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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
บทที่ 2
คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ

บทนา
คุณเคยสังเกตไหมว่า ไม่ว่าคนทีท
่ างานอยู่ในสายอาชีพใดก็ตาม
หรือทางานในประเภทต่างๆ ล้วนแต่จะสร้างวิธีคุยกันเองในแบบฉบับของพวกเขา
พวกเขาจะสร้างคาศัพท์และสานวนทีม
่ ีความหมายพิเศษสาหรับ กลุ่มของพวกเขาโดยเ
ฉพาะ, แม้แต่คนนอกก็ไม่สามารถเข้าใจ ไม่วา่ จะเป็ น หมอ, ทนาย, ช่างยนต์,
ชาวสวน, ช่างก่อสร้าง - งานประเภทไหนก็ตาม,
เราก็จะพัฒนาวิธีการพูดคุยเป็ นแบบพิเศษและบางครัง้ ก็อาจจะบทสนทนาเฉพาะทางเ
ข้ามาด้วย
ด้วยเหตุผลหลายประการ มันก็เป็ นแบบนัน
้ ในศาสนศาสตร์ระบบเช่นกัน
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างศาสนศาสตร์ ขน
ึ้ มาด้วยภาษาทีพ
่ ิเศษ
้ มา
พวกเขาได้สร้างวิธีการสือ
่ สารด้วยคาศัพท์เฉพาะสาหรับพวกเขาขึน
บทเรียนนี้ป็นบทเรียนที่ 2 ในชุดบทเรียน "การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ",
้ มาได้
ซึ่งเป็ นบทเรียนทีเ่ รากาลังจะสารวจว่าโปรเตสแตนต์สร้างศาสนศาสตร์ระบบขึน
อย่างไร. เราได้ตง้ ั ชื่อบทเรียนนี้ว่า, "คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ"
และในบทเรียนนี้เราจะได้เห็นวิธีทค
ี่ าศัพท์และสานวนพิเศษต่างๆได้ช่วยให้นกั ศาสน
ศาสตร์สามารถทางานของเขาได้อย่างเต็มที่
ในบทเรียนนี้จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนแรกเราจะได้รบ
ั ภาพรวมทั่วไปทีม
่ ีตอ
่ คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ;คาศั
พท์เหล่านั้นคืออะไร, และมีสว่ นอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนที่ 2
เราจะสารวจการสร้างคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้น;
ว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้พฒ
ั นาวิธีพเิ ศษทีจ่ ะได้บรรยายสิง่ ต่างๆอย่างไร.
และศาสนศาสตร์ระบบ;คาศัพท์เหล่านั้นคืออะไร,
และมีสว่ นอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนที่ 3
เราจะดูทีค
่ า่ นิยมและอันตรายของคาศัทพ์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ ซึ่งหมายถึงว่า
คาศัพท์เหล่านี้จะส่งเสริมหรือเป็ นอุปสรรคต่อความพยายามทีจ่ ะสร้างศาสนศาสตร์ระ
บบ ให้เราเริม
่ ด้วยดูทภ
ี่ าพรวมทั่วไปทีม
่ ีตอ
่ คาศัพท์เฉพาะเหล่านั้น

ภาพรวม
เพื่อจะได้สร้างมุมมองทีก
่ ว้างเกีย่ วกับวิชานี้ เราจะพูดถึง 4 เรือ
่ ง
เรือ
่ งแรกเราจะให้คานิยามว่าคาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ หมายความว่าอะไร เรือ
่ งที่ 2
เราจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์และแนวคิดศาสนศ
-1For videos, lesson guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 2: คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ

าสตร์ เรือ
่ งที่ 3 เราจะเน้นความจาเป็ นของการใช้คาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ
เรือ
่ งที่ 4
เราจะมาอภิปรายกันว่าคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นอยู่ตรงไหนในกระบวนการสร้างศาสน
ศาสตร์ระบบ อันดับแรก
ให้เรามาดูว่าคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์น้น
ั หมายความว่าอย่างไร
คานิยาม
เมือ
่ เราเริม
่ ต้นเรียนศาสนศาสตร์ระบบ
เราจะเห็นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนว่า
เราต้องเรียนรูท
้ จี่ ะใช้ภาษาของนักศาสนศาสตร์ระบบด้วย
นักศาสนศาสตร์ระบบใช้คาศัพท์และสานวนทีเ่ ราไม่คอ
่ ยใช้ในชีวต
ิ ประจาวัน
แม้แต่ในเวลาทีเ่ ขาใช้คาศัพท์จากชีวต
ิ ประจาวัน เขาก็ใช้ในแบบทีไ่ ม่ธรรมดา
วิธีพิเศษเฉพาะทีใ่ ช้พูดถึงสิง่ ต่างๆเรียกว่า "คาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์."
สาหรับวัตถุประสงค์ของเรา
เราอาจจะนิยามคาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์เหล่านั้นว่า
"คาศัพท์หรือสานวนทีม
่ ีความหมายพิเศษในทางศาสนศาสตร์"
บางครัง้ นักศาสนศาสตร์ระบบใช้คาศัพท์เฉพาะเพือ
่ จะแยกแยะสิง่ หนึ่งสิง่ ใดออ
กมาจากสิง่ อืน
่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น วลีทีว่ ่า "Theology Proper
ซึ่งถ้าแปลตามตัวคือศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสม แต่แท้จริงมันคือ
ศาสนศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับพระเจ้าพระบิดา
โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรือ
่ งการทรงดารงอยู่ของพระองค์
การอยู่เหนือธรรมชาติของพระองค์ และสิง่ อืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วกับพระองค์ ในทางตรงกันข้าม
คาศัพท์ว่า "ศาสนศาสตร์ (Theology)" แปลว่า
การศึกษาในหมวดหมู่ท่วั ไปในเรือ
่ งของอะไรก็ตามทีม
่ ีความสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้า,
รวมถึงหลักคาสอนในเรือ
่ งของมนุษย์, ความบาป, และความรอด
บางครัง้ การใช้คาศัพท์เฉพาะเป็ นวิธีสะดวก
ทีจ่ ะย่อเนื้อหาของเรือ
่ งทีซ
่ บ
ั ซ้อนให้เป็ นคาศัพท์หรือสานวน เช่นคาว่า
"ตรีเอกานุภาพ" เป็ นเพียงแค่คาเดียวทีไ่ ด้สรุปคาสอนทีล่ ะเอียดเกีย่ วกับพระเจ้า
และเป็ นเรือ
่ งทีส
่ ะดวกว่าทีจ่ ะใช้คาว่า "ตรีเอกานุภาพ"
แทนทีจ่ ะบรรยายละเอียดทัง้ หมดของคาสอนนี้ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้พูดถึงมัน
ในทุกเหตุการณ์ คาศัพท์เฉพาะทาง
ศาสนศาสตร์คือคาศัพท์และวลีทม
ี่ ีความหมายพิเศษทางศาสนศาสตร์
ตอนนี้เราได้รบ
ั ความคิดขัน
้ พื้นฐานว่าคาศัพท์วช
ิ าการคืออะไร,
เราควรจะไปดูอีกเรือ
่ งนึง: ความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และแนวคิด.
ความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์ทเี่ ราใช้และความคิดหรือแนวคิดทีเ่ ป็ นคาศัพท์เหล่านี้ได้
บรรยายถึงอะไร? มันได้ตรงตามลักษณะของกันและกันอย่างไร?
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คาศัพท์และแนวคิด
เราจะพิจารณาหัวข้อนี้จาก 2 มุมด้วยกัน: มุมแรก
ความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และแนวคิดในภาษาโดยทั่วไป; และมุมที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และแนวคิดในภาษาของพระคัมภีร์.
ขอให้เราดูความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และแนวคิดโดยทั่วไปก่อน
ภาษาโดยทั่วไป
ถ้าถามคนทั่วไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และแนวคิดในสมองทีเ่ ขามีคือ
อะไร เขาน่ าจะตอบว่าคาทีเ่ ขาใช้ตรงกับความคิดที่เขามี
คนส่วนใหญ่มกั จะคิดว่าความคาศัพท์และความคิดนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างตรงไ
ปตรงมา
มันไม่ได้ยากทีจ่ ะเข้าใจว่าคนคิดแบบนี้เพราะอะไร
เมือ
่ เราดูเด็กเล็กๆเรียนรูท
้ จี่ ะใช้ภาษาของพ่อแม่ เขาก็จะเริม
่ ด้วยการจาชื่อของผูค
้ น
สิง่ ของ และกิรยิ าง่ายๆ แม่ก็จะชี้ทีต
่ วั เองและบอกว่า "แม่"
หรือถือขนมปังชิ้นหนึ่งและบอกว่า "ขนมปัง"
้ เรือ
เมือ
่ เวลาผ่านไปเด็กก็จะเรียนรูค
้ าศัพท์เพิม
่ ขึน
่ ยๆ
้
และเขาจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และความคิดมากยิง่ ขึน
ผูใ้ หญ่ทก
ี่ าลังเรียนภาษาทีส
่ องก็จะเริม
่ ด้วยระบบทีค
่ ล้ายๆกัน
ในเวลาทีเ่ ขากาลังเรียนภาษาทีละคา ในระดับพืน
้ ฐานเหล่านี้
มันก็เป็ นความจริงทีว่ ่าบ่อยครัง้ เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์ 1
คากับแนวคิดหนึ่งแนวคิด
เมือ
่ เราหยุดคิดเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และความคิดในความเป็ นจริงก็ซบ
ั ซ้อนกว่านั้น
เราสามารถสรุปความซับซ้อนต่างๆเหล่านี้ดว้ ย 2 ประโยคสัน
้ ๆ ในด้านหนึ่ง
คาศัพท์หลายคาก็อาจจะหมายถึงแนวคิดเดียว และในอีกด้าน
คาศัพท์หนึ่งคาก็อาจจะหมายความได้หลายแนวคิด ให้เรามาดูทง้ ั สองด้านของเรือ
่ งนี้
โดย เริม
่ กับความจริงทีว่ า่ คาศัพท์ตา่ งๆก็สามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวได้
มันไม่ได้เป็ นเรือ
่ งยากทีจ่ ะเห็นว่าบ่อยครัง้ เราจะใช้คาศัพท์หลายคาในการบรร
ยายความคิดเดียว ยกตัวอย่างเช่น ผมมีลูกสาวทีช
่ ื่อ เบคกี้
และในการสนทนากับคนอืน
่ ผมก็สามารถกล่าวถึงลูกสาวว่าเป็ น "เบคกี้",
"ลูกสาวของผม","ภรรยาของวาเรน", "แม่ของแม็กกี้, "แม่ของลิลลี"่ ,"ทายาทของผม",
"ลูกคนเดียวของผม." รายการนี้สามารถยาวต่อไปได้เรือ
่ ยๆ ในแต่ละเหตุการณ์
คาศัพท์ตา่ งๆก็อาจะมีความหมายต่างกันเล็กน้อย
แต่ในขณะเดียวกันทุกคาล้วนแต่หมายถึงแนวคิดเดียว
คือพูดถึงคนทีพ
่ ิเศษในชีวต
ิ ของผม
้ เป็ นประจาในภาษาทั่วไป
สิง่ แบบนี้ก็เกิดขึน
ลองพยายามนึกถึงวิธีตา่ งๆทีเ่ ราสามารถพูดถึงทะเล
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นึกถึงคาศัพท์ทส
ี่ ามารถใช้เพื่อจะพูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่ง ในทุกๆภาษาทั่วโลก
เป็ นเรือ
่ งปกติทค
ี่ าศัพท์หลายคาก็จะมีความหมายหรือแนวคิดทีเ่ หมือนกัน .
ในทางตรงกันข้าม
มันก็จริงทีว่ ่าคาๆหนึ่งก็สามารถพูดถึงแนวคิดได้หลายแนวคิด
ลองเปิ ดดูพจนานุกรมในภาษาของตัวเอง
คาศัพท์หลายต่อหลายคาในพจนานุกรมได้แสดงให้เห็นว่า
คาๆเดียวสามารถมีความหมายได้หลายความหมาย
และคานิยามทีห
่ ลากหลายของคาๆเดียวนั้นแสดงให้เห็นว่าคาหนึ่งคาสามารถมีแนวคิ
ดได้หลายแนวคิด
ตัวอย่างง่ายๆจากคาทีเ่ ราใช้กน
ั ในชีวต
ิ ประจาวัน คาศัพท์ภาษาอังกฤษคาว่า
"bar" คานี้คาเดียวสามารถมีความหมายหลายความหมาย
อาจจะหมายความว่าแท่งเหล็ก, โขดหิน, ข้อห้าม, องค์กรวิชาชีพของนักกฎหมาย
เคาน์เตอร์สาหรับบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ และอืน
่ ๆอีกมากมาย,
คานี้และอีกหลายคาก็สามารถบรรยายแนวคิดได้แตกต่างกันมากมาย
ดังนั้นในภาษาทั่วไป
ก็อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์กบ
ั แนวคิดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไป
แต่เป็ นว่า คาศัพท์หลายคาก็อาจจะมีแนวคิดอย่างเดียว
และคาศัพท์คาเดียวก็อาจจะมีแนวคิดหลายแนวคิด
ตอนนี้หลังจากทีเ่ ราได้เห็นวิธีทีซ
่ บ
ั ซ้อนทีค
่ าศัพท์และแนวคิดได้มีความสัมพันธ์
กันในภาษาโดยทั่วไป
เราควรจะไปดูวธิ ีที่คาศัพท์กบ
ั แนวคิดได้มีความสัมพันธ์กน
ั ในภาษาของพระคัมภีร์
คาศัพท์กบ
ั แนวคิดมีความสัมพันธ์กน
ั ได้อย่างไรเมือ่ เรากาลังพูดถึงพระคัมภีร์
เป็ นสถานการณ์ ทีแ
่ ตกต่างกันหรือเหมือนกัน?
ภาษาของพระคัมภีร์
ในความเป็ นจริงพระคัมภีร์เกือบทัง้ เล่มได้ถูกเขียนในภาษาทั่วไป
ดังนั้นในเวลาเดียวกันทีค
่ าศัพท์หลายคาสามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวกัน ได้ในภ
าษาทั่วไป
คาศัพท์หลายคาก็สามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวกัน ได้ในภาษาของพระคัมภีร์
และในเวลาเดียวกันทีค
่ าศัพท์คาเดียวสามารถหมายถึงหลายแนวคิดได้ในภาษาทั่วไป
คาศัพท์คาเดียวก็สามารถหมายถึงหลายแนวคิดได้ในพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน
ให้เรามาดูความจริงทีว่ ่า พระคัมภีร์ได้ใช้คาศัพท์หลายคา เพื่อพูดถึงแนวคิดเดียว
วิธีง่ายๆทีจ่ ะได้เห็นการใช้ภาษาแบบนี้คือดูคาศัพท์ในพระคัมภีร์
ทีไ่ ด้พูดถึงการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน พิจารณาถึงวิธีตา่ งๆทีน
่ กั เขียนคนนึงคือ
อาจารย์เปาโล ได้พูดถึงการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน เขาได้เรียกมันว่า
"การชาระให้บริสุทธิ"์ ใน 1 เธสะโลนิกา 4:3 เขาได้เรียกมันว่า "ความซื่อสัตย์" ใน 1
โครินธ์ 4:17 เขาได้พูดถึงการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนว่าเป็ น "การเชื่อฟัง" ในโรม
16:19 เขาได้พูดถึงมันในสานวนว่า "ดาเนินชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ" ในกาลาเทีย
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5:25 และได้พูดถึงมันว่า เป็ นการ "ให้เป็ นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์"
ในโรม 8:29 ในขณะเดียวกันเป็ น "การเปลีย่ นแปลง" ใน 2 โครินธ์ 3:18
ในเหตุการณ์ เหล่านี้เปาโลก็กาลังพูดถึงสิง่ เดียวกัน: คือสิง่ ทีเ่ ราอาจจะเรียกว่า
"การดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน"
มีหลายแนวคิดในพระคัมภีร์ทไี่ ด้ถูกพูดถึงในหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น
ลองคิดถึงชื่อต่างๆของพระเยซูในพระคัมภีร์ นอกจากเรียกว่า "พระเยซู" หรือ
"พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ" คนก็ได้เรียกพระองค์ว่า "พระคริสต์" หรือ "คริสตอส"
ในภาษากรีก ซึ่งเป็ นการแปลจากคาศัพท์ฮีบรูคาว่า ,"มาเชี๊ยค" ซึ่งหมายความว่า
"ผูท
้ ถ
ี่ ูกเจิมไว้" ,คนจะเรียกพระองค์ว่า "องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า" ด้วย ตามกิจการ 1:21
และ "พระผูช
้ ่วยให้รอด" เหมือนทีเ่ ห็นใน 2 เปโตร 1:11
นอกจากนี้พระคัมภีร์ได้เรียกพระองค์ว่า "พระเจ้า" ใน ทิตสั 2:13, พระวาทะ"
ในยอห์น 1:1, "อาดัมสุดท้าย" ใน 1 โครินธ์ 15:45, "พระบุตรของพระเจ้า" ในลูกา
1:35, "บุตรของดาวิด" ในมัทธิว 21:9, "กษัตริย์" ใน ลูกา 19:38,
"ทรงเป็ นบุตรหัวปี เหนือทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง" ในโคโลสี 1:15, และ "คนกลาง" ใน 1
ทิโมธี 2:5. แน่ นอน คาศัพท์เหล่านี้มีความแตกต่างกัน
แต่พวกมันล้วนแต่เป็ นกลุ่มคาศัพท์ทไี่ ด้พูดถึงคนผูเ้ ดียว
คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช
้ ่วยให้รอดของเรา คือพระเยซูคริสต์ บุคคลที่ 2
ในตรีเอกานุภาพ ดังนั้นเราจะเห็นว่าเช่นเดียวกับในภาษาทั่วไป
บ่อยครัง้ พระคัมภีร์ก็จะใช้คาศัพท์หลายคาทีจ่ ะพูดถึงแนวคิดอันเดียว
ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์ก็ได้ใช้คาๆเดียวทีจ่ ะพูดถึงแนวคิดหลายอย่าง
บางครัง้ ก็เป็ นคาศัพท์หรือแนวคิดธรรมดาทั่วไปที่มีความสาคัญทางศาสนาศาสตร์ระบ
บเพียงเล็กน้อย แต่บ่อยครัง้ พระคัมภีร์ก็จะใช้คาเดียวทีจ่ ะพูดถึงแนวคิดทีห
่ ลากหลาย
แม้กระทั่งกล่าวถึงแนวคิดทีม
่ ีความสาคัญอย่างมากในศาสนศาสตร์
ขอให้เราพิจารณาถึง 2 คาในพระคัมภีร์ทไี่ ด้มีบทบาทสาคัญในศาสนศาสตร์ระบบ
อันดับแรก เราจะดูทค
ี่ าว่า "การให้เป็ นผูช
้ อบธรรม" และอันดับทีส
่ อง เราจะดูคาว่า
์
"การชาระให้บริสุทธิ"
ขอให้เราเริม
่ ด้วยการดูกลุ่มคาศัพท์ทม
ี่ ีความสัมพันธ์กบ
ั กริยาภาษากรีกของพัน
ธสัญญาใหม่ ดิไคยู (δικαιόω): คือคาศัพท์ทีม
่ กั จะถูกแปลว่า "ทาให้ชอบธรรม,"
"ถูกทาให้ชอบธรรม," และ "การทาให้ชอบธรรม"
พันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงหลายอย่างเกีย่ วกับการทาให้ชอบธรรม
แต่เพื่อจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของเรา เราจะดูขอ
้ พระคัมภีร์แค่ 2 ข้อ
ข้อแรก ในโรม 3:28 เปาโลได้เขียนไว้ว่า:
เพราะเราเห็นว่า
คนหนึ่งคนใดจะถูกชาระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนื
อการประพฤติตามธรรมบัญญัติ (โรม 3:28, THSV11).
คาทีแ
่ ปลว่า "ถูกชาระให้ชอบธรรม" ในข้อนี้ได้มาจาก ดิไคยู
้ ด้วย
ซึ่งในข้อนี้และอีกหลายข้อ เปาโลได้พูดชัดเจนถึง ดิไคยู ซึ่งเกิดขึน
"ความเชื่อเท่านั้น" โดยไม่มีสว่ นเกีย่ วข้องใดๆทัง้ สิน
้ กับการกระทาของมนุษย์ ในทีน
่ ี้
้ เมือ
การทาให้ชอบธรรมก็เป็ นการประกาศถึงความชอบธรรมทีไ่ ด้เกิดขึน
่ คริสเตียนมีค
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วามเชื่อในพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ได้เข้ามาในชีวต
ิ ของเขา
ครัง้ ทีส
่ องทีเ่ ราได้เห็นคาว่า ดิไคยู ก็คือ ในยากอบ 2:24 ในข้อนี้เราได้อา่ นว่า:
พวกท่านก็เห็นแล้วว่า
คนหนึ่งคนใดจะถูกชาระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติ
และไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียว
(ยากอบ 2:24, THSV11).
ในทีน
่ ี้ ยากอบใช้คาว่า ดิไคยู ได้แปลเป็ น "ถูกชาระให้ชอบธรรม"
แตกต่างไปจากวิธท
ี ีเ่ ปาโลใช้ใน โรม 3:28 เปาโลได้บอกว่า
้ ได้ดว้ ย "ความเชื่อเท่านั้นไม่เกีย่ วกับการกระทา"
การทาให้ชอบธรรมนั้นเกิดขึน
แต่ยากอบบอกว่า "เพราะการประพฤติไม่ใช่ความเชื่อเพียงอย่างเดียว"
เป็ นเรือ
่ งน่ าสนใจทีท
่ ง้ ั ยากอบและเปาโลได้ยกตัวอย่างอับราฮัมเพื่อจะพิสูจน์ ปร
ะเด็นของพวกเขา เมือ
่ เราดูสงิ่ ทีเ่ ปาโลได้อภิปรายเกีย่ วกับอับราฮัมใน โรม 4:1-5
้ ในปฐมกาลบทที่ 15
มันชัดเจนว่าเขากาลังพูดถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน
ทีอ
่ บั ราฮัมได้เชื่อในพระเจ้า, และความเชื่อของเขาก็ถือว่าเป็ นความชอบธรรม
นี่เป็ นการทาให้ชอบธรรมครัง้ แรกของอับราฮัม
เวลาทีพ
่ ระเจ้าได้ตรัสว่าเขานับว่าชอบธรรมโดยทางความเชื่อเท่านั้น
้ ในปฐมกาลบทที่ 22
แต่ยากอบได้พูดถึงเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน
้ ประมาณ 30 ปี หลังจากปฐมกาลบทที่ 15 ในปฐมกาลบทที่ 22
ซึ่งได้เกิดขึน
พระเจ้าได้ทดสอบอับราฮัมเพื่อจะพิสูจน์ความเชื่อของเขาด้วยการสั่งให้เขาถวายลูกชา
ยของเขาซึ่งคือ อิสอัคให้เป็ นเครือ
่ งบูชาบนภูเขาโมริยาห์ ยากอบ 2:23
ได้บอกว่าความเชื่อของอับราฮัมก่อนหน้านี้ "ถูกทาให้สมบูรณ์ "
ในเหตุการณ์ นี้ยากอบไม่ได้พูดถึง การประกาศว่าชอบธรรมในครัง้ แรกของอับราฮัม
แต่กาลังพูดถึง "หลักฐาน" หรือ "เครือ
่ งพิสูจน์" ความชอบธรรมของเขา
ดังนั้น จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ขียนในพันธสัญญาใหม่ ได้ใช้คาศัพท์กรีก
ดิไคยู ในอย่างน้อย 2 แบบทีแ
่ ตกต่างกัน
สิง่ ทีเ่ ราได้เห็นจากคาว่า การนับว่าชอบธรรม
จึงไม่ได้เป็ นเรือ
่ งทีผ
่ ด
ิ ปกติแต่อย่างใด ยกตัวอย่าง
กลุ่มคาศัพท์ของกริยาจากภาษากรีก หาเกียโส (ἁγιάζω) ทีบ
่ ่อยครัง้ จะถูกแปลว่า
์
์
"ชาระให้บริสุทธิ","การชาระให้บริสุทธิ", "ธรรมิกชน" หรือแม้กระทั่ง "บริสุทธิ"์
กลุ่มคาศัพท์นี้ได้พูดถึงแนวคิดหลายแบบในพันธสัญญาใหม่ จากการยกตัวอย่าง
เราจะดูแนวคิด 3 อย่างทีผ
่ เู้ ขียนคนเดียวคือ อาจารย์เปาโล ได้กล่าวถึงจากคาเดียวนี้
แนวคิดแรก ใน 1 โครินธ์ 6:11 เราได้อา่ นคาเหล่านี้:
์ ล้ว
แต่ทา่ นทัง้ หลายได้รบั การล้างชาระแล้ว ได้รบั การชาระให้บริสุทธิแ
และได้รบั การชาระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์อง
ค์พระผู้เป็ นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา (1 โครินธ์
6:11 THSV11).
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ในข้อความนี้เปาโลได้ใช้คาว่า "ชาระให้บริสุทธิ"์ หรือ หาเกียโส (ἁγιάζω)
เพื่อพูดถึงสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงกระทาเมือ
่ คนๆหนึง่ เพิ่งมาถึงพระเยซูคริสต์
ในเวลานัน
้ คนนั้นก็จะถูกทาให้เป็ นทีย่ อมรับได้ตอ
่ หน้าพระเจ้า
และจะถูกแยกจากความบาป บางครัง้ สิง่ นี้จะเรียกว่า
์ ีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ความบริสุทธิท
เราสามารถรูว้ ่าเขาหมายความแบบนี้จากคาศัพท์อน
ื่ ทีเ่ ขาได้ใช้ภายในเนื้อหานี้
เขาได้พูดถึงชาวโครินธ์ว่าได้ถูก "ล้าง" จากความบาปของพวกเขา, "ชาระให้บริสุทธิ"์ ,
์ ละเป็ นทีย่ อมรับต่อพระเจ้า, และ "ถูกนับให้ชอบธรรม"
ถูกทาให้ศกั ดิส์ ท
ิ ธิแ
คือประกาศให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อ ในทีน
่ ี้ "ชาระให้บริสุทธิ"์
์ ง้ ั แต่เริม
กล่าวถึงการชาระให้บริสุทธิต
่ แรกทีผ
่ เู้ ชื่อได้รบ
ั เมือ
่ เขาถูกนับให้ชอบธรรม
เมือ
่ เขาถูกทาให้ชอบธรรมและได้เข้าส่วนในพระคริสต์อย่างทีไ่ ม่มีอะไรมาเปลีย่ นแปล
งได้
แนวคิดที่ 2 อีกวิธีนึงทีม
่ ีการใช้คาว่า "ชาระให้บริสุทธิ"์ (หรือ หาเกียโส)
ปรากฎใน 1 เธสะโลนิกา 4:3. ในทีน
่ ่น
ั เปาโลได้เขียนคาเหล่านี้ :
พระประสงค์ของพระเจ้าเป็ นอย่างนี้คือ ให้พวกท่านเป็ นคนบริสุทธิ ์
คือให้เว้นจากการล่วงประเวณี (1 เธสะโลนิกา 4:3 THSV11)
ในข้อความนี้ เปาโลกาลังพูดถึงสิง่ ทีผ
่ เู้ ชื่อต้องแสวงหา บางครัง้ สิง่ นี้ก็จะเรียกว่า
การก้าวหน้าในความบริสุทธิ ์
เปาโลได้อธิบายถึงความหมายของการได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิ ์
ว่ามันเชื่อมโยงกับการหลีกเลีย่ งการผิดศีลธรรมทางเพศ ในทีน
่ ี้ หาเกียโส
ได้พูดถึงกระบวนการทีต
่ อ
่ เนื่องของผูเ้ ชื่อทีจ่ ะพยายามหลีกเลีย่ งความบาปตลอดชีวิตข
องเขา
แนวคิดที่ 3 เปาโลได้ใช้คาว่า หาเกียโส ในอีกแบบหนึ่ง
ให้เราลองฟังดูว่าเขาได้เขียนอะไรใน 1 โครินธ์ 7:14:
์ างภรรยา
เพราะว่าสามีทไี่ ม่เชื่อนั้นได้รบั การทรงชาระให้บริสุทธิท
์ างสามี
และภรรยาทีไ่ ม่เชื่อก็ได้รบั การทรงชาระให้บริสุทธิท
มิฉะนั้นลูกๆ ของพวกท่านก็เป็ นมลทิน แต่บดั นี้ เด็กเหล่านั้นบริสุทธิ ์ (1
โครินธ์ 7:14 THSV11)
ในข้อนี้ เปาโลได้ใช้กลุ่มคาศัพท์ของหาเกียโส 3
ครัง้ ในการบรรยายถึงครอบครัวทีม
่ ีสามีภรรยาทีเ่ ป็ นผูเ้ ชื่อกับผูไ้ ม่เชื่อ ครัง้ แรก
เขาได้บอกว่าสามีทไี่ ม่เชื่อก็ถูกชาระให้บริสุทธิ ์ หาเกียโส ด้วยภรรยาทีเ่ ชื่อ ครัง้ ที่ 2
เขาได้บอกเหมือนกันสาหรับภรรยาทีไ่ ม่เชื่อ ครัง้ ที่ 3 เขาได้ใช้คาคุณศัพท์ของคาว่า
หาเกียโส เพื่อจะเตือนชาวโครินธ์ว่าลูกๆของครอบครัวเหล่านี้ก็ "บริสุทธิ"์ หรือ
ได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิ ์
ในทีน
่ ี้
เปาโลไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าได้แยกพวกผูไ้ ม่เชื่อออกจากความบาปเพื่ อจะทาให้
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เขาเป็ นทีย่ อมรับต่อพระองค์
เขาไม่ได้หมายความว่าลูกของผูเ้ ชื่อก็จะรอดแน่ นอนเช่นเดียวกัน
์ บบคริสเตียน
เขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขากาลังแสวงหาการใช้ชีวิตทีบ
่ ริสุทธิแ
จากการเขียนของเปาโลทัง้ หมด มันชัดเจนว่า
ความเชื่อเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับความรอด
์ ไี่ ม่เกีย่ วข้องกับความรอด
เปาโลกลับกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ราอาจจะเรียกว่าความบริสท
ุ ธิท
แนวคิดทีว่ ่าผูท
้ ไี่ ม่เชื่อและลูกทีอ
่ ยู่ในครอบครัวทีม
่ ีผป
ู้ กครองอย่างน้อยทีเ่ ป็ นผูเ้ ชื่อแท้จ
ริงจะถูกชาระให้บริสุทธิ ์
เนื่องจากในด้านหนึง่ เขาจะถูกแยกจากโลกเพราะมีผเู้ ชื่ออยู่ทน
ี่ ่น
ั
ดังนั้นเราได้เห็นว่าเปาโลได้ใช้คาศัพท์จากพระคัมภีร์ หาเกียโส
เพื่อจะพูดถึงประสบการณ์ ครัง้ แรกของผูเ้ ชื่อทีแ
่ ท้จริง ,
์ บบต่อเนื่อง,
การแสวงหาความบริสุทธิแ
และการแยกออกของผูท
้ ไี่ ม่เชื่อบางคนถึงแม้ว่าเขายังไม่มีความเชื่อทีน
่ ามาซึ่งความรอ
ด
์ ้น
สิง่ ทีเ่ ราได้เห็นเกีย่ วกับการนับให้ชอบธรรมและการชาระให้บริสุทธิน
ั ก็เป็ นจ
ริงในของส่วนคาศัพท์ทม
ี่ ีความสาคัญทางศาสนศาสตร์คาอืน
่ ๆทีเ่ ราได้เจอในพระคัมภี
ร์ดว้ ย เช่นเดียวกับในภาษาทั่วไป
คาหนึ่งคาในพระคัมภีร์ก็อาจจะพูดถึงแนวคิดทีห
่ ลากหลาย
ความสัมพันธ์ทซ
ี่ บ
ั ซ้อนระหว่างคาศัพท์และแนวคิดในพระคัมภีร์ได้นาเราไปถึง
ประการที่ 3 ความจาเป็ นในการใช้คาศัพท์และวลีเฉพาะ ในเรือ
่ งศาสนศาสตร์ระบบ
ความจาเป็ น
ช่วงแรกทีน
่ กั ศึกษาเพิ่งเริม
่ ศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ
พวกเขามักจะสับสนกับคาศัพท์เฉพาะเยอะแยะมากมายทีเ่ ขาต้องเรียนรู้
ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่า มีกค
ี่ รัง้ ทีค
่ นถามผมว่า
"ทาไมเราถึงต้องเรียนรูว้ ธิ ีพิเศษในการพูดสิง่ ต่างๆ?
ทาไมเราไม่พูดถึงสิง่ ต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับทีพ
่ ระคัมภีร์พูด?"
ในระดับหนึ่ง คาศัพท์เฉพาะต่างๆก็ไม่มีความจาเป็ น
จริงๆแล้วเป็ นไปได้ทจี่ ะสอน, ศึกษา,
และเรียนรูศ
้ าสนศาสตร์โดยปราศจากคาเหล่านั้น แต่ในอีกระดับหนึ่ง
คาศัพท์เหล่านั้นก็มีความจาเป็ นในการสร้างระบบศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีความสัมพันธ์กน
ั แล
ะเกีย่ วข้องกับพระคัมภีร์ทง้ ั หมด
เพราะการเชื่อมโยงระหว่างคาศัพท์พระคัมภีร์และแนวคิดนั้นมีอยู่มากมาย
นักศาสนศาสตร์ระบบจึงได้พฒ
ั นาคาศัพท์พิเศษ
้
ทีบ
่ างครัง้ ก็อาจจะไม่เจอในพระคัมภีร์ แต่ทาให้การสือ
่ สารกันชัดเจนขึน
มันจะช่วยให้เห็นความจาเป็ นของความชัดเจนในทัง้ สองด้าน:
้ เวลาคาศัพท์หลายคาได้พูดถึงแนวคิดอันเ
อันดับแรกเราจะดูทค
ี่ วามสับสนทีไ่ ด้เกิดขึน
ดียว และอันดับที่ 2
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้ เมือ
เราจะดูทค
ี่ วามสับสนต่างๆทีไ่ ด้เกิดขึน
่ คาศัพท์เดียวได้พูดถึงแนวคิดหลายอย่างใน
พระคัมภีร์ ขอให้เราเริม
่ ต้นโดยดูทีค
่ วามจาเป็ นของการมีคาศัพท์เฉพาะ
เมือ
่ คาศัพท์หลายคาในพระคัมภีร์ได้พูดถึงแนวคิด แนวคิดเดียว

คาศัพท์หลายคา — แนวคิดเดียว
อย่างทีเ่ ราได้เห็น
บ่อยครัง้ ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์มกั จะพูดถึงแนวคิดอันเดียวด้วยคาศัพท์หรือสานวนที่แตกต่
างกันออกไป
หลายครัง้ ทีส
่ งิ่ นี้ทาให้นกั ศาสนศาสตร์ระบบไม่ได้ความชัดเจนทีพ
่ วกเขาต้องการ
ดังนั้นนักศาสนศาสตร์ระบบจึงได้สร้างคาศัพท์เฉพาะเพื่อจะให้ความชัดเจนกับสิง่ ทีเ่ ข
้
ากาลังพูดถึง เพื่อให้เราเห็นภาพมากขึน
ให้เราสารวจวิธีทพ
ี่ ระคัมภีร์ได้พูดถึงแนวคิดในเรือ่ งคริสตจักร
การสอนพระคัมภีร์ในเรือ
่ งหลักคาสอนทีเ่ กีย่ วกับคริสตจักร มักจะเรียกว่า
"การศึกษาเกีย่ วกับคริสตจักร" (ecclesiology) คาศัพท์นี้ได้มาจากคากรีก เอกเลเซีย
(ἐκκλησία) ซึ่งเป็ นคาศัพท์ภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่สาหรับคาว่า "คริสตจักร"
ลองนึกภาพนักศาสนศาสตร์กลุ่มหนึ่งมาทีส
่ มาคมศาสนศาสตร์เพื่อจะพูดถึงหัวข้อไหน
ก็ได้ทีเ่ ขาต้องการ นักศาสนศาสตร์คนหนึ่งอาจจะเริม
่ ด้วยการกล่าวว่า
"วันนี้ผมจะอภิปรายหลักคาสอนในเรือ
่ ง "อิสราเอลของพระเจ้า"
นักศาสนศาสตร์อีกคนหนึ่งอาจจะพูดว่า "ผมก็จะอภิปรายถึงหลักคาสอนในเรือ
่ ง
"พระวิหารของพระเจ้า" อีกคนหนึ่งก็อาจจะพูดว่า "ผมก็จะอภิปรายถึง
"พระกายของพระคริสต์"
แน่ นอนทีใ่ นตอนแรกๆก็อาจจะไม่ชดั เจนว่านักศาสนศาสตร์เหล่านี้ตง้ ั ใจจะพูด
เกีย่ วกับอะไร เพราะเมือ
่ พระคัมภีร์ได้ใช้วลีทีว่ ่า "อิสราเอลของพระเจ้า",
"พระวิหารของพระเจ้า", หรือ "พระกายของพระคริสต์"
ก็อาจจะหมายถึงสิง่ อืน
่ นอกจากคริสตจักร "อิสราเอลของพระเจ้า"
อาจจะพูดถึงชนชาติอส
ิ ราเอล "พระวิหารของพระเจ้า"
อาจจะหมายถึงพระวิหารของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม "พระกายของพระคริสต์"
อาจจะหมายถึงร่างกายของพระเยซูเอง ใครเล่าจะบอกได้?
ความจริงแล้วไม่ผด
ิ อะไรถ้าจะพูดถึงคริสตจักรตามรูปแบบเหล่านี้
พันธสัญญาใหม่ก็ได้พถ
ู งึ แนวคิดของคริสตจักรในวิธีเหล่านี้และวิธีอน
ื่ อีกหลายวิธี
แต่มน
ั ไม่ใช่เรือ
่ งยากทีจ่ ะเข้าใจว่าสานวนเหล่านี้อาจจะทาให้เกิดความสับสน
เราจะไม่สามารถรูว้ ่านักศาสนศาสตร์เหล่านี้วางแผนทีจ่ ะพูดถึง หัวข้อเดียวหรือต่างกัน
เพื่อจะหลีกเลีย่ งความสับสน นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะใช้คาว่า
"การศึกษาเกีย่ วกับคริสตจักร" หรือ "ecclesiology"
เป็ นคาศัพท์เฉพาะสาหรับการอภิปรายเรือ
่ งการสอนตามพระคัมภีร์ในเรือ
่ งของคริสต
จักร
พูดง่ายๆ ก็คือ
้ เพราะคาศัพท์ในพระคัมภีรห
ความสับสนได้เกิดขึน
์ ลายคาได้พูดถึงแนวคิด แนวเดียว
-9For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 2: คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ

แต่เราสามารถกาจัดความสับสนนี้ออกไป
้
เมือ
่ นักศาสนศาสตร์ได้ใช้คาศัพท์เฉพาะในการทาให้ความหมายของมันชัดเจนยิง่ ขึน
คาศัพท์เดียว — แนวคิดหลายอย่าง
้ เพือ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะขึน
่ จะหลีกเลีย่ งความสับสนทีเ่
้ จากความจริงทีว่ ่าคาๆเดียวหรือสานวนเดียวก็อาจจะมีความหมายได้หลายอย่าง
กิดขึน
ในพระคัมภีร์ ดังนั้นเพื่อจะสือ
่ สารให้ชดั เจ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พฒ
ั นาคาจากัดความทีล่ ะเอียด, เฉพาะเจาะจง,
และแคบลงในการนิยามคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น วิธีทเี่ ราได้ใช้คาว่า "การนับให้ชอบธรรม" และ
"การชาระให้บริสุทธิ"์ ในศาสนศาสตร์ระบบ ในช่วงการปฏิรูป
พวกโปรเตสแตนต์ได้พฒ
ั นาวิธีทจี่ ะพูดถึง โอร์โอ สาลุทีส
(ลาดับขัน
้ ตอนของการได้รบ
ั ความรอดในแต่ละคน)
ซึ่งตรงกันข้ามกับศาสนศาสตร์ของโรมันคาทอลิก ในคาศัพท์ของโปรเตสแตนต์
การนับให้ชอบธรรมเป็ นการประกาศครัง้ แรกว่าคนหนึ่งคนใดชอบธรรม
เนื่องจากพระเจ้าทรงให้ความชอบธรรมของพระคริสต์เข้าไปในชีวต
ิ ของคนนั้น
การนับให้ชอบธรรมเป็ นการทางานของพระเจ้าเพียงผูเ้ ดียว
และมนุษย์ไม่ได้มีสว่ นอะไร อย่างไรก็ตามคาว่าการชาระให้บริสุทธิ ์ มีความหมายใน
โอร์โอ สาลุทีส ของโปรเตสแตนต์ว่า
์ ึ่งจะเกิดตามมาห
้ อย่างต่อเนื่องในการแสวงหาความบริสุทธิซ
เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน
์
ลังจากการนับให้ชอบธรรม ซึ่งทาให้การชาระให้บริสุทธิ
ไม่ได้เป็ นการทางานของพระเจ้าเพียงฝ่ ายเดียว
แต่เป็ นการทางานของพระเจ้าและเจตจานงของมนุษย์ดว้ ย
ความแตกต่างกันในเรือ
่ งนี้มีความสาคัญอย่างยิง่ ในศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์
แต่ลองจินตนาการนักศาสนศาสตร์ทีก
่ าลังบรรยายคาสอนของการชาระให้บริสุ
์
ทธิ ทีร่ ส
ู้ ก
ึ อิสระทีจ่ ะใช้คาว่า "การนับให้ชอบธรรม" และ "ชาระให้บริสุทธิ"์
ในทุกแบบทีเ่ ราได้เห็นในพันธสัญญาใหม่
สิง่ ทีเ่ ราอาจจะคาดหวังว่านักศาสนศาสตร์จะบอกก็คือ อย่างแรก
้ หลังจากการชาระให้ชอบธรรม"
"การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
คาพูดนี้ถูกต้องตามลาดับความรอดของโปรเตสแตนต์
แต่นกั ศาสนศาสตร์ทไี่ ม่สนใจการใช้คาศัพท์เฉพาะของโปรแตสแตนท์
้ พร้อมกับการนับให้ชอบธรรม"
ก็อาจจะบอกว่า อย่างที่ 2 "การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
เขาก็สามารถพูดแบบนี้เพราะว่าพันธสัญญาใหม่ได้ใช้คาว่า "ชาระให้บริสุทธิ"์
์ รกเริม
เพื่อจะพูดถึงความบริสุทธิแ
่ ทีค
่ นหนึ่งคนใดจะได้รบ
ั เมือ
่ เขาได้รบ
ั การนับให้ชอ
บธรรม
และนักศาสนศาสตร์ทไี่ ม่เห็นความสาคัญของคาศัพท์เฉพาะของโปรแตสแตนท์อาจจะ
้ ปราศจากการชาระให้ชอบธรรม."
พูด อย่างที่ 3ได้ว่า "การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
์ องลู
เขาก็จะสามารถพูดแบบนี้เพราะว่าพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงการชาระให้บริสุทธิข
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กๆและสามีภรรยาผูท
้ ไี่ ม่เชื่อของผูเ้ ชื่อ.
สิง่ ทีเ่ ราอาจจะคาดหวังว่านักศาสนศาสตร์จะบอกก็คือ, อย่างแรก,
้ หลังจากการชาระให้ชอบธรรม."
"การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
คาพูดนี้ก็เหมาะสมมากกับลาดับความรอดของโปรเตสแตนต์.
แต่นกั ศาสนศาสตร์ทไี่ ม่สนใจการใช้ภาษาวิชาการของโปรแตสแตนท์,
ก็อาจจะบอกว่า, อย่างที่ 2,
้ พร้อมกับการชาระให้ชอบธรรม."
"การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
เขาก็สามารถพูดแบบนี้เพราะว่าพันธสัญญาใหม่ได้ใช้คาว่า "ชาระให้บริสุทธิ"์
์ รกๆทีค
พูดเพื่อจะพูดถึงความบริสุทธิแ
่ นใดจะได้รบ
ั เมือ
่ เขาได้รบ
ั การชาระให้ชอบธรร
ม.
และนักศาสนศาสตร์ทไี่ ม่เห็นความสาคัญของภาษาวิชาการโปรแตสแตนท์อาจจะบอก
้ ได้โดยปราศจากการนับให้ชอบธรรม"
ว่า, อย่างที่ 3, "การชาระให้บริสุทธิเ์ กิดขึน
์ องลูก
เขาสามารถพูดแบบนี้ได้เพราะว่าพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงการชาระให้บริสุทธิข
และสามีภรรยาทีไ่ ม่เชื่อของผูท
้ เี่ ชื่อในพระเจ้า
้ ไปอีกว่า
ในช่วงท้ายของบทเรียนนี้ เราจะดูอย่างละเอียดขึน
นักศาสนศาสตร์ระบบได้จดั การปัญหาแบบนี้อย่างไร
แต่ในเวลานี้เราก็จะบอกว่านักศาสนศาสตร์ระบบก็ได้พยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความสับส
นด้วยการพัฒนาคาศัพท์เฉพาะหรือคาศัพท์พิเศษ
์ ละการนับให้ชอบธรรม
อย่างเช่นเรือ
่ งทีพ
่ วกเขาอภิปรายคาว่า การชาระให้บริสุทธิแ
เขาได้ให้คาจากัดความคานิยามเหล่านี้เพื่ออยู่ภายใต้ขอบเขตของสิง่ ทีพ
่ วกเขากาหนด
้
ขึน
ตอนนี้เราได้เห็นถึงความจาเป็ นในการใช้คาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ
เราจึงควรจะสนใจดูวธิ ีการใช้คาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ ในศาสนศาสตร์ระบบ.
วิธีการใช้
พูดสัน
้ ๆ คาศัพท์เฉพาะเป็ นหน่ วยการสร้างพื้นฐานของศาสนศาสตร์ระบบ
ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบโปรแตสแตนท์น้น
ั ตามระบบข
องศึกษานิยมของสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รบ
ั ประโยชน์จากตรรกะของอริสโตเติล
ในขณะนี้ศาสนศาสตร์ระบบได้ก้าวไปข้างหน้าใน 4 ก้าวใหญ่ๆ: ก้าวแรก
มันได้พฒ
ั นาคากากัดความทีแ
่ ม่นยาสาหรับคาศัพท์ ก้าวที่ 2
มันได้ใช้คาศัพท์เหล่านี้เพื่อจะสร้างวลี ก้าวที่ 3
มันได้ใช้วลีเหล่านี้ในการอ้างเหตุผลเพื่อจะสร้างหลักคาสอน และก้าวที่ 4
มันได้จดั เรียงข้อโต้แย้งทางตรรกะทัง้ หลายให้กลายเป็ นหลักคาสอนทีม
่ ีระบบ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครจะทาตามระบบนี้อย่างเคร่งครัดในการสร้างศาสนศาสตร์
แต่รูปแบบนี้เป็ นประโยชน์อย่างมากในการสรุปกลวิธีในการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
ขอยกตัวอย่างเพื่อจะให้เห็นถึงภาพทีเ่ รากาลังอธิบาย
สมมติว่ามีนกั ศาสนศาสตร์ระบบบางคนทีต
่ อ
้ งการทีจ่ ะคุยถึงเรือ
่ งการสิน
้ พระชนม์ของ
พระเยซู อย่างแรกเขาก็จะต้องสร้างหรือร่างคาศัพท์จากภาษาคริสเตียนแบบดัง้ เดิม
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ในเหตุการณ์ นี้ก็อาจจะต้องใช้สานวนพิเศษเช่น “soteriology”
(คาสอนถึงเรือ
่ งความรอด), “historia salutis”
(การทาให้ความรอดสาเร็จของพระเจ้าในประวัตศ
ิ าสตร์), "การไถ่บาปชดเชย"
(คือการทีพ
่ ระเยซูตายแทนทุกคนทีอ
่ ยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้า), และ โอร์โอ สาลุทีส
(ลาดับขัน
้ ตอนของการได้รบ
ั ความรอดในแต่ละคน) เขาก็อาจจะใช้คาแบบนี้ดว้ ย
"ความเชื่อทีท
่ าให้ได้รบ
ั ความรอด", "การกลับใจใหม่," "การให้อภัย," และแน่ นอน
"พระคริสต์."
อย่างที่ 2 ไม่ทางใดก็ทางหนึง่
นักศาสนศาสตร์ระบบจะเอาคาศัพท์เหล่านี้ มาสร้างเป็ นหลักการทีจ่ ะพูดถึงคาสอนของ
พระคัมภีร์เกีย่ วกับการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เช่น
เขาอาจจะพูดหรือคิดอะไรประมาณนี้ :
"คาสอนเกีย่ วกับความรอดมีหวั ข้อย่อยทีส
่ าคัญอยู่สองหัวข้อคือ: โอร์โอ
สาลุทีสและหิสทอร์เรีย สาลุทีส"
"การสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูเป็ นการใช้บาปแทนผูท
้ ีเ่ ชื่อ"
"การไถ่บาปทดแทนของพระเยซูคริสต์เป็ นความหวังเดียวทีค
่ นๆหนึ่งจะได้รบ
ั การให้อ
ภัยและชีวต
ิ นิรน
ั ดร์"
"ความเชื่อทีท
่ าให้ได้รบ
ั ความรอดและการกลับใจใหม่ก็เป็ นส่วนทีจ่ าเป็ นของ โอร์โอสาลุทีส" วลีตา่ งๆ
เหล่านี้ได้พูดถึงความจริงต่างๆสาหรับการสนทนาทางศาสนศาสตร์เกีย่ วกับการสิน
้ พร
ะชนม์ของพระเยซูคริสต์
ในระดับที่ 3
นักศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างคาศัพท์เฉพาะและกลุ่มวลีเหล่านั้นให้เป็ นหลักคาสอนตา
มทีเ่ ขาได้สรุปถึงความเชื่อมโยงระหว่างความจริงต่างๆ เช่น
เขาอาจจะกล่าวหรือเขียนสรุปเช่นนี้:
"สิง่ สาคัญในเรือ
่ งความรอดแห่งการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ต้องสอดคล้องกับ
โอร์โอ สาลุทีส และหิสทอร์เรีย สาลุทีส ในด้านหนึ่ง หิสทอร์เรีย สาลุทีส,
คือประวัติศาสตร์ของความรอด,
ได้มาถึงจุดสูงสุดซึ่งคือการสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์
การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์เป็ นการไถ่บาปทดแทนซึ่งทาให้ได้รบ
ั การอภัยบาปชั่ว
นิรน
ั ดร์ ในอีกด้านหนึง่
ไม่มีใครสักคนทีจ่ ะได้รบ
ั การให้อภัยหรือความรอดจนกว่าผลประโยชน์จากการไถ่บา
ปของพระเยซูคริสต์ได้มาถึงเขาตามหลักของ โอร์โอ สาลุทีส
เมือ
่ ใครก็ตามได้นาความเชื่อ(ซึ่งนามาถึงความรอด)มาใช้โดยการกลับใจใหม่และไว้ใ
จในพระเยซูคริสต์เพื่อได้รบ
ั การให้อภัย เขาก็จะได้รบ
ั ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์"
สุดท้าย คาศัพท์เฉพาะเหล่านี้, กลุ่มวลี,
หลักคาสอนเกีย่ วกับการไถ่บาปของพระคริสต์
ก็จะนานักศาสนศาสตร์ระบบมาถึงมุมมองทีก
่ ว้างกว่า
เขาก็จะเชื่อมโยงการอภิปรายถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์กบ
ั ภาพใหญ่ของศ
าสนศาสตร์ระบบโดยการพยายามทีจ่ ะตอบคาถามเหล่านี้
การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์จะอยู่ตรงไหนในภาพใหญ่ของคาสอนเกีย่ วกับความร
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อด? คาสอนเกีย่ วกับความรอดจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคาสอนอืน
่ ๆเช่น
การศึกษาเกีย่ วกับพระเจ้าพระบิดา, มนุษย์วท
ิ ยา, การศึกษาเกีย่ วกับคริสตจักร,
และการศึกษาเกีย่ วกับการสิน
้ โลก?
ถ้าเราดูวธิ ีการสร้างศาสนศาสตร์ระบบด้วยวิธีนี้เราก็อาจจะเห็นได้ว่ามีบางส่วน
้ ในการปฏิบตั จิ ริง
ทีถ
่ ูกสร้างขึน
ขัน
้ ตอนทัง้ หมดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กน
ั อย่างมากและสร้างสายใยทีเ่ ชื่อมโยงกันมาก
้ จริงๆ
มาย ขณะทีน
่ กั ศาสนศาสตร์กาลังสร้างศาสนศาสตร์ระบบขึน
พวกเขาต้องเกีย่ วข้องกับขัน
้ ตอนทัง้ 4 ตลอดเวลา
แต่ถ้าไม่คานึงถึงขัน
้ ตอนทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ทางานจริงๆ
คาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ ก็นบ
ั ว่าเป็ นหน่ วยพืน
้ ฐานการสร้างศาสนศาสตร์ระบบทีจ่ าเป็ น
ทีส
่ ุด
ตอนนี้หลังจากทีเ่ ราได้ก่อตัง้ แนวทางโดยทั่วไปในเรือ
่ งคาศัพท์เฉพาะในศาสน
ศาสตร์แล้ว เราควรจะกลับไปทีห
่ วั ข้อหลักที่ 2 ในบทเรียนนี้
คือการสร้างคาศัพท์เฉพาะ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างสานวนเฉพาะที่พวกเขาได้ใช้ได้อย่างไร?

การสร้าง
ผมยังคงจานักศึกษาพระคริสตธรรมคนหนึ่งทีห
่ งุดหงิดได้
เขาได้เข้ามาหาผมวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียน เขามองผมแล้วก็บอกว่า
"ผมเป็ นคริสเตียนมาหลายปี แล้ว แต่ผมเข้าใจไม่ถงึ ครึง่ ของคาศัพท์ทอ
ี่ าจารย์ใช้
อาจารย์ได้คาศัพท์แปลกๆเหล่านี้ มาจากไหน?" ผมก็มองเขาแล้วก็ตอบว่า
"คาศัพท์สว่ นใหญ่ทผ
ี่ มใช้ก็ไม่ได้มาจากผมเอง
ผมได้คาศัพท์เหล่านั้นจากนักศาสนศาสตร์ระบบ" แล้วเขาถามต่อว่า "โอเค
ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกผมด้วยว่า พวกเขาได้คาศัพท์มาจากไหน?"
เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าภาษาวิชาการทีเ่ ราได้ใช้ในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม
ได้ทาให้เขารูส
้ ก
ึ อึดอัดใจและเขาก็ถามคาถามทีด
่ ีมาก
คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบเหล่านั้นมีทม
ี่ าจากไหน?
้ มาจากหล
ในความเป็ นจริงภาษาวิชาการของศาสนศาสตร์ระบบได้ถูกสร้างขึน
้ มา เราจะมาดูใน 2 ทาง
ายวิธี เพื่อจะสารวจวิธีหลักๆทีพ
่ วกเขาได้พฒ
ั นาขึน
ทางแรกเราจะเห็นว่าคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบหลายคาก็มาจากคาศัพท์ใน
พระคัมภีร์ และทางที่ 2
เราจะเห็นว่าคาศัพท์เฉพาะอืน
่ ๆก็อาจจะมาจากแหล่งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่พระคัมภีร์
ให้เรามาดูถงึ บางวิธีทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์พิเศษโดยเฉพาะของเขาขึ้
นมาจากคาศัพท์ในพระคัมภีร์
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คาศัพท์ทอ
ี่ ยู่ในพระคัมภีร์
คริสเตียนส่วนใหญ่รส
ู้ ก
ึ สบายใจมากกว่าเวลาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ใช้สานวนทีม
่ าจ
ากพระคัมภีรใ์ นการพูดถึงศาสนศาสตร์
เราต้องการให้ศาสนศาสตร์ระบบของเราถูกต้องและตรงกับคาสอนของพระคัมภีร์
ดังนั้นมันจึงรูส
้ ก
ึ ดีและทาให้เราสบายใจมากกว่าเมือ่ นักศาสนศาสตร์พูดคล้ายๆกับพระ
คัมภีร์
ถึงอย่างนัน
้ เราต้องเข้าใจว่าการใช้ภาษาพระคัมภีรเ์ ป็ นคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์
ก็อาจจะไม่ง่ายอย่างทีเ่ ราคิด
ในความเป็ นจริงนักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะจากพระคัมภีร์ด้
วยวิธีอย่างน้อย 3 วิธ:ี วิธีแรก
โดยการเน้นคาศัพท์พระคัมภีร์คาหนึ่งมากกว่าคาศัพท์ในพระคัมภีร์คาอืน
่ ทีไ่ ด้พูดถึงแ
นวคิดอันเดียวกัน; วิธีที่ 2 โดยการเน้นความหมายของคาศัพท์พระคัมภีร์ความหมาย
1 มากกว่าความหมายอืน
่ ๆของคาเดียวกันนัน
้ ; วิธท
ี ี่ 3
โดยการสร้างความหมายใหม่ของคาศัพท์ ความหมายทีไ่ ม่เคยปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์
มันจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ทุกคนถ้าเรามาเปิ ดความเข้าใจในวิธีเหล่านี้
เราจะเริม
่ กับวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้เน้นคาศัพท์พระคัมภีร์คาหนึ่งมากกว่าคาอื่
นๆ
การเน้นคาหนึ่งคา
อย่างทีเ่ ราได้เห็นมาแล้ว,
บ่อยครัง้ ทีผ
่ เู้ ขียนพระคัมภีร์จะใช้มากกว่าหนึ่งสานวนทีจ่ ะพูดถึงความคิดเดียวกัน.
เพื่อจะทาให้การสนทนาชัดเจน,
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะเลือกคาศัพท์จากหลายๆคาศัพท์ทไี่ ด้พูดถึงแนวคิดในพระคั
มภีร์เป็ นคาศัพท์วช
ิ าการ, และเขาจะใช้คาวิชาการนี้อย่างเฉพาะตัว.
เพื่อจะเห็นภาพของสิง่ ทีเ่ ราหมายความในทีน
่ ี่
เราจะดูทห
ี่ ลักคาสอนเกีย่ วกับการบังเกิดใหม่ ในศาสนศาสตร์ระบบ "การบังเกิดใหม่"
เป็ นคาศัพท์ทใี่ ช้เพื่อบรรยายกระทาของพระเจ้าทีพ
่ ระองค์ได้ประทานชีวต
ิ ใหม่ฝ่ายวิญ
่
ญาณให้แก่คนใดคนหนึง
้ เมือ
มันได้พูดถึงการเคลือ
่ นย้ายหรือการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด้เกิดขึน
่ คนหนึ่งได้ย้ายจากคว
ามบาปและความตายเข้าไปในชีวต
ิ ใหม่ทไี่ ด้รบ
ั ในพระเยซูคริสต์
มีคามากมายในพระคัมภีร์ทไี่ ด้พูดถึงแนวคิดนี้ คาว่า "การบังเกิดใหม่"
แปลมาจากคาศัพท์ในภาษากรีก พาลิงเอนีเซีย (παλιγγενεσία) ซึ่งปรากฏแค่เพียง
2 ครัง้ ในพันธสัญญาใหม่ ครัง้ หนึง่ ใน มัทธิว 19:28 และอีกครัง้ หนึ่งใน ทิตสั 3:5
และ ทิตสั 3:5 เป็ นทีเ่ ดียวในพระคัมภีร์ที่ "การบังเกิดใหม่"
ได้ถูกใช้ในแบบทีพ
่ ูดถึงการเริม
่ ต้นชีวต
ิ ใหม่ในพระคริสต์
แต่แนวคิดนี้ก็ได้ถูกบรรยายด้วยคาศัพท์อน
ื่ ๆเช่นเดียวกัน เช่นใน ยอห์น 3:3
เราได้เห็นสานวนภาษากรีก เจนเนว อันโนเธน (γεννάω ἄνωθεν)
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ทีไ่ ด้ถูกแปลเป็ น "เกิดใหม่" หรือ "เกิดจากเบื้องบน" และใน 1 เปโตร 1:3
เราได้เห็นคาศัพท์ภาษากรีก อานาเจนเนว (ἀναγεννάω) ซึ่งบ่อยครัง้ จะถูกแปลเป็ น
"เกิดใหม่ " ใน ยากอบ 1:18 คาว่า อาโพคูเอียว (ἀποκυέω) ซึ่งแปลว่า "ให้เกิดมา"
หรือ "เกิดมา" และ เอเฟซัส 2:10 ได้ใช้คาว่า คิโส (κτίζω) ซึ่งแปลว่า "สร้าง" ใน
กาลาเทีย 6:15 แนวคิดการบังเกิดใหม่ก็ได้พูดถึงด้วยคาว่า เคน คีสส
ิ (καινὴ
κτίσις) หรือ "การสร้างใหม่" และใน เอเฟซัส 4:24 ไคนอส อันโธรโพส (καινός
ἄνθρωπος) หรือ "คนใหม่"
ถึงแม้ว่าจะมีคาศัพท์หลายคาทีพ
่ ูดถึงแนวคิดทีเ่ หมือนกันนี้
นักศาสนศาสตร์ระบบยังชอบทีจ่ ะพูดถึงคาเหล่านี้ภายใต้คาว่า "การบังเกิดใหม่ "
คานี้ถูกเลือกทีจ่ ะใช้มากกว่าคาอืน
่ เพราะมันมีความชัดเจนและความเรียบง่าย
การเน้นความหมายเดียว
นอกเหนือจากการเน้นคาศัพท์พระคัมภีร์คาหนึ่งมากกว่าคาอืน
่ ๆแล้ว
้ มาจากการเน้นทีค
นักศาสนศาสตร์ระบบยังได้สร้างคาศัพท์เฉพาะขึน
่ วามหมายหนึ่งข
องคาศัพท์พระคัมภีร์มากกว่าความหมายอืน
่ ๆของคานั้น
อย่างทีเ่ ราได้เห็นแล้วว่า
บ่อยครัง้ ทีผ
่ เู้ ขียนพระคัมภีร์ได้ใช้คาศัพท์เดียวในการอธิบายความหมายของหลายสิง่
หนึ่งในวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความสับสนที่อาจจะเกิดจา
กสถานการณ์ นี้ คือ
การเน้นทีค
่ วามหมายทีต
่ รงกับพระคัมภีร์ความหมายหนึ่งมากกว่าความหมายอืน
่ ๆ
นักศาสนศาสตร์ระบบทุกคนทีเ่ ชื่อถือได้ จะทราบดีว่าคาว่า ดิไคยู (δικαιόω)
ซึ่งบ่อยครัง้ ก็จะถูกแปลว่า "ทาให้ชอบธรรม" หรือ "การทาให้ชอบธรรม"
ได้ถูกใช้หลายแบบในพันธสัญญาใหม่ ตามทีเ่ ราได้เห็นก่อนหน้าในบทเรียนนี้
มันได้พูดถึงอย่างน้อย 2 แนวคิดทีช
่ ด
ั เจน ใน โรม 3:28
มันได้พูดถึงการประกาศให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อเท่านั้น แต่ใน ยากอบ 2:24
มันได้พูดถึงการพิสูจน์หรือการแสดงออกความเชื่อด้วยการกระทา
้ ถ้านักศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้คาว่าทาให้ชอบธ
ลองนึกภาพดูว่าอะไรจะเกิดขึน
รรมในทัง้ 2 แบบอย่างเป็ นประจา ถ้ามีใครถามเขาว่า
"แล้วคนจะถูกทาให้ชอบธรรมได้อย่างไร?" คนหนึ่งก็อาจจะบอกว่า
"ถูกทาให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่การกระทา"
แต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะบอกว่า
"คนใดคนหนึ่งถูกทาให้ชอบธรรมด้วยการกระทาไม่ใช่ความเชื่อเท่านั้น"
การพูกคุยเรือ
่ งศาสนศาสตร์ในทานองนี้ก็จะกลายเป็ นความสับสนอย่างรวดเร็ว
วิธีหนึ่งทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้หลีกเลีย่ งความสับสนแบบนี้
คือการทาให้คาว่า "ชาระให้ชอบธรรม"
เป็ นคาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์ทเี่ น้นความหมายของคาว่า ดิไคยู
มากกว่าความหมายอืน
่ เพื่อเป็ นการตอบโต้กบ
ั คาสอนทีผ
่ ด
ิ ของคริสตจักรคาทอลิก
โปรแตสแตนท์ได้เน้นความหมายของ "ชาระให้ชอบธรรม" ว่าเป็ นการ
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้ ได้เพราะพระคุณเท่านั้น
"ประกาศถึงความชอบธรรม" การให้ชอบธรรมนี้เกิดขึน
โดยผ่านทางความเชื่อซึ่งไม่ขน
ึ้ กับการกระทา
ดังนั้นเวลาโปรเตสแตนต์ดง้ ั เดิมใช้คาว่า "ทาให้ชอบธรรม"
โดยไม่ตอ
้ งอธิบายอะไรทัง้ สิน
้ นี่คือความหมายทีเ่ ขาหมายถึง
้ จากค
ดังนั้นเราได้เห็นว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้เอาชนะความสับสนทีเ่ กิดขึน
วามหมายทีห
่ ลากหลายของคาศัพท์ในพระคัมภีร์ดว้ ยการเน้นความหมายใดความหมา
ยหนึ่งมากกว่าความหมายอืน
่ ๆ
ตัวเลือกนี้ได้แสดงให้เห็นความสาคัญของคาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์
นอกจากการเน้นคาศัพท์เดียวหรือความหมายเดียวแล้ว
นักศาสนศาสตร์ระบบยังได้สร้างคาศัพท์เฉพาะจากภาษาพระคาภีร์โดยการสร้างควา
มหมายใหม่สาหรับคาศัพท์พระคัมภีร์เหล่านั้น พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ
พวกเขาใช้คาศัพท์พระคัมภีร์ ในแบบทีไ่ ม่เคยถูกใช้มาก่อนในพระคัมภีร์
การสร้างความหมายใหม่
ตัวอย่างทีร่ จู้ กั กันดีในการสร้างความหมายใหม่สาหรับคาศัพท์พระคัมภีร์ก็คือ
วลีทางศาสนศาสตร์ทวี่ ่า "พระสัญญาแห่งพระคุณ"
วลีนี้จะถูกใช้ในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ดง้ ั เดิมทีไ่ ด้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพร
ะเจ้ากับชุมชนของพระองค์ ไม่ใช่ในพันธสัญญาใหม่อย่างเดียว
แต่ตลอดทัง้ ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ทง้ ั หมด
ตัง้ แต่สมัยทีอ
่ าดัมกับเอวาได้ล้มลงไปในความบาปจนถึงการเสด็จกลับมาในพระสิรข
ิ อ
งพระเยซูคริสต์
เป็ นแนวคิดร่วมทีไ่ ด้รวมเอาพระสัญญาทัง้ หมดหลังจากการล้มไปในความบาป
พระสัญญาของพระเจ้าทีม
่ ีตอ
่ โนอาห์, อับราฮัม, โมเสส, ดาวิด, และพระคริสต์
ให้เราลองฟังสิง่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อของ
เวสท์มน
ิ สเตอร์ได้พูดถึงพระสัญญาแห่งพระคุณในบทที่ 7 ข้อที่ 3:
มนุษย์ จากการทีเ่ ขาล้มไปในความบาป
ทาให้เขาไม่มีความสามารถทีจ่ ะดาเนินชีวต
ิ ตามพระสัญญาแห่งการกระทา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพอพระทัยทีจ่ ะเปิ ดหนทางที่ 2 ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็ น
พระสัญญาแห่งพระคุณ
ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานชีวต
ิ และความรอดให้แก่คนบาปผ่านทางพระเยซูคริสต์โด
ยทีไ่ ม่ตอ
้ งมีอะไรมาแลกเปลีย่ น
ต้องสังเกตว่าหลักข้อเชื่อเหล่านี้ไม่ได้บอกว่า วลีทวี่ ่า "พระสัญญาแห่งพระคุณ"
เป็ นกลุ่มคาทีอ
่ ยู่ในพระคัมภีร์ เป็ นเรือ
่ งทีช
่ ดั เจนทีค
่ าว่า "พระสัญญา" และ "พระคุณ"
เป็ นคาศัพท์ทม
ี่ าจากพระคัมภีร์
แต่สองคานี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ดว้ ยกันตามความหมายเฉพาะของมัน
ดังนั้นหลักข้อเชื่อนี้จงึ ได้บอกว่าการจัดระเบียบพระสัญญานี้ "มักจะถูกเรียกว่า
พระสัญญาแห่งพระคุณ" นักศาสนศาสตร์ก็จะใช้วลีนี้ในการพูดถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรทีไ่ ด้ปรากฏให้เห็นผ่านทางประวัติ
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ศาสตร์ตลอดทัง้ พระคัมภีร์เป็ นประจา แต่พระคัมภีร์ไม่เองได้เรียกเช่นนั้น
้ มาโดยใช้คาในพระคัมภีร์ในรูปแบบใ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะขึน
หม่ แน่ นอนทีแ
่ นวคิดเรือ
่ ง "พระสัญญาแห่งพระคุณ" เป็ นแนวคิดของพระคัมภีร์
และกิจการต่างๆทีพ
่ ระเจ้าทรงกระทาเพื่อคนได้รบ
ั ความรอดนั้นล้วนแต่มีความเป็ นห
นึ่งเดียวกันตลอดทัง้ พระคัมภีร์
ซึ่งความเป็ นหนึ่งเดียวกันนัน
้ เต็มไปด้วยพระคุณและพระสัญญา
แต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้มีกลุ่มคาสาหรับแนวคิดทีใ่ หญ่ในเรือ
่ งนี้
ดังนั้นนักศาสนศาสตร์ระบบก็ได้สร้างคาศัพท์นี้ขน
ึ้ มาเพื่อจะได้บรรยายแนวคิดนี้
ดังนั้น
้ มาด้วยการใช้ภาษาข
เราจะเห็นได้ว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะขึน
องพระคัมภีร์ดว้ ยวิธีการอย่างน้อย 3 วิธ:ี
ด้วยการเน้นคาศัพท์พระคัมภีร์กบั แนวคิดหนึ่งมากกว่าแนวคิดอืน
่ ๆ;
ด้วยการเน้นความหมายหนึ่งของคาศัพท์มากกว่าความหมายอืน
่ ๆของคานั้นในพระคั
มภีร์; และด้วยการให้ความหมายใหม่ของคาศัพท์ในพระคัมภีร์ ด้วยวิธีเหล่านี้
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะรักษาความชัดเจนของการสนทนาถึงความเชื่อ
คริสเตียนให้เป็ นเรือ
่ งทีแ
่ น่ นอน
ตอนนี้เราได้เห็นถึงวิธีทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบสร้างคาศัพท์เฉพาะโดยใช้คาศัพ
ท์จากพระคัมภีร์ขน
ึ้ มาแล้ว ขอให้เราดูวธิ ีที่ 2
ทีค
่ าศัพท์พิเศษของศาสนศาสตร์ระบบได้ถูกสร้างมา
บางครัง้ นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะใช้คาศัพท์จากแหล่งอืน
่ นอกเหนือจากพระคัมภีร์

คาศัพท์นอกพระคัมภีร์
เราจะต้องจาได้ตลอดเวลาว่า ในการทีจ่ ะทาให้พระมหาบัญชาสาเร็จ
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนจะต้องเรียนรูท
้ จี่ ะสือ
่ สารคาสอนคริสเตียนในวัฒนธรรมทีห
่
ลากหลายในทุกทีท
่ พ
ี่ ระเจ้าได้สง่ ให้พวกเขาไป
สิง่ นี้ก็เป็ นเหตุผลทีท
่ าไมนักศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกได้ใช้ภาษาของ นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
และเป็ นเหตุผลทีน
่ กั วิชาการมักจะด้เป็ นใหญ่ดว้ ยภาษาของอริสโตเติลนักศาสนศาสตร์
ระบบของโปรเตสแตนต์ก็ได้ทาตามคาสั่งของพระคริสต์ดว้ ยการใช้คาศัพท์ ทอ
ี่ ยู่นอกเ
หนือพระคัมภีร์ ทัง้ การใช้คาศัพท์ทม
ี่ าจากยุคก่อนหน้านี้
และด้วยการยืมคาศัพท์ของวัฒนธรรมสมัยปัจจุบน
ั
มีหลายวิธีทค
ี่ าศัพท์ทอ
ี่ ยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ จะถูกใช้ในศาสนศาสตร์ระบบ
แต่มน
ั จะช่วยถ้าเรานึกถึง 3 วิธีการหลักๆ วิธีแรก
นักศาสนศาสตร์ระบบใช้คาศัพท์ท่วั ไปทีเ่ ขาหาได้ วิธี 2
นักศาสนศาสตร์ระบบได้ให้ความหมายใหม่กบ
ั คาศัพท์ทางปรัชญาและศาสนาทีอ
่ ยู่นอ
กเหนือพระคัมภีร์ วิธีที่ 3
บ่อยครัง้ ทีเ่ ขาจะเอาคาศัพท์ทไี่ ม่อยู่ในพระคัมภีร์มาผสมกับกลุ่มคาในพระคัมภีร์
อันดับแรกให้ลองพิจารณาถึงวิธีที่นกั ศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้ภาษาทั่วไปทีอ
่ ยู่นอกเห
นือพระคัมภีร์
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คาศัพท์ท่วั ไป
บางทีวธิ ีทงี่ ่ายทีส
่ ุดในการทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะนาคาศัพท์นอกเหนือพระคั
มภีร์มาใช้ในการบรรยายคาสอนของพระคัมภีร์ก็คอ
ื การนาคาศัพท์ในวัฒนธรรมของเ
ขามาใช้ ในสมัยยุคแรก คาศัพท์สว่ นใหญ่ก็มาจากภาษากรีก
ซึ่งเป็ นภาษาหลักของนักปราชญ์คริสเตียนของโลกเมดิเตอร์เรเนียนในสมัยนั้น
ในสมัยยุคกลาง ภาษาหลักของนักศึกษาคริสเตียนได้กลายเป็ นภาษาละติน
ในสมัยยุคปัจจุบน
ั คริสเตียนก็ได้ใช้คาศัพท์ทม
ี่ าจากภาษาทีห
่ ลากหลายของวัฒนธรรม
ต่างๆทีศ
่ าสนาคริสต์ได้เข้าไปมีอท
ิ ธิพลอย่างมากมาย
หนึ่งในตัวอย่างทีส
่ าคัญทีส
่ ุดตัวอย่างหนึ่งของการใช้คาศัพท์ทอ
ี่ ยู่นอกพระคัมภี
ร์ คือคาว่า "ตรีเอกานุภาพ" คาว่า "ตรีเอกานุภาพ"
้ ครัง้ แรกในคริสต์ศกั ราชที่ 180 เมือ
ได้ปรากฏขึน
่ ธีโอฟิ วลิส แห่ง อันทิโอก
ได้ใช้คาศัพท์กรีกคาว่า ทรีอสั (τρίας) เพื่อจะพูดถึงความเป็ น 3 ของพระเจ้า
ภายหลังคาศัพท์นี้ได้ถูกแปลเป็ นภาษาละตินว่า ทรีนิทสั ซึ่งหมายความว่า "กลุม
่ ทีม
่ ี 3"
คาว่า ตรีเอกานุภาพไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์
และคานี้ก็ไม่ได้เป็ นคาศัพท์วช
ิ าการหรือสานวนแห่งปรัชญาหรือศาสนา
แต่เป็ นคาศัพท์ท่วั ไปทีห
่ มายความว่า 3 สุดท้าย
คาศัพท์นอกเหนือพระคัมภีร์นี้ก็ได้กลายเป็ นกฎระเบียบทีไ่ ด้ช่วยหลักศาสนศาสตร์บร
รยายความจริงว่า บางครัง้ พระคัมภีรก
์ ็จะพูดถึงพระเจ้าเป็ น 3
พระองค์และบางครัง้ ก็พูดถึงพระเจ้าเป็ นหนึ่งเดียว
เหมือนทีส
่ งั ฆราชของสภากรุงคอนสแตนติโนเปิ ลได้บอกในสมัยคริสต์ศกั ราชที่ 381
ว่า
พระบิดา,
์ ีความเป็ นพระเจ้าในแต่ละพระองค์เ
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิม
อง และมีฤทธานุ ภาพและทรงสภาพพระเจ้า
ทัง้ สามพระองค์สมควรทีจ่ ะได้รบั การถวายเกียรติเท่าเทียมกัน
และทรงเป็ นอธิปไตยร่วมกันตัง้ แต่นิร ันดรกาล ทรงดารงอยูเ่ ป็ น 3
องค์ทีส
่ มบูรณ์ แบบทีส
่ ุด หรือ 3 บุคคลทีส
่ มบูรณ์
ทัง้ ในสมัยอดีตและในปัจจุบน
ั
คริสตจักรได้ประสบปัญหามากมายในเรือ
่ งคาสอนทีไ่ ม่ถูกต้องเกีย่ วกับความสัมพันธ์ร
ะหว่างพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พูดง่ายๆก็คือ
มีบางกลุ่มทีจ่ ะเน้นเรือ
่ ง ความเป็ นหนึ่งเดียวกันของพระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิจ์ นมากเกินไป
ในทางตรงกันข้ามมีกลุ่มอืน
่ ๆที่จะเน้นถึงความแตกต่างของทัง้ สามพระองค์จนมากเกิ
นควร
เพื่อทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงคาสอนของพระคัมภีร์ทง้ ั หมดเกีย่ วกับความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันและความต่างของพระเจ้าทัง้ สามบุคคล
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คริสเตียนกลุ่มออร์โธด็อกซ์ได้ใช้คาทีอ
่ ยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ "ตรีเอกานุภาพ"
เป็ นคาศัพท์เฉพาะเพื่อจะพูดถึงความจริงว่า "พระเจ้าทรงเป็ น 3
พระองค์อย่างสมบูรณ์ " แต่ "ทรงเป็ นหนึ่งเดียวในฤทธานุภาพและสภาพพระเจ้า"
การใช้คาศัพท์ทอ
ี่ ยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ได้ช่วยนาความชัดเจนเข้ามา
พระเจ้าทรงเป็ นตรีเอกานุภาพ
รูปแบบที่ 2
นักศาสนศาสตร์ระบบก็ได้สร้างความหมายใหม่ของคาศัพท์ทอ
ี่ ยู่นอกเหนือพระคัมภีร์
จาการสนทนาของปรัชญาหรือศาสนาทีไ่ ม่ใช่คริสเตียน
พวกเขาจะนาคาศัพท์เหล่านั้นมาปรับเปลีย่ นความหมายเพื่อให้มน
ั สอดคล้องและสามา
รถใช้อธิบายคาสอนของคริสเตียน

คาศัพท์ปรัชญา
บ่อยครัง้ คริสเตียนแบบอีแวนเจลิคลั จะคัดค้านเมือ
่ เขาได้สงั เกตว่าคาศัพท์ศาส
นศาสตร์ระบบหลายคามาจากศาสนาและปรัชญานอกพระคัมภีร์
ดังนั้นเราควรจะหยุดและให้คาอธิบายสัน
้ ๆ
ไม่ใช่เรือ
่ งผิดทีเ่ ราควรจะกลัวว่านักศาสนศาสตร์อาจจะหลงออกนอกทางจากการใช้ภา
ษานอกจากทีเ่ ราได้เห็นในพระคัมภีร์ ในความเป็ นจริง
เราต้องระมัดระวังการรุกล้าของความคิดทีไ่ ม่ได้เป็ นคริสเตียนทีจ่ ะเข้ามาสูศ
่ าสนศาส
ตร์คริสเตียน แต่ในเวลาเดียวกัน
ตราบใดทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ได้ให้พระคัมภีร์เป็ นมาตรฐานสูงสุดแล้ว
การใช้คาจากปรัชญาและศาสนาทีไ่ ม่ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ก็สามารถเป็ นประโย
ชน์ได้อย่างมาก
ตัวอย่างของคนหนึ่งในพระคัมภีร์ทไี่ ด้ทาสิง่ นี้ปรากฏอยู่ในกิจการบทที่ 17
บทนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันดี เป็ นบททีเ่ ปาโลได้พูดกับสภาอาเรโอปากัส ที่ เอเธนส์
้ มา
ซึ่งในตอนหนึ่งของคาพูดเปาโลเขาได้ยกบทกวีของกรีกขึน
ลองฟังสิง่ ทีอ
่ าจารย์เปาโลพูดในกิจการ 17:28-29:
เพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุง่ หวังจะค้นหาและพบพระองค์
ทีจ่ ริงพระองค์ไม่ทรงอยูห
่ า่ งไกลจากเราทุกคนเลย เพราะว่า ‘เรามีชีวต
ิ
และไหวตัว และเป็ นอยูใ่ นพระองค์ ’
ตามทีก
่ วีบางคนในพวกท่านกล่าวว่า
‘แท้จริงเราเป็ นเชื้อสายของพระองค์’
เพราะฉะนั้นเมือ
่ เราเป็ นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว
เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นทอง เงิน หรือหิน
้ จากศิลปะและความคิดของมนุษย์ (กิจการ 17:27ซึ่งเป็ นสิง่ ทีส
่ ร้างขึน
29 THSV11)
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ประโยคทีว่ ่า "แท้จริงเราเป็ นเชื้อสายของพระองค์’ ได้ถูกใช้โดยกวีชาวกรีก 2
คนทีไ่ ด้เขียนในคนละเวลากัน: คลีนเธส และ อาราทัส
แต่เปาโลได้เอาสานวนนี้ของชาวโลกมาใช้ในเหมือนเป็ นของเขาเอง
และได้บอกในข้อที่ 29: "เพราะฉะนั้นเมือ
่ เราเป็ นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว…"
แท้จริงแล้วในทีน
่ ี่ คลีนเธส และ อาราทัส ได้พูดถึง
่
เทพเจ้าซุสซึงเป็ นหัวหน้าของเทพเจ้ากรีกทัง้ หมด ไม่ใช่พระเจ้าแห่งพระคัมภีร์
แต่เปาโลได้ให้ความหมายของคาศัพท์ของกวีชาวกรีกว่าเป็ นความหมายใหม่ในเชิงค
ริสเตียน ด้วยการยืนยันว่าเป็ นพระเจ้าของคริสเตียนซึ่งได้สร้างมนุษย์
ไม่ใช่เทพเจ้าซุส
ตามตัวอย่างของเปาโล
นักศาสนศาสตร์ระบบอาจจะนาเอาคาศัพท์ทางปรัชญาหรือศาสนาและใช้ภาษาทีไ่ ม่ไ
ด้เป็ นเชิงคริสเตียนมาใช้ได้บ้าง
ตราบใดทีพ
่ วกเขาได้ให้คานิยามคาศัพท์เหล่านัน
้ ให้เข้ากับแนวคิดพระคัมภีร์
้ นั้นได้เกีย่ วข้องกับ
ช่วงเวลาทีส
่ าคัญทีส
่ งิ่ นี้ได้เกิดขึน
"หลักคาสอนของพระคริสต์"
ลองฟังสิง่ ทีค
่ ริสตจักรได้ตอบสนองต่อการโต้แย้งกันเกีย่ วกับเรือ
่ งของพระคริสต์ทเี่ กิด
้ ในสภาชาลสดอน ในคริสต์ศกั ราชที่ 451
ขึน
(พระคริสต์ทรงเป็ น) พระเจ้าอย่างแท้จริง, และมนุษย์อย่างแท้จริง
ทรงเป็ นทัง้ พระเจ้าและมนุษย์, โดยปราศจากความสับสน,
ปราศจากการเปลีย่ นแปลง, ปราศจากการแบ่งแยก,
ปราศจากการแตกแยก;
ลักษณะทัง้ สองจะไม่หกั ล้างกันเมือ
่ รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน,
แต่ลกั ษณะของทัง้ สองถูกรักษาไว้และจะรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อเป็ นหนึ่งบุคคลและความเป็ นสภาพเดียวกัน
ไม่ใช่ถูกแยกออกหรือทาให้เป็ น 2 บุคคล
ประโยคนี้ได้บรรยายพระเยซูคริสต์ดว้ ยคาศัพท์ทต
ี่ ่างจากภาษาของพระคัมภีร์
สภาได้ใช้คาศัพท์ทม
ี่ าจากนอกพระคัมภีร์และได้พูดถึงลักษณะของพระคริสต์
สภาได้บอกด้วยว่าลักษณะของพระคริสต์มีความแตกต่าง โดย "ปราศจากความสับสน
" ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงซึ่งกันและกัน , "ปราศจากการเปลีย่ นแปลง"
ไม่มีอะไรจะแยกพระคริสต์ออกจากการเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของ"หนึ่งบุคคล" ,
ทรง "ปราศจากการแบ่งแยก, ปราศจากการแตกแยก" ในความเป็ นจริงแม้แต่คาว่า
"บุคคล" ในแบบทีถ
่ ก
ู ใช้ในทีน
่ ี่ น่ าจะถูกขอยืมมาจากภาษากฎหมายของสมัยนั้นคือ
"บุคคล" เป็ นคาศัพท์กฎหมายสาหรับเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคล
คาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ แต่ตรงกับพระคัมภีร์
และมีความจาเป็ นในการสือ
่ สารหลักคาสอนของคริสตจักรเกีย่ วกับพระคริสต์ดว้ ยควา
มชัดเจน.
รูปแบบที่ 3
นักศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้คาศัพท์พระคัมภีร์และคาศัพท์นอกพระคัมภีร์เพื่อจะสร้าง
คาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์ของเขา
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คาศัพท์รวม
้ ในหลายๆแบบ
การรวมคาศัพท์กน
ั เช่นนี้ได้เกิดขึน
บางวิธีกโ็ ดดเด่นมากกว่าวิธีอน
ื่
ตัวอย่างทีช
่ ดั เจนสามารถพบได้ในหลักคาสอนเกีย่ วกับการชาระให้บริสุทธิ ์
ตามทีเ่ ราได้เห็นในบทเรียนนี้ ว่า
คาว่าการชาระให้บริสุทธิถ์ ูกใช้ในหลายรูปแบบในพันธสัญญาใหม่
วิธีการใช้คาศัพท์เหล่านี้ได้สร้างโอกาสทีจ่ ะเอาคาศัพท์ว่า การชาระให้บริสุทธิ ์
ซึ่งเป็ นคาศัพท์ของพระคัมภีร์ มารวมกับ คาคุณศัพท์ตา่ งๆทีไ่ ม่ได้มาจากพระคัมภีร์
ในทีแ
่ รก เราได้เห็นแล้วว่า ใน 1 โครินธ์ 6:11 กริยาคาว่า หาเกียโส (ἁγιάζω)
้ เมือ
ได้พูดถึงการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด้เกิดขึน
่ คนหนึ่งคนใด
เพิ่งเข้ามาเชื่อพระเยซูเป็ นครัง้ แรก ในทีท
่ ส
ี่ อง เหมือนทีเ่ ราได้เห็นแล้ว 1 เธสะโลนิกา
4:3 ได้ใช้กริยา หาเกียโส
์ ค
้ ในความบริสุทธิท
เพื่อพูดถึงการเติบโตขึน
ี่ ริสเตียนจะต้องมีประสบการณ์ ในชีวต
ิ ประ
จาวัน.
นักศาสนศาสตร์ระบบพยายามจะนาความชัดเจนเข้ามาสูค
่ าสอนของการชาระ
์ ว้ ยการพูดถึงการชาระให้บริสุทธิห
์ ลายๆประเภท
ให้บริสุทธิด
์ เี่ กิดขึน
้ เมือ
พวกเขาจะพูดถึงการชาระให้บริสุทธิท
่ เชื่อเป็ นครัง้ แรกว่าเป็ น
์ แ
"การชาระให้บริสุทธิท
ี่ น่ นอน" ด้วยการรวมคาศัพท์นอกพระคัมภีร์คาว่า "แน่ นอน"
เข้ากับคาศัพท์พระคัมภีร์คาว่า "การชาระให้บริสุทธิ"์
์ บบนี้จะเกิดขึน
้ ครัง้ หนึ่งและอยู่ตลอด
เพื่อจะบอกว่าการชาระบริสุทธิแ
์
และมันได้นาคนๆหนึ่งเข้าสูค
่ วามบริสุทธิ
คือการแยกออกจากโลกและการถวายตัวกับพระเจ้า คาว่า
์ ก
้ "
"การชาระให้บริสุทธิท
ี่ าลังพัฒนาขึน
์ เี่ กิดขึน
้ ในความบริสุทธิท
้ เรือ
ใช้เพื่อจะพูดถึงประสบการณ์ การเติบโตขึน
่ ยๆและกาลังค่
์
อยๆพัฒนา เป็ นประสบการณ์ การพัฒนาในความบริสุทธิ
การเติบโตในความสามารถทีจ่ ะแยกจากโลกและถวายตัวให้พระเจ้าตลอดทัง้ ชีวิต
ในเหตุการณ์ นี้คาว่า "การชาระให้บริสุทธิ"์ ได้มาจากพระคัมภีร์ แต่คาว่า
"การพัฒนา" มาจากนอกพระคัมภีร์ คุณจะจินตนาการได้เลยว่า
การรวมคาศัพท์เฉพาะเหล่านี้เป็ นประโยชน์อย่างมากได้
แทนทีจ่ ะพูดถึงการชาระให้บริสุทธิเ์ ท่านั้น
คุณสมบัตเิ หล่านี้ได้ช่วยเพิ่มความชัดเจนว่านักศาสนศาสตร์ได้หมายความว่าอะไรแล
ะได้ช่วยแยกแยะวิธีการใช้คาศัพท์คาว่า "การชาระให้บริสุทธิ"์ ในพระคัมภีร์
ดังนั้นเราได้เห็นว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะด้วยวิธีการ 2
พื้นฐานสองแบบคือ เขาจะดึงคาศัพท์มาจากพระคัมภีร์
และเขาจะใช้คาศัพท์จากนอกพระคัมภีร์ โดยวิธีเหล่านี้
นักศาสนศาสตร์ได้จดั ทาคาศัพท์ทีช
่ ่วยในเรือ
่ งความชัดเจนในการอภิปรายและได้ช่วย
เป็ นหน่ วยการสร้างพืน
้ ฐาน เพื่อสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
หลังจากทีเ่ ราได้เข้าใจเรือ
่ งราวโดยทั่วไปของคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระ
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้ มาอย่างไร
บบแล้ว และได้เห็นว่าคาศัพท์เหล่านี้ได้ถูกสร้างขึน
เราควรจะให้ความสนใจกับเรือ
่ งที่ 3: คือความสาคัญและอันตรายของคาศัพท์เฉพาะ

ความสาคัญและอันตราย
ข้อดีและข้อเสียของการใช้คาศัพท์และสานวนเฉพาะ
ทีเ่ ราได้เจอในศาสนศาสตร์ระบบคืออะไรบ้าง? พอถึงจุดนี้ในบทเรียน
ผมแน่ ใจว่าพวกคุณก็คงจะมีความรูส
้ ก
ึ ทีห
่ ลากหลายเกีย่ วกับเรือ
่ งคาศัพท์ เฉพาะเหล่านั้
น
บางคนในพวกคุณอาจจะพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้คาศัพท์เหล่านั้นให้มากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้
ในขณะทีบ
่ างคนอาจจะสงสัยว่าจะเป็ นการคุม
้ ค่าหรือไม่ทจี่ ะเรียนรูค
้ าศัพท์ทซ
ี่ บ
ั ซ้อนเ
หล่านี้ อย่างทีเ่ ราจะได้เห็น
มันสาคัญมากทีจ่ ะไม่ประเมินค่าประโยชน์ของคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นในศาสนศาสตร์
ระบบให้สูงหรือต่าเกินไป การมีมุมมองทีเ่ ป็ นกลางก็จะให้เห็นทัง้ แง่บวกและแง่ลบ
เพราะคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นมีทง้ ั ข้อดีและข้อเสียที่ไม่เล็กน้อยเลย
เพื่อทีจ่ ะสารวจเรือ
่ งนี้
เราจะดูทค
ี่ าศัพท์พิเศษของศาสนศาสตร์ระบบทีม
่ น
ั มีความสัมพันธ์กบ
ั ทีม
่ าหลักๆสามแ
หล่งในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน ในบทเรียนอืน
่ ๆได้เสนอว่า
พระเจ้าได้ประทานวิธีหลัก 3
วิธีเพื่อคริสเตียนจะได้เรียนรูจ้ ากการเปิ ดเผยพิเศษและการเปิ ดเผยทั่วไป
เราได้ความเข้าใจถึงการเปิ ดเผยพิเศษจากการอธิบาย/ตีความพระวจนะของพระเจ้าอ
ย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็ นแหล่งทีม
่ าทีส
่ าคัญในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน
นอกจากนี้
พระเจ้าทรงเรียกเราให้ใช้ประโยชน์จากการเปิ ดเผยทั่วไปด้วยการให้ความสนใจกับแ
หล่งทีม
่ าอีก 2 อย่าง
เราได้เน้นทีม
่ ุมมองหนึง่ ของการเปิ ดเผยทั่วไปผ่านทางปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
คือการเรียนรูจ้ กั คนอืน
่ โดยเฉพาะคริสเตียน
และเราได้เน้นอีกมุมมองหนึง่ ทีส
่ าคัญของการเปิ ดเผยทั่วไปคือการให้ความสนใจกับก
ารดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
คือประสบการณ์ สว่ นตัวของการดาเนินชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์ในขณะทีเ่ ราแสวงหาการเติ
้ ในการชาระให้บริสุทธิใ์ นชีวต
บโตขึน
ิ ส่วนตัวของเรา
การสารวจแหล่งทีม
่ าเหล่านี้
ตามทีพ
่ วกเขาได้ให้ขอ
้ มูลกับเราไม่ว่าจะเป็ นหัวข้อใดก็ตาม
ได้ช่วยให้เราสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนทีม
่ ีความน่ าเชื่อถือ
ในขณะทีพ
่ ยานจากการตีความพระคัมภีร์, ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน,
และการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
ไปในทางเดียวกันและให้ความสาคัญเกีย่ วกับเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึ่ง
้
ระดับความเชื่อมั่นและความมั่นใจของเราเกีย่ วกับเรือ
่ งนั้นก็ควรจะเติบโตขึน
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แต่ในเวลาทีพ
่ ยานเหล่านี้ ไม่ได้สอดคล้องกัน หรือมีความสาคัญน้อยกว่าเท่าทีค
่ วร
ระดับความเชื่อมั่นและความมั่นใจในเรือ
่ งนัน
้ ๆก็ควรจะลดลงไปเป็ นธรรมดา
การทีแ
่ หล่งทีม
่ าเหล่านี้มก
ี ารพึ่งพากันอย่างสูงทัง้ : การตีความพระคัมภีร์ ,
ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน, และการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
ได้ช่วยเราอย่างนับไม่ถ้วนในขณะทีเ่ รากาลังสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน
เพราะแหล่งทีม
่ าเหล่านี้มีความสาคัญมาก
เราจะสารวจประโยชน์และอันตรายของคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ
เราจะศึกษาในแต่ละกลุ่ม เราจะเริม
่ ดูทค
ี่ าศัพท์เฉพาะและกาดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
ลาดับที่ 2 เราจะสารวจความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์เฉพาะกับปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
และลาดับที่ 3
เราจะสารวจแหล่งทีม
่ าเหล่านั้นกับความเชื่อมโยงกันกับการตีความพระคัมภีร์
อันดับแรกขอให้เราดูทีแ
่ หล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ของการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
คุณคงจะจาได้จากบทเรียนก่อนหน้านี้ว่า
์ องแต่ละบุคคล
การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนเป็ นกระบวนการของการชาระให้บริสุทธิข
์ บบส่วนตัวนี้จะต้องเกิดขึน
้ ในอย่างน้อย 3 ระดับ
การชาระให้บริสุทธิแ
คือระดับความคิด ระดับการปฏิบตั ิ และความรูส
้ ก
ึ หรือตามรูปแบบทีเ่ ราได้ใช้คือ
์ อ
การชาระให้บริสุทธิต
้ งรวมการพัฒนาของออร์โธดอกซี่, ออร์โธพราซิส,
ออร์โธพาโธส ทัง้ 3 ส่วนของการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนนี้มีการพึ่งพากันอย่างสูง
และได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทม
ี่ ีการพึ่งพากัน การคิดอย่างถูกต้องหรือออร์โธดอกซี่- ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ (ออร์โธพราซิส)
และความรูส
้ ก
ึ ของเรา (ออร์โธพาโธส) การประพฤติทถ
ี่ ูกต้องของเรา (ออร์โธพราซิส)
ได้มีผลกระทบต่อวิธีการทีเ่ ราคิดสิง่ ต่างๆ (ออร์โธดอกซี่)
และความรูส
้ ก
ึ ทีเ่ รามีเกีย่ วกับสิง่ เหล่านั้น (ออร์โธพาโธส) และแน่ นอน
ความรูส
้ ก
ึ ทีถ
่ ูกต้องของเรา (ออร์โธพาโธส) จะมีผลกระทบต่อการประพฤติ
(ออร์โธพราซิส) และวิธีการคิดอย่างถูกต้อง (ออร์โธดอกซี่) ของเรา
เรามีเวลาไม่พอทีจ่ ะสารวจวิธีทง้ ั หมดทีค
่ าศัพท์เฉพาะได้สง่ ผลต่อการมีปฏิกริ า
ยาต่อกันและกัน
เพราะฉะนั้นเราจะเลือกพูดถึงหนึง่ วิธีหลักทีค
่ าศัพท์เฉพาะสามารถสนับสนุนและหนึ่ง
วิธีทค
ี่ าศัพท์เหล่านั้นสามารถเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
โดยให้เราเริม
่ ต้นโดยดูวธิ ีทีค
่ าศัพท์พิเศษของศาสนศาสตร์ระบบสามารถเป็ นการสนับ
สนุนในแง่บวกในการดาเนินชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์
การสนับสนุน
ข้อดีที่สาคัญข้อหนึ่งของการเรียนรูท
้ จี่ ะใช้คาศัพท์เฉพาะในการดาเนินชีวต
ิ คริ
สเตียนก็คือคาศัพท์เหล่านี้ได้เป็ นแหล่งทีม
่ าง่ายๆถึงคาสอนของพระคัมภีร์ทซ
ี่ บ
ั ซ้อน
ในตอนแรกจานวนคาศัพท์พิเศษทีเ่ ราได้เห็นในศาสนศาสตร์ระบบก็อาจจะดูน่ากลัว
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คือมีจานวนมากแล้วยังจายาก
แต่พอเวลาผ่านไปคาศัพท์เฉพาะเป็ นประโยชน์อย่างมากจริงๆ
้
มันช่วยให้เกิดความง่ายยิง่ ขึน
เราก็จะสามารถนึกถึงคาสอนของพระคัมภีร์ดว้ ยการอ้างถึงคาศัพท์เฉพาะและนาไปป
ระยุกต์ใช้ในการคิด, ประพฤติกรรมและอารมณ์ ของเรา
ลองจินตนาการถึงคนทีไ่ ม่คอ
่ ยมีความรูข
้ องคาศัพท์ศาสนศาสตร์ระบบมากเท่า
ไหร่ คุณอาจจะรู้สก
ึ ประหลาดใจเมือ
่ ได้ยน
ิ
แต่คนทีเ่ ป็ นเพิ่งเป็ นคริสเตียนมักจะถามผมว่า
"พระเยซูเป็ นพระเจ้าหรือพระบุตรของพระเจ้า?"
มันไม่ได้ยากเลยทีจ่ ะเข้าใจว่าคนจะสับสนเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้
ในขณะทีเ่ ขาอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่มีความเข้าใจในเรือ
่ งคาศัพท์เฉพาะ
เขาไม่มีแนวคิดทีจ่ ะสามารถช่วยเขาได้ เขาอ่านพระคัมภีร์บทหนึ่งแล้ว
ดูเหมือนกับว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า
เขาอ่านอีกบทหนึ่งแล้วมันดูเหมือนกับว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าทีย่ อมเชื่อฟั
งพระเจ้า
ถ้าเช่นนั้น
ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทาไมมีคริสเตียนหลายคนทีส
่ บั สนเมือ
่ มาถึงคาถามแนวปฏิบตั แ
ิ บบ
"ฉันควรจะอธิษฐานกับใคร พระเยซูหรือพระเจ้า?
ถ้าพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานถึงพระบิดาทาไมคริสเตียนหลายคนถึงได้อธิษฐานกับ
พระเยซู?" และ "ถ้าพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานกับพระบิดา,
์ "
ทาไมเราถึงร้องเพลงสรรเสริญถึงพระวิญญาณบริสุทธิ?
ถ้าเราจะตอบคาถามเหล่านี้กบ
ั คนทีไ่ ม่มพ
ี ื้นฐานในคาศัพท์เฉพาะทางศาสนศา
สตร์ ก็จะใช้เวลาและความพยายามค่อนข้างมาก
เขาก็จะต้องดูพระคัมภีร์หลายต่อหลายบทและสร้างความเข้าใจจากพระคัมภีร์
งานนี้เป็ นงานทีย่ ากและซับซ้อนมากถึงขัน
้ ทีผ
่ เู้ ชื่อใหม่สว่ นใหญ่จะยอมแพ้และทาตาม
สิง่ ทีเ่ ขาได้เห็นคนอืน
่ ทา
แต่ลองจินตนาการ ผูเ้ ชื่อทีร่ จู้ กั คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ
ถ้าเขาสงสัยว่า "พระเยซูคือพระเจ้าหรือพระบุตรของพระเจ้า?" หรือถ้าเขาสงสัยว่า
์ "
"ฉันควรจะอธิษฐานกับพระบิดาหรือพระบุตรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ?
้ ในความเป็ นจริง
การตอบคาถามของเขาก็จะเป็ นเรือ
่ งทีง่ ่ายขึน
คริสเตียนทีเ่ ข้าใจคาศัพท์วช
ิ าการของศาสนศาสตร์ระบบก็จะไม่ถามคาถามเหล่านี้เพร
าะสามารถตอบด้วยคาศัพท์เฉพาะคาเดียว: ตรีเอกานุภาพ
ถ้าใครทราบถึงความหมายของคาศัพท์นี้ คาถามประเภทนี้ก็จะมีคาตอบแทบทันที
และเราก็จะสามารถใช้นาสิง่ ทีไ่ ด้รไู้ ปประยุกต์ใช้ในออร์โธดอกซ์ กับ ออร์โธพราซิส
และ ออร์โธพาโธส ๆได้อย่างทันที
ความสามารถทีจ่ ะสรุปและช่วยตอบคาถามทีซ
่ บ
ั ซ้อนเป็ นการสนับสนุนทีส
่ าคัญ
ทีค
่ าศัพท์เฉพาะได้มีสว่ นช่วยเราในการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
ถึงแม้ว่าคาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบจะสนับสนุนการดาเนินชีวต
ิ คริส
เตียนในหลายรูปแบบ แต่เราควรจะระวังเช่นกันว่า
์ องเราได้เช่นเดียวกัน
มันสามารถจะเป็ นอุปสรรคต่อการชาระให้บริสุทธิข
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การเป็ นอุปสรรค
ขณะที่ผมสังเกตว่าตัวเองกับคนรอบข้างกาลังคุน
้ เคยกับคาศัพท์และกลุ่มคาของ
้ ข้อเสียข้อหนึ่งได้ปรากฏขึน
้ มา
ศาสนศาสตร์ระบบมากขึน
การรูจ้ กั ภาษาพิเศษของศาสนศาสตร์ระบบอาจทาให้เรามีความหยิง่ ทางฝ่ ายจิตวิญญา
ณ สิง่ นี้เป็ นความจริงโดยเฉพาะกับนักศึกษาศาสนศาสตร์ทยี่ งั เป็ นวัยรุ่น
้ โดยประมาณก็คือ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน
นักศึกษาศาสนศาสตร์จะใช้พลังงานมากมายทางปัญญาในการเรียนรูค
้ าศัพท์เฉพาะข
องศาสนศาสตร์ และพวกเขาจะพบว่าคาศัพท์เหล่านี้สะดวกในการใช้งานจริงๆ
แต่ในเวลาเดียวกัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสามารถ, เวลา,
หรือความสนใจทีจ่ ะเรียนรูร้ ายละเอียดเช่นนี้
นักศึกษาศาสนศาสตร์จะเริม
่ ทีจ่ ะคิดว่าตัวเขาเองเป็ นคนทีเ่ หนือกว่าผูอ
้ น
ื่ ทีไ่ ม่รจู้ กั คาศั
พท์เฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบ
พวกเขาจะเริม
่ กลายเป็ นคนทีเ่ ต็มไปด้วยความหยิง่ ทีพ
่ วกเขาจะเชื่ออย่างแท้จริงว่าการ
มีความรูถ
้ งึ คาศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้จะนาไปสู่การชาระให้บริสุทธิ ์
แต่น่น
ั ไม่ใช่ความจริงเลย
ตามทีเ่ ราได้กล่าวไปแล้ว การเติบโตในชีวต
ิ คริสเตียน
้ ในชาระให้บริสุทธิ ์
และการเติบโตขึน
ไม่ได้มาจากการเปลีย่ นความคิดของเราให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า
(ออร์โธดอกซี่)
การปฏิบตั ต
ิ ามความเชื่อและการทีเ่ รามีความรูส
้ ก
ึ อย่างเหมาะสมในความเชื่อของเราก็
้ ในพระคุณ
เป็ นเรือ
่ งสาคัญเช่นเดียวกัน ในความเป็ นจริง ผูเ้ ชื่อส่วนใหญ่เติบโตขึน
ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เรียนรูค
้ าศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ
เรายังคงสามารถเข้าใจและนาพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวต
ิ ของเราได้โดยปราศ
จากความรูเ้ หล่านี้
ประสบการณ์ ตา่ งๆในชีวต
ิ เช่นการถูกข่มเหง, ความทุกข์ยากลาบาก
และการเจ็บป่ วย
์ ากกว่าการฝึ กฝนเรียนรูค
มักจะเป็ นสิง่ ทีช
่ ่วยเราให้ได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิม
้ าศัพท์เฉ
พาะเหล่านัน
้ ดังนั้น ถึงแม้วา่
การมีความคุน
้ เคยในคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นเป็ นสิง่ สาคัญในศาสนศาสคร์ระบบ
เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
สิง่ เหล่านี้ก็อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนของเรา
ถ้าเราอนุญาตให้สงิ่ เหล่านี้นาเราเข้าสูค
่ วามหยิง่ ทางฝ่ ายวิญญาณ
คือความรูส
้ ก
ึ ทีว่ ่าเราเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริสต์เพราะว่าเราได้เรียนรูค
้ าศัพท์พิเศษ
นอกจากการเข้าใจว่าคาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ มีขอ
้ ดีและข้อเสียอย่างไรต่อการ
ดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนของเรา
เราควรจะตระหนักถึงผลกระทบต่อการมีปฏิสมั พันธ์ในชุมชนของเราด้วย
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ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
การปฏิสมั พันธ์ในชุมชนเป็ นทีม
่ าทีส
่ าคัญในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน
เพราะมันได้ช่วยให้เรา เน้นเรือ
่ งความช่วยเหลือทีพ
่ ระกายของพระคริสต์ได้ให้กบ
ั เรา
เราจะพูดถึงการปฏิสมั พันธ์ของชุมชนคริสเตียน ใน 3 ด้าน : มรดกทางคริสเตียน,
ชุมชนคริสเตียนในปัจจุบน
ั และการตัดสินส่วนตัว
์ ี่
มรดกทางคริสเตียนเป็ นตัวแทนของการเป็ นพยานถึงการงานทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิท
ได้กระทาในคริสตจักรในอดีต
เราเรียนรูว้ ่าพระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้สอนบรรพชนฝ่ ายวิญญาณว่าอะไร
ชุมชนคริสเตียนในปัจจุบน
ั คือการเป็ นพยานของคริสเตียนทีใ่ ช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบน
ั
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิก์ าลังสอนผูเ้ ชื่อรอบข้างเราว่าอะไร
การตัดสินส่วนตัวคือการเป็ นพยานของข้อสรุปและความเชื่อมั่นส่วนตัวของเราในแต่
ละเรือ
่ ง
ซึ่งคือสิง่ ทีเ่ ราได้นามาเข้ามาสูก
่ ารปฏิสมั พันธ์กบ
ั คนอืน
่ ตามทีพ
่ ระวิญญาณได้นาเราส่ว
นตัว ทัง้ สามด้านของชุมชนนี้มีความสัมพันธ์ตอ
่ กันและกันในหลายด้าน
รวมทัง้ ยังสร้างการเครือข่ายของการพึ่งพาอาศัยกัน
มรดกทางคริสเตียนของเราได้สร้างชุมชนของเราในปัจจุบน
ั และได้สง่ ผลกระทบต่อกา
รตัดสินส่วนตัว
ชุมชนในปัจจุบน
ั ของเราเป็ นตัวกลางระหว่างมรดกทางคริสเตียนของเราและส่งผลกร
ะทบต่อมุมมองส่วนตัวของเรา
และการตัดสินส่วนตัวของเราเป็ นตัวกลางระหว่างอิทธิพลของมรดกของเราและชุมชน
ในปัจจุบน
ั เช่นเดียวกัน
หลังจากทีเ่ รารูจ้ กั พื้นฐานของกลไกในเรือ
่ งการปฏิสมั พันธ์แล้ว
เราควรจะสารวจถึงวิธีตา่ งๆทีค
่ าศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบได้สนับสนุนและเ
ป็ นอุปสรรคต่อการปฏิสมั พันธ์ในชุมชน ให้เราเริม
่ ต้น
โดยการดูทีว่ ธิ ีทส
ี่ าคัญวิธีหนึ่งในการสนับสนุนปฏิส ัมพันธ์ในชุมชน
การสนับสนุน
หนึ่งในวิธีทด
ี่ ีทส
ี่ ุดทีค
่ าศัพท์เฉพาะสามารถสนับสนุนการมีปฏิสมั พันธ์ของชุมช
น สามารถสรุปได้เป็ นคาเดียว: การสือ
่ สาร
เมือ
่ คริสเตียนรูจ้ กั และมีความสามารถในการใช้คาศัพท์และสานวนพิเศษทีห
่ ลักศาสน
้ มา
ศาสตร์ระบบได้พฒ
ั นาขึน
้
เขาก็จะสามารถสือ
่ สารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
ในอีกทางหนึ่ง
้ ต่อมรดกทางคริสเตียนของเ
เราสามารถทีจ่ ะมีการปฏิสมั พันธ์ทม
ี่ ีประสิทธิภาพมากขึน
รา เมือ
่ เราได้รจู้ กั ภาษาของศาสนศาสตร์ระบบ งานเขียนทางศาสนศาสตร์,
อรรถาธิบาย, หลักคาสอน, หลักข้อเชื่อ,
และงานเขียนทางศาสนศาสตร์ของอดีตส่วนใหญ่ได้ใช้คาศัพท์เฉพาะในการสรุปควา
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มเชื่อคริสเตียน และโดยทั่วไปแล้ว
ศาสนศาสตร์ระบบก็จะให้ความสาคัญกับวิธีการดัง้ เดิม ในการบรรยายสิง่ ต่างๆเหล่านี้
ดังนั้นคาศัพท์เฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบได้ช่วยเราอย่างมากในการทีเ่ ราจะมีก
ารสือ
่ สารและปฏิสมั พันธ์กบ
ั คริสเตียนในสมัยอดีต
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสนใจทีจ่ ะรูว้ ่าผูน
้ าคริสตจักรอย่างออกัสติน, อาควีนาส,
ลูเธอร์, หรือคาลวินได้สอนอะไรบ้าง การทีค
่ ุณคุน
้ เคยกับคาศัพท์แบบดัง้ เดิม
ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อคุณ
้ มาหลังจากสมัยของบุคคลเหล่านี้ แต่
และแน่ นอนทีค
่ าศัพท์หลายคาถูกสร้างขึน
คาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ ได้เปิ ดหนทางให้เราสามารถเชื่อมต่อกับงานเขียนของพวกเขา
เพื่อทีเ่ ราจะได้ประโยชน์จากสิง่ ต่างๆทีพ
่ ระเจ้าได้สอนพวกเขา
ในอีกด้านหนึง่
การปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนปัจจุบน
ั ก็จะได้รบ
ั การส่งเสริมสนับสนุน
ถ้าเราและคนทีอ
่ ยู่รอบข้างเราได้ใช้คาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์ร่วมกัน
ครัง้ ต่อไปที่คุณกาลังนั่งในห้องเรียนหรือการประชุมทีโ่ บสถ์
ลองตัง้ ใจฟังดีๆถึงวิธีทีเ่ พื่อน คริสเตียนของเราพูดคุยกันในเรือ
่ งศาสนศาสตร์
มันจะเป็ นเรือ
่ งทีช
่ ดั เจนอย่างรวดเร็วว่า
้ เมือ
การสือ
่ สารทีด
่ ีจะเกิดขึน
่ ทุกคนที่อยู่ในบทสนทนาเห็นพ้องต้องกันในคาศัพท์ทพ
ี่ วก
เขากาลังใช้ ถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยกันในความหมายของคาเหล่านั้น
การสือ
่ สารก็จะหยุดชะงัก
มันช่างเป็ นเรือ
่ งทีด
่ ีใช่ไหมทีโ่ ปรเตสแตนต์สว่ นใหญ่ได้ใช้คาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" เพื่อหมายความว่า "การนับให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อเท่านั้น"
คุณพอจะนึกภาพออกไหมว่าจะมีปญ
ั หาในการสือ
่ สารมากแค่ไหนถ้าเราใช้คาว่า
การนับให้ชอบธรรม ในหลายๆแบบ เป็ นเรือ
่ งทีด
่ ีใช่ไหมถ้าเราสามารถพูดถึง
์
"การชาระให้บริสุทธิ" และรูว้ ่าเรากาลังพูดถึงเรือ
่ งอะไร
มันดีแค่ไหนทีเ่ ราสามารถพูดถึง "การถูกดูหมิน
่ ของพระคริสต์" และ
"การยกย่องของพระคริสต์" โดยไม่ตอ
้ งถามถึงความหมาย
ยิง่ เรารูจ้ กั และใช้คาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นมากเท่าไหร่
้
เรายิง่ สามารถพูดคุยสือ
่ สารกันต่อกันและกันได้ดีมากยิง่ ขึน
ถึงแม้ว่าเป็ นความจริงทีค
่ าศัพท์พิเศษของศาสนศาสตร์ระบบสามารถส่งเสริมป
ฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนในวิธีตา่ งๆเหล่านี้
แต่มน
ั ก็สามารถเป็ นอุปสรรคต่อปฏิสมั พันธ์ในชุมชนได้เช่นเดียวกัน
การเป็ นอุปสรรค
คาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบหลายคานั้นล้าสมัยเกินไปและไม่เหมาะกั
บการสือ
่ สารในยุคปัจจุบน
ั คาหลายคามาจากสมัยยุคแรกและสมัยยุคกลาง
คาอืน
่ ๆก็อาจจะมาจากอย่างน้อยหลายศตวรรษที่ผ่านมา
้ เพื่อช่วยในการสือ
ถึงแม้ว่าคาศัพท์เหล่านี้จะถูกสร้างขึน
่ สารในช่วงเวลาดังกล่าว
แต่ว่าคาศัพท์เหล่านั้นก็ลา้ สมัยเกินไปและไม่ได้ช่วยสนับสนุนเพื่อเกิดการสือ
่ สารทีด
่ ีใ
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นยุคปัจจุบน
ั ผลทีต
่ ามมาก็คือ
เราอาจจะเรียนรูท
้ จี่ ะใช้คาเก่าๆเหล่านี้แต่คนรอบข้างเราอาจจะไม่เข้าใจ
และการปฏิสมั พันธ์ในชุมชนก็จะถูกจากัดลงอย่างมาก
ผมได้เจอกับปัญหานี้อยู่บ่อยๆ
เมือ
่ ผมอธิบายถึงหลักคาสอนของการเป็ นหนึ่งเดียวของความเป็ นมนุษย์กบ
ั ความเป็ น
พระเจ้า
คือการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันของธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์ของ
พระคริสต์ซึ่งอยู่ในผูเ้ ดียวคือพระคริสต์ มีกค
ี่ นทีจ่ ะเข้าใจความหมายของ
"การเป็ นหนึ่งเดียวของความเป็ นมนุษย์กบั ความเป็ นพระเจ้า" เราอาจจะคิดว่าเรารูว้ ่า
"ธรรมชาติ" หรือ "บุคคล" หมายความว่าอะไร
แต่ความหมายของเราในปัจจุบน
ั แตกต่างกันมากกับคริสเตียนในยุคโบราณ
ดังนั้น
ในขณะทีเ่ รากาลังคุน
้ เคยกับคาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบเราจะต้องตระหนัก
ด้วยเช่นกันว่า มันอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิส ัมพันธ์ในชุมชน
หลังจากทีเ่ ราได้เห็นว่าคาศัพท์เฉพาะได้มีความสัมพันธ์กบ
ั การดาเนินชีวต
ิ คริส
เตียนและปฏิสมั พันธ์ในชุมชนของเราอย่างไรบ้าง
เราควรจะมาดูแหล่งทีม
่ าทีส
่ าคัญทางศาสนศาสตร์ลาดับที่ 3 คืออรรถกถาพระคัมภีร์
(การตีความและอธิบาย)
คาศัพท์และสานวนเฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบมีผลกระทบกับการตีความพระคั
มภีร์ของเราได้อย่างไรบ้าง
การตึความพระคัมภีร์
การตีความพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งสาคัญสาหรับการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนเ
พราะว่าเป็ นทางทีต
่ รงทีส
่ ุดในการไปสูส
่ งิ่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงเปิ ดเผยในพระคัมภีร์
อย่างทีเ่ ราได้แนะนาไว้ในบทเรียนอืน
่ ถึงประโยชน์ของการคิดว่ามีวธิ ีหลัก 3
์
วิธีทพ
ี่ ระวิญญาณบริสุทธิได้นาคริสตจักรในการตีความพระคัมภีร์
เราได้เรียกหมวดหมู่เหล่านี้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหา, การวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์,
และการวิเคราะห์หมวดหมู่ อย่างแรก
การวิเคราะห์เนื้อหาของพระคัมภีร์เปรียบเสมือนรูปภาพ คือเป็ นการแสดงแบบศิลปะ
ออกแบบโดยผูเ้ ขียนทีเ่ ป็ นมนุษย์
ภายใต้แรงบันดาลอันมาจากพระเจ้าเพื่อจะมีอท
ิ ธิพลต่อผู้คนสมัยดัง้ เดิม
ผ่านทางลักษณะทางวรรณกรรมทีม
่ ีความโดดเด่น อย่างที่ 2
การวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์
จะเป็ นการมองทีพ
่ ระคัมภีร์เหมือนเป็ นหน้าต่างไปสูป
่ ระวัตศ
ิ าสตร์
้ ในประวัตศ
เป็ นวิธีทจี่ ะมองเห็นและเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ กิดขึน
ิ าสตร์
ซึ่งพระคัมภีร์ได้บน
ั ทึกไว้อย่างไม่ผด
ิ พลาด และอย่างที่ 3 การวิเคราะห์ตามหมวดหมู่
ได้พูดถึงพระคัมภีร์เป็ นเหมือนกระจกเงาทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงคาถามและหัวข้อต่างๆ
ทีเ่ ราสนใจ ทุกครัง้ ทีเ่ ราตีความพระคัมภีร์
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เรากาลังใช้การวิเคราะห์เหล่านี้ในระดับดับระดับหนึ่งหรืออาจจะกาลังใช้
การวิเคราะห์ทง้ ั 3 อย่าง เพราะทัง้ 3 ด้านมีการทางานร่วมกัน พึง่ พากันอย่างสูง
รวมถึงการวิเคราะห์เหล่านั้นได้สร้างความเชื่อมโยงของการพึ่งพาอาศัยกัน
กระนั้นเอง ในบางช่วงเราก็อาจจะเน้นวิธก
ี ารหนึง่ มากกว่าวิธีการอืน
่ ๆ
้ อยู่กบ
ขึน
ั ความต้องการและวัตถุประสงค์ของเรา
ศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้วธิ ีการวิเคราะห์หมวดหมู่กบ
ั พระคัมภีร์มากกว่าวิธีตีค
วามอืน
่ ๆ
นักศาสนศาสตร์ระบบตัง้ ใจทีจ่ ะหาว่าพระคัมภีร์อะไรเกีย่ วกับใจความสาคัญหรือหัวข้
อ ในเรือ
่ งต่างๆทีพ
่ วกเขาสนใจเป็ นพิเศษ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้คน
้ ดูพระคัมภีร์พร้อมกับคาถามทีเ่ กีย่ วกับหลักคาสอนในบาง
เรือ
่ ง
เขาถามคาถามเช่น "พระคัมภีร์ได้กล่าวอะไรเกีย่ วกับพระเจ้า"
"พระคัมภีร์ได้กล่าวอะไรเกีย่ วกับมนุษย์"
"พระคัมภีร์ได้กล่าวอะไรเกีย่ วกับความรอด"
เขาจะสารวจพระคัมภีร์ขอ
้ พระคัมภีร์และเก็บข้อมูลจากข้อพระคัมภีร์ตา่ งๆเพื่อจะได้ข้
อสรุปตามพระคัมภีร์ในการตอบคาถามของพวกเขา
หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะได้พบในกระบวนการนี้คือ
วิธีการแยกแยะว่าบทไหนของพระคัมภีร์ทต
ี่ อบคาถามของพวกเขา
"พระคัมภีร์ตอนนี้กาลังพูดถึงหลักคาสอนนี้หรือเปล่า"
"พระคัมภีร์ตอนนี้กาลังพูดพึงหัวข้อนี้หรือหัวข้อนั้น"
บางครัง้ การเลือกข้อพระคัมภีร์จากบทนี้หรือบทนัน
้ เป็ นเรือ
่ งทีช
่ ดั เจน
แต่หลายครัง้ มันไม่ได้มีความชัดเจนมาก
และคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบก็เป็ นปัจจัยหนึ่งทีเ่ พิ่มความสับสนในกระบว
นการทัง้ หมดนี้
เพื่อจะได้เข้าใจถึงสาเหตุทเี่ ป็ นเช่นนี้
เราต้องจาได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์กบ
ั แนวคิดในพระคัมภีร์มีความซับซ้อน
อย่างมาก นอกจากนี้ คาศัพท์หลายคาในพระคัมภีร์อาจจะพูดถึงแนวคิด แนวคิดเดียว
และคาศัพท์คาหนึ่งก็อาจจะพูดถึงแนวคิดหลายแนวคิด
ความเชื่อมโยงอันหลากหลายนี้อาจจะมาทีห
่ นึ่งไปสูอ
่ ีกหลายทีใ่ นพระคัมภีร์และบางครั้
งมันก็เป็ นสิง่ ทีส
่ บั สน อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พฒ
ั นาคาศัพท์เฉพาะเพื่อหลีกเลีย่ งความคลุมเครือเหล่านี้
เขาได้สร้างคาศัพท์ทม
ี่ ีคานิยามโดยเฉพาะเพื่อใช้กบั แนวคิดทางศาสนาศาสตร์แนวคิด
เดียวเท่านั้น เพื่อในศาสนศาสตร์ระบบ
จะมีการเห็นด้วยกันของหนึ่งคาศัพท์ตอ
่ หนึ่งแนวคิด
ความต่างระหว่างคาศัพท์และแนวคิดในศาสนศาสตร์ระบบในพระคัมภีร์ได้นา
มาสูก
่ ารสังเกตทีส
่ าคัญมาก ในระดับคาศัพท์
นักศาสนศาสตร์ระบบจะนิยามคาศัพท์อย่างค่อนข้างเสรี
เขาไม่ได้พยายามทีจ่ ะให้สานวนทางศาสนศาสตร์ตรงกับสานวนของพระคัมภีร์
แทนทีจ่ ะทาเช่นนั้น
นักศาสนศาสตร์ระบบกลับใช้คาศัพท์พระคัมภีร์ในแบบของเขาเอง
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เขาจะนาคาศัพท์นอกพระคัมภีร์มาใช้ดว้ ย
กระทั่งบางครัง้ เขาจะรวมคาศัพท์พระคัมภีร์กบั คาศัพท์นอกพระคัมภีร์เข้าด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ในระดับแนวคิด
นักศาสนศาสตร์ระบบทีน
่ ่ าเชื่อถือจะมีความพยายามทีจ่ ะให้แนวความคิดมีความสอดค
ล้องกับแนวคิดของพระคัมภีร์อยู่เสมอ
พวกเขามีความพยายามทีจ่ ะเข้าใจความคิดของสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนและพยายามทีจ่
ะอธิบายมันด้วยการใช้ภาษาของตัวเอง
ถึงแม้ว่าเขาจะใช้เสรีภาพในการเลือกคาศัพท์ตา่ งๆ
แต่นกั ศาสนศาสตร์ระบบมีเป้ าหมายในการมีแนวคิดทีม
่ ีความสอดคล้องกับของพระคั
มภีร์
การแยกแยะขัน
้ พื้นฐานนี้ได้ช่วยให้เราเห็นว่า
ทาไมคาศัพท์ในศาสนศาสตร์ระบบสามารถจะเป็ นได้ทง้ ั สิง่ ทีส
่ นับสนุนและเป็ นอุปสรร
คต่อการตีความของพระคัมภีร์ พูดสัน
้ ๆก็คือ
เมือ
่ เราตระหนักได้ถงึ การแยกแยะระหว่างเสรีภาพทางคาศัพท์และการสอดคล้องกับแ
นวคิด
้
ความสามารถของเราในการเลือกเนื้อหาต่างๆทีเ่ หมาะสมกับหัวข้อก็จะมีมากยิง่ ขึน
แต่ถ้าเราลืมความจริงข้อนี้
ความสามารถของเราทีจ่ ะเลือกตามความเหมาะสมก็จะถูก บัน
่ ทอนลง
ให้เราลองคิดถึงวิธีหนึ่งทีก
่ ารเข้าใจเสรีภาพทางการเลือกคาศัพท์และการสอดคล้องกับ
แนวคิดในศาสนศาสตร์ระบบสามารถช่วยเราในการตีความพระคัมภีร์
การสนับสนุน
น่ าเสียดายทีว่ ่า
นักตีความพระคัมภีร์หลายคนมักจะทางานภายใต้ขอบเขตทีแ
่ คบเกินไป
พวกเขาสันนิษฐานไปเองอย่างไม่ถก
ู ต้องว่า
เนื้อหาของพระคัมภีร์ในแต่ละตอนจะพูดถึงแนวคิดทางทางศาสนาศาสตร์ก็ตอ
่ เมือ
่
ในเนื้อหาของบทนั้นมีคาศัพท์เฉพาะในเวลาทีบ
่ ทนัน
้ ได้ใช้คาศัพท์เฉพาะทีเ่ ขาได้ระบุ
ไว้ในหัวข้อนั้น ถ้าคาศัพท์พิเศษทางศาสนศาสตร์ของเขา
ซึ่งมักจะเป็ นสานวนเฉพาะจากศาสนศาสตร์ระบบ ไม่ได้ปรากฏในเนื้อหาของบทนั้น
เขาก็จะตัดบทนั้นออกจากการพิจารณา
ในความเป็ นจริง
นักศาสนศาสตร์ระบบไม่ควรจะจากัดมากเกินสมควรแต่ควรจะเลือกตามความเหมาะ
สมในขณะทีเ่ ขาทาการสารวจพระคัมภีร์
เขาสามารถทาแบบนี้ได้เมือ
่ เขาจาได้ว่าผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ได้พูดถึงหัวข้อต่างๆด้วยคา
ศัพท์ทห
ี่ ลากหลาย
บ่อยครัง้ ทีผ
่ เู้ ขียนพระคัมภีร์จะพูดถึงหัวข้อหรือแนวคิดทีว่ ธิ ีการพูดของเขาไม่ได้ตรงกั
บคาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ ด้วยเหตุผลนี้เอง
เมือ
่ นักศาสนศาสตร์ระบบกลับไปทีพ
่ ระคัมภีร์เพื่อหาข้อมูลในเรือ
่ งใดๆ
-30For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 2: คาศัพท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ

เขาต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่จากัดมากเกินไปด้วยการมองหาคาศัพท์เฉพาะเท่านั้น
แทนทีจ่ ะทาแบบนั้น เขาควรจะสารวจเนื้อหาในบทนั้นทีม
่ ีแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยกตัวอย่างเช่น
เราได้เห็นในบทเรียนนี้วา่ พระคัมภีร์ได้ใช้คาศัพท์หลายคาในการบรรยายแนวคิดหรือ
หลักคาสอนในเรือ
่ งการบังเกิดใหม่
้ ครัง้ แรกเมือ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
่ คนหนึ่งได้เปลีย่ นจากความตายฝ่ ายวิญญาณมา
ถึงชีวต
ิ ในพระคริสต์ ทีเ่ รียกว่า "การบังเกิดใหม่" นัน
้ ปรากฏอยู่เฉพาะในทิตสั 3:5
แต่ถ้านักศาสนศาสตร์ระบบจากัดมากเกินไป
เพราะคาศัพท์เฉพาะคานี้ไม่ได้ใช้ในทีอ
่ น
ื่
เขาก็จะไม่ได้เรียนรูอ
้ ะไรมากเกีย่ วกับหัวข้อนี้จากการตีความพระคัมภีร์
้ เมือ
คาสอนของพระคัมภีร์เกีย่ วกับเรือ
่ งการเปลีย่ นแปลงแรกทีเ่ กิดขึน
่ คนหนึ่งคนใดได้
ออกจากความตายมาถึงชีวต
ิ ในพระคริสต์ ไม่ได้ถูกจากัดเพียงแค่คาว่า
การบังเกิดใหม่
พระคัมภีร์ได้พูดถึงหลักคาสอนทางศาสนศาสตร์เดียวกันด้วยการใช้คาศัพท์ อน
ื่ ด้วยเช่
น "คนใหม่", "เกิดจากเบื้องบน" ,"เกิดอีกครัง้ " และสานวนอืน
่ ๆอีกมากมาย
บททีใ่ ช้คาว่า "คนใหม่" ไม่จาเป็ นต้องถูกจัดอยู่ในคาสอนในหมวดหมู่ใหม่
เช่นเดียวกัน สาหรับข้อทีไ่ ด้พูดถึงการ "เกิดจากเบือ
้ งบน" หรือ
"เกิดใหม่"พวกเขาทัง้ หมดได้พูดถึงแนวคิดทางศาสนาศาสตร์แนวเดียวกัน
ในความเป็ นจริง
มีพระคัมภีร์ทไี่ ด้พูดถึงหมวดหมู่หรือแนวคิดนี้โดยไม่ใช้คาศัพท์หรือสานวนเฉพาะเห
ล่านั้นเลยด้วยซ้า
เมือ
่ นักศาสนศาสตร์ระบบจาได้ว่าเขาสามารถใช้เสรีภาพในการเลือกคาศัพท์และแสว
งหาเฉพาะแนวคิดทีส
่ อดคล้องกับพระคัมภีร์
เขาสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบังเกิดใหม่จากเนื้อหาในพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอน
และพวกเขาจะสามารถศึกษาได้อย่างครอบคลุมมากกว่าเมือ
่ เขามองว่าพระคัมภีร์ได้ส
อนอะไรเกีย่ วกับแนวคิดในเรือ
่ งการเปลีย่ นแปลงไม่ว่ามันถูกบันทึกไว้แบบไหนก็ตาม
ในพระคัมภีร์
การเป็ นอุปสรรค
ถึงแม้ว่า
เป็ นความจริงทีก
่ ารระลึกถึงเสรีภาพในการเลือกคาศัพท์และแนวคิดที่สอดคล้องกับพร
ะคัมภีร์ของศาสนศาสตร์ระบบสามารถส่งเสริมการตีความพระคัมภีร์ของเรา
แต่เมือ
่ เราลืมความจริงในเรือ
่ งนี้
มันก็อาจกลับกลายเป็ นอุปสรรคต่อการตีความพระคัมภีร์
มีหลายวิธท
ี ส
ี่ งิ่ นี้เป็ นความจริง
แต่วธิ ีหลักๆทีค
่ าศัพท์เฉพาะสามารถเป็ นอุปสรรคต่อการตีความของเราคือสิง่ ทีเ่ ราเรีย
กว่า "การกล่าวแบบกว้างเกินไป/การเหมารวม"
"การกล่าวแบบกว้างเกินไป"
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เป็ นปัญหาหนึง่ ทีแ
่ พร่หลายในการตีความพระคัมภีร์ซึ่งเกิดมาจากคาศัพท์เฉพาะของศ
้ คือ:
าสนศาสตร์ระบบ ปัญหาทีม
่ กั จะเกิดขึน
เมือ
่ นักศึกษาได้เรียนรูค
้ าศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบและพบว่ามันเป็ นประโยช
น์มาก พวกเขาก็จะเริม
่ ทีจ่ ะอ่านการนิยามเฉพาะทางในพระคัมภีร์ทุกที่
เขาก็จะเข้าใจผิดว่าทุกทีใ่ นพระคัมภีร์ที่มีคานัน
้ ปรากฏอยูจ่ ะต้องพูดถึงหัวข้อหรือหลัก
คาสอนทางศาสนาศาสตร์ในเรือ
่ งเดียวกัน
แต่เมือ
่ เราจาได้ว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้เสรีภาพในการเลือกคาศัพท์และ
ได้พยายามทีจ่ ะหาแนวคิดทีส
่ อดคล้องกับพระคัมภีร์เท่านั้น เราสามารถหลีกเลีย่ ง
"การกล่าวแบบกว้างเกินไป" และเลือกตามความเหมาะสม พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ
เราก็จะมีความสามารถทีจ่ ะเลือกส่วนของพระคัมภีร์ทพ
ี่ ูดถึงหมวดหมู่หรือหลักคาสอน
ทีเ่ รากาลังนึกถึง
ยกตัวอย่างจากสิง่ ทีเ่ ราได้เห็นในบทเรียนนี้เกีย่ วกับคาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" คาว่า "การนับให้ชอบธรรม"
ในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์แบบดัง้ เดิมก็ได้พูดถึงแนวคิดของการประกาศให้
้ ครัง้ แรกโดยผ่านทางความเชื่อ, ปราศจากการกระทา,
ชอบธรรมทีเ่ กิดขึน
เมือ
่ ความชอบธรรมของพระคริสต์ถูกประทานให้ผท
ู้ เี่ ชื่อ
คานิยามเฉพาะทางของการนับให้ชอบธรรมเป็ นคาทีโ่ ดดเด่นมาก
ในศาสนศาสตร์ระบบถึงขัน
้ ทีเ่ ป็ นเรือ
่ งง่ายทีจ่ ะคาดหวังว่าทุกข้อในพระคัมภีร์ทม
ี่ ีคาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" หรือ ดิไคยู จะอ้างถึงหลักคาสอนเดียวกัน
ดังนั้นนักตีความก็จะบังคับการตีความคาว่า การนับให้ชอบธรรม
ในเนื้อหาบทนั้นทัง้ ๆทีม
่ ันอาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
หรือเขาก็จะปรับหลักคาสอนแบบดัง้ เดิมของคาว่าการนับให้ชอบธรรมเพื่อจะใช้ได้กบ
ั
เนื้อหาตอนนั้นซึ่งก็ไม่ถก
ู ต้องเช่นกัน เราได้เห็นในยากอบ 2:24 ได้ใช้คาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" หรือ ดิไคยู
ในแบบทีต
่ า่ งกับความหมายของศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิม
ยกตัวอย่างจากสิง่ ทีเ่ ราได้เห็นในบทเรียนนี้ เกีย่ วกับคาว่า "การนับให้ชอบธรรม" คาว่า
"การนับให้ชอบธรรม"
ในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์แบบดัง้ เดิมก็ได้พูดถึงแนวคิดของการประกาศให้
้ ครัง้ แรกโดยผ่านทางความเชื่อ, ปราศจากการกระทา,
ชอบธรรมทีเ่ กิดขึน
เมือ
่ ความชอบธรรมของพระคริสต์ถูกประทานให้ผท
ู้ เี่ ชื่อ
คานิยามเฉพาะทางของการนับให้ชอบธรรมเป็ นคาทีโ่ ดดเด่นมาก
ในศาสนศาสตร์ระบบถึงขัน
้ ทีเ่ ป็ นเรือ
่ งง่ายทีจ่ ะคาดหวังว่าทุกข้อในพระคัมภีร์ทม
ี่ ีคาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" หรือ ดิไคยู จะอ้างถึงหลักคาสอนเดียวกัน
ดังนั้นนักตีความก็จะบังคับการตีความคาว่า การนับให้ชอบธรรม
ในเนื้อหาบทนั้นทัง้ ๆทีม
่ ันอาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
หรือเขาก็จะปรับหลักคาสอนแบบดัง้ เดิมของคาว่า การนับให้ชอบธรรมเพื่อจะใช้ได้กบ
ั
เนื้อหาตอนนั้นซึ่งก็ไม่ถก
ู ต้องเช่นกัน เราได้เห็นในยากอบ 2:24 ได้ใช้คาว่า
"การนับให้ชอบธรรม" หรือ ดิไคยู
ในแบบทีต
่ า่ งกับความหมายของศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิม น่ าเสียดายว่า
นักศาสนศาสตร์บางคนมีความคิดว่าเพราะคาว่า "การนับให้ชอบธรรม"
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อยู่ในข้อความนี้
มันต้องพูดถึงหลักคาสอนของการนับให้ชอบธรรมแบบในศาสนศาสตร์ระบบ
เพราะเหตุนี้
เขาทาให้เกิดความสับสนในเรือ
่ งหลักคาสอนของเรือ
่ งการนับให้ชอบธรรม
กับวิธีการใช้คานี้ซึ่งมีหลากหลายในพระคัมภีร์
แต่เราจาเป็ นต้องเข้าใจยากอบในระดับแนวคิดแทนทีจ่ ะเข้าใจในระดับคาศัพท์
อย่างเดียว การทีค
่ าว่า "การนับให้ชอบธรรม"
ได้ปรากฏอยู่ในบทนี้หรือบทอืน
่ ๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกีย่ วข้องกับหลักคาสอน
ของการนับให้ชอบธรรมในศาสนศาสตร์ระบบ
เพราะนักศาสนศาสตร์ระบบได้มีเสรีภาพในการเลือกคาศัพท์และพยายามทีจ่ ะ
หาแนวคิดทีม
่ ีความสอดคล้องกับพระคัมภีร์เท่านั้น
เราจึงควรจะระมัดระวังทีจ่ ะไม่ทาให้วธิ ีการใช้คาศัพท์อย่างหลากหลายในพระคัมภีร์น้ ั
นถูกจากัดมากเกินไป การทาแบบนั้นจะเป็ นอุปสรรคใหญ่ตอ
่ การตีความของเรา
ดังนั้นคาศัพท์เฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบสามารถสนับสนุนหรือเป็ นอุปสรรค
ต่อวิธีการใช้แหล่งทีม
่ าของศาสนศาสตร์ทง้ ั 3 แหล่ง
คาศัพท์เฉพาะเหล่านัน
้ มีคุณค่ามากสาหรับการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน,
การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน, และการตีความพระคัมภีร์
แต่คาศัพท์เหล่านั้นก็อาจนาอันตรายบางอย่างทีเ่ ราต้องหลีกเลีย่ งในเวลาทีเ่ รากาลังใช้
แหล่งทีม
่ าหลักๆทางศาสนศาสตร์เหล่านี้

บทสรุป
ในบทเรียนนี้เราได้สารวจมุมมองหลายอย่างเกีย่ วกับคาศัพท์ เฉพาะในศาสนศา
สตร์ระบบ
เราได้เห็นภาพโดยรวมว่าคาศัพท์เฉพาะคืออะไรและมีสว่ นอะไรในระบบศาสนศาสต
ร์ทง้ ั หมด
เราได้เห็นวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคาศัพท์เฉพาะหรือคาศัพท์พิเศษเหล่านั้
นได้อย่างไร และเราได้ดูทีค
่ วามสาคัญและอันตรายของการใช้คาศัพท์เฉพาะ
ขณะทีเ่ ราเรียนบทเรียนเกีย่ วกับการสร้างศาสนศาสตร์ระบบตต่อไปเรือ
่ ยๆ
เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับคาศัพท์เฉพาะหลายครัง้
การทีเ่ ราเรียนรูค
้ าศัพท์พิเศษและเรียนรูท
้ จี่ ะใช้มน
ั ด้วยสติปญ
ั ญา
สามารถเป็ นประโยชน์มากทีส
่ ุดเท่าทีน
่ กั ศาสนศาตร์คนหนึ่งจะสามารถทาได้
ด้วยการสร้างพื้นฐานทีม
่ ่น
ั คงในเรือ
่ งเหล่านี้
เราสามารถสร้างศาสนศาสตร์ระบบที่ทง้ ั ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็ นประโยชน์ตอ
่
คริสตจักรของพระองค์
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ด็อกเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ)
เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ และเป็ นประธานของพันธกิจ Third Millennium
เขาได้รบ
ั ใช้เป็ นศาสนาจารย์ สอนวิชาพันธสัญญาเดิมทีว่ ท
ิ ยาลัย Reformed
Theological Seminary เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
เขาเป็ นหัวหน้าของแผนกพันธสัญญาเดิม ในขณะทีไ่ ด้รบ
ั ตาแหน่ งเป็ นศิษยาภิบาล,
ด็อกเตอร์ แพรท
ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสอน
เขาได้เรียนทีม
่ หาวิทยาลัย Westminster Theological Seminary
และได้รบ
ั ปริญญาโททีพ
่ ระคริสตธรรม Union Theological Seminary และได้รบ
ั
ปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard University
ด็อกเตอร์ แพรท เป็ นบรรณาธิการสาหรับพระคัมภีร์ NIV Spirit of the
Reformation Study Bible, และเป็ นนักแปลพระคัมภีร์ฉบับ New Living
Translation. ได้เขียนหนังสือและบทความหลายเล่มรวมถึง Pray with Your
Eyes Open, Every Thought Captive, Designed for Dignity, He Gave
Us Stories, และได้เขียนอรรถาธิบายสาหรับ 1 กับ 2 พงศาวดาร และ 1 กับ 2
โครินธ์

-34For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

