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สังเขปของบทที ่1,2,3,4,5,6 
1. คริสตจักรยุคอคัรสาวก 

ตั้งแต่พระคริสตเ์สด็จสู่สวรรค ์ค.ศ. 30 
ถึงมรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ.100 

2. คริสตจักรถูกข่มเหง 
ตั้งแต่มรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 100 
ถึงพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 

3. คริสตจักรของรัฐ 
ตั้งแต่พระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 
ถึงกรุงโรมลม้ ค.ศ. 476 

4. คริสตจักรยุคกลาง 
ตั้งแต่กรุงโรมลม้ ค.ศ. 476 
ถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ ค.ศ. 1453 

5.คริสตจักรปฏิรูป 
ตั้งแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ ค.ศ. 1453 
ถึงยติุสงครามสามสิบปี ค.ศ. 1648 
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ตั้งแต่ยติุสงครามสามสิบปี ค.ศ. 1648 
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ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีห่น่ึง, คริสตจักรยุคอคัรสาวก 
ตั้งแต่พระคริสตเ์สด็จสู่สวรรค ์ค.ศ. 30 
ถึงมรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 100 

1.คริสตจักรเพน็เทคอสต์ (บทที ่2) 
ตั้งแต่พระคริสตเ์สด็จสู่สวรรค ์ค.ศ. 30 
ถึงซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 

1. จ ากดัความของคริสตจกัร 
2. คริสตจกัรเร่ิมข้ึน วนัเพน็เทคอสต ์ค.ศ. 30 
3. คริสตจกัรรับพระราชทาน พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. ท าใหค้วามเขา้ใจสวา่ง 
2. ท าใหมี้ฤทธ์ิ 
3. ทรงสถิตยอ์ยูด่ว้ย 

4. ต าบทท่ีตั้งของคริสตจกัร กรุงเยรูซาเล็ม 
5. ภาคีสมาชิกของคริสตจกัร 

1. ชนฮีบรู 
2. ชนยวิสัญชาตกรีก หรือเฮเลน 
3. คนเขา้จารีตยวิ 

6. ผูน้ าของคริสตจกัร อคัรสาวกเปโตร และอคัรสาวกยอห์น 
7. การปกครองคริสตจกัร โดยอคัรสาวกสิบสองคน 
8. หลกัธรรมค าสอนของคริสตจกัร 

1. พระเยซูเป็นพระมาซีฮา 
2. พระเยซูเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ 
3. พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีก 

9. ครสิตจกัรเป็นพยานสนบัสนุนพระกิตติคุณ 
10. การอศัจรรยข์องคริสตจกัร 
11. จิตใจแห่งความเป็นพี่นอ้งของคริสตจกัร “รวมทรัพย”์ (?) 

1. ตามความสมคัรใจ 
2. ในนิคมเล็กๆ 
3. คนชั้นหวักะทิ 
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4. คาดวา่พระคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาโดยเร็ว 
5. การเศรษฐกิจไปไม่ตลอด 
6. เป็นเหตุใหเ้กิดศีลธรรมชัว่ 

12. ความบกพร่องอยา่งหน่ึงของคริสตจกัรเพน็เทคอสต-์ขาดความร้อนใจออกประกาศนอกถ่ิน 
2.คริสตจักรขยายตัว ค.ศ. 35-50 (บทที ่3) 

ตั้งแต่ซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 
ถึงการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 

(1) ซะเตฟาโนเทศนา 
(2) เซาโลข่มเหง 
(3) ฟิลิปในซะมาเรีย 
(4) เปโตรเทียบเป และกายซาไรอา 
(5) เซาโลกลบัใจ 
(6) คริสตจกัรท่ีอนัติโอเกีย 
(7) ออกเดินทางไปประกาศศาสนาเท่ียวท่ีหน่ึง 

1. ไปท าการกนัสองคน 
2. หนุ่มคนหน่ึงเป็นผูช่้วย 
3. ท าการในเมืองใหญ่ๆ  
4. เร่ิมสอนในธรรมศาลาก่อน 
5. หวลกลบัมาแวะเยีย่มคริสตจกัรท่ีตั้งข้ึนไว ้
6. การประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 

(8) การประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 
3. คริสตจักรชนนานาชาติ ค.ศ. 50-68 (บทที ่4) 

ตั้งแต่การประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 
ถึงการประหารชีวิตอคัรสาวกเปาโล ค.ศ. 68 

(1) ต าราท่ีใหท้ราบได ้
(2) บริเวณงานของคริสตจกัร 
(3) ประเภทสมาชิก 
(4) ผูน้ า อคัรสาวก เปาโล เปโตร ยากอบ 
(5) อคัรสาวกเปาโลเดินทางไปประกาศศาสนา 
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1. เท่ียวท่ีสอง ไปถึงยโุรป 
2. เท่ียวท่ีสาม คริสตจกัรท่ีเอเฟซสั 
3. เท่ียวท่ีส่ี เปาโลตกเป็นเชลย (จ าเลย) 

(6) รัฐข่มเหงคร้ังแรก (เนโร) 
(7) อกัษรสารแห่งยคุ 

4.ยุคสลวั ค.ศ. 68-100 (บทที ่5) 
ตั้งแต่อคัรสาวกเปาโลถูกประหาร ค.ศ. 68 
ถึงมรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 100 

(1) กรุงเยรูซาเล็มลม้ ค.ศ. 70 
(2) รัฐข่มเหงคร้ังท่ีสอง (โดมิเทียนุส) ค.ศ. 90 
(3) พระคริสตธรรมใหม่ครบ 
(4) สภาพของคริสตจกัร 

1. แพร่ และ จ านวนเพิ่ม 
2. ระบบหลกัธรรม 
3. บริการพิธีและเทศกาล (ก) บพัติศมา (ข) วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ค) ศีลระลึก 

(ง) วนัอีสเตอร์ 
4. เจา้พนกังานของคริสตจกัร (ก) อคัรสาวก (ข)ผูอ้าวโุส หรืออธิการ (ค) มคัคนายก 
5. การนมสัการของคริสตจกัร 
6. ฐานะจิตวิญญาณของคริสตจกัร 
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บทที ่1 

ประวตัิศาสตร์คริสตจักรภาวะการณ์ทัว่ไปหกยุค 

ก่อนท่ีเราจะไดศึ้กษารายละเอียดของคริสตจกัรของพระคริสต ์ ท่ีไดด้ าเนินงานมาตลอดสิบเกา้
ศตวรรษแลว้ ใหเ้ราสมมติตวัวา่เราข้ึนไปยนือยูบ่นยอดภูเขา แลว้มองดูใหท้ัว่ภูมิประเทศกวาดลูกตาไป
ทีละช่วงๆ ใหเ้รามองกลบัไปจากจุดทศันะปัจจุบนัอนัน่าประหลาดแห่งศตวรรษท่ียี่สิบน้ี มองดูท่ี
เหตุการณ์ใหม่ๆ ของประวติัศาสตร์คริสเตียน ซ่ึงจะเห็นเหมือนยอดเขาเป็นลูกๆ ถดัๆ กนัไป โผล่ข้ึนมา
เหนือพื้นราบแห่งกาลเวลาท าใหเ้ป็นจุดแบ่งยคุ ยอดเขาลูกหน่ึงก็เป็นเคร่ืองหมายท่ีสุดของยคุหน่ึงและ
เร่ิมตน้อีกยคุหน่ึง เรานบัดูจุดแบ่งยคุเหล่าน้ีจะเห็นมีหกจุดดว้ยกนั แสดงวา่ประวติัศาสตร์คริสตจกัรมียคุ
ใหม่ๆ อยูห่กยคุ บทเร่ิมเร่ืองน้ีใหเ้ราดูภาวะการณ์ทัว่ไปของยคุต่างๆ เหล่าน้ี 

ยอดสูงท่ีเป็นเคร่ืองหมายจุดตั้งตน้ของคริสตจกัรของพระคริสตคื์อยอดเขามะกอกเทศ แค่นอก
ก าแพงกรุงเยรูซาเล็ม ดา้นตะวนัออก ท่ีน่ีประมาณปี ค.ศ. 30 พระเยซูคริสตห์ลงัจากไดเ้สด็จออกจาก
อุโมงคข์องพระองคใ์นสวนไดไ้ม่ชา้นกั ไดท้รงประทานพระบญัชาท่ีสุดทา้ย แลว้ไดเ้สด็จข้ึนประทบั
บนพระท่ีนัง่ของพระองคบ์นสวรรค ์ เราไดเ้ห็นคนยวิกลุ่มเล็กๆ ผูเ้ช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาท่ีได้
จากไปแลว้ เช่ือในพระองคใ์นฐานะท่ีทรงเป็น พระมาซีฮากษัตริย์ของอิสราเอล ยวิพวกน้ีไดย้บัย ั้งอยูใ่น
เยรูซาเล็มชัว่คราวหน่ึง คร้ังแรกไม่คิดวา่จะมีคริสตจกัรข้ึนภายนอกศาสนายดูาย แต่ทศันะของเขาก็
ค่อยๆ ขยายกวา้งออกไป การปฏิบติัการก็กวา้งออกไป จนกระทัง่เขามีนิมิตท่ีจะลอ้มเอาทั้งโลกมาถวาย
พระคริสต ์ คริสตจกัรไดต้ั้งข้ึนมัง่คงภายใตก้ารน าของอคัรสาวกเปโตร อคัรสาวกเปาโลและพวกศิษย์
สืบต่อถดัจากท่านเหล่าน้ีภายในสองชัว่อายคุน คริสตจกัรมีในเกือบทุกเมืองตั้งแต่แม่น ้ายเูฟรติสถึง
แม่น ้าไทเบอร์ และตั้งแต่ทะเลด าถึงแม่น ้าไนล ์ ยคุท่ีหน่ึงจบลงดว้ยมรณกรรมของท่านอคัรสาวกยอห์น 
ผูเ้ป็นคนหน่ึงในพวกอคัรสาวกสิบสองคน และยงัมีชีพอยูใ่นโลกลา้หลงัท่ีสุดกล่าววา่ท่านส้ินชีพ
ประมาณ ค.ศ. 100 เหตุการณ์ในระยะน้ีเราเรียกวา่ “คริสตจกัรยคุอคัรสาวก” 

กวา่สองร้อยปีต่อมาจากยคุอคัรสาวก เรามองเห็นคริสตจกัรตกอยูใ่นภาพของการข่มเหงตลอด
ศตวรรษท่ีสอง ตลอดศตวรรษท่ีสาม และในรุ่งปีของศตวรรษท่ีส่ี อาณาจกัรท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดบนพื้นโลก
ไดป้ลุกอ านาจทั้งส้ินของตนข้ึนท าลายส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความเช่ืองมงายของคริสเตียน” เป็นเวลาเจ็ดชัว่อายุ
คนขบวนผูต้อ้งถูกประหารทารุณอนัมีเกียรติเป็นเรือนแสน ไดรั้บมงกุฎแห่งความมีชยัโดยการมอดมว้ย
ดว้ยคมขวาน ดว้ยสัตวร้์ายในท่ีขงั ดว้ยเสียบหลกัเผาไฟ ถึงกระนั้นเหล่าศานุศิษยข์องพระคริสตก์็ยงัทวี
จ  านวนยิง่ข้ึนๆ ต่อหนา้การข่มเหงอนัดุเดือดท่ีสุด จนกระทัง่เหล่าศิษยข์องพระคริสตท์ั้งท่ีเปิดเผยและท่ี
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ปกปิดมีจ านวนแมน้ไม่ถึงคร่ึง ก็เกือบคร่ึงของจ านวนพลเมืองในราชอาณาจกัรโรมนั ในท่ีสุดพระ
จกัรพรรดิผูเ้ป็นคริสเตียนข้ึนทรงพระท่ีนัง่ และไดอ้อกพระโองการยบัย ั้งกระแสแห่งการประหสั
ประหารให้หยดุไป 

เป็นอนัวา่เหล่าคริสเตียนถูกกดข่ีมานาน เพียงกา้วเดียวกระโจนออกจากคุกกา้วข้ึนบนพระท่ีนัง่ 
เพราะคริสตจกัรถูกข่มเหงไดก้ลายเป็นคริสตจกัรของรัฐ ไมก้างเขนเขา้ถือต าแหน่งของนกอินทรียใ์น
ฐานเป็นมาตรฐานของชาติ และยกศาสนาคริสเตียนข้ึนเป็นศาสนาของราชอาณาจกัรโรมนั เมืองหลวง
ในฝ่ายคริสเตียน คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเกิดข้ึนมาแทนกรุงโรมเก่า แต่กรุงโรมเม่ือเลิกศาสนาพื้นเพ
เดิมก็เร่ิมเกิดเป็นเมืองหลวงของคริสตจกัร อาณาจกัรโรมนัภาคตะวนัตกถูกครอบคลุมโดยพวกคนป่า
เถ่ือน แต่พวกคนป่าผูช้นะเหล่าน้ีก็ถูกคริสตจกัรเอาชนะไดอี้กชั้นหน่ึง และตั้งเป็นชาติต่างๆ ข้ึนในยโุรป 
ไม่ใช่ชาติศาสนาผ ีแต่เป็นชาติศาสนาคริสเตียน 

ยคุพนัปีเร่ิมข้ึนดว้ยการลม้ของอาณาจกัรโรมนัภาคตะวนัตกยคุพนัปีก็เร่ิมข้ึน เรียกกนัวา่สมยั
กลาง พอเร่ิมเปิดสมยัเราก็เห็นยโุรปในความยุง่ยากเป็นทวปีท่ีเตม็ไปดว้ยชนเผา่ต่างๆ ไม่อยูใ่นความ
ควบคุมของศูนยอ์  านาจใดๆ แต่ค่อยๆ ก่อตวัข้ึนเป็นแผน่ดินรัฐต่างๆ เราไดเ้ห็นเจา้อธิการโรมนั
กลายเป็นสันตะปาปาตะเกียกตะกายจะเขา้ครอบครองไม่เพียงแต่คริสตจกัร แต่จะครองฝ่ายโลกทั้งโลก 
เราเห็นศาสนาและจกัรวรรดิของพระมุหมัมดัก าชยัชนะแผน่ดิน ทั้งหมดของศาสนาคริสเตียนแรกเร่ิม
เราเห็นจกัรวรรดิโรมนับริสุทธ์ิตั้งข้ึนมัน่คง และเหล่าจกัรพรรด์ิรบพุง่กบัเหล่าสันตะปาปา เราเฝ้าดูความ
เคล่ือนไหวอนัคลัง่ไคลข้องการสงครามครูเสด ในความพยายามอยา่งไร้ผลท่ีจะชิงเอาเมืองบริสุทธ์ิจาก
เหล่าผูค้รอบครองผูเ้ป็นชาวมุสลิม เราเห็นการต่ืนตวัของยโุรปทั้งเคา้ของการปฏิรูปท่ีจะเกิดข้ึนในยคุ
สมยัท่ีจะมาใหม่ประวติัศาสตร์ยคุโบราณจบลงดว้ยการลม้ของกรุงโรมฉนัใด ประวติัศาสตร์ยคุกลางก็
จบลงดว้ยการลม้ของกรุงคอนสแตนติโนเปิลฉนันั้น 

หลงัจากศตวรรษท่ีสิบหา้ล่วงไปพร้อมกบัยโุรปต่ืนตวัข้ึน ศตวรรษท่ีสิบหกก็มาพร้อมดว้ยการ
ปฏิรูปคริสตจกัร เรามองดูมาร์ติน ลูเธอร์ตีตาปูตอกแผน่ประกาศของเขาท่ีประตุมหาวิหาร  และท่านยนื
แกค้ดีของท่านต่อหนา้พระจกัรพรรดิและพวกเจา้ขุนมูลนายของเยอรมนั นบัวา่ท่านไดห้กัเคร่ืองจ าจอง
ปลดออกจากสัมปชญัญะของมนุษย ์ เราเห็นคริสตจกัรแห่งโรมฉีกออกเป็นสองท่อนโดยประชาชาติ
ของยโุรปภาคเหนือ แตกออกไปตั้งคริสตจกัรประจ าชาติของตนเองข้ึนมีแบบบริสุทธ์ิสะอาดกวา่แต่เรา
ก็ไดเ้ห็นการปฏิรูปซอ้นเร่ิมข้ึนในดินแดนคาธอลิคเพื่อหยุดย ั้งการกา้วหนา้ของการปฏิรูปจนกระทัง่ใน
ท่ีสุด หลงัจากความสยดสยองของสงครามกลางเมืองสามสิบปีในเยอรมนัยุติลงดว้ยขอ้ตกลงสันติภาพ
แห่งเวสฟาเลียในปี ค.ศ. 1648 จึงไดมี้การลากเส้นแบ่งกนัเป็นการถาวรระหวา่งชาติท่ีถือโรมนัคาธอลิค 
กบัชาติท่ีถือโปรเตสแตน้ต ์
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เราจะสรุปกล่าวอยา่งเคร่าๆ ถึงความเคล่ือนไหวใหญ่ๆ ท่ีเขยา่คริสตจกัรและประชาชนในสามศตวรรษ
สุดทา้ย ในองักฤษ บนาภาคพื้นยโุรป และในอเมริกา เกิดนิกายพิวริแตน เวสเลยนั เจา้เหตุผล แองโกล
คาธอลิค และความเคล่ือนไหวประกาศศาสนาในต่างประเทศยคุปัจจุบนั ซ่ึงไดร่้วมส่วนกนัช่วยสร้าง
คริสตจกัรของสมยัของเราน้ี และท าใหเ้ป็นคริสตจกัรเดียวในทัว่โลก ถึงแมค้ริสตจกัรมีจ านวนนบัไม่
ถว้นช่ือและแบบต่างๆ กนั เราจะสังเกตดูดว้ยถึงการเปล่ียนแปลงใหญ่ ซ่ึงศาสนาคริสเตียนค่อยๆ 
ดดัแปลงในศตวรรษท่ีสิบเกา้และยีสิ่บใหมี้องคก์ารเขม้แข็ง มีการปฏิรูป มีการยกสังคมข้ึน ในความ
พยายามท่ีจะใหม้นุษยดี์ข้ึน เพื่อเกียรติยศของพระเจา้ และเพื่อปรนนิบติัมนุษย ์
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บทที ่2 

คริสตจักรเพน็เตกสเต ตั้งแต่พระคริสต์เสด็จสู่สวรรค์ ค.ศ. 30 ถงึซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 

_____________________ 
คริสตจกัรของคริสเตียนทุกยุคสมยั ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ประกอบดว้ยผูเ้ช่ือในพระเยซู

ชาวนาซาเร็ธเป็นพระบุตรของพระเจา้ รับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดจากบาป และเช่ือฟังพระองค์
ในฐานะพระองคเ์ป็นพระคริสต ์เป็นเจา้นายแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ในโลก 

คริสตจกัรของพระคริสต ์ เร่ิมประวติัศาสตร์เป็นความเคล่ือนไหวของโลก ณ วนัเพน็เทคอสต ์
ในปลายฤดูใบไมผ้ลิปี ค.ศ. 30 หลงัจากท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นข้ึนมาจากตายแลว้หา้สิบวนั หลงัจากท่ี
พระองคไ์ดเ้สด็จสู่สวรรคแ์ลว้สิบวนั ระหวา่งท่ีพระเยซูทรงท าการอยูใ่นโลก พวกศิษยข์องพระองคเ์ช่ือ
วา่พระองคเ์ป็นพระมาซีฮาของชาติอิสราเอล ท่ีคอยมานานแลว้ หรือพระคริสตน์ัน่เอง ค าสองค าน้ีมี
ความหมายอยา่งเดียวกนั “มาซีฮา” เป็นภาษาฮีบรู และ “คริสต”์ เป็นภาษากรีก ทั้งสองค าน้ีแปลวา่ “องค์
ผูต้อ้งชะโลม” เจา้ชายแห่งแผน่ดินสวรรค ์ ถึงแมว้า่พระเยซูรับแก่พวกศิษยใ์กลชิ้ดของพระองคว์า่
พระองคไ์ดแ้ก่ต าแหน่งน้ีจริง  พระองคก์็หา้มมิใหพ้วกสานุศิษยข์องพระองคเ์ท่ียวเอาความจริงน้ีไป
บอกกล่าวแก่คนทัว่ไป ให้เก็บเร่ืองน้ีไวก่้อนจนกวา่พระองคไ์ดเ้ป็นข้ึนมาจากตายแลว้จึงจะใหเ้ปิดเผย 
ในระหวา่งส่ีสิบวนัท่ีพระองคไ์ดเ้ป็นข้ึนมาจากตาย พระองคไ์ดท้รงสั่งเขาใหค้อยรับบพัติศมาดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเสียก่อนท่ีเขาจะเร่ิมออกประกาศพระกิตติคุณ เม่ือรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิแลว้ พวกเขาจะเป็นพยานฝ่ายพระองคท์ัว่โลก 

เชา้วนัเพน็เทคอสต ์ ขณะเม่ือพวกสานุศิษยข์องพระเยซู จ านวนร้อยยีสิ่บคนก าลงัประชุมกนัอยู่
ในหอ้งประชุมและอธิษฐาน พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาบนเขาเหล่านั้นดว้ยอาการอศัจรรยป์รากฏ
ชดัวา่ เปลวเพลิงสันฐานเหมือนล้ินตกลงมาจากเบ้ืองบนลงมาจบัอยูบ่นศีรษะของทุกคนในท่ีประชุมนั้น 
ผลของพฤติการณ์น้ีมีเป็นสามสถาน ท าใหค้วามเขา้ใจของเขาสวา่งข้ึน ให้เขามีทศันะใหม่เก่ียวกบั
แผน่ดินของพระเจา้ วา่แผน่ดินของพระเจา้มิใช่เป็นอาณาจกัรทางการเมือง แต่เป็นอาณาจกัรแห่งจิต
วญิญาณ ประกอบดว้ยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเสด็จสู่สวรรคแ์ลว้ก็จริง เห็นไม่ไดก้็จริง แต่ก็ยงัท าการ
ปกครองอยูใ่นจิตใจของคนผูรั้บเช่ือพระองคไ์ด ้พระวิญญาณทรงท าใหผู้เ้ช่ือมีอ านาจ ใหทุ้กคนมีใจร้อน
รน มีฤทธ์ิพดูภาษาต่างๆ ได ้ อนัท าใหค้  าพยานของเขาเห็นจริงแก่คนท่ีไดย้นิไดฟั้ง พระวญิญาณของ
พระเจา้น้ีไดป้ระทบัอยูใ่นคริสตจกัรตั้งแต่วนันั้นมา เป็นการทรงสถิตยป์ระทบัอยูด่ว้ยตลอดไป มิใช่อยู่
ในระบอบการหรือเคร่ืองจกัร แต่ทรงสถิตยอ์ยูใ่นรายตวับุคคลของทุกคนท่ีเช่ือแทต้ามส่วนของความ
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เช่ือและถวายตวัของแต่ละคน ตั้งแต่พระวญิญาณบริสุทธ์ิเทลงมาในวนันั้น นบัเป็นวนัเกิดของ
คริสตจกัรคริสเตียน ความกลมเกลียวของคนในปีแรกเร่ิมเหล่านั้นไดรั้บขนานนามอยา่งถูกตอ้งวา่ 
คริสตจักรเพน็เทคอสต์ 

คริสตจกัรเร่ิมตั้งข้ึนใน กรุงเยรูซาเล็ม และปรากฏวา่จ ากดัอยูใ่นเมืองนั้นและในบริเวณรอบๆ 
ใกลเ้คียงในระหวา่งปีแรกเร่ิมของประวติัศริสตจกัรเพน็เทคอสต ์ ประชาชนเป็นกลุ่มๆ ผูเ้ช่ือในพระเยซู
เป็นพระมาซีฮาองคก์ษตัริย ์ ไดก้ระจายกนัอยูท่ ัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีภาคเหนือของมนฆลฆาลิ
ลาย แต่ไม่มีบนัทึกเอกสารมาถึงเราใหท้ราบระบอบการของเขาและการถือเป็นสาขาๆ ของคริสตจกัร
ประการใดเลย ห้องชั้นบนๆ เขาซีโยนและท่ีเฉลียงของซาโลมอนในพระวหิาร ใชเ้ป็นส านกัคริสตจกัร
อยูต่ลอดยคุแรกเร่ิม 

ภาคีสมาชิกคริสตจกัรเพน็เทคอสต ์ ทุกคนเป็นคนยวิและเท่าท่ีสังเกตได ้ ไม่มีสมาชิกคนไหน
เลย แมใ้นกลุ่มอคัรสาวกเอง ท่ีจะฝันตั้งแต่แรกวา่จะรับคนนานาชาติเขา้มาเป็นสมาชิกดว้ย เขาคงคิดวา่
โลกคนนอกศาสนาพระเจา้เม่ือถึงเวลาจะกลายเป็นชาติยวิเสียก่อน และแลว้จึงจะรับพระเยซูเป็นพระ
คริสต ์ คนยวิสมยันั้นมีสามจ าพวก ทุกจ าพวกมีตวัแทนอยูใ่นคริสตจกัรเยรูซาเล็ม ชนฮีบรูไดแ้ก่คนท่ีมี
บรรพบุรุษอยูใ่นประเทศพาเลศไตน์มาหลายชัว่คน และเป็นคนเช้ือชาติอิสราเอลแท ้ ภาษาของเขา
เรียกวา่ “ภาษาฮีบรู” หลายศตวรรษล่วงไปภาษาฮีบรูไดเ้ปล่ียนจากภาษาฮีบรูชั้นสูงของพระคมัภีร์เดิมมา
เป็นอยา่งท่ีเรียกวา่ ส าเนียงเอราเมคหรือซีโร-แคลเด๊ด อ่านพระคมัภีร์ธรรมศาลาดว้ยภาษาฮีบรูโบราณ 
แต่มีล่ามแปลออกเป็นประโยคๆ เป็นภาษาพลเมืองส่วนใหญ่ คนยวิสัญชาติกรีก หรือเรียกวา่ชนเฮเลน 
เป็นยวิท่ีสืบพงศพ์นัธ์ุมาตั้งแต่ยคุ “แตกกระจาย” คือยวิท่ีมีภูมิล าเนาหรือบรรพบุรุษอยูใ่นต่างประเทศ 
คนจ าพวกน้ีเป็นอนัมากพ านกัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม และในยเูดีย ไดต้ั้งธรรมศาลาไวส้ าหรับคนพวกน้ี
ตามสัญชาติต่างๆ ของเขา หลงัจากชยัชนะภาคตะวนัออกของอเล็กซานเดอร์มหาราช ภาษากรีกก็มาเป็น
ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ดินแดนตะวนัออกของทะเลเอเดรียติค และนิยมกนัในขนาดกวา้งมากและตลอดทัว่
อิตาลี โดยเพราะเหตุประการฉะน้ีชนยวิท่ีมีบรรพบุรุษอยูใ่นต่างประเทศจึงถูกขนานนามวา่ “เกรเซียน” 
หรือ “เฮเลน” ค  าวา่เฮเลนแปลวา่ “กรีก” ชนเฮเลนในฐานะท่ีเป็นพลเมือง โดยเฉพาะท่ีอยูน่อกพาเลศ
ไตน์ มีจ  านวนมากกวา่ในพาเลศไตน์มาก มัง่คัง่ร ่ ารวยกวา่ ฉลาดกวา่ เป็นชนเช่ือชาติยิวสาขาท่ีมีใจกวา้ง
กวา่ คนเขา้จารีตท่ีมีเลือดต่างชาติผูทิ้้งศาสนาท่ีไม่ถือพระเจา้เสีย แลว้มารับถือบทบญัญติัของยวิ เขา้มา
เป็นคนในศาสนายวิโดยรับพิธีสุหนดั แมว้า่คนพวกน้ีจะเป็นคนพวกนอ้ยในหมู่พวกยวิ แต่ก็จะไดพ้บ
คนจ าพวกน้ีในธรรมศาลาเป็นอนัมากทัว่เมืองต่างๆ ของอาณาจกัรโรมนัและมีส่วนสิทธิอยา่งพวกยวิใน
ทุกอยา่ง คนพวกเขาจารีตน้ียงัผดิแผกแตกต่างกบัพวก “ถือเคร่ง” หรือ “คนเกรงกลวัพระเจา้” ผูเ้ป็นคน
นานาชาติท่ีเลิกลทัธิรูปสักการะและเขา้มาร่วมกบัธรรมศาลาแต่มิไดรั้บพิธีสุหนดั มิไดถื้อปฏิบติัอยา่ง
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ถว้นถ่ีตามท่ีบทบญัญติัของยวิก าหนดไว ้ และมิไดถื้อวา่เป็นสัญชาติยวิ แต่เป็นคนพวกท่ีคนยวิคบคา้
สมาคมได ้ 

อ่านหนงัสือกิจการหกบทแรกจะเห็นวา่ระหวา่งยคุแรกเร่ิมน้ี อคัรสาวกซีโมนเปโตรเป็นผูน้ า
คริสตจกัร ทุกๆ คราวท่ีมีอะไรข้ึนจะเห็นเป็นเปโตรเป็นผูน้ าหนา้เสมอ เป็นผูว้างแผนการณ์เป็นผูเ้ทศนา 
เป็นผูก้ระท าการอศัจรรย ์ และเป็นผูป้กป้องคริสตจกัรเม่ือยงัเยาว ์ แต่ทั้งน้ีมิใช่เพราะพระเจา้สถาปนา 
เปโตรให้เป็นสันตะปาปาหรือผูค้รอบครอง แต่เพราะเป็นผูว้อ่งไวในการตกลงใจเป็นคนพร้อมจะกล่าว
ถอ้ยความ และมีจิตใจเหมาะแก่การเป็นผูน้ า เคียงขา้งกบัเปโตรคนขยนังาน เราเห็นยอห์นคนช่างคิดและ
คนมีจิตแก่ศรัทธา พดูนอ้ย แต่ก็ยงัเป็นท่ีนบัถือยกยอ่งอยา่งสูงจากมวลผูเ้ช่ือ 

ในคริสตจกัรท่ีนบัวา่มีสมาชิกนอ้ย สมาชิกทั้งหมดเป็นคนในเมืองเดียว เป็นคนเช้ือชาติเดียว 
นบนอ้มเช่ือฟังเด็ดขาดต่อน ้าพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาท่ีเสด็จข้ึนสวรรคแ์ลว้ และสมาชิกทุก
คนกลมเกลียวกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ความจ าเป็นในการปกครองกนัจึงนอ้ย แต่การ
ปกครองกนันิดๆ หน่อยๆ นั้น อคัรสาวกสิบสองคนเป็นผูจ้ดัตั้งข้ึนเป็นองคค์ริสตจกัรเปโตรเป็นโฆษก
ของคริสตจกัร ประโยคหน่ึงในหนงัสือ กิจการ 5 : 13 แสดงวา่พวกอคัรสาวกไดรั้บความคารวะเคารพ
นบนอบจากทั้งมวลผูเ้ช่ือและประชาชน 

คร้ังแรกคริสตจกัรมีศาสนศาสตร์ง่ายๆ หรือหลกัความเช่ือพื้นๆ ภายหลงัระบบหลกัธรรมจึง
ขยายตวัในความคิดของอคัรสาวกเปาโล แต่ในค าเทศนาของเปโตรคร้ังคราวต่างๆ เราเห็นหลกัธรรมอยู่
สามอยา่งเด่นอยูเ่ป็นความส าคญั และถือวา่ความเช่ือจะขาดหลกัธรรมสามอยา่งน้ีไม่ไดอ้ยา่งท่ีหน่ึงและ
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดคือ พระเยซูเป็นพระมาซีฮา พระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระมาซีฮา พระคริสต ์ อิสราเอลหวงั
มานาแลว้ และบดัน้ีทรงครองราชยอ์ยูบ่นสวรรคเ์หนืออาณาจกัรของพระองค ์ แมว้า่เห็นพระองคไ์ม่ได ้
ภาคีสมาชิกคริสตจกัรแต่ละคนจะตอ้งถวายความจงรักภกัดี เคารพสักการะและเช่ือฟัง หลกัธรรมอีก
อยา่งหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้ คือการคืนพระชนมข์องพระเยซู พระองคท์รงถูกตรึง ไดเ้ป็นข้ึนมาจากตายแลว้ 
บดัน้ียงัทรงพระชนมอ์ยู ่ เป็นศีรษะของคริสตจกัรและจะไม่ตายอีกเลย ขอ้ท่ีสามของหลกัธรรมอนั
ประกอบดว้ยตวับุคคลประเภทเช่นน้ี คือการเสด็จกลบัมาอีกของพระเยซู พระองคผ์ูไ้ดเ้สด็จไปสวรรค์
แลว้ จะเสด็จกลบัมาอีกเม่ือถึงเวลาก าหนด มาในโลกครองราชยเ์หนือคริสตจกัรของพระองค ์ ถึงแมว้า่
พระเยซูไดต้รัสบอกแก่พวกสานุศิษยข์องพระองคว์า่เวลาเสด็จกลบัมาในโลกนั้นไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดอาจรู้
ได ้ ทูตสวรรคแ์ละแมก้ระทัง่พระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองคเ์ดียว กระนั้นความหวงัของคนทัว่ไปก็ยงั
คาดวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเร็ว กระทัง่หวงัวา่จะเสด็จมาในชัว่อายคุนสมยันั้นเองทีเดียว 

อาวธุของคริสตจกัรท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าโลกมาเช่ือถือ คือค าพยานของมวลสมาชิก ดงัท่ีเราได้
เห็นในบนัทึกขอ้เทศนาคราวต่างๆ ของเปโตร แสดงวา่ระยะน้ีสานุศิษยค์นอ่ืนๆ ไม่ไดเ้ทศนาเราอาจคิด
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วา่เปโตรคนเดียวเป็นผูเ้ทศนา แต่ถา้จะอ่านดว้ยความพินิจพิเคราะห์จะเห็นประวติัศาสตร์วา่ อคัรสาวก
ทุกคน และคนทั้งคริสตจกัรไดใ้หค้  าพยานสนบัสนุนพระกิตติคุณ เม่ือคริสตจกัรมีสมาชิกร้อยยีสิ่บคน 
และพระวญิญาณเสด็จลงมาบนเขา ทุกคนก็กลายเป็นนกัเทศน์ใชพ้ระค าของพระเจา้ เม่ือจ านวนสมาชิก
ทวข้ึีนผูเ้ป็นพยานก็ทวีข้ึน เพราะสมาชิกทุกคนพดูเหมือนเป็นผูเ้สนอข่าวของพระคริสต ์ ไม่มีการ
แยกแยะระหวา่งบรรพชิตกบัฆราวาส ตอนใกลส้ิ้นระยะน้ีเราเห็นซะเตฟาโนข้ึนหนา้ตาเป็นนกัเทศน์ 
แมแ้ต่พวกอคัรสาวกก็ยงัซบเซา ค าพยานอนัเหมือนกนัหมดน้ีเป็นอิทธิพลใหค้ริสตจกัรทวตีวัข้ึนรวดเร็ว
ในการเร่ิมตน้ของความพยายามอนัแรงกลา้น้ี กระท าโดยคนพื้นๆ เพียงหยบิมือเดียว ไม่มีอาวธุ ไม่มี
ช่ือเสียงในสังคม ฝ่ายศาสนาของชาติและฝ่ายการเมืองก็เอาอ านาจสูงสุดของเขาเรียงหนา้กนัเขา้มาต่อสู้ 
คนไม่ก่ีคนนั้นก็ยงัหายจะท าการเปล่ียนชาติใหเ้ป็นรูปอ่ืน จ าเป็นตอ้งมีฤทธ์ิเหนือธรรมชาติเขา้มาช่วย
บา้ง และฤทธ์ินั้นก็เขา้มาช่วยในรูปของ “การอศัจรรย”์ การอศัจรรยท่ี์อคัรสาวกไดก้ระท านั้นไดส้มญา
วา่ “ระฆงัเรียกคนมานมสัการ” เราอ่านเร่ืองงานของการบ าบดัโรคกระท าท่ีประตูงามของวหิาร ถดัมาก็
มีผูค้นพลเมืองฟังค าเปโตรเทศนา และเขา้ถวายตวัแก่พระคริสตมี์บนัทึกการอศัจรรยพ์ิพากษาโทษ อะ
นาเนียและสัพไฟเรตายทนัทีตามค าต าหนิโทษของเปโตร เป็นการเตือนให้ระวงัการเห็นแก่ตวัและความ
เทจ็เทียมจอมปลอม เราอ่านเห็นอ านาจของพระเจา้อีกในการรักษาคนเป็นอนัมากท่ีไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ 
การอศัจรรยน้ี์มิใช่แต่เปโตรและอคัรสาวกเท่านั้นท าไดมี้กล่าววา่ซะเตฟาโนก็ไดก้ระท าการ “อศัจรรย์
และหมายส าคญั” กิจการอนัทรงฤทธ์ิเหล่าน้ีดึงดูดความสนใจ ปลุกใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น เปิดใจ
คนเป็นอนัมากมาเช่ือในพระคิรสต ์

ความรักพระคริสตลุ์กแดงในหวัใจของคนเหล่าน้ี อ านวยใหเ้กิดความรักเพื่อนศานุศิษยด์ว้ยกนั
ดว้ย จิตใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ปิติยนิดีในความกลมเกลียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมีการไม่ค  านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตวั เห็นแก่ความตอ้งการของภาคีสมาชิกคริสตจกัร เราอ่านเห็นมีการมอบทรัพยส์มบติัท่ี
พวกศานุศิษยร์ ่ ารวยกระท ากนันั้นกระท าอยา่งใจกวา้ง ให้เป็นตวัอยา่งอนัสูงของลทัธิสังคมนิยมในนิคม
ท่ีมีทรัพย ์ แต่เก่ียวกบัดา้นน้ีของคริสตจกัรเพน็เทคอสต ์ ควรสังเกตวา่เขากระท ากนัตามความสมคัรใจ
ทั้งนั้น ไม่มีการใชก้ฎบงัคบั มิใช่คนยากจนอยากไดท้รัพยข์องคนมัง่มี แต่คนมัง่มีใหค้นยากจนตาม
ความพอใจของตน และจงสังเกตวา่นัน่เป็นแต่เพียงทดลองท าดูในนิคมเล็กๆ ทุกคนอาศยัอยูใ่นเมือง
เดียวกนั และเลือกเอาคนท่ีไดรั้บความนบัหนา้ถือตาอยา่งสูงข้ึนมาท า แต่คนมัง่มีใหค้นยากจนตามความ
พอใจของตน  และ เตม็ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในลกัษณะท่ีจะฟ้ืนหลกัเกณฑข์องค าเทศนาบนภูเขา 
และการกระท าเช่นน้ีก็เพราะเกิดจากความหวงัวา่พระคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาโดยเร็ว โดยคิดวา่เม่ือพระ
คริสตเ์สด็จมาแลว้ทรัพยส์มบติัในโลกน้ีก็ไม่ตอ้งการอีกแลว้ และจงสังเกตดว้ยวา่การทดลองในทาง
ทรัพยน้ี์ก็ไปไม่ตลอด ไม่ชา้ก็เลิกกนั ปล่อยใหค้ริสตจกัรในเยรูซาเล็มตอ้งยากจน จนกระทัง่ในชัว่อายุ
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คนรุ่นนั้นเองตอ้งมีการเร่ียไรทรัพยม์าจากนอกประเทศมาช่วยเหลือ นอกจากนั้นการกระท านั้นไดก่้อตวั
เป็นศีลธรรมชัว่ เช่นท่ีเกิดมีคนเห็นแก่ตวัข้ึน อะนาเนียกบัสัฟไฟเร เรายงัคงอยูใ่นโลก และยงัตอ้งการ
ความสนใจเก่ียวกบัตวัและความจ าเป็นของตวั จิตใจบริจาคอยา่งใจกวา้งน้ีน่าสรรเสริญแต่แผนการอาจ
ไม่ฉลาดพอ 

ในเกือบทุกดา้น คริสตจกัรระยะแรกไม่มีท่ีติ เขม้แขง็ในความเช่ือ ในการเป็นพยาน วสิัยสุจริต 
มีความรักอุดมบริบูรณ์ แต่บกพร่องอยูอ่ยา่งหน่ึง ไม่มีความร้อนใจออกประกาศศาสนานอกถ่ิน อยูก่บั
บา้น ควรท่ีจะไดอ้อกไปกวา้งขวาง น ากิตติคุณไปยงัเมืองอ่ืนพลเมืองอ่ืน จ าเป็นตอ้งมีการข่มเหงมาขบั
ออกไป ออกไปประเทศกวา้งใหญ่ในโลก ไม่ชา้ต่อมาจึงไดมี้การข่มเหงคริสตจกัรข้ึน 
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บทที ่3 

คริสตจักรขยายตัว ตั้งแต่ซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 ถึงการประชุมทีเ่ยรูซาเลม็ ค.ศ. 50 

______________________ 
บดัน้ีเรายา่งเขา้ในยคุประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรคริสเตียน ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นระยะสั้นเพียงสิบ

หา้ปีตั้งแต่ ค.ศ. 35 ถึง 50 ก็เป็นความส าคญัแก่คนทัว่ไป ในเวลานั้นมีปัญหาใหญ่อยูว่า่ศาสนาคริสเตียน
จะใหค้งเป็นนิกายของยวิอยูโ่ดยเฉพาะต่อไปเช่นนั้น หรือวา่จะใหเ้ป็นคริสตจกัรท่ีเปิดกวา้งรับคนทัว่ทั้ง
โลก เม่ือระยะอนัสั้นน้ีเร่ิมตน้ พระกิตติคุณยงัจ ากดัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มและในหมู่บา้นรอบๆ และภาคี
สมาชิกทุกคนเป็นคนอิสราเอลทั้งโดยก าเนิดและโดยการรับไว ้ เม่ือระยะน้ีจบลง คริสตจกัรก็ไดฝั้งราก
ลงลึกในซีเรีย ในเอเซียนอ้ย และก าลงัไปสู่ยโุรป ทั้งสมาชิกคริสตจกัรก็ไม่ไดจ้  ากดัเป็นคนยวิเท่านั้น
ต่อไป แต่เป็นคนนานาชาติตามท่ีเป็นคนพื้นเมืองนั้นๆ ภาษาท่ีใชพ้ดูกนัในท่ีประชุมในพาเลศไตน์ใช้
ภาษาฮีบรูหรือเอราเมค ส่วนคริสตจกัรท่ีอยูใ่นบริเวณกวา้งขวางไกลออกไปใชภ้าษากรีกพื้นเมืองของ
ประชาชน ใหเ้ราสังเกตดูความเคล่ือนไหวท่ีแพร่ออกไปน้ีเป็นขั้นๆ ถดัต่อกนัไป 

ไดมี้การบ่นกนัในคริสตจกัรท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ในประการท่ีวา่ เม่ือแจกทานแก่คนจนครอบครัว
ของคนยวิสัญชาติกรีกหรือเฮเลนถูกละเลยเสีย เหล่าอคัรสาวกเรียกประชุมคริสตจกัร และเสนอใหมี้การ
เลือกเจา้พนกังานข้ึนเจด็คนส าหรับปรนนิบติัการน้ี แผนการไดรั้บปฏิบติั เจด็คนไดรั้บการแต่งตั้ง คน
แรกนามวา่ซะเตฟาโนก็ปรากฏตวัเป็นนกัเทศน์ พิจารณาจากค าฟ้องร้องท่านเม่ือถูกพวกผูป้กครอง
ชาติยวิจบัตวั และพิจารณาจากส าเนียงของค าใหก้ารของท่าน ปรากฎวา่ซะเตฟาโนป่าวประกาศพระเยซู
เป็นพระผูช่้วยให้รอด ไม่เฉพาะส าหรับคนยวิเท่านั้น แต่เป็นพระผูช่้วยให้รอดของชนนานาชาติดว้ยทุก
ชาติ ซะเตฟาโนเป็นคนแรกในคริสตจกัรท่ีมีนิมิตรของการประกาศกิตติคุณในโลกอนักวา้งออกไป 
และดว้ยประการน้ีเองท่ีท าใหท้่านเป็นคริสเตียนคนแรกท่ีถูกประหารทารุณ 

คนหน่ึงในหมู่คนท่ีฟัง และถูกย ัง่เยา้ใหเ้กิดโทโสโดยถอ้ยค าของซะเตฟาโน เกิดความ
สะอิดสะเอียนแก่ความคิดท่ีเป็นยวิของเขา คือชายหนุ่มคนหน่ึงมาจากเมืองตาระโซบนฝ่ังอาเซียนอ้ย
นามวา่เซาโล เซาโลไดรั้บการศึกษาในเยรูซาเล็ม เป็นศิษยข์องอาจารยฆ์ะมาลิเอลผูย้ิ่งใหญ่และเซาโล
ไดรั้บนบัถือเป็นรับปีหรืออาจารยผ์ูส้อนบทบญัญติัยวิ เซาโลร่วมมือในการฆ่าซะเตฟาโน พอซะเตฟา
โนส้ินชีพ เซาโลก็เป็นหวัหนา้น าการข่มเหงพวกศานุศิษยข์องพระคริสต ์ จบั มดั เฆ่ียน ทั้งชายหญิง 
คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็มตอ้งแตกไปชัว่ครวหน่ึง สมาชิกกระจดักระจายกนัไป แต่ไม่วา่ศานุศิษยจ์ะ
กระเจิดกระเจิงไปถึงไหน ก็ไปประกาศพระกิตติคุณท่ีนัน่ ในซะมาเรีย ในดาเมเซ็ค ไกลออกไปกระทัง่



 19 

อนัติโอเกียในซีเรีย คนเหล่าน้ีกลายเป็นนกัเทศน์ของพระกิตติคุณและตั้งคริสตจกัรข้ึนมากหลาย 
เช่นนั้นแหละ ความเกลียดโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ของเซาโลกลายเป็นการส่งเสริมการขยายตวัของ
คริสตจกัร 

ในบญัชีเจ็ดคนร่วมกบัซะเตฟาโนในการแจกทานใหแ้ก่คนยากจน เราไดพ้บนามของฟิลิป แต่
มิใช่ฟิลิปอีกคนหน่ึงผูเ้ป็นอคัรสาวก เม่ือซะเตฟาโนตายแลว้ ฟิลิปหนีไปหลบในพวกคนซะมาเรีย คน
ซะมาเรียเป็นคนลูกผสม ยวิก็ไม่ใช่ต่างชาติก็ไม่เชิง พวกยวิดูแคลนคนพวกน้ีมากการท่ีฟิลิปริเร่ิมเทศนา
ใหค้นซะมาเรียฟัง แสดงวา่เป็นคนท่ีไม่มีความใจแคบของพวกยวิ ฟิลิปตั้งคริสตจกัรข้ึนในซะมาเรีย ซ่ึง
ไดรั้บการรับรองจากอคัรสาวกเปโตรและยอห์น เป็นคริสตจกัรแรกภายนอกศาสนายดูา แต่ก็ไม่ใช่
คริสตจกัรท่ีมีสมาชิกเป็นคนตางชาติทีเดียว ต่อจากน้ีฟิลิปไดไ้ปประกาศและตั้งคริสตจกัรในเมือง
ชายทะเล กาซา ยบเป และกายซาไรอา เมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองของคนต่างชาติ แต่ทุกเมืองเป็นเมืองท่ีมี
พลเมืองยวิส่วนใหญ่ ท่ีน่ีพระกิตติคุณมาสัมผสักบัโลกท่ีไม่ถือพระเจา้อยา่งหนีไม่พน้ 

ในการเดินทางของเปโตรเพื่อดูแลคริสตจกัร ท่านไดม้าถึงเมืองยบเปบนฝ่ังชายทะเล ท่ีน่ีท่าน
ไดม้าฟ้ืนชีพใหต้ะปีทาหรือโดระกา และพกัอยูช่ัว่คราวกบัซีโมนอีกคนหน่ึงผูเ้ป็นช่างฟอกหนงัในการ
ท่ีเปโตรไปอาศยัอยูก่บัช่างฟอกหนงัน้ี แสดงวา่ท่านไดป้ล่อยความเคร่งเครียดกบับทบญัญติัประเพณี
ของยวิแลว้ เพราะคนท าการคา้อยา่งน้ีนบัวา่ “ไม่สะอาด” ท่ีจะเขา้พิธีทางศาสนาได ้ ท่ีน่ีเปโตรไดเ้ห็น
นิมิตเป็นผูปู้ท่ีนอนผนืใหญ่ มีสัตวต่์างๆ บรรจุอยูเ่ป็นกะพุง้ลอยลงมาหา แลว้มีสุรเสียงตรัสวา่ “ส่ิงท่ี
พระเจา้ช าระแลว้อยา่เรียกวา่ไม่สะอาด” พอจบนิมิตก็มีผูน้  าข่าวมาจากเมืองซาไรอา เป็นเมืองหน่ึงอยู่
ถดัไปทางเหนือสามสิบไมล ์ คนข่าวนั้นไดม้าถามหาเปโตรและเชิญใหไ้ปสอนโกระเนเลียวผูเ้ป็น
นายทหารโรมนัท่ีมีศรัทธาในพระเจา้อยา่งแก่กลา้ พระวญิญาณไดท้รงน าเปโตรไปยงัเมืองกายซาไรอา 
สั่งสอนโกระเนเลียวและหมู่มิตรสหายใหท้ราบเร่ืองพระเจา้ผูช่้วยใหร้อด แลว้ใหบ้พัติศมารับเขา้เป็น
สมาชิกคริสตจกัร พระวิญญาณของพระเจา้ไดเ้ป็นพยานวา่พระเจา้พอพระทยั โดยการเทพระวิญญาณ
ลงมาอยา่งเดียวกบัท่ีลงมาในวนัเพน็เทคอสต ์ พระเจา้ทรงประทานเคร่ืองหมายวา่มีความพอพระทยัให้
ออกไปป่าวประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนนานาชาติได ้และรับเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร 

ประมาณเวลาน้ี อาจเป็นเวลาก่อนท่ีเปโตรยา่งกา้วไปถึงเมืองกายซาไรอา เซาโลผูข้่มเหงได้
ประสบกบันิมิตบนทางไปเมืองดาเมเซ็ค ไดเ้ห็นพระเยซูผูเ้สด็จสู่สวรรคแ์ลว้นั้น ตั้งแต่บดันั้นผูท่ี้ไดเ้ป็น
ปฏิปักษก์บัพระกิตติคุณอยา่งร้ายแรงก็ไดก้ลายเป็นทนายใหอ้ยา่งเขม้แขง็ท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าสั่ง
สอนใดๆ ท่ีจะปราบเคร่ืองกีดกั้นใหร้าบลงระหวา่งคนยิวกบัคนต่างชาติเซาโลเป็นตอ้งต่อสู้ขดัขวางขม
ข่ืนท่ีสุด แต่เม่ือท่านกลบัใจแลว้ท่านรับทศันะของซะเตฟาโนทนัที และเป็นผูย้ิง่ใหญ่กวา่ซะเตฟาโนใน
การน าความเคล่ือนไหวต่อไปใหค้ริสตจกัรเปิดรับคนทุกคน ไม่วา่คนยวิหรือคนต่างชาติ ในตลอด
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ประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสเตียนไม่มีคนใดผูก้ลบัใจหาพระคริสตแ์ลว้ไดด้ าเนินงานไปดว้ยผลอนั
ยิง่ใหญ่เช่นนั้นแก่ทั้งโลกเหมือนดงัท่ีไดก้ระท าโดยเซาโลผูข้่มเหง แลว้ต่อไปเปล่ียนเป็นเปาโลอคัร
สาวก 

ในการข่มเหงท่ีเร่ิมข้ึนดว้ยการฆ่าซะเตฟาโน คริสตจกัรท่ีเยรูซาเล็มไดก้ระจดักระจายออกไป
กวา้งขวาง สมาชิกบางคนหนีไปเมืองดาเมเซ็ค บางคนหนีไกลข้ึนไปอีกสามร้อยไมลถึ์งเมืองอนัติโอเกีย
เมืองหลวงของซีเรียซ่ึงมณฑลใหญ่พาเลศไตน์ข้ึนอยู ่ ท่ีเมืองอนัติโอเกียพวกล้ีภยัเหล่าน้ีไดเ้ขา้ไปใน
ธรรมศาลาของพวกยดูาและใหค้  าพยานท่ีนัน่ถึงพระเยซูเป็นพระมาซีฮา ในทุกๆ ธรรมศาลามีท่ีจดัแยก
ไวส้ าหรับคนต่างชาติเขา้มานมสัการ คนเหล่าน้ีเป็นอนัมากไดฟั้งพระกิตติคุณท่ีอนัติโอเกีย และตอ้นรับ
พระคริสตไ์วใ้นความเช่ือ จนมีคริสตจกัรเกิดข้ึนในเมืองนั้น อนัเป็นท่ีท่ีคนยวิและคนต่างชาตินมสัการ
ร่วมกนัดว้ยสิทธิเท่าเทียมกนั เม่ือข่าวเร่ืองน้ีมาถึงเยรูซาเล็ม คริสตจกัรแม่ก็ตกใจและไดส่้งผูแ้ทนมา
สอบสวนการเก่ียวขอ้งกบัคนต่างชาติเร่ืองน้ี โอกาสดีท่ีบาระนาบาไดม้าถึงเมืองอนัติโอเกียแทนท่ีจะได้
ประณามคริสตจกัรท่ีไดก้ระท าเป็นอิสระอยา่งนั้น ท่านกลบัมีความปิติยนิดีดว้ย รับรองวา่ความ
เคล่ือนไหวน้ีถูกตอ้งและพกัอยูท่ี่อนัติโอเกียร่วมมือดว้ย บาระนาบาไดแ้สดงความไวใ้จแก่เซาโลมาก่อน 
บดัน้ีจึงไดไ้ปยงับา้นของเซาโลท่ีเมืองตาระโซ ห่างจากอนัติโอเกียประมาณร้อยไมล ์ โดยมากตอ้งไป
ทางน ้า ไปน าเซาโลมายงัอนัติโอเกียดว้ย และตั้งใหเ้ป็นเพื่อนร่วมงานในพระกิตติคุณคริสตจกัรแห่ง
เมืองอนัติโอเกียส าคญัข้ึนจนพวกสานุศิษยข์องพระคริสตไ์ดมี้ขนานนามวา่ “คริสเตียน” เป็นคร้ังแรก
ท่ีน่ี เป็นนามท่ีพวกยวิมิไดต้ั้งให ้ แต่พวกกรีกไดต้ั้ง ในพระคริสตธรรมใหม่ไดเ้อ่ยนามน้ีเพียงสามคร้ัง 
พวกสานุศิษยท่ี์อนัติโอเกียไดส่้งอนุเคราะห์มายงัพวกสาวกท่ียากจนในยเูดียในคราวเกิดกนัดานอาหาร 
พวกผูน้ าและพวกอาจารยใ์นคริสตจกัรแรกเร่ิมลว้นเป็นคนท่ีถูกกล่าวขวญัถึงกนักวา้งขวาง 

ภาคีสมาชิกผูเ้ป็นคนต่างชาติของคริสตจกัรเวลานั้น เพียงแต่เป็นคนท่ีแสวงเขา้เป็นสมาชิกโดย
ตนเอง แต่บดัน้ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน า และพวกผูอ้าวโุสในคริสตจกัรไดแ้ต่งตั้งดว้ย ใหส่้งผูน้ าคน
ส าคญัยิง่ของคริสตจกัรอนัติโอเกียสองคนออกไปประกาศศาสนายงัเมืองอ่ืนๆ ไปเสาะหาทั้งคนยวิและ
คนต่างชาติโดยการประกาศพระกิตติคุณ อ่านดูเร่ืองการเดินทางออกไปประกาศพระศาสนาเท่ียวท่ีหน่ึง
น้ีแลว้จะสังเกตเห็นสัญลกัษณ์ต่างๆ ในงานอนับากบัน่น้ี ซ่ึงไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานของอคัรสาวก
เปาโลในคร้ังต่อมาทุกคร้ัง เป็นงานท่ีร่วมกนัท าสองคน คร้ังแรกวา่ “บาระนาบาและเซาโล” ไม่ชา้
เปล่ียนเป็น “เปาโลกบับาระนาบา” หรือ “เปาโลและพวก” แสดงวา่เซาโลหรือเปาโลมีจิตใจน า เร่ือง
เซาโลเปล่ียนนามนั้นเป็นธรรมเนียมของคนยวิมีสองนาม นามหน่ึงเป็นนามของอิสราเอล อีกนามหน่ึง
ใชใ้นเม่ืออยูใ่นท่ามกลางคนต่างชาติ ศาสนทูตทั้งสองไดพ้าผูช่้วยหนุ่มไปดว้ยอีกคนหน่ึง คือยอห์น
มาระโก แต่มาระโกไดผ้ละท่านทั้งสองเสียกลางทาง ท่านทั้งสองไดเ้ลือกเอาเมืองใหญ่ๆ เป็นสนามท า
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การอนัส าคญั ไปเมืองซะลามิและปาโฟในเกาะกุปโรอนัติโอเกียและอิโคนิอนัในปิซิเดีย ลุศตราและเด
ระเบในลุกาโอเนีย มีโอกาสท่ีไหนก็เขา้ไปประกาศสั่งสอนคนในธรรมศาลา เพราะในธรรมศาลานั้น
พวกยวิทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะพดูได ้ โดยเฉพาะผูเ้ป็นอาจารยป์ระกาศนียบติัเช่นเปาโล  ส าเร็จจาก
สถานศึกษาอนัมีช่ือเสียงของฆะมาลิกเอลยอ่มไดต้อ้นรับเสมอ นอกจากจะไดพ้บกบัคนยวิแก่ศรัทธาใน
ธรรมศาลาแลว้ยงัไดพ้บคนต่างชาติท่ีเกรงกลวัพระเจา้อยูด่ว้ยกนัดว้ย เม่ือมาถึงเมืองสุดทา้ยคือ เดระ
เบท่านทั้งสองก็เขา้มาในระยะใกลก้บัอนัติโอเกียท่ีท่านทั้งสองไดถู้กส่งมานั้น แต่แทนท่ีจะผา่นเขา้
ประตูมณฑลกิลิเกียและกลบับา้น ท่านไดห้นักลบัไปทางตะวนัตก เดินทางกลบัมาตามรอยเก่าเยีย่ม
คริสตจกัรต่างๆ ท่ีไดต้ั้งข้ึนไวเ้ม่ือขามาเท่ียวแรกและแต่งตั้งศิษยาภิบาลใหดู้แลตามแบบของธรรมศาลา 
เราจะไดพ้บวธีิท างานแบบน้ีเม่ืออคัรสาวกเปาโลออกเดินทางไปอีกในเท่ียวหลงัๆ  

ในทุกๆ สังคมหรือสมาคมจะมีคนสองประเภทอยูเ่สมอ คนประเพณีจดัคือคนท่ีมุ่งจะตามอยา่ง
ส่ิงท่ีเคยท ามาแลว้ ๆ และคนพวกกา้วหนา้คือคนท่ีมุ่งใหเ้จริญข้ึนในอนาคต ความเช่ือของยวิใน
คริสตจกัรเช่ือวา่ความรอดไม่มีภายนอกอิสราเอลเลย ดงันั้นสานุศิษยต่์างชาติจะตอ้งรับพิธีสุหนดัและ
ปฏิบติัตามประเพณีของยวิ อาจารยผ์ูมี้ความคิดกา้วหนา้มีเปาโลและบาระนาบาเป็นหวัหนา้ประกาศวา่
พระกิตติคุณมีไวส้ าหรับคนยิวและคนต่างชาติโดยกรณีเก่ียวกนัคือ เช่ือในพระคริสตบ์ทบญัญติัของยวิ
ไม่เก่ียวขอ้ง การโตแ้ยง้ไดเ้กิดข้ึนระหวา่งคนมีความคิดสองประเภทน้ี คุกคามจะใหเ้กิดการแตกแยกใน
คริสตจกัร ในท่ีสุดเปิดการประชุมข้ึนในกรุงเยรูซาเล็มวนิิจฉยัปัญหาการเขา้เป็นสมาชิกของคนต่างชาติ 
และวางแนวปกครองไวส้ าหรับคริสตจกัร สังเกตวา่ในการประชุมน้ีมีผูป้ระชุมไม่แต่เฉพาะอคัรสาวก
เท่านั้น แต่มีพวกผูอ้าวโุสและ “ทั้งคริสตจกัร” เขา้ประชุม เปาโลและบาระนาบา เปโตรและยากอบนอ้ง
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เขา้ร่วมอภิปราย เป็นอนัตกลงกนัวา่บทบญัญติันั้นวางไวเ้ฉพาะคนยวิเท่านั้น ไม่
เก่ียวกบัคนต่างชาติท่ีเช่ือพระคริสต ์ดว้ยขอ้ตกลงน้ียคุของคริสตจกัรก็เปล่ียนจากยคุคริสตจกัรคริสเตียน
ยวิมาเป็นยคุคริสตจกัรส าหรับคนทุกเช้ือชาติและประเทศก็สมบูรณ์ และบดัน้ีพระกิตติคุณรุดหนา้ไป
ตามทางท่ีจะกวา้งขวางออกไปไดย้ิง่ๆ ข้ึน 
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บทที ่4 

คริสตจักรชนนานาชาติ ตั้งแต่การประชุมทีก่รุงเยรูซาเลม็ ค.ศ. 50 ถงึการประหารชีวตอคัร
สาวกเปาโล ค.ศ. 68 

___________________ 
โดยขอ้ตกลงในการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ท าใหค้ริสตจกัรเป็นอิสระท่ีจะท าการใหญ่ยิ่งข้ึนไป

ในการน าผูค้นทั้งส้ิน ทุกเช้ือชาติ ทุกประเทศ เขา้มาในอาณาจกัรของพระเยซูคริสต ์ ภาคีสมาชิก
คริสตจกัรท่ีเป็นคนยวิคงประพฤติตามบทบญัญติัของยวิต่อไป ถึงกระนั้นก็ไดมี้การตีความ
ขนบธรรมเนียมกวา้งขวางออกไปโดยคนพวกผูน้ าอยา่งเช่นอคัรสาวกเปาโล ส่วนคนต่างชาติจะเขา้
เป็นคริสเตียนไดโ้ดยความเช่ือในพระคริสตเ์ท่านั้น และใหด้ ารงชีวิตอยา่งท่ีชอบ ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้
เรียกร้องของบทบญัญติัยวิ 

ส าหรับต าราท่ีใหเ้ราทราบเหตุการณ์ในยีสิ่บปีต่อจากการประชุม (เยรูซาเล็ม) เราตอ้งอาศยั
หนงัสือกิจการ ธรรมสารฉบบัต่างๆ ของอคัรสาวกเปาโล และอาจตอ้งอาศยัขอ้ความตอนตน้ของธรรม
สารของอคัรสาวกเปโตรฉบบัตน้ดว้ย ซ่ึงอาจบ่งถึงดินแดนท่ีท่านอคัรสาวกไดไ้ปเยีย่ม อาจตอ้งเอา
ต านานมาเพิม่เติมเขา้กบัต าราอนัแน่นอนเหล่าน้ีบา้ง ท่ีรู้สึกวา่เป็นความจริงเล่ากนัในยุคถดัจากอายขุอง
อคัรสาวก เด๋ียวน้ีบริเวณของคริสตจกัรนั้นเตม็ไปทั้งอาณาจกัรโรมนั ประกอบดว้ยมณฑลต่างๆ 
ชายทะเลเมดิเตอเรเนียน และทั้งดินแดนบางแห่งนอกอาณาเขต เช่นทางตะวนัออกภาคีสมาชิกนั้นจะ
เห็นไดว้า่จ  านวนคนนานาชาติเพิ่มทวข้ึีน คนยวิลดนอ้ยลง เพราะเม่ือพระกิตติคุณไดศิ้ษยใ์นโลกคนท่ีไม่
เช่ือถือพระเจา้มากข้ึนคนยวิ ก็ปลีกตวัออกและเกลียดชงัขมข่ืนยิง่ข้ึนทุกที ในระยะน้ีเกือบจะทุกหนทุก
แห่งพวกยวิเป็นผูข้ยุค๊การข่มเหงคริสเตียนข้ึน 

ผูน้ าสามคนเด่นอยูต่่อหนา้คริสตจกัรในระหวา่งปีเหล่านั้น คนท่ีหน่ึง เป็นคนชั้นหวัหนา้ข้ึนมา
ง่ายๆ คืออคัรสาวกเปาโล เป็นคนเดินทางท่องไปไม่รู้จกัเหน็ดไม่รู้จกัเหน่ือย เป็นคนท างานท่ีไม่มีใคร
หรืออะไรมาเอาชนะเขาได ้ เป็นนกัตั้งคริสตจกัรและนกัเทวศาสตร์ รองลงมาจากเปาโลก็คืออคัร
สาวกเปโตร นามของท่านผูน้ี้ปรากฏในบนัทึกค่อนขา้งมีนอ้ย แต่เปาโลถือวา่ท่าน (เปโตร) เป็นคนหน่ึง
ในพวก “หลกั” รู้สึกวา่เราน่าจะรับต านานท่ีวา่เปโตรไดม้าอยูก่รุงคราวหน่ึงมาอ านวยการคิรสตจกัรใน
เมืองนั้น และตอ้งถูกประหารอยา่งทารุณตายท่ีนั้นประมาณ ค.ศ. 67 นามผูย้ิง่ใหญ่คนสามในยคุน้ีคือ
ท่านยากอบนอ้งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และประมุขของคริสตจกัรในเยรูซาเล็ม ท่านเป็นผูค้  ้าจุน
ขนบธรรมเนียมของยวิอยา่งจงรักภกัดี และไดรั้บนบัถือวา่เป็นผูน้ าในพวกคริสเตียนยวิ แต่ก็ไม่ถึงกบั
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เป็นผูข้ดัขวางพระกิตติคุณท่ีจะมาสู่ชนต่างชาติ ธรรมสาร (จดหมาย) ยากอบนั้นคือท่านผูน้ี้เองเป็น
ผูเ้ขียน ท่านตอ้งถูกฆ่าตายในวหิารประมาณปี ค.ศ. 62 ฉะนั้นแหละผูน้ าทั้งสามในยคุน้ีไดย้อมถวายชีวติ
ดว้ยความตายอยา่งทารุณเพราะเหตุความเช่ือของท่าน นอกจากสามท่านน้ีก็ยงัมีผูอ่ื้นอีกมาก ซ่ึงเป็นผู ้
ส าคญันอ้ยกวา่ก็ไดต้ายไปในการประหารทารุณเช่นเดียวกนั 

บนัทึกเหตุการณ์ในปีเหล่าน้ีตามท่ีกล่าวในสิบสามบทสุดทา้ยของหนงัสือกิจการ กล่าวแต่งาน
ของอคัรสาวกเปาโล แต่คงจะมีศาสนทูตคนอ่ืนๆ อีกหลายคนท าการ เพราะมิชา้หลงัจากยคุน้ีจบลง ก็มี
การเอ่ยถึงคริสตจกัรต่างๆ ในดินแดนท่ีเปาโลไม่เคยไปเลย การเดินทางไปประกาศศาสนาของเปาโล
เท่ียวท่ีหน่ึงไปตลอดมณฑลภายในบางมณฑลของอาเซียนอ้ยไดก้ล่าวแลว้ หลงัจากการประชุมท่ีกรุง
เยรูซาเล็มแลว้ เปาโลไดอ้อกเดินทางไปประกาศศาสนาเท่ียวท่ีสองไปกบัซีลา หรือซีละวาโนเป็นเพื่อน
ร่วมทาง ท่านไดอ้อกเดินทางจากอนัติโอเกียในซีเรีย และแวะเยีย่มคริสตจกัรต่างๆ เป็นคร้ังท่ีสามคือ
คริสตจกัรท่ีท่านไดต้ั้งไวบ้นผนืแผน่ดินใหญ่เม่ือคร้ังเดินทางมาเท่ียวท่ีหน่ึง ท่านมาถึงชายฝ่ังทะเลเอ
เจียนท่ีเมืองโตรอาอนัเป็นท่ีตั้งเมืองตรอยโบราณ และไดข้า้มไปยงัยโุรป น าพระกิตติคุณไปยงัทวปีนั้น 
ไดต้ั้งคริสตจกัรต่างๆ ข้ึนท่ีเมืองฟิลิปปอย เธซะโลนิเก และเบอรยะในมณฑลมากะโดเนีย ตั้งคริสตจกัร
เล็กๆ แห่งหน่ึงในเมืองวฒันธรรมแห่งเอเธนส์ และอีกแห่งหน่ึงท่ีแขง็แรงท่ีโกรินโธอนัเป็นเมืองพาณิช
ของกรีซ เปาโลเขียนสารส่งจากเมืองโกรินโธไปถึงคริสตจกัรเมืองเธซะโลนิเกสองฉบบัอนัเป็นสาร
ฉบบัเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน แลว้ท่านไดล้งเรือเดินทางมาทางตะวนัออกขา้มทะเลอาเจียนมาแวะเยีย่มเอเฟซสั
นิดหน่อยในอาเซียนอ้ย แลว้ก็ขา้มทะเลเมดิตอเรเนียนมาสู่เมืองกายซาไรอา ข้ึนไปค านบัคริสตจกัรแม่
ในกรุงเยรูซาเล็ม แลว้กลบัมายงัท่ีท่ีออกเดินทางคืออนัติโอเกียในซีเรีย ในการเดินทางสามปีทั้งทางบก
และทางทะเลไดไ้ปไกลกวา่สองพนัไมล ์ และไดต้ั้งคริสตจกัรข้ึนไวใ้นเมืองส าคญัๆ เจด็หวัเมืองอยา่ง
นอ้ยหรืออาจจะมากกวา่ แลว้ไดเ้ปิดทวปี แห่งจกัรวรรดิในภาคพื้นยโุรปใหเ้ป็นท่ีประกาศพระกิตติคุณ 

หลงัจากไดพ้กัผอ่นเพียงเล็กนอ้ย เปาโลก็เร่ิมออกเดินทางไปป่าวประกาศพระศาสนาเท่ียวท่ี
สาม ไดอ้อกเดินจารอนัติโอเกียอีก แต่ก าหนดใหม้าถึงท่ีสุดท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ยอมมอบตวัเป็นจ าเลยในมือ
ของรัฐบาลโรมนั คร้ังแรกติโมเธียวเป็นเพื่อนร่วมทางคนเดียว ท่านผูน้ี้ไดร่้วมทางกบัเปาโลในการ
เดินทางเท่ียวท่ีสองและเป็นผูช่้วยท่ีแน่วแน่จนถึงท่ีสุด และเป็น “บุตรในพระกิตติคุณ” แต่มีเพื่อน
เดินทางมาดว้ยกนักบัท่านเป็นอนัมากก่อนจบการเดินทางเท่ียวน้ี  ท่านเร่ิมแวะเยีย่มคริสตจกัรต่างๆ ใน
ซีเรียและในกิลิเกีย คงไดแ้วะเยีย่มตาระโซบา้นเกิดของท่านเองดว้ยไม่ตอ้งสงสัย แลว้เลยไปตาม
เส้นทางเก่า แวะเยีย่มคริสตจกัรต่างๆ เป็นคร้ังท่ีส่ี คือคริสตจกัรท่ีตั้งไวต้ั้งแต่เท่ียวท่ีหน่ึง แต่เม่ือไดข้า้ม
มณฑลฟรูเกียแลว้ แทนท่ีจะหนัข้ึนทางเหนือไปเมืองโตรอา ท่านกลบัไปเสียทางใต ้ ไปเมืองเอเฟโซ
เมืองหลวงของอาเซียนอ้ย ท่านไดพ้กัอยูท่ี่น่ีกวา่สองปี เป็นท่ีท่ีแวะนานท่ีสุดในบรรดาแห่งท่ีท่านไดแ้วะ
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ตามทางเดิน งานของท่านเป็นผลส าเร็จใหญ่ยิง่ เป็นผลไม่เพียงในคริสตจกัรเอเฟโซแต่ไดเ้พาะกิตติคุณ
ไวท้ัว่มณฑล “คริสตจกัรทั้งเจด็ในมณฑลอาเซีย” ไดต้ั้งข้ึนโดยเปาโลไม่โดยตรงก็โดยออ้ม  เพื่อจะท า
ตามวธีิเยีย่มเยยีนคริสตจกัร ท่านไดอ้อกจากเอเฟซสัลงเรือไปมณฑลมากะโดเนียเยีย่มสานุศิษยใ์นฟิลิป
ปี เธสะโลนิกาและเบอรยะและในกรีซดว้ย ท่านจ าเป็นตอ้งเดินทางกลบัมาตามเส้นทางเก่าเพื่อเยีย่ม
เยยีนคริสตจกัรต่างๆ คร้ังสุดทา้ย แล่นเรือไปถึงเมืองโตรอา จากโตรอาเลียบไปตามฝ่ังอาเซียนอ้ย ท่ีเมลิ
โตเมืองท่าสินคา้ของเอเฟซสัท่านไดใ้ชค้นไปตามผูอ้าวุโสของคริสตจกัรนั้นมาพบและไดก้ล่าวอ าลา
อยา่งซ้ึงตรึงใจ แลว้ออกเดินทางมาข้ึนท่ีเมืองกายซาไรอาอี แลว้ไต่เขาข้ึนไปกรุงเยรูซาเล็ม การเดินทาง
ป่าวประกาศเท่ียวท่ีสามไดสุ้ดทางลงท่ีเมืองน้ี เพราะขณะนมสัการอยูใ่นพระวหิารเปาโลก็ถูกฝงูคนยวิ
โจมตี กองทหารโรมนัรุดเขา้มาช่วยไว ้ไดถู้กกุมตวัไวใ้นหอคอยอนัมีนามของมาร์คแอนโตนี เพื่อความ
ปลอดภยั ทางเดินไปประกาศเท่ียวท่ีสามเป็นระยะทางไกลเท่าๆ กบัเท่ียวท่ีสอง เวน้ไวแ้ต่สามร้อยไมล์
ระหวา่งเยรูซาเล็มกบัอนัติโอเกีย ผลอนัเยีย่มยอดนั้นไดแ้ก่ คริสตจกัรเอเฟซสัอนัเป็นหลกั และส่งสาร
อนัส าคญัยิง่ออกไปอีกสองฉบบั ฉบบัหน่ึงส่งไปยงัคริสตจกัรท่ีโรม ใหห้ลกัเกณฑ์ของพระกิตติคุณ
ตามท่ีท่านไดป้ระกาศ อีกฉบบัหน่ึงส่งไปยงัชาวฆะลาเตียปราศยักบัคริสตจกัรต่างๆ ท่ีท่านไดต้ั้งข้ึน
ตั้งแต่เท่ียวท่ีหน่ึง ซ่ึงในคริสตจกัรเหล่านั้นถูกพวกครูยดูาไดพ้ลิกสานุศิษยเ์สียหลายคน 

เปาโลตกอยูใ่นความควบคุมกวา่หา้ปีตั้งแต่ถูกจบั อยูใ่นเยรูซาเล็มนิดหน่อย ท่ีกายซาไรอาสาม
ปี อยา่งนอ้ยสองปีท่ีกรุงโรม การเดินทางทะเลอนัเตม็ไปดว้ยอนัตรายน้ี ตั้งแต่กายซาไรอาถึงกรุงโรม 
เราถือวา่เป็นการเดินทางประกาศศาสนาท่ีเปาโลไปเท่ียวท่ีส่ี เพราะแมแ้ต่ถูกจ าจองอยูท่่านก็ยงัท า
หนา้ท่ีศาสนทูต ใชทุ้กโอกาสเทศนาพระกิตติคุณของพระคริสต ์ เหตุตรงๆ ท่ีใหท้่านตอ้งเดินทางมาคร้ัง
น้ีก็เพราะเม่ือท่านขา้หลวงปกครองยเูดียสอบสวนท่าน ๆ ร้องอุทรณ์ต่อศาลของพระจกัรพรรดิท่ีกรุง
โรมในฐานท่ีท่านเป็นพลเมืองโรมนั เพื่อนร่วมทางของท่านไดแ้ก่ลูกาและอาริศตาโค คงไปในฐานะ
เป็นผูค้อยติดตามรับใชป้รนนิบติัท่าน ยงัมีพวกนกัโทษเด็ดขาดผูต้อ้งน าไปประหารในกรุงโรมดว้ยกีฬา
กลาเดียเตอร ทหารผูคุ้ม และกลาสีเรือ เช่ือแน่ทีเดียววา่ในระหวา่งเดินทางอนัไกลและอนัตรายน้ี พวก
ร่วมเดินทางมากบัท่านอคัรสาวกคงไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณโดยทัว่กนั ทั้งท่ีเมืองซีโดนและเมืองมุรา
และเกาะเกรเตท่ีเรือก าป่ันมาหยดุอยู ่ เปาโลก็สามารถประกาศพระคริสตไ์ด ้ ท่ีเกาะเมลิเต (มอลตา) 
เปาโลน าคนมาเช่ือไดเ้ป็นหลายคนตามท่ีเราทราบ ณ ท่ีนัน่คนทั้งหลายไดห้ยดุย ั้งอยูส่ามเดือนหลงัจาก
เร่ืองพาย ุ

ท่ีสุดเปาโลมาถึงกรุงโรมซ่ึงเป็นปลายทางท่ีท่านหวงัจะมาหลายปีแลว้ แมเ้ป็นจ าเลยท่ีคอยการ
พิจารณา ท่านก็ยงัมีบา้นเช่าอยูเ่อง มีทหารควบคุม ความพยายามขั้นแรกของท่านคือจะไดติ้ดต่อกบั
คนยวิดงัท่ีท่านท าอยา่งน้ีอยูเ่สมอ ไดป้ระชุมกบัคนยวิวนัทั้งวนั แต่ปรากฏวา่นอ้ยคนสมคัรรับพระกิตติ
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คุณ ท่านก็หนัไปหาคนต่างชาติ บา้นของท่านใชเ้ป็นคริสตจกัรทั้งสองปีอนัเป็นท่ีใหห้ลายคนไดพ้บพระ
คริสต ์ โดยเฉพาะในหมู่พวกทหารกองรักษาการณ์เปรโตเรียน แต่งานใหญ่ยิง่ของท่านในกรุงโรมคือได้
เขียนธรรมสาร 4 ฉบบั ซ่ึงอยูใ่นจ าพวกทรัพยข์องคริสตจกัร เปาโลก็ไดรั้บการปลดปล่อยเป็นอิสระ 

ใหเ้ราดูอิสระภาพของเปาโลสามหรือส่ีปีท่ีท่านออกท าการต่อไปอีก ในการเดินทางประกาศ
ศาสนาเท่ียวท่ีส่ีของท่าน เราไดพ้บเคา้และคาดวา่ไดม้าเยีย่มเมืองโกโลซายและมีเลโต ถา้ท่านไดม้าอยู่
ใกลเ้มืองเอเฟโซในขนาดนั้น ดงัท่ีสองแห่งน้ีอยูใ่กลเ้อเฟโซมาก เราจึงอาจแน่ใจไดว้า่ท่านไดม้าเยีย่ม
เมืองเอเฟโซน้ีดว้ย ท่านยงัไดแ้วะเยีย่มเกาะเกรเต ไดทิ้้งติโตไวท่ี้นัน่ใหดู้แลคริสตจกัร และมาเมืองนิโค
โปลีบนทะเลเอเตรียติคทิศเหนือของประเทศกรีซ ต านานกล่าววา่ท่านไดถู้กจบัท่ีน่ีและถูกส่งไปกรุง
โรมอีก และถูกประหารชีวติท่ีนัน่ ค.ศ. 68 ธรรมสารสามฉบบัอาจเขียนข้ึนในยคุน้ี คือหนงัสือติโมเธียว
ฉบบัตน้ ติโต และติโมเธียวฉบบัสองเป็นจ านวนจดหมายฉบบัสุดทา้ยของท่านทั้งหมดไดเ้ขียนออกจาก
คุกในกรุงโรมในปี ค.ศ. 64 ส่วนใหญ่ของกรุงโรมไดถู้กท าลายไปในมหาเพลิง กล่าวกนัวา่เนโรเป็นคน
จุดเผา จกัรพรรดิองค์น้ีเป็นองคช์ัว่ร้ายกาจท่ีสุดในบรรดาจกัรพรรดิโรมนัทุกองคแ์ต่เหตุยงัคงเป็นเร่ือง
คลุมเคลือถกเถียงกนัอยู ่แต่ท่ีแน่ก็คือประชาชนพากนักล่าวโทษเนโรซุบซิบอยูท่ ัว่ไป เพื่อจะใหพ้น้ตวัเน
โรประกาศวา่พวกคริสเตียนไดว้างเพลิง แลว้เร่ิมลงมือข่มเหงใหญ่ คริสเตียนเป็นพนัๆ ตอ้งถูกจบั
ทรมานและตายไป ในจ าพวกเหล่าน้ีมีอคัรสาวกเปโตรตอ้งถูกตรึงในปี ค.ศ. 67 และอคัรสาวกเปาโลถูก
ตดัศีรษะปี 68 ปีเหล่าน้ีไม่แน่นอนทีเดียว และพวกอคัรสาวกคงไดถู้กประหารชีวิตไปก่อนแลว้หน่ึง
หรือสองปี เป็นช้ินหน่ึงของ “ประวติัศาสตร์แกแ้คน้” ในอุทยานของเนโรมีคริสเตียนฝงูใหญ่ตอ้งถูกเผา
จุดต่าง “คบเพลิงชีวติ” ส่วนท่านจกัรพรรดิก็ทรงราชรถทอดพระเนตร ท่ีนั้นเด๋ียวน้ีเป็นท่ีตั้งราชวงั
วาติกนั เป็นราชถานของสังฆราชโรมนัคาธอลิค และเป็นท่ีตั้งวหิารเซน้ตปี์เตอร์เป็นอาคารใหญ่ท่ีสุดใน
ศาสนาคริสเตียน 

วาระท่ีมีการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 พระคมัภีร์ใหม่สักฉบบัหน่ึงก็หาไดมี้เขียนข้ึนไว้
ไม่เลย คริสตจกัรตอ้งอาศยัรู้ชีวติและค าสอนของพระผูช่้วยใหร้อดซ่ึงเพียงรู้ไดจ้ากความจ าของพวก
สานุศิษยรุ่์นแรก แต่ก่อนจะจบระยะน้ี (ค.ศ. 68) ส่วนใหญ่ของพระคมัภีร์ใหม่ไดมี้ออกเวยีนแลว้ 
ประกอบดว้ยพระกิตติคุณมทัธิว มาระโก และลูกา ธรรมสารของอคัรสาวกเปาโล ยากอบ เปโตรฉบบั 
ตน้ และอาจฉบบัสองดว้ย แต่วา่การรับรองฉบบัสุดทา้ยน้ีไม่ใคร่แน่ ระลึกดว้ยวา่หนงัสือพระธรรมฮีบรู
ผูป้ระพนัธ์มิใช่เปาโล อาจเขียนหลงัจากเปาโลส้ินชีพแลว้. 
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บทที ่5 

ยุคสลวั ตั้งแต่อคัรสาวกเปาโลถูกประหาร ค.ศ. 68 ถงึมรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 
100 

_____________________ 
เราเรียกชัว่อายคุนท่ีสุดทา้ยของศตวรรษท่ีหน่ึงตั้งแต่ ค.ศ. 68 ถึง 100 วา่ “ยคุสลวั” ส่วนหน่ึงก็

เพราะการข่มเหงตั้งเคา้คร้ึมอยูเ่หนือคริสตจกัร แต่ท่ีเจาะจงยิง่กวา่นั้นก็เพราะในทุกยคุของ
ประวติัศาสตร์ยคุน้ียคุเดียวท่ีเรารู้เร่ืองอะไรๆ ไดน้อ้ยท่ีสุด เราไม่มีความสวา่งแจ่มแจง้ของ หนังสือ
กิจการ ต่อไปอีกท่ีจะน าเรา ไม่มีผูป้ระพนัธ์ในยคุน้ีจะเขียนเพิ่มเติมส่วนท่ีวา่งของประวติัศาสตร์ เรา
อยากอ่านถึงงานท่ีท ากนัต่อมาโดยพวกผูช่้วยอคัรสาวกเปาโลอยา่งเช่น ติโมเธียว อะโปโล และติโตแต่
ท่านเหล่าน้ีรวมทั้งมิตรสหายคนอ่ืนๆ ของเปาโลก็เงียบหายไปดว้ยกนักบัความตายของท่านอคัรสาวก
เป็นเวลาหา้สิบปีหลงัจากชีวิตของอคัรสาวกเปาโล ม่านไดรู้ดบงัคริสตจกัรไว ้ ซ่ึงเราพยายามอยากจะ
มองดูรอดเขา้ไปสักเท่าใดก็ไม่ส าเร็จ และในท่ีสุดเม่ือเปิดม่านในราว ค.ศ. 120 เราไดพ้บคริสตจกัรผดิ
ไปหลายดา้นจากคริสตจกัรในสมยัของอคัรสาวกเปโตรและเปาโล คือทราบไดจ้ากขอ้เขียนของพวก
บรรพชนคริสตจกัรรุ่นแรกเร่ิมท่ีสุด 

กรุงเยรูซาเล็มแตกในปี ค.ศ. 70 ท าใหค้วามเก่ียวพนัระหวา่งคริสเตียนกบัยวิเปล่ียนไปใหญ่
หลวง ในบรรดามณฑลต่างๆ เป็นอนัมากท่ีอยูใ่ตก้ารปกครองของโรมนั มีแต่แห่งเดียวท่ีมีความไม่
พอใจ ไมย่อมภกัดีต่อโรมนั นัน่คือยเูดีย พวกยวิ โดยการตีความหมายหนงัสือพยากรณ์ของเขาเอาเอง 
เช่ือวา่พระเจา้ก าหนดใหเ้ขาเป็นผูมี้ชยั เป็นผูค้รองโลก เพราะดว้ยความหวงัใจแน่อยา่งนั้น การยอมอยู่
ใตแ้อกของพระจกัรพรรดิโรมนัจึงเป็นการขืนใจเตม็ที ตอ้งยอมรับอีกอยา่งหน่ึงดว้ยวา่พวกขา้หลวง
โรมนัท่ีมาปกครองก็ไม่สามารถเขา้ใจวสิัยของยวิได ้ และไดท้  าการปกครองยวิอยา่งแขง็กร้าวโดยไม่
จ  าเป็น ประมาณ ค.ศ. 66 พวกยวิเปิดการขบถข้ึนอยา่งเปิดเผย พอเร่ิมท าการก็ไม่มีหวงั เพราะวา่มณฑล
หน่ึงท่ีเล็กท่ีสุดจะไปท าการสู้รบปรบมืออะไรกบัมหาอาณาจกัรไดพ้ลเมืองยวิไม่ไดฝึ้กหดัการรบ ส่วน
อาณาจกัรนั้นมีพลเมืองตั้ง 120 ลา้น หน่ึงในส่ีของหน่ึงลา้นเป็นทหารผลดัเปล่ียนกนัรับการฝึกปรือช านิ
ช านาญ? ยิง่กวา่นั้นพวกยวิเองยงัแตกกนัเป็นพวกเล็กพวกนอ้ย แลว้ท าการประหสัประหารกนัเองรบ
กนัเองอยา่งดุเดือดเหมือนพวกโรมนัผูเ้ป็นศตัรู ของเขาดว้ยกนัทุกฝ่าย เวสปาเสียนุสแม่ทพัโรมนัชั้นน า
น ากองทพัมหิมาเขา้พาเลศไตน์แต่พอดีถูกเรียกกลบัไปกรุงโรมไปเป็นพระจกัรพรรดิ ไดม้อบใหติ้ตุส
บุตรชายด าเนินการรบต่อไป หลงัจากท่ีถูกลอ้มน่าสยดสยอง และยิง่สยดสยองยิง่ข้ึนอีกโดยการรอด
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อยาก โดยการจราจลภายใน เมืองจึงแตกท าลายและถูกยดึ พวกยวิไม่รู้จกัก่ีพนัต่อก่ีพนัตอ้งถูกฆ่าตาย อีก
หลายพนัถูกจบัไปเป็นทาส สนามกีฬาท่ีกรุงโรมสร้างข้ึนมาโดยพวกยวิท่ีตกเป็นเชลย ถูกบงัคบัแรงงาน 
พวกยวิเป็นหมู่ใหญ่ๆ ตอ้งท างานจนส้ินใจตายไปจริงๆ รัฐยวิหลงัจากท่ีด ารงอยูถึ่งสิบสามศตวรรษตอ้ง
ถูกก าจดัราบคาบสาบสูญแลว้ยงัไม่เคยไดฟ้ื้นคืนสภาพจนกระทัง่บดัน้ี 

กรุงเยรูซาเล็มแตกคราวน้ีพวกคริสเตียนไดรั้บอนัตรายไม่ก่ีคนหากจะมีบา้ง พวกคริสเตียนได้
รับค าเตือนจากพระด ารัสพยากรณ์ของพระคริสตจึ์งไดห้นีออกจากเมืองอนัจะพินาศน้ีไปเสียก่อนเม่ือมี
เคา้ไม่ค่อยดี แลว้ไปหลบภยัอยูเ่มืองเพลลาในหวา่งเขายอรเดน แต่วา่ผลยิง่ใหญ่ท่ีไดแ้ก่คริสตจกัร อนั
เน่ืองจากความพินาศคราวน้ีคือไดท้  าใหค้วามเก่ียวดองทั้งส้ิน ระหวา่งศาสนายดูากบัศาสนาคริสเตียน
ขาดกนัเด็ดขาดไปเลย ตั้งแต่ก่อนความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มเร่ือยมา รัฐบาลโรมนัก็ดี พลเมืองส่วน
ใหญ่ก็ดี เขา้ใจวา่คริสตจกัรเป็นสาขาของศาสนายวิ ตั้งแต่บดัน้ีไปยวิกบัคริสเตียนก็แยกกนั พวกยวิคริส
เตียนคณะเล็กๆ ก็ด ารงตวัอยูไ่ดส้ักสองศตวรรษ แต่วา่จ านวนยิง่ลดลงเร่ือยๆ คือพวกอีไบโอไนท้ ์ เป็น
คนพวกท่ีตั้งตวัอยูเ่ด่ียวโดด คริสตจกัรโดยทัว่ไปก็มิใคร่ไดรั้บนบัเป็นพรรคเป็นพวก คนเช้ือชาติ
เดียวกนักบัเขาก็เกลียดชงัเพราะถือวา่เป็นพวกเสียสัตย ์

ประมาณปี ค.ศ. 90 จกัรพรรพิโดมิเทียนุสผูเ้ป็นคนไม่มีคุณประโยชน์อะไร เป็นคนโหดร้าย ได้
เร่ิมข่มเหงคริสเตียนดว้ยอ านาจรัฐเป็นคราวท่ีสอง ผูเ้ช่ือเป็นจ านวนพนัๆ ตอ้งถูกฆ่าตายโดยเฉพาะใน
กรุงโรมและในอิตาลี  การข่มเหงคร้ังน้ีเหมือนคร้ังเนโร ท าการข่มเหงพกัเดียวแห่งเดียวมิไดแ้พร่ไปทัว่
อาณาจกัร ในเวลาน้ีอคัรสาวกยอห์นผูเ้ป็นอคัรสาวกท่ียงัชีพอยูเ่ป็นคนสุดทา้ย ผูไ้ดพ้  านกัอยูใ่นเอเฟโซ 
ตอ้งถูกเนรเทศปล่อยไวใ้นเกาะปัตโมในทะเลเอเจียนไดรั้บศุภนิมิตรท่ีเขียนในพระธรรมฉบบัสุดทา้ย
ของพระคริสตธรรมใหม่ อยา่งไรก็ตามนกัปราชญห์ลายคนกะการณ์น้ีเน่ินมาก กะในราว ค.ศ. 69 
หลงัจากท่ีจกัรพรรดิเนโรส้ินชีพเล็กนอ้ย อาจเป็นไดว้า่อคัรสาวกยอห์น ไดต้ายท่ีเอเฟโซในราว ค.ศ. 
100 

ในระหวา่งยคุน้ีหนงัสือเล่มทา้ยๆ ของพระคริสตธรรมใหม่ไดเ้ขียนข้ึน เช่นหนงัสือฮีบรูและ
อาจเป็นเปโตรฉบบัสองดว้ย ธรรมสารยอห์นสามฉบบัและพระกิตติคุณยอห์น ยดูาและววิรณ์ แต่ในการ
ท่ีรับกนัเป็นการสากลวา่ หนงัสือเหล่าน้ีก าเนิดจากการทรงดลและเป็นบรรทดัฐานนั้นไดรั้บกนัภายหลงั
ต่อมา 

น่าสนใจต่อการสังเกตดูฐานะของศาสนาคริสเตียนตอนใกลจ้ะส้ินศตวรรษท่ีหน่ึง ประมาณ 70 
ปี หลงัจากการเสด็จสู่สวรรคข์องพระคริสต ์ ในระยะน้ีมีครอบครัวเป็นอนัมากติดตามพระคริสตม์าสาม
ชัว่อายคุนแลว้ 
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เม่ือเปิดศกัราชศตวรรษท่ีสองจะไดพ้บคริสตจกัรในทุกประเทศและเกือบทุกเมือง ตั้งแต่แม่น ้าไทเบอร์
ถึงแม่น ้ายเูฟรติส ตั้งแต่ทะเลด าถึงแอฟริกาเหนือ บางคนคิดวา่ไปไกลทางตะวนัตกถึงสเปญและบริเทน 
สมาชิกคริสตจกัรรวมเป็นจ านวนหลายลา้น สารของพลินนีส่งถึงจกัรพรรดิทรายานุสฉบบัน้ีรู้จกักนัดี
มากเขียนข้ึนประมาณ ค.ศ. 112 แจง้วา่ในมณฑลต่างๆ ของอาเซียนอ้ยตามชายฝ่ังทะเลด าโบสถว์หิาร
ของพระต่างๆ พื้นเมืองเกือบจะร้างเปล่าไปเลย และทุกหนทุกแห่งมีคริสเตียนเป็นจ านวนมากๆ สมาชิก
คริสตจกัรมีคนทุกชั้น ตั้งแต่ขนุนางยศสูงท่ีสุดจนถึงพวกทาส ซ่ึงตลอดทัว่มหาอาณาจกัรมีเป็นจ านวน
มากกวา่พลเมืองท่ีเป็นอิสระ แต่ในคริสตจกัรมีการปฏิบติัต่อกนัเสมอภาคในการบริการและในการเป็น
เจา้พนกังานของคริสตจกัร แมท้าสก็ไดรั้บการปฏิบติัต่ออยา่งเสมอภาคกบัคนชั้นขนุนาง ทาสอาจเป็น
เจา้อธิการก็ได ้ทั้งๆ ท่ีนายของเขาเป็นแต่เพียงสมาชิกสามญั 

เม่ือส้ินศตวรรษท่ีหน่ึง หลกัธรรมค าสอนสาธยายโดยอคัรสาวกเปาโลในธรรมสารท่ีส่งถึงโรม
ตลอดทัว่คริสตจกัรไดรั้บเป็นบรรทพัฐานของความเช่ือ ค าสอนของอคัรสาวกเปโตรและยอห์นในธรรม
สารของท่านนั้น ๆ แสดงวา่คลอ้งจองกบัทศันะของอคัรสาวกเปาโลอยา่งสมบูรณ์ ทศันะนอกรีตก็ก าลงั
ผดุข้ึนมา คณะนิกายต่างๆ ก็ก าลงัตั้งกนัข้ึน เช้ือของความนอกรีตน้ีพวกอคัรสาวกไดส้ังเกตเห็นและได้
เตือนไวก่้อนแลว้ แต่การขยายตวัเตม็ท่ีนั้นมาในภายหลงัต่อมา 

การบพัติศมา ทุกหนทุกแห่งถือวา่เป็นพิธีท าเม่ือเร่ิมเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร โดยมากท าโดย
การจุ่มน ้า แต่กระนั้นยงัมีกล่าวไวแ้จ่มแจง้ใน ค.ศ. 120 ดว้ยวา่มีการท าบพัติศมาดว้ยการพรมน ้าบน
ศีรษะ แสดงวา่เป็นธรรมเนียมประเพณีไปแลว้ วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ถือปฏิบติักนัทัว่ไป แต่ไม่
เคร่งครัดถึงขนาดตั้งไวเ้ฉพาะเป็นเด็ดขาด ชัว่เวลาท่ีคริสตจกัรมีคนยวิเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ก็ถือรักษา
วนัซะบาโตของชาติฮีบรู แต่เม่ือคริสตจกัรมีสมาชิกชนนานาชาติเพิ่มข้ึน วนัท่ีหน่ึงก็ค่อยๆ มาแทนท่ี
วนัท่ีเจ็ด ก่อนจบปฏิวติัการของอคัรสาวกเปาโล เราไดพ้บคริสตจกัรประชุมกนัในวนัท่ีหน่ึงของสัปดาห์ 
และในหนงัสือววิรณ์เรียกวนันั้นวา่ “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ศีลระลึกปฏิบติักนัทัว่สากล การน้ีคร้ัง
แรกท ากนัเป็นพิธีในบา้น เหมือนดงัศีลปัสกาของยวิ ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นศีลระลึก แต่ในจ าพวกคริสตจกัร
ชนนานาชาติมีประเพณีประกอบพิธีกนัในการประชุมของคริสตจกัร เป็นดงัหน่ึงการรับประทานอาหาร
ท่ีสมาชิกแต่ละคนน าอาหารมารับประทานดว้ยกนัอคัรสาวกเปาโลไดต้ าหนิคริสตจกัรโกรินโธวา่ ความ
ต ่าชา้ไดค้ลืบคลานเขา้มา ในการปฏิบติัวธีิน้ีในราวส้ินศตวรรษศีลระลึกถือกนัทุกหนทุกแห่งในท่ี
ประชุมคริสเตียน แต่ไม่ประเจิดประเจอ้กบัสาธารณะ (อาจเป็นเพราะการข่มเหง) ทุกคนท่ีไม่ใช่สมาชิก
คริสตจกัรใหเ้ขา้ร่วมพิธีดว้ยไม่ได ้ ซ่ึงเลยถูกเขา้ใจวา่กระท า “ความลบั” การถือวนัอาทิตยอี์สเตอร์เป็น
การกระท ากนัเป็นประจ าปีเพื่อระลึกถึงการเป็นข้ึนจากตายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดก้ระท าพิธีกนัและ
นิยมข้ึนเร่ือยๆ แต่เวลานั้นยงัไม่ท ากนัเป็นแบบสากล 
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ในจ านวนอคัรสาวกสิบสองคน ผูท่ี้ยงัมีชีวติอยูเ่ป็นคนสุดทา้ยไดแ้ก่อคัรสาวกยอห์น พ านกัอยู่
ในเอเฟโซจนกระทัง่ในราว ค.ศ. 100 ไม่มีกล่าวถึงผูสื้บต าแหน่งต่อจากท่าน แต่ในราว ค.ศ. 120 มี
กล่าวถึง “พวกอคัรสาวก” ปรากฏเป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนาท่องเท่ียวอยูใ่นจ าพวกคริสตจกัร แต่ไม่มีสิทธิ
อ านาจอะไร และปรากฏวา่มิไดรั้บการนบัถืออยา่งสูง เพราะคริสตจกัรต่างๆ ยอมใหมี้การตอ้นรับเพียง
สามวนัเท่านั้นและไม่มากกวา่ ในหนงัสือกิจการและในธรรมสารฉบบัหลงัๆ ไดเ้อ่ยนามพวกผูอ้าวุโส 
(เปรสไบเตอร์) และพวกเจา้อธิการดงัหน่ึงสองต าแหน่งน้ีหมายถึงคนๆ เดียวกนั และเรียกสับเปล่ียนกนั
ได ้ แต่เม่ือในราวส้ินศตวรรษท่ีหน่ึงมีความโนม้เอียงหนกัไปในทางท่ียกคนหน่ึงข้ึนเป็นบิชอพเหนือ
เพื่อนผูอ้าวุโสดว้ยกนั น าใหเ้กิดระบบทางศาสนาต่อมา มคัคนายกมีเอ่ยในธรรมสารของอคัรสาวก
เปาโลฉบบัล่าวา่เป็นเจา้พนกังานของคริสตจกัร ในหนงัสือโรมเขียนประมาณ ค.ศ. 58 นางฟอยเบแห่ง
เมืองเก็งเครอายเรียกวา่เป็น “มคัคนายกิา” และค าอา้งในหนงัสือติโมเธียวฉบบัหน่ึงอาจหมายถึงสตรี
ประจ าต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น 

ระเบียบการนมสัการของท่ีประชุมคริสเตียนเลียนแบบมาจากในธรรมศาลาของยวิ มีการอ่าน
พระคมัภีร์เดิม และส่วนของธรรมสารของอคัรสาวกฉบบัต่างๆ และพระกิตติคุณดว้ย บทเพลงสุดดีของ
พระคมัภีร์และเพลงนมสัการของคริสเตียนเป็นบทเพลงร้องสรรเสริญมีการอธิษฐาน แต่ไม่เหมือนกบั
ในธรรมศาลา คืออธิษฐานตามความรู้สึกในธรรมชาติ สมาชิกและเพื่อนพี่นอ้งคริสเตียนท่ีมาแวะเยีย่ม
จะพดูจะกล่าวอะไรก็ไดต้ามใจ เม่ือจบการนมสัการแลว้มกัถือพิธีศีลระลึกเสมอๆ 

อ่านดูในธรรมสารฉบบัหลงัๆ และในหนงัสือพระธรรมววิรณ์แลว้จะเห็นวา่ ความสวา่งกบั
ความมืดปนกนัอยูใ่นความเป็นไปของคริสตจกัรต่างๆ มาตรฐานธรรมวสิัยสูง แต่ส าเนียงแห่งชีวิตจิต
วญิญาณยงัต ่ากวา่ท่ีเคยมีในสมยัแรกๆ ของอคัรสาวก ถึงกระนั้นคริสตจกัรทุกหนทุกแห่งแขง็แรง 
กา้วหนา้ เจริญเติบโต และแพร่หลายไปเตม็โลกแห่งมหาอาราจกัรโรมนั 
_______________________ 
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สังเขปของบทที ่6,7,8 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีส่อง, คริสตจกัรถูกข่มเหง 
ตั้งแต่มรณกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 

1.สาเหตุแห่งรัฐข่มเหง (บทที่ 6) 
1. ศาสนาท่ีไม่ถือพระเจา้มีใจตอ้นรับพระอ่ืนๆ ศาสนาคริสเตียนไม่ตอ้นรับดว้ย 
2. รูปสักการบูชาเขา้ประสานกบัชีวติ 
3. นมสัการพระจกัรพรรด์ิ 
4. ศาสนายดูาไดรั้บการรับรอง 
5. การประชุมลบัของคริสเตียน 
6. เสนอภาพในคริสตจกัรของคริสเตียน 
7. ผลประโยชน์ทางการคา้ 

2. ระยะต่างๆ ของการข่มเหง (บทที ่6 
1. ตรายานุส ถึงอนัตินินุส ปิอุส 96-161 
ผูถู้กประหารทารุณ : (1) ไซเม่ียน (2) อิคเนติอุส 
2. มาร์คุส อาวเรลิอุส 161-180 
ผูถู้กประหารทารุณ : (1) โปลิขาพ (2) ยสุตินมาร์เตอร์ 
3. เสปติมิอุส เสเวรุส 193-211 
ผูถู้กประหารทารุณ : ไซเปรีน, เซกซ์ตุส 258 
4. เดซิอุส 259-251 
5. วาเลเรียน 254-260 
ผูถู้กประหารทารุณ : ไซเปรียน, เซกซ์ตุส 258 
6. ดิโอเคลเทียน 303-305 กาเลริอุส 305-311 
พระโองการของคอนสแตนติน 313 

3.การก่อรูปของพระคริสตธรรมใหม่บรรทดัฐาน (บทที ่7) 
4. ความเติบโตของระบอบการทางศาสนา (บทที ่7) 

สาเหตุต่างๆ :  1. หมดสิทธิอ านาจของอคัรสาวก 
2. ความเติบโตและขยายตวัของคริสตจกัร 
3. การข่มเหงของรัฐ 
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4. คณะนิกายและลทัธินอกรีตแบบต่างๆ เกิดข้ึน 
5. เลียนแบบการปกครองของรัฐ 

5. การขยายตัวของหลักธรรมค าส่ังสอน (บทที ่7) 
1. วทิยาลยัอาเล็กซานเดรีย 
2. วทิยาลยัอาเซียนอ้ย 
3. วทิยาลยัอฟัริกาเหนือ 

6. นิกายต่างๆ หรือลทัธินอกรีตเกดิขึน้ (บทที ่8) 
1. นอสติคส์ 
2. อีไบโอไนทส์ 
3.แมนิเคียนส์ 
4.มอนเตนิสตส์ 

7.สภาพของคริสตจักร (บทที่ 8) 
1. คริสตจกัรปลอดจากความเหลวแหลกหลอกลวง 
2.คริสตจกัรมีเอกภาพในค าสอน 
3.คริสตจกัรมีระบบการเป็นระเบียบ 
4. คริสตจกัรเติบโต 
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บทที ่6 

คริสตจักรถูกข่มเหง ตั้งแต่มรณะกรรมของอคัรสาวกยอห์น ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของ
คอนสแตนติน ค.ศ.313 

________________ 
เร่ืองท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตาในประวติัศาสตร์คริสตจกัรตลอดศตวรรษท่ีสอง ท่ีสาม คือการข่มเหง

ศาสนาคริสเตียนโดยจกัรพรรดิโรมนัหลายองค ์ สภาพท่ีถูกข่มเหงน้ีมิไดเ้ป็นอยูเ่ร่ือยไป แต่ไดก้ระท า
การข่มเหงกนับ่อยคร้ังๆ ละหลายๆ ปี และในระหวา่งท่ีสงบอยูก่ารข่มเหงจะปะทุข้ึนเม่ือใดก็ไดใ้นแบบ
ท่ีน่าสพึงกลวัยิง่ ไดมี้การข่มเหงกนัยดืเยื้อมาจนถึงศตวรรษท่ีส่ี คือจนถึง ค.ศ. 313 เม่ือจกัรพรรดิคอนส
แตนติน ผูเ้ป็นจกัรพรรดิท่ีเป็นคริสเตียนพระองคแ์รกไดย้ติุความพยายามใดๆ ทั้งส้ินท่ีจะท าลาย
คริสตจกัรของพระคริสต ์ เร่ืองมนัน่าประหลาดวา่ในระหวา่งยคุน้ีพระจกัรพรรดิบางองคผ์ูฉ้ลาดท่ีสุด ดี
ท่ีสุด หลายองคเ์ป็นผูข้มกัเขม่นท่ีสุดในการข่มเหงศาสนาคริสเตียน ส่วนกษตัริยบ์างพระองคผ์ูร้้ายกาจ
ท่ีสุดกลบัไม่เอาเร่ืองในการข่มเหง หรือไม่ก็ท  าเป็นไม่รู้ไม่ช้ีไปเสียเลย ก่อนท่ีจะเล่าประวติัศาสตร์ ให้
เรามาส ารวจดูเจตนาบางประการท่ีขบัใหรั้ฐบาลพยายามท าลายลา้งองคก์ารหน่ึงท่ีมีความซ่ือตรงเหมือน
ดงักฎหมายท่ีมีชีพ และน่าปรารถนาอยา่งเช่นพวกคริสเตียนน้ี และไดก้ระท ากนัเร้ือรังอยูต่ ั้งสองร้อยปี 
อนัท่ีจริงรัฐบาลผูข้่มเหงน้ีส่วนมากเป็นรัฐบาลยติุธรรมและแสวงสวสัดิการใหแ้ก่พลเมือง มีเหตุหลาย
เหตุท่ีพอบอกได ้วา่ท าไมพระจกัรพรรดิจึงเป็นปรปักษแ์ก่ศาสนาคริสเตียนดงัจะไดก้ล่าวไวบ้า้งต่อไปน้ี 

ลทัธิศาสนาท่ีไม่ถือพระเจา้ ยนิดีท่ีจะรับส่ิงนมสัการใหม่หรือแบบนมสัการอยา่งใหม่เขา้ร่วม
ดว้ยอีกก็ได ้ แต่ฝ่ายศาสนาคริสเตียนไม่เอาดว้ย ท่ีไหนท่ีนบัวา่มีพระอยูแ่ลว้ตั้งร้อยๆ องคห์รือกระทัง่
พนัๆองค ์ ถา้จะมีการเอามาเพิ่มเขา้อีกสักองคก์็รับไดไ้ม่แปลกอะไร เม่ือพลเมืองในเมืองหรือในมณฑล
ปรารถนาจะเล่ือนฐานะการคา้ หรือชกัชวนใหมี้การเขา้เมืองกนัมากๆ เขาจะสร้างวหิารสร้างพระข้ึนไว ้
อนัเป็นพระท่ีเขานมสัการกนัในต่างบา้นต่างเมือง เพื่อนพลเมืองท่ีนบัถือพระนั้นๆ ท่ีสร้างข้ึนไวจ้ะไดมี้
ท่ีนมสัการ เช่นในเมืองปอมเปอีจะไดพ้บวหิารของพระไอซิส พระของชาวอียปิต ์ เป็นพระหญิง ตั้งข้ึน
เพื่อเพิ่มพลูการคา้ของปอมเปอีกบัอียปิต ์ และท าใหพ้อ่คา้ชาวอียปิตเ์กิดความรู้สึกสะดวกเหมือนกบัอยู่
บา้นตน ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงคือศาสนาคริสเตียนขดัขวางการนมสัการอะไร ๆทั้งส้ิน นอกจากพระเจา้ของ
ตนเอง พระจกัรพรรดิองคห์น่ึงประสงคจ์ะตั้งรูปพระคริสตไ์วใ้นปราสาทแพนเทียนในกรุงโรม ซ่ึง
เด๋ียวน้ีปราสาทน้ีก็ยงัตั้งอยู ่อนัเป็นท่ีท่ีมีพระองคส์ าคญัๆ ประดิษฐานไวน้มสัการ แต่พวกคริสเตียนบอก
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ปัดขอ้เสนออยา่งคอแขง็ พวกคริสเตียนไม่ยอมใหพ้ระคริสตข์องเขาตอ้งถูกถือวา่มีศกัด์ิแค่เท่าเทียม
พระองคห์น่ึงในหลายองค ์ 

รูปสักการะเขา้ประสานกบัชีวติในทุกๆ แขนง ในทุกบา้นเรือนจะตอ้งมีการตั้งรูปสักการะไว้
รับการบูชาบวงสรวง การเส้นไหวก้ระท าแก่พระต่างๆ ไดใ้นทุกๆ พธีิฉลองเทศกาล พิธีการฉลอง
เทศกาล พิธีฉลองอะไรๆ ส าหรับเมืองส าหรับมณฑล รูปป้ันตอ้งเป็นเคร่ืองตั้งบูชา ในแบบอยา่งเช่นน้ี
พวกคริสเตียนไม่ร่วมดว้ย ดว้ยเหตุน้ีคนไม่มีความคิดก็คือวา่พวกคริสเตียนเป็นคนไม่สังคม ไม่น่าคบ 
เป็นคนไม่นบัถือพระ ไม่มีพระ เป็นท่ีเกลียดชงัของเพื่อนบา้นพลเมือง ดว้ยการท่ีพลเมืองโดยทัว่ไปพา
กนัเขา้ใจผดิมิชอบอยา่งนั้นจึงยงัอยูอี่กกา้วเดียวก็ถึงการข่มเหง 

มีแบบการนมสัการรูปสักการะอยา่งหน่ึงใชเ้ป็รเคร่ืองพิสูจน์ความจงรักภกัดี คือการนมสัการ
รูปพระจกัรพรรดิ ในท่ีเด่นๆ ของทุกๆ เมืองจะตั้งรูปป้ันของพระจกัรพรรดิองคท่ี์ก าลงัครองราชยอ์ยูน่ั้น
ไวจ้ะตอ้งมีการบูชารูปป้ันน้ีดว้ยเผาเคร่ืองหอมถวายอยา่งวา่เป็นพระ อาจเป็นการน้ีเองท่ีธรรมสารของ
เปาโลฉบบัแรกๆ ไดเ้ตือนไว ้ คงหมายถึงการนมสัการรูปป้ันน้ี การนมสัการแบบน้ีพวกคริสเตียน
ปฏิเสธไม่ยอมท า ไม่ใช่วา่ท ายาก ท าเพียงแต่ก าเคร่ืองหอมก ามือหน่ึงโปรยลงบนแท่นบูชาเท่านั้นก็เสร็จ
กนั แต่พวกคริสเตียนกลบัร้องเพลงสรรเสริญถวายนมสัการแก่ “กษตัริยอี์กพระองคห์น่ึง คือพระเยซู
องคเ์ดียว” ผูค้นจะพากนัจอ้งพวกคริสเตียนวา่เป็นพวกไม่จงรักภกัดีต่อกษตัริยแ์ละวางแผนขบถคริส
เตียนในชัว่อายคุนแรกเป็นท่ีเขา้ใจของคนอ่ืนๆวา่คงจะเป็นศาสนาของพวกยวิ และศาสนายดูารัฐบาลก็
รับรองยอมอนุมติัให้เป็นศาสนา (หน่ึงในอาณาจกัรโรมนั) แมว้า่พวกยวิจะตีตวัออกจากประเพณีไหว้
รูปสักการ แมข้องบูชารูปสักการก็ไม่ยอมกิน ในการท่ีคนอ่ืนๆ เขา้ใจผดิอยา่งน้ี ท าใหค้ริสเตียนรอดจาก
ข่มเหงไปไดเ้วลาหน่ึง แต่หลงัจากท่ีเยรูซาเล็มทะลายลงใน ค.ศ. 70 ศาสนาคริสเตียนก็ตั้งอยูโ่ดดเด่ียว 
ไม่มีกฎหมายคุม้ครองเหล่าศิษยใ์หป้ลอดภยัจากการเกลียดชงัของเหล่าศตัรู 

การประชุมลบัของพวกคริสเตียนย ัว่ใหเ้กิดสงสัย มาประชุมกนัก่อนอาทิตยข้ึ์นหรือตอน
กลางคืน มกัจะประชุมกนัในถ ้าหรือในอุโมงคใ์ตดิ้นเสมอๆ ค าลือเทจ็ก็ไดแ้พร่ออกไปวา่พวกน้ี
ประกอบพิธีกรรมแห่งความใคร่ แห่งการฆาตรกรรมท่ีกระท ากนัในพวกเขา ยิง่กวา่นั้นรัฐบาลเผด็จการ
ของมหาอาณาจกัรมีความระแวงลทัธิลบั สมาคมลบัทุกชนิด เกรงวา่จะคิดทรยศขบถข้ึนการประกอบ
พิธีศีลระลึกกระท ากนัเป็นการเฉพาะ คนภายนอกจะขอ้งแวะไม่ได ้ การน้ีมกัถูกยกข้ึนมาเป็นหลกัฐาน
ฟ้องร้องและถูกข่มเหง  

ศาสนาคริสเตียนถือวา่ทุกคนเสมอกนั ไม่มีการถือชั้นวรรณะในการเป็นสมาชิก ในบริการ
นมสัการ ทาสอาจไดรั้บเลือกเป็นบิชอพในคริสตจกัร การเช่น้ี เป็นท่ีขยะแขยงในความคิดของคนพวก
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ขนุนาง ของนกัปรัชญา ของคนชั้นปกครอง คริสเตียนจึงถูกถือวา่เป็น “ผูท้  าลายยศฐาศกัด์ิ” ไม่อยูใ่น
ระเบียบแบบแผนและบิดผนัระเบียบของสังคม เพราะเหตุน้ีจึงเหมือนหน่ึงเป็นศตัรูของรัฐ 

บางคร้ังผลประโยชน์ในทางรายไดม้กัจะยมุกัจะย ัว่จิตใจท าการข่มเหง ดงัเช่นอคัรสาวกเปาโล
ท่ีเอเฟโซตอ้งตกในอนัตรายเกือบตาย เพราะเดเมเตรียวช่างเงินยแุหยใ่หเ้กิดวุน่วายข้ึน มีบ่อยๆ ท่ีพวก
เจา้พนกังานปกครองถูกอิทธิพลบงัคบัใหข้่มเหงคริสเตียน โดยการรบเร้าของคนท่ีผลประโยชน์ในทาง
การเงินตอ้งถูกกระทบกระเทือนเพราะการกา้วหนา้ของคริสตจกัร เช่นพวกนกัพรตและพวกอุปถากใน
วหิารรูปสักการะ พวกช่างหล่อพระ พวกช่างแกะหลกั ช่างก่อสร้างโบสถว์หิารและคนอ่ืนๆ ท่ีอาศยัการ
นมสัการอนัไม่ถือพระเจา้เป็นเคร่ืองเล้ียงชีพ ไม่ยากเลย (ท่ีคนพวกเหล่าน้ี) จะส่งเสียงร้องข้ึนวา่ “โยน
พวกคริสเตียนใหสิ้งห์โตกิน” เม่ือพวกช่างเห็นอาชีพจะเสียหรือพวกเจา้พนกังานโลภมกัไดใ้คร่จะได้
ทรัพยส์มบติัของพวกคริสเตียนผูม้ ัง่คัง่ (เขาก็ท าการข่มเหงคริสเตียน) 

ตลอดศตวรรษท่ีสองและท่ีสาม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรุ่งอรุณศตวรรษท่ีส่ีดว้ย จนถึงปี 
ค.ศ. 313 ศาสนาคริสเตียนตอ้งถูกหา้ม การมีบรรพชิตก็นบัวา่ผดิกฎหมาย การมีบรรพชิตก็นบัวา่ผดิ
กฎหมาย แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีเวลาส่วนมากท่ีดาบแห่งการข่มเหงเขา้ฝัก พวกสานุศิษยก์็มิใคร่จะไดถู้ก
รบกวนในการปฏิบติัศาสนกิจแต่ถึงในยามท่ีนบัวา่สงบ อนัตรายก็อาจปะทุข้ึนมาเวลาหน่ึงเวลาใดก็ได ้
เม่ือพวกผูว้า่ราชการมณฑลเห็นควรจะท าการตามพระโองการ หรือเม่ือคริสเตียนคนส าคญัคนใดมี
ความเปิดเผย และท าการพยานดว้ยใจอาจหาญ อยา่งไรก็ดี มีหลายยคุ สั้นบา้งยาวบา้ง คริสตจกัรทัว่
ราชอาณาจกัรตอ้งตกหม่ินเหม่ต่อการข่มเหงอยา่งดุเดือดท่ีสุด เราไดท้ราบเร่ืองการข่มเหงมาแลว้ใน
ศตวรรษท่ีหน่ึงโดยจกัรพรรดิเนโร (66-68) และโดมิเทียนุส (90-95) ทั้งสองคราวน้ีเกิดข้ึนเพราะความ
คลัง่ไคลแ้ละความเกลียดชงั ไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากความโทโสของผูท้ารุณ เป็นการเกิดข้ึนชัว่คร้ัง
คราวไม่ยดืเยื้อ แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 110 ถึง 313 คริสตจกัรตอ้งตกอยูใ่ตก้ารข่มเหงตามแบบต่างๆ ไม่ไดรั้บการ
ยอ่หยอ่นเลย รัฐบาลเพียรใชว้ธีิการต่างๆ จะบดขยี้ความศรัทธาท่ีโตข้ึนเร่ือยๆ ใหแ้หลกราน และกระท า
กนัทัว่ๆ ไป คร้ังแลว้คร้ังเล่าทั้งมหาอาณาจกัร 

ตั้งแต่รัชกาลของจกัรพรรดิตรายานุสถึงอนัโตนินุสปิอุส (ค.ศ. 96-161) ศาสนาคริสเตียนไม่ได้
รับการรับรอง แต่ก็ไม่ไดถู้กข่มเหงสาหสันกั ภายใตจ้กัรพรรดิส่ีองค ์ เนร์วา,ตรายานุส,หะดริอานุส และ
อนัโตนินุส ปิอุส (รวมทั้งผูสื้บต าแหน่งต่อ มาร์คุส อาวเรลิอุส จดัวา่เป็น “จกัรพรรดิองคดี์หา้องค์”) 
ไม่ใหจ้บัคริสเตียนโดยไม่มีขอ้กล่าวหาฟ้องร้องอนัชดัแจง้ โดยไม่มีหลกัฐานประกอบการร้องทุกข ์และ
จิตใจของสมยัน้ีคือเพิกเฉยต่อศาสนาคริสเตียน กระนั้นเม่ือมีการฟ้องร้องคริสเตียน ถา้คริสเตียนไม่ยอม
ทิ้งศาสนา เจา้หนา้ท่ีก็จ  าตอ้งใชก้ฎหมายบงัคบั ถึงแมไ้ม่เตม็ใจก็ตอ้งประหารชีวติ คนส าคญัๆ ท่ีตอ้งถูก
ประหารทารุณเพราะความเช่ือในระหวา่งรัชกาลเหล่าน้ีคือ 
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ไซเม่ียน (หรือซีโมน,มาระโก 6:3) ผูสื้บต าแหน่งของเซน้ทย์ากอบในฐานะประธานหรือบิชอ
พของคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม และเป็นนอ้งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เช่นยากอบเหมือนกนักล่าวกนัวา่
ท่านผูน้ี้มีอายยุนืถึงร้อยยีสิ่บปี ท่านตอ้งถูกตรึงดว้ยค าสั่งของขา้หลวงโรมนัแห่งพาเลศไตน์ใน ค.ศ. 107 
ในระหวา่งรัชกาลของจกัรพรรดิตรายานุส 

อิคเนติอุส บิชอพของคริสตจกัรอนัติโอเกียในซีเรีย ยิง่เสียกวา่เตม็ใจรับการประหารทารุณ ตาม
ทางท่ีท่านไปกรุงโรมท่านไดเ้ขียนสารถึงคริสตจกัรต่างๆ แสดงความหวงัวา่จะไม่เสียโอกาสมีเกียรติท่ี
จะตายเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน ท่านไดถู้กโยนลงไปใหส้ัตวร้์ายกินในโรงละครสัตวโ์รมนั ค.ศ. 
108 หรือ 110 แต่กระนั้นการข่มเหงในระหวา่งรัชการเหล่าน้ียงัสาหสันอ้ยกวา่ท่ีคริสตจกัรประสบในมิ
ชา้ต่อมา ยงัมีอีกหลายคนถูกประหารทารุณ นอกจากคนส าคญัทั้งสองน้ี 

องคดี์ท่ีสุดในบรรดาพระจกัรพรรดิโรมนั และเป็นผูห้น่ึงในบรรดานกัเขียนธรรมจริยาตวัอยา่ง
สูงสุดคือจกัรพรรดิมาร์คุส อาวเรลิอุสผูค้รองราชย ์ ค.ศ. 161 ถึง 180 รูปป้ันทรงมา้ฉายาขององคท์่าน
ยงัคงตั้งอยูข่า้งหนา้แคพปิโตลโบราณสถานในกรุงโรม ถึงกระนั้นชายคนดีน้ี และเป็นนกัปกครองท่ี
ยติุธรรมดว้ย ยงัไดท้  าการข่มเหงคริสเตียนอยา่งขมข่ืน ท่านพยายามหาทางฟ้ืนฟูชีวติโรมนัแบบโบราณ
ท่ีไม่พิถีพิถนั พร้อมทั้งศาสนาโบราณดว้ย ขดัขวางคริสเตียนหาวา่เป็นพวกเปล่ียนแปลงจารีตประเพณี 
ผูเ้ช่ือในพระคริสตห์ลายพนัคนตอ้งถูกตดัศีรษะ หรือถูกโยนใหส้ัตวร้์ายท้ึงในสนาม ในจ านวนคนเป็น
จ านวนมหิมาท่ีถูกประหารทารุณในปีเหล่านั้น เราจะไดเ้อ่ยเพียงสองท่าน 

โปลิขาพ บิชอพคริสตจกัรซะมูระนาในเอเซียนอ้ย ส้ินชีพใน ค.ศ. 155 เม่ือถูกน าตวัมาต่อหนา้
ท่านขา้หลวง ไดรั้บค าสั่งใหด่้านามของพระเยซูคริสต ์ท่านตอบวา่ “โธ่เอ๋ย แปดสิบหกปีแลว้ขา้พเจา้ได้
ปรนนิบติัพระองคม์า พระองคมิ์เคยไดท้  าอะไรแก่ขา้พเจา้ มีแต่ไดก้ระท าดีต่อขา้พเจา้ทั้งนั้น ขา้พเจา้จะ
ด่าพระองคไ์ดอ้ยา่งไร โอ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้” ท่านไดถู้กเผาทั้งเป็นจนตาย 

ยสุตินมาเตอร์ เคยเป็นนกัปรัชญา เม่ือรับศาสนาคริสเตียนแลว้ก็ยงัคงสอนต่อไป ท่านเป็นคน
สามารถท่ีสุดคนหน่ึงในสมยัของท่าน และเป็นผูป้้องกนัความเช่ืออยา่งออกหนา้ท่ีสุด หนงัสือของท่านก็
ยงัคงมีอยู ่ มีค่ามากในการใหค้วามรู้เร่ืองคริสตจกัรในระยะกลางศตวรรษท่ีสอง ท่านถูกประหารทารุณ
ท่ีกรุงโรม ค.ศ. 166 

ภายหลงัท่ีจกัรพรรดิมาร์คุสอาวเลริอุสส้ินชีพ ใน ค.ศ. 180 ก็มียคุแห่งความป่ันป่วนตามมา 
จกัรพรรดิหลายองคอ่์อนแอ ไร้ค่า ตอ้งยุง่กบัการจลาจลภายในอยา่งเหลือเกิน หรือมิฉะนั้นก็เอาแต่
สนุกสนานของตนเองจนไม่ใส่ใจกบัพวกคริสเตียน แต่เสปติมิอุส เสเวรุส ตั้งตน้ข่มเหงอยา่งเห้ียมโหด
ในปี 202 ยดืเยื้อมาจนกระทัง่ถึงความมรณภาพของท่านเองในปี ค.ศ. 211 เสเวรุสเป็นคนเศร้าเป็นคนข้ี
โรค เป็นคนมีวนิยัจดั พยายามฟ้ืนศาสนาท่ีทรุดโทรมแลว้สมยัเก่าข้ึนไม่ส าเร็จทุกหนทุกแห่งมีการข่ม
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เหงคริสตจกัรดุเดือด  แต่วา่ในอียปิตแ์ละอฟัริกาเหนือเป็นแห่งท่ีโหดร้ายท่ีสุดในอาเล็กซานเดรีย เลโอนิ
ดาส บิดาของโอริเยน่นกัเทวศาสตร์ยิง่ใหญ่ตอ้งถูกตดัศีรษะ เปร์เปตวั ท่านผูห้ญิงแห่งคาเธจ กบัเฟลิซิ
ตาส์ทาสผูซ่ื้อสัตย ์ ทั้งสองตอ้งถูกสัตวร้์ายท้ึงเสียในปี ค.ศ. 203 เสปติมิอุส เสเวรุส จกัรพรรดิใจร้าย
ขนาดหนกัจนนกัเขียนคริสเตียนหลายคนจดัวา่ท่านเป็น “ปรปักษพ์ระคริสต”์ (Antichrist)  

ภายใตพ้ระจกัรพรรดิหลายองคผ์ูสื้บราชสมบติัต่อกนัอยา่งเร็วปร๋ือ คริสตจกัรไดรั้บการเพิกเฉย
อยูส่ักส่ีสิบปี พระจกัรพรรดิคาราคลัลุส (ค.ศ. 211-217) เปิดใหสิ้ทธิสัญชาติโรมนัแก่ทุกๆ คนท่ีมิไดเ้ป็น
ทาสทัว่ราชอาณาจกัร เลยเป็นประโยชน์แก่พวกคิรสเตียน โดยท่ีไม่ตอ้งถูกตรึงกางเขนไม่ตอ้งถูกโยน
ใหส้ัตวร้์ายกดัฉีกอีกต่อไป เวน้ไวแ้ต่คริสเตียนท่ีเป็นทาส แต่เม่ือถึงราชกาลเดซิอุส ( 249-251) การข่ม
เหงดุเดือดก็เกิดข้ึนใหม่ ดีท่ีรัชกาลของท่านผูน้ี้สั้น การประหารคริสเตียนก็ยติุไปชัว่คราวหน่ึงพร้อมกบั
ความตายของท่าน 

หลกัจากเดซิอุสส้ินชีพก็มีควาามสงบไดก้วา่หา้สิบปี แต่การข่มเหงสั้นๆ ก็มีข้ึนอีกเป็นคราวๆ 
คราวหน่ึงภายใตว้าเลเรียนใน ค.ศ. 257 ไซเปรียนผูมี้ช่ือเสียง บิชอพของคาร์เธจ เป็นนกัเขียนยิง่ใหญ่คน
หน่ึงและผูน้ าคริสตจกัรของยุคตอ้งถูกประหาร ทั้งบิชอพเซกซ์ตุสชาวโรมนัดว้ย 

คราวสุดทา้ยเป็นการข่มเหงท่ีหวาดเสียวท่ีสุด ดว้ยวธีิท่ีร้ายท่ีสุดเท่าท่ีกระท ากนัแลว้ๆ มาเกิดข้ึน
ในรัชกาลของดิโอเคลเตียนและพวกทายาทของท่าน ตั้งแต่ ค.ศ. 303 ถึง 310 พระโองการท่ีออกมาทุกๆ 
ฉบบัระบุวา่ใหเ้ผาพระคมัภีร์ไบเบิ้ลใหห้มดส้ิน ใหท้  าลายอาคารคริสตจกัรทุกแห่งลงใหห้มด ซ่ึงอาคาร
เหล่าน้ีไดโ้ผล่ข้ึนมาทัว่มหาอาณาจกัรในระหวา่งคร่ึงศตวรรษท่ีนบัวา่สงบจากการข่มเหง ใครท่ีไม่ทิ้ง
ศาสนาคริสเตียนจะตอ้งถูกตดัจากสิทธิสัญชาติโรมนัและไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ในบาง
แห่งคิรสเตียนประชุมกนัในคริสตจกัรของตวั จะมีการจุดไฟเผาข้ึนทั้งคริสตจกัรครองทั้งเหล่าศิษยผ์ู ้
ก  าลงันมสัการอยูใ่นหอ้งประชุมนั้นตายส้ิน มีกล่าวกนัวา่จกัรพรรดิดิโอเคลเตียนตั้งเสาจารึกข้ึนวา่ “ให้
เป็นเกียรติในการถอนรากความงมงายในศาสนาคริสเตียน” (แต่ถอ้ยค าน้ีไม่มีหลกัฐาน อาจไม่จริงก็ได)้ 
แต่กระนั้นภายในยีสิ่บหา้ปีศาสนาคริสเตียนกลายเป็นศาสนาของจกัรพรรดิเป็นทางการ เป็นศาสนาใน
ราชวงั ในมหาอาณาจกัร ดิโอเคลเตียนไดส้ร้างท่ีอาบน ้ามหิมาข้ึนท่ีกรุงโรมโดยเอาคริสเตียนมาเป็นทาส
บงัคบัใชแ้รงงาน แต่หลงัจากวารของดิโอเคลเตียนสิบสองศตวรรษ ท่านมีคาเอล แองเยโลไดเ้อาสถานท่ี
ท่ีดิโอเคลเตียนไดส้ร้างไวม้าดดัแปลงอาคารบางส่วนเป็นคริสเตียนดิโอเคลเตียนลาออกจากพระท่ีนัง่
หลวงในปี ค.ศ.1561 และยงัคงใชเ้ป็นท่ีนมสัการของคริสเตียนดิโอเคลเตียน ลาออกจากพระท่ีนัง่หลวง
ในปี ค.ศ. 305 แต่ทายาทและผูร้องของท่านคือคาเลริอุสและคอนสตนัติอุส ท าการข่มเหงต่อไปอีก 6 ปี 
คอนสแตนตินบุตรของคอนสตนัติอุสไดเ้ป็นจกัรพรรดิคู่บารมี เวลานั้นคอนสแตนตินมิไดเ้ปิดเผยตวัวา่
เป็นคริสเตียน ในปี ค.ศ. 313 ไดอ้อกพระโองการปล่อยตามสบายให ้ เป็นพระโองการท่ีไม่อาจลืมได ้
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โดยกฎหมายฉบบัน้ีศาสนาคริสเตียนไดรั้บอนุมติัการปฏิบติัการนมสัการเป็นการถูกตอ้งตามกฎหมาย 
การข่มเหงทั้งส้ินเลิก ตลอดเวลาท่ีมหาอาณาจกัรโรมนัยงัคงด ารงอยู ่ การข่มเหงโดยรัฐมิไดเ้กิดข้ึนอีก
เลย 
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บทที ่7 

คริสตจักรถูกข่มเหง (ภาคสอง)การก่อรูปของพระคริสตธรรมใหม่บรรทดัฐาน 

ระบอบการศาสนาโตตัวขึน้ 

ขยายหลกัธรรมค าส่ังสอน 

__________________ 
ในขณะท่ีรัฐโรมนัข่มเหงคริสตจกัร เป็นเร่ืองใหญ่เด่นอยูใ่นประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรตลอด

ศตวรรษท่ีสองและท่ีสาม ในเวลาเดียวกนันั้นการขยายตวัอยา่งก็เกิดข้ึนในสภาพการ ในระบอบการ 
และในชีวติของนิคมคริสเตียน ดงัเราจะไดใ้คร่ครวญส่ิงเหล่าน้ีดูบา้งบางประการ 

เราเห็นแลว้วา่พระคริสตธรรมใหม่เขียนส าเร็จลงไม่ชา้หลงัรุ่งศตวรรษท่ีสอง อาจเน่ินใน ค.ศ. 
110 แต่ในการตั้งหนงัสือน้ีและหนงัสือน้ีเท่านั้นใหเ้ป็นบรรทดัฐานหรือกฎเกณฑข์องความเช่ือมีปกาสิต
ของพระเจา้มิส าเร็จไดใ้นทนัใด หนงัสือฉบบัยอ่ยๆ ทั้งหมดในพระคริสตธรรมใหม่มิไดรั้บกนัทุกแห่ง
ทัว่ไปวา่เป็นพระคมัภีร์อนัเกิดจากการทรงดล หนงัสือฉบบัยอ่ยบางเล่มเช่น ฮีบรู ยากอบ เปโตรฉบบั
สอง และววิรณ์  ทางภาคตะวนัออกรับแต่ทางภาคตะวนัตกยงับอกปัดอยูห่ลายปี ส่วนหนงัสืออ่ืนบาง
เล่มซ่ึงเดียวน้ีมิไดจ้ดัเขา้ในพระคมัภีร์ หนงัสืออยา่งน้ีก็รับกนัและอ่านกนัในภาคตะวนัออกดว้ย เช่น
หนงัสือผูเ้ล้ียงแกะของเฮระเม ธรรมสารของบาระนาบาส์ ค าสอนของอคัรสาวกทั้งสิบสอง และอะพคั
ลิพของเปโตร หนงัสือพระคริสตธรรใหม่ดงัท่ีเรามีอยูเ่ด๋ียวน้ีไดค้่อยๆ เขา้ขั้นพระคมัภีร์อยา่งชา้ๆ ส่วน
หนงัสืออ่ืนๆ ก็ค่อยๆ เลิกใชก้นัในคริสตจกัรต่างๆ สมชัชาประชุมกนัคร้ังคราวต่างๆ มิไดเ้ลือกคดั
หนงัสืออะไรข้ึนมาตั้งเป็นบรรทดัฐาน แต่ไดย้อมรับรองหนงัสือท่ีคริสตจกัรต่างๆ ไดเ้ลือกใชอ้ยูแ่ลว้ 
วนัเวลาท่ีรับรองพระคริสตธรรมใหม่กนัอยา่งเตม็ท่ีเหมือนกบัทุกวนัน้ีนั้นไม่อาจบอกได ้ แต่จะก าหนด
วา่ก่อน ค.ศ. 300 ก็ไม่ได ้ใครท่ีอ่านหนงัสือ “พระคริสตธรรมใหม่อะพคัคริฟา” และเทียบเร่ืองดูกบัพระ
คริสตธรรมใหม่ของเราจะเห็นทนัทีวา่ท าไมหนงัสือชนิดน้ีตอ้งปัดออกจากบรรทดัฐานไปในท่ีสุด 

เม่ือพวกอคัรสาวกเดิมยงัคงชีพอยู ่ ท่านไดรั้บความนบัถือทั้งสาวกวา่เป็นคณะผูใ้กลชิ้ดของพระ
คริสตท่ี์พระองคท์รงคดัเลือกไวแ้ละเป็นผูต้ ั้งคริสตจกัร เป็นคนท่ีไดรั้บการทรงดลจากพระเจา้เป็นพิเศษ 
เป็นผูน้ าของคริสตจกัรอยา่งไม่มีปัญหา เป็นผูป้กครองเท่าท่ีจ  าเป็นตอ้งปกครอง เม่ือท่านลูกาเขียน
หนงัสือกิจการและอคัรสาวกเปาโลเขียนธรรมสารฟิลิปปี และติโมธียว ต าแหน่ง “บิชอพ”  และ “ผู้
อาวโุส” (เปรสไบเตอร์) ใชห้มายถึงพนกังานบุคคลเดียวกนัในความเขา้ใจกนัอยา่งสนิท แต่หกสิบปี
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ต่อมาในราว ค.ศ. 125 เราไดพ้บวา่บิชอพปกครองคริสตจกัรอยูทุ่กหนทุกแห่ง บิชอพแต่ละท่าน
บญัชาการในภูมิภาคของตน มีเปรสไบเตอร์ และดีอาคนั (มคันายก) อยูใ่ตอ้  านาจของบิชอพ ราว ค.ศ. 
50 การประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็มประกอบดว้ย “อคัรสาวกและผูอ้าวโุส” เป็นเสียงของคริสตจกัรทั้งหมด 
ทั้งศาสนาจารย ์ (มีหรือไม่ยงัสงสัย) และคนสมคัรช่วย แต่ในระหวา่งยคุของการข่มเหง ภายหลงั ค.ศ. 
150 การประชุมหลายคราวเกิดข้ึนและกฎเกณฑต่์างๆ ตั้งข้ึนโดยพวกบิชอพเท่านั้น การปกครองแบบ
โดยคณะบิชอพมีอยูเ่กล่ือนกลาดทัว่ไป ไม่มีประวติัศาสตร์เขียนเวลานั้นบอกใหเ้ราทราบขั้นต่างๆ ท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระบอบการเช่นน้ี แต่ถึงไม่มีบอกก็คน้หาเหตุของมนัไดไ้ม่ยากนกั 

การหมดสิทธิอ านาจของอคัรสาวกท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งเลือกผูน้ าข้ึนใหม่ ผูย้ิ่งใหญ่ผู ้
สถาปนาคริสตจกัร อคัรสาวกเปโตรและเปาโล ยากอบ นอ้งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยอห์นอคัรสาวกคนผู้
ยงัชีพอยูเ่ป็นคนสุดทา้ย ต่างก็ล่วงลบัไปมิไดทิ้้งใครผูมี้ความสามารถในตวัไวเ้ป็นผูสื้บต าแหน่งตั้งหา้
สิบหรือหกสิบปีหลงัจากความตายของอคัรสาวกเปโตรและเปาโล ประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรก็เงียบ
หายไปเลย งานอะไร ๆท่ีอาจไดก้ระท าไปโดยคนอยา่งเช่นติโมเธียว ติโต และอะโปโลเราไม่ทราบ แต่
ในชัว่อายคุนต่อมานามใหม่ๆ ก็ปรากฏออกมาเป็นบิชอพและมีอ านาจปกครองคลุมไปหลายๆ บริเวณ
คริสตจกัรประจ าต าบล 

ความเติบโตและแพร่ตวัของคริสตจกัรท าใหร้ะบอบและวนิยัจ าเป็นตอ้งมี เม่ือคริสตจกัรจ ากดั
อยูใ่นดินแดนต่างๆ ท่ีอคัรสาวกยงัพอไปและเยีย่มเยยีนไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือนั้นพนกังานคริสตจกัรไม่
ตอ้งมีมาก คร้ันเม่ือคริสตจกัรแพร่ออกไปกวา้งขวางทัว่อาณาจกัร ยิง่กวา่นั้นยงัไดล้น้ออกไปนอก
อาณาจกัรถึงปาเธียและชายอาณาเขตอินเดีย คลุมไปหลายประเทศและหลายเช้ือชาติ ความตอ้งการ
หวัหนา้ดูแลภาคต่างๆ ก็เห็นประจกัษข้ึ์น 

การข่มเหงอนัจะน าอนัตรายมาถึงทัว่กนั เม่ือเคร่ืองดึงคริสตจกัรต่างๆ เขา้ร่วมกนัและใช้
อิทธิพลของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและการปกครอง เม่ือเวลาใดท่ีอ านาจรัฐตั้งท่าตั้งทางเอากบั
คริสตจกัร ความตอ้งการๆ การน าท่ีสามารถก็เห็นประจกัษข้ึ์น พวกผูน้ าเกิดข้ึนมาตามวารท่ีจ าเป็นและ
ตอ้งมีอยูต่ลอดเจด็ชัว่อายคุนท าใหแ้บบปกครองเป็นการถาวรข้ึน 

คณะนิกายต่างๆ และลทัธินอกรีต เกิดข้ึนในคริสตจกัรท าใหค้ริสตจกัรจ าตอ้งใชบ้รรทดัฐาน
ของความเช่ือและอ านาจบางประการส าหรับบงัคบัพวกเหล่านั้นก็เป็นความจ าเป็นเด็ดขาด เราจะได้
พิจารณาดูในบทน้ีเร่ืองการแตกแยกกนัเป็นพรรคเป็นพวกต่างๆ ถือหลกัธรรมแตกต่างกนั อนัเป็นส่ิงซ่ึง
คุกคามความด ารงคงอยูข่องคริสตจกัรเองทีเดียว และเราจะไดเ้ห็นการโตแ้ยง้เก่ียวกบัหลกัธรรม
เหล่านั้นไดป้ลุกความตอ้งการวนิยัข้ึนจดัการกบัพวกมิจฉาทิฏฐิ และประกนัเอกภาพของความเช่ือข้ึน
อยา่งไร 
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เม่ือถามวา่ท าไมจึงรับเอาการปกครองแบบน้ีมาใช ้ การปกครองท่ีบญัชามาจากต าแหน่งสูงโดยพวก
บิชอพ แทนท่ีจะชอบการปฏิบติัการแบบเสมอภาค เราจะพบวา่การเลียนแบบการปกครองของจกัรวรรดิ
นัน่เองเป็นแบบแผนท่ีใหค้ริสตจกัรลอกเอามาเป็นธรรมดาเม่ือคริสตจกัรขยายตวัเจริญข้ึน ศาสนาคริส
เตียนเกิดข้ึนมา ไม่ใช่ในถ่ินท่ีท่ีมีการปกครองแบบมหาชนรัฐท่ีพลเมืองของตนเลือกผูป้กครองของ
ตนเอง  แต่เกิดในมหาอาณาจกัรท่ีปกครองดว้ยอ านาจ เพราะเหตุน้ีเม่ือคริสตจกัรจ าเป็นตอ้งมีการ
ปกครอง การปกครองแบบผูน้ าใชอ้  านาจเป็นเอกเทศจึงโผล่ข้ึนทุกหนทุกแห่ง คือปกครองโดยเหล่า
บิชอพ ซ่ึงคริสตจกัรก็สมคัรใจยอมอ่อนนอ้ม เพราะคุน้เคยมากบัการปกครองแบบเดียวกบัของรัฐนั้น
แลว้ ถึงอยา่งไรก็ดีความจริงยงัเห็นชดัวา่ในระหวา่งตลอดยคุท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ไม่มีบิชอพอา้งสิทธิ
ปกครองทัว่สากล ไม่มีบิชอพเหนือบิชอพทั้งหลายดงัท่ีบิชอพแห่งโรมไดส้มอา้งในเวลาต่อมา 

สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของยคุน้ีอีกอยา่งหน่ึงคือ การขยายตวัของหลกัธรรม ในสมยัอคัรสาวกนั้น 
ความเช่ือความศรัทธาเป็นส่ิงของจิตใจ เป็นการเตม็ใจยอมมอบตวัแก่พระคริสตโ์ดยตนเอง ใหพ้ระองค์
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นกษตัริย ์ ครองชีวิตคริสเตียนตามแบบอยา่งของพระองคแ์ละเป็นผลของ
พระวญิญาณประทบัภายใน แต่ยคุท่ีเราก าลงัศึกษาอยูน้ี่ ความศรัทธาหรือความเช่ือค่อยๆ กลายเป็นเร่ือง
ของความคิดความเช่ือทางปัญญา เช่ือหลกัธรรมแบบท่ียากและเหนียวแน่นเขา้ใจยากเนน้วา่ความเช่ือ
อยา่งไรจึงจะถูกมากกวา่ เนน้การมีชีวติจิตวิญญาณอนัเป็นเร่ืองภายในมาตรฐานวสิัยของคริสเตียนยงัคง
สูง และคริสตจกัรยงัมีสาวกหลายคนท่ีอุดมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่หลกัธรรมกลบัเป็นเคร่ืองบัน่
ทอนศาสนาคริสเตียนยิง่ข้ึนทุกที “หลกัขอ้เช่ือของอคัรสาวก” เป็นขอ้เช่ือง่าย ๆของคริสเตียนและแรก
ท่ีสุด ไดเ้รียบเรียงข้ึนในระหวา่งยคุน้ี วทิยาลยัใหญ่ ๆ ของเทวศาสตร์สามแห่งไดเ้กิดข้ึนท่ีอเล็กซาน 
เดรีย ในเอเซียนอ้ยและในอฟัริกาเหนือ วทิยาลยัเหล่าน้ีตั้งข้ึนเพื่อสอนคนท่ีมาจากครอบครัวท่ีไม่ได้
เป็นคริสเตียน และไดป้ฏิญาณวา่รับความเช่ือของคริสเตียน แต่มิชา้วทิยาลยัเหล่าน้ีไดข้ยายเป็นศูนย์
ส ารวจตรวจคดัหลกัธรรมของศาสนา ศาสตาจารยใ์หญ่ๆ ไดม้าร่วมกบัวทิยาลยัเหล่าน้ี  

วทิยาลยัในอเล็กซานเดรีย ตั้งข้ึนในราว ค.ศ. 180 โดยแพนเทียนนุสผูเ้คยเป็นปราชญ ์ ปรัชญา
ของสะโตอิค แต่เม่ือเป็นคริสเตียนแลว้ก็ออกหนา้ในการมีใจร้อนรนมากและมีโวหารดีในการเทศนาสั่ง
สอน เพียงแต่ขอ้เขียนสั้นๆ ไม่ครบถว้นของท่านเท่านั้นท่ียงัมีเหลืออยู ่ เคลเมน้ทแ์ห่งอเล็กซานเดรียเป็น
ผูสื้บต าแหน่ง (มีชีวติอยูใ่นราว ค.ศ. 150-215) หนงัสือของท่านเคลเมน้ทห์ลายเล่มเป็นหนงัสือแกข้อ้หา
ฝ่ายศาสนาคริสเตียนแก่พวกถือศาสนาพื้นบา้นพื้นเมืองและยงัคงมีอยูจ่นถึงบดัน้ี แต่วา่ผูท่ี้ใหญ่ยิง่ท่ีสุด
ของวทิยาลยัในอาเล็กซานเดรียและเป็นเจา้ความคิดผูส้ามารถท่ีสุดและเป็นผูอ้รรถาธิบายเช่ียวชาญท่ีสุด
ในตลาดยคุคือท่านโอริเยน่ (185-254) ผูไ้ดส้อนและไดเ้ขียนหลายเร่ืองแสดงการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง
และอ านาจสติปัญญา 
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วทิยาลยัในเอเซียนอ้ยมิไดต้ั้งอยูแ่ห่งใดแห่งหน่ึง แต่เป็นองคก์ารท่ีประกอบดว้ยกลุ่มศาสนา
จารยท์างเทวศาสตร์ และนกัเขียน ตวัแทนผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดไดแ้ก่ท่านไอเรเนอุสผู ้ “รวมความร้อนใจใน
การเผยแพร่ศาสนากบัความสามารถของนกัเขียนผูท้  าการส าเร็จมาแลว้ในอายุเบ้ืองปลายของท่านๆ ได้
ยา้ยไปยงัประเทศกอล (ฝร่ังเศส) ไดเ้ป็นบิชอพ และในราว ค.ศ. 200 ตายไปในการประหารทารุณ 

วทิยาลยัในอฟัริกาเหนืออยูท่ี่คาเธจ และโดยนกัเขียนผูส้ามารถหลายชุด และนกัเทวศาสตร์
หลายคนไดจ้ดัรูปความคิดทางเทวศาสตร์ใหยุ้โรปมากกวา่วทิยาลยัอ่ืนๆ ใด นามยิง่ใหญ่สองท่านของ
วทิยาลยัน้ีคือ ท่านเตร์ตูลเลียนผูรุ่้มร้อนและปราชญเ์ร่ือง (ค.ศ. 160-220) และบิชอพไซเปรียน ผูเ้ป็นเจา้
จารีตประเพณีมากกวา่แต่เช่ียวชาญ ไดต้ายไปในการประหารทารุณคร้ังเดซิอุสข่มเหง ค.ศ. 258 
ขอ้เขียนของนกัปราชญค์ริสเตียนเหล่าน้ีก็ดี และของคนอ่ืนๆ ท่ีร่วมมือกบัท่านเหล่าน้ีก็ดีเพราะเคยเป็น
ศิษยก์นัมา เป็นเอกสารท่ีลน้ค่า โดยเป็นตน้ต าหรับใหท้ราบเร่ืองคริสตจกัร ชีวติของคริสตจกัร 
หลกัธรรมของคริสตจกัร และความเก่ียวพนัธ์กบัโลกนอกคริสตศาสนาท่ีอยูล่อ้มรอบในระหวา่ง
ศตวรรษของการข่มเหงคริสตจกัร 
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บทที ่8 

คริสตจักรถูกข่มเหง ค.ศ. 100-313 (ภาคสาม)คณะนิกายต่างๆ หรือพวกนอกรีตเกดิขึน้ 

 สภาพของคริสตจักร 

_____________________ 
 

เคียงคู่ไปกบัหลกัธรรมทางเทวศาสตร์ท่ีขยายตวัข้ึน ก็เกิดมีคณะนิกายต่างๆ ข้ึน หรืออยา่งท่ี
เรียกพวกน้ีวา่พวกนอกรีตในคริสตจกัรคริสเตียน ตราบท่ีคริสตจกัรมีแต่คนยวิ เป็นสมาชิกทั้งต่อมาเม่ือ
ยงัอยูใ่นความควบคุมของคนผูห้นกัไปในทางปฏิบติัแบบยิว เช่นคนอยา่งอคัรสาวกเปโตรและเปาโล 
เม่ือนั้นความโนม้เอียงไปในทางความคิดลอยๆ คาดๆ คะเนๆ มีแต่เพียงบางเบาเท่านั้นแต่เม่ือคริสตจกัร
ตั้งอยูใ่นท่ามกลางคนกรีก และโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกกรีกแห่งเอเซียนอ้ยผูไ้ม่ค่อยจะเตม็บาทและมี
หวัคิดพิกล ทศันะและทฤษฏีแบบแปลกๆ ทุกชนิดก็เกิดข้ึนมาและใหญ่โตข้ึนมีฤทธ์ิแรงมากอยูใ่น
คริสตจกัร พวกคริสเตียนยุคศตวรรษท่ีสองท่ีสาม ไม่เพียงแต่ตอ้งรบสู้กบัโลกนอกคริสตศาสนาท่ีท า
การข่มเหงอยูเ่ท่านั้น แต่ยงัตอ้งสู้กบัหลกัธรรมท่ีผนัแปรและนอกรีตนอกรอยภายในคริสตจกัรเองอีก
ดว้ย เราจะสังเกตไดเ้พียงไม่ก่ีลทัธิท่ีส าคญัท่ีสุดในพวกคณะนิการต่างๆ ของยคุนั้น 

พวกนอสติคส์ (ภาษากรีกแปลวา่ “ความรู้”) ยากท่ีจะบอกไดช้ดัแจง้วา่อะไรเป็นอะไร เพราะ
หลกัธรรมของเขาเอาความแน่นอนไม่ได ้ ต่างแห่งต่างต าบลและต่างยคุสมยัไม่เหมือนกนั พวกน้ีเกิดข้ึน
ในอาเซียนอ้ยอนัเป็นแหล่งท่ีรุ่มร้อนดว้ยความคิดฟุ้งซ่าน ลทัธิน้ีเป็นก่ิงศาสนาคริสเตียนท่ีตอนออกมา
ปลูกในศาสนาพื้นบา้นพื้นเมือง พวกนอสติคส์น้ีเช่ือวา่พระเจา้องคสู์งสุดใหญ่ยิง่แตกตวัออกเป็นองค์
เล็กองคน์อ้ยเป็นจ านวนมหึมา บางองคก์็เป็นพระดี บางองคก์็เป็นพระชัว่ พระดีและชัว่เหล่าน้ีไดส้ร้าง
โลกข้ึน โลกจึงมีความดีและความชัว่ปนกนัอยู ่ และเช่ือวา่พระคริสตเ์ป็นพระองคห์น่ึงท่ีแตกออกมา
เช่นกนั ธรรมชาติของพระเจา้ไดเ้ขา้มาประทบัอยูใ่นพระคริสตช์ัว่คราว พวกนอสติคส์ไดอ้รรถาธิบาย
พระคมัภีร์ไปในท านองเร่ืองนิทาน แปลความใหทุ้ก ๆ ถอ้ยค าในพระคมัภีร์มีความหมายไปตามท่ีพวก
เขาเห็นชอบ พวกน้ีแพร่หลายไปในตลอดศตวรรษท่ีสอง และหายไปพร้อมกบัส้ินศตวรรษ 

พวกอไีบโอไนท์ (ค  าจากภาษาฮีบรูแปลวา่ “ยากจน”) เป็นพวกยวิคริสเตียนผูย้ดึมัน่อยูว่า่
บทบญัญติัของยวิและประเพณีของยวิควรจะตอ้งถือรักษาไว ้ พวกอีไบโอไนทปั์ดไม่รับขอ้เขียนของ
อคัรสาวกเปาโล เพราะขอ้เขียนเหล่าน้ีรับวา่ชนต่างชาติก็เป็นคริสเตียนได ้ คนคณะน้ีถูกพวกยวิดว้ยกนั
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เกลียดชงั หม่ินวา่เป็นคนพวกทิ้งศาสนา ส่วนพวกคริสเตียนชนนานาชาติก็เห็นใจ คณะอีไบโอไนทน้ี์
นอ้ยเตม็ที หลงัจาก ค.ศ. 70 พวกคริสเตียนต่างชาติมีจ านวนฝ่ายมากในคริสตจกัร พวกอีไบโอไนทจึ์ง
ค่อยๆ หายไปในศตวรรษท่ีสอง 

พวกแมนิคีส์หรือแมนิเคียนส์ มีก าเนิดจากชาวเปอร์เซีย คนทั้งหลายเรียกคนพวกน้ีตามช่ือของผู ้
ตั้งลทัธิของเขาคือ ท่านแมนิผูถู้กฆ่าตาย ปี ค.ศ. 276 โดยรัฐบาลเปอร์เซีย แมนิสอนวา่สากลพิภพมีสอง
อาณาจกัร อาณาจกัรหน่ึงสวา่งอีกอาณาจกัรหน่ึงมืด ต่างรณรงคก์นัจะครอบครองในธรรมชาติและใน
มนุษย ์พวกน้ีปัดไม่รับพระเยซู แต่ไดเ้ช่ือใน “พระคริสตแ์ห่งสวรรค”์ เป็นพวกเคร่งครัดในลทัธิทรมาณ
ตน ปลีกตวัจากการสมรส ตอ้งถูกข่มเหงทั้งจากพระจกัรพรรดิผูเ้ป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน 
ออกสัติน นกัเทวศาสตร์ของคริสตจกัรผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุด ไดเ้ป็นชาวคณะแมนิเคียนมาก่อนท่ีไดก้ลบัใจเช่ือ
ศาสนาคริสเตียน 
 

คณะมอนเตนิสต์ เอานามมาจากผูต้ ั้งนิกาย คือท่านมอนเตนุส คนคณะน้ีจดัเขา้อยูใ่นจ าพวก
นอกรีตไม่สู้สนิทนกั แต่วา่หลกัธรรมของเขาถูกคริสตจกัรประณาม เป็นจ าพวกดงัพิวริแตนส์ อา้งวา่จะ
กลบัไปยงัความไม่พิถีพถินัของศาสนาคริสเตียนเม่ือเร่ิมตน้ เช่ือวา่ผูเ้ช่ือแททุ้กคนเป็นปุโรหิตแต่ไม่มี
การปฏิบติัการกนัเป็นอนัดบัชั้นต่างๆ ตามต าแหน่ง หาทางใหมี้วนิยัเคร่งในคริสตจกัร ยดึถือวา่มีการ
พยากรณ์กนัอยา่งเป็นสิทธ์ิของสานุศิษย ์และมีผูพ้ยากรณ์ชายผูพ้ยากรณ์หญิงเป็นสมาชิกหลายคน  
เตร์ตูลเลียน คนหน่ึงในพวกผูย้ิง่ใหญ่ของบรรพชนรุ่นแรก ไดรั้บเอาทศันะของคณะมอนเตนิสต ์และได้
เขียนบทความแกต่้างให ้ ในปัจจุบนัสมยั ยอห์น เวสเลย ์ ใหค้วามรับรองแก่มอนเตนุสและค าสอน
ส่วนมากของเขา และฮาร์แน๊คนกัปราชญส์มยัใหม่คนมีช่ือก็ไดย้อมเห็นดว้ย 

เก่ียวกบันิกายเหล่าน้ีและท่ีเรียกพวกน้ีวา่พวกนอกรีต มีความยากอยา่งหน่ึงในการท่ีจะเขา้ใจคน
เหล่าน้ี เพราะเหตุวา่ขอ้เขียนของเขาเหล่าน้ีไดสู้ญหายยอ่ยยบัไปหมด ส่วนท่ีเราจะรู้ไดก้็ตอ้งอาศยั
ขอ้เขียนของคนพวกท่ีเขียนเป็นปรปักษแ์ก่เขา และไม่ตอ้งสงสัยขอ้เขียนเหล่านั้นยอ่มมีความล าเอียง 
(เวน้แต่ขอ้เขียนของคณะมอนเตนิสตซ่ึ์งยงัมีอยู ่แต่ก็ไดห้ายไปเป็นส่วนมาก) เช่นสมมุติวา่ เมโธดิสตใ์น
ฐานเป็นนิกายหน่ึงไดล้ม้หายไปพร้อมกบัอกัษรของสารทั้งส้ินของเขาดว้ย พนัปีต่อมาพวกนกัปราชญ์
พยายามท่ีจะใหรู้้จกัค าสอนของคระเมโธดิสตด์ว้ย การเอาหนงัสือและใบปลิวท่ีเขียนข้ึนใหร้้ายแก่
ยอห์นเวสเลยใ์นศตวรรษท่ี 18 มาพิจารณาอยา่งน้ีแลว้จะไดค้วามเขา้ใจผิดถึงขนาดไหน ภาพของคณะ
เมโธดิสตจ์ะถูกบิดเบ้ียวไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างอยา่งไรท่ีจะไดรั้บ 

บดัน้ีใหเ้ราอุตส่าห์รู้แน่สภาพของคริสตจกัรในระหวา่งสมยัถูกข่มเหงน้ี และโดยเฉพาะสภาพ
เม่ือการข่มเหงส้ินสุดลง ประมาณ ค.ศ. 313 
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ผลอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากการทุกขย์ากล าบากท่ีคริสเตียนยคุนั้นฝ่าตลอดมาคือคริสตจกัรไดรั้บการช าระ
ปลอดจากความเหลวหลอกลวง การข่มเหงก าจดัคนท่ีประกาศวา่เช่ืออยา่งไม่สุจริตให้ออกไป ไม่มีใคร
มาเขา้คริสตจกัรเพื่อเห็นแก่จะไดส่ิ้งใดในการโลภหรือความมีหนา้มีตา คนท่ีใจคร่ึงๆ กลางๆ คน
อ่อนแอแก่ความเช่ือปลีกตวัออกไป เหลือแต่คนท่ีเป็นสานุศิษยพ์ระคริสตโ์ดยเปิดเผยผูส้มคัรใจเช่ือจน
ส้ินชีวติ การข่มเหงฝัดร่อนคริสตจกัร ปัดเอาแกลบออกไป เหลือไวแ้ต่เมล็ดขา้วในสมาชิกภาพของ
คริสตจกัร 

โดยส่วนรวมนบัวา่คริสตจกัรมีเอกภาพในค าสอน เป็นองคป์ระกอบดว้ยผูค้นหลายลา้น แพร่
ออกไปหลายประเทศ มีคนหลายเช้ือชาติ พดูกนัหลายภาษา กระนั้นก็ยงัยดึถือความเช่ืออนัเดียวกนัคณะ
นิกายนานาชนิดเกิดข้ึนแพร่หลายและก็ค่อยๆ ลม้ละลายไป การโตแ้ยง้ไดน้ าเอาความจริงออกมา แมแ้ต่
พวกนอกรีตหลายพวกก็ยงัทิ้งความจริงไวบ้า้งบางอยา่งอนัท าใหค้ริสตจกัรอุดมดว้ยความจริงทั้งๆ ท่ีมี
นิกายและพวกแตกก๊กมากหลาย ศาสนาคริสเตียนของมหาอาณาจกัรและในดินแดนประเทศต่าง ๆ 
ลอ้มรอบก็ยงัเป็นเอกภาพในหลกัธรรม ในแบบอยา่งและในจิตใจ 

เป็นคริสตจกัรท่ีมีระบอบการไปหมด เราไดเ้ห็นแลว้วา่ท าไมระบบการจึงโตข้ึนมาจากท่ีแต่
ก่อนเป็นแต่หน่วยต่างๆ เป็นอิสระแก่ตวัไม่ข้ึนแก่กนัในสมยัอคัรสาวก ในราวศตวรรษท่ีสามคริสตจกัร
ทุกหนทุกแห่งแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆ มีบิชอพถือบงัเหียนปกครองดว้ยมืออนัแขง็แกร่ง คริสตจกัรเป็น
ขบวนใหญ่ แก่วนิยั เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว ภายใตก้ารน าท่ีสามารถ มหาอาณาจกัรโรมมีระบอบการ
ภายนอกดี แต่ภายในผพุงั และมีอีกอาณาจกัรหน่ึงท่ีก าลงัมีชีวติเจริญและมีอ านาจกา้วหนา้อาณาจกัรน้ีก็
คือคริสตจกัรคริสเตียนตั้งซอ้นอยูภ่ายในอาณาจกัรโรม 

เป็นคริสตจกัรท่ีเติบโต ทั้งๆ ท่ีมีการข่มเหง อาจเป็นเพราะการข่มเหงน้ีในบางประการดว้ยซ ้ าท่ี
ช่วยส่งใหโ้ต คริสตจกัรไดโ้ตข้ึนรวดเร็วอยา่งประหลาด เม่ือจบยคุแห่งการข่มเหงคริสตจกัรมีจ านวน
มากพอแก่จะตั้งเป็นสถาบนัอนัมีอ านาจท่ีสุดในมหาอาณาจกัร ท่านก๊ิบบอนนกัประวติัศาสตร์ของยคุน้ี
ไดป้ระมาณจ านวนคริสเตียนเม่ือสุดการข่มเหงวา่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของพลเมือง และนกัเขียนหลาย
คนไดรั้บค าของเขา แต่เม่ือเร็วๆ น้ีไดท้  าการส ารวจเร่ืองราวทั้งหมดดว้ยความใส่ใจ และขอ้สรุปของ
นกัปราชญปั์จจุบนัวา่สมาชิกของคริสตจกัรและผูฝั้กใฝ่เป็นจ านวนคร่ึงของร้อยยีสิ่บลา้นภายใตก้าร
ปกครองของโรม ขอ้ความบนัทดัหน่ึงท่ีน่าสังเกตเป็นหลกัฐานไดพ้บในแคตาโคมแห่งโรม คืออุโมงใต้
ดินมากหลายในกรุงโรมเหยยีดยาวกวา้งขวาง ตั้งสองศตวรรษใชเ้ป็นท่ีซ่อน ท่ีประชุม และเป็นท่ีฝังศพ
ของผูเ้ช่ือ ในท่ีนั้นท่ีฝังศพของคริสเตียนมีจารึกมีเคร่ืองหมายอยูป่ากหลุม บางคนประมาณไดถึ้งเจด็ลา้น 
ผูท่ี้มิใช่นกัส ารวจวา่ไม่ถึงสองลา้น ส่ีลา้นในเจด็ชัว่อายคุนอาจเป็นขอ้สรุปท่ีน่าฟัง นอกจากจ านวนน้ียงั
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มีอีกหลายลา้นไม่ไดฝั้งอุโมงใตดิ้น และแลว้พิจารณาดูวา่ไดร้วบรวมไวก้วา้งขวางสักเท่าใดในมหา
อาณาจกัรโรมนั. 

___________________ 
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ข้อสังเขปของบทที ่9,10,11 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีส่าม, คริสตจักรของรัฐ 
ตั้งแต่พระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 ถึงกรุงโรมลม้ ค.ศ. 476 

1.ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน (บทที ่9) 
1.คอนสแตนติน พระจกัรพรรดิคริสเตียนองคแ์รก 
2.ผลดีแก่คริสตจกัร 

(1) การข่มเหงสุดส้ิน 
(2) คริสตจกัรทั้งหลายกลบัฟ้ืน 
(3) การถวายบูชาเป็นทางราชการเลิก 
(4) วหิารต่างๆ ฉลองข้ึนเป็นคริสตจกัร 
(5) คริสตจกัรไดรั้บส่วนสิทธิและส่ิงต่างๆ 
(6) พวกบรรพชิตไดรั้บสิทธิพิเศษ 
(7) ประกาศใชว้นัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุพกั 

 
3. ผลดีบางประการแก่รัฐ 

(1) เลิกการตรึงกบัไมก้างเขน 
(2) บงัคบัเลิกก าจดัทารก 
(3) ท าใหฐ้านะทาสมีมนุษยธรรมดีข้ึน 
(4) ระงบักีฬากลาเดียเตอร์ 

 
4. ผลร้ายบางประการแก่ชยัชนะของศาสนาคริสเตียน 

(1) คริสตจกัรรับคนไม่เลือก 
(2) พิธีรีตรองของศาสนาพื้นเพคลานเขา้ในคริสตจกัร 
(3) คริสตจกัรมีใจไปในทางโลก 
(4) ขอ้ร้ายท่ีคริสตจกัรรวมกบัรัฐ 

2. ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปิล (บทที ่10) 
1. ความตอ้งการเมืองหลวงใหม่ 
2. ท่ีตั้งของเมืองหลวงใหม่ 
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3. เมืองหลวงกบัคริสตจกัร 
4. คริสตจกัรซงัคต์าโซเฟีย 

3.แบ่งภาคราชอาณาจักร (บทที ่10) 
4. กดศาสนานอกพระเจ้าลง (บทที ่10) 

1. คอนสแตนตินปล่อยตามใจ 
2. ทายาทของพระองคท์่านไม่ปล่อยตามใจสมคัร 

(1) ริบทรัพยส์มบติัของโบสถว์หิาร 
(2) หา้มศาสนาเดิมปฏิบติัพิธีการ 
(3) ร้ือโบสถว์หิารเป็นอนัมาก 
(4) ท าลายขอ้เขียนท่ีเป็นปรปักษต่์อศาสนาคริสเตียน 
(5) หา้มนมสัการรูปสักการะ 

5. ข้อขัดแย้งและการประชุม (บทที ่10) 
1. ลทัธิเอเรียน-หลกัธรรมแห่งตรีเอกานุภาพ 
2. ความคิดมิชอบแบบอะปอลลินาเรียน-ธรรมชาติของพระคริสต ์
3. ลทัธิเพ-ลาเก่ียน-ความบาปและความรอด 

6. ลทัธิอยู่อาราม (MONASTICISM) เกดิขึน้ (บทที ่10) 
1. ก าเนิด 
2. ผูใ้หก้  าเนิด 
3. สาวกเสา 
4. ลทัธิอยูอ่ารามในยโุรป 

7. อ านาจคริสตจักรโรมเติบโตขึน้ (บทที ่11) 
สาเหตุต่างๆ 1. ระบอบคริสตจกัรมีท านองเดียวกบัการปกครองของรัฐ 

2. สมอา้งวา่ไดอ้  านาจมาจากอคัรสาวก 
3.วสิัยของคริสตจกัรโรม 

(1) บิชอพโรม 
(2) คริสตจกัรโรม 

8. ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวนัตกล้มลง (บทที ่11) 
1. สาเหตุท่ีท าใหล้ม้ลง 

(1) ความมัง่คัง่ของอาณาจกัรตกเป็นเป้าของความโลภ 
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(2) คนโรมนัขาดความช านาญการสงคราม 
(3) อาณาจกัรอ่อนเปียกดว้ยสงครามกลางเมือง 
(4) การเคล่ือนยา้ยถ่ินของเผา่ชนอาเซีย 

2. เผา่ชนต่างๆ ผูบุ้กรุก 
(1) วสิิโกส ค.ศ. 376 
(2) แวนเดล ค.ศ. 406 
(3) เบอกนัเดียน ค.ศ. 414 
(4) ฟรังก ์ค.ศ. 420 
(5) แซกซอนและแองเกิล ค.ศ. 440 
(6) ฮนัส์ ค.ศ. 450 

3. กรุงโรมลม้ ค.ศ. 476 
4. คริสตจกัร และเผา่ชนป่าเถ่ือน 

9. ผู้น าของยุค (บทที ่11) 
1. อทานาสิอุส ค.ศ. 293-373 
2. แอมโบรสแห่งมิลาน ค.ศ. 340-397 
3. ยอห์น ไครโซสทม ค.ศ.345-407 
4. เจอโรม ค.ศ. 340-420 
5. ออกสัติน ค.ศ. 354-430 
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บทที ่9 

คริสตจักรของรัฐภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีส่ามตั้งแต่พระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 
313 ถึง กรุงโรมล้ม ค.ศ. 476ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน 

________________________ 
ในยคุท่ีเราก าลงัจะกล่าวถึงน้ี เร่ืองอนัเด่นท่ีสุดและมีก าลงัแขง็กลา้ท่ีจะอ านวยใหดี้หรือทั้งให้

ชัว่ดว้ย คือชยัชนะของศาสนาคริสเตียน ในปี ค.ศ. 305 เม่ือดิโอเคลเตียนลาจากพระท่ีนัง่หลวง ศาสนา 
คริสเตียนตอ้งถูกหา้มเด็กขาดในเวลานั้น ใครประกาศตวัเป็นคริสเตียนจะตอ้งถูกลงโทษดว้ย

ความทรมานจนถึงตาย ในการก าจดัศาสนาคริสเตียนนั้นฤทธ์ิอ านาจของรัฐมีเท่าใด ๆ เรียกเอามาใชใ้น
การน้ีหมด ไม่ถึงยีสิ่บปีต่อมา ใน ค.ศ. 324 ศาสนาคริสตไ์ดรั้บนบัถือเป็นศาสนาของอาณาจกัรโรมนั
อยา่งเป็นทางราชการ และพระจกัรพรรดิผูเ้ป็นคริสเตียนถืออ านาจสูงสุด มีขุนนางขา้ราชการประกาศ
ตวัวา่เป็น 

คริสเตียนหอ้มลอ้มอยูร่อบพระองค ์ เหมือนหน่ึงวา่พรวดเดียวเท่านั้นกา้วออกจากปากสิงห์โต
ในโรงละครสัตว ์ข้ึนมาในต าแหน่งเคียงขา้งกบัพระท่ีนัง่ของโลก 

หลงัจากดิโอเคลเตียนลาออกจากต าแหน่งไดไ้ม่ชา้ในปี ค.ศ. 305 ผูชิ้งราชบลัลงักส่ี์ทา่นก็เขา้
สงคราม คู่แข่งคู่ประชนัสองท่านท่ีทรงพลงัท่ีสุดคือ แมก๊เสนติอุส และคอนสแตนติน กองทพัทั้งสองมา
ประจญักนัท่ีสะพานมิลเวยีนขา้มแม่น ้าไทเบอร์ ห่างจากกรุงโรมสิบไมล ์ค.ศ. 312 แมก๊เสนติอุสเป็นฝ่าย
ศาสนาเดิมไม่ถือพระเจา้ท าการข่มเหงคริสเตียน ฝ่ายคอนสแตนติคเป็นมิตรกบัคริสเตียนอยา่งไรก็ตาม
เวลานั้นยงัมิไดป้ระกาศเป็นผูเ้ช่ือ ท่านอา้งวา่ไดเ้ห็นไมก้างเขนสุกใสอยูบ่นทอ้งฟ้ามีค าขวญัจารึกวา่ 
“เจา้จะชนะดว้ยเคร่ืองหมายน้ี” ภายหลงัจึงเอาเคร่ืองหมายกางเขนมาเป็นเคร่ืองหมายประจ ากองทพั ชยั
ชนะไดอ้ยูฝ่่ายคอนสแตนติน แมก๊เสนติอุสไดจ้มน ้าตายในแม่น ้า ไม่ชา้ต่อมาปี ค.ศ. 313 คอนสแตนติน 
ไดป้ระกาศพระโองการอนัลือเล่ืองของพระองคใ์หป้ล่อยตามสบายซ่ึงท าใหก้ารข่มเหงสุดส้ินลงเป็น
ทางการ จนกระทัง่ ค.ศ. 323 คอนสแตนตินจึงไดเ้ป็นจกัรพรรดิแต่ผูเ้ดียว ศาสนาคริสเตียนก็ข้ึนราช
บลัลงัก ์ วสิัยส่วนตวัของคอนสแตนตินไม่สู้จะสมบูรณ์นกั ถึงแมโ้ดยทัว่ไปนบัวา่เป็นผูย้ติุธรรม ในบาง
คราวก็ดุดนัและเห้ียมโหด กล่าวกนัวา่ “คอนสแตนตินนบัถือศาสนาคริสเตียนจริงแต่ปฏิบติัไม่ดี” 
คอนสแตนตินไม่ยอมรับบพัติศมาจนกระทัง่ถึงเวลาก่อนจะตายเพราะในสมยันั้นเช่ือกนัวา่บพัติศมาจะ
ลา้งบาปท่ีท าไวแ้ต่ก่อนนั้น คอนสแตนตินเป็นนกัการเมืองผูฉ้ลาด ถา้ไม่เป็นนกัการเมืองผูฉ้ลาดก็เป็นค
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ริสเตียนผูย้ิง่ใหญ่ เพราะท่านเห็นการณ์ไกลจึงปฏิบติัตวัให้เขา้กบัความเคล่ือนไหวท่ีก าอนาคตของ
อาณาจกัรของพระองค ์

จากการเปล่ียนการเก่ียวขอ้งกนัอยา่งกะทนัหนัระหวา่งอาณาจกัรกบัคริสตจกัร จึงเป็นผลแผไ่ป
ในโลกอนักวา้งและไกลไดแ้ก่คริสตจกัรและรัฐ ผลบางอยา่งก็ดีบางอยา่งก็ร้าย เราจึงเห็นท่าทีของ
รัฐบาลน าประโยชน์มาเป็นเหตุแก่ศาสนาคริสเตียน 

การข่มเหงคริสเตียนหยดุหมดทนัทีและเลิกไปเลย กวา่สองร้อยปีไม่มีเวลาใดท่ีคริสเตียนจะ
รอดจากการถูกฟ้องร้องกล่าวหาและถูกฆ่าตาย และหลายยคุหลายสมยัดงัท่ีเราไดเ้ห็นแลว้ คริสเตียนต่าง
พากนัหม่ินเหม่ต่ออนัตราย แต่ตั้งแต่โองการของคอนสแตนตินประกาศใชอ้อกมาใน ค.ศ. 313 
จนกระทัง่ถึงมหาอาณาจกัรโรมนัส้ินสุดลง ดาบแห่งการข่มเหงไม่เพียงแต่เขา้ฝัก แต่ไดถู้กฝังเลยทีเดียว 

อาคารคริสตจกัรไดฟ้ื้นคืนและเปิดข้ึนใหม่ทุกหนทุกแห่ง ในยคุอคัรสาวกไดมี้การประชุมกนั
ตามบา้นส่วนตวัหรือไม่ก็ประชุมกนัตามสถานท่ีเช่า ต่อมาในระหวา่งเวลาสงบในยคุข่มเหงอาคารของ
คริสตจกัรก็เร่ิมโผล่ข้ึนมา ในการข่มเหงคร้ังสุดทา้ย ภายใตดิ้โอเคลเตียนอาคารคริสตจกัรเป็นอนัมากถูก
ท าลาย บา้งกถู็กเจา้หนา้ท่ียดึเอาไป อาคารทุกหลงัท่ียงัตั้งอยูจ่นถึงเด๋ียวน้ีไดคื้นให้แก่คริสเตียนหมด 
เมืองต่างๆ ไดช้ดใชส่ิ้งท่ีท าลายของเขาลงคืนใหแ้ก่สมาคมต่างๆ ตั้งแต่บดัน้ีไปพวกคริสเตียนพากนั
สร้างคริสตจกัรต่างๆ ไดต้ามสบาย และอาคารท่ีประชุมไดง้อกข้ึนทุกหนทุกแห่ง แผนผงัของท่ีประชุม
พวกคริสเตียนเอาแบบและเอาช่ือของราชฐานโรมนัหรือห้องโถงส่ีเหล่ียม แบ่งเป็นช่องทางเดินดว้ย
แนวเสาค ้าเพดาน สุดดา้นหน่ึงมียกพื้นรูปคร่ึงวงกลม มีท่ีนัง่ส าหรับพวกบรรพชิต คอนสแตนตินไดท้  า
ตวัอยา่งดว้ยการสร้างอาคารคริสตจกัรใหญ่ๆ ไวใ้นเยรูซาเล็ม เบธเลเฮม็ และท่ีเมืองหลวงใหม่ของ
พระองคคื์อ คอนสแตนโนเปิล หลงัจากคอนสแตนตินสองชัว่อายคุนต่อมาก็เร่ิมมีรูปป้ันปรากฏข้ึนใน
คริสตจกัรต่างๆ น่ากลวัวา่ศาสนาคริสเตียนจะถูกน าสู่ลทัธิรูปสักการะ 

อยา่งไรก็ดี การปฏิบติันมสัการของพวกไม่รู้จกัพระเจา้ก็ยงัคงปล่อยใหเ้ขาท ากนัได ้ แต่การ
ถวายบูชาเป็นทางราชการเลิกเลย เร่ืองแสดงวา่การเปล่ียนแปลงแขง็กลา้มาก เปล่ียนจากขนบธรรมเนียม
ท่ีไดท้  ากนัมาเป็นสากล ท่ีไดเ้ขา้ประสานกบัทุกสังคมและการฉลองของบา้งเมือง เปล่ียนส าเร็จไปอยา่ง
รวดเร็ว แสดงวา่การปฏิบติัของศาสนาไม่มีพระเจา้ท่ีไดท้  ากนัมานานเตม็ท่ีแลว้นั้นมีแต่เพียงพิธีรีตอง 
คนผูมี้ความคิดไม่แสดงวา่เช่ืออีกเลย 

ในหลายท่ีหลายแห่ง โบสถ ์ วหิาร เอามาใชท้  าเป็นคริสตจกัร การอยา่งน้ีท าเฉพาะแต่ในเมือง
ต่างๆ ส่วนตามชนบทไกลนั้น สถานท่ีอนัเป็นปูชนียสถาน และความเช่ือ และการนมสัการยงัคงด ารงอยู่
ต่อไปอีกหลายชัว่คน ค าวา่ “เพแกน” แต่เดิมหมายความวา่ “คนชาวชนบท” จึงไดก้ลายมาเป็น
ความหมาย และยงัคงเป็นความหมายอยูว่า่ “คนไม่ถือพระเจา้” 
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ทัว่ทั้งมหาอาณาจกัร โบสถ ์ วหิาร ของพระต่างๆ ไดรั้บการบ ารุงจากคลงัของสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ 
บดัน้ีการบ ารุงเหล่าน้ีไดใ้หแ้ก่คริสตจกัรต่างๆ และพวกบรรพชิต กรณีเช่นน้ีแรกๆ ก็ค่อยเป็นค่อยไป มิ
ชา้ก็ท  ากนักวา้งขวางยิง่ข้ึน และท ากนัอยา่งใจกวา้งยิง่ข้ึน งบประมาณของสาธารณะไดท้ าใหค้ริสตจกัร
มัง่คัง่ร ่ ารวย และเหล่าบิชอพเหล่านกับวช และเจา้พนกังานอ่ืนๆ ในบริการคริสเตียนไดรั้บการเล้ียงดู
จากรัฐ คริสตจกัรก็ยนิดีตอ้นรับ แต่ประโยชน์จะเป็นปัญหา 

บรรพชิตไดสิ้ทธิพิเศษมากหลาย มิใช่รัฐใหท้ั้งหมด แต่โดยธรรมเนียมซ่ึงไม่ชา้ก็กลายเป็น
กฎหมาย หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีพลเมืองตอ้งปฏิบติั พวกบรรพชิตก็ไม่ปฏิบติั พวกบรรพชิตไม่ตอ้งเสียภาษี การ
ฟ้องร้องกล่าวหาพวกบรรพชิตจะพิจารณากนัในศาลของศาสนา พวกศาสนาจารยข์องคริสตจกัรไม่ชา้
ไดก้ลายเป็นคนชั้นพิเศษ อยูเ่หนือกฎหมายแผน่ดิน การน้ีแมเ้ป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็ค่อยๆ กลายเป็น
ความชัว่มาถึงทั้งรัฐและทั้งคริสตจกัร 

วนัท่ีหน่ึงของสัปดาห์ประกาศใหเ้ป็นวนัพกัและวนันมสัการ และมิชา้ไดป้ฏิบติักนัตามน้ีทัว่ไป
ทั้งราชอาณาจกัร ใน ค.ศ. 321 คอนสแตนตินหา้มไม่ให้ศาลช าระความเปิดท าการวนัอาทิตย ์ เวน้ไวแ้ต่
ประสงคจ์ะใหมี้การปล่อยทาส สั่งใหท้หารทุกหน่วยหยดุฝึกหดัในวนัอาทิตย ์ แต่การกีฬาส าหรับ
ประชาชนคงมีต่อไปไดใ้นวนัอาทิตย ์ค่อนขา้งท าใหว้นัหยดุมากกวา่วนับริสุทธ์ิ 

จากการรับคริสตศาสนาเขา้เป็นศาสนาท่ีทรงโปรด ผลดีบางประการไดแ้ก่พลเมืองเช่นไรก็
ไดแ้ก่คริสตจกัรเช่นกนั วญิญาณของศาสนาใหม่เขา้คลุกเคลา้กบัพิธีรีตองเป็นอนัมากจึงไดเ้อามา
เพิ่มเติมเป็นกฎหมาย ทั้งคอนสแตนตินและทายาทต่อจากคอนสแตนตินหลายองคก์็ท  าดว้ย 

การตรึงกางเขนเลิกไป วธีิน้ีเป็นแบบประหารนกัโทษอาชญากรซ่ึงกระท ากนัทัว่ไป นอกจาก
นกัโทษผูน้ั้นมีสัญชาติโรมนั คนสัญชาติโรมนัเท่านั้นมีสิทธ์ิรับการประหารดว้ยวิธีตดัศีรษะเม่ือถูก
ตดัสินลงโทษถึงตาย แต่กางเขนนั้นคริสเตียนถือเป็นเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่ชา้คอนสแตนตินจึงเอามา
เป็นเคร่ืองหมายประจ ากองทพัของพระองค ์หา้มไม่ใหใ้ชเ้ป็นเคร่ืองประหารชีวิตนกัโทษอีกต่อไป 

ปราบการก าจดัทารกและบงัคบัหา้มไม่ใหท้  าต่อไป ตลอดประวติัศาสตร์ของโรมในกาลก่อน
และทั้งในดินแดนต่างๆ ท่ีข้ึนอยูก่บัโรม ไดมี้การก าจดัทารกได ้ บิดาไม่อยากไดบุ้ตรคนใดก็อุดหายใจ
ใหต้ายบา้ง “ปล่อย” ใหต้ายบา้ง คือเอาไปทิ้ง บางคนถือเป็นการงานเท่ียวเก็บเด็กๆ ท่ีเขาทิ้งเอามาเล้ียง
ใหโ้ตแลว้ขายเป็นโทษ อิทธิพลของคริสตศาสนาใหชี้วิตคนเกิดความศกัด์ิสิทธ์ข้ึนแมแ้ต่เด็กอ่อนท่ีสุด 
ท าใหก้ารชัว่ร้ายของการฆ่าเด็กท่ีแพร่อยูท่ ัว่อาณาจกัรไดเ้ลิกหายไป 

ตลอดประวติัศาสตร์ของมหาชนรัฐโรมนัและทัว่อาณาจกัร จนถึงศาสนาคริสเตียนข้ึนครองกวา่
คร่ึงของพลเมืองเป็นทาส และไม่มีกฎหมายคุม้ครองแมแ้ต่เร่ืองบางเบา ใครหุนหนัข้ึนมาจะฆ่าทาสเสีย
เม่ือไรก็ท าได ้ ภายใตจ้กัรพรรดิองคแ์รกๆ องคห์น่ึง เศรษฐีโรมนัคนหน่ึงถูกทาสคนหน่ึงของเขาฆ่าตาย 
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และโดยกฎหมายทาสสามร้อยคนในเรือนของเขาตอ้งถูกฆ่าตายหมด  ไม่วา่จะเป็นเพศใด อายมุากนอ้ย
เท่าใด มีผดิหรือไม่มีผดิ แต่เม่ือศาสนาคริสเตียนข้ึนครอง การปฏิบติัต่อทาสก็มีมนุษยธรรมข้ึนทนัที ให้
ทาสมีสิทธิตามกฎหมายอยา่งไม่เคยมีมาก่อน ทาสอาจน าความโหดร้ายของนายข้ึนฟ้องร้องได ้ และการ
ปลดปล่อยทาสก็ก่อเกิดข้ึนและมีการชกัชวนรุกเร้าใหมี้การปล่อยทาสกนัดว้ย เช่นนั้นแหละทุกหนทุก
แห่งสภาพของทาสดีข้ึน การเป็นทาสก็ค่อยๆ เลิกหายไป 

กีฬาฆ่าคนสั่งหา้มเด็ดขาด กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัในเมืองหลวงใหม่ของคอนสแตนตินท าให้
ฮิปโปโดรม (สนามกีฬา) เหือดหายจากมลทินของการประหารกนัและกนั เพื่อความสนุกสนานของคน
ดู แต่กีฬาน้ียงัคงมีในกรุงโรมจนกระทัง่ ค.ศ. 404 จนเม่ือนกัพรตเทเลมาคุสโดดลงในสนาม พยายามเขา้
แยกคู่ต่อสู้ออกจากกนั ท่านนกัพรตนั้นเองถูกฆ่าตาย ตั้งแต่บดัน้ีมาการฆ่าคนเพื่อความสนุกของ
ประชาชนก็เลิก 

แต่ในการท่ีคริสตศาสนามีชยัชนะผลดีก็มีข้ึนมาก และผลร้ายก็มีดว้ยอยา่งหลีกไม่พน้
เหมือนกนั ในการท่ีรัฐกบัคริสตจกัรเขา้กลมเกลียวกนัยอ่มน าเอาการร้ายมากหลายตามกนัเขา้มาเป็น
ขบวนยาว การยติุการข่มเหงเป็นการดี แต่การตั้งศาสนาคริสเตียนข้ึนเป็นศาสนาของรัฐนั้นเป็นการ
วบิาก 

ทุกคนต่างก็หาช่องเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร คริสตจกัรก็รับเกือบทุกคนไม่เลือกเฟ้น เอาทั้งดี
ทั้งชัว่ ทั้งคนท่ีใฝ่หาพระเจา้โดยสุจริต และทั้งคนตีหนา้เขา้หาผลก็รับไว ้ คนดีคนชัว่รุดเขา้มาร่วมพิธีศีล
ระลึก คนทะเยอทะยาน คนโลกียะ คนอธรรม ใฝ่หาหนา้ท่ีในคริสตจกัร เพื่อจะไดอิ้ทธิพลในสังคมและ
ทางการเมือง สัญลกัษณ์แห่งธรรมของศาสนาคริสเตียนเม่ือทรงอ านาจต ่ากวา่เม่ือคราวอยูใ่ตก้ารข่มเหง
ไกลมาก 

บริการนมสัการทวกีารเจา้ยศเจา้อยา่งข้ึน แต่ในฝ่ายจิตใจและวญิญาณลดลงมากกวา่เม่ือคร้ัง
กาลก่อน แบบแผนและพิธีรีตองของศาสนาพื้นเพค่อยๆ คลานเขา้มาในการนมสัการเทศกาลพิธีของ
ศาสนานอกพระเจา้แบบเก่าบางอยา่งไดก้ลายมาเป็นการพิธีของคริสตจกัร โดยเปล่ียนนามเสียใหม่
เปล่ียนท่าทีเสียใหม ่ประมาณ ค.ศ. 405 รูปป้ันของพวกสาวกและผูต้อ้งทารุณประหารเร่ิมเขา้มาปรากฏ
ในคริสตจกัร คร้ังแรกก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ ต่อมาก็คารวะ เคารพ ทีละขั้นๆ และท่ีสุดก็นมสัการเอาเลย การ
นมสัการบูชามาเรียพรหมจารี เป็นการกระท าแทนการนมสัการพระนางวนีสั และเดียนา ศีลระลึก
กลายเป็นเคร่ืองบูชาแทนการระลึก ศิษยาภิบาลเล่ือนจากความเป็นนกัเทศน์ข้ึนเป็นนกับวช 

ผลท่ีคริสตจกัรข้ึนทรงอ านาจ เราไม่เห็นศาสนาคริสเตียนเปล่ียนโลกตามอุดมคติของศาสนาแต่
โลกียะไดเ้ขา้มาครอบครองคริสตจกัร ความถ่อมใจ ความฝักใฝ่ในธรรมของสมยัแรกเร่ิมก็สืบต่อดว้ย
ความทะเยอทะยาน ความหวัสูง ยะโส จองหอง ครอบง าคนในคริสตจกัร แต่ยงัคงมีคริสเตียนหลายคน
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ท่ีมีใจสุจริต เช่นนางมอนติคามารดาของออกสัติน และศาสนาจารยด์ ารงสัตยเ์ช่นเจอโรม และยอห์น
ไคร์โซสโทม แต่กระแสธารแห่งโลกียะไดท้่วมทน้บงัคบัไม่อยู ่ ครอบคลุมคนเป็นอนัมากท่ีประกาศตวั
วา่เป็นสานุศิษยข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาท่ีทรงฐานะอนัสงบเสง่ียม 

ถา้ไดป้ล่อยใหศ้าสนาคริสเตียนโตข้ึนเองตามธรรมชาติโดยปราศจากการบงัคบัของรัฐ และรัฐ
ก็ไม่ตอ้งอยูใ่ตบ้งการของคริสตจกัร ทั้งรัฐและทั้งคริสตจกัรจะดีวิเศษกวา่มากถา้ต่างฝ่ายต่างแยกกนัแต่
คริสตจกัรกบัรัฐกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เม่ือรับศาสนาคริสเตียนเขา้เป็นศาสนาของอาณาจกัรและ
ความชัว่สองอยา่งก็เกิดข้ึนจากการรวมกนัอยา่งผดิธรรมชาติ อยา่งหน่ึงเกิดข้ึนในภาคตะวนัออกอีกอยา่ง
หน่ึงในภาคตะวนัตก ในตะวนัออกรัฐควบคุมคริสตจกัรจนกระทัง่หมดฤทธ์ิและหมดชีวติสูงส่งใน
ตะวนัตกเราจะเห็นไดด้งัต่อไปน้ี คริสตจกัรไดค้่อยๆ ครอบง าอ านาจเหนือรัฐ ผลท่ีไดก้็คือหมดความ
เป็นศาสนาคริสเตียน มากหรือนอ้ยก็กลายเป็นการปกครองอนัเสียความสุจริตแบบเจา้ขนุมูลนาย
ปกครองบงัคบับญัชาประชาชาติในยโุรป ท าใหค้ริสตจกัรส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรการเมือง 
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บทที ่10 

คริสตจักรของรัฐ (ภาคกลาง) 

ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปิล แบ่งภาคราชอาณาจักร กดศาสนานอกพระเจ้าลง 

ข้อขดัแย้งและการประชุม ลทัธิอยู่อาราม (MONASTICISM) เกดิขึน้ 

___________________ 
มิชา้หลงัจากท่ีศาสนาคริสเตียนไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็นศาสนาของอาณาจกัรโรมนั แลว้ก็มี

การเลือกเมืองหลวงใหม่ สร้างข้ึนใหม่และสถาปนาเป็นท่ีตั้งแห่งอ านาจการปกครอง อนัเป็นเหตุการณ์
ท่ีน าผลส าคญัมาถึงคริสตจกัรและถึงรัฐดว้ย 

คอนสแตนตินเห็นวา่กรุงโรมนั้นสัมพนัธ์กนัใกลชิ้ดกบัศาสนาอนัไม่นบัถือพระเจา้ เตม็ไปดว้ย
โบสถว์หิารและรูปป้ัน โนม้เอียงมาทางศาสนาเก่ารุนแรง เป็นเมืองท่ีครอบง าดว้ยต านานพื้นเพอยูม่าก 
ยิง่กวา่นั้นสถานท่ีตั้งตวัเมืองอยูก่ลางท่ีราบกวา้งใหญ่ ยอ่มตกเป็นเป้าเปิดของการโจมตีจากศตัรู ในคร้ัง
โบราณเม่ือยงัเป็นมหาชนรัฐ ตวัเมืองเคยถูกศตัรูต่างชาติมาลอ้มกรุงก็มากกวา่หนหน่ึงและประวติัต่อมา 
หลายคร้ังหลายหนกองทพัมาจากมณฑลต่างๆ ไดเ้ขา้ยดึอ านาจตั้งจกัรพรรดิและถอดจกัรพรรดิกนัหลาย
คร้ังหลายคราว ในแบบการปกครองท่ีดิโอเคลเตียนวางระบอบข้ึน และครอนสแตนตินไดด้ าเนินการ
ต่อมานั้น ไม่มีทางหรือแมแ้ต่เงาของสิทธิอ านาจของรัฐสภา บดัน้ีพระจกัรพรรดิมีอ านาจเหลือลน้ 
คอนสแตนตินจึงเสาะหาเมืองหลวงท่ีไม่มีต านานต่างๆ มาเกะกะกีดกั้น และโดยเฉพาะใหมี้ท่าทีอนัดีแก่
ศาสนาใหม ่

คอนสแตนตินแสดงความฉลาดใหญ่ยิง่ในการเลือกหาเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์ พระองค์
ท่านไดเ้ลือกเอาเมืองของกรีกไบแซนติอมั ซ่ึงตั้งอยูไ่ดต้ั้งพนัปี ณ ต าบลท่ีบรรจบกนัของยโุรปกบัอาเซีย
ตรงน้ีทวปีทั้งสองแยกกนัดว้ยช่องแคบๆ บอสโฟรัสอยูด่า้นเหนือ เฮลเลสปอนท ์(เด๋ียวน้ีเป็นดาดะแนล) 
อยูด่า้นใต ้ รวมดว้ยกนัยาว 60 ไมล ์ ช่องแคบน้ีเฉล่ียแลว้กวา้งไม่ถึงไมล ์ ไม่มีตรงไหนกวา้งกวา่ส่ีไมล์
ท่ีตั้งตวัเมืองมีธรรมชาติป้องกนัเป็นปราการ จนศตัรูยดึเอาไดย้ากเยน็เตม็ทีในตลอดประวติัศาสตร์ของ
มนักวา่ยีสิ่บหา้ศตวรรษ ส่วนกรุงโรมผูเ้ป็นคู่แข่งไดเ้คยพา่ยแพ ้เคยถูกท าลายหลายคร้ังหลายหน ท่ีน่ี 
แหละคอนสแตนตินไดก้ าหนดและวางแผนให้เมืองหลวงของพระองค ์ เป็นเมืองใหญ่ท่ีรู้กนัทัว่สากลวา่
คอนสแตนตินโนเปิลเป็นหลายปี “นครของคอนสแตนติน” แต่เด๋ียวน้ีทางการเรียกกนัวา่ “อิสตนับุล” 
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ในนครหลวงใหม่ พระจกัรพรรดิกบัเปไตรอา๊ร์ค (เป็นต าแหน่งเรียกประธานบิชอพแห่งคอนส
แตนติโนเปิลในวารต่อมา) เคียงขา้งอยูด่ว้ยกนั คริสตจกัรไดรั้บการยกยอ่งชูเกียรติ แต่อยูภ่ายใตเ้งาแห่ง
อ านาจของกษตัริย ์ เน่ืองจากอยูต่่อหนา้และอ านาจของพระจกัรพรรดิบา้ง แต่ก็เพราะความหนัเหียนได้
ง่ายดว้ย นิสัยของพลเมืองอ่อนนอ้มดว้ย คริสตจกัรส่วนใหญ่ในอาณาจกัรภาคตะวนัออกจึงกลายเป็น
ผูรั้บใชข้องรัฐ ถึงกระนั้นก็ดีบางคร้ังบางคราวเปไตรอา๊ร์คอยา่งเช่นยอห์น ไครโซสโทม ไดถื้อสิทธิน า
คริสตจกัรอยา่งเป็นอิสระเอกเทศ 

ในเมืองหลวงใหม่ไม่มีวิหารรูปสักการะ แต่มิชา้คริสตจกัรเป็นอนัมากเกิดข้ึนมา ในจ าพวก
คริสตจกัรเหล่าน้ีมีคริสตจกัรหน่ึงใหญ่ท่ีสุดนามวา่ ซงัตาโซเฟีย “พระปัญญาศกัดสิ์ทธ์ิ” คอนสแตนติน
เป็นผูไ้ดส้ร้าง แต่ภายหลงัไฟไหมท้ าลายลง พระจกัรพรรดิยสุติเนียนไดส้ร้างข้ึนใหม่ (ค.ศ. 537) ดว้ย
ขนาดความโอ่อ่า วเิศษกวา่คริสตจกัรใด ๆ ในสมยัเดียวกนั ไดด้ ารงตวัเป็นมหาวหิารชั้นน าของ
คริสตศาสนจกัรไดสิ้บเอ็ดศตวรรษ จนถึง ค.ศ. 1453 เต๊อร์ก มายดึเอาเมืองได ้วหิารน้ีจึงกลายเป็นสุเหล่า
ไปในวนัเดียว ดงัท่ีเป็นอยูจ่นทุกวนัน้ี 

ไม่ชา้การแบ่งภาคราชอาณาจกัรก็เกิดข้ึนตามการสร้างเมืองหลวงใหม่ เส้นเขตแดนของ
อาณาจกัรทั้งหมดกวา้งขวางมาก และอนัตรายอนัจะเกิดจากการบุกรุกของพวกชาวป่าเถ่ือนท่ีอยูร่อบๆ 
ก็อาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกขณะ จนจกัรพรรดิองคเ์ดียวไม่อาจคุม้ครองบริเวณอนัไพศาลของพระองคไ์ด ้ดิโอ
เคลเตียนไดริ้เร่ิมแบ่งอ านาจครอบครองในปี ค.ศ. 305 คอนสแตนตินก็ไดต้ั้งจกัรพรรดิร่วมเหมือนกนั 
และในปี ค.ศ. 375  ธีโอโดซิอุสไดท้  าใหก้ารแบ่งภาคเป็นการแยกกนัสมบูรณ์จริงๆ ตั้งแต่วารของธีโอ
โดซิอุส โลกโรมนัไดแ้ยกเป็นตะวนัออกกบัตะวนัตก ทะเลเอเดรียติคเป็นเส้นแบ่งมหาอาณาจกัรภาค
ตะวนัออกเรียกวา่ กรีก ภาคตะวนัตกเรียกวา่ ลาติน โดยอาศยัภาษาท่ีชาวเมืองใชพู้ดกนัแพร่หลายใน
ภาคหน่ึงๆ เป็นเคร่ืองก าหนด การแยกอาณาจกัรเป็นสัญญาณของการแยกคริสตจกัรท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

เร่ืองจริงอนัโด่งดงัท่ีสุดเร่ืองหน่ึงในประวติัศาสตร์ คือ การเปล่ียนอนัรวดเร็วของมหา
อาณาจกัรอนัไพศาลจากศาสนาไม่ถือพระเจา้มาเป็นศาสนาคริสเตียน รูปการณ์ภายนอกเม่ือเปิด
ศตวรรษท่ี 4 พระในศาสนาเก่ายงัคงเหน่ียวความสักการะของโลกโรมนัไวไ้ด ้ แต่ก่อนจะเร่ิมศตวรรษท่ี 
5 บรรดาโบสถว์หิารต่างๆ ถูกทิ้งเลิกร้างช ารุดทรุดโทรม หรือบา้งก็เปล่ียนใชเ้ป็นคริสตจกัรการถวาย
บูชาและบวงสรวงไดห้ยดุไป และเรียกไดว้า่มหาอาณาจกัรโรมนัเป็นคริสเตียน ให้เราสังเกตดูวา่ศาสนา
ไม่ถือพระเจา้ ไดต้กลงมาจากสภาพสูงส่งดว้ยประการไฉน 

คอนสแตนตินเป็นคนปล่อยตามใจ ทั้งในอารมณ์และทั้งเจตนาการเมือง แต่วา่พระองคเ์องทรง
เนน้รับศาสนาคริสเตียน พระองคมิ์ไดอ้นุมติัใหถ้วายบูชาแก่รูปสักการะซ่ึงนมสัการกนัแต่ก่อนและสั่ง
ใหเ้ลิกบูชาแก่รูปป้ันพระจกัรพรรดิ แต่พระองคท์รงโปรดใหป้ล่อยใหศ้าสนาทุกแบบด าเนินการต่อไป
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ไดต้ามสบาย และทรงหาทางใหพ้ลเมืองของพระองคค์่อยๆ กลบัใจหนัหาคริสตศาสนาโดยทางเผยแพร่
สั่งสอน ไม่เอาทางบงัคบั พระองคเ์องยงัคงด ารงต าแหน่งในศาสนาเดิมบางต าแหน่งน้ีเองท่ีพวก
สันตะปาปาอา้งเอาดว้ยตั้งแต่บดันั้น พระองคย์งัไดอุ้ปถมัภพ์วกพรหมจรรยบ์ริสุทธ์ิท่ีกรุงโรมดว้ย 

แต่พวกทายาทของคอนสแตนตินเม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้ไม่ยอมปล่อยตามความสมคัรใจ  การ
เปล่ียนใจจากศาสนาเก่าด าเนินไปรวดเร็วทีเดียว แมก้ระทัง่เร็วเกินควรไปกวา่ท่ีจะเป็นการดีแก่
คริสตจกัร ถึงกระนั้นจกัรพรรดิคริสเตียนถดัจากคอนสแตนตินไดห้าทางเร่งความเร็วข้ึนอีกโดยออก
กฎหมายกดข่ีออกมาเร่ือยๆ ทรัพยส์มบติัของวดัวาอารามทุกช้ินทุกอนัและของสงฆ ์ ไม่วา่จะไดม้าดว้ย
การถวายจากรัฐหรือจากผูศ้รัทธาตอ้งถูกริบหมด และในหลายท่ีหลายแห่งไดโ้อนใหเ้ป็นของคริสตจกัร
การถวายบูชาแบบศาสนาเดิมและการกระท าพิธีนมสัการตอ้งถูกหา้ม ผูใ้ดยงักระท าจะตอ้งถูกลงโทษ
ฐานละเมิดฝ่าฝืน หลงัจากรัชกาลของคอนสแตนตินไม่นาน บุตรของพระองคท์่านไดอ้อกค าสั่งใหเ้อา
คนนมสัการรูปสักการะไปลงโทษประหารและริบเอาทรัพยส์มบติั ชัว่อายคุนหน่ึงของศาสนาพื้นเพ
ก่อนท่ีถูกก าจดัเด็ดขาดไดมี้ผูต้อ้งถูกประหารทารุณบา้ง แต่เม่ือเทียบกบัจ านวนคริสเตียนท่ีตอ้งเสียชีวติ
ไปในการข่มเหงสองร้อยปีนั้นแลว้ก็นบัวา่เป็นจ านวนนอ้ยมาก โบสถว์หิารเป็นอนัมากไดใ้ชเ้ป็น
คริสตจกัรไปแลว้ ภายหลงัต่อมาอีกสองปีก็มีค  าสั่งใหร้ื้อท่ียงัเหลืออยูล่งใหห้มด เวน้ไวแ้ต่ท่ีคริสเตียน
ตอ้งการไวใ้ชเ้ป็นท่ีประชุมนมสัการ มีค าสั่งออกมาไม่ใหใ้ครเขียนหรือพดูเป็นปรปักษต่์อศาสนาคริส
เตียน หนงัสือทุกฉบบัของพวกปรปักษต์อ้งเผาใหห้มด ผลอนัหน่ึงของโองการน้ี คือ ไดท้ราบเร่ืองราว
ของพวกปรปักษค์ริสเตียนและพวกลทัธินอกรีตจากหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเป็นปรปักษ ์กบัเขา การบงัคบัให้
กฎหมายกดข่ีเหล่าน้ีแตกต่างกนัมากตามภาคต่างๆ ของมหาอาณาจกัร แต่เป็นผลใหศ้าสนาพื้นเพตอ้ง
ส้ินไปในระยะเวลาสามหรือส่ีชัว่อายคุน 

โดยท่ีการต่อสู้กนัมานานระหวา่งศาสนาคริสเตียนกบัศาสนาพื้นบา้นพื้นเมือง ไดส้ิ้นสุดลงดว้ย
ชยัชนะของศาสนาคริสเตียน การรณรงคแ์ผนใหม่ก็เกิดข้ึน เป็นสงครามกลางเมืองในสนามแห่ง
ความคิด ขอ้โตแ้ยง้เป็นรุ่นๆ ก็เกิดข้ึนภายในคริสตจกัรขดักนัเร่ืองหลกัธรรมค าสอน เม่ือคริสตจกัรรบสู้
กบัการข่มเหงเพื่อรักษาชีวิตไว ้ คริสตจกัรก็ตั้งอยูเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แมจ้ะมีเสียงพึมพ าเร่ือง การ
แตกแยกกนัในหลกัธรรมค าสอนไดย้นิอยูบ่า้ง แต่เม่ือคริสตจกัรไม่เพียงแต่ปลอดภยั แต่ไดข้ึ้นครองดว้ย 
การถกเถียงกนัอยา่งรุนแรงเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนก็เกิดข้ึนสั่นไปจนถึงราก ในระหวา่งยคุน้ีมีการ
ด าเนินการขดัแยง้กนัเร่ืองใหญ่สามขอ้ ทั้งน้ีไม่นบัเร่ืองเล็กเร่ืองนอ้ยท่ียงัมีอีกมาก ในการสมชัชาคร้ังๆ 
เหล่าน้ี เหล่าพวกบิชอพเท่านั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด พวกบรรพชิตชั้นรองและพวกฆราวาส
จะตอ้งรับปฏิบติัตามขอ้ตกลงของพวกบิชอพ 
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ขอ้ขดัแยง้ขอ้ท่ีหน่ึงเกิดข้ึนเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนวา่ตรีเอกานุภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการเก่ียว
ดองของพระบิดาและพระบุตร เอริอุสเปรสไบเตอร์แห่งอาเล็กซานเดรีย ประมาณ ค.ศ. 318 ไดแ้พร่ค า
สอนวา่ พระคริสตถึ์งแมสู้งกวา่มนุษยธ์รรมดาก็ยงัดอ้ยกวา่พระเจา้และมิไดด้ ารงอยูช่ัว่นิรันดร แต่มีเวลา
เร่ิมตน้  อาทานาซิอุสแห่งอาเล็กซานเดรียเหมือนกนั เป็นผูอ้งคอ์าจยิง่นกั ไดค้า้นความเห็นน้ีท่านได้
ยนืยนัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพระบุตรกบัพระบิดา ศกัด์ิความเป็นพระเจา้ของพระคริสตแ์ละ
พระชนมอ์นัเป็นนิรันดรของพระองค ์ ขอ้โตแ้ยง้แพร่ไปทัว่คริสตจกัร และหลงัจากท่ีคอนสแตนตินได้
อุตส่าห์พยายามระงบัการโตแ้ยง้กนัและไม่ส าเร็จ พระองคท์่านจึงไดเ้รียกประชุมเหล่าบิชอพ สมชัชา
เปิดประชุมท่ีไนเซียในบิตุเนีย ค.ศ. 325 เวลานั้นอาทานาซิอุสเป็นแต่เพียงดีอาคนั (มคันายก) ไดรั้บ
อนุญาตให้อภิปรายได ้ แต่ออกเสียงช้ีขาดไม่ได ้ อาทานาซิอุสสามารถน าส่วนใหญ่ของท่ีประชุมให้
ประณามค าสอนของเอริอุสได ้ ในหลกัขอ้เช่ือแห่งไนซีน แต่เอริอุสมีอิทธิพลทางการเมือง เพราะชน
ชั้นสูงเป็นอนัมากไดถื้อทศันะของเขาทั้งโอรสและทายาทของคอนสแตนตินก็ถือดว้ย อาทานาซิอุสตอ้ง
ถูกเนรเทศถึงหา้คร้ัง และก็ถูกเรียกกลบัหลายคร้ัง เม่ือมิตรสหายพดูกบัท่านวา่ “อาทานาซิอุส ทั้งโลกพา
กนัเป็นปรปักษก์บัท่านแลว้” ท่านจะตอบเขาวา่ “ขอให้เป็นดงันั้นเถอะ อาทานาซิอุสเป็นปรปักษก์บั
โลก” เบ้ืองปลายแห่งชีวิตของอาทานุซิอุสเจด็ปีไดอ้ยูอ่ยา่งสงบท่ีอาเล็กซานเดรียและส้ินชีพท่ีนัน่ใน 
ค.ศ. 373 ในท่ีสุดทศันะของอาทานาซิอุสเป็นยอดเยีย่มทัว่คริสตจกัรทั้งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก 
แต่กวา่จะเป็นไดก้็หลงัจากท่ีเจา้ของทศันะไดต้ายไปนานแลว้ ทศันะไดก้ าหนดลงแน่ในหลกัขอ้เช่ือของ
อาทานาซิอุส ก่อนน้ีเช่ือวา่ท่านอาทานาซิอุสเองไดเ้ขียน แต่เด๋ียวน้ีไม่เช่ือวา่ท่านเขียน 

ขอ้ขดัแยง้ถดัมาคือ เร่ืองธรรมชาติของพระคริสต ์อะปอลลินาริสบิชอพ แห่งละโอดีไกอะ (ค.ศ. 
360) ยนืยนัวา่ธรรมชาติของพระเจา้มาเป็นธรรมชาติของมนุษยใ์นพระคริสต ์พระเยซูเม่ืออยูใ่นโลกมิใช่
มนุษย ์ แต่เป็นพระเจา้เท่านั้นในร่างของมนุษย ์ บิชอพและนกัเทวศาสตร์ส่วนใหญ่ถือวา่บุคคลภาพของ
พระเยซูคริสตเ์ป็นการร่วมรวมตวัของพระเจา้และมนุษย ์ พระเจา้และมนุษยใ์นธรรมชาติเดียว ความคิด
มิชอบแบบอะปอลลินาเรียนตอ้งถูกประณามโดยสมชัชาแห่งคอนสแตนติโนเปิล ค.ศ. 381 และตาม
ดว้ยอะปอลลินารีสถอนตวัจากคริสตจกัร 

ขอ้ถกเถียงท่ียนืยาวขอ้เดียวของยคุน้ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรภาคตะวนัตกคือ ปัญหาเก่ียวกบัความ
บาปและความรอด เร่ิมข้ึนดว้ยท่าน เพ- ลากิอุส นกัพรตมาจากบริเตนมากรุงโรมประมาณปี ค.ศ. 410 
ค าสอนของท่านคือวา่ เรามิไดรั้บต่อเน่ืองความโนม้เอียงไปในทางบาปจากอาดมั แต่วา่แต่ละคนจะท า
การเลือกเอาเอง จะเอาบาปหรือจะเอาความชอบธรรมก็ได ้ ความตั้งใจของทุกคนเป็นอิสระ และทุกคน
จะตอ้งรับผดิชอบในการตดัสินใจของตวั ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดทางปัญญารองจากอคัรสาวกเปาโลไดแ้ก่ท่าน
ออกกสัตินผูส้ามารถ ท่านปรากฎตวัข้ึนแยง้ต่อทศันะน้ีโดยถือวา่อาดมัเป็นตวัแทนของมนุษยท์ั้งส้ิน 
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มนุษยเ์ป็นคนบาปเพราะความบาปของอาดมั และมนุษยท์ั้งส้ินตอ้งถือวา่มีโทษและวา่มนุษยจ์ะรับความ
รอดโดยเลือกเอาเองไม่ได ้ แต่ไดโ้ดยน ้าพระทยัของพระเจา้ผูท้รงเลือกใครท่ีพระองคจ์ะช่วยใหร้อด 
ทศันะแบบเพ-ลาเกียนตอ้งถูกประณามโดยสมชัชาแห่งคาเธจ ค.ศ. 418 และเทวศาสตร์ของออกสัตินได้
กลายเป็นมาตรฐานแห่งจารีตโบราณในคริสตจกัร อยูจ่นกระทัง่ถึงยคุสมยัปัจจุบนัภายใตอ้าร์มินิอุส
ในฮอแลนด ์ (ประมาณ ค.ศ. 1600) และยอห์นเวสเลยใ์นศตวรรษท่ี 18 จึงมีการแตกออกจากหลกัธรรม
ค าสอนแบบออกสัตินนั้นอยา่งจริงจงั 

ในขณะท่ีการโตแ้ยง้อนัใหญ่เหล่าน้ีก าลงัด าเนินไปดุเดือด ความเคล่ือนไหวอีกอยา่งหน่ึงก็เร่ิม
ข้ึน และเติบใหญ่ในสมยักลาง ความเคล่ือนไหวน้ีคือจิตใจอยูอ่ารามเกิดข้ึน (MONASTIC) ใน
คริสตจกัรแรกเร่ิมไม่มีนกัพรตไม่มีนางชี คริสเตียนอยูก่นัในครอบครัว ถึงแมจ้ะตีตวัออกหากจากสังคม
ลทัธิรูปสักการ ก็ยงัคงเป็นคนอยูใ่นสังคมโดยทัว่ไป แต่ในยคุท่ีเราก าลงัศึกษาอยูน้ี่เราจะไดเ้ห็นความ
เคล่ือนไหวเร่ิมตน้และเร่ิมออกเดินไปสู่ชีวติอยูอ่าราม 

เม่ือศาสนาคริสเตียนไดค้รอบครองในมหาอาณาจกัรแลว้ โลกียะก็ไดค้ลานเขา้สู่คริสตจกัรและ
แพร่หลาย หลายคนผูเ้สาะหาชีวติสูงข้ึนก็เกิดความไม่พอใจกบัภาวะแวดลอ้ม และปลีกตวัออกจาก
สังคมของโลก ปลีกออกมาอยูภ่ายนอกสังคมอยา่งโดดเด่ียวบา้ง อยูก่นัเป็นกลุ่มบา้ง หาทางเพาะชีวติ
ฝ่ายวญิญาณจิตโดยตรึกตรอง โดยอธิษฐานสวดไหวว้อน และโดยมีนิสัยตร ายากอยูแ่ลว้จิตใจอยูอ่าราม
น้ีเร่ิมข้ึนในประเทศอียปิต ์ อนัเป็นแห่งท่ีท่ีเพาะตวัข้ึนโดยอากาศอบอุ่น และโดยท่ีมีความตอ้งการ
ส่ิงจ าเป็นแก่การครองชีพนอ้ย 

ตวัอยา่งต่าง ๆ ของชีวิตเด่ียวโดดพอเห็นไดใ้นประวติัศาสตร์คริสเตียนตน้ๆ แต่แอนโธนีนบัวา่
เป็นผูว้างรากเม่ือประมาณ ค.ศ. 320 เพราะชีวติของท่านผูน้ี้ชวนความสนใจออกไปกวา้งขวางเป็นคร้ัง
แรก และน าใหมี้สานุศิษยเ์ป็นจ านวนพนัๆ คน แอนโธนีไดอ้าศยัอยูใ่นถ ้าแต่ล าพงัคนเดียวเป็นเวลาปีๆ 
ในอียปิตแ์ละเป็นท่ีรู้กนักวา้งขวางไดรั้บความนบัถือวา่เป็นผูมี้คุณลกัษณ์สะอาดและไม่พิถีพิถนั คนเป็น
อนัมากพากนัตามแบบอยา่งของท่านผูน้ี้ บรรดาถ ้าในอียปิตภ์าคบนหนาแน่นไปดว้ยเหล่าสานุศิษยข์อง
ท่าน เรียกคนพวกน้ีวา่ “แองเกอไร้ท”์ ความท่ีมีใจอยา่งน้ีไดแ้พร่ออกจากอียปิตส่์วนคนท่ีพวกท่ีรวมตวั
กนัอยูเ่ป็นนิคมเรียกวา่ “เซโนไบท้”์ ความท่ีมีใจอยา่งน้ีไดแ้พร่ออกจากอียปิตแ์ผไ่ปตามคริสตจกัรภาค
ตะวนัออก คนเป็นอนัมากทั้งชายทั้งหญิงไดรั้บเอาแบบชีวิตอยูอ่ารามกนัท่ีนัน่ 

ลทัธิทรมานตนอีกแบบหน่ึงพิกลมากเหล่าสาวกเสาไดรั้บเอามาปฏิบติั ในพวกน้ีคนแรกเป็น
นกัพรตชาวซีเรียน ช่ือไซมอน ฉายาวา่ซติลไลท้ ์ “แห่งเสา” ไซมอนไดล้ะออกจากอารามใน ค.ศ. 423 
ไดก่้อเสาข้ึนหลายตน้ ตน้ท่ีก่อข้ึนภายหลงัสูงกวา่ตน้ก่อนตามล าดบั ตน้สุดทา้ยสูง 60 ฟุต กวา้ง 4 ฟุต 
ไซมอนไดอ้าศยัอยูบ่นเสาเหล่าน้ีผลดัเปล่ียนกนัรวมเวลา 37 ปี คนเป็นพนัๆ แข่งกนัเอาเด่นกบัชีวิตของ
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ไซมอน ซีเรียมีสาวกเสาอยูเ่ป็นจ านวนมากระหวา่งศตวรรษท่ี 5 กบัท่ี 12 แต่ชีวติแบบน้ีไม่ไดส้านุศิษย์
ในยโุรป 

ความเคล่ือนไหวของลทัธิอยูอ่าราม (มอนาสติค) ในยโุรปแพร่ชา้กวา่ในอาเซียและในอฟัริกา 
ชีวติเด่ียวโดดทรมานของแต่ละคนในยโุรปไม่ชา้ก็เปล่ียนเป็นการตั้งอารามข้ึนอยู ่ ในอารามเหล่าน้ีจะมี
ทั้งการท าการงานและการสวดไหวว้อน บรรดาอารามทัว่ไปในภาคตะวนัตกไดจ้ดัระบอบและปฏิบติั
ตามดว้ยกฎของเบเนดิคต ์กฎน้ีไดป้ระกาศใชใ้นปี ค.ศ. 529 จิตใจอยูอ่ารามไดโ้ตข้ึนตลอดยคุสมยักลาง 
และจะไดพ้ินิจดูอีกในประวติัศาสตร์ 
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บทที ่11 

คริสตจักรของรัฐ (ภาคสาม)อ านาจโตใหญ่ในคริสตจักรโรม 

ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวนัตกล้มลง 

เหล่าผู้น าของยุค 

____________________ 
เราไดเ้ห็นแลว้วา่ กรุงโรมไดมี้เมืองคอนสแตนติโนเปิลมาตั้งข้ึนเป็นเมืองหลวงของโลกแทน

บดัน้ีเราจะไดดู้กรุงโรมฉวยสิทธ์ิท่ีจะเป็นเมืองหลวงของคริสตจกัร ตลอดยคุน้ีคริสตจกัรโรมไดช่ื้อเสียง
ไดอ้  านาจข้ึนเร่ือยๆ และบิชอพแห่งโรม บดัน้ีไดต้ั้งต าแหน่งข้ึนเป็นโพพ๊ สมอา้งเอาท่ีนัง่แห่งอ านาจ
เหนือโลกคริสเตียนทั้งส้ิน และถือวา่เป็นประมุขของคริสตจกัรทั้งหมดในยโุรปภาคตะวนัตกของทะเล
เอเดรียติค กา้วน้ีก็ยงัไม่ถึงขั้นเรียกร้องอ านาจเพื่อตวัใหมี้อ านาจเหนือรัฐเช่นเดียวกบัเหนือคริสตจกัร
ดงัเช่นท่ีปรากฏในสมยักลาง แต่ก็ก าลงัโนม้นา้วไปทางทิศนั้นอยา่งรุนแรงอยูแ่ลว้ บดัน้ีใหเ้ราพิจารณาดู
เหตุต่างๆ ท่ีส่งเสริมความเคล่ือนไหวเร่ืองน้ีให้โตข้ึน 

ความท่ีคริสตจกัรมีระบอบคลา้ยกบัราชอาณาจกัรยิง่มีอ านาจก าลงัแรงข้ึนทุกทีในการโนม้นา้ว
เขา้สู่ประมุขผูเ้ดียว ในความเป็นไปของรัฐท่ีมิไดถู้กควบคุมมาจากเบ้ืองล่างดว้ยการเลือกตั้ง แต่ปกครอง
มาจากเบ้ืองบนในฐานมีอ านาจในตวัเอง มีจกัรพรรดิองคเ์ดียวบงัคบับญัชาดว้ยอ านาจสิทธ์ิขาดจึงเป็น
ธรรมดาท่ีคริสตจกัรจะถูกปกครองในอาการเดียวกนัมีประมุขผูเ้ดียว ทุกหนทุกแห่งเหล่าบิช๊อพบงัคบั
บญัชาคริสตจกัรทั้งหลาย แต่มีปัญหาเกิดข้ึนเสมอๆ วา่ ใครจะบงัคบับญัชาเหล่าบิช๊อพนั้นเล่า? บิช๊อพ
อะไรสมควรถือต าแหน่งจกัรพรรดิเหนือคริสตจกัร? เหล่าบิช๊อพท่ีท าการอ านวยการอยูใ่นบางนครไม่
ชา้ก็ถูกเรียกวา่ “เมโทรโปลิแตนส์” ต่อมาภายหลงัเป็น “เปไตรอา๊ร์คส์” มีเปไตรอาร์คส์ท่ีเยรูซาเล็ม,แอน
ติโอ, อาเล็กซานเดรีย, คอนสแตนติโนเปิล และโรม บิช๊อพโรมถือเอาต าแหน่ง “ปาปา, บิดา” ภายหลงั
แผลงมาเป็นโพพ๊ ในระหวา่งเปไตรอา๊ร์คส์ ทั้งหา้น้ีมีการชิงดีกนับ่อยๆ เพื่อจะข้ึนอ านวยการสูงสุดและ
เป็นผูสู้งสุด แต่ในท่ีสุดปัญหาค่อยๆ แคบเขา้มาใหเ้ลือกระหวา่งเปไตรอา๊ร์คส์แห่งคอนสแตนติโนเปิล
และโพพ๊แห่งโรมใหเ้ป็นประมุขของคริสตจกัร 

โรมยนืยนัวา่มีอ านาจของอคัรสาวกเป็นขอ้อา้ง โรมเป็นคริสตจกัรเดียวเท่านั้นท่ีสามารถอา้งได้
วา่สองอคัรสาวกเป็นผูก่้อตั้ง และเป็นผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดทั้งคู่ในมวลอคัรสาวกทั้งหมด คืออคัรสาวกเปโตร
และเปาโล มีต านานเกิดข้ึนวา่เปโตรบิช๊อพคนแรกของโรม จริงหรือเทจ็เอาแน่ไม่ได ้ เปโตรถา้เป็น
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บิช๊อพก็คงตอ้งเป็นโพพ๊ดว้ย (สันตะปาปา) ถือเอาวา่ในศตวรรษท่ีหน่ึงต าแหน่ง “บิช๊อพ” หมายถึงอยา่ง
เดียวกบัความหมายในศตวรรษท่ีส่ี คือเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือบรรพชิตและคริสตจกัร และวา่เปโตรใน
ฐานท่ีเป็นประมุขของอคัรสาวกคงตอ้งมีอ านาจเหนือคริสตจกัรทั้งส้ิน ขอ้พระธรรมกิตติคุณสองขอ้ได้
คดัมาประกนัขอ้อา้งน้ี ขอ้หน่ึงติดเป็นตวัอกัษรใหญ่มหึมาเป็นภาษาลาตินมองเห็นไดร้อบกะพุง้ยอด
คริสตจกัรของอคัรสาวกเปโตรในกรุงโรม “ท่านคือเปโตร  บนศิลาน้ีเราจะตั้งคริสตจกัรของเรา” อีกขอ้
หน่ึง “จงเล้ียงดูแกะของเรา” และยงัเถียงวา่ถา้เปโตรเป็นประมุขคริสตจกัรคนแรกดงันั้นแลว้ผูสื้บ
ต าแหน่งของท่านก็คือ เหล่าโพพ๊ (สันตะปาปา) ของคริสตจกัรโรมก็ตอ้งด ารงอ านาจนั้นอยูต่่อไป 

คนส าคญัๆ ของคริสตจกัรโรมและประมุขคนแรกๆ ไดส้นบัสนุนขอ้สมอา้งน้ีอยา่งเขม้แขง็
เหล่าบิช๊อพโดยมากของคริสตจกัรโรมเป็นคนเขม้แขง็กวา่ ฉลาดกวา่ มีน ้าหนกักวา่เหล่าบิชอพในกรุง
คอนสแตนติโนเปิลในขนาดยิง่ใหญ่กวา่มาก เป็นคนท าตวัใหเ้กิดความย  าเกรงทัว่คริสตจกัร คุณลกัษณะ
ส่วนมากของพระจกัรพรรดิตราธิราชเก่าๆ ท่ีท าใหก้รุงโรมเป็นเจา้โลกยงัคงด ารงอยูใ่นธรรมชาติของ
โรม ในประการเหล่าน้ีโรมจึงตั้งตวัตรงขา้มกบัคอนสแตนติโนเปิล แต่เดิมโรมไดต้ั้งพระจกัรพรรดิข้ึน 
แลว้พระจกัรพรรดิไดต้ั้งคอนสแตนติโนเปิลและใหมี้ผูค้นพลเมืองท่ีอ่อนนอ้มต่อ คริสตจกัรโรมมกัจะ
ยดึอยูใ่นค าสอนตามจารีตประเพณีโบราณ เหล่านิกายและพวกนอกรีตแผอิ่ทธิพลกระทบกระทัง่ไดน้อ้ย
เตม็ที ตั้งอยูป่ระดุจเสาค ้าค  าสอนตามจารีตประเพณีโบราณ คุณสมบติัวเิศษน้ีไดพ้อกพนูอิทธิพลใหก้บั
คริสตจกัรอยา่งใหญ่หลวง 

นอกจากนั้นคริสตจกัรโรมยงัไดแ้สดงตวัวา่เป็นศาสนาคริสเตียนท่ีปฏิบติักนัอยา่งจริงจงั ไม่มี 
คริสตจกัรใดเกินหนา้ในการเอาใจใส่กบัคนยากจน ไม่เพียงแต่ใฝ่ใจแก่สมาชิกของคริสตจกัรเท่านั้นแต่
ไดใ้ฝ่ใจแก่ความตอ้งการของคนในพวกถือศาสนาภายนอกดว้ย ในยามกนัดารอาหารและมีโรคภยัไข้
เจบ็ระบาด มีใจกวา้งส่งความช่วยเหลือไปยงัคริสตจกัรต่างๆ ท่ีถูกข่มเหงในมณฑลอ่ืนๆ เม่ือพนกังาน
รัฐบาลท่ีถือศาสนาอ่ืนเรียกร้องเอาทรัยพข์องคริสตจกัร ท่านบิช๊อพจะชุมนุมสมาชิกยากจนข้ึนแลว้วา่ 
“น่ีแหละทรัพยข์องเรา” 

การยา้ยเมืองหลวงจากกรุงโรมมายงัคอนสแตนติโนเปิล แทนท่ีจะลดอิทธพลของบิชอพโรม
หรือโพพ๊ (สันตะปาปา) กลบัทวอิีทธิพลข้ึนใหญ่ยิง่ เราไดเ้ห็นแลว้วา่ในคอนสแตนติโนเปิลพระ
จกัรพรรดิและราชบริพารครอบคุมคริสตจกัร โดยทัว่ไปเปไตรอา๊ร์คยอมราบคาบต่อวงัหลวง แต่ในกรุง
โรมไม่มีจกัรพรรดิมามีศกัด์เกินหนา้หรือเป็นท่ีหวัน่เกรงแก่สันตะปาปา สันตะปาปาเป็นผูมี้อ  านาจ
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในบริเวณนั้น ยโุรปก็มกัมองดูโรมดว้ยความสักการะ ยิง่เมืองหลวงอยูถ่ดัออกไปไกล และ
โดยเฉพาะเม่ือตวัมหาอาณาจกัรเองก าลงัอยูใ่นระยะทรุดโทรม ความรู้สึกจงรักภกัดีต่อมหาสังฆราชา
โรมนัก็เร่ิมเขา้มาแทนต าแหน่งพระจกัรพรรดิโรมนั 
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ดว้ยประการฉะนั้นจึงถึงเวลาท่ีบิชอพโรม หรือ สันตะปาปาเป็นท่ีนบัถือกนัตลอดทัว่ตะวนัตกและใน
ฐานท่ีเป็นประมุขของคริสตจกัรโรมจึงไดรั้บนบัถือวา่มีสิทธิอ านาจน าในคริสตจกัรทัว่ไป เช่นเป็นตน้ท่ี
การประชุมสภาแห่งคลัซิโดนในเอเซียนอ้ย (ค.ศ. 451) โรมไดท่ี้นัง่ท่ีหน่ึง คอนสแตนติโนเปิลไดท่ี้สอง 
ทางไดปู้ลาดไวค้อยการเล่ือนข้ึนไปอีกของโรมและสันตะปาปาในสมยัต่างๆ ท่ีจะมาขา้งหนา้ 

ตลอดทั้งยคุน้ีอนัเป็นยคุแห่งคริสตจกัรของรัฐ มีความเคล่ือนไหวอีกอยา่งหน่ึงด าเนินอยู ่ อนั
เป็นความวบิติัยิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ทั้งส้ิน คือมหาอาณาจกัรโรมนัภาคตะวนัตกลม้ลง ในรัชกาล
ของคอนสแตนตินรูปการภายนอกของจกัรวรรดิดูท่ามีการปกป้องดี และไม่อาจหกัเขา้ไดอ้ยา่งท่ีเคย
เขม้แขง็ในรัชกาลของมาร์กุสออเรลิอุส หรือในรัชกาลของออกสัตสั แต่ท่ีจริงเป็นเหมือนรวงผึ้งพลุนไป
ดว้ยความผพุงัทางศีลธรรมและทางการเมือง พร้อมจะยบุลงภายใตก้ารบุกรุกจากทุกดา้นของพวก
กระหายเหยือ่ท่ีจะเขา้มา ภายในยีสิ่บหา้ปีหลงัจากคอนสแตนตินส้ินชีพในปี ค.ศ. 337 แนวป้องกนั
ชายแดนดา้นตะวนัตกของมหาอาณาจกัรก็พงัลง ฝงูคนชาวป่าเถ่ือน (นามท่ีพวกโรมนัใชเ้รียกคนใด ๆ ท่ี
ไม่ใช่คนโรมนั คนกรีก คนยวิ นอกนั้นเป็นคนป่าเถ่ือนทั้งนั้น) ทุกหนทุกแห่งเทกนัเขา้มาในมณฑลท่ีไม่
มีทางสู้ ยดึเอาดินแดนและตั้งแผน่ดินปกครองพนัข้ึนเป็นอสิระในไม่ถึงร้อยส่ีสิบปี มหาอาณาจกัรโรมนั
ภาคตะวนัตกซ่ึงด ารงมาไดเ้ป็นพนัปี  และพลเมืองพอใจอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรคร้ังน้ีตอ้ง
ถูกกวาดเอาความด ารงคงอยูส้ิ่นไป การลม้ลงอยา่งมหศัจรรยน้ี์คน้เหตุไดไ้ม่ยาก 

ความมัง่คัง่ของมหาอาณาจกัรตอ้งตกเป็นเป้าแก่ความโลภของชนชาวป่าเถ่ือนใกลเ้คียง ในดา้น
หน่ึงของอาณาเขตมีบรรดาเมืองมัง่คัง่อยูก่นัสบาย ทอ้งทุ่งกวา้งขวางมีการเก็บเก่ียว พลเมืองมีทุกส่ิงอนั
เป็นท่ีปรารถนาของเผา่ชนอนาถา อานาระยะ ตุรัดตุเร่ พเนจร แต่นิยมการต่อตีปลน้สดมภท่ี์อยูต่ามชาย
เขตแดน หลายศตวรรษก่อนเผา่ชนป่าเถ่ือนจะรุกล ้าเขา้มานั้น ธุระใหญ่ของเหล่าจกัรพรรดิโรมนัก็คือท่ี
จะคุม้กนัชายเขตแดนให้รอดจากการโจมตีของพวกศตัรูท่ีคุกคามอยู ่ เหตุผลอนัเดียวท่ีมีจกัรพรรดิหลาย
องคค์รอบครองสัมพนัธ์กนั คือความตอ้งการผูป้กครองท่ีมีอ านาจให้อยูใ่กลจุ้ดอนัตรายเหล่าน้ี ซ่ึงท่าน
จะลงมือจดัการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอค าสั่งจากเมืองหลวงใหอ้ยูไ่กล 

 ถึงมีทางต่อสู้อยา่งดีท่ีสุด ฝ่ายโรมนัก็ยงัตอ้งตกเป็นเบ้ียล่างแก่ชนชาวป่าเถ่ือน เม่ือเทียบกนัตวั
ต่อตวั ตลอดหลายศตวรรษแห่งยามสงบ  คนโรมนัยิง่เสียความช านาญการรบ ในสมยัของเราประเทศ 
ศิวลิยัมีดินปืนใชใ้นการสงความดีเหนือกวา่พวกชาวป่ามากมายก่ายกอง แต่ในสมยัโบราณทั้งสองฝ่าย
รบกนัดว้ยดาบและหอก ทางท่ีไดเ้ปรียบแก่ฝ่ายโรมนัก็เพราะในกองทหารมีวนิยัดีกวา่ แต่วนิยัก็หยอ่น
ลงไปเกือบส้ินในคราวจกัรพรรดิองคห์ลงัๆ ต่อมา ส่วนพวกชาวป่ามีก าลงัร่างกายแขง็แรงกวา่ กลา้หาญ
กวา่ แคล่วคล่องในการรบดีกวา่ ขอ้ร้ายกาจท่ีสุดท่ีไดแ้ก่คนโรมนัในอายตุ่อมาก็คือเขาไม่เขา้เป็นทหาร
ในกองทพัของตวัเองคนชาวป่าน้ีเองมาเขา้กองทพั แลว้คนเหล่าน้ีไดอ้อกรบต่อสู้กบัชนชาติของเขาเอง
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ป้องกนัโรมอยูช่ัว่คราวหน่ึง ส่วนมากท่ีสุดในกองทพัรุ่นหลงัๆ มีแม่ทพัและแมจ้กัรพรรดิเองหลายองคก์็
มาจากชนชาติชาวป่าน้ี ไม่มีชาติใดอาจรักษาเอกราชไวไ้ดใ้นเม่ือชาตินั้นมีนิสัยจา้งคนต่างชาติมารบเม่ือ
ถึงคราวจ าเป็นตอ้งรบ 

ราชอาณาจกัรไม่เพียงแต่ขาดคน แต่วา่อ่อนเปียกลงไปเพราะสงครามกลางเมืองด าเนินไปหลาย
ชัว่อายคุน โดยพวกท่ีช่วงชิงราชบลัลงัก ์ พระจกัรพรรดิไม่ไดรั้บเลือกข้ึนมาจากรัฐสภาอีกแลว้ แต่เม่ือ
พระจกัรพรรดิองคห์น่ึงถูกประหาร (ดงัท่ีโดยมากท่ีสุดเป็นเช่นนั้น) กองทพัประจ ามณฑลแต่ละกองทพั
ก็ตั้งผูเ้ขา้ชิงบลัลงักข้ึ์น และการเลือกก็มิไดด้ว้ยการออกเสียงแต่ดว้ยอาวธุ ในเกา้สิบปีมีผูน้ าแปดสิบคน
ไดรั้บโห่ร้องข้ึนเป็นจกัรพรรดิแลว้เขา้ชิงพระท่ีนัง่ คราวหน่ึงคนอยา่งท่ีเรียกวา่จกัรพรรดิมีมากหลายจน
ไดเ้รียกวา่ “ตวัทารุณสามสิบตน” นครทั้งหลายถูกปลน้ ค่าใชจ่้ายส าหรับกองทพัฟุ่มเฟือย และทั้ง
อาณาจกัรตอ้งยากจนลงเพราะความทะเยอทะยานของคนกระหายอ านาจ เป็นผลให้ตอ้งเรียกกองทหาร
มาเสียจากชายแดน ดินแดนก็เลยเปิดโล่งไม่มีทางสู้พวกคนชาวป่าท่ีบุกรุกเขา้มา 

สาเหตุสดๆ ร้อนๆ ท่ีใหมี้การบุกฝ่าเขา้มาหลายคร้ังหลายคราวนั้นเกิดจากความเคล่ือนยา้ยของ
เผา่ชนอาเซียเผา่ต่างๆ เม่ือชาวป่าของภาคพื้นยุโรปดา้นตะวนัออกพงัเขา้มาทบัอาณาจกัรโรมนั คนพวก
น้ีก็อา้งวา่ พวกเขาถูกขบัออกมาจากบา้นของเขาเองดว้ยเหมือนกนั โดยมีกองทพัแปลกหนา้ดนัเขา้มา
อยา่งตา้นไม่ไหว มีครอบครัวตามมาดว้ย ไดเ้ปล่ียนท่ีพ านกัของเขาจากภายในของทวีปอาเซีย คนพวก
เหล่าน้ีโดยทัว่ไปเรียกวา่พวกฮนั อะไรท่ีท าใหพ้วกน้ีทิ้งบา้นช่องจากอาเซียภาคกลางมาไม่ทราบไดโ้ดย
บริบูรณ์ แต่เช่ือกนัวา่เพราะดินฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงและขาดฝน ท าใหเ้น้ือท่ีอุดมกลายเป็นท่ีร้างวา่ง
เปล่า ต่อมาภายหลงัฮนัพวกน้ีไดเ้ขา้มาถึงตวัโรมนัเองโดยการน าของกษตัริยผ์ูดุ้ร้ายของเขาคนหน่ึงช่ือ
วา่ อตัติลา ปรากฏวา่เป็นพวกท่ีน่ากลวัท่ีสุดในบรรดาศตัรูทั้งหมด 

โดยท่ีประวติัศาสตร์ของเรามิใช่ประวติัศาสตร์อาณาจกัรโรมนั แต่เป็นประวติัศาสตร์คริสตจกัร 
ฉะนั้น เร่ืองราวท่ีเผา่ชนต่างๆ บุกรุกเขา้มาเป็นล าดบั จ  าตอ้งเป็นแต่เพียงยอ่ๆ การบุกรุกเขา้คร้ังแรกๆ 
เป็นพวกชนชาติท่ีอยูร่ะหวา่งแม่น ้าดานูปกบัทะเลบอลติค วสิิโคส (โกสตะวนัตก) มีหวัหนา้ของเขาช่ือ 
อลาริค น ากองทพักวาดเขา้มาในประเทศกรีกและอิตาลี เขา้มายดึและท าลายกรุงโรม แลว้ตั้งการ
ปกครองแผน่ดินข้ึนในภาคใตข้องฝร่ังเศส พวกแวนแดล น าโดย เยนเซอริคเคล่ือนขา้มฝร่ังเศสเขา้สู่
สเปน จากสเปนเขา้อฟัริกาเหนือ เขา้มาปราบปรามเมืองต่างๆ ในภาคน้ีพวกเบอกนัเดียนขา้มแม่น ้าไรน์ 
แลว้ตั้งการปกครองแผน่ดินข้ึน มีเมืองสตร๊าสเบอร์กเป็นศูนยก์ลางพวกฟรังกเ์ผา่เยอรมนัยดึภาคเหนือ
ประเทศกอลหมด แลว้ใหช่ื้อดินแดนนั้นวา่ฟรังก์เซีย กษตัริยพ์วกฟรังกอ์งคห์ลงั โคลวสิ ไดเ้ป็นคริส
เตียน พวกพลเมืองก็เลยเป็นคริสเตียนตามไปดว้ย พวกฟรังกไ์ดช่้วยมากมายในการท าใหย้โุรป
ภาคเหนือเปล่ียนใจมารับศาสนาคริสเตียน แต่วา่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปโดยการบงัคบั พวกแซกซอนและ
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พวกแองเกิลจากเดนมาร์กและดินแดนทิศเหนือ เห็นวา่บริเตนวา่งเปล่า กองทหารโรมนัทิ้งไว ้ จึงเขา้ไป
ครอบครอง ชัว่อายคุนแลว้ชัว่อายคุนเล่าจนเกือบจะไดถ้อนรากศาสนาคริสเตียนแต่โบราณเสียแลว้ 
จนกระทัง่อาณาจกัรแองโกลแซกซอนเองไดเ้ปล่ียนกลบัใจรับศาสนาคริสเตียน โดยพวกมิชชัน่นารีท่ีส่ง
มาจากโรม 

ประมาณ ค.ศ. 450 พวกฮนัส์ดุร้าย น าโดยกษตัริยข์องเขา อตัติลา ผูไ้ม่รู้จกัความเมตตาปราณี
บุกรุกเขา้ในอิตาลี และคุกคามไม่เพียงแต่จะท าลายมหาอาณาจกัรโรมนัเท่านั้น แต่จะตั้งการปกครอง
แผน่ดินข้ึนภายในอาณาจกัรโรมดว้ย พวกโกส, แวนแดล และฟรังกไ์ดร้วมก าลงักนัภายใตก้ารน าของ
โรมท าการขดัขวางกระท าของพวกฮนัส์ สงครามใหญ่ปะทะกนัท่ีแคโลนส์ในฝร่ังเศสภาคเหนือ พวก
ฮนัส์ตอ้งพา่ยแพอ้ยา่งยบัเยนิ เม่ืออตัติลาตายแลว้ไม่ชา้อ านาจพวกฮนัส์ก็ส้ินสุดลง สงครามท่ีแคโลนส์ 
(ค.ศ. 451) ช้ีขาดวา่ยุโรปจะมิตอ้งถูกบดท าลาย และปกครองโดยชนเอเซีย แต่จะขยายข้ึนเป็นอารยะ
ธรรมของตนเอง 

ดว้ยการบุกรุกเขา้มาเป็นล าดบัและดว้ยการแตกแยกกนัเหล่าน้ี  ท าใหม้หาอาณาจกัรโรมนัซ่ึง
คร้ังหน่ึงโตใหญ่ไพศาล ตอ้งหดลงเหลือเพียงอาณาเขตเล็กๆ รอบเมืองหลวง ในค.ศ. 476 เผา่ชน
เยอรมนัท่ีนบัวา่เป็นเผา่ชนเล็กๆ น าโดยเฮอรูลิ เขา้ยดึเอาเมือง ภายใตก้ษตัริยข์องเขาโอโดเอเซอร์ และ
จดัการถอดกษตัริยเ์ด็กลงจากต าแหน่งจกัรพรรดิ จกัรพรรดิเด็กองคน้ี์มีนามประหลาดคือเอานามของผู ้
ตั้งกรุงโรมและจกัรพรรดิองคแ์รกมารวมกนัเป็นนามวา่ โรมุลุศออกสัตุส สมญาวา่ “ออกสัตุลุศ ออกสัตุ
สองคน์อ้ย” โอโดเอเซอร์ตั้งตวัข้ึนในต าแหน่ง “กษตัริยแ์ห่งอิตาลี” และตั้งแต่ปีนั้น ค.ศ. 476 มหา
อาณาจกัรโรมนัภาคตะวนัตกก็หมดกนั ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองและรัฐ (กล่าวกนัวา่ใน ก.ค.ศ. 753) จนถึง
อาณาจกัรลม้เป็นเวลาพนัสองร้อยปี มหาอาณาจกัรภาคตะวนัออก มีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมือง
หลวง ยงัคงอยูไ่ดจ้นกระทัง่ ค.ศ. 1453 

บรรดาเผา่ชนท่ีบุกรุกเขา้มาน้ี  เกือบทั้งหมดเป็นพวกนอกศาสนามาตั้งแต่ในแดนบา้นเกิดของ
เขา นอกจากพวกโกส พวกน้ีไดเ้ปล่ียนถือศาสนาคริสเตียนนิกายเอเรียนมาแลว้ และไดมี้พระคมัภีร์ไบ
เบิลในภาษาของตนเองอีกดว้ย และบางส่วนของพระคมัภีร์นั้นก็ยงัคงอยูเ่ป็นแบบอกัษรศาสตร์โบราณ
เก่าแก่ท่ีสุดของติวตนั เกือบทั้งหมดของชนเผา่ต่างๆ ท่ีมีชยัหลงัไหลเขา้มาน้ีไดก้ลายเป็นคริสเตียน 
เน่ืองจากพวกโกสบา้ง แต่โดยมากโดยพลเมืองท่ีอยูป่นเปดว้ย และในคราวท่ีนิกายเอเรียนเป็นผูเ้ช่ือตาม
จารีตโบราณ ศาสนาคริสเตียนในสมยัเส่ือมโทรมนั้นยงัคงเป็นยอดแห่งความจ าเป็นและท าการกา้วหนา้ 
และไดน้ าใหช้นชาติท่ีบุกฝ่าเขา้มาน้ีรับเช่ือ เลือดแห่งความแขง็แรงของคนพวกน้ีไดมี้ส่วนใหเ้กิดชนเช้ือ
ชาติใหม่ของยโุรปข้ึนเป็นผลสนอง เราไดเ้ห็นแลว้วา่ความทรุดโทรมและพงัลงของอ านาจจกัรพรรดิท่ี
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โรมนั้น กลบัทวอิีทธิพลของคริสตจกัรโรมข้ึนทัว่ทั้งยุโรปและบรรดาสันตะปาปา ก็มีอิทธิพลมากข้ึน 
โดยประการฉะนั้นแมม้หาอาณาจกัรลม้ คริสตจกัรยงัคงแสดงตวัเป็นจกัรวรรดิอยูต่่อไป 

บดัน้ีเราตอ้งเอ่ยนาของบรรดาผูน้ าบางคนในยคุน้ีแห่งคริสตจกัรของรัฐ 
อทานาสิอุส (ค.ศ. 293-373) เป็นผูย้ิง่ใหญ่ในการคุม้กนัความเช่ือในวาระเร่ิมเปิดยคุ เราเห็นแลว้

วา่ท่านผูน้ี้ข้ึนมาเด่นในการโตแ้ยง้กบัคณะเอเรียน และเป็นตวัเอกในการอภิปรายแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
ในการประชุมไนเซีย ค.ศ. 325 หลงัจากท่ีไดเ้ป็นบิชอพเม่ืออายไุดส้ามสิบสามปีแห่งอเล็กซานเดรียไม่
ชา้ตอ้งถูกเนรเทศหา้คร้ัง แต่ไดต่้อสู้เพื่อความอยูเ่สมอมิไดข้าด ในท่ีสุดไดจ้บชีวติลงดว้ยความสงบและ
มีเกียรติ 

แอมโบรสแห่งมิลาน (ค.ศ. 340-397) เป็นคนแรกท่ีสุดในพวกบิดาแห่งภาษาลาตินไดรั้บเลือก
ตั้งข้ึนเป็นบิชอพในขณะเม่ือยงัเป็นฆราวาส แมก้ระทัง่บพัติศมาก็ยงัมิไดรั้บ แต่ไดรั้บค าแนะน าท่ีจะเป็น
สมาชิก ทั้งนิกายเอเรียนและทั้งพวกท่ีเช่ือแบบจารีตโบราณไดร่้วมมือกนัในการเลือกตั้ง ท่านผูน้ี้ได้
กลายเป็นผูมี้อิทธิพลในคริสตจกัร ไดป้ระทว้งพระจกัรพรรดิเธโอโดสิอุสท่ีพระองคไ์ดท้  าการเห้ียมโหด
ทารุณ และบงัคบัใหพ้ระองคส์ารภาพและรับทณัฑกรรม ต่อมาไดรั้บการยกยอ่ง และนบัถืออยา่งสูงสุด
จากพระจกัรพรรดิและไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูเ้ทศนาในพิธีการศพของกษตัริย ์ แอมโบรสเป็นผูป้ระพนัธ์
หนงัสือหลายเล่ม แต่เกียรติใหญ่ยิง่ท่ีสุดของท่านอยูท่ี่การรับออกสัตินผูเ้ก่งกลา้เขา้ในคริสตจกัร 

ยอห์น สมญาว่า ไครโซสโทม “โอษฐทอง” เพราะไม่มีใครประโวหารได ้ นกัเทศน์ผูย้ิง่ใหญ่
ท่ีสุดแห่งยคุ เกิดในอนัติโอ ค.ศ. 345 ไดรั้บต าแหน่งบิชอพหรือเปไตรอา๊ร์คแห่งคอนสแตนติโนเปิล 
ค.ศ. 398  และไดเ้ทศนาแก่ท่ีประชุมมหึมาในคริสตจกัรเซนทโ์ซเฟีย แต่ดว้ยความเช่ือมัน่ของท่าน 
ความไม่ยอมข้ึนกบัใคร มีใจร้อนในการปฏิรูป และกลา้หาญ ท าใหว้งัหลวงไม่พอพระทยั ท่านตอ้งถูก
เนรเทศและส้ินชีพในถ่ินเนรเทศ ค.ศ. 407 แต่หลงัจากเม่ือท่านตายเสียแลว้จึงไดรั้บการเห็นจริงดว้ย ศพ
ของท่านไดถู้กน ากลบัมากรุงคอนสแตนติโนเปิล และฝังไวอ้ยา่งมีเกียรติ เป็นนกัเทศน์อาจหาญ เป็น
นกัการเมือง และเป็นผูอ้รรถาธิบายพระคมัภีร์อยา่งสามารถ 

เจอโรม (ค.ศ. 340-420)  เป็นปราชญแ์ละบิดาแห่งภาษาลาติน ไดรั้บการศึกษาทางอกัษรศาสตร์
และนกัปาฐกท่ีกรุงโรม แต่ไดส้ละเกียรติฝ่ายโลกเพื่อชีวิตทางศาสนา และปักใจกบัลทัธิกร ายากอยา่ง
แขง็แรง ท่านไดต้ั้งอารามข้ึนท่ีเบธเลเฮม็ และอาศยัอยูท่ี่นัน่หลายปี ในบรรดาขอ้เขียนของท่านเป็นอนั
มาก มีช้ินหน่ึงท่ีมีอิทธิพลเอ้ือมไปไกลท่ีสุดไดแ้ก่การแปลพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นภาษาลาติน งานช้ินน้ี
เรียกวา่ วลัเกต แปลวา่พระคมัภีร์ในภาษาสามญั ซ่ึงยงัคงเป็นพระคมัภีร์ฉบบัทรงอ านาจในคริสตจกัร
โรมนัคาธอลิค 
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นามท่ีออกหนา้ท่ีสุดในตลอดยคุน้ีคือ ออกสัติน เกิด ค.ศ. 354 ในอฟัริกาเหนือ เม่ือยงัหนุ่มเป็น
นกัปราชญท่ี์ลือช่ือ แต่เป็นคนนิยมโลก ทะเยอทะยานรักความบนัเทิง เม่ืออาย ุ 33 ปี ไดเ้ป็นคริสเตียน
โดยอิทธิพลของมารดา นางมอนิกา อิทธิพลของค าเทศนาของแอมโบรส แห่งมิลานและดว้ยการศึกษา
ธรรมสารของอคัรสาวกเปาโล ออกสัตินไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเป็นบิชอพแห่งฮิปโป ในอฟัริกาเหนือ ค.ศ. 
395 อนัเป็นเวลาท่ีพวกชาวป่าเร่ิมเขา้บุกรุก ในจ าพวกงานเป็นอนัมากของท่าน “นครของพระเจา้” เป็น
บทเรียกร้องอนัมีเกียรติใหศ้าสนาคริสเตียนเขา้แทนท่ีอาณาจกัรท่ีก าลงัละลายไป และ “สารภาพ” เปิด
หวัใจและชีวติของท่านเองอยา่งทราบซ้ึง แต่ช่ือเสียงและอิทธิพลของท่านอยูท่ี่ขอ้เขียนของท่าน วา่
ดว้ยคริสเตียนเทวศาสตร์ อนัน้ีเองท่ีท าให้ออกสัตินเป็นผูอ้ธิบายพระคมัภีร์ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดถดัจากอคัร
สาวกเปาโล ท่านไดส้ิ้นชีพในปี ค.ศ. 430 
___________________ 
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สังเขปของบทที ่12,13,14,15,16,17, 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีส่ี่, คริสตจักรยุคกลาง 
ตั้งแต่กรุงโรมลม้ ค.ศ. 476 ถึง กรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ ค.ศ. 1453 

1. อ านาจของสันตะปาปาก้าวหน้าต่อไป (บทที ่12) 
1. ระยะของความเติบโต ค.ศ. 590-1073 
สาเหตุต่างๆ  (1) อ านาจเพื่อความชอบธรรม 

(2) การปกครองฝ่ายโลกไม่แน่นอน 
(3) การปกครองของคริสตจกัรมัน่คง 
(4) “ส่ิงเทียมเทจ็”ในสมยักลาง 

    (ก) การท าปลอมของเอกสารคอนสแตนตินมอบถวาย 
(ข) ฟ้อลส์ดิเครแทลส์อ๊อฟไอซิโดร์ 
(ค) หลกัฐานต่าง ๆ แสดงวา่ท าปลอม 

2. ระยะสูงสุด ค.ศ. 1073-1216 
(1) ฮิลเดแบร๊นด ์ครองต าแหน่ง (กรีโกร่ีท่ี 7) 

(ก) จดัระเบียบการบรรพชิพเสียใหม ่
(ข) ปลดคริสตจกัรให้เป็นอิสระจากรัฐ 
(ค) ใหค้ริสตจกัรมีอ านาจสูงสุด 

(2) อินโนเซ็นตท่ี์ 3 ครองต าแหน่ง 1198-1216 
(ก) ส าอา้งของท่าน 
(ข) ท่านเลือกตั้งพระจกัรพรรดิ 
(ค) ตั้งรัฐบาลปกครองในกรุงโรม 
(ง) กษตัริยฝ์ร่ังเศสยอมอ่อนนอ้ม 
(จ) กษตัริยอ์งักฤษยอมอ่อนนอ้ม 

3.ระยะเส่ือมต ่า 
(1) บอนิเฟศ ท่ี 8 ค.ศ. 1303 
(2) เชลยบาบิโลน ค.ศ. 1305-1378  
(3) การประชุมท่ีเมืองคอนสตา๊นซ์ ค.ศ. 1414 

2. อ านาจของศาสนามหะหมัดเกดิขึน้ (บทที1่3) 
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1. ท่านมุหมัมดัเป็นผูต้ ั้งศาสนา ค.ศ. 570-632 
2. ศาสนาของท่านเป็นอยา่งไร 
3. ความคืบหนา้ของศาสนาอิสลาม 
4. ปัจจยัแห่งอ านาจ 

(1) ความเช่ือความศรัทธาของชนเผา่อาหรับ 
(2) คนกรีกในภาคเอเซียอ่อนนอ้ม 
(3) ลกัษณะของศาสนาอิสลาม 

5. ดา้นท่ีส่งตวัของศาสนามุหมัมดั 
(1) หลกัธรรมค าสั่งสอนเขา้ใจง่ายๆ  
(2) เป็นปฏิปักษต่์อการนมสัการรูปสักการ 
(3) ไม่มีการท าตวัเป็นคนกลางของนกับวชหรือนกับุญ 
(4) เวน้จากการด่ืมน ้าเมา 
(5) ส่งเสริมอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์รุ่นแรก 

6. ดา้นร้ายของศาสนามุหมัมดั 
(1) เผยแพร่ศาสนาดว้ยภาพ 
(2) เอาศาสนามาใชเ้พื่อประโยชน์ฝ่ายโลก 
(3) ทศันะเก่ียวกบัพระเจา้ 
(4) ทศันะเก่ียวกบัพระคริสต ์
(5) ความคิดเก่ียวกบัสวรรค ์
(6) กดฐานะสตรี 
(7) ขาดความเป็นรัฐบุรุษ 

3. ราชอาณาจักรโรมันบริสุทธ์ิ (บทที ่14) 
1. ผูส้ถาปนา คาร์ลมาญ ค.ศ. 742-814 
2. มหาอาณาจกัร 
3. เหล่าจอมจกัรพรรดิ 
4. จกัรพรรดิ กบัสันตะปาปา 
5. มหาอาณาจกัรเส่ือมอ านาจและลม้ลง 
 

4. คริสตจักรลาตินและกรีกแยกกนั (บทที ่14) 
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1. สาเหตุทางหลกัธรรมค าสอน 
2. สาเหตุในการปกครองและขนบธรรมเนียม 
3. สาเหตุทางการเมือง 
4. ส าอา้งของโรม 

5. สงครามครูเซด 1095-1270 (บทที ่15) 
1. ก าเนิดของสงครามครูเซด 
2. ครูเซดเจด็คราว 

(1) ครูเซดคราวท่ีหน่ึง 1095-1099 ก๊อดแฟร่แห่งบูลยอง 
(2) ครูเซดคราวท่ีสอง 1147-1149 หลุยท่ี 7 คอนราร์ดท่ี 3 
(3) เกิดความคุน้กนัระหวา่งประชาชาติ 
(4) เกิดความกระตุน้ใจในทางการคา้พาณิชย ์
(5) ผลเกิดแก่อ านาจของคริสตจกัร 

3. สาเหตุของการลม้เหลว  
(1) พวกผูน้ าทะเลาะววิาทกนั 
(2) ความคิดเห็นคบัแคบส่วนตวั 

4. ผลดีท่ีไดจ้ากสงครามครูเซด 
(1) พวกจาริกบุญไดรั้บความพิทกัษ ์
(2) การรุกรานของพวกมอสเล็มตอ้งชงกั 
(3) เกิดความคุน้กนัระหวา่งประชาชาติ 
(4) เกิดความกระตุน้ใจในทางการคา้พาณิชย ์
(5) ผลเกิดแก่อ านาจของคริสตจกัร 

6. การขยายตัวของลทัธิอยู่อาราม (บทที ่16) 
1. ระบบต่างๆ ของอาราม 

(1) เบนนิดิคตินส์ 529 นกับุญเบนนิดิคท์ 
(2) ซิศเตอร์เซียนส์ 1098 นกับุญโรเบอร์ท, เบอร์นาด 
(3) แฟรนซิศแคนส์ 1209 นกับุญแฟรนซิศ 
(4) โดมินิแคนส์ 1215 นกับุญโดมินิค 

2. ประโยชน์บางประการของลทัธิอยูอ่าราม 
(1) เป็นศูนยข์องความสงบสงดั 
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(2) เป็นสถานตอ้นรับใหค้วามบรรเทาทุกข ์
(3) เป็นท่ีหลบภยัของคนไม่มีทางรอด 
(4) การกสิกรรม 
(5) การวรรณกรรม 
(6) การศึกษา 
(7) การประกาศศาสนา 

3. ผลร้ายบางประการของลทัธิอยูอ่าราม (บทท่ี 15) 
(1) ยกยอ่งชีวติถือโสด 
(2) กระทบกระเทือนต่อชีวิตสังคมและชีวติชาติ 
(3) ฟุ่มเฟือยและอธรรม 
(4) รีดนาทาเร้นใหมี้การถวาย 

7. ศิลปะและวรรณกรรมยุคกลาง (บทที ่16) 
1. มหาวทิยาลยั 
2. มหาวหิาร 
3. วรรณกรรมต่ืนตวั 
4. ศิลปะต่ืนตวั 

8. เร่ิมเค้าของการปฏิรูปศาสนา (บทที ่17) 
1. ออลบิเยนซีส 1170 
2. วอลเดนเซียนส์ 1170 
3. ยอห์น วคิลิฟ 1324-1384 
4. ยอห์นฮสัส์ 1369-1415 
5. เยอร์โรม ซาโวนาโรลา 1452-1498 

9. กรุงคอนสแตนติโนเปิลล้ม 1453 (บทที ่17) 
10. พวกนักปราชญ์และผู้น า (บทที ่17) 

1. แอนเซลม์ 1033-1109 
2. อเบอร์นาร์ด 1079-1142 
3. เบอร์นาร์แห่งแคลวอกซ์ 1091-1163 
4. โธมาส์อควนิส์ 1226-1274 

________________________ 
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บทที ่12 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหน่ึง)ตั้งแต่กรุงโรมล้ม ค.ศ. 476 ถงึกรุงคอนสแตนติโนเปิลล้ม 

ค.ศ. 1453 อ านาจของสันตะปาปาก้าวหน้าต่อไป 

__________________ 
ในยคุน้ีซ่ึงเป็นระยะเกือบพนัปี ความสนใจของเรามุ่งอยูท่ี่คริสตจกัรภาคตะวนัตกหรือ

คริสตจกัรลาตินอนัมีท่ีตั้งอ านาจอยูใ่นกรุงโรม ซ่ึงยงัคงเป็นเมืองหลวงแมว้า่อ านาจทางการเมืองไดห้มด
ไปแลว้ คริสตจกัรฝ่ายกรีกมีการปกครองมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล เราจะไม่พดูถึงมากนกั เวน้แต่ท่ี
มีเร่ืองราวเก่ียวพนักบัประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสเตียนในยโุรป และจะไม่เล่าเหตุการณ์ไปตามล าดบั 
แต่จะส ารวจความเคล่ือนไหวใหญ่ๆ ซ่ึงมกัจะควบคู่กนัและกนัไป 

การขยายตวัของอ านาจสันตะปาปาเป็นเร่ืองใหญ่ออกหนา้ออกตาในสิบศตวรรษของสมยักลาง
เราเห็นแลว้วา่โป๊พแห่งโรมไดส้มอา้งถือต าแหน่ง “บิช๊อพครองทัว่สากล” และประมุขของคริสตจกัร
บดัน้ีจะไดดู้สันตะปาปาอา้งเป็นผูค้รอบครองเหนือประชาชาติ เหนือกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิ การขยายตวั
น้ีมีเป็นสามระยะคือ โตข้ึน ข้ึนสูงสุด และเส่ือมลง 

ระยะโตของอ านาจสันตะปาปาเร่ิมดว้ยกรีโกร่ีท่ี 1 “ผูย้ิง่ใหญ่” ข้ึนสู่ต าแหน่งสังฆราชอ านาจข้ึน
สู่ระยะสูงท่ีกรีโกร่ีท่ี 7 แต่รู้จกักนัมากในนามฮิลเดแบรนด์ ขอให้เขา้ใจไวด้ว้ยวา่ตั้งแต่แรกเร่ิมมา 
สันตะปาปาแต่ละคนเม่ือข้ึนสู่ต าแหน่งเป็นไดเ้ปล่ียนนาม แต่กรีโกร่ีท่ี 7 เป็นสันตะปาปาคนเดียวท่ีมี
นามสกุลรู้จกักนัมากในประวติัศาสตร์หลงัจากท่ีท่านไดข้ึ้นสู่ต าแหน่งแลว้ กรีโกร่ีท่ี 1 เป็นผูมี้ใจจดจ่อ
กบัศาสนา จนเร่ืองของท่านผูน้ี้เล่ากนัออกไปเป็นท่ีรู้จกัดีวา่ เม่ือท่านเห็นพวกเชลยในกรุงโรมเผา่ชน
หน่ึงมีผมงาม มีตาสีฟ้า ก็ถามวา่พวกน้ีเป็นเผา่อะไร ไดรั้บค าตอบวา่เป็นเผา่ “แองกลิ” (องักฤษ) ท่านก็
วา่ “นนัแองกลิเสดแอนเจลิ”  (มิใช่แองเกิลแต่เป็นแองเยล “ทูตสวรรค”์) ภายหลงัเม่ือท่านไดเ้ป็น
สันตะปาปา ท่านไดส่้งศาสนทูตไปองักฤษเผยแผศ่าสนาคริสเตียนแก่ประชากรองักฤษ กรีโกร่ีท่ี 1 ได้
ขยายอาณาจกัรของคริสตจกัรดว้ยความสนใจทางดา้นปฏิบติัการในการท าใหช้าติในยุโรปกลบัใจ คือ
เวลานั้นชาวยโุรปยงัคงถือศาสนาพื้นเพของตวัอยู ่ อีกอยา่งหน่ึงกรีโกร่ีท่ี 1ไดน้ าคนพวกวสิิโกสท่ีถือ
ลทัธิเอเรียนในสเปนมาเช่ือถือตามจารีตเดิมได ้ท่านไดต้า้นทานสมอา้งของเปไตรอา๊ร์ค แห่งคอนสแตน
ติโนเปิลไดส้ าเร็จ ท่ีเปไตรอ๊าร์คนั้นอา้งต าแหน่งข้ึนเป็นบิช๊อพครองทัว่สากล ท่านไดท้  าใหค้ริสตจกัร
ปกครองปริมณฑลรอบกรุงโรมอยา่งปกครองฝ่ายโลกจริงๆ จึงเป็นการปูทางข้ึนสู่อ านาจโลกดว้ย
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ประการฉะน้ีดว้ย นอกจากนั้นยงัไดข้ยายค าสอนบา้งบางขอ้ของคริสตจกัรโรมเช่นสอนใหมี้การกราบ
ไหวรู้ปป้ัน สอนวา่ดว้ยการช าระลา้งวญิญาณในเมืองนรกและการเปล่ียนเพศส่ิงสมมุติหรือสอนให้เช่ือ
วา่อาหารท่ีประกอบพิธีศีลระลึก ขนมปังและน ้าองุ่นธรรมดาจะกลายเป็นกายและโลหิตของพระคริสต์
จริงๆ ดว้ยความมหสัจรรย ์ ท่านเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งแขง็แรงในเร่ืองชีวิตอยูอ่าราม ท่านเองก็เป็น
นกัพรตผูห้น่ึงมาแลว้ กรีโกร่ีท่ี 1 เป็นผูบ้ริหารการงานอยา่งสามารถท่ีสุดคนหน่ึงในประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัรโรมนั และสมควรแก่ต าแหน่ง “ผูย้ิง่ใหญ่” อ  านาจของต าแหน่งสังฆราชแห่งโรมไดก้า้วหนา้
และนบัถือกนัทัว่ไป ก็เพราะอิทธิพลของสันตะปาปาหลายองคท่ี์สืบต่อกนัมาเป็นล าดบัตลอดหลายร้อย
ปี จะไดก้ล่าวถึงสาเหตุบางประการท่ีท าใหอ้ านาจสันตะปาปาหลายองคท่ี์สืบต่อกนั 

สาเหตุหน่ึงท่ีการครองอ านาจของ “โรมดูแล” เป็นท่ียอมรับกนักวา้งขวางคือวา่ ในสมยัต่างๆ 
เม่ือเร่ิมยคุน้ี อิทธิพลของสันตะปาปาส่วนใหญ่เป็นอ านาจเพื่อความชอบธรรม คริสตจกัรเป็นท่ีพึ่งพิงทั้ง
ของคนชั้นเจา้ใหญ่นายโตกบัประชาชนพลเมืองท่ีอยูใ่ตป้กครองของท่านเหล่านั้น คริสตจกัรจะคอยท า
หนา้ท่ียบัย ั้งมิใหมี้การทารุณกรรม ไม่ใหใ้ชค้วามอยุติธรรม ปกป้องคุม้ครองผูอ่้อนแอและเรียกร้องสิทธิ
ใหแ้ก่ประชากร ในพระราชวงัต่างๆ เจา้ครองนครมากกวา่หน่ึงคนตอ้งถูกบงัคบัใหรั้บเอาภรรยาท่ี
ทอดทิ้งอยา่งยติุธรรมใหก้ลบัคืนมา และใหท้ าการรับรองให้เหมาะสมอยา่งนอ้ยแมจ้ะเป็นเพียงพิธี
ภายนอก การปฏิบติัท่ีไม่ดีก็มีมาก คือสันตะปาปาหลายท่านเหมือนกนัท่ียกยอเอาอกเอาใจพวกเจา้ครอง
นครท่ีประพฤติชัว่ชาติ แต่ลทัธิสันตะปาปาโดยทัว่ไปในสมยัแรกๆ ของยคุกลางมีจิตใจฝักฝ่ายในการ
ปกครองดี 

การชิงดีกนั ความไม่แน่นอนของการปกครองฝ่ายโลก ท าใหเ้ห็นเป็นการตรงขา้มกบัความ
แน่นอนและเป็นระเบียบแบบแผนของการปกครองฝ่ายคริสตจกัร ในระหวา่งสมยัเหล่าน้ีส่วนมากท่ีสุด
ยโุรปอยูใ่นสภาพเหลวแหลก พวกเจา้ครอบครองเกิดข้ึนมา ลม้ลงไป ปราสาทราชวงัหน่ึงท าสงครามรบ
พุง่กบัปราสาทอีกแห่งหน่ึง ไม่มีอ านาจท่ีมัน่คงปกแผไ่ป มหาอาณาจกัรเก่าลม้ลงไปในศตวรรษท่ีหา้
ยโุรปเกือบจะตกอยูใ่นความป่ันป่วน จนกระทัง่ศตวรรษท่ีเกา้เม่ืออาณาจกัรของคาร์มาญไดต้ั้งข้ึนทายาท
ท่ีสืบต่อคาร์มาญหลายคนโดยมากอ่อนแอ หลายคนใฝ่หาความช่วยเหลือจากโรม และพร้อมจะยอมยก
อ านาจให ้ เพื่อแลกกบัความช่วยเหลือ เม่ือใดคริสตจกัรไดอ้  านาจมาจากรัฐเพราะท่ีคริสตจกัรได้
ช่วยเหลือแลว้ คริสตจกัรจะยดึอ านาจนั้นไวแ้น่น 

เม่ือการปกครองของรัฐผนัแปร ความมัน่คงของอาณาจกัรของคริสตจกัรก็เสริมมัน่ข้ึนเร่ือยๆ 
ในระหวา่งตลอดศตวรรษแห่งความเล่ือนลอยเหล่านั้นสภาพการณ์มีสภาพต่างๆ กนั ส่วนคริสตจกัรนั้น
ยนืหยดัเป็นหน่วยเดียวเด็ดเด่ียวไม่กวดัแกวง่ ขอ้สมอา้งของโรมในการครองอ านาจไดรั้บการสนบัสนุน
จากพวกบรรพชิตอยา่งพร้อมเพรียงกนัเกือบทั้งส้ิน ตั้งแต่บิชอพองคป์ระธานลงมาจนถึงบรรพชิตชั้นตน้ 
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ในระหวา่งสมยักลางลทัธิอยูอ่ารามไดโ้ตข้ึนเติบใหญ่ ดงัจะไดศึ้กษาในต่อไป พวกนกัพรตพวกสมภาร
พากนัเป็นฝักเป็นฝ่ายกบัพวกบรรพชิตพวกบิชอพในการรณรงคเ์อาอ านาจในทุกๆ กรณีคริสตจกัรมี
พนัธมิตรแขง็แรงอยูทุ่กหนทุกแห่ง และพวกพนัธมิตรเหล่าน้ีก็ไม่เคยหยดุย ั้งต่อการเสริมส่งใหค้วาม
สนใจของคริสตจกัรกา้วหนา้ไป 

เป็นเร่ืองประหลาดเสียจริงๆ ในสมยักลางน้ีมี “ส่ิงเทียมเทจ็ส่งเสริมศาสนา” จ  านวนหน่ึงแพร่
ออกมาสนบัสนุนอ านาจของโรม ถา้เป็นในสมยัสติปัญญาวชิาความรู้ ส่ิงเหล่าน้ีคงไดถู้กส ารวจถูกปัด
ทิ้ง ไม่มีใครเช่ือถือ แต่การศึกษาในศตวรรษต่างๆ สมยักลางไม่มีการวพิากษว์จิารณ์สืบคน้ความจริงกนั 
ไม่มีใครสงสัยเอกสารอะไรวา่ไม่จริง เอกสารเทียมเทจ็ต่างๆ เหล่านั้นไดแ้พร่ออกไปกวา้งขวาง ทุกหน
ทุกแห่งยอมรับ ฉะนั้นเอกสารเทจ็เหล่าน้ีท าใหข้อ้สมอา้งของโรมไดก้ารค ้าจุนแขง็แรงจนกระทัง่หลาย
ศตวรรษล่วงไปกวา่จะไดมี้เคา้ใหรู้้วา่พื้นฐานท่ีเช่ือกนัตามเอกสารเทจ็นั้นตั้งอยูบ่นความเทจ็ ไม่ใช่ความ
จริง 

ฉบบัหน่ึงในเอกสารปลอมเหล่าน้ีมีขอ้ความเร่ือง “คอนสแตนตินยอมมอบถวาย” หลงัจากมหา
อาณาจกัรโรมนัในยโุรปลม้ไปแลว้เป็นเวลานาน มีเอกสารฉบบัหน่ึงแพร่ออกมาเพื่อจะแสดงวา่คอนส
แตนตินผูเ้ป็นจกัรพรรดิคริสเตียนองคแ์รก ไดถ้วายอ านาจสูงสุดเหนือมณฑลต่างๆ ทั้งหมดในยโุรปท่ี
เป็นของอาณาจกัรใหแ้ก่บิชอพแห่งโรม คือท่านซิลเวสเตอร์ ท่ี 1 (ค.ศ. 314-335) และประกาศวา่บิชอ
พแห่งโรมเป็นผูค้รอบครองเหนือเหล่าจกัรพรรดิเองอีกดว้ย เอกสารฉบบัน้ียงัเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นวา่
เพราะเหตุน้ีเมืองหลวงจึงไดย้า้ยจากกรุงโรมมาท่ีคอนสแตนติโนเปิล เพื่อไม่ใหมี้การทรงอ านาจคา้งอยู่
ในกรุงโรมเป็นการแข่งขนักบัสันตะปาปา 

อิทธิพลยิง่ใหญ่กวา่นั้นอีกมากคือ เอกสารท าปลอมอีกชุดหน่ึงเรียกวา่ เดอะพอ้ลส์ดิเครแทล
ออฟไอซิโดร์ ไดแ้พร่ออกมาประมาณ ค.ศ. 830 เอกสารเหล่าน้ีสมอา้งวา่เป็นค าขาดท่ีเหล่าบิชอพแห่ง
โรมคนแรกๆ เร่ิมๆ ไดส่้งต่อๆ มาตั้งแต่พวกอคัรสาวกเร่ือยมา ตั้งใหส้ันตะปาปาแห่งโรมมีอ านาจสูงสุด
เด็ดขาดเหนือคริตจกัรทัว่สากล ตั้งคริสตจกัรให้เป็นอิสระไม่ข้ึนกบัรัฐ ไม่ใหมี้การล่วงเกินบรรพชิตทุก
ต าแหน่งยศไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ของรัฐ ในขนาดท่ีศาลฝ่ายโลกจะพิพากษาคดีใดๆ ท่ีเก่ียวกบับรรพชิต
และคริสตจกัรไม่ไดเ้ลย 

ในสมยัอนัโฉดเขลาปราศจากการโตแ้ยง้ทกัทว้งเอกสาร เหล่าน้ีเป็นท่ีเช่ือกนัอยา่งไม่สงสัยและ
ไดเ้ป็นปราการป้องกนัสมอา้งของโรมอยูห่ลายร้อยปี ไม่มีใครสงสัยเอกสารเหล่าน้ีวา่ไม่จริง จนกระทัง่
ถึงศตวรรษท่ีสิบสอง เม่ือเวลานั้นอ านาจของคริสตจกัรลงรากแน่นเสียแลว้ และจนกระทัง่รุ่งอรุณของ
การปฏิรูปในศตวรรษท่ีสิบหกขอ้สมอา้งของโรมจึงไดถู้กสอบสวน และปรากฏวา่ไม่มีมูลฐานหลกัฐาน
บางประการท่ีแยง้ต่อเอกสารเทจ็เหล่านั้นมีดงัต่อไปน้ี 
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ภาษาในเอกสารเหล่านั้นมิใช่ภาษาลาตินแรกเร่ิมในศตวรรษท่ีหน่ึงท่ีสอง แต่เป็นภาษาลาตินในศตวรรษ
ท่ีแปดท่ีเกา้ อนัเป็นภาษาท่ีทรุดโทรมและปนเปไปแลว้ ต าแหน่งต่างๆ และสภาพต่างๆ ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเอกสารเหล่านั้นอา้งถึงมิไดเ้ป็นอยา่งท่ีมีในมหาอาณาจกัร แต่มีอยูใ่นสมยักลางและผดิ
กนัไกล ขอ้พระธรรมท่ีคดัออกมาทั้งหลายแหล่ เป็นขอ้ท่ีคดัออกมาจากพระคมัภีร์วลัเกต(ลาติน) ซ่ึงเพิ่ง
จะแปลกนัในราว ค.ศ. 400 น่ีเอง สารท่ีเขียนนั้นมีความประสงคเ์ตม็ท่ีท่ีจะแสดงวา่ วิคเตอร์ บิช๊อพแห่ง
โรม ค.ศ. 200 เขึยนถึงท่านเธโอฟิลสั บิชอพแห่งอาเล็กซานเดรียผูอ้ยูใ่น ค.ศ. 400 ในสมยัเราจะคิด
อยา่งไรต่อความสุจริตของจดหมายท่ีแสดงวา่เขียนจากควีนเอลิซาเบธถึงยอจวอชิงตนั? 

ความเติบใหญ่ของอ านาจสันตะปาปาถึงแมโ้ตข้ึนก็มิไดร้าบร่ืนนกั มีพวกเจา้ครองนครท่ี
เขม้แขง็คอยตา้นทานเช่นกบัพวกเจา้ท่ีอ่อนแอคอยอ่อนนอ้ม สันตะปาปาบางท่านก็อ่อนแอ บางท่านก็
ชัว่ร้าย โดยเฉพาะในระหวา่ง ค.ศ. 850 ถึง 1050 เพราะเหตุน้ีท าให้ต าแหน่งหนา้ท่ีไม่ใคร่ไดรั้บการ
เช่ือถือ แมใ้นเวลาท่ีใกลอ้ านาจถึงสุดยอด 

ระยะอ านาจสูงสุดระหวา่ง ค.ศ. 1073 กบั ค.ศ. 1216 ประมาณ 150 ปี ท่ีสันตะปาปาอยูใ่น
ต าแหน่งครองอ านาจสูงสุดเด็ดขาด ไม่เพียงแต่เหนือคริสตจกัร แต่เหนือประชาชาติทั้งหลายในยโุรป
ดว้ย 

อ านาจสูงน้ีบรรลุถึงในระหวา่งฮิลเดแบร๊นดค์รองต าแหน่ง สันตะปาปาผูน้ี้ผูเ้ดียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในนามเดิมมากกวา่นามอ่ืนท่ีตั้งให้เขา้กบัต าแหน่งวา่ สันตะปาปากรีโกร่ีท่ี 7 ฮิลเดแบร๊นดไ์ด้
ปกครองคริสตจกัรเป็นอิทธิอ านาจอยูเ่บ้ืองหลงัพระท่ีนัง่กษตัริยม์ากกวา่ 20 ปี ก่อนท่ีไดส้วมมงกุฏสาม
ชั้น ต่อมาในระหวา่งท่ียงัอยูใ่นต าแหน่งสันตะปาปาจนกระทัง่ส้ินชีพในปี ค.ศ. 1085 พอจะไดก้ล่าวถึง
กิจการใหญ่บางประการท่ีท่านผูน้ี้ไดก้ระท าไป 

ฮิลเดแบร๊นด์จดัระเบียบการบรรพชิตเสียใหม่ ซ่ึงก าลงัมีธรรมตกต ่าเตม็ที ระงบัการท่ีเรียกวา่ซิ
โมนี หรือซ้ือขายต าแหน่งหนา้ท่ีในคริสตจกัร แต่ก็ส าเร็จไดเ้พียงชัว่คราว ยกมาตรฐานธรรมท่ีบรรพชิต
ตอ้งปฏิบติัทัว่กนัหมด บงัคบัใหด้ ารงความเป็นโสดในเพศบรรพชิต อนัการน้ีไดรั้บการรบเร้ามาแลว้ 
แต่ไม่สามารถบงัคบัใช ้จนกระทัง่ถึงสมยัของฮิลเดแบร๊นด ์

ฮิลเดแบร๊นดไ์ดป้ลดคริสตจกัรออกมาจากการควบคุมของรัฐ โดยไม่ใหก้ษตัริยห์รือจกัรพรรดิ
มีสิทธิเสนอนามเลือกตั้งสันตะปาปาหรือตั้งบิชอพ และโดยเรียกร้องไม่ใหมี้การฟ้องร้องเก่ียวกบั
บรรพชิตหรือจ ากดัใหเ้ร่ืองราวกรณีของคริสตจกัรท าการสอบสวนกนัในศาลของศาสนา เคยมีธรรม
เนียมมาก่อนวา่ในพิธีแต่งตั้งบิชอพ ใหบิ้ชอพมารับไมเ้ทา้และแหวนจากผูเ้ป็นกษตัริยท์รงอ านาจ
อธิปไตยและใหบิ้ชอพกล่าวปฏิญาณวา่จะเป็นผูร้องและภกัดีต่อกษตัริยใ์นฐานะเป็นกษตัริยฝ่์ายโลก 
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การน้ีโดยพฤตินยัท าใหบิ้ชอพเป็นผูท่ี้ผูป้กครองฝ่ายโลกแต่งตั้ง ฮิลเดแบร๊นดไ์ดร้ะงบัการรับของและ
การปฏิญาณน้ีเสีย 

ฮิลเดแบร๊นดท์ าให้คริสตจกัรมีอ านาจสูงสุดเหนือรัฐ พระจกัรพรรดิเฮนร่ีท่ี 4 เม่ือถูก
สันตะปาปากรีโกรีรุกรานเอา ไดเ้รียกประชุมสภาเหล่าบิชอพเยอรมนั และชวนแกมบงัคบัใหอ้อกเสียง
ถอดสันตะปาปาออกจากต าแหน่ง กรีโกรีก็ตอบโตด้ว้ยการตดัสัมพนัธภาพ ชวนให้พลเมืองของเฮนร่ี
ทั้งหมดสละความภกัดีต่อกษตัริยเ์สีย เฮนร่ีเห็นวา่ตนเป็นฝ่ายแพใ้นใตร่้มธงของสันตะปาปา ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1077 พระจกัรพรรดิไดถ้อดเคร่ืองทรงกษตัริยห์ลวงออก สวมเส้ือขนแกะมายนือยูป่าก
ทวารปราสาทของสันตะปาปาดว้ยเทา้เหล่าสามวนัติดกนั ท่ีแคโนซซาในอิตาลีภาคเหนืออนัเป็นท่ีท่ี
สันตะปาปาประทบัอยู ่ เพื่อเขา้อ่อนนอ้มและรับอ านาจ (ตั้งแต่นั้นมามีค าพงัเพยวา่ “ไปแคโนซซา” 
หมายความวา่อ่อนนอ้มต่อสันตะปาปาหรือต่อคริสตจกัร) อยา่งไรก็ตามทนัใดท่ีเฮนร่ีไดอ้  านาจคืนก็ลง
มือท าสงครามกบัสันตะปาปา และไล่ขบัออกจากโรมไดส้ าเร็จ ในไม่ชา้ต่อมาฮิลเดแบร๊นดก์็ส้ินชีพ ทิ้ง
ค าพยานไวว้า่ “ขา้พเจา้รักความชอบธรรมและเกลียดการทุจริต ขา้พเจา้จึงตอ้งตายในท่ีเขาเนรเทศ” 
(เหล่าน้ีเป็นถอ้ยค าของสันตะปาปาเองท่ีจดรายเหตุการณ์ไว)้ แต่บนัทึกชยัชนะของสันตะปาปามี
อิทธิพลมากกวา่ท่ีไดพ้า่ยแพใ้นคราวหลงั 

กรีโกรีท่ี 7 มิไดมุ้่งจะลบลา้งการปกครองของรัฐ แต่จะใหรั้ฐยอมข้ึนอยูใ่นปกครองของ
คริสตจกัรและข้ึนต่อสันตะปาปาผูเ้ป็นประมุขของคริสตจกัร ท่านตอ้งการให้อ านาจฝ่ายโลกปกครอง
ประชากร แต่ตอ้งอยูใ่ตป้กครองของอ านาจท่ีสูงกวา่ คืออาณาจกัรฝ่ายวิญญาณดงัท่ีท่านถือวา่เป็น
เช่นนั้น 

สันตะปาปาอีกท่านหน่ึง ซ่ึงรัชกาลของท่านเป็นท่ีแสดงวา่มีอ านาจเหมือนน ้าข้ึนสูง คืออินโน
เซ็นทท่ี์ 3 (1198-1216) ท่านผูน้ี้ไดก้ล่าวในพิธีเขา้รับต าแหน่งวา่ “ผูสื้บต าแหน่งอคัรสาวกเปโตรยนือยู่
กลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ ต ่ากวา่พระเจา้ แต่เหนือมนุษย ์ เป็นตุลาการของมนุษยท์ั้งส้ิน มนุษยค์น
ใดจะพิพากษาท่านไม่ได”้ ในจดหมายราชการของท่านฉบบัหน่ึงเขียนวา่ ส าหรับสันตะปาปานั้น 
“ไดรั้บมอบไม่เพียงแต่คริสตจกัรทั้งส้ินเท่านั้น แต่ส้ินทั้งโลกดว้ย” พร้อมดว้ย “สิทธิอ านาจสูงสุดท่ีจะ
ถอดจกัรพรรดิและกษตัริยท์ ั้งหลายออกจากต าแหน่งได”้ สันตะปาปาผูน้ี้ไดรั้บเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งตั้งแต่
อายไุดส้ามสิบเจด็ปี ตลอดรัชกาลของท่านๆ ไดค้รองสมอา้งอนัสูงน้ีไดด้ว้ยความส าเร็จ 

ท่านไดเ้ลือกอ๊อตโตแห่งบรันสวคิข้ึนเป็นจกัรพรรดิ ออ๊ตโตก็ประกาศต่อหนา้สาธารณะวา่
พระองคท์่านไดส้วมมงกุฏ “โดยพระคุณของพระเจา้และของอคัรสาวกผูดู้แล” ต่อมาออ๊ตโตไดถู้กถอด
ออกจากต าแหน่งเพราะไม่อ่อนนอ้ม แลว้เลือกคนอ่ืนข้ึนมาเป็นจกัรพรรดิแทน สันตะปาปาไดต้ั้งตน
เป็นรัฐบาลของกรุงโรม วางบทบญัญติัใหข้า้ราชการปฏิบติั ตวัสันตะปาปาเองเป็นเจา้ใหญ่สูงสุดอนัน้ี
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เป็นผลใหเ้กิดตั้งรัฐข้ึนภายใตบ้งัคบับญัชาของรัฐบาลสันตะปาปาโดยตรง เป็นเหตุการณ์น าใหเ้กิด “รัฐ
ของคริสตจกัร” ท่านไดบ้งัคบัฟิลิปออกสัตสัเจา้ราคะ กษตัริยข์องฝร่ังเศสให้รับภรรยาท่ีหยา่ร้างกนัไป
ดว้ยความอธรรมให้รับกลบัคืนมา ท่านไดต้ดัสัมพนัธ์กษตัริยย์อห์นขององักฤษ บงัคบัใหก้ษตัริยย์อม
ถอดมงกุฏถวายแก่ทูตของสันตะปาปา แลว้รับเอาอีกในฐานะท่ีตอ้งข้ึนต่อสันตะปาปาอินโนเซ็นทท่ี์ 3 
อาจนบัวา่เป็นผูใ้หญ่ยิง่กวา่สันตะปาปาทั้งหมดท่ีใชอ้  านาจเผด็จการ แต่ถา้หากฮิลเดแบร๊นดมิ์ไดเ้ป็น
ใหญ่ข้ึนมาก่อนแลว้ อินโนเซ็นทท่ี์ 3 เองก็หาไดอ้  านาจถึงแค่น้ีไม่ 

แต่โดยท่ียโุรปก าลงัจะโผล่ข้ึนจากแสงมวัสมยักลาง และความภกัดีต่อชาติก็ข้ึนมาแข่งกบัความ
ภกัดีทางศาสนา อ านาจของสันตะปาปาเร่ิมเส่ือมลง ตั้งแต่ท่ีบอนนิเฟซท่ี 8 ค.ศ. 1303 บอนนิเฟซท่ี 8 ได้
สมอา้งความสูงส่งอยา่งสันตะปาปาก่อนๆ เหมือนกนั แต่ก็ไดรั้บการเพิกเฉยต่อบอนนิเฟซ หา้มเอ็ด
วาร์ดท่ี 1 แห่งองักฤษมิใหเ้ก็บภาษีทรัพยส์มบติัของคริสตจกรั และรายไดข้องสงฆแ์ต่ก็ตอ้งยอมต่อ
กษตัริย ์ แต่ก็เป็นไปในรูปการอลุ่มอล่วย โดยเง่ือนไขวา่สงฆแ์ละบิชอพจะตอ้งแบ่งรายไดบ้  ารุง
อาณาจกัรตามท่ีอาณาจกัรตอ้งการ ท่านพิพาทกบัฟิลิปคนงานของฝร่ังเศส ฟิลิปประกาศสงครามกบั
สันตะปาปา จบัตวัไปใส่คุก แต่ก็ปล่อยออกมาอีก ไม่ชา้ต่อมาก็ตายไปในความเสียใจตั้งแต่ ค.ศ. 1305 
สันตะปาปาทุกคนตอ้งเลือกตั้งมาโดยค าสั่งของกษตัริยฝ์ร่ังเศส และอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของกษตัริย ์ และ
เป็นเช่นน้ีอยูก่วา่ 70 ปี 

ระยะตั้งแต่ ค.ศ. 1305 ถึง 1378 เรียกวา่ เชลยบาบิโลน กษตัริยฝ์ร่ังเศสออกค าสั่งใหย้า้ย
ส านกังานของสันตะปาปาจากกรุงโรมมาตั้งท่ีอวกิโนนภาคใตข้องฝร่ังเศส สันตะปาปาก็กลายเป็นตวั
หุ่นใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส ผูท้ะเยอทะยานจะไดต้ าแหน่งสันตะปาปาเกิดข้ึนทั้งในกรุงโรมและใน
ท่ีอ่ืนๆ มีทั้งเหล่าสันตะปาปาและปฏิปักษต่์อสันตะปาปาในประเทศต่างๆ ค าสั่งต่างๆ ของสันตะปาปา
ฝ่าฝืนกนัตามสบาย ตดัสัมพนัธภาพก็ไม่มีใครสนใจ เช่นเอด็วาร์ดท่ี 3 แห่งองักฤษออกค าสั่งใหทู้ตของ
สันตะปาปาออกไปจากอาณาจกัรของพระองค์ 

ในปี 1378 สันตะปาปาในต าแหน่ง กรีโกรีท่ี 11 กลบัมากรุงโรมอีก และในปี 1414 การประชุม
ท่ีคอนสแตนซ์ไดป้ระชุมกนัเพื่อช้ีขาดในระหวา่งสมอา้งของสันตะปาปา 4 ท่าน ทุกท่านตอ้งถูกถอด
ออกหมดก่อน แลว้เลือกคนหน่ึงข้ึนมาใหม่ ตั้งแต่ 1378 เหล่าสันตะปาปาคงส านกัท่ีกรุงโรมต่อไป 
ประกาศสถานะสูงอยา่งแต่ก่อน แต่ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามประสงค ์
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บทที ่13 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสอง)อ านาจของศาสนาพระมุหัมมดัเกดิขึน้ 

_________________ 

ความเคล่ือนไหวถดัมาท่ีเรียกความสนใจของเราก็คือ ศาสนาและอาณาจกัรท่ีตั้งข้ึนโดยพระ 
มุหมัมดัเม่ือเร่ิมศตวรรษท่ีเจ็ด ซ่ึงฉีกเอามณฑลแลว้มณฑลเล่าไปจากเหล่าจกัรพรรดิกรีก แห่งคอน 
สแตนติโนเปิลจนกระทัง่ลบหายไปส้ิน น าเอาคริสตจกัรภาคตะวนัออกลงอ่อนนอ้มจนเกือบจะเป็นทาส 
และยงัคุกคามจะเอาชนะยโุรปอีกดว้ย หลงัจากสิบสามศตวรรษความศรัทธาในศาสนาพระมุหมัมดัก็
ยงัคงครอบครองเหนือพลเมืองสองร้อยลา้นคน และในทวปีหน่ึงคือ อฟัริกาก็ยงัคงเติบโตอยู ่

ผูต้ ั้งศาสนาคือพระมุหมัมดั เกิดท่ีเมืองเมกกะในอาราเบีย ค.ศ. 570 ท่านไดเ้ร่ิมวถีิชีวติเป็นผู ้
พยากรณ์และผูป้ฏิรูปในปี ค.ศ. 610 เม่ืออายไุดส่ี้สิบปี คร้ังแรกไดส้านุศิษยม์าชา้ๆ แต่ไดเ้ป็นเหตุข้ึน
เร่ือยๆ พอแก่ท่ีตอ้งประสบกบัการข่มเหง ท่านไดห้นีออกจากเมืองเมกกะในปี ค.ศ. 622 เฮกิราไดต้ั้ง
วนัท่ีพระมุหมัมดัหนีเป็นวนัเร่ิมศกัราชศาสนา พระมุหมัมดัไดร้วบรวมชาวอาหรับเผา่ต่างๆ ท่ีกระจดั
กระจายอยูน่ั้นไวใ้ตศ้าสนาและใตอ้ านาจของท่านไดส้ าเร็จ แลว้ไดต้ั้งเป็นกองทพักลบัเขา้ชิงชยัเมือง
เมกกะได ้ เม่ือพระมุหมัมดัไดส้ิ้นชีพในปี ค.ศ. 632 เม่ือนั้นท่านไดรั้บการนบัถือวา่เป็นผูพ้ยากรณ์และผู ้
ครอบครองทัว่ทั้งอาราเบีย 

ศาสนาของพระมุหมัมดัเรียกวา่ อิสลาม “ยอมอ่อนนอ้ม” คืออ่อนนอ้มต่อพระทยัพระเจา้เหล่า
สานุศิษยไ์ดช่ื้อวา่ มุสลิม พวกเขาไม่ใชน้ามสกุลมุหมัมดัเลย ชาวมุสลิมไดก้ล่าวถึงหลกัขอ้เช่ือของเขาวา่ 
มีพระเจา้องคเ์ดียว พวกเขาเรียกวา่ อลัล่าห์ ค  าน้ีมีก าเนิดคลา้ยๆ กบัภาษาฮีบรู “อีโลฮิม” พระเจา้เป็นผู ้
ก  าหนดใหเ้หตุการณ์ทุกอยา่งไดแ้ก่มนุษย ์ไม่วา่เหตุการณ์นั้นๆ จะดีหรือร้าย ดงันั้นกิจการทุกอยา่งท่ีเขา
กระท าไปจึงเป็นตามน ้าพระทยัของพระเจา้ทั้งนั้น มีเหล่าเทวทูตทั้งดีและชัว่เป็นจ านวนมากหลาย ไม่มี
ใครเห็นตวัของเทวทูตนั้นๆ ได ้ แต่ยงัคงด าเนินการกบัมนุษยอ์ยูเ่ร่ือย พระเจา้ไดป้ระทานพระธรรม
โอวาทไวใ้นพระคมัภีร์โกหร่าน เทวทูตฆบัลิเอลเป็นผูม้าติดต่อกบัพระมุหมัมดั น าพระโอวาทมาให้เป็น
คราวๆ แต่พระคมัภีร์โอวาทน้ียงัมิไดร้วบรวมข้ึนจนกระทัง่หลงัจากพระมุหมัมดัส้ินชีพแลว้ พระเจา้ได้
ประทานผูพ้ยากรณ์ท่ีไดรั้บการทรงดลมาหามนุษย ์ ในจ าพวกผูพ้ยากรณ์นั้นมีผูย้ิง่ใหญ่อยูส่ี่ท่าน คือ 
อาดมั โมเสส พระเยซู และพระมุหมัมดั ผูท่ี้ใหญ่กวา่ใครหมดผูพ้ยากรณ์ในพระคมัภีร์ไบเบิลทุกคน  
คริสเตียนอคัรสาวกทั้งหมด และเหล่าสาวกท่ีมีชีวติอยูก่่อนพระมุหมัมดัถือวา่เป็นผูพ้ยากรณ์ของชาว
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มุสลิมดว้ย ต่อไปภายหนา้จะมีการเป็นข้ึนมาจากตายเป็นคร้ังสุดทา้ย จะมีการพิพากษา จะมีสวรรคห์รือ
นรกส าหรับทุกคน 

คร้ังแรกพระมุหมัมดัเห็นควรสั่งสอนป่าวประกาศธรรมของเขาดว้ยอิทธิพลของความมีมนุษย์
ธรรม แต่ต่อมาไม่ชา้เปล่ียนวธีิเป็นนกัรบ รวมกองอาหรับผูเ้ห้ียมโหดดุร้ายแลว้น าออกปราบปรามผูไ้ม่
เช่ือ ชาวมุสลิมไดเ้ปล่ียนเอาศาสนาอิสลามลงไวใ้นแต่ละดินแดนแต่ละเผา่ เก็บภาษี ใครขดัขืนตอ้งถึง
ตาย พระมุหมัมดัมีผูสื้บต าแหน่งต่อ คือพวกกาหลิบเป็นรุ่นๆ ท าการสร้างมหาอาณาจกัรอนัไพศาลข้ึน
ดว้ยดาบ ประเทศพาเลศไตน์ ซีเรีย ถูกยดึเอาไปในไม่ชา้ บรรดาสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสเตียน
ตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจของศาสนาอิสลาม มหาอาณาจกัรกรีโก-โรมนัถูกแยง่เอาไปทีละมณฑล ๆ ในไม่ชา้
เหลือแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ดงันั้นดินแดนทั้งหมดของศาสนาคริสเตียนแรกเร่ิมไดต้กอยูใ่ต้
ปกครองทั้งหมด ท่ีไหนท่ีพวกคริสเตียนยอมอ่อนนอ้มก็ยอมอนุญาตใหมี้การนมสัการไดภ้ายใต้
ขอ้ก าหนดอนัเคร่งเครียด ทางดา้นตะวนัออกนั้นเหล่ามหาอาณาจกัรของกาหลิบแผเ่ลยเปอร์เซียเขา้ไป
ในอินเดีย เมืองหลวงของอิสลามตั้งท่ีกรุงแบกแดดบนฝ่ังแม่น ้าไทกรีซ ทางดา้นตะวนัตกปราบปรามได้
อียปิตภ์าคพื้นอฟัริกาเหนือทั้งหมด และส่วนใหญ่ของประเทสสเปน มหาอาณาจกัรอนัไพศาลเกือบจะ
ทั้งหมดน้ีไดม้าภายในระยะร้อยปีหลงัจากพระมุหมัมดัส้ินชีพ แต่การกา้วหนา้ไปทางดา้นยโุรป
ตะวนัตกตอ้งถูกหยดุย ั้งในฝร่ังเศสดา้นใตโ้ดยคาร์ลมาร์เตล คาร์ลมาร์เตลผูน้ี้ไดร้วบรวมชนเผา่ต่างๆ ท่ี
กระจดักระจายกนัอยูไ่วใ้ตก้ารน าของชนชาติฟรังก ์ ออกรบมีชยัเด็ดขาดท่ีต าบลตูร์ใน ค.ศ. 732 ถา้ไม่มี
ชยัชนะสงครามท่ีต าบลตูร์ ก็อาจเป็นไดว้า่ทั้งทวปียุโรปเต็มไปดว้ยศาสนาพระมุหมัมดั และตราวงเดือน
คร่ึงซีกจะแทนท่ี เคร่ืองหมายกางเขน 

ปัญหาน่าสนใจถามวา่ ท าไมศาสนาพระมุหมัมดัและอาวุธจึงมีชยัเหนือโลกภาคตะวนัออก? จะ
ไดเ้อ่ยถึงสาเหตุบางประการคือ ผูเ้ช่ือในพระมุหมัมดัพวกแรกเร่ิมเป็นคนอาหรับท่ีดุร้าย ชอบการรบรา
ฆ่าฟัน ไม่เคยไดแ้พแ้ก่ศตัรูต่างชาติ ติดตามผูพ้ยากรณ์ของเขาดว้ยสุจริตร้อนรน มีความเช่ือในการ
จะตอ้งปราบปรามให้ราบส้ิน เขาเช่ือวา่เขาท าตามพระทยัประสงคข์องพระเจา้ใหส้ าเร็จ และพวกเขาได้
มีก าหนดไวแ้ลว้ใหท้  าการไดส้ าเร็จ ทุกคนท่ีรบกบัคนไม่เช่ือแลว้ตายในสนามรบจะไดเ้ขา้สวรรคท์นัที 
มีความเบิกบานในกามราคะ ส่วนอีกฝ่ายท่ีตรงกนัขา้มกบัจิตใจท่ีชนะอยูเ่ร่ือยไม่เคยแพก้็คือชาติกรีกใน
ภาคเอเซียผูมี้นิสัยข้ีแพ ้ อ่อนแอ ตั้งแต่สมยับรมโบราณมาก่อนนานแลว้ดินแดนเหล่าน้ีไดย้อมอ่อนนอ้ม
ต่อผูพ้ิชิต พลเมืองหมดความองอาจ อยากจะยอมแพม้ากกวา่จะชกัดาบ อยากจะส่งส่วยมากกวา่จะ
ป้องกนัเอกราช จ านวนอนัไพศาลของพลเมืองในอาณาจกัรกรีกเป็นพวกบรรพชิตและนกัพรตแทบ
ทั้งนั้น พร้อมจะสวดมากกวา่พร้อมจะสู้ 
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ศาสนาอิสลามดีเหนือกวา่ศาสนาไหวรู้ปสักการะไกลมาก คือเหล่าศาสนาเดิมในอาราเบียและ
ในดินแดนดา้นตะวนัออกของแหลมนั้นท่ีอิสลามเขา้มาแทนท่ี และตอ้งยอมรับดว้ยวา่แขง็แรงกวา่
รูปการณ์ของศาสนาคริสเตียนท่ีไดพ้า่ยแพไ้ปนั้นดว้ย คริสตจกัรภาคตะวนัออกไม่เหมือนภาคตะวนัตก 
ไดเ้ลิกความอุตสาหะป่าวประกาศศาสนาไปนานแลว้ หมดฤทธ์ิแห่งความร้อนรนแลว้ มีศาสนาแต่รูป
มากกวา่รูปธรรมและความร้อนรนแห่งจิตวิญญาณ 

ในศาสนาของพระมุหมัมดัมีดา้นท่ีส่งตวัอยูบ่า้งและมีส่วนท่ีมีค่าแก่โลก ยงัคงปรากฏอยูจ่นถึง
ทุกวนัน้ี คือหน่ึงค าสอนง่ายๆ เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว ทุกคนมีหนา้ตอ้งอ่อนนอ้มต่อพระองคโ์ดยนยั ไม่
มีความลึกลบัซบัซอ้นแห่งศาสนวทิยา อนัก่อใหเ้กิดความคิดมากมายโตเ้ถียงกนัไม่มีประโยชน์ ไม่
จ  าตอ้งเป็นปราชญจึ์งจะเขา้ใจหลกัขอ้เช่ือของศาสนาพระมุหมัมดัได ้ หลกัอีกขอ้หน่ึงของศาสนาอิสลาม
คือขดัขวางการนมสัการรูปสักการะ ตลอดทัว่ทั้งโลกคริสเตียนรูปป้ันของพระเก่ารูปเทวาเทวขีองกรีซ
เพียงไดมี้รูปป้ันภาพของนางพรหมจารีมาเรียมาทั้งแทน และทั้งรูปนกับวชนกับุญส าหรับกราบไหว้
นมสัการกนัในทุกคริสตจกัร พวกมุสลิมผลกัทิ้งท าลาย ประณามการนมสัการรูปทุกชนิดไม่วา่แกะสลกั 
ป้ัน หรือเขียน เป็นการไหวรู้ปสักการะทั้งนั้น พวกศิษยพ์ระมุหมัมดัยงัไดป้ฏิเสธความเป็นคนกลางของ
นกับวชนกับุญทั้งส้ิน โลกแห่งคริสตจกัรเวลานั้นถือวา่ ความรอดมิไดมี้ไดด้ว้ยความเช่ือในพระคริสต์
เท่านั้น และเช่ือฟังพระองคใ์นฐานเป็นเจา้เป็นนาย แต่ถือวา่ความรอดจะไดด้ว้ยการสวดท่องบ่นของ
สงฆแ์ละเหล่าสาวกท่ีจากโลกไปแลว้ทูลขอให ้ พวกศิษยพ์ระมุหมัมดักวาดส่ิงเหล่าน้ีออกไปหมด แลว้
สอนวา่วิญญาณแต่ละดวงจะเขา้เฝ้าพระเจา้ไดเ้อง 

ตลอดทัว่ทั้งโลกมุสลิมมีบญัญติัมิใหด่ื้มน ้าเมา “สมาคมเวน้ของเมา” แรกท่ีสุดในโลกแห่ง
ประวติัศาสตร์คือพวกนาสารีต ในพวกอิสราเอล ผูสื้บต าแหน่งส่วนใหญ่ก็คือศาสนาพระมุหมัมดัท่ีหา้ม
ไม่ใหส้านุศิษยด่ื์มเหลา้และน ้าเมา และยงัคงถือเป็นหลกัค าสอนอยูจ่นบดัน้ี แต่มิไดป้ระพฤติตามกนัทัว่
สากล เพราะท่ีไหนท่ีพวกศิษยข์องพระมุหมัมดัอยูด่ว้ยกนักบัชาวยโุรปท่ีนัน่ก็ไม่มีการเช่ือฟังละเวน้
น ้าเมา 

ในระยะแรก ๆ เหล่ากาหลิบส่งเสริมอกัษรศาสตร์ พวกอาหรับไดใ้ห้เลขอกัษร 1,2,3 ฯลฯ  แก่
เรา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากกวา่เลขโรมนัท่ีใชอ้กัษรบอกจ านวนในทางดาราศาสตร์พวกอาหรับไดท้  า
แบบตวัอยา่งของดวงดาวแรกท่ีสุด ส านกัพระราชวงัของกาหลิบในนครแบกแดดเป็นศูนยก์ลางอกัษร
ศาสตร์ พวกศิษยพ์ระมุหมัมดัในสเปนมีวฒันธรรมและอารยธรรมสูงกวา่อาณาจกัรคริสเตียนในยคุนั้น
ในแดนนั้น แต่ความคืบหนา้แห่งสติปัญญาไดห้ยดุลงเม่ือพวกเต๊อร์กป่าเถ่ือนมาสืบต าแหน่งผูน้ าโลก
พระมุหมัมดัแทนพวกซาราเซ็นส์ ผูป้ราชญเ์ร่ืองทางวชิาความรู้ 
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จะวาดภาพศาสนาอิสลามในดา้นดีใหม้ากนกัก็ไม่ได ้ เราตอ้งพิจารณาดูดา้นอ่ืนดว้ยท่ีศาสนา
พระมุหมัมดัไม่ท าประโยชน์ บางดา้นท่ีผดิ บางดา้นท่ีร้ายกาจ ความผดิต่อมนุษยธรรมช้ินแรกไดแ้ก่
วธีิการประกาศเผยแพร่ศาสนาดว้ยดาบ ส่งเสริมมนุษยใ์หมี้ความเกลียดแทนท่ีจะให้มีความรัก เมือง
ไหนท่ีต่อตา้นคนในเมืองนั้นตอ้งตาย ผูห้ญิงตอ้งถูกน ามาเป็นนางบ าเรอในปราสาทของผูพ้ิชิต น าพวก
เด็กๆ มาอบรมเล้ียงดูใหมี้ความเช่ือของพวกมุสลิม พวกเต๊อร์กไดป้ฏิบติัเร่ือยมาหลายศตวรรษในการจบั
เอาเด็ก ลูกคริสเตียนเป็นจ านวนเหลือจะนบัวา่ก่ีพนัต่อก่ีพนัแยกไปจากพอ่แม่ของเขา เอาไปเล้ียงใน
ดินแดนห่างไกลใหเ้ป็นคนคลัง่ศาสนาอิสลาม 

ความคิดของศสานาอิสลามเก่าแก่วา่ รัฐกบัสุเหล่าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเด็ดขาด รัฐบาลตั้งเป้า
ไวว้า่จะใชอ้  านาจศาสนาจนถึงท่ีสุดเพื่อเสริมส่งศาสนาแทแ้ละเพื่อก าจดัศาสนาเท็จ ก่อนสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 ศุลต่านแห่งตุรกีเป็นกาหลิบดว้ย (“ผูสื้บต าแหน่งของพระมุหมัมดั”) เม่ือตุรกีเป็นมหาชนรัฐศุล
ต่านก็ตกจากท่ีนัง่ ต  าแหน่งกาหลิบก็เลิกกนั การเปล่ียนแปลงอยา่งอ่ืนๆ ยงัไดเ้กิดข้ึนอีกเพราะความ
ทนัสมยัของตุรกี เร่ืองท่ีมีความหมายส าคญัเร่ืองหน่ึงคือไดแ้ปลพระคมัภีร์โกหร่านเป็นภาษาพื้นเมือง ท่ี
อิสตนับุล ในปี ค.ศ. 1932  พระคมัภีร์โกหร่านไดเ้อามาอ่านในสุเหล่าแห่งซงัตาโซเฟียเป็นคร้ังแรกใน
ตุรกี 

ความคิดในศาสนาพระมุหมัมดัเร่ืองพระเจา้มีมูลฐานมาจากพระคมัภีร์เดิมมากกวา่พระคริสต
ธรรมใหม่คิดวา่พระเจา้ดุร้ายทารุณแขง็กร้าวแบบกษตัริยช์าวตะวนัออก ไม่มีความรักส าหรับมนุษยท่ี์ไม่
เป็นศิษยข์องผูพ้ยากรณ์ (คือพระมุหมัมดั) 

ศาสนาอิสลามเอาพระคริสตอ์อกพน้ไปจากค าสอนของเขาโดยพฤตินยั ในทศันะของพวกศิษย์
พระมุหมัมดัเห็นวา่ พระคริสตมิ์ไดเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งแผน่ดินสวรรค ์มิไดเ้ป็นพระบุตรของพระ
เจา้ มิไดเ้ป็นผูช่้วยให้รอดของมนุษย ์ แต่ไดล้ดศกัด์ิลงมาเป็นเพียงผูพ้ยากรณ์ของชาติยิวคนหน่ึง ในทุก
ดา้นดอ้ยกวา่พระมุหมัมดั 

ความคิดเห็นเร่ืองสวรรค ์ เป็นท่ีอยูข่องผูมี้บุญในชีวิตหนา้ คนท่ีอยูใ่นนั้นไม่เป็นผูมี้วญิญาณ
สงบ แต่เป็นชีวิตท่ีอ่ิมเอมไปดว้ยราคะตณัหา 

หลกัค าสอนท่ีต ่าท่ีสุดช้ินหน่ึงในศาสนามุหมัมดั คือการกดฐานะของสตรี เห็นสตรีเป็นเพียง
ทาสหรือเป็นของเล่นของชาย ตุรกีสมยัใหม่ไดแ้กไ้ขสภาพน้ีหายไป ในปี ค.ศ. 1930 ใหสิ้ทธิหญิงท า
การเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งไดใ้นการเลือกตั้งของเทศบาล แต่ภายนอกตุรกีแลว้สตรีไดรั้บความ
คารวะนอ้ยในโลกพระมุหมัมดั 

ในวางการปกครองตามพื้นเมืองนั้นรัฐแบบพระมุหมัมดัใชไ้ม่ได ้ ทั้งในประวติัศาสตร์และใน
วงการเมือง พวกศิษยพ์ระมุหมัมดัท าการรบมีชยัอยา่งประหลาด และเกือบจะเป็นการอศัจรรยป์ระดุจ
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กระแสน ้าเช่ียวไม่มีอะไรหยดุย ั้งได ้กวาดขา้มทวปีตั้งแต่ประเทศจีนถึงประเทศสเปน แต่คนพวกน้ีแสดง
วา่ไม่ฉลาด ไม่รู้จกัเลือกใชก้ารปกครองมหาอาณาจกัรท่ีตั้งข้ึน ดินแดนอิสลามเป็นดินแดนท่ีปกครอง
กนัอยา่งเลวท่ีสุดในโลก ประวติัศาสตร์ของเต๊อร์กในดา้นน้ีตรงขา้มกบัโรมนัโบราณผูแ้สดงวา่ไม่
เพียงแต่ชาวโรมนัไดอ้าณาจกัรมาใหญ่โตเท่านั้น แต่ยงัสามารถปกครองไดอ้ยา่งฉลาดน าใหเ้กิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ทุกๆ เมืองท่ีโรมนัไดไ้ว ้
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บทที ่14 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสาม)ราชอาณาจักรโรมนับริสุทธ์ิ 

 คริสตจักรละตินกบัคริสตจักรกรีกแยกกัน 

______________________ 
ตั้งแต่ศตวรรษท่ีเกา้จนถึงศตวรรษท่ีสิบเกา้ เกิดมีองคก์ารเมืองอนัน่าประหลาดเกิดข้ึนระบอบ

หน่ึงในยโุรป แสดงออกให้เห็นดา้นต่างๆ ในระหวา่งชัว่อายคุนต่างๆ กนั นามของระบอบการเมืองน้ี
เรียกกนัเป็นทางราชการวา่มหาอาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิ คนทัว่ไปเรียกกนัวา่มหาอาณาจกัรเยอรมนัแต่ก็
มิไดเ้รียกกนัอยา่งน้ีในทุกกรณี ยโุรปภาคตะวนัตกของทะเลเอเดรียติคอยูใ่นสภาพโกลาหล ปกครอง
โดยเผา่ชนต่างๆ ท่ีชอบรบราฆ่าฟันกนัมากกวา่ปกครองโดยรัฐ ด ารงสภาพอยา่งน้ีมาจนกระทัง่มหา
อาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิมีข้ึนมา ถึงแมต้ลอดเวลาของสภาพโกลาหลอลหม่าน ความคิดหวัโรมนัโบราณ
แห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยงัคงมีอยู ่ ความใฝ่ฝันท่ีจะใหมี้อาณาจกัรเดียว
เกิดข้ึนมาแทนก็ยงัคงเป็นต านานท่ียดึถือกนั แมอ้าณาจกัรนั้นจะไดล้ม้ไปแลว้ 

ตอนทา้ยของศตวรรษท่ีแปดมีผูย้ิง่ใหญ่เกิดข้ึนคนหน่ึงในบรรดาผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดในตลอดกาลคือ 
คาร์ลมหาราช (ค.ศ. 742-814) คนเยอรมนัอา้งวา่เป็นคาร์มาลมหาราช คนฝร่ังเศสเรียกวา่ ชาร์ลมาญ 
ท่านผูน้ี้เป็นหลานของคาร์ลมาร์เตล็ ผูพ้ิชิตสงครามท่ีต าบลตูร์ (ค.ศ. 732) และเป็นกษตัริยข์องชนเผา่ 
ฟรังก ์ แต่ตวัเองเป็นเผา่เยอรมนั ควบคุมส่วนใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส คาร์ลหรือชาร์ลก็เรียก ไดต้ั้งตวั
ข้ึนเป็นนายในดินแดนเกือบทั้งหมดในยโุรปตะวนัตก สเปนภาคเหนือ ฝร่ังเศส เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์
ออสเตรียและอิตาลี เป็นมหาอาณาจกัรหน่ึงจริงๆ ขณะเม่ือมาเยอืนกรุงโรม ในวนัคริสตมาสปี ค.ศ. 800 
สันตะปาปา เลโอท่ี 3  ไดเ้ขา้สวมมงกุฏให ้ ตั้งเป็นคาร์ลออกสัตสัจกัรพรรดิโรมนั และถือวา่เป็นผูสื้บ
ต าแหน่งของออกสัตสั คอนสแตนตินและบรรดาเหล่าจกัรพรรดิองคก่์อนๆ คาร์ลออกสัตสัไดป้กครอง
เหนือจกัรวรรดิอนักวา้งขวางของท่านดว้ยอ านาจและสติปัญญา เป็นผูพ้ิชิต เป็นผูป้ฏิรูป ผูอ้อกกฎหมาย 
ผูอุ้ปการะการศึกษาและคริสตจกัร 

โดยทฤษฏีแลว้มหาอาณาจกัรของท่านผูน้ี้ย ัง่ยนือยูพ่นัปี แต่วา่อ านาจท่ีครอบครองเหนือยุโรป
อยา่งแทจ้ริงเป็นแต่ชัว่เวลาเล็กนอ้ย ความอ่อนแอความไร้สมรรถภาพของผูสื้บต าแหน่งคาร์ลมาญ ความ
คล่ีคลายของรัฐต่างๆ ท่ีกระจายอยู ่ ภาษาพดูผดิกนั พิพาทกนัเพราะผลประโยชน์แห่งชาติ ท าใหอ้ านาจ
ของมหาอาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิหรือมหาอาณาจกัรเยอรมนัตอ้งจ ากดัอยูแ่ต่ภาคตะวนัตกจากแนวแม่น ้า
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ไรน์เป็นส่วนใหญ่ แมใ้นเยอรมนันีรัฐเล็กรัฐนอ้ยก็ตั้งตวัเป็นอิสระโดยพฤตินยั ท าสงครามรบพุง่กนัและ
กนั เวลาส่วนมากพระจกัรพรรดิปกครองแต่เพียงในนามเท่านั้น ถือวา่พระจกัรพรรดิเป็นประมุขของ
คริสตศาสนจกัรภาคยโุรปโดยต าแหน่ง ในประเทศฝร่ังเศส องักฤษ รัฐต่างๆ แห่งแหลมสะแกน 
ดิเนเวยีน พระจกัรพรรดิไดรั้บการยกยอ่งแต่ไม่ไดรั้บการเช่ือฟัง เพราะอ านาจของจกัรพรรดิดงัแต่ก่อน
นั้นจ ากดัอยูแ่ต่ในเยอรมนันีเท่านั้น คลุมไปถึงอิตาลีก็แต่เงาๆ จกัรวรรดิของพระจกัรพรรดิจึงเรียกกนั
ทัว่ไปวา่ “มหาอาณาจกัรเยอรมนั” 

ภายหลงัท่ีเสียพระท่ีนัง่ไปโดยผูสื้บตระกลูของคาร์ลมาญ กษตัริยก์็ข้ึนสู่ต าแหน่งดว้ยการ
เลือกตั้ง พระจกัรพรรดิเลือกข้ึนมาโดยเจา้นายเจด็องคผ์ูไ้ดก้ารก าหนดวา่เป็นผูเ้ลือก ในจ านวน
จกัรพรรดิหา้สิบส่ีองค ์ เราพอเอ่ยนามไดไ้ม่ก่ีองคท่ี์วา่ใหญ่ยิง่ท่ีสุดตั้งแต่คาร์ลมาญลงมา เฮนร่ี ท่ี 1 
(พรานนก) ค.ศ. 919-936 เร่ิมฟ้ืนฟูมหาอาณาจกรัซ่ึงไดพ้งัลงแลว้ แต่วา่โอรสของพระองคท์่านคืออ๊อต
โตท่ี 1 (มหาราช) แต่ยงัมิไดส้วมมงกุฏเป็นจกัรพรรดิจนกระทัง่ ค.ศ. 951 และครองราชยอ์ยูจ่นกระทัง่ 
ค.ศ. 973 ไดน้บัวา่เป็นผูต้ ั้งมหาอาณาจกัรเยอรมนัแทไ้ม่เก่ียวกบัโรมนั เฟรอเดอริคบาร์บาร์โรซซา 
(“หมวกแดง”) เป็นผูห้น่ึงท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในวงศจ์กัรพรรดิ ท่านไดไ้ปดว้ยกบัสงครามครูเซดคร้ังท่ี 3 
แต่ไดไ้ปจมน ้าตายในเอเซียนอ้ย เลยท าใหค้รูเสดเท่ียวนั้นตอ้งเลิกลม้ไปกลางคนั เฟรดเดอริกท่ี 2 หลาน
ของบาร์บาร์โรซซาไดส้มญาวา่เป็น “ปริศนาน่าอศัจรรยใ์นประวติัศาสตร์ เป็นผูร้อบรู้และกา้วหนา้ เป็น
คนมีใจกวา้งท่ีสุดในสมยัของท่าน” ในทศันะเก่ียวกบัรัฐบาลและศาสนา สันตะปาปาไดต้ดัสัมพนัธ์ท่าน
เสียสองคร้ัง แต่ในครูเซดท่ี 5 ไดต้ั้งองคเ์ป็นกษตัริยแ์ห่งเยรูซาเล็ม รูด๊อฟแห่งแฮพส์เบอร์ก ผูต้ ั้งราชวงศ์
ออ๊สเตรีย ไดรั้บมงกุฏจกัรพรรดิในปี ค.ศ. 1273 เม่ือเวลานั้นเหมือนมีแต่ต าแหน่งเปล่าๆ เท่านั้นเอง แต่
ไดท้รงบงัคบัใหพ้วกเจา้และขนุนางผูใ้หญ่ใหย้อมอยูใ่ตอ้  านาจของพระองคท์่าน ตั้งแต่สมยัของ
ท่านออ๊สเตรียเป็นรัฐท่ีมีอ านาจยิง่ใหญ่ท่ีสุดในสหพนัธ์เยอรมนั และจากวงศต์ระกลูของรูด๊อฟแห่ง
เฮพสเบอร์ก คาร์ลท่ี 5 เป็นจกัรพรรดิเม่ือรุ่งอรุณของการปฏิรูป (ค.ศ. 1519-1556) เป็นผูสื้บต าแหน่ง
ปกครองของอ๊อสเตรีย สเปน และเนเธอแลนด์ ท่านไดพ้ยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะร้ังพลประเทศใต้
ปกครองของท่านใหย้งัคงอยูใ่นศาสนาเก่า แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ในค.ศ. 1556 ไดส้มคัรใจสละราช
สมบติั ใชเ้วลาสองปีสุดทา้ยแห่งชีวติของพระองคท์่านไปในการพกัผอ่น 

หลายศตวรรษในประวติัศาสตร์แรกเร่ิมของอาณาจกัรมีการช่วงชิงอ านาจกนัอยา่งรุนแรงบาง
คราวถึงกบัเปิดฉากท าสงครามกนัข้ึนระหวา่งจกัรพรรดิกบัสันตะปาปา เหล่าจกัรพรรดิก็ปลุกปล ้าจะ
ปกครองคริสตจกัร เหล่าสันตะปาปาก็รณรงคจ์ะปกครองมหาอาณาจกัร ดงัเราไดเ้ห็นเร่ืองสันตะปาปา
กรีโกร่ีท่ี 7 (ฮีลเดแบรนด์) แลว้ ท่านไดบ้งัคบัให้จกัรพรรดิยอมอยูใ่ตอ้  านาจอยูช่ัว่คราวหน่ึงและ
สันตะปาปาอินโนเซ็นตท่ี์ 3 ก็เป็นผูต้ ั้งจกัรพรรดิและถอดจกัรพรรดิและกษตัริย ์ แต่การรณรงคย์ิง่อ่อน
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ลงไปทุกทีๆ และเลิกไปภายหลงัจากการปฏิรูป เม่ือเส้นเขตแดนระหวา่งคริสตจกัรกบัรัฐค่อยๆ ก าหนด
ตวัแน่ข้ึน 

เม่ืออาณาจกัรออ๊สเตรียมีความส าคญัข้ึนทุกที เหล่าจกัรพรรดิก็ข้ึนครองต าแหน่งสืบต่อกนัรัฐ
ทั้งหลายในมหาอาณาจกัรต่างเป็นอิสระโดยพฤตินยั จนกระทัง่ต าแหน่งจกัรพรรดิเกือบจะไม่มี
ความหมายเลยในศตวรรษท่ีสิบแปดท่านวอลแตร์คนผูถ้นดัในทางเยาะเยย้พดูวา่ “มหาอาณาจกัรโรมนั
บริสุทธ์ิไม่เป็นบริสุทธ์ิ ไม่เป็นโรมนั ไม่เป็นมหาอาณาจกัร” การสืบต าแหน่งจกัรพรรดิส้ินสุดลงในปี 
1806 เม่ือเวลานั้นโปเลียนข้ึนสู่อ านาจสูงสุด ในปีนั้นกษตัริยแ์ฟรนซิศท่ี 2 ถูกบงัคบัใหส้ละต าแหน่ง 
“จกัรพรรดิแห่งมหาอาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิ” และรับต าแหน่งเป็น “จกัรพรรดิแห่งออ๊สเตรีย” 

คริสตจกัรกรีกกบัลาตินแยกกนัไดก้ระท าเป็นทางการในศตวรรษท่ีสิบเอ็ด แต่วา่การน้ีเป็นมา
นานนกัหนาแลว้โดยพฤตินยั ความเก่ียวดองระหวา่งสันตะปาปากบัเปไตรอาร์คไดร้ณรงคก์นัมาเป็น
เรือนร้อยๆ ปี จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1054 สันตะปาปาไดส่้งผูแ้ทนมายงัวหิารเซ็นตโ์ซเฟียในกรุงคอน 
สแตนติโนเปิล น าเอาโองการตดัสัมพนัธ์มายืน่ให ้ ฝ่ายเปไตรอาร์คก็ส่งโองการตดัสัมพนัธ์ คริสตจกัร
โรมและคริสตจกัรต่างๆ ท่ีข้ึนแก่สันตะปาปากลบัไปเป็นการตอบแทน ตั้งแต่นั้นมาคริสตจกัรกรีกและ
ลาตินต่างตั้งอยูอ่ยา่งไม่เก่ียวขอ้งกนั ต่างก็ไม่ยอมรับฐานะคริสตจกัรของกนัและกนั โดยมากปัญหาท่ี
เกิดข้ึนมาเป็นเหตุน าให้เกิดแตกแยกนั้น ในสมยัเราน้ีเห็นกนัวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ปัญหานั้นเป็นเร่ือง
ใหญ่โตแ้ยง้กนัดุเดือดหลายศตวรรษมา บางคร้ังถึงข่มเหงกนัขมข่ืน 

ขอ้ขดักนัในฝ่ายค าสอน หลกัเกณฑผ์ดิกนัในแง่วา่ “ท่ีมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” คริสตจกัร
ฝ่ายลาตินย  ้าวา่ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิมาจากพระบิดาและพระบุตร” คริสตจกัรฝ่ายกรีกวา่ “พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิมาจากพระบิดา” ตดัเอาค าวา่ “พระบุตร” ออกเสีย เพราะค าน้ีค  าเดียวเท่านั้นเป็นเหตุให้
เกิดการทุ่มเถียงกนัเป็นการใหญ่ เขียนลงเป็นหนงัสือโตก้นัไม่รู้เป็นจ านวนเท่าหน่ึงเท่าไหร่ ถึงขนาด
โลหิตตอ้งหลัง่ไหลออกมาพลัง่ๆ ในการรณรงคอ์นัขมข่ืน 

พิธีบริการของคริสตจกัร ขนบธรรมเนียมผดิกนัจนเป็นนิสัยประจ าตะวนัออกและตะวนัตก 
และขนบธรรมเนียมเหล่าน้ีวางเป็นบทบญัญติั พวกสงฆใ์นคริสตจกัรภาคตะวนัตกมีขอ้หา้มมิใหส้มรส 
แต่ในคริสตจกัรภาคตะวนัออกสมรสได ้ ทัว่ทุกคริสตจกัรฝ่ายกรีกในปัจจุบนัสงฆป์ระจ าหมู่บา้นทุก
แห่งจะตอ้งเป็นคนสมรสแลว้ คริสตจกัรฝ่ายตะวนัตกบูชารูปป้ันปฏิบติักนัมาเป็นพนัปีแลว้ ฝ่าย
คริสตจกัรกรีกไม่มีใครไดเ้ห็นรูปป้ัน มีแต่เพียงรูปภาพเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นรูปภาพก็ยงัเป็นภาพนูนข้ึน
เป็นตวัตนและถือวา่ตอ้งคารวะอยา่งสูง ในพิธีศีลแมสส์ (MASS) นั้นคริสตจกัรโรมนัใชข้นมปังไม่มี
เช้ือ ส่วนคริสตจกัรกรีกใชข้นมปังธรรมดาในพิธีศีลร่วมผกูพนัธ์ (COMMUNION) เพื่อใหค้า้นกบัวนั
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บริการของยวิท่ีถือวนัท่ีเจด็ ทางตะวนัตกจึงไดท้  าบริการอดอาหารวนัเสาร์ แต่ทางตะวนัออกมิไดท้  า
ต่อมาภายหลงัวนัอดอาหารของโรมนัคาธอลิคไดเ้ปล่ียนเป็นวนัศุกร์วนัท่ีพระเยซูถูกตรึงกางเขน 

แต่ส่ิงท่ีลึกกวา่พิธีบริการท่ีผิดกนัอยา่งท่ีไดก้ล่าวน้ี อนัน าใหเ้กิดแตกแยกกนัของคริสตจกัร
ลาตินกบัคริสตจกัรกรีก คือสาเหตุทางการเมือง เพราะเหตุยโุรปเป็นอิสระจากพระท่ีนัง่ของคอนสแตน
ติโนเปิลในการสถาปนามหาอาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิ (ค.ศ. 800) แมก้ระทัง่หลงัจากท่ีมหาอาณาจกัรเก่า
ของโรมไดล้ม้ไปแลว้ใน ค.ศ. 476 ทศันะจกัรวรรดิยงัคงมีฤทธ์ิแรง และราชอาณาจกัรใหม่ของชนเผา่
โกธ ฟรังก ์และเผา่ชนอ่ืนๆ ต่างก็ถือเอาเองวา่ตวัข้ึนอยูใ่ตจ้กัรพรรดิท่ีคอนสแตนติโนเปิลในทางศาสนา 
แต่เม่ือมหาอาณาจกัรโรมนับริสุทธ์ิสถาปนาข้ึนแลว้โดยคาร์ลมาญก็เลยถือวา่มหาอาณาจกัรน้ีเป็นมหา
อาณาจกัรโบราณแยกออกมาเป็นอิสระจากเหล่าจกัรพรรดิแห่งคอนสแตนติโนเปิล เม่ือเป็นรัฐอิสระก็
จ  าตอ้งมีคริสตจกัรอิสระดว้ย 

แต่วา่ฤทธ์ิแรงอนัมีก าลงัท่ีสุดอนัน าให้เกิดการแตกแยก คือความสมอา้งอนัไม่รู้จกัหยดุของ
คริสตจกัรโรมท่ีจะเป็นคริสตจกัรเผด็จการทัว่ไป และสันตะปาปา (โพพ๊) ของคริสตจกัรจะเป็น  
“บิชอพครองทัว่สากล” ท่ีโรมคริสตจกัรค่อยๆ คลุมอ านาจเหนือรัฐ ส่วนท่ีคอนสแตนติโนเปิล
คริสตจกัรก็ท าการประจบประแจงรัฐ  ดว้ยประการฉะน้ีการแยกกนัในระหวา่งสองภาคก็เกิดข้ึนตามมา
อยา่งหลีกไม่พน้เพราะความคิดเห็นขดักนั และในท่ีสุดการฉีกออกเป็นสองซีกใหญ่ของคริสตจกัรก็
มาถึงดงัไดเ้ห็นในปี ค.ศ. 1054 
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บทที ่15 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคส่ี)สงครามครูเซด 

_______________ 
 

ความเคล่ือนไหวใหญ่อีกอยา่งหน่ึงในยคุกลางคือสงครามครูเซด ด าเนินไปภายใตค้วามด าริ
และโดยค าสั่งของคริสตจกัร เร่ิมข้ึนในปลายศตวรรษท่ีสิบเอด็ และด าเนินการเร่ือยมาเกือบสามร้อยปี 
ตั้งแต่ศตวรรษท่ีส่ีเร่ือยข้ึนมาจนกระทัง่ในปัจจุบนันั้นผูค้นเป็นจ านวนมหึมาท าการจาริกบุญกนัทุกๆ ปี 
ไปยงัเมืองบริสุทธ์ิ จ  านวนผูจ้าริกบุญทวข้ึีนไพศาลประมาณปี ค.ศ. 1000 เพราะเวลานั้นคาดกนัเกือบจะ
ทัว่สากลวา่เป็นระยะก าลงัจะส้ินโลก พระคริสตก์ าลงัจะเสด็จมา แมก้ระทัง่เหตุใหญ่ท่ีเขาคาดกนันั้นหา
เกิดข้ึนตามนั้นไม่ การจาริกบุญก็ยงัคงด าเนินอยูเ่ร่ือยไป คร้ังแรกพวกเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองชาวมุสลิม
ในพาเลศไตน์มีความพอใจแต่ต่อมาพวกจาริกบุญตอ้งถูกกดข่ี ถูกโจรภยับางท่ีตอ้งเสียชีวติ ในเวลา
เดียวกนัมหาอาณาจกัรภาคตะวนัออกอนัอ่อนแอถูกคุกคามโดยพวกถือศาสนาพระมุหมัมดั และพระ
จกัรพรรดิอาเล็กซิศออ้นวอนสันตะปาปา เออร์บานท่ี 2 ใหน้ ากองทหารในยโุรปมาช่วย วญิญาณแห่ง
ความกระเห้ียนกระหือลือเกิดข้ึนทัว่ยโุรป ใหมี้การปลดปล่อยเมืองบริสุทธ์ิใหพ้น้จากการปกครองของ
พวกมุหมัมดั ผลแห่งการกระเห้ียนกระหายน้ีเกิดเป็นสงครามครูเซดข้ึน  

สงครามครูเซดคร้ังส าคญัๆ มีเจ็ดคราวดว้ยกนั นอกจากน้ีมีอีกหลายคราวท่ีไม่ใคร่ส าคญั ก็
เรียกวา่สงครามครูเซดดว้ย ครูเซดคร้ังท่ีหน่ึงประกาศตั้งข้ึนโดยสันตะปาปาเออร์บานท่ี 2 ในปี ค.ศ. 
1095 ท่ีการประชุมสมชัชาแห่งเคลอมอนท ์ ท่ีนัน่เหล่านายทหารไดใ้ชเ้คร่ืองหมายกางเขนข้ึนเป็นธง
ประจ ากองทพั แลว้จดทะเบียนเป็นกองทพัต่อสู้กบัพวกซาราเซ็นส์ ก่อนท่ีกองทพัจะยกไปอยา่งเป็น
ระเบียบ มีนกัพรตผูห้น่ึงสมญาวา่ ปีเตอร์เฮอร์มิต ไดร้วมพลผูค้นท่ีมิไดเ้คยฝึกเคยหดัการทหารมาเลยข้ึน
เป็นกองก าลงั กล่าววา่เป็นจ านวน 40,000 คน แลว้น ากนัยกขบวนเดินทางมาทางตะวนัออกหวงัจะ
ไดรั้บการอศัจรรยข์องพระเจา้ช่วยเหลือ ขบวนรวนเรไร้สะเบียงออกเดินทางไปประสบกบัความพา่ยแพ ้
หลายคนถูกจบัเป็นทาส หลายคนตอ้งเสียชีวติ (เร่ืองครูเซดของปีเตอร์เฮอร์มิตไม่มีหลกัฐานของความ
จริง นกัประวติัศาสตร์ปัจจุบนัไม่ใคร่เช่ือ) ครูเซดแทรุ่้นแรกประกอบดว้ยพล 275,000 คน เป็นทหาร
อยา่งดีมาจากทุกประเทศในยุโรป น าโดยก๊อดเฟร่ยแ์ห่งบูลลอง และคนอ่ืนๆ ท่ีเป็นชั้นยอด กองทพัตอ้ง
ประสบความผนัผวนเป็นอนัมากเน่ืองจากบกพร่องทางวินยัและการแตกความเห็นกนัในพวกผูน้ า ท่ี
สุดทา้ยไดย้ดึกรุงเยรูซาเล็มไดส้ าเร็จและไดเ้กือบทั้งพาเลศไตยใ์นปี ค.ศ. 1099 ไดต้ั้งราชอาณาจกัรข้ึน
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ในหลกัเกณฑร์ะบอบมูลนาย ส่วนก๊อดเฟร่ยน์ั้นไม่ยอมรับต าแหน่งกษตัริย ์จึงไดแ้ต่งตั้งข้ึนเป็นต าแหน่ง 
“เจา้คุณและผูพ้ิทกัษอุ์โมงบริสุทธ์ิ” พอก๊อดเฟรส้ินชีพ บอลดว์นินอ้งชายข้ึนครองก็ตั้งตวัเป็นกษตัริย ์
ราชอาณาจกัรแห่งเยรูซาเล็มไดต้ั้งอยูจ่น ค.ศ. 1187 แต่ก็อยูใ่นสภาพง่อนแง่นอยูเ่ร่ือยมา เพราะลอ้มรอบ
ไปดว้ยมหาอาณาจกัรของซาราเซ็นส์ทุกดา้นเวน้แต่ดา้นทางทะเล และตั้งอยูห่่างไกลจากหมู่พนัธมิตร
ธรรมชาติในยุโรป 

ครูเซดรุ่นทีส่อง ไดก่้อเกิดข้ึนมา เพราะมีข่าววา่พวกซาราเซ็นส์ก าลงัแยง่เอาเหล่ามณฑลรอบ
นอกของราชอาณาจกัรเยรูซาเล็มไป และยงัไดคุ้กคามตวัเมืองเยรูซาเล็มเองดว้ย นกับุญเบอร์นาร์ดแห่ง
แครวอ็กซ์เทศนาปลุกใจ ท าใหพ้ระราชาหลุยส์ท่ี 7 แห่งฝร่ังเศสและพระราชาคอนราร์ดท่ี 3 แห่ง
เยอรมนันีน ากองทพัใหญ่ยกมาช่วยยงัสถานท่ีท่ีบริสุทธ์ิแห่งต่างๆ กองทพัไดพ้บกบัความพา่ยแพค้ร้ัง
แลว้คร้ังเล่า แต่ในท่ีสุดเขา้ถึงตวัเมือง แต่ไม่สามารถยดึพื้นท่ีท่ีเสียไปคืนมาได ้ แต่ไดส้ามารถยดึเวลาท่ี
อาณาจกัรจะลม้ลงทีเดียวใหย้นืยงอยูต่่อไปไดช้ัว่อายคุนหน่ึง 

ในปี ค.ศ. 1187 ซาลาดินน าพวกซาราเซ็นส์มาแยง่เอาเยรูซาเล็มคืนไปได ้ ราชอาณาจกัร
เยรูซาเล็มก็ส้ินสุดลง แต่กระนั้นต าแหน่ง “กษตัริยแ์ห่งเยรูซาเล็ม” อนัวา่งอยูก่็ยงัคงวา่งอยูน่านต่อมา 
การเสียกรุงเยรูซาเล็มไดเ้ร้ายุโรปใหมี้ ครูเซดรุ่นท่ีสาม (1189-1191) น าโดยกษตัริยส์ามองค ์
เฟรดเดอริคบาร์บาร์โรซซาแห่งเยอรมนันี ฟิลิปออกสัตสัแห่งฝร่ังเศส และริชาร์ดท่ี 1 (กษตัริยใ์จสิงห์) 
แห่งองักฤษ แต่เฟรดเดอริคผูเ้ป็นแม่ทพัและรัฐบุรุษท่ีดีท่ีสุดไดจ้มน ้าตายไป กษตัริยส์ององคท่ี์ยงัเหลือก็
ทะเลาะกนั ฟิลิปออกสัตสัหนักลบับา้น ส่วนริชาร์ดแมจ้ะมีก าลงัใจสักเท่าใดก็ไม่สามารถน ากองทพัถึง
กรุงเยรูซาเล็มได ้แต่สามารถท าความตกลงกนักบัซาลาดินไดใ้นเง่ือนไขวา่พวกคริสเตียนจาริกบุญคงได้
สิทธ์ิจะมาอุโมงคบ์ริสุทธ์ิไดโ้ดยมิถูกรบกวนกลั้นแกลง้ 

ครูเซดรุ่นทีส่ี่ (1201-1204) ยิง่ร้ายกวา่ไม่ส าเร็จ เพราะก่ออนัตรายใหญ่ให้แก่คริสตจกัรคริส
เตียนในท่ีสุด พวกทหารครูเซดไดห้นัมาจุดมุ่งจะยดึเมืองบริสุทธ์ิหนัมาท าสงครามกบักรุงคอนสแตนติ
โนเปิล เขา้ยดึเขา้ปลน้และเขา้ปกครองเหนือมหาอาณาจกัรกรีกเสียเอง ซ่ึงยนืยงอยูไ่ดห้า้สิบปี และ
ปล่อยใหม้หาอาณาจกัรส้ินท่าตกเป็นแนวตา้นทานกนัอ านาจของเต๊อร์กท่ีก าลงัใหญ่ข้ึนทุกที เป็นพวก
กระหายศึก  เป็นเผา่ชนท่ีไร้อารยะธรรม เป็นพวกท่ีครอบครองอ านาจศาสนามุหมัมดัสืบแทนพวกซารา
เซ็นส์หลงัจากท่ีจบยคุครูเซดไดไ้ม่ชา้ 

ครูเซดรุ่นทีห้่า (1228) จกัรพรรดิเฟรดเดอริคท่ี 2 แมถู้กสันตะปาปาตดัสัมพนัธ์แลว้ ไดน้ า
กองทพัมาพาเลศไตน์และสามารถเอาขอ้ตกลงไวไ้ดว้า่เยรูซาเล็ม แยฟ๊ฟา เบธเลเฮม็ และนาซาเร็ธ ยกให้
เป็นของคริสเตียน แลว้เฟรดเดอริคไดส้วมมงกุฏของกษตัริยแ์ห่งเยรุซาเล็มเอาเอง (เพราะไม่มีเจา้หนา้ท่ี
ทางศาสนาแห่งโรมนัจะสวมให ้ เพราะอยูใ่ตร่้มธงของสันตะปาปา) เพราะเร่ืองน้ีพระจกัรพรรดิเยอร์มนั
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ทุกองคถื์อต าแหน่งของ “กษตัริยเ์ยรูซาเล็ม” ดว้ย และต่อมาพระจกัรพรรดิแห่งอ๊อสเตรียก็เอาบา้งจนถึง 
ค.ศ. 1835 แต่ดว้ยการพิพาทระหวา่งสันตะปาปากบัจกัรพรรดิ ผลท่ีไดจ้ากครูเซดก็ศูนยไ์ป เยรูซาเล็มถูก
ยดึกลบัไปอีกเป็นของชาวมุหมัมดัในปี ค.ศ. 1244 และตกอยูใ่ตป้กครองของชาวมุหมัมดัมาตั้งแต่บดัน้ี 
(ในวนัท่ี 8 เดือนธนัวาคม ค.ศ. 1917 กรุงเยรูซาเล็มยอมแพแ้ก่กองทพัองักฤษ เดือนธนัวาคม วนัท่ี 11 
แม่ทพัองักฤษไดรั้บค าสั่งให้ยกเขา้เมืองท าการยดึเป็นทางการในนามของรัฐบาลองักฤษ และในอ านาจ
ของสัมพนัธมิตร) 

ครูเซดรุ่นทีห่ก (1248-1254) ไดจ้ดัข้ึนมาโดยพระราชาหลุยส์ท่ี 9 แห่งฝร่ังเศสสมญาวา่นกับุญ
หลุยส์ ไดท้  าการบุกเขา้ทางดา้นเมืองอียปิต ์ แมค้ร้ังแรกๆ ท าไดส้ าเร็จ แต่ก็ตอ้งแพแ้ละถูกจบัเป็นเชลย
โดยพวกมุหมัมดั ตอ้งเสียค่าไถ่ตวันกับุญหลุยส์เป็นมูลค่ามหึมา แลว้ยงัไปต่อไปยงัพาเลศไตน์ไปพ านกั
อยูท่ี่นัน่จนถึง 1252 พระมารดาของพระองคส้ิ์นพระชนมใ์นฝร่ังเศสในต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค ์นกับุญหลุยส์จึงจ าใจตอ้งกลบัประเทศฝร่ังเศส 

ครูเซดรุ่นทีเ่จ็ด (1270-1272) คราวน้ีก็โดยการน าของนกับุญหลุยส์อีกเหมือนกนัโดยร่วมมือกบั
เจา้เอด็วาร์ด แพลนเตเยเนทแห่งองักฤษ ต่อมาท่านผูน้ี้จดัเป็นพระราชาเอด็วาร์ดท่ี 1 ไดเ้ลือกทางเดิน
ขบวนทพัมาทางอฟัริกาอีกที แต่นกับุญหลุยส์ไดม้าส้ินชีพท่ีทูนิส พระราชบุตรไดท้  าสัญญาสันติภาพ 
เอด็วาร์ดกลบัมาองักฤษมาเป็นกษตัริย ์ครูเซดคราวน้ีทัว่ไปถือวา่เป็นท่ีสุดทา้ยและไม่เกิดผลอะไรเลย 

มีครูเสดย่อยๆ อยูห่ลายคราว ไม่มีสักคราวท่ีสมควรยกมากล่าว ท่ีจริง ตั้งแต่ ค.ศ. 1270 เร่ือยมา
เม่ือมีการรบพุง่อะไรกนัข้ึนก็อา้งวา่เป็นสงครามครูเซด แมจ้ะท าเพื่อคริสตจกัรแต่ในนาม แมก้ระทัง่ท า
การรบกบัพวก “มิฉาทิษฐิ” ในประเทศคริสเตียนเองก็เรียกวา่ครูเซดว้ย 

พวกกองทพัครูเซดไม่สามารถท าปลดเปล้ืองเมืองบริสุทธ์ิจากครอบครองของพวกมุหมัมดัได ้
เม่ือหนัมามองดูในยคุนั้นจะเห็นสาเหตุของการลม้เหลว เร่ืองหน่ึงจะเห็นไดช้ดัในครูเซดทุกคราวคือ 
เหล่ากษตัริยแ์ละพวกเจา้ผูน้ าขบวนทะเลาะววิาทกนัไม่รู้จกัหยดุ ผูเ้ป็นหวัหนา้แต่ละคนก็ถือเอา
ผลประโยชน์และความสะดวกใหแ้ก่ฝ่ายของตนเป็นท่ีตั้ง แทนท่ีจะใหป้ระโยชน์แก่ส่วนรวม ต่างคน
ต่างอิจฉากนัและกนั มีการกลวัวา่เม่ือท าการส าเร็จแก่กองทพัเลว้ฝ่ายท่ีชิงดีจะไดรั้บช่ือเสียงและอิทธิพล
เล่ือนข้ึนตรงกนัขา้มกบัการแตกแยกในกองทพัครูเซด กองทพัซ่ึงระแวงกนัและกนั ตั้งใจท าการรบเพียง
คร่ึงๆ กลางๆ ประจญักบัอีกฝ่ายหน่ึงท่ีตั้งรับอนัประกอบดว้ยทหารท่ีรวมตวักนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว ไม่
กลวัเป็นไม่กลวัตาย เป็นคนเผา่ท่ีกลา้หาญในสงครามเสมอ ท าการรบใตบ้งัคบับญัชาเด็ดขาดของแม่ทพั
คนเดียว ไม่วา่จะเป็นกาหลิบหรือสุลต่าน 

แต่เหตุของความลม้เหลวท่ีลึกลงไปอีกนั้น คือพวกผูน้ าไม่มีหวัทางการเมืองกนัแทบทั้งนั้นไม่มี
สายตามองเห็นการณ์ไกล คอยจอ้งเอาแต่ผลใกล้ๆ  ไมเ่ห็นความจิรงวา่ในการตั้งราชอาณาจกัรข้ึนใน
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พาเศไตน์อนัไกลจากบา้นเมืองของเขาเองนบัเป็นเรือนพนัไมล ์ และท่ีจะด ารงไวน้ั้นตอ้งการการเสริม
ก าลงัอยูไ่ม่ขาด ชยัชนะไดเ้มืองก็เป็นการรุกรานไม่ใช่เป็นการปลดปล่อย ชาวเมืองพาเศสไตน์ตอ้งถูก
กดลงเป็นทาสของพวกครูเซดโดยพฤตินยั ถูกบงัคบัให้สร้างปราสาท ป้อมปราการและสถานท่ีต่างๆ 
ใหแ้ก่เจา้นายท่ีเขาเกลียด ชาวเมืองจึงใคร่ตอ้นรับนายเก่าชาวมุสลิมกลบัมาท าการปกครองพวกเขา 
เพราะแมแ้อกของนายเก่าจะหนกัก็ยงัเบากวา่แอกของกษตัริยค์ริสเตียนแห่งเยรูซาเล็ม 

ทั้งๆ ท่ีมีการลม้เหลวต่อการด ารงคงไวซ่ึ้งราชอาณาจกัรคริสเตียนในพาเลศไตน์ ผลบาง
ประการก็ยงัไดแ้ก่ยโุรปอนัเกิดจากสงครามครูเซด ภายหลงัสงครามครูเซดพวกจาริกบุญก็ไดรั้บการ
คุม้ครองจากรัฐบาลตุรกี การข่มเหงก็หยดุลง แมท่ี้จริงแดนพาเลศไตน์ก็รุ่งเรืองข้ึน เมืองเบธเลเฮม็นาซา
เร็ธ และเยรูซาเล็มมีพลเมืองเพิ่มข้ึน มัง่คัง่ข้ึน เน่ืองดว้ยขบวนการจาริกบุญกวาดไปทัว่พาเลศไตน์
ภายใตค้วามคุม้ครองจากพนกังานตุรกี 

หลงัจากสงครามครูเซดการรุกรานของพวกมุสลิมต่อยโุรปก็ตอ้งชะงกั พฤติการณ์ในศตวรรษ
เหล่านั้นปลุกยโุรปใหเ้ป็นอนัตรายจากอิสลาม คนสเปนเกิดก าลงัใจรับกบัพวกมวัส์ผูย้ดึเอาเน้ือท่ีไวต้ั้ง
คร่ึงแหลม โดยการน าของเฟอร์ดินานด์และอิซาเบลลาชาวสเปนในปี 1492 ไดก้ดอาณาจกัรของพวก
มวัส์ลงได ้ และขบัพวกมุหมัมดัออกไปจากประเทศ ทางดา้นชายแดนตะวนัออกของยโุรปโปร์แลนด์
และออสเตรียยนืข้ึนระวงัตวั ในปี 1683 ตีกระแสการบุกของตุรกีกลบัในสงครามใหญ่อนัมีชยัใกล้ๆ  กบั
กรุงเวยีนนา ชยัชนะน้ีแสดงวา่อ านาจแห่งมหาอาณาจตัรตุรกีเร่ิมเส่ือมลง 

ผลอีกอยา่งหน่ึงจองครูเซดไดแ้ก่ความคุน้เคยกนัระหวา่งชาติดีข้ึน ไม่เพียงแต่ในพวกปกครอง
และหวัหนา้ ทั้งนายทหารผูน้อ้ยแมก้ระทัง่พลทหารของประเทศต่างๆ เร่ิมรู้จกักนัข้ึน ยอมรับนบัถือ
ผลประโยชน์ร่วมกนั มีการคารวะกนัและกนัระหวา่งชาติข้ึน และวางแบบสมานสามคัคีกนัข้ึนสงคราม
ครูเซดไดมี้ส่วนใหญ่ในการน าความเจริญสู่ยโุรปปัจจุบนั 

สงครามครูเซดก่อใหเ้กิดกระตุน้ใจในทางการคา้ ความตอ้งการอุปกรณ์ทุกชนิด-อาวธุ สบียง 
มคัคุเทศ เรือก าป่ัน- ส่งเสริมการอุตสาหกรรมและการคา้พาณิชย ์ พวกทหารครูเซดกลบับา้นเล่าเร่ือง
ความมัง่คัง่ของภาคตะวนัออกวา่มี พรม ไหม เพชร และการพาณิชยใ์นสรรพสินคา้ประเภทเหล่าน้ี
เกิดข้ึนทัว่ภาคตะวนัตกของยุโรป พวกพ่อคา้พาณิชยร์ ่ ารวยกนัข้ึนคนชั้นกลางเกิดข้ึนในระหวา่งเจา้และ
ไพร่ หวัเมืองต่างๆ มีอ านาจมากข้ึน ปราสาทเร่ิมเส่ือมอ านาจลงในการปกครองบงัคบับญัชาเมืองต่างๆ 
ในศตวรรษต่อมาเมืองต่างๆ ไดก้ลายเป็นศูนยอิ์สระภาพและปฏิรูป แยกตวัออกมาจากการปกครองตาม
อ าเภอใจของพวกเจา้นายและพวกสังฆราช 

คร้ังแรกอ านาจในทางศาสนาทวข้ึีนมากมายใหญ่หลวงอนัเน่ืองจากสงครามครูเซด คริสตจกัร
เรียกเม่ือใดก็ท าสงครามไดเ้ม่ือนั้น โดยการนั้นเป็นท่ีแสดงวา่คริสตจกัรคลุมอ านาจเหนือพวกเจา้และ
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ประชาชาติ ยิง่กวา่นั้นคริสตจกัรไดซ้ื้อท่ีดิน ใหย้มืเงินเพื่อความมัน่คงของพวกนายทหารท่ีไปสงคราม
ครูเซด คริสตจกัรครอบครองสมบติักวา้งไพศาลทัว่ทั้งยโุรป ในการท่ีเจา้นายผูท้  าการปกครองบา้นเมือง
ไม่อยู ่ ท  าใหบิ้ชอพและสันตะปาปาเขา้ปกครองบงัคบับญัชาเพิ่มข้ึน แต่ในผลท่ีสุดทา้ยทรัพยส์มบติัอนั
มหาศาลความทะเยอทะยานมากเกินไป ใชอ้  านาจฟุ่มเฟือยของพวกสงฆ ์เหล่าน้ีเร้าให้เกิดความไม่พอใจ 
เป็นการช่วยปูทางให้เขา้ใกลต่้อการุกฮือแขง็ขดัต่อคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคในการปฏิรูป 
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บทที ่16 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคห้า)การขยายตัวของลทัธิอยู่อาราม  

ศิลปสมัยกลางและวรรณกรรมศาสตร์ 

_______________ 
เราไดศึ้กษามาแลว้เร่ืองก าเนิดของชีวิตอยูอ่าราม ปลีกตวัอยูส่ันโดดตามถ ้าของอียปิตภ์าคบน

ระหวา่งศตวรรษท่ีส่ี ส่วนในยโุรปความเคล่ือนไหวน้ีคร้ังแรกโตชา้ แต่ในสมยักลางแสดงวา่จิตใจของ
การอยูอ่ารามขยายใหญ่มากทั้งในพวกชายและหญิง จ านวนนกัพรตและนางชีทวข้ึีนเป็นจ านวนมหึมา
พร้อมดว้ยผลดีผลชัว่ 

ในภาคตะวนัออกนกัทรมานตนรุ่นแรกๆ อยูแ่ยกกนั ต่างคนต่างอยูใ่นถ ้าในกระท่อมของแต่ละ
คนหรืออยูบ่นเสาของตน แต่ในยโุรปตะวนัตกเขาจดักนัข้ึนเป็นนิคมๆ อยูร่่วมกนั เม่ือนิคมมีขนาดโต
ข้ึนคนอยูเ่ป็นจ านวนมากข้ึนก็เกิดความจ าเป็นตอ้งมีระเบียบแบบอยา่งบางรูปบางประการและการ
ปกครองกนั เวลาล่วงไประเบียบใหญ่ๆ เกิดข้ึนส่ีอยา่ง 

ระเบียบแรกท่ีสุดคือระเบียบ เบนนิดิคตินส์ ตั้งข้ึนโดยนกับุญเบนนิดิคตใ์น ค.ศ. 529 ท่ีมองเต
แคสสิโนในอเพนนินส์ก่ึงทางระหวา่งโรมกบัเนเปิล ระเบียบน้ีไดโ้ตใหญ่ท่ีสุดในบรรดานิคมนกัพรต
ของยโุรป และในระยะแรกๆ ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาคริสเตียนและอารยะธรรมของภาคเหนือ มีกฎ
ใหเ้ช่ือฟังประธานของวดัหรืออาราม นกัพรตหรือนางชีไม่ใหมี้ทรัพยส่์วนตวั และใหแ้ต่ละคนรักษา
ความบริสุทธ์ิ ระเบียบน้ีให้มีการขยนัขนัแขง็การงาน ถางป่าตดัตน้ไม ้ ระบายน ้าออกจากหอ้ยหนอง
คลองบึง ไถคราดพื้นท่ีนา และสอนประชาชนใหรู้้จกัรศิลปะและใชใ้หมี้ประโยชน์เป็นอนัมาก ระเบียบ
หลงัๆ ต่อมาเป็นแต่สาขาหรือส่วนท่ีงอดออกมาทางระเบียบเบนนิดิคตินส์ 

ระเบียบซิสเตอร์เซียน เกิดข้ึนในปี 1098 มุ่งเสริมความเขม้แขง็ของวินยัของเบนนิดิคตินส์ซ่ึง
ก าลงัคลา้ยจะหยอ่นยานลง ไดน้ามมาจากเมืองไซทอ๊กซ์ในฝร่ังเศส นกับุญโรเบอร์ตเป็นผูจ้ดัตั้งระเบียบ
ข้ึนท่ีนัน่ แต่ในปี 1112 ไดเ้สริมความเขม้แขง็และจดัระเบียบอีกทีโดยนกับุญเบอร์นาร์ดแห่งคลาวอกซ์ 
ระเบียบน้ีใหค้วามสนใจแก่ศิลปะมาก การก่อสร้างและวรรณกรรมศาสตร์ คดัลอกหนงัสือโบราณและ
เขียนข้ึนใหม่อีกมาก 

ระเบียบแฟรนซิสแคนส์ ตั้งข้ึนปี ค.ศ. 1209 โดยนกับุญแฟรนซิสแห่งแอสสิสิ เป็นผูห้น่ึงท่ีทรง
ศีลเคร่งท่ีสุด อุทิศตวัอยา่งมากท่ีสุดมีคนรักมากท่ีสุด ระเบียบน้ีแพร่ออกมาจากอิตาลีอยา่งรวดเร็วเตม็
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ยโุรป และนิยมใชก้นัเป็นจ านวนมากท่ีสุดในบรรดาระเบียบอ่ืนๆ ทั้งส้ิน กล่าวกนัวา่ในคราวมรณะดว้ย
โรคระบาดท่ีกลาวทัว่ทวปียโุรปในศตวรรษท่ีสิบส่ี นกัพรตในระเบียบแฟรนซิสแคนส์กวา่ 124,000 คน
ตอ้งเสียชีวติไปในการปฏิบติัการกบัคนป่วยหนกัและคนตาย นกัพรตพวกน้ีนุ่งห่มสีเทาเป็นนิสัยเลยได้
สมญาวา่ “โยคีสีเทา” 

ระเบียบโดมินิแคนส์ เป็นระเบียบแบบสเปญ ตั้งข้ึนโดยนกับุญโดมินิคในปี 1215 แพร่ไปทัว่
ประเทศต่างๆ ในยุโรป ระเบียบน้ีผดิกบัระเบียบอ่ืนๆ ในการเป็นนกัเทศน์ท่องเท่ียวไปทัว่ทุกแห่งท าการ
เสริมก าลงัความศรัทธาของผูเ้ช่ือและขดัขวางความโนม้นา้วไปในทาง “นอกจารีต” ซ่ึงในกาลต่อมาได้
กลายเป็นผูข้่มเหงดุเดือดท่ีสุด พวกน้ีนุ่งห่มด าหมดเลยไดส้มญาวา่ “โยคีสีด า” ชาวคณะโดมินิแคนส์
กบัแฟรนซีสแคนส์ยงัไดช่ื้ออีกวา่ “โยคีเมนดิแคนส์” เพราะคนสองจ าพวกน้ีตอ้งเล้ียงตวัดว้ยทานของ
ชาวบา้นซ่ึงเขาจะเท่ียวไปขอตามประตูบา้น นอกจากน้ีก็มีระเบียบส าหรับหญิงคลา้ยๆ กนั 

ระบบของการด ารงชีวิตตรากตร าแบบต่างๆ ทั้งหมดน้ีเร่ิมข้ึนดว้ยความมุ่งหมายอนัสูงสุด และ
ไดต้ั้งข้ึนมาโดยคนท่ียอมสละตวัเองทั้งชายหญิง อิทธิพลมีดีบา้งชัว่บา้ง คร้ังแรกระหวา่งยคุแรกเร่ิมของ
ระบบอารามแต่ละระบบเป็นประโยชน์แก่สังคม ให้เราดูผลดีบางประการของลทัธิอยูอ่ารามน้ีวา่มี
อะไรบา้ง 

ตลอดสมยัต่างๆ ของสงคราม เกือบจะวา่ไม่มีรัฐบาลปกครอง (สมยับา้นเมืองไม่มีข่ือไม่มีแป) 
ท่ามกลางการรบราฆ่าฟันกนัก็ยงัมีศูนยแ์ห่งความสงบและสงบอยูต่ามวดัวาอาราม คนเป็นอนัมากท่ีมี
ความล าบากยากยุง่ก็ไดพ้บท่ีหลบภยั ส านกัอารามจะเป็นท่ีพกัผอ่นของผูเ้ดินทางพเนจรเป็นท่ีอาศยัของ
คนเจบ็ป่วยและคนขดัสนจนยาก ซ่ึงวดัจะบรรเทาทุกขใ์ห ้ ทั้งโรงแรมสมยัใหม่และโรงพยาบาล
สมยัใหม่ก็เป็นส่ิงท่ีโตตวัข้ึนมาจากระบบอารามน่ีเอง ส านกัอารามมกัใชเ้ป็นท่ีหลบภยัของคนเขา้ตาจน
อยูเ่สมอ เขา้มารับความพิพกัษเ์ช่นสตรีและเด็ก บรรดาอารามแรกเร่ิมในบริเวนใหญ่และในทวปียโุรป
ส่งเสริมการกสิกรรม โดยพวกนกัพรตท าตวัอยา่งในการระบายน ้า ทดน ้า สร้างถนนหนทาง สอน
พลเมืองใหรู้้จกัเพาะท่ีดิน ในหอ้งสมุดของวดัวาอารามไดเ้ก็บรักษาการวรรณกรรมโบราณไวเ้ป็นอนั
มาก ทั้งท่ีเป็นวรรณกรรมชั้นสูงและในฝ่ายคริสเตียน พวกนกัพรตท าการคดัลอกหนงัสือ เขียนประวติั
ชีวติของคนส าคญั ๆ ไว ้ บนัทึกล าดบัการณ์ในสมยัของตนและประวติัศาสตร์ท่ีล่วงแลว้มา ผลงานทาง
ศาสนาท่ีมีค่ามากท่ีสุดก็จดไวเ้ป็นอนัมาก เช่นบทเพลงของนกับุญเบอร์นาดและ “การเลียนแบบพระ
คริสต”์ เขียนโดยเคมปิส เหล่าน้ีโลกจะคน้พบไดต้ามในวดั ถา้พวกนกัพรตตามวดัไม่เขียน
ประวติัศาสตร์ข้ึนเราจะไม่รู้เร่ืองราวของสมยักลางไดเ้ลย ในการศึกษาของเยาวชนพวกนกัพรตเป็น
อาจารยห์ลกัครูส าคญัท่ีสุด เกือบจะนบัไดว้า่ครูก็คือพวกนกัพรตเท่านั้น มหาวทิยาลยัและโรงเรียนเกือบ
ทั้งหมดในสมยักลางเกิดข้ึนในอารามหรือวดั 
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ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ พวกนกัพรตไดเ้ป็นมิชชัน่นารีแรกเร่ิม ไดเ้ขา้หาพวกป่าเถ่ือนท่ีบุกฝ่าเขา้มา
และเปล่ียนใจเขาใหรั้บศาสนาคริสเตียน ในจ าพวกผูเ้ผยแพร่เหล่าน้ี นกับุญออกสัติน (มิใช่ท่าน
มหาบณัฑิตเทวศาสตร์) เป็นผูอ้อกจากโรมไปยงัองักฤษ (ค.ศ. 597) และนกับุญแพทริคเป็นผูเ้ร่ิมท าการ
เผยแพร่ในไอเรแลนดใ์นปี ค.ศ. 440 อนัเป็นตวัอยา่งแก่นกัสอนศาสนาของอารามทั้งหลายเป็นอนัมาก 
แมผ้ลดีเหล่าน้ีไดอ้อกมาจากระบบของอาราม ผลร้ายก็มีดว้ยเหมือนกนั ผลร้ายบางประการเหล่าน้ีเห็น
ไดช้ดัเม่ือองคก์ารอยูใ่นขั้นดีท่ีสุด แต่ค่อยๆ โตข้ึนในยคุหลงัๆ เม่ือลทัธิของการอยูอ่ารามในอายถุดัมา
ตกต ่าลงทุกที ความศรัทธารุ่มร้อนอยา่งเม่ือแรกๆ หายไป เป้าอนัสูงและวนิยัเคร่งครัดหายไป ในจ าพวก
ผลร้ายเหล่าน้ีมีดงัต่อไปน้ีคือ 

ลทัธิอยูอ่ารามยกยอ่งวา่ชีวติโสดเป็นชีวติสูงกวา่ อนัเป็นส่ิงผดิธรรมชาติ นอกพระคมัภีร์ไดข้่ม
ชนผูดี้มีสกุลทั้งชายและหญิงเป็นจ านวนไม่รู้ก่ีพนัต่อก่ีพนัคนในอายขุองเขาใหด้ าเนินชีวติแบบอาราม 
คนท่ีเล้ียงครอบครัว คนท่ีปลูกบา้นเรือนอยูอ่าศยัมิใช่ชายหญิงชั้นดีท่ีสุด แต่เป็นคนท่ีมีคติชีวติต ่าตอ้ย
มาก ชีวติอยูอ่ารามไดกี้ดกนัคนเป็นอนัมากออกจากครอบครัว ออกจากสังคม ออกจากชีวติพลเมืองและ
ชีวติประเทศชาติ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามรัฐตอ้งการคนดีใช ้แต่คนดีมาบิดข้ีเกียจอยูเ่สียในวดั
วาอาราม ยนืยนักนัวา่กรุงคอนสแตนติโนเปิล และมหาอาณาจกัรตะวนัออกคงป้องกนัไวไ้ดจ้ากพวก 
เตอ๊ร์ก ถา้หากพวกนกัพรตและพวกจ าศีลภาวนาจะไดห้ยบิอาวธุข้ึนมารบสู้ป้องกนับา้นเมืองของตน 
ทรัยพสิ์นของวดัเพิ่มพนูข้ึนก็น าใหห้ยอ่นวินยั เกิดการฟุ่มเฟือยเกียจคร้าน เปิดช่องใหแ้ก่การอธรรม วดั
เป็นอนัมากจมลงในการทุจริต ระบบอารามท่ีเกิดข้ึนใหม่แต่ละระบบเป็นเพราะความพยายามจะท าการ
ปฏิรูป แต่คนในวดัก็ยิง่จมลงในความประพฤติเลว แต่เดิมอารามต่าง ๆ เล้ียงตวัดว้ยแรงงานของลูกวดั
เอง แต่ในสมยัต่อมาเกือบจะเลิกไม่ท างานเลย พวกนกัพรตนางชีเล้ียงตวัดว้ยรายไดข้องทรัพยสมบติัท่ี
ทวข้ึีนเร่ือยๆ และโดยการรีดนาทาเร้นใหมี้การถวายจากครอบครัวทั้งมีและจน สังหาริมทรัยพท่ี์เป็น
ของวดัอยา่งแทจ้ริงทั้งส้ินไดรั้บงดเวน้การภาษีอากร เป็นภาระท่ีตกอยูแ่ก่สังคมนอกวดัหนกัข้ึนทุกที 
ท่ีสุดเหลือท่ีจะทนุบ ารุงได ้การโลภของวดัน ามาซ่ึงการทลายตวัเองสูญส้ิน 

เม่ือเปิดการปฏิรูปในศตวรรษท่ีสิบหก วดัทุกแห่งในยโุรปภาคเหนือตกลงมาต ่าจนอยูใ่นความ
เขา้ใจของปวงชนวา่เขาก าลงัถูกรีดนาทาเร้นและถูกบีบคั้นอยูท่ ัว่ไป และคนอยูใ่นวดัจ าตอ้งท างานเล้ียง
ตวัเอง 

แต่ก่อนเรียกยคุน้ีกนัจนชินวา่ “สมยัมืด” แต่กระนั้นศตวรรษเหล่าน้ีไดใ้หง้านช้ินใหญ่ยิง่ท่ีสุด
แก่โลกในบางประการในส่ิงท่ีฝนชีวติใหง้ดงาม และทั้งน้ีโดยอิทธิพลชกัน าของคริสตจกัร 

มหาวทิยาลยัเกือบทั้งหมดเกิดข้ึนในสมยักลาง ส่วนใหญ่สถาปนาข้ึนโดยพวกนกัพรต และ
เติบโตข้ึนมาจากโรงเรียนท่ีมีข้ึนก่อน อนัเป็นโรงเรียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมหาวิหารและวดั เช่นมหาวทิยาลยั
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แห่งปารีสมีนกัศึกษา 30,000 คน ในศตวรรษท่ีสิบเอด็ ภายใตก้ารด าเนินการของท่านอเบลาร์ด 
มหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดและแคมบริจและโบโลญา ซ่ึงมีนกัศึกษามาจากทัว่ทั้งทวปียโุรปมาเล่าเรียน 
มหาวหิารทั้งหมดในยโุรป ดว้ยฝีมือก่อสร้างอนัอศัจรรยข์องชาวโกทิค ซ่ึงโลกสมยัใหม่ยงัตอ้งดู
แบบอยา่งและไม่อาจหวงัจะท าใหดี้กวา่หรือแมแ้ต่เทียบเท่า เหล่าน้ีไดอ้อกแบบและก่อสร้างข้ึนในสมยั
กลาง การต่ืนตวัของการวรรณกรรมเร่ิมข้ึนในอิตาลี มีเช่น ดิไวน์คมัเมด้ีของท่านดงัเตซ่ึงเร่ิมข้ึนมา
ประมาณ 1303 ต่อมาเปไตรอ๊าร์คไดเ้ขียนตามข้ึนมาบา้ง (1340) และบอ๊คแคคซิโอ (1360) 

ในประเทศเดียวกนัและประมาณในเวลาเดียวกนัก็เร่ิมการต่ืนตวัของศิลปะโดยกิอ๊อทโตในปี 
1298 นกัเขียนระบายสีภาพชั้นเยีย่มก็เกิดข้ึนตามกนัมาเป็นชุดๆ ช่างแกะ ช่างสลกั ช่างก่อสร้าง น่าระลึก
วา่เกือบจะทุกกรณีไม่มีเวน้ นกัระบายภาพคร้ังแรกใชศิ้ลปะของเขาเพื่อการของคริสตจกัรงานของท่าน
ศิลปินเหล่าน้ีแมเ้วลาน้ีมีเฉพาะตามเฉลียงวหิารประดบัอยู ่ ก็มีก าเนิดข้ึนมาในคริสตจกัรและในวดั
อาราม 
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บทที ่17 

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหก)เร่ิมปฏิรูปศาสนา  

กรุงคอนสแตนติโนเปิลล้ม  

พวกนักปราชญ์และผู้น า 

____________________ 
ระหวา่งยคุน้ี และโดยเฉพาะตอนใกลเ้วลาท่ียคุน้ีก าลงัจะปิดลง พวยแสงของศาสนาไดเ้ร่ิมฉาย

พวยแสงของศาสนาไดเ้ร่ิมฉายพุง่มาเหนือยคุแลว้ เป็นสัญลกัษณ์ส่อวา่จะตอ้งมีการปฏิรูปยิง่ใหญ่เกิดข้ึน 
ความเคล่ือนไหวยิง่ใหญ่ท่ีจะน าใหเ้กิดการปฏิรูปคริสตจกัรเกิดข้ึนหา้อยา่ง แต่โลกยงัไม่พร้อมรับได ้ จึง
ตอ้งถูกปราบลงราบดว้ยการข่มเหงนองเลือด 

ออลบิเยนส์ หรือแคทาริ “เพียวริตนัส์” โตใหญ่เด่นข้ึนมาในฝร่ังเศสภาคใต ้ประมาณ ค.ศ. 1170 
คนพวกน้ีไมย่อมถือวา่ต านานโบราณจะใชเ้ป็นหลกัได ้ น าเอาพระคริสตธรรมใหม่ข้ึนมาใชก้นัทัว่ไป 
ต่อสู้คดัคา้นหลกัธรรมค าสอนท่ีเกิดข้ึนมาจากกรุงโรมเร่ืองไฟช าระ นมสัการรูปป้ัน และขอ้ส าอา้งของ
พวกสงฆ ์ แต่วา่คนพวกน้ียดึถือทศันะประหลาดบางประการเขา้กนักบัคณะแมนิเคียนส์โบราณ และไม่
รับพระคมัภีร์เดิม สันตะปาปาอินโนเซนทท่ี์ 3 เรียกชุมนุมขบวนครูเซดข้ึนในปี ค.ศ. 1208 จดัการ
ปราบปราม ชาวคณะนิกายใหม่ตอ้งถูกกวาดลา้งดว้ยการประหารพลเมืองทั้งบริเวณเกือบส้ิน ทั้งพวก
คาธอลิคทั้งพวกนอกรีตตอ้งรับโศกนาฏกรรมไปดว้ยกั้น 

คณะวอลเดนเซียนส์ไดต้ั้งข้ึนมาประมาณเวลาเดียวกนั ค.ศ. 1170 โดยท่านปีเตอร์วอลโดผูเ้ป็น
พอ่คา้แห่งเมืองลิองัก ์ท่านไดอ่้าน ไดอ้ธิบาย ไดเ้ทศนาและแพร่พระคมัภีร์ออกไป ใชข้อ้พระคมัภีร์เป็น
เคร่ืองมือเรียกร้องใหสู้้กบัธรรมเนียมและหลกัธรรมค าสอนของโรมนัคาธอลิค ไดส้ถาปนาระบบนกั
สอนศาสนาข้ึน เรียกวา่ “คนยากแห่งลิองัก”์ นกัเผยแพร่พระคมัภีร์ออกไปทัว่ฝร่ังเศสภาคกลางและ
ภาคใต ้ ไดส้านุศิษยข้ึ์นเร่ือยๆ พวกน้ีถูกข่มเหงขมข่ืน ตอ้งถูกขบัไล่ออกจากฝร่ังเศสแต่ไดม้าพบท่ีหลบ
ภยัในหวา่งเขาภาคเหนือของอิตาลี และคงทนยัง่ยนือยูไ่ดต้ลอดมาหลายศตวรรษแห่งการข่มเหง นบัวา่
เป็นคนคณะเล็กๆ พวกหน่ึงท่ีใหเ้กิดนิกายโปรเตสแตน้ทใ์นอิตาลี 

ยอห์น วคิลฟิ ไดก่้อความเคล่ือนไหวข้ึนในองักฤษ เพื่อความเป็นอิสระจากอ านาจของโรมนั
และเพื่อการปฏิรูปในคริสตจกัร ยอห์น วคิลิฟ เกิดในปี ค.ศ. 1324 ไดรั้บการศึกษาในมหาวทิยาลยัแห่ง 
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ออ๊กซ์ฟอร์ด ไดส้ าเร็จเป็นมหาบณัฑิตในวชิาเทวศาสตร์ และมีจิตใจออกหนา้ในสภามหาวทิยาลยั ท่าน
ไดต่้อตีโยคีเมนดิแคนทแ์ละระบอบการอยูอ่าราม ไม่รับและคดัคา้นสิทธิอ านาจของสันตะปาปาท่ีแผ่
ฤทธ์ิอยูใ่นองักฤษ ไดเ้ขียนขอ้คดัคา้นค าสอนเร่ืองเปล่ียนสภาพ คือท่ีไดส้อนวา่ในการถือศีลแมสส์ ขนม
ปังและน ้าองุ่นเปล่ียนเพศเป็นเน้ือและเลือดของพระคริสตจ์ริงๆ วคิลิฟสอนวา่ขนมปังและน ้าองุ่นนั้น
เป็นแต่เพียงเคร่ืองหมายสมมุติเท่านั้น ไดข้ย ั้นขยอใหก้ระท าบริการนมสัการของคริสตจกัรใหง่้ายข้ึนอีก
ตามแบบอยา่งของพระคริสตธรรมใหม่ ถา้เป็นในประเทศอ่ืนยอห์นวคิลิฟตอ้งถูกประหารทารุณไปเสีย
แลว้ แต่น่ีเป็นในองักฤษท่านไดรั้บการคุม้ครองโดยผูมี้อ  านาจท่ีสุดในพวกขนุนาง ค าสอนของยอห์น
วคิลิฟบางขอ้ก็ถูกมหาวทิยาลยัประณาม แต่ท่านก็ไดรั้บอนุญาตใหป้ลีกตวัไปสงบอยูใ่นบริเวณวดัท่ีลุท
เทอร์เวอร์ทอยูอ่ยา่งสงฆท่ี์ไม่มีใครรบกวน งานใหญ่ยิง่ท่ีสุดของท่านคืองานแปลพระคริสตธรรมใหม่
เป็นภาษาองักฤษจบในปี ค.ศ. 1380 ท่านไดแ้ปลพระคมัภีร์เดิมดว้ย การช่วยเหลือของมิตรสหายส าเร็จ
ปรากฏออกมาในปี ค.ศ. 1384 อนัเป็นปีท่ีวคิลิฟส้ินชีพ สานุศิษยข์องท่านไดส้มญาวา่โลดลาร์ด คราว
หน่ึงมีจ านวนมาก แต่ภายใตก้ษตัริย ์ เฮนรีท่ี 4 และท่ี 5 ตอ้งถูกข่มเหง และท่ีสุดสูญหายหมดไป ค า
เทศนาของวคิลิฟและการแปลไดก้รุยทางส าหรับการปฏิรูปคร้ังยิง่ใหญ่มโหฬาร 

ยอห์น ฮัสส์ ในโบเฮมเมีย (เกิดปี ค.ศ. 1369 ถูกประหารทารุณ ค.ศ. 1415) เป็นผูอ่้านขอ้เขียน
ของวคิลิฟและเทศนาส่งเสริมค าสอนของวคิลิฟ โดยเฉพาะเนน้เร่ืองการเป็นอิสระจากอ านาจของ
สันตะปาปา ฮสัส์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอธิการบดีของมหาวทิยาลยัแห่งกรุงปร๊าก มีอิทธิพลแผท่ัว่โบเฮมเมีย
อยูค่ราวหน่ึง สันตะปาปาตดัสัมพนัธ์ยอห์นฮสัส์ และก าหนดวา่กรุงปร๊ากเป็นเมืองตอ้งหา้มตราบท่ี
ยอห์นฮสัส์ยงัคงอยูท่ี่นัน่ ฮสัส์ปลีกตวัไปซ่อนอยูใ่นท่ีซ่อนและส่งสารออกมาเสริมทศันะของท่าน สอง
ปีต่อมาฮสัส์ตกลงใจไปวา่ความกนัในสมชัชาของคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค ณ ท่ีเมืองคอนสแตนซ์ใน 
เบเดนชายแดนประเทศสวติเซอร์แลนด ์ โดยท่ีไดรั้บประกนัจากจกัรพรรดิซิยสิมนัดว์า่จะใหค้วาม
คุม้ครอง แต่พระมหากษตัริยก์็ตอ้งท าลายสัญญาเสียเพราะถูกอา้งหลกัท่ีวา่ “ไม่ตอ้งรักษาสัญญาอะไร
กบัคนนอกรีต” ฮสัส์ถูกพิพากษาเผาใหต้ายทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1416 แต่การณ์น้ี (เผาฮสัส์ทั้งเป็น) ไดเ้ร้า
การปฏิรูปใหเ้กิดในประเทศบา้นของท่าน และไดท้  าให้โบเฮมเมียคุกรุ่นไปดว้ยอิทธิพลของท่านตลอด
หลายศตวรรษตั้งแต่สมยัของท่าน 

เยอร์โรม ซาโวนาโรลา (เกิด ค.ศ. 1452) เป็นนกัพรตอยูใ่นระเบียบโดมินิคนัท่ีเมืองโฟลเรนซ์ใน
อิตาลี เป็นสมภารแห่งวดัเซนทม์าร์ค ท่านเทศนาเหมือนผูพ้ยากรณ์โบราณคนหน่ึงคดัคา้นความชัว่ใน
สมยัของท่านท่ีมีในสังคม ในการศาสนา ในการเมือง ท าใหม้หาวหิารเตม็ลน้ดว้ยผูค้นกระหายกนัมาฟัง 
และไม่แต่เท่านั้นยงัพร้อมจะกระท าตามค าสอนของท่านดว้ย ท่านไดเ้ป็นผูบ้งการของเมืองโฟลเรนซ์อยู่
ชัว่คราวหน่ึงโดยพฤตินยั และเป็นผลท าท่าจะใหเ้กิดการปฏิรูปข้ึนสันตะปาปาตดัสัมพนัและจบัใส่คุก 
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พิพากษาแขวนคอแลว้เอาศพเผาไฟท่ีจตุรัสใหญ่ของเมืองโฟลเรนซ์ ทารุณประหารน้ีเกิดในปี 1498 
เพียง 19 ปี ก่อนท่ีลูเธอร์ติดแผน่ขอ้ขดัแยง้ของท่านท่ีประตูมหาวหิารท่ีวติเตนเบอร์ก 

กรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ในปี ค.ศ. 1453 เป็นเหตุการณ์ท่ีนกัประวติัศาสตร์ก าหนดเป็นจุด
แบ่งแยกของสมยักลางกบัสมยัปัจจุบนั มหาอาณาจกัรกรีกไม่ฟ้ืนตวัข้ึนจากการท่ีกรุงสแตนติโนเปิลเสีย
แต่พวกครูเซดในปี 1206 แต่การป้องกนัเขม้แขง็ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติป้องกนั
เมืองอยูน่านใหพ้น้พวกเตอ๊ร์กผูสื้บต่อจากพวกอาหรับ น าในการครองอ านาจศาสนามุหมัมดัมหา
อาณาจกัรตอ้งถูกเชือดเฉือนออกไปทีละมณฑลๆ จนกระทัง่เหลือแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิล และในปี 
ค.ศ. 1453 โมฮมัเมด็ท่ีสองน าเต๊อร์กมาชิงเอาไปไดเ้ด็ดขาด คริสตจกัรเซ็นทโ์ซเฟียตอ้งเปล่ียนเป็นสุ
เหล่าในวนัเดียว กรุงคอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงของสุลต่านแห่งตุรกีอยูจ่นกระทัง่ ค.ศ. 
1920 และเป็นเมืองหลวงของอาณษจกัรเตอร์กิซ ปี 1923 เมืองหลวงตุรกีก็เปล่ียนมาเป็นเมืองแองการา 
คริสตจกัรกรีกยงัคงด ารงอยูต่่อไปดว้ยกนักบัเปไตรอา๊ร์คอะไรๆ ก็ถูกเชือดเฉือนไปหมด เวน้แต่อ านาจ
สิทธิทางศาสนายงัคงอยู ่ อยูใ่นคอนสแตนติโนเปิล (อิสตนับุล) กรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ ค.ศ. 1453 
เป็นอนัส้ินสุดแห่งคริสตจกัรยคุกลาง 

ใหเ้ราเอ่ยยอ่ๆ ถึงนกัปราชญแ์ละผูมี้หวัชั้นน าบางคนในยคุท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ในระหวา่งพนัปี
แห่งคริสตจกัรยคุกลาง คนส าคญัๆ หลายคนเกิดข้ึน แต่จะกล่าวถึงสักส่ีท่านท่ีเป็นผูน้ าทางสติปัญญาใน
สมยัของเขา 

แอน็เซลม์ เกิดปี ค.ศ. 1033 ในไปเอ็ดมอนดใ์นอิตาลี คร้ังแรกก็เหมือนคนอ่ืนๆ ทั้งหลายเป็น
นกัศึกษาท่องเท่ียวไปในเมืองต่างๆ ไดม้าเป็นนกัพรตในวดัแห่งเบคในนอร์มงัดีและเป็นสมภารวดัในปี 
1078 ไดรั้บแต่งตั้งจากวลิเลียมรูฟฟุต อาชบิชอพแห่งแคนเตอร์เบอรี และเป็นเจา้อธิการแห่งคริสตจกัร
เช๊ิดอ๊อฟอิงกแ์ลนดใ์นปี 1093 แต่แอ็นเซลม์ไดค้ดังา้งกนักบัวลิเลียมและผูสื้บต าแหน่งเฮนร่ีท่ี 1 เก่ียวกบั
ความเป็นอิสระและสิทธิอ านาจของคริสตจกัร ตอ้งถูกเนรเทศไปทนทุกขอ์ยูค่ราวหน่ึง ท่านเป็นผูเ้ขียน
วชิาการทางเทวศาสตร์และปรัชญาเป็นอนัมาก ไดส้มญาวา่ “ออกสัตินท่ี 2” ส้ินชีพในปี ค.ศ. 1109 

ปีเตอร์อเบลาร์ด เกิด ค.ศ. 1079 ตาย ค.ศ. 1142 เป็นนกัปรัชญานกัเทวศาสตร์ จึงเป็นนกัคิดท่ี
กลา้หาญท่ีสุดในยคุกลาง อาจนบัวา่เป็นท่านผูน้ี้ท่ีเป็นผูส้ถาปนามหาวทิยาลยัแห่งปารีสซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัแม่ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ในยโุรป ช่ือเสียงของท่านปีเตอร์อเบลาร์ดในทางเป็นอาจารยไ์ด้
ชกัน านกัศึกษาเป็นเรือนหม่ืนมาจากทุกภาคของยโุรป และมหาบุรุษเป็นอนัมากในชัว่อายตุ่อมาเป็น
เหล่าคนท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากท่านปีเตอร์อเบลาร์ดน้ีแทบทั้งนั้น ความองอาจในการ
คาดการณ์ของท่านและความคิดเห็นอนัเป็นอิสระไดน้ าท่านใหเ้ขา้ไปใกลอ้นัตรายของคริสตจกัรอยา่ง
หม่ินเหม่กวา่หน่ึงคร้ัง ช่ือเสียงท่ีโด่งดงัยิง่กวา่การสอนและขอ้เขียนของท่านคือเร่ืองประโลมใจเร่ือง
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ความรักในตวัท่านเองกบัเฮลอยส์คนงาม จนถึงขนาดท่านตอ้งละปฏิญาณชีวิตอยูอ่ารามของท่านทั้งสอง
ท่านไดส้มรสกนั แต่ต่อมาถูกบงัคบัใหแ้ยกกนั ทั้งสองคนไดก้ลบัเขา้วดัอีก อเบลาร์ดไดต้ายในต าแหน่ง
สมภารวดั เฮลอยซ์ตายในต าแหน่งสมภารินีของวดั 

เบอร์นาร์ดแห่งแคลวอกซ์ (1091-1153) มาในตระกลูขนุนางฝร่ังเศส ท่านไดศึ้กษามาในทาง
กฎหมาย แต่ไดเ้ลิกทิ้งไปเพื่อจะหนัมาเอาทางวดั ในปี ค.ศ. 1115 ท่านไดต้ั้งวดัข้ึนท่ีแคลวอกซ์ เป็นวดั
ในระเบียบซิสเตอร์ซีนอนัปฏิรูปแลว้ และเป็นสมภารองคแ์รกของวดัน้ี สาขาแห่งระเบียบของท่านฝัง
ลึกลงในหลายประเทศ ชาววดัของคณะน้ีไดส้มญาวา่เบอร์นาร์ดีนซ์ ท่านเบอร์นาร์ดเป็นผุมี้าช่ือเสียง
ในทางเป็นนกัคิดลึกลบัซบัซอ้นและนกัคิดทางปฏิบติั ท่านไดเ้ทศนาและส่งเสริมครูเซดรุ่นสอง ในปี 
1147 เป็นคนมีความคิดกวา้งใจสุภาพท่านไดค้ดัคา้นและเขียนขอ้ขวางการข่มเหงชนยวิ บทเพลง
นมสัการของท่านบางบทเช่น “พระเยซูและคิดถึงพระองคเ์ท่านั้น” และ “โอพระเศียรศกัด์ิสิทธ์ิบดัน้ีตอ้ง
บาดเจบ็” ไดเ้ป็นเพลงร้อยถวายในทุกคริสตจกัร หลงัจากท่ีท่านไดส้ิ้นชีพไดย้ีสิ่บปีเท่านั้นก็ไดรั้บ
สถาปนาเป็นนกับุญเบอร์นาร์ด ลูเธอร์กล่าววา่ “ถา้จะมีนกัพรตทรงศีลและเกรงกลวัพระเจา้อยูใ่นโลก ผู ้
นั้นคือนกับุญเบอร์นาร์ดแห่งแคลวอกซ์” 

โธมาส์อควนิาส์ เจา้ปัญญาใหญ่ยิง่ท่ีสุดของยคุกลางคือคนน้ี ชีวติของท่านอยู ่1226 ถึง 1274 ได้
สมญาวา่ “ศาสตราจารยส์ากล” “เทพแห่งศาสตราจารย”์ และ “เจา้แห่งนกัปราชญ”์ ท่านไดเ้กิดในอควิ
โนในรัฐจกัรเนเปิล ท่านไดเ้ขา้เป็นนกัพรตในระเบียบโดมินิคนั การน้ีเป็นการขืนใจครอบครัวของท่าน 
เคาน์แห่งอควิโน เม่ือเป็นเด็กเป็นคนเงียบ จนไดส้มญาวา่ “ววัใบ”้ แต่อาจารยข์องโธมาส์อควนินาส์คือ
ท่านออสเบอร์ตุสแมก๊นุศไดว้า่ “สกัวนัหน่ึงววัตวัน้ีจะท าใหโ้ลกกึกกอ้งไปดว้ยเสียงของมนั” ท่านได้
เป็นปรัชญาเมธีและนกัเทวศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง และมีสิทธิอ านาจสูงกวา่ใครหมดในสมยักลาง ขอ้เขียน
ของท่านยงัคงใชเ้ป็นหลกัอา้งกนัอยูบ่่อยๆ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะพวกนกัปราชญฝ่์ายโรมนัคาธอลิคคดั
เอามาใชเ้ป็นมาตรฐาน ท่านส้ินชีพในปี ค.ศ. 1274 และไดรั้บสถาปนาข้ึนเป็นนกับุญในปี ค.ศ. 1323 
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สังเขปของบทที ่18,19,20 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีห้่า, คริสตจักรปฏิรูป 
ตั้งแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลลม้ ค.ศ. 1453 ถึงส้ินสุดสงครามสามปี ค.ศ. 1648 

1.พลงัทีน่ าขึน้ก่อนให้เกดิการปฏิรูป (บทที ่18) 
1. เรอเนชองซ์ (วทิยาการกลบัเฟ่ืองฟู) 
2. ประดิษฐก์รรมการพิมพ ์
3. วญิญาณชาตินิยม 

2. การปฏิรูปในเยอรมันนี (บทที ่18) 
1. ชายใบลา้งบาป 
2. ขอ้แยง้เกา้สิบหา้ขอ้ 
3. เผาบูลลเ์อกสารแจง้โทษของสันตะปาปา 
4. สภาใดเอท็แห่งเมืองวอร์มส์ 
5.ปราสาทวาทเบอร์ก 
6. นามโปรเตสแตน้ท ์

3.การปฏิรูปในประเทศอืน่ๆ (บทที ่19) 
1. ในสวติเซอร์แลนด์ 
2. ในราชอาณาจกัรสะแกนดิเนเวยี 
3. ในฝร่ังเศส 
4. ในเนทเธอร์แลนด์ 
5. ในองักฤษ 
 (1) ภายใตเ้ฮนร่ีท่ี 8 
 (2) ภายใตเ้อด็วาร์ดท่ี 6 
 (3) ภายใตค้วนีแมร่ี 
 (4) ภายใตค้วนีเอลิซาเบธ 
6. ในสก๊อตแลนด ์

4. หลกัเกณฑ์ของศาสนาปฏิรูป (บทที ่19) 
1. ศาสนาตามหลกัพระคมัภีร์ 
2. ศาสนาตามหลกัเหตุผล 
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3. ศาสนาประจ าตวับุคคล 
4. ศาสนาฝ่ายจิตวญิญาณ 
5. ศาสนาประจ าชาติ 

5. ปฏิรูปซ้อน (บทที ่20) 
1. ปฏิรูปภายในคริสตจกัรคาธอลิค 
2. ระบอบของเยซูอิท 
3. การข่มเหงเอาจริงเอาจงั 
4. องคก์ารประกาศศาสนาต่างประเทศของโรมนัคาธอลิค 
5. สงครามสามสิบปี 

6. พวกผู้น าของยุค (บทที ่20) 
1. เดสิเดอเรียส อีราสมสั 1466-1536 
2. มาร์ติน ลูเธอร์ 1483-1546 
3. ยอห์น แคลวนิ 1509-1564 
4. โธมาส์ แกรนเมอร์ 1489-1556 
5. ยอห์น น๊อกซ์ 1505-1572 
6. อิคเนเทียสแห่งโลโยลา 1491-1556 
7. แฟรนซีส เอก็ซาเวยี 1506-1552 

_______________________ 



 101 

บทที ่18 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยคุทีห้่าคริสตจักรปฏรูิปตั้งแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลล้ม ค.ศ. 1453ถึง
ส้ินสุดของสงครามสามสิบปี ค.ศ. 1648ภาคหน่ึง 

 การปฏิรูปในเยอรมันนี 

__________________ 
ในยคุน้ีระยะสองร้อยปี มีเร่ืองใหญ่ของความสนใจคือ การปฏิรูป ซ่ึงเร่ิมข้ึนในเยอรมนันีแลว้

แพร่ไปทั้งยโุรปภาคเหนือ เป็นผลใหเ้กิดการสถาปนาคริสตจกัรประจ าชาติข้ึน ไม่มีการภกัดีต่อโรม ให้
เราสังเกตดูพลงัท่ีน าข้ึนก่อนใหเ้กิดการปฏิรูป และความคืบหนา้ออกไปมหาศาล 

พลงัหน่ึงคือความเคล่ือนไหวท่ีรู้จกักนัดีในค าวา่เรอเนซองซ์ หรือยุโรปต่ืนข้ึนสนใจกนัใหม่ใน
วรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ การเปล่ียนความมุ่งหมายตามแบบสมยักลางมาเป็นสมยัใหม่
ตลอดจนแนวความคิด ในระหวา่งสมยักลางความสนใจของบรรดานกัปราชญปั์กอยูก่บัความจริงของ
ศาสนา ทั้งปรัชญาตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ทั้งเจา้ความคิดและนกัเขียนตามท่ีเราไดเ้รียนแลว้เห็นแลว้ก็
เป็นคนจ าพวกนกับวช แต่ในการต่ืนตวัข้ึนน้ี ความสนใจอยา่งใหม่เกิดข้ึนในวรรณกรรมชั้นสูงภาษา
กรีกและภาษาละติน ศิลปะ ไม่ชา้ก็ปลีกออกมาจากทางศาสนา และดว้ยความสนใจน้ี พวยแสงแห่ง
วทิยาศาสตร์สมยัใหม่ก็ฉายมาเป็นคร้ังแรก บรรดาพวกผูน้ าของความเคล่ือนไหวโดยทัว่ ๆ ไปก็มิใช่
นกับวชหรือนกัพรต แต่เป็นฆราวาส โดยเฉพาะในอิตาลีท่ีเรอเนซองซ์เร่ิมก่อตวั มิใช่ความเคล่ือนไหว
ทางศาสนาแต่เป็นทางอกัษรศาสตร์ แต่ยงัไม่ถึงกบัแสดงเป็นปฏิปักษก์บัศาสนาโดยเปิดเผย เพียงแต่มี
ท่าทีสงสัยหรือคน้ควา้ นกัศึกษาชาวอิตาเลียนในยคุนั้นโดยมากไม่มีชีวติทางศาสนา แมแ้ต่เหล่า
สันตะปาปาในสมยันั้นแสดงวา่มีวฒันธรรมมากกวา่มีความเช่ือความศรัทธา ตอนเหนือของภูเขาแอลใน
เยอรมนันี องักฤษและฝร่ังเศส ความเคล่ือนไหวค่อนขา้งไปทางศาสนามากกวา่ต่ืนตวัต่อความสนใจ
พระคมัภีร์ ภาษากรีกและภาษาฮีบรูคน้ควา้หารากฐานความจริงของความเช่ือโดยไม่ค  านึงถึงหลกัขอ้
เช่ือท่ีโรมก าหนดข้ึนไว ้ ทุกหนทุกแห่ง ทั้งเหนือทั้งใตเ้หมือนกนั เรอเนซองซ์ท าการบ่อนท าลาย
คริสตจกัรโรมนัคาธอลิค 

ประดิษฐกรรมการพิมพเ์ป็นเคร่ืองชวนใหมี้การส่งข่าวสาร และร่วมมือกบัการปฏิรูปท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึน คือช่วยการปฏิรูปในดา้นการพิมพเ์ผยแพร่ ท่านกเูตนเบอร์กเป็นผูคิ้ดคน้การประดิษฐข้ึ์นไดใ้นปี 
ค.ศ. 1455 ท่ีเมืองเมเยนซ์บนฝ่ังแม่น ้าไรน์ หนงัสือต่างๆ พิมพอ์อกมาไดต้ามวธีิท่ีท าการสับเปล่ียน
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ตวัอกัษรได ้ และแพร่ออกไปเป็นเรือนพนัๆ ฉบบัอยา่งง่ายดาย เม่ือก่อนประดิษฐก์ารพิมพข้ึ์นน้ี  ตั้งแต่
ดั้งเดิมมา หนงัสือจะแจกจ่ายออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ก็แค่ท่ีคนจะเขียนคดัลอกข้ึนดว้ยมือ ในสมยักลาง
พระคมัภีร์ไบเบิลเล่มหน่ึงราคาเท่ากบัค่าแรงงานเป็นปี ของคนๆ หน่ึง การท่ีหนงัสือเล่มแรกท่ีพิมพข้ึ์น
โดยท่านกเูตนเบอร์กนั้นคือหนงัสือพระคมัภีร์ไบเบิล ยอ่มเป็นสัญลกัษณ์อนัส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความ
ตอ้งการพระคมัภีร์สักเท่าใดในเวลานั้น การพิมพท์  าใหพ้ระคมัภีร์ใชก้นัทัว่ไป ท าให้เกิดการแปลข้ึน
และเผยแพร่ออกไปในทุกภาษาของยโุรป คนผูอ่้านพระคริสตธรรมใหม่ไม่ชา้ก็ทราบความจริงวา่ 
คริสตจกัรของสันตะปาปานั้นไกลจากอุดมคติของพระคริสตธรรมใหม่มากนกั ค าสอนใหม่ๆ ของเหล่า
นกัปฏิรูปจดัข้ึนเป็นเล่มสมุดใหญ่เล็กในทนัทีท่ีสอนออกไป แลว้จ าแนกแจกจ่ายแพร่ออกไปทัว่ยโุรป
เป็นเรือนลา้นๆ ฉบบั 

ในยโุรปก็ยงัมีวญิญาณชาตินิยมเกิดข้ึนดว้ย แต่ประการน้ีผดิกบัในสมยักลางท่ีชิงดีกนัระหวา่ง
พระจกัรพรรดิกบัสันตะปาปา ซ่ึงวญิญาณชาตินิยมน้ีเป็นความเคล่ือนไหวของพลเมืองมากกวา่ความ
เคล่ือนไหวของกษตัริย ์ ความรักชาติของพลเมืองเร่ิมแสดงตวัออกมาในการไม่เตม็ใจยอมอยูใ่ตบ้งัคบั
ต่างชาติท่ีอยูเ่หนือคริสตจกัรแห่งชาติของเขาเอง ไม่ยอมใหส้ันตะปาปาผูอ้ยูต่่างบา้นต่างเมืองเป็นผู ้
แต่งตั้งบิชอพส์ สมภาร และต าแหน่งสูงๆ ในคริสตจกัร มีความไม่พอใจบริจาคเงินถวายท่ีเรียกวา่ “เงิน
ของเปโตร” (Peter’s pence) ส าหรับบ ารุงสันตะปาปา และสร้างคริสตจกัรต่างๆ ของรัฐในโรม มีความ
ตั้งใจจะแยกอ านาจจากสมชัชาคริสตจกัร ใหบ้รรพชิตลงมาอยูใ่ตก้ฎหมายและศาลช าระความเดียวกนั
กบัฆราวาส วิญญาณชาตินิยมน้ีเป็นพลงัหนุนความเคล่ือนไหวแห่งการปฏิรูปอยา่งแข็งแรง 
ขณะเม่ือวิญญาณแห่งการปฏิรูป และความใคร่ไดเ้อกราชต่ืนตวัข้ึนทัว่ทั้งยโุรป เพลิงระเบิดข้ึนก่อนใน
เยอรมนันี ในปวงชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งแห่งแซกโซนี ภายใตก้ารน าของมาติน ลูเธอร์ นบับวชและ
ศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัวิทเทนเบอร์ก ให้เราพิจารณาดูระยะแรกเร่ิมบางประการ 

สันตะปาปาเลโอท่ี 10 ผูก้  าลงัครองต าแหน่งอยู ่ ตอ้งการเงินกอ้นมหึมาเพื่อเอามาสร้างมหา
วหิารเซน้ทปี์เตอร์ท่ีกรุงโรมใหส้ าเร็จเสร็จไป ไดอ้นุมติัให้พนกังานผูห้น่ึงนามวา่ ยอห์น เททเซล 
ตระเวนไปทัว่เยอรมนันีขายบตัรมีลายเซ็นนามของสันตะปาปาเอง เป็นบติัแสดงวา่ให้อภยัโทษแก่ความ
บาปทั้งหมด ยกบาปใหไ้ม่แต่เฉพาะผูถื้อบตัรน้ีเท่านั้น แต่ถา้ใครซ้ือบตัรน้ีเผื่อแผแ่ก่มิตรสหายของตวัทั้ง
ท่ียงัมีชีวติและตายไปแลว้ บาปของเขาเหล่าน้ีก็ยกใหไ้ดด้ว้ย โดยไม่ตอ้งสารภาพ ไม่ตอ้งกลบัใจ ไม่ตอ้ง
ทณัฑกรรม หรือไม่ตอ้งให้นกับวชยกให ้ เททเซลร้องขายวา่ “ทนัใดท่ีเงินของท่านตกถึงกน้หีบดงักร๊ิง
....วญิญาณของมิตรสหายของท่านจะข้ึนมาจากไฟช าระข้ึนสู่สวรรคเ์ลย” ลูเธอร์ไดเ้ทศนาโตแ้ยง้เทท
เซลและการขายใบลา้งบาปของเขา ประณามค าสอนของเททเซลอยา่งไม่ยบัย ั้งเลย 
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นกัประวติัศาสตร์ ก าหนด เวลาอนัแน่นอน ของการเร่ิมมหาปฏิรูปเป็นวนัท่ี 31 ตุลาคม  ค.ศ. 1517 เชา้
วนันั้นมาร์ตินลูเธอร์ตอกแผน่ป้ายติดกบัประตูไมโ้อก๊ของมหาวหิารวทิเทนเบอร์กมีขอ้ความเกา้สิบหา้
ขอ้ เกือบทั้งหมดเก่ียวกบัการขายใบลา้งบาป แต่ในขอ้อา้งของขอ้แยง้เหล่านั้นเป็นการโจมตีต่อสิทธิ
อ านาจของสันตะปาปาและการบรรพชิต เจา้หนา้ท่ีปกครองคริสตจกัรพยายามใชอ้ านาจบงัคบัก็ไม่
ส าเร็จ หลอกล่อใหต้ายใจก็ไม่เป็นผล ลูเธอร์คงยนืมัน่ พายยุิง่โหมเขา้ใส่ท่านก็ยิง่ท  าใหท้่านเด็ดเด่ียว
ยิง่ข้ึนในการขดัขวางหลกัธรรม และการปฏิบติัอนัใดท่ีไม่มีพระคมัภีร์อนับริสุทธ์ิสนบัสนุนได ้

หลงัจากท่ีโตแ้ยง้กนัหลายคร้ังหลายหน และสมุดแถลงการณ์ไดพ้ิมพอ์อกแจกจ่ายไปเป็นอนั
มากซ่ึงท าใหค้วามเห็นของลูเธอร์รู้กนัไปทัว่ทั้งเยอรมนันี ค าสอนของลูเธอร์ก็ถูกประณามเป็นทางการลู
เธอร์ถูกตดัสัมพนัธ์โดยใบบูลลข์องสันตะปาปาเลโอท่ี 10 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1520 (บูลล ์ คือ ค า
โองการของสันตะปาปา บูลลม์าจากค าละตินวา่ บูลลา “ตรา” เอกสารทุกอยา่งท่ีตีตราเป็นทางการก็
เรียกวา่บูลล)์ เฟรดเดอริคผูไ้ดรั้บเลือกข้ึนครองแซกโซนีไดรั้บค าสั่งใหส่้งตวัลูเธอร์ไปสอบสวนและรับ
โทษ แต่แทนท่ีท่านเฟรดเดอริคจะจดัส่งตวั ท่านกลบัท าการคุม้กนัพิทพัษไ์วอ้ยา่งออกหนา้ เพราะเฟรด
เดอริคเห็นดว้ยกบัทศันะของลูเธอร์  ลูเธอร์ตอ้นรับการตดัสัมพนัธ์ดว้ยอาการย ัว่เยา้ โดยเรียกใบบูลลน์ั้น
วา่ “ใบบูลลร์ะย  าของเจา้ตวัปรปักษข์องพระคริสต์” วนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1520 ลูเธอร์ไดเ้อาใบบุลลน้ี์
มาเผาต่อหนา้ธารก านลัท่ีประตูวหิารวทิเทนเบอร์ก ต่อหนา้ชุมนุมศาสตราจารยม์หาวิทยาลยั นกัศึกษา 
และประชาชน และยงัไดเ้ผาเสียพร้อมดว้ยส าเนาบญัญติักฎหมายต่อทา้ยดว้ยอ านาจของเจา้หนา้ท่ีโรม 
การน้ีประกอบข้ึนเป็นการผละเด็ดขาดของลูเธอร์จากคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค 

ในปี 1521 ลูเธอร์มาอยูต่่อหนา้ไดเอทหรือสภาการปกครองสูงสุดของเยอรมนันี เปิดประชุมท่ี
กรุงวอร์มส์บนฝ่ังแม่น ้าไรน์ พระเจา้ชาร์ลท่ี 5 พระเจา้จกัรพรรด์ิองคใ์หม่ใหส้ัญญาจะรักษาความ
ปลอดภยัให ้ ลูเธอร์ไดไ้ปในท่ีประชุมทั้งๆ ท่ีเพื่อนฝงูพากนัทกัทว้งวา่อาจตอ้งประสบวบิติัเช่นเดียวกบั
ยอห์นฮสัส์ในสภาวะคลา้ยกนัท่ีสมชัชาแห่งคอนสะตานซ์ ในปี 1415 ลูเธอร์วา่ “ขา้พเจา้จะไปท่ีกรุง
วอร์มส์ แมจ้ะมีปีศาจจอ้งเอากบัขา้พเจา้มากเท่ากระเบ้ืองมุงหลงัคา” เดือนเมษายนท่ี 17 ค.ศ. 1521  
ลูเธอร์ยนือยูต่่อหนา้สภาไดเอท มีพระจกัรพรรด์ิเป็นประธานการประชุม ในการตอบค าถามวา่ลูเธอร์จะ
ถอนค าในหนงัสือของเขาไดไ้หม? เม่ือลูเธอร์พิจารณาดูแลว้ตอบวา่เขาจะถอนค าอะไรไม่ได ้ เวน้แต่
อะไร ๆ ท่ีพระคมัภีร์หรือเหตุผลไม่สนบัสนุน ลูเธอร์ไดต้อบและต่อทา้ยดว้ยค าวา่ “ขา้พเจา้ยดึมัน่อยู่
ตามน้ี ขา้พเจา้ท าอะไรอีกไม่ได ้ขอพระเจา้ช่วยขา้พเจา้ อาเมน” พระเจา้จกัรพรรด์ิชาร์ลถูกรบเร้าใหจ้บัลู
เธอร์ในหลกัท่ีวา่ ไม่ตอ้งซ่ือถือสัตยก์บัคนนอกรีต แต่ลูเธอร์ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากวอร์มส์ไปเป็น
อิสระไดโ้ดยสงบ 
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เม่ือลูเธอร์ก าลงัเดินทางกลบับา้น ทหารของเฟรดเดอริคเจา้เมืองก็จู่โจมเขา้จบัตวัเพื่อคุม้ภยั
ใหแ้ก่ท่าน แลว้น าตวัไปยงัปราสาทวาทเบอร์กในธูริงกเ์ยีย ท่านไดอ้ยูท่ี่นัน่เกือบปีในอาการปลอมตวัซ่ึง
ในเวลานั้นพายแุห่งการสงครามและการจลาจลในมหาอาณาจกัรก าลงัดุเดือด แต่ท่านลูเธอร์มิไดอ้ยูว่า่ง 
ในระหวา่งท่ีพกัหลบอยูน่ั้น ท่านไดท้  าการแปลพระคมัภีร์ใหม่เป็นภาษาเยอรมนัอนัเป็นงานท่ีท าใหท้่าน
เหมือนไม่ตาย เพราะพระคมัภีร์ฉบบัแปลของท่านน้ีไดถื้อเป็นหลกัแห่งภาษาเขียนของเยอรมนั งานน้ี
ส าเร็จในปี 1521 พระคภัมีร์เดิมยงัแปลไม่เสร็จจนกระทัง่หลายปีต่อมา ลูเธอร์ไดอ้อกจากปราสาทวาท
เบอร์กมายงัวทิเทนเบอร์ก รับหนา้ท่ีผูน้ าความเคล่ือนไหวเพื่อคริสตจกัรปฏิรูปเป็นการทนัเวลาพอดีท่ี
ท่านไดช่้วยใหพ้น้จากการกระท าอนัฮึกเหิมโดยไม่จ  าเป็น (โดยเหล่าศิษยข์องการปฏิรูปท่ีก าลงัคึกมาก) 

รัฐของเยอรมนัแยกออกเป็นฝ่ายปฏิรูปและสาขาโรมนันั้นระหวา่งภาคเหนือกบัภาคใต ้ พวกเจา้
ทางใต ้น าโดยออสเตรียยงัคงภกัดีต่อโรม ส่วนพวกเจา้ทางเหนือส่วนใหญ่เป็นสานุศิษยข์องลูเธอร์ สภา
ไดเอทเปิดประชุมท่ีสปายร์ในปี ค.ศ. 1529 หวงัจะท าการสมคัรสมานสองพรรคน้ีใหเ้ขา้กนัก็ไร้ผล ใน
สมชัชาน้ีมีพวกเจา้ผูป้กครองเมืองเป็นคาธอลิคประกอบอยูเ่ป็นฝ่ายขา้งมาก ท าการประณามหลกัธรรม
ของลูเธอร์ พวกเจา้หา้มไม่ใหส้อนลทัธิของลูเธอร์ในรัฐอนัยงัไม่มีค  าสอนน้ีแพร่มากนกั ส่วนในรัฐท่ีรับ
เอาลทัธิของลูเธอร์ไวแ้ลว้ก็ขอใหป้ล่อยใหพ้วกคาธอลิคปฏิบติัศาสนาของตนอยา่งอิสระ ในการ
ปกครองอนัไม่เสมอภาคกนัน้ีพวกเจา้ถือลทัธิลูเธอร์ท าการคดัคา้นเป็นทางการตั้งแต่เวลานั้นมาคนคณะ
น้ีไดช่ื้อวา่โปรเตสแตน้ท ์หลกัธรรมของเขาเรียกวา่ศาสนาโปรเตสแตน้ท ์

_________________ 
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บทที ่19 

คริสตจักรปฏรูิป (ภาคสอง)การปฏรูิปในประเทศอืน่ๆ  

หลกัเกณฑ์ของศาสนาปฏิรูป 

_________ 
เม่ือการปฏิรูปของเยอรมนันียงัอยูใ่นขั้นแรกเร่ิม วิญญาณอนัเดียวกนัน้ีก็ปะทุข้ึนในประเทศ

อ่ืนๆ อีกหลายประเทศของทวปียโุรปดว้ย ในภาคใตเ้ช่นในประเทศอิตาลีและสเปนตอ้งถูกก าราบลง
ดว้ยมืออนัแขง็แกร่ง ในฝร่ังเศสในเนเธอร์แลนดเ์หตุการร์ปฏิรูปแขวนอยูก่บัความก ้าก่ึงยงัไม่แน่แต่ใน
ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายในภาคเหนือของทวปี ศาสนาใหม่มีชยัเหนือการขดัขวางทั้งส้ินและเขา้
ครองอาณาประเทศ 

การปฏิรูปในสวติเซอร์แลนด์เกิดข้ึนเป็นกิจการต่างหากไม่เก่ียวขอ้งกบัเยอรมนันี ถึงแมว้า่ได้
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั ภายใตก้ารน าของท่านเออริคสวงิก์ลี ในปี 1517 ท่านผูน้ี้ไดโ้จมตีในขอ้ท่ีวา่ “การ
ยกบาป” จะไดด้ว้ยการเดินทางไปไหวท่ี้ศาลของพระนางพรหมจารียท่ี์เอนเซลด์ และในปี 1522 
คริสตจกัรแยกออกจากโรมเด็ดขาด การปฏิรูปไดจ้ดัระบอบข้ึนเป็นทางการท่ีเมืองซูริคในไม่ชา้ก็
แขง็แกร่งยิง่กวา่ในเยอรมนันี แต่ความกา้วหนา้ตอ้งถูกหน่วงเหน่ียวดว้ยสงครามกลางเมืองระหวา่งรัฐ
ฝ่ายโรมนัคาธอลิคกบัรัฐฝ่ายโปรเตสแตน้ท ์ สวงิกลี์ตอ้งตายในท่ีรบในปี 1531 อยา่งไรก็ตามการปฏิรูป
ไดด้ าเนินต่อไปจนไดพ้บกบัผูน้ าคนหน่ึง คือยอห์นแคลวนิผูเ้ป็นมหาบณัฑิตในทางเทวศาสตร์ของคิ
รสตจกัรถดัจากออกสัติน สถาบนัเทวศาสตร์ของท่านไดแ้พร่ออกสู่ประชาชนในปี 1536 เป็นบรรทดั
ฐานหลกัธรรมของโปรเตสเตน้ท ์เวลานั้นแคลวนิอายไุดย้ีสิ่บเจด็ปีเท่านั้น 

ในเวลานั้นราชอาณาจกัรสะแคนดิเนเวยีประกอบดว้ย เดนมาร์ก สวเีดน และนอร์เวย ์ อยูใ่ต้
ปกครองของรัฐบาลเดียว ไดรั้บเอาค าสอนของลูเธอร์ตั้งแต่แรกซ่ึงกษตัริยค์ริสเตียนท่ี 2 ทรงสนบัสนุน 
การชิงดีกนัทางการเมืองและการจลาจลไดเ้ขา้แทรกการคืบหนา้ของการปฏิรูปอยูช่ัว่คราวหน่ึง แต่ใน
ท่ีสุดทั้งสามประเทศรับทศันะของลูเธอร์ 

ในฝร่ังเศสคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคมีอิสระมากกวา่ประเทศใดๆ ในยโุรป เพราะฉะนั้นจึงมี
ความตอ้งการอิสระทางศาสนาจากโรมนอ้ยกวา่ แต่ความเคล่ือนไหวทางศาสนาเกิดข้ึนในพวกประชา
การฝร่ังเศส และเกิดข้ึนก่อนแมใ้นเยอรมนันี เพราะในปี 1512  แยค๊เลอเฟอเวอร์ไดเ้ขียนเผยแพร่
หลกัธรรมและเทศนาเร่ือง “ความชอบธรรมโดยความเช่ือ” มีสองพรรคเกิดข้ึนในกรมวงัและใน
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ระหวา่งประชาชน และกษตัริยอ์งคต่์อๆ มาเป็นโรมนัคาธอลิคกนัแต่ในนามทั้งนั้น บางคร้ังก็เขา้อยูใ่น
พรรคใดพรรคหน่ึง แต่ลทัธิโปรเตสแตน้ทต์อ้งถูกตีแทบส้ินชีพในโศกนาฏกรรมอนัน่าหวาดเสียวของ
วนัฉลองเซน้ทบ็าร์โธโลมิว วนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 1572 คร้ังนั้นผูน้ าเกือบทุกคนสานุศิษยไ์ม่รู้สักก่ีพนั
คนตอ้งถูกฆ่าตาย ความเช่ือในฝ่ายปฏิรูปยงัคงชีพอยูท่ ั้งๆ ท่ีมีการข่มเหง ประชากรฝร่ังเศสส่วนนอ้ยคง
เป็นโปรเตสแตน้ท ์แมจ้  านวนจะนอ้ย ลทัธิโปรเตสแตน้ทฝ์ร่ังเศสก็มีอิทธิพลใหญ่ยิง่ 

ประเทศเนเธอร์แลนดป์ระกอบดว้ยสองราชอาณาจกัรฮอลแ์ลนดแ์ละเบลเยีย่มเด๋ียวน้ี ในตอน
แรกๆ ของยคุปฏิรูปเนเธอร์แลนดอ์ยูใ่ตก้ารปกครองของสเปน ตั้งแต่ประชากรรับค าสนอปฏิรูปเร่ิมแรก 
แต่ผูส้ าเร็จราชการสเปนไดท้  าการข่มเหงหนกั  ในภูมิภาคต ่าการปฏิรูปเรียกร้องเสรีภาพทั้งทางการเมือง
และการศาสนา ความทารุณของสเปนไดย้ ัว่ประชาชนให้เกิดจลาจล หลงัจากไดร้บพุง่กนัเป็นเวลานาน 
ดว้ยความทุกขท์นอยา่งเหลือเช่ือในท่ีสุดเนเธอร์แลนดไ์ดเ้อกราชจากสเปนภายใตก้ารน าของวลิเลียมคน
หงิม แต่ยงัมิไดรั้บการรับรองจนกระทัง่ ค.ศ. 1672 คร้ังนั้นผูน้ าเกือบทุกคนสานุศิษยไ์ม่รู้สักก่ีพนัคน
ตอ้งถูกฆ่าตาย ความเช่ือในฝ่ายปฏิรูปยงัคงชีพอยูท่ ั้งๆ ท่ีมีการข่มเหง ประชากรฝร่ังเศสส่วนนอ้ยคงเป็น
โปรเตสแตน้ท ์แมจ้  านวนจะนอ้ย ลทัธิโปรเตสแตน้ทฝ์ร่ังเศสก็มีอิทธิพลใหญ่ยิง่ 

ความเคล่ือนไหวท่ีจะไดก้ารปฏิรูปในองักฤษด าเนินกา้วหนา้บา้งถอยหลงับา้งเป็นระยะต่างๆ 
กนั เน่ืองจากความเก่ียวพนัทางการเมืองบา้ง เน่ืองจากท่าทีต่างๆ กนัของผูเ้ผด็จการคนต่อๆ กนัมาบา้ง 
และนิสัยประเพณีจดัของคนชาวองักฤษบา้ง การปฏิรูปเร่ิมข้ึนในรัชการลของเฮนร่ีท่ี 8 ดว้ยนกัศึกษา
หนุ่มพวกหน่ึงแผนกวรรณกรรมชั้นสูงและพระคมัภีร์ แต่นกัศึกษาบางคนในพวกน้ีเช่น เซอร์โธมาส
โมเรไดห้ยดุชะงกัและยงัคงเป็นคาธอลิคอยู ่ ส่วนนกัศึกษาคนอ่ืนๆ ก็กา้วหนา้ต่อไปสู่ความเช่ือของฝ่าย
โปรเตสแตน้ทอ์ยา่งอาจหาญ ผูน้ าคนหน่ึงของการปฏิรูปในองักฤษคือยอห์นทินเดลผูแ้ปลพระคริสต
ธรรมใหม่เป็นภาษาพื้นเมือง เป็นฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษฉบบัแรกหลงัจากท่ีมีประดิษฐกรรมการ
พิมพแ์ลว้ และเป็นฉบบัซ่ึงเกลาการแปลฉบบัอ่ืนๆ ตั้งแต่นั้นมายิง่กวา่ฉบบัอ่ืนใด ทินเดลตอ้งถูก
ประหารชีวิตอยา่งทารุณท่ีแอนตเ์วิพ๊ในปี ค.ศ. 1536 ผูน้ าอีกคนหน่ึงคือโธมาสแครนเมอร์อาร์คบิช 
ชอพแห่งแคนเตอร์เบอรี ท่านผูน้ี้เม่ือไดช่้วยประเทศองักฤษใหเ้ป็นโปรเตสแตน้ทแ์ลว้ก็เลิกถือลทัธิ 
โปรเตสแตน้ทภ์ายใตอิ้ทธิพลควนีแมร่ีผูถื้อโรมนัคาธอลิคดว้ยหวงัจะเอาชีวติรอดจากตาย แต่เม่ือถูก
ระวางโทษถึงตายดว้ยเผาทั้งเป็นก็กลบัประกาศความเช่ือเดิม การปฏิรูปไดท้ั้งการส่งเสริมและเหน่ียวร้ัง
จากกษตัริยเ์ฮนร่ีท่ี 8 ผูแ้ตกออกจากโรมเพราะสันตะปาปาไม่อนุญาตการหยา่ขาดจากราชินีแคธารีนผู ้
เป็นนอ้งสาวจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 5 และ  (เฮนร่ีท่ี 8) ไดต้ั้งคริสตจกัรคาธอลิคองักฤษข้ึนโดยพระองคเ์อง
เป็นประมุข เฮนร่ีท่ี 8 ฆ่าไม่วา่คาธอลิคหรือโปรเตสแตน้ทใ์ครท่ีขดัต่อทศันะของพระองคท์่าน 
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ภายใตเ้อด็วาร์ดท่ี 6 กษตัริยผ์ูเ้ยาว ์รัชกาลของพระองคก์็สั้น สาเหตุของการปฏิรูปท าใหเ้กิดการ
กา้วหนา้ใหญ่ คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ (The Church of England) ตั้งข้ึนโดยแครนเมอร์และคน
อ่ืนๆ อีกเป็นผูน้ าไดป้ระกอบสมุดอธิษฐาน (Prayer Book) ข้ึนอุดมดว้ยแบบโคลงกลอนของภาษา ควนี
แมร่ีข้ึนครองราชยต่์อจากเอด็วาร์ดท่ี 6 ถือลทัธิโรมนัคาธอลิคอยา่งคลัง่ไคล ้ ไดท้รงด าเนินการน าพล
ประเทศของพระนางใหก้ลบัไปยงัคริสตจกัรเก่าโดยจุดไฟแห่งการข่มเหงข้ึน พระนางข้ึนครองราชอยู่
ได ้ 5 ปี แต่ถึงในเวลาเพียงเท่านั้นคนถือลทัธิโปรเตสแตน้ทก์วา่สามร้อยคนตอ้งถูกประหารชีวิตอยา่ง
ทารุณ ดว้ยการข้ึนครองราชยข์องพระนางเอลิซาเลเบธ็ผูส้ามารถท่ีสุดในบรรดาผูท้รงอธิปไตยของ
องักฤษ ไดเ้ปิดประตูคุก ไดเ้รียกผูต้อ้งเนรเทศกลบั พระคมัภีร์ไบเบิลข้ึนตั้งบนธรรมาสน์และมีใน
บา้นเรือนอยา่งมีเกียรติ และในระหวา่งรัชกาลอนัยาวนานของพระนางจนไดส้มญาวา่ “รัชกาลของพระ
นางเอลิซาเบธ็” หมายถึงสมยัอนัมีเกียรติท่ีสุดในประวติัศาสตร์องักฤษคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ
กลบัตั้งข้ึนใหม่ และวางแบบอยา่งท่ีด ารงอยูจ่นทุกวนัน้ี 

คร้ังแรกการปฏิรูปท าการกา้วหนา้ไปไดช้า้ในสก๊อตแลนด์ ท่ีนัน่คริสตจกัรและรัฐตกอยูใ่น
บงัคบับญัชาของมืออนัแขง็ปานเหล็กของคาร์ดินาลบีตนั และควนีผูส้ าเร็จราชการ แมร่ีอ๊อฟกุยซ์มารดา
ของแมร่ีควนีแห่งสก๊อท ท่านคาร์ดินาลถูกฆาตกรรม ราชินีผูส้ าเร็จราชการก็ส้ินพระชนมไ์ปต่อมาไม่ชา้
ยอห์นน๊อกซ์ ในปี 1559 เขา้ด ารงต าแหน่งผูน้ าความเคล่ือนไหวของการปฏิรูป ดว้ยทศันะอนัไม่ยอม
อลุ่มอล่วยและแขง็แกร่ง ตั้งใจแน่วแน่ไม่เหหนั และพลงัของท่านท่ีไม่มีอะไรตา้นทานได ้ แมก้ระทัง่
ตอ้งสู้กบัการขดัขวางของเหล่าผูมี้อิทธพลและความคลัง่ไคลข้องควนีแมร่ีแห่งสก๊อทผูถื้อโรมนัคาธอ
ลิคและทรงอธิปไตย ยอห์นน๊อกซ์ยงัสามารถกวาดร่องรอยของศาสนาเก่าออกไปไดห้มดและน าการ
ปฏิรูปไปไกลกวา่ในองักฤษมาก ยอห์นน๊อกซ์ไดว้างแผนคริสตจกัรเปรสไบเธเรียนข้ึนและไดเ้ป็น
คริสตจกัรอนัเป็นปึกแผน่ของสก๊อตแลนด์ 

เม่ือเปิดศตวรรษท่ีสิบหก คริสตจกัรในยโุรปภาคตะวนัตกเป็นแต่โรมนัคาธอลิคเท่านั้นปรากฏ
วา่ทุกๆ ราชอาณาจกัรใหค้วามจงรักภกัดี ก่อนจบศตวรรษนั้นเองทุกๆ ประเทศทางยโุรปตอนเหนือและ
ตะวนัตกของรัสเซียไดแ้ตกออกมาจากโรมและตั้งคริสตจกัรแห่งชาติของตนข้ึนเอง 

ส่วนในประเทศต่างๆ ของยโุรปภาคเหนือมีหลกัธรรมและระบอบต่างๆ กนั อนัเป็นผลจากการ
ปฏิรูป แต่ก็ยงัมีพื้นฐานอยา่งเดียวกนัเห็นไดไ้ม่ยากในบรรดาคริสตจกัรต่างๆ ลทัธิโปรเตสแตน้ท์
หลกัเกณฑข์องการปฏิรูปอาจเรียกไดเ้ป็นหา้ประการดว้ยกนั (สังเขปขอ้ท่ีกล่าวน้ีส่วนมากคดัจากเร่ือง 
“แลนดม์าร์คออฟเชิชฮิสโตรี” โดยเฮนร่ีโดเวน ดี.ดี) 

หลกัใหญ่ท่ีหน่ึงคือวา่ ศาสนาแทต้อ้งตั้งอยูบ่นพระคมัภีร์ โรมนัคาธอลิคไดส้ับเปล่ียนเอา
อ านาจสิทธ์ิของพระคมัภีร์ให้เป็นของคริสตจกัร โรมนัคาธอลิคสอนวา่คริสตจกัรไม่มีผดิพลาด และ
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สิทธิอ านาจของพระคมัภีร์ออกมาจากท่ีคริสตจกัรก าหนดให ้ โรมนัคาธอลิคไม่ยอมใหฆ้ราวาสใชพ้ระ
คมัภีร์และขดัขวางแขง็แรงไม่ใหมี้การแปลพระคมัภีร์ออกเป็นภาษาท่ีประชาชนธรรมดาพดูกนัไม่วา่
ภาษาใดผูป้ฏิรูปประกาศวา่พระคมัภีร์บรรจุดว้ยบรรทดัฐานของความเช่ือและการปฏิบติั และวา่ไม่พึง
รับหลกัธรรมอนัใดเลยนอกจากท่ีสอนไวใ้นพระคมัภีร์เท่านั้น การปฏิรูปน าเอาพระคมัภีร์ท่ีหายไปแลว้
กลบัคืนมาใหป้ระชาชนและตั้งค  าสอนของพระคมัภีร์บนพระท่ีนัง่แห่งสิทธิอ านาจ โดยนกัปฏิรูปและ
ส่วนมากในประเทศโปรเตสแตน้ทพ์ระคมัภีร์ไดจ้  าแนกแจกจ่ายแพร่หลายออกไปปีละหลายๆ ลา้นฉบบั
ในปัจจุบนั 

หลกัเกณฑอี์กอยา่งหน่ึงท่ีการปฏิรูปตั้งข้ึนคือ ศาสนาพึงสาเหตุตอ้งสมผลและใหใ้ชส้ติปัญญา
ไตร่ตรอง ลทัธิโรมนัไดน้ าหลกัธรรมท่ีไร้เหตุผลเขา้มาไวใ้นกฎขอ้เช่ือของคริสตจกัร เช่นศีลระลึกก็ตั้ง
เป็นทฤษฏีวา่ขนมปังกลายเป็นเน้ือและน ้าองุ่นเป็นโลหิตของพระเยซูจริงๆ น าเอาพิธีอนัน่าขบขนัเขา้มา
ไวเ้ป็นวนิยัของคริสตจกัร เช่นสันตะปาปายกบาป ขนบธรรมเนียมอนังมงายเอาเขา้มาไวใ้นพิธีของ
คริสตจกัรเช่นการนมสัการรูปเคารพ นกัปฏิรูปถือวา่เหตุผลก็ยงัเป็นรองต่อการส าแดงของพระเจา้ก็ยงั
ถือวา่เหตุผลเป็นของประทานของพระเจา้ ตอ้งมีกฎขอ้เช่ือ วนิยั และการนมสัการซ่ึงจะไม่ลบลา้ง
เหตุผลของมนุษย ์(โคแวน หนา้ 168)  

ความจริงยิง่ใหญ่ท่ีสามเนน้ในการปฏิรูป คือศาสนาของคนเฉพาะคน ระบบโรมนัถือวา่
ระหวา่งผูน้มสัการกบัพระเจา้มีประตูปิดแน่น นกับวชเท่านั้นถือกุญแจท่ีจะไขเปิดประตูใหไ้ด ้คนบาปท่ี
กลบัใจไม่ตอ้งสารภาพความบาปต่อพระเจา้ แต่สารภาพต่อนกับวช คนบาปมิไดรั้บการอภยัโทษจาก
พระเจา้ แต่รับจากนกับวช นกับวชเท่านั้นเป็นผูป้ระกาศใหอ้ภยับาป ผูน้มสัการมิไดไ้หวว้อนต่อพระเจา้ 
พระบิดาทางพระคริสตพ์ระบุตร แต่ผูน้มสัการไหวว้อนโดยทางนกับุญพิทกัษซ่ึ์งเขาคิดวา่จะวงิวอนต่อ
พระเจา้อีกทอดหน่ึงเพื่อเขา ดว้ยคิดวา่พระเจา้อยูสู่งเกินไปกวา่มนุษยไ์ดค้วามรอดพน้จากพระพิโรธของ
พระเจา้ได ้ ศรัทธาชนจะรับการทรงน าจากการอ่านพระคมัภีร์เองไม่ได ้ แต่ตอ้งรับค าสอนต่อลงมา ซ่ึง
เป็นค าท่ีแปลความออกมาจากสภาและคริสตจกัรก าหนดหมายเป็นบรรทดัฐาน ส่ิงกีดขวางเหล่าน้ีผู ้
ปฏิรูปไดก้วาดออกไป ผูป้ฏิรูปช้ีใหผู้น้มสัการตรงไปท่ีพระเจา้ผูเ้ป็นเป้าของค าอธิษฐานโดยตรง ผู ้
ประทานอภยัโทษและประทานพระคุณเองโดยตรง ผูป้ฏิรูปน าวญิญาณแต่ละดวงเขา้เฝ้าพระเจา้และ
ร่วมสนิทกบัพระคริสต ์

นกัปฏิรูปยงัไดย้ดึถือวา่ศาสนาควรเป็นศาสนาส าหรับวิญญาณ ไม่ใช่เป็นแต่รูปการณ์ภายนอก 
โรมนัคาธอลิคเอาแบบอยา่งและพิธีการมากมายมาบรรทุกลงบนพระกิตติคุณ จนท าใหชี้วติและ
วญิญาณของพระกิตติคุณลบหายหมด ศาสนาเตม็ไปดว้ยพิธีบริการภายนอกท่ีปฏิบติัไปโดยบญัชาการ
ของพวกนกับวช และไม่มีท่าทีเขา้หาพระเจา้อนัเป็นท่าท่ีออกมาจากจิตใจ ไม่มีปัญหา ยงัคงมีคนซ่ือ
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หลายคนในคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคอยูด่ว้ย อนัเป็นคนผูห้าพระเจา้โดยจิตวญิญาณและร้อนรน
อยา่งเช่นท่านเบอร์นาร์ดแห่งแคลวอซ์ ท่านแฟรนซิสแห่งแอสสิสิ และท่านโธมาสเอแคมปิสคนเหล่าน้ี
ด ารงชีพสนิทสนมกบัพระเจา้ แต่โดยทัว่ไปของศาสนาในคริสตจกัรปฏิบติัไปตามตวัอกัษร ไม่ปฏิบติั
ตามจิตวิญญาณ นกัปฏิรูปเนน้รูปการณ์ของศาสนาภายในมากกวา่ภายนอกน าเอาหลกัธรรมอนัถือกนัมา
แต่โบราณให้เป็นประสบการณ์ท่ีตอ้งมีเช่น “ความรอดโดยความเช่ือในพระคริสตแ์ละโดยความเช่ือ
เท่านั้น” ประกาศวา่มนุษยเ์ป็นผูช้อบธรรมโดยมิใช่การปฏิบติัตามแบบอยา่งภายนอก แต่โดยชีวติจิต
วญิญาณภายใน “ชีวติของพระเจา้ในวญิญาณของมนุษย”์ 

หลกัเกณฑสุ์ดทา้ยในกิจการทางปฏิบติัของการปฏิรูปคือวา่ คริสตจกัรประจ าชาติไม่เหมือนกบั
คริสตจกัรสากลแต่หน่วยเดียว ลทัธิสันตะปาปาและนกับวชมุ่งกดรัฐลงเป็นรองต่อคริสตจกัร ยก
สันตะปาปาข้ึนเป็นยอดเหนือประชาชาติทั้งส้ิน ลทัธิโปรเตสแตน้ทมี์ชยัท่ีไหนก็มีคริสตจกัรของชาติ
เกิดข้ึนท่ีนัน่ ปกครองตวัเอง ไม่ข้ึนต่อโรม คริสตจกัรประจ าชาติเหล่าน้ีมีแบบต่างๆ กนั อีปิสโคปอลใน
ประเทศองักฤษ เปรสไบเทเรียนในสก๊อตแลนด์และสวติเซอร์แลนด ์ ส่วนในประเทศทางภาคเหนือ
ปนๆ เปๆ กนั การนมสัการในทุกคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคแต่ก่อนและเด๋ียวน้ียงัคงใชภ้าษาละตินแต่
คริสตจกัรโปรเตสแตน้ททุ์กๆ คริสตจกัรปฏิบติัศาสนกิจดว้ยภาษาท่ีผูน้มสัการใหพ้ดูกนั 
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บทที ่20 

คริสตจักรปฏรูิป (ภาคสนาม) 

ปฏรูิปซ้อน ผู้น าของยุค 

_____________ 
หลงัจากการปฏิรูปเร่ิมไดไ้ม่นาน คริสตจกัรโรมนัคาธอลิคท าความพยายามอยา่งรุนแรงท่ีจะกู้

เอาพื้นฐานท่ีเสียไปในยโุรปกลบัคืน จะปราบความเช่ือของโปรเตสแตน้ท ์ จะส่งเสริมงานเผยแพร่ของ
โรมนัคาธอลิคในต่างประเทศ ความเคล่ือนไหวน้ีเรียกวา่ปฏิรูปซอ้น 

สันตะปาปาปอลท่ี 3 เรียกประชุมสังฆสภาท่ีเมืองเทร้นทใ์นปี 1545 ส่วนใหญ่ท าการส ารวจ
และจดัการยติุส่ิงท่ีเป็นความเส่ือมโทรมอนัก่อใหเ้กิดการปฏิรูปข้ึนแลว้นั้น โดยการประชุมน้ีท าใหมี้การ
จดัการปฏิรูปข้ึนภายในคริสตจกัร สภาเปิดประชุมคราวต่างๆ กนั และการประชุมกวา่หน่ึงแห่ง แต่ส่วน
ใหญ่ท าการประชุมกนัท่ีเมืองเทร้นทใ์นออสเตียเจด็สิบหกไมลต์ะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเวนิส ท่ี
ประชุมประกอบดว้ยบิช๊อพและสมภารของคริสตจกัร กระท ากนัไปเกือบยีสิ่บปีตลอดรัชกาลของ
สันตะปาปาส่ีองค ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1545-1563 ดว้ยความหวงัวา่จะเช่ือมโปรเตสแตน้ทก์บัคาธอลิคเขา้ดว้ยกนั
ใหม่ ศาสนาคริสเตียนจะไดร้วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่ก็ไม่ส าเร็จ แต่ก็ยงัมีการปฏิรูปกนัมาก
อยา่ง ระบุหลกัธรรมของคริสตจกัรไวแ้จ่มแจง้ แมแ้ต่ชาวคณะโปรเตสแตน้ทก์็ยงัยอมรับวา่ตั้งแต่
ประชุมสังฆสภาเมืองเทร้นทแ์ลว้ เหล่าสันตะปาปาเป็นคนดีข้ึนกวา่หลายคนแต่ก่อน ผลของการประชุม
พอถือไดว้า่เป็นการปฏิรูปประเพณี ภายในคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค 

อิทธิพลและอ านาจแรงกวา่ส่ิงใดๆ ในการปฏิรูปซอ้นไดแ้ก่ระบอบเยซูอิท ตั้งข้ึนในปี 1534 
โดยอิคเนเทียสแห่งโลโยลาชาวสเปน เป็นระบอบอาราม (มอนนาสติค) มีท่าทีรวมวินยัเคร่งครัดท่ีสุด 
รุ่มร้อนท่ีสุดในความภกัดีต่อคริสตจกัรและระบอบอารามน้ี อุทิศตวัแก่ศาสนาสุดส้ิน และพากเพียรท่ีจะ
น าคนใหเ้ปล่ียนใจมาเช่ือศาสนา หลกัความมุ่งหมายคือจะรบกบัความเคล่ือนไหวฝ่ายโปรเตสแตน้ท์
ดว้ยวธีิการทั้งเปิดเผยและลบัๆ กระท ารุนแรงจนกระทัง่ก่อเกิดความเคล่ือนไหวฝ่ายโปรเตสแตน้ทด์ว้ย
วธีิการทั้งเปิดเผยและลบัๆ กระท ารุนแรงจนกระทัง่ก่อเกิดการขดัขวางขมข่ืนท่ีสุดแมใ้นประเทศโรมนั
คาธอลิค การปฏิรูปซอ้นน้ีตอ้งถูกปราบลงเกือบในทุกรัฐของยโุรป สันตะปาปาเคลเมน้ทท่ี์ 14 ออก
โองการหา้มเสียทัว่คริสตจกัรในปี ค.ศ. 1773 แต่กระนั้นยงัด าเนินการเร่ือยมาอยา่งลบัๆ อยูค่ราวหน่ึง 
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ภายหลงัก็กระท าโดยเปิดเผยอีก สันตะปาปาหลายองครั์บรองอีก คราวน้ีเลยเป็นพลงัแรงท่ีสุดส าหรับ
เผยแพร่และเสริมสร้างก าลงัของคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคทัว่โลก 

การข่มเหงเอาจริงเอาจงัเป็นอาวธุอีกอยา่งหน่ึงใชใ้นการปราบวญิญาณของการปฏิรูปซ่ึงก าลงั
เติบโต เป็นความจริงวา่โปรเตสแตน้ทก์็ท  าการข่มเหงดว้ย กระท ากนักระทัง่เอาเป็นเอาตาย แต่
โดยทัว่ไปความตั้งใจของเขากระท าไปในทางการเมืองมากกวา่ในทางศาสนา ในประเทศองักฤษคนท่ี
ถูกฆ่าตายส่วนใหญ่เป็นพวกคาธอลิคทุกรัฐ หาช่องถอนราก ความเช่ือฝ่ายโปรเตสแตน้ทด์ว้ยการใชไ้ฟ
ใชด้าบ ในประเทศสเปนมีการตั้งศาลสอบสวนข้ึน คนเป็นจ านวนนบัไม่ถว้นตอ้งถูกทรมานและถูกเผา
ไฟทั้งเป็น ในบรรดาประเทศภาคต ่าพวกผูป้กครองเมืองชาวสเปญด าเนินการฆ่าคนทุกคนท่ีตอ้งสงสัย
วา่เป็นพวกนอกจารีต ในประเทศฝร่ังเศส วิญญาณของการข่มเหงข้ึนถึงยอดในการลงมือประหารหมู่
ขนาดมหึมา เป็นการฉลองในวนัท่ีระลึกของนกับุญบารโธโลมิว ในปี ค.ศ. 1572 และทั้งท่ีกระท ากนั
เร่ือยมาอีกหลายสัปดาห์ต่อมา มีผูก้ะประมาณจ านวนผูท่ี้ตอ้งพินาศไปในการน้ีดว้ยจ านวนต่างๆ กนั
ตั้งแต่สองหม่ืนถึงแสนคน การข่มเหงเหล่าน้ีในทุกประเทศท่ีมิไดป้กครองโดยรัฐบาลท่ีถือลทัธิโปรเตส
แตน้ท ์ มิเพียงแต่ไดห้ยดุย ั้งกระแสร์แห่งการปฏิรูปเท่านั้น แต่ในบางประเทศเช่นโบฮิเมียและสเปนการ
ปฏิรูปยงัตอ้งถูกบดขยี้แหลกรานไป 

อุตสาหกิจในการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศของคริสตจกัรคาธอลิค ก็ตอ้งถือวา่เป็นพลงั
หน่ึงในการปฏิรูปซ้อน เพราะกิจการน้ีด าเนินไปภายใตบ้งการของคณะเยซูอิท เป็นส่วนใหญ่ถึงแมไ้ม่
ทั้งหมด เป็นผลใหช้นพื้นเมืองเช้ือชาติต่างๆ เปล่ียนมาถือลทัธิโรมนัคาธอลิคคือในอเมริกาใตแ้ละแมก๊ซิ
โก และในส่วนใหญ่ของคานาดา และในการตั้งองคก์ารประกาศศาสนาใหญ่ในประเทศอินเดีย และใน
ประเทศต่างๆ ใกลเ้คียง โดยท่านแฟรนซิศเอก๊ซาเวยีผูเ้ป่ียมดว้ยศรัทธาเป็นผูก่้อตั้ง และท่านเองก็เป็นผู ้
ดั้งเดิมคนหน่ึงในการก่อตั้งสมาคมเยซูอิด องคก์ารประกาศศาสนาฝ่ายโรมนัคาธอลิคในประเทศท่ีมิได้
ถือศาสนาคริสเตียนนั้นไดเ้ร่ิมกระท าข้ึนก่อนองคก์ารฝ่ายโปรเตสแตน้ทเ์ป็นเวลาหลายศตวรรษ และท า
ใหเ้พิ่มจ านวนสมาชิกและอ านาจใหแ้ก่คริสตจกัรอยา่งใหญ่หลวง 

เพราะความสนใจ และความมุ่งหมาย ท่ีจะท าลายกนัและกนัของรัฐฝ่ายปฏิรูปกบัฝ่ายคาธอลิค
ในเยอรมนันี จึงเกิดมีผลข้ึนมาอยา่งหลีกไม่พน้ คือสงครามเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1618 หน่ึงศตวรรษ
หลงัจากการปฏิรูปเปิดข้ึน และในท่ีสุดพวัพนัไปเกือบถึงทุกชาติในยโุรป ปรากฏในประวติัศาสตร์วา่ 
“สงครามสามสิบปี” การชิงดีกนัในทางการเมืองก็ดีในทางศาสนาก็ดีไดเ้ขา้พนัพวั บางคราวรัฐต่างๆ 
อนัมีความเช่ืออยา่งไหนก็เขา้ดว้ยกนักบัฝ่ายนั้นช่วยต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้ม การเป็นปฏิปักษต่์อกนัได้
ด าเนินไปเกือบชัว่อายคุน เยอรมนันีทั้งประเทศตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งสาหสัเหลือคิด ในท่ีสุดในปี 
ค.ศ. 1648 สงครามใหญ่ก็ยติุลงโดยขอ้ตกลงสงบศึกแห่งเวสทฟ์าเลีย ซ่ึงท าการก าหนดเขตแดนของรัฐ
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โรมนัคาธอลิคและโปรเตสแตน้ทส่์วนใหญ่ตามท่ีด ารงอยูจ่นถึงในปัจจุบนันั้น เพราะฉะนั้นวาระนั้นถือ
วา่ยคุแห่งการปฏิรูปส้ินสุดลง 

ในยคุอนัส าคญัยิง่อยา่งนั้นอนัคลุมเหตุการณ์ไปถึงหลายประเทศ และมีผลไปไกลเช่นนั้นยอ่ม
ขาดพวกผูน้ าเป็นอนัมากเสียไม่ไดท้ั้งในฝ่ายปฏิรูปและในฝ่ายคาธอลิค เราพดูถึงคนเหล่าน้ีไดไ้ม่ก่ีคนใน
บนัทึกความเคล่ือนไหวอนัยอ่ๆ ของเราน้ี 

เดซิเดอร์เรียส อีราสมสั เกิดในเมืองรอตเตอร์ดมัประเทศฮอร์แลนด ์ค.ศ. 1466 เป็นนกัปราชญ์
ยิง่ใหญ่ผูห้น่ึงแห่งยคุวทิยาการฟ้ืนฟู(Renaissance) และการปฏิรูป ท่านไดรั้บการฝึกฝนมาในอาราม 
(Monastery) และไดรั้บการสถาปนา แต่ไดล้ะออกจากความเป็นนกับวชประมาณปี  1492 และอุทิศตวั
ไปในทางวรรณกรรมศาสตร์ ในเวลาต่างๆ กนัท่านไดอ้ยูใ่นปารีส ในองักฤษ ในสวติเซอแลนดแ์ละ
อิตาลี แต่ส่วนใหญ่บา้นของท่านอยูท่ี่เมืองบาสเลในสวติเซอร์แลนด ์ก่อนการปฏิรูปเกิดข้ึนท่านไดเ้ป็นผู ้
วพิากษว์จิารณ์คริสตจกัรโรมนัคาธอลิคอยา่งไม่อ่อนขอ้ ไดเ้ขียนขอ้วพิากษว์จิารณ์ไวเ้ป็นอนัมาก ท่ีแพร่
ไปกวา้งขวางท่ีสุดก็คือ บทความเร่ือง “สรรเสริญเยนิยอความโง่” งานอนัมีค่ามากท่ีสุด และยิง่ใหญ่ท่ีสุด
ของท่านคือพระคริสตธรรมใหม่ภาษากรีก กบัฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาละติน ถึงแมว้า่ท่านอีราสมสัไดท้  า
การใหญ่ไวม้ากอยา่งท่ีคนในอายขุองท่านไดท้  าในการเตรียมการส าหรับปฏิรูป กระนั้นท่านก็มิไดร่้วม
ดว้ยกบัความเคล่ือนไหวในการปฏิรูป ท่านยงัคงเป็นคาธอลิคอยูแ่ต่รูปและติเตียนพวกนกัปฏิรูปอยา่ง
จดัจา้นอยา่งท่ีท่านไดก้ระท ากบัคิรสตจกัรเดิมนั้น ท่านส้ินชีพในปี ค.ศ. 1536 

ไม่มีปัญหาเลย ภาพท่ีเด่นท่ีสุดในยคุก็คือท่านมาติน ลูเธอร์ “ผูต้ ั้งอารยะธรรมโปรเตสแตน้ท”์  
ท่านเกิดท่ีเมืองไอซเลเบนในปี ค.ศ. 1483  เป็นบุตรของผูท้  าเหมืองแร่ บิดาไดส่้งท่านเขา้มหาวทิยาลยั
เออร์เฟิตดว้ยความบากบัน่ใหญ่ยิง่ ท่านลูเธอร์ตั้งใจจะเป็นหมอกฎหมายทนายความ แต่ก็พรวดพราด
เกิดความรู้สึกวา่พระเจา้เรียกมาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการเป็นนกัพรต และเขา้ใจในอารามออกสัติน 
(AUGUSTINIAN MONASTARY) ท่านไดรั้บสถาปนาเป็นนกับวช ไม่ชา้ก็แสดงความสามารถใหเ้ป็น
ท่ีนิยม ไดถู้กส่งไปกรุงโรมในปี 1511 และท าใหเ้กิดความเส่ือมศรัทธาข้ึนดว้ยส่ิงท่ีท่านไดพ้บเห็นท่ีนัน่ 
มีแต่โลกียะและความชัว่ชา้ในคริสตจกัร ในปี 1511 ท่านเร่ิมทางชีวติของท่านอยา่งนกัปฏิรูปโดยการ
โจมตี การขาย “ใบลา้งบาป” หรือยกโทษความผดิบาปทุกอยา่งและดงัท่ีเราทราบกนัแลว้วา่ท่านไดติ้ด
ขอ้แยง้ไวท่ี้ประตูวหิารในวทิเทนเบอร์ก เม่ือถูกตดัสัมพนัธ์แลว้ก็มีหมายเรียกตวัใหไ้ปกรุงโรม เม่ือท่าน
ไม่ไปตามหมายเรียก สันตะปาปาท่ี 10 ก็ระบุโทษ มาร์ติน ลูเธอร์ไดเ้ผาโองการ (BULL) ของ
สันตะปาปาเสียในปี 1520 ท่านไดรั้บสนองการเรียกมาในท่ีประชุมอยา่งมีเกียรติท่ีสภาวา่การแห่งเมือง
วอร์มส์ วนัท่ี 18 เมษายน 1521 ขณะท่ีเดินทางกลบับา้นและก าลงัอยูใ่นอนัตรายของการลอบท าร้ายโดย
พวกศตัรู พวกสหายของท่านก็ไดม้าจบัท่านไปซ่อนไวเ้ป็นเกือบปีในปราสาทวาตเบอร์ก ใชเ้วลาท่ีหลบ
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ตวัอยูน้ี่ท  าการแปลพระคริสตธรรมใหม่เป็นภาษาเยอรมนั ท่านไดก้ลบัมาสู่วทิเทนเบอร์กอีกและรับ
หนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการปฏิรูป ในปี 1529 ไดมี้การพยายามรวมสานุศิษยข์องลูเธอร์กบัสวงิกลี์เขา้ดว้ยกนั 
แต่ก็ไม่ส าเร็จ เพราะวญิญาณของลูเธอร์อนัไม่หว ัน่ไหวและไม่ยอมอลุ่มอล่วย ลูเธอร์ไดป้ระพนัธ์
หนงัสือเป็นอนัมากซ่ึงแพร่ไปทัว่เยอรมนันี แต่ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการแปลพระคมัภีร์อนัไม่มีใครสู้
ได ้ท่านไดส้ิ้นชีพในขณะไปเยีย่มบา้นเกิดของท่านท่ีไอซเลเบนวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 1546 เม่ืออายไุด ้63 
ปี 

ยอห์น แคลวนิ นกัเทวศาสตร์ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัรคริสเตียนถดัจากเซน้ตอ์อกสัตินผูเ้ป็น
บิช๊อพแห่งฮิปโป แคลวนิ เกิดท่ีเมืองโนยองส์ในประเทศฝร่ังเศส วนัท่ี 10 กรกฏาคม 1509 และตายท่ี
เมืองเยนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด ์วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 1546  ท่านไดศึ้กษาท่ีปารีสออร์เลียนและเบอร์
เยส์ ไดรั้บเอาค าสอนฝ่ายปฏิรูปในปี  1528 และถูกเนรเทศออกจากปารีส ในปี 1536 ท่านไดเ้ผยแพร่
หนงัสือของท่านท่ีเมืองเบเซลเร่ือง “สถาบนัของศาสนาคริสเตียน” ซ่ึงไดเ้ป็นมูลฐานของหลกัธรรมของ
เหล่าคริสตจกัรโปรเตสแตน้ทท์ั้งส้ิน นอกจากในคณะลูเธอแรน ในปี 1536 ท่านไดห้นีไปยงัเจนีวา ท่าน
ไดอ้ยูท่ี่นัน่ไปจนตาย เวน้แต่มีการตอ้งถูกเนรเทศออกไป มาขดัอยูไ่ม่ก่ีปี แคลวนิกบัธีโอโดร์เบสาและ
นกัปฏิรูปคนอ่ืนๆ ไดก่้อตั้งบณัฑิตสถานฝ่ายโปรเตสแตน้ทข้ึ์น และเป็นแห่งหน่ึงในบรรดาศูนยท่ี์เป็น
หลกัทั้งหลายของลทัธิโปรเตสแตน้ทใ์นยโุรป เทวศาสตร์ของแคลวนิและของลูเธอร์ประกอบดว้ย
ลกัษณะการเอาจริงเอาจงัและความมีเหตุมีผล ซ่ึงดลใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในการก่อตั้งลทัธิเล็กลทัธิ
นอ้ยอยา่งอิสระของสมยัปัจจุบนั ทั้งในรัฐและในคริสตจกัรและมีส่วนอนัรุนแรงใหเ้กิดการกา้วหนา้
ของลทัธิประชาธิปไตยทัว่โลก 

โธมาส แครนเมอร์อาจถือวา่เป็นผูน้ าของการปฏิรูปในองักฤษ สันนิษฐานจากการท่ีท่านมี
ต าแหน่งเป็นโปรเตสแตน้ทค์นแรกหวัหนา้ของคริสตจกัรองักฤษ เม่ือท่านยงัหนุ่มไดอ้ยูใ่นสายพระ
เนตรของกษตัริยเ์ฮนรีท่ี 8 ดว้ยความโปรดปราน เพราะเหตุท่ีท่านใหค้  าแนะน าไปยงักษตัริยใ์หร้้องเรียน
ไปยงัมหาวทิยาลยัทั้งหลายในยโุรปเร่ืองปัญหาท่ีพระองคท์่านจะท าการหยา่ร้างมเหสี ท่านไดรั้บ
ราชการของเฮนร่ีท่ี 8 ในการทูตหลายอยา่ง และไดรั้บแต่งตั้งเป็นอาร์คบิช๊อพแห่งแคนเตอร์บุรี แมว้า่มี
ความกา้วหนา้ในทศันะของท่าน ท่านก็ยงัเป็นคนเขลาดว้ย และบิดผนัไดง่้ายๆ ท่านระวงัใชอิ้ทธิพลของ
ท่านในขนาดพอกลางๆ มากกวา่ท่ีจะเอาจริงเอาจงัแขง็แกร่งในการปฏิรูปในคริสตจกัร เม่ือกษตัริยเ์อด็
วาร์ดท่ี 6 ยงัเยาวพ์ระชนัษาอยู ่ท่านเป็นผูส้ าเร็จราชการดว้ยคนหน่ึง และสามารถท าใหเ้หตุของลทัธิ 
โปรเตสแตน้ทก์า้วไปได ้ งานยิง่ใหญ่ของท่านคือเป็นคนหน่ึงท่ีรวบรวมกฎขอ้เช่ือข้ึนเป็นสมุดอธิษฐาน 
และท่านเป็นผูเ้ขียนบทความเกือบทั้งหมดเก่ียวกบัศาสนา เม่ือควีนแมร่ีข้ึนเสวยราชยแ์ครนเมอร์ก็ถูก
ถอดจากยศอาร์คบิช๊อพและถูกติดคุก เม่ือถูกความทุกขบี์บคั้นหนกัเขา้ก็สละความเห็นฝ่ายโปรเตส
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แตน้ทเ์พื่อหวงัจะไดร้อดตาย แต่ก็ตอ้งถูกตดัสินลงโทษถึงตายดว้ยการเผาทั้งเป็น ในปี 1556 ก่อนถูก
ทรมาน ท่านไดป้ฏิเสธค าปฏิญาณของท่านท่ีกล่าวไวแ้ลว้และตายอยา่งกลา้หาญ ยืน่มือขวาเขา้ไปในไฟ
เผาเสียก่อนอนัเป็นมือท่ีไดล้งนามในค าปฏิญาณเลิกลทัธิ 

ยอห์นน๊อกซ์เป็นผูป้ระสาทคริสตจกัรชาวสก๊อตข้ึน และไดรั้บฉายาอยา่งถูกตอ้งวา่ “บิดาของ 
สก๊อตแลนด”์ ท่านไดเ้กิดในปี หรือใกล้ๆ  กบัปี 1505 ในเมืองโลวแ์ลนดไ์ดรั้บการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั
แห่งเซน้ทแ์อนดรูส์ในวชิาบรรพชิตศาสตร์ และไดรั้บสถาปนาเป็นนกับวช แต่แทนท่ีจะเขา้ในหนา้ท่ี
สมภารวดัท่านกบัท าหนา้ท่ีเป็นครู จนกระทัง่ท่านอายไุดส่ี้สิบสองปี ประมาณปี 1547 ท่านจึงไดเ้ขา้
ส่วนร่วมมือในเหตุของการปฏิรูป ท่านตอ้งเป็นนกัโทษในคุกดว้ยกนักบันกัปฏิรูปคนอ่ืนๆ โดยควีน
อุปราชผูเ้ป็นพนัธมิตรกบัฝร่ังเศส และถูกส่งตวัมายงัฝร่ังเศสมาท าหนา้ท่ีเป็นพลประจ าเรือใบท่ีนั้น แต่ก็
ไดถู้กปล่อยตวั และตอ้งตุหรัดตุเหร่อยา่งผูถู้กเนรเทศอยูใ่นองักฤษบา้งภายใตก้ษตัริยเ์อดวาร์ท่ี 6 และ
เม่ือควีนแมร่ีข้ึนเสวยราชยก์็มาอยูใ่นยโุรปผืนแผน่ดินใหญ่ ท่ีเจนีวาท่านไดพ้บกบัยอห์นแคลวนิ และ
ไดรั้บเอาทศันะของยอห์นแคลวนิ ทั้งในดา้นหลกัธรรม และการปกครองคริสตจกัร ในปี 1559 ท่านได้
กลบัคืนเขา้สู่สก๊อตแลนด ์ และลงมือเป็นผูน้ าทนัที อยา่งชนิดเกือบจะเป็นผูป้กครองเด็ดขาดในการ
ปฏิรูปของประเทศนั้น ท่านสามารถท าใหค้วามเช่ือเป็นตามแนวของเปรสไบเธเรียน และเป็นระบบ
สูงสุดในสก๊อตแลนด ์ และบงการปฏิรูปใหเ้ป็นแบบเขง็แกร่งยิง่กวา่ในประเทศอ่ืนๆ ของยโุรป ท่าน
ส้ินชีวติในปี 1572 ขณะเม่ือหยอ่นศพของท่านลงหลุม ท่านมอร์ตนัอุปราชของสก๊อตไดช้ี้ไปท่ีศพและ
กล่าววา่  “คนผูน้อนอยูท่ี่น่ีเป็นผูไ้ม่เคยกลวั” 

ในจ าพวกผูย้ิง่ใหญ่ของยคุน้ี อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรจะไดเ้อ่ยถึงคนเด่นๆ สักสองคนในฝ่ายโรมนั
คาธอลิค คนหน่ึงคือท่านอิคเนเทียสแห่งโลโยลา เป็นคนชาวสเปน เกิดในปี 1491 หรืออาจเป็น 1495 
เกิดในครอบครัวผูดี้มีตระกลู ในปราสาทแห่งโลโยลา เลยเอาช่ือปราสาทน้ีมาเป็นช่ือของท่านดว้ย 
จนถึงอายส่ีุสิบหกท่านเป็นคนกลา้หาญ แต่ไดเ้ป็นทหารเกเร แต่หลงัจากท่ีถูกบาดเจบ็สาหสัและป่วยเจบ็
เป็นเวลานาน ท่านก็อุทิศตวัปรนนิบติัคริสตจกัร ในปี 1534 ไดก่้อตั้งสมาคมเยซู โดยทัว่ไปเรียกกนัวา่
เยซูอิทเป็นสถาบนัอนัทรงอ านาจท่ีสุดในยคุสมยัใหม่ ใชส้ าหรับส่งเสริมคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค ท่าน
อิดเนเทียสไดเ้ขียนหนงัสือไวไ้ม่มาก ไดเ้ขียนธรรมนูญของระบอบการ ซ่ึงนบัวา่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง
มาจนถึงเวลาปัจจุบนั จดหมายของท่านหลายฉบบัและบทความ “บริหารงานฝ่ายวิญญาณจิต” เป็น
บทความช้ินเล็กๆ แต่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดอิทธิพลใหญ่ไม่เพียงแต่ในสมาคมเยซูอิทเท่านั้น แต่ใน
ทุกๆ ระบอบการทางศาสนาของคาธอลิคดว้ย ตอ้งนบัวา่อิคเนเทียสแห่งโลโยลาเป็นผูห้น่ึงของบุคคล
ส าคญัๆ ท่ีสุดและอิทธิพลท่ีสุดในศตวรรษท่ีสิบหก ท่านส้ินชีพในกรุงโรมวนัท่ี 31 เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 
1556 และไดรั้บสถาปนาเป็นนกับุญในปี 1622 
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นกับุญแฟรนซิศเอกซาเวยี  (ผูส้มควรแก่ต าแหน่ง) เกิดในปี ค.ศ. 1506 ในมณฑลนาวาร์เรในแควน้ท่ี
เป็นของสเปน ในเวลานั้นเป็นแผน่ดินอิสระทั้งสองดา้นของเทือกเขาไพเรนีส์ ท่านเป็นคนหน่ึงในพวก
สมาชิกดั้งเดิมของสมาคมเยซูอิท ท่านรับเอางานแผนกองคก์ารเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศ การน้ีท า
ใหท้่านเป็นผูว้างรากฐานแผนปัจจุบนั ท่านไดก่้อตั้งความเช่ือในฝ่ายโรมนัคาธอลิคข้ึนในประเทศ
อินเดีย ในเกาะลงักา ในญ่ีปุ่น และในประเทศอ่ืนๆ ของตะวนัออกไกล พอท่านเร่ิมงานในประเทศจีน
ท่านก็ส้ินชีพไปอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนเพราะความไข ้ในปี ค.ศ. 1552 มีอายไุดเ้พียงส่ีสิบหกปี ในชัว่ชีวติ
อนัสั้นของท่านๆ ไดท้  าให้คนไม่รู้จกัพระเจา้กลบัใจเช่ือไดเ้ป็นจ านวนหลายพนัและท่านไดว้างระบอบ
องคก์ารประกาศเผยแพร่ศาสนาอยา่งเช่ียวชาญจนท าใหค้วามเคล่ือนไหวในการเผยแพร่ศาสนาคริส
เตียนด าเนินต่อไปหลงัจากท่ีท่านตายแลว้ ผลงานของท่านและผลของการวางแผนของท่านเอก็ซาเวยี
แสดงความสุภาพ ใจกวา้ง ใจเผือ่แผซ่ึ่งท าใหอ้ยูใ่นความทรงจ าอนัเป็นท่ีรักของทั้งฝ่ายคาธอลิคและโป
รเตสแตน้ทด์ว้ย 

_______________________ 
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สังเขปของบทที ่21,22 

ภาวะการณ์ทัว่ไปในยุคทีห่ก, คริสตจักรปัจจุบนัสมยั 
ตั้งแต่สุดส้ินสงครามสามสิบปี ค.ศ.1648 
ถึงศตวรรษท่ียีสิ่บ ค.ศ.1904 

1. คณะพวิริแตน (บทที ่21) 
1. ก าเนิด 
2. แบ่งแยก 
3.ข้ึนสุดยอด 
4. ผลท่ีเกิด 

2.คณะเวสเลย์ฟ้ืนฟู (บทที ่21) 
1. ความตอ้งการ 
2. บรรดาผูน้ า 
3. คณะเติบโต 
4. เก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร 
5. ผลท่ีเกิด 

3. คณะถือเหตุผล Rationalistic Movement (บทที ่21) 
1. ก าเนิด 
2. คณะเติบโต 
3. ตกต ่า 
4. ผลท่ีเกิด 

4. คณะคาธอลคิองักฤษ (Anglo-Catholic Movement) (บทที ่21) 
1. นาม 
2. จุดหมาย 
3. เร่ิมตน้ 
4. พวกผูน้ า 
5. โนม้เอียงไปทาง 
6. ผลท่ีเกิด 

5. ความเคลือ่นไหวของมิชช่ันนารีปัจจุบัน (บทที ่22) 
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1. การเผยแพร่ในสมยัคริสตจกัรเร่ิมแรก 
2. ละเลยเพิกเฉยในยคุกลางตอนปลายและยคุปฏิรูป 
3. การเผยแพร่ในต่างประเทศของคณะโมเรเวยีน 
4. องคก์ารเผยแพร่ในต่างประเทศโดยชนชาวองักฤษ 
5. องคก์ารเผยแพร่ในต่างประเทศโดยชนชาวอเมริกนั 
6. ฐานะของมิชชัน่นารีในปัจจุบนั 

6. บรรดาผู้น าของยุคปัจจุบันสมัย (บทที ่22) 
1. ริชาร์ด ฮูคเคอร์ 1553-1600 
2. โธมาส์ คาร์ทไร้ท ์1535-1603 
3.โยนาธาน เอดวาร์ด 1703-1758 
4. ยอห์น เวสเลย ์1703-1791 
5. ยอห์น เฮนร่ีนิวแมน 1801-1890 
6. วลิเลียม คาเรย ์1761-1834 

7. คริสตจักรแห่งศตวรรษทีย่ี่สิบ (บทที ่22) 
1. หลกัธรรม 
2. มีใจร่วมกนั 
3. มีใจปรนนิบติังาน 

________________ 
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บทที ่21 

คริสตจักรปัจจุบันสมยั (ภาคหน่ึง) 

คณะพวิริแตน  คณะเวสเลยฟ้ืนฟู  คณะถือเหตุผล  คณะคาธอลคิองักฤษ 

__________________ 
 

ในการศึกษายคุปัจจุบนัสมยั คือสองศตวรรษคร่ึงหลงั ส่วนใหญ่เรามุ่งจะศึกษาใหท้ราบ
คริสตจกัรต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากการปฏิรูป ส่วนคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคนั้นเขาก็ด าเนินการไปตาม
ทางของเขาเองไม่เก่ียวขอ้งกบัโลกโปรเตสแตน้ทเ์ลย และก็อยูน่อกขอบเขตแห่งการศึกษาของเราดว้ย 
เรามุ่งจะศึกษาถึงคณะส าคญัๆ ใหท้ราบโดยยอ่ๆ ซ่ึงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิรูปเป็นตน้มาคณะเหล่าน้ีได้
เกิดอิทธิพลชกัจูงแก่ประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นฝ่ายโปรเตสแตน้ทเ์ป็นส่วนใหญ่ เช่นประเทศองักฤษ 
เยอรมนันีเหนือ และอเมริกา 

หลงัจากเหตุการณ์ปฏิรูปไดไ้ม่ชา้ก็เกิดมีคณะบุคคลข้ึนสามพรรคภายในคริสตจกัรองักฤษ มี
ความคิดความเห็นผดิแผกแตกต่างกนัมาก คือพรรคโรมนั มุ่งหาช่องทางคบเป็นมิตรและกลบัเขา้รวม
กบัคริสตจกัรของโรม อีกพรรคหน่ึงเรียกวา่พรรคแองกลิแคน เป็นพรรคท่ีมีความพอใจแลว้กบัการ
ปฏิรูปแต่พอควร ซ่ึงไดก้ระท าไปภายใตก้ษตัริยเ์ฮนร่ีท่ี 8 และพระนางเจา้เอลิซาเบธ แลว้อีกพรรคหน่ึง
เป็นพรรคโปรเตสแตน้ทถื์อเคร่ง มุ่งท่ีจะใหค้ริสตจกัรไดเ้ป็นเหมือนอยา่งเช่นคริสตจกัรทั้งหลายท่ีก่อ
เกิดข้ึนในกรุงเจนีวาและในสก๊อตแลนด์ ประมาณปี ค.ศ. 1654  พรรคน้ีมีสมญาวา่ “พิวริแทนส์” และได้
ท าการต่อสู้อยา่งแขง็แรงกบัระบบของแองคลิแกนซ่ึงตั้งข้ึนภายใตพ้ระนางเจา้เอลิซาเบธ จนท าใหพ้วก
ผูน้ าหลายคนของพิวริแทนตอ้งถูกขบัไล่เนรเทศไป ถึงแมพ้รรคพิวริแทนก็ยงัมีเป็นสองพวกอยูด่ว้ย 
พวกท่ีนิยมแบบเปรสไบเทเรียน (คือปกครองภายใตอ้  านาจสภาศาสนาจารย)์ และพวกถือเคร่งข้ึนไปอีก 
เสาะหาความเป็นอิสระใหแ้ก่สมาคมของแต่ละต าบล คนพวกน้ีมีสมญาวา่ “อินดิเพนเดนทส์” (อิสระ) 
หรือ “คองกริเกชัน่แนลิสต”์ (องคชุ์มนุม) แต่ถึงอยา่งไรก็ดีพรรคเหล่าน้ีก็คงยงัอยูภ่ายในคริสตจกัร
องักฤษในฐานะสมาชิกอยู ่

ในการช่วงชิงอ านาจกนัระหวา่งพระเจา้ชาร์ลท่ี 1 กบัสภาปาลายเมนทน์ั้น คณะพิวริแทนส์เป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิของประชาชนอยา่งเก่งกลา้สามารถ คร้ังแรกฝ่ายเปรสไบเทเรียนมีอิทธิพลเป็นฝ่ายคุมอ านาจ 
สภาปาลายเมนตอ์อกค าสั่งใหพ้วกศาสนาจารย ์ คณะพิวริแทนส์ไปประชุมกนัท่ีวิหารเวสตมิ์นสเตอร์ใน
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ปี ค.ศ. 1643 ท าการก าหนดหลกัความเช่ือข้ึนซ่ึงเรียกวา่ “หลกัความเช่ือแห่งเวสตมิ์นสเตอร์” และทั้ง
ปุจฉาวสิัชนาสองฉบบั ซ่ึงเหล่าน้ีคณะเปรสไบเทเรียนและคณะคองกริเกชัน่แนลไดถื้อเป็นมาตรฐานอยู่
เป็นเวลานาน ในระหวา่งการบงัคบับญัชาของท่านโอลิเวอร์ครอมเวลล ์(1653-1658) ฝ่ายอิสระหรือ 
คองกริเกชั้นแนลเป็นฝ่ายมีชยั โดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 2 (1659-1685) คณะแองกลิแคนไดอ้ านาจคืนมาอีก 
คณะพิวริแทนส์ตอ้งถูกข่มเหงในฐานท่ีเป็นผูไ้ม่ยอมวา่อะไรวา่ตามกนั หลกัจากการปฏิวติัแห่ง ค.ศ. 
1688 คณะทั้งสามน้ีไดก้ารรับรู้วา่เป็นคณะท่ีแยกออกจากคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษแลว้ และได้
สิทธิในการตั้งระบอบการของตนเป็นคณะๆ แยกกนั และอยูภ่ายนอกคริสตจกัรเดิมท่ีเป็นปึกแผน่อยู่
แลว้โดยส้ินเชิง สามคริสตจกัรไดเ้กิดข้ึนมาจากคณะพิวริแทนส์ คือเปรสไบเทเรียน คองกริเกชัน่แนล 
และแบพ๊ติสต ์

ในคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 18 คริสตจกัรต่างๆ ในประเทศองักฤษ ทั้งท่ีเป็นคริสตจกัรปึกแผน่
แลว้และทั้งพวกท่ีแยกตวัออก ไดจ้มลงในสภาพเส่ือมโทรม มีแต่รูปกรณ์พิธีรีตอง จิตใจเยน็ชา มีความ
เช่ือท่ีเป็นไปตามปัญญา ไม่มีฤทธ์ิแรงของศีลธรรมในพวกประชาชน นกัเทศน์รุ่มร้อนพวกหน่ึงน าโดย
พี่นอ้งซ่ึงมีท่านยอห์นและคาร์ล เวสเลย ์และท่านยอ๊จ ไวทฟี์ลต ์ไดท้  าการปลุกประเทศองักฤษใหลุ้กข้ึน
จากสภาพอนัเหลวแหลกนั้น ท่านไวท้ฟี์ลดเ์ป็นนกัเทศน์ประจ าธรรมาสน์ผูย้ิง่ใหญ่กวา่ ไดเ้ร้าหวัใจคน
เป็นพนัๆ อยา่งเหลือท่ีจะกล่าวไดใ้นประเทศองักฤษและอเมริกา ท่านคาร์ลเวสเลยเ์ป็นกวใีนทางศาสนา 
ไดร้้อยกรองบทเพลงไวม้ากในจ าพวกเพลงนมสัการตั้งแต่สมยัของท่าน แต่ท่านยอห์น เวสเลยเ์ป็นผูน้ า
คณะท่ีทุกคนยอมรับนบัถือและเป็นรัฐบุรุษดว้ย นกับวชในคณะแองกลีแกนคนหน่ึงเม่ืออายไุดส้ามสิบ
หา้คือท่านยอห์นเวสเลยไ์ดพ้บความแทจ้ริงของศาสนาฝ่ายวญิญาณท่ีมีในพวกโมเรเวยีน คือเป็นพวกคน
คณะหน่ึงผูแ้ตกแยกออกจากคริสตจกัรลูเธอแรน ในปี 1739 ท่านยอห์น เวสเลยไ์ดเ้ทศนาเร่ือง “พยาน
ของพระวิญญาณ” วา่เป็นความตระหนกัใจของส่วนบุคคล และท่านไดป้ระกอบตั้งเป็นสมาคมข้ึนหลาย
สมาคม อนัประกอบดว้ยคนท่ีรับตามค าสอนของท่าน คร้ังแรกๆ สมาคมเหล่าน้ีมีหวัหนา้ชั้นเป็นผูน้ า 
แต่ต่อมาท่านเวสเลยเ์รียกร้องใหมี้องคน์กัเทศน์ผูส้มคัรท า ใหน้ าหลกัธรรมของท่านและประสบการณ์
ของเขาไปแสดงยงัทุกๆ ส่วนของบริเทนใหญ่ และในอาณานิคมต่างๆ ท่ีเป็นชนอเมริกา คร้ังแรกทีเดียว
พวกศิษยข์องยอห์น เวสเลย ์ ไดส้มญาวา่ ชาว “เมโธดิสต”์ ท่านเวสเลยก์็รับเอานามนั้น ในประเทศ
องักฤษนั้นเขาเรียกกนัวา่ “เวสเลยนัเมโธดิสต”์ ก่อนท่ีท่านเวสเลยถึ์งแก่ความตายศิษยข์องท่านมีจ านวน
หลายพนัคน 

ถึงแมว้า่ในคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษไดมี้การคดัคา้นงานของท่านเวสเลยอ์ยา่งดุเดือดอยู่
หลายปี ไม่ยอมใหท้ าการเทศน์บนธรรมาสน์ของคริสตจกัร ถือวา่สมาคมของท่านไม่ไดเ้ป็นนิกายหน่ึง
ท่ีแยกออกมาแต่เป็นระบอบการหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตค้ริสตจกัรองักฤษ ถึงอยา่งไรก็ตามหลงัจากการปฏิวติั
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ของอเมริกนัในปี 1784 ท่านไดต้ั้งคระเมโธดิสตข้ึ์นในสหรัฐ ในเวลานั้นมีสมาชิกจ านวน 14,000 คน 
ตั้งข้ึนเป็นคริสตจกัรหน่ึงต่างหาก เลียนตามแผนของอีปิสโคปอล แลว้ใหค้ริสตจกัรเมโธดิสตมี์
ผูอ้  านวยการ อนัเป็นนามต าแหน่งท่ีท่านเวสเลยช์อบใชม้ากกวา่ท่ีจะเรียกวา่ “บิชอพ” แต่ในไม่ชา้นาม
ต าแหน่ง “บิชอพ” ก็มีผูช้อบใชเ้รียกกนัมากกวา่จนกลายเป็นค าใชเ้รียกกนัทัว่ไป 

คณะเวสเลยนัไดป้ลุกชีวติคริสเตียนข้ึนในพวกคนของคริสตจกัรและในพวกคนผูแ้ยกตวั
ออกมานั้นดว้ยใหมี้ฤทธ์ิแรงใหม่ และยงัไดน้ าไปสู่การประกอบตั้งคริสตจกัรต่างๆ คณะเมโธดิสต์
ภายใตร้ะบอบการแบบต่างๆ อนัไม่เหมือนกนัในหลายประเทศ ในทวปีอเมริกาเม่ือเปิดศตวรรษท่ียีสิ่บ 
มีทะเบียนสมาชิกคณะเมโธดิสตม์ากกวา่หกลา้นคน ในประวติัศาสตร์คริสเตียนไม่มีใครสักคนท่ีเป็น
ผูน้ าคนเดียวไดผู้ติ้ดตามเป็นจ านวนใหญ่หลวงเท่าท่ีท่าน ยอห์น เวสเลยไ์ด ้

การปฏิรูปศาสนาไดส้ร้างสิทธิใหแ้ก่แต่ละบุคคลในการท่ีเขาจะยดึถืออยา่งไรเก่ียวกบัศาสนา
และพระคมัภีร์ ไม่ตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจของนกับวชหรือเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรจะก าหนดใหเ้ช่ือถือ
อยา่งไร ผลอยา่งหน่ึงจึงเกิดข้ึนตามติดมาอยา่งหนีไม่พน้ นัน่คือ ผูน้ าในทางความคิดบางพวกก็รับทศันะ
เดิมของพระคมัภีร์วา่หนงัสือพระคมัภีร์เป็นหนงัสือเหนือธรรมชาติ บางพวกก็เร่ิมหนัเขา้นิยมเหตุผล
โดยถือวา่เหตุผลเป็นอ านาจสูงสุด และตอ้งการใหตี้ความเขา้ใจในพระคมัภีร์ตามเหตุผล ไม่ใช่ตามท่ี
เขา้ใจวา่เหนือธรรมชาติ พวกนกัปราชญท่ี์ติดตามเหตุผลต่อสู้กบัท่ีเรียกวา่เหนือธรรมชาติ พวกน้ีมี
สมญาวา่ “เรชัน่แนลิสต”์ (พวกถือเหตุผล) เช้ือของลทัธิถือเหตุผลน้ีมีอยูใ่นประเทศองักฤษและใน
เยอรมนันีตั้งแต่เร่ิมศตวรรษท่ีสิบแปดนั้นแลว้ แต่ความเคล่ือนไหวท่ีแสดงวา่คณะน้ีเป็นคณะหน่ึง
ต่างหากในคริสตจกัรนั้น โยอนัเซมเลอร์เป็นผูริ้เร่ิม (เกิด 1725 ตาย 1791) โยฮนัเซมเลอร์ประกาศวา่
อะไรท่ีรับมาจากต านานโดยไม่ไดพ้ิสูจน์นั้นรับไม่ได ้ พระคมัภีร์ก็ดี ขอ้เขียนท่ีเขียนไวต้ั้งแต่โบราณก็ดี 
จะตอ้งอยูใ่นความวนิิจฉยัโดยการวพิากษว์จิารณ์อยา่งเดียวกนั เร่ืองทุกเร่ืองท่ีเป็นการอศัจรรยเ์ป็นส่ิง
เช่ือไม่ได ้พระเยซูเป็นแต่มนุษยเ์ท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นพระเจา้เลย 

จิตใจของการถือเหตุผลเติบโตข้ึนจนกระทัง่มหาวทิยาลยัเกือบทั้งหมดของเยอรมนัตอ้งถูก
บงัคบัการไปโดยจิตใจอยา่งนั้น ลทัธิไดข้ึ้นถึงยอดในการพิมพเ์ร่ืองออกเผยแพร่ คือ นายไฟรดริช  
สตรอยส์ ไดเ้ขียนเร่ือง “ชีวติของพระเยซู” ออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1835 บงัอาจแสดงวา่เร่ืองพระกิตติ
คุณนั้นเป็นแต่นิยายทั้งนั้น นายยอร์จ อีไลอตั (Marian Evans) ไดท้  าการแปลบทความน้ีในปี ค.ศ. 1846 
สามารถท าการแพร่ออกไปไดก้วา้งขวางในองักฤษและอเมริกา ในศตวรรษท่ีสิบเกา้ผูน้ าสามท่านไดห้นั
กระแสร์ความคิดจากสายธารของลทัธิถือเหตุผลมาเป็นลทัธิจารีตนิยม คือ ท่านสไกรแมเชอร์ (1768-
1834) ผูมี้สมญาอนัน่าฟังวา่ “เทวยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ีสิบเกา้” ท่านนีนเดอร์ (1789-1850) และ
ท่านโธลคั (1790-1877) ความเป็นปราชญข์องลทัธิเจา้เหตุผลน้ีไดป้ลุกจิตใจอยา่งใหม่ข้ึนใหท้  าการ
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ส ารวจ เรียกใหน้กัเทวศาสตร์ผูเ้ขม้แขง็หลายคน และนกัตีความพระคมัภีร์ไบเบิลลุกข้ึนคุม้กนัความจริง
ไว ้ โดยประการฉะนั้นจึงท าใหเ้กิดการศึกษาเน้ือความพระคมัภีร์และศึกษาหลกัธรรมของศาสนาคริส
เตียนกนัอยา่งกวา้งขวาง และเกิดความเขา้ใจกนัดว้ยสติปัญญาดียิง่ข้ึน เช่น เป็นตน้วา่ชีวติของพระคริสต์
ไม่เคยเขียนกนัตามทางของหลกัวชิาเลยจนกระทัง่ไดมี้การพิมพเ์ผยแพร่ออกมาของหนงัสือของนาย 
สตรอสส์ในปี ค.ศ. 1835 เพราะฉะนั้นงานอนัประกอบดว้ยความคิดและสติปัญญาของเร่ืองน้ีจึงอาจเป็น
ท่ีสนใจของคนเป็นจ านวนพนัๆ ลทัธิถือเหตุผลซ่ึงคุกคามจะคว  ่าศาสนาคริสเตียนนั้นเป็นผลท าใหพ้ลงั
ของศาสนาคริสเตียนเติบใหญ่ข้ึน 

เม่ือก าลงัจะจบสามสิบปีแรกของศตวรรษท่ีสิบเกา้ ก็มีจิตใจอยา่งหน่ึงต่ืนตวัข้ึนในคริสตจกัร
แห่งประเทศองักฤษ (The Church of England) จิตใจน้ีไดเ้ร้าใหเ้กิดการโตแ้ยง้ข้ึนอยา่งแรง จิตใจอยา่งน้ี
มีรูปการณ์ต่างๆ กนัมีช่ือเรียกกนัต่างๆ ตามรูปการณ์หน่ึงๆ ตามความมุ่งหมายของรูปการณ์จะไดช่ื้อ
เรียกวา่ “คณะแองโกลคาธอลิค” (The Anglo Catholic movement) รูปการณ์ท่ีคณะน้ีเกิดข้ึนมาใน
มหาวทิยาลยั จะไดช่ื้อเรียกวา่ “คณะออ๊กซ์ฟอร์ด” (The Oxford movement) ตามรูปการท่ีโตตวัข้ึนจาก
การพิมพบ์ทความเผยแพร่เป็นจ านวนถึงเกา้สิบบทความดว้ยกนั เขียนโดยนกัเขียนหลายคนดว้ยกนัเพื่อ
เผยแพร่ทศันะของคณะใหป้ระจกัษ ์ ก็ไดช่ื้อวา่ “ชาวคณะบทความ” (Tractarian)  และเพราะผูเ้ฉลย
ความชั้นน าผูห้น่ึงจึงมกัจะถูกเรียกเสมอๆ วา่ “คณะปิวซิไยท้”์ (Puseyite) หรือ “ลทัธิ ปิวซียส์ิม” 
(Puseyism) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีโตก้บัลทัธิน้ีเรียกอยา่งนั้น 

เป็นความพยายามของคณะน้ีท่ีจะท าใหค้ริสจกัรแห่งประเทศองักฤษ (The Church of England) 
หลุดออกจากลทัธิโปรเตสแตน้ทก์ลบัคืนสู่หลกัธรรมและการปฏิบติัของศตวรรษแรกๆ เร่ิมๆ ซ่ึงเม่ือนั้น
คริสตจกัรคริสเตียนเป็นคริสตจกัรเดียวและไม่ตอ้งการปฏิรูป พวกผูน้ าของคณะน้ีไดก้ าหนดวาระเร่ิม
ของคณะเขาตรงท่ีเขาไดท้  าการพิมพบ์ทความเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1827 อนัเป็นบทความช่ือวา่ “ปีคริส
เตียน” (The Christian Year) เขียนโดยยอห์น คีเบิล เป็นชุดของบทกลอน ซ่ึงปลุกความสนใจข้ึนใหม่ใน
คริสตจกัร อยา่งไรก็ดีวาระเร่ิมตน้ท่ีเป็นตามทางการคือเม่ือท่านคีเบิลไดเ้ทศนาบทเทศน์ท่ีวา่ “ชาติเสีย
สัจ”  (National Apostacy) เทศน์ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1833 ในมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด ของเซน้ท์
แมรี ไม่ชา้ต่อมาบทความอนัมีช่ือเสียงก็ไดเ้ร่ิมโผล่ตวัปรากฏข้ึนมาเป็นชุด คือ “บทความประจ ายคุ” 
(Tracts for the Times) พดูถึงเร่ืองการปกครอง หลกัธรรมและการนมสัการของคริสตจกัรองักฤษ 
(English Church) ต่อต่อกนัเร่ือยมาตั้งแต่ ค.ศ. 1833 ถึง 1841 ขณะท่ีท่านคีเบิลก าลงัดลความคิดของ
คณะ และไดรั้บความเห็นใจจากคณะโดยตลอด เม่ือนั้นท่านยอห์น เฮนร่ี นิวแมน ไดเ้ป็นผูน้ าคณะ ท่าน
ผูน้ี้ไดเ้ขียนไวห้ลายบทความในจ าพวกบทความประจ ายคุ และบทเทศนาของท่านท่ีเทศน์บนธรรมาสน์
ของเซน้ทแ์มร่ีหลายบทเป็นของก านลัท่ีนิยมกนัตามความมุ่งหมายนั้น ทนายของคณะผูส้ามารถอีกคน
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หน่ึงผูเ้ป็นนกัเทศน์ชั้นลึกและนกัปราชญคื์อท่าน แคนอน เอด็วาร์ด บี.ปิวซีย ์บรรพชิตเป็นพนัๆ คนและ
ฆราวาสคนส าคญัๆ ในคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ (The Church of Wngland) ไดท้  าการสนบัสนุน
คณะอยา่งกระฉบักระเฉง ไดมี้การโตก้นัใหญ่เกิดข้ึน พวกผูน้ าคณะถูกประณามวา่เป็นพวกมีใจและ
ความประสงคเ์ป็นฝ่ายโรมนั (คาธอลิค) แต่แทจ้ริงเป็นความตั้งใจจะชูก าลงัอ านาจและยกชูมาตรฐาน
ของคริสตจกัร โดยท่ีความตั้งใจของคณะท่ีจะลบลา้งความเช่ือถือของการปฏิรูปเสียใหส้ิ้นและส่งเสริม
ลทัธิแองโกลคาธอลิค จึงท าใหค้ณะน้ีมีใจโนม้เอียงเขา้หาโรมอยา่งหนีไม่พน้ และในปี 1845 หวัหนา้
ผูใ้หญ่ของคณะ ท่านนิวแมนไดติ้ดตามเหตุผลของความส านึกของท่านเขา้ในคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค 
การท่ีท่านแตกตวัออกมาจากผูอ่ื้นเช่นน้ีเป็นท่ีตกตลึกพลึงเพลิดกนัอยา่งยิง่แต่ก็ไม่อาจหยดุย ั้งกระแส
ของแองโล-คาธอลิคไวไ้ด ้
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บทที ่22 

คริสตจักรปัจจุบันสมยั (ภาคสอง) 

ความเคลือ่นไหวของมชิช่ันนารีปัจจุบันสมยั 

ผู้น าของยุคปัจจุบันสมัย  คริสตจักรในศตวรรษใหม่ 

_______________ 
 

เป็นเวลาพนัปีตั้งแต่สมยัของอคัรสาวกท่ีศาสนาคริสเตียนเป็นสถาบนัการท าการเผยแพร่
ศาสนาในส่ีศตวรรษแรกของประวติัศาสตร์คริสเตียนนั้น คริสตจกัรไดเ้อาราชอาณาจกัรโรมนัมาจาก
ลทัธิศาสนาพื้นเพมาเป็นของศาสนาคริสเตียน ต่อมาผูเ้ผยแพร่ศาสนาของศาสนาคริสเตียนไดพ้บกบั
กองโจรท่ีบุกรุกเขา้มา แลว้ผูเ้ผยแพร่ศาสนาก็เอาศาสนาคริสเตียนใหแ้ก่กองโจรเสียไดก่้อนท่ีกองโจรจะ
เอาราชอาณาจกัรภาคตะวนัตกไปได ้ หลงัจากศตวรรษท่ีสิบ คริสจกัรกบัรัฐ สันตะปาปากบัพระ
จกัรพรรดิท าการช่วงชิงความเป็นผูบ้งการสูงสุดเหนือกนัและกนั จิตใจของการเผยแพร่ศาสนาก็ซบเซา
ลง แต่ก็ยงัไม่ถึงกบัหายหมดไปเสียทีเดียว การปฏิรูปนั้นท่ีไดก้ระท าไปก็เพราะมุ่งจะช าระคริสตจกัร
และจดัระบอบเสียใหม่มากกวา่ท่ีจะคิดขยายคริสตจกัรออกไป ในสมยัล่าของการปฏิรูปเราจะเห็นความ
พยายามอยา่งกวา้งขวางคร้ังแรกในการท่ีจะท าให้โลกแห่งศาสนาพื้นเพ มาเป็นโลกแห่งศาสนาคริส
เตียน แต่ความพยายามน้ีมิใช่ฝ่ายโปรเตสแตน้ทเ์ป็นผูล้งมือ หากแต่ฝ่ายโรมนัคาธอลิคเป็นผูล้งมือ
ภายใตท้่านนกับุญแฟรนซิสเอก็ซาเวยี 

วาระเน่ินนานในราว ค.ศ. 1732 ชาวคณะโมเรเวยีนเร่ิมก่อตั้งการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศ
ข้ึนเป็นองคก์ารหลายองคก์าร โดยไดส่้งท่านแฮนส์อีกีดไปยงักรีนแลนด ์ ต่อมาไม่ชา้คริสตจกัรเดียวกนั
น้ีไดท้  าการในพวกชาวอินเดียนแห่งอเมริกาเหนือ ในพวกนิโกรในอินดีสตะวนัตก และในทวปี
ตะวนัออกหลายประเทศ เม่ือคิดดูตามส่วนของจ านวนสมาชิกเพียงเล็กนอ้ยทางบา้นก็จะเห็นวา่ไม่มี
คณะนิกายอ่ืนท าการเผยแพร่ และมีองคก์ารเผยแพร่มากเทียมเท่าคริสตจกัรโมเรเวยีนในตลอดทั้ง
ประวติัศาสตร์ 

ผูก่้อก าเนิดองคก์ารเผยแพร่ศาสนาแห่งยคุปัจจุบนัสมยัส่งไปจากประเทศองักฤษไดแ้ก่วลิเลียม
คาร์เรย ์ ท่านเป็นคนท ารองเทา้ มีการศึกษาดว้ยตนเอง ไดเ้ป็นศาสนาจารยข์องคณะแบ๊พติสตใ์นปี 1789 
ท่านเร่ิมขย ั้นขอใหส่้งมิชชัน่นารีไปยงัโลกท่ีถือศาสนาพื้นเพ ทั้งๆ ท่ีตอ้งเผชิญกบัการขดัขวางอยา่งแรง 



 124 

ในปี 1792 ท่านไดเ้ทศนาดว้ยบทเทศน์สองเร่ืองคือ (1) ลงมือท าการใหญ่เพื่อพระเจา้ และ (2) จงหวงัเอา
การใหญ่จากพระเจา้ บทเทศน์ทั้งสองน้ีไดน้ าใหเ้กิดการจดัระบอบสมาคมมิชชัน่นารีคณะแบพ๊ติสต ์
และไดส่้งตวัท่านวลิเลียมคาร์เรยไ์ปยงัประเทศอินเดีย บริษทัองักฤษอินเดียตะวนัออกซ่ึงเวลานั้น
ปกครองประเทศอินเดียอยูไ่ม่ยอมอนุญาตใหท้่านข้ึนตั้งท าการเผยแพร่ ท่านจึงตอ้งเร่ไปท่ีอ่ืนจึงไดพ้บ
แห่งท่ีพอจะยดึเป็นท่ีท าการคร้ังแรกไดท่ี้เซแรมโปร์ อนัเป็นอาณานิคมของเดนมาร์คและใกลก้บักลักตั
ตา ถึงแมก้ารศึกษาพื้นเบ้ืองตน้ของท่านจะอ่อน ท่านก็ยงัอุตส่าห์ท าการศึกษาชั้นสูงไดส้ าเร็จ ท่านจึงเป็น
นกัปราชญช์ั้นน าผูห้น่ึงของโลกในภาษาสันกฤษและภาษาอ่ืนๆ แห่งทวปีตะวนัออก วิชาไวยก์รณ์และ
พจนานุกรมท่ีท่านแต่งข้ึนก็ยงัใชก้นัอยูจ่นถึงเด๋ียวน้ี ตั้งแต่ 1800 ถึง 1830 ท่านเป็นศาสตราจารยส์อนใน
มหาวทิยาลยัฟอร์ทวลิเลียมคอลเลจแห่งกลักตัตาในวชิาอกัษรศาสตร์ของทวปีตะวนัออก ท่านส้ินชีพใน
ปี ค.ศ. 1834 ทัว่ทั้งโลกคารวะท่านในฐานบิดาขององคก์ารยิง่ใหญ่เผยแพร่ศาสนา 

ส่วนในอเมริกานั้นจิตใจอนั จะท ากิจการใหญ่ ของการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศนั้นก่อเกิด
ข้ึนมาคร้ังแรกเพราะเน่ืองจาก “การประชุมอธิษฐานขา้งกองฟาง (Haystack Prayer Meeting) อนัเป็นท่ี
รู้จกักนัดีแลว้เร่ืองน้ี การประชุมน้ีเกิดข้ึนท่ีวลิเลียมคอลเลจ รัฐมาสแสจูเส่ททใ์นปี 1811 นกัศึกษากลุ่ม
หน่ึงประชุมกนัในทุ่งนาเพื่อจะอธิษฐานเร่ืององคก์ารเผยแพร่ศาสนา บงัเอิญเกิดพายข้ึุนผูป้ระชุมก็พา
กนัเขา้หลบภยัอยูข่า้งกองฟาง แลว้ก็เลยถวายชีวติของเขากนัท่ีนัน่ท่ีจะท างานเพื่อพระคริสตใ์นโลกท่ีถือ
ศาสนาพื้นเพ สภาอเมริกาผูบ้ริหารการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศ (The American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) ก็เลยเกิดข้ึนเน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงคร้ังแรกสภาน้ีร่วมกนั
หลายคณะนิกาย แต่โดยท่ีคริสตจกัรอ่ืนๆ ไดป้ระกอบตั้งสมาคมของตนข้ึนเอง ไม่ชา้จึงเป็นกิจการงาน
ของคริสตจกัรคองกลิเกชัน่แนล สภาอเมริกนัไดส่้งมิชชัน่นารีออกไปส่ีคน คือท่านเนเวลลคนหน่ึง ท่าน
เฮลคนหน่ึง ทั้งสองน้ีไปยงัประเทศอินเดีย ส่วนคนอ่ืนอีกสองคน ท่านจดัสันและท่านไร้ซ์เดินทางไป
ตะวนัออกไกล ในระหวา่งเดินทางท่านทั้งสองน้ีไดเ้ปล่ียนทศันะของท่านเร่ืองพิธีศีลบพัติศมา ท่านจึง
ไดล้าออกจากสภาอเมริกนั การท่ีท่านทั้งสองกระท าไปน้ีเป็นผลใหเ้กิดการประกอบตั้งสมาคมอเมริกนั
คณะแบพ๊ติสตเ์ผยแพร่ศาสนา (The American Baptist Missionary Society) ท่านจดัสันและท่านไร้ซ์ได้
เขา้ประจ างานในประเทศพม่า ตวัอยา่งการกระท าของคณะนิกายคองกลิเกชัน่แนล และคณะนิกายแบพ๊
ติสตน์ั้นเป็นเยีย่งอยา่งใหค้ณะนิกายอ่ืนๆ เอาอยา่งดว้ย ต่อมาอีกไม่ก่ีปีคริสตจกัรแต่ละคริสตจกัรไดมี้
สภาของตนเอง และมีมิชชัน่นารีของตนเอง 

ในยคุปัจจุบนัเกือบจะวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้ในโลกน้ี จะมีประเทศใดท่ีไม่มีการเผยแพร่พระกิตติคุณ
ในรูปการณ์หน่ึงรูปการณ์ใด โรงเรียนของคริสเตียน วทิยาลยั โรงพยาบาล สถานเล้ียงเด็กก าพร้าและ
สถาบนัอ่ืนๆ ท าการสงเคราะห์มีอยูท่ ัว่ไปในโลกของผูถื้อศาสนาพื้นเพ และเงินถวายท่ีสภาการเผยแพร่
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ศาสนาของคณะนิกายต่างๆ ไดรั้บปีหน่ึงๆ รวมเป็นเงินหลายลา้น วสิัยเด่นท่ีสุดในคริตจกัรทุกวนัน้ี 
ในบริเทนใหญ่และในอเมริกา เป็นวสิัยท่ีมีความสนใจอยา่งลึกและแผก่วา้งในองคก์ารเผยแพร่ศาสนา
ในต่างประเทศ 

คนผูย้ิง่ใหญ่ผูป้รากฏตวัในสามศตวรรษสุดทา้ยน้ีมีเป็นจ านวนมาก ยากแก่การท่ีจะเอ่ยนามของ
พวกผูน้ าในความคิดของคริสเตียนและในกิจการของคริสเตียน คนท่ีกล่าวถึงต่อไปน้ีอาจเป็นเพียง
บุคคลท่ียกข้ึนมาเป็นตวัตั้งของความเคล่ือนไหวในยคุสมยัของเขาเท่านั้น 

ท่านริชาร์ดฮูคเคอร์ (1535-1600) เป็นผูก่้อให้เกิดงานอนัมีอิทธิพลและมีช่ือเสียงท่ีสุดนัน่คือ 
ธรรมนูญของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ  (Church of England) เกิดในครอบครัวบิดามารดายากจน 
ท่านไดรั้บการช่วยเหลือใหมี้การศึกษาในมหาวทิยาลยัออ๊กฟอร์ด จนบรรลุความยิง่ใหญ่ในการรู้วชิา
หลายสาขา ท่านไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาเป็นล าดบัเป็นครูส่วนตวั ต่อมาเป็นครูสามญั แลว้ก็เป็น
ศาสตราจารย ์ท่านไดรั้บสถาปนา ในปี ค.ศ. 1582 และเป็นศิษยาภิบาลร่วมอยูช่ัว่คราวหน่ึงในลอนดอน
ร่วมกบัศิษยาภิบาลอีกผูห้น่ึงซ่ึงเป็นคนในพรรคพิวริแตนผูมี้โวหารดี ส่วนท่านฮุคเคอร์นั้นมีทศันะทาง
แองกลิแคน การขดัแยง้กนัของท่านทั้งสองบนธรรมาสน์ ในท่ีสุดไดน้ าใหท้่านฮูคเคอร์หาช่องไปพกัอยู่
ในสถานพกันกัเทศน์ในชนบท เพื่อจะไดมี้เวลาท าการศึกษาคน้ควา้งานยิง่ใหญ่ของท่านคือ “บญัญติัการ
ปกครองทางศาสนา” (The Laws of Ecclesiastical Polity) ประกอบเป็นหนงัสือแปดเล่ม เป็นระบบการ
แบบอีปิสโคปอลอนัสามารถท่ีสุดท่ีเคยผลิตออกมาเผยแพร่และเป็นต าหรับช้ินหน่ึงท่ีนกัเขียนโดยมาก
ท่ีสุดใชค้ดัขอ้ความออกเป็นเคร่ืองสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ของตนและกระท ากนัเร่ือยมาตั้งแต่สมยัของท่าน 
(ฮูคเคอร์) ถึงแมก้ระนั้นบญัญติัการปกครองทางศาสนาฉบบัน้ีก็ยงัมีท่าทีใจกวา้งใหแ้ก่คริสตจกัรต่างๆ 
นอกคณะนิกายอีปิสโคปอลดว้ย และมีจิตใจโตแ้ยง้อนัขมข่ืน ท่านฮูคเคอร์มีอายเุพียงส่ีสิบเจด็ปีเท่านั้น
เม่ือท่านตาย 

ท่านโธมาส คาร์ทไร้ท์ (1535-1603) อาจถือไดว้า่ท่านเป็นผูก่้อตั้งลทัธิพิวริแทนองักฤษข้ึน แต่
ไม่ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาสมาชิกของลทัธิ เกียรติผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดน้ีไดแ้ก่ท่านโอลิเวอร์ครอมเวลลซ่ึ์ง
ประวติัของท่านครอมเวลส์น้ีบนัทึกในประวติัศาสตร์ของรัฐ ไม่ไดบ้นัทึกในประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัร ท่านโธมาสคาร์ทไร้ทไ์ดเ้ป็นศาสตราจารยข์องเทวศาสตร์ในมหาวทิยาลยัแคมบริดจใ์นปี 
ค.ศ. 1569 แต่ตอ้งหลุดจากต าแหน่งในปีรุ่งข้ึนเพราะเหตุท่ีท่านตีพิมพเ์ผยแพร่ความคิดเห็นของท่านสู่
สาธารณชนซ่ึงความคิดเห็นนั้นๆ เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจแก่พระนางเอลิซาเบธ็และพวกบิช๊อพชั้นน าท่านได้
ใหท้ศันะวา่พระคมัภีร์นั้นไม่เพียงแต่บรรจุดว้ยบญัญติัแห่งความเช่ือและหลกัธรรมเท่านั้น แต่ยงัไดร้ะบุ
ถึงการปกครองคริสตจกัรดว้ย คริสตจกัรควรเป็นไปตามระบบเปรสไบเทเรียน คริสตจกัรนั้นไม่
เพียงแต่ควรจะเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัรัฐเท่านั้น แต่ควรจะมีอ านาจเหนือกวา่รัฐโดยพฤตินยัอีกดว้ย ท่าน
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เป็นผูไ้ม่โอนอ่อนผอ่นตามเช่นเดียวกบัวสิัยของคนชั้นสูง ในคริสตจกัรเรียกร้องตอ้งการการถืออยา่ง
เดียวกนัใหมี้การใชอ้  านาจบา้นเมืองบงัคบั เพื่อคริสตจกัรจะไดเ้ป็นแบบเปรสไบเทเรียนมีหลกัธรรมตาม
แบบของท่านยอห์นแคลวิน ท่านคาร์ทไร์ทไ์ดเ้ป็นศิษยาภิบาลอยูน่อ้ยปีบนเกาะเกอนซี (Guernsey) และ
เจอร์ซ่ี (Jersey) ท่านไดต้ั้งคริสตจกัรข้ึนหลายแห่งตามแบบความคิดเห็นของท่านแต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1573 ถึง 
1592  เวลาส่วนมากท่ีสุดของท่านไม่อยูใ่นคุกก็อยูใ่นสถานะเนรเทศอยูบ่นผนืแผน่ดินยโุรป เกา้ปี
สุดทา้ยแห่งชีวติของท่านรู้สึกวา่ใชไ้ปในการปลีกตวัไปอยูอ่ยา่งสงบ ภายหลงัต่อมาทศันะของท่าน
ไดม้าครอบง าอยูใ่นสภาผูแ้ทนราษฏรองักฤษ (The House of Commous) ส่วนในสภาขนุนาง (The 
House of Lords) นั้นพวกบิชอพมีอ านาจอยู ่ เลยเกิดช่วงชิงอ านาจกนัข้ึนในระหวา่งพรรคต่างๆ จนใน
ท่ีสุดถึงกบัเกิดเป็นสงครามกลางเมืองข้ึน และถึงวาระท่ีครอมเวลลข้ึ์นปกครอง 

ท่านโยนาธาน เอด็วาร์ด (1703-1758) จดัวา่มีเกียรติเป็นผูอ้อกหนา้เด่นท่ีสุดในบรรดาคน
อเมริกนัในวชิาปรัชญาศาสตร์และเทวศาสตร์ เป็นนกัเทวศาสตร์ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของศตวรรษท่ีสิบแปด
ในทั้งสองฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติค ในตวัท่านมีศาสตร์อนัเฉียบแหลมรวมกนัอยู ่ คือความรุ่มร้อนท่ีสุด
ในการคน้ควา้ทางเทวศาสตร์และเป็นผูรุ่้มร้อนฝ่ายวญิญาณจิตถือเคร่ง ท่านเป็นผูมี้วชิาความรู้
ปราชญเ์ปร่ืองท่ีสุดตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัเน่ินท่ีสุด ส าเร็จปริญญาจากมหาวทิยาลยัเยล (Yale Callege) เม่ืออายุ
ไดสิ้บเจด็ปี ไดอ่้านอกัษรศาสตร์ทางปรัชญาอยา่งกวา้งขวางมาแลว้อนัวา่ดว้ยวารท่ีผา่นพน้มาแลว้และ
ทั้งท่ีอยูใ่นสมยัตวัท่านเอง ในปี ค.ศ. 1727 ท่านเป็นศิษยาภิบาลร่วมกบัคุณปู่ ของท่านในคริสตจกัรคณะ
คองกลิเกชัน่แนลในนอร์ธแทมป์ตนั และไม่ชา้ก็เป็นท่ีรู้กนัวา่ท่านเป็นนกัเทศน์ร้อนรนเทศนาเร้าใหมี้
ชีวติจิตวญิญาณอยา่งเคร่งครัด ท่านไดเ้ทศนาเร่ือง “การต่ืนตวัอยา่งใหญ่หลวง” (The Great Awakening) 
เป็นการฟ้ืนฟูเผยแพร่ไปทัว่นิคมชนอเมริกนัทั้งหมด ในการท่ีท่านไดต่้อสู้กบั “สัญญาคร่ึงทาง” (half-
way Covenant) ก่อใหเ้กิดความรู้สึกต่อสู้ท่านอยา่งขมข่ืน จนถึงท่านตอ้งถูกขบัไล่ออกจากคริสตจกัร
ของท่านในปี ค.ศ. 1750 อนัสัญญาคร่ึงทางน้ีคือรับคนเขา้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรโดยท่ีผูน้ั้นยงัไม่มี
วสิัยทางศาสนาเป็นท่ีแน่นนอนอยา่งใดเลย ซ่ึงในเวลานั้นในนิวอิงกแ์ลนดใ์ชว้ธีิกนัเกือบจะทัว่ไป ท่าน
ไดเ้ป็นมิชชัน่นารีไปสอนชนอินเดียนอยูแ่ปดปีในระหวา่งยคุท่ีท่านปลีกตวัไปน้ีท่านไดเ้ขียนเร่ืองหน่ึง
ข้ึนเป็นอนุสรณ์คือ “อิสรภาพของความตั้งใจ” (The freedom of the Will) ตั้งแต่สมยัท่านเร่ือยมาไดใ้ช้
เป็นหนงัสือต าราของลทัธิแคลวลิแห่งนิวอิงกแ์ลนด ์  (New England Calvinism) ในปี ค.ศ. 1758 ท่าน
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอธิการบดีของมหาวทิยาลยัปร๊ินซ์ตนั  (Princeton College) แต่ปฏิบติัการไดไ้ม่ก่ี
สัปดาห์ท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมอายไุดห้า้สิบหา้ปี 

ท่านยอห์น เวสเลย์ เกิดท่ีเมืองเอพ็เวอร์ท ในภาคเหนือของประเทศองักฤษ เป็นปีเดียวกนักบัท่ี
ท่านโยนาธานเอด็วาร์ดเกิดในอเมริกา ค.ศ. 1703 แต่ยอห์นเวสเลยมี์อายยุนืกวา่โยนาธานเอด็วาร์ดหน่ึง
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ในสามศตวรรษ คืออยูจ่นถึง ค.ศ. 1791 บิดาของยอห์นเวสเลยเ์ป็นอธิการบดีของคริสตจกัรแห่งประเทศ
องักฤษในเมืองเอพ็เวอร์ท แต่มารดาของยอห์นเวสเลยคื์อนางซูซานนาแอนเนสเลยเ์วสเลยเ์ป็นผูอ้บรม
สั่งสอนยอห์นเวสเลยม์ากกวา่คนอ่ืน มารดาของยอห์นเวสเลยเ์ป็นคนตระกลูท่ีอยูใ่นพรรคพิวริแทนและ
ปฏิบติัการอยา่งไม่ถือตามกนั เป็นมารดาและครูของบุตรสิบแปดคนยอห์นเวสเลยส์ าเร็จไดรั้บปริญญา
จากมหาวทิยาลยัไคร้ทเ์ชิร์ต (Christ Church Collage) และมหาวทิยาลยัออ๊กฟอร์ด (Oxford) ในปี ค.ศ. 
1724 ไดรั้บสถาปนาในคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ ไดเ้ป็นคณะครูในมหาวิทยาลยัลินคอลน์ 
(Lincoln Collage) อยูส่ักไม่ก่ีปี ในระหวา่งท่ีท่านไดเ้ป็นครูอยู ่ท่านก็คลุกคลีอยูก่บักลุ่มนกัศึกษาใน 
ออ๊กซ์ฟอร์ดกลุ่มหน่ึง นกัศึกษากลุ่มน้ีมุ่งด ารงชีวติอยา่งบริสุทธ์ิ คนทั้งหลายเรียกนกัศึกษากลุ่มน้ีเยาะๆ 
วา่ “พวกผูบ้ริสุทธ์ิ” (The Holy Club) ต่อมาก็เรียกวา่คณะ “เมโธดิสต”์  (Methodist) ตามกิริยาท่าทีแห่ง
ชีวติของเขา ในปีต่อมาเหล่าศิษยข์องเวสเลยก์็ไดน้ามเมโธดิสตเ์ป็นการแน่นอน ในปี ค.ศ. 1735 เวสเลย์
กบัคาร์ลเวสเลยน์อ้งชายไดไ้ปเป็น มิชชัน่นารีในจอร์เจียซ่ึงเป็นอาณานิคมใหม่ ไปท าไดส้องปีก็กลบั
ประเทศองักฤษ งานท่ีไดท้  าก็นบัวา่ยงัไม่ส าเร็จ แต่ผลของงานยคุน้ีท าใหชี้วิตของทั้งสองแขง็กลา้ คือ
เวลา (ท่ีเดินทางกลบัผูแ้ปล) ทั้งสองคนไดพ้บกบัชาวคณะโมเรเวยีนกลุ่มหน่ึง ชาวคณะโมเรเวยีนเป็น
ศิษยข์องท่านเคาทซิ์นเซนดอร์ฟ (Count Zinzendord) ยอห์นกบัคาร์สเวสเล่ยจึ์งไดค้วามรู้และความ
ตระหนกัแห่งประสบการณ์ของชีวติวิญญาณจิต การปฏิบติังานของท่านยอห์นเวสเลยย์งัคงลม้เหลวมา
จนถึงเวลานั้น (ท่ีไดพ้บกบัคณะโมเรเวยีน) แต่ตั้งแต่เวลานั้นไปนอกจากท่านจอร์จไวท้พ์ีลด ์ (George 
Whigefield) แลว้ไม่มีนกัเทศน์คนใดในประเทศองักฤษจะเร้าความสนใจของคนทุกท่ีทุกแห่งไดอ้ยา่งท่ี
ยอห์นเวสเลยไ์ดท้  า เวสเลยข่ี์มา้เดินทางไปทัว่ประเทศองักฤษและไอเลแลนด ์ เทศนาจดัตั้งสมาคม และ
น าชีวติพวกศิษยอ์ยูต่ลอดชีวิตอนัยนืยาวของท่านชีวิตของท่านอยูไ่ปจนกระทัง่เกือบถึงส้ินศตวรรษท่ี
สิบแปด งานของท่านก่อให้เกิดคณะเวสเลยนั ภายใตรู้ปแบบของระบอบการต่างๆ กนัข้ึนในบริเทน
ใหญ่ และทั้งคริสตจกัรทั้งหลายคณะเมโธดิสตใ์นอเมริกา และทัว่ทั้งโลก เม่ือรวบรวมจ านวนสมาชิก
แลว้จะปรากฏเป็นเรือนหลายลา้นคน ท่านยอห์นเวสเล่ยถึ์งแก่มรณะกรรมในปี ค.ศ. 1719  มีอายไุดแ้ปด
สิบแปดปี 

ท่านยอห์นเฮนร่ีนิวแมน (1801-1890) เป็นหวัหนา้คณะแองโกลคาธอลิคแห่งศตวรรษท่ีสิบเกา้ 
ทั้งน้ีเพราะความสามารถของท่านในการเขียนบทความแบบท่ีใหเ้กิดความเขา้ใจลึกซ้ึง ท่านเองมีทศันะ
จะแจง้เทศนาร้อนรน เหนืออ่ืนใดหมดมีลกัษณะน่านบัถือเป็นพิเศษ ท่านไดรั้บปริญญาจากมหาวทิยาลยั
ตรีเอกานุภาพ (Trenity College) และมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด (Oxferd) ในปี ค.ศ. 1820 ไดเ้ป็นอาจารย์
ประจ ามหาวทิยาลยัโอริเอล (Oriel College) ไดเ้กียรตินิยมสูงสุดในปี ค.ศ.1824 ไดรั้บสถาปนาใน
คริสตจกัรองักฤษ (English Church) และในปี ค.ศ.1828 ไดเ้ป็นหวัหนา้ของศาสนาจารยใ์นคริสตจกัร
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ประจ ามหาวทิยาลยั (University Church) ของเซน้ทแ์มร่ี ค  าเทศนาท่ีท่านเทศน์ท่ีนัน่ท าใหท้่านสามารถ
ใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วใจคนของออ๊กซ์ฟอร์ดไดเ้ป็นหน่ึงชัว่อายคุน จริงอยูท่่านเคเบิลเป็นผูริ้เร่ิมคณะ 
ออ๊กซ์ฟอร์ด แต่ผูน้ าอนัแทจ้ริงคือท่านนิวแมน บทความส าคญัของคณะอ๊อกซ์ฟอร์ดมีทั้งหมดเกา้สิบบท 
ในจ านวนน้ีท่านนิวแมนเป็นผูเ้ขียนยีสิ่บเกา้บท นอกนั้นส่วนมากก็ไดก้ารลดมาจากท่าน ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะเหตุท่ีคณะน้ีถูกเพง่เล็งโดยเจา้หนา้ท่ีทั้งหลายในมหาวทิยาลยั และทั้งพวกบิช๊อพชั้นน าของ 
คริตสจกัรดว้ย ท่านจึงไดล้าจากเซน้ทแ์มร่ีในปี ค.ศ. 1843 แต่ท่ีจริงส่วนมากเป็นเพราะทศันะของท่าน 
นิวแมนเองนั้นไม่ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป หลงัจากท่ีท่านไดป้ลีกตวัไปอยูท่ี่คริสตจกัรท่ีลิตเติลโมร์ 
(Littemore) และหลบตวัอยูส่ามปี จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1845 ท่านก็ไดรั้บเขา้ในคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค 
หลงัจากการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัคริสตจกัรเช่นน้ีแลว้ท่านไดอ้ยูต่่อไปอีกส่ีสิบหา้ปี ใชเ้วลาส่วนมาก
ท่ีสุดท่ีเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ไม่มีช่ือเสียงโด่งดงัเหมือนแต่ก่อน แต่เพื่อนฝงูรุ่นเก่าๆ ยงัคงมีความ
รักใคร่ท่านมาก ขอ้เขียนของท่านมีมาก แต่ท่ีออกเผยแพร่ไปกวา้งขวางและมีอิทธิพลก็คือบทความ
แจกจ่าย (Tracts)  และบทเทศนาหลายเล่ม หนงัสือเล่มหน่ึงท่ีท่านเอาออกสู่ประชาชนในปี ค.ศ. 1864 มี
ช่ือวา่อโปโลเจีย โปรวติาซวั (Apologia pro Vita Sua)  เป็นเร่ืองบนัทึกชีวิตทางศาสนาของท่านเอง และ
ท าใหค้วามนบัถือท่ีมีอยูแ่ลว้ในหลายคนท่ีนบัถือท่านไดมี้ความนบัถือเพิ่มข้ึน เวน้ไวแ้ต่คนท่ีเป็นฝ่าย
ต่อสู้ท่านอยา่งขมข่ืนไม่ก่ีคน ท่านไดรั้บแต่งตั้งเป็นคาร์ดินาล (Cardianl) ในปี ค.ศ. 1879 และตายใน
เบอร์มิงแฮมในปี ค.ศ.1890 ในดา้นอิทธิพลของท่านนั้นไม่มีคนของคริสตจกัรไม่วา่ในนิกายใดใน
ศตวรรษนั้นจะก ้าเกินท่านนิวแมนได ้

เร่ืองของท่านวลิเลียมคาเรย ์(1761-1834) ผูก่้อตั้งองคก์ารเผยแพร่ศาสนาฝ่ายโปรเตสแตน้ทแ์ห่ง
ยคุปัจจุบนัสมยั เร่ืองน้ีไดเ้คยกล่าวไวแ้ลว้และไม่ควรท่ีจะพดูถึงซ ้ าอีก อนุสรณ์ของท่านก็คือมิชชัน่นารี
ในระบอบต่างๆ ออกไปเทศนาอยา่งไพศาลและทั้งการศึกษาของมิชชัน่นารีก็ไดอุ้ปกรณ์ของท่านเป็น
เคร่ืองช่วยเหลือมากซ่ึงเป็นกิจการท่ีก าลงัเปล่ียนรูปโลกของศาสนาพื้นเพท่ีไร้พระเจา้ 
เม่ือเปิดศตวรรษท่ียีสิ่บ คริสตจกัรต่างๆ ฝ่ายโปรเตสแตน้ทข์องประเทศองักฤษและอเมริกามีท่าทีผดิ
แผกแตกต่างกวา่เม่ือร้อยปีก่อนมาก ระบอบหลกัธรรมแบบต่างๆ ไดต้กจากความสนใจจนเหมือนหมด
ความส าคญั และโดยพฤตินยัแลว้ทุกคณะนิกายถือหลกัขอ้เช่ืออยา่งเดียวกนั หลกัธรรมสองแง่ท่ีต่างกนั
มากก็ยงัคงถือกนัอยูเ่ป็นปัญหาทางวชิาการ คือหลกัธรรมท่ีวา่มีการก าหนดหมายปลายทางของชีวติคน
ใหเ้ป็นไปอยา่งหน่ึงอยา่งใด (predestination) กบัปลายทางของชีวติจะเป็นอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็สุดแต่
ความตั้งใจอนัเป็นอิสระของคนนั้นๆ  (freedom of human will) แต่ไม่ไดเ้อาหลกัธรรมทั้งสองน้ีมา
ปฏิบติัพิสูจน์กนัอีกเลย บรรดาศาสนาจารยบ์ดัน้ีอาจยา้ยปฏิบติัการจากคณะนิกายหน่ึงไปปรนนิบติัอีก
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นิกายหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนความเช่ือ คริสตจกัรไดค้่อยๆ เขา้รวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวในความ
เช่ือ 

เม่ือมีความเช่ือ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แลว้ก็มีจิตใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเติบโตข้ึนดว้ย 
คริสตจกัรต่างๆ เลิกวางตวัแยกจากกนั เลิกวางตวัต่อสู้กนั แต่กลบัท าการวางแผนร่วมกนัและท าการ
ร่วมกนัในกิจการอนัยิง่ใหญ่ คริสตจกัรต่างๆ รวมกนัเป็นหน่วยๆ ข้ึนหลายหน่วยเช่น ยไูนเตด็  
เชิร์ตออฟแคนาดา (United Church of Canada) เป็นหน่วนใหญ่ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยของคณะ
เมโธดิสต ์ คองกลิเกชัน่แนลิสต ์ และบางส่วนของเปรสไบเทเรียน ซ่ึงท าการรวมหน่วยกนั ในปี ค.ศ. 
1925 หน่วยของคริสตจกัรแห่งสก๊อตแลนด ์ (The Church of Scottland) รวมกบัยไูนเตด็ฟรีเชิร์ต  
(United free Church) ในปี ค.ศ. 1929 หน่วยของคองกลิเกชัน่แนลรวมกบัคริสตจกัรคริสเตียนในสหรัฐ
ในปี ค.ศ. 1931  และหน่วยใหญ่ของคระเมโธดิสตใ์นบริเทน (พริมิตีฟว ์  Primitive, ยไูนเตด็เมโธดิสต ์ 
United Methodists และเวสเลยนั) ในปี ค.ศ. 1932 

แต่วา่ลกัษณะอนัเด่นท่ีสุดในศาสนาคริสเตียนแห่งปัจจุบนัก็คือจิตใจปรนนิบติัการ คราวก่อน
คริสตจกัรมีเป้าท่ีจะดึงเอาคนออกจากโลกมาเขา้ในคริสตจกัร แต่เด๋ียวน้ีมีเป้าท่ีจะ “ท าใหร้ะบอบสังคม
กลายเป็นคริสเตียน” เอาวิญญาณของพระกิตติคุณเขา้สู่ชีวติคนในทุกๆ สาขาของสังคม 

_________________ 
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สังเขปของบทที ่23,24,25 

ภาคหน่ึง บทที ่23 
1. คริสตจักรโรมันคาธอลคิ 

1. คาธอลิคสเปน 
2. คาธอลิคฝร่ังเศส 
3. คาธอลิคองักฤษ 
4. คาธอลิคอพยพเขา้ 
5. รัฐบาลคาธอลิค 

2.คริสตจักรโปรเตสแต้นท์อีฟิศโคปอล 
1.ในรัฐเวอจิเนีย 
2.ในนิวยอร์ค 
3.ในระหวา่งการปฏิวติัของอเมริกา 
4. บิช๊อพแรกท่ีสุด 
5. สมาชิกภาพ 
6. ระบอบการ 

3.คริสตจักรคองกริเกช่ันแนล 
1. นกับุญจาริก (the pilgrims)  
2. ระบอบการ 
3. เติบโต 
4. หลกัธรรม  
5. สมาชิกภาพ 

4.คริสตจักรปฏิรูป 
1. คริสตจกัรปฏิรูปในอเมริกา 
2. คริสตจกัรปฏิรูปในสหรัฐ 
3. หลกัธรรม 
4. ระบอบการ 
5. แบพ๊ติสต ์
     5.แบ๊พติสต์ 
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1. หลกัเกณฑ ์
2. ระบบการ 
3. วญิญาณ 
4. ก าเนิดในยโุรป 
5. ในอเมริกา 
6. องคก์ารแบพ๊ติสต์ 
7. องคก์ารเผยแผศ่าสนาคณะแบพ๊ติสต ์

6.มิตรสหายหรือเคว๊กเคอร์ 
1. ยอร์ซฟ๊อกซ์ 
2. ค าสอนของเควก๊เคอร์ 
3. แควก๊เคอร์ในรัฐเมแซคจูเซต 
4. ในรัฐนิวเจอร์ซ่ี 
5. อาณานิคมของวลิเล่ียมเพน็น์ 
6. แตกแยก 
7. สมาชิกภาพ 

ภาคสอง บทที ่24 
7.ลูเธอร์แรนส์ 

1. ในนิวยอร์ 
2. บนฝ่ังแม่น ้าเดลาแวร์ 
3. ความเติบโต  
4. สมาชิกภาพ 
5. ระบอบการ 
6. หลกัธรรม 

8. เปรสไบเทเรียนส์ 
1. ก าเนิด 
2. ในสงครามปฏิวติั 
3. แตกแยก 
4. สมาชิกภาพ 
5. หลกัธรรม  
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6. การปกครอง 
9.เมโธดิสต์ 

1. นิวยอร์ค และแมริแลนด์ 
2. แฟรนซิสแอสบุรี 
3. การประชุมคร้ังท่ีหน่ึง 
4. การประชุมคราวคริสตมาส 
5. สาขา 
6. สมาชิก 
7. หลกัธรรม 
8. ระบอบการ 

10.สหภาพพีน้่องเผยแพร่ศาสนา 
(The Disciples of Christ) 

1. ก าเนิด 
2. จุดหมาย 
3. มาตรฐานหลกัธรรม 
4. แบบแผนศาสนา 
5. เติบโต 

12.พระเจ้าองค์เดียว (Unitarians) 
1. หลกัธรรม 
2. ก าเนิด 
3. สมาชิก 

13.นักวทิยาศาสตร์คริสเตียน (The Christians Cientists) 
1. ผูใ้หก้  าเนิด 
2. ระบอบการ 
3. ความเช่ือ 
4. สมาชิกภาพ 

บทที ่25 
คริสตจักรในแคนาดา 

1. ผูน้  าศาสนาล่วงหนา้มาในศตวรรษท่ีสิบเจด็ 
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2. คริสตจกัรคาธอลิค 
3. แองกลิแกน (คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ Church of England) 
4. เมโธดิสต ์และ เปรสไบเทเรียน 
5. สหภาพคริสตจกัรแห่งแคนาดา(United Church of Canada) 
6. แบพ๊ติสตก์บัลูเธอแรน 
7. โดคโฮเบอร์ และ เมนโนไนท ์(Doukhobers and Mennonites)  
8.แอดแวนติสต ์ พวกพี่นอ้ง คริสตจกัรแห่งพระคริสต ์ และสานุศิษยข์องพระคริสต ์ คริสเตียน
วทิยาศาสตร์ สมาคมเผยแพร่ศาสนา และอ่ืนๆ  

_________________ 
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บทที ่23 

คริสตจักรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคหน่ึง) 

1.โรมันคาธอลคิ 2.โปรเตสแต้นท์อปิีสโคปอล 3.คองกลเิกช่ันแนล 

4.ปฏิรูป 5. แบ๊พติสต์ 6. สมาคมมิตรสหาย 

_____________________ 
ในสหรัฐเวลาน้ีมีองคก์ารศาสนาไม่นอ้ยกวา่ 265 องคก์าร อนัประมาณคริสตจกัรไดส้ัก 

265,500 คริสตจกัร รวบรวมสมาชิกในองคก์ารศาสนาต่างๆ เหล่านั้นก็ประมาณสัก 89,392,000 คน ใน
จ านวนน้ี 86,000,000 คนเป็นคริสเตียนอยูใ่นนิกายต่างๆ (สถิติของศาสนาจะคะเนไดก้็แต่เพียงหยาบๆ 
เท่านั้น นอกจากศาสนาคริสตแ์ลว้ก็มีนอ้ยศาสนาท่ีจะไดบ้นัทึกสถิติท่ีใกลเ้คียงแมศ้าสนาคริสเตียนก็ยงั
ใชว้ธีินบัจ านวนสมาชิกต่างๆ กนั ลทัธิคาธอลิคนบัทุกคนท่ีรับบพัติศมาแลว้เป็นสมาชิกทุกคน ส่วน
ลทัธิโปรเตสแตน้ทน์ั้นนบัแต่เฉพาะคนท่ีติดต่อกบัคริสตจกัรเท่านั้นเป็นสมาชิก) คริสตจกัรท่ีใหญ่ๆ 
และส าคญัท่ีสุดเท่าท่ีพอจะนบัจ านวนสมาชิกได ้ และก็ไดอ้ยา่งหยาบๆ เราจะพดูถึงคริสตจกัรต่างๆ น้ี
ตามล าดบัท่ีเขามาตั้งเป็นปึกแผน่ในอเมริกาก่อนหลงั 

โดยท่ีสเปน โปรตุเกสและฝร่ังเศสเป็นผูแ้รกเพื่อนในการส ารวจโลกใหม่ มาคน้หา มาเอาชยั
ชนะ มาตั้งอาณานิคม แลว้ประเทศเหล่าน้ีก็ถือลทัธิโรมนัคาธอลิคทั้งนั้น จึงเป็นของธรรมดาวา่
คริสตจกัรแรกท่ีมาตั้งรกรากในอเมริกาทั้งเหนือและใต ้ จึงเป็นคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค ประวติัศาสตร์
ของคริสตจกัรนั้นในอเมริกาเร่ิมในปี 1499 อนัเม่ือนั้นโคลมับสัเดินทางมาเท่ียวท่ีสองไดน้ าเอานกับวช
สิบสองคนมาดว้ยเพื่อเอามาท าใหช้นพื้นเมืองเผา่ต่างๆ หนัมาเช่ือถือ ไม่วา่ชาวสเปนจะไปทางไหนเขา
เป็นตอ้งน าเอาศาสนาจารยติ์ดไปดว้ย ไม่วา่จะไปตั้งถ่ินฐานหรือไปรบทพัจบัศึกแลว้พวกศาสนาจารยก์็
จะท าการตั้งระบอบศาสนาของเขาลง คริสตจกัรแรกท่ีสุดในสหรัฐตั้งท่ี เซนตอ์อกสัตินในรัฐฟลอริดา 
ในปี 1565 และในแซนตาเฟในนิวแมก๊ซิโก ประมาณ 1600 วธีิของพวกสเปนใชว้ธีิเอาคนพื้นเมืองมา
เป็นทาส แลว้บงัคบัใหเ้ช่ือถือ บงัคบัใหส้ร้างคริสตจกัรและอารามต่างๆ ตามแผนผงัท่ีมีกระท ากนัใน
ประเทศสเปน อาคารส านกังานเก่าแก่ของเขาบางแห่งยงัคงมีอยูใ่หเ้ห็นในเทกซสัและคาลิฟอเนีย เป็น
อาคารตั้งเบียดเสียดกนัเด๋ียวน้ีไม่มีอะไร ถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่าเปล่ียวอยู ่ การท่ีสเปนมาครอบครองอยู่
ในเน้ือท่ีตั้งแต่ฟลอริดาถึงคาลิฟอเนียเป็นผลใหค้ริสตจกัรโรมนัคาธอลิคบงัคบับญัชาทอ้งถ่ินน้ีทั้งหมด
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ในศตวรรษท่ีสิบแปด แต่วา่ทอ้งถ่ินอนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ีมีผูค้นอยูก่็แต่เพียงบางเบา เพราะวา่พวก
สเปนนั้นมีชยัชนะใหญ่ก็จริง แต่การเขา้อยูใ่นอาณานิคมนั้นเช่ืองชา้มาก 

เม่ือชาวสเปนเขา้ครอบครองอยูภ่าคใตแ้ลว้ไม่ชา้ฝร่ังเศสก็เขา้ประจ าในภาคเหนือบนฝ่ังแม่น ้า
เซน้ลอวเ์รนซ์ใน “ฝร่ังเศสใหม่” หรือแคนาดา ควีเบค็ไดมี้ผูม้าตั้งอยูใ่นปี 1608 มอนทรีนยงัไม่มีจนถึง 
1466 ฝร่ังเศสท่ีอพยพเขา้มาอยูน่ั้นมีจ านวนเล็กนอ้ยอยูค่ราวหน่ึง ในปี 1663 พลเมืองฝร่ังเศสในแคนาดา
มีจ านวนสองพนัหา้ร้อยคน แต่ภายหลงัไม่ชา้คนเพิ่มเขา้มาอยูใ่นนิคมรวดเร็ว ทั้งจ  านวนคนเกิดใน
อเมริกาก็เกินกวา่ในประเทศฝร่ังเศส ดงันั้นทัว่ทั้งแควน้แห่งเซน้ทล์อวเ์ร้นซ์ตั้งแต่ทะเลสาปใหญ่ถึง
มหาสมุทรแอตแลนติค ไม่ชา้ก็มีพวกคาธอลิคฝร่ังเศสผูถ้วายตวัมาปฏิบติังานกนัเตม็ไปหมดส่วนใหญ่
ของคนพวกน้ีรู้หนงัสือนอ้ยและเป็นพวกท่ีอ่อนนอ้มต่อนกับวชของเขาอ่อนโยนกวา่ พวกเพื่อนคาธอ
ลิคในประเทศฝร่ังเศสมีท่าทีต่อนกับวชของเขาในฝร่ังเศส ในแคนาดามีความพยายามใหญ่ท่ีจะน าชาว
อินเดียมาเช่ือถือฝ่ายคาธอลิค มีแต่คณะเยซูอิตในอาณานิคมฝร่ังเศสน้ีเท่านั้น ท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์
วา่ไดป้ระกอบกิจการอนัองอาจกลา้หาญ และเสียสละอยา่งไม่มีคณะอ่ืนใดเสมอเหมือน วธีิการของคณะ
เยซูอิตก็ตรงกนัขา้มกบัท่ีกระท ากนัในพวกชาวสเปนในอเมริกา ชาวคณะไดเ้อาชนะใจคนผวิแดงมาเป็น
มิตรสหายดว้ยการประกอบการเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตวัเอง 

เม่ือยคุกลางของศตวรรษท่ีสิบแปด อาณาบริเวณทั้งหมดแห่งภาคตะวนัตกเฉียงเหนืออนักวา้ง
ใหญ่เลยออลเลเฮนีส์ไปอีกตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝร่ังเศส ตะวนัตกเฉียงใตอ้ยูใ่นปกครองของสเปน 
ทั้งสองเขตน้ีก็ตกอยูใ่ตอ้  านาจสูงสุดของคริสตจกัรโรมนัคาธอลิค มีแต่แผน่ดินเป็นแถบยาวแคบๆ ไป
ตามฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติคเท่านั้นท่ีเป็นของคริสตจกัรโปรเตสแตน้ทใ์นอาณานิคมองักฤษ เคา้ต่างๆ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งแสดงวา่อนาคตจะตอ้งเป็นของคาธอลิคในท่ีสุดทั้งทวปีจะอยูใ่นปกครอง แต่โดยท่ีบริทิช
ไดม้ามีชยัต่อแคนาดาในปี 1759 และต่อมาเม่ือหลุยเซียนาและเทกซสัไดข้ึ้นต่อสหรัฐ ท าใหดุ้ลอ านาจ
ในอเมริกาเหนือเปล่ียนจากคาธอลิคไปเป็นทางฝ่ายโปรเตสแตน้ท์ 

อาณานิคมองักฤษบนริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติตเป็นโปรเตสเตน้ท ์ นอกจากผูอ้พยพมาตั้งอยู่
ในแมร่ีแลนดใ์นปี 1634 คนเหล่าน้ีเป็นคาธอลิคองักฤษท่ีถูกหา้มการปฏิบติัศาสนกิจในประเทศของตน 
แมใ้นโลกใหม่คนเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตใหป้ฏิบติัศาสนกิจของตนไดก้็เพราะทุกศาสนาในท่ีนั้นไดรั้บ
อิสรภาพ และไม่ชา้เม่ือชนส่วนใหญ่ของผูอ้พยพมาตั้งถ่ินเป็นโปรเตสแตน้ทก์ารปฏิบติัทางฝ่ายคาธอลิค
ก็ถูกหา้มอีก แลว้ภายหลงัก็ไดรั้บอนุญาตอีก แต่บิช๊อพฝ่ายโรมนัคาธอลิคไม่มีส าหรับปฏิบติัการในแมร่ี
แลนดจ์นกระทัง่ถึงปี 1790 จึงมีบิช๊อพหน่ึงถวายตวัมาเป็นผูป้ฏิบติัการ และนบัวา่เป็นคนแรกในสหรัฐ 
เม่ือเวลานั้นพลเมืองชาวคาธอลิคในประเทศน้ีมีประมาณสักสามหม่ืนคน 
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การอพยพจากยโุรปเขา้อเมริกากระท ากนัเป็นสายใหญ่เร่ิมเม่ือประมาณ 1845 คร้ังแรกเกล่ือนไปดว้ย
คาธอลิค เพราะส่วนใหญ่มาจากประเทศคาธิลิคอนัเขม้แข็งในไอเรแลนด ์ ต่อมามีอีกหลายลา้นคนจาก
เยอรมนันีภาคใตม้าเพิ่มเขา้อีก ต่อมาก็ยงัอีกหลายคนจากอิตาลีมาเพิ่มเขา้กบัคนเหล่าน้ีท่ีอยูเ่ดิม จากการ
เกิดท าใหจ้  านวนคนเติบใหญ่ข้ึนตามธรรมชาติ จากการอพยพเขา้มาเพิ่มและดว้ยการอ านวยการอยา่ง
ปราณีตของนกับวช คริสตจกัรโรมนัคาธอลิคในสหรัฐจึงไดก้า้วหนา้ไปอยา่งใหญ่ จนกระทัง่บดัน้ี
พลเมืองคาธิลิคมีจ านวนกวา่ยีสิ่บแปดลา้นคนหรือประมาณหน่ึงในสามของจ านวนคนในคริสตจกัรโป
รเตสแตน้ททุ์กนิกายรวมกนั 

ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรโรมนัทัว่โลก คาธอลิคชาวอเมริกนัจึงตอ้งอยูภ่ายใต้
ปกครองของสันตะปาปาท่ีกรุงโรม แบ่งชาติออกเป็นหน่ึงร้อยสิบบริเวณ แต่ละบริเวณมีบิชอพปกครอง
ซ่ึงพระสันตะปาปาเป็นผูแ้ต่งตั้งมา  แต่วา่บรรพชิตเป็นผูเ้สนอนามให้แก่สันตะปาปาเป็นผูเ้ลือกตั้งข้ึน 
ซ่ึงนามท่ีบรรพชิตเสนอข้ึนไปใหเ้ลือกนั้นพระสันตะปาปาจะรับก็ไดไ้ม่รับก็ได ้ บริเวณทั้งหลายรวมเขา้
เป็นยีสิ่บส่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสังฆราชปกครอง แลว้ยงัมีมหาสังฆราชาหกองคป์กครองเหนือเหล่า
สังฆราชอีกชั้นหน่ึง มหาสังฆราชาน้ีก็ตอ้งไดแ้ต่งตั้งมาจากโรมดว้ย 

คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ The Church of England เป็นศาสนาโปรเตสแตน้ทแ์รกท่ีตั้งข้ึน
ในอเมริกา ท่านเซอร์แฟรนซิศเดร๊คเป็นผูป้ฏิบติับริการในคาลิฟอร์เนีย เร่ิมทีเดียวในปี 1579 แลว้
พวกบรรชิตไดม้ากบัการเดินทางของท่านเซอร์วอลเตอร์ ราเลฮใ์นปี 1587 คริสตจกัรองักฤษ English 
Church เขา้มาเป็นประจ าตั้งแต่ปี 1607 ดว้ยกนักบัอาณานิคมองักฤษแรกท่ีเยมซ์เทาวเ์วอร์ยเินีย 
คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษเป็นแบบแผนการนมสัการอยา่งเดียวท่ีรับรองกนั ในยุคเร่ิมในเวอร์ยเินีย
และในอาณานิคมอ่ืนๆ ภาคใต ้ เม่ือนิวยอร์คท่ีชาวดทัชมาตั้งถ่ินอยูไ่ดก้ลายเป็นดินแดนขององักฤษไป
ในปี 1664 คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษก็เป็นปึกแผน่มัน่คง แลว้ไม่ชา้ก็กลายเป็นคริสตจกัรของทาง
ราชการของอาณานิคม แต่วา่แบบแผนของการปฏิบติัศาสนกิจแบบอ่ืนๆ ในฝ่ายโปรเตสแตน้ทก์็มิไดถู้ก
หา้ม วดัทรินิต้ีในนครนิวยอร์คไดป้ระกอบตั้งข้ึนในปี 1693 และคริสตจกัรแห่งพระคริสต ์ Christ 
Church ในฟิลาเดลเฟียในปี 1695 

บรรพชิตทุกคนของคริสตจกัรน้ีเม่ือรับการสถาปนาจะตอ้งใหค้  าปฏิญาณดว้ยวา่จะภกัดีต่อราช
บลัลงักอ์งักฤษ เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาท่ีผลก็คือในสงครามปฏิวติับรรพชิตเกือบทุกคนเป็นผู ้
จงรักภกัดีต่อองักฤษ เขาเรียกคนพวกน้ีวา่ทอร่ีส์ พวกบรรพชิตในฝ่ายอีปิสโคปอลเป็นอนัมากไดอ้อก
จากประเทศไป และเม่ือจบการปฏิวติัจึงยากท่ีจะมีบรรพชิตมาประจ าวดัต่างๆ ท่ีวา่งอยู ่ เพราะวา่ไม่
สามารถท่ีจะปฏิบติัตามความตอ้งการใหมี้การจงรักภกัดีต่อบริเทนใหญ่ไดอี้กต่อไป และดว้ยเหตุผลน้ี
จึงไม่มีบิชอพท่ีจะอุทิศตวัในการน้ีได ้ ในปี 1784 ศาสนาจารยซ์ามูเอลซีบูรีแห่งคอนเนคติกสั ไดรั้บการ
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แต่งตงัจากบิชอพท่ีจะอุทิศตวัในการน้ีได ้ ในปี 1787  ดร.วลิเลียมไวท้ ์ และ ดร.ซามูเอล ปรูวสูตไ์ดรั้บ
แต่งตั้งโดยสังฆราช (Archbishop) แห่งแคนเตอร์บุรี จึงเป็นการท าใหค้ริสตจกัรอเมริกาสืบต่อจาก
องักฤษ คริสตจกัรในสหรัฐตั้งนามเป็นทางราชการวา่โปรเตสแตน้ทอี์ปิศโคปอลเช๊ิช ในปี 1792 จ านวน
บรรพชิตของคริสตจกัรประมาณสองร้อยคน เติบโตข้ึนเร่ือยๆ และรวดเร็ว บดัน้ีมีจ  านวนสมาชิกเกือบ
สามลา้นคร่ึง 

เป็นท่ีรับกนัวา่มีสามต าแหน่งในปฏิบติัการ คือ บิชอพ นกับวช (Priests) และอาดีคนั 
(มคันายก) และรับหลกัขอ้เช่ือส่วนมากท่ีสุดของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษสามสิบเกา้ขอ้นั้น แลว้
เอามาดดัแปลงใหเ้หมาะกบัแบบปกครองของอเมริกนั อ านาจในการออกบทบญัญติัของคริสตจกัรนั้น
ออกโดยสมชัชาสหพนัธ์คริสตจกัร Convention ประชุมกนัสามปีต่อคร้ัง ประกอบดว้ยผูแ้ทนสอง
ประเภท คือสภาของบิชอพ และสภาของผูแ้ทนบรรพชิตและฆราวาส ซ่ึงสหพนัธ์คริสตจกัร 
Convention ในสองหรือสามบริเวณเป็นผูเ้ลือกแต่งตั้งมา 

ต่อจากเวอร์ยเินียซ่ึงเป็นของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ ระแวกต่อไปท่ีตั้งอาณานิคมก็คือ 
นิวอิงกแ์ลนด ์เร่ิมดว้ยพวกปิลกริมส์ (จาริก) พวกน้ีข้ึนจากเรือเมลเ์ฟลาเวอร์ท่ีไพลเมา้ทบ์นอ่าวมาสแสค
จูเสททใ์นเดือนธนัวาคม 1620 คนพวกน้ีเป็น “อินดิเพน็เดนทส์” (พวกอิสระ) หรือ “คองกริเกชัน่
แนลลิสต”์ (องคเ์อกเทศชุมนุม) เป็นพวกถือเคร่งแขง็มากกวา่ใครอยูใ่นคณะพิวริแทนทอ์งักฤษ พวกน้ี
ตอ้งถูกเนรเทศจากองักฤษไปอยูย่งัฮอลแลนด์เพราะทศันะความเห็นของเขา บดัน้ีเสาะหาบา้นใหม่ใน
โลกใหม่ท่ียงัไม่มีใครอยู ่ ก่อนท่ีจะข้ึนจากเรือท่ีไพลเมา้ท ์ เขาไดรั้ดระบอบตวัของเขาเองก่อนเป็น
ประชาธิปไตยลว้น มีขา้หลวงปกครองและสภามีผูแ้ทนเลือกตั้งมาดว้ยการออกเสียงของราษฏร และ 
อยา่งไรๆ ก็ยงัใหอ้ยูภ่ายใตธ้งองักฤษ คร้ังแรกพวกน้ีก็ยงัมิไดแ้ยกตวัจากคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ 
แต่ถือวา่พวกเขาเป็นผูป้ฏิรูปภายในวงของตน ตามความรู้สึกตระหนกัของเขาควรจดัวา่ คริสตจกัร
ประจ าต าบลแต่ละแห่งมีอิสระเตม็ท่ีไม่ตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจภายนอก วางระเบียบแบบแผนของตนเอง เลือก
หานกัเทศน์ของตนเองแต่งตั้งสถาปนาเอง และจดัธุระกิจของตนเอง สภาหรือสหภาคคริสตจกัร 
Association of Churches มีอิทธิพลทางธรรมเท่านั้น ไม่มีอ านาจทางศาสนาแต่ประการใด มีความชวน
ใจทางธรรมในหลายสมาคม ฉะนั้นคณะน้ีจึงถือลทัธิปกครองภายใตศ้าสนา เพราะฉะนั้นทุกครอบครัว
ท่ีมาตั้งถ่ินอยูจึ่งตอ้งเสียภาษีบ ารุงคริสตจกัร แต่เฉพาะสมาชิกของคริสตจกัรเท่านั้นออกเสียงไดใ้นการ
เลือกตั้งของเมืองและของอาณานิคม ขอ้ก าหนดน้ีค่อยๆ เลิกไป แต่ก็ยงัไม่หมดส้ินจนกระทัง่ถึงปี 1818 
คริสตจกัรในคอนเนคติกทั และปี 1833 ในมาสสาจูเซท จึงแยกกนัเด็ดขาดระหวา่งคริสตจกัรกบัรัฐ การ
บ ารุงคริสตจกัรใหไ้ดรั้บจากการถวายโดยความสมคัรใจของสมาชิกเท่านั้น 
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การท่ีคณะพิวริแทน้ทถู์กข่มเหงโดยชนผูท้  าการปกครองซ่ึงสังกดัอยูใ่นคริสตจกัรองักฤษ ท าให้
ประชาชนเป็นอนัมากหาท่ีหลบและหาอิสระในนิวอิงกแ์ลนด ์ อาณานิคมในระแวกนั้นเติบใหญ่ข้ึน
รวดเร็วมากกวา่ในท่ีอ่ืนๆ ในตลอดศตวรรษท่ีสิบเจด็ มหาวทิยาลยัสองแห่งตั้งข้ึน มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด
ท่ีแคมบริดจ ์ และมหาวทิยาลยัเยลท่ีนิวฮาเวน ทั้งสองอยูใ่นก าหนดหมายวา่จะเจริญข้ึนเป็นมหาวทิยาลยั
ใหญ่ ในดา้นการศึกษาทัว่ไปนั้น นิวอิงกแ์ลนดก์า้วหนา้ไปไกลกวา่อาณานิคมอ่ืนๆ ในอเมริกา โดยท่ี 
เปรสไบเทเรียนและคองกริเกชัน่แนลิสต ์ (องคเ์อกเทศชุมชน) ต่างเกิดมาจากคริสตจกัรแห่งประเทศ
องักฤษเหมือนกนั และทั้งสองก็เจริญข้ึนตามแบบหลกัขอ้เช่ือของแคลวิน รับขอ้ประกาศความเช่ือแห่ง
เวสทมิ์นสเตอร์ ความสัมพนัธ์ของสองคณะน้ีจึงเป็นมิตรกนั มีความเขา้ใจกนัเอาเองมานานแลว้ จึงท า
สัญญากนัเป็นทางการในปี 1801 วา่ คริสตจกัรเปรสไบเทเรียนจะไม่ตั้งในนิวอิงกแ์ลนด ์และคริสตจกัร
คองกริเกชัน่แนลไดย้กเลิกเสียในปี 1852 และตั้งแต่เวลานั้นมาระบบคองกริเกชัน่แนลไดท้  าการ
กา้วหนา้รวดเร็วทัว่ทั้งสหรัฐ แต่วา่ทางภาคใตน้อ้ยกวา่ท่ีอ่ืนหมด ในปี 1931 คณะคองกริเกชัน่และคณะ
คริสตจกัรคริสเตียน (General Convention) มารวมกนัท่ีซีแอตเติลวอชิงกต์นั เพื่อจดัตั้งคริสตจกัรคริส
เตียนคองกริเกชัน่แนลิสต ์มีสมาชิกประมาณ 1,190,000 คน  

นิวยอร์คมีผูม้าตั้งถ่ินอยูรุ่่นแรกเป็นชาวดทัชมาจากฮอลแลนดใ์นปี 1613 ท าเป็นศูนยก์ารคา้และ
ยงัไม่เป็นเมืองท่ีมีผูต้ ั้งถ่ินอยูเ่ป็นการถาวร จนกระทัง่ถึงปี 1623 คร้ังแรกอาณานิคมน้ีเรียกวา่นิวเนเธอร์
แลนด ์ และเมืองเรียกวา่เมืองนิวแอมสเตอร์ดมั คริสตจกัรจดัระบอบข้ึนในปี 1628 ให้ช่ือวา่ รีฟอร์มโป
รเตสแตน้ทด์ทัชเช๊ิช (คริสตจกัรชาวดทัชโปรเตสแตน้ทป์ฏิรูป) ในระหวา่งท่ีดทัชครองอ านาจสูงสุด 
คริสตจกัรน้ีเป็นคริสตจกัรทางการของอาณานิคม คริสตจกัรต่างๆ ในระบอบน้ีตั้งข้ึนในนิวเจอร์ซี
ภาคเหนือและทั้งสองฝ่ังของแม่น ้าฮดัสันไกลไปจนถึงอลับานี กวา่ร้อยปีท่ีการปฏิบติัทางศาสนาใช้
ภาษาดทัชประกอบศาสนกิจ ในปี 1664 อาณานิคมถูกบริเทนใหญ่แยง่เอาไปใหช่ื้อใหม่วา่ นิวยอร์ค และ
คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษเป็นศาสนาของรัฐ แต่พลเมืองท่ีมีบรรพชนเป็นดทัชยงัคงยดึอยูก่บั
คริสตจกัรของตนอยา่งเหนียวแน่น และสมบติัมากหลายของคริสตจกัรก็มีค่าเพิ่มพนูข้ึนตามความ
เจริญเติบโตของเมือง ในปี 1867 ค าวา่ “ดทัช” ตอ้งถูกตดัออกไปจากต าแหน่งทางราชการ นามจึงได้
กลายเป็น “รีฟอร์มเช๊ิชในอเมริกา” คริสตจกัรคณะน้ีมีคริสตจกัรแขง็แรงเป็นอนัมากในภาคกลางและ
ตะวนัตกไกล สมาชิกมีประมาณ 184,000 คน 

คริสตจกัรปฏิรูปอนัมีก าเนิดจากชนเยอรมนัอีกคณะหน่ึง ไดเ้ขา้มาสู่ประเทศน้ีเม่ือรุ่งศตวรรษท่ี
สิบแปดแลว้มาเรียกนามเสียใหม่วา่ “คริสตจกัรปฏิรูปในสหรัฐ” ปรากฏในท่ามกลางพลเมืองวา่
คริสตจกัรหน่ึงเป็นดทัชปฏิรูป อีกคริสตจกัรหน่ึงเป็นเยอรมนัปฏิรูป คริสตจกัรท่ีสามในระบอบเดียวกนั
คือ คริสเตียนปฏิรูปซ่ึงแยกออกมาจากคริสตจกัรของรัฐในฮอลแลนดใ์นปี 1835 แลว้คริสตจกัรท่ีส่ีคือ 
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“คริสตจกัรปฏิรูปแท”้ ไดมี้การพยายามท่ีจะรวมคริสตจกัรปฏิรูปทั้งส่ีน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็นระบอบองคก์าร
เดียว แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เป็นผล 

คริสตจกัรปฏิรูปทั้งหมดน้ีถือหลกัธรรมแบบของแคลวนิ สอนตามหลกัปุจฉาวสิัชนาแห่งไฮ
เดลเบอร์ก และจดัตั้งข้ึนตามแผนผงัเดียวกนั คลา้ยกบัเปรสไบเทเรียน แต่วา่องคก์ารทางศาสนามีช่ือผดิ
กนั คณะกรรมการในคริสตจกัรประจ าต าบล เรียกวา่ คณะธรรมกิจ Consistory คณะธรรมกิจใน
คริสตจกัรใกลเ้คียงจดัข้ึนเป็นภาค Classis ภาคต่างๆ ในต าบลรวมกนัเป็นสภา Synod สภาต่างๆ รวมกนั
เป็นสมชัชา 

คริสตจกัรคณะหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุด และแพร่หลายกวา้งขวางท่ีสุดในบรรดาคริสตจกัรคริสเตียน
ทั้งหลายในอเมริกาคือนิกายแบพ๊ติสต ์ นบัจ านวนสมาชิกในสิบหน่วยใหญ่ๆ ไดม้ากกวา่สิบหกลา้นคน 
หลกัเกณฑข์องเขาท่ีไม่เหมือนใครคือ (1) จะประกอบพิธีบพัติศมาใหแ้ก่คนท่ีประกาศความเช่ือของตน
วา่เช่ือในพระคริสตเ์ท่านั้น เพราะฉะนั้นทารกไม่ควรให้รับบพัติศมา (2) แบบพิธีบพัติศมาตามพระ
คมัภีร์มีแบบเดียวคือการจุ่มตวัลงในน ้า ไม่ใช่โดยพรมหรือเทน ้าลงราด 
ระบบของคณะแบพ๊ติสตน้ี์เป็นไปในท านองเอกเทศองคชุ์มนุม Congregational คริสตจกัรประจ าต าบล
แต่ละแห่งต่างเป็นอิสระเด็ดขาด ไม่มีการบงัคบับญัชาอะไรภายนอกมาแผว้พาลได ้ ก าหนดมาตรฐาน
สมาชิกเอาเอง วางกฎปกครองของตวัเอง ไม่มีการรับหลกัขอ้เช่ือท่ีไปตกลงกนัท่ีไหนมา  Confession of 
Faith ไม่มีปุจฉาวสิัชนาส าหรับสอนหลกัขอ้เช่ือแก่คนยงัอ่อน ถึงกระนั้นไม่มีคริสตจกัรใดในประเทศท่ี
มีจิตใจร่วมกนัเหนียวแน่นยิง่กวา่คริสตจกัรแบพ๊ติสต ์ ไม่มีคริสตจกัรใดท าการขยนัขนัแขง็กวา่กา้วหนา้
กวา่ ไม่มีคริสตจกัรใดท่ีภกัดีต่อหลกัเกณฑข์องตนยิง่ไปกวา่คริสตจกัรคณะแบพ๊ติสต์ 

คณะแบพ๊ติสตไ์ดโ้ผล่ข้ึนมาไม่ชา้หลงัจากเปิดการปฏิรูปในสวติเซอร์แลนดใ์นปี 1623 และแพร่
ไปอยา่งรวดเร็วในเยอรมนันีภาคเหนือและในฮอลแลนด์ คร้ังแรกคณะน้ีถูกเรียกวา่อนาแบพ๊ติสต ์
Anabaptist เพราะเขาตอ้งให้บพัติศมาแก่คนท่ีรับบติัศมาแลว้เม่ือยงัเป็นทารกนั้นรับเสียใหม่ ในประเทศ
องักฤษคร้ังแรกก็รวมอยูใ่นคณะอิสระ Indepnndents หรือ เอกเทศองคชุ์มนุม  Congtegationalists  แต่
ไดค้่อยๆ แยกออกมาเป็นองคห์น่ึงต่างหาก ท่ีจริงคริสตจกัรท่ีเบดฟอร์ด ซ่ึงมียอห์นบนัยนัเป็นศิษยาภิ
บาลดูแลอยูป่ระมาณในปี 1660 และเด๋ียวน้ียงัคงมีอยู ่ แมเ้ด๋ียวน้ีก็ยงักล่าววา่เป็นทั้งคริสตจกัรแบพ๊ติสต์
และคองกริเกชัน่นลัลิสต ์

ในอเมริกาคณะแบพ๊ติสตเ์ร่ิมข้ึนดว้ยท่านโรเจอร์วลิเลียม ผูเ้ป็นบรรพชิตของคริสตจกัรแห่ง
ประเทศองักฤษ ท่านไดม้ายงันิวอิงกแ์ลนด ์และถูกไล่ออกจากมาสแสคจูเซท เพราะไม่ยอมท าตามแบบ
การปกครองและทศันะของคองกริเกชัน่แนล ท่านโรเจอร์ วลิเลียม ไดต้ั้งอาณานิคมแห่งโรดไอแลนด์
ในปี 1644 (ต าราบางต าราไดก้ะก าหนดวา่คริสตจกัรแบพ๊ติสตแ์ห่งแรกในอเมริกาตั้งในปี 1639)ใน
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อาณานิคมน้ีการปฏิบติัศาสนาทุกๆ อาณานิคมน้ีก็ตอ้นรับ คณะแบพ๊ติสตไ์ดแ้พร่ออกจากโรดไอแลนด์
อยา่งรวดเร็วและกวา้งออกไปทัว่ทุกภาคของทวปี 

ในบรรดาหน่วยใหญ่ๆ สิบหน่วย หน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดมีดงัต่อไปน้ี สหพนัธ์คริสตจกัรแบ๊พ 
ติสตภ์าคใต ้ Southern Baptists Convention ไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี 1845 เด๋ียวน้ีมีสมาชิกกวา่เจด็ลา้นคน 
สหพนัธ์คริสตจกัรแบพ๊ติสตแ์ห่งชาติ ย.ูเอส.เอ. National Baptists Convention U.S.A. มีสมาชิกกวา่ส่ี
ลา้นคน สหพนัธ์คริสตจกัรแบพ๊ติสตแ์ห่งชาติ National Baptists Convention จดัตั้งในปี 1895 มีสมาชิก
ในปัจจุบนัสองลา้นคร่ึง และคณะแบพ๊ติสตต์ามใจสมคัร  Free Will Baptist จดัระบอบในนิวแฮมชายร์
ในปี 1787 มีสมาชิกกวา่หน่ึงลา้นหา้แสนคน 

จงระลึกวา่คณะแบพ๊ติสตใ์นประเทศองักฤษ ไดจ้ดัตั้งสมาคมมิชชัน่นารีปัจจุบนัสมยัข้ึนเป็น
องคก์ารแรกท่ีสุดในปี 1792 และไดส่้งวลิเลียมคาเรยไ์ปยงัประเทศอินเดียว การท่ีท่านอะโดนิริมจัต๊สัน
และท่านลูเธอร์ไร้ซ์ไดรั้บเอาทศันะของแบพ๊ติสตใ์นขณะท่ีเดินทางไปพม่า เป็นการน าใหจ้ดัระบอบ
สหพนัธ์คริสตจกัรคณะแบพ๊ติสตท์ัว่ไปเก่ียวกบัมิชชัน่นารี The Baptist General Missionary 
Convention ในปี 1814 และตั้งแต่นั้นมาคณะแบพ๊ติสตไ์ดอ้อกหนา้เร่ืองการส่งมิชชัน่นารีออกไป
เผยแพร่ศาสนาและออกหนา้ในความส าเร็จ 

ในบรรดาคณะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปใหญ่นั้น คณะหน่ึงท่ีกระเด็นออกไปไกลจากกฎ
บญัญติัของคริสตจกัรและของบรรพชิตคือ คณะมิตรสหาย Friends โดยทัว่ไปเรียกกนัวา่ “เควกเคอร์” 
คณะน้ีไม่ยอมเรียก “คริสตจกัร” เรียกสมาคม สมาคมน้ีเกิดจากค าสอนของท่านยอร์ชฟอกซ์ในประเทศ
องักฤษ เร่ิมประมาณปี 1647 ท่านยอร์ชฟอกซ์คดัคา้นรูปการณ์ภายนอกของคริสตจกัรการพิธีรีตรอง 
ระบอบการทางศาสนา ท่านยอร์ชฟอกซ์ไดส้อนวา่การพิธีบพัติศมาและพิธีศีลระลึกควรใหเ้ป็นในท่าที
ทางจิตวิญญาณ ไม่ควรท ากนัเป็นกิริยาท่าที องคผ์ูเ้ช่ือไม่ควรมีนกับวชไม่ควรมีศาสนาจารยท่ี์รับ
เงินเดือน แต่คนผูเ้ช่ือท่ีมานมสัการควรจะพดูตามการทรงดลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ซ่ึง
พระองคเ์ป็น “ความสวา่งภายใน” และทรงน าผูเ้ช่ือแท้ๆ  ทุกคน ในเร่ืองความสามารถในฝ่ายจิตวิญญาณ
และการปกครองของสมาคม ชายหญิงควรจะมีสิทธ์ิเช่นเดียวกนั ทีแรกพวกศิษยข์องท่านยอร์ชฟอกซ์
ไดเ้รียกพวกเขาเองวา่ “ลูกแห่งความสวา่ง” Children of the Light แต่ต่อมาเรียกวา่ “สมาคมมิตรสหาย” 
The Society of Friends การท่ีเรียกคนคณะน้ีวา่ เควกเคอร์นั้นไม่ทราบแน่วา่มาจากเหตุไร แต่ก็ไดเ้รียก
กนัทัว่ไป และก็ไม่ไดท้  าใหส้มาชิกของสมาคมน้ีไม่พอใจ 

ค าสั่งสนอของท่านยอร์ชฟอกซ์ไดมี้ผูค้นเป็นอนัมากรับไว ้ ซ่ึงคนเหล่าน้ีไม่ใคร่เห็นชอบดว้ย
กบัหลกัขอ้เช่ือท่ีตายตวั จิตใจอนัไม่ยอมผอ่นปรนในเวลานั้นแสดงออกมาโดยคริสตจกัรแห่งประเทศ
องักฤษ อิทธิพลของท่านยอร์ชฟอกซ์ยงัแสดงยดืออกไปอีกในบนัทึกท่ีวา่ชาวเควกเคอร์เกือบหม่ืนหา้



 141 

พนัคนตอ้งถูกติดคุก บางทีก็โดยการกระท าอยา่งโมโหโทโสของฝงูชน บางทีก็ตายในคุก บางคนไดห้นี
เขา้มาหลบอยูใ่นนิวอิงกแ์ลนด ์ แต่เม่ือเขาแสดงเร่ืองราวของเขาออกไปเขาก็ไดพ้บวา่ พวกพิวริตนัก็ข่ม
เหงไม่นอ้ยไปกวา่พวกแองกริแคนส์ อยา่งนอ้ยท่ีสุดพวกเควกเคอร์ส่ีคนตอ้งถูกประหารในบอสตนั และ
คนหน่ึงในส่ีคนนั้นเป็นสตรี 

คณะมิตรสหายไดพ้บแหล่งปลอดภยัในโรดไอแลนด ์ ซ่ึงในท่ีนั้นการปฏิบติัตามความเช่ือทุก
แบบและการปฏิบติัศาสนากิจทุกชนิดท าไดอ้ยา่งอิสระ เขาไดจ้ดัตั้งถ่ินฐานข้ึนในนิวเจอร์ซี แมร่ีแลนด์ 
และเวอร์จิเนีย ในปี 1681 ดินแดนแห่งเพนซิลวาเนียไดม้อบใหแ้ก่ท่านวลิเลียมเพน ผูเ้ป็นผูน้ าในพวก
คณะมิตรสหาย คิงชาร์ลท่ี 2 เป็นผูป้ระทานให ้และฟิลาเดลเฟีย “เมืองเควกเคอร์” the Quaker City ได้
ตั้งในปี 1682 เป็นเวลาถึงเจ็ดสิบปีท่ีเหล่าขา้หลวงปกครองอาณานิคมนั้นเป็นพงษพ์นัธ์ของท่านวลิเลียม
เพน ในตอนกลางของศตวรรษท่ีสิบแปด ท่านเบ็นจามิน แฟรงกลินกล่าววา่ อาณานิคมนั้น “หน่ึงใน
สามเป็นพวกเควกเคอร์ หน่ึงในสามเป็นเยอรมนั หน่ึงในสามเป็นชนปนเป” 

การข่มเหงอยา่งขมีขมนัหยดุไปทั้งในองักฤษและในอเมริกาหลงัจากการปฏิวติัแห่งปี 1688 
และพวกเควกเคอร์ท าการเป็นพยาน และจดัตั้งสมาคมในหลายอาณานิคม แมร้ะบอบการของเขาจะท า
ไปอยา่งง่ายๆ แต่วนิยัของเขาเคร่งครัดมาก มีทาสอยูทุ่กๆ นิคม แต่ในพวกมิตรสหายหา้มไม่ใหมี้ แลว้ยงั
ท าการเทศนาคดัคา้นเร่ืองการมีทาสอยา่งแขง็แรง แมก้ระทัง่ตามในทอ้งท่ีกสิกรรมท าไร่ของภาคใต ้
พวกเควกเคอร์สนใจจริงในการอุตส่าห์ท่ีจะท าใหช้นอเมริกนัอินเดียนเป็นคริสเตียนและมีอารยะธรรม 
ในการเยีย่มเยยีนและช่วยเหลือนกัโทษในเรือนจ าอนัมีความเป็นอยูเ่ส่ือมโทรม เตม็ท่ีในเวลานั้น และใน
กิจการเมตตาจิตอ่ืนๆ บริการสังคมท่ีดีเด่นในปัจจุบนัน้ีหลายแบบไดเ้ป็นส่ิงท่ีพวกเควกเตอร์ไดเ้ร่ิมท า
ข้ึนก่อน และท าเร่ือยมานานก่อนท่ีคนอ่ืนๆ จะนบัวา่บริการนั้นๆ  เป็นงานของคริสตจกัรตามบทบญัญติั 

การกระชบัวนิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท่ีใหเ้ลิกสัมพนัธ์กบัสมาชิกไปสมรสกบัคนภายนอก
สมาคม การร้องคดัคา้นเร่ืองการมีทาสอยา่งแขง็แรงและความชัว่อยา่งอ่ืนๆ ดว้ย และการไม่ยอมถือ
อาวธุเขา้สงครามซ่ึงขอ้น้ีเป็นหลกัเกณฑข์องเขาเร่ือยมา เป็นเหตุท าใหจ้  านวนสมาชิกเส่ือมลงในพวกเค
วกเคอร์ในระหวา่งศตวรรษท่ีสิบแปด แต่ท่ีหนกัยิง่กวา่นั้นคือเกิดมีหลกัธรรมท่ีไม่กลมเกลียวกนัข้ึน อนั
เป็นหลกัธรรมขอ้ท่ีท่าน เอลิยา ฮิคส์ ไดเ้ทศนาสั่งสอนอา้งถึงเร่ืองเอกภาพ คือไม่รับวา่พระคริสตเ์ป็น
พระเจา้ และในปี 1827 เกิดการแยกกนัระหวา่งคณะมิตรสหายท่ีถือตามหลกัเดิมกบัพวกท่ีเป็นลูกศิษย์
ของท่านฮิคส์แต่วา่พวกศิษยข์องท่านฮิคส์ก็ไม่ยอมใชน้ามของตนวา่ฮิคไซท้ ์ คณะทั้งสองน้ี “มิตรสหาย
จารีตเดิม” Grthodot Friends ตามท่ีเขาเรียกกนัอยา่งนั้นเป็นสมาชิกส่วนใหญ่มาก หลกัธรรมของเขาเขา้
กนักบัคริสตจกัรต่างๆ ท่ีเรียกวา่คริสตจกัรเผยแพร่ศาสนามีขอ้เนน้พิเศษในประการท่ีวา่ พระวญิญาณ
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บริสุทธ์ิอาจสั่งสอนแต่ละคนเป็นส่วนตวัเม่ือใดก็ได ้ แลว้มกัเรียกปฏิบติัการของพระวญิญาณเช่นน้ีวา่ 
“ความสวา่งภายใน” Inner Light 

ระบอบของการของเขาในปัจจุบนัเป็นแบบประชาธิปไตยเตม็ท่ี ทุกคนท่ีเกิดในครอบครัวท่ีเป็น
ชาวเควกเคอร์ก็นบัวา่เป็นสมาชิก รวมทั้งผูท่ี้รับไวเ้ป็นสมาชิกตามท่ีเขาขอร้องเองดว้ย ทุกคนมีส่วนใน
หนา้ท่ีขององคป์ระชุมในทุกๆ การประชุมท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู ่

การประชุมประจ า 5 ปี ของคณะมิตรสหายไดจ้ดัตั้งในปี 1902 และประชุมสิบสามคร้ังประจ าปี 
เด๋ียวน้ีสมาชิกรวมประมาณหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัคน 
สมาชิกจดัระบอบเป็นองคป์ระชุมยอ่ยๆ ซ่ึงท าใหร้ะลึกถึงแบบเปรสไบเทเรียน คร้ังก่อนก็จดัระบอบ
เป็นการประชุมแยก พวกผูช้ายพวกผูห้ญิงแยกกนัประชุม ต่างจะจดัธุระกิจของตนเองเม่ือเร็วๆ น้ีการ
ประชุมท าร่วมกนั มีสิทธิเสมอกนัในความคิดเห็นและในการปรนนิบติัการในทุกๆ กรรมการและการ
แต่งตั้งอยา่งอ่ืนๆ 

ดว้ยความประสงคจ์ะใหค้วามปรารถนาดีติดต่อไปยงัหน่วยต่างๆ ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ สมาคม
มิตรสหายอเมริกนั American Socety of Friends จึงทวคีวามสนใจและความเขา้ใจกนัในพวกชนหมู่
นอ้ยท่ีถูกกดข่ีในยโุรป 
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บทที ่24 

คริสตจักรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคสอง) 

7.ลูเธอแรนส์ 8. เปรสไบเทเรียน 9.เมโธดิสต์ 
10. สหพีน้่อง United Brethern 
11.สานุศิษย์ของพระคริสต์ 
12. เอกภาพ  Unitarians 
13. คริสเตียนวิทยาศาสตร์ Christian Scientist 

_____________________ 
หลงัจากการปฏิรูปภายใตม้าตินลูเธอร์ คริสตจกัรต่างๆ ประจ าชาติไดต้ั้งข้ึนในเยอรมนันีและ

ในประเทศต่างๆ ระแวกสะแกนดิเนเวยีตั้งนามวา่ลูเธอแรน รุ่งเร่ิมในประวติัศาสตร์ของอาณานิคม
ชาวดทัชแห่งนิวแอมสเตอร์แอม ภายหลงัเปล่ียนสเป็นนิวยอร์ค บางคนอา้งวา่เร่ิมตั้งแต่ปี 1623 คณะลู
เธอแรนแมม้าจากฮอลแลนด์มายงัเมืองนั้น (นิวแอมสเตอร์แดม) และไดท้  าการประชุม ในปี 1652 ชาว
คณะลูเธอแรนไดข้ออนุญาตใหมี้คริสตจกัรและใหมี้ศิษยาภิบาล แต่วา่เจา้หนา้ท่ีแห่งคริสจกัรปฏิรูป
ชาวดทัซบอกขดัขอ้ง และท าใหศ้าสนาจารยลู์เธอแรนคนแรกตอ้งถูกส่งตวักลบัฮอลแลนดใ์นปี 1657 
การปฏิบติัการยงัคงกระท าต่อไปอยา่งเงียบๆ จนกระทัง่องักฤษมาเอาชนะเอานิวแอมสเตอแดมไปไดใ้น
ปี 1664 คณะลูเธอแรนจึงไดอิ้สระในการปฏิบติัศาสนกิจ 

ในปี 1638 คณะลูเธอแรนชาวสวเีด็นตั้งถ่ินอยูท่ี่เดลาแวร์ และไดต้ั้งคริสตจกัรลูเธอแรนคริสต
จกัรแรกในอเมริกาใกลลิ้ววสิ Lewes แต่ชาวสวเีดนท่ีอพยบเขา้นั้นไม่ชา้ก็หยุดและไม่ไดม้าอีก
จนกระทัง่ศตวรรษถดัไป ในปี 1710 ชาวนิคมในคณะลูเธอแรนไดถู้กเนรเทศออกจากพาลาติเนทใน
เยอรมนันีไดน้ าเอาคริสตจกัรของเขามายงันิวยอร์คและเพนซิลวาเนียอีก ในศตวรรษท่ีสิบแปดคณะ 
โปรเตสแตน้ทเ์ยอรมนัและสวเีดนไดม้ายงัอเมริกนัเป็นเรือนหม่ืน และสภาลูเธอแรนแรกไดจ้ดัระบอบ
ข้ึนท่ีฟีลเดลเฟียในปี 1748 ตั้งแต่เวลานั้นมาคริสตจกัรลูเธอแรนไดเ้ติบโตข้ึนโดยพวกอพยพเขา้ และ
โดยก าเนิดตามธรรมชาติ จนถึงบดัน้ีจ  านวนสมาชิกประมาณหกลา้นคร่ึง 

มาจากประเทศต่างๆ พดูภาษาผดิกนั เขาจึงจดัระบอบข้ึนเป็นอยา่งนอ้ยสิบสององคก์ารใหญ่
เป็นอิสระ บางองคก์ารใชภ้าษาองักฤษจนถึงเด๋ียวน้ี บางองคก์ารก็ยงัคงใชภ้าษาบา้นเกิดเมืองนอนของ
ตนอยา่งนอ้ยเจ็ดองคก์าร ในดา้นหลกัธรรมเขารับเอาค าประกาศความเช่ือท่ีออ๊กซเบอร์ก Augsburg 
Confession คือหลกัธรรมของลูเธอร์ เร่ืองความชอบธรรมโดยความเช่ือ และความเช่ือท่ีวา่พิธีบพัติศมา
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และพิธีศีลระลึกไม่เป็นแต่เพียงระลึกเท่านั้น แต่เป็นทางท่ีจะรับพระคุณของพระเจา้ดว้ย เขาไดจ้ดั
ระบอบข้ึนเป็นสภา สภารวมกนัเป็นสมชัชา แต่ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิอ านาจเป็นส่วนมากใหแ้ก่คริสตจกัร
ประจ าต าบล 

คริสตจกัรเปรสไบเทเรียน ในอเมริกาเกิดข้ึนมาจากสองแหล่ง แหล่งแรกเร่ิมท่ีสุดคือ คริสตจกัร
เปรสไบเทเรียนแห่งสก๊อตแลนด ์ปฏิรูปในปี 1560 โดยท่านยอห์น น็อกซ์ และไดรั้บรองเป็นคริสเตียน
ปึกแผน่ในประเทศนั้น จากสก๊อตแลนดไ์ดแ้พร่ไปในตะวนัตกเฉียงเหนือของไอเรแลนดอ์นัเป็นท่ีท่ี
พลเมืองยงัคงเป็นโปรเตสแตน้ท ์ อีกแหล่งหน่ึงคือคณะพิวริแทนในประเทศองักฤษ ในรัชกาลของพระ
เจา้เยมส์ท่ี 1 คณะพิวริเทนไดข้ึ้นมาปกครองในสภาปาเรียเมน้ท ์ ในยคุเร่ิมของการปกครองแบบประชา
สวสัด์ิ หลงัจากท่ีพระเจา้ชาร์ลท่ี 2 ไดข้ึ้นครองราชย ์คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษดึงเอาอ านาจกลบัมา
ได ้ศิษยาภิบาลคณะพิวริแทนมากกวา่สองพนัคน โดยมาท่ีสุดพวกศิษยาภิบาลพวกน้ีมีทศันะทาง 
เปรสไบเทเรียนและตอ้งถูกขบัออกไปจากบริเวณท่ีพกัในคริสตจกัร ทั้งสามเหล่าน้ี สก๊อทช ไอริช 
องักฤษ ไดช่้วยกนัสร้างคริสตจกัรเปรสไบเทเรียนข้ึนในอเมริกา ในนิวอิงกแ์ลนด ์ชาวคณะเปรส 
ไบเทเรียนท่ีอพยบเขา้มาส่วนใหญ่เขา้ร่วมกบัคริสตจกัรคองกริเกชัน่แนลแต่ในนิคมอ่ืนๆ เขาไดจ้ดั
ระบอบคริสตจกัรข้ึนตามแบบของเขาเอง คริสตจกัรเปรสไบเทเรียนในอเมริกาคริสตจกัรแรกเร่ิมท่ีสุด
แห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ีสโนฮีลล ์แมร่ีแลนดใ์นปี 1684 โดยศาสนาจารยแ์ฟรนซิส แมเคมีจากไอเรแลนด ์
แมเคมีและพวกศาสนาจารยค์นอ่ืนๆ อีกหกคนไดป้ระชุมกนัในฟิลเดลเฟียในปี 1705 และไดร้วม
คริสตจกัรของเขาข้ึนเป็นคณะเปรสไบเทเรียน ในปี 1716 คริสตจกัรต่างๆ และพวกศาสนาจารยเ์ม่ือมี
สมาชิกเพิ่มจ านวนข้ึนแลว้และแพร่ไปทัว่อาณาเขตแลว้ เขาจึงจดัระบอบข้ึนเป็นสภา แบ่งเป็นคณะ 
เปรสไบเทร่ีส่ีหน่วยประกอบดว้ยคริสตจกัรสิบเจ็ดแห่ง เม่ือเปิดการสงครามปฏิวติัในปี 1775 สภา
ประกอบดว้ยสิบเจ็ดคณะเปรสไบเทรีและศาสนาจารยห์น่ึงร้อยเจด็สิบคน คณะเปรสไบเทเรียนเป็น
ผูส้นบัสนุนสิทธิของอาณานิคมอยา่งแขง็แรง อนัเป็นการคา้นกบัพระเจา้ยอร์ชท่ี 3 และศาสนาจารยช์ั้น
น าคนหน่ึงของเขา ท่านยอร์นวทิเทอร์สปูน เป็นบรรพชิผูเ้ดียวท่ีลงนามในค าประกาศเอกราช หลงั
สงครามคริสตจกัรไดเ้จริญโตข้ึนจนมีสมาชิกถึงขนาดตอ้งจดัตั้งสมชัชาทัว่ไปข้ึนในฟิลาเดลเฟียรวม
ดว้ยสภาส่ีสภา 

เพราะเหตุหลกัเกณฑข์องคณะเปรสไบเทเรียน ทั้งวสิัยของคนชาวสก๊อทช-ไอริชค่อนขา้งมี
ความคิดรุนแรงและคิดถึงปัญหาหลกัธรรมเอาตามล าพงั การแตกแยกจึงเกิดข้ึนในสภาและในคณะ 
เปรสไบเทรีทั้งหลาย ผลอยา่งหน่ึงของเหตุเหล่าน้ีคือ เกิดการจดัระบอบคริสตจกัรเปรสไบเทเรียน
แห่งคมัเบอร์แลนดข้ึ์นในปี 1810 ในเทนเนสสี การน้ีไดแ้พร่จากรัฐน้ีไปยงัรัฐต่างๆ ใกลเ้คียงจนถึง
เทกซสัและมิสซุยรี ความพยายามท่ีจะรวมแขนงน้ีกลบัเขา้กบัคณะเดิม กระท ากนัในปี 1906 ส าเร็จเป็น
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ส่วนใหญ่ ในปี 1837 การแตกแยกไดเ้กิดข้ึนเพราะปัญหาหลกัธรรมระหวา่งสองพวกท่ีไดช่ื้อวา่วทิยาลยั
เปรสไบเทเรียนเก่าพวกหน่ึง ใหม่อีกพวกหน่ึง แต่ละพวกก็มีคณะเปรสไบเทรีสภา และสมชัชาของเขา
เอง ต่างก็อา้งวา่ตนเป็นตวัแบบคริสตจกัรเปรสไบเทเรียน หลงัจากท่ีแยกกนัมากวา่ส่ีสิบปี จนความ
คิดเห็นท่ีผดิกนันั้นถูกลืมไปแลว้ ทั้งสองวทิยาลยัจึงกลบัรวมกนัในปี 1869 เม่ือเปิดสงครามในปี 1861 
คริสตจกัรเปรสไบเทเรียนในภาคใตไ้ดจ้ดัตั้งคริสตจกัรของเขาเอง เรียกวา่คริสตจรัเปรสไบเทเรียนใน ย.ู
เอส. ส่วนคริสตจกัรในภาคเหนือเรียกวา่คริสตจกัรเปรสไบเทเรียนใน ย.ูเอส.เอ. 

ทั้งหมดในลทัธิเปรสไบเทเรียนมีสาขาใหญ่อยูสิ่บสาขาในสหรัฐ สมาชิกกวา่สามลา้นคน 
ทั้งหมดถือหลกัธรรมแคลวนิในหลกัส าคญัๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบทประกาศความเช่ือแห่งเวสทมิ์นสเตอร์ 
Westminter Confession of Faith และบทปุจฉาวสิัชนาทั้งบทใหญ่และบทสั้น คริสตจกัรประจ าต าบล
ปกครองดว้ยคณะธรรมกิจอนัประกอบดว้ยศิษยาภิบาลและผูป้กครอง คริสตจกัรรวมกนัภายใตเ้ปรสไบ
เทรี (ภาค) และภาคประกอบเป็นสภาซ่ึงด าเนินตามรูปการณ์ทัว่ไปของรัฐ สมชัชาเป็นท่ีสุดยอดของ
ระบบ ประชุมกนัทุกปี แต่การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีส าคญัๆ ในการปกครองหรือเก่ียวกบัหลกัธรรมจะตอ้ง
ไดส้ัตยาบรรณตามธรรมนุญเสียงส่วนใหญ่ของเปรสไบเทรี (ภาค) และไดรั้บความเห็นชอบโดยสมชัชา
ทัว่ไปเพื่อใหเ้ป็นกฎบญัญติั 

คริสตจกัรเมโธดิสตใ์นโลกใหม่นบัตั้งแต่ปี 1766 เม่ือตระกลูเวลเลยส์องท่านผูเ้ป็นนกัเทศน์
ประจ าต าบลและทั้งสองเป็นคนชาวไอเรแลนด ์ ไดม้าอเมริกาและเร่ิมการประชุมคณะเมโธดิสตข้ึ์น ไม่
แน่วา่ฟิลิปเอม็บุรีไดเ้ปิดบริการคร้ังแรกท่ีบา้นของเขาเองท่ีนิวยอร์ค หรือวา่เพราะท่านโรเบิร์ต  
สตรอบริดจใ์นเฟรเดอริคเคาน์ต้ี แมรีแลนด ์ทั้งสองคนน้ีไดจ้ดัตั้งสมาคมข้ึน และในปี 1768 ฟิลิปเอม็บุรี
ไดส้ร้างท่ีประชุมข้ึน ณ ยอห์นสตรีต ซ่ึง ณ ท่ีนั้นคริสตจกัรเมโธดิสตอี์ปิศโคปอลยงัคงตั้งอยู ่ สมาชิก
คณะเมโธดิสตใ์นอเมริกาเจริญโตข้ึน และในปี 1769  ยอห์น เวสเลย ์ไดส่้งมิชชัน่นารีสองคนมา คือท่าน
ริชาร์ดบอร์ดแมนกบัท่านโธมาส์ปิมูร์มาอ านวยการและขยายงาน นกัเทศน์อ่ืนๆทั้งหมดเจด็คนดว้ยกนั
ไดถู้กส่งมาจากประเทศองักฤษอีกภายหลงั คนเหล่าน้ีท่ีส าคญัท่ีสุดคือท่านแฟรนซิศ แอสบุรีผูม้าในปี 
1771 การประชุมใหญ่คณะเมโธดิสตค์ร้ังแรกในอาณานิคมต่างๆ ประชุมในปี 1773 ท่านโธมาสแรนกิน
อ านวยการ แต่ดว้ยการเปิดสงครามปฏิวติั ทุกคนเวน้แต่แอสบุรีไดอ้อกจากประเทศไป และเวลาโดยมาก 
จนกระทัง่มีสันติในปี 1783 ท่านอยูใ่นระหวา่งพกัผอ่น เม่ือสหรัฐไดรั้บการรับรองจากบริเทนใหญ่ 
คณะเมโธดิสตใ์นอเมริกามีจ านวนประมาณหม่ืนหา้พนัคน โดยท่ีคณะน้ียงัคงสังกดัอยูก่บัคริสตจกัร
แห่งประเทศองักฤษแต่ในนาม เวสเลยพ์ยายามชวนใหบิ้ชอพแห่งลอนดอนสถาปนาบิชอพข้ึนมา
ส าหรับประจ างานในอเมริกา และเม่ือเห็นวา่ความพยายามของท่านไม่เกิดผล ท่านจึงจดัใหศ้าสนาจารย์
โธมาสโคค๊ ดี.ดี. บรรพชิตคริสตจกัรองักฤษใหเ้ป็น “ผูอ้  านวยการ” สมาคมในอเมริกา กระท าดว้ยพิธี



 146 

สถาปนาบิชอพแต่เปล่ียนนามต าแหน่งเสีย ท่านเวสเลยไ์ดส้ั่ง ดร.โคค๊ ใหส้ถาปนาแฟรนซิศแอสบุรีข้ึน
เป็นผูอ้  านวยการดว้ยกนัเป็นผูช่้วยท่านในการดูแลการของสมาคมเวสเลยใ์นอเมริกา การประชุมพวก
นกัเทศน์เมโธดิสตใ์นอเมริกากระท ากนัในสัปดาห์คริสตมาส 1784 ในบลัติโมร์ และคริสตจกัร
เมโธดิสตอี์ปิศโคปอลก็ไดจ้ดัระบอบข้ึน แอสบุรียงัสมคัรท่ีจะรับหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยการจนกระทัง่ได้
ตั้งยอห์นเวสเลยม์าเพิ่มจ านวนเสียงแก่พวกเพื่อนนกัเทศน์ของท่าน ดร.โคค๊ไม่ชา้ไดก้ลบัประเทศ
องักฤษ โดยการสมยอมกนัทัว่ไป ไม่ชา้ต าแหน่ง “บิชอพ” ก็ไดม้าใชแ้ทนท่ีค าอนัรุงรังวา่ 
“ผูอ้  านวยการ” และจนกระทัง่ปี 1800 แอสบุรีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีอยูแ่ต่คนเดียว เพราะการงานอนัไม่รู้เหน็ด
เหน่ือย ฉลาดในการวางแผนงาน เป็นผูน้ าแขง็แรง คริสตจกัรเมโธดิสตใ์นอเมริกาเป็นหน้ีความดีของ
ท่านมากกวา่คนอ่ืนใดท่ีเป็นคนๆ เดียวจะดีต่อคณะ 

คริสตจกัรเมโธดิสตอี์ปิศโคปอลเป็นคณะตน้ก าเนิดในประเทศน้ี แต่เพราะประกอบดว้ยชนเช้ือ
ชาติต่างๆ กนั พดูภาษาต่างๆ กนั มีความชิงดีชิงเด่นกนัในทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 1844 
ความยุง่ยากในปัญหาเร่ืองทาสท าใหเ้กิดการแตกแยกกนัข้ึนเป็นหลายพวก เดือนเมษา 1939 การประชุม
ประสารสามคัคีคริสตจกัรเมโธดิสตไ์ดจ้ดัข้ึนโดยพวกผูแ้ทนของคริสตจกัรเมโธดิสตปิ์สโคปอล 
คริสตจกัรเมโธดิสตอี์ปิสโคปอล-ภาคใต ้ และคริสตจกัรเมโธดิสตโ์ปรเตสแตน้ทก์บัจ านวนรวมสมาชิก
ในสหรัฐประมาณเจ็ดลา้นคน 

คริสตจกัรเมโธดิสตเ์หล่าน้ีถือเหล่าเทวศาสตร์อยา่งเดียวกนั เช่ือหลกัอาร์มิเนียนหรือความตั้งใจ
อนัเป็นอิสระขดักบัหลกัธรรมแบบแคลวนิ หลกัปริเดสติเนชัน่ (มนุษยก์็ก  าหนดไวแ้ลว้) คณะเมโธดิสต์
เนน้หลกัความส านึกของรายบุคคลเร่ืองความรอดของผูเ้ช่ือทุกคน คณะเมโธดิสตมี์การปกครองระบอบ
การเหมือนกนั คริสตจกัรต่างๆ ประจ าต าบลรวมกลุ่มกนัเป็นภาคมีผูอ้าวุโสปกครองดูแล แต่วา่ใน
คริสตจกัรเมโธดิสตอี์ปิศโคปอลในปี 1908 ต าแหน่งของท่านไดเ้ปล่ียนเป็นผูอ้  านวยการภาคภาคต่างๆ 
รวมกนัภายใตส้ภา การประชุมประจ าปี บิชอพทั้งหมดประชุมกนัทุกๆ ส่ีปีเป็นสมชัชาทัว่ไปเป็น
องคก์ารสูงสุดออกบญัญติัปกครองอีกชั้นหน่ึง (ในคริสตจกัรเมโธดิสต)์ พวกบิชอพไดแ้ต่งตั้งไวช้ัว่ชีวติ 
แต่ถา้จะลาออกก็ได ้ ศิษยาภิบาลแต่ละคนไดรั้บแต่งตั้งโดยบิชอพผูป้ระจ าการในสภารายปี ในบาง
สาขาศิษยาภิบาลรับการแต่งตั้งอีกไดก่ี้คร้ังๆ ตามตอ้งการ แต่ในบางสาขาก็จ  ากดัวา่ศิษยาภิบาลจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงส่ีปี 

คริสตจกัรแห่งพวกพี่นอ้งในพระคริสต ์ ซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกวา่คริสตจกัรสหพี่นอ้งเผยแพร่ The 
Evangelical United Brethren Church เป็นคริสตจกัรท่ีเกิดข้ึนมาแรกทีเดียวในอเมริกา ไม่ไดย้า้ยมาจาก
โลกเก่า เกิดข้ึนมาในเพนซิลเวเนียและแมร่ีแลนด ์ เพราะนกัเทศน์ฟ้ืนฟูสองคนไดเ้ทศนาอยา่งร้อนรน 
คือท่านฟิลิป วลิเลียม ออ๊ทเทอร์บิน ท่านเกิดในดิลเลนเบอกแห่งเยอรมนันี แต่เดิมเป็นศาสนาจารยแ์ห่ง
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คริสตจกัรเยอรมนัปฏิรูป The German Reformed Church และอีกท่านหน่ึงมาร์ตินโบเฮมชาวเมนโน
ไนท้ ์ ทั้งสองไดเ้ทศน์เป็นภาษาเยอรมนั และจดัตั้งคริสตจกัรต่างๆ ใชภ้าษาเยอรมนัภายใตก้าร
อ านวยการของพวกศาสนาจารยท่ี์ไม่สังกดันิกายใด “Unsectatian” ในปี 1767 ผูน้ าทั้งสองน้ีไดพ้บกนั
คร้ังแรกท่ี “การประชุมใหญ่” ในเมืองเบอนใกลแ้ลงแคสเตอร์ เพนซิลวาเนีย ซ่ึงในเวลานั้นท่านโบเฮม
คนนอ้ยไดเ้ทศนาดว้ยฤทธ์ิจบัจิตจบัใจอยา่งพิเศษ เม่ือจบค าเทศนาท่านอ๊อทเทอร์บินคนใหญ่ไดส้รวม
กอดท่านนกัเทศน์และอุทานวา่ “เราเป็นพี่นอ้งกนั” จากการวสิาสะอนัน้ีไดเ้อามาใชเ้ป็นนามของ
คริสตจกัร ค าวา่ “ในพระคริสต”์ ไดเ้อามาเพิ่มเขา้ท่ีสถาบนัเป็นทางการของคริสตจกัรในเฟรดเดอริค
เคา้ท้ี แมรีแลนดใ์นปี 1800 ขณะนั้นท่านออ๊ทเทอร์บินและท่านโบเฮมไดรั้บแต่งตั้งเป็นบิช๊อพ และการ
ปกครองคริสตจกัรก็จดัตามแบบของประชาธิปไตยอเมริกนัขณะเม่ือเลือกบิซ๊อพ คริสตจกัรมกัจะมี
นกัเทศน์อยูร่ะบอบเดียว และยงัไม่มีระบอบขั้นบิซ๊อพ อ านาจ ทั้งส้ินอยูใ่นเมืองฆราวาส เจา้พนกังาน
ทั้งหมดรวมทั้งบิซ๊อพ เลือกตั้งกนัเพียงคราวหน่ึง ๆ มีอายส่ีุปีใหมี้จ านวนเท่ากนักบัศาสนาจรรยแ์ละ
ผูส้มคัรช่วยงาน ผูอ้  านวยการสภามกัจะเลือกเอา ไม่แต่งตั้ง การปกครองคริสตจกัรและนโยบายการ
ปกครองแตกต่างกบัของคริสตจกัรเมโธดิสต ์ เวน้แต่ท่ีมีการประชุมทุกสามเดือน ทุกปี และการประชุม
สมชัชาทัว่ไป มีการเทศนาธรรมหลกัอาร์มิเนีย 

การปฏิบติัศาสนากิจคร้ังแรกใชภ้าษาเยอรมนัเท่านั้น แต่เด๋ียวน้ีเกือบจะเป็นภาษาองักฤษ
ทั้งหมด ส านกังานใหญ่ของคริสตจกัรและส านกังานใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐตั้งอยูใ่กลเ้ลบานอน โอฮิโอ
บรรดาสมาชิกมัน่กบัจารีตเดิมเก่ียวกบัการแต่งกายปฏิญาณและการขดัขวางการใชก้ าลงั 

หลงัจากท่ีอภิปรายกนัในสองสามปีการแตกแยกก็เกิดข้ึนในปี 1889 ส่วนใหญ่จะปรับปรุง
ธรรมนูญของคริสตจกัร เพื่อจะคดัเอาสมาชิกออกคือพวกท่ีไปเขา้ในระบบลบั พวก “ถือเคร่ง” Raeicals 
จดัตั้งคริสตจกัรใหม่ พวก “โอกอ่อน” Liberals ปกครองทรัพยท์ั้งหมดของคริสตจกัรเวน้แต่ในมิชิแกน
และโอเรกอง 

ในยอห์นซเทาน์ เพนซิลเวเนีย วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 1946 มีการรวมกนัในระหวา่งคริสตจกัร
เผยแพร่ the Evangelical Church กบัคริสตจกัรสหพี่นอ้งในพระคริสต ์ United Brethern in Christ 
สมาชิกผสมมีจ านวนเกือบกวา่เจด็แสนคน  

คริสตจกัรใชน้ามเป็นสองนาม เป็นนามทางการทั้งสองนามคือ “สานุศิษยข์องคริสต”์ Disciples 
of christ และ “คริสตจกัรคริสเตียน” The Christian Church ไม่เหมือนกบัคณะอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้
ในบทน้ี คือเป็นชาวอเมริกนัชดั ๆ โดยก าเนิด เร่ิมประวติัศาสตร์ในปี 1804 หลงัจากท่ีมีการต่ืนตวัทาง
ศาสนาเป็นการใหญ่ ในเทศเนสซ่ีและแคนตัก๊ก้ี ณ ท่ีซ่ึงศาสนาจรรยบ์าร์ตนัดบัลิวสโตน ซาวเปรสไบเท
เรียนไดถ้อนตวัออกจากนิกาย และจดัระบอบคริสตจกัรข้ึนท่ีเคนริดจโ์บบอตเ์คาน์ต้ี แคนตัก๊ก้ี ระบอบน้ี



 148 

ถือวา่พระคมัภีร์เป็นมาตรฐานอนัเดียวของความเช่ือโดยมิตอ้งกล่าวถึงหลกัธรรมอะไรบา้ง และมีนาม
เดียวเท่านั้นคือคริสเตียน สองสามปีต่อมาศาสนาจารยอ์าเล็กซานเดอร์แคมป์เบลลช์าวเปรสไบเทเรียนม
มาจากไอเรแลนด ์ ไดรั้บเอาหลกัเกณฑข์องการบพัติสมาจุ่มมิดน ้า และไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรแบพ๊ติสด์ แต่
ไม่ชา้ก็ถอนตวัออก และเรียกลูกศิษยข์องท่านวา่ “สานุศิษยข์องพระคริสต”์ ทั้งทานสะโตนและท่าน
แคมป์เบลลไ์ดต้ั้งคริสตจกัรเป็นอนัมาก และในปี 1827 ชุมนุมของเขาทั้งสองรวมกนั จดัตั้งเป็น
คริสตจกัรหน่ึง มีนามเรียกเป็นสองอยา่ง “สานุศิษย”์ และ “คริสเตียน” ความพยายามของคนทั้งสอง
คณะน้ีท่ีจะรวมสานุศิษยข์องพระคริสตท์ั้งหมดข้ึนเป็นคณะเดียว อนัไม่ถือหลกัขอ้เช่ือวา่อยา่งไร 
นอกจากใหมี้ความเช่ือในพระคริสต ์และไม่ตอ้งมีช่ืออ่ืนมากไปกวา่ “สานุศิษย”์ หรือ “คริสเตียน” 

ทั้งสองคณะรับรองพระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่ พระคริสตธรรมใหม่เท่านั้นเป็น
มาตรฐานของคริสเตียน ไม่ตอ้งมีหลกัธรรมอนัใดท่ีเจาะจงกนั ท าบพัติศมาใหแ้ก่ผูเ้ช่ือดว้ยการจุ่มมิดน ้า
เท่านั้น ไม่ใหบ้พัติศมาแก่ทารก มีทศันะวา่ในพิธีบพัติศมานั้น “จะไดก้ารยนืยนัจากพระเจา้เร่ืองการยก
บาปและเป็นท่ีชอบของพระเจา้” ระบบของคณะน้ีเป็นท านองเดียวกบัคองกลิเกชัน่แนลคริสตจกัรแต่ละ
แห่งต่างเป็นอิสระไม่อยูใ่นบงัคบับญัชาจากภายนอก แต่จะร่อมมือกนัภายในนิกายในการประกาศ
ศาสนาภายในและภายนอกประเทศ เจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรของเขาก็คือพวกผูป้กครงงท่ีคริสตจกัรเลือก 
ท่ีศิษยาภิบาล มีมคันายกและผูเ้ผยแพร่ศาสนาแต่ไม่ถือวา่ศาสนาจารยก์บัผูส้มคัรช่วยงานมีอะไรผิดกนั 
ตลอดประวติัศาสตร์ของเขาพวกสานุศิษยข์องพระคริสตมี์ใจร้อนในการเผยแพร่ศาสนาและท าการ
กา้วหนา้ เขามีสมาชิกเกือบกวา่หน่ึงลา้นหน่ึง 

อีกคณะหน่ึงคลา้ย ๆ กนัน้ี และยงัเรียกวา่ “คริสเตียน” อีกดว้ย หรือบางทีก็เรียกวา่ “คริสตจกัร 
คริสเตียน” ปนเปอยูก่บัคณะคองลิเกชัน่แนลในปี 1931 

คริสตจกัรยตูาเรียนในองักฤษและอเมริกาก็คือตวัแทนของนิกายเอเรียนโบราณแห่งศตวรรษท่ี
ส่ีท่ีหา้นัน่เอง คณะน้ีเนน้ธรรมชาติมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์ และไดป้รนนิบติัเหตุแห่งความจริง
ของคริสเตียนโดยประการนั้น คณะน้ีปฏิเสธความเป็นพระเจา้และศกัดานุภาพของพระเยซูคริสต ์ไม่ถือ
วา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคคลแต่เป็นอิทธิพล เขารับวา่พระเจา้มีและมีองคเ์ดียว แต่ไม่มีอยา่งเป็น 
“สามบุคคลในพระเจา้พระองคเ์ดียว” แบบตรีเอกานุภาพ โดยทัว่ไปคดัคา้นหลกัธรรมแบบแคลวนิท่ีวา่
มนุษยมี์ก าหนดไวแ้ลว้ Predestination ไดเ้ช่ืออยา่งเดียวกบัคณะเมโธดิสตเ์ร่ืองมนุษยมี์ความตั้งใจของ
ตนเป็นอิสระ ถือวา่พระคมัภีร์ไม่มีอ านาจบงการความเช่ือและความประพฤติ แต่เป็นประมวลอกัษร
ศาสตร์จกัรต่าง ๆ ในนิวอิงก์แลนด ์ในปี 1785 คิงกส์ แซเพล Kings Chapelในบอสตนั เวลานั้นเป็นโปร
เตสทอี์ปิศโคปอล ไดรั้บหลกัขอ้เช่ือและบทสวดของเขาตดัทุกอยา่งท่ีรบตรีเอกานุภาพออกหมด และ
เลือกเอาศาสนาจารยท่ี์มีหวัยนิูตาเรียนใหป้ฏิบติัการในคริสตจกัรอนัเป็นคริสตจกัรแรกในนิวอิงกแ์ลนด ์
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ท่ีมีความเช่ืออยา่งนั้น ในปี 1805 ชาวคณะยนิูตาเรียนคนหน่ึงช่ือเฮนร่ีแวร์ไดเ้ป็นศาสตราจารยว์ชิาเทว
ศาสตร์ในมหาวทิยาลยั ฮาวาร์ด และในปี 1819 ไดมี้การตั้งวทิยาลยัยนิูตาเรียนทางเทวศาสตร์ข้ึนใน
มหาวทิยาลยัเดียวกนั ซ่ึงตั้งแต่เวลานั้นมาไดต้กอยูภ่ายใตบ้งัคบัของยนิูตาเรียน นาม “ยนิูตาเรียน” ท่ีเอา
มาใชเ้รียกช่ือนิกายคร้ังแรกปรากฏในปี 1815 ไม่ชา้ต่อจากคริสตจกัรคองกลิเกชัน่แนลหลายคริสตจกัร
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในนิวอิงก์แลนดไ์ดก้ลายเป็นคณะยนิูตาเรียน รวมทั้งคริสตจกัรหน่ึงท่ีก่อตั้งข้ึนโดยพวก 
ปิลกริมฟาเธอร์ Pilgrim fathcrs ในไพลเมาท ์ โดยไม่เปล่ียนนามของคริสตจกัร คณะยนิูตาเรียนไดรั้บ
เอาผูน้ าหลายคนท่ีเป็นเจา้ความคิดในสหรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยวิอิงแลนด ์ จินตกวขีองมหาวทิยาลยั
บอสตนัและแคมบริดจเ์กือบทั้งหมด คือท่านโลเวลล ์ ลองกเฟลโลว ์ โฮลม์ และไบรแยน้ท ์ คนพวก
เหล่าน้ีเป็นคณะยนิูตาเรียน แต่วา่คริสตจกัรยนิูตาเรียนนบัวา่ไม่ไดส้มาชิกเม่ือเทียบกบัคณะนิกายอ่ืนท่ี
ถือแบบตรีเอกานุภาพ หรือคองกริเกชัน่แนลสาขาท่ีถือจารีตประเพณีเดิม สมาชิกภาพของเขาแสงให้
เห็นวา่เพิ่มข้ึนมานิดหน่อยจากความเส่ือมโทรมในกาลก่อน เด๋ียวน้ีมีสมาชิกจ านวนประมาณ 75,000 คน 
นโยบายการปกครองคณะน้ีก็เป็นแบบคอกริเกชัน่แนล คริสตจกัรประจ าต าบลแต่ละแห่งปกครอง
ตวัเอง ไม่มีหลกัขอ้เช่ือเป็นมาตรฐาน ไม่มีบทความเช่ือท่ีตราไวแ้น่นอน จึงเป็นผลใหศ้าสนาจารยข์อง
เขามีความคิดความเห็นและทศันะกวา้งใหญ่ท่ีสุดและคิดเห็นกนัต่าง ๆ นานา บางคนในพวกเขาก็ยากท่ี
จะบอกไดว้า่มีอะไรท่ีผดิจาก “คณะท่ีถือจารีตเดิม” Orthodox บางคนมีความคิดความเห็นสุดเหวีย่งของ
ความเป็นอิสระในความคิด แต่ทั้ง ๆ ท่ีเอาแน่ไม่ไดใ้นหลกัธรรมความเช่ือของเขาคณะยนิูตาเรียนน้ีก็ยงั
ขมีขมนัในการท าปฏิรูป และพยายามทุกอยา่งในบริการสังคม 

คริสตจกัรแห่งพระคริสต ์ นกัวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ยคนเหล่านั้นผูรั้บสิทธิอ านาจค าสอน
ของมิสซิสแมรีเบคเคอร์ โกลเวอร์ เอด็ด้ี นางผูน้ี้เร่ิมประกาศหลกัเกณฑข์องเขาในปี 1867 ไดต้ั้งสหภาพ
นกัวทิยาศาสตร์คริสเตียนข้ึนในปี 1876 และจดัระบอบลูกศิษยข์องนางข้ึนเป็นคริสตจกัรในบอสตนัใน
ปี 1879 และนางเองเป็นศิษยาภิบาล มีสมาชิกยีสิ่บหกคน แต่ไดท้วข้ึีนเป็นเรือนพนัประชุมนมสัการใน
อาคารอนัสง่างาม แสดงตวัวา่เป็น “คริสตจกัรแม่” ท าการบงัคบับญัชาเหนือคริสตจกัรและสมาคม
ทั้งหมดในนิกาย มิสซิสเอด็ด้ีส้ินชิพในปี 1910 และไม่ไดต้ั้งใครสืบต าแหน่งต่อ แต่ค าสอนของนางได้
รวบรวมข้ึนเป็นเล่มเรียกวา่ “วทิยาศาสตร์และสุขภาพ” คริสตจกัรทั้งหลายแหล่งของคณะคริสเตียน
วทิยาศาสตร์ไม่มีศิษยาภิบาล แต่ในแต่ละคริสตจกัรมี “นกัอ่านชั้นท่ีหน่ึง” เป็นคนดูแลการปฏิบติัศาสนา
กิจและสับเปล่ียนกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่า หลกัธรรมของเขานั้นสาธยายโดยปาฐกผูท่ี้คริสตจกัรแม่แต่งตั้ง
โดยพฤตินยัเป็นระบบการรักษาโรคความคิดและร่างกายซ่ึงสอนวา่สาเหตุทุกอยา่งเป็นผลมาจากสมอง 
และวา่ความบาป ความป่วยไข ้ และความตายจะถูกท าลายไปเสียไดโ้ดยความเขา้ใจหลกัเกณฑค์ าสั่ง
สอนของพระเจา้ท่ีพระเยซูสอนอยา่งสมบุรณ์ และการรักษาโรคดว้ยฤทธ์ิของพระเจา้จ านวนสมาชิกนั้น
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ทราบไม่ได ้ คู่มือของคริสตจกัรหา้ม “การนบัจ านวนประชาชน และหา้มรายงานสถิติเป็นการเผยแพร่” 
คริสตจกัรสมาคมมีจ านวน 3049 



 151 

บทที ่25 

คริสตจักรในแคนาดา 

โรมันคาธอลคิ คริตสจักรแห่งประเทศองักฤษยูไนเต็ดเช๊ิชและนิกายอืน่ ๆ 

ในระหวา่งศตวรรษท่ีสิบเจด็ ในขณะท่ีพวกสหายนกับวชผูท้  าการฝ่ายคริสเตียนและร่วมมือกบั
ฝ่ายโลกไดด้ว้ยความส าเร็จบา้งไม่ส าเร็จบา้งในดีกรีต่าง ๆ กนัก าลงัท าการแผข่ยายอ านาจของคริสตจกัร
แห่งโรม ในอินเดียและในโมลคัคสั ในประเทศจีนและญ่ีปุ่น ในบราซิลและในพารากวัก็มีมิซชัน่นารีใน
สมาคมจีซสั ก าลงัท าการน าชาอินเดียแห่งฮุรนอนมาเช่ือถือลทัธิคาธอลิค ในท่ีซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกวา่จงัหวดั
ออนตาริโอ แรกเร่ิมในขนาดปี 1626 ยนี เดอร์ เบรบฟัไดต้ั้งองคก์ารประกาศศาสนาข้ึนบนฝ่ังทะเลแห่ง
อ่าวจอร์เจียนอนัเตม็ไปดว้ยป่าไม ้ ทุกหนุทุกแห่งทัว่ไปในบริเวณป่าไมอ้นักวา้งออกไปทุกที และในป่า
เปล่ียวคนเหล่าน้ีและพวกเผยแพร่ศาสนารุ่นแรกไดท้  าการเทศนาสั่งสอน ไดท้นความยากทนความ
ล าบาก และต่อสู้กบัพลงัธรรมชาติต่อสู้กบัคนป่าในทอ้งถ่ิน หรือตายไปเพราะเหตุของความเช่ือ 

พวกนกัเผยแพร่ศาสนาไดต้ระเวนไปไกล ไปดว้ยกนักบัพระคมัภีร์และเคร่ืองหมายไมก้างเขน
ตั้งแต่ชายฝ่ังทะเลแห่งโนวาสกอเทียถึงทุ่งหญา้แห่งภาคตะวนัตกท่ียงัไม่รู้จกั ตั้งแต่แควน้ฮดัสันเบยถึ์ง
ปากแม่น ้ามิสซิสสิปป้ี นกับวชเหล่าน้ีพากนัไปเป็นรุ่น ๆ ในรูปทรงเส้ือคลุมด า อุตส่าห์อดทนท าการ
งานประกาศศาสนา “เพราะเห็นแก่เกียรติราศีของพระเจา้” เพื่อเห็นแก่ความกา้วหนา้ของระบอบ และ
เพื่อเห็นแก่ฝร่ังเศสใหม่ New France จนกระทัง่ตามท่ีท่านแบนครอฟทน์กัประวติัศาสตร์ไดว้า่ไวว้า่ “ไม่
มีแผน่ดินใดท่ีไม่ถูกพลิก ไมมี่แน่น ้าใดท่ีคณะเยซูอิตไปไม่ถึง” 

ตามท่ีในภาคดินแดนอเมริกาซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกวา่สหรัฐเป็นอยา่งไรในแคนาดาก็เป็นอยา่งนั้น คือ
โรมนัคาธอลิคเป็นคริสตจกัรแรกท่ีไปตั้งข้ึนก่อน พวกชาวฝร่ังเศสท่ีอพยพไปอยูต่่างถ่ินก็ไดน้ าเอา
ศาสนาเก่าของตวัไปดว้ย ทั้งภาษาเก่าดว้ย ซ่ึงเด๋ียวน้ีไดแ้ยกกนัเป็นสองแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 
ควเีบค๊คริสตจกัรคาธอลิคท าการน า ท าความเจริญให้และบงัคบัการสถาบนัต่าง ๆ ของแควน้ทอ้งถ่ินให้
เป็นไปตามนิสัยประเพณีของเช้ือชาติฝร่ังเศส ทั้งทางธรรม ทางการเมือง และความจงรักภกัดีของ
ประชาชน การส ารวจทางศาสนาอยา่งถ่ีถว้นเม่ือเร็ว ๆ น้ีแสดงวา่จากพลเมือง 11,500,000 คน มีชาว
คาธอลิคเกือบ 5,000,000 คน เฉพาะในควเีบค๊เท่านั้นก็มีเกือบ 2,900,000 คน และในออนตาริโอมากกวา่ 
882,400 คน 
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คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่คริสตจกัรแอกลิแคน Anglican Church มีอ านาจ
ครอบง าอยูใ่นทุกแควน้ของชาวองักฤษในสมยัแรกเร่ิม เป็นอิทธิพลใหเ้กิดความภกัดีต่อราชวงศอ์งักฤษ 
ส าหรับการศึกษาใหเ้กิดความรักสถาบนัองักฤษใหเ้กิดความเอาใจใส่ต่อกฏหมายท่ีออกโดยชนชั้น
ปกครองท่ีมีความจงรักภกัดีต่อราชวงศ ์เพื่อใหอุ้ทิศตวัตามนโยบายของขา้หลวงองักฤษคนแรก ๆ นบัวา่
คริสตจกัรอยูใ่นต าแหน่งสูงในการปกครองของทุกคนแควน้ถือต าแหน่งส าคญัของการศึกษาและไดท้  า
ไวม้ากในการประกอบกิจเผยแพร่ศาสนาภาคตะวนัตก ทั้งน้ีโดยการร่วมมือกบันิกายอ่ืน ๆ ดว้ย 
คริสตจกัรแองกลิแคนในแคนาดามีสมาชิก 1,751,000 ในจ านวนน้ีในออนโตริโอ มี 815,400 และ 
245,000 ในบริทิซโคลมัเบีย 

คริสตจกัรคริสเตียนคณะนิกายต่าง ๆ ในแคนาดายงัคงถกเถียงกนัอยูต่่อไปตามท่ีเคยถกเถียงกนั
อยา่งไรในดินแดนเดิมก็มาถกเถียงกนัอีกในดินแดนใหม่ดว้ยความซ่ือสัตยต่์อท่าทีเดิม คริสตจกัรแห่ง
ประเทศองักฤษโตก้นั เร่ืองแบบแผน และพิธีตองของคริสตจกัรสูงหรือต ่า ปฏิบติัตามแบบท่ีเขาเคยท า
มาในประเทศองักฤษ ลทัธิเมโธดิสตก์็แตกแยกออกเป็นคริสตจกัรเมโธดิสตด์ั้งเดิม คริสตจกัรคริสเตียน
แห่งพระคมัภีร์ คริสตจกัรเมโธดิสตเ์วสเลยนั ส่วนท่ีอเมริกนัเขา้เก่ียวขอ้ง ทั้งต าแหน่งของเขาใน
แคนาดาก็น าให้เกิดคริสตจกัรใหม่เมโธดิสตอี์ปิศโคปอล และเมโธดิสตนิ์วคอนเนกซ์ชัน่ลทัธิเปรสไบเท
เรียนกมี็คริสตจกัรของเขาในแคนาดาคือ “คริสตจกัรแห่งสก๊อตแลนดใ์นแคนาดา” มีสภาคริสตจกัร
อิสระ คริสตจกัรเปรสไปเทเรียนแห่งแควน้ต ่า คริสตจกัรสหเปรสไบเทเรียน คริสตจกัรเปรสไปเทเรียน
แคนาดา ถา้นิกายต่าง ๆ  มีส่วนแบ่งในความคิดรูปต่างๆ  และขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงมาถึงเขาจากดินแดนเดิม ถา้
นิกายต่าง ๆ มีส่วนแบ่งในความคิดรูปต่าง ๆ และขอ้เช่ือต่าง ๆ ซ่ึงมาถึงเขาจากดินแดนเดิม เขาก็มีส่วน
แบ่งในขนาดมหึมาและมีประโยชน์ในดา้นอุปการะทางการเงินของคริสตจกัรองักฤษ และของสมาคม 
มิชชั้นนารีใหญ่ แห่งต่าง ๆ เม่ือคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษในแคนาดาไดรั้บเงินทุนกอ้นใหญ่จาก
สภาปาเลียเมนทอ์งักฤษ คริสตจกัรเมโธดิสตท์ั้งหลายแหล่ก็ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งใหญ่ดว้ยเงินทุน
จากลอนดอน และมิชชัน่นารีในรุ่นแรก ๆ ของคริสตจกัรเหล่าน้ีเกือบทั้งหมดไดรั้บการค ้าจุนมาจาก
แหล่งเดียวกนั และสมาคมชาวนิคมกลาสโกว ์Glasgow Colonial Society และงานของเขาโดยพฤตินยั
ระหวา่งปี 1825 และ 1840 

ปี 1925 คณะเมโธดิสตไ์ดร้วมกบัคณะคองกลิเกชัน่แนลและส่วนหน่ึงของคณะเปรสไบเทเรียน
จดัตั้งสหคริสตจกัรแห่งแคนาดา The United Church of Canada มีพลเมืองผูล้งคะแนนเสียงไดก้วา่สอง
ลา้นคน กวา่ลา้นอยูใ่นจงัหวดัออนตาริโอเท่านั้น คริสตจกัรเปรสไบเทเรียนเป็นอนัมากนิยมร่วมหน่วย 
และคริสตจกัรเปรสไบเทเรียนในแคนาดามีสมาชิกกวา่สองแสนหา้หม่ืนคน 
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คริสตจกัรแบพ๊ติสต ์ ลูเธอแรน และโปรเตสแตน้ทอ่ื์น ๆ ไดก้ระท าอิทธิพลในกิจการสาธารณะอยูเ่สมอ 
ๆ ปัญหาสาธารณะอยา่งหน่ึง ท่ีนิกายแบพ๊ติสตอ์นัแขง็แรงแห่งจงัหวดัต่างๆ ริมชายฝ่ังทะเลห่วงใยคือ
การศึกษาฝ่ายโลก พลเมืองชาวแบพ๊ติสตมี์ประมาณ 480,000 คน ในออนตาริโอ 193,000 คน ในสอง
จงัหวดัของนิวบรันสวคิและโนวาสกอเทียมี 160,000 คน ชาวลูเธอแรนมีจ านวนประมาณ 401,000 คน 
จ านวนใหญ่ท่ีสุดมีในแสสแคทเซเวน (115,000) ในออนตาริโอมาเป็นรอง (104,000) 

นิกายท่ีน่าสนใจแต่วา่ยุง่ยากมากเรียกกนัวา่ดุคโคเบอร์ DOUKHOBORS มาจากรัสเซียเม่ือเร่ิม
ศตวรรษยีสิ่บ โดยมากตั้งภูมิล าเนาอยูใ่นแสสแคทเซแวนและบริทิซโคลสัเบีย และมีอยูเ่ล็กนอ้ยในอลั
เบอร์ทาและแมนิโตบา มีจ านวนคนประมาณ 16,000 คน มีนิสัยรักสงบ เป็นคนไม่กา้วหนา้ สนใจ
การศึกษานอ้ย ไม่ยอมรบ บางทีก็ชอบเดินขบวนเปลือย แลว้ในแคนาดายงัมีพวกเมนโนไนทอี์กเกือบ 
111,000 คน 

คริสเตียนคนอ่ืน ๆ ในแคนาดา เซเวน้ดเ์ดยแ์อตเวน่ทิสต ์ (18,000) พี่นอ้งและสหพี่นอ้ง 
(15,000) คริสเตียน (11,500) คริสตจกัรแห่งพระคริสตแ์ละสานุศิษยข์องพระคริสต ์ (20,000) คริสเตียน
วทิยาศาสตร์ (20,000) สหภาพเผยแพร่ศาสนา Evangelical Association (37,000) และอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 


