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บทที่ 1

ประวัติศาสตรคริสตจักรภาวะการณทั่วไปหกยุค
กอนที่เราจะไดศึกษารายละเอียดของคริสตจักรของพระคริสต ที่ไดดําเนินงานมาตลอดสิบเกา
ศตวรรษแลว ใหเราสมมติตวั วาเราขึ้นไปยืนอยูบนยอดภูเขา แลวมองดูใหทวั่ ภูมิประเทศกวาดลูกตาไป
ทีละชวงๆ ใหเรามองกลับไปจากจุดทัศนะปจจุบันอันนาประหลาดแหงศตวรรษที่ยี่สิบนี้ มองดูที่
เหตุการณใหมๆ ของประวัติศาสตรคริสเตียน ซึ่งจะเห็นเหมือนยอดเขาเปนลูกๆ ถัดๆ กันไป โผลขึ้นมา
เหนือพืน้ ราบแหงกาลเวลาทําใหเปนจุดแบงยุค ยอดเขาลูกหนึ่งก็เปนเครื่องหมายที่สุดของยุคหนึ่งและ
เริ่มตนอีกยุคหนึ่ง เรานับดูจดุ แบงยุคเหลานีจ้ ะเห็นมีหกจุดดวยกัน แสดงวาประวัติศาสตรคริสตจักรมียุค
ใหมๆ อยูหกยุค บทเริ่มเรื่องนี้ใหเราดูภาวะการณทวั่ ไปของยุคตางๆ เหลานี้
ยอดสูงที่เปนเครื่องหมายจุดตั้งตนของคริสตจักรของพระคริสตคือยอดเขามะกอกเทศ แคนอก
กําแพงกรุงเยรูซาเล็ม ดานตะวันออก ทีน่ ปี่ ระมาณป ค.ศ. 30 พระเยซูคริสตหลังจากไดเสด็จออกจาก
อุโมงคของพระองคในสวนไดไมชานัก ไดทรงประทานพระบัญชาทีส่ ุดทาย แลวไดเสด็จขึ้นประทับ
บนพระที่นั่งของพระองคบนสวรรค เราไดเห็นคนยิวกลุมเล็กๆ ผูเชื่อในองคพระผูเ ปนเจาของเขาที่ได
จากไปแลว เชือ่ ในพระองคในฐานะที่ทรงเปน พระมาซีฮากษัตริยของอิสราเอล ยิวพวกนี้ไดยับยั้งอยูใ น
เยรูซาเล็มชั่วคราวหนึ่ง ครัง้ แรกไมคิดวาจะมีคริสตจักรขึ้นภายนอกศาสนายูดาย แตทัศนะของเขาก็
คอยๆ ขยายกวางออกไป การปฏิบัติการก็กวางออกไป จนกระทั่งเขามีนิมิตที่จะลอมเอาทั้งโลกมาถวาย
พระคริสต คริสตจักรไดตั้งขึ้นมั่งคงภายใตการนําของอัครสาวกเปโตร อัครสาวกเปาโลและพวกศิษย
สืบตอถัดจากทานเหลานีภ้ ายในสองชัว่ อายุคน
คริสตจักรมีในเกือบทุกเมืองตั้งแตแมน้ํายูเฟรติสถึง
แมน้ําไทเบอร และตั้งแตทะเลดําถึงแมน้ําไนล ยุคที่หนึง่ จบลงดวยมรณกรรมของทานอัครสาวกยอหน
ผูเปนคนหนึ่งในพวกอัครสาวกสิบสองคน
และยังมีชีพอยูใ นโลกลาหลังที่สุดกลาววาทานสิ้นชีพ
ประมาณ ค.ศ. 100 เหตุการณในระยะนี้เราเรียกวา “คริสตจักรยุคอัครสาวก”
กวาสองรอยปตอมาจากยุคอัครสาวก เรามองเห็นคริสตจักรตกอยูในภาพของการขมเหงตลอด
ศตวรรษที่สอง ตลอดศตวรรษที่สาม และในรุงปของศตวรรษที่สี่ อาณาจักรที่เขมแข็งที่สุดบนพื้นโลก
ไดปลุกอํานาจทั้งสิ้นของตนขึ้นทําลายสิ่งที่เรียกวา “ความเชื่องมงายของคริสเตียน” เปนเวลาเจ็ดชัว่ อายุ
คนขบวนผูตองถูกประหารทารุณอันมีเกียรติเปนเรือนแสน ไดรับมงกุฎแหงความมีชัยโดยการมอดมวย
ดวยคมขวาน ดวยสัตวรายในที่ขัง ดวยเสียบหลักเผาไฟ ถึงกระนั้นเหลาศานุศิษยของพระคริสตก็ยงั ทวี
จํานวนยิ่งขึ้นๆ ตอหนาการขมเหงอันดุเดือดที่สุด จนกระทั่งเหลาศิษยของพระคริสตทั้งที่เปดเผยและที่
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ปกปดมีจํานวนแมนไมถึงครึ่ง ก็เกือบครึ่งของจํานวนพลเมืองในราชอาณาจักรโรมัน ในทีส่ ุดพระ
จักรพรรดิผูเปนคริสเตียนขึน้ ทรงพระที่นงั่
และไดออกพระโองการยับยั้งกระแสแหงการประหัส
ประหารใหหยุดไป
เปนอันวาเหลาคริสเตียนถูกกดขี่มานาน เพียงกาวเดียวกระโจนออกจากคุกกาวขึ้นบนพระที่นั่ง
เพราะคริสตจักรถูกขมเหงไดกลายเปนคริสตจักรของรัฐ ไมกางเขนเขาถือตําแหนงของนกอินทรียใน
ฐานเปนมาตรฐานของชาติ และยกศาสนาคริสเตียนขึ้นเปนศาสนาของราชอาณาจักรโรมัน เมืองหลวง
ในฝายคริสเตียน คือกรุงคอนสแตนติโนเปลเกิดขึ้นมาแทนกรุงโรมเกา แตกรุงโรมเมื่อเลิกศาสนาพื้นเพ
เดิมก็เริ่มเกิดเปนเมืองหลวงของคริสตจักร อาณาจักรโรมันภาคตะวันตกถูกครอบคลุมโดยพวกคนปา
เถื่อน แตพวกคนปาผูชนะเหลานี้ก็ถูกคริสตจักรเอาชนะไดอกี ชั้นหนึง่ และตั้งเปนชาติตางๆ ขึ้นในยุโรป
ไมใชชาติศาสนาผี แตเปนชาติศาสนาคริสเตียน
ยุคพันปเริ่มขึน้ ดวยการลมของอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกยุคพันปกเ็ ริ่มขึ้น เรียกกันวาสมัย
กลาง พอเริ่มเปดสมัยเราก็เห็นยุโรปในความยุงยากเปนทวีปที่เต็มไปดวยชนเผาตางๆ ไมอยูในความ
ควบคุมของศูนยอํานาจใดๆ แตคอยๆ กอตัวขึ้นเปนแผนดินรัฐตางๆ เราไดเห็นเจาอธิการโรมัน
กลายเปนสันตะปาปาตะเกียกตะกายจะเขาครอบครองไมเพียงแตคริสตจักร แตจะครองฝายโลกทั้งโลก
เราเห็นศาสนาและจักรวรรดิของพระมุหัมมัดกําชัยชนะแผนดิน ทั้งหมดของศาสนาคริสเตียนแรกเริ่ม
เราเห็นจักรวรรดิโรมันบริสุทธิ์ตั้งขึ้นมั่นคง และเหลาจักรพรรดิ์รบพุงกับเหลาสันตะปาปา เราเฝาดูความ
เคลื่อนไหวอันคลั่งไคลของการสงครามครูเสด ในความพยายามอยางไรผลที่จะชิงเอาเมืองบริสุทธิ์จาก
เหลาผูครอบครองผูเปนชาวมุสลิม เราเห็นการตื่นตัวของยุโรปทั้งเคาของการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในยุค
สมัยที่จะมาใหมประวัติศาสตรยุคโบราณจบลงดวยการลมของกรุงโรมฉันใด ประวัติศาสตรยุคกลางก็
จบลงดวยการลมของกรุงคอนสแตนติโนเปลฉันนั้น
หลังจากศตวรรษที่สิบหาลวงไปพรอมกับยุโรปตื่นตัวขึน้ ศตวรรษทีส่ ิบหกก็มาพรอมดวยการ
ปฏิรูปคริสตจักร เรามองดูมารติน ลูเธอรตีตาปูตอกแผนประกาศของเขาที่ประตุมหาวิหาร และทานยืน
แกคดีของทานตอหนาพระจักรพรรดิและพวกเจาขุนมูลนายของเยอรมัน นับวาทานไดหกั เครื่องจําจอง
ปลดออกจากสัมปชัญญะของมนุษย เราเห็นคริสตจักรแหงโรมฉีกออกเปนสองทอนโดยประชาชาติ
ของยุโรปภาคเหนือ แตกออกไปตั้งคริสตจักรประจําชาติของตนเองขึ้นมีแบบบริสุทธิ์สะอาดกวาแตเรา
ก็ไดเห็นการปฏิรูปซอนเริ่มขึ้นในดินแดนคาธอลิคเพื่อหยุดยั้งการกาวหนาของการปฏิรูปจนกระทัง่ ใน
ที่สุด หลังจากความสยดสยองของสงครามกลางเมืองสามสิบปในเยอรมันยุติลงดวยขอตกลงสันติภาพ
แหงเวสฟาเลียในป ค.ศ. 1648 จึงไดมกี ารลากเสนแบงกันเปนการถาวรระหวางชาติที่ถือโรมันคาธอลิค
กับชาติที่ถือโปรเตสแตนต
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เราจะสรุปกลาวอยางเคราๆ ถึงความเคลื่อนไหวใหญๆ ที่เขยาคริสตจักรและประชาชนในสามศตวรรษ
สุดทาย ในอังกฤษ บนาภาคพื้นยุโรป และในอเมริกา เกิดนิกายพิวริแตน เวสเลยัน เจาเหตุผล แองโกล
คาธอลิค และความเคลื่อนไหวประกาศศาสนาในตางประเทศยุคปจจุบัน ซึ่งไดรวมสวนกันชวยสราง
คริสตจักรของสมัยของเรานี้ และทําใหเปนคริสตจักรเดียวในทัว่ โลก ถึงแมคริสตจักรมีจํานวนนับไม
ถวนชื่อและแบบตางๆ กัน เราจะสังเกตดูดว ยถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ ซึ่งศาสนาคริสเตียนคอยๆ
ดัดแปลงในศตวรรษที่สิบเกาและยี่สิบใหมีองคการเขมแข็ง มีการปฏิรูป มีการยกสังคมขึ้น ในความ
พยายามทีจ่ ะใหมนุษยดีขึ้น เพื่อเกียรติยศของพระเจา และเพื่อปรนนิบตั ิมนุษย
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บทที่ 2

คริสตจักรเพ็นเตกสเต ตั้งแตพระคริสตเสด็จสูสวรรค ค.ศ. 30 ถึงซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35
_____________________
คริสตจักรของคริสเตียนทุกยุคสมัย ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ประกอบดวยผูเชื่อในพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธเปนพระบุตรของพระเจา รับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดจากบาป และเชื่อฟงพระองค
ในฐานะพระองคเปนพระคริสต เปนเจานายแหงอาณาจักรของพระเจาในโลก
คริสตจักรของพระคริสต เริ่มประวัติศาสตรเปนความเคลื่อนไหวของโลก ณ วันเพ็นเทคอสต
ในปลายฤดูใบไมผลิป ค.ศ. 30 หลังจากทีอ่ งคพระผูเปนเจาเปนขึ้นมาจากตายแลวหาสิบวัน หลังจากที่
พระองคไดเสด็จสูสวรรคแลวสิบวัน ระหวางที่พระเยซูทรงทําการอยูในโลก พวกศิษยของพระองคเชื่อ
วาพระองคเปนพระมาซีฮาของชาติอิสราเอล ที่คอยมานานแลว หรือพระคริสตนั่นเอง คําสองคํานี้มี
ความหมายอยางเดียวกัน “มาซีฮา” เปนภาษาฮีบรู และ “คริสต” เปนภาษากรีก ทั้งสองคํานี้แปลวา “องค
ผูตองชะโลม” เจาชายแหงแผนดินสวรรค ถึงแมวาพระเยซูรับแกพวกศิษยใกลชิดของพระองควา
พระองคไดแกตําแหนงนี้จริง
พระองคก็หามมิใหพวกสานุศษิ ยของพระองคเทีย่ วเอาความจริงนี้ไป
บอกกลาวแกคนทั่วไป ใหเก็บเรื่องนีไ้ วกอนจนกวาพระองคไดเปนขึ้นมาจากตายแลวจึงจะใหเปดเผย
ในระหวางสี่สบิ วันที่พระองคไดเปนขึ้นมาจากตาย พระองคไดทรงสัง่ เขาใหคอยรับบัพติศมาดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เสียกอนที่เขาจะเริ่มออกประกาศพระกิตติคุณ
เมื่อรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แลว พวกเขาจะเปนพยานฝายพระองคทั่วโลก
เชาวันเพ็นเทคอสต ขณะเมื่อพวกสานุศษิ ยของพระเยซู จํานวนรอยยี่สบิ คนกําลังประชุมกันอยู
ในหองประชุมและอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนเขาเหลานั้นดวยอาการอัศจรรยปรากฏ
ชัดวา เปลวเพลิงสันฐานเหมือนลิ้นตกลงมาจากเบื้องบนลงมาจับอยูบนศีรษะของทุกคนในที่ประชุมนั้น
ผลของพฤติการณนี้มีเปนสามสถาน ทําใหความเขาใจของเขาสวางขึ้น ใหเขามีทัศนะใหมเกีย่ วกับ
แผนดินของพระเจา วาแผนดินของพระเจามิใชเปนอาณาจักรทางการเมือง แตเปนอาณาจักรแหงจิต
วิญญาณ ประกอบดวยองคพระผูเปนเจาผูท รงเสด็จสูสวรรคแลวก็จริง เห็นไมไดก็จริง แตกย็ ังทําการ
ปกครองอยูในจิตใจของคนผูร ับเชื่อพระองคได พระวิญญาณทรงทําใหผูเชื่อมีอํานาจ ใหทุกคนมีใจรอน
รน มีฤทธิ์พูดภาษาตางๆ ได อันทําใหคาํ พยานของเขาเห็นจริงแกคนที่ไดยนิ ไดฟง พระวิญญาณของ
พระเจานี้ไดประทับอยูในคริสตจักรตั้งแตวันนัน้ มา เปนการทรงสถิตยประทับอยูด ว ยตลอดไป มิใชอยู
ในระบอบการหรือเครื่องจักร แตทรงสถิตยอยูในรายตัวบุคคลของทุกคนที่เชื่อแทตามสวนของความ
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เชื่อและถวายตัวของแตละคน ตั้งแตพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในวันนั้น นับเปนวันเกิดของ
คริสตจักรคริสเตียน
ความกลมเกลียวของคนในปแรกเริ่มเหลานั้นไดรับขนานนามอยางถูกตองวา
คริสตจักรเพ็นเทคอสต
คริสตจักรเริ่มตั้งขึ้นใน กรุงเยรูซาเล็ม และปรากฏวาจํากัดอยูใ นเมืองนั้นและในบริเวณรอบๆ
ใกลเคียงในระหวางปแรกเริม่ ของประวัติศริสตจักรเพ็นเทคอสต ประชาชนเปนกลุม ๆ ผูเชื่อในพระเยซู
เปนพระมาซีฮาองคกษัตริย ไดกระจายกันอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทีภ่ าคเหนือของมนฆลฆาลิ
ลาย แตไมมบี ันทึกเอกสารมาถึงเราใหทราบระบอบการของเขาและการถือเปนสาขาๆ ของคริสตจักร
ประการใดเลย หองชั้นบนๆ เขาซีโยนและที่เฉลียงของซาโลมอนในพระวิหาร ใชเปนสํานักคริสตจักร
อยูตลอดยุคแรกเริ่ม
ภาคีสมาชิกคริสตจักรเพ็นเทคอสต ทุกคนเปนคนยิวและเทาที่สังเกตได ไมมีสมาชิกคนไหน
เลย แมในกลุม อัครสาวกเอง ที่จะฝนตั้งแตแรกวาจะรับคนนานาชาติเขามาเปนสมาชิกดวย เขาคงคิดวา
โลกคนนอกศาสนาพระเจาเมื่อถึงเวลาจะกลายเปนชาติยวิ เสียกอน และแลวจึงจะรับพระเยซูเปนพระ
คริสต คนยิวสมัยนั้นมีสามจําพวก ทุกจําพวกมีตวั แทนอยูในคริสตจักรเยรูซาเล็ม ชนฮีบรูไดแกคนที่มี
บรรพบุรุษอยูใ นประเทศพาเลศไตนมาหลายชั่วคน และเปนคนเชื้อชาติอิสราเอลแท ภาษาของเขา
เรียกวา “ภาษาฮีบรู” หลายศตวรรษลวงไปภาษาฮีบรูไดเปลี่ยนจากภาษาฮีบรูชั้นสูงของพระคัมภีรเดิมมา
เปนอยางที่เรียกวา สําเนียงเอราเมคหรือซีโร-แคลเดด อานพระคัมภีรธรรมศาลาดวยภาษาฮีบรูโบราณ
แตมีลามแปลออกเปนประโยคๆ เปนภาษาพลเมืองสวนใหญ คนยิวสัญชาติกรีก หรือเรียกวาชนเฮเลน
เปนยิวที่สืบพงศพันธุมาตั้งแตยุค “แตกกระจาย” คือยิวที่มีภูมิลําเนาหรือบรรพบุรุษอยูในตางประเทศ
คนจําพวกนี้เปนอันมากพํานักอยูในกรุงเยรูซาเล็ม และในยูเดีย ไดตั้งธรรมศาลาไวสําหรับคนพวกนี้
ตามสัญชาติตางๆ ของเขา หลังจากชัยชนะภาคตะวันออกของอเล็กซานเดอรมหาราช ภาษากรีกก็มาเปน
ที่นิยมใชกันทัว่ ดินแดนตะวันออกของทะเลเอเดรียติค
และนิยมกันในขนาดกวางมากและตลอดทั่ว
อิตาลี โดยเพราะเหตุประการฉะนี้ชนยิวที่มีบรรพบุรุษอยูในตางประเทศจึงถูกขนานนามวา “เกรเซียน”
หรือ “เฮเลน” คําวาเฮเลนแปลวา “กรีก” ชนเฮเลนในฐานะที่เปนพลเมือง โดยเฉพาะที่อยูน อกพาเลศ
ไตน มีจํานวนมากกวาในพาเลศไตนมาก มัง่ คั่งร่ํารวยกวา ฉลาดกวา เปนชนเชื่อชาติยวิ สาขาที่มีใจกวาง
กวา คนเขาจารีตที่มีเลือดตางชาติผูทิ้งศาสนาที่ไมถือพระเจาเสีย แลวมารับถือบทบัญญัติของยิว เขามา
เปนคนในศาสนายิวโดยรับพิธีสุหนัด แมวาคนพวกนีจ้ ะเปนคนพวกนอยในหมูพวกยิว แตก็จะไดพบ
คนจําพวกนีใ้ นธรรมศาลาเปนอันมากทัว่ เมืองตางๆ ของอาณาจักรโรมันและมีสวนสิทธิอยางพวกยิวใน
ทุกอยาง คนพวกเขาจารีตนี้ยงั ผิดแผกแตกตางกับพวก “ถือเครง” หรือ “คนเกรงกลัวพระเจา” ผูเปนคน
นานาชาติที่เลิกลัทธิรูปสักการะและเขามารวมกับธรรมศาลาแตมิไดรับพิธีสุหนัด มิไดถือปฏิบัติอยาง
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ถวนถี่ตามที่บทบัญญัติของยิวกําหนดไว และมิไดถือวาเปนสัญชาติยิว แตเปนคนพวกที่คนยิวคบคา
สมาคมได
อานหนังสือกิจการหกบทแรกจะเห็นวาระหวางยุคแรกเริ่มนี้ อัครสาวกซีโมนเปโตรเปนผูนํา
คริสตจักร ทุกๆ คราวที่มีอะไรขึ้นจะเห็นเปนเปโตรเปนผูนําหนาเสมอ เปนผูวางแผนการณเปนผูเทศนา
เปนผูกระทําการอัศจรรย และเปนผูปกปองคริสตจักรเมื่อยังเยาว แตทั้งนี้มิใชเพราะพระเจาสถาปนา
เปโตรใหเปนสันตะปาปาหรือผูครอบครอง แตเพราะเปนผูวองไวในการตกลงใจเปนคนพรอมจะกลาว
ถอยความ และมีจิตใจเหมาะแกการเปนผูน ํา เคียงขางกับเปโตรคนขยันงาน เราเห็นยอหนคนชางคิดและ
คนมีจิตแกศรัทธา พูดนอย แตกย็ ังเปนที่นบั ถือยกยองอยางสูงจากมวลผูเชื่อ
ในคริสตจักรที่นับวามีสมาชิกนอย สมาชิกทั้งหมดเปนคนในเมืองเดียว เปนคนเชื้อชาติเดียว
นบนอมเชื่อฟงเด็ดขาดตอน้าํ พระทัยขององคพระผูเปนเจาของเขาที่เสด็จขึ้นสวรรคแลว และสมาชิกทุก
คนกลมเกลียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ความจําเปนในการปกครองกันจึงนอย แตการ
ปกครองกันนิดๆ หนอยๆ นั้น อัครสาวกสิบสองคนเปนผูจัดตั้งขึ้นเปนองคคริสตจักรเปโตรเปนโฆษก
ของคริสตจักร ประโยคหนึ่งในหนังสือ กิจการ 5 : 13 แสดงวาพวกอัครสาวกไดรับความคารวะเคารพ
นบนอบจากทัง้ มวลผูเชื่อและประชาชน
ครั้งแรกคริสตจักรมีศาสนศาสตรงายๆ หรือหลักความเชื่อพื้นๆ ภายหลังระบบหลักธรรมจึง
ขยายตัวในความคิดของอัครสาวกเปาโล แตในคําเทศนาของเปโตรครั้งคราวตางๆ เราเห็นหลักธรรมอยู
สามอยางเดนอยูเปนความสําคัญ และถือวาความเชื่อจะขาดหลักธรรมสามอยางนี้ไมไดอยางทีห่ นึ่งและ
ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเยซูเปนพระมาซีฮา พระเยซูชาวนาซาเร็ธเปนพระมาซีฮา พระคริสต อิสราเอลหวัง
มานาแลว และบัดนี้ทรงครองราชยอยูบนสวรรคเหนืออาณาจักรของพระองค แมวาเห็นพระองคไมได
ภาคีสมาชิกคริสตจักรแตละคนจะตองถวายความจงรักภักดี เคารพสักการะและเชือ่ ฟง หลักธรรมอีก
อยางหนึ่งที่ขาดไมได คือการคืนพระชนมของพระเยซู พระองคทรงถูกตรึง ไดเปนขึ้นมาจากตายแลว
บัดนี้ยังทรงพระชนมอยู เปนศีรษะของคริสตจักรและจะไมตายอีกเลย ขอที่สามของหลักธรรมอัน
ประกอบดวยตัวบุคคลประเภทเชนนี้ คือการเสด็จกลับมาอีกของพระเยซู พระองคผูไดเสด็จไปสวรรค
แลว จะเสด็จกลับมาอีกเมื่อถึงเวลากําหนด มาในโลกครองราชยเหนือคริสตจักรของพระองค ถึงแมวา
พระเยซูไดตรัสบอกแกพวกสานุศิษยของพระองควาเวลาเสด็จกลับมาในโลกนั้นไมมีมนุษยผูใดอาจรู
ได ทูตสวรรคและแมกระทั่งพระบุตรก็ไมรู รูแตพระบิดาองคเดียว กระนั้นความหวังของคนทั่วไปก็ยัง
คาดวาพระองคจะเสด็จกลับมาเร็ว กระทั่งหวังวาจะเสด็จมาในชัว่ อายุคนสมัยนั้นเองทีเดียว
อาวุธของคริสตจักรที่ใชเปนเครื่องมือนําโลกมาเชื่อถือ คือคําพยานของมวลสมาชิก ดังที่เราได
เห็นในบันทึกขอเทศนาคราวตางๆ ของเปโตร แสดงวาระยะนี้สานุศษิ ยคนอื่นๆ ไมไดเทศนาเราอาจคิด
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วาเปโตรคนเดียวเปนผูเทศนา แตถาจะอานดวยความพินิจพิเคราะหจะเห็นประวัติศาสตรวา อัครสาวก
ทุกคน และคนทั้งคริสตจักรไดใหคําพยานสนับสนุนพระกิตติคุณ เมื่อคริสตจักรมีสมาชิกรอยยีส่ ิบคน
และพระวิญญาณเสด็จลงมาบนเขา ทุกคนก็กลายเปนนักเทศนใชพระคําของพระเจา เมื่อจํานวนสมาชิก
ทวีขึ้นผูเปนพยานก็ทวีขึ้น เพราะสมาชิกทุกคนพูดเหมือนเปนผูเสนอขาวของพระคริสต ไมมีการ
แยกแยะระหวางบรรพชิตกับฆราวาส ตอนใกลสิ้นระยะนี้เราเห็นซะเตฟาโนขึ้นหนาตาเปนนักเทศน
แมแตพวกอัครสาวกก็ยังซบเซา คําพยานอันเหมือนกันหมดนี้เปนอิทธิพลใหคริสตจักรทวีตวั ขึ้นรวดเร็ว
ในการเริ่มตนของความพยายามอันแรงกลานี้ กระทําโดยคนพื้นๆ เพียงหยิบมือเดียว ไมมีอาวุธ ไมมี
ชื่อเสียงในสังคม ฝายศาสนาของชาติและฝายการเมืองก็เอาอํานาจสูงสุดของเขาเรียงหนากันเขามาตอสู
คนไมกี่คนนั้นก็ยังหายจะทําการเปลี่ยนชาติใหเปนรูปอื่น จําเปนตองมีฤทธิ์เหนือธรรมชาติเขามาชวย
บาง และฤทธิ์นั้นก็เขามาชวยในรูปของ “การอัศจรรย” การอัศจรรยทอี่ ัครสาวกไดกระทํานั้นไดสมญา
วา “ระฆังเรียกคนมานมัสการ” เราอานเรื่องงานของการบําบัดโรคกระทําที่ประตูงามของวิหาร ถัดมาก็
มีผูคนพลเมืองฟงคําเปโตรเทศนา และเขาถวายตัวแกพระคริสตมีบันทึกการอัศจรรยพิพากษาโทษ อะ
นาเนียและสัพไฟเรตายทันทีตามคําตําหนิโทษของเปโตร เปนการเตือนใหระวังการเห็นแกตวั และความ
เท็จเทียมจอมปลอม เราอานเห็นอํานาจของพระเจาอีกในการรักษาคนเปนอันมากที่ไมมีโรคภัยไขเจ็บ
การอัศจรรยนมี้ ิใชแตเปโตรและอัครสาวกเทานั้นทําไดมกี ลาววาซะเตฟาโนก็ไดกระทําการ “อัศจรรย
และหมายสําคัญ” กิจการอันทรงฤทธิ์เหลานี้ดึงดูดความสนใจ ปลุกใหเกิดความอยากรูอยากเห็น เปดใจ
คนเปนอันมากมาเชื่อในพระคิรสต
ความรักพระคริสตลุกแดงในหัวใจของคนเหลานี้ อํานวยใหเกิดความรักเพื่อนศานุศษิ ยดว ยกัน
ดวย จิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ปตยิ นิ ดีในความกลมเกลียว โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่มีการไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนตัว เห็นแกความตองการของภาคีสมาชิกคริสตจักร เราอานเห็นมีการมอบทรัพยสมบัติที่
พวกศานุศิษยร่ํารวยกระทํากันนั้นกระทําอยางใจกวาง ใหเปนตัวอยางอันสูงของลัทธิสังคมนิยมในนิคม
ที่มีทรัพย แตเกี่ยวกับดานนีข้ องคริสตจักรเพ็นเทคอสต ควรสังเกตวาเขากระทํากันตามความสมัครใจ
ทั้งนั้น ไมมกี ารใชกฎบังคับ มิใชคนยากจนอยากไดทรัพยของคนมัง่ มี แตคนมั่งมีใหคนยากจนตาม
ความพอใจของตน และจงสังเกตวานัน่ เปนแตเพียงทดลองทําดูในนิคมเล็กๆ ทุกคนอาศัยอยูใ นเมือง
เดียวกัน และเลือกเอาคนที่ไดรับความนับหนาถือตาอยางสูงขึ้นมาทํา แตคนมั่งมีใหคนยากจนตามความ
พอใจของตน และ เต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในลักษณะที่จะฟน หลักเกณฑของคําเทศนาบนภูเขา
และการกระทําเชนนี้กเ็ พราะเกิดจากความหวังวาพระคริสตจะเสด็จกลับมาโดยเร็ว โดยคิดวาเมื่อพระ
คริสตเสด็จมาแลวทรัพยสมบัติในโลกนีก้ ไ็ มตองการอีกแลว และจงสังเกตดวยวาการทดลองในทาง
ทรัพยนี้กไ็ ปไมตลอด ไมชาก็เลิกกัน ปลอยใหคริสตจักรในเยรูซาเล็มตองยากจน จนกระทั่งในชั่วอายุ
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คนรุนนั้นเองตองมีการเรี่ยไรทรัพยมาจากนอกประเทศมาชวยเหลือ นอกจากนัน้ การกระทํานัน้ ไดกอตัว
เปนศีลธรรมชั่ว เชนที่เกิดมีคนเห็นแกตวั ขึ้น อะนาเนียกับสัฟไฟเร เรายังคงอยูในโลก และยังตองการ
ความสนใจเกีย่ วกับตัวและความจําเปนของตัว จิตใจบริจาคอยางใจกวางนี้นาสรรเสริญแตแผนการอาจ
ไมฉลาดพอ
ในเกือบทุกดาน คริสตจักรระยะแรกไมมีทตี่ ิ เขมแข็งในความเชื่อ ในการเปนพยาน วิสัยสุจริต
มีความรักอุดมบริบูรณ แตบกพรองอยูอยางหนึ่ง ไมมีความรอนใจออกประกาศศาสนานอกถิ่น อยูกับ
บาน ควรที่จะไดออกไปกวางขวาง นํากิตติคุณไปยังเมืองอื่นพลเมืองอื่น จําเปนตองมีการขมเหงมาขับ
ออกไป ออกไปประเทศกวางใหญในโลก ไมชาตอมาจึงไดมีการขมเหงคริสตจักรขึ้น
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บทที่ 3

คริสตจักรขยายตัว ตั้งแตซะเตฟาโนเทศนา ค.ศ. 35 ถึงการประชุมที่เยรูซาเล็ม ค.ศ. 50
______________________
บัดนี้เรายางเขาในยุคประวัตศิ าสตรของคริสตจักรคริสเตียน ซึ่งถึงแมจะเปนระยะสัน้ เพียงสิบ
หาปตั้งแต ค.ศ. 35 ถึง 50 ก็เปนความสําคัญแกคนทัว่ ไป ในเวลานั้นมีปญหาใหญอยูว าศาสนาคริสเตียน
จะใหคงเปนนิกายของยิวอยูโ ดยเฉพาะตอไปเชนนัน้ หรือวาจะใหเปนคริสตจักรที่เปดกวางรับคนทั่วทั้ง
โลก เมื่อระยะอันสั้นนี้เริ่มตน พระกิตติคุณยังจํากัดอยูใ นกรุงเยรูซาเล็มและในหมูบ านรอบๆ และภาคี
สมาชิกทุกคนเปนคนอิสราเอลทั้งโดยกําเนิดและโดยการรับไว เมื่อระยะนีจ้ บลง คริสตจักรก็ไดฝงราก
ลงลึกในซีเรีย ในเอเซียนอย และกําลังไปสูยุโรป ทั้งสมาชิกคริสตจักรก็ไมไดจํากัดเปนคนยิวเทานั้น
ตอไป แตเปนคนนานาชาติตามที่เปนคนพื้นเมืองนัน้ ๆ ภาษาที่ใชพูดกันในที่ประชุมในพาเลศไตนใช
ภาษาฮีบรูหรือเอราเมค สวนคริสตจักรที่อยูในบริเวณกวางขวางไกลออกไปใชภาษากรีกพื้นเมืองของ
ประชาชน ใหเราสังเกตดูความเคลื่อนไหวที่แพรออกไปนี้เปนขั้นๆ ถัดตอกันไป
ไดมีการบนกันในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม ในประการที่วา เมื่อแจกทานแกคนจนครอบครัว
ของคนยิวสัญชาติกรีกหรือเฮเลนถูกละเลยเสีย เหลาอัครสาวกเรียกประชุมคริสตจักร และเสนอใหมีการ
เลือกเจาพนักงานขึ้นเจ็ดคนสําหรับปรนนิบตั ิการนี้ แผนการไดรับปฏิบัติ เจ็ดคนไดรับการแตงตั้ง คน
แรกนามวาซะเตฟาโนก็ปรากฏตัวเปนนักเทศน
พิจารณาจากคําฟองรองทานเมื่อถูกพวกผูปกครอง
ชาติยิวจับตัว และพิจารณาจากสําเนียงของคําใหการของทาน ปรากฎวาซะเตฟาโนปาวประกาศพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอด ไมเฉพาะสําหรับคนยิวเทานั้น แตเปนพระผูชว ยใหรอดของชนนานาชาติดวยทุก
ชาติ ซะเตฟาโนเปนคนแรกในคริสตจักรที่มีนิมิตรของการประกาศกิตติคณ
ุ ในโลกอันกวางออกไป
และดวยประการนี้เองที่ทําใหทานเปนคริสเตียนคนแรกที่ถูกประหารทารุณ
คนหนึ่งในหมูค นที่ฟง และถูกยั่งเยาใหเกิดโทโสโดยถอยคําของซะเตฟาโน เกิดความ
สะอิดสะเอียนแกความคิดที่เปนยิวของเขา คือชายหนุมคนหนึ่งมาจากเมืองตาระโซบนฝงอาเซียนอย
นามวาเซาโล เซาโลไดรับการศึกษาในเยรูซาเล็ม เปนศิษยของอาจารยฆะมาลิเอลผูยิ่งใหญและเซาโล
ไดรับนับถือเปนรับปหรืออาจารยผูสอนบทบัญญัติยิว เซาโลรวมมือในการฆาซะเตฟาโน พอซะเตฟา
โนสิ้นชีพ เซาโลก็เปนหัวหนานําการขมเหงพวกศานุศษิ ยของพระคริสต จับ มัด เฆี่ยน ทั้งชายหญิง
คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มตองแตกไปชัว่ ครวหนึ่ง สมาชิกกระจัดกระจายกันไป แตไมวาศานุศษิ ยจะ
กระเจิดกระเจิงไปถึงไหน ก็ไปประกาศพระกิตติคณ
ุ ที่นนั่ ในซะมาเรีย ในดาเมเซ็ค ไกลออกไปกระทั่ง
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อันติโอเกียในซีเรีย
คนเหลานี้กลายเปนนักเทศนของพระกิตติคุณและตั้งคริสตจักรขึ้นมากหลาย
เชนนั้นแหละ ความเกลียดโกรธเปนฟนเปนไฟ ของเซาโลกลายเปนการสงเสริมการขยายตัวของ
คริสตจักร
ในบัญชีเจ็ดคนรวมกับซะเตฟาโนในการแจกทานใหแกคนยากจน เราไดพบนามของฟลิป แต
มิใชฟลิปอีกคนหนึ่งผูเปนอัครสาวก เมื่อซะเตฟาโนตายแลว ฟลิปหนีไปหลบในพวกคนซะมาเรีย คน
ซะมาเรียเปนคนลูกผสม ยิวก็ไมใชตางชาติก็ไมเชิง พวกยิวดูแคลนคนพวกนี้มากการที่ฟลิปริเริ่มเทศนา
ใหคนซะมาเรียฟง แสดงวาเปนคนที่ไมมีความใจแคบของพวกยิว ฟลิปตั้งคริสตจักรขึ้นในซะมาเรีย ซึ่ง
ไดรับการรับรองจากอัครสาวกเปโตรและยอหน เปนคริสตจักรแรกภายนอกศาสนายูดา แตกไ็ มใช
คริสตจักรที่มีสมาชิกเปนคนตางชาติทีเดียว
ตอจากนี้ฟลิปไดไปประกาศและตั้งคริสตจักรในเมือง
ชายทะเล กาซา ยบเป และกายซาไรอา เมืองเหลานี้เปนเมืองของคนตางชาติ แตทุกเมืองเปนเมืองที่มี
พลเมืองยิวสวนใหญ ที่นพี่ ระกิตติคณ
ุ มาสัมผัสกับโลกที่ไมถือพระเจาอยางหนีไมพน
ในการเดินทางของเปโตรเพื่อดูแลคริสตจักร ทานไดมาถึงเมืองยบเปบนฝงชายทะเล ที่นี่ทาน
ไดมาฟนชีพใหตะปทาหรือโดระกา และพักอยูชั่วคราวกับซีโมนอีกคนหนึ่งผูเปนชางฟอกหนังในการ
ที่เปโตรไปอาศัยอยูกับชางฟอกหนังนี้ แสดงวาทานไดปลอยความเครงเครียดกับบทบัญญัติประเพณี
ของยิวแลว เพราะคนทําการคาอยางนี้นับวา “ไมสะอาด” ที่จะเขาพิธีทางศาสนาได ที่นี่เปโตรไดเห็น
นิมิตเปนผูปูทนี่ อนผืนใหญ มีสัตวตางๆ บรรจุอยูเปนกะพุงลอยลงมาหา แลวมีสุรเสียงตรัสวา “สิ่งที่
พระเจาชําระแลวอยาเรียกวาไมสะอาด” พอจบนิมิตก็มผี ูนําขาวมาจากเมืองซาไรอา เปนเมืองหนึ่งอยู
ถัดไปทางเหนือสามสิบไมล
คนขาวนั้นไดมาถามหาเปโตรและเชิญใหไปสอนโกระเนเลียวผูเ ปน
นายทหารโรมันที่มีศรัทธาในพระเจาอยางแกกลา พระวิญญาณไดทรงนําเปโตรไปยังเมืองกายซาไรอา
สั่งสอนโกระเนเลียวและหมูม ิตรสหายใหทราบเรื่องพระเจาผูชวยใหรอด แลวใหบัพติศมารับเขาเปน
สมาชิกคริสตจักร พระวิญญาณของพระเจาไดเปนพยานวาพระเจาพอพระทัย โดยการเทพระวิญญาณ
ลงมาอยางเดียวกับที่ลงมาในวันเพ็นเทคอสต พระเจาทรงประทานเครื่องหมายวามีความพอพระทัยให
ออกไปปาวประกาศสั่งสอนพระกิตติคณ
ุ แกคนนานาชาติได และรับเขาเปนสมาชิกคริสตจักร
ประมาณเวลานี้ อาจเปนเวลากอนที่เปโตรยางกาวไปถึงเมืองกายซาไรอา เซาโลผูขมเหงได
ประสบกับนิมติ บนทางไปเมืองดาเมเซ็ค ไดเห็นพระเยซูผูเสด็จสูสวรรคแลวนั้น ตั้งแตบัดนั้นผูที่ไดเปน
ปฏิปกษกับพระกิตติคณ
ุ อยางรายแรงก็ไดกลายเปนทนายใหอยางเขมแข็งที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งคําสั่ง
สอนใดๆ ที่จะปราบเครื่องกีดกัน้ ใหราบลงระหวางคนยิวกับคนตางชาติเซาโลเปนตองตอสูขัดขวางขม
ขื่นที่สุด แตเมือ่ ทานกลับใจแลวทานรับทัศนะของซะเตฟาโนทันที และเปนผูยิ่งใหญกวาซะเตฟาโนใน
การนําความเคลื่อนไหวตอไปใหคริสตจักรเปดรับคนทุกคน ไมวาคนยิวหรือคนตางชาติ ในตลอด
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ประวัติศาสตรของศาสนาคริสเตียนไมมีคนใดผูกลับใจหาพระคริสตแลวไดดําเนินงานไปดวยผลอัน
ยิ่งใหญเชนนัน้ แกทั้งโลกเหมือนดังที่ไดกระทําโดยเซาโลผูขมเหง
แลวตอไปเปลี่ยนเปนเปาโลอัคร
สาวก
ในการขมเหงที่เริ่มขึ้นดวยการฆาซะเตฟาโน คริสตจักรที่เยรูซาเล็มไดกระจัดกระจายออกไป
กวางขวาง สมาชิกบางคนหนีไปเมืองดาเมเซ็ค บางคนหนีไกลขึ้นไปอีกสามรอยไมลถึงเมืองอันติโอเกีย
เมืองหลวงของซีเรียซึ่งมณฑลใหญพาเลศไตนขึ้นอยู ที่เมืองอันติโอเกียพวกลี้ภัยเหลานีไ้ ดเขาไปใน
ธรรมศาลาของพวกยูดาและใหคําพยานทีน่ ั่นถึงพระเยซูเปนพระมาซีฮา ในทุกๆ ธรรมศาลามีที่จัดแยก
ไวสําหรับคนตางชาติเขามานมัสการ คนเหลานี้เปนอันมากไดฟงพระกิตติคุณที่อันติโอเกีย และตอนรับ
พระคริสตไวในความเชื่อ จนมีคริสตจักรเกิดขึ้นในเมืองนั้น อันเปนทีท่ ี่คนยิวและคนตางชาตินมัสการ
รวมกันดวยสิทธิเทาเทียมกัน เมื่อขาวเรื่องนี้มาถึงเยรูซาเล็ม คริสตจักรแมก็ตกใจและไดสงผูแทนมา
สอบสวนการเกี่ยวของกับคนตางชาติเรื่องนี้ โอกาสดีที่บาระนาบาไดมาถึงเมืองอันติโอเกียแทนทีจ่ ะได
ประณามคริสตจักรที่ไดกระทําเปนอิสระอยางนั้น ทานกลับมีความปติยินดีดวย รับรองวาความ
เคลื่อนไหวนี้ถูกตองและพักอยูที่อันติโอเกียรวมมือดวย บาระนาบาไดแสดงความไวใจแกเซาโลมากอน
บัดนี้จึงไดไปยังบานของเซาโลที่เมืองตาระโซ หางจากอันติโอเกียประมาณรอยไมล โดยมากตองไป
ทางน้ํา ไปนําเซาโลมายังอันติโอเกียดวย และตั้งใหเปนเพื่อนรวมงานในพระกิตติคุณคริสตจักรแหง
เมืองอันติโอเกียสําคัญขึ้นจนพวกสานุศิษยของพระคริสตไดมีขนานนามวา “คริสเตียน” เปนครั้งแรก
ที่นี่ เปนนามที่พวกยิวมิไดตั้งให แตพวกกรีกไดตั้ง ในพระคริสตธรรมใหมไดเอยนามนี้เพียงสามครั้ง
พวกสานุศษิ ยที่อันติโอเกียไดสงอนุเคราะหมายังพวกสาวกทีย่ ากจนในยูเดียในคราวเกิดกันดานอาหาร
พวกผูนําและพวกอาจารยในคริสตจักรแรกเริ่มลวนเปนคนที่ถูกกลาวขวัญถึงกันกวางขวาง
ภาคีสมาชิกผูเปนคนตางชาติของคริสตจักรเวลานั้น เพียงแตเปนคนที่แสวงเขาเปนสมาชิกโดย
ตนเอง แตบดั นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา และพวกผูอ าวุโสในคริสตจักรไดแตงตัง้ ดวย ใหสงผูน ําคน
สําคัญยิ่งของคริสตจักรอันติโอเกียสองคนออกไปประกาศศาสนายังเมืองอื่นๆ ไปเสาะหาทั้งคนยิวและ
คนตางชาติโดยการประกาศพระกิตติคณ
ุ อานดูเรื่องการเดินทางออกไปประกาศพระศาสนาเที่ยวทีห่ นึ่ง
นี้แลวจะสังเกตเห็นสัญลักษณตางๆ ในงานอันบากบั่นนี้ ซึ่งไดเปนสัญลักษณของงานของอัครสาวก
เปาโลในครั้งตอมาทุกครั้ง เปนงานที่รวมกันทําสองคน ครั้งแรกวา “บาระนาบาและเซาโล” ไมชา
เปลี่ยนเปน “เปาโลกับบาระนาบา” หรือ “เปาโลและพวก” แสดงวาเซาโลหรือเปาโลมีจิตใจนํา เรื่อง
เซาโลเปลี่ยนนามนั้นเปนธรรมเนียมของคนยิวมีสองนาม นามหนึ่งเปนนามของอิสราเอล อีกนามหนึ่ง
ใชในเมื่ออยูในทามกลางคนตางชาติ ศาสนทูตทั้งสองไดพาผูชวยหนุมไปดวยอีกคนหนึ่ง คือยอหน
มาระโก แตมาระโกไดผละทานทั้งสองเสียกลางทาง ทานทั้งสองไดเลือกเอาเมืองใหญๆ เปนสนามทํา
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การอันสําคัญ ไปเมืองซะลามิและปาโฟในเกาะกุปโรอันติโอเกียและอิโคนิอันในปซิเดีย ลุศตราและเด
ระเบในลุกาโอเนีย มีโอกาสที่ไหนก็เขาไปประกาศสั่งสอนคนในธรรมศาลา เพราะในธรรมศาลานั้น
พวกยิวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได โดยเฉพาะผูเปนอาจารยประกาศนียบัติเชนเปาโล
สําเร็จจาก
สถานศึกษาอันมีชื่อเสียงของฆะมาลิกเอลยอมไดตอนรับเสมอ นอกจากจะไดพบกับคนยิวแกศรัทธาใน
ธรรมศาลาแลวยังไดพบคนตางชาติที่เกรงกลัวพระเจาอยูดวยกันดวย เมื่อมาถึงเมืองสุดทายคือ เดระ
เบทานทั้งสองก็เขามาในระยะใกลกับอันติโอเกียที่ทานทัง้ สองไดถูกสงมานั้น
แตแทนที่จะผานเขา
ประตูมณฑลกิลิเกียและกลับบาน ทานไดหันกลับไปทางตะวันตก เดินทางกลับมาตามรอยเกาเยีย่ ม
คริสตจักรตางๆ ที่ไดตั้งขึ้นไวเมื่อขามาเทีย่ วแรกและแตงตั้งศิษยาภิบาลใหดูแลตามแบบของธรรมศาลา
เราจะไดพบวิธีทํางานแบบนี้เมื่ออัครสาวกเปาโลออกเดินทางไปอีกในเที่ยวหลังๆ
ในทุกๆ สังคมหรือสมาคมจะมีคนสองประเภทอยูเสมอ คนประเพณีจัดคือคนที่มงุ จะตามอยาง
สิ่งที่เคยทํามาแลว ๆ และคนพวกกาวหนาคือคนที่มุงใหเจริญขึ้นในอนาคต ความเชื่อของยิวใน
คริสตจักรเชื่อวาความรอดไมมีภายนอกอิสราเอลเลย ดังนั้นสานุศษิ ยตางชาติจะตองรับพิธีสุหนัดและ
ปฏิบัติตามประเพณีของยิว อาจารยผูมีความคิดกาวหนามีเปาโลและบาระนาบาเปนหัวหนาประกาศวา
พระกิตติคณ
ุ มีไวสําหรับคนยิวและคนตางชาติโดยกรณีเกี่ยวกันคือ เชื่อในพระคริสตบทบัญญัติของยิว
ไมเกี่ยวของ การโตแยงไดเกิดขึ้นระหวางคนมีความคิดสองประเภทนี้ คุกคามจะใหเกิดการแตกแยกใน
คริสตจักร ในที่สุดเปดการประชุมขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มวินิจฉัยปญหาการเขาเปนสมาชิกของคนตางชาติ
และวางแนวปกครองไวสําหรับคริสตจักร สังเกตวาในการประชุมนี้มีผูประชุมไมแตเฉพาะอัครสาวก
เทานั้น แตมีพวกผูอาวุโสและ “ทั้งคริสตจักร” เขาประชุม เปาโลและบาระนาบา เปโตรและยากอบนอง
ขององคพระผูเปนเจาเขารวมอภิปราย เปนอันตกลงกันวาบทบัญญัตินั้นวางไวเฉพาะคนยิวเทานัน้ ไม
เกี่ยวกับคนตางชาติที่เชื่อพระคริสต ดวยขอตกลงนี้ยุคของคริสตจักรก็เปลี่ยนจากยุคคริสตจักรคริสเตียน
ยิวมาเปนยุคคริสตจักรสําหรับคนทุกเชื้อชาติและประเทศก็สมบูรณ และบัดนีพ้ ระกิตติคุณรุดหนาไป
ตามทางที่จะกวางขวางออกไปไดยิ่งๆ ขึ้น
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บทที่ 4

คริสตจักรชนนานาชาติ ตั้งแตการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 ถึงการประหารชีวตอัคร
สาวกเปาโล ค.ศ. 68
___________________
โดยขอตกลงในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม ทําใหคริสตจักรเปนอิสระที่จะทําการใหญยิ่งขึ้นไป
ในการนําผูคนทั้งสิ้น ทุกเชื้อชาติ ทุกประเทศ เขามาในอาณาจักรของพระเยซูคริสต ภาคีสมาชิก
คริสตจักรที่เปนคนยิวคงประพฤติตามบทบัญญัติของยิวตอไป
ถึงกระนั้นก็ไดมีการตีความ
ขนบธรรมเนียมกวางขวางออกไปโดยคนพวกผูนําอยางเชนอัครสาวกเปาโล สวนคนตางชาติจะเขา
เปนคริสเตียนไดโดยความเชื่อในพระคริสตเทานั้น และใหดาํ รงชีวติ อยางที่ชอบ ไมตองปฏิบัติตามขอ
เรียกรองของบทบัญญัติยิว
สําหรับตําราที่ใหเราทราบเหตุการณในยี่สบิ ปตอจากการประชุม (เยรูซาเล็ม) เราตองอาศัย
หนังสือกิจการ ธรรมสารฉบับตางๆ ของอัครสาวกเปาโล และอาจตองอาศัยขอความตอนตนของธรรม
สารของอัครสาวกเปโตรฉบับตนดวย ซึง่ อาจบงถึงดินแดนที่ทานอัครสาวกไดไปเยี่ยม อาจตองเอา
ตํานานมาเพิ่มเติมเขากับตําราอันแนนอนเหลานี้บาง ที่รูสึกวาเปนความจริงเลากันในยุคถัดจากอายุของ
อัครสาวก เดี๋ยวนี้บริเวณของคริสตจักรนั้นเต็มไปทั้งอาณาจักรโรมัน ประกอบดวยมณฑลตางๆ
ชายทะเลเมดิเตอเรเนียน และทั้งดินแดนบางแหงนอกอาณาเขต เชนทางตะวันออกภาคีสมาชิกนั้นจะ
เห็นไดวาจํานวนคนนานาชาติเพิ่มทวีขึ้น คนยิวลดนอยลง เพราะเมื่อพระกิตติคณ
ุ ไดศิษยในโลกคนที่ไม
เชื่อถือพระเจามากขึ้นคนยิว ก็ปลีกตัวออกและเกลียดชังขมขื่นยิ่งขึ้นทุกที ในระยะนี้เกือบจะทุกหนทุก
แหงพวกยิวเปนผูขยุคการขมเหงคริสเตียนขึ้น
ผูนําสามคนเดนอยูตอหนาคริสตจักรในระหวางปเหลานัน้ คนที่หนึ่ง เปนคนชั้นหัวหนาขึ้นมา
งายๆ คืออัครสาวกเปาโล เปนคนเดินทางทองไปไมรูจกั เหน็ดไมรูจกั เหนื่อย เปนคนทํางานที่ไมมีใคร
หรืออะไรมาเอาชนะเขาได เปนนักตัง้ คริสตจักรและนักเทวศาสตร รองลงมาจากเปาโลก็คอื อัคร
สาวกเปโตร นามของทานผูนี้ปรากฏในบันทึกคอนขางมีนอย แตเปาโลถือวาทาน (เปโตร) เปนคนหนึ่ง
ในพวก “หลัก” รูสึกวาเรานาจะรับตํานานที่วาเปโตรไดมาอยูกรุงคราวหนึ่งมาอํานวยการคิรสตจักรใน
เมืองนั้น และตองถูกประหารอยางทารุณตายที่นั้นประมาณ ค.ศ. 67 นามผูยิ่งใหญคนสามในยุคนี้คือ
ทานยากอบนองขององคพระผูเปนเจา และประมุขของคริสตจักรในเยรูซาเล็ม ทานเปนผูค้ําจุน
ขนบธรรมเนียมของยิวอยางจงรักภักดี และไดรับนับถือวาเปนผูนําในพวกคริสเตียนยิว แตกไ็ มถึงกับ
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เปนผูขัดขวางพระกิตติคณ
ุ ทีจ่ ะมาสูชนตางชาติ ธรรมสาร (จดหมาย) ยากอบนัน้ คือทานผูนี้เองเปน
ผูเขียน ทานตองถูกฆาตายในวิหารประมาณป ค.ศ. 62 ฉะนั้นแหละผูนาํ ทั้งสามในยุคนี้ไดยอมถวายชีวิต
ดวยความตายอยางทารุณเพราะเหตุความเชื่อของทาน นอกจากสามทานนี้กย็ ังมีผูอื่นอีกมาก ซึ่งเปนผู
สําคัญนอยกวาก็ไดตายไปในการประหารทารุณเชนเดียวกัน
บันทึกเหตุการณในปเหลานีต้ ามที่กลาวในสิบสามบทสุดทายของหนังสือกิจการ กลาวแตงาน
ของอัครสาวกเปาโล แตคงจะมีศาสนทูตคนอื่นๆ อีกหลายคนทําการ เพราะมิชาหลังจากยุคนี้จบลง ก็มี
การเอยถึงคริสตจักรตางๆ ในดินแดนที่เปาโลไมเคยไปเลย การเดินทางไปประกาศศาสนาของเปาโล
เที่ยวทีห่ นึ่งไปตลอดมณฑลภายในบางมณฑลของอาเซียนอยไดกลาวแลว หลังจากการประชุมที่กรุง
เยรูซาเล็มแลว เปาโลไดออกเดินทางไปประกาศศาสนาเที่ยวที่สองไปกับซีลา หรือซีละวาโนเปนเพื่อน
รวมทาง ทานไดออกเดินทางจากอันติโอเกียในซีเรีย และแวะเยีย่ มคริสตจักรตางๆ เปนครั้งที่สามคือ
คริสตจักรที่ทานไดตั้งไวบนผืนแผนดินใหญเมื่อครั้งเดินทางมาเที่ยวทีห่ นึ่ง ทานมาถึงชายฝงทะเลเอ
เจียนทีเ่ มืองโตรอาอันเปนที่ตงั้ เมืองตรอยโบราณ และไดขามไปยังยุโรป นําพระกิตติคุณไปยังทวีปนั้น
ไดตั้งคริสตจักรตางๆ ขึ้นที่เมืองฟลิปปอย เธซะโลนิเก และเบอรยะในมณฑลมากะโดเนีย ตั้งคริสตจักร
เล็กๆ แหงหนึง่ ในเมืองวัฒนธรรมแหงเอเธนส และอีกแหงหนึ่งทีแ่ ข็งแรงที่โกรินโธอันเปนเมืองพาณิช
ของกรีซ เปาโลเขียนสารสงจากเมืองโกรินโธไปถึงคริสตจักรเมืองเธซะโลนิเกสองฉบับอันเปนสาร
ฉบับเริ่มแรกทีเ่ กิดขึ้น แลวทานไดลงเรือเดินทางมาทางตะวันออกขามทะเลอาเจียนมาแวะเยีย่ มเอเฟซัส
นิดหนอยในอาเซียนอย แลวก็ขามทะเลเมดิตอเรเนียนมาสูเมืองกายซาไรอา ขึ้นไปคํานับคริสตจักรแม
ในกรุงเยรูซาเล็ม แลวกลับมายังที่ที่ออกเดินทางคืออันติโอเกียในซีเรีย ในการเดินทางสามปทั้งทางบก
และทางทะเลไดไปไกลกวาสองพันไมล และไดตั้งคริสตจักรขึ้นไวในเมืองสําคัญๆ เจ็ดหัวเมืองอยาง
นอยหรืออาจจะมากกวา แลวไดเปดทวีป แหงจักรวรรดิในภาคพื้นยุโรปใหเปนที่ประกาศพระกิตติคุณ
หลังจากไดพักผอนเพียงเล็กนอย เปาโลก็เริ่มออกเดินทางไปปาวประกาศพระศาสนาเที่ยวที่
สาม ไดออกเดินจารอันติโอเกียอีก แตกําหนดใหมาถึงที่สุดที่กรุงเยรูซาเล็ม ยอมมอบตัวเปนจําเลยในมือ
ของรัฐบาลโรมัน ครั้งแรกติโมเธียวเปนเพื่อนรวมทางคนเดียว ทานผูนี้ไดรวมทางกับเปาโลในการ
เดินทางเทีย่ วที่สองและเปนผูชวยที่แนวแนจนถึงที่สุด และเปน “บุตรในพระกิตติคุณ” แตมีเพื่อน
เดินทางมาดวยกันกับทานเปนอันมากกอนจบการเดินทางเที่ยวนี้ ทานเริ่มแวะเยี่ยมคริสตจักรตางๆ ใน
ซีเรียและในกิลิเกีย คงไดแวะเยี่ยมตาระโซบานเกิดของทานเองดวยไมตองสงสัย แลวเลยไปตาม
เสนทางเกา แวะเยี่ยมคริสตจักรตางๆ เปนครั้งที่สี่ คือคริสตจักรที่ตั้งไวตั้งแตเที่ยวที่หนึ่ง แตเมื่อไดขาม
มณฑลฟรูเกียแลว แทนทีจ่ ะหันขึน้ ทางเหนือไปเมืองโตรอา ทานกลับไปเสียทางใต ไปเมืองเอเฟโซ
เมืองหลวงของอาเซียนอย ทานไดพกั อยูทนี่ ี่กวาสองป เปนที่ที่แวะนานที่สุดในบรรดาแหงที่ทานไดแวะ
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ตามทางเดิน งานของทานเปนผลสําเร็จใหญยิ่ง เปนผลไมเพียงในคริสตจักรเอเฟโซแตไดเพาะกิตติคุณ
ไวทั่วมณฑล “คริสตจักรทั้งเจ็ดในมณฑลอาเซีย” ไดตั้งขึ้นโดยเปาโลไมโดยตรงก็โดยออม เพื่อจะทํา
ตามวิธีเยีย่ มเยียนคริสตจักร ทานไดออกจากเอเฟซัสลงเรือไปมณฑลมากะโดเนียเยีย่ มสานุศิษยในฟลิป
ป เธสะโลนิกาและเบอรยะและในกรีซดวย ทานจําเปนตองเดินทางกลับมาตามเสนทางเกาเพื่อเยี่ยม
เยียนคริสตจักรตางๆ ครั้งสุดทาย แลนเรือไปถึงเมืองโตรอา จากโตรอาเลียบไปตามฝงอาเซียนอย ที่เมลิ
โตเมืองทาสินคาของเอเฟซัสทานไดใชคนไปตามผูอาวุโสของคริสตจักรนั้นมาพบและไดกลาวอําลา
อยางซึ้งตรึงใจ แลวออกเดินทางมาขึ้นที่เมืองกายซาไรอาอี แลวไตเขาขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม การเดินทาง
ปาวประกาศเที่ยวที่สามไดสุดทางลงที่เมืองนี้ เพราะขณะนมัสการอยูในพระวิหารเปาโลก็ถูกฝูงคนยิว
โจมตี กองทหารโรมันรุดเขามาชวยไว ไดถูกกุมตัวไวในหอคอยอันมีนามของมารคแอนโตนี เพื่อความ
ปลอดภัย ทางเดินไปประกาศเที่ยวที่สามเปนระยะทางไกลเทาๆ กับเที่ยวที่สอง เวนไวแตสามรอยไมล
ระหวางเยรูซาเล็มกับอันติโอเกีย ผลอันเยีย่ มยอดนัน้ ไดแก คริสตจักรเอเฟซัสอันเปนหลัก และสงสาร
อันสําคัญยิ่งออกไปอีกสองฉบับ ฉบับหนึ่งสงไปยังคริสตจักรที่โรม ใหหลักเกณฑของพระกิตติคุณ
ตามที่ทานไดประกาศ อีกฉบับหนึ่งสงไปยังชาวฆะลาเตียปราศัยกับคริสตจักรตางๆ ที่ทานไดตั้งขึ้น
ตั้งแตเที่ยวทีห่ นึ่ง ซึ่งในคริสตจักรเหลานัน้ ถูกพวกครูยูดาไดพลิกสานุศษิ ยเสียหลายคน
เปาโลตกอยูในความควบคุมกวาหาปตั้งแตถูกจับ อยูใ นเยรูซาเล็มนิดหนอย ที่กายซาไรอาสาม
ป อยางนอยสองปที่กรุงโรม การเดินทางทะเลอันเต็มไปดวยอันตรายนี้ ตั้งแตกายซาไรอาถึงกรุงโรม
เราถือวาเปนการเดินทางประกาศศาสนาทีเ่ ปาโลไปเที่ยวที่สี่
เพราะแมแตถกู จําจองอยูทานก็ยังทํา
หนาที่ศาสนทูต ใชทุกโอกาสเทศนาพระกิตติคุณของพระคริสต เหตุตรงๆ ที่ใหทานตองเดินทางมาครั้ง
นี้ก็เพราะเมื่อทานขาหลวงปกครองยูเดียสอบสวนทาน ๆ รองอุทรณตอศาลของพระจักรพรรดิที่กรุง
โรมในฐานทีท่ านเปนพลเมืองโรมัน เพื่อนรวมทางของทานไดแกลูกาและอาริศตาโค คงไปในฐานะ
เปนผูคอยติดตามรับใชปรนนิบัติทาน ยังมีพวกนักโทษเด็ดขาดผูตองนําไปประหารในกรุงโรมดวยกีฬา
กลาเดียเตอร ทหารผูคุม และกลาสีเรือ เชื่อแนทีเดียววาในระหวางเดินทางอันไกลและอันตรายนี้ พวก
รวมเดินทางมากับทานอัครสาวกคงไดยินไดฟงพระกิตติคุณโดยทัว่ กัน ทั้งที่เมืองซีโดนและเมืองมุรา
และเกาะเกรเตที่เรือกําปนมาหยุดอยู เปาโลก็สามารถประกาศพระคริสตได ที่เกาะเมลิเต (มอลตา)
เปาโลนําคนมาเชื่อไดเปนหลายคนตามที่เราทราบ ณ ที่นั่นคนทั้งหลายไดหยุดยั้งอยูสามเดือนหลังจาก
เรื่องพายุ
ที่สุดเปาโลมาถึงกรุงโรมซึ่งเปนปลายทางที่ทานหวังจะมาหลายปแลว แมเปนจําเลยที่คอยการ
พิจารณา ทานก็ยังมีบานเชาอยูเอง มีทหารควบคุม ความพยายามขั้นแรกของทานคือจะไดติดตอกับ
คนยิวดังที่ทานทําอยางนี้อยูเ สมอ ไดประชุมกับคนยิววันทั้งวัน แตปรากฏวานอยคนสมัครรับพระกิตติ
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คุณ ทานก็หนั ไปหาคนตางชาติ บานของทานใชเปนคริสตจักรทั้งสองปอันเปนที่ใหหลายคนไดพบพระ
คริสต โดยเฉพาะในหมูพวกทหารกองรักษาการณเปรโตเรียน แตงานใหญยิ่งของทานในกรุงโรมคือได
เขียนธรรมสาร 4 ฉบับ ซึ่งอยูในจําพวกทรัพยของคริสตจักร เปาโลก็ไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ
ใหเราดูอิสระภาพของเปาโลสามหรือสี่ปที่ทานออกทําการตอไปอีก ในการเดินทางประกาศ
ศาสนาเที่ยวทีส่ ี่ของทาน เราไดพบเคาและคาดวาไดมาเยี่ยมเมืองโกโลซายและมีเลโต ถาทานไดมาอยู
ใกลเมืองเอเฟโซในขนาดนัน้ ดังที่สองแหงนี้อยูใ กลเอเฟโซมาก เราจึงอาจแนใจไดวาทานไดมาเยี่ยม
เมืองเอเฟโซนีด้ วย ทานยังไดแวะเยี่ยมเกาะเกรเต ไดทิ้งติโตไวที่นนั่ ใหดูแลคริสตจักร และมาเมืองนิโค
โปลีบนทะเลเอเตรียติคทิศเหนือของประเทศกรีซ ตํานานกลาววาทานไดถูกจับที่นี่และถูกสงไปกรุง
โรมอีก และถูกประหารชีวิตที่นั่น ค.ศ. 68 ธรรมสารสามฉบับอาจเขียนขึ้นในยุคนี้ คือหนังสือติโมเธียว
ฉบับตน ติโต และติโมเธียวฉบับสองเปนจํานวนจดหมายฉบับสุดทายของทานทั้งหมดไดเขียนออกจาก
คุกในกรุงโรมในป ค.ศ. 64 สวนใหญของกรุงโรมไดถูกทําลายไปในมหาเพลิง กลาวกันวาเนโรเปนคน
จุดเผา จักรพรรดิองคนี้เปนองคชั่วรายกาจที่สุดในบรรดาจักรพรรดิโรมันทุกองคแตเหตุยังคงเปนเรื่อง
คลุมเคลือถกเถียงกันอยู แตที่แนก็คือประชาชนพากันกลาวโทษเนโรซุบซิบอยูทั่วไป เพื่อจะใหพน ตัวเน
โรประกาศวาพวกคริสเตียนไดวางเพลิง แลวเริ่มลงมือขมเหงใหญ คริสเตียนเปนพันๆ ตองถูกจับ
ทรมานและตายไป ในจําพวกเหลานี้มีอัครสาวกเปโตรตองถูกตรึงในป ค.ศ. 67 และอัครสาวกเปาโลถูก
ตัดศีรษะป 68 ปเหลานี้ไมแนนอนทีเดียว และพวกอัครสาวกคงไดถูกประหารชีวิตไปกอนแลวหนึ่ง
หรือสองป เปนชิ้นหนึ่งของ “ประวัติศาสตรแกแคน” ในอุทยานของเนโรมีคริสเตียนฝูงใหญตองถูกเผา
จุดตาง “คบเพลิงชีวิต” สวนทานจักรพรรดิก็ทรงราชรถทอดพระเนตร ที่นั้นเดีย๋ วนี้เปนที่ตั้งราชวัง
วาติกัน เปนราชถานของสังฆราชโรมันคาธอลิค และเปนที่ตั้งวิหารเซนตปเตอรเปนอาคารใหญที่สุดใน
ศาสนาคริสเตียน
วาระที่มีการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 50 พระคัมภีรใหมสักฉบับหนึ่งก็หาไดมเี ขียนขึ้นไว
ไมเลย คริสตจักรตองอาศัยรูชีวิตและคําสอนของพระผูชวยใหรอดซึ่งเพียงรูไดจากความจําของพวก
สานุศิษยรุนแรก แตกอนจะจบระยะนี้ (ค.ศ. 68) สวนใหญของพระคัมภีรใหมไดมีออกเวียนแลว
ประกอบดวยพระกิตติคณ
ุ มัทธิว มาระโก และลูกา ธรรมสารของอัครสาวกเปาโล ยากอบ เปโตรฉบับ
ตน และอาจฉบับสองดวย แตวาการรับรองฉบับสุดทายนี้ไมใครแน ระลึกดวยวาหนังสือพระธรรมฮีบรู
ผูประพันธมิใชเปาโล อาจเขียนหลังจากเปาโลสิ้นชีพแลว.
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บทที่ 5

ยุคสลัว ตั้งแตอัครสาวกเปาโลถูกประหาร ค.ศ. 68 ถึงมรณกรรมของอัครสาวกยอหน ค.ศ.
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_____________________
เราเรียกชัว่ อายุคนที่สุดทายของศตวรรษทีห่ นึ่งตั้งแต ค.ศ. 68 ถึง 100 วา “ยุคสลัว” สวนหนึ่งก็
เพราะการขมเหงตั้งเคาครึ้มอยูเหนือคริสตจักร
แตที่เจาะจงยิ่งกวานัน้ ก็เพราะในทุกยุคของ
ประวัติศาสตรยุคนี้ยุคเดียวที่เรารูเรื่องอะไรๆ ไดนอยทีส่ ุด เราไมมคี วามสวางแจมแจงของ หนังสือ
กิจการ ตอไปอีกที่จะนําเรา ไมมีผูประพันธในยุคนี้จะเขียนเพิ่มเติมสวนที่วางของประวัติศาสตร เรา
อยากอานถึงงานที่ทํากันตอมาโดยพวกผูชว ยอัครสาวกเปาโลอยางเชน ติโมเธียว อะโปโล และติโตแต
ทานเหลานี้รวมทั้งมิตรสหายคนอื่นๆ ของเปาโลก็เงียบหายไปดวยกันกับความตายของทานอัครสาวก
เปนเวลาหาสิบปหลังจากชีวิตของอัครสาวกเปาโล มานไดรูดบังคริสตจักรไว ซึง่ เราพยายามอยากจะ
มองดูรอดเขาไปสักเทาใดก็ไมสําเร็จ และในที่สุดเมื่อเปดมานในราว ค.ศ. 120 เราไดพบคริสตจักรผิด
ไปหลายดานจากคริสตจักรในสมัยของอัครสาวกเปโตรและเปาโล คือทราบไดจากขอเขียนของพวก
บรรพชนคริสตจักรรุนแรกเริ่มที่สุด
กรุงเยรูซาเล็มแตกในป ค.ศ. 70 ทําใหความเกี่ยวพันระหวางคริสเตียนกับยิวเปลี่ยนไปใหญ
หลวง ในบรรดามณฑลตางๆ เปนอันมากที่อยูใตการปกครองของโรมัน มีแตแหงเดียวที่มีความไม
พอใจ ไมยอมภักดีตอโรมัน นั่นคือยูเดีย พวกยิว โดยการตีความหมายหนังสือพยากรณของเขาเอาเอง
เชื่อวาพระเจากําหนดใหเขาเปนผูมีชัย เปนผูครองโลก เพราะดวยความหวังใจแนอยางนั้น การยอมอยู
ใตแอกของพระจักรพรรดิโรมันจึงเปนการขืนใจเต็มที ตองยอมรับอีกอยางหนึ่งดวยวาพวกขาหลวง
โรมันที่มาปกครองก็ไมสามารถเขาใจวิสัยของยิวได และไดทําการปกครองยิวอยางแข็งกราวโดยไม
จําเปน ประมาณ ค.ศ. 66 พวกยิวเปดการขบถขึ้นอยางเปดเผย พอเริ่มทําการก็ไมมีหวัง เพราะวามณฑล
หนึ่งที่เล็กที่สดุ จะไปทําการสูรบปรบมืออะไรกับมหาอาณาจักรไดพลเมืองยิวไมไดฝก หัดการรบ สวน
อาณาจักรนัน้ มีพลเมืองตั้ง 120 ลาน หนึ่งในสี่ของหนึง่ ลานเปนทหารผลัดเปลี่ยนกันรับการฝกปรือชํานิ
ชํานาญ? ยิ่งกวานัน้ พวกยิวเองยังแตกกันเปนพวกเล็กพวกนอย แลวทําการประหัสประหารกันเองรบ
กันเองอยางดุเดือดเหมือนพวกโรมันผูเปนศัตรู ของเขาดวยกันทุกฝาย เวสปาเสียนุสแมทัพโรมันชัน้ นํา
นํากองทัพมหิมาเขาพาเลศไตนแตพอดีถูกเรียกกลับไปกรุงโรมไปเปนพระจักรพรรดิ ไดมอบใหติตุส
บุตรชายดําเนินการรบตอไป หลังจากที่ถูกลอมนาสยดสยอง และยิ่งสยดสยองยิ่งขึ้นอีกโดยการรอด
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อยาก โดยการจราจลภายใน เมืองจึงแตกทําลายและถูกยึด พวกยิวไมรูจักกี่พนั ตอกี่พนั ตองถูกฆาตาย อีก
หลายพันถูกจับไปเปนทาส สนามกีฬาทีก่ รุงโรมสรางขึ้นมาโดยพวกยิวที่ตกเปนเชลย ถูกบังคับแรงงาน
พวกยิวเปนหมูใหญๆ ตองทํางานจนสิ้นใจตายไปจริงๆ รัฐยิวหลังจากที่ดํารงอยูถึงสิบสามศตวรรษตอง
ถูกกําจัดราบคาบสาบสูญแลวยังไมเคยไดฟนคืนสภาพจนกระทั่งบัดนี้
กรุงเยรูซาเล็มแตกคราวนี้พวกคริสเตียนไดรับอันตรายไมกี่คนหากจะมีบาง พวกคริสเตียนได
รับคําเตือนจากพระดํารัสพยากรณของพระคริสตจึงไดหนีออกจากเมืองอันจะพินาศนี้ไปเสียกอนเมื่อมี
เคาไมคอยดี แลวไปหลบภัยอยูเมืองเพลลาในหวางเขายอรเดน แตวาผลยิ่งใหญที่ไดแกคริสตจักร อัน
เนื่องจากความพินาศคราวนี้คอื ไดทําใหความเกี่ยวดองทั้งสิ้น ระหวางศาสนายูดากับศาสนาคริสเตียน
ขาดกันเด็ดขาดไปเลย ตั้งแตกอนความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มเรื่อยมา รัฐบาลโรมันก็ดี พลเมืองสวน
ใหญก็ดี เขาใจวาคริสตจักรเปนสาขาของศาสนายิว ตั้งแตบัดนี้ไปยิวกับคริสเตียนก็แยกกัน พวกยิวคริส
เตียนคณะเล็กๆ ก็ดํารงตัวอยูไดสักสองศตวรรษ แตวาจํานวนยิ่งลดลงเรื่อยๆ คือพวกอีไบโอไนท เปน
คนพวกที่ตั้งตัวอยูเดี่ยวโดด คริสตจักรโดยทั่วไปก็มิใครไดรับนับเปนพรรคเปนพวก คนเชื้อชาติ
เดียวกันกับเขาก็เกลียดชังเพราะถือวาเปนพวกเสียสัตย
ประมาณป ค.ศ. 90 จักรพรรพิโดมิเทียนุสผูเปนคนไมมคี ุณประโยชนอะไร เปนคนโหดราย ได
เริ่มขมเหงคริสเตียนดวยอํานาจรัฐเปนคราวที่สอง ผูเชื่อเปนจํานวนพันๆ ตองถูกฆาตายโดยเฉพาะใน
กรุงโรมและในอิตาลี การขมเหงครั้งนี้เหมือนครั้งเนโร ทําการขมเหงพักเดียวแหงเดียวมิไดแพรไปทั่ว
อาณาจักร ในเวลานี้อัครสาวกยอหนผูเปนอัครสาวกทีย่ ังชีพอยูเปนคนสุดทาย ผูไดพํานักอยูในเอเฟโซ
ตองถูกเนรเทศปลอยไวในเกาะปตโมในทะเลเอเจียนไดรับศุภนิมิตรที่เขียนในพระธรรมฉบับสุดทาย
ของพระคริสตธรรมใหม อยางไรก็ตามนักปราชญหลายคนกะการณนี้เนิ่นมาก กะในราว ค.ศ. 69
หลังจากที่จกั รพรรดิเนโรสิ้นชีพเล็กนอย อาจเปนไดวาอัครสาวกยอหน ไดตายที่เอเฟโซในราว ค.ศ.
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ในระหวางยุคนี้หนังสือเลมทายๆ ของพระคริสตธรรมใหมไดเขียนขึ้น เชนหนังสือฮีบรูและ
อาจเปนเปโตรฉบับสองดวย ธรรมสารยอหนสามฉบับและพระกิตติคุณยอหน ยูดาและวิวรณ แตในการ
ที่รับกันเปนการสากลวา หนังสือเหลานี้กาํ เนิดจากการทรงดลและเปนบรรทัดฐานนัน้ ไดรับกันภายหลัง
ตอมา
นาสนใจตอการสังเกตดูฐานะของศาสนาคริสเตียนตอนใกลจะสิ้นศตวรรษที่หนึ่ง ประมาณ 70
ป หลังจากการเสด็จสูสวรรคของพระคริสต ในระยะนีม้ ีครอบครัวเปนอันมากติดตามพระคริสตมาสาม
ชั่วอายุคนแลว
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เมื่อเปดศักราชศตวรรษที่สองจะไดพบคริสตจักรในทุกประเทศและเกือบทุกเมือง ตั้งแตแมน้ําไทเบอร
ถึงแมน้ํายูเฟรติส ตั้งแตทะเลดําถึงแอฟริกาเหนือ บางคนคิดวาไปไกลทางตะวันตกถึงสเปญและบริเทน
สมาชิกคริสตจักรรวมเปนจํานวนหลายลาน สารของพลินนีสงถึงจักรพรรดิทรายานุสฉบับนี้รูจักกันดี
มากเขียนขึน้ ประมาณ ค.ศ. 112 แจงวาในมณฑลตางๆ ของอาเซียนอยตามชายฝงทะเลดําโบสถวหิ าร
ของพระตางๆ พื้นเมืองเกือบจะรางเปลาไปเลย และทุกหนทุกแหงมีคริสเตียนเปนจํานวนมากๆ สมาชิก
คริสตจักรมีคนทุกชั้น ตั้งแตขุนนางยศสูงที่สุดจนถึงพวกทาส ซึ่งตลอดทั่วมหาอาณาจักรมีเปนจํานวน
มากกวาพลเมืองที่เปนอิสระ แตในคริสตจักรมีการปฏิบัติตอกันเสมอภาคในการบริการและในการเปน
เจาพนักงานของคริสตจักร แมทาสก็ไดรับการปฏิบัติตออยางเสมอภาคกับคนชั้นขุนนาง ทาสอาจเปน
เจาอธิการก็ได ทั้งๆ ที่นายของเขาเปนแตเพียงสมาชิกสามัญ
เมื่อสิ้นศตวรรษที่หนึ่ง หลักธรรมคําสอนสาธยายโดยอัครสาวกเปาโลในธรรมสารที่สงถึงโรม
ตลอดทั่วคริสตจักรไดรับเปนบรรทัพฐานของความเชื่อ คําสอนของอัครสาวกเปโตรและยอหนในธรรม
สารของทานนั้น ๆ แสดงวาคลองจองกับทัศนะของอัครสาวกเปาโลอยางสมบูรณ ทัศนะนอกรีตก็กําลัง
ผุดขึ้นมา คณะนิกายตางๆ ก็กําลังตั้งกันขึน้ เชื้อของความนอกรีตนี้พวกอัครสาวกไดสังเกตเห็นและได
เตือนไวกอนแลว แตการขยายตัวเต็มที่นั้นมาในภายหลังตอมา
การบัพติศมา ทุกหนทุกแหงถือวาเปนพิธีทําเมื่อเริ่มเขาเปนสมาชิกคริสตจักร โดยมากทําโดย
การจุมน้ํา แตกระนั้นยังมีกลาวไวแจมแจงใน ค.ศ. 120 ดวยวามีการทําบัพติศมาดวยการพรมน้าํ บน
ศีรษะ แสดงวาเปนธรรมเนียมประเพณีไปแลว วันขององคพระผูเปนเจาก็ถือปฏิบตั ิกันทั่วไป แตไม
เครงครัดถึงขนาดตั้งไวเฉพาะเปนเด็ดขาด ชั่วเวลาที่คริสตจักรมีคนยิวเปนสมาชิกสวนใหญก็ถือรักษา
วันซะบาโตของชาติฮีบรู แตเมื่อคริสตจักรมีสมาชิกชนนานาชาติเพิ่มขึ้น วันที่หนึง่ ก็คอยๆ มาแทนที่
วันที่เจ็ด กอนจบปฏิวัติการของอัครสาวกเปาโล เราไดพบคริสตจักรประชุมกันในวันที่หนึ่งของสัปดาห
และในหนังสือวิวรณเรียกวันนั้นวา “วันขององคพระผูเปนเจา” ศีลระลึกปฏิบัติกันทั่วสากล การนี้ครั้ง
แรกทํากันเปนพิธีในบาน เหมือนดังศีลปสกาของยิว ซึ่งไดกลายมาเปนศีลระลึก แตในจําพวกคริสตจักร
ชนนานาชาติมีประเพณีประกอบพิธีกนั ในการประชุมของคริสตจักร เปนดังหนึ่งการรับประทานอาหาร
ที่สมาชิกแตละคนนําอาหารมารับประทานดวยกันอัครสาวกเปาโลไดตําหนิคริสตจักรโกรินโธวา ความ
ต่ําชาไดคลืบคลานเขามา
ในการปฏิบัติวิธีนี้ในราวสิ้นศตวรรษศีลระลึกถือกันทุกหนทุกแหงในที่
ประชุมคริสเตียน แตไมประเจิดประเจอกับสาธารณะ (อาจเปนเพราะการขมเหง) ทุกคนที่ไมใชสมาชิก
คริสตจักรใหเขารวมพิธีดวยไมได ซึ่งเลยถูกเขาใจวากระทํา “ความลับ” การถือวันอาทิตยอีสเตอรเปน
การกระทํากันเปนประจําปเพื่อระลึกถึงการเปนขึ้นจากตายขององคพระผูเปนเจาก็ไดกระทําพิธีกนั และ
นิยมขึ้นเรื่อยๆ แตเวลานัน้ ยังไมทํากันเปนแบบสากล
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ในจํานวนอัครสาวกสิบสองคน ผูที่ยังมีชวี ิตอยูเปนคนสุดทายไดแกอคั รสาวกยอหน พํานักอยู
ในเอเฟโซจนกระทั่งในราว ค.ศ. 100 ไมมีกลาวถึงผูสืบตําแหนงตอจากทาน แตในราว ค.ศ. 120 มี
กลาวถึง “พวกอัครสาวก” ปรากฏเปนผูเผยแพรศาสนาทองเที่ยวอยูในจําพวกคริสตจักร แตไมมีสิทธิ
อํานาจอะไร และปรากฏวามิไดรับการนับถืออยางสูง เพราะคริสตจักรตางๆ ยอมใหมีการตอนรับเพียง
สามวันเทานัน้ และไมมากกวา ในหนังสือกิจการและในธรรมสารฉบับหลังๆ ไดเอยนามพวกผูอ าวุโส
(เปรสไบเตอร) และพวกเจาอธิการดังหนึ่งสองตําแหนงนี้หมายถึงคนๆ เดียวกัน และเรียกสับเปลี่ยนกัน
ได แตเมื่อในราวสิ้นศตวรรษที่หนึ่งมีความโนมเอียงหนักไปในทางที่ยกคนหนึ่งขึ้นเปนบิชอพเหนือ
เพื่อนผูอาวุโสดวยกัน นําใหเกิดระบบทางศาสนาตอมา มัคคนายกมีเอยในธรรมสารของอัครสาวก
เปาโลฉบับลาวาเปนเจาพนักงานของคริสตจักร ในหนังสือโรมเขียนประมาณ ค.ศ. 58 นางฟอยเบแหง
เมืองเก็งเครอายเรียกวาเปน “มัคคนายิกา” และคําอางในหนังสือติโมเธียวฉบับหนึ่งอาจหมายถึงสตรี
ประจําตําแหนงหนาที่นนั้
ระเบียบการนมัสการของที่ประชุมคริสเตียนเลียนแบบมาจากในธรรมศาลาของยิว มีการอาน
พระคัมภีรเดิม และสวนของธรรมสารของอัครสาวกฉบับตางๆ และพระกิตติคุณดวย บทเพลงสุดดีของ
พระคัมภีรและเพลงนมัสการของคริสเตียนเปนบทเพลงรองสรรเสริญมีการอธิษฐาน แตไมเหมือนกับ
ในธรรมศาลา คืออธิษฐานตามความรูสึกในธรรมชาติ สมาชิกและเพือ่ นพี่นองคริสเตียนที่มาแวะเยี่ยม
จะพูดจะกลาวอะไรก็ไดตามใจ เมื่อจบการนมัสการแลวมักถือพิธีศีลระลึกเสมอๆ
อานดูในธรรมสารฉบับหลังๆ และในหนังสือพระธรรมวิวรณแลวจะเห็นวา ความสวางกับ
ความมืดปนกันอยูในความเปนไปของคริสตจักรตางๆ มาตรฐานธรรมวิสัยสูง แตสําเนียงแหงชีวิตจิต
วิญญาณยังต่ํากวาที่เคยมีในสมัยแรกๆ ของอัครสาวก ถึงกระนั้นคริสตจักรทุกหนทุกแหงแข็งแรง
กาวหนา เจริญเติบโต และแพรหลายไปเต็มโลกแหงมหาอาราจักรโรมัน
_______________________

29

สังเขปของบทที่ 6,7,8
ภาวะการณทั่วไปในยุคที่สอง, คริสตจักรถูกขมเหง
ตั้งแตมรณกรรมของอัครสาวกยอหน ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313
1.สาเหตุแหงรัฐขมเหง (บทที่ 6)
1. ศาสนาที่ไมถือพระเจามีใจตอนรับพระอื่นๆ ศาสนาคริสเตียนไมตอนรับดวย
2. รูปสักการบูชาเขาประสานกับชีวิต
3. นมัสการพระจักรพรรดิ์
4. ศาสนายูดาไดรับการรับรอง
5. การประชุมลับของคริสเตียน
6. เสนอภาพในคริสตจักรของคริสเตียน
7. ผลประโยชนทางการคา
2. ระยะตางๆ ของการขมเหง (บทที่ 6
1. ตรายานุส ถึงอันตินินุส ปอุส 96-161
ผูถูกประหารทารุณ : (1) ไซเมี่ยน (2) อิคเนติอุส
2. มารคุส อาวเรลิอุส 161-180
ผูถูกประหารทารุณ : (1) โปลิขาพ (2) ยุสตินมารเตอร
3. เสปติมิอุส เสเวรุส 193-211
ผูถูกประหารทารุณ : ไซเปรีน, เซกซตุส 258
4. เดซิอุส 259-251
5. วาเลเรียน 254-260
ผูถูกประหารทารุณ : ไซเปรียน, เซกซตุส 258
6. ดิโอเคลเทียน 303-305 กาเลริอุส 305-311
พระโองการของคอนสแตนติน 313
3.การกอรูปของพระคริสตธรรมใหมบรรทัดฐาน (บทที่ 7)
4. ความเติบโตของระบอบการทางศาสนา (บทที่ 7)
สาเหตุตางๆ : 1. หมดสิทธิอํานาจของอัครสาวก
2. ความเติบโตและขยายตัวของคริสตจักร
3. การขมเหงของรัฐ
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4. คณะนิกายและลัทธินอกรีตแบบตางๆ เกิดขึ้น
5. เลียนแบบการปกครองของรัฐ
5. การขยายตัวของหลักธรรมคําสั่งสอน (บทที่ 7)
1. วิทยาลัยอาเล็กซานเดรีย
2. วิทยาลัยอาเซียนอย
3. วิทยาลัยอัฟริกาเหนือ
6. นิกายตางๆ หรือลัทธินอกรีตเกิดขึ้น (บทที่ 8)
1. นอสติคส
2. อีไบโอไนทส
3.แมนิเคียนส
4.มอนเตนิสตส
7.สภาพของคริสตจักร (บทที่ 8)
1. คริสตจักรปลอดจากความเหลวแหลกหลอกลวง
2.คริสตจักรมีเอกภาพในคําสอน
3.คริสตจักรมีระบบการเปนระเบียบ
4. คริสตจักรเติบโต
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5

บทที่ 6

คริสตจักรถูกขมเหง ตั้งแตมรณะกรรมของอัครสาวกยอหน ค.ศ. 100 ถึงพระโองการของ
คอนสแตนติน ค.ศ.313
________________
เรื่องที่ขึ้นหนาขึ้นตาในประวัติศาสตรคริสตจักรตลอดศตวรรษที่สอง ที่สาม คือการขมเหง
ศาสนาคริสเตียนโดยจักรพรรดิโรมันหลายองค สภาพทีถ่ ูกขมเหงนี้มิไดเปนอยูเ รื่อยไป แตไดกระทํา
การขมเหงกันบอยครั้งๆ ละหลายๆ ป และในระหวางทีส่ งบอยูการขมเหงจะปะทุขึ้นเมื่อใดก็ไดในแบบ
ที่นาสพึงกลัวยิ่ง ไดมกี ารขมเหงกันยืดเยือ้ มาจนถึงศตวรรษที่สี่ คือจนถึง ค.ศ. 313 เมื่อจักรพรรดิคอนส
แตนติน ผูเปนจักรพรรดิที่เปนคริสเตียนพระองคแรกไดยุติความพยายามใดๆ ทั้งสิ้นที่จะทําลาย
คริสตจักรของพระคริสต เรือ่ งมันนาประหลาดวาในระหวางยุคนี้พระจักรพรรดิบางองคผูฉลาดที่สุด ดี
ที่สุด หลายองคเปนผูขมักเขมนที่สุดในการขมเหงศาสนาคริสเตียน สวนกษัตริยบางพระองคผูรายกาจ
ที่สุดกลับไมเอาเรื่องในการขมเหง หรือไมก็ทําเปนไมรไู มชี้ไปเสียเลย กอนที่จะเลาประวัติศาสตร ให
เรามาสํารวจดูเจตนาบางประการที่ขับใหรัฐบาลพยายามทําลายลางองคการหนึ่งที่มคี วามซื่อตรงเหมือน
ดังกฎหมายทีม่ ีชีพ และนาปรารถนาอยางเชนพวกคริสเตียนนี้ และไดกระทํากันเรือ้ รังอยูตั้งสองรอยป
อันที่จริงรัฐบาลผูขมเหงนี้สวนมากเปนรัฐบาลยุติธรรมและแสวงสวัสดิการใหแกพลเมือง มีเหตุหลาย
เหตุที่พอบอกได วาทําไมพระจักรพรรดิจงึ เปนปรปกษแกศาสนาคริสเตียนดังจะไดกลาวไวบางตอไปนี้
ลัทธิศาสนาที่ไมถือพระเจา ยินดีที่จะรับสิ่งนมัสการใหมหรือแบบนมัสการอยางใหมเขารวม
ดวยอีกก็ได แตฝายศาสนาคริสเตียนไมเอาดวย ที่ไหนที่นับวามีพระอยูแ ลวตั้งรอยๆ องคหรือกระทั่ง
พันๆองค ถาจะมีการเอามาเพิ่มเขาอีกสักองคก็รับไดไมแปลกอะไร เมื่อพลเมืองในเมืองหรือในมณฑล
ปรารถนาจะเลื่อนฐานะการคา หรือชักชวนใหมกี ารเขาเมืองกันมากๆ เขาจะสรางวิหารสรางพระขึ้นไว
อันเปนพระทีเ่ ขานมัสการกันในตางบานตางเมือง เพื่อนพลเมืองที่นับถือพระนั้นๆ ที่สรางขึ้นไวจะไดมี
ที่นมัสการ เชนในเมืองปอมเปอีจะไดพบวิหารของพระไอซิส พระของชาวอียิปต เปนพระหญิง ตัง้ ขึ้น
เพื่อเพิ่มพูลการคาของปอมเปอีกับอียิปต และทําใหพอ คาชาวอียิปตเกิดความรูสึกสะดวกเหมือนกับอยู
บานตน สวนอีกฝายหนึ่งคือศาสนาคริสเตียนขัดขวางการนมัสการอะไร ๆทั้งสิ้น นอกจากพระเจาของ
ตนเอง พระจักรพรรดิองคหนึ่งประสงคจะตั้งรูปพระคริสตไวในปราสาทแพนเทียนในกรุงโรม ซึ่ง
เดี๋ยวนี้ปราสาทนี้ก็ยังตั้งอยู อันเปนที่ที่มีพระองคสําคัญๆ ประดิษฐานไวนมัสการ แตพวกคริสเตียนบอก
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ปดขอเสนออยางคอแข็ง
พวกคริสเตียนไมยอมใหพระคริสตของเขาตองถูกถือวามีศักดิแ์ คเทาเทียม
พระองคหนึ่งในหลายองค
รูปสักการะเขาประสานกับชีวิตในทุกๆ แขนง ในทุกบานเรือนจะตองมีการตั้งรูปสักการะไว
รับการบูชาบวงสรวง การเสนไหวกระทําแกพระตางๆ ไดในทุกๆ พิธีฉลองเทศกาล พิธีการฉลอง
เทศกาล พิธีฉลองอะไรๆ สําหรับเมืองสําหรับมณฑล รูปปนตองเปนเครื่องตั้งบูชา ในแบบอยางเชนนี้
พวกคริสเตียนไมรวมดวย ดวยเหตุนี้คนไมมีความคิดก็คือวาพวกคริสเตียนเปนคนไมสังคม ไมนาคบ
เปนคนไมนับถือพระ ไมมีพระ เปนที่เกลียดชังของเพือ่ นบานพลเมือง ดวยการที่พลเมืองโดยทัว่ ไปพา
กันเขาใจผิดมิชอบอยางนั้นจึงยังอยูอกี กาวเดียวก็ถึงการขมเหง
มีแบบการนมัสการรูปสักการะอยางหนึ่งใชเปรเครื่องพิสูจนความจงรักภักดี คือการนมัสการ
รูปพระจักรพรรดิ ในที่เดนๆ ของทุกๆ เมืองจะตั้งรูปปน ของพระจักรพรรดิองคที่กําลังครองราชยอยูนั้น
ไวจะตองมีการบูชารูปปนนี้ดวยเผาเครื่องหอมถวายอยางวาเปนพระ อาจเปนการนี้เองที่ธรรมสารของ
เปาโลฉบับแรกๆ ไดเตือนไว คงหมายถึงการนมัสการรูปปนนี้ การนมัสการแบบนี้พวกคริสเตียน
ปฏิเสธไมยอมทํา ไมใชวาทํายาก ทําเพียงแตกําเครื่องหอมกํามือหนึ่งโปรยลงบนแทนบูชาเทานั้นก็เสร็จ
กัน แตพวกคริสเตียนกลับรองเพลงสรรเสริญถวายนมัสการแก “กษัตริยอีกพระองคหนึ่ง คือพระเยซู
องคเดียว” ผูคนจะพากันจองพวกคริสเตียนวาเปนพวกไมจงรักภักดีตอกษัตริยแ ละวางแผนขบถคริส
เตียนในชัว่ อายุคนแรกเปนที่เขาใจของคนอื่นๆวาคงจะเปนศาสนาของพวกยิว และศาสนายูดารัฐบาลก็
รับรองยอมอนุมัติใหเปนศาสนา (หนึ่งในอาณาจักรโรมัน) แมวาพวกยิวจะตีตวั ออกจากประเพณีไหว
รูปสักการ แมของบูชารูปสักการก็ไมยอมกิน ในการที่คนอื่นๆ เขาใจผิดอยางนี้ ทําใหคริสเตียนรอดจาก
ขมเหงไปไดเวลาหนึ่ง แตหลังจากที่เยรูซาเล็มทะลายลงใน ค.ศ. 70 ศาสนาคริสเตียนก็ตั้งอยูโดดเดี่ยว
ไมมีกฎหมายคุมครองเหลาศิษยใหปลอดภัยจากการเกลียดชังของเหลาศัตรู
การประชุมลับของพวกคริสเตียนยัว่ ใหเกิดสงสัย
มาประชุมกันกอนอาทิตยขึ้นหรือตอน
กลางคืน มักจะประชุมกันในถ้ําหรือในอุโมงคใตดนิ เสมอๆ คําลือเท็จก็ไดแพรออกไปวาพวกนี้
ประกอบพิธีกรรมแหงความใคร แหงการฆาตรกรรมที่กระทํากันในพวกเขา ยิ่งกวานั้นรัฐบาลเผด็จการ
ของมหาอาณาจักรมีความระแวงลัทธิลับ สมาคมลับทุกชนิด เกรงวาจะคิดทรยศขบถขึ้นการประกอบ
พิธีศีลระลึกกระทํากันเปนการเฉพาะ คนภายนอกจะของแวะไมได การนี้มักถูกยกขึ้นมาเปนหลักฐาน
ฟองรองและถูกขมเหง
ศาสนาคริสเตียนถือวาทุกคนเสมอกัน ไมมีการถือชั้นวรรณะในการเปนสมาชิก ในบริการ
นมัสการ ทาสอาจไดรับเลือกเปนบิชอพในคริสตจักร การเชนี้ เปนที่ขยะแขยงในความคิดของคนพวก
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ขุนนาง ของนักปรัชญา ของคนชั้นปกครอง คริสเตียนจึงถูกถือวาเปน “ผูทําลายยศฐาศักดิ”์ ไมอยูใน
ระเบียบแบบแผนและบิดผันระเบียบของสังคม เพราะเหตุนี้จึงเหมือนหนึ่งเปนศัตรูของรัฐ
บางครั้งผลประโยชนในทางรายไดมักจะยุมักจะยั่วจิตใจทําการขมเหง ดังเชนอัครสาวกเปาโล
ที่เอเฟโซตองตกในอันตรายเกือบตาย เพราะเดเมเตรียวชางเงินยุแหยใหเกิดวุนวายขึ้น มีบอยๆ ที่พวก
เจาพนักงานปกครองถูกอิทธิพลบังคับใหขมเหงคริสเตียน โดยการรบเราของคนที่ผลประโยชนในทาง
การเงินตองถูกกระทบกระเทือนเพราะการกาวหนาของคริสตจักร เชนพวกนักพรตและพวกอุปถากใน
วิหารรูปสักการะ พวกชางหลอพระ พวกชางแกะหลัก ชางกอสรางโบสถวิหารและคนอื่นๆ ที่อาศัยการ
นมัสการอันไมถือพระเจาเปนเครื่องเลี้ยงชีพ ไมยากเลย (ที่คนพวกเหลานี้) จะสงเสียงรองขึ้นวา “โยน
พวกคริสเตียนใหสิงหโตกิน” เมื่อพวกชางเห็นอาชีพจะเสียหรือพวกเจาพนักงานโลภมักไดใครจะได
ทรัพยสมบัติของพวกคริสเตียนผูมั่งคั่ง (เขาก็ทําการขมเหงคริสเตียน)
ตลอดศตวรรษที่สองและทีส่ าม และโดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อรุงอรุณศตวรรษที่สี่ดวย จนถึงป
ค.ศ. 313 ศาสนาคริสเตียนตองถูกหาม การมีบรรพชิตก็นับวาผิดกฎหมาย การมีบรรพชิตก็นบั วาผิด
กฎหมาย แตถึงกระนั้นก็ยังมีเวลาสวนมากที่ดาบแหงการขมเหงเขาฝก พวกสานุศษิ ยก็มใิ ครจะไดถูก
รบกวนในการปฏิบัติศาสนกิจแตถึงในยามที่นับวาสงบ อันตรายก็อาจปะทุขึ้นมาเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได
เมื่อพวกผูว าราชการมณฑลเห็นควรจะทําการตามพระโองการ
หรือเมื่อคริสเตียนคนสําคัญคนใดมี
ความเปดเผย และทําการพยานดวยใจอาจหาญ อยางไรก็ดี มีหลายยุค สั้นบางยาวบาง คริสตจักรทั่ว
ราชอาณาจักรตองตกหมิ่นเหมตอการขมเหงอยางดุเดือดที่สุด เราไดทราบเรื่องการขมเหงมาแลวใน
ศตวรรษที่หนึง่ โดยจักรพรรดิเนโร (66-68) และโดมิเทียนุส (90-95) ทั้งสองคราวนี้เกิดขึ้นเพราะความ
คลั่งไคลและความเกลียดชัง ไมมีเหตุผลอะไรนอกจากความโทโสของผูทารุณ เปนการเกิดขึ้นชัว่ ครั้ง
คราวไมยืดเยื้อ แตตั้งแต ค.ศ. 110 ถึง 313 คริสตจักรตองตกอยูใตการขมเหงตามแบบตางๆ ไมไดรับการ
ยอหยอนเลย รัฐบาลเพียรใชวิธีการตางๆ จะบดขยี้ความศรัทธาที่โตขึ้นเรื่อยๆ ใหแหลกราน และกระทํา
กันทั่วๆ ไป ครั้งแลวครั้งเลาทั้งมหาอาณาจักร
ตั้งแตรัชกาลของจักรพรรดิตรายานุสถึงอันโตนินุสปอุส (ค.ศ. 96-161) ศาสนาคริสเตียนไมได
รับการรับรอง แตก็ไมไดถกู ขมเหงสาหัสนัก ภายใตจกั รพรรดิสี่องค เนรวา,ตรายานุส,หะดริอานุส และ
อันโตนินุส ปอุส (รวมทั้งผูสืบตําแหนงตอ มารคุส อาวเรลิอุส จัดวาเปน “จักรพรรดิองคดีหาองค”)
ไมใหจับคริสเตียนโดยไมมขี อกลาวหาฟองรองอันชัดแจง โดยไมมหี ลักฐานประกอบการรองทุกข และ
จิตใจของสมัยนี้คือเพิกเฉยตอศาสนาคริสเตียน กระนัน้ เมื่อมีการฟองรองคริสเตียน ถาคริสเตียนไมยอม
ทิ้งศาสนา เจาหนาที่กจ็ ําตองใชกฎหมายบังคับ ถึงแมไมเต็มใจก็ตองประหารชีวติ คนสําคัญๆ ที่ตองถูก
ประหารทารุณเพราะความเชื่อในระหวางรัชกาลเหลานีค้ ือ
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ไซเมี่ยน (หรือซีโมน,มาระโก 6:3) ผูสืบตําแหนงของเซนทยากอบในฐานะประธานหรือบิชอ
พของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม และเปนนองขององคพระผูเปนเจาเชนยากอบเหมือนกันกลาวกันวา
ทานผูนี้มีอายุยนื ถึงรอยยี่สิบป ทานตองถูกตรึงดวยคําสั่งของขาหลวงโรมันแหงพาเลศไตนใน ค.ศ. 107
ในระหวางรัชกาลของจักรพรรดิตรายานุส
อิคเนติอุส บิชอพของคริสตจักรอันติโอเกียในซีเรีย ยิ่งเสียกวาเต็มใจรับการประหารทารุณ ตาม
ทางที่ทานไปกรุงโรมทานไดเขียนสารถึงคริสตจักรตางๆ แสดงความหวังวาจะไมเสียโอกาสมีเกียรติที่
จะตายเพื่อองคพระผูเปนเจาของทาน ทานไดถูกโยนลงไปใหสัตวรายกินในโรงละครสัตวโรมัน ค.ศ.
108 หรือ 110 แตกระนั้นการขมเหงในระหวางรัชการเหลานี้ยังสาหัสนอยกวาที่คริสตจักรประสบในมิ
ชาตอมา ยังมีอกี หลายคนถูกประหารทารุณ นอกจากคนสําคัญทั้งสองนี้
องคดีที่สุดในบรรดาพระจักรพรรดิโรมัน และเปนผูหนึ่งในบรรดานักเขียนธรรมจริยาตัวอยาง
สูงสุดคือจักรพรรดิมารคุส อาวเรลิอุสผูครองราชย ค.ศ. 161 ถึง 180 รูปปนทรงมาฉายาขององคทาน
ยังคงตั้งอยูขางหนาแคพปโตลโบราณสถานในกรุงโรม ถึงกระนัน้ ชายคนดีนี้ และเปนนักปกครองที่
ยุติธรรมดวย ยังไดทําการขมเหงคริสเตียนอยางขมขื่น ทานพยายามหาทางฟนฟูชวี ติ โรมันแบบโบราณ
ที่ไมพิถีพิถัน พรอมทั้งศาสนาโบราณดวย ขัดขวางคริสเตียนหาวาเปนพวกเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณี
ผูเชื่อในพระคริสตหลายพันคนตองถูกตัดศีรษะ หรือถูกโยนใหสัตวรายทึ้งในสนาม ในจํานวนคนเปน
จํานวนมหิมาที่ถูกประหารทารุณในปเหลานั้น เราจะไดเอยเพียงสองทาน
โปลิขาพ บิชอพคริสตจักรซะมูระนาในเอเซียนอย สิ้นชีพใน ค.ศ. 155 เมื่อถูกนําตัวมาตอหนา
ทานขาหลวง ไดรับคําสั่งใหดานามของพระเยซูคริสต ทานตอบวา “โธเอย แปดสิบหกปแลวขาพเจาได
ปรนนิบัติพระองคมา พระองคมิเคยไดทําอะไรแกขาพเจา มีแตไดกระทําดีตอขาพเจาทั้งนั้น ขาพเจาจะ
ดาพระองคไดอยางไร โอ องคพระผูเปนเจาและผูชวยใหรอดของขาพเจา” ทานไดถูกเผาทั้งเปนจนตาย
ยุสตินมาเตอร เคยเปนนักปรัชญา เมื่อรับศาสนาคริสเตียนแลวก็ยังคงสอนตอไป ทานเปนคน
สามารถที่สุดคนหนึ่งในสมัยของทาน และเปนผูปองกันความเชื่ออยางออกหนาทีส่ ุด หนังสือของทานก็
ยังคงมีอยู มีคา มากในการใหความรูเรื่องคริสตจักรในระยะกลางศตวรรษที่สอง ทานถูกประหารทารุณ
ที่กรุงโรม ค.ศ. 166
ภายหลังที่จักรพรรดิมารคุสอาวเลริอุสสิ้นชีพ ใน ค.ศ. 180 ก็มียุคแหงความปนปวนตามมา
จักรพรรดิหลายองคออนแอ ไรคา ตองยุงกับการจลาจลภายในอยางเหลือเกิน หรือมิฉะนั้นก็เอาแต
สนุกสนานของตนเองจนไมใสใจกับพวกคริสเตียน แตเสปติมิอุส เสเวรุส ตั้งตนขมเหงอยางเหี้ยมโหด
ในป 202 ยืดเยื้อมาจนกระทัง่ ถึงความมรณภาพของทานเองในป ค.ศ. 211 เสเวรุสเปนคนเศราเปนคนขี้
โรค เปนคนมีวินยั จัด พยายามฟนศาสนาที่ทรุดโทรมแลวสมัยเกาขึน้ ไมสําเร็จทุกหนทุกแหงมีการขม
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เหงคริสตจักรดุเดือด แตวาในอียิปตและอัฟริกาเหนือเปนแหงที่โหดรายที่สุดในอาเล็กซานเดรีย เลโอนิ
ดาส บิดาของโอริเยนนักเทวศาสตรยิ่งใหญตองถูกตัดศีรษะ เปรเปตัว ทานผูหญิงแหงคาเธจ กับเฟลิซิ
ตาสทาสผูซื่อสัตย ทั้งสองตองถูกสัตวรายทึ้งเสียในป ค.ศ. 203 เสปติมิอุส เสเวรุส จักรพรรดิใจราย
ขนาดหนักจนนักเขียนคริสเตียนหลายคนจัดวาทานเปน “ปรปกษพระคริสต” (Antichrist)
ภายใตพระจักรพรรดิหลายองคผูสืบราชสมบัติตอกันอยางเร็วปรื๋อ คริสตจักรไดรับการเพิกเฉย
อยูสักสี่สิบป พระจักรพรรดิคาราคัลลุส (ค.ศ. 211-217) เปดใหสิทธิสัญชาติโรมันแกทุกๆ คนที่มไิ ดเปน
ทาสทั่วราชอาณาจักร เลยเปนประโยชนแกพวกคิรสเตียน โดยที่ไมตองถูกตรึงกางเขนไมตองถูกโยน
ใหสัตวรายกัดฉีกอีกตอไป เวนไวแตคริสเตียนที่เปนทาส แตเมื่อถึงราชกาลเดซิอุส ( 249-251) การขม
เหงดุเดือดก็เกิดขึ้นใหม ดีทรี่ ัชกาลของทานผูนี้สั้น การประหารคริสเตียนก็ยุติไปชัว่ คราวหนึ่งพรอมกับ
ความตายของทาน
หลักจากเดซิอุสสิ้นชีพก็มีควาามสงบไดกวาหาสิบป แตการขมเหงสั้นๆ ก็มีขึ้นอีกเปนคราวๆ
คราวหนึ่งภายใตวาเลเรียนใน ค.ศ. 257 ไซเปรียนผูมีชื่อเสียง บิชอพของคารเธจ เปนนักเขียนยิ่งใหญคน
หนึ่งและผูนําคริสตจักรของยุคตองถูกประหาร ทั้งบิชอพเซกซตุสชาวโรมันดวย
คราวสุดทายเปนการขมเหงที่หวาดเสียวทีส่ ุด ดวยวิธีที่รายที่สุดเทาที่กระทํากันแลวๆ มาเกิดขึ้น
ในรัชกาลของดิโอเคลเตียนและพวกทายาทของทาน ตั้งแต ค.ศ. 303 ถึง 310 พระโองการที่ออกมาทุกๆ
ฉบับระบุวาใหเผาพระคัมภีรไบเบิ้ลใหหมดสิ้น ใหทําลายอาคารคริสตจักรทุกแหงลงใหหมด ซึ่งอาคาร
เหลานี้ไดโผลขึ้นมาทั่วมหาอาณาจักรในระหวางครึ่งศตวรรษที่นับวาสงบจากการขมเหง ใครทีไ่ มทิ้ง
ศาสนาคริสเตียนจะตองถูกตัดจากสิทธิสัญชาติโรมันและไมไดรับการคุม ครองตามกฎหมาย ในบาง
แหงคิรสเตียนประชุมกันในคริสตจักรของตัว จะมีการจุดไฟเผาขึ้นทั้งคริสตจักรครองทั้งเหลาศิษยผู
กําลังนมัสการอยูในหองประชุมนั้นตายสิ้น มีกลาวกันวาจักรพรรดิดิโอเคลเตียนตั้งเสาจารึกขึ้นวา “ให
เปนเกียรติในการถอนรากความงมงายในศาสนาคริสเตียน” (แตถอยคํานี้ไมมีหลักฐาน อาจไมจริงก็ได)
แตกระนั้นภายในยี่สิบหาปศาสนาคริสเตียนกลายเปนศาสนาของจักรพรรดิเปนทางการ เปนศาสนาใน
ราชวัง ในมหาอาณาจักร ดิโอเคลเตียนไดสรางที่อาบน้ํามหิมาขึ้นที่กรุงโรมโดยเอาคริสเตียนมาเปนทาส
บังคับใชแรงงาน แตหลังจากวารของดิโอเคลเตียนสิบสองศตวรรษ ทานมีคาเอล แองเยโลไดเอาสถานที่
ที่ดิโอเคลเตียนไดสรางไวมาดัดแปลงอาคารบางสวนเปนคริสเตียนดิโอเคลเตียนลาออกจากพระทีน่ ั่ง
หลวงในป ค.ศ.1561 และยังคงใชเปนที่นมัสการของคริสเตียนดิโอเคลเตียน ลาออกจากพระที่นั่งหลวง
ในป ค.ศ. 305 แตทายาทและผูรองของทานคือคาเลริอุสและคอนสตันติอุส ทําการขมเหงตอไปอีก 6 ป
คอนสแตนตินบุตรของคอนสตันติอุสไดเปนจักรพรรดิคูบารมี เวลานั้นคอนสแตนตินมิไดเปดเผยตัววา
เปนคริสเตียน ในป ค.ศ. 313 ไดออกพระโองการปลอยตามสบายให เปนพระโองการที่ไมอาจลืมได
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โดยกฎหมายฉบับนี้ศาสนาคริสเตียนไดรบั อนุมัติการปฏิบัติการนมัสการเปนการถูกตองตามกฎหมาย
การขมเหงทั้งสิ้นเลิก ตลอดเวลาที่มหาอาณาจักรโรมันยังคงดํารงอยู การขมเหงโดยรัฐมิไดเกิดขึ้นอีก
เลย
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6

บทที่ 7

คริสตจักรถูกขมเหง (ภาคสอง)การกอรูปของพระคริสตธรรมใหมบรรทัดฐาน
ระบอบการศาสนาโตตัวขึ้น
ขยายหลักธรรมคําสั่งสอน
__________________
ในขณะที่รัฐโรมันขมเหงคริสตจักร เปนเรือ่ งใหญเดนอยูใ นประวัติศาสตรของคริสตจักรตลอด
ศตวรรษที่สองและที่สาม ในเวลาเดียวกันนั้นการขยายตัวอยางก็เกิดขึ้นในสภาพการ ในระบอบการ
และในชีวิตของนิคมคริสเตียน ดังเราจะไดใครครวญสิ่งเหลานี้ดูบางบางประการ
เราเห็นแลววาพระคริสตธรรมใหมเขียนสําเร็จลงไมชาหลังรุงศตวรรษที่สอง อาจเนิ่นใน ค.ศ.
110 แตในการตั้งหนังสือนี้และหนังสือนี้เทานั้นใหเปนบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑของความเชื่อมีปกาสิต
ของพระเจามิสําเร็จไดในทันใด หนังสือฉบับยอยๆ ทั้งหมดในพระคริสตธรรมใหมมิไดรับกันทุกแหง
ทั่วไปวาเปนพระคัมภีรอันเกิดจากการทรงดล หนังสือฉบับยอยบางเลมเชน ฮีบรู ยากอบ เปโตรฉบับ
สอง และวิวรณ ทางภาคตะวันออกรับแตทางภาคตะวันตกยังบอกปดอยูหลายป สวนหนังสืออืน่ บาง
เลมซึ่งเดียวนีม้ ิไดจัดเขาในพระคัมภีร หนังสืออยางนี้ก็รับกันและอานกันในภาคตะวันออกดวย เชน
หนังสือผูเลี้ยงแกะของเฮระเม ธรรมสารของบาระนาบาส คําสอนของอัครสาวกทั้งสิบสอง และอะพัค
ลิพของเปโตร หนังสือพระคริสตธรรใหมดังที่เรามีอยูเดีย๋ วนีไ้ ดคอยๆ เขาขั้นพระคัมภีรอยางชาๆ สวน
หนังสืออื่นๆ ก็คอยๆ เลิกใชกนั ในคริสตจักรตางๆ สมัชชาประชุมกันครั้งคราวตางๆ มิไดเลือกคัด
หนังสืออะไรขึ้นมาตั้งเปนบรรทัดฐาน แตไดยอมรับรองหนังสือที่คริสตจักรตางๆ ไดเลือกใชอยูแลว
วันเวลาที่รับรองพระคริสตธรรมใหมกันอยางเต็มที่เหมือนกับทุกวันนีน้ ั้นไมอาจบอกได แตจะกําหนด
วากอน ค.ศ. 300 ก็ไมได ใครที่อานหนังสือ “พระคริสตธรรมใหมอะพัคคริฟา” และเทียบเรื่องดูกบั พระ
คริสตธรรมใหมของเราจะเห็นทันทีวาทําไมหนังสือชนิดนี้ตองปดออกจากบรรทัดฐานไปในที่สุด
เมื่อพวกอัครสาวกเดิมยังคงชีพอยู ทานไดรบั ความนับถือทั้งสาวกวาเปนคณะผูใ กลชดิ ของพระ
คริสตที่พระองคทรงคัดเลือกไวและเปนผูตั้งคริสตจักร เปนคนที่ไดรบั การทรงดลจากพระเจาเปนพิเศษ
เปนผูนําของคริสตจักรอยางไมมีปญหา เปนผูปกครองเทาที่จําเปนตองปกครอง เมื่อทานลูกาเขียน
หนังสือกิจการและอัครสาวกเปาโลเขียนธรรมสารฟลิปป และติโมธียว ตําแหนง “บิชอพ” และ “ผู
อาวุโส” (เปรสไบเตอร) ใชหมายถึงพนักงานบุคคลเดียวกันในความเขาใจกันอยางสนิท แตหกสิบป
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ตอมาในราว ค.ศ. 125 เราไดพบวาบิชอพปกครองคริสตจักรอยูทุกหนทุกแหง บิชอพแตละทาน
บัญชาการในภูมิภาคของตน มีเปรสไบเตอร และดีอาคัน (มัคนายก) อยูใตอํานาจของบิชอพ ราว ค.ศ.
50 การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มประกอบดวย “อัครสาวกและผูอาวุโส” เปนเสียงของคริสตจักรทั้งหมด
ทั้งศาสนาจารย (มีหรือไมยงั สงสัย) และคนสมัครชวย แตในระหวางยุคของการขมเหง ภายหลัง ค.ศ.
150 การประชุมหลายคราวเกิดขึ้นและกฎเกณฑตางๆ ตั้งขึ้นโดยพวกบิชอพเทานัน้ การปกครองแบบ
โดยคณะบิชอพมีอยูเกลื่อนกลาดทั่วไป ไมมีประวัติศาสตรเขียนเวลานั้นบอกใหเราทราบขั้นตางๆ ที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในระบอบการเชนนี้ แตถึงไมมบี อกก็คนหาเหตุของมันไดไมยากนัก
การหมดสิทธิอํานาจของอัครสาวกทําใหเกิดความจําเปนตองเลือกผูนาํ ขึ้นใหม
ผูยิ่งใหญผู
สถาปนาคริสตจักร อัครสาวกเปโตรและเปาโล ยากอบ นองขององคพระผูเปนเจา ยอหนอัครสาวกคนผู
ยังชีพอยูเปนคนสุดทาย ตางก็ลวงลับไปมิไดทิ้งใครผูมคี วามสามารถในตัวไวเปนผูส ืบตําแหนงตัง้ หา
สิบหรือหกสิบปหลังจากความตายของอัครสาวกเปโตรและเปาโล ประวัติศาสตรของคริสตจักรก็เงียบ
หายไปเลย งานอะไร ๆที่อาจไดกระทําไปโดยคนอยางเชนติโมเธียว ติโต และอะโปโลเราไมทราบ แต
ในชั่วอายุคนตอมานามใหมๆ ก็ปรากฏออกมาเปนบิชอพและมีอํานาจปกครองคลุมไปหลายๆ บริเวณ
คริสตจักรประจําตําบล
ความเติบโตและแพรตัวของคริสตจักรทําใหระบอบและวินัยจําเปนตองมี เมื่อคริสตจักรจํากัด
อยูในดินแดนตางๆ ที่อัครสาวกยังพอไปและเยีย่ มเยียนไดเปนครั้งคราว เมื่อนัน้ พนักงานคริสตจักรไม
ตองมีมาก ครั้นเมื่อคริสตจักรแพรออกไปกวางขวางทัว่ อาณาจักร ยิ่งกวานัน้ ยังไดลนออกไปนอก
อาณาจักรถึงปาเธียและชายอาณาเขตอินเดีย คลุมไปหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ ความตองการ
หัวหนาดูแลภาคตางๆ ก็เห็นประจักษขึ้น
การขมเหงอันจะนําอันตรายมาถึงทั่วกัน เมื่อเครื่องดึงคริสตจักรตางๆ เขารวมกันและใช
อิทธิพลของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการปกครอง เมื่อเวลาใดที่อํานาจรัฐตั้งทาตั้งทางเอากับ
คริสตจักร ความตองการๆ การนําที่สามารถก็เห็นประจักษขึ้น พวกผูนําเกิดขึน้ มาตามวารที่จําเปนและ
ตองมีอยูตลอดเจ็ดชัว่ อายุคนทําใหแบบปกครองเปนการถาวรขึ้น
คณะนิกายตางๆ และลัทธินอกรีต เกิดขึน้ ในคริสตจักรทําใหคริสตจักรจําตองใชบรรทัดฐาน
ของความเชื่อและอํานาจบางประการสําหรับบังคับพวกเหลานั้นก็เปนความจําเปนเด็ดขาด เราจะได
พิจารณาดูในบทนี้เรื่องการแตกแยกกันเปนพรรคเปนพวกตางๆ ถือหลักธรรมแตกตางกัน อันเปนสิ่งซึ่ง
คุกคามความดํารงคงอยูของคริสตจักรเองทีเดียว
และเราจะไดเห็นการโตแยงเกีย่ วกับหลักธรรม
เหลานั้นไดปลุกความตองการวินัยขึน้ จัดการกับพวกมิจฉาทิฏฐิ และประกันเอกภาพของความเชือ่ ขึ้น
อยางไร
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เมื่อถามวาทําไมจึงรับเอาการปกครองแบบนี้มาใช การปกครองที่บัญชามาจากตําแหนงสูงโดยพวก
บิชอพ แทนทีจ่ ะชอบการปฏิบัติการแบบเสมอภาค เราจะพบวาการเลียนแบบการปกครองของจักรวรรดิ
นั่นเองเปนแบบแผนที่ใหคริสตจักรลอกเอามาเปนธรรมดาเมื่อคริสตจักรขยายตัวเจริญขึ้น ศาสนาคริส
เตียนเกิดขึ้นมา
ไมใชในถิ่นที่ที่มีการปกครองแบบมหาชนรัฐที่พลเมืองของตนเลือกผูปกครองของ
ตนเอง
แตเกิดในมหาอาณาจักรที่ปกครองดวยอํานาจ เพราะเหตุนี้เมื่อคริสตจักรจําเปนตองมีการ
ปกครอง การปกครองแบบผูนําใชอํานาจเปนเอกเทศจึงโผลขึ้นทุกหนทุกแหง คือปกครองโดยเหลา
บิชอพ ซึ่งคริสตจักรก็สมัครใจยอมออนนอม เพราะคุนเคยมากับการปกครองแบบเดียวกับของรัฐนั้น
แลว ถึงอยางไรก็ดีความจริงยังเห็นชัดวาในระหวางตลอดยุคที่กลาวมาแลวนี้ ไมมีบิชอพอางสิทธิ
ปกครองทั่วสากล ไมมีบิชอพเหนือบิชอพทั้งหลายดังทีบ่ ิชอพแหงโรมไดสมอางในเวลาตอมา
สัญลักษณที่สําคัญของยุคนี้อีกอยางหนึ่งคือ การขยายตัวของหลักธรรม ในสมัยอัครสาวกนัน้
ความเชื่อความศรัทธาเปนสิ่งของจิตใจ เปนการเต็มใจยอมมอบตัวแกพระคริสตโดยตนเอง ใหพระองค
เปนองคพระผูเ ปนเจาและเปนกษัตริย ครองชีวิตคริสเตียนตามแบบอยางของพระองคและเปนผลของ
พระวิญญาณประทับภายใน แตยุคที่เรากําลังศึกษาอยูนี้ ความศรัทธาหรือความเชื่อคอยๆ กลายเปนเรื่อง
ของความคิดความเชื่อทางปญญา เชื่อหลักธรรมแบบที่ยากและเหนียวแนนเขาใจยากเนนวาความเชื่อ
อยางไรจึงจะถูกมากกวา เนนการมีชีวิตจิตวิญญาณอันเปนเรื่องภายในมาตรฐานวิสัยของคริสเตียนยังคง
สูง และคริสตจักรยังมีสาวกหลายคนที่อดุ มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตหลักธรรมกลับเปนเครื่องบั่น
ทอนศาสนาคริสเตียนยิ่งขึ้นทุกที “หลักขอเชื่อของอัครสาวก” เปนขอเชื่องาย ๆของคริสเตียนและแรก
ที่สุด ไดเรียบเรียงขึ้นในระหวางยุคนี้ วิทยาลัยใหญ ๆ ของเทวศาสตรสามแหงไดเกิดขึ้นที่อเล็กซาน
เดรีย ในเอเซียนอยและในอัฟริกาเหนือ วิทยาลัยเหลานี้ตั้งขึ้นเพื่อสอนคนที่มาจากครอบครัวที่ไมได
เปนคริสเตียน และไดปฏิญาณวารับความเชื่อของคริสเตียน แตมิชา วิทยาลัยเหลานี้ไดขยายเปนศูนย
สํารวจตรวจคัดหลักธรรมของศาสนา ศาสตาจารยใหญๆ ไดมารวมกับวิทยาลัยเหลานี้
วิทยาลัยในอเล็กซานเดรีย ตั้งขึ้นในราว ค.ศ. 180 โดยแพนเทียนนุสผูเคยเปนปราชญ ปรัชญา
ของสะโตอิค แตเมื่อเปนคริสเตียนแลวก็ออกหนาในการมีใจรอนรนมากและมีโวหารดีในการเทศนาสั่ง
สอน เพียงแตขอเขียนสั้นๆ ไมครบถวนของทานเทานั้นที่ยังมีเหลืออยู เคลเมนทแหงอเล็กซานเดรียเปน
ผูสืบตําแหนง (มีชีวิตอยูในราว ค.ศ. 150-215) หนังสือของทานเคลเมนทหลายเลมเปนหนังสือแกขอหา
ฝายศาสนาคริสเตียนแกพวกถือศาสนาพื้นบานพื้นเมืองและยังคงมีอยูจ นถึงบัดนี้ แตวาผูที่ใหญยิ่งที่สุด
ของวิทยาลัยในอาเล็กซานเดรียและเปนเจาความคิดผูสามารถที่สุดและเปนผูอรรถาธิบายเชี่ยวชาญที่สุด
ในตลาดยุคคือทานโอริเยน (185-254) ผูไดสอนและไดเขียนหลายเรื่องแสดงการศึกษาอยางกวางขวาง
และอํานาจสติปญญา
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วิทยาลัยในเอเซียนอยมิไดตงั้ อยูแหงใดแหงหนึ่ง แตเปนองคการที่ประกอบดวยกลุมศาสนา
จารยทางเทวศาสตร และนักเขียน ตัวแทนผูยิ่งใหญที่สดุ ไดแกทานไอเรเนอุสผู “รวมความรอนใจใน
การเผยแพรศาสนากับความสามารถของนักเขียนผูทําการสําเร็จมาแลวในอายุเบื้องปลายของทานๆ ได
ยายไปยังประเทศกอล (ฝรั่งเศส) ไดเปนบิชอพ และในราว ค.ศ. 200 ตายไปในการประหารทารุณ
วิทยาลัยในอัฟริกาเหนืออยูทคี่ าเธจ และโดยนักเขียนผูส ามารถหลายชุด และนักเทวศาสตร
หลายคนไดจดั รูปความคิดทางเทวศาสตรใหยุโรปมากกวาวิทยาลัยอืน่ ๆ ใด นามยิ่งใหญสองทานของ
วิทยาลัยนี้คือ ทานเตรตูลเลียนผูรุมรอนและปราชญเรื่อง (ค.ศ. 160-220) และบิชอพไซเปรียน ผูเปนเจา
จารีตประเพณีมากกวาแตเชีย่ วชาญ ไดตายไปในการประหารทารุณครั้งเดซิอุสขมเหง ค.ศ. 258
ขอเขียนของนักปราชญคริสเตียนเหลานี้ก็ดี และของคนอื่นๆ ที่รวมมือกับทานเหลานี้กด็ ีเพราะเคยเปน
ศิษยกนั มา เปนเอกสารทีล่ นคา โดยเปนตนตําหรับใหทราบเรื่องคริสตจักร ชีวิตของคริสตจักร
หลักธรรมของคริสตจักร
และความเกีย่ วพันธกับโลกนอกคริสตศาสนาที่อยูลอมรอบในระหวาง
ศตวรรษของการขมเหงคริสตจักร
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บทที่ 8

คริสตจักรถูกขมเหง ค.ศ. 100-313 (ภาคสาม)คณะนิกายตางๆ หรือพวกนอกรีตเกิดขึ้น
สภาพของคริสตจักร
_____________________
เคียงคูไปกับหลักธรรมทางเทวศาสตรที่ขยายตัวขึ้น ก็เกิดมีคณะนิกายตางๆ ขึ้น หรืออยางที่
เรียกพวกนี้วาพวกนอกรีตในคริสตจักรคริสเตียน ตราบที่คริสตจักรมีแตคนยิว เปนสมาชิกทั้งตอมาเมื่อ
ยังอยูในความควบคุมของคนผูหนักไปในทางปฏิบัติแบบยิว เชนคนอยางอัครสาวกเปโตรและเปาโล
เมื่อนั้นความโนมเอียงไปในทางความคิดลอยๆ คาดๆ คะเนๆ มีแตเพียงบางเบาเทานั้นแตเมื่อคริสตจักร
ตั้งอยูในทามกลางคนกรีก และโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกกรีกแหงเอเซียนอยผูไมคอยจะเต็มบาทและมี
หัวคิดพิกล ทัศนะและทฤษฏีแบบแปลกๆ ทุกชนิดก็เกิดขึ้นมาและใหญโตขึ้นมีฤทธิ์แรงมากอยูใน
คริสตจักร พวกคริสเตียนยุคศตวรรษที่สองที่สาม ไมเพียงแตตองรบสูกับโลกนอกคริสตศาสนาที่ทํา
การขมเหงอยูเทานั้น แตยงั ตองสูกับหลักธรรมที่ผันแปรและนอกรีตนอกรอยภายในคริสตจักรเองอีก
ดวย เราจะสังเกตไดเพียงไมกี่ลัทธิที่สําคัญที่สุดในพวกคณะนิการตางๆ ของยุคนั้น
พวกนอสติคส (ภาษากรีกแปลวา “ความรู”) ยากที่จะบอกไดชัดแจงวาอะไรเปนอะไร เพราะ
หลักธรรมของเขาเอาความแนนอนไมได ตางแหงตางตําบลและตางยุคสมัยไมเหมือนกัน พวกนี้เกิดขึ้น
ในอาเซียนอยอันเปนแหลงที่รุมรอนดวยความคิดฟุงซาน ลัทธินี้เปนกิ่งศาสนาคริสเตียนที่ตอนออกมา
ปลูกในศาสนาพื้นบานพืน้ เมือง พวกนอสติคสนี้เชื่อวาพระเจาองคสูงสุดใหญยงิ่ แตกตัวออกเปนองค
เล็กองคนอยเปนจํานวนมหึมา บางองคก็เปนพระดี บางองคก็เปนพระชั่ว พระดีและชั่วเหลานี้ไดสราง
โลกขึ้น โลกจึงมีความดีและความชั่วปนกันอยู และเชื่อวาพระคริสตเปนพระองคหนึ่งที่แตกออกมา
เชนกัน ธรรมชาติของพระเจาไดเขามาประทับอยูในพระคริสตชั่วคราว พวกนอสติคสไดอรรถาธิบาย
พระคัมภีรไปในทํานองเรื่องนิทาน แปลความใหทุก ๆ ถอยคําในพระคัมภีรมีความหมายไปตามที่พวก
เขาเห็นชอบ พวกนีแ้ พรหลายไปในตลอดศตวรรษที่สอง และหายไปพรอมกับสิ้นศตวรรษ
พวกอีไบโอไนท (คําจากภาษาฮีบรูแปลวา “ยากจน”) เปนพวกยิวคริสเตียนผูยดึ มั่นอยูว า
บทบัญญัติของยิวและประเพณีของยิวควรจะตองถือรักษาไว พวกอีไบโอไนทปดไมรับขอเขียนของ
อัครสาวกเปาโล เพราะขอเขียนเหลานี้รับวาชนตางชาติก็เปนคริสเตียนได คนคณะนี้ถูกพวกยิวดวยกัน
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เกลียดชัง หมิน่ วาเปนคนพวกทิ้งศาสนา สวนพวกคริสเตียนชนนานาชาติก็เห็นใจ คณะอีไบโอไนทนี้
นอยเต็มที หลังจาก ค.ศ. 70 พวกคริสเตียนตางชาติมีจํานวนฝายมากในคริสตจักร พวกอีไบโอไนทจึง
คอยๆ หายไปในศตวรรษทีส่ อง
พวกแมนิคีสหรือแมนิเคียนส มีกําเนิดจากชาวเปอรเซีย คนทั้งหลายเรียกคนพวกนี้ตามชื่อของผู
ตั้งลัทธิของเขาคือ ทานแมนิผูถูกฆาตาย ป ค.ศ. 276 โดยรัฐบาลเปอรเซีย แมนิสอนวาสากลพิภพมีสอง
อาณาจักร อาณาจักรหนึ่งสวางอีกอาณาจักรหนึ่งมืด ตางรณรงคกันจะครอบครองในธรรมชาติและใน
มนุษย พวกนีป้ ดไมรับพระเยซู แตไดเชื่อใน “พระคริสตแหงสวรรค” เปนพวกเครงครัดในลัทธิทรมาณ
ตน ปลีกตัวจากการสมรส ตองถูกขมเหงทั้งจากพระจักรพรรดิผูเปนคริสเตียนและไมเปนคริสเตียน
ออกัสติน นักเทวศาสตรของคริสตจักรผูยิ่งใหญที่สุด ไดเปนชาวคณะแมนิเคียนมากอนที่ไดกลับใจเชื่อ
ศาสนาคริสเตียน
คณะมอนเตนิสต เอานามมาจากผูตั้งนิกาย คือทานมอนเตนุส คนคณะนี้จัดเขาอยูใ นจําพวก
นอกรีตไมสูสนิทนัก แตวาหลักธรรมของเขาถูกคริสตจักรประณาม เปนจําพวกดังพิวริแตนส อางวาจะ
กลับไปยังความไมพิถีพิถันของศาสนาคริสเตียนเมื่อเริ่มตน เชื่อวาผูเชื่อแททุกคนเปนปุโรหิตแตไมมี
การปฏิบัติการกันเปนอันดับชั้นตางๆ ตามตําแหนง หาทางใหมวี ินัยเครงในคริสตจักร ยึดถือวามีการ
พยากรณกันอยางเปนสิทธิ์ของสานุศิษย และมีผูพยากรณชายผูพยากรณหญิงเปนสมาชิกหลายคน
เตรตูลเลียน คนหนึ่งในพวกผูยิ่งใหญของบรรพชนรุนแรก ไดรับเอาทัศนะของคณะมอนเตนิสต และได
เขียนบทความแกตางให ในปจจุบันสมัย ยอหน เวสเลย ใหความรับรองแกมอนเตนุสและคําสอน
สวนมากของเขา และฮารแนคนักปราชญสมัยใหมคนมีชอื่ ก็ไดยอมเห็นดวย
เกี่ยวกับนิกายเหลานี้และที่เรียกพวกนี้วาพวกนอกรีต มีความยากอยางหนึ่งในการที่จะเขาใจคน
เหลานี้ เพราะเหตุวาขอเขียนของเขาเหลานี้ไดสูญหายยอยยับไปหมด สวนที่เราจะรูไดก็ตองอาศัย
ขอเขียนของคนพวกที่เขียนเปนปรปกษแกเขา และไมตองสงสัยขอเขียนเหลานัน้ ยอมมีความลําเอียง
(เวนแตขอเขียนของคณะมอนเตนิสตซึ่งยังมีอยู แตก็ไดหายไปเปนสวนมาก) เชนสมมุติวา เมโธดิสตใน
ฐานเปนนิกายหนึ่งไดลมหายไปพรอมกับอักษรของสารทั้งสิ้นของเขาดวย พันปตอ มาพวกนักปราชญ
พยายามทีจ่ ะใหรูจักคําสอนของคระเมโธดิสตดวย
การเอาหนังสือและใบปลิวที่เขียนขึ้นใหรายแก
ยอหนเวสเลยในศตวรรษที่ 18 มาพิจารณาอยางนี้แลวจะไดความเขาใจผิดถึงขนาดไหน ภาพของคณะ
เมโธดิสตจะถูกบิดเบีย้ วไมเปนรูปไมเปนรางอยางไรที่จะไดรับ
บัดนี้ใหเราอุตสาหรูแนสภาพของคริสตจักรในระหวางสมัยถูกขมเหงนี้ และโดยเฉพาะสภาพ
เมื่อการขมเหงสิ้นสุดลง ประมาณ ค.ศ. 313
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ผลอยางหนึ่งทีไ่ ดจากการทุกขยากลําบากทีค่ ริสเตียนยุคนัน้ ฝาตลอดมาคือคริสตจักรไดรับการชําระ
ปลอดจากความเหลวหลอกลวง การขมเหงกําจัดคนทีป่ ระกาศวาเชื่ออยางไมสุจริตใหออกไป ไมมีใคร
มาเขาคริสตจักรเพื่อเห็นแกจะไดสิ่งใดในการโลภหรือความมีหนามีตา คนที่ใจครึง่ ๆ กลางๆ คน
ออนแอแกความเชื่อปลีกตัวออกไป เหลือแตคนที่เปนสานุศิษยพระคริสตโดยเปดเผยผูสมัครใจเชือ่ จน
สิ้นชีวิต การขมเหงฝดรอนคริสตจักร ปดเอาแกลบออกไป เหลือไวแตเมล็ดขาวในสมาชิกภาพของ
คริสตจักร
โดยสวนรวมนับวาคริสตจักรมีเอกภาพในคําสอน เปนองคประกอบดวยผูคนหลายลาน แพร
ออกไปหลายประเทศ มีคนหลายเชื้อชาติ พูดกันหลายภาษา กระนัน้ ก็ยังยึดถือความเชื่ออันเดียวกันคณะ
นิกายนานาชนิดเกิดขึ้นแพรหลายและก็คอยๆ ลมละลายไป การโตแยงไดนําเอาความจริงออกมา แมแต
พวกนอกรีตหลายพวกก็ยังทิง้ ความจริงไวบางบางอยางอันทําใหคริสตจักรอุดมดวยความจริงทั้งๆ ที่มี
นิกายและพวกแตกกกมากหลาย ศาสนาคริสเตียนของมหาอาณาจักรและในดินแดนประเทศตาง ๆ
ลอมรอบก็ยังเปนเอกภาพในหลักธรรม ในแบบอยางและในจิตใจ
เปนคริสตจักรที่มีระบอบการไปหมด เราไดเห็นแลววาทําไมระบบการจึงโตขึ้นมาจากที่แต
กอนเปนแตหนวยตางๆ เปนอิสระแกตวั ไมขึ้นแกกันในสมัยอัครสาวก ในราวศตวรรษที่สามคริสตจักร
ทุกหนทุกแหงแบงเปนภูมิภาคตางๆ มีบิชอพถือบังเหียนปกครองดวยมืออันแข็งแกรง คริสตจักรเปน
ขบวนใหญ แกวนิ ัย เปนอันหนึ่งอันเดียว ภายใตการนําที่สามารถ มหาอาณาจักรโรมมีระบอบการ
ภายนอกดี แตภายในผุพัง และมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่กําลังมีชีวิตเจริญและมีอํานาจกาวหนาอาณาจักรนี้ก็
คือคริสตจักรคริสเตียนตั้งซอนอยูภายในอาณาจักรโรม
เปนคริสตจักรที่เติบโต ทั้งๆ ที่มีการขมเหง อาจเปนเพราะการขมเหงนี้ในบางประการดวยซ้ําที่
ชวยสงใหโต คริสตจักรไดโตขึ้นรวดเร็วอยางประหลาด เมื่อจบยุคแหงการขมเหงคริสตจักรมีจํานวน
มากพอแกจะตั้งเปนสถาบันอันมีอํานาจทีส่ ุดในมหาอาณาจักร ทานกิ๊บบอนนักประวัติศาสตรของยุคนี้
ไดประมาณจํานวนคริสเตียนเมื่อสุดการขมเหงวานอยกวาหนึ่งในสิบของพลเมือง และนักเขียนหลาย
คนไดรับคําของเขา แตเมือ่ เร็วๆ นี้ไดทําการสํารวจเรื่องราวทั้งหมดดวยความใสใจ และขอสรุปของ
นักปราชญปจจุบันวาสมาชิกของคริสตจักรและผูฝกใฝเปนจํานวนครึง่ ของรอยยี่สิบลานภายใตการ
ปกครองของโรม ขอความบันทัดหนึ่งที่นาสังเกตเปนหลักฐานไดพบในแคตาโคมแหงโรม คืออุโมงใต
ดินมากหลายในกรุงโรมเหยียดยาวกวางขวาง ตั้งสองศตวรรษใชเปนทีซ่ อน ที่ประชุม และเปนที่ฝง ศพ
ของผูเชื่อ ในที่นั้นที่ฝงศพของคริสเตียนมีจารึกมีเครื่องหมายอยูปากหลุม บางคนประมาณไดถึงเจ็ดลาน
ผูที่มิใชนักสํารวจวาไมถึงสองลาน สี่ลานในเจ็ดชั่วอายุคนอาจเปนขอสรุปที่นาฟง นอกจากจํานวนนี้ยัง
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มีอีกหลายลานไมไดฝงอุโมงใตดิน
อาณาจักรโรมัน.

และแลวพิจารณาดูวาไดรวบรวมไวกวางขวางสักเทาใดในมหา
___________________
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ขอสังเขปของบทที่ 9,10,11
ภาวะการณทั่วไปในยุคที่สาม, คริสตจักรของรัฐ
ตั้งแตพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ. 313 ถึงกรุงโรมลม ค.ศ. 476
1.ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน (บทที่ 9)
1.คอนสแตนติน พระจักรพรรดิคริสเตียนองคแรก
2.ผลดีแกคริสตจักร
(1) การขมเหงสุดสิ้น
(2) คริสตจักรทั้งหลายกลับฟน
(3) การถวายบูชาเปนทางราชการเลิก
(4) วิหารตางๆ ฉลองขึ้นเปนคริสตจักร
(5) คริสตจักรไดรับสวนสิทธิและสิ่งตางๆ
(6) พวกบรรพชิตไดรบั สิทธิพิเศษ
(7) ประกาศใชวันอาทิตยเปนวันหยุดพัก
3. ผลดีบางประการแกรัฐ
(1) เลิกการตรึงกับไมกางเขน
(2) บังคับเลิกกําจัดทารก
(3) ทําใหฐานะทาสมีมนุษยธรรมดีขึ้น
(4) ระงับกีฬากลาเดียเตอร
4. ผลรายบางประการแกชยั ชนะของศาสนาคริสเตียน
(1) คริสตจักรรับคนไมเลือก
(2) พิธีรีตรองของศาสนาพื้นเพคลานเขาในคริสตจักร
(3) คริสตจักรมีใจไปในทางโลก
(4) ขอรายที่คริสตจักรรวมกับรัฐ
2. ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปล (บทที่ 10)
1. ความตองการเมืองหลวงใหม
2. ที่ตั้งของเมืองหลวงใหม
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3. เมืองหลวงกับคริสตจักร
4. คริสตจักรซังคตาโซเฟย
3.แบงภาคราชอาณาจักร (บทที่ 10)
4. กดศาสนานอกพระเจาลง (บทที่ 10)
1. คอนสแตนตินปลอยตามใจ
2. ทายาทของพระองคทานไมปลอยตามใจสมัคร
(1) ริบทรัพยสมบัติของโบสถวิหาร
(2) หามศาสนาเดิมปฏิบัติพธิ ีการ
(3) รื้อโบสถวิหารเปนอันมาก
(4) ทําลายขอเขียนที่เปนปรปกษตอศาสนาคริสเตียน
(5) หามนมัสการรูปสักการะ
5. ขอขัดแยงและการประชุม (บทที่ 10)
1. ลัทธิเอเรียน-หลักธรรมแหงตรีเอกานุภาพ
2. ความคิดมิชอบแบบอะปอลลินาเรียน-ธรรมชาติของพระคริสต
3. ลัทธิเพ-ลาเกี่ยน-ความบาปและความรอด
6. ลัทธิอยูอาราม (MONASTICISM) เกิดขึ้น (บทที่ 10)
1. กําเนิด
2. ผูใหกําเนิด
3. สาวกเสา
4. ลัทธิอยูอารามในยุโรป
7. อํานาจคริสตจักรโรมเติบโตขึ้น (บทที่ 11)
สาเหตุตางๆ 1. ระบอบคริสตจักรมีทํานองเดียวกับการปกครองของรัฐ
2. สมอางวาไดอํานาจมาจากอัครสาวก
3.วิสัยของคริสตจักรโรม
(1) บิชอพโรม
(2) คริสตจักรโรม
8. ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกลมลง (บทที่ 11)
1. สาเหตุที่ทําใหลมลง
(1) ความมั่งคัง่ ของอาณาจักรตกเปนเปาของความโลภ
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(2) คนโรมันขาดความชํานาญการสงคราม
(3) อาณาจักรออนเปยกดวยสงครามกลางเมือง
(4) การเคลื่อนยายถิ่นของเผาชนอาเซีย
2. เผาชนตางๆ ผูบุกรุก
(1) วิสิโกส ค.ศ. 376
(2) แวนเดล ค.ศ. 406
(3) เบอกันเดียน ค.ศ. 414
(4) ฟรังก ค.ศ. 420
(5) แซกซอนและแองเกิล ค.ศ. 440
(6) ฮันส ค.ศ. 450
3. กรุงโรมลม ค.ศ. 476
4. คริสตจักร และเผาชนปาเถื่อน
9. ผูนําของยุค (บทที่ 11)
1. อทานาสิอุส ค.ศ. 293-373
2. แอมโบรสแหงมิลาน ค.ศ. 340-397
3. ยอหน ไครโซสทม ค.ศ.345-407
4. เจอโรม ค.ศ. 340-420
5. ออกัสติน ค.ศ. 354-430
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8

บทที่ 9

คริสตจักรของรัฐภาวะการณทั่วไปในยุคที่สามตั้งแตพระโองการของคอนสแตนติน ค.ศ.
313 ถึง กรุงโรมลม ค.ศ. 476ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน
________________________
ในยุคที่เรากําลังจะกลาวถึงนี้ เรื่องอันเดนที่สุดและมีกาํ ลังแข็งกลาที่จะอํานวยใหดหี รือทั้งให
ชั่วดวย คือชัยชนะของศาสนาคริสเตียน ในป ค.ศ. 305 เมื่อดิโอเคลเตียนลาจากพระทีน่ ั่งหลวง ศาสนา
คริสเตียนตองถูกหามเด็กขาดในเวลานั้น ใครประกาศตัวเปนคริสเตียนจะตองถูกลงโทษดวย
ความทรมานจนถึงตาย ในการกําจัดศาสนาคริสเตียนนั้นฤทธิ์อํานาจของรัฐมีเทาใด ๆ เรียกเอามาใชใน
การนี้หมด ไมถึงยี่สิบปตอมา ใน ค.ศ. 324 ศาสนาคริสตไดรับนับถือเปนศาสนาของอาณาจักรโรมัน
อยางเปนทางราชการ และพระจักรพรรดิผูเปนคริสเตียนถืออํานาจสูงสุด มีขุนนางขาราชการประกาศ
ตัววาเปน
คริสเตียนหอมลอมอยูรอบพระองค เหมือนหนึ่งวาพรวดเดียวเทานัน้ กาวออกจากปากสิงหโต
ในโรงละครสัตว ขึ้นมาในตําแหนงเคียงขางกับพระที่นั่งของโลก
หลังจากดิโอเคลเตียนลาออกจากตําแหนงไดไมชาในป ค.ศ. 305 ผูชิงราชบัลลังกสี่ทานก็เขา
สงคราม คูแขงคูประชันสองทานที่ทรงพลังที่สุดคือ แมกเสนติอุส และคอนสแตนติน กองทัพทั้งสองมา
ประจัญกันที่สะพานมิลเวียนขามแมน้ําไทเบอร หางจากกรุงโรมสิบไมล ค.ศ. 312 แมกเสนติอุสเปนฝาย
ศาสนาเดิมไมถือพระเจาทําการขมเหงคริสเตียน ฝายคอนสแตนติคเปนมิตรกับคริสเตียนอยางไรก็ตาม
เวลานั้นยังมิไดประกาศเปนผูเชื่อ ทานอางวาไดเห็นไมกางเขนสุกใสอยูบนทองฟามีคําขวัญจารึกวา
“เจาจะชนะดวยเครื่องหมายนี้” ภายหลังจึงเอาเครื่องหมายกางเขนมาเปนเครื่องหมายประจํากองทัพ ชัย
ชนะไดอยูฝายคอนสแตนติน แมกเสนติอุสไดจมน้ําตายในแมน้ํา ไมชาตอมาป ค.ศ. 313 คอนสแตนติน
ไดประกาศพระโองการอันลือเลื่องของพระองคใหปลอยตามสบายซึ่งทําใหการขมเหงสุดสิ้นลงเปน
ทางการ จนกระทั่ง ค.ศ. 323 คอนสแตนตินจึงไดเปนจักรพรรดิแตผเู ดียว ศาสนาคริสเตียนก็ขึ้นราช
บัลลังก วิสัยสวนตัวของคอนสแตนตินไมสูจะสมบูรณนกั ถึงแมโดยทัว่ ไปนับวาเปนผูยุติธรรม ในบาง
คราวก็ดุดนั และเหีย้ มโหด กลาวกันวา “คอนสแตนตินนับถือศาสนาคริสเตียนจริงแตปฏิบตั ิไมด”ี
คอนสแตนตินไมยอมรับบัพติศมาจนกระทั่งถึงเวลากอนจะตายเพราะในสมัยนัน้ เชือ่ กันวาบัพติศมาจะ
ลางบาปที่ทําไวแตกอนนัน้ คอนสแตนตินเปนนักการเมืองผูฉลาด ถาไมเปนนักการเมืองผูฉลาดก็เปนค
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ริสเตียนผูยิ่งใหญ
เพราะทานเห็นการณไกลจึงปฏิบัติตัวใหเขากับความเคลื่อนไหวทีก่ ําอนาคตของ
อาณาจักรของพระองค
จากการเปลี่ยนการเกีย่ วของกันอยางกะทันหันระหวางอาณาจักรกับคริสตจักร จึงเปนผลแผไป
ในโลกอันกวางและไกลไดแกคริสตจักรและรัฐ ผลบางอยางก็ดีบางอยางก็ราย เราจึงเห็นทาทีของ
รัฐบาลนําประโยชนมาเปนเหตุแกศาสนาคริสเตียน
การขมเหงคริสเตียนหยุดหมดทันทีและเลิกไปเลย กวาสองรอยปไมมีเวลาใดทีค่ ริสเตียนจะ
รอดจากการถูกฟองรองกลาวหาและถูกฆาตาย และหลายยุคหลายสมัยดังที่เราไดเห็นแลว คริสเตียนตาง
พากันหมิ่นเหมตออันตราย แตตั้งแตโองการของคอนสแตนตินประกาศใชออกมาใน ค.ศ. 313
จนกระทั่งถึงมหาอาณาจักรโรมันสิ้นสุดลง ดาบแหงการขมเหงไมเพียงแตเขาฝก แตไดถูกฝงเลยทีเดียว
อาคารคริสตจักรไดฟนคืนและเปดขึ้นใหมทุกหนทุกแหง ในยุคอัครสาวกไดมีการประชุมกัน
ตามบานสวนตัวหรือไมก็ประชุมกันตามสถานที่เชา ตอมาในระหวางเวลาสงบในยุคขมเหงอาคารของ
คริสตจักรก็เริ่มโผลขึ้นมา ในการขมเหงครั้งสุดทาย ภายใตดิโอเคลเตียนอาคารคริสตจักรเปนอันมากถูก
ทําลาย บางก็ถูกเจาหนาทีย่ ึดเอาไป อาคารทุกหลังที่ยังตั้งอยูจนถึงเดี๋ยวนี้ไดคนื ใหแกคริสเตียนหมด
เมืองตางๆ ไดชดใชสิ่งทีท่ ําลายของเขาลงคืนใหแกสมาคมตางๆ ตั้งแตบัดนีไ้ ปพวกคริสเตียนพากัน
สรางคริสตจักรตางๆ ไดตามสบาย และอาคารที่ประชุมไดงอกขึ้นทุกหนทุกแหง แผนผังของที่ประชุม
พวกคริสเตียนเอาแบบและเอาชื่อของราชฐานโรมันหรือหองโถงสี่เหลี่ยม แบงเปนชองทางเดินดวย
แนวเสาค้ําเพดาน สุดดานหนึ่งมียกพื้นรูปครึ่งวงกลม มีที่นั่งสําหรับพวกบรรพชิต คอนสแตนตินไดทํา
ตัวอยางดวยการสรางอาคารคริสตจักรใหญๆ ไวในเยรูซาเล็ม เบธเลเฮ็ม และทีเ่ มืองหลวงใหมของ
พระองคคือ คอนสแตนโนเปล หลังจากคอนสแตนตินสองชั่วอายุคนตอมาก็เริ่มมีรูปปนปรากฏขึ้นใน
คริสตจักรตางๆ นากลัววาศาสนาคริสเตียนจะถูกนําสูลัทธิรูปสักการะ
อยางไรก็ดี การปฏิบัตินมัสการของพวกไมรูจักพระเจาก็ยังคงปลอยใหเขาทํากันได แตการ
ถวายบูชาเปนทางราชการเลิกเลย เรื่องแสดงวาการเปลีย่ นแปลงแข็งกลามาก เปลี่ยนจากขนบธรรมเนียม
ที่ไดทํากันมาเปนสากล ที่ไดเขาประสานกับทุกสังคมและการฉลองของบางเมือง เปลี่ยนสําเร็จไปอยาง
รวดเร็ว แสดงวาการปฏิบตั ิของศาสนาไมมีพระเจาทีไ่ ดทํากันมานานเต็มที่แลวนัน้ มีแตเพียงพิธรี ีตอง
คนผูมีความคิดไมแสดงวาเชื่ออีกเลย
ในหลายทีห่ ลายแหง โบสถ วิหาร เอามาใชทําเปนคริสตจักร การอยางนี้ทําเฉพาะแตในเมือง
ตางๆ สวนตามชนบทไกลนัน้ สถานที่อันเปนปูชนียสถาน และความเชือ่ และการนมัสการยังคงดํารงอยู
ตอไปอีกหลายชั่วคน คําวา “เพแกน” แตเดิมหมายความวา “คนชาวชนบท” จึงไดกลายมาเปน
ความหมาย และยังคงเปนความหมายอยูว า “คนไมถือพระเจา”
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ทั่วทั้งมหาอาณาจักร โบสถ วิหาร ของพระตางๆ ไดรับการบํารุงจากคลังของสาธารณะเปนสวนใหญ
บัดนี้การบํารุงเหลานี้ไดใหแกคริสตจักรตางๆ และพวกบรรพชิต กรณีเชนนี้แรกๆ ก็คอยเปนคอยไป มิ
ชาก็ทํากันกวางขวางยิ่งขึ้น และทํากันอยางใจกวางยิ่งขึน้ งบประมาณของสาธารณะไดทําใหคริสตจักร
มั่งคั่งร่ํารวย และเหลาบิชอพเหลานักบวช และเจาพนักงานอื่นๆ ในบริการคริสเตียนไดรับการเลี้ยงดู
จากรัฐ คริสตจักรก็ยนิ ดีตอนรับ แตประโยชนจะเปนปญหา
บรรพชิตไดสิทธิพิเศษมากหลาย มิใชรัฐใหทั้งหมด แตโดยธรรมเนียมซึ่งไมชา ก็กลายเปน
กฎหมาย หนาที่ตางๆ ที่พลเมืองตองปฏิบัติ พวกบรรพชิตก็ไมปฏิบัติ พวกบรรพชิตไมตองเสียภาษี การ
ฟองรองกลาวหาพวกบรรพชิตจะพิจารณากันในศาลของศาสนา พวกศาสนาจารยของคริสตจักรไมชา
ไดกลายเปนคนชั้นพิเศษ อยูเ หนือกฎหมายแผนดิน การนีแ้ มเปนประโยชนในเวลานั้นก็คอยๆ กลายเปน
ความชั่วมาถึงทั้งรัฐและทั้งคริสตจักร
วันที่หนึ่งของสัปดาหประกาศใหเปนวันพักและวันนมัสการ และมิชาไดปฏิบัติกันตามนี้ทั่วไป
ทั้งราชอาณาจักร ใน ค.ศ. 321 คอนสแตนตินหามไมใหศาลชําระความเปดทําการวันอาทิตย เวนไวแต
ประสงคจะใหมีการปลอยทาส สั่งใหทหารทุกหนวยหยุดฝกหัดในวันอาทิตย แตการกีฬาสําหรับ
ประชาชนคงมีตอไปไดในวันอาทิตย คอนขางทําใหวนั หยุดมากกวาวันบริสุทธิ์
จากการรับคริสตศาสนาเขาเปนศาสนาที่ทรงโปรด ผลดีบางประการไดแกพลเมืองเชนไรก็
ไดแกคริสตจักรเชนกัน
วิญญาณของศาสนาใหมเขาคลุกเคลากับพิธีรีตองเปนอันมากจึงไดเอามา
เพิ่มเติมเปนกฎหมาย ทั้งคอนสแตนตินและทายาทตอจากคอนสแตนตินหลายองคกท็ ําดวย
การตรึงกางเขนเลิกไป วิธนี ี้เปนแบบประหารนักโทษอาชญากรซึ่งกระทํากันทัว่ ไป นอกจาก
นักโทษผูนั้นมีสัญชาติโรมัน
คนสัญชาติโรมันเทานัน้ มีสิทธิ์รับการประหารดวยวิธีตัดศีรษะเมือ่ ถูก
ตัดสินลงโทษถึงตาย แตกางเขนนั้นคริสเตียนถือเปนเครือ่ งหมายศักดิส์ ิทธิ์ ไมชาคอนสแตนตินจึงเอามา
เปนเครื่องหมายประจํากองทัพของพระองค หามไมใหใชเปนเครื่องประหารชีวิตนักโทษอีกตอไป
ปราบการกําจัดทารกและบังคับหามไมใหทําตอไป ตลอดประวัติศาสตรของโรมในกาลกอน
และทั้งในดินแดนตางๆ ทีข่ ึ้นอยูกับโรม ไดมีการกําจัดทารกได บิดาไมอยากไดบุตรคนใดก็อดุ หายใจ
ใหตายบาง “ปลอย” ใหตายบาง คือเอาไปทิ้ง บางคนถือเปนการงานเที่ยวเก็บเด็กๆ ที่เขาทิ้งเอามาเลี้ยง
ใหโตแลวขายเปนโทษ อิทธิพลของคริสตศาสนาใหชวี ติ คนเกิดความศักดิ์สิทธขึ้นแมแตเด็กออนที่สุด
ทําใหการชัว่ รายของการฆาเด็กที่แพรอยูทวั่ อาณาจักรไดเลิกหายไป
ตลอดประวัตศิ าสตรของมหาชนรัฐโรมันและทัว่ อาณาจักร จนถึงศาสนาคริสเตียนขึ้นครองกวา
ครึ่งของพลเมืองเปนทาส และไมมีกฎหมายคุมครองแมแตเรื่องบางเบา ใครหุนหันขึ้นมาจะฆาทาสเสีย
เมื่อไรก็ทําได ภายใตจักรพรรดิองคแรกๆ องคหนึ่ง เศรษฐีโรมันคนหนึ่งถูกทาสคนหนึ่งของเขาฆาตาย
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และโดยกฎหมายทาสสามรอยคนในเรือนของเขาตองถูกฆาตายหมด ไมวาจะเปนเพศใด อายุมากนอย
เทาใด มีผิดหรือไมมีผิด แตเมื่อศาสนาคริสเตียนขึ้นครอง การปฏิบัติตอทาสก็มีมนุษยธรรมขึ้นทันที ให
ทาสมีสิทธิตามกฎหมายอยางไมเคยมีมากอน ทาสอาจนําความโหดรายของนายขึน้ ฟองรองได และการ
ปลดปลอยทาสก็กอเกิดขึน้ และมีการชักชวนรุกเราใหมกี ารปลอยทาสกันดวย เชนนัน้ แหละทุกหนทุก
แหงสภาพของทาสดีขึ้น การเปนทาสก็คอยๆ เลิกหายไป
กีฬาฆาคนสั่งหามเด็ดขาด กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับในเมืองหลวงใหมของคอนสแตนตินทําให
ฮิปโปโดรม (สนามกีฬา) เหือดหายจากมลทินของการประหารกันและกัน เพื่อความสนุกสนานของคน
ดู แตกีฬานี้ยังคงมีในกรุงโรมจนกระทัง่ ค.ศ. 404 จนเมือ่ นักพรตเทเลมาคุสโดดลงในสนาม พยายามเขา
แยกคูตอสูออกจากกัน ทานนักพรตนัน้ เองถูกฆาตาย ตั้งแตบดั นี้มาการฆาคนเพื่อความสนุกของ
ประชาชนก็เลิก
แตในการที่คริสตศาสนามีชัยชนะผลดีก็มขี ึ้นมาก
และผลรายก็มีดว ยอยางหลีกไมพน
เหมือนกัน ในการที่รัฐกับคริสตจักรเขากลมเกลียวกันยอมนําเอาการรายมากหลายตามกันเขามาเปน
ขบวนยาว การยุติการขมเหงเปนการดี แตการตั้งศาสนาคริสเตียนขึ้นเปนศาสนาของรัฐนั้นเปนการ
วิบาก
ทุกคนตางก็หาชองเขาเปนสมาชิกคริสตจักร คริสตจักรก็รับเกือบทุกคนไมเลือกเฟน เอาทั้งดี
ทั้งชั่ว ทั้งคนที่ใฝหาพระเจาโดยสุจริต และทั้งคนตีหนาเขาหาผลก็รับไว คนดีคนชั่วรุดเขามารวมพิธีศีล
ระลึก คนทะเยอทะยาน คนโลกียะ คนอธรรม ใฝหาหนาที่ในคริสตจักร เพื่อจะไดอทิ ธิพลในสังคมและ
ทางการเมือง สัญลักษณแหงธรรมของศาสนาคริสเตียนเมื่อทรงอํานาจต่ํากวาเมื่อคราวอยูใตการขมเหง
ไกลมาก
บริการนมัสการทวีการเจายศเจาอยางขึ้น แตในฝายจิตใจและวิญญาณลดลงมากกวาเมื่อครั้ง
กาลกอน แบบแผนและพิธีรีตองของศาสนาพื้นเพคอยๆ คลานเขามาในการนมัสการเทศกาลพิธีของ
ศาสนานอกพระเจาแบบเกาบางอยางไดกลายมาเปนการพิธีของคริสตจักร
โดยเปลี่ยนนามเสียใหม
เปลี่ยนทาทีเสียใหม ประมาณ ค.ศ. 405 รูปปนของพวกสาวกและผูตองทารุณประหารเริ่มเขามาปรากฏ
ในคริสตจักร ครั้งแรกก็เพื่อเปนอนุสรณ ตอมาก็คารวะ เคารพ ทีละขั้นๆ และที่สุดก็นมัสการเอาเลย การ
นมัสการบูชามาเรียพรหมจารี เปนการกระทําแทนการนมัสการพระนางวีนัส และเดียนา ศีลระลึก
กลายเปนเครื่องบูชาแทนการระลึก ศิษยาภิบาลเลื่อนจากความเปนนักเทศนขึ้นเปนนักบวช
ผลที่คริสตจักรขึ้นทรงอํานาจ เราไมเห็นศาสนาคริสเตียนเปลี่ยนโลกตามอุดมคติของศาสนาแต
โลกียะไดเขามาครอบครองคริสตจักร ความถอมใจ ความฝกใฝในธรรมของสมัยแรกเริ่มก็สืบตอดวย
ความทะเยอทะยาน ความหัวสูง ยะโส จองหอง ครอบงําคนในคริสตจักร แตยังคงมีคริสเตียนหลายคน
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ที่มีใจสุจริต เชนนางมอนติคามารดาของออกัสติน และศาสนาจารยดํารงสัตยเชนเจอโรม และยอหน
ไครโซสโทม แตกระแสธารแหงโลกียะไดทวมทนบังคับไมอยู ครอบคลุมคนเปนอันมากที่ประกาศตัว
วาเปนสานุศษิ ยขององคพระผูเปนเจาของเขาที่ทรงฐานะอันสงบเสงี่ยม
ถาไดปลอยใหศาสนาคริสเตียนโตขึ้นเองตามธรรมชาติโดยปราศจากการบังคับของรัฐ และรัฐ
ก็ไมตองอยูใ ตบงการของคริสตจักร ทั้งรัฐและทั้งคริสตจักรจะดีวิเศษกวามากถาตางฝายตางแยกกันแต
คริสตจักรกับรัฐกลายเปนอันหนึ่งอันเดียว เมื่อรับศาสนาคริสเตียนเขาเปนศาสนาของอาณาจักรและ
ความชั่วสองอยางก็เกิดขึ้นจากการรวมกันอยางผิดธรรมชาติ อยางหนึ่งเกิดขึ้นในภาคตะวันออกอีกอยาง
หนึ่งในภาคตะวันตก
ในตะวันออกรัฐควบคุมคริสตจักรจนกระทั่งหมดฤทธิ์และหมดชีวิตสูงสงใน
ตะวันตกเราจะเห็นไดดังตอไปนี้ คริสตจักรไดคอยๆ ครอบงําอํานาจเหนือรัฐ ผลที่ไดก็คือหมดความ
เปนศาสนาคริสเตียน
มากหรือนอยก็กลายเปนการปกครองอันเสียความสุจริตแบบเจาขุนมูลนาย
ปกครองบังคับบัญชาประชาชาติในยุโรป ทําใหคริสตจักรสวนใหญเปนเครื่องจักรการเมือง
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9

บทที่ 10

คริสตจักรของรัฐ (ภาคกลาง)
ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปล แบงภาคราชอาณาจักร กดศาสนานอกพระเจาลง
ขอขัดแยงและการประชุม ลัทธิอยูอาราม (MONASTICISM) เกิดขึ้น
___________________
มิชาหลังจากทีศ่ าสนาคริสเตียนไดเปนทีย่ อมรับกันวาเปนศาสนาของอาณาจักรโรมัน แลวก็มี
การเลือกเมืองหลวงใหม สรางขึ้นใหมและสถาปนาเปนที่ตั้งแหงอํานาจการปกครอง อันเปนเหตุการณ
ที่นําผลสําคัญมาถึงคริสตจักรและถึงรัฐดวย
คอนสแตนตินเห็นวากรุงโรมนั้นสัมพันธกันใกลชิดกับศาสนาอันไมนับถือพระเจา เต็มไปดวย
โบสถวิหารและรูปปน โนมเอียงมาทางศาสนาเการุนแรง เปนเมืองที่ครอบงําดวยตํานานพื้นเพอยูมาก
ยิ่งกวานั้นสถานที่ตั้งตัวเมืองอยูกลางที่ราบกวางใหญ ยอมตกเปนเปาเปดของการโจมตีจากศัตรู ในครั้ง
โบราณเมื่อยังเปนมหาชนรัฐ ตัวเมืองเคยถูกศัตรูตางชาติมาลอมกรุงก็มากกวาหนหนึง่ และประวัติตอ มา
หลายครั้งหลายหนกองทัพมาจากมณฑลตางๆ ไดเขายึดอํานาจตั้งจักรพรรดิและถอดจักรพรรดิกนั หลาย
ครั้งหลายคราว ในแบบการปกครองที่ดิโอเคลเตียนวางระบอบขึ้น และครอนสแตนตินไดดําเนินการ
ตอมานั้น ไมมีทางหรือแมแตเงาของสิทธิอํานาจของรัฐสภา บัดนี้พระจักรพรรดิมีอํานาจเหลือลน
คอนสแตนตินจึงเสาะหาเมืองหลวงที่ไมมตี ํานานตางๆ มาเกะกะกีดกัน้ และโดยเฉพาะใหมีทาทีอันดีแก
ศาสนาใหม
คอนสแตนตินแสดงความฉลาดใหญยิ่งในการเลือกหาเมืองหลวงใหมของพระองค พระองค
ทานไดเลือกเอาเมืองของกรีกไบแซนติอัม ซึ่งตั้งอยูไดตงั้ พันป ณ ตําบลที่บรรจบกันของยุโรปกับอาเซีย
ตรงนี้ทวีปทั้งสองแยกกันดวยชองแคบๆ บอสโฟรัสอยูดานเหนือ เฮลเลสปอนท (เดีย๋ วนีเ้ ปนดาดะแนล)
อยูดานใต รวมดวยกันยาว 60 ไมล ชองแคบนี้เฉลี่ยแลวกวางไมถึงไมล ไมมีตรงไหนกวางกวาสีไ่ มล
ที่ตั้งตัวเมืองมีธรรมชาติปองกันเปนปราการ จนศัตรูยดึ เอาไดยากเย็นเต็มทีในตลอดประวัติศาสตรของ
มันกวายี่สิบหาศตวรรษ สวนกรุงโรมผูเปนคูแขงไดเคยพายแพ เคยถูกทําลายหลายครั้งหลายหน ทีน่ ี่
แหละคอนสแตนตินไดกําหนดและวางแผนใหเมืองหลวงของพระองค เปนเมืองใหญที่รูกันทั่วสากลวา
คอนสแตนตินโนเปลเปนหลายป “นครของคอนสแตนติน” แตเดีย๋ วนีท้ างการเรียกกันวา “อิสตันบุล”
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ในนครหลวงใหม พระจักรพรรดิกับเปไตรอารค (เปนตําแหนงเรียกประธานบิชอพแหงคอนส
แตนติโนเปลในวารตอมา) เคียงขางอยูดว ยกัน คริสตจักรไดรับการยกยองชูเกียรติ แตอยูภายใตเงาแหง
อํานาจของกษัตริย เนื่องจากอยูตอหนาและอํานาจของพระจักรพรรดิบาง แตก็เพราะความหันเหียนได
งายดวย นิสัยของพลเมืองออนนอมดวย คริสตจักรสวนใหญในอาณาจักรภาคตะวันออกจึงกลายเปน
ผูรับใชของรัฐ ถึงกระนั้นก็ดีบางครั้งบางคราวเปไตรอารคอยางเชนยอหน ไครโซสโทม ไดถือสิทธินํา
คริสตจักรอยางเปนอิสระเอกเทศ
ในเมืองหลวงใหมไมมวี ิหารรูปสักการะ แตมิชาคริสตจักรเปนอันมากเกิดขึ้นมา ในจําพวก
คริสตจักรเหลานี้มีคริสตจักรหนึ่งใหญที่สุดนามวา ซังตาโซเฟย “พระปญญาศักดสิทธิ์” คอนสแตนติน
เปนผูไดสราง แตภายหลังไฟไหมทําลายลง พระจักรพรรดิยุสติเนียนไดสรางขึ้นใหม (ค.ศ. 537) ดวย
ขนาดความโออา วิเศษกวาคริสตจักรใด ๆ ในสมัยเดียวกัน ไดดํารงตัวเปนมหาวิหารชั้นนําของ
คริสตศาสนจักรไดสิบเอ็ดศตวรรษ จนถึง ค.ศ. 1453 เตอรก มายึดเอาเมืองได วิหารนีจ้ ึงกลายเปนสุเหลา
ไปในวันเดียว ดังที่เปนอยูจ นทุกวันนี้
ไมชาการแบงภาคราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นตามการสรางเมืองหลวงใหม
เสนเขตแดนของ
อาณาจักรทั้งหมดกวางขวางมาก และอันตรายอันจะเกิดจากการบุกรุกของพวกชาวปาเถื่อนที่อยูรอบๆ
ก็อาจเกิดขึ้นไดในทุกขณะ จนจักรพรรดิองคเดียวไมอาจคุมครองบริเวณอันไพศาลของพระองคได ดิโอ
เคลเตียนไดริเริ่มแบงอํานาจครอบครองในป ค.ศ. 305 คอนสแตนตินก็ไดตั้งจักรพรรดิรวมเหมือนกัน
และในป ค.ศ. 375 ธีโอโดซิอุสไดทําใหการแบงภาคเปนการแยกกันสมบูรณจริงๆ ตั้งแตวารของธีโอ
โดซิอุส โลกโรมันไดแยกเปนตะวันออกกับตะวันตก ทะเลเอเดรียติคเปนเสนแบงมหาอาณาจักรภาค
ตะวันออกเรียกวา กรีก ภาคตะวันตกเรียกวา ลาติน โดยอาศัยภาษาที่ชาวเมืองใชพูดกันแพรหลายใน
ภาคหนึ่งๆ เปนเครื่องกําหนด การแยกอาณาจักรเปนสัญญาณของการแยกคริสตจักรที่จะเกิดขึ้นตอไป
เรื่องจริงอันโดงดังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร คือ การเปลี่ยนอันรวดเร็วของมหา
อาณาจักรอันไพศาลจากศาสนาไมถือพระเจามาเปนศาสนาคริสเตียน
รูปการณภายนอกเมื่อเปด
ศตวรรษที่ 4 พระในศาสนาเกายังคงเหนีย่ วความสักการะของโลกโรมันไวได แตกอนจะเริ่มศตวรรษที่
5 บรรดาโบสถวิหารตางๆ ถูกทิ้งเลิกรางชํารุดทรุดโทรม หรือบางก็เปลี่ยนใชเปนคริสตจักรการถวาย
บูชาและบวงสรวงไดหยุดไป และเรียกไดวา มหาอาณาจักรโรมันเปนคริสเตียน ใหเราสังเกตดูวาศาสนา
ไมถือพระเจา ไดตกลงมาจากสภาพสูงสงดวยประการไฉน
คอนสแตนตินเปนคนปลอยตามใจ ทั้งในอารมณและทัง้ เจตนาการเมือง แตวาพระองคเองทรง
เนนรับศาสนาคริสเตียน พระองคมิไดอนุมัติใหถวายบูชาแกรูปสักการะซึ่งนมัสการกันแตกอนและสั่ง
ใหเลิกบูชาแกรูปปนพระจักรพรรดิ แตพระองคทรงโปรดใหปลอยใหศาสนาทุกแบบดําเนินการตอไป
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ไดตามสบาย และทรงหาทางใหพลเมืองของพระองคคอยๆ กลับใจหันหาคริสตศาสนาโดยทางเผยแพร
สั่งสอน ไมเอาทางบังคับ พระองคเองยังคงดํารงตําแหนงในศาสนาเดิมบางตําแหนงนี้เองที่พวก
สันตะปาปาอางเอาดวยตั้งแตบัดนั้น พระองคยังไดอุปถัมภพวกพรหมจรรยบริสุทธิ์ที่กรุงโรมดวย
แตพวกทายาทของคอนสแตนตินเมื่อขึ้นครองราชยแลวไมยอมปลอยตามความสมัครใจ การ
เปลี่ยนใจจากศาสนาเกาดําเนินไปรวดเร็วทีเดียว
แมกระทั่งเร็วเกินควรไปกวาที่จะเปนการดีแก
คริสตจักร ถึงกระนัน้ จักรพรรดิคริสเตียนถัดจากคอนสแตนตินไดหาทางเรงความเร็วขึ้นอีกโดยออก
กฎหมายกดขีอ่ อกมาเรื่อยๆ ทรัพยสมบัตขิ องวัดวาอารามทุกชิ้นทุกอันและของสงฆ ไมวาจะไดมาดวย
การถวายจากรัฐหรือจากผูศรัทธาตองถูกริบหมด และในหลายที่หลายแหงไดโอนใหเปนของคริสตจักร
การถวายบูชาแบบศาสนาเดิมและการกระทําพิธีนมัสการตองถูกหาม ผูใดยังกระทําจะตองถูกลงโทษ
ฐานละเมิดฝาฝน หลังจากรัชกาลของคอนสแตนตินไมนาน บุตรของพระองคทานไดออกคําสั่งใหเอา
คนนมัสการรูปสักการะไปลงโทษประหารและริบเอาทรัพยสมบัติ ชั่วอายุคนหนึ่งของศาสนาพื้นเพ
กอนที่ถูกกําจัดเด็ดขาดไดมผี ูตองถูกประหารทารุณบาง แตเมื่อเทียบกับจํานวนคริสเตียนที่ตองเสียชีวิต
ไปในการขมเหงสองรอยปนั้นแลวก็นับวาเปนจํานวนนอยมาก
โบสถวิหารเปนอันมากไดใชเปน
คริสตจักรไปแลว ภายหลังตอมาอีกสองปก็มีคําสั่งใหรอื้ ที่ยังเหลืออยูล งใหหมด เวนไวแตที่คริสเตียน
ตองการไวใชเปนที่ประชุมนมัสการ มีคําสั่งออกมาไมใหใครเขียนหรือพูดเปนปรปกษตอศาสนาคริส
เตียน หนังสือทุกฉบับของพวกปรปกษตองเผาใหหมด ผลอันหนึ่งของโองการนี้ คือ ไดทราบเรือ่ งราว
ของพวกปรปกษคริสเตียนและพวกลัทธินอกรีตจากหนังสือที่เขียนขึ้นเปนปรปกษ กับเขา การบังคับให
กฎหมายกดขี่เหลานี้แตกตางกันมากตามภาคตางๆ ของมหาอาณาจักร แตเปนผลใหศาสนาพื้นเพตอง
สิ้นไปในระยะเวลาสามหรือสี่ชั่วอายุคน
โดยที่การตอสูก ันมานานระหวางศาสนาคริสเตียนกับศาสนาพื้นบานพืน้ เมือง ไดสิ้นสุดลงดวย
ชัยชนะของศาสนาคริสเตียน การรณรงคแผนใหมก็เกิดขึ้น เปนสงครามกลางเมืองในสนามแหง
ความคิด ขอโตแยงเปนรุนๆ ก็เกิดขึ้นภายในคริสตจักรขัดกันเรื่องหลักธรรมคําสอน เมื่อคริสตจักรรบสู
กับการขมเหงเพื่อรักษาชีวติ ไว คริสตจักรก็ตั้งอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แมจะมีเสียงพึมพําเรื่อง การ
แตกแยกกันในหลักธรรมคําสอนไดยนิ อยูบาง แตเมื่อคริสตจักรไมเพียงแตปลอดภัย แตไดขนึ้ ครองดวย
การถกเถียงกันอยางรุนแรงเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนก็เกิดขึ้นสั่นไปจนถึงราก ในระหวางยุคนีม้ ีการ
ดําเนินการขัดแยงกันเรื่องใหญสามขอ ทั้งนี้ไมนับเรื่องเล็กเรื่องนอยที่ยังมีอีกมาก ในการสมัชชาครั้งๆ
เหลานี้ เหลาพวกบิชอพเทานั้นเปนผูมีสทิ ธิออกเสียงชี้ขาด พวกบรรพชิตชั้นรองและพวกฆราวาส
จะตองรับปฏิบัติตามขอตกลงของพวกบิชอพ
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ขอขัดแยงขอที่หนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนวาตรีเอกานุภาพ โดยเฉพาะเรือ่ งการเกี่ยว
ดองของพระบิดาและพระบุตร เอริอุสเปรสไบเตอรแหงอาเล็กซานเดรีย ประมาณ ค.ศ. 318 ไดแพรคํา
สอนวา พระคริสตถึงแมสูงกวามนุษยธรรมดาก็ยังดอยกวาพระเจาและมิไดดํารงอยูชวั่ นิรันดร แตมเี วลา
เริ่มตน อาทานาซิอุสแหงอาเล็กซานเดรียเหมือนกัน เปนผูองคอาจยิง่ นัก ไดคานความเห็นนี้ทานได
ยืนยันความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระบุตรกับพระบิดา ศักดิ์ความเปนพระเจาของพระคริสตและ
พระชนมอันเปนนิรันดรของพระองค ขอโตแยงแพรไปทั่วคริสตจักร และหลังจากที่คอนสแตนตินได
อุตสาหพยายามระงับการโตแยงกันและไมสําเร็จ พระองคทานจึงไดเรียกประชุมเหลาบิชอพ สมัชชา
เปดประชุมที่ไนเซียในบิตุเนีย ค.ศ. 325 เวลานั้นอาทานาซิอุสเปนแตเพียงดีอาคัน (มัคนายก) ไดรับ
อนุญาตใหอภิปรายได แตออกเสียงชี้ขาดไมได อาทานาซิอุสสามารถนําสวนใหญของที่ประชุมให
ประณามคําสอนของเอริอุสได ในหลักขอเชื่อแหงไนซีน แตเอริอุสมีอิทธิพลทางการเมือง เพราะชน
ชั้นสูงเปนอันมากไดถือทัศนะของเขาทั้งโอรสและทายาทของคอนสแตนตินก็ถือดวย อาทานาซิอุสตอง
ถูกเนรเทศถึงหาครั้ง และก็ถูกเรียกกลับหลายครั้ง เมื่อมิตรสหายพูดกับทานวา “อาทานาซิอุส ทั้งโลกพา
กันเปนปรปกษกับทานแลว” ทานจะตอบเขาวา “ขอใหเปนดังนัน้ เถอะ อาทานาซิอุสเปนปรปกษกับ
โลก” เบื้องปลายแหงชีวติ ของอาทานุซิอุสเจ็ดปไดอยูอ ยางสงบที่อาเล็กซานเดรียและสิ้นชีพที่นนั่ ใน
ค.ศ. 373 ในทีส่ ุดทัศนะของอาทานาซิอุสเปนยอดเยี่ยมทัว่ คริสตจักรทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
แตกวาจะเปนไดกห็ ลังจากทีเ่ จาของทัศนะไดตายไปนานแลว ทัศนะไดกําหนดลงแนในหลักขอเชื่อของ
อาทานาซิอุส กอนนี้เชื่อวาทานอาทานาซิอุสเองไดเขียน แตเดีย๋ วนี้ไมเชื่อวาทานเขียน
ขอขัดแยงถัดมาคือ เรื่องธรรมชาติของพระคริสต อะปอลลินาริสบิชอพ แหงละโอดีไกอะ (ค.ศ.
360) ยืนยันวาธรรมชาติของพระเจามาเปนธรรมชาติของมนุษยในพระคริสต พระเยซูเมื่ออยูในโลกมิใช
มนุษย แตเปนพระเจาเทานัน้ ในรางของมนุษย บิชอพและนักเทวศาสตรสวนใหญถอื วาบุคคลภาพของ
พระเยซูคริสตเปนการรวมรวมตัวของพระเจาและมนุษย พระเจาและมนุษยในธรรมชาติเดียว ความคิด
มิชอบแบบอะปอลลินาเรียนตองถูกประณามโดยสมัชชาแหงคอนสแตนติโนเปล ค.ศ. 381 และตาม
ดวยอะปอลลินารีสถอนตัวจากคริสตจักร
ขอถกเถียงที่ยนื ยาวขอเดียวของยุคนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรภาคตะวันตกคือ ปญหาเกีย่ วกับความ
บาปและความรอด เริ่มขึ้นดวยทาน เพ- ลากิอุส นักพรตมาจากบริเตนมากรุงโรมประมาณป ค.ศ. 410
คําสอนของทานคือวา เรามิไดรับตอเนื่องความโนมเอียงไปในทางบาปจากอาดัม แตวาแตละคนจะทํา
การเลือกเอาเอง จะเอาบาปหรือจะเอาความชอบธรรมก็ได ความตั้งใจของทุกคนเปนอิสระ และทุกคน
จะตองรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัว ผูยิ่งใหญที่สุดทางปญญารองจากอัครสาวกเปาโลไดแกทาน
ออกกัสตินผูสามารถ ทานปรากฎตัวขึน้ แยงตอทัศนะนี้โดยถือวาอาดัมเปนตัวแทนของมนุษยทงั้ สิ้น
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มนุษยเปนคนบาปเพราะความบาปของอาดัม และมนุษยทั้งสิ้นตองถือวามีโทษและวามนุษยจะรับความ
รอดโดยเลือกเอาเองไมได แตไดโดยน้ําพระทัยของพระเจาผูทรงเลือกใครที่พระองคจะชวยใหรอด
ทัศนะแบบเพ-ลาเกียนตองถูกประณามโดยสมัชชาแหงคาเธจ ค.ศ. 418 และเทวศาสตรของออกัสตินได
กลายเปนมาตรฐานแหงจารีตโบราณในคริสตจักร อยูจนกระทั่งถึงยุคสมัยปจจุบันภายใตอารมินิอุส
ในฮอแลนด (ประมาณ ค.ศ. 1600) และยอหนเวสเลยในศตวรรษที่ 18 จึงมีการแตกออกจากหลักธรรม
คําสอนแบบออกัสตินนั้นอยางจริงจัง
ในขณะที่การโตแยงอันใหญเหลานี้กําลังดําเนินไปดุเดือด ความเคลื่อนไหวอีกอยางหนึ่งก็เริ่ม
ขึ้น และเติบใหญในสมัยกลาง ความเคลื่อนไหวนี้คือจิตใจอยูอารามเกิดขึ้น (MONASTIC) ใน
คริสตจักรแรกเริ่มไมมีนักพรตไมมีนางชี คริสเตียนอยูก ันในครอบครัว ถึงแมจะตีตวั ออกหากจากสังคม
ลัทธิรูปสักการ ก็ยังคงเปนคนอยูในสังคมโดยทั่วไป แตในยุคที่เรากําลังศึกษาอยูน ี้เราจะไดเห็นความ
เคลื่อนไหวเริ่มตนและเริ่มออกเดินไปสูชีวติ อยูอาราม
เมื่อศาสนาคริสเตียนไดครอบครองในมหาอาณาจักรแลว โลกียะก็ไดคลานเขาสูคริสตจักรและ
แพรหลาย หลายคนผูเสาะหาชีวิตสูงขึ้นก็เกิดความไมพอใจกับภาวะแวดลอม และปลีกตัวออกจาก
สังคมของโลก ปลีกออกมาอยูภายนอกสังคมอยางโดดเดี่ยวบาง อยูก นั เปนกลุมบาง หาทางเพาะชีวิต
ฝายวิญญาณจิตโดยตรึกตรอง โดยอธิษฐานสวดไหววอน และโดยมีนิสัยตรํายากอยูแลวจิตใจอยูอ าราม
นี้เริ่มขึ้นในประเทศอียิปต อันเปนแหงที่ที่เพาะตัวขึ้นโดยอากาศอบอุน และโดยที่มีความตองการ
สิ่งจําเปนแกการครองชีพนอย
ตัวอยางตาง ๆ ของชีวิตเดี่ยวโดดพอเห็นไดในประวัติศาสตรคริสเตียนตนๆ แตแอนโธนีนับวา
เปนผูวางรากเมื่อประมาณ ค.ศ. 320 เพราะชีวิตของทานผูนี้ชวนความสนใจออกไปกวางขวางเปนครั้ง
แรก และนําใหมีสานุศิษยเปนจํานวนพันๆ คน แอนโธนีไดอาศัยอยูใ นถ้ําแตลําพังคนเดียวเปนเวลาปๆ
ในอียิปตและเปนที่รูกันกวางขวางไดรับความนับถือวาเปนผูมีคุณลักษณสะอาดและไมพิถีพิถัน คนเปน
อันมากพากันตามแบบอยางของทานผูนี้ บรรดาถ้ําในอียิปตภาคบนหนาแนนไปดวยเหลาสานุศิษยของ
ทาน เรียกคนพวกนี้วา “แองเกอไรท” ความที่มีใจอยางนี้ไดแพรออกจากอียิปตสว นคนที่พวกที่รวมตัว
กันอยูเปนนิคมเรียกวา “เซโนไบท” ความที่มีใจอยางนี้ไดแพรออกจากอียิปตแผไปตามคริสตจักรภาค
ตะวันออก คนเปนอันมากทั้งชายทั้งหญิงไดรับเอาแบบชีวิตอยูอารามกันที่นั่น
ลัทธิทรมานตนอีกแบบหนึ่งพิกลมากเหลาสาวกเสาไดรบั เอามาปฏิบัติ ในพวกนีค้ นแรกเปน
นักพรตชาวซีเรียน ชื่อไซมอน ฉายาวาซติลไลท “แหงเสา” ไซมอนไดละออกจากอารามใน ค.ศ. 423
ไดกอเสาขึ้นหลายตน ตนทีก่ อขึ้นภายหลังสูงกวาตนกอนตามลําดับ ตนสุดทายสูง 60 ฟุต กวาง 4 ฟุต
ไซมอนไดอาศัยอยูบนเสาเหลานี้ผลัดเปลี่ยนกันรวมเวลา 37 ป คนเปนพันๆ แขงกันเอาเดนกับชีวิตของ
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ไซมอน ซีเรียมีสาวกเสาอยูเปนจํานวนมากระหวางศตวรรษที่ 5 กับที่ 12 แตชวี ิตแบบนี้ไมไดสานุศิษย
ในยุโรป
ความเคลื่อนไหวของลัทธิอยูอาราม (มอนาสติค) ในยุโรปแพรชากวาในอาเซียและในอัฟริกา
ชีวิตเดีย่ วโดดทรมานของแตละคนในยุโรปไมชาก็เปลี่ยนเปนการตั้งอารามขึ้นอยู ในอารามเหลานี้จะมี
ทั้งการทําการงานและการสวดไหววอน บรรดาอารามทั่วไปในภาคตะวันตกไดจัดระบอบและปฏิบัติ
ตามดวยกฎของเบเนดิคต กฎนี้ไดประกาศใชในป ค.ศ. 529 จิตใจอยูอารามไดโตขึ้นตลอดยุคสมัยกลาง
และจะไดพนิ จิ ดูอีกในประวัติศาสตร
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บทที่ 11

10

คริสตจักรของรัฐ (ภาคสาม)อํานาจโตใหญในคริสตจักรโรม
ราชอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกลมลง
เหลาผูนําของยุค
____________________
เราไดเห็นแลววา กรุงโรมไดมีเมืองคอนสแตนติโนเปลมาตั้งขึ้นเปนเมืองหลวงของโลกแทน
บัดนี้เราจะไดดูกรุงโรมฉวยสิทธิ์ที่จะเปนเมืองหลวงของคริสตจักร ตลอดยุคนี้คริสตจักรโรมไดชื่อเสียง
ไดอํานาจขึน้ เรื่อยๆ และบิชอพแหงโรม บัดนี้ไดตั้งตําแหนงขึน้ เปนโพพ สมอางเอาที่นั่งแหงอํานาจ
เหนือโลกคริสเตียนทั้งสิ้น และถือวาเปนประมุขของคริสตจักรทั้งหมดในยุโรปภาคตะวันตกของทะเล
เอเดรียติค กาวนีก้ ็ยังไมถึงขั้นเรียกรองอํานาจเพื่อตัวใหมีอํานาจเหนือรัฐเชนเดียวกับเหนือคริสตจักร
ดังเชนที่ปรากฏในสมัยกลาง แตกก็ ําลังโนมนาวไปทางทิศนั้นอยางรุนแรงอยูแลว บัดนี้ใหเราพิจารณาดู
เหตุตางๆ ที่สงเสริมความเคลื่อนไหวเรื่องนีใ้ หโตขึ้น
ความที่คริสตจักรมีระบอบคลายกับราชอาณาจักรยิ่งมีอาํ นาจกําลังแรงขึ้นทุกทีในการโนมนาว
เขาสูประมุขผูเดียว ในความเปนไปของรัฐที่มิไดถูกควบคุมมาจากเบื้องลางดวยการเลือกตั้ง แตปกครอง
มาจากเบื้องบนในฐานมีอํานาจในตัวเอง มีจักรพรรดิองคเดียวบังคับบัญชาดวยอํานาจสิทธิ์ขาดจึงเปน
ธรรมดาที่คริสตจักรจะถูกปกครองในอาการเดียวกันมีประมุขผูเดียว ทุกหนทุกแหงเหลาบิชอพบังคับ
บัญชาคริสตจักรทั้งหลาย แตมีปญหาเกิดขึ้นเสมอๆ วา ใครจะบังคับบัญชาเหลาบิชอพนั้นเลา? บิชอพ
อะไรสมควรถือตําแหนงจักรพรรดิเหนือคริสตจักร? เหลาบิชอพที่ทําการอํานวยการอยูในบางนครไม
ชาก็ถูกเรียกวา “เมโทรโปลิแตนส” ตอมาภายหลังเปน “เปไตรอารคส” มีเปไตรอารคสที่เยรูซาเล็ม,แอน
ติโอ, อาเล็กซานเดรีย, คอนสแตนติโนเปล และโรม บิชอพโรมถือเอาตําแหนง “ปาปา, บิดา” ภายหลัง
แผลงมาเปนโพพ ในระหวางเปไตรอารคส ทั้งหานี้มีการชิงดีกันบอยๆ เพื่อจะขึ้นอํานวยการสูงสุดและ
เปนผูสูงสุด แตในที่สุดปญหาคอยๆ แคบเขามาใหเลือกระหวางเปไตรอารคสแหงคอนสแตนติโนเปล
และโพพแหงโรมใหเปนประมุขของคริสตจักร
โรมยืนยันวามีอํานาจของอัครสาวกเปนขออาง โรมเปนคริสตจักรเดียวเทานัน้ ที่สามารถอางได
วาสองอัครสาวกเปนผูกอตั้ง และเปนผูยิ่งใหญที่สุดทั้งคูใ นมวลอัครสาวกทั้งหมด คืออัครสาวกเปโตร
และเปาโล มีตํานานเกิดขึน้ วาเปโตรบิชอ พคนแรกของโรม จริงหรือเท็จเอาแนไมได เปโตรถาเปน
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บิชอพก็คงตองเปนโพพดวย (สันตะปาปา) ถือเอาวาในศตวรรษที่หนึ่งตําแหนง “บิชอพ” หมายถึงอยาง
เดียวกับความหมายในศตวรรษที่สี่ คือเปนผูบังคับบัญชาเหนือบรรพชิตและคริสตจักร และวาเปโตรใน
ฐานที่เปนประมุขของอัครสาวกคงตองมีอํานาจเหนือคริสตจักรทั้งสิ้น ขอพระธรรมกิตติคุณสองขอได
คัดมาประกันขออางนี้ ขอหนึ่งติดเปนตัวอักษรใหญมหึมาเปนภาษาลาตินมองเห็นไดรอบกะพุงยอด
คริสตจักรของอัครสาวกเปโตรในกรุงโรม “ทานคือเปโตร บนศิลานี้เราจะตั้งคริสตจักรของเรา” อีกขอ
หนึ่ง “จงเลี้ยงดูแกะของเรา” และยังเถียงวาถาเปโตรเปนประมุขคริสตจักรคนแรกดังนั้นแลวผูสืบ
ตําแหนงของทานก็คือ เหลาโพพ (สันตะปาปา) ของคริสตจักรโรมก็ตองดํารงอํานาจนั้นอยูตอไป
คนสําคัญๆ ของคริสตจักรโรมและประมุขคนแรกๆ ไดสนับสนุนขอสมอางนี้อยางเขมแข็ง
เหลาบิชอพโดยมากของคริสตจักรโรมเปนคนเขมแข็งกวา ฉลาดกวา มีน้ําหนักกวาเหลาบิชอพในกรุง
คอนสแตนติโนเปลในขนาดยิ่งใหญกวามาก เปนคนทําตัวใหเกิดความยําเกรงทัว่ คริสตจักร คุณลักษณะ
สวนมากของพระจักรพรรดิตราธิราชเกาๆ ที่ทําใหกรุงโรมเปนเจาโลกยังคงดํารงอยูในธรรมชาติของ
โรม ในประการเหลานี้โรมจึงตั้งตัวตรงขามกับคอนสแตนติโนเปล แตเดิมโรมไดตั้งพระจักรพรรดิขึ้น
แลวพระจักรพรรดิไดตั้งคอนสแตนติโนเปลและใหมีผคู นพลเมืองที่ออนนอมตอ คริสตจักรโรมมักจะ
ยึดอยูใ นคําสอนตามจารีตประเพณีโบราณ เหลานิกายและพวกนอกรีตแผอิทธิพลกระทบกระทั่งไดนอย
เต็มที ตั้งอยูประดุจเสาค้ําคําสอนตามจารีตประเพณีโบราณ คุณสมบัติวิเศษนี้ไดพอกพูนอิทธิพลใหกับ
คริสตจักรอยางใหญหลวง
นอกจากนั้นคริสตจักรโรมยังไดแสดงตัววาเปนศาสนาคริสเตียนที่ปฏิบัติกันอยางจริงจัง ไมมี
คริสตจักรใดเกินหนาในการเอาใจใสกับคนยากจน ไมเพียงแตใฝใจแกสมาชิกของคริสตจักรเทานั้นแต
ไดใฝใจแกความตองการของคนในพวกถือศาสนาภายนอกดวย ในยามกันดารอาหารและมีโรคภัยไข
เจ็บระบาด มีใจกวางสงความชวยเหลือไปยังคริสตจักรตางๆ ที่ถูกขมเหงในมณฑลอืน่ ๆ เมื่อพนักงาน
รัฐบาลที่ถือศาสนาอื่นเรียกรองเอาทรัยพของคริสตจักร ทานบิชอพจะชุมนุมสมาชิกยากจนขึ้นแลววา
“นี่แหละทรัพยของเรา”
การยายเมืองหลวงจากกรุงโรมมายังคอนสแตนติโนเปล แทนที่จะลดอิทธพลของบิชอพโรม
หรือโพพ (สันตะปาปา) กลับทวีอิทธิพลขึ้นใหญยงิ่ เราไดเห็นแลววาในคอนสแตนติโนเปลพระ
จักรพรรดิและราชบริพารครอบคุมคริสตจักร โดยทั่วไปเปไตรอารคยอมราบคาบตอวังหลวง แตในกรุง
โรมไมมีจักรพรรดิมามีศักดเกินหนาหรือเปนที่หวั่นเกรงแกสันตะปาปา
สันตะปาปาเปนผูมอี ํานาจ
ยิ่งใหญที่สุดในบริเวณนั้น ยุโรปก็มักมองดูโรมดวยความสักการะ ยิ่งเมืองหลวงอยูถดั ออกไปไกล และ
โดยเฉพาะเมื่อตัวมหาอาณาจักรเองกําลังอยูใ นระยะทรุดโทรม ความรูสึกจงรักภักดีตอมหาสังฆราชา
โรมันก็เริ่มเขามาแทนตําแหนงพระจักรพรรดิโรมัน
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ดวยประการฉะนั้นจึงถึงเวลาที่บิชอพโรม หรือ สันตะปาปาเปนทีน่ บั ถือกันตลอดทั่วตะวันตกและใน
ฐานที่เปนประมุขของคริสตจักรโรมจึงไดรับนับถือวามีสิทธิอํานาจนําในคริสตจักรทั่วไป เชนเปนตนที่
การประชุมสภาแหงคัลซิโดนในเอเซียนอย (ค.ศ. 451) โรมไดที่นั่งทีห่ นึ่ง คอนสแตนติโนเปลไดที่สอง
ทางไดปูลาดไวคอยการเลื่อนขึ้นไปอีกของโรมและสันตะปาปาในสมัยตางๆ ที่จะมาขางหนา
ตลอดทั้งยุคนีอ้ นั เปนยุคแหงคริสตจักรของรัฐ มีความเคลื่อนไหวอีกอยางหนึ่งดําเนินอยู อัน
เปนความวิบัตยิ ิ่งใหญในประวัติศาสตรทั้งสิ้น คือมหาอาณาจักรโรมันภาคตะวันตกลมลง ในรัชกาล
ของคอนสแตนตินรูปการภายนอกของจักรวรรดิดูทามีการปกปองดี และไมอาจหักเขาไดอยางที่เคย
เขมแข็งในรัชกาลของมารกุสออเรลิอุส หรือในรัชกาลของออกัสตัส แตที่จริงเปนเหมือนรวงผึ้งพลุนไป
ดวยความผุพังทางศีลธรรมและทางการเมือง
พรอมจะยุบลงภายใตการบุกรุกจากทุกดานของพวก
กระหายเหยื่อที่จะเขามา ภายในยี่สิบหาปหลังจากคอนสแตนตินสิ้นชีพในป ค.ศ. 337 แนวปองกัน
ชายแดนดานตะวันตกของมหาอาณาจักรก็พังลง ฝูงคนชาวปาเถื่อน (นามที่พวกโรมันใชเรียกคนใด ๆ ที่
ไมใชคนโรมัน คนกรีก คนยิว นอกนัน้ เปนคนปาเถื่อนทั้งนั้น) ทุกหนทุกแหงเทกันเขามาในมณฑลที่ไม
มีทางสู ยึดเอาดินแดนและตัง้ แผนดินปกครองพันขึ้นเปนอสิระในไมถึงรอยสี่สิบป มหาอาณาจักรโรมัน
ภาคตะวันตกซึ่งดํารงมาไดเปนพันป และพลเมืองพอใจอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรครั้งนี้ตอง
ถูกกวาดเอาความดํารงคงอยูส ิ้นไป การลมลงอยางมหัศจรรยนี้คนเหตุไดไมยาก
ความมั่งคั่งของมหาอาณาจักรตองตกเปนเปาแกความโลภของชนชาวปาเถื่อนใกลเคียง ในดาน
หนึ่งของอาณาเขตมีบรรดาเมืองมั่งคั่งอยูกนั สบาย ทองทุงกวางขวางมีการเก็บเกีย่ ว พลเมืองมีทุกสิ่งอัน
เปนที่ปรารถนาของเผาชนอนาถา อานาระยะ ตุรัดตุเร พเนจร แตนยิ มการตอตีปลนสดมภที่อยูตามชาย
เขตแดน หลายศตวรรษกอนเผาชนปาเถือ่ นจะรุกล้ําเขามานั้น ธุระใหญของเหลาจักรพรรดิโรมันก็คือที่
จะคุมกันชายเขตแดนใหรอดจากการโจมตีของพวกศัตรูที่คุกคามอยู เหตุผลอันเดียวที่มีจักรพรรดิหลาย
องคครอบครองสัมพันธกัน คือความตองการผูปกครองที่มีอํานาจใหอยูใ กลจุดอันตรายเหลานี้ ซึ่งทาน
จะลงมือจัดการไดทันทีโดยไมตองรอคําสั่งจากเมืองหลวงใหอยูไกล
ถึงมีทางตอสูอยางดีที่สุด ฝายโรมันก็ยังตองตกเปนเบีย้ ลางแกชนชาวปาเถื่อน เมื่อเทียบกันตัว
ตอตัว ตลอดหลายศตวรรษแหงยามสงบ คนโรมันยิ่งเสียความชํานาญการรบ ในสมัยของเราประเทศ
ศิวิลัยมีดนิ ปนใชในการสงความดีเหนือกวาพวกชาวปามากมายกายกอง แตในสมัยโบราณทั้งสองฝาย
รบกันดวยดาบและหอก ทางที่ไดเปรียบแกฝายโรมันก็เพราะในกองทหารมีวินยั ดีกวา แตวินยั ก็หยอน
ลงไปเกือบสิ้นในคราวจักรพรรดิองคหลังๆ ตอมา สวนพวกชาวปามีกําลังรางกายแข็งแรงกวา กลาหาญ
กวา แคลวคลองในการรบดีกวา ขอรายกาจที่สุดที่ไดแกคนโรมันในอายุตอมาก็คือเขาไมเขาเปนทหาร
ในกองทัพของตัวเองคนชาวปานี้เองมาเขากองทัพ แลวคนเหลานี้ไดออกรบตอสูกับชนชาติของเขาเอง
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ปองกันโรมอยูชั่วคราวหนึ่ง สวนมากที่สุดในกองทัพรุน หลังๆ มีแมทัพและแมจักรพรรดิเองหลายองคก็
มาจากชนชาติชาวปานี้ ไมมชี าติใดอาจรักษาเอกราชไวไดในเมื่อชาตินนั้ มีนิสัยจางคนตางชาติมารบเมื่อ
ถึงคราวจําเปนตองรบ
ราชอาณาจักรไมเพียงแตขาดคน แตวาออนเปยกลงไปเพราะสงครามกลางเมืองดําเนินไปหลาย
ชั่วอายุคน โดยพวกที่ชวงชิงราชบัลลังก พระจักรพรรดิไมไดรับเลือกขึ้นมาจากรัฐสภาอีกแลว แตเมื่อ
พระจักรพรรดิองคหนึ่งถูกประหาร (ดังที่โดยมากที่สุดเปนเชนนัน้ ) กองทัพประจํามณฑลแตละกองทัพ
ก็ตั้งผูเขาชิงบัลลังกขึ้น และการเลือกก็มไิ ดดว ยการออกเสียงแตดวยอาวุธ ในเกาสิบปมีผูนําแปดสิบคน
ไดรับโหรองขึ้นเปนจักรพรรดิแลวเขาชิงพระที่นั่ง คราวหนึ่งคนอยางที่เรียกวาจักรพรรดิมีมากหลายจน
ไดเรียกวา “ตัวทารุณสามสิบตน” นครทั้งหลายถูกปลน คาใชจายสําหรับกองทัพฟุมเฟอย และทั้ง
อาณาจักรตองยากจนลงเพราะความทะเยอทะยานของคนกระหายอํานาจ เปนผลใหตองเรียกกองทหาร
มาเสียจากชายแดน ดินแดนก็เลยเปดโลงไมมีทางสูพวกคนชาวปาที่บกุ รุกเขามา
สาเหตุสดๆ รอนๆ ที่ใหมีการบุกฝาเขามาหลายครั้งหลายคราวนัน้ เกิดจากความเคลื่อนยายของ
เผาชนอาเซียเผาตางๆ เมื่อชาวปาของภาคพื้นยุโรปดานตะวันออกพังเขามาทับอาณาจักรโรมัน คนพวก
นี้ก็อางวา พวกเขาถูกขับออกมาจากบานของเขาเองดวยเหมือนกัน โดยมีกองทัพแปลกหนาดันเขามา
อยางตานไมไหว มีครอบครัวตามมาดวย ไดเปลี่ยนทีพ่ ํานักของเขาจากภายในของทวีปอาเซีย คนพวก
เหลานี้โดยทัว่ ไปเรียกวาพวกฮัน อะไรที่ทําใหพวกนี้ทงิ้ บานชองจากอาเซียภาคกลางมาไมทราบไดโดย
บริบูรณ แตเชื่อกันวาเพราะดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงและขาดฝน ทําใหเนื้อที่อดุ มกลายเปนที่รางวาง
เปลา ตอมาภายหลังฮันพวกนีไ้ ดเขามาถึงตัวโรมันเองโดยการนําของกษัตริยผูดุรา ยของเขาคนหนึ่งชื่อ
วา อัตติลา ปรากฏวาเปนพวกที่นากลัวที่สดุ ในบรรดาศัตรูทั้งหมด
โดยที่ประวัติศาสตรของเรามิใชประวัติศาสตรอาณาจักรโรมัน แตเปนประวัติศาสตรคริสตจักร
ฉะนั้น เรื่องราวที่เผาชนตางๆ บุกรุกเขามาเปนลําดับ จําตองเปนแตเพียงยอๆ การบุกรุกเขาครั้งแรกๆ
เปนพวกชนชาติที่อยูระหวางแมน้ําดานูปกับทะเลบอลติค วิสิโคส (โกสตะวันตก) มีหัวหนาของเขาชื่อ
อลาริค นํากองทัพกวาดเขามาในประเทศกรีกและอิตาลี เขามายึดและทําลายกรุงโรม แลวตัง้ การ
ปกครองแผนดินขึ้นในภาคใตของฝรั่งเศส พวกแวนแดล นําโดย เยนเซอริคเคลื่อนขามฝรั่งเศสเขาสู
สเปน จากสเปนเขาอัฟริกาเหนือ เขามาปราบปรามเมืองตางๆ ในภาคนี้พวกเบอกันเดียนขามแมน้ําไรน
แลวตั้งการปกครองแผนดินขึ้น มีเมืองสตราสเบอรกเปนศูนยกลางพวกฟรังกเผาเยอรมันยึดภาคเหนือ
ประเทศกอลหมด แลวใหชอื่ ดินแดนนัน้ วาฟรังกเซีย กษัตริยพวกฟรังกองคหลัง โคลวิส ไดเปนคริส
เตียน พวกพลเมืองก็เลยเปนคริสเตียนตามไปดวย พวกฟรังกไดชว ยมากมายในการทําใหยุโรป
ภาคเหนือเปลี่ยนใจมารับศาสนาคริสเตียน แตวาสวนใหญก็เปนไปโดยการบังคับ พวกแซกซอนและ
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พวกแองเกิลจากเดนมารกและดินแดนทิศเหนือ เห็นวาบริเตนวางเปลา กองทหารโรมันทิ้งไว จึงเขาไป
ครอบครอง
ชั่วอายุคนแลวชัว่ อายุคนเลาจนเกือบจะไดถอนรากศาสนาคริสเตียนแตโบราณเสียแลว
จนกระทั่งอาณาจักรแองโกลแซกซอนเองไดเปลี่ยนกลับใจรับศาสนาคริสเตียน โดยพวกมิชชัน่ นารีที่สง
มาจากโรม
ประมาณ ค.ศ. 450 พวกฮันสดุราย นําโดยกษัตริยของเขา อัตติลา ผูไมรูจักความเมตตาปราณี
บุกรุกเขาในอิตาลี และคุกคามไมเพียงแตจะทําลายมหาอาณาจักรโรมันเทานั้น แตจะตั้งการปกครอง
แผนดินขึ้นภายในอาณาจักรโรมดวย พวกโกส, แวนแดล และฟรังกไดรวมกําลังกันภายใตการนําของ
โรมทําการขัดขวางกระทําของพวกฮันส สงครามใหญปะทะกันที่แคโลนสในฝรั่งเศสภาคเหนือ พวก
ฮันสตองพายแพอยางยับเยิน เมื่ออัตติลาตายแลวไมชาอํานาจพวกฮันสก็สิ้นสุดลง สงครามที่แคโลนส
(ค.ศ. 451) ชี้ขาดวายุโรปจะมิตองถูกบดทําลาย และปกครองโดยชนเอเซีย แตจะขยายขึ้นเปนอารยะ
ธรรมของตนเอง
ดวยการบุกรุกเขามาเปนลําดับและดวยการแตกแยกกันเหลานี้ ทําใหมหาอาณาจักรโรมันซึ่ง
ครั้งหนึ่งโตใหญไพศาล ตองหดลงเหลือเพียงอาณาเขตเล็กๆ รอบเมืองหลวง ในค.ศ. 476 เผาชน
เยอรมันที่นับวาเปนเผาชนเล็กๆ นําโดยเฮอรูลิ เขายึดเอาเมือง ภายใตกษัตริยของเขาโอโดเอเซอร และ
จัดการถอดกษัตริยเด็กลงจากตําแหนงจักรพรรดิ จักรพรรดิเด็กองคนมี้ ีนามประหลาดคือเอานามของผู
ตั้งกรุงโรมและจักรพรรดิองคแรกมารวมกันเปนนามวา โรมุลุศออกัสตุส สมญาวา “ออกัสตุลุศ ออกัสตุ
สองคนอย” โอโดเอเซอรตั้งตัวขึ้นในตําแหนง “กษัตริยแหงอิตาลี” และตั้งแตปน นั้ ค.ศ. 476 มหา
อาณาจักรโรมันภาคตะวันตกก็หมดกัน ตัง้ แตกอตั้งเมืองและรัฐ (กลาวกันวาใน ก.ค.ศ. 753) จนถึง
อาณาจักรลมเปนเวลาพันสองรอยป มหาอาณาจักรภาคตะวันออก มีกรุงคอนสแตนติโนเปลเปนเมือง
หลวง ยังคงอยูไ ดจนกระทั่ง ค.ศ. 1453
บรรดาเผาชนที่บุกรุกเขามานี้ เกือบทั้งหมดเปนพวกนอกศาสนามาตั้งแตในแดนบานเกิดของ
เขา นอกจากพวกโกส พวกนี้ไดเปลี่ยนถือศาสนาคริสเตียนนิกายเอเรียนมาแลว และไดมีพระคัมภีรไบ
เบิลในภาษาของตนเองอีกดวย และบางสวนของพระคัมภีรนั้นก็ยังคงอยูเปนแบบอักษรศาสตรโบราณ
เกาแกที่สุดของติวตัน เกือบทั้งหมดของชนเผาตางๆ ที่มีชัยหลังไหลเขามานี้ไดกลายเปนคริสเตียน
เนื่องจากพวกโกสบาง แตโดยมากโดยพลเมืองที่อยูปนเปดวย และในคราวที่นิกายเอเรียนเปนผูเชือ่ ตาม
จารีตโบราณ ศาสนาคริสเตียนในสมัยเสื่อมโทรมนั้นยังคงเปนยอดแหงความจําเปนและทําการกาวหนา
และไดนําใหชนชาติที่บุกฝาเขามานี้รับเชื่อ เลือดแหงความแข็งแรงของคนพวกนี้ไดมสี วนใหเกิดชนเชื้อ
ชาติใหมของยุโรปขึ้นเปนผลสนอง เราไดเห็นแลววาความทรุดโทรมและพังลงของอํานาจจักรพรรดิที่
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โรมนั้น กลับทวีอิทธิพลของคริสตจักรโรมขึ้นทั่วทั้งยุโรปและบรรดาสันตะปาปา ก็มีอิทธิพลมากขึ้น
โดยประการฉะนั้นแมมหาอาณาจักรลม คริสตจักรยังคงแสดงตัวเปนจักรวรรดิอยูตอไป
บัดนี้เราตองเอยนาของบรรดาผูนําบางคนในยุคนีแ้ หงคริสตจักรของรัฐ
อทานาสิอุส (ค.ศ. 293-373) เปนผูยิ่งใหญในการคุมกันความเชื่อในวาระเริ่มเปดยุค เราเห็นแลว
วาทานผูนี้ขึ้นมาเดนในการโตแยงกับคณะเอเรียน และเปนตัวเอกในการอภิปรายแตไมมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมไนเซีย ค.ศ. 325 หลังจากที่ไดเปนบิชอพเมื่ออายุไดสามสิบสามปแหงอเล็กซานเดรียไม
ชาตองถูกเนรเทศหาครั้ง แตไดตอสูเพื่อความอยูเสมอมิไดขาด ในที่สดุ ไดจบชีวิตลงดวยความสงบและ
มีเกียรติ
แอมโบรสแหงมิลาน (ค.ศ. 340-397) เปนคนแรกที่สุดในพวกบิดาแหงภาษาลาตินไดรับเลือก
ตั้งขึ้นเปนบิชอพในขณะเมือ่ ยังเปนฆราวาส แมกระทั่งบัพติศมาก็ยังมิไดรับ แตไดรับคําแนะนําที่จะเปน
สมาชิก ทั้งนิกายเอเรียนและทั้งพวกที่เชือ่ แบบจารีตโบราณไดรวมมือกันในการเลือกตั้ง ทานผูนี้ได
กลายเปนผูมีอทิ ธิพลในคริสตจักร ไดประทวงพระจักรพรรดิเธโอโดสิอุสที่พระองคไดทําการเหีย้ มโหด
ทารุณ และบังคับใหพระองคสารภาพและรับทัณฑกรรม ตอมาไดรับการยกยอง และนับถืออยางสูงสุด
จากพระจักรพรรดิและไดรับเลือกใหเปนผูเทศนาในพิธกี ารศพของกษัตริย แอมโบรสเปนผูประพันธ
หนังสือหลายเลม แตเกียรติใหญยิ่งที่สุดของทานอยูที่การรับออกัสตินผูเกงกลาเขาในคริสตจักร
ยอหน สมญาวา ไครโซสโทม “โอษฐทอง” เพราะไมมีใครประโวหารได นักเทศนผูยิ่งใหญ
ที่สุดแหงยุค เกิดในอันติโอ ค.ศ. 345 ไดรับตําแหนงบิชอพหรือเปไตรอารคแหงคอนสแตนติโนเปล
ค.ศ. 398 และไดเทศนาแกที่ประชุมมหึมาในคริสตจักรเซนทโซเฟย แตดวยความเชื่อมั่นของทาน
ความไมยอมขึน้ กับใคร มีใจรอนในการปฏิรูป และกลาหาญ ทําใหวังหลวงไมพอพระทัย ทานตองถูก
เนรเทศและสิน้ ชีพในถิ่นเนรเทศ ค.ศ. 407 แตหลังจากเมื่อทานตายเสียแลวจึงไดรับการเห็นจริงดวย ศพ
ของทานไดถูกนํากลับมากรุงคอนสแตนติโนเปล และฝงไวอยางมีเกียรติ เปนนักเทศนอาจหาญ เปน
นักการเมือง และเปนผูอรรถาธิบายพระคัมภีรอยางสามารถ
เจอโรม (ค.ศ. 340-420) เปนปราชญและบิดาแหงภาษาลาติน ไดรับการศึกษาทางอักษรศาสตร
และนักปาฐกที่กรุงโรม แตไดสละเกียรติฝายโลกเพื่อชีวิตทางศาสนา และปกใจกับลัทธิกรํายากอยาง
แข็งแรง ทานไดตั้งอารามขึ้นที่เบธเลเฮ็ม และอาศัยอยูทนี่ ั่นหลายป ในบรรดาขอเขียนของทานเปนอัน
มาก มีชิ้นหนึ่งที่มีอิทธิพลเอื้อมไปไกลทีส่ ุดไดแกการแปลพระคัมภีรไ บเบิลเปนภาษาลาติน งานชิ้นนี้
เรียกวา วัลเกต แปลวาพระคัมภีรในภาษาสามัญ ซึ่งยังคงเปนพระคัมภีรฉบับทรงอํานาจในคริสตจักร
โรมันคาธอลิค
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นามที่ออกหนาที่สุดในตลอดยุคนี้คือ ออกัสติน เกิด ค.ศ. 354 ในอัฟริกาเหนือ เมื่อยังหนุมเปน
นักปราชญที่ลือชื่อ แตเปนคนนิยมโลก ทะเยอทะยานรักความบันเทิง เมื่ออายุ 33 ป ไดเปนคริสเตียน
โดยอิทธิพลของมารดา นางมอนิกา อิทธิพลของคําเทศนาของแอมโบรส แหงมิลานและดวยการศึกษา
ธรรมสารของอัครสาวกเปาโล ออกัสตินไดรับแตงตั้งขึน้ เปนบิชอพแหงฮิปโป ในอัฟริกาเหนือ ค.ศ.
395 อันเปนเวลาที่พวกชาวปาเริ่มเขาบุกรุก ในจําพวกงานเปนอันมากของทาน “นครของพระเจา” เปน
บทเรียกรองอันมีเกียรติใหศาสนาคริสเตียนเขาแทนที่อาณาจักรทีก่ ําลังละลายไป และ “สารภาพ” เปด
หัวใจและชีวิตของทานเองอยางทราบซึ้ง แตชื่อเสียงและอิทธิพลของทานอยูที่ขอ เขียนของทาน วา
ดวยคริสเตียนเทวศาสตร อันนี้เองที่ทําใหออกัสตินเปนผูอธิบายพระคัมภีรผูยิ่งใหญที่สุดถัดจากอัคร
สาวกเปาโล ทานไดสิ้นชีพในป ค.ศ. 430
___________________
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สังเขปของบทที่ 12,13,14,15,16,17,
ภาวะการณทั่วไปในยุคที่สี่, คริสตจักรยุคกลาง
ตั้งแตกรุงโรมลม ค.ศ. 476 ถึง กรุงคอนสแตนติโนเปลลม ค.ศ. 1453
1. อํานาจของสันตะปาปากาวหนาตอไป (บทที่ 12)
1. ระยะของความเติบโต ค.ศ. 590-1073
สาเหตุตางๆ (1) อํานาจเพื่อความชอบธรรม
(2) การปกครองฝายโลกไมแนนอน
(3) การปกครองของคริสตจักรมั่นคง
(4) “สิ่งเทียมเท็จ”ในสมัยกลาง
(ก) การทําปลอมของเอกสารคอนสแตนตินมอบถวาย
(ข) ฟอลสดิเครแทลสออฟไอซิโดร
(ค) หลักฐานตาง ๆ แสดงวาทําปลอม
2. ระยะสูงสุด ค.ศ. 1073-1216
(1) ฮิลเดแบรนด ครองตําแหนง (กรีโกรี่ที่ 7)
(ก) จัดระเบียบการบรรพชิพเสียใหม
(ข) ปลดคริสตจักรใหเปนอิสระจากรัฐ
(ค) ใหคริสตจักรมีอํานาจสูงสุด
(2) อินโนเซ็นตที่ 3 ครองตําแหนง 1198-1216
(ก) สําอางของทาน
(ข) ทานเลือกตั้งพระจักรพรรดิ
(ค) ตั้งรัฐบาลปกครองในกรุงโรม
(ง) กษัตริยฝรัง่ เศสยอมออนนอม
(จ) กษัตริยอังกฤษยอมออนนอม
3.ระยะเสื่อมต่ํา
(1) บอนิเฟศ ที่ 8 ค.ศ. 1303
(2) เชลยบาบิโลน ค.ศ. 1305-1378
(3) การประชุมที่เมืองคอนสตานซ ค.ศ. 1414
2. อํานาจของศาสนามหะหมัดเกิดขึ้น (บทที่13)
67

1. ทานมุหัมมัดเปนผูตั้งศาสนา ค.ศ. 570-632
2. ศาสนาของทานเปนอยางไร
3. ความคืบหนาของศาสนาอิสลาม
4. ปจจัยแหงอํานาจ
(1) ความเชื่อความศรัทธาของชนเผาอาหรับ
(2) คนกรีกในภาคเอเซียออนนอม
(3) ลักษณะของศาสนาอิสลาม
5. ดานที่สงตัวของศาสนามุหัมมัด
(1) หลักธรรมคําสั่งสอนเขาใจงายๆ
(2) เปนปฏิปกษตอการนมัสการรูปสักการ
(3) ไมมกี ารทําตัวเปนคนกลางของนักบวชหรือนักบุญ
(4) เวนจากการดื่มน้ําเมา
(5) สงเสริมอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรรุนแรก
6. ดานรายของศาสนามุหัมมัด
(1) เผยแพรศาสนาดวยภาพ
(2) เอาศาสนามาใชเพื่อประโยชนฝายโลก
(3) ทัศนะเกีย่ วกับพระเจา
(4) ทัศนะเกีย่ วกับพระคริสต
(5) ความคิดเกีย่ วกับสวรรค
(6) กดฐานะสตรี
(7) ขาดความเปนรัฐบุรุษ
3. ราชอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์ (บทที่ 14)
1. ผูสถาปนา คารลมาญ ค.ศ. 742-814
2. มหาอาณาจักร
3. เหลาจอมจักรพรรดิ
4. จักรพรรดิ กับสันตะปาปา
5. มหาอาณาจักรเสื่อมอํานาจและลมลง
4. คริสตจักรลาตินและกรีกแยกกัน (บทที่ 14)
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1. สาเหตุทางหลักธรรมคําสอน
2. สาเหตุในการปกครองและขนบธรรมเนียม
3. สาเหตุทางการเมือง
4. สําอางของโรม
5. สงครามครูเซด 1095-1270 (บทที่ 15)
1. กําเนิดของสงครามครูเซด
2. ครูเซดเจ็ดคราว
(1) ครูเซดคราวที่หนึ่ง 1095-1099 กอดแฟรแหงบูลยอง
(2) ครูเซดคราวที่สอง 1147-1149 หลุยที่ 7 คอนรารดที่ 3
(3) เกิดความคุน กันระหวางประชาชาติ
(4) เกิดความกระตุนใจในทางการคาพาณิชย
(5) ผลเกิดแกอํานาจของคริสตจักร
3. สาเหตุของการลมเหลว
(1) พวกผูนําทะเลาะวิวาทกัน
(2) ความคิดเห็นคับแคบสวนตัว
4. ผลดีที่ไดจากสงครามครูเซด
(1) พวกจาริกบุญไดรับความพิทักษ
(2) การรุกรานของพวกมอสเล็มตองชงัก
(3) เกิดความคุน กันระหวางประชาชาติ
(4) เกิดความกระตุนใจในทางการคาพาณิชย
(5) ผลเกิดแกอํานาจของคริสตจักร
6. การขยายตัวของลัทธิอยูอาราม (บทที่ 16)
1. ระบบตางๆ ของอาราม
(1) เบนนิดิคตินส 529 นักบุญเบนนิดิคท
(2) ซิศเตอรเซียนส 1098 นักบุญโรเบอรท, เบอรนาด
(3) แฟรนซิศแคนส 1209 นักบุญแฟรนซิศ
(4) โดมินแิ คนส 1215 นักบุญโดมินิค
2. ประโยชนบางประการของลัทธิอยูอาราม
(1) เปนศูนยของความสงบสงัด
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(2) เปนสถานตอนรับใหความบรรเทาทุกข
(3) เปนทีห่ ลบภัยของคนไมมีทางรอด
(4) การกสิกรรม
(5) การวรรณกรรม
(6) การศึกษา
(7) การประกาศศาสนา
3. ผลรายบางประการของลัทธิอยูอาราม (บทที่ 15)
(1) ยกยองชีวติ ถือโสด
(2) กระทบกระเทือนตอชีวิตสังคมและชีวติ ชาติ
(3) ฟุมเฟอยและอธรรม
(4) รีดนาทาเรนใหมกี ารถวาย
7. ศิลปะและวรรณกรรมยุคกลาง (บทที่ 16)
1. มหาวิทยาลัย
2. มหาวิหาร
3. วรรณกรรมตื่นตัว
4. ศิลปะตื่นตัว
8. เริ่มเคาของการปฏิรูปศาสนา (บทที่ 17)
1. ออลบิเยนซีส 1170
2. วอลเดนเซียนส 1170
3. ยอหน วิคลิฟ 1324-1384
4. ยอหนฮัสส 1369-1415
5. เยอรโรม ซาโวนาโรลา 1452-1498
9. กรุงคอนสแตนติโนเปลลม 1453 (บทที่ 17)
10. พวกนักปราชญและผูนํา (บทที่ 17)
1. แอนเซลม 1033-1109
2. อเบอรนารด 1079-1142
3. เบอรนารแหงแคลวอกซ 1091-1163
4. โธมาสอควินส 1226-1274
________________________
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บทที่ 12

11

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหนึ่ง)ตั้งแตกรุงโรมลม ค.ศ. 476 ถึงกรุงคอนสแตนติโนเปลลม
ค.ศ. 1453 อํานาจของสันตะปาปากาวหนาตอไป
__________________
ในยุคนี้ซึ่งเปนระยะเกือบพันป
ความสนใจของเรามุงอยูที่คริสตจักรภาคตะวันตกหรือ
คริสตจักรลาตินอันมีที่ตั้งอํานาจอยูใ นกรุงโรม ซึ่งยังคงเปนเมืองหลวงแมวาอํานาจทางการเมืองไดหมด
ไปแลว คริสตจักรฝายกรีกมีการปกครองมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปล เราจะไมพูดถึงมากนัก เวนแตที่
มีเรื่องราวเกีย่ วพันกับประวัติศาสตรของศาสนาคริสเตียนในยุโรป และจะไมเลาเหตุการณไปตามลําดับ
แตจะสํารวจความเคลื่อนไหวใหญๆ ซึ่งมักจะควบคูก ันและกันไป
การขยายตัวของอํานาจสันตะปาปาเปนเรื่องใหญออกหนาออกตาในสิบศตวรรษของสมัยกลาง
เราเห็นแลววาโปพแหงโรมไดสมอางถือตําแหนง “บิชอพครองทั่วสากล” และประมุขของคริสตจักร
บัดนี้จะไดดูสันตะปาปาอางเปนผูครอบครองเหนือประชาชาติ เหนือกษัตริยและจักรพรรดิ การขยายตัว
นี้มีเปนสามระยะคือ โตขึ้น ขึน้ สูงสุด และเสื่อมลง
ระยะโตของอํานาจสันตะปาปาเริ่มดวยกรีโกรี่ที่ 1 “ผูยิ่งใหญ” ขึ้นสูตําแหนงสังฆราชอํานาจขึ้น
สูระยะสูงที่กรีโกรี่ที่ 7 แตรูจักกันมากในนามฮิลเดแบรนด ขอใหเขาใจไวดวยวาตั้งแตแรกเริม่ มา
สันตะปาปาแตละคนเมื่อขึน้ สูตําแหนงเปนไดเปลี่ยนนาม แตกรีโกรีท่ ี่ 7 เปนสันตะปาปาคนเดียวที่มี
นามสกุลรูจักกันมากในประวัติศาสตรหลังจากที่ทานไดขึ้นสูตําแหนงแลว กรีโกรี่ที่ 1 เปนผูมีใจจดจอ
กับศาสนา จนเรื่องของทานผูนี้เลากันออกไปเปนที่รูจกั ดีวา เมื่อทานเห็นพวกเชลยในกรุงโรมเผาชน
หนึ่งมีผมงาม มีตาสีฟา ก็ถามวาพวกนี้เปนเผาอะไร ไดรับคําตอบวาเปนเผา “แองกลิ” (อังกฤษ) ทานก็
วา “นันแองกลิเสดแอนเจลิ” (มิใชแองเกิลแตเปนแองเยล “ทูตสวรรค”) ภายหลังเมื่อทานไดเปน
สันตะปาปา ทานไดสงศาสนทูตไปอังกฤษเผยแผศาสนาคริสเตียนแกประชากรอังกฤษ กรีโกรี่ที่ 1 ได
ขยายอาณาจักรของคริสตจักรดวยความสนใจทางดานปฏิบัติการในการทําใหชาติในยุโรปกลับใจ คือ
เวลานั้นชาวยุโรปยังคงถือศาสนาพื้นเพของตัวอยู อีกอยางหนึ่งกรีโกรี่ที่ 1ไดนําคนพวกวิสิโกสที่ถือ
ลัทธิเอเรียนในสเปนมาเชื่อถือตามจารีตเดิมได ทานไดตานทานสมอางของเปไตรอารค แหงคอนสแตน
ติโนเปลไดสําเร็จ ที่เปไตรอารคนั้นอางตําแหนงขึน้ เปนบิชอพครองทั่วสากล ทานไดทําใหคริสตจักร
ปกครองปริมณฑลรอบกรุงโรมอยางปกครองฝายโลกจริงๆ
จึงเปนการปูทางขึน้ สูอํานาจโลกดวย
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ประการฉะนีด้ ว ย นอกจากนั้นยังไดขยายคําสอนบางบางขอของคริสตจักรโรมเชนสอนใหมกี ารกราบ
ไหวรูปปน สอนวาดวยการชําระลางวิญญาณในเมืองนรกและการเปลี่ยนเพศสิ่งสมมุติหรือสอนใหเชื่อ
วาอาหารที่ประกอบพิธีศีลระลึก ขนมปงและน้ําองุนธรรมดาจะกลายเปนกายและโลหิตของพระคริสต
จริงๆ ดวยความมหัสจรรย ทานเปนผูส นับสนุนอยางแข็งแรงในเรื่องชีวิตอยูอาราม ทานเองก็เปน
นักพรตผูหนึ่งมาแลว กรีโกรี่ที่ 1 เปนผูบริหารการงานอยางสามารถที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตรของ
คริสตจักรโรมัน และสมควรแกตําแหนง “ผูยิ่งใหญ” อํานาจของตําแหนงสังฆราชแหงโรมไดกาวหนา
และนับถือกันทั่วไป ก็เพราะอิทธิพลของสันตะปาปาหลายองคที่สืบตอกันมาเปนลําดับตลอดหลายรอย
ป จะไดกลาวถึงสาเหตุบางประการที่ทําใหอํานาจสันตะปาปาหลายองคที่สืบตอกัน
สาเหตุหนึ่งทีก่ ารครองอํานาจของ “โรมดูแล” เปนที่ยอมรับกันกวางขวางคือวา ในสมัยตางๆ
เมื่อเริ่มยุคนี้ อิทธิพลของสันตะปาปาสวนใหญเปนอํานาจเพื่อความชอบธรรม คริสตจักรเปนที่พึ่งพิงทั้ง
ของคนชั้นเจาใหญนายโตกับประชาชนพลเมืองที่อยูใตปกครองของทานเหลานั้น คริสตจักรจะคอยทํา
หนาที่ยับยั้งมิใหมีการทารุณกรรม ไมใหใชความอยุติธรรม ปกปองคุมครองผูออนแอและเรียกรองสิทธิ
ใหแกประชากร ในพระราชวังตางๆ เจาครองนครมากกวาหนึ่งคนตองถูกบังคับใหรับเอาภรรยาที่
ทอดทิ้งอยางยุติธรรมใหกลับคืนมา
และใหทําการรับรองใหเหมาะสมอยางนอยแมจะเปนเพียงพิธี
ภายนอก การปฏิบัติที่ไมดีกม็ ีมาก คือสันตะปาปาหลายทานเหมือนกันที่ยกยอเอาอกเอาใจพวกเจาครอง
นครที่ประพฤติชั่วชาติ แตลัทธิสันตะปาปาโดยทั่วไปในสมัยแรกๆ ของยุคกลางมีจิตใจฝกฝายในการ
ปกครองดี
การชิงดีกัน ความไมแนนอนของการปกครองฝายโลก ทําใหเห็นเปนการตรงขามกับความ
แนนอนและเปนระเบียบแบบแผนของการปกครองฝายคริสตจักร ในระหวางสมัยเหลานี้สวนมากที่สุด
ยุโรปอยูในสภาพเหลวแหลก พวกเจาครอบครองเกิดขึ้นมา ลมลงไป ปราสาทราชวังหนึ่งทําสงครามรบ
พุงกับปราสาทอีกแหงหนึ่ง ไมมีอํานาจที่มั่นคงปกแผไป มหาอาณาจักรเกาลมลงไปในศตวรรษที่หา
ยุโรปเกือบจะตกอยูในความปนปวน จนกระทั่งศตวรรษที่เกาเมื่ออาณาจักรของคารมาญไดตั้งขึ้นทายาท
ที่สืบตอคารมาญหลายคนโดยมากออนแอ หลายคนใฝหาความชวยเหลือจากโรม และพรอมจะยอมยก
อํานาจให เพื่อแลกกับความชวยเหลือ เมื่อใดคริสตจักรไดอํานาจมาจากรัฐเพราะที่คริสตจักรได
ชวยเหลือแลว คริสตจักรจะยึดอํานาจนัน้ ไวแนน
เมื่อการปกครองของรัฐผันแปร ความมัน่ คงของอาณาจักรของคริสตจักรก็เสริมมั่นขึ้นเรื่อยๆ
ในระหวางตลอดศตวรรษแหงความเลื่อนลอยเหลานั้นสภาพการณมีสภาพตางๆ กัน สวนคริสตจักรนั้น
ยืนหยัดเปนหนวยเดียวเด็ดเดี่ยวไมกวัดแกวง ขอสมอางของโรมในการครองอํานาจไดรับการสนับสนุน
จากพวกบรรพชิตอยางพรอมเพรียงกันเกือบทั้งสิ้น ตั้งแตบิชอพองคประธานลงมาจนถึงบรรพชิตชั้นตน
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ในระหวางสมัยกลางลัทธิอยูอารามไดโตขึ้นเติบใหญ ดังจะไดศึกษาในตอไป พวกนักพรตพวกสมภาร
พากันเปนฝกเปนฝายกับพวกบรรพชิตพวกบิชอพในการรณรงคเอาอํานาจในทุกๆ กรณีคริสตจักรมี
พันธมิตรแข็งแรงอยูทุกหนทุกแหง และพวกพันธมิตรเหลานี้ก็ไมเคยหยุดยั้งตอการเสริมสงใหความ
สนใจของคริสตจักรกาวหนาไป
เปนเรื่องประหลาดเสียจริงๆ ในสมัยกลางนี้มี “สิ่งเทียมเท็จสงเสริมศาสนา” จํานวนหนึ่งแพร
ออกมาสนับสนุนอํานาจของโรม ถาเปนในสมัยสติปญญาวิชาความรู สิ่งเหลานี้คงไดถูกสํารวจถูกปด
ทิ้ง ไมมีใครเชื่อถือ แตการศึกษาในศตวรรษตางๆ สมัยกลางไมมีการวิพากษวิจารณสืบคนความจริงกัน
ไมมีใครสงสัยเอกสารอะไรวาไมจริง เอกสารเทียมเท็จตางๆ เหลานั้นไดแพรออกไปกวางขวาง ทุกหน
ทุกแหงยอมรับ ฉะนั้นเอกสารเท็จเหลานีท้ ําใหขอสมอางของโรมไดการค้ําจุนแข็งแรงจนกระทั่งหลาย
ศตวรรษลวงไปกวาจะไดมีเคาใหรูวาพืน้ ฐานที่เชื่อกันตามเอกสารเท็จนั้นตั้งอยูบนความเท็จ ไมใชความ
จริง
ฉบับหนึ่งในเอกสารปลอมเหลานี้มีขอความเรื่อง “คอนสแตนตินยอมมอบถวาย” หลังจากมหา
อาณาจักรโรมันในยุโรปลมไปแลวเปนเวลานาน มีเอกสารฉบับหนึง่ แพรออกมาเพื่อจะแสดงวาคอนส
แตนตินผูเปนจักรพรรดิคริสเตียนองคแรก ไดถวายอํานาจสูงสุดเหนือมณฑลตางๆ ทั้งหมดในยุโรปที่
เปนของอาณาจักรใหแกบิชอพแหงโรม คือทานซิลเวสเตอร ที่ 1 (ค.ศ. 314-335) และประกาศวาบิชอ
พแหงโรมเปนผูครอบครองเหนือเหลาจักรพรรดิเองอีกดวย เอกสารฉบับนี้ยังเปนเครื่องแสดงใหเห็นวา
เพราะเหตุนี้เมืองหลวงจึงไดยายจากกรุงโรมมาที่คอนสแตนติโนเปล เพื่อไมใหมกี ารทรงอํานาจคางอยู
ในกรุงโรมเปนการแขงขันกับสันตะปาปา
อิทธิพลยิ่งใหญกวานัน้ อีกมากคือ เอกสารทําปลอมอีกชุดหนึ่งเรียกวา เดอะพอลสดิเครแทล
ออฟไอซิโดร ไดแพรออกมาประมาณ ค.ศ. 830 เอกสารเหลานี้สมอางวาเปนคําขาดที่เหลาบิชอพแหง
โรมคนแรกๆ เริ่มๆ ไดสงตอๆ มาตั้งแตพวกอัครสาวกเรื่อยมา ตั้งใหสันตะปาปาแหงโรมมีอํานาจสูงสุด
เด็ดขาดเหนือคริตจักรทั่วสากล ตั้งคริสตจักรใหเปนอิสระไมขึ้นกับรัฐ ไมใหมีการลวงเกินบรรพชิตทุก
ตําแหนงยศไมวาดวยเหตุผลใดๆ ของรัฐ ในขนาดที่ศาลฝายโลกจะพิพากษาคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับบรรพชิต
และคริสตจักรไมไดเลย
ในสมัยอันโฉดเขลาปราศจากการโตแยงทักทวงเอกสาร เหลานี้เปนที่เชื่อกันอยางไมสงสัยและ
ไดเปนปราการปองกันสมอางของโรมอยูหลายรอยป ไมมีใครสงสัยเอกสารเหลานีว้ าไมจริง จนกระทั่ง
ถึงศตวรรษที่สิบสอง เมื่อเวลานั้นอํานาจของคริสตจักรลงรากแนนเสียแลว และจนกระทั่งรุงอรุณของ
การปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหกขอสมอางของโรมจึงไดถูกสอบสวน และปรากฏวาไมมีมูลฐานหลักฐาน
บางประการทีแ่ ยงตอเอกสารเท็จเหลานั้นมีดังตอไปนี้
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ภาษาในเอกสารเหลานั้นมิใชภาษาลาตินแรกเริ่มในศตวรรษที่หนึ่งที่สอง แตเปนภาษาลาตินในศตวรรษ
ที่แปดที่เกา อันเปนภาษาที่ทรุดโทรมและปนเปไปแลว ตําแหนงตางๆ และสภาพตางๆ ทาง
ประวัติศาสตรที่เอกสารเหลานั้นอางถึงมิไดเปนอยางที่มใี นมหาอาณาจักร แตมีอยูในสมัยกลางและผิด
กันไกล ขอพระธรรมที่คัดออกมาทั้งหลายแหล เปนขอทีค่ ัดออกมาจากพระคัมภีรวัลเกต(ลาติน) ซึ่งเพิง่
จะแปลกันในราว ค.ศ. 400 นี่เอง สารที่เขียนนัน้ มีความประสงคเต็มที่ที่จะแสดงวา วิคเตอร บิชอพแหง
โรม ค.ศ. 200 เขึยนถึงทานเธโอฟลัส บิชอพแหงอาเล็กซานเดรียผูอ ยูใน ค.ศ. 400 ในสมัยเราจะคิด
อยางไรตอความสุจริตของจดหมายทีแ่ สดงวาเขียนจากควีนเอลิซาเบธถึงยอจวอชิงตัน?
ความเติบใหญของอํานาจสันตะปาปาถึงแมโตขึ้นก็มิไดราบรื่นนัก
มีพวกเจาครองนครที่
เขมแข็งคอยตานทานเชนกับพวกเจาที่ออนแอคอยออนนอม สันตะปาปาบางทานก็ออ นแอ บางทานก็
ชั่วราย โดยเฉพาะในระหวาง ค.ศ. 850 ถึง 1050 เพราะเหตุนี้ทําใหตําแหนงหนาที่ไมใครไดรบั การ
เชื่อถือ แมในเวลาที่ใกลอํานาจถึงสุดยอด
ระยะอํานาจสูงสุดระหวาง ค.ศ. 1073 กับ ค.ศ. 1216 ประมาณ 150 ป ที่สันตะปาปาอยูใน
ตําแหนงครองอํานาจสูงสุดเด็ดขาด ไมเพียงแตเหนือคริสตจักร แตเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุโรป
ดวย
อํานาจสูงนี้บรรลุถึงในระหวางฮิลเดแบรนดครองตําแหนง สันตะปาปาผูนี้ผูเดียวที่เปนที่รูจัก
กันดีในนามเดิมมากกวานามอื่นที่ตั้งใหเขากับตําแหนงวา สันตะปาปากรีโกรี่ที่ 7 ฮิลเดแบรนดได
ปกครองคริสตจักรเปนอิทธิอํานาจอยูเบื้องหลังพระที่นงั่ กษัตริยมากกวา 20 ป กอนที่ไดสวมมงกุฏสาม
ชั้น ตอมาในระหวางที่ยังอยูใ นตําแหนงสันตะปาปาจนกระทั่งสิ้นชีพในป ค.ศ. 1085 พอจะไดกลาวถึง
กิจการใหญบางประการที่ทานผูนี้ไดกระทําไป
ฮิลเดแบรนดจดั ระเบียบการบรรพชิตเสียใหม ซึ่งกําลังมีธรรมตกต่ําเต็มที ระงับการที่เรียกวาซิ
โมนี หรือซื้อขายตําแหนงหนาที่ในคริสตจักร แตก็สําเร็จไดเพียงชัว่ คราว ยกมาตรฐานธรรมที่บรรพชิต
ตองปฏิบัติทั่วกันหมด บังคับใหดํารงความเปนโสดในเพศบรรพชิต อันการนี้ไดรับการรบเรามาแลว
แตไมสามารถบังคับใช จนกระทั่งถึงสมัยของฮิลเดแบรนด
ฮิลเดแบรนดไดปลดคริสตจักรออกมาจากการควบคุมของรัฐ โดยไมใหกษัตริยหรือจักรพรรดิ
มีสิทธิเสนอนามเลือกตั้งสันตะปาปาหรือตัง้ บิชอพ
และโดยเรียกรองไมใหมีการฟองรองเกี่ยวกับ
บรรพชิตหรือจํากัดใหเรื่องราวกรณีของคริสตจักรทําการสอบสวนกันในศาลของศาสนา เคยมีธรรม
เนียมมากอนวาในพิธีแตงตั้งบิชอพ
ใหบิชอพมารับไมเทาและแหวนจากผูเปนกษัตริยท รงอํานาจ
อธิปไตยและใหบิชอพกลาวปฏิญาณวาจะเปนผูรองและภักดีตอกษัตริยในฐานะเปนกษัตริยฝายโลก
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การนี้โดยพฤตินัยทําใหบิชอพเปนผูที่ผูปกครองฝายโลกแตงตั้ง ฮิลเดแบรนดไดระงับการรับของและ
การปฏิญาณนีเ้ สีย
ฮิลเดแบรนดทาํ ใหคริสตจักรมีอํานาจสูงสุดเหนือรัฐ พระจักรพรรดิเฮนรี่ที่ 4 เมื่อถูก
สันตะปาปากรีโกรีรุกรานเอา ไดเรียกประชุมสภาเหลาบิชอพเยอรมัน และชวนแกมบังคับใหออกเสียง
ถอดสันตะปาปาออกจากตําแหนง กรีโกรีก็ตอบโตดวยการตัดสัมพันธภาพ ชวนใหพลเมืองของเฮนรี่
ทั้งหมดสละความภักดีตอกษัตริยเสีย เฮนรี่เห็นวาตนเปนฝายแพในใตรมธงของสันตะปาปา ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1077 พระจักรพรรดิไดถอดเครื่องทรงกษัตริยหลวงออก สวมเสื้อขนแกะมายืนอยูป าก
ทวารปราสาทของสันตะปาปาดวยเทาเหลาสามวันติดกัน ที่แคโนซซาในอิตาลีภาคเหนืออันเปนที่ที่
สันตะปาปาประทับอยู เพือ่ เขาออนนอมและรับอํานาจ (ตั้งแตนั้นมามีคําพังเพยวา “ไปแคโนซซา”
หมายความวาออนนอมตอสันตะปาปาหรือตอคริสตจักร) อยางไรก็ตามทันใดทีเ่ ฮนรี่ไดอํานาจคืนก็ลง
มือทําสงครามกับสันตะปาปา และไลขับออกจากโรมไดสําเร็จ ในไมชา ตอมาฮิลเดแบรนดก็สิ้นชีพ ทิ้ง
คําพยานไววา “ขาพเจารักความชอบธรรมและเกลียดการทุจริต ขาพเจาจึงตองตายในทีเ่ ขาเนรเทศ”
(เหลานี้เปนถอยคําของสันตะปาปาเองที่จดรายเหตุการณไว)
แตบันทึกชัยชนะของสันตะปาปามี
อิทธิพลมากกวาที่ไดพายแพในคราวหลัง
กรีโกรีที่ 7 มิไดมุงจะลบลางการปกครองของรัฐ แตจะใหรัฐยอมขึ้นอยูใ นปกครองของ
คริสตจักรและขึ้นตอสันตะปาปาผูเปนประมุขของคริสตจักร ทานตองการใหอํานาจฝายโลกปกครอง
ประชากร แตตองอยูใ ตปกครองของอํานาจที่สูงกวา คืออาณาจักรฝายวิญญาณดังที่ทานถือวาเปน
เชนนั้น
สันตะปาปาอีกทานหนึ่ง ซึ่งรัชกาลของทานเปนที่แสดงวามีอํานาจเหมือนน้ําขึ้นสูง คืออินโน
เซ็นทที่ 3 (1198-1216) ทานผูนี้ไดกลาวในพิธีเขารับตําแหนงวา “ผูสืบตําแหนงอัครสาวกเปโตรยืนอยู
กลางระหวางพระเจากับมนุษย ต่ํากวาพระเจา แตเหนือมนุษย เปนตุลาการของมนุษยทั้งสิ้น มนุษยคน
ใดจะพิพากษาทานไมได” ในจดหมายราชการของทานฉบับหนึ่งเขียนวา สําหรับสันตะปาปานัน้
“ไดรับมอบไมเพียงแตคริสตจักรทั้งสิ้นเทานั้น แตสิ้นทัง้ โลกดวย” พรอมดวย “สิทธิอํานาจสูงสุดที่จะ
ถอดจักรพรรดิและกษัตริยทั้งหลายออกจากตําแหนงได” สันตะปาปาผูนี้ไดรับเลื่อนขึน้ สูตําแหนงตัง้ แต
อายุไดสามสิบเจ็ดป ตลอดรัชกาลของทานๆ ไดครองสมอางอันสูงนี้ไดดวยความสําเร็จ
ทานไดเลือกออตโตแหงบรันสวิคขึ้นเปนจักรพรรดิ
ออตโตก็ประกาศตอหนาสาธารณะวา
พระองคทานไดสวมมงกุฏ “โดยพระคุณของพระเจาและของอัครสาวกผูดูแล” ตอมาออตโตไดถูกถอด
ออกจากตําแหนงเพราะไมออ นนอม แลวเลือกคนอื่นขึน้ มาเปนจักรพรรดิแทน สันตะปาปาไดตงั้ ตน
เปนรัฐบาลของกรุงโรม วางบทบัญญัติใหขาราชการปฏิบัติ ตัวสันตะปาปาเองเปนเจาใหญสูงสุดอันนี้
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เปนผลใหเกิดตั้งรัฐขึ้นภายใตบังคับบัญชาของรัฐบาลสันตะปาปาโดยตรง เปนเหตุการณนําใหเกิด “รัฐ
ของคริสตจักร” ทานไดบังคับฟลิปออกัสตัสเจาราคะ กษัตริยของฝรัง่ เศสใหรับภรรยาที่หยารางกันไป
ดวยความอธรรมใหรับกลับคืนมา ทานไดตัดสัมพันธกษัตริยยอหนของอังกฤษ บังคับใหกษัตริยยอม
ถอดมงกุฏถวายแกทตู ของสันตะปาปา แลวรับเอาอีกในฐานะที่ตองขึ้นตอสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 3
อาจนับวาเปนผูใหญยิ่งกวาสันตะปาปาทั้งหมดที่ใชอํานาจเผด็จการ แตถาหากฮิลเดแบรนดมิไดเปน
ใหญขึ้นมากอนแลว อินโนเซ็นทที่ 3 เองก็หาไดอํานาจถึงแคนี้ไม
แตโดยทีย่ ุโรปกําลังจะโผลขึ้นจากแสงมัวสมัยกลาง และความภักดีตอชาติก็ขึ้นมาแขงกับความ
ภักดีทางศาสนา อํานาจของสันตะปาปาเริ่มเสื่อมลง ตั้งแตที่บอนนิเฟซที่ 8 ค.ศ. 1303 บอนนิเฟซที่ 8 ได
สมอางความสูงสงอยางสันตะปาปากอนๆ เหมือนกัน แตก็ไดรับการเพิกเฉยตอบอนนิเฟซ หามเอ็ด
วารดที่ 1 แหงอังกฤษมิใหเก็บภาษีทรัพยสมบัติของคริสตจกัร และรายไดของสงฆแตก็ตองยอมตอ
กษัตริย แตก็เปนไปในรูปการอลุมอลวย โดยเงื่อนไขวาสงฆและบิชอพจะตองแบงรายไดบํารุง
อาณาจักรตามที่อาณาจักรตองการ ทานพิพาทกับฟลิปคนงานของฝรั่งเศส ฟลิปประกาศสงครามกับ
สันตะปาปา จับตัวไปใสคุก แตก็ปลอยออกมาอีก ไมชา ตอมาก็ตายไปในความเสียใจตั้งแต ค.ศ. 1305
สันตะปาปาทุกคนตองเลือกตั้งมาโดยคําสั่งของกษัตริยฝรั่งเศส และอยูใตบังคับบัญชาของกษัตริย และ
เปนเชนนี้อยูกวา 70 ป
ระยะตั้งแต ค.ศ. 1305 ถึง 1378 เรียกวา เชลยบาบิโลน กษัตริยฝ รั่งเศสออกคําสั่งใหยาย
สํานักงานของสันตะปาปาจากกรุงโรมมาตั้งที่อวิกโนนภาคใตของฝรั่งเศส สันตะปาปาก็กลายเปนตัว
หุนใตการปกครองของฝรั่งเศส ผูทะเยอทะยานจะไดตาํ แหนงสันตะปาปาเกิดขึ้นทัง้ ในกรุงโรมและใน
ที่อื่นๆ มีทั้งเหลาสันตะปาปาและปฏิปกษตอสันตะปาปาในประเทศตางๆ คําสั่งตางๆ ของสันตะปาปา
ฝาฝนกันตามสบาย ตัดสัมพันธภาพก็ไมมีใครสนใจ เชนเอ็ดวารดที่ 3 แหงอังกฤษออกคําสั่งใหทูตของ
สันตะปาปาออกไปจากอาณาจักรของพระองค
ในป 1378 สันตะปาปาในตําแหนง กรีโกรีที่ 11 กลับมากรุงโรมอีก และในป 1414 การประชุม
ที่คอนสแตนซไดประชุมกันเพื่อชี้ขาดในระหวางสมอางของสันตะปาปา 4 ทาน ทุกทานตองถูกถอด
ออกหมดกอน แลวเลือกคนหนึ่งขึ้นมาใหม ตั้งแต 1378 เหลาสันตะปาปาคงสํานักที่กรุงโรมตอไป
ประกาศสถานะสูงอยางแตกอ น แตไมสามารถบังคับใหเปนไปตามประสงค
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บทที่ 13

12

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสอง)อํานาจของศาสนาพระมุหัมมัดเกิดขึ้น
_________________
ความเคลื่อนไหวถัดมาที่เรียกความสนใจของเราก็คือ ศาสนาและอาณาจักรที่ตั้งขึ้นโดยพระ
มุหัมมัดเมื่อเริม่ ศตวรรษที่เจ็ด ซึ่งฉีกเอามณฑลแลวมณฑลเลาไปจากเหลาจักรพรรดิกรีก แหงคอน
สแตนติโนเปลจนกระทั่งลบหายไปสิ้น นําเอาคริสตจักรภาคตะวันออกลงออนนอมจนเกือบจะเปนทาส
และยังคุกคามจะเอาชนะยุโรปอีกดวย หลังจากสิบสามศตวรรษความศรัทธาในศาสนาพระมุหัมมัดก็
ยังคงครอบครองเหนือพลเมืองสองรอยลานคน และในทวีปหนึ่งคือ อัฟริกาก็ยังคงเติบโตอยู
ผูตั้งศาสนาคือพระมุหัมมัด เกิดที่เมืองเมกกะในอาราเบีย ค.ศ. 570 ทานไดเริ่มวิถีชีวิตเปนผู
พยากรณและผูปฏิรูปในป ค.ศ. 610 เมื่ออายุไดสี่สิบป ครั้งแรกไดสานุศิษยมาชาๆ แตไดเปนเหตุขึ้น
เรื่อยๆ พอแกที่ตองประสบกับการขมเหง ทานไดหนีออกจากเมืองเมกกะในป ค.ศ. 622 เฮกิราไดตั้ง
วันที่พระมุหัมมัดหนีเปนวันเริ่มศักราชศาสนา พระมุหัมมัดไดรวบรวมชาวอาหรับเผาตางๆ ที่กระจัด
กระจายอยูนนั้ ไวใตศาสนาและใตอํานาจของทานไดสําเร็จ แลวไดตั้งเปนกองทัพกลับเขาชิงชัยเมือง
เมกกะได เมื่อพระมุหัมมัดไดสิ้นชีพในป ค.ศ. 632 เมื่อนั้นทานไดรับการนับถือวาเปนผูพยากรณและผู
ครอบครองทั่วทั้งอาราเบีย
ศาสนาของพระมุหัมมัดเรียกวา อิสลาม “ยอมออนนอม” คือออนนอมตอพระทัยพระเจาเหลา
สานุศิษยไดชอื่ วา มุสลิม พวกเขาไมใชนามสกุลมุหัมมัดเลย ชาวมุสลิมไดกลาวถึงหลักขอเชื่อของเขาวา
มีพระเจาองคเดียว พวกเขาเรียกวา อัลลาห คํานี้มีกําเนิดคลายๆ กับภาษาฮีบรู “อีโลฮิม” พระเจาเปนผู
กําหนดใหเหตุการณทุกอยางไดแกมนุษย ไมวาเหตุการณนั้นๆ จะดีหรือราย ดังนั้นกิจการทุกอยางที่เขา
กระทําไปจึงเปนตามน้ําพระทัยของพระเจาทั้งนั้น มีเหลาเทวทูตทั้งดีและชั่วเปนจํานวนมากหลาย ไมมี
ใครเห็นตัวของเทวทูตนัน้ ๆ ได แตยังคงดําเนินการกับมนุษยอยูเรือ่ ย พระเจาไดประทานพระธรรม
โอวาทไวในพระคัมภีรโกหราน เทวทูตฆับลิเอลเปนผูมาติดตอกับพระมุหัมมัด นําพระโอวาทมาใหเปน
คราวๆ แตพระคัมภีรโอวาทนี้ยังมิไดรวบรวมขึ้นจนกระทั่งหลังจากพระมุหัมมัดสิ้นชีพแลว พระเจาได
ประทานผูพยากรณที่ไดรับการทรงดลมาหามนุษย ในจําพวกผูพยากรณนั้นมีผูยิ่งใหญอยูสี่ทาน คือ
อาดัม โมเสส พระเยซู และพระมุหัมมัด ผูที่ใหญกวาใครหมดผูพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลทุกคน
คริสเตียนอัครสาวกทั้งหมด และเหลาสาวกที่มีชีวิตอยูกอนพระมุหัมมัดถือวาเปนผูพยากรณของชาว
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มุสลิมดวย ตอไปภายหนาจะมีการเปนขึ้นมาจากตายเปนครั้งสุดทาย จะมีการพิพากษา จะมีสวรรคหรือ
นรกสําหรับทุกคน
ครั้งแรกพระมุหัมมัดเห็นควรสั่งสอนปาวประกาศธรรมของเขาดวยอิทธิพลของความมีมนุษย
ธรรม แตตอมาไมชาเปลี่ยนวิธีเปนนักรบ รวมกองอาหรับผูเหี้ยมโหดดุรายแลวนําออกปราบปรามผูไม
เชื่อ ชาวมุสลิมไดเปลี่ยนเอาศาสนาอิสลามลงไวในแตละดินแดนแตละเผา เก็บภาษี ใครขัดขืนตองถึง
ตาย พระมุหมั มัดมีผูสืบตําแหนงตอ คือพวกกาหลิบเปนรุนๆ ทําการสรางมหาอาณาจักรอันไพศาลขึ้น
ดวยดาบ ประเทศพาเลศไตน ซีเรีย ถูกยึดเอาไปในไมชา บรรดาสถานที่ศักดิ์สิทธิข์ องศาสนาคริสเตียน
ตองตกอยูใตอํานาจของศาสนาอิสลาม มหาอาณาจักรกรีโก-โรมันถูกแยงเอาไปทีละมณฑล ๆ ในไมชา
เหลือแตกรุงคอนสแตนติโนเปล
ดังนั้นดินแดนทัง้ หมดของศาสนาคริสเตียนแรกเริ่มไดตกอยูใต
ปกครองทั้งหมด
ที่ไหนที่พวกคริสเตียนยอมออนนอมก็ยอมอนุญาตใหมกี ารนมัสการไดภายใต
ขอกําหนดอันเครงเครียด ทางดานตะวันออกนั้นเหลามหาอาณาจักรของกาหลิบแผเลยเปอรเซียเขาไป
ในอินเดีย เมืองหลวงของอิสลามตั้งที่กรุงแบกแดดบนฝงแมน้ําไทกรีซ ทางดานตะวันตกปราบปรามได
อียิปตภาคพืน้ อัฟริกาเหนือทัง้ หมด และสวนใหญของประเทสสเปน มหาอาณาจักรอันไพศาลเกือบจะ
ทั้งหมดนีไ้ ดมาภายในระยะรอยปหลังจากพระมุหัมมัดสิน้ ชีพ
แตการกาวหนาไปทางดานยุโรป
ตะวันตกตองถูกหยุดยั้งในฝรั่งเศสดานใตโดยคารลมารเตล คารลมารเตลผูนี้ไดรวบรวมชนเผาตางๆ ที่
กระจัดกระจายกันอยูไวใตการนําของชนชาติฟรังก ออกรบมีชัยเด็ดขาดที่ตําบลตูรใน ค.ศ. 732 ถาไมมี
ชัยชนะสงครามที่ตําบลตูร ก็อาจเปนไดวาทั้งทวีปยุโรปเต็มไปดวยศาสนาพระมุหัมมัด และตราวงเดือน
ครึ่งซีกจะแทนที่ เครื่องหมายกางเขน
ปญหานาสนใจถามวา ทําไมศาสนาพระมุหัมมัดและอาวุธจึงมีชัยเหนือโลกภาคตะวันออก? จะ
ไดเอยถึงสาเหตุบางประการคือ ผูเชื่อในพระมุหัมมัดพวกแรกเริ่มเปนคนอาหรับที่ดรุ าย ชอบการรบรา
ฆาฟน ไมเคยไดแพแกศัตรูตางชาติ ติดตามผูพยากรณของเขาดวยสุจริตรอนรน มีความเชื่อในการ
จะตองปราบปรามใหราบสิ้น เขาเชื่อวาเขาทําตามพระทัยประสงคของพระเจาใหสําเร็จ และพวกเขาได
มีกําหนดไวแลวใหทําการไดสําเร็จ ทุกคนที่รบกับคนไมเชื่อแลวตายในสนามรบจะไดเขาสวรรคทันที
มีความเบิกบานในกามราคะ สวนอีกฝายที่ตรงกันขามกับจิตใจที่ชนะอยูเรื่อยไมเคยแพก็คือชาติกรีกใน
ภาคเอเซียผูมนี ิสัยขี้แพ ออนแอ ตั้งแตสมัยบรมโบราณมากอนนานแลวดินแดนเหลานี้ไดยอมออนนอม
ตอผูพิชิต พลเมืองหมดความองอาจ อยากจะยอมแพมากกวาจะชักดาบ อยากจะสงสวยมากกวาจะ
ปองกันเอกราช จํานวนอันไพศาลของพลเมืองในอาณาจักรกรีกเปนพวกบรรพชิตและนักพรตแทบ
ทั้งนั้น พรอมจะสวดมากกวาพรอมจะสู
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ศาสนาอิสลามดีเหนือกวาศาสนาไหวรูปสักการะไกลมาก คือเหลาศาสนาเดิมในอาราเบียและ
ในดินแดนดานตะวันออกของแหลมนั้นทีอ่ ิสลามเขามาแทนที่
และตองยอมรับดวยวาแข็งแรงกวา
รูปการณของศาสนาคริสเตียนที่ไดพายแพไปนั้นดวย คริสตจักรภาคตะวันออกไมเหมือนภาคตะวันตก
ไดเลิกความอุตสาหะปาวประกาศศาสนาไปนานแลว หมดฤทธิ์แหงความรอนรนแลว มีศาสนาแตรูป
มากกวารูปธรรมและความรอนรนแหงจิตวิญญาณ
ในศาสนาของพระมุหัมมัดมีดานที่สงตัวอยูบางและมีสว นที่มีคาแกโลก ยังคงปรากฏอยูจนถึง
ทุกวันนี้ คือหนึ่งคําสอนงายๆ เชื่อในพระเจาองคเดียว ทุกคนมีหนาตองออนนอมตอพระองคโดยนัย ไม
มีความลึกลับซับซอนแหงศาสนวิทยา อันกอใหเกิดความคิดมากมายโตเถียงกันไมมีประโยชน ไม
จําตองเปนปราชญจึงจะเขาใจหลักขอเชื่อของศาสนาพระมุหัมมัดได หลักอีกขอหนึ่งของศาสนาอิสลาม
คือขัดขวางการนมัสการรูปสักการะ ตลอดทั่วทั้งโลกคริสเตียนรูปปนของพระเการูปเทวาเทวีของกรีซ
เพียงไดมีรูปปนภาพของนางพรหมจารีมาเรียมาทั้งแทน และทั้งรูปนักบวชนักบุญสําหรับกราบไหว
นมัสการกันในทุกคริสตจักร พวกมุสลิมผลักทิ้งทําลาย ประณามการนมัสการรูปทุกชนิดไมวาแกะสลัก
ปน หรือเขียน เปนการไหวรูปสักการะทั้งนั้น พวกศิษยพระมุหัมมัดยังไดปฏิเสธความเปนคนกลางของ
นักบวชนักบุญทั้งสิ้น โลกแหงคริสตจักรเวลานั้นถือวา ความรอดมิไดมีไดดวยความเชื่อในพระคริสต
เทานั้น และเชื่อฟงพระองคในฐานเปนเจาเปนนาย แตถือวาความรอดจะไดดว ยการสวดทองบนของ
สงฆและเหลาสาวกที่จากโลกไปแลวทูลขอให พวกศิษยพระมุหัมมัดกวาดสิ่งเหลานี้ออกไปหมด แลว
สอนวาวิญญาณแตละดวงจะเขาเฝาพระเจาไดเอง
ตลอดทั่วทั้งโลกมุสลิมมีบัญญัติมิใหดื่มน้ําเมา “สมาคมเวนของเมา” แรกที่สดุ ในโลกแหง
ประวัติศาสตรคือพวกนาสารีต ในพวกอิสราเอล ผูสืบตําแหนงสวนใหญก็คือศาสนาพระมุหัมมัดทีห่ าม
ไมใหสานุศษิ ยดื่มเหลาและน้ําเมา และยังคงถือเปนหลักคําสอนอยูจนบัดนี้ แตมิไดประพฤติตามกันทั่ว
สากล เพราะที่ไหนทีพ่ วกศิษยของพระมุหัมมัดอยูดว ยกันกับชาวยุโรปที่นั่นก็ไมมีการเชื่อฟงละเวน
น้ําเมา
ในระยะแรก ๆ เหลากาหลิบสงเสริมอักษรศาสตร พวกอาหรับไดใหเลขอักษร 1,2,3 ฯลฯ แก
เรา ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมากกวาเลขโรมันที่ใชอักษรบอกจํานวนในทางดาราศาสตรพวกอาหรับไดทํา
แบบตัวอยางของดวงดาวแรกที่สุด สํานักพระราชวังของกาหลิบในนครแบกแดดเปนศูนยกลางอักษร
ศาสตร พวกศิษยพระมุหัมมัดในสเปนมีวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงกวาอาณาจักรคริสเตียนในยุคนั้น
ในแดนนัน้
แตความคืบหนาแหงสติปญญาไดหยุดลงเมื่อพวกเตอรกปาเถื่อนมาสืบตําแหนงผูนําโลก
พระมุหัมมัดแทนพวกซาราเซ็นส ผูปราชญเรื่องทางวิชาความรู

79

จะวาดภาพศาสนาอิสลามในดานดีใหมากนักก็ไมได เราตองพิจารณาดูดานอืน่ ดวยที่ศาสนา
พระมุหัมมัดไมทําประโยชน บางดานทีผ่ ิด บางดานที่รายกาจ ความผิดตอมนุษยธรรมชิ้นแรกไดแก
วิธีการประกาศเผยแพรศาสนาดวยดาบ สงเสริมมนุษยใหมีความเกลียดแทนที่จะใหมีความรัก เมือง
ไหนที่ตอตานคนในเมืองนัน้ ตองตาย ผูห ญิงตองถูกนํามาเปนนางบําเรอในปราสาทของผูพิชิต นําพวก
เด็กๆ มาอบรมเลี้ยงดูใหมีความเชื่อของพวกมุสลิม พวกเตอรกไดปฏิบตั ิเรื่อยมาหลายศตวรรษในการจับ
เอาเด็ก ลูกคริสเตียนเปนจํานวนเหลือจะนับวากีพ่ ันตอกี่พันแยกไปจากพอแมของเขา เอาไปเลี้ยงใน
ดินแดนหางไกลใหเปนคนคลั่งศาสนาอิสลาม
ความคิดของศสานาอิสลามเกาแกวา รัฐกับสุเหลาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเด็ดขาด รัฐบาลตั้งเปา
ไววา จะใชอํานาจศาสนาจนถึงที่สุดเพื่อเสริมสงศาสนาแทและเพื่อกําจัดศาสนาเท็จ กอนสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ศุลตานแหงตุรกีเปนกาหลิบดวย (“ผูสืบตําแหนงของพระมุหมั มัด”) เมื่อตุรกีเปนมหาชนรัฐศุล
ตานก็ตกจากทีน่ ั่ง ตําแหนงกาหลิบก็เลิกกัน การเปลี่ยนแปลงอยางอืน่ ๆ ยังไดเกิดขึ้นอีกเพราะความ
ทันสมัยของตุรกี เรื่องที่มีความหมายสําคัญเรื่องหนึ่งคือไดแปลพระคัมภีรโกหรานเปนภาษาพื้นเมือง ที่
อิสตันบุล ในป ค.ศ. 1932 พระคัมภีรโ กหรานไดเอามาอานในสุเหลาแหงซังตาโซเฟยเปนครั้งแรกใน
ตุรกี
ความคิดในศาสนาพระมุหัมมัดเรื่องพระเจามีมูลฐานมาจากพระคัมภีรเดิมมากกวาพระคริสต
ธรรมใหมคิดวาพระเจาดุรายทารุณแข็งกราวแบบกษัตริยช าวตะวันออก ไมมีความรักสําหรับมนุษยที่ไม
เปนศิษยของผูพยากรณ (คือพระมุหัมมัด)
ศาสนาอิสลามเอาพระคริสตออกพนไปจากคําสอนของเขาโดยพฤตินัย ในทัศนะของพวกศิษย
พระมุหัมมัดเห็นวา พระคริสตมิไดเปนองคพระผูเปนเจาแหงแผนดินสวรรค มิไดเปนพระบุตรของพระ
เจา มิไดเปนผูช วยใหรอดของมนุษย แตไดลดศักดิ์ลงมาเปนเพียงผูพยากรณของชาติยิวคนหนึ่ง ในทุก
ดานดอยกวาพระมุหัมมัด
ความคิดเห็นเรื่องสวรรค เปนที่อยูของผูมีบุญในชีวิตหนา คนที่อยูในนั้นไมเปนผูม ีวิญญาณ
สงบ แตเปนชีวิตที่อิ่มเอมไปดวยราคะตัณหา
หลักคําสอนที่ต่ําที่สุดชิ้นหนึง่ ในศาสนามุหมั มัด คือการกดฐานะของสตรี เห็นสตรีเปนเพียง
ทาสหรือเปนของเลนของชาย ตุรกีสมัยใหมไดแกไขสภาพนีห้ ายไป ในป ค.ศ. 1930 ใหสิทธิหญิงทํา
การเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งไดในการเลือกตั้งของเทศบาล
แตภายนอกตุรกีแลวสตรีไดรับความ
คารวะนอยในโลกพระมุหัมมัด
ในวางการปกครองตามพื้นเมืองนั้นรัฐแบบพระมุหัมมัดใชไมได ทั้งในประวัติศาสตรและใน
วงการเมือง พวกศิษยพระมุหัมมัดทําการรบมีชัยอยางประหลาด และเกือบจะเปนการอัศจรรยประดุจ
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กระแสน้ําเชี่ยวไมมีอะไรหยุดยั้งได กวาดขามทวีปตั้งแตประเทศจีนถึงประเทศสเปน แตคนพวกนีแ้ สดง
วาไมฉลาด ไมรูจักเลือกใชการปกครองมหาอาณาจักรทีต่ ั้งขึ้น ดินแดนอิสลามเปนดินแดนที่ปกครอง
กันอยางเลวทีส่ ุดในโลก
ประวัตศิ าสตรของเตอรกในดานนีต้ รงขามกับโรมันโบราณผูแสดงวาไม
เพียงแตชาวโรมันไดอาณาจักรมาใหญโตเทานั้น แตยงั สามารถปกครองไดอยางฉลาดนําใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองแกทุกๆ เมืองทีโ่ รมันไดไว
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บทที่ 14

13

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสาม)ราชอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์
คริสตจักรละตินกับคริสตจักรกรีกแยกกัน
______________________
ตั้งแตศตวรรษที่เกาจนถึงศตวรรษที่สิบเกา เกิดมีองคการเมืองอันนาประหลาดเกิดขึ้นระบอบ
หนึ่งในยุโรป แสดงออกใหเห็นดานตางๆ ในระหวางชั่วอายุคนตางๆ กัน นามของระบอบการเมืองนี้
เรียกกันเปนทางราชการวามหาอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์ คนทั่วไปเรียกกันวามหาอาณาจักรเยอรมันแตก็
มิไดเรียกกันอยางนี้ในทุกกรณี ยุโรปภาคตะวันตกของทะเลเอเดรียติคอยูในสภาพโกลาหล ปกครอง
โดยเผาชนตางๆ ที่ชอบรบราฆาฟนกันมากกวาปกครองโดยรัฐ ดํารงสภาพอยางนี้มาจนกระทัง่ มหา
อาณาจักรโรมันบริสุทธิ์มีขึ้นมา ถึงแมตลอดเวลาของสภาพโกลาหลอลหมาน ความคิดหัวโรมันโบราณ
แหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวและเปนระเบียบเรียบรอยก็ยังคงมีอยู ความใฝฝนที่จะใหมีอาณาจักรเดียว
เกิดขึ้นมาแทนก็ยังคงเปนตํานานที่ยดึ ถือกัน แมอาณาจักรนั้นจะไดลมไปแลว
ตอนทายของศตวรรษที่แปดมีผูยิ่งใหญเกิดขึ้นคนหนึ่งในบรรดาผูยิ่งใหญที่สุดในตลอดกาลคือ
คารลมหาราช (ค.ศ. 742-814) คนเยอรมันอางวาเปนคารมาลมหาราช คนฝรั่งเศสเรียกวา ชารลมาญ
ทานผูนี้เปนหลานของคารลมารเต็ล ผูพิชิตสงครามที่ตําบลตูร (ค.ศ. 732) และเปนกษัตริยของชนเผา
ฟรังก แตตัวเองเปนเผาเยอรมัน ควบคุมสวนใหญของประเทศฝรั่งเศส คารลหรือชารลก็เรียก ไดตั้งตัว
ขึ้นเปนนายในดินแดนเกือบทั้งหมดในยุโรปตะวันตก สเปนภาคเหนือ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอรแลนด
ออสเตรียและอิตาลี เปนมหาอาณาจักรหนึง่ จริงๆ ขณะเมือ่ มาเยือนกรุงโรม ในวันคริสตมาสป ค.ศ. 800
สันตะปาปา เลโอที่ 3 ไดเขาสวมมงกุฏให ตั้งเปนคารลออกัสตัสจักรพรรดิโรมัน และถือวาเปนผูสืบ
ตําแหนงของออกัสตัส คอนสแตนตินและบรรดาเหลาจักรพรรดิองคกอ นๆ คารลออกัสตัสไดปกครอง
เหนือจักรวรรดิอันกวางขวางของทานดวยอํานาจและสติปญญา เปนผูพิชิต เปนผูปฏิรูป ผูออกกฎหมาย
ผูอุปการะการศึกษาและคริสตจักร
โดยทฤษฏีแลวมหาอาณาจักรของทานผูนี้ยงั่ ยืนอยูพ ันป แตวาอํานาจที่ครอบครองเหนือยุโรป
อยางแทจริงเปนแตชวั่ เวลาเล็กนอย ความออนแอความไรสมรรถภาพของผูสืบตําแหนงคารลมาญ ความ
คลี่คลายของรัฐตางๆ ที่กระจายอยู ภาษาพูดผิดกัน พิพาทกันเพราะผลประโยชนแหงชาติ ทําใหอํานาจ
ของมหาอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์หรือมหาอาณาจักรเยอรมันตองจํากัดอยูแตภาคตะวันตกจากแนวแมน้ํา
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ไรนเปนสวนใหญ แมในเยอรมันนีรัฐเล็กรัฐนอยก็ตั้งตัวเปนอิสระโดยพฤตินัย ทําสงครามรบพุงกันและ
กัน เวลาสวนมากพระจักรพรรดิปกครองแตเพียงในนามเทานั้น ถือวาพระจักรพรรดิเปนประมุขของ
คริสตศาสนจักรภาคยุโรปโดยตําแหนง ในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ รัฐตางๆ แหงแหลมสะแกน
ดิเนเวียน พระจักรพรรดิไดรับการยกยองแตไมไดรับการเชื่อฟง เพราะอํานาจของจักรพรรดิดังแตกอน
นั้นจํากัดอยูแ ตในเยอรมันนีเทานั้น คลุมไปถึงอิตาลีก็แตเงาๆ จักรวรรดิของพระจักรพรรดิจึงเรียกกัน
ทั่วไปวา “มหาอาณาจักรเยอรมัน”
ภายหลังที่เสียพระที่นั่งไปโดยผูสืบตระกูลของคารลมาญ
กษัตริยก็ขึ้นสูตําแหนงดวยการ
เลือกตั้ง พระจักรพรรดิเลือกขึ้นมาโดยเจานายเจ็ดองคผูไดการกําหนดวาเปนผูเลือก ในจํานวน
จักรพรรดิหาสิบสี่องค เราพอเอยนามไดไมกี่องคที่วาใหญยิ่งที่สุดตั้งแตคารลมาญลงมา เฮนรี่ ที่ 1
(พรานนก) ค.ศ. 919-936 เริ่มฟนฟูมหาอาณาจกัรซึ่งไดพังลงแลว แตวาโอรสของพระองคทานคือออต
โตที่ 1 (มหาราช) แตยังมิไดสวมมงกุฏเปนจักรพรรดิจนกระทั่ง ค.ศ. 951 และครองราชยอยูจนกระทั่ง
ค.ศ. 973 ไดนับวาเปนผูต ั้งมหาอาณาจักรเยอรมันแทไมเกี่ยวกับโรมัน เฟรอเดอริคบารบารโรซซา
(“หมวกแดง”) เปนผูหนึ่งที่มอี ํานาจมากที่สดุ ในวงศจกั รพรรดิ ทานไดไปดวยกับสงครามครูเซดครั้งที่ 3
แตไดไปจมน้ําตายในเอเซียนอย เลยทําใหครูเสดเที่ยวนั้นตองเลิกลมไปกลางคัน เฟรดเดอริกที่ 2 หลาน
ของบารบารโรซซาไดสมญาวาเปน “ปริศนานาอัศจรรยในประวัติศาสตร เปนผูรอบรูและกาวหนา เปน
คนมีใจกวางทีส่ ุดในสมัยของทาน” ในทัศนะเกี่ยวกับรัฐบาลและศาสนา สันตะปาปาไดตัดสัมพันธทาน
เสียสองครั้ง แตในครูเซดที่ 5 ไดตั้งองคเปนกษัตริยแหงเยรูซาเล็ม รูดอฟแหงแฮพสเบอรก ผูตั้งราชวงศ
ออสเตรีย ไดรบั มงกุฏจักรพรรดิในป ค.ศ. 1273 เมื่อเวลานั้นเหมือนมีแตตําแหนงเปลาๆ เทานั้นเอง แต
ไดทรงบังคับใหพวกเจาและขุนนางผูใหญใหยอมอยูใตอาํ นาจของพระองคทาน
ตั้งแตสมัยของ
ทานออสเตรียเปนรัฐที่มีอํานาจยิ่งใหญที่สุดในสหพันธเยอรมัน
และจากวงศตระกูลของรูดอฟแหง
เฮพสเบอรก คารลที่ 5 เปนจักรพรรดิเมือ่ รุงอรุณของการปฏิรูป (ค.ศ. 1519-1556) เปนผูสืบตําแหนง
ปกครองของออสเตรีย สเปน และเนเธอแลนด ทานไดพยายามอยางดีที่สุดที่จะรั้งพลประเทศใต
ปกครองของทานใหยังคงอยูในศาสนาเกา แตก็ไมเปนผลสําเร็จ ในค.ศ. 1556 ไดสมัครใจสละราช
สมบัติ ใชเวลาสองปสุดทายแหงชีวิตของพระองคทานไปในการพักผอน
หลายศตวรรษในประวัติศาสตรแรกเริ่มของอาณาจักรมีการชวงชิงอํานาจกันอยางรุนแรงบาง
คราวถึงกับเปดฉากทําสงครามกันขึ้นระหวางจักรพรรดิกับสันตะปาปา เหลาจักรพรรดิก็ปลุกปล้ําจะ
ปกครองคริสตจักร เหลาสันตะปาปาก็รณรงคจะปกครองมหาอาณาจักร ดังเราไดเห็นเรื่องสันตะปาปา
กรีโกรี่ที่ 7 (ฮีลเดแบรนด) แลว ทานไดบังคับใหจกั รพรรดิยอมอยูใตอํานาจอยูชั่วคราวหนึ่งและ
สันตะปาปาอินโนเซ็นตที่ 3 ก็เปนผูตั้งจักรพรรดิและถอดจักรพรรดิและกษัตริย แตการรณรงคยิ่งออน
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ลงไปทุกทีๆ และเลิกไปภายหลังจากการปฏิรูป เมื่อเสนเขตแดนระหวางคริสตจักรกับรัฐคอยๆ กําหนด
ตัวแนขึ้น
เมื่ออาณาจักรออสเตรียมีความสําคัญขึ้นทุกที เหลาจักรพรรดิก็ขึ้นครองตําแหนงสืบตอกันรัฐ
ทั้งหลายในมหาอาณาจักรตางเปนอิสระโดยพฤตินยั
จนกระทั่งตําแหนงจักรพรรดิเกือบจะไมมี
ความหมายเลยในศตวรรษทีส่ ิบแปดทานวอลแตรคนผูถนัดในทางเยาะเยยพูดวา “มหาอาณาจักรโรมัน
บริสุทธิ์ไมเปนบริสุทธิ์ ไมเปนโรมัน ไมเปนมหาอาณาจักร” การสืบตําแหนงจักรพรรดิสิ้นสุดลงในป
1806 เมื่อเวลานั้นโปเลียนขึน้ สูอํานาจสูงสุด ในปนั้นกษัตริยแฟรนซิศที่ 2 ถูกบังคับใหสละตําแหนง
“จักรพรรดิแหงมหาอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์” และรับตําแหนงเปน “จักรพรรดิแหงออสเตรีย”
คริสตจักรกรีกกับลาตินแยกกันไดกระทําเปนทางการในศตวรรษที่สิบเอ็ด แตวาการนี้เปนมา
นานนักหนาแลวโดยพฤตินยั ความเกี่ยวดองระหวางสันตะปาปากับเปไตรอารคไดรณรงคกนั มาเปน
เรือนรอยๆ ป จนกระทั่งในป ค.ศ. 1054 สันตะปาปาไดสงผูแทนมายังวิหารเซ็นตโซเฟยในกรุงคอน
สแตนติโนเปล นําเอาโองการตัดสัมพันธมายื่นให ฝายเปไตรอารคก็สงโองการตัดสัมพันธ คริสตจักร
โรมและคริสตจักรตางๆ ที่ขึ้นแกสันตะปาปากลับไปเปนการตอบแทน ตั้งแตนั้นมาคริสตจักรกรีกและ
ลาตินตางตั้งอยูอยางไมเกี่ยวของกัน ตางก็ไมยอมรับฐานะคริสตจักรของกันและกัน โดยมากปญหาที่
เกิดขึ้นมาเปนเหตุนําใหเกิดแตกแยกนัน้ ในสมัยเรานี้เห็นกันวาเปนเรื่องเล็กนอย แตปญหานั้นเปนเรื่อง
ใหญโตแยงกันดุเดือดหลายศตวรรษมา บางครั้งถึงขมเหงกันขมขื่น
ขอขัดกันในฝายคําสอน หลักเกณฑผิดกันในแงวา “ที่มาของพระวิญญาณบริสุทธิ์” คริสตจักร
ฝายลาตินย้ําวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระบิดาและพระบุตร” คริสตจักรฝายกรีกวา “พระ
วิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระบิดา” ตัดเอาคําวา “พระบุตร” ออกเสีย เพราะคํานี้คําเดียวเทานัน้ เปนเหตุให
เกิดการทุมเถียงกันเปนการใหญ เขียนลงเปนหนังสือโตกันไมรูเปนจํานวนเทาหนึ่งเทาไหร ถึงขนาด
โลหิตตองหลั่งไหลออกมาพลั่งๆ ในการรณรงคอันขมขื่น
พิธีบริการของคริสตจักร ขนบธรรมเนียมผิดกันจนเปนนิสัยประจําตะวันออกและตะวันตก
และขนบธรรมเนียมเหลานีว้ างเปนบทบัญญัติ พวกสงฆในคริสตจักรภาคตะวันตกมีขอหามมิใหสมรส
แตในคริสตจักรภาคตะวันออกสมรสได ทั่วทุกคริสตจักรฝายกรีกในปจจุบันสงฆประจําหมูบ านทุก
แหงจะตองเปนคนสมรสแลว คริสตจักรฝายตะวันตกบูชารูปปนปฏิบัติกันมาเปนพันปแลว ฝาย
คริสตจักรกรีกไมมีใครไดเห็นรูปปน มีแตเพียงรูปภาพเทานั้น แตถงึ กระนั้นรูปภาพก็ยังเปนภาพนูนขึ้น
เปนตัวตนและถือวาตองคารวะอยางสูง ในพิธีศีลแมสส (MASS) นัน้ คริสตจักรโรมันใชขนมปงไมมี
เชื้อ สวนคริสตจักรกรีกใชขนมปงธรรมดาในพิธีศีลรวมผูกพันธ (COMMUNION) เพื่อใหคานกับวัน
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บริการของยิวที่ถือวันที่เจ็ด ทางตะวันตกจึงไดทําบริการอดอาหารวันเสาร แตทางตะวันออกมิไดทํา
ตอมาภายหลังวันอดอาหารของโรมันคาธอลิคไดเปลี่ยนเปนวันศุกรวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน
แตสิ่งที่ลึกกวาพิธีบริการที่ผิดกันอยางที่ไดกลาวนี้
อันนําใหเกิดแตกแยกกันของคริสตจักร
ลาตินกับคริสตจักรกรีก คือสาเหตุทางการเมือง เพราะเหตุยุโรปเปนอิสระจากพระทีน่ ั่งของคอนสแตน
ติโนเปลในการสถาปนามหาอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์ (ค.ศ. 800) แมกระทั่งหลังจากที่มหาอาณาจักรเกา
ของโรมไดลมไปแลวใน ค.ศ. 476 ทัศนะจักรวรรดิยังคงมีฤทธิ์แรง และราชอาณาจักรใหมของชนเผา
โกธ ฟรังก และเผาชนอื่นๆ ตางก็ถือเอาเองวาตัวขึน้ อยูใตจักรพรรดิทคี่ อนสแตนติโนเปลในทางศาสนา
แตเมื่อมหาอาณาจักรโรมันบริสุทธิ์สถาปนาขึ้นแลวโดยคารลมาญก็เลยถือวามหาอาณาจักรนี้เปนมหา
อาณาจักรโบราณแยกออกมาเปนอิสระจากเหลาจักรพรรดิแหงคอนสแตนติโนเปล เมื่อเปนรัฐอิสระก็
จําตองมีคริสตจักรอิสระดวย
แตวาฤทธิ์แรงอันมีกําลังที่สุดอันนําใหเกิดการแตกแยก คือความสมอางอันไมรูจักหยุดของ
คริสตจักรโรมที่จะเปนคริสตจักรเผด็จการทั่วไป และสันตะปาปา (โพพ) ของคริสตจักรจะเปน
“บิชอพครองทั่วสากล” ที่โรมคริสตจักรคอยๆ คลุมอํานาจเหนือรัฐ สวนที่คอนสแตนติโนเปล
คริสตจักรก็ทําการประจบประแจงรัฐ ดวยประการฉะนีก้ ารแยกกันในระหวางสองภาคก็เกิดขึน้ ตามมา
อยางหลีกไมพน เพราะความคิดเห็นขัดกัน และในทีส่ ุดการฉีกออกเปนสองซีกใหญของคริสตจักรก็
มาถึงดังไดเห็นในป ค.ศ. 1054
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บทที่ 15

14

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคสี่)สงครามครูเซด
_______________
ความเคลื่อนไหวใหญอีกอยางหนึ่งในยุคกลางคือสงครามครูเซด ดําเนินไปภายใตความดําริ
และโดยคําสั่งของคริสตจักร เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษทีส่ ิบเอ็ด และดําเนินการเรื่อยมาเกือบสามรอยป
ตั้งแตศตวรรษที่สี่เรื่อยขึ้นมาจนกระทั่งในปจจุบันนัน้ ผูคนเปนจํานวนมหึมาทําการจาริกบุญกันทุกๆ ป
ไปยังเมืองบริสุทธิ์ จํานวนผูจาริกบุญทวีขนึ้ ไพศาลประมาณป ค.ศ. 1000 เพราะเวลานั้นคาดกันเกือบจะ
ทั่วสากลวาเปนระยะกําลังจะสิ้นโลก พระคริสตกําลังจะเสด็จมา แมกระทั่งเหตุใหญที่เขาคาดกันนั้นหา
เกิดขึ้นตามนัน้ ไม การจาริกบุญก็ยังคงดําเนินอยูเ รื่อยไป ครั้งแรกพวกเจาหนาที่ฝา ยปกครองชาวมุสลิม
ในพาเลศไตนมีความพอใจแตตอมาพวกจาริกบุญตองถูกกดขี่ ถูกโจรภัยบางที่ตองเสียชีวิต ในเวลา
เดียวกันมหาอาณาจักรภาคตะวันออกอันออนแอถูกคุกคามโดยพวกถือศาสนาพระมุหัมมัด และพระ
จักรพรรดิอาเล็กซิศออนวอนสันตะปาปา เออรบานที่ 2 ใหนํากองทหารในยุโรปมาชวย วิญญาณแหง
ความกระเหีย้ นกระหือลือเกิดขึ้นทั่วยุโรป ใหมีการปลดปลอยเมืองบริสุทธิ์ใหพนจากการปกครองของ
พวกมุหัมมัด ผลแหงการกระเหีย้ นกระหายนี้เกิดเปนสงครามครูเซดขึ้น
สงครามครูเซดครั้งสําคัญๆ มีเจ็ดคราวดวยกัน นอกจากนี้มีอีกหลายคราวที่ไมใครสําคัญ ก็
เรียกวาสงครามครูเซดดวย ครูเซดครั้งที่หนึ่งประกาศตั้งขึ้นโดยสันตะปาปาเออรบานที่ 2 ในป ค.ศ.
1095 ที่การประชุมสมัชชาแหงเคลอมอนท ที่นั่นเหลานายทหารไดใชเครื่องหมายกางเขนขึน้ เปนธง
ประจํากองทัพ แลวจดทะเบียนเปนกองทัพตอสูกับพวกซาราเซ็นส กอนที่กองทัพจะยกไปอยางเปน
ระเบียบ มีนักพรตผูหนึ่งสมญาวา ปเตอรเฮอรมิต ไดรวมพลผูคนที่มิไดเคยฝกเคยหัดการทหารมาเลยขึ้น
เปนกองกําลัง กลาววาเปนจํานวน 40,000 คน แลวนํากันยกขบวนเดินทางมาทางตะวันออกหวังจะ
ไดรับการอัศจรรยของพระเจาชวยเหลือ ขบวนรวนเรไรสะเบียงออกเดินทางไปประสบกับความพายแพ
หลายคนถูกจับเปนทาส หลายคนตองเสียชีวิต (เรื่องครูเซดของปเตอรเฮอรมิตไมมีหลักฐานของความ
จริง นักประวัติศาสตรปจจุบันไมใครเชื่อ) ครูเซดแทรุนแรกประกอบดวยพล 275,000 คน เปนทหาร
อยางดีมาจากทุกประเทศในยุโรป นําโดยกอดเฟรยแ หงบูลลอง และคนอื่นๆ ที่เปนชั้นยอด กองทัพตอง
ประสบความผันผวนเปนอันมากเนื่องจากบกพรองทางวินัยและการแตกความเห็นกันในพวกผูนํา ที่
สุดทายไดยึดกรุงเยรูซาเล็มไดสําเร็จและไดเกือบทั้งพาเลศไตยในป ค.ศ. 1099 ไดตั้งราชอาณาจักรขึ้น
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ในหลักเกณฑระบอบมูลนาย สวนกอดเฟรยนั้นไมยอมรับตําแหนงกษัตริย จึงไดแตงตั้งขึ้นเปนตําแหนง
“เจาคุณและผูพิทักษอุโมงบริสุทธิ์” พอกอดเฟรสิ้นชีพ บอลดวินนองชายขึ้นครองก็ตั้งตัวเปนกษัตริย
ราชอาณาจักรแหงเยรูซาเล็มไดตั้งอยูจ น ค.ศ. 1187 แตก็อยูในสภาพงอนแงนอยูเรื่อยมา เพราะลอมรอบ
ไปดวยมหาอาณาจักรของซาราเซ็นสทุกดานเวนแตดานทางทะเล และตั้งอยูห างไกลจากหมูพนั ธมิตร
ธรรมชาติในยุโรป
ครูเซดรุนที่สอง ไดกอเกิดขึ้นมา เพราะมีขาววาพวกซาราเซ็นสกําลังแยงเอาเหลามณฑลรอบ
นอกของราชอาณาจักรเยรูซาเล็มไป และยังไดคุกคามตัวเมืองเยรูซาเล็มเองดวย นักบุญเบอรนารดแหง
แครว็อกซเทศนาปลุกใจ ทําใหพระราชาหลุยสที่ 7 แหงฝรั่งเศสและพระราชาคอนรารดที่ 3 แหง
เยอรมันนีนํากองทัพใหญยกมาชวยยังสถานที่ที่บริสุทธิ์แหงตางๆ กองทัพไดพบกับความพายแพครั้ง
แลวครั้งเลา แตในที่สุดเขาถึงตัวเมือง แตไมสามารถยึดพื้นที่ที่เสียไปคืนมาได แตไดสามารถยึดเวลาที่
อาณาจักรจะลมลงทีเดียวใหยืนยงอยูตอไปไดชั่วอายุคนหนึ่ง
ในป ค.ศ. 1187 ซาลาดินนําพวกซาราเซ็นสมาแยงเอาเยรูซาเล็มคืนไปได ราชอาณาจักร
เยรูซาเล็มก็สิ้นสุดลง แตกระนั้นตําแหนง “กษัตริยแ หงเยรูซาเล็ม” อันวางอยูก ็ยังคงวางอยูนานตอมา
การเสียกรุงเยรูซาเล็มไดเรายุโรปใหมี ครูเซดรุนที่สาม (1189-1191) นําโดยกษัตริยสามองค
เฟรดเดอริคบารบารโรซซาแหงเยอรมันนี ฟลิปออกัสตัสแหงฝรั่งเศส และริชารดที่ 1 (กษัตริยใ จสิงห)
แหงอังกฤษ แตเฟรดเดอริคผูเปนแมทัพและรัฐบุรุษที่ดที ี่สุดไดจมน้ําตายไป กษัตริยสององคที่ยังเหลือก็
ทะเลาะกัน ฟลิปออกัสตัสหันกลับบาน สวนริชารดแมจะมีกําลังใจสักเทาใดก็ไมสามารถนํากองทัพถึง
กรุงเยรูซาเล็มได แตสามารถทําความตกลงกันกับซาลาดินไดในเงื่อนไขวาพวกคริสเตียนจาริกบุญคงได
สิทธิ์จะมาอุโมงคบริสุทธิ์ไดโดยมิถูกรบกวนกลั้นแกลง
ครูเซดรุนที่สี่ (1201-1204) ยิ่งรายกวาไมสําเร็จ เพราะกออันตรายใหญใหแกคริสตจักรคริส
เตียนในที่สุด พวกทหารครูเซดไดหันมาจุดมุงจะยึดเมืองบริสุทธิ์หันมาทําสงครามกับกรุงคอนสแตนติ
โนเปล เขายึดเขาปลนและเขาปกครองเหนือมหาอาณาจักรกรีกเสียเอง ซึ่งยืนยงอยูไดหาสิบป และ
ปลอยใหมหาอาณาจักรสิ้นทาตกเปนแนวตานทานกันอํานาจของเตอรกที่กําลังใหญขึ้นทุกที เปนพวก
กระหายศึก เปนเผาชนที่ไรอารยะธรรม เปนพวกที่ครอบครองอํานาจศาสนามุหัมมัดสืบแทนพวกซารา
เซ็นสหลังจากที่จบยุคครูเซดไดไมชา
ครูเซดรุนที่หา (1228) จักรพรรดิเฟรดเดอริคที่ 2 แมถูกสันตะปาปาตัดสัมพันธแลว ไดนํา
กองทัพมาพาเลศไตนและสามารถเอาขอตกลงไวไดวาเยรูซาเล็ม แยฟฟา เบธเลเฮ็ม และนาซาเร็ธ ยกให
เปนของคริสเตียน แลวเฟรดเดอริคไดสวมมงกุฏของกษัตริยแหงเยรุซาเล็มเอาเอง (เพราะไมมีเจาหนาที่
ทางศาสนาแหงโรมันจะสวมให เพราะอยูใตรมธงของสันตะปาปา) เพราะเรื่องนี้พระจักรพรรดิเยอรมัน
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ทุกองคถือตําแหนงของ “กษัตริยเยรูซาเล็ม” ดวย และตอมาพระจักรพรรดิแหงออสเตรียก็เอาบางจนถึง
ค.ศ. 1835 แตดวยการพิพาทระหวางสันตะปาปากับจักรพรรดิ ผลที่ไดจากครูเซดก็ศนู ยไป เยรูซาเล็มถูก
ยึดกลับไปอีกเปนของชาวมุหัมมัดในป ค.ศ. 1244 และตกอยูใตปกครองของชาวมุหมั มัดมาตั้งแตบัดนี้
(ในวันที่ 8 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1917 กรุงเยรูซาเล็มยอมแพแกกองทัพอังกฤษ เดือนธันวาคม วันที่ 11
แมทัพอังกฤษไดรับคําสั่งใหยกเขาเมืองทําการยึดเปนทางการในนามของรัฐบาลอังกฤษ และในอํานาจ
ของสัมพันธมิตร)
ครูเซดรุนที่หก (1248-1254) ไดจัดขึ้นมาโดยพระราชาหลุยสที่ 9 แหงฝรั่งเศสสมญาวานักบุญ
หลุยส ไดทําการบุกเขาทางดานเมืองอียิปต แมครั้งแรกๆ ทําไดสําเร็จ แตก็ตองแพและถูกจับเปนเชลย
โดยพวกมุหัมมัด ตองเสียคาไถตัวนักบุญหลุยสเปนมูลคามหึมา แลวยังไปตอไปยังพาเลศไตนไปพํานัก
อยูที่นั่นจนถึง 1252 พระมารดาของพระองคสิ้นพระชนมในฝรั่งเศสในตําแหนงผูสําเร็จราชการแทน
พระองค นักบุญหลุยสจึงจําใจตองกลับประเทศฝรั่งเศส
ครูเซดรุนที่เจ็ด (1270-1272) คราวนี้ก็โดยการนําของนักบุญหลุยสอีกเหมือนกันโดยรวมมือกับ
เจาเอ็ดวารด แพลนเตเยเนทแหงอังกฤษ ตอมาทานผูนี้จัดเปนพระราชาเอ็ดวารดที่ 1 ไดเลือกทางเดิน
ขบวนทัพมาทางอัฟริกาอีกที แตนักบุญหลุยสไดมาสิ้นชีพที่ทูนิส พระราชบุตรไดทําสัญญาสันติภาพ
เอ็ดวารดกลับมาอังกฤษมาเปนกษัตริย ครูเซดคราวนี้ทวั่ ไปถือวาเปนทีส่ ุดทายและไมเกิดผลอะไรเลย
มีครูเสดยอยๆ อยูหลายคราว ไมมีสักคราวที่สมควรยกมากลาว ที่จริง ตั้งแต ค.ศ. 1270 เรื่อยมา
เมื่อมีการรบพุงอะไรกันขึน้ ก็อางวาเปนสงครามครูเซด แมจะทําเพื่อคริสตจักรแตในนาม แมกระทั่งทํา
การรบกับพวก “มิฉาทิษฐิ” ในประเทศคริสเตียนเองก็เรียกวาครูเซดวย
พวกกองทัพครูเซดไมสามารถทําปลดเปลื้องเมืองบริสุทธิ์จากครอบครองของพวกมุหัมมัดได
เมื่อหันมามองดูในยุคนั้นจะเห็นสาเหตุของการลมเหลว เรื่องหนึ่งจะเห็นไดชัดในครูเซดทุกคราวคือ
เหลากษัตริยและพวกเจาผูนาํ ขบวนทะเลาะวิวาทกันไมรจู ักหยุด
ผูเปนหัวหนาแตละคนก็ถือเอา
ผลประโยชนและความสะดวกใหแกฝายของตนเปนที่ตั้ง แทนทีจ่ ะใหประโยชนแกสวนรวม ตางคน
ตางอิจฉากันและกัน มีการกลัววาเมื่อทําการสําเร็จแกกองทัพเลวฝายที่ชงิ ดีจะไดรับชื่อเสียงและอิทธิพล
เลื่อนขึ้นตรงกันขามกับการแตกแยกในกองทัพครูเซด กองทัพซึ่งระแวงกันและกัน ตั้งใจทําการรบเพียง
ครึ่งๆ กลางๆ ประจัญกับอีกฝายหนึ่งที่ตั้งรับอันประกอบดวยทหารที่รวมตัวกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ไม
กลัวเปนไมกลัวตาย เปนคนเผาที่กลาหาญในสงครามเสมอ ทําการรบใตบังคับบัญชาเด็ดขาดของแมทัพ
คนเดียว ไมวาจะเปนกาหลิบหรือสุลตาน
แตเหตุของความลมเหลวที่ลึกลงไปอีกนั้น คือพวกผูนําไมมีหัวทางการเมืองกันแทบทั้งนั้นไมมี
สายตามองเห็นการณไกล คอยจองเอาแตผลใกลๆ ไมเห็นความจิรงวาในการตั้งราชอาณาจักรขึ้นใน
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พาเศไตนอนั ไกลจากบานเมืองของเขาเองนับเปนเรือนพันไมล และที่จะดํารงไวนนั้ ตองการการเสริม
กําลังอยูไมขาด ชัยชนะไดเมืองก็เปนการรุกรานไมใชเปนการปลดปลอย ชาวเมืองพาเศสไตนตอ งถูก
กดลงเปนทาสของพวกครูเซดโดยพฤตินยั ถูกบังคับใหสรางปราสาท ปอมปราการและสถานที่ตางๆ
ใหแกเจานายที่เขาเกลียด
ชาวเมืองจึงใครตอนรับนายเกาชาวมุสลิมกลับมาทําการปกครองพวกเขา
เพราะแมแอกของนายเกาจะหนักก็ยังเบากวาแอกของกษัตริยคริสเตียนแหงเยรูซาเล็ม
ทั้งๆ ที่มีการลมเหลวตอการดํารงคงไวซึ่งราชอาณาจักรคริสเตียนในพาเลศไตน ผลบาง
ประการก็ยังไดแกยุโรปอันเกิดจากสงครามครูเซด ภายหลังสงครามครูเซดพวกจาริกบุญก็ไดรบั การ
คุมครองจากรัฐบาลตุรกี การขมเหงก็หยุดลง แมที่จริงแดนพาเลศไตนก็รุงเรืองขึ้น เมืองเบธเลเฮ็มนาซา
เร็ธ และเยรูซาเล็มมีพลเมืองเพิ่มขึ้น มั่งคั่งขึ้น เนื่องดวยขบวนการจาริกบุญกวาดไปทั่วพาเลศไตน
ภายใตความคุม ครองจากพนักงานตุรกี
หลังจากสงครามครูเซดการรุกรานของพวกมุสลิมตอยุโรปก็ตองชะงัก พฤติการณในศตวรรษ
เหลานั้นปลุกยุโรปใหเปนอันตรายจากอิสลาม คนสเปนเกิดกําลังใจรับกับพวกมัวสผูยึดเอาเนื้อทีไ่ วตั้ง
ครึ่งแหลม โดยการนําของเฟอรดินานดและอิซาเบลลาชาวสเปนในป 1492 ไดกดอาณาจักรของพวก
มัวสลงได และขับพวกมุหมั มัดออกไปจากประเทศ ทางดานชายแดนตะวันออกของยุโรปโปรแลนด
และออสเตรียยืนขึ้นระวังตัว ในป 1683 ตีกระแสการบุกของตุรกีกลับในสงครามใหญอันมีชัยใกลๆ กับ
กรุงเวียนนา ชัยชนะนี้แสดงวาอํานาจแหงมหาอาณาจัตรตุรกีเริ่มเสื่อมลง
ผลอีกอยางหนึ่งจองครูเซดไดแกความคุนเคยกันระหวางชาติดีขึ้น ไมเพียงแตในพวกปกครอง
และหัวหนา ทั้งนายทหารผูน อยแมกระทัง่ พลทหารของประเทศตางๆ เริ่มรูจักกันขึ้น ยอมรับนับถือ
ผลประโยชนรวมกัน มีการคารวะกันและกันระหวางชาติขึ้น และวางแบบสมานสามัคคีกันขึ้นสงคราม
ครูเซดไดมีสวนใหญในการนําความเจริญสูยุโรปปจจุบนั
สงครามครูเซดกอใหเกิดกระตุนใจในทางการคา ความตองการอุปกรณทุกชนิด-อาวุธ สบียง
มัคคุเทศ เรือกําปน- สงเสริมการอุตสาหกรรมและการคาพาณิชย พวกทหารครูเซดกลับบานเลาเรื่อง
ความมั่งคั่งของภาคตะวันออกวามี พรม ไหม เพชร และการพาณิชยในสรรพสินคาประเภทเหลานี้
เกิดขึ้นทัว่ ภาคตะวันตกของยุโรป พวกพอคาพาณิชยร่ํารวยกันขึ้นคนชัน้ กลางเกิดขึน้ ในระหวางเจาและ
ไพร หัวเมืองตางๆ มีอํานาจมากขึ้น ปราสาทเริ่มเสื่อมอํานาจลงในการปกครองบังคับบัญชาเมืองตางๆ
ในศตวรรษตอมาเมืองตางๆ ไดกลายเปนศูนยอิสระภาพและปฏิรูป แยกตัวออกมาจากการปกครองตาม
อําเภอใจของพวกเจานายและพวกสังฆราช
ครั้งแรกอํานาจในทางศาสนาทวีขึ้นมากมายใหญหลวงอันเนื่องจากสงครามครูเซด คริสตจักร
เรียกเมื่อใดก็ทาํ สงครามไดเมื่อนั้น โดยการนั้นเปนทีแ่ สดงวาคริสตจักรคลุมอํานาจเหนือพวกเจาและ
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ประชาชาติ ยิง่ กวานัน้ คริสตจักรไดซื้อทีด่ ิน ใหยืมเงินเพื่อความมั่นคงของพวกนายทหารที่ไปสงคราม
ครูเซด คริสตจักรครอบครองสมบัติกวางไพศาลทั่วทั้งยุโรป ในการที่เจานายผูทําการปกครองบานเมือง
ไมอยู ทําใหบิชอพและสันตะปาปาเขาปกครองบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น แตในผลที่สุดทายทรัพยสมบัติอัน
มหาศาลความทะเยอทะยานมากเกินไป ใชอํานาจฟุมเฟอยของพวกสงฆ เหลานี้เราใหเกิดความไมพอใจ
เปนการชวยปูทางใหเขาใกลตอการุกฮือแข็งขัดตอคริสตจักรโรมันคาธอลิคในการปฏิรูป
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บทที่ 16

15

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหา)การขยายตัวของลัทธิอยูอาราม
ศิลปสมัยกลางและวรรณกรรมศาสตร
_______________
เราไดศึกษามาแลวเรื่องกําเนิดของชีวิตอยูอาราม ปลีกตัวอยูสันโดดตามถ้ําของอียิปตภาคบน
ระหวางศตวรรษที่สี่ สวนในยุโรปความเคลื่อนไหวนี้ครั้งแรกโตชา แตในสมัยกลางแสดงวาจิตใจของ
การอยูอารามขยายใหญมากทั้งในพวกชายและหญิง จํานวนนักพรตและนางชีทวีขนึ้ เปนจํานวนมหึมา
พรอมดวยผลดีผลชั่ว
ในภาคตะวันออกนักทรมานตนรุนแรกๆ อยูแยกกัน ตางคนตางอยูในถ้ําในกระทอมของแตละ
คนหรืออยูบนเสาของตน แตในยุโรปตะวันตกเขาจัดกันขึ้นเปนนิคมๆ อยูรวมกัน เมื่อนิคมมีขนาดโต
ขึ้นคนอยูเปนจํานวนมากขึน้ ก็เกิดความจําเปนตองมีระเบียบแบบอยางบางรูปบางประการและการ
ปกครองกัน เวลาลวงไประเบียบใหญๆ เกิดขึ้นสี่อยาง
ระเบียบแรกทีส่ ุดคือระเบียบ เบนนิดิคตินส ตั้งขึ้นโดยนักบุญเบนนิดคิ ตใน ค.ศ. 529 ที่มองเต
แคสสิโนในอเพนนินสกึ่งทางระหวางโรมกับเนเปล ระเบียบนี้ไดโตใหญที่สุดในบรรดานิคมนักพรต
ของยุโรป และในระยะแรกๆ สงเสริมการเผยแพรศาสนาคริสเตียนและอารยะธรรมของภาคเหนือ มีกฎ
ใหเชื่อฟงประธานของวัดหรืออาราม นักพรตหรือนางชีไมใหมีทรัพยสวนตัว และใหแตละคนรักษา
ความบริสุทธิ์ ระเบียบนีใ้ หมีการขยันขันแข็งการงาน ถางปาตัดตนไม ระบายน้ําออกจากหอยหนอง
คลองบึง ไถคราดพื้นที่นา และสอนประชาชนใหรูจกั รศิลปะและใชใหมีประโยชนเปนอันมาก ระเบียบ
หลังๆ ตอมาเปนแตสาขาหรือสวนที่งอดออกมาทางระเบียบเบนนิดิคตินส
ระเบียบซิสเตอรเซียน เกิดขึ้นในป 1098 มุงเสริมความเขมแข็งของวินัยของเบนนิดิคตินสซึ่ง
กําลังคลายจะหยอนยานลง ไดนามมาจากเมืองไซทอกซในฝรั่งเศส นักบุญโรเบอรตเปนผูจัดตั้งระเบียบ
ขึ้นที่นั่น แตในป 1112 ไดเสริมความเขมแข็งและจัดระเบียบอีกทีโดยนักบุญเบอรนารดแหงคลาวอกซ
ระเบียบนีใ้ หความสนใจแกศลิ ปะมาก การกอสรางและวรรณกรรมศาสตร คัดลอกหนังสือโบราณและ
เขียนขึ้นใหมอกี มาก
ระเบียบแฟรนซิสแคนส ตั้งขึ้นป ค.ศ. 1209 โดยนักบุญแฟรนซิสแหงแอสสิสิ เปนผูหนึ่งที่ทรง
ศีลเครงที่สุด อุทิศตัวอยางมากที่สุดมีคนรักมากที่สุด ระเบียบนีแ้ พรออกมาจากอิตาลีอยางรวดเร็วเต็ม
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ยุโรป และนิยมใชกันเปนจํานวนมากที่สุดในบรรดาระเบียบอื่นๆ ทั้งสิ้น กลาวกันวาในคราวมรณะดวย
โรคระบาดที่กลาวทั่วทวีปยุโรปในศตวรรษที่สิบสี่ นักพรตในระเบียบแฟรนซิสแคนสกวา 124,000 คน
ตองเสียชีวิตไปในการปฏิบตั ิการกับคนปวยหนักและคนตาย นักพรตพวกนี้นุงหมสีเทาเปนนิสัยเลยได
สมญาวา “โยคีสีเทา”
ระเบียบโดมินแิ คนส เปนระเบียบแบบสเปญ ตั้งขึ้นโดยนักบุญโดมินคิ ในป 1215 แพรไปทั่ว
ประเทศตางๆ ในยุโรป ระเบียบนี้ผิดกับระเบียบอื่นๆ ในการเปนนักเทศนทองเที่ยวไปทั่วทุกแหงทําการ
เสริมกําลังความศรัทธาของผูเชื่อและขัดขวางความโนมนาวไปในทาง “นอกจารีต” ซึ่งในกาลตอมาได
กลายเปนผูขมเหงดุเดือดที่สดุ พวกนีน้ ุงหมดําหมดเลยไดสมญาวา “โยคีสีดํา” ชาวคณะโดมินแิ คนส
กับแฟรนซีสแคนสยังไดชื่ออีกวา “โยคีเมนดิแคนส” เพราะคนสองจําพวกนี้ตองเลี้ยงตัวดวยทานของ
ชาวบานซึ่งเขาจะเทีย่ วไปขอตามประตูบาน นอกจากนีก้ ม็ ีระเบียบสําหรับหญิงคลายๆ กัน
ระบบของการดํารงชีวิตตรากตรําแบบตางๆ ทั้งหมดนี้เริม่ ขึ้นดวยความมุงหมายอันสูงสุด และ
ไดตั้งขึ้นมาโดยคนที่ยอมสละตัวเองทั้งชายหญิง อิทธิพลมีดีบางชั่วบาง ครั้งแรกระหวางยุคแรกเริ่มของ
ระบบอารามแตละระบบเปนประโยชนแกสังคม
ใหเราดูผลดีบางประการของลัทธิอยูอารามนี้วามี
อะไรบาง
ตลอดสมัยตางๆ ของสงคราม เกือบจะวาไมมีรัฐบาลปกครอง (สมัยบานเมืองไมมขี ื่อไมมีแป)
ทามกลางการรบราฆาฟนกันก็ยังมีศนู ยแหงความสงบและสงบอยูตามวัดวาอาราม คนเปนอันมากที่มี
ความลําบากยากยุงก็ไดพบที่หลบภัย สํานักอารามจะเปนที่พักผอนของผูเดินทางพเนจรเปนที่อาศัยของ
คนเจ็บปวยและคนขัดสนจนยาก ซึ่งวัดจะบรรเทาทุกขให ทั้งโรงแรมสมัยใหมและโรงพยาบาล
สมัยใหมก็เปนสิ่งที่โตตัวขึน้ มาจากระบบอารามนี่เอง สํานักอารามมักใชเปนทีห่ ลบภัยของคนเขาตาจน
อยูเสมอ เขามารับความพิพักษเชนสตรีและเด็ก บรรดาอารามแรกเริ่มในบริเวนใหญและในทวีปยุโรป
สงเสริมการกสิกรรม โดยพวกนักพรตทําตัวอยางในการระบายน้ํา ทดน้ํา สรางถนนหนทาง สอน
พลเมืองใหรูจกั เพาะทีด่ ิน ในหองสมุดของวัดวาอารามไดเก็บรักษาการวรรณกรรมโบราณไวเปนอัน
มาก ทั้งที่เปนวรรณกรรมชัน้ สูงและในฝายคริสเตียน พวกนักพรตทําการคัดลอกหนังสือ เขียนประวัติ
ชีวิตของคนสําคัญ ๆ ไว บันทึกลําดับการณในสมัยของตนและประวัติศาสตรที่ลวงแลวมา ผลงานทาง
ศาสนาที่มีคามากที่สุดก็จดไวเปนอันมาก เชนบทเพลงของนักบุญเบอรนาดและ “การเลียนแบบพระ
คริสต” เขียนโดยเคมปส เหลานี้โลกจะคนพบไดตามในวัด ถาพวกนักพรตตามวัดไมเขียน
ประวัติศาสตรขึ้นเราจะไมรูเรื่องราวของสมัยกลางไดเลย ในการศึกษาของเยาวชนพวกนักพรตเปน
อาจารยหลักครูสําคัญที่สุด เกือบจะนับไดวาครูก็คือพวกนักพรตเทานัน้ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเกือบ
ทั้งหมดในสมัยกลางเกิดขึ้นในอารามหรือวัด
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ในการเผยแพรพระกิตติคณ
ุ พวกนักพรตไดเปนมิชชัน่ นารีแรกเริ่ม ไดเขาหาพวกปาเถื่อนที่บุกฝาเขามา
และเปลี่ยนใจเขาใหรับศาสนาคริสเตียน ในจําพวกผูเผยแพรเหลานี้ นักบุญออกัสติน (มิใชทาน
มหาบัณฑิตเทวศาสตร) เปนผูออกจากโรมไปยังอังกฤษ (ค.ศ. 597) และนักบุญแพทริคเปนผูเริ่มทําการ
เผยแพรในไอเรแลนดในป ค.ศ. 440 อันเปนตัวอยางแกนกั สอนศาสนาของอารามทั้งหลายเปนอันมาก
แมผลดีเหลานีไ้ ดออกมาจากระบบของอาราม ผลรายก็มีดวยเหมือนกัน ผลรายบางประการเหลานี้เห็น
ไดชัดเมื่อองคการอยูในขัน้ ดีที่สุด แตคอยๆ โตขึ้นในยุคหลังๆ เมื่อลัทธิของการอยูอารามในอายุถัดมา
ตกต่ําลงทุกที ความศรัทธารุมรอนอยางเมือ่ แรกๆ หายไป เปาอันสูงและวินยั เครงครัดหายไป ในจําพวก
ผลรายเหลานี้มีดังตอไปนี้คอื
ลัทธิอยูอารามยกยองวาชีวิตโสดเปนชีวิตสูงกวา อันเปนสิ่งผิดธรรมชาติ นอกพระคัมภีรไดขม
ชนผูดีมีสกุลทั้งชายและหญิงเปนจํานวนไมรูกี่พันตอกี่พนั คนในอายุของเขาใหดําเนินชีวิตแบบอาราม
คนที่เลี้ยงครอบครัว คนที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัยมิใชชายหญิงชั้นดีทสี่ ุด แตเปนคนที่มีคติชีวิตต่าํ ตอย
มาก ชีวิตอยูอารามไดกีดกันคนเปนอันมากออกจากครอบครัว ออกจากสังคม ออกจากชีวิตพลเมืองและ
ชีวิตประเทศชาติ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามรัฐตองการคนดีใช แตคนดีมาบิดขี้เกียจอยูเสียในวัด
วาอาราม ยืนยันกันวากรุงคอนสแตนติโนเปล และมหาอาณาจักรตะวันออกคงปองกันไวไดจากพวก
เตอรก ถาหากพวกนักพรตและพวกจําศีลภาวนาจะไดหยิบอาวุธขึน้ มารบสูปองกันบานเมืองของตน
ทรัยพสินของวัดเพิ่มพูนขึ้นก็นําใหหยอนวินัย เกิดการฟุมเฟอยเกียจคราน เปดชองใหแกการอธรรม วัด
เปนอันมากจมลงในการทุจริต ระบบอารามที่เกิดขึ้นใหมแตละระบบเปนเพราะความพยายามจะทําการ
ปฏิรูป แตคนในวัดก็ยิ่งจมลงในความประพฤติเลว แตเดิมอารามตาง ๆ เลี้ยงตัวดวยแรงงานของลูกวัด
เอง แตในสมัยตอมาเกือบจะเลิกไมทํางานเลย พวกนักพรตนางชีเลีย้ งตัวดวยรายไดของทรัพยสมบัติที่
ทวีขึ้นเรื่อยๆ และโดยการรีดนาทาเรนใหมีการถวายจากครอบครัวทั้งมีและจน สังหาริมทรัยพที่เปน
ของวัดอยางแทจริงทั้งสิ้นไดรับงดเวนการภาษีอากร เปนภาระที่ตกอยูแกสังคมนอกวัดหนักขึ้นทุกที
ที่สุดเหลือที่จะทนุบํารุงได การโลภของวัดนํามาซึ่งการทลายตัวเองสูญสิ้น
เมื่อเปดการปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหก วัดทุกแหงในยุโรปภาคเหนือตกลงมาต่ําจนอยูในความ
เขาใจของปวงชนวาเขากําลังถูกรีดนาทาเรนและถูกบีบคัน้ อยูทั่วไป และคนอยูในวัดจําตองทํางานเลี้ยง
ตัวเอง
แตกอนเรียกยุคนี้กันจนชินวา “สมัยมืด” แตกระนั้นศตวรรษเหลานีไ้ ดใหงานชิ้นใหญยิ่งที่สุด
แกโลกในบางประการในสิ่งที่ฝนชีวิตใหงดงาม และทั้งนี้โดยอิทธิพลชักนําของคริสตจักร
มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยกลาง สวนใหญสถาปนาขึ้นโดยพวกนักพรต และ
เติบโตขึ้นมาจากโรงเรียนทีม่ ีขึ้นกอน อันเปนโรงเรียนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับมหาวิหารและวัด เชนมหาวิทยาลัย
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แหงปารีสมีนกั ศึกษา 30,000 คน ในศตวรรษที่สบิ เอ็ด ภายใตการดําเนินการของทานอเบลารด
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดและแคมบริจและโบโลญา ซึ่งมีนักศึกษามาจากทั่วทั้งทวีปยุโรปมาเลาเรียน
มหาวิหารทั้งหมดในยุโรป ดวยฝมือกอสรางอันอัศจรรยของชาวโกทิค ซึ่งโลกสมัยใหมยังตองดู
แบบอยางและไมอาจหวังจะทําใหดกี วาหรือแมแตเทียบเทา เหลานี้ไดออกแบบและกอสรางขึ้นในสมัย
กลาง การตืน่ ตัวของการวรรณกรรมเริ่มขึ้นในอิตาลี มีเชน ดิไวนคัมเมดี้ของทานดังเตซึ่งเริ่มขึน้ มา
ประมาณ 1303 ตอมาเปไตรอารคไดเขียนตามขึ้นมาบาง (1340) และบอคแคคซิโอ (1360)
ในประเทศเดียวกันและประมาณในเวลาเดียวกันก็เริ่มการตื่นตัวของศิลปะโดยกิออทโตในป
1298 นักเขียนระบายสีภาพชัน้ เยีย่ มก็เกิดขึน้ ตามกันมาเปนชุดๆ ชางแกะ ชางสลัก ชางกอสราง นาระลึก
วาเกือบจะทุกกรณีไมมีเวน นักระบายภาพครั้งแรกใชศิลปะของเขาเพื่อการของคริสตจักรงานของทาน
ศิลปนเหลานีแ้ มเวลานี้มเี ฉพาะตามเฉลียงวิหารประดับอยู
ก็มกี าํ เนิดขึ้นมาในคริสตจักรและในวัด
อาราม
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บทที่ 17

16

คริสตจักรยุคกลาง (ภาคหก)เริ่มปฏิรปู ศาสนา
กรุงคอนสแตนติโนเปลลม
พวกนักปราชญและผูนํา
____________________
ระหวางยุคนี้ และโดยเฉพาะตอนใกลเวลาที่ยุคนี้กําลังจะปดลง พวยแสงของศาสนาไดเริ่มฉาย
พวยแสงของศาสนาไดเริ่มฉายพุงมาเหนือยุคแลว เปนสัญลักษณสอวาจะตองมีการปฏิรูปยิ่งใหญเกิดขึ้น
ความเคลื่อนไหวยิ่งใหญที่จะนําใหเกิดการปฏิรูปคริสตจักรเกิดขึ้นหาอยาง แตโลกยังไมพรอมรับได จึง
ตองถูกปราบลงราบดวยการขมเหงนองเลือด
ออลบิเยนส หรือแคทาริ “เพียวริตันส” โตใหญเดนขึ้นมาในฝรั่งเศสภาคใต ประมาณ ค.ศ. 1170
คนพวกนี้ไมยอมถือวาตํานานโบราณจะใชเปนหลักได นําเอาพระคริสตธรรมใหมขึ้นมาใชกันทั่วไป
ตอสูคัดคานหลักธรรมคําสอนที่เกิดขึน้ มาจากกรุงโรมเรื่องไฟชําระ นมัสการรูปปน และขอสําอางของ
พวกสงฆ แตวาคนพวกนีย้ ดึ ถือทัศนะประหลาดบางประการเขากันกับคณะแมนิเคียนสโบราณ และไม
รับพระคัมภีรเดิม สันตะปาปาอินโนเซนทที่ 3 เรียกชุมนุมขบวนครูเซดขึ้นในป ค.ศ. 1208 จัดการ
ปราบปราม ชาวคณะนิกายใหมตองถูกกวาดลางดวยการประหารพลเมืองทั้งบริเวณเกือบสิ้น ทั้งพวก
คาธอลิคทั้งพวกนอกรีตตองรับโศกนาฏกรรมไปดวยกั้น
คณะวอลเดนเซียนสไดตั้งขึน้ มาประมาณเวลาเดียวกัน ค.ศ. 1170 โดยทานปเตอรวอลโดผูเปน
พอคาแหงเมืองลิอังก ทานไดอาน ไดอธิบาย ไดเทศนาและแพรพระคัมภีรออกไป ใชขอพระคัมภีรเปน
เครื่องมือเรียกรองใหสูกับธรรมเนียมและหลักธรรมคําสอนของโรมันคาธอลิค ไดสถาปนาระบบนัก
สอนศาสนาขึ้น เรียกวา “คนยากแหงลิอังก” นักเผยแพรพระคัมภีรออกไปทั่วฝรั่งเศสภาคกลางและ
ภาคใต ไดสานุศิษยขนึ้ เรื่อยๆ พวกนี้ถกู ขมเหงขมขื่น ตองถูกขับไลออกจากฝรั่งเศสแตไดมาพบที่หลบ
ภัยในหวางเขาภาคเหนือของอิตาลี และคงทนยั่งยืนอยูไ ดตลอดมาหลายศตวรรษแหงการขมเหง นับวา
เปนคนคณะเล็กๆ พวกหนึ่งที่ใหเกิดนิกายโปรเตสแตนทในอิตาลี
ยอหน วิคลิฟ ไดกอความเคลื่อนไหวขึ้นในอังกฤษ เพือ่ ความเปนอิสระจากอํานาจของโรมัน
และเพื่อการปฏิรูปในคริสตจักร ยอหน วิคลิฟ เกิดในป ค.ศ. 1324 ไดรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแหง
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ออกซฟอรด ไดสําเร็จเปนมหาบัณฑิตในวิชาเทวศาสตร และมีจิตใจออกหนาในสภามหาวิทยาลัย ทาน
ไดตอตีโยคีเมนดิแคนทและระบอบการอยูอ าราม ไมรับและคัดคานสิทธิอํานาจของสันตะปาปาที่แผ
ฤทธิ์อยูในอังกฤษ ไดเขียนขอคัดคานคําสอนเรื่องเปลี่ยนสภาพ คือที่ไดสอนวาในการถือศีลแมสส ขนม
ปงและน้ําองุนเปลี่ยนเพศเปนเนื้อและเลือดของพระคริสตจริงๆ วิคลิฟสอนวาขนมปงและน้ําองุนนัน้
เปนแตเพียงเครื่องหมายสมมุติเทานั้น ไดขยั้นขยอใหกระทําบริการนมัสการของคริสตจักรใหงายขึ้นอีก
ตามแบบอยางของพระคริสตธรรมใหม ถาเปนในประเทศอื่นยอหนวิคลิฟตองถูกประหารทารุณไปเสีย
แลว แตนี่เปนในอังกฤษทานไดรับการคุม ครองโดยผูมีอํานาจที่สุดในพวกขุนนาง คําสอนของยอหน
วิคลิฟบางขอก็ถูกมหาวิทยาลัยประณาม แตทานก็ไดรบั อนุญาตใหปลีกตัวไปสงบอยูในบริเวณวัดที่ลุท
เทอรเวอรทอยูอ ยางสงฆที่ไมมีใครรบกวน งานใหญยงิ่ ที่สุดของทานคืองานแปลพระคริสตธรรมใหม
เปนภาษาอังกฤษจบในป ค.ศ. 1380 ทานไดแปลพระคัมภีรเดิมดวย การชวยเหลือของมิตรสหายสําเร็จ
ปรากฏออกมาในป ค.ศ. 1384 อันเปนปทวี่ ิคลิฟสิ้นชีพ สานุศิษยของทานไดสมญาวาโลดลารด คราว
หนึ่งมีจํานวนมาก แตภายใตกษัตริย เฮนรีที่ 4 และที่ 5 ตองถูกขมเหง และที่สุดสูญหายหมดไป คํา
เทศนาของวิคลิฟและการแปลไดกรุยทางสําหรับการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญมโหฬาร
ยอหน ฮัสส ในโบเฮมเมีย (เกิดป ค.ศ. 1369 ถูกประหารทารุณ ค.ศ. 1415) เปนผูอานขอเขียน
ของวิคลิฟและเทศนาสงเสริมคําสอนของวิคลิฟ
โดยเฉพาะเนนเรื่องการเปนอิสระจากอํานาจของ
สันตะปาปา ฮัสสไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแหงกรุงปราก มีอิทธิพลแผทั่วโบเฮมเมีย
อยูคราวหนึ่ง สันตะปาปาตัดสัมพันธยอหนฮัสส และกําหนดวากรุงปรากเปนเมืองตองหามตราบที่
ยอหนฮัสสยังคงอยูที่นั่น ฮัสสปลีกตัวไปซอนอยูในที่ซอ นและสงสารออกมาเสริมทัศนะของทาน สอง
ปตอมาฮัสสตกลงใจไปวาความกันในสมัชชาของคริสตจักรโรมันคาธอลิค ณ ที่เมืองคอนสแตนซใน
เบเดนชายแดนประเทศสวิตเซอรแลนด
โดยที่ไดรับประกันจากจักรพรรดิซิยสิ มันดวาจะใหความ
คุมครอง แตพระมหากษัตริยก็ตองทําลายสัญญาเสียเพราะถูกอางหลักที่วา “ไมตองรักษาสัญญาอะไร
กับคนนอกรีต” ฮัสสถูกพิพากษาเผาใหตายทั้งเปนในป ค.ศ. 1416 แตการณนี้ (เผาฮัสสทั้งเปน) ไดเรา
การปฏิรูปใหเกิดในประเทศบานของทาน และไดทําใหโบเฮมเมียคุกรุนไปดวยอิทธิพลของทานตลอด
หลายศตวรรษตั้งแตสมัยของทาน
เยอรโรม ซาโวนาโรลา (เกิด ค.ศ. 1452) เปนนักพรตอยูในระเบียบโดมินิคันที่เมืองโฟลเรนซใน
อิตาลี เปนสมภารแหงวัดเซนทมารค ทานเทศนาเหมือนผูพยากรณโบราณคนหนึง่ คัดคานความชั่วใน
สมัยของทานที่มีในสังคม ในการศาสนา ในการเมือง ทําใหมหาวิหารเต็มลนดวยผูคนกระหายกันมาฟง
และไมแตเทานั้นยังพรอมจะกระทําตามคําสอนของทานดวย ทานไดเปนผูบงการของเมืองโฟลเรนซอยู
ชั่วคราวหนึ่งโดยพฤตินยั และเปนผลทําทาจะใหเกิดการปฏิรูปขึ้นสันตะปาปาตัดสัมพันและจับใสคุก
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พิพากษาแขวนคอแลวเอาศพเผาไฟที่จตุรสั ใหญของเมืองโฟลเรนซ ทารุณประหารนี้เกิดในป 1498
เพียง 19 ป กอนที่ลูเธอรติดแผนขอขัดแยงของทานที่ประตูมหาวิหารทีว่ ิตเตนเบอรก
กรุงคอนสแตนติโนเปลลมในป ค.ศ. 1453 เปนเหตุการณที่นักประวัติศาสตรกําหนดเปนจุด
แบงแยกของสมัยกลางกับสมัยปจจุบนั มหาอาณาจักรกรีกไมฟนตัวขึน้ จากการที่กรุงสแตนติโนเปลเสีย
แตพวกครูเซดในป 1206 แตการปองกันเขมแข็งทั้งที่เปนธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติปองกัน
เมืองอยูนานใหพนพวกเตอรกผูสืบตอจากพวกอาหรับ
นําในการครองอํานาจศาสนามุหัมมัดมหา
อาณาจักรตองถูกเชือดเฉือนออกไปทีละมณฑลๆ จนกระทั่งเหลือแตกรุงคอนสแตนติโนเปล และในป
ค.ศ. 1453 โมฮัมเม็ดที่สองนําเตอรกมาชิงเอาไปไดเด็ดขาด คริสตจักรเซ็นทโซเฟยตองเปลี่ยนเปนสุ
เหลาในวันเดียว กรุงคอนสแตนติโนเปลกลายเปนเมืองหลวงของสุลตานแหงตุรกีอยูจนกระทั่ง ค.ศ.
1920 และเปนเมืองหลวงของอาณษจักรเตอรกิซ ป 1923 เมืองหลวงตุรกีก็เปลี่ยนมาเปนเมืองแองการา
คริสตจักรกรีกยังคงดํารงอยูต อไปดวยกันกับเปไตรอารคอะไรๆ ก็ถูกเชือดเฉือนไปหมด เวนแตอาํ นาจ
สิทธิทางศาสนายังคงอยู อยูในคอนสแตนติโนเปล (อิสตันบุล) กรุงคอนสแตนติโนเปลลม ค.ศ. 1453
เปนอันสิ้นสุดแหงคริสตจักรยุคกลาง
ใหเราเอยยอๆ ถึงนักปราชญและผูมีหัวชัน้ นําบางคนในยุคที่ไดเรียนมาแลว ในระหวางพันป
แหงคริสตจักรยุคกลาง คนสําคัญๆ หลายคนเกิดขึน้ แตจะกลาวถึงสักสีท่ านที่เปนผูนาํ ทางสติปญญาใน
สมัยของเขา
แอ็นเซลม เกิดป ค.ศ. 1033 ในไปเอ็ดมอนดในอิตาลี ครั้งแรกก็เหมือนคนอื่นๆ ทัง้ หลายเปน
นักศึกษาทองเที่ยวไปในเมืองตางๆ ไดมาเปนนักพรตในวัดแหงเบคในนอรมังดีและเปนสมภารวัดในป
1078 ไดรับแตงตั้งจากวิลเลียมรูฟฟุต อาชบิชอพแหงแคนเตอรเบอรี และเปนเจาอธิการแหงคริสตจักร
เชิ๊ดออฟอิงกแลนดในป 1093 แตแอ็นเซลมไดคัดงางกันกับวิลเลียมและผูสืบตําแหนงเฮนรี่ที่ 1 เกี่ยวกับ
ความเปนอิสระและสิทธิอํานาจของคริสตจักร ตองถูกเนรเทศไปทนทุกขอยูคราวหนึ่ง ทานเปนผูเขียน
วิชาการทางเทวศาสตรและปรัชญาเปนอันมาก ไดสมญาวา “ออกัสตินที่ 2” สิ้นชีพในป ค.ศ. 1109
ปเตอรอเบลารด เกิด ค.ศ. 1079 ตาย ค.ศ. 1142 เปนนักปรัชญานักเทวศาสตร จึงเปนนักคิดที่
กลาหาญที่สุดในยุคกลาง
อาจนับวาเปนทานผูนี้ที่เปนผูสถาปนามหาวิทยาลัยแหงปารีสซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยแมของมหาวิทยาลัยตางๆ ในยุโรป ชื่อเสียงของทานปเตอรอเบลารดในทางเปนอาจารยได
ชักนํานักศึกษาเปนเรือนหมืน่ มาจากทุกภาคของยุโรป และมหาบุรุษเปนอันมากในชัว่ อายุตอ มาเปน
เหลาคนที่ไดรบั อิทธิพลทางความคิดมาจากทานปเตอรอเบลารดนี้แทบทั้งนั้น
ความองอาจในการ
คาดการณของทานและความคิดเห็นอันเปนอิสระไดนําทานใหเขาไปใกลอันตรายของคริสตจักรอยาง
หมิ่นเหมกวาหนึ่งครั้ง ชื่อเสียงที่โดงดังยิ่งกวาการสอนและขอเขียนของทานคือเรื่องประโลมใจเรื่อง
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ความรักในตัวทานเองกับเฮลอยสคนงาม จนถึงขนาดทานตองละปฏิญาณชีวิตอยูอารามของทานทั้งสอง
ทานไดสมรสกัน แตตอมาถูกบังคับใหแยกกัน ทั้งสองคนไดกลับเขาวัดอีก อเบลารดไดตายในตําแหนง
สมภารวัด เฮลอยซตายในตําแหนงสมภารินีของวัด
เบอรนารดแหงแคลวอกซ (1091-1153) มาในตระกูลขุนนางฝรั่งเศส ทานไดศึกษามาในทาง
กฎหมาย แตไดเลิกทิ้งไปเพือ่ จะหันมาเอาทางวัด ในป ค.ศ. 1115 ทานไดตั้งวัดขึ้นที่แคลวอกซ เปนวัด
ในระเบียบซิสเตอรซีนอันปฏิรูปแลว และเปนสมภารองคแรกของวัดนี้ สาขาแหงระเบียบของทานฝง
ลึกลงในหลายประเทศ ชาววัดของคณะนี้ไดสมญาวาเบอรนารดีนซ ทานเบอรนารดเปนผุมีาชือ่ เสียง
ในทางเปนนักคิดลึกลับซับซอนและนักคิดทางปฏิบัติ ทานไดเทศนาและสงเสริมครูเซดรุนสอง ในป
1147 เปนคนมีความคิดกวางใจสุภาพทานไดคัดคานและเขียนขอขวางการขมเหงชนยิว บทเพลง
นมัสการของทานบางบทเชน “พระเยซูและคิดถึงพระองคเทานั้น” และ “โอพระเศียรศักดิ์สิทธิ์บัดนีต้ อง
บาดเจ็บ” ไดเปนเพลงรอยถวายในทุกคริสตจักร หลังจากที่ทานไดสิ้นชีพไดยี่สิบปเทานั้นก็ไดรับ
สถาปนาเปนนักบุญเบอรนารด ลูเธอรกลาววา “ถาจะมีนักพรตทรงศีลและเกรงกลัวพระเจาอยูใ นโลก ผู
นั้นคือนักบุญเบอรนารดแหงแคลวอกซ”
โธมาสอควินาส เจาปญญาใหญยิ่งที่สุดของยุคกลางคือคนนี้ ชีวิตของทานอยู 1226 ถึง 1274 ได
สมญาวา “ศาสตราจารยสากล” “เทพแหงศาสตราจารย” และ “เจาแหงนักปราชญ” ทานไดเกิดในอควิ
โนในรัฐจักรเนเปล ทานไดเขาเปนนักพรตในระเบียบโดมินิคัน การนี้เปนการขืนใจครอบครัวของทาน
เคานแหงอควิโน เมื่อเปนเด็กเปนคนเงียบ จนไดสมญาวา “วัวใบ” แตอาจารยของโธมาสอควินนาสคือ
ทานออสเบอรตุสแมกนุศไดวา “สักวันหนึ่งวัวตัวนี้จะทําใหโลกกึกกองไปดวยเสียงของมัน” ทานได
เปนปรัชญาเมธีและนักเทวศาสตรที่มีชื่อเสียง และมีสิทธิอํานาจสูงกวาใครหมดในสมัยกลาง ขอเขียน
ของทานยังคงใชเปนหลักอางกันอยูบอยๆ ในปจจุบัน โดยเฉพาะพวกนักปราชญฝา ยโรมันคาธอลิคคัด
เอามาใชเปนมาตรฐาน ทานสิ้นชีพในป ค.ศ. 1274 และไดรับสถาปนาขึ้นเปนนักบุญในป ค.ศ. 1323
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สังเขปของบทที่ 18,19,20
ภาวะการณทั่วไปในยุคที่หา, คริสตจักรปฏิรปู
ตั้งแตกรุงคอนสแตนติโนเปลลม ค.ศ. 1453 ถึงสิ้นสุดสงครามสามป ค.ศ. 1648
1.พลังที่นําขึ้นกอนใหเกิดการปฏิรูป (บทที่ 18)
1. เรอเนชองซ (วิทยาการกลับเฟองฟู)
2. ประดิษฐกรรมการพิมพ
3. วิญญาณชาตินิยม
2. การปฏิรูปในเยอรมันนี (บทที่ 18)
1. ชายใบลางบาป
2. ขอแยงเกาสิบหาขอ
3. เผาบูลลเอกสารแจงโทษของสันตะปาปา
4. สภาใดเอ็ทแหงเมืองวอรมส
5.ปราสาทวาทเบอรก
6. นามโปรเตสแตนท
3.การปฏิรูปในประเทศอื่นๆ (บทที่ 19)
1. ในสวิตเซอรแลนด
2. ในราชอาณาจักรสะแกนดิเนเวีย
3. ในฝรั่งเศส
4. ในเนทเธอรแลนด
5. ในอังกฤษ
(1) ภายใตเฮนรี่ที่ 8
(2) ภายใตเอ็ดวารดที่ 6
(3) ภายใตควีนแมรี่
(4) ภายใตควีนเอลิซาเบธ
6. ในสกอตแลนด
4. หลักเกณฑของศาสนาปฏิรูป (บทที่ 19)
1. ศาสนาตามหลักพระคัมภีร
2. ศาสนาตามหลักเหตุผล
99

3. ศาสนาประจําตัวบุคคล
4. ศาสนาฝายจิตวิญญาณ
5. ศาสนาประจําชาติ
5. ปฏิรูปซอน (บทที่ 20)
1. ปฏิรูปภายในคริสตจักรคาธอลิค
2. ระบอบของเยซูอิท
3. การขมเหงเอาจริงเอาจัง
4. องคการประกาศศาสนาตางประเทศของโรมันคาธอลิค
5. สงครามสามสิบป
6. พวกผูนําของยุค (บทที่ 20)
1. เดสิเดอเรียส อีราสมัส 1466-1536
2. มารติน ลูเธอร 1483-1546
3. ยอหน แคลวิน 1509-1564
4. โธมาส แกรนเมอร 1489-1556
5. ยอหน นอกซ 1505-1572
6. อิคเนเทียสแหงโลโยลา 1491-1556
7. แฟรนซีส เอ็กซาเวีย 1506-1552
_______________________

100

บทที่ 18

17

ภาวะการณทั่วไปในยุคที่หาคริสตจักรปฏิรูปตั้งแตกรุงคอนสแตนติโนเปลลม ค.ศ. 1453ถึง
สิ้นสุดของสงครามสามสิบป ค.ศ. 1648ภาคหนึ่ง
การปฏิรูปในเยอรมันนี
__________________
ในยุคนี้ระยะสองรอยป มีเรือ่ งใหญของความสนใจคือ การปฏิรูป ซึ่งเริ่มขึ้นในเยอรมันนีแลว
แพรไปทั้งยุโรปภาคเหนือ เปนผลใหเกิดการสถาปนาคริสตจักรประจําชาติขึ้น ไมมีการภักดีตอโรม ให
เราสังเกตดูพลังที่นําขึ้นกอนใหเกิดการปฏิรูป และความคืบหนาออกไปมหาศาล
พลังหนึ่งคือความเคลื่อนไหวที่รูจักกันดีในคําวาเรอเนซองซ หรือยุโรปตื่นขึ้นสนใจกันใหมใน
วรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร การเปลี่ยนความมุงหมายตามแบบสมัยกลางมาเปนสมัยใหม
ตลอดจนแนวความคิด ในระหวางสมัยกลางความสนใจของบรรดานักปราชญปกอยูกับความจริงของ
ศาสนา ทั้งปรัชญาตามที่เกี่ยวของกับศาสนา ทั้งเจาความคิดและนักเขียนตามที่เราไดเรียนแลวเห็นแลวก็
เปนคนจําพวกนักบวช แตในการตื่นตัวขึน้ นี้ ความสนใจอยางใหมเกิดขึ้นในวรรณกรรมชั้นสูงภาษา
กรีกและภาษาละติน ศิลปะ ไมชาก็ปลีกออกมาจากทางศาสนา และดวยความสนใจนี้ พวยแสงแหง
วิทยาศาสตรสมัยใหมก็ฉายมาเปนครั้งแรก บรรดาพวกผูนําของความเคลื่อนไหวโดยทั่ว ๆ ไปก็มิใช
นักบวชหรือนักพรต แตเปนฆราวาส โดยเฉพาะในอิตาลีที่เรอเนซองซเริ่มกอตัว มิใชความเคลื่อนไหว
ทางศาสนาแตเปนทางอักษรศาสตร แตยังไมถึงกับแสดงเปนปฏิปกษกับศาสนาโดยเปดเผย เพียงแตมี
ทาทีสงสัยหรือคนควา นักศึกษาชาวอิตาเลียนในยุคนั้นโดยมากไมมีชีวิตทางศาสนา แมแตเหลา
สันตะปาปาในสมัยนั้นแสดงวามีวัฒนธรรมมากกวามีความเชื่อความศรัทธา ตอนเหนือของภูเขาแอลใน
เยอรมันนี อังกฤษและฝรั่งเศส ความเคลื่อนไหวคอนขางไปทางศาสนามากกวาตืน่ ตัวตอความสนใจ
พระคัมภีร ภาษากรีกและภาษาฮีบรูคนควาหารากฐานความจริงของความเชื่อโดยไมคํานึงถึงหลักขอ
เชื่อที่โรมกําหนดขึ้นไว ทุกหนทุกแหง ทั้งเหนือทัง้ ใตเหมือนกัน เรอเนซองซทําการบอนทําลาย
คริสตจักรโรมันคาธอลิค
ประดิษฐกรรมการพิมพเปนเครื่องชวนใหมีการสงขาวสาร และรวมมือกับการปฏิรูปที่กําลังจะ
เกิดขึ้น คือชวยการปฏิรูปในดานการพิมพเผยแพร ทานกูเตนเบอรกเปนผูคิดคนการประดิษฐขนึ้ ไดในป
ค.ศ. 1455 ที่เมืองเมเยนซบนฝงแมน้ําไรน หนังสือตางๆ พิมพออกมาไดตามวิธีที่ทําการสับเปลี่ยน
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ตัวอักษรได และแพรออกไปเปนเรือนพันๆ ฉบับอยางงายดาย เมื่อกอนประดิษฐการพิมพขึ้นนี้ ตั้งแต
ดั้งเดิมมา หนังสือจะแจกจายออกไปไดอยางรวดเร็ว ก็แคที่คนจะเขียนคัดลอกขึ้นดวยมือ ในสมัยกลาง
พระคัมภีรไบเบิลเลมหนึ่งราคาเทากับคาแรงงานเปนป ของคนๆ หนึ่ง การที่หนังสือเลมแรกที่พิมพขึ้น
โดยทานกูเตนเบอรกนั้นคือหนังสือพระคัมภีรไบเบิล ยอมเปนสัญลักษณอันสําคัญที่แสดงใหเห็นความ
ตองการพระคัมภีรสักเทาใดในเวลานั้น การพิมพทําใหพระคัมภีรใชกันทั่วไป ทําใหเกิดการแปลขึ้น
และเผยแพรออกไปในทุกภาษาของยุโรป
คนผูอานพระคริสตธรรมใหมไมชาก็ทราบความจริงวา
คริสตจักรของสันตะปาปานัน้ ไกลจากอุดมคติของพระคริสตธรรมใหมมากนัก คําสอนใหมๆ ของเหลา
นักปฏิรูปจัดขึน้ เปนเลมสมุดใหญเล็กในทันทีที่สอนออกไป แลวจําแนกแจกจายแพรออกไปทั่วยุโรป
เปนเรือนลานๆ ฉบับ
ในยุโรปก็ยังมีวิญญาณชาตินยิ มเกิดขึ้นดวย แตประการนี้ผิดกับในสมัยกลางที่ชิงดีกนั ระหวาง
พระจักรพรรดิกับสันตะปาปา ซึ่งวิญญาณชาตินยิ มนี้เปนความเคลื่อนไหวของพลเมืองมากกวาความ
เคลื่อนไหวของกษัตริย ความรักชาติของพลเมืองเริ่มแสดงตัวออกมาในการไมเต็มใจยอมอยูใตบงั คับ
ตางชาติที่อยูเหนือคริสตจักรแหงชาติของเขาเอง
ไมยอมใหสันตะปาปาผูอยูตางบานตางเมืองเปนผู
แตงตั้งบิชอพส สมภาร และตําแหนงสูงๆ ในคริสตจักร มีความไมพอใจบริจาคเงินถวายที่เรียกวา “เงิน
ของเปโตร” (Peter’s pence) สําหรับบํารุงสันตะปาปา และสรางคริสตจักรตางๆ ของรัฐในโรม มีความ
ตั้งใจจะแยกอํานาจจากสมัชชาคริสตจักร ใหบรรพชิตลงมาอยูใตกฎหมายและศาลชําระความเดียวกัน
กับฆราวาส วิญญาณชาตินิยมนี้เปนพลังหนุนความเคลื่อนไหวแหงการปฏิรูปอยางแข็งแรง
ขณะเมื่อวิญญาณแหงการปฏิรูป และความใครไดเอกราชตื่นตัวขึ้นทัว่ ทั้งยุโรป เพลิงระเบิดขึ้นกอนใน
เยอรมันนี ในปวงชนที่มีสทิ ธิเลือกตั้งแหงแซกโซนี ภายใตการนําของมาติน ลูเธอร นับบวชและ
ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยวิทเทนเบอรก ใหเราพิจารณาดูระยะแรกเริ่มบางประการ
สันตะปาปาเลโอที่ 10 ผูกําลังครองตําแหนงอยู ตองการเงินกอนมหึมาเพื่อเอามาสรางมหา
วิหารเซนทปเตอรที่กรุงโรมใหสําเร็จเสร็จไป ไดอนุมตั ิใหพนักงานผูหนึ่งนามวา ยอหน เททเซล
ตระเวนไปทัว่ เยอรมันนีขายบัตรมีลายเซ็นนามของสันตะปาปาเอง เปนบัติแสดงวาใหอภัยโทษแกความ
บาปทั้งหมด ยกบาปใหไมแตเฉพาะผูถือบัตรนี้เทานั้น แตถาใครซื้อบัตรนี้เผื่อแผแกมติ รสหายของตัวทั้ง
ที่ยังมีชีวิตและตายไปแลว บาปของเขาเหลานี้ก็ยกใหไดดว ย โดยไมตองสารภาพ ไมตอ งกลับใจ ไมตอง
ทัณฑกรรม หรือไมตองใหนักบวชยกให เททเซลรองขายวา “ทันใดที่เงินของทานตกถึงกนหีบดังกริ๊ง
....วิญญาณของมิตรสหายของทานจะขึน้ มาจากไฟชําระขึน้ สูสวรรคเลย” ลูเธอรไดเทศนาโตแยงเทท
เซลและการขายใบลางบาปของเขา ประณามคําสอนของเททเซลอยางไมยับยั้งเลย
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นักประวัติศาสตร กําหนด เวลาอันแนนอน ของการเริ่มมหาปฏิรูปเปนวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1517 เชา
วันนัน้ มารตินลูเธอรตอกแผนปายติดกับประตูไมโอกของมหาวิหารวิทเทนเบอรกมีขอ ความเกาสิบหา
ขอ เกือบทั้งหมดเกีย่ วกับการขายใบลางบาป แตในขออางของขอแยงเหลานั้นเปนการโจมตีตอสิทธิ
อํานาจของสันตะปาปาและการบรรพชิต
เจาหนาที่ปกครองคริสตจักรพยายามใชอํานาจบังคับก็ไม
สําเร็จ หลอกลอใหตายใจก็ไมเปนผล ลูเธอรคงยืนมั่น พายุยิ่งโหมเขาใสทานก็ยิ่งทําใหทานเด็ดเดี่ยว
ยิ่งขึ้นในการขัดขวางหลักธรรม และการปฏิบัติอันใดที่ไมมีพระคัมภีรอ ันบริสุทธิ์สนับสนุนได
หลังจากที่โตแยงกันหลายครัง้ หลายหน และสมุดแถลงการณไดพิมพออกแจกจายไปเปนอัน
มากซึ่งทําใหความเห็นของลูเธอรรูกันไปทั่วทั้งเยอรมันนี คําสอนของลูเธอรก็ถูกประณามเปนทางการลู
เธอรถูกตัดสัมพันธโดยใบบูลลของสันตะปาปาเลโอที่ 10 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1520 (บูลล คือ คํา
โองการของสันตะปาปา บูลลมาจากคําละตินวา บูลลา “ตรา” เอกสารทุกอยางที่ตีตราเปนทางการก็
เรียกวาบูลล) เฟรดเดอริคผูไดรับเลือกขึ้นครองแซกโซนีไดรับคําสั่งใหสงตัวลูเธอรไปสอบสวนและรับ
โทษ แตแทนที่ทานเฟรดเดอริคจะจัดสงตัว ทานกลับทําการคุมกันพิทพั ษไวอยางออกหนา เพราะเฟรด
เดอริคเห็นดวยกับทัศนะของลูเธอร ลูเธอรตอนรับการตัดสัมพันธดวยอาการยั่วเยา โดยเรียกใบบูลลนั้น
วา “ใบบูลลระยําของเจาตัวปรปกษของพระคริสต” วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1520 ลูเธอรไดเอาใบบุลลนี้
มาเผาตอหนาธารกํานัลที่ประตูวหิ ารวิทเทนเบอรก ตอหนาชุมนุมศาสตราจารยมหาวิทยาลัย นักศึกษา
และประชาชน และยังไดเผาเสียพรอมดวยสําเนาบัญญัติกฎหมายตอทายดวยอํานาจของเจาหนาที่โรม
การนี้ประกอบขึ้นเปนการผละเด็ดขาดของลูเธอรจากคริสตจักรโรมันคาธอลิค
ในป 1521 ลูเธอรมาอยูตอหนาไดเอทหรือสภาการปกครองสูงสุดของเยอรมันนี เปดประชุมที่
กรุงวอรมสบนฝงแมน้ําไรน พระเจาชารลที่ 5 พระเจาจักรพรรดิ์องคใหมใหสัญญาจะรักษาความ
ปลอดภัยให ลูเธอรไดไปในที่ประชุมทั้งๆ ที่เพื่อนฝูงพากันทักทวงวาอาจตองประสบวิบัติเชนเดียวกับ
ยอหนฮัสสในสภาวะคลายกันที่สมัชชาแหงคอนสะตานซ ในป 1415 ลูเธอรวา “ขาพเจาจะไปที่กรุง
วอรมส แมจะมีปศาจจองเอากับขาพเจามากเทากระเบื้องมุงหลังคา” เดือนเมษายนที่ 17 ค.ศ. 1521
ลูเธอรยืนอยูตอ หนาสภาไดเอท มีพระจักรพรรดิ์เปนประธานการประชุม ในการตอบคําถามวาลูเธอรจะ
ถอนคําในหนังสือของเขาไดไหม? เมื่อลูเธอรพิจารณาดูแลวตอบวาเขาจะถอนคําอะไรไมได เวนแต
อะไร ๆ ที่พระคัมภีรหรือเหตุผลไมสนับสนุน ลูเธอรไดตอบและตอทายดวยคําวา “ขาพเจายึดมั่นอยู
ตามนี้ ขาพเจาทําอะไรอีกไมได ขอพระเจาชวยขาพเจา อาเมน” พระเจาจักรพรรดิ์ชารลถูกรบเราใหจับลู
เธอรในหลักทีว่ า ไมตองซือ่ ถือสัตยกับคนนอกรีต แตลูเธอรไดรับอนุญาตใหออกจากวอรมสไปเปน
อิสระไดโดยสงบ
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เมื่อลูเธอรกําลังเดินทางกลับบาน ทหารของเฟรดเดอริคเจาเมืองก็จูโจมเขาจับตัวเพื่อคุมภัย
ใหแกทาน แลวนําตัวไปยังปราสาทวาทเบอรกในธูริงกเยีย ทานไดอยูท ี่นั่นเกือบปในอาการปลอมตัวซึ่ง
ในเวลานั้นพายุแหงการสงครามและการจลาจลในมหาอาณาจักรกําลังดุเดือด แตทานลูเธอรมิไดอยูวาง
ในระหวางที่พกั หลบอยูนนั้ ทานไดทําการแปลพระคัมภีรใหมเปนภาษาเยอรมันอันเปนงานที่ทําใหทาน
เหมือนไมตาย เพราะพระคัมภีรฉบับแปลของทานนี้ไดถือเปนหลักแหงภาษาเขียนของเยอรมัน งานนี้
สําเร็จในป 1521 พระคัภมีรเ ดิมยังแปลไมเสร็จจนกระทั่งหลายปตอมา ลูเธอรไดออกจากปราสาทวาท
เบอรกมายังวิทเทนเบอรก รับหนาที่ผูนําความเคลื่อนไหวเพื่อคริสตจักรปฏิรูปเปนการทันเวลาพอดีที่
ทานไดชว ยใหพนจากการกระทําอันฮึกเหิมโดยไมจําเปน (โดยเหลาศิษยของการปฏิรูปที่กําลังคึกมาก)
รัฐของเยอรมันแยกออกเปนฝายปฏิรูปและสาขาโรมันนั้นระหวางภาคเหนือกับภาคใต พวกเจา
ทางใต นําโดยออสเตรียยังคงภักดีตอโรม สวนพวกเจาทางเหนือสวนใหญเปนสานุศษิ ยของลูเธอร สภา
ไดเอทเปดประชุมที่สปายรในป ค.ศ. 1529 หวังจะทําการสมัครสมานสองพรรคนี้ใหเขากันก็ไรผล ใน
สมัชชานี้มีพวกเจาผูปกครองเมืองเปนคาธอลิคประกอบอยูเปนฝายขางมาก ทําการประณามหลักธรรม
ของลูเธอร พวกเจาหามไมใหสอนลัทธิของลูเธอรในรัฐอันยังไมมีคําสอนนี้แพรมากนัก สวนในรัฐที่รับ
เอาลัทธิของลูเธอรไวแลวก็ขอใหปลอยใหพวกคาธอลิคปฏิบัติศาสนาของตนอยางอิสระ
ในการ
ปกครองอันไมเสมอภาคกันนี้พวกเจาถือลัทธิลูเธอรทําการคัดคานเปนทางการตั้งแตเวลานั้นมาคนคณะ
นี้ไดชื่อวาโปรเตสแตนท หลักธรรมของเขาเรียกวาศาสนาโปรเตสแตนท
_________________
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บทที่ 19
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คริสตจักรปฏิรูป (ภาคสอง)การปฏิรปู ในประเทศอื่นๆ
หลักเกณฑของศาสนาปฏิรปู
_________
เมื่อการปฏิรูปของเยอรมันนียังอยูในขั้นแรกเริ่ม วิญญาณอันเดียวกันนีก้ ็ปะทุขึ้นในประเทศ
อื่นๆ อีกหลายประเทศของทวีปยุโรปดวย ในภาคใตเชนในประเทศอิตาลีและสเปนตองถูกกําราบลง
ดวยมืออันแข็งแกรง ในฝรั่งเศสในเนเธอรแลนดเหตุการรปฏิรูปแขวนอยูกับความก้ํากึ่งยังไมแนแตใน
ทามกลางประชาชาติทั้งหลายในภาคเหนือของทวีป ศาสนาใหมมีชยั เหนือการขัดขวางทั้งสิ้นและเขา
ครองอาณาประเทศ
การปฏิรูปในสวิตเซอรแลนดเกิดขึน้ เปนกิจการตางหากไมเกี่ยวของกับเยอรมันนี ถึงแมวาได
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ภายใตการนําของทานเออริคสวิงกลี ในป 1517 ทานผูนี้ไดโจมตีในขอที่วา “การ
ยกบาป” จะไดดวยการเดินทางไปไหวที่ศาลของพระนางพรหมจารียที่เอนเซลด และในป 1522
คริสตจักรแยกออกจากโรมเด็ดขาด
การปฏิรูปไดจัดระบอบขึ้นเปนทางการที่เมืองซูริคในไมชาก็
แข็งแกรงยิ่งกวาในเยอรมันนี แตความกาวหนาตองถูกหนวงเหนี่ยวดวยสงครามกลางเมืองระหวางรัฐ
ฝายโรมันคาธอลิคกับรัฐฝายโปรเตสแตนท สวิงกลีตองตายในที่รบในป 1531 อยางไรก็ตามการปฏิรูป
ไดดําเนินตอไปจนไดพบกับผูนําคนหนึ่ง คือยอหนแคลวินผูเปนมหาบัณฑิตในทางเทวศาสตรของคิ
รสตจักรถัดจากออกัสติน สถาบันเทวศาสตรของทานไดแพรออกสูประชาชนในป 1536 เปนบรรทัด
ฐานหลักธรรมของโปรเตสเตนท เวลานัน้ แคลวินอายุไดยี่สิบเจ็ดปเทานั้น
ในเวลานั้นราชอาณาจักรสะแคนดิเนเวียประกอบดวย เดนมารก สวีเดน และนอรเวย อยูใต
ปกครองของรัฐบาลเดียว ไดรับเอาคําสอนของลูเธอรตั้งแตแรกซึ่งกษัตริยคริสเตียนที่ 2 ทรงสนับสนุน
การชิงดีกันทางการเมืองและการจลาจลไดเขาแทรกการคืบหนาของการปฏิรูปอยูชั่วคราวหนึ่ง แตใน
ที่สุดทั้งสามประเทศรับทัศนะของลูเธอร
ในฝรั่งเศสคริสตจักรโรมันคาธอลิคมีอิสระมากกวาประเทศใดๆ ในยุโรป เพราะฉะนัน้ จึงมี
ความตองการอิสระทางศาสนาจากโรมนอยกวา แตความเคลื่อนไหวทางศาสนาเกิดขึ้นในพวกประชา
การฝรั่งเศส และเกิดขึ้นกอนแมในเยอรมันนี เพราะในป 1512 แยคเลอเฟอเวอรไดเขียนเผยแพร
หลักธรรมและเทศนาเรื่อง “ความชอบธรรมโดยความเชื่อ” มีสองพรรคเกิดขึ้นในกรมวังและใน
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ระหวางประชาชน และกษัตริยองคตอๆ มาเปนโรมันคาธอลิคกันแตในนามทั้งนั้น บางครั้งก็เขาอยูใน
พรรคใดพรรคหนึ่ง แตลัทธิโปรเตสแตนทตองถูกตีแทบสิ้นชีพในโศกนาฏกรรมอันนาหวาดเสียวของ
วันฉลองเซนท็บารโธโลมิว วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1572 ครั้งนั้นผูนําเกือบทุกคนสานุศิษยไมรูสักกี่พัน
คนตองถูกฆาตาย ความเชื่อในฝายปฏิรูปยังคงชีพอยูทั้งๆ ที่มีการขมเหง ประชากรฝรั่งเศสสวนนอยคง
เปนโปรเตสแตนท แมจํานวนจะนอย ลัทธิโปรเตสแตนทฝรั่งเศสก็มีอิทธิพลใหญยิ่ง
ประเทศเนเธอรแลนดประกอบดวยสองราชอาณาจักรฮอลแลนดและเบลเยี่ยมเดี๋ยวนี้ ในตอน
แรกๆ ของยุคปฏิรูปเนเธอรแลนดอยูใ ตการปกครองของสเปน ตั้งแตประชากรรับคําสนอปฏิรูปเริ่มแรก
แตผูสําเร็จราชการสเปนไดทาํ การขมเหงหนัก ในภูมิภาคต่ําการปฏิรูปเรียกรองเสรีภาพทั้งทางการเมือง
และการศาสนา ความทารุณของสเปนไดยวั่ ประชาชนใหเกิดจลาจล หลังจากไดรบพุง กันเปนเวลานาน
ดวยความทุกขทนอยางเหลือเชื่อในที่สุดเนเธอรแลนดไดเอกราชจากสเปนภายใตการนําของวิลเลียมคน
หงิม แตยังมิไดรับการรับรองจนกระทัง่ ค.ศ. 1672 ครั้งนั้นผูนําเกือบทุกคนสานุศิษยไมรูสักกี่พนั คน
ตองถูกฆาตาย ความเชื่อในฝายปฏิรูปยังคงชีพอยูทั้งๆ ที่มีการขมเหง ประชากรฝรั่งเศสสวนนอยคงเปน
โปรเตสแตนท แมจํานวนจะนอย ลัทธิโปรเตสแตนทฝรั่งเศสก็มีอิทธิพลใหญยิ่ง
ความเคลื่อนไหวที่จะไดการปฏิรูปในอังกฤษดําเนินกาวหนาบางถอยหลังบางเปนระยะตางๆ
กัน เนื่องจากความเกีย่ วพันทางการเมืองบาง เนื่องจากทาทีตางๆ กันของผูเผด็จการคนตอๆ กันมาบาง
และนิสัยประเพณีจดั ของคนชาวอังกฤษบาง การปฏิรูปเริ่มขึ้นในรัชการลของเฮนรี่ที่ 8 ดวยนักศึกษา
หนุมพวกหนึ่งแผนกวรรณกรรมชั้นสูงและพระคัมภีร แตนักศึกษาบางคนในพวกนี้เชน เซอรโธมาส
โมเรไดหยุดชะงักและยังคงเปนคาธอลิคอยู สวนนักศึกษาคนอื่นๆ ก็กาวหนาตอไปสูความเชื่อของฝาย
โปรเตสแตนทอยางอาจหาญ ผูนําคนหนึ่งของการปฏิรูปในอังกฤษคือยอหนทินเดลผูแปลพระคริสต
ธรรมใหมเปนภาษาพืน้ เมือง เปนฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษฉบับแรกหลังจากที่มปี ระดิษฐกรรมการ
พิมพแลว และเปนฉบับซึ่งเกลาการแปลฉบับอื่นๆ ตั้งแตนั้นมายิ่งกวาฉบับอื่นใด ทินเดลตองถูก
ประหารชีวิตอยางทารุณทีแ่ อนตเวิพ๊ ในป ค.ศ. 1536 ผูนําอีกคนหนึ่งคือโธมาสแครนเมอรอารคบิช
ชอพแหงแคนเตอรเบอรี ทานผูนี้เมื่อไดชว ยประเทศอังกฤษใหเปนโปรเตสแตนทแลวก็เลิกถือลัทธิ
โปรเตสแตนทภายใตอิทธิพลควีนแมรี่ผูถือโรมันคาธอลิคดวยหวังจะเอาชีวิตรอดจากตาย แตเมื่อถูก
ระวางโทษถึงตายดวยเผาทั้งเปนก็กลับประกาศความเชือ่ เดิม การปฏิรูปไดทั้งการสงเสริมและเหนี่ยวรั้ง
จากกษัตริยเฮนรี่ที่ 8 ผูแตกออกจากโรมเพราะสันตะปาปาไมอนุญาตการหยาขาดจากราชินแี คธารีนผู
เปนนองสาวจักรพรรดิคารลที่ 5 และ (เฮนรี่ที่ 8) ไดตั้งคริสตจักรคาธอลิคอังกฤษขึ้นโดยพระองคเอง
เปนประมุข เฮนรี่ที่ 8 ฆาไมวา คาธอลิคหรือโปรเตสแตนทใครที่ขัดตอทัศนะของพระองคทาน
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ภายใตเอ็ดวารดที่ 6 กษัตริยผ ูเยาว รัชกาลของพระองคกส็ ั้น สาเหตุของการปฏิรูปทําใหเกิดการ
กาวหนาใหญ คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ (The Church of England) ตั้งขึ้นโดยแครนเมอรและคน
อื่นๆ อีกเปนผูนําไดประกอบสมุดอธิษฐาน (Prayer Book) ขึ้นอุดมดวยแบบโคลงกลอนของภาษา ควีน
แมรี่ขึ้นครองราชยตอจากเอ็ดวารดที่ 6 ถือลัทธิโรมันคาธอลิคอยางคลั่งไคล ไดทรงดําเนินการนําพล
ประเทศของพระนางใหกลับไปยังคริสตจักรเกาโดยจุดไฟแหงการขมเหงขึ้น พระนางขึ้นครองราชอยู
ได 5 ป แตถึงในเวลาเพียงเทานั้นคนถือลัทธิโปรเตสแตนทกวาสามรอยคนตองถูกประหารชีวิตอยาง
ทารุณ
ดวยการขึ้นครองราชยของพระนางเอลิซาเลเบ็ธผูสามารถที่สุดในบรรดาผูท รงอธิปไตยของ
อังกฤษ ไดเปดประตูคุก ไดเรียกผูตองเนรเทศกลับ พระคัมภีรไบเบิลขึ้นตั้งบนธรรมาสนและมีใน
บานเรือนอยางมีเกียรติ และในระหวางรัชกาลอันยาวนานของพระนางจนไดสมญาวา “รัชกาลของพระ
นางเอลิซาเบ็ธ” หมายถึงสมัยอันมีเกียรติที่สุดในประวัติศาสตรอังกฤษคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ
กลับตั้งขึ้นใหม และวางแบบอยางที่ดํารงอยูจนทุกวันนี้
ครั้งแรกการปฏิรูปทําการกาวหนาไปไดชาในสกอตแลนด ที่นั่นคริสตจักรและรัฐตกอยูใ น
บังคับบัญชาของมืออันแข็งปานเหล็กของคารดินาลบีตัน และควีนผูส ําเร็จราชการ แมรี่ออฟกุยซมารดา
ของแมรี่ควีนแหงสกอท ทานคารดินาลถูกฆาตกรรม ราชินีผูสําเร็จราชการก็สิ้นพระชนมไปตอมาไมชา
ยอหนนอกซ ในป 1559 เขาดํารงตําแหนงผูนําความเคลื่อนไหวของการปฏิรูป ดวยทัศนะอันไมยอม
อลุมอลวยและแข็งแกรง ตั้งใจแนวแนไมเหหัน และพลังของทานที่ไมมีอะไรตานทานได แมกระทั่ง
ตองสูกับการขัดขวางของเหลาผูมีอิทธพลและความคลั่งไคลของควีนแมรี่แหงสกอทผูถือโรมันคาธอ
ลิคและทรงอธิปไตย ยอหนนอกซยังสามารถกวาดรองรอยของศาสนาเกาออกไปไดหมดและนําการ
ปฏิรูปไปไกลกวาในอังกฤษมาก
ยอหนนอกซไดวางแผนคริสตจักรเปรสไบเธเรียนขึ้นและไดเปน
คริสตจักรอันเปนปกแผนของสกอตแลนด
เมื่อเปดศตวรรษที่สิบหก คริสตจักรในยุโรปภาคตะวันตกเปนแตโรมันคาธอลิคเทานั้นปรากฏ
วาทุกๆ ราชอาณาจักรใหความจงรักภักดี กอนจบศตวรรษนั้นเองทุกๆ ประเทศทางยุโรปตอนเหนือและ
ตะวันตกของรัสเซียไดแตกออกมาจากโรมและตั้งคริสตจักรแหงชาติของตนขึ้นเอง
สวนในประเทศตางๆ ของยุโรปภาคเหนือมีหลักธรรมและระบอบตางๆ กัน อันเปนผลจากการ
ปฏิรูป แตก็ยังมีพนื้ ฐานอยางเดียวกันเห็นไดไมยากในบรรดาคริสตจักรตางๆ ลัทธิโปรเตสแตนท
หลักเกณฑของการปฏิรูปอาจเรียกไดเปนหาประการดวยกัน (สังเขปขอที่กลาวนีส้ วนมากคัดจากเรื่อง
“แลนดมารคออฟเชิชฮิสโตรี” โดยเฮนรี่โดเวน ดี.ดี)
หลักใหญทหี่ นึ่งคือวา ศาสนาแทตองตัง้ อยูบนพระคัมภีร โรมันคาธอลิคไดสับเปลี่ยนเอา
อํานาจสิทธิ์ของพระคัมภีรใหเปนของคริสตจักร โรมันคาธอลิคสอนวาคริสตจักรไมมีผิดพลาด และ
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สิทธิอํานาจของพระคัมภีรอ อกมาจากที่คริสตจักรกําหนดให โรมันคาธอลิคไมยอมใหฆราวาสใชพระ
คัมภีรและขัดขวางแข็งแรงไมใหมีการแปลพระคัมภีรออกเปนภาษาทีป่ ระชาชนธรรมดาพูดกันไมวา
ภาษาใดผูปฏิรูปประกาศวาพระคัมภีรบรรจุดวยบรรทัดฐานของความเชือ่ และการปฏิบัติ และวาไมพึง
รับหลักธรรมอันใดเลยนอกจากที่สอนไวในพระคัมภีรเทานั้น การปฏิรูปนําเอาพระคัมภีรที่หายไปแลว
กลับคืนมาใหประชาชนและตั้งคําสอนของพระคัมภีรบนพระที่นั่งแหงสิทธิอํานาจ โดยนักปฏิรูปและ
สวนมากในประเทศโปรเตสแตนทพระคัมภีรไดจําแนกแจกจายแพรหลายออกไปปละหลายๆ ลานฉบับ
ในปจจุบนั
หลักเกณฑอีกอยางหนึ่งทีก่ ารปฏิรูปตั้งขึ้นคือ ศาสนาพึงสาเหตุตองสมผลและใหใชสติปญญา
ไตรตรอง ลัทธิโรมันไดนําหลักธรรมที่ไรเหตุผลเขามาไวในกฎขอเชือ่ ของคริสตจักร เชนศีลระลึกก็ตั้ง
เปนทฤษฏีวาขนมปงกลายเปนเนื้อและน้ําองุนเปนโลหิตของพระเยซูจริงๆ นําเอาพิธีอันนาขบขันเขามา
ไวเปนวินยั ของคริสตจักร เชนสันตะปาปายกบาป ขนบธรรมเนียมอันงมงายเอาเขามาไวในพิธีของ
คริสตจักรเชนการนมัสการรูปเคารพ นักปฏิรูปถือวาเหตุผลก็ยังเปนรองตอการสําแดงของพระเจาก็ยัง
ถือวาเหตุผลเปนของประทานของพระเจา ตองมีกฎขอเชื่อ วินยั และการนมัสการซึ่งจะไมลบลาง
เหตุผลของมนุษย (โคแวน หนา 168)
ความจริงยิ่งใหญที่สามเนนในการปฏิรูป คือศาสนาของคนเฉพาะคน ระบบโรมันถือวา
ระหวางผูน มัสการกับพระเจามีประตูปดแนน นักบวชเทานั้นถือกุญแจที่จะไขเปดประตูใหได คนบาปที่
กลับใจไมตองสารภาพความบาปตอพระเจา แตสารภาพตอนักบวช คนบาปมิไดรับการอภัยโทษจาก
พระเจา แตรับจากนักบวช นักบวชเทานั้นเปนผูประกาศใหอภัยบาป ผูนมัสการมิไดไหววอนตอพระเจา
พระบิดาทางพระคริสตพระบุตร แตผูนมัสการไหววอนโดยทางนักบุญพิทักษซึ่งเขาคิดวาจะวิงวอนตอ
พระเจาอีกทอดหนึ่งเพื่อเขา ดวยคิดวาพระเจาอยูสูงเกินไปกวามนุษยไดความรอดพนจากพระพิโรธของ
พระเจาได ศรัทธาชนจะรับการทรงนําจากการอานพระคัมภีรเองไมได แตตองรับคําสอนตอลงมา ซึ่ง
เปนคําที่แปลความออกมาจากสภาและคริสตจักรกําหนดหมายเปนบรรทัดฐาน สิ่งกีดขวางเหลานี้ผู
ปฏิรูปไดกวาดออกไป ผูปฏิรูปชี้ใหผูนมัสการตรงไปที่พระเจาผูเปนเปาของคําอธิษฐานโดยตรง ผู
ประทานอภัยโทษและประทานพระคุณเองโดยตรง ผูปฏิรูปนําวิญญาณแตละดวงเขาเฝาพระเจาและ
รวมสนิทกับพระคริสต
นักปฏิรูปยังไดยึดถือวาศาสนาควรเปนศาสนาสําหรับวิญญาณ ไมใชเปนแตรูปการณภายนอก
โรมันคาธอลิคเอาแบบอยางและพิธีการมากมายมาบรรทุกลงบนพระกิตติคุณ
จนทําใหชีวิตและ
วิญญาณของพระกิตติคุณลบหายหมด ศาสนาเต็มไปดวยพิธีบริการภายนอกที่ปฏิบัตไิ ปโดยบัญชาการ
ของพวกนักบวช และไมมที าทีเขาหาพระเจาอันเปนทาที่ออกมาจากจิตใจ ไมมีปญหา ยังคงมีคนซื่อ
108

หลายคนในคริสตจักรโรมันคาธอลิคอยูดวย
อันเปนคนผูหาพระเจาโดยจิตวิญญาณและรอนรน
อยางเชนทานเบอรนารดแหงแคลวอซ ทานแฟรนซิสแหงแอสสิสิ และทานโธมาสเอแคมปสคนเหลานี้
ดํารงชีพสนิทสนมกับพระเจา แตโดยทัว่ ไปของศาสนาในคริสตจักรปฏิบัติไปตามตัวอักษร ไมปฏิบัติ
ตามจิตวิญญาณ นักปฏิรูปเนนรูปการณของศาสนาภายในมากกวาภายนอกนําเอาหลักธรรมอันถือกันมา
แตโบราณใหเปนประสบการณที่ตองมีเชน “ความรอดโดยความเชื่อในพระคริสตและโดยความเชื่อ
เทานั้น” ประกาศวามนุษยเปนผูชอบธรรมโดยมิใชการปฏิบัติตามแบบอยางภายนอก แตโดยชีวติ จิต
วิญญาณภายใน “ชีวิตของพระเจาในวิญญาณของมนุษย”
หลักเกณฑสุดทายในกิจการทางปฏิบัติของการปฏิรูปคือวา คริสตจักรประจําชาติไมเหมือนกับ
คริสตจักรสากลแตหนวยเดียว ลัทธิสันตะปาปาและนักบวชมุงกดรัฐลงเปนรองตอคริสตจักร ยก
สันตะปาปาขึน้ เปนยอดเหนือประชาชาติทั้งสิ้น ลัทธิโปรเตสแตนทมีชัยที่ไหนก็มคี ริสตจักรของชาติ
เกิดขึ้นทีน่ ั่น ปกครองตัวเอง ไมขึ้นตอโรม คริสตจักรประจําชาติเหลานี้มีแบบตางๆ กัน อีปสโคปอลใน
ประเทศอังกฤษ เปรสไบเทเรียนในสกอตแลนดและสวิตเซอรแลนด สวนในประเทศทางภาคเหนือ
ปนๆ เปๆ กัน การนมัสการในทุกคริสตจักรโรมันคาธอลิคแตกอนและเดี๋ยวนีย้ ังคงใชภาษาละตินแต
คริสตจักรโปรเตสแตนททุกๆ คริสตจักรปฏิบัติศาสนกิจดวยภาษาที่ผูนมัสการใหพูดกัน
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บทที่ 20

19

คริสตจักรปฏิรูป (ภาคสนาม)
ปฏิรูปซอน ผูนําของยุค
_____________
หลังจากการปฏิรูปเริ่มไดไมนาน คริสตจักรโรมันคาธอลิคทําความพยายามอยางรุนแรงที่จะกู
เอาพื้นฐานทีเ่ สียไปในยุโรปกลับคืน จะปราบความเชื่อของโปรเตสแตนท จะสงเสริมงานเผยแพรของ
โรมันคาธอลิคในตางประเทศ ความเคลื่อนไหวนี้เรียกวาปฏิรูปซอน
สันตะปาปาปอลที่ 3 เรียกประชุมสังฆสภาที่เมืองเทรนทในป 1545 สวนใหญทาํ การสํารวจ
และจัดการยุตสิ ิ่งที่เปนความเสื่อมโทรมอันกอใหเกิดการปฏิรูปขึ้นแลวนั้น โดยการประชุมนี้ทําใหมีการ
จัดการปฏิรูปขึ้นภายในคริสตจักร สภาเปดประชุมคราวตางๆ กัน และการประชุมกวาหนึ่งแหง แตสวน
ใหญทําการประชุมกันที่เมืองเทรนทในออสเตียเจ็ดสิบหกไมลตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเวนิส ที่
ประชุมประกอบดวยบิชอพและสมภารของคริสตจักร
กระทํากันไปเกือบยีส่ ิบปตลอดรัชกาลของ
สันตะปาปาสี่องค ตั้งแต ค.ศ. 1545-1563 ดวยความหวังวาจะเชื่อมโปรเตสแตนทกบั คาธอลิคเขาดวยกัน
ใหม ศาสนาคริสเตียนจะไดรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตก็ไมสําเร็จ แตกย็ ังมีการปฏิรูปกันมาก
อยาง ระบุหลักธรรมของคริสตจักรไวแจมแจง แมแตชาวคณะโปรเตสแตนทก็ยังยอมรับวาตั้งแต
ประชุมสังฆสภาเมืองเทรนทแลว เหลาสันตะปาปาเปนคนดีขึ้นกวาหลายคนแตกอน ผลของการประชุม
พอถือไดวาเปนการปฏิรูปประเพณี ภายในคริสตจักรโรมันคาธอลิค
อิทธิพลและอํานาจแรงกวาสิ่งใดๆ ในการปฏิรูปซอนไดแกระบอบเยซูอิท ตั้งขึ้นในป 1534
โดยอิคเนเทียสแหงโลโยลาชาวสเปน เปนระบอบอาราม (มอนนาสติค) มีทาทีรวมวินยั เครงครัดที่สุด
รุมรอนที่สุดในความภักดีตอ คริสตจักรและระบอบอารามนี้ อุทิศตัวแกศาสนาสุดสิ้น และพากเพียรที่จะ
นําคนใหเปลี่ยนใจมาเชื่อศาสนา หลักความมุงหมายคือจะรบกับความเคลื่อนไหวฝายโปรเตสแตนท
ดวยวิธีการทั้งเปดเผยและลับๆ กระทํารุนแรงจนกระทั่งกอเกิดความเคลื่อนไหวฝายโปรเตสแตนทดวย
วิธีการทั้งเปดเผยและลับๆ กระทํารุนแรงจนกระทั่งกอเกิดการขัดขวางขมขื่นที่สุดแมในประเทศโรมัน
คาธอลิค การปฏิรูปซอนนี้ตองถูกปราบลงเกือบในทุกรัฐของยุโรป สันตะปาปาเคลเมนทที่ 14 ออก
โองการหามเสียทั่วคริสตจักรในป ค.ศ. 1773 แตกระนั้นยังดําเนินการเรื่อยมาอยางลับๆ อยูคราวหนึ่ง
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ภายหลังก็กระทําโดยเปดเผยอีก สันตะปาปาหลายองครับรองอีก คราวนี้เลยเปนพลังแรงที่สุดสําหรับ
เผยแพรและเสริมสรางกําลังของคริสตจักรโรมันคาธอลิคทั่วโลก
การขมเหงเอาจริงเอาจังเปนอาวุธอีกอยางหนึ่งใชในการปราบวิญญาณของการปฏิรูปซึ่งกําลัง
เติบโต เปนความจริงวาโปรเตสแตนทก็ทําการขมเหงดวย กระทํากันกระทั่งเอาเปนเอาตาย แต
โดยทั่วไปความตั้งใจของเขากระทําไปในทางการเมืองมากกวาในทางศาสนา ในประเทศอังกฤษคนที่
ถูกฆาตายสวนใหญเปนพวกคาธอลิคทุกรัฐ หาชองถอนราก ความเชื่อฝายโปรเตสแตนทดว ยการใชไฟ
ใชดาบ ในประเทศสเปนมีการตั้งศาลสอบสวนขึ้น คนเปนจํานวนนับไมถวนตองถูกทรมานและถูกเผา
ไฟทั้งเปน ในบรรดาประเทศภาคต่ําพวกผูปกครองเมืองชาวสเปญดําเนินการฆาคนทุกคนที่ตองสงสัย
วาเปนพวกนอกจารีต ในประเทศฝรั่งเศส วิญญาณของการขมเหงขึน้ ถึงยอดในการลงมือประหารหมู
ขนาดมหึมา เปนการฉลองในวันที่ระลึกของนักบุญบารโธโลมิว ในป ค.ศ. 1572 และทั้งที่กระทํากัน
เรื่อยมาอีกหลายสัปดาหตอมา มีผูกะประมาณจํานวนผูที่ตองพินาศไปในการนี้ดว ยจํานวนตางๆ กัน
ตั้งแตสองหมืน่ ถึงแสนคน การขมเหงเหลานี้ในทุกประเทศที่มิไดปกครองโดยรัฐบาลที่ถือลัทธิโปรเตส
แตนท มิเพียงแตไดหยุดยั้งกระแสรแหงการปฏิรูปเทานั้น แตในบางประเทศเชนโบฮิเมียและสเปนการ
ปฏิรูปยังตองถูกบดขยีแ้ หลกรานไป
อุตสาหกิจในการเผยแพรศาสนาในตางประเทศของคริสตจักรคาธอลิค ก็ตองถือวาเปนพลัง
หนึ่งในการปฏิรูปซอน เพราะกิจการนี้ดาํ เนินไปภายใตบงการของคณะเยซูอิท เปนสวนใหญถึงแมไม
ทั้งหมด เปนผลใหชนพื้นเมืองเชื้อชาติตางๆ เปลี่ยนมาถือลัทธิโรมันคาธอลิคคือในอเมริกาใตและแมกซิ
โก และในสวนใหญของคานาดา และในการตั้งองคการประกาศศาสนาใหญในประเทศอินเดีย และใน
ประเทศตางๆ ใกลเคียง โดยทานแฟรนซิศเอกซาเวียผูเปยมดวยศรัทธาเปนผูกอตั้ง และทานเองก็เปนผู
ดั้งเดิมคนหนึ่งในการกอตั้งสมาคมเยซูอิด องคการประกาศศาสนาฝายโรมันคาธอลิคในประเทศที่มิได
ถือศาสนาคริสเตียนนั้นไดเริม่ กระทําขึ้นกอนองคการฝายโปรเตสแตนทเปนเวลาหลายศตวรรษ และทํา
ใหเพิ่มจํานวนสมาชิกและอํานาจใหแกคริสตจักรอยางใหญหลวง
เพราะความสนใจ และความมุงหมาย ทีจ่ ะทําลายกันและกันของรัฐฝายปฏิรูปกับฝายคาธอลิค
ในเยอรมันนี จึงเกิดมีผลขึ้นมาอยางหลีกไมพน คือสงครามเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1618 หนึ่งศตวรรษ
หลังจากการปฏิรูปเปดขึ้น และในที่สุดพัวพันไปเกือบถึงทุกชาติในยุโรป ปรากฏในประวัติศาสตรวา
“สงครามสามสิบป” การชิงดีกันในทางการเมืองก็ดีในทางศาสนาก็ดไี ดเขาพันพัว บางคราวรัฐตางๆ
อันมีความเชื่ออยางไหนก็เขาดวยกันกับฝายนั้นชวยตอสูก ับฝายตรงขาม
การเปนปฏิปกษตอกันได
ดําเนินไปเกือบชั่วอายุคน เยอรมันนีทั้งประเทศตองทนทุกขทรมานอยางสาหัสเหลือคิด ในที่สุดในป
ค.ศ. 1648 สงครามใหญก็ยตุ ิลงโดยขอตกลงสงบศึกแหงเวสทฟาเลีย ซึ่งทําการกําหนดเขตแดนของรัฐ
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โรมันคาธอลิคและโปรเตสแตนทสวนใหญตามที่ดํารงอยูจนถึงในปจจุบันนั้น เพราะฉะนั้นวาระนัน้ ถือ
วายุคแหงการปฏิรูปสิ้นสุดลง
ในยุคอันสําคัญยิ่งอยางนัน้ อันคลุมเหตุการณไปถึงหลายประเทศ และมีผลไปไกลเชนนั้นยอม
ขาดพวกผูนําเปนอันมากเสียไมไดทั้งในฝายปฏิรูปและในฝายคาธอลิค เราพูดถึงคนเหลานี้ไดไมกคี่ นใน
บันทึกความเคลื่อนไหวอันยอๆ ของเรานี้
เดซิเดอรเรียส อีราสมัส เกิดในเมืองรอตเตอรดัมประเทศฮอรแลนด ค.ศ. 1466 เปนนักปราชญ
ยิ่งใหญผูหนึ่งแหงยุควิทยาการฟนฟู(Renaissance) และการปฏิรูป ทานไดรับการฝกฝนมาในอาราม
(Monastery) และไดรับการสถาปนา แตไดละออกจากความเปนนักบวชประมาณป 1492 และอุทศิ ตัว
ไปในทางวรรณกรรมศาสตร ในเวลาตางๆ กันทานไดอยูในปารีส ในอังกฤษ ในสวิตเซอแลนดและ
อิตาลี แตสวนใหญบานของทานอยูที่เมืองบาสเลในสวิตเซอรแลนด กอนการปฏิรูปเกิดขึ้นทานไดเปนผู
วิพากษวจิ ารณคริสตจักรโรมันคาธอลิคอยางไมออนขอ ไดเขียนขอวิพากษวจิ ารณไวเปนอันมาก ทีแ่ พร
ไปกวางขวางที่สุดก็คือ บทความเรื่อง “สรรเสริญเยินยอความโง” งานอันมีคามากที่สุด และยิ่งใหญที่สุด
ของทานคือพระคริสตธรรมใหมภาษากรีก กับฉบับที่แปลเปนภาษาละติน ถึงแมวาทานอีราสมัสไดทํา
การใหญไวมากอยางที่คนในอายุของทานไดทําในการเตรียมการสําหรับปฏิรูป กระนั้นทานก็มิไดรวม
ดวยกับความเคลื่อนไหวในการปฏิรูป ทานยังคงเปนคาธอลิคอยูแตรูปและติเตียนพวกนักปฏิรูปอยาง
จัดจานอยางทีท่ านไดกระทํากับคิรสตจักรเดิมนั้น ทานสิน้ ชีพในป ค.ศ. 1536
ไมมีปญหาเลย ภาพทีเ่ ดนทีส่ ุดในยุคก็คือทานมาติน ลูเธอร “ผูตั้งอารยะธรรมโปรเตสแตนท”
ทานเกิดทีเ่ มืองไอซเลเบนในป ค.ศ. 1483 เปนบุตรของผูทําเหมืองแร บิดาไดสงทานเขามหาวิทยาลัย
เออรเฟตดวยความบากบั่นใหญยิ่ง ทานลูเธอรตั้งใจจะเปนหมอกฎหมายทนายความ แตกพ็ รวดพราด
เกิดความรูสึกวาพระเจาเรียกมาปฏิบัติหนาที่ดวยการเปนนักพรต
และเขาใจในอารามออกัสติน
(AUGUSTINIAN MONASTARY) ทานไดรับสถาปนาเปนนักบวช ไมชาก็แสดงความสามารถใหเปน
ที่นิยม ไดถูกสงไปกรุงโรมในป 1511 และทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นดวยสิ่งที่ทานไดพบเห็นที่นนั่
มีแตโลกียะและความชัว่ ชาในคริสตจักร ในป 1511 ทานเริ่มทางชีวิตของทานอยางนักปฏิรูปโดยการ
โจมตี การขาย “ใบลางบาป” หรือยกโทษความผิดบาปทุกอยางและดังที่เราทราบกันแลววาทานไดติด
ขอแยงไวที่ประตูวหิ ารในวิทเทนเบอรก เมือ่ ถูกตัดสัมพันธแลวก็มีหมายเรียกตัวใหไปกรุงโรม เมื่อทาน
ไมไปตามหมายเรียก สันตะปาปาที่ 10 ก็ระบุโทษ มารติน ลูเธอรไดเผาโองการ (BULL) ของ
สันตะปาปาเสียในป 1520 ทานไดรับสนองการเรียกมาในที่ประชุมอยางมีเกียรติทสี่ ภาวาการแหงเมือง
วอรมส วันที่ 18 เมษายน 1521 ขณะที่เดินทางกลับบานและกําลังอยูใ นอันตรายของการลอบทํารายโดย
พวกศัตรู พวกสหายของทานก็ไดมาจับทานไปซอนไวเปนเกือบปในปราสาทวาตเบอรก ใชเวลาที่หลบ
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ตัวอยูน ี้ทําการแปลพระคริสตธรรมใหมเปนภาษาเยอรมัน ทานไดกลับมาสูวิทเทนเบอรกอีกและรับ
หนาที่เปนผูนาํ ในการปฏิรูป ในป 1529 ไดมีการพยายามรวมสานุศิษยของลูเธอรกับสวิงกลีเขาดวยกัน
แตก็ไมสําเร็จ เพราะวิญญาณของลูเธอรอันไมหวัน่ ไหวและไมยอมอลุมอลวย ลูเธอรไดประพันธ
หนังสือเปนอันมากซึ่งแพรไปทั่วเยอรมันนี แตที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือการแปลพระคัมภีรอันไมมใี ครสู
ได ทานไดสิ้นชีพในขณะไปเยี่ยมบานเกิดของทานที่ไอซเลเบนวันที่ 18 กุมภาพันธ 1546 เมื่ออายุได 63
ป
ยอหน แคลวิน นักเทวศาสตรผูยิ่งใหญทสี่ ุดในอาณาจักรคริสเตียนถัดจากเซนตออกัสตินผูเปน
บิชอพแหงฮิปโป แคลวิน เกิดที่เมืองโนยองสในประเทศฝรั่งเศส วันที่ 10 กรกฏาคม 1509 และตายที่
เมืองเยนีวาประเทศสวิตเซอรแลนด วันที่ 27 กุมภาพันธ 1546 ทานไดศึกษาที่ปารีสออรเลียนและเบอร
เยส ไดรับเอาคําสอนฝายปฏิรูปในป 1528 และถูกเนรเทศออกจากปารีส ในป 1536 ทานไดเผยแพร
หนังสือของทานที่เมืองเบเซลเรื่อง “สถาบันของศาสนาคริสเตียน” ซึ่งไดเปนมูลฐานของหลักธรรมของ
เหลาคริสตจักรโปรเตสแตนททั้งสิ้น นอกจากในคณะลูเธอแรน ในป 1536 ทานไดหนีไปยังเจนีวา ทาน
ไดอยูที่นนั่ ไปจนตาย เวนแตมีการตองถูกเนรเทศออกไป มาขัดอยูไมกี่ป แคลวินกับธีโอโดรเบสาและ
นักปฏิรูปคนอื่นๆ ไดกอตั้งบัณฑิตสถานฝายโปรเตสแตนทขึ้น และเปนแหงหนึ่งในบรรดาศูนยที่เปน
หลักทั้งหลายของลัทธิโปรเตสแตนทในยุโรป
เทวศาสตรของแคลวินและของลูเธอรประกอบดวย
ลักษณะการเอาจริงเอาจังและความมีเหตุมผี ล ซึ่งดลใหเกิดความเคลื่อนไหวในการกอตั้งลัทธิเล็กลัทธิ
นอยอยางอิสระของสมัยปจจุบัน ทั้งในรัฐและในคริสตจักรและมีสว นอันรุนแรงใหเกิดการกาวหนา
ของลัทธิประชาธิปไตยทั่วโลก
โธมาส แครนเมอรอาจถือวาเปนผูนําของการปฏิรูปในอังกฤษ สันนิษฐานจากการที่ทานมี
ตําแหนงเปนโปรเตสแตนทคนแรกหัวหนาของคริสตจักรอังกฤษ เมื่อทานยังหนุม ไดอยูใ นสายพระ
เนตรของกษัตริยเฮนรีที่ 8 ดวยความโปรดปราน เพราะเหตุที่ทานใหคาํ แนะนําไปยังกษัตริยใ หรองเรียน
ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งหลายในยุโรปเรื่องปญหาที่พระองคทานจะทําการหยารางมเหสี
ทานไดรับ
ราชการของเฮนรี่ที่ 8 ในการทูตหลายอยาง และไดรับแตงตั้งเปนอารคบิชอพแหงแคนเตอรบุรี แมวามี
ความกาวหนาในทัศนะของทาน ทานก็ยังเปนคนเขลาดวย และบิดผันไดงายๆ ทานระวังใชอิทธิพลของ
ทานในขนาดพอกลางๆ มากกวาทีจ่ ะเอาจริงเอาจังแข็งแกรงในการปฏิรูปในคริสตจักร เมื่อกษัตริยเอ็ด
วารดที่ 6 ยังเยาวพระชันษาอยู ทานเปนผูสาํ เร็จราชการดวยคนหนึ่ง และสามารถทําใหเหตุของลัทธิ
โปรเตสแตนทกาวไปได งานยิ่งใหญของทานคือเปนคนหนึ่งที่รวบรวมกฎขอเชื่อขึน้ เปนสมุดอธิษฐาน
และทานเปนผูเขียนบทความเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนา เมื่อควีนแมรี่ขึ้นเสวยราชยแครนเมอรก็ถูก
ถอดจากยศอารคบิชอพและถูกติดคุก
เมื่อถูกความทุกขบีบคั้นหนักเขาก็สละความเห็นฝายโปรเตส
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แตนทเพื่อหวังจะไดรอดตาย แตก็ตองถูกตัดสินลงโทษถึงตายดวยการเผาทั้งเปน ในป 1556 กอนถูก
ทรมาน ทานไดปฏิเสธคําปฏิญาณของทานที่กลาวไวแลวและตายอยางกลาหาญ ยืน่ มือขวาเขาไปในไฟ
เผาเสียกอนอันเปนมือที่ไดลงนามในคําปฏิญาณเลิกลัทธิ
ยอหนนอกซเปนผูประสาทคริสตจักรชาวสกอตขึ้น และไดรับฉายาอยางถูกตองวา “บิดาของ
สกอตแลนด” ทานไดเกิดในป หรือใกลๆ กับป 1505 ในเมืองโลวแลนดไดรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แหงเซนทแอนดรูสในวิชาบรรพชิตศาสตร และไดรบั สถาปนาเปนนักบวช แตแทนที่จะเขาในหนาที่
สมภารวัดทานกับทําหนาทีเ่ ปนครู จนกระทั่งทานอายุไดสี่สิบสองป ประมาณป 1547 ทานจึงไดเขา
สวนรวมมือในเหตุของการปฏิรูป ทานตองเปนนักโทษในคุกดวยกันกับนักปฏิรูปคนอื่นๆ โดยควีน
อุปราชผูเปนพันธมิตรกับฝรั่งเศส และถูกสงตัวมายังฝรัง่ เศสมาทําหนาที่เปนพลประจําเรือใบที่นั้น แตก็
ไดถูกปลอยตัว และตองตุหรัดตุเหรอยางผูถูกเนรเทศอยูในอังกฤษบางภายใตกษัตริยเอดวารที่ 6 และ
เมื่อควีนแมรี่ขึ้นเสวยราชยกม็ าอยูในยุโรปผืนแผนดินใหญ ที่เจนีวาทานไดพบกับยอหนแคลวิน และ
ไดรับเอาทัศนะของยอหนแคลวิน ทั้งในดานหลักธรรม และการปกครองคริสตจักร ในป 1559 ทานได
กลับคืนเขาสูสกอตแลนด และลงมือเปนผูนําทันที อยางชนิดเกือบจะเปนผูปกครองเด็ดขาดในการ
ปฏิรูปของประเทศนัน้ ทานสามารถทําใหความเชื่อเปนตามแนวของเปรสไบเธเรียน และเปนระบบ
สูงสุดในสกอตแลนด และบงการปฏิรูปใหเปนแบบเข็งแกรงยิ่งกวาในประเทศอื่นๆ ของยุโรป ทาน
สิ้นชีวิตในป 1572 ขณะเมือ่ หยอนศพของทานลงหลุม ทานมอรตันอุปราชของสกอตไดชี้ไปที่ศพและ
กลาววา “คนผูนอนอยูที่นี่เปนผูไมเคยกลัว”
ในจําพวกผูย ิ่งใหญของยุคนี้ อยางนอยทีส่ ุดควรจะไดเอยถึงคนเดนๆ สักสองคนในฝายโรมัน
คาธอลิค คนหนึ่งคือทานอิคเนเทียสแหงโลโยลา เปนคนชาวสเปน เกิดในป 1491 หรืออาจเปน 1495
เกิดในครอบครัวผูดีมีตระกูล ในปราสาทแหงโลโยลา เลยเอาชื่อปราสาทนี้มาเปนชื่อของทานดวย
จนถึงอายุสี่สิบหกทานเปนคนกลาหาญ แตไดเปนทหารเกเร แตหลังจากที่ถูกบาดเจ็บสาหัสและปวยเจ็บ
เปนเวลานาน ทานก็อุทิศตัวปรนนิบัติคริสตจักร ในป 1534 ไดกอตั้งสมาคมเยซู โดยทัว่ ไปเรียกกันวา
เยซูอิทเปนสถาบันอันทรงอํานาจที่สุดในยุคสมัยใหม ใชสําหรับสงเสริมคริสตจักรโรมันคาธอลิค ทาน
อิดเนเทียสไดเขียนหนังสือไวไมมาก ไดเขียนธรรมนูญของระบอบการ ซึ่งนับวาไมมอี ะไรเปลี่ยนแปลง
มาจนถึงเวลาปจจุบัน จดหมายของทานหลายฉบับและบทความ “บริหารงานฝายวิญญาณจิต” เปน
บทความชิ้นเล็กๆ แตเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดอิทธิพลใหญไมเพียงแตในสมาคมเยซูอิทเทานั้น แตใน
ทุกๆ ระบอบการทางศาสนาของคาธอลิคดวย ตองนับวาอิคเนเทียสแหงโลโยลาเปนผูหนึ่งของบุคคล
สําคัญๆ ที่สุดและอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่สิบหก ทานสิ้นชีพในกรุงโรมวันที่ 31 เดือนกรกฏาคม ค.ศ.
1556 และไดรบั สถาปนาเปนนักบุญในป 1622
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นักบุญแฟรนซิศเอกซาเวีย (ผูสมควรแกตําแหนง) เกิดในป ค.ศ. 1506 ในมณฑลนาวารเรในแควนที่
เปนของสเปน ในเวลานัน้ เปนแผนดินอิสระทั้งสองดานของเทือกเขาไพเรนีส ทานเปนคนหนึ่งในพวก
สมาชิกดั้งเดิมของสมาคมเยซูอิท ทานรับเอางานแผนกองคการเผยแพรศาสนาในตางประเทศ การนี้ทํา
ใหทานเปนผูวางรากฐานแผนปจจุบัน
ทานไดกอตั้งความเชื่อในฝายโรมันคาธอลิคขึ้นในประเทศ
อินเดีย ในเกาะลังกา ในญี่ปนุ และในประเทศอื่นๆ ของตะวันออกไกล พอทานเริ่มงานในประเทศจีน
ทานก็สิ้นชีพไปอยางปจจุบนั ทันดวนเพราะความไข ในป ค.ศ. 1552 มีอายุไดเพียงสี่สิบหกป ในชั่วชีวติ
อันสั้นของทานๆ ไดทําใหคนไมรูจักพระเจากลับใจเชือ่ ไดเปนจํานวนหลายพันและทานไดวางระบอบ
องคการประกาศเผยแพรศาสนาอยางเชี่ยวชาญจนทําใหความเคลื่อนไหวในการเผยแพรศาสนาคริส
เตียนดําเนินตอไปหลังจากที่ทานตายแลว ผลงานของทานและผลของการวางแผนของทานเอ็กซาเวีย
แสดงความสุภาพ ใจกวาง ใจเผื่อแผซึ่งทําใหอยูใ นความทรงจําอันเปนที่รักของทั้งฝายคาธอลิคและโป
รเตสแตนทดว ย
_______________________
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สังเขปของบทที่ 21,22
ภาวะการณทั่วไปในยุคที่หก, คริสตจักรปจจุบนั สมัย
ตั้งแตสุดสิ้นสงครามสามสิบป ค.ศ.1648
ถึงศตวรรษที่ยสี่ ิบ ค.ศ.1904
1. คณะพิวริแตน (บทที่ 21)
1. กําเนิด
2. แบงแยก
3.ขึ้นสุดยอด
4. ผลที่เกิด
2.คณะเวสเลยฟนฟู (บทที่ 21)
1. ความตองการ
2. บรรดาผูนํา
3. คณะเติบโต
4. เกี่ยวของกับคริสตจักร
5. ผลที่เกิด
3. คณะถือเหตุผล Rationalistic Movement (บทที่ 21)
1. กําเนิด
2. คณะเติบโต
3. ตกต่ํา
4. ผลที่เกิด
4. คณะคาธอลิคอังกฤษ (Anglo-Catholic Movement) (บทที่ 21)
1. นาม
2. จุดหมาย
3. เริ่มตน
4. พวกผูนํา
5. โนมเอียงไปทาง
6. ผลที่เกิด
5. ความเคลื่อนไหวของมิชชั่นนารีปจจุบนั (บทที่ 22)
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1. การเผยแพรในสมัยคริสตจักรเริ่มแรก
2. ละเลยเพิกเฉยในยุคกลางตอนปลายและยุคปฏิรูป
3. การเผยแพรในตางประเทศของคณะโมเรเวียน
4. องคการเผยแพรในตางประเทศโดยชนชาวอังกฤษ
5. องคการเผยแพรในตางประเทศโดยชนชาวอเมริกัน
6. ฐานะของมิชชั่นนารีในปจจุบัน
6. บรรดาผูน ําของยุคปจจุบนั สมัย (บทที่ 22)
1. ริชารด ฮูคเคอร 1553-1600
2. โธมาส คารทไรท 1535-1603
3.โยนาธาน เอดวารด 1703-1758
4. ยอหน เวสเลย 1703-1791
5. ยอหน เฮนรีน่ ิวแมน 1801-1890
6. วิลเลียม คาเรย 1761-1834
7. คริสตจักรแหงศตวรรษทีย่ ี่สิบ (บทที่ 22)
1. หลักธรรม
2. มีใจรวมกัน
3. มีใจปรนนิบัติงาน
________________
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บทที่ 21

20

คริสตจักรปจจุบันสมัย (ภาคหนึ่ง)
คณะพิวริแตน คณะเวสเลยฟนฟู คณะถือเหตุผล คณะคาธอลิคอังกฤษ
__________________
ในการศึกษายุคปจจุบันสมัย คือสองศตวรรษครึ่งหลัง สวนใหญเรามุงจะศึกษาใหทราบ
คริสตจักรตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการปฏิรูป สวนคริสตจักรโรมันคาธอลิคนั้นเขาก็ดําเนินการไปตาม
ทางของเขาเองไมเกี่ยวของกับโลกโปรเตสแตนทเลย และก็อยูนอกขอบเขตแหงการศึกษาของเราดวย
เรามุงจะศึกษาถึงคณะสําคัญๆ ใหทราบโดยยอๆ ซึ่งตั้งแตเกิดเหตุการณปฏิรูปเปนตนมาคณะเหลานี้ได
เกิดอิทธิพลชักจูงแกประเทศตางๆ ซึ่งเปนฝายโปรเตสแตนทเปนสวนใหญ เชนประเทศอังกฤษ
เยอรมันนีเหนือ และอเมริกา
หลังจากเหตุการณปฏิรูปไดไมชาก็เกิดมีคณะบุคคลขึ้นสามพรรคภายในคริสตจักรอังกฤษ มี
ความคิดความเห็นผิดแผกแตกตางกันมาก คือพรรคโรมัน มุงหาชองทางคบเปนมิตรและกลับเขารวม
กับคริสตจักรของโรม อีกพรรคหนึ่งเรียกวาพรรคแองกลิแคน เปนพรรคที่มีความพอใจแลวกับการ
ปฏิรูปแตพอควร ซึ่งไดกระทําไปภายใตกษัตริยเฮนรี่ที่ 8 และพระนางเจาเอลิซาเบธ แลวอีกพรรคหนึ่ง
เปนพรรคโปรเตสแตนทถือเครง มุงที่จะใหคริสตจักรไดเปนเหมือนอยางเชนคริสตจักรทั้งหลายที่กอ
เกิดขึ้นในกรุงเจนีวาและในสกอตแลนด ประมาณป ค.ศ. 1654 พรรคนีม้ ีสมญาวา “พิวริแทนส” และได
ทําการตอสูอยางแข็งแรงกับระบบของแองคลิแกนซึ่งตั้งขึ้นภายใตพระนางเจาเอลิซาเบธ จนทําใหพวก
ผูนําหลายคนของพิวริแทนตองถูกขับไลเนรเทศไป ถึงแมพรรคพิวริแทนก็ยังมีเปนสองพวกอยูด วย
พวกทีน่ ิยมแบบเปรสไบเทเรียน (คือปกครองภายใตอํานาจสภาศาสนาจารย) และพวกถือเครงขึ้นไปอีก
เสาะหาความเปนอิสระใหแกสมาคมของแตละตําบล คนพวกนี้มีสมญาวา “อินดิเพนเดนทส” (อิสระ)
หรือ “คองกริเกชั่นแนลิสต” (องคชุมนุม) แตถึงอยางไรก็ดพี รรคเหลานี้ก็คงยังอยูภายในคริสตจักร
อังกฤษในฐานะสมาชิกอยู
ในการชวงชิงอํานาจกันระหวางพระเจาชารลที่ 1 กับสภาปาลายเมนทนั้น คณะพิวริแทนสเปน
ผูใชสิทธิของประชาชนอยางเกงกลาสามารถ ครั้งแรกฝายเปรสไบเทเรียนมีอิทธิพลเปนฝายคุมอํานาจ
สภาปาลายเมนตออกคําสั่งใหพวกศาสนาจารย คณะพิวริแทนสไปประชุมกันทีว่ ิหารเวสตมินสเตอรใน
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ป ค.ศ. 1643 ทําการกําหนดหลักความเชือ่ ขึ้นซึ่งเรียกวา “หลักความเชื่อแหงเวสตมนิ สเตอร” และทั้ง
ปุจฉาวิสัชนาสองฉบับ ซึ่งเหลานี้คณะเปรสไบเทเรียนและคณะคองกริเกชั่นแนลไดถือเปนมาตรฐานอยู
เปนเวลานาน ในระหวางการบังคับบัญชาของทานโอลิเวอรครอมเวลล (1653-1658) ฝายอิสระหรือ
คองกริเกชั้นแนลเปนฝายมีชยั โดยพระเจาชารลที่ 2 (1659-1685) คณะแองกลิแคนไดอํานาจคืนมาอีก
คณะพิวริแทนสตองถูกขมเหงในฐานทีเ่ ปนผูไมยอมวาอะไรวาตามกัน หลักจากการปฏิวัติแหง ค.ศ.
1688 คณะทัง้ สามนี้ไดการรับรูวาเปนคณะที่แยกออกจากคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษแลว และได
สิทธิในการตั้งระบอบการของตนเปนคณะๆ แยกกัน และอยูภ ายนอกคริสตจักรเดิมที่เปนปกแผนอยู
แลวโดยสิ้นเชิง สามคริสตจักรไดเกิดขึ้นมาจากคณะพิวริแทนส คือเปรสไบเทเรียน คองกริเกชั่นแนล
และแบพติสต
ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 18 คริสตจักรตางๆ ในประเทศอังกฤษ ทั้งที่เปนคริสตจักรปกแผน
แลวและทั้งพวกทีแ่ ยกตัวออก ไดจมลงในสภาพเสื่อมโทรม มีแตรูปกรณพิธีรีตอง จิตใจเย็นชา มีความ
เชื่อที่เปนไปตามปญญา ไมมีฤทธิ์แรงของศีลธรรมในพวกประชาชน นักเทศนรุมรอนพวกหนึ่งนําโดย
พี่นองซึ่งมีทานยอหนและคารล เวสเลย และทานยอจ ไวทฟลต ไดทําการปลุกประเทศอังกฤษใหลุกขึ้น
จากสภาพอันเหลวแหลกนั้น ทานไวทฟลดเปนนักเทศนประจําธรรมาสนผูยิ่งใหญกวา ไดเราหัวใจคน
เปนพันๆ อยางเหลือที่จะกลาวไดในประเทศอังกฤษและอเมริกา ทานคารลเวสเลยเปนกวีในทางศาสนา
ไดรอยกรองบทเพลงไวมากในจําพวกเพลงนมัสการตั้งแตสมัยของทาน แตทานยอหน เวสเลยเปนผูนํา
คณะที่ทกุ คนยอมรับนับถือและเปนรัฐบุรุษดวย นักบวชในคณะแองกลีแกนคนหนึ่งเมื่ออายุไดสามสิบ
หาคือทานยอหนเวสเลยไดพบความแทจริงของศาสนาฝายวิญญาณทีม่ ีในพวกโมเรเวียน คือเปนพวกคน
คณะหนึ่งผูแตกแยกออกจากคริสตจักรลูเธอแรน ในป 1739 ทานยอหน เวสเลยไดเทศนาเรื่อง “พยาน
ของพระวิญญาณ” วาเปนความตระหนักใจของสวนบุคคล และทานไดประกอบตั้งเปนสมาคมขึ้นหลาย
สมาคม อันประกอบดวยคนที่รับตามคําสอนของทาน ครั้งแรกๆ สมาคมเหลานี้มีหัวหนาชั้นเปนผูนาํ
แตตอมาทานเวสเลยเรียกรองใหมีองคนกั เทศนผูสมัครทํา ใหนําหลักธรรมของทานและประสบการณ
ของเขาไปแสดงยังทุกๆ สวนของบริเทนใหญ และในอาณานิคมตางๆ ที่เปนชนอเมริกา ครั้งแรกทีเดียว
พวกศิษยของยอหน เวสเลย ไดสมญาวา ชาว “เมโธดิสต” ทานเวสเลยก็รับเอานามนั้น ในประเทศ
อังกฤษนั้นเขาเรียกกันวา “เวสเลยันเมโธดิสต” กอนที่ทานเวสเลยถึงแกความตายศิษยของทานมีจํานวน
หลายพันคน
ถึงแมวาในคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษไดมีการคัดคานงานของทานเวสเลยอยางดุเดือดอยู
หลายป ไมยอมใหทําการเทศนบนธรรมาสนของคริสตจักร ถือวาสมาคมของทานไมไดเปนนิกายหนึ่ง
ที่แยกออกมาแตเปนระบอบการหนึ่งที่อยูภ ายใตคริสตจักรอังกฤษ ถึงอยางไรก็ตามหลังจากการปฏิวัติ
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ของอเมริกันในป 1784 ทานไดตั้งคระเมโธดิสตขึ้นในสหรัฐ ในเวลานั้นมีสมาชิกจํานวน 14,000 คน
ตั้งขึ้นเปนคริสตจักรหนึ่งตางหาก เลียนตามแผนของอีปสโคปอล แลวใหคริสตจักรเมโธดิสตมี
ผูอํานวยการ อันเปนนามตําแหนงที่ทานเวสเลยชอบใชมากกวาทีจ่ ะเรียกวา “บิชอพ” แตในไมชานาม
ตําแหนง “บิชอพ” ก็มีผูชอบใชเรียกกันมากกวาจนกลายเปนคําใชเรียกกันทั่วไป
คณะเวสเลยันไดปลุกชีวิตคริสเตียนขึ้นในพวกคนของคริสตจักรและในพวกคนผูแยกตัว
ออกมานั้นดวยใหมีฤทธิ์แรงใหม และยังไดนําไปสูการประกอบตั้งคริสตจักรตางๆ คณะเมโธดิสต
ภายใตระบอบการแบบตางๆ อันไมเหมือนกันในหลายประเทศ ในทวีปอเมริกาเมื่อเปดศตวรรษทีย่ ี่สิบ
มีทะเบียนสมาชิกคณะเมโธดิสตมากกวาหกลานคน ในประวัติศาสตรคริสเตียนไมมีใครสักคนที่เปน
ผูนําคนเดียวไดผูติดตามเปนจํานวนใหญหลวงเทาที่ทาน ยอหน เวสเลยได
การปฏิรูปศาสนาไดสรางสิทธิใหแกแตละบุคคลในการที่เขาจะยึดถืออยางไรเกีย่ วกับศาสนา
และพระคัมภีร ไมตองตกอยูใตอํานาจของนักบวชหรือเจาหนาทีข่ องคริสตจักรจะกําหนดใหเชื่อถือ
อยางไร ผลอยางหนึ่งจึงเกิดขึ้นตามติดมาอยางหนีไมพน นั่นคือ ผูนําในทางความคิดบางพวกก็รบั ทัศนะ
เดิมของพระคัมภีรวาหนังสือพระคัมภีรเปนหนังสือเหนือธรรมชาติ บางพวกก็เริ่มหันเขานิยมเหตุผล
โดยถือวาเหตุผลเปนอํานาจสูงสุด และตองการใหตีความเขาใจในพระคัมภีรตามเหตุผล ไมใชตามที่
เขาใจวาเหนือธรรมชาติ พวกนักปราชญที่ติดตามเหตุผลตอสูกับที่เรียกวาเหนือธรรมชาติ พวกนี้มี
สมญาวา “เรชั่นแนลิสต” (พวกถือเหตุผล) เชื้อของลัทธิถือเหตุผลนี้มีอยูในประเทศอังกฤษและใน
เยอรมันนีตั้งแตเริ่มศตวรรษที่สิบแปดนั้นแลว
แตความเคลื่อนไหวทีแ่ สดงวาคณะนีเ้ ปนคณะหนึ่ง
ตางหากในคริสตจักรนั้น โยอันเซมเลอรเปนผูริเริ่ม (เกิด 1725 ตาย 1791) โยฮันเซมเลอรประกาศวา
อะไรที่รับมาจากตํานานโดยไมไดพิสูจนนนั้ รับไมได พระคัมภีรก็ดี ขอเขียนที่เขียนไวตั้งแตโบราณก็ดี
จะตองอยูใ นความวินิจฉัยโดยการวิพากษวจิ ารณอยางเดียวกัน เรื่องทุกเรื่องที่เปนการอัศจรรยเปนสิ่ง
เชื่อไมได พระเยซูเปนแตมนุษยเทานั้น ไมไดเปนพระเจาเลย
จิตใจของการถือเหตุผลเติบโตขึ้นจนกระทั่งมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดของเยอรมันตองถูก
บังคับการไปโดยจิตใจอยางนั้น ลัทธิไดขนึ้ ถึงยอดในการพิมพเรื่องออกเผยแพร คือ นายไฟรดริช
สตรอยส ไดเขียนเรื่อง “ชีวิตของพระเยซู” ออกเผยแพรในป ค.ศ. 1835 บังอาจแสดงวาเรื่องพระกิตติ
คุณนั้นเปนแตนิยายทั้งนั้น นายยอรจ อีไลอัต (Marian Evans) ไดทําการแปลบทความนี้ในป ค.ศ. 1846
สามารถทําการแพรออกไปไดกวางขวางในอังกฤษและอเมริกา ในศตวรรษที่สิบเกาผูนําสามทานไดหัน
กระแสรความคิดจากสายธารของลัทธิถือเหตุผลมาเปนลัทธิจารีตนิยม คือ ทานสไกรแมเชอร (17681834) ผูมีสมญาอันนาฟงวา “เทวยิ่งใหญที่สุดแหงศตวรรษที่สิบเกา” ทานนีนเดอร (1789-1850) และ
ทานโธลัค (1790-1877) ความเปนปราชญของลัทธิเจาเหตุผลนี้ไดปลุกจิตใจอยางใหมขึ้นใหทําการ
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สํารวจ เรียกใหนักเทวศาสตรผูเขมแข็งหลายคน และนักตีความพระคัมภีรไบเบิลลุกขึ้นคุมกันความจริง
ไว โดยประการฉะนั้นจึงทําใหเกิดการศึกษาเนื้อความพระคัมภีรและศึกษาหลักธรรมของศาสนาคริส
เตียนกันอยางกวางขวาง และเกิดความเขาใจกันดวยสติปญญาดียิ่งขึ้น เชน เปนตนวาชีวิตของพระคริสต
ไมเคยเขียนกันตามทางของหลักวิชาเลยจนกระทั่งไดมกี ารพิมพเผยแพรออกมาของหนังสือของนาย
สตรอสสในป ค.ศ. 1835 เพราะฉะนัน้ งานอันประกอบดวยความคิดและสติปญญาของเรื่องนี้จึงอาจเปน
ที่สนใจของคนเปนจํานวนพันๆ ลัทธิถือเหตุผลซึ่งคุกคามจะคว่ําศาสนาคริสเตียนนั้นเปนผลทําใหพลัง
ของศาสนาคริสเตียนเติบใหญขึ้น
เมื่อกําลังจะจบสามสิบปแรกของศตวรรษที่สิบเกา ก็มีจิตใจอยางหนึ่งตื่นตัวขึ้นในคริสตจักร
แหงประเทศอังกฤษ (The Church of England) จิตใจนี้ไดเราใหเกิดการโตแยงขึ้นอยางแรง จิตใจอยางนี้
มีรูปการณตางๆ กันมีชื่อเรียกกันตางๆ ตามรูปการณหนึ่งๆ ตามความมุงหมายของรูปการณจะไดชื่อ
เรียกวา “คณะแองโกลคาธอลิค” (The Anglo Catholic movement) รูปการณที่คณะนีเ้ กิดขึน้ มาใน
มหาวิทยาลัย จะไดชื่อเรียกวา “คณะออกซฟอรด” (The Oxford movement) ตามรูปการที่โตตัวขึน้ จาก
การพิมพบทความเผยแพรเปนจํานวนถึงเกาสิบบทความดวยกัน เขียนโดยนักเขียนหลายคนดวยกันเพื่อ
เผยแพรทัศนะของคณะใหประจักษ ก็ไดชื่อวา “ชาวคณะบทความ” (Tractarian) และเพราะผูเฉลย
ความชั้นนําผูห นึ่งจึงมักจะถูกเรียกเสมอๆ วา “คณะปวซิไยท” (Puseyite) หรือ “ลัทธิ ปวซียิสม”
(Puseyism) โดยเฉพาะอยางยิ่งที่โตกับลัทธินี้เรียกอยางนั้น
เปนความพยายามของคณะนี้ที่จะทําใหคริสจักรแหงประเทศอังกฤษ (The Church of England)
หลุดออกจากลัทธิโปรเตสแตนทกลับคืนสูหลักธรรมและการปฏิบัติของศตวรรษแรกๆ เริ่มๆ ซึ่งเมื่อนั้น
คริสตจักรคริสเตียนเปนคริสตจักรเดียวและไมตองการปฏิรูป พวกผูนําของคณะนี้ไดกําหนดวาระเริ่ม
ของคณะเขาตรงที่เขาไดทําการพิมพบทความเผยแพรในป ค.ศ. 1827 อันเปนบทความชื่อวา “ปคริส
เตียน” (The Christian Year) เขียนโดยยอหน คีเบิล เปนชุดของบทกลอน ซึ่งปลุกความสนใจขึ้นใหมใน
คริสตจักร อยางไรก็ดวี าระเริ่มตนที่เปนตามทางการคือเมื่อทานคีเบิลไดเทศนาบทเทศนที่วา “ชาติเสีย
สัจ” (National Apostacy) เทศนในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1833 ในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ของเซนท
แมรี ไมชาตอมาบทความอันมีชื่อเสียงก็ไดเริ่มโผลตัวปรากฏขึ้นมาเปนชุด คือ “บทความประจํายุค”
(Tracts for the Times) พูดถึงเรื่องการปกครอง หลักธรรมและการนมัสการของคริสตจักรอังกฤษ
(English Church) ตอตอกันเรื่อยมาตั้งแต ค.ศ. 1833 ถึง 1841 ขณะที่ทานคีเบิลกําลังดลความคิดของ
คณะ และไดรบั ความเห็นใจจากคณะโดยตลอด เมื่อนั้นทานยอหน เฮนรี่ นิวแมน ไดเปนผูนําคณะ ทาน
ผูนี้ไดเขียนไวหลายบทความในจําพวกบทความประจํายุค และบทเทศนาของทานที่เทศนบนธรรมาสน
ของเซนทแมรี่หลายบทเปนของกํานัลที่นยิ มกันตามความมุงหมายนัน้ ทนายของคณะผูสามารถอีกคน
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หนึ่งผูเปนนักเทศนชั้นลึกและนักปราชญคอื ทาน แคนอน เอ็ดวารด บี.ปวซีย บรรพชิตเปนพันๆ คนและ
ฆราวาสคนสําคัญๆ ในคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ (The Church of Wngland) ไดทําการสนับสนุน
คณะอยางกระฉับกระเฉง ไดมีการโตกนั ใหญเกิดขึ้น พวกผูนําคณะถูกประณามวาเปนพวกมีใจและ
ความประสงคเปนฝายโรมัน (คาธอลิค) แตแทจริงเปนความตั้งใจจะชูกําลังอํานาจและยกชูมาตรฐาน
ของคริสตจักร โดยที่ความตั้งใจของคณะที่จะลบลางความเชื่อถือของการปฏิรูปเสียใหสิ้นและสงเสริม
ลัทธิแองโกลคาธอลิค จึงทําใหคณะนี้มใี จโนมเอียงเขาหาโรมอยางหนีไมพน และในป 1845 หัวหนา
ผูใหญของคณะ ทานนิวแมนไดติดตามเหตุผลของความสํานึกของทานเขาในคริสตจักรโรมันคาธอลิค
การที่ทานแตกตัวออกมาจากผูอื่นเชนนีเ้ ปนที่ตกตลึกพลึงเพลิดกันอยางยิ่งแตก็ไมอาจหยุดยั้งกระแส
ของแองโล-คาธอลิคไวได
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บทที่ 22

21

คริสตจักรปจจุบันสมัย (ภาคสอง)
ความเคลื่อนไหวของมิชชั่นนารีปจจุบันสมัย
ผูนําของยุคปจจุบันสมัย คริสตจักรในศตวรรษใหม
_______________
เปนเวลาพันปตั้งแตสมัยของอัครสาวกที่ศาสนาคริสเตียนเปนสถาบันการทําการเผยแพร
ศาสนาในสี่ศตวรรษแรกของประวัติศาสตรคริสเตียนนั้น คริสตจักรไดเอาราชอาณาจักรโรมันมาจาก
ลัทธิศาสนาพื้นเพมาเปนของศาสนาคริสเตียน ตอมาผูเผยแพรศาสนาของศาสนาคริสเตียนไดพบกับ
กองโจรที่บุกรุกเขามา แลวผูเผยแพรศาสนาก็เอาศาสนาคริสเตียนใหแกกองโจรเสียไดกอนที่กองโจรจะ
เอาราชอาณาจักรภาคตะวันตกไปได หลังจากศตวรรษที่สิบ คริสจักรกับรัฐ สันตะปาปากับพระ
จักรพรรดิทําการชวงชิงความเปนผูบงการสูงสุดเหนือกันและกัน จิตใจของการเผยแพรศาสนาก็ซบเซา
ลง แตก็ยังไมถึงกับหายหมดไปเสียทีเดียว การปฏิรปู นั้นที่ไดกระทําไปก็เพราะมุงจะชําระคริสตจักร
และจัดระบอบเสียใหมมากกวาที่จะคิดขยายคริสตจักรออกไป ในสมัยลาของการปฏิรูปเราจะเห็นความ
พยายามอยางกวางขวางครั้งแรกในการที่จะทําใหโลกแหงศาสนาพื้นเพ มาเปนโลกแหงศาสนาคริส
เตียน แตความพยายามนีม้ ิใชฝายโปรเตสแตนทเปนผูลงมือ หากแตฝายโรมันคาธอลิคเปนผูลงมือ
ภายใตทานนักบุญแฟรนซิสเอ็กซาเวีย
วาระเนิ่นนานในราว ค.ศ. 1732 ชาวคณะโมเรเวียนเริ่มกอตั้งการเผยแพรศาสนาในตางประเทศ
ขึ้นเปนองคการหลายองคการ โดยไดสงทานแฮนสอีกดี ไปยังกรีนแลนด ตอมาไมชาคริสตจักรเดียวกัน
นี้ไดทําการในพวกชาวอินเดียนแหงอเมริกาเหนือ ในพวกนิโกรในอินดีสตะวันตก และในทวีป
ตะวันออกหลายประเทศ เมื่อคิดดูตามสวนของจํานวนสมาชิกเพียงเล็กนอยทางบานก็จะเห็นวาไมมี
คณะนิกายอืน่ ทําการเผยแพร
และมีองคการเผยแพรมากเทียมเทาคริสตจักรโมเรเวียนในตลอดทั้ง
ประวัติศาสตร
ผูกอกําเนิดองคการเผยแพรศาสนาแหงยุคปจจุบันสมัยสงไปจากประเทศอังกฤษไดแกวิลเลียม
คารเรย ทานเปนคนทํารองเทา มีการศึกษาดวยตนเอง ไดเปนศาสนาจารยของคณะแบพติสตในป 1789
ทานเริ่มขยั้นขอใหสงมิชชั่นนารีไปยังโลกที่ถือศาสนาพื้นเพ ทั้งๆ ที่ตองเผชิญกับการขัดขวางอยางแรง
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ในป 1792 ทานไดเทศนาดวยบทเทศนสองเรื่องคือ (1) ลงมือทําการใหญเพื่อพระเจา และ (2) จงหวังเอา
การใหญจากพระเจา บทเทศนทั้งสองนี้ไดนําใหเกิดการจัดระบอบสมาคมมิชชั่นนารีคณะแบพติสต
และไดสงตัวทานวิลเลียมคารเรยไปยังประเทศอินเดีย
บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกซึ่งเวลานั้น
ปกครองประเทศอินเดียอยูไมยอมอนุญาตใหทานขึน้ ตั้งทําการเผยแพร ทานจึงตองเรไปที่อื่นจึงไดพบ
แหงที่พอจะยึดเปนที่ทําการครั้งแรกไดที่เซแรมโปร อันเปนอาณานิคมของเดนมารคและใกลกับกัลกัต
ตา ถึงแมการศึกษาพื้นเบื้องตนของทานจะออน ทานก็ยังอุตสาหทําการศึกษาชั้นสูงไดสําเร็จ ทานจึงเปน
นักปราชญชั้นนําผูหนึ่งของโลกในภาษาสันกฤษและภาษาอื่นๆ แหงทวีปตะวันออก วิชาไวยกรณและ
พจนานุกรมทีท่ านแตงขึ้นก็ยังใชกนั อยูจ นถึงเดี๋ยวนี้ ตั้งแต 1800 ถึง 1830 ทานเปนศาสตราจารยสอนใน
มหาวิทยาลัยฟอรทวิลเลียมคอลเลจแหงกัลกัตตาในวิชาอักษรศาสตรของทวีปตะวันออก ทานสิ้นชีพใน
ป ค.ศ. 1834 ทั่วทั้งโลกคารวะทานในฐานบิดาขององคการยิ่งใหญเผยแพรศาสนา
สวนในอเมริกานั้นจิตใจอัน จะทํากิจการใหญ ของการเผยแพรศาสนาในตางประเทศนั้นกอเกิด
ขึ้นมาครั้งแรกเพราะเนื่องจาก “การประชุมอธิษฐานขางกองฟาง (Haystack Prayer Meeting) อันเปนที่
รูจักกันดีแลวเรื่องนี้ การประชุมนี้เกิดขึ้นที่วิลเลียมคอลเลจ รัฐมาสแสจูเสททในป 1811 นักศึกษากลุม
หนึ่งประชุมกันในทุงนาเพื่อจะอธิษฐานเรือ่ งองคการเผยแพรศาสนา บังเอิญเกิดพายุขึ้นผูประชุมก็พา
กันเขาหลบภัยอยูขางกองฟาง แลวก็เลยถวายชีวิตของเขากันที่นั่นทีจ่ ะทํางานเพื่อพระคริสตในโลกที่ถือ
ศาสนาพื้นเพ สภาอเมริกาผูบริหารการเผยแพรศาสนาในตางประเทศ (The American Board of
Commissioners for Foreign Missions) ก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ซึ่งครั้งแรกสภานี้รว มกัน
หลายคณะนิกาย แตโดยที่คริสตจักรอื่นๆ ไดประกอบตั้งสมาคมของตนขึ้นเอง ไมชาจึงเปนกิจการงาน
ของคริสตจักรคองกลิเกชั่นแนล สภาอเมริกันไดสงมิชชัน่ นารีออกไปสี่คน คือทานเนเวลลคนหนึง่ ทาน
เฮลคนหนึ่ง ทั้งสองนี้ไปยังประเทศอินเดีย สวนคนอืน่ อีกสองคน ทานจัดสันและทานไรซเดินทางไป
ตะวันออกไกล ในระหวางเดินทางทานทัง้ สองนี้ไดเปลีย่ นทัศนะของทานเรื่องพิธีศีลบัพติศมา ทานจึง
ไดลาออกจากสภาอเมริกัน การที่ทานทั้งสองกระทําไปนี้เปนผลใหเกิดการประกอบตั้งสมาคมอเมริกัน
คณะแบพติสตเผยแพรศาสนา (The American Baptist Missionary Society) ทานจัดสันและทานไรซได
เขาประจํางานในประเทศพมา ตัวอยางการกระทําของคณะนิกายคองกลิเกชั่นแนล และคณะนิกายแบพ
ติสตนั้นเปนเยีย่ งอยางใหคณะนิกายอื่นๆ เอาอยางดวย ตอมาอีกไมกี่ปคริสตจักรแตละคริสตจักรไดมี
สภาของตนเอง และมีมิชชั่นนารีของตนเอง
ในยุคปจจุบันเกือบจะวาเปนไปไมไดทใี่ นโลกนี้ จะมีประเทศใดที่ไมมกี ารเผยแพรพระกิตติคณ
ุ
ในรูปการณหนึ่งรูปการณใด โรงเรียนของคริสเตียน วิทยาลัย โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กกําพราและ
สถาบันอื่นๆ ทําการสงเคราะหมีอยูทั่วไปในโลกของผูถือศาสนาพื้นเพ และเงินถวายที่สภาการเผยแพร
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ศาสนาของคณะนิกายตางๆ ไดรับปหนึง่ ๆ รวมเปนเงินหลายลาน วิสัยเดนที่สดุ ในคริตจักรทุกวันนี้
ในบริเทนใหญและในอเมริกา เปนวิสัยที่มีความสนใจอยางลึกและแผกวางในองคการเผยแพรศาสนา
ในตางประเทศ
คนผูยิ่งใหญผปู รากฏตัวในสามศตวรรษสุดทายนี้มีเปนจํานวนมาก ยากแกการที่จะเอยนามของ
พวกผูนําในความคิดของคริสเตียนและในกิจการของคริสเตียน
คนที่กลาวถึงตอไปนี้อาจเปนเพียง
บุคคลที่ยกขึ้นมาเปนตัวตั้งของความเคลื่อนไหวในยุคสมัยของเขาเทานั้น
ทานริชารดฮูคเคอร (1535-1600) เปนผูกอใหเกิดงานอันมีอิทธิพลและมีชื่อเสียงทีส่ ุดนั่นคือ
ธรรมนูญของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ (Church of England) เกิดในครอบครัวบิดามารดายากจน
ทานไดรับการชวยเหลือใหมกี ารศึกษาในมหาวิทยาลัยออกฟอรด จนบรรลุความยิง่ ใหญในการรูว ิชา
หลายสาขา ทานไดรับการแตงตั้งขึ้นมาเปนลําดับเปนครูสวนตัว ตอมาเปนครูสามัญ แลวก็เปน
ศาสตราจารย ทานไดรับสถาปนา ในป ค.ศ. 1582 และเปนศิษยาภิบาลรวมอยูชั่วคราวหนึ่งในลอนดอน
รวมกับศิษยาภิบาลอีกผูหนึ่งซึ่งเปนคนในพรรคพิวริแตนผูมีโวหารดี สวนทานฮุคเคอรนั้นมีทัศนะทาง
แองกลิแคน การขัดแยงกันของทานทั้งสองบนธรรมาสน ในที่สุดไดนําใหทานฮูคเคอรหาชองไปพักอยู
ในสถานพักนักเทศนในชนบท เพื่อจะไดมีเวลาทําการศึกษาคนควางานยิ่งใหญของทานคือ “บัญญัติการ
ปกครองทางศาสนา” (The Laws of Ecclesiastical Polity) ประกอบเปนหนังสือแปดเลม เปนระบบการ
แบบอีปสโคปอลอันสามารถที่สุดที่เคยผลิตออกมาเผยแพรและเปนตําหรับชิ้นหนึ่งที่นกั เขียนโดยมาก
ที่สุดใชคัดขอความออกเปนเครื่องสนับสนุนขอโตแยงของตนและกระทํากันเรื่อยมาตั้งแตสมัยของทาน
(ฮูคเคอร) ถึงแมกระนั้นบัญญัติการปกครองทางศาสนาฉบับนี้ก็ยังมีทาทีใจกวางใหแกคริสตจักรตางๆ
นอกคณะนิกายอีปสโคปอลดวย และมีจิตใจโตแยงอันขมขื่น ทานฮูคเคอรมีอายุเพียงสี่สิบเจ็ดปเทานั้น
เมื่อทานตาย
ทานโธมาส คารทไรท (1535-1603) อาจถือไดวาทานเปนผูกอตั้งลัทธิพิวริแทนอังกฤษขึ้น แต
ไมยิ่งใหญที่สุดในบรรดาสมาชิกของลัทธิ
เกียรติผยู ิ่งใหญที่สุดนีไ้ ดแกทานโอลิเวอรครอมเวลลซึ่ง
ประวัติของทานครอมเวลสนี้บันทึกในประวัติศาสตรของรัฐ
ไมไดบันทึกในประวัติศาสตรของ
คริสตจักร ทานโธมาสคารทไรทไดเปนศาสตราจารยของเทวศาสตรในมหาวิทยาลัยแคมบริดจในป
ค.ศ. 1569 แตตองหลุดจากตําแหนงในปรุงขึ้นเพราะเหตุที่ทานตีพิมพเผยแพรความคิดเห็นของทานสู
สาธารณชนซึ่งความคิดเห็นนั้นๆ เปนสิ่งทีน่ ารังเกียจแกพระนางเอลิซาเบ็ธและพวกบิชอพชั้นนําทานได
ใหทัศนะวาพระคัมภีรนั้นไมเพียงแตบรรจุดวยบัญญัติแหงความเชื่อและหลักธรรมเทานั้น แตยังไดระบุ
ถึงการปกครองคริสตจักรดวย คริสตจักรควรเปนไปตามระบบเปรสไบเทเรียน คริสตจักรนั้นไม
เพียงแตควรจะเปนอิสระไมขึ้นกับรัฐเทานัน้ แตควรจะมีอํานาจเหนือกวารัฐโดยพฤตินัยอีกดวย ทาน
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เปนผูไมโอนออนผอนตามเชนเดียวกับวิสัยของคนชั้นสูง ในคริสตจักรเรียกรองตองการการถืออยาง
เดียวกันใหมกี ารใชอํานาจบานเมืองบังคับ เพื่อคริสตจักรจะไดเปนแบบเปรสไบเทเรียนมีหลักธรรมตาม
แบบของทานยอหนแคลวิน ทานคารทไรทไดเปนศิษยาภิบาลอยูนอยปบนเกาะเกอนซี (Guernsey) และ
เจอรซี่ (Jersey) ทานไดตั้งคริสตจักรขึ้นหลายแหงตามแบบความคิดเห็นของทานแตตั้งแต ค.ศ. 1573 ถึง
1592
เวลาสวนมากที่สดุ ของทานไมอยูในคุกก็อยูใ นสถานะเนรเทศอยูบนผืนแผนดินยุโรป เกาป
สุดทายแหงชีวติ ของทานรูสึกวาใชไปในการปลีกตัวไปอยูอยางสงบ
ภายหลังตอมาทัศนะของทาน
ไดมาครอบงําอยูในสภาผูแทนราษฏรอังกฤษ (The House of Commous) สวนในสภาขุนนาง (The
House of Lords) นั้นพวกบิชอพมีอํานาจอยู เลยเกิดชวงชิงอํานาจกันขึ้นในระหวางพรรคตางๆ จนใน
ที่สุดถึงกับเกิดเปนสงครามกลางเมืองขึ้น และถึงวาระที่ครอมเวลลขึ้นปกครอง
ทานโยนาธาน เอ็ดวารด (1703-1758) จัดวามีเกียรติเปนผูออกหนาเดนที่สุดในบรรดาคน
อเมริกันในวิชาปรัชญาศาสตรและเทวศาสตร เปนนักเทวศาสตรผูยิ่งใหญที่สุดของศตวรรษที่สิบแปด
ในทั้งสองฝงมหาสมุทรแอตแลนติค ในตัวทานมีศาสตรอันเฉียบแหลมรวมกันอยู คือความรุมรอนที่สุด
ในการคนควาทางเทวศาสตรและเปนผูรุมรอนฝายวิญญาณจิตถือเครง
ทานเปนผูมีวิชาความรู
ปราชญเปรื่องที่สุดตั้งแตยังเยาววัยเนิ่นที่สดุ สําเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยเยล (Yale Callege) เมื่ออายุ
ไดสิบเจ็ดป ไดอานอักษรศาสตรทางปรัชญาอยางกวางขวางมาแลวอันวาดวยวารที่ผานพนมาแลวและ
ทั้งที่อยูในสมัยตัวทานเอง ในป ค.ศ. 1727 ทานเปนศิษยาภิบาลรวมกับคุณปูของทานในคริสตจักรคณะ
คองกลิเกชั่นแนลในนอรธแทมปตัน และไมชาก็เปนทีร่ ูกันวาทานเปนนักเทศนรอนรนเทศนาเราใหมี
ชีวิตจิตวิญญาณอยางเครงครัด ทานไดเทศนาเรื่อง “การตื่นตัวอยางใหญหลวง” (The Great Awakening)
เปนการฟนฟูเผยแพรไปทัว่ นิคมชนอเมริกันทั้งหมด ในการที่ทานไดตอสูกับ “สัญญาครึ่งทาง” (halfway Covenant) กอใหเกิดความรูสึกตอสูทานอยางขมขื่น จนถึงทานตองถูกขับไลออกจากคริสตจักร
ของทานในป ค.ศ. 1750 อันสัญญาครึ่งทางนี้คือรับคนเขาเปนสมาชิกของคริสตจักรโดยที่ผูนนั้ ยังไมมี
วิสัยทางศาสนาเปนที่แนนนอนอยางใดเลย ซึ่งในเวลานัน้ ในนิวอิงกแลนดใชวิธกี ันเกือบจะทัว่ ไป ทาน
ไดเปนมิชชัน่ นารีไปสอนชนอินเดียนอยูแปดปในระหวางยุคที่ทานปลีกตัวไปนี้ทานไดเขียนเรื่องหนึ่ง
ขึ้นเปนอนุสรณคือ “อิสรภาพของความตั้งใจ” (The freedom of the Will) ตั้งแตสมัยทานเรื่อยมาไดใช
เปนหนังสือตําราของลัทธิแคลวิลแหงนิวอิงกแลนด (New England Calvinism) ในป ค.ศ. 1758 ทาน
ไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยปริ๊นซตัน (Princeton College) แตปฏิบัติการไดไมกี่
สัปดาหทานก็ถึงแกอนิจกรรมอายุไดหาสิบหาป
ทานยอหน เวสเลย เกิดที่เมืองเอ็พเวอรท ในภาคเหนือของประเทศอังกฤษ เปนปเดียวกันกับที่
ทานโยนาธานเอ็ดวารดเกิดในอเมริกา ค.ศ. 1703 แตยอหนเวสเลยมีอายุยืนกวาโยนาธานเอ็ดวารดหนึ่ง
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ในสามศตวรรษ คืออยูจนถึง ค.ศ. 1791 บิดาของยอหนเวสเลยเปนอธิการบดีของคริสตจักรแหงประเทศ
อังกฤษในเมืองเอ็พเวอรท แตมารดาของยอหนเวสเลยคือนางซูซานนาแอนเนสเลยเวสเลยเปนผูอ บรม
สั่งสอนยอหนเวสเลยมากกวาคนอื่น มารดาของยอหนเวสเลยเปนคนตระกูลที่อยูในพรรคพิวริแทนและ
ปฏิบัติการอยางไมถือตามกัน เปนมารดาและครูของบุตรสิบแปดคนยอหนเวสเลยสําเร็จไดรับปริญญา
จากมหาวิทยาลัยไครทเชิรต (Christ Church Collage) และมหาวิทยาลัยออกฟอรด (Oxford) ในป ค.ศ.
1724 ไดรับสถาปนาในคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ ไดเปนคณะครูในมหาวิทยาลัยลินคอลน
(Lincoln Collage) อยูสักไมกี่ป ในระหวางที่ทานไดเปนครูอยู ทานก็คลุกคลีอยูกับกลุมนักศึกษาใน
ออกซฟอรดกลุมหนึ่ง นักศึกษากลุมนี้มุงดํารงชีวิตอยางบริสุทธิ์ คนทั้งหลายเรียกนักศึกษากลุมนี้เยาะๆ
วา “พวกผูบริสุทธิ์” (The Holy Club) ตอมาก็เรียกวาคณะ “เมโธดิสต” (Methodist) ตามกิริยาทาทีแหง
ชีวิตของเขา ในปตอมาเหลาศิษยของเวสเลยก็ไดนามเมโธดิสตเปนการแนนอน ในป ค.ศ. 1735 เวสเลย
กับคารลเวสเลยนองชายไดไปเปน มิชชั่นนารีในจอรเจียซึ่งเปนอาณานิคมใหม ไปทําไดสองปกก็ ลับ
ประเทศอังกฤษ งานทีไ่ ดทาํ ก็นับวายังไมสําเร็จ แตผลของงานยุคนี้ทาํ ใหชวี ิตของทั้งสองแข็งกลา คือ
เวลา (ที่เดินทางกลับผูแปล) ทั้งสองคนไดพบกับชาวคณะโมเรเวียนกลุมหนึ่ง ชาวคณะโมเรเวียนเปน
ศิษยของทานเคาทซินเซนดอรฟ (Count Zinzendord) ยอหนกับคารสเวสเลยจึงไดความรูและความ
ตระหนักแหงประสบการณของชีวิตวิญญาณจิต การปฏิบัติงานของทานยอหนเวสเลยยังคงลมเหลวมา
จนถึงเวลานัน้ (ที่ไดพบกับคณะโมเรเวียน) แตตั้งแตเวลานั้นไปนอกจากทานจอรจไวทพีลด (George
Whigefield) แลวไมมีนกั เทศนคนใดในประเทศอังกฤษจะเราความสนใจของคนทุกที่ทุกแหงไดอยางที่
ยอหนเวสเลยไดทํา เวสเลยขี่มาเดินทางไปทั่วประเทศอังกฤษและไอเลแลนด เทศนาจัดตั้งสมาคม และ
นําชีวิตพวกศิษยอยูต ลอดชีวิตอันยืนยาวของทานชีวิตของทานอยูไปจนกระทั่งเกือบถึงสิ้นศตวรรษที่
สิบแปด งานของทานกอใหเกิดคณะเวสเลยัน ภายใตรูปแบบของระบอบการตางๆ กันขึ้นในบริเทน
ใหญ และทั้งคริสตจักรทั้งหลายคณะเมโธดิสตในอเมริกา และทัว่ ทั้งโลก เมื่อรวบรวมจํานวนสมาชิก
แลวจะปรากฏเปนเรือนหลายลานคน ทานยอหนเวสเลยถ ึงแกมรณะกรรมในป ค.ศ. 1719 มีอายุไดแปด
สิบแปดป
ทานยอหนเฮนรี่นิวแมน (1801-1890) เปนหัวหนาคณะแองโกลคาธอลิคแหงศตวรรษที่สิบเกา
ทั้งนี้เพราะความสามารถของทานในการเขียนบทความแบบที่ใหเกิดความเขาใจลึกซึ้ง ทานเองมีทัศนะ
จะแจงเทศนารอนรน เหนืออื่นใดหมดมีลกั ษณะนานับถือเปนพิเศษ ทานไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ตรีเอกานุภาพ (Trenity College) และมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxferd) ในป ค.ศ. 1820 ไดเปนอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยโอริเอล (Oriel College) ไดเกียรตินิยมสูงสุดในป ค.ศ.1824 ไดรับสถาปนาใน
คริสตจักรอังกฤษ (English Church) และในป ค.ศ.1828 ไดเปนหัวหนาของศาสนาจารยในคริสตจักร
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ประจํามหาวิทยาลัย (University Church) ของเซนทแมรี่ คําเทศนาที่ทา นเทศนที่นนั่ ทําใหทานสามารถ
ใชอิทธิพลโนมนาวใจคนของออกซฟอรดไดเปนหนึ่งชัว่ อายุคน จริงอยูท านเคเบิลเปนผูริเริ่มคณะ
ออกซฟอรด แตผูนําอันแทจริงคือทานนิวแมน บทความสําคัญของคณะออกซฟอรดมีทั้งหมดเกาสิบบท
ในจํานวนนี้ทา นนิวแมนเปนผูเขียนยี่สิบเกาบท นอกนัน้ สวนมากก็ไดการลดมาจากทาน สวนหนึ่งเปน
เพราะเหตุที่คณะนี้ถูกเพงเล็งโดยเจาหนาที่ทั้งหลายในมหาวิทยาลัย และทั้งพวกบิชอพชั้นนําของ
คริตสจักรดวย ทานจึงไดลาจากเซนทแมรี่ในป ค.ศ. 1843 แตที่จริงสวนมากเปนเพราะทัศนะของทาน
นิวแมนเองนัน้ ไมคอยๆ เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ทานไดปลีกตัวไปอยูที่คริสตจักรที่ลิตเติลโมร
(Littemore) และหลบตัวอยูส ามป จนกระทั่ง ป ค.ศ.1845 ทานก็ไดรบั เขาในคริสตจักรโรมันคาธอลิค
หลังจากการเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับคริสตจักรเชนนีแ้ ลวทานไดอยูต อไปอีกสี่สิบหาป ใชเวลาสวนมาก
ที่สุดที่เบอรมิงแฮม (Birmingham) ไมมีชื่อเสียงโดงดังเหมือนแตกอน แตเพื่อนฝูงรุนเกาๆ ยังคงมีความ
รักใครทานมาก ขอเขียนของทานมีมาก แตที่ออกเผยแพรไปกวางขวางและมีอทิ ธิพลก็คือบทความ
แจกจาย (Tracts) และบทเทศนาหลายเลม หนังสือเลมหนึ่งที่ทานเอาออกสูประชาชนในป ค.ศ. 1864 มี
ชื่อวาอโปโลเจีย โปรวิตาซัว (Apologia pro Vita Sua) เปนเรื่องบันทึกชีวิตทางศาสนาของทานเอง และ
ทําใหความนับถือที่มีอยูแลวในหลายคนที่นับถือทานไดมีความนับถือเพิ่มขึ้น เวนไวแตคนที่เปนฝาย
ตอสูทานอยางขมขื่นไมกี่คน ทานไดรับแตงตั้งเปนคารดินาล (Cardianl) ในป ค.ศ. 1879 และตายใน
เบอรมิงแฮมในป ค.ศ.1890 ในดานอิทธิพลของทานนั้นไมมีคนของคริสตจักรไมวาในนิกายใดใน
ศตวรรษนั้นจะก้ําเกินทานนิวแมนได
เรื่องของทานวิลเลียมคาเรย (1761-1834) ผูกอตั้งองคการเผยแพรศาสนาฝายโปรเตสแตนทแหง
ยุคปจจุบันสมัย เรื่องนี้ไดเคยกลาวไวแลวและไมควรทีจ่ ะพูดถึงซ้ําอีก อนุสรณของทานก็คือมิชชั่นนารี
ในระบอบตางๆ ออกไปเทศนาอยางไพศาลและทั้งการศึกษาของมิชชั่นนารีก็ไดอุปกรณของทานเปน
เครื่องชวยเหลือมากซึ่งเปนกิจการที่กําลังเปลี่ยนรูปโลกของศาสนาพื้นเพที่ไรพระเจา
เมื่อเปดศตวรรษที่ยี่สิบ คริสตจักรตางๆ ฝายโปรเตสแตนทของประเทศอังกฤษและอเมริกามีทาทีผิด
แผกแตกตางกวาเมื่อรอยปกอ นมาก ระบอบหลักธรรมแบบตางๆ ไดตกจากความสนใจจนเหมือนหมด
ความสําคัญ และโดยพฤตินัยแลวทุกคณะนิกายถือหลักขอเชื่ออยางเดียวกัน หลักธรรมสองแงที่ตางกัน
มากก็ยังคงถือกันอยูเปนปญหาทางวิชาการ คือหลักธรรมที่วามีการกําหนดหมายปลายทางของชีวิตคน
ใหเปนไปอยางหนึ่งอยางใด (predestination) กับปลายทางของชีวติ จะเปนอยางหนึ่งอยางใดก็สุดแต
ความตั้งใจอันเปนอิสระของคนนั้นๆ (freedom of human will) แตไมไดเอาหลักธรรมทั้งสองนี้มา
ปฏิบัติพิสูจนกันอีกเลย บรรดาศาสนาจารยบัดนี้อาจยายปฏิบัติการจากคณะนิกายหนึ่งไปปรนนิบัติอีก
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นิกายหนึ่งไดโดยไมตองเปลีย่ นความเชื่อ คริสตจักรไดคอ ยๆ เขารวมกันเปนอันหนึง่ อันเดียวในความ
เชื่อ
เมื่อมีความเชื่อ เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน แลวก็มจี ิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเติบโตขึ้นดวย
คริสตจักรตางๆ เลิกวางตัวแยกจากกัน เลิกวางตัวตอสูกัน แตกลับทําการวางแผนรวมกันและทําการ
รวมกันในกิจการอันยิ่งใหญ คริสตจักรตางๆ รวมกันเปนหนวยๆ ขึ้นหลายหนวยเชน ยูไนเต็ด
เชิรตออฟแคนาดา (United Church of Canada) เปนหนวนใหญประกอบดวยหนวยยอยของคณะ
เมโธดิสต คองกลิเกชั่นแนลิสต และบางสวนของเปรสไบเทเรียน ซึง่ ทําการรวมหนวยกัน ในป ค.ศ.
1925 หนวยของคริสตจักรแหงสกอตแลนด (The Church of Scottland) รวมกับยูไนเต็ดฟรีเชิรต
(United free Church) ในป ค.ศ. 1929 หนวยของคองกลิเกชั่นแนลรวมกับคริสตจักรคริสเตียนในสหรัฐ
ในป ค.ศ. 1931 และหนวยใหญของคระเมโธดิสตในบริเทน (พริมิตฟี ว Primitive, ยูไนเต็ดเมโธดิสต
United Methodists และเวสเลยัน) ในป ค.ศ. 1932
แตวาลักษณะอันเดนที่สุดในศาสนาคริสเตียนแหงปจจุบันก็คือจิตใจปรนนิบัติการ คราวกอน
คริสตจักรมีเปาที่จะดึงเอาคนออกจากโลกมาเขาในคริสตจักร แตเดีย๋ วนี้มีเปาทีจ่ ะ “ทําใหระบอบสังคม
กลายเปนคริสเตียน” เอาวิญญาณของพระกิตติคุณเขาสูชวี ติคนในทุกๆ สาขาของสังคม
_________________
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สังเขปของบทที่ 23,24,25
ภาคหนึ่ง บทที่ 23
1. คริสตจักรโรมันคาธอลิค
1. คาธอลิคสเปน
2. คาธอลิคฝรั่งเศส
3. คาธอลิคอังกฤษ
4. คาธอลิคอพยพเขา
5. รัฐบาลคาธอลิค
2.คริสตจักรโปรเตสแตนทอีฟศโคปอล
1.ในรัฐเวอจิเนีย
2.ในนิวยอรค
3.ในระหวางการปฏิวัติของอเมริกา
4. บิชอพแรกที่สุด
5. สมาชิกภาพ
6. ระบอบการ
3.คริสตจักรคองกริเกชั่นแนล
1. นักบุญจาริก (the pilgrims)
2. ระบอบการ
3. เติบโต
4. หลักธรรม
5. สมาชิกภาพ
4.คริสตจักรปฏิรูป
1. คริสตจักรปฏิรูปในอเมริกา
2. คริสตจักรปฏิรูปในสหรัฐ
3. หลักธรรม
4. ระบอบการ
5. แบพติสต
5.แบพติสต
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1. หลักเกณฑ
2. ระบบการ
3. วิญญาณ
4. กําเนิดในยุโรป
5. ในอเมริกา
6. องคการแบพติสต
7. องคการเผยแผศาสนาคณะแบพติสต
6.มิตรสหายหรือเควกเคอร
1. ยอรซฟอกซ
2. คําสอนของเควกเคอร
3. แควกเคอรในรัฐเมแซคจูเซต
4. ในรัฐนิวเจอรซี่
5. อาณานิคมของวิลเลี่ยมเพ็นน
6. แตกแยก
7. สมาชิกภาพ
ภาคสอง บทที่ 24
7.ลูเธอรแรนส
1. ในนิวยอร
2. บนฝงแมน้ําเดลาแวร
3. ความเติบโต
4. สมาชิกภาพ
5. ระบอบการ
6. หลักธรรม
8. เปรสไบเทเรียนส
1. กําเนิด
2. ในสงครามปฏิวัติ
3. แตกแยก
4. สมาชิกภาพ
5. หลักธรรม
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6. การปกครอง
9.เมโธดิสต
1. นิวยอรค และแมริแลนด
2. แฟรนซิสแอสบุรี
3. การประชุมครั้งที่หนึ่ง
4. การประชุมคราวคริสตมาส
5. สาขา
6. สมาชิก
7. หลักธรรม
8. ระบอบการ
10.สหภาพพีน่ องเผยแพรศาสนา
(The Disciples of Christ)
1. กําเนิด
2. จุดหมาย
3. มาตรฐานหลักธรรม
4. แบบแผนศาสนา
5. เติบโต
12.พระเจาองคเดียว (Unitarians)
1. หลักธรรม
2. กําเนิด
3. สมาชิก
13.นักวิทยาศาสตรคริสเตียน (The Christians Cientists)
1. ผูใหกําเนิด
2. ระบอบการ
3. ความเชื่อ
4. สมาชิกภาพ
บทที่ 25
คริสตจักรในแคนาดา
1. ผูนําศาสนาลวงหนามาในศตวรรษที่สิบเจ็ด
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2. คริสตจักรคาธอลิค
3. แองกลิแกน (คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ Church of England)
4. เมโธดิสต และ เปรสไบเทเรียน
5. สหภาพคริสตจักรแหงแคนาดา(United Church of Canada)
6. แบพติสตกบั ลูเธอแรน
7. โดคโฮเบอร และ เมนโนไนท (Doukhobers and Mennonites)
8.แอดแวนติสต พวกพี่นอง คริสตจักรแหงพระคริสต และสานุศิษยของพระคริสต คริสเตียน
วิทยาศาสตร สมาคมเผยแพรศาสนา และอื่นๆ
_________________
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บทที่ 23

22

คริสตจักรตางๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคหนึ่ง)
1.โรมันคาธอลิค 2.โปรเตสแตนทอีปสโคปอล 3.คองกลิเกชั่นแนล
4.ปฏิรูป 5. แบพติสต 6. สมาคมมิตรสหาย
_____________________
ในสหรัฐเวลานี้มีองคการศาสนาไมนอยกวา 265 องคการ อันประมาณคริสตจักรไดสกั
265,500 คริสตจักร รวบรวมสมาชิกในองคการศาสนาตางๆ เหลานัน้ ก็ประมาณสัก 89,392,000 คน ใน
จํานวนนี้ 86,000,000 คนเปนคริสเตียนอยูในนิกายตางๆ (สถิติของศาสนาจะคะเนไดกแ็ ตเพียงหยาบๆ
เทานั้น นอกจากศาสนาคริสตแลวก็มีนอยศาสนาที่จะไดบันทึกสถิตทิ ี่ใกลเคียงแมศาสนาคริสเตียนก็ยัง
ใชวิธีนับจํานวนสมาชิกตางๆ กัน ลัทธิคาธอลิคนับทุกคนที่รับบัพติศมาแลวเปนสมาชิกทุกคน สวน
ลัทธิโปรเตสแตนทนั้นนับแตเฉพาะคนที่ตดิ ตอกับคริสตจักรเทานั้นเปนสมาชิก) คริสตจักรที่ใหญๆ
และสําคัญที่สุดเทาที่พอจะนับจํานวนสมาชิกได และก็ไดอยางหยาบๆ เราจะพูดถึงคริสตจักรตางๆ นี้
ตามลําดับที่เขามาตั้งเปนปกแผนในอเมริกากอนหลัง
โดยที่สเปน โปรตุเกสและฝรั่งเศสเปนผูแรกเพื่อนในการสํารวจโลกใหม มาคนหา มาเอาชัย
ชนะ มาตั้งอาณานิคม แลวประเทศเหลานี้ก็ถือลัทธิโรมันคาธอลิคทั้งนั้น จึงเปนของธรรมดาวา
คริสตจักรแรกที่มาตั้งรกรากในอเมริกาทั้งเหนือและใต จึงเปนคริสตจักรโรมันคาธอลิค ประวัติศาสตร
ของคริสตจักรนั้นในอเมริกาเริ่มในป 1499 อันเมื่อนั้นโคลัมบัสเดินทางมาเที่ยวที่สองไดนําเอานักบวช
สิบสองคนมาดวยเพื่อเอามาทําใหชนพื้นเมืองเผาตางๆ หันมาเชื่อถือ ไมวาชาวสเปนจะไปทางไหนเขา
เปนตองนําเอาศาสนาจารยตดิ ไปดวย ไมวาจะไปตั้งถิ่นฐานหรือไปรบทัพจับศึกแลวพวกศาสนาจารยก็
จะทําการตั้งระบอบศาสนาของเขาลง คริสตจักรแรกที่สุดในสหรัฐตั้งที่ เซนตออกัสตินในรัฐฟลอริดา
ในป 1565 และในแซนตาเฟในนิวแมกซิโก ประมาณ 1600 วิธีของพวกสเปนใชวธิ ีเอาคนพื้นเมืองมา
เปนทาส แลวบังคับใหเชื่อถือ บังคับใหสรางคริสตจักรและอารามตางๆ ตามแผนผังที่มีกระทํากันใน
ประเทศสเปน อาคารสํานักงานเกาแกของเขาบางแหงยังคงมีอยูใหเห็นในเทกซัสและคาลิฟอเนีย เปน
อาคารตั้งเบียดเสียดกันเดีย๋ วนี้ไมมีอะไร ถูกทอดทิ้งใหรางเปลาเปลี่ยวอยู การที่สเปนมาครอบครองอยู
ในเนื้อที่ตั้งแตฟลอริดาถึงคาลิฟอเนียเปนผลใหคริสตจักรโรมันคาธอลิคบังคับบัญชาทองถิ่นนี้ทั้งหมด
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ในศตวรรษทีส่ ิบแปด แตวาทองถิ่นอันกวางใหญไพศาลนี้มีผูคนอยูก็แตเพียงบางเบา เพราะวาพวก
สเปนนั้นมีชยั ชนะใหญก็จริง แตการเขาอยูในอาณานิคมนั้นเชื่องชามาก
เมื่อชาวสเปนเขาครอบครองอยูภาคใตแลวไมชาฝรั่งเศสก็เขาประจําในภาคเหนือบนฝงแมน้ํา
เซนลอวเรนซใน “ฝรั่งเศสใหม” หรือแคนาดา ควีเบ็คไดมีผูมาตั้งอยูในป 1608 มอนทรีนยังไมมจี นถึง
1466 ฝรั่งเศสที่อพยพเขามาอยูนั้นมีจํานวนเล็กนอยอยูคราวหนึ่ง ในป 1663 พลเมืองฝรั่งเศสในแคนาดา
มีจํานวนสองพันหารอยคน แตภายหลังไมชาคนเพิ่มเขามาอยูในนิคมรวดเร็ว ทั้งจํานวนคนเกิดใน
อเมริกาก็เกินกวาในประเทศฝรั่งเศส
ดังนั้นทัว่ ทั้งแควนแหงเซนทลอวเรนซตั้งแตทะเลสาปใหญถึง
มหาสมุทรแอตแลนติค ไมชาก็มีพวกคาธอลิคฝรั่งเศสผูถวายตัวมาปฏิบัติงานกันเต็มไปหมดสวนใหญ
ของคนพวกนีร้ ูหนังสือนอยและเปนพวกที่ออนนอมตอนักบวชของเขาออนโยนกวา พวกเพื่อนคาธอ
ลิคในประเทศฝรั่งเศสมีทาทีตอนักบวชของเขาในฝรั่งเศส ในแคนาดามีความพยายามใหญทจี่ ะนําชาว
อินเดียมาเชื่อถือฝายคาธอลิค มีแตคณะเยซูอิตในอาณานิคมฝรั่งเศสนี้เทานั้น ที่ปรากฏในประวัตศิ าสตร
วาไดประกอบกิจการอันองอาจกลาหาญ และเสียสละอยางไมมีคณะอืน่ ใดเสมอเหมือน วิธีการของคณะ
เยซูอิตก็ตรงกันขามกับที่กระทํากันในพวกชาวสเปนในอเมริกา ชาวคณะไดเอาชนะใจคนผิวแดงมาเปน
มิตรสหายดวยการประกอบการเมตตากรุณาไมเห็นแกตวั เอง
เมื่อยุคกลางของศตวรรษทีส่ ิบแปด อาณาบริเวณทั้งหมดแหงภาคตะวันตกเฉียงเหนืออันกวาง
ใหญเลยออลเลเฮนีสไปอีกตกอยูภายใตอิทธิพลของฝรั่งเศส ตะวันตกเฉียงใตอยูในปกครองของสเปน
ทั้งสองเขตนี้กต็ กอยูใตอํานาจสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาธอลิค มีแตแผนดินเปนแถบยาวแคบๆ ไป
ตามฝงมหาสมุทรแอตแลนติคเทานั้นที่เปนของคริสตจักรโปรเตสแตนทในอาณานิคมอังกฤษ เคาตางๆ
ทุกสิ่งทุกอยางแสดงวาอนาคตจะตองเปนของคาธอลิคในที่สุดทั้งทวีปจะอยูในปกครอง แตโดยที่บริทิช
ไดมามีชัยตอแคนาดาในป 1759 และตอมาเมื่อหลุยเซียนาและเทกซัสไดขึ้นตอสหรัฐ ทําใหดุลอํานาจ
ในอเมริกาเหนือเปลี่ยนจากคาธอลิคไปเปนทางฝายโปรเตสแตนท
อาณานิคมอังกฤษบนริมฝงมหาสมุทรแอตแลนติตเปนโปรเตสเตนท นอกจากผูอพยพมาตั้งอยู
ในแมรีแ่ ลนดในป 1634 คนเหลานี้เปนคาธอลิคอังกฤษที่ถูกหามการปฏิบัติศาสนกิจในประเทศของตน
แมในโลกใหมคนเหลานี้ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติศาสนกิจของตนไดก็เพราะทุกศาสนาในทีน่ ั้นไดรับ
อิสรภาพ และไมชาเมื่อชนสวนใหญของผูอพยพมาตั้งถิน่ เปนโปรเตสแตนทการปฏิบัติทางฝายคาธอลิค
ก็ถูกหามอีก แลวภายหลังก็ไดรับอนุญาตอีก แตบิชอพฝายโรมันคาธอลิคไมมีสําหรับปฏิบัติการในแมรี่
แลนดจนกระทั่งถึงป 1790 จึงมีบิชอพหนึ่งถวายตัวมาเปนผูปฏิบัติการ และนับวาเปนคนแรกในสหรัฐ
เมื่อเวลานั้นพลเมืองชาวคาธอลิคในประเทศนี้มีประมาณสักสามหมื่นคน
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การอพยพจากยุโรปเขาอเมริกากระทํากันเปนสายใหญเริ่มเมื่อประมาณ 1845 ครั้งแรกเกลื่อนไปดวย
คาธอลิค เพราะสวนใหญมาจากประเทศคาธิลิคอันเขมแข็งในไอเรแลนด ตอมามีอีกหลายลานคนจาก
เยอรมันนีภาคใตมาเพิ่มเขาอีก ตอมาก็ยังอีกหลายคนจากอิตาลีมาเพิ่มเขากับคนเหลานีท้ ี่อยูเดิม จากการ
เกิดทําใหจํานวนคนเติบใหญขึ้นตามธรรมชาติ จากการอพยพเขามาเพิ่มและดวยการอํานวยการอยาง
ปราณีตของนักบวช คริสตจักรโรมันคาธอลิคในสหรัฐจึงไดกาวหนาไปอยางใหญ จนกระทั่งบัดนี้
พลเมืองคาธิลิคมีจํานวนกวายี่สิบแปดลานคนหรือประมาณหนึ่งในสามของจํานวนคนในคริสตจักรโป
รเตสแตนททกุ นิกายรวมกัน
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคริสตจักรโรมันทั่วโลก คาธอลิคชาวอเมริกันจึงตองอยูภายใต
ปกครองของสันตะปาปาทีก่ รุงโรม แบงชาติออกเปนหนึ่งรอยสิบบริเวณ แตละบริเวณมีบิชอพปกครอง
ซึ่งพระสันตะปาปาเปนผูแตงตั้งมา แตวาบรรพชิตเปนผูเสนอนามใหแกสันตะปาปาเปนผูเลือกตั้งขึ้น
ซึ่งนามที่บรรพชิตเสนอขึ้นไปใหเลือกนัน้ พระสันตะปาปาจะรับก็ไดไมรับก็ได บริเวณทั้งหลายรวมเขา
เปนยี่สิบสี่กลุม
แตละกลุมมีสังฆราชปกครอง แลวยังมีมหาสังฆราชาหกองคปกครองเหนือเหลา
สังฆราชอีกชั้นหนึ่ง มหาสังฆราชานี้ก็ตองไดแตงตั้งมาจากโรมดวย
คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ The Church of England เปนศาสนาโปรเตสแตนทแรกที่ตั้งขึ้น
ในอเมริกา ทานเซอรแฟรนซิศเดรคเปนผูปฏิบัติบริการในคาลิฟอรเนีย เริ่มทีเดียวในป 1579 แลว
พวกบรรชิตไดมากับการเดินทางของทานเซอรวอลเตอร ราเลฮในป 1587 คริสตจักรอังกฤษ English
Church เขามาเปนประจําตั้งแตป 1607 ดวยกันกับอาณานิคมอังกฤษแรกที่เยมซเทาวเวอรยิเนีย
คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษเปนแบบแผนการนมัสการอยางเดียวที่รบั รองกัน ในยุคเริ่มในเวอรยิเนีย
และในอาณานิคมอื่นๆ ภาคใต เมื่อนิวยอรคที่ชาวดัทชมาตั้งถิ่นอยูไดกลายเปนดินแดนของอังกฤษไป
ในป 1664 คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษก็เปนปกแผนมั่นคง แลวไมชาก็กลายเปนคริสตจักรของทาง
ราชการของอาณานิคม แตวา แบบแผนของการปฏิบัติศาสนกิจแบบอืน่ ๆ ในฝายโปรเตสแตนทก็มิไดถูก
หาม วัดทรินติ ี้ในนครนิวยอรคไดประกอบตั้งขึ้นในป 1693 และคริสตจักรแหงพระคริสต Christ
Church ในฟลาเดลเฟยในป 1695
บรรพชิตทุกคนของคริสตจักรนี้เมื่อรับการสถาปนาจะตองใหคําปฏิญาณดวยวาจะภักดีตอราช
บัลลังกอังกฤษ
เพราะฉะนัน้ จึงเปนธรรมดาที่ผลก็คือในสงครามปฏิวัติบรรพชิตเกือบทุกคนเปนผู
จงรักภักดีตอ อังกฤษ เขาเรียกคนพวกนีว้ าทอรี่ส พวกบรรพชิตในฝายอีปสโคปอลเปนอันมากไดออก
จากประเทศไป และเมื่อจบการปฏิวัติจึงยากที่จะมีบรรพชิตมาประจําวัดตางๆ ที่วา งอยู เพราะวาไม
สามารถที่จะปฏิบัติตามความตองการใหมกี ารจงรักภักดีตอบริเทนใหญไดอีกตอไป และดวยเหตุผลนี้
จึงไมมีบิชอพที่จะอุทิศตัวในการนี้ได ในป 1784 ศาสนาจารยซามูเอลซีบูรีแหงคอนเนคติกัส ไดรับการ
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แตงตังจากบิชอพที่จะอุทิศตัวในการนี้ได ในป 1787 ดร.วิลเลียมไวท และ ดร.ซามูเอล ปรูวูสตไดรับ
แตงตั้งโดยสังฆราช (Archbishop) แหงแคนเตอรบุรี จึงเปนการทําใหคริสตจักรอเมริกาสืบตอจาก
อังกฤษ คริสตจักรในสหรัฐตั้งนามเปนทางราชการวาโปรเตสแตนทอปี ศโคปอลเชิ๊ช ในป 1792 จํานวน
บรรพชิตของคริสตจักรประมาณสองรอยคน เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และรวดเร็ว บัดนี้มจี าํ นวนสมาชิกเกือบ
สามลานครึ่ง
เปนที่รับกันวามีสามตําแหนงในปฏิบัติการ คือ บิชอพ นักบวช (Priests) และอาดีคัน
(มัคนายก) และรับหลักขอเชื่อสวนมากทีส่ ุดของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษสามสิบเกาขอนัน้ แลว
เอามาดัดแปลงใหเหมาะกับแบบปกครองของอเมริกัน อํานาจในการออกบทบัญญัติของคริสตจักรนั้น
ออกโดยสมัชชาสหพันธคริสตจักร Convention ประชุมกันสามปตอครั้ง ประกอบดวยผูแทนสอง
ประเภท คือสภาของบิชอพ และสภาของผูแทนบรรพชิตและฆราวาส ซึ่งสหพันธคริสตจักร
Convention ในสองหรือสามบริเวณเปนผูเ ลือกแตงตั้งมา
ตอจากเวอรยิเนียซึ่งเปนของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ ระแวกตอไปที่ตั้งอาณานิคมก็คือ
นิวอิงกแลนด เริ่มดวยพวกปลกริมส (จาริก) พวกนี้ขึ้นจากเรือเมลเฟลาเวอรที่ไพลเมาทบนอาวมาสแสค
จูเสททในเดือนธันวาคม 1620 คนพวกนี้เปน “อินดิเพ็นเดนทส” (พวกอิสระ) หรือ “คองกริเกชั่น
แนลลิสต” (องคเอกเทศชุมนุม) เปนพวกถือเครงแข็งมากกวาใครอยูในคณะพิวริแทนทอังกฤษ พวกนี้
ตองถูกเนรเทศจากอังกฤษไปอยูยังฮอลแลนดเพราะทัศนะความเห็นของเขา บัดนีเ้ สาะหาบานใหมใน
โลกใหมที่ยังไมมีใครอยู กอนที่จะขึ้นจากเรือที่ไพลเมาท เขาไดรดั ระบอบตัวของเขาเองกอนเปน
ประชาธิปไตยลวน มีขาหลวงปกครองและสภามีผูแทนเลือกตั้งมาดวยการออกเสียงของราษฏร และ
อยางไรๆ ก็ยงั ใหอยูภ ายใตธงอังกฤษ ครั้งแรกพวกนีก้ ย็ ังมิไดแยกตัวจากคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ
แตถือวาพวกเขาเปนผูปฏิรูปภายในวงของตน ตามความรูสึกตระหนักของเขาควรจัดวา คริสตจักร
ประจําตําบลแตละแหงมีอิสระเต็มที่ไมตองอยูใตอํานาจภายนอก วางระเบียบแบบแผนของตนเอง เลือก
หานักเทศนของตนเองแตงตั้งสถาปนาเอง และจัดธุระกิจของตนเอง สภาหรือสหภาคคริสตจักร
Association of Churches มีอิทธิพลทางธรรมเทานั้น ไมมีอํานาจทางศาสนาแตประการใด มีความชวน
ใจทางธรรมในหลายสมาคม ฉะนั้นคณะนี้จึงถือลัทธิปกครองภายใตศาสนา เพราะฉะนั้นทุกครอบครัว
ที่มาตั้งถิ่นอยูจงึ ตองเสียภาษีบํารุงคริสตจักร แตเฉพาะสมาชิกของคริสตจักรเทานั้นออกเสียงไดในการ
เลือกตั้งของเมืองและของอาณานิคม ขอกําหนดนี้คอยๆ เลิกไป แตกย็ ังไมหมดสิ้นจนกระทั่งถึงป 1818
คริสตจักรในคอนเนคติกัท และป 1833 ในมาสสาจูเซท จึงแยกกันเด็ดขาดระหวางคริสตจักรกับรัฐ การ
บํารุงคริสตจักรใหไดรับจากการถวายโดยความสมัครใจของสมาชิกเทานั้น
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การที่คณะพิวริแทนทถูกขมเหงโดยชนผูทําการปกครองซึ่งสังกัดอยูในคริสตจักรอังกฤษ
ทําให
ประชาชนเปนอันมากหาทีห่ ลบและหาอิสระในนิวอิงกแลนด
อาณานิคมในระแวกนั้นเติบใหญขึ้น
รวดเร็วมากกวาในที่อื่นๆ ในตลอดศตวรรษที่สิบเจ็ด มหาวิทยาลัยสองแหงตั้งขึ้น มหาวิทยาลัยฮาวารด
ที่แคมบริดจ และมหาวิทยาลัยเยลที่นวิ ฮาเวน ทั้งสองอยูใ นกําหนดหมายวาจะเจริญขึ้นเปนมหาวิทยาลัย
ใหญ ในดานการศึกษาทั่วไปนั้น นิวอิงกแลนดกาวหนาไปไกลกวาอาณานิคมอื่นๆ ในอเมริกา โดยที่
เปรสไบเทเรียนและคองกริเกชั่นแนลิสต (องคเอกเทศชุมชน) ตางเกิดมาจากคริสตจักรแหงประเทศ
อังกฤษเหมือนกัน และทั้งสองก็เจริญขึ้นตามแบบหลักขอเชื่อของแคลวิน รับขอประกาศความเชือ่ แหง
เวสทมินสเตอร ความสัมพันธของสองคณะนี้จึงเปนมิตรกัน มีความเขาใจกันเอาเองมานานแลว จึงทํา
สัญญากันเปนทางการในป 1801 วา คริสตจักรเปรสไบเทเรียนจะไมตงั้ ในนิวอิงกแลนด และคริสตจักร
คองกริเกชั่นแนลไดยกเลิกเสียในป 1852 และตั้งแตเวลานัน้ มาระบบคองกริเกชั่นแนลไดทําการ
กาวหนารวดเร็วทั่วทั้งสหรัฐ แตวาทางภาคใตนอยกวาทีอ่ ื่นหมด ในป 1931 คณะคองกริเกชั่นและคณะ
คริสตจักรคริสเตียน (General Convention) มารวมกันที่ซีแอตเติลวอชิงกตัน เพื่อจัดตั้งคริสตจักรคริส
เตียนคองกริเกชั่นแนลิสต มีสมาชิกประมาณ 1,190,000 คน
นิวยอรคมีผูมาตั้งถิ่นอยูรุนแรกเปนชาวดัทชมาจากฮอลแลนดในป 1613 ทําเปนศูนยการคาและ
ยังไมเปนเมืองที่มีผูตั้งถิ่นอยูเปนการถาวร จนกระทั่งถึงป 1623 ครั้งแรกอาณานิคมนี้เรียกวานิวเนเธอร
แลนด และเมืองเรียกวาเมืองนิวแอมสเตอรดัม คริสตจักรจัดระบอบขึน้ ในป 1628 ใหชื่อวา รีฟอรมโป
รเตสแตนทดทั ชเชิ๊ช (คริสตจักรชาวดัทชโปรเตสแตนทปฏิรูป) ในระหวางทีด่ ัทชครองอํานาจสูงสุด
คริสตจักรนี้เปนคริสตจักรทางการของอาณานิคม คริสตจักรตางๆ ในระบอบนี้ตั้งขึ้นในนิวเจอรซี
ภาคเหนือและทั้งสองฝงของแมน้ําฮัดสันไกลไปจนถึงอัลบานี
กวารอยปที่การปฏิบัติทางศาสนาใช
ภาษาดัทชประกอบศาสนกิจ ในป 1664 อาณานิคมถูกบริเทนใหญแยงเอาไปใหชื่อใหมวา นิวยอรค และ
คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษเปนศาสนาของรัฐ
แตพลเมืองที่มีบรรพชนเปนดัทชยังคงยึดอยูกับ
คริสตจักรของตนอยางเหนียวแนน
และสมบัติมากหลายของคริสตจักรก็มีคาเพิ่มพูนขึ้นตามความ
เจริญเติบโตของเมือง ในป 1867 คําวา “ดัทช” ตองถูกตัดออกไปจากตําแหนงทางราชการ นามจึงได
กลายเปน “รีฟอรมเชิ๊ชในอเมริกา” คริสตจักรคณะนี้มคี ริสตจักรแข็งแรงเปนอันมากในภาคกลางและ
ตะวันตกไกล สมาชิกมีประมาณ 184,000 คน
คริสตจักรปฏิรูปอันมีกําเนิดจากชนเยอรมันอีกคณะหนึ่ง ไดเขามาสูประเทศนี้เมื่อรุงศตวรรษที่
สิบแปดแลวมาเรียกนามเสียใหมวา “คริสตจักรปฏิรูปในสหรัฐ” ปรากฏในทามกลางพลเมืองวา
คริสตจักรหนึง่ เปนดัทชปฏิรูป อีกคริสตจักรหนึ่งเปนเยอรมันปฏิรูป คริสตจักรที่สามในระบอบเดียวกัน
คือ คริสเตียนปฏิรูปซึ่งแยกออกมาจากคริสตจักรของรัฐในฮอลแลนดในป 1835 แลวคริสตจักรที่สี่คือ
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“คริสตจักรปฏิรูปแท” ไดมีการพยายามที่จะรวมคริสตจักรปฏิรูปทั้งสี่นี้เขาดวยกันเปนระบอบองคการ
เดียว แตถึงกระนั้นก็ไมเปนผล
คริสตจักรปฏิรูปทั้งหมดนี้ถอื หลักธรรมแบบของแคลวิน สอนตามหลักปุจฉาวิสัชนาแหงไฮ
เดลเบอรก และจัดตั้งขึน้ ตามแผนผังเดียวกัน คลายกับเปรสไบเทเรียน แตวาองคการทางศาสนามีชื่อผิด
กัน คณะกรรมการในคริสตจักรประจําตําบล เรียกวา คณะธรรมกิจ Consistory คณะธรรมกิจใน
คริสตจักรใกลเคียงจัดขึน้ เปนภาค Classis ภาคตางๆ ในตําบลรวมกันเปนสภา Synod สภาตางๆ รวมกัน
เปนสมัชชา
คริสตจักรคณะหนึ่งทีใ่ หญทสี่ ุด และแพรหลายกวางขวางที่สุดในบรรดาคริสตจักรคริสเตียน
ทั้งหลายในอเมริกาคือนิกายแบพติสต นับจํานวนสมาชิกในสิบหนวยใหญๆ ไดมากกวาสิบหกลานคน
หลักเกณฑของเขาที่ไมเหมือนใครคือ (1) จะประกอบพิธีบัพติศมาใหแกคนที่ประกาศความเชื่อของตน
วาเชื่อในพระคริสตเทานั้น เพราะฉะนัน้ ทารกไมควรใหรับบัพติศมา (2) แบบพิธีบัพติศมาตามพระ
คัมภีรมีแบบเดียวคือการจุมตัวลงในน้ํา ไมใชโดยพรมหรือเทน้ําลงราด
ระบบของคณะแบพติสตนี้เปนไปในทํานองเอกเทศองคชุมนุม Congregational คริสตจักรประจําตําบล
แตละแหงตางเปนอิสระเด็ดขาด ไมมีการบังคับบัญชาอะไรภายนอกมาแผวพาลได กําหนดมาตรฐาน
สมาชิกเอาเอง วางกฎปกครองของตัวเอง ไมมีการรับหลักขอเชื่อที่ไปตกลงกันที่ไหนมา Confession of
Faith ไมมีปุจฉาวิสัชนาสําหรับสอนหลักขอเชื่อแกคนยังออน ถึงกระนั้นไมมีคริสตจักรใดในประเทศที่
มีจิตใจรวมกันเหนียวแนนยิ่งกวาคริสตจักรแบพติสต ไมมีคริสตจักรใดทําการขยันขันแข็งกวากาวหนา
กวา ไมมีคริสตจักรใดทีภ่ ักดีตอหลักเกณฑของตนยิ่งไปกวาคริสตจักรคณะแบพติสต
คณะแบพติสตไดโผลขึ้นมาไมชาหลังจากเปดการปฏิรูปในสวิตเซอรแลนดในป 1623 และแพร
ไปอยางรวดเร็วในเยอรมันนีภาคเหนือและในฮอลแลนด
ครั้งแรกคณะนี้ถูกเรียกวาอนาแบพติสต
Anabaptist เพราะเขาตองใหบัพติศมาแกคนที่รับบัติศมาแลวเมื่อยังเปนทารกนั้นรับเสียใหม ในประเทศ
อังกฤษครั้งแรกก็รวมอยูในคณะอิสระ Indepnndents หรือ เอกเทศองคชุมนุม Congtegationalists แต
ไดคอยๆ แยกออกมาเปนองคหนึ่งตางหาก ที่จริงคริสตจักรที่เบดฟอรด ซึ่งมียอหนบันยันเปนศิษยาภิ
บาลดูแลอยูประมาณในป 1660 และเดี๋ยวนีย้ ังคงมีอยู แมเดี๋ยวนี้กย็ ังกลาววาเปนทั้งคริสตจักรแบพติสต
และคองกริเกชั่นนัลลิสต
ในอเมริกาคณะแบพติสตเริ่มขึ้นดวยทานโรเจอรวิลเลียม ผูเปนบรรพชิตของคริสตจักรแหง
ประเทศอังกฤษ ทานไดมายังนิวอิงกแลนด และถูกไลออกจากมาสแสคจูเซท เพราะไมยอมทําตามแบบ
การปกครองและทัศนะของคองกริเกชั่นแนล ทานโรเจอร วิลเลียม ไดตั้งอาณานิคมแหงโรดไอแลนด
ในป 1644 (ตําราบางตําราไดกะกําหนดวาคริสตจักรแบพติสตแหงแรกในอเมริกาตั้งในป 1639)ใน
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อาณานิคมนีก้ ารปฏิบัติศาสนาทุกๆ อาณานิคมนี้ก็ตอนรับ คณะแบพติสตไดแพรออกจากโรดไอแลนด
อยางรวดเร็วและกวางออกไปทั่วทุกภาคของทวีป
ในบรรดาหนวยใหญๆ สิบหนวย หนวยที่ใหญที่สุดมีดังตอไปนี้ สหพันธคริสตจักรแบพ
ติสตภาคใต Southern Baptists Convention ไดจัดตัง้ ขึ้นในป 1845 เดี๋ยวนี้มีสมาชิกกวาเจ็ดลานคน
สหพันธคริสตจักรแบพติสตแหงชาติ ยู.เอส.เอ. National Baptists Convention U.S.A. มีสมาชิกกวาสี่
ลานคน สหพันธคริสตจักรแบพติสตแหงชาติ National Baptists Convention จัดตั้งในป 1895 มีสมาชิก
ในปจจุบนั สองลานครึ่ง และคณะแบพติสตตามใจสมัคร Free Will Baptist จัดระบอบในนิวแฮมชายร
ในป 1787 มีสมาชิกกวาหนึ่งลานหาแสนคน
จงระลึกวาคณะแบพติสตในประเทศอังกฤษ ไดจัดตั้งสมาคมมิชชั่นนารีปจจุบันสมัยขึ้นเปน
องคการแรกทีส่ ุดในป 1792 และไดสงวิลเลียมคาเรยไปยังประเทศอินเดียว การที่ทานอะโดนิริมจัต๊ สัน
และทานลูเธอรไรซไดรับเอาทัศนะของแบพติสตในขณะที่เดินทางไปพมา เปนการนําใหจดั ระบอบ
สหพันธคริสตจักรคณะแบพติสตทั่วไปเกีย่ วกับมิชชั่นนารี The Baptist General Missionary
Convention ในป 1814 และตั้งแตนั้นมาคณะแบพติสตไดออกหนาเรื่องการสงมิชชั่นนารีออกไป
เผยแพรศาสนาและออกหนาในความสําเร็จ
ในบรรดาคณะตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปใหญนั้น คณะหนึ่งที่กระเด็นออกไปไกลจากกฎ
บัญญัติของคริสตจักรและของบรรพชิตคือ คณะมิตรสหาย Friends โดยทั่วไปเรียกกันวา “เควกเคอร”
คณะนีไ้ มยอมเรียก “คริสตจักร” เรียกสมาคม สมาคมนี้เกิดจากคําสอนของทานยอรชฟอกซในประเทศ
อังกฤษ เริ่มประมาณป 1647 ทานยอรชฟอกซคัดคานรูปการณภายนอกของคริสตจักรการพิธีรีตรอง
ระบอบการทางศาสนา ทานยอรชฟอกซไดสอนวาการพิธีบัพติศมาและพิธีศีลระลึกควรใหเปนในทาที
ทางจิตวิญญาณ ไมควรทํากันเปนกิริยาทาที องคผูเชื่อไมควรมีนักบวชไมควรมีศาสนาจารยที่รับ
เงินเดือน แตคนผูเชื่อที่มานมัสการควรจะพูดตามการทรงดลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ซึ่ง
พระองคเปน “ความสวางภายใน” และทรงนําผูเชื่อแทๆ ทุกคน ในเรื่องความสามารถในฝายจิตวิญญาณ
และการปกครองของสมาคม ชายหญิงควรจะมีสิทธิ์เชนเดียวกัน ทีแรกพวกศิษยของทานยอรชฟอกซ
ไดเรียกพวกเขาเองวา “ลูกแหงความสวาง” Children of the Light แตตอมาเรียกวา “สมาคมมิตรสหาย”
The Society of Friends การที่เรียกคนคณะนีว้ า เควกเคอรนั้นไมทราบแนวามาจากเหตุไร แตก็ไดเรียก
กันทั่วไป และก็ไมไดทําใหสมาชิกของสมาคมนี้ไมพอใจ
คําสั่งสนอของทานยอรชฟอกซไดมีผูคนเปนอันมากรับไว ซึ่งคนเหลานี้ไมใครเห็นชอบดวย
กับหลักขอเชือ่ ที่ตายตัว จิตใจอันไมยอมผอนปรนในเวลานั้นแสดงออกมาโดยคริสตจักรแหงประเทศ
อังกฤษ อิทธิพลของทานยอรชฟอกซยังแสดงยืดออกไปอีกในบันทึกที่วาชาวเควกเคอรเกือบหมืน่ หา
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พันคนตองถูกติดคุก บางทีกโ็ ดยการกระทําอยางโมโหโทโสของฝูงชน บางทีก็ตายในคุก บางคนไดหนี
เขามาหลบอยูใ นนิวอิงกแลนด แตเมื่อเขาแสดงเรื่องราวของเขาออกไปเขาก็ไดพบวา พวกพิวริตนั ก็ขม
เหงไมนอยไปกวาพวกแองกริแคนส อยางนอยที่สุดพวกเควกเคอรสี่คนตองถูกประหารในบอสตัน และ
คนหนึ่งในสี่คนนั้นเปนสตรี
คณะมิตรสหายไดพบแหลงปลอดภัยในโรดไอแลนด ซึ่งในที่นั้นการปฏิบัติตามความเชื่อทุก
แบบและการปฏิบัติศาสนากิจทุกชนิดทําไดอยางอิสระ เขาไดจดั ตั้งถิ่นฐานขึ้นในนิวเจอรซี แมรี่แลนด
และเวอรจิเนีย ในป 1681 ดินแดนแหงเพนซิลวาเนียไดมอบใหแกทา นวิลเลียมเพน ผูเปนผูนําในพวก
คณะมิตรสหาย คิงชารลที่ 2 เปนผูประทานให และฟลาเดลเฟย “เมืองเควกเคอร” the Quaker City ได
ตั้งในป 1682 เปนเวลาถึงเจ็ดสิบปที่เหลาขาหลวงปกครองอาณานิคมนั้นเปนพงษพนั ธของทานวิลเลียม
เพน ในตอนกลางของศตวรรษที่สิบแปด ทานเบ็นจามิน แฟรงกลินกลาววา อาณานิคมนั้น “หนึ่งใน
สามเปนพวกเควกเคอร หนึง่ ในสามเปนเยอรมัน หนึ่งในสามเปนชนปนเป”
การขมเหงอยางขมีขมันหยุดไปทั้งในอังกฤษและในอเมริกาหลังจากการปฏิวัติแหงป 1688
และพวกเควกเคอรทําการเปนพยาน และจัดตั้งสมาคมในหลายอาณานิคม แมระบอบการของเขาจะทํา
ไปอยางงายๆ แตวนิ ัยของเขาเครงครัดมาก มีทาสอยูทุกๆ นิคม แตในพวกมิตรสหายหามไมใหมี แลวยัง
ทําการเทศนาคัดคานเรื่องการมีทาสอยางแข็งแรง แมกระทั่งตามในทองที่กสิกรรมทําไรของภาคใต
พวกเควกเคอรสนใจจริงในการอุตสาหที่จะทําใหชนอเมริกันอินเดียนเปนคริสเตียนและมีอารยะธรรม
ในการเยี่ยมเยียนและชวยเหลือนักโทษในเรือนจําอันมีความเปนอยูเสือ่ มโทรม เต็มที่ในเวลานั้น และใน
กิจการเมตตาจิตอื่นๆ บริการสังคมที่ดีเดนในปจจุบันนีห้ ลายแบบไดเปนสิ่งที่พวกเควกเตอรไดเริม่ ทํา
ขึ้นกอน และทําเรื่อยมานานกอนที่คนอืน่ ๆ จะนับวาบริการนั้นๆ เปนงานของคริสตจักรตามบทบัญญัติ
การกระชับวินยั โดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่ใหเลิกสัมพันธกับสมาชิกไปสมรสกับคนภายนอก
สมาคม การรองคัดคานเรื่องการมีทาสอยางแข็งแรงและความชั่วอยางอื่นๆ ดวย และการไมยอมถือ
อาวุธเขาสงครามซึ่งขอนี้เปนหลักเกณฑของเขาเรื่อยมา เปนเหตุทําใหจาํ นวนสมาชิกเสื่อมลงในพวกเค
วกเคอรในระหวางศตวรรษที่สิบแปด แตที่หนักยิ่งกวานั้นคือเกิดมีหลักธรรมที่ไมกลมเกลียวกันขึ้น อัน
เปนหลักธรรมขอที่ทาน เอลิยา ฮิคส ไดเทศนาสั่งสอนอางถึงเรื่องเอกภาพ คือไมรับวาพระคริสตเปน
พระเจา และในป 1827 เกิดการแยกกันระหวางคณะมิตรสหายที่ถือตามหลักเดิมกับพวกที่เปนลูกศิษย
ของทานฮิคสแตวาพวกศิษยของทานฮิคสก็ไมยอมใชนามของตนวาฮิคไซท คณะทั้งสองนี้ “มิตรสหาย
จารีตเดิม” Grthodot Friends ตามที่เขาเรียกกันอยางนั้นเปนสมาชิกสวนใหญมาก หลักธรรมของเขาเขา
กันกับคริสตจักรตางๆ ที่เรียกวาคริสตจักรเผยแพรศาสนามีขอเนนพิเศษในประการที่วา พระวิญญาณ
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บริสุทธิ์อาจสั่งสอนแตละคนเปนสวนตัวเมื่อใดก็ได แลวมักเรียกปฏิบัติการของพระวิญญาณเชนนี้วา
“ความสวางภายใน” Inner Light
ระบอบของการของเขาในปจจุบันเปนแบบประชาธิปไตยเต็มที่ ทุกคนที่เกิดในครอบครัวที่เปน
ชาวเควกเคอรก็นับวาเปนสมาชิก รวมทั้งผูที่รับไวเปนสมาชิกตามที่เขาขอรองเองดวย ทุกคนมีสวนใน
หนาที่ขององคประชุมในทุกๆ การประชุมที่เขาเปนสมาชิกอยู
การประชุมประจํา 5 ป ของคณะมิตรสหายไดจัดตั้งในป 1902 และประชุมสิบสามครั้งประจําป
เดี๋ยวนี้สมาชิกรวมประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันคน
สมาชิกจัดระบอบเปนองคประชุมยอยๆ ซึ่งทําใหระลึกถึงแบบเปรสไบเทเรียน ครั้งกอนก็จัดระบอบ
เปนการประชุมแยก พวกผูช ายพวกผูหญิงแยกกันประชุม ตางจะจัดธุระกิจของตนเองเมื่อเร็วๆ นี้การ
ประชุมทํารวมกัน มีสิทธิเสมอกันในความคิดเห็นและในการปรนนิบตั ิการในทุกๆ กรรมการและการ
แตงตั้งอยางอืน่ ๆ
ดวยความประสงคจะใหความปรารถนาดีติดตอไปยังหนวยตางๆ ที่อยูใ นตางประเทศ สมาคม
มิตรสหายอเมริกัน American Socety of Friends จึงทวีความสนใจและความเขาใจกันในพวกชนหมู
นอยที่ถูกกดขีใ่ นยุโรป
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บทที่ 24

23

คริสตจักรตางๆ ในสหรัฐอเมริกา (ภาคสอง)
7.ลูเธอแรนส 8. เปรสไบเทเรียน 9.เมโธดิสต
10. สหพี่นอง United Brethern
11.สานุศิษยของพระคริสต
12. เอกภาพ Unitarians
13. คริสเตียนวิทยาศาสตร Christian Scientist
_____________________
หลังจากการปฏิรูปภายใตมาตินลูเธอร คริสตจักรตางๆ ประจําชาติไดตั้งขึ้นในเยอรมันนีและ
ในประเทศตางๆ ระแวกสะแกนดิเนเวียตั้งนามวาลูเธอแรน รุงเริ่มในประวัติศาสตรของอาณานิคม
ชาวดัทชแหงนิวแอมสเตอรแอม ภายหลังเปลี่ยนสเปนนิวยอรค บางคนอางวาเริ่มตั้งแตป 1623 คณะลู
เธอแรนแมมาจากฮอลแลนดมายังเมืองนั้น (นิวแอมสเตอรแดม) และไดทําการประชุม ในป 1652 ชาว
คณะลูเธอแรนไดขออนุญาตใหมีคริสตจักรและใหมีศษิ ยาภิบาล แตวาเจาหนาที่แหงคริสจักรปฏิรูป
ชาวดัทซบอกขัดของ และทําใหศาสนาจารยลูเธอแรนคนแรกตองถูกสงตัวกลับฮอลแลนดในป 1657
การปฏิบัติการยังคงกระทําตอไปอยางเงียบๆ จนกระทั่งอังกฤษมาเอาชนะเอานิวแอมสเตอแดมไปไดใน
ป 1664 คณะลูเธอแรนจึงไดอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจ
ในป 1638 คณะลูเธอแรนชาวสวีเด็นตั้งถิน่ อยูที่เดลาแวร และไดตั้งคริสตจักรลูเธอแรนคริสต
จักรแรกในอเมริกาใกลลิววิส Lewes แตชาวสวีเดนที่อพยบเขานั้นไมชาก็หยุดและไมไดมาอีก
จนกระทั่งศตวรรษถัดไป ในป 1710 ชาวนิคมในคณะลูเธอแรนไดถูกเนรเทศออกจากพาลาติเนทใน
เยอรมันนีไดนาํ เอาคริสตจักรของเขามายังนิวยอรคและเพนซิลวาเนียอีก ในศตวรรษทีส่ ิบแปดคณะ
โปรเตสแตนทเยอรมันและสวีเดนไดมายังอเมริกันเปนเรือนหมื่น และสภาลูเธอแรนแรกไดจัดระบอบ
ขึ้นที่ฟลเดลเฟยในป 1748 ตั้งแตเวลานัน้ มาคริสตจักรลูเธอแรนไดเติบโตขึ้นโดยพวกอพยพเขา และ
โดยกําเนิดตามธรรมชาติ จนถึงบัดนี้จํานวนสมาชิกประมาณหกลานครึ่ง
มาจากประเทศตางๆ พูดภาษาผิดกัน เขาจึงจัดระบอบขึ้นเปนอยางนอยสิบสององคการใหญ
เปนอิสระ บางองคการใชภาษาอังกฤษจนถึงเดี๋ยวนี้ บางองคการก็ยังคงใชภาษาบานเกิดเมืองนอนของ
ตนอยางนอยเจ็ดองคการ ในดานหลักธรรมเขารับเอาคําประกาศความเชื่อที่ออกซเบอรก Augsburg
Confession คือหลักธรรมของลูเธอร เรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อ และความเชื่อที่วาพิธีบัพติศมา
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และพิธีศีลระลึกไมเปนแตเพียงระลึกเทานั้น แตเปนทางที่จะรับพระคุณของพระเจาดวย เขาไดจัด
ระบอบขึ้นเปนสภา สภารวมกันเปนสมัชชา แตยังคงไวซึ่งสิทธิอํานาจเปนสวนมากใหแกคริสตจักร
ประจําตําบล
คริสตจักรเปรสไบเทเรียน ในอเมริกาเกิดขึน้ มาจากสองแหลง แหลงแรกเริ่มที่สุดคือ คริสตจักร
เปรสไบเทเรียนแหงสกอตแลนด ปฏิรูปในป 1560 โดยทานยอหน น็อกซ และไดรับรองเปนคริสเตียน
ปกแผนในประเทศนัน้
จากสกอตแลนดไดแพรไปในตะวันตกเฉียงเหนือของไอเรแลนดอันเปนที่ที่
พลเมืองยังคงเปนโปรเตสแตนท อีกแหลงหนึ่งคือคณะพิวริแทนในประเทศอังกฤษ ในรัชกาลของพระ
เจาเยมสที่ 1 คณะพิวริเทนไดขึ้นมาปกครองในสภาปาเรียเมนท ในยุคเริ่มของการปกครองแบบประชา
สวัสดิ์ หลังจากที่พระเจาชารลที่ 2 ไดขึ้นครองราชย คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษดึงเอาอํานาจกลับมา
ได ศิษยาภิบาลคณะพิวริแทนมากกวาสองพันคน โดยมาที่สุดพวกศิษยาภิบาลพวกนีม้ ที ัศนะทาง
เปรสไบเทเรียนและตองถูกขับออกไปจากบริเวณที่พักในคริสตจักร ทั้งสามเหลานี้ สกอทช ไอริช
อังกฤษ ไดชว ยกันสรางคริสตจักรเปรสไบเทเรียนขึ้นในอเมริกา ในนิวอิงกแลนด ชาวคณะเปรส
ไบเทเรียนที่อพยบเขามาสวนใหญเขารวมกับคริสตจักรคองกริเกชั่นแนลแตในนิคมอื่นๆ
เขาไดจัด
ระบอบคริสตจักรขึ้นตามแบบของเขาเอง คริสตจักรเปรสไบเทเรียนในอเมริกาคริสตจักรแรกเริ่มที่สุด
แหงหนึ่งไดจดั ตั้งขึ้นที่สโนฮีลล แมรี่แลนดในป 1684 โดยศาสนาจารยแฟรนซิส แมเคมีจากไอเรแลนด
แมเคมีและพวกศาสนาจารยคนอื่นๆ อีกหกคนไดประชุมกันในฟลเดลเฟยในป 1705 และไดรวม
คริสตจักรของเขาขึ้นเปนคณะเปรสไบเทเรียน ในป 1716 คริสตจักรตางๆ และพวกศาสนาจารยเมือ่ มี
สมาชิกเพิ่มจํานวนขึน้ แลวและแพรไปทัว่ อาณาเขตแลว เขาจึงจัดระบอบขึ้นเปนสภา แบงเปนคณะ
เปรสไบเทรี่สี่หนวยประกอบดวยคริสตจักรสิบเจ็ดแหง เมื่อเปดการสงครามปฏิวัติในป 1775 สภา
ประกอบดวยสิบเจ็ดคณะเปรสไบเทรีและศาสนาจารยหนึ่งรอยเจ็ดสิบคน คณะเปรสไบเทเรียนเปน
ผูสนับสนุนสิทธิของอาณานิคมอยางแข็งแรง อันเปนการคานกับพระเจายอรชที่ 3 และศาสนาจารยชั้น
นําคนหนึ่งของเขา ทานยอรนวิทเทอรสปูน เปนบรรพชิผูเดียวที่ลงนามในคําประกาศเอกราช หลัง
สงครามคริสตจักรไดเจริญโตขึ้นจนมีสมาชิกถึงขนาดตองจัดตั้งสมัชชาทั่วไปขึ้นในฟลาเดลเฟยรวม
ดวยสภาสี่สภา
เพราะเหตุหลักเกณฑของคณะเปรสไบเทเรียน ทั้งวิสัยของคนชาวสกอทช-ไอริชคอนขางมี
ความคิดรุนแรงและคิดถึงปญหาหลักธรรมเอาตามลําพัง การแตกแยกจึงเกิดขึ้นในสภาและในคณะ
เปรสไบเทรีทั้งหลาย ผลอยางหนึ่งของเหตุเหลานี้คือ เกิดการจัดระบอบคริสตจักรเปรสไบเทเรียน
แหงคัมเบอรแลนดขึ้นในป 1810 ในเทนเนสสี การนี้ไดแพรจากรัฐนี้ไปยังรัฐตางๆ ใกลเคียงจนถึง
เทกซัสและมิสซุยรี ความพยายามทีจ่ ะรวมแขนงนีก้ ลับเขากับคณะเดิม กระทํากันในป 1906 สําเร็จเปน
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สวนใหญ ในป 1837 การแตกแยกไดเกิดขึ้นเพราะปญหาหลักธรรมระหวางสองพวกที่ไดชื่อวาวิทยาลัย
เปรสไบเทเรียนเกาพวกหนึ่ง ใหมอีกพวกหนึ่ง แตละพวกก็มีคณะเปรสไบเทรีสภา และสมัชชาของเขา
เอง ตางก็อางวาตนเปนตัวแบบคริสตจักรเปรสไบเทเรียน หลังจากที่แยกกันมากวาสี่สิบป จนความ
คิดเห็นที่ผิดกันนั้นถูกลืมไปแลว ทั้งสองวิทยาลัยจึงกลับรวมกันในป 1869 เมื่อเปดสงครามในป 1861
คริสตจักรเปรสไบเทเรียนในภาคใตไดจดั ตั้งคริสตจักรของเขาเอง เรียกวาคริสตจัรเปรสไบเทเรียนใน ยู.
เอส. สวนคริสตจักรในภาคเหนือเรียกวาคริสตจักรเปรสไบเทเรียนใน ยู.เอส.เอ.
ทั้งหมดในลัทธิเปรสไบเทเรียนมีสาขาใหญอยูสิบสาขาในสหรัฐ
สมาชิกกวาสามลานคน
ทั้งหมดถือหลักธรรมแคลวินในหลักสําคัญๆ ตามที่ระบุไวในบทประกาศความเชือ่ แหงเวสทมินสเตอร
Westminter Confession of Faith และบทปุจฉาวิสัชนาทั้งบทใหญและบทสั้น คริสตจักรประจําตําบล
ปกครองดวยคณะธรรมกิจอันประกอบดวยศิษยาภิบาลและผูปกครอง คริสตจักรรวมกันภายใตเปรสไบ
เทรี (ภาค) และภาคประกอบเปนสภาซึ่งดําเนินตามรูปการณทั่วไปของรัฐ สมัชชาเปนที่สุดยอดของ
ระบบ ประชุมกันทุกป แตการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สําคัญๆ ในการปกครองหรือเกี่ยวกับหลักธรรมจะตอง
ไดสัตยาบรรณตามธรรมนุญเสียงสวนใหญของเปรสไบเทรี (ภาค) และไดรับความเห็นชอบโดยสมัชชา
ทั่วไปเพื่อใหเปนกฎบัญญัติ
คริสตจักรเมโธดิสตในโลกใหมนับตั้งแตป 1766 เมื่อตระกูลเวลเลยสองทานผูเปนนักเทศน
ประจําตําบลและทั้งสองเปนคนชาวไอเรแลนด ไดมาอเมริกาและเริ่มการประชุมคณะเมโธดิสตขึ้น ไม
แนวาฟลิปเอ็มบุรีไดเปดบริการครั้งแรกที่บานของเขาเองที่นิวยอรค หรือวาเพราะทานโรเบิรต
สตรอบริดจในเฟรเดอริคเคานตี้ แมรีแลนด ทั้งสองคนนีไ้ ดจัดตั้งสมาคมขึ้น และในป 1768 ฟลิปเอ็มบุรี
ไดสรางที่ประชุมขึ้น ณ ยอหนสตรีต ซึ่ง ณ ที่นั้นคริสตจักรเมโธดิสตอีปศโคปอลยังคงตั้งอยู สมาชิก
คณะเมโธดิสตในอเมริกาเจริญโตขึ้น และในป 1769 ยอหน เวสเลย ไดสงมิชชั่นนารีสองคนมา คือทาน
ริชารดบอรดแมนกับทานโธมาสปมูรมาอํานวยการและขยายงาน นักเทศนอื่นๆทั้งหมดเจ็ดคนดวยกัน
ไดถูกสงมาจากประเทศอังกฤษอีกภายหลัง คนเหลานีท้ ี่สําคัญที่สุดคือทานแฟรนซิศ แอสบุรีผูมาในป
1771 การประชุมใหญคณะเมโธดิสตครั้งแรกในอาณานิคมตางๆ ประชุมในป 1773 ทานโธมาสแรนกิน
อํานวยการ แตดวยการเปดสงครามปฏิวัติ ทุกคนเวนแตแอสบุรีไดออกจากประเทศไป และเวลาโดยมาก
จนกระทั่งมีสันติในป 1783 ทานอยูใ นระหวางพักผอน เมื่อสหรัฐไดรับการรับรองจากบริเทนใหญ
คณะเมโธดิสตในอเมริกามีจํานวนประมาณหมื่นหาพันคน โดยทีค่ ณะนีย้ ังคงสังกัดอยูก ับคริสตจักร
แหงประเทศอังกฤษแตในนาม
เวสเลยพยายามชวนใหบิชอพแหงลอนดอนสถาปนาบิชอพขึ้นมา
สําหรับประจํางานในอเมริกา และเมื่อเห็นวาความพยายามของทานไมเกิดผล ทานจึงจัดใหศาสนาจารย
โธมาสโคค ดี.ดี. บรรพชิตคริสตจักรอังกฤษใหเปน “ผูอํานวยการ” สมาคมในอเมริกา กระทําดวยพิธี
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สถาปนาบิชอพแตเปลี่ยนนามตําแหนงเสีย ทานเวสเลยไดสั่ง ดร.โคค ใหสถาปนาแฟรนซิศแอสบุรีขึ้น
เปนผูอํานวยการดวยกันเปนผูชวยทานในการดูแลการของสมาคมเวสเลยในอเมริกา การประชุมพวก
นักเทศนเมโธดิสตในอเมริกากระทํากันในสัปดาหคริสตมาส 1784 ในบัลติโมร และคริสตจักร
เมโธดิสตอีปศโคปอลก็ไดจดั ระบอบขึ้น แอสบุรียังสมัครที่จะรับหนาที่เปนผูอํานวยการจนกระทั่งได
ตั้งยอหนเวสเลยมาเพิ่มจํานวนเสียงแกพวกเพื่อนนักเทศนของทาน
ดร.โคคไมชาไดกลับประเทศ
อังกฤษ โดยการสมยอมกันทั่วไป ไมชาตําแหนง “บิชอพ” ก็ไดมาใชแทนที่คําอันรุงรังวา
“ผูอํานวยการ” และจนกระทัง่ ป 1800 แอสบุรีเปนผูทําหนาที่อยูแตคนเดียว เพราะการงานอันไมรูเหน็ด
เหนื่อย ฉลาดในการวางแผนงาน เปนผูน ําแข็งแรง คริสตจักรเมโธดิสตในอเมริกาเปนหนี้ความดีของ
ทานมากกวาคนอื่นใดทีเ่ ปนคนๆ เดียวจะดีตอคณะ
คริสตจักรเมโธดิสตอีปศโคปอลเปนคณะตนกําเนิดในประเทศนี้ แตเพราะประกอบดวยชนเชื้อ
ชาติตางๆ กัน พูดภาษาตางๆ กัน มีความชิงดีชิงเดนกันในทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 1844
ความยุงยากในปญหาเรื่องทาสทําใหเกิดการแตกแยกกันขึ้นเปนหลายพวก เดือนเมษา 1939 การประชุม
ประสารสามัคคีคริสตจักรเมโธดิสตไดจัดขึ้นโดยพวกผูแ ทนของคริสตจักรเมโธดิสตปสโคปอล
คริสตจักรเมโธดิสตอีปสโคปอล-ภาคใต และคริสตจักรเมโธดิสตโปรเตสแตนทกับจํานวนรวมสมาชิก
ในสหรัฐประมาณเจ็ดลานคน
คริสตจักรเมโธดิสตเหลานี้ถือเหลาเทวศาสตรอยางเดียวกัน เชื่อหลักอารมิเนียนหรือความตั้งใจ
อันเปนอิสระขัดกับหลักธรรมแบบแคลวิน หลักปริเดสติเนชั่น (มนุษยก็กําหนดไวแลว) คณะเมโธดิสต
เนนหลักความสํานึกของรายบุคคลเรื่องความรอดของผูเชื่อทุกคน คณะเมโธดิสตมีการปกครองระบอบ
การเหมือนกัน คริสตจักรตางๆ ประจําตําบลรวมกลุมกันเปนภาคมีผูอาวุโสปกครองดูแล แตวาใน
คริสตจักรเมโธดิสตอีปศโคปอลในป 1908 ตําแหนงของทานไดเปลีย่ นเปนผูอํานวยการภาคภาคตางๆ
รวมกันภายใตสภา การประชุมประจําป บิชอพทั้งหมดประชุมกันทุกๆ สี่ปเปนสมัชชาทั่วไปเปน
องคการสูงสุดออกบัญญัติปกครองอีกชั้นหนึ่ง (ในคริสตจักรเมโธดิสต) พวกบิชอพไดแตงตั้งไวชวั่ ชีวิต
แตถาจะลาออกก็ได ศิษยาภิบาลแตละคนไดรับแตงตั้งโดยบิชอพผูประจําการในสภารายป ในบาง
สาขาศิษยาภิบาลรับการแตงตั้งอีกไดกี่ครั้งๆ ตามตองการ แตในบางสาขาก็จํากัดวาศิษยาภิบาลจะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงสี่ป
คริสตจักรแหงพวกพีน่ องในพระคริสต ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกวาคริสตจักรสหพี่นองเผยแพร The
Evangelical United Brethren Church เปนคริสตจักรที่เกิดขึ้นมาแรกทีเดียวในอเมริกา ไมไดยายมาจาก
โลกเกา เกิดขึ้นมาในเพนซิลเวเนียและแมรี่แลนด เพราะนักเทศนฟน ฟูสองคนไดเทศนาอยางรอนรน
คือทานฟลิป วิลเลียม ออทเทอรบิน ทานเกิดในดิลเลนเบอกแหงเยอรมันนี แตเดิมเปนศาสนาจารยแหง
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คริสตจักรเยอรมันปฏิรูป The German Reformed Church และอีกทานหนึ่งมารตินโบเฮมชาวเมนโน
ไนท ทั้งสองไดเทศนเปนภาษาเยอรมัน และจัดตัง้ คริสตจักรตางๆ ใชภาษาเยอรมันภายใตการ
อํานวยการของพวกศาสนาจารยที่ไมสังกัดนิกายใด “Unsectatian” ในป 1767 ผูนําทั้งสองนี้ไดพบกัน
ครั้งแรกที่ “การประชุมใหญ” ในเมืองเบอนใกลแลงแคสเตอร เพนซิลวาเนีย ซึ่งในเวลานั้นทานโบเฮม
คนนอยไดเทศนาดวยฤทธิ์จบั จิตจับใจอยางพิเศษ เมื่อจบคําเทศนาทานออทเทอรบินคนใหญไดสรวม
กอดทานนักเทศนและอุทานวา “เราเปนพี่นองกัน” จากการวิสาสะอันนี้ไดเอามาใชเปนนามของ
คริสตจักร คําวา “ในพระคริสต” ไดเอามาเพิ่มเขาที่สถาบันเปนทางการของคริสตจักรในเฟรดเดอริค
เคาที้ แมรีแลนดในป 1800 ขณะนั้นทานออทเทอรบินและทานโบเฮมไดรับแตงตั้งเปนบิชอพ และการ
ปกครองคริสตจักรก็จดั ตามแบบของประชาธิปไตยอเมริกันขณะเมื่อเลือกบิซอพ คริสตจักรมักจะมี
นักเทศนอยูระบอบเดียว และยังไมมีระบอบขั้นบิซอพ อํานาจ ทั้งสิ้นอยูในเมืองฆราวาส เจาพนักงาน
ทั้งหมดรวมทัง้ บิซอพ เลือกตั้งกันเพียงคราวหนึ่ง ๆ มีอายุสี่ปใหมจี ํานวนเทากันกับศาสนาจรรยและ
ผูสมัครชวยงาน ผูอํานวยการสภามักจะเลือกเอา ไมแตงตั้ง การปกครองคริสตจักรและนโยบายการ
ปกครองแตกตางกับของคริสตจักรเมโธดิสต เวนแตทมี่ กี ารประชุมทุกสามเดือน ทุกป และการประชุม
สมัชชาทั่วไป มีการเทศนาธรรมหลักอารมิเนีย
การปฏิบัติศาสนากิจครั้งแรกใชภาษาเยอรมันเทานั้น
แตเดี๋ยวนี้เกือบจะเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด สํานักงานใหญของคริสตจักรและสํานักงานใหญที่สุดในสหรัฐตั้งอยูใกลเลบานอน โอฮิโอ
บรรดาสมาชิกมั่นกับจารีตเดิมเกี่ยวกับการแตงกายปฏิญาณและการขัดขวางการใชกําลัง
หลังจากที่อภิปรายกันในสองสามปการแตกแยกก็เกิดขึน้ ในป 1889 สวนใหญจะปรับปรุง
ธรรมนูญของคริสตจักร เพือ่ จะคัดเอาสมาชิกออกคือพวกที่ไปเขาในระบบลับ พวก “ถือเครง” Raeicals
จัดตั้งคริสตจักรใหม พวก “โอกออน” Liberals ปกครองทรัพยทั้งหมดของคริสตจักรเวนแตในมิชิแกน
และโอเรกอง
ในยอหนซเทาน เพนซิลเวเนีย วันที่ 16 พฤศจิกายน 1946 มีการรวมกันในระหวางคริสตจักร
เผยแพร the Evangelical Church กับคริสตจักรสหพีน่ องในพระคริสต United Brethern in Christ
สมาชิกผสมมีจํานวนเกือบกวาเจ็ดแสนคน
คริสตจักรใชนามเปนสองนาม เปนนามทางการทั้งสองนามคือ “สานุศิษยของคริสต” Disciples
of christ และ “คริสตจักรคริสเตียน” The Christian Church ไมเหมือนกับคณะอื่น ๆ ที่ไดกลาวถึงแลว
ในบทนี้ คือเปนชาวอเมริกนั ชัด ๆ โดยกําเนิด เริ่มประวัติศาสตรในป 1804 หลังจากที่มีการตื่นตัวทาง
ศาสนาเปนการใหญ ในเทศเนสซี่และแคนตั๊กกี้ ณ ที่ซึ่งศาสนาจรรยบารตันดับลิวสโตน ซาวเปรสไบเท
เรียนไดถอนตัวออกจากนิกาย และจัดระบอบคริสตจักรขึ้นที่เคนริดจโบบอตเคานตี้ แคนตั๊กกี้ ระบอบนี้
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ถือวาพระคัมภีรเปนมาตรฐานอันเดียวของความเชื่อโดยมิตองกลาวถึงหลักธรรมอะไรบาง และมีนาม
เดียวเทานัน้ คือคริสเตียน สองสามปตอมาศาสนาจารยอาเล็กซานเดอรแคมปเบลลชาวเปรสไบเทเรียนม
มาจากไอเรแลนด ไดรับเอาหลักเกณฑของการบัพติสมาจุมมิดน้ํา และไดจัดตั้งคริสตจักรแบพติสด แต
ไมชาก็ถอนตัวออก และเรียกลูกศิษยของทานวา “สานุศิษยของพระคริสต” ทั้งทานสะโตนและทาน
แคมปเบลลไดตั้งคริสตจักรเปนอันมาก และในป 1827 ชุมนุมของเขาทั้งสองรวมกัน จัดตัง้ เปน
คริสตจักรหนึง่ มีนามเรียกเปนสองอยาง “สานุศิษย” และ “คริสเตียน” ความพยายามของคนทั้งสอง
คณะนี้ทจี่ ะรวมสานุศิษยของพระคริสตทั้งหมดขึ้นเปนคณะเดียว
อันไมถือหลักขอเชื่อวาอยางไร
นอกจากใหมคี วามเชื่อในพระคริสต และไมตองมีชื่ออื่นมากไปกวา “สานุศิษย” หรือ “คริสเตียน”
ทั้งสองคณะรับรองพระคัมภีรเดิมและพระคริสตธรรมใหม พระคริสตธรรมใหมเทานั้นเปน
มาตรฐานของคริสเตียน ไมตองมีหลักธรรมอันใดที่เจาะจงกัน ทําบัพติศมาใหแกผูเชื่อดวยการจุมมิดน้ํา
เทานั้น ไมใหบัพติศมาแกทารก มีทัศนะวาในพิธีบัพติศมานั้น “จะไดการยืนยันจากพระเจาเรื่องการยก
บาปและเปนที่ชอบของพระเจา” ระบบของคณะนีเ้ ปนทํานองเดียวกับคองกลิเกชั่นแนลคริสตจักรแตละ
แหงตางเปนอิสระไมอยูในบังคับบัญชาจากภายนอก
แตจะรอมมือกันภายในนิกายในการประกาศ
ศาสนาภายในและภายนอกประเทศ เจาหนาที่คริสตจักรของเขาก็คือพวกผูปกครงงที่คริสตจักรเลือก
ที่ศิษยาภิบาล มีมัคนายกและผูเผยแพรศาสนาแตไมถือวาศาสนาจารยกับผูสมัครชวยงานมีอะไรผิดกัน
ตลอดประวัตศิ าสตรของเขาพวกสานุศษิ ยของพระคริสตมีใจรอนในการเผยแพรศาสนาและทําการ
กาวหนา เขามีสมาชิกเกือบกวาหนึ่งลานหนึ่ง
อีกคณะหนึ่งคลาย ๆ กันนี้ และยังเรียกวา “คริสเตียน” อีกดวย หรือบางทีก็เรียกวา “คริสตจักร
คริสเตียน” ปนเปอยูกับคณะคองลิเกชั่นแนลในป 1931
คริสตจักรยูตาเรียนในอังกฤษและอเมริกาก็คือตัวแทนของนิกายเอเรียนโบราณแหงศตวรรษที่
สี่ที่หานั่นเอง คณะนี้เนนธรรมชาติมนุษยของพระเยซูคริสต และไดปรนนิบัติเหตุแหงความจริง
ของคริสเตียนโดยประการนัน้ คณะนี้ปฏิเสธความเปนพระเจาและศักดานุภาพของพระเยซูคริสต ไมถือ
วาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนบุคคลแตเปนอิทธิพล เขารับวาพระเจามีและมีองคเดียว แตไมมีอยางเปน
“สามบุคคลในพระเจาพระองคเดียว” แบบตรีเอกานุภาพ โดยทัว่ ไปคัดคานหลักธรรมแบบแคลวินทีว่ า
มนุษยมกี ําหนดไวแลว Predestination ไดเชื่ออยางเดียวกับคณะเมโธดิสตเรื่องมนุษยมีความตั้งใจของ
ตนเปนอิสระ ถือวาพระคัมภีรไมมีอํานาจบงการความเชื่อและความประพฤติ แตเปนประมวลอักษร
ศาสตรจักรตาง ๆ ในนิวอิงกแลนด ในป 1785 คิงกส แซเพล Kings Chapelในบอสตัน เวลานัน้ เปนโปร
เตสทอีปศโคปอล ไดรับหลักขอเชื่อและบทสวดของเขาตัดทุกอยางทีร่ บตรีเอกานุภาพออกหมด และ
เลือกเอาศาสนาจารยที่มีหวั ยูนิตาเรียนใหปฏิบัติการในคริสตจักรอันเปนคริสตจักรแรกในนิวอิงกแลนด
148

ที่มีความเชื่ออยางนั้น ในป 1805 ชาวคณะยูนิตาเรียนคนหนึ่งชื่อเฮนรี่แวรไดเปนศาสตราจารยวชิ าเทว
ศาสตรในมหาวิทยาลัย ฮาวารด และในป 1819 ไดมีการตั้งวิทยาลัยยูนิตาเรียนทางเทวศาสตรขึ้นใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งตั้งแตเวลานัน้ มาไดตกอยูภายใตบังคับของยูนิตาเรียน นาม “ยูนิตาเรียน” ที่เอา
มาใชเรียกชื่อนิกายครั้งแรกปรากฏในป 1815 ไมชาตอจากคริสตจักรคองกลิเกชั่นแนลหลายคริสตจักร
ที่เกาแกที่สุดในนิวอิงกแลนดไดกลายเปนคณะยูนิตาเรียน รวมทั้งคริสตจักรหนึ่งทีก่ อ ตั้งขึ้นโดยพวก
ปลกริมฟาเธอร Pilgrim fathcrs ในไพลเมาท โดยไมเปลี่ยนนามของคริสตจักร คณะยูนิตาเรียนไดรับ
เอาผูนําหลายคนที่เปนเจาความคิดในสหรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยิวอิงแลนด จินตกวีของมหาวิทยาลัย
บอสตันและแคมบริดจเกือบทั้งหมด คือทานโลเวลล ลองกเฟลโลว โฮลม และไบรแยนท คนพวก
เหลานี้เปนคณะยูนติ าเรียน แตวาคริสตจักรยูนิตาเรียนนับวาไมไดสมาชิกเมื่อเทียบกับคณะนิกายอื่นที่
ถือแบบตรีเอกานุภาพ หรือคองกริเกชั่นแนลสาขาที่ถือจารีตประเพณีเดิม สมาชิกภาพของเขาแสงให
เห็นวาเพิ่มขึ้นมานิดหนอยจากความเสื่อมโทรมในกาลกอน เดีย๋ วนี้มีสมาชิกจํานวนประมาณ 75,000 คน
นโยบายการปกครองคณะนีก้ ็เปนแบบคอกริเกชั่นแนล
คริสตจักรประจําตําบลแตละแหงปกครอง
ตัวเอง ไมมีหลักขอเชื่อเปนมาตรฐาน ไมมีบทความเชื่อที่ตราไวแนนอน จึงเปนผลใหศาสนาจารยของ
เขามีความคิดความเห็นและทัศนะกวางใหญที่สุดและคิดเห็นกันตาง ๆ นานา บางคนในพวกเขาก็ยากที่
จะบอกไดวา มีอะไรที่ผิดจาก “คณะที่ถือจารีตเดิม” Orthodox บางคนมีความคิดความเห็นสุดเหวีย่ งของ
ความเปนอิสระในความคิด แตทั้ง ๆ ที่เอาแนไมไดในหลักธรรมความเชื่อของเขาคณะยูนิตาเรียนนี้ก็ยัง
ขมีขมันในการทําปฏิรูป และพยายามทุกอยางในบริการสังคม
คริสตจักรแหงพระคริสต นักวิทยาศาสตร ประกอบดวยคนเหลานัน้ ผูร ับสิทธิอํานาจคําสอน
ของมิสซิสแมรีเบคเคอร โกลเวอร เอ็ดดี้ นางผูนี้เริ่มประกาศหลักเกณฑของเขาในป 1867 ไดตั้งสหภาพ
นักวิทยาศาสตรคริสเตียนขึ้นในป 1876 และจัดระบอบลูกศิษยของนางขึ้นเปนคริสตจักรในบอสตันใน
ป 1879 และนางเองเปนศิษยาภิบาล มีสมาชิกยี่สิบหกคน แตไดทวีขึ้นเปนเรือนพันประชุมนมัสการใน
อาคารอันสงางาม แสดงตัววาเปน “คริสตจักรแม” ทําการบังคับบัญชาเหนือคริสตจักรและสมาคม
ทั้งหมดในนิกาย มิสซิสเอ็ดดี้สิ้นชิพในป 1910 และไมไดตั้งใครสืบตําแหนงตอ แตคําสอนของนางได
รวบรวมขึ้นเปนเลมเรียกวา “วิทยาศาสตรและสุขภาพ” คริสตจักรทั้งหลายแหลงของคณะคริสเตียน
วิทยาศาสตรไมมีศิษยาภิบาล แตในแตละคริสตจักรมี “นักอานชั้นทีห่ นึ่ง” เปนคนดูแลการปฏิบัติศาสนา
กิจและสับเปลีย่ นกันครั้งแลวครั้งเลา หลักธรรมของเขานั้นสาธยายโดยปาฐกผูที่คริสตจักรแมแตงตั้ง
โดยพฤตินยั เปนระบบการรักษาโรคความคิดและรางกายซึ่งสอนวาสาเหตุทุกอยางเปนผลมาจากสมอง
และวาความบาป ความปวยไข และความตายจะถูกทําลายไปเสียไดโดยความเขาใจหลักเกณฑคาํ สั่ง
สอนของพระเจาที่พระเยซูสอนอยางสมบุรณ และการรักษาโรคดวยฤทธิ์ของพระเจาจํานวนสมาชิกนั้น
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ทราบไมได คูม ือของคริสตจักรหาม “การนับจํานวนประชาชน และหามรายงานสถิติเปนการเผยแพร”
คริสตจักรสมาคมมีจํานวน 3049
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บทที่ 25

24

คริสตจักรในแคนาดา
โรมันคาธอลิค คริตสจักรแหงประเทศอังกฤษยูไนเต็ดเชิช๊ และนิกายอื่น ๆ
ในระหวางศตวรรษที่สิบเจ็ด ในขณะที่พวกสหายนักบวชผูทําการฝายคริสเตียนและรวมมือกับ
ฝายโลกไดดว ยความสําเร็จบางไมสําเร็จบางในดีกรีตาง ๆ กันกําลังทําการแผขยายอํานาจของคริสตจักร
แหงโรม ในอินเดียและในโมลัคคัส ในประเทศจีนและญีป่ ุน ในบราซิลและในพารากัวก็มีมิซชั่นนารีใน
สมาคมจีซัส กําลังทําการนําชาอินเดียแหงฮุรนอนมาเชือ่ ถือลัทธิคาธอลิค ในที่ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกวาจังหวัด
ออนตาริโอ แรกเริ่มในขนาดป 1626 ยีน เดอร เบรบัฟไดตั้งองคการประกาศศาสนาขึ้นบนฝงทะเลแหง
อาวจอรเจียนอันเต็มไปดวยปาไม ทุกหนุทุกแหงทัว่ ไปในบริเวณปาไมอันกวางออกไปทุกที และในปา
เปลี่ยวคนเหลานี้และพวกเผยแพรศาสนารุน แรกไดทําการเทศนาสั่งสอน
ไดทนความยากทนความ
ลําบาก และตอสูกับพลังธรรมชาติตอสูกับคนปาในทองถิ่น หรือตายไปเพราะเหตุของความเชื่อ
พวกนักเผยแพรศาสนาไดตระเวนไปไกล ไปดวยกันกับพระคัมภีรและเครื่องหมายไมกางเขน
ตั้งแตชายฝงทะเลแหงโนวาสกอเทียถึงทุงหญาแหงภาคตะวันตกทีย่ ังไมรูจัก ตั้งแตแควนฮัดสันเบยถึง
ปากแมน้ํามิสซิสสิปป นักบวชเหลานีพ้ ากันไปเปนรุน ๆ ในรูปทรงเสื้อคลุมดํา อุตสาหอดทนทําการ
งานประกาศศาสนา “เพราะเห็นแกเกียรติราศีของพระเจา” เพื่อเห็นแกความกาวหนาของระบอบ และ
เพื่อเห็นแกฝรัง่ เศสใหม New France จนกระทั่งตามที่ทานแบนครอฟทนักประวัติศาสตรไดวาไววา “ไม
มีแผนดินใดทีไ่ มถูกพลิก ไมมีแนน้ําใดที่คณะเยซูอิตไปไมถึง”
ตามที่ในภาคดินแดนอเมริกาซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกวาสหรัฐเปนอยางไรในแคนาดาก็เปนอยางนั้น คือ
โรมันคาธอลิคเปนคริสตจักรแรกที่ไปตั้งขึน้ กอน
พวกชาวฝรั่งเศสที่อพยพไปอยูตางถิ่นก็ไดนําเอา
ศาสนาเกาของตัวไปดวย ทั้งภาษาเกาดวย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไดแยกกันเปนสองแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ควีเบคคริสตจักรคาธอลิคทําการนํา ทําความเจริญใหและบังคับการสถาบันตาง ๆ ของแควนทองถิน่ ให
เปนไปตามนิสัยประเพณีของเชื้อชาติฝรั่งเศส ทั้งทางธรรม ทางการเมือง และความจงรักภักดีของ
ประชาชน การสํารวจทางศาสนาอยางถี่ถวนเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงวาจากพลเมือง 11,500,000 คน มีชาว
คาธอลิคเกือบ 5,000,000 คน เฉพาะในควีเบคเทานั้นก็มีเกือบ 2,900,000 คน และในออนตาริโอมากกวา
882,400 คน
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คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ เรียกอีกอยางหนึ่งวาคริสตจักรแอกลิแคน Anglican Church มีอํานาจ
ครอบงําอยูในทุกแควนของชาวอังกฤษในสมัยแรกเริ่ม เปนอิทธิพลใหเกิดความภักดีตอราชวงศอังกฤษ
สําหรับการศึกษาใหเกิดความรักสถาบันอังกฤษใหเกิดความเอาใจใสตอ กฏหมายที่ออกโดยชนชัน้
ปกครองที่มีความจงรักภักดีตอราชวงศ เพือ่ ใหอุทิศตัวตามนโยบายของขาหลวงอังกฤษคนแรก ๆ นับวา
คริสตจักรอยูในตําแหนงสูงในการปกครองของทุกคนแควนถือตําแหนงสําคัญของการศึกษาและไดทํา
ไวมากในการประกอบกิจเผยแพรศาสนาภาคตะวันตก ทั้งนี้โดยการรวมมือกับนิกายอืน่ ๆ ดวย
คริสตจักรแองกลิแคนในแคนาดามีสมาชิก 1,751,000 ในจํานวนนี้ในออนโตริโอ มี 815,400 และ
245,000 ในบริทิซโคลัมเบีย
คริสตจักรคริสเตียนคณะนิกายตาง ๆ ในแคนาดายังคงถกเถียงกันอยูต อไปตามที่เคยถกเถียงกัน
อยางไรในดินแดนเดิมก็มาถกเถียงกันอีกในดินแดนใหมดวยความซื่อสัตยตอทาทีเดิม คริสตจักรแหง
ประเทศอังกฤษโตกัน เรื่องแบบแผน และพิธีตองของคริสตจักรสูงหรือต่ํา ปฏิบัติตามแบบที่เขาเคยทํา
มาในประเทศอังกฤษ ลัทธิเมโธดิสตก็แตกแยกออกเปนคริสตจักรเมโธดิสตดั้งเดิม คริสตจักรคริสเตียน
แหงพระคัมภีร คริสตจักรเมโธดิสตเวสเลยัน สวนที่อเมริกันเขาเกี่ยวของ ทั้งตําแหนงของเขาใน
แคนาดาก็นําใหเกิดคริสตจักรใหมเมโธดิสตอีปศโคปอล และเมโธดิสตนิวคอนเนกซชั่นลัทธิเปรสไบเท
เรียนก็มีคริสตจักรของเขาในแคนาดาคือ “คริสตจักรแหงสกอตแลนดในแคนาดา” มีสภาคริสตจักร
อิสระ คริสตจักรเปรสไปเทเรียนแหงแควนต่ํา คริสตจักรสหเปรสไบเทเรียน คริสตจักรเปรสไปเทเรียน
แคนาดา ถานิกายตาง ๆ มีสวนแบงในความคิดรูปตางๆ และขอตาง ๆ ซึ่งมาถึงเขาจากดินแดนเดิม ถา
นิกายตาง ๆ มีสวนแบงในความคิดรูปตาง ๆ และขอเชื่อตาง ๆ ซึ่งมาถึงเขาจากดินแดนเดิม เขาก็มสี วน
แบงในขนาดมหึมาและมีประโยชนในดานอุปการะทางการเงินของคริสตจักรอังกฤษ และของสมาคม
มิชชั้นนารีใหญ แหงตาง ๆ เมื่อคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษในแคนาดาไดรับเงินทุนกอนใหญจาก
สภาปาเลียเมนทอังกฤษ คริสตจักรเมโธดิสตทั้งหลายแหลก็ไดรับการชวยเหลืออยางใหญดวยเงินทุน
จากลอนดอน และมิชชั่นนารีในรุนแรก ๆ ของคริสตจักรเหลานีเ้ กือบทั้งหมดไดรับการค้ําจุนมาจาก
แหลงเดียวกัน และสมาคมชาวนิคมกลาสโกว Glasgow Colonial Society และงานของเขาโดยพฤตินัย
ระหวางป 1825 และ 1840
ป 1925 คณะเมโธดิสตไดรวมกับคณะคองกลิเกชั่นแนลและสวนหนึ่งของคณะเปรสไบเทเรียน
จัดตั้งสหคริสตจักรแหงแคนาดา The United Church of Canada มีพลเมืองผูลงคะแนนเสียงไดกวาสอง
ลานคน กวาลานอยูในจังหวัดออนตาริโอเทานั้น คริสตจักรเปรสไบเทเรียนเปนอันมากนิยมรวมหนวย
และคริสตจักรเปรสไบเทเรียนในแคนาดามีสมาชิกกวาสองแสนหาหมื่นคน
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คริสตจักรแบพติสต ลูเธอแรน และโปรเตสแตนทอื่น ๆ ไดกระทําอิทธิพลในกิจการสาธารณะอยูเสมอ
ๆ ปญหาสาธารณะอยางหนึง่ ที่นิกายแบพติสตอันแข็งแรงแหงจังหวัดตางๆ ริมชายฝงทะเลหวงใยคือ
การศึกษาฝายโลก พลเมืองชาวแบพติสตมีประมาณ 480,000 คน ในออนตาริโอ 193,000 คน ในสอง
จังหวัดของนิวบรันสวิคและโนวาสกอเทียมี 160,000 คน ชาวลูเธอแรนมีจํานวนประมาณ 401,000 คน
จํานวนใหญที่สุดมีในแสสแคทเซเวน (115,000) ในออนตาริโอมาเปนรอง (104,000)
นิกายทีน่ าสนใจแตวายุงยากมากเรียกกันวาดุคโคเบอร DOUKHOBORS มาจากรัสเซียเมื่อเริ่ม
ศตวรรษยี่สิบ โดยมากตั้งภูมิลําเนาอยูในแสสแคทเซแวนและบริทิซโคลัสเบีย และมีอยูเล็กนอยในอัล
เบอรทาและแมนิโตบา มีจาํ นวนคนประมาณ 16,000 คน มีนิสัยรักสงบ เปนคนไมกาวหนา สนใจ
การศึกษานอย ไมยอมรบ บางทีก็ชอบเดินขบวนเปลือย แลวในแคนาดายังมีพวกเมนโนไนทอกี เกือบ
111,000 คน
คริสเตียนคนอืน่ ๆ ในแคนาดา เซเวนดเดยแอตเวนทิสต (18,000) พี่นองและสหพี่นอง
(15,000) คริสเตียน (11,500) คริสตจักรแหงพระคริสตและสานุศิษยของพระคริสต (20,000) คริสเตียน
วิทยาศาสตร (20,000) สหภาพเผยแพรศาสนา Evangelical Association (37,000) และอื่น ๆ
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