเหงดุเดือดที่สุด พวกนี้นุ่งห่มดาหมดเลยได้สมญาว่า “โยคีสีดา” ชาวคณะโดมินิแคนส์
กับแฟรนซี สแคนส์ยงั ได้ชื่ออีกว่า “โยคีเมนดิแคนส์ ” เพราะคนสองจาพวกนี้ ตอ้ งเลี้ยงตัวด้วยทานของ
ชาวบ้านซึ่ งเขาจะเที่ยวไปขอตามประตูบา้ น นอกจากนี้ก็มีระเบียบสาหรับหญิงคล้ายๆ กัน
ระบบของการดารงชีวิตตรากตราแบบต่างๆ ทั้งหมดนี้เริ่ มขึ้นด้วยความมุ่งหมายอันสู งสุ ด และ
ได้ต้ งั ขึ้นมาโดยคนที่ยอมสละตัวเองทั้งชายหญิง อิทธิ พลมีดีบา้ งชัว่ บ้าง ครั้งแรกระหว่างยุคแรกเริ่ มของ
ระบบอารามแต่ละระบบเป็ นประโยชน์แก่สังคม
ให้เราดูผลดีบางประการของลัทธิ อยูอ่ ารามนี้ วา่ มี
อะไรบ้าง
ตลอดสมัยต่างๆ ของสงคราม เกือบจะว่าไม่มีรัฐบาลปกครอง (สมัยบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป)
ท่ามกลางการรบราฆ่าฟันกันก็ยงั มีศูนย์แห่งความสงบและสงบอยูต่ ามวัดวาอาราม คนเป็ นอันมากที่มี
ความลาบากยากยุง่ ก็ได้พบที่หลบภัย สานักอารามจะเป็ นที่พกั ผ่อนของผูเ้ ดินทางพเนจรเป็ นที่อาศัยของ
คนเจ็บป่ วยและคนขัดสนจนยาก ซึ่ งวัดจะบรรเทาทุกข์ให้ ทั้งโรงแรมสมัยใหม่และโรงพยาบาล
สมัยใหม่ก็เป็ นสิ่ งที่โตตัวขึ้นมาจากระบบอารามนี่เอง สานักอารามมักใช้เป็ นที่หลบภัยของคนเข้าตาจน
อยูเ่ สมอ เข้ามารับความพิพกั ษ์เช่นสตรี และเด็ก บรรดาอารามแรกเริ่ มในบริ เวนใหญ่และในทวีปยุโรป
ส่ งเสริ มการกสิ กรรม โดยพวกนักพรตทาตัวอย่างในการระบายน้ า ทดน้ า สร้างถนนหนทาง สอน
พลเมืองให้รู้จกั เพาะที่ดิน ในห้องสมุดของวัดวาอารามได้เก็บรักษาการวรรณกรรมโบราณไว้เป็ นอัน
มาก ทั้งที่เป็ นวรรณกรรมชั้นสู งและในฝ่ ายคริ สเตียน พวกนักพรตทาการคัดลอกหนังสื อ เขียนประวัติ
ชีวติ ของคนสาคัญ ๆ ไว้ บันทึกลาดับการณ์ในสมัยของตนและประวัติศาสตร์ ที่ล่วงแล้วมา ผลงานทาง
ศาสนาที่มีค่ามากที่สุดก็จดไว้เป็ นอันมาก เช่นบทเพลงของนักบุญเบอร์ นาดและ “การเลียนแบบพระ
คริ สต์” เขียนโดยเคมปิ ส เหล่านี้โลกจะค้นพบได้ตามในวัด ถ้าพวกนักพรตตามวัดไม่เขียน
ประวัติศาสตร์ ข้ ึนเราจะไม่รู้เรื่ องราวของสมัยกลางได้เลย ในการศึกษาของเยาวชนพวกนักพรตเป็ น
อาจารย์หลักครู สาคัญที่สุด เกือบจะนับได้วา่ ครู ก็คือพวกนักพรตเท่านั้น มหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนเกือบ
ทั้งหมดในสมัยกลางเกิดขึ้นในอารามหรื อวัด
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ในการเผยแพร่ พระกิตติคุณ พวกนักพรตได้เป็ นมิชชัน่ นารี แรกเริ่ ม ได้เข้าหาพวกป่ าเถื่อนที่บุกฝ่ าเข้ามา
และเปลี่ยนใจเขาให้รับศาสนาคริ สเตียน ในจาพวกผูเ้ ผยแพร่ เหล่านี้ นักบุญออกัสติน (มิใช่ท่าน
มหาบัณฑิตเทวศาสตร์ ) เป็ นผูอ้ อกจากโรมไปยังอังกฤษ (ค.ศ. 597) และนักบุญแพทริ คเป็ นผูเ้ ริ่ มทาการ
เผยแพร่ ในไอเรแลนด์ในปี ค.ศ. 440 อันเป็ นตัวอย่างแก่นกั สอนศาสนาของอารามทั้งหลายเป็ นอันมาก
แม้ผลดีเหล่านี้ได้ออกมาจากระบบของอาราม ผลร้ายก็มีดว้ ยเหมือนกัน ผลร้ายบางประการเหล่านี้ เห็น
ได้ชดั เมื่อองค์การอยูใ่ นขั้นดีที่สุด แต่ค่อยๆ โตขึ้นในยุคหลังๆ เมื่อลัทธิ ของการอยูอ่ ารามในอายุถดั มา
ตกต่าลงทุกที ความศรัทธารุ่ มร้อนอย่างเมื่อแรกๆ หายไป เป้ าอันสู งและวินยั เคร่ งครัดหายไป ในจาพวก
ผลร้ายเหล่านี้มีดงั ต่อไปนี้คือ
ลัทธิ อยูอ่ ารามยกย่องว่าชีวติ โสดเป็ นชีวติ สู งกว่า อันเป็ นสิ่ งผิดธรรมชาติ นอกพระคัมภีร์ได้ข่ม
ชนผูด้ ีมีสกุลทั้งชายและหญิงเป็ นจานวนไม่รู้กี่พนั ต่อกี่พนั คนในอายุของเขาให้ดาเนินชี วติ แบบอาราม
คนที่เลี้ยงครอบครัว คนที่ปลูกบ้านเรื อนอยูอ่ าศัยมิใช่ชายหญิงชั้นดีที่สุด แต่เป็ นคนที่มีคติชีวติ ต่าต้อย
มาก ชีวติ อยูอ่ ารามได้กีดกันคนเป็ นอันมากออกจากครอบครัว ออกจากสังคม ออกจากชีวติ พลเมืองและ
ชีวติ ประเทศชาติ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามรัฐต้องการคนดีใช้ แต่คนดีมาบิดขี้เกียจอยูเ่ สี ยในวัด
วาอาราม ยืนยันกันว่ากรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และมหาอาณาจักรตะวันออกคงป้ องกันไว้ได้จากพวก
เต๊อร์ก ถ้าหากพวกนักพรตและพวกจาศีลภาวนาจะได้หยิบอาวุธขึ้นมารบสู ้ป้องกันบ้านเมืองของตน
ทรัยพ์สินของวัดเพิ่มพูนขึ้นก็นาให้หย่อนวินยั เกิดการฟุ่ มเฟื อยเกียจคร้าน เปิ ดช่องให้แก่การอธรรม วัด
เป็ นอันมากจมลงในการทุจริ ต ระบบอารามที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละระบบเป็ นเพราะความพยายามจะทาการ
ปฏิรูป แต่คนในวัดก็ยงิ่ จมลงในความประพฤติเลว แต่เดิมอารามต่าง ๆ เลี้ยงตัวด้วยแรงงานของลูกวัด
เอง แต่ในสมัยต่อมาเกือบจะเลิกไม่ทางานเลย พวกนักพรตนางชี เลี้ยงตัวด้วยรายได้ของทรัพยสมบัติที่
ทวีข้ ึนเรื่ อยๆ และโดยการรี ดนาทาเร้นให้มีการถวายจากครอบครัวทั้งมีและจน สังหาริ มทรัยพ์ที่เป็ น
ของวัดอย่างแท้จริ งทั้งสิ้ นได้รับงดเว้นการภาษีอากร เป็ นภาระที่ตกอยูแ่ ก่สังคมนอกวัดหนักขึ้นทุกที
ที่สุดเหลือที่จะทนุบารุ งได้ การโลภของวัดนามาซึ่ งการทลายตัวเองสู ญสิ้ น
เมื่อเปิ ดการปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหก วัดทุกแห่งในยุโรปภาคเหนือตกลงมาต่าจนอยูใ่ นความ
เข้าใจของปวงชนว่าเขากาลังถูกรี ดนาทาเร้นและถูกบีบคั้นอยูท่ วั่ ไป และคนอยูใ่ นวัดจาต้องทางานเลี้ยง
ตัวเอง
แต่ก่อนเรี ยกยุคนี้กนั จนชินว่า “สมัยมืด” แต่กระนั้นศตวรรษเหล่านี้ได้ให้งานชิ้นใหญ่ยงิ่ ที่สุด
แก่โลกในบางประการในสิ่ งที่ฝนชีวติ ให้งดงาม และทั้งนี้ โดยอิทธิ พลชักนาของคริ สตจักร
มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยกลาง ส่ วนใหญ่สถาปนาขึ้นโดยพวกนักพรต และ
เติบโตขึ้นมาจากโรงเรี ยนที่มีข้ ึนก่อน อันเป็ นโรงเรี ยนที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิหารและวัด เช่นมหาวิทยาลัย
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แห่งปารี สมีนกั ศึกษา 30,000 คน ในศตวรรษที่สิบเอ็ด ภายใต้การดาเนินการของท่านอเบลาร์ ด
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ดและแคมบริ จและโบโลญา ซึ่ งมีนกั ศึกษามาจากทัว่ ทั้งทวีปยุโรปมาเล่าเรี ยน
มหาวิหารทั้งหมดในยุโรป ด้วยฝี มือก่อสร้างอันอัศจรรย์ของชาวโกทิค ซึ่ งโลกสมัยใหม่ยงั ต้องดู
แบบอย่างและไม่อาจหวังจะทาให้ดีกว่าหรื อแม้แต่เทียบเท่า เหล่านี้ได้ออกแบบและก่อสร้างขึ้นในสมัย
กลาง การตื่นตัวของการวรรณกรรมเริ่ มขึ้นในอิตาลี มีเช่น ดิไวน์คมั เมดี้ของท่านดังเตซึ่ งเริ่ มขึ้นมา
ประมาณ 1303 ต่อมาเปไตรอ๊าร์ คได้เขียนตามขึ้นมาบ้าง (1340) และบ๊อคแคคซิ โอ (1360)
ในประเทศเดียวกันและประมาณในเวลาเดียวกันก็เริ่ มการตื่นตัวของศิลปะโดยกิอ๊อทโตในปี
1298 นักเขียนระบายสี ภาพชั้นเยีย่ มก็เกิดขึ้นตามกันมาเป็ นชุดๆ ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างก่อสร้าง น่าระลึก
ว่าเกือบจะทุกกรณี ไม่มีเว้น นักระบายภาพครั้งแรกใช้ศิลปะของเขาเพื่อการของคริ สตจักรงานของท่าน
ศิลปิ นเหล่านี้แม้เวลานี้มีเฉพาะตามเฉลียงวิหารประดับอยู่
ก็มีกาเนิดขึ้นมาในคริ สตจักรและในวัด
อาราม
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บทที่ 17
คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหก)เริ่มปฏิรูปศาสนา
กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้ ม
พวกนักปราชญ์ และผู้นา
____________________
ระหว่างยุคนี้ และโดยเฉพาะตอนใกล้เวลาที่ยคุ นี้กาลังจะปิ ดลง พวยแสงของศาสนาได้เริ่ มฉาย
พวยแสงของศาสนาได้เริ่ มฉายพุง่ มาเหนือยุคแล้ว เป็ นสัญลักษณ์ส่อว่าจะต้องมีการปฏิรูปยิง่ ใหญ่เกิดขึ้น
ความเคลื่อนไหวยิง่ ใหญ่ที่จะนาให้เกิดการปฏิรูปคริ สตจักรเกิดขึ้นห้าอย่าง แต่โลกยังไม่พร้อมรับได้ จึง
ต้องถูกปราบลงราบด้วยการข่มเหงนองเลือด
ออลบิเยนส์ หรื อแคทาริ “เพียวริ ตนั ส์ ” โตใหญ่เด่นขึ้นมาในฝรั่งเศสภาคใต้ ประมาณ ค.ศ. 1170
คนพวกนี้ไม่ยอมถือว่าตานานโบราณจะใช้เป็ นหลักได้ นาเอาพระคริ สตธรรมใหม่ข้ ึนมาใช้กนั ทัว่ ไป
ต่อสู ้คดั ค้านหลักธรรมคาสอนที่เกิดขึ้นมาจากกรุ งโรมเรื่ องไฟชาระ นมัสการรู ปปั้ น และข้อสาอ้างของ
พวกสงฆ์ แต่วา่ คนพวกนี้ยดึ ถือทัศนะประหลาดบางประการเข้ากันกับคณะแมนิ เคียนส์โบราณ และไม่
รับพระคัมภีร์เดิม สันตะปาปาอินโนเซนท์ที่ 3 เรี ยกชุ มนุมขบวนครู เซดขึ้นในปี ค.ศ. 1208 จัดการ
ปราบปราม ชาวคณะนิกายใหม่ตอ้ งถูกกวาดล้างด้วยการประหารพลเมืองทั้งบริ เวณเกือบสิ้ น ทั้งพวก
คาธอลิคทั้งพวกนอกรี ตต้องรับโศกนาฏกรรมไปด้วยกั้น
คณะวอลเดนเซียนส์ ได้ต้ งั ขึ้นมาประมาณเวลาเดียวกัน ค.ศ. 1170 โดยท่านปี เตอร์ วอลโดผูเ้ ป็ น
พ่อค้าแห่งเมืองลิองั ก์ ท่านได้อ่าน ได้อธิ บาย ได้เทศนาและแพร่ พระคัมภีร์ออกไป ใช้ขอ้ พระคัมภีร์เป็ น
เครื่ องมือเรี ยกร้องให้สู้กบั ธรรมเนียมและหลักธรรมคาสอนของโรมันคาธอลิค ได้สถาปนาระบบนัก
สอนศาสนาขึ้น เรี ยกว่า “คนยากแห่งลิองั ก์” นักเผยแพร่ พระคัมภีร์ออกไปทัว่ ฝรั่งเศสภาคกลางและ
ภาคใต้ ได้สานุศิษย์ข้ ึนเรื่ อยๆ พวกนี้ถูกข่มเหงขมขื่น ต้องถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสแต่ได้มาพบที่หลบ
ภัยในหว่างเขาภาคเหนื อของอิตาลี และคงทนยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ตลอดมาหลายศตวรรษแห่งการข่มเหง นับว่า
เป็ นคนคณะเล็กๆ พวกหนึ่งที่ให้เกิดนิกายโปรเตสแต้นท์ในอิตาลี
ยอห์ น วิคลิฟ ได้ก่อความเคลื่อนไหวขึ้นในอังกฤษ เพื่อความเป็ นอิสระจากอานาจของโรมัน
และเพื่อการปฏิรูปในคริ สตจักร ยอห์น วิคลิฟ เกิดในปี ค.ศ. 1324 ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่ง
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อ๊อกซ์ฟอร์ด ได้สาเร็ จเป็ นมหาบัณฑิตในวิชาเทวศาสตร์ และมีจิตใจออกหน้าในสภามหาวิทยาลัย ท่าน
ได้ต่อตีโยคีเมนดิแคนท์และระบอบการอยูอ่ าราม ไม่รับและคัดค้านสิ ทธิ อานาจของสันตะปาปาที่แผ่
ฤทธิ์ อยูใ่ นอังกฤษ ได้เขียนข้อคัดค้านคาสอนเรื่ องเปลี่ยนสภาพ คือที่ได้สอนว่าในการถือศีลแมสส์ ขนม
ปั งและน้ าองุ่นเปลี่ยนเพศเป็ นเนื้ อและเลือดของพระคริ สต์จริ งๆ วิคลิฟสอนว่าขนมปั งและน้ าองุ่นนั้น
เป็ นแต่เพียงเครื่ องหมายสมมุติเท่านั้น ได้ขยั้นขยอให้กระทาบริ การนมัสการของคริ สตจักรให้ง่ายขึ้นอีก
ตามแบบอย่างของพระคริ สตธรรมใหม่ ถ้าเป็ นในประเทศอื่นยอห์นวิคลิฟต้องถูกประหารทารุ ณไปเสี ย
แล้ว แต่นี่เป็ นในอังกฤษท่านได้รับการคุม้ ครองโดยผูม้ ีอานาจที่สุดในพวกขุนนาง คาสอนของยอห์น
วิคลิฟบางข้อก็ถูกมหาวิทยาลัยประณาม แต่ท่านก็ได้รับอนุญาตให้ปลีกตัวไปสงบอยูใ่ นบริ เวณวัดที่ลุท
เทอร์เวอร์ทอยูอ่ ย่างสงฆ์ที่ไม่มีใครรบกวน งานใหญ่ยงิ่ ที่สุดของท่านคืองานแปลพระคริ สตธรรมใหม่
เป็ นภาษาอังกฤษจบในปี ค.ศ. 1380 ท่านได้แปลพระคัมภีร์เดิมด้วย การช่วยเหลือของมิตรสหายสาเร็ จ
ปรากฏออกมาในปี ค.ศ. 1384 อันเป็ นปี ที่วคิ ลิฟสิ้ นชีพ สานุศิษย์ของท่านได้สมญาว่าโลดลาร์ ด คราว
หนึ่งมีจานวนมาก แต่ภายใต้กษัตริ ย ์ เฮนรี ที่ 4 และที่ 5 ต้องถูกข่มเหง และที่สุดสู ญหายหมดไป คา
เทศนาของวิคลิฟและการแปลได้กรุ ยทางสาหรับการปฏิรูปครั้งยิง่ ใหญ่มโหฬาร
ยอห์ น ฮัสส์ ในโบเฮมเมีย (เกิดปี ค.ศ. 1369 ถูกประหารทารุ ณ ค.ศ. 1415) เป็ นผูอ้ ่านข้อเขียน
ของวิคลิฟและเทศนาส่ งเสริ มคาสอนของวิคลิฟ
โดยเฉพาะเน้นเรื่ องการเป็ นอิสระจากอานาจของ
สันตะปาปา ฮัสส์ได้รับแต่งตั้งเป็ นอธิ การบดีของมหาวิทยาลัยแห่งกรุ งปร๊ าก มีอิทธิ พลแผ่ทวั่ โบเฮมเมีย
อยูค่ ราวหนึ่ง สันตะปาปาตัดสัมพันธ์ยอห์นฮัสส์ และกาหนดว่ากรุ งปร๊ ากเป็ นเมืองต้องห้ามตราบที่
ยอห์นฮัสส์ยงั คงอยูท่ ี่นนั่ ฮัสส์ปลีกตัวไปซ่อนอยูใ่ นที่ซ่อนและส่ งสารออกมาเสริ มทัศนะของท่าน สอง
ปี ต่อมาฮัสส์ตกลงใจไปว่าความกันในสมัชชาของคริ สตจักรโรมันคาธอลิค ณ ที่เมืองคอนสแตนซ์ใน
เบเดนชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยที่ได้รับประกันจากจักรพรรดิซิยสิ มันด์วา่ จะให้ความ
คุม้ ครอง แต่พระมหากษัตริ ยก์ ็ตอ้ งทาลายสัญญาเสี ยเพราะถูกอ้างหลักที่วา่ “ไม่ตอ้ งรักษาสัญญาอะไร
กับคนนอกรี ต” ฮัสส์ถูกพิพากษาเผาให้ตายทั้งเป็ นในปี ค.ศ. 1416 แต่การณ์น้ ี (เผาฮัสส์ท้ งั เป็ น) ได้เร้า
การปฏิรูปให้เกิดในประเทศบ้านของท่าน และได้ทาให้โบเฮมเมียคุกรุ่ นไปด้วยอิทธิ พลของท่านตลอด
หลายศตวรรษตั้งแต่สมัยของท่าน
เยอร์ โรม ซาโวนาโรลา (เกิด ค.ศ. 1452) เป็ นนักพรตอยูใ่ นระเบียบโดมินิคนั ที่เมืองโฟลเรนซ์ใน
อิตาลี เป็ นสมภารแห่งวัดเซนท์มาร์ ค ท่านเทศนาเหมือนผูพ้ ยากรณ์โบราณคนหนึ่งคัดค้านความชัว่ ใน
สมัยของท่านที่มีในสังคม ในการศาสนา ในการเมือง ทาให้มหาวิหารเต็มล้นด้วยผูค้ นกระหายกันมาฟัง
และไม่แต่เท่านั้นยังพร้อมจะกระทาตามคาสอนของท่านด้วย ท่านได้เป็ นผูบ้ งการของเมืองโฟลเรนซ์อยู่
ชัว่ คราวหนึ่งโดยพฤตินยั และเป็ นผลทาท่าจะให้เกิดการปฏิรูปขึ้นสันตะปาปาตัดสัมพันและจับใส่ คุก
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พิพากษาแขวนคอแล้วเอาศพเผาไฟที่จตุรัสใหญ่ของเมืองโฟลเรนซ์ ทารุ ณประหารนี้เกิดในปี 1498
เพียง 19 ปี ก่อนที่ลูเธอร์ ติดแผ่นข้อขัดแย้งของท่านที่ประตูมหาวิหารที่วติ เตนเบอร์ ก
กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้มในปี ค.ศ. 1453 เป็ นเหตุการณ์ที่นกั ประวัติศาสตร์ กาหนดเป็ นจุด
แบ่งแยกของสมัยกลางกับสมัยปั จจุบนั มหาอาณาจักรกรี กไม่ฟ้ื นตัวขึ้นจากการที่กรุ งสแตนติโนเปิ ลเสี ย
แต่พวกครู เซดในปี 1206 แต่การป้ องกันเข้มแข็งทั้งที่เป็ นธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติป้องกัน
เมืองอยูน่ านให้พน้ พวกเต๊อร์ กผูส้ ื บต่อจากพวกอาหรับ
นาในการครองอานาจศาสนามุหมั มัดมหา
อาณาจักรต้องถูกเชือดเฉือนออกไปทีละมณฑลๆ จนกระทัง่ เหลือแต่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และในปี
ค.ศ. 1453 โมฮัมเม็ดที่สองนาเต๊อร์กมาชิงเอาไปได้เด็ดขาด คริ สตจักรเซ็นท์โซเฟี ยต้องเปลี่ยนเป็ นสุ
เหล่าในวันเดียว กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลกลายเป็ นเมืองหลวงของสุ ลต่านแห่งตุรกีอยูจ่ นกระทัง่ ค.ศ.
1920 และเป็ นเมืองหลวงของอาณษจักรเตอร์ กิซ ปี 1923 เมืองหลวงตุรกีก็เปลี่ยนมาเป็ นเมืองแองการา
คริ สตจักรกรี กยังคงดารงอยูต่ ่อไปด้วยกันกับเปไตรอ๊าร์ คอะไรๆ ก็ถูกเชือดเฉื อนไปหมด เว้นแต่อานาจ
สิ ทธิ ทางศาสนายังคงอยู่ อยูใ่ นคอนสแตนติโนเปิ ล (อิสตันบุล) กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้ม ค.ศ. 1453
เป็ นอันสิ้ นสุ ดแห่งคริ สตจักรยุคกลาง
ให้เราเอ่ยย่อๆ ถึงนักปราชญ์และผูม้ ีหวั ชั้นนาบางคนในยุคที่ได้เรี ยนมาแล้ว ในระหว่างพันปี
แห่งคริ สตจักรยุคกลาง คนสาคัญๆ หลายคนเกิดขึ้น แต่จะกล่าวถึงสักสี่ ท่านที่เป็ นผูน้ าทางสติปัญญาใน
สมัยของเขา
แอ็นเซล์ม เกิดปี ค.ศ. 1033 ในไปเอ็ดมอนด์ในอิตาลี ครั้งแรกก็เหมือนคนอื่นๆ ทั้งหลายเป็ น
นักศึกษาท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆ ได้มาเป็ นนักพรตในวัดแห่งเบคในนอร์ มงั ดีและเป็ นสมภารวัดในปี
1078 ได้รับแต่งตั้งจากวิลเลียมรู ฟฟุต อาชบิชอพแห่งแคนเตอร์ เบอรี และเป็ นเจ้าอธิ การแห่งคริ สตจักร
เชิ๊ดอ๊อฟอิงก์แลนด์ในปี 1093 แต่แอ็นเซล์มได้คดั ง้างกันกับวิลเลียมและผูส้ ื บตาแหน่งเฮนรี่ ที่ 1 เกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระและสิ ทธิ อานาจของคริ สตจักร ต้องถูกเนรเทศไปทนทุกข์อยูค่ ราวหนึ่ง ท่านเป็ นผูเ้ ขียน
วิชาการทางเทวศาสตร์ และปรัชญาเป็ นอันมาก ได้สมญาว่า “ออกัสตินที่ 2” สิ้ นชีพในปี ค.ศ. 1109
ปี เตอร์ อเบลาร์ ด เกิด ค.ศ. 1079 ตาย ค.ศ. 1142 เป็ นนักปรัชญานักเทวศาสตร์ จึงเป็ นนักคิดที่
กล้าหาญที่สุดในยุคกลาง
อาจนับว่าเป็ นท่านผูน้ ้ ีที่เป็ นผูส้ ถาปนามหาวิทยาลัยแห่งปารี สซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยแม่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในยุโรป ชื่อเสี ยงของท่านปี เตอร์ อเบลาร์ ดในทางเป็ นอาจารย์ได้
ชักนานักศึกษาเป็ นเรื อนหมื่นมาจากทุกภาคของยุโรป และมหาบุรุษเป็ นอันมากในชัว่ อายุต่อมาเป็ น
เหล่าคนที่ได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากท่านปี เตอร์ อเบลาร์ ดนี้แทบทั้งนั้น
ความองอาจในการ
คาดการณ์ของท่านและความคิดเห็นอันเป็ นอิสระได้นาท่านให้เข้าไปใกล้อนั ตรายของคริ สตจักรอย่าง
หมิ่นเหม่กว่าหนึ่งครั้ง ชื่ อเสี ยงที่โด่งดังยิง่ กว่าการสอนและข้อเขียนของท่านคือเรื่ องประโลมใจเรื่ อง
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ความรักในตัวท่านเองกับเฮลอยส์คนงาม จนถึงขนาดท่านต้องละปฏิญาณชีวิตอยูอ่ ารามของท่านทั้งสอง
ท่านได้สมรสกัน แต่ต่อมาถูกบังคับให้แยกกัน ทั้งสองคนได้กลับเข้าวัดอีก อเบลาร์ ดได้ตายในตาแหน่ง
สมภารวัด เฮลอยซ์ตายในตาแหน่งสมภาริ นีของวัด
เบอร์ นาร์ ดแห่งแคลวอกซ์ (1091-1153) มาในตระกูลขุนนางฝรั่งเศส ท่านได้ศึกษามาในทาง
กฎหมาย แต่ได้เลิกทิ้งไปเพื่อจะหันมาเอาทางวัด ในปี ค.ศ. 1115 ท่านได้ต้ งั วัดขึ้นที่แคลวอกซ์ เป็ นวัด
ในระเบียบซิสเตอร์ซีนอันปฏิรูปแล้ว และเป็ นสมภารองค์แรกของวัดนี้ สาขาแห่งระเบียบของท่านฝัง
ลึกลงในหลายประเทศ ชาววัดของคณะนี้ได้สมญาว่าเบอร์ นาร์ ดีนซ์ ท่านเบอร์ นาร์ ดเป็ นผุม้ ีาชื่อเสี ยง
ในทางเป็ นนักคิดลึกลับซับซ้อนและนักคิดทางปฏิบตั ิ ท่านได้เทศนาและส่ งเสริ มครู เซดรุ่ นสอง ในปี
1147 เป็ นคนมีความคิดกว้างใจสุ ภาพท่านได้คดั ค้านและเขียนข้อขวางการข่มเหงชนยิว บทเพลง
นมัสการของท่านบางบทเช่น “พระเยซูและคิดถึงพระองค์เท่านั้น” และ “โอพระเศียรศักดิ์สิทธิ์ บดั นี้ตอ้ ง
บาดเจ็บ” ได้เป็ นเพลงร้อยถวายในทุกคริ สตจักร หลังจากที่ท่านได้สิ้นชีพได้ยสี่ ิ บปี เท่านั้นก็ได้รับ
สถาปนาเป็ นนักบุญเบอร์ นาร์ ด ลูเธอร์ กล่าวว่า “ถ้าจะมีนกั พรตทรงศีลและเกรงกลัวพระเจ้าอยูใ่ นโลก ผู ้
นั้นคือนักบุญเบอร์ นาร์ ดแห่งแคลวอกซ์”
โธมาส์อควินาส์ เจ้าปั ญญาใหญ่ยงิ่ ที่สุดของยุคกลางคือคนนี้ ชีวติ ของท่านอยู่ 1226 ถึง 1274 ได้
สมญาว่า “ศาสตราจารย์สากล” “เทพแห่งศาสตราจารย์” และ “เจ้าแห่งนักปราชญ์” ท่านได้เกิดในอควิ
โนในรัฐจักรเนเปิ ล ท่านได้เข้าเป็ นนักพรตในระเบียบโดมินิคนั การนี้เป็ นการขืนใจครอบครัวของท่าน
เคาน์แห่งอควิโน เมื่อเป็ นเด็กเป็ นคนเงียบ จนได้สมญาว่า “วัวใบ้” แต่อาจารย์ของโธมาส์อควินนาส์คือ
ท่านออสเบอร์ ตุสแม๊กนุศได้วา่ “สักวันหนึ่งวัวตัวนี้จะทาให้โลกกึกก้องไปด้วยเสี ยงของมัน” ท่านได้
เป็ นปรัชญาเมธี และนักเทวศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยง และมีสิทธิ อานาจสู งกว่าใครหมดในสมัยกลาง ข้อเขียน
ของท่านยังคงใช้เป็ นหลักอ้างกันอยูบ่ ่อยๆ ในปั จจุบนั โดยเฉพาะพวกนักปราชญ์ฝ่ายโรมันคาธอลิคคัด
เอามาใช้เป็ นมาตรฐาน ท่านสิ้ นชีพในปี ค.ศ. 1274 และได้รับสถาปนาขึ้นเป็ นนักบุญในปี ค.ศ. 1323
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สั งเขปของบทที่ 18,19,20
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีห่ ้ า, คริสตจักรปฏิรูป
ตั้งแต่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล้ม ค.ศ. 1453 ถึงสิ้ นสุ ดสงครามสามปี ค.ศ. 1648
1.พลังทีน่ าขึน้ ก่ อนให้ เกิดการปฏิรูป (บทที่ 18)
1. เรอเนชองซ์ (วิทยาการกลับเฟื่ องฟู)
2. ประดิษฐ์กรรมการพิมพ์
3. วิญญาณชาตินิยม
2. การปฏิรูปในเยอรมันนี (บทที่ 18)
1. ชายใบล้างบาป
2. ข้อแย้งเก้าสิ บห้าข้อ
3. เผาบูลล์เอกสารแจ้งโทษของสันตะปาปา
4. สภาใดเอ็ทแห่งเมืองวอร์ มส์
5.ปราสาทวาทเบอร์ก
6. นามโปรเตสแต้นท์
3.การปฏิรูปในประเทศอืน่ ๆ (บทที่ 19)
1. ในสวิตเซอร์แลนด์
2. ในราชอาณาจักรสะแกนดิเนเวีย
3. ในฝรั่งเศส
4. ในเนทเธอร์แลนด์
5. ในอังกฤษ
(1) ภายใต้เฮนรี่ ที่ 8
(2) ภายใต้เอ็ดวาร์ดที่ 6
(3) ภายใต้ควีนแมรี่
(4) ภายใต้ควีนเอลิซาเบธ
6. ในสก๊อตแลนด์
4. หลักเกณฑ์ ของศาสนาปฏิรูป (บทที่ 19)
1. ศาสนาตามหลักพระคัมภีร์
2. ศาสนาตามหลักเหตุผล
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3. ศาสนาประจาตัวบุคคล
4. ศาสนาฝ่ ายจิตวิญญาณ
5. ศาสนาประจาชาติ
5. ปฏิรูปซ้ อน (บทที่ 20)
1. ปฏิรูปภายในคริ สตจักรคาธอลิค
2. ระบอบของเยซูอิท
3. การข่มเหงเอาจริ งเอาจัง
4. องค์การประกาศศาสนาต่างประเทศของโรมันคาธอลิค
5. สงครามสามสิ บปี
6. พวกผู้นาของยุค (บทที่ 20)
1. เดสิ เดอเรี ยส อีราสมัส 1466-1536
2. มาร์ติน ลูเธอร์ 1483-1546
3. ยอห์น แคลวิน 1509-1564
4. โธมาส์ แกรนเมอร์ 1489-1556
5. ยอห์น น๊อกซ์ 1505-1572
6. อิคเนเทียสแห่งโลโยลา 1491-1556
7. แฟรนซีส เอ็กซาเวีย 1506-1552
_______________________

100

บทที่ 18
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีห่ ้ าคริสตจักรปฏิรูปตั้งแต่ กรุงคอนสแตนติโนเปิ ลล้ ม ค.ศ. 1453ถึง
สิ้นสุ ดของสงครามสามสิบปี ค.ศ. 1648ภาคหนึ่ง
การปฏิรูปในเยอรมันนี
__________________
ในยุคนี้ระยะสองร้อยปี มีเรื่ องใหญ่ของความสนใจคือ การปฏิรูป ซึ่ งเริ่ มขึ้นในเยอรมันนีแล้ว
แพร่ ไปทั้งยุโรปภาคเหนือ เป็ นผลให้เกิดการสถาปนาคริ สตจักรประจาชาติข้ ึน ไม่มีการภักดีต่อโรม ให้
เราสังเกตดูพลังที่นาขึ้นก่อนให้เกิดการปฏิรูป และความคืบหน้าออกไปมหาศาล
พลังหนึ่งคือความเคลื่อนไหวที่รู้จกั กันดีในคาว่าเรอเนซองซ์ หรื อยุโรปตื่นขึ้นสนใจกันใหม่ใน
วรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนความมุ่งหมายตามแบบสมัยกลางมาเป็ นสมัยใหม่
ตลอดจนแนวความคิด ในระหว่างสมัยกลางความสนใจของบรรดานักปราชญ์ปักอยูก่ บั ความจริ งของ
ศาสนา ทั้งปรัชญาตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ทั้งเจ้าความคิดและนักเขียนตามที่เราได้เรี ยนแล้วเห็นแล้วก็
เป็ นคนจาพวกนักบวช แต่ในการตื่นตัวขึ้นนี้ ความสนใจอย่างใหม่เกิดขึ้นในวรรณกรรมชั้นสู งภาษา
กรี กและภาษาละติน ศิลปะ ไม่ชา้ ก็ปลีกออกมาจากทางศาสนา และด้วยความสนใจนี้ พวยแสงแห่ง
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ก็ฉายมาเป็ นครั้งแรก บรรดาพวกผูน้ าของความเคลื่อนไหวโดยทัว่ ๆ ไปก็มิใช่
นักบวชหรื อนักพรต แต่เป็ นฆราวาส โดยเฉพาะในอิตาลีที่เรอเนซองซ์เริ่ มก่อตัว มิใช่ความเคลื่อนไหว
ทางศาสนาแต่เป็ นทางอักษรศาสตร์ แต่ยงั ไม่ถึงกับแสดงเป็ นปฏิปักษ์กบั ศาสนาโดยเปิ ดเผย เพียงแต่มี
ท่าทีสงสัยหรื อค้นคว้า นักศึกษาชาวอิตาเลียนในยุคนั้นโดยมากไม่มีชีวติ ทางศาสนา แม้แต่เหล่า
สันตะปาปาในสมัยนั้นแสดงว่ามีวฒั นธรรมมากกว่ามีความเชื่อความศรัทธา ตอนเหนื อของภูเขาแอลใน
เยอรมันนี อังกฤษและฝรั่งเศส ความเคลื่อนไหวค่อนข้างไปทางศาสนามากกว่าตื่นตัวต่อความสนใจ
พระคัมภีร์ ภาษากรี กและภาษาฮีบรู คน้ คว้าหารากฐานความจริ งของความเชื่ อโดยไม่คานึงถึงหลักข้อ
เชื่อที่โรมกาหนดขึ้นไว้ ทุกหนทุกแห่ง ทั้งเหนื อทั้งใต้เหมือนกัน เรอเนซองซ์ทาการบ่อนทาลาย
คริ สตจักรโรมันคาธอลิค
ประดิษฐกรรมการพิมพ์เป็ นเครื่ องชวนให้มีการส่ งข่าวสาร และร่ วมมือกับการปฏิรูปที่กาลังจะ
เกิดขึ้น คือช่วยการปฏิรูปในด้านการพิมพ์เผยแพร่ ท่านกูเตนเบอร์ กเป็ นผูค้ ิดค้นการประดิษฐ์ข้ ึนได้ในปี
ค.ศ. 1455 ที่เมืองเมเยนซ์บนฝั่งแม่น้ าไรน์ หนังสื อต่างๆ พิมพ์ออกมาได้ตามวิธีที่ทาการสับเปลี่ยน
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ตัวอักษรได้ และแพร่ ออกไปเป็ นเรื อนพันๆ ฉบับอย่างง่ายดาย เมื่อก่อนประดิษฐ์การพิมพ์ข้ ึนนี้ ตั้งแต่
ดั้งเดิมมา หนังสื อจะแจกจ่ายออกไปได้อย่างรวดเร็ ว ก็แค่ที่คนจะเขียนคัดลอกขึ้นด้วยมือ ในสมัยกลาง
พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มหนึ่งราคาเท่ากับค่าแรงงานเป็ นปี ของคนๆ หนึ่ง การที่หนังสื อเล่มแรกที่พิมพ์ข้ ึน
โดยท่านกูเตนเบอร์กนั้นคือหนังสื อพระคัมภีร์ไบเบิล ย่อมเป็ นสัญลักษณ์อนั สาคัญที่แสดงให้เห็นความ
ต้องการพระคัมภีร์สักเท่าใดในเวลานั้น การพิมพ์ทาให้พระคัมภีร์ใช้กนั ทัว่ ไป ทาให้เกิดการแปลขึ้น
และเผยแพร่ ออกไปในทุกภาษาของยุโรป
คนผูอ้ ่านพระคริ สตธรรมใหม่ไม่ชา้ ก็ทราบความจริ งว่า
คริ สตจักรของสันตะปาปานั้นไกลจากอุดมคติของพระคริ สตธรรมใหม่มากนัก คาสอนใหม่ๆ ของเหล่า
นักปฏิรูปจัดขึ้นเป็ นเล่มสมุดใหญ่เล็กในทันทีที่สอนออกไป แล้วจาแนกแจกจ่ายแพร่ ออกไปทัว่ ยุโรป
เป็ นเรื อนล้านๆ ฉบับ
ในยุโรปก็ยงั มีวญ
ิ ญาณชาตินิยมเกิดขึ้นด้วย แต่ประการนี้ผดิ กับในสมัยกลางที่ชิงดีกนั ระหว่าง
พระจักรพรรดิกบั สันตะปาปา ซึ่ งวิญญาณชาตินิยมนี้ เป็ นความเคลื่อนไหวของพลเมืองมากกว่าความ
เคลื่อนไหวของกษัตริ ย ์ ความรักชาติของพลเมืองเริ่ มแสดงตัวออกมาในการไม่เต็มใจยอมอยูใ่ ต้บงั คับ
ต่างชาติที่อยูเ่ หนื อคริ สตจักรแห่งชาติของเขาเอง
ไม่ยอมให้สันตะปาปาผูอ้ ยูต่ ่างบ้านต่างเมืองเป็ นผู ้
แต่งตั้งบิชอพส์ สมภาร และตาแหน่งสู งๆ ในคริ สตจักร มีความไม่พอใจบริ จาคเงินถวายที่เรี ยกว่า “เงิน
ของเปโตร” (Peter’s pence) สาหรับบารุ งสันตะปาปา และสร้างคริ สตจักรต่างๆ ของรัฐในโรม มีความ
ตั้งใจจะแยกอานาจจากสมัชชาคริ สตจักร ให้บรรพชิตลงมาอยูใ่ ต้กฎหมายและศาลชาระความเดียวกัน
กับฆราวาส วิญญาณชาตินิยมนี้เป็ นพลังหนุ นความเคลื่อนไหวแห่งการปฏิรูปอย่างแข็งแรง
ขณะเมื่อวิญญาณแห่งการปฏิรูป และความใคร่ ได้เอกราชตื่นตัวขึ้นทัว่ ทั้งยุโรป เพลิงระเบิดขึ้นก่อนใน
เยอรมันนี ในปวงชนที่มีสิทธิ เลือกตั้งแห่งแซกโซนี ภายใต้การนาของมาติน ลูเธอร์ นับบวชและ
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยวิทเทนเบอร์ ก ให้เราพิจารณาดูระยะแรกเริ่ มบางประการ
สันตะปาปาเลโอที่ 10 ผูก้ าลังครองตาแหน่งอยู่ ต้องการเงินก้อนมหึ มาเพื่อเอามาสร้างมหา
วิหารเซ้นท์ปีเตอร์ที่กรุ งโรมให้สาเร็ จเสร็ จไป ได้อนุมตั ิให้พนักงานผูห้ นึ่งนามว่า ยอห์น เททเซล
ตระเวนไปทัว่ เยอรมันนีขายบัตรมีลายเซ็นนามของสันตะปาปาเอง เป็ นบัติแสดงว่าให้อภัยโทษแก่ความ
บาปทั้งหมด ยกบาปให้ไม่แต่เฉพาะผูถ้ ือบัตรนี้เท่านั้น แต่ถา้ ใครซื้ อบัตรนี้เผื่อแผ่แก่มิตรสหายของตัวทั้ง
ที่ยงั มีชีวติ และตายไปแล้ว บาปของเขาเหล่านี้ก็ยกให้ได้ดว้ ย โดยไม่ตอ้ งสารภาพ ไม่ตอ้ งกลับใจ ไม่ตอ้ ง
ทัณฑกรรม หรื อไม่ตอ้ งให้นกั บวชยกให้ เททเซลร้องขายว่า “ทันใดที่เงินของท่านตกถึงก้นหี บดังกริ๊ ง
....วิญญาณของมิตรสหายของท่านจะขึ้นมาจากไฟชาระขึ้นสู่ สวรรค์เลย” ลูเธอร์ได้เทศนาโต้แย้งเทท
เซลและการขายใบล้างบาปของเขา ประณามคาสอนของเททเซลอย่างไม่ยบั ยั้งเลย
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นักประวัติศาสตร์ กาหนด เวลาอันแน่นอน ของการเริ่ มมหาปฏิรูปเป็ นวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1517 เช้า
วันนั้นมาร์ ตินลูเธอร์ ตอกแผ่นป้ ายติดกับประตูไม้โอ๊กของมหาวิหารวิทเทนเบอร์ กมีขอ้ ความเก้าสิ บห้า
ข้อ เกือบทั้งหมดเกี่ยวกับการขายใบล้างบาป แต่ในข้ออ้างของข้อแย้งเหล่านั้นเป็ นการโจมตีต่อสิ ทธิ
อานาจของสันตะปาปาและการบรรพชิต
เจ้าหน้าที่ปกครองคริ สตจักรพยายามใช้อานาจบังคับก็ไม่
สาเร็ จ หลอกล่อให้ตายใจก็ไม่เป็ นผล ลูเธอร์ คงยืนมัน่ พายุยงิ่ โหมเข้าใส่ ท่านก็ยงิ่ ทาให้ท่านเด็ดเดี่ยว
ยิง่ ขึ้นในการขัดขวางหลักธรรม และการปฏิบตั ิอนั ใดที่ไม่มีพระคัมภีร์อนั บริ สุทธิ์ สนับสนุนได้
หลังจากที่โต้แย้งกันหลายครั้งหลายหน และสมุดแถลงการณ์ได้พิมพ์ออกแจกจ่ายไปเป็ นอัน
มากซึ่ งทาให้ความเห็นของลูเธอร์ รู้กนั ไปทัว่ ทั้งเยอรมันนี คาสอนของลูเธอร์ ก็ถูกประณามเป็ นทางการลู
เธอร์ถูกตัดสัมพันธ์โดยใบบูลล์ของสันตะปาปาเลโอที่ 10 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1520 (บูลล์ คือ คา
โองการของสันตะปาปา บูลล์มาจากคาละตินว่า บูลลา “ตรา” เอกสารทุกอย่างที่ตีตราเป็ นทางการก็
เรี ยกว่าบูลล์) เฟรดเดอริ คผูไ้ ด้รับเลือกขึ้นครองแซกโซนีได้รับคาสั่งให้ส่งตัวลูเธอร์ไปสอบสวนและรับ
โทษ แต่แทนที่ท่านเฟรดเดอริ คจะจัดส่ งตัว ท่านกลับทาการคุม้ กันพิทพั ษ์ไว้อย่างออกหน้า เพราะเฟรด
เดอริ คเห็นด้วยกับทัศนะของลูเธอร์ ลูเธอร์ ตอ้ นรับการตัดสัมพันธ์ดว้ ยอาการยัว่ เย้า โดยเรี ยกใบบูลล์น้ นั
ว่า “ใบบูลล์ระยาของเจ้าตัวปรปักษ์ของพระคริ สต์” วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1520 ลูเธอร์ ได้เอาใบบุลล์น้ ี
มาเผาต่อหน้าธารกานัลที่ประตูวหิ ารวิทเทนเบอร์ ก ต่อหน้าชุมนุมศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา
และประชาชน และยังได้เผาเสี ยพร้อมด้วยสาเนาบัญญัติกฎหมายต่อท้ายด้วยอานาจของเจ้าหน้าที่โรม
การนี้ประกอบขึ้นเป็ นการผละเด็ดขาดของลูเธอร์จากคริ สตจักรโรมันคาธอลิค
ในปี 1521 ลูเธอร์ มาอยูต่ ่อหน้าไดเอทหรื อสภาการปกครองสู งสุ ดของเยอรมันนี เปิ ดประชุมที่
กรุ งวอร์ มส์บนฝั่งแม่น้ าไรน์ พระเจ้าชาร์ ลที่ 5 พระเจ้าจักรพรรดิ์องค์ใหม่ให้สัญญาจะรักษาความ
ปลอดภัยให้ ลูเธอร์ ได้ไปในที่ประชุมทั้งๆ ที่เพื่อนฝูงพากันทักท้วงว่าอาจต้องประสบวิบตั ิเช่นเดียวกับ
ยอห์นฮัสส์ในสภาวะคล้ายกันที่สมัชชาแห่งคอนสะตานซ์ ในปี 1415 ลูเธอร์ วา่ “ข้าพเจ้าจะไปที่กรุ ง
วอร์ มส์ แม้จะมีปีศาจจ้องเอากับข้าพเจ้ามากเท่ากระเบื้องมุงหลังคา” เดือนเมษายนที่ 17 ค.ศ. 1521
ลูเธอร์ ยนื อยูต่ ่อหน้าสภาไดเอท มีพระจักรพรรดิ์เป็ นประธานการประชุม ในการตอบคาถามว่าลูเธอร์ จะ
ถอนคาในหนังสื อของเขาได้ไหม? เมื่อลูเธอร์ พิจารณาดูแล้วตอบว่าเขาจะถอนคาอะไรไม่ได้ เว้นแต่
อะไร ๆ ที่พระคัมภีร์หรื อเหตุผลไม่สนับสนุน ลูเธอร์ ได้ตอบและต่อท้ายด้วยคาว่า “ข้าพเจ้ายึดมัน่ อยู่
ตามนี้ ข้าพเจ้าทาอะไรอีกไม่ได้ ขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้า อาเมน” พระเจ้าจักรพรรดิ์ชาร์ ลถูกรบเร้าให้จบั ลู
เธอร์ ในหลักที่วา่ ไม่ตอ้ งซื่ อถือสัตย์กบั คนนอกรี ต แต่ลูเธอร์ ได้รับอนุญาตให้ออกจากวอร์ มส์ไปเป็ น
อิสระได้โดยสงบ
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เมื่อลูเธอร์ กาลังเดินทางกลับบ้าน ทหารของเฟรดเดอริ คเจ้าเมืองก็จู่โจมเข้าจับตัวเพื่อคุม้ ภัย
ให้แก่ท่าน แล้วนาตัวไปยังปราสาทวาทเบอร์ กในธูริงก์เยีย ท่านได้อยูท่ ี่นนั่ เกือบปี ในอาการปลอมตัวซึ่ ง
ในเวลานั้นพายุแห่งการสงครามและการจลาจลในมหาอาณาจักรกาลังดุเดือด แต่ท่านลูเธอร์ มิได้อยูว่ า่ ง
ในระหว่างที่พกั หลบอยูน่ ้ นั ท่านได้ทาการแปลพระคัมภีร์ใหม่เป็ นภาษาเยอรมันอันเป็ นงานที่ทาให้ท่าน
เหมือนไม่ตาย เพราะพระคัมภีร์ฉบับแปลของท่านนี้ได้ถือเป็ นหลักแห่งภาษาเขียนของเยอรมัน งานนี้
สาเร็ จในปี 1521 พระคัภมีร์เดิมยังแปลไม่เสร็ จจนกระทัง่ หลายปี ต่อมา ลูเธอร์ ได้ออกจากปราสาทวาท
เบอร์กมายังวิทเทนเบอร์ก รับหน้าที่ผนู้ าความเคลื่อนไหวเพื่อคริ สตจักรปฏิรูปเป็ นการทันเวลาพอดีที่
ท่านได้ช่วยให้พน้ จากการกระทาอันฮึกเหิ มโดยไม่จาเป็ น (โดยเหล่าศิษย์ของการปฏิรูปที่กาลังคึกมาก)
รัฐของเยอรมันแยกออกเป็ นฝ่ ายปฏิรูปและสาขาโรมันนั้นระหว่างภาคเหนื อกับภาคใต้ พวกเจ้า
ทางใต้ นาโดยออสเตรี ยยังคงภักดีต่อโรม ส่ วนพวกเจ้าทางเหนื อส่ วนใหญ่เป็ นสานุศิษย์ของลูเธอร์ สภา
ไดเอทเปิ ดประชุมที่สปายร์ ในปี ค.ศ. 1529 หวังจะทาการสมัครสมานสองพรรคนี้ให้เข้ากันก็ไร้ผล ใน
สมัชชานี้มีพวกเจ้าผูป้ กครองเมืองเป็ นคาธอลิคประกอบอยูเ่ ป็ นฝ่ ายข้างมาก ทาการประณามหลักธรรม
ของลูเธอร์ พวกเจ้าห้ามไม่ให้สอนลัทธิ ของลูเธอร์ ในรัฐอันยังไม่มีคาสอนนี้แพร่ มากนัก ส่ วนในรัฐที่รับ
เอาลัทธิ ของลูเธอร์ ไว้แล้วก็ขอให้ปล่อยให้พวกคาธอลิคปฏิบตั ิศาสนาของตนอย่างอิสระ
ในการ
ปกครองอันไม่เสมอภาคกันนี้พวกเจ้าถือลัทธิ ลูเธอร์ ทาการคัดค้านเป็ นทางการตั้งแต่เวลานั้นมาคนคณะ
นี้ได้ชื่อว่าโปรเตสแต้นท์ หลักธรรมของเขาเรี ยกว่าศาสนาโปรเตสแต้นท์
_________________
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บทที่ 19
คริสตจักรปฏิรูป (ภาคสอง)การปฏิรูปในประเทศอืน่ ๆ
หลักเกณฑ์ ของศาสนาปฏิรูป
_________
เมื่อการปฏิรูปของเยอรมันนี ยงั อยูใ่ นขั้นแรกเริ่ ม วิญญาณอันเดียวกันนี้ก็ปะทุข้ ึนในประเทศ
อื่นๆ อีกหลายประเทศของทวีปยุโรปด้วย ในภาคใต้เช่นในประเทศอิตาลีและสเปนต้องถูกการาบลง
ด้วยมืออันแข็งแกร่ ง ในฝรั่งเศสในเนเธอร์ แลนด์เหตุการร์ ปฏิรูปแขวนอยูก่ บั ความก้ ากึ่งยังไม่แน่แต่ใน
ท่ามกลางประชาชาติท้ งั หลายในภาคเหนื อของทวีป ศาสนาใหม่มีชยั เหนือการขัดขวางทั้งสิ้ นและเข้า
ครองอาณาประเทศ
การปฏิรูปในสวิตเซอร์ แลนด์เกิดขึ้นเป็ นกิจการต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับเยอรมันนี ถึงแม้วา่ ได้
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ภายใต้การนาของท่านเออริ คสวิงก์ลี ในปี 1517 ท่านผูน้ ้ ีได้โจมตีในข้อที่วา่ “การ
ยกบาป” จะได้ดว้ ยการเดินทางไปไหว้ที่ศาลของพระนางพรหมจารี ยท์ ี่เอนเซลด์ และในปี 1522
คริ สตจักรแยกออกจากโรมเด็ดขาด
การปฏิรูปได้จดั ระบอบขึ้นเป็ นทางการที่เมืองซูริคในไม่ชา้ ก็
แข็งแกร่ งยิง่ กว่าในเยอรมันนี แต่ความก้าวหน้าต้องถูกหน่วงเหนี่ยวด้วยสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐ
ฝ่ ายโรมันคาธอลิคกับรัฐฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ สวิงก์ลีตอ้ งตายในที่รบในปี 1531 อย่างไรก็ตามการปฏิรูป
ได้ดาเนิ นต่อไปจนได้พบกับผูน้ าคนหนึ่ง คือยอห์นแคลวินผูเ้ ป็ นมหาบัณฑิตในทางเทวศาสตร์ ของคิ
รสตจักรถัดจากออกัสติน สถาบันเทวศาสตร์ ของท่านได้แพร่ ออกสู่ ประชาชนในปี 1536 เป็ นบรรทัด
ฐานหลักธรรมของโปรเตสเต้นท์ เวลานั้นแคลวินอายุได้ยสี่ ิ บเจ็ดปี เท่านั้น
ในเวลานั้นราชอาณาจักรสะแคนดิเนเวียประกอบด้วย เดนมาร์ ก สวีเดน และนอร์ เวย์ อยูใ่ ต้
ปกครองของรัฐบาลเดียว ได้รับเอาคาสอนของลูเธอร์ ต้ งั แต่แรกซึ่ งกษัตริ ยค์ ริ สเตียนที่ 2 ทรงสนับสนุน
การชิงดีกนั ทางการเมืองและการจลาจลได้เข้าแทรกการคืบหน้าของการปฏิรูปอยูช่ วั่ คราวหนึ่ง แต่ใน
ที่สุดทั้งสามประเทศรับทัศนะของลูเธอร์
ในฝรั่งเศสคริ สตจักรโรมันคาธอลิคมีอิสระมากกว่าประเทศใดๆ ในยุโรป เพราะฉะนั้นจึงมี
ความต้องการอิสระทางศาสนาจากโรมน้อยกว่า แต่ความเคลื่อนไหวทางศาสนาเกิดขึ้นในพวกประชา
การฝรั่งเศส และเกิดขึ้นก่อนแม้ในเยอรมันนี เพราะในปี 1512 แย๊คเลอเฟอเวอร์ ได้เขียนเผยแพร่
หลักธรรมและเทศนาเรื่ อง “ความชอบธรรมโดยความเชื่อ” มีสองพรรคเกิดขึ้นในกรมวังและใน
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ระหว่างประชาชน และกษัตริ ยอ์ งค์ต่อๆ มาเป็ นโรมันคาธอลิคกันแต่ในนามทั้งนั้น บางครั้งก็เข้าอยูใ่ น
พรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ลทั ธิ โปรเตสแต้นท์ตอ้ งถูกตีแทบสิ้ นชีพในโศกนาฏกรรมอันน่าหวาดเสี ยวของ
วันฉลองเซ้นท็บาร์ โธโลมิว วันที่ 24 สิ งหาคม ค.ศ. 1572 ครั้งนั้นผูน้ าเกือบทุกคนสานุ ศิษย์ไม่รู้สักกี่พนั
คนต้องถูกฆ่าตาย ความเชื่อในฝ่ ายปฏิรูปยังคงชีพอยูท่ ้ งั ๆ ที่มีการข่มเหง ประชากรฝรั่งเศสส่ วนน้อยคง
เป็ นโปรเตสแต้นท์ แม้จานวนจะน้อย ลัทธิ โปรเตสแต้นท์ฝรั่งเศสก็มีอิทธิ พลใหญ่ยงิ่
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ประกอบด้วยสองราชอาณาจักรฮอล์แลนด์และเบลเยีย่ มเดี๋ยวนี้ ในตอน
แรกๆ ของยุคปฏิรูปเนเธอร์ แลนด์อยูใ่ ต้การปกครองของสเปน ตั้งแต่ประชากรรับคาสนอปฏิรูปเริ่ มแรก
แต่ผสู ้ าเร็ จราชการสเปนได้ทาการข่มเหงหนัก ในภูมิภาคต่าการปฏิรูปเรี ยกร้องเสรี ภาพทั้งทางการเมือง
และการศาสนา ความทารุ ณของสเปนได้ยวั่ ประชาชนให้เกิดจลาจล หลังจากได้รบพุง่ กันเป็ นเวลานาน
ด้วยความทุกข์ทนอย่างเหลือเชื่อในที่สุดเนเธอร์แลนด์ได้เอกราชจากสเปนภายใต้การนาของวิลเลียมคน
หงิม แต่ยงั มิได้รับการรับรองจนกระทัง่ ค.ศ. 1672 ครั้งนั้นผูน้ าเกือบทุกคนสานุศิษย์ไม่รู้สักกี่พนั คน
ต้องถูกฆ่าตาย ความเชื่ อในฝ่ ายปฏิรูปยังคงชีพอยูท่ ้ งั ๆ ที่มีการข่มเหง ประชากรฝรั่งเศสส่ วนน้อยคงเป็ น
โปรเตสแต้นท์ แม้จานวนจะน้อย ลัทธิ โปรเตสแต้นท์ฝรั่งเศสก็มีอิทธิ พลใหญ่ยงิ่
ความเคลื่อนไหวที่จะได้การปฏิรูปในอังกฤษดาเนิ นก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างเป็ นระยะต่างๆ
กัน เนื่องจากความเกี่ยวพันทางการเมืองบ้าง เนื่องจากท่าทีต่างๆ กันของผูเ้ ผด็จการคนต่อๆ กันมาบ้าง
และนิสัยประเพณี จดั ของคนชาวอังกฤษบ้าง การปฏิรูปเริ่ มขึ้นในรัชการลของเฮนรี่ ที่ 8 ด้วยนักศึกษา
หนุ่มพวกหนึ่งแผนกวรรณกรรมชั้นสู งและพระคัมภีร์ แต่นกั ศึกษาบางคนในพวกนี้เช่น เซอร์ โธมาส
โมเรได้หยุดชะงักและยังคงเป็ นคาธอลิคอยู่ ส่ วนนักศึกษาคนอื่นๆ ก็กา้ วหน้าต่อไปสู่ ความเชื่อของฝ่ าย
โปรเตสแต้นท์อย่างอาจหาญ ผูน้ าคนหนึ่งของการปฏิรูปในอังกฤษคือยอห์นทินเดลผูแ้ ปลพระคริ สต
ธรรมใหม่เป็ นภาษาพื้นเมือง เป็ นฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษฉบับแรกหลังจากที่มีประดิษฐกรรมการ
พิมพ์แล้ว และเป็ นฉบับซึ่ งเกลาการแปลฉบับอื่นๆ ตั้งแต่น้ นั มายิง่ กว่าฉบับอื่นใด ทินเดลต้องถูก
ประหารชีวิตอย่างทารุ ณที่แอนต์เวิพ๊ ในปี ค.ศ. 1536 ผูน้ าอีกคนหนึ่งคือโธมาสแครนเมอร์ อาร์ คบิช
ชอพแห่งแคนเตอร์ เบอรี ท่านผูน้ ้ ีเมื่อได้ช่วยประเทศอังกฤษให้เป็ นโปรเตสแต้นท์แล้วก็เลิกถือลัทธิ
โปรเตสแต้นท์ภายใต้อิทธิพลควีนแมรี่ ผถู้ ือโรมันคาธอลิคด้วยหวังจะเอาชีวติ รอดจากตาย แต่เมื่อถูก
ระวางโทษถึงตายด้วยเผาทั้งเป็ นก็กลับประกาศความเชื่อเดิม การปฏิรูปได้ท้ งั การส่ งเสริ มและเหนี่ยวรั้ง
จากกษัตริ ยเ์ ฮนรี่ ที่ 8 ผูแ้ ตกออกจากโรมเพราะสันตะปาปาไม่อนุญาตการหย่าขาดจากราชินีแคธารี นผู้
เป็ นน้องสาวจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 และ (เฮนรี่ ที่ 8) ได้ต้ งั คริ สตจักรคาธอลิคอังกฤษขึ้นโดยพระองค์เอง
เป็ นประมุข เฮนรี่ ที่ 8 ฆ่าไม่วา่ คาธอลิคหรื อโปรเตสแต้นท์ใครที่ขดั ต่อทัศนะของพระองค์ท่าน
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ภายใต้เอ็ดวาร์ ดที่ 6 กษัตริ ยผ์ เู ้ ยาว์ รัชกาลของพระองค์ก็ส้ นั สาเหตุของการปฏิรูปทาให้เกิดการ
ก้าวหน้าใหญ่ คริ สตจักรแห่ งประเทศอังกฤษ (The Church of England) ตั้งขึ้นโดยแครนเมอร์ และคน
อื่นๆ อีกเป็ นผูน้ าได้ประกอบสมุดอธิษฐาน (Prayer Book) ขึ้นอุดมด้วยแบบโคลงกลอนของภาษา ควีน
แมรี่ ข้ ึนครองราชย์ต่อจากเอ็ดวาร์ ดที่ 6 ถือลัทธิ โรมันคาธอลิคอย่างคลัง่ ไคล้ ได้ทรงดาเนินการนาพล
ประเทศของพระนางให้กลับไปยังคริ สตจักรเก่าโดยจุดไฟแห่งการข่มเหงขึ้น พระนางขึ้นครองราชอยู่
ได้ 5 ปี แต่ถึงในเวลาเพียงเท่านั้นคนถือลัทธิ โปรเตสแต้นท์กว่าสามร้อยคนต้องถูกประหารชีวิตอย่าง
ทารุ ณ
ด้วยการขึ้นครองราชย์ของพระนางเอลิซาเลเบ็ธผูส้ ามารถที่สุดในบรรดาผูท้ รงอธิปไตยของ
อังกฤษ ได้เปิ ดประตูคุก ได้เรี ยกผูต้ อ้ งเนรเทศกลับ พระคัมภีร์ไบเบิลขึ้นตั้งบนธรรมาสน์และมีใน
บ้านเรื อนอย่างมีเกียรติ และในระหว่างรัชกาลอันยาวนานของพระนางจนได้สมญาว่า “รัชกาลของพระ
นางเอลิซาเบ็ธ” หมายถึงสมัยอันมีเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์ องั กฤษคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ
กลับตั้งขึ้นใหม่ และวางแบบอย่างที่ดารงอยูจ่ นทุกวันนี้
ครั้งแรกการปฏิรูปทาการก้าวหน้าไปได้ชา้ ในสก๊อตแลนด์ ที่นนั่ คริ สตจักรและรัฐตกอยูใ่ น
บังคับบัญชาของมืออันแข็งปานเหล็กของคาร์ดินาลบีตนั และควีนผูส้ าเร็ จราชการ แมรี่ อ๊อฟกุยซ์มารดา
ของแมรี่ ควีนแห่งสก๊อท ท่านคาร์ ดินาลถูกฆาตกรรม ราชินีผสู ้ าเร็ จราชการก็สิ้นพระชนม์ไปต่อมาไม่ชา้
ยอห์นน๊อกซ์ ในปี 1559 เข้าดารงตาแหน่งผูน้ าความเคลื่อนไหวของการปฏิรูป ด้วยทัศนะอันไม่ยอม
อลุ่มอล่วยและแข็งแกร่ ง ตั้งใจแน่วแน่ไม่เหหัน และพลังของท่านที่ไม่มีอะไรต้านทานได้ แม้กระทัง่
ต้องสู ้กบั การขัดขวางของเหล่าผูม้ ีอิทธพลและความคลัง่ ไคล้ของควีนแมรี่ แห่งสก๊อทผูถ้ ือโรมันคาธอ
ลิคและทรงอธิ ปไตย ยอห์นน๊อกซ์ยงั สามารถกวาดร่ องรอยของศาสนาเก่าออกไปได้หมดและนาการ
ปฏิรูปไปไกลกว่าในอังกฤษมาก
ยอห์นน๊อกซ์ได้วางแผนคริ สตจักรเปรสไบเธเรี ยนขึ้นและได้เป็ น
คริ สตจักรอันเป็ นปึ กแผ่นของสก๊อตแลนด์
เมื่อเปิ ดศตวรรษที่สิบหก คริ สตจักรในยุโรปภาคตะวันตกเป็ นแต่โรมันคาธอลิคเท่านั้นปรากฏ
ว่าทุกๆ ราชอาณาจักรให้ความจงรักภักดี ก่อนจบศตวรรษนั้นเองทุกๆ ประเทศทางยุโรปตอนเหนือและ
ตะวันตกของรัสเซี ยได้แตกออกมาจากโรมและตั้งคริ สตจักรแห่งชาติของตนขึ้นเอง
ส่ วนในประเทศต่างๆ ของยุโรปภาคเหนือมีหลักธรรมและระบอบต่างๆ กัน อันเป็ นผลจากการ
ปฏิรูป แต่ก็ยงั มีพ้นื ฐานอย่างเดียวกันเห็นได้ไม่ยากในบรรดาคริ สตจักรต่างๆ ลัทธิ โปรเตสแต้นท์
หลักเกณฑ์ของการปฏิรูปอาจเรี ยกได้เป็ นห้าประการด้วยกัน (สังเขปข้อที่กล่าวนี้ส่วนมากคัดจากเรื่ อง
“แลนด์มาร์คออฟเชิชฮิสโตรี ” โดยเฮนรี่ โดเวน ดี.ดี)
หลักใหญ่ที่หนึ่งคือว่า ศาสนาแท้ตอ้ งตั้งอยูบ่ นพระคัมภีร์ โรมันคาธอลิคได้สับเปลี่ยนเอา
อานาจสิ ทธิ์ ของพระคัมภีร์ให้เป็ นของคริ สตจักร โรมันคาธอลิคสอนว่าคริ สตจักรไม่มีผดิ พลาด และ
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สิ ทธิอานาจของพระคัมภีร์ออกมาจากที่คริ สตจักรกาหนดให้ โรมันคาธอลิคไม่ยอมให้ฆราวาสใช้พระ
คัมภีร์และขัดขวางแข็งแรงไม่ให้มีการแปลพระคัมภีร์ออกเป็ นภาษาที่ประชาชนธรรมดาพูดกันไม่วา่
ภาษาใดผูป้ ฏิรูปประกาศว่าพระคัมภีร์บรรจุดว้ ยบรรทัดฐานของความเชื่อและการปฏิบตั ิ และว่าไม่พึง
รับหลักธรรมอันใดเลยนอกจากที่สอนไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้น การปฏิรูปนาเอาพระคัมภีร์ที่หายไปแล้ว
กลับคืนมาให้ประชาชนและตั้งคาสอนของพระคัมภีร์บนพระที่นงั่ แห่งสิ ทธิ อานาจ โดยนักปฏิรูปและ
ส่ วนมากในประเทศโปรเตสแต้นท์พระคัมภีร์ได้จาแนกแจกจ่ายแพร่ หลายออกไปปี ละหลายๆ ล้านฉบับ
ในปัจจุบนั
หลักเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่การปฏิรูปตั้งขึ้นคือ ศาสนาพึงสาเหตุตอ้ งสมผลและให้ใช้สติปัญญา
ไตร่ ตรอง ลัทธิ โรมันได้นาหลักธรรมที่ไร้เหตุผลเข้ามาไว้ในกฎข้อเชื่อของคริ สตจักร เช่นศีลระลึกก็ต้ งั
เป็ นทฤษฏีวา่ ขนมปั งกลายเป็ นเนื้ อและน้ าองุ่นเป็ นโลหิ ตของพระเยซูจริ งๆ นาเอาพิธีอนั น่าขบขันเข้ามา
ไว้เป็ นวินยั ของคริ สตจักร เช่นสันตะปาปายกบาป ขนบธรรมเนียมอันงมงายเอาเข้ามาไว้ในพิธีของ
คริ สตจักรเช่นการนมัสการรู ปเคารพ นักปฏิรูปถือว่าเหตุผลก็ยงั เป็ นรองต่อการสาแดงของพระเจ้าก็ยงั
ถือว่าเหตุผลเป็ นของประทานของพระเจ้า ต้องมีกฎข้อเชื่อ วินยั และการนมัสการซึ่ งจะไม่ลบล้าง
เหตุผลของมนุษย์ (โคแวน หน้า 168)
ความจริ งยิง่ ใหญ่ที่สามเน้นในการปฏิรูป คือศาสนาของคนเฉพาะคน ระบบโรมันถือว่า
ระหว่างผูน้ มัสการกับพระเจ้ามีประตูปิดแน่น นักบวชเท่านั้นถือกุญแจที่จะไขเปิ ดประตูให้ได้ คนบาปที่
กลับใจไม่ตอ้ งสารภาพความบาปต่อพระเจ้า แต่สารภาพต่อนักบวช คนบาปมิได้รับการอภัยโทษจาก
พระเจ้า แต่รับจากนักบวช นักบวชเท่านั้นเป็ นผูป้ ระกาศให้อภัยบาป ผูน้ มัสการมิได้ไหว้วอนต่อพระเจ้า
พระบิดาทางพระคริ สต์พระบุตร แต่ผนู ้ มัสการไหว้วอนโดยทางนักบุญพิทกั ษ์ซ่ ึ งเขาคิดว่าจะวิงวอนต่อ
พระเจ้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเขา ด้วยคิดว่าพระเจ้าอยูส่ ู งเกินไปกว่ามนุษย์ได้ความรอดพ้นจากพระพิโรธของ
พระเจ้าได้ ศรัทธาชนจะรับการทรงนาจากการอ่านพระคัมภีร์เองไม่ได้ แต่ตอ้ งรับคาสอนต่อลงมา ซึ่ ง
เป็ นคาที่แปลความออกมาจากสภาและคริ สตจักรกาหนดหมายเป็ นบรรทัดฐาน สิ่ งกีดขวางเหล่านี้ผู ้
ปฏิรูปได้กวาดออกไป ผูป้ ฏิรูปชี้ให้ผนู ้ มัสการตรงไปที่พระเจ้าผูเ้ ป็ นเป้ าของคาอธิ ษฐานโดยตรง ผู ้
ประทานอภัยโทษและประทานพระคุณเองโดยตรง ผูป้ ฏิรูปนาวิญญาณแต่ละดวงเข้าเฝ้ าพระเจ้าและ
ร่ วมสนิทกับพระคริ สต์
นักปฏิรูปยังได้ยดึ ถือว่าศาสนาควรเป็ นศาสนาสาหรับวิญญาณ ไม่ใช่เป็ นแต่รูปการณ์ภายนอก
โรมันคาธอลิคเอาแบบอย่างและพิธีการมากมายมาบรรทุกลงบนพระกิตติคุณ
จนทาให้ชีวติ และ
วิญญาณของพระกิตติคุณลบหายหมด ศาสนาเต็มไปด้วยพิธีบริ การภายนอกที่ปฏิบตั ิไปโดยบัญชาการ
ของพวกนักบวช และไม่มีท่าทีเข้าหาพระเจ้าอันเป็ นท่าที่ออกมาจากจิตใจ ไม่มีปัญหา ยังคงมีคนซื่ อ
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หลายคนในคริ สตจักรโรมันคาธอลิคอยูด่ ว้ ย
อันเป็ นคนผูห้ าพระเจ้าโดยจิตวิญญาณและร้อนรน
อย่างเช่นท่านเบอร์ นาร์ ดแห่งแคลวอซ์ ท่านแฟรนซิ สแห่งแอสสิ สิ และท่านโธมาสเอแคมปิ สคนเหล่านี้
ดารงชีพสนิทสนมกับพระเจ้า แต่โดยทัว่ ไปของศาสนาในคริ สตจักรปฏิบตั ิไปตามตัวอักษร ไม่ปฏิบตั ิ
ตามจิตวิญญาณ นักปฏิรูปเน้นรู ปการณ์ของศาสนาภายในมากกว่าภายนอกนาเอาหลักธรรมอันถือกันมา
แต่โบราณให้เป็ นประสบการณ์ที่ตอ้ งมีเช่น “ความรอดโดยความเชื่อในพระคริ สต์และโดยความเชื่อ
เท่านั้น” ประกาศว่ามนุษย์เป็ นผูช้ อบธรรมโดยมิใช่การปฏิบตั ิตามแบบอย่างภายนอก แต่โดยชีวติ จิต
วิญญาณภายใน “ชีวติ ของพระเจ้าในวิญญาณของมนุษย์”
หลักเกณฑ์สุดท้ายในกิจการทางปฏิบตั ิของการปฏิรูปคือว่า คริ สตจักรประจาชาติไม่เหมือนกับ
คริ สตจักรสากลแต่หน่วยเดียว ลัทธิ สันตะปาปาและนักบวชมุ่งกดรัฐลงเป็ นรองต่อคริ สตจักร ยก
สันตะปาปาขึ้นเป็ นยอดเหนื อประชาชาติท้ งั สิ้ น ลัทธิ โปรเตสแต้นท์มีชยั ที่ไหนก็มีคริ สตจักรของชาติ
เกิดขึ้นที่นนั่ ปกครองตัวเอง ไม่ข้ ึนต่อโรม คริ สตจักรประจาชาติเหล่านี้มีแบบต่างๆ กัน อีปิสโคปอลใน
ประเทศอังกฤษ เปรสไบเทเรี ยนในสก๊อตแลนด์และสวิตเซอร์ แลนด์ ส่ วนในประเทศทางภาคเหนื อ
ปนๆ เปๆ กัน การนมัสการในทุกคริ สตจักรโรมันคาธอลิคแต่ก่อนและเดี๋ยวนี้ยงั คงใช้ภาษาละตินแต่
คริ สตจักรโปรเตสแต้นท์ทุกๆ คริ สตจักรปฏิบตั ิศาสนกิจด้วยภาษาที่ผนู ้ มัสการให้พดู กัน
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บทที่ 20
คริสตจักรปฏิรูป (ภาคสนาม)
ปฏิรูปซ้ อน ผู้นาของยุค
_____________
หลังจากการปฏิรูปเริ่ มได้ไม่นาน คริ สตจักรโรมันคาธอลิคทาความพยายามอย่างรุ นแรงที่จะกู้
เอาพื้นฐานที่เสี ยไปในยุโรปกลับคืน จะปราบความเชื่อของโปรเตสแต้นท์ จะส่ งเสริ มงานเผยแพร่ ของ
โรมันคาธอลิคในต่างประเทศ ความเคลื่อนไหวนี้เรี ยกว่าปฏิรูปซ้อน
สันตะปาปาปอลที่ 3 เรี ยกประชุมสังฆสภาที่เมืองเทร้นท์ในปี 1545 ส่ วนใหญ่ทาการสารวจ
และจัดการยุติสิ่งที่เป็ นความเสื่ อมโทรมอันก่อให้เกิดการปฏิรูปขึ้นแล้วนั้น โดยการประชุมนี้ทาให้มีการ
จัดการปฏิรูปขึ้นภายในคริ สตจักร สภาเปิ ดประชุมคราวต่างๆ กัน และการประชุมกว่าหนึ่งแห่ง แต่ส่วน
ใหญ่ทาการประชุมกันที่เมืองเทร้นท์ในออสเตียเจ็ดสิ บหกไมล์ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเวนิส ที่
ประชุมประกอบด้วยบิช๊อพและสมภารของคริ สตจักร
กระทากันไปเกือบยีส่ ิ บปี ตลอดรัชกาลของ
สันตะปาปาสี่ องค์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1545-1563 ด้วยความหวังว่าจะเชื่อมโปรเตสแต้นท์กบั คาธอลิคเข้าด้วยกัน
ใหม่ ศาสนาคริ สเตียนจะได้รวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ก็ไม่สาเร็ จ แต่ก็ยงั มีการปฏิรูปกันมาก
อย่าง ระบุหลักธรรมของคริ สตจักรไว้แจ่มแจ้ง แม้แต่ชาวคณะโปรเตสแต้นท์ก็ยงั ยอมรับว่าตั้งแต่
ประชุมสังฆสภาเมืองเทร้นท์แล้ว เหล่าสันตะปาปาเป็ นคนดีข้ ึนกว่าหลายคนแต่ก่อน ผลของการประชุม
พอถือได้วา่ เป็ นการปฏิรูปประเพณี ภายในคริ สตจักรโรมันคาธอลิค
อิทธิ พลและอานาจแรงกว่าสิ่ งใดๆ ในการปฏิรูปซ้อนได้แก่ระบอบเยซูอิท ตั้งขึ้นในปี 1534
โดยอิคเนเทียสแห่งโลโยลาชาวสเปน เป็ นระบอบอาราม (มอนนาสติค) มีท่าทีรวมวินยั เคร่ งครัดที่สุด
รุ่ มร้อนที่สุดในความภักดีต่อคริ สตจักรและระบอบอารามนี้ อุทิศตัวแก่ศาสนาสุ ดสิ้ น และพากเพียรที่จะ
นาคนให้เปลี่ยนใจมาเชื่ อศาสนา หลักความมุ่งหมายคือจะรบกับความเคลื่อนไหวฝ่ ายโปรเตสแต้นท์
ด้วยวิธีการทั้งเปิ ดเผยและลับๆ กระทารุ นแรงจนกระทัง่ ก่อเกิดความเคลื่อนไหวฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ดว้ ย
วิธีการทั้งเปิ ดเผยและลับๆ กระทารุ นแรงจนกระทัง่ ก่อเกิดการขัดขวางขมขื่นที่สุดแม้ในประเทศโรมัน
คาธอลิค การปฏิรูปซ้อนนี้ตอ้ งถูกปราบลงเกือบในทุกรัฐของยุโรป สันตะปาปาเคลเม้นท์ที่ 14 ออก
โองการห้ามเสี ยทัว่ คริ สตจักรในปี ค.ศ. 1773 แต่กระนั้นยังดาเนินการเรื่ อยมาอย่างลับๆ อยูค่ ราวหนึ่ง
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ภายหลังก็กระทาโดยเปิ ดเผยอีก สันตะปาปาหลายองค์รับรองอีก คราวนี้เลยเป็ นพลังแรงที่สุดสาหรับ
เผยแพร่ และเสริ มสร้างกาลังของคริ สตจักรโรมันคาธอลิคทัว่ โลก
การข่มเหงเอาจริ งเอาจังเป็ นอาวุธอีกอย่างหนึ่งใช้ในการปราบวิญญาณของการปฏิรูปซึ่ งกาลัง
เติบโต เป็ นความจริ งว่าโปรเตสแต้นท์ก็ทาการข่มเหงด้วย กระทากันกระทัง่ เอาเป็ นเอาตาย แต่
โดยทัว่ ไปความตั้งใจของเขากระทาไปในทางการเมืองมากกว่าในทางศาสนา ในประเทศอังกฤษคนที่
ถูกฆ่าตายส่ วนใหญ่เป็ นพวกคาธอลิคทุกรัฐ หาช่องถอนราก ความเชื่อฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ดว้ ยการใช้ไฟ
ใช้ดาบ ในประเทศสเปนมีการตั้งศาลสอบสวนขึ้น คนเป็ นจานวนนับไม่ถว้ นต้องถูกทรมานและถูกเผา
ไฟทั้งเป็ น ในบรรดาประเทศภาคต่าพวกผูป้ กครองเมืองชาวสเปญดาเนินการฆ่าคนทุกคนที่ตอ้ งสงสัย
ว่าเป็ นพวกนอกจารี ต ในประเทศฝรั่งเศส วิญญาณของการข่มเหงขึ้นถึงยอดในการลงมือประหารหมู่
ขนาดมหึมา เป็ นการฉลองในวันที่ระลึกของนักบุญบารโธโลมิว ในปี ค.ศ. 1572 และทั้งที่กระทากัน
เรื่ อยมาอีกหลายสัปดาห์ต่อมา มีผกู ้ ะประมาณจานวนผูท้ ี่ตอ้ งพินาศไปในการนี้ดว้ ยจานวนต่างๆ กัน
ตั้งแต่สองหมื่นถึงแสนคน การข่มเหงเหล่านี้ในทุกประเทศที่มิได้ปกครองโดยรัฐบาลที่ถือลัทธิ โปรเตส
แต้นท์ มิเพียงแต่ได้หยุดยั้งกระแสร์ แห่งการปฏิรูปเท่านั้น แต่ในบางประเทศเช่นโบฮิเมียและสเปนการ
ปฏิรูปยังต้องถูกบดขยี้แหลกรานไป
อุตสาหกิจในการเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศของคริ สตจักรคาธอลิค ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นพลัง
หนึ่งในการปฏิรูปซ้อน เพราะกิจการนี้ดาเนินไปภายใต้บงการของคณะเยซูอิท เป็ นส่ วนใหญ่ถึงแม้ไม่
ทั้งหมด เป็ นผลให้ชนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ เปลี่ยนมาถือลัทธิ โรมันคาธอลิคคือในอเมริ กาใต้และแม๊กซิ
โก และในส่ วนใหญ่ของคานาดา และในการตั้งองค์การประกาศศาสนาใหญ่ในประเทศอินเดีย และใน
ประเทศต่างๆ ใกล้เคียง โดยท่านแฟรนซิ ศเอ๊กซาเวียผูเ้ ปี่ ยมด้วยศรัทธาเป็ นผูก้ ่อตั้ง และท่านเองก็เป็ นผู้
ดั้งเดิมคนหนึ่งในการก่อตั้งสมาคมเยซูอิด องค์การประกาศศาสนาฝ่ ายโรมันคาธอลิคในประเทศที่มิได้
ถือศาสนาคริ สเตียนนั้นได้เริ่ มกระทาขึ้นก่อนองค์การฝ่ ายโปรเตสแต้นท์เป็ นเวลาหลายศตวรรษ และทา
ให้เพิ่มจานวนสมาชิกและอานาจให้แก่คริ สตจักรอย่างใหญ่หลวง
เพราะความสนใจ และความมุ่งหมาย ที่จะทาลายกันและกันของรัฐฝ่ ายปฏิรูปกับฝ่ ายคาธอลิค
ในเยอรมันนี จึงเกิดมีผลขึ้นมาอย่างหลีกไม่พน้ คือสงครามเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1618 หนึ่งศตวรรษ
หลังจากการปฏิรูปเปิ ดขึ้น และในที่สุดพัวพันไปเกือบถึงทุกชาติในยุโรป ปรากฏในประวัติศาสตร์ วา่
“สงครามสามสิ บปี ” การชิ งดีกนั ในทางการเมืองก็ดีในทางศาสนาก็ดีได้เข้าพันพัว บางคราวรัฐต่างๆ
อันมีความเชื่ออย่างไหนก็เข้าด้วยกันกับฝ่ ายนั้นช่วยต่อสู ้กบั ฝ่ ายตรงข้าม
การเป็ นปฏิปักษ์ต่อกันได้
ดาเนินไปเกือบชัว่ อายุคน เยอรมันนีท้ งั ประเทศต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเหลือคิด ในที่สุดในปี
ค.ศ. 1648 สงครามใหญ่ก็ยตุ ิลงโดยข้อตกลงสงบศึกแห่งเวสท์ฟาเลีย ซึ่ งทาการกาหนดเขตแดนของรัฐ
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โรมันคาธอลิคและโปรเตสแต้นท์ส่วนใหญ่ตามที่ดารงอยูจ่ นถึงในปั จจุบนั นั้น เพราะฉะนั้นวาระนั้นถือ
ว่ายุคแห่งการปฏิรูปสิ้ นสุ ดลง
ในยุคอันสาคัญยิง่ อย่างนั้นอันคลุมเหตุการณ์ไปถึงหลายประเทศ และมีผลไปไกลเช่นนั้นย่อม
ขาดพวกผูน้ าเป็ นอันมากเสี ยไม่ได้ท้ งั ในฝ่ ายปฏิรูปและในฝ่ ายคาธอลิค เราพูดถึงคนเหล่านี้ได้ไม่กี่คนใน
บันทึกความเคลื่อนไหวอันย่อๆ ของเรานี้
เดซิ เดอร์ เรี ยส อีราสมัส เกิดในเมืองรอตเตอร์ ดมั ประเทศฮอร์ แลนด์ ค.ศ. 1466 เป็ นนักปราชญ์
ยิง่ ใหญ่ผหู ้ นึ่งแห่งยุควิทยาการฟื้ นฟู(Renaissance) และการปฏิรูป ท่านได้รับการฝึ กฝนมาในอาราม
(Monastery) และได้รับการสถาปนา แต่ได้ละออกจากความเป็ นนักบวชประมาณปี 1492 และอุทิศตัว
ไปในทางวรรณกรรมศาสตร์ ในเวลาต่างๆ กันท่านได้อยูใ่ นปารี ส ในอังกฤษ ในสวิตเซอแลนด์และ
อิตาลี แต่ส่วนใหญ่บา้ นของท่านอยูท่ ี่เมืองบาสเลในสวิตเซอร์ แลนด์ ก่อนการปฏิรูปเกิดขึ้นท่านได้เป็ นผู ้
วิพากษ์วจิ ารณ์คริ สตจักรโรมันคาธอลิคอย่างไม่อ่อนข้อ ได้เขียนข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ไว้เป็ นอันมาก ที่แพร่
ไปกว้างขวางที่สุดก็คือ บทความเรื่ อง “สรรเสริ ญเยินยอความโง่” งานอันมีค่ามากที่สุด และยิง่ ใหญ่ที่สุด
ของท่านคือพระคริ สตธรรมใหม่ภาษากรี ก กับฉบับที่แปลเป็ นภาษาละติน ถึงแม้วา่ ท่านอีราสมัสได้ทา
การใหญ่ไว้มากอย่างที่คนในอายุของท่านได้ทาในการเตรี ยมการสาหรับปฏิรูป กระนั้นท่านก็มิได้ร่วม
ด้วยกับความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป ท่านยังคงเป็ นคาธอลิคอยูแ่ ต่รูปและติเตียนพวกนักปฏิรูปอย่าง
จัดจ้านอย่างที่ท่านได้กระทากับคิรสตจักรเดิมนั้น ท่านสิ้ นชีพในปี ค.ศ. 1536
ไม่มีปัญหาเลย ภาพที่เด่นที่สุดในยุคก็คือท่านมาติน ลูเธอร์ “ผูต้ ้ งั อารยะธรรมโปรเตสแต้นท์”
ท่านเกิดที่เมืองไอซเลเบนในปี ค.ศ. 1483 เป็ นบุตรของผูท้ าเหมืองแร่ บิดาได้ส่งท่านเข้ามหาวิทยาลัย
เออร์ เฟิ ตด้วยความบากบัน่ ใหญ่ยงิ่ ท่านลูเธอร์ ต้ งั ใจจะเป็ นหมอกฎหมายทนายความ แต่ก็พรวดพราด
เกิดความรู ้สึกว่าพระเจ้าเรี ยกมาปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการเป็ นนักพรต
และเข้าใจในอารามออกัสติน
(AUGUSTINIAN MONASTARY) ท่านได้รับสถาปนาเป็ นนักบวช ไม่ชา้ ก็แสดงความสามารถให้เป็ น
ที่นิยม ได้ถูกส่ งไปกรุ งโรมในปี 1511 และทาให้เกิดความเสื่ อมศรัทธาขึ้นด้วยสิ่ งที่ท่านได้พบเห็นที่นนั่
มีแต่โลกียะและความชัว่ ช้าในคริ สตจักร ในปี 1511 ท่านเริ่ มทางชี วติ ของท่านอย่างนักปฏิรูปโดยการ
โจมตี การขาย “ใบล้างบาป” หรื อยกโทษความผิดบาปทุกอย่างและดังที่เราทราบกันแล้วว่าท่านได้ติด
ข้อแย้งไว้ที่ประตูวหิ ารในวิทเทนเบอร์ ก เมื่อถูกตัดสัมพันธ์แล้วก็มีหมายเรี ยกตัวให้ไปกรุ งโรม เมื่อท่าน
ไม่ไปตามหมายเรี ยก สันตะปาปาที่ 10 ก็ระบุโทษ มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้เผาโองการ (BULL) ของ
สันตะปาปาเสี ยในปี 1520 ท่านได้รับสนองการเรี ยกมาในที่ประชุมอย่างมีเกียรติที่สภาว่าการแห่งเมือง
วอร์ มส์ วันที่ 18 เมษายน 1521 ขณะที่เดินทางกลับบ้านและกาลังอยูใ่ นอันตรายของการลอบทาร้ายโดย
พวกศัตรู พวกสหายของท่านก็ได้มาจับท่านไปซ่อนไว้เป็ นเกือบปี ในปราสาทวาตเบอร์ก ใช้เวลาที่หลบ
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ตัวอยูน่ ้ ีทาการแปลพระคริ สตธรรมใหม่เป็ นภาษาเยอรมัน ท่านได้กลับมาสู่ วทิ เทนเบอร์ กอีกและรับ
หน้าที่เป็ นผูน้ าในการปฏิรูป ในปี 1529 ได้มีการพยายามรวมสานุศิษย์ของลูเธอร์ กบั สวิงก์ลีเข้าด้วยกัน
แต่ก็ไม่สาเร็ จ เพราะวิญญาณของลูเธอร์ อนั ไม่หวัน่ ไหวและไม่ยอมอลุ่มอล่วย ลูเธอร์ ได้ประพันธ์
หนังสื อเป็ นอันมากซึ่ งแพร่ ไปทัว่ เยอรมันนี แต่ที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือการแปลพระคัมภีร์อนั ไม่มีใครสู ้
ได้ ท่านได้สิ้นชีพในขณะไปเยีย่ มบ้านเกิดของท่านที่ไอซเลเบนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1546 เมื่ออายุได้ 63
ปี
ยอห์น แคลวิน นักเทวศาสตร์ ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรคริ สเตียนถัดจากเซ้นต์ออกัสตินผูเ้ ป็ น
บิช๊อพแห่งฮิปโป แคลวิน เกิดที่เมืองโนยองส์ในประเทศฝรั่งเศส วันที่ 10 กรกฏาคม 1509 และตายที่
เมืองเยนี วาประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1546 ท่านได้ศึกษาที่ปารี สออร์ เลียนและเบอร์
เยส์ ได้รับเอาคาสอนฝ่ ายปฏิรูปในปี 1528 และถูกเนรเทศออกจากปารี ส ในปี 1536 ท่านได้เผยแพร่
หนังสื อของท่านที่เมืองเบเซลเรื่ อง “สถาบันของศาสนาคริ สเตียน” ซึ่งได้เป็ นมูลฐานของหลักธรรมของ
เหล่าคริ สตจักรโปรเตสแต้นท์ท้ งั สิ้ น นอกจากในคณะลูเธอแรน ในปี 1536 ท่านได้หนี ไปยังเจนีวา ท่าน
ได้อยูท่ ี่นนั่ ไปจนตาย เว้นแต่มีการต้องถูกเนรเทศออกไป มาขัดอยูไ่ ม่กี่ปี แคลวินกับธี โอโดร์ เบสาและ
นักปฏิรูปคนอื่นๆ ได้ก่อตั้งบัณฑิตสถานฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ข้ ึน และเป็ นแห่งหนึ่งในบรรดาศูนย์ที่เป็ น
หลักทั้งหลายของลัทธิ โปรเตสแต้นท์ในยุโรป
เทวศาสตร์ ของแคลวินและของลูเธอร์ประกอบด้วย
ลักษณะการเอาจริ งเอาจังและความมีเหตุมีผล ซึ่ งดลให้เกิดความเคลื่อนไหวในการก่อตั้งลัทธิ เล็กลัทธิ
น้อยอย่างอิสระของสมัยปั จจุบนั
ทั้งในรัฐและในคริ สตจักรและมีส่วนอันรุ นแรงให้เกิดการก้าวหน้า
ของลัทธิ ประชาธิ ปไตยทัว่ โลก
โธมาส แครนเมอร์ อาจถือว่าเป็ นผูน้ าของการปฏิรูปในอังกฤษ สันนิษฐานจากการที่ท่านมี
ตาแหน่งเป็ นโปรเตสแต้นท์คนแรกหัวหน้าของคริ สตจักรอังกฤษ เมื่อท่านยังหนุ่มได้อยูใ่ นสายพระ
เนตรของกษัตริ ยเ์ ฮนรี ที่ 8 ด้วยความโปรดปราน เพราะเหตุที่ท่านให้คาแนะนาไปยังกษัตริ ยใ์ ห้ร้องเรี ยน
ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งหลายในยุโรปเรื่ องปั ญหาที่พระองค์ท่านจะทาการหย่าร้างมเหสี
ท่านได้รับ
ราชการของเฮนรี่ ที่ 8 ในการทูตหลายอย่าง และได้รับแต่งตั้งเป็ นอาร์ คบิช๊อพแห่งแคนเตอร์ บุรี แม้วา่ มี
ความก้าวหน้าในทัศนะของท่าน ท่านก็ยงั เป็ นคนเขลาด้วย และบิดผันได้ง่ายๆ ท่านระวังใช้อิทธิ พลของ
ท่านในขนาดพอกลางๆ มากกว่าที่จะเอาจริ งเอาจังแข็งแกร่ งในการปฏิรูปในคริ สตจักร เมื่อกษัตริ ยเ์ อ็ด
วาร์ดที่ 6 ยังเยาว์พระชันษาอยู่ ท่านเป็ นผูส้ าเร็ จราชการด้วยคนหนึ่ง และสามารถทาให้เหตุของลัทธิ
โปรเตสแต้นท์กา้ วไปได้ งานยิง่ ใหญ่ของท่านคือเป็ นคนหนึ่งที่รวบรวมกฎข้อเชื่ อขึ้นเป็ นสมุดอธิษฐาน
และท่านเป็ นผูเ้ ขียนบทความเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนา เมื่อควีนแมรี่ ข้ ึนเสวยราชย์แครนเมอร์ ก็ถูก
ถอดจากยศอาร์ คบิช๊อพและถูกติดคุก
เมื่อถูกความทุกข์บีบคั้นหนักเข้าก็สละความเห็นฝ่ ายโปรเตส
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แต้นท์เพื่อหวังจะได้รอดตาย แต่กต็ อ้ งถูกตัดสิ นลงโทษถึงตายด้วยการเผาทั้งเป็ น ในปี 1556 ก่อนถูก
ทรมาน ท่านได้ปฏิเสธคาปฏิญาณของท่านที่กล่าวไว้แล้วและตายอย่างกล้าหาญ ยืน่ มือขวาเข้าไปในไฟ
เผาเสี ยก่อนอันเป็ นมือที่ได้ลงนามในคาปฏิญาณเลิกลัทธิ
ยอห์นน๊อกซ์เป็ นผูป้ ระสาทคริ สตจักรชาวสก๊อตขึ้น และได้รับฉายาอย่างถูกต้องว่า “บิดาของ
สก๊อตแลนด์” ท่านได้เกิดในปี หรื อใกล้ๆ กับปี 1505 ในเมืองโลว์แลนด์ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แห่งเซ้นท์แอนดรู ส์ในวิชาบรรพชิ ตศาสตร์ และได้รับสถาปนาเป็ นนักบวช แต่แทนที่จะเข้าในหน้าที่
สมภารวัดท่านกับทาหน้าที่เป็ นครู จนกระทัง่ ท่านอายุได้สี่สิบสองปี ประมาณปี 1547 ท่านจึงได้เข้า
ส่ วนร่ วมมือในเหตุของการปฏิรูป ท่านต้องเป็ นนักโทษในคุกด้วยกันกับนักปฏิรูปคนอื่นๆ โดยควีน
อุปราชผูเ้ ป็ นพันธมิตรกับฝรั่งเศส และถูกส่ งตัวมายังฝรั่งเศสมาทาหน้าที่เป็ นพลประจาเรื อใบที่น้ นั แต่ก็
ได้ถูกปล่อยตัว และต้องตุหรัดตุเหร่ อย่างผูถ้ ูกเนรเทศอยูใ่ นอังกฤษบ้างภายใต้กษัตริ ยเ์ อดวาร์ ที่ 6 และ
เมื่อควีนแมรี่ ข้ ึนเสวยราชย์ก็มาอยูใ่ นยุโรปผืนแผ่นดินใหญ่ ที่เจนีวาท่านได้พบกับยอห์นแคลวิน และ
ได้รับเอาทัศนะของยอห์นแคลวิน ทั้งในด้านหลักธรรม และการปกครองคริ สตจักร ในปี 1559 ท่านได้
กลับคืนเข้าสู่ สก๊อตแลนด์ และลงมือเป็ นผูน้ าทันที อย่างชนิดเกือบจะเป็ นผูป้ กครองเด็ดขาดในการ
ปฏิรูปของประเทศนั้น ท่านสามารถทาให้ความเชื่ อเป็ นตามแนวของเปรสไบเธเรี ยน และเป็ นระบบ
สู งสุ ดในสก๊อตแลนด์ และบงการปฏิรูปให้เป็ นแบบเข็งแกร่ งยิง่ กว่าในประเทศอื่นๆ ของยุโรป ท่าน
สิ้ นชีวติ ในปี 1572 ขณะเมื่อหย่อนศพของท่านลงหลุม ท่านมอร์ ตนั อุปราชของสก๊อตได้ช้ ีไปที่ศพและ
กล่าวว่า “คนผูน้ อนอยูท่ ี่นี่เป็ นผูไ้ ม่เคยกลัว”
ในจาพวกผูย้ งิ่ ใหญ่ของยุคนี้ อย่างน้อยที่สุดควรจะได้เอ่ยถึงคนเด่นๆ สักสองคนในฝ่ ายโรมัน
คาธอลิค คนหนึ่งคือท่านอิคเนเทียสแห่งโลโยลา เป็ นคนชาวสเปน เกิดในปี 1491 หรื ออาจเป็ น 1495
เกิดในครอบครัวผูด้ ีมีตระกูล ในปราสาทแห่งโลโยลา เลยเอาชื่อปราสาทนี้มาเป็ นชื่อของท่านด้วย
จนถึงอายุสี่สิบหกท่านเป็ นคนกล้าหาญ แต่ได้เป็ นทหารเกเร แต่หลังจากที่ถูกบาดเจ็บสาหัสและป่ วยเจ็บ
เป็ นเวลานาน ท่านก็อุทิศตัวปรนนิบตั ิคริ สตจักร ในปี 1534 ได้ก่อตั้งสมาคมเยซู โดยทัว่ ไปเรี ยกกันว่า
เยซูอิทเป็ นสถาบันอันทรงอานาจที่สุดในยุคสมัยใหม่ ใช้สาหรับส่ งเสริ มคริ สตจักรโรมันคาธอลิค ท่าน
อิดเนเทียสได้เขียนหนังสื อไว้ไม่มาก ได้เขียนธรรมนูญของระบอบการ ซึ่ งนับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มาจนถึงเวลาปัจจุบนั จดหมายของท่านหลายฉบับและบทความ “บริ หารงานฝ่ ายวิญญาณจิต” เป็ น
บทความชิ้นเล็กๆ แต่เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทาให้เกิดอิทธิ พลใหญ่ไม่เพียงแต่ในสมาคมเยซูอิทเท่านั้น แต่ใน
ทุกๆ ระบอบการทางศาสนาของคาธอลิคด้วย ต้องนับว่าอิคเนเทียสแห่งโลโยลาเป็ นผูห้ นึ่งของบุคคล
สาคัญๆ ที่สุดและอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่สิบหก ท่านสิ้ นชีพในกรุ งโรมวันที่ 31 เดือนกรกฏาคม ค.ศ.
1556 และได้รับสถาปนาเป็ นนักบุญในปี 1622
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นักบุญแฟรนซิ ศเอกซาเวีย (ผูส้ มควรแก่ตาแหน่ง) เกิดในปี ค.ศ. 1506 ในมณฑลนาวาร์ เรในแคว้นที่
เป็ นของสเปน ในเวลานั้นเป็ นแผ่นดินอิสระทั้งสองด้านของเทือกเขาไพเรนีส์ ท่านเป็ นคนหนึ่งในพวก
สมาชิกดั้งเดิมของสมาคมเยซู อิท ท่านรับเอางานแผนกองค์การเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศ การนี้ทา
ให้ท่านเป็ นผูว้ างรากฐานแผนปั จจุบนั
ท่านได้ก่อตั้งความเชื่อในฝ่ ายโรมันคาธอลิคขึ้นในประเทศ
อินเดีย ในเกาะลังกา ในญี่ปุ่น และในประเทศอื่นๆ ของตะวันออกไกล พอท่านเริ่ มงานในประเทศจีน
ท่านก็สิ้นชีพไปอย่างปั จจุบนั ทันด่วนเพราะความไข้ ในปี ค.ศ. 1552 มีอายุได้เพียงสี่ สิบหกปี ในชัว่ ชีวติ
อันสั้นของท่านๆ ได้ทาให้คนไม่รู้จกั พระเจ้ากลับใจเชื่ อได้เป็ นจานวนหลายพันและท่านได้วางระบอบ
องค์การประกาศเผยแพร่ ศาสนาอย่างเชี่ยวชาญจนทาให้ความเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ ศาสนาคริ ส
เตียนดาเนินต่อไปหลังจากที่ท่านตายแล้ว ผลงานของท่านและผลของการวางแผนของท่านเอ็กซาเวีย
แสดงความสุ ภาพ ใจกว้าง ใจเผือ่ แผ่ซ่ ึ งทาให้อยูใ่ นความทรงจาอันเป็ นที่รักของทั้งฝ่ ายคาธอลิคและโป
รเตสแต้นท์ดว้ ย
_______________________
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สั งเขปของบทที่ 21,22
ภาวะการณ์ ทวั่ ไปในยุคทีห่ ก, คริสตจักรปัจจุบนั สมัย
ตั้งแต่สุดสิ้ นสงครามสามสิ บปี ค.ศ.1648
ถึงศตวรรษที่ยสี่ ิ บ ค.ศ.1904
1. คณะพิวริแตน (บทที่ 21)
1. กาเนิด
2. แบ่งแยก
3.ขึ้นสุ ดยอด
4. ผลที่เกิด
2.คณะเวสเลย์ ฟื้นฟู (บทที่ 21)
1. ความต้องการ
2. บรรดาผูน้ า
3. คณะเติบโต
4. เกี่ยวข้องกับคริ สตจักร
5. ผลที่เกิด
3. คณะถือเหตุผล Rationalistic Movement (บทที่ 21)
1. กาเนิด
2. คณะเติบโต
3. ตกต่า
4. ผลที่เกิด
4. คณะคาธอลิคอังกฤษ (Anglo-Catholic Movement) (บทที่ 21)
1. นาม
2. จุดหมาย
3. เริ่ มต้น
4. พวกผูน้ า
5. โน้มเอียงไปทาง
6. ผลที่เกิด
5. ความเคลือ่ นไหวของมิชชั่ นนารีปัจจุบัน (บทที่ 22)
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1. การเผยแพร่ ในสมัยคริ สตจักรเริ่ มแรก
2. ละเลยเพิกเฉยในยุคกลางตอนปลายและยุคปฏิรูป
3. การเผยแพร่ ในต่างประเทศของคณะโมเรเวียน
4. องค์การเผยแพร่ ในต่างประเทศโดยชนชาวอังกฤษ
5. องค์การเผยแพร่ ในต่างประเทศโดยชนชาวอเมริ กนั
6. ฐานะของมิชชัน่ นารี ในปั จจุบนั
6. บรรดาผู้นาของยุคปัจจุบันสมัย (บทที่ 22)
1. ริ ชาร์ ด ฮูคเคอร์ 1553-1600
2. โธมาส์ คาร์ทไร้ท์ 1535-1603
3.โยนาธาน เอดวาร์ด 1703-1758
4. ยอห์น เวสเลย์ 1703-1791
5. ยอห์น เฮนรี่ นิวแมน 1801-1890
6. วิลเลียม คาเรย์ 1761-1834
7. คริสตจักรแห่ งศตวรรษทีย่ ี่สิบ (บทที่ 22)
1. หลักธรรม
2. มีใจร่ วมกัน
3. มีใจปรนนิบตั ิงาน
________________
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บทที่ 21
คริสตจักรปัจจุบันสมัย (ภาคหนึ่ง)
คณะพิวริแตน คณะเวสเลยฟื้ นฟู คณะถือเหตุผล คณะคาธอลิคอังกฤษ
__________________
ในการศึกษายุคปั จจุบนั สมัย คือสองศตวรรษครึ่ งหลัง ส่ วนใหญ่เรามุง่ จะศึกษาให้ทราบ
คริ สตจักรต่างๆ ซึ่ งเกิดขึ้นมาจากการปฏิรูป ส่ วนคริ สตจักรโรมันคาธอลิคนั้นเขาก็ดาเนินการไปตาม
ทางของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับโลกโปรเตสแต้นท์เลย และก็อยูน่ อกขอบเขตแห่งการศึกษาของเราด้วย
เรามุ่งจะศึกษาถึงคณะสาคัญๆ ให้ทราบโดยย่อๆ ซึ่ งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิรูปเป็ นต้นมาคณะเหล่านี้ได้
เกิดอิทธิ พลชักจูงแก่ประเทศต่างๆ ซึ่ งเป็ นฝ่ ายโปรเตสแต้นท์เป็ นส่ วนใหญ่ เช่นประเทศอังกฤษ
เยอรมันนีเหนือ และอเมริ กา
หลังจากเหตุการณ์ปฏิรูปได้ไม่ชา้ ก็เกิดมีคณะบุคคลขึ้นสามพรรคภายในคริ สตจักรอังกฤษ มี
ความคิดความเห็นผิดแผกแตกต่างกันมาก คือพรรคโรมัน มุ่งหาช่องทางคบเป็ นมิตรและกลับเข้ารวม
กับคริ สตจักรของโรม อีกพรรคหนึ่งเรี ยกว่าพรรคแองกลิแคน เป็ นพรรคที่มีความพอใจแล้วกับการ
ปฏิรูปแต่พอควร ซึ่ งได้กระทาไปภายใต้กษัตริ ยเ์ ฮนรี่ ที่ 8 และพระนางเจ้าเอลิซาเบธ แล้วอีกพรรคหนึ่ง
เป็ นพรรคโปรเตสแต้นท์ถือเคร่ ง มุ่งที่จะให้คริ สตจักรได้เป็ นเหมือนอย่างเช่นคริ สตจักรทั้งหลายที่ก่อ
เกิดขึ้นในกรุ งเจนีวาและในสก๊อตแลนด์ ประมาณปี ค.ศ. 1654 พรรคนี้มีสมญาว่า “พิวริ แทนส์ ” และได้
ทาการต่อสู ้อย่างแข็งแรงกับระบบของแองคลิแกนซึ่ งตั้งขึ้นภายใต้พระนางเจ้าเอลิซาเบธ จนทาให้พวก
ผูน้ าหลายคนของพิวริ แทนต้องถูกขับไล่เนรเทศไป ถึงแม้พรรคพิวริ แทนก็ยงั มีเป็ นสองพวกอยูด่ ว้ ย
พวกที่นิยมแบบเปรสไบเทเรี ยน (คือปกครองภายใต้อานาจสภาศาสนาจารย์) และพวกถือเคร่ งขึ้นไปอีก
เสาะหาความเป็ นอิสระให้แก่สมาคมของแต่ละตาบล คนพวกนี้มีสมญาว่า “อินดิเพนเดนท์ส” (อิสระ)
หรื อ “คองกริ เกชัน่ แนลิสต์” (องค์ชุมนุม) แต่ถึงอย่างไรก็ดีพรรคเหล่านี้ก็คงยังอยูภ่ ายในคริ สตจักร
อังกฤษในฐานะสมาชิกอยู่
ในการช่วงชิงอานาจกันระหว่างพระเจ้าชาร์ ลที่ 1 กับสภาปาลายเมนท์น้ นั คณะพิวริ แทนส์เป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิ ของประชาชนอย่างเก่งกล้าสามารถ ครั้งแรกฝ่ ายเปรสไบเทเรี ยนมีอิทธิ พลเป็ นฝ่ ายคุมอานาจ
สภาปาลายเมนต์ออกคาสั่งให้พวกศาสนาจารย์ คณะพิวริ แทนส์ไปประชุมกันที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ ใน
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ปี ค.ศ. 1643 ทาการกาหนดหลักความเชื่อขึ้นซึ่ งเรี ยกว่า “หลักความเชื่อแห่งเวสต์มินสเตอร์ ” และทั้ง
ปุจฉาวิสัชนาสองฉบับ ซึ่ งเหล่านี้คณะเปรสไบเทเรี ยนและคณะคองกริ เกชัน่ แนลได้ถือเป็ นมาตรฐานอยู่
เป็ นเวลานาน ในระหว่างการบังคับบัญชาของท่านโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (1653-1658) ฝ่ ายอิสระหรื อ
คองกริ เกชั้นแนลเป็ นฝ่ ายมีชยั โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 2 (1659-1685) คณะแองกลิแคนได้อานาจคืนมาอีก
คณะพิวริ แทนส์ตอ้ งถูกข่มเหงในฐานที่เป็ นผูไ้ ม่ยอมว่าอะไรว่าตามกัน หลักจากการปฏิวตั ิแห่ง ค.ศ.
1688 คณะทั้งสามนี้ได้การรับรู ้วา่ เป็ นคณะที่แยกออกจากคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษแล้ว และได้
สิ ทธิ ในการตั้งระบอบการของตนเป็ นคณะๆ แยกกัน และอยูภ่ ายนอกคริ สตจักรเดิมที่เป็ นปึ กแผ่นอยู่
แล้วโดยสิ้ นเชิง สามคริ สตจักรได้เกิดขึ้นมาจากคณะพิวริ แทนส์ คือเปรสไบเทเรี ยน คองกริ เกชัน่ แนล
และแบ๊พติสต์
ในครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 18 คริ สตจักรต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ทั้งที่เป็ นคริ สตจักรปึ กแผ่น
แล้วและทั้งพวกที่แยกตัวออก ได้จมลงในสภาพเสื่ อมโทรม มีแต่รูปกรณ์พิธีรีตอง จิตใจเย็นชา มีความ
เชื่อที่เป็ นไปตามปั ญญา ไม่มีฤทธิ์ แรงของศีลธรรมในพวกประชาชน นักเทศน์รุ่มร้อนพวกหนึ่งนาโดย
พี่นอ้ งซึ่ งมีท่านยอห์นและคาร์ ล เวสเลย์ และท่านย๊อจ ไวท์ฟีลต์ ได้ทาการปลุกประเทศอังกฤษให้ลุกขึ้น
จากสภาพอันเหลวแหลกนั้น ท่านไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นนักเทศน์ประจาธรรมาสน์ผยู ้ งิ่ ใหญ่กว่า ได้เร้าหัวใจคน
เป็ นพันๆ อย่างเหลือที่จะกล่าวได้ในประเทศอังกฤษและอเมริ กา ท่านคาร์ ลเวสเลย์เป็ นกวีในทางศาสนา
ได้ร้อยกรองบทเพลงไว้มากในจาพวกเพลงนมัสการตั้งแต่สมัยของท่าน แต่ท่านยอห์น เวสเลย์เป็ นผูน้ า
คณะที่ทุกคนยอมรับนับถือและเป็ นรัฐบุรุษด้วย นักบวชในคณะแองกลีแกนคนหนึ่งเมื่ออายุได้สามสิ บ
ห้าคือท่านยอห์นเวสเลย์ได้พบความแท้จริ งของศาสนาฝ่ ายวิญญาณที่มีในพวกโมเรเวียน คือเป็ นพวกคน
คณะหนึ่งผูแ้ ตกแยกออกจากคริ สตจักรลูเธอแรน ในปี 1739 ท่านยอห์น เวสเลย์ได้เทศนาเรื่ อง “พยาน
ของพระวิญญาณ” ว่าเป็ นความตระหนักใจของส่ วนบุคคล และท่านได้ประกอบตั้งเป็ นสมาคมขึ้นหลาย
สมาคม อันประกอบด้วยคนที่รับตามคาสอนของท่าน ครั้งแรกๆ สมาคมเหล่านี้มีหวั หน้าชั้นเป็ นผูน้ า
แต่ต่อมาท่านเวสเลย์เรี ยกร้องให้มีองค์นกั เทศน์ผสู ้ มัครทา ให้นาหลักธรรมของท่านและประสบการณ์
ของเขาไปแสดงยังทุกๆ ส่ วนของบริ เทนใหญ่ และในอาณานิคมต่างๆ ที่เป็ นชนอเมริ กา ครั้งแรกทีเดียว
พวกศิษย์ของยอห์น เวสเลย์ ได้สมญาว่า ชาว “เมโธดิสต์” ท่านเวสเลย์ก็รับเอานามนั้น ในประเทศ
อังกฤษนั้นเขาเรี ยกกันว่า “เวสเลยันเมโธดิสต์” ก่อนที่ท่านเวสเลย์ถึงแก่ความตายศิษย์ของท่านมีจานวน
หลายพันคน
ถึงแม้วา่ ในคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษได้มีการคัดค้านงานของท่านเวสเลย์อย่างดุเดือดอยู่
หลายปี ไม่ยอมให้ทาการเทศน์บนธรรมาสน์ของคริ สตจักร ถือว่าสมาคมของท่านไม่ได้เป็ นนิกายหนึ่ง
ที่แยกออกมาแต่เป็ นระบอบการหนึ่งที่อยูภ่ ายใต้คริ สตจักรอังกฤษ ถึงอย่างไรก็ตามหลังจากการปฏิวตั ิ
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ของอเมริ กนั ในปี 1784 ท่านได้ต้ งั คระเมโธดิสต์ข้ ึนในสหรัฐ ในเวลานั้นมีสมาชิกจานวน 14,000 คน
ตั้งขึ้นเป็ นคริ สตจักรหนึ่งต่างหาก เลียนตามแผนของอีปิสโคปอล แล้วให้คริ สตจักรเมโธดิสต์มี
ผูอ้ านวยการ อันเป็ นนามตาแหน่งที่ท่านเวสเลย์ชอบใช้มากกว่าที่จะเรี ยกว่า “บิชอพ” แต่ในไม่ชา้ นาม
ตาแหน่ง “บิชอพ” ก็มีผชู ้ อบใช้เรี ยกกันมากกว่าจนกลายเป็ นคาใช้เรี ยกกันทัว่ ไป
คณะเวสเลยันได้ปลุกชีวติ คริ สเตียนขึ้นในพวกคนของคริ สตจักรและในพวกคนผูแ้ ยกตัว
ออกมานั้นด้วยให้มีฤทธิ์ แรงใหม่ และยังได้นาไปสู่ การประกอบตั้งคริ สตจักรต่างๆ คณะเมโธดิสต์
ภายใต้ระบอบการแบบต่างๆ อันไม่เหมือนกันในหลายประเทศ ในทวีปอเมริ กาเมื่อเปิ ดศตวรรษที่ยสี่ ิ บ
มีทะเบียนสมาชิกคณะเมโธดิสต์มากกว่าหกล้านคน ในประวัติศาสตร์ คริ สเตียนไม่มีใครสักคนที่เป็ น
ผูน้ าคนเดียวได้ผตู ้ ิดตามเป็ นจานวนใหญ่หลวงเท่าที่ท่าน ยอห์น เวสเลย์ได้
การปฏิรูปศาสนาได้สร้างสิ ทธิ ให้แก่แต่ละบุคคลในการที่เขาจะยึดถืออย่างไรเกี่ยวกับศาสนา
และพระคัมภีร์ ไม่ตอ้ งตกอยูใ่ ต้อานาจของนักบวชหรื อเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรจะกาหนดให้เชื่ อถือ
อย่างไร ผลอย่างหนึ่งจึงเกิดขึ้นตามติดมาอย่างหนีไม่พน้ นัน่ คือ ผูน้ าในทางความคิดบางพวกก็รับทัศนะ
เดิมของพระคัมภีร์วา่ หนังสื อพระคัมภีร์เป็ นหนังสื อเหนือธรรมชาติ บางพวกก็เริ่ มหันเข้านิยมเหตุผล
โดยถือว่าเหตุผลเป็ นอานาจสู งสุ ด และต้องการให้ตีความเข้าใจในพระคัมภีร์ตามเหตุผล ไม่ใช่ตามที่
เข้าใจว่าเหนือธรรมชาติ พวกนักปราชญ์ที่ติดตามเหตุผลต่อสู ้กบั ที่เรี ยกว่าเหนือธรรมชาติ พวกนี้มี
สมญาว่า “เรชัน่ แนลิสต์” (พวกถือเหตุผล) เชื้อของลัทธิ ถือเหตุผลนี้มีอยูใ่ นประเทศอังกฤษและใน
เยอรมันนีต้ งั แต่เริ่ มศตวรรษที่สิบแปดนั้นแล้ว
แต่ความเคลื่อนไหวที่แสดงว่าคณะนี้เป็ นคณะหนึ่ง
ต่างหากในคริ สตจักรนั้น โยอันเซมเลอร์ เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (เกิด 1725 ตาย 1791) โยฮันเซมเลอร์ประกาศว่า
อะไรที่รับมาจากตานานโดยไม่ได้พิสูจน์น้ นั รับไม่ได้ พระคัมภีร์ก็ดี ข้อเขียนที่เขียนไว้ต้ งั แต่โบราณก็ดี
จะต้องอยูใ่ นความวินิจฉัยโดยการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างเดียวกัน เรื่ องทุกเรื่ องที่เป็ นการอัศจรรย์เป็ นสิ่ ง
เชื่อไม่ได้ พระเยซูเป็ นแต่มนุ ษย์เท่านั้น ไม่ได้เป็ นพระเจ้าเลย
จิตใจของการถือเหตุผลเติบโตขึ้นจนกระทัง่ มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดของเยอรมันต้องถูก
บังคับการไปโดยจิตใจอย่างนั้น ลัทธิ ได้ข้ ึนถึงยอดในการพิมพ์เรื่ องออกเผยแพร่ คือ นายไฟรดริ ช
สตรอยส์ ได้เขียนเรื่ อง “ชีวติ ของพระเยซู” ออกเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1835 บังอาจแสดงว่าเรื่ องพระกิตติ
คุณนั้นเป็ นแต่นิยายทั้งนั้น นายยอร์ จ อีไลอัต (Marian Evans) ได้ทาการแปลบทความนี้ในปี ค.ศ. 1846
สามารถทาการแพร่ ออกไปได้กว้างขวางในอังกฤษและอเมริ กา ในศตวรรษที่สิบเก้าผูน้ าสามท่านได้หนั
กระแสร์ ความคิดจากสายธารของลัทธิ ถือเหตุผลมาเป็ นลัทธิ จารี ตนิยม คือ ท่านสไกรแมเชอร์ (17681834) ผูม้ ีสมญาอันน่าฟังว่า “เทวยิง่ ใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่สิบเก้า” ท่านนี นเดอร์ (1789-1850) และ
ท่านโธลัค (1790-1877) ความเป็ นปราชญ์ของลัทธิ เจ้าเหตุผลนี้ได้ปลุกจิตใจอย่างใหม่ข้ ึนให้ทาการ
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สารวจ เรี ยกให้นกั เทวศาสตร์ ผเู ้ ข้มแข็งหลายคน และนักตีความพระคัมภีร์ไบเบิลลุกขึ้นคุม้ กันความจริ ง
ไว้ โดยประการฉะนั้นจึงทาให้เกิดการศึกษาเนื้ อความพระคัมภีร์และศึกษาหลักธรรมของศาสนาคริ ส
เตียนกันอย่างกว้างขวาง และเกิดความเข้าใจกันด้วยสติปัญญาดียงิ่ ขึ้น เช่น เป็ นต้นว่าชี วติ ของพระคริ สต์
ไม่เคยเขียนกันตามทางของหลักวิชาเลยจนกระทัง่ ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ ออกมาของหนังสื อของนาย
สตรอสส์ในปี ค.ศ. 1835 เพราะฉะนั้นงานอันประกอบด้วยความคิดและสติปัญญาของเรื่ องนี้จึงอาจเป็ น
ที่สนใจของคนเป็ นจานวนพันๆ ลัทธิ ถือเหตุผลซึ่ งคุกคามจะคว่าศาสนาคริ สเตียนนั้นเป็ นผลทาให้พลัง
ของศาสนาคริ สเตียนเติบใหญ่ข้ ึน
เมื่อกาลังจะจบสามสิ บปี แรกของศตวรรษที่สิบเก้า ก็มีจิตใจอย่างหนึ่งตื่นตัวขึ้นในคริ สตจักร
แห่งประเทศอังกฤษ (The Church of England) จิตใจนี้ได้เร้าให้เกิดการโต้แย้งขึ้นอย่างแรง จิตใจอย่างนี้
มีรูปการณ์ต่างๆ กันมีชื่อเรี ยกกันต่างๆ ตามรู ปการณ์หนึ่ งๆ ตามความมุ่งหมายของรู ปการณ์จะได้ชื่อ
เรี ยกว่า “คณะแองโกลคาธอลิค” (The Anglo Catholic movement) รู ปการณ์ที่คณะนี้เกิดขึ้นมาใน
มหาวิทยาลัย จะได้ชื่อเรี ยกว่า “คณะอ๊อกซ์ฟอร์ด” (The Oxford movement) ตามรู ปการที่โตตัวขึ้นจาก
การพิมพ์บทความเผยแพร่ เป็ นจานวนถึงเก้าสิ บบทความด้วยกัน เขียนโดยนักเขียนหลายคนด้วยกันเพื่อ
เผยแพร่ ทศั นะของคณะให้ประจักษ์ ก็ได้ชื่อว่า “ชาวคณะบทความ” (Tractarian) และเพราะผูเ้ ฉลย
ความชั้นนาผูห้ นึ่งจึงมักจะถูกเรี ยกเสมอๆ ว่า “คณะปิ วซิไย้ท”์ (Puseyite) หรื อ “ลัทธิ ปิ วซียสิ ์ม”
(Puseyism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โต้กบั ลัทธิ น้ ีเรี ยกอย่างนั้น
เป็ นความพยายามของคณะนี้ ที่จะทาให้คริ สจักรแห่งประเทศอังกฤษ (The Church of England)
หลุดออกจากลัทธิโปรเตสแต้นท์กลับคืนสู่ หลักธรรมและการปฏิบตั ิของศตวรรษแรกๆ เริ่ มๆ ซึ่ งเมื่อนั้น
คริ สตจักรคริ สเตียนเป็ นคริ สตจักรเดียวและไม่ตอ้ งการปฏิรูป พวกผูน้ าของคณะนี้ได้กาหนดวาระเริ่ ม
ของคณะเขาตรงที่เขาได้ทาการพิมพ์บทความเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1827 อันเป็ นบทความชื่อว่า “ปี คริ ส
เตียน” (The Christian Year) เขียนโดยยอห์น คีเบิล เป็ นชุ ดของบทกลอน ซึ่ งปลุกความสนใจขึ้นใหม่ใน
คริ สตจักร อย่างไรก็ดีวาระเริ่ มต้นที่เป็ นตามทางการคือเมื่อท่านคีเบิลได้เทศนาบทเทศน์ที่วา่ “ชาติเสี ย
สัจ” (National Apostacy) เทศน์ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1833 ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด ของเซ้นท์
แมรี ไม่ชา้ ต่อมาบทความอันมีชื่อเสี ยงก็ได้เริ่ มโผล่ตวั ปรากฏขึ้นมาเป็ นชุ ด คือ “บทความประจายุค”
(Tracts for the Times) พูดถึงเรื่ องการปกครอง หลักธรรมและการนมัสการของคริ สตจักรอังกฤษ
(English Church) ต่อต่อกันเรื่ อยมาตั้งแต่ ค.ศ. 1833 ถึง 1841 ขณะที่ท่านคีเบิลกาลังดลความคิดของ
คณะ และได้รับความเห็นใจจากคณะโดยตลอด เมื่อนั้นท่านยอห์น เฮนรี่ นิ วแมน ได้เป็ นผูน้ าคณะ ท่าน
ผูน้ ้ ีได้เขียนไว้หลายบทความในจาพวกบทความประจายุค และบทเทศนาของท่านที่เทศน์บนธรรมาสน์
ของเซ้นท์แมรี่ หลายบทเป็ นของกานัลที่นิยมกันตามความมุ่งหมายนั้น ทนายของคณะผูส้ ามารถอีกคน
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หนึ่งผูเ้ ป็ นนักเทศน์ช้ นั ลึกและนักปราชญ์คือท่าน แคนอน เอ็ดวาร์ ด บี.ปิ วซี ย ์ บรรพชิ ตเป็ นพันๆ คนและ
ฆราวาสคนสาคัญๆ ในคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ (The Church of Wngland) ได้ทาการสนับสนุน
คณะอย่างกระฉับกระเฉง ได้มีการโต้กนั ใหญ่เกิดขึ้น พวกผูน้ าคณะถูกประณามว่าเป็ นพวกมีใจและ
ความประสงค์เป็ นฝ่ ายโรมัน (คาธอลิค) แต่แท้จริ งเป็ นความตั้งใจจะชูกาลังอานาจและยกชูมาตรฐาน
ของคริ สตจักร โดยที่ความตั้งใจของคณะที่จะลบล้างความเชื่อถือของการปฏิรูปเสี ยให้สิ้นและส่ งเสริ ม
ลัทธิ แองโกลคาธอลิค จึงทาให้คณะนี้มีใจโน้มเอียงเข้าหาโรมอย่างหนีไม่พน้ และในปี 1845 หัวหน้า
ผูใ้ หญ่ของคณะ ท่านนิวแมนได้ติดตามเหตุผลของความสานึกของท่านเข้าในคริ สตจักรโรมันคาธอลิค
การที่ท่านแตกตัวออกมาจากผูอ้ ื่นเช่นนี้เป็ นที่ตกตลึกพลึงเพลิดกันอย่างยิง่ แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งกระแส
ของแองโล-คาธอลิคไว้ได้
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บทที่ 22
คริสตจักรปัจจุบันสมัย (ภาคสอง)
ความเคลือ่ นไหวของมิชชั่นนารีปัจจุบันสมัย
ผู้นาของยุคปัจจุบันสมัย คริสตจักรในศตวรรษใหม่
_______________
เป็ นเวลาพันปี ตั้งแต่สมัยของอัครสาวกที่ศาสนาคริ สเตียนเป็ นสถาบันการทาการเผยแพร่
ศาสนาในสี่ ศตวรรษแรกของประวัติศาสตร์คริ สเตียนนั้น คริ สตจักรได้เอาราชอาณาจักรโรมันมาจาก
ลัทธิ ศาสนาพื้นเพมาเป็ นของศาสนาคริ สเตียน ต่อมาผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาของศาสนาคริ สเตียนได้พบกับ
กองโจรที่บุกรุ กเข้ามา แล้วผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาก็เอาศาสนาคริ สเตียนให้แก่กองโจรเสี ยได้ก่อนที่กองโจรจะ
เอาราชอาณาจักรภาคตะวันตกไปได้ หลังจากศตวรรษที่สิบ คริ สจักรกับรัฐ สันตะปาปากับพระ
จักรพรรดิทาการช่วงชิงความเป็ นผูบ้ งการสู งสุ ดเหนือกันและกัน จิตใจของการเผยแพร่ ศาสนาก็ซบเซา
ลง แต่ก็ยงั ไม่ถึงกับหายหมดไปเสี ยทีเดียว การปฏิรูปนั้นที่ได้กระทาไปก็เพราะมุ่งจะชาระคริ สตจักร
และจัดระบอบเสี ยใหม่มากกว่าที่จะคิดขยายคริ สตจักรออกไป ในสมัยล่าของการปฏิรูปเราจะเห็นความ
พยายามอย่างกว้างขวางครั้งแรกในการที่จะทาให้โลกแห่งศาสนาพื้นเพ มาเป็ นโลกแห่งศาสนาคริ ส
เตียน แต่ความพยายามนี้มิใช่ฝ่ายโปรเตสแต้นท์เป็ นผูล้ งมือ หากแต่ฝ่ายโรมันคาธอลิคเป็ นผูล้ งมือ
ภายใต้ท่านนักบุญแฟรนซิ สเอ็กซาเวีย
วาระเนิ่ นนานในราว ค.ศ. 1732 ชาวคณะโมเรเวียนเริ่ มก่อตั้งการเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศ
ขึ้นเป็ นองค์การหลายองค์การ โดยได้ส่งท่านแฮนส์อีกีดไปยังกรี นแลนด์ ต่อมาไม่ชา้ คริ สตจักรเดียวกัน
นี้ได้ทาการในพวกชาวอินเดียนแห่งอเมริ กาเหนือ ในพวกนิโกรในอินดีสตะวันตก และในทวีป
ตะวันออกหลายประเทศ เมื่อคิดดูตามส่ วนของจานวนสมาชิกเพียงเล็กน้อยทางบ้านก็จะเห็นว่าไม่มี
คณะนิกายอื่นทาการเผยแพร่
และมีองค์การเผยแพร่ มากเทียมเท่าคริ สตจักรโมเรเวียนในตลอดทั้ง
ประวัติศาสตร์
ผูก้ ่อกาเนิดองค์การเผยแพร่ ศาสนาแห่งยุคปั จจุบนั สมัยส่ งไปจากประเทศอังกฤษได้แก่วลิ เลียม
คาร์ เรย์ ท่านเป็ นคนทารองเท้า มีการศึกษาด้วยตนเอง ได้เป็ นศาสนาจารย์ของคณะแบ๊พติสต์ในปี 1789
ท่านเริ่ มขยั้นขอให้ส่งมิชชัน่ นารี ไปยังโลกที่ถือศาสนาพื้นเพ ทั้งๆ ที่ตอ้ งเผชิญกับการขัดขวางอย่างแรง
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ในปี 1792 ท่านได้เทศนาด้วยบทเทศน์สองเรื่ องคือ (1) ลงมือทาการใหญ่เพื่อพระเจ้า และ (2) จงหวังเอา
การใหญ่จากพระเจ้า บทเทศน์ท้ งั สองนี้ได้นาให้เกิดการจัดระบอบสมาคมมิชชัน่ นารี คณะแบ๊พติสต์
และได้ส่งตัวท่านวิลเลียมคาร์ เรย์ไปยังประเทศอินเดีย
บริ ษทั อังกฤษอินเดียตะวันออกซึ่ งเวลานั้น
ปกครองประเทศอินเดียอยูไ่ ม่ยอมอนุ ญาตให้ท่านขึ้นตั้งทาการเผยแพร่ ท่านจึงต้องเร่ ไปที่อื่นจึงได้พบ
แห่งที่พอจะยึดเป็ นที่ทาการครั้งแรกได้ที่เซแรมโปร์ อันเป็ นอาณานิคมของเดนมาร์ คและใกล้กบั กัลกัต
ตา ถึงแม้การศึกษาพื้นเบื้องต้นของท่านจะอ่อน ท่านก็ยงั อุตส่ าห์ทาการศึกษาชั้นสู งได้สาเร็ จ ท่านจึงเป็ น
นักปราชญ์ช้ นั นาผูห้ นึ่งของโลกในภาษาสันกฤษและภาษาอื่นๆ แห่งทวีปตะวันออก วิชาไวย์กรณ์และ
พจนานุกรมที่ท่านแต่งขึ้นก็ยงั ใช้กนั อยูจ่ นถึงเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่ 1800 ถึง 1830 ท่านเป็ นศาสตราจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัยฟอร์ ทวิลเลียมคอลเลจแห่งกัลกัตตาในวิชาอักษรศาสตร์ ของทวีปตะวันออก ท่านสิ้ นชีพใน
ปี ค.ศ. 1834 ทัว่ ทั้งโลกคารวะท่านในฐานบิดาขององค์การยิง่ ใหญ่เผยแพร่ ศาสนา
ส่ วนในอเมริ กานั้นจิตใจอัน จะทากิจการใหญ่ ของการเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศนั้นก่อเกิด
ขึ้นมาครั้งแรกเพราะเนื่ องจาก “การประชุมอธิษฐานข้างกองฟาง (Haystack Prayer Meeting) อันเป็ นที่
รู ้จกั กันดีแล้วเรื่ องนี้ การประชุมนี้เกิดขึ้นที่วลิ เลียมคอลเลจ รัฐมาสแสจูเส่ ทท์ในปี 1811 นักศึกษากลุ่ม
หนึ่งประชุมกันในทุ่งนาเพื่อจะอธิ ษฐานเรื่ ององค์การเผยแพร่ ศาสนา บังเอิญเกิดพายุข้ ึนผูป้ ระชุมก็พา
กันเข้าหลบภัยอยูข่ า้ งกองฟาง แล้วก็เลยถวายชีวติ ของเขากันที่นนั่ ที่จะทางานเพื่อพระคริ สต์ในโลกที่ถือ
ศาสนาพื้นเพ สภาอเมริ กาผูบ้ ริ หารการเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศ (The American Board of
Commissioners for Foreign Missions) ก็เลยเกิดขึ้นเนื่ องจากการประชุมครั้งนี้ ซึ่ งครั้งแรกสภานี้ร่วมกัน
หลายคณะนิกาย แต่โดยที่คริ สตจักรอื่นๆ ได้ประกอบตั้งสมาคมของตนขึ้นเอง ไม่ชา้ จึงเป็ นกิจการงาน
ของคริ สตจักรคองกลิเกชัน่ แนล สภาอเมริ กนั ได้ส่งมิชชัน่ นารี ออกไปสี่ คน คือท่านเนเวลลคนหนึ่ง ท่าน
เฮลคนหนึ่ง ทั้งสองนี้ไปยังประเทศอินเดีย ส่ วนคนอื่นอีกสองคน ท่านจัดสันและท่านไร้ซ์เดินทางไป
ตะวันออกไกล ในระหว่างเดินทางท่านทั้งสองนี้ได้เปลี่ยนทัศนะของท่านเรื่ องพิธีศีลบัพติศมา ท่านจึง
ได้ลาออกจากสภาอเมริ กนั การที่ท่านทั้งสองกระทาไปนี้ เป็ นผลให้เกิดการประกอบตั้งสมาคมอเมริ กนั
คณะแบ๊พติสต์เผยแพร่ ศาสนา (The American Baptist Missionary Society) ท่านจัดสันและท่านไร้ซ์ได้
เข้าประจางานในประเทศพม่า ตัวอย่างการกระทาของคณะนิกายคองกลิเกชัน่ แนล และคณะนิกายแบ๊พ
ติสต์น้ นั เป็ นเยีย่ งอย่างให้คณะนิกายอื่นๆ เอาอย่างด้วย ต่อมาอีกไม่กี่ปีคริ สตจักรแต่ละคริ สตจักรได้มี
สภาของตนเอง และมีมิชชัน่ นารี ของตนเอง
ในยุคปั จจุบนั เกือบจะว่าเป็ นไปไม่ได้ที่ในโลกนี้ จะมีประเทศใดที่ไม่มีการเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ในรู ปการณ์หนึ่งรู ปการณ์ใด โรงเรี ยนของคริ สเตียน วิทยาลัย โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าและ
สถาบันอื่นๆ ทาการสงเคราะห์มีอยูท่ วั่ ไปในโลกของผูถ้ ือศาสนาพื้นเพ และเงินถวายที่สภาการเผยแพร่
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ศาสนาของคณะนิกายต่างๆ ได้รับปี หนึ่งๆ รวมเป็ นเงินหลายล้าน วิสัยเด่นที่สุดในคริ ตจักรทุกวันนี้
ในบริ เทนใหญ่และในอเมริ กา เป็ นวิสัยที่มีความสนใจอย่างลึกและแผ่กว้างในองค์การเผยแพร่ ศาสนา
ในต่างประเทศ
คนผูย้ งิ่ ใหญ่ผปู ้ รากฏตัวในสามศตวรรษสุ ดท้ายนี้มีเป็ นจานวนมาก ยากแก่การที่จะเอ่ยนามของ
พวกผูน้ าในความคิดของคริ สเตียนและในกิจการของคริ สเตียน
คนที่กล่าวถึงต่อไปนี้อาจเป็ นเพียง
บุคคลที่ยกขึ้นมาเป็ นตัวตั้งของความเคลื่อนไหวในยุคสมัยของเขาเท่านั้น
ท่ านริชาร์ ดฮูคเคอร์ (1535-1600) เป็ นผูก้ ่อให้เกิดงานอันมีอิทธิ พลและมีชื่อเสี ยงที่สุดนัน่ คือ
ธรรมนูญของคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ (Church of England) เกิดในครอบครัวบิดามารดายากจน
ท่านได้รับการช่วยเหลือให้มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด จนบรรลุความยิง่ ใหญ่ในการรู ้วชิ า
หลายสาขา ท่านได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็ นลาดับเป็ นครู ส่วนตัว ต่อมาเป็ นครู สามัญ แล้วก็เป็ น
ศาสตราจารย์ ท่านได้รับสถาปนา ในปี ค.ศ. 1582 และเป็ นศิษยาภิบาลร่ วมอยูช่ วั่ คราวหนึ่งในลอนดอน
ร่ วมกับศิษยาภิบาลอีกผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นคนในพรรคพิวริ แตนผูม้ ีโวหารดี ส่ วนท่านฮุคเคอร์ น้ นั มีทศั นะทาง
แองกลิแคน การขัดแย้งกันของท่านทั้งสองบนธรรมาสน์ ในที่สุดได้นาให้ท่านฮูคเคอร์ หาช่องไปพักอยู่
ในสถานพักนักเทศน์ในชนบท เพื่อจะได้มีเวลาทาการศึกษาค้นคว้างานยิง่ ใหญ่ของท่านคือ “บัญญัติการ
ปกครองทางศาสนา” (The Laws of Ecclesiastical Polity) ประกอบเป็ นหนังสื อแปดเล่ม เป็ นระบบการ
แบบอีปิสโคปอลอันสามารถที่สุดที่เคยผลิตออกมาเผยแพร่ และเป็ นตาหรับชิ้นหนึ่งที่นกั เขียนโดยมาก
ที่สุดใช้คดั ข้อความออกเป็ นเครื่ องสนับสนุ นข้อโต้แย้งของตนและกระทากันเรื่ อยมาตั้งแต่สมัยของท่าน
(ฮูคเคอร์ ) ถึงแม้กระนั้นบัญญัติการปกครองทางศาสนาฉบับนี้ก็ยงั มีท่าทีใจกว้างให้แก่คริ สตจักรต่างๆ
นอกคณะนิกายอีปิสโคปอลด้วย และมีจิตใจโต้แย้งอันขมขื่น ท่านฮูคเคอร์ มีอายุเพียงสี่ สิบเจ็ดปี เท่านั้น
เมื่อท่านตาย
ท่านโธมาส คาร์ ทไร้ ท์ (1535-1603) อาจถือได้วา่ ท่านเป็ นผูก้ ่อตั้งลัทธิ พิวริ แทนอังกฤษขึ้น แต่
ไม่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาชิกของลัทธิ
เกียรติผยู ้ ิ่งใหญ่ที่สุดนี้ได้แก่ท่านโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ซ่ ึง
ประวัติของท่านครอมเวลส์น้ ีบนั ทึกในประวัติศาสตร์ ของรัฐ
ไม่ได้บนั ทึกในประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักร ท่านโธมาสคาร์ ทไร้ทไ์ ด้เป็ นศาสตราจารย์ของเทวศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแคมบริ ดจ์ในปี
ค.ศ. 1569 แต่ตอ้ งหลุดจากตาแหน่งในปี รุ่ งขึ้นเพราะเหตุที่ท่านตีพิมพ์เผยแพร่ ความคิดเห็นของท่านสู่
สาธารณชนซึ่ งความคิดเห็นนั้นๆ เป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจแก่พระนางเอลิซาเบ็ธและพวกบิช๊อพชั้นนาท่านได้
ให้ทศั นะว่าพระคัมภีร์น้ นั ไม่เพียงแต่บรรจุดว้ ยบัญญัติแห่งความเชื่อและหลักธรรมเท่านั้น แต่ยงั ได้ระบุ
ถึงการปกครองคริ สตจักรด้วย คริ สตจักรควรเป็ นไปตามระบบเปรสไบเทเรี ยน คริ สตจักรนั้นไม่
เพียงแต่ควรจะเป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับรัฐเท่านั้น แต่ควรจะมีอานาจเหนื อกว่ารัฐโดยพฤตินยั อีกด้วย ท่าน
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เป็ นผูไ้ ม่โอนอ่อนผ่อนตามเช่นเดียวกับวิสัยของคนชั้นสู ง ในคริ สตจักรเรี ยกร้องต้องการการถืออย่าง
เดียวกันให้มีการใช้อานาจบ้านเมืองบังคับ เพื่อคริ สตจักรจะได้เป็ นแบบเปรสไบเทเรี ยนมีหลักธรรมตาม
แบบของท่านยอห์นแคลวิน ท่านคาร์ ทไร์ ทไ์ ด้เป็ นศิษยาภิบาลอยูน่ อ้ ยปี บนเกาะเกอนซี (Guernsey) และ
เจอร์ซี่ (Jersey) ท่านได้ต้ งั คริ สตจักรขึ้นหลายแห่งตามแบบความคิดเห็นของท่านแต่ต้ งั แต่ ค.ศ. 1573 ถึง
1592
เวลาส่ วนมากที่สุดของท่านไม่อยูใ่ นคุกก็อยูใ่ นสถานะเนรเทศอยูบ่ นผืนแผ่นดินยุโรป เก้าปี
สุ ดท้ายแห่งชีวติ ของท่านรู ้สึกว่าใช้ไปในการปลีกตัวไปอยูอ่ ย่างสงบ
ภายหลังต่อมาทัศนะของท่าน
ได้มาครอบงาอยูใ่ นสภาผูแ้ ทนราษฏรอังกฤษ (The House of Commous) ส่ วนในสภาขุนนาง (The
House of Lords) นั้นพวกบิชอพมีอานาจอยู่ เลยเกิดช่วงชิงอานาจกันขึ้นในระหว่างพรรคต่างๆ จนใน
ที่สุดถึงกับเกิดเป็ นสงครามกลางเมืองขึ้น และถึงวาระที่ครอมเวลล์ข้ ึนปกครอง
ท่านโยนาธาน เอ็ดวาร์ ด (1703-1758) จัดว่ามีเกียรติเป็ นผูอ้ อกหน้าเด่นที่สุดในบรรดาคน
อเมริ กนั ในวิชาปรัชญาศาสตร์ และเทวศาสตร์ เป็ นนักเทวศาสตร์ ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่สิบแปด
ในทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ในตัวท่านมีศาสตร์ อนั เฉี ยบแหลมรวมกันอยู่ คือความรุ่ มร้อนที่สุด
ในการค้นคว้าทางเทวศาสตร์ และเป็ นผูร้ ุ่ มร้อนฝ่ ายวิญญาณจิตถือเคร่ ง
ท่านเป็ นผูม้ ีวชิ าความรู ้
ปราชญ์เปรื่ องที่สุดตั้งแต่ยงั เยาว์วยั เนิ่นที่สุด สาเร็ จปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยเยล (Yale Callege) เมื่ออายุ
ได้สิบเจ็ดปี ได้อ่านอักษรศาสตร์ ทางปรัชญาอย่างกว้างขวางมาแล้วอันว่าด้วยวารที่ผา่ นพ้นมาแล้วและ
ทั้งที่อยูใ่ นสมัยตัวท่านเอง ในปี ค.ศ. 1727 ท่านเป็ นศิษยาภิบาลร่ วมกับคุณปู่ ของท่านในคริ สตจักรคณะ
คองกลิเกชัน่ แนลในนอร์ ธแทมป์ ตัน และไม่ชา้ ก็เป็ นที่รู้กนั ว่าท่านเป็ นนักเทศน์ร้อนรนเทศนาเร้าให้มี
ชีวติ จิตวิญญาณอย่างเคร่ งครัด ท่านได้เทศนาเรื่ อง “การตื่นตัวอย่างใหญ่หลวง” (The Great Awakening)
เป็ นการฟื้ นฟูเผยแพร่ ไปทัว่ นิ คมชนอเมริ กนั ทั้งหมด ในการที่ท่านได้ต่อสู ้กบั “สัญญาครึ่ งทาง” (halfway Covenant) ก่อให้เกิดความรู ้สึกต่อสู ้ท่านอย่างขมขื่น จนถึงท่านต้องถูกขับไล่ออกจากคริ สตจักร
ของท่านในปี ค.ศ. 1750 อันสัญญาครึ่ งทางนี้คือรับคนเข้าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรโดยที่ผนู ้ ้ นั ยังไม่มี
วิสัยทางศาสนาเป็ นที่แน่นนอนอย่างใดเลย ซึ่ งในเวลานั้นในนิวอิงก์แลนด์ใช้วธิ ี กนั เกือบจะทัว่ ไป ท่าน
ได้เป็ นมิชชัน่ นารี ไปสอนชนอินเดียนอยูแ่ ปดปี ในระหว่างยุคที่ท่านปลีกตัวไปนี้ท่านได้เขียนเรื่ องหนึ่ง
ขึ้นเป็ นอนุสรณ์คือ “อิสรภาพของความตั้งใจ” (The freedom of the Will) ตั้งแต่สมัยท่านเรื่ อยมาได้ใช้
เป็ นหนังสื อตาราของลัทธิ แคลวิลแห่งนิวอิงก์แลนด์ (New England Calvinism) ในปี ค.ศ. 1758 ท่าน
ได้รับแต่งตั้งเป็ นอธิ การบดีของมหาวิทยาลัยปริ๊ นซ์ตนั
(Princeton College) แต่ปฏิบตั ิการได้ไม่กี่
สัปดาห์ท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมอายุได้หา้ สิ บห้าปี
ท่านยอห์ น เวสเลย์ เกิดที่เมืองเอ็พเวอร์ ท ในภาคเหนื อของประเทศอังกฤษ เป็ นปี เดียวกันกับที่
ท่านโยนาธานเอ็ดวาร์ ดเกิดในอเมริ กา ค.ศ. 1703 แต่ยอห์นเวสเลย์มีอายุยนื กว่าโยนาธานเอ็ดวาร์ ดหนึ่ง
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ในสามศตวรรษ คืออยูจ่ นถึง ค.ศ. 1791 บิดาของยอห์นเวสเลย์เป็ นอธิ การบดีของคริ สตจักรแห่งประเทศ
อังกฤษในเมืองเอ็พเวอร์ ท แต่มารดาของยอห์นเวสเลย์คือนางซูซานนาแอนเนสเลย์เวสเลย์เป็ นผูอ้ บรม
สั่งสอนยอห์นเวสเลย์มากกว่าคนอื่น มารดาของยอห์นเวสเลย์เป็ นคนตระกูลที่อยูใ่ นพรรคพิวริ แทนและ
ปฏิบตั ิการอย่างไม่ถือตามกัน เป็ นมารดาและครู ของบุตรสิ บแปดคนยอห์นเวสเลย์สาเร็ จได้รับปริ ญญา
จากมหาวิทยาลัยไคร้ทเ์ ชิร์ต (Christ Church Collage) และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด (Oxford) ในปี ค.ศ.
1724 ได้รับสถาปนาในคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ ได้เป็ นคณะครู ในมหาวิทยาลัยลินคอล์น
(Lincoln Collage) อยูส่ ักไม่กี่ปี ในระหว่างที่ท่านได้เป็ นครู อยู่ ท่านก็คลุกคลีอยูก่ บั กลุ่มนักศึกษาใน
อ๊อกซ์ฟอร์ ดกลุ่มหนึ่ง นักศึกษากลุ่มนี้มุ่งดารงชีวติ อย่างบริ สุทธิ์ คนทั้งหลายเรี ยกนักศึกษากลุ่มนี้เยาะๆ
ว่า “พวกผูบ้ ริ สุทธิ์ ” (The Holy Club) ต่อมาก็เรี ยกว่าคณะ “เมโธดิสต์” (Methodist) ตามกิริยาท่าทีแห่ง
ชีวติ ของเขา ในปี ต่อมาเหล่าศิษย์ของเวสเลย์ก็ได้นามเมโธดิสต์เป็ นการแน่นอน ในปี ค.ศ. 1735 เวสเลย์
กับคาร์ ลเวสเลย์นอ้ งชายได้ไปเป็ น มิชชัน่ นารี ในจอร์ เจียซึ่ งเป็ นอาณานิ คมใหม่ ไปทาได้สองปี ก็กลับ
ประเทศอังกฤษ งานที่ได้ทาก็นบั ว่ายังไม่สาเร็ จ แต่ผลของงานยุคนี้ทาให้ชีวิตของทั้งสองแข็งกล้า คือ
เวลา (ที่เดินทางกลับผูแ้ ปล) ทั้งสองคนได้พบกับชาวคณะโมเรเวียนกลุ่มหนึ่ง ชาวคณะโมเรเวียนเป็ น
ศิษย์ของท่านเคาท์ซินเซนดอร์ ฟ (Count Zinzendord) ยอห์นกับคาร์ สเวสเล่ยจ์ ึงได้ความรู ้และความ
ตระหนักแห่งประสบการณ์ของชีวติ วิญญาณจิต การปฏิบตั ิงานของท่านยอห์นเวสเลย์ยงั คงล้มเหลวมา
จนถึงเวลานั้น (ที่ได้พบกับคณะโมเรเวียน) แต่ต้ งั แต่เวลานั้นไปนอกจากท่านจอร์ จไว้ทพ์ ีลด์ (George
Whigefield) แล้วไม่มีนกั เทศน์คนใดในประเทศอังกฤษจะเร้าความสนใจของคนทุกที่ทุกแห่งได้อย่างที่
ยอห์นเวสเลย์ได้ทา เวสเลย์ขี่มา้ เดินทางไปทัว่ ประเทศอังกฤษและไอเลแลนด์ เทศนาจัดตั้งสมาคม และ
นาชีวติ พวกศิษย์อยูต่ ลอดชีวิตอันยืนยาวของท่านชีวิตของท่านอยูไ่ ปจนกระทัง่ เกือบถึงสิ้ นศตวรรษที่
สิ บแปด งานของท่านก่อให้เกิดคณะเวสเลยัน ภายใต้รูปแบบของระบอบการต่างๆ กันขึ้นในบริ เทน
ใหญ่ และทั้งคริ สตจักรทั้งหลายคณะเมโธดิสต์ในอเมริ กา และทัว่ ทั้งโลก เมื่อรวบรวมจานวนสมาชิก
แล้วจะปรากฏเป็ นเรื อนหลายล้านคน ท่านยอห์นเวสเล่ยถ์ ึงแก่มรณะกรรมในปี ค.ศ. 1719 มีอายุได้แปด
สิ บแปดปี
ท่านยอห์ นเฮนรี่นิวแมน (1801-1890) เป็ นหัวหน้าคณะแองโกลคาธอลิคแห่งศตวรรษที่สิบเก้า
ทั้งนี้เพราะความสามารถของท่านในการเขียนบทความแบบที่ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ ง ท่านเองมีทศั นะ
จะแจ้งเทศนาร้อนรน เหนื ออื่นใดหมดมีลกั ษณะน่านับถือเป็ นพิเศษ ท่านได้รับปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย
ตรี เอกานุภาพ (Trenity College) และมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxferd) ในปี ค.ศ. 1820 ได้เป็ นอาจารย์
ประจามหาวิทยาลัยโอริ เอล (Oriel College) ได้เกียรตินิยมสู งสุ ดในปี ค.ศ.1824 ได้รับสถาปนาใน
คริ สตจักรอังกฤษ (English Church) และในปี ค.ศ.1828 ได้เป็ นหัวหน้าของศาสนาจารย์ในคริ สตจักร
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ประจามหาวิทยาลัย (University Church) ของเซ้นท์แมรี่ คาเทศนาที่ทา่ นเทศน์ที่นนั่ ทาให้ทา่ นสามารถ
ใช้อิทธิ พลโน้มน้าวใจคนของอ๊อกซ์ฟอร์ ดได้เป็ นหนึ่งชัว่ อายุคน จริ งอยูท่ ่านเคเบิลเป็ นผูร้ ิ เริ่ มคณะ
อ๊อกซ์ฟอร์ ด แต่ผนู ้ าอันแท้จริ งคือท่านนิวแมน บทความสาคัญของคณะอ๊อกซ์ฟอร์ ดมีท้ งั หมดเก้าสิ บบท
ในจานวนนี้ท่านนิ วแมนเป็ นผูเ้ ขียนยีส่ ิ บเก้าบท นอกนั้นส่ วนมากก็ได้การลดมาจากท่าน ส่ วนหนึ่งเป็ น
เพราะเหตุที่คณะนี้ถูกเพ่งเล็งโดยเจ้าหน้าที่ท้ งั หลายในมหาวิทยาลัย และทั้งพวกบิช๊อพชั้นนาของ
คริ ตสจักรด้วย ท่านจึงได้ลาจากเซ้นท์แมรี่ ในปี ค.ศ. 1843 แต่ที่จริ งส่ วนมากเป็ นเพราะทัศนะของท่าน
นิวแมนเองนั้นไม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ท่านได้ปลีกตัวไปอยูท่ ี่คริ สตจักรที่ลิตเติลโมร์
(Littemore) และหลบตัวอยูส่ ามปี จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1845 ท่านก็ได้รับเข้าในคริ สตจักรโรมันคาธอลิค
หลังจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคริ สตจักรเช่นนี้แล้วท่านได้อยูต่ ่อไปอีกสี่ สิบห้าปี ใช้เวลาส่ วนมาก
ที่สุดที่เบอร์มิงแฮม (Birmingham) ไม่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเหมือนแต่ก่อน แต่เพื่อนฝูงรุ่ นเก่าๆ ยังคงมีความ
รักใคร่ ท่านมาก ข้อเขียนของท่านมีมาก แต่ที่ออกเผยแพร่ ไปกว้างขวางและมีอิทธิ พลก็คือบทความ
แจกจ่าย (Tracts) และบทเทศนาหลายเล่ม หนังสื อเล่มหนึ่งที่ท่านเอาออกสู่ ประชาชนในปี ค.ศ. 1864 มี
ชื่อว่าอโปโลเจีย โปรวิตาซัว (Apologia pro Vita Sua) เป็ นเรื่ องบันทึกชีวิตทางศาสนาของท่านเอง และ
ทาให้ความนับถือที่มีอยูแ่ ล้วในหลายคนที่นบั ถือท่านได้มีความนับถือเพิม่ ขึ้น เว้นไว้แต่คนที่เป็ นฝ่ าย
ต่อสู ้ท่านอย่างขมขื่นไม่กี่คน ท่านได้รับแต่งตั้งเป็ นคาร์ ดินาล (Cardianl) ในปี ค.ศ. 1879 และตายใน
เบอร์ มิงแฮมในปี ค.ศ.1890 ในด้านอิทธิ พลของท่านนั้นไม่มีคนของคริ สตจักรไม่วา่ ในนิกายใดใน
ศตวรรษนั้นจะก้ าเกินท่านนิ วแมนได้
เรื่ องของท่านวิลเลียมคาเรย์ (1761-1834) ผูก้ ่อตั้งองค์การเผยแพร่ ศาสนาฝ่ ายโปรเตสแต้นท์แห่ง
ยุคปัจจุบนั สมัย เรื่ องนี้ได้เคยกล่าวไว้แล้วและไม่ควรที่จะพูดถึงซ้ าอีก อนุสรณ์ของท่านก็คือมิชชัน่ นารี
ในระบอบต่างๆ ออกไปเทศนาอย่างไพศาลและทั้งการศึกษาของมิชชัน่ นารี ก็ได้อุปกรณ์ของท่านเป็ น
เครื่ องช่วยเหลือมากซึ่ งเป็ นกิจการที่กาลังเปลี่ยนรู ปโลกของศาสนาพื้นเพที่ไร้พระเจ้า
เมื่อเปิ ดศตวรรษที่ยสี่ ิ บ คริ สตจักรต่างๆ ฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ของประเทศอังกฤษและอเมริ กามีท่าทีผดิ
แผกแตกต่างกว่าเมื่อร้อยปี ก่อนมาก ระบอบหลักธรรมแบบต่างๆ ได้ตกจากความสนใจจนเหมือนหมด
ความสาคัญ และโดยพฤตินยั แล้วทุกคณะนิกายถือหลักข้อเชื่ออย่างเดียวกัน หลักธรรมสองแง่ที่ต่างกัน
มากก็ยงั คงถือกันอยูเ่ ป็ นปั ญหาทางวิชาการ คือหลักธรรมที่วา่ มีการกาหนดหมายปลายทางของชีวติ คน
ให้เป็ นไปอย่างหนึ่งอย่างใด (predestination) กับปลายทางของชีวติ จะเป็ นอย่างหนึ่งอย่างใดก็สุดแต่
ความตั้งใจอันเป็ นอิสระของคนนั้นๆ (freedom of human will) แต่ไม่ได้เอาหลักธรรมทั้งสองนี้มา
ปฏิบตั ิพิสูจน์กนั อีกเลย บรรดาศาสนาจารย์บดั นี้ อาจย้ายปฏิบตั ิการจากคณะนิกายหนึ่ งไปปรนนิบตั ิอีก
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นิกายหนึ่งได้โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนความเชื่อ คริ สตจักรได้ค่อยๆ เข้ารวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในความ
เชื่อ
เมื่อมีความเชื่อ เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน แล้วก็มีจิตใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเติบโตขึ้นด้วย
คริ สตจักรต่างๆ เลิกวางตัวแยกจากกัน เลิกวางตัวต่อสู ้กนั แต่กลับทาการวางแผนร่ วมกันและทาการ
ร่ วมกันในกิจการอันยิง่ ใหญ่ คริ สตจักรต่างๆ รวมกันเป็ นหน่วยๆ ขึ้นหลายหน่วยเช่น ยูไนเต็ด
เชิร์ตออฟแคนาดา (United Church of Canada) เป็ นหน่วนใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยของคณะ
เมโธดิสต์ คองกลิเกชัน่ แนลิสต์ และบางส่ วนของเปรสไบเทเรี ยน ซึ่ งทาการรวมหน่วยกัน ในปี ค.ศ.
1925 หน่วยของคริ สตจักรแห่งสก๊อตแลนด์ (The Church of Scottland) รวมกับยูไนเต็ดฟรี เชิ ร์ต
(United free Church) ในปี ค.ศ. 1929 หน่วยของคองกลิเกชัน่ แนลรวมกับคริ สตจักรคริ สเตียนในสหรัฐ
ในปี ค.ศ. 1931 และหน่วยใหญ่ของคระเมโธดิสต์ในบริ เทน (พริ มิตีฟว์ Primitive, ยูไนเต็ดเมโธดิสต์
United Methodists และเวสเลยัน) ในปี ค.ศ. 1932
แต่วา่ ลักษณะอันเด่นที่สุดในศาสนาคริ สเตียนแห่งปั จจุบนั ก็คือจิตใจปรนนิบตั ิการ คราวก่อน
คริ สตจักรมีเป้ าที่จะดึงเอาคนออกจากโลกมาเข้าในคริ สตจักร แต่เดี๋ยวนี้มีเป้ าที่จะ “ทาให้ระบอบสังคม
กลายเป็ นคริ สเตียน” เอาวิญญาณของพระกิตติคุณเข้าสู่ ชีวติคนในทุกๆ สาขาของสังคม
_________________
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สั งเขปของบทที่ 23,24,25
ภาคหนึ่ง บทที่ 23
1. คริสตจักรโรมันคาธอลิค
1. คาธอลิคสเปน
2. คาธอลิคฝรั่งเศส
3. คาธอลิคอังกฤษ
4. คาธอลิคอพยพเข้า
5. รัฐบาลคาธอลิค
2.คริสตจักรโปรเตสแต้ นท์อีฟิศโคปอล
1.ในรัฐเวอจิเนีย
2.ในนิวยอร์ค
3.ในระหว่างการปฏิวตั ิของอเมริ กา
4. บิช๊อพแรกที่สุด
5. สมาชิกภาพ
6. ระบอบการ
3.คริสตจักรคองกริเกชั่นแนล
1. นักบุญจาริ ก (the pilgrims)
2. ระบอบการ
3. เติบโต
4. หลักธรรม
5. สมาชิกภาพ
4.คริสตจักรปฏิรูป
1. คริ สตจักรปฏิรูปในอเมริ กา
2. คริ สตจักรปฏิรูปในสหรัฐ
3. หลักธรรม
4. ระบอบการ
5. แบ๊พติสต์
5.แบ๊ พติสต์
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1. หลักเกณฑ์
2. ระบบการ
3. วิญญาณ
4. กาเนิดในยุโรป
5. ในอเมริ กา
6. องค์การแบ๊พติสต์
7. องค์การเผยแผ่ศาสนาคณะแบ๊พติสต์
6.มิตรสหายหรือเคว๊กเคอร์
1. ยอร์ซฟ๊ อกซ์
2. คาสอนของเคว๊กเคอร์
3. แคว๊กเคอร์ในรัฐเมแซคจูเซต
4. ในรัฐนิวเจอร์ซี่
5. อาณานิคมของวิลเลี่ยมเพ็นน์
6. แตกแยก
7. สมาชิกภาพ
ภาคสอง บทที่ 24
7.ลูเธอร์ แรนส์
1. ในนิวยอร์
2. บนฝั่งแม่น้ าเดลาแวร์
3. ความเติบโต
4. สมาชิกภาพ
5. ระบอบการ
6. หลักธรรม
8. เปรสไบเทเรียนส์
1. กาเนิด
2. ในสงครามปฏิวตั ิ
3. แตกแยก
4. สมาชิกภาพ
5. หลักธรรม
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6. การปกครอง
9.เมโธดิสต์
1. นิวยอร์ ค และแมริ แลนด์
2. แฟรนซิสแอสบุรี
3. การประชุมครั้งที่หนึ่ง
4. การประชุมคราวคริ สตมาส
5. สาขา
6. สมาชิก
7. หลักธรรม
8. ระบอบการ
10.สหภาพพีน่ ้ องเผยแพร่ ศาสนา
(The Disciples of Christ)
1. กาเนิด
2. จุดหมาย
3. มาตรฐานหลักธรรม
4. แบบแผนศาสนา
5. เติบโต
12.พระเจ้ าองค์ เดียว (Unitarians)
1. หลักธรรม
2. กาเนิด
3. สมาชิก
13.นักวิทยาศาสตร์ คริสเตียน (The Christians Cientists)
1. ผูใ้ ห้กาเนิด
2. ระบอบการ
3. ความเชื่อ
4. สมาชิกภาพ
บทที่ 25
คริสตจักรในแคนาดา
1. ผูน้ าศาสนาล่วงหน้ามาในศตวรรษที่สิบเจ็ด
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2. คริ สตจักรคาธอลิค
3. แองกลิแกน (คริ สตจักรแห่ งประเทศอังกฤษ Church of England)
4. เมโธดิสต์ และ เปรสไบเทเรี ยน
5. สหภาพคริ สตจักรแห่งแคนาดา(United Church of Canada)
6. แบ๊พติสต์กบั ลูเธอแรน
7. โดคโฮเบอร์ และ เมนโนไนท์ (Doukhobers and Mennonites)
8.แอดแวนติสต์ พวกพี่นอ้ ง คริ สตจักรแห่งพระคริ สต์ และสานุศิษย์ของพระคริ สต์ คริ สเตียน
วิทยาศาสตร์ สมาคมเผยแพร่ ศาสนา และอื่นๆ
_________________
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บทที่ 23
คริสตจักรต่ างๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคหนึ่ง)
1.โรมันคาธอลิค 2.โปรเตสแต้ นท์อปี ิ สโคปอล 3.คองกลิเกชั่นแนล
4.ปฏิรูป 5. แบ๊ พติสต์ 6. สมาคมมิตรสหาย
_____________________
ในสหรัฐเวลานี้มีองค์การศาสนาไม่นอ้ ยกว่า 265 องค์การ อันประมาณคริ สตจักรได้สัก
265,500 คริ สตจักร รวบรวมสมาชิกในองค์การศาสนาต่างๆ เหล่านั้นก็ประมาณสัก 89,392,000 คน ใน
จานวนนี้ 86,000,000 คนเป็ นคริ สเตียนอยูใ่ นนิกายต่างๆ (สถิติของศาสนาจะคะเนได้ก็แต่เพียงหยาบๆ
เท่านั้น นอกจากศาสนาคริ สต์แล้วก็มีนอ้ ยศาสนาที่จะได้บนั ทึกสถิติที่ใกล้เคียงแม้ศาสนาคริ สเตียนก็ยงั
ใช้วธิ ี นบั จานวนสมาชิกต่างๆ กัน ลัทธิ คาธอลิคนับทุกคนที่รับบัพติศมาแล้วเป็ นสมาชิกทุกคน ส่ วน
ลัทธิ โปรเตสแต้นท์น้ นั นับแต่เฉพาะคนที่ติดต่อกับคริ สตจักรเท่านั้นเป็ นสมาชิก) คริ สตจักรที่ใหญ่ๆ
และสาคัญที่สุดเท่าที่พอจะนับจานวนสมาชิกได้ และก็ได้อย่างหยาบๆ เราจะพูดถึงคริ สตจักรต่างๆ นี้
ตามลาดับที่เขามาตั้งเป็ นปึ กแผ่นในอเมริ กาก่อนหลัง
โดยที่สเปน โปรตุเกสและฝรั่งเศสเป็ นผูแ้ รกเพื่อนในการสารวจโลกใหม่ มาค้นหา มาเอาชัย
ชนะ มาตั้งอาณานิคม แล้วประเทศเหล่านี้ก็ถือลัทธิ โรมันคาธอลิคทั้งนั้น จึงเป็ นของธรรมดาว่า
คริ สตจักรแรกที่มาตั้งรกรากในอเมริ กาทั้งเหนื อและใต้ จึงเป็ นคริ สตจักรโรมันคาธอลิค ประวัติศาสตร์
ของคริ สตจักรนั้นในอเมริ กาเริ่ มในปี 1499 อันเมื่อนั้นโคลัมบัสเดินทางมาเที่ยวที่สองได้นาเอานักบวช
สิ บสองคนมาด้วยเพื่อเอามาทาให้ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ หันมาเชื่ อถือ ไม่วา่ ชาวสเปนจะไปทางไหนเขา
เป็ นต้องนาเอาศาสนาจารย์ติดไปด้วย ไม่วา่ จะไปตั้งถิ่นฐานหรื อไปรบทัพจับศึกแล้วพวกศาสนาจารย์ก็
จะทาการตั้งระบอบศาสนาของเขาลง คริ สตจักรแรกที่สุดในสหรัฐตั้งที่ เซนต์ออกัสตินในรัฐฟลอริ ดา
ในปี 1565 และในแซนตาเฟในนิวแม๊กซิ โก ประมาณ 1600 วิธีของพวกสเปนใช้วธิ ี เอาคนพื้นเมืองมา
เป็ นทาส แล้วบังคับให้เชื่ อถือ บังคับให้สร้างคริ สตจักรและอารามต่างๆ ตามแผนผังที่มีกระทากันใน
ประเทศสเปน อาคารสานักงานเก่าแก่ของเขาบางแห่งยังคงมีอยูใ่ ห้เห็นในเทกซัสและคาลิฟอเนีย เป็ น
อาคารตั้งเบียดเสี ยดกันเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไร ถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่าเปลี่ยวอยู่ การที่สเปนมาครอบครองอยู่
ในเนื้อที่ต้ งั แต่ฟลอริ ดาถึงคาลิฟอเนียเป็ นผลให้คริ สตจักรโรมันคาธอลิคบังคับบัญชาท้องถิ่นนี้ท้ งั หมด
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ในศตวรรษที่สิบแปด แต่วา่ ท้องถิ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีผคู ้ นอยูก่ แ็ ต่เพียงบางเบา เพราะว่าพวก
สเปนนั้นมีชยั ชนะใหญ่ก็จริ ง แต่การเข้าอยูใ่ นอาณานิคมนั้นเชื่องช้ามาก
เมื่อชาวสเปนเข้าครอบครองอยูภ่ าคใต้แล้วไม่ชา้ ฝรั่งเศสก็เข้าประจาในภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ า
เซ้นลอว์เรนซ์ใน “ฝรั่งเศสใหม่” หรื อแคนาดา ควีเบ็คได้มีผมู ้ าตั้งอยูใ่ นปี 1608 มอนทรี นยังไม่มีจนถึง
1466 ฝรั่งเศสที่อพยพเข้ามาอยูน่ ้ นั มีจานวนเล็กน้อยอยูค่ ราวหนึ่ง ในปี 1663 พลเมืองฝรั่งเศสในแคนาดา
มีจานวนสองพันห้าร้อยคน แต่ภายหลังไม่ชา้ คนเพิ่มเข้ามาอยูใ่ นนิคมรวดเร็ ว ทั้งจานวนคนเกิดใน
อเมริ กาก็เกินกว่าในประเทศฝรั่งเศส
ดังนั้นทัว่ ทั้งแคว้นแห่งเซ้นท์ลอว์เร้นซ์ต้ งั แต่ทะเลสาปใหญ่ถึง
มหาสมุทรแอตแลนติค ไม่ชา้ ก็มีพวกคาธอลิคฝรั่งเศสผูถ้ วายตัวมาปฏิบตั ิงานกันเต็มไปหมดส่ วนใหญ่
ของคนพวกนี้ รู้หนังสื อน้อยและเป็ นพวกที่อ่อนน้อมต่อนักบวชของเขาอ่อนโยนกว่า พวกเพื่อนคาธอ
ลิคในประเทศฝรั่งเศสมีท่าทีต่อนักบวชของเขาในฝรั่งเศส ในแคนาดามีความพยายามใหญ่ที่จะนาชาว
อินเดียมาเชื่อถือฝ่ ายคาธอลิค มีแต่คณะเยซูอิตในอาณานิคมฝรั่งเศสนี้ เท่านั้น ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์
ว่าได้ประกอบกิจการอันองอาจกล้าหาญ และเสี ยสละอย่างไม่มีคณะอื่นใดเสมอเหมือน วิธีการของคณะ
เยซูอิตก็ตรงกันข้ามกับที่กระทากันในพวกชาวสเปนในอเมริ กา ชาวคณะได้เอาชนะใจคนผิวแดงมาเป็ น
มิตรสหายด้วยการประกอบการเมตตากรุ ณาไม่เห็นแก่ตวั เอง
เมื่อยุคกลางของศตวรรษที่สิบแปด อาณาบริ เวณทั้งหมดแห่งภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื ออันกว้าง
ใหญ่เลยออลเลเฮนีส์ไปอีกตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของฝรั่งเศส ตะวันตกเฉี ยงใต้อยูใ่ นปกครองของสเปน
ทั้งสองเขตนี้ก็ตกอยูใ่ ต้อานาจสู งสุ ดของคริ สตจักรโรมันคาธอลิค มีแต่แผ่นดินเป็ นแถบยาวแคบๆ ไป
ตามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคเท่านั้นที่เป็ นของคริ สตจักรโปรเตสแต้นท์ในอาณานิคมอังกฤษ เค้าต่างๆ
ทุกสิ่ งทุกอย่างแสดงว่าอนาคตจะต้องเป็ นของคาธอลิคในที่สุดทั้งทวีปจะอยูใ่ นปกครอง แต่โดยที่บริ ทิช
ได้มามีชยั ต่อแคนาดาในปี 1759 และต่อมาเมื่อหลุยเซี ยนาและเทกซัสได้ข้ ึนต่อสหรัฐ ทาให้ดุลอานาจ
ในอเมริ กาเหนือเปลี่ยนจากคาธอลิคไปเป็ นทางฝ่ ายโปรเตสแต้นท์
อาณานิคมอังกฤษบนริ มฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติตเป็ นโปรเตสเต้นท์ นอกจากผูอ้ พยพมาตั้งอยู่
ในแมรี่ แลนด์ในปี 1634 คนเหล่านี้เป็ นคาธอลิคอังกฤษที่ถูกห้ามการปฏิบตั ิศาสนกิจในประเทศของตน
แม้ในโลกใหม่คนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบตั ิศาสนกิจของตนได้ก็เพราะทุกศาสนาในที่น้ นั ได้รับ
อิสรภาพ และไม่ชา้ เมื่อชนส่ วนใหญ่ของผูอ้ พยพมาตั้งถิ่นเป็ นโปรเตสแต้นท์การปฏิบตั ิทางฝ่ ายคาธอลิค
ก็ถูกห้ามอีก แล้วภายหลังก็ได้รับอนุญาตอีก แต่บิช๊อพฝ่ ายโรมันคาธอลิคไม่มีสาหรับปฏิบตั ิการในแมรี่
แลนด์จนกระทัง่ ถึงปี 1790 จึงมีบิช๊อพหนึ่งถวายตัวมาเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการ และนับว่าเป็ นคนแรกในสหรัฐ
เมื่อเวลานั้นพลเมืองชาวคาธอลิคในประเทศนี้มีประมาณสักสามหมื่นคน

135

การอพยพจากยุโรปเข้าอเมริ กากระทากันเป็ นสายใหญ่เริ่ มเมื่อประมาณ 1845 ครั้งแรกเกลื่อนไปด้วย
คาธอลิค เพราะส่ วนใหญ่มาจากประเทศคาธิ ลิคอันเข้มแข็งในไอเรแลนด์ ต่อมามีอีกหลายล้านคนจาก
เยอรมันนีภาคใต้มาเพิ่มเข้าอีก ต่อมาก็ยงั อีกหลายคนจากอิตาลีมาเพิ่มเข้ากับคนเหล่านี้ ที่อยูเ่ ดิม จากการ
เกิดทาให้จานวนคนเติบใหญ่ข้ ึนตามธรรมชาติ จากการอพยพเข้ามาเพิม่ และด้วยการอานวยการอย่าง
ปราณี ตของนักบวช คริ สตจักรโรมันคาธอลิคในสหรัฐจึงได้กา้ วหน้าไปอย่างใหญ่ จนกระทัง่ บัดนี้
พลเมืองคาธิ ลิคมีจานวนกว่ายีส่ ิ บแปดล้านคนหรื อประมาณหนึ่งในสามของจานวนคนในคริ สตจักรโป
รเตสแต้นท์ทุกนิกายรวมกัน
ในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรโรมันทัว่ โลก คาธอลิคชาวอเมริ กนั จึงต้องอยูภ่ ายใต้
ปกครองของสันตะปาปาที่กรุ งโรม แบ่งชาติออกเป็ นหนึ่ งร้อยสิ บบริ เวณ แต่ละบริ เวณมีบิชอพปกครอง
ซึ่งพระสันตะปาปาเป็ นผูแ้ ต่งตั้งมา แต่วา่ บรรพชิตเป็ นผูเ้ สนอนามให้แก่สันตะปาปาเป็ นผูเ้ ลือกตั้งขึ้น
ซึ่ งนามที่บรรพชิ ตเสนอขึ้นไปให้เลือกนั้นพระสันตะปาปาจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ บริ เวณทั้งหลายรวมเข้า
เป็ นยีส่ ิ บสี่ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสังฆราชปกครอง แล้วยังมีมหาสังฆราชาหกองค์ปกครองเหนื อเหล่า
สังฆราชอีกชั้นหนึ่ง มหาสังฆราชานี้ก็ตอ้ งได้แต่งตั้งมาจากโรมด้วย
คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ The Church of England เป็ นศาสนาโปรเตสแต้นท์แรกที่ต้ งั ขึ้น
ในอเมริ กา ท่านเซอร์ แฟรนซิ ศเดร๊ คเป็ นผูป้ ฏิบตั ิบริ การในคาลิฟอร์ เนีย เริ่ มทีเดียวในปี 1579 แล้ว
พวกบรรชิ ตได้มากับการเดินทางของท่านเซอร์ วอลเตอร์ ราเลฮ์ในปี 1587 คริ สตจักรอังกฤษ English
Church เข้ามาเป็ นประจาตั้งแต่ปี 1607 ด้วยกันกับอาณานิคมอังกฤษแรกที่เยมซ์เทาว์เวอร์ ยเิ นีย
คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษเป็ นแบบแผนการนมัสการอย่างเดียวที่รับรองกัน ในยุคเริ่ มในเวอร์ยเิ นีย
และในอาณานิคมอื่นๆ ภาคใต้ เมื่อนิ วยอร์ คที่ชาวดัทชมาตั้งถิ่นอยูไ่ ด้กลายเป็ นดินแดนของอังกฤษไป
ในปี 1664 คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษก็เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง แล้วไม่ชา้ ก็กลายเป็ นคริ สตจักรของทาง
ราชการของอาณานิคม แต่วา่ แบบแผนของการปฏิบตั ิศาสนกิจแบบอื่นๆ ในฝ่ ายโปรเตสแต้นท์ก็มิได้ถูก
ห้าม วัดทริ นิต้ ีในนครนิ วยอร์ คได้ประกอบตั้งขึ้นในปี 1693 และคริ สตจักรแห่งพระคริ สต์ Christ
Church ในฟิ ลาเดลเฟี ยในปี 1695
บรรพชิ ตทุกคนของคริ สตจักรนี้เมื่อรับการสถาปนาจะต้องให้คาปฏิญาณด้วยว่าจะภักดีต่อราช
บัลลังก์องั กฤษ
เพราะฉะนั้นจึงเป็ นธรรมดาที่ผลก็คือในสงครามปฏิวตั ิบรรพชิตเกือบทุกคนเป็ นผู ้
จงรักภักดีต่ออังกฤษ เขาเรี ยกคนพวกนี้วา่ ทอรี่ ส์ พวกบรรพชิ ตในฝ่ ายอีปิสโคปอลเป็ นอันมากได้ออก
จากประเทศไป และเมื่อจบการปฏิวตั ิจึงยากที่จะมีบรรพชิตมาประจาวัดต่างๆ ที่วา่ งอยู่ เพราะว่าไม่
สามารถที่จะปฏิบตั ิตามความต้องการให้มีการจงรักภักดีต่อบริ เทนใหญ่ได้อีกต่อไป และด้วยเหตุผลนี้
จึงไม่มีบิชอพที่จะอุทิศตัวในการนี้ได้ ในปี 1784 ศาสนาจารย์ซามูเอลซี บูรีแห่งคอนเนคติกสั ได้รับการ
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แต่งตังจากบิชอพที่จะอุทิศตัวในการนี้ได้ ในปี 1787 ดร.วิลเลียมไว้ท์ และ ดร.ซามูเอล ปรู วสู ต์ได้รับ
แต่งตั้งโดยสังฆราช (Archbishop) แห่งแคนเตอร์ บุรี จึงเป็ นการทาให้คริ สตจักรอเมริ กาสื บต่อจาก
อังกฤษ คริ สตจักรในสหรัฐตั้งนามเป็ นทางราชการว่าโปรเตสแต้นท์อีปิศโคปอลเชิ๊ช ในปี 1792 จานวน
บรรพชิ ตของคริ สตจักรประมาณสองร้อยคน เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ และรวดเร็ ว บัดนี้มีจานวนสมาชิกเกือบ
สามล้านครึ่ ง
เป็ นที่รับกันว่ามีสามตาแหน่งในปฏิบตั ิการ คือ บิชอพ นักบวช (Priests) และอาดีคนั
(มัคนายก) และรับหลักข้อเชื่อส่ วนมากที่สุดของคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษสามสิ บเก้าข้อนั้น แล้ว
เอามาดัดแปลงให้เหมาะกับแบบปกครองของอเมริ กนั อานาจในการออกบทบัญญัติของคริ สตจักรนั้น
ออกโดยสมัชชาสหพันธ์คริ สตจักร Convention ประชุ มกันสามปี ต่อครั้ง ประกอบด้วยผูแ้ ทนสอง
ประเภท คือสภาของบิชอพ และสภาของผูแ้ ทนบรรพชิตและฆราวาส ซึ่งสหพันธ์คริ สตจักร
Convention ในสองหรื อสามบริ เวณเป็ นผูเ้ ลือกแต่งตั้งมา
ต่อจากเวอร์ ยเิ นียซึ่ งเป็ นของคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ ระแวกต่อไปที่ต้ งั อาณานิคมก็คือ
นิวอิงก์แลนด์ เริ่ มด้วยพวกปิ ลกริ มส์ (จาริ ก) พวกนี้ข้ ึนจากเรื อเมล์เฟลาเวอร์ ที่ไพลเม้าท์บนอ่าวมาสแสค
จูเสทท์ในเดือนธันวาคม 1620 คนพวกนี้เป็ น “อินดิเพ็นเดนทส์ ” (พวกอิสระ) หรื อ “คองกริ เกชัน่
แนลลิสต์” (องค์เอกเทศชุมนุม) เป็ นพวกถือเคร่ งแข็งมากกว่าใครอยูใ่ นคณะพิวริ แทนท์องั กฤษ พวกนี้
ต้องถูกเนรเทศจากอังกฤษไปอยูย่ งั ฮอลแลนด์เพราะทัศนะความเห็นของเขา บัดนี้เสาะหาบ้านใหม่ใน
โลกใหม่ที่ยงั ไม่มีใครอยู่ ก่อนที่จะขึ้นจากเรื อที่ไพลเม้าท์ เขาได้รัดระบอบตัวของเขาเองก่อนเป็ น
ประชาธิปไตยล้วน มีขา้ หลวงปกครองและสภามีผแู ้ ทนเลือกตั้งมาด้วยการออกเสี ยงของราษฏร และ
อย่างไรๆ ก็ยงั ให้อยูภ่ ายใต้ธงอังกฤษ ครั้งแรกพวกนี้ก็ยงั มิได้แยกตัวจากคริ สตจักรแห่ งประเทศอังกฤษ
แต่ถือว่าพวกเขาเป็ นผูป้ ฏิรูปภายในวงของตน ตามความรู ้สึกตระหนักของเขาควรจัดว่า คริ สตจักร
ประจาตาบลแต่ละแห่งมีอิสระเต็มที่ไม่ตอ้ งอยูใ่ ต้อานาจภายนอก วางระเบียบแบบแผนของตนเอง เลือก
หานักเทศน์ของตนเองแต่งตั้งสถาปนาเอง และจัดธุ ระกิจของตนเอง สภาหรื อสหภาคคริ สตจักร
Association of Churches มีอิทธิ พลทางธรรมเท่านั้น ไม่มีอานาจทางศาสนาแต่ประการใด มีความชวน
ใจทางธรรมในหลายสมาคม ฉะนั้นคณะนี้ จึงถือลัทธิ ปกครองภายใต้ศาสนา เพราะฉะนั้นทุกครอบครัว
ที่มาตั้งถิ่นอยูจ่ ึงต้องเสี ยภาษีบารุ งคริ สตจักร แต่เฉพาะสมาชิกของคริ สตจักรเท่านั้นออกเสี ยงได้ในการ
เลือกตั้งของเมืองและของอาณานิคม ข้อกาหนดนี้ค่อยๆ เลิกไป แต่ก็ยงั ไม่หมดสิ้ นจนกระทัง่ ถึงปี 1818
คริ สตจักรในคอนเนคติกทั และปี 1833 ในมาสสาจูเซท จึงแยกกันเด็ดขาดระหว่างคริ สตจักรกับรัฐ การ
บารุ งคริ สตจักรให้ได้รับจากการถวายโดยความสมัครใจของสมาชิกเท่านั้น
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การที่คณะพิวริ แท้นท์ถูกข่มเหงโดยชนผูท้ าการปกครองซึ่ งสังกัดอยูใ่ นคริ สตจักรอังกฤษ
ทาให้
ประชาชนเป็ นอันมากหาที่หลบและหาอิสระในนิวอิงก์แลนด์
อาณานิคมในระแวกนั้นเติบใหญ่ข้ ึน
รวดเร็ วมากกว่าในที่อื่นๆ ในตลอดศตวรรษที่สิบเจ็ด มหาวิทยาลัยสองแห่งตั้งขึ้น มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด
ที่แคมบริ ดจ์ และมหาวิทยาลัยเยลที่นิวฮาเวน ทั้งสองอยูใ่ นกาหนดหมายว่าจะเจริ ญขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัย
ใหญ่ ในด้านการศึกษาทัว่ ไปนั้น นิวอิงก์แลนด์กา้ วหน้าไปไกลกว่าอาณานิคมอื่นๆ ในอเมริ กา โดยที่
เปรสไบเทเรี ยนและคองกริ เกชัน่ แนลิสต์ (องค์เอกเทศชุ มชน) ต่างเกิดมาจากคริ สตจักรแห่งประเทศ
อังกฤษเหมือนกัน และทั้งสองก็เจริ ญขึ้นตามแบบหลักข้อเชื่อของแคลวิน รับข้อประกาศความเชื่อแห่ง
เวสท์มินสเตอร์ ความสัมพันธ์ของสองคณะนี้จึงเป็ นมิตรกัน มีความเข้าใจกันเอาเองมานานแล้ว จึงทา
สัญญากันเป็ นทางการในปี 1801 ว่า คริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนจะไม่ต้ งั ในนิวอิงก์แลนด์ และคริ สตจักร
คองกริ เกชัน่ แนลได้ยกเลิกเสี ยในปี 1852 และตั้งแต่เวลานั้นมาระบบคองกริ เกชัน่ แนลได้ทาการ
ก้าวหน้ารวดเร็ วทัว่ ทั้งสหรัฐ แต่วา่ ทางภาคใต้นอ้ ยกว่าที่อื่นหมด ในปี 1931 คณะคองกริ เกชัน่ และคณะ
คริ สตจักรคริ สเตียน (General Convention) มารวมกันที่ซีแอตเติลวอชิงก์ตนั เพื่อจัดตั้งคริ สตจักรคริ ส
เตียนคองกริ เกชัน่ แนลิสต์ มีสมาชิกประมาณ 1,190,000 คน
นิวยอร์ คมีผมู ้ าตั้งถิ่นอยูร่ ุ่ นแรกเป็ นชาวดัทชมาจากฮอลแลนด์ในปี 1613 ทาเป็ นศูนย์การค้าและ
ยังไม่เป็ นเมืองที่มีผตู ้ ้ งั ถิ่นอยูเ่ ป็ นการถาวร จนกระทัง่ ถึงปี 1623 ครั้งแรกอาณานิคมนี้ เรี ยกว่านิวเนเธอร์
แลนด์ และเมืองเรี ยกว่าเมืองนิวแอมสเตอร์ ดมั คริ สตจักรจัดระบอบขึ้นในปี 1628 ให้ชื่อว่า รี ฟอร์ มโป
รเตสแต้นท์ดทั ชเชิ๊ช (คริ สตจักรชาวดัทชโปรเตสแต้นท์ปฏิรูป) ในระหว่างที่ดทั ชครองอานาจสู งสุ ด
คริ สตจักรนี้เป็ นคริ สตจักรทางการของอาณานิคม คริ สตจักรต่างๆ ในระบอบนี้ ต้ งั ขึ้นในนิวเจอร์ ซี
ภาคเหนื อและทั้งสองฝั่งของแม่น้ าฮัดสันไกลไปจนถึงอัลบานี
กว่าร้อยปี ที่การปฏิบตั ิทางศาสนาใช้
ภาษาดัทชประกอบศาสนกิจ ในปี 1664 อาณานิคมถูกบริ เทนใหญ่แย่งเอาไปให้ชื่อใหม่วา่ นิวยอร์ ค และ
คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษเป็ นศาสนาของรัฐ
แต่พลเมืองที่มีบรรพชนเป็ นดัทชยังคงยึดอยูก่ บั
คริ สตจักรของตนอย่างเหนียวแน่น
และสมบัติมากหลายของคริ สตจักรก็มีค่าเพิ่มพูนขึ้นตามความ
เจริ ญเติบโตของเมือง ในปี 1867 คาว่า “ดัทช” ต้องถูกตัดออกไปจากตาแหน่งทางราชการ นามจึงได้
กลายเป็ น “รี ฟอร์ มเชิ๊ชในอเมริ กา” คริ สตจักรคณะนี้มีคริ สตจักรแข็งแรงเป็ นอันมากในภาคกลางและ
ตะวันตกไกล สมาชิกมีประมาณ 184,000 คน
คริ สตจักรปฏิรูปอันมีกาเนิ ดจากชนเยอรมันอีกคณะหนึ่ง ได้เข้ามาสู่ ประเทศนี้ เมื่อรุ่ งศตวรรษที่
สิ บแปดแล้วมาเรี ยกนามเสี ยใหม่วา่
“คริ สตจักรปฏิรูปในสหรัฐ” ปรากฏในท่ามกลางพลเมืองว่า
คริ สตจักรหนึ่งเป็ นดัทชปฏิรูป อีกคริ สตจักรหนึ่ งเป็ นเยอรมันปฏิรูป คริ สตจักรที่สามในระบอบเดียวกัน
คือ คริ สเตียนปฏิรูปซึ่งแยกออกมาจากคริ สตจักรของรัฐในฮอลแลนด์ในปี 1835 แล้วคริ สตจักรที่สี่คือ
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“คริ สตจักรปฏิรูปแท้” ได้มีการพยายามที่จะรวมคริ สตจักรปฏิรูปทั้งสี่ น้ ีเข้าด้วยกันเป็ นระบอบองค์การ
เดียว แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เป็ นผล
คริ สตจักรปฏิรูปทั้งหมดนี้ถือหลักธรรมแบบของแคลวิน สอนตามหลักปุจฉาวิสัชนาแห่งไฮ
เดลเบอร์ ก และจัดตั้งขึ้นตามแผนผังเดียวกัน คล้ายกับเปรสไบเทเรี ยน แต่วา่ องค์การทางศาสนามีชื่อผิด
กัน คณะกรรมการในคริ สตจักรประจาตาบล เรี ยกว่า คณะธรรมกิจ Consistory คณะธรรมกิจใน
คริ สตจักรใกล้เคียงจัดขึ้นเป็ นภาค Classis ภาคต่างๆ ในตาบลรวมกันเป็ นสภา Synod สภาต่างๆ รวมกัน
เป็ นสมัชชา
คริ สตจักรคณะหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด และแพร่ หลายกว้างขวางที่สุดในบรรดาคริ สตจักรคริ สเตียน
ทั้งหลายในอเมริ กาคือนิกายแบ๊พติสต์ นับจานวนสมาชิ กในสิ บหน่วยใหญ่ๆ ได้มากกว่าสิ บหกล้านคน
หลักเกณฑ์ของเขาที่ไม่เหมือนใครคือ (1) จะประกอบพิธีบพั ติศมาให้แก่คนที่ประกาศความเชื่อของตน
ว่าเชื่อในพระคริ สต์เท่านั้น เพราะฉะนั้นทารกไม่ควรให้รับบัพติศมา (2) แบบพิธีบพั ติศมาตามพระ
คัมภีร์มีแบบเดียวคือการจุ่มตัวลงในน้ า ไม่ใช่โดยพรมหรื อเทน้ าลงราด
ระบบของคณะแบ๊พติสต์น้ ีเป็ นไปในทานองเอกเทศองค์ชุมนุม Congregational คริ สตจักรประจาตาบล
แต่ละแห่งต่างเป็ นอิสระเด็ดขาด ไม่มีการบังคับบัญชาอะไรภายนอกมาแผ้วพาลได้ กาหนดมาตรฐาน
สมาชิกเอาเอง วางกฎปกครองของตัวเอง ไม่มีการรับหลักข้อเชื่ อที่ไปตกลงกันที่ไหนมา Confession of
Faith ไม่มีปุจฉาวิสัชนาสาหรับสอนหลักข้อเชื่อแก่คนยังอ่อน ถึงกระนั้นไม่มีคริ สตจักรใดในประเทศที่
มีจิตใจร่ วมกันเหนียวแน่นยิง่ กว่าคริ สตจักรแบ๊พติสต์ ไม่มีคริ สตจักรใดทาการขยันขันแข็งกว่าก้าวหน้า
กว่า ไม่มีคริ สตจักรใดที่ภกั ดีต่อหลักเกณฑ์ของตนยิง่ ไปกว่าคริ สตจักรคณะแบ๊พติสต์
คณะแบ๊พติสต์ได้โผล่ข้ ึนมาไม่ชา้ หลังจากเปิ ดการปฏิรูปในสวิตเซอร์ แลนด์ในปี 1623 และแพร่
ไปอย่างรวดเร็ วในเยอรมันนี ภาคเหนื อและในฮอลแลนด์
ครั้งแรกคณะนี้ถูกเรี ยกว่าอนาแบ๊พติสต์
Anabaptist เพราะเขาต้องให้บพั ติศมาแก่คนที่รับบัติศมาแล้วเมื่อยังเป็ นทารกนั้นรับเสี ยใหม่ ในประเทศ
อังกฤษครั้งแรกก็รวมอยูใ่ นคณะอิสระ Indepnndents หรื อ เอกเทศองค์ชุมนุม Congtegationalists แต่
ได้ค่อยๆ แยกออกมาเป็ นองค์หนึ่งต่างหาก ที่จริ งคริ สตจักรที่เบดฟอร์ ด ซึ่ งมียอห์นบันยันเป็ นศิษยาภิ
บาลดูแลอยูป่ ระมาณในปี 1660 และเดี๋ยวนี้ยงั คงมีอยู่ แม้เดี๋ยวนี้ก็ยงั กล่าวว่าเป็ นทั้งคริ สตจักรแบ๊พติสต์
และคองกริ เกชัน่ นัลลิสต์
ในอเมริ กาคณะแบ๊พติสต์เริ่ มขึ้นด้วยท่านโรเจอร์ วลิ เลียม ผูเ้ ป็ นบรรพชิ ตของคริ สตจักรแห่ง
ประเทศอังกฤษ ท่านได้มายังนิวอิงก์แลนด์ และถูกไล่ออกจากมาสแสคจูเซท เพราะไม่ยอมทาตามแบบ
การปกครองและทัศนะของคองกริ เกชัน่ แนล ท่านโรเจอร์ วิลเลียม ได้ต้ งั อาณานิคมแห่งโรดไอแลนด์
ในปี 1644 (ตาราบางตาราได้กะกาหนดว่าคริ สตจักรแบ๊พติสต์แห่งแรกในอเมริ กาตั้งในปี 1639)ใน
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อาณานิคมนี้การปฏิบตั ิศาสนาทุกๆ อาณานิคมนี้ก็ตอ้ นรับ คณะแบ๊พติสต์ได้แพร่ ออกจากโรดไอแลนด์
อย่างรวดเร็ วและกว้างออกไปทัว่ ทุกภาคของทวีป
ในบรรดาหน่วยใหญ่ๆ สิ บหน่วย หน่วยที่ใหญ่ที่สุดมีดงั ต่อไปนี้ สหพันธ์คริ สตจักรแบ๊พ
ติสต์ภาคใต้ Southern Baptists Convention ได้จดั ตั้งขึ้นในปี 1845 เดี๋ยวนี้มีสมาชิ กกว่าเจ็ดล้านคน
สหพันธ์คริ สตจักรแบ๊พติสต์แห่งชาติ ยู.เอส.เอ. National Baptists Convention U.S.A. มีสมาชิกกว่าสี่
ล้านคน สหพันธ์คริ สตจักรแบ๊พติสต์แห่งชาติ National Baptists Convention จัดตั้งในปี 1895 มีสมาชิก
ในปัจจุบนั สองล้านครึ่ ง และคณะแบ๊พติสต์ตามใจสมัคร Free Will Baptist จัดระบอบในนิวแฮมชายร์
ในปี 1787 มีสมาชิกกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน
จงระลึกว่าคณะแบ๊พติสต์ในประเทศอังกฤษ ได้จดั ตั้งสมาคมมิชชัน่ นารี ปัจจุบนั สมัยขึ้นเป็ น
องค์การแรกที่สุดในปี 1792 และได้ส่งวิลเลียมคาเรย์ไปยังประเทศอินเดียว การที่ท่านอะโดนิริมจัต๊ สัน
และท่านลูเธอร์ ไร้ซ์ได้รับเอาทัศนะของแบ๊พติสต์ในขณะที่เดินทางไปพม่า เป็ นการนาให้จดั ระบอบ
สหพันธ์คริ สตจักรคณะแบ๊พติสต์ทวั่ ไปเกี่ยวกับมิชชัน่ นารี The Baptist General Missionary
Convention ในปี 1814 และตั้งแต่น้ นั มาคณะแบ๊พติสต์ได้ออกหน้าเรื่ องการส่ งมิชชัน่ นารี ออกไป
เผยแพร่ ศาสนาและออกหน้าในความสาเร็ จ
ในบรรดาคณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปใหญ่น้ นั คณะหนึ่งที่กระเด็นออกไปไกลจากกฎ
บัญญัติของคริ สตจักรและของบรรพชิตคือ คณะมิตรสหาย Friends โดยทัว่ ไปเรี ยกกันว่า “เควกเคอร์ ”
คณะนี้ไม่ยอมเรี ยก “คริ สตจักร” เรี ยกสมาคม สมาคมนี้เกิดจากคาสอนของท่านยอร์ ชฟอกซ์ในประเทศ
อังกฤษ เริ่ มประมาณปี 1647 ท่านยอร์ ชฟอกซ์คดั ค้านรู ปการณ์ภายนอกของคริ สตจักรการพิธีรีตรอง
ระบอบการทางศาสนา ท่านยอร์ ชฟอกซ์ได้สอนว่าการพิธีบพั ติศมาและพิธีศีลระลึกควรให้เป็ นในท่าที
ทางจิตวิญญาณ ไม่ควรทากันเป็ นกิริยาท่าที องค์ผเู ้ ชื่อไม่ควรมีนกั บวชไม่ควรมีศาสนาจารย์ที่รับ
เงินเดือน แต่คนผูเ้ ชื่อที่มานมัสการควรจะพูดตามการทรงดลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ซึ่ ง
พระองค์เป็ น “ความสว่างภายใน” และทรงนาผูเ้ ชื่อแท้ๆ ทุกคน ในเรื่ องความสามารถในฝ่ ายจิตวิญญาณ
และการปกครองของสมาคม ชายหญิงควรจะมีสิทธิ์ เช่นเดียวกัน ทีแรกพวกศิษย์ของท่านยอร์ ชฟอกซ์
ได้เรี ยกพวกเขาเองว่า “ลูกแห่งความสว่าง” Children of the Light แต่ต่อมาเรี ยกว่า “สมาคมมิตรสหาย”
The Society of Friends การที่เรี ยกคนคณะนี้วา่ เควกเคอร์ น้ นั ไม่ทราบแน่วา่ มาจากเหตุไร แต่ก็ได้เรี ยก
กันทัว่ ไป และก็ไม่ได้ทาให้สมาชิกของสมาคมนี้ไม่พอใจ
คาสั่งสนอของท่านยอร์ ชฟอกซ์ได้มีผคู ้ นเป็ นอันมากรับไว้ ซึ่ งคนเหล่านี้ไม่ใคร่ เห็นชอบด้วย
กับหลักข้อเชื่อที่ตายตัว จิตใจอันไม่ยอมผ่อนปรนในเวลานั้นแสดงออกมาโดยคริ สตจักรแห่งประเทศ
อังกฤษ อิทธิ พลของท่านยอร์ ชฟอกซ์ยงั แสดงยืดออกไปอีกในบันทึกที่วา่ ชาวเควกเคอร์ เกือบหมื่นห้า
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พันคนต้องถูกติดคุก บางทีก็โดยการกระทาอย่างโมโหโทโสของฝูงชน บางทีก็ตายในคุก บางคนได้หนี
เข้ามาหลบอยูใ่ นนิวอิงก์แลนด์ แต่เมื่อเขาแสดงเรื่ องราวของเขาออกไปเขาก็ได้พบว่า พวกพิวริ ตนั ก็ข่ม
เหงไม่นอ้ ยไปกว่าพวกแองกริ แคนส์ อย่างน้อยที่สุดพวกเควกเคอร์ สี่คนต้องถูกประหารในบอสตัน และ
คนหนึ่งในสี่ คนนั้นเป็ นสตรี
คณะมิตรสหายได้พบแหล่งปลอดภัยในโรดไอแลนด์ ซึ่ งในที่น้ นั การปฏิบตั ิตามความเชื่อทุก
แบบและการปฏิบตั ิศาสนากิจทุกชนิดทาได้อย่างอิสระ เขาได้จดั ตั้งถิ่นฐานขึ้นในนิวเจอร์ ซี แมรี่ แลนด์
และเวอร์ จิเนีย ในปี 1681 ดินแดนแห่งเพนซิ ลวาเนียได้มอบให้แก่ท่านวิลเลียมเพน ผูเ้ ป็ นผูน้ าในพวก
คณะมิตรสหาย คิงชาร์ลที่ 2 เป็ นผูป้ ระทานให้ และฟิ ลาเดลเฟี ย “เมืองเควกเคอร์ ” the Quaker City ได้
ตั้งในปี 1682 เป็ นเวลาถึงเจ็ดสิ บปี ที่เหล่าข้าหลวงปกครองอาณานิคมนั้นเป็ นพงษ์พนั ธ์ของท่านวิลเลียม
เพน ในตอนกลางของศตวรรษที่สิบแปด ท่านเบ็นจามิน แฟรงกลินกล่าวว่า อาณานิ คมนั้น “หนึ่งใน
สามเป็ นพวกเควกเคอร์ หนึ่งในสามเป็ นเยอรมัน หนึ่งในสามเป็ นชนปนเป”
การข่มเหงอย่างขมีขมันหยุดไปทั้งในอังกฤษและในอเมริ กาหลังจากการปฏิวตั ิแห่งปี 1688
และพวกเควกเคอร์ ทาการเป็ นพยาน และจัดตั้งสมาคมในหลายอาณานิคม แม้ระบอบการของเขาจะทา
ไปอย่างง่ายๆ แต่วนิ ยั ของเขาเคร่ งครัดมาก มีทาสอยูท่ ุกๆ นิคม แต่ในพวกมิตรสหายห้ามไม่ให้มี แล้วยัง
ทาการเทศนาคัดค้านเรื่ องการมีทาสอย่างแข็งแรง แม้กระทัง่ ตามในท้องที่กสิ กรรมทาไร่ ของภาคใต้
พวกเควกเคอร์ สนใจจริ งในการอุตส่ าห์ที่จะทาให้ชนอเมริ กนั อินเดียนเป็ นคริ สเตียนและมีอารยะธรรม
ในการเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือนักโทษในเรื อนจาอันมีความเป็ นอยูเ่ สื่ อมโทรม เต็มที่ในเวลานั้น และใน
กิจการเมตตาจิตอื่นๆ บริ การสังคมที่ดีเด่นในปั จจุบนั นี้ หลายแบบได้เป็ นสิ่ งที่พวกเควกเตอร์ ได้เริ่ มทา
ขึ้นก่อน และทาเรื่ อยมานานก่อนที่คนอื่นๆ จะนับว่าบริ การนั้นๆ เป็ นงานของคริ สตจักรตามบทบัญญัติ
การกระชับวินยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการที่ให้เลิกสัมพันธ์กบั สมาชิกไปสมรสกับคนภายนอก
สมาคม การร้องคัดค้านเรื่ องการมีทาสอย่างแข็งแรงและความชัว่ อย่างอื่นๆ ด้วย และการไม่ยอมถือ
อาวุธเข้าสงครามซึ่ งข้อนี้เป็ นหลักเกณฑ์ของเขาเรื่ อยมา เป็ นเหตุทาให้จานวนสมาชิกเสื่ อมลงในพวกเค
วกเคอร์ ในระหว่างศตวรรษที่สิบแปด แต่ที่หนักยิง่ กว่านั้นคือเกิดมีหลักธรรมที่ไม่กลมเกลียวกันขึ้น อัน
เป็ นหลักธรรมข้อที่ท่าน เอลิยา ฮิคส์ ได้เทศนาสั่งสอนอ้างถึงเรื่ องเอกภาพ คือไม่รับว่าพระคริ สต์เป็ น
พระเจ้า และในปี 1827 เกิดการแยกกันระหว่างคณะมิตรสหายที่ถือตามหลักเดิมกับพวกที่เป็ นลูกศิษย์
ของท่านฮิคส์แต่วา่ พวกศิษย์ของท่านฮิคส์ก็ไม่ยอมใช้นามของตนว่าฮิคไซ้ท์ คณะทั้งสองนี้ “มิตรสหาย
จารี ตเดิม” Grthodot Friends ตามที่เขาเรี ยกกันอย่างนั้นเป็ นสมาชิกส่ วนใหญ่มาก หลักธรรมของเขาเข้า
กันกับคริ สตจักรต่างๆ ที่เรี ยกว่าคริ สตจักรเผยแพร่ ศาสนามีขอ้ เน้นพิเศษในประการที่วา่ พระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ อาจสั่งสอนแต่ละคนเป็ นส่ วนตัวเมื่อใดก็ได้ แล้วมักเรี ยกปฏิบตั ิการของพระวิญญาณเช่นนี้ วา่
“ความสว่างภายใน” Inner Light
ระบอบของการของเขาในปั จจุบนั เป็ นแบบประชาธิ ปไตยเต็มที่ ทุกคนที่เกิดในครอบครัวที่เป็ น
ชาวเควกเคอร์ ก็นบั ว่าเป็ นสมาชิก รวมทั้งผูท้ ี่รับไว้เป็ นสมาชิกตามที่เขาขอร้องเองด้วย ทุกคนมีส่วนใน
หน้าที่ขององค์ประชุมในทุกๆ การประชุมที่เขาเป็ นสมาชิกอยู่
การประชุมประจา 5 ปี ของคณะมิตรสหายได้จดั ตั้งในปี 1902 และประชุมสิ บสามครั้งประจาปี
เดี๋ยวนี้สมาชิกรวมประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันคน
สมาชิกจัดระบอบเป็ นองค์ประชุมย่อยๆ ซึ่ งทาให้ระลึกถึงแบบเปรสไบเทเรี ยน ครั้งก่อนก็จดั ระบอบ
เป็ นการประชุมแยก พวกผูช้ ายพวกผูห้ ญิงแยกกันประชุม ต่างจะจัดธุ ระกิจของตนเองเมื่อเร็ วๆ นี้การ
ประชุมทาร่ วมกัน มีสิทธิ เสมอกันในความคิดเห็นและในการปรนนิบตั ิการในทุกๆ กรรมการและการ
แต่งตั้งอย่างอื่นๆ
ด้วยความประสงค์จะให้ความปรารถนาดีติดต่อไปยังหน่วยต่างๆ ที่อยูใ่ นต่างประเทศ สมาคม
มิตรสหายอเมริ กนั American Socety of Friends จึงทวีความสนใจและความเข้าใจกันในพวกชนหมู่
น้อยที่ถูกกดขี่ในยุโรป

142

บทที่ 24
คริสตจักรต่ างๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคสอง)
7.ลูเธอแรนส์ 8. เปรสไบเทเรี ยน 9.เมโธดิสต์
10. สหพีน่ ้ อง United Brethern
11.สานุศิษย์ ของพระคริสต์
12. เอกภาพ Unitarians
13. คริสเตียนวิทยาศาสตร์ Christian Scientist
_____________________
หลังจากการปฏิรูปภายใต้มาตินลูเธอร์ คริ สตจักรต่างๆ ประจาชาติได้ต้ งั ขึ้นในเยอรมันนี และ
ในประเทศต่างๆ ระแวกสะแกนดิเนเวียตั้งนามว่าลูเธอแรน รุ่ งเริ่ มในประวัติศาสตร์ ของอาณานิคม
ชาวดัทชแห่งนิ วแอมสเตอร์ แอม ภายหลังเปลี่ยนสเป็ นนิวยอร์ ค บางคนอ้างว่าเริ่ มตั้งแต่ปี 1623 คณะลู
เธอแรนแม้มาจากฮอลแลนด์มายังเมืองนั้น (นิวแอมสเตอร์ แดม) และได้ทาการประชุม ในปี 1652 ชาว
คณะลูเธอแรนได้ขออนุ ญาตให้มีคริ สตจักรและให้มีศิษยาภิบาล แต่วา่ เจ้าหน้าที่แห่งคริ สจักรปฏิรูป
ชาวดัทซบอกขัดข้อง และทาให้ศาสนาจารย์ลูเธอแรนคนแรกต้องถูกส่ งตัวกลับฮอลแลนด์ในปี 1657
การปฏิบตั ิการยังคงกระทาต่อไปอย่างเงียบๆ จนกระทัง่ อังกฤษมาเอาชนะเอานิวแอมสเตอแดมไปได้ใน
ปี 1664 คณะลูเธอแรนจึงได้อิสระในการปฏิบตั ิศาสนกิจ
ในปี 1638 คณะลูเธอแรนชาวสวีเด็นตั้งถิ่นอยูท่ ี่เดลาแวร์ และได้ต้ งั คริ สตจักรลูเธอแรนคริ สต
จักรแรกในอเมริ กาใกล้ลิววิส Lewes แต่ชาวสวีเดนที่อพยบเข้านั้นไม่ชา้ ก็หยุดและไม่ได้มาอีก
จนกระทัง่ ศตวรรษถัดไป ในปี 1710 ชาวนิคมในคณะลูเธอแรนได้ถูกเนรเทศออกจากพาลาติเนทใน
เยอรมันนีได้นาเอาคริ สตจักรของเขามายังนิวยอร์คและเพนซิลวาเนียอีก ในศตวรรษที่สิบแปดคณะ
โปรเตสแต้นท์เยอรมันและสวีเดนได้มายังอเมริ กนั เป็ นเรื อนหมื่น และสภาลูเธอแรนแรกได้จดั ระบอบ
ขึ้นที่ฟีลเดลเฟี ยในปี 1748 ตั้งแต่เวลานั้นมาคริ สตจักรลูเธอแรนได้เติบโตขึ้นโดยพวกอพยพเข้า และ
โดยกาเนิ ดตามธรรมชาติ จนถึงบัดนี้จานวนสมาชิกประมาณหกล้านครึ่ ง
มาจากประเทศต่างๆ พูดภาษาผิดกัน เขาจึงจัดระบอบขึ้นเป็ นอย่างน้อยสิ บสององค์การใหญ่
เป็ นอิสระ บางองค์การใช้ภาษาอังกฤษจนถึงเดี๋ยวนี้ บางองค์การก็ยงั คงใช้ภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนอย่างน้อยเจ็ดองค์การ ในด้านหลักธรรมเขารับเอาคาประกาศความเชื่อที่ออ๊ กซเบอร์ ก Augsburg
Confession คือหลักธรรมของลูเธอร์ เรื่ องความชอบธรรมโดยความเชื่ อ และความเชื่ อที่วา่ พิธีบพั ติศมา
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และพิธีศีลระลึกไม่เป็ นแต่เพียงระลึกเท่านั้น แต่เป็ นทางที่จะรับพระคุณของพระเจ้าด้วย เขาได้จดั
ระบอบขึ้นเป็ นสภา สภารวมกันเป็ นสมัชชา แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ อานาจเป็ นส่ วนมากให้แก่คริ สตจักร
ประจาตาบล
คริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยน ในอเมริ กาเกิดขึ้นมาจากสองแหล่ง แหล่งแรกเริ่ มที่สุดคือ คริ สตจักร
เปรสไบเทเรี ยนแห่งสก๊อตแลนด์ ปฏิรูปในปี 1560 โดยท่านยอห์น น็อกซ์ และได้รับรองเป็ นคริ สเตียน
ปึ กแผ่นในประเทศนั้น จากสก๊อตแลนด์ได้แพร่ ไปในตะวันตกเฉี ยงเหนือของไอเรแลนด์อนั เป็ นที่ที่
พลเมืองยังคงเป็ นโปรเตสแต้นท์ อีกแหล่งหนึ่งคือคณะพิวริ แทนในประเทศอังกฤษ ในรัชกาลของพระ
เจ้าเยมส์ที่ 1 คณะพิวริ เทนได้ข้ ึนมาปกครองในสภาปาเรี ยเม้นท์ ในยุคเริ่ มของการปกครองแบบประชา
สวัสดิ์ หลังจากที่พระเจ้าชาร์ ลที่ 2 ได้ข้ ึนครองราชย์ คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษดึงเอาอานาจกลับมา
ได้ ศิษยาภิบาลคณะพิวริ แทนมากกว่าสองพันคน โดยมาที่สุดพวกศิษยาภิบาลพวกนี้มีทศั นะทาง
เปรสไบเทเรี ยนและต้องถูกขับออกไปจากบริ เวณที่พกั ในคริ สตจักร ทั้งสามเหล่านี้ สก๊อทช ไอริ ช
อังกฤษ ได้ช่วยกันสร้างคริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนขึ้นในอเมริ กา ในนิวอิงก์แลนด์ ชาวคณะเปรส
ไบเทเรี ยนที่อพยบเข้ามาส่ วนใหญ่เข้าร่ วมกับคริ สตจักรคองกริ เกชัน่ แนลแต่ในนิคมอื่นๆ
เขาได้จดั
ระบอบคริ สตจักรขึ้นตามแบบของเขาเอง คริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนในอเมริ กาคริ สตจักรแรกเริ่ มที่สุด
แห่งหนึ่งได้จดั ตั้งขึ้นที่สโนฮีลล์ แมรี่ แลนด์ในปี 1684 โดยศาสนาจารย์แฟรนซิส แมเคมีจากไอเรแลนด์
แมเคมีและพวกศาสนาจารย์คนอื่นๆ อีกหกคนได้ประชุมกันในฟิ ลเดลเฟี ยในปี 1705 และได้รวม
คริ สตจักรของเขาขึ้นเป็ นคณะเปรสไบเทเรี ยน ในปี 1716 คริ สตจักรต่างๆ และพวกศาสนาจารย์เมื่อมี
สมาชิกเพิ่มจานวนขึ้นแล้วและแพร่ ไปทัว่ อาณาเขตแล้ว เขาจึงจัดระบอบขึ้นเป็ นสภา แบ่งเป็ นคณะ
เปรสไบเทรี่ สี่หน่วยประกอบด้วยคริ สตจักรสิ บเจ็ดแห่ง เมื่อเปิ ดการสงครามปฏิวตั ิในปี 1775 สภา
ประกอบด้วยสิ บเจ็ดคณะเปรสไบเทรี และศาสนาจารย์หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บคน คณะเปรสไบเทเรี ยนเป็ น
ผูส้ นับสนุนสิ ทธิ ของอาณานิ คมอย่างแข็งแรง อันเป็ นการค้านกับพระเจ้ายอร์ ชที่ 3 และศาสนาจารย์ช้ นั
นาคนหนึ่งของเขา ท่านยอร์ นวิทเทอร์ สปูน เป็ นบรรพชิผเู ้ ดียวที่ลงนามในคาประกาศเอกราช หลัง
สงครามคริ สตจักรได้เจริ ญโตขึ้นจนมีสมาชิกถึงขนาดต้องจัดตั้งสมัชชาทัว่ ไปขึ้นในฟิ ลาเดลเฟี ยรวม
ด้วยสภาสี่ สภา
เพราะเหตุหลักเกณฑ์ของคณะเปรสไบเทเรี ยน ทั้งวิสัยของคนชาวสก๊อทช-ไอริ ชค่อนข้างมี
ความคิดรุ นแรงและคิดถึงปั ญหาหลักธรรมเอาตามลาพัง การแตกแยกจึงเกิดขึ้นในสภาและในคณะ
เปรสไบเทรี ท้ งั หลาย ผลอย่างหนึ่งของเหตุเหล่านี้คือ เกิดการจัดระบอบคริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยน
แห่งคัมเบอร์ แลนด์ข้ ึนในปี 1810 ในเทนเนสสี การนี้ได้แพร่ จากรัฐนี้ไปยังรัฐต่างๆ ใกล้เคียงจนถึง
เทกซัสและมิสซุยรี ความพยายามที่จะรวมแขนงนี้กลับเข้ากับคณะเดิม กระทากันในปี 1906 สาเร็ จเป็ น
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ส่ วนใหญ่ ในปี 1837 การแตกแยกได้เกิดขึ้นเพราะปั ญหาหลักธรรมระหว่างสองพวกที่ได้ชื่อว่าวิทยาลัย
เปรสไบเทเรี ยนเก่าพวกหนึ่ง ใหม่อีกพวกหนึ่ง แต่ละพวกก็มีคณะเปรสไบเทรี สภา และสมัชชาของเขา
เอง ต่างก็อา้ งว่าตนเป็ นตัวแบบคริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยน หลังจากที่แยกกันมากว่าสี่ สิบปี จนความ
คิดเห็นที่ผดิ กันนั้นถูกลืมไปแล้ว ทั้งสองวิทยาลัยจึงกลับรวมกันในปี 1869 เมื่อเปิ ดสงครามในปี 1861
คริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนในภาคใต้ได้จดั ตั้งคริ สตจักรของเขาเอง เรี ยกว่าคริ สตจัรเปรสไบเทเรี ยนใน ยู.
เอส. ส่ วนคริ สตจักรในภาคเหนือเรี ยกว่าคริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนใน ยู.เอส.เอ.
ทั้งหมดในลัทธิ เปรสไบเทเรี ยนมีสาขาใหญ่อยูส่ ิ บสาขาในสหรัฐ
สมาชิกกว่าสามล้านคน
ทั้งหมดถือหลักธรรมแคลวินในหลักสาคัญๆ ตามที่ระบุไว้ในบทประกาศความเชื่ อแห่ งเวสท์มินสเตอร์
Westminter Confession of Faith และบทปุจฉาวิสัชนาทั้งบทใหญ่และบทสั้น คริ สตจักรประจาตาบล
ปกครองด้วยคณะธรรมกิจอันประกอบด้วยศิษยาภิบาลและผูป้ กครอง คริ สตจักรรวมกันภายใต้เปรสไบ
เทรี (ภาค) และภาคประกอบเป็ นสภาซึ่ งดาเนินตามรู ปการณ์ทวั่ ไปของรัฐ สมัชชาเป็ นที่สุดยอดของ
ระบบ ประชุมกันทุกปี แต่การเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่สาคัญๆ ในการปกครองหรื อเกี่ยวกับหลักธรรมจะต้อง
ได้สัตยาบรรณตามธรรมนุ ญเสี ยงส่ วนใหญ่ของเปรสไบเทรี (ภาค) และได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชา
ทัว่ ไปเพื่อให้เป็ นกฎบัญญัติ
คริ สตจักรเมโธดิสต์ในโลกใหม่นบั ตั้งแต่ปี 1766 เมื่อตระกูลเวลเลย์สองท่านผูเ้ ป็ นนักเทศน์
ประจาตาบลและทั้งสองเป็ นคนชาวไอเรแลนด์ ได้มาอเมริ กาและเริ่ มการประชุมคณะเมโธดิสต์ข้ ึน ไม่
แน่วา่ ฟิ ลิปเอ็มบุรีได้เปิ ดบริ การครั้งแรกที่บา้ นของเขาเองที่นิวยอร์ ค หรื อว่าเพราะท่านโรเบิร์ต
สตรอบริ ดจ์ในเฟรเดอริ คเคาน์ต้ ี แมรี แลนด์ ทั้งสองคนนี้ได้จดั ตั้งสมาคมขึ้น และในปี 1768 ฟิ ลิปเอ็มบุรี
ได้สร้างที่ประชุมขึ้น ณ ยอห์นสตรี ต ซึ่ ง ณ ที่น้ นั คริ สตจักรเมโธดิสต์อีปิศโคปอลยังคงตั้งอยู่ สมาชิก
คณะเมโธดิสต์ในอเมริ กาเจริ ญโตขึ้น และในปี 1769 ยอห์น เวสเลย์ ได้ส่งมิชชัน่ นารี สองคนมา คือท่าน
ริ ชาร์ ดบอร์ ดแมนกับท่านโธมาส์ปิมูร์มาอานวยการและขยายงาน นักเทศน์อื่นๆทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกัน
ได้ถูกส่ งมาจากประเทศอังกฤษอีกภายหลัง คนเหล่านี้ที่สาคัญที่สุดคือท่านแฟรนซิ ศ แอสบุรีผมู ้ าในปี
1771 การประชุมใหญ่คณะเมโธดิสต์ครั้งแรกในอาณานิคมต่างๆ ประชุมในปี 1773 ท่านโธมาสแรนกิน
อานวยการ แต่ดว้ ยการเปิ ดสงครามปฏิวตั ิ ทุกคนเว้นแต่แอสบุรีได้ออกจากประเทศไป และเวลาโดยมาก
จนกระทัง่ มีสันติในปี 1783 ท่านอยูใ่ นระหว่างพักผ่อน เมื่อสหรัฐได้รับการรับรองจากบริ เทนใหญ่
คณะเมโธดิสต์ในอเมริ กามีจานวนประมาณหมื่นห้าพันคน โดยที่คณะนี้ยงั คงสังกัดอยูก่ บั คริ สตจักร
แห่งประเทศอังกฤษแต่ในนาม
เวสเลย์พยายามชวนให้บิชอพแห่งลอนดอนสถาปนาบิชอพขึ้นมา
สาหรับประจางานในอเมริ กา และเมื่อเห็นว่าความพยายามของท่านไม่เกิดผล ท่านจึงจัดให้ศาสนาจารย์
โธมาสโค๊ค ดี.ดี. บรรพชิตคริ สตจักรอังกฤษให้เป็ น “ผูอ้ านวยการ” สมาคมในอเมริ กา กระทาด้วยพิธี
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สถาปนาบิชอพแต่เปลี่ยนนามตาแหน่งเสี ย ท่านเวสเลย์ได้สั่ง ดร.โค๊ค ให้สถาปนาแฟรนซิ ศแอสบุรีข้ ึน
เป็ นผูอ้ านวยการด้วยกันเป็ นผูช้ ่วยท่านในการดูแลการของสมาคมเวสเลย์ในอเมริ กา การประชุมพวก
นักเทศน์เมโธดิสต์ในอเมริ กากระทากันในสัปดาห์คริ สตมาส 1784 ในบัลติโมร์ และคริ สตจักร
เมโธดิสต์อีปิศโคปอลก็ได้จดั ระบอบขึ้น แอสบุรียงั สมัครที่จะรับหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยการจนกระทัง่ ได้
ตั้งยอห์นเวสเลย์มาเพิ่มจานวนเสี ยงแก่พวกเพื่อนนักเทศน์ของท่าน
ดร.โค๊คไม่ชา้ ได้กลับประเทศ
อังกฤษ โดยการสมยอมกันทัว่ ไป ไม่ชา้ ตาแหน่ง “บิชอพ” ก็ได้มาใช้แทนที่คาอันรุ งรังว่า
“ผูอ้ านวยการ” และจนกระทัง่ ปี 1800 แอสบุรีเป็ นผูท้ าหน้าที่อยูแ่ ต่คนเดียว เพราะการงานอันไม่รู้เหน็ด
เหนื่อย ฉลาดในการวางแผนงาน เป็ นผูน้ าแข็งแรง คริ สตจักรเมโธดิ สต์ในอเมริ กาเป็ นหนี้ความดีของ
ท่านมากกว่าคนอื่นใดที่เป็ นคนๆ เดียวจะดีต่อคณะ
คริ สตจักรเมโธดิสต์อีปิศโคปอลเป็ นคณะต้นกาเนิ ดในประเทศนี้ แต่เพราะประกอบด้วยชนเชื้อ
ชาติต่างๆ กัน พูดภาษาต่างๆ กัน มีความชิงดีชิงเด่นกันในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 1844
ความยุง่ ยากในปั ญหาเรื่ องทาสทาให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นเป็ นหลายพวก เดือนเมษา 1939 การประชุม
ประสารสามัคคีคริ สตจักรเมโธดิสต์ได้จดั ขึ้นโดยพวกผูแ้ ทนของคริ สตจักรเมโธดิสต์ปิสโคปอล
คริ สตจักรเมโธดิสต์อีปิสโคปอล-ภาคใต้ และคริ สตจักรเมโธดิสต์โปรเตสแต้นท์กบั จานวนรวมสมาชิก
ในสหรัฐประมาณเจ็ดล้านคน
คริ สตจักรเมโธดิสต์เหล่านี้ถือเหล่าเทวศาสตร์ อย่างเดียวกัน เชื่อหลักอาร์ มิเนียนหรื อความตั้งใจ
อันเป็ นอิสระขัดกับหลักธรรมแบบแคลวิน หลักปริ เดสติเนชัน่ (มนุษย์ก็กาหนดไว้แล้ว) คณะเมโธดิสต์
เน้นหลักความสานึกของรายบุคคลเรื่ องความรอดของผูเ้ ชื่อทุกคน คณะเมโธดิสต์มีการปกครองระบอบ
การเหมือนกัน คริ สตจักรต่างๆ ประจาตาบลรวมกลุ่มกันเป็ นภาคมีผอู ้ าวุโสปกครองดูแล แต่วา่ ใน
คริ สตจักรเมโธดิสต์อีปิศโคปอลในปี 1908 ตาแหน่งของท่านได้เปลี่ยนเป็ นผูอ้ านวยการภาคภาคต่างๆ
รวมกันภายใต้สภา การประชุมประจาปี บิชอพทั้งหมดประชุมกันทุกๆ สี่ ปีเป็ นสมัชชาทัว่ ไปเป็ น
องค์การสู งสุ ดออกบัญญัติปกครองอีกชั้นหนึ่ง (ในคริ สตจักรเมโธดิสต์) พวกบิชอพได้แต่งตั้งไว้ชวั่ ชี วติ
แต่ถา้ จะลาออกก็ได้ ศิษยาภิบาลแต่ละคนได้รับแต่งตั้งโดยบิชอพผูป้ ระจาการในสภารายปี ในบาง
สาขาศิษยาภิบาลรับการแต่งตั้งอีกได้กี่ครั้งๆ ตามต้องการ แต่ในบางสาขาก็จากัดว่าศิษยาภิบาลจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงสี่ ปี
คริ สตจักรแห่งพวกพี่นอ้ งในพระคริ สต์ ซึ่ งเดี๋ยวนี้ เรี ยกว่าคริ สตจักรสหพี่นอ้ งเผยแพร่ The
Evangelical United Brethren Church เป็ นคริ สตจักรที่เกิดขึ้นมาแรกทีเดียวในอเมริ กา ไม่ได้ยา้ ยมาจาก
โลกเก่า เกิดขึ้นมาในเพนซิ ลเวเนียและแมรี่ แลนด์ เพราะนักเทศน์ฟ้ื นฟูสองคนได้เทศนาอย่างร้อนรน
คือท่านฟิ ลิป วิลเลียม อ๊อทเทอร์ บิน ท่านเกิดในดิลเลนเบอกแห่งเยอรมันนี แต่เดิมเป็ นศาสนาจารย์แห่ง
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คริ สตจักรเยอรมันปฏิรูป The German Reformed Church และอีกท่านหนึ่งมาร์ ตินโบเฮมชาวเมนโน
ไน้ท์ ทั้งสองได้เทศน์เป็ นภาษาเยอรมัน และจัดตั้งคริ สตจักรต่างๆ ใช้ภาษาเยอรมันภายใต้การ
อานวยการของพวกศาสนาจารย์ที่ไม่สังกัดนิกายใด “Unsectatian” ในปี 1767 ผูน้ าทั้งสองนี้ได้พบกัน
ครั้งแรกที่ “การประชุมใหญ่” ในเมืองเบอนใกล้แลงแคสเตอร์ เพนซิลวาเนีย ซึ่ งในเวลานั้นท่านโบเฮม
คนน้อยได้เทศนาด้วยฤทธิ์ จบั จิตจับใจอย่างพิเศษ เมื่อจบคาเทศนาท่านอ๊อทเทอร์ บินคนใหญ่ได้สรวม
กอดท่านนักเทศน์และอุทานว่า “เราเป็ นพี่นอ้ งกัน” จากการวิสาสะอันนี้ได้เอามาใช้เป็ นนามของ
คริ สตจักร คาว่า “ในพระคริ สต์” ได้เอามาเพิ่มเข้าที่สถาบันเป็ นทางการของคริ สตจักรในเฟรดเดอริ ค
เค้าที้ แมรี แลนด์ในปี 1800 ขณะนั้นท่านอ๊อทเทอร์ บินและท่านโบเฮมได้รับแต่งตั้งเป็ นบิช๊อพ และการ
ปกครองคริ สตจักรก็จดั ตามแบบของประชาธิ ปไตยอเมริ กนั ขณะเมื่อเลือกบิซ๊อพ คริ สตจักรมักจะมี
นักเทศน์อยูร่ ะบอบเดียว และยังไม่มีระบอบขั้นบิซ๊อพ อานาจ ทั้งสิ้ นอยูใ่ นเมืองฆราวาส เจ้าพนักงาน
ทั้งหมดรวมทั้งบิซ๊อพ เลือกตั้งกันเพียงคราวหนึ่ง ๆ มีอายุสี่ปีให้มีจานวนเท่ากันกับศาสนาจรรย์และ
ผูส้ มัครช่วยงาน ผูอ้ านวยการสภามักจะเลือกเอา ไม่แต่งตั้ง การปกครองคริ สตจักรและนโยบายการ
ปกครองแตกต่างกับของคริ สตจักรเมโธดิสต์ เว้นแต่ที่มีการประชุมทุกสามเดือน ทุกปี และการประชุม
สมัชชาทัว่ ไป มีการเทศนาธรรมหลักอาร์ มิเนีย
การปฏิบตั ิศาสนากิจครั้งแรกใช้ภาษาเยอรมันเท่านั้น
แต่เดี๋ยวนี้ เกือบจะเป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด สานักงานใหญ่ของคริ สตจักรและสานักงานใหญ่ที่สุดในสหรัฐตั้งอยูใ่ กล้เลบานอน โอฮิโอ
บรรดาสมาชิกมัน่ กับจารี ตเดิมเกี่ยวกับการแต่งกายปฏิญาณและการขัดขวางการใช้กาลัง
หลังจากที่อภิปรายกันในสองสามปี การแตกแยกก็เกิดขึ้นในปี 1889 ส่ วนใหญ่จะปรับปรุ ง
ธรรมนูญของคริ สตจักร เพื่อจะคัดเอาสมาชิกออกคือพวกที่ไปเข้าในระบบลับ พวก “ถือเคร่ ง” Raeicals
จัดตั้งคริ สตจักรใหม่ พวก “โอกอ่อน” Liberals ปกครองทรัพย์ท้ งั หมดของคริ สตจักรเว้นแต่ในมิชิแกน
และโอเรกอง
ในยอห์นซเทาน์ เพนซิ ลเวเนี ย วันที่ 16 พฤศจิกายน 1946 มีการรวมกันในระหว่างคริ สตจักร
เผยแพร่ the Evangelical Church กับคริ สตจักรสหพี่นอ้ งในพระคริ สต์ United Brethern in Christ
สมาชิกผสมมีจานวนเกือบกว่าเจ็ดแสนคน
คริ สตจักรใช้นามเป็ นสองนาม เป็ นนามทางการทั้งสองนามคือ “สานุศิษย์ของคริ สต์” Disciples
of christ และ “คริ สตจักรคริ สเตียน” The Christian Church ไม่เหมือนกับคณะอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงแล้ว
ในบทนี้ คือเป็ นชาวอเมริ กนั ชัด ๆ โดยกาเนิ ด เริ่ มประวัติศาสตร์ ในปี 1804 หลังจากที่มีการตื่นตัวทาง
ศาสนาเป็ นการใหญ่ ในเทศเนสซี่ และแคนตัก๊ กี้ ณ ที่ซ่ ึ งศาสนาจรรย์บาร์ ตนั ดับลิวสโตน ซาวเปรสไบเท
เรี ยนได้ถอนตัวออกจากนิกาย และจัดระบอบคริ สตจักรขึ้นที่เคนริ ดจ์โบบอต์เคาน์ต้ ี แคนตัก๊ กี้ ระบอบนี้
147

ถือว่าพระคัมภีร์เป็ นมาตรฐานอันเดียวของความเชื่ อโดยมิตอ้ งกล่าวถึงหลักธรรมอะไรบ้าง และมีนาม
เดียวเท่านั้นคือคริ สเตียน สองสามปี ต่อมาศาสนาจารย์อาเล็กซานเดอร์ แคมป์ เบลล์ชาวเปรสไบเทเรี ยนม
มาจากไอเรแลนด์ ได้รับเอาหลักเกณฑ์ของการบัพติสมาจุ่มมิดน้ า และได้จดั ตั้งคริ สตจักรแบ๊พติสด์ แต่
ไม่ชา้ ก็ถอนตัวออก และเรี ยกลูกศิษย์ของท่านว่า “สานุศิษย์ของพระคริ สต์” ทั้งทานสะโตนและท่าน
แคมป์ เบลล์ได้ต้ งั คริ สตจักรเป็ นอันมาก และในปี 1827 ชุมนุมของเขาทั้งสองรวมกัน จัดตั้งเป็ น
คริ สตจักรหนึ่ง มีนามเรี ยกเป็ นสองอย่าง “สานุศิษย์” และ “คริ สเตียน” ความพยายามของคนทั้งสอง
คณะนี้ที่จะรวมสานุศิษย์ของพระคริ สต์ท้ งั หมดขึ้นเป็ นคณะเดียว
อันไม่ถือหลักข้อเชื่ อว่าอย่างไร
นอกจากให้มีความเชื่อในพระคริ สต์ และไม่ตอ้ งมีชื่ออื่นมากไปกว่า “สานุศิษย์” หรื อ “คริ สเตียน”
ทั้งสองคณะรับรองพระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่ พระคริ สตธรรมใหม่เท่านั้นเป็ น
มาตรฐานของคริ สเตียน ไม่ตอ้ งมีหลักธรรมอันใดที่เจาะจงกัน ทาบัพติศมาให้แก่ผเู ้ ชื่ อด้วยการจุ่มมิดน้ า
เท่านั้น ไม่ให้บพั ติศมาแก่ทารก มีทศั นะว่าในพิธีบพั ติศมานั้น “จะได้การยืนยันจากพระเจ้าเรื่ องการยก
บาปและเป็ นที่ชอบของพระเจ้า” ระบบของคณะนี้เป็ นทานองเดียวกับคองกลิเกชัน่ แนลคริ สตจักรแต่ละ
แห่งต่างเป็ นอิสระไม่อยูใ่ นบังคับบัญชาจากภายนอก
แต่จะร่ อมมือกันภายในนิกายในการประกาศ
ศาสนาภายในและภายนอกประเทศ เจ้าหน้าที่คริ สตจักรของเขาก็คือพวกผูป้ กครงงที่คริ สตจักรเลือก
ที่ศิษยาภิบาล มีมคั นายกและผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาแต่ไม่ถือว่าศาสนาจารย์กบั ผูส้ มัครช่วยงานมีอะไรผิดกัน
ตลอดประวัติศาสตร์ ของเขาพวกสานุศิษย์ของพระคริ สต์มีใจร้อนในการเผยแพร่ ศาสนาและทาการ
ก้าวหน้า เขามีสมาชิกเกือบกว่าหนึ่งล้านหนึ่ง
อีกคณะหนึ่งคล้าย ๆ กันนี้ และยังเรี ยกว่า “คริ สเตียน” อีกด้วย หรื อบางทีก็เรี ยกว่า “คริ สตจักร
คริ สเตียน” ปนเปอยูก่ บั คณะคองลิเกชัน่ แนลในปี 1931
คริ สตจักรยูตาเรี ยนในอังกฤษและอเมริ กาก็คือตัวแทนของนิกายเอเรี ยนโบราณแห่งศตวรรษที่
สี่ ที่หา้ นัน่ เอง คณะนี้เน้นธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซู คริ สต์ และได้ปรนนิบตั ิเหตุแห่งความจริ ง
ของคริ สเตียนโดยประการนั้น คณะนี้ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าและศักดานุภาพของพระเยซูคริ สต์ ไม่ถือ
ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นบุคคลแต่เป็ นอิทธิ พล เขารับว่าพระเจ้ามีและมีองค์เดียว แต่ไม่มีอย่างเป็ น
“สามบุคคลในพระเจ้าพระองค์เดียว” แบบตรี เอกานุ ภาพ โดยทัว่ ไปคัดค้านหลักธรรมแบบแคลวินที่วา่
มนุษย์มีกาหนดไว้แล้ว Predestination ได้เชื่ออย่างเดียวกับคณะเมโธดิสต์เรื่ องมนุษย์มีความตั้งใจของ
ตนเป็ นอิสระ ถือว่าพระคัมภีร์ไม่มีอานาจบงการความเชื่ อและความประพฤติ แต่เป็ นประมวลอักษร
ศาสตร์ จกั รต่าง ๆ ในนิวอิงก์แลนด์ ในปี 1785 คิงกส์ แซเพล Kings Chapelในบอสตัน เวลานั้นเป็ นโปร
เตสท์อีปิศโคปอล ได้รับหลักข้อเชื่อและบทสวดของเขาตัดทุกอย่างที่รบตรี เอกานุภาพออกหมด และ
เลือกเอาศาสนาจารย์ที่มีหวั ยูนิตาเรี ยนให้ปฏิบตั ิการในคริ สตจักรอันเป็ นคริ สตจักรแรกในนิวอิงก์แลนด์
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ที่มีความเชื่ออย่างนั้น ในปี 1805 ชาวคณะยูนิตาเรี ยนคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ แวร์ได้เป็ นศาสตราจารย์วชิ าเทว
ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ฮาวาร์ ด และในปี 1819 ได้มีการตั้งวิทยาลัยยูนิตาเรี ยนทางเทวศาสตร์ ข้ ึนใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่ งตั้งแต่เวลานั้นมาได้ตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของยูนิตาเรี ยน นาม “ยูนิตาเรี ยน” ที่เอา
มาใช้เรี ยกชื่อนิกายครั้งแรกปรากฏในปี 1815 ไม่ชา้ ต่อจากคริ สตจักรคองกลิเกชัน่ แนลหลายคริ สตจักร
ที่เก่าแก่ที่สุดในนิวอิงก์แลนด์ได้กลายเป็ นคณะยูนิตาเรี ยน รวมทั้งคริ สตจักรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยพวก
ปิ ลกริ มฟาเธอร์ Pilgrim fathcrs ในไพลเมาท์ โดยไม่เปลี่ยนนามของคริ สตจักร คณะยูนิตาเรี ยนได้รับ
เอาผูน้ าหลายคนที่เป็ นเจ้าความคิดในสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยิวอิงแลนด์ จินตกวีของมหาวิทยาลัย
บอสตันและแคมบริ ดจ์เกือบทั้งหมด คือท่านโลเวลล์ ลองกเฟลโลว์ โฮล์ม และไบรแย้นท์ คนพวก
เหล่านี้เป็ นคณะยูนิตาเรี ยน แต่วา่ คริ สตจักรยูนิตาเรี ยนนับว่าไม่ได้สมาชิกเมื่อเทียบกับคณะนิกายอื่นที่
ถือแบบตรี เอกานุภาพ หรื อคองกริ เกชัน่ แนลสาขาที่ถือจารี ตประเพณี เดิม สมาชิกภาพของเขาแสงให้
เห็นว่าเพิ่มขึ้นมานิ ดหน่อยจากความเสื่ อมโทรมในกาลก่อน เดี๋ยวนี้มีสมาชิกจานวนประมาณ 75,000 คน
นโยบายการปกครองคณะนี้ ก็เป็ นแบบคอกริ เกชัน่ แนล
คริ สตจักรประจาตาบลแต่ละแห่งปกครอง
ตัวเอง ไม่มีหลักข้อเชื่ อเป็ นมาตรฐาน ไม่มีบทความเชื่อที่ตราไว้แน่นอน จึงเป็ นผลให้ศาสนาจารย์ของ
เขามีความคิดความเห็นและทัศนะกว้างใหญ่ที่สุดและคิดเห็นกันต่าง ๆ นานา บางคนในพวกเขาก็ยากที่
จะบอกได้วา่ มีอะไรที่ผดิ จาก “คณะที่ถือจารี ตเดิม” Orthodox บางคนมีความคิดความเห็นสุ ดเหวีย่ งของ
ความเป็ นอิสระในความคิด แต่ท้ งั ๆ ที่เอาแน่ไม่ได้ในหลักธรรมความเชื่ อของเขาคณะยูนิตาเรี ยนนี้ก็ยงั
ขมีขมันในการทาปฏิรูป และพยายามทุกอย่างในบริ การสังคม
คริ สตจักรแห่งพระคริ สต์ นักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคนเหล่านั้นผูร้ ับสิ ทธิ อานาจคาสอน
ของมิสซิ สแมรี เบคเคอร์ โกลเวอร์ เอ็ดดี้ นางผูน้ ้ ี เริ่ มประกาศหลักเกณฑ์ของเขาในปี 1867 ได้ต้ งั สหภาพ
นักวิทยาศาสตร์ คริ สเตียนขึ้นในปี 1876 และจัดระบอบลูกศิษย์ของนางขึ้นเป็ นคริ สตจักรในบอสตันใน
ปี 1879 และนางเองเป็ นศิษยาภิบาล มีสมาชิกยีส่ ิ บหกคน แต่ได้ทวีข้ ึนเป็ นเรื อนพันประชุมนมัสการใน
อาคารอันสง่างาม แสดงตัวว่าเป็ น “คริ สตจักรแม่” ทาการบังคับบัญชาเหนือคริ สตจักรและสมาคม
ทั้งหมดในนิกาย มิสซิ สเอ็ดดี้สิ้นชิพในปี 1910 และไม่ได้ต้ งั ใครสื บตาแหน่งต่อ แต่คาสอนของนางได้
รวบรวมขึ้นเป็ นเล่มเรี ยกว่า “วิทยาศาสตร์และสุ ขภาพ” คริ สตจักรทั้งหลายแหล่งของคณะคริ สเตียน
วิทยาศาสตร์ ไม่มีศิษยาภิบาล แต่ในแต่ละคริ สตจักรมี “นักอ่านชั้นที่หนึ่ง” เป็ นคนดูแลการปฏิบตั ิศาสนา
กิจและสับเปลี่ยนกันครั้งแล้วครั้งเล่า หลักธรรมของเขานั้นสาธยายโดยปาฐกผูท้ ี่คริ สตจักรแม่แต่งตั้ง
โดยพฤตินยั เป็ นระบบการรักษาโรคความคิดและร่ างกายซึ่ งสอนว่าสาเหตุทุกอย่างเป็ นผลมาจากสมอง
และว่าความบาป ความป่ วยไข้ และความตายจะถูกทาลายไปเสี ยได้โดยความเข้าใจหลักเกณฑ์คาสั่ง
สอนของพระเจ้าที่พระเยซูสอนอย่างสมบุรณ์ และการรักษาโรคด้วยฤทธิ์ ของพระเจ้าจานวนสมาชิกนั้น
149

ทราบไม่ได้ คู่มือของคริ สตจักรห้าม “การนับจานวนประชาชน และห้ามรายงานสถิติเป็ นการเผยแพร่ ”
คริ สตจักรสมาคมมีจานวน 3049
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บทที่ 25
คริสตจักรในแคนาดา
โรมันคาธอลิค คริตสจักรแห่ งประเทศอังกฤษยูไนเต็ดเชิ๊ ชและนิกายอืน่ ๆ
ในระหว่างศตวรรษที่สิบเจ็ด ในขณะที่พวกสหายนักบวชผูท้ าการฝ่ ายคริ สเตียนและร่ วมมือกับ
ฝ่ ายโลกได้ดว้ ยความสาเร็ จบ้างไม่สาเร็ จบ้างในดีกรี ต่าง ๆ กันกาลังทาการแผ่ขยายอานาจของคริ สตจักร
แห่งโรม ในอินเดียและในโมลัคคัส ในประเทศจีนและญี่ปุ่น ในบราซิ ลและในพารากัวก็มีมิซชัน่ นารี ใน
สมาคมจีซสั กาลังทาการนาชาอินเดียแห่งฮุรนอนมาเชื่อถือลัทธิ คาธอลิค ในที่ซ่ ึ งเดี๋ยวนี้เรี ยกว่าจังหวัด
ออนตาริ โอ แรกเริ่ มในขนาดปี 1626 ยีน เดอร์ เบรบัฟได้ต้ งั องค์การประกาศศาสนาขึ้นบนฝั่งทะเลแห่ง
อ่าวจอร์ เจียนอันเต็มไปด้วยป่ าไม้ ทุกหนุทุกแห่งทัว่ ไปในบริ เวณป่ าไม้อนั กว้างออกไปทุกที และในป่ า
เปลี่ยวคนเหล่านี้และพวกเผยแพร่ ศาสนารุ่ นแรกได้ทาการเทศนาสั่งสอน
ได้ทนความยากทนความ
ลาบาก และต่อสู ้กบั พลังธรรมชาติต่อสู ้กบั คนป่ าในท้องถิ่น หรื อตายไปเพราะเหตุของความเชื่อ
พวกนักเผยแพร่ ศาสนาได้ตระเวนไปไกล ไปด้วยกันกับพระคัมภีร์และเครื่ องหมายไม้กางเขน
ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลแห่งโนวาสกอเทียถึงทุ่งหญ้าแห่งภาคตะวันตกที่ยงั ไม่รู้จกั ตั้งแต่แคว้นฮัดสันเบย์ถึง
ปากแม่น้ ามิสซิ สสิ ปปี้ นักบวชเหล่านี้พากันไปเป็ นรุ่ น ๆ ในรู ปทรงเสื้ อคลุมดา อุตส่ าห์อดทนทาการ
งานประกาศศาสนา “เพราะเห็นแก่เกียรติราศีของพระเจ้า” เพื่อเห็นแก่ความก้าวหน้าของระบอบ และ
เพื่อเห็นแก่ฝรั่งเศสใหม่ New France จนกระทัง่ ตามที่ท่านแบนครอฟท์นกั ประวัติศาสตร์ ได้วา่ ไว้วา่ “ไม่
มีแผ่นดินใดที่ไม่ถูกพลิก ไม่มีแน่น้ าใดที่คณะเยซูอิตไปไม่ถึง”
ตามที่ในภาคดินแดนอเมริ กาซึ่ งเดี๋ยวนี้เรี ยกว่าสหรัฐเป็ นอย่างไรในแคนาดาก็เป็ นอย่างนั้น คือ
โรมันคาธอลิคเป็ นคริ สตจักรแรกที่ไปตั้งขึ้นก่อน
พวกชาวฝรั่งเศสที่อพยพไปอยูต่ ่างถิ่นก็ได้นาเอา
ศาสนาเก่าของตัวไปด้วย ทั้งภาษาเก่าด้วย ซึ่ งเดี๋ยวนี้ได้แยกกันเป็ นสองแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ควีเบ๊คคริ สตจักรคาธอลิคทาการนา ทาความเจริ ญให้และบังคับการสถาบันต่าง ๆ ของแคว้นท้องถิ่นให้
เป็ นไปตามนิสัยประเพณี ของเชื้อชาติฝรั่งเศส ทั้งทางธรรม ทางการเมือง และความจงรักภักดีของ
ประชาชน การสารวจทางศาสนาอย่างถี่ถว้ นเมื่อเร็ ว ๆ นี้ แสดงว่าจากพลเมือง 11,500,000 คน มีชาว
คาธอลิคเกือบ 5,000,000 คน เฉพาะในควีเบ๊คเท่านั้นก็มีเกือบ 2,900,000 คน และในออนตาริ โอมากกว่า
882,400 คน
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คริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าคริ สตจักรแอกลิแคน Anglican Church มีอานาจ
ครอบงาอยูใ่ นทุกแคว้นของชาวอังกฤษในสมัยแรกเริ่ ม เป็ นอิทธิ พลให้เกิดความภักดีต่อราชวงศ์องั กฤษ
สาหรับการศึกษาให้เกิดความรักสถาบันอังกฤษให้เกิดความเอาใจใส่ ต่อกฏหมายที่ออกโดยชนชั้น
ปกครองที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ เพื่อให้อุทิศตัวตามนโยบายของข้าหลวงอังกฤษคนแรก ๆ นับว่า
คริ สตจักรอยูใ่ นตาแหน่งสู งในการปกครองของทุกคนแคว้นถือตาแหน่งสาคัญของการศึกษาและได้ทา
ไว้มากในการประกอบกิจเผยแพร่ ศาสนาภาคตะวันตก ทั้งนี้โดยการร่ วมมือกับนิกายอื่น ๆ ด้วย
คริ สตจักรแองกลิแคนในแคนาดามีสมาชิก 1,751,000 ในจานวนนี้ในออนโตริ โอ มี 815,400 และ
245,000 ในบริ ทิซโคลัมเบีย
คริ สตจักรคริ สเตียนคณะนิกายต่าง ๆ ในแคนาดายังคงถกเถียงกันอยูต่ ่อไปตามที่เคยถกเถียงกัน
อย่างไรในดินแดนเดิมก็มาถกเถียงกันอีกในดินแดนใหม่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ต่อท่าทีเดิม คริ สตจักรแห่ง
ประเทศอังกฤษโต้กนั เรื่ องแบบแผน และพิธีตองของคริ สตจักรสู งหรื อต่า ปฏิบตั ิตามแบบที่เขาเคยทา
มาในประเทศอังกฤษ ลัทธิ เมโธดิสต์ก็แตกแยกออกเป็ นคริ สตจักรเมโธดิสต์ด้ งั เดิม คริ สตจักรคริ สเตียน
แห่งพระคัมภีร์ คริ สตจักรเมโธดิสต์เวสเลยัน ส่ วนที่อเมริ กนั เข้าเกี่ยวข้อง ทั้งตาแหน่งของเขาใน
แคนาดาก็นาให้เกิดคริ สตจักรใหม่เมโธดิสต์อีปิศโคปอล และเมโธดิสต์นิวคอนเนกซ์ชนั่ ลัทธิ เปรสไบเท
เรี ยนก็มีคริ สตจักรของเขาในแคนาดาคือ “คริ สตจักรแห่ งสก๊อตแลนด์ในแคนาดา” มีสภาคริ สตจักร
อิสระ คริ สตจักรเปรสไปเทเรี ยนแห่งแคว้นต่า คริ สตจักรสหเปรสไบเทเรี ยน คริ สตจักรเปรสไปเทเรี ยน
แคนาดา ถ้านิกายต่าง ๆ มีส่วนแบ่งในความคิดรู ปต่างๆ และข้อต่าง ๆ ซึ่ งมาถึงเขาจากดินแดนเดิม ถ้า
นิกายต่าง ๆ มีส่วนแบ่งในความคิดรู ปต่าง ๆ และข้อเชื่อต่าง ๆ ซึ่ งมาถึงเขาจากดินแดนเดิม เขาก็มีส่วน
แบ่งในขนาดมหึ มาและมีประโยชน์ในด้านอุปการะทางการเงินของคริ สตจักรอังกฤษ และของสมาคม
มิชชั้นนารี ใหญ่ แห่งต่าง ๆ เมื่อคริ สตจักรแห่งประเทศอังกฤษในแคนาดาได้รับเงินทุนก้อนใหญ่จาก
สภาปาเลียเมนท์องั กฤษ คริ สตจักรเมโธดิสต์ท้ งั หลายแหล่ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างใหญ่ดว้ ยเงินทุน
จากลอนดอน และมิชชัน่ นารี ในรุ่ นแรก ๆ ของคริ สตจักรเหล่านี้เกือบทั้งหมดได้รับการค้ าจุนมาจาก
แหล่งเดียวกัน และสมาคมชาวนิคมกลาสโกว์ Glasgow Colonial Society และงานของเขาโดยพฤตินยั
ระหว่างปี 1825 และ 1840
ปี 1925 คณะเมโธดิสต์ได้รวมกับคณะคองกลิเกชัน่ แนลและส่ วนหนึ่งของคณะเปรสไบเทเรี ยน
จัดตั้งสหคริ สตจักรแห่งแคนาดา The United Church of Canada มีพลเมืองผูล้ งคะแนนเสี ยงได้กว่าสอง
ล้านคน กว่าล้านอยูใ่ นจังหวัดออนตาริ โอเท่านั้น คริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนเป็ นอันมากนิยมร่ วมหน่วย
และคริ สตจักรเปรสไบเทเรี ยนในแคนาดามีสมาชิกกว่าสองแสนห้าหมื่นคน
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คริ สตจักรแบ๊พติสต์ ลูเธอแรน และโปรเตสแต้นท์อื่น ๆ ได้กระทาอิทธิ พลในกิจการสาธารณะอยูเ่ สมอ
ๆ ปั ญหาสาธารณะอย่างหนึ่ ง ที่นิกายแบ๊พติสต์อนั แข็งแรงแห่งจังหวัดต่างๆ ริ มชายฝั่งทะเลห่วงใยคือ
การศึกษาฝ่ ายโลก พลเมืองชาวแบ๊พติสต์มีประมาณ 480,000 คน ในออนตาริ โอ 193,000 คน ในสอง
จังหวัดของนิวบรันสวิคและโนวาสกอเทียมี 160,000 คน ชาวลูเธอแรนมีจานวนประมาณ 401,000 คน
จานวนใหญ่ที่สุดมีในแสสแคทเซเวน (115,000) ในออนตาริ โอมาเป็ นรอง (104,000)
นิกายที่น่าสนใจแต่วา่ ยุง่ ยากมากเรี ยกกันว่าดุคโคเบอร์ DOUKHOBORS มาจากรัสเซี ยเมื่อเริ่ ม
ศตวรรษยีส่ ิ บ โดยมากตั้งภูมิลาเนาอยูใ่ นแสสแคทเซแวนและบริ ทิซโคลัสเบีย และมีอยูเ่ ล็กน้อยในอัล
เบอร์ ทาและแมนิโตบา มีจานวนคนประมาณ 16,000 คน มีนิสัยรักสงบ เป็ นคนไม่กา้ วหน้า สนใจ
การศึกษาน้อย ไม่ยอมรบ บางทีก็ชอบเดินขบวนเปลือย แล้วในแคนาดายังมีพวกเมนโนไนท์อีกเกือบ
111,000 คน
คริ สเตียนคนอื่น ๆ ในแคนาดา เซเว้นด์เดย์แอตเว่นทิสต์ (18,000) พี่นอ้ งและสหพี่นอ้ ง
(15,000) คริ สเตียน (11,500) คริ สตจักรแห่งพระคริ สต์และสานุศิษย์ของพระคริ สต์ (20,000) คริ สเตียน
วิทยาศาสตร์ (20,000) สหภาพเผยแพร่ ศาสนา Evangelical Association (37,000) และอื่น ๆ
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