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พระจิตเจ้ าเสด็จลงมา (กิจการ 2)

สิ บวันให้หลัง หลังจากที่พระเยซู คริ สต์เสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ พระองค์ได้ทรงทําตามพันธสัญญาที่
พระองค์ประทานไว้นนั่ คือการส่ งพระจิตเจ้าลงมาสู่ เหล่าอัครสาวกเพื่อที่ พระจิตเจ้าจะได้นาํ คุณค่าแห่งการ
สละชีพบนกางเขนของพระองค์ที่มิอาจประเมินค่าได้เข้ามาสู่ หวั ใจของคนทั้งหลายที่เชื่อและมอบพื้นที่ให้มี
ส่ วนในชีวติ อันเป็ นนิรันดรของพระเจ้า
ในวันนั้นเหล่าชาวแคว้นยูดายต่างกําลังเฉลิมฉลองเทศกาลสัปดาห์เพื่อรําลึกถึงการปรากฏพระองค์และ
ประทานพระธรรมบัญญัติที่ภูเขาซี นายผ่านโมเสส วันนั้นเหล่าอัครสาวกทั้ง 12 ท่านของพระเยซู พร้ อมใจกัน
รวมตัวอยู่ที่เนินเขาซิโอน ในทันใดนั้นเองตอนเก้าโมงเช้าก็มเี สี ยงมาจากฟ้ าเหมือนเสี ยงพายุกล้าก้องทัว่ ตึกที่
เขานัง่ อยูน่ ้ นั และมีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน้ ปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนพวกเขาจนสิ้ นทุกคน เขาเหล่านั้น
ก็ประกอบด้วยพระจิตเจ้า คืนสภาพบริ สุทธิ์ ให้ฟ้ื นจากบาปและสถิตอยูก่ บั พวกเขาตลอดไป ตราบไปจนถึงผู ้
ที่รับช่วงต่อจากเหล่าอัครสาวกเหล่านั้น
ในขณะนั้นเหล่าอัครสาวกที่ได้รับการเติมเต็มและเปี่ ยมล้นขับเคลื่อนด้วย พระจิตเจ้าก็เริ่ มร้ อสรรเสริ ญ
พระเจ้าในภาษาต่างๆ ตามแต่พระจิตเจ้าประทานให้แต่ละคน ผูค้ นจํานวนมากต่างวิง่ มาชุมนุมดูตน้ เสี ยงที่
เนินเขานั้นและต่างพากันประหลาดใจเมื่อได้ยินว่า ชาวกาลิลตี ่างพูดภาษาต่างประเทศร้ องสรรเสริ ญพระเจ้า
ได้อย่างถูกต้องและฟั งรู ้ เรื่ องได้อย่างไร ส่ วนผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้าต่างพากันหัวเราะกล่าวหาเหล่าอัครสาวก
ว่ากําลังเมาสุ รา ดังนั้นอัครสาวกเปโตรได้ลุกขึ้นและกล่าวแก่ฝงู ชนว่า
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“พวกเรานี้ไม่ได้เมามายอย่างที่พวกท่านเข้าใจหรอก หากแต่การณ์น้ ีบงั เกิดเพือ่ เป็ นไปตามคําพยากรณ์
ของท่านโยเอลที่ได้พยากรณ์วา่ พระเจ้าจะทรงหลัง่ ริ นพระจิต เจ้าลงมายังเนื้อหนังทุกผูน้ าม (โยเอล 2:28)
และนี่จะเป็ นเหตุการณ์ที่ตอ้ งบังเกิดก่อนถึงสิ้ นยุค
พวกท่านได้สังหารพระเยซูคริ สต์แห่งนาซาเร็ ธผูท้ ่ ี
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองทรงเป็ นประจักษ์พยานในกิจการงานอันอัศจรรย์ท้งั หลายแก่เขา ให้ตายตกด้วยนํ้ามือ
ของพวกไร้ศีลธรรมโดยตรึ งไว้บนไม้กางเขน พระบิดาเจ้าแห่งพระเยซู เจ้านั้นได้ทรงกระทําการอัศจรรย์
ฟื้ นคืนชีพแก่พระเยซู คริ สต์น้นั จากความตาย เอาชนะบ่วงมรณาซึ่ งไม่มีฤทธิ์ ทจ่ี ะพรากชีวติ อันบริ สุทธิ์ของ
พระองค์ไปได้ สิ่ งนี้แม้แต่กษัตริ ยด์ าวิดก็ทาํ นายเอาไว้แล้วล่วงหน้าเช่นกันว่า “วิญญาณของท่านจะไม่ถกู
ทิ้งขว้างไว้ในโลกันต์และเนื้อหนังสังขารของท่านจะไม่เห็นความเน่าเปื่ อย” (สดุดี 16) และพวกเราก็คือผูท้ ี่
เห็นเป็ นประจักษ์พยานของการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู ผนู ้ ้ ีโดยพระองค์ได้เสด็จสู่ สรวงสวรรค์และได้ทรง
หลัง่ เทพระจิตเจ้าลงมาดัง่ ที่ท่านกําลังเห็นนี้
ด้วยเหตุน้ ีจงเข้าใจอย่างหนักแน่นเสี ยว่าพระเจ้าได้ทรงตั้ง
พระเยซู คริ สต์ผทู ้ ี่ท่านทั้งหลายได้ตรึ งกางเขนไว้น้ ีเป็ นพระเจ้าและพระเมสสิ ยาห์ (พระคริ สต์)
คนทั้งหลาย เมื่อได้ยินดังนั้นก็ถ่อมใจลงและถามเปโตรว่าพวกเขาควรจะทําอย่างไร เปโตรจึงตอบว่า
“พวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่และรับการล้างบาปในพระนามแห่งพระเยซู คริ สต์ เพื่อรับการประทานอภัย
โทษบาปของท่านแล้วท่านจะได้รับของประทานแห่งพระจิต เจ้า พระสัญญานั้นมีแก่ท่านและลูกหลานของ
ท่าน ตลอดจนคนทั้งปวงที่อยูไ่ กลคือคนทั้งปวงที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรี ยก” (กิจการ
2:38-40)
เมื่อได้ยินดังนี้คนจํานวนมากต่างพากันรับศีลล้างบาป
ในวันนั้นมีคนจํานวนถึง 3 พันคนที่เข้าร่ วมกับคริ สตศาสนจักรที่ถูกตั้งขึ้นเป็ นครั้งแรก ด้วยเหตุน้ ีเอง
จึงบังเกิดเป็ นคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ข้ นึ บนแผ่นดิน
วันสมโภชพระจิตเจ้าจึงเป็ นหนึ่งใน 12 วันเทศกาลสํา คัญในรอบหนึ่งปี ของพระศาสนจักรซึ่ งวันนี้จะ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 ให้หลังจากเทศกาลปั สกาไปแล้ว ในวันนี้เราจะคุกเข่าลงเพื่อสวดภาวนาอธิษฐานขอให้
พระจิตเจ้าทรงหลัง่ ริ นลงมา
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รู ปลักษณ์ของคริสตศาสนจักร

ในวันสมโภชพระจิตเจ้า (หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระคริ สต์) พระจิตเจ้าได้ทรงตั้ง
คริ สตศาสนจักรศักด์สิทธิ์สากลขึ้น คําว่า “คริ สตศาสนจักร” (ในภาษากรี ก คือ เอคเคลเซี ย) หมายความว่า
“การชุมนุมของผูถ้ กู เรี ยก” จากตรงนี้เราจะเห็นได้วา่ ต้นกําเนิดแห่งคริ สตศาสนจักรไม่ได้มาจากในโลกนี้แต่
พระเจ้าได้ทรงรวบรวมผูค้ นของพระองค์เข้ามาหาพระองค์เอง
พระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ได้สอนเราว่า พระศาสนจักรไม่ใ ช่เพียงแค่องค์กรทางสังคมเท่านั้น หากแต่เป็ น
พระกายศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์เจ้า พระบุตรของพระเจ้าคือพระเศียร ส่ วนพวกเราทุกคนล้วนเป็ น
อวัยวะต่างๆ ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่เรื่ องของการอุปมาอุปมัยแต่เป็ นความจริ ง ด้วยชาวคริ สต์ทกุ คนต่างก็รวมใจกันเป็ น
หนึ่งด้วยความเชื่อเดียวกันที่พระเจ้าได้ประทานไว้แก่เรา
เพื่อเราจะได้ทาํ ตามคําสอนในพระบัญญัตขิ อง
พระองค์และเชื่อฟั งอํานาจในการสั่งสอนของเหล่าอัครสาวกร่ วมใช้ชีวติ นิรันดรในพระเจ้าผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย
ศีลล้างบาปทําให้มนุษย์ถอื กําเนิดในชีวติ แห่งพระเจ้า คนๆ นั้นจะถูกสวมไว้ในพระคริ สต์และบัดนี้บาป
ของเขาก็ได้รับการละเว้นแล้ว
อาศัยการเจิมนั้นพระจิต เจ้าทรงประทับตราศักดิ์สิทธิ์แก่เขาและประทาน
พลกําลังเพื่อชีวติ นิรันดร และในท้ายทีส่ ุ ด ในการรับเข้าศีลมหาสนิทเขาจะเข้าถึงที่สุดแห่งความปรารถนาทั้ง
ปวง นัน่ คือการรับประทานพระกายและดื่มพระโลหิตแห่งพระเยซูเจ้า ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้จะก่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่ตวั เขาอย่างแปลกประหลาดอย่างที่นกั บุญซิ มโิ อนผูร้ ู ้ พระธรรมใหม่ได้กล่าวไว้ “เมือ่ เรามอง
ไปยังมือของเรา เราเห็นพระหัตถ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
จริ งทีว่ า่ ผูท้ เ่ี ข้าร่ วมในศีลมหาสนิทนั้นมีส่วนในพระกายจากพระกายและพระอัฐิจากพระอัฐิแห่งพระ
ผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์ อย่างนี้เองทีเ่ หล่าผูศ้ รัทธาในพระเจ้าเข้ารวมกับพระคริ สต์ และในพระองค์น้นั เองก็
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รวมเข้ากับพีน่ อ้ งทั้งหลายผูอ้ ื่น
พระสงฆ์โดโรธีได้กล่า วว่าซี่ ลอ้ จะเข้ามาชิดกันมากที่สุดก็ที่จดุ ศูนย์กลาง
เท่า นั้น เช่นเดียวกับที่พระศาสนจักรประสานเป็ นหนึ่งเดียวรายล้อมพระคริ สต์ผทู ้ รงหล่อเลี้ยงเราในศีลมหา
สนิท ทั้งนี้ไม่ได้หมายเพียงถึงคริ สตชนที่ยงั มีชีวติ อยู่เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงผูต้ ายที่มีความหวังในพระคริ สต์
ด้วย
การที่พระเยซู ทรงส่ งพระจิตเจ้าลงมาแก่เหล่าอัครสาวก เพือ่ มอบผ่านแก่ผคู ้ นทั้งหลายต่อไปแล้วนั้น
พระองค์ทรงสถาปนาฐานันดรสงฆ์
ในคริ สตศาสนจักรซึ่งพระจิตเจ้ายังคงหลัง่ เทลงมายังประชากรของ
พระองค์อยูเ่ รื่ อยๆ จนถึงปั จจุบนั ตามสมณศักดิ์อนั นําโดยพระสังฆราช ซึ่ งถือเป็ นผูส้ ื บทอดความเชื่อต่อมา
จากเหล่าอัครสาวกทั้ง 12 ท่าน โดยท่านทั้งหลายนี้ได้รับอํานาจจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ในการกระทําพิธีศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ท้งั หมด โดยผูน้ าํ ประกอบศาสนกิจ (หรื อสงฆ์) ที่จะประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ ตามคําบัญชา
ของเหล่าพระสังฆราช ยกเว้นศีลบรรพชาแก่นวกะและการเจิมวัดโบสถ์ใหม่ และยังมีสังฆานุกรที่คอย
ช่วยงานและช่วยเหลืออื่นๆ ในการประกอบพิธีกรรม แต่ไ ม่ส ามารถประกอบพิธี ศลี ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยลําพัง
ทว่าพระจิตเจ้าได้ประทานพระพรจํานวนมากมายมหาศาลแก่พระศาสนจักรของพระองค์ เช่น พระพร
ในการเทศนาสัง่ สอน การบําบัดรักษาโรค การปลอบประโลม การขับไล่ภตู ผีปี ศาจ พระพรเหล่านี้ไม่ได้มแี ค่
ในหมู่สงฆ์เท่านั้น แต่ยงั มีในหมู่ชาวคริ สต์ท้งั ปวงที่มีศรัทธาความเชื่อแรงกล้าไม่เสื่ อมคลายและเดินตาม
พระบัญญัตแิ ห่งพระเจ้าอย่างตั้งใจ
คริ สตศาสนจักรรุ่ นแรกในกรุ งเยรู ซาเล็ม (กิจการ 3 - 5)
เหล่าผูเ้ ชื่อใหม่ที่เพิ่งได้รับการเจิมมารวมตัวกันทุกวันเพื่อร่ วมรับศีลมหาสนิท รับประทานพระกายและ
พระโลหิตของพระคริ สต์ดว้ ยกัน และร่ วมสวดภาวนาด้วยกัน พวกเขาต่างเต็มเปี่ ยมด้วยความยินดีใน
พระจิตเจ้า ความรักของพวกเขายิ่งใหญ่นกั ถึงขนาดที่พวกเขาเสี ยสละ ไม่ประสงค์อยากจะมีอะไรเหลือเก็บ
ไว้แก่ตวั เอง ต่างพากันขายทรัพย์สมบัติที่ตนมีโดยไม่มีใครบังคับ เพื่อนําทรัพย์มามอบแด่เหล่าอัครสาวก
แล้วเหล่าอัครสาวกก็นาํ มาแบ่งเพือ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นแล้ว ในหมูช่ าวคริ สตศาสนจักรจึงไม่มีผใู ้ ด
อดอยากหรื อขาดแคลนสิ่ งใดเลย นับวัน มีแต่คนที่ประสงค์อยากจะเข้าหาพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ครั้งหนึ่ง
อัครสาวกเปโตรและยอห์นได้มาที่โบสถ์เพื่อสวดภาวนาตามปกติตอนบ่ายสามโมง ที่ประตูโบสถ์ซ่ ึงเรี ยกกัน
ว่าประตูวจิ ติ ร มีคนพิการเดินกระเผลกนัง่ ขอทานอยู่ เปโตรจ้องมองที่เขาอย่างไม่ละสายตาแล้วกล่าวว่า
“เงินและทองข้านั้นไม่มีหรอก แต่อะไรที่ขา้ มี ข้าขอมอบให้เจ้าในนามของพระเยซู คริ สต์ จงลุกขึ้นและ
เดิน”
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และคนพิการนั้นก็จบั แขนของเปโตรและลุกขึ้น ทันใดนั้น พลังของพระจิตเจ้าก็ไ ด้เข้าเสริ มกําลังแก่เ ท้า
ของคนพิการ และเขาก็ผงะลุกขึ้นมา กระโดดไปมาด้วยความดีใจ วิง่ เข้าไปในโบสถ์และร้องยินดีสรรเสริ ญ
ในพระเจ้า
ประชาชนพากันรวมตัวกัน และเหล่าอัครสาวกได้เทศนาประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ผมู ้ าชุมนุม ซึ่ งคน
เหล่านั้นทั้งหลายเพิ่งจะปฏิเสธความเชื่อในพระคริ สต์ไปก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ผูค้ นประมาณ 5 พันคนรับ
ศีลล้างบาป แต่เหล่าสมณะที่โกรธแค้นได้สั่งจับเหล่า อัครสาวกและพาพวกเขาไปยังศาล ทีน่ นั่ ผูป้ กครอง
เมืองได้สั่งไม่ให้เหล่าอัครสาวกประกาศสั่งสอนออกพระนามพระคริ สต์อีก แต่อคั รสาวกทั้งหลายตอบว่า
“จําเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่าน หรื อควรจะเชื่อฟั งพระเจ้า ขอท่านทั้งหลาย
พิจารณาดูเถิด ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินมานั้นก็ไม่ได้” (กิจการ 4 : 19-20)
ด้วยความทีห่ วาดกลัวผูค้ นทีเ่ ชื่อและศรัทธาในการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงรักษาชายผูป้ ่ วยจากโรคที่
เป็ นมานานกว่า 40 ปี พวกผูป้ กครองเมืองจึงได้แต่ข่หู า้ มต่างๆ นานา แล้วปล่อยตัวออกมา
ในเวลานั้น เมื่อมีคนจํานวนมากต่างพากันนําทรัพย์สมบัตขิ องตนมามอบให้เหล่าอัครสาวกเพือ่ กิจการ
ของพระศาสนจักร มีค นผูห้ นึ่งนามว่า อนาเนีย มาพร้อมกับภรรยาของตน นามว่า ซาปฟี รา ได้ตดั สิ นใจนํา
สมบัติของตนมาแสดงตนเสมือนว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะบริ จาคทรัพย์ท้งั หมดต่อหน้าอัครสาวกเหมือนคนทัว่ ไป
พวกเขาได้ขายที่ดนิ ของตน แต่ได้นาํ เงินจากการขายมาให้อคั รสาวกเพียงส่ วนหนึ่ง แต่กล่าวเท็จว่าเป็ นเงิน
ทั้งหมดที่ได้จากการขาย ดังนั้นแล้ว อัครสาวกเปโตรจึงกล่าวว่า
“เหตุไฉนมารจึงครอบงําจิตใจของเจ้าให้มุสาต่อพระจิตเจ้า...
เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อ
พระเจ้า” (กิจการ 5:3-4)
เมื่ออนาเนียได้ยนิ คําเหล่านั้นก็ลม้ ลงสิ้ นใจทันทีดว้ ยถูกลงโทษที่มุสาต่อพระเจ้า ผ่านไปสามชัว่ โมงให้
หลัง ภรรยาของเขาตามมาโดยไม่รู้วา่ เกิดะไรขึ้นก่อนหน้านี้ เปโตรถามเธอว่า
“เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรื อจงบอกเราเถิด”
“เจ้าค่ะ ได้เท่า นี้คะ่ ” เธอตอบ
“ไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้ อมใจกันลองดีพระจิตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ฝังศพ
สามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย”
ทันใดนั้น นางก็ลม้ ลงสิ้ นใจไปเช่นกัน และทัว่ ทั้งพระศาสนจักรต่างก็เกรงกลัวฤทธิ์เดชของพระเจ้าใน
การลงโทษต่อบาป
ชาวคริ สต์ตา่ งมารวมกันในวิหารเป็ นนิตย์ที่ลานของกษัตริ ยโ์ ซโลมอน และพากันแห่แหนผูท้ ี่เจ็บป่ วย
ด้วยโรคต่า งๆ มาเพียงเพือ่ ให้ได้สัมผัสเงาของอัครสาวกเปโตร ซึ่ งจะได้ทาํ ให้เขาก็หายจากโรคของตน
ในทันที ดังนั้นฝ่ ายหัวหน้าสมณะจึง จับเหล่า อัครสาวกสองครั้ง แต่ทุกครั้งทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มา
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ปลดปล่อยสาวกของพระเยซู ออกจากเรื อนจําในยามวิกาล และส่ งพวกเขาออกไปเทศนาพระวาจาแห่งชีวติ
ต่อไป ต่อมาพวกเขาก็ถูกจับกุมมาที่ศาล ซึ่ งศาลพยายามหว่านล้อมไม่ให้พวกเขาเทศนาถึงพระคริ สต์อกี แต่
เมื่อเห็นว่าไม่ได้ผล ศาลจึงทําได้เพียงโบยตีและปล่อยตัวออกไป พวกสาวกจึงออกเทศนาอีกครั้งหนึ่งด้วย
ความยินดีวา่ ตนได้ถกู ประณามหยามเหยียดในนามของพระเยซู คริ สต์

ความตายของสเตฟานปฐมมรณสั กขีและอัครสั งฆานุกร (กิจการ 6-7)

คริ สตศาสนจักรแรกเริ่ มของ
พระคริ สต์เติบโตขึ้น แต่ก็มาพร้ อม
กับปั ญหาต่างๆที่ตามมา อันเกิดจาก
ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ เช่น
ปั ญหาการแจกทานทีแ่ ม่ม่ายชาวยิวที่
อยู่นอกเขตปาเลสไตน์จะถูกเมินเฉย
ต่า งกับหญิงพื้นเมือง ด้วยเหตุน้ ี เพื่อ
ไม่ให้เกิดการใช้อาํ นาจเบ็ดเสร็ จและ
ความลําเอียง
เหล่า อัครสาวกโด
อาศัยพระปรี ชาญาณของพระจิตเจ้า
จึงตัดสิ นใจเลือกคนมา 7 คน เพื่อดูแลเรื่ องการกุศล เพื่ออัครทูตจะได้มเี วลาทุ่มเทแรงกายในการประกาศ
พระวรสารอย่างเต็มที่
และที่ประชุมพระศาสนจักรเลือก สเตฟาน ฟิ ลิปป์ โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส และนิโคลัส
เหล่าอัครสาวกได้ปกมือบนพวกเขา มอบพลังแห่งพระจิตเจ้าเพื่อการทํางานรับใช้ ดังนั้น ตามพระประสงค์
ของพระเจ้าแล้วจึงก่อให้เกิดเป็ นการทํางานรับใช้ของสังฆานุกร (แปลว่า “ผูร้ ับใช้” ในภาษากรี ก) เพื่อเป็ น
ผูช้ ่วยงานของผูร้ ับช่วงต่อของอัครสาวก และงานด้านการกุศล และงานการจัดการด้านพิธีกรรม จนถึงทุก
วันนี้สังฆานุกรก็ยงั คงช่วยพระสังฆราชและพระสงฆ์เพือ่ ให้การรับใช้ของตนในการเทศนาพระวรสารได้
สําเร็ จลุล่วง
สเตฟานเป็ นหนึ่งในสังฆานุกร 7 คน เขาเป็ นผูท้ ี่เต็มเปี่ ยมด้วยปั ญญาและพลังเหนือธรรมชาติจาก
พระเจ้า เขาได้สําแดงอัศจรรย์หลากหลายครั้งแก่ผคู ้ นทั้งหลาย และแสดงให้ชาวยิวได้เห็นว่า พระเยซู เป็ น
พระเมสสิ ยาห์ (พระคริ สต์) ที่แท้จริ ง ตามคํามัน่ ของประกาศก ต่อมาผูท้ ่ยี ึดติดพระบัญญัติเดิมเข้ามาโต้เถียง
กับสเตฟาน และไม่อ าจเถียงความขึ้นได้ ด้วยความโกรธแค้นจึง ใส่ ร้ายจับสเตฟานและจัดตั้งฝูงชนโกรธแค้น
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ขึ้นเพื่อจับกุมและพาเขาไปขึ้นศาลสู ง (ซิเนดริ โอน) ที่นนั่ มีพยานเท็จเพื่อกล่าวร้ายป้ ายสี สเตฟานว่าเขาดูได้
หมิ่นพระวิหารและลบหลูพ่ ระบัญญัติของพระเจ้า พระเจ้าทรงยกย่องเขาเป็ นพยานของพระองค์ และผูท้ ี่มา
ชุมนุมวันนั้นต่างเห็นว่า ใบหน้าของสเตฟานดูเปล่งประกายดุจทูตสววรค์ อันเป็ นไปตามที่พระคริ สต์ตรัสว่า
คนชอบธรรมจะเป็ นเหมือนทูตสวรรค์ (มัทธิ ว 22:30) ด้วยเหตุน้ ี หลังจากที่พระองค์ทรงพลีเพื่อไถ่บาป เรา
จึงสามารถวาดรู ปเสมือนได้ ไม่เพียงแต่รูปของทูตสวรรค์ แต่ยงั วาดรู ปของคนได้ดว้ ย
คําพูดของสเตฟานแสดงให้เห็นว่า คําเทศนาของเขาไม่ไ ด้ตอ่ ต้านพระบัญญัติ และไม่ได้เป็ นการลบหลู่
พระวิหารของพระเจ้า แต่ตรงกันข้าม ประวัตศิ าสตร์ อนั ศักดิ์สิทธิ์ ในพันธสัญญาเก่าล้วนนําไปสู่ พระคริ สต์
เสมือนสู่ ความสําเร็ จสมบูรณ์ของพันธสัญญาเก่าเอง แต่การปฏิเสธพระเยซู คริ สต์ไม่ใช่ส่ิ งแปลกใหม่ นัน่ คือ
สิ่ งทีช่ าวยิวปฏิบตั ิมาตลอดในประวัตศิ าสตร์ ของตน ทั้งกับโยเซฟผูป้ ระเสริ ฐ และกับโมเสสผูท้ พ่ ี ระเจ้า
ประทานพระบัญญัตผิ ่านมาให้ และกับประกาศกท่านอืน่ ๆ
สเตฟานสรุ ปความของเขาด้วยคําพูดที่น่ายําเกรงราวกับออกจากปากประกาศกเมื่อครั้งโบราณกาลว่า
“พวกหัวแข็ง (หมายถึงคนคอแข็ง ไม่สามารถน้อมลงคํานับได้) พวกทีไ่ ม่ได้ชาํ ระหัวใจและหูให้
บริ สุทธิ์ (คนที่บาปลุกลามใหญ่โต) พวกเจ้าคอยต่อต้านพระจิตเจ้าเสมอ บรรพบุรุษทําเจ้าฉันใด เจ้าก็เป็ น
ฉันนั้น มีใครบ้างในพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่ไม่เคยถูกบรรพบุรุษของเจ้าข่มเหง พวกเขาฆ่าผูท้ ี่ประกาศเรื่ อง
ผูท้ รงธรรมทีก่ าํ ลังจะมาถึง และเมือ่ ผูน้ ้นั มาถึง พวกเจ้าก็ฆ่าเขาเสี ย และตอนนี้เจ้าก็ทรยศและฆ่าพระองค์
เจ้าพวกทีร่ ับแต่พระบัญญัติจากทูตสวรรค์ แต่หาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตนิ ้ นั ไม่ (กิจการ 7:51-53)
คําพูดที่รุนแรงหนักแน่นเหมือนดังใบเลือ่ ยได้เชือดเฉือนหัวใจของคนที่บา้ คลัง่
พวกเขาได้รุมทึ้งรุ ม
กัดสเตฟานด้วยความโกรธแค้น เมื่อนั้นเองสเตฟานได้รับการเสริ มกําลังจาก พระเจ้าบนสวรรค์ ทันใดนั้น
นัยน์ตาแห่งวิญญาณของเขาก็ลมื ขึ้นด้วยพลังของพระจิตเจ้า จนเขาได้เห็นพระสิ ริแห่งพระเจ้า ณ เบื้องขวา
พระบิดาแห่งพระเยซู คริ สต์ พระองค์ทรงยืนขึ้นต่อสู ้ร่วมกับมรณสักขีของพระองค์ สเตฟานกู่กอ้ งว่า
“ข้าเห็นสวรรค์เปิ ดกว้าง และเห็นพระบุตรของพระเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”
นิมิตดังกล่าวยิ่งสร้ างความโกรธแค้นจนถึงที่สุดแก่บรรดาผูพ้ ิพากษา พวกเขาอุดหู ไม่ยอมฟั งความและ
โยนเขาออกไป สเตฟานถูกลากออกไปยังนอกประตูเมืองและที่นน่ั เขาถูกปาด้วยหิน
พวกพยานเท็จพากันถอดเสื้ อคลุมของตนออกและวางไว้ที่เท้าของญาติของสเตฟาน นามว่าซาอูล ผูซ้ ่ ึ ง
เห็นด้วยให้ฆ่าเขาได้
เมื่อพวกเขากําลังฆ่าทําร้ายนั้น สเตฟานได้สวดภาวนาว่า
“พระเยซู เจ้า โปรดทรงรับดวงวิญญาณข้าพระองค์เอาไว้ดว้ ยเถิด” (กิจการ 7:59)
เขาคุกเข่าลง และร้องว่า
“ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” (กิจการ 7: 60)
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และสเตฟานก็ส้ิ นลม ณ คําพูดสุ ดท้ายนี้ ดวงวิญญาณของเขาไปหาพระเจ้า เรื่ องนี้เกิดขึ้นเมือ่ วันที่
26 ธันวาคม ปี ค.ศ. 34 ร่ างกายของสเตฟานได้รับการฝังโดยชาวคริ สตศาสนจักรที่ได้เห็นวีรกรรมของเขา
พร้ อมๆ กับพระนางมารี ย์ พระศาสนจักรได้ยกเกียรตินกั บุญสเตฟานให้เป็ นสังฆานุกรคนแรกและมรณสักขี
ฆาตกรที่เข่นฆ่าสเตฟานนั้น มือของเขาอาบด้วยเลือดของผูบ้ ริ สุทธิ์ เขาได้รุกเข้าไปในเมืองและสร้ าง
ความเสี ยหายอย่างรุ นแรงแก่ชาวบ้าน ที่ร้ายกว่าใครคือซาอูลที่ได้บกุ เข้าไปในบ้านของชาวคริ สต์และลาก
ผูศ้ รัทธาในพระคริ สต์ทกุ คนไปกักขังในคุก
วันรําลึกถึงปฐมมรณสักขีคอื วันที่ 27 ธันวาคมตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 9 มกราคม และ 2 สิ งหาคมตาม
ปฏิทนิ เก่า หรื อ 15 สิ งหาคม

การเทศนาทีส่ ะมาเรียและการกลับใจของชาวเอธิโอเปี ย (กิจการ 8)

จากการโดนขับไล่และกวาดล้างอย่างรุ นแรง
ชาวคริ สต์เกือบทุกคนหนีหวั ซุกหัวซุ นออกจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เว้นแต่เหล่าอัครสาวก แต่พระญาณสอดส่ องของพระเจ้าได้ทาํ ให้การกวาดล้างชาวคริ สต์กลายเป็ น
การสร้ างความเข้มแข็งแก่พระศาสนจักร สังฆานุกรฟี ลิปป์ ได้มาเทศนาแก่ชาวสะมาเรี ยที่ยงั คงยึดติดความคิด
นอกรี ตของศาสนายูดาย ที่นนั่ เขาได้ทาํ อัศจรรย์มากมายและให้ศีลล้างบาปแก่คนเป็ นจํานวนมาก ทั้งเมือง
ต่างยินดีเพราะพวกเขาได้เห็นว่าตนได้รับการปลดปล่อยของตนจากอํานาจปี ศาจและความตาย หลังจากทีผ่ ี
ปี ศาจร้องโหยหวนและออกจากร่ างของผูท้ ่ถี ูกสิ ง ส่ วนผูท้ เี่ ป็ นอัมพาตและพิการก็กลับเป็ นปกติ
เมื่ออัครสาวกได้ยินข่าวเกี่ยวกับความสําเร็ จของการเทศนาก็ส่งเปโตรและยอห์นเดินทางไปยังสะมาเรี ย
เพื่อให้เขาทําการปกมือเพือ่ มอบพลังแห่งพระจิตเจ้าแก่ผ ทู ้ เ่ ี พิ่งได้รับศีลล้างบาป
ส่ วนตัวฟิ ลปิ ป์ เองนั้น
เนื่องจากเป็ นสังฆานุกรจึงไม่มอี าํ นาจในการมอบพลังแห่งพระผูท้ รงบรรเทา เช่นเดียวกันกับในปั จจุบนั นี้ท่ี
พลังจะถูกส่ งมอบโดยอาศัยการเจิม นํ้ามันศักดิ์สิทธิ์ ที่กระทําโดยผูส้ ื บทอดจากอัครสาวกเท่านั้น ซึ่งหมายถึง
พระสังฆราชและพระสงฆ์ทไ่ี ด้รับอํานาจจากพระสังฆราช
เมื่อเหล่าอัครสาวกได้ช้ ีทางสว่างแก่ชาวสะมาเรี ยแล้ว ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้นาํ ทางฟิ ลิป ป์ ไปยัง
กาซาและที่นนั่
ระหว่างทางเขาได้พบกับรถของขันทีชาวเอธิ โอเปี ย ซึ่ งเป็ นขุนนางในวังของเจ้าหญิง
เอธิโอเปี ยคานดาสี ขันทีน้ นั นัง่ อ่านหนังสื อของประกาศกอิสยาห์ซ่ ึ งเป็ นตอนที่เขียนถึงการยอมทนทุกข์ของ
หนุ่มน้อยผูท้ รงธรรมของพระเจ้า (อิสยาห์ 53) พระจิตเจ้าทรงบัญชาให้ฟิลิป ป์ ไปหาขันทีน้ นั ทีร่ ถ
“สิ่ งที่ท่านกําลังอ่านนั้น ท่านเข้าใจหรื อไม่” ฟี ลิปป์ ถามขันที
“ข้าจะเข้าใจได้อย่างไร หากไม่มีผสู ้ ั่งสอนข้า” (กิจการ 8:31) ขันทีตอบ และเชิญฟี ลิปป์ เข้ามานัง่ ในรถ
ด้วยกัน
ฟี ลิปป์ จึง เริ่ มด้วยคําของประกาศกอิสยาห์ สอนเขาเรื่ องและอธิบายแก่เขาเรื่ องความเชื่อพื้นฐานระหว่าง
ทางพวกเขาได้นงั่ รถมาถึงที่ที่มีน้ าํ แห่ง หนึ่ง
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“นี่แน่ะ ที่นี่มีน้ าํ อะไรอีกจะมาขวางไม่ให้เรารับการล้างบาปได้” (กิจการ 8:36) ขันทีถามขึ้น
“ถ้าเจ้าเชื่ออย่างสุ ดจิตสุ ดใจแล้วล่ะก็ เจ้าก็รับได้” (กิจการ 8:37) ฟี ลิป ป์ ตอบ
“ข้าเชื่อ ว่าพระเยซูเป็ นทรงพระบุตรของพระเจ้า” (กิจการ 8:37) ขันทีตอบ
ดังนั้นแล้วฟี ลิปป์ จึงได้ลา้ งบาปให้เขา เมื่อขันทีข้ ึนจากนํ้า พระจิตเจ้าก็ไ ด้หลัง่ ลงมาสู่ เขาจากนั้นเอง
ทูตสวรรค์กท็ รงรับตัวสังฆานุกรฟี ลิปป์ ไปยังเมืองอาโซทัสทันที ส่ วนด้านขันทีก็เดินทางกลับบ้านของตน
ด้วยความยินดีย่งิ
และที่น้ นั เขาก็ได้เทศนาสั่งสอนเรื่ องพระคริ สต์ผทู ้ รงช่วยให้รอดดัง่ ที่เป็ นไปตามคํา
พยากรณ์ของกษัตริ ยด์ าวิดแต่โบราณว่า “จะมีขนุ นางมาจากอียิปต์ ส่ วนพวกเอธิโอเปี ยจะยกมือเรี ยกหา
พระเจ้า” (สดุดี 67:32)
ฟี ลิปป์ ได้เดินทางเทศนาประกาศพระวรสารทัว่ แถบชายฝั่ งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เหล่า
อัครสาวกได้ปกมือเพือ่ สถาปนาเขาให้เป็ นสังฆราชแห่งตราเลีย ฟี ลิปป์ มีบตุ รสาวทั้งหมด 4 คน ซึ่ งล้วนเป็ น
ผูป้ ระกาศพระวรสารเช่นกัน เขามีอายุยืนยาวก่อนที่จะจากไปสู่ พระเจ้า
วันรําลึกถึงอัครสงฆ์ฟีลิปคือวันที่ 11 ตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 24 ตุลาคม

การกลับใจของเซาโล (กิจการ 9)

เมื่อคําสอนของพระเจ้าได้แพร่ ขยายออกไปในหมู่คนต่างชาติ
เซาโลก็มีใจคุกรุ่ นด้วยไฟแค้น
พระศาสนจักรทีก่ รุ งเยรู ซาเล็มหลบหนีเป็ นขบวนการใต้ดนิ เซาโลจึงคิดว่าการไล่ลา่ ชาวคริ สต์ของเขาจึงควร
แผ่ขยายออกไปยังเมืองอื่นๆตามไปด้วย เพื่อการนั้นเซาโลจึงไปหาหัวหน้าสมณะและขอคําสั่งอนุญาตจับกุม
ชาวยิวในดามัสกัส เพื่อจับสาวกของพระเยซู คริ สต์ที่นนั่
เมื่อเซาโลออกเดินทางพร้ อมกับเพือ่ นร่ วมทางของเขาและกําลังเข้าไปใกล้เขตเมืองดามัสกัส ทันใดนั้น
ก็ปรากฏแสงสว่างเจิดยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์จากท้องฟ้ าส่ องมาทีพ่ วกเขา
เซาโลล้มลงกับพื้นและได้ยนิ
เสี ยงพูดกับเขาว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ ย เจ้าข่มเหงเราทําไม”
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด” (กิจการ 9:5) เซาโลถาม
“เราคือเยซูผทู ้ ่ เี จ้าข่มเหงอยู่นี่ การที่เจ้าถีบปฏักก็เจ็บตัวเจ้าเอง” (กิจการ 9:5)
ด้วยความกลัวยิง่ เซาโลร้องตะโกนว่า
“โอพระเจ้าข้า ข้าควรทําอย่างไร”
“จงลุกขึ้นและเข้าไปในเมือง” พระเยซู ตรัสตอบ “ที่นนั่ จะมีคนคอยบอกเจ้าว่าเจ้าต้องทําอย่างไรต่อไป
เพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตัง้ ให้เจ้าเป็ นผูร้ ับใช้และเป็ นประจักษ์พยานถึงสิ่ งที่เจ้าได้เห็น และสิ่ งทีเ่ รา
เผยแก่เจ้า เราจะช่วยเหลือเจ้าให้รอดพ้นภัยจากผูค้ นชาวยิวและจากคนต่างชาติท่เี ราจะได้ส่งเจ้าไปหาเพื่อเปิ ด
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ดวงตาแก่พวกเขา เพือ่ ที่พวกเขาจะได้หนั เหจากความมืดมาสู่แสงสว่าง และหันจากอํานาจปี ศาจมาสู่ พระเจ้า
และด้วยศรัทธาทีพ่ วกเขามีแก่เรา พวกเขาจะได้รับการนิรโทษจากบาปมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนทีไ่ ด้รับการ
ชําระล้างมลทิน”
คนที่เดินทางด้วยกันกับเซาโลเห็นแสงสว่างและได้ยินเสี ยงเช่นกัน แต่ไม่เห็นพระผูท้ ่ปี รากฏพระองค์
และไม่เข้าใจพระบัญชาของพระองค์ พวกเขาได้ช่วยกันพาเซาโลที่ตามืดบอดจากแสงสว่างของพระสิ ริแห่ง
พระคริ สต์เข้าไปในเมืองดามัสกัส ที่นนั่ เซาโลถือศีลอดและสวดภาวนาอยูส่ ามวันด้วยความสํานึกผิดในการ
กระทําชัว่ ของตน
คริ สตศาสนจักรที่ดามัสกัสอยู่ในการดูแลของพระสังฆราชอานาเนียซึ่งเป็ นหนึ่งในสาวก 70 คนของ
พระเจ้า พระคริ สต์ได้ทรงมาปรากฏพระองค์แก่อานาเนียและทรงบัญชาให้ไปหาเซาโลและทําพิธีศีลล้าง
บาปแก่เขา อานาเนีย ได้ฟังก็วา่
“พระเจ้าข้า ข้าได้ยนิ มาจากคนมากมาย ว่าเขาสร้ างเรื่ องร้ ายกาจมากมายเพียงใดแก่สาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ของ
ศรัทธาท่านในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาคงจะทําเช่นนั้นอีกเป็ นแน่ที่นี่”
แต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
“จงไปเถิด เพราะว่าคนนี้เป็ นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ เขาจะนํานามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและ
บรรดากษัตริ ยแ์ ละบุตรทั้งหลายแห่งอิสราเอล และเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลาํ บากมาก
เท่าไรเพือ่ นามของเรา” (กิจการ 9:15-16)
อานาเนียจึงไปหาเซาโล ปกมือลงบนเขาและกล่าวว่า
“พระเยซู เจ้า ทีไ่ ด้ทรงปรากฏแก่เจ้าในระหว่างทาง ได้ส่งข้าให้มาหาเจ้า เพื่อเจ้าจะได้มองเห็นและเติม
เต็มด้วยพระจิตเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษบิดาเจ้านั้นได้เลือกเจ้าไว้แล้ว เพื่อให้เจ้าเห็นพระผูท้ รงธรรมและ
เป็ นประจักษ์พยานให้แก่พระองค์ ฉะนั้นแล้ว ไหนเลยเจ้ายังมัวรออยู่ จงลุกขึ้นรับการล้างและชําระบาป
ของเจ้า และเรี ยกหาพระนามของพระเยซู เจ้า”
ทันใดนั้นเองก็เหมือนมีสะเก็ดหลุดลอกออกจากดวงตาของเซาโล เขาจึงเข้ารับการล้างบาปทันทีและ
รับประทานอาหารศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิท) แล้วก็กลับแข็งแรงขึ้น หลังจากนั้นเขาได้รับการสั่งสอนโดย
สาวกของพระคริ สต์ท่ีดามัสกัสและออกเดินทางไปยังอาระเบีย เขาอยู่ที่นนั่ สามปี เมือ่ กลับมาแล้ว เซาโล
ปฏิเสธพวกยูดายในวิหารยิว และชี้วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้สญ
ั ญาไว้
ครั้นเมือ่ พวกบ้าคลัง่ เห็นว่าไม่สามารถที่จะต่อล้อต่อเถียงกับเซาโลได้ ก็ตดั สิ นใจจะฆ่าเซาโลผูท้ เ่ ี พิง่
กลับใจนั้น และเตรี ยมดักซุ่ มจับเซาโลที่ประตูเมือง ชาวคริ สต์จงึ ช่วยกันปล่อยเซาโลหย่อนลงมาในตะกร้ า
เขาจึงหลบหนีออกมาได้และเดินทางมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
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ที่นนั่ ในตอนแรกสาวกพระเยซู แต่ละคนไม่เชื่อใจเซาโล แต่ภ ายหลังนักบุญ บารนาบัส ได้พาเขาไปพบ
กับอัครสาวกทั้งหลาย และเหล่าอัครสาวกได้ยอมรับเชื่อมัน่ ในศรัทธาของเซาโล
เซาโลออกประกาศพระวรสารตามวิหารยิวหลายแห่ง ที่นนั่ มีแต่คนพยายามจะฆ่าเขา ครั้งหนึ่ง ขณะที่
เซาโลกําลังสวดภาวนาในวิหารอยู่น้ นั พระคริ สต์ได้เสด็จมาทรงปรากฏแก่เขาและทรงบัญชาให้เขาเดินทาง
ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะที่นี่ไม่มีใครเชื่อเรื่ องการเป็ นประจักษ์พยานของเขาต่อพระคริ สต์
“เราจะส่ งเจ้าไปยังทีห่ ่างไกล ไปหาพวกต่างชาติ” พระองค์ตรัส
หลังจากได้รับพระวิวรณ์ดงั นั้นแล้ว พี่นอ้ งจึงพาเซาโลข้ามเรื อไปที่เมืองซี ซารี ยา และจากที่นน่ั ต่อไปยัง
เมืองทาร์ ซสั บ้านเกิด ด้วยเหตุน้ ี ผูข้ ม่ เหงชาวคริ สต์อย่างโหดเหี้ยมจึงกลายเป็ นสาวกของพระคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ น
คืนพระชนมชีพ
การกลับใจของโครเนลิอัส นายร้ อยแห่งกองทัพโรมัน (กิจการ 9:32 และ 11:26)
อัครสาวกเปโตรได้เดินทางไปยังทุกวิหารต่างในแคว้นยูดายเพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อในพระคริ สต์แก่
คนทั้งปวง ที่เมือ งลิดดาเขาได้พบกับไอเนอัสผูป้ ่ วยผูห้ นึ่งเป็ นอัมพาตมา 8 ปี แล้ว เปโตรบอกกับเขาว่า
“ไอเนอัส พระเยซู คริ สต์ได้ทรงรักษาเจ้าให้หายแล้ว”
ทันใดนั้นเขาก็หายป่ วย ลุกมาจากเตียงทันที
ที่เมืองยัฟฟา (ปั จจุบนั เป็ นชานเมืองเทลอาวีฟ) อัครสาวกได้ฟ้ื นชีพนางทาบิธาผูเ้ ป็ น คริ สตชนที่ใจบุญ
และเป็ นที่ยกย่อง ดังนั้น พระจิตแห่งพระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าการมีใจกุศลจะวิงวอนขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าได้แม้แต่ในช่วงหลังมรณกรรมของมนุษย์กต็ าม
หลังจากอัศจรรย์อนั ยิ่งใหญ่น้ ีแล้ว เปโตรก็ไปพักที่บา้ นของซีโมนช่างฟอกหนังเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
จากนั้นพระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่เปโตรว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเทศนาไม่เฉพาะแก่ชาวยิว แต่ย งั ต้องไปถึง
ประชาชาติท้งั ปวงทัว่ โลกอีกด้วย
ที่ซีซารี ยามีนายทหารในกองพันโรมันผูห้ นึ่งนามว่าโครเนลิอสั ซึ่ งเป็ นผูย้ าํ เกรงพระเจ้าและชอบทําทาน
มากมาย วันหนึ่งจึงมีทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เขา กล่าวว่า
“คําภาวนาและการให้ทานของเจ้าขึ้นไปถึงพระเจ้าเป็ นเหตุให้พระองค์ทรงระลึกถึงท่านแล้ว บัดนี้จงใช้
คนไปยังเมืองยัฟฟาเพื่อเชิญซีโมนที่เรี ยกว่า เปโตรมา... เขาจะกล่าววาจาแก่เ จ้าซึ่งเป็ นวาจาที่จะนําความรอด
มาสู่ เจ้าและคนทั้งบ้านของเจ้าด้วย” (กิจการ 10:4-6)
จากเหตุการณ์น้ ีเราจะเห็นได้วา่ อาศัยแค่การทําความดีน้ นั ไม่สามารถช่วยทําให้มนุษย์ให้รอดได้ แต่การ
ทําดีช่วยวอนขอพระกรุ ณาธิคุณให้แก่มนุษย์ได้ ซึ่งพระกรุ ณาธิ คณ
ุ นั้นเป็ นสิ่ งที่ ประทานให้แก่ผทู ้ เี่ ชื่อผ่าน
ทางศีลศักดิ์สิทธิ์
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โครเนลิอสั ได้ทาํ ตามคําสั่งของทูตสวรรค์น้ นั และได้ส่งคนรับใช้ไปยังบ้านหลังที่ทตู สวรรค์ผสู ้ ่ งสารได้
ชี้นาํ เขาไป
วันต่อมาเปโตรได้ข้ ึนไปยังดาดฟ้ าของบ้านเพือ่ สวดภาวนา ระหว่างที่ภาวนาอยู่น้ นั เขาก็เข้าสู่ ภวังค์และ
เกิดเห็นในนิมติ ว่ามีผืนผ้าลอยลงมาจากฟ้ า บนผืนผ้าเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและสัตว์เลื้อยคลาน แล้วก็มีเสี ยงจาก
ฟ้ าสวรรค์บญั ชาเขาว่า
“เปโตรเอ๋ ย จงฆ่ากินเถิด”
ฝ่ ายเปโตรจึงทูลว่า “มิไ ด้ พระเจ้าข้า เพราะสิ่ งน่ารังเกียจหรื อมีมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทาน
เลย” (เป็ นสิ่ งที่ถูกห้ามไว้ในบัญญัติของโมเสส)”
พระสุ รเสี ยงจากสวรรค์ก็ตอบว่า “สิ่ งพระเจ้าทรงชําระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็ นสิ่ งไม่บริ สุทธิ์ ” (กิจการ 10:15)
เป็ นเช่นนี้อยูส่ ามครั้ง แล้วผ้านั้นก็กลับคืนสู่ ฟ้าสวรรค์อกี ครั้งหนึ่ง
ในจังหวะเดียวกันนั้นเอง คนที่โครเนลิอสั ใช้ไปนั้นก็มาถึงที่บา้ นหลังนั้นและร้องหาเปโตร เมื่อเปโตร
ได้ใคร่ ครวญถึงนิมติ นั้น พระจิตเจ้าก็ทรงบัญชาให้เขาไปพร้ อมกับคนเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูท้ รง
ส่ งคนเหล่านั้นมาหาท่านเอง
เมื่อพวกเขามาถึงที่บา้ นของโครเนลิอสั นายร้ อยกองทหารท่านนั้นก็ได้เรี ยกชุมนุมเหล่าญาติพ่นี อ้ งและ
เพื่อนฝูงของตนเพื่อมาฟั งพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้นเองอัครสาวกจึง ได้เข้าใจตวามหมายของนิมติ ซึ่งแสดง
ให้เขารู ้ วา่ บัดนี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่น่ารังเกียจหรื อมีมลทินในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกต่อไป
โครเนลิอสั ได้เล่าให้เปโตรฟั งถึงการปรากฏของทูตสวรรค์ และขอร้ องให้เปโตรบอกพระวาจาของ
พระเจ้า
เปโตรจึงตอบดังนี้วา่
“ข้าพเจ้าเห็นจริ งแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลําเอีย งเลือกปฏิบตั ิ ทุกคนในทุกชนชาติทเี่ กรงกลัวพระองค์และ
ประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ พระองค์ทรงส่ งพระวาจามาถึงบุตรแห่งอิสราเอล
และประกาศข่าวดีเรื่ องสันติสุขโดยทางพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนือคนทั้งปวง พวกท่าน
ก็รู้ถงึ เหตุการณ์ท่ เี กิดขึ้นทัว่ แคว้นยูเดีย โดยเริ่ มต้นที่แคว้นกาลิลีหลังจากยอห์นประกาศเรื่ องการล้างบาปนั้น
คือเรื่ องที่วา่ พระเจ้าทรงเจิมพระเยซู ชาวนาซาเร็ ธด้วยพระจิต เจ้าและด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และเรื่ องที่วา่
พระองค์เสด็จไปทรงทําคุณประโยชน์และทรงรักษาคนทั้งหลายซึ่ งถูก มารเบียดเบียนอย่างไร
เพราะว่า
พระเจ้าสถิตกับพระองค์ และเราก็ได้เป็ นประจักษ์พยานถึงสิ่ งเหล่านี้ท้งั หมดซึ่ งพระองค์ได้ทรงทําในแคว้น
ยูเดียและในกรุ งเยรู ซาเล็ม และในที่สุดพระองค์ได้ทรงถูกฆ่าและถูกแขวนบนต้นไม้ และในวันที่สาม
พระเจ้าทรงให้พระองค์ทรงคืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ ไม่ใช่ให้ปรากฏแก่คนทัว่ ไปแต่ให้ปรากฏแก่เรา
คือบรรดาสักขีพยานที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว
คือทรงปรากฏแก่เราทีก่ ินและดื่มกับพระองค์หลังจาก
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พระองค์ทรงฟื้ นจากความตาย พระองค์ทรงสัง่ ให้เราประกาศกับคนทั้งหลายและเป็ นพยานว่าพระเจ้าทรงตั้ง
พระองค์เป็ นผูพ้ พิ ากษาทั้งคนเป็ นและคนตาย บรรดาประกาศกทั้งหลายก็เป็ นพยานถึงพระองค์วา่ ทุกคนที่
เชื่อถือในพระองค์น้ นั พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์” (กิจการ 10:3443)
ในระหว่างการเทศนา พระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น พวกเขาก็ถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดภาษาต่างๆ ในการนี้พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าพระองค์ทรงพอพระทัยที่คน
ต่างชาติกลับใจเข้าหาพระคริ สต์ และพวกเขาไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามบัญญัติของโมเสส แล้วเปโตรถามว่า
“คนเหล่านี้ได้รับพระจิตเจ้าเหมือนเรา ใครจะมาห้ามเขารับศีลล้างบาปด้วยนํ้าได้” (กิจการ 10:47)
ในบัดนั้นเปโตรจึงได้ทาํ พิธี ลา้ งบาปให้แก่คนทั้งหลาย ในพระนามของพระคริ สต์ จากนั้นมาจึงเกิดการ
กลับใจเข้าหาพระเจ้าในหมู่ชาวต่างชาติ และพวกที่เป็ นชาวยิวที่กลับใจแล้วบางส่ วนทีเ่ คยไม่พอใจก็กลับ
ถ่อมใจยอมรับเมื่อเห็นพระประสงค์ของพระจิตเจ้า
ชาวชุมชนเยรู ซาเล็มจํานวนมากซึ่งหนีจากการถูกไล่ล่าได้ออกเทศนาพระวาจาของพระเจ้าตามประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก ส่ วนที่เมืองอันติโอก คนต่างชาติจาํ นวนมากรับคําสอนของพระองค์ ที่นนั่ เองเป็ นครั้งแรกที่
สาวกของพระคริ สต์ถกู เรี ยกว่าคริ สตชน ซึ่ งเป็ นไปตามคําพยากรณ์แต่โบราณของอิสยาห์ ทีว่ า่ “...จะทรง
เรี ยกผูร้ ับใช้ของพระองค์ดว้ ยชื่ออืน่ ดังนั้นใครขอพรให้ตวั เองในแผ่นดินก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าแห่ง
สัจจะ” (อิสยาห์ 65:15-16)
โครเนลิอสั ได้ลาออกจากกองทัพและได้รับการปกมือสถาปนาจากอัครสาวกเปโตร ให้เป็ นสังฆราช
องค์แรกของเมืองซีซารี ยา ท่านตายเพื่อพระคริ สต์ขณะกําลังเทศนาทีเ่ มืองสเคปซียา
วันรําลึกถึงนักบุญโครเนลิอสั นายร้ อยแห่งกองทัพมีข้ ึนในวันที่ 13ตามปฏิทินเก่า หรื อ 26 กันยายน

การไล่ล่าชาวคริสต์ ของกษัตริย์เฮโรด แห่ งอากริปปา (กิจการ 12)

ไม่นานหลังจากนั้นการไล่ลา่ ครั้งใหม่ก็ย่างกรายมาถึงคริ สตศาสนจักร ที่กรุ งเยรู ซาเล็มกษัตริ ยเ์ ฮโรด
แห่งอากริ ปปาทรงรับสั่งให้เข่นฆ่าหนึ่งในสามอัครสาวกทีใ่ กล้ชิดพระคริ สต์ทส่ี ุ ด นัน่ คือยากอบบุตรเศเบดี
เมื่อยากอบถูกนํามาเพือ่ เตรี ยมประหาร คนที่ทรยศท่านอัครสาวกได้สารภาพบาปในความผิดของตน และวิง่
นํ้าตานองหน้ามาเพือ่ ขอให้ยากอบยกโทษให้ ฝ่ ายนักบุญยากอบไม่เพียงแต่จะให้ผทู ้ รยศนั้นแต่ยงั จุมพิตเขา
ด้วย แล้วคนทรยศนั้นก็ได้ประกาศตนเป็ นคริ สตชน จึงถูกลงโทษประหารชีวติ พร้อมๆกับอัครสาวก
ดังนั้นเองที่อคั รสาวกยากอบได้ดื่มจากถ้วยของพระคริ สต์และได้รับการล้างบาปด้วยบัพติศมาของพระองค์
ดังที่พระองค์ได้ประทานคํามัน่ ไว้กบั เขา (มัทธิ ว 20:23)
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เมื่อเห็นว่า การประหารชีวติ เป็ นที่พึงพอใจของพวกยูดาย กษัตริ ยเ์ ฮโรดจึงทรงมีโองการให้จบั กุมอัคร
สาวกเปโตรมาคุมขัง โดยหวังทีจ่ ะประหารท่านหลังเทศกาลปัสกา ในช่วงเวลานั้นทัว่ ทั้งพระศาสนจักรต่า ง
พากันสวดภาวนาเพือ่ เปโตรอย่างสุ ดใจ
ในคืนวันก่อนหน้าวันพิพากษา เปโตรนอบหลับอยู่โดยมีนายทหารสองนายนอนขนาบและมีโซ่ ล่าม
ตรวนทั้งสองข้าง คืนนั้นทูตสวรรค์ได้มาปรากฏแก่เปโตรและสั่งให้เขาแต่งตัว สวมรองเท้าและเสื้ อคลุมและ
ตามไป เปโตรเดินตามทูตสวรรค์ พลางคิดว่านัน่ คงเป็ นเพียงจินตภาพ ทันใดนั้นประตูกรงขังที่ลนั่ ดาลไว้เปิ ด
ออกต่อ หน้าเขา และเมื่อเปโตรเดินผ่านถนนเส้นหนึ่งไปทูตสวรรค์ก็ได้อนั ตรธานหายไป เมื่อนั้นเองเปโตร
จึง เข้าใจแล้วว่าอิสรภาพทีเ่ กิดขึ้นนั้นเป็ นเรื่ องจริ ง
เขาเดินมาที่บา้ นของนางมารี ยม์ ารดาของอัครสาวก
มาระโก ซึ่ งเป็ นที่ชุมนุมคริ สตชน ท่านเคาะประตูเรี ยก ครั้นสาวรับใช้นามโรดาได้ยินเสี ยงของอัครสาวกนั้น
ก็ดีใจยิ่งจนลืมเปิ ดประตูให้และรี บวิง่ ไปแจ้งข่าวแก่คริ สตชนอืน่ ๆ ซึ่ งตอนแรกพวกเขาต่างลงความเห็นว่า
นางต้องฟั่นเฟื อนไปเป็ นแน่ แต่ภายหลังก็พูดกันไปว่าคงเป็ นทูตสวรรค์ประจําตัวอัครสาวกรมาหา ส่ วน
เปโตรก็ยงั คงเคาะประตูเรี ยกอยู่อย่างนั้น เมื่อประตูเปิ ดออก เปโตรจึงได้เล่าให้คนอื่นๆ ฟั งว่าพระเจ้าได้ทรง
ช่วยเขาออกจากคุกอย่างไร จากนั้เขาก็เดินทางออกจากเมืองไป
ในระหว่างนั้นเมื่อกษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ลว่ งรู ้ เรื่ องอัครสาวกหายตัวไป ก็ทรงมีโองการให้ประหารทหารยาม
แล้วพระองค์ก็เสด็จไปเมืองซี ซารี ยาด้วยพระองค์เอง ฝูงชนที่โรงละครเข้าเฝ้ ารับเสด็จพระองค์อย่างเอิกเกริ ก
พอพระองค์ตรัส พวกเขาก็ร้องว่า
“นัน่ เป็ นเพระสุ รสี ยงของพระเจ้า ไม่ใช่เสี ยงมนุษย์”
ทันใดนั้น
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็หวดพระองค์
โทษฐานที่มไิ ด้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
กษัตริ ยส์ ิ้ นพระชนม์โดยมีหนอนกัดกินพระองค์ท้งั เป็ น
วันรําลึกถึง อัครสาวกยากอบบุตรเศเบดีมีข้ นึ ในวันที่ 30 เมษายนตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 13 พฤษภาคม

การประชุมของเหล่าอัครสาวก (กิจการ 15)

ที่อนั ติโอกเกิดมีผทู ้ ี่สอนผิดๆ ที่บอกว่าลําพังเพียงแค่ความเชื่อเรื่ องความตาย และการกลับคืน
พระชนม์ชีพของพระเจ้านั้นไม่เพียงพอที่จะให้ได้รับความรอด แต่ยงั จําเป็ นที่คนต่างชาติที่กลับใจมารับเชื่อ
นั้น ต้องปฏิบตั ติ ามบัญญัติของโมเสสและทําการเข้าสุ หนัตด้วย เมื่อนั้นจึงเกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างผูท้ ่สี อน
ผิดๆ กับท่านอัครสาวกบารนาบัสและเปาโล เมื่อความโกลาหลทวีความรุ นแรงมากขึ้น จึงได้ตดั สิ นใจส่ ง
บารนาบัสและเซาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อพบกับอัครสาวกท่านอื่นๆ
เมื่อพวกเขามาถึง เหล่าอัครสาวกพร้ อมสมณะอื่นๆ ได้มาชุมนุมกันที่วหิ ารเพือ่ พิจารณาคดี เมื่อนั้น
เซาโลจึงกล่าวว่า
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“พระจ้าผูท้ รงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระจิตเจ้าแก่เขา เหมือนได้
ประทานแก่พวกเรา พระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชําระใจเขาให้บริ สุทธิ์โดยความเชื่อ เมื่อเป็ นเช่นนี้
ทําไมท่านทั้งหลายจึงทดสอบพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่ งบรรพบุรุษของเราหรื อตัวเราเองก็
ดีแบกไม่ไหว” (กิจการ 15:8-10)
บารนาบัส และเปาโลได้เล่าเรื่ องเกี่ยวกับหมายสําคัญซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําในหมู่ชาวต่างชาติ ใน
ที่สุดอัครสาวกยากอบผูเ้ ป็ นเชษฐาพระเจ้าได้สรุ ปว่า
การกลับใจใหม่ของเหล่าคนต่างชาติเป็ นไปตาม
คําพยากรณ์ของประกาศกในอดีต และในเมื่อนี่เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมีมาตั้งแต่นิรันดร์
กาลแล้ว ก็ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ผทู ้ ี่กลับใจรับเชื่อใหม่ให้ตอ้ งปฏิบ ตั ติ ามบัญญัติของโมเสสและเข้าสุ หนัตอีก
เมื่อนั้น เหล่าอัครสาวกจึงได้เขียนจดหมายไปยังศาสนจักรที่อนั ติโอก ในจดหมายฉบับนั้นได้เขียนถึง
ว่า เหล่าผูส้ อนศาสนาชาวยูดายในหมู่คริ สตชนนั้นไม่ใช่คนทีอ่ คั รสาวกส่ งมา ในการนี้ ทั้งพระจิตเจ้าและ
เหล่าอัครสาวกเห็นชอบที่จะไม่มขี อ้ ห้ามอะไร เว้นเสี ยแต่การละจากบาปในกาม การมีส่วนร่ วมในการบูชา
เทวรู ป การเข่นฆ่า และการทําร้ ายกัน และจักต้องไม่กระทํากับผูอ้ ื่นอย่างที่ท่านเองก็ไม่ตอ้ งการให้เขากระทํา
เช่นนั้นกับท่าน หลักการนี้เป็ นข้อกําหนดวิถชี ีวติ ของพระศาสนจักรจวบจนกาลปั จจุบนั เราไม่ได้ยึดถือตาม
บัญญัติของชาวยิวที่ถูกยกเลิกโดยพระคริ สต์อีกต่อไป
แต่เราจักพยายามดํารงชีวติ ตามพระวรสารเมื่อเรา
ได้รับการหลุดพ้นจากบาปโดยผ่านความเชื่อออร์ โธด็อกซ์

อัครสาวกโธมัสที่อนิ เดีย
อัครสาวกโธมัสถูกกําหนดให้ไปออกเทศนาที่
ประเทศอินเดีย เมื่อท่านทราบดังนั้นก็กล่าวว่า
“ข้าเป็ นยิว ภาษาอินเดียข้าไม่รู้ และประเทศ
อย่างนี้ ข้าไม่ไปหรอก”
แต่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อท่านอัครสาวกและ
ทรงรับสั่งให้เขาเดินทางไปกับพ่อค้าชาวอินเดียผูห้ นึ่ง
เพื่อไปเข้าเฝ้ ากษัตริ ยก์ นุ ดาโฟร์
โดยไปในนาม
ช่างสถาปนิก (นักโบราณคดีได้คน้ พบหลักฐานแล้ว
ว่ากษัตริ ยก์ ุนดาโฟร์ ได้เคยทรงปกครองประเทศ
อินเดียจริ ง)
เมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงอินเดีย
กษัตริ ยไ์ ด้ทรงรับสัง่ ให้โธมัสสร้ างพระราชวังสําหรับ
พระองค์ และพระองค์ได้ประทานทองเป็ นจํานวน
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มากเพื่อการสร้ างครั้งนี้ อัครสาวกได้รับเงินก้อนนี้และแจกจ่ายแก่คนยากจนในพระนามของกษัตริ ยแ์ ละยัง
ได้ออกเทศนาพระวรสารแห่งพระคริ สต์ดว้ ยตนเองอีกด้วย
เมื่อเวลาผ่านไปสองปี กษัตริ ยไ์ ด้ทรงล่วงรู ้ วา่ เงินได้ถูกใช้ไปในการแจกจ่ายแก่คนยากจน ส่ วน
พระราชวังยังไม่ได้สร้ าง พระองค์จึงกริ้ วและทรงจับโธมัสเข้าคุกและได้ทรงมีโองการให้ถลกหนังออกจาก
ร่ างกายเขา แต่อคั รสาวกไม่ได้ยอ่ ท้อ ในช่วงเวลาเดียวกัน พระอนุชาของกษัตริ ยไ์ ด้สิ้นพระชนม์ลง เหล่า
ทูตสวรรค์ได้พาท่านไปยังบนสวรรค์และได้แสดงพระราชวังทีส่ วยงามให้ทา่ นดู ท่านได้ออ้ นวอนขออาศัย
ในตําหนักดังกล่าว แต่เหล่าทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า
“เจ้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ เพราะนี่เป็ นตําหนักที่โธมัสสร้ างให้พ่ีชายของเจ้า”
และพระเจ้าก็ได้ทรงบันดาลให้พระอนุชาฟื้ นความตาย กษัตริ ยก์ นุ ดาโฟร์ ได้ทรงรี บมาดูพ ระอนุชาที่
ทรงฟื้ นคืนชีพมาด้วยความดีพระทัย
และทรงสัญญาว่าจะประทานของขวัญแก่พระอนุชาได้ทกุ อย่าง
พระอนุชาจึงได้ทลู ขอว่า
“ข้าไม่ตอ้ งการสิ่ งใด ข้าเองอยากยกทุกอย่างให้แก่ทา่ นด้วยซํ้า ขอเพียงอย่างเดียว ท่านจงยกพระราชวัง
บนสวรรค์ท่โี ธมัสสร้ างถวายท่านให้ขา้ เถิด”
เมื่อกษัตริ ยไ์ ด้ทรงทราบเรื่ องพระราชวังทีร่ อพระองค์อยู่บนสวรรค์ ก็ทรงปล่อยตัว โธมัสและทรงรับ
ศีลล้างบาปพร้อมด้วยพระอนุชาและกลายเป็ นคริ สตชน
และหลังจากทีส่ ิ้ นพระชนม์ไปพระองค์จงึ ได้
ประทับในพระราชวังของพระองค์บนสวรรค์
หลังจากนั้น โธมัสได้ออกเดินทางไปประกาศพระวรสารที่ปาร์ ฟิยา จีนตะวันตก และอินเดียตอนใต้
เมื่อเขาได้ออกเทศนาในแถบมัทราส พวกพราหมณ์ (นักบวช) โกรธแค้นจากคําสอนของอัครสาวกได้
สังหารเขาด้วยหอก ซึ่งจากบาดแผลนั้นทําให้เขารับรู ้ ได้ถงึ บาดแผลของพระเยซูผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพ
วันรําลึกถึง อัครสาวกโธมัสมีข้ นึ ในวันที่ 6 ตามปฏิทินเก่า หรื อ 19 ตุลาคม
บทสวดร้ อยแก้ ว
ข้าแต่สาวกแห่งพระคริ สต์ ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมอัครสาวกอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านประกาศข่าวแก่
ผูท้ ี่ไม่เชื่อเรื่ องพระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และชําระผูท้ เี่ ชื่อมัน่ ให้บริ สุทธิ์ ยิ่ง ท่านโธมัสผูเ้ ป็ นที่
สรรเสริ ญเลื่องลือ บัดนี้ ขอท่านโปรดวิงวอนให้เราได้รับสันติภาพและพระกรุ ณาอันยิ่งใหญ่ดว้ ยเถิด
บทสวดสดุดี
ท่านอัครสาวกแห่งพระคริ สต์และผูร้ ับใช้อย่างแท้จริ ง ข้าร้องขอพระปรี ชาญาณแห่งพระกรุ ณาธิ คณ
ุ ต่อ
พระองค์ดว้ ยความสํานึกบาป พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพระองค์และทรงเป็ นเจ้า

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

อันดรูอคั รสาวกทีถ่ ูกเรียกเป็ นคนแรก

25

อันดรู อคั รสาวกคนแรกที่ถูกเรี ยกสู่ พระคริ สต์ ได้ออกเทศนาตามประเทศต่างๆ ทางตอนเหนือ ในคราว
แรก พระจิตเจ้าได้ทรงเรี ยกให้เขาออกไปยังประเทศตุรกีตอนเหนือ ที่นนั่ อัครสาวกอันดรู ได้ปกมือสถาปนา
สตาเฮียเป็ นพระสังฆราชแห่งไบแซนไทน์ (ปั จจุบนั คือ นครอิสตันบูล) จากที่นนั่ เองที่เป็ นต้นกําเนิดของการ
สื บทอดจากอัครสาวกในพระศาสนจักรที่รสั เซี ยและคอนสแตนติโนเปิ ล
ต่อมาอันดรู ได้ออกเดินทางพร้ อมกับอัครสาวกมัทธิ ว ไปตามแถบชายฝั่งทะเลดําไปยังเมือ งอัดจาเรี ย
ที่นนั่ คนต่างชาติทโี่ กรธแค้นจากการเทศน์เรื่ องพระตรี เอกภาพจึงได้ฆา่ มัทธิ ว (หลุมศพของท่านอยู่ใกล้กรุ ง
บาตูมี) ส่ วนอันดรู ผกู ้ ล้าหาญออกเดินทางต่อไป มีอุปสรรคมากมายรอท่านอยู่ตามทาง ซี โมนแห่งคานานิต
ซึ่ งเป็ นอัครสาวกอีกท่านหนึ่งก็ถกู ฆ่าโดยการถูกจับตรึ งกางเขนที่อบั คาเซี ยที่ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่ต้งั ของนคร
อาโฟนใหม่ ส่ วนที่บริ เวณแม่น้ าํ คูบานตอนบนนั้น พระกรุ ณาของพระเจ้าได้ทรงรักษาชีวติ ของอัครสาวก
อันดรู จากการโจมตีของเผ่ากินคน
พระจิตเจ้าได้ทรงบัญชาให้เขาออกเดินทางต่อไป และที่เมืองต่างๆ บนแหลมไครเมียนั้นเองท่านได้
สร้ างพระศาสนจักรแห่งแรกๆ ขึ้น แล้วจึง ได้ออกเดินทางขึ้นไปตามแม่น้ าํ ดนีเปอร์ ตอนบน เมื่อท่านเดินทาง
มาถึงที่ต้งั ของเมืองเคียฟในปั จจุบนั ท่านได้สถาปนากางเขนศักดิ์สิทธิ์ และพยากรณ์วา่ พระกรุ ณาธิ คณ
ุ ของ
พระเจ้าจะสถิตบนเทือกเขาเหล่านี้ และจะเกิดเป็ นนครใหญ่ จะมีโบสถ์วหิ ารมากมายประดับประดาไปทัว่ ทั้ง
ประเทศ และคริ สตศาสนาจะผลิดอกออกผลมากมายทีน่ ี่ หลังจากนั้นท่านได้ออกเดินทางไปยังแถบทะเล
บอลติกที่ซ่ ึ งตามจารึ กเก่าแก่ระบุวา่
ตํานานดั้งเดิมกล่าวไว้วา่ ท่านได้ก่อตั้งชุมนุมชาวคริ สต์แห่งแรกบน
หมูเ่ กาะวาลาม
หลังจากนั้นท่านได้เดิน ทางมายังกรุ งโรมและออกเดินทางต่อไปยังกรี ก ที่นนั่ ที่เมือง ปาตรี ทา่ นได้ทาํ
ให้คนสังคมระดับชั้นสู งมากมายหันมาเชื่อในพระเจ้าได้ และหนึ่งในผูท้ ี่เชื่อนั้น ก็เป็ นภริ ยาของผูว้ า่ การเมือง
เมื่อผูว้ า่ การเมื องรู ้ เข้าก็โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ ก็สงั่ จับอันดรู และสัง่ ให้เขาพูดปฏิเสธพระเจ้า ไม่เช่นนั้นจะถูก
ตรึ งกางเขน
ทว่าอันดรู ได้ตอบกลับไปว่า
“ความลํ้าลึกแห่งกางเขนนั้นสู งส่ งยิ่งนัก การประหารนี้เป็ นความลึกลับของการฟื้ นฟูมนุษย์ ถ้าหากข้า
หวาดกลัวกางเขน ข้าคงไม่มีทางสรรเสริ ญกางเขนเป็ นแน่”
หลังจากนั้นผูว้ า่ การเมืองได้สั่งเอาเขาเข้าคุก ประชาชนได้ลกุ ฮือขึ้นทําให้เขาถูกปล่อยตัว แต่อคั รสาวก
ได้ขอมิให้ประชาชนก่อการกบฏปฏิวตั ิและอย่ารวบกวนการรับทรมานของเขา เขาได้สมัครใจไปสู ้คดีที่ศาล
ต่อหน้าผูว้ า่ การเมือง และเสนอให้เขาเลิกบูชาเทวรู ปพร้ อมเปลี่ยนมาเป็ นคริ สตชน แต่ค าํ พูด นี้กลับยิ่งทําให้
ผูว้ า่ การเมืองโกรธหนักหนาและสั่งให้เฆี่ยนตีอนั เดรก่อนนําไปตรึ งกางเขน
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เมื่อเขาเห็นไม้กางเขน ทีท่ าํ เป็ นรู ปอักษร X ท่านจึงกู่ร้องว่า
“จงดีใจเถิด กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยพระกายพระคริ สต์และประดับด้วยพระองคาพยพทั้งหลายของ
พระองค์และงามราวกับไข่มุก กระทัง่ เมือ่ พระเยซู ทรงถูกตรึ งไว้บนท่าน ผูค้ นต่างเกรงกลัวท่าน บัดนี้เขากลับ
รักและรับท่านด้วยใจใฝ่ หา
เพราะผูท้ มี่ คี วามเชือ่ รู ้ วา่ ท่านโอบความเปรมปรี ด์ ไิ ว้เพียงใดและท่านเตรี ยม
รางวัลอย่างดีเพียงไรไว้บนท่าน ขอท่านจงรับข้าเถิดเพราะข้ารักและอยากโอบกอดท่านเสมอ ข้าแต่กางเขน
อันทรงคุณค่า ประดับด้วยพระสิ ริแห่งพระกายาของพระคริ สต์ ท่านเป็ นที่ปรารถนามาช้านาน เป็ นทีร่ ักยิง่
ที่ขา้ ได้แสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อน โปรดรับข้าไปจากคนเหล่านี้ และจงปลดปล่อยข้าไปหาครู ของข้า เพือ่ ที่
ครู ของข้าจะได้รับข้าไว้ผา่ นทางท่าน เพื่อพระองค์จะได้ทรงกอบกูข้ า้ ไว้ดว้ ยท่าน”
และแล้วอันดรู จึงถูกตรึ งกางเขน หลังจากนั้นก็เกิดการจราจลครั้งใหม่ข้ ึนในเมือง แต่อคั รสาวกได้ทลู
วิงวอนขอให้พระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของเขาไป เพื่อที่จะได้ไม่เป็ นการขัดขวางวิถวี รี กรรมของเขาที่จะ
จบลงอย่างสง่างาม ทรงกลดแห่งสวรรค์ได้ลอ้ มเขา และวิญญาณเขาก็ข้ นึ สู่ สวรรค์
วันรําลึกถึง อัครสาวกอันดรู มีข้ นึ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนตามปฏิทินเก่า หรื อ 13 ธันวาคม

การเดินทางออกเผยแพร่ ศาสนาของเปาโล (กิจการ 13-28)
หลังจากที่อคั รสาวกยากอบถูกประหารชีวติ พระจิตเจ้าได้ทรงนําอัครสาวก
เปาโล
ซึ่ งเป็ นประจักษ์พยานทีย่ ิ่งใหญ่ทสี่ ุ ดของพระองค์ให้ออกเทศนา
พระศาสนจักรที่อนั ติโอกอยู่ในการกํากับดูแลของประกาศกจํานวนหนึ่ง ได้แก่
บารนาบัส ซี โมนแห่งนิเ กอร์ ลูซียา มานาอิล และซาอูล ทว่าในคราวหนึ่งพวก
ท่านได้ทาํ การถือศีลอด
และในระหว่างที่พวกท่านกําลังประกอบพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ อยู่น้ นั พระจิตเจ้าก็ตรัสว่า
“จงแยกบารนาบัสและซาอูลเพื่อทํางานหนึ่งให้เรา เราเรี ยกเขามาก็เพื่อการนี้”
เมื่อนั้น ธรรมาจารย์ท้งั หลายแห่งอันติโอกจึงได้ปกมือลงบนทั้งสองท่านเพื่อให้ไปทํางานเทศนาและ
ปล่อยให้พวกท่านออกเดินทาง ทั้งสองท่านได้เริ่ มการเทศนาที่เกาะไซปรัส ที่นนั่ เองพวกท่านทําให้
เซอร์ เกเปาโลผูเ้ ป็ นผูป้ กครองของเกาะให้หนั มาเชื่อในพระคริ สต์
จากนั้นอัครสาวกทั้งสองท่านได้ออก
เดินทางไปเทศนาที่เอเชียน้อยต่อไป (ปั จจุบนั คือประเทศตุรกี)
ที่เมืองลิสตร มีชายพิการตั้งแต่กาํ เนิดคนหนึ่ง เปาโลสังเกตเห็นว่าชายคนนั้นมีความเชื่อว่าตนจะได้
รักษาให้หาย ท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า
“ในนามของพระเยซู คริ สตเจ้า จงยืนตรงบนขาของเจ้า”
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ทันใดนั้น เขาก็หายเป็ นปกติ เมื่อประชาชนได้เห็น เข้าก็ร้องว่า
“ทูตสวรรค์ในคราบมนุษ ย์ได้เสด็จลงมาหาพวกเราแล้ว”
พวกพระทีน่ นั่ ก็นาํ วัวมาเพือ่ จะเชือดบูชาให้ท้งั สองท่าน บารนาบัสและเปาโลจึงร้องขึ้นว่า
“พวกท่านทําอะไรกัน เราเองก็เป็ นมนุษย์เหมือนพวกท่าน เราขอเถิด ขอพวกท่านจงละจากเทพ
จอมปลอมพวกนี้และจงหันมารับใช้พระผูส้ ร้ างสรรพสิ่ งทั้งปวงเถิด”
ทั้งสองพูดหว่านล้อมคนทั้งหลายอยูน่ านเพื่อไม่ให้พวกเขานําเครื่ องบูชามามอบแก่ทา่ น
หลังจากนั้นให้หลังไม่กี่วนั จากการถูกกดดันโดยชาวยูดาย ชาวเมืองเกือบทีจ่ ะเอาหินรุ มปาเปาโล
เพื่อฆ่าท่าน ทว่ามีเพียงแค่พลังของพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปกป้ องอัครสาวกไว้ได้
หลังจากนั้น อัครสาวกทั้งสองท่านได้เดินทางไปทัว่ โบสถ์ท่ีต้งั ขึ้นใหม่หลายแห่ง และปกมือบรรพชา
สงฆ์ ที่โบสถ์แต่ละแห่ง
หลังจากการประชุมกับอัครสาวกซึ่ งจะได้กล่าวต่อไปนี้ เปาโลก็ได้ออกเดินทางครั้งใหม่ ท่านได้เดิน
ทางผ่านบรรดาโบสถ์ท้งั หลายที่มีอยู่แล้วเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ หนักแน่นมากขึ้น ที่เมืองโตรอาดนั้น
ท่านได้เห็นนิมติ ว่าทูตสวรรค์ผูป้ กปั กรักษาอาณาจักรมาซิโดเนียมาปรากฏแก่ทา่ นและขอให้ทา่ นเดินทางไป
ช่วยทูตสวรรค์น้ นั
ทันทีที่เปาโลเดินทางมาถึงยุโรป ที่เมืองฟิ ลิปปี มีหญิงผูร้ ่ าํ รวยคนนามว่าชื่อลิเดียได้กลับใจมาเชือ่ ใน
พระคริ สต์ นางเป็ นคริ สตชนชาวยุโรปคนแรก ที่เมืองนี้มีหญิงผูร้ ับใช้ที่ถูกผีสิง และเป็ นหมอดูคนหนึ่งคอย
สะกดรอยตามอัครสาวกและคณะผูต้ ดิ ตาม นางร้ องว่า “พวกนี้ มันเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด พวกมัน
คอยป่ าวประกาศหนทางรอดจากบาปแก่พวกเจ้า” แต่เปาโลได้ไล่ปีศาจที่สิงนางออกไปเสี ยเพราะไม่ตอ้ งการ
อาศัยประโยชน์จากการเป็ นพยานของฝ่ ายศัตรู
เจ้าของทาสก็โกรธเคืองจากการที่ปีศาจถูกขับไล่ออกไป
จากนางเพราะทําให้เขาเสี ยแหล่งรายได้ไปก็ไ ด้พากันใส่ ร้ายเปาโลและสิ ลาสสหายของท่าน พวกนั้นพากัน
ทุบตีและจับท่านทั้งสองเข้าคุก และตีตรวนขื่อทีเ่ ท้า
ครั้นยามเที่ยงคืนอัครสาวกได้พากันสวดภาวนาต่อ
พระเจ้า ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวจนทําให้ประตูของคุกเกิดเปิ ดออกเอง ผูค้ ุมคุกคิดว่านักโทษหนีออกไป
ได้ก็คิดจะฆ่า ตัวตาย ครั้นได้ตระหนักว่าทุกอย่างปกติดี เขาและครอบครัวจึงได้หนั เข้าหาพระเจ้า ส่ วน
เจ้าเมืองก็หวังที่จะปลดปล่อยพวกอัครสาวกออกไปอย่างลับๆ แต่ดว้ ยการร้ องขอจากทั้งสองท่านจึงได้ถูกนํา
ตัวไปขอโทษต่อฝูงชน”
หลังจากนั้น อัครสาวกเปาโลได้ก่อตั้งศาสนจักรที่เมืองโคริ นธ์ เหล่าชาวยิวได้ตอ่ ต้านการเทศนาของ
ท่าน จากนั้นท่านก็หนั ไปหาชาวต่างชาติ อัครสาวกถูกข่มเหงและเริ่ มอ่อ นล้า พระเจ้าจึงทรงปรากฏแก่เขา
ในตอนกลางคืนตรัสว่า
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“อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสี ย เพราะว่าเราอยู่กบั เจ้าและจะไม่มีผใู ้ ดต่อสู ้ ทําร้ ายเจ้า เพราะว่า
มีคนจํานวนมากในนครนี้ทเี่ ป็ นประชากรของเรา” (กิจการ 18:9-10)
ในเมืองโคริ นธ์อคั รสาวกออกเทศน์ได้ทาํ งานประกาศพระวรสารอยู่หนึ่งปี ครึ่ ง จากนั้น ท่านได้เดินทาง
ไปพํานักที่เมืองอันติโอกและกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ระยะหนึ่งจึงได้เดินทางมายังเอเฟซัส ที่นนั่ ท่านได้ทาํ ให้สาวก
ทั้ง 12 คนของยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาปได้รับเชื่อในพระคริ สต์ ท่านเทศนาที่เอเฟซัสอยู่ สามปี ที่นนั่ เองพระเจ้า
ได้ทรงกระทําอัศจรรย์มากมายผ่านทางมือของนักบุญชาวยิวจํานวนหนึ่งที่เป็ นพ่อมดหมอผีซ่ ึงเปรี ยบเหมือน
คนทรงเจ้าในปั จจุบนั ทําการไล่ผีในพระนามของ “พระเยซู ผทู ้ เ่ี ปาโลได้ประกาศไว้” วันหนึ่งผีตนหนี่งได้
บอกแก่พวกหมอผีน้ ีวา่ :
“พระเยซู น้ นั ข้าก็รู้จกั เปาโลข้าก็ได้ยินชื่อ แต่เ จ้าเป็ นผูใ้ ดเล่า” (กิจการ 19:15)
แล้วคนที่ถกู ผีสิงนั้นก็ตพี วกหมอผีจนต้องวิง่ หนีออกจากเรื อนในสภาพเปลือยกาย จากนั้นพวกหมอผีก็
พากันเอาตําราของตนมากองไว้แทบเท้าอัครสาวกและเผาเสี ย ตั้งแต่น้ นั มาพระนามของพระเจ้าจึงได้รับการ
สรรเสริ ญ เป็ นที่เลื่องลือและเชิดชู
ครั้นช่างทําเทวรู ปทั้งหลายเมื่อเห็นว่ารายได้ของตนจะลดลงก็ทาํ การโกลาหลต่อต้านอัครสาวกเปาโล
เหล่าคนต่างชาติที่ไร้ สติเหล่านั้นมาชุมนุมกันทีโ่ รงละครและร้องตะโกนอยูเ่ ป็ นเวลาสองชัว่ โมง ว่า “พระ
อารเทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นยิ่งใหญ่” ผูป้ กครองเมืองได้พยายามทําให้ผชู ้ ุมนุมอยู่ในความสงบ ส่ วนเปาโลก็
ออกจากเมืองไป
ที่เมืองโตรอัส ในขณะทีเ่ ปาโลกําลังประกอบทําพิธี กรรมในคืนวันอาทิตย์ ชายหนุ่มผูห้ นึ่งชื่อยูไทชุส
ได้พลัดตกจากหน้าต่างและเสี ยชีวติ แต่เปาโลได้ชุบชีวติ เขาให้ฟ้ื นคืนจากความตาย และเมือ่ ทุกคนรับศีล
มหาสนิทแล้วท่านก็ออกเดินทางต่อไป
ที่เมืองมิเ ลทัสท่านได้เรี ยกประชุมพระสังฆราชและสงฆ์ ซึ่ งที่น้ ีเองที่ท่านได้สั่งเสี ยให้ดาํ รงรักษาพระ
ธรรมคําสอนที่ท่านส่ งต่อให้พวกเขา เปาโลได้พยากรณ์ไว้วา่ หลังจากที่ทา่ นจะตายลงไป จะมีเหล่าหมาป่ า
ดุร้ าย (พวกนอกรี ต) มาหาพวกเขา ซึ่ งพวกนี้จะไม่เมตตาฝูงแกะของพระเยซู คริ สต์ที่พระจิตเจ้าได้ทรงส่ ง
มอบให้พระสังฆราชทั้งหลาย และในบรรดาสงฆ์เองก็จะพบว่ามีผบู ้ ิดเบือนพระวาจาของพระเจ้าโดยหวังที่
จะให้ผคู ้ นไขว้เขว ด้วยเหตุน้ ี พวกเราจึง ต้องเฝ้ าระวังและระลึกถึงความยากลําบากของอัครสาวก
บรรดาศิษย์ได้ส่งอาจารย์ของตนทั้งนํ้าตาโดยเฉพาะเนื่องจากว่าท่านทํานายว่า
ตนเองจะถูก จับกุม
หลังจากรํ่าลากันแล้วเปาโลก็ออกเดินทางไปยังเยรู ซาเล็ม
ที่เมืองซีซารี ยาทีซ่ ่ ึ งอัครสาวกเปาโลแวะพักกับสหายนั้น ประกาศกอากาบัสก็มาหาเปาโล เขาได้เอา
เข็มขัดของเปาโลมาคาดเอวของตน แล้วบอกว่า:
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“พระจิตเจ้าตรัสดังนี้วา่ พวกยิวในกรุ งเยรู ซาเลม พวกยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็ นเจ้าของ
เข็มขัดแบบเดียวกันนี้และส่ งมอบไว้ในมือขอพวกต่างชาติ” (กิจการ 21:11)
ผูค้ นต่างอ้อนวอนเปาโลทั้งนํ้าตาเพื่อไม่ให้เขาเดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ทา่ นตอบพวกเขาว่าท่าน
พร้ อมแม้แต่ที่จะตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริ สต์ แล้วพวกศิษย์จึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้เป็ นไปตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าเถิด”
อัครสาวกเปาโลได้เดินทางมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนวันสมโภชพระจิตไม่นานนัก ที่นนั่ ท่านได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอัครสาวกยากอบและชาวคริ สต์ท้งั ปวงทีเ่ ป็ นชาวยิว ทั้งนี้ เชษฐาของพระเจ้าได้
ขอร้องเปาโลว่า เพือ่ เป็ นการหลีกเลีย่ งจากการยัว่ ยุจ ากฝั่ งชาวยิวนั้น ขอให้ท่านถวายเครื่ องบูชาที่วหิ าร
แห่งกรุ งเยรู ซาเล็มเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ถึงการให้ความเคารพบัญญัติของโมเสส ท่านก็ทาํ ตามนั้น แต่เมื่อท่าน
ได้กระทําพิธีชาํ ระในวิหารเสร็ จสิ้ นแล้ว เมื่อนั้นฝูงชนชาวยิวได้พุ่งมาหาท่านและร้องด่าทอราวกับว่าเปาโล
ได้ทาํ ให้พระวิหารแปดเปื้ อนเพราะท่านพาพวกต่างชาติเข้าไปด้วย ฝูงชนได้เริ่ มทุบตีเปาโลแต่นายทหาร
โรมันได้เข้ามาตะครุ บท่าน เขาพันธนาการท่านด้วยตรวน แล้วทหารพาท่านฝ่ าฝูงชนที่บา้ คลัง่ ออกไป พวก
ชาวยิวต่างร้องตะโกนว่า “เอามันให้ตาย”
เมื่อผูบ้ ญั ชาการได้เห็นความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็ได้เข้าปกป้ องเปาโลและส่ งท่านไปเมืองซี ซารี ยาภายใต้
การคุม้ กัน เพราะชาวยิวที่บา้ คลัง่ บางคนถึงกับปฏิญาณที่จะอดอาหารถือศีล จนกว่าจะสามารถฆ่าเปาโลได้
สํา เร็ จ
ที่นนั่ เปาโลถูกจําคุกอยู่ 2 ปี โดยหัวหน้าสมณะตั้งข้อหาท่านว่าเป็ นภัยสังคมซึ่ งจําเป็ นจะต้องกําจัดไป
เสี ย ทว่าเฟลิกซ์ผเู ้ ป็ นผูป้ กครองเมืองเห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้องปล่อยเปาโลไป ต่อมาเฟสต์ผปู ้ กครองคนต่อมาได้
เสนอให้ทาํ การพิพากษาเปาโลที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่เปาโลรู ้ วา่ หากเป็ นเช่นนั้นเขาจะถูกลอบฆ่าระหว่างทางแน่
จึงอุทธรณ์ขอขึ้นศาลของจักรพรรดิ
เมื่อนั้นเฟสต์ได้ยนิ ยอมส่ งเขาไปทีก่ รุ งโรม แต่ในเบื้องต้นได้ไปทูล ต่อกษัตริ ยแ์ ห่งอากริ ปปาเสี ยก่อน
เพื่อที่จะได้มีโอกาสเขียนรายงานของตน
กษัตริ ยแ์ ห่งอากริ ปปาและเฟสต์ไม่เห็นว่าเปาโลมีความผิดถึงตายแต่อย่างใดและคิดจะปล่อยอัครสาวก
ให้เป็ นอิสระแต่ติดอยู่ที่ทา่ นได้อทุ ธรณ์ตอ่ ศาลของซีซาร์ ไปแล้ว ทั้งสองจึงส่ งท่านขึ้นเรื อไปยังกรุ งโรม
ที่โรม เปาโลได้อยูเ่ พียงลําพังกับนายทหารคนหนึ่งซึ่ งล่ามตนเองติดกันไว้กบั เปาโล มีชาวศาสนายูดาย
เข้ามาหาอัครสาวก พวกเขาเคยฟั งท่านเคยเทศนาเรื่ องพระคริ สต์ แต่พวกเขาไม่ปรารถนาจะยอมรับข่าวดี
เปาโลจึงว่า “ความรอดของพระเจ้าถูกส่ งไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟั ง” (กิจการ 28:28)
เมื่อนั้น อัครสาวกได้สัง่ สอนพระธรรมลํ้าลึกแห่งพระอาณาจักรพระเจ้า ท่านพํานักทีก่ รุ งโรมเป็ นเวลา
2 ปี จนครบกําหนดเวลาตามข้อกล่าวหาแล้ว ในช่วงเวลานั้นท่านได้เขียนจดหมายเหตุไว้เป็ นจํานวนมาก
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จากนั้นเปาโลก็ถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากไม่มโี จทก์ ท่านจึงได้ออกเดินทางไปเทศนาสัง่ สอนต่อไป ทั้งที่
สเปน อิลลิริก (ยูโกสลาเวีย) และเอเชียน้อย (เอเชียไมเนอร์ )

การสิ้นชีวติ ของเหล่ าอัครสาวกยุคแรก

วันที่ 29 มิถุนายน ปี ค.ศ. 67 ที่โรม การพเนจรบนโลกของอัครสาวกเปโตรและเปาโล ได้มสิ้ นสุ ดลง
ดัง่ ที่พระเยซู คริ สต์ได้ทาํ นายล่วงหน้าไว้หลังจากที่พระองค์ฟ้ื นคืนจากความตาย ว่าเมื่อใดที่เปโตรแก่ตวั ลง
นั้น “เจ้าจะเหยียดมือออก และจะมีคนมาคาดเอวของเจ้า และพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไป” (ยอห์น
21:18)
จักรพรรดิเนโรนแห่งโรมทรงโกรธแค้นด้วยเหตุที่สนมของพระองค์สองคนไปจากพระองค์
อันเนื่องจากการเทศนาของอัครสาวก พระองค์จงึ ทรงมีโองการให้ประหารผูเ้ ทศน์
ชาวคริ สต์ถกู จู่โจมทําลายล้างอย่างน่าสะพรึ งกลัวจากการไล่ลา่ เข่นฆ่าชาวคริ สต์ พวกเขาถูก จับมัดกับ
เสาและถูกเผาทั้งเป็ น หรื อไม่ก็ให้สตั ว์ในโรงละครสัตว์จบั เป็ นอาหาร เหล่าอัครสาวกแถวหน้ายืนหยัด
รับการถูกทรมานอย่างไม่เกรงกลัว
อัครสาวกเปาโลนั้นเมื่อได้รับการสําแดงจากพระคริ สต์ก็ได้เขียนถึง
ทิโ มธี ลกู ศิษย์ของเขาว่า “ข้าพเจ้ากําลังจะถูกถวายเป็ นเครื่ องบูชาอยู่แล้ว ถึง เวลาแล้วทีข่ า้ พเจ้าจะต้องจากไป
ข้าพเจ้าได้ตอ่ สู อ้ ย่างเต็มกําลัง ข้าพเจ้าวิง่ มาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชือ่ ไว้แล้ว ตั้งแต่น้ ีตอ่ ไปมงกุฎ
แห่งความชอบธรรมก็จะเป็ นของข้าพเจ้า ซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานแก่
ข้าพเจ้าในวันนั้น และไม่ใช่เพียงแก่ขา้ พเจ้าเท่า นั้น แต่จะประทานให้ทุกคนที่รักต่อการปรากฏของพระองค์
ด้วยเช่นเดียวกัน” (2 ทิโมธี 4:6-8)
อัครสาวกเปาโลถูกจับกุมและคุมขังในคุกมาเมอร์ ติน เปโตรก็ถูกขังที่นนั่ เช่นกัน และท่านได้เปลีย่ นคน
เฝ้ านักโทษและที่นนั่ มีนกั โทษจํานวน 47 คน ทีแ่ สนร้ ายกาจ อัครสาวกได้ลา้ งบาปพวกเขาโดยยอาศัยตานํ้าที่
ผุดขึ้นมาจากกําแพงอย่างน่าอัศจรรย์
เมื่อถึงวันประหารชีวติ อัครสาวกและนักโทษชาวคริ สต์อน่ื ๆ ได้ถูกนําตัวออกมาจากคุก พวกเขาได้เดิน
มาถึงหน้าประตูและถูกจับแยก ที่นนั่ อัครสาวกได้ร่ ําลากันเป็ นครั้งสุ ดท้ายในชีวติ
อัครสาวกเปาโลในฐานะที่เป็ นพลเมืองของจักรวรรดิโรมันถูกประหารโดยการตัดศีรษะ ส่ วนเปโตรถูก
ตรึ งกางเขน แต่ทา่ นเห็นว่าตนไม่คู่ควรที่จะตายเยีย่ งการสิ้ นพระชนม์ของพระเจ้า ท่านจึงขอให้ตรึ งกางเขน
ท่านโดยกลับศีรษะลง ก่อนทีเ่ ปโตรจะถูกตรึ งกางเขนนั้น มาเรี ยมนาภรรยาของท่านก็ถกู ตัดศีรษะ ท่านได้
กล่าวทิ้งท้ายแก่นางว่า “จงนึกถึงพระเจ้า”
หลังจากที่อคั รสาวกตายไปก็ได้ข้ นึ สวรรค์
พวกท่านมีชีวติ อยู่กบั พระคริ สต์และยังคงคอยดูแล
คริ สตศาสนจักรจากทีน่ นั่ จวบจนทุกวันนี้ และจะนัง่ กับท่านอาจารย์ของท่านในวันพิพากษา
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วันรําลึกถึงเปโตรและเปาโล (วันที่ 29 มิถุนายนตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 12 กรกฎาคม) คริ สต์ศาสนจักร
ออร์ โธด็อกซ์ ถือเป็ นวันฉลองใหญ่ว นั หนึ่ง โดยจะมีการถือศีลอดก่อนหน้า ซึ่ งจะเริ่ มต้นหนึ่งอาทิตย์หลัง
วันสมโภชพระจิตเจ้า

มรณกรรมของยากอบ เชษฐาของ พระเจ้า

เมื่อเหล่าอัครสาวกได้แยกย้ายกันไปทัว่ ภพ คริ สตศาสนจักรแห่งเยรู ซาเล็มซึ่ งอยู่ภายใต้การดูแลของอัครสาวกยากอบ
ผูเ้ ป็ นกึ่งเชษฐาของพระเจ้า ตามตํานานดั้งเดิมกล่าวไว้วา่ ท่าน
ได้รับการปกมือสถาปนาเป็ นพระสังฆราชโดยพระคริ สต์เอง
หลังจากที่ทรงกลับคืน พระชนม์ชีพแล้ว
ทุกคนทั้งชาวคริ สต์และชาวศาสนายูดายเรี ยกท่านว่าเป็ น
ผูท้ รงธรรม ท่านบริ สุทธิ์ มาตั้งแต่ครรภ์มารดา ท่านได้รับสิ ทธิ
ในการเข้าไปในบริ เวณศักดิ์สิทธิ์ ในวิหารเพื่อสวดภาวนา
วิงวอนแก่พวกพี่นอ้ งชาวยิว ท่านคุกเข่าลงนมัสการ จํานวน
นับครั้งไม่ถว้ นจนกระทัง่ เข่าของท่านดูราวกับเข่าอูฐ
ยากอบเทศนาสัง่ สอนคนทัว่ ไปว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์และทรงเป็ นองค์ความรอดของโลก และ
คนยิวหลายหมืน่ คนรับความเชื่อนี้วา่ พระเมสสิ ยาห์ได้เสด็จมาแล้ว ซึ่ งนัน่ คือพระเยซู ฝ่ ายอันนานหัวหน้า
สมณะพร้อมกับพวกเหล่าฟาริ สีตดั สิ นใจที่จะฆ่าท่าน ดังนั้น ในวันฉลองปัสกาในปี ค.ศ. 63 ในสมัย
คริ สตกาลพวกเขาได้จบั ยากอบ และได้นาํ ท่านไปบนหลังคาวิหาร
พวกฟาริ สีร้องตะโกนท้าว่า
“เจ้าคนทรงธรรม พวกเราทั้งหมดจําเป็ นต้องแน่ใจเจ้า ผูค้ นพากันหลงเชื่อในพระเยซู ที่ถูกตรึ งกางเขน
บอกเราหน่อยสิ อะไรคือ “ประตูของพระคริ สต์” กันแน่”
ยากอบตอบเสี ยงดังว่า
“เจ้าจะถามข้าเกีย่ วกับพระบุตรของมนุษยชาติกนั ทําไม ท่านประทับอยู่บนบัลลังก์ในสรวงสวรรค์ขา้ ง
ขวาของพระผูท้ รงสรรพานุภาพเกรี ยงไกร แต่จะเสด็จมาในหมูเ่ มฆแห่งสวรรค์”
เมื่อนั้น คนจํานวนมากได้พากันเชื่อและตะโกนร้ องว่า “โฮซานนาแด่พระบุตรของดาวิด” ส่ วนพวก
ฟาริ สีได้ยนิ ดังนั้นก็เป็ นเดือดเป็ นแค้นร้องว่า
“เปล่าประโยชน์ทเ่ี ราปล่อยให้เขาพูดเป็ นพยาน ไปฆ่ามันเลยจะได้ไม่ตอ้ งมีคนเชื่อมันอีก”
คนเหล่านั้นขึ้นไปบนหลังคาวิหารร้ องว่า
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“นัน่ แน่ เจ้าคนทรงธรรมหลงผิด”
และพวกเขาจับท่านโยนลงมาจากหลังคาวิหารแล้วเอาหินขว้างใส่ ทา่ น ยากอบคุกเข่าลงและสวดภาวนา
วิงวอนแก่ผทู ้ ี่ทาํ ร้ ายท่านว่า
“พระบิดาเจ้าข้า ข้าวอนขอพระองค์ โปรดทรงยกบาปแก่พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ วา่ กําลังทําอะไร”
เมื่อนั้นหนึ่งในเรฮาวิทซึ่ งเป็ นลูกหลานของเรฮาฟผูท้ รงธรรม เรฮาฟได้ร้องตะโกนว่า
“พวกเจ้าทําอะไร ท่านผูน้ ้นั เป็ นผูท้ รงธรรม ซึ่ งสวดภาวนาวิงวอนแก่พวกเรา”
แต่ช่างฟอกหนังสัต ว์คนหนึ่งได้เอาไม้กลึงฟาดหัวอัครสาวก และยากอบก็ได้สิ้นใจ การฆาตกรรมครั้ง
นี้ เป็ นฟางเส้นสุ ดท้ายทีท่ าํ ให้พระพิโรธของพระเจ้าถัง่ โถมลงมาและเกิดสงครามชาวยิวขึ้นทันทีซ่ ึ งนําไปสู่
การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม
วันรําลึกถึงอัครสาวกยากอบมีข้ นึ ในวันที่ 23 ตุลาคมตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 5 พฤศจิกายน และในวัน
อาทิต ย์แรกหลังวันคริ สต์มาส

จุดสิ้นสุ ดของกรุงเยรูซาเล็ม

ดัง่ ที่พระเจ้าได้ทรงเคยตรัสเอาไว้ลว่ งหน้าว่า ความกริ้ วของพระเจ้าจะมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มโทษฐานที่
ปลงพระชนม์พระเจ้า ในปี ค.ศ. 66 ในสมัยคริ สตกาลจึงเริ่ มเกิดกบฏชาวยิว พวกยิวก่อสงครามขึ้นทัว่
อาณาจักรโรมันเพื่อโดยมุง่ ที่จะเรี ยกคืนเอกราชแก่ดินแดน ยูดาย และหวังจะได้รับอํานาจในการปกครองทัว่
ทุกหนแห่ง พวกเขาคิดว่า พระเจ้าจะทรงมาช่วยและจะทรงทําให้ศตั รู ท้งั หลายอยูใ่ นเงื้อมมือพวกเขา แต่
การณ์กลับเป็ นไปในทางตรงกันข้าม เพราะแม้แต่ก่อนที่กบฏต่อต้านจะเริ่ มขึ้นก็ปรากฏสัญญาณหลายอย่างที่
บ่งบอกถึง พระพิโรธของพระเจ้า ประตูวหิ ารเปิ ดออกเองในวันสมโภชพระจิตเจ้าและได้ยินเสี ยงว่า
“ออกไปจากที่นี่เสี ย”
เวสปาเซียนผูน้ าํ กองทัพโรมันและติโตลูกชายของเขาได้บกุ เข้าทําลายเหล่ากองทัพกบฏ ในช่วงปัสกา
(ในเวลาเดียวกับที่พระเจ้าทรงถูกปลงพระชนม์) ในปี ค.ศ. 69 กรุ งเยรู ซาเล็มถูก ปิ ดล้อม และเดือนสิ งหาคม
ปี ค.ศ. 70 กรุ งเยรู ซาเล็มถูก ยึด วิหารถูกเผาทําลายโดยราบคาบ ทั้งที่ผชู ้ นะไม่ได้ต้งั ใจให้เป็ นเช่นนั้น ซึ่ งเป็ น
วันเดียวกันกับที่วหิ ารทีส่ ร้ างโดยกษัตริ ยโ์ ซโลมอนถูกทําลายลงครั้งแรก คนยิวนับแสนเสี ยชีวติ ในเมืองที่
ปิ ดล้อมนั้นเนื่องจากความอดอยากอย่างรุ นแรง (นําไปสู่ การกินเนื้อคนด้วยกันเอง) และจากนํ้ามือของพวก
กลุ่มก่อการที่เป็ นพวกบ้าคลัง่ ที่สงสัยคนทัว่ ไปทั้งหมดว่าเป็ นพวกหนอนบ่อนไส้ และทั้งจากโรคระบาด
รอบกรุ งเยรู ซาเล็มเต็มไปด้วยกางเขนที่ตรึ งชาวยิว หลังจากที่เมืองถูกยึดครองแล้ว คนยิวถึงล้านคนก็ถกู
นําตัวไปลงเรื อเพือ่ ส่ งไปยังอิยปิ ต์และถูกขายไปเป็ นทาส
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นัน่ เองจึงเป็ นตามคําพยากรณ์แต่โบราณกาลของโมเสสเกี่ยวกับการลงโทษชาวยิว
จากการละเมิด
พันธสัญญา (เฉลยพระธรรม 28:68)
แต่ไม่มีชาวคริ สต์แม้แต่สกั คนเดียวที่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์กบฏครั้งนี้ เนือ่ งจากพวกเขาจําได้ถงึ
คําพยากรณ์ของพระผูท้ รงช่วยให้รอด ดังนั้นคริ สตศาสนจักรเยรู ซาเล็มจึงออกจากปาเลสไตน์และย้ายไป
ตั้งอยู่ทเี่ มืองเปลล่า (ปั จจุบนั คือประเทศจอร์ แดน) ที่นนั่ คริ สตศาสนจักรคริ สตชนชาวยิวของอัครสาวก
ยากอบจึงค่อยๆ ผนวกรวมเข้ากับชุมชนชาวคริ สต์อื่นๆ ที่มาจากพวกต่างชาติ
ในปี ค.ศ. 135 ในสมัยคริ สตกาล ชาวยิวได้พยายามก่อกบฏอีกครั้งภายใต้การนําของบาร์ คอกฮ์บา ผูท้ ่ ี
อ้างตัวว่าเป็ นพระเมสยาห์ซ่ ึ งคอยไล่ล่าชาวคริ สต์ แต่การกบฏได้ถกู ปราบปราม และชาวยิวทั้งหมดจึงถูก
ขับไล่ออกไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งกว่าที่พวกเขาจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งต้องรอเวลาจนถึงศตวรรษ
ที่ 20 ทีเดียว

อัครสาวกยอห์ น ทีเ่ กาะปัทมอส (วิวรณ์ 1)
เมื่อจักรพรรดิเนโรนได้ทรงรับสัง่ ประหารอัครสาวกเปโตร
และเปาโลแล้ว พระองค์ก็ทรงหวังจะฆ่าอัครสาวกยอห์นอีกคน
หนึ่ง แต่พระเจ้าได้ทรงรักษาชีวติ ของท่านเอาไว้ อัครสาวกได้ออก
เดินทางจากกรุ งโรมไปยังเอเฟซัส ระหว่างทางเรื อได้เกิดอัปปางลง
และอัครสาวกลอยในทะเลอยู่ถงึ 14 วัน แต่พระเจ้าก็ยงั ทรงช่วย
ท่านให้พน้ จากหายนะ เมื่อท่านนักบุญสามารถเดินทางมาถึงเมือง
เอเฟซัสได้แล้ว ยอห์นได้เข้าไปในงานเทศกาลฉลองเทพอาร์ เธมิส
และได้ประนามพวกคนเขลาที่บูชาเทวรู ปทั้งหลาย ตอนแรกพวก
คนเหล่านั้นอยากจะฆ่ายอห์น แต่หลังจากที่มีการอัศจรรย์มากมาย
เกิดขึ้นกับพวกเขา คนนับพันก็แ ห่กนั มาเข้ารับศีล ล้างบาป แต่มาร
ไม่เคยหลับไหล ในปี ค.ศ. 91 จักรพรรดิโดมิเซี ยนได้ทรงเริ่ มการ
ฆ่าล้างชาวคริ สต์อกี ครั้งหนึ่ง อัครสาวกยอห์นถูกจับและถูกส่ งตัวไปยังกรุ งโรม ท่านนักบุญถูกวางยาใน
เครื่ องดื่ม แต่ท่านก็ไม่เป็ นอะไร ท่านจึงถูกโยนลงไปในหม้อที่มีน้ าํ มันเดือดพล่าน แต่ท่านก็เดินออกมาโดย
ปลอดภัย จักรพรรดิกก็ ริ้ วมากจึงได้ทรงส่ งท่านไปเหมืองหินที่เกาะปั ทมอส ที่นนั่ ยอห์นได้ทาํ ให้คนทุกคน
บนเกาะกลับใจเชื่อและทําพิธีลา้ งบาปพวกเขา
ฝ่ ายคินอปส์ ผเู ้ ป็ นพ่อมดก็พยายามให้ผูค้ นหันเหออกจาก
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พระคริ สต์ เขาแสดงพลังอํานาจด้วยการเดินลงทะเลโดยหวังทีจ่ ะให้พวกภูตร้ ายรักษาชีวติ เขา แต่นกั บุญ
ยอห์นได้สั่งห้ามพวกวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามาช่วยเขา เขาจึงจมนํ้าตาย
ในวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งยอห์นกําลังตั้งจิตมัน่ และได้ยนิ พระสุ รเสี ยงดังมาจากเบื้องหลัง ดุจ เสี ยงแตรว่า
“เราเป็ นอัลฟา และโอเมกา สิ่ งแรกและสิ่ งสุ ดท้าย”
เมื่อท่านหันกลับไปดูกเ็ ชิงเทียน 7 ดวง (เป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตศาสนจักรทั้ง 7 แห่ง) และตรงกลาง
เป็ นพระคริ สต์ท่ที รงฉลองพระองค์ดว้ ยเครื่ องทรงของกษัตริ ย์ และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคํา (คาดเข็มขัด)
ที่พระอุระ พระเศียรของพระองค์และพระเกศาเป็ นสี ขาวราวกับหิมะ ส่ วนพระเนตรของพระองค์กร็ าวกับ
ลูกเพลิง และพระบาทของพระองค์ดจุ หลอมจากเตาเผา ที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดาว 7 ดวง
(ทูตสวรรค์ของพระศาสนจักร) และจากพระโอษฐ์ของพระองค์มีดาบคมออกมา (พระวจนะของพระเจ้า)
พระพักตร์ ของพระองค์ดจุ ดังดวงอาทิตย์ท่ฉี ายแสงแรงกล้า
พระคริ สต์ได้ประทานสาสน์ถงึ คริ สตศาสนจักรทั้ง 7 แห่งของพระองค์และได้ทรงเปิ ดเผยความลับของ
อนาคตที่จะตามมา ซึ่งได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสื อวิวรณ์ (อโปคาลิปซิ ส) ที่ประทานให้แก่อคั รสาวกผูเ้ ป็ น
ทีร่ ักของพระองค์ เมื่อเราศึกษาลึกลงไปในหนังสื อเล่มนี้ เราจะได้ทราบว่าอนาคตอันใดทีร่ อคริ สตศาสนจักร
ของพระคริ สต์อยูว่ นั ข้างหน้า

การจากไปของยอห์ นนักเทววิยา

หลังการสิ้ นพระชนม์ของจักรพรรดิโดมิเซียน อัครสาวกยอห์นได้ถกู ส่ งตัวกลับจากการถูกเนรเทศและ
เดินทางกลับมาที่เอเฟซัส ที่นนั่ ท่านได้รับมอบพระวรสาร 3 ฉบับคริ สต์ซ่ ึ งท่านได้ความเห็นชอบ และท่าน
ยังได้เขียนพระวรสารด้วยตนเองตามที่คริ สตชนร้องขอเพือ่ เพิม่ เติมจากสามเล่มนั้น โดยในพระวรสารของ
อัครสาวกยอห์น นั้นได้เน้นความสําคัญของสภาพพระเจ้าของพระคริ สต์ หนังสื อเล่มนี้น้ ีจงึ ได้เริ่ มต้นด้วยการ
เกริ่ นถึงการดํารงอยูข่ ององค์พระวจนะของพระเจ้าก่อนกาลเวลา
ด้วยเหตุน้ ีอคั รสาวกยอห์นจึง ได้รับ
สมญานามว่าเป็ น “ผูจ้ ารึ กพระวาจาของพระเจ้า” ในพระวรสารของยอห์น ท่านได้หกั ล้างพวกนอกรี ตที่
ปฏิเสธความจริ งเรื่ องธรรมชาติมนุษย์ของพระคริ สต์
อัครสาวกได้เดินทางไปทัว่ ทุกหนแห่งทั้งเมืองและชนบทเพือ่ เทศนาสัง่ สอนพระวาจาของพระเจ้า ครั้ง
หนึ่งท่านได้ทาํ ให้ชายหนุ่มคนหนึ่งกลับใจเข้าหาพระคริ สต์ ยอห์นได้ฝากให้ชายหนุ่มคนนั้นให้อยู่ในความ
ดูแลของพระสังฆราช ซึ่ งพระสังฆราชได้สอนชายหนุ่มคนนั้นเรื่ องความเชื่อพื้นฐาน ให้ศีลล้างบาป และได้
ปล่อยให้ชายหนุ่มคนนั้นเลือกดํารงชีวติ ตามใจชอบ ชายหนุ่มคนนั้นหลงไปอยู่ในหมู่คนไม่ดแี ละในที่สุด
กลายเป็ นหัวหน้าโจรไป ครั้นยอห์นได้กลับมาทีเ่ มืองแห่งนั้นอีกครั้ง ยอห์นขอให้พระสังฆราชรายงานผล
พระสังฆราชจึงกล่าวด้วยนํ้าตานองหน้าว่าชายหนุ่มคนนั้นตายไปในสายพระเนตรของพระเจ้าเสี ยแล้ว
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“อุตส่ าห์ฝากให้คนดูแลน้องชายข้าดีเแล้วเชีย ว” ยอห์นอุทานแล้วก็รีบขี่มา้ ขึ้นไปบนเขาโดยไม่ห่วง
ความชราของตัวเองแม้แต่นอ้ ยเพือ่ ตามหาหัวหน้าโจรนั้น เมื่อยอห์นพบชายหนุ่มคนนั้น เขาก็รีบวิง่ หนี
ยอห์นก็รีบวิง่ ตามโดยสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอภัยให้แก่เขา
ชายหนุ่มก็ลม้ ลงกับพื้นและสํานึกบาป อัครสาวกยอห์นจูบเขาและกล่าวว่าพระเจ้าได้ให้อภัยเขา นัน่ เอง
ที่ยอห์นได้คน้ หาลูกแกะตัวหนึ่งทีห่ ลงทางจากฝูงของพระคริ สต์
เมื่อยอห์นชราภาพมากแล้ว ถึงขั้นที่คนต้องแบกพาท่านมาเวลาที่ทา่ นจะมาทีโ่ บสถ์ เวลาที่ทา่ นสอน
เทศนาพระธรรม แทนที่จะพูดยาวๆ ท่านจึงมักพูดแต่เพียงว่า
“ลูก เอ๋ ย จงรักกันและกันเถิด”
ครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์ของท่านได้ถามท่านว่าทําไมท่านจึงเอาแต่พูดแบบนี้ ยอห์นจึงได้ตอบว่า
“ก็นี่เป็ นคําสั่งของพระเจ้า ถ้าเราแค่ทาํ ตามก็เพียงพอแล้ว”
เมื่อยอห์นได้ล่วงรู ้ ดว้ ยพระจิตเจ้าถึงวาระของท่านที่จะมาถึง ท่านก็ล่าํ รากับทุกคน และเดินทางขึ้นสู่
ยอดเขาไปพร้ อมกับลูกศิษย์ทสี่ นิท ที่นนั่ ลูกศิษย์ได้ช่วยกันขุดหลุมเป็ นรู ปกางเขนไม่ลกึ มากนัก เมือ่ ยอห์นได้
จูบบนหน้าผากของลูกศิษย์แต่ละคนและได้ให้พรแก่พวกเขา ยอห์นก็ลงไปนอนในหลุมและสัง่ ให้ลูกศิษย์
เอาดินกลบ ลูกศิษย์จึงทําตามนั้น เมื่อชาวคริ สต์คนอื่นๆ ได้ลว่ งรู ้ ถงึ เรื่ องนี้จงึ ได้พากันมาที่ภูเขาแห่งนั้นและ
พากันขุดหลุมเพือ่ หาศพของท่านแต่ที่นนั่ ก็ไม่มีร่างกายของท่านอยูเ่ สี ยแล้ว ยอห์นถูกนําพาไปจากโลกนี้
อย่างลึกลับ ไปทั้งร่ างกายของท่าน ท่านกําลังรอกาลเวลาสิ้ นสุ ด เมื่อนั้นจะเป็ นไปตามคําพยากรณ์ท่ี พระเจ้า
ได้ทรงเปิ ดเผยแก่ทา่ นในหนังสื อวิวรณ์
ณ หลุมศพเปล่าที่เมืองเอเฟซัสนั้น ทุกๆ ปี จะมีเถ้าหอมสี ชมพูออกมาซึ่ งใช้เยียวยารักษาผูท้ ไ่ี ปทีน่ นั่
วันรําลึกถึงนักบุญยอห์น มีข ้ นึ ในวันที่ 26 กันยายนตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 9 ตุลาคม และวันที่ 8
พฤษภาคม ตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 21 พฤษภาคม

พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ทถี ่ ูกจารึกในพระพันธสัญญาใหม่

ตั้งแต่แรกเริ่ มนั้นพระศาสนจักรแห่งพระคริ สต์ดาํ รงอยูโ่ ดยไม่มีจารึ กพระธรรม หากแต่อาศัยพระจิตเจ้า
และการสื บทอดโดยมุขปาฐะเป็ นเครื่ องนําทางของอัครสาวก แต่ต่อมาไม่นานมารได้ลกุ ปี ศาจขึ้นต่อต้าน
ศาสนจักรและนําการสอนนอกรี ตเข้ามาซึ่ งได้เริ่ มบิดเบือนแนวทางการสอนทีถ่ กู ต้องของออร์ โธด็อกซ์ดว้ ย
การตั้งพระวรสารเทียมของตนขึ้นมา เมื่อนั้นเหล่าอัครสาวกซึ่ งไม่ตอ้ งการที่จะให้ววิ รณ์ของพระเจ้า ถูก
บิดเบือน หรื อพระวาจาอันจริ งแท้ของพระเจ้าถูก เจือ ปนไปกับคําเท็จ ดังนั้น พระจิตเจ้าจึงทรงดลให้เขียน
พระวรสารขึ้นมา 4 ฉบับ โดยพระวรสารฉบับแรกเขียนโดยนักบุญมัทธิ วเมื่อพระเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ได้ 8 ปี
อัครสาวกมัทธิ วได้เขียนพระวรสารขึ้นเพื่อมอบให้แก่พระศาสนจักรทีก่ รุ งเยรู ซาเล็มโดยเขียนเป็ นภาษาฮีบรู
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ต่อมาในภายหลัง (หลังจากนั้น 10 ปี ) จึงได้ถูกแปลเป็ นภาษากรี ก หลังจากนั้น อัครสาวกมาระโกได้บนั ทึก
คําเทศนาของอัครสาวกเปโตรตามที่คริ สตชนโรมันร้ องขอ ส่ วนอัครสาวกลูกาได้รวบรวมจารึ กจริ งเกี่ยวกับ
พระคริ สต์จากพยานทั้งหลาย และได้เขียนพระวรสาร (15 ปี หลังจากเสด็จขึ้นสวรรค์) โดยนักบุญลูกายังได้
เขียนหนังสื อประวัติกิจการของอัครสาวกเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย แล้วอย่างทีไ่ ด้กล่าวไว้แต่แรกว่าพระวรสาร
เหล่านี้ได้รับความเห็นชอบจากสาวกผูเ้ ป็ นที่รักของพระคริ สต์
นัน่ คือ อัครสาวกยอห์นซึ่ งท่านได้เขีย น
พระวรสารเมื่อประมาณ ค.ศ. 100 นอกจากนี้ทา่ นยังได้เขียนหนังสื อวิวรณ์ของพระ (เอโปคาลิปซิ ส) และ
สาสน์ถงึ คริ สตศาสนจักรต่า งๆ อีกจํานวน 3 ฉบับ
สาสน์ถงึ คริ สตศาสนจักรต่า ง ๆ ยังถูกเขียนโดยอัครสาวกเปโตร (2 ฉบับ) รวมทั้งโดยยากอบและยูดา
สาสน์ท้งั หมดนี้เรี ยกได้วา่ เป็ นจดหมายเหตุเปิ ดผนึก ซึ่ งหมายความว่าเพือ่ มอบให้อ่านแก่คนทุกคน แต่
พระจิตเจ้าได้ทรงจารึ กสาสน์โดยผ่านอัครสาวกเปาโลเป็ นจํานวนมากเป็ นพิเศษ (จํานวน 14 ฉบับ)
ตลอดชัว่ หลายศตวรรษทีผ่ า่ นมาคริ สตศาสนจักร ซึ่ งได้รับการนําทางโดยพระจิตเจ้านั้นได้คดั เลือก
สาสน์เหล่านี้อย่างละเอียดและคัดกรองสาสน์เท็จหรื อสาส์ นปลอมออกไป ในที่สุด การรวบรวมพระคัมภีร์
ไบเบิล้ ฉบับพระพันธสัญญาใหม่กเ็ สร็ จสิ้ นลงอย่า งสมบูร ณ์และได้รับการอนุมตั ยิ อมรับในที่ประชุมสภา
สมัชชาสงฆ์ท่ีเมืองคาร์ ฟาเกนในปี ค.ศ. 419 และที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ที่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลในปี
ค.ศ. 692

ยุคแห่ งมรณสักขี

ยุคแห่งมรณสักขีซ่ ึ งดํารงอยูส่ ามศตวรรษนั้น ได้เริ่ มต้นขึ้นมาตั้งแต่ส มัยของอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ แล้ว
ทั้งนี้ มรณสักขีนบั เป็ นประจักษ์พยานอันยิ่งใหญ่แห่งชัยชนะอันรุ่ งโรจน์ของพระคริ สต์เหนือความตาย ดัง่ ที่
พระจิตเจ้าได้ตรัสแก่อคั รสาวกยอห์นว่า “มารปี ศาจจะได้นาํ พวกเจ้าออกจากในหมู่คน และพาเจ้าไปยังคุกมืด
เพื่อที่จะล่อลวงพวกเจ้า และพวกเจ้าจะมีทุกข์เป็ นเวลานับสิ บวัน” (วิวรณ์ 2:10) ตามความเป็ นจริ งแล้ว
เหตุการณ์การไล่ล่าชาวคริ สต์นบั ตั้งแต่การไล่ลา่ โดยจักรพรรดิเนโรนมาก็นบั ได้ประมาณ 10 ครั้งซึ่ง
ครอบคลุมทัว่ พระศาสนจักร กล่าวคือ
1. การไล่ล่าครั้งแรกโดยจักรพรรดิเนโรนเมื่อปี ค.ศ. 64-67 เมื่ออัครสาวกส่ วนใหญ่ถูกประหาร
ชีวติ
2. ในสมัยจักรพรรดิโดมิเซียนเมื่อปี ค.ศ. 91
3. ในสมัยตรายานเมื่อปี ค.ศ. 98-107
4. ในสมัยมาร์ ก อาเฟรลีเมื่อปี ค.ศ. 177
5. ในสมัยเซปติมี เซเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 202
6. ในสมัยพระจักรพรรดิเดคีและกาลล์เมื่อปี ค.ศ. 250-252
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7. ในสมัยวาเลเรี ยนเมื่อปี ค.ศ. 257
8. ในสมัยอาเฟรเลียนเมื่อปี ค.ศ. 275
9. ในสมัยดิโอเคลเทียนเมื่อปี ค.ศ. 304
10. ในสมัยมักซิเมีย นเมื่อปี ค.ศ. 311
เหตุผลด้านจิตวิญญาณของการเกิดการไล่ฆา่ ชาวคริ สต์น้ นั พระคริ สต์น้ นั ได้ตรัสไว้เองว่า “ถ้าพวกท่าน
เป็ นของโลก โลกก็จะย่อมรักคนที่เป็ นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็ นของโลก คือเราเลือกท่านออกจาก
โลก เพราะเหตุน้ โี ลกจึงเลียดชังท่าน... เขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากโบสถ์วหิ าร อันที่จริ งวันนั้นจะมาถึง
เมื่อทุกคนที่ประหารชีวติ ของพวกท่านจะคิดว่าเขากําลังปรนนิบตั ิพระเจ้า เขาจะทําอย่างนั้นเพราะไม่รู้จกั
พระบิดาและไม่รู้จกั เรา” (ยอห์น 15:19 และ 16:2-3) สําหรับสังคมโลกแล้วชาวคริ สต์ท้งั หลายเหมือนเป็ น
ของแปลกแตกต่าง ชาวคริ สต์เป็ นเหมือนหนามยอกกาย ส่ วนคนที่ใช้ชีวติ ตามแต่อารมณ์ใจปรารถนา รู ้ สึก
เหมือนกับว่าคําสอนเรื่ องการกลับคืนพระชนมชีพเป็ นเหมือนสิ่ งเตือนใจอยูต่ ลอด เรื่ องปิ ตุภูมิในสวรรค์ที่
พวกเขาตีจากไปด้วยเห็นแก่อาณาจักรโลก พวกเขาจึงเริ่ มไล่ล่าชาวคริ สต์อย่างจงเกลียดจงชังโดยหวังที่จะ
ขจัดพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในใจของตนออกไปเสี ย เจ้าของชีวติ ของคนพวกนี้คอื มารที่รู้ดแี ก่ใจว่า
มันเหลือเวลาไม่มาก มันเลือกไล่ลา่ ชาวคริ สต์อย่างโกรธแค้น โดยหวังที่จะพรากเอาบุตรของพระเจ้าให้หลง
ไปอยูก่ บั พวกของมันสู่ ดินแดนแห่งความตายเป็ นนิรันดร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
เหตุผลภายนอกของการไล่ฆ่าชาวคริ สต์ตลอดช่วงสามศตวรรษนั้น ก็คือการกล่าวโทษชาวคริ สต์วา่
ปฏิเสธความเชื่อของรัฐและสอนศาสนาใหม่ที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางเดิมจึงเป็ นการบ่อนทําลายสังคมส่ วน
ใหญ่
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ที่พวกนอกรี ตกล่าวหาชาวคริ สต์น้นั คือ
คําพูดที่ยกมาอ้างจากการพลีชีพของ
มรณสักขีคารปา (วันรําลึกถึงท่านคือวันที่ 13 ตุลาคม) เจ้านครวาเลเรี ยพยายามหว่านล้อมมรณสักขีวา่
“ข้าพเจ้าคิดว่าเจ้าก็รู้อยูแ่ ก่ใจว่าเทพอมตะได้รับยกย่องสรรเสริ ญมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วและมันก็เป็ นเช่นนี้
จนถึงปั จจุบนั ไม่เพียงแค่ในหมู่คนชาติเราที่รู้ภาษากรี กและโรมันเท่า นั้น แต่ในหมู่พวกอนารยชนก็เช่นกัน
เพราะพวกเขาใช้ความตั้งใจเป็ นอย่างมากต่อการสักการะเทพเจ้าประจําเมือง พวกเขาจึงถูกปกครองด้วยกฎ
ที่ดีงามและได้รับชัยชนะเหนือศัตรู และสร้ างเสริ มสันติ... เจ้าเองก็จงทําเช่นนั้นเถิด และถ้าด้วยคําพูดของคน
ที่คิดไม่เป็ น จะทําให้เจ้าถูกลวงด้วยความเชื่อของพวกชาวคริ สต์ที่เหลวไหลและเพิง่ เกิดขึ้นไม่นานมานี้แล้ว
ล่ะก็ เจ้าก็จงกลับความคิดเสี ยเดี๋ยวนี้และกลับไปสู่ สิ่งทีด่ กี ว่าเสี ย ดังนั้นแล้วเทพเจ้าทั้งหลายจะได้เมตตาเจ้า
และเจ้าจะได้มีความสุ ขและเฟื่ องฟูดว้ ยลาภต่าง ๆ มากมายทีพ่ วกเรามีอยูบ่ นโลก เพราะพระจักรพรรดิเองก็
รอประทานความเมตตาแก่เจ้ามากโขอยู”่ (ชีวประวัตนิ กั บุญดิมติ รี แห่งรอสโตฟ เดือนตุลาคม)
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ดังนั้นแล้ว สําหรับพวกต่างชาติแล้วตัวดัชนีทชี่ ้ ีนาํ ถึงคุณงามความดีของศาสนาหนึ่งๆ คือการวัดจาก
ความเก่าแก่ของศาสนา ปริ มาณการเผยแผ่ความเชื่อ และการตัดสิ นว่าศาสนาที่แท้จริ งนั้นจะต้องสนับสนุน
ความมัน่ คงของรัฐและให้ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุแก่ผทู ้ ี่ยึดมัน่ ดังนั้นแล้ว คริ สตศาสนาสําหรับพวกเขาจึงกลาย
เป็ นเพียงลัทธิความเชื่ออันตรายที่ต่อต้านรัฐบาล และไม่มคี วามจงรักภักดีตอ่ ประเทศ (เพราะปฏิเสธ
เทวสภาพของจักรพรรดิ)
ปกติแ ล้วไม่มีคนทีไ่ ม่เชื่อพระเจ้าคนไหนออกมาต่อต้านการเทิดทูนพระเยซู คริ สต์เป็ นพระเจ้า เพียงแต่
ว่าชาวคริ สต์ถกู คาดหวังจากคนศาสนาอื่นๆ ว่าควรมีความอ่อนน้อมต่อเทพเจ้าของรัฐ แต่สําหรับสาวกของ
พระเจ้าแล้วเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ที่จะสักการะบูชาเทวรู ปอื่นๆ เพราะรู ้ วา่ ในพวกเทวรู ปเหล่า นั้นมีอาํ นาจ
ชัว่ ร้ ายสิ งอยู่ ก็เหมือนกับที่เป็ นไปไม่ได้ที่จะบูชาความเท็จที่เห็นอยูช่ ดั เจน นอกจากนี้สมาชิกทั้งหลายของ
พระศาสนจักรต่างก็รู้วา่ โทษของการเชื่อฟังในความเท็จและแม้แต่การจุดธู ปธรรมดาๆ ต่อหน้าพวกเทวรู ป
นอกรี ตเหล่านี้ก็คอื ความตายอันเป็ นนิรันดร์
ด้วยเหตุน้ ีมรณสักขีทุกคนที่ถกู ฆ่าด้วยเห็นแก่พระนามของ
พระคริ สต์จึงไม่ได้ถือเป็ นเหยื่อของสถานการณ์ที่น่าสลดหากแต่เ ป็ นผูม้ ชี ยั อันยิง่ ใหญ่เหนือปิ ศาจและการ
หลอกลวงทั้งหลายต่างหาก ไม่ใช่เรื่ องแปลกที่เตอร์ ตเู ลียนผูพ้ ลีชีพปกป้ อง พระคริ สต์ในอดีตกาลจะกล่าวว่า
“โลหิตของมรณสักขีคอื เมล็ดพันธุ์ของคริ สตศาสนจักร”
สาเหตุอกี ประการหนึ่งของการไล่ฆา่ ชาวคริ สต์น้ นั ก็คอื การที่พวกชาวยิวทีป่ ฏิเสธ พระเมสสิ ยาห์ของ
ตนได้แอบตามรอยและนําความลับไปบอกแก่ทางการ พวกเขาเริ่ มการไล่ฆา่ ที่คริ สตศาสนจักรแห่งเยรู ซาเล็ม
และเป็ นต้นคิดการไล่ล่าชาวคริ สต์ที่จกั รวรรดิโรมันหลายครั้ง
และแม้กระทัง่ หลังจากชัยชนะของ
คริ สตศาสนาก็ตาม ความเกลียดชังของพวกเขาที่มีต่อพระผูถ้ กู ตรึ งที่กางเขนก็มิได้ลดลง สิ่ งนี้เกิดขึ้นเป็ น
เพราะว่าคนชาวยิวได้หลงลืมพระผูท้ รงสร้างเพราะเห็นแก่ความสมบูรณ์มงั่ คัง่ บนโลกนี้เท่านั้น
ข้อหลงผิดเหล่านี้ถกู สยบลงด้วยวีรกรรมของเหล่ามรณสัก ขีผ ศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ อย่างที่มรณสักขีคเี ปรี ยนแห่ง
คาร์ ฟาเกนได้เคยเขียนเอาไว้วา่ การสละชีพเพื่อพระคริ สต์ “เป็ นรากฐานของชีวติ และความเชื่อ เป็ นเสาหลัก
ของความรอด เป็ นพันธมิตรของอิสรภาพและเกียรติยศ... ความยิ่งใหญ่ของการสละชีพเพื่อพระเจ้านั้น
ประเมินค่าไม่ได้ เป็ นสิ่ งยิ่งใหญ่เหลือคณา เป็ นชัยชนะอันเกรี ยงไกร เป็ นเกียรติสง่า เป็ นยศสู งส่ ง และเป็ น
การฉลองทีไ่ ม่มวี นั สิ้ นสุ ด
เพราะว่าพระโลหิตของพระคริ สต์ได้ชโลมและประดับเป็ นความงามของผูท้ ี่
สรรเสริ ญ
พระเจ้าด้วยแรงปฏิญาณแห่งศรัทธาทีบ่ ริ สุทธิ์” (จากหนังสื อยกย่องการสละชีพของโมเสส
มักซิ ม และผูท้ ี่มีจิตศรัทธาแรงกล้าท่านอื่นๆ )
ด้วยเหตุน้ ี เราจึงควรจะหาว่าอะไรเป็ นแรงผลักดันในใจของเหล่ามรณสักขี ซึ่งสิ่ งนี้สําคัญมากกว่าที่จะ
หาเจตนาอันชัว่ ร้ ายของฝ่ ายศัตรู ดังนี้แล้วมรณสักขีเป็ นพลเมืองแห่งสวรรค์ เป็ นผูส้ ื บทอดแห่งพระคริ สต์ ซึ่ ง
วีรกรรมทีพ่ วกท่านได้ทาํ นั้นถือเป็ นแบบอย่างของความบริ สุทธิ์ แห่งคริ สตศาสนา
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ตัวอย่างที่น่าชื่นชมของความทะเยอทะยาน
ทางจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นแรงบันดาลใจมรณสักขี
สามารถพบได้ในชีวติ ของนักบุญอิกนาที ที่มกั รู ้ จกั
กันในนาม “ผูเ้ ชิดชูพระเจ้า” ตามจารึ กของ
คริ สตศาสนจักรนั้น ท่านเป็ นเด็กคนเดียวกันกับที่
พระคริ สต์น้ นั ทรงอุม้ ต่อหน้าเหล่าสาวก
ของ
พระองค์แล้วตรัสว่า “ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือน
เด็กเล็กๆคนนี้ คนนั้นจะเป็ นใหญ่ทสี่ ุ ดในแผ่นดิน
สวรรค์” (มัทธิ ว 18:4) หลังจากการกลับคืน
พระชนมชีพท่านได้กลายเป็ น สาวกของอัครสาวก
ยอห์น
ในปี ค.ศ. 67 อัครสาวกเปโตรและเปาโลได้
ปกมือสถาปนาท่านเป็ นสังฆราชแห่ง อันติโอก
นักบุญ อิกนาที ได้ปกครองดูแลคริ สตศาสนจักรที่
ซี เรี ยจนกระทัง่ สมัยของพระจักรพรรดิตรายาน เมื่อนั้นจักรพรรดิตรายานได้เสด็จไปทีเ่ มืองอันติโอก และได้
ทรงมีโองการให้จบั นักบุญอิกนาที หลังจากที่นกั บุญอิกนาทีปฏิเสธทีจ่ ะบูชายัญเทพ จักรพรรดิ ตรายานจึง
ทรงรับสั่งให้โยนนักบุญอิกนาทีให้ตกไปเป็ นอาหารของสัตว์ร้ายต่างๆ ในสังเวียนที่โคลอสเซียม
ในการดําเนินการลงโทษตามพระบัญชาดังกล่าว นักบุญอิกนาทีจงึ ได้ถกู คุมตัวภายใต้กองทหารมาที่
กรุ งโรม ระหว่างทางได้มีกลุ่มผูแ้ ทนชาวคริ สต์ของจากคริ สตศาสนจักรจากที่ต่าง ๆ มาดักพบกับท่าน
ท่านมรณสักขีได้เผยแพร่ สาสน์ของท่านไปยังชุมชนต่างๆ โดยอาศัยพวกเขาเหล่านั้น ในสาสน์เหล่านี้
(ตกมาถึงปั จจุบนั เพียงแค่ 7 ฉบับ) ท่านมรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ ผูน้ ้ ีได้กระตุน้ ชาวคริ สต์ให้รักษาความเชื่อใน
พระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ ให้มาชุมนุมกันให้บอ่ ยขึ้นในพิธีศีลมหาสนิท และให้เชื่อฟั ง
พระสังฆราชผูช้ อบธรรม โดยท่านกล่าวว่า “ใครที่ไม่อยู่กบั พระสังฆราช ผูน้ ้ นั ก็ไม่อยู่กบั พระคริ สต์” อิกนาที
ได้กล่าวเตือนชาวคริ สต์โดยเฉพาะในเรื่ องให้ระวังแนวคําสอนนอกรี ตต่างๆ เป็ นพิเศษ ที่บอกว่า การมา
บังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้านั้นเป็ นมายา และให้ระวังพวกที่ทาํ ตนเป็ นอย่างคนยิวที่ปฏิเสธว่าพระวรสาร
เป็ นของใหม่
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แต่สาสน์ที่สําคัญเป็ นพิเศษของท่านคือสาสน์ถงึ คริ สตศาสนจักรที่กรุ งโรมเพราะท่านเกรงว่า ชาวคริ สต์
จะใช้การทุจริ ตติดสิ นบนเพื่อให้มกี ารทบทวนคําตัดสิ น
และในการเผชิญหน้ากับอันตรายดังกล่า วนี้
นักบุญอิกนาทีผเู ้ ชิดชูพระเจ้าได้เผยความกระหายในหัวใจของท่านที่นาํ ท่านไปสู่ ความทรมาน และโดยอาศัย
ความทรมานนี้จกั นําพาท่านไปสู่ พระเจ้า
ท่านเขียนไว้วา่ “ข้าเกรงกลัวความรักของพวกเจ้า เพือ่ ไม่ให้ความรักนั้นบ่อนทําลายข้า เพราะว่าสิ่ งที่
พวกเจ้าอยากทํานั้นมันง่ายดาย แต่ถา้ เจ้ามัวสงสารข้าก็จ ะทําให้ขา้ เข้าถึง พระเจ้ายาก ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะ
ไม่ทาํ ตามใจมนุษย์แต่จะทําตามนํ้าพระทัยพระเจ้าอย่างที่พวกเจ้าก็กาํ ลังทําอยู่น้ ี เพราะว่าทั้งข้าเองก็จะไม่มี
โอกาสดีที่จะเข้าถึงพระเจ้าและเจ้าก็จะไม่มีดว้ ย หากเจ้านิ่งเงียบเสี ยก็จะเป็ นการดีที่สุด เพราะถ้าพวกเจ้า
ไม่พูดถึงข้า ข้าก็จะเป็ นของพระองค์ และถ้าเจ้าจะให้ความรักแก่เนื้อหนังของข้า ข้าก็จะต้องกลับไปเริ่ มต้น
เส้นทางชีวติ ของข้าใหม่หมดอีกครั้ง
พวกเจ้าจงช่วยขอพระเจ้าให้ประทานพลังทั้งทางกายและทางใจแก่ขา้ ดีกว่าเถิด เพื่อข้าจะได้ไม่เพียงแค่
พูดถึงพระองค์แต่ยงั สามารถหวังไม่เพียงที่จะถูกเรี ยกว่าเป็ นแค่ชาวคริ สต์คนหนึ่ง แต่เป็ นชาวคริ สต์อย่าง
แท้จริ ง สิ่ งที่เห็นได้น้ นั ไม่จีรังยัง่ ยืน (เพราะสิ่ งทีเ่ ห็นได้เป็ นสิ่ งที่ไม่ถาวร แต่สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็ นนิรันดร์ )
คริ สตศาสนานั้นไม่ได้เป็ นเพียงแค่ความเชื่ออย่างเงียบๆ แต่เป็ นก็ดว้ ยการกระทําที่ยิง่ ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อโลกเกลีย ดชังเขา”
ข้าเขียนจดหมายนี้ถงึ คริ สตศาสนจักรทั้งปวงและขอบอกแก่พวกท่านทุกคนว่า ข้าสมัครใจพลีกายเพือ่
พระเจ้าขอเพียงแต่เจ้าไม่ขดั ขวางข้า ข้าขอร้องพวกท่านโปรดอย่าแสดงความรักแก่ขา้ ในเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม
พวกท่านจงปล่อยข้าให้เป็ นอาหารของสัตว์ร้ายและให้ขา้ เข้าถึงพระเจ้าโดยอาศัยการนี้เถิด ข้านั้นเป็ นธัญพืช
สาลีของพระเจ้า จงปล่อยให้ขา้ ถูกบดเคียวด้วยคมเขี้ยวของสัตว์ร้ายเสี ยเถิด เพือ่ ข้าจะได้เป็ นขนมปั งที่
บริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์ พวกเจ้าจงเอ็นดูสัตว์ร้ายพวกนี้เถิด เพราะพวกมันกลายเป็ นโลงศพของข้าและไม่ทิ้ง
อะไรไว้ท่ีร่างกายของข้าเพือ่ ให้ความตายของข้าตกเป็ นภาระแก่ใคร ดังนั้นแล้วข้าก็จะเป็ นสาวกที่แท้จริ งของ
พระคริ สต์เพราะโลกจะไม่เห็นแม้แต่ร่างกายของข้า พวกเจ้าจงวิงวอนพระคริ สต์เพื่อข้าเถิดเพือ่ ข้าจักได้เป็ น
เครื่ องบูชาแด่พระเจ้าโดยอาศัยการนี้ ถ้าข้าได้รับความทรมานนี้ ข้าก็จะได้เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รับการปลดปล่อยแห่ง
พระเยซู แล้วข้าจะได้ฟ้ื นคืนชีพในพระองค์อย่างเสรี
พวกเจ้าจงให้อภัยข้าเถิด ข้ารู ้ ดวี า่ อะไรดีสาํ หรับข้า ตอนนี้ขา้ เพิ่งเริ่ มเป็ นสาวกเท่านั้น ไม่มีส่ิ งใดทั้งที่
เห็นได้และเห็นไม่ได้ที่จะมารั้งไม่ให้ขา้ ไปหาพระเยซู คริ สต์ได้ จะทั้งไฟและกางเขนก็ดี ฝูงสัตว์ร้ายก็ดี การ
หํ้าหัน่ ความสู ญเสี ย การหักกระดูก การเฉือนอวัยวะ การทําลายร่ างกายอย่างย่อยยับ การทรมานอันน่าสลด
จากปี ศาจทีจ่ ะมาถึงแก่ข า้ ก็ดี อย่างไรก็ดีขอเพียงแค่ได้เข้าถึงพระคริ สต์เท่านั้น ไม่มีความสุ ขใดๆ บนโลกหรื อ
อาณาจักรใดๆ บนโลกที่จะนําประโยชน์มาให้แก่ขา้ ข้ายอมตายเพื่อพระคริ สต์เสี ยดีกว่าที่จะได้เป็ นเจ้า
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ผูค้ รองแผ่นดินทั้งปวง ... ข้าแสวงหาพระองค์ผทู ้ รงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา ข้าปรารถนาพระองค์ผทู ้ รงฟื้ นคืน
พระชนม์ชีพเพือ่ ชีวติ ของเรา ข้าหมายความถึงประโยชน์ท่ไี ด้รับ โปรดให้อภัยข้าเถิดพีน่ อ้ งทั้งหลาย ข้าอยาก
อยู่กบั พระองค์ อย่าคืนข้าให้กลับไปแก่กบั โลกเลย จงปล่อยให้ขา้ ไปสู่ แสงสว่างอันหมดจด เมื่อข้าได้ไปถึง
ตรงนั้นแล้วข้าจะได้เป็ นคนของพระเจ้า พวกท่านจงยอมให้ขา้ ได้เป็ นผูเ้ จริ ญรอยตามพระทรมานขององค์
พระเจ้าของข้าเถิด
ใครที่มีพระองค์ในจิตใจก็จงเข้าใจในสิ่ งที่ขา้ ปรารถนาและให้เห็นใจข้าด้วยความ
ตระหนักว่าอะไรที่ครองข้า”
คําพูดที่งดงามเหล่านี้ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องขยายความ แน่นอนว่านํ้าธํารงชีวติ แห่งพระจิตเจ้านี้เองทีไ่ ด้ยก
มรณสักขีท้งั หลายขึ้นสู่ สรวงสวรรค์โดยผ่านความทุกข์ทรมาน
พวกเราจะเห็นได้วา่ มรณสักขีชาวคริ สต์
ช่างแตกต่างอย่างสิ้ นเชิงจากคนที่ฆ่าตัวตายด้วยความสิ้ นหวังและทิ้งชีวติ ทีพ่ ระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเขา
และเช่นเดียวกับวีรบุรุษทีไ่ ม่ใช่คริ สตชน (เช่น ผูต้ อ่ สู เ้ พีอ่ อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ หรื อพวกต่างศาสนาที่
กระทําการระเบิดพลีชีพ) ซึ่ งถูกครอบงําด้วยความบ้าคลัง่ อย่างเจ็บปวด แต่มรณสักขีของเรานั้นไม่ได้ยอมทน
ทรมานเพือ่ แนวคิดทีต่ ายไปแล้ว แต่เป็ นเพื่อพระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนมชีพ พวกเขาตายเพื่อไปสู่ ชีวติ นิรันดร์
อย่า งแท้จริ ง
ย้อนกลับไปดูทช่ี ีวติ ของนักบุญอิกนาที เมื่อท่านได้มาถึงโรม ชาวคริ สต์จาํ นวนมากต้องการช่วย
ปลดปล่อยท่านให้เป็ นอิสระ แต่ท่านได้ออ้ นวอนพวกเขาทั้งนํ้าตาเพือ่ ไม่ให้ทาํ อะไรเพื่อช่วยท่าน
เมื่อมาถึงเทศกาลซาตูร์นาลี (วันขึ้นปี ใหม่ของพวกต่างชาติ)ในวันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ.107 ท่านนักบุญ
ได้ถกู นําตัวไปทีส่ นามกีฬาโคลอสเซียม ท่านแหงนขึ้นมองผูม้ าชุมนุมทั้งหลายและร้ องกู่กอ้ งว่า
“ชาวโรมทั้งหลายที่มองดูวรี กรรมของข้า
เจ้าก็รู้วา่ ข้านั้นยอมตายไม่ใช่เพื่อการชัว่ แต่เพื่อพระเจ้า
พระองค์เดียวของข้าผูท้ ข่ ี า้ รักและโอบกอด และเป็ นผูท้ ี่ ข้ามุ่งมาดปรารถนาจะไปถึง”
ทันทีท่ที า่ นนักบุญ พูดจบ สิ งโตก็ถกู ปล่อยออกมา มันขยํ้าท่านจนเหลือเพียงแค่กระดูก สัตว์ร้ายจึงได้
กลายเป็ นโลงศพของท่านนักบุญอย่างที่ทา่ นต้องการ
ชาวคริ สต์ได้พากันรวบรวมกระดูกของท่านและนําไปฝั งใกล้เมือง พวกเขาได้ร่ ําไห้เหนือซากกระดูก
ของท่านทั้งคืน จนเมื่อพวกเขาเหนื่อยล้าจากการรํ่าไห้และหลับไป อิกนาทีได้มาปรากฏต่อพวกเขา ท่านโอบ
กอดพวกเขาและสวดวิงวอนต่อพระเจ้าเพือ่ พวกเขา ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พระคริ สต์ดว้ ยตัวเปี ยกโชก
ไปด้วยเหงื่อประหนึ่งผ่านพ้นจากการต่อสู ้อนั หนักหน่วงต่อต้านมารร้าย บัดนี้ ท่านอยู่ที่นนั่ และและคอย
สวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรทั้งปวง
วันรําลึกถึงนักบุญอิกนาทีมีข้ ึนในวันที่ 20 ธันวาคมตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 2 มกราคม
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ในการต่อสู ้กบั พวกนอกรี ตนั้น คริ สตศาสนจักรได้เดินหน้าต่อต้านพวกนั้นทั้งด้วยการเป็ นพยานของ
มรณสักขีและทั้งด้วยการถกเถียงด้วยปั ญญา ในสมัยศตวรรษที่ 2 – 4 ปรากฏผูจ้ ารึ กของพระศาสนจักรหลาย
ท่านที่ปกป้ องความเชื่อในการเปิ ดเผยพระวจนะของพระเจ้าโดยยึดหลักการถกเถียงโดยใช้เหตุผล นักเขียน
เหล่านี้เรี ยกว่าผูแ้ ก้ขอ้ กล่าวหา หลายคนในจํานวนนี้ตายอย่างมรณสักขี ผูแ้ ก้ขอ้ กล่าวหาที่มชี ื่อเสี ยงที่สุด
ได้แก่ ท่านนักบุญมรณสักขียสุ ตินผูเ้ ป็ นนักปรัชญา นักบุญธิ โอฟิ ลุสแห่งอันติโอก ท่านมินุตสิ อุสเฟลิกซ์
ท่านเตอร์ ตูเลียน ท่านอาเนราโกรัส พระสังฆราชซีเปรี ยนแห่งคาร์ เฟเกนผูเ้ ป็ นสงฆ์ผเู ้ ป็ นมรณสักขี
ตัวอย่างของชะตากรรมของพวกผูแ้ ก้ขอ้ กล่า วหานั้นสามารถดูได้จากชีวติ ของยุสติน นักปรัช ญาเป็ น
แบบได้ ท่านเป็ นนักปรัชญาโดยอาชีพ ที่เมืองเอเฟซัสท่าได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริ สต์โดยผูอ้ าวุโสท่าน
หนึ่งที่ได้แสดงให้ทา่ นได้เห็นถึงความเขลาของปรัชญาของพวกนอกรี ต และแสดงให้เห็นถึงตรรกะของ
คริ สต์ศาสนา
หลังจากนั้น ยุสตินได้ยา้ ยไปยังกรุ งโรม และใช้สิทธิ ของการเป็ นศาสตราจารย์ดา้ นปรัชญาในการตั้ง
โรงเรี ยนปรัชญา และได้สอนศาสตร์ ของพระคริ สตธรรมทีโ่ รงเรี ยนแห่งนั้น
ท่า นจัดทําหนังสื อแก้ขอ้ กล่าวหาสองฉบับถึงพระจักรพรรดิอนั โตนินุส ปิ อุส เพื่อปกป้ องคําสอนของ
ศาสนาคริ สต์ ในหนังสื อนั้นยุสตินได้พยายามขอให้ยกเลิกพระบัญชาทีส่ ั่งให้ฆ่าชาวคริ สต์เพียงเพราะความ
เชื่อในพระคริ สต์ ท่านยุสตินได้เขียนอธิ บายหลักการ คําสอนของพระศาสนจักรและแสดงให้จกั รพรรดิให้
เห็นว่ารากฐานของความเชื่อในพระคริ สต์ไม่ได้ตอ่ ต้านหลักการของนักปรัชญายิง่ ใหญ่ท้งั หลาย ในอีกทาง
หนึ่ง ความคิดทางปรัชญาโดยรวมของนักปราชญ์กรี กและโรมันต่างแสดงถึงความเขลาของในนิยายปรัมปรา
ของพวกนอกรี ต ผลที่เกิดขึ้นคือการไล่ลา่ ก็ได้ลดลงอยูร่ ะยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ยุสตินยังได้มวี วิ าทะกับ
พระของศาสนายูดายนามว่าตริ โฟน โดยยุสตินได้แสดงให้เขาเห็นว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่แท้จริ ง
ที่ประกาศกทัง้ หลายได้พยากรณ์ไว้ และว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
ยุสตินใช้เวลาไม่นานในการชนะการวิวาทะกับนักปราชญ์ท่เี ป็ นพวกนอกรี ต ซึ่ งนักปราชญ์น้ นั จึง ได้
แก้แค้นโดยการนําเรื่ องไปรายงานกับทางการ เมื่อนั้นผูป้ กครองนครนามว่ารุ สติกได้บญั ชาเรี ยกยุสตินเข้ามา
พบเพือ่ สอบสวนหาความจริ งและมีค าํ สั่งลงโทษประหารชีวติ โทษฐานทีไ่ ม่ทาํ การบูชายัญเทวรู ป ดังนั้น
ยุสตินจึงได้แสดงตนเป็ นผูป้ กป้ อง คําสอนในคริ สตศาสนาอย่างแท้จริ ง ซึ่งท่านไม่เพียงแต่ปกป้ องด้วยมีชีวติ
เท่า นั้นแต่ยงั ปกป้ องด้วยความตายอีก ด้วย
นอกเหนือจากภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว ความเชื่อนอกรี ตยังพยายามแทรกซึ มเข้ามาในคริ สตศาสนจักรอีกด้วย แม้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 1 นั้น ก็ได้เกิดกลุ่มคนที่เรี ยกตัวเองว่า “ไญยนิยม” (คือพวกทีม่ คี วามรู ้ ใน
เรื่ องเร้ นลับบางอย่าง) หนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ พวกนี้คอื
ซีโมนซึ่ งเป็ นหมอผี (กิจการ 8:9-24) คนพวกนี้
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แสร้ งทําตัวเป็ นชาวคริ สต์ แต่จ ริ งๆ แล้ว พยายามแอบสอนสัง่ คนอื่นๆ ว่าพระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระผูส้ ร้ างของ
โลกนั้นไม่ไ ด้เป็ นองค์ พระเจ้าสู งสุ ดหรื อเป็ นพระเจ้าผูเ้ ป็ นอมตะแต่เป็ นเพียงแค่วญิ ญาณเลื่อนลอยบางอย่าง
ซึ่ งไม่คคู่ วรต่อการให้ความเคารพใดๆ นัยว่า ยังมีเทพอื่นๆ อยูเ่ หนือพระเจ้าอีก แม้เทพเหล่านั้นจะไม่ได้เป็ น
ผูส้ ร้ างโลกทีเ่ ป็ นสสารนี้แต่ก็เป็ นผูส้ ร้ างวิญญาณที่อยู่ในคนบางคน นัยว่าพระเยซู ทรงเป็ นผูส้ ่ งสารของพวก
เขาและว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรับพระกายอย่างแท้จริ งหรื ออย่างน้อยก็ไม่ได้ทรงทรมานทางพระกาย ด้วยเหตุ
นี้พวกเขาจึงปฏิเสธพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมและปฏิเสธพระศาสนจักรแห่งอัครสาวก โดยพวกนี้เชื่อว่า
คริ สตศาสนจักรเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับพวกชนชั้นตํ่าในสังคมเท่านั้น แต่พวกเขาด้วยความทีร่ ู ้ ก็เก็บรักษาศาตร์
ลึก ลับซึ่งถ่ายทอดมาโดยเฉพาะแก่ผทู ้ ี่ถูกเลือกเท่านั้น บ่อยครั้งที่พวกไญยนิยมนี้จะเลยเถิดไปจนถึงวิชามาร
ปี ศาจ โดยในการเผยแผ่ความคิดนอกรี ตนั้น พวกเขาได้เขียน “อโปคริ ฟฟา” (หนังสื อลับ) ซึ่ งได้แต่งเติม
สาสน์ของอัครสาวกอย่างผิดๆ (เช่น “พระวรสารของท่านโทมัส” “พระวรสารแห่งความจริ ง” “พระวรสาร
ของท่านเปโตร”
และหนังสื ออื่นๆอีกมากมาย)
แต่ที่อนั ตรายที่สุดคือพวกนี้แสร้ งทําเป็ นคริ สตชน
ออร์ โธด็อกซ์ พวกนี้แค้นเคืองที่ถกู ขับออกจากคริ สตศาสนจักร ด้วยเหตุน้ ีจงึ พยายามที่จะหักเหจิตใจของผูม้ ี
ความเชือ่ ทั้งหลาย
เหล่าอัครสาวก รวมทั้งผูท้ ส่ี ื บทอดที่ใกล้ชิดอัครสาวกรุ่ นต่อๆ มา ได้ออกมาต่อต้านคนพวกนี้เสมอมา
สาวกที่ดีที่สุดของอัครสาวกยอห์นคือมรณสัก ขีผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์นามว่าโปลีคาร์ ป แห่งสเมียร์ น เมื่อท่านได้พบ
พวกไญยนิยมคนหนึ่งนามว่ามาร์ คโี อน (ชายคนนี้ปฏิเสธ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม) และเมื่อถามเขา
ว่า “เจ้าจําข้าได้ไหม” เขาก็ตอบว่า “ข้าจําบุต รคนหัวปี ของปี ศาจได้”
แต่ผมู ้ บี ทบาทสําคัญในการเอาชนะพวกไญยนิยมได้น้นั คืออิเรเนผูเ้ ป็ นพระสังฆราชแห่งลิยง (ประเทศ
ฝรั่งเศส) ท่านเป็ นบุตรทางจิตวิญญาณของท่านมรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ ท่านได้ศึกษาลงลึกถึงความเชื่อลึกลับถึง
แก่นของพวกไญยนิยมและได้เปิ ดเผยความงมงายของพวกเขา ในหนังสื อทีช่ ื่อ “หนังสื อห้าเล่มว่าด้วยการ
ประนามศาสตร์ จอมปลอม” ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระคริ สต์และเหล่าอัครสาวกอื่นๆ ได้สอน
ในสิ่ งเดียวกันกับที่ คริ สตศาสนจักรสอนอยู่น้ ีเอง โดยการอ้างบนพื้นฐานของจารี ตอันศักดิ์สิทธิ์ น้นั นักบุญ
อิริ เน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความบริ สุทธิ์แท้จริ งของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และความจอมปลอมของ
วรรณกรรมความเชื่อนอกรี ตต่างๆ
นักบุญ อิริเนผูเ้ ป็ นมรณสักขีตายในปี ค.ศ.202
ด้วยการทํางานอย่างหนักของท่านและด้วยความ
พากเพียรของนักบุญฮิปโปลิตสุ แห่งกรุ งโรมรวมทั้งนักเขียนวรรณกรรมของคริ สตศาสนจักรคนอื่นๆ ทําให้
พวกไญยนิยมซึ่ งเป็ นพวกนอกรี ตจึงถูกทําลายลงอย่างราบคาบและสู ญหายไปจากเวทีประวัตศิ าสตร์ ตั้งแต่
ก่อนที่การไล่ล่าชาวคริ สต์จะจบลงด้วยซํ้า
แต่สวะโบราณนี้ยงั คงมีกากเดนเหลืออยู่จนถึงปั จจุบนั และ
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ถูกเก็บงําส่ งต่อมาในชุมชนลับต่างๆ และเมือ่ ใดก็ตามที่คริ สตศาสนจักรอ่อนแอลงเมื่อนั้นความเท็จก็จะเริ่ ม
เข้าครอบงําผูค้ น
วันรําลึกถึงนักบุญยุสตินนักปรัชญามีข้ นึ ในวันที่ 1 มิถุนายน ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 14 มิถุนายน ส่ วนวัน
รําลึกถึงนักบุญมรณสักขีอริ ิ เนแห่งลียง นั้น มีข้ นึ ในวันที่ 23 สิ งหาคม ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 5 กันยายน

นักบุญกิออร์ กมี รณสักขีผ้ยู ่งิ ใหญ่ และนําชัย

การไล่ล่าคริ สตศาสนจักรครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรัช สมัยของ
จักรพรรดิดโิ อเคลเทียน (ค.ศ. 284-305) จักรพรรดิโรมันท่าน
นี้ ทรงเห็นชอบให้เสริ มอํานาจของจักรวรรดิตนเองด้วยการ
บังคับให้พลเมืองทุกคนบูชาเทพต่างๆ ของชาวโรมัน ท่านได้
ออกกฤษฎีกาหลายฉบับ อันส่ งผลให้โบสถ์วหิ ารของชาว
คริ สต์หลายแห่งต้องถูกทําลาย หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ท้งั หลายถูก
เผา และชาวคริ สต์ถกู จับไปทรมานอย่างทารุ ณ ทั้งนี้เพื่อ
บังคับให้พวกเขาถวายบูชาเทพเจ้า ถ้าชาวคริ สต์ปฏิเสธสิ่ งที่
รอพวกเขาก็จะกลายเป็ นความตาย
ตามบันทึกของนัก
ประวัตศิ าสตร์
ช่วงกลียุคดังกล่าวมีผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การ
ทรมานครั้งใหญ่น้ ีกว่าหลายแสนคน
การไล่ล่าชาวคริ สต์
ดําเนินไปกว่าทศวรรษ
และจากบันทึกของเยฟเซเวีย
นักประวัตศิ าสตร์ ชาวคริ สต์ได้เขียนไว้วา่ “ต่อให้คนคนหนึ่งมีปากสักร้อยปากและมีคอเป็ นเหล็กก็ไม่มที าง
บรรยายถึงความน่าสะพรึ งกลัวที่เกิดขึ้นอย่างบัดดลในหมู่ชาวคริ สต์น้นั ”
ตอนแรก การไล่ฆ่าชาวคริ สต์เกิดก่อนในหมู่ทหารโรมันเพราะในช่วงนั้นมีชาวคริ สต์มากมายที่รับใช้
ในกองทัพโรมัน หนึ่งในนั้นคือกิออร์ กีซ่ ึงเป็ นอดีตอัยการทหาร (ยศพันโท) และเป็ นผูน้ าํ กองทัพทีเ่ ก่งฉกาจ
เมื่อท่านได้ล่วงรู ้ เกี่ยวกับการไล่ล่าทีก่ าํ ลังจะเกิดขึ้น ท่านได้ปลดปล่อยทาสทั้งหมดของตนเองให้เป็ นอิสระ
และแจกจ่ายทรัพย์สินเงินทองที่มีของตนแก่คนยากจน
และมาเข้าประชุมต่อหน้าบัลลังก์ของจักรพรรดิ
ที่นนั่ เองต่อหน้าผูท้ ม่ี าชุมนุมในพระราชวังนั้น กิออร์ กีได้ประกาศความเชื่อในพระคริ สต์อย่างกล้าหาญว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้ างจักรวาลและท่านยังได้ประกาศตนเป็ นชาวคริ สต์อกี ด้วย
จักรพรรดิดโิ อเคลเทียนทรงแปลกพระทัยเป็ นอย่างยิง่
และทรงยื่นข้อเสนอให้ทา่ นนักบุญนั้นถวาย
เครื่ องบูชาแก่เทวรู ปเพื่อแลกกับการเลื่อนยศให้สูงขึ้นและจะประทานลาภยศทรัพย์สินเงินทองจํานวนมาก
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แก่ทา่ น แต่กิออร์ กเี องได้ทลู เสนอให้พระจักรพรรดิทรงหันมาเป็ นชาวคริ สต์และทูลว่าผูท้ ก่ ี ม้ หัวให้เทวรู ป
จะต้องตาย
กิออร์ กีจงึ ถูกจับโยนเข้าคุก ตามบัญชาของจักรพรรดิ ท่านถูกล่ามขาและอกของท่านถูกหินวางทับไว้
จากนั้นพระจักรพรรดิจึงตรัสถามท่านต่อว่า
“กิออร์ กี เจ้าสํานึกหรื อไม่ หรื อจะยังคงดื้อดึงไม่ยอมอยู่อย่างนั้นต่อไป”
“ท่านคิด หรื อว่าเมื่อข้าได้ยอมอ่อนแอในกาย มีหรื อทีข่ า้ จะถดถอยเพียงเพราะความทรมานเพียงเล็กน้อย
แค่น้ ี ท่านนัน่ แหละที่มีแต่จะอ่อนล้าจากการทรมานข้าเสี ยมากกว่าที่ขา้ จะอ่อนแอเพราะถูกท่านทรมาน”
แล้วกิออร์ กีก็ถกู จับแขวนไว้กบั ล้อที่หมุนฉวัดเฉวียนเหนือคมมีด ในระหว่างที่ถูกทรมานนั้น พระเจ้า
ได้ทรงให้กาํ ลังใจท่านนักบุญ
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เข้ามาเยียวยาท่านมรณสักขีและปลดท่านลงจาก
กงล้อ เมื่อผูพ้ พิ ากษาสองคนได้เห็นปาฏิหาริ ยแ์ ล้วก็กลับใจมาเชือ่ ในพระคริ สต์ พวกเขาจึงถูกประหารชีวติ
ทันที กิออร์ กถี กู จับโยนลงไปในบ่อปูน ท่านทําหมายกางเขนที่ตวั พลังของพระคริ สต์จงึ รักษาท่านจาก
ภยันตราย
แต่จกั รพรรดิยงั คงไม่ทรงเชื่อในเรื่ องแบบนี้และขนานนามกิออร์ กีวา่ เป็ นพ่อมด
จักรพรรดิทรงมี
พระบัญชาจับเขาใส่ รองเท้าที่มีหนามตะปูตาํ มากมาย และไล่ให้ท่านให้เดินด้วยรองเท้านั้นไปถึงเรื อนจํา
ที่นนั่ จักรพรรดิได้ทรงส่ งพ่อมดที่เก่งกาจมาคนหนึ่งโดยหวังทีจ่ ะให้เขาเอาชนะกิออร์ กีให้ได้ดว้ ยพลังปี ศาจ
พ่อมดคนนั้นพยายามวางยาพิษฆ่าท่านนักบุญแต่ว า่ ยาพิษไม่อ าจทําอันตรายท่านได้เลย (มาระโก 16:18)
หมอผีน้ นั จึงกลายเป็ นฝ่ ายกลับใจเข้าถือคริ สต์และก็ถ กู จับสั่งประหารเช่นกัน
จากนั้นจักรพรรดิดิโอเคลเทียนได้ทรงเสนอให้กิออร์ กยี ด์ าํ รงตําแหน่งผูร้ ่ วมปกครอง กิออร์ กียแ์ สร้ ง
ทําเป็ นว่าตกลงและเสนอตัวเดินทางไปทีว่ หิ ารของเทพอพอลโล ที่นนั่ ท่านมรณสักขีหนั หน้ามองเทวรู ปและ
ถามขึ้นว่า
“เจ้ารึ ท่อี ยากที่จะรับเครื่ องบูชาจากข้าประหนึ่งว่าตนเป็ นเทพ”
ปี ศาจที่สิงสถิตในรู ปเคารพนั้นร้องตอบว่า
“ข้าไม่ใช่เทพและไม่มใี ครหน้าไหนแบบข้าทีเ่ ป็ นเทพ
แต่พระผูท้ เ่ี จ้าประกาศความเชื่อถึงนั้นเป็ น
พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว เรามันเป็ นพวกทูตสวรรค์ผแู ้ ปรพักตร์ และหลอกลวงคนทัว่ ไปด้วยความริ ษยา”
“ถ้าอย่างนั้นเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงมาอยู่ที่นี่ในเมื่อข้ามาถึงนี่ ข้าเป็ นถึงผูร้ ับใช้ของพระเจ้าสู งสุ ด” นักบุญ
ประกาศก้อง
พวกปี ศาจได้ยนิ ดังนั้นก็กรี ดร้ องโหยหวนและหนีไป เทวรู ปทั้งหลายล้มครื นในทันทีและแตกสลายลง
ตรงหน้านั้น พวกพระนอกรี ตและจักรพรรดิก็ปรี่ เข้าไปรุ มทุบตีท่านนักบุญด้วยความเกลียดชัง ในที่สุดท่าน
มรณสักขีกถ็ กู ตัดศีรษะ ท่านเดินทางไปพบพระเจ้าด้วยความปี ติยิง่ ในวันที่ 23 เมษายน ปี ค.ศ. 304
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วันรําลึกถึงนักบุญกิออร์ กีคอื วันที่ 23 เมษายน ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 6 พฤษภาคม

ชัยชนะของคริสตศาสนาเหนือพวกต่ างชาติ

ดังทีก่ ล่าวไปแล้วนั้น การไล่ฆา่ ชาวคริ สต์ในครั้งสุ ดท้ายจากสิ บครั้งเป็ นครั้งที่เลวร้ ายทีส่ ุ ด ทว่าในอีก
แง่หนึ่งก็เป็ นความพยายามครั้งสุ ดท้ายของพวกต่างชาติที่ใกล้ตายที่ตอ้ งการถอนกําจัดพระวิวรณ์ของพระเจ้า
โดยปี ศาจพร้อมพวกผูร้ ับใช้ของมันถูกทําลายย่อยยับ และคริ สตศาสนาก็กลายเป็ นศาสนาที่มีอิทธิ พล
เรื่ องเป็ นเช่นนี้คอื ฝั่ งตะวันตกของจักรวรรดิโรมปกครองโดยจักรพรรดิสององค์ คือ จักรพรรดิ
คอนสแตนตินแห่งกอลและบริ เตน และจักรพรรดิแมคเคนซี แห่งอิตาลี ซึ่ งจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงเลิก
เชื่อในเทพทั้งหลายไปแล้ว ส่ วนจักรพรรดิแมคเคนซียงั คงทรงเป็ นพวกต่างชาติหวั รุ นแรงและทรงไล่ฆ่าล้าง
ชาวคริ สต์ รู ปแบบการปกครองของพระองค์จงึ แตกต่างออกไปคือเป็ นแบบทรราชย์ สภาเซเนทของ
จักรวรรดิโรมันได้ทลู เชิญให้จกั รพรรดิคอนสแตนตินมาทรงปกครองที่กรุ งโรม และจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ทรงเตรี ยมตัวเสด็จมารับทรงตําแหน่งนี้ ก่อนเกิดศึกตัดสิ นเพื่อหาผูค้ รองบัลลังก์น้ นั จักรพรรดิแมคเคนซี
ได้ทรงเพรี ยกหาพวกภูตผีปีศาจตลอดทั้งคืน และได้ทรงทําการบูชายัญแก่พวกมารทั้งหลายอย่างมากมาย
(หนึ่งในนั้นคือการบูชายัญด้วยชีวติ มนุษย์) ส่ วนจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงอยู่ในช่วงสับสนในพระทัย
เพราะท่านไม่ทรงทราบว่า ควรจะทรงอ้อนวอนเทพองค์ใดให้มาช่วยดี เนื่องจากกองทัพของพระองค์เล็กกว่า
ของคู่ต่อสู ้มากนัก เมื่อนั้น จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงได้ทรงเลือกสวดภาวนาวิงวอนถึงพระเจ้าผูท้ รงเป็ น
หนึ่งเดียว เพื่อทรงให้พระเจ้าทรงช่วย และในวันก่อนทําศึกนั้นตอนเทีย่ งวันจักรพรรดิคอนสแตนตินได้
ทอดพระเนตรเห็นนิมติ หมายบนท้องฟ้ าเป็ นรู ปกางเขนโดยมีนายทหารจํานวนมากก็เห็นเช่นกัน กางเขน
เปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ และมีคาํ จารึ กว่า “เจ้าจะมีชยั ”
เมื่อทรงตะลึงกับสิ่ งทีไ่ ด้ทอดพระเนตรเห็นเป็ นปาฏิหาริ ยน์ ้ ี จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงได้ทรงตกใน
ภวังค์ ในภวังค์น้ นั พระคริ สต์ได้เสด็จมาทรงปรากฏต่อหน้าท่าน และทรงแสดงเครื่ องหมายกางเขน และได้
ทรงรับสั่งให้ทา่ นทํารู ปกางเขนนั้นบนธงของกองทัพทุกผืน
พระเจ้าทรงได้ให้สญั ญาแก่จกั รพรรดิ
คอนสแตนตินว่า ท่านจะมีชยั ไม่เพียงแต่เหนือจักรพรรดิแมคเคนซียเท่านั้นแต่ยงั จะทรงมีชยั เหนือศัตรู ท้งั
ปวง เมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงตื่นขึ้นมาก็รับสัง่ ให้ชูธงชัยกางเขนเหนือกองทัพของท่านและติด รู ป
กางเขนทั้งบนหมวก เกราะ และธงของกองทัพ
ในวันที่ 28 ตุ ลาคม ปี ค.ศ. 312 กองทัพของจักรพรรดิคอนสแตนตินได้ตกี องทัพของจักรพรรดิ
แมคเคนซี แตกราบคาบในสงครามทีส่ ะพานมุลเวียเหนือแม่น้ าํ ไทเบอร์ ส่ วนจักรพรรดิแมคเคนซีเองทรงหนี
ทัพและได้สิ้นพระชนม์อย่างอนาถหลังทรงถูกเหยียบทับในช่วงโกลาหล ไม่มอี ะไรช่วยท่านได้ ไม่วา่ จะเป็ น
มนตรา ปี ศาจ หรื อการพยากรณ์ดวงดาว จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงกลายเป็ นจักรพรรดิผูม้ ีอาํ นาจเต็มของ
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โรมันตะวันตก และในปี ค.ศ. 313 จักรพรรดิคอนสแตนตินพร้ อมด้วยผูป้ กครองร่ วมในฝั่ งตะวันออกของ
ท่าน คือ จักรพรรดิลิคินิอุสได้ทรงออกพระบรมราชโองการแห่งมิลานที่ระบุให้ยุติการไล่ล่าฆ่าล้างชาวคริ สต์
ทั้งหมด และรับสั่งให้คืนทรัพย์สินต่างๆ ที่ยึดมา คืนให้แก่ชาวคริ สต์ท้งั หมด ยุคแห่งมรณสักขีจึงสิ้ นสุ ดลง
ต่อมาในปี ค.ศ. 323 จักรพรรดิคอนสแตนตินได้ทรงเป็ นจักรพรรดิท้งั ของฝั่ งตะวันออกด้วย
จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงอยู่ในกลุ่มผูท้ ี่จะเข้ารับศีลล้างบาป แต่ดว้ ยความที่ทรงยําเกรงต่อความ
บริ สุทธิ์ ของการรับศีลล้างบาปเป็ นอย่างยิ่ง
พระองค์จงึ ทรงเลือ่ นการรับศีลไปจนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์
อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงกระทําการดีอนั ยิง่ ใหญ่ไว้มากมาย ซึ่งเราจะได้แจกแจงต่อไป เมื่อคราวที่จกั รพรรดิ
คอนสแตนตินทรงตระหนักว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วก็จงึ ทรงรับศีลล้างบาปในสมโภชพระจิตเจ้า และ
ในขณะที่ทา่ นยังทรงฉลองพระองค์ขาวของการรับศีลนั้นเอง ท่านก็ได้ทรงจากไปสู่ พระคริ สต์บนสวรรค์ใน
วันที่ 21 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 337 คริ สตศาสนจักรได้ยกย่องท่านในฐานะเทียบเท่ากับเหล่าอัครสาวก และใน
ความเป็ นจริ ง ในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ก็ไม่มีผใู ้ ดสามารถทําให้คนทั้งหลายหันมาเป็ นชาวคริ สต์ได้มาก
เทียบเท่ากับจักรพรรดิคอนสแตนตินอีกแล้ว
วันรําลึกถึงนักบุญเทียบเท่าอัครสาวกคอนสแตนตินคือ วันที่ 21 พฤษภาคม ตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 3
มิถุนายน

คริสตศาสนจักรกับจักรวรรดิ

หลังจากที่นกั บุญคอนสแตนตินผูเ้ ทียบเท่าอัครสาวกได้นาํ อิสรภาพมาสู่ คริ สตศาสนจักรแล้ว ต่อมาก็
เข้าสู่ วาระใหม่ของการดํารงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ คริ สตศาสนจักรนั้นเฝ้ าเตรี ยมพร้ อมเพือ่ รอรับการมาถึงของ
อาณาจักรของพระคริ สต์อนั ไร้ ขอบเขต
จึงได้ร่วมเป็ นพันธมิตรกับจักรวรรดิโรมัน
จึงเป็ นไปตาม
พระพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ประกาศ พระวรสารแก่มนุษยชาติ คริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ย่อมจําได้อยู่
เสมอว่าตามคําสอนของพระผูท้ รงช่วยให้รอดและอัครสาวกเปาโลนั้น
ได้ทรงสอนมาเสมอว่าหลักแห่ง
อํานาจถูกกําหนดโดยพระผูท้ รงสร้ าง ด้วยเหตุน้ ีจงึ ไม่ถอื เป็ นเรื่ องน่าอดสู ที่จะร่ วมมือกับทางจักรวรรดิ ดัง่ ที่
ต่อมาจักรพรรดิยุสติเนียนทีท่ รงเป็ นนักบุญด้วยได้ทรงเขียนเอาไว้วา่ “ด้วยพระญาณสอดส่ องของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงมอบของขวัญสองประการแก่มนุษย์ คือ ศาสนจักรและอาณาจักร โดยศาสนจักรรับผิดชอบ
วิญญาณของมนุษย์ ส่ วนอาณาจักรจะดูแลรักษาร่ างกาย อํานาจทั้งสองขั้วนี้มคี วามสอดคล้องต้องกันเป็ น
อย่างดีเยี่ยม (ภาษากรี กเรี ยกว่าซิ มโฟนี) เพื่อธํารงรักษามวลมนุษยชาติ”
ด้วยรากฐานนี้เองคริ สตศาสนจักรได้ธาํ รงมาอยูเ่ ป็ นระยะเวลามามากกว่า 1500 ปี เป็ นสิ่ งมีชีวติ หนึ่ง
เดียวที่มีการควบคุมอวัยวะสองส่ วน แต่ก็พึงระลึกอยู่เสมอว่าโครงสร้ างอํานาจทีแ่ ท้จริ งของอาณาจักรนั้น
โดยธรรมชาติแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของอํานาจบริ หารของพระสังฆราชทีถ่ ูกตั้งสถาปนาโดยพระเจ้า อย่าง
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ที่นกั บุญยอห์นวาจาทอง และอัมโบรซีแห่งเมดิโอลานกล่าวไว้วา่ “ศาสนจักรอยูเ่ หนืออาณาจักร” ด้วยเหตุ
ดังนี้เอง
ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ของพระจักรพรรดิจึงต้องกระทําโดยสมเด็จ
พระอัครสังฆราช พระศาสนจักรนั้นรับรองสิ ทธิ ของรัฐในการบริ หารอํานาจและปฏิเสธไม่ให้จกั รพรรดิมา
ทรงแทรกแซงกิจการของพระศาสนจักรตามอําเภอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับหลักคําสอนทาง
คริ สตศาสนา มรณสักขีและผูป้ ระกาศความเชื่อได้ปกป้ องอิสรภาพของ พระเจ้าไว้ดว้ ยชีวติ ของตน
ในการนี้ อิทธิ พลที่คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์มีต่ออาณาจักรสู งขึ้นจึงได้คอ่ ยๆ เปลี่ยนแปลงแม้แต่
โครงสร้ างของจักรวรรดิและสังคม พระวรสารเป็ นดัง่ เชื้อขนมปั งที่ได้เปลี่ยนสังคมมนุษย์ เหมือนการต่อสู ้
ของนักรบทีท่ าํ ให้การบูชาเทวรู ปสู ญสิ้ นไป การประหารด้วยการตรึ งกางเขนถูกล้มเลิกไป เกิดทัศนคติใหม่ที่
มีต่อทาสซึ่ งที่สุดได้นาํ ไปสู่ การเลิกทาสอย่างสิ้ นเชิง
สิ่ งที่พระเจ้าทรงทําในประวัตศิ าสตร์ และด้วยความช่วยเหลือของจักรวรรดิน้ นั ทําให้จาํ นวนผูท้ ี่ได้รับ
ความรอดนั้นเพิ่มขึ้นล้าน จริ งๆ แล้วสําหรับพระองค์เองอํานาจทั้งปวงก็ล ว้ นเป็ นเพียงเครื่ องมือของพระ
อานุภาพของพระองค์ทรี่ ับใช้พระองค์ในการนําความรอดมาสู่ มนุษย์ท้งั หลาย ไม่วา่ จะเป็ นด้วยความตัง้ ใจ
หรื อไม่ต้งั ใจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความเชื่อนอกรีตของพวกอารยัน

หลังจากทีห่ มดยุคแห่งการไล่ลา่ แล้ว ปี ศาจซึ่ งเป็ นศัตรู พระเจ้านั้นไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ของตน
จึงได้เริ่ มการต่อสู ้ครั้งใหม่ต่อต้านคริ สตศาสนจักร โดยมันได้ยวั่ ยุพวกนอกรี ตที่ตอ้ งการทําลายพระวิวรณ์
ศักดิ์สิทธิ์ และหนึ่งในบรรดาพวกนอกรี ตทีน่ ่าสะพรึ งกลัวที่สุดที่อุบตั ิข้ ึนในหมู่คริ สตชนก็คอื อารี อสุ แห่ง
อเล็กซานเดรี ย
อารี อสุ ถูกขับไล่ออกจากคริ สตศาสนจักร เนื่องจากเขาทําให้คนในคริ สตศาสนจักรเกิดความแตกแยก
ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่ มแต่ง คําสอนที่ผิดๆ ด้วยซํ้า เมื่อพระสังฆราชเปโตรแห่ง อเล็กซานเดรี ยซึ่งต่อ มาได้เป็ น
มรณสักขีแห่งพระคริ สต์น้ นั อยากจะให้โอกาสกลับตัว รับเขากลับเข้ามาในคริ สตศาสนจักรอีกครั้ง แต่ใน
นิมติ เปโตรได้เห็นพระเยซูเจ้าในฉลองพระองค์ทีข่ าดรุ่ งริ่ ง
“ใครเป็ นคนทําให้ฉลองพระองค์ท่านขาดรุ่ งริ่ งแบบนี้” เปโตรทูลถาม
“อารี อสุ ” พระองค์ตรัสตอบ นัน่ เองทีเ่ ป็ นลางบอกถึงเรื่ องร้ายๆ ต่างๆ ที่กาํ ลังจะมาถึง คริ สตศาสนจักร
นักบุญ เปโตรไม่ยอมรับการสารภาพบาปของผูท้ ี่จะเป็ นพวกนอกรี ตในภายภาคหน้าผูน้ ้ ี แต่ทา่ นอาคิลเลส
ผูส้ ื บทอดตําแหน่งสังฆราชองค์ถดั มาเกิดความสงสารอารี อุสและให้โอกาสเขากลับมาเป็ นพระอีกครั้ง และ
เมื่อท่านอาคิลเลสได้มรณภาพไป ในสมัยสมเด็จพระอัครสังฆราช อเล็กซานเดอร์ น้ นั อารี อสุ ซึ่ งอัดอั้นไป
ด้วยความอิจฉาริ ษยาจึง เริ่ มเทศนาสั่งคําสอนนอกรี ตอีก ครั้ง
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เขาได้เริ่ มสั่งสอนว่าพระคริ สต์ไม่ได้ทรงพระชนม์ชีพเป็ นนิรันดร์ ร่วมกับพระบิดา และไม่ได้มีพระ
กําเนิดจากลักษณ์ของพระบิดาและไม่ใช่พระเจ้าทีแ่ ท้จริ ง แต่เป็ นเพียงสิ่ งสร้างทีส่ ู งส่ งที่สุดที่พระเจ้าทรง
สร้ างขึ้นมาจากสุ ญญตา พระคริ สต์ทรงถูกมองว่าไม่ใช่พระบุตรหนึ่งเดียวของพระบิดา แต่เป็ นเพียงหนึ่งใน
บุตรหลายๆ คนที่พระบิดาทรงรับไว้เป็ นบุตร โดยพระบิดาทรงเลือกขึ้นมาหนึ่งคนที่พระองค์ทรงเล็งเห็น
ความสัตย์ซื่อต่อการทํากรรมดีของเขาเท่านั้น พระเยซู ทรงเสมือนว่าทรงสามารถทําบาปได้เพียงแต่ไม่ทรง
ประสงค์ทจ่ี ะทํา
คําสอนผิดๆ ของปี ศาจนี้ปัจจุบนั ฝั งตัวอยู่ในผูน้ บั ถือลัทธิ ท่ีเรี ยกตัวเองว่า “พยานแห่ งพระเยโฮวา”
รวมทั้งบรรดาลัทธิงมงาย (ไสยศาสตร์ )ต่างๆ อีกมากมาย ถ้าหากความเชื่อเช่นนี้มชี ยั ขึ้นมาแล้วพระวรสารก็
จะหมดความหมาย และเราก็จะสู ญสิ้ นความหวังที่จะเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

การประชุ มสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่หนึง่

พระสังฆราชอเล็กซานเดอร์ แห่งเมืองอเล็กซานเดรี ยได้ขบั ไล่อารี อสุ และพวกสาวกผูเ้ ชื่อฟังเขาออกไป
จากคริ สตศาสนจักร อารี อสุ นั้นก็เหมือนกับปี ศาจที่ทาํ ลายล้างทูตสวรรค์เป็ นจํานวนถึงหนึ่งในสาม โดยเขา
ได้ชกั จูงเหล่านักบวชในอเล็กซานเดรี ยออกไปได้ถงึ หนึ่งในสามเช่นกัน นอกจากเขาจะไม่สํานึกในความผิด
บาปของตนเองแล้วก็ยงั ได้นาํ การสบประมาทนี้ไปยังคริ สตศาสนจักรอื่นๆ ของโลกอีก ด้วย สุ ดท้ายเมื่อความ
สับสนนี้แผ่ขยายเป็ นวงกว้างไปทั้วคริ สตศาสนจักรในซี กตะวันออก จักรพรรดิคอนสแตนตินโดยอาศัยการ
ดลบันดาลจากพระจิตเจ้านั้นจึงได้รับสั่งให้พระสังฆราชทัว่ โลกมาประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากลเพื่อร่ วม
พิจารณากรณี ที่เกิดขึ้น
สภาสมัชชาสงฆ์จึงได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 325 ที่เมืองนิเคย์ (ปั จจุบนั อยู่ที่เมืองอิซนิก ประเทศ
ตุรกี) โดยมีพระสังฆราชเข้าร่ วมประชุมถึง 318 ท่านจากทัว่ ทุกสารทิศของคริ สตศาสนจักร ซึ่ งเป็ นจํานวน
เดีย วกันกับผูร้ ับใช้ของอับราฮัมที่ได้ร่วมโจมตีกองทัพของเหล่ากษัตริ ยจ์ ากเมโสโปเตเมีย (ปฐมกาล 14)
ทั้งนี้ พระสังฆราชโฮเซี ย แห่งคอร์ โดบา (สเปน) ได้เป็ นองค์ประธานที่ประชุมสภาสมัชชา ในที่ประชุมสภา
สมัชชามีนกั บุญหลายท่านเข้าร่ วมมากมาย เช่น นักบุญนิโคลัสแห่งไมรา นักบุญสปิ ริโดนแห่งตรี มีธุส
นักบุญ อเล็กซานเดอร์ แห่งอเล็กซานเดรี ย นักบุญ มาคารี แห่งเยรู ซาเล็ม นักบุญเยฟสตาฟี แห่งอันติโอก และ
นักบุญ ยากอบแห่งนีซีบยี า และท่านอื่นๆ
ในที่ประชุมนั้นเองท่านทั้งหลายได้ถามไถ่ถึงกันและกันว่าคริ สตศาสนจักรของตนได้ทาํ อย่างไรกันใน
การรักษาความเชื่อดั้งเดิมของเหล่าอัครสาวก ดังนั้น ความจึงได้แจ้งว่ามีปรากฏคําสอนของอารี อสุ ซึ่งแปลก
แยกไปจากคําสอนทีส่ ื บทอดกันมาของอัครสาวกนั้น พวกอารี อสุ นั้นพยายามทําให้เกิดความสับสนโดยใช้
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ข้อถกเถียงทางปรัชญาแต่ก็ถกู ต่อต้านโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงจากสังฆานุกรอาฟานาซี ของคริ สตศาสนจักรแห่ง
อเล็กซานเดรี ย
อารี อุสยังคงดื้อดึงและลบหลู่พระคริ สต์จนถึงขั้นทีน่ กั บุญนิโคลัสซึ่งได้มีใจปกป้ องพระคริ สต์อย่างแข็ง
ขัน ถึงกับลุกไปตบปากอารี อสุ เป็ นเหตุให้บรรดาสงฆ์ในที่ประชุมสภาสมัชชาถอนสถานะนักบวชของ
นิโคลัส
แต่พระคริ สต์และพระมารดาพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏตัวแก่พวกท่านและรับสั่งให้คนื สถานะ
นักบวชให้แก่ทา่ นและทรงให้ทา่ นเป็ นพระสังฆราช
ในที่สุดแล้ว บรรดาสงฆ์ในทีป่ ระชุมได้เล็งเห็นว่าพวกนอกรี ตไม่สํานึกผิด จึง ได้สั่ง ขับไล่อ ารี อสุ ออก
จากพระศาสนจักร (เป็ นการประณาม) และทีป่ ระชุมได้ร่างบทสัญลักษณ์ความเชื่อของออร์ โธด็อกซ์เป็ น
คําว่า “และพระจิตเจ้า” พวกท่านประกาศยอมรับว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงบังเกิดจากลักษณ์ของพระบิดา
ก่อนกาลเวลาและทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับ พระบิดา นอกจากนี้ พวกท่านยังได้เห็นชอบให้คริ สตชนทั้งปวง
ฉลองปัสกาในวันเดียวกัน (เพราะยังคงมีชาวคริ สต์บางส่ วนทีฉ่ ลองเทศกาลนี้พร้ อมชาวยิว) นอกจากนี้สงฆ์
ทั้งหลายได้รับเอาธรรมนูญแห่งศาสนจักรทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ของ
คริ สตศาสนจักร
ดังนั้นเองที่พระจิตเจ้าทรงทําลายความเชื่อนอกรี ต และสถาปนาคริ สตศาสนจักรแห่งความเชื่อดั้งเดิม
ออร์ โธด็อกซ์ข้ ึนมา
นี่เป็ นครั้งแรกทีค่ ริ สตศาสนจักรได้มาประชุมร่ วมกันนับตั้งแต่สมัยเหล่าอัครสาวก
ยุคแรก และพระจิตเจ้าผูท้ รงปลอบประโลมได้ทรงแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเป็ นพระองค์นนั่ เองที่ทรงยืน
อยู่ตรงหางเสื อเรื อแห่งคริ สตศาสนจักร
วันรําลึกถึงบรรดาสงฆ์ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์แห่งสภาสมัชชาสงฆ์สากลครั้งที่หนึ่งมีข ้ ึนในวันอาทิตย์ที่ 7 หลัง
เทศกาลปั สกา และ วันที่ 29 พฤษภาคมตามปฏิทนิ เก่าหรื อ 11 มิถุนายน

ความสําคัญของการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์

นับจากนั้นเป็ นต้นมาจึง เริ่ มต้นยุค ของสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งศาสนจักรสัมพันธ์ (มีท้งั หมด 7 ครั้ง)
สภาดังกล่าวถือเป็ นองค์กรอํานาจนิตบิ ญั ญัติสูงสุ ดของคริ สตศาสนจักรทัว่ โลกโดยภาพรวม ตามคําสอนของ
พระคริ สต์น้ นั “ที่ใดที่สองหรื อสามคนรวมกันในนามของเรา ที่นนั่ เราจะอยู่กบั ท่านเหล่านั้น” (มัทธิ ว 18:20)
และพระเยซูเจ้าทรงเป็ นหัวหน้าของคริ สตศาสนจักร ด้วยเหตุน้ ีที่ไหนก็ตามที่บรรดาผูส้ ื บทอดของเหล่าอัคร
สาวกได้รวมตัวกันจากทัว่ ทั้งสารทิศในนามของพระคริ สต์ ถ้าหากพวกเขาประสงค์ที่จะรักษาพระวิวรณ์
ดั้งเดิมไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระคริ สต์กย็ ่อมประทับอยูท่ น่ี นั่ กับพวกเขาเช่นกัน และพระจิตเจ้าที่ทรง
ถูกส่ งมาจากพระบิดาแห่งสวรรค์ในนามของพระคริ สต์ตามพระสัญญานั้น ก็จะสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา
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เหล่า นั้นตลอดไปและจะทรงนําทางเราสู่ ความจริ งทั้งมวล (ยอห์น 14:16 และ 16:13) การทรงสําแดงการ
อันบันดาลชีวติ ของพระองค์น้ นั เห็นได้ชดั เจนในการประชุมแต่ละครั้งของสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯ
ดังนั้นเองที่เราเชื่อว่าสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯ
ซึ่ งได้รักษาหลักคําสอนของเหล่าอัครสาวกไว้เป็ นการ
ประชุมสงฆ์จึงไม่มีขอ้ ผิดพลาด และมติที่ออกมานั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้า พวกเขาเป็ นเหมือน
ประภาคารทีช่ ่วยนําทางเราในทะเลแห่งชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วยคําสอนและความเชื่ออันหลากหลาย ในทางตรง
กลับกัน ใครก็ตามที่ฝ่าฝื นมติของสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯ แม้แต่เพียงประการเดียวก็จะต้องตาย (มัทธิ ว 18:17)
เราจึงเห็นได้วา่ การประชุมของสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯ นั้นไม่เคยแต่งเติมคําสอนใหม่ หากแต่มภี ารกิจ
เพื่อปกป้ องพระวิวรณ์ของพระเจ้าไม่ให้ด่างพร้ อย ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นความเห็นทีผ่ ิดหากจะว่าสภาคณะมนตรี
สงฆ์ฯ ดังกล่าวได้นาํ คําสอนใหม่บางประการเข้ามา ไม่ใช่เลย ความเชื่อได้รับการประทานมาเพียงหนึ่งเดียว
และเป็ นความเชือ่ โดยนักบุญทั้งปวง (ยูดาห์ 2) และก็ไม่มใี ครหน้าไหนทั้งนั้นที่จะเติมอะไรเข้าหรื อตัดอะไร
ออกทั้งสิ้ น ในการประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯทุกครั้ง ทีป่ ระชุมได้ปกป้ องคริ สตศาสนจักรและวางรากฐาน
ให้ถกู ต้องเพื่อป้ องกันให้พน้ จากความเชื่อนอกรี ตที่หลอกลวงและบิดเบือนพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้นเอง
จึงไม่อาจล้มเลิกมติของสภาคณะมนตรี สงฆ์ฯ ได้เลย

นักบุญนิโคลัส พระสั งฆราชแห่งไมรา

หนึ่งในผูร้ ับใช้พระคริ สต์ที่เป็ นทีเ่ คารพ
มากที่สุดท่านหนึ่งในโลก ของคริ สตศาสนจักร
ออร์ โธด็อกซ์คอื นักบุญนิโคลัสอัครสังฆราแห่ง
ไมรา (ปั จจุบนั คือเมืองเดมบรี ประเทศตุรกี)
ท่านได้ฉายแววในคริ สตศาสนจักร ตั้งแต่ต น้
ศตวรรษที่ 4 นิโคลัสเป็ นที่รู้จกั กันเพราะการ
ชอบทําบุญทําทานของท่านมาตั้งแต่ยงั หนุ่ม ที่
เมืองปาตารามีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ เขามีลูกสาว
สามคน ชายคนนี้ยากจนมากจึง ตัดสิ นใจส่ งลูก
สาวไปค้าประเวณี เมื่อนิโคลัสได้ทราบดังนั้น จึงแอบไปทีบ่ า้ นเขาในตอนกลางคืนถึงสามครั้ง แต่ละครั้ง
ท่านโยนถุงกษาปณ์ทองคําเข้าไปในบ้าน ดังนั้นเองพ่อของลูกสาวทั้งสามจึงสามารถยกลูกสาวให้แต่งงานได้
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ด้วยพระคุณปาฏิหาริ ยข์ องพระเจ้า นิโคลัสจึง ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นพระสังฆราชแห่งไมรา ท่านอดทน
ต่อสู ้กบั การไล่ล่าของจักรพรรดิดโิ อเคลเทียน และถูกจับเข้าคุกหลายต่อหลายครั้ง แต่ทุกครั้งพระเจ้ายังคง
รักษาชีวติ ของท่านไว้
เมื่อจักรพรรดิคอนแสตนตินได้ประกาศสันติภาพกับคริ สตศาสนจักร นักบุญนิโคลัสจึง ต้องออกมา
ต่อ ต้านคําสอนผิดๆ ของพวกอารี อุสและซาเบลเลียน (คือ พวกที่เชื่อว่า พระตรี เอกานุภาพทรงมีเพียงลักษณ์
เดียว) ท่านปกป้ องคําสอนของออร์ โธด็อกซ์วา่ ทั้งสามลักษณ์ของพระเจ้ามีความเสมอภาคกัน ในทีส่ ภาคณะ
มนตรี สงฆ์ฯ ที่เมืองนิเคย์น้นั นิโคลัสเดือดดาลมากจนถึงกับบันดาลโทสะต่ออารี อสุ เพื่อหยุดไม่ให้เขา
กระทําการพูดลบหลู่พระเจ้าอีก บรรดาสงฆ์เห็นชอบให้ถอดถอนสถานภาพสงฆ์ของท่านนักบุญ ต่อมา
พระเจ้าทรงปรากฏในนิมติ เวลากลางคืนแก่สมาชิกสภาสงฆ์ฯ ว่าพระองค์ประทานพระวรสารคืนแก่นิโคลัส
ส่ วนพระนางมารี ยก์ ท็ รงนําผ้าคลุมไหล่สงั ฆราชมาคืนแก่ทา่ น ดังนั้นเองท่านจึงได้รับสถานะสงฆ์คืนมา
ด้วยความทีน่ ิโคลัสเป็ นนักต่อสู ้ตวั ยงเพือ่ รักษาสัจธรรมของพระเจ้าและเป็ นผูป้ กป้ อง ผูท้ ่ ีถกู รังแก ครั้ง
หนึ่งเมือ่ ท่านได้ทราบว่ามีนายทหารสามคนถูกใส่ ร้ายจนถูกต้องโทษประหารชีวติ ท่านนักบุญ ก็รีบวิง่ ไปยัง
ทุง่ ประหารที่กาํ ลังจะประหารผูบ้ ริ สุทธิ์ เหล่านั้นและได้เห็นเพชฌฆาตกําลังเงื้อดาบ ท่านยื้ออาวุธจากมือของ
เขา และบังคับให้ผพู ้ พิ ากษายกเลิกคําพิพากษาที่ไม่เป็ นธรรมเสี ย
อีกครั้งหนึ่ง ท่านได้เผยในนิมติ แก่พอ่ ค้าคนหนึ่งและนําเหรี ยญกษาปณ์ทองคํา 3 เหรี ยญมาเป็ นสิ นจํานํา
เพื่อให้เขานําเรื อทีบ่ รรทุกพวกเมล็ดพันธุ์ตา่ งๆ มายังเมืองทีก่ าํ ลังขาดแคลนอาหารเพือ่ เลี้ยงดูคนที่กาํ ลังหิว
โหย ท่านเป็ นผูท้ ี่ทาํ การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายครั้ง ครั้งหนึ่งเมื่อเรื อซึ่ งกําลังล่องไปยังเมืองลีเคียได้
ตกอยูใ่ นมรสุ มพายุรุนแรง คนเรื อทั้งหลายได้รําลึกถึงท่านนักบุญ และสวดวิงวอนท่าน ทันใดนั้น พวกเขาก็
เห็นท่านนักบุญมาให้กาํ ลังใจพวกเขา ท่านขึ้นไปบังคับควบคุมเรื อจนกระทัง่ เรื อปลอดภัยจากพายุทส่ี งบลง
ท่านได้มรณะภาพลงท่ามกลางความรักของหมู่พี่นอ้ งชาวคริ สต์ออร์ โธด็อกซ์ในวันที่ 6 ธันวาคม ปี
ค.ศ. 341 และถูกฝังที่เมืองไมรา และภายหลังพระธาตุของท่านได้ถูกนํามาเก็บไว้ที่เมืองบารี (ประเทศอิตาลี)
วิญญาณของท่านยังคงมีชีวติ อยู่กบั พระเจ้า
และท่านยังคงสวดภาวนาเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่เรี ยกหาท่าน
ปาฏิหาริ ยใ์ นท้องทะเลจํานวนนับครั้งไม่ถว้ นเกิดขึ้นจากการวิงวอนถึงท่านนักบุญนิโคลัสจนถึงปั จจุบนั และ
ผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือก็วางใจได้วา่ นักบุญนิโคลัสจะมาช่วยพวกเขาอย่างรวดเร็ ว
วันรําลึกถึง นักบุญนิโคลัส พระสังฆราชแห่งไมราในลิเคีย มีข้ นึ วันที่ 6 ธันวาคมตามปฏิทนิ เก่า หรื อ
19 ธันวาคม และ 9 พฤษภาคมตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 22 พฤษภาคม
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การเชิดชู พระกางเขนผู้ให้ ชีวติ

นักบุญและจักรพรรดิคอนแสตนตินได้ทรงมีดาํ ริ มา
นานแล้วที่จะค้นหากางเขนศักดิสิทธิ์แห่งพระคริ สต์ โดย
ทรงรําลึกถึงสัญญาณทีป่ รากฏแก่พระองค์ ก่อนที่จะทรง
ออกรบต่อสู ้กบั กษัตริ ยแ์ มคเคนซี
พระองค์ได้ทรงส่ ง
จักรพรรดินีเอเลนาพระมารดาของพระองค์
ไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อทรงหาพระกางเขนแห่งชีวติ ของพระคริ สต์
เมื่อพระนางเสด็จมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระนางก็ได้ทรง
ทราบว่า ความลับของพระกางเขนแห่งพระคริ สต์ถูกเก็บ
รักษาเอาไว้กบั ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ชาวยิว เมื่อนั้นพระนางได้รับสั่ง
ให้จบั ผูอ้ าวุโสมาคนหนึ่งนามว่ายูดาห์ หลังจากที่พระนาง
ได้ทรงไต่สวนแล้ว ในที่สุดเขาก็ยอมเปิ ดเผยว่าพวกเขาได้
ทิ้งพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ ไว้ที่ไหน ตรงที่น้ นั เป็ นบ่อนํ้าเก่า

ไม่ไกลจากหุบเขากลโกธา
ในบ่อนํ้าเก่านั้นเองที่พระนางพบกางเขนสามอัน พบตะปูและแผ่นจารึ กสามภาษา แต่จะรู ้ ได้อย่างไรว่า
กางเขนอันใดเป็ นกางเขนที่พระจ้าทรงเคยถูกตรึ งเอาไว้ ดังนั้นเอง หลังจากที่ปรึ กษากันอยู่พกั ใหญ่กบั นักบุญ
มาคารี สมเด็จพระอัครสังฆราช แห่งเยรู ซาเล็ม ในที่สุดก็ตกลงว่าจะถวายให้พระเจ้าทรงจัดการเรื่ องนี้เอง ใน
ตอนนั้นมีคนหามศพออกมาจากเมืองเยรู ซาเล็ม พวกเขาตัดสิ นใจนํากางเขนที่พบมาวางบนศพ กางเขนสอง
อันแรกไม่ได้สร้ าง ปาฏิหาริ ยใ์ ดๆ แต่เมื่อวางกางเขนที่สามลงบนศพ ผูต้ ายก็ก ลับฟื้ นขึ้นมา นัน่ เองจึงพิสูจน์
ได้วา่ พระกางเขนใดเป็ นของจริ ง
ผูท้ ี่สนใจอยากมาชมแท่นบูชาอันยิง่ ใหญ่ของพระผูท้ รงกอบกูต้ ่างมารวมตัวกันเป็ นอย่างมาก สังฆราช
ได้ยกกางเขนขึ้นเหนือฝูงชนที่มาชุมนุมซึ่ งต่างกูร่ ้ องว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ” ดังนั้นเองจึง
เกิดตั้งเป็ นการเฉลิมฉลองการเชิดชูพระกางเขนผูใ้ ห้ชีวติ พระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ น้นั เองจึงถูกแบ่งเป็ นชิ้นส่ วน
ต่างๆ มากมาย แจกจ่ายไปทัว่ ทุกสารทิศในจักรวาล
ครั้นยูดาได้เห็นพระอานุภาพของพระเจ้าแล้วก็เข้ารับศีลล้างบาปภายใต้นามว่าคีรีอาคา และต่อมาได้
ดํารงตําแหน่งพระสังฆราชในคริ สต์ศาสนา ท่านถูกประหารโดยจักรพรรดิยเู ลียนผูล้ ะทิ้งศาสนา (วันรําลึกถึง
นักบุญคีรีอาคาคือที่ 28 ตุลาคม)
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การเชิดชูพระกางเขนเป็ นหนึ่งใน 12 การฉลองใหญ่ของคริ สตศาสนจักร ซึ่ งมีข้ ึนในวันที่ 14 กันยายน
ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 27 กันยายน วันดังกล่าวเป็ นวันที่ตอ้ งถือศีลอดอาหาร เพราะเพื่อรําลึกถึงการ
สิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ผูช้ ่วยให้รอด

การเจิมวิหารแห่ งการฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์

หลังจากที่การไล่ล่าชาวคริ สต์ยุติลงในสมัยของพระจักรพรรดิคอนสแตนติน แล้วก็ได้มีการเริ่ มสร้ าง
สถานทีศ่ กั ดิ์สิทธิ์ ท้งั หลายที่เกี่ยวข้องกับพระประวัติของพระคริ สต์และเหล่าอัครสาวก ทุกเมืองทัว่ จักรวรรดิ
ต่า งเริ่ มมีพระวิหารใหญ่โตผุดขึ้นมากมาย ทีก่ รุ งโรมได้มีการสร้ างวิหารแห่งอัครสาวกเปโตร ส่ วนทีเ่ มือง
คอนสแตนติโนเปิ ลทีถ่ ูกสร้ างขึ้นใหม่น้ นั ก็มกี ารสร้ างวิหารนักบุญอิริน “เพือ่ มอบพระคริ สต์แก่โลกใบนี้”
แต่จกั รพรรดินกั บุญทรงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษแก่ปาเลสไตน์
พระองค์ได้ทรงส่ งพระนางเอเลนา
พระมารดาของพระองค์ไปที่นนั่ เพื่อทรงจัดสร้างวิหารตามที่ต่างๆ บนพื้นทีศ่ กั ดิ์สิทธิ์ ตามประวัตศิ าสตร์
นักบุญ เอเลนาจึงได้สร้ างวิหารใหญ่โตทีเ่ มืองเบธเลเฮมเหนือถํ้าที่เชื่อว่าเป็ นที่ประสู ติของพระเยซู คริ สต์ และ
บนเขาเยลิโอนที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ รวมทั้งบนเขาทาบอร์ ท่ีองค์ทรงจําแลงพระกายโดยที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
นั้นพระนางผูท้ รงเปี่ ยมศรัทธาได้ทรงมีพระประสงค์เป็ นพิเศษที่จะค้นหาพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์และหลุม ฝั ง
พระศพของพระเจ้า
พวกคนต่างชาติที่ตอ้ งการลบหลู่สถานทีศ่ กั ดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซ่ ึ งเกีย่ วข้องกับพระนามของพระเจ้า ได้สร้ าง
วิหารเทพวีนสั ซึ่ งเป็ นเทพแห่งการเสพสมบนภูเขากลโกธาทีเ่ ป็ นที่ตรึ งกางเขนของพระคริ สต์ นอกจากนี้ยงั
ตั้งอนุสาวรี ยแ์ ก่เทพยูปีเตอร์ เหนือจุดที่ฝังพระศพของพระเยซู คริ สต์
แต่พระนางได้ทรงรับสัง่ ให้โค่นล้ม
ทําลายรู ปบูชาเทพต่างๆ ทั้งหลาย และในระหว่างการขุดสํารวจก็ได้พบจุดที่ฝังพระศพของพระเยซู อนั
ศักดิ์สิทธิ์ และพบหินวางอยู่ขา้ งๆ
ซึ่งเป็ นที่ที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้านัง่ ปรากฏตัวในคราวที่พระเจ้าทรง
กลับคืนพระชนม์ชีพ
เหนือจุดที่พบสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์น้ นั เองได้มีการสร้างวิหารใหญ่โตชื่อวิหารมรณสักขี (พยานของการ
ฟื้ นคืนพระชนม์ชีพ) ซึ่ งกลายเป็ นต้นแบบของวิหารคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ตา่ งๆ ทัว่ โลก ในปี ค.ศ.
335 วิหารดังกล่าวจึงได้ถูกเจิมโดยบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาสงฆ์ฯ
นับตั้งแต่น ้ นั มา คริ สตชนออร์ โธด็อกซ์จึงฟื้ นฟูประเพณีการจาริ กแสวงบุญตามสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ
ที่ระบุไว้ในพระพันธสัญญาเดิม การจาริ กแสวงบุญ จึงไม่ใช่แค่การท่องเทีย่ ว หากแต่เป็ นการกระทําที่มีความ
พิเศษซึ่ งต้องกระทําพร้อมกับการสวดภาวนา การสํานึกบาป และการทําการปฏิบตั ิดว้ ยความเมตตา จาก
ประสบการณ์ของคริ สตศาสนจักรนั้นแสดงให้เห็นว่าการจาริ กแสวงบุญมักเปลีย่ นชีวติ ของมนุษ ย์โดยนําพา
เขาให้เข้าใกล้พระกรุ ณาคุณของพระเจ้ามากยิง่ ๆ ขึ้น

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

55

วันรําลึกถึงการเจิมวิหารแห่งการฟื้ นคืนชีพของพระคริ สต์มขี ้ ึนในวันที่ 13 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 26
กันยายน

นักบุญอาฟานาซีผ้ยู ่งิ ใหญ่

อย่า งที่ได้เกริ่ นไว้ขา้ งต้น สังฆานุกรอาฟานาซีเป็ นหนึ่งในศัตรู ท่ ีสาํ คัญคนหนึ่งของ อารี อุสในการ
ประชุมสมัชชาสงฆ์ที่เมืองนิเคย์
พระญาณสอดส่ องของพระเจ้าได้ตง้ ั ให้ท่า นเป็ นผูป้ กป้ องศาสนาคริ สต์
ออร์ โธด็อกซ์คนสําคัญ ในปี ค.ศ. 328 ท่านได้กลายเป็ นพระสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรี ย พวกต่างชาติจาํ นวน
มากหันเข้าสู่ คริ สตศาสนจักรก็ดว้ ยงานเขียนของท่าน แต่พวกอารี อุสที่พ่ายแพ้กลับไม่พอใจและเริ่ มออก
อุบายโดยพุง่ เป้ าหลักไปที่อาฟานาซี ด้วยความพยายามของพวกอารุ สทําให้อาฟานาซีถูกเนรเทศเป็ นเวลาถึง
หลายสิ บปี แต่ทา่ นยังคงเป็ นเสาหลักของออร์ โธด็อกซ์อยู่ ท่านได้จดั ให้มกี ารหารื อระหว่างชาวคริ สต์ท่ถี กู ไล่
ล่า และช่วยสมานความแตกแยกในคริ สตศาสนจักรต่างๆ ท่านได้กลายเป็ นจุดเชื่อมต่อทีส่ าํ คัญของโลกออร์
โธด็อกซ์ มีหลายครั้งที่ผคู ้ นพากันพูดว่า “อาฟานาซี คดิ ต่อต้านโลกทั้งโลก” แต่โลกต่างหากทีเ่ ป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้
ท่าน
ในทุกสถานการณ์ ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมัน่ คงและไม่เ กรงกลัวสิ่ งใดทั้งสิ้ น ครั้งหนึ่งพวก
อารี อสุ ได้กล่าวหาอาฟานาซี วา่ ฆ่าคนและเล่นไสยศาสตร์ ในการกล่าวหา พวกเขาไปหาพระสังฆราช
อารเซนียผ์ ชู ้ อบสร้ างความแตกแยก แล้วพาไปซ่ อนไว้ จากนั้นพวกเขาก็แสร้ งเอามือศพมาข้างหนึ่งแล้วอ้าง
ว่าอาฟานาซี ปลุกเสกมือนี้ข้ นึ มา ในระหว่างการไต่สวนคดี บรรดาผูท้ ส่ ี นับสนุนท่านนักบุญได้ไปเจอ
อารเซนียท์ ี่คนคิดว่าตายไปแล้ว อาฟานาซี จงึ นําเขามาทีศ่ าลไต่สวน ในขณะนั้นเองเมื่อได้มีการยกประเด็น
การฆาตกรรมขึ้น อาฟานาซี กไ็ ด้สั่งให้อารเซนียย์ กมือ ทั้งสองข้างขึ้น แล้วถามผูท้ ม่ ี าชุมนุมว่า “แล้วคนๆ
หนึ่งจะมีมอื ข้างทีส่ ามงอกมาจากตรงไหนเล่า”
แม้จะพบว่าท่านถูกใส่ ร้าย ศาลก็พิพากษาท่านนักบุญอย่างไม่ชอบธรรม ทําให้ทา่ นจําต้องหลบซ่ อนตัว
ในแถบตะวันตก
อีกครั้งหนึ่งที่พวกอารี อสุ พยายามจับตัวอาฟานาซี ทที่ในวิหารระหว่างที่พธิ ี สวดภาวนาช่วงคํ่า แต่ทา่ น
หลบหนีไปและทําตัวปะปนไปกับสัตบุรุษอื่นๆ ขับขานบทสดุดี ระหว่างทีท่ า่ นซ่ อนตัวในบึงใกล้ๆ เมือง
ท่านได้เขียนสาสน์กล่าวโทษพวกนอกรี ต
จักรพรรดิยเู ลียนที่ทรงหวนกลับไปเชื่อนอกรี ตทรงมีพระบัญชาให้สังหารอาฟานาซี อย่างลับๆ ครั้น
ท่านนักบุญทราบเรื่ องก็จึงได้ลงเรื อล่องไปยังต้นแม่น้ าํ ไนล์ ก่อนที่ทา่ นจะจากไป ท่านได้ปลอบประโลม
เหล่าชาวคริ สต์วา่
“อย่าเสี ยใจไปเลย ลูกๆ เอ๋ ย เมฆหมอกนี้เดีย๋ วอีกไม่นานก็หายไป”
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นักบุญอาฟานาซี ได้มีชีวติ อยู่จนแก่เฒ่า ท่านกํากับดูแลคริ สตศาสนจักรที่อียิปต์ถึง 47 ปี ซึ่ งกว่า 20 ปี
ของระยะเวลานั้นท่านอยู่ในช่วงถูกเนรเทศ พระเจ้าทรงรักษาความเชื่อ
ออร์ โธด็อกซ์ ไว้บนบ่าอันอ่อน
ล้าของท่าน
ชีวติ ของท่านแสดงให้เห็นว่าเราต้องต่อสู ้เพื่อความเชื่ออันแท้จริ ง
พระจิตเจ้าทรงรักษา
คริ สตศาสนจักรไม่ให้ถูกทําลายก็ดว้ ยวีรกรรมแห่งการประกาศความเชื่อเช่นนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
ค.ศ. 373 อาฟานาซีได้จากสู่ พระตรี เอกภาพผูท้ รงเป็ นนิรันดร์ และทรงปกป้ องชีวติ ของท่านทั้งชีวติ จากการ
คุกคามของพวกทีเ่ ชื่อนอกรี ต
วันรําลึกถึงนักบุญอาฟานาซี ผยู ้ ่งิ ใหญ่คอื วันที่ท่านมรณภาพ วันที่ 2 (ปฏิทนิ เก่า) หรื อ 15 พฤษภาคม
และวันที่ 18 (ปฏิทนิ เก่า ) หรื อ 31 มกราคม

ท่ านนักบุญอันโทนีผู้ย่งิ ใหญ่ และการกําเนิดของสํานักสงฆ์

เมื่อครั้งที่พวกต่างชาติตา่ งๆ หลัง่ ไหลหันเข้าหาพระศาสนจักรเป็ นจํานวนมากก็เกรงว่าจะมีการคุกคาม
อันเนื่องจากพระศาสนจักรแห่งพระเจ้าถูกปะปนด้วยเรื่ องทางโลก
เพื่อเป็ นการป้ องกันเหตุดงั กล่าว
พระจิตเจ้าจึงได้ทรงก่อตั้งกิจการพิเศษขึ้นมาในคริ สตศาสนจักร เรี ยกว่ากิจการสงฆ์ ซึ่ งจะคอยป้ องกัน
ไม่ให้คริ สตศาสนจักรล่มสลายอันเนื่องจากปั จจัยทางโลก ท่านอันโทนีผยู ้ ิง่ ใหญถือเป็ นบรรพชนในการนี้
ท่านเป็ นชาวอียิปต์และมีที่ดินผืนใหญ่ครอบครองอยู่
ครั้งหนึ่งท่านได้เข้าไปในวิหารและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าอยากเป็ นคนดีอย่าง
สมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่ งที่มีและมอบเงินให้คนยากจน” (มัทธิว 19:21) ท่าน อันโทนีได้ขายที่ดินของตัวเอง
ในทันทีและไปเป็ นนักพรต ในตอนแรกท่านศึกษากับเหล่า ผูอ้ าวุโสทีม่ ปี ระสบการณ์ ต่อมาได้ออกจาริ ก
ตามลําพังเพือ่ แสวงหาตามหลุมศพของพวกต่างชาติ
พวกภูตผีปิศาจได้โจมตีท่านหลายต่อหลายครั้งเพื่อ
พยายามล่อลวงให้ทา่ นออกจากหนทางของท่าน วันหนึ่งพวกมันได้โจมตีท่านจนเกือบครึ่ งเป็ นครึ่ งตาย แต่
ถึงกระนั้นท่านนักบุญ ก็ไม่ยอมย่อท้อ และบัดนี้ในระหว่างการต่อ สู ้ ก็พลันเกิดแสงจากฟ้ าสวรรค์ส่องสว่าง
ลงมารอบตัวท่านนักบุญ แล้วพระคริ สต์ก็ทรงรักษาบาดแผลของท่าน
“ท่านทรงไปอยูไ่ หนมา” อันโทนีร้อง
“ข้าก็อยู่ที่นี่เสมอ” พระเจ้าตรัสตอบ “แต่ขา้ รอ หวังที่จะเห็นความกล้าหาญและชัยชนะของเจ้า และ
เพราะเจ้ายืนหยัดต่อสู ้ ข้าก็จะอยูเ่ ป็ นผูช้ ่วยของเจ้าเสมอ และจะทําให้เจ้า เกรี ยงไกรไปทัว่ ทุกแห่งหน”
หลังจากนั้น ท่านอันโทนีได้ไปพํานักในทะเลทรายเทเบดลึก เข้าไป (ตะเข็บของทะเลทรายซาฮารา) ใกล้
กับทะเลแดง ท่านมีสาวกแวดล้อมท่านเป็ นจํานวนมาก ทะเลทรายจึงเปลีย่ นเป็ นเมืองไปในที่สุด พระเจ้าได้

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

57

ประทานพระพรจํานวนมากแก่ท่านอันโทนี ได้แก่ การพยากรณ์ การทํากิจอัศจรรย์ และความปราชญ์เปรื่ อง
ทางจิตวิญญาณ
ในปี ค.ศ. 346 ตอนที่พวกอารี อสุ พยายามถอดถอนท่านอาฟานาซี แห่งอเล็กซานเดรี ยนั้น ท่านอันโทนี
ด้วยพระประสงค์แห่งพระจิตเจ้าได้ด้นั ด้นออกมาจากทะเลทรายและขัดขวางการนั้นโดยประกาศต่อหน้า
ฝูงชนจํานวนมาก ว่า พระเจ้าทรงอยู่ขา้ งอาฟานาซี
ท่านอันโทนีได้หนั เหใจคนจํานวนมากจากพวกนอกรี ตให้หนั มาสู่ คริ สตศาสนา ตั้งแต่น ้ นั เป็ นมา การ
เผยแพร่ ศาสนาจึงกลายเป็ นหนึ่งในกิจสําคัญของสงฆ์
แต่กิจการที่สําคัญที่สุดของสงฆ์คอื การเอาชนะ
กิเลสตัณหาและการสวดภาวนาเพือ่ โลกทั้งมวล เมื่อมีคนกล่าวว่าพวกสงฆ์เป็ นคนเกียจคร้ านไม่ท าํ อะไรนั้น
พวกเขาลืมไปว่าการดํารงอยู่ของจักรวาลของเราขึ้นอยู่กบั ว่ายังมีคนที่มุ่งหวังไปสู่ ความสู งส่ ง อันมีพระเจ้า
เป็ นแบบอย่างหรื อไม่
ท่านอันโทนีได้มรณภาพเมื่อ ค.ศ. 356 และได้สั่งอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให้ซ่อนร่ างของท่านไว้ไม่ให้
ใครพบได้ยกเว้นเพียงแต่ในคราวที่พระคริ สต์จะเสด็จมาในครั้งทีส่ อง งานที่ท่านได้สร้ างคุณูปการแก่กิจการ
สงฆ์อย่างยิง่
ซึ่ งยังคงยึดมัน่ และจนถึงปั จจุบนั พระธรรมลํ้าลึกมาแต่ด้งั เดิมของคริ สตศาสนาศรัทธาไม่ถูก
แปดเปื้ อน อันเป็ นความลํ้าลึกที่ท่านนักบุญ
ยุสติน (โปโปวิช ปี 1979) เรี ยกคริ สตศาสนจักรว่าเป็ นการ
ปฏิบตั กิ ารทีพ่ ระเจ้าทรงสร้ างคนให้เป็ นเทวดา
วันรําลึกถึงท่านอันโทนีคอื วันที่ 17 หรื อ 30 มกราคม

นักบุญวาสิลผี ู้ย่งิ ใหญ่

ในการต่อสู ้กบั ความเชื่อผิดๆ ของอารี อสุ ทีน่ บั วันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นนั้ย ใน คริ สตศาสนจักรก็ได้
ปรากฏนักบุญอยู่ 3 ท่าน ซึ่ งหลักเทววิทยาของท่านได้กลายเป็ นตัวแบบสําหรับคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ ท่าน
แรกคือนักบุญวาสิ ลผี ยู ้ ง่ิ ใหญ่ (ค.ศ. 330-379) ท่านมาจากครอบครัวที่มีบิดามารดาที่เคร่ งศาสนา สมาชิกใน
ครอบครัวของท่านนักบุญทุกท่านก็ได้รับการประกาศให้เป็ นนักบุญ
หลังจากที่ท่านวาสิ ลเี ล่าเรี ยนจน
แตกฉาน (ท่านจบจากสถาบันการศึกษาที่เอเธนส์ ) ท่านได้ตดั สิ นใจอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้า จึงได้ออก
เดินทางไปยังสํานักสงฆ์หลายแห่งในอียปิ ต์ จากนั้น ท่านวาสิ ลไี ด้เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มและรับศีลล้าง
บาปทีแ่ ม่น้ าํ จอร์ แดน ต่อมาท่านและท่านนักบุญกรี กอรี นกั เทววิทยาซึ่ งเป็ นสหายของท่านได้ร่วมกันก่อตั้ง
สํานักสงฆ์ข้ ึนหลายแห่งในคาปาโดเคีย และได้เขียนบัญญัตซิ ่ ึ งกลายเป็ นหลักในการดํารงชีวติ ของสงฆ์ใน
เวลา ในตอนนั้นเองที่ท่านได้รับการปกมือบรรพชาเป็ นสงฆ์ ท่านเริ่ มมีช่ือเสี ยงในด้านการเทศนาที่พูดถึงคํา
สอนเกี่ยวกับการสร้ างโลก (“ในหกวัน”) การตีความพระธรรมบัญญัติ (“บทสนทนาว่าด้วยบทสดุดแี ละ
ประกาศ กอิสยาห์”) รวมทั้งบทเรี ยนเป็ นจํานวนมากที่วา่ ด้วยชีวติ ในทางศีลธรรม
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แต่คราวหนึ่ง เมื่อพระเจ้าได้ทรงนําท่านนักบุญออกจากทะเลทราย สภาพระสังฆราชทีค่ าปาโดเคียได้
ปกมือสถาปนาท่านให้ดาํ รงตําแหน่งอัครสังฆราชแห่งเมืองเคซาเรี ย ท่านนักบุญมีความกระตือรื อล้นที่จะ
ปกป้ องคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ ในงานเขียนของท่านหลายๆ ชิ้น ท่านได้แสดงให้เห็นว่าพระบุตรทรง
มีสภาพความเป็ นพระเจ้า และว่าพระจิตเจ้ามิได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยงานของเขียนด้านเทววิทยาของท่านจึงทําให้
คําสอนของอารี อสุ ใน คริ สตศาสนจักรตะวันออกได้ถูกหักล้างอย่างสิ้ นเชิง และความเชื่อของทีป่ ระชุมสภา
สงฆ์ทน่ี ิเคย์กไ็ ด้รับการฟื้ นฟู
ครั้งหนึ่ง ผูป้ กครองแคว้นทีเ่ ป็ นพวกอาเรี ยสได้รับสัง่ ในนามของจักรพรรดิให้ทา่ นนักบุญเซ็นเอกสาร
ประกาศยอมรับความเชื่อนอกรี ต เมื่อผูป้ กครองแคว้นทราบว่าท่านยืนกรานปฏิเสธ ก็ขวู่ า่ จะลงโทษท่าน
“ท่านทําเช่นนั้นไม่ได้หรอก” ท่านตอบ
“ทําไมจะทําไม่ได้” คนนอกรี ตถามด้วยความแปลกใจ
“ท่านจะยึดทรัพย์สินของข้า ท่านก็ทาํ ไม่ได้เพราะข้าเองมีแค่เสื้ อผ้าที่สวมใส่ อยู่กบั หนังสื ออีกไม่กี่เล่ม
ครั้นท่านจะเนรเทศข้า ท่านก็ทาํ ไม่ได้เพราะข้าไม่มีถิ่นฐานบนโลก ทุกที่ที่ขา้ ไปแสวงบุญ ข้าก็เป็ นคนต่างถิ่น
ทั้งนั้น (สดุดี 8,13) ถ้าท่านจะทรมานข้า ท่านก็ทาํ ไม่ได้ เพราะข้านั้นอ่อนแอถึงขนาดที่ขา้ คงสิ้ นใจลงตั้งแต่ถูก
เฆี่ยนไม้แรก ความตายสําหรับข้าถือเป็ นการปลดปล่อยข้า ข้าจะได้เป็ นหนึ่งเดีย วกับกับพระเจ้า”
“ไม่มใี ครเคยบังอาจพูดสามหาวกับข้าเยีย่ งนี้” เจ้านครแปลกใจยิ่ง
“เห็นท่าว่าท่านคงไม่เคยสนทนาวิสาสะกับพระสังฆราชมาก่อนเป็ นแน่” ท่านวาสิ ลตี อบ
ท่านนักบุญวาสิ ลผี ยู ้ ิ่งใหญ่มพี ระพรอันสู งส่ งในด้านการสวดภาวนา ซึ่ งหลักฐานเห็น ได้ชดั ก็คอื ขั้นตอน
ในการประกอบพิธี กรรมซึ่ งท่านเขียนไว้ พิธีกรรมเช่นนี้กระทําขึ้นสิ บครั้งในหนึ่งปี ในเทศกาลทีส่ ําคัญทีส่ ุ ด
ในพิธีกรรมจะรับรู ้ได้ถงึ พระอานุภาพของพระจิตเจ้าผูท้ รงนําทางท่านนักบุญ ครั้งแรกที่ท่านได้สวดภาวนา
ด้วยถ้อยคําเหล่า นี้ ผูค้ นที่ยืนอยู่ในวิหารขณะนั้นต่างมองเห็นแสงสว่างของสวรรค์ส่องเรื องรองบนพระแท่น
และได้เห็น ทูตสวรรค์ท้งั หลายพากันโอบล้อมท่านนักบุญ
นอกเหนือจากการสวดภาวนาแล้วท่านวาสิ ลยี งั เจริ ญไปด้วยกิจของการทําทานอันยิ่งใหญ่ ท่านได้สร้าง
โรงพยาบาลเพือ่ รักษาคนยากจน และในช่วงที่เกิดความแร้นแค้นท่านก็เลี้ยงดูผไู ้ ม่มีอนั จะกินหลายพันคน
ท่านยังคอยปกป้ องคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปทีเ่ ดือดร้ อน เช่นหญิงม่ายที่ถูกกระทําจากผูป้ กครองโดยมิชอบ
ท่านวาสิ ลไี ด้ปกครองดูแลคริ สตศาสนจักรที่เมืองเคซารี ยาอยู่ แปดปี ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นท่านทํางาน
อย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
ทําให้พวกนอกรี ตจํานวนมากได้หวนกลับคืนสู่ ความเชื่อในพระตรี เอกภาพ
แม้กระทัง่ ในวาระสุ ดท้ายของท่าน ท่านก็ยงั เปลีย่ นโรคภัยไข้เจ็บอันถึงแก่ชีวติ ให้เกิดประโยชน์แก่คนใกล้ชิด
โดยท่านได้รับการรักษาจากหมอชาวยิวที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สูงจนถึงขนาดทีส่ ามารถบอกเวลาตายของ
คนไข้ได้แม่น ยํา หมอชาวยิวบอกว่าท่านจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ไม่ถึงพลบคํ่า
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“แล้วถ้าข้าสามารถอยู่ได้ถึงรุ่ งเช้าล่ะ” ท่านนักบุญถาม
“ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะยอมรับศีลล้างบาป” หมอชาวยิวตอบ
ท่านนักบุญวาสิ ลไี ด้สวดภาวนา และในยามรุ่ งเช้าก็ได้เดินทางมาที่วหิ าร ท่านทําพิธีศีลล้างบาปให้แก่
หมอชาวยิวผูน้ ้ นั ซึ่ งเขากล่าวสรรเสริ ญพระอานุภาพของพระคริ สต์ ท่า นประกอบพิธีกรรม และหลังจากที่
ท่านได้สงั่ เสี ยแล้วจึงได้จากไปสู่ พระเจ้าในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 379
วันรําลึกถึงท่านนักบุญกระทําในวันที่ 1 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 14 มกราคม

นักบุญกรีกอรีนกั เทศนา

ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น สหายทีส่ นิทของท่านวาสิ ลผี ยู ้ ่งิ ใหญ่ และเป็ นนักบุญที่ยงิ่ ใหญ่ท่านที่สองนั้นก็
คือนักบุญ กรี กอรี นกั เทศนา ผูค้ นต่างพากันพูดเกี่ยวกับท่านทั้งสองว่าเป็ น “หนึ่งวิญญาณในสองร่ าง”
มารดาของท่า นกรี กอรี ได้อุทิศถวายท่านแด่พระเจ้าไว้ต้งั แต่ก่อนที่ท่านจะถือกําเนิดเสี ยอีก เมื่อท่านอยู่
ในวัยเยาว์
ท่านได้เห็นนิมิตเป็ นหญิงสาวแดนสวรรค์สองนางซึ่ งหมายถึงการถือพรหมจรรย์และความ
บริ สุทธิ์ ทั้งสองนางได้กล่าวแก่ทา่ นว่า
“ไม่วา่ เจ้าจะเป็ นเหมือนเราหรื อไม่ ขอจิตใจเจ้าจงเชื่อมโยงกับจิตใจของเรา และจงให้ใบหน้าของเจ้า
หมือนใบหน้าของเรา (หมายถึงการถ่อมตน) เมื่อนั้นเราจะพาเจ้าไปสู่ สวรรค์ ซึ่ งเจ้าจะเปล่งประกายด้วยแสง
จรัสอย่างทีไ่ ม่มีใครเคยเป็ นมาก่อน และเราจะตั้งให้เจ้าได้อยูใ่ กล้กบั ประกายแสงเจิดจรัสที่สุดของพระตรี
เอกนุภาพ”
ท่า นกรี กอรี ได้รับการศึกษาเป็ นอย่างดี ต่อมาท่านและวาสิ ลไี ด้รับศีลล้างบาป และปลีกวิเวกไปอาศัยอยู่
ตามลําพัง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ท่านใฝ่ ฝันจะหวนคืนมาตลอดชีวติ ของท่านนั้น ทว่า บิดาของท่านซึ่ งเป็ นพระสังฆราช
ในคริ สตศาสนจักร ได้มอบตําแหน่งสงฆ์ให้ทา่ นและหวังจะให้ทา่ นมาช่วยงาน ต่อมาท่านนักบุญวาสิ ลไี ด้
เจิมปกมือสถาปนาท่านให้เป็ นพระสังฆราชในชนบทแห่งหนึ่ง (สาสิ มา) แต่ท่านกรี กอรี ไม่ประสงค์ที่จะร่ วม
แย่งชิงตําแหน่งพระสังฆราช ซึ่ งทําให้ทา่ นอึดอัดใจในการรับตําแหน่ง ท่านจึงได้หนีออกไปปลีกวิเวกอีกครั้ง
ทว่าด้วยพระญาณสอดส่ องของพระเจ้าได้นาํ ท่านกลับมารับใช้ในทางอื่น โดยสภาพระสังฆราชได้
ขอร้องให้ทา่ นนักบุญออกเดินทางไปยังกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลซึ่ งยังขาดพระสังฆราชอยูเ่ ป็ นเวลานานแล้ว
และอยู่ภายใต้อทิ ธิ พลของพวกอาเรี ยสแทบทั้งสิ้ น
เมื่อท่านเดินทางมาถึงนครหลวง ท่านกรี กอรี ก็ได้ล่วงรู ้ วา่ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ไม่หลงเหลือ
โบสถ์ของตัวเองอีกแม้แต่แห่งเดียว ท่านจึงประกอบพิธีกรรมในวัดน้อยชื่อ อนาสตาซียา (แปลว่าการคืนชีพ
ของออร์ โธด็อกซ์)
ด้วยคําเทศนาอันงดงามของท่านซึ่ งจนปั จจุบนั ยังคงเป็ นแบบแผนทางเทววิทยาใน
คริ สตศาสนา นักบุญกรี กอรี ได้หกั ล้างความเชือ่ นอกรี ตที่มุ่งร้ าย คนที่หลงผิดจํานวนมากหันกลับมารับรู ้ เรื่ อง
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พระเจ้า ดังนั้นพวกนอกรี ตจึงพยายามฆ่าท่านโดยขว้างปาก้อนหินใส่ และส่ งคนมาฆ่าท่าน แต่พระเจ้าก็คอย
ปกป้ องนักบุญของพระองค์ไว้ ท่า นกรี กอรี ตอบโต้การโจมตีทา่ นด้วยการใช้เทววิทยาอย่างเหนือชั้นซึ่ งมาจาก
ประสบการณ์ของตนเอง
อีกครั้งหนึ่งที่ท่านนักบุญถูกทดสอบคือเมื่อครั้งถูกบรรดาคนใกล้ชิดหักหลังท่า นกรี กอรี ได้ให้ที่พกั พิง
แก่นกั ปรัชญาท่านหนึ่งนามว่ามักซิ ม แต่เขากลับใช้สินบนเพื่อให้ตนเองได้เป็ นพระสังฆราชแทนท่านนักบุญ
แต่ตอ่ มาพระศาสนจักรก็ได้ปฏิเสธการปกมือสถาปนาโดยไม่ชอบธรรมนี้
ท่านกรี กอรี โหยหาการออกไปปลีกวิเวกครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ชาวคริ สต์ท้งั หลายพากันห้ามท่านไว้
เวลานั้น จักรพรรดิธีโอโดซี อสุ ผูท้ รงเป็ นศาสนิกชนออร์ โธด็อกซ์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงมอบให้
ท่า นกรี กอรี ดแู ลโบสถ์วหิ ารทั้งหมดในเมืองหลวง ต่อมาไม่นานก็มีการประชุมสมัชชาแห่งคริ สตศาสนจักร
สากลครั้งทีส่ อง ซึ่งโอกาสนี้เองที่ท่านนักบุญได้รับความเห็นชอบให้ดาํ รงตําแหน่ง สมเด็จพระอัครสังฆราช
แต่ในช่วงที่ประชุมอยู่ก็มพี ระสังฆราชจํานวนหนึ่งคัดค้านการแต่ง ตั้งดังกล่าว ท่านกรี กอรี จึงกล่าวว่า
“ถ้าข้าเป็ นชนวนแห่งความขัดแย้งแล้วล่ะก็ ข้าเองก็ไม่ต่างอะไรจากท่านประกาศ กโยนาห์ จงจับข้า
โยนลงทะเลไปเถิดเพือ่ พายุจะได้สงบเสี ยที จงคืนดีกนั เสี ย และเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันเถิด เราต่างก็เชื่อใน
พระตรี เอกนุภาพด้วยกันทั้งสิ้ น”
หลังจากนั้นท่านนักบุญก็ถอนตัวกลับไปยังถิน่ ของท่าน ทีน่ นั่ ท่านได้ใคร่ ครวญพระธรรมลํ้าลึกอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และสิ้ นใจลงในไม่ชา้ พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ได้ยกย่องให้ทา่ นมีฐานะสู งส่ งคือ “นักเทววิทยา”
เนื่องจากท่านเป็ นมนุษย์ผูใ้ คร่ ครวญถึงพระธรรมลํ้าลึกอันยิง่ ใหญ่แห่งพระตรี เอกภาพผูท้ รงบันดาลชีวติ
วันรําลึกถึง นักบุญ กรี กอรี นกั เทววิทยากระทําในวันที่ 25 มกราคม (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 12 กุมภาพันธ์

การประชุ มสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์ ครั้งที่สอง

ด้วยความช่วยเหลือของนักบุญผูย้ ง่ิ ใหญ่หลายต่อหลายท่าน ทั้งท่านอาฟานาซี ท่านวาสิ ลผี ยู ้ งิ่ ใหญ่ และ
ท่า นกรี กอรี นกั เทววิทยา ทําให้คริ สตศาสนจักรได้มีชยั เหนือความเชื่อนอกรี ตของอารี อสุ ที่แม้จะถูกประณาม
ที่เมืองนิเคย์แล้วแต่ก็ยงั กุมจิตใจของชาวคริ สต์ไว้ได้หลายคน ทว่าด้วยการล่อลวงของปี ศาจที่มาจากรากเหง้า
อันเน่าเฟะนี้กลับทําให้ความเชื่ออื่นๆ ที่ผิดได้เติบโตขึ้น มาเคโดนีแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลกลับสอนผูค้ น
ประหนึ่งว่าพระจิตเจ้าคือสิ่ งทีพ่ ระเจ้าทรงสร้ างขึ้นอย่างหนึ่ง และว่าพวกเราไม่ได้ถูกชําระด้วยพระผูส้ ร้างแต่
ด้วยสิ่ งทีถ่ กู สร้ างขึ้นมาบางอย่าง ส่ วนเมเลทียแ์ ห่งเมืองอันคีราได้สอนว่า พระอาณาจักรของพระคริ สต์จะ
สิ้ นสุ ดลงเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงเป็ นครั้งที่สอง
แล้วพระองค์จะส่ วนพระคริ สต์เองจะทรงหายลับไปใน
พระบิดาของพระองค์
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อโปลลินารี สแห่งลาโอดิคยี าปฏิเ สธความจริ งเรื่ องการเสด็จลงมาจุตขิ องพระเจ้า
เขาได้สอนว่า
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงมีความคิดจิตใจเหมือนมนุษย์แต่ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างเดียว ดังนั้นจึงกลายเป็ นว่าสิ่ ง
ประเสริ ฐสุ ดในความเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งก็คือสติปัญญาของพวกเขากลับถูกหักล้างไปโดยพระเจ้า
นอกจากนี้
อโปลลินารี ได้ฟ้ื นพูความคิดนอกรี ตของชาวยิวว่าด้วยเรื่ องอาณาจักรหนึ่งพันปี บนโลกของผูช้ อบธรรม ซึ่ง
คาดว่าจะเป็ นอาณาจักรที่สาํ ราญไปด้วยความพึงพอใจในฝ่ ายเนื้อหนัง คําสอนผิดๆเหล่านี้ถกู เรี ยกว่า “ฮี
เลียสซึ ม” และได้รับการฟื้ นฟูหลายต่อหลายครั้งโดยลัทธิ ตา่ งๆ
เพือ่ เอาชนะความเชื่อผิดๆ เหล่า นี้ ในปี ค.ศ. 381 พระจักรพรรดิธีโอโดซีอุสจึงได้รวบรวมพระสังฆราช
แห่งคริ สตศาสนจักรจากทัว่ สารทิศ จํานวน 150 ท่าน เพือ่ มาประชุมกันที่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลในสมัชชา
สงฆ์ฯ ในที่ประชุมนั้นเอง มีน กั บุญหลายท่านมาร่ วมประชุม เช่น ท่านเมเลทียแ์ ห่งอันติโอก ท่า นกรี กอรี
นักเทววิทยา ท่านเนคตารี แห่งคอนสแตนติโนเปิ ล นักบุญทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็ นประธานในการประชุม เหล่า
บิดาทีม่ าร่ วมประชุมต่างคัดค้านบรรดาความเชื่อนอกรี ตทั้งปวง และได้ผนวกบทสัญลักษณ์ความเชื่อแห่ง
นิเคย์ดว้ ย คําสอนว่าด้วยพระจิตเจ้าในฐานะพระเจ้า และว่าด้วยการทรงมาเสด็จลงมารับสภาพมนุษย์และ
อาณาจักรอันเป็ นนิรันดร์ ของพระคริ สต์ รวมถึงว่าด้วยลักษณะของคริ สตศาสนจักรและความหวังในการ
กลับฟื้ นคืนชีพ บทสัญ ลักษณ์ดงั กล่าวนี้ยงั คงใช้อยู่จนถึงปั จจุบนั ในโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์ทุกแห่ง สมัชชาได้
บัญญัตขิ อ้ บังคับ 7 ประการ ทีว่ า่ ด้วยชีวติ ของชาวคริ สต์และประนามความเชื่อนอกรี ตทั้งหลายที่อุบตั ิข้ ึน
วันรําลึกถึงท่านบิดาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ท้งั หลายแห่งสมัชชาสงฆ์ครั้งทีส่ อง กระทําในวันที่ 22 พฤษภาคม
(ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 4 มิถุนายน

นักบุญยอห์ นวาจาทอง

หลังจากที่ศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์มชี ยั เหนือความเชื่อผิดๆ
ของพวกอารี อุส พระศาสนจักรก็มีสันติสุขอยู่พกั หนึ่ง แล้วพระเจ้า
ก็ได้ประทานนักเทศนาผูย้ งิ่ ใหญ่และปรมาจารย์ผูม้ ีความศรัทธาอัน
แรงกล้านามว่ายอห์นผูเ้ ป็ นพระอัครสัง ฆราชแห่งกรุ งคอนสแตนติ
โนเปิ ล
เดิมที ท่านยอห์นเป็ นลูกศิษย์ของนักปราศรัยที่ยงิ่ ใหญ่ชาว
เลบานอนซึ่งเป็ นพวกนอกรี ต แต่ภ ายหลังท่านได้หนั มานับถือ
คริ สต์และกลายเป็ นนักเคลื่อนไหวตัวยงที่เมืองอันติโอกประเทศ
ซี เรี ย ท่านยอห์นได้รับการปกมือบรรพชาเป็ นพระสงฆ์และเริ่ มมี
ชื่อเสี ยงแพร่ หลายในฐานะที่เป็ นนักเทศน์ที่โดดเด่น เวลาทีท่ า่ น
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เทศนานั้นพ่อ ค้าแม่ค า้ พากันทิ้งร้ านรวงและวิง่ เพื่อไปฟั งท่านเทศน์ที่วหิ าร ถนนหนทางก็กลับโล่งขึ้นมาทันที
ผูฟ้ ั งต่างกระตือรื อล้นยืนขึ้นปรบมือหลังจากฟังคําเทศนาของท่านทั้งยังถึงกับขนานนามท่านว่า “ท่านวาจา
ทอง” แนวคิดหลักของท่านคือการนําเอาของในพระวรสารไปปฏิบตั ิในโลกประจําวันซึ่ งเพิ่งจะหลุดพ้นจาก
พวกนอกรี ต ท่านยอห์นเชื่อว่าช่องว่างระหว่างคนรวยและคนยากจนที่มีอยู่ในสังคมคริ สตศาสนานั้นขัดแย้ง
กับพระวาจาของพระเจ้า และด้วยเหตุน้ ีเอง จึง จําเป็ นที่คนรวยทุกคนจะต้องเกื้อกูลคนยากจนเพื่อจะได้ไม่มี
คนยากจนในหมู่ชาวคริ สต์อีกต่อไป
ท่านได้วเิ คราะห์ตีความหนังสื อในพระคัมภีร์ไว้หลายเล่ม และการอรรถาธิ บายของท่านได้กลายเป็ น
แบบอย่างสําหรับคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ แม้แต่เมื่อคราวที่ท่านดํารงตําแหน่งพระอัครสังฆราชแห่ง
คอนสแตนติโนเปิ ล ลูกศิษย์ของท่านนามว่าโปรคลุสเห็นว่า ในระหว่างที่ท่านเขียนบทอรรถาธิ บายสาสน์
ของอัครสาวกเปาโลอยู่ น้ นั ท่านอัครสาวกเปาโลเองมาบอกข้างหูท่านให้เขียนความหมายของคําพูดของท่าน
ตามที่ท่านบอก
เมื่อจักรพรรดิอาร์ คาเดียทรงล่ว งรู ้เรื่ องยอห์น จึงทรงเห็นชอบร่ วมกับทีป่ ระชุมสมัชชาพระสังฆราชให้
ท่า นไปดํารงตําแหน่งพระสังฆราชแห่งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลที่วา่ งลง ครั้นเมือ่ ประชาชนที่เมืองอันติโอก
ทราบก็ไม่อยากปล่อยท่านผูเ้ ป็ นเสมือนคนเลี้ยงแกะของตนไป จักรพรรดิจึงทรงให้คนส่ งสารไปแอบถอน
คําสั่งแต่ง ตั้งพระอัครสัง ฆราชนั้น
หลังจากที่ยอห์นได้รับการปกมือบรรพชาแล้ว (ค.ศ. 398) ท่านก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้น ท่านได้ใช้พระ
วาจาของพระเจ้าวิญญาณทีป่ ่ วยไข้ไม่วา่ จะคนรวยหรื อคนจน โดยในการช่วยเหลือผูท้ ีข่ าดแคลนนั้น ท่านได้
ก่อตั้งโรงพยาบาลหลายแห่ง และได้ริเริ่ มงานการกุศลมากมายเสี ยจนผูท้ ป่ี ระสบเคราะห์กรรมจํานวนมาก
ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอย่างทัว่ ถึง นอกเหนือจากการให้การเยียวยาผูค้ นทางกายแล้วท่านนักบุญยัง
คอยดูแลเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณแก่ผเู ้ ปรี ยบเสมือนฝูงแกะของท่าน
ด้วยแรงกายแรงใจที่ท่านทุ่มเทนั้น
อิทธิ พลของพวกอารี อสุ ในหมูป่ ระชากรจึงได้ลดลง ในการนี้ ท่า นได้ริเริ่ มการจัดขบวนแห่อนั ศักดิ์สิทธิ์ โดย
มีการร้องเพลงสรรเสริ ญพระคริ สต์
รวมทั้งให้ประชาชนมาชุมนุมกันเพือ่ ทําพิธีกรรมในเวลากลางคืน
ท่านนักบุญยอห์นเขียนขึ้นตอนการประกอบพิธีกรรมซึ่งกลายเป็ นหลักใน คริ สตศาสนจักรของเราและใช้กนั
แทบทุกวัน
ท่านนักบุญยอห์นถูกอิจฉาริ ษยาจึงต้องเผชิญกับศัตรู มากมายทีค่ อยก่อกวนการเทศน์ของท่าน นักบุญ
ท่านถูกใส่ ร้ายว่าเป็ นคนหยิ่งจองหอง เนื่องจากว่าท่านไม่จดั งานสังสรรค์ และปลดพระสงฆ์หรื อแม้กระทัง่
พระสังฆราชที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมออกจากตําแหน่งเพราะพวกเขาได้รับตําแหน่งมาด้วยการติดสิ นบน
ซึ่ งท่านธีโอฟิ โลสสมเด็จพระอัครสังฆราช แห่งเมืองอเล็กซานเดรี ยนั้นเกลียดชังท่านเป็ นพิเศษเพราะกลัวถูก
ลงโทษจากการกระทําชัว่ ของตน
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กอปรกับในจังหวะนั้นจักรพรรดินียโู ดเคียก็ไม่พอพระทัยในคําเทศนาของท่านนักบุญ จึง ทําให้สมเด็จ
พระอัครสังฆราช ธีโอฟิ โลสจึงถือเรี ยกประชุมสมัชชาสงฆ์อนั ไม่ชอบธรรมปลอมของตนทีบ่ า้ นพักนามว่า
“ใต้ตน้ โอ๊ค” ใกล้กบั เมือ งคัลคิโดน (ปี ค.ศ. 404) ยอห์น พร้ อมกับคณะสมัชชาพระสังฆราชที่ภกั ดีต่อท่าน
(ซึ่ งสมัชชาสงฆ์ของท่านยอห์นใหญ่กว่าของสมัชชาสงฆ์ที่ไม่ชอบธรรมนั้น) ได้เรี ยกร้ องให้ถอดถอนผูท้ เี่ ป็ น
ฝ่ ายปรปั กษ์ของท่านออกจากองค์ประกอบของศาล ดังนั้นแล้วท่านก็จะยินดีรับฟังคําพิพากษา แต่ฝ่ายตรง
ข้ามไม่พอใจ พวกเขาตัดสิ นว่ายอห์นมีความผิดทีไ่ ม่ยอมมารายงานตัวทีส่ มัชชาสงฆ์ และได้ตดั สิ นถอดถอน
ท่านออกจากตําแหน่งโดยที่ทา่ นไม่ได้รู้เห็นด้วย
จักรพรรดิได้ทรงเนรเทศท่านนักบุญ แต่ประชาชนเมื่อได้ล่วงรู ้ เข้าก็ลุกฮือขึ้น พอตกกลางคืนก็เกิดเหตุ
แผ่นดินไหวรุ นแรง จักรพรรดิจึงทรงหวาดกลัวและทรงกลับคําตัดสิ น ยอห์นจึงได้กลับคืนสู่ ตาํ แหน่ง
แต่ท่านยอห์นก็เกิดการขัดแย้งกับจักรพรรดินีเป็ นครั้งทีส่ องอีกครั้ง เพราะคําเทศนาของท่านถือเป็ นการ
กล่าวประณามจักรพรรดินี ท่านอัครสังฆราชยอห์นจึงถูกเนรเทศไปอาร์ เมเนีย เมื่อท่านได้ทราบพระเสาวณีย์
ท่านก็ได้กล่าวกับผูท้ ส่ี นับสนุนท่านซึ่ งรํ่าไห้ที่ท่านต้องถูกเนรเทศว่า
“อย่าร้องไห้ไปเลย คริ สตศาสนจักรไม่ได้เริ่ มต้นมาจากยอห์น ฉันใด คริ สตศาสนจักรก็จะไม่ล่มสลาย
ด้วยข้าฉันนั้น จงเชื่อฟั งพระสังฆราชที่จะถูกเลือกมาแทนที่ขา้ ตามธรรมนูญของพระศาสนจักรเถิด แต่จงอย่า
คล้อยตามคําสั่งของผูป้ กครองเมือง”
หลังจากที่ทา่ นถูกเนรเทศไปแล้ว วิหารนักบุญโซเฟี ย ซึ่ งเป็ นวิหารหลักของเมืองหลวงก็เกิดเหตุไฟไหม้
นัน่ เป็ นสัญญาณว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยต่อการที่มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ างขึ้นนั้นไม่รักษาพระบัญญัติ
ในระหว่างที่ถูกเนรเทศ ยอห์นเทศนาพระวาจาของพระเจ้าแก่พวกต่างชาติ ซึ่ งคนจํานวนมากในพวกนี้ก็
ได้รับเอาคริ สต์ศาสนา
เมื่อจักรพรรดินีทรงล่ว งรู ้ วา่ บารมีของท่านนักบุญไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย พระนางจึงทรงเนรเทศท่าน
ไปในป่ าดงดิบที่พิติอุนต์ (พิตซุ นดา) อัครสาวกเปโตรและยอห์นได้มาปรากฏตัวต่อ ท่านและว่าในไม่ชา้ ท่าน
จะได้ไปอยู่กบั พระเจ้า ในระหว่างเดินทางนั้นพวกทหารได้เยาะเย้ยถากถางท่านนักบุญไปตลอดทาง ซึ่ งท่าน
ก็อดทนต่อการถูกดูหมิ่นนั้นทุกประการโดยไม่ปริ ปากบ่นแม้วา่ ท่านจะเจ็บป่ วยมากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อท่านได้
เดินทางถึงเมือง โคมาน (ไม่ไกลจากเมืองซู ฮมู ใิ นอับคาเซีย) ท่านก็ป่วยหนักถึงกับหมดเรี่ ยวหมดแรงโดย
สิ้ นเชิง ท่านได้พกั ค้างแรมที่โบสถ์นกั บุญมรณสักขีวาสิ ลีสก์ซ่ ึ งถูกประหารทีเ่ มืองโคมานในปี ค.ศ. 304
ตอนกลางคืนนักบุญวาสิ ลีสก์ได้มาปรากฏตนแก่ทา่ นและกล่าวแก่ยอห์นว่า
“จงเข้มแข็งไว้ ยอห์น น้องรัก พรุ่ งนี้เราจะไปด้วยกัน”
ในวันรุ่ งขึ้นเป็ นวันฉลองการเชิดชูพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์
ท่านนักบุญได้สวมชุดสงฆ์สุกสว่างและ
ประกอบพิธีกรรม โดยหลังจากพิธีศีลมหาสนิทแล้วท่านอวยพรทุกคน ท่านก็จากไปด้วยคํากล่าวสุ ดท้ายว่า

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

64

“ขอสรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับทุกสิ่ ง”
นี่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 407 เมื่อท่านนักบุญอายุได้ 60 ปี
มีพระสังฆราชหลายท่านออกมาปกป้ องท่าน โดยเฉพาะพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ แห่งโรม แต่พระ
จักรพรรดิไม่ทรงประสงค์ที่จะสดับฟั งคําท้วงติงใดๆ ดังนั้นเอง พระเจ้าทรงลงโทษศัตรู ของยอห์นหลายคน
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อการรังแก ผูช้ อบธรรมของพระองค์ ไม่วา่ ผูน้ ้นั จะเป็ นคน
ของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ก็ตามแต่หากไม่ได้เชื่อรักษาพระบัญญัติแล้ว
พระองค์กไ็ ม่ทรงละเว้น
หลังจากนั้นเป็ นเวลาหลายปี (วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 438) พระธาตุของท่านนักบุญจึง ถูก นํากลับมายัง
กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และพระจักรพรรดิธีโอโดซี อสุ จึงได้ทรงขออภัยต่อความผิดบาปของพระบิดาและ
พระมารดาของพระองค์ตอ่ ร่ างทีไ่ ม่เน่าเปื่ อยผุพงั ของท่านนักบุญ
วันรําลึกถึงนักบุญยอห์นวาจาทองมีข้ นึ ในวันที่ 13 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 26 พฤศจิกายน ซึ่ งเป็ นวันที่
ท่านถูกเนรเทศเป็ นครั้งแรก และวันที่ 27 มกราคม (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 9 กุมภาพันธ์ ซึ่ งเป็ นวันเคลื่อนย้าย
พระธาตุของท่านเพราะวันที่ท่านมรณภาพตรงกับวันฉลองการเชิดชูพระกางเขน

การประชุ มสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์ ครั้งที่สาม

หลังจากมรณกรรมของนักบุญยอห์น วาจาทองไม่กี่ปี จักรพรรดิองค์ได้ทรงมีรับสัง่ ให้ท่านเนสโตเรี ย
ผูเ้ ป็ นสงฆ์จากอันติโอกให้เข้ารับตําแหน่งสมเด็จพระอัครสังฆราช แห่ง คอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่ งท่านเป็ นที่
เลื่องลือในเรื่ องการใช้ชีวติ แบบนักพรต ในทางปฏิบตั ิน้นั ท่านเป็ นผูม้ คี วามกระตือรื อล้นแต่ไม่ใช้ปัญญา
เท่าไรนัก ทันทีที่ท่านขึ้นรับตําแหน่ง ท่านก็ทลู จักรพรรดิวา่
“จงชําระคริ สตศาสนจักรให้ปราศจากความเชื่อนอกรี ต แล้วข้าจะมอบชัยชนะเหนือเปอร์ เซี ยแก่ทา่ น”
ท่านพยายามทีจ่ ะถอนรากถอนโคนคําสอนทีผ่ ิดๆ โดยไม่ใช้จติ แห่งความถ่อมตนและความอดทน แต่
กลับใช้การไล่ล่าอย่างบ้าคลัง่ เพือ่ มุ่งทําลายคนทีเ่ ห็นขัดแย้งกับความเชื่อในพระเยซู คริ สต์ แต่หลังจากนั้น
ท่านเองกลับทําให้พระวิวรณ์ของพระคริ สต์บิดเบือนเสี ยเอง เนสโตเรี ยเริ่ มสอนเองว่าพระเยซู คริ สตเจ้าผูท้ รง
เป็ นพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็ นมนุษย์ธรรมดาที่มีพระบุตรทรงสถิตอยู่เหมือนทรงสถิตอยู่ในวิหารหนึ่ง ด้วย
เหตุน้ ีเอง พระนาง มารี ยพ์ รหมจารี จงึ ไม่อาจเรี ยกว่าเป็ นพระมารดาพระเจ้า แต่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดแก่มนุษย์
หรื อผูป้ ระทานพระกําเนิดแด่พระคริ สต์ คําสอนเหล่านี้ ซึ่งเป็ นการลดเกียรติของพระบุตรแห่ง พระเจ้าผู ้
ทรงเป็ นหนึ่งเดียวให้ลงมาอยูร่ ะดับเดียวกันกับประกาศกทั้งหลาย
เป็ นการบิดเบือนพระธรรมลํ้าลึกแห่ง
ความรอดของเรา เพราะความจริ งคือ มีเพียงแค่พระผูส้ ร้ างเท่านั้นทีท่ รงสามารถยื้อสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้ างให้
พ้นจากพันธนาการแห่งความตายได้เพียงพระองค์เดียว
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คําสอนทีผ่ ิดนี้ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างรุ นแรงในคริ สตศาสนจักร และในการต่อสู ้กบั ความเชื่อนี้กม็ ี
แกนนําคือท่านนักบุญ คีรีลล์สมเด็จพระอัครสังฆราช แห่งอเล็กซานเดรี ย (ค.ศ. 412-444, วันรําลึกถึงท่านคือ
วันที่ 9 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 22 มิถนุ ายน) ท่านคีรีลล์เป็ นพระทีไ่ ด้รับการศึกษาเป็ นอย่างดี เป็ นผูท้ รงคุณ วุฒิ
ด้านพระคัมภีร์ เป็ นผูป้ ระพันธ์บทเพลงสรรเสริ ญในโบสถ์หลายเพลง (เช่นเพลงที่ใช้ร้องในช่วงวันศุกร์
ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนปัสกา) และเป็ นผูด้ าํ รงชีวติ เยีย่ งนักพรต
ในตอนแรก ท่านคีรีลล์ได้เขียนถึงท่านเนสโตเรี ยเพือ่ พยายามหว่านล้อมเขาให้ถอนตัวจากความเชื่อ
นอกรี ตใหม่ แต่เนสโตเรี ยหาฟั งไม่และกล่าวหากลับว่าสมเด็จพระอัครสังฆราช แห่งอเล็กซานเดรี ยนั้นเป็ น
พวกนอกรี ตเสี ยเอง ดังนั้น ท่านคีรีลล์จงึ ได้เรี ยกประชุมสภาพระสังฆราชแห่งอิยิปต์เพือ่ ประณามพวกนอก
รี ต และส่ งเรื่ องต่อไปยังนักบุญเซเลสติน พระสันตะปาปา (ปี ค.ศ. 432 วันรําลึกถึงท่านกระทําในวันที่ 8
ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 21 เมษายน) เพื่อขอร้องให้ทางนั้นประกาศประณามคําสอนใหม่น้ ี พระสันตะปาปา
สนับสนุนท่านนักบุญ และเรี ยกร้ องให้เนสโตเรี ยประกาศถอนความเชื่อผิด นั้น ในการนี้ เนสโตเรี ยได้ระดมผู ้
ที่เห็นด้วยกับตนและประณามคําสอนของท่านนักบุญ คีรีลล์ ดังนั้นเองจักรพรรดิธีโอโดซีอุสผูเ้ ยาว์กว่าจึง
ทรงเรี ยกประชุมสมัชชาสงฆ์สากลทีก่ รุ งเอเฟซัส
บรรดาบิดา 200 ท่านได้เดินทางมาประชุมที่เอเฟซัสในปี ค.ศ. 431 และรอที่จะพบกับเนสโตเรี ยและ
พวกสาวกของเขา แต่เนสโตเรี ยเลี่ยงที่จะเข้าร่ วมประชุม ดังนั้นเอง เหล่าบิดาซึ่ งนําโดยท่านนักบุญคีรีลล์จงึ
มารวมตัวกันที่วหิ ารพระนางนิรมลและกล่าวประณามเนสโตเรี ย
โดยยืนยันว่าพระนางมารี ยท์ รงเป็ น
พระมารดาพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เพราะโดยสภาพมนุษย์น้ นั พระนางได้ประทานพระกําเนิดแด่พระบุตรแห่ง
พระเจ้าผูท้ รงเป็ นนิรันดร์ นอกจากนี้ สภาสมัชชาสงฆ์ยงั ได้รบั รองธรรมนูญของศาสนจักรอีกจํานวน 8 ข้อ
และรับรองความไม่เปลีย่ นแปลงของบทสัญ ลักษณ์ความเชื่อแห่งนิเคย์
ทว่าผูส้ นับสนุนเนสโตเรี ย ซึ่ งนําโดยสมเด็จพระอัครสังฆราชยอห์นแห่งอันติโอกได้ปฏิเสธมติของที่
ประชุมและประณามท่านนักบุญคีรีลล์ โดยมีการทูลจักรพรรดิวา่ สมเด็จพระอัครสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรี ย
ได้จงใจละเมิดพระบัญชาของพระองค์ พระองค์จงึ ทรงบัญชาให้จบั กุม ได้ส่งั จับท่านคีรีลล์และเนสโตเรี ยและ
ให้กกั บริ เวณทั้งสองท่านในเมืองเอเฟสซัส ดังนั้นเอง ก็มสี งฆ์ออร์ โธด็อกซ์ทา่ นหนึ่งแปลงตัวเป็ นคนขอทาน
ใส่ คาํ วินิจฉัยของสภาสมัชชาสงฆ์สากลจากเมืองเอเฟสซัสสอดมาในไม้เท้าพระสังฆราช และนํามาถึงเมือง
หลวง และได้มอบคําวินิจฉัยนี้ตอ่ ให้แก่มือของพระราชเลขานุการแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล
นักบุญคีรีลล์ได้หลบหนีจากการจองจํา ท่านตั้งมัน่ ต่อสู ้เพื่อคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่เมืองอเล็ก
ซานเดรี ย ครั้นปี ค.ศ. 435 ท่านได้ปรองดองกับพระสังฆราชยอห์นแห่งอันติโอก แต่ยงั คงต่อสู ้กบั คําสอน
ของเนสโตเรี ยจนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวติ
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ส่ วนคนนอกรี ตนั้นก็ถกู เนรเทศไปยังโอเอซิ สแห่งหนึ่งในทะเลทราย เขาล้มป่ วยด้วยโรคมะเร็ งที่นนั่
ลิ้นของเขาถูกหนอนกินจนหมด นัน่ เองทีเ่ ป็ นจุดจบของผูท้ ี่ดูหมิ่นพระมารดาพระเจ้า แต่เป็ นทีน่ ่าเสี ยดายยิ่ง
ที่ชุมชนชาวคริ สต์หลายแห่งได้ที่อิหร่ านและเอเชียกลาง
ได้หลงใหลความเชื่อนอกรี ตของเนสโตเรี ย
จวบจนถึงบัดนี้ความเชื่อที่ผิดนั้นยังคงเหนียวแน่นอยู่ในพวก “คริ สตศาสนจักรตะวันออก” หรื อคริ สตศาสนจักรแห่งอัสซี เรี ย
วันรําลึกถึงบิด าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ในสมัชชาสงฆ์แห่งสากลครั้งที่สามนี้มีข้ ึนในวันที่ 9 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ
22 กันยายน

ที่ส่ ี

ความเชื่องมงายแบบโมโนฟิ สต์ และการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์ ครั้ง

หลังจากที่พระสังฆราสคีรีลล์มรณภาพลง ในคริ สตศาสนจักรเกิดปรากฏความเชื่อนอกรี ตแบบใหม่
โดยท่านอาร์ คีมานดริ ทเยฟตีฮีจากสํานักสงฆ์แห่งหนึ่งในกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลสอนว่า พระคริ สต์ไม่ได้
ทรงมีสภาพธรรมชาติ 2 สภาพ แต่มเี พียงแค่สภาพเดียว ราวกับว่า สภาพของความเป็ นพระเจ้าในการมาจุติ
ในสภาพมนุษย์น้นั ได้ถกู ดูดกลืนกินไปในความเป็ นมนุษย์ดจุ มหาสมุทรดูดกลืนนํ้าจืด
ถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ ง เราก็คงไม่ได้รับความรอด ยิ่งไปกว่านั้นพระทรมานของพระเจ้าก็ค งเป็ นสิ่ งแปลก
แยกสําหรับเรา และเราก็คงไม่สามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ถา้ เราไม่ถูกทําลายเสี ย
ในการประชุมสภาสมัชชาท้องถิน่ ปี ค.ศ. 448 นักบุญ ฟลาเวียนแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล ได้พยายามที่จะ
โน้มน้าวเอฟตีฮยี ์ แต่เอฟตีฮีต่อต้านและถูกขับไล่ออกจากคริ สตศาสนจักร อย่างไรก็ตามเอฟตีฮีไม่ปรารถนา
จะรับเอาความเชือ่ ของออร์ โธด็อกซ์ เขาจึงยังพยายามหลอกล่อสมเด็จพระอัครสังฆราชดิออสโกร์ แห่งเมืองอ
เล็กซานเดรี ยให้มาเข้าข้างตน และพยายามชักจูง จักรพรรดิธีโอโดซี อสุ ว่าท่านฟลาเวียนรื้ อฟื้ นความเชื่อนอก
รี ตของเนสโตเรี ย
ในปี ค.ศ. 449 ได้มีการประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากลขึ้นที่เมืองเอเฟซัส (ซึ่ งการประชุมครั้งนี้ ถูก
เรี ยกว่า การประชุมของกลุ่มโจร) ซี่ งดิออสโกร์ ทาํ ตัวเป็ นทรราชย์ เขาขัดขวางไม่ให้มีการอ่านสาสน์ความ
เชื่อออร์ โธด็อกซ์ของนักบุญลีโอแห่งโรมและประกาศว่าความเชื่อของเอฟตีฮยี เ์ ป็ นความเชื่อที่ถูกต้องแท้จริ ง
ท่านฟลาเวียนแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลพยายามปกป้ องความเชือ่ แต่ดอิ อสโกร์ ไม่ให้ทา่ นได้พดู ในโบสถ์ท่ี
ดําเนินการประชุมนั้น
ดิออสโกร์ ได้ส่งสัญญาณให้พวกนักพรตนอกรี ตบุกเข้ามาและจัดการทุบตีบรรดา
พระสังฆราชทีส่ นับสนุนฝั่งตรงข้าม จนในที่สุดพระฟลาเวียนสิ้ นใจในวันที่สาม วาร์ ซูมาผูเ้ ป็ นหัวหน้า
นักพรตและเป็ นผูอ้ าวุโสทีเ่ ป็ นที่เคารพได้ตะโกนร้ องว่า
“คนไหนที่ยอมรับว่าพระคริ สต์มสี องสภาพ จงหัน่ มันเป็ นสองท่อนเลย”
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พระสังฆราชทีเ่ กรงกลัวจึงยอมลงนามในกระดาษเปล่า ซึ่ งภายหลังดิออสโกร์ จงึ เขียนเติมเป็ นหนังสื อ
ประณามท่านฟลาเวียนและเป็ นคําประกาศความเชื่อนอกรี ต
จะมีก็แต่สังฆานุกรฮิลารี ผแู ้ ทนของ
พระสันตะปาปาแห่งกรุ งโรม ที่ได้ร้องตะโกนว่า “ขอประท้วง” เขาถูกทหารลากตัวออกไปจากฝูงชนนอกรี ต
ที่บา้ คลัง่ จากนั้นก็หลบหนีเข้ากรุ งโรมโดยใช้เส้นทางลับ
เมื่อพระสันตะปาปาลีโอแห่งกรุ งโรมได้ล่วงรู ้ ถงึ สิ่ งที่เกิดขึ้น จึงได้ประกาศไม่รับรองทีป่ ระชุมสมัชชา
สงฆ์ที่ไม่ชอบธรรมนี้และทูลขอจักรพรรดิให้ต้งั ที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ท่เี ป็ นอิสระ ณ ประเทศอิตาลี ทว่า
ตลอดพระชนมชีพของพระจักรพรรดิธีโอโดซี อสุ นั้นก็ยงั คงไม่สามารถการปราบปรามพวกนอกรี ตชัว่ ร้ าย
ได้
ในช่วงเวลานั้นมีเพียงแค่คริ สตศาสนจักรตะวันตกเท่านั้นที่รักษาความเชื่อออร์ โธด็อกซ์ไว้ จักรพรรดิธี
โอโดซีอุสได้สิ้นพระชนม์ลงในเวลาไม่นานหลังจากที่ทรงพลัดตกจากหลังม้า ต่อมาจักรพรรดิมาร์ เคียนผู ้
เลือ่ มใสในออร์ โธด็อกซ์กไ็ ด้ข้ นึ ครองราชย์แทน ในปี ค.ศ. 451 ท่านทรงเรี ยกประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากล
ที่เมืองคัลคิโดน การประชุมครั้งนั้นมีสังฆราชจากคริ สตศาสนจักรทัว่ โลกมาประชุมทั้งหมด 630 ท่าน จาก
คริ สตศาสนจักรต่า ง ๆ ทัว่ โลก หนึ่งในนั้นมีนกั บุญอนาโตลีแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล ท่านเยฟเซเวียแห่ง
โดริ ลยี า ท่านมักซิ มแห่งอันติโ อก และท่านยูเวนาเลียแห่ง กรุ งเยรู ซาเล็ม
ดิออสโกร์ และเยฟเตฮีถูกประณามจากที่ประชุมพระสังฆราชทุกองค์ตา่ งประกาศความเชื่อว่าพระคริ สต์
ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียว ทรงเป็ นเจ้า ทรงเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ งและทรงเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ งเช่นกัน ซึ่ ง
เป็ นที่เข้าใจว่าทรงมีสองสภาพในความเป็ นหนึ่งเดียวอย่างกลมกลืน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่อาจแยกออกจากกัน
และไม่อาจแบ่งออกเป็ นภาคส่ วน ที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ได้บญั ญัตธิ รรมนูญทั้งหมด 30 ข้อและให้
คริ สตศาสนจักรแห่งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลให้ถือเป็ นคริ สตศาสนจักรที่สองถัดจากคริ สตศาสนจักรทีก่ รุ ง
โรม
เมื่อพวกนอกรี ตเริ่ มสงสัยในความถูกต้องของความหมาย บรรดาบิดาแห่งที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์จงึ
สวดภาวนา และนําคําประกาศความเชื่อของทั้งออร์ โธด็อกซ์และของพวกนอกรี ตไปใส่ ในสถูปที่มีพระธาตุ
ของนักบุญมรณสักขีเยฟฟิ มีและปิ ดผนึกเอาไว้ เมื่อถึงรุ่ งเช้าจึงเปิ ดดูกพ็ บว่ากระดาษที่มีคาํ ประกาศความเชื่อ
ของออร์ โธด็อกซ์วางอยูบ่ นหน้าอกของท่านมรณสักขี ส่ วนของพวกนอกรี ตมีรอยถูกเหยียบ จึงถือเป็ น
สัญ ลักษณ์จากสวรรค์ที่ยืนยันว่าความเชื่อใดเป็ นความเชื่ออันแท้จริ ง
แม้การประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ทีค่ ลั คิโดนจะได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากพระเจ้าและจากที่ประชุมอันมี
พระสังฆราชเข้าร่ วมมากที่สุดเท่าที่เคยมี แต่เป็ นที่นา่ เสี ยดายทีค่ วามเชื่อนอกรี ตที่เรี ยกว่า “โมโนฟิ สต์” (มา
จากคําว่า “สภาพเดียว”) กลับไม่อยู่เฉย โดยในพิธีศีลล้างบาปนั้น พวกเขาได้ฆ่าด้วยการบีบคอนักบุญ
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โปรเตเรี ยแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ยพร้ อมกับมรณสักขีอีกหลายคน และล่อลวงคนจํานวนมากให้หนั มาเชื่อ
โมโนฟิ สต์อนั เป็ นเท็จนี้
ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาลัทธิโมโนฟิ สต์ยงั คงได้รับการสนับสนุนในหมูช่ าวอาร์ มาเนีย ชาวไอยคุปต์(อียปิ ต์)
และชาวซี เรี ยลูกหลานยาโคป ชาวมาลาบาร์ ในอินเดีย เป็ นต้น สําหรับคนเหล่านี้แล้ว ความเชื่อนอกรี ตอัน
เลวร้ายกลายเป็ นเหมือนเครื่ องหมายประจําชาติไปเลยทีเดียว
วันรําลึกถึงเหล่าบิดาแห่งสมัชชาสงฆ์ครั้งที่ 4 นี้มีข้ นึ ในวันที่ 16 ( ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 29 กรกฎาคม

ห้ า

จักรพรรดินักบุญยุสติเนียน และการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์ ครั้งที่

จักรพรรดินกั บุญยุสติเนียน (ค.ศ. 527-565) ทรงเป็ นหนึ่งในผูป้ กครองที่ยิ่งใหญ่ทสี่ ุ ดท่านหนึ่งของ
กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล ท่านทรงเป็ นผูป้ ลดปล่อยรัฐในภาคตะวันตก อันได้แก่ อิตาลี ตูนีเซี ย สเปน ให้เป็ น
อิสระจากการคุกคามของพวกอนารยชน ภายใต้การนําของท่าน ยุสติเนียนนั้นได้มีการสร้างวิหารนักบุญ
โซเฟี ยซึ่ งเป็ นวิหารออร์ โธด็อกซ์ทส่ี วยงามมากแห่งหนึ่งขึ้นที่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล
ซึ่งได้กลายเป็ น
ต้นแบบของวิหารออร์ โธด็อกซ์ทวั่ โลกนับแต่ บดั นั้น เมื่อวิหารดังกล่าวได้ถูกเจิมแล้วท่านยุสติเนียนได้ทรง
กู่ร้องว่า “โซโลมอนเอ๋ ย ข้าได้ทาํ สิ่ งที่เหนือกว่าท่าน”
บรรดาจักรพรรดิโรมันที่ทรงถือออร์ โธด็อกซ์ตา่ งไม่ทรงประสงค์ให้พลเมืองของพระองค์ตอ้ งล้มตาย
เพราะพวกนอกรี ตโมโนฟิ สต์ ยิ่งไปกว่านั้น พวกนอกรี ตนี้ไม่เคยลังเลทีจ่ ะก่อการกบฏและทรยศหักหลัง
อาณาจักรที่ถอื ออร์ โธด็อกซ์ จักรพรรดิหลายท่านทรงพยายามหาทางประนีประนอมในเรื่ องความเชื่อนี้ แต่
ชาวออร์ โธด็อกซ์ท้งั ซี กตะวันตกและซี กตะวันออกต่างก็ลุกฮือขึ้นมาประท้วงกันถ้วนหน้า บางพวกก็พยายาม
ทีจ่ ะอธิ บายกับพวกนอกรี ตว่าความเชื่อที่ได้สรุ ปไว้ในการประชุมสภาสมัชชสงฆ์ครั้งก่อนที่คลั คิโดนเท่านั้น
ที่แสดงถึงคําสอนของพระเจ้าอย่างถูกต้องแน่นอนทีส่ ุ ด และไม่เอนเอียงไปทางพวกเนสโตเรี ย ในทาง
กลับกัน พวกนอกรี ตเหล่านี้ก็พยายามประกาศคําสอนของตนเองแต่เอาความเชื่อของที่คลั คิโดนมาบังหน้า
และอ้างว่าตนเป็ นผูส้ ื บทอดของท่านธี โอโดร์ แห่งมอปซูเอสเตีย และอ้างถึงงานหลายชิ้นของท่านธีโอโดริ ต
แห่งคีร่ าและท่านอีวาแห่งเอเดสซาซึ่งงานเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของสภาสมัชชาสงฆ์สากลในครั้ง
ที่ 4 นั้นเลย
ในช่วงเดียวกันนั้นสํานักสงฆ์หลายแห่งในปาเลสไตน์ถูกครอบงําโดยคําสอนอันเป็ นเท็จของโอริ เกียน
(มรณภาพในปี ค.ศ. 251) ของสาวกของเขาคือดิดิมสุ คนตาบอดและเอวาเกรี ยแห่งปอนตัส พวกนอกรี ตนี้อา้ ง
ว่าโลกไม่ได้ถกู สร้ างขึ้นมาภายใน 6 วันดํารงอยู่แล้วเป็ นนิรันดร์ ทั้งยังว่าจิตวิญญาณของเราก็มมี าก่อน
ร่ างกายและต้องมาเกิดเพราะถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําบาป นอกจากนี้ยงั ว่า ในการฟื้ นคืนชีพนั้นเราจะ
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ไม่ได้รับร่ างกายเดิมแต่จะได้รับร่ างกายใหม่จงึ จะกลายเป็ นของวิญญาณทีบ่ ริ สุทธิ์ รวมถึงว่ามนุษย์จะได้รับ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกับพระคริ สต์ทกุ ประการ
นัน่ เองที่ความเชื่อนอกรี ตได้แทรกซึ มเข้ามาใน
คริ สตศาสนจักรซึ่ งต้องถูกกําจัดอย่างเร่ งด่วน
เมื่อได้เห็นความวุน่ วายในโบสถ์ตา่ งๆ
จักรพรรดิยุสติเนียนจึงได้ทรงเรี ยกประชุมสภาสมัชชาสงฆ์
สากลที่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 551 โดยมีเหล่าบิดามาร่ วมประชุม 165 ท่าน ในการ
ประชุมครั้งนี้มกี ารพิจารณาคําสอนของพระธีโอโดร์ แห่งมอปซู เอสเตีย เหล่าบิดาต่างประณามผูเ้ ขียนงาน
ดังกล่าวด้วยความขุ่นเคืองยิ่งแม้กระทัง่ ว่าผูเ้ ขียนงานจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม
เนื่องจากพวกนั้นอ้างว่า
พระคริ สต์ทรงเป็ นเพียงคนธรรมดาทีส่ ื่ อสารกับพระเจ้าและทรงเอาชนะบาปด้วยพระองค์เอง พระองค์จะ
ทรงความสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อทรงฟื้ นคืนชีพขึ้นมาแล้วเท่านั้น ธี โอโดร์ ได้ปฏิเสธคําพยากรณ์ต่างๆ ของ
ประกาศกในพระพันธสัญญาเดิมที่กล่าวถึงพระคริ สต์เอาไว้และปฏิเสธหนังสื อในพระคัมภีร์ (หนังสื อของ
โยบและหนังสื อเพลงของโซโลมอน) แนวคิดเหล่านี้ถกู ประณามโดยที่ประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไม่ให้
การรับรองสาสน์ของธีโอโดริ ตแห่งคีราซึ่ งส่ งไปต่อว่านักบุญคีรีลล์และสาสน์ของอิวาถึงมาราแห่งเปอร์ เซี ย
เหล่าบิดาแห่งสมัชชาสงฆ์ฯได้รับรองสภาพของพระเยซู คริ สต์วา่ มีสภาพเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงรับเอา
สภาพมนุษย์ไว้ในพระองค์เองโดยไม่ได้มกี ารหลอมรวมกัน พระองค์ไม่ทรงมีกิเลสตัณหาใดๆ ในตนเอง
(หมายถึงสันดานบาป) และไม่ทรงจําเป็ นต้องพัฒนาศีลธรรมใดๆ แต่พระองค์ทรงทําให้เราสมบูรณ์ดว้ ย
พระองค์เอง
นอกจากนี้สภาสมัชชาสงฆ์ยงั ได้แถลงประณามคําสอนเท็จของพระโอริ เกียน พระดิดิม และ พระเอวาเกรี ย โดยโต้แย้งว่าโลกนั้นถูกสร้ างโดยพระเจ้าและไม่ได้ดาํ รงอยู่เป็ นนิรันดร์ ส่ วนวิญญาณนั้นเกิดขึ้นพร้อม
กับร่ างกาย เราจะฟื้ นคืนชีพในร่ างนั้นและจะมีชีวติ นิรันดร มนุษย์ไม่อาจยกตนขึ้นเทียบเท่ากับพระเจ้าผูเ้ ป็ น
ทรงอมตะ ทั้งหมดนี้เป็ นสิ่ งที่เหล่าบิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งสภาสมัชชาสงฆ์สากลครั้งที่ 5 ได้สอนเราไว้
คริ สตศาสนจักรกระทําพิธีรําลึกถึงเหล่าบิดาแห่งสภาสมัชชาสงฆ์สากลในวันที่ 25 กรกฎาคม (ตาม
ปฏิทนิ เก่า) หรื อ 7 สิ งหาคม ส่ วนวันฉลองรําลึกถึงจักรพรรดินกั บุญยุสติเนียนมีข้ นึ ในวันที่ 14 (ตามปฏิทนิ
เก่า) หรื อ 27 พฤศจิกายน

การเผยแผ่คริสตศาสนาในซีกโลกตะวันตก

พวกอนารยชนเริ่ มครอบงําจักรวรรดิโรมันตะวันตกในช่วงคริ สตศตวรรษที่ 4-5 พวกอนารยชนนั้นถ้า
ใช่พวกต่างชาติกเ็ ป็ นพวกก็นบั ถือ ความเชื่อนอกรี ตของอารี อสุ ดังนั้นเอง คริ สตศาสนจักรแห่งกรุ งโรมจึงได้
ส่ งคณะเผยแพร่ ศ่านาไปหาพวกเขาเพื่อทําให้พวกเขาหันมาเชื่อในพระคริ สต์ ด้วยเหตุน้ ี ในคริ สตศตวรรษที่
2 คริ สตศาสนาจักรจึงเริ่ มเข้าไปถึงสเปน แคว้นกอล (ฝรั่งเศส) เยอรมันตอนใต้ และเกาะบริ เตน แต่แสงแห่ง

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

70

พระคริ สต์เริ่ มเจิดจรัสเป็ นพิเศษก็ในคราวที่จกั รวรรดิล่มสลายลงในปี ค.ศ. 476 นักบุญเซเวริ นได้ทาํ ให้ชน
ชาวออสเตรี ยกลับใจ และด้วยผลงานการอุทศิ ตนของภรรยาของท่านคือนักบุญคลอธิ ลดาทําให้ พระเจ้าฮลอดวิกกษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่ของชาวแฟรงก์ทรงรับศีลล้างบาป หลังจากนั้นคณะเผยแพร่ ศาสนาจากกรุ งโรมนํา
โดยนักบุญออกุสตินแห่งเคนเตอร์ เบอรี จึงได้ทาํ ให้ชาวอังกฤษและชาวแซกซอนหันมาเชื่อในพระคริ สต์ได้
เป็ นผลสําเร็ จ
ที่จริ งแล้วก่อนที่พวกเขาจะมาถึงนั้นพระเจ้าได้ทรงส่ งนักเทศนาทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งไปยังไอร์ แลนด์
นัน่ คือนักบุญแพทริ ค ในตอนแรกท่านเป็ นทาสอยู่ทไี่ อร์ แลนด์ แต่ภายหลังหนีจากการจับกุมออกมาได้และ
ได้รับตําแหน่งพระสังฆราชและสมัครใจเดินทางมาหานายเก่าของตน
ประเทศไอร์ แลนด์มธี รรมเนียมว่าในวันเทศกาลของคนตายช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ปั จจุบนั เป็ นที่รู้จกั กันว่า
เป็ นเทศกาลฮัลโลวีน) ไฟทุกดวงในวันนั้นจะต้องถูกดับและรอจนกว่าพระป่ าของพวกดรู อทิ จะมาจุดไฟ
ศักดิ์สิทธิ์ ทเ่ี มืองหลวงทารา ใครที่จุดไฟก่อนพวกเขาจะต้องตาย และในคืนนั้นอันน่ากลัวนั้นเองท่านแพทริ ค
ก็ได้มาถึงเมืองทารา เขาได้ข้ นึ ไปบนเนินเขาสู งแถวนั้นและจุดกองไฟกองใหญ่ข้ นึ มาซึ่ งเปรี ยบเป็ นเสมือน
แสงแห่งพระคริ สต์ ดังนั้นเอง พวกดรู อิดที่โกรธแค้นก็หวังจะฆ่าท่านนักบุญ แต่ดวงไฟปิ ศาจไม่อาจทํา
อันตรายใดๆ แก่ตวั นักบุญได้ เมื่อนั้น นักบุญแพทริ คจึงได้กล่าวประกาศเรื่ องพระตรี เอกภาพแก่ทุกคนที่นนั่
โดยท่านประกาศพระธรรมลํ้าลึกดังกล่าวด้วยการเปรี ยบกับใบแฌมร็ อคที่มีสามแฉก
ท่า นยังได้สั่งให้งู
ออกไปจากเกาะให้หมด และจนถึงทุกวันนี้ที่นนั่ ก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใดๆ สักตัว ผูค้ นที่ต่างพากันตกตะลึง
ในอัศจรรย์น้ ีตา่ งก็หนั มาเชื่อพระเจ้า นอกจากนี้ ความมุ่งมัน่ ของชาวไอร์ แลนด์ที่มีต่อพระเจ้านั้นสู งส่ งยิง่ ถึง
ขนาดที่ผคู ้ นต่างพากันขนานนามเกาะนี้วา่ เป็ นเกาะศักดิ์สิทธิ์ ทัว่ ทั้งไอร์ แลนด์มสี าํ นักสงฆ์มากมายซึ่งนํา
ความศักดิ์สิทธิ์ มาปกคลุมดินแดนนี้ คนทัว่ ไปทั้งชาวนาและกษัตริ ยพ์ ากันไปทีน่ นั่ นักบวชไอริ ชได้กล่า ว
มรณสักขีมสี ามประเภท โดยประเภทสี แดงหมายถึงการยอมตายเพื่อพระนามของพระคริ สต์ ประเภทสี เขีย ว
หมายถึงความเป็ นสงฆ์ และประเภทสี ขาวคือการเผยแพร่ ศาสนาในต่างแดน ด้วยเหตุน้ ี จึงมีผสู ้ ื บทอดจาก
อัครสาวกจํานวนมากออกเดินทางจากไอร์ แลนด์และบริ เตนไปทัว่ ยุโรป
ด้วยความทุม่ เทของพวกเขานี้เอง รวมทั้งคณะเผยแพร่ ศาสนาที่ถูกส่ งไปจากกรุ งโรมโดยท่านนักบุญ
กรี กอรี
ผูม้ วี าจาชัดแจ้งและผูส้ ื บทอดตําแหน่งของท่านนั้น
ทําให้เยอรมนีรับเอาคริ สตศาสนาเมือ่
คริ สตศตวรรษที่ 7-9 ต่อมาในในคริ สตศตวรรษที่ 10-11 คริ สตศาสนาเข้าได้ไปถึงประเทศโปแลนด์ แถบ
สแกนดิเนเวีย ไปถึงแม้กระทัง่ เกาะไอซ์แลนด์และอเมริ กาเหนือ
ดังนั้นเอง เมื่อต้นสหัสวรรษที่ 2 ในยุโรปจึงมีผูท้ ่ ยี งั ไม่รู้จกั พระคริ สต์มีเพียงประชากรของประเทศแถบ
บอลติกตะวันออก (คือชาวฟิ นแลนด์ ลิธวั เนีย และชาวโพลาเบียนสลาฟ) และชาวรัสเซี ยทางเหนือ
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พระเจ้าได้ประทานพระพรแห่งความบริ สุทธิ์ ให้แก่ผทู ้ รี่ ับเชื่อในพระคริ สต์ใหม่น้ นั มากมาย ซึ่งได้แก่
นักบวชทีท่ รงธรรม (เช่นท่านโคลัมบัสแห่งบริ เตน) และนักบุญผูช้ อบธรรม (เช่น นักบุญออกุสตินแห่งเคน
เตอร์ เบอรี นักบุญอันสแกรี นักบุญโบนีฟาซี ) และกษัตริ ยท์ ท่ี รงธรรม (เช่นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนักบุญผูท้ รง
ประกาศความเชื่อของอังกฤษ หรื อพระเจ้าโอลาฟแห่งนอร์ เวย์) เมื่อนั้นเองที่ยโุ รปจึงได้เปล่งประกายเจิดจรัส
ด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้วา่ ในยุโรปจะยังปรากฏความเชื่อนอกรี ตอันเลวร้ ายอยู่ซ่ ึ งนําไปสู่ ความหายนะในปี
ค.ศ. 1054 ก็ตาม

พระมักซิมผู้ประกาศความเชื่อและการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์
ครั้งที่หก

ในปี ค.ศ. 614 เกิดหายนะครั้งใหญ่ข้ นึ ที่จกั รวรรดิโรมันฝั่ งตะวันออก ชาห์แห่งอิหร่ าน นามว่าโฮสรัย
ได้เข้าครอบครองกรุ งเยรู ซาเล็ม ทําลายสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ และเอากางเขนศักดิ์สิทธิ์ ออกไปจาก
เยรู ซาเล็ม เพียงแค่ 14 ปี ให้หลังเท่า นั้นกางเขนศักดิ์สิทธิ์ จงึ สามารถถูกกูก้ ลับมาที่เยรู ซาเล็มได้ พระจักรพรรดิ
เฮราคลีอุสได้ทรงแบกอัญเชิญพระกางเขนอันบันดาลชีวติ ด้วยพระองค์เองเข้าวิหารแห่งการฟื้ นคืนชีพ แต่
เกิดมีพลังทีม่ องไม่เห็น ได้ขดั ขวางไม่ให้พระองค์ทรงขึ้นไปถึงเนินเขาโกลโกธาจนกว่าพระองค์จะได้ทรง
ถอดพระฉลองพระองค์ของกษัตริ ยเ์ สี ยก่อน พระองค์ตอ้ งถอดฉลองพระบาท และทรงฉลองพระองค์อย่าง
ซอมซ่อเสี ยก่อนจึงจะสามารถเสด็จขึ้นเนินเขาแห่งความรอดของเราได้
ในปี 626 ชาห์ทรงเกือบจะยึดกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลได้แล้ว แต่พระมารดาพระเจ้าได้ทรงเข้ามาขวาง
และทรงช่วยกอบกูเ้ มืองหลวงไว้ได้ จากนั้นในปี ค.ศ. 628 เฮราคลีอุสทรงยกทัพไปที่อิหร่ านอย่างเกรี ยงไกร
กวาดล้างชาวเปอร์ เซีย และทรงตัดสิ นพระทัยจัดการนําพวกที่เชื่อในลัทธิโมโนฟิ สต์นอกรี ตกลับมารวมอยู่
ในคริ สตศาสนจักร เพื่อให้การนี้สําเร็ จ ภายใต้การให้คาํ ปรึ กษาของสมเด็จพระอัครสังฆราชเซอร์ เก แห่ง
คอนสแตนติโนเปิ ลนั้น จักรพรรดิได้ทรงมีพระดําริ ให้ทาํ การประนีประนอม โดยสอนว่าพระเยซูคริ สต์น้ นั
ถึงแม้จะมีพระสภาพเป็ นสองสภาพ แต่มเี พียงพระเจตนารมณ์แห่งพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว คําสอนทีผ่ ิดนี้
ได้รับการขนานนามว่า “โมโนฟิ ลิต” (แปลว่า เจตนารมณ์เป็ นหนึ่ง) พระสันตะปาปาโฮโนริ อสุ แห่งกรุ งโรม
ได้สนับสนุนแนวคิดนอกรี ตนี้ มีเพียงนักบุญโซโฟรนีแห่งเยรู ซาเล็มท่านเดียวเท่านั้นที่ออกมาคัดค้านคําสอน
ใหม่น้ ี หลังจากที่การรุ กกรานของชาวมุสลิมได้มาถึงซี กตะวันออกของจักรวรรดิน้ นั ต่อมาในปี ค.ศ. 637
กรุ งเยรู ซาเล็มได้ถูกยึดครอง ในพระศาสนจักรฝั่ งตะวันออกก็เหลือเพียงท่านมักซิ มศิษย์ของพระโซโฟรนี
เท่า นั้นที่อุทศิ ตนเพื่อคําสอนทีแ่ ท้จริ ง
ท่านเคยเป็ นราชเลขานุการของจักรพรรดิ แต่ภายหลังได้สละทางโลกและออกไปอยูส่ ํานักสงฆ์ ท่าน
ทุ่มเทแรงกายเพื่อปกป้ องคําสอนของปิ ตาจารย์ ซึ่ งว่าด้วยพระคริ สต์ทว่ี า่ พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบทั้งใน

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

72

สภาพของความเป็ นพระเจ้าและในสภาพของความเป็ นมนุษย์ ที่เมืองคารเธจนั้นท่านสาธุ คณ
ุ มักซิ มได้โต้ขอ้
พิพาทชนะท่านปี ร์ อดีตสมเด็จพระอัครสังฆราชแห่งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลซึ่ งในเวลานั้นถือออร์ โธด็อกซ์
อยู่ ต่อมาท่านมักซิ มได้ไปช่วยเหลืองานของพระสงฆ์มาร์ ตินที่กรุ งโรม และในช่วงนั้นเองในปี ค.ศ. 649
ท่านได้มสี ่ วนร่ วมในการจัดตั้งการประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งลาเธอรานอันมีประกอบด้วยพระสังฆราช 105
ท่านเข้าร่ วม เหล่าบิดาแห่งสมัชชาสงฆ์ได้ประณามลัทธิ ความเชื่อนอกรี ตใหม่และประณามผูค้ ดิ คําสอนเท็จ
จักรพรรดิคอนสแตนกริ้ วและสั่งจับท่านมาร์ ตนิ และท่านมักซิม
โดยท่านมาร์ ตนิ ถูกประณามและ
เนรเทศไปอยู่ที่เมือง เฮอร์ โซเนส (ปั จจุบนั คือชายแดนของเมืองเซวาสโตโปล) ที่นนั่ ท่านมาร์ ตนิ ได้มรณภาพ
ลงในระหว่างถูกจองจําในวันที่ 16 กันยายน ปี ค.ศ. 655 คริ สตศาสนจักรได้มอบเกียรติแด่ทา่ นในฐานะ
ผูป้ ระกาศความเชื่อ (วันรําลึกคือวันที่ 14 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 28 เมษายน)
เช่นนั้นเองจึงเหลือท่านมักซิ มเพียงท่านเดียวที่คอยปกป้ องคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ซีกตะวันออก
หลายครั้งที่พวกสังฆราชที่เชื่อนอกรี ต และเหล่าข้าราชบริ พารของพระจักรพรรดิได้พยายามหว่านล้อมให้
ท่านมักซิ มประนีประนอมแต่ท่านก็จะตอบว่า
“พระจิตเจ้ายังทรงประณามแม้กระทัง่ ทูตสวรรค์ท่ีเห็นดีเห็นงามไปกับสิ่ งที่ตรงข้ามกับสิ่ งที่พระองค์
ประกาศ (กาลาเธี ย 1:8) ต่อให้จกั รวาลทั้งสิ้ นจะเข้าร่ วมกับพวกนอกรี ตก็ตาม ข้าก็จะไม่มีวนั รวมกับพวกมัน
เป็ นอันขาด”
หลังจากที่ทา่ นถูกทรมานอยู่หลายครั้ง ท่านก็ถูกตัดมือขวา ถูกดึงลิ้น และถูกเนรเทศไปยังแถบคอเคซัส
แต่ท่านก็สามารถกลับมาพูดได้ดว้ ยอัศจรรย์
วันที่ 13 สิ งหาคม ปี ค.ศ. 662 ท่านผูป้ ระกาศความเชื่อได้มรณภาพในระหว่างถูกจองจํา โดยก่อน
มรณภาพท่านได้รับนิมิตถึงพระคริ สต์ (วันรําลึกถึงท่านคือวันที่ 13 ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 26 สิ งหาคม และ
21 มกราคม (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 3 กุมภาพันธ์
แต่วรี กรรมของท่านนักบุญไม่ได้เสี ยเปล่า ในช่วงปี ค.ศ. 680-681 ที่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลได้มกี าร
ประชุมสมัชชาสงฆ์สากลครั้งที่ 6 การประชุมครั้งนั้นมีบดิ าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ มาร่ วมประชุมกัน 173 ท่าน พวกท่าน
ได้ประณามความคิดแบบโมโนฟิ ลิตและประกาศความเชื่อว่า
พระคริ สต์ทรงมีพระเจตนารมณ์แต่สอง
ประการโดยธรรมชาติซ่ ึ งไม่ได้ขดั แย้งกัน แต่พระเจตนารมณ์แห่งความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ยอมสยบแก่
เจตนารมณ์แห่งความเป็ นพระเจ้าโดยสมบูรณ์
สมเด็จพระอัครสังฆราชหลายท่านทีเ่ ชื่อนอกรี ตได้ถูกประณาม เช่น ท่านโฮโนรี อุสแห่งกรุ งโรม ท่าน
ไซรัสแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ย ท่านเซอร์ เกแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล ท่านปี ร์ ท่านเปาโล และท่านเปโตร
พระทีเ่ ชื่องมงายในลัทธิโมโนฟิ ลิตคนหนึ่งกล่าวไว้วา่ เขาได้รับนิมติ ว่าให้ยืนหยัดในความเชื่อนอกรี ตนั้น
และเพื่อพิสูจน์วา่ ตนถูกต้องเขาจึงเตรี ยมชุบชีวติ คนตายให้ฟ้ื น เขาจึงได้รับโอกาสให้ทาํ ดังนั้น แต่ไม่วา่ เขาจะ

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

73

พยายามทําอัศจรรย์อย่างพวกนอกรี ตเท่าไรก็ไม่สําเร็ จ เมือ่ ให้โอกาสเขาสํานึกผิดเขาก็ปฏิเสธและถูกขับออก
จากพระศาสนจักร
หลักพื้นฐานแห่งความเชื่อเกี่ยวกับการที่พระคริ สต์ทรงมีสองพระเจตนารมณ์โดยธรรมชาติน้ นั
มี
ความหมายมาก หากพระเจ้าไม่ทรงยอมรับเจตนารมณ์ของเราแล้ว เราก็พงึ ขจัดเจตนารมณ์ของตนออกไป
เสี ยหากเราหวังจะเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ มิฉะนั้นความหวังที่จะให้พระองค์ทรงรับเราไว้เป็ นบุตรโดย
ปราศจากเงื่อนไขนั้นก็คงไกลออกไปอีก
วันรําลึกถึงเหล่าบิดาแห่งสภาสมัชชาสงฆ์สากลครั้งที่ 6 คือวันที่ 23 มกราคม (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ 5
กุมภาพันธ์

การประชุ มสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์ ครั้งที่เจ็ด

ในคริ สตศตวรรษที่ 8 คริ สตศาสนจักรตกอยูใ่ ต้อทิ ธิ พลของพวกนอกรี ตใหม่คอื ลัทธิ การทําลายรู ปเคารพ
ซึ่ งจักรพรรดิลโี อ อิซาฟร์ และพระจักรพรรดิคอนสแตนติน โคโปรนิมุส ได้ทรงประกาศว่า รู ปไอคอนของ
เป็ นเทวรู ป และได้ทรงรับสั่งทําลายรู ปไอคอนทั้งหลายในโบสถ์วหิ ารทุกแห่ง
เพือ่ ตอบโต้กบั พวกนอกรี ตนี้ ท่านยอห์นแห่งดามัสกัส (วันรําลึกถึงท่านคือวันที่ 4 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ
17 ธันวาคม) ซึ่ งอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ซ่ ึ งตอนนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวอาหรับ ท่านได้เขียน
หนังสื อขึ้นมา ชื่อว่า “สามคําปกป้ องภาพไอคอนศักดิ์สิทธิ์ ” ในหนังสื อดังกล่าว ท่านได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าตามพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ (อพย. 25:19, 26:31, พกษ. 6:23-28) และงานเขียนอื่นๆ ของนักบุญ
ทั้งหลายแล้ว รู ปไอคอนไม่ใช่เทวรู ปแต่เ ป็ นสิ่ งแสดงถึงการทีพ่ ระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์อนั เป็ นสิ่ งคูค่ วรแก่
การเคารพบูชา แต่ไม่ใช่การนมัสการว่าเป็ นไอคอนนั้นองค์พระเจ้า
จักรพรรดิลโี อกริ้ วเป็ นอย่างมากเมื่อทรงทราบถึงความกล้าดีของท่านนักบุญ พระองค์ทรงใส่ ร้ายท่าน
นักบุญต่อหน้าพวกกาหลิบซึ่งเป็ นผูป้ กครองชาวมุสลิม จึง ได้มบี ญั ชาให้ตดั แขนท่านยอห์น หลังจากที่ถกู ตัด
แขนไป ท่านยอห์นได้วงิ วอนทั้งนํ้าตาขอแขนที่ถูกตัดไปนั้น และในระหว่างที่ทา่ นสวดภาวนาทั้งนํ้าตา
ต่อหน้าภาพของพระมารดาพระเจ้าอยูน่ ้ นั แขนที่กุดไปก็งอกออกมาดังเดิม นัน่ เองที่พระเจ้าทรงยืนยัน
ความชอบธรรมของท่านนักบุญด้วยพระองค์เอง
ความเชื่อนอกรี ตได้ยงั คงมีช ยั ในสังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลต่อไปอีกนาน
ความเชื่อของ
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั คงถูกรักษาไว้ในคริ สตศาสนจักรที่กรุ งโรม และในคริ สตศาสนจักรต่างๆ
ในซี กตะวันออกที่ต้งั อยู่นอกจักรวรรดิไบแซนไทน์ โดยในจักรวรรดิเองนั้นส่ วนใหญ่มีนกั บวชเป็ นผูป้ กป้ อง
ความเชื่อออร์ โธด็อกซ์เอาไว้ ซึ่ งพวกเขาต้องเผชิญกับการถูกคุกคามเอาชีวติ พวกเขาถูกขับไล่ออกจากวัด ถูก
บังคับอย่างโหดเหี้ยมให้แต่งงาน ถูกจับทรมาน ถูกเนรเทศบ้าง หรื อไม่กถ็ ูกจับประหาร
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ดังนั้นเมื่อท่านนักบุญสเตฟาน
คนใหม่ถกู จับมาอยูเ่ บื้องพระพักตร์ ของจักรพรรดิคอนสแตนติน
โคโปรนิมสุ และถูกสั่งให้เหยียบยํ่าภาพไอคอน ท่านได้หยิบเหรี ยญที่มีรูปของจักรพรรดิออกมาจากกระเป๋ า
“คนที่ถุยนํ้าลายรดและเหยียบยํ่ารู ปของท่านในเหรี ยญจะประสบชะตากรรมยังไง” ท่านนักบุญถาม
“เขาจะต้องถูกประหาร” จักรพรรดิซ่ ึ งทรงเป็ นพวกลัทธิ การทําลายรู ปเคารพตรัสตอบ
“ถ้าอย่างนั้นท่านก็สมควรถูกลงโทษเช่นนั้น เพราะท่านเหยียบยํ่ารู ปเคารพของพระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ น
กษัตริ ยแ์ ห่งกษัตริ ยท์ ้งั หลาย” สเตฟานร้ องแล้วก็เหยียบยํ่ารู ปของผูท้ ่ไี ม่น บั ถือพระเจ้านั้น
ด้วยพระบัญชาของผูไ้ ม่ นบั ถื อพระเจ้านั้นา ท่านนักบุญจึงถูกลากไปตามถนนในกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และถูกทุบตีจนถึงตาย (วันรําลึกถึงท่านคือวันที่ 28 พฤศจิกายน ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 11 ธันวาคม)
การไล่ล่ายังคงดําเนินต่อไปอยู่อีกนาน
แต่หลังจากนั้นนักบุญ จักรพรรดินีอริ ี นาทรงขึ้นครองราชย์
พระนางทรงแต่งตั้งนักบุณทาราซีเป็ นสมเด็จพระอัครสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล และในปี ค.ศ. 787 ที่
เมืองนิเคย์ ก็ได้เรี ยกประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากลโดยมีบดิ าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 383 ท่าน
และได้มกี ารประณามลัทธิ ต่อต้านรู ปเคารพ
ทีป่ ระชุมมีมติวา่ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของอัครสาวกนั้น จะต้องให้ความเคารพรู ปไอคอน
ศักดิ์สิทธิ์ ท้งั หลายโดยให้มุ่งการสักการะไปที่องค์ตน้ แบบ ไม่ใช่สักการะแผ่นไม้กบั สี โดยในการเคารพรู ป
เคารพนั้นจะต้องกระทําด้วยความนอบน้อมยิ่งไม่ใช่ทาํ ฉาบฉวย
การแสดงความเคารพนั้นถวายแด่พระ
ผูส้ ร้ างแต่เพียงพระองค์เดียว (ส่ วนการคํานับลงกับพื้นนั้นคือการแสดงความเคารพต่อศีลมหาสนิท)
นอกจากนี้เรายังให้ความเคารพพระธาตุของนักบุญ ท่านต่างๆ เคารพพระกางเขนอันบันดาลชีวติ และ
สถานทีศ่ กั ดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ โดยไม่ถอื ว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นเทพแต่เป็ นสิ่ งที่ใช้เพื่อสรรเสริ ญพระเจ้า ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
แสดงถึงพระสิ รินิรันดรของพระองค์ สภาสมัชชาสงฆ์ได้ประกาศประณามทุกคนที่ปฏิเสธธรรมเนียมของ
พระศาสนจักร และได้รับรองธรรมนูญศักดิ์สิทธิ์ (ข้อบัญญัตขิ องคริ สตศาสนจักร) ซึ่ งได้เคยรับรองไว้ใน
สมัชชาครั้งก่อนหน้าและโดยเหล่าบิดาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งกฎเหล่านี้กก็ ลายมาเป็ นแนวทางในการดํารงอยู่ของ
คริ สตศาสนจักรตราบจนถึงปั จจุบนั
เป็ นเวลาไม่นานหลังจากการประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ครั้งนั้น ลัทธิ ต่อต้านการบูชารู ปเคารพก็โหมแรง
ขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ยงั คงถูกประณามโดยที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ในปี ค.ศ. 843 ซึ่ งในครั้งนั้นได้สถาปนาวัน
ฉลองชัยชนะแห่งออร์ โธด็อกซ์ วันฉลองจะมีข้ นึ ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต ในวันดังกล่าวจะมี
การประกาศความเชื่อดั้งเดิม ของคริ สตศาสนจักร และกล่าวประณาม (การขับออกจากพระศาสนจักร) ผูท้ ่ี
บิดเบือนคําสอนของพระคริ สต์ และมีการขับขานบทเพลงรําลึกถึงนักต่อสู ้เพื่อศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ตลอด
กาลนาน

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

75

วันรําลึกถึงเหล่า บิด าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ในที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ครั้งที่ 7 มีข้ นึ ในวันอาทิตย์แรกก่อนหน้า
วันที่ 11 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 24 ตุลาคม ของทุกปี

การคุ้มครองของพระมารดาพระเจ้ าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
นิรมล

ในช่วงต้นของคริ สตศตวรรษที่ 10 กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลถูกศัตรู คกุ คามไม่หยุดหย่อนทั้งชาวมุสลิมและชาวสลาฟที่
เป็ นพวกนอกรี ต ด้วยเหตุน้ ีจงึ มีครั้งหนึ่งทีช่ าวเมืองได้พากัน
รวมตัวทีว่ หิ ารวลาเฮิร์นและทําพิธ ี สวดช่วงคํ่า หนึ่งในจํานวน
นั้น
มีนกั บุญผูย้ ิ่งใหญ่คนหนึ่งในเวลานั้นนามว่าอันเดรผู ้
ประเสริ ฐ ท่านยอมถูกมองว่าโง่เพราะเห็นแก่พระคริ สต์ (วัน
รําลึกถึงท่านคือวันที่ 2 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 15 ตุลาคม) ท่าน
ได้รับพระพรจากพระเจ้าให้มีความสามารถในการพยากรณ์
ท่านต้องเก็บงําไว้ไม่ให้เป็ นทีเ่ ลื่องลือจึงแสร้ งทําตัวเป็ นคนบ้า
ทันใดนั้นในระหว่างที่ทาํ พิธีสวดอยู่น้ นั
อันเดรพร้ อมกับเอปิ ฟานีลกู ศิษย์ของท่านได้มองเห็นพระมารดา
พระเจ้ามาปรากฏองค์ พระนางเสด็จมาด้วยแสงแห่งสวรรค์อนั เปล่งประกายเจิดจ้า พระนางทรงถูกรายล้อม
ด้วยบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย รวมทั้งนักบุญยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาปและยอห์นผูจ้ ารึ กพระวรสาร
ทั้งหมดได้เดินมุ่งตรงไปยังพระแท่น
“เจ้าเห็นพระนางผูท้ รงเป็ นใหญ่แห่งพิภพไหม” อันเดรย์ถามเอปิ ฟานี
“เห็นครับ คุณพ่อที่เคารพ” คนนั้นตอบกลับ
ในระหว่างนั้นพระมารดาพระเจ้าทรงคุกเข้าลงต่อหน้าพระบุตร และทรงวิงวอนให้พระองค์ทรงช่วย
ชาวคริ สต์ท้งั หลายด้วย หลังจากนั้นพระนางจึงได้ทรงถอดผ้าคลุมพระเศียรของพระนางออก ซึ่ งผ้าคลุมก็
เปล่งประกายระยิบระยับไปด้วยแสงแห่งสวรรค์และสี ของผ้าคลุมดูราวกับสี อาํ พัน พระนางทรงคลุมผ้าแก่ผู ้
ทีม่ าร่ วมสวดภาวนาทุกคนและทรงปกป้ องคนเหล่านั้นจากพระพิโรธของพระเจ้า ดังนั้นเองเมืองจึงรอดพ้น
จากการรุ กรานของเหล่า อนารยชน
ในการรําลึกถึงปรากฏการณ์ครั้งนี้ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งรัสเซียจึงได้สถาปนาวันฉลองผ้า
คลุมของพระมารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ นริ มลในวันที่ 1 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 14 ตุลาคม โดยเราจะวิงวอน
ขอให้พระมารดาพระเจ้าทรงปกป้ องเราด้วยคําภาวนาของพระนางให้เราพ้นจากทั้งศัตรู ที่มองเห็นและที่มอง
ไม่เห็นเสมือนหนึ่งที่พระนางทรงปกคลุมคลุมชาวคริ สต์แห่งคอนสแตนติโนเปิ ลด้วยผ้าคลุมของพระนาง
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การรับศีลล้ างบาปของรัสเซีย

จนถึงก่อนปลายสหัสวรรษที่ 1 หลังจากที่พระเจ้าเสด็จลงมานั้น ดินแดนรัสเซียตกอยูใ่ นความมืดมน
ภายใต้พวกต่างชาติ พวกสลาฟนับถือผีและเทวรู ปโดยลืมพระผูส้ ร้ างไป แต่พระเจ้าก็ทรงไม่ลมื พวกเราและ
ได้ทรงส่ งนักบุญ ผูย้ ิ่งใหญ่มาให้เราคือนักบุญคีรีลล์และ เมโฟดีผซู ้ ่ ึ งได้คดิ ค้นตัวอักษรภาษาสลาฟที่แคว้น
โมราเวีย ท่านได้ถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าและพิธี บชู าพระเจ้าออกมาเป็ นภาษาของเรา นับแต่น้ นั มาชาว
สลาฟจึงเริ่ มหันมานับถือ พระคริ สต์ โดยพวกแรกทีร่ ับเอาคริ สต์ศาสนาคือพวกเชค ต่อมาจึง เป็ นพวก
บัลแกเรี ย เซิร์บ โปแลนด์ และในทีส่ ุ ดก็ถงึ เวลาของพวกรัสเซี ย
ชาวรัสเซี ยคนแรกทีร่ ับเชื่อคือนักบุญเจ้าหญิงโอลกาซึ่ งทรงได้รับศีลล้างบาปในกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล
ซึ่ งก่อนที่พระนางจะทรงรับเอาคริ สตศาสนานั้น พระนางทรงเป็ นคนโหดร้ ายและเจ้าคิดเจ้าแค้น แต่หลังจาก
ที่พระนางทรงได้ลา้ งบาปแล้วก็ทรงกลายเป็ นที่เลื่องลือว่าทรงเป็ นผูม้ ีเมตตาและทรงเป็ นผูป้ ระกาศธรรมของ
พระคริ สต์
เจ้าชายวลาดิเมียร์ ผยู ้ ่งิ ใหญ่พระนัดดาของพระนางได้ทรงนํารัสเซียสู่ การล้างบาป ท่านทรงเติบโตเป็ น
พวกนอกรี ตที่มีพระทัยโหดเหี้ยม ทรงสัง หารผูค้ น และทรงมีสนมเป็ นจํานวนมาก เจ้าชายเองทรงเคยสังหาร
แม้กระทัง่ เหล่ามรณสักขีชาวรัสเซี ยยุคแรกคือมรณสักขียอห์นและมรณสักขีฟิโอโดร์ แต่มีนกั ปราชญ์ท่าน
หนึ่งที่เลิศด้วยปั ญญาได้เทศนาถวายท่านเกี่ยวกับการพิพากษาโลกอันน่าเกรงกลัว ซึ่ งทําให้พระองค์ทรง
ใคร่ ครวญเรื่ องนี้ ดังนั้นเจ้าชายวลาดิเมียร์ จงึ ทรงตัดสิ นพระทัยส่ งคณะทูต ไปยังประเทศต่างๆ เพื่อหาว่า
ความเชื่อใดเป็ นความเชื่อที่ดีที่สุด เมื่อคณะทูตทั้งหลายเดินทางกลับมาก็ทลู ว่ายามที่ตนอยู่ในวิหารนักบุญ

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

77

โซเฟี ยนั้น ตนไม่รู้วา่ กําลังอยูบ่ นโลกนี้หรื อบนสวรรค์กนั แน่ และทูลต่อไปว่าพระเจ้าสถิตอยู่กบั คริ สตชน
ออร์ โธด็อกซ์ พระเจ้าได้ทรงเปิ ดดวงตาแห่งวิญญาณของเจ้าชายวลาดิเมียร์ และท่านจึงได้ทรงรับศีลล้างบาป
อันศักดิ์สิทธิ์
ในวันที่ 1 สิ งหาคม ค.ศ. 988 เจ้าชายทรงขอให้พลเมืองทุกคนในอาณาจักรเคียฟมาทีแ่ ม่น้ าํ ดนีเปอร์ เพื่อ
รับเอาความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ การรับศีลล้างบาปของอาณาจักรรัสเซียจึงถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่น้ นั มา ทว่าก็ไม่ใช่
ทุกที่จะเป็ นไปด้วยความราบรื่ นเสี ยหมด บางครั้งพวกสาวกของปี ศาจก็พยายามเข้ามาขัดขวาง แต่เจ้าชายและ
ผูส้ ื บทอดบัลลังก์ตอ่ จากพระองค์ยงั คงมีชยั เหนือการต่อต้านจากพวกศัตรู
ตัวเจ้าชายวลาดิเมียร์ เองก็ทรงเปลี่ยนแปลงตนหลังจากทีร่ ับศีลล้างบาปในนํ้าศักดิ์สิทธิ์ อย่างไม่น่าเชื่อ
ท่านกลายเป็ นเจ้าชายผูท้ รงเปี่ ยมด้วยเมตตา ไม่ทรงประสงค์ทจ่ี ะประหารผูใ้ ด แม้แต่โจรก็ตาม เจ้าชาย
วลาดิเมียร์ ยงั ทรงพระกรุ ณาต่อคนยากคนจนเป็ นพิเศษ ในเทศกาลต่างๆ เจ้าชายจะทรงเลี้ยงอาหารคนยากจน
ทั้งหลาย ส่ วนใครที่ไม่กล้ามารับส่ วนแบ่ง ท่านก็ทรงส่ งอาหารไปให้ท่ีบา้ นด้วย พระองค์ทรงมีรับสัง่ ให้เปิ ด
โรงเรี ยน สร้ างโบสถ์ ก่อตั้งสํานักสงฆ์ ดังนั้นเอง ที่ประเทศบ้านป่ าเมืองเถื่อนจึงค่อยๆ พลิกโฉมไปเป็ น
ดินแดนรัสเซียอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีอดุ มคติเพื่อดํารงรักษาความบริ สุทธิ์ไว้
ไม่นานนักหลังจากการสิ้ นพระชนม์ในศีลในพรของท่านนักบุญวลาดิเมียร์ ผทู ้ รงเทียบเท่ากับอัครสาวก
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์รัสเซียก็ได้ก่อเกิดพืชผลอันอุดมแด่ พระคริ สต์ บุตรทางจิตวิญญาณของรัสเซี ย
สองท่านคือบอริ สและเกล็บเลือกเดินเข้าหาความตายตายแต่ไม่ยอมให้มือของตนต้องเปื้ อนเลือดของพีน่ อ้ ง
ผ่านไปไม่ทนั ถึงหนึ่งศตวรรษหลังจากทีร่ สั เซี ยรับการล้างบาปแล้ว ใกล้เมืองเคียฟนั้นท่านนักบุญอันโทนี
และฟิ โอโดซี ได้ก่อตั้งมหาวิหารถํ้าแห่งเมืองเคียฟตามพระประสงค์ของพระนางมารี ย์
ซึ่ งได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ของเรา
วันรําลึกถึงเจ้าชายนักบุญ วลาดิเมียร์ ผูท้ รงเทียบเท่าอัครสาวก มีข้ ึนในวันที่ 15 (ตามปฏิทนิ เก่า) หรื อ
29 มิถุนายน

การล่มสลายของคริสตศาสนจักรแห่ งโรม

ปี ศาจร้ ายซึ่งเป็ นศัตรู ของมวลมนุษยชาติ
ไม่อยากเห็นพระศาสนจักรของพระคริ สต์มชี ยั ในหมู่
ประชาชน
เหนืออํานาจของมันอย่างท่วมท้นในเวลาอันรวดเร็ วอีกทั้งยังพิชิตพวกนอกรี ตทั้งปวงได้อีก
ดังนั้นแล้ว มารซาตานจึงได้คิดทําลายคริ สตศาสนจักรทีเ่ ก่าแก่ท่ีสุดของโลก ให้ลม้ ลงเหมือนกับที่มนั ล้มลง
มาแล้วทั้งๆ ที่มนั เคยเป็ นหัวหน้าทูตสวรรค์ก่อน ในการนี้มนั จึง ยกความเชื่อนอกรี ตที่ต่อต้านพระจิตเจ้ามาสู่
โลกตะวันตกและทําการโค่นล้มความภาคภูมใิ จในตัวพระสังฆราชแห่งโรมให้ตกตํ่าถึงขีดสุ ด
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ในสมัยศตวรรษที่ 6 ในสเปนนั้น เพื่อเป็ นการต่อสู ้กบั ลัทธิ ของอารี อสุ ที่ได้มกี ารเติมข้อความลงไปใน
บทสัญ ลักษณ์ความเชื่อว่า “เชื่อในพระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ... ทรงมาจากพระบิดาและจากพระบุตร” นี่ เป็ น
การยืนยันว่าคําในภาษาละตินที่วา่ “ฟิ ลโิ อค” (และจากพระบุตร) ซึ่ งถูกเติมลงไปนั้นขัดกับข้อห้ามของการ
ประชุมสมัชชาสงฆ์ที่ไม่ให้ทาํ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบทสัญลักษณ์ความเชือ่ จึงได้กลายเป็ นสาเหตุสําคัญ
ในการล่มสลายของฝั่งตะวันตก
นักเทววิทยาหลายท่านในเวลานั้นมีความเข้าใจถ้อยคําเหล่านี้ในแบบดั้งเดิม กล่าวคือการดํารงอยูข่ อง
พระจิตเจ้านั้นมาจากพระบิดาเท่านั้น เหมือนดัง่ ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกีย่ วกับเรื่ องนี้ดว้ ยพระองค์เอง (ยอห์น
15:26) และเสด็จมายังโลกโดยมาจากพระบุตรดัง่ เป็ นต้นธารแห่งพระกรุ ณา แต่ในศตวรรษที่ 9 ได้มสี าํ นัก
เทววิทยาทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งหนึ่งสอนว่าการดํารงอยูข่ องพระจิตเจ้านั้นมาจากพระบิดาและจากพระบุตรเสมือนมา
จากแหล่งกําเนิดเดียวกัน ซึ่ งความเชื่อนี้เป็ นการลดเกียรติแห่งลักษณ์ที่สามของพระตรี เอกภาพและเป็ นการ
ประกาศความสับสนปนเประหว่างพระกรุ ณาธิ คณ
ุ และผูท้ ี่ประทานพระกรุ ณาธิ คณ
ุ เอง พวกนอกรี ตสอนกัน
ว่าพระเจ้าไม่ทรงมีพ ลังในการสร้ างใดๆ ทีจ่ ะชุบเลี้ยงสิ่ งสร้ างได้ อีกทัง้ ตัวพระกรุ ณาธิ คณ
ุ เองก็เป็ นเพียงสิ่ ง
สู งส่ งบางอย่างที่ถูกสร้ างขึ้นเท่า นั้น คําสอนแบบนี้เป็ นการทําลายความหวังของชาวคริ สต์ท้งั ปวงที่จะเอา
อย่างพระเจ้าด้วยการเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าสู งสุ ดโดยอาศัยพระกรุ ณาธิ คณ
ุ จึงกลายเป็ นว่ามนุษย์ดาํ รงอยู่
อย่างเป็ นเอกเทศจากพระผูส้ ร้าง
สภาสมัชชาสงฆ์สากลได้ตอบโต้คาํ สอนหลงผิดนี้อย่างรวดเร็ ว นักบุญโฟตีโอสแห่งคอนสแตนติโนเปิ ล ได้ประณามคําสอนนอกรี ตนี้ และในปี ค.ศ. 881 ในสภาสมัชชาสงฆ์ครั้งใหญ่ท่มี หาวิหารนักบุญโซเฟี ย
ผูแ้ ทนจากคริ สตศาสนจักรทุกแห่งพร้อมกับพระสันตะปาปายอห์นแห่งกรุ งโรมได้ประกาศสัง่ ห้ามบิดเบือน
สัญลักษณ์อีก
และก่อนช่วงศตวรรษที่ 11 คริ สตศาสนจักรทั้งหลายได้คงรักษาคําสอนเป็ นหนึ่งเดียวไว้ แต่พวก
นอกรี ตไม่ได้ถูกกําจัดโดยราบคาบ พวกต่อต้านพระศาสนจักรนี้จึงคิดที่จะทําการปฏิรู ปคริ สตศาสนจักรใน
ซี กตะวันตก
พวกเขาสอนเกีย่ วกับอํานาจเบ็ดเสร็ จของพระสันตปาปาเหนือคริ สตศาสนจักรและทําการ
เปลี่ยนแปลงด้านพิธี กรรม ทั้งนี้ดว้ ยอิทธิ พลกดดันของพวกนักปฏิรูปทําให้จกั รพรรดิแห่งเยอรมนีได้ทรงเข้า
ยึด กรุ งโรม
และทรงแต่ง ตั้งพระสันตปาปาทีเ่ ป็ นพวกนอกรี ตซึ่ งถือเป็ นคนแรกที่นาํ บทสัญ ลักษณ์ที่ถูก
บิดเบือนมาใช้ในกรุ งโรมเมื่อปี ค.ศ. 1014 พระศาสนจักรก็เริ่ มเกิดความแตกแยกนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
คริ สตศาสนจักรฝั่ งตะวันตกจึงเริ่ มทําพิธีดว้ ยขนมปั งไร้ เชื้อ (ไม่ใส่ ยสี ต์) เพราะพวกนักปฏิรูปไม่เชื่อว่า
พระกายของพระคริ สต์หลังจากฟื้ นจากความตายจะเป็ นพระกายที่ประทานชีวติ
ในปี ค.ศ. 1054 ได้เกิดการแตกหักกันระหว่างคริ สตศาสนจักรสากลกับคริ สตศาสนจักรตะวันตก โดย
พระคาร์ ดนิ ลั ฮุม แบร์ ตได้ประกาศในนามของพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 เพื่อขับสมเด็จพระอัครสังฆราช
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มิคาเอลแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลออกจากคริ สตศาสนจักร ส่ วน คริ สตศาสนจักรที่คอนสแตนติโนเปิ ลก็ขบั
พระคาร์ ดินลั ออกจากคริ สตศาสนจักรเช่นกัน เช่นนั้นเองทีค่ วามแตกแยกอันน่าเจ็บปวดจึงเริ่ มต้รขึ้นและ
ยังคงอยู่จนถึงบัดนี้
คริ สตศาสนจักรที่กรุ งโรมได้รับการปฏิรูปใหม่ตามคํานอกของพวกนอกรี ต
พระสันตปาปาได้รับ
เกียรติให้เป็ นหัวหน้าของคริ สตศาสนจักรทั้งปวง ท่านได้เรี ยกร้ องเพื่อให้ตนมีท้งั อํานาจเบ็ดเสร็ จและอํานาจ
รัฐด้วยมารวมกัน
ในภายหลังคริ สตศาสนจักรแห่งโรมได้ประกาศว่าเวลาที่พระสันตปาปาออกเทศนาที่
ธรรมาสน์น้นั ท่านจะไม่มีมลทินผิดในการสอนเกี่ยวกับหลักความเชื่อและศีลธรรม นัน่ เองจึงเท่า กับว่ามนุษย์
ประกาศตนตีเสมอพระเจ้า ความทะนงตนได้เข้าครอบงําพระสังฆราชท่านของโลก
เมื่อได้เริ่ มเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมของคริ สตศาสนจักรแล้วพวกโรมันคาทอลิกก็ยงิ่ เลยเถิด พวกเขานํา
คําสอนใหม่ๆ เข้ามา เช่น เรื่ องแดนชําระวิญญาณซึ่ งผูค้ นต้องไปที่นนั่ เพื่อชดใช้บาปที่ยงั ไม่ได้ถกู ปลดเปลื้อง
เรื่ องพระมารดาพระเจ้าทรงเกิดมาโดยปราศจากบาปกําเนิด หรื อเรื่ องที่วา่ นักบุญทั้งหลายได้สร้ างกุศลไว้
ล้นพ้นซึ่งพวกท่านไม่จาํ เป็ นต้องใช้กุศลส่ วนเกินนั้นเพื่อให้ได้รับความรอด กุศลส่ วนเกินนั้นจึงถูกส่ งเข้า
คลังของพระสันตปาปาแล้วก็จะถูกแจกจ่ายให้กบั ผูท้ ี่ทาํ ความดีไว้นอ้ ย (จึงเกิดการซื้ อขายใบไถ่บาปขึ้นมา)
การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเปลีย่ นแปลงไป เช่น การประกอบพิธีศีลล้างบาปด้วยการพรมนํ้าแทนการ
จุ่มลงไปทั้งตัวตามที่เหล่าอัครสาวกได้สงั่ ไว้ หรื อการประกอบพิธีศีลเจิมต่อเมื่อเด็กโตเป็ นวัยรุ่ นแล้ว ทําให้
เด็กๆ จึงถูกกีดกันออกจากพระกรุ ณาแห่งพระจิตเจ้าและจากศีลมหาสนิท นอกจากนี้ การประกอบพิธีกรรม
ยังใช้ขนมปั งไร้ เชื้อ และสัตบุรุษได้รับศีลมหาสนิทเพียงภายใต้รูปแบบของปั งเท่านั้น ซึ่งขัดกับที่พระเจ้าทรง
เคยตรัสไว้โดยตรงว่า “จงดืม่ จากถ้วยนี้ทกุ คนเถิด” (มัทธิ ว 26:27) และยังได้มีการนําข้อบิดเบือนอื่นๆ อีก
มากมายเข้ามา ทั้งการบิดเบือนหลักปฏิบตั ิและหลักความเชื่อของเหล่าพระอัครสาวก
การทีค่ ริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั ดํารงอยู่ก็เปรี ยบเสมือนว่า พวกโรมันคาทอลิกถูกประณามอยู่
รํ่าไปในเรื่ องที่ตนนําสิ่ งใหม่ๆ เข้ามา พวกเขาจึงเริ่ มต่อต้านพีน่ อ้ งของตนอย่างรุ นแรง และเกิดเป็ นสงคราม
โดยตรงเมื่อพวกโรมเข้ายึดครองกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลและภูมิภาคส่ วนใหญ่ในยุโรปตะวันออก และบังคับ
ให้ชาวออร์ โธด็อกซ์ยอมรับความเชื่อนอกรี ตของตน นี่เองที่เป็ นความพยายามในการช่วยให้เกิดเอกภาพ
(พันธมิตร) แบบจอมปลอมขึ้นเพื่อจะผนวกชาวคริ สต์ออร์ โธด็อกซ์เ ข้ากับตน มรณสักขีหลายท่านต้องเสี ย
เลือดเนื้อไม่ใช่เพราะพวกต่างชาติแต่เ ป็ นเพราะผูท้ เี่ คยเป็ นพี่นอ้ งของตน มรณสักขีเหล่า นี้เริ่ มเปล่งประกาย
ในสรวงสวรรค์
ทว่าขอพระเจ้าโปรดประทานให้คริ สตศาสนจักรแห่งโรมได้สาํ นึกบาปด้วยเถิด เพือ่ เขาจักได้หวนคืนสู่
ความเชื่อที่ถกู ต้องของเหล่าอัครสาวก ซึ่ งคริ สตศาสนจักรแห่งโรมนั้นได้ออกนอกลู่นอกทางออกไปจาก
ความเชื่อนั้น
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ในศตวรรษที่ 13-14 คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ตอ้ งดิ้นรนฝ่ าฟั นในช่วงเวลาที่ยากลําบาก กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลถูกพวกโรมันคาทอลิกยึดครอง และถึงแม้วา่ ในอีก 60 ปี ให้หลัง กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลจะถูก
ปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้วแต่กย็ งั ไม่ฟ้ื นตัวจากการบุกโจมตีจากอาณาจักไบเซนไทน์ ส่ วนอาณาจักรรัสเซีย
และจอร์ เจียก็ถูกตีแตกและยึดครองโดยพวกมองโกล
ดูเหมือนว่าชะตากรรมของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์คอื จะต้องกลายเป็ นเพียงกลุม่ ลัทธิ เล็กๆ ในซี ก
โลกตะวันออกกลุม่ หนึ่งเท่านั้น ทว่าพระเจ้าทรงมีพ ระดําริ การอื่น พระองค์ได้ทรงส่ งนักบุญผูย้ ง่ิ ใหญ่แ ก่
คริ สตศาสนจักรหลายท่าน ซึ่ งด้วยความช่วยเหลือของท่านเหล่านั้น คริ สตศาสนจักรกลับรุ่ งเรื องขึ้นมาอย่าง
ที่ไม่เคยได้พบมาก่อน
ในอาณาจักรไบแซนไทน์น้ นั นักบุญกรี กอรี แห่งปาลามาสและลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งมักถูกขนานนามว่า
“พวกอิสิฮาสตา” (แปลว่า พวกเงียบ) ได้ตอ่ สู ้ตา้ นทานแรงกดดันจากกระแสมนุษยนิยมจากซีกโลกตะวันตก
โดยใช้คาํ สอนของบิด าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ วา่ ด้วยการรวมเป็ นหนึ่งเดีย วกับพระเจ้า ผ่านทางพระอานุภาพที่มิได้ถูก
สร้ างขึ้นของพระตรี เอกภาพ ท่านนักบุญและสาวกของท่านได้สอนว่าแสงแห่งพระคริ สต์ซ่ ึ งส่ องสว่างบนเขา
ทาบอร์ น้ นั
เป็ นรังสี แห่งพระเจ้าเองและคริ สตชนทุกคนสามารถเข้าถึงแสงนั้นได้โดยต้องชําระจิตใจให้
บริ สุทธิ์ ด้วยการสวดภาวนาซึ่งจะเป็ นการเชื่อมโยงความคิดอ่าน หัวใจ และการกระทําด้วยความรักของ
พระเจ้าเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูท้ ี่ปฏิบตั เิ ช่นนั้นจะเป็ นอย่างพระเจ้าโดยอาศัยพระกรุ ณา แล้วชีวติ นิรันดรแห่งพระตรี
เอกภาพจะสถิตอยู่ในตัวเขาทันทีเพื่อไปให้ถึงจุดสู งสุ ดหลังการอวสานของโลก
อย่างนี้เองที่มนุษย์จะ
สามารถรับพระประสงค์ของพระเจ้าในการดํารงชีวติ ของตน จุดนี้เองที่คริ สตศาสนจักรใช้ตอบโต้คาํ กล่าว
อ้างของทางตะวันตกในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการซึ่ งยืนยันว่าความเป็ นเอกเทศของมนุษย์ถือเป็ นบรรทัดฐานใน
การดํารงชีวติ ของตน
ในรัสเซีย ผูท้ ี่ทาํ งานอันยิ่งใหญ่ใ นการพลิกฟื้ นสภาพทางจิตวิญญาณของผูค้ นทัว่ ไปได้แก่ เหล่านักบุญ
ได้แก่ นักบุญเปโตรและนักบุญอเล็กเซแห่งมอสโคว์ เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ และมิคาอิลแห่งเมือง
ทเวยร์
ในการนี้ บุคคลที่อยู่ในฐานะพิเศษคือนักบุญเซอร์ เกแห่งราโดเนส (ชื่อตอนรับศีลล้างบาปคือวาร์ โฟโล
เมียร์ ) เป็ นนักบุญชาวรัสเซียที่มีผนู ้ บั ถือมากทีส่ ุ ดท่านหนึ่ง นัน่ คือ ตลอดทั้งชีวติ ของท่านเซอร์ เกที่รักใน
พระตรี เอกภาพอย่างสุ ดจิตสุ ดใจนั้น
ท่านได้แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่พระญาณสอดส่ องกระทําในชีวติ ท่าน
แม้แต่ก่อนที่ท่านจะเกิด พระเจ้าได้ทรงชี้อนาคตของท่านว่าเด็กคนนี้จะส่ งเสี ยงร้ องในครรภ์มารดาทั้งหมด
สามครั้ง ทูตสวรรค์ได้ช่วยเด็กน้อยวาร์ โฟโลเมียร์ ในการศึกษาเล่าเรี ยน ด้วยตัววาร์ โฟโลเมียร์ เองอยากที่จะ
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รับใช้พระผูส้ ร้ าง ทําให้เขาออกไปยังป่ าลึกที่ซ่ ึ งเขาได้ปลงผมเป็ นนักบวชนามว่าเซอร์ เกและได้สร้างสํานัก
สงฆ์ข้ ึนเพือ่ ถวายพระเกียรติแด่พระตรี เอกภาพ พวกมารพยายามทําอันตรายท่านอยูเ่ นืองๆ ทว่าท่านก็อาศัย
การสวดภาวนาเอาชนะมารทีม่ าผจญได้ พระจิตเจ้าทรงดึงดูดสัตว์ร้ายให้เข้ามาหาท่าน ซึ่ งท่านมักจะมีหมีเข้า
มาหาท่าน และท่านก็จะป้ อนอาหารเลี้ยงหมีจากมือท่านเอง
เมื่อมีพี่นอ้ งมาชุมนุมกันมากขึ้นเรื่ อยๆ ท่านนักบุญก็ดาํ รงตําแหน่งเจ้าสํานักสงฆ์ แต่ความถ่อมตัวก็
ไม่ได้หายไปจากวิญญาณของท่าน ดังนั้นเอง วันหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งซึ่ งได้ยินชื่อเสี ยงของท่านนักบุญจึง
เดินทางมาทีส่ ํานักสงฆ์เพือ่ พบท่าน แต่เมื่อคนพาเขาไปหาท่านนักบุญซึ่ งใส่ ชุดสงฆ์ทส่ี กปรกมอมแมมกําลัง
ขุดดินทําสวน เขาจึงไม่เชื่อและตัดสิ นใจแกล้งล้อเลียนท่าน
“ข้ามาเพื่อจะมาดูประกาศกผูย้ ิ่งใหญ่ แต่ทา่ นกลับพาข้ามาดูบา่ วไหนก็ไม่รู้” ชาวนาโมโห
ท่านเซอร์ เกจึงได้เลี้ยงอาหารชายที่อารมณ์เสี ยนั้นในห้องพักเล็กๆ ของท่านเองและกล่าวว่า
“เพื่อนเอ๋ ย อย่าเสี ยใจไปเลย ไม่มเี คยใครออกไปจากที่นี่ดว้ ยความเศร้ าใจหรอก”
ทันใดนั้นก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งเดินทางมาทีส่ ํานักสงฆ์ เมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นท่านนักบุญก็ทรง
คุกเข่าต่อหน้าท่าน ฝ่ ายชาวนาก็ตกใจกลัวเพราะเขาได้พูดไม่ดไี ว้กบั ท่าน แต่ ท่านกลับปลอบใจเขาและปล่อย
เขากลับบ้าน
อีกครั้งหนึ่ง ในสํานักสงฆ์เกิดการขลาดแคลนอาหาร ท่านได้ไปหานักบวชลูกวัดคนหนึ่ง เสนอให้
สร้ างต่อเติมยุง้ เก็บเสบียงเข้ากับเรื อนพักของท่านได้ เมือ่ สร้ างเสร็ จ เจ้าของที่จงึ จ่ายท่านด้วยขนมปั งที่ข้ ึนรา
แต่ท่านเซอร์ เกกลับเต็มใจรับด้วยความซาบซึ้ งยิ่ง และรับประทาน “ค่าตอบแทน” ดังกล่าวเป็ นสิ่ งแรกตอน
ตะวันตกดิน
เมื่อตอนที่ท่านนักบุญอเล็กเซต้องการให้ทา่ นเซอร์ เกรับสื บทอดตําแหน่งพระสังฆราชของท่าน ท่าน
เซอร์ เกกลับปฏิเสธตรงๆ และว่าท่านจะหนีไปหากมีใครพยายามจะให้ทา่ นรับตําแหน่ง ความถ่อมตัวของ
ท่านหนีไม่พน้ ที่พระเจ้าจะได้ประทานรางวัลแก่ท่าน
พระเจ้าได้ประทานพระพรทางจิตวิญญาณแก่ทา่ น
มากมาย เช่น พระเจ้าโดยอาศัยคําภาวนาของท่านเซอร์ เกทรงบันดาลให้เกิดนํ้าพุให้พวกพีน่ อ้ งได้ดื่มกิน หรื อ
เพียงแค่เมือ่ มีผทู ้ ี่พาคนถูกผีเข้ามาหาท่านเท่านั้น ผีร้ายก็ทิ้งร่ างของคนที่มนั เข้าสิ งไป
ครั้งหนึ่งมีพอ่ คนหนึ่งหามลูกที่กาํ ลังใกล้ตายมาหาท่าน แต่ระหว่างทางลูกเกิดสิ้ นลมลงเสี ยก่อน พ่อผู ้
หัวใจสลายจึงออกไปเตรี ยมการเพือ่ ต่อโลงศพ แต่เมื่อท่านได้สวดภาวนาให้ เด็กคนนั้นก็กลับฟื้ นขึ้นมาอีก
ครั้ง
“เสี ยเวลาเปล่าที่เจ้ามานัง่ เศร้ าสร้ อย ลูกชายเจ้ายังมีชีวติ ” ท่านนักบุญกล่าวแก่ชายผูเ้ ป็ นพ่อคนนั้น แต่
ทว่าเมื่อเขาเริ่ มจะเล่าเรื่ องอัศจรรย์น้ นั ให้คนทัว่ ไปฟั ง ท่านก็สัง่ ห้ามไม่ให้เล่า
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นอกจากพระพรแห่งความถ่อมตนและการทําปาฏิหาริ ยแ์ ก่คนทัว่ ไปแล้ว ท่านเจ้าสํานักสงฆ์ยงั ได้นาํ
ความรักของพระคริ สต์ไปสู่ คนรอบข้างด้วย ท่านได้สร้ างสํานักสงฆ์ใหม่ข้ ึนหลายแห่ง สร้ างสันติภาพในหมู่
เจ้าชาย เปิ ดโปงผูก้ ระทําผิด และด้วยการทํางานอย่างหนักยิ่งของท่านทําให้รัสเซียเจริ ญขึ้นด้วยความ
ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยแรงภาวนาของท่านนักบุญ ทําให้กองทหารรัสเซียจึงมีชยั ในสงครามครั้งใหญ่ที่สมรภูมิ
คูลโิ ควา นักบุญเซอร์ เกได้ส่งพระนักบวชสองท่านไปให้แก่นกั บุญดมีตรี ดอนสกี้ และอวยพรกําราบศัตรู ได้
และในระหว่างช่วงที่รบในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1380 ท่านนักบุญพร้อมพวกพีน่ อ้ งก็ได้ทาํ พิธีรําลึกถึงเหล่า
ทหารทีล่ ม้ ตายในขณะนั้นซึ่ งอยู่ห่างจากสํานักสงฆ์ออกไปหลายกิโลเมตร
พระเจ้าได้ประทานพระวิวรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่หลายครั้งให้แก่ท่านนักบุญ
ครั้งที่ท่านกําลังขับขานบท
สรรเสริ ญ พระมารดาพระเจ้าพร้ อมกับท่านมิเฮย์สาวกของท่านนั้น พระนางมารี ยก์ ไ็ ด้มาปรากฏองค์ใน
พระสิ ริแห่งสวรรค์ตอ่ หน้าท่านพร้อมกับอัครสาวกเปโตรและยอห์น
“เราจะไม่มีวนั ไปจากทีแ่ ห่งนี้” พระนางผูท้ รงนิรมลประทานสัญญา
และในอีกครั้งหนึ่งระหท่า นเซอร์ เกกําลังสวดมนตร์ ตอนกลางคืนอยู่กเ็ ห็นลําแสงแห่งพระเจ้าเป็ นฝูงนก
จํานวนมากมายซึ่ งกําลังโบยบินขึ้นไปสู่ ทอ้ งฟ้ า
“จํานวนของสาวกของเจ้าจะทวีคณ
ู เหมือนนกพวกนี้ และหลังจากเจ้าจากไปก็จะไม่ลดน้อยถอยลงถ้า
พวกเขาจะยังคงเดินตามรอยของเจ้าต่อไป” เสี ยงสวรรค์กล่าว
ท่านนักบุญรักการประกอบพิธีกรรมมาก คนหลายต่อหลายคนก็ได้เห็นว่ามีทตู สวรรค์มากมายมาร่ วม
พิธี และไม่นานก่อนถึงวาระสุ ดท้ายของท่านนั้น ในห้องพระแท่นบูชาที่ท่านเซอร์ เกประกอบพิธีก็อบอวลไป
ด้วยไฟสวรรค์ที่พุ่งไปสู่ จอกศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึงเป็ นจอกที่ท่านเซอร์ เกใช้ทาํ พิธีรับศีลมหาสนิท
ท่านนักบุญจากไปในวัยชราภาพยิ่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1392 โดยเข้ารับศีลมหาสนิทและได้ฝาก
ฝั งสาวกของตนไว้แก่พระเจ้าและพระมารดาพระเจ้าผูท้ รงนิรมล
ลูกศิษย์และมิตรของท่านนักบุญ ได้พลิกโฉมรัสเซี ยทั้งหมด พวกเขาได้สร้ างสํานักสงฆ์ข้ นึ หลายแห่ง
ทําให้ข่าวเรื่ องพระเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจึงเข้าไปถึงพวกต่างชาติ
นัน่ เองที่นกั บุญสเตฟานแห่งเปิ ร์ มเพื่อนของท่านเซอร์ เกได้ทาํ ให้ชาวซึยเรี ยน (โคมี) หันมานับถือ
คริ สตศาสนา สํานักสงฆ์ท้งั หลายที่ทา่ นเซอร์ เกและสาวกของท่านสร้ างขึ้นจึง กลายเป็ นเสาหลักทางจิต
วิญญาณอันเป็ นที่พกั พิงของคนรัสเซี ยทั้งหลายทีแ่ สวงหาพระเจ้า
และด้วยแรงกําลังของผูค้ นเหล่านี้เอง
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์จงึ ได้ฟ้ื นขึ้นมาจากเถ้าธุ ลีท่ตี นเคยจมอยู่ในนั้นเมื่อศตวรรษที่ 13 พระจิตเจ้าได้
ทรงสําแดงพระอานุภาพของพระองค์อกี ครั้งซึ่ งเป็ นพระอานุภาพที่ซ่อนในความอ่อนแอ
วันรําลึกถึงท่านเซอร์ เกมีข้ นึ ในวันที่ 25 กันยายนตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 8 ตุลาคม และวันที่ 5 ตามปฏิทนิ
เก่า หรื อ 18 กรกฎาคม
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เมื่อคริ สตศาสนจักรโรมันเปลีย่ นแปลงพระวิวรณ์มากขึ้น ซี กโลกตะวันตกก็พลันเกิดความไม่พอใจ
อย่า งรุ นแรง พระสันตะปาปากระหายอํานาจและมีการละเมิดพระบัญญัติ พระเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง นอกจากนี้
คนจํานวนมากที่ไม่เห็นว่าพระจิตเจ้าทรงกระทําการใดในชุมชนพวกนอกรี ตของตนก็ต่างแสวงหาวิวรณ์แห่ง
พระธรรมลํ้าลึกนอกคริ สต์ศาสนา หลายคนถูกชักจูงด้วยความเชื่อนอกรี ตแนวไสยศาสตร์ และไญยนิยมซึ่ ง
พระศาสนจักรได้ตอ่ สู ้กบั พวกนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่ มต้นประวัติศาสตร์ ของพระศาสนจักรแล้ว ปั จจัยเหล่านี้ได้
ทําให้ คริ สตศาสนจักรโรมันต้องแตกแยกเนื่องจากการปฏิรูปศาสนาของพวกโปรแตสแตนท์ทรี่ ิ เริ่ มโดย
มาร์ ติน ลูเธอร์ เมื่อ ค.ศ. 1517
ตอนแรกพวกโปรแตสแตนท์ลุกขึ้นมาต่อต้านแนวคิดนอกรี ตของโรม เช่น การซื้อขายใบไถ่บาป การที่
พระสันตะปาปามีสถานะอันสู งสุ ดรวมทั้งมีอาํ นาจในทางโลก แต่แทนที่พวกเขาจะกลับไปหาพระศาสนจักร
ออร์ โธด็อกซ์ เขาก็กลับตัดสิ นใจ “สร้ างพระศาสนจักรแห่งบรรดาอัครสาวกขึ้นใหม่” เป็ นที่ชดั เจนว่า
ความคิดทีห่ ยิ่งผยองนี้ได้นาํ พาให้พวกเขาปฏิเสธธรรมเนียมปฏิบตั สิ ่ วนใหญ่ของพระศาสนจักร ด้วยการ
ประกาศคําโฆษณาว่า “พระคัมภีร์อย่างเดียวก็พอ” พวกเขาเริ่ มสอนว่าลําพังความเชื่อในพระคริ สต์เพียงอย่าง
เดียวก็เพียงพอแล้วทีจ่ ะได้รับความรอดและไม่จาํ เป็ นต้องทําความดี
พวกเขาสู ญเสี ยการรับช่วงสื บทอดจากอัครสาวก พวกเขาจึงได้ปฏิเสธการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหมด ซึ่ งนับเป็ นการสู ญเสี ยหัวใจสําคัญของพระวรสารไปพวกโปรแตสแตนท์ห่างไกลจากเกณฑ์ที่จะ
เข้าใจพระคัมภีร์ได้ พวกเขาจึงแตกออกเป็ นลัทธิ ตา่ งๆ มากมายทันที
ลัทธิ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นก็พลันเข้าทําสงครามโหดร้ ายต่อสู ้กนั เองและสู ้กบั พวกโรมันคาทอลิกด้วย กลุ่ม
เคลื่อนไหวโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่ทสี่ ุ ดนับตั้งแต่โปรแตสแตนท์ยุคแรกจนถึงปั จจุบนั นี้คือพวกลูเธอรัน พวก
คัลแวง (ซึ่ งเชื่อว่าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ต้งั แต่แรกแล้วว่าจะทรงนําพาใครเข้าสู่ ความตายหรื อความรอด) และ
พวกอังกลิกนั ซึ่ งผลจากการเคลื่อนไหวแรกๆ ก็ทาํ ให้แตกออกเป็ นพวกแบ็พติสต์ เมทอดิสต์ และลัทธิ อ่นื ๆ
อีก ต่อมาเกิดมีลทั ธิรุ่นทีส่ ามคือ พวกเซเวนธ์เดย์แอตเวนตีสต์ (ซึ่ งถือคําพยากรณ์เท็จของมุลเลอร์ และ
อีไวท์) พวกเพ็นเทคอสตอล และพวกพยานแห่งพระยโฮวาห์
ยิ่งพวกโปรแตสแตนท์แตกตัวออกไปมากเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งห่างไกลจากความเชื่อของอัครสาวกมาก
ขึ้นเท่านั้น และมากเสี ยจนไม่อาจเรี ยกกลุ่มเคลื่อนไหวหลายๆ กลุ่มนั้นว่าเป็ นคริ สตชนได้ตามเงือ่ นไข พวก
โปรแตสแตนท์ยคุ แรกล้วนออกห่างจากพระเจ้าออกไปเรื่ อยๆ พวกเขาปฏิเสธพระคัมภีร์ของจริ งเสี ยและหัน
ไปรับเอาสิ่ งทีเ่ รี ยกว่า “บทวิจารณ์พระคัมภีร์” แทนซึ่งเป็ นการฉี กพระคัมภีร์ออกเป็ นชิ้นๆ และหันไปญาติดี
กับทฤษฎีววิ ฒั นาการซึ่ งไม่ย อมรับพระเจ้าผูท้ รงสร้ างสรรพสิ่ งแต่กลับยอมรับบาปอันเลวร้ ายแห่งโสโดม ซึ่ ง
ทุก วันนี้พวกเขาก็ย งั โงหัวไม่ข้ นึ
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ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1453 กองทัพของชาวเติร์กมุสลิมได้เข้ายึดกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล และ
ทําลายจักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์) จนราบคาบ ดังนี้เองที่พระเจ้าได้ทรงลงโทษคนที่พยายาม
ช่วยปกป้ องประเทศนี้ดว้ ยความเชื่อของตน เพราะไบแซนไทน์ในปี ค.ศ. 1441 ได้ตอบรับรองการรวมของ
คริ สตศาสนจักรที่ฟลอเรนซ์เข้ากับพวกโรมและตัดขาดออกจากคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์โดยสิ้ นเชิง มี
เพียงนักบุญมาร์ กแห่งเอเฟซัสเท่านั้นทีย่ งั คงยืนกรานจงรักภักดีตอ่ คําสั่งสอนองค์อคั รสาวก ในทันทีห ลังจาก
ที่คริ สตศาสนจักรแห่งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลล่มสลาย คริ สตศาสนจักรก็ตดั ขาดจากพวกนอกรี ตทันที แต่
ความมัน่ คงของคริ สตศาสนจักรก็อยู่ในสภาวะวิกฤติเป็ นอย่างยิ่ง คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของพวกเติร์ก ซึ่ งมองชาวคริ สต์เหมือนเป็ นสัตว์ใช้งาน (ของสวรรค์) ซึ่ งไม่มีสิทธิ์ มเี สี ยง
ในแทบทุกเรื่ อง โรงเรี ยนทุกแห่งถูกทําลาย และมีการสลับสับเปลีย่ นผูด้ าํ รงตําแหน่งสมเด็จพระอัครสังฆราชทั้งหลายตามแต่ที่สุลต่านจะพึงพอใจ ส่ วนคนที่มีความรู ้ ความสามารถไม่วา่ จะเก่งมากเก่งน้อยก็ถูก
สังหารหรื อไม่ก็หนีออกจากไปยังตะวันตก ชาวคริ สต์ถูกบังคับให้จ่ายภาษีเป็ นมูลค่ามหาศาล และส่ งลูกให้
เข้ากองทหารทาสเพือ่ ที่จะใช้กาํ ลังบังคับเด็กๆ ให้กลายเป็ นชาวมุสลิม
แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ คริ สตศาสนจักรยังคงดําเนินภารกิจของพระผูช้ ่วยให้รอดของตนต่อไป มรณสักขี หลายท่านเปล่งประกายเจิดจรัสในจักรวรรดิออตโตมานในช่วงเวลาแห่งการถูกไล่ฆ่าที่กินเวลานับ
ศตวรรษ พวกลัทธินอกรี ตฝั่งตะวันตก (พวกโรมันคาทอลิกและ โปรแตสแตนท์) ใช้ประโยชน์จากความ
อ่อนแอของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ดว้ ยการหลอกและติดสิ นบนเพือ่ ล่อลวงชาวคริ สต์ แต่ค ริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั คงยืนหยัดต่อ ต้านพวกนี้
ในการประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งศาสนจักรสัมพันธ์
ในช่วงศตวรรษที่ 15-17 โดยได้มีการประณามพวกคาทอลิกด้วยว่าเป็ นพวกหลงผิด (ค.ศ. 1484) รวมทั้ง
ประณามการปั้ นนํ้าเป็ นตัวของโปรแตสแตนท์ (ที่ประชุมปี ค.ศ. 1640, 1642 และ 1672)
ในช่วงศตวรรษที่ 18 จึงเริ่ มถือเป็ นช่วงเวลาเกิดใหม่ของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ นักบุญโคสมา
แห่งเอโตเลียได้ออกเดินไปตามเมืองต่างๆ และตามชนบทของประเทศกรี ซและแอลเบเนียและทําให้คน
จํานวนมากหันมาหาพระคริ สต์ ท่านได้ทาํ อัศจรรย์และกล่า วคําพยากรณ์หลายครั้ง วีรกรรมของท่านสร้ าง
ความไม่พอใจแก่ท้งั ชาวยิวและชาวมุสลิม นักบุญโคสมาได้รับการยกย่องให้เป็ นมรณสักขี ในช่วงเวลา
เดีย วกันก็ได้มีการฟื้ นฟูคณะสงฆ์ข้ ึนที่ภูเขาอาโธส ท่านนิโคดิมุสแห่งภูเ ขาศักดิ์สิทธิ์และเพือ่ นๆ ของท่านได้
รื้ อฟื้ นแนวปฏิบตั ิในการรับศีลมหาสนิทแห่งพระธรรมลํ้าลึกให้เป็ นกิจวัตร และได้รวบรวมงานเขียนของ
บิด าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ท้งั หลายที่เรี ยกว่า “รักษ์ธรรม” ซึ่ งจนถึงทุกวันนี้ชาวออร์ โธด็อกซ์กย็ งั ใช้ในการเรี ยนรู ้ เพือ่ มุ่ง
ถึงสรวงสวรรค์ ผลงานเหล่านี้เองนําไปสู่ การที่คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ไ ด้เริ่ มกลับมายืน หยัดขึ้นมาอีก
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ครั้ง และในช่วงคริ สตศตวรรษที่ 19 ด้วยความช่วยเหลือของรัสเซียทําให้หลายประเทศจึงปลดแอกตัวเอง
ออกจากชาวเติร์กได้สาํ เร็ จ

การแยกตัวของพวกความเชื่อเก่ า

ในช่วงเวลาทีค่ ริ สตศาสนจักรต่า งๆ ทางตะวันออกโอดครวญจากการถูกมุสลิมกดขี่ข่มเหงนั้น รัสเซี ย
ซึ่ งได้สลัดตนหลุดพ้นจากพวกมองโกลทาทาร์ ได้สําเร็ จ
ก็ได้กลายเป็ นประเทศที่เป็ นออร์ โธด็อกซ์เพียง
ประเทศเดียวทีเ่ ป็ นเอกราชในเวลานั้น ผลจากการล่มสลายของดอน สแตนติโนเปิ ลแก่พวกนอกรี ตนั้น ทํา
ให้คริ สตศาสนจักรแห่งรัสเซี ยจึงเป็ นเอกเทศ (ค.ศ. 1448) คนรัสเซี ยจํานวนมากเริ่ มคิดว่าคงมีแต่พวกเขา
เท่านั้นทีย่ งั คงรักษาความเชื่อออร์ โธด็อกซ์ไว้ได้โดยไม่ถกู บิดเบือน พวกเขาจึงทะนงตนในความเชื่อของตน
และดูถูกพี่นอ้ งที่ตกยากชาวออร์ โธด็อกซ์ในซี กโลกตะวันออก ความหยิ่งผยองนี้เองจึงทําให้พวกความเชื่อ
เก่าแตกออกมา
สาเหตุของความแตกแยกที่วา่ นี้เกิดจากข้อโต้แย้งที่ให้เปลี่ยนแปลงหนังสื อที่ใช้ประกอบพิธีกรรม สมัย
ก่อนที่จะมีการคิดค้นเครื่ องพิมพ์น้ นั จะใช้วธิ ี การคัดลอกหนังสื อด้วยลายมือเสมอ และผลจากการคัดลอก
ด้วยมือมนุษย์ จึง ทําให้มีตวั ผิดเป็ นจํานวนมาก และเมื่อภายหลังเกิดการพิมพ์ตวั บทที่ใช้ในพิธีข้ ึนมาจึงเกิด
ความจําเป็ นที่จะต้องทําให้ทกุ ตัวบทเป็ นไปในแบบแผนเดียวกัน ทว่าการณ์กลับกลายเป็ นว่าการเลือกแบบ
แผนที่ถกู ต้องกลับยากกว่าที่คาดคิดไว้
สมเด็จพระอัครสังฆราชนิคอน (ค.ศ. 1652-1666) ได้ดาํ ริ ให้แปลตัวบททีใ่ ช้ในพิธีกรรมจากภาษากรี ก
ขึ้นใหม่ ซึ่ งเป็ นการสะท้อนว่าคริ สตศาสนจักรตะวันออกมีแนวทางการปฏิบตั ิที่ทนั สมัย โดยบทแปลนี้เป็ นที่
พอใจของที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์หลายครั้ง แต่กย็ งั ไม่เป็ นทีพ่ อใจของอีกคนบางกลุ่ม แม้กระทัง่ ก่อนหน้า
นี้ก็มีกลุ่มหัวรุ นแรงที่ตอ้ งการให้มีการปฏิรูปพระศาสนจักรก็ได้ออกมาเรี ยกร้ องที่ทาํ เนียบ
ของสมเด็จ
พระอัครสังฆราชเพือ่ ให้แยกตัวออกจากคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์สากล พวกเขาถึงกับพูดว่าความเชื่อ
กําลังจะตายด้วยนํ้ามือของพวกกรี ก และว่าเป็ นเรื่ องที่รับไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถปี ฏิบตั ใิ นพิธี กรรมแบบ
รัสเซีย (คือการทําเครื่ องหมายกางเขนโดยใช้สองนิ้วและเรื่ องอื่นๆ ) นัยว่าหากเป็ นเช่นนั้นแล้วความเชื่อก็จะ
มลายไป
เมื่อคริ สตศาสนจักรให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแนวทางปฏิบตั ิแล้ว พวกนั้นจึงสร้ างความแตกแยก
พวกที่ตอ้ งการให้แยกตัวก็ตะโกนลัน่ ว่าในโบสถ์ท้งั หลายมีพวกต่อต้าน พระคริ สต์นง่ั อยู่บนบัลลังก์ ส่ วน
ในจอกศักดิ์สิทธิ์ น้นั ก็ไม่มพี ระกายของพระเจ้า แต่มีร่างปี ศาจอยู่ในนั้น” พวกเขาสร้ างความปั่ นป่ วนและ
เรี ยกร้ องให้รัฐเข้ามาจัดการกับสมเด็จพระอัครสังฆราชรวมทั้งพวกสงฆ์ทกุ ระดับทีส่ นับสนุนท่าน และเมื่อ
พระเจ้าซาร์ ไม่ได้ทรงเข้าข้างตน พวกนี้จึงได้ประกาศว่าผูต้ อ่ ต้านพระคริ สต์ไม่ได้มีแค่พระสังฆราชนิคอน
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เท่านั้นแต่ยงั รวมทั้งพระเจ้าซาร์ เองด้วย ผลจากการความวุน่ วายเช่นนี้ทาํ ให้ทางการจึงได้จดั การตามจับพวก
ที่ตอ้ งการให้แยกตัว ซึ่ งพวกนี้เรี ยกตัวเองว่าพวกความเชื่อเก่าหรื อพวกศรัทธาเก่า
ที่ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์ครั้งใหญ่ที่มอสโกปี ค.ศ. 1666-1667 ได้สง่ั ถอดถอนสมเด็จพระอัครสังฆราช
นิคอนแต่กลับรับรองการปฏิรูปของท่าน และเรี ยกร้ องให้พวกที่ตอ้ งการให้แยกตัวได้สํานึกบาป พวกความ
เชื่อเก่าส่ วนหนึ่งยอมสํานึกบาปและรับและหวนร่ วมเข้าร่ วมกับคริ สตศาสนจักร ส่ วนพวกทีเ่ หลือก็ยงั ดื้อดึง
และถูกขับออกจากคริ สตศาสนจักร
ในการตอบโต้ตอ่ ความไม่สงบจํานวนหลายครั้งซึ่ งก่อการขึ้นโดยพวกหัวเก่า และเพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้มีการเทศน์สอนเรื่ องการทําอัตวินิบาตกรรมในระหว่างขั้นตอนการประกอบพิธี (มีผทู ้ เี่ สี ยชีวติ เนื่อง
จากการเผาตัวเองในกองเพลิงกว่า 2 หมื่นคน) รัฐจึงได้เริ่ มการไล่ลา่ พวกที่ตอ้ งการให้แยกตัว ทําให้พวกนี้ยิ่ง
เพิ่มความรุ นแรงยิ่งขึ้นและจงเกลียดจงชังทั้งรัสเซียและทั้งคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์
เมื่อพวกความเชื่อเก่าร่ วงหล่นลงจากพระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าแล้ว เขาก็สูญเสี ยสถานภาพสงฆ์ไป
ด้วย ไม่มีพระสังฆราชท่านออกไปอยู่กบั พวกความเชื่อเก่าทีแ่ ยกตัวออกไป และผลในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่
มีโอกาสที่จะร่ วมพิธีศลี ศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ย
เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว พวกความเชื่อเก่าจึงมีทางเลือกอยู่สองทาง โดยพวกหนึ่ง (พวกไร้ สงฆ์)
กล่าวว่าบนโลกนี้ไม่มคี วามเป็ นสงฆ์อีกต่อไป ชุมชนของพวกเขาได้แปรเปลีย่ นไปเป็ นเหมือนพวกโปรแตส
แตนท์ชนิดหนึ่ง ส่ วนพวกความเชื่อเก่าอีกพวกหนึ่งใช้เงินล่อลวงพวกพระที่เคยถูกห้ามจากการทําพิธีหรื อ
เคยหนีจาการต้องโทษทางสงฆ์มาก่อน พวกเขาทําให้พระเหล่านี้ตอ้ งมีมลทินด้วยเรื่ องทางโลกแล้วจึงให้พระ
พวกนั้นมาทําพิธี พวกนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็ นพวกพระสงฆ์ฟอกตัว ในคริ สตศตวรรษที่ 19 พวกกลุ่ม
พระสงฆ์ฟอกตัวนั้นได้ยื่นข้อเสนอล่อท่านมิโตรโปลิตนั ของกรี กเพือ่ จะอาศัยท่านให้ “รื้ อฟื้ น” สายสมณศักดิ์
กลับมาอีกครั้ง การกระทําเช่นนี้ขดั ต่อธรรมนูญของอัครสาวก ข้อที่ 1 ต่อมาในศตวรรษที่ 20 พวกพระสงฆ์
ฟอกตัวอีกกลุ่มหนึ่งได้หลอกเอาพระสังฆราชที่ถูกขับออกจาก คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ไปอีกสองท่าน
นัน่ เองที่เป็ นสายสมณศักดิ์ปลอมที่สําคัญสองสายของพวกความเชื่อเก่า ซึ่ งจริ งๆ แล้วพวกหัวความเชื่อเก่าได้
แตกออกไปเป็ นลัทธิอีกกว่า 800 ลัทธิ
คริ สตศาสนจักรแห่งรัสเซียได้พยายามนําพวกความเชื่อเก่ากลับมาหลายต่อหลายครั้ง ทว่าพวกนั้นไม่
ประสงค์ที่จะกลับเข้ามาอีก ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั ชาวคริ สต์ท้งั หลายจะสามารถใช้หนังสื อเก่าได้ แต่จนถึงทุกวันนี้
พวกความเชือ่ เก่าก็ยงั คงยืนกรานที่จะอยู่ในความหลงผิดของตนต่อไป
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นักบุญ เซราฟิ มแห่งซารอฟสกี้ (ค.ศ. 1759-1833)
เป็ นนักบุญทีเ่ ป็ นที่รักมากที่สุดท่านหนึ่ง ของคริ สตศาสน
จักรออร์ โธด็อกซ์
พระศาสนจักรแห่งรัสเซียได้ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทีใ่ ช้อาํ นาจเบ็ดเสร็ จ มา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 สังฆมณฑลถูกกําจัดออกไป ไม่มกี าร
ประชุมสภาสมัชชาสงฆ์
แต่มสี มาคมสงฆ์ทาํ หน้าที่
ควบคุมการบริ หารงานแทน โดยมีจกั รพรรดิทรงมีอาํ นาจ
เต็มในการควบคุมดูแล
ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าปี เตอร์ ท่ี
หนึ่งเป็ นต้นมา ทีร่ ะบบต่างๆ ในรัสเซี ยนั้นอิงตามรู ปแบบ
ตะวันตกทั้งหมด แต่การเปลี่ยนแปลงภายนอกก็ไม่ได้
หนักหนานัก เมือ่ เทียบกับการทีช่ นชั้นผูม้ ีการศึกษาของ
รัสเซียได้ลมุ่ หลงไปกับความคิดนอกรี ตของฝั่งตะวันตกและแม้แต่เชื่อในความไม่มพี ระเจ้า แต่พระจิตเจ้าก็
ไม่ได้ทรงทอดทิ้งคริ สตศาสนจักร นักบุญ ทั้งปวงยังคงเจิดจรัสในความมืดมนอยู่ต่อไป เช่น ท่านดีมตี รี แห่ง
โรสตอฟสกี้ ท่านเมโตรฟานแห่งวาโรเนชสกี และท่านทีคอนแห่งซาดอนสกี แต่ชาวคริ สต์ท้งั หลายมักลืมไป
ถึงใจความสําคัญที่สุดของออร์ โธด็อกซ์ นัน่ คือการเข้าถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ดังนั้นเองทีพ่ ระเจ้าได้
ทรงงานหนักผ่านนักบุญปาอีซีแห่งเวลิชโคฟสกี โดยพระองค์ทรงรื้ อฟื้ นงานรับใช้แห่งพระกรุ ณาธิ คณ
ุ แก่
เหล่าผูอ้ าวุโสขึ้นในความเป็ นสงฆ์รัสเซี ยโบราณ
ผูอ้ าวุโสในคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์น้นั เราเรี ยกว่านักพรต (มักจะเป็ นนักบวช) ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับ
พระพรในการปลอบประโลมและการสอนสัง่ จากพระจิตเจ้า ผูอ้ าวุโสก็เป็ นเหมือนประกาศกในครั้งโบราณกาล ที่ประกาศพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าให้ผคู ้ นทั้งหลายและช่วยพวกเขาหาทางสายตรงเพื่อเข้าถึงแสง
แห่งความศักดิ์สิทธิ์ สํานักสงฆ์ที่ต้งั ขึ้นรายล้อมเหล่าผูอ้ าวุโสนั้นถือเป็ นแสงสว่างแก่ชาวคริ สต์ เพราะช่วยให้
พวกเขาได้เห็นทางเข้าถึง พระอาณาจักรของพระคริ สต์ สํานักสงฆ์เช่นนี้ต้งั ขึ้นโดยเฉพาะโดยลูกศิษย์ของ
ท่านปาอีซี ซึ่งหนึ่งในจํานวนนี้มีท่านเซราฟิ มที่เป็ นทีเ่ ชิดหน้าชูตา
พระสิ ริแห่งพระเจ้าได้เชิดชูทา่ นตั้งแต่วยั เยาว์แล้ว กล่าวคือ พระมารดาพระเจ้าทรงรักษาท่านให้หาย
จากโรคที่รุนแรงถึงตาย ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ช่วยชีวติ ท่านตอนที่ท่านพลัดตกลงมาจากหอระฆังที่กาํ ลัง
สร้ างอยู่ ครั้นในตอนหนุ่ม ท่านได้ไปที่สาํ นักสงฆ์เมือง ซารอฟและได้รับการบวชเป็ นนักพรต เมื่อท่าน
ได้รับการปกมือบรรพชาเป็ นสังฆานุกรนั้น ขณะที่พิธีกรรมกําลังดําเนินอยู่ ท่านเซราฟิ มก็ได้นิมติ เห็น
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พระคริ สต์เสด็จมาพร้ อมกับทูตสวรรค์ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ ไม่นานหลังจากนั้น ท่านได้หลบออกไปอยู่ในป่ าและได้
สวดภาวนาอยู่หนึ่งพันวันพร้อมหลัง่ นํ้าตาบนก้อนหิน เพื่อวิงวอนให้พระเจ้าประทานพระพรทางจิตวิญญาณ
แก่ท่าน ท่านเก็บตัวอยูเ่ ป็ นเวลานาน ในครั้งหนึ่งมีโจรมาจู่โจมท่านเซราฟิ ม ทัน่ ยึดมัน่ ในพระบัญญัติแห่ง
พระเจ้าจึงเลือกที่จะอดทนแทนที่จะป้ องกันตัวเอง พวกโจรชัว่ จึงได้ทุบตีท่านจนทําให้ทา่ นถึง กับต้องเดิน
หลังงอตลอดชีวติ แต่เมือ่ พวกโจรพวกนี้ถกู จับได้ทา่ นเซราฟิ มกลับร้ องขอความเมตตาให้พวกโจร
พระมารดาพระเจ้าได้มาปรากฏองค์ตอ่ หน้าท่านเซราฟิ มหลายครั้ง และทรงสั่งให้รับคนทุกคนที่เข้ามา
ดังนั้นนักบุญเซราฟิ มจึงเป็ นผูท้ ป่ี ลอบประโลมแก่ผคู ้ นจํานวนมาก ท่านได้ฉุดผูค้ นมากมายขึ้นจากเหวลึก
แห่งบาป ใครก็ตามที่มาหาท่าน ท่านจะต้อนรับด้วยคําว่า “โอ เจ้าเป็ นความยินดีของข้า พระคริ สต์ทรงคืน
พระชนมชีพแล้ว”
วันหนึ่งระหว่างที่ท่านกําลังสนทนาอยูก่ บั โมโตวีลอฟลูกศิษย์ของท่าน เรื่ องเป้ าหมายในชีวติ ของชาว
คริ สต์ ท่านได้กล่าวว่าชีวติ คริ สตชนนั้นจะต้องขวนขวายให้ได้มาซึ่ งพระกรุ ณาธิ คณ
ุ แห่งพระจิตเจ้า ลูกศิษย์ก็
ถามท่านว่าหมายความว่าอย่างไร แล้วทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นผูอ้ าวุโสผูศ้ กั ดิ์สิทธิ ทธิ์ น้ นั ประกายเจิดจรัส จ้ายิง่
กว่าแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันเสี ยอีก โมโตวีลอฟถูกโอบล้อมด้วยไออุ่นแห่งสวรรค์และกลิน่ หอมรัญจวน
ที่น่าพิศวง นัน่ เองที่ พระสิ ริของพระเจ้าได้ปรากฏในตัวของนักบุญเซราฟิ มเพื่อแสดงว่าคริ สตชนทุกคน
สามารถเข้าถึงพระกรุ ณาธิ คณ
ุ ได้
ท่านนักบุญได้จากไปอยู่กบั พระเจ้าเมื่อวันที่ 1 มกราคม (ตามปฏิทนิ เดิม) ในระหว่างที่ท่านกําลังคุกเข่า
สวดภาวนาต่อพระเจ้า จนถึงปั จจุบนั นี้คนจํานวนนับไม่ถว้ นทีม่ ีความเชื่อได้รับการรักษาเยียวยาโดยอาศัยคํา
ภาวนาของท่านเซราฟิ มจากพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ ของท่า น ซึ่ งปั จจุบนั ได้เก็บรักษาไว้ท่ สี าํ นักสงฆ์เมืองดิเวย์เยฟ
รวมทั้งจากตามแหล่งนํ้าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ท่ ที า่ นได้เคยขุดมาด้วยมือและเจิมด้วยคําภาวนาของท่าน
วันรําลึกถึงท่านนักบุญเซราฟิ มมีข้ นึ ในวันที่ 2 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 15 มกราคม และวันที่ 19 มิถุนายน
ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 1 สิ งหาคม

ผู้เผยแพร่ ศาสนายุคใหม่

ในศตวรรษที่ 18-20 ในคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ได้ร้ื อฟื้ นงานรับใช้ของอัครสาวกในการเผยแพร่
ศาสนา โดยในพื้นที่กว้างใหญ่แถบไซบีเรี ยที่เพิ่งผนวกเข้าด้วยกันนั้นได้มชี นเผ่าต่างๆ หันมานับถือคริ สต์
ศาสนา ทั้งชาวฮั้นต์ ชาวมานซี ชาวยาคุเทีย ชาวชุกชี และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อีกมากมาย ผูท้ ี่มชี ื่อเสี ยงโดด
เด่นในด้านการเทศนาธรรมมากทีส่ ุ ดคือท่านนักบุญอินโนเคนธี แห่งเมืองอีรคุตสก์ ท่านได้เปลี่ยนพวกทีไ่ ม่
เชื่อให้หนั เข้าหาพระคริ สต์ได้
ต่อมาก็มีท่านมาคารี แห่งแคว้นอัลไตเจริ ญรอยตามท่านโดยได้ก่อตั้งงาน
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เผยแพร่ ศาสนาที่ อัลไต ท่านเป็ นเหมือนพี่เลี้ยงสําหรับพวกชนป่ า ซึ่งท่านได้ดงึ พวกเขาออกมาจากความ
เขลาในทางจิตวิญญาณและและจากความแร้ นแค้นในทางกาย
แต่การประกาศพระธรรมของพระคริ สต์ไม่ได้จาํ กัดแค่ในเขตประเทศรัสเซียเท่านั้น คริ สตศาสนจักร
แห่งรัสเซี ยได้ส่งนักเผยแพร่ ศาสนาออกไปยังอเมริ กา ได้แก่ ท่านเกอร์ มนั แห่งอลาสกา ท่านยูเวนาลีผเู ้ ป็ น
มรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ซ่ ึ งถูกฆ่าโดยชาวอินเดียนแดงเนื่องจากไปเทศนาเรื่ องพระเจ้า และ ท่านนักบุญอินโนเคนธีแห่งมอสโคว์ผูเ้ ป็ นอัครสาวกแห่งอเมริ กา โดยท่านอินโนเคนธีได้เดินทางไปตามเกาะที่ยงั ไม่เจริ ญ ที่
ราบทุนดรา และป่ าสนไทกา ซึ่ งทุกแห่งที่ไปนั้นท่านได้ใช้ความรักในการเอาชนะใจพวกคนต่างชาติ ด้วย
ความทุม่ เทของท่านจึงได้ก่อเกิดคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่อเมริ กา ซึ่ งได้รับอนุญาตให้ปกครองตนเอง
ในทางศาสนกิจได้เมื่อปี ค.ศ. 1971
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั ได้ฝ่าเข้าไปถึงดินแดนอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในตะวันออกไกล ทั้งที่จนี
และญี่ปุ่น ที่จริ งการเผยแพร่ ศาสนาในจีนเริ่ มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 แล้ว แต่การออกเทศนาประกาศ
อย่างเจริ งจังเพิง่ เริ่ มต้นก็เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 เท่านั้น แม้วา่ จะเป็ นระยะเวลาทีไ่ ม่นานแต่ก็กลับผลิด อก
ออกผลได้เป็ นอย่างดี ในปี 1900 พวกต่างชาติได้ลุกฮือขึ้นต่อต้าน เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีชาวจีนที่เพิง่ กลับ
ใจเชื่อถึง 222 คนได้ข้ นึ แท่นเป็ นมรณสักขีดว้ ย คริ สตศาสนจักรที่ประเทศจีนป็ นอิสระในปี ค.ศ. 1956 แต่ไม่
นานหลังจากนั้นก็ได้มีการกวาดล้างใน “การปฏิวตั ิวฒั นธรรม” ซึ่ งได้ลบคริ สตศาสนจักรออกไปจากผืน
แผ่นดินจีนในบัดดล คงหลงเหลือแค่คริ สตชนเพียงไม่กี่พนั คนที่ไม่มีช้ ีผนู ้ าํ ในทางจิตวิญญาณ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ในประเทศจีนลุกขึ้นมาได้อกี ครั้งก็ในยุคของเรา
คริ สตศาสนจักรที่ประเทศญี่ปุ่นธํารงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยความทุม่ เทของท่านนักบุญนิโคไล แห่งญี่ปุ่น ท่าน
เดินทางมาถึงดินแดนแห่งนี้ในทันทีที่ประเทศนี้เปิ ด ท่านใช้เวลาศึกษาภาษาและประเพณี ของผูค้ นที่นี่อยู่
นาน ท่านจึงรู ้ ภาษาญี่ปุ่นเป็ นอย่างดีทาํ ให้ได้มีการแปล พิธี กรรมและพระคัมภีร์เป็ นภาษาญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นคน
แรกที่หนั มานับถือคริ สต์คอื ซามูไรนามว่าซาวาเบะซึ่ งเคยเป็ นนักบวชในลัทธิ ชินโต ซึ่ งตอนแรกเขาหวังจะ
สังหารนักบุญ นิโ คลัส แต่ท่านนักบุญได้บอกกับเขาว่า “ทําไมเจ้าถึง ได้เกลียดชังสิ่ งทีเ่ จ้าไม่รู ้ จกั ” เขาจึงได้
ตัดสิ นใจศึกษาพระคัมภีร์และรับเชื่อศีลล้างบาปในนามเปาโล ต่อมาเขาได้กลายเป็ นพระสงฆ์ญี่ปุ่นรุ่ นแรก
และในช่วงวาระสุ ดท้ายก่อนที่ท่านนิโคไลจะจากไปในศีลในพรนั้น (ค.ศ. 1920) ใน คริ สตศาสนจักรที่ญี่ปุ่น
มีคนที่หนั กลับมารับเชือ่ ใหม่กว่า 3 หมื่นคน
ปั จจุบนั ความเชื่อออร์ โธด็อกซ์ได้ถูกเผยแผ่ไปทัว่ โลกและเฟื่ องฟูในแอฟริ กากลาง ทีน่ น่ั คนจํานวน
มากหันมานับถือ คริ สต์ศาสนาเพราะพวกเขาประทับใจในอัศจรรย์และความรักของผูป้ ระกาศธรรมชาวกรี ก
ส่ วนที่อเมริ กาชาวโปรแตสแตนท์จาํ นวนมากรับเชื่อออร์ โธด็อกซ์เพราะได้ประจักษ์ถงึ คริ สตศาสนจักรของ
อัครสาวกที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนและเป็ นสิ่ งทีพ่ วกเขาปรารถนา

ประวัติศาสตร์ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

90

ดังนั้นเองทีจ่ นถึงทุกวันนี้คริ สตศาสนจักรของพระเจ้าก็ยงั คงปฏิบตั ติ ามพระบัญชาของพระองค์ที่ให้
ออกไปประกาศพระวรสารแก่ประชาชาติท้งั ปวง

การไล่ล่าชาวคริสต์ ครั้งใหญ่ ในศตวรรษที่ย่สี ิบ

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าฝั่งโลกตะวันตกได้เริ่ มถอยห่างออกจากพระเจ้ามาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
11 แล้ว ในตอนแรกปรากฏเพียงแค่แนวคิดนอกรี ตต่อต้านพระจิตเจ้าและ คริ สตศาสนจักร หลังจากนั้นพวก
เขาก็เริ่ มหันเหไปสนใจพวกคนพินาศทั้งหลาย คนพวกนั้นหลุดจากพระกรุ ณาธิ คณ
ุ ของพระเจ้าจึงคิดไปว่า
สภาพที่ตนเป็ นอยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องธรรมชาติ แนวคิดแบบนี้เองที่เกิดขึ้นมาแล้วในยุคอัสสมาจารย์นิยมและมี
ความคิดเลยเถิดขนาดที่ยกบุคคลให้เป็ นพระเจ้าในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ มนุษย์ประกาศตนว่าเป็ นมาตรฐาน
ของสรรพสิ่ ง และว่าลําพังมนุษย์เองก็สามารถสร้ างสวรรค์ข้ นึ มาบนได้ แนวคิดเช่นว่านี้เรี ยกว่ามนุษยนิยม
พวกมนุษยนิยมได้สร้างศาสตร์ ใหม่โดยอาศัยพื้นฐานทางคริ สตศาสนา (การเข้าใจได้และความเป็ น
หนึ่งเดียวของจักรวาล ผลกระทบของแนวคิดในการสร้ างโลก) พวกเขาได้ต้งั ศาสตร์ ใหม่น ้ นั เป็ นมาตรฐาน
ของความจริ งอันครบถ้วนสมบูรณ์ พวกเขายึดศาสตร์ ใหม่น้ นั ผสมกับจินตนาการต่างๆ มากมายแล้วสร้ าง
เทวนิยมยุคแรกขึ้นมา โดยตามแนวคิดนี้ถือว่าโลกถูกสร้ างขึ้นโดยพระเจ้าซึ่ งพระองค์ทรงตั้งโลกไว้เหมือน
ตั้งนาฬิกา แล้วก็ทรงจากไป ไม่มที ้งั ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งพระเจ้าและไม่มที ้งั การสื่ อสารกับพระเจ้า สรรพสิ่ งมี
วิวฒั นาการขึ้นตามกฎของมันเพือ่ ดิ้นรนไปสู่ ความสมบูรณ์แบบ
เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงเกิดเป็ นตํานานเรื่ องการพัฒนาและวิวฒั นาการ นี่เองที่พวกมนุษยนิยมได้ประกาศว่า
วิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้วา่ พระเจ้าไม่มีและไม่เคยมีอยู่จริ ง มนุษย์เป็ นองค์รวมของความสัมพันธ์ทาง
สังคม บางพวกก็วา่ สิ่ งที่มีความสํา คัญก็คอื การได้มาถึงความมัง่ คัง่ ทางวัตถุของมนุษย์ซ่ ึงเป็ นเครื่ องชี้วดั ของ
ทุกสิ่ ง นัน่ เองจึงเกิดเป็ นลัทธิ คอมมิวนิสต์ (และสังคมนิยม) อีกพวกก็บอกว่าสิ่ งที่มคี วามสํา คัญก็คอื ชาติและ
รัฐ นัน่ เองจึงเกิดเป็ นพวกฟาสซิสต์และพวกสังคม-ชาตินยิ ม นอกจากนี้ยงั มีพวกที่เถียงว่าสิ่ งทีส่ ําคัญก็คือ
การทีส่ ิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานจะต้องไม่ถกู จํากัดด้วยสิ่ งใดนอกจากสิ ทธิ ของผูอ้ นื่ นี่เองจึงเกิดเป็ นพวกเสรี
นิยม
พวกมนุษยนิยมส่ วนใหญ่เป็ นพวก “อเทวนิยม” (พวกไม่เชื่อในพระเจ้า) ซึ่ งเกลียดชังทุก คนทีเ่ ชื่อใน
พระเจ้า ส่ วนบางคนก็จะกลายเป็ นพวก “สกลเทพนิยม” (คือพระเจ้าทรงเป็ นทุกสิ่ ง) แต่ท้งั หมดที่กล่าวมาเป็ น
การกลับไปสู่ ความเชื่อนอกรี ตและเป็ นการบูชาสิ่ งสร้ างแทนที่จะบู ชาพระผูส้ ร้ าง พวกนี้บชู าทั้งผูป้ กครองรัฐ
ผูน้ าํ วิทยาศาสตร์ ความสําเร็ จของตน กีฬา วัฒนธรรม และคนจํานวนมากกลับไปสู่ การรับใช้ปีศาจตรงๆ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 พวกนี้ก็ได้รวมกําลังพอที่จะโจมตีคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ดว้ ยการไล่ล่า
อย่างเหี้ยมโหดกว่าการไล่ล่าครั้งใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการไล่ลา่ ในสมัยของจักรพรรดิโรมันหรื อผูป้ กครองชาว
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มุสลิมในอดีตกาล นี่เป็ นอีก ครั้งหนึ่งที่พวกกองทัพปี ศาจกรู ออกมาจากประตูนรกโดยหวังจะมุง่ ทําลายพระ
อาณาจักรของพระคริ สต์
การโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญสําหรับพระเจ้า ก่อนหน้านี้ไม่กี่ทศวรรษ ท่านผูอ้ าวุโสแห่งทะเลทราย
ออปตินาซึ่ งได้แก่ นักบุญเซราฟิ ม นักบุญอิกนาที (เบรี ยนชานินอฟ) และท่านฟิ โอฟานผูถ้ อื สันโดษได้
เรี ยกร้ องให้ชาวคริ สต์ท้งั หลายปฏิเสธความเชื่อในความเท็จของพวกมนุษยนิยม
ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 พระเจ้าได้ทรงยกประกาศกผูย้ งิ่ ใหญ่ทา่ นหนึ่งนามว่า นักบุญยอห์นแห่ง
ครอนชตัดท์ ซึ่ งท่านมีพลังในการกระทําอัศจรรย์อนั ยิง่ ใหญ่ แม้แต่วา่ คนตายท่านก็ชุบให้ฟ้ื นขึ้นมาได้อกี
ท่านผูช้ อบธรรมนี้ได้ท่านนักบุญได้ประณามพวกทีล่ ะทิ้งความเชือ่ ซึ่ งปฏิเสธความเชือ่ ของออร์ โธด็อกซ์และ
หันไปหาวิทยาศาสตร์ และมนุษยนิยมแทน นอกจากนี้ ท่านนักบุญยังได้กล่าวทํานายถึงหายนะครั้งยิ่งใหญ่
หลายครั้งที่จะเกิดหลังจากการปฏิวตั ิ
ทว่าพวกมนุษยนิยมที่ต่างภาคภูมใิ จในความรู ้ อนั เป็ นมายาของตนเอง ก็ต่างพากันเย้ยหยันชาวคริ สต์ท้งั
ยังเตรี ยมก่อสงครามนองเลือดอีกด้วย คนที่พวกนี้ยกย่องได้แก่ ดาร์ วนิ มาร์ กซ์ นิทเช และคนอื่นๆ อีกที่
ปฏิเสธพระเจ้า ชาวออร์ โธด็อกซ์จาํ นวนไม่นอ้ ยที่หลงทางก็ถกู หลอกด้วยคําลวงของพวกมนุษยนิยมและ
ยังให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อทําลายอารยธรรมชาวคริ สต์อกี ด้วย นี่เองที่เป็ นตัวกระตุน้ พระพิโรธของ
พระเจ้าอันควรแก่เหตุ พระองค์จึงทรงปล่อยให้พวกละทิ้งความเชื่อนั้นตกอยู่ในนํ้ามือพวกลูกหลานของพวก
เขาเอง
เมื่อเข้าสู่ยคุ สงครามโลกครั้งที่ 1 ค.ศ. 1914-1918 แนวคิดหลักของพวกมนุษยนิยมทั้งหลายก็ถกู
นํามาใช้การ โดยใน ค.ศ. 1917 ได้เกิดหายนะใหญ่ และในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1917 พระเจ้านิโคลัสทีส่ อง
ผูท้ รงเป็ นจักรพรรดิรัสเซียทรงถูกโค่น พระองค์ทรงถูกปลง พระชนม์พร้ อมครอบครัวของพระองค์เอง แล้ว
อํานาจก็ตกไปอยู่ในมือของพวกมนุษยนิยม
นัน่ เองที่ยุคของนักบุญคอนสแตนตินผูเ้ ทียบเท่าอัครสาวกได้จบลง หลังจากที่ดาํ เนินมากว่า 1500 ปี
ครั้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 พวกคอมมิวนิสต์กไ็ ด้เข้ายึดอํานาจและเริ่ มการไล่ลา่ คริ สตศาสนจักรครั้ง
ใหญ่โดยกระทําโดยการใช้กาํ ลังน้อยบ้างมากบ้างจนกระทัง่ ระบอบคอมมิวนิสต์ได้ลม่ สลายลงใน ค.ศ. 1991
แต่พระเจ้าไม่เคยทรงทอดทิ้งคริ สตศาสนจักรของพระองค์โดยปราศจากการเกื้อหนุน ในช่วงเวลาแห่ง
ความยากลําบากที่สุดคริ สตศาสนจักรรั สเซี ยได้มีผนู ้ าํ อีกครั้งหนึ่งคือสมเด็จพระอัครสังฆราชซึ่ งมาจากการ
เลือกโดยสมัชชาท้องถิน่ ค.ศ. 1917-1918 นักบุญทีคอนแห่งมอสโคว์ได้วางรากฐานเพื่อความอยูร่ อดของ
คริ สตศาสนจักรภายใต้ช่วงเวลาแห่งการถูกไล่ลา่ ครั้งใหม่ และยังได้มีมรณสักขีเพื่อพระคริ สต์เป็ นท่านแรก
คือมรณสักขีวลาดิเมียร์ ซ่ ึ งเป็ น มิโตรโปลิตนั แห่งเมืองเคียฟ ท่านได้ทาํ ให้ชาวคริ สต์จาํ นวนนับล้านที่เดินตาม
รอยท่านด้วยความยึดมัน่ ความเชื่อในพระเจ้าจวบจนชีวติ หาไม่
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เป็ นการยากยิง่ ที่จะจาระไนถึงความทรมานทีน่ กั บุญทั้งหลายได้เผชิญ พวกคอมมิวนิสต์จบั พระสงฆ์
ตรึ งบนกางเขน ถ่วงทะเล ส่ งไปอยู่ตามค่ายกักกันอันเลวร้ าย หรื อไม่ก็จบั ยิงเป้ าเป็ นร้ อยๆ (ทีเ่ ขตบูโตโวชาน
กรุ งมอสโคว์มีพระถูกฝั งหลายหมืน่ คน) หรื อไม่ก็จบั ฝั งทั้งเป็ น วัดต่า งๆ ถูก ระเบิด ทําลายทิ้ง พระธาตุของ
นักบุญ ต่างๆ ถูกยํ่ายี ภาพไอคอนถูกเผา แต่การไล่ล่าครั้งใหญ่น้ ี เป็ นเพียงแค่การชําระคริ สตศาสนจักรจาก
พวกที่เป็ นคริ สตชนแต่เปลือกเท่านั้น
การไล่ลา่ ชาวคริ สต์ได้เติมเชื้อไฟให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชาว
คริ สตศาสนจักรเอง นัน่ คือเกิดผูท้ ต่ ี อ้ งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการประกอบพิธีและหลักการของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ ส่ วนพวกที่ยึดติดก็ตอ้ งการแยกพระศาสนจักรออกมาจะได้ไปดําเนินการแบบใต้ดนิ แต่ใน
ที่สุดแล้วการล่อลวงนี้ก็ตอ้ งพ่ายแก่วรี กรรมของมรณสักขีท้งั หลาย
การไล่ล่าชาวคริ สต์ได้ชะลอลงเพียงแค่ช่วงเริ่ มต้นสงครามโลกครั้งที่สองเท่า นั้น จากนั้นในปี ค.ศ.
1939 มีพระสังฆราชเพียงทั้งหมด 4 ท่านเท่านั้นที่อยูอ่ ย่างอิสระซึ่ งอยูเ่ พียงเพือ่ รอความตายของตนเท่านั้น
การไล่ล่าที่โจมตีคริ สตศาสนจักรยังมากจากพวกนาซีเยอรมันซึ่ งสามารถยึดครองทวีปยุโรปได้ถงึ ครึ่ ง
ทวีป หลังจากการรุ กรานของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (สงคราม ตั้งแต่ค .ศ. 1939 ถึง 1945)
แล้ว การไล่ล่าที่น่าสะพรึ งกลัวก็แพร่ ขยายเป็ นวงกว้างไปถึงแม้แต่ที่คริ สตศาสนจักรบนคาบสมุทรบอลข่าน
อีก ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ที่คริ สตศาสนจักรทีโ่ รมาเนียมีพระสงฆ์ถูกบังคับให้ทาํ งานในโรงเกลือ ทีซ่ ่ ึ งพวกเขา
จําเป็ นต้องฉลอง ปั สกาด้วยการใช้คอ้ นเขือ่ งทุบไปตามจังหวะประหนึ่งตีระฆังแห่งความยินดีที่โบสถ์ ส่ วน
คริ สตศาสนจักรที่แอลเบเนียและจีนก็ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอย่างน่าสะพรึ งกลัว เนื่องจากถูกทําลายเกือบสิ้ น
ซาก อย่างในสมัยที่เผด็จการคอมมิวนิสต์โค่นอํานาจที่แอลเบเนียก็มพี ระสงฆ์ท่มี ชี ีวติ รอดเหลือเพียง 24 ท่าน
เท่านั้น ส่ วนพระสังฆราชทุกท่านก็ถูกยิงจนหมดสิ้ น
หลังจากคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปแล้ว คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั คงถูกไล่ลา่ จากผูป้ กครองทั้งที่
เป็ นชาวมุสลิมและชาวคาทอลิกในบอสเนียและโครเอเชีย แต่ในภาพรวมทัว่ โลกนับว่าการไล่ลา่ ในช่วงต้น
คริ สต์ทศวรรษที่ 90 ก็ไม่ค่อยปรากฏ คริ สตศาสนจักรได้ลกุ ขึ้นมาอีกครั้งจากซากปรักหักพัง ประดับไปด้วย
นักบุญ ใหม่หลายท่านซึ่ งได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และการโจมตีครั้งใหม่ของปี ศาจโดยอาศัยมือของพวก
มนุษยนิยมจึงได้ถูกหยุดยั้งไว้ดว้ ยเลือ ดของนักบุญทั้งหลาย
วันรําลึกถึง สมัชชามรณสักขีใหม่และผูป้ ระกาศความเชื่อแห่งรัสเซี ยมีข้ ึนในวันที่ 25 มกราคม ตาม
ปฏิทนิ เก่าหรื อ 12 กุมภาพันธ์

มรณสักขีศักดิ์สิทธิ์อลิ าริโอน เวเรสกี

มรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์อิลาริ โอน (โตรอิตสกี) พระอัครสังฆราชแห่งเวเรสกีนบั เป็ นนักบุญทีโ่ ดดเด่นที่สุด
เจิดจรัสมากทีส่ ุ ดท่านหนึ่งในช่วงเวลาแห่งการไล่ลา่ ในรัสเซี ย ท่านเป็ น นักประกาศผูย้ ง่ิ ใหญ่ เป็ นหัวเรี่ ยว
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หัวแรงในการฟื้ นฟูสังฆมณฑล ในช่วงเวลาของการไล่ลา่ อย่างโหดเหี้ยมนั้นท่านได้กลายเป็ นผูช้ ่วยหลักของ
นักบุญ สมเด็จพระอัครสังฆราชทีคอน
ท่านอิลาริ โอนได้รับการปกมือสถาปนาให้เป็ นพระสังฆราชในปี
ค.ศ. 1920 และได้เป็ นผูน้ าํ ในการต่อสู ้กบั การแบ่งแยกเพือ่ การปฏิรูปซึ่ งจัดตั้งโดยพวกคอมมิวนิสต์ พวก
ปฏิรูป
ยืนยันว่า ศาสนจักรจําเป็ นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยของโลกยุค ใหม่แ ละทุ่มเทเพื่อ “รับใช้
ประชาชน” ด้วยเหตุน้ ีพวกเขาจึงนําเอาปฏิทินแบบเกรกอรี มาใช้และพยายามแปลบทพิธีกรรมให้เป็ นภาษา
พูด รวมทั้งปกมือสถาปนาบาทหลวงที่มภี รรยาให้เป็ นพระสังฆราชอีก ด้วย พวกเขาใส่ ร้ายให้สมเด็จพระอัครสังฆราชถูก จับ และได้มีการจับกุมนักบุญอิล าริ โอนผูเ้ ป็ นผูต้ ่อต้านคนสําคัญของพวกปฏิรูปด้วยเพราะ
พวกที่ตอ้ งการให้เกิดความแตกแยกไม่อาจโต้แย้งท่า นผูป้ ระกาศธรรมผูย้ ิ่งใหญ่ได้
ท่านนักบุญได้ถูกเนรเทศไปอยู่ในค่ายกักกันที่โซโลเวตสกี ซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่เคยเป็ นทีส่ ํานักสงฆ์มาก่อน
ในระหว่างที่ท่านถูกจําคุกนั้น ท่านอิลาริ โอนไม่ได้เสี ยขวัญหรื อกําลังใจเลย เพราะว่าพระจิตเจ้าทรงทําให้
ท่า นเข้มแข็ง ท่านได้หนั ไปเป็ นชาวประมงและมักเสมอว่า “พระจิตเจ้าประทานทุกอย่าง ครั้งหนึ่งพระจิตเจ้า
ทําให้ชาวประมงกลายเป็ นผูป้ ระกาศธรรม คราวนี้พระองค์ก็เปลี่ยนผูป้ ระกาศธรรมให้มาเป็ นชาวประมง”
เวลาที่โจรมาหาท่าน ท่านเลือกที่จะมองข้ามว่าท่านถูกปล้น และในทางกลับกันกลับเลือกที่จะคุยสัม ผัส
จิตใจกับพวกโจร ซึ่ งเมือ่ พวกนี้ได้ฟัง โจรจํานวนไม่นอ้ ยจึงกลับใจมาหาพระเจ้า ครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่ติด
แผ่นนํ้าแข็งในทะเล (ชิ้นส่ วนหิมะในทะเล ซึ่ งกําจัดออกยาก) ท่า นนักบุญได้ฉุดผูค้ นทีเ่ หี้ยมที่สุดคนหนึ่ง
ออกมาได้อย่างห้าวหาญซึ่ งนับเป็ นการแสดงตัวอย่า งความรักของพระคริ สต์
ทุชคอฟ หนึ่งในผูท้ ไี่ ล่ล่าคริ สตศาสนจักรที่สาํ คัญได้เสนออิสรภาพแก่ท่านอิลาริ โอนโดยแลกกับการที่
ท่านจะยอมรับพวกปฏิรูป แต่ท่านนักบุญ ปฏิเสธโดยรู ้ ท้งั รู ้ ที่ วา่ การทําเช่นนั้นก็เท่ากับว่าความตายรอท่านอยู่
ท่านต่อต้านพวกปฏิรูปใหม่ท่เี กิดขึ้นในคริ สตศาสนจักร ด้วยเหตุน้ ีรัฐบาลคอมมิว นิสต์จงึ ได้ตดั สิ นใจกําจัด
ท่านนักบุญเสี ย ท่านจึงถูกส่ งไปยังทะเลทรายในเอเชียกลาง แต่ระหว่างทาง ท่านได้ลม้ ป่ วยด้วยไข้ไทฟอยด์
และในวันที่ 15ธันวาคม ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 28 ธันวาคม ท่านจึงได้มรณภาพในคุกที่เมืองเลนินกราดด้วย
คําพูด ทิ้งท้ายว่า
“นัน่ ไง บัดนี้ขา้ ก็ได้เป็ นอิสระอย่างเต็มที่ ไม่มีใครที่จะมาเอาตัวข้าไปได้ ดีจริ ง คราวนี้เราจะได้ไกลจาก
...”
และด้วยถ้อยคํานี้ จิตของท่านก็ได้รับยกขึ้นสู่ พระคริ สต์
วันรําลึกถึงท่านมรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ มขี ้ ึนสองครั้ง คือ วันที่ 15 ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 28 ธันวาคม และ 27
เมษายน ตามปฏิทนิ เก่า หรื อ 10 พฤษภาคม
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คริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ ในปัจจุบนั

ในการย่างก้าวเข้าสู่ สหัสวรรษทีส่ ามที่
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ดาํ รงอยูโ่ ดยมีสมาชิก
4 ล้านคน มีพระสังฆราชประมาณ 600 ท่าน และ
สงฆ์ประมาณนับหมื่นท่าน ปั จจุบนั คริ สตศาสนจักรสากลประกอบด้วยคริ สตศาสนจักรท้องถิน่ 15
สังฆมณฑลอิสระ (ปกครองตนอง)
ตามหลักการดั้งเดิม นั้น คริ สตศาสนจักรแห่ง
กรุ งโรมได้รับเกียรติเป็ นแห่งแรก และคริ สตศาสนจักรแห่งกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นแห่งที่สอง
ทว่าหลังจากที่เกิดการแตกแยกทางศาสนาครั้งใหญ่
ในปี ค.ศ. 1054 แล้วจนถึงบัดนี้ก็ยงั ไม่ได้รับการ
เยียวยา คริ สตศาสนจักรก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป คริ สตศาสนจักรที่กรุ งโรมปั จจุบนั ยังคงไม่เปลี่ยน
ใจจากการความเข้าใจของตนเอง ด้วยเหตุน้ ี สังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิ ลจึงกลายเป็ น คริ สตศาสนจักร ลําดับทีห่ นึ่งไปโดยปริ ยาย คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ ลมีชาวคริ สต์ท้งั หมด
5,000 คนในตุรกี ในราชอาณาจักรสงฆ์ท่อี าโฟนและคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ทว่ั ทั้งยุโรป อเมริ กา และ
ออสเตรเลียนับล้านคน
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งทีส่ องคือ คริ สตศาสนจักรแห่งอเล็กซานเดรี ยซึ่ งถูกตั้งโดยผูจ้ ารึ ก
พระวรสารมาระโก ที่นี่เป็ นคริ สตศาสนจักรที่มีการเติบโตมากที่สุดและครอบคลุมชาวออร์ โธด็อกซ์นบั ล้าน
คนจากแอฟริ กากลางและแอฟริ กาใต้ รวมทั้งจากอียิปต์
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งที่สามคือ คริ สตศาสนจักรแห่งอันติโอก ซึ่ งเป็ นที่ที่ชาวคริ สต์คน
แรกๆ ได้รับนามว่าเป็ นชาวคริ สตชน ซึ่งในคริ สตศาสนจักรดังกล่าวมีชาวคริ สต์ท้งั จากซี เรี ย ตุรกีตะวันออก
เลบานอน และอิรัก รวมทั้งผูอ้ พยพชาวอาหรับในประเทศต่างๆ ทางตะวันตก
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งที่สี่ซ่ ึงถือเป็ นมารดาแห่งคริ สตศาสนจักรทั้งหลาย คือ คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งสังฆมณฑลเยรู ซาเล็ม คริ สตศาสนจักรแห่งนี้ครอบคลุมชาวออร์ โธด็อกซ์ในอิสราเอล
ปาเลสไตน์ และจอร์ แดน ตามประเพณี ด้งั เดิมนั้น สมเด็จพระอัครสังฆราชทีเ่ ยรู ซาเล็มในตอนคํ่าคืนก่อน
ปั สกาจะประกอบพิธีที่วหิ ารแห่งหลุมฝั งพระศพของพระคริ สต์ เพือ่ รับไฟศักดิ์สิทธิ์ จากสวรรค์ นอกจากนี้ยงั
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มีคริ สตศาสนจักรอิสระซึ่ งรวมเข้าไว้ในสังฆมณฑลกรุ งเยรู ซาเล็มก็คือ คริ สตศาสนจักรเก่าแก่แห่งซี นาย ซึ่ ง
รวมชาวคริ สต์ในแถบคาบสมุทรซี นายเอาไว้โดยมีศูนย์กลางคืออารามนักบุญแคเธอรี น
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งที่หา้ คือ คริ สตศาสนจักรแห่งรัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุ งมอสโคว์)
ซึ่ งครอบคลุมชาวคริ สต์จากทั้งประเทศรัสเซี ย ยูเครน (คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่ยเู ครนเป็ นส่ วน
ปกครองตนเองของสังฆมณฑลแห่งมอสโคว์) เบลารุ ส มอลโดวา คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กิซสถาน
เติร์ กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ ไบจาน และอาร์ เมเนีย นอกจากนี้ ภายใต้การนําของสังฆมณฑลแห่งกรุ ง
มอสโคว์ ยังมีค ริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่ญี่ปุ่นและจีนซึ่งเป็ นส่ วนปกครองตนเองอีก ด้วย คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งรัสเซี ยเป็ นคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่มีจาํ นวนสมาชิกมากทีส่ ุ ดในโลก
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งจอร์ เจียซึ่ งตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษทีส่ ี่ โดยนักบุญนีนาเป็ นที่
พักพิงจิตใจของผูค้ นในประเทศแถบคอเคซัส
คริ สตศาสนจักรแห่งเซอร์ เบีย
มีอาํ นาจในการดูแลควบคุมชาวคริ สต์ในประเทศอดีตยูโกสลลาเวีย
คริ สตศาสนจักรแห่งนี้ปัจจุบนั ตกอยู่ภายใต้การกดขีอ่ ย่างรุ นแรงจากพวกอิสลาม คริ สตศาสนจักรแห่งมา
เซโดเนียได้แยกตัวออกไปเป็ นอิสระขาดจากคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่ง เซอร์ เบีย
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งโรมาเนียปกครองอํานาจเต็มดูแลชาวโรมาเนีย คริ สตศาสนจักรแห่ง
นี้เป็ นคริ สตศาสนจักรที่มีความมัง่ คัง่ ไปด้วยโบสถ์ที่มีมากที่สุดแห่งหนึ่ง (ในประเทศเล็กๆ แห่งนี้มโี บสถ์
มากกว่า 25,000 แห่ง)
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่บลั แกเรี ยครอบคลุมและดูแลชาวคริ สต์ที่ประเทศบัลแกเรี ย
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่ไซปรัสตั้งขึ้นโดยอัครสาวกเปาโลและบารนาบัส ได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็ นอิสระเมื่อครั้งการประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากลครั้งทีส่ าม
คริ สตศาสนจักรแห่งนี้ดแู ลคริ สตชน
ไซปรัส
คริ สตศาสนจักรเอลลาดปกครองชาวคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ในประเทศกรี ซ คริ สตศาสนจักรแห่งนี้
เป็ นคริ สตศาสนจักรที่ตื่นตัวมากทีส่ ุ ดแห่งหนึ่งในโลก โดยส่ งเสริ มงานเผยแพร่ ศาสนาทัว่ โลก ในช่วง
ศตวรรษทีผ่ ่านมา
คริ สตศาสนจักรแห่งนี้ผลิตนักบุญและนักบวชผูอ้ าวุโสจํานวนมากซึ่ งปั จจุบ นั ได้ไป
ประดับไว้ในสรวงสวรรค์ พระอาวุโสล่าสุ ดได้แก่ทา่ นปาอีซี ออสแห่งภูเ ขาศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึ งได้มรณภาพในปี
ค.ศ. 1994
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งแอลเบเนียได้ฟ้ื นขึ้นจากผลธุลีอนั เนื่องด้วยกการไล่ลา่ ในปี ค.ศ.1992
ปั จจุบนั คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ท่แี อลแบเนียปกครองโดยผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทสี่ ุ ดในยุคของเรา
คือท่านอัครสังฆราชอนาสตาซีโอสซึ่ งมุ่งที่จะทําให้ชาวแอลเบเนียกลับมาเชื่อในพระคริ สต์
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่โปแลนด์คอยดูแลชาวคริ สต์ในโปแลนด์ โปรตุเกส และบราซิ ล
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คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์แห่งดินแดนเชคและสโลวะเกีย สถาปนาขึ้นโดยมรณสัก ขีศกั ดิ์สิทธิ์ โก
ราซด์ ท่านได้ทาํ ให้ชาวโรมันคาทอลิกจํานวนหลายหมื่นคนกลับใจ และถูกฆ่าโดยพวกฟาสซิสต์ (ปี ค.ศ.
1942) ปั จจุบนั เป็ นที่พกั พิงใจของคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ในประเทศเชกและสโลวะเกีย
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ที่อเมริ กาคอยดูแลในส่ วนของคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ ที่อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และเม็กซิโก
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ท้งั หมดทีก่ ล่าวมานี้เชื่อมโยงกันด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรักใน
สิ่ งเดียวกัน
สังฆราชทั้งหลายแห่งพระศาสนจักรต่างร่ วมใจกันเพื่อเอาชนะความแตกแยกและสิ่ งยัว่ ยุ
เพื่อที่จะกระทํากิจการที่พระคริ สต์ได้มอบหมายเอาไว้เกี่ยวกับการประกาศพระวรสารให้ทวั่ ทุกชนชาติใน
ปฐพี (มัทธิ ว 28:18-20) และนําพาลูกแกะทั้งหลายไปสู่ ความรอด แต่ภารกิจก็ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์เพราะหนึ่ง
ในสามของมวลมนุษยชาติยงั ไม่ได้ยนิ การประกาศธรรมของเหล่าอัครสาวก
นอกจากพระสังฆราชแล้ว อํานาจภายในคริ สตศาสนจักรส่ วนใหญ่จะอยู่ในโอวาทของนักพรตซึ่งก็คอื
พระนักบวชทีแ่ สวงหาเพื่อเข้าถึงความสมบูรณ์แบบ จนถึงปั จจุบนั นี้
ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของ
คริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ยงั คงอยู่ที่ภเู ขาศักดิ์สิทธิ์ อาโฟน
ที่ซ่ ึ งส่ งผูป้ ระกาศถึง ความศักดิ์สิทธิ์ ของ
พระเจ้าไปยังทัว่ ผืนแผ่นดินโลก ในรัสเซี ยเองศูนย์กลางทางจิตวิญญาณทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้จนถึงยุคปั จจุบนั นี้
ยังคงเป็ นอารามพระตรี เอกานุภาพเจ้าแห่งนักบุญเซอร์ เก(โตรอิตเซ-เซร์ เกยา ลาฟรา) และอารามสงฆ์แห่งถํ้า
คูหาเมือง พสโคฟ (พสโคฟ-เปเชียรสกี) ทีซ่ ่ ึ งในหลายปี ให้หลังมานี้เจริ ญไปด้วยนักพรตผูป้ ราชญ์เปรื่ อง
หลายท่าน
จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงมีมรณสักขีหลายท่านถือกําเนิดขึ้นในคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์
และยัง
รวมถึงคริ สตชนนับร้ อยทีถ่ ูกทรมานโดยพวกมุสลิมชาวเซิร์บและเชชเนีย รวมทั้งพระนักบวชของทะเลทราย
แห่งโอปตินสกีท่ซี ่ ึ งถูกฆ่าโดยพวกบูชาปี ศาจในช่วงปัสกาปี 1993 และนักบุญอีกหลายท่านทีเ่ ปี่ ยมด้วย
ศรัทธาในพระเจ้า
พระจิตเจ้ายังคงทรงฟื้ นฟูคริ สตศาสนจักรของพระองค์ตนค่อไปและทรงนําพาลูกหลานของพระองค์
ไปสู่ ความบริ สุทธิ์

