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พระจติเจ้าเสดจ็ลงมา (กจิการ 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิบวนัใหห้ลงั หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สดจ็ข้ึนสู่สรวงสวรรค ์พระองคไ์ดท้รงทาํตามพนัธสญัญาท่ี

พระองคป์ระทานไวน้ัน่คือการส่งพระจิตเจา้ลงมาสู่เหลา่อคัรสาวกเพ่ือท่ี พระจิตเจา้จะไดน้าํคุณค่าแห่งการ

สละชีพบนกางเขนของพระองคท่ี์มิอาจประเมินค่าไดเ้ขา้มาสู่หวัใจของคนทั้งหลายท่ีเช่ือและมอบพ้ืนท่ีใหมี้

ส่วนในชีวติอนัเป็นนิรันดรของพระเจา้ 

ในวนันั้นเหลา่ชาวแควน้ยูดายต่างกาํลงัเฉลิมฉลองเทศกาลสปัดาห์เพ่ือรําลึกถึงการปรากฏพระองคแ์ละ

ประทานพระธรรมบญัญติัท่ีภูเขาซีนายผ่านโมเสส วนันั้นเหลา่อคัรสาวกทั้ง 12 ท่านของพระเยซูพร้อมใจกนั

รวมตวัอยู่ท่ีเนินเขาซิโอน ในทนัใดนั้นเองตอนเกา้โมงเชา้ก็มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกลา้กอ้งทัว่ตึกท่ี

เขานัง่อยูน่ ั้น และมีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน้ปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนพวกเขาจนส้ินทุกคน เขาเหล่านั้น

กป็ระกอบดว้ยพระจิตเจา้ คืนสภาพบริสุทธ์ิใหฟ้ื้นจากบาปและสถิตอยูก่บัพวกเขาตลอดไป ตราบไปจนถงึผู ้

ท่ีรับช่วงต่อจากเหล่าอคัรสาวกเหล่านั้น 
ในขณะนั้นเหล่าอคัรสาวกท่ีไดรั้บการเติมเตม็และเป่ียมลน้ขบัเคลื่อนดว้ย พระจิตเจา้กเ็ร่ิมร้อสรรเสริญ

พระเจา้ในภาษาต่างๆ ตามแต่พระจิตเจา้ประทานใหแ้ต่ละคน ผูค้นจาํนวนมากต่างวิง่มาชุมนุมดูตน้เสียงท่ี

เนินเขานั้นและต่างพากนัประหลาดใจเม่ือไดย้ินวา่ ชาวกาลลิต่ีางพูดภาษาต่างประเทศร้องสรรเสริญพระเจา้

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและฟังรู้เร่ืองไดอ้ยา่งไร ส่วนผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจา้ต่างพากนัหวัเราะกล่าวหาเหล่าอคัรสาวก 

วา่กาํลงัเมาสุรา ดงันั้นอคัรสาวกเปโตรไดลุ้กข้ึนและกลา่วแก่ฝงูชนวา่ 
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“พวกเราน้ีไม่ไดเ้มามายอย่างท่ีพวกท่านเขา้ใจหรอก หากแต่การณ์น้ีบงัเกิดเพ่ือเป็นไปตามคาํพยากรณ์

ของท่านโยเอลท่ีไดพ้ยากรณ์วา่พระเจา้จะทรงหลัง่รินพระจิตเจา้ลงมายงัเน้ือหนงัทุกผูน้าม (โยเอล 2:28) 

และน่ีจะเป็นเหตุการณ์ท่ีตอ้งบงัเกิดก่อนถงึส้ินยุค พวกท่านไดส้ังหารพระเยซูคริสตแ์ห่งนาซาเร็ธผูท่ี้       

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองทรงเป็นประจกัษพ์ยานในกิจการงานอนัอศัจรรยท์ั้งหลายแก่เขา ใหต้ายตกดว้ยนํ้ามือ

ของพวกไร้ศีลธรรมโดยตรึงไวบ้นไมก้างเขน พระบิดาเจา้แห่งพระเยซูเจา้นั้นไดท้รงกระทาํการอศัจรรย ์  

ฟ้ืนคืนชีพแก่พระเยซูคริสตน์ั้นจากความตาย เอาชนะบ่วงมรณาซ่ึงไม่มีฤทธ์ิท่ีจะพรากชีวติอนับริสุทธ์ิของ

พระองคไ์ปได ้ ส่ิงน้ีแมแ้ต่กษตัริยด์าวดิกท็าํนายเอาไวแ้ลว้ลว่งหนา้เช่นกนัวา่ “วญิญาณของท่านจะไม่ถกู   

ท้ิงขวา้งไวใ้นโลกนัตแ์ละเน้ือหนงัสังขารของท่านจะไม่เห็นความเน่าเป่ือย” (สดุด ี 16) และพวกเราก็คือผูท่ี้

เห็นเป็นประจกัษพ์ยานของการฟ้ืนคืนชีพของพระเยซูผูน้ี้โดยพระองคไ์ดเ้สดจ็สู่สรวงสวรรคแ์ละไดท้รง

หลัง่เทพระจิตเจา้ลงมาดัง่ท่ีท่านกาํลงัเห็นน้ี ดว้ยเหตุน้ีจงเขา้ใจอย่างหนกัแน่นเสียวา่พระเจา้ไดท้รงตั้ง     

พระเยซูคริสตผ์ูท่ี้ท่านทั้งหลายไดต้รึงกางเขนไวน้ี้เป็นพระเจา้และพระเมสสิยาห์ (พระคริสต)์ 

คนทั้งหลาย เม่ือไดย้ินดงันั้นกถ็่อมใจลงและถามเปโตรวา่พวกเขาควรจะทาํอย่างไร เปโตรจึงตอบวา่ 

“พวกท่านทุกคนจงกลบัใจใหม่และรับการลา้งบาปในพระนามแห่งพระเยซูคริสต ์ เพ่ือรับการประทานอภยั

โทษบาปของท่านแลว้ท่านจะไดรั้บของประทานแห่งพระจิตเจา้  พระสัญญานั้นมีแก่ท่านและลูกหลานของ

ท่าน ตลอดจนคนทั้งปวงท่ีอยูไ่กลคือคนทั้งปวงท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราจะทรงเรียก”  (กิจการ 

2:38-40) 

เม่ือไดย้ินดงัน้ีคนจาํนวนมากต่างพากนัรับศีลลา้งบาป 

ในวนันั้นมีคนจาํนวนถึง 3 พนัคนท่ีเขา้ร่วมกบัคริสตศาสนจกัรท่ีถูกตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรก ดว้ยเหตุน้ีเอง 

จึงบงัเกิดเป็นคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ข้ึนบนแผ่นดิน 

วนัสมโภชพระจิตเจา้จึงเป็นหน่ึงใน 12 วนัเทศกาลสาํคญัในรอบหน่ึงปีของพระศาสนจกัรซ่ึงวนัน้ีจะ

ตรงกบัวนัอาทิตยท่ี์ 8 ใหห้ลงัจากเทศกาลปัสกาไปแลว้ ในวนัน้ีเราจะคุกเข่าลงเพ่ือสวดภาวนาอธิษฐานขอให้

พระจิตเจา้ทรงหลัง่รินลงมา 
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รูปลกัษณ์ของคริสตศาสนจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวนัสมโภชพระจิตเจา้ (หลงัจากการเสดจ็ข้ึนสู่สรวงสวรรคข์องพระคริสต)์ พระจิตเจา้ไดท้รงตั้ง

คริสตศาสนจกัรศกัดสิ์ทธ์ิสากลข้ึน  คาํวา่ “คริสตศาสนจกัร” (ในภาษากรีก คือ เอคเคลเซีย) หมายความวา่ 

“การชุมนุมของผูถ้กูเรียก” จากตรงน้ีเราจะเห็นไดว้า่ตน้กาํเนิดแห่งคริสตศาสนจกัรไม่ไดม้าจากในโลกน้ีแต่

พระเจา้ไดท้รงรวบรวมผูค้นของพระองคเ์ขา้มาหาพระองคเ์อง 

พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิไดส้อนเราวา่ พระศาสนจกัรไม่ใช่เพียงแค่องคก์รทางสงัคมเท่านั้น หากแต่เป็น 

พระกายศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสตเ์จา้ พระบุตรของพระเจา้คือพระเศียร ส่วนพวกเราทุกคนลว้นเป็น

อวยัวะต่างๆ ทั้งน้ี น่ีไม่ใช่เร่ืองของการอปุมาอปุมยัแต่เป็นความจริง ดว้ยชาวคริสตทุ์กคนต่างก็รวมใจกนัเป็น

หน่ึงดว้ยความเช่ือเดียวกนัท่ีพระเจา้ไดป้ระทานไวแ้ก่เรา เพ่ือเราจะไดท้าํตามคาํสอนในพระบญัญติัของ

พระองคแ์ละเช่ือฟังอาํนาจในการสั่งสอนของเหล่าอคัรสาวกร่วมใชชี้วตินิรันดรในพระเจา้ผา่นศีลศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย 

ศีลลา้งบาปทาํใหม้นุษยถ์อืกาํเนิดในชีวติแห่งพระเจา้ คนๆ นั้นจะถกูสวมไวใ้นพระคริสตแ์ละบดัน้ีบาป

ของเขากไ็ดรั้บการละเวน้แลว้ อาศยัการเจิมนั้นพระจิตเจา้ทรงประทบัตราศกัด์ิสิทธ์ิแก่เขาและประทาน

พลกาํลงัเพ่ือชีวตินิรันดร และในทา้ยท่ีสุด ในการรับเขา้ศีลมหาสนิทเขาจะเขา้ถงึท่ีสุดแห่งความปรารถนาทั้ง

ปวง นัน่คือการรับประทานพระกายและดื่มพระโลหิตแห่งพระเยซูเจา้ ซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีจะก่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่ตวัเขาอย่างแปลกประหลาดอย่างท่ีนกับุญซิมิโอนผูรู้้พระธรรมใหม่ไดก้ลา่วไว ้ “เม่ือเรามอง

ไปยงัมือของเรา เราเห็นพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้” 

จริงท่ีวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมในศีลมหาสนิทนั้นมีส่วนในพระกายจากพระกายและพระอฐิัจากพระอฐิัแห่งพระ 

ผูท้รงบงัเกิดเป็นมนุษย ์ อย่างน้ีเองทีเ่หล่าผูศ้รัทธาในพระเจา้เขา้รวมกบัพระคริสต ์ และในพระองคน์ั้นเองก็
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รวมเขา้กบัพ่ีนอ้งทั้งหลายผูอ้ื่น พระสงฆโ์ดโรธีไดก้ลา่ววา่ซ่ีลอ้จะเขา้มาชิดกนัมากท่ีสุดก็ท่ีจุดศูนยก์ลาง

เท่า นั้น เช่นเดียวกบัท่ีพระศาสนจกัรประสานเป็นหน่ึงเดียวรายลอ้มพระคริสตผ์ูท้รงหลอ่เลี้ยงเราในศีลมหา

สนิท ทั้งน้ีไม่ไดห้มายเพียงถงึคริสตชนท่ียงัมีชีวติอยู่เท่านั้น แต่ยงัรวมถงึผูต้ายท่ีมีความหวงัในพระคริสต์

ดว้ย 

การที่พระเยซูทรงส่งพระจิตเจา้ลงมาแก่เหล่าอคัรสาวก เพ่ือมอบผ่านแก่ผูค้นทั้งหลายต่อไปแลว้นั้น 

พระองคท์รงสถาปนาฐานนัดรสงฆ ์ ในคริสตศาสนจกัรซ่ึงพระจิตเจา้ยงัคงหลัง่เทลงมายงัประชากรของ

พระองคอ์ยูเ่ร่ือยๆ จนถงึปัจจุบนัตามสมณศกัด์ิอนันาํโดยพระสังฆราช ซ่ึงถือเป็นผูสื้บทอดความเช่ือต่อมา

จากเหล่าอคัรสาวกทั้ง 12 ท่าน โดยท่านทั้งหลายน้ีไดรั้บอาํนาจจากพระเจา้อย่างเตม็ท่ีในการกระทาํพิธีศีล

ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมด โดยผูน้าํประกอบศาสนกิจ (หรือสงฆ)์ ท่ีจะประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ตามคาํบญัชา

ของเหลา่พระสงัฆราช ยกเวน้ศีลบรรพชาแก่นวกะและการเจิมวดัโบสถใ์หม่ และยงัมีสังฆานุกรท่ีคอย

ช่วยงานและช่วยเหลืออื่นๆ ในการประกอบพิธีกรรม แต่ไม่สามารถประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิไดโ้ดยลาํพงั 

ทวา่พระจิตเจา้ไดป้ระทานพระพรจาํนวนมากมายมหาศาลแก่พระศาสนจกัรของพระองค ์ เช่น พระพร

ในการเทศนาสัง่สอน การบาํบดัรักษาโรค การปลอบประโลม การขบัไล่ภูตผปีี ศาจ พระพรเหลา่น้ีไม่ไดมี้แค่

ในหมู่สงฆเ์ท่านั้น แต่ยงัมีในหมู่ชาวคริสตท์ั้งปวงท่ีมีศรัทธาความเช่ือแรงกลา้ไม่เส่ือมคลายและเดินตาม 

พระบญัญติัแห่งพระเจา้อย่างตั้งใจ 

 

คริสตศาสนจกัรรุ่นแรกในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 3 - 5) 

เหล่าผูเ้ช่ือใหม่ท่ีเพ่ิงไดรั้บการเจิมมารวมตวักนัทุกวนัเพ่ือร่วมรับศีลมหาสนิท รับประทานพระกายและ

พระโลหิตของพระคริสตด์ว้ยกนั และร่วมสวดภาวนาดว้ยกนั พวกเขาต่างเตม็เป่ียมดว้ยความยินดีใน       

พระจิตเจา้ ความรักของพวกเขายิ่งใหญน่กั ถึงขนาดท่ีพวกเขาเสียสละ ไม่ประสงคอ์ยากจะมีอะไรเหลือเก็บ

ไวแ้ก่ตวัเอง ต่างพากนัขายทรัพยส์มบติัท่ีตนมีโดยไม่มีใครบงัคบั เพ่ือนาํทรัพยม์ามอบแด่เหล่าอคัรสาวก 

แลว้เหล่าอคัรสาวกก็นาํมาแบ่งเพ่ือทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ดงันั้นแลว้ ในหมู่ชาวคริสตศาสนจกัรจึงไม่มีผูใ้ด

อดอยากหรือขาดแคลนส่ิงใดเลย นบัวนั มีแต่คนท่ีประสงคอ์ยากจะเขา้หาพระเจา้เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ คร้ังหน่ึง

อคัรสาวกเปโตรและยอห์นไดม้าท่ีโบสถเ์พ่ือสวดภาวนาตามปกติตอนบ่ายสามโมง ท่ีประตูโบสถซ่ึ์งเรียกกนั

วา่ประตูวจิิตร มีคนพิการเดินกระเผลกนัง่ขอทานอยู่ เปโตรจอ้งมองท่ีเขาอยา่งไม่ละสายตาแลว้กลา่ววา่ 

“เงินและทองขา้นั้นไม่มีหรอก แต่อะไรท่ีขา้มี ขา้ขอมอบใหเ้จา้ในนามของพระเยซูคริสต ์จงลกุข้ึนและ

เดิน” 
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และคนพิการนั้นก็จบัแขนของเปโตรและลกุข้ึน ทนัใดนั้น พลงัของพระจิตเจา้กไ็ดเ้ขา้เสริมกาํลงัแก่เทา้

ของคนพิการ และเขาก็ผงะลกุข้ึนมา กระโดดไปมาดว้ยความดีใจ วิง่เขา้ไปในโบสถแ์ละร้องยินดีสรรเสริญ

ในพระเจา้ 

ประชาชนพากนัรวมตวักนั และเหล่าอคัรสาวกไดเ้ทศนาประกาศข่าวประเสริฐแก่ผูม้าชุมนุม ซ่ึงคน

เหล่านั้นทั้งหลายเพ่ิงจะปฏิเสธความเช่ือในพระคริสตไ์ปก่อนหนา้น้ีไม่นานนกั ผูค้นประมาณ 5 พนัคนรับ

ศีลลา้งบาป แต่เหลา่สมณะท่ีโกรธแคน้ไดส้ั่งจบัเหลา่อคัรสาวกและพาพวกเขาไปยงัศาล ท่ีน ัน่ผูป้กครอง

เมืองไดส้ั่งไม่ใหเ้หล่าอคัรสาวกประกาศสั่งสอนออกพระนามพระคริสตอ์ีก แต่อคัรสาวกทั้งหลายตอบวา่ 
“จาํเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ขา้พเจา้ควรจะเช่ือฟังท่าน หรือควรจะเช่ือฟังพระเจา้ ขอท่านทั้งหลาย

พิจารณาดูเถิด ซ่ึงขา้พเจา้จะไม่พูดตามท่ีเห็นและไดย้ินมานั้นกไ็ม่ได”้ (กิจการ 4 : 19-20) 
ดว้ยความท่ีหวาดกลวัผูค้นท่ีเช่ือและศรัทธาในการอศัจรรยข์องพระเจา้ท่ีทรงรักษาชายผูป่้วยจากโรคท่ี

เป็นมานานกวา่ 40 ปี พวกผูป้กครองเมืองจึงไดแ้ต่ขู่หา้มต่างๆ นานา แลว้ปลอ่ยตวัออกมา 
ในเวลานั้น เม่ือมีคนจาํนวนมากต่างพากนันาํทรัพยส์มบติัของตนมามอบใหเ้หล่าอคัรสาวกเพ่ือกิจการ

ของพระศาสนจกัร มีคนผูห้น่ึงนามวา่ อนาเนีย มาพร้อมกบัภรรยาของตน นามวา่ ซาปฟีรา ไดต้ดัสินใจนาํ

สมบติัของตนมาแสดงตนเสมือนวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะบริจาคทรัพยท์ั้งหมดต่อหนา้อคัรสาวกเหมือนคนทัว่ไป 

พวกเขาไดข้ายท่ีดินของตน แต่ไดน้าํเงินจากการขายมาใหอ้คัรสาวกเพียงส่วนหน่ึง แต่กลา่วเทจ็วา่เป็นเงิน

ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการขาย ดงันั้นแลว้ อคัรสาวกเปโตรจึงกล่าววา่ 
 “เหตุไฉนมารจึงครอบงาํจิตใจของเจา้ใหมุ้สาต่อพระจิตเจา้...  เจา้มิไดมุ้สาต่อมนุษยแ์ต่ไดมุ้สาต่อ   

พระเจา้” (กิจการ 5:3-4) 
เม่ืออนาเนียไดย้นิคาํเหลา่ นั้นก็ลม้ลงส้ินใจทนัทีดว้ยถูกลงโทษท่ีมุสาต่อพระเจา้ ผ่านไปสามชัว่โมงให้

หลงั ภรรยาของเขาตามมาโดยไม่รู้วา่เกิดะไรข้ึนก่อนหนา้น้ี เปโตรถามเธอวา่ 
“เจา้ขายท่ีดินไดร้าคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิด” 
“เจา้ค่ะ ไดเ้ท่า น้ีค่ะ” เธอตอบ 
“ไฉนเจา้ทั้งสองไดพ้ร้อมใจกนัลองดีพระจิตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เล่า จงดูเถิด เทา้ของพวกคนท่ีฝังศพ

สามีของเจา้ก็อยู่ท่ีประตู และเขาจะหามศพของเจา้ออกไปดว้ย” 
ทนัใดนั้น นางก็ลม้ลงส้ินใจไปเช่นกนั และทัว่ทั้งพระศาสนจกัรต่างก็เกรงกลวัฤทธ์ิเดชของพระเจา้ใน

การลงโทษต่อบาป  
ชาวคริสตต่์างมารวมกนัในวหิารเป็นนิตยท่ี์ลานของกษตัริยโ์ซโลมอน และพากนัแห่แหนผูท่ี้เจบ็ป่วย

ดว้ยโรคต่างๆ มาเพียงเพือ่ใหไ้ดส้ัมผสัเงาของอคัรสาวกเปโตร ซ่ึงจะไดท้าํใหเ้ขากห็ายจากโรคของตน

ในทนัที ดงันั้นฝ่ายหวัหนา้สมณะจึงจบัเหลา่อคัรสาวกสองคร้ัง แต่ทุกคร้ังทูตสวรรคข์องพระเจา้กม็า
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ปลดปลอ่ยสาวกของพระเยซูออกจากเรือนจาํในยามวกิาล และส่งพวกเขาออกไปเทศนาพระวาจาแห่งชีวติ

ต่อไป ต่อมาพวกเขากถ็ูกจบักุมมาท่ีศาล ซ่ึงศาลพยายามหวา่นลอ้มไม่ใหพ้วกเขาเทศนาถึงพระคริสตอ์กี แต่

เม่ือเห็นวา่ไม่ไดผ้ล ศาลจึงทาํไดเ้พียงโบยตีและปล่อยตวัออกไป พวกสาวกจึงออกเทศนาอีกคร้ังหน่ึงดว้ย

ความยินดีวา่ตนไดถ้กูประณามหยามเหยยีดในนามของพระเยซูคริสต ์ 
 
 

ความตายของสเตฟานปฐมมรณสักขแีละอคัรสังฆานุกร (กจิการ 6-7) 
คริสตศาสนจกัรแรกเร่ิมของ

พระคริสตเ์ติบโตข้ึน แต่ก็มาพร้อม

กบัปัญหาต่างๆท่ีตามมา อนัเกิดจาก

ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย ์เช่น 

ปัญหาการแจกทานท่ีแม่ม่ายชาวยิวท่ี

อยู่นอกเขตปาเลสไตน์จะถกูเมินเฉย 

ต่างกบัหญงิพ้ืนเมือง ดว้ยเหตุน้ี เพ่ือ

ไม่ใหเ้กิดการใชอ้าํนาจเบด็เสร็จและ

ความลาํเอยีง เหลา่อคัรสาวกโด 

อาศยัพระปรีชาญาณของพระจิตเจา้

จึงตดัสินใจเลอืกคนมา 7 คน เพ่ือดูแลเร่ืองการกศุล เพ่ืออคัรทูตจะไดมี้เวลาทุ่มเทแรงกายในการประกาศ

พระวรสารอย่างเตม็ท่ี 
และท่ีประชุมพระศาสนจกัรเลอืก สเตฟาน ฟิลิปป์ โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนสั และนิโคลสั 

เหล่าอคัรสาวกไดป้กมือบนพวกเขา มอบพลงัแห่งพระจิตเจา้เพ่ือการทาํงานรับใช ้ ดงันั้น ตามพระประสงค์

ของพระเจา้แลว้จึงก่อใหเ้กิดเป็นการทาํงานรับใชข้องสงัฆานุกร (แปลวา่ “ผูรั้บใช”้ ในภาษากรีก) เพ่ือเป็น 

ผูช่้วยงานของผูรั้บช่วงต่อของอคัรสาวก และงานดา้นการกศุล และงานการจดัการดา้นพิธีกรรม จนถึงทุก

วนัน้ีสังฆานุกรกย็งัคงช่วยพระสังฆราชและพระสงฆเ์พือ่ใหก้ารรับใชข้องตนในการเทศนาพระวรสารได้

สําเร็จลุล่วง 
สเตฟานเป็นหน่ึงในสงัฆานุกร 7 คน เขาเป็นผูที้่เตม็เป่ียมดว้ยปัญญาและพลงัเหนือธรรมชาติจาก    

พระเจา้ เขาไดส้ําแดงอศัจรรยห์ลากหลายคร้ังแก่ผูค้นทั้งหลาย และแสดงใหช้าวยิวไดเ้ห็นวา่ พระเยซูเป็น

พระเมสสิยาห์ (พระคริสต)์ ท่ีแทจ้ริง ตามคาํมัน่ของประกาศก  ต่อมาผูท่ี้ยึดติดพระบญัญติัเดิมเขา้มาโตเ้ถยีง

กบัสเตฟาน และไม่อาจเถยีงความข้ึนได ้ดว้ยความโกรธแคน้จึงใส่ร้ายจบัสเตฟานและจดัตั้งฝงูชนโกรธแคน้
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ข้ึนเพ่ือจบักุมและพาเขาไปข้ึนศาลสูง (ซิเนดริโอน) ท่ีนัน่มีพยานเทจ็เพ่ือกล่าวร้ายป้ายสีสเตฟานวา่เขาดูได้

หม่ินพระวหิารและลบหลูพ่ระบญัญติัของพระเจา้ พระเจา้ทรงยกย่องเขาเป็นพยานของพระองค ์ และผูท่ี้มา

ชุมนุมวนันั้นต่างเห็นวา่ ใบหนา้ของสเตฟานดูเปลง่ประกายดุจทูตสววรค ์ อนัเป็นไปตามท่ีพระคริสตต์รัสวา่

คนชอบธรรมจะเป็นเหมือนทูตสวรรค ์ (มทัธิว 22:30) ดว้ยเหตุน้ี หลงัจากท่ีพระองคท์รงพลเีพ่ือไถบ่าป เรา

จึงสามารถวาดรูปเสมือนได ้ไม่เพียงแต่รูปของทูตสวรรค ์แต่ยงัวาดรูปของคนไดด้ว้ย  
คาํพูดของสเตฟานแสดงใหเ้ห็นวา่ คาํเทศนาของเขาไม่ไดต่้อตา้นพระบญัญติั และไม่ไดเ้ป็นการลบหลู่

พระวหิารของพระเจา้ แต่ตรงกนัขา้ม ประวติัศาสตร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิในพนัธสญัญาเก่าลว้นนาํไปสู่พระคริสต์

เสมือนสู่ความสาํเร็จสมบูรณ์ของพนัธสัญญาเก่าเอง แต่การปฏิเสธพระเยซูคริสตไ์ม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่ นัน่คือ

ส่ิงท่ีชาวยวิปฏิบติัมาตลอดในประวติัศาสตร์ของตน ทั้งกบัโยเซฟผูป้ระเสริฐ และกบัโมเสสผูท่ี้พระเจา้

ประทานพระบญัญติัผ่านมาให ้และกบัประกาศกท่านอืน่ๆ 

สเตฟานสรุปความของเขาดว้ยคาํพูดท่ีน่ายาํเกรงราวกบัออกจากปากประกาศกเม่ือคร้ังโบราณกาลวา่ 

“พวกหวัแขง็ (หมายถงึคนคอแขง็ ไม่สามารถนอ้มลงคาํนบัได)้ พวกท่ีไม่ไดช้าํระหวัใจและหูให้

บริสุทธ์ิ (คนท่ีบาปลุกลามใหญ่โต) พวกเจา้คอยต่อตา้นพระจิตเจา้เสมอ บรรพบุรุษทาํเจา้ฉนัใด   เจา้กเ็ป็น

ฉนันั้น มีใครบา้งในพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีไม่เคยถกูบรรพบุรุษของเจา้ข่มเหง พวกเขาฆ่าผูท่ี้ประกาศเร่ือง     

ผูท้รงธรรมท่ีกาํลงัจะมาถงึ และเม่ือผูน้ ั้นมาถึง พวกเจา้ก็ฆ่าเขาเสีย และตอนน้ีเจา้กท็รยศและฆ่าพระองค ์  

เจา้พวกท่ีรับแต่พระบญัญติัจากทูตสวรรค ์แต่หาไดป้ระพฤติตามธรรมบญัญติันั้นไม่ (กิจการ 7:51-53) 

คาํพูดท่ีรุนแรงหนกัแน่นเหมือนดงัใบเลือ่ยไดเ้ชือดเฉือนหวัใจของคนท่ีบา้คลัง่ พวกเขาไดรุ้มท้ึงรุม

กดัสเตฟานดว้ยความโกรธแคน้ เม่ือนั้นเองสเตฟานไดรั้บการเสริมกาํลงัจาก พระเจา้บนสวรรค ์ ทนัใดนั้น

นยัน์ตาแห่งวญิญาณของเขากล็มื ข้ึนดว้ยพลงัของพระจิตเจา้ จนเขาไดเ้ห็นพระสิริแห่งพระเจา้ ณ เบ้ืองขวา

พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต ์พระองคท์รงยืนข้ึนต่อสู้ร่วมกบัมรณสักขีของพระองค ์สเตฟานกู่กอ้งวา่ 

“ขา้เห็นสวรรคเ์ปิดกวา้ง และเห็นพระบุตรของพระเจา้ประทบัเบ้ืองขวาของพระเจา้” 

นิมิตดงักล่าวยิ่งสร้างความโกรธแคน้จนถงึท่ีสุดแก่บรรดาผูพิ้พากษา พวกเขาอดุหู ไม่ยอมฟังความและ

โยนเขาออกไป สเตฟานถูกลากออกไปยงันอกประตูเมืองและท่ีนัน่เขาถกูปาดว้ยหิน 

พวกพยานเทจ็พากนัถอดเส้ือคลมุของตนออกและวางไวท่ี้เทา้ของญาติของสเตฟาน นามวา่ซาอลู ผูซ่ึ้ง

เห็นดว้ยใหฆ่้าเขาได ้

เม่ือพวกเขากาํลงัฆ่าทาํร้ายนั้น สเตฟานไดส้วดภาวนาวา่ 

“พระเยซูเจา้ โปรดทรงรับดวงวญิญาณขา้พระองคเ์อาไวด้ว้ยเถดิ” (กิจการ 7:59) 

เขาคุกเข่าลง และร้องวา่ 

“ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอโปรดอยา่ทรงถอืโทษพวกเขาเพราะบาปน้ีเลย” (กิจการ 7: 60) 
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และสเตฟานกส้ิ็นลม ณ คาํพูดสุดทา้ยน้ี ดวงวญิญาณของเขาไปหาพระเจา้ เร่ืองน้ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี         

26 ธนัวาคม ปี ค.ศ. 34 ร่างกายของสเตฟานไดรั้บการฝังโดยชาวคริสตศาสนจกัรท่ีไดเ้ห็นวรีกรรมของเขา

พร้อมๆ กบัพระนางมารีย ์พระศาสนจกัรไดย้กเกียรตินกับุญสเตฟานใหเ้ป็นสงัฆานุกรคนแรกและมรณสกัขี 

ฆาตกรท่ีเข่นฆ่าสเตฟานนั้น มือของเขาอาบดว้ยเลอืดของผูบ้ริสุทธ์ิ เขาไดรุ้กเขา้ไปในเมืองและสร้าง

ความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ชาวบา้น ท่ีร้ายกวา่ใครคือซาอลูท่ีไดบุ้กเขา้ไปในบา้นของชาวคริสตแ์ละลาก    

ผูศ้รัทธาในพระคริสตทุ์กคนไปกกัขงัในคุก 

วนัรําลกึถึงปฐมมรณสกัขีคือวนัท่ี 27 ธนัวาคมตามปฏิทินเก่า หรือ 9 มกราคม และ 2  สิงหาคมตาม

ปฏิทินเก่า หรือ 15 สิงหาคม  

การเทศนาทีส่ะมาเรียและการกลบัใจของชาวเอธิโอเปีย (กจิการ 8) 

จากการโดนขบัไลแ่ละกวาดลา้งอย่างรุนแรง ชาวคริสตเ์กือบทุกคนหนีหวัซุกหวัซุนออกจากกรุง

เยรูซาเลม็ เวน้แต่เหล่าอคัรสาวก แต่พระญาณสอดส่องของพระเจา้ไดท้าํใหก้ารกวาดลา้งชาวคริสตก์ลายเป็น

การสร้างความเขม้แขง็แก่พระศาสนจกัร สังฆานุกรฟีลิปป์ไดม้าเทศนาแก่ชาวสะมาเรียท่ียงัคงยึดติดความคิด

นอกรีตของศาสนายูดาย ท่ีนัน่เขาไดท้าํอศัจรรยม์ากมายและใหศี้ลลา้งบาปแก่คนเป็นจาํนวนมาก ทั้งเมือง

ต่างยินดีเพราะพวกเขาไดเ้ห็นวา่ตนไดรั้บการปลดปลอ่ยของตนจากอาํนาจปีศาจและความตาย  หลงัจากท่ีผี

ปีศาจร้องโหยหวนและออกจากร่างของผูท่ี้ถูกสิง ส่วนผูท่ี้เป็นอมัพาตและพิการกก็ลบัเป็นปกติ 

เม่ืออคัรสาวกไดย้ินข่าวเก่ียวกบัความสําเร็จของการเทศนาก็ส่งเปโตรและยอห์นเดินทางไปยงัสะมาเรีย

เพ่ือใหเ้ขาทาํการปกมือเพ่ือมอบพลงัแห่งพระจิตเจา้แก่ผูท่ี้เ พ่ิงไดรั้บศีลลา้งบาป ส่วนตวัฟิลปิป์เองนั้น

เน่ืองจากเป็นสังฆานุกรจึงไม่มีอาํนาจในการมอบพลงัแห่งพระผูท้รงบรรเทา เช่นเดียวกนักบัในปัจจุบนัน้ีท่ี

พลงัจะถกูส่งมอบโดยอาศยัการเจิมนํ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีกระทาํโดยผูสื้บทอดจากอคัรสาวกเท่านั้น ซ่ึงหมายถงึ

พระสงัฆราชและพระสงฆท่ี์ไดรั้บอาํนาจจากพระสงัฆราช   

เม่ือเหลา่อคัรสาวกไดช้ี้ทางสวา่งแก่ชาวสะมาเรียแลว้ ทูตสวรรคข์องพระเจา้กไ็ดน้าํทางฟิลปิ ป์ไปยงั  

กาซาและท่ีนัน่ ระหวา่งทางเขาไดพ้บกบัรถของขนัทีชาวเอธิโอเปีย ซ่ึงเป็นขนุนางในวงัของเจา้หญงิ

เอธิโอเปียคานดาสี ขนัทีนั้นนัง่อ่านหนงัสือของประกาศกอสิยาห์ซ่ึงเป็นตอนท่ีเขียนถงึการยอมทนทุกขข์อง

หนุ่มนอ้ยผูท้รงธรรมของพระเจา้ (อิสยาห์ 53)  พระจิตเจา้ทรงบญัชาใหฟิ้ลปิ ป์ไปหาขนัทีนั้นท่ีรถ 

“ส่ิงท่ีท่านกาํลงัอ่านนั้น ท่านเขา้ใจหรือไม่” ฟีลิปป์ถามขนัที 

“ขา้จะเขา้ใจไดอ้ยา่งไร หากไม่มีผูส้ั่งสอนขา้” (กิจการ 8:31) ขนัทีตอบ และเชิญฟีลิปป์เขา้มานัง่ในรถ

ดว้ยกนั 

ฟีลิปป์จึงเร่ิมดว้ยคาํของประกาศกอิสยาห์ สอนเขาเร่ืองและอธิบายแก่เขาเร่ืองความเช่ือพ้ืนฐานระหวา่ง

ทางพวกเขาไดน้ัง่รถมาถึงท่ีท่ีมีนํ้าแห่งหน่ึง 
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“น่ีแน่ะ ท่ีน่ีมีนํ้า อะไรอกีจะมาขวางไม่ใหเ้รารับการลา้งบาปได”้ (กิจการ 8:36) ขนัทีถามข้ึน 

“ถา้เจา้เช่ืออย่างสุดจิตสุดใจแลว้ละ่ก็ เจา้ก็รับได”้ (กิจการ 8:37) ฟีลปิ ป์ตอบ 

“ขา้เช่ือ วา่พระเยซูเป็นทรงพระบุตรของพระเจา้” (กิจการ 8:37) ขนัทีตอบ  

ดงันั้นแลว้ฟีลิปป์จึงไดล้า้งบาปใหเ้ขา เม่ือขนัทีข้ึนจากนํ้า พระจิตเจา้กไ็ดห้ลัง่ลงมาสู่เขาจากนั้นเอง   

ทูตสวรรคก์ท็รงรับตวัสงัฆานุกรฟีลิปป์ไปยงัเมืองอาโซทสัทนัที ส่วนดา้นขนัทีก็เดินทางกลบับา้นของตน

ดว้ยความยินดียิ่ง และท่ีนั้นเขากไ็ดเ้ทศนาสั่งสอนเร่ืองพระคริสตผ์ูท้รงช่วยใหร้อดดัง่ท่ีเป็นไปตามคาํ

พยากรณ์ของกษตัริยด์าวดิแต่โบราณวา่ “จะมีขนุนางมาจากอียิปต ์ ส่วนพวกเอธิโอเปียจะยกมือเรียกหา    

พระเจา้” (สดุด ี67:32) 

ฟีลิปป์ไดเ้ดินทางเทศนาประกาศพระวรสารทัว่แถบชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เหล่า

อคัรสาวกไดป้กมือเพ่ือสถาปนาเขาใหเ้ป็นสงัฆราชแห่งตราเลยี ฟีลิปป์มีบตุรสาวทั้งหมด 4 คน ซ่ึงลว้นเป็น 

ผูป้ระกาศพระวรสารเช่นกนั เขามีอายยุืนยาวก่อนท่ีจะจากไปสู่พระเจา้ 

วนัรําลกึถงึอคัรสงฆฟี์ลิปคือวนัท่ี 11 ตามปฏิทินเก่าหรือ 24 ตุลาคม 

 

การกลบัใจของเซาโล (กจิการ 9) 
เม่ือคาํสอนของพระเจา้ไดแ้พร่ขยายออกไปในหมู่คนต่างชาติ เซาโลก็มีใจคุกรุ่นดว้ยไฟแคน้        

พระศาสนจกัรท่ีกรุงเยรูซาเลม็หลบหนีเป็นขบวนการใตดิ้น เซาโลจึงคิดวา่การไลล่า่ชาวคริสตข์องเขาจึงควร

แผ่ขยายออกไปยงัเมืองอื่นๆตามไปดว้ย เพ่ือการนั้นเซาโลจึงไปหาหวัหนา้สมณะและขอคาํสั่งอนุญาตจบักุม

ชาวยิวในดามสักสั เพ่ือจบัสาวกของพระเยซูคริสตท่ี์นัน่ 

เม่ือเซาโลออกเดินทางพร้อมกบัเพ่ือนร่วมทางของเขาและกาํลงัเขา้ไปใกลเ้ขตเมืองดามสักสั ทนัใดนั้น

ก็ปรากฏแสงสวา่งเจิดยิ่งกวา่แสงพระอาทิตยจ์ากทอ้งฟ้าส่องมาท่ีพวกเขา  เซาโลลม้ลงกบัพ้ืนและไดย้นิ

เสียงพูดกบัเขาวา่ 

 “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจา้ข่มเหงเราทาํไม” 

“พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงเป็นผูใ้ด” (กิจการ 9:5) เซาโลถาม 

“เราคือเยซูผูท่ี้เจา้ข่มเหงอยู่น่ี การท่ีเจา้ถีบปฏกัก็เจบ็ตวัเจา้เอง” (กิจการ 9:5) 

ดว้ยความกลวัยิง่ เซาโลร้องตะโกนวา่ 

“โอพระเจา้ขา้ ขา้ควรทาํอยา่งไร” 

“จงลุกข้ึนและเขา้ไปในเมือง” พระเยซูตรัสตอบ “ท่ีนัน่จะมีคนคอยบอกเจา้วา่เจา้ตอ้งทาํอยา่งไรต่อไป 

เพราะวา่เรามาปรากฏแก่เจา้เพ่ือจะตั้งใหเ้จา้เป็นผูรั้บใชแ้ละเป็นประจกัษพ์ยานถงึส่ิงท่ีเจา้ไดเ้ห็นและส่ิงท่ีเรา

เผยแก่เจา้ เราจะช่วยเหลือเจา้ใหร้อดพน้ภยัจากผูค้นชาวยิวและจากคนต่างชาติท่ีเราจะไดส่้งเจา้ไปหาเพ่ือเปิด
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ดวงตาแก่พวกเขา เพือ่ที่พวกเขาจะไดห้นัเหจากความมืดมาสู่แสงสวา่ง และหนัจากอาํนาจปีศาจมาสู่พระเจา้ 

และดว้ยศรัทธาท่ีพวกเขามีแก่เรา พวกเขาจะไดรั้บการนิรโทษจากบาปมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนท่ีไดรั้บการ

ชาํระลา้งมลทิน” 

คนท่ีเดินทางดว้ยกนักบัเซาโลเห็นแสงสวา่งและไดย้ินเสียงเช่นกนั แต่ไม่เห็นพระผูท่ี้ปรากฏพระองค์

และไม่เขา้ใจพระบญัชาของพระองค ์ พวกเขาไดช่้วยกนัพาเซาโลท่ีตามืดบอดจากแสงสวา่งของพระสิริแห่ง

พระคริสตเ์ขา้ไปในเมืองดามสักสั ท่ีนัน่เซาโลถอืศีลอดและสวดภาวนาอยูส่ามวนัดว้ยความสํานึกผิดในการ

กระทาํชัว่ของตน 

คริสตศาสนจกัรท่ีดามสักสัอยู่ในการดูแลของพระสังฆราชอานาเนียซ่ึงเป็นหน่ึงในสาวก 70 คนของ

พระเจา้ พระคริสตไ์ดท้รงมาปรากฏพระองคแ์ก่อานาเนียและทรงบญัชาใหไ้ปหาเซาโลและทาํพิธีศีลลา้ง

บาปแก่เขา อานาเนียไดฟั้งก็วา่ 
“พระเจา้ขา้ ขา้ไดย้นิมาจากคนมากมาย วา่เขาสร้างเร่ืองร้ายกาจมากมายเพียงใดแก่สาวกผูบ้ริสุทธ์ิของ

ศรัทธาท่านในกรุงเยรูซาเลม็ และเขาคงจะทาํเช่นนั้นอกีเป็นแน่ท่ีน่ี” 
แต่พระเยซูเจา้ตรัสตอบวา่  
“จงไปเถดิ เพราะวา่คนน้ีเป็นภาชนะท่ีเราเลือกสรรไว ้เขาจะนาํนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและ

บรรดากษตัริยแ์ละบุตรทั้งหลายแห่งอสิราเอล และเราจะแสดงใหเ้ขาเห็นวา่เขาจะตอ้งทนทุกขล์าํบากมาก

เท่าไรเพ่ือนามของเรา” (กิจการ 9:15-16) 
อานาเนียจึงไปหาเซาโล ปกมือลงบนเขาและกลา่ววา่ 

“พระเยซูเจา้ ทีไ่ดท้รงปรากฏแก่เจา้ในระหวา่งทาง ไดส่้งขา้ใหม้าหาเจา้ เพ่ือเจา้จะไดม้องเห็นและเติม

เตม็ดว้ยพระจิตเจา้ พระเจา้ของบรรพบุรุษบิดาเจา้นั้นไดเ้ลอืกเจา้ไวแ้ลว้  เพ่ือใหเ้จา้เห็นพระผูท้รงธรรมและ

เป็นประจกัษพ์ยานใหแ้ก่พระองค ์ ฉะนั้นแลว้ ไหนเลยเจา้ยงัมวัรออยู่ จงลุกข้ึนรับการลา้งและชาํระบาป  

ของเจา้ และเรียกหาพระนามของพระเยซูเจา้” 

ทนัใดนั้นเองกเ็หมือนมีสะเก็ดหลุดลอกออกจากดวงตาของเซาโล เขาจึงเขา้รับการลา้งบาปทนัทีและ

รับประทานอาหารศกัด์ิสิทธ์ิ (ศีลมหาสนิท) แลว้กก็ลบัแขง็แรงข้ึน หลงัจากนั้นเขาไดรั้บการสั่งสอนโดย

สาวกของพระคริสตท่ี์ดามสักสัและออกเดินทางไปยงัอาระเบีย เขาอยู่ท่ีนัน่สามปี เม่ือกลบัมาแลว้ เซาโล

ปฏิเสธพวกยูดายในวหิารยวิ และช้ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดส้ญัญาไว ้ 

คร้ันเม่ือพวกบา้คลัง่เห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะต่อลอ้ต่อเถียงกบัเซาโลได ้ ก็ตดัสินใจจะฆ่าเซาโลผูท่ี้เ พ่ิง 

กลบัใจนั้น และเตรียมดกัซุ่มจบัเซาโลท่ีประตูเมือง ชาวคริสตจึ์งช่วยกนัปลอ่ยเซาโลหยอ่นลงมาในตะกร้า 

เขาจึงหลบหนีออกมาไดแ้ละเดินทางมาถงึกรุงเยรูซาเลม็ 
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ท่ีนัน่ ในตอนแรกสาวกพระเยซูแต่ละคนไม่เช่ือใจเซาโล แต่ภายหลงันกับุญบารนาบสั ไดพ้าเขาไปพบ

กบัอคัรสาวกทั้งหลาย และเหลา่อคัรสาวกไดย้อมรับเช่ือมัน่ในศรัทธาของเซาโล 

เซาโลออกประกาศพระวรสารตามวหิารยิวหลายแห่ง ท่ีนัน่มีแต่คนพยายามจะฆ่าเขา คร้ังหน่ึง ขณะท่ี

เซาโลกาํลงัสวดภาวนาในวหิารอยู่นั้น พระคริสตไ์ดเ้สดจ็มาทรงปรากฏแก่เขาและทรงบญัชาใหเ้ขาเดินทาง

ออกจากกรุงเยรูซาเลม็ เพราะท่ีน่ีไม่มีใครเช่ือเร่ืองการเป็นประจกัษพ์ยานของเขาต่อพระคริสต ์ 

“เราจะส่งเจา้ไปยงัท่ีห่างไกล ไปหาพวกต่างชาติ” พระองคต์รัส 

หลงัจากไดรั้บพระววิรณ์ดงันั้นแลว้ พ่ีนอ้งจึงพาเซาโลขา้มเรือไปท่ีเมืองซีซารียา และจากท่ีนัน่ต่อไปยงั

เมืองทาร์ซสับา้นเกิด ดว้ยเหตุน้ี ผูข่้มเหงชาวคริสตอ์ยา่งโหดเห้ียมจึงกลายเป็นสาวกของพระคริสตผ์ูท้รงฟ้ืน

คืนพระชนมชีพ  
การกลบัใจของโครเนลิอัส นายร้อยแห่งกองทัพโรมนั (กจิการ 9:32 และ 11:26) 

อคัรสาวกเปโตรไดเ้ดินทางไปยงัทุกวหิารต่างในแควน้ยดูายเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือในพระคริสตแ์ก่

คนทั้งปวง ท่ีเมืองลดิดาเขาไดพ้บกบัไอเนอสัผูป่้วยผูห้น่ึงเป็นอมัพาตมา 8 ปีแลว้ เปโตรบอกกบัเขาวา่ 

“ไอเนอสั พระเยซูคริสตไ์ดท้รงรักษาเจา้ใหห้ายแลว้”   

ทนัใดนั้นเขาก็หายป่วย ลุกมาจากเตียงทนัที 

ท่ีเมืองยฟัฟา (ปัจจุบนัเป็นชานเมืองเทลอาวฟี) อคัรสาวกไดฟ้ื้นชีพนางทาบิธาผูเ้ป็น คริสตชนท่ีใจบุญ

และเป็นท่ียกยอ่ง ดงันั้น พระจิตแห่งพระเจา้ไดท้รงแสดงใหเ้ห็นวา่การมีใจกศุลจะวงิวอนขอความช่วยเหลอื

จากพระเจา้ไดแ้มแ้ต่ในช่วงหลงัมรณกรรมของมนุษยก์ต็าม  

หลงัจากอศัจรรยอ์นัยิ่งใหญน้ี่แลว้ เปโตรก็ไปพกัท่ีบา้นของซีโมนช่างฟอกหนงัเป็นระยะเวลาหน่ึง 

จากนั้นพระเจา้ไดท้รงสาํแดงแก่เปโตรวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งเทศนาไม่เฉพาะแก่ชาวยวิ แต่ยงัตอ้งไปถงึ

ประชาชาติทั้งปวงทัว่โลกอกีดว้ย 
ท่ีซีซารียามีนายทหารในกองพนัโรมนัผูห้น่ึงนามวา่โครเนลิอสัซ่ึงเป็นผูย้าํเกรงพระเจา้และชอบทาํทาน

มากมาย วนัหน่ึงจึงมีทูตสวรรคม์าปรากฏแก่เขา กล่าววา่ 

“คาํภาวนาและการใหท้านของเจา้ข้ึนไปถึงพระเจา้เป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงระลกึถึงท่านแลว้ บดัน้ีจงใช้

คนไปยงัเมืองยฟัฟาเพ่ือเชิญซีโมนท่ีเรียกวา่ เปโตรมา...  เขาจะกล่าววาจาแก่เจา้ซ่ึงเป็นวาจาท่ีจะนาํความรอด

มาสู่เจา้และคนทั้งบา้นของเจา้ดว้ย” (กิจการ 10:4-6) 

จากเหตุการณ์น้ีเราจะเห็นไดว้า่อาศยัแค่การทาํความดีนั้นไม่สามารถช่วยทาํใหม้นุษยใ์หร้อดได ้ แต่การ

ทาํดีช่วยวอนขอพระกรุณาธิคุณใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้ ซ่ึงพระกรุณาธิคุณนั้นเป็นส่ิงท่ีประทานใหแ้ก่ผูท่ี้เช่ือผา่น

ทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 
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โครเนลอิสัไดท้าํตามคาํสั่งของทูตสวรรคน์ั้น และไดส่้งคนรับใชไ้ปยงับา้นหลงัท่ีทูตสวรรคผ์ูส่้งสารได้

ช้ีนาํเขาไป 

วนัต่อมาเปโตรไดข้ึ้นไปยงัดาดฟ้าของบา้นเพ่ือสวดภาวนา ระหวา่งท่ีภาวนาอยู่นั้น เขาก็เขา้สู่ภวงัคแ์ละ

เกิดเห็นในนิมิตวา่มีผืนผา้ลอยลงมาจากฟ้า บนผืนผา้เตม็ไปดว้ยสัตวร้์ายและสัตวเ์ลื้อยคลาน แลว้ก็มีเสียงจาก

ฟ้าสวรรคบ์ญัชาเขาวา่ 

“เปโตรเอ๋ย จงฆ่ากินเถิด” 

ฝ่ายเปโตรจึงทูลวา่ “มิได ้ พระเจา้ขา้ เพราะส่ิงน่ารังเกียจหรือมีมลทินนั้นขา้พระองคไ์ม่เคยรับประทาน

เลย” (เป็นส่ิงท่ีถูกหา้มไวใ้นบญัญติัของโมเสส)” 

พระสุรเสียงจากสวรรคก์็ตอบวา่ “ส่ิงพระเจา้ทรงชาํระแลว้เจา้อย่าวา่เป็นส่ิงไม่บริสุทธ์ิ” (กิจการ 10:15)  

เป็นเช่นน้ีอยูส่ามคร้ัง แลว้ผา้นั้นก็กลบัคืนสู่ฟ้าสวรรคอ์กีคร้ังหน่ึง 

ในจงัหวะเดียวกนันั้นเอง คนท่ีโครเนลิอสัใชไ้ปนั้นก็มาถึงท่ีบา้นหลงันั้นและร้องหาเปโตร เมื่อเปโตร

ไดใ้คร่ครวญถงึนิมิตนั้น พระจิตเจา้ก็ทรงบญัชาใหเ้ขาไปพร้อมกบัคนเหล่านั้น เพราะพระองคท์รงเป็นผูท้รง

ส่งคนเหลา่นั้นมาหาท่านเอง 

เม่ือพวกเขามาถงึท่ีบา้นของโครเนลิอสั นายร้อยกองทหารท่านนั้นกไ็ดเ้รียกชุมนุมเหล่าญาติพี่นอ้งและ

เพ่ือนฝูงของตนเพ่ือมาฟังพระวาจาของพระเจา้ ดงันั้นเองอคัรสาวกจึงไดเ้ขา้ใจตวามหมายของนิมิตซ่ึงแสดง

ใหเ้ขารู้วา่บดัน้ีไม่มีมนุษยค์นใดท่ีน่ารังเกียจหรือมีมลทินในสายพระเนตรของพระเจา้อีกต่อไป 

โครเนลอิสั ไดเ้ล่าใหเ้ปโตรฟังถึงการปรากฏของทูตสวรรค ์ และขอร้องใหเ้ปโตรบอกพระวาจาของ

พระเจา้ 

เปโตรจึงตอบดงัน้ีวา่ 

“ขา้พเจา้เห็นจริงแลว้วา่พระเจา้ไม่ทรงลาํเอยีงเลือกปฏิบติั ทุกคนในทุกชนชาติท่ีเกรงกลวัพระองคแ์ละ

ประพฤติตามทางชอบธรรมกเ็ป็นที่พอพระทยัพระองค ์ พระองคท์รงส่งพระวาจามาถึงบุตรแห่งอสิราเอล 

และประกาศข่าวดีเร่ืองสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหนือคนทั้งปวง พวกท่าน

ก็รู้ถงึเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่แควน้ยูเดีย โดยเร่ิมตน้ท่ีแควน้กาลิลีหลงัจากยอห์นประกาศเร่ืองการลา้งบาปนั้น 

คือเร่ืองที่ว่าพระเจา้ทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธดว้ยพระจิตเจา้และดว้ยฤทธานุภาพอย่างไร และเร่ืองท่ีวา่

พระองคเ์สดจ็ไปทรงทาํคุณประโยชนแ์ละทรงรักษาคนทั้งหลายซ่ึงถกูมารเบียดเบียนอยา่งไร เพราะวา่    

พระเจา้สถติกบัพระองค ์ และเรากไ็ดเ้ป็นประจกัษพ์ยานถงึส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดซ่ึงพระองคไ์ดท้รงทาํในแควน้

ยูเดียและในกรุงเยรูซาเลม็ และในท่ีสุดพระองคไ์ดท้รงถูกฆ่าและถูกแขวนบนตน้ไม ้ และในวนัท่ีสาม     

พระเจา้ทรงใหพ้ระองคท์รงคืนพระชนมแ์ละทรงใหป้รากฏ ไม่ใช่ใหป้รากฏแก่คนทัว่ไปแต่ใหป้รากฏแก่เรา

คือบรรดาสกัขีพยานท่ีพระเจา้ทรงเลือกไวแ้ลว้ คือทรงปรากฏแก่เราท่ีกินและด่ืมกบัพระองคห์ลงัจาก
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พระองคท์รงฟ้ืนจากความตาย พระองคท์รงสัง่ใหเ้ราประกาศกบัคนทั้งหลายและเป็นพยานวา่พระเจา้ทรงตั้ง

พระองคเ์ป็นผูพิ้พากษาทั้งคนเป็นและคนตาย บรรดาประกาศกทั้งหลายกเ็ป็นพยานถงึพระองคว์า่ทุกคนท่ี

เช่ือถือในพระองคน์ั้น พระเจา้จะทรงยกความผดิบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค”์ (กิจการ 10:34-

43) 

ในระหวา่งการเทศนา พระจิตเจา้ก็เสดจ็ลงมาสถิตกบัคนทั้งปวงท่ีฟังพระวจนะนั้น พวกเขากถ็วาย  

พระเกียรติแด่พระเจา้และพูดภาษาต่างๆ ในการน้ีพระเจา้ไดท้รงพิสูจนแ์ลว้วา่พระองคท์รงพอพระทยัที่คน

ต่างชาติกลบัใจเขา้หาพระคริสต ์และพวกเขาไม่ตอ้งปฏิบติัตามบญัญติัของโมเสส แลว้เปโตรถามวา่ 

 “คนเหล่าน้ีไดรั้บพระจิตเจา้เหมือนเรา ใครจะมาหา้มเขารับศีลลา้งบาปดว้ยนํ้าได”้ (กิจการ 10:47) 

ในบดันั้นเปโตรจึงไดท้าํพิธีลา้งบาปใหแ้ก่คนทั้งหลาย ในพระนามของพระคริสต ์จากนั้นมาจึงเกิดการ

กลบัใจเขา้หาพระเจา้ในหมู่ชาวต่างชาติ และพวกท่ีเป็นชาวยิวท่ีกลบัใจแลว้บางส่วนท่ีเคยไม่พอใจก็กลบั

ถ่อมใจยอมรับเม่ือเห็นพระประสงคข์องพระจิตเจา้ 

ชาวชุมชนเยรูซาเลม็จาํนวนมากซ่ึงหนีจากการถกูไลล่่าไดอ้อกเทศนาพระวาจาของพระเจา้ตามประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก ส่วนท่ีเมืองอนัติโอก คนต่างชาติจาํนวนมากรับคาํสอนของพระองค ์ ท่ีนัน่เองเป็นคร้ังแรกท่ี

สาวกของพระคริสตถ์กูเรียกวา่คริสตชน ซ่ึงเป็นไปตามคาํพยากรณ์แต่โบราณของอสิยาห์ ท่ีวา่ “...จะทรง

เรียกผูรั้บใชข้องพระองคด์ว้ยช่ืออืน่ ดงันั้นใครขอพรใหต้วัเองในแผน่ดินกจ็ะไดรั้บพระพรจากพระเจา้แห่ง

สัจจะ” (อิสยาห์ 65:15-16) 

โครเนลอิสัไดล้าออกจากกองทพัและไดรั้บการปกมือสถาปนาจากอคัรสาวกเปโตร ใหเ้ป็นสงัฆราช

องคแ์รกของเมืองซีซารียา ท่านตายเพ่ือพระคริสตข์ณะกาํลงัเทศนาท่ีเมืองสเคปซียา 

วนัรําลกึถึงนกับุญโครเนลอิสันายร้อยแห่งกองทพัมีข้ึนในวนัท่ี 13ตามปฏิทินเก่า หรือ 26 กนัยายน  
 

การไล่ล่าชาวคริสต์ของกษัตริย์เฮโรด แห่งอากริปปา (กจิการ 12) 

ไม่นานหลงัจากนั้นการไล่ลา่คร้ังใหม่ก็ย่างกรายมาถงึคริสตศาสนจกัร ท่ีกรุงเยรูซาเลม็กษตัริยเ์ฮโรด  

แห่งอากริปปาทรงรับสั่งใหเ้ข่นฆ่าหน่ึงในสามอคัรสาวกท่ีใกลชิ้ดพระคริสตท่ี์สุด นัน่คือยากอบบุตรเศเบดี 

เม่ือยากอบถกูนาํมาเพ่ือเตรียมประหาร คนท่ีทรยศท่านอคัรสาวกไดส้ารภาพบาปในความผดิของตน และวิง่

นํ้าตานองหนา้มาเพ่ือขอใหย้ากอบยกโทษให ้ ฝ่ายนกับุญยากอบไม่เพียงแต่จะใหผู้ท้รยศนั้นแต่ยงัจุมพิตเขา

ดว้ย แลว้คนทรยศนั้นกไ็ดป้ระกาศตนเป็นคริสตชน จึงถูกลงโทษประหารชีวติพร้อมๆกบัอคัรสาวก          

ดงันั้นเองท่ีอคัรสาวกยากอบไดด่ื้มจากถว้ยของพระคริสตแ์ละไดรั้บการลา้งบาปดว้ยบพัติศมาของพระองค ์

ดงัท่ีพระองคไ์ดป้ระทานคาํมัน่ไวก้บัเขา (มทัธิว 20:23) 
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เม่ือเห็นวา่ การประหารชีวติเป็นท่ีพึงพอใจของพวกยูดาย กษตัริยเ์ฮโรดจึงทรงมีโองการใหจ้บักุมอคัร

สาวกเปโตรมาคุมขงั โดยหวงัท่ีจะประหารท่านหลงัเทศกาลปัสกา ในช่วงเวลานั้นทัว่ทั้งพระศาสนจกัรต่าง

พากนัสวดภาวนาเพือ่เปโตรอย่างสุดใจ 

ในคืนวนัก่อนหนา้วนัพิพากษา เปโตรนอบหลบัอยู่โดยมีนายทหารสองนายนอนขนาบและมีโซ่ล่าม

ตรวนทั้งสองขา้ง คืนนั้นทูตสวรรคไ์ดม้าปรากฏแก่เปโตรและสั่งใหเ้ขาแต่งตวั สวมรองเทา้และเส้ือคลมุและ

ตามไป เปโตรเดินตามทูตสวรรค ์พลางคิดวา่นัน่คงเป็นเพียงจินตภาพ ทนัใดนั้นประตูกรงขงัท่ีล ัน่ดาลไวเ้ปิด

ออกต่อหนา้เขา และเม่ือเปโตรเดินผ่านถนนเส้นหน่ึงไปทูตสวรรคก์็ไดอ้นัตรธานหายไป เม่ือนั้นเองเปโตร  

จึงเขา้ใจแลว้วา่อสิรภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองจริง เขาเดินมาท่ีบา้นของนางมารียม์ารดาของอคัรสาวก     

มาระโก ซ่ึงเป็นท่ีชุมนุมคริสตชน ท่านเคาะประตูเรียก คร้ันสาวรับใชน้ามโรดาไดย้ินเสียงของอคัรสาวกนั้น

ก็ดีใจยิ่งจนลืมเปิดประตูใหแ้ละรีบวิง่ไปแจง้ข่าวแก่คริสตชนอืน่ๆ ซ่ึงตอนแรกพวกเขาต่างลงความเห็นวา่

นางตอ้งฟ่ันเฟือนไปเป็นแน่ แต่ภายหลงัก็พูดกนัไปวา่คงเป็นทูตสวรรคป์ระจาํตวัอคัรสาวกรมาหา ส่วน 

เปโตรก็ยงัคงเคาะประตูเรียกอยู่อย่างนั้น เม่ือประตูเปิดออก เปโตรจึงไดเ้ล่าใหค้นอื่นๆ ฟังวา่พระเจา้ไดท้รง

ช่วยเขาออกจากคุกอย่างไร จากนั้เขาก็เดินทางออกจากเมืองไป 

ในระหวา่งนั้นเม่ือกษตัริยเ์ฮโรดไดล้ว่งรู้เร่ืองอคัรสาวกหายตวัไป ก็ทรงมีโองการใหป้ระหารทหารยาม 

แลว้พระองคก์็เสดจ็ไปเมืองซีซารียาดว้ยพระองคเ์อง ฝงูชนท่ีโรงละครเขา้เฝ้ารับเสดจ็พระองคอ์ยา่งเอกิเกริก 

พอพระองคต์รัส พวกเขากร้็องวา่ 

“นัน่เป็นเพระสุรสียงของพระเจา้ ไม่ใช่เสียงมนุษย”์ 

ทนัใดนั้น ทูตสวรรคข์องพระเจา้ก็หวดพระองค ์ โทษฐานท่ีมิไดถ้วายพระเกียรติแด่พระเจา้          

กษตัริยส้ิ์นพระชนมโ์ดยมีหนอนกดักินพระองคท์ั้งเป็น 

วนัรําลกึถงึอคัรสาวกยากอบบุตรเศเบดีมีข้ึนในวนัท่ี 30 เมษายนตามปฏิทินเก่าหรือ   13 พฤษภาคม 

 
การประชุมของเหล่าอคัรสาวก (กจิการ 15) 
ท่ีอนัติโอกเกิดมีผูท่ี้สอนผิดๆ ท่ีบอกวา่ลาํพงัเพียงแค่ความเช่ือเร่ืองความตาย และการกลบัคืน          

พระชนมชี์พของพระเจา้นั้นไม่เพียงพอท่ีจะใหไ้ดรั้บความรอด แต่ยงัจาํเป็นท่ีคนต่างชาติท่ีกลบัใจมารับเช่ือ

นั้น ตอ้งปฏิบติัตามบญัญติัของโมเสสและทาํการเขา้สุหนตัดว้ย เม่ือนั้นจึงเกิดขอ้ขดัแยง้กนัระหวา่งผูท่ี้สอน

ผดิๆ กบัท่านอคัรสาวกบารนาบสัและเปาโล เม่ือความโกลาหลทวคีวามรุนแรงมากข้ึน จึงไดต้ดัสินใจส่ง 

บารนาบสัและเซาโลไปยงักรุงเยรูซาเลม็เพ่ือพบกบัอคัรสาวกท่านอื่นๆ  

เม่ือพวกเขามาถึง เหล่าอคัรสาวกพร้อมสมณะอื่นๆ ไดม้าชุมนุมกนัท่ีวหิารเพ่ือพิจารณาคดี เม่ือนั้น 

เซาโลจึงกล่าววา่ 
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“พระจา้ผูท้รงทราบจิตใจมนุษยไ์ดท้รงรับรองคนต่างชาติและประทานพระจิตเจา้แก่เขา เหมือนได้

ประทานแก่พวกเรา พระองคไ์ม่ทรงถอืเราถอืเขาแต่ทรงชาํระใจเขาใหบ้ริสุทธ์ิโดยความเช่ือ เม่ือเป็นเช่นน้ี

ทาํไมท่านทั้งหลายจึงทดสอบพระเจา้โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซ่ึงบรรพบุรุษของเราหรือตวัเราเองก็

ดีแบกไม่ไหว” (กิจการ 15:8-10) 

บารนาบสั และเปาโลไดเ้ล่าเร่ืองเก่ียวกบัหมายสาํคญัซ่ึงพระเจา้ไดท้รงกระทาํในหมู่ชาวต่างชาติ ใน

ท่ีสุดอคัรสาวกยากอบผูเ้ป็นเชษฐาพระเจา้ไดส้รุปวา่ การกลบัใจใหม่ของเหล่าคนต่างชาติเป็นไปตาม          

คาํพยากรณ์ของประกาศกในอดีต และในเม่ือน่ีเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ที่ทรงมีมาตั้งแต่นิรันดร์

กาลแลว้ กไ็ม่ตอ้งเป็นภาระแก่ผูท่ี้กลบัใจรับเช่ือใหม่ใหต้อ้งปฏิบติัตามบญัญติัของโมเสสและเขา้สุหนตัอีก 

เม่ือนั้น เหล่าอคัรสาวกจึงไดเ้ขียนจดหมายไปยงัศาสนจกัรท่ีอนัติโอก ในจดหมายฉบบันั้นไดเ้ขียนถงึ

วา่ เหล่าผูส้อนศาสนาชาวยูดายในหมู่คริสตชนนั้นไม่ใช่คนท่ีอคัรสาวกส่งมา ในการน้ี ทั้งพระจิตเจา้และ

เหล่าอคัรสาวกเห็นชอบท่ีจะไม่มีขอ้หา้มอะไร เวน้เสียแต่การละจากบาปในกาม การมีส่วนร่วมในการบูชา

เทวรูป การเข่นฆ่า และการทาํร้ายกนั และจกัตอ้งไม่กระทาํกบัผูอ้ื่นอย่างท่ีท่านเองกไ็ม่ตอ้งการใหเ้ขากระทาํ

เช่นนั้นกบัท่าน หลกัการน้ีเป็นขอ้กาํหนดวถิชีีวติของพระศาสนจกัรจวบจนกาลปัจจุบนั เราไม่ไดย้ึดถือตาม

บญัญติัของชาวยิวท่ีถูกยกเลิกโดยพระคริสตอ์ีกต่อไป แต่เราจกัพยายามดาํรงชีวติตามพระวรสารเม่ือเรา

ไดรั้บการหลดุพน้จากบาปโดยผา่นความเช่ือออร์โธดอ็กซ์ 
 

อคัรสาวกโธมสัที่อนิเดีย 

อคัรสาวกโธมสัถกูกาํหนดใหไ้ปออกเทศนาท่ี

ประเทศอินเดีย เม่ือท่านทราบดงันั้นกก็ลา่ววา่ 

“ขา้เป็นยิว ภาษาอินเดียขา้ไม่รู้ และประเทศ

อย่างน้ี ขา้ไม่ไปหรอก” 

แต่พระเยซูเจา้ทรงปรากฏต่อท่านอคัรสาวกและ

ทรงรับสั่งใหเ้ขาเดินทางไปกบัพ่อคา้ชาวอนิเดียผูห้น่ึง 

เพ่ือไปเขา้เฝ้ากษตัริยก์นุดาโฟร์ โดยไปในนาม           

ช่างสถาปนิก (นกัโบราณคดีไดค้น้พบหลกัฐานแลว้

วา่กษตัริยก์ุนดาโฟร์ไดเ้คยทรงปกครองประเทศ

อินเดียจริง) เมื่อพวกเขาไดเ้ดินทางมาถึงอินเดีย 

กษตัริยไ์ดท้รงรับสัง่ใหโ้ธมสัสร้างพระราชวงัสาํหรับ

พระองค ์ และพระองคไ์ดป้ระทานทองเป็นจาํนวน
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มากเพ่ือการสร้างคร้ังน้ี อคัรสาวกไดรั้บเงินกอ้นน้ีและแจกจ่ายแก่คนยากจนในพระนามของกษตัริยแ์ละยงั

ไดอ้อกเทศนาพระวรสารแห่งพระคริสตด์ว้ยตนเองอกีดว้ย 
เม่ือเวลาผ่านไปสองปี กษตัริยไ์ดท้รงล่วงรู้วา่เงินไดถู้กใชไ้ปในการแจกจ่ายแก่คนยากจน ส่วน

พระราชวงัยงัไม่ไดส้ร้าง พระองคจึ์งกร้ิวและทรงจบัโธมสัเขา้คุกและไดท้รงมีโองการใหถ้ลกหนงัออกจาก

ร่างกายเขา แต่อคัรสาวกไม่ไดย้อ่ทอ้ ในช่วงเวลาเดียวกนั พระอนุชาของกษตัริยไ์ดส้ิ้นพระชนมล์ง เหล่า   

ทูตสวรรคไ์ดพ้าท่านไปยงับนสวรรคแ์ละไดแ้สดงพระราชวงัท่ีสวยงามใหท่้านดู ท่านไดอ้อ้นวอนขออาศยั

ในตาํหนกัดงักล่าว แต่เหล่าทูตสวรรคไ์ดก้ล่าววา่ 

“เจา้ไม่สามารถอยู่ท่ีน่ีได ้เพราะน่ีเป็นตาํหนกัท่ีโธมสัสร้างใหพ่ี้ชายของเจา้” 

และพระเจา้กไ็ดท้รงบนัดาลใหพ้ระอนุชาฟ้ืนความตาย กษตัริยก์นุดาโฟร์ไดท้รงรีบมาดูพระอนุชาท่ี

ทรงฟ้ืนคืนชีพมาดว้ยความดีพระทยั และทรงสัญญาวา่จะประทานของขวญัแก่พระอนุชาไดทุ้กอยา่ง       

พระอนุชาจึงไดทู้ลขอวา่ 

“ขา้ไม่ตอ้งการส่ิงใด ขา้เองอยากยกทุกอยา่งใหแ้ก่ท่านดว้ยซํ้ า ขอเพียงอยา่งเดียว ท่านจงยกพระราชวงั

บนสวรรคท่ี์โธมสัสร้างถวายท่านใหข้า้เถดิ” 

เม่ือกษตัริยไ์ดท้รงทราบเร่ืองพระราชวงัทีร่อพระองคอ์ยู่บนสวรรค ์ ก็ทรงปลอ่ยตวั โธมสัและทรงรับ

ศีลลา้งบาปพร้อมดว้ยพระอนุชาและกลายเป็นคริสตชน และหลงัจากท่ีส้ินพระชนมไ์ปพระองคจึ์งได้

ประทบัในพระราชวงัของพระองคบ์นสวรรค ์

หลงัจากนั้น โธมสัไดอ้อกเดินทางไปประกาศพระวรสารท่ีปาร์ฟิยา จีนตะวนัตก และอินเดียตอนใต ้
เม่ือเขาไดอ้อกเทศนาในแถบมทัราส พวกพราหมณ์ (นกับวช) โกรธแคน้จากคาํสอนของอคัรสาวกได้

สังหารเขาดว้ยหอก ซ่ึงจากบาดแผลนั้นทาํใหเ้ขารับรู้ไดถ้งึบาดแผลของพระเยซูผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพ 

วนัรําลกึถงึอคัรสาวกโธมสัมีข้ึนในวนัท่ี 6 ตามปฏิทินเก่า หรือ 19 ตุลาคม 
 

ขา้แต่สาวกแห่งพระคริสต ์ ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมอคัรสาวกอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่านประกาศข่าวแก่  

ผูท่ี้ไม่เช่ือเร่ืองพระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ และชาํระผูท่ี้เช่ือมัน่ใหบ้ริสุทธ์ิยิ่ง ท่านโธมสัผูเ้ป็นท่ี

สรรเสริญเลื่องลือ บดัน้ี ขอท่านโปรดวงิวอนใหเ้ราไดรั้บสันติภาพและพระกรุณาอนัยิ่งใหญ่ดว้ยเถิด 

บทสวดร้อยแก้ว 

ท่านอคัรสาวกแห่งพระคริสตแ์ละผูรั้บใชอ้ยา่งแทจ้ริง ขา้ร้องขอพระปรีชาญาณแห่งพระกรุณาธิคุณต่อ

พระองคด์ว้ยความสํานึกบาป พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของขา้พระองคแ์ละทรงเป็นเจา้ 

บทสวดสดุด ี
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อนัดรูอคัรสาวกทีถู่กเรียกเป็นคนแรก 
อนัดรูอคัรสาวกคนแรกท่ีถูกเรียกสู่พระคริสต ์ไดอ้อกเทศนาตามประเทศต่างๆ ทางตอนเหนือ ในคราว

แรก พระจิตเจา้ไดท้รงเรียกใหเ้ขาออกไปยงัประเทศตุรกีตอนเหนือ ท่ีนัน่อคัรสาวกอนัดรูไดป้กมือสถาปนา 

สตาเฮียเป็นพระสังฆราชแห่งไบแซนไทน์ (ปัจจุบนัคือ นครอสิตนับูล) จากท่ีนัน่เองท่ีเป็นตน้กาํเนิดของการ

สืบทอดจากอคัรสาวกในพระศาสนจกัรท่ีรัสเซียและคอนสแตนติโนเปิล 
ต่อมาอนัดรูไดอ้อกเดินทางพร้อมกบัอคัรสาวกมทัธิว ไปตามแถบชายฝ่ังทะเลดาํไปยงัเมืองอดัจาเรีย    

ท่ีนัน่คนต่างชาติท่ีโกรธแคน้จากการเทศนเ์ร่ืองพระตรีเอกภาพจึงไดฆ่้ามทัธิว (หลมุศพของท่านอยู่ใกลก้รุง

บาตูมี) ส่วนอนัดรูผูก้ลา้หาญออกเดินทางต่อไป มีอุปสรรคมากมายรอท่านอยู่ตามทาง ซีโมนแห่งคานานิต 

ซ่ึงเป็นอคัรสาวกอีกท่านหน่ึงก็ถกูฆ่าโดยการถูกจบัตรึงกางเขนท่ีอบัคาเซียท่ี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของนคร

อาโฟนใหม่ ส่วนท่ีบริเวณแม่นํ้าคูบานตอนบนนั้น พระกรุณาของพระเจา้ไดท้รงรักษาชีวติของอคัรสาวก

อนัดรูจากการโจมตีของเผา่กินคน 
พระจิตเจา้ไดท้รงบญัชาใหเ้ขาออกเดินทางต่อไป และท่ีเมืองต่างๆ บนแหลมไครเมียนั้นเองท่านได้

สร้างพระศาสนจกัรแห่งแรกๆ ข้ึน แลว้จึงไดอ้อกเดินทางข้ึนไปตามแม่นํ้าดนีเปอร์ตอนบน เม่ือท่านเดินทาง

มาถึงท่ีตั้งของเมืองเคียฟในปัจจุบนั ท่านไดส้ถาปนากางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ และพยากรณ์วา่ พระกรุณาธิคุณของ

พระเจา้จะสถิตบนเทือกเขาเหล่าน้ี และจะเกิดเป็นนครใหญ่ จะมีโบสถว์หิารมากมายประดบัประดาไปทัว่ทั้ง

ประเทศ และคริสตศาสนาจะผลิดอกออกผลมากมายท่ีน่ี หลงัจากนั้นท่านไดอ้อกเดินทางไปยงัแถบทะเล

บอลติกท่ีซ่ึงตามจารึกเก่าแก่ระบุวา่ ตาํนานดั้งเดิมกล่าวไวว้า่ท่านไดก่้อตั้งชุมนุมชาวคริสตแ์ห่งแรกบน       

หมู่เกาะวาลาม 
หลงัจากนั้นท่านไดเ้ดินทางมายงักรุงโรมและออกเดินทางต่อไปยงักรีก ท่ีนัน่ท่ีเมือง  ปาตรีท่านไดท้าํ

ใหค้นสงัคมระดบัชั้นสูงมากมายหนัมาเช่ือในพระเจา้ได ้และหน่ึงในผูท่ี้เช่ือนั้น ก็เป็นภริยาของผูว้า่การเมือง 

เม่ือผูว้า่การเมืองรู้เขา้กโ็กรธเป็นฟืนเป็นไฟ ก็สัง่จบัอนัดรูและสั่งใหเ้ขาพูดปฏิเสธพระเจา้ ไม่เช่นนั้นจะถูก

ตรึงกางเขน 
ทวา่อนัดรูไดต้อบกลบัไปวา่ 

“ความลํ้าลึกแห่งกางเขนนั้นสูงส่งยิ่งนกั การประหารน้ีเป็นความลึกลบัของการฟ้ืนฟูมนุษย ์ ถา้หากขา้

หวาดกลวักางเขน ขา้คงไม่มีทางสรรเสริญกางเขนเป็นแน่” 
หลงัจากนั้นผูว้า่การเมืองไดส้ั่งเอาเขาเขา้คุก ประชาชนไดล้กุฮือข้ึนทาํใหเ้ขาถกูปลอ่ยตวั แต่อคัรสาวก

ไดข้อมิใหป้ระชาชนก่อการกบฏปฏิวติัและอยา่รวบกวนการรับทรมานของเขา เขาไดส้มคัรใจไปสู้คดีท่ีศาล

ต่อหนา้ผูว้า่การเมือง และเสนอใหเ้ขาเลิกบูชาเทวรูปพร้อมเปลี่ยนมาเป็นคริสตชน แต่คาํพูดน้ีกลบัยิ่งทาํให้

ผูว้า่การเมืองโกรธหนกัหนาและสั่งใหเ้ฆ่ียนตีอนัเดรก่อนนาํไปตรึงกางเขน 
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เม่ือเขาเห็นไมก้างเขน ท่ีท าํเป็นรูปอกัษร X ท่านจึงกู่ร้องวา่ 

“จงดีใจเถดิ กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยพระกายพระคริสตแ์ละประดบัดว้ยพระองคาพยพทั้งหลายของ

พระองคแ์ละงามราวกบัไข่มุก กระทัง่เม่ือพระเยซูทรงถูกตรึงไวบ้นท่าน ผูค้นต่างเกรงกลวัท่าน บดัน้ีเขากลบั

รักและรับท่านดว้ยใจใฝ่หา เพราะผูที้มี่ความเชือ่รู้วา่ท่านโอบความเปรมปรีด์ิไวเ้พียงใดและท่านเตรียม

รางวลัอย่างดีเพียงไรไวบ้นท่าน ขอท่านจงรับขา้เถดิเพราะขา้รักและอยากโอบกอดท่านเสมอ ขา้แต่กางเขน

อนัทรงคุณค่า ประดบัดว้ยพระสิริแห่งพระกายาของพระคริสต ์ ท่านเป็นท่ีปรารถนามาชา้นาน  เป็นท่ีรักยิง่  

ท่ีขา้ไดแ้สวงหาอยา่งไม่หยดุหยอ่น โปรดรับขา้ไปจากคนเหลา่น้ี และจงปลดปลอ่ยขา้ไปหาครูของขา้ เพ่ือท่ี

ครูของขา้จะไดรั้บขา้ไวผ้า่นทางท่าน เพ่ือพระองคจ์ะไดท้รงกอบกูข้า้ไวด้ว้ยท่าน” 
และแลว้อนัดรูจึงถูกตรึงกางเขน หลงัจากนั้นกเ็กิดการจราจลคร้ังใหม่ขึ้นในเมือง แต่อคัรสาวกไดทู้ล

วงิวอนขอใหพ้ระเจา้ทรงรับดวงวญิญาณของเขาไป เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่เป็นการขดัขวางวถิวีรีกรรมของเขาท่ีจะ

จบลงอย่างสง่างาม ทรงกลดแห่งสวรรคไ์ดล้อ้มเขา และวญิญาณเขากข็ึ้นสู่สวรรค ์
วนัรําลกึถงึอคัรสาวกอนัดรูมีข้ึนในวนัท่ี 30 พฤศจิกายนตามปฏิทินเก่า หรือ 13 ธนัวาคม  

 

การเดนิทางออกเผยแพร่ศาสนาของเปาโล (กิจการ 13-28) 
 

หลงัจากท่ีอคัรสาวกยากอบถกูประหารชีวติ พระจิตเจา้ไดท้รงนาํอคัรสาวก

เปาโล ซ่ึงเป็นประจกัษพ์ยานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระองคใ์หอ้อกเทศนา      

พระศาสนจกัรท่ีอนัติโอกอยู่ในการกาํกบัดูแลของประกาศกจาํนวนหน่ึง ไดแ้ก่ 

บารนาบสั ซีโมนแห่งนิเกอร์ ลูซียา มานาอิล และซาอูล ทวา่ในคราวหน่ึงพวก

ท่านไดท้าํการถอืศีลอด และในระหวา่งท่ีพวกท่านกาํลงัประกอบพิธีกรรม

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่นั้นพระจิตเจา้ก็ตรัสวา่ 

“จงแยกบารนาบสัและซาอลูเพ่ือทาํงานหน่ึงใหเ้รา เราเรียกเขามาก็เพ่ือการน้ี” 

เม่ือนั้น ธรรมาจารยท์ั้งหลายแห่งอนัติโอกจึงไดป้กมือลงบนทั้งสองท่านเพ่ือใหไ้ปทาํงานเทศนาและ

ปลอ่ยใหพ้วกท่านออกเดินทาง ทั้งสองท่านไดเ้ร่ิมการเทศนาท่ีเกาะไซปรัส ท่ีนัน่เองพวกท่านทาํให ้       

เซอร์เกเปาโลผูเ้ป็นผูป้กครองของเกาะใหห้นัมาเช่ือในพระคริสต ์ จากนั้นอคัรสาวกทั้งสองท่านไดอ้อก

เดินทางไปเทศนาท่ีเอเชียนอ้ยต่อไป (ปัจจุบนัคือประเทศตุรกี) 

ท่ีเมืองลสิตร มีชายพิการตั้งแต่กาํเนิดคนหน่ึง เปาโลสงัเกตเห็นวา่ชายคนนั้นมีความเช่ือวา่ตนจะได้

รักษาใหห้าย ท่านจึงกลา่วแก่เขาวา่ 

“ในนามของพระเยซูคริสตเจา้ จงยืนตรงบนขาของเจา้” 
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ทนัใดนั้น เขาก็หายเป็นปกติ เม่ือประชาชนไดเ้ห็นเขา้กร้็องวา่ 

“ทูตสวรรคใ์นคราบมนุษยไ์ดเ้สดจ็ลงมาหาพวกเราแลว้” 

พวกพระท่ีนัน่ก็นาํววัมาเพ่ือจะเชือดบูชาใหท้ั้งสองท่าน บารนาบสัและเปาโลจึงร้องข้ึนวา่ 

“พวกท่านทาํอะไรกนั เราเองก็เป็นมนุษยเ์หมือนพวกท่าน  เราขอเถดิ ขอพวกท่านจงละจากเทพ

จอมปลอมพวกน้ีและจงหนัมารับใชพ้ระผูส้ร้างสรรพส่ิงทั้งปวงเถิด” 

ทั้งสองพูดหวา่นลอ้มคนทั้งหลายอยูน่านเพ่ือไม่ใหพ้วกเขานาํเคร่ืองบูชามามอบแก่ท่าน 

หลงัจากนั้นใหห้ลงัไม่ก่ีวนั จากการถูกกดดนัโดยชาวยูดาย ชาวเมืองเกือบท่ีจะเอาหินรุมปาเปาโล    

เพ่ือฆ่าท่าน ทวา่มีเพียงแค่พลงัของพระเจา้เท่านั้นท่ีทรงปกป้องอคัรสาวกไวไ้ด ้

หลงัจากนั้น อคัรสาวกทั้งสองท่านไดเ้ดินทางไปทัว่โบสถท่ี์ตั้งข้ึนใหม่หลายแห่ง และปกมือบรรพชา

สงฆ ์ท่ีโบสถแ์ต่ละแห่ง 

หลงัจากการประชุมกบัอคัรสาวกซ่ึงจะไดก้ลา่วต่อไปน้ี เปาโลกไ็ดอ้อกเดินทางคร้ังใหม่ ท่านไดเ้ดิน

ทางผ่านบรรดาโบสถท์ั้งหลายท่ีมีอยู่แลว้เพ่ือใหพ้วกเขามีความเช่ือท่ี     หนกัแน่นมากข้ึน ท่ีเมืองโตรอาดนั้น

ท่านไดเ้ห็นนิมิตวา่ทูตสวรรคผ์ูป้กปักรักษาอาณาจกัรมาซิโดเนียมาปรากฏแก่ท่านและขอใหท่้านเดินทางไป

ช่วยทูตสวรรคน์ั้น 

ทนัทีท่ีเปาโลเดินทางมาถึงยโุรป ท่ีเมืองฟิลิปปีมีหญงิผูร่ํ้ารวยคนนามวา่ช่ือลเิดียไดก้ลบัใจมาเช่ือใน

พระคริสต ์ นางเป็นคริสตชนชาวยุโรปคนแรก ท่ีเมืองน้ีมีหญงิผูรั้บใชท่ี้ถูกผีสิง และเป็นหมอดูคนหน่ึงคอย

สะกดรอยตามอคัรสาวกและคณะผูติ้ดตาม นางร้องวา่ “พวกน้ี มนัเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ผูสู้งสุด พวกมนั

คอยป่าวประกาศหนทางรอดจากบาปแก่พวกเจา้” แต่เปาโลไดไ้ล่ปีศาจท่ีสิงนางออกไปเสียเพราะไม่ตอ้งการ

อาศยัประโยชนจ์ากการเป็นพยานของฝ่ายศตัรู เจา้ของทาสก็โกรธเคืองจากการท่ีปีศาจถูกขบัไล่ออกไป   

จากนางเพราะทาํใหเ้ขาเสียแหลง่รายไดไ้ปกไ็ดพ้ากนัใส่ร้ายเปาโลและสิลาสสหายของท่าน พวกนั้นพากนั

ทุบตีและจบัท่านทั้งสองเขา้คุกและตีตรวนข่ือท่ีเทา้ คร้ันยามเท่ียงคืนอคัรสาวกไดพ้ากนัสวดภาวนาต่อ    

พระเจา้ ทนัใดนั้นกเ็กิดแผ่นดินไหวจนทาํใหป้ระตูของคุกเกิดเปิดออกเอง ผูคุ้มคุกคิดวา่นกัโทษหนีออกไป

ไดก้็คิดจะฆ่าตวัตาย คร้ันไดต้ระหนกัวา่ทุกอยา่งปกติดี เขาและครอบครัวจึงไดห้นัเขา้หาพระเจา้ ส่วน       

เจา้เมืองก็หวงัท่ีจะปลดปลอ่ยพวกอคัรสาวกออกไปอยา่งลบัๆ แต่ดว้ยการร้องขอจากทั้งสองท่านจึงไดถู้กนาํ

ตวัไปขอโทษต่อฝงูชน” 

หลงัจากนั้น อคัรสาวกเปาโลไดก่้อตั้งศาสนจกัรท่ีเมืองโครินธ์ เหล่าชาวยิวไดต่้อตา้นการเทศนาของ

ท่าน จากนั้นท่านก็หนัไปหาชาวต่างชาติ อคัรสาวกถูกข่มเหงและเร่ิมออ่นลา้ พระเจา้จึงทรงปรากฏแก่เขา  

ในตอนกลางคืนตรัสวา่ 
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“อย่ากลวัเลย แต่จงกล่าวต่อไปอย่าน่ิงเสีย เพราะวา่เราอยู่กบัเจา้และจะไม่มีผูใ้ดต่อสู้ ทาํร้ายเจา้ เพราะวา่

มีคนจาํนวนมากในนครน้ีท่ีเป็นประชากรของเรา” (กิจการ 18:9-10) 

ในเมืองโครินธ์อคัรสาวกออกเทศนไ์ดท้าํงานประกาศพระวรสารอยู่หน่ึงปีคร่ึง จากนั้น ท่านไดเ้ดินทาง

ไปพาํนกัท่ีเมืองอนัติโอกและกรุงเยรูซาเลม็อยู่ระยะหน่ึงจึงไดเ้ดินทางมายงัเอเฟซสั ท่ีนัน่ท่านไดท้าํใหส้าวก

ทั้ง 12 คนของยอห์นผูใ้หศี้ลลา้งบาปไดรั้บเช่ือในพระคริสต ์ ท่านเทศนาท่ีเอเฟซสัอยู่ สามปี ท่ีนัน่เองพระเจา้

ไดท้รงกระทาํอศัจรรยม์ากมายผ่านทางมือของนกับุญชาวยวิจาํนวนหน่ึงท่ีเป็นพ่อมดหมอผีซ่ึงเปรียบเหมือน 

คนทรงเจา้ในปัจจุบนัทาํการไล่ผีในพระนามของ “พระเยซูผูท่ี้เปาโลไดป้ระกาศไว”้ วนัหน่ึงผีตนหน่ีงได้

บอกแก่พวกหมอผน้ีีวา่: 

“พระเยซูนั้นขา้ก็รู้จกั เปาโลขา้กไ็ดย้ินช่ือ แต่เจา้เป็นผูใ้ดเล่า” (กิจการ 19:15) 

แลว้คนท่ีถกูผสิีงนั้นก็ตีพวกหมอผีจนตอ้งวิง่หนีออกจากเรือนในสภาพเปลอืยกาย จากนั้นพวกหมอผกี็

พากนัเอาตาํราของตนมากองไวแ้ทบเทา้อคัรสาวกและเผาเสีย ตั้งแต่นั้นมาพระนามของพระเจา้จึงไดรั้บการ

สรรเสริญ เป็นท่ีเลื่องลือและเชิดชู  

คร้ันช่างทาํเทวรูปทั้งหลายเม่ือเห็นวา่รายไดข้องตนจะลดลงกท็าํการโกลาหลต่อตา้นอคัรสาวกเปาโล 

เหล่าคนต่างชาติท่ีไร้สติเหล่านั้นมาชุมนุมกนัทีโ่รงละครและร้องตะโกนอยูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง วา่ “พระ

อารเทมิสของชาวเอเฟซสันั้นยิ่งใหญ่” ผูป้กครองเมืองไดพ้ยายามทาํใหผู้ชุ้มนุมอยู่ในความสงบ ส่วนเปาโลก็

ออกจากเมืองไป 

ท่ีเมืองโตรอสั ในขณะทีเ่ปาโลกาํลงัประกอบทาํพิธีกรรมในคืนวนัอาทิตย ์ ชายหนุ่มผูห้น่ึงช่ือยไูทชุส

ไดพ้ลดัตกจากหนา้ต่างและเสียชีวติ แต่เปาโลไดชุ้บชีวติเขาใหฟ้ื้นคืนจากความตาย และเม่ือทุกคนรับศีล

มหาสนิทแลว้ท่านก็ออกเดินทางต่อไป 

ท่ีเมืองมิเลทสัท่านไดเ้รียกประชุมพระสงัฆราชและสงฆ ์ ซ่ึงท่ีน้ีเองท่ีท่านไดส้ั่งเสียใหด้าํรงรักษาพระ

ธรรมคาํสอนท่ีท่านส่งต่อใหพ้วกเขา เปาโลไดพ้ยากรณ์ไวว้า่ หลงัจากท่ีท่านจะตายลงไป จะมีเหลา่หมาป่า  

ดุร้าย (พวกนอกรีต) มาหาพวกเขา ซ่ึงพวกน้ีจะไม่เมตตาฝงูแกะของพระเยซูคริสตท่ี์พระจิตเจา้ไดท้รงส่ง

มอบใหพ้ระสงัฆราชทั้งหลาย และในบรรดาสงฆเ์องก็จะพบวา่มีผูบิ้ดเบือนพระวาจาของพระเจา้โดยหวงัท่ี

จะใหผู้ค้นไขวเ้ขว ดว้ยเหตุนี้  พวกเราจึงตอ้งเฝ้าระวงัและระลกึถึงความยากลาํบากของอคัรสาวก 

บรรดาศิษยไ์ดส่้งอาจารยข์องตนทั้งนํ้าตาโดยเฉพาะเน่ืองจากวา่ท่านทาํนายวา่ ตนเองจะถกูจบักุม 

หลงัจากร่ําลากนัแลว้เปาโลก็ออกเดินทางไปยงัเยรูซาเลม็  

ท่ีเมืองซีซารียาท่ีซ่ึงอคัรสาวกเปาโลแวะพกักบัสหายนั้น ประกาศกอากาบสัก็มาหาเปาโล เขาไดเ้อา 

เขม็ขดัของเปาโลมาคาดเอวของตน แลว้บอกวา่: 
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“พระจิตเจา้ตรัสดงัน้ีวา่ พวกยิวในกรุงเยรูซาเลม พวกยิวในกรุงเยรูซาเลม็จะผกูมดัคนท่ีเป็นเจา้ของ  

เขม็ขดัแบบเดียวกนัน้ีและส่งมอบไวใ้นมือขอพวกต่างชาติ” (กิจการ 21:11) 

ผูค้นต่างออ้นวอนเปาโลทั้งนํ้าตาเพ่ือไม่ใหเ้ขาเดินทางไปกรุงเยรูซาเลม็ แต่ท่านตอบพวกเขาวา่ท่าน

พร้อมแมแ้ต่ท่ีจะตายเพ่ือพระนามของพระเยซูคริสต ์ แลว้พวกศิษยจึ์งกลา่ววา่ “ถา้เช่นนั้นกข็อใหเ้ป็นไปตาม

พระประสงคข์องพระเจา้เถิด” 

อคัรสาวกเปาโลไดเ้ดินทางมาถงึกรุงเยรูซาเลม็ก่อนวนัสมโภชพระจิตไม่นานนกั ท่ีนัน่ท่านไดรั้บการ

ตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากอคัรสาวกยากอบและชาวคริสตท์ั้งปวงท่ีเป็นชาวยวิ ทั้งน้ี เชษฐาของพระเจา้ได้

ขอร้องเปาโลวา่ เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งจากการย ัว่ยจุากฝ่ังชาวยวินั้น ขอใหท่้านถวายเคร่ืองบูชาท่ีวหิาร     

แห่งกรุงเยรูซาเลม็เพือ่เป็นสัญลกัษณ์ถึงการใหค้วามเคารพบญัญติัของโมเสส ท่านก็ทาํตามนั้น แต่เม่ือท่าน

ไดก้ระทาํพิธีชาํระในวหิารเสร็จส้ินแลว้ เม่ือนั้นฝงูชนชาวยิวไดพุ่้งมาหาท่านและร้องด่าทอราวกบัวา่เปาโล

ไดท้าํใหพ้ระวหิารแปดเป้ือนเพราะท่านพาพวกต่างชาติเขา้ไปดว้ย ฝงูชนไดเ้ร่ิมทุบตีเปาโลแต่นายทหาร

โรมนัไดเ้ขา้มาตะครุบท่าน เขาพนัธนาการท่านดว้ยตรวน แลว้ทหารพาท่านฝ่าฝงูชนท่ีบา้คลัง่ออกไป พวก

ชาวยิวต่างร้องตะโกนวา่ “เอามนัใหต้าย” 

เม่ือผูบ้ญัชาการไดเ้ห็นความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนก็ไดเ้ขา้ปกป้องเปาโลและส่งท่านไปเมืองซีซารียาภายใต้

การคุม้กนั เพราะชาวยวิท่ีบา้คลัง่บางคนถึงกบัปฏิญาณท่ีจะอดอาหารถือศีล จนกวา่จะสามารถฆ่าเปาโลได้

สาํเร็จ 

ท่ีนัน่ เปาโลถูกจาํคุกอยู่ 2 ปี โดยหวัหนา้สมณะตั้งขอ้หาท่านวา่เป็นภยัสังคมซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งกาํจดัไป

เสีย ทวา่เฟลิกซ์ผูเ้ป็นผูป้กครองเมืองเห็นวา่ไม่จาํเป็นตอ้งปลอ่ยเปาโลไป  ต่อมาเฟสตผ์ูป้กครองคนต่อมาได้

เสนอใหท้าํการพิพากษาเปาโลท่ีกรุงเยรูซาเลม็ แต่เปาโลรู้วา่หากเป็นเช่นนั้นเขาจะถูกลอบฆ่าระหวา่งทางแน่

จึงอทุธรณ์ขอข้ึนศาลของจกัรพรรดิ  

เม่ือนั้นเฟสตไ์ดย้นิยอมส่งเขาไปท่ีกรุงโรม แต่ในเบ้ืองตน้ไดไ้ปทูลต่อกษตัริยแ์ห่งอากริปปาเสียก่อน 

เพ่ือท่ีจะไดมี้โอกาสเขียนรายงานของตน 

กษตัริยแ์ห่งอากริปปาและเฟสตไ์ม่เห็นวา่เปาโลมีความผิดถงึตายแต่อย่างใดและคิดจะปล่อยอคัรสาวก

ใหเ้ป็นอิสระแต่ติดอยู่ท่ีท่านไดอ้ทุธรณ์ต่อศาลของซีซาร์ไปแลว้ ทั้งสองจึงส่งท่านข้ึนเรือไปยงักรุงโรม 

ที่โรม เปาโลไดอ้ยูเ่ พียงลาํพงักบันายทหารคนหน่ึงซ่ึงล่ามตนเองติดกนัไวก้บัเปาโล มีชาวศาสนายูดาย

เขา้มาหาอคัรสาวก พวกเขาเคยฟังท่านเคยเทศนาเร่ืองพระคริสต ์ แต่พวกเขาไม่ปรารถนาจะยอมรับข่าวดี 

เปาโลจึงวา่ “ความรอดของพระเจา้ถกูส่งไปใหค้นต่างชาติแลว้และพวกเขาจะฟัง” (กิจการ 28:28) 

เม่ือนั้น อคัรสาวกไดส้ั่งสอนพระธรรมลํ้าลึกแห่งพระอาณาจกัรพระเจา้ ท่านพาํนกัท่ีกรุงโรมเป็นเวลา  

2 ปีจนครบกาํหนดเวลาตามขอ้กลา่วหาแลว้ ในช่วงเวลานั้นท่านไดเ้ขียนจดหมายเหตุไวเ้ป็นจาํนวนมาก 



                              ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์                                 30 

 
 

จากนั้นเปาโลก็ถูกปลอ่ยตวัออกมาเน่ืองจากไม่มีโจทก ์  ท่านจึงไดอ้อกเดินทางไปเทศนาสัง่สอนต่อไป ทั้งท่ี

สเปน อลิลิริก (ยโูกสลาเวยี) และเอเชียนอ้ย (เอเชียไมเนอร์) 

การส้ินชีวติของเหล่าอคัรสาวกยุคแรก 
วนัท่ี 29 มิถุนายน ปี ค.ศ. 67 ท่ีโรม การพเนจรบนโลกของอคัรสาวกเปโตรและเปาโล ไดม้ส้ินสุดลง 

ดัง่ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้าํนายลว่งหนา้ไวห้ลงัจากท่ีพระองคฟ้ื์นคืนจากความตาย วา่เม่ือใดท่ีเปโตรแก่ตวัลง

นั้น “เจา้จะเหยยีดมือออก และจะมีคนมาคาดเอวของเจา้ และพาเจา้ไปท่ีท่ีเจา้ไม่ปรารถนาจะไป” (ยอห์น 

21:18) 

จกัรพรรดิเนโรนแห่งโรมทรงโกรธแคน้ดว้ยเหตุท่ีสนมของพระองคส์องคนไปจากพระองค ์            

อนัเน่ืองจากการเทศนาของอคัรสาวก พระองคจึ์งทรงมีโองการใหป้ระหารผูเ้ทศน์  

ชาวคริสตถ์กูจู่โจมทาํลายลา้งอยา่งน่าสะพรึงกลวัจากการไล่ลา่เข่นฆ่าชาวคริสต ์ พวกเขาถกูจบัมดักบั

เสาและถูกเผาทั้งเป็น หรือไม่ก็ใหส้ตัวใ์นโรงละครสตัวจ์บัเป็นอาหาร เหล่าอคัรสาวกแถวหนา้ยืนหยดั      

รับการถูกทรมานอยา่งไม่เกรงกลวั อคัรสาวกเปาโลนั้นเม่ือไดรั้บการสําแดงจากพระคริสตก์็ไดเ้ขียนถึง       

ทิโมธีลกูศิษยข์องเขาวา่ “ขา้พเจา้กาํลงัจะถกูถวายเป็นเคร่ืองบูชาอยู่แลว้ ถงึเวลาแลว้ท่ีขา้พเจา้จะตอ้งจากไป 

ขา้พเจา้ไดต่้อสู้อยา่งเตม็กาํลงั ขา้พเจา้วิง่มาถงึเส้นชยัแลว้ ขา้พเจา้รักษาความเช่ือไวแ้ลว้  ตั้งแต่น้ีต่อไปมงกฎุ

แห่งความชอบธรรมกจ็ะเป็นของขา้พเจา้ ซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพิพากษาอย่างเท่ียงธรรมจะประทานแก่

ขา้พเจา้ในวนันั้น และไม่ใช่เพียงแก่ขา้พเจา้เท่า นั้น แต่จะประทานใหทุ้กคนท่ีรักต่อการปรากฏของพระองค์

ดว้ยเช่นเดียวกนั” (2 ทิโมธี 4:6-8) 

อคัรสาวกเปาโลถูกจบักุมและคุมขงัในคุกมาเมอร์ติน เปโตรกถ็ูกขงัท่ีนัน่เช่นกนั และท่านไดเ้ปลีย่นคน

เฝ้านกัโทษและท่ีนัน่มีนกัโทษจาํนวน 47 คน ท่ีแสนร้ายกาจ อคัรสาวกไดล้า้งบาปพวกเขาโดยยอาศยัตานํ้าท่ี

ผุดข้ึนมาจากกาํแพงอยา่งน่าอศัจรรย ์

เม่ือถึงวนัประหารชีวติ อคัรสาวกและนกัโทษชาวคริสตอ์ืน่ๆ ไดถู้กนาํตวัออกมาจากคุก พวกเขาไดเ้ดิน

มาถงึหนา้ประตูและถูกจบัแยก ท่ีนัน่อคัรสาวกไดร่ํ้าลากนัเป็นคร้ังสุดทา้ยในชีวติ 

อคัรสาวกเปาโลในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของจกัรวรรดิโรมนัถูกประหารโดยการตดัศีรษะ ส่วนเปโตรถูก

ตรึงกางเขน แต่ท่านเห็นวา่ตนไม่คู่ควรท่ีจะตายเยีย่งการส้ินพระชนมข์องพระเจา้ ท่านจึงขอใหต้รึงกางเขน

ท่านโดยกลบัศีรษะลง ก่อนทีเ่ปโตรจะถกูตรึงกางเขนนั้น มาเรียมนาภรรยาของท่านกถ็กูตดัศีรษะ ท่านได้

กลา่วท้ิงทา้ยแก่นางวา่ “จงนึกถงึพระเจา้” 

หลงัจากท่ีอคัรสาวกตายไปก็ไดข้ึ้นสวรรค ์ พวกท่านมีชีวติอยู่กบัพระคริสตแ์ละยงัคงคอยดูแล  

คริสตศาสนจกัรจากท่ีน ัน่จวบจนทุกวนัน้ี และจะนัง่กบัท่านอาจารยข์องท่านในวนัพิพากษา 
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วนัรําลกึถึงเปโตรและเปาโล (วนัท่ี 29 มิถุนายนตามปฏิทินเก่าหรือ 12 กรกฎาคม) คริสตศ์าสนจกัร 

ออร์โธดอ็กซ์ ถอื เป็นวนัฉลองใหญว่นัหน่ึง โดยจะมีการถอืศีลอดก่อนหนา้ ซ่ึงจะเร่ิมตน้หน่ึงอาทิตยห์ลงั         

วนัสมโภชพระจิตเจา้ 
 

มรณกรรมของยากอบ เชษฐาของ  พระเจ้า 
เม่ือเหล่าอคัรสาวกไดแ้ยกยา้ยกนัไปทัว่ภพ คริสตศาสน-

จกัรแห่งเยรูซาเลม็ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของอคัรสาวกยากอบ   

ผูเ้ป็นก่ึงเชษฐาของพระเจา้ ตามตาํนานดั้งเดิมกลา่วไวว้า่ท่าน

ไดรั้บการปกมือสถาปนาเป็นพระสังฆราชโดยพระคริสตเ์อง

หลงัจากท่ีทรงกลบัคืน พระชนมชี์พแลว้ 

ทุกคนทั้งชาวคริสตแ์ละชาวศาสนายูดายเรียกท่านวา่เป็น

ผูท้รงธรรม ท่านบริสุทธ์ิมาตั้งแต่ครรภม์ารดา ท่านไดรั้บสิทธิ

ในการเขา้ไปในบริเวณศกัด์ิสิทธ์ิในวหิารเพ่ือสวดภาวนา

วงิวอนแก่พวกพ่ีนอ้งชาวยิว ท่านคุกเข่าลงนมสัการ จาํนวน 

นบัคร้ังไม่ถว้นจนกระทัง่ เข่าของท่านดูราวกบัเข่าอฐู 

ยากอบเทศนาสัง่สอนคนทัว่ไปวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสตแ์ละทรงเป็นองคค์วามรอดของโลก และ

คนยวิหลายหม่ืนคนรับความเช่ือน้ีวา่พระเมสสิยาห์ไดเ้สดจ็มาแลว้ ซ่ึงนัน่คือพระเยซู ฝ่ายอนันานหวัหนา้

สมณะพร้อมกบัพวกเหล่าฟาริสีตดัสินใจท่ีจะฆ่าท่าน ดงันั้น ในวนัฉลองปัสกาในปี ค.ศ. 63 ในสมยั

คริสตกาลพวกเขาไดจ้บัยากอบ และไดน้าํท่านไปบนหลงัคาวหิาร 

พวกฟาริสีร้องตะโกนทา้วา่ 

“เจา้คนทรงธรรม พวกเราทั้งหมดจาํเป็นตอ้งแน่ใจเจา้ ผูค้นพากนัหลงเช่ือในพระเยซูท่ีถูกตรึงกางเขน 

บอกเราหน่อยสิ อะไรคือ “ประตูของพระคริสต”์ กนัแน่” 

ยากอบตอบเสียงดงัวา่ 

“เจา้จะถามขา้เก่ียวกบัพระบุตรของมนุษยชาติกนัทาํไม ท่านประทบัอยู่บนบลัลงัก์ในสรวงสวรรคข์า้ง

ขวาของพระผูท้รงสรรพานุภาพเกรียงไกร แต่จะเสดจ็มาในหมู่เมฆแห่งสวรรค”์ 

เม่ือนั้น คนจาํนวนมากไดพ้ากนัเช่ือและตะโกนร้องวา่ “โฮซานนาแด่พระบุตรของดาวดิ” ส่วนพวก   

ฟาริสีไดย้นิดงันั้นก็เป็นเดือดเป็นแคน้ร้องวา่ 

“เปลา่ประโยชน์ท่ีเราปลอ่ยใหเ้ขาพูดเป็นพยาน ไปฆ่ามนัเลยจะไดไ้ม่ตอ้งมีคนเช่ือมนัอีก” 

คนเหล่านั้นข้ึนไปบนหลงัคาวหิารร้องวา่ 
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“นัน่แน่ เจา้คนทรงธรรมหลงผิด” 

และพวกเขาจบัท่านโยนลงมาจากหลงัคาวหิารแลว้เอาหินขวา้งใส่ท่าน ยากอบคุกเข่าลงและสวดภาวนา

วงิวอนแก่ผูท่ี้ทาํร้ายท่านวา่ 

“พระบิดาเจา้ขา้ ขา้วอนขอพระองค ์โปรดทรงยกบาปแก่พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้วา่กาํลงัทาํอะไร” 

เม่ือนั้นหน่ึงในเรฮาวทิซ่ึงเป็นลกูหลานของเรฮาฟผูท้รงธรรม เรฮาฟไดร้้องตะโกนวา่ 

“พวกเจา้ทาํอะไร ท่านผูน้ ั้นเป็นผูท้รงธรรม ซ่ึงสวดภาวนาวงิวอนแก่พวกเรา” 

แต่ช่างฟอกหนงัสตัวค์นหน่ึงไดเ้อาไมก้ลึงฟาดหวัอคัรสาวก และยากอบกไ็ดส้ิ้นใจ  การฆาตกรรมคร้ัง

น้ี เป็นฟางเส้นสุดทา้ยท่ีทาํใหพ้ระพิโรธของพระเจา้ถ ัง่โถมลงมาและเกิดสงครามชาวยิวข้ึนทนัทีซ่ึงนาํไปสู่

การล่มสลายของกรุงเยรูซาเลม็ 

วนัรําลกึถึงอคัรสาวกยากอบมีข้ึนในวนัท่ี 23 ตุลาคมตามปฏิทินเก่า หรือ 5 พฤศจิกายน และในวนั

อาทิตยแ์รกหลงัวนัคริสตม์าส 
 

จุดส้ินสุดของกรุงเยรูซาเลม็ 
ดัง่ท่ีพระเจา้ไดท้รงเคยตรัสเอาไวล้ว่งหนา้วา่ ความกร้ิวของพระเจา้จะมาถงึกรุงเยรูซาเลม็โทษฐานท่ี

ปลงพระชนมพ์ระเจา้ ในปี ค.ศ. 66 ในสมยัคริสตกาลจึงเร่ิมเกิดกบฏชาวยวิ พวกยวิก่อสงครามข้ึนทัว่

อาณาจกัรโรมนัเพ่ือโดยมุ่งท่ีจะเรียกคืนเอกราชแก่ดินแดน ยูดาย และหวงัจะไดรั้บอาํนาจในการปกครองทัว่

ทุกหนแห่ง พวกเขาคิดวา่ พระเจา้จะทรงมาช่วยและจะทรงทาํใหศ้ตัรูทั้งหลายอยูใ่นเง้ือมมือพวกเขา แต่

การณ์กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม เพราะแมแ้ต่ก่อนท่ีกบฏต่อตา้นจะเร่ิมข้ึนก็ปรากฏสัญญาณหลายอย่างท่ี

บ่งบอกถึง   พระพิโรธของพระเจา้ ประตูวหิารเปิดออกเองในวนัสมโภชพระจิตเจา้และไดย้ินเสียงวา่ 

“ออกไปจากท่ีน่ีเสีย” 

เวสปาเซียนผูน้าํกองทพัโรมนัและติโตลกูชายของเขาไดบุ้กเขา้ทาํลายเหล่ากองทพักบฏ ในช่วงปัสกา 

(ในเวลาเดียวกบัท่ีพระเจา้ทรงถูกปลงพระชนม)์ ในปี ค.ศ. 69 กรุงเยรูซาเลม็ถกูปิดลอ้ม และเดือนสิงหาคม  

ปี ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเลม็ถกูยดึ  วหิารถกูเผาทาํลายโดยราบคาบ ทั้งท่ีผูช้นะไม่ไดต้ ั้งใจใหเ้ป็นเช่นนั้น ซ่ึงเป็น

วนัเดียวกนักบัท่ีวหิารท่ีสร้างโดยกษตัริยโ์ซโลมอนถกูทาํลายลงคร้ังแรก คนยวินบัแสนเสียชีวติในเมืองท่ี  

ปิดลอ้มนั้นเน่ืองจากความอดอยากอย่างรุนแรง (นาํไปสู่การกินเน้ือคนดว้ยกนัเอง) และจากนํ้ามือของพวก

กลุ่มก่อการท่ีเป็นพวกบา้คลัง่ท่ีสงสัยคนทัว่ไปทั้งหมดวา่เป็นพวกหนอนบ่อนไส้ และทั้งจากโรคระบาด 

รอบกรุงเยรูซาเลม็เตม็ไปดว้ยกางเขนท่ีตรึงชาวยิว หลงัจากท่ีเมืองถูกยดึครองแลว้ คนยิวถงึลา้นคนกถ็กู      

นาํตวัไปลงเรือเพือ่ส่งไปยงัอยิปิตแ์ละถกูขายไปเป็นทาส  
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นัน่เองจึงเป็นตามคาํพยากรณ์แต่โบราณกาลของโมเสสเก่ียวกบัการลงโทษชาวยิว จากการละเมิด    

พนัธสัญญา (เฉลยพระธรรม 28:68) 

แต่ไม่มีชาวคริสตแ์มแ้ต่สกัคนเดียวท่ีไดรั้บอนัตรายจากเหตุการณ์กบฏคร้ังน้ี เน่ืองจากพวกเขาจาํไดถ้งึ

คาํพยากรณ์ของพระผูท้รงช่วยใหร้อด ดงันั้นคริสตศาสนจกัรเยรูซาเลม็จึงออกจากปาเลสไตนแ์ละยา้ยไป

ตั้งอยู่ท่ีเมืองเปลล่า (ปัจจุบนัคือประเทศจอร์แดน) ท่ีนัน่ คริสตศาสนจกัรคริสตชนชาวยวิของอคัรสาวก     

ยากอบจึงค่อยๆ ผนวกรวมเขา้กบัชุมชนชาวคริสตอ์ื่นๆ ท่ีมาจากพวกต่างชาติ 

ในปี ค.ศ. 135 ในสมยัคริสตกาล ชาวยิวไดพ้ยายามก่อกบฏอกีคร้ังภายใตก้ารนาํของบาร์ คอกฮบ์า ผูท่ี้

อา้งตวัวา่เป็นพระเมสยาห์ซ่ึงคอยไล่ล่าชาวคริสต ์ แต่การกบฏไดถ้กูปราบปราม และชาวยิวทั้งหมดจึงถูก   

ขบัไล่ออกไปจากดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงกวา่ท่ีพวกเขาจะสามารถกลบัมาไดอ้กี คร้ังตอ้งรอเวลาจนถงึศตวรรษ

ท่ี 20 ทีเดียว 

 

อคัรสาวกยอห์น ทีเ่กาะปัทมอส (ววิรณ์ 1) 

เมื่อจกัรพรรดิเนโรนไดท้รงรับสัง่ประหารอคัรสาวกเปโตร

และเปาโลแลว้ พระองคก์็ทรงหวงัจะฆ่าอคัรสาวกยอห์นอกีคน

หน่ึง แต่พระเจา้ไดท้รงรักษาชีวติของท่านเอาไว ้ อคัรสาวกไดอ้อก

เดินทางจากกรุงโรมไปยงัเอเฟซสั ระหวา่งทางเรือไดเ้กิดอปัปางลง 

และอคัรสาวกลอยในทะเลอยู่ถงึ 14 วนั แต่พระเจา้ก็ยงัทรงช่วย

ท่านใหพ้น้จากหายนะ เม่ือท่านนกับุญสามารถเดินทางมาถงึเมือง

เอเฟซสัไดแ้ลว้ ยอห์นไดเ้ขา้ไปในงานเทศกาลฉลองเทพอาร์เธมิส

และไดป้ระนามพวกคนเขลาท่ีบูชาเทวรูปทั้งหลาย ตอนแรกพวก

คนเหล่านั้นอยากจะฆ่ายอห์น แต่หลงัจากท่ีมีการอศัจรรยม์ากมาย

เกิดข้ึนกบัพวกเขา คนนบัพนักแ็ห่กนัมาเขา้รับศีลลา้งบาป แต่มาร

ไม่เคยหลบัไหล ในปี ค.ศ. 91 จกัรพรรดิโดมิเซียนไดท้รงเร่ิมการ

ฆ่าลา้งชาวคริสตอ์กีคร้ังหน่ึง อคัรสาวกยอห์นถกูจบัและถกูส่งตวัไปยงักรุงโรม ท่านนกับุญถูกวางยาใน

เคร่ืองด่ืม แต่ท่านกไ็ม่เป็นอะไร ท่านจึงถกูโยนลงไปในหมอ้ท่ีมีนํ้ามนัเดือดพลา่น แต่ท่านกเ็ดินออกมาโดย

ปลอดภยั จกัรพรรดิกก็ร้ิวมากจึงไดท้รงส่งท่านไปเหมืองหินท่ีเกาะปัทมอส ท่ีนัน่ยอห์นไดท้าํใหค้นทุกคน

บนเกาะกลบัใจเช่ือและทาํพิธีลา้งบาปพวกเขา ฝ่ายคินอปส์ผูเ้ป็นพ่อมดก็พยายามใหผู้ค้นหนัเหออกจาก   
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พระคริสต ์ เขาแสดงพลงัอาํนาจดว้ยการเดินลงทะเลโดยหวงัท่ีจะใหพ้วกภูตร้ายรักษาชีวติเขา แต่นกับุญ

ยอห์นไดส้ั่งหา้มพวกวญิญาณร้ายไม่ใหเ้ขา้มาช่วยเขา เขาจึงจมนํ้าตาย 

ในวนัอาทิตยค์ร้ังหน่ึงยอห์นกาํลงัตั้งจิตมัน่และไดย้นิพระสุรเสียงดงัมาจากเบ้ืองหลงั ดุจเสียงแตรวา่ 

“เราเป็นอลัฟา และโอเมกา ส่ิงแรกและส่ิงสุดทา้ย” 

เม่ือท่านหนักลบัไปดูกเ็ชิงเทียน 7 ดวง (เป็นสัญลกัษณ์ของคริสตศาสนจกัรทั้ง 7 แห่ง) และตรงกลาง

เป็นพระคริสตท่ี์ทรงฉลองพระองคด์ว้ยเคร่ืองทรงของกษตัริย ์และทรงคาดผา้รัดประคดทองคาํ (คาดเขม็ขดั) 

ท่ีพระอุระ พระเศียรของพระองคแ์ละพระเกศาเป็นสีขาวราวกบัหิมะ ส่วนพระเนตรของพระองคก์ร็าวกบั 

ลูกเพลงิ และพระบาทของพระองคดุ์จหลอมจากเตาเผา ท่ีพระหตัถข์วาของพระองคท์รงถอืดาว 7 ดวง     

(ทูตสวรรคข์องพระศาสนจกัร) และจากพระโอษฐ์ของพระองคมี์ดาบคมออกมา (พระวจนะของพระเจา้) 

พระพกัตร์ของพระองคดุ์จดงัดวงอาทิตยท่ี์ฉายแสงแรงกลา้ 

พระคริสตไ์ดป้ระทานสาสน์ถงึคริสตศาสนจกัรทั้ง 7 แห่งของพระองคแ์ละไดท้รงเปิดเผยความลบัของ

อนาคตท่ีจะตามมา ซ่ึงไดถู้กบนัทึกเอาไวใ้นหนงัสือววิรณ์ (อโปคาลปิซิส) ท่ีประทานใหแ้ก่อคัรสาวกผูเ้ป็น

ท่ีรักของพระองค ์ เม่ือเราศึกษาลึกลงไปในหนงัสือเล่มน้ี เราจะไดท้ราบวา่อนาคตอนัใดท่ีรอคริสตศาสนจกัร

ของพระคริสตอ์ยูว่นัขา้งหนา้ 

 
การจากไปของยอห์นนกัเทววยิา 

หลงัการส้ินพระชนมข์องจกัรพรรดิโดมิเซียน อคัรสาวกยอห์นไดถ้กูส่งตวักลบัจากการถกูเนรเทศและ

เดินทางกลบัมาท่ีเอเฟซสั ท่ีนัน่ ท่านไดรั้บมอบพระวรสาร 3 ฉบบัคริสตซ่ึ์งท่านไดค้วามเห็นชอบ และท่าน

ยงัไดเ้ขียนพระวรสารดว้ยตนเองตามท่ีคริสตชนร้องขอเพ่ือเพ่ิมเติมจากสามเล่มนั้น โดยในพระวรสารของ

อคัรสาวกยอห์นนั้นไดเ้นน้ความสําคญัของสภาพพระเจา้ของพระคริสต ์ หนงัสือเลม่น้ีน้ีจึงไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการ

เกร่ินถึงการดาํรงอยูข่ององคพ์ระวจนะของพระเจา้ก่อนกาลเวลา ดว้ยเหตุนี้อคัรสาวกยอห์นจึงไดรั้บ     

สมญานามวา่เป็น “ผูจ้ารึกพระวาจาของพระเจา้” ในพระวรสารของยอห์น ท่านไดห้กัลา้งพวกนอกรีตท่ี

ปฏิเสธความจริงเร่ืองธรรมชาติมนุษยข์องพระคริสต ์

อคัรสาวกไดเ้ดินทางไปทัว่ทุกหนแห่งทั้งเมืองและชนบทเพ่ือเทศนาสัง่สอนพระวาจาของพระเจา้ คร้ัง

หน่ึงท่านไดท้าํใหช้ายหนุ่มคนหน่ึงกลบัใจเขา้หาพระคริสต ์ ยอห์นไดฝ้ากใหช้ายหนุ่มคนนั้นใหอ้ยู่ในความ

ดูแลของพระสงัฆราช ซ่ึงพระสงัฆราชไดส้อนชายหนุ่มคนนั้นเร่ืองความเช่ือพ้ืนฐาน  ใหศี้ลลา้งบาป และได้

ปล่อยใหช้ายหนุ่มคนนั้นเลือกดาํรงชีวติตามใจชอบ ชายหนุ่มคนนั้นหลงไปอยู่ในหมู่คนไม่ดีและในท่ีสุด 

กลายเป็นหวัหนา้โจรไป คร้ันยอห์นไดก้ลบัมาท่ีเมืองแห่งนั้นอีกคร้ัง ยอห์นขอใหพ้ระสงัฆราชรายงานผล 

พระสงัฆราชจึงกล่าวดว้ยนํ้าตานองหนา้วา่ชายหนุ่มคนนั้นตายไปในสายพระเนตรของพระเจา้เสียแลว้ 
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“อุตส่าห์ฝากใหค้นดูแลนอ้งชายขา้ดีเแลว้เชียว”  ยอห์นอุทานแลว้กรี็บข่ีมา้ข้ึนไปบนเขาโดยไม่ห่วง

ความชราของตวัเองแมแ้ต่นอ้ยเพ่ือตามหาหวัหนา้โจรนั้น เม่ือยอห์นพบชายหนุ่มคนนั้น เขากรี็บวิง่หนี 

ยอห์นกรี็บวิง่ตามโดยสัญญาวา่พระเจา้จะทรงอภยัใหแ้ก่เขา 

ชายหนุ่มก็ลม้ลงกบัพ้ืนและสาํนึกบาป อคัรสาวกยอห์นจูบเขาและกล่าววา่พระเจา้ไดใ้หอ้ภยัเขา นัน่เอง

ท่ียอห์นไดค้น้หาลูกแกะตวัหน่ึงท่ีหลงทางจากฝงูของพระคริสต ์

เม่ือยอห์นชราภาพมากแลว้  ถึงขั้นท่ีคนตอ้งแบกพาท่านมาเวลาท่ีท่านจะมาท่ีโบสถ ์  เวลาท่ีท่านสอน

เทศนาพระธรรม แทนที่จะพูดยาวๆ ท่านจึงมกัพูดแต่เพียงวา่ 

“ลกูเอ๋ย จงรักกนัและกนัเถดิ”  
คร้ังหน่ึง ลกูศิษยข์องท่านไดถ้ามท่านวา่ทาํไมท่านจึงเอาแต่พูดแบบน้ี ยอห์นจึงไดต้อบวา่ 

“ก็น่ีเป็นคาํสั่งของพระเจา้ ถา้เราแค่ทาํตามก็เพียงพอแลว้” 

เม่ือยอห์นไดล้่วงรู้ดว้ยพระจิตเจา้ถึงวาระของท่านท่ีจะมาถึง ท่านก็ล ํ่ารากบัทุกคน และเดินทางข้ึนสู่

ยอดเขาไปพร้อมกบัลกูศิษยท่ี์สนิท ท่ีนัน่ลูกศิษยไ์ดช่้วยกนัขดุหลมุเป็นรูปกางเขนไม่ลกึมากนกั เม่ือยอห์นได้

จูบบนหนา้ผากของลกูศิษยแ์ต่ละคนและไดใ้หพ้รแก่พวกเขา ยอห์นก็ลงไปนอนในหลุมและสัง่ใหลู้กศิษย์

เอาดินกลบ ลูกศิษยจึ์งทาํตามนั้น เม่ือชาวคริสตค์นอื่นๆ ไดล้ว่งรู้ถงึเร่ืองน้ีจึงไดพ้ากนัมาท่ีภูเขาแห่งนั้นและ

พากนัขดุหลมุเพ่ือหาศพของท่านแต่ท่ีนัน่กไ็ม่มีร่างกายของท่านอยูเ่สียแลว้ ยอห์นถูกนาํพาไปจากโลกน้ี

อย่างลึกลบั ไปทั้งร่างกายของท่าน ท่านกาํลงัรอกาลเวลาส้ินสุด เมื่อนั้นจะเป็นไปตามคาํพยากรณ์ท่ี   พระเจา้

ไดท้รงเปิดเผยแก่ท่านในหนงัสือววิรณ์ 

ณ หลมุศพเปลา่ท่ีเมืองเอเฟซสันั้น ทุกๆ ปีจะมีเถา้หอมสีชมพูออกมาซ่ึงใชเ้ยยีวยารักษาผูท่ี้ไปท่ีนัน่ 

วนัรําลกึถึงนกับุญยอห์น มีข ึ้นในวนัท่ี 26 กนัยายนตามปฏิทินเก่า หรือ 9 ตุลาคม และวนัท่ี 8 

พฤษภาคม ตามปฏิทินเก่าหรือ 21 พฤษภาคม  

 

พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ทีถู่กจารึกในพระพนัธสัญญาใหม่ 

ตั้งแต่แ รกเร่ิมนั้นพระศาสนจกัรแห่งพระคริสตด์าํรงอยูโ่ดยไม่มีจารึกพระธรรม หากแต่อาศยัพระจิตเจา้

และการสืบทอดโดยมุขปาฐะเป็นเคร่ืองนาํทางของอคัรสาวก แต่ต่อมาไม่นานมารไดล้กุปีศาจข้ึนต่อตา้น 

ศาสนจกัรและนาํการสอนนอกรีตเขา้มาซ่ึงไดเ้ร่ิมบิดเบือนแนวทางการสอนท่ีถกูตอ้งของออร์โธดอ็กซ์ดว้ย

การตั้งพระวรสารเทียมของตนข้ึนมา เม่ือนั้นเหล่าอคัรสาวกซ่ึงไม่ตอ้งการท่ีจะใหว้วิรณ์ของพระเจา้ ถูก

บิดเบือน หรือพระวาจาอนัจริงแทข้องพระเจา้ถกูเจือปนไปกบัคาํเทจ็ ดงันั้น พระจิตเจา้จึงทรงดลใหเ้ขียน

พระวรสารข้ึนมา 4 ฉบบั โดยพระวรสารฉบบัแรกเขียนโดยนกับุญมทัธิวเมื่อพระเจา้เสดจ็ข้ึนสวรรคไ์ด ้8 ปี  

อคัรสาวกมทัธิวไดเ้ขียนพระวรสารข้ึนเพ่ือมอบใหแ้ก่พระศาสนจกัรท่ีก รุงเยรูซาเลม็โดยเขียนเป็นภาษาฮีบรู 
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ต่อมาในภายหลงั (หลงัจากนั้น 10 ปี) จึงไดถู้กแปลเป็นภาษากรีก หลงัจากนั้น อคัรสาวกมาระโกไดบ้นัทึก

คาํเทศนาของอคัรสาวกเปโตรตามท่ีคริสตชนโรมนัร้องขอ ส่วนอคัรสาวกลกูาไดร้วบรวมจารึกจริงเก่ียวกบั

พระคริสตจ์ากพยานทั้งหลาย และไดเ้ขียนพระวรสาร (15 ปี หลงัจากเสดจ็ข้ึนสวรรค)์ โดยนกับุญลูกายงัได้

เขียนหนงัสือประวติักิจการของอคัรสาวกเพ่ิมเติมเขา้ไปอีกดว้ย แลว้อย่างท่ีไดก้ล่าวไวแ้ต่แรกวา่พระวรสาร

เหล่าน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาวกผูเ้ป็นท่ีรักของพระคริสต ์ นัน่คืออคัรสาวกยอห์นซ่ึงท่านไดเ้ขียน  

พระวรสารเมื่อประมาณ ค.ศ. 100  นอกจากน้ีท่านยงัไดเ้ขียนหนงัสือววิรณ์ของพระ (เอโปคาลปิซิส) และ

สาสนถ์งึคริสตศาสนจกัรต่างๆ อีกจาํนวน 3 ฉบบั 
สาสนถ์งึคริสตศาสนจกัรต่าง ๆ ยงัถูกเขียนโดยอคัรสาวกเปโตร (2 ฉบบั) รวมทั้งโดยยากอบและยดูา 

สาสน์ทั้งหมดน้ีเรียกไดว้า่เป็นจดหมายเหตุเปิดผนึก ซ่ึงหมายความวา่เพ่ือมอบใหอ้่านแก่คนทุกคน แต่      

พระจิตเจา้ไดท้รงจารึกสาสนโ์ดยผา่นอคัรสาวกเปาโลเป็นจาํนวนมากเป็นพิเศษ (จาํนวน 14 ฉบบั) 

ตลอดชัว่หลายศตวรรษท่ีผา่นมาคริสตศาสนจกัร ซ่ึงไดรั้บการนาํทางโดยพระจิตเจา้นั้นไดค้ดัเลือก

สาสนเ์หล่าน้ีอยา่งละเอียดและคดักรองสาสน์เทจ็หรือสาส์นปลอมออกไป ในท่ีสุด การรวบรวมพระคมัภีร์

ไบเบ้ิลฉบบัพระพนัธสญัญาใหม่กเ็สร็จส้ินลงอยา่งสมบูรณ์และไดรั้บการอนุมติัยอมรับในท่ีประชุมสภา

สมชัชาสงฆท่ี์เมืองคาร์ฟาเกนในปี ค.ศ. 419 และท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆท่ี์กรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี 

ค.ศ. 692 
ยุคแห่งมรณสักข ี
ยุคแห่งมรณสักขีซ่ึงดาํรงอยูส่ามศตวรรษนั้น ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนมาตั้งแต่สมยัของอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ 

ทั้งน้ี มรณสักขีนบัเป็นประจกัษพ์ยานอนัยิ่งใหญแ่ห่งชยัชนะอนัรุ่งโรจน์ของพระคริสตเ์หนือความตาย ดัง่ท่ี

พระจิตเจา้ไดต้รัสแก่อคัรสาวกยอห์นวา่ “มารปีศาจจะไดน้าํพวกเจา้ออกจากในหมู่คน และพาเจา้ไปยงัคุกมืด

เพ่ือท่ีจะล่อลวงพวกเจา้ และพวกเจา้จะมีทุกขเ์ป็นเวลานบัสิบวนั” (ววิรณ์ 2:10) ตามความเป็นจริงแลว้

เหตุการณ์การไล่ล่าชาวคริสตน์บัตั้งแต่การไล่ลา่โดยจกัรพรรดิเนโรนมากน็บัไดป้ระมาณ 10 คร้ังซ่ึง

ครอบคลมุทัว่พระศาสนจกัร กล่าวคือ  
1. การไล่ล่าคร้ังแรกโดยจกัรพรรดิเนโรนเม่ือปี ค.ศ. 64-67 เม่ืออคัรสาวกส่วนใหญถู่กประหาร

ชีวติ 

2. ในสมยัจกัรพรรดิโดมิเซียนเม่ือปี ค.ศ. 91 

3. ในสมยัตรายานเม่ือปี ค.ศ. 98-107 

4. ในสมยัมาร์ก อาเฟรลเีม่ือปี ค.ศ. 177 

5. ในสมยัเซปติมี เซเวอร์เม่ือปี ค.ศ. 202 

6. ในสมยัพระจกัรพรรดิเดคีและกาลลเ์ม่ือปี ค.ศ. 250-252 
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7. ในสมยัวาเลเรียนเม่ือปี ค.ศ. 257 

8. ในสมยัอาเฟรเลยีนเม่ือปี ค.ศ. 275 

9. ในสมยัดิโอเคลเทียนเม่ือปี ค.ศ. 304 

10. ในสมยัมกัซิเมียนเม่ือปี ค.ศ. 311 

เหตุผลดา้นจิตวญิญาณของการเกิดการไลฆ่า่ชาวคริสตน์ั้น พระคริสตน์ั้นไดต้รัสไวเ้องวา่ “ถา้พวกท่าน

เป็นของโลก โลกก็จะยอ่มรักคนท่ีเป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ไดเ้ป็นของโลก คือเราเลือกท่านออกจาก

โลก เพราะเหตุน้ีโลกจึงเลยีดชงัท่าน... เขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากโบสถว์หิาร อนัท่ีจริงวนันั้นจะมาถงึ

เม่ือทุกคนท่ีประหารชีวติของพวกท่านจะคิดวา่เขากาํลงัปรนนิบติัพระเจา้ เขาจะทาํอย่างนั้นเพราะไม่รู้จกั

พระบิดาและไม่รู้จกัเรา” (ยอห์น 15:19 และ 16:2-3) สําหรับสังคมโลกแลว้ชาวคริสตท์ั้งหลายเหมือนเป็น

ของแปลกแตกต่าง ชาวคริสตเ์ป็นเหมือนหนามยอกกาย ส่วนคนท่ีใชชี้วติตามแต่อารมณ์ใจปรารถนา รู้สึก

เหมือนกบัวา่คาํสอนเร่ืองการกลบัคืนพระชนมชีพเป็นเหมือนส่ิงเตือนใจอยูต่ลอด เร่ืองปิตุภูมิในสวรรคท่ี์

พวกเขาตีจากไปดว้ยเห็นแก่อาณาจกัรโลก พวกเขาจึงเร่ิมไลล่่าชาวคริสตอ์ยา่งจงเกลยีดจงชงัโดยหวงัท่ีจะ

ขจดัพระสุรเสียงของพระเจา้ท่ีสถิตอยู่ในใจของตนออกไปเสีย เจา้ของชีวติของคนพวกน้ีคือมารท่ีรู้ดีแก่ใจวา่

มนัเหลือเวลาไม่มาก มนัเลอืกไลล่่าชาวคริสตอ์ยา่งโกรธแคน้ โดยหวงัที่จะพรากเอาบุตรของพระเจา้ใหห้ลง

ไปอยูก่บัพวกของมนัสู่ดินแดนแห่งความตายเป็นนิรันดร์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
เหตุผลภายนอกของการไล่ฆ่าชาวคริสตต์ลอดช่วงสามศตวรรษนั้น ก็คือการกลา่วโทษชาวคริสตว์า่

ปฏิเสธความเช่ือของรัฐและสอนศาสนาใหม่ท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางเดิมจึงเป็นการบ่อนทาํลายสงัคมส่วน

ใหญ่ 
ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัท่ีพวกนอกรีตกล่าวหาชาวคริสตน์ั้นคือ คาํพูดท่ียกมาอา้งจากการพลีชีพของ      

มรณสกัขีคารปา (วนัรําลกึถงึท่านคือวนัท่ี 13 ตุลาคม)  เจา้นครวาเลเรียพยายามหวา่นลอ้มมรณสกัขีวา่ 

“ขา้พเจา้คิดวา่เจา้ก็รู้อยูแ่ก่ใจวา่เทพอมตะไดรั้บยกย่องสรรเสริญมาตั้งแต่โบราณกาลแลว้และมนักเ็ป็นเช่นน้ี

จนถงึปัจจุบนัไม่เพียงแค่ในหมู่คนชาติเราท่ีรู้ภาษากรีกและโรมนัเท่า นั้น แต่ในหมู่พวกอนารยชนกเ็ช่นกนั 

เพราะพวกเขาใชค้วามตั้งใจเป็นอย่างมากต่อการสักการะเทพเจา้ประจาํเมือง พวกเขาจึงถูกปกครองดว้ยกฎ 

ท่ีดีงามและไดรั้บชยัชนะเหนือศตัรูและสร้างเสริมสันติ... เจา้เองก็จงทาํเช่นนั้นเถิด และถา้ดว้ยคาํพูดของคน

ท่ีคิดไม่เป็น จะทาํใหเ้จา้ถกูลวงดว้ยความเช่ือของพวกชาวคริสตท่ี์เหลวไหลและเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นานมาน้ีแลว้

ล่ะก็ เจา้ก็จงกลบัความคิดเสียเด๋ียวน้ีและกลบัไปสู่ส่ิงท่ีดกีวา่เสีย ดงันั้นแลว้เทพเจา้ทั้งหลายจะไดเ้มตตาเจา้ 

และเจา้จะไดมี้ความสุขและเฟ่ืองฟูดว้ยลาภต่าง ๆ มากมายท่ีพวกเรามีอยูบ่นโลก เพราะพระจกัรพรรดิเองก็

รอประทานความเมตตาแก่เจา้มากโขอยู”่ (ชีวประวติันกับุญดิมิตรีแห่งรอสโตฟ เดือนตุลาคม) 
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ดงันั้นแลว้ สําหรับพวกต่างชาติแลว้ตวัดชันีท่ีช้ีนาํถึงคุณงามความดีของศาสนาหน่ึงๆ คือการวดัจาก

ความเก่าแก่ของศาสนา ปริมาณการเผยแผ่ความเช่ือ และการตดัสินวา่ศาสนาท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้งสนบัสนุน

ความมัน่คงของรัฐและใหค้วามมัง่ค ัง่ทางวตัถแุก่ผูท่ี้ยึดมัน่ดงันั้นแลว้ คริสตศาสนาสาํหรับพวกเขาจึงกลาย 

เป็นเพียงลทัธิความเช่ืออนัตรายท่ีต่อตา้นรัฐบาล และไม่มคีวามจงรักภกัดีตอ่ประเทศ (เพราะปฏิเสธ       

เทวสภาพของจกัรพรรดิ) 

ปกติแลว้ไม่มีคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้คนไหนออกมาต่อตา้นการเทิดทูนพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ เพียงแต่

วา่ชาวคริสตถ์กูคาดหวงัจากคนศาสนาอื่นๆ วา่ควรมีความออ่นนอ้มต่อเทพเจา้ของรัฐ แต่สําหรับสาวกของ

พระเจา้แลว้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดท่ี้จะสกัการะบูชาเทวรูปอื่นๆ เพราะรู้วา่ในพวกเทวรูปเหลา่ นั้นมีอาํนาจ

ชัว่ร้ายสิงอยู่ ก็เหมือนกบัท่ีเป็นไปไม่ไดท่ี้จะบูชาความเทจ็ท่ีเห็นอยูช่ดัเจน นอกจากน้ีสมาชิกทั้งหลายของ

พระศาสนจกัรต่างกรู้็วา่โทษของการเช่ือฟังในความเทจ็และแมแ้ต่การจุดธูปธรรมดาๆ ต่อหนา้พวกเทวรูป 

นอกรีตเหลา่น้ีก็คือความตายอนัเป็นนิรันดร์ ดว้ยเหตุน้ีมรณสกัขีทุกคนท่ีถกูฆ่าดว้ยเห็นแก่พระนามของ  

พระคริสตจึ์งไม่ไดถ้ือเป็นเหยื่อของสถานการณ์ท่ีน่าสลดหากแต่เป็นผูมี้ชยัอนัยิง่ใหญเ่หนือปิศาจและการ

หลอกลวงทั้งหลายต่างหาก ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเตอร์ตูเลยีนผูพ้ลชีีพปกป้อง พระคริสตใ์นอดีตกาลจะกลา่ววา่ 

“โลหิตของมรณสกัขีคือเมลด็พนัธ์ุของคริสตศาสนจกัร” 
สาเหตุอกีประการหน่ึงของการไลฆ่า่ชาวคริสตน์ั้นกค็อืการท่ีพวกชาวยวิท่ีปฏิเสธ   พระเมสสิยาห์ของ

ตนไดแ้อบตามรอยและนาํความลบัไปบอกแก่ทางการ พวกเขาเร่ิมการไลฆ่า่ท่ีคริสตศาสนจกัรแห่งเยรูซาเลม็ 

และเป็นตน้คิดการไลล่่าชาวคริสตท่ี์จกัรวรรดิโรมนัหลายคร้ัง และแมก้ระทัง่หลงัจากชยัชนะของ

คริสตศาสนาก็ตาม ความเกลยีดชงัของพวกเขาท่ีมีต่อพระผูถ้กูตรึงท่ีกางเขนก็มิไดล้ดลง ส่ิงน้ีเกิดข้ึนเป็น

เพราะวา่คนชาวยวิไดห้ลงลมืพระผูท้รงสร้างเพราะเห็นแก่ความสมบูรณ์มัง่ค ัง่บนโลกน้ีเท่านั้น 
ขอ้หลงผดิเหลา่น้ีถกูสยบลงดว้ยวรีกรรมของเหลา่มรณสกัขีผ ูศ้กัด์ิสิทธ์ิ อย่างท่ีมรณสกัขีคีเปรียนแห่ง

คาร์ฟาเกนไดเ้คยเขียนเอาไวว้า่การสละชีพเพื่อพระคริสต ์ “เป็นรากฐานของชีวติและความเช่ือ เป็นเสาหลกั

ของความรอด เป็นพนัธมิตรของอิสรภาพและเกียรติยศ... ความยิ่งใหญ่ของการสละชีพเพื่อพระเจา้นั้น

ประเมินค่าไม่ได ้ เป็นส่ิงยิ่งใหญเ่หลือคณา เป็นชยัชนะอนัเกรียงไกร เป็นเกียรติสง่า เป็นยศสูงส่ง และเป็น

การฉลองท่ีไม่มวีนัส้ินสุด เพราะวา่พระโลหิตของพระคริสตไ์ดช้โลมและประดบัเป็นความงามของผูที้่

สรรเสริญ    พระเจา้ดว้ยแรงปฏิญาณแห่งศรัทธาท่ีบริสุทธ์ิ” (จากหนงัสือยกย่องการสละชีพของโมเสส     

มกัซิม และผูท่ี้มีจิตศรัทธาแรงกลา้ท่านอื่นๆ ) 

ดว้ยเหตุนี้  เราจึงควรจะหาวา่อะไรเป็นแรงผลกัดนัในใจของเหล่ามรณสักขี ซ่ึงส่ิงน้ีสําคญัมากกวา่ท่ีจะ

หาเจตนาอนัชัว่ร้ายของฝ่ายศตัรู ดงัน้ีแลว้มรณสกัขีเป็นพลเมืองแห่งสวรรค ์เป็นผูสื้บทอดแห่งพระคริสต ์ซ่ึง

วรีกรรมท่ีพวกท่านไดท้าํนั้นถือเป็นแบบอย่างของความบริสุทธ์ิแห่งคริสตศาสนา 
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นักบุญอกินาที ผู้เชิดชูพระเจ้า 

ตวัอย่างท่ีน่าช่ืนชมของความทะเยอทะยาน

ทางจิตวญิญาณ ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจมรณสักขี

สามารถพบไดใ้นชีวติของนกับุญอกินาที ท่ีมกัรู้จกั

กนัในนาม “ผูเ้ชิดชูพระเจา้” ตามจารึกของ

คริสตศาสนจกัรนั้น ท่านเป็นเดก็คนเดียวกนักบัท่ี

พระคริสตน์ั้นทรงอุม้ต่อหนา้เหลา่สาวก ของ

พระองคแ์ลว้ตรัสวา่ “ถา้ใครถอ่มจิตใจลงเหมือน

เดก็เลก็ๆคนน้ี คนนั้นจะเป็นใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดิน

สวรรค”์ (มทัธิว 18:4) หลงัจากการกลบัคืน       

พระชนมชีพท่านไดก้ลายเป็น สาวกของอคัรสาวก

ยอห์น 
ในปี ค.ศ. 67 อคัรสาวกเปโตรและเปาโลได้

ปกมือสถาปนาท่านเป็นสงัฆราชแห่ง      อนัติโอก 

นกับุญอกินาที ไดป้กครองดูแลคริสตศาสนจกัรท่ี

ซีเรียจนกระทัง่สมยัของพระจกัรพรรดิตรายาน เม่ือนั้นจกัรพรรดิตรายานไดเ้สดจ็ไปท่ีเมืองอนัติโอก และได้

ทรงมีโองการใหจ้บันกับุญอกินาที หลงัจากท่ีนกับุญอิกนาทีปฏิเสธท่ีจะบูชายญัเทพ จกัรพรรดิ ตรายานจึง

ทรงรับสั่งใหโ้ยนนกับุญอกินาทีใหต้กไปเป็นอาหารของสตัวร้์ายต่างๆ ในสังเวยีนท่ีโคลอสเซียม 
ในการดาํเนินการลงโทษตามพระบญัชาดงักลา่ว นกับุญอิกนาทีจึงไดถ้กูคุมตวัภายใตก้องทหารมาท่ี

กรุงโรม ระหวา่งทางไดมี้กลุ่มผูแ้ทนชาวคริสตข์องจากคริสตศาสนจกัรจากท่ีต่าง ๆ มาดกัพบกบัท่าน     

ท่านมรณสักขีไดเ้ผยแพร่สาสน์ของท่านไปยงัชุมชนต่างๆ โดยอาศยัพวกเขาเหล่านั้น ในสาสน์เหลา่น้ี      

(ตกมาถึงปัจจุบนัเพียงแค่ 7 ฉบบั) ท่านมรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิผูน้ี้ไดก้ระตุน้ชาวคริสตใ์หรั้กษาความเช่ือใน   

พระคริสตผ์ูท้รงเป็นทั้งพระเจา้และมนุษย ์ ใหม้าชุมนุมกนัใหบ่้อยข้ึนในพิธีศีลมหาสนิท และใหเ้ช่ือฟัง

พระสังฆราชผูช้อบธรรม โดยท่านกลา่ววา่ “ใครท่ีไม่อยู่กบัพระสงัฆราช ผูน้ ั้นกไ็ม่อยู่กบัพระคริสต”์ อิกนาที

ไดก้ล่าวเตือนชาวคริสตโ์ดยเฉพาะในเร่ืองใหร้ะวงัแนวคาํสอนนอกรีตต่างๆ เป็นพิเศษ ท่ีบอกวา่ การมา

บงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเจา้นั้นเป็นมายา และใหร้ะวงัพวกท่ีทาํตนเป็นอย่างคนยิวท่ีปฏิเสธวา่พระวรสาร

เป็นของใหม่ 
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แต่สาสน์ท่ีสําคญัเป็นพิเศษของท่านคือสาสนถ์งึคริสตศาสนจกัรท่ีกรุงโรมเพราะท่านเกรงวา่ ชาวคริสต์

จะใชก้ารทุจริตติดสินบนเพ่ือใหมี้การทบทวนคาํตดัสิน และในการเผชิญหนา้กบัอนัตรายดงักลา่วน้ี    

นกับุญอิกนาทีผูเ้ชิดชูพระเจา้ไดเ้ผยความกระหายในหวัใจของท่านท่ีนาํท่านไปสู่ความทรมาน และโดยอาศยั

ความทรมานน้ีจกันาํพาท่านไปสู่พระเจา้ 
ท่านเขียนไวว้า่ “ขา้เกรงกลวัความรักของพวกเจา้ เพ่ือไม่ใหค้วามรักนั้นบ่อนทาํลายขา้ เพราะวา่ส่ิงท่ี

พวกเจา้อยากทาํนั้นมนัง่ายดาย แต่ถา้เจา้มวัสงสารขา้กจ็ะทาํใหข้า้เขา้ถงึพระเจา้ยาก ขา้หวงัวา่พวกเจา้จะ    

ไม่ทาํตามใจมนุษยแ์ต่จะทาํตามนํ้าพระทยัพระเจา้อย่างท่ีพวกเจา้ก็กาํลงัทาํอยู่น้ี เพราะวา่ทั้งขา้เองกจ็ะไม่มี

โอกาสดีท่ีจะเขา้ถงึพระเจา้และเจา้ก็จะไม่มีดว้ย หากเจา้น่ิงเงียบเสียก็จะเป็นการดีท่ีสุด เพราะถา้พวกเจา้     

ไม่พูดถึงขา้ ขา้ก็จะเป็นของพระองค ์ และถา้เจา้จะใหค้วามรักแก่เน้ือหนงัของขา้ ขา้กจ็ะตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้

เส้นทางชีวติของขา้ใหม่หมดอกีคร้ัง 
พวกเจา้จงช่วยขอพระเจา้ใหป้ระทานพลงัทั้งทางกายและทางใจแก่ขา้ดีกวา่เถิด เพ่ือขา้จะไดไ้ม่เพียงแค่

พูดถงึพระองคแ์ต่ยงัสามารถหวงัไม่เพียงท่ีจะถูกเรียกวา่เป็นแค่ชาวคริสตค์นหน่ึง แต่เป็นชาวคริสตอ์ยา่ง

แทจ้ริง ส่ิงท่ีเห็นไดน้ั้นไม่จีรังย ัง่ยืน (เพราะส่ิงทีเ่ห็นไดเ้ป็นส่ิงท่ีไม่ถาวร แต่ส่ิงท่ีเห็นไม่ไดเ้ป็นนิรันดร์) 

คริสตศาสนานั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ความเช่ืออยา่งเงียบๆ แต่เป็นก็ดว้ยการกระทาํท่ียิ่งใหญโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่

เม่ือโลกเกลยีดชงัเขา” 
ขา้เขียนจดหมายน้ีถงึคริสตศาสนจกัรทั้งปวงและขอบอกแก่พวกท่านทุกคนวา่ ขา้สมคัรใจพลีกายเพ่ือ

พระเจา้ขอเพียงแต่เจา้ไม่ขดัขวางขา้ ขา้ขอร้องพวกท่านโปรดอย่าแสดงความรักแก่ขา้ในเวลาท่ีไม่เหมาะสม 

พวกท่านจงปล่อยขา้ใหเ้ป็นอาหารของสัตวร้์ายและใหข้า้เขา้ถงึพระเจา้โดยอาศยัการน้ีเถดิ ขา้นั้นเป็นธญัพืช

สาลีของพระเจา้ จงปล่อยใหข้า้ถูกบดเคียวดว้ยคมเข้ียวของสัตวร้์ายเสียเถิด เพ่ือขา้จะไดเ้ป็นขนมปังท่ี

บริสุทธ์ิของพระคริสต ์ พวกเจา้จงเอน็ดูสัตวร้์ายพวกน้ีเถิด เพราะพวกมนักลายเป็นโลงศพของขา้และไม่ท้ิง

อะไรไวท่ี้ร่างกายของขา้เพ่ือใหค้วามตายของขา้ตกเป็นภาระแก่ใคร ดงันั้นแลว้ขา้กจ็ ะเป็นสาวกท่ีแทจ้ริงของ

พระคริสตเ์พราะโลกจะไม่เห็นแมแ้ต่ร่างกายของขา้ พวกเจา้จงวงิวอนพระคริสตเ์พ่ือขา้เถดิเพ่ือ ขา้จกัไดเ้ป็น

เคร่ืองบูชาแด่พระเจา้โดยอาศยัการน้ี ถา้ขา้ไดรั้บความทรมานน้ี ขา้กจ็ะไดเ้ป็นผูท่ี้ไดรั้บการปลดปลอ่ยแห่ง

พระเยซูแลว้ขา้จะไดฟ้ื้นคืนชีพในพระองคอ์ยา่งเสรี 
พวกเจา้จงใหอ้ภยัขา้เถดิ ขา้รู้ดีวา่อะไรดีสาํหรับขา้ ตอนน้ีขา้เพ่ิงเร่ิมเป็นสาวกเท่านั้น  ไม่มีส่ิงใดทั้งท่ี

เห็นไดแ้ละเห็นไม่ไดท่ี้จะมาร้ังไม่ใหข้า้ไปหาพระเยซูคริสตไ์ด ้ จะทั้งไฟและกางเขนก็ดี ฝูงสัตวร้์ายก็ดี การ

หํ้าหัน่ ความสูญเสีย การหกักระดูก การเฉือนอวยัวะ การทาํลายร่างกายอย่างย่อยยบั การทรมานอนัน่าสลด

จากปีศาจท่ีจะมาถงึแก่ขา้ก็ดี อยา่งไรก็ดีขอเพียงแค่ไดเ้ขา้ถงึพระคริสตเ์ท่านั้น ไม่มีความสุขใดๆ บนโลกหรือ

อาณาจกัรใดๆ บนโลกท่ีจะนาํประโยชน์มาใหแ้ก่ขา้ ขา้ยอมตายเพ่ือพระคริสตเ์สียดีกวา่ท่ีจะไดเ้ป็นเจา้         
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ผูค้รองแผ่นดินทั้งปวง ... ขา้แสวงหาพระองคผ์ูท้รงส้ินพระชนมเ์พ่ือเรา ขา้ปรารถนาพระองคผ์ูท้รงฟ้ืนคืน

พระชนมชี์พเพ่ือชีวติของเรา ขา้หมายความถงึประโยชน์ท่ีไดรั้บ โปรดใหอ้ภยัขา้เถิดพ่ีนอ้งทั้งหลาย ขา้อยาก

อยู่กบัพระองค ์ อย่าคืนขา้ใหก้ลบัไปแก่กบัโลกเลย จงปล่อยใหข้า้ไปสู่แสงสวา่งอนัหมดจด เม่ือขา้ไดไ้ปถึง

ตรงนั้นแลว้ขา้จะไดเ้ป็นคนของพระเจา้ พวกท่านจงยอมใหข้า้ไดเ้ป็นผูเ้จริญรอยตามพระทรมานขององค์

พระเจา้ของขา้เถดิ ใครท่ีมีพระองคใ์นจิตใจก็จงเขา้ใจในส่ิงท่ีขา้ปรารถนาและใหเ้ห็นใจขา้ดว้ยความ

ตระหนกัวา่อะไรที่ครองขา้” 
คาํพูดท่ีงดงามเหลา่น้ีไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งขยายความ แน่นอนวา่นํ้าธาํรงชีวติแห่งพระจิตเจา้น้ีเองท่ีไดย้ก

มรณสักขีทั้งหลายข้ึนสู่สรวงสวรรคโ์ดยผ่านความทุกขท์รมาน พวกเราจะเห็นไดว้า่มรณสักขีชาวคริสต ์  

ช่างแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากคนท่ีฆ่าตวัตายดว้ยความส้ินหวงัและท้ิงชีวติท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่พวกเขา 

และเช่นเดียวกบัวรีบุรุษท่ีไม่ใช่คริสตชน  (เช่น ผูต่้อสู้เพ่ีออดุมการณ์คอมมิวนิสต ์ หรือพวกต่างศาสนาท่ี

กระทาํการระเบิดพลชีีพ) ซ่ึงถูกครอบงาํดว้ยความบา้คลัง่อยา่งเจบ็ปวด แต่มรณสักขีของเรานั้นไม่ไดย้อมทน

ทรมานเพ่ือแนวคิดท่ีตายไปแลว้ แต่เป็นเพื่อพระคริสตผ์ูท้รงพระชนมชีพ พวกเขาตายเพ่ือไปสู่ชีวตินิรันดร์

อยา่งแทจ้ริง 
ยอ้นกลบัไปดูท่ีชีวติของนกับุญอกินาที เม่ือท่านไดม้าถึงโรม ชาวคริสตจ์าํนวนมากตอ้งการช่วย

ปลดปลอ่ยท่านใหเ้ป็นอสิระ แต่ท่านไดอ้อ้นวอนพวกเขาทั้งนํ้าตาเพ่ือไม่ใหท้าํอะไรเพ่ือช่วยท่าน 
เม่ือมาถึงเทศกาลซาตูร์นาลี (วนัข้ึนปีใหม่ของพวกต่างชาติ)ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม ปี ค.ศ.107 ท่านนกับุญ

ไดถ้กูนาํตวัไปท่ีสนามกีฬาโคลอสเซียม ท่านแหงนข้ึนมองผูม้าชุมนุมทั้งหลายและร้องกู่กอ้งวา่ 
“ชาวโรมทั้งหลายท่ีมองดูวรีกรรมของขา้ เจา้ก็รู้วา่ขา้นั้นยอมตายไม่ใช่เพ่ือการชัว่แต่เพ่ือพระเจา้

พระองคเ์ดียวของขา้ผูท่ี้ข า้รักและโอบกอด และเป็นผูท่ี้ขา้มุ่งมาดปรารถนาจะไปถงึ” 
ทนัทีท่ีท่านนกับุญพูดจบ สิงโตก็ถกูปล่อยออกมา มนัขย ํ้าท่านจนเหลือเพียงแค่กระดูก สัตวร้์ายจึงได้

กลายเป็นโลงศพของท่านนกับุญอย่างท่ีท่านตอ้งการ 
ชาวคริสตไ์ดพ้ากนัรวบรวมกระดูกของท่านและนาํไปฝังใกลเ้มือง พวกเขาไดร่ํ้าไหเ้หนือซากกระดูก

ของท่านทั้งคืน จนเม่ือพวกเขาเหน่ือยลา้จากการร่ําไหแ้ละหลบัไป อิกนาทีไดม้าปรากฏต่อพวกเขา ท่านโอบ

กอดพวกเขาและสวดวงิวอนต่อพระเจา้เพ่ือพวกเขา ท่านยนือยู่เบ้ืองหนา้บลัลงัก์พระคริสตด์ว้ยตวัเปียกโชก

ไปดว้ยเหง่ือประหน่ึงผ่านพน้จากการต่อสู้อนัหนกัหน่วงต่อตา้นมารร้าย บดัน้ี ท่านอยู่ท่ีนัน่และและคอย 

สวดภาวนาเพ่ือพระศาสนจกัรทั้งปวง 
วนัรําลกึถึงนกับุญอกินาทีมีข้ึนในวนัท่ี 20 ธนัวาคมตามปฏิทินเก่า หรือ 2 มกราคม  
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การต่อสู้ของคริสตศาสนจกัรต่อต้านพวกนอกรีตและไสยศาสตร์ 

ในการต่อสู้กบัพวกนอกรีตนั้น คริสตศาสนจกัรไดเ้ดินหนา้ต่อตา้นพวกนั้นทั้งดว้ยการเป็นพยานของ

มรณสักขีและทั้งดว้ยการถกเถยีงดว้ยปัญญา ในสมยัศตวรรษท่ี 2 – 4 ปรากฏผูจ้ารึกของพระศาสนจกัรหลาย

ท่านท่ีปกป้องความเช่ือในการเปิดเผยพระวจนะของพระเจา้โดยยึดหลกัการถกเถยีงโดยใชเ้หตุผล นกัเขียน

เหล่าน้ีเรียกวา่ผูแ้กข้อ้กลา่วหา หลายคนในจาํนวนน้ีตายอย่างมรณสักขี ผูแ้กข้อ้กล่าวหาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ไดแ้ก่ ท่านนกับุญมรณสักขียสุตินผูเ้ป็นนกัปรัชญา นกับุญธิโอฟิลุสแห่งอนัติโอก ท่านมินุตสิอุสเฟลกิซ์  

ท่านเตอร์ตูเลียน  ท่านอาเนราโกรัส  พระสงัฆราชซีเปรียนแห่งคาร์เฟเกนผูเ้ป็นสงฆผ์ูเ้ป็นมรณสักขี 
ตวัอย่างของชะตากรรมของพวกผูแ้กข้อ้กลา่วหานั้นสามารถดูไดจ้ากชีวติของยุสติน  นกัปรัช ญาเป็น

แบบได ้ ท่านเป็นนกัปรัชญาโดยอาชีพ ท่ีเมืองเอเฟซสัท่าไดเ้ปลี่ยนมานบัถอืศาสนาคริสตโ์ดยผูอ้าวโุสท่าน

หน่ึงท่ีไดแ้สดงใหท่้านไดเ้ห็นถึงความเขลาของปรัชญาของพวกนอกรีต และแสดงใหเ้ห็นถึงตรรกะของ

คริสตศ์าสนา  
หลงัจากนั้น ยสุตินไดย้า้ยไปยงักรุงโรม และใชสิ้ทธิของการเป็นศาสตราจารยด์า้นปรัชญาในการตั้ง

โรงเรียนปรัชญา และไดส้อนศาสตร์ของพระคริสตธรรมท่ีโรงเรียนแห่งนั้น 
ท่านจดัทาํหนงัสือแกข้อ้กล่าวหาสองฉบบัถึงพระจกัรพรรดิอนัโตนินุส ปิอุส เพ่ือปกป้องคาํสอนของ

ศาสนาคริสต ์ ในหนงัสือนั้นยุสตินไดพ้ยายามขอใหย้กเลิกพระบญัชาท่ีสั่งใหฆ่้าชาวคริสตเ์พียงเพราะความ

เช่ือในพระคริสต ์ท่านยุสตินไดเ้ขียนอธิบายหลกัการ   คาํสอนของพระศาสนจกัรและแสดงใหจ้กัรพรรดิให้

เห็นวา่รากฐานของความเช่ือในพระคริสตไ์ม่ไดต่้อตา้นหลกัการของนกัปรัชญายิง่ใหญท่ั้งหลาย ในอีกทาง

หน่ึง ความคิดทางปรัชญาโดยรวมของนกัปราชญก์รีกและโรมนัต่างแสดงถงึความเขลาของในนิยายปรัมปรา

ของพวกนอกรีต ผลท่ีเกิดข้ึนคือการไล่ลา่กไ็ดล้ดลงอยูร่ะยะเวลาหน่ึง นอกจากน้ี ยุสตินยงัไดมี้ววิาทะกบั

พระของศาสนายูดายนามวา่ตริโฟน โดยยสุตินไดแ้สดงใหเ้ขาเห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีแทจ้ริง

ท่ีประกาศกทั้งหลายไดพ้ยากรณ์ไว ้และวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรหน่ึงเดียวของพระเจา้ 
ยุสตินใชเ้วลาไม่นานในการชนะการววิาทะกบันกัปราชญท่ี์เป็นพวกนอกรีต ซ่ึงนกัปราชญน์ั้นจึงได ้

แกแ้คน้โดยการนาํเร่ืองไปรายงานกบัทางการ เม่ือนั้นผูป้กครองนครนามวา่รุสติกไดบ้ญัชาเรียกยุสตินเขา้มา

พบเพ่ือสอบสวนหาความจริงและมีคาํสั่งลงโทษประหารชีวติโทษฐานท่ีไม่ทาํการบูชายญัเทวรูป ดงันั้น      

ยุสตินจึงไดแ้สดงตนเป็นผูป้กป้อง คาํสอนในคริสตศาสนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงท่านไม่เพียงแต่ปกป้องดว้ยมีชีวติ

เท่า นั้นแต่ยงัปกป้องดว้ยความตายอกีดว้ย 
นอกเหนือจากภยัคุกคามจากภายนอกแลว้ ความเช่ือนอกรีตยงัพยายามแทรกซึมเขา้มาในคริสตศาสน-

จกัรอีกดว้ย แมแ้ต่ในช่วงศตวรรษท่ี 1 นั้น ก็ไดเ้กิดกลุ่มคนท่ีเรียกตวัเองวา่ “ไญยนิยม” (คือพวกท่ีมคีวามรู้ใน

เร่ืองเร้นลบับางอย่าง) หน่ึงในคนกลุ่มแรก ๆ พวกน้ีคือ    ซีโมนซ่ึงเป็นหมอผี (กิจการ 8:9-24) คนพวกน้ี
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แสร้งทาํตวัเป็นชาวคริสต ์ แต่จริงๆ แลว้ พยายามแอบสอนสัง่คนอื่นๆ วา่พระเจา้ผูท้รงเป็นพระผูส้ร้างของ

โลกนั้นไม่ไ ดเ้ป็นองค ์  พระเจา้สูงสุดหรือเป็นพระเจา้ผูเ้ป็นอมตะแต่เป็นเพียงแค่วญิญาณเลื่อนลอยบางอย่าง

ซ่ึงไม่คูค่วรต่อการใหค้วามเคารพใดๆ นยัวา่ ยงัมีเทพอื่นๆ อยูเ่หนือพระเจา้อีก แมเ้ทพเหล่านั้นจะไม่ไดเ้ป็น

ผูส้ร้างโลกท่ีเป็นสสารน้ีแต่ก็เป็นผูส้ร้างวญิญาณท่ีอยู่ในคนบางคน นยัวา่พระเยซูทรงเป็นผูส่้งสารของพวก

เขาและวา่พระองคไ์ม่ไดท้รงรับพระกายอยา่งแทจ้ริงหรืออยา่งนอ้ยกไ็ม่ไดท้รงทรมานทางพระกาย ดว้ยเหตุ

น้ีพวกเขาจึงปฏิเสธพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมและปฏิเสธพระศาสนจกัรแห่งอคัรสาวก โดยพวกน้ีเช่ือวา่ 

คริสตศาสนจกัรเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับพวกชนชั้นตํ่าในสงัคมเท่านั้น แต่พวกเขาดว้ยความท่ีรู้ก็เก็บรักษาศาตร์

ลกึลบัซ่ึงถ่ายทอดมาโดยเฉพาะแก่ผูท่ี้ถูกเลอืกเท่านั้น บ่อยคร้ังท่ีพวกไญยนิยมน้ีจะเลยเถิดไปจนถึงวชิามาร

ปีศาจ  โดยในการเผยแผ่ความคิดนอกรีตนั้น พวกเขาไดเ้ขียน “อโปคริฟฟา” (หนงัสือลบั) ซ่ึงไดแ้ต่งเติม

สาสนข์องอคัรสาวกอยา่งผิดๆ  (เช่น “พระวรสารของท่านโทมสั” “พระวรสารแห่งความจริง” “พระวรสาร

ของท่านเปโตร” และหนงัสืออื่นๆอีกมากมาย) แต่ท่ีอนัตรายท่ีสุดคือพวกน้ีแสร้งทาํเป็นคริสตชน            

ออร์โธดอ็กซ์ พวกน้ีแคน้เคืองท่ีถกูขบัออกจากคริสตศาสนจกัร ดว้ยเหตุน้ีจึงพยายามท่ีจะหกัเหจิตใจของผูมี้

ความเช่ือทั้งหลาย  
เหล่าอคัรสาวก รวมทั้งผูท่ี้สืบทอดท่ีใกลชิ้ดอคัรสาวกรุ่นต่อๆ มา ไดอ้อกมาต่อตา้นคนพวกน้ีเสมอมา 

สาวกท่ีดีท่ีสุดของอคัรสาวกยอห์นคือมรณสกัขีผูศ้กัด์ิสิทธ์ินามวา่โปลคีาร์ป แห่งสเมียร์น เม่ือท่านไดพ้บ

พวกไญยนิยมคนหน่ึงนามวา่มาร์คีโอน (ชายคนน้ีปฏิเสธ     พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม) และเม่ือถามเขา

วา่ “เจา้จาํขา้ไดไ้หม” เขากต็อบวา่ “ขา้จาํบุต รคนหวัปีของปีศาจได”้ 
แต่ผูมี้บทบาทสาํคญัในการเอาชนะพวกไญยนิยมไดน้ั้นคืออิเรเนผูเ้ป็นพระสงัฆราชแห่งลิยง (ประเทศ

ฝร่ังเศส) ท่านเป็นบุตรทางจิตวญิญาณของท่านมรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่านไดศึ้กษาลงลึกถึงความเช่ือลกึลบัถึง

แก่นของพวกไญยนิยมและไดเ้ปิดเผยความงมงายของพวกเขา ในหนงัสือท่ีช่ือ “หนงัสือหา้เล่มวา่ดว้ยการ

ประนามศาสตร์จอมปลอม” ท่านไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ พระคริสตแ์ละเหล่าอคัรสาวกอื่นๆ ไดส้อน

ในส่ิงเดียวกนักบัท่ี คริสตศาสนจกัรสอนอยู่ น้ีเอง โดยการอา้งบนพ้ืนฐานของจารีตอนัศกัด์ิสิทธ์ินั้น นกับุญ  

อริิ เน ไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงความบริสุทธ์ิแทจ้ริงของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่และความจอมปลอมของ

วรรณกรรมความเช่ือนอกรีตต่างๆ 
นกับุญอริิเนผูเ้ป็นมรณสกัขีตายในปี ค.ศ.202  ดว้ยการทาํงานอยา่งหนกัของท่านและดว้ยความ

พากเพียรของนกับุญฮิปโปลติสุแห่งกรุงโรมรวมทั้งนกัเขียนวรรณกรรมของคริสตศาสนจกัรคนอื่นๆ ทาํให้

พวกไญยนิยมซ่ึงเป็นพวกนอกรีตจึงถูกทาํลายลงอย่างราบคาบและสูญหายไปจากเวทีประวติัศาสตร์ ตั้งแต่

ก่อนท่ีการไล่ล่าชาวคริสตจ์ะจบลงดว้ยซํ้ า แต่สวะโบราณน้ียงัคงมีกากเดนเหลอือยู่จนถึงปัจจุบนัและ         
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ถูกเก็บงาํส่งต่อมาในชุมชนลบัต่างๆ และเม่ือใดก็ตามท่ีคริสตศาสนจกัรอ่อนแอลงเม่ือนั้นความเทจ็ก็จะเร่ิม

เขา้ครอบงาํผูค้น 

วนัรําลกึถึงนกับุญยุสตินนกัปรัชญามีข้ึนในวนัท่ี 1 มิถุนายน ตามปฏิทินเก่า หรือ 14 มิถุนายน ส่วนวนั

รําลึกถึงนกับุญมรณสกัขีอริิเนแห่งลยีง นั้น มีข้ึนในวนัท่ี 23 สิงหาคม ตามปฏิทินเก่า หรือ 5 กนัยายน  

 

นักบุญกอิอร์กมีรณสักขผีู้ยิ่งใหญ่และนําชัย 
การไล่ล่าคริสตศาสนจกัรคร้ังใหญเ่กิดข้ึนในรัชสมยัของ

จกัรพรรดิดิโอเคลเทียน (ค.ศ. 284-305) จกัรพรรดิโรมนัท่าน

น้ี ทรงเห็นชอบใหเ้สริมอาํนาจของจกัรวรรดิตนเองดว้ยการ

บงัคบัใหพ้ลเมืองทุกคนบูชาเทพต่างๆ ของชาวโรมนั ท่านได้

ออกกฤษฎีกาหลายฉบบั อนัส่งผลใหโ้บสถว์หิารของชาว

คริสตห์ลายแห่งตอ้งถูกทาํลาย หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายถกู

เผา และชาวคริสตถ์กูจบัไปทรมานอยา่งทารุณ ทั้งน้ีเพ่ือ

บงัคบัใหพ้วกเขาถวายบูชาเทพเจา้ ถา้ชาวคริสตป์ฏิเสธส่ิงท่ี

รอพวกเขาก็จะกลายเป็นความตาย ตามบนัทึกของนกั

ประวติัศาสตร์ ช่วงกลียุคดงักล่าวมีผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การ

ทรมานคร้ังใหญ่น้ีกวา่หลายแสนคน การไลล่่าชาวคริสต์

ดาํเนินไปกวา่ทศวรรษ และจากบนัทึกของเยฟเซเวยี               

นกัประวติัศาสตร์ชาวคริสตไ์ดเ้ขียนไวว้า่ “ต่อใหค้นคนหน่ึงมีปากสักร้อยปากและมีคอเป็นเหลก็กไ็ม่มทีาง

บรรยายถงึความน่าสะพรึงกลวัท่ีเกิดข้ึนอย่างบดัดลในหมู่ชาวคริสตน์ั้น” 
ตอนแรก การไล่ฆ่าชาวคริสตเ์กิดก่อนในหมู่ทหารโรมนัเพราะในช่วงนั้นมีชาวคริสตม์ากมายท่ีรับใช้

ในกองทพัโรมนั หน่ึงในนั้นคือกิออร์กีซ่ึงเป็นอดีตอยัการทหาร (ยศพนัโท) และเป็นผูน้าํกองทพัท่ีเก่งฉกาจ 

เม่ือท่านไดล้่วงรู้เก่ียวกบัการไล่ล่าท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ท่านไดป้ลดปลอ่ยทาสทั้งหมดของตนเองใหเ้ป็นอิสระ

และแจกจ่ายทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมีของตนแก่คนยากจน และมาเขา้ประชุมต่อหนา้บลัลงัก์ของจกัรพรรดิ       

ท่ีนัน่เองต่อหนา้ผูท่ี้มาชุมนุมในพระราชวงันั้น กิออร์กีไดป้ระกาศความเช่ือในพระคริสตอ์ยา่งกลา้หาญวา่

พระองคท์รงเป็นผูส้ร้างจกัรวาลและท่านยงัไดป้ระกาศตนเป็นชาวคริสตอ์กีดว้ย  
จกัรพรรดิดิโอเคลเทียนทรงแปลกพระทยัเป็นอยา่งยิง่ และทรงยื่นขอ้เสนอใหท่้านนกับุญนั้นถวาย

เคร่ืองบูชาแก่เทวรูปเพ่ือแลกกบัการเลื่อนยศใหสู้งข้ึนและจะประทานลาภยศทรัพยสิ์นเงินทองจาํนวนมาก
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แก่ท่าน แต่กิออร์กีเองไดทู้ลเสนอใหพ้ระจกัรพรรดิทรงหนัมาเป็นชาวคริสตแ์ละทูลวา่ผูท่ี้กม้หวัใหเ้ทวรูป

จะตอ้งตาย 
กิออร์กีจึงถกูจบัโยนเขา้คุกตามบญัชาของจกัรพรรดิ ท่านถกูล่ามขาและอกของท่านถกูหินวางทบัไว ้

จากนั้นพระจกัรพรรดิจึงตรัสถามท่านต่อวา่ 
“กิออร์กี เจา้สาํนึกหรือไม่ หรือจะยงัคงด้ือดึงไม่ยอมอยู่อย่างนั้นต่อไป” 

“ท่านคิดหรือวา่เม่ือขา้ไดย้อมอ่อนแอในกาย มีหรือท่ีขา้จะถดถอยเพียงเพราะความทรมานเพียงเลก็นอ้ย

แค่นี้  ท่านนัน่แหละท่ีมีแต่จะออ่นลา้จากการทรมานขา้เสียมากกวา่ท่ีขา้จะออ่นแอเพราะถูกท่านทรมาน” 
แลว้กิออร์กีก็ถกูจบัแขวนไวก้บัลอ้ท่ีหมุนฉวดัเฉวยีนเหนือคมมีด ในระหวา่งท่ีถูกทรมานนั้น พระเจา้

ไดท้รงใหก้าํลงัใจท่านนกับุญ  ทูตสวรรคข์องพระเจา้ไดเ้ขา้มาเยยีวยาท่านมรณสกัขีและปลดท่านลงจาก     

กงลอ้ เม่ือผูพิ้พากษาสองคนไดเ้ห็นปาฏิหาริยแ์ลว้ก็กลบัใจมาเช่ือในพระคริสต ์ พวกเขาจึงถกูประหารชีวติ

ทนัที กิออร์กีถกูจบัโยนลงไปในบ่อปูน ท่านทาํหมายกางเขนท่ีตวั พลงัของพระคริสตจึ์งรักษาท่านจาก

ภยนัตราย 
แต่จกัรพรรดิยงัคงไม่ทรงเช่ือในเร่ืองแบบน้ีและขนานนามกิออร์กีวา่เป็นพ่อมด  จกัรพรรดิทรงมี    

พระบญัชาจบัเขาใส่รองเทา้ท่ีมีหนามตะปูตาํมากมาย และไล่ใหท่้านใหเ้ดินดว้ยรองเทา้นั้นไปถึงเรือนจาํ      

ท่ีนัน่จกัรพรรดิไดท้รงส่งพ่อมดท่ีเก่งกาจมาคนหน่ึงโดยหวงัทีจ่ะใหเ้ขาเอาชนะกิออร์กีใหไ้ดด้ว้ยพลงัปีศาจ 

พ่อมดคนนั้นพยายามวางยาพิษฆ่าท่านนกับุญแต่วา่ยาพิษไม่อาจทาํอนัตรายท่านไดเ้ลย (มาระโก 16:18) 

หมอผนีั้นจึงกลายเป็นฝ่ายกลบัใจเขา้ถอืคริสตแ์ละกถ็กูจบัสั่งประหารเช่นกนั 
จากนั้นจกัรพรรดิดิโอเคลเทียนไดท้รงเสนอใหกิ้ออร์กียด์าํรงตาํแหน่งผูร่้วมปกครอง   กิออร์กียแ์สร้ง

ทาํเป็นวา่ตกลงและเสนอตวัเดินทางไปท่ีวหิารของเทพอพอลโล ท่ีนัน่ท่านมรณสักขีหนัหนา้มองเทวรูปและ

ถามข้ึนวา่  
“เจา้รึท่ีอยากท่ีจะรับเคร่ืองบูชาจากขา้ประหน่ึงวา่ตนเป็นเทพ” 

ปีศาจท่ีสิงสถิตในรูปเคารพนั้นร้องตอบวา่ 
“ขา้ไม่ใช่เทพและไม่มีใครหนา้ไหนแบบขา้ท่ีเป็นเทพ แต่พระผูท่ี้เจา้ประกาศความเช่ือถงึนั้นเป็น    

พระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียว เรามนัเป็นพวกทูตสวรรคผ์ูแ้ปรพกัตร์และหลอกลวงคนทัว่ไปดว้ยความริษยา” 
“ถา้อย่างนั้นเจา้กลา้ดีอยา่งไรถงึมาอยู่ท่ีน่ีในเม่ือขา้มาถึงน่ี ขา้เป็นถึงผูรั้บใชข้องพระเจา้สูงสุด” นกับุญ

ประกาศกอ้ง 

พวกปีศาจไดย้นิดงันั้นกก็รีดร้องโหยหวนและหนีไป เทวรูปทั้งหลายลม้ครืนในทนัทีและแตกสลายลง

ตรงหนา้นั้น พวกพระนอกรีตและจกัรพรรดิก็ปร่ีเขา้ไปรุมทุบตีท่านนกับุญดว้ยความเกลียดชงั ในท่ีสุดท่าน

มรณสกัขีกถ็กูตดัศีรษะ ท่านเดินทางไปพบพระเจา้ดว้ยความปีติยิ่งในวนัท่ี 23 เมษายน ปี ค.ศ. 304 
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วนัรําลกึถึงนกับุญกิออร์กีคือวนัท่ี 23 เมษายน ตามปฏิทินเก่า หรือ 6 พฤษภาคม  
 

ชัยชนะของคริสตศาสนาเหนอืพวกต่างชาต ิ

ดงัท่ีกลา่วไปแลว้นั้น การไลฆ่า่ชาวคริสตใ์นคร้ังสุดทา้ยจากสิบคร้ังเป็นคร้ังท่ีเลวร้ายท่ีสุด ทวา่ในอกี 

แง่หน่ึงกเ็ป็นความพยายามคร้ังสุดทา้ยของพวกต่างชาติท่ีใกลต้ายท่ีตอ้งการถอนกาํจดัพระววิรณ์ของพระเจา้ 

โดยปีศาจพร้อมพวกผูรั้บใชข้องมนัถกูทาํลายยอ่ยยบั และคริสตศาสนาก็กลายเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพล 

เร่ืองเป็นเช่นน้ีคือ ฝ่ังตะวนัตกของจกัรวรรดิโรมปกครองโดยจกัรพรรดิสององค ์ คือ จกัรพรรดิ    

คอนสแตนตินแห่งกอลและบริเตน และจกัรพรรดิแมคเคนซีแห่งอิตาลี ซ่ึงจกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงเลิก

เช่ือในเทพทั้งหลายไปแลว้ ส่วนจกัรพรรดิแมคเคนซียงัคงทรงเป็นพวกต่างชาติหวัรุนแรงและทรงไล่ฆ่าลา้ง

ชาวคริสต ์ รูปแบบการปกครองของพระองคจึ์งแตกต่างออกไปคือเป็นแบบทรราชย ์ สภาเซเนทของ

จกัรวรรดิโรมนัไดทู้ลเชิญใหจ้กัรพรรดิคอนสแตนตินมาทรงปกครองท่ีกรุงโรม และจกัรพรรดิคอนสแตน-

ตินก็ทรงเตรียมตวัเสดจ็มารับทรงตาํแหน่งน้ี ก่อนเกิดศึกตดัสินเพ่ือหาผูค้รองบลัลงักน์ั้นจกัรพรรดิแมคเคนซี

ไดท้รงเพรียกหาพวกภูตผีปีศาจตลอดทั้งคืน และไดท้รงทาํการบูชายญัแก่พวกมารทั้งหลายอยา่งมากมาย 

(หน่ึงในนั้นคือการบูชายญัดว้ยชีวติมนุษย)์ ส่วนจกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงอยู่ในช่วงสับสนในพระทยั 

เพราะท่านไม่ทรงทราบวา่ ควรจะทรงออ้นวอนเทพองคใ์ดใหม้าช่วยดี เน่ืองจากกองทพัของพระองคเ์ลก็กวา่

ของคู่ต่อสู้มากนกั เม่ือนั้น จกัรพรรดิคอนสแตนตินจึงไดท้รงเลอืกสวดภาวนาวงิวอนถงึพระเจา้ผูท้รงเป็น

หน่ึงเดียว เพ่ือทรงใหพ้ระเจา้ทรงช่วย และในวนัก่อนทาํศึกนั้นตอนเท่ียงวนัจกัรพรรดิคอนสแตนตินได้

ทอดพระเนตรเห็นนิมิตหมายบนทอ้งฟ้าเป็นรูปกางเขนโดยมีนายทหารจาํนวนมากกเ็ห็นเช่นกนั กางเขน

เปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งกวา่ดวงอาทิตย ์และมีคาํจารึกวา่ “เจา้จะมีชยั” 
เม่ือทรงตะลงึกบัส่ิงท่ีไดท้อดพระเนตรเห็นเป็นปาฏิหาริยน้ี์ จกัรพรรดิคอนสแตนตินจึงไดท้รงตกใน

ภวงัค ์ ในภวงัคน์ั้นพระคริสตไ์ดเ้สดจ็มาทรงปรากฏต่อหนา้ท่าน และทรงแสดงเคร่ืองหมายกางเขน และได้

ทรงรับสั่งใหท่้านทาํรูปกางเขนนั้นบนธงของกองทพัทุกผืน  พระเจา้ทรงไดใ้หส้ญัญาแก่จกัรพรรดิ      

คอนสแตนตินวา่ ท่านจะมีชยัไม่เพียงแต่เหนือจกัรพรรดิแมคเคนซียเท่านั้นแต่ยงัจะทรงมีชยัเหนือศตัรูทั้ง

ปวง เม่ือจกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงต่ืนข้ึนมากรั็บสัง่ใหชู้ธงชยักางเขนเหนือกองทพัของท่านและติดรูป

กางเขนทั้งบนหมวก เกราะ และธงของกองทพั 
ในวนัท่ี 28 ตุ ลาคม ปี ค.ศ. 312 กองทพัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินไดตี้กองทพัของจกัรพรรดิ       

แมคเคนซีแตกราบคาบในสงครามท่ีสะพานมุลเวยีเหนือแม่นํ้าไทเบอร์ ส่วนจกัรพรรดิแมคเคนซีเองทรงหนี

ทพัและไดส้ิ้นพระชนมอ์ยา่งอนาถหลงัทรงถูกเหยียบทบัในช่วงโกลาหล ไม่มอีะไรช่วยท่านได ้ ไม่วา่จะเป็น

มนตรา ปีศาจ หรือการพยากรณ์ดวงดาว  จกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงกลายเป็นจกัรพรรดิผูมี้อาํนาจเตม็ของ
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โรมนัตะวนัตก และในปี ค.ศ. 313 จกัรพรรดิคอนสแตนตินพร้อมดว้ยผูป้กครองร่วมในฝ่ังตะวนัออกของ

ท่าน คือ จกัรพรรดิลิคินิอุสไดท้รงออกพระบรมราชโองการแห่งมิลานท่ีระบุใหยุ้ติการไล่ล่าฆ่าลา้งชาวคริสต์

ทั้งหมด และรับสั่งใหคื้นทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ียึดมา คืนใหแ้ก่ชาวคริสตท์ั้งหมด ยุคแห่งมรณสักขีจึงส้ินสุดลง 

ต่อมาในปี ค.ศ. 323 จกัรพรรดิคอนสแตนตินไดท้รงเป็นจกัรพรรดิทั้งของฝ่ังตะวนัออกดว้ย 
จกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงอยู่ในกลุ่มผูท่ี้จะเขา้รับศีลลา้งบาป แต่ดว้ยความท่ีทรงยาํเกรงต่อความ

บริสุทธ์ิของการรับศีลลา้งบาปเป็นอย่างยิ่ง พระองคจึ์งทรงเลือ่นการรับศีลไปจนกระทัง่ส้ินพระชนม ์

อย่างไรก็ดี พระองคท์รงกระทาํการดีอนัยิง่ใหญไ่วม้ากมาย ซ่ึงเราจะไดแ้จกแจงต่อไป เม่ือคราวท่ีจกัรพรรดิ

คอนสแตนตินทรงตระหนกัวา่ความตายใกลเ้ขา้มาแลว้ก็จึงทรงรับศีลลา้งบาปในสมโภชพระจิตเจา้ และ

ในขณะท่ีท่านยงัทรงฉลองพระองคข์าวของการรับศีลนั้นเอง ท่านก็ไดท้รงจากไปสู่พระคริสตบ์นสวรรคใ์น

วนัท่ี 21 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 337 คริสตศาสนจกัรไดย้กย่องท่านในฐานะเทียบเท่ากบัเหลา่อคัรสาวก และใน

ความเป็นจริง ในประวติัศาสตร์ของมนุษยก์็ไม่มีผูใ้ดสามารถทาํใหค้นทั้งหลายหนัมาเป็นชาวคริสตไ์ดม้าก

เทียบเท่ากบัจกัรพรรดิคอนสแตนตินอีกแลว้ 
วนัรําลกึถึงนกับุญเทียบเท่าอคัรสาวกคอนสแตนตินคือ วนัท่ี 21 พฤษภาคม ตามปฏิทินเก่าหรือ 3 

มิถุนายน  
 

คริสตศาสนจกัรกบัจกัรวรรดิ 
หลงัจากท่ีนกับุญคอนสแตนตินผูเ้ทียบเท่าอคัรสาวกไดน้าํอสิรภาพมาสู่คริสตศาสนจกัรแลว้ ต่อมาก็

เขา้สู่วาระใหม่ของการดาํรงอยูอ่ย่างสมบูรณ์ คริสตศาสนจกัรนั้นเฝ้าเตรียมพร้อมเพ่ือรอรับการมาถงึของ

อาณาจกัรของพระคริสตอ์นัไร้ขอบเขต จึงไดร่้วมเป็นพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิโรมนั จึงเป็นไปตาม            

พระพนัธสญัญาของพระเจา้ท่ีใหป้ระกาศ  พระวรสารแก่มนุษยชาติ คริสตชนออร์โธดอ็กซ์ย่อมจาํไดอ้ยู่

เสมอวา่ตามคาํสอนของพระผูท้รงช่วยใหร้อดและอคัรสาวกเปาโลนั้น ไดท้รงสอนมาเสมอวา่หลกัแห่ง

อาํนาจถกูกาํหนดโดยพระผูท้รงสร้าง ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ถอืเป็นเร่ืองน่าอดสูท่ีจะร่วมมือกบัทางจกัรวรรดิ ดัง่ท่ี

ต่อมาจกัรพรรดิยุสติเนียนท่ีทรงเป็นนกับุญดว้ยไดท้รงเขียนเอาไวว้า่ “ดว้ยพระญาณสอดส่องของพระเจา้ 

พระองคไ์ดท้รงมอบของขวญัสองประการแก่มนุษย ์ คือ ศาสนจกัรและอาณาจกัร โดยศาสนจกัรรับผดิชอบ

วญิญาณของมนุษย ์ ส่วนอาณาจกัรจะดูแลรักษาร่างกาย อาํนาจทั้งสองขั้วน้ีมีความสอดคลอ้งตอ้งกนัเป็น

อย่างดีเยี่ยม (ภาษากรีกเรียกวา่ซิมโฟนี) เพ่ือธาํรงรักษามวลมนุษยชาติ”  
ดว้ยรากฐานน้ีเองคริสตศาสนจกัรไดธ้าํรงมาอยูเ่ป็นระยะเวลามามากกวา่ 1500 ปี เป็นส่ิงมีชีวติหน่ึง

เดียวท่ีมีการควบคุมอวยัวะสองส่วน แต่ก็พึงระลกึอยู่เสมอวา่โครงสร้างอาํนาจท่ีแทจ้ริงของอาณาจกัรนั้น

โดยธรรมชาติแลว้กอ็ยู่ภายใตก้ารดูแลของอาํนาจบริหารของพระสงัฆราชท่ีถูกตั้งสถาปนาโดยพระเจา้ อย่าง
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ท่ีนกับุญยอห์นวาจาทอง และอมัโบรซีแห่งเมดิโอลานกล่าวไวว้า่ “ศาสนจกัรอยูเ่หนืออาณาจกัร” ดว้ยเหตุ

ดงัน้ีเอง ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกข้ึนครองราชยข์องพระจกัรพรรดิจึงตอ้งกระทาํโดยสมเดจ็      

พระอคัรสงัฆราช พระศาสนจกัรนั้นรับรองสิทธิของรัฐในการบริหารอาํนาจและปฏิเสธไม่ใหจ้กัรพรรดิมา

ทรงแทรกแซงกิจการของพระศาสนจกัรตามอาํเภอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัคาํสอนทาง

คริสตศาสนา มรณสกัขีและผูป้ระกาศความเช่ือไดป้กป้องอสิรภาพของ พระเจา้ไวด้ว้ยชีวติของตน 
ในการน้ี อทิธิพลท่ีคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์มีต่ออาณาจกัรสูงข้ึนจึงไดค่้อยๆ เปลี่ยนแปลงแมแ้ต่

โครงสร้างของจกัรวรรดิและสงัคม พระวรสารเป็นดัง่เช้ือขนมปังท่ีไดเ้ปลี่ยนสงัคมมนุษย ์ เหมือนการต่อสู้

ของนกัรบท่ีทาํใหก้ารบูชาเทวรูปสูญส้ินไป การประหารดว้ยการตรึงกางเขนถูกลม้เลิกไป เกิดทศันคติใหม่ท่ี

มีต่อทาสซ่ึงท่ีสุดไดน้าํไปสู่การเลิกทาสอยา่งส้ินเชิง 
ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงทาํในประวติัศาสตร์และดว้ยความช่วยเหลือของจกัรวรรดินั้น ทาํใหจ้าํนวนผูท่ี้ไดรั้บ

ความรอดนั้นเพ่ิมข้ึนลา้น จริงๆ แลว้สําหรับพระองคเ์องอาํนาจทั้งปวงกล็ ว้นเป็นเพียงเคร่ืองมือของพระ

อานุภาพของพระองคท่ี์รับใชพ้ระองคใ์นการนาํความรอดมาสู่มนุษยท์ั้งหลาย ไม่วา่จะเป็นดว้ยความตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 

ความเช่ือนอกรีตของพวกอารยนั 
หลงัจากท่ีหมดยคุแห่งการไลล่า่แลว้ ปีศาจซ่ึงเป็นศตัรูพระเจา้นั้นไม่อยากยอมรับความพ่ายแพข้องตน 

จึงไดเ้ร่ิมการต่อสู้คร้ังใหม่ต่อตา้นคริสตศาสนจกัร โดยมนัไดย้ ัว่ยุพวกนอกรีตท่ีตอ้งการทาํลายพระววิรณ์

ศกัด์ิสิทธ์ิ และหน่ึงในบรรดาพวกนอกรีตท่ีน่าสะพรึงกลวัท่ีสุดท่ีอุบติัข้ึนในหมู่คริสตชนกค็อือารีอสุแห่ง 

อเลก็ซานเดรีย 
 อารีอสุถูกขบัไลอ่อกจากคริสตศาสนจกัร เน่ืองจากเขาทาํใหค้นในคริสตศาสนจกัรเกิดความแตกแยก

ตั้งแต่ก่อนท่ีเขาจะเร่ิมแต่งคาํสอนท่ีผิดๆ ดว้ยซํ้ า เม่ือพระสงัฆราชเปโตรแห่ง อเลก็ซานเดรียซ่ึงต่อ มาไดเ้ป็น

มรณสักขีแห่งพระคริสตน์ั้นอยากจะใหโ้อกาสกลบัตวั รับเขากลบัเขา้มาในคริสตศาสนจกัรอกีคร้ัง แต่ใน

นิมิตเปโตรไดเ้ห็นพระเยซูเจา้ในฉลองพระองคท่ี์ขาดรุ่งร่ิง 
 “ใครเป็นคนทาํใหฉ้ลองพระองคท่์านขาดรุ่งร่ิงแบบน้ี” เปโตรทูลถาม 
“อารีอสุ” พระองคต์รัสตอบ นัน่เองท่ีเป็นลางบอกถึงเร่ืองร้ายๆ ต่างๆ ท่ีกาํลงัจะมาถึง คริสตศาสนจกัร 

นกับุญเปโตรไม่ยอมรับการสารภาพบาปของผูท่ี้จะเป็นพวกนอกรีตในภายภาคหนา้ผูน้ี้ แต่ท่านอาคิลเลส    

ผูสื้บทอดตาํแหน่งสังฆราชองคถ์ดัมาเกิดความสงสารอารีอุสและใหโ้อกาสเขากลบัมาเป็นพระอีกคร้ัง และ

เม่ือท่านอาคิลเลสไดม้รณภาพไป ในสมยัสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช อเลก็ซานเดอร์นั้น อารีอสุซ่ึงอดัอ ั้นไป

ดว้ยความอจิฉาริษยาจึงเร่ิมเทศนาสั่งคาํสอนนอกรีตอกี คร้ัง 
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เขาไดเ้ร่ิมสั่งสอนวา่พระคริสตไ์ม่ไดท้รงพระชนมชี์พเป็นนิรันดร์ร่วมกบัพระบิดา และไม่ไดมี้พระ

กาํเนิดจากลกัษณ์ของพระบิดาและไม่ใช่พระเจา้ทีแ่ทจ้ริง แต่เป็นเพียงส่ิงสร้างท่ีสูงส่งท่ีสุดท่ีพระเจา้ทรง

สร้างข้ึนมาจากสุญญตา พระคริสตท์รงถกูมองวา่ไม่ใช่พระบุตรหน่ึงเดียวของพระบิดา แต่เป็นเพียงหน่ึงใน

บุตรหลายๆ คนท่ีพระบิดาทรงรับไวเ้ป็นบุตร โดยพระบิดาทรงเลอืกข้ึนมาหน่ึงคนท่ีพระองคท์รงเลง็เห็น

ความสัตยซ่ื์อต่อการทาํกรรมดีของเขาเท่านั้น พระเยซูทรงเสมือนวา่ทรงสามารถทาํบาปไดเ้พียงแต่ไม่ทรง

ประสงคท่ี์จะทาํ 
คาํสอนผิดๆ ของปีศาจน้ีปัจจุบนัฝังตวัอยู่ในผูน้บัถอืลทัธิท่ีเรียกตวัเองวา่ “พยานแห่งพระเยโฮวา” 

รวมทั้งบรรดาลทัธิงมงาย (ไสยศาสตร์)ต่างๆ อีกมากมาย ถา้หากความเช่ือเช่นน้ีมีชยัข้ึนมาแลว้พระวรสารก็

จะหมดความหมาย และเรากจ็ะสูญส้ินความหวงัท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้ 
 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ังที่หนึง่ 

พระสงัฆราชอเลก็ซานเดอร์แห่งเมืองอเลก็ซานเดรียไดข้บัไลอ่ารีอสุและพวกสาวกผูเ้ช่ือฟังเขาออกไป

จากคริสตศาสนจกัร อารีอุสนั้นกเ็หมือนกบัปีศาจท่ีทาํลายลา้งทูตสวรรคเ์ป็นจาํนวนถงึหน่ึงในสาม โดยเขา

ไดช้กัจูงเหลา่นกับวชในอเลก็ซานเดรียออกไปไดถ้งึหน่ึงในสามเช่นกนั นอกจากเขาจะไม่สํานึกในความผิด

บาปของตนเองแลว้กย็งัไดน้าํการสบประมาทน้ีไปยงัคริสตศาสนจกัรอื่นๆ ของโลกอกีดว้ย สุดทา้ยเม่ือความ

สบัสนน้ีแผข่ยายเป็นวงกวา้งไปทั้วคริสตศาสนจกัรในซีกตะวนัออก จกัรพรรดิคอนสแตนตินโดยอาศยัการ

ดลบนัดาลจากพระจิตเจา้นั้นจึงไดรั้บสั่งใหพ้ระสงัฆราชทัว่โลกมาประชุมสภาสมชัชาสงฆส์ากลเพ่ือร่วม

พิจารณากรณีท่ีเกิดข้ึน 

สภาสมชัชาสงฆจึ์งไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 325 ท่ีเมืองนิเคย ์ (ปัจจุบนัอยู่ท่ีเมืองอซินิก ประเทศ

ตุรกี) โดยมีพระสังฆราชเขา้ร่วมประชุมถึง 318 ท่านจากทัว่ทุกสารทิศของคริสตศาสนจกัร ซ่ึงเป็นจาํนวน

เดียวกนักบัผูรั้บใชข้องอบัราฮมัท่ีไดร่้วมโจมตีกองทพัของเหลา่กษตัริยจ์ากเมโสโปเตเมีย (ปฐมกาล 14) 

ทั้งน้ี พระสังฆราชโฮเซีย แห่งคอร์โดบา (สเปน) ไดเ้ป็นองคป์ระธานท่ีประชุมสภาสมชัชา ในท่ีประชุมสภา

สมชัชามีนกับุญหลายท่านเขา้ร่วมมากมาย  เช่น นกับุญนิโคลสัแห่งไมรา นกับุญสปิริโดนแห่งตรีมีธุส  

นกับุญ อเลก็ซานเดอร์แห่งอเลก็ซานเดรีย นกับุญมาคารีแห่งเยรูซาเลม็ นกับุญเยฟสตาฟีแห่งอนัติโอก และ

นกับุญยากอบแห่งนีซีบียา และท่านอื่นๆ 
ในท่ีประชุมนั้นเองท่านทั้งหลายไดถ้ามไถถ่ึงกนัและกนัวา่คริสตศาสนจกัรของตนไดท้าํอยา่งไรกนัใน

การรักษาความเช่ือดั้งเดิมของเหล่าอคัรสาวก ดงันั้น ความจึงไดแ้จง้วา่มีปรากฏคาํสอนของอารีอสุซ่ึงแปลก

แยกไปจากคาํสอนท่ีสืบทอดกนัมาของอคัรสาวกนั้น พวกอารีอสุนั้นพยายามทาํใหเ้กิดความสบัสนโดยใช้
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ขอ้ถกเถียงทางปรัชญาแต่ก็ถกูต่อตา้นโดยเดด็ขาดส้ินเชิงจากสงัฆานุกรอาฟานาซีของคริสตศาสนจกัรแห่ง 

อเลก็ซานเดรีย 
อารีอุสยงัคงด้ือดึงและลบหลู่พระคริสตจ์นถงึขั้นท่ีนกับุญนิโคลสัซ่ึงไดมี้ใจปกป้องพระคริสตอ์ย่างแขง็

ขนั ถงึกบัลกุไปตบปากอารีอสุ เป็นเหตุใหบ้รรดาสงฆใ์นท่ีประชุมสภาสมชัชาถอนสถานะนกับวชของ       

นิโคลสั แต่พระคริสตแ์ละพระมารดาพระเจา้ไดเ้สดจ็มาปรากฏตวัแก่พวกท่านและรับสั่งใหคื้นสถานะ

นกับวชใหแ้ก่ท่านและทรงใหท่้านเป็นพระสงัฆราช 
ในท่ีสุดแลว้ บรรดาสงฆใ์นท่ีประชุมไดเ้ลง็เห็นวา่พวกนอกรีตไม่สํานึกผิด จึงไดส้ั่ง  ขบัไลอ่ารีอสุออก

จากพระศาสนจกัร (เป็นการประณาม) และท่ีประชุมไดร่้างบทสัญลกัษณ์ความเช่ือของออร์โธดอ็กซ์เป็น   

คาํวา่ “และพระจิตเจา้”  พวกท่านประกาศยอมรับวา่พระบุตรของพระเจา้ทรงบงัเกิดจากลกัษณ์ของพระบิดา

ก่อนกาลเวลาและทรงเป็นหน่ึงเดียวกบั    พระบิดา นอกจากน้ี พวกท่านยงัไดเ้ห็นชอบใหค้ริสตชนทั้งปวง

ฉลองปัสกาในวนัเดียวกนั (เพราะยงัคงมีชาวคริสตบ์างส่วนท่ีฉลองเทศกาลน้ีพร้อมชาวยวิ) นอกจากน้ีสงฆ์

ทั้งหลายไดรั้บเอาธรรมนูญแห่งศาสนจกัรทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงครอบคลมุเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติของ

คริสตศาสนจกัร 
ดงันั้นเองท่ีพระจิตเจา้ทรงทาํลายความเช่ือนอกรีต และสถาปนาคริสตศาสนจกัรแห่งความเช่ือดั้งเดิม

ออร์โธดอ็กซ์ข้ึนมา น่ีเป็นคร้ังแรกทีค่ริสตศาสนจกัรไดม้าประชุมร่วมกนันบัตั้งแต่สมยัเหล่าอคัรสาวก      

ยุคแรก และพระจิตเจา้ผูท้รงปลอบประโลมไดท้รงแสดงใหเ้ห็นอีกคร้ังหน่ึงวา่เป็นพระองคน์ัน่เองท่ีทรงยืน

อยู่ตรงหางเสือเรือแห่งคริสตศาสนจกัร 
วนัรําลกึถึงบรรดาสงฆผ์ูศ้กัด์ิสิทธ์ิแห่งสภาสมชัชาสงฆส์ากลคร้ังท่ีหน่ึงมีข ึ้นในวนัอาทิตยท่ี์ 7 หลงั

เทศกาลปัสกา และ วนัท่ี 29 พฤษภาคมตามปฏิทินเก่าหรือ 11 มิถุนายน 
 

ความสําคญัของการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ 

นบัจากนั้นเป็นตน้มาจึงเร่ิมตน้ยคุของสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ (มีทั้งหมด 7 คร้ัง) 

สภาดงักล่าวถือเป็นองคก์รอาํนาจนิติบญัญติัสูงสุดของคริสตศาสนจกัรทัว่โลกโดยภาพรวม ตามคาํสอนของ

พระคริสตน์ั้น “ท่ีใดท่ีสองหรือสามคนรวมกนัในนามของเรา ท่ีนัน่เราจะอยู่กบัท่านเหล่านั้น” (มทัธิว 18:20) 

และพระเยซูเจา้ทรงเป็นหวัหนา้ของคริสตศาสนจกัร ดว้ยเหตุนี้ ท่ีไหนก็ตามท่ีบรรดาผูสื้บทอดของเหลา่อคัร

สาวกไดร้วมตวักนัจากทัว่ทั้งสารทิศในนามของพระคริสต ์ ถา้หากพวกเขาประสงคท่ี์จะรักษาพระววิรณ์

ดั้งเดิมไม่ใหเ้ปลี่ยนแปลงไปแลว้ พระคริสตก์ย็่อมประทบัอยูท่ี่นัน่กบัพวกเขาเช่นกนั และพระจิตเจา้ท่ีทรง

ถูกส่งมาจากพระบิดาแห่งสวรรคใ์นนามของพระคริสตต์ามพระสญัญานั้น กจ็ะสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา



                              ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์                                 51 

 
 

เหลา่ นั้นตลอดไปและจะทรงนาํทางเราสู่ความจริงทั้งมวล (ยอห์น 14:16 และ 16:13) การทรงสาํแดงการ    

อนับนัดาลชีวติของพระองคน์ั้นเห็นไดช้ดัเจนในการประชุมแต่ละคร้ังของสภาคณะมนตรีสงฆฯ์  
ดงันั้นเองท่ีเราเช่ือวา่สภาคณะมนตรีสงฆฯ์ ซ่ึงไดรั้กษาหลกัคาํสอนของเหลา่อคัรสาวกไวเ้ป็นการ

ประชุมสงฆจึ์งไม่มีขอ้ผิดพลาด และมติท่ีออกมานั้นไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ พวกเขาเป็นเหมือน

ประภาคารท่ีช่วยนาํทางเราในทะเลแห่งชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยคาํสอนและความเช่ืออนัหลากหลาย ในทางตรง

กลบักนั ใครก็ตามท่ีฝ่าฝืนมติของสภาคณะมนตรีสงฆฯ์ แมแ้ต่เพียงประการเดียวก็จะตอ้งตาย (มทัธิว 18:17) 
เราจึงเห็นไดว้า่ การประชุมของสภาคณะมนตรีสงฆฯ์ นั้นไม่เคยแต่งเติมคาํสอนใหม่ หากแต่มภีารกิจ

เพ่ือปกป้องพระววิรณ์ของพระเจา้ไม่ใหด่้างพร้อย ดว้ยเหตุนี้ จึงเป็นความเห็นท่ีผิดหากจะวา่สภาคณะมนตรี

สงฆฯ์ ดงักลา่วไดน้าํคาํสอนใหม่บางประการเขา้มา ไม่ใช่เลย ความเช่ือไดรั้บการประทานมาเพียงหน่ึงเดียว

และเป็นความเช่ือโดยนกับุญทั้งปวง (ยูดาห์ 2) และกไ็ม่มใีครหนา้ไหนทั้งนั้นท่ีจะเติมอะไรเขา้หรือตดัอะไร

ออกทั้งส้ิน ในการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆฯ์ทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดป้กป้องคริสตศาสนจกัรและวางรากฐาน

ใหถ้กูตอ้งเพ่ือป้องกนัใหพ้น้จากความเช่ือนอกรีตท่ีหลอกลวงและบิดเบือนพระวาจาของพระเจา้ ดงันั้นเอง

จึงไม่อาจลม้เลกิมติของสภาคณะมนตรีสงฆฯ์ ไดเ้ลย 

 

 

นักบุญนโิคลสั พระสังฆราชแห่งไมรา 

หน่ึงในผูรั้บใชพ้ระคริสตท่ี์เป็นท่ีเคารพ

มากท่ีสุดท่านหน่ึงในโลก ของคริสตศาสนจกัร

ออร์โธดอ็กซ์คือนกับุญนิโคลสัอคัรสงัฆราแห่ง 

ไมรา (ปัจจุบนัคือเมืองเดมบรี ประเทศตุรกี) 

ท่านไดฉ้ายแววในคริสตศาสนจกัร ตั้งแต่ต น้

ศตวรรษท่ี 4 นิโคลสัเป็นท่ีรู้จกักนัเพราะการ

ชอบทาํบุญทาํทานของท่านมาตั้งแต่ยงัหนุ่ม ท่ี

เมืองปาตารามีชายคนหน่ึงอาศยัอยู่  เขามีลูกสาว

สามคน ชายคนน้ียากจนมากจึงตดัสินใจส่งลกู

สาวไปคา้ประเวณี เม่ือนิโคลสัไดท้ราบดงันั้น จึงแอบไปท่ีบา้นเขาในตอนกลางคืนถึงสามคร้ัง แต่ละคร้ัง

ท่านโยนถุงกษาปณ์ทองคาํเขา้ไปในบา้น ดงันั้นเองพ่อของลูกสาวทั้งสามจึงสามารถยกลูกสาวใหแ้ต่งงานได ้ 
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ดว้ยพระคุณปาฏิหาริยข์องพระเจา้ นิโคลสัจึงไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นพระสงัฆราชแห่งไมรา ท่านอดทน

ต่อสู้กบัการไล่ล่าของจกัรพรรดิดิโอเคลเทียน และถูกจบัเขา้คุกหลายต่อหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังพระเจา้ยงัคง

รักษาชีวติของท่านไว ้

เม่ือจกัรพรรดิคอนแสตนตินไดป้ระกาศสันติภาพกบัคริสตศาสนจกัร นกับุญนิโคลสัจึงตอ้งออกมา

ต่อตา้นคาํสอนผดิๆ ของพวกอารีอสุและซาเบลเลยีน (คือ พวกท่ีเช่ือวา่ พระตรีเอกานุภาพทรงมีเพียงลกัษณ์

เดียว) ท่านปกป้องคาํสอนของออร์โธดอ็กซ์วา่ทั้งสามลกัษณ์ของพระเจา้มีความเสมอภาคกนั ในท่ีสภาคณะ

มนตรีสงฆฯ์ ท่ีเมืองนิเคยน์ั้น นิโคลสัเดือดดาลมากจนถงึกบับนัดาลโทสะต่ออารีอสุเพ่ือหยุดไม่ใหเ้ขา

กระทาํการพูดลบหลู่พระเจา้อีก  บรรดาสงฆเ์ห็นชอบใหถ้อดถอนสถานภาพสงฆข์องท่านนกับุญ ต่อมา   

พระเจา้ทรงปรากฏในนิมิตเวลากลางคืนแก่สมาชิกสภาสงฆฯ์ วา่พระองคป์ระทานพระวรสารคืนแก่นิโคลสั  

ส่วนพระนางมารียก์ท็รงนาํผา้คลมุไหล่สงัฆราชมาคืนแก่ท่าน ดงันั้นเองท่านจึงไดรั้บสถานะสงฆคื์นมา 

ดว้ยความท่ีนิโคลสัเป็นนกัต่อสู้ตวัยงเพือ่รักษาสัจธรรมของพระเจา้และเป็นผูป้กป้อง  ผูท่ี้ถกูรังแก คร้ัง

หน่ึงเม่ือท่านไดท้ราบวา่มีนายทหารสามคนถูกใส่ร้ายจนถกูตอ้งโทษประหารชีวติ ท่านนกับุญกรี็บวิง่ไปยงั

ทุ่งประหารท่ีกาํลงัจะประหารผูบ้ริสุทธ์ิเหลา่นั้นและไดเ้ห็นเพชฌฆาตกาํลงัเง้ือดาบ ท่านยื้ออาวธุจากมือของ

เขา และบงัคบัใหผู้พิ้พากษายกเลิกคาํพิพากษาท่ีไม่เป็นธรรมเสีย 

อีกคร้ังหน่ึง ท่านไดเ้ผยในนิมิตแก่พ่อคา้คนหน่ึงและนาํเหรียญกษาปณ์ทองคาํ 3 เหรียญมาเป็นสินจาํนาํ

เพ่ือใหเ้ขานาํเรือท่ีบรรทุกพวกเมลด็พนัธ์ุต่างๆ มายงัเมืองท่ีกาํลงัขาดแคลนอาหารเพ่ือเลี้ยงดูคนท่ีกาํลงัหิว

โหย ท่านเป็นผูที้่ทาํการอศัจรรยย์ิ่งใหญ่หลายต่อหลายคร้ัง  คร้ังหน่ึงเม่ือเรือซ่ึงกาํลงัล่องไปยงัเมืองลเีคียได้

ตกอยูใ่นมรสุมพายรุุนแรง คนเรือทั้งหลายไดรํ้าลกึถงึท่านนกับุญและสวดวงิวอนท่าน ทนัใดนั้น พวกเขาก็

เห็นท่านนกับุญมาใหก้าํลงัใจพวกเขา ท่านข้ึนไปบงัคบัควบคุมเรือจนกระทัง่เรือปลอดภยัจากพายท่ีุสงบลง 

ท่านไดม้รณะภาพลงท่ามกลางความรักของหมู่พ่ีนอ้งชาวคริสตอ์อร์โธดอ็กซ์ในวนัท่ี   6 ธนัวาคม ปี 

ค.ศ. 341 และถูกฝังท่ีเมืองไมรา และภายหลงัพระธาตุของท่านไดถู้กนาํมาเก็บไวท่ี้เมืองบารี (ประเทศอิตาล)ี 

วญิญาณของท่านยงัคงมีชีวติอยู่กบัพระเจา้ และท่านยงัคงสวดภาวนาเพ่ือช่วยเหลือทุกคนท่ีเรียกหาท่าน 

ปาฏิหาริยใ์นทอ้งทะเลจาํนวนนบัคร้ังไม่ถว้นเกิดข้ึนจากการวงิวอนถึงท่านนกับุญนิโคลสัจนถงึปัจจุบนั และ

ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลอืก็วางใจไดว้า่นกับุญนิโคลสัจะมาช่วยพวกเขาอยา่งรวดเร็ว 

วนัรําลกึถงึนกับุญนิโคลสั พระสังฆราชแห่งไมราในลิเคีย มีข้ึนวนัท่ี  6 ธนัวาคมตามปฏิทินเก่า หรือ  

19 ธนัวาคม  และ 9 พฤษภาคมตามปฏิทินเก่า หรือ 22 พฤษภาคม  
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การเชิดชูพระกางเขนผู้ให้ชีวติ 

นกับุญและจกัรพรรดิคอนแสตนตินไดท้รงมีดาํริมา

นานแลว้ท่ีจะคน้หากางเขนศกัดิสิทธ์ิแห่งพระคริสต ์ โดย

ทรงรําลึกถึงสญัญาณท่ีปรากฏแก่พระองค ์ ก่อนท่ีจะทรง

ออกรบต่อสู้กบักษตัริยแ์มคเคนซี พระองคไ์ดท้รงส่ง

จกัรพรรดินีเอเลนาพระมารดาของพระองค ์ ไปยงักรุง

เยรูซาเลม็ เพ่ือทรงหาพระกางเขนแห่งชีวติ ของพระคริสต ์

เม่ือพระนางเสดจ็มาถงึกรุงเยรูซาเลม็   พระนางกไ็ดท้รง

ทราบวา่ ความลบัของพระกางเขนแห่งพระคริสตถ์ูกเก็บ

รักษาเอาไวก้บัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวยิว เม่ือนั้นพระนางไดรั้บสั่ง

ใหจ้บัผูอ้าวโุสมาคนหน่ึงนามวา่ยูดาห์ หลงัจากท่ีพระนาง

ไดท้รงไต่สวนแลว้ ในที่สุดเขากย็อมเปิดเผยวา่พวกเขาได้

ท้ิงพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิไวท่ี้ไหน ตรงท่ีนั้นเป็นบ่อนํ้าเก่า

ไม่ไกลจากหุบเขากลโกธา 

ในบ่อนํ้าเก่านั้นเองท่ีพระนางพบกางเขนสามอนั พบตะปูและแผ่นจารึกสามภาษา แต่จะรู้ไดอ้ย่างไรวา่

กางเขนอนัใดเป็นกางเขนท่ีพระจา้ทรงเคยถูกตรึงเอาไว ้ดงันั้นเอง หลงัจากท่ีปรึกษากนัอยู่พกัใหญ่กบันกับุญ

มาคารีสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช แห่งเยรูซาเลม็ ในท่ีสุดก็ตกลงวา่จะถวายใหพ้ระเจา้ทรงจดัการเร่ืองน้ีเอง ใน

ตอนนั้นมีคนหามศพออกมาจากเมืองเยรูซาเลม็ พวกเขาตดัสินใจนาํกางเขนท่ีพบมาวางบนศพ กางเขนสอง

อนัแรกไม่ไดส้ร้าง  ปาฏิหาริยใ์ดๆ แต่เม่ือวางกางเขนท่ีสามลงบนศพ ผูต้ายกก็ ลบัฟ้ืนข้ึนมา นัน่เองจึงพิสูจน์

ไดว้า่พระกางเขนใดเป็นของจริง 

ผูท่ี้สนใจอยากมาชมแท่นบูชาอนัยิง่ใหญ่ของพระผูท้รงกอบกูต่้างมารวมตวักนัเป็นอย่างมาก สังฆราช

ไดย้กกางเขนข้ึนเหนือฝูงชนท่ีมาชุมนุมซ่ึงต่างกู่ร้องวา่ “ขา้แต่พระเจา้  ทรงพระเมตตาเทอญ” ดงันั้นเองจึง

เกิดตั้งเป็นการเฉลิมฉลองการเชิดชูพระกางเขนผูใ้หชี้วติ  พระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ินั้นเองจึงถกูแบ่งเป็นช้ินส่วน

ต่างๆ มากมาย แจกจ่ายไปทัว่ทุกสารทิศในจกัรวาล 

คร้ันยดูาไดเ้ห็นพระอานุภาพของพระเจา้แลว้ก็เขา้รับศีลลา้งบาปภายใตน้ามวา่คีรีอาคา และต่อมาได้

ดาํรงตาํแหน่งพระสังฆราชในคริสตศ์าสนา ท่านถกูประหารโดยจกัรพรรดิยูเลียนผูล้ะท้ิงศาสนา (วนัรําลึกถึง

นกับุญคีรีอาคาคือท่ี 28 ตุลาคม) 
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การเชิดชูพระกางเขนเป็นหน่ึงใน 12 การฉลองใหญข่องคริสตศาสนจกัร ซ่ึงมีข้ึนในวนัท่ี 14 กนัยายน

ตามปฏิทินเก่า หรือ 27 กนัยายน วนัดงักล่าวเป็นวนัท่ีตอ้งถือศีลอดอาหาร เพราะเพ่ือรําลกึถึงการ

ส้ินพระชนมข์องพระคริสตผ์ูช่้วยใหร้อด 

 

การเจมิวหิารแห่งการฟ้ืนคนืชีพของพระคริสต์ 

หลงัจากท่ีการไลล่่าชาวคริสตย์ุติลงในสมยัของพระจกัรพรรดิคอนสแตนติน แลว้กไ็ดมี้การเร่ิมสร้าง

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระประวติัของพระคริสตแ์ละเหล่าอคัรสาวก ทุกเมืองทัว่จกัรวรรดิ

ต่างเร่ิมมีพระวหิารใหญโ่ตผดุข้ึนมากมาย ท่ีกรุงโรมไดมี้การสร้างวหิารแห่งอคัรสาวกเปโตร ส่วนท่ีเมือง

คอนสแตนติโนเปิลท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่นั้นก็มีการสร้างวหิารนกับุญอริิน “เพ่ือมอบพระคริสตแ์ก่โลกใบน้ี” 

แต่จกัรพรรดินกับุญทรงใหค้วามสําคญัเป็นพิเศษแก่ปาเลสไตน ์ พระองคไ์ดท้รงส่งพระนางเอเลนา         

พระมารดาของพระองคไ์ปท่ีนัน่เพ่ือทรงจดัสร้างวหิารตามท่ีต่างๆ บนพ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตามประวติัศาสตร์  

นกับุญเอเลนาจึงไดส้ร้างวหิารใหญโ่ตทีเ่มืองเบธเลเฮมเหนือถํ้าท่ีเช่ือวา่เป็นท่ีประสูติของพระเยซูคริสต ์ และ

บนเขาเยลโิอนท่ีพระองคเ์สดจ็ข้ึนสวรรค ์ รวมทั้งบนเขาทาบอร์ท่ีองคท์รงจาํแลงพระกายโดยท่ีกรุงเยรูซาเลม็

นั้นพระนางผูท้รงเป่ียมศรัทธาไดท้รงมีพระประสงคเ์ป็นพิเศษที่จะคน้หาพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิและหลมุฝัง

พระศพของพระเจา้  

พวกคนต่างชาติท่ีตอ้งการลบหลู่สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเหลา่น้ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพระนามของพระเจา้ ไดส้ร้าง

วหิารเทพวนีสัซ่ึงเป็นเทพแห่งการเสพสมบนภูเขากลโกธาท่ีเป็นท่ีตรึงกางเขนของพระคริสต ์ นอกจากน้ียงั

ตั้งอนุสาวรียแ์ก่เทพยูปีเตอร์เหนือจุดท่ีฝังพระศพของพระเยซูคริสต ์ แต่พระนางไดท้รงรับสัง่ใหโ้ค่นลม้

ทาํลายรูปบูชาเทพต่างๆ ทั้งหลาย และในระหวา่งการขดุสํารวจกไ็ดพ้บจุดท่ีฝังพระศพของพระเยซูอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิและพบหินวางอยู่ขา้งๆ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีทูตสวรรคข์องพระเจา้นัง่ปรากฏตวัในคราวท่ีพระเจา้ทรง

กลบัคืนพระชนมชี์พ 

เหนือจุดท่ีพบสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ินั้นเองไดมี้การสร้างวหิารใหญโ่ตช่ือวหิารมรณสักขี  (พยานของการ

ฟ้ืนคืนพระชนมชี์พ) ซ่ึงกลายเป็นตน้แบบของวหิารคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ต่างๆ ทัว่โลก  ในปี ค.ศ. 

335 วหิารดงักล่าวจึงไดถู้กเจิมโดยบรรดาพระสงัฆราชแห่งสมชัชาสงฆฯ์ 

นบัตั้งแต่น ั้นมา คริสตชนออร์โธดอ็กซ์จึงฟ้ืนฟูประเพณีการจาริกแสวงบุญตามสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 

ท่ีระบุไวใ้นพระพนัธสัญญาเดิม การจาริกแสวงบุญ จึงไม่ใช่แค่การท่องเท่ียว หากแต่เป็นการกระทาํท่ีมีความ

พิเศษซ่ึงตอ้งกระทาํพร้อมกบัการสวดภาวนา การสาํนึกบาป และการทาํการปฏิบติัดว้ยความเมตตา จาก

ประสบการณ์ของคริสตศาสนจกัรนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่การจาริกแสวงบุญมกัเปลีย่นชีวติของมนุษยโ์ดยนาํพา

เขาใหเ้ขา้ใกลพ้ระกรุณาคุณของพระเจา้มากยิ่งๆ ข้ึน 
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วนัรําลกึถงึการเจิมวหิารแห่งการฟ้ืนคืนชีพของพระคริสตมี์ข ึ้นในวนัท่ี 13 (ตามปฏิทินเก่า)  หรือ  26 

กนัยายน   
 

นักบุญอาฟานาซีผู้ยิ่งใหญ่ 
อยา่งท่ีไดเ้กร่ินไวข้า้งตน้ สงัฆานุกรอาฟานาซีเป็นหน่ึงในศตัรูท่ีสาํคญัคนหน่ึงของ  อารีอุสในการ

ประชุมสมชัชาสงฆท่ี์เมืองนิเคย ์ พระญาณสอดส่องของพระเจา้ไดต้ ั้งใหท่้า นเป็นผูป้กป้องศาสนาคริสต ์  

ออร์โธดอ็กซ์คนสาํคญั ในปี ค.ศ. 328 ท่านไดก้ลายเป็นพระสงัฆราชแห่งอเลก็ซานเดรีย พวกต่างชาติจาํนวน

มากหนัเขา้สู่คริสตศาสนจกัรกด็ว้ยงานเขียนของท่าน แต่พวกอารีอุสท่ีพ่ายแพก้ลบัไม่พอใจและเร่ิมออก

อบุายโดยพุ่งเป้าหลกัไปท่ีอาฟานาซี  ดว้ยความพยายามของพวกอารุสทาํใหอ้าฟานาซีถูกเนรเทศเป็นเวลาถงึ

หลายสิบปี แต่ท่านยงัคงเป็นเสาหลกัของออร์โธดอ็กซ์อยู่ ท่านไดจ้ดัใหมี้การหารือระหวา่งชาวคริสตท่ี์ถกูไล่

ล่า และช่วยสมานความแตกแยกในคริสตศาสนจกัรต่างๆ ท่านไดก้ลายเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีสาํคญัของโลกออร์

โธดอ็กซ์ มีหลายคร้ังท่ีผูค้นพากนัพูดวา่ “อาฟานาซีคิดต่อตา้นโลกทั้งโลก” แต่โลกต่างหากท่ีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

ท่าน 

ในทุกสถานการณ์ ท่านมีความเช่ือในพระเจา้อยา่งมัน่คงและไม่เกรงกลวัส่ิงใดทั้งส้ิน คร้ังหน่ึงพวก  

อารีอสุไดก้ล่าวหาอาฟานาซีวา่ฆ่าคนและเล่นไสยศาสตร์ ในการกล่าวหา พวกเขาไปหาพระสังฆราช       

อารเซนียผ์ูช้อบสร้างความแตกแยก แลว้พาไปซ่อนไว ้ จากนั้นพวกเขากแ็สร้งเอามือศพมาขา้งหน่ึงแลว้อา้ง

วา่อาฟานาซีปลกุเสกมือน้ีข้ึนมา ในระหวา่งการไต่สวนคดี บรรดาผูท่ี้สนบัสนุนท่านนกับุญไดไ้ปเจอ       

อารเซนียท่ี์คนคิดวา่ตายไปแลว้ อาฟานาซีจึงนาํเขามาท่ีศาลไต่สวน ในขณะนั้นเองเม่ือไดมี้การยกประเดน็

การฆาตกรรมข้ึน อาฟานาซีกไ็ดส้ั่งใหอ้ารเซนียย์กมือ ทั้งสองขา้งข้ึน แลว้ถามผูท่ี้มาชุมนุมวา่ “แลว้คนๆ 

หน่ึงจะมีมอืขา้งท่ีสามงอกมาจากตรงไหนเลา่” 

แมจ้ะพบวา่ท่านถกูใส่ร้าย ศาลก็พิพากษาท่านนกับุญอย่างไม่ชอบธรรม ทาํใหท่้านจาํตอ้งหลบซ่อนตวั

ในแถบตะวนัตก 

อีกคร้ังหน่ึงท่ีพวกอารีอุสพยายามจบัตวัอาฟานาซีทท่ีในวหิารระหวา่งท่ีพิธีสวดภาวนาช่วงคํ่า แต่ท่าน

หลบหนีไปและทาํตวัปะปนไปกบัสัตบุรุษอื่นๆ ขบัขานบทสดุดี ระหวา่งทีท่่านซ่อนตวัในบึงใกล้ๆ  เมือง 

ท่านไดเ้ขียนสาสน์กลา่วโทษพวกนอกรีต 

 จกัรพรรดิยูเลยีนท่ีทรงหวนกลบัไปเช่ือนอกรีตทรงมีพระบญัชาใหส้ังหารอาฟานาซีอยา่งลบัๆ คร้ัน

ท่านนกับุญทราบเร่ืองก็จึงไดล้งเรือล่องไปยงัตน้แม่นํ้าไนล ์ ก่อนท่ีท่านจะจากไป ท่านไดป้ลอบประโลม

เหลา่ชาวคริสตว์า่ 

 “อย่าเสียใจไปเลย ลูกๆ เอ๋ย เมฆหมอกน้ีเด๋ียวอกีไม่นานกห็ายไป” 
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นกับุญอาฟานาซีไดมี้ชีวติอยู่จนแก่เฒ่า ท่านกาํกบัดูแลคริสตศาสนจกัรท่ีอียิปตถ์ึง 47 ปี ซ่ึงกวา่ 20 ปี

ของระยะเวลานั้นท่านอยู่ในช่วงถกูเนรเทศ พระเจา้ทรงรักษาความเช่ือ            ออร์โธดอ็กซ์ ไวบ้นบ่าอนัออ่น

ลา้ของท่าน ชีวติของท่านแสดงใหเ้ห็นวา่เราตอ้งต่อสู้เพ่ือความเช่ืออนัแทจ้ริง พระจิตเจา้ทรงรักษา 

คริสตศาสนจกัรไม่ใหถู้กทาํลายกด็ว้ยวรีกรรมแห่งการประกาศความเช่ือเช่นน้ี เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม        

ค.ศ. 373 อาฟานาซีไดจ้ากสู่พระตรีเอกภาพผูท้รงเป็นนิรันดร์และทรงปกป้องชีวติของท่านทั้งชีวติจากการ

คุกคามของพวกท่ีเช่ือนอกรีต 

วนัรําลกึถึงนกับุญอาฟานาซีผูย้ิ่งใหญ่คือวนัท่ีท่านมรณภาพ  วนัท่ี  2 (ปฏิทินเก่า) หรือ 15 พฤษภาคม 

และวนัท่ี 18 (ปฏิทินเก่า )  หรือ 31 มกราคม  

 

 
ท่านนกับุญอนัโทนผีู้ยิ่งใหญ่และการกาํเนิดของสํานักสงฆ์ 
เม่ือคร้ังท่ีพวกต่างชาติตา่งๆ หลัง่ไหลหนัเขา้หาพระศาสนจกัรเป็นจาํนวนมากกเ็กรงวา่จะมีการคุกคาม

อนัเน่ืองจากพระศาสนจกัรแห่งพระเจา้ถูกปะปนดว้ยเร่ืองทางโลก เพ่ือเป็นการป้องกนัเหตุดงักล่าว           

พระจิตเจา้จึงไดท้รงก่อตั้งกิจการพิเศษข้ึนมาในคริสตศาสนจกัร เรียกวา่กิจการสงฆ ์ ซ่ึงจะคอยป้องกนั

ไม่ใหค้ริสตศาสนจกัรล่มสลายอนัเน่ืองจากปัจจยัทางโลก ท่านอนัโทนีผูย้ิ่งใหญถือเป็นบรรพชนในการน้ี 

ท่านเป็นชาวอยีิปตแ์ละมีท่ีดินผนืใหญ่ครอบครองอยู ่

คร้ังหน่ึงท่านไดเ้ขา้ไปในวหิารและไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสวา่ “ถา้เจา้อยากเป็นคนดีอยา่ง

สมบูรณ์ จงไปขายทุกส่ิงท่ีมีและมอบเงินใหค้นยากจน” (มทัธิว 19:21) ท่าน อนัโทนีไดข้ายท่ีดินของตวัเอง

ในทนัทีและไปเป็นนกัพรต ในตอนแรกท่านศึกษากบัเหลา่    ผูอ้าวโุสท่ีมปีระสบการณ์ ต่อมาไดอ้อกจาริก

ตามลาํพงัเพ่ือแสวงหาตามหลมุศพของพวกต่างชาติ พวกภูตผปิีศาจไดโ้จมตีท่านหลายต่อหลายคร้ังเพ่ือ

พยายามล่อลวงใหท่้านออกจากหนทางของท่าน วนัหน่ึงพวกมนัไดโ้จมตีท่านจนเกือบคร่ึงเป็นคร่ึงตาย แต่

ถึงกระนั้นท่านนกับุญกไ็ม่ยอมย่อทอ้ และบดัน้ีในระหวา่งการต่อสู้ ก็พลนัเกิดแสงจากฟ้าสวรรคส่์องสวา่ง 

ลงมารอบตวัท่านนกับุญ แลว้พระคริสตก์็ทรงรักษาบาดแผลของท่าน 

“ท่านทรงไปอยูไ่หนมา” อนัโทนีร้อง 

“ขา้ก็อยู่ท่ีน่ีเสมอ” พระเจา้ตรัสตอบ “แต่ขา้รอ หวงัท่ีจะเห็นความกลา้หาญและชยัชนะของเจา้ และ

เพราะเจา้ยืนหยดัต่อสู้ ขา้ก็จะอยูเ่ป็นผูช่้วยของเจา้เสมอ และจะทาํใหเ้จา้       เกรียงไกรไปทัว่ทุกแห่งหน” 

หลงัจากนั้น ท่านอนัโทนีไดไ้ปพาํนกัในทะเลทรายเทเบดลกึเขา้ไป (ตะเขบ็ของทะเลทรายซาฮารา) ใกล้

กบัทะเลแดง ท่านมีสาวกแวดลอ้มท่านเป็นจาํนวนมาก ทะเลทรายจึงเปลีย่นเป็นเมืองไปในท่ีสุด พระเจา้ได้
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ประทานพระพรจาํนวนมากแก่ท่านอนัโทนี ไดแ้ก่ การพยากรณ์ การทาํกิจอศัจรรย ์ และความปราชญเ์ปร่ือง

ทางจิตวญิญาณ 

ในปี ค.ศ. 346 ตอนท่ีพวกอารีอสุพยายามถอดถอนท่านอาฟานาซีแห่งอเลก็ซานเดรียนั้น  ท่านอนัโทนี

ดว้ยพระประสงคแ์ห่งพระจิตเจา้ไดด้ ั้นดน้ออกมาจากทะเลทรายและขดัขวางการนั้นโดยประกาศต่อหนา้   

ฝูงชนจาํนวนมาก วา่ พระเจา้ทรงอยู่ขา้งอาฟานาซี 

ท่านอนัโทนีไดห้นัเหใจคนจาํนวนมากจากพวกนอกรีตใหห้นัมาสู่คริสตศาสนา ตั้งแต่น ั้นเป็นมา การ

เผยแพร่ศาสนาจึงกลายเป็นหน่ึงในกิจสําคญัของสงฆ ์ แต่กิจการท่ีสําคญัท่ีสุดของสงฆคื์อการเอาชนะ      

กิเลสตณัหาและการสวดภาวนาเพ่ือโลกทั้งมวล เม่ือมีคนกลา่ววา่พวกสงฆเ์ป็นคนเกียจคร้านไม่ทาํอะไรนั้น 

พวกเขาลมืไปวา่การดาํรงอยู่ของจกัรวาลของเราข้ึนอยู่กบัวา่ยงัมีคนท่ีมุ่งหวงัไปสู่ความสูงส่ง อนัมีพระเจา้

เป็นแบบอยา่งหรือไม่ 

ท่านอนัโทนีไดม้รณภาพเม่ือ ค.ศ. 356 และไดส้ั่งอย่างอ่อนนอ้มถ่อมตนใหซ่้อนร่างของท่านไวไ้ม่ให้

ใครพบไดย้กเวน้เพียงแต่ในคราวท่ีพระคริสตจ์ะเสดจ็มาในคร้ังท่ีสอง งานท่ีท่านไดส้ร้างคุณูปการแก่กิจการ

สงฆอ์ยา่งยิ่ง ซ่ึงยงัคงยดึมัน่และจนถึงปัจจุบนัพระธรรมลํ้าลึกมาแต่ดั้งเดิมของคริสตศาสนาศรัทธาไม่ถูก

แปดเป้ือน อนัเป็นความลํ้าลกึท่ีท่านนกับุญ      ยสุติน (โปโปวชิ ปี 1979) เรียกคริสตศาสนจกัรวา่เป็นการ

ปฏิบติัการท่ีพระเจา้ทรงสร้างคนใหเ้ป็นเทวดา 

วนัรําลกึถึงท่านอนัโทนีคือวนัท่ี 17 หรือ 30 มกราคม    

 

นกับุญวาสิลผีู้ยิ่งใหญ่ 
ในการต่อสู้กบัความเช่ือผิดๆ ของอารีอสุท่ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนนั้ย ใน คริสตศาสนจกัรก็ได้

ปรากฏนกับุญอยู่ 3 ท่าน ซ่ึงหลกัเทววทิยาของท่านไดก้ลายเป็นตวัแบบสาํหรับคริสตชนออร์โธดอ็กซ์ ท่าน

แรกคือนกับุญวาสิลผีูย้ิ่งใหญ่ (ค.ศ. 330-379) ท่านมาจากครอบครัวท่ีมีบิดามารดาท่ีเคร่งศาสนา สมาชิกใน

ครอบครัวของท่านนกับุญทุกท่านกไ็ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นนกับุญ  หลงัจากท่ีท่านวาสิลเีล่าเรียนจน

แตกฉาน (ท่านจบจากสถาบนัการศึกษาท่ีเอเธนส์) ท่านไดต้ดัสินใจอุทิศตนเพ่ือรับใชพ้ระเจา้ จึงไดอ้อก

เดินทางไปยงัสํานกัสงฆห์ลายแห่งในอยีปิต ์  จากนั้น ท่านวาสิลไีดเ้ดินทางไปยงักรุงเยรูซาเลม็และรับศีลลา้ง

บาปท่ีแม่นํ้าจอร์แดน ต่อมาท่านและท่านนกับุญกรีกอรีนกัเทววทิยาซ่ึงเป็นสหายของท่านไดร่้วมกนัก่อตั้ง

สํานกัสงฆข้ึ์นหลายแห่งในคาปาโดเคีย และไดเ้ขียนบญัญติัซ่ึงกลายเป็นหลกัในการดาํรงชีวติของสงฆใ์น

เวลา  ในตอนนั้นเองท่ีท่านไดรั้บการปกมือบรรพชาเป็นสงฆ ์ ท่านเร่ิมมีช่ือเสียงในดา้นการเทศนาท่ีพูดถงึคาํ

สอนเก่ียวกบัการสร้างโลก (“ในหกวนั”) การตีความพระธรรมบญัญติั (“บทสนทนาวา่ดว้ยบทสดุดแีละ

ประกาศ กอสิยาห์”) รวมทั้งบทเรียนเป็นจาํนวนมากท่ีวา่ดว้ยชีวติในทางศีลธรรม 
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แต่คราวหน่ึง เม่ือพระเจา้ไดท้รงนาํท่านนกับุญออกจากทะเลทราย สภาพระสังฆราชท่ีคาปาโดเคียได้

ปกมือสถาปนาท่านใหด้าํรงตาํแหน่งอคัรสงัฆราชแห่งเมืองเคซาเรีย ท่านนกับุญมีความกระตือรือลน้ท่ีจะ

ปกป้องคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์  ในงานเขียนของท่านหลายๆ ช้ิน ท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระบุตรทรง

มีสภาพความเป็นพระเจา้ และวา่พระจิตเจา้มิไดถู้กสร้างข้ึน ดว้ยงานของเขียนดา้นเทววทิยาของท่านจึงทาํให้

คาํสอนของอารีอสุใน คริสตศาสนจกัรตะวนัออกไดถู้กหกัลา้งอย่างส้ินเชิง และความเช่ือของท่ีประชุมสภา

สงฆท่ี์นิเคยก์ไ็ดรั้บการฟ้ืนฟู 

คร้ังหน่ึง ผูป้กครองแควน้ท่ีเป็นพวกอาเรียสไดรั้บสัง่ในนามของจกัรพรรดิใหท่้านนกับุญเซ็นเอกสาร

ประกาศยอมรับความเช่ือนอกรีต เม่ือผูป้กครองแควน้ทราบวา่ท่านยืนกรานปฏิเสธ กข็ูว่า่จะลงโทษท่าน 

“ท่านทาํเช่นนั้นไม่ไดห้รอก” ท่านตอบ 

“ทาํไมจะทาํไม่ได”้ คนนอกรีตถามดว้ยความแปลกใจ 

“ท่านจะยดึทรัพยสิ์นของขา้ ท่านก็ทาํไม่ไดเ้พราะขา้เองมีแค่เส้ือผา้ท่ีสวมใส่อยู่กบัหนงัสืออีกไม่ก่ีเล่ม 

คร้ันท่านจะเนรเทศขา้ ท่านก็ทาํไม่ไดเ้พราะขา้ไม่มีถ่ินฐานบนโลก ทุกท่ีท่ีขา้ไปแสวงบุญ ขา้ก็เป็นคนต่างถิ่น

ทั้งนั้น (สดุดี 8,13) ถา้ท่านจะทรมานขา้ ท่านก็ทาํไม่ได ้ เพราะขา้นั้นอ่อนแอถึงขนาดท่ีขา้คงส้ินใจลงตั้งแต่ถูก

เฆ่ียนไมแ้รก ความตายสําหรับขา้ถือเป็นการปลดปลอ่ยขา้ ขา้จะไดเ้ป็นหน่ึงเดียวกบักบัพระเจา้” 

“ไม่มใีครเคยบงัอาจพูดสามหาวกบัขา้เยีย่งน้ี” เจา้นครแปลกใจยิ่ง 

“เห็นท่าวา่ท่านคงไม่เคยสนทนาวสิาสะกบัพระสงัฆราชมาก่อนเป็นแน่” ท่านวาสิลตีอบ 

ท่านนกับุญวาสิลผีูย้ิ่งใหญมี่พระพรอนัสูงส่งในดา้นการสวดภาวนา ซ่ึงหลกัฐานเห็นไดช้ดักค็อืขั้นตอน

ในการประกอบพิธีกรรมซ่ึงท่านเขียนไว ้ พิธีกรรมเช่นน้ีกระทาํข้ึนสิบคร้ังในหน่ึงปีในเทศกาลท่ีสําคญัท่ีสุด 

ในพิธีกรรมจะรับรู้ไดถ้งึพระอานุภาพของพระจิตเจา้ผูท้รงนาํทางท่านนกับุญ คร้ังแรกท่ีท่านไดส้วดภาวนา

ดว้ยถอ้ยคาํเหลา่ น้ี ผูค้นท่ียืนอยู่ในวหิารขณะนั้นต่างมองเห็นแสงสวา่งของสวรรคส่์องเรืองรองบนพระแท่น 

และไดเ้ห็นทูตสวรรคท์ั้งหลายพากนัโอบลอ้มท่านนกับุญ 

นอกเหนือจากการสวดภาวนาแลว้ท่านวาสิลยีงัเจริญไปดว้ยกิจของการทาํทานอนัยิ่งใหญ่  ท่านไดส้ร้าง

โรงพยาบาลเพ่ือรักษาคนยากจน และในช่วงท่ีเกิดความแร้นแคน้ท่านก็เลี้ยงดูผูไ้ม่มีอนัจะกินหลายพนัคน  

ท่านยงัคอยปกป้องคนธรรมดาทัว่ๆ ไปท่ีเดือดร้อน เช่นหญิงม่ายท่ีถูกกระทาํจากผูป้กครองโดยมิชอบ 

ท่านวาสิลไีดป้กครองดูแลคริสตศาสนจกัรท่ีเมืองเคซารียาอยู่ แปดปี ในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นท่านทาํงาน

อย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ทาํใหพ้วกนอกรีตจาํนวนมากไดห้วนกลบัคืนสู่ความเช่ือในพระตรีเอกภาพ

แมก้ระทัง่ในวาระสุดทา้ยของท่าน ท่านก็ยงัเปลีย่นโรคภยัไขเ้จบ็อนัถึงแก่ชีวติใหเ้กิดประโยชนแ์ก่คนใกลชิ้ด 

โดยท่านไดรั้บการรักษาจากหมอชาวยวิท่ีเช่ียวชาญดา้นการแพทยสู์งจนถงึขนาดท่ีสามารถบอกเวลาตายของ

คนไขไ้ดแ้ม่นยาํ  หมอชาวยวิบอกวา่ท่านจะมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่ถึงพลบคํ่า  
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“แลว้ถา้ขา้สามารถอยู่ไดถ้ึงรุ่งเชา้ล่ะ” ท่านนกับุญถาม 

“ถา้เช่นนั้นขา้ก็จะยอมรับศีลลา้งบาป” หมอชาวยิวตอบ 

ท่านนกับุญวาสิลไีดส้วดภาวนา และในยามรุ่งเชา้ก็ไดเ้ดินทางมาท่ีวหิาร ท่านทาํพิธีศีลลา้งบาปใหแ้ก่

หมอชาวยวิผูน้ ั้นซ่ึงเขากลา่วสรรเสริญพระอานุภาพของพระคริสต ์ ท่านประกอบพิธีกรรม และหลงัจากท่ี

ท่านไดส้ัง่เสียแลว้จึงไดจ้ากไปสู่พระเจา้ในวนัท่ี 1 มกราคม  ปี ค.ศ. 379 

วนัรําลกึถึงท่านนกับุญกระทาํในวนัท่ี  1 (ตามปฏิทินเก่า) หรือ 14 มกราคม 
 

นักบุญกรีกอรีนกัเทศนา 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สหายท่ีสนิทของท่านวาสิลผีูย้ิ่งใหญ่ และเป็นนกับุญท่ียิง่ใหญ่ท่านท่ีสองนั้นก็

คือนกับุญกรีกอรีนกัเทศนา ผูค้นต่างพากนัพูดเก่ียวกบัท่านทั้งสองวา่เป็น “หน่ึงวญิญาณในสองร่าง” 

มารดาของท่านกรีกอรีไดอุ้ทิศถวายท่านแด่พระเจา้ไวต้ ั้งแต่ก่อนท่ีท่านจะถอืกาํเนิดเสียอกี  เม่ือท่านอยู่

ในวยัเยาว ์ ท่านไดเ้ห็นนิมิตเป็นหญงิสาวแดนสวรรคส์องนางซ่ึงหมายถงึการถอืพรหมจรรยแ์ละความ

บริสุทธ์ิ ทั้งสองนางไดก้ล่าวแก่ท่านวา่ 

“ไม่วา่เจา้จะเป็นเหมือนเราหรือไม่ ขอจิตใจเจา้จงเช่ือมโยงกบัจิตใจของเรา และจงใหใ้บหนา้ของเจา้

หมือนใบหนา้ของเรา (หมายถงึการถอ่มตน) เม่ือนั้นเราจะพาเจา้ไปสู่สวรรค ์ ซ่ึงเจา้จะเปลง่ประกายดว้ยแสง

จรัสอยา่งท่ีไม่มีใครเคยเป็นมาก่อน และเราจะตั้งใหเ้จา้ไดอ้ยูใ่กลก้บัประกายแสงเจิดจรัสท่ีสุดของพระตรี 

เอกนุภาพ”   

ท่านกรีกอรีไดรั้บการศึกษาเป็นอยา่งดี ต่อมาท่านและวาสิลไีดรั้บศีลลา้งบาป และปลกีวเิวกไปอาศยัอยู่

ตามลาํพงั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท่านใฝ่ฝันจะหวนคืนมาตลอดชีวติของท่านนั้น ทวา่ บิดาของท่านซ่ึงเป็นพระสังฆราช

ในคริสตศาสนจกัร ไดม้อบตาํแหน่งสงฆใ์หท่้านและหวงัจะใหท่้านมาช่วยงาน ต่อมาท่านนกับุญวาสิลไีด้

เจิมปกมือสถาปนาท่านใหเ้ป็นพระสังฆราชในชนบทแห่งหน่ึง (สาสิมา) แต่ท่านกรีกอรีไม่ประสงคท่ี์จะร่วม

แยง่ชิงตาํแหน่งพระสังฆราช ซ่ึงทาํใหท่้านอดึอดัใจในการรับตาํแหน่ง ท่านจึงไดห้นีออกไปปลกีวเิวกอกีคร้ัง 

ทวา่ดว้ยพระญาณสอดส่องของพระเจา้ไดน้าํท่านกลบัมารับใชใ้นทางอื่น โดยสภาพระสงัฆราชได้

ขอร้องใหท่้านนกับุญออกเดินทางไปยงักรุงคอนสแตนติโนเปิลซ่ึงยงัขาดพระสังฆราชอยูเ่ป็นเวลานานแลว้

และอยู่ภายใตอ้ทิธิพลของพวกอาเรียสแทบทั้งส้ิน 

เม่ือท่านเดินทางมาถงึนครหลวง ท่านกรีกอรีก็ไดล้่วงรู้วา่ คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ไม่หลงเหลอื

โบสถข์องตวัเองอีกแมแ้ต่แห่งเดียว ท่านจึงประกอบพิธีกรรมในวดันอ้ยช่ือ อนาสตาซียา (แปลวา่การคืนชีพ

ของออร์โธดอ็กซ์) ดว้ยคาํเทศนาอนังดงามของท่านซ่ึงจนปัจจุบนัยงัคงเป็นแบบแผนทางเทววทิยาใน

คริสตศาสนา นกับุญกรีกอรีไดห้กัลา้งความเช่ือนอกรีตท่ีมุ่งร้าย คนท่ีหลงผิดจาํนวนมากหนักลบัมารับรู้เร่ือง
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พระเจา้ ดงันั้นพวกนอกรีตจึงพยายามฆ่าท่านโดยขวา้งปากอ้นหินใส่และส่งคนมาฆ่าท่าน แต่พระเจา้ก็คอย

ปกป้องนกับุญของพระองคไ์ว ้ท่านกรีกอรีตอบโตก้ารโจมตีท่านดว้ยการใชเ้ทววทิยาอยา่งเหนือชั้นซ่ึงมาจาก

ประสบการณ์ของตนเอง 

อีกคร้ังหน่ึงท่ีท่านนกับุญถกูทดสอบคือเม่ือคร้ังถูกบรรดาคนใกลชิ้ดหกัหลงัท่านกรีกอรีไดใ้หท่ี้พกัพิง

แก่นกัปรัชญาท่านหน่ึงนามวา่มกัซิม แต่เขากลบัใชสิ้นบนเพ่ือใหต้นเองไดเ้ป็นพระสังฆราชแทนท่านนกับุญ 

แต่ต่อมาพระศาสนจกัรกไ็ดป้ฏิเสธการปกมือสถาปนาโดยไม่ชอบธรรมน้ี 

ท่านกรีกอรีโหยหาการออกไปปลกีวเิวกคร้ังแลว้คร้ังเลา่ แต่ชาวคริสตท์ั้งหลายพากนัหา้มท่านไว ้

เวลานั้น จกัรพรรดิธีโอโดซีอสุผูท้รงเป็นศาสนิกชนออร์โธดอ็กซ์ไดเ้สดจ็ข้ึนครองราชยไ์ดท้รงมอบให้

ท่านกรีกอรีดูแลโบสถว์หิารทั้งหมดในเมืองหลวง ต่อมาไม่นานก็มีการประชุมสมชัชาแห่งคริสตศาสนจกัร

สากลคร้ังท่ีสอง ซ่ึงโอกาสน้ีเองท่ีท่านนกับุญไดรั้บความเห็นชอบใหด้าํรงตาํแหน่งสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช  

แต่ในช่วงท่ีประชุมอยู่ก็มีพระสังฆราชจาํนวนหน่ึงคดัคา้นการแต่ง ตั้งดงักล่าว ท่านกรีกอรีจึงกล่าววา่ 

“ถา้ขา้เป็นชนวนแห่งความขดัแยง้แลว้ละ่ก็ ขา้เองกไ็ม่ต่างอะไรจากท่านประกาศ      กโยนาห์ จงจบัขา้

โยนลงทะเลไปเถิดเพ่ือพายจุะไดส้งบเสียที จงคืนดีกนัเสีย และเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัเถิด เราต่างกเ็ช่ือใน

พระตรีเอกนุภาพดว้ยกนัทั้งส้ิน” 

หลงัจากนั้นท่านนกับุญก็ถอนตวักลบัไปยงัถิน่ของท่าน ท่ีนัน่ท่านไดใ้คร่ครวญพระธรรมลํ้าลกึอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิและส้ินใจลงในไม่ชา้ พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิไดย้กยอ่งใหท่้านมีฐานะสูงส่งคือ  “นกัเทววทิยา” 

เน่ืองจากท่านเป็นมนุษยผ์ูใ้คร่ครวญถงึพระธรรมลํ้าลกึอนัยิง่ใหญแ่ห่งพระตรีเอกภาพผูท้รงบนัดาลชีวติ  

วนัรําลกึถงึนกับุญกรีกอรีนกัเทววทิยากระทาํในวนัท่ี 25 มกราคม (ตามปฏิทินเก่า)  หรือ 12 กุมภาพนัธ์ 
 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ังที่สอง 

ดว้ยความช่วยเหลอืของนกับุญผูย้ิง่ใหญห่ลายต่อหลายท่าน ทั้งท่านอาฟานาซี ท่านวาสิลผีูย้ิ่งใหญ่ และ

ท่านกรีกอรีนกัเทววทิยา ทาํใหค้ริสตศาสนจกัรไดมี้ชยัเหนือความเช่ือนอกรีตของอารีอสุท่ีแมจ้ะถูกประณาม

ท่ีเมืองนิเคยแ์ลว้แต่ก็ยงักมุจิตใจของชาวคริสตไ์วไ้ดห้ลายคน ทวา่ดว้ยการล่อลวงของปีศาจท่ีมาจากรากเหงา้

อนัเน่าเฟะน้ีกลบัทาํใหค้วามเช่ืออื่นๆ ท่ีผิดไดเ้ติบโตข้ึน มาเคโดนีแห่งคอนสแตนติโนเปิลกลบัสอนผูค้น

ประหน่ึงวา่พระจิตเจา้คือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนอยา่งหน่ึง และวา่พวกเราไม่ไดถู้กชาํระดว้ยพระผูส้ร้างแต่

ดว้ยส่ิงท่ีถกูสร้างข้ึนมาบางอยา่ง  ส่วนเมเลทียแ์ห่งเมืองอนัคีราไดส้อนวา่ พระอาณาจกัรของพระคริสตจ์ะ

ส้ินสุดลงเม่ือพระองคเ์สดจ็มาถงึเป็นคร้ังท่ีสอง แลว้พระองคจ์ะส่วนพระคริสตเ์องจะทรงหายลบัไปใน    

พระบิดาของพระองค ์
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อโปลลินารีสแห่งลาโอดิคียาปฏิเสธความจริงเร่ืองการเสดจ็ลงมาจุตขิองพระเจา้ เขาไดส้อนวา่          

พระคริสตไ์ม่ไดท้รงมีความคิดจิตใจเหมือนมนุษยแ์ต่ทรงเป็นพระเจา้อยา่งเดียว  ดงันั้นจึงกลายเป็นวา่ส่ิง

ประเสริฐสุดในความเป็นมนุษยซ่ึ์งก็คือสติปัญญาของพวกเขากลบัถูกหกัลา้งไปโดยพระเจา้ นอกจากน้ี 

อโปลลินารีไดฟ้ื้นพูความคิดนอกรีตของชาวยวิวา่ดว้ยเร่ืองอาณาจกัรหน่ึงพนัปีบนโลกของผูช้อบธรรม ซ่ึง

คาดวา่จะเป็นอาณาจกัรท่ีสาํราญไปดว้ยความพึงพอใจในฝ่ายเน้ือหนงั  คาํสอนผิดๆเหลา่น้ีถกูเรียกวา่  “ฮี

เลยีสซึม”  และไดรั้บการฟ้ืนฟูหลายต่อหลายคร้ังโดยลทัธิต่างๆ 

เพ่ือเอาชนะความเช่ือผิดๆ เหลา่ น้ี ในปี ค.ศ. 381 พระจกัรพรรดิธีโอโดซีอุสจึงไดร้วบรวมพระสงัฆราช

แห่งคริสตศาสนจกัรจากทัว่สารทิศ จาํนวน 150 ท่าน เพ่ือมาประชุมกนัท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิลในสมชัชา

สงฆฯ์ ในท่ีประชุมนั้นเอง มีนกับุญหลายท่านมาร่วมประชุม เช่น ท่านเมเลทียแ์ห่งอนัติโอก ท่านกรีกอรี     

นกัเทววทิยา ท่านเนคตารีแห่งคอนสแตนติโนเปิล นกับุญทั้งหลายเหล่าน้ีไดเ้ป็นประธานในการประชุม เหลา่

บิดาท่ีมาร่วมประชุมต่างคดัคา้นบรรดาความเช่ือนอกรีตทั้งปวง และไดผ้นวกบทสัญลกัษณ์ความเช่ือแห่ง

นิเคยด์ว้ย คาํสอนวา่ดว้ยพระจิตเจา้ในฐานะพระเจา้ และวา่ดว้ยการทรงมาเสดจ็ลงมารับสภาพมนุษยแ์ละ

อาณาจกัรอนัเป็นนิรันดร์ของพระคริสต ์ รวมถงึวา่ดว้ยลกัษณะของคริสตศาสนจกัรและความหวงัในการ

กลบัฟ้ืนคืนชีพ  บทสญัลกัษณ์ดงักลา่วน้ียงัคงใชอ้ยู่จนถงึปัจจุบนัในโบสถอ์อร์โธดอ็กซ์ทุกแห่ง สมชัชาได้

บญัญติัขอ้บงัคบั 7 ประการ ท่ีวา่ดว้ยชีวติของชาวคริสตแ์ละประนามความเช่ือนอกรีตทั้งหลายท่ีอุบติัข้ึน 

วนัรําลกึถึงท่านบิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายแห่งสมชัชาสงฆค์ร้ังท่ีสอง กระทาํในวนัท่ี     22 พฤษภาคม 

(ตามปฏิทินเก่า)  หรือ  4 มิถุนายน  
 

นักบุญยอห์นวาจาทอง 

หลงัจากท่ีศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์มีชยัเหนือความเช่ือผิดๆ 

ของพวกอารีอุส พระศาสนจกัรกม็ีสันติสุขอยู่พกัหน่ึง แลว้พระเจา้

ก็ไดป้ระทานนกัเทศนาผูย้ิง่ใหญ่และปรมาจารยผ์ูมี้ความศรัทธาอนั

แรงกลา้นามวา่ยอห์นผูเ้ป็นพระอคัรสงัฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติ

โนเปิล 

เดิมที ท่านยอห์นเป็นลกูศิษยข์องนกัปราศรัยท่ียิง่ใหญช่าว

เลบานอนซ่ึงเป็นพวกนอกรีต แต่ภายหลงัท่านไดห้นัมานบัถือ

คริสตแ์ละกลายเป็นนกัเคลื่อนไหวตวัยงท่ีเมืองอนัติโอกประเทศ

ซีเรีย ท่านยอห์นไดรั้บการปกมือบรรพชาเป็นพระสงฆแ์ละเร่ิมมี

ช่ือเสียงแพร่หลายในฐานะท่ีเป็นนกัเทศน์ท่ีโดดเด่น เวลาท่ีท่าน
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เทศนานั้นพ่อคา้แม่คา้พากนัท้ิงร้านรวงและวิง่เพ่ือไปฟังท่านเทศน์ท่ีวหิาร ถนนหนทางกก็ลบัโล่งข้ึนมาทนัที 

ผูฟั้งต่างกระตือรือลน้ยนืข้ึนปรบมือหลงัจากฟังคาํเทศนาของท่านทั้งยงัถึงกบัขนานนามท่านวา่ “ท่านวาจา

ทอง” แนวคิดหลกัของท่านคือการนาํเอาของในพระวรสารไปปฏิบติัในโลกประจาํวนัซ่ึงเพ่ิงจะหลดุพน้จาก

พวกนอกรีต ท่านยอห์นเช่ือวา่ช่องวา่งระหวา่งคนรวยและคนยากจนท่ีมีอยู่ในสงัคมคริสตศาสนานั้นขดัแยง้

กบัพระวาจาของพระเจา้ และดว้ยเหตุน้ีเอง จึงจาํเป็นท่ีคนรวยทุกคนจะตอ้งเก้ือกูลคนยากจนเพ่ือจะไดไ้ม่มี

คนยากจนในหมู่ชาวคริสตอ์ีกต่อไป 

ท่านไดว้เิคราะห์ตีความหนงัสือในพระคมัภีร์ไวห้ลายเลม่  และการอรรถาธิบายของท่านไดก้ลายเป็น

แบบอยา่งสาํหรับคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ แมแ้ต่เม่ือคราวท่ีท่านดาํรงตาํแหน่งพระอคัรสงัฆราชแห่ง

คอนสแตนติโนเปิล ลกูศิษยข์องท่านนามวา่โปรคลสุเห็นวา่ ในระหวา่งท่ีท่านเขียนบทอรรถาธิบายสาสน์

ของอคัรสาวกเปาโลอยู่ นั้น ท่านอคัรสาวกเปาโลเองมาบอกขา้งหูท่านใหเ้ขียนความหมายของคาํพูดของท่าน

ตามท่ีท่านบอก 

เม่ือจกัรพรรดิอาร์คาเดียทรงลว่งรู้เร่ืองยอห์น จึงทรงเห็นชอบร่วมกบัท่ีประชุมสมชัชาพระสงัฆราชให้

ท่านไปดาํรงตาํแหน่งพระสังฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลท่ีวา่งลง คร้ันเม่ือประชาชนท่ีเมืองอนัติโอก

ทราบก็ไม่อยากปล่อยท่านผูเ้ป็นเสมือนคนเลี้ยงแกะของตนไป  จกัรพรรดิจึงทรงใหค้นส่งสารไปแอบถอน

คาํสั่งแต่งตั้งพระอคัรสงัฆราชนั้น 

หลงัจากท่ียอห์นไดรั้บการปกมือบรรพชาแลว้ (ค.ศ. 398) ท่านก็ยิ่งทาํงานหนกัมากข้ึน  ท่านไดใ้ชพ้ระ

วาจาของพระเจา้วญิญาณท่ีป่วยไขไ้ม่วา่จะคนรวยหรือคนจน โดยในการช่วยเหลอืผูที้ข่าดแคลนนั้น ท่านได้

ก่อตั้งโรงพยาบาลหลายแห่ง และไดริ้เร่ิมงานการกศุลมากมายเสียจนผูท่ี้ประสบเคราะห์กรรมจาํนวนมาก

ไดรั้บความช่วยเหลอืจากท่านอย่างทัว่ถงึ  นอกเหนือจากการใหก้ารเยยีวยาผูค้นทางกายแลว้ท่านนกับุญยงั

คอยดูแลเก่ียวกบัดา้นจิตวญิญาณแก่ผูเ้ปรียบเสมือนฝูงแกะของท่าน ดว้ยแรงกายแรงใจท่ีท่านทุ่มเทนั้น

อทิธิพลของพวกอารีอสุในหมู่ประชากรจึงไดล้ดลง ในการน้ี ท่านไดริ้เร่ิมการจดัขบวนแห่อนัศกัด์ิสิทธ์ิ โดย

มีการร้องเพลงสรรเสริญพระคริสต ์ รวมทั้งใหป้ระชาชนมาชุมนุมกนัเพ่ือทาํพิธีกรรมในเวลากลางคืน       

ท่านนกับุญยอห์นเขียนข้ึนตอนการประกอบพิธีกรรมซ่ึงกลายเป็นหลกัใน คริสตศาสนจกัรของเราและใชก้นั

แทบทุกวนั  

ท่านนกับุญยอห์นถกูอิจฉาริษยาจึงตอ้งเผชิญกบัศตัรูมากมายท่ีคอยก่อกวนการเทศนข์องท่าน นกับุญ 

ท่านถูกใส่ร้ายวา่เป็นคนหยิ่งจองหอง เน่ืองจากวา่ท่านไม่จดังานสังสรรค ์ และปลดพระสงฆห์รือแมก้ระทัง่

พระสังฆราชท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมออกจากตาํแหน่งเพราะพวกเขาไดรั้บตาํแหน่งมาดว้ยการติดสินบน 

ซ่ึงท่านธีโอฟิโลสสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช แห่งเมืองอเลก็ซานเดรียนั้นเกลยีดชงัท่านเป็นพิเศษเพราะกลวัถูก

ลงโทษจากการกระทาํชัว่ของตน 
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กอปรกบัในจงัหวะนั้นจกัรพรรดินียโูดเคียกไ็ม่พอพระทยัในคาํเทศนาของท่านนกับุญ จึงทาํใหส้มเดจ็

พระอคัรสงัฆราช ธีโอฟิโลสจึงถอืเรียกประชุมสมชัชาสงฆอ์นัไม่ชอบธรรมปลอมของตนท่ีบา้นพกันามวา่ 

“ใตต้น้โอค๊” ใกลก้บัเมืองคลัคิโดน (ปี ค.ศ. 404)  ยอห์น พร้อมกบัคณะสมชัชาพระสงัฆราชท่ีภกัดีต่อท่าน 

(ซ่ึงสมชัชาสงฆข์องท่านยอห์นใหญ่กวา่ของสมชัชาสงฆท่ี์ไม่ชอบธรรมนั้น) ไดเ้รียกร้องใหถ้อดถอนผูท่ี้เป็น

ฝ่ายปรปักษข์องท่านออกจากองคป์ระกอบของศาล ดงันั้นแลว้ท่านก็จะยนิดีรับฟังคาํพิพากษา แต่ฝ่ายตรง

ขา้มไม่พอใจ พวกเขาตดัสินวา่ยอห์นมีความผดิท่ีไม่ยอมมารายงานตวัท่ีสมชัชาสงฆ ์ และไดต้ดัสินถอดถอน

ท่านออกจากตาํแหน่งโดยท่ีท่านไม่ไดรู้้เห็นดว้ย 

จกัรพรรดิไดท้รงเนรเทศท่านนกับุญ แต่ประชาชนเม่ือไดล้่วงรู้เขา้ก็ลุกฮือข้ึน พอตกกลางคืนกเ็กิดเหตุ

แผ่นดินไหวรุนแรง จกัรพรรดิจึงทรงหวาดกลวัและทรงกลบัคาํตดัสิน ยอห์นจึงไดก้ลบัคืนสู่ตาํแหน่ง 

แต่ท่านยอห์นก็เกิดการขดัแยง้กบัจกัรพรรดินีเป็นคร้ังท่ีสองอีกคร้ัง เพราะคาํเทศนาของท่านถือเป็นการ

กล่าวประณามจกัรพรรดินี ท่านอคัรสงัฆราชยอห์นจึงถกูเนรเทศไปอาร์เมเนีย เม่ือท่านไดท้ราบพระเสาวณีย ์

ท่านก็ไดก้ลา่วกบัผูท่ี้สนบัสนุนท่านซ่ึงร่ําไหท่ี้ท่านตอ้งถกูเนรเทศวา่ 

“อย่าร้องไหไ้ปเลย คริสตศาสนจกัรไม่ไดเ้ร่ิมตน้มาจากยอห์น ฉนัใด คริสตศาสนจกัรก็จะไม่ล่มสลาย

ดว้ยขา้ฉนันั้น จงเช่ือฟังพระสังฆราชท่ีจะถูกเลอืกมาแทนท่ีขา้ตามธรรมนูญของพระศาสนจกัรเถดิ  แต่จงอยา่

คลอ้ยตามคาํสั่งของผูป้กครองเมือง” 

หลงัจากท่ีท่านถกูเนรเทศไปแลว้ วหิารนกับุญโซเฟีย ซ่ึงเป็นวหิารหลกัของเมืองหลวงกเ็กิดเหตุไฟไหม ้

นัน่เป็นสญัญาณวา่พระเจา้ไม่ทรงพอพระทยัต่อการท่ีมนุษยท่ี์พระองคท์รงสร้างข้ึนนั้นไม่รักษาพระบญัญติั 

ในระหวา่งท่ีถูกเนรเทศ ยอห์นเทศนาพระวาจาของพระเจา้แก่พวกต่างชาติ ซ่ึงคนจาํนวนมากในพวกน้ีก็

ไดรั้บเอาคริสตศ์าสนา 

เม่ือจกัรพรรดินีทรงลว่งรู้วา่บารมีของท่านนกับุญไม่ไดล้ดนอ้ยถอยลงเลย พระนางจึงทรงเนรเทศท่าน

ไปในป่าดงดิบท่ีพิติอุนต ์ (พิตซุนดา) อคัรสาวกเปโตรและยอห์นไดม้าปรากฏตวัต่อท่านและวา่ในไม่ชา้ท่าน

จะไดไ้ปอยู่กบัพระเจา้ ในระหวา่งเดินทางนั้นพวกทหารไดเ้ยาะเยย้ถากถางท่านนกับุญไปตลอดทาง ซ่ึงท่าน

ก็อดทนต่อการถกูดูหม่ินนั้นทุกประการโดยไม่ปริปากบ่นแมว้า่ท่านจะเจบ็ป่วยมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือท่านได้

เดินทางถงึเมือง  โคมาน (ไม่ไกลจากเมืองซูฮูมิในอบัคาเซีย) ท่านก็ป่วยหนกัถึงกบัหมดเร่ียวหมดแรงโดย

ส้ินเชิง  ท่านไดพ้กัคา้งแรมท่ีโบสถน์กับุญมรณสกัขีวาสิลีสก์ซ่ึงถกูประหารท่ีเมืองโคมานในปี ค.ศ. 304 

ตอนกลางคืนนกับุญวาสิลีสกไ์ดม้าปรากฏตนแก่ท่านและกล่าวแก่ยอห์นวา่ 

“จงเขม้แขง็ไว ้ยอห์นนอ้งรัก พรุ่งน้ีเราจะไปดว้ยกนั” 

ในวนัรุ่งข้ึนเป็นวนัฉลองการเชิดชูพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ ท่านนกับุญไดส้วมชุดสงฆสุ์กสวา่งและ

ประกอบพิธีกรรม โดยหลงัจากพิธีศีลมหาสนิทแลว้ท่านอวยพรทุกคน ท่านก็จากไปดว้ยคาํกลา่วสุดทา้ยวา่ 
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“ขอสรรเสริญพระเจา้สาํหรับทุกส่ิง” 

น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 407 เม่ือท่านนกับุญอายไุด ้60 ปี 

มีพระสงัฆราชหลายท่านออกมาปกป้องท่าน โดยเฉพาะพระสนัตะปาปาอนิโนเซนต ์ แห่งโรม แต่พระ

จกัรพรรดิไม่ทรงประสงคท่ี์จะสดบัฟังคาํทว้งติงใดๆ ดงันั้นเอง พระเจา้ทรงลงโทษศตัรูของยอห์นหลายคน

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคไ์ม่ทรงพอพระทยัต่อการรังแก    ผูช้อบธรรมของพระองค ์ ไม่วา่ผูน้ ั้นจะเป็นคน

ของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ก็ตามแต่หากไม่ไดเ้ช่ือรักษาพระบญัญติัแลว้ พระองคก์ไ็ม่ทรงละเวน้ 

หลงัจากนั้นเป็นเวลาหลายปี (วนัท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 438) พระธาตุของท่านนกับุญจึงถกูนาํกลบัมายงั      

กรุงคอนสแตนติโนเปิล  และพระจกัรพรรดิธีโอโดซีอสุจึงไดท้รงขออภยัต่อความผดิบาปของพระบิดาและ

พระมารดาของพระองคต่์อร่างท่ีไม่เน่าเป่ือยผุพงัของท่านนกับุญ  

วนัรําลกึถึงนกับุญยอห์นวาจาทองมีข้ึนในวนัท่ี 13 (ตามปฏิทินเก่า)   หรือ 26 พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นวนัท่ี

ท่านถกูเนรเทศเป็นคร้ังแรก และวนัท่ี 27 มกราคม (ตามปฏิทินเก่า) หรือ 9 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นวนัเคลื่อนยา้ย

พระธาตุของท่านเพราะวนัท่ีท่านมรณภาพตรงกบัวนัฉลองการเชิดชูพระกางเขน 
 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ังที่สาม 
หลงัจากมรณกรรมของนกับุญยอห์นวาจาทองไม่ก่ีปี จกัรพรรดิองคไ์ดท้รงมีรับสัง่ใหท่้านเนสโตเรีย   

ผูเ้ป็นสงฆจ์ากอนัติโอกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช แห่ง  คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงท่านเป็นท่ี

เลื่องลือในเร่ืองการใชชี้วติแบบนกัพรต ในทางปฏิบติันั้นท่านเป็นผูมี้ความกระตือรือลน้แต่ไม่ใชปั้ญญา

เท่าไรนกั ทนัทีท่ีท่านข้ึนรับตาํแหน่ง ท่านก็ทูลจกัรพรรดิวา่ 

“จงชาํระคริสตศาสนจกัรใหป้ราศจากความเช่ือนอกรีต แลว้ขา้จะมอบชยัชนะเหนือเปอร์เซียแก่ท่าน” 

ท่านพยายามท่ีจะถอนรากถอนโคนคาํสอนท่ีผิดๆ โดยไม่ใชจิ้ตแห่งความถอ่มตนและความอดทน แต่

กลบัใชก้ารไล่ล่าอยา่งบา้คลัง่เพ่ือมุ่งทาํลายคนท่ีเห็นขดัแยง้กบัความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ แต่หลงัจากนั้น 

ท่านเองกลบัทาํใหพ้ระววิรณ์ของพระคริสตบิ์ดเบือนเสียเอง เนสโตเรียเร่ิมสอนเองวา่พระเยซูคริสตเจา้ผูท้รง

เป็นพระเจา้ของเรานั้นทรงเป็นมนุษยธ์รรมดาท่ีมีพระบุตรทรงสถิตอยู่เหมือนทรงสถิตอยู่ในวหิารหน่ึง ดว้ย

เหตุน้ีเอง พระนาง   มารียพ์รหมจารีจึงไม่อาจเรียกวา่เป็นพระมารดาพระเจา้ แต่เป็นผูใ้หก้าํเนิดแก่มนุษย ์

หรือผูป้ระทานพระกาํเนิดแด่พระคริสต ์ คาํสอนเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นการลดเกียรติของพระบุตรแห่ง   พระเจา้ผู ้

ทรงเป็นหน่ึงเดียวใหล้งมาอยูร่ะดบัเดียวกนักบัประกาศกทั้งหลาย เป็นการบิดเบือนพระธรรมลํ้าลึกแห่ง

ความรอดของเรา เพราะความจริงคือมีเพียงแค่พระผูส้ร้างเท่า นั้นท่ีทรงสามารถยื้อส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างให้

พน้จากพนัธนาการแห่งความตายไดเ้พียงพระองคเ์ดียว 
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คาํสอนท่ีผิดน้ีก่อใหเ้กิดการต่อตา้นอย่างรุนแรงในคริสตศาสนจกัร และในการต่อสู้กบัความเช่ือน้ีกม็ี

แกนนาํคือท่านนกับุญคีรีลลส์มเดจ็พระอคัรสังฆราช แห่งอเลก็ซานเดรีย (ค.ศ. 412-444, วนัรําลึกถึงท่านคือ

วนัท่ี 9 ตามปฏิทินเก่า  หรือ 22 มิถนุายน) ท่านคีรีลลเ์ป็นพระท่ีไดรั้บการศึกษาเป็นอยา่งดี เป็นผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นพระคมัภีร์ เป็นผูป้ระพนัธ์บทเพลงสรรเสริญในโบสถห์ลายเพลง (เช่นเพลงท่ีใชร้้องในช่วงวนัศุกร์

ศกัด์ิสิทธ์ิก่อนปัสกา) และเป็นผูด้าํรงชีวติเยีย่งนกัพรต 

ในตอนแรก ท่านคีรีลลไ์ดเ้ขียนถึงท่านเนสโตเรียเพ่ือพยายามหวา่นลอ้มเขาใหถ้อนตวัจากความเช่ือ

นอกรีตใหม่ แต่เนสโตเรียหาฟังไม่และกล่าวหากลบัวา่สมเดจ็พระอคัรสังฆราช แห่งอเลก็ซานเดรียนั้นเป็น

พวกนอกรีตเสียเอง ดงันั้น ท่านคีรีลลจึ์งไดเ้รียกประชุมสภาพระสงัฆราชแห่งอยิิปตเ์พือ่ประณามพวกนอก

รีต และส่งเร่ืองต่อไปยงันกับุญเซเลสติน  พระสนัตะปาปา (ปี ค.ศ. 432 วนัรําลกึถงึท่านกระทาํในวนัท่ี 8 

ตามปฏิทินเก่า หรือ 21 เมษายน) เพ่ือขอร้องใหท้างนั้นประกาศประณามคาํสอนใหม่น้ี พระสนัตะปาปา

สนบัสนุนท่านนกับุญและเรียกร้องใหเ้นสโตเรียประกาศถอนความเช่ือผดิ นั้น ในการน้ี เนสโตเรียไดร้ะดมผู ้

ท่ีเห็นดว้ยกบัตนและประณามคาํสอนของท่านนกับุญคีรีลล ์ ดงันั้นเองจกัรพรรดิธีโอโดซีอุสผูเ้ยาวก์วา่จึง

ทรงเรียกประชุมสมชัชาสงฆส์ากลท่ีกรุงเอเฟซสั 

บรรดาบิดา 200 ท่านไดเ้ดินทางมาประชุมท่ีเอเฟซสัในปี ค.ศ. 431 และรอที่จะพบกบัเนสโตเรียและ

พวกสาวกของเขา แต่เนสโตเรียเลี่ยงท่ีจะเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นเอง เหลา่บิดาซ่ึงนาํโดยท่านนกับุญคีรีลลจึ์ง

มารวมตวักนัท่ีวหิารพระนางนิรมลและกล่าวประณามเนสโตเรีย โดยยืนยนัวา่พระนางมารียท์รงเป็น       

พระมารดาพระเจา้อยา่งแทจ้ริง เพราะโดยสภาพมนุษยน์ั้นพระนางไดป้ระทานพระกาํเนิดแด่พระบุตรแห่ง

พระเจา้ผูท้รงเป็นนิรันดร์  นอกจากน้ี สภาสมชัชาสงฆย์งัไดรั้บรองธรรมนูญของศาสนจกัรอีกจาํนวน 8 ขอ้ 

และรับรองความไม่เปลีย่นแปลงของบทสญัลกัษณ์ความเช่ือแห่งนิเคย ์

ทวา่ผูส้นบัสนุนเนสโตเรีย ซ่ึงนาํโดยสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชยอห์นแห่งอนัติโอกไดป้ฏิเสธมติของท่ี

ประชุมและประณามท่านนกับุญคีรีลล ์โดยมีการทูลจกัรพรรดิวา่สมเดจ็พระอคัรสังฆราชแห่งอเลก็ซานเดรีย

ไดจ้งใจละเมิดพระบญัชาของพระองค ์พระองคจึ์งทรงบญัชาใหจ้บักมุไดส้ั่งจบัท่านคีรีลลแ์ละเนสโตเรียและ

ใหก้กับริเวณทั้งสองท่านในเมืองเอเฟสซสั ดงันั้นเอง ก็มีสงฆอ์อร์โธดอ็กซ์ท่านหน่ึงแปลงตวัเป็นคนขอทาน 

ใส่คาํวนิิจฉยัของสภาสมชัชาสงฆส์ากลจากเมืองเอเฟสซสัสอดมาในไมเ้ทา้พระสงัฆราช และนาํมาถงึเมือง

หลวง และไดม้อบคาํวนิิจฉยัน้ีต่อใหแ้ก่มือของพระราชเลขานุการแห่งคอนสแตนติโนเปิล 

นกับุญคีรีลลไ์ดห้ลบหนีจากการจองจาํ ท่านตั้งมัน่ต่อสู้เพ่ือคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ที่เมืองอเลก็

ซานเดรีย คร้ันปี ค.ศ. 435 ท่านไดป้รองดองกบัพระสงัฆราชยอห์นแห่งอนัติโอก แต่ยงัคงต่อสู้กบัคาํสอน

ของเนสโตเรียจนถงึวาระสุดทา้ยของชีวติ 
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ส่วนคนนอกรีตนั้นกถ็กูเนรเทศไปยงัโอเอซิสแห่งหน่ึงในทะเลทราย เขาลม้ป่วยดว้ยโรคมะเร็งท่ีนัน่ 

ลิ้นของเขาถูกหนอนกินจนหมด นัน่เองท่ีเป็นจุดจบของผูท่ี้ดูหม่ินพระมารดาพระเจา้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายยิ่ง

ท่ีชุมชนชาวคริสตห์ลายแห่งไดท่ี้อิหร่านและเอเชียกลาง ไดห้ลงใหลความเช่ือนอกรีตของเนสโตเรีย        

จวบจนถึงบดัน้ีความเช่ือท่ีผิดนั้นยงัคงเหนียวแน่นอยู่ในพวก “คริสตศาสนจกัรตะวนัออก” หรือคริสตศาสน-

จกัรแห่งอสัซีเรีย 

วนัรําลกึถึงบิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิในสมชัชาสงฆแ์ห่งสากลคร้ังท่ีสามน้ีมีข้ึนในวนัท่ี 9 (ตามปฏิทินเก่า)  หรือ 

22 กนัยายน  

 
ความเช่ืองมงายแบบโมโนฟิสต์ และการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ัง

ที่ส่ี 
หลงัจากท่ีพระสงัฆราสคีรีลลม์รณภาพลง ในคริสตศาสนจกัรเกิดปรากฏความเช่ือนอกรีตแบบใหม่ 

โดยท่านอาร์คีมานดริทเยฟตีฮีจากสํานกัสงฆแ์ห่งหน่ึงในกรุงคอนสแตนติโนเปิลสอนวา่ พระคริสตไ์ม่ได้

ทรงมีสภาพธรรมชาติ 2 สภาพ แต่มีเพียงแค่สภาพเดียว ราวกบัวา่ สภาพของความเป็นพระเจา้ในการมาจุติ

ในสภาพมนุษยน์ั้นไดถ้กูดูดกลนืกินไปในความเป็นมนุษยดุ์จมหาสมุทรดูดกลนืนํ้าจืด  

ถา้เป็นเช่นนั้นจริง เราก็คงไม่ไดรั้บความรอด ยิ่งไปกวา่นั้นพระทรมานของพระเจา้กค็งเป็นส่ิงแปลก

แยกสําหรับเรา และเราก็คงไม่สามารถเช่ือมโยงกบัพระเจา้ไดถ้า้เราไม่ถูกทาํลายเสีย 

ในการประชุมสภาสมชัชาทอ้งถิน่ปี ค.ศ. 448 นกับุญฟลาเวยีนแห่งคอนสแตนติโนเปิล ไดพ้ยายามท่ีจะ

โนม้นา้วเอฟตีฮีย ์แต่เอฟตีฮีต่อตา้นและถูกขบัไล่ออกจากคริสตศาสนจกัร  อย่างไรก็ตามเอฟตีฮีไม่ปรารถนา

จะรับเอาความเช่ือของออร์โธดอ็กซ์ เขาจึงยงัพยายามหลอกลอ่สมเดจ็พระอคัรสงัฆราชดิออสโกร์แห่งเมืองอ

เลก็ซานเดรียใหม้าเขา้ขา้งตน และพยายามชกัจูงจกัรพรรดิธีโอโดซีอสุวา่ท่านฟลาเวยีนร้ือฟ้ืนความเช่ือนอก

รีตของเนสโตเรีย 

ในปี ค.ศ. 449 ไดมี้การประชุมสภาสมชัชาสงฆส์ากลข้ึนท่ีเมืองเอเฟซสั (ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี ถกู

เรียกวา่ การประชุมของกลุ่มโจร) ซ่ีงดิออสโกร์ทาํตวัเป็นทรราชย ์ เขาขดัขวางไม่ใหมี้การอ่านสาสน์ความ

เช่ือออร์โธดอ็กซ์ของนกับุญลโีอแห่งโรมและประกาศวา่ความเช่ือของเอฟตีฮียเ์ป็นความเช่ือท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง 

ท่านฟลาเวยีนแห่งคอนสแตนติโนเปิลพยายามปกป้องความเช่ือแต่ดิออสโกร์ไม่ใหท่้านไดพู้ด ในโบสถท่ี์

ดาํเนินการประชุมนั้น    ดิออสโกร์ไดส่้งสญัญาณใหพ้วกนกัพรตนอกรีตบุกเขา้มาและจดัการทุบตีบรรดา

พระสงัฆราชท่ีสนบัสนุนฝ่ังตรงขา้ม จนในท่ีสุดพระฟลาเวยีนส้ินใจในวนัท่ีสาม วาร์ซูมาผูเ้ป็นหวัหนา้

นกัพรตและเป็นผูอ้าวโุสทีเ่ป็นที่เคารพไดต้ะโกนร้องวา่ 

“คนไหนท่ียอมรับวา่พระคริสตมี์สองสภาพ จงหัน่มนัเป็นสองท่อนเลย” 



                              ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์                                 67 

 
 

พระสงัฆราชท่ีเกรงกลวัจึงยอมลงนามในกระดาษเปล่า ซ่ึงภายหลงัดิออสโกร์จึงเขียนเติมเป็นหนงัสือ

ประณามท่านฟลาเวยีนและเป็นคาํประกาศความเช่ือนอกรีต จะมีก็แต่สังฆานุกรฮิลารีผูแ้ทนของ                 

พระสนัตะปาปาแห่งกรุงโรม ท่ีไดร้้องตะโกนวา่ “ขอประทว้ง” เขาถูกทหารลากตวัออกไปจากฝูงชนนอกรีต

ท่ีบา้คลัง่ จากนั้นก็หลบหนีเขา้กรุงโรมโดยใชเ้ส้นทางลบั 

เม่ือพระสนัตะปาปาลีโอแห่งกรุงโรมไดล้่วงรู้ถงึส่ิงท่ีเกิดข้ึน จึงไดป้ระกาศไม่รับรองท่ีประชุมสมชัชา

สงฆท่ี์ไม่ชอบธรรมน้ีและทูลขอจกัรพรรดิใหต้ั้งที่ประชุมสภาสมชัชาสงฆท่ี์เป็นอสิระ ณ ประเทศอติาล ีทวา่

ตลอดพระชนมชีพของพระจกัรพรรดิธีโอโดซีอสุนั้นกย็งัคงไม่สามารถการปราบปรามพวกนอกรีตชัว่ร้าย

ได ้

ในช่วงเวลานั้นมีเพียงแค่คริสตศาสนจกัรตะวนัตกเท่านั้นท่ีรักษาความเช่ือออร์โธดอ็กซ์ไว ้ จกัรพรรดิธี

โอโดซีอุสไดส้ิ้นพระชนมล์งในเวลาไม่นานหลงัจากท่ีทรงพลดัตกจากหลงัมา้ ต่อมาจกัรพรรดิมาร์เคียนผู ้

เลือ่มใสในออร์โธดอ็กซ์กไ็ดข้ึ้นครองราชยแ์ทน ในปี ค.ศ. 451 ท่านทรงเรียกประชุมสภาสมชัชาสงฆส์ากล

ท่ีเมืองคลัคิโดน การประชุมคร้ังนั้นมีสังฆราชจากคริสตศาสนจกัรทัว่โลกมาประชุมทั้งหมด 630 ท่าน  จาก 

คริสตศาสนจกัรต่าง ๆ ทัว่โลก หน่ึงในนั้นมีนกับุญอนาโตลแีห่งคอนสแตนติโนเปิล  ท่านเยฟเซเวยีแห่ง    

โดริลยีา ท่านมกัซิมแห่งอนัติโอก  และท่านยเูวนาเลยีแห่งกรุงเยรูซาเลม็ 

ดิออสโกร์และเยฟเตฮีถูกประณามจากท่ีประชุมพระสงัฆราชทุกองคต่์างประกาศความเช่ือวา่พระคริสต์

ทรงเป็นพระบุตรองคเ์ดียว ทรงเป็นเจา้ ทรงเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงและทรงเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงเช่นกนั ซ่ึง

เป็นท่ีเขา้ใจวา่ทรงมีสองสภาพในความเป็นหน่ึงเดียวอย่างกลมกลืน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่อาจแยกออกจากกนั 

และไม่อาจแบ่งออกเป็นภาคส่วน ท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆไ์ดบ้ญัญติัธรรมนูญทั้งหมด 30 ขอ้และให ้

คริสตศาสนจกัรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลใหถ้อื เป็นคริสตศาสนจกัรท่ีสองถดัจากคริสตศาสนจกัรท่ีกรุง

โรม 

เม่ือพวกนอกรีตเร่ิมสงสยัในความถกูตอ้งของความหมาย บรรดาบิดาแห่งท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆจึ์ง

สวดภาวนา และนาํคาํประกาศความเช่ือของทั้งออร์โธดอ็กซ์และของพวกนอกรีตไปใส่ในสถูปท่ีมีพระธาตุ

ของนกับุญมรณสกัขีเยฟฟิมีและปิดผนึกเอาไว ้ เม่ือถึงรุ่งเชา้จึงเปิดดูกพ็บวา่กระดาษที่มีคาํประกาศความเช่ือ

ของออร์โธดอ็กซ์วางอยูบ่นหนา้อกของท่านมรณสกัขี ส่วนของพวกนอกรีตมีรอยถูกเหยยีบ จึงถือเป็น

สญัลกัษณ์จากสวรรคท่ี์ยืนยนัวา่ความเช่ือใดเป็นความเช่ืออนัแทจ้ริง 

แมก้ารประชุมสภาสมชัชาสงฆท่ี์คลัคิโดนจะไดรั้บแรงสนบัสนุนทั้งจากพระเจา้และจากท่ีประชุมอนัมี

พระสงัฆราชเขา้ร่วมมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีความเช่ือนอกรีตท่ีเรียกวา่ “โมโนฟิสต”์ (มา

จากคาํวา่ “สภาพเดียว”) กลบัไม่อยู่เฉย โดยในพิธีศีลลา้งบาปนั้น พวกเขาไดฆ่้าดว้ยการบีบคอนกับุญ      
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โปรเตเรียแห่งเมืองอเลก็ซานเดรียพร้อมกบัมรณสกัขีอีกหลายคน และล่อลวงคนจาํนวนมากใหห้นัมาเช่ือ 

โมโนฟิสตอ์นัเป็นเทจ็น้ี 

ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาลทัธิโมโนฟิสตย์งัคงไดรั้บการสนบัสนุนในหมู่ชาวอาร์มาเนีย ชาวไอยคุปต(์อยีปิต)์ 

และชาวซีเรียลกูหลานยาโคป ชาวมาลาบาร์ในอินเดีย เป็นตน้ สําหรับคนเหล่าน้ีแลว้ ความเช่ือนอกรีตอนั

เลวร้ายกลายเป็นเหมือนเคร่ืองหมายประจาํชาติไปเลยทีเดียว 

วนัรําลกึถึงเหล่าบิดาแห่งสมชัชาสงฆค์ร้ังที่ 4 น้ีมีข้ึนในวนัท่ี 16 ( ตามปฏิทินเก่า)   หรือ 29 กรกฎาคม  

 

จกัรพรรดินักบุญยุสตเินยีน และการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ังที่

ห้า 
จกัรพรรดินกับุญยสุติเนียน (ค.ศ. 527-565) ทรงเป็นหน่ึงในผูป้กครองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่านหน่ึงของ  

กรุงคอนสแตนติโนเปิล ท่านทรงเป็นผูป้ลดปล่อยรัฐในภาคตะวนัตก อนัไดแ้ก่ อิตาลี ตูนีเซีย สเปน ใหเ้ป็น

อิสระจากการคุกคามของพวกอนารยชน ภายใตก้ารนาํของท่าน ยุสติเนียนนั้นไดมี้การสร้างวหิารนกับุญ

โซเฟียซ่ึงเป็นวหิารออร์โธดอ็กซ์ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงข้ึนท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงไดก้ลายเป็น

ตน้แบบของวหิารออร์โธดอ็กซ์ทัว่โลกนบัแต่บดันั้น เม่ือวหิารดงักล่าวไดถู้กเจิมแลว้ท่านยสุติเนียนไดท้รง  

กู่ร้องวา่ “โซโลมอนเอ๋ย ขา้ไดท้าํส่ิงท่ีเหนือกวา่ท่าน” 

บรรดาจกัรพรรดิโรมนัท่ีทรงถือออร์โธดอ็กซ์ต่างไม่ทรงประสงคใ์หพ้ลเมืองของพระองคต์อ้งลม้ตาย

เพราะพวกนอกรีตโมโนฟิสต ์ ยิ่งไปกวา่นั้น พวกนอกรีตน้ีไม่เคยลงัเลท่ีจะก่อการกบฏและทรยศหกัหลงั

อาณาจกัรท่ีถอืออร์โธดอ็กซ์  จกัรพรรดิหลายท่านทรงพยายามหาทางประนีประนอมในเร่ืองความเช่ือน้ี แต่

ชาวออร์โธดอ็กซ์ทั้งซีกตะวนัตกและซีกตะวนัออกต่างก็ลุกฮือข้ึนมาประทว้งกนัถว้นหนา้ บางพวกก็พยายาม

ท่ีจะอธิบายกบัพวกนอกรีตวา่ความเช่ือท่ีไดส้รุปไวใ้นการประชุมสภาสมชัชสงฆค์ร้ังก่อนท่ีคลัคิโดนเท่า นั้น

ท่ีแสดงถงึคาํสอนของพระเจา้อย่างถูกตอ้งแน่นอนท่ีสุด และไม่เอนเอยีงไปทางพวกเนสโตเรีย  ในทาง

กลบักนั พวกนอกรีตเหล่าน้ีก็พยายามประกาศคาํสอนของตนเองแต่เอาความเช่ือของท่ีคลัคิโดนมาบงัหนา้

และอา้งวา่ตนเป็นผูสื้บทอดของท่านธีโอโดร์แห่งมอปซูเอสเตีย และอา้งถึงงานหลายช้ินของท่านธีโอโดริต

แห่งคีร่าและท่านอีวาแห่งเอเดสซาซ่ึงงานเหลา่นั้นไม่ไดอ้ยู่ในการพิจารณาของสภาสมชัชาสงฆส์ากลในคร้ัง

ท่ี 4 นั้นเลย 

ในช่วงเดียวกนันั้นสาํนกัสงฆห์ลายแห่งในปาเลสไตน์ถูกครอบงาํโดยคาํสอนอนัเป็นเทจ็ของโอริเกียน 

(มรณภาพในปี ค.ศ. 251) ของสาวกของเขาคือดิดิมุสคนตาบอดและเอวาเกรียแห่งปอนตสั พวกนอกรีตน้ีอา้ง

วา่โลกไม่ไดถ้กูสร้างข้ึนมาภายใน 6 วนัดาํรงอยู่แลว้เป็นนิรันดร์ ทั้งยงัวา่จิตวญิญาณของเรากมี็มาก่อน

ร่างกายและตอ้งมาเกิดเพราะถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทาํบาป นอกจากน้ียงัวา่ ในการฟ้ืนคืนชีพนั้นเราจะ
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ไม่ไดรั้บร่างกายเดิมแต่จะไดรั้บร่างกายใหม่จึงจะกลายเป็นของวญิญาณท่ีบริสุทธ์ิ รวมถงึวา่มนุษยจ์ะไดรั้บ

ความเสมอภาคเท่าเทียมกบัพระคริสตทุ์กประการ นัน่เองท่ีความเช่ือนอกรีตไดแ้ทรกซึมเขา้มาใน 

คริสตศาสนจกัรซ่ึงตอ้งถกูกาํจดัอยา่งเร่งด่วน 

เม่ือไดเ้ห็นความวุน่วายในโบสถต่์างๆ จกัรพรรดิยุสติเนียนจึงไดท้รงเรียกประชุมสภาสมชัชาสงฆ์

สากลท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิล เป็นคร้ังท่ี 5 ในปี ค.ศ. 551 โดยมีเหล่าบิดามาร่วมประชุม 165 ท่าน ในการ

ประชุมคร้ังน้ีมีการพิจารณาคาํสอนของพระธีโอโดร์แห่งมอปซูเอสเตีย เหลา่บิดาต่างประณามผูเ้ขียนงาน

ดงักล่าวดว้ยความขุ่นเคืองยิ่งแมก้ระทัง่วา่ผูเ้ขียนงานจะมรณภาพไปแลว้ก็ตาม เน่ืองจากพวกนั้นอา้งวา่    

พระคริสตท์รงเป็นเพียงคนธรรมดาท่ีส่ือสารกบัพระเจา้และทรงเอาชนะบาปดว้ยพระองคเ์อง พระองคจ์ะ

ทรงความสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือทรงฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาแลว้เท่านั้น ธีโอโดร์ไดป้ฏิเสธคาํพยากรณ์ต่างๆ  ของ

ประกาศกในพระพนัธสญัญาเดิมท่ีกล่าวถึงพระคริสตเ์อาไวแ้ละปฏิเสธหนงัสือในพระคมัภีร์ (หนงัสือของ

โยบและหนงัสือเพลงของโซโลมอน) แนวคิดเหล่าน้ีถกูประณามโดยท่ีประชุม นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัไม่ให้

การรับรองสาสนข์องธีโอโดริตแห่งคีราซ่ึงส่งไปต่อวา่นกับุญคีรีลลแ์ละสาสน์ของอิวาถงึมาราแห่งเปอร์เซีย 

เหล่าบิดาแห่งสมชัชาสงฆฯ์ไดรั้บรองสภาพของพระเยซูคริสตว์า่มีสภาพเป็นพระเจา้ พระองคท์รงรับเอา

สภาพมนุษยไ์วใ้นพระองคเ์องโดยไม่ไดมี้การหลอมรวมกนั พระองคไ์ม่ทรงมีกิเลสตณัหาใดๆ ในตนเอง 

(หมายถงึสันดานบาป) และไม่ทรงจาํเป็นตอ้งพฒันาศีลธรรมใดๆ  แต่พระองคท์รงทาํใหเ้ราสมบูรณ์ดว้ย

พระองคเ์อง 

นอกจากน้ีสภาสมชัชาสงฆย์งัไดแ้ถลงประณามคาํสอนเทจ็ของพระโอริเกียน พระดิดิม และ พระเอวา-

เกรีย โดยโตแ้ยง้วา่โลกนั้นถูกสร้างโดยพระเจา้และไม่ไดด้าํรงอยู่เป็นนิรันดร์  ส่วนวญิญาณนั้นเกิดข้ึนพร้อม

กบัร่างกาย เราจะฟ้ืนคืนชีพในร่างนั้นและจะมีชีวตินิรันดร มนุษยไ์ม่อาจยกตนข้ึนเทียบเท่ากบัพระเจา้ผูเ้ป็น

ทรงอมตะ ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีเหล่าบิดาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งสภาสมชัชาสงฆส์ากลคร้ังท่ี 5 ไดส้อนเราไว ้ 

คริสตศาสนจกัรกระทาํพิธีรําลกึถึงเหล่าบิดาแห่งสภาสมชัชาสงฆส์ากลในวนัท่ี 25 กรกฎาคม (ตาม

ปฏิทินเก่า) หรือ 7 สิงหาคม ส่วนวนัฉลองรําลึกถึงจกัรพรรดินกับุญยสุติเนียนมีข้ึนในวนัท่ี 14 (ตามปฏิทิน

เก่า) หรือ 27 พฤศจิกายน 
 

การเผยแผ่คริสตศาสนาในซีกโลกตะวนัตก 
พวกอนารยชนเร่ิมครอบงาํจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตกในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 4-5 พวกอนารยชนนั้นถา้

ใช่พวกต่างชาติกเ็ป็นพวกกน็บัถอืความเช่ือนอกรีตของอารีอสุ ดงันั้นเอง คริสตศาสนจกัรแห่งกรุงโรมจึงได้

ส่งคณะเผยแพร่ศ่านาไปหาพวกเขาเพ่ือทาํใหพ้วกเขาหนัมาเช่ือในพระคริสต ์ ดว้ยเหตุนี้  ในคริสตศตวรรษท่ี 

2 คริสตศาสนาจกัรจึงเร่ิมเขา้ไปถึงสเปน แควน้กอล (ฝร่ังเศส) เยอรมนัตอนใต ้และเกาะบริเตน แต่แสงแห่ง
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พระคริสตเ์ร่ิมเจิดจรัสเป็นพิเศษก็ในคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในปี ค.ศ. 476 นกับุญเซเวรินไดท้าํใหช้น

ชาวออสเตรียกลบัใจ และดว้ยผลงานการอุทิศตนของภรรยาของท่านคือนกับุญคลอธิลดาทาํให ้ พระเจา้-    

ฮลอดวกิกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ของชาวแฟรงก์ทรงรับศีลลา้งบาป หลงัจากนั้นคณะเผยแพร่ศาสนาจากกรุงโรมนาํ

โดยนกับุญออกุสตินแห่งเคนเตอร์เบอรีจึงไดท้าํใหช้าวองักฤษและชาวแซกซอนหนัมาเช่ือในพระคริสตไ์ด้

เป็นผลสาํเร็จ     

ท่ีจริงแลว้ก่อนท่ีพวกเขาจะมาถึงนั้นพระเจา้ไดท้รงส่งนกัเทศนาท่ีย ิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงไปยงัไอร์แลนด์

นัน่คือนกับุญแพทริค ในตอนแรกท่านเป็นทาสอยู่ท่ีไอร์แลนด ์ แต่ภายหลงัหนีจากการจบักุมออกมาไดแ้ละ

ไดรั้บตาํแหน่งพระสงัฆราชและสมคัรใจเดินทางมาหานายเก่าของตน 

ประเทศไอร์แลนดมี์ธรรมเนียมวา่ในวนัเทศกาลของคนตายช่วงฤดูใบไมร่้วง (ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกักนัวา่

เป็นเทศกาลฮลัโลวนี) ไฟทุกดวงในวนันั้นจะตอ้งถูกดบัและรอจนกวา่พระป่าของพวกดรูอทิจะมาจุดไฟ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเมืองหลวงทารา ใครท่ีจุดไฟก่อนพวกเขาจะตอ้งตาย และในคืนนั้นอนัน่ากลวันั้นเองท่านแพทริค

ก็ไดม้าถึงเมืองทารา เขาไดข้ึ้นไปบนเนินเขาสูงแถวนั้นและจุดกองไฟกองใหญข่ึ้นมาซ่ึงเปรียบเป็นเสมือน

แสงแห่งพระคริสต ์ ดงันั้นเอง พวกดรูอิดท่ีโกรธแคน้ก็หวงัจะฆ่าท่านนกับุญ แต่ดวงไฟปิศาจไม่อาจทาํ

อนัตรายใดๆ แก่ตวันกับุญได ้ เม่ือนั้น นกับุญแพทริคจึงไดก้ลา่วประกาศเร่ืองพระตรีเอกภาพแก่ทุกคนท่ีนัน่ 

โดยท่านประกาศพระธรรมลํ้าลึกดงักลา่วดว้ยการเปรียบกบัใบแฌมร็อคท่ีมีสามแฉก ท่านยงัไดส้ั่งใหงู้

ออกไปจากเกาะใหห้มด และจนถึงทุกวนัน้ีท่ีนัน่ก็ไม่มีสัตวเ์ลื้อยคลานใดๆ สกัตวั ผูค้นท่ีต่างพากนัตกตะลงึ

ในอศัจรรยน้ี์ต่างก็หนัมาเช่ือพระเจา้ นอกจากน้ี ความมุ่งมัน่ของชาวไอร์แลนดท่ี์มีต่อพระเจา้นั้นสูงส่งยิง่ถึง

ขนาดท่ีผูค้นต่างพากนัขนานนามเกาะน้ีวา่เป็นเกาะศกัด์ิสิทธ์ิ ทัว่ทั้งไอร์แลนดมี์สาํนกัสงฆม์ากมายซ่ึงนาํ

ความศกัด์ิสิทธ์ิมาปกคลมุดินแดนน้ี คนทัว่ไปทั้งชาวนาและกษตัริยพ์ากนัไปท่ีนัน่ นกับวชไอริชไดก้ลา่ว

มรณสกัขีมสีามประเภท โดยประเภทสีแดงหมายถงึการยอมตายเพ่ือพระนามของพระคริสต ์ ประเภทสีเขียว

หมายถงึความเป็นสงฆ ์ และประเภทสีขาวคือการเผยแพร่ศาสนาในต่างแดน ดว้ยเหตุน้ี จึงมีผูสื้บทอดจาก

อคัรสาวกจาํนวนมากออกเดินทางจากไอร์แลนดแ์ละบริเตนไปทัว่ยโุรป 

ดว้ยความทุ่มเทของพวกเขาน้ีเอง รวมทั้งคณะเผยแพร่ศาสนาท่ีถูกส่งไปจากกรุงโรมโดยท่านนกับุญ  

กรีกอรี ผูมี้วาจาชดัแจง้และผูสื้บทอดตาํแหน่งของท่านนั้น ทาํใหเ้ยอรมนีรับเอาคริสตศาสนาเมือ่

คริสตศตวรรษท่ี 7-9 ต่อมาในในคริสตศตวรรษท่ี 10-11 คริสตศาสนาเขา้ไดไ้ปถงึประเทศโปแลนด ์ แถบ

สแกนดิเนเวยี ไปถงึแมก้ระทัง่เกาะไอซ์แลนดแ์ละอเมริกาเหนือ 

ดงันั้นเอง เม่ือตน้สหสัวรรษท่ี 2 ในยุโรปจึงมีผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระคริสตมี์เพียงประชากรของประเทศแถบ

บอลติกตะวนัออก (คือชาวฟินแลนด ์ลิธวัเนีย และชาวโพลาเบียนสลาฟ) และชาวรัสเซียทางเหนือ 
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พระเจา้ไดป้ระทานพระพรแห่งความบริสุทธ์ิใหแ้ก่ผูที้รั่บเช่ือในพระคริสตใ์หม่นั้นมากมาย ซ่ึงไดแ้ก่

นกับวชท่ีทรงธรรม (เช่นท่านโคลมับสัแห่งบริเตน) และนกับุญผูช้อบธรรม (เช่น นกับุญออกสุตินแห่งเคน

เตอร์เบอรี  นกับุญอนัสแกรี นกับุญโบนีฟาซี)  และกษตัริยท่ี์ทรงธรรม (เช่นพระเจา้เอด็เวร์ิดนกับุญผูท้รง

ประกาศความเช่ือขององักฤษ หรือพระเจา้โอลาฟแห่งนอร์เวย)์ เม่ือนั้นเองท่ียโุรปจึงไดเ้ปล่งประกายเจิดจรัส

ดว้ยแสงศกัด์ิสิทธ์ิ ถงึแมว้า่ในยโุรปจะยงัปรากฏความเช่ือนอกรีตอนัเลวร้ายอยู่ซ่ึงนาํไปสู่ความหายนะในปี 

ค.ศ. 1054 ก็ตาม  
 

พระมกัซิมผู้ประกาศความเช่ือและการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์    

คร้ังที่หก 
ในปี ค.ศ. 614 เกิดหายนะคร้ังใหญ่ข้ึนท่ีจกัรวรรดิโรมนัฝ่ังตะวนัออก ชาห์แห่งอิหร่าน นามวา่โฮสรัย

ไดเ้ขา้ครอบครองกรุงเยรูซาเลม็ ทาํลายสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ และเอากางเขนศกัด์ิสิทธ์ิออกไปจาก

เยรูซาเลม็ เพียงแค่ 14 ปีใหห้ลงัเท่า นั้นกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิจึงสามารถถกูกูก้ลบัมาท่ีเยรูซาเลม็ได ้พระจกัรพรรดิ

เฮราคลีอุสไดท้รงแบกอญัเชิญพระกางเขนอนับนัดาลชีวติดว้ยพระองคเ์องเขา้วหิารแห่งการฟ้ืนคืนชีพ แต่

เกิดมีพลงัท่ีมองไม่เห็น ไดข้ดัขวางไม่ใหพ้ระองคท์รงข้ึนไปถงึเนินเขาโกลโกธาจนกวา่พระองคจ์ะไดท้รง

ถอดพระฉลองพระองคข์องกษตัริยเ์สียก่อน พระองคต์อ้งถอดฉลองพระบาท และทรงฉลองพระองคอ์ยา่ง

ซอมซ่อเสียก่อนจึงจะสามารถเสดจ็ข้ึนเนินเขาแห่งความรอดของเราได ้

ในปี 626 ชาห์ทรงเกือบจะยดึกรุงคอนสแตนติโนเปิลไดแ้ลว้ แต่พระมารดาพระเจา้ไดท้รงเขา้มาขวาง

และทรงช่วยกอบกูเ้มืองหลวงไวไ้ด ้จากนั้นในปี ค.ศ. 628 เฮราคลอีุสทรงยกทพัไปท่ีอิหร่านอย่างเกรียงไกร 

กวาดลา้งชาวเปอร์เซีย และทรงตดัสินพระทยัจดัการนาํพวกท่ีเช่ือในลทัธิโมโนฟิสตน์อกรีตกลบัมารวมอยู่

ในคริสตศาสนจกัร เพ่ือใหก้ารน้ีสําเร็จ ภายใตก้ารใหค้าํปรึกษาของสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชเซอร์เก แห่ง

คอนสแตนติโนเปิลนั้น จกัรพรรดิไดท้รงมีพระดาํริใหท้าํการประนีประนอม โดยสอนวา่พระเยซูคริสตน์ั้น

ถึงแมจ้ะมีพระสภาพเป็นสองสภาพ แต่มีเพียงพระเจตนารมณ์แห่งพระเจา้เพียงหน่ึงเดียว คาํสอนท่ีผิดน้ี

ไดรั้บการขนานนามวา่ “โมโนฟิลิต” (แปลวา่ เจตนารมณ์เป็นหน่ึง) พระสนัตะปาปาโฮโนริอสุแห่งกรุงโรม

ไดส้นบัสนุนแนวคิดนอกรีตน้ี มีเพียงนกับุญโซโฟรนีแห่งเยรูซาเลม็ท่านเดียวเท่านั้นท่ีออกมาคดัคา้นคาํสอน

ใหม่น้ี หลงัจากท่ีการรุกกรานของชาวมุสลิมไดม้าถงึซีกตะวนัออกของจกัรวรรดินั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 637 

กรุงเยรูซาเลม็ไดถู้กยึดครอง ในพระศาสนจกัรฝ่ังตะวนัออกก็เหลอืเพียงท่านมกัซิมศิษยข์องพระโซโฟรนี

เท่า นั้นท่ีอุทิศตนเพ่ือคาํสอนท่ีแทจ้ริง  

ท่านเคยเป็นราชเลขานุการของจกัรพรรดิ แต่ภายหลงัไดส้ละทางโลกและออกไปอยูส่ํานกัสงฆ ์ ท่าน

ทุ่มเทแรงกายเพ่ือปกป้องคาํสอนของปิตาจารย ์ ซ่ึงวา่ดว้ยพระคริสตท่ี์วา่พระองคท์รงสมบูรณ์แบบทั้งใน
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สภาพของความเป็นพระเจา้และในสภาพของความเป็นมนุษย ์ ท่ีเมืองคารเธจนั้นท่านสาธุคุณมกัซิมไดโ้ตข้อ้

พิพาทชนะท่านปีร์อดีตสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลซ่ึงในเวลานั้นถือออร์โธดอ็กซ์

อยู่ ต่อมาท่านมกัซิมไดไ้ปช่วยเหลอืงานของพระสงฆม์าร์ตินที่กรุงโรม และในช่วงนั้นเองในปี ค.ศ. 649 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดัตั้งการประชุมสมชัชาสงฆแ์ห่งลาเธอรานอนัมีประกอบดว้ยพระสงัฆราช 105 

ท่านเขา้ร่วม เหล่าบิดาแห่งสมชัชาสงฆไ์ดป้ระณามลทัธิความเช่ือนอกรีตใหม่และประณามผูคิ้ดคาํสอนเทจ็ 

จกัรพรรดิคอนสแตนกร้ิวและสั่งจบัท่านมาร์ตินและท่านมกัซิม โดยท่านมาร์ตินถูกประณามและ

เนรเทศไปอยู่ท่ีเมือง เฮอร์โซเนส (ปัจจุบนัคือชายแดนของเมืองเซวาสโตโปล) ท่ีนัน่ท่านมาร์ตินไดม้รณภาพ

ลงในระหวา่งถูกจองจาํในวนัท่ี 16 กนัยายน ปี ค.ศ. 655  คริสตศาสนจกัรไดม้อบเกียรติแด่ท่านในฐานะ      

ผูป้ระกาศความเช่ือ (วนัรําลกึคือวนัท่ี 14 (ตามปฏิทินเก่า)  หรือ 28 เมษายน) 

เช่นนั้นเองจึงเหลือท่านมกัซิมเพียงท่านเดียวท่ีคอยปกป้องคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ซีกตะวนัออก 

หลายคร้ังท่ีพวกสงัฆราชท่ีเช่ือนอกรีต และเหล่าขา้ราชบริพารของพระจกัรพรรดิไดพ้ยายามหวา่นลอ้มให้

ท่านมกัซิมประนีประนอมแต่ท่านกจ็ะตอบวา่ 

“พระจิตเจา้ยงัทรงประณามแมก้ระทัง่ ทูตสวรรคท่ี์เห็นดีเห็นงามไปกบัส่ิงท่ีตรงขา้มกบัส่ิงท่ีพระองค์

ประกาศ (กาลาเธีย 1:8) ต่อใหจ้กัรวาลทั้งส้ินจะเขา้ร่วมกบัพวกนอกรีตกต็าม  ขา้ก็จะไม่มีวนัรวมกบัพวกมนั

เป็นอนัขาด”  

หลงัจากท่ีท่านถกูทรมานอยู่หลายคร้ัง ท่านกถ็ูกตดัมือขวา ถกูดึงลิ้น และถูกเนรเทศไปยงัแถบคอเคซสั 

แต่ท่านก็สามารถกลบัมาพูดไดด้ว้ยอศัจรรย ์

วนัท่ี 13 สิงหาคม ปีค.ศ. 662 ท่านผูป้ระกาศความเช่ือไดม้รณภาพในระหวา่งถูกจองจาํ  โดยก่อน

มรณภาพท่านไดรั้บนิมิตถึงพระคริสต ์ (วนัรําลึกถงึท่านคือวนัท่ี 13 ตามปฏิทินเก่า) หรือ 26 สิงหาคม และ 

21 มกราคม (ตามปฏิทินเก่า) หรือ 3 กุมภาพนัธ์  

แต่วรีกรรมของท่านนกับุญไม่ไดเ้สียเปลา่ ในช่วงปี ค.ศ. 680-681 ท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิลไดมี้การ

ประชุมสมชัชาสงฆส์ากลคร้ังท่ี 6 การประชุมคร้ังนั้นมีบิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิมาร่วมประชุมกนั 173 ท่าน พวกท่าน

ไดป้ระณามความคิดแบบโมโนฟิลิตและประกาศความเช่ือวา่ พระคริสตท์รงมีพระเจตนารมณ์แต่สอง

ประการโดยธรรมชาติซ่ึงไม่ไดข้ดัแยง้กนั แต่พระเจตนารมณ์แห่งความเป็นมนุษยข์องพระคริสตย์อมสยบแก่

เจตนารมณ์แห่งความเป็นพระเจา้โดยสมบูรณ์ 

สมเดจ็พระอคัรสงัฆราชหลายท่านท่ีเช่ือนอกรีตไดถู้กประณาม เช่น ท่านโฮโนรีอุสแห่งกรุงโรม  ท่าน

ไซรัสแห่งเมืองอเลก็ซานเดรีย ท่านเซอร์เกแห่งคอนสแตนติโนเปิล ท่านปีร์  ท่านเปาโล  และท่านเปโตร 

พระท่ีเช่ืองมงายในลทัธิโมโนฟิลิตคนหน่ึงกลา่วไวว้า่ เขาไดรั้บนิมิตวา่ใหย้ืนหยดัในความเช่ือนอกรีตนั้น 

และเพ่ือพิสูจน์วา่ตนถกูตอ้งเขาจึงเตรียมชุบชีวติคนตายใหฟ้ื้น เขาจึงไดรั้บโอกาสใหท้าํดงันั้น แต่ไม่วา่เขาจะ
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พยายามทาํอศัจรรยอ์ย่างพวกนอกรีตเท่าไรกไ็ม่สําเร็จ เม่ือใหโ้อกาสเขาสํานึกผดิเขากป็ฏิเสธและถูกขบัออก

จากพระศาสนจกัร  

หลกัพ้ืนฐานแห่งความเช่ือเก่ียวกบัการที่พระคริสตท์รงมีสองพระเจตนารมณ์โดยธรรมชาตินั้น มี

ความหมายมาก หากพระเจา้ไม่ทรงยอมรับเจตนารมณ์ของเราแลว้ เรากพ็งึขจดัเจตนารมณ์ของตนออกไป

เสียหากเราหวงัจะเป็นหน่ึงเดียวกบัพระองค ์ มิฉะนั้นความหวงัท่ีจะใหพ้ระองคท์รงรับเราไวเ้ป็นบุตรโดย

ปราศจากเง่ือนไขนั้นกค็งไกลออกไปอีก  

วนัรําลกึถึงเหลา่บิดาแห่งสภาสมชัชาสงฆส์ากลคร้ังท่ี 6 คือวนัท่ี 23 มกราคม (ตามปฏิทินเก่า) หรือ 5 

กุมภาพนัธ์  
 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์ คร้ังที่เจด็ 

ในคริสตศตวรรษท่ี 8 คริสตศาสนจกัรตกอยูใ่ตอ้ทิธิพลของพวกนอกรีตใหม่คือลทัธิการทาํลายรูปเคารพ 

ซ่ึงจกัรพรรดิลโีอ อซิาฟร์ และพระจกัรพรรดิคอนสแตนติน โคโปรนิมุส ไดท้รงประกาศวา่ รูปไอคอนของ

เป็นเทวรูป และไดท้รงรับสั่งทาํลายรูปไอคอนทั้งหลายในโบสถว์หิารทุกแห่ง 

เพ่ือตอบโตก้บัพวกนอกรีตน้ี ท่านยอห์นแห่งดามสักสั (วนัรําลึกถึงท่านคือวนัท่ี 4 ตามปฏิทินเก่า หรือ 

17 ธนัวาคม) ซ่ึงอาศยัอยู่ในปาเลสไตนซ่ึ์งตอนนั้นตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของชาวอาหรับ ท่านไดเ้ขียน

หนงัสือข้ึนมา ช่ือวา่ “สามคาํปกป้องภาพไอคอนศกัด์ิสิทธ์ิ” ในหนงัสือดงักลา่ว ท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนวา่ตามพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ (อพย. 25:19, 26:31, พกษ. 6:23-28) และงานเขียนอื่นๆ ของนกับุญ

ทั้งหลายแลว้ รูปไอคอนไม่ใช่เทวรูปแต่เ ป็นส่ิงแสดงถึงการทีพ่ระเจา้ทรงรับสภาพมนุษยอ์นัเป็นส่ิงคู่ควรแก่

การเคารพบูชา แต่ไม่ใช่การนมสัการวา่เป็นไอคอนนั้นองคพ์ระเจา้ 

จกัรพรรดิลีโอกร้ิวเป็นอย่างมากเม่ือทรงทราบถึงความกลา้ดีของท่านนกับุญ พระองคท์รงใส่ร้ายท่าน

นกับุญต่อหนา้พวกกาหลบิซ่ึงเป็นผูป้กครองชาวมุสลมิ จึงไดมี้บญัชาใหต้ดัแขนท่านยอห์น หลงัจากท่ีถกูตดั

แขนไป ท่านยอห์นไดว้งิวอนทั้งนํ้าตาขอแขนท่ีถูกตดัไปนั้น และในระหวา่งท่ีท่านสวดภาวนาทั้งนํ้าตา     

ต่อหนา้ภาพของพระมารดาพระเจา้อยูน่ ั้น แขนท่ีกุดไปกง็อกออกมาดงัเดิม นัน่เองท่ีพระเจา้ทรงยนืยนั

ความชอบธรรมของท่านนกับุญดว้ยพระองคเ์อง 

ความเช่ือนอกรีตไดย้งัคงมีชยัในสังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิลต่อไปอีกนาน ความเช่ือของ

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัคงถกูรักษาไวใ้นคริสตศาสนจกัรที่กรุงโรม และในคริสตศาสนจกัรต่างๆ 

ในซีกตะวนัออกท่ีตั้งอยู่นอกจกัรวรรดิไบแซนไทน์ โดยในจกัรวรรดิเองนั้นส่วนใหญมี่นกับวชเป็นผูป้กป้อง

ความเช่ือออร์โธดอ็กซ์เอาไว ้ซ่ึงพวกเขาตอ้งเผชิญกบัการถูกคุกคามเอาชีวติ พวกเขาถกูขบัไลอ่อกจากวดั ถูก

บงัคบัอย่างโหดเห้ียมใหแ้ต่งงาน ถูกจบัทรมาน ถูกเนรเทศบา้ง หรือไม่กถ็ูกจบัประหาร 
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ดงันั้นเม่ือท่านนกับุญสเตฟาน คนใหม่ถกูจบัมาอยูเ่บ้ืองพระพกัตร์ของจกัรพรรดิคอนสแตนติน           

โคโปรนิมุสและถูกสั่งใหเ้หยียบย ํ่าภาพไอคอน ท่านไดห้ยิบเหรียญท่ีมีรูปของจกัรพรรดิออกมาจากกระเป๋า 

“คนท่ีถุยนํ้าลายรดและเหยยีบย ํ่ารูปของท่านในเหรียญจะประสบชะตากรรมยงัไง” ท่านนกับุญถาม 

“เขาจะตอ้งถูกประหาร” จกัรพรรดิซ่ึงทรงเป็นพวกลทัธิการทาํลายรูปเคารพตรัสตอบ 

“ถา้อย่างนั้นท่านกส็มควรถกูลงโทษเช่นนั้น เพราะท่านเหยียบย ํ่ารูปเคารพของพระคริสตผ์ูท้รงเป็น

กษตัริยแ์ห่งกษตัริยท์ ั้งหลาย” สเตฟานร้องแลว้กเ็หยยีบย ํ่ารูปของผูท่ี้ไม่นบัถือพระเจา้นั้น 

ดว้ยพระบญัชาของผูไ้ม่นบัถือพระเจา้นั้นา ท่านนกับุญจึงถกูลากไปตามถนนในกรุงคอนสแตนติโน-

เปิล และถูกทุบตีจนถึงตาย (วนัรําลึกถงึท่านคือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ตามปฏิทินเก่า หรือ 11 ธนัวาคม) 

การไล่ล่ายงัคงดาํเนินต่อไปอยู่อีกนาน แต่หลงัจากนั้นนกับุญจกัรพรรดินีอรีินาทรงข้ึนครองราชย ์    

พระนางทรงแต่งตั้งนกับุณทาราซีเป็นสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล และในปี ค.ศ. 787 ท่ี

เมืองนิเคย ์ กไ็ดเ้รียกประชุมสภาสมชัชาสงฆส์ากลโดยมีบดิาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 383 ท่าน 

และไดมี้การประณามลทัธิต่อตา้นรูปเคารพ 

ท่ีประชุมมีมติวา่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมเนียมของอคัรสาวกนั้น จะตอ้งใหค้วามเคารพรูปไอคอน

ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายโดยใหมุ่้งการสกัการะไปท่ีองคต์น้แบบ ไม่ใช่สักการะแผน่ไมก้บัสี โดยในการเคารพรูป

เคารพนั้นจะตอ้งกระทาํดว้ยความนอบนอ้มยิ่งไม่ใช่ทาํฉาบฉวย การแสดงความเคารพนั้นถวายแด่พระ

ผูส้ร้างแต่เพียงพระองคเ์ดียว (ส่วนการคาํนบัลงกบัพ้ืนนั้นคือการแสดงความเคารพต่อศีลมหาสนิท) 

นอกจากน้ีเรายงัใหค้วามเคารพพระธาตุของนกับุญท่านต่างๆ เคารพพระกางเขนอนับนัดาลชีวติ และ

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ โดยไม่ถอืวา่ส่ิงเหลา่น้ีเป็นเทพแต่เป็นส่ิงท่ีใชเ้พื่อสรรเสริญพระเจา้ ซ่ึงส่ิงเหลา่น้ี

แสดงถงึพระสิรินิรันดรของพระองค ์ สภาสมชัชาสงฆไ์ดป้ระกาศประณามทุกคนท่ีปฏิเสธธรรมเนียมของ

พระศาสนจกัร และไดรั้บรองธรรมนูญศกัด์ิสิทธ์ิ (ขอ้บญัญติัของคริสตศาสนจกัร) ซ่ึงไดเ้คยรับรองไวใ้น

สมชัชาคร้ังก่อนหนา้และโดยเหลา่บิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงกฎเหลา่น้ีกก็ลายมาเป็นแนวทางในการดาํรงอยู่ของ

คริสตศาสนจกัรตราบจนถงึปัจจุบนั 

เป็นเวลาไม่นานหลงัจากการประชุมสภาสมชัชาสงฆค์ร้ังนั้น ลทัธิต่อตา้นการบูชารูปเคารพกโ็หมแรง

ข้ึนอีกคร้ัง แต่ก็ยงัคงถูกประณามโดยท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆใ์นปี ค.ศ. 843 ซ่ึงในคร้ังนั้นไดส้ถาปนาวนั

ฉลองชยัชนะแห่งออร์โธดอ็กซ์ วนัฉลองจะมีข้ึนในวนัอาทิตยแ์รกของเทศกาลมหาพรต ในวนัดงักล่าวจะมี

การประกาศความเช่ือดั้งเดิม ของคริสตศาสนจกัร และกล่าวประณาม (การขบัออกจากพระศาสนจกัร) ผูท่ี้

บิดเบือนคาํสอนของพระคริสต ์ และมีการขบัขานบทเพลงรําลกึถึงนกัต่อสู้เพ่ือศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ตลอด

กาลนาน 
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วนัรําลกึถึงเหลา่บิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิในท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆค์ร้ังที่ 7 มีข้ึนในวนัอาทิตยแ์รกก่อนหนา้

วนัท่ี 11 ตามปฏิทินเก่า หรือ 24 ตุลาคม ของทุกปี 

 

การคุ้มครองของพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

นริมล 

ในช่วงตน้ของคริสตศตวรรษท่ี 10 กรุงคอนสแตนติโน-

เปิลถูกศตัรูคุกคามไม่หยุดหย่อนทั้งชาวมุสลิมและชาวสลาฟท่ี

เป็นพวกนอกรีต ดว้ยเหตุนี้ จึงมีคร้ังหน่ึงท่ีชาวเมืองไดพ้ากนั

รวมตวัท่ีวหิารวลาเฮิร์นและทาํพิธีสวดช่วงคํ่า หน่ึงในจาํนวน

นั้น มีนกับุญผูย้ิ่งใหญ่คนหน่ึงในเวลานั้นนามวา่อนัเดรผู ้

ประเสริฐ ท่านยอมถกูมองวา่โง่เพราะเห็นแก่พระคริสต ์ (วนั

รําลกึถึงท่านคือวนัท่ี 2 ตามปฏิทินเก่า หรือ 15 ตุลาคม) ท่าน

ไดรั้บพระพรจากพระเจา้ใหมี้ความสามารถในการพยากรณ์ 

ท่านตอ้งเก็บงาํไวไ้ม่ใหเ้ป็นท่ีเลื่องลือจึงแสร้งทาํตวัเป็นคนบา้ 

ทนัใดนั้นในระหวา่งท่ีทาํพิธีสวดอยู่นั้น อนัเดรพร้อมกบัเอปิฟานีลกูศิษยข์องท่านไดม้องเห็นพระมารดา 

พระเจา้มาปรากฏองค ์ พระนางเสดจ็มาดว้ยแสงแห่งสวรรคอ์นัเปล่งประกายเจิดจา้ พระนางทรงถกูรายลอ้ม

ดว้ยบรรดาทูตสวรรคแ์ละนกับุญทั้งหลาย รวมทั้งนกับุญยอห์นผูใ้หศี้ลลา้งบาปและยอห์นผูจ้ารึกพระวรสาร 

ทั้งหมดไดเ้ดินมุ่งตรงไปยงัพระแท่น 

“เจา้เห็นพระนางผูท้รงเป็นใหญ่แห่งพิภพไหม” อนัเดรยถ์ามเอปิฟานี 

“เห็นครับ คุณพ่อท่ีเคารพ” คนนั้นตอบกลบั 

ในระหวา่งนั้นพระมารดาพระเจา้ทรงคุกเขา้ลงต่อหนา้พระบุตร และทรงวงิวอนใหพ้ระองคท์รงช่วย

ชาวคริสตท์ั้งหลายดว้ย หลงัจากนั้นพระนางจึงไดท้รงถอดผา้คลุมพระเศียรของพระนางออก ซ่ึงผา้คลุมก็

เปล่งประกายระยิบระยบัไปดว้ยแสงแห่งสวรรคแ์ละสีของผา้คลุมดูราวกบัสีอาํพนั พระนางทรงคลมุผา้แก่ผู ้

ท่ีมาร่วมสวดภาวนาทุกคนและทรงปกป้องคนเหลา่นั้นจากพระพิโรธของพระเจา้ ดงันั้นเองเมืองจึงรอดพน้

จากการรุกรานของเหลา่ อนารยชน 

ในการรําลกึถึงปรากฏการณ์คร้ังน้ี คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งรัสเซียจึงไดส้ถาปนาวนัฉลองผา้

คลมุของพระมารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ินิรมลในวนัท่ี 1 ตามปฏิทินเก่า หรือ 14 ตุลาคม โดยเราจะวงิวอน

ขอใหพ้ระมารดาพระเจา้ทรงปกป้องเราดว้ยคาํภาวนาของพระนางใหเ้ราพน้จากทั้งศตัรูท่ีมองเห็นและท่ีมอง

ไม่เห็นเสมือนหน่ึงท่ีพระนางทรงปกคลุมคลุมชาวคริสตแ์ห่งคอนสแตนติโนเปิลดว้ยผา้คลุมของพระนาง  
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การรับศีลล้างบาปของรัสเซีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนถึงก่อนปลายสหสัวรรษท่ี 1 หลงัจากท่ีพระเจา้เสดจ็ลงมานั้น ดินแดนรัสเซียตกอยูใ่นความมืดมน

ภายใตพ้วกต่างชาติ พวกสลาฟนบัถอืผแีละเทวรูปโดยลมืพระผูส้ร้างไป แต่พระเจา้ก็ทรงไม่ลมืพวกเราและ

ไดท้รงส่งนกับุญผูย้ิ่งใหญม่าใหเ้ราคือนกับุญคีรีลลแ์ละ  เมโฟดีผูซ่ึ้งไดคิ้ดคน้ตวัอกัษรภาษาสลาฟท่ีแควน้

โมราเวยี ท่านไดถ้่ายทอดพระวาจาของพระเจา้และพิธีบูชาพระเจา้ออกมาเป็นภาษาของเรา นบัแต่นั้นมาชาว

สลาฟจึงเร่ิมหนัมานบัถอืพระคริสต ์ โดยพวกแรกท่ีรับเอาคริสตศ์าสนาคือพวกเชค ต่อมาจึง เป็นพวก

บลัแกเรีย เซิร์บ โปแลนด ์และในท่ีสุดก็ถึงเวลาของพวกรัสเซีย 

ชาวรัสเซียคนแรกท่ีรับเช่ือคือนกับุญเจา้หญิงโอลกาซ่ึงทรงไดรั้บศีลลา้งบาปในกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ซ่ึงก่อนท่ีพระนางจะทรงรับเอาคริสตศาสนานั้น พระนางทรงเป็นคนโหดร้ายและเจา้คิดเจา้แคน้ แต่หลงัจาก

ท่ีพระนางทรงไดล้า้งบาปแลว้กท็รงกลายเป็นท่ีเลื่องลอืวา่ทรงเป็นผูมี้เมตตาและทรงเป็นผูป้ระกาศธรรมของ

พระคริสต ์

เจา้ชายวลาดิเมียร์ผูย้ิ่งใหญ่พระนดัดาของพระนางไดท้รงนาํรัสเซียสู่การลา้งบาป ท่านทรงเติบโตเป็น

พวกนอกรีตท่ีมีพระทยัโหดเห้ียม ทรงสงัหารผูค้น และทรงมีสนมเป็นจาํนวนมาก เจา้ชายเองทรงเคยสังหาร

แมก้ระทัง่เหล่ามรณสกัขีชาวรัสเซียยุคแรกคือมรณสกัขียอห์นและมรณสกัขีฟิโอโดร์ แต่มีนกัปราชญท่์าน

หน่ึงท่ีเลศิดว้ยปัญญาไดเ้ทศนาถวายท่านเก่ียวกบัการพิพากษาโลกอนัน่าเกรงกลวั ซ่ึงทาํใหพ้ระองคท์รง

ใคร่ครวญเร่ืองน้ี ดงันั้นเจา้ชายวลาดิเมียร์จึงทรงตดัสินพระทยัส่งคณะทูตไปยงัประเทศต่างๆ เพ่ือหาวา่ 

ความเช่ือใดเป็นความเช่ือท่ีดีท่ีสุด เม่ือคณะทูตทั้งหลายเดินทางกลบัมาก็ทูลวา่ยามท่ีตนอยู่ในวหิารนกับุญ
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โซเฟียนั้น ตนไม่รู้วา่กาํลงัอยูบ่นโลกน้ีหรือบนสวรรคก์นัแน่ และทูลต่อไปวา่พระเจา้สถิตอยู่กบัคริสตชน

ออร์โธดอ็กซ์ พระเจา้ไดท้รงเปิดดวงตาแห่งวญิญาณของเจา้ชายวลาดิเมียร์และท่านจึงไดท้รงรับศีลลา้งบาป

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในวนัท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 988 เจา้ชายทรงขอใหพ้ลเมืองทุกคนในอาณาจกัรเคียฟมาท่ีแม่นํ้าดนีเปอร์เพ่ือ

รับเอาความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิ การรับศีลลา้งบาปของอาณาจกัรรัสเซียจึงถอืกาํเนิดข้ึนตั้งแต่นั้นมา ทวา่ก็ไม่ใช่

ทุกท่ีจะเป็นไปดว้ยความราบร่ืนเสียหมด บางคร้ังพวกสาวกของปีศาจก็พยายามเขา้มาขดัขวาง แต่เจา้ชายและ

ผูสื้บทอดบลัลงัก์ต่อจากพระองคย์งัคงมีชยัเหนือการต่อตา้นจากพวกศตัรู 

ตวัเจา้ชายวลาดิเมียร์เองก็ทรงเปลี่ยนแปลงตนหลงัจากท่ีรับศีลลา้งบาปในนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิอย่างไม่น่าเช่ือ 

ท่านกลายเป็นเจา้ชายผูท้รงเป่ียมดว้ยเมตตา ไม่ทรงประสงคท่ี์จะประหารผูใ้ด แมแ้ต่โจรก็ตาม เจา้ชาย    

วลาดิเมียร์ยงัทรงพระกรุณาต่อคนยากคนจนเป็นพิเศษ ในเทศกาลต่างๆ เจา้ชายจะทรงเลี้ยงอาหารคนยากจน

ทั้งหลาย ส่วนใครท่ีไม่กลา้มารับส่วนแบ่ง ท่านก็ทรงส่งอาหารไปใหท่ี้บา้นดว้ย พระองคท์รงมีรับสัง่ใหเ้ปิด

โรงเรียน สร้างโบสถ ์ ก่อตั้งสาํนกัสงฆ ์ ดงันั้นเอง ท่ีประเทศบา้นป่าเมืองเถื่อนจึงค่อยๆ พลิกโฉมไปเป็น

ดินแดนรัสเซียอนัศกัด์ิสิทธ์ิโดยมีอดุมคติเพ่ือดาํรงรักษาความบริสุทธ์ิไว ้

ไม่นานนกัหลงัจากการส้ินพระชนมใ์นศีลในพรของท่านนกับุญวลาดิเมียร์ผูท้รงเทียบเท่ากบัอคัรสาวก 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์รัสเซียก็ไดก่้อเกิดพืชผลอนัอดุมแด่ พระคริสต ์ บุตรทางจิตวญิญาณของรัสเซีย

สองท่านคือบอริสและเกลบ็เลือกเดินเขา้หาความตายตายแต่ไม่ยอมใหมื้อของตนตอ้งเป้ือนเลือดของพ่ีนอ้ง  

ผ่านไปไม่ทนัถึงหน่ึงศตวรรษหลงัจากท่ีรสัเซียรับการลา้งบาปแลว้ ใกลเ้มืองเคียฟนั้นท่านนกับุญอนัโทนี

และฟิโอโดซีไดก่้อตั้งมหาวหิารถํ้าแห่งเมืองเคียฟตามพระประสงคข์องพระนางมารีย ์ ซ่ึงไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางทางจิตวญิญาณของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ของเรา 

วนัรําลกึถึงเจา้ชายนกับุญวลาดิเมียร์ผูท้รงเทียบเท่าอคัรสาวก มีข้ึนในวนัท่ี 15 (ตามปฏิทินเก่า) หรือ   

29 มิถุนายน 
 

การล่มสลายของคริสตศาสนจกัรแห่งโรม 
ปีศาจร้ายซ่ึงเป็นศตัรูของมวลมนุษยชาติ ไม่อยากเห็นพระศาสนจกัรของพระคริสตมี์ชยัในหมู่

ประชาชน เหนืออาํนาจของมนัอย่างท่วมทน้ในเวลาอนัรวดเร็วอีกทั้งยงัพิชิตพวกนอกรีตทั้งปวงไดอ้ีก 

ดงันั้นแลว้ มารซาตานจึงไดคิ้ดทาํลายคริสตศาสนจกัรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใหล้ม้ลงเหมือนกบัท่ีมนัลม้ลง

มาแลว้ทั้งๆ ท่ีมนัเคยเป็นหวัหนา้ทูตสวรรคก่์อน ในการน้ีมนัจึงยกความเช่ือนอกรีตท่ีต่อตา้นพระจิตเจา้มาสู่

โลกตะวนัตกและทาํการโค่นลม้ความภาคภูมิใจในตวัพระสงัฆราชแห่งโรมใหต้กตํ่าถงึขีดสุด 
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ในสมยัศตวรรษท่ี 6 ในสเปนนั้น เพ่ือเป็นการต่อสู้กบัลทัธิของอารีอสุท่ีไดมี้การเติมขอ้ความลงไปใน

บทสญัลกัษณ์ความเช่ือวา่ “เช่ือในพระจิตเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ... ทรงมาจากพระบิดาและจากพระบุตร” น่ีเป็น

การยืนยนัวา่คาํในภาษาละตินท่ีวา่ “ฟิลโิอค” (และจากพระบุตร) ซ่ึงถูกเติมลงไปนั้นขดักบัขอ้หา้มของการ

ประชุมสมชัชาสงฆท่ี์ไม่ใหท้าํการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบทสญัลกัษณ์ความเช่ือ จึงไดก้ลายเป็นสาเหตุสําคญั

ในการล่มสลายของฝ่ังตะวนัตก 

นกัเทววทิยาหลายท่านในเวลานั้นมีความเขา้ใจถอ้ยคาํเหล่าน้ีในแบบดั้งเดิม  กลา่วคือการดาํรงอยูข่อง

พระจิตเจา้นั้นมาจากพระบิดาเท่านั้น เหมือนดัง่ท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ยพระองคเ์อง (ยอห์น 

15:26) และเสดจ็มายงัโลกโดยมาจากพระบุตรดัง่เป็นตน้ธารแห่งพระกรุณา แต่ในศตวรรษท่ี 9 ไดมี้สาํนกั

เทววทิยาท่ียิง่ใหญแ่ห่งหน่ึงสอนวา่การดาํรงอยูข่องพระจิตเจา้นั้นมาจากพระบิดาและจากพระบุตรเสมือนมา

จากแหล่งกาํเนิดเดียวกนั ซ่ึงความเช่ือน้ีเป็นการลดเกียรติแห่งลกัษณ์ท่ีสามของพระตรีเอกภาพและเป็นการ

ประกาศความสับสนปนเประหวา่งพระกรุณาธิคุณและผูท่ี้ประทานพระกรุณาธิคุณเอง  พวกนอกรีตสอนกนั

วา่พระเจา้ไม่ทรงมีพลงัในการสร้างใดๆ ท่ีจะชุบเลี้ยงส่ิงสร้างได ้ อกีทั้งตวัพระกรุณาธิคุณเองก็เป็นเพียงส่ิง

สูงส่งบางอย่างท่ีถูกสร้างข้ึนเท่า นั้น คาํสอนแบบน้ีเป็นการทาํลายความหวงัของชาวคริสตท์ั้งปวงท่ีจะเอา

อย่างพระเจา้ดว้ยการเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้สูงสุดโดยอาศยัพระกรุณาธิคุณ จึงกลายเป็นวา่มนุษยด์าํรงอยู่

อย่างเป็นเอกเทศจากพระผูส้ร้าง 

สภาสมชัชาสงฆส์ากลไดต้อบโตค้าํสอนหลงผิดน้ีอย่างรวดเร็ว นกับุญโฟตีโอสแห่งคอนสแตนติโน-

เปิล ไดป้ระณามคาํสอนนอกรีตน้ี และในปี ค.ศ. 881 ในสภาสมชัชาสงฆค์ร้ังใหญ่ท่ีมหาวหิารนกับุญโซเฟีย 

ผูแ้ทนจากคริสตศาสนจกัรทุกแห่งพร้อมกบัพระสนัตะปาปายอห์นแห่งกรุงโรมไดป้ระกาศสัง่หา้มบิดเบือน

สัญลกัษณ์อีก 

และก่อนช่วงศตวรรษท่ี 11 คริสตศาสนจกัรทั้งหลายไดค้งรักษาคาํสอนเป็นหน่ึงเดียวไว ้ แต่พวก    

นอกรีตไม่ไดถู้กกาํจดัโดยราบคาบ พวกต่อตา้นพระศาสนจกัรน้ีจึงคิดท่ีจะทาํการปฏิรูปคริสตศาสนจกัรใน

ซีกตะวนัตก พวกเขาสอนเก่ียวกบัอาํนาจเบด็เสร็จของพระสนัตปาปาเหนือคริสตศาสนจกัรและทาํการ

เปลี่ยนแปลงดา้นพิธีกรรม ทั้งน้ีดว้ยอทิธิพลกดดนัของพวกนกัปฏิรูปทาํใหจ้กัรพรรดิแห่งเยอรมนีไดท้รงเขา้

ยดึกรุงโรม และทรงแต่ง ตั้งพระสนัตปาปาท่ีเป็นพวกนอกรีตซ่ึงถอืเป็นคนแรกท่ีนาํบทสญัลกัษณ์ท่ีถูก

บิดเบือนมาใชใ้นกรุงโรมเม่ือปี ค.ศ. 1014  พระศาสนจกัรก็เร่ิมเกิดความแตกแยกนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

คริสตศาสนจกัรฝ่ังตะวนัตกจึงเร่ิมทาํพิธีดว้ยขนมปังไร้เช้ือ (ไม่ใส่ยสีต)์ เพราะพวกนกัปฏิรูปไม่เช่ือวา่    

พระกายของพระคริสตห์ลงัจากฟ้ืนจากความตายจะเป็นพระกายท่ีประทานชีวติ 

ในปี ค.ศ. 1054 ไดเ้กิดการแตกหกักนัระหวา่งคริสตศาสนจกัรสากลกบัคริสตศาสนจกัรตะวนัตก โดย

พระคาร์ดินลัฮุมแบร์ตไดป้ระกาศในนามของพระสันตะปาปาลีโอท่ี 9 เพ่ือขบัสมเดจ็พระอคัรสังฆราช        
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มิคาเอลแห่งคอนสแตนติโนเปิลออกจากคริสตศาสนจกัร ส่วน คริสตศาสนจกัรท่ีคอนสแตนติโนเปิลก็ขบั

พระคาร์ดินลัออกจากคริสตศาสนจกัรเช่นกนั เช่นนั้นเองท่ีความแตกแยกอนัน่าเจบ็ปวดจึงเร่ิมตร้ข้ึนและ

ยงัคงอยู่จนถึงบดัน้ี 

คริสตศาสนจกัรท่ีกรุงโรมไดรั้บการปฏิรูปใหม่ตามคาํนอกของพวกนอกรีต พระสนัตปาปาไดรั้บ

เกียรติใหเ้ป็นหวัหนา้ของคริสตศาสนจกัรทั้งปวง ท่านไดเ้รียกร้องเพ่ือใหต้นมีทั้งอาํนาจเบด็เสร็จและอาํนาจ

รัฐดว้ยมารวมกนั ในภายหลงัคริสตศาสนจกัรแห่งโรมไดป้ระกาศวา่เวลาท่ีพระสนัตปาปาออกเทศนาท่ี

ธรรมาสน์นั้นท่านจะไม่มีมลทินผดิในการสอนเก่ียวกบัหลกัความเช่ือและศีลธรรม นัน่เองจึงเท่ากบัวา่มนุษย์

ประกาศตนตีเสมอพระเจา้ ความทะนงตนไดเ้ขา้ครอบงาํพระสงัฆราชท่านของโลก  

เม่ือไดเ้ร่ิมเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมของคริสตศาสนจกัรแลว้พวกโรมนัคาทอลกิก็ยิง่เลยเถิด พวกเขานาํ

คาํสอนใหม่ๆ เขา้มา เช่น เร่ืองแดนชาํระวญิญาณซ่ึงผูค้นตอ้งไปท่ีนัน่เพ่ือชดใชบ้าปท่ียงัไม่ไดถ้กูปลดเปลื้อง 

เร่ืองพระมารดาพระเจา้ทรงเกิดมาโดยปราศจากบาปกาํเนิด หรือเร่ืองท่ีวา่นกับุญทั้งหลายไดส้ร้างกศุลไว ้ 

ลน้พน้ซ่ึงพวกท่านไม่จาํเป็นตอ้งใชกุ้ศลส่วนเกินนั้นเพ่ือใหไ้ดรั้บความรอด กศุลส่วนเกินนั้นจึงถูกส่งเขา้

คลงัของพระสนัตปาปาแลว้ก็จะถกูแจกจ่ายใหก้บัผูท่ี้ทาํความดีไวน้อ้ย (จึงเกิดการซ้ือขายใบไถบ่าปข้ึนมา) 

การประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิก็ถูกเปลีย่นแปลงไป เช่น การประกอบพิธีศีลลา้งบาปดว้ยการพรมนํ้าแทนการ

จุ่มลงไปทั้งตวัตามท่ีเหล่าอคัรสาวกไดส้ัง่ไว ้ หรือการประกอบพิธีศีลเจิมต่อเม่ือเดก็โตเป็นวยัรุ่นแลว้ ทาํให้

เดก็ๆ จึงถูกกีดกนัออกจากพระกรุณาแห่งพระจิตเจา้และจากศีลมหาสนิท นอกจากน้ี การประกอบพิธีกรรม

ยงัใชข้นมปังไร้เช้ือ และสตับุรุษไดรั้บศีลมหาสนิทเพียงภายใตรู้ปแบบของปังเท่า นั้น ซ่ึงขดักบัท่ีพระเจา้ทรง

เคยตรัสไวโ้ดยตรงวา่ “จงด่ืมจากถว้ยน้ีทุกคนเถิด” (มทัธิว 26:27) และยงัไดมี้การนาํขอ้บิดเบือนอื่นๆ อีก

มากมายเขา้มา ทั้งการบิดเบือนหลกัปฏิบติัและหลกัความเช่ือของเหลา่พระอคัรสาวก 

 การท่ีคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัดาํรงอยู่ก็เปรียบเสมือนวา่ พวกโรมนัคาทอลิกถูกประณามอยู่   

ร่ําไปในเร่ืองท่ีตนนาํส่ิงใหม่ๆ เขา้มา พวกเขาจึงเร่ิมต่อตา้นพ่ีนอ้งของตนอยา่งรุนแรง และเกิดเป็นสงคราม

โดยตรงเมื่อพวกโรมเขา้ยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลและภูมิภาคส่วนใหญ่ในยโุรปตะวนัออก และบงัคบั

ใหช้าวออร์โธดอ็กซ์ยอมรับความเช่ือนอกรีตของตน น่ีเองท่ีเป็นความพยายามในการช่วยใหเ้กิดเอกภาพ 

(พนัธมิตร) แบบจอมปลอมข้ึนเพ่ือจะผนวกชาวคริสตอ์อร์โธดอ็กซ์เขา้กบัตน มรณสกัขีหลายท่านตอ้งเสีย

เลือดเน้ือไม่ใช่เพราะพวกต่างชาติแต่เ ป็นเพราะผูที้เ่คยเป็นพ่ีนอ้งของตน มรณสกัขีเหลา่ น้ีเร่ิมเปล่งประกาย

ในสรวงสวรรค ์

ทวา่ขอพระเจา้โปรดประทานใหค้ริสตศาสนจกัรแห่งโรมไดส้าํนึกบาปดว้ยเถดิ เพ่ือเขาจกัไดห้วนคืนสู่

ความเช่ือท่ีถกูตอ้งของเหลา่อคัรสาวก ซ่ึงคริสตศาสนจกัรแห่งโรมนั้นไดอ้อกนอกลู่นอกทางออกไปจาก

ความเช่ือนั้น      



                              ประวัติศาสตร์คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์                                 80 

 
 

 

ท่านนกับุญเซอร์เก แห่งราโดเนส 
ในศตวรรษท่ี 13-14 คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ตอ้งด้ินรนฝ่าฟันในช่วงเวลาท่ียากลาํบาก กรุงคอน-

สแตนติโนเปิลถูกพวกโรมนัคาทอลิกยึดครอง และถึงแมว้า่ในอีก 60 ปีใหห้ลงั กรุงคอนสแตนติโนเปิลจะถกู

ปลดปลอ่ยเป็นอสิระแลว้แต่กย็งัไม่ฟ้ืนตวัจากการบุกโจมตีจากอาณาจกัไบเซนไทน์ ส่วนอาณาจกัรรัสเซีย

และจอร์เจียกถ็ูกตีแตกและยึดครองโดยพวกมองโกล 

ดูเหมือนวา่ชะตากรรมของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์คือจะตอ้งกลายเป็นเพียงกลุม่ลทัธิเลก็ๆ ในซีก

โลกตะวนัออกกลุม่หน่ึงเท่านั้น ทวา่พระเจา้ทรงมีพระดาํริการอื่น พระองคไ์ดท้รงส่งนกับุญผูย้ิง่ใหญแ่ก่ 

คริสตศาสนจกัรหลายท่าน ซ่ึงดว้ยความช่วยเหลอืของท่านเหล่านั้น คริสตศาสนจกัรกลบัรุ่งเรืองข้ึนมาอย่าง

ท่ีไม่เคยไดพ้บมาก่อน 

ในอาณาจกัรไบแซนไทนน์ั้น นกับุญกรีกอรีแห่งปาลามาสและลูกศิษยข์องท่าน ซ่ึงมกัถูกขนานนามวา่ 

“พวกอิสิฮาสตา” (แปลวา่ พวกเงียบ) ไดต่้อสู้ตา้นทานแรงกดดนัจากกระแสมนุษยนิยมจากซีกโลกตะวนัตก

โดยใชค้าํสอนของบิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิวา่ดว้ยการรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้ ผา่นทางพระอานุภาพท่ีมิไดถู้ก

สร้างข้ึนของพระตรีเอกภาพ ท่านนกับุญและสาวกของท่านไดส้อนวา่แสงแห่งพระคริสตซ่ึ์งส่องสวา่งบนเขา

ทาบอร์นั้น เป็นรังสีแห่งพระเจา้เองและคริสตชนทุกคนสามารถเขา้ถงึแสงนั้นไดโ้ดยตอ้งชาํระจิตใจให้

บริสุทธ์ิ ดว้ยการสวดภาวนาซ่ึงจะเป็นการเช่ือมโยงความคิดอ่าน หวัใจ และการกระทาํดว้ยความรักของ   

พระเจา้เขา้ไวด้ว้ยกนั ผูท่ี้ปฏิบติัเช่นนั้นจะเป็นอย่างพระเจา้โดยอาศยัพระกรุณา แลว้ชีวตินิรันดรแห่งพระตรี

เอกภาพจะสถิตอยู่ในตวัเขาทนัทีเพ่ือไปใหถ้ึงจุดสูงสุดหลงัการอวสานของโลก  อย่างน้ีเองท่ีมนุษยจ์ะ

สามารถรับพระประสงคข์องพระเจา้ในการดาํรงชีวติของตน จุดน้ีเองที่คริสตศาสนจกัรใชต้อบโตค้าํกลา่ว

อา้งของทางตะวนัตกในยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการซ่ึงยนืยนัวา่ความเป็นเอกเทศของมนุษยถ์ือเป็นบรรทดัฐานใน

การดาํรงชีวติของตน 

ในรัสเซีย ผูท่ี้ทาํงานอนัยิ่งใหญใ่นการพลิกฟ้ืนสภาพทางจิตวญิญาณของผูค้นทัว่ไปไดแ้ก่ เหล่านกับุญ 

ไดแ้ก่ นกับุญเปโตรและนกับุญอเลก็เซแห่งมอสโคว ์ เจา้ชายอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก้ี และมิคาอลิแห่งเมือง 

ทเวยร์ 

ในการน้ี บุคคลท่ีอยู่ในฐานะพิเศษคือนกับุญเซอร์เกแห่งราโดเนส (ช่ือตอนรับศีลลา้งบาปคือวาร์โฟโล

เมียร์) เป็นนกับุญชาวรัสเซียท่ีมีผูน้บัถือมากท่ีสุดท่านหน่ึง นัน่คือ ตลอดทั้งชีวติของท่านเซอร์เกท่ีรักใน  

พระตรีเอกภาพอย่างสุดจิตสุดใจนั้น ท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีพระญาณสอดส่องกระทาํในชีวติท่าน 

แมแ้ต่ก่อนท่ีท่านจะเกิด พระเจา้ไดท้รงช้ีอนาคตของท่านวา่เดก็คนน้ีจะส่งเสียงร้องในครรภม์ารดาทั้งหมด

สามคร้ัง  ทูตสวรรคไ์ดช่้วยเดก็นอ้ยวาร์โฟโลเมียร์ในการศึกษาเลา่เรียน ดว้ยตวัวาร์โฟโลเมียร์เองอยากท่ีจะ
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รับใชพ้ระผูส้ร้าง ทาํใหเ้ขาออกไปยงัป่าลึกท่ีซ่ึงเขาไดป้ลงผมเป็นนกับวชนามวา่เซอร์เกและไดส้ร้างสาํนกั

สงฆข้ึ์นเพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ พวกมารพยายามทาํอนัตรายท่านอยูเ่นืองๆ ทวา่ท่านก็อาศยั

การสวดภาวนาเอาชนะมารท่ีมาผจญได ้ พระจิตเจา้ทรงดึงดูดสตัวร้์ายใหเ้ขา้มาหาท่าน ซ่ึงท่านมกัจะมีหมีเขา้

มาหาท่าน และท่านก็จะป้อนอาหารเลี้ยงหมีจากมือท่านเอง 

เม่ือมีพ่ีนอ้งมาชุมนุมกนัมากข้ึนเร่ือยๆ ท่านนกับุญก็ดาํรงตาํแหน่งเจา้สํานกัสงฆ ์ แต่ความถอ่มตวัก็

ไม่ไดห้ายไปจากวญิญาณของท่าน ดงันั้นเอง วนัหน่ึงมีชาวนาคนหน่ึงซ่ึงไดย้ินช่ือเสียงของท่านนกับุญจึง

เดินทางมาท่ีสํานกัสงฆเ์พ่ือพบท่าน แต่เม่ือคนพาเขาไปหาท่านนกับุญซ่ึงใส่ชุดสงฆท่ี์สกปรกมอมแมมกาํลงั

ขดุดินทาํสวน เขาจึงไม่เช่ือและตดัสินใจแกลง้ลอ้เลยีนท่าน 

“ขา้มาเพ่ือจะมาดูประกาศกผูย้ิ่งใหญ่ แต่ท่านกลบัพาขา้มาดูบ่าวไหนกไ็ม่รู้” ชาวนาโมโห 

ท่านเซอร์เกจึงไดเ้ลี้ยงอาหารชายท่ีอารมณ์เสียนั้นในหอ้งพกัเลก็ๆ ของท่านเองและกล่าววา่ 

“เพ่ือนเอ๋ย อยา่เสียใจไปเลย ไม่มีเคยใครออกไปจากท่ีน่ีดว้ยความเศร้าใจหรอก” 

ทนัใดนั้นก็มีเจา้ชายองคห์น่ึงเดินทางมาท่ีสํานกัสงฆ ์ เม่ือเจา้ชายทอดพระเนตรเห็นท่านนกับุญก็ทรง

คุกเข่าต่อหนา้ท่าน ฝ่ายชาวนากต็กใจกลวัเพราะเขาไดพู้ดไม่ดีไวก้บัท่าน แต่ ท่านกลบัปลอบใจเขาและปลอ่ย

เขากลบับา้น 

อีกคร้ังหน่ึง ในสํานกัสงฆเ์กิดการขลาดแคลนอาหาร ท่านไดไ้ปหานกับวชลูกวดัคนหน่ึง เสนอให้

สร้างต่อเติมยุง้เกบ็เสบียงเขา้กบัเรือนพกัของท่านได ้ เม่ือสร้างเสร็จ เจา้ของท่ีจึงจ่ายท่านดว้ยขนมปังท่ีข้ึนรา 

แต่ท่านเซอร์เกกลบัเตม็ใจรับดว้ยความซาบซ้ึงยิ่ง และรับประทาน “ค่าตอบแทน” ดงักล่าวเป็นส่ิงแรกตอน

ตะวนัตกดิน 

เม่ือตอนท่ีท่านนกับุญอเลก็เซตอ้งการใหท่้านเซอร์เกรับสืบทอดตาํแหน่งพระสงัฆราชของท่าน ท่าน

เซอร์เกกลบัปฏิเสธตรงๆ และวา่ท่านจะหนีไปหากมีใครพยายามจะใหท่้านรับตาํแหน่ง ความถอ่มตวัของ

ท่านหนีไม่พน้ท่ีพระเจา้จะไดป้ระทานรางวลัแก่ท่าน พระเจา้ไดป้ระทานพระพรทางจิตวญิญาณแก่ท่าน

มากมาย เช่น พระเจา้โดยอาศยัคาํภาวนาของท่านเซอร์เกทรงบนัดาลใหเ้กิดนํ้าพุใหพ้วกพ่ีนอ้งไดด่ื้มกิน หรือ

เพียงแค่เม่ือมีผูท่ี้พาคนถูกผีเขา้มาหาท่านเท่านั้น ผร้ีายก็ท้ิงร่างของคนท่ีมนัเขา้สิงไป 

คร้ังหน่ึงมีพอ่คนหน่ึงหามลกูท่ีกาํลงัใกลต้ายมาหาท่าน แต่ระหวา่งทางลกูเกิดส้ินลมลงเสียก่อน พ่อผู ้

หวัใจสลายจึงออกไปเตรียมการเพือ่ต่อโลงศพ แต่เม่ือท่านไดส้วดภาวนาให ้ เดก็คนนั้นก็กลบัฟ้ืนข้ึนมาอีก

คร้ัง  

“เสียเวลาเปล่าท่ีเจา้มานัง่เศร้าสร้อย ลกูชายเจา้ยงัมีชีวติ” ท่านนกับุญกล่าวแก่ชายผูเ้ป็นพ่อคนนั้น แต่

ทวา่เม่ือเขาเร่ิมจะเลา่เร่ืองอศัจรรยน์ั้นใหค้นทัว่ไปฟัง ท่านก็สั่งหา้มไม่ใหเ้ล่า 
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นอกจากพระพรแห่งความถ่อมตนและการทาํปาฏิหาริยแ์ก่คนทัว่ไปแลว้ ท่านเจา้สาํนกัสงฆย์งัไดน้าํ

ความรักของพระคริสตไ์ปสู่คนรอบขา้งดว้ย ท่านไดส้ร้างสาํนกัสงฆใ์หม่ขึ้นหลายแห่ง สร้างสันติภาพในหมู่

เจา้ชาย เปิดโปงผูก้ระทาํผดิ และดว้ยการทาํงานอย่างหนกัยิ่งของท่านทาํใหรั้สเซียเจริญข้ึนดว้ยความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยแรงภาวนาของท่านนกับุญทาํใหก้องทหารรัสเซียจึงมีชยัในสงครามคร้ังใหญ่ท่ีสมรภูม ิ         

คูลโิควา นกับุญเซอร์เกไดส่้งพระนกับวชสองท่านไปใหแ้ก่นกับุญดมีตรี ดอนสก้ี และอวยพรกาํราบศตัรูได ้

และในระหวา่งช่วงท่ีรบในวนัท่ี 8 กนัยายน ค.ศ. 1380 ท่านนกับุญพร้อมพวกพ่ีนอ้งก็ไดท้าํพิธีรําลึกถึงเหล่า

ทหารท่ีลม้ตายในขณะนั้นซ่ึงอยู่ห่างจากสาํนกัสงฆอ์อกไปหลายกิโลเมตร  

พระเจา้ไดป้ระทานพระววิรณ์ท่ียิง่ใหญ่หลายคร้ังใหแ้ก่ท่านนกับุญ คร้ังท่ีท่านกาํลงัขบัขานบท

สรรเสริญ พระมารดาพระเจา้พร้อมกบัท่านมิเฮยส์าวกของท่านนั้น พระนางมารียก์ไ็ดม้าปรากฏองคใ์น    

พระสิริแห่งสวรรคต่์อหนา้ท่านพร้อมกบัอคัรสาวกเปโตรและยอห์น 

“เราจะไม่มีวนัไปจากท่ีแห่งน้ี” พระนางผูท้รงนิรมลประทานสญัญา 

และในอีกคร้ังหน่ึงระหท่านเซอร์เกกาํลงัสวดมนตร์ตอนกลางคืนอยู่กเ็ห็นลาํแสงแห่งพระเจา้เป็นฝงูนก

จาํนวนมากมายซ่ึงกาํลงัโบยบินข้ึนไปสู่ทอ้งฟ้า 

“จาํนวนของสาวกของเจา้จะทวคูีณเหมือนนกพวกน้ี และหลงัจากเจา้จากไปกจ็ะไม่ลดนอ้ยถอยลงถา้

พวกเขาจะยงัคงเดินตามรอยของเจา้ต่อไป” เสียงสวรรคก์ล่าว 

ท่านนกับุญรักการประกอบพิธีกรรมมาก คนหลายต่อหลายคนก็ไดเ้ห็นวา่มีทูตสวรรคม์ากมายมาร่วม

พิธี และไม่นานก่อนถงึวาระสุดทา้ยของท่านนั้น ในหอ้งพระแท่นบูชาท่ีท่านเซอร์เกประกอบพิธีก็อบอวลไป

ดว้ยไฟสวรรคท่ี์พุ่งไปสู่จอกศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นจอกท่ีท่านเซอร์เกใชท้าํพิธีรับศีลมหาสนิท 

ท่านนกับุญจากไปในวยัชราภาพยิ่งเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 1392 โดยเขา้รับศีลมหาสนิทและไดฝ้าก

ฝังสาวกของตนไวแ้ก่พระเจา้และพระมารดาพระเจา้ผูท้รงนิรมล 

ลูกศิษยแ์ละมิตรของท่านนกับุญไดพ้ลิกโฉมรัสเซียทั้งหมด พวกเขาไดส้ร้างสํานกัสงฆข้ึ์นหลายแห่ง 

ทาํใหข่้าวเร่ืองพระเจา้ทรงกลบัคืนพระชนมชีพจึงเขา้ไปถึงพวกต่างชาติ 

นัน่เองท่ีนกับุญสเตฟานแห่งเปิร์มเพ่ือนของท่านเซอร์เกไดท้าํใหช้าวซึยเรียน (โคมี) หนัมานบัถอื

คริสตศาสนา สํานกัสงฆท์ั้งหลายท่ีท่านเซอร์เกและสาวกของท่านสร้างข้ึนจึง กลายเป็นเสาหลกัทางจิต

วญิญาณอนัเป็นท่ีพกัพิงของคนรัสเซียทั้งหลายท่ีแสวงหาพระเจา้  และดว้ยแรงกาํลงัของผูค้นเหล่าน้ีเอง 

พระศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์จึงไดฟ้ื้นข้ึนมาจากเถา้ธุลีท่ีตนเคยจมอยู่ในนั้นเม่ือศตวรรษท่ี 13 พระจิตเจา้ได้

ทรงสาํแดงพระอานุภาพของพระองคอ์กีคร้ังซ่ึงเป็นพระอานุภาพท่ีซ่อนในความอ่อนแอ 

วนัรําลกึถึงท่านเซอร์เกมีข้ึนในวนัท่ี 25 กนัยายนตามปฏิทินเก่า หรือ 8 ตุลาคม และวนัท่ี 5 ตามปฏิทิน

เก่า หรือ 18 กรกฎาคม 
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การปรากฏของนิกายโปรแตสแตนท์ 
เม่ือคริสตศาสนจกัรโรมนัเปลีย่นแปลงพระววิรณ์มากข้ึน ซีกโลกตะวนัตกก็พลนัเกิดความไม่พอใจ

อยา่งรุนแรง พระสันตะปาปากระหายอาํนาจและมีการละเมิดพระบญัญติั  พระเจา้อย่างโจ่งแจง้ นอกจากน้ี 

คนจาํนวนมากท่ีไม่เห็นวา่พระจิตเจา้ทรงกระทาํการใดในชุมชนพวกนอกรีตของตนก็ต่างแสวงหาววิรณ์แห่ง

พระธรรมลํ้าลกึนอกคริสตศ์าสนา หลายคนถกูชกัจูงดว้ยความเช่ือนอกรีตแนวไสยศาสตร์และไญยนิยมซ่ึง

พระศาสนจกัรไดต่้อสู้กบัพวกน้ีมาตลอดตั้งแต่เร่ิมตน้ประวติัศาสตร์ของพระศาสนจกัรแลว้ ปัจจยัเหล่าน้ีได้

ทาํให ้ คริสตศาสนจกัรโรมนัตอ้งแตกแยกเน่ืองจากการปฏิรูปศาสนาของพวกโปรแตสแตนทที์ริ่เร่ิมโดย  

มาร์ติน ลูเธอร์ เม่ือ ค.ศ. 1517 

ตอนแรกพวกโปรแตสแตนทล์ุกข้ึนมาต่อตา้นแนวคิดนอกรีตของโรม เช่น การซ้ือขายใบไถ่บาป การท่ี

พระสันตะปาปามีสถานะอนัสูงสุดรวมทั้งมีอาํนาจในทางโลก แต่แทนท่ีพวกเขาจะกลบัไปหาพระศาสนจกัร

ออร์โธดอ็กซ์ เขากก็ลบัตดัสินใจ  “สร้างพระศาสนจกัรแห่งบรรดาอคัรสาวกข้ึนใหม่”  เป็นท่ีชดัเจนวา่

ความคิดท่ีหยิ่งผยองน้ีไดน้าํพาใหพ้วกเขาปฏิเสธธรรมเนียมปฏิบติัส่วนใหญ่ของพระศาสนจกัร ดว้ยการ

ประกาศคาํโฆษณาวา่ “พระคมัภีร์อย่างเดียวก็พอ” พวกเขาเร่ิมสอนวา่ลาํพงัความเช่ือในพระคริสตเ์พียงอย่าง

เดียวกเ็พียงพอแลว้ท่ีจะไดรั้บความรอดและไม่จาํเป็นตอ้งทาํความดี 

พวกเขาสูญเสียการรับช่วงสืบทอดจากอคัรสาวก พวกเขาจึงไดป้ฏิเสธการประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหมด ซ่ึงนบัเป็นการสูญเสียหวัใจสาํคญัของพระวรสารไปพวกโปรแตสแตนทห่์างไกลจากเกณฑท่ี์จะ

เขา้ใจพระคมัภีร์ได ้พวกเขาจึงแตกออกเป็นลทัธิต่างๆ มากมายทนัที 

ลทัธิต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก็พลนัเขา้ทาํสงครามโหดร้ายต่อสู้กนัเองและสู้กบัพวกโรมนัคาทอลกิดว้ย กลุ่ม

เคลื่อนไหวโปรแตสแตนทท่ี์ใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่โปรแตสแตนทย์ุคแรกจนถงึปัจจุบนัน้ีคือพวกลเูธอรัน พวก

คลัแวง (ซ่ึงเช่ือวา่พระเจา้ทรงกาํหนดไวต้ ั้งแต่แรกแลว้วา่จะทรงนาํพาใครเขา้สู่ความตายหรือความรอด) และ

พวกองักลกินั ซ่ึงผลจากการเคลื่อนไหวแรกๆ ก็ทาํใหแ้ตกออกเป็นพวกแบพ็ติสต ์ เมทอดิสต ์ และลทัธิอื่นๆ 

อีก ต่อมาเกิดมีลทัธิรุ่นท่ีสามคือ พวกเซเวนธ์เดยแ์อตเวนตีสต ์ (ซ่ึงถือคาํพยากรณ์เทจ็ของมุลเลอร์ และ          

อีไวท)์ พวกเพน็เทคอสตอล และพวกพยานแห่งพระยโฮวาห์ 
ยิ่งพวกโปรแตสแตนทแ์ตกตวัออกไปมากเท่าใด พวกเขากย็ิ่งห่างไกลจากความเช่ือของอคัรสาวกมาก

ข้ึนเท่านั้น และมากเสียจนไม่อาจเรียกกลุ่มเคลื่อนไหวหลายๆ กลุ่มนั้นวา่เป็นคริสตชนไดต้ามเง่ือนไข พวก

โปรแตสแตนทย์คุแรกลว้นออกห่างจากพระเจา้ออกไปเร่ือยๆ พวกเขาปฏิเสธพระคมัภีร์ของจริงเสียและหนั

ไปรับเอาส่ิงท่ีเรียกวา่ “บทวจิารณ์พระคมัภีร์” แทนซ่ึงเป็นการฉีกพระคมัภีร์ออกเป็นช้ินๆ และหนัไปญาติดี

กบัทฤษฎีววิฒันาการซ่ึงไม่ยอมรับพระเจา้ผูท้รงสร้างสรรพส่ิงแต่กลบัยอมรับบาปอนัเลวร้ายแห่งโสโดม ซ่ึง

ทุกวนัน้ีพวกเขากย็งัโงหวัไม่ข ึ้น       
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คริสตศาสนจกัรภายใต้อาํนาจของศาสนาอสิลาม 
ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1453 กองทพัของชาวเติร์กมุสลิมไดเ้ขา้ยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล และ

ทาํลายจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก (ไบแซนไทน์) จนราบคาบ ดงัน้ีเองท่ีพระเจา้ไดท้รงลงโทษคนท่ีพยายาม

ช่วยปกป้องประเทศน้ีดว้ยความเช่ือของตน เพราะไบแซนไทน์ในปี ค.ศ. 1441 ไดต้อบรับรองการรวมของ

คริสตศาสนจกัรที่ฟลอเรนซ์เขา้กบัพวกโรมและตดัขาดออกจากคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์โดยส้ินเชิง มี

เพียงนกับุญมาร์กแห่งเอเฟซสัเท่านั้นท่ียงัคงยืนกรานจงรักภกัดีต่อคาํสั่งสอนองคอ์คัรสาวก ในทนัทีหลงัจาก

ท่ีคริสตศาสนจกัรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลล่มสลาย คริสตศาสนจกัรก็ตดัขาดจากพวกนอกรีตทนัที แต่

ความมัน่คงของคริสตศาสนจกัรก็อยู่ในสภาวะวกิฤติเป็นอยา่งยิ่ง คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ส่วนใหญ ่  

ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของพวกเติร์ก ซ่ึงมองชาวคริสตเ์หมือนเป็นสัตวใ์ชง้าน (ของสวรรค)์ ซ่ึงไม่มีสิทธ์ิมีเสียง

ในแทบทุกเร่ือง โรงเรียนทุกแห่งถูกทาํลาย และมีการสลบัสบัเปลีย่นผูด้าํรงตาํแหน่งสมเดจ็พระอคัร-

สงัฆราชทั้งหลายตามแต่ท่ีสุลต่านจะพึงพอใจ ส่วนคนท่ีมีความรู้ความสามารถไม่วา่จะเก่งมากเก่งนอ้ยก็ถูก

สงัหารหรือไม่ก็หนีออกจากไปยงัตะวนัตก ชาวคริสตถ์ูกบงัคบัใหจ่้ายภาษีเป็นมูลค่ามหาศาล และส่งลูกให้

เขา้กองทหารทาสเพ่ือท่ีจะใชก้าํลงับงัคบัเดก็ๆ ใหก้ลายเป็นชาวมุสลิม 

แต่ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี คริสตศาสนจกัรยงัคงดาํเนินภารกิจของพระผูช่้วยใหร้อดของตนต่อไป มรณ-

สกัขี หลายท่านเปล่งประกายเจิดจรัสในจกัรวรรดิออตโตมานในช่วงเวลาแห่งการถกูไล่ฆ่าท่ีกินเวลานบั

ศตวรรษ พวกลทัธินอกรีตฝ่ังตะวนัตก (พวกโรมนัคาทอลิกและ  โปรแตสแตนท)์ ใชป้ระโยชนจ์ากความ

อ่อนแอของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ดว้ยการหลอกและติดสินบนเพ่ือลอ่ลวงชาวคริสต ์แต่คริสตศาสน-

จกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัคงยืนหยดัต่อตา้นพวกน้ี ในการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งศาสนจกัรสมัพนัธ์

ในช่วงศตวรรษท่ี 15-17  โดยไดมี้การประณามพวกคาทอลกิดว้ยวา่เป็นพวกหลงผิด (ค.ศ. 1484) รวมทั้ง

ประณามการป้ันนํ้าเป็นตวัของโปรแตสแตนท ์(ท่ีประชุมปี ค.ศ. 1640, 1642 และ 1672)  

ในช่วงศตวรรษท่ี 18 จึงเร่ิมถอืเป็นช่วงเวลาเกิดใหม่ของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ นกับุญโคสมา

แห่งเอโตเลียไดอ้อกเดินไปตามเมืองต่างๆ และตามชนบทของประเทศกรีซและแอลเบเนียและทาํใหค้น

จาํนวนมากหนัมาหาพระคริสต ์ ท่านไดท้าํอศัจรรยแ์ละกลา่วคาํพยากรณ์หลายคร้ัง วรีกรรมของท่านสร้าง

ความไม่พอใจแก่ทั้งชาวยิวและชาวมุสลิม นกับุญโคสมาไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรณสักขี ในช่วงเวลา

เดียวกนัก็ไดมี้การฟ้ืนฟูคณะสงฆข้ึ์นท่ีภูเขาอาโธส ท่านนิโคดิมุสแห่งภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิและเพ่ือนๆ ของท่านได้

ร้ือฟ้ืนแนวปฏิบติัในการรับศีลมหาสนิทแห่งพระธรรมลํ้าลึกใหเ้ป็นกิจวตัร และไดร้วบรวมงานเขียนของ

บิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเรียกวา่ “รักษธ์รรม” ซ่ึงจนถึงทุกวนัน้ีชาวออร์โธดอ็กซ์กย็งัใชใ้นการเรียนรู้เพ่ือมุ่ง

ถึงสรวงสวรรค ์ ผลงานเหล่าน้ีเองนาํไปสู่การท่ีคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ไดเ้ร่ิมกลบัมายนืหยดัข้ึนมาอีก
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คร้ัง และในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 19 ดว้ยความช่วยเหลอืของรัสเซียทาํใหห้ลายประเทศจึงปลดแอกตวัเอง

ออกจากชาวเติร์กไดส้าํเร็จ 

การแยกตวัของพวกความเช่ือเก่า 
ในช่วงเวลาท่ีคริสตศาสนจกัรต่างๆ ทางตะวนัออกโอดครวญจากการถูกมุสลิมกดข่ีข่มเหงนั้น รัสเซีย

ซ่ึงไดส้ลดัตนหลุดพน้จากพวกมองโกลทาทาร์ไดส้ําเร็จ ก็ไดก้ลายเป็นประเทศท่ีเป็นออร์โธดอ็กซ์เพียง

ประเทศเดียวท่ีเป็นเอกราชในเวลานั้น ผลจากการลม่สลายของดอน สแตนติโนเปิลแก่พวกนอกรีตนั้น ทาํ

ใหค้ริสตศาสนจกัรแห่งรัสเซียจึงเป็นเอกเทศ (ค.ศ. 1448)  คนรัสเซียจาํนวนมากเร่ิมคิดวา่คงมีแต่พวกเขา

เท่านั้นท่ียงัคงรักษาความเช่ือออร์โธดอ็กซ์ไวไ้ดโ้ดยไม่ถกูบิดเบือน พวกเขาจึงทะนงตนในความเช่ือของตน

และดูถูกพ่ีนอ้งท่ีตกยากชาวออร์โธดอ็กซ์ในซีกโลกตะวนัออก ความหยิ่งผยองน้ีเองจึงทาํใหพ้วกความเช่ือ

เก่าแตกออกมา 

สาเหตุของความแตกแยกท่ีวา่น้ีเกิดจากขอ้โตแ้ยง้ท่ีใหเ้ปลี่ยนแปลงหนงัสือท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม สมยั 

ก่อนท่ีจะมีการคิดคน้เคร่ืองพิมพน์ั้น จะใชว้ธีิการคดัลอกหนงัสือดว้ยลายมือเสมอ และผลจากการคดัลอก

ดว้ยมือมนุษย ์ จึงทาํใหมี้ตวัผิดเป็นจาํนวนมาก และเม่ือภายหลงัเกิดการพิมพต์วับทท่ีใชใ้นพิธีข้ึนมาจึงเกิด

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํใหทุ้กตวับทเป็นไปในแบบแผนเดียวกนั ทวา่การณ์กลบักลายเป็นวา่การเลือกแบบ

แผนท่ีถกูตอ้งกลบัยากกวา่ท่ีคาดคิดไว ้

สมเดจ็พระอคัรสงัฆราชนิคอน (ค.ศ. 1652-1666) ไดด้าํริใหแ้ปลตวับทท่ีใชใ้นพิธีกรรมจากภาษากรีก

ข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่คริสตศาสนจกัรตะวนัออกมีแนวทางการปฏิบติัท่ีทนัสมยั โดยบทแปลน้ีเป็นท่ี

พอใจของท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆห์ลายคร้ัง แต่กย็งัไม่เป็นท่ีพอใจของอกีคนบางกลุ่ม แมก้ระทัง่ก่อนหนา้

น้ีก็มีกลุ่มหวัรุนแรงท่ีตอ้งการใหมี้การปฏิรูปพระศาสนจกัรกไ็ดอ้อกมาเรียกร้องท่ีทาํเนียบ ของสมเดจ็     

พระอคัรสังฆราชเพ่ือใหแ้ยกตวัออกจากคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์สากล พวกเขาถงึกบัพูดวา่ความเช่ือ

กาํลงัจะตายดว้ยนํ้ามือของพวกกรีก และวา่เป็นเร่ืองท่ีรับไม่ไดท่ี้จะเปลี่ยนแปลงวถิปีฏิบติัในพิธีกรรมแบบ

รัสเซีย (คือการทาํเคร่ืองหมายกางเขนโดยใชส้องน้ิวและเร่ืองอื่นๆ ) นยัวา่หากเป็นเช่นนั้นแลว้ความเช่ือกจ็ะ

มลายไป 

เม่ือคริสตศาสนจกัรใหค้วามเห็นชอบการเปลีย่นแนวทางปฏิบติัแลว้ พวกนั้นจึงสร้างความแตกแยก 

พวกท่ีตอ้งการใหแ้ยกตวัก็ตะโกนลัน่วา่ในโบสถท์ั้งหลายมีพวกต่อตา้น    พระคริสตน์ัง่อยู่บนบลัลงัก ์ ส่วน

ในจอกศกัด์ิสิทธ์ินั้นกไ็ม่มีพระกายของพระเจา้ แต่มีร่างปีศาจอยู่ในนั้น” พวกเขาสร้างความป่ันป่วนและ

เรียกร้องใหรั้ฐเขา้มาจดัการกบัสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชรวมทั้งพวกสงฆทุ์กระดบัท่ีสนบัสนุนท่าน และเม่ือ

พระเจา้ซาร์ไม่ไดท้รงเขา้ขา้งตน พวกน้ีจึงไดป้ระกาศวา่ผูต่้อตา้นพระคริสตไ์ม่ไดมี้แค่พระสังฆราชนิคอน
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เท่านั้นแต่ยงัรวมทั้งพระเจา้ซาร์เองดว้ย ผลจากการความวุน่วายเช่นน้ีทาํใหท้างการจึงไดจ้ดัการตามจบัพวก

ท่ีตอ้งการใหแ้ยกตวั ซ่ึงพวกน้ีเรียกตวัเองวา่พวกความเช่ือเก่าหรือพวกศรัทธาเก่า 

ท่ีประชุมสภาสมชัชาสงฆค์ร้ังใหญ่ท่ีมอสโกปี ค.ศ. 1666-1667 ไดส้ัง่ถอดถอนสมเดจ็พระอคัรสงัฆราช

นิคอนแต่กลบัรับรองการปฏิรูปของท่าน และเรียกร้องใหพ้วกท่ีตอ้งการใหแ้ยกตวัไดส้ํานึกบาป พวกความ

เช่ือเก่าส่วนหน่ึงยอมสํานึกบาปและรับและหวนร่วมเขา้ร่วมกบัคริสตศาสนจกัร ส่วนพวกท่ีเหลอืก็ยงัด้ือดึง

และถูกขบัออกจากคริสตศาสนจกัร 

ในการตอบโตต่้อความไม่สงบจาํนวนหลายคร้ังซ่ึงก่อการข้ึนโดยพวกหวัเก่า และเพ่ือเป็นการป้องกนั

ไม่ใหมี้การเทศนส์อนเร่ืองการทาํอตัวนิิบาตกรรมในระหวา่งขั้นตอนการประกอบพิธี (มีผูท่ี้เสียชีวติเน่ือง 

จากการเผาตวัเองในกองเพลิงกวา่ 2 หม่ืนคน) รัฐจึงไดเ้ร่ิมการไลล่า่พวกท่ีตอ้งการใหแ้ยกตวั ทาํใหพ้วกน้ียิ่ง

เพ่ิมความรุนแรงยิ่งข้ึนและจงเกลยีดจงชงัทั้งรัสเซียและทั้งคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์  

เม่ือพวกความเช่ือเก่าร่วงหลน่ลงจากพระกรุณาธิคุณของพระเจา้แลว้ เขากสู็ญเสียสถานภาพสงฆไ์ป

ดว้ย ไม่มีพระสังฆราชท่านออกไปอยู่กบัพวกความเช่ือเก่าท่ีแยกตวัออกไป และผลในทา้ยท่ีสุดพวกเขากไ็ม่

มีโอกาสท่ีจะร่วมพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย 

เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาดงักลา่ว พวกความเช่ือเก่าจึงมีทางเลือกอยู่สองทาง โดยพวกหน่ึง (พวกไร้สงฆ)์ 

กล่าววา่บนโลกน้ีไม่มีความเป็นสงฆอ์ีกต่อไป ชุมชนของพวกเขาไดแ้ปรเปลีย่นไปเป็นเหมือนพวกโปรแตส

แตนทช์นิดหน่ึง ส่วนพวกความเช่ือเก่าอกีพวกหน่ึงใชเ้งินลอ่ลวงพวกพระท่ีเคยถกูหา้มจากการทาํพิธีหรือ

เคยหนีจาการตอ้งโทษทางสงฆม์าก่อน พวกเขาทาํใหพ้ระเหล่าน้ีตอ้งมีมลทินดว้ยเร่ืองทางโลกแลว้จึงใหพ้ระ

พวกนั้นมาทาํพิธี พวกน้ีจึงถูกขนานนามวา่เป็นพวกพระสงฆฟ์อกตวั ในคริสตศตวรรษท่ี 19 พวกกลุ่ม

พระสงฆฟ์อกตวันั้นไดย้ื่นขอ้เสนอล่อท่านมิโตรโปลิตนัของกรีกเพ่ือจะอาศยัท่านให ้“ร้ือฟ้ืน” สายสมณศกัด์ิ

กลบัมาอีกคร้ัง การกระทาํเช่นน้ีขดัต่อธรรมนูญของอคัรสาวก ขอ้ท่ี 1 ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 พวกพระสงฆ์

ฟอกตวัอีกกลุ่มหน่ึงไดห้ลอกเอาพระสงัฆราชท่ีถูกขบัออกจาก คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ไปอกีสองท่าน 

นัน่เองท่ีเป็นสายสมณศกัด์ิปลอมท่ีสําคญัสองสายของพวกความเช่ือเก่า ซ่ึงจริงๆ แลว้พวกหวัความเช่ือเก่าได้

แตกออกไปเป็นลทัธิอีกกวา่ 800 ลทัธิ 

คริสตศาสนจกัรแห่งรัสเซียไดพ้ยายามนาํพวกความเช่ือเก่ากลบัมาหลายต่อหลายคร้ัง ทวา่พวกนั้นไม่

ประสงคท่ี์จะกลบัเขา้มาอีก ถงึแมว้า่ปัจจุบนัชาวคริสตท์ั้งหลายจะสามารถใชห้นงัสือเก่าได ้แต่จนถึงทุกวนัน้ี

พวกความเช่ือเก่าก็ยงัคงยืนกรานท่ีจะอยู่ในความหลงผดิของตนต่อไป 
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นกับุญเซราฟิมแห่งซารอฟสกี ้

นกับุญเซราฟิมแห่งซารอฟสก้ี (ค.ศ. 1759-1833) 

เป็นนกับุญท่ีเป็นท่ีรักมากท่ีสุดท่านหน่ึง ของคริสตศาสน

จกัรออร์โธดอ็กซ์ พระศาสนจกัรแห่งรัสเซียไดต้กอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลท่ีใชอ้าํนาจเบด็เสร็จ มา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 สงัฆมณฑลถูกกาํจดัออกไป ไม่มกีาร

ประชุมสภาสมชัชาสงฆ ์ แต่มสีมาคมสงฆท์าํหนา้ท่ี

ควบคุมการบริหารงานแทน โดยมีจกัรพรรดิทรงมีอาํนาจ

เตม็ในการควบคุมดูแล  

ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่ตั้งแต่สมยัพระเจา้ปีเตอร์ท่ี

หน่ึงเป็นตน้มา ท่ีระบบต่างๆ ในรัสเซียนั้นองิตามรูปแบบ

ตะวนัตกทั้งหมด  แต่การเปลี่ยนแปลงภายนอกกไ็ม่ได้

หนกัหนานกั เม่ือเทียบกบัการท่ีชนชั้นผูมี้การศึกษาของ

รัสเซียไดลุ้ม่หลงไปกบัความคิดนอกรีตของฝ่ังตะวนัตกและแมแ้ต่เช่ือในความไม่มพีระเจา้  แต่พระจิตเจา้ก็

ไม่ไดท้รงทอดท้ิงคริสตศาสนจกัร นกับุญ ทั้งปวงยงัคงเจิดจรัสในความมืดมนอยู่ต่อไป เช่น ท่านดีมีตรีแห่ง

โรสตอฟสก้ี ท่านเมโตรฟานแห่งวาโรเนชสกี และท่านทีคอนแห่งซาดอนสกี แต่ชาวคริสตท์ั้งหลายมกัลมืไป

ถึงใจความสําคญัท่ีสุดของออร์โธดอ็กซ์ นัน่คือการเขา้ถงึความบริสุทธ์ิของพระเจา้ ดงันั้นเองท่ีพระเจา้ได้

ทรงงานหนกัผา่นนกับุญปาอซีีแห่งเวลชิโคฟสกี โดยพระองคท์รงร้ือฟ้ืนงานรับใชแ้ห่งพระกรุณาธิคุณแก่

เหลา่ผูอ้าวโุสข้ึนในความเป็นสงฆรั์สเซียโบราณ 

ผูอ้าวโุสในคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์นั้นเราเรียกวา่นกัพรต (มกัจะเป็นนกับวช) ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ 

พระพรในการปลอบประโลมและการสอนสั่งจากพระจิตเจา้ ผูอ้าวโุสกเ็ป็นเหมือนประกาศกในคร้ังโบราณ-

กาล ท่ีประกาศพระเจตนารมณ์ของพระเจา้ใหผู้ค้นทั้งหลายและช่วยพวกเขาหาทางสายตรงเพ่ือเขา้ถงึแสง

แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ สํานกัสงฆท่ี์ตั้งข้ึนรายลอ้มเหล่าผูอ้าวโุสนั้นถือเป็นแสงสวา่งแก่ชาวคริสต ์เพราะช่วยให้

พวกเขาไดเ้ห็นทางเขา้ถงึพระอาณาจกัรของพระคริสต ์ สํานกัสงฆเ์ช่นน้ีตั้งข้ึนโดยเฉพาะโดยลูกศิษยข์อง

ท่านปาอีซี ซ่ึงหน่ึงในจาํนวนน้ีมีท่านเซราฟิมท่ีเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตา 

พระสิริแห่งพระเจา้ไดเ้ชิดชูท่านตั้งแต่วยัเยาวแ์ลว้ กล่าวคือ พระมารดาพระเจา้ทรงรักษาท่านใหห้าย

จากโรคท่ีรุนแรงถึงตาย ทูตสวรรคข์องพระเจา้กช็่วยชีวติท่านตอนท่ีท่านพลดัตกลงมาจากหอระฆงัท่ีกาํลงั

สร้างอยู่ คร้ันในตอนหนุ่ม ท่านไดไ้ปท่ีสาํนกัสงฆเ์มือง   ซารอฟและไดรั้บการบวชเป็นนกัพรต เม่ือท่าน

ไดรั้บการปกมือบรรพชาเป็นสงัฆานุกรนั้น ขณะท่ีพิธีกรรมกาํลงัดาํเนินอยู่ ท่านเซราฟิมกไ็ดนิ้มิตเห็น     
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พระคริสตเ์สดจ็มาพร้อมกบัทูตสวรรคผ์ูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ไม่นานหลงัจากนั้น ท่านไดห้ลบออกไปอยู่ในป่าและได้

สวดภาวนาอยู่หน่ึงพนัวนัพร้อมหลัง่นํ้าตาบนกอ้นหิน เพ่ือวงิวอนใหพ้ระเจา้ประทานพระพรทางจิตวญิญาณ

แก่ท่าน ท่านเกบ็ตวัอยูเ่ป็นเวลานาน ในคร้ังหน่ึงมีโจรมาจู่โจมท่านเซราฟิม ทัน่ยึดมัน่ในพระบญัญติัแห่ง

พระเจา้จึงเลือกท่ีจะอดทนแทนท่ีจะป้องกนัตวัเอง พวกโจรชัว่จึงไดทุ้บตีท่านจนทาํใหท่้านถงึกบัตอ้งเดิน

หลงังอตลอดชีวติ แต่เม่ือพวกโจรพวกน้ีถกูจบัไดท่้านเซราฟิมกลบัร้องขอความเมตตาใหพ้วกโจร 

พระมารดาพระเจา้ไดม้าปรากฏองคต่์อหนา้ท่านเซราฟิมหลายคร้ัง และทรงสั่งใหรั้บคนทุกคนท่ีเขา้มา 

ดงันั้นนกับุญเซราฟิมจึงเป็นผูท่ี้ปลอบประโลมแก่ผูค้นจาํนวนมาก ท่านไดฉุ้ดผูค้นมากมายข้ึนจากเหวลกึ

แห่งบาป ใครก็ตามท่ีมาหาท่าน ท่านจะตอ้นรับดว้ยคาํวา่ “โอ เจา้เป็นความยนิดีของขา้ พระคริสตท์รงคืน

พระชนมชีพแลว้” 

วนัหน่ึงระหวา่งท่ีท่านกาํลงัสนทนาอยูก่บัโมโตวลีอฟลกูศิษยข์องท่าน เร่ืองเป้าหมายในชีวติของชาว

คริสต ์ท่านไดก้ลา่ววา่ชีวติคริสตชนนั้นจะตอ้งขวนขวายใหไ้ดม้าซ่ึงพระกรุณาธิคุณแห่งพระจิตเจา้ ลูกศิษยก์็

ถามท่านวา่หมายความวา่อย่างไร แลว้ทนัใดนั้นเขากไ็ดเ้ห็นผูอ้าวโุสผูศ้กัด์ิสิทธิทธ์ินั้นประกายเจิดจรัสจา้ยิง่

กวา่แสงอาทิตยใ์นตอนกลางวนัเสียอกี  โมโตวลีอฟถกูโอบลอ้มดว้ยไออุ่นแห่งสวรรคแ์ละกลิน่หอมรัญจวน

ท่ีน่าพิศวง นัน่เองท่ี พระสิริของพระเจา้ไดป้รากฏในตวัของนกับุญเซราฟิมเพ่ือแสดงวา่คริสตชนทุกคน

สามารถเขา้ถึงพระกรุณาธิคุณได ้

ท่านนกับุญไดจ้ากไปอยู่กบัพระเจา้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม (ตามปฏิทินเดิม) ในระหวา่งท่ีท่านกาํลงัคุกเข่า

สวดภาวนาต่อพระเจา้ จนถงึปัจจุบนัน้ีคนจาํนวนนบัไม่ถว้นท่ีมีความเช่ือไดรั้บการรักษาเยยีวยาโดยอาศยัคาํ

ภาวนาของท่านเซราฟิมจากพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิของท่าน ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้สาํนกัสงฆเ์มืองดิเวยเ์ยฟ 

รวมทั้งจากตามแหลง่นํ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านไดเ้คยขดุมาดว้ยมือและเจิมดว้ยคาํภาวนาของท่าน  

วนัรําลกึถึงท่านนกับุญเซราฟิมมีข้ึนในวนัท่ี 2 ตามปฏิทินเก่า หรือ 15 มกราคม และวนัท่ี 19 มิถุนายน

ตามปฏิทินเก่า หรือ 1 สิงหาคม 
 

ผู้เผยแพร่ศาสนายุคใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 18-20 ในคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ไดร้ื้อฟ้ืนงานรับใชข้องอคัรสาวกในการเผยแพร่

ศาสนา โดยในพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่แถบไซบีเรียท่ีเพ่ิงผนวกเขา้ดว้ยกนันั้นไดมี้ชนเผ่าต่างๆ หนัมานบัถอืคริสต์

ศาสนา ทั้งชาวฮั้นต ์ ชาวมานซี  ชาวยาคุเทีย  ชาวชุกชี  และชนกลุ่มนอ้ยอื่นๆ อีกมากมาย ผูท่ี้มีช่ือเสียงโดด

เด่นในดา้นการเทศนาธรรมมากท่ีสุดคือท่านนกับุญอินโนเคนธีแห่งเมืองอรีคุตสก์ ท่านไดเ้ปลี่ยนพวกท่ีไม่

เช่ือใหห้นัเขา้หาพระคริสตไ์ด ้ ต่อมาก็มีท่านมาคารีแห่งแควน้อลัไตเจริญรอยตามท่านโดยไดก่้อตั้งงาน
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เผยแพร่ศาสนาท่ี  อลัไต  ท่านเป็นเหมือนพ่ีเลี้ยงสําหรับพวกชนป่า ซ่ึงท่านไดดึ้งพวกเขาออกมาจากความ

เขลาในทางจิตวญิญาณและและจากความแร้นแคน้ในทางกาย 

แต่การประกาศพระธรรมของพระคริสตไ์ม่ไดจ้าํกดัแค่ในเขตประเทศรัสเซียเท่านั้น คริสตศาสนจกัร

แห่งรัสเซียไดส่้งนกัเผยแพร่ศาสนาออกไปยงัอเมริกา ไดแ้ก่ ท่านเกอร์มนัแห่งอลาสกา ท่านยูเวนาลผีูเ้ป็น

มรณสกัขีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงถูกฆ่าโดยชาวอินเดียนแดงเน่ืองจากไปเทศนาเร่ืองพระเจา้ และ ท่านนกับุญอินโน-

เคนธีแห่งมอสโควผ์ูเ้ป็นอคัรสาวกแห่งอเมริกา  โดยท่านอินโนเคนธีไดเ้ดินทางไปตามเกาะท่ียงัไม่เจริญ ท่ี

ราบทุนดรา และป่าสนไทกา ซ่ึงทุกแห่งท่ีไปนั้นท่านไดใ้ชค้วามรักในการเอาชนะใจพวกคนต่างชาติ ดว้ย

ความทุ่มเทของท่านจึงไดก่้อเกิดคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีอเมริกา ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้กครองตนเอง

ในทางศาสนกิจไดเ้ม่ือปี ค.ศ. 1971 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัไดฝ่้าเขา้ไปถงึดินแดนอารยธรรมอนัยิ่งใหญใ่นตะวนัออกไกล ทั้งท่ีจีน

และญี่ปุ่น ท่ีจริงการเผยแพร่ศาสนาในจีนเร่ิมตน้เม่ือปลายศตวรรษท่ี 17 แลว้ แต่การออกเทศนาประกาศ

อยา่งเจริงจงัเพ่ิงเร่ิมตน้กเ็ม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 เท่านั้น  แมว้า่จะเป็นระยะเวลาท่ีไม่นานแต่กก็ลบัผลดิอก

ออกผลไดเ้ป็นอย่างดี  ในปี1900 พวกต่างชาติไดลุ้กฮือข้ึนต่อตา้น เหตุการณ์คร้ังนั้นทาํใหมี้ชาวจีนท่ีเพ่ิงกลบั

ใจเช่ือถึง 222 คนไดข้ึ้นแท่นเป็นมรณสักขีดว้ย คริสตศาสนจกัรท่ีประเทศจีนป็นอิสระในปีค.ศ. 1956 แต่ไม่

นานหลงัจากนั้นกไ็ดมี้การกวาดลา้งใน “การปฏิวติัวฒันธรรม” ซ่ึงไดล้บคริสตศาสนจกัรออกไปจากผนื

แผ่นดินจีนในบดัดล คงหลงเหลอืแค่คริสตชนเพียงไม่ก่ีพนัคนท่ีไม่มีช้ีผูน้าํในทางจิตวญิญาณ คริสตศาสน-

จกัรออร์โธดอ็กซ์ในประเทศจีนลุกข้ึนมาไดอ้กีคร้ังกใ็นยคุของเรา 

คริสตศาสนจกัรท่ีประเทศญี่ปุ่นธาํรงอยูไ่ดก้็ดว้ยความทุ่มเทของท่านนกับุญนิโคไล แห่งญี่ปุ่น ท่าน

เดินทางมาถงึดินแดนแห่งน้ีในทนัทีท่ีประเทศน้ีเปิด ท่านใชเ้วลาศึกษาภาษาและประเพณีของผูค้นท่ีน่ีอยู่

นาน ท่านจึงรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีทาํใหไ้ดมี้การแปล พิธีกรรมและพระคมัภีร์เป็นภาษาญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นคน

แรกท่ีหนัมานบัถือคริสตคื์อซามูไรนามวา่ซาวาเบะซ่ึงเคยเป็นนกับวชในลทัธิชินโต ซ่ึงตอนแรกเขาหวงัจะ

สงัหารนกับุญนิโคลสั แต่ท่านนกับุญไดบ้อกกบัเขาวา่ “ทาํไมเจา้ถงึไดเ้กลยีดชงัส่ิงท่ีเจา้ไม่รู ้จกั” เขาจึงได้

ตดัสินใจศึกษาพระคมัภีร์และรับเช่ือศีลลา้งบาปในนามเปาโล ต่อมาเขาไดก้ลายเป็นพระสงฆญ์ี่ปุ่นรุ่นแรก 

และในช่วงวาระสุดทา้ยก่อนท่ีท่านนิโคไลจะจากไปในศีลในพรนั้น (ค.ศ. 1920) ใน  คริสตศาสนจกัรท่ีญี่ปุ่น

มีคนท่ีหนักลบัมารับเช่ือใหม่กวา่ 3 หม่ืนคน 

ปัจจุบนั ความเช่ือออร์โธดอ็กซ์ไดถู้กเผยแผ่ไปทัว่โลกและเฟ่ืองฟูในแอฟริกากลาง ท่ีนัน่คนจาํนวน

มากหนัมานบัถอืคริสตศ์าสนาเพราะพวกเขาประทบัใจในอศัจรรยแ์ละความรักของผูป้ระกาศธรรมชาวกรีก  

ส่วนท่ีอเมริกาชาวโปรแตสแตนทจ์าํนวนมากรับเช่ือออร์โธดอ็กซ์เพราะไดป้ระจกัษถ์งึคริสตศาสนจกัรของ

อคัรสาวกท่ีไม่ไดถู้กบิดเบือนและเป็นส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนา 
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ดงันั้นเองท่ีจนถงึทุกวนัน้ีคริสตศาสนจกัรของพระเจา้กย็งัคงปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองคท่ี์ให้

ออกไปประกาศพระวรสารแก่ประชาชาติท ั้งปวง 
 

การไล่ล่าชาวคริสต์คร้ังใหญ่ในศตวรรษที่ยี่สิบ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ฝ่ังโลกตะวนัตกไดเ้ร่ิมถอยห่างออกจากพระเจา้มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 

11 แลว้ ในตอนแรกปรากฏเพียงแค่แนวคิดนอกรีตต่อตา้นพระจิตเจา้และ คริสตศาสนจกัร หลงัจากนั้นพวก

เขากเ็ร่ิมหนัเหไปสนใจพวกคนพินาศทั้งหลาย คนพวกนั้นหลุดจากพระกรุณาธิคุณของพระเจา้จึงคิดไปวา่

สภาพท่ีตนเป็นอยูน่ ั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ แนวคิดแบบน้ีเองท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในยคุอสัสมาจารยนิ์ยมและมี

ความคิดเลยเถิดขนาดท่ียกบุคคลใหเ้ป็นพระเจา้ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ มนุษยป์ระกาศตนวา่เป็นมาตรฐาน

ของสรรพส่ิง และวา่ลาํพงัมนุษยเ์องก็สามารถสร้างสวรรคข้ึ์นมาบนได ้แนวคิดเช่นวา่น้ีเรียกวา่มนุษยนิยม 

พวกมนุษยนิยมไดส้ร้างศาสตร์ใหม่โดยอาศยัพ้ืนฐานทางคริสตศาสนา (การเขา้ใจไดแ้ละความเป็น

หน่ึงเดียวของจกัรวาล ผลกระทบของแนวคิดในการสร้างโลก) พวกเขาไดต้ ั้งศาสตร์ใหม่น ั้นเป็นมาตรฐาน

ของความจริงอนัครบถว้นสมบูรณ์ พวกเขายึดศาสตร์ใหม่นั้นผสมกบัจินตนาการต่างๆ มากมายแลว้สร้าง

เทวนิยมยคุแรกข้ึนมา โดยตามแนวคิดน้ีถือวา่โลกถกูสร้างข้ึนโดยพระเจา้ซ่ึงพระองคท์รงตั้งโลกไวเ้หมือน

ตั้งนาฬิกา แลว้กท็รงจากไป ไม่มีทั้งปาฏิหาริยแ์ห่งพระเจา้และไม่มที ั้งการส่ือสารกบัพระเจา้ สรรพส่ิงมี

ววิฒันาการข้ึนตามกฎของมนัเพ่ือด้ินรนไปสู่ความสมบูรณ์แบบ 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเกิดเป็นตาํนานเร่ืองการพฒันาและววิฒันาการ น่ีเองท่ีพวกมนุษยนิยมไดป้ระกาศวา่

วทิยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ไดว้า่พระเจา้ไม่มีและไม่เคยมีอยู่จริง มนุษยเ์ป็นองคร์วมของความสมัพนัธ์ทาง

สงัคม บางพวกก็วา่ส่ิงท่ีมีความสาํคญัก็คือการไดม้าถงึความมัง่ค ัง่ทางวตัถุของมนุษยซ่ึ์งเป็นเคร่ืองช้ีวดัของ

ทุกส่ิง นัน่เองจึงเกิดเป็นลทัธิคอมมิวนิสต ์(และสังคมนิยม)  อกีพวกก็บอกวา่ส่ิงท่ีมีความสาํคญัก็คือชาติและ

รัฐ นัน่เองจึงเกิดเป็นพวกฟาสซิสตแ์ละพวกสงัคม-ชาตินิยม  นอกจากน้ียงัมีพวกท่ีเถียงวา่ส่ิงท่ีสําคญัก็คือ

การท่ีสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานจะตอ้งไม่ถกูจาํกดัดว้ยส่ิงใดนอกจากสิทธิของผูอ้ืน่ น่ีเองจึงเกิดเป็นพวกเสรี

นิยม 

พวกมนุษยนิยมส่วนใหญเ่ป็นพวก “อเทวนิยม” (พวกไม่เช่ือในพระเจา้) ซ่ึงเกลยีดชงัทุกคนท่ีเช่ือใน

พระเจา้ ส่วนบางคนก็จะกลายเป็นพวก “สกลเทพนิยม” (คือพระเจา้ทรงเป็นทุกส่ิง) แต่ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็น

การกลบัไปสู่ความเช่ือนอกรีตและเป็นการบูชาส่ิงสร้างแทนท่ีจะบูชาพระผูส้ร้าง พวกน้ีบูชาทั้งผูป้กครองรัฐ 

ผูน้าํ วทิยาศาสตร์ ความสาํเร็จของตน  กีฬา วฒันธรรม และคนจาํนวนมากกลบัไปสู่การรับใชปี้ศาจตรงๆ  

ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 พวกน้ีก็ไดร้วมกาํลงัพอท่ีจะโจมตีคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ดว้ยการไล่ล่า

อย่างเห้ียมโหดกวา่การไล่ล่าคร้ังใดๆ ไม่วา่จะเป็นการไล่ลา่ในสมยัของจกัรพรรดิโรมนัหรือผูป้กครองชาว
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มุสลิมในอดีตกาล น่ีเป็นอกี คร้ังหน่ึงท่ีพวกกองทพัปีศาจกรูออกมาจากประตูนรกโดยหวงัจะมุ่งทาํลายพระ

อาณาจกัรของพระคริสต ์ 

การโจมตีคร้ังน้ีไม่ใช่เร่ืองบงัเอญิสาํหรับพระเจา้ ก่อนหนา้น้ีไม่ก่ีทศวรรษ ท่านผูอ้าวโุสแห่งทะเลทราย

ออปตินาซ่ึงไดแ้ก่ นกับุญเซราฟิม นกับุญอิกนาที (เบรียนชานินอฟ) และท่านฟิโอฟานผูถ้อืสนัโดษได้

เรียกร้องใหช้าวคริสตท์ั้งหลายปฏิเสธความเช่ือในความเทจ็ของพวกมนุษยนิยม 

ในตอนตน้ของศตวรรษท่ี 20 พระเจา้ไดท้รงยกประกาศกผูย้ิง่ใหญท่่านหน่ึงนามวา่ นกับุญยอห์นแห่ง 

ครอนชตดัท ์ ซ่ึงท่านมีพลงัในการกระทาํอศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ ่ แมแ้ต่วา่คนตายท่านก็ชุบใหฟ้ื้นข้ึนมาไดอ้กี 

ท่านผูช้อบธรรมน้ีไดท่้านนกับุญไดป้ระณามพวกท่ีละท้ิงความเช่ือซ่ึงปฏิเสธความเช่ือของออร์โธดอ็กซ์และ

หนัไปหาวทิยาศาสตร์และมนุษยนิยมแทน นอกจากน้ี ท่านนกับุญยงัไดก้ล่าวทาํนายถงึหายนะคร้ังยิ่งใหญ่

หลายคร้ังท่ีจะเกิดหลงัจากการปฏิวติั 

ทวา่พวกมนุษยนิยมท่ีต่างภาคภูมิใจในความรู้อนัเป็นมายาของตนเอง ก็ต่างพากนัเยย้หยนัชาวคริสตท์ั้ง

ยงัเตรียมก่อสงครามนองเลอืดอีกดว้ย คนท่ีพวกน้ียกยอ่งไดแ้ก่ ดาร์วนิ   มาร์กซ์  นิทเช และคนอื่นๆ อีกท่ี

ปฏิเสธพระเจา้ ชาวออร์โธดอ็กซ์จาํนวนไม่นอ้ยท่ีหลงทางกถ็กูหลอกดว้ยคาํลวงของพวกมนุษยนิยมและ

ยงัใหก้ารสนบัสนุนอย่างแขง็ขนัเพ่ือทาํลายอารยธรรมชาวคริสตอ์กีดว้ย น่ีเองท่ีเป็นตวักระตุน้พระพิโรธของ

พระเจา้อนัควรแก่เหตุ พระองคจึ์งทรงปลอ่ยใหพ้วกละท้ิงความเช่ือนั้นตกอยู่ในนํ้ามือพวกลูกหลานของพวก

เขาเอง 

เม่ือเขา้สู่ยคุสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ค.ศ. 1914-1918 แนวคิดหลกัของพวกมนุษยนิยมทั้งหลายกถ็ูก

นาํมาใชก้าร โดยใน ค.ศ. 1917 ไดเ้กิดหายนะใหญ ่และในวนัท่ี 2 มีนาคม ค.ศ. 1917 พระเจา้นิโคลสัทีส่อง  

ผูท้รงเป็นจกัรพรรดิรัสเซียทรงถูกโค่น พระองคท์รงถูกปลง  พระชนมพ์ร้อมครอบครัวของพระองคเ์อง แลว้

อาํนาจก็ตกไปอยู่ในมือของพวกมนุษยนิยม 

นัน่เองท่ียุคของนกับุญคอนสแตนตินผูเ้ทียบเท่าอคัรสาวกไดจ้บลง หลงัจากท่ีดาํเนินมากวา่ 1500 ปี 

คร้ันในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 พวกคอมมิวนิสตก์ไ็ดเ้ขา้ยดึอาํนาจและเร่ิมการไล่ลา่คริสตศาสนจกัรคร้ัง

ใหญโ่ดยกระทาํโดยการใชก้าํลงันอ้ยบา้งมากบา้งจนกระทัง่ระบอบคอมมิวนิสตไ์ดล้ม่สลายลงใน ค.ศ. 1991 

แต่พระเจา้ไม่เคยทรงทอดท้ิงคริสตศาสนจกัรของพระองคโ์ดยปราศจากการเก้ือหนุน ในช่วงเวลาแห่ง

ความยากลาํบากท่ีสุดคริสตศาสนจกัรรัสเซียไดมี้ผูน้าํอีกคร้ังหน่ึงคือสมเดจ็พระอคัรสังฆราชซ่ึงมาจากการ

เลือกโดยสมชัชาทอ้งถิน่ ค.ศ. 1917-1918 นกับุญทีคอนแห่งมอสโควไ์ดว้างรากฐานเพ่ือความอยูร่อดของ

คริสตศาสนจกัรภายใตช่้วงเวลาแห่งการถูกไล่ลา่คร้ังใหม่ และยงัไดมี้มรณสักขีเพ่ือพระคริสตเ์ป็นท่านแรก

คือมรณสักขีวลาดิเมียร์ซ่ึงเป็น มิโตรโปลิตนัแห่งเมืองเคียฟ ท่านไดท้าํใหช้าวคริสตจ์าํนวนนบัลา้นท่ีเดินตาม

รอยท่านดว้ยความยึดมัน่ความเช่ือในพระเจา้จวบจนชีวติหาไม่ 
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เป็นการยากยิง่ท่ีจะจาระไนถงึความทรมานท่ีนกับุญทั้งหลายไดเ้ผชิญ พวกคอมมิวนิสตจ์บัพระสงฆ์

ตรึงบนกางเขน ถ่วงทะเล ส่งไปอยู่ตามค่ายกกักนัอนัเลวร้าย  หรือไม่ก็จบัยิงเป้าเป็นร้อยๆ (ท่ีเขตบูโตโวชาน

กรุงมอสโควมี์พระถกูฝังหลายหม่ืนคน) หรือไม่ก็จบัฝังทั้งเป็น วดัต่างๆ ถกูระเบิดทาํลายท้ิง  พระธาตุของ

นกับุญต่างๆ ถูกย ํ่ายี ภาพไอคอนถกูเผา  แต่การไล่ล่าคร้ังใหญ่น้ี เป็นเพียงแค่การชาํระคริสตศาสนจกัรจาก

พวกท่ีเป็นคริสตชนแต่เปลือกเท่านั้น การไลล่า่ชาวคริสตไ์ดเ้ติมเช้ือไฟใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่ชาว 

คริสตศาสนจกัรเอง นัน่คือเกิดผูท่ี้ตอ้งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการประกอบพิธีและหลกัการของคริสตศาสน-

จกัรออร์โธดอ็กซ์ ส่วนพวกท่ียึดติดก็ตอ้งการแยกพระศาสนจกัรออกมาจะไดไ้ปดาํเนินการแบบใตดิ้น แต่ใน

ท่ีสุดแลว้การลอ่ลวงน้ีก็ตอ้งพ่ายแก่วรีกรรมของมรณสกัขีทั้งหลาย 

การไล่ล่าชาวคริสตไ์ดช้ะลอลงเพียงแค่ช่วงเร่ิมตน้สงครามโลกคร้ังท่ีสองเท่า นั้น จากนั้นในปี ค.ศ. 

1939 มีพระสงัฆราชเพียงทั้งหมด 4 ท่านเท่านั้นท่ีอยูอ่ยา่งอสิระซ่ึงอยูเ่พียงเพ่ือรอความตายของตนเท่านั้น 

การไล่ล่าท่ีโจมตีคริสตศาสนจกัรยงัมากจากพวกนาซีเยอรมนัซ่ึงสามารถยึดครองทวปียโุรปไดถ้งึคร่ึง

ทวปี หลงัจากการรุกรานของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (สงคราม ตั้งแต่ค .ศ. 1939 ถึง 1945) 

แลว้ การไล่ล่าท่ีน่าสะพรึงกลวักแ็พร่ขยายเป็นวงกวา้งไปถึงแมแ้ต่ท่ีคริสตศาสนจกัรบนคาบสมุทรบอลข่าน

อกีดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ท่ีคริสตศาสนจกัรทีโ่รมาเนียมีพระสงฆถ์ูกบงัคบัใหท้าํงานในโรงเกลือ ท่ีซ่ึงพวกเขา

จาํเป็นตอ้งฉลอง    ปัสกาดว้ยการใชค้อ้นเข่ืองทุบไปตามจงัหวะประหน่ึงตีระฆงัแห่งความยินดีท่ีโบสถ ์ส่วน  

คริสตศาสนจกัรท่ีแอลเบเนียและจีนก็ตอ้งทนทุกขท์รมานอย่างน่าสะพรึงกลวั เน่ืองจากถูกทาํลายเกือบส้ิน

ซาก อยา่งในสมยัท่ีเผดจ็การคอมมิวนิสตโ์ค่นอาํนาจท่ีแอลเบเนียก็มีพระสงฆท่ี์มีชีวติรอดเหลอืเพียง 24 ท่าน

เท่านั้น ส่วนพระสงัฆราชทุกท่านก็ถูกยิงจนหมดส้ิน 

หลงัจากคอมมิวนิสตล์่มสลายไปแลว้ คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัคงถูกไล่ลา่จากผูป้กครองทั้งท่ี

เป็นชาวมุสลมิและชาวคาทอลิกในบอสเนียและโครเอเชีย แต่ในภาพรวมทัว่โลกนบัวา่การไลล่า่ในช่วงตน้

คริสตท์ศวรรษท่ี 90 ก็ไม่ค่อยปรากฏ คริสตศาสนจกัรไดล้กุ ข้ึนมาอีกคร้ังจากซากปรักหกัพงั ประดบัไปดว้ย

นกับุญใหม่หลายท่านซ่ึงไดรั้บเกียรติยกข้ึนสวรรค ์ และการโจมตีคร้ังใหม่ของปีศาจโดยอาศยัมือของพวก

มนุษยนิยมจึงไดถู้กหยุดย ั้งไวด้ว้ยเลอืดของนกับุญทั้งหลาย 

วนัรําลกึถงึสมชัชามรณสกัขีใหม่และผูป้ระกาศความเช่ือแห่งรัสเซียมีข้ึนในวนัท่ี 25 มกราคม ตาม

ปฏิทินเก่าหรือ 12 กุมภาพนัธ์ 
 

มรณสักขีศักดิ์สิทธิ์อลิาริโอน เวเรสก ี 
มรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิอิลาริโอน (โตรอติสกี) พระอคัรสงัฆราชแห่งเวเรสกีนบัเป็นนกับุญท่ีโดดเด่นท่ีสุด 

เจิดจรัสมากท่ีสุดท่านหน่ึงในช่วงเวลาแห่งการไล่ลา่ในรัสเซีย ท่านเป็น     นกัประกาศผูย้ิง่ใหญ่ เป็นหวัเร่ียว
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หวัแรงในการฟ้ืนฟูสังฆมณฑล ในช่วงเวลาของการไล่ลา่อย่างโหดเห้ียมนั้นท่านไดก้ลายเป็นผูช่้วยหลกัของ

นกับุญสมเดจ็พระอคัรสงัฆราชทีคอน ท่านอิลาริโอนไดรั้บการปกมือสถาปนาใหเ้ป็นพระสงัฆราชในปี  

ค.ศ. 1920 และไดเ้ป็นผูน้าํในการต่อสู้กบัการแบ่งแยกเพ่ือการปฏิรูปซ่ึงจดัตั้งโดยพวกคอมมิวนิสต ์ พวก

ปฏิรูป 

ยืนยนัวา่ ศาสนจกัรจาํเป็นจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัความทนัสมยัของโลกยคุใหม่และทุ่มเทเพ่ือ “รับใช้

ประชาชน” ดว้ยเหตุน้ีพวกเขาจึงนาํเอาปฏิทินแบบเกรกอรีมาใชแ้ละพยายามแปลบทพิธีกรรมใหเ้ป็นภาษา

พูด  รวมทั้งปกมือสถาปนาบาทหลวงท่ีมีภรรยาใหเ้ป็นพระสงัฆราชอกีดว้ย พวกเขาใส่ร้ายใหส้มเดจ็พระ-

อคัรสงัฆราชถกูจบั และไดมี้การจบักุมนกับุญอลิาริโอนผูเ้ป็นผูต่้อตา้นคนสาํคญัของพวกปฏิรูปดว้ยเพราะ

พวกท่ีตอ้งการใหเ้กิดความแตกแยกไม่อาจโตแ้ยง้ท่านผูป้ระกาศธรรมผูย้ิ่งใหญไ่ด ้

ท่านนกับุญไดถู้กเนรเทศไปอยู่ในค่ายกกักนัท่ีโซโลเวตสกี ซ่ึงตั้งอยู่ในท่ีท่ีเคยเป็นท่ีสํานกัสงฆม์าก่อน 

ในระหวา่งท่ีท่านถูกจาํคุกนั้น ท่านอิลาริโอนไม่ไดเ้สียขวญัหรือกาํลงัใจเลย เพราะวา่พระจิตเจา้ทรงทาํให้

ท่านเขม้แขง็ ท่านไดห้นัไปเป็นชาวประมงและมกัเสมอวา่ “พระจิตเจา้ประทานทุกอย่าง คร้ังหน่ึงพระจิตเจา้

ทาํใหช้าวประมงกลายเป็นผูป้ระกาศธรรม  คราวน้ีพระองคก์็เปลี่ยนผูป้ระกาศธรรมใหม้าเป็นชาวประมง” 

เวลาที่โจรมาหาท่าน ท่านเลอืกท่ีจะมองขา้มวา่ท่านถกูปลน้ และในทางกลบักนักลบัเลอืกท่ีจะคุยสมัผสั

จิตใจกบัพวกโจร ซ่ึงเม่ือพวกน้ีไดฟั้ง โจรจาํนวนไม่นอ้ยจึงกลบัใจมาหาพระเจา้ คร้ังหน่ึง ในระหวา่งท่ีติด

แผ่นนํ้าแขง็ในทะเล (ช้ินส่วนหิมะในทะเล ซ่ึงกาํจดัออกยาก) ท่านนกับุญไดฉุ้ดผูค้นท่ีเห้ียมท่ีสุดคนหน่ึง

ออกมาไดอ้ยา่งหา้วหาญซ่ึงนบัเป็นการแสดงตวัอยา่งความรักของพระคริสต ์

ทุชคอฟ หน่ึงในผูท่ี้ไล่ล่าคริสตศาสนจกัรท่ีสาํคญัไดเ้สนออสิรภาพแก่ท่านอลิาริโอนโดยแลกกบัการท่ี

ท่านจะยอมรับพวกปฏิรูป แต่ท่านนกับุญปฏิเสธโดยรู้ทั้งรู้ที่ว่าการทาํเช่นนั้นก็เท่ากบัวา่ความตายรอท่านอยู ่

ท่านต่อตา้นพวกปฏิรูปใหม่ท่ีเกิดข้ึนในคริสตศาสนจกัร ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลคอมมิวนิสตจึ์งไดต้ดัสินใจกาํจดั

ท่านนกับุญเสีย ท่านจึงถูกส่งไปยงัทะเลทรายในเอเชียกลาง แต่ระหวา่งทาง ท่านไดล้ม้ป่วยดว้ยไขไ้ทฟอยด ์

และในวนัท่ี 15ธนัวาคม ตามปฏิทินเก่า หรือ 28 ธนัวาคม ท่านจึงไดม้รณภาพในคุกท่ีเมืองเลนินกราดดว้ย

คาํพูดท้ิงทา้ยวา่ 

“นัน่ไง บดัน้ีขา้ก็ไดเ้ป็นอสิระอยา่งเตม็ท่ี ไม่มีใครท่ีจะมาเอาตวัขา้ไปได ้ดีจริง คราวน้ีเราจะไดไ้กลจาก

...” 

และดว้ยถอ้ยคาํน้ี จิตของท่านก็ไดรั้บยกข้ึนสู่พระคริสต ์ 

วนัรําลกึถึงท่านมรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิมีข ึ้นสองคร้ัง คือ วนัท่ี 15 ตามปฏิทินเก่า หรือ 28 ธนัวาคม และ 27 

เมษายน ตามปฏิทินเก่า หรือ 10 พฤษภาคม  
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คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ในปัจจุบนั 

ในการย่างกา้วเขา้สู่สหสัวรรษท่ีสามท่ี 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ดาํรงอยูโ่ดยมีสมาชิก 

4 ลา้นคน มีพระสงัฆราชประมาณ 600 ท่าน และ

สงฆป์ระมาณนบัหม่ืนท่าน ปัจจุบนัคริสตศาสน-

จกัรสากลประกอบดว้ยคริสตศาสนจกัรทอ้งถิน่ 15 

สังฆมณฑลอสิระ (ปกครองตนอง)  

ตามหลกัการดั้งเดิม นั้น คริสตศาสนจกัรแห่ง

กรุงโรมไดรั้บเกียรติเป็นแห่งแรก และคริสตศาสน-

จกัรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เป็นแห่งท่ีสอง 

ทวา่หลงัจากท่ีเกิดการแตกแยกทางศาสนาคร้ังใหญ่

ในปี ค.ศ. 1054 แลว้จนถึงบดัน้ีก็ยงัไม่ไดรั้บการ

เยยีวยา คริสตศาสนจกัรก็ไม่กลบัมาเหมือนเดิมอีกต่อไป คริสตศาสนจกัรท่ีกรุงโรมปัจจุบนัยงัคงไม่เปลี่ยน

ใจจากการความเขา้ใจของตนเอง ดว้ยเหตุน้ี สังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิลจึงกลายเป็น คริสตศาสน-

จกัร ลาํดบัท่ีห น่ึงไปโดยปริยาย คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิลมีชาวคริสตท์ั้งหมด 

5,000 คนในตุรกี ในราชอาณาจกัรสงฆท่ี์อาโฟนและคริสตชนออร์โธดอ็กซ์ทัว่ทั้งยโุรป อเมริกา และ

ออสเตรเลยีนบัลา้นคน 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งท่ีสองคือ คริสตศาสนจกัรแห่งอเลก็ซานเดรียซ่ึงถกูตั้งโดยผูจ้ารึก

พระวรสารมาระโก ท่ีน่ีเป็นคริสตศาสนจกัรท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดและครอบคลุมชาวออร์โธดอ็กซ์นบัลา้น

คนจากแอฟริกากลางและแอฟริกาใต ้รวมทั้งจากอียิปต ์

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งท่ีสามคือ คริสตศาสนจกัรแห่งอนัติโอก ซ่ึงเป็นท่ีท่ีชาวคริสตค์น

แรกๆ ไดรั้บนามวา่เป็นชาวคริสตชน ซ่ึงในคริสตศาสนจกัรดงักล่าวมีชาวคริสตท์ั้งจากซีเรีย ตุรกีตะวนัออก 

เลบานอน และอรัิก รวมทั้งผูอ้พยพชาวอาหรับในประเทศต่างๆ ทางตะวนัตก 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งท่ีส่ีซ่ึงถือเป็นมารดาแห่งคริสตศาสนจกัรทั้งหลาย คือ คริสตศาสน-

จกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งสงัฆมณฑลเยรูซาเลม็ คริสตศาสนจกัรแห่งน้ีครอบคลมุชาวออร์โธดอ็กซ์ในอสิราเอล 

ปาเลสไตน์ และจอร์แดน ตามประเพณีดั้งเดิมนั้น สมเดจ็พระอคัรสังฆราชท่ีเยรูซาเลม็ในตอนคํ่าคืนก่อน  

ปัสกาจะประกอบพิธีท่ีวหิารแห่งหลุมฝังพระศพของพระคริสต ์เพ่ือรับไฟศกัด์ิสิทธ์ิจากสวรรค ์นอกจากน้ียงั
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มีคริสตศาสนจกัรอสิระซ่ึงรวมเขา้ไวใ้นสงัฆมณฑลกรุงเยรูซาเลม็ก็คือ คริสตศาสนจกัรเก่าแก่แห่งซีนาย ซ่ึง

รวมชาวคริสตใ์นแถบคาบสมุทรซีนายเอาไวโ้ดยมีศูนยก์ลางคืออารามนกับุญแคเธอรีน 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งท่ีหา้ คือ คริสตศาสนจกัรแห่งรัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว)์ 

ซ่ึงครอบคลุมชาวคริสตจ์ากทั้งประเทศรัสเซีย ยเูครน (คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ียเูครนเป็นส่วน

ปกครองตนเองของสงัฆมณฑลแห่งมอสโคว)์ เบลารุส มอลโดวา คาซคัสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กิซสถาน 

เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน และอาร์เมเนีย นอกจากน้ี ภายใตก้ารนาํของสังฆมณฑลแห่งกรุง

มอสโคว ์ ยงัมีคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีญี่ปุ่นและจีนซ่ึงเป็นส่วนปกครองตนเองอกีดว้ย คริสตศาสน-

จกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งรัสเซียเป็นคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งจอร์เจียซ่ึงตั้งข้ึนตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษทีส่ี่โดยนกับุญนีนาเป็นท่ี

พกัพิงจิตใจของผูค้นในประเทศแถบคอเคซสั 

คริสตศาสนจกัรแห่งเซอร์เบีย มีอาํนาจในการดูแลควบคุมชาวคริสตใ์นประเทศอดีตยโูกสลลาเวยี 

คริสตศาสนจกัรแห่งน้ีปัจจุบนัตกอยู่ภายใตก้ารกดข่ีอย่างรุนแรงจากพวกอสิลาม คริสตศาสนจกัรแห่งมา    

เซโดเนียไดแ้ยกตวัออกไปเป็นอิสระขาดจากคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งเซอร์เบีย 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งโรมาเนียปกครองอาํนาจเตม็ดูแลชาวโรมาเนีย คริสตศาสนจกัรแห่ง

น้ีเป็นคริสตศาสนจกัรท่ีมีความมัง่ค ัง่ไปดว้ยโบสถท่ี์มีมากท่ีสุดแห่งหน่ึง (ในประเทศเลก็ๆ แห่งน้ีมีโบสถ์

มากกวา่ 25,000 แห่ง) 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีบลัแกเรียครอบคลุมและดูแลชาวคริสตที์่ประเทศบลัแกเรีย 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีไซปรัสตั้งข้ึนโดยอคัรสาวกเปาโลและบารนาบสั ไดรั้บความเห็นชอบ

ใหเ้ป็นอสิระเมื่อคร้ังการประชุมสภาสมชัชาสงฆส์ากลคร้ังท่ีสาม คริสตศาสนจกัรแห่งน้ีดูแลคริสตชน

ไซปรัส 

คริสตศาสนจกัรเอลลาดปกครองชาวคริสตชนออร์โธดอ็กซ์ในประเทศกรีซ  คริสตศาสนจกัรแห่งน้ี

เป็นคริสตศาสนจกัรท่ีต่ืนตวัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก โดยส่งเสริมงานเผยแพร่ศาสนาทัว่โลก ในช่วง

ศตวรรษท่ีผ่านมา คริสตศาสนจกัรแห่งน้ีผลิตนกับุญและนกับวชผูอ้าวโุสจาํนวนมากซ่ึงปัจจุบนัไดไ้ป

ประดบัไวใ้นสรวงสวรรค ์ พระอาวโุสลา่สุดไดแ้ก่ท่านปาอซีีออสแห่งภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงไดม้รณภาพในปี 

ค.ศ. 1994 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งแอลเบเนียไดฟ้ื้นข้ึนจากผลธุลีอนัเน่ืองดว้ยกการไล่ลา่ในปี ค.ศ.1992 

ปัจจุบนัคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีแอลแบเนียปกครองโดยผูเ้ผยแพร่ศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุคของเรา

คือท่านอคัรสงัฆราชอนาสตาซีโอสซ่ึงมุ่งท่ีจะทาํใหช้าวแอลเบเนียกลบัมาเช่ือในพระคริสต ์

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ที่โปแลนดค์อยดูแลชาวคริสตใ์นโปแลนด ์โปรตุเกส และบราซิล 
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คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์แห่งดินแดนเชคและสโลวะเกีย สถาปนาข้ึนโดยมรณสกัขีศกัด์ิสิทธ์ิโก

ราซด ์ ท่านไดท้าํใหช้าวโรมนัคาทอลิกจาํนวนหลายหม่ืนคนกลบัใจ และถูกฆ่าโดยพวกฟาสซิสต ์ (ปี ค.ศ.

1942) ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัพิงใจของคริสตชนออร์โธดอ็กซ์ในประเทศเชกและสโลวะเกีย 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ท่ีอเมริกาคอยดูแลในส่วนของคริสตชนออร์โธดอ็กซ์ ท่ีอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเมก็ซิโก 

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ทั้งหมดท่ีกลา่วมาน้ีเช่ือมโยงกนัดว้ยความเช่ือ ความหวงั และความรักใน

ส่ิงเดียวกนั สังฆราชทั้งหลายแห่งพระศาสนจกัรต่างร่วมใจกนัเพ่ือเอาชนะความแตกแยกและส่ิงย ัว่ย ุ

เพื่อที่จะกระทาํกิจการที่พระคริสตไ์ดม้อบหมายเอาไวเ้ก่ียวกบัการประกาศพระวรสารใหท้ัว่ทุกชนชาติใน

ปฐพี (มทัธิว 28:18-20) และนาํพาลูกแกะทั้งหลายไปสู่ความรอด แต่ภารกิจก็ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะหน่ึง

ในสามของมวลมนุษยชาติยงัไม่ไดย้นิการประกาศธรรมของเหลา่อคัรสาวก  

นอกจากพระสังฆราชแลว้ อาํนาจภายในคริสตศาสนจกัรส่วนใหญ่จะอยู่ในโอวาทของนกัพรตซ่ึงกคื็อ

พระนกับวชท่ีแสวงหาเพ่ือเขา้ถงึความสมบูรณ์แบบ จนถงึปัจจุบนัน้ี ศูนยก์ลางแห่งจิตวญิญาณของ

คริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ยงัคงอยู่ท่ีภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิอาโฟน ท่ีซ่ึงส่งผูป้ระกาศถงึความศกัด์ิสิทธ์ิของ     

พระเจา้ไปยงัทัว่ผนืแผ่นดินโลก ในรัสเซียเองศูนยก์ลางทางจิตวญิญาณท่ีไม่อาจปฏิเสธไดจ้นถงึยุคปัจจุบนัน้ี 

ยงัคงเป็นอารามพระตรีเอกานุภาพเจา้แห่งนกับุญเซอร์เก(โตรอติเซ-เซร์เกยา ลาฟรา) และอารามสงฆแ์ห่งถํ้า

คูหาเมือง พสโคฟ (พสโคฟ-เปเชียรสกี)  ท่ีซ่ึงในหลายปีใหห้ลงัมาน้ีเจริญไปดว้ยนกัพรตผูป้ราชญเ์ปร่ือง

หลายท่าน 

จนถงึปัจจุบนัก็ยงัคงมีมรณสักขีหลายท่านถอืกาํเนิดข้ึนในคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ และยงั

รวมถงึคริสตชนนบัร้อยทีถู่กทรมานโดยพวกมุสลมิชาวเซิร์บและเชชเนีย รวมทั้งพระนกับวชของทะเลทราย

แห่งโอปตินสกีท่ีซ่ึงถกูฆ่าโดยพวกบูชาปีศาจในช่วงปัสกาปี 1993 และนกับุญอีกหลายท่านท่ีเป่ียมดว้ย

ศรัทธาในพระเจา้  

พระจิตเจา้ยงัคงทรงฟ้ืนฟูคริสตศาสนจกัรของพระองคต์นค่อไปและทรงนาํพาลูกหลานของพระองค์

ไปสู่ความบริสุทธ์ิ 

 


