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บทนาํ 
 

คุณเคยสงัเกตไหมวา่ ไม่วา่คนที5ทาํงานอยูใ่นสายอาชีพใดกต็าม หรือทาํงานในประเภทต่างๆ 

ลว้นแต่จะสร้างวธีิคุยกนัเองในแบบฉบบัของพวกเขา 

พวกเขาจะสร้างคาํศพัทแ์ละสาํนวนที5มีความหมายพิเศษสาํหรับกลุ่มของพวกเขาโดยเฉพาะ, แมแ้ต่คนนอกกไ็ม่สามารถเขา้ใจ ไม่วา่จะเป็น 

หมอ, ทนาย, ช่างยนต,์ ชาวสวน, ช่างก่อสร้าง - งานประเภทไหนกต็าม, 

เรากจ็ะพฒันาวธีิการพดูคุยเป็นแบบพิเศษและบางครัV งกอ็าจจะบทสนทนาเฉพาะทางเขา้มาดว้ย 

 

ดว้ยเหตุผลหลายประการ มนักเ็ป็นแบบนัVนในศาสนศาสตร์ระบบเช่นกนั 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างศาสนศาสตร์ขึVนมาดว้ยภาษาที5พิเศษ พวกเขาไดส้ร้างวธีิการสื5อสารดว้ยคาํศพัทเ์ฉพาะสาํหรับพวกเขาขึVนมา  

 

บทเรียนนีV ป็นบทเรียนที5 2 ในชุดบทเรียน "การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ", 

ซึ5 งเป็นบทเรียนที5เรากาํลงัจะสาํรวจวา่โปรเตสแตนตส์ร้างศาสนศาสตร์ระบบขึVนมาไดอ้ยา่งไร. เราไดต้ัVงชื5อบทเรียนนีVวา่, 

"คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ" 

และในบทเรียนนีV เราจะไดเ้ห็นวธีิที5คาํศพัทแ์ละสาํนวนพิเศษต่างๆไดช่้วยใหน้กัศาสนศาสตร์สามารถทาํงานของเขาไดอ้ยา่งเตม็ที5  

 

ในบทเรียนนีVจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนแรกเราจะไดรั้บภาพรวมทั5วไปที5มีต่อคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ;คาํศพัทเ์หล่านัVนคืออะไร, 

และมีส่วนอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนที5 2 เราจะสาํรวจการสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVน; 

วา่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ฒันาวธีิพิเศษที5จะไดบ้รรยายสิ5งต่างๆอยา่งไร. และศาสนศาสตร์ระบบ;คาํศพัทเ์หล่านัVนคืออะไร, 

และมีส่วนอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนที5 3 เราจะดูที5ค่านิยมและอนัตรายของคาํศทัพเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ ซึ5 งหมายถึงวา่ 

คาํศพัทเ์หล่านีVจะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที5จะสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

ใหเ้ราเริ5มดว้ยดูที5ภาพรวมทั5วไปที5มีต่อคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVน  

 

 

ภาพรวม 
 

เพื5อจะไดส้ร้างมุมมองที5กวา้งเกี5ยวกบัวชิานีV  เราจะพดูถึง 4 เรื5อง 

เรื5องแรกเราจะใหค้าํนิยามวา่คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนหมายความวา่อะไร เรื5องที5 2 

เราจะอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์และแนวคิดศาสนศาสตร์ เรื5องที5 3 

เราจะเนน้ความจาํเป็นของการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ เรื5องที5 4 

เราจะมาอภิปรายกนัวา่คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนอยูต่รงไหนในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ อนัดบัแรก 

ใหเ้รามาดูวา่คาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์นัVนหมายความวา่อยา่งไร 
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คาํนิยาม 
 

เมื5อเราเริ5มตน้เรียนศาสนศาสตร์ระบบ เราจะเห็นไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจนวา่ 

เราตอ้งเรียนรู้ที5จะใชภ้าษาของนกัศาสนศาสตร์ระบบดว้ย นกัศาสนศาสตร์ระบบใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนที5เราไม่ค่อยใชใ้นชีวติประจาํวนั 

แมแ้ต่ในเวลาที5เขาใชค้าํศพัทจ์ากชีวติประจาํวนั เขากใ็ชใ้นแบบที5ไม่ธรรมดา วธีิพิเศษเฉพาะที5ใชพ้ดูถึงสิ5งต่างๆเรียกวา่ 

"คาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์." สาํหรับวตัถุประสงคข์องเรา เราอาจจะนิยามคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์เหล่านัVนวา่ 

"คาํศพัทห์รือสาํนวนที5มีความหมายพิเศษในทางศาสนศาสตร์"  

 

บางครัV งนกัศาสนศาสตร์ระบบใชค้าํศพัทเ์ฉพาะเพื5อจะแยกแยะสิ5งหนึ5งสิ5งใดออกมาจากสิ5งอื5นๆ ยกตวัอยา่งเช่น วลีที5วา่ 

"Theology Proper ซึ5 งถา้แปลตามตวัคือศาสนศาสตร์ที5เหมาะสม แต่แทจ้ริงมนัคือ ศาสนศาสตร์ที5เกี5ยวกบัพระเจา้พระบิดา 

โดยมุ่งเนน้ศึกษาในเรื5องการทรงดาํรงอยูข่องพระองค ์การอยูเ่หนือธรรมชาติของพระองค ์และสิ5งอื5นๆที5เกี5ยวกบัพระองค ์

ในทางตรงกนัขา้ม คาํศพัทว์า่ "ศาสนศาสตร์ (Theology)" แปลวา่ 

การศึกษาในหมวดหมู่ทั5วไปในเรื5องของอะไรกต็ามที5มีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้, รวมถึงหลกัคาํสอนในเรื5องของมนุษย,์ ความบาป, 

และความรอด 

 

บางครัV งการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะเป็นวธีิสะดวก ที5จะยอ่เนืVอหาของเรื5องที5ซบัซอ้นใหเ้ป็นคาํศพัทห์รือสาํนวน เช่นคาํวา่ 

"ตรีเอกานุภาพ" เป็นเพียงแค่คาํเดียวที5ไดส้รุปคาํสอนที5ละเอียดเกี5ยวกบัพระเจา้ และเป็นเรื5องที5สะดวกวา่ที5จะใชค้าํวา่ "ตรีเอกานุภาพ" 

แทนที5จะบรรยายละเอียดทัVงหมดของคาํสอนนีV ทุกครัV งที5เราไดพ้ดูถึงมนั ในทุกเหตุการณ์คาํศพัทเ์ฉพาะทาง 

ศาสนศาสตร์คือคาํศพัทแ์ละวลีที5มีความหมายพิเศษทางศาสนศาสตร์ 

 

ตอนนีV เราไดรั้บความคิดขัVนพืVนฐานวา่คาํศพัทว์ชิาการคืออะไร, เราควรจะไปดูอีกเรื5องนึง: 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิด. 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทที์5เราใชแ้ละความคิดหรือแนวคิดที5เป็นคาํศพัทเ์หล่านีVไดบ้รรยายถึงอะไร? 

มนัไดต้รงตามลกัษณะของกนัและกนัอยา่งไร?  

 

 

คาํศพัทแ์ละแนวคิด 
 

เราจะพิจารณาหวัขอ้นีVจาก 2 มุมดว้ยกนั: มุมแรก ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดในภาษาโดยทั5วไป; และมุมที5 2 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดในภาษาของพระคมัภีร์. ขอใหเ้ราดูความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดโดยทั5วไปก่อน 

 

 

ภาษาโดยทั)วไป 

 

ถา้ถามคนทั5วไปวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดในสมองที5เขามีคืออะไร 

เขาน่าจะตอบวา่คาํที5เขาใชต้รงกบัความคิดที5เขามี 

คนส่วนใหญ่มกัจะคิดวา่ความคาํศพัทแ์ละความคิดนัVนมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งตรงไปตรงมา  
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มนัไม่ไดย้ากที5จะเขา้ใจวา่คนคิดแบบนีV เพราะอะไร เมื5อเราดูเดก็เลก็ๆเรียนรู้ที5จะใชภ้าษาของพอ่แม่ 

เขากจ็ะเริ5มดว้ยการจาํชื5อของผูค้น สิ5งของ และกิริยาง่ายๆ แม่กจ็ะชีV ที5ตวัเองและบอกวา่ "แม่" หรือถือขนมปังชิVนหนึ5งและบอกวา่ "ขนมปัง" 

เมื5อเวลาผา่นไปเดก็กจ็ะเรียนรู้คาํศพัทเ์พิ5มขึVนเรื5อยๆ และเขาจะเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละความคิดมากยิ5งขึVน 

ผูใ้หญ่ที5กาํลงัเรียนภาษาที5สองกจ็ะเริ5มดว้ยระบบที5คลา้ยๆกนั ในเวลาที5เขากาํลงัเรียนภาษาทีละคาํ ในระดบัพืVนฐานเหล่านีV  

มนักเ็ป็นความจริงที5วา่บ่อยครัV งเรากจ็ะเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัท ์1 คาํกบัแนวคิดหนึ5งแนวคิด 

 

เมื5อเราหยดุคิดเกี5ยวกบัเรื5องนีV  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทแ์ละความคิดในความเป็นจริงกซ็บัซอ้นกวา่นัVน 

เราสามารถสรุปความซบัซอ้นต่างๆเหล่านีVดว้ย 2 ประโยคสัVนๆ ในดา้นหนึ5ง คาํศพัทห์ลายคาํกอ็าจจะหมายถึงแนวคิดเดียว และในอีกดา้น 

คาํศพัทห์นึ5งคาํกอ็าจจะหมายความไดห้ลายแนวคิด ใหเ้รามาดูทัVงสองดา้นของเรื5องนีV  โดย 

เริ5มกบัความจริงที5วา่คาํศพัทต่์างๆกส็ามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวได ้

 

มนัไม่ไดเ้ป็นเรื5องยากที5จะเห็นวา่บ่อยครัV งเราจะใชค้าํศพัทห์ลายคาํในการบรรยายความคิดเดียว ยกตวัอยา่งเช่น 

ผมมีลูกสาวที5ชื5อ เบคกีV  และในการสนทนากบัคนอื5น ผมกส็ามารถกล่าวถึงลูกสาววา่เป็น "เบคกีV", "ลูกสาวของผม","ภรรยาของวาเรน", 

"แม่ของแมก็กีV , "แม่ของลิลลี5","ทายาทของผม", "ลูกคนเดียวของผม." รายการนีVสามารถยาวต่อไปไดเ้รื5อยๆ ในแต่ละเหตุการณ์ 

คาํศพัทต่์างๆกอ็าจะมีความหมายต่างกนัเลก็นอ้ย แต่ในขณะเดียวกนัทุกคาํลว้นแต่หมายถึงแนวคิดเดียว คือพดูถึงคนที5พิเศษในชีวติของผม 

 

สิ5งแบบนีVกเ็กิดขึVนเป็นประจาํในภาษาทั5วไป ลองพยายามนึกถึงวธีิต่างๆที5เราสามารถพดูถึงทะเล 

นึกถึงคาํศพัทที์5สามารถใชเ้พื5อจะพดูถึงประเทศใดประเทศหนึ5ง ในทุกๆภาษาทั5วโลก 

เป็นเรื5องปกติที5คาํศพัทห์ลายคาํกจ็ะมีความหมายหรือแนวคิดที5เหมือนกนั.  

 

ในทางตรงกนัขา้ม มนักจ็ริงที5วา่คาํๆหนึ5งกส็ามารถพดูถึงแนวคิดไดห้ลายแนวคิด ลองเปิดดูพจนานุกรมในภาษาของตวัเอง 

คาํศพัทห์ลายต่อหลายคาํในพจนานุกรมไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ คาํๆเดียวสามารถมีความหมายไดห้ลายความหมาย 

และคาํนิยามที5หลากหลายของคาํๆเดียวนัVนแสดงใหเ้ห็นวา่คาํหนึ5งคาํสามารถมีแนวคิดไดห้ลายแนวคิด  

 

ตวัอยา่งง่ายๆจากคาํที5เราใชก้นัในชีวติประจาํวนั คาํศพัทภ์าษาองักฤษคาํวา่ "bar" 

คาํนีVคาํเดียวสามารถมีความหมายหลายความหมาย อาจจะหมายความวา่แท่งเหลก็, โขดหิน, ขอ้หา้ม, องคก์รวชิาชีพของนกักฎหมาย 

เคานเ์ตอร์สาํหรับบริการอาหารและเครื5องดื5ม และอื5นๆอีกมากมาย, คาํนีVและอีกหลายคาํกส็ามารถบรรยายแนวคิดไดแ้ตกต่างกนัมากมาย 

 

ดงันัVนในภาษาทั5วไป กอ็าจจะไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทก์บัแนวคิดแบบหนึ5งต่อหนึ5งเสมอไป แต่เป็นวา่ 

คาํศพัทห์ลายคาํกอ็าจจะมีแนวคิดอยา่งเดียว และคาํศพัทค์าํเดียวกอ็าจจะมีแนวคิดหลายแนวคิด 

 

ตอนนีVหลงัจากที5เราไดเ้ห็นวธีิที5ซบัซอ้นที5คาํศพัทแ์ละแนวคิดไดมี้ความสมัพนัธ์กนัในภาษาโดยทั5วไป 

เราควรจะไปดูวธีิที5คาํศพัทก์บัแนวคิดไดมี้ความสมัพนัธ์กนัในภาษาของพระคมัภีร์ 

คาํศพัทก์บัแนวคิดมีความสมัพนัธ์กนัไดอ้ยา่งไรเมื5อเรากาํลงัพดูถึงพระคมัภีร์ เป็นสถานการณ์ที5แตกต่างกนัหรือเหมือนกนั? 

 

 

ภาษาของพระคมัภีร์ 

 

ในความเป็นจริงพระคมัภีร์เกือบทัVงเล่มไดถู้กเขียนในภาษาทั5วไป 
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ดงันัVนในเวลาเดียวกนัที5คาํศพัทห์ลายคาํสามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวกนัไดใ้นภาษาทั5วไป 

คาํศพัทห์ลายคาํกส็ามารถหมายความถึงแนวคิดเดียวกนัไดใ้นภาษาของพระคมัภีร์ 

และในเวลาเดียวกนัที5คาํศพัทค์าํเดียวสามารถหมายถึงหลายแนวคิดไดใ้นภาษาทั5วไป 

คาํศพัทค์าํเดียวกส็ามารถหมายถึงหลายแนวคิดไดใ้นพระคมัภีร์เช่นเดียวกนั ใหเ้รามาดูความจริงที5วา่ พระคมัภีร์ไดใ้ชค้าํศพัทห์ลายคาํ 

เพื5อพดูถึงแนวคิดเดียว 

 

วธีิง่ายๆที5จะไดเ้ห็นการใชภ้าษาแบบนีV คือดูคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์ ที5ไดพ้ดูถึงการดาํเนินชีวติ คริสเตียน 

พิจารณาถึงวธีิต่างๆที5นกัเขียนคนนึงคือ อาจารยเ์ปาโล ไดพ้ดูถึงการดาํเนินชีวติ คริสเตียน เขาไดเ้รียกมนัวา่ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " ใน 1 

เธสะโลนิกา 4:3 เขาไดเ้รียกมนัวา่ "ความซื5อสตัย"์ ใน 1 โครินธ์ 4:17 เขาไดพ้ดูถึงการดาํเนินชีวติคริสเตียนวา่เป็น "การเชื5อฟัง" ในโรม 

16:19 เขาไดพ้ดูถึงมนัในสาํนวนวา่ "ดาํเนินชีวติตามพระวญิญาณ" ในกาลาเทีย 5:25 และไดพ้ดูถึงมนัวา่ เป็นการ 

"ใหเ้ป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค"์ ในโรม 8:29 ในขณะเดียวกนัเป็น "การเปลี5ยนแปลง" ใน 2 โครินธ์ 3:18 

ในเหตุการณ์เหล่านีV เปาโลกก็าํลงัพดูถึงสิ5งเดียวกนั: คือสิ5งที5เราอาจจะเรียกวา่ "การดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน"  

 

มีหลายแนวคิดในพระคมัภีร์ที5ไดถู้กพดูถึงในหลายวธีิ ยกตวัอยา่งเช่น ลองคิดถึงชื5อต่างๆของพระเยซูในพระคมัภีร์ 

นอกจากเรียกวา่ "พระเยซู" หรือ "พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ" คนกไ็ดเ้รียกพระองคว์า่ "พระคริสต"์ หรือ "คริสตอส" ในภาษากรีก 

ซึ5 งเป็นการแปลจากคาํศพัทฮี์บรูคาํวา่ ,"มาเชี_ยค" ซึ5 งหมายความวา่ "ผูที้5ถูกเจิมไว"้ ,คนจะเรียกพระองคว์า่ "องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้" ดว้ย 

ตามกิจการ 1:21 และ "พระผูช่้วยใหร้อด" เหมือนที5เห็นใน 2 เปโตร 1:11 นอกจากนีVพระคมัภีร์ไดเ้รียกพระองคว์า่ "พระเจา้" ใน ทิตสั 2:13, 

พระวาทะ" ในยอห์น 1:1, "อาดมัสุดทา้ย" ใน 1 โครินธ์ 15:45, "พระบุตรของพระเจา้" ในลูกา 1:35, "บุตรของดาวดิ" ในมทัธิว 21:9, 

"กษตัริย"์ ใน ลูกา 19:38, "ทรงเป็นบุตรหวัปีเหนือทุกสิ5งที5ทรงสร้าง" ในโคโลสี 1:15, และ "คนกลาง" ใน 1 ทิโมธี 2:5. แน่นอน 

คาํศพัทเ์หล่านีV มีความแตกต่างกนั แต่พวกมนัลว้นแต่เป็นกลุ่มคาํศพัทที์5ไดพ้ดูถึงคนผูเ้ดียว 

คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา คือพระเยซูคริสต ์บุคคลที5 2 ในตรีเอกานุภาพ 

ดงันัVนเราจะเห็นวา่เช่นเดียวกบัในภาษาทั5วไป บ่อยครัV งพระคมัภีร์กจ็ะใชค้าํศพัทห์ลายคาํที5จะพดูถึงแนวคิดอนัเดียว 

 

ในทางตรงกนัขา้ม พระคมัภีร์กไ็ดใ้ชค้าํๆเดียวที5จะพดูถึงแนวคิดหลายอยา่ง 

บางครัV งกเ็ป็นคาํศพัทห์รือแนวคิดธรรมดาทั5วไปที5มีความสาํคญัทางศาสนาศาสตร์ระบบเพียงเลก็นอ้ย แต่บ่อยครัV ง 

พระคมัภีร์กจ็ะใชค้าํเดียวที5จะพดูถึงแนวคิดที5หลากหลาย แมก้ระทั5งกล่าวถึงแนวคิดที5มีความสาํคญัอยา่งมากในศาสนศาสตร์ 

ขอใหเ้ราพิจารณาถึง 2 คาํในพระคมัภีร์ที5ไดมี้บทบาทสาํคญัในศาสนศาสตร์ระบบ อนัดบัแรก เราจะดูที5คาํวา่ "การใหเ้ป็นผูช้อบธรรม" 

และอนัดบัที5สอง เราจะดูคาํวา่ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ "  

 

ขอใหเ้ราเริ5มดว้ยการดูกลุ่มคาํศพัทที์5มีความสมัพนัธ์กบักริยาภาษากรีกของพนัธสญัญาใหม่ ดิไคย ู(δικαιόω): 

คือคาํศพัทที์5มกัจะถูกแปลวา่ "ทาํใหช้อบธรรม," "ถูกทาํใหช้อบธรรม," และ "การทาํใหช้อบธรรม" 

พนัธสญัญาใหม่ไดพ้ดูถึงหลายอยา่งเกี5ยวกบัการทาํใหช้อบธรรม แต่เพื5อจะบรรลุวตัถุประสงคข์องเรา เราจะดูขอ้พระคมัภีร์แค่ 2 ขอ้  

 

ขอ้แรก ในโรม 3:28 เปาโลไดเ้ขียนไวว้า่: 

 

เพราะเราเห็นวา่ 

คนหนึ5งคนใดจะถูกชาํระใหช้อบธรรมไดก้โ็ดยอาศยัความเชื5อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบญัญติั (โรม 3:28) 

 

คาํที5แปลวา่ "ถูกชาํระใหช้อบธรรม" ในขอ้นีVไดม้าจาก ดิไคย ูซึ5 งในขอ้นีVและอีกหลายขอ้ เปาโลไดพ้ดูชดัเจนถึง ดิไคย ู
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ซึ5 งเกิดขึVนดว้ย "ความเชื5อเท่านัVน" โดยไม่มีส่วนเกี5ยวขอ้งใดๆทัVงสิVนกบัการกระทาํของมนุษย ์ในที5นีV  

การทาํใหช้อบธรรมกเ็ป็นการประกาศถึงความชอบธรรมที5ไดเ้กิดขึVนเมื5อคริสเตียนมีความเชื5อในพระคริสตแ์ละความชอบธรรมของพระอ

งคไ์ดเ้ขา้มาในชีวติของเขา 

 

ครัV งที5สองที5เราไดเ้ห็นคาํวา่ ดิไคย ูกคื็อ ในยากอบ 2:24 ในขอ้นีV เราไดอ่้านวา่:  

 

พวกท่านกเ็ห็นแลว้วา่ คนหนึ5งคนใดจะถูกชาํระใหช้อบธรรมไดก้เ็พราะการประพฤติ 

และไม่ใช่เพราะความเชื5อเพียงอยา่งเดียว (ยากอบ 2:24) 

 

ในที5นีV  ยากอบใชค้าํวา่ ดิไคย ูไดแ้ปลเป็น "ถูกชาํระใหช้อบธรรม" แตกต่างไปจากวธีิที5เปาโลใชใ้น โรม 3:28 เปาโลไดบ้อกวา่ 

การทาํใหช้อบธรรมนัVนเกิดขึVนไดด้ว้ย "ความเชื5อเท่านัVนไม่เกี5ยวกบัการกระทาํ" แต่ยากอบบอกวา่ 

"เพราะการประพฤติไม่ใช่ความเชื5อเพียงอยา่งเดียว"  

 

เป็นเรื5องน่าสนใจที5ทัVงยากอบและเปาโลไดย้กตวัอยา่งอบัราฮมัเพื5อจะพิสูจนป์ระเดน็ของพวกเขา 

เมื5อเราดูสิ5งที5เปาโลไดอ้ภิปรายเกี5ยวกบัอบัราฮมัใน โรม 4:1-5 มนัชดัเจนวา่เขากาํลงัพดูถึงสิ5งที5เกิดขึVนในปฐมกาลบทที5 15 

ที5อบัราฮมัไดเ้ชื5อในพระเจา้, และความเชื5อของเขากถื็อวา่เป็นความชอบธรรม นี5เป็นการทาํใหช้อบธรรมครัV งแรกของอบัราฮมั 

เวลาที5พระเจา้ไดต้รัสวา่เขานบัวา่ชอบธรรมโดยทางความเชื5อเท่านัVน  

 

แต่ยากอบไดพ้ดูถึงเหตุการณ์ที5เกิดขึVนในปฐมกาลบทที5 22 ซึ5 งไดเ้กิดขึVนประมาณ 30 ปีหลงัจากปฐมกาลบทที5 15 

ในปฐมกาลบทที5 22 พระเจา้ไดท้ดสอบอบัราฮมัเพื5อจะพิสูจนค์วามเชื5อของเขาดว้ยการสั5งใหเ้ขาถวายลูกชายของเขาซึ5งคือ 

อิสอคัใหเ้ป็นเครื5องบูชาบนภูเขาโมริยาห์ ยากอบ 2:23 ไดบ้อกวา่ความเชื5อของอบัราฮมัก่อนหนา้นีV  "ถูกทาํใหส้มบูรณ์" 

ในเหตุการณ์นีVยากอบไม่ไดพ้ดูถึง การประกาศวา่ชอบธรรมในครัV งแรกของอบัราฮมั แต่กาํลงัพดูถึง "หลกัฐาน" หรือ "เครื5องพิสูจน"์ 

ความชอบธรรมของเขา  

 

ดงันัVน จึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ขียนในพนัธสญัญาใหม่ ไดใ้ชค้าํศพัทก์รีก ดิไคย ูในอยา่งนอ้ย 2 แบบที5แตกต่างกนั  

 

สิ5งที5เราไดเ้ห็นจากคาํวา่ การนบัวา่ชอบธรรม จึงไม่ไดเ้ป็นเรื5องที5ผดิปกติแต่อยา่งใด ยกตวัอยา่ง 

กลุ่มคาํศพัทข์องกริยาจากภาษากรีก หาเกียโส (ἁγιάζω) ที5บ่อยครัV งจะถูกแปลวา่ "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ","การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ", "ธรรมิกชน" 

หรือแมก้ระทั5ง "บริสุทธิ\ " กลุ่มคาํศพัทนี์Vไดพ้ดูถึงแนวคิดหลายแบบในพนัธสญัญาใหม่ จากการยกตวัอยา่ง เราจะดูแนวคิด 3 

อยา่งที5ผูเ้ขียนคนเดียวคือ อาจารยเ์ปาโล ไดก้ล่าวถึงจากคาํเดียวนีV   

 

แนวคิดแรก ใน 1 โครินธ์ 6:11 เราไดอ่้านคาํเหล่านีV :  

 

แต่ท่านทัVงหลายไดรั้บการลา้งชาํระแลว้ ไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ แลว้ 

และไดรั้บการชาํระใหช้อบธรรมแลว้โดยพระนามของพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และโดยพระวญิญาณแห่งพ

ระเจา้ของเรา (1 โครินธ์ 6:11) 

 

ในขอ้ความนีV เปาโลไดใ้ชค้าํวา่ "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " หรือ หาเกียโส (ἁγιάζω) 

เพื5อพดูถึงสิ5งที5พระเจา้ไดท้รงกระทาํเมื5อคนๆหนึ5งเพิ5งมาถึงพระเยซูคริสต ์ในเวลานัVนคนนัVนกจ็ะถูกทาํใหเ้ป็นที5ยอมรับไดต่้อหนา้พระเจา้ 
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และจะถูกแยกจากความบาป บางครัV งสิ5งนีVจะเรียกวา่ ความบริสุทธิ\ ที5ไม่สามารถเปลี5ยนแปลงได ้

เราสามารถรู้วา่เขาหมายความแบบนีVจากคาํศพัทอื์5นที5เขาไดใ้ชภ้ายในเนืVอหานีV  เขาไดพ้ดูถึงชาวโครินธ์วา่ไดถู้ก "ลา้ง" 

จากความบาปของพวกเขา, "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ", ถูกทาํใหศ้กัดิ\ สิทธิ\ และเป็นที5ยอมรับต่อพระเจา้, และ "ถูกนบัใหช้อบธรรม" 

คือประกาศใหช้อบธรรมดว้ยความเชื5อ ในที5นีV  "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " 

กล่าวถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ตัVงแต่เริ5มแรกที5ผูเ้ชื5อไดรั้บเมื5อเขาถูกนบัใหช้อบธรรม 

เมื5อเขาถูกทาํใหช้อบธรรมและไดเ้ขา้ส่วนในพระคริสตอ์ยา่งที5ไม่มีอะไรมาเปลี5ยนแปลงได ้ 

 

แนวคิดที5 2 อีกวธีินึงที5มีการใชค้าํวา่ "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " (หรือ หาเกียโส) ปรากฎใน 1 เธสะโลนิกา 4:3. 

ในที5นั5นเปาโลไดเ้ขียนคาํเหล่านีV :  

 

พระประสงคข์องพระเจา้เป็นอยา่งนีV คือ ใหพ้วกท่านเป็นคนบริสุทธิ\  คือใหเ้วน้จากการล่วงประเวณี 

 (1 เธสะโลนิกา 4:3) 

 

ในขอ้ความนีV  เปาโลกาํลงัพดูถึงสิ5งที5ผูเ้ชื5อตอ้งแสวงหา บางครัV งสิ5งนีVกจ็ะเรียกวา่ การกา้วหนา้ในความบริสุทธิ\  

เปาโลไดอ้ธิบายถึงความหมายของการไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  วา่มนัเชื5อมโยงกบัการหลีกเลี5ยงการผดิศีลธรรมทางเพศ ในที5นีV  หาเกียโส 

ไดพ้ดูถึงกระบวนการที5ต่อเนื5องของผูเ้ชื5อที5จะพยายามหลีกเลี5ยงความบาปตลอดชีวติของเขา 

 

แนวคิดที5 3 เปาโลไดใ้ชค้าํวา่ หาเกียโส ในอีกแบบหนึ5ง ใหเ้ราลองฟังดูวา่เขาไดเ้ขียนอะไรใน 1 โครินธ์ 7:14: 

 

เพราะวา่สามีที5ไม่เชื5อนัVนไดรั้บการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ทางภรรยา 

และภรรยาที5ไม่เชื5อกไ็ดรั้บการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ทางสามี มิฉะนัVนลูกๆ ของพวกท่านกเ็ป็นมลทิน 

แต่บดันีV เดก็เหล่านัVนบริสุทธิ\  (1 โครินธ์ 7:14) 

 

ในขอ้นีV  เปาโลไดใ้ชก้ลุ่มคาํศพัทข์องหาเกียโส 3 ครัV งในการบรรยายถึงครอบครัวที5มีสามีภรรยาที5เป็นผูเ้ชื5อกบัผูไ้ม่เชื5อ ครัV งแรก 

เขาไดบ้อกวา่สามีที5ไม่เชื5อกถู็กชาํระใหบ้ริสุทธิ\  หาเกียโส ดว้ยภรรยาที5เชื5อ ครัV งที5 2 เขาไดบ้อกเหมือนกนัสาํหรับภรรยาที5ไม่เชื5อ ครัV งที5 3 

เขาไดใ้ชค้าํคุณศพัทข์องคาํวา่ หาเกียโส เพื5อจะเตือนชาวโครินธ์วา่ลูกๆของครอบครัวเหล่านีVก ็"บริสุทธิ\ " หรือ ไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

 

ในที5นีV  เปาโลไม่ไดห้มายความวา่พระเจา้ไดแ้ยกพวกผูไ้ม่เชื5อออกจากความบาปเพื5อจะทาํใหเ้ขาเป็นที5ยอมรับต่อพระองค ์

เขาไม่ไดห้มายความวา่ลูกของผูเ้ชื5อกจ็ะรอดแน่นอนเช่นเดียวกนั 

เขาไม่ไดห้มายความวา่พวกเขากาํลงัแสวงหาการใชชี้วติที5บริสุทธิ\ แบบคริสเตียน จากการเขียนของเปาโลทัVงหมด มนัชดัเจนวา่ 

ความเชื5อเป็นสิ5งจาํเป็นสาํหรับความรอด เปาโลกลบักล่าวถึงสิ5งที5เราอาจจะเรียกวา่ความบริสุทธิ\ ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกบัความรอด 

แนวคิดที5วา่ผูที้5ไม่เชื5อและลูกที5อยูใ่นครอบครัวที5มีผูป้กครองอยา่งนอ้ยที5เป็นผูเ้ชื5อแทจ้ริงจะถูกชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

เนื5องจากในดา้นหนึ5งเขาจะถูกแยกจากโลกเพราะมีผูเ้ชื5ออยูที่5นั5น ดงันัVนเราไดเ้ห็นวา่เปาโลไดใ้ชค้าํศพัทจ์ากพระคมัภีร์ หาเกียโส 

เพื5อจะพดูถึงประสบการณ์ครัV งแรกของผูเ้ชื5อที5แทจ้ริง , การแสวงหาความบริสุทธิ\ แบบต่อเนื5อง, 

และการแยกออกของผูที้5ไม่เชื5อบางคนถึงแมว้า่เขายงัไม่มีความเชื5อที5นาํมาซึ5งความรอด  

 

สิ5งที5เราไดเ้ห็นเกี5ยวกบัการนบัใหช้อบธรรมและการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ นัVนกเ็ป็นจริงในของส่วนคาํศพัทที์5มีความสาํคญัทางศาสน

ศาสตร์คาํอื5นๆที5เราไดเ้จอในพระคมัภีร์ดว้ย เช่นเดียวกบัในภาษาทั5วไป คาํหนึ5งคาํในพระคมัภีร์กอ็าจจะพดูถึงแนวคิดที5หลากหลาย 

ความสมัพนัธ์ที5ซบัซอ้นระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดในพระคมัภีร์ไดน้าํเราไปถึง ประการที5 3 ความจาํเป็นในการใชค้าํศพัทแ์ละวลีเฉพาะ 
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ในเรื5องศาสนศาสตร์ระบบ 

 

 

ความจาํเป็น 
 

ช่วงแรกที5นกัศึกษาเพิ5งเริ5มศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ พวกเขามกัจะสบัสนกบัคาํศพัทเ์ฉพาะเยอะแยะมากมายที5เขาตอ้งเรียนรู้ 

ผมไม่สามารถบอกไดเ้ลยวา่ มีกี5ครัV งที5คนถามผมวา่ "ทาํไมเราถึงตอ้งเรียนรู้วธีิพิเศษในการพดูสิ5งต่างๆ? 

ทาํไมเราไม่พดูถึงสิ5งต่างๆเหล่านัVนเหมือนกบัที5พระคมัภีร์พดู?"  

 

ในระดบัหนึ5ง คาํศพัทเ์ฉพาะต่างๆกไ็ม่มีความจาํเป็น จริงๆแลว้เป็นไปไดที้5จะสอน, ศึกษา, 

และเรียนรู้ศาสนศาสตร์โดยปราศจากคาํเหล่านัVน แต่ในอีกระดบัหนึ5ง 

คาํศพัทเ์หล่านัVนกมี็ความจาํเป็นในการสร้างระบบศาสนศาสตร์ที5มีความสมัพนัธ์กนัและเกี5ยวขอ้งกบัพระคมัภีร์ทัVงหมด 

เพราะการเชื5อมโยงระหวา่งคาํศพัทพ์ระคมัภีร์และแนวคิดนัVนมีอยูม่ากมาย นกัศาสนศาสตร์ระบบจึงไดพ้ฒันาคาํศพัทพิ์เศษ 

ที5บางครัV งกอ็าจจะไม่เจอในพระคมัภีร์ แต่ทาํใหก้ารสื5อสารกนัชดัเจนขึVน 

 

มนัจะช่วยใหเ้ห็นความจาํเป็นของความชดัเจนในทัVงสองดา้น: 

อนัดบัแรกเราจะดูที5ความสบัสนที5ไดเ้กิดขึVนเวลาคาํศพัทห์ลายคาํไดพ้ดูถึงแนวคิดอนัเดียว และอนัดบัที5 2 

เราจะดูที5ความสบัสนต่างๆที5ไดเ้กิดขึVนเมื5อคาํศพัทเ์ดียวไดพ้ดูถึงแนวคิดหลายอยา่งในพระคมัภีร์ 

ขอใหเ้ราเริ5มตน้โดยดูที5ความจาํเป็นของการมีคาํศพัทเ์ฉพาะ เมื5อคาํศพัทห์ลายคาํในพระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงแนวคิด แนวคิดเดียว 

 

 

คาํศพัทห์ลายคาํ — แนวคิดเดียว 

 

อยา่งที5เราไดเ้ห็น บ่อยครัV งผูเ้ขียนพระคมัภีร์มกัจะพดูถึงแนวคิดอนัเดียวดว้ยคาํศพัทห์รือสาํนวนที5แตกต่างกนัออกไป 

หลายครัV งที5สิ5งนีVทาํใหน้กัศาสนศาสตร์ระบบไม่ไดค้วามชดัเจนที5พวกเขาตอ้งการ 

ดงันัVนนกัศาสนศาสตร์ระบบจึงไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะเพื5อจะใหค้วามชดัเจนกบัสิ5งที5เขากาํลงัพดูถึง เพื5อใหเ้ราเห็นภาพมากขึVน 

ใหเ้ราสาํรวจวธีิที5พระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงแนวคิดในเรื5องคริสตจกัร 

 

การสอนพระคมัภีร์ในเรื5องหลกัคาํสอนที5เกี5ยวกบัคริสตจกัร มกัจะเรียกวา่ "การศึกษาเกี5ยวกบัคริสตจกัร" (ecclesiology) 

คาํศพัทนี์Vไดม้าจากคาํกรีก เอกเลเซีย (ἐκκλησία) ซึ5 งเป็นคาํศพัทภ์าษากรีกในพนัธสญัญาใหม่สาํหรับคาํวา่ "คริสตจกัร" 

ลองนึกภาพนกัศาสนศาสตร์กลุ่มหนึ5งมาที5สมาคมศาสนศาสตร์เพื5อจะพดูถึงหวัขอ้ไหนกไ็ดที้5เขาตอ้งการ 

นกัศาสนศาสตร์คนหนึ5งอาจจะเริ5มดว้ยการกล่าววา่ "วนันีVผมจะอภิปรายหลกัคาํสอนในเรื5อง "อิสราเอลของพระเจา้" 

นกัศาสนศาสตร์อีกคนหนึ5งอาจจะพดูวา่ "ผมกจ็ะอภิปรายถึงหลกัคาํสอนในเรื5อง "พระวหิารของพระเจา้" อีกคนหนึ5งกอ็าจจะพดูวา่ 

"ผมกจ็ะอภิปรายถึง "พระกายของพระคริสต"์  

 

แน่นอนที5ในตอนแรกๆกอ็าจจะไม่ชดัเจนวา่นกัศาสนศาสตร์เหล่านีVตัVงใจจะพดูเกี5ยวกบัอะไร เพราะเมื5อพระคมัภีร์ไดใ้ชว้ลีที5วา่ 

"อิสราเอลของพระเจา้", "พระวหิารของพระเจา้", หรือ "พระกายของพระคริสต"์ กอ็าจจะหมายถึงสิ5งอื5นนอกจากคริสตจกัร 

"อิสราเอลของพระเจา้" อาจจะพดูถึงชนชาติอิสราเอล "พระวหิารของพระเจา้" อาจจะหมายถึงพระวหิารของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิม 

"พระกายของพระคริสต"์ อาจจะหมายถึงร่างกายของพระเยซูเอง ใครเล่าจะบอกได?้  
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ความจริงแลว้ไม่ผดิอะไรถา้จะพดูถึงคริสตจกัรตามรูปแบบเหล่านีV  

พนัธสญัญาใหม่กไ็ดพ้ถึูงแนวคิดของคริสตจกัรในวธีิเหล่านีVและวธีิอื5นอีกหลายวธีิ 

แต่มนัไม่ใช่เรื5องยากที5จะเขา้ใจวา่สาํนวนเหล่านีVอาจจะทาํใหเ้กิดความสบัสน 

เราจะไม่สามารถรู้วา่นกัศาสนศาสตร์เหล่านีVวางแผนที5จะพดูถึงหวัขอ้เดียวหรือต่างกนั เพื5อจะหลีกเลี5ยงความสบัสน 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะใชค้าํวา่ "การศึกษาเกี5ยวกบัคริสตจกัร" หรือ "ecclesiology" 

เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการอภิปรายเรื5องการสอนตามพระคมัภีร์ในเรื5องของคริสตจกัร 

 

พดูง่ายๆ กคื็อ ความสบัสนไดเ้กิดขึVนเพราะคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์หลายคาํไดพ้ดูถึงแนวคิด แนวเดียว 

แต่เราสามารถกาํจดัความสบัสนนีVออกไป เมื5อนกัศาสนศาสตร์ไดใ้ชค้าํศพัทเ์ฉพาะในการทาํใหค้วามหมายของมนัชดัเจนยิ5งขึVน  

 

 

คาํศพัทเ์ดียว — แนวคิดหลายอยา่ง  

 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะขึVนเพื5อจะหลีกเลี5ยงความสบัสนที5เกิดขึVนจากความจริงที5วา่คาํๆเดียวหรือสาํนวนเ

ดียวกอ็าจจะมีความหมายไดห้ลายอยา่งในพระคมัภีร์ ดงันัVนเพื5อจะสื5อสารใหช้ดัเจ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ฒันาคาํจาํกดัความที5ละเอียด, เฉพาะเจาะจง, และแคบลงในการนิยามคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVน  

 

ยกตวัอยา่งเช่น วธีิที5เราไดใ้ชค้าํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" และ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " ในศาสนศาสตร์ระบบ ในช่วงการปฏิรูป 

พวกโปรเตสแตนตไ์ดพ้ฒันาวธีิที5จะพดูถึง โอร์โอ สาลุทีส (ลาํดบัขัVนตอนของการไดรั้บความรอดในแต่ละคน) 

ซึ5 งตรงกนัขา้มกบัศาสนศาสตร์ของโรมนัคาทอลิก ในคาํศพัทข์องโปรเตสแตนต ์

การนบัใหช้อบธรรมเป็นการประกาศครัV งแรกวา่คนหนึ5งคนใดชอบธรรม 

เนื5องจากพระเจา้ทรงใหค้วามชอบธรรมของพระคริสตเ์ขา้ไปในชีวติของคนนัVน 

การนบัใหช้อบธรรมเป็นการทาํงานของพระเจา้เพียงผูเ้ดียว และมนุษยไ์ม่ไดมี้ส่วนอะไร อยา่งไรกต็ามคาํวา่การชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

มีความหมายใน โอร์โอ สาลุทีส ของโปรเตสแตนตว์า่ 

เป็นกระบวนการที5เกิดขึVนอยา่งต่อเนื5องในการแสวงหาความบริสุทธิ\ ซึ5 งจะเกิดตามมาหลงัจากการนบัใหช้อบธรรม 

ซึ5 งทาํใหก้ารชาํระใหบ้ริสุทธิ\  ไม่ไดเ้ป็นการทาํงานของพระเจา้เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการทาํงานของพระเจา้และเจตจาํนงของมนุษยด์ว้ย 

ความแตกต่างกนัในเรื5องนีV มีความสาํคญัอยา่งยิ5งในศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท ์ 

 

แต่ลองจินตนาการนกัศาสนศาสตร์ที5กาํลงับรรยายคาํสอนของการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  ที5รู้สึกอิสระที5จะใชค้าํวา่ 

"การนบัใหช้อบธรรม" และ "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " ในทุกแบบที5เราไดเ้ห็นในพนัธสญัญาใหม่ 

 

สิ5งที5เราอาจจะคาดหวงัวา่นกัศาสนศาสตร์จะบอกกคื็อ อยา่งแรก "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนหลงัจากการชาํระใหช้อบธรรม" 

คาํพดูนีV ถูกตอ้งตามลาํดบัความรอดของโปรเตสแตนต ์แต่นกัศาสนศาสตร์ที5ไม่สนใจการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะของโปรแตสแตนท ์

กอ็าจจะบอกวา่ อยา่งที5 2 "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนพร้อมกบัการนบัใหช้อบธรรม" 

เขากส็ามารถพดูแบบนีV เพราะวา่พนัธสญัญาใหม่ไดใ้ชค้าํวา่ "ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " 

เพื5อจะพดูถึงความบริสุทธิ\ แรกเริ5มที5คนหนึ5งคนใดจะไดรั้บเมื5อเขาไดรั้บการนบัใหช้อบธรรม 

และนกัศาสนศาสตร์ที5ไม่เห็นความสาํคญัของคาํศพัทเ์ฉพาะของโปรแตสแตนทอ์าจจะพดู อยา่งที5 3ไดว้า่ 

"การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนปราศจากการชาํระใหช้อบธรรม." 

เขากจ็ะสามารถพดูแบบนีV เพราะวา่พนัธสญัญาใหม่ไดพ้ดูถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ของลูกๆและสามีภรรยาผูที้5ไม่เชื5อของผูเ้ชื5อ.  
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สิ5งที5เราอาจจะคาดหวงัวา่นกัศาสนศาสตร์จะบอกกคื็อ, อยา่งแรก, 

"การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนหลงัจากการชาํระใหช้อบธรรม." คาํพดูนีVกเ็หมาะสมมากกบัลาํดบัความรอดของโปรเตสแตนต.์ 

แต่นกัศาสนศาสตร์ที5ไม่สนใจการใชภ้าษาวชิาการของโปรแตสแตนท,์ กอ็าจจะบอกวา่, อยา่งที5 2, 

"การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนพร้อมกบัการชาํระใหช้อบธรรม." เขากส็ามารถพดูแบบนีV เพราะวา่พนัธสญัญาใหม่ไดใ้ชค้าํวา่ 

"ชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " พดูเพื5อจะพดูถึงความบริสุทธิ\ แรกๆที5คนใดจะไดรั้บเมื5อเขาไดรั้บการชาํระใหช้อบธรรม. 

และนกัศาสนศาสตร์ที5ไม่เห็นความสาํคญัของภาษาวชิาการโปรแตสแตนทอ์าจจะบอกวา่, อยา่งที5 3, 

"การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เกิดขึVนไดโ้ดยปราศจากการนบัใหช้อบธรรม" 

เขาสามารถพดูแบบนีVไดเ้พราะวา่พนัธสญัญาใหม่ไดพ้ดูถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ของลูกและสามีภรรยาที5ไม่เชื5อของผูที้5เชื5อในพระเจา้  

 

ในช่วงทา้ยของบทเรียนนีV  เราจะดูอยา่งละเอียดขึVนไปอีกวา่ นกัศาสนศาสตร์ระบบไดจ้ดัการปัญหาแบบนีVอยา่งไร 

แต่ในเวลานีV เรากจ็ะบอกวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบกไ็ดพ้ยายามที5จะหลีกเลี5ยงความสบัสนดว้ยการพฒันาคาํศพัทเ์ฉพาะหรือคาํศพัทพิ์เศษ 

อยา่งเช่นเรื5องที5พวกเขาอภิปรายคาํวา่ การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ และการนบัใหช้อบธรรม 

เขาไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํนิยามเหล่านีV เพื5ออยูภ่ายใตข้อบเขตของสิ5งที5พวกเขากาํหนดขึVน  

 

ตอนนีV เราไดเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ 

เราจึงควรจะสนใจดูวธีิการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนในศาสนศาสตร์ระบบ.  

 

 

วธีิการใช ้
 

พดูสัVนๆ คาํศพัทเ์ฉพาะเป็นหน่วยการสร้างพืVนฐานของศาสนศาสตร์ระบบ 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีV เราไดเ้ห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบโปรแตสแตนทน์ัVนตามระบบของศึกษานิยมของสมยัยคุกลาง 

ซึ5 งไดรั้บประโยชนจ์ากตรรกะของอริสโตเติล ในขณะนีVศาสนศาสตร์ระบบไดก้า้วไปขา้งหนา้ใน 4 กา้วใหญ่ๆ: กา้วแรก 

มนัไดพ้ฒันาคาํกาํกดัความที5แม่นยาํสาํหรับคาํศพัท ์กา้วที5 2 มนัไดใ้ชค้าํศพัทเ์หล่านีV เพื5อจะสร้างวลี กา้วที5 3 

มนัไดใ้ชว้ลีเหล่านีV ในการอา้งเหตุผลเพื5อจะสร้างหลกัคาํสอน และกา้วที5 4 

มนัไดจ้ดัเรียงขอ้โตแ้ยง้ทางตรรกะทัVงหลายใหก้ลายเป็นหลกัคาํสอนที5มีระบบ 

ถึงแมว้า่จะไม่มีใครจะทาํตามระบบนีVอยา่งเคร่งครัดในการสร้างศาสนศาสตร์ 

แต่รูปแบบนีV เป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการสรุปกลวธีิในการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ขอยกตวัอยา่งเพื5อจะใหเ้ห็นถึงภาพที5เรากาํลงัอธิบาย 

สมมติวา่มีนกัศาสนศาสตร์ระบบบางคนที5ตอ้งการที5จะคุยถึงเรื5องการสิVนพระชนมข์องพระเยซู 

อยา่งแรกเขากจ็ะตอ้งสร้างหรือร่างคาํศพัทจ์ากภาษาคริสเตียนแบบดัVงเดิม ในเหตุการณ์นีVกอ็าจจะตอ้งใชส้าํนวนพิเศษเช่น “soteriology” 

(คาํสอนถึงเรื5องความรอด), “historia salutis” (การทาํใหค้วามรอดสาํเร็จของพระเจา้ในประวติัศาสตร์), "การไถ่บาปชดเชย" 

(คือการที5พระเยซูตายแทนทุกคนที5อยูใ่ตพ้ระพิโรธของพระเจา้), และ โอร์โอ สาลุทีส (ลาํดบัขัVนตอนของการไดรั้บความรอดในแต่ละคน) 

เขากอ็าจจะใชค้าํแบบนีVดว้ย "ความเชื5อที5ทาํใหไ้ดรั้บความรอด", "การกลบัใจใหม่," "การใหอ้ภยั," และแน่นอน "พระคริสต.์"  

 

อยา่งที5 2 ไม่ทางใดกท็างหนึ5ง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะเอาคาํศพัทเ์หล่านีVมาสร้างเป็นหลกัการที5จะพดูถึงคาํสอนของพระคมัภีร์เกี5ยวกบัการสิVนพระชนมข์องพระเยซูคริ

สต ์เช่น เขาอาจจะพดูหรือคิดอะไรประมาณนีV : "คาํสอนเกี5ยวกบัความรอดมีหวัขอ้ยอ่ยที5สาํคญัอยูส่องหวัขอ้คือ: โอร์โอ 
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สาลุทีสและหิสทอร์เรีย สาลุทีส" "การสิVนพระชนมข์องพระเยซูเป็นการใชบ้าปแทนผูที้5เชื5อ" 

"การไถ่บาปทดแทนของพระเยซูคริสตเ์ป็นความหวงัเดียวที5คนๆหนึ5งจะไดรั้บการใหอ้ภยัและชีวตินิรันดร์" 

"ความเชื5อที5ทาํใหไ้ดรั้บความรอดและการกลบัใจใหม่กเ็ป็นส่วนที5จาํเป็นของ โอร์โอ-สาลุทีส" วลีต่างๆ 

เหล่านีVไดพ้ดูถึงความจริงต่างๆสาํหรับการสนทนาทางศาสนศาสตร์เกี5ยวกบัการสิVนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์

 

ในระดบัที5 3 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะและกลุ่มวลีเหล่านัVนใหเ้ป็นหลกัคาํสอนตามที5เขาไดส้รุปถึงความเชื5อมโยงระหวา่งความจริง

ต่างๆ เช่น เขาอาจจะกล่าวหรือเขียนสรุปเช่นนีV : "สิ5งสาํคญัในเรื5องความรอดแห่งการสิVนพระชนมข์องพระเยซูคริสตต์อ้งสอดคลอ้งกบั 

โอร์โอ สาลุทีส และหิสทอร์เรีย สาลุทีส ในดา้นหนึ5ง หิสทอร์เรีย สาลุทีส, คือประวติัศาสตร์ของความรอด, 

ไดม้าถึงจุดสูงสุดซึ5งคือการสิVนพระชนมข์องพระคริสต ์

การสิVนพระชนมข์องพระคริสตเ์ป็นการไถ่บาปทดแทนซึ5งทาํใหไ้ดรั้บการอภยับาปชั5วนิรันดร์ ในอีกดา้นหนึ5ง 

ไม่มีใครสกัคนที5จะไดรั้บการใหอ้ภยัหรือความรอดจนกวา่ผลประโยชนจ์ากการไถ่บาปของพระเยซูคริสตไ์ดม้าถึงเขาตามหลกัของ โอร์โอ 

สาลุทีส เมื5อใครกต็ามไดน้าํความเชื5อ(ซึ5 งนาํมาถึงความรอด)มาใชโ้ดยการกลบัใจใหม่และไวใ้จในพระเยซูคริสตเ์พื5อไดรั้บการใหอ้ภยั 

เขากจ็ะไดรั้บชีวตินิรันดร์" 

 

สุดทา้ย คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านีV , กลุ่มวลี, หลกัคาํสอนเกี5ยวกบัการไถ่บาปของพระคริสต ์

กจ็ะนาํนกัศาสนศาสตร์ระบบมาถึงมุมมองที5กวา้งกวา่ 

เขากจ็ะเชื5อมโยงการอภิปรายถึงการสิVนพระชนมข์องพระเยซูคริสตก์บัภาพใหญ่ของศาสนศาสตร์ระบบโดยการพยายามที5จะตอบคาํถามเห

ล่านีV  การสิVนพระชนมข์องพระคริสตจ์ะอยูต่รงไหนในภาพใหญ่ของคาํสอนเกี5ยวกบัความรอด? 

คาํสอนเกี5ยวกบัความรอดจะมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัคาํสอนอื5นๆเช่น การศึกษาเกี5ยวกบัพระเจา้พระบิดา, มนุษยว์ทิยา, 

การศึกษาเกี5ยวกบัคริสตจกัร, และการศึกษาเกี5ยวกบัการสิVนโลก?  

 

ถา้เราดูวธีิการสร้างศาสนศาสตร์ระบบดว้ยวธีินีV เรากอ็าจจะเห็นไดว้า่มีบางส่วนที5ถูกสร้างขึVน ในการปฏิบติัจริง 

ขัVนตอนทัVงหมดเหล่านีV มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากและสร้างสายใยที5เชื5อมโยงกนัมากมาย 

ขณะที5นกัศาสนศาสตร์กาํลงัสร้างศาสนศาสตร์ระบบขึVนจริงๆ พวกเขาตอ้งเกี5ยวขอ้งกบัขัVนตอนทัVง 4 ตลอดเวลา 

แต่ถา้ไม่คาํนึงถึงขัVนตอนที5นกัศาสนศาสตร์ทาํงานจริงๆ 

คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนกน็บัวา่เป็นหน่วยพืVนฐานการสร้างศาสนศาสตร์ระบบที5จาํเป็นที5สุด 

 

ตอนนีVหลงัจากที5เราไดก่้อตัVงแนวทางโดยทั5วไปในเรื5องคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์แลว้ เราควรจะกลบัไปที5หวัขอ้หลกัที5 2 

ในบทเรียนนีV  คือการสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะ นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างสาํนวนเฉพาะที5พวกเขาไดใ้ชไ้ดอ้ยา่งไร? 

 

 

การสร้างคาํ 
 

ผมยงัคงจาํนกัศึกษาพระคริสตธรรมคนหนึ5งที5หงุดหงิดได ้เขาไดเ้ขา้มาหาผมวนัหนึ5งหลงัจากเลิกเรียน เขามองผมแลว้กบ็อกวา่ 

"ผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีแลว้ แต่ผมเขา้ใจไม่ถึงครึ5 งของคาํศพัทที์5อาจารยใ์ช ้อาจารยไ์ดค้าํศพัทแ์ปลกๆเหล่านีVมาจากไหน?" 

ผมกม็องเขาแลว้กต็อบวา่ "คาํศพัทส่์วนใหญ่ที5ผมใชก้ไ็ม่ไดม้าจากผมเอง ผมไดค้าํศพัทเ์หล่านัVนจากนกัศาสนศาสตร์ระบบ" 

แลว้เขาถามต่อวา่ "โอเค ถา้อยา่งนัVนช่วยบอกผมดว้ยวา่ พวกเขาไดค้าํศพัทม์าจากไหน?"  
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เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้วา่ภาษาวชิาการที5เราไดใ้ชใ้นวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมไดท้าํใหเ้ขารู้สึกอึดอดัใจและเขากถ็ามคาํถามที5ดี

มาก คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบเหล่านัVนมีที5มาจากไหน? 

 

ในความเป็นจริงภาษาวชิาการของศาสนศาสตร์ระบบไดถู้กสร้างขึVนมาจากหลายวธีิ 

เพื5อจะสาํรวจวธีิหลกัๆที5พวกเขาไดพ้ฒันาขึVนมา เราจะมาดูใน 2 ทาง 

ทางแรกเราจะเห็นวา่คาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบหลายคาํกม็าจากคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์ และทางที5 2 

เราจะเห็นวา่คาํศพัทเ์ฉพาะอื5นๆกอ็าจจะมาจากแหล่งอื5นที5ไม่ใช่พระคมัภีร์ 

ใหเ้รามาดูถึงบางวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทพิ์เศษโดยเฉพาะของเขาขึVนมาจากคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์  

 

 

คาํศพัทที์=อยูใ่นพระคมัภีร์ 
 

คริสเตียนส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจมากกวา่เวลาที5นกัศาสนศาสตร์ใชส้าํนวนที5มาจากพระคมัภีร์ในการพดูถึงศาสนศาสตร์ 

เราตอ้งการใหศ้าสนศาสตร์ระบบของเราถูกตอ้งและตรงกบัคาํสอนของพระคมัภีร์ 

ดงันัVนมนัจึงรู้สึกดีและทาํใหเ้ราสบายใจมากกวา่เมื5อนกัศาสนศาสตร์พดูคลา้ยๆกบัพระคมัภีร์ 

ถึงอยา่งนัVนเราตอ้งเขา้ใจวา่การใชภ้าษาพระคมัภีร์เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์กอ็าจจะไม่ง่ายอยา่งที5เราคิด  

 

ในความเป็นจริงนกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะจากพระคมัภีร์ดว้ยวธีิอยา่งนอ้ย 3 วธีิ: วธีิแรก 

โดยการเนน้คาํศพัทพ์ระคมัภีร์คาํหนึ5งมากกวา่คาํศพัทใ์นพระคมัภีร์คาํอื5นที5ไดพ้ดูถึงแนวคิดอนัเดียวกนั; วธีิที5 2 

โดยการเนน้ความหมายของคาํศพัทพ์ระคมัภีร์ความหมาย 1 มากกวา่ความหมายอื5นๆของคาํเดียวกนันัVน; วธีิที5 3 

โดยการสร้างความหมายใหม่ของคาํศพัท ์ความหมายที5ไม่เคยปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์ 

มนัจะเป็นประโยชนต่์อทุกคนถา้เรามาเปิดความเขา้ใจในวธีิเหล่านีV  

เราจะเริ5มกบัวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดเ้นน้คาํศพัทพ์ระคมัภีร์คาํหนึ5งมากกวา่คาํอื5นๆ 

 

 

การเนน้คาํหนึ)งคาํ 

 

อยา่งที5เราไดเ้ห็นมาแลว้, บ่อยครัV งที5ผูเ้ขียนพระคมัภีร์จะใชม้ากกวา่หนึ5งสาํนวนที5จะพดูถึงความคิดเดียวกนั. 

เพื5อจะทาํใหก้ารสนทนาชดัเจน, 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะเลือกคาํศพัทจ์ากหลายๆคาํศพัทที์5ไดพ้ดูถึงแนวคิดในพระคมัภีร์เป็นคาํศพัทว์ชิาการ, 

และเขาจะใชค้าํวชิาการนีVอยา่งเฉพาะตวั.  

 

เพื5อจะเห็นภาพของสิ5งที5เราหมายความในที5นี5 เราจะดูที5หลกัคาํสอนเกี5ยวกบัการบงัเกิดใหม่ ในศาสนศาสตร์ระบบ 

"การบงัเกิดใหม่" เป็นคาํศพัทที์5ใชเ้พื5อบรรยายกระทาํของพระเจา้ที5พระองคไ์ดป้ระทานชีวติใหม่ฝ่ายวญิญาณใหแ้ก่คนใดคนหนึ5ง 

มนัไดพ้ดูถึงการเคลื5อนยา้ยหรือการเปลี5ยนแปลงที5ไดเ้กิดขึVนเมื5อคนหนึ5งไดย้า้ยจากความบาปและความตายเขา้ไปในชีวติใหม่ที5ไดรั้บในพ

ระเยซูคริสต ์

 

มีคาํมากมายในพระคมัภีร์ที5ไดพ้ดูถึงแนวคิดนีV  คาํวา่ "การบงัเกิดใหม่" แปลมาจากคาํศพัทใ์นภาษากรีก พาลิงเอนีเซีย 

(παλιγγενεσία) ซึ5 งปรากฏแค่เพียง 2 ครัV งในพนัธสญัญาใหม่ ครัV งหนึ5งใน มทัธิว 19:28 และอีกครัV งหนึ5งใน ทิตสั 3:5 และ ทิตสั 3:5 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ      บทที ่2: คาํศพัท์เฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ!

 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
-12-  

เป็นที5เดียวในพระคมัภีร์ที5 "การบงัเกิดใหม่" ไดถู้กใชใ้นแบบที5พดูถึงการเริ5มตน้ชีวติใหม่ในพระคริสต ์

แต่แนวคิดนีVกไ็ดถู้กบรรยายดว้ยคาํศพัทอื์5นๆเช่นเดียวกนั เช่นใน ยอห์น 3:3 เราไดเ้ห็นสาํนวนภาษากรีก เจนเนว อนัโนเธน (γεννάω 

ἄνωθεν) ที5ไดถู้กแปลเป็น "เกิดใหม่" หรือ "เกิดจากเบืVองบน" และใน 1 เปโตร 1:3 เราไดเ้ห็นคาํศพัทภ์าษากรีก อานาเจนเนว 

(ἀναγεννάω) ซึ5 งบ่อยครัV งจะถูกแปลเป็น "เกิดใหม่ " ใน ยากอบ 1:18 คาํวา่ อาโพคูเอียว (ἀποκυέω) ซึ5 งแปลวา่ "ใหเ้กิดมา" หรือ 

"เกิดมา" และ เอเฟซสั 2:10 ไดใ้ชค้าํวา่ คิโส (κτίζω) ซึ5 งแปลวา่ "สร้าง" ใน กาลาเทีย 6:15 แนวคิดการบงัเกิดใหม่กไ็ดพ้ดูถึงดว้ยคาํวา่ 

เคน คีสิส (καινὴ κτίσις) หรือ "การสร้างใหม่" และใน เอเฟซสั 4:24 ไคนอส อนัโธรโพส (καινός ἄνθρωπος) หรือ 

"คนใหม่"  

 

ถึงแมว้า่จะมีคาํศพัทห์ลายคาํที5พดูถึงแนวคิดที5เหมือนกนันีV  นกัศาสนศาสตร์ระบบยงัชอบที5จะพดูถึงคาํเหล่านีVภายใตค้าํวา่ 

"การบงัเกิดใหม่ " คาํนีV ถูกเลือกที5จะใชม้ากกวา่คาํอื5นเพราะมนัมีความชดัเจนและความเรียบง่าย 

 

 

การเนน้ความหมายเดียว 

 

นอกเหนือจากการเนน้คาํศพัทพ์ระคมัภีร์คาํหนึ5งมากกวา่คาํอื5นๆแลว้ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบยงัไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะขึVนมาจากการเนน้ที5ความหมายหนึ5งของคาํศพัทพ์ระคมัภีร์มากกวา่ความหมายอื5นๆของคาํ

นัVน 

 

อยา่งที5เราไดเ้ห็นแลว้วา่ บ่อยครัV งที5ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดใ้ชค้าํศพัทเ์ดียวในการอธิบายความหมายของหลายสิ5ง 

หนึ5งในวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามที5จะหลีกเลี5ยงความสบัสนที5อาจจะเกิดจากสถานการณ์นีV  คือ 

การเนน้ที5ความหมายที5ตรงกบัพระคมัภีร์ความหมายหนึ5งมากกวา่ความหมายอื5นๆ  

 

นกัศาสนศาสตร์ระบบทุกคนที5เชื5อถือได ้จะทราบดีวา่คาํวา่ ดิไคย ู(δικαιόω) ซึ5 งบ่อยครัV งกจ็ะถูกแปลวา่ "ทาํใหช้อบธรรม" 

หรือ "การทาํใหช้อบธรรม" ไดถู้กใชห้ลายแบบในพนัธสญัญาใหม่ ตามที5เราไดเ้ห็นก่อนหนา้ในบทเรียนนีV  มนัไดพ้ดูถึงอยา่งนอ้ย 2 

แนวคิดที5ชดัเจน ใน โรม 3:28 มนัไดพ้ดูถึงการประกาศใหช้อบธรรมดว้ยความเชื5อเท่านัVน แต่ใน ยากอบ 2:24 

มนัไดพ้ดูถึงการพิสูจนห์รือการแสดงออกความเชื5อดว้ยการกระทาํ 

 

ลองนึกภาพดูวา่อะไรจะเกิดขึVนถา้นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชค้าํวา่ทาํใหช้อบธรรมในทัVง 2 แบบอยา่งเป็นประจาํ 

ถา้มีใครถามเขาวา่ "แลว้คนจะถูกทาํใหช้อบธรรมไดอ้ยา่งไร?" คนหนึ5งกอ็าจจะบอกวา่ 

"ถูกทาํใหช้อบธรรมดว้ยความเชื5อเท่านัVนไม่ใช่การกระทาํ" แต่อีกคนหนึ5งกอ็าจจะบอกวา่ 

"คนใดคนหนึ5งถูกทาํใหช้อบธรรมดว้ยการกระทาํไม่ใช่ความเชื5อเท่านัVน" 

การพกูคุยเรื5องศาสนศาสตร์ในทาํนองนีVกจ็ะกลายเป็นความสบัสนอยา่งรวดเร็ว  

 

วธีิหนึ5งที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดห้ลีกเลี5ยงความสบัสนแบบนีV  คือการทาํใหค้าํวา่ "ชาํระใหช้อบธรรม" 

เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์ที5เนน้ความหมายของคาํวา่ ดิไคย ูมากกวา่ความหมายอื5น 

เพื5อเป็นการตอบโตก้บัคาํสอนที5ผดิของคริสตจกัรคาทอลิก โปรแตสแตนทไ์ดเ้นน้ความหมายของ "ชาํระใหช้อบธรรม" วา่เป็นการ 

"ประกาศถึงความชอบธรรม" การใหช้อบธรรมนีV เกิดขึVนไดเ้พราะพระคุณเท่านัVน โดยผา่นทางความเชื5อซึ5 งไม่ขึVนกบัการกระทาํ 

ดงันัVนเวลาโปรเตสแตนตด์ัVงเดิมใชค้าํวา่ "ทาํใหช้อบธรรม" โดยไม่ตอ้งอธิบายอะไรทัVงสิVน นี5คือความหมายที5เขาหมายถึง 
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ดงันัVนเราไดเ้ห็นวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดเ้อาชนะความสบัสนที5เกิดขึVนจากความหมายที5หลากหลายของคาํศพัทใ์นพระคมัภี

ร์ดว้ยการเนน้ความหมายใดความหมายหนึ5งมากกวา่ความหมายอื5นๆ 

ตวัเลือกนีVไดแ้สดงใหเ้ห็นความสาํคญัของคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์ 

 

นอกจากการเนน้คาํศพัทเ์ดียวหรือความหมายเดียวแลว้ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบยงัไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะจากภาษาพระคาํภีร์โดยการสร้างความหมายใหม่สาํหรับคาํศพัทพ์ระคมัภีร์เหล่านัVน 

พดูอีกแบบหนึ5งกคื็อ พวกเขาใชค้าํศพัทพ์ระคมัภีร์ ในแบบที5ไม่เคยถูกใชม้าก่อนในพระคมัภีร์  

 

 

การสร้างความหมายใหม่ 

 

ตวัอยา่งที5รู้จกักนัดีในการสร้างความหมายใหม่สาํหรับคาํศพัทพ์ระคมัภีร์กคื็อ วลีทางศาสนศาสตร์ที5วา่ 

"พระสญัญาแห่งพระคุณ" 

วลีนีVจะถูกใชใ้นศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตด์ัVงเดิมที5ไดพ้ดูถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัชุมชนของพระองค ์

ไม่ใช่ในพนัธสญัญาใหม่อยา่งเดียว แต่ตลอดทัVงประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ทัVงหมด 

ตัVงแต่สมยัที5อาดมักบัเอวาไดล้ม้ลงไปในความบาปจนถึงการเสดจ็กลบัมาในพระสิริของพระเยซูคริสต ์

เป็นแนวคิดร่วมที5ไดร้วมเอาพระสญัญาทัVงหมดหลงัจากการลม้ไปในความบาป พระสญัญาของพระเจา้ที5มีต่อโนอาห์, อบัราฮมั, โมเสส, 

ดาวดิ, และพระคริสต ์ใหเ้ราลองฟังสิ5งที5หลกัขอ้เชื5อของ เวสทมิ์นสเตอร์ไดพ้ดูถึงพระสญัญาแห่งพระคุณในบทที5 7 ขอ้ที5 3: 

 

มนุษย ์จากการที5เขาลม้ไปในความบาป ทาํใหเ้ขาไม่มีความสามารถที5จะดาํเนินชีวติตามพระสญัญาแห่งการกระทาํ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงพอพระทยัที5จะเปิดหนทางที5 2 ซึ5 งมกัถูกเรียกวา่เป็น พระสญัญาแห่งพระคุณ 

ซึ5 งพระองคไ์ดท้รงประทานชีวติและความรอดใหแ้ก่คนบาปผา่นทางพระเยซูคริสตโ์ดยที5ไม่ตอ้งมีอะไรมาแลกเปลี5ยน 

 

ตอ้งสงัเกตวา่หลกัขอ้เชื5อเหล่านีVไม่ไดบ้อกวา่ วลีที5วา่ "พระสญัญาแห่งพระคุณ" เป็นกลุ่มคาํที5อยูใ่นพระคมัภีร์ 

เป็นเรื5องที5ชดัเจนที5คาํวา่ "พระสญัญา" และ "พระคุณ" เป็นคาํศพัทที์5มาจากพระคมัภีร์ 

แต่สองคาํนีVไม่ไดป้รากฏอยูด่ว้ยกนัตามความหมายเฉพาะของมนั ดงันัVนหลกัขอ้เชื5อนีV จึงไดบ้อกวา่การจดัระเบียบพระสญัญานีV  

"มกัจะถูกเรียกวา่ พระสญัญาแห่งพระคุณ" นกัศาสนศาสตร์กจ็ะใชว้ลีนีV ในการพดูถึง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้พระบิดาและพระบุตรที5ไดป้รากฏใหเ้ห็นผา่นทางประวติัศาสตร์ตลอดทัVงพระคมัภีร์เป็นประจาํ 

แต่พระคมัภีร์ไม่เองไดเ้รียกเช่นนัVน นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะขึVนมาโดยใชค้าํในพระคมัภีร์ในรูปแบบใหม่ 

แน่นอนที5แนวคิดเรื5อง "พระสญัญาแห่งพระคุณ" เป็นแนวคิดของพระคมัภีร์ 

และกิจการต่างๆที5พระเจา้ทรงกระทาํเพื5อคนไดรั้บความรอดนัVนลว้นแต่มีความเป็นหนึ5งเดียวกนัตลอดทัVงพระคมัภีร์ 

ซึ5 งความเป็นหนึ5งเดียวกนันัVนเตม็ไปดว้ยพระคุณและพระสญัญา แต่พระคมัภีร์กไ็ม่ไดมี้กลุ่มคาํสาํหรับแนวคิดที5ใหญ่ในเรื5องนีV  

ดงันัVนนกัศาสนศาสตร์ระบบกไ็ดส้ร้างคาํศพัทนี์V ขึVนมาเพื5อจะไดบ้รรยายแนวคิดนีV   

 

ดงันัVน เราจะเห็นไดว้า่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะขึVนมาดว้ยการใชภ้าษาของพระคมัภีร์ดว้ยวธีิการอยา่งนอ้ย 

3 วธีิ: ดว้ยการเนน้คาํศพัทพ์ระคมัภีร์กบัแนวคิดหนึ5งมากกวา่แนวคิดอื5นๆ; 

ดว้ยการเนน้ความหมายหนึ5งของคาํศพัทม์ากกวา่ความหมายอื5นๆของคาํนัVนในพระคมัภีร์; 

และดว้ยการใหค้วามหมายใหม่ของคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์ ดว้ยวธีิเหล่านีV  

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามที5จะรักษาความชดัเจนของการสนทนาถึงความเชื5อคริสเตียนใหเ้ป็นเรื5องที5แน่นอน 
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ตอนนีV เราไดเ้ห็นถึงวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะโดยใชค้าํศพัทจ์ากพระคมัภีร์ขึVนมาแลว้ ขอใหเ้ราดูวธีิที5 2 

ที5คาํศพัทพิ์เศษของศาสนศาสตร์ระบบไดถู้กสร้างมา บางครัV งนกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะใชค้าํศพัทจ์ากแหล่งอื5นนอกเหนือจากพระคมัภีร์  

 

 

คาํศพัทน์อกพระคมัภีร์ 
 

เราจะตอ้งจาํไดต้ลอดเวลาวา่ ในการที5จะทาํใหพ้ระมหาบญัชาสาํเร็จ 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนจะตอ้งเรียนรู้ที5จะสื5อสารคาํสอนคริสเตียนในวฒันธรรมที5หลากหลายในทุกที5ที5พระเจา้ไดส่้งใหพ้วกเขาไป 

สิ5งนีVกเ็ป็นเหตุผลที5ทาํไมนกัศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกไดใ้ชภ้าษาของ นีโอ-เพลโทนิซึ5ม 

และเป็นเหตุผลที5นกัวชิาการมกัจะดเ้ป็นใหญ่ดว้ยภาษาของอริสโตเติลนกัศาสนศาสตร์ระบบของโปรเตสแตนตก์ไ็ดท้าํตามคาํสั5งของพระ

คริสตด์ว้ยการใชค้าํศพัทที์5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ ทัVงการใชค้าํศพัทที์5มาจากยคุก่อนหนา้นีV  

และดว้ยการยมืคาํศพัทข์องวฒันธรรมสมยัปัจจุบนั  

 

มีหลายวธีิที5คาํศพัทที์5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ จะถูกใชใ้นศาสนศาสตร์ระบบ แต่มนัจะช่วยถา้เรานึกถึง 3 วธีิการหลกัๆ วธีิแรก 

นกัศาสนศาสตร์ระบบใชค้าํศพัทท์ั5วไปที5เขาหาได ้วธีิ 2 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้หค้วามหมายใหม่กบัคาํศพัทท์างปรัชญาและศาสนาที5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ วธีิที5 3 

บ่อยครัV งที5เขาจะเอาคาํศพัทที์5ไม่อยูใ่นพระคมัภีร์มาผสมกบักลุ่มคาํในพระคมัภีร์ 

อนัดบัแรกใหล้องพิจารณาถึงวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชภ้าษาทั5วไปที5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ 

 

คาํศพัทท์ั)วไป 

 

บางทีวธีิที5ง่ายที5สุดในการที5นกัศาสนศาสตร์ระบบจะนาํคาํศพัทน์อกเหนือพระคมัภีร์มาใชใ้นการบรรยายคาํสอนของพระคมัภี

ร์กคื็อการนาํคาํศพัทใ์นวฒันธรรมของเขามาใช ้ในสมยัยคุแรก คาํศพัทส่์วนใหญ่กม็าจากภาษากรีก 

ซึ5 งเป็นภาษาหลกัของนกัปราชญค์ริสเตียนของโลกเมดิเตอร์เรเนียนในสมยันัVน ในสมยัยคุกลาง 

ภาษาหลกัของนกัศึกษาคริสเตียนไดก้ลายเป็นภาษาละติน 

ในสมยัยคุปัจจุบนัคริสเตียนกไ็ดใ้ชค้าํศพัทที์5มาจากภาษาที5หลากหลายของวฒันธรรมต่างๆที5ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้ไปมีอิทธิพลอยา่งมากมาย  

 

หนึ5งในตวัอยา่งที5สาํคญัที5สุดตวัอยา่งหนึ5งของการใชค้าํศพัทที์5อยูน่อกพระคมัภีร์ คือคาํวา่ "ตรีเอกานุภาพ" คาํวา่ 

"ตรีเอกานุภาพ" ไดป้รากฏขึVนครัV งแรกในคริสตศ์กัราชที5 180 เมื5อ ธีโอฟิวลิส แห่ง อนัทิโอก ไดใ้ชค้าํศพัทก์รีกคาํวา่ ทรีอสั (τρίας) 

เพื5อจะพดูถึงความเป็น 3 ของพระเจา้ ภายหลงัคาํศพัทนี์Vไดถู้กแปลเป็นภาษาละตินวา่ ทรีนิทสั ซึ5 งหมายความวา่ "กลุ่มที5มี 3" คาํวา่ 

ตรีเอกานุภาพไม่ไดป้รากฏอยูใ่นพระคมัภีร์ และคาํนีVกไ็ม่ไดเ้ป็นคาํศพัทว์ชิาการหรือสาํนวนแห่งปรัชญาหรือศาสนา 

แต่เป็นคาํศพัทท์ั5วไปที5หมายความวา่ 3 สุดทา้ย 

คาํศพัทน์อกเหนือพระคมัภีร์นีVกไ็ดก้ลายเป็นกฎระเบียบที5ไดช่้วยหลกัศาสนศาสตร์บรรยายความจริงวา่ 

บางครัV งพระคมัภีร์กจ็ะพดูถึงพระเจา้เป็น 3 พระองคแ์ละบางครัV งกพ็ดูถึงพระเจา้เป็นหนึ5งเดียว 

เหมือนที5สงัฆราชของสภากรุงคอนสแตนติโนเปิลไดบ้อกในสมยัคริสตศ์กัราชที5 381 วา่  

 

พระบิดา, พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ;มคีวามเป็นพระเจ้าในแต่ละพระองค์เอง 

และมฤีทธานุภาพและทรงสภาพพระเจ้า ทัGงสามพระองค์สมควรทีHจะได้รับการถวายเกยีรตเิท่าเทยีมกนั 

และทรงเป็นอธิปไตยร่วมกนัตัGงแต่นิรันดรกาล ทรงดาํรงอยู่เป็น 3 องค์ทีHสมบูรณ์แบบทีHสุด หรือ 3 บุคคลทีHสมบูรณ์ 
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ทัVงในสมยัอดีตและในปัจจุบนั 

คริสตจกัรไดป้ระสบปัญหามากมายในเรื5องคาํสอนที5ไม่ถูกตอ้งเกี5ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\  

พดูง่ายๆกคื็อ มีบางกลุ่มที5จะเนน้เรื5อง ความเป็นหนึ5งเดียวกนัของพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ จนมากเกินไป 

ในทางตรงกนัขา้มมีกลุ่มอื5นๆที5จะเนน้ถึงความแตกต่างของทัVงสามพระองคจ์นมากเกินควร  

 

เพื5อที5จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคาํสอนของพระคมัภีร์ทัVงหมดเกี5ยวกบัความเป็นหนึ5งเดียวกนัและความต่างของพระเจา้ทัVงสามบุคคล 

คริสเตียนกลุ่มออร์โธดอ็กซ์ไดใ้ชค้าํที5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ "ตรีเอกานุภาพ" เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะเพื5อจะพดูถึงความจริงวา่ 

"พระเจา้ทรงเป็น 3 พระองคอ์ยา่งสมบูรณ์" แต่ "ทรงเป็นหนึ5งเดียวในฤทธานุภาพและสภาพพระเจา้" 

การใชค้าํศพัทที์5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ไดช่้วยนาํความชดัเจนเขา้มา พระเจา้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ 

 

รูปแบบที5 2 นกัศาสนศาสตร์ระบบกไ็ดส้ร้างความหมายใหม่ของคาํศพัทที์5อยูน่อกเหนือพระคมัภีร์ 

จาการสนทนาของปรัชญาหรือศาสนาที5ไม่ใช่คริสเตียน 

พวกเขาจะนาํคาํศพัทเ์หล่านัVนมาปรับเปลี5ยนความหมายเพื5อใหม้นัสอดคลอ้งและสามารถใชอ้ธิบายคาํสอนของคริสเตียน  

 

 

คาํศพัทป์รัชญา 

 

บ่อยครัV งคริสเตียนแบบอีแวนเจลิคลัจะคดัคา้นเมื5อเขาไดส้งัเกตวา่คาํศพัทศ์าสนศาสตร์ระบบหลายคาํมาจากศาสนาและปรัชญา

นอกพระคมัภีร์ ดงันัVนเราควรจะหยดุและใหค้าํอธิบายสัVนๆ 

ไม่ใช่เรื5องผดิที5เราควรจะกลวัวา่นกัศาสนศาสตร์อาจจะหลงออกนอกทางจากการใชภ้าษานอกจากที5เราไดเ้ห็นในพระคมัภีร์ 

ในความเป็นจริง เราตอ้งระมดัระวงัการรุกลํVาของความคิดที5ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนที5จะเขา้มาสู่ศาสนศาสตร์คริสเตียน แต่ในเวลาเดียวกนั 

ตราบใดที5นกัศาสนศาสตร์ไดใ้หพ้ระคมัภีร์เป็นมาตรฐานสูงสุดแลว้ 

การใชค้าํจากปรัชญาและศาสนาที5ไม่ไดป้รากฏอยูใ่นพระคมัภีร์กส็ามารถเป็นประโยชนไ์ดอ้ยา่งมาก  

 

ตวัอยา่งของคนหนึ5งในพระคมัภีร์ที5ไดท้าํสิ5งนีVปรากฏอยูใ่นกิจการบทที5 17 บทนีV เป็นที5รู้จกักนัดี 

เป็นบทที5เปาโลไดพ้ดูกบัสภาอาเรโอปากสั ที5 เอเธนส์ ซึ5 งในตอนหนึ5งของคาํพดูเปาโลเขาไดย้กบทกวขีองกรีกขึVนมา 

ลองฟังสิ5งที5อาจารยเ์ปาโลพดูในกิจการ 17:28-29:  

 

เพื5อพวกเขาจะไดแ้สวงหาพระเจา้และมุ่งหวงัจะคน้หาและพบพระองค ์

ที5จริงพระองคไ์ม่ทรงอยูห่่างไกลจากเราทุกคนเลย เพราะวา่ ‘เรามีชีวติ และไหวตวั และเป็นอยูใ่นพระองค’์ 

ตามที5กวบีางคนในพวกท่านกล่าววา่ ‘แทจ้ริงเราเป็นเชืVอสายของพระองค’์ 

เพราะฉะนัVนเมื5อเราเป็นเชืVอสายของพระเจา้แลว้ เรากไ็ม่ควรถือวา่พระเจา้ทรงเป็นทอง เงิน หรือหิน 

ซึ5 งเป็นสิ5งที5สร้างขึVนจากศิลปะและความคิดของมนุษย ์(กจิการ 17:27 )29-  

 

ประโยคที5วา่ "แทจ้ริงเราเป็นเชืVอสายของพระองค’์ ไดถู้กใชโ้ดยกวชีาวกรีก 2 คนที5ไดเ้ขียนในคนละเวลากนั: คลีนเธส และ 

อาราทสั แต่เปาโลไดเ้อาสาํนวนนีVของชาวโลกมาใชใ้นเหมือนเป็นของเขาเอง และไดบ้อกในขอ้ที5 29: 

"เพราะฉะนัVนเมื5อเราเป็นเชืVอสายของพระเจา้แลว้…" แทจ้ริงแลว้ในที5นี5 คลีนเธส และ อาราทสั ไดพ้ดูถึง 

เทพเจา้ซุสซึ5งเป็นหวัหนา้ของเทพเจา้กรีกทัVงหมด ไม่ใช่พระเจา้แห่งพระคมัภีร์ 

แต่เปาโลไดใ้หค้วามหมายของคาํศพัทข์องกวชีาวกรีกวา่เป็นความหมายใหม่ในเชิงคริสเตียน 
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ดว้ยการยนืยนัวา่เป็นพระเจา้ของคริสเตียนซึ5งไดส้ร้างมนุษย ์ไม่ใช่เทพเจา้ซุส  

 

ตามตวัอยา่งของเปาโล 

นกัศาสนศาสตร์ระบบอาจจะนาํเอาคาํศพัทท์างปรัชญาหรือศาสนาและใชภ้าษาที5ไม่ไดเ้ป็นเชิงคริสเตียนมาใชไ้ดบ้า้ง 

ตราบใดที5พวกเขาไดใ้หค้าํนิยามคาํศพัทเ์หล่านัVนใหเ้ขา้กบัแนวคิดพระคมัภีร์ 

 

ช่วงเวลาที5สาํคญัที5สิ5งนีV ไดเ้กิดขึVนนัVนไดเ้กี5ยวขอ้งกบั "หลกัคาํสอนของพระคริสต"์ 

ลองฟังสิ5งที5คริสตจกัรไดต้อบสนองต่อการโตแ้ยง้กนัเกี5ยวกบัเรื5องของพระคริสตที์5เกิดขึVน ในสภาชาลสดอน ในคริสตศ์กัราชที5 451 

 

(พระคริสต์ทรงเป็น) พระเจ้าอย่างแท้จริง, และมนุษย์อย่างแท้จริง ทรงเป็นทัGงพระเจ้าและมนุษย์, 

โดยปราศจากความสับสน, ปราศจากการเปลีHยนแปลง, ปราศจากการแบ่งแยก, ปราศจากการแตกแยก; 

ลกัษณะทัGงสองจะไม่หักล้างกนัเมืHอรวมเป็นอนัหนึHงอนัเดยีวกนั, 

แต่ลกัษณะของทัGงสองถูกรักษาไว้และจะรวมเป็นหนึHงเดยีวกนั เพืHอเป็นหนึHงบุคคลและความเป็นสภาพเดยีวกนั 

ไม่ใช่ถูกแยกออกหรือทาํให้เป็น 2 บุคคล  

 

ประโยคนีVไดบ้รรยายพระเยซูคริสตด์ว้ยคาํศพัทที์5ต่างจากภาษาของพระคมัภีร์ 

สภาไดใ้ชค้าํศพัทที์5มาจากนอกพระคมัภีร์และไดพ้ดูถึงลกัษณะของพระคริสต ์สภาไดบ้อกดว้ยวา่ลกัษณะของพระคริสตมี์ความแตกต่าง 

โดย "ปราศจากความสบัสน " ไม่ไดก่้อใหเ้กิดการเปลี5ยนแปลงซึ5งกนัและกนั , "ปราศจากการเปลี5ยนแปลง" 

ไม่มีอะไรจะแยกพระคริสตอ์อกจากการเป็นอนัหนึ5งอนัเดียวกนัของ"หนึ5งบุคคล" , ทรง "ปราศจากการแบ่งแยก, ปราศจากการแตกแยก" 

ในความเป็นจริงแมแ้ต่คาํวา่ "บุคคล" ในแบบที5ถูกใชใ้นที5นี5 น่าจะถูกขอยมืมาจากภาษากฎหมายของสมยันัVนคือ "บุคคล" 

เป็นคาํศพัทก์ฎหมายสาํหรับเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล 

 

คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์ แต่ตรงกบัพระคมัภีร์ 

และมีความจาํเป็นในการสื5อสารหลกัคาํสอนของคริสตจกัรเกี5ยวกบัพระคริสตด์ว้ยความชดัเจน.  

 

รูปแบบที5 3 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชค้าํศพัทพ์ระคมัภีร์และคาํศพัทน์อกพระคมัภีร์เพื5อจะสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์ของเขา 

 

คาํศพัทร์วม 

 

การรวมคาํศพัทก์นัเช่นนีVไดเ้กิดขึVนในหลายๆแบบ บางวธีิกโ็ดดเด่นมากกวา่วธีิอื5น 

ตวัอยา่งที5ชดัเจนสามารถพบไดใ้นหลกัคาํสอนเกี5ยวกบัการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  ตามที5เราไดเ้ห็นในบทเรียนนีVวา่ 

คาํวา่การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ถูกใชใ้นหลายรูปแบบในพนัธสญัญาใหม่ วธีิการใชค้าํศพัทเ์หล่านีVไดส้ร้างโอกาสที5จะเอาคาํศพัทว์า่ 

การชาํระใหบ้ริสุทธิ\  ซึ5 งเป็นคาํศพัทข์องพระคมัภีร์ มารวมกบั คาํคุณศพัทต่์างๆที5ไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์ ในที5แรก เราไดเ้ห็นแลว้วา่ ใน 1 

โครินธ์ 6:11 กริยาคาํวา่ หาเกียโส (ἁγιάζω) ไดพ้ดูถึงการเปลี5ยนแปลงที5ไดเ้กิดขึVนเมื5อคนหนึ5งคนใด เพิ5งเขา้มาเชื5อพระเยซูเป็นครัV งแรก 

ในที5ที5สอง เหมือนที5เราไดเ้ห็นแลว้ 1 เธสะโลนิกา 4:3 ไดใ้ชก้ริยา หาเกียโส 

เพื5อพดูถึงการเติบโตขึVนในความบริสุทธิ\ ที5คริสเตียนจะตอ้งมีประสบการณ์ในชีวติประจาํวนั.  

 

นกัศาสนศาสตร์ระบบพยายามจะนาํความชดัเจนเขา้มาสู่คาํสอนของการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ดว้ยการพดูถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ หล
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ายๆประเภท พวกเขาจะพดูถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ที5เกิดขึVนเมื5อเชื5อเป็นครัV งแรกวา่เป็น "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ที5แน่นอน" 

ดว้ยการรวมคาํศพัทน์อกพระคมัภีร์คาํวา่ "แน่นอน" เขา้กบัคาํศพัทพ์ระคมัภีร์คาํวา่ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " 

เพื5อจะบอกวา่การชาํระบริสุทธิ\ แบบนีVจะเกิดขึVนครัV งหนึ5งและอยูต่ลอด และมนัไดน้าํคนๆหนึ5งเขา้สู่ความบริสุทธิ\  

คือการแยกออกจากโลกและการถวายตวักบัพระเจา้ คาํวา่ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ที5กาํลงัพฒันาขึVน" 

ใชเ้พื5อจะพดูถึงประสบการณ์การเติบโตขึVนในความบริสุทธิ\ ที5เกิดขึVนเรื5อยๆและกาํลงัค่อยๆพฒันา 

เป็นประสบการณ์การพฒันาในความบริสุทธิ\  การเติบโตในความสามารถที5จะแยกจากโลกและถวายตวัใหพ้ระเจา้ตลอดทัVงชีวติ 

ในเหตุการณ์นีVคาํวา่ "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " ไดม้าจากพระคมัภีร์ แต่คาํวา่ "การพฒันา" มาจากนอกพระคมัภีร์ คุณจะจินตนาการไดเ้ลยวา่ 

การรวมคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านีV เป็นประโยชนอ์ยา่งมากได ้แทนที5จะพดูถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ เท่านัVน 

คุณสมบติัเหล่านีVไดช่้วยเพิ5มความชดัเจนวา่นกัศาสนศาสตร์ไดห้มายความวา่อะไรและไดช่้วยแยกแยะวธีิการใชค้าํศพัทค์าํวา่ 

"การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " ในพระคมัภีร์ 

 

ดงันัVนเราไดเ้ห็นวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะดว้ยวธีิการ 2 พืVนฐานสองแบบคือ 

เขาจะดึงคาํศพัทม์าจากพระคมัภีร์ และเขาจะใชค้าํศพัทจ์ากนอกพระคมัภีร์ โดยวธีิเหล่านีV  

นกัศาสนศาสตร์ไดจ้ดัทาํคาํศพัทที์5ช่วยในเรื5องความชดัเจนในการอภิปรายและไดช่้วยเป็นหน่วยการสร้างพืVนฐาน 

เพื5อสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

 

หลงัจากที5เราไดเ้ขา้ใจเรื5องราวโดยทั5วไปของคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบแลว้ 

และไดเ้ห็นวา่คาํศพัทเ์หล่านีVไดถู้กสร้างขึVนมาอยา่งไร เราควรจะใหค้วามสนใจกบัเรื5องที5 3: คือความสาํคญัและอนัตรายของคาํศพัทเ์ฉพาะ 

 

 

ความสาํคญัและอนัตราย 
 

ขอ้ดีและขอ้เสียของการใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนเฉพาะ ที5เราไดเ้จอในศาสนศาสตร์ระบบคืออะไรบา้ง? พอถึงจุดนีV ในบทเรียน 

ผมแน่ใจวา่พวกคุณกค็งจะมีความรู้สึกที5หลากหลายเกี5ยวกบัเรื5องคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVน 

บางคนในพวกคุณอาจจะพร้อมที5จะเรียนรู้คาํศพัทเ์หล่านัVนใหม้ากที5สุดเท่าที5จะมากได ้

ในขณะที5บางคนอาจจะสงสยัวา่จะเป็นการคุม้ค่าหรือไม่ที5จะเรียนรู้คาํศพัทที์5ซบัซอ้นเหล่านีV  อยา่งที5เราจะไดเ้ห็น 

มนัสาํคญัมากที5จะไม่ประเมินค่าประโยชนข์องคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนในศาสนศาสตร์ระบบใหสู้งหรือตํ5าเกินไป 

การมีมุมมองที5เป็นกลางกจ็ะใหเ้ห็นทัVงแง่บวกและแง่ลบ เพราะคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนมีทัVงขอ้ดีและขอ้เสียที5ไม่เลก็นอ้ยเลย  

 

เพื5อที5จะสาํรวจเรื5องนีV  

เราจะดูที5คาํศพัทพิ์เศษของศาสนศาสตร์ระบบที5มนัมีความสมัพนัธ์กบัที5มาหลกัๆสามแหล่งในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

ในบทเรียนอื5นๆไดเ้สนอวา่ พระเจา้ไดป้ระทานวธีิหลกั 3 วธีิเพื5อคริสเตียนจะไดเ้รียนรู้จากการเปิดเผยพิเศษและการเปิดเผยทั5วไป 

เราไดค้วามเขา้ใจถึงการเปิดเผยพิเศษจากการอธิบาย/ตีความพระวจนะของพระเจา้อยา่งระมดัระวงั 

ซึ5 งเป็นแหล่งที5มาที5สาํคญัในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน นอกจากนีV  

พระเจา้ทรงเรียกเราใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากการเปิดเผยทั5วไปดว้ยการใหค้วามสนใจกบัแหล่งที5มาอีก 2 อยา่ง 

เราไดเ้นน้ที5มุมมองหนึ5งของการเปิดเผยทั5วไปผา่นทางปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน คือการเรียนรู้จกัคนอื5น โดยเฉพาะคริสเตียน 

และเราไดเ้นน้อีกมุมมองหนึ5งที5สาํคญัของการเปิดเผยทั5วไปคือการใหค้วามสนใจกบัการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน 

คือประสบการณ์ส่วนตวัของการดาํเนินชีวติเพื5อพระคริสตใ์นขณะที5เราแสวงหาการเติบโตขึVนในการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ในชีวติส่วนตวัของเร

า 
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การสาํรวจแหล่งที5มาเหล่านีV  ตามที5พวกเขาไดใ้หข้อ้มูลกบัเราไม่วา่จะเป็นหวัขอ้ใดกต็าม 

ไดช่้วยใหเ้ราสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนที5มีความน่าเชื5อถือ ในขณะที5พยานจากการตีความพระคมัภีร์, ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, 

และการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน ไปในทางเดียวกนัและใหค้วามสาํคญัเกี5ยวกบัเรื5องใดเรื5องหนึ5ง 

ระดบัความเชื5อมั5นและความมั5นใจของเราเกี5ยวกบัเรื5องนัVนกค็วรจะเติบโตขึVน แต่ในเวลาที5พยานเหล่านีV  ไม่ไดส้อดคลอ้งกนั 

หรือมีความสาํคญันอ้ยกวา่เท่าที5ควร ระดบัความเชื5อมั5นและความมั5นใจในเรื5องนัVนๆกค็วรจะลดลงไปเป็นธรรมดา 

การที5แหล่งที5มาเหล่านีV มีการพึ5งพากนัอยา่งสูงทัVง: การตีความพระคมัภีร์ , ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, และการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน 

ไดช่้วยเราอยา่งนบัไม่ถว้นในขณะที5เรากาํลงัสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

เพราะแหล่งที5มาเหล่านีV มีความสาํคญัมาก เราจะสาํรวจประโยชนแ์ละอนัตรายของคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ 

เราจะศึกษาในแต่ละกลุ่ม เราจะเริ5มดูที5คาํศพัทเ์ฉพาะและกาดาํเนินชีวติคริสเตียน ลาํดบัที5 2 

เราจะสาํรวจความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทเ์ฉพาะกบัปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน และลาํดบัที5 3 

เราจะสาํรวจแหล่งที5มาเหล่านัVนกบัความเชื5อมโยงกนักบัการตีความพระคมัภีร์ 

อนัดบัแรกขอใหเ้ราดูที5แหล่งที5มาทางศาสนศาสตร์ของการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

 

 

การดาํเนินชีวติคริสเตียน 
 

คุณคงจะจาํไดจ้ากบทเรียนก่อนหนา้นีVวา่ การดาํเนินชีวติคริสเตียนเป็นกระบวนการของการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ของแต่ละบุคคล 

การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ แบบส่วนตวันีVจะตอ้งเกิดขึVนในอยา่งนอ้ย 3 ระดบั คือระดบัความคิด ระดบัการปฏิบติั และความรู้สึก 

หรือตามรูปแบบที5เราไดใ้ชคื้อ การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ตอ้งรวมการพฒันาของออร์โธดอกซี5, ออร์โธพราซิส, ออร์โธพาโธส ทัVง 3 

ส่วนของการดาํเนินชีวติคริสเตียนนีV มีการพึ5งพากนัอยา่งสูง และไดส้ร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ที5มีการพึ5งพากนั การคิดอยา่งถูกตอ้ง- 

หรือออร์โธดอกซี5- ไดมี้ผลกระทบต่อการปฏิบติั (ออร์โธพราซิส) และความรู้สึกของเรา (ออร์โธพาโธส) การประพฤติที5ถูกตอ้งของเรา 

(ออร์โธพราซิส) ไดมี้ผลกระทบต่อวธีิการที5เราคิดสิ5งต่างๆ (ออร์โธดอกซี5) และความรู้สึกที5เรามีเกี5ยวกบัสิ5งเหล่านัVน (ออร์โธพาโธส) 

และแน่นอน ความรู้สึกที5ถูกตอ้งของเรา (ออร์โธพาโธส) จะมีผลกระทบต่อการประพฤติ (ออร์โธพราซิส) และวธีิการคิดอยา่งถูกตอ้ง 

(ออร์โธดอกซี5) ของเรา 

 

เรามีเวลาไม่พอที5จะสาํรวจวธีิทัVงหมดที5คาํศพัทเ์ฉพาะไดส่้งผลต่อการมีปฏิกิรายาต่อกนัและกนั 

เพราะฉะนัVนเราจะเลือกพดูถึงหนึ5งวธีิหลกัที5คาํศพัทเ์ฉพาะสามารถสนบัสนุนและหนึ5งวธีิที5คาํศพัทเ์หล่านัVนสามารถเป็นอุปสรรคต่อการดาํ

เนินชีวติคริสเตียน 

โดยใหเ้ราเริ5มตน้โดยดูวธีิที5คาํศพัทพิ์เศษของศาสนศาสตร์ระบบสามารถเป็นการสนบัสนุนในแง่บวกในการดาํเนินชีวติเพื5อพระคริสต ์

 

การสนบัสนุน 

 

ขอ้ดีที5สาํคญัขอ้หนึ5งของการเรียนรู้ที5จะใชค้าํศพัทเ์ฉพาะในการดาํเนินชีวติคริสเตียนกคื็อคาํศพัทเ์หล่านีVไดเ้ป็นแหล่งที5มาง่ายๆ

ถึงคาํสอนของพระคมัภีร์ที5ซบัซอ้น ในตอนแรกจาํนวนคาํศพัทพิ์เศษที5เราไดเ้ห็นในศาสนศาสตร์ระบบกอ็าจจะดูน่ากลวั 

คือมีจาํนวนมากแลว้ยงัจาํยาก แต่พอเวลาผา่นไปคาํศพัทเ์ฉพาะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากจริงๆ มนัช่วยใหเ้กิดความง่ายยิ5งขึVน 

เรากจ็ะสามารถนึกถึงคาํสอนของพระคมัภีร์ดว้ยการอา้งถึงคาํศพัทเ์ฉพาะและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการคิด, 

ประพฤติกรรมและอารมณ์ของเรา  
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ลองจินตนาการถึงคนที5ไม่ค่อยมีความรู้ของคาํศพัทศ์าสนศาสตร์ระบบมากเท่าไหร่ คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจเมื5อไดย้นิ 

แต่คนที5เป็นเพิ5งเป็นคริสเตียนมกัจะถามผมวา่ "พระเยซูเป็นพระเจา้หรือพระบุตรของพระเจา้?" 

มนัไม่ไดย้ากเลยที5จะเขา้ใจวา่คนจะสบัสนเกี5ยวกบัเรื5องนีV  ในขณะที5เขาอ่านพระคมัภีร์แต่ไม่มีความเขา้ใจในเรื5องคาํศพัทเ์ฉพาะ 

เขาไม่มีแนวคิดที5จะสามารถช่วยเขาได ้เขาอ่านพระคมัภีร์บทหนึ5งแลว้ ดูเหมือนกบัวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ 

เขาอ่านอีกบทหนึ5งแลว้มนัดูเหมือนกบัวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ที5ยอมเชื5อฟังพระเจา้ 

 

ถา้เช่นนัVน กไ็ม่น่าแปลกใจวา่ทาํไมมีคริสเตียนหลายคนที5สบัสนเมื5อมาถึงคาํถามแนวปฏิบติัแบบ "ฉนัควรจะอธิษฐานกบัใคร 

พระเยซูหรือพระเจา้? ถา้พระเยซูสอนใหเ้ราอธิษฐานถึงพระบิดาทาํไมคริสเตียนหลายคนถึงไดอ้ธิษฐานกบัพระเยซู?" และ 

"ถา้พระเยซูสอนใหเ้ราอธิษฐานกบัพระบิดา, ทาํไมเราถึงร้องเพลงสรรเสริญถึงพระวญิญาณบริสุทธิ\ ?" 

 

ถา้เราจะตอบคาํถามเหล่านีVกบัคนที5ไม่มีพืVนฐานในคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์ กจ็ะใชเ้วลาและความพยายามค่อนขา้งมาก 

เขากจ็ะตอ้งดูพระคมัภีร์หลายต่อหลายบทและสร้างความเขา้ใจจากพระคมัภีร์ 

งานนีV เป็นงานที5ยากและซบัซอ้นมากถึงขัVนที5ผูเ้ชื5อใหม่ส่วนใหญ่จะยอมแพแ้ละทาํตามสิ5งที5เขาไดเ้ห็นคนอื5นทาํ  

 

แต่ลองจินตนาการ ผูเ้ชื5อที5รู้จกัคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ ถา้เขาสงสยัวา่ 

"พระเยซูคือพระเจา้หรือพระบุตรของพระเจา้?" หรือถา้เขาสงสยัวา่ 

"ฉนัควรจะอธิษฐานกบัพระบิดาหรือพระบุตรหรือพระวญิญาณบริสุทธิ\ ?" การตอบคาํถามของเขากจ็ะเป็นเรื5องที5ง่ายขึVนในความเป็นจริง 

คริสเตียนที5เขา้ใจคาํศพัทว์ชิาการของศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะไม่ถามคาํถามเหล่านีV เพราะสามารถตอบดว้ยคาํศพัทเ์ฉพาะคาํเดียว: 

ตรีเอกานุภาพ ถา้ใครทราบถึงความหมายของคาํศพัทนี์V  คาํถามประเภทนีVกจ็ะมีคาํตอบแทบทนัที 

และเรากจ็ะสามารถใชน้าํสิ5งที5ไดรู้้ไปประยกุตใ์ชใ้นออร์โธดอกซ์ กบั ออร์โธพราซิส และ ออร์โธพาโธส ๆไดอ้ยา่งทนัที 

ความสามารถที5จะสรุปและช่วยตอบคาํถามที5ซบัซอ้นเป็นการสนบัสนุนที5สาํคญั 

ที5คาํศพัทเ์ฉพาะไดมี้ส่วนช่วยเราในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

 

ถึงแมว้า่คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบจะสนบัสนุนการดาํเนินชีวติคริสเตียนในหลายรูปแบบ 

แต่เราควรจะระวงัเช่นกนัวา่ มนัสามารถจะเป็นอุปสรรคต่อการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ของเราไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

การเป็นอุปสรรค 

 

ขณะที5ผมสงัเกตวา่ตวัเองกบัคนรอบขา้งกาํลงัคุน้เคยกบัคาํศพัทแ์ละกลุ่มคาํของศาสนศาสตร์ระบบมากขึVน 

ขอ้เสียขอ้หนึ5งไดป้รากฏขึVนมา การรู้จกัภาษาพิเศษของศาสนศาสตร์ระบบอาจทาํใหเ้รามีความหยิ5งทางฝ่ายจิตวญิญาณ 

สิ5งนีV เป็นความจริงโดยเฉพาะกบันกัศึกษาศาสนศาสตร์ที5ยงัเป็นวยัรุ่น  

 

 ปัญหาที5เกิดขึVนโดยประมาณกคื็อ 

นกัศึกษาศาสนศาสตร์จะใชพ้ลงังานมากมายทางปัญญาในการเรียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ 

และพวกเขาจะพบวา่คาํศพัทเ์หล่านีVสะดวกในการใชง้านจริงๆ แต่ในเวลาเดียวกนั คนส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความสามารถ, เวลา, 

หรือความสนใจที5จะเรียนรู้รายละเอียดเช่นนีV  

นกัศึกษาศาสนศาสตร์จะเริ5มที5จะคิดวา่ตวัเขาเองเป็นคนที5เหนือกวา่ผูอื้5นที5ไม่รู้จกัคาํศพัทเ์ฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบ 

พวกเขาจะเริ5มกลายเป็นคนที5เตม็ไปดว้ยความหยิ5งที5พวกเขาจะเชื5ออยา่งแทจ้ริงวา่การมีความรู้ถึงคาํศพัทเ์ฉพาะทางเหล่านีVจะนาํไปสู่การชาํ
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ระใหบ้ริสุทธิ\  แต่นั5นไม่ใช่ความจริงเลย  

 

ตามที5เราไดก้ล่าวไปแลว้ การเติบโตในชีวติคริสเตียน และการเติบโตขึVนในชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

ไม่ไดม้าจากการเปลี5ยนความคิดของเราใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ (ออร์โธดอกซี5) 

การปฏิบติัตามความเชื5อและการที5เรามีความรู้สึกอยา่งเหมาะสมในความเชื5อของเรากเ็ป็นเรื5องสาํคญัเช่นเดียวกนั ในความเป็นจริง 

ผูเ้ชื5อส่วนใหญ่เติบโตขึVนในพระคุณ ถึงแมว้า่เขาไม่ไดเ้รียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ 

เรายงัคงสามารถเขา้ใจและนาํพระวจนะของพระเจา้ไปใชใ้นชีวติของเราไดโ้ดยปราศจากความรู้เหล่านีV  

 

ประสบการณ์ต่างๆในชีวติเช่นการถูกข่มเหง, ความทุกขย์ากลาํบาก และการเจบ็ป่วย 

มกัจะเป็นสิ5งที5ช่วยเราใหไ้ดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ มากกวา่การฝึกฝนเรียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVน ดงันัVน ถึงแมว้า่ 

การมีความคุน้เคยในคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนเป็นสิ5งสาํคญัในศาสนศาสคร์ระบบ เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ 

สิ5งเหล่านีVกอ็าจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียนของเรา ถา้เราอนุญาตใหสิ้5งเหล่านีVนาํเราเขา้สู่ความหยิ5งทางฝ่ายวญิญาณ 

คือความรู้สึกที5วา่เราเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตเ์พราะวา่เราไดเ้รียนรู้คาํศพัทพิ์เศษ  

 

นอกจากการเขา้ใจวา่คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไรต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียนของเรา 

เราควรจะตระหนกัถึงผลกระทบต่อการมีปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนของเราดว้ย 

 

 

ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 
 

การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนเป็นที5มาที5สาํคญัในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน เพราะมนัไดช่้วยใหเ้รา 

เนน้เรื5องความช่วยเหลือที5พระกายของพระคริสตไ์ดใ้หก้บัเรา เราจะพดูถึงการปฏิสมัพนัธ์ของชุมชนคริสเตียน ใน 3 ดา้น : 

มรดกทางคริสเตียน, ชุมชนคริสเตียนในปัจจุบนั และการตดัสินส่วนตวั 

มรดกทางคริสเตียนเป็นตวัแทนของการเป็นพยานถึงการงานที5พระวญิญาณบริสุทธิ\ ที5ไดก้ระทาํในคริสตจกัรในอดีต 

เราเรียนรู้วา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ ไดส้อนบรรพชนฝ่ายวญิญาณวา่อะไร 

ชุมชนคริสเตียนในปัจจุบนัคือการเป็นพยานของคริสเตียนที5ใชชี้วติอยูใ่นปัจจุบนั 

วา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ กาํลงัสอนผูเ้ชื5อรอบขา้งเราวา่อะไร 

การตดัสินส่วนตวัคือการเป็นพยานของขอ้สรุปและความเชื5อมั5นส่วนตวัของเราในแต่ละเรื5อง 

ซึ5 งคือสิ5งที5เราไดน้าํมาเขา้มาสู่การปฏิสมัพนัธ์กบัคนอื5นตามที5พระวญิญาณไดน้าํเราส่วนตวั 

ทัVงสามดา้นของชุมชนนีV มีความสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัในหลายดา้น รวมทัVงยงัสร้างการเครือข่ายของการพึ5งพาอาศยักนั 

มรดกทางคริสเตียนของเราไดส้ร้างชุมชนของเราในปัจจุบนัและไดส่้งผลกระทบต่อการตดัสินส่วนตวั 

ชุมชนในปัจจุบนัของเราเป็นตวักลางระหวา่งมรดกทางคริสเตียนของเราและส่งผลกระทบต่อมุมมองส่วนตวัของเรา 

และการตดัสินส่วนตวัของเราเป็นตวักลางระหวา่งอิทธิพลของมรดกของเราและชุมชนในปัจจุบนัเช่นเดียวกนั 

 

หลงัจากที5เรารู้จกัพืVนฐานของกลไกในเรื5องการปฏิสมัพนัธ์แลว้ 

เราควรจะสาํรวจถึงวธีิต่างๆที5คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบไดส้นบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

ใหเ้ราเริ5มตน้ โดยการดูที5วธีิที5สาํคญัวธีิหนึ5งในการสนบัสนุนปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน  
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การสนบัสนุน 

 

หนึ5งในวธีิที5ดีที5สุดที5คาํศพัทเ์ฉพาะสามารถสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์ของชุมชน สามารถสรุปไดเ้ป็นคาํเดียว: การสื5อสาร 

เมื5อคริสเตียนรู้จกัและมีความสามารถในการใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนพิเศษที5หลกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ฒันาขึVนมา 

เขากจ็ะสามารถสื5อสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ5งขึVน  

 

ในอีกทางหนึ5ง เราสามารถที5จะมีการปฏิสมัพนัธ์ที5มีประสิทธิภาพมากขึVนต่อมรดกทางคริสเตียนของเรา 

เมื5อเราไดรู้้จกัภาษาของศาสนศาสตร์ระบบ งานเขียนทางศาสนศาสตร์, อรรถาธิบาย, หลกัคาํสอน, หลกัขอ้เชื5อ, 

และงานเขียนทางศาสนศาสตร์ของอดีตส่วนใหญ่ไดใ้ชค้าํศพัทเ์ฉพาะในการสรุปความเชื5อคริสเตียน และโดยทั5วไปแลว้ 

ศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะใหค้วามสาํคญักบัวธีิการดัVงเดิมในการบรรยายสิ5งต่างๆเหล่านีV  

ดงันัVนคาํศพัทเ์ฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบไดช่้วยเราอยา่งมากในการที5เราจะมีการสื5อสารและปฏิสมัพนัธ์กบั คริสเตียนในสมยัอดีต 

 

ยกตวัอยา่งเช่น ถา้คุณสนใจที5จะรู้วา่ผูน้าํคริสตจกัรอยา่งออกสัติน, อาควนีาส, ลูเธอร์, หรือคาลวนิไดส้อนอะไรบา้ง 

การที5คุณคุน้เคยกบัคาํศพัทแ์บบดัVงเดิม กจ็ะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อคุณ 

และแน่นอนที5คาํศพัทห์ลายคาํถูกสร้างขึVนมาหลงัจากสมยัของบุคคลเหล่านีV  แต่ 

คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนไดเ้ปิดหนทางใหเ้ราสามารถเชื5อมต่อกบังานเขียนของพวกเขาเพื5อที5เราจะไดป้ระโยชนจ์ากสิ5งต่างๆที5พระเจา้ไดส้อ

นพวกเขา 

 

ในอีกดา้นหนึ5ง การปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชนปัจจุบนักจ็ะไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน 

ถา้เราและคนที5อยูร่อบขา้งเราไดใ้ชค้าํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์ร่วมกนั  

 

ครัV งต่อไปที5คุณกาํลงันั5งในหอ้งเรียนหรือการประชุมที5โบสถ ์ลองตัVงใจฟังดีๆถึงวธีิที5เพื5อน 

คริสเตียนของเราพดูคุยกนัในเรื5องศาสนศาสตร์ มนัจะเป็นเรื5องที5ชดัเจนอยา่งรวดเร็ววา่ 

การสื5อสารที5ดีจะเกิดขึVนเมื5อทุกคนที5อยูใ่นบทสนทนาเห็นพอ้งตอ้งกนัในคาํศพัทที์5พวกเขากาํลงัใช ้

ถา้พวกเขาไม่เห็นดว้ยกนัในความหมายของคาํเหล่านัVน การสื5อสารกจ็ะหยดุชะงกั  

 

มนัช่างเป็นเรื5องที5ดีใช่ไหมที5โปรเตสแตนตส่์วนใหญ่ไดใ้ชค้าํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" เพื5อหมายความวา่ 

"การนบัใหช้อบธรรมดว้ยความเชื5อเท่านัVน" คุณพอจะนึกภาพออกไหมวา่จะมีปัญหาในการสื5อสารมากแค่ไหนถา้เราใชค้าํวา่ 

การนบัใหช้อบธรรม ในหลายๆแบบ เป็นเรื5องที5ดีใช่ไหมถา้เราสามารถพดูถึง "การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " และรู้วา่เรากาํลงัพดูถึงเรื5องอะไร 

มนัดีแค่ไหนที5เราสามารถพดูถึง "การถูกดูหมิ5นของพระคริสต"์ และ "การยกยอ่งของพระคริสต"์ โดยไม่ตอ้งถามถึงความหมาย 

ยิ5งเรารู้จกัและใชค้าํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนมากเท่าไหร่ เรายิ5งสามารถพดูคุยสื5อสารกนัต่อกนัและกนัไดดี้มากยิ5งขึVน  

 

ถึงแมว้า่เป็นความจริงที5คาํศพัทพิ์เศษของศาสนศาสตร์ระบบสามารถส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชนในวธีิต่างๆเหล่านีV  

แต่มนักส็ามารถเป็นอุปสรรคต่อปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนไดเ้ช่นเดียวกนั  

 

การเป็นอุปสรรค 

 

คาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบหลายคาํนัVนลา้สมยัเกินไปและไม่เหมาะกบัการสื5อสารในยคุปัจจุบนั 

คาํหลายคาํมาจากสมยัยคุแรกและสมยัยคุกลาง คาํอื5นๆกอ็าจจะมาจากอยา่งนอ้ยหลายศตวรรษที5ผา่นมา 
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ถึงแมว้า่คาํศพัทเ์หล่านีVจะถูกสร้างขึVนเพื5อช่วยในการสื5อสารในช่วงเวลาดงักล่าว 

แต่วา่คาํศพัทเ์หล่านัVนกล็า้สมยัเกินไปและไม่ไดช่้วยสนบัสนุนเพื5อเกิดการสื5อสารที5ดีในยคุปัจจุบนั ผลที5ตามมากคื็อ 

เราอาจจะเรียนรู้ที5จะใชค้าํเก่าๆเหล่านีVแต่คนรอบขา้งเราอาจจะไม่เขา้ใจ และการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนกจ็ะถูกจาํกดัลงอยา่งมาก  

 

ผมไดเ้จอกบัปัญหานีVอยูบ่่อยๆ เมื5อผมอธิบายถึงหลกัคาํสอนของการเป็นหนึ5งเดียวของความเป็นมนุษยก์บัความเป็นพระเจา้ 

คือการรวมเป็นหนึ5งเดียวกนัของธรรมชาติความเป็นพระเจา้และความเป็นมนุษยข์องพระคริสตซึ์5งอยูใ่นผูเ้ดียวคือพระคริสต ์

มีกี5คนที5จะเขา้ใจความหมายของ "การเป็นหนึ5งเดียวของความเป็นมนุษยก์บัความเป็นพระเจา้" เราอาจจะคิดวา่เรารู้วา่ "ธรรมชาติ" หรือ 

"บุคคล" หมายความวา่อะไร แต่ความหมายของเราในปัจจุบนัแตกต่างกนัมากกบัคริสเตียนในยคุโบราณ 

 

ดงันัVน ในขณะที5เรากาํลงัคุน้เคยกบัคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบเราจะตอ้งตระหนกัดว้ยเช่นกนัวา่ 

มนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

 

หลงัจากที5เราไดเ้ห็นวา่คาํศพัทเ์ฉพาะไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินชีวติคริสเตียนและปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนของเราอยา่งไรบ้

าง เราควรจะมาดูแหล่งที5มาที5สาํคญัทางศาสนศาสตร์ลาํดบัที5 3 คืออรรถกถาพระคมัภีร์ (การตีความและอธิบาย) 

คาํศพัทแ์ละสาํนวนเฉพาะทางของศาสนศาสตร์ระบบมีผลกระทบกบัการตีความพระคมัภีร์ของเราไดอ้ยา่งไรบา้ง  

 

 

การตึความพระคมัภีร์ 
 

การตีความพระคมัภีร์เป็นเรื5องสาํคญัสาํหรับการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนเพราะวา่เป็นทางที5ตรงที5สุดในการไปสู่สิ5งที5พระเ

จา้ทรงเปิดเผยในพระคมัภีร์ อยา่งที5เราไดแ้นะนาํไวใ้นบทเรียนอื5น ถึงประโยชนข์องการคิดวา่มีวธีิหลกั 3 

วธีิที5พระวญิญาณบริสุทธิ\ ไดน้าํคริสตจกัรในการตีความพระคมัภีร์ เราไดเ้รียกหมวดหมู่เหล่านีVวา่ การวเิคราะห์เนืVอหา, 

การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์, และการวเิคราะห์หมวดหมู่ อยา่งแรก การวเิคราะห์เนืVอหาของพระคมัภีร์เปรียบเสมือนรูปภาพ 

คือเป็นการแสดงแบบศิลปะ ออกแบบโดยผูเ้ขียนที5เป็นมนุษย ์ภายใตแ้รงบนัดาลอนัมาจากพระเจา้เพื5อจะมีอิทธิพลต่อผูค้นสมยัดัVงเดิม 

ผา่นทางลกัษณะทางวรรณกรรมที5มีความโดดเด่น อยา่งที5 2 การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์ 

จะเป็นการมองที5พระคมัภีร์เหมือนเป็นหนา้ต่างไปสู่ประวติัศาสตร์ เป็นวธีิที5จะมองเห็นและเรียนรู้จากสิ5งที5เกิดขึVนในประวติัศาสตร์ 

ซึ5 งพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งไม่ผดิพลาด และอยา่งที5 3 การวเิคราะห์ตามหมวดหมู่ 

ไดพ้ดูถึงพระคมัภีร์เป็นเหมือนกระจกเงาที5จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคาํถามและหวัขอ้ต่างๆที5เราสนใจ ทุกครัV งที5เราตีความพระคมัภีร์ 

เรากาํลงัใชก้ารวเิคราะห์เหล่านีV ในระดบัดบัระดบัหนึ5งหรืออาจจะกาํลงัใช ้การวเิคราะห์ทัVง 3 อยา่ง เพราะทัVง 3 ดา้นมีการทาํงานร่วมกนั 

พึ5งพากนัอยา่งสูง รวมถึงการวเิคราะห์เหล่านัVนไดส้ร้างความเชื5อมโยงของการพึ5งพาอาศยักนั กระนัVนเอง 

ในบางช่วงเรากอ็าจจะเนน้วธีิการหนึ5งมากกวา่วธีิการอื5นๆ ขึVนอยูก่บัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องเรา 

 

ศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์หมวดหมู่กบัพระคมัภีร์มากกวา่วธีิตีความอื5นๆ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบตัVงใจที5จะหาวา่พระคมัภีร์อะไรเกี5ยวกบัใจความสาํคญัหรือหวัขอ้ ในเรื5องต่างๆที5พวกเขาสนใจเป็นพิเศษ 

พดูอีกนยัหนึ5งกคื็อ นกัศาสนศาสตร์ระบบไดค้น้ดูพระคมัภีร์พร้อมกบัคาํถามที5เกี5ยวกบัหลกัคาํสอนในบางเรื5อง  

 

เขาถามคาํถามเช่น "พระคมัภีร์ไดก้ล่าวอะไรเกี5ยวกบัพระเจา้" "พระคมัภีร์ไดก้ล่าวอะไรเกี5ยวกบัมนุษย"์ 

"พระคมัภีร์ไดก้ล่าวอะไรเกี5ยวกบัความรอด" 

เขาจะสาํรวจพระคมัภีร์ขอ้พระคมัภีร์และเกบ็ขอ้มูลจากขอ้พระคมัภีร์ต่างๆเพื5อจะไดข้อ้สรุปตามพระคมัภีร์ในการตอบคาํถามของพวกเขา 
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หนึ5งในอุปสรรคใหญ่ๆที5นกัศาสนศาสตร์ระบบจะไดพ้บในกระบวนการนีV คือ 

วธีิการแยกแยะวา่บทไหนของพระคมัภีร์ที5ตอบคาํถามของพวกเขา "พระคมัภีร์ตอนนีVกาํลงัพดูถึงหลกัคาํสอนนีVหรือเปล่า" 

"พระคมัภีร์ตอนนีVกาํลงัพดูพึงหวัขอ้นีVหรือหวัขอ้นัVน" บางครัV งการเลือกขอ้พระคมัภีร์จากบทนีVหรือบทนัVนเป็นเรื5องที5ชดัเจน 

แต่หลายครัV งมนัไม่ไดมี้ความชดัเจนมาก 

และคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบกเ็ป็นปัจจยัหนึ5งที5เพิ5มความสบัสนในกระบวนการทัVงหมดนีV  

 

เพื5อจะไดเ้ขา้ใจถึงสาเหตุที5เป็นเช่นนีV  

เราตอ้งจาํไดว้า่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํศพัทก์บัแนวคิดในพระคมัภีร์มีความซบัซอ้นอยา่งมาก นอกจากนีV  

คาํศพัทห์ลายคาํในพระคมัภีร์อาจจะพดูถึงแนวคิด แนวคิดเดียว และคาํศพัทค์าํหนึ5งกอ็าจจะพดูถึงแนวคิดหลายแนวคิด 

ความเชื5อมโยงอนัหลากหลายนีVอาจจะมาที5หนึ5งไปสู่อีกหลายที5ในพระคมัภีร์และบางครัV งมนักเ็ป็นสิ5งที5สบัสน อยา่งไรกต็าม 

ในทางตรงกนัขา้ม นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ฒันาคาํศพัทเ์ฉพาะเพื5อหลีกเลี5ยงความคลุมเครือเหล่านีV  

เขาไดส้ร้างคาํศพัทที์5มีคาํนิยามโดยเฉพาะเพื5อใชก้บัแนวคิดทางศาสนาศาสตร์แนวคิดเดียวเท่านัVน เพื5อในศาสนศาสตร์ระบบ 

จะมีการเห็นดว้ยกนัของหนึ5งคาํศพัทต่์อหนึ5งแนวคิด 

 

ความต่างระหวา่งคาํศพัทแ์ละแนวคิดในศาสนศาสตร์ระบบในพระคมัภีร์ไดน้าํมาสู่การสงัเกตที5สาํคญัมาก ในระดบัคาํศพัท ์

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะนิยามคาํศพัทอ์ยา่งค่อนขา้งเสรี เขาไม่ไดพ้ยายามที5จะใหส้าํนวนทางศาสนศาสตร์ตรงกบัสาํนวนของพระคมัภีร์ 

แทนที5จะทาํเช่นนัVน นกัศาสนศาสตร์ระบบกลบัใชค้าํศพัทพ์ระคมัภีร์ในแบบของเขาเอง เขาจะนาํคาํศพัทน์อกพระคมัภีร์มาใชด้ว้ย 

กระทั5งบางครัV งเขาจะรวมคาํศพัทพ์ระคมัภีร์กบัคาํศพัทน์อกพระคมัภีร์เขา้ดว้ยกนั  

 

อยา่งไรกต็าม ในระดบัแนวคิด 

นกัศาสนศาสตร์ระบบที5น่าเชื5อถือจะมีความพยายามที5จะใหแ้นวความคิดมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระคมัภีร์อยูเ่สมอ 

พวกเขามีความพยายามที5จะเขา้ใจความคิดของสิ5งที5พระคมัภีร์ไดส้อนและพยายามที5จะอธิบายมนัดว้ยการใชภ้าษาของตวัเอง 

ถึงแมว้า่เขาจะใชเ้สรีภาพในการเลือกคาํศพัทต่์างๆ 

แต่นกัศาสนศาสตร์ระบบมีเป้าหมายในการมีแนวคิดที5มีความสอดคลอ้งกบัของพระคมัภีร์  

 

การแยกแยะขัVนพืVนฐานนีVไดช่้วยใหเ้ราเห็นวา่ 

ทาํไมคาํศพัทใ์นศาสนศาสตร์ระบบสามารถจะเป็นไดท้ัVงสิ5งที5สนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการตีความของพระคมัภีร์ พดูสัVนๆกคื็อ 

เมื5อเราตระหนกัไดถึ้งการแยกแยะระหวา่งเสรีภาพทางคาํศพัทแ์ละการสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

ความสามารถของเราในการเลือกเนืVอหาต่างๆที5เหมาะสมกบัหวัขอ้กจ็ะมีมากยิ5งขึVน แต่ถา้เราลืมความจริงขอ้นีV  

ความสามารถของเราที5จะเลือกตามความเหมาะสมกจ็ะถูกบั5นทอนลง 

ใหเ้ราลองคิดถึงวธีิหนึ5งที5การเขา้ใจเสรีภาพทางการเลือกคาํศพัทแ์ละการสอดคลอ้งกบัแนวคิดในศาสนศาสตร์ระบบสามารถช่วยเราในกา

รตีความพระคมัภีร์  

 

 

การสนบัสนุน 

 

น่าเสียดายที5วา่ นกัตีความพระคมัภีร์หลายคนมกัจะทาํงานภายใตข้อบเขตที5แคบเกินไป 

พวกเขาสนันิษฐานไปเองอยา่งไม่ถูกตอ้งวา่ เนืVอหาของพระคมัภีร์ในแต่ละตอนจะพดูถึงแนวคิดทางทางศาสนาศาสตร์กต่็อเมื5อ 

ในเนืVอหาของบทนัVนมีคาํศพัทเ์ฉพาะในเวลาที5บทนัVนไดใ้ชค้าํศพัทเ์ฉพาะที5เขาไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้นัVน 
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ถา้คาํศพัทพิ์เศษทางศาสนศาสตร์ของเขา ซึ5 งมกัจะเป็นสาํนวนเฉพาะจากศาสนศาสตร์ระบบ ไม่ไดป้รากฏในเนืVอหาของบทนัVน 

เขากจ็ะตดับทนัVนออกจากการพิจารณา  

 

ในความเป็นจริง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไม่ควรจะจาํกดัมากเกินสมควรแต่ควรจะเลือกตามความเหมาะสมในขณะที5เขาทาํการสาํรวจพระคมัภีร์ 

เขาสามารถทาํแบบนีVไดเ้มื5อเขาจาํไดว้า่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงหวัขอ้ต่างๆดว้ยคาํศพัทที์5หลากหลาย 

บ่อยครัV งที5ผูเ้ขียนพระคมัภีร์จะพดูถึงหวัขอ้หรือแนวคิดที5วธีิการพดูของเขาไม่ไดต้รงกบัคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ 

ดว้ยเหตุผลนีV เอง เมื5อนกัศาสนศาสตร์ระบบกลบัไปที5พระคมัภีร์เพื5อหาขอ้มูลในเรื5องใดๆ 

เขาตอ้งระมดัระวงัที5จะไม่จาํกดัมากเกินไปดว้ยการมองหาคาํศพัทเ์ฉพาะเท่านัVน แทนที5จะทาํแบบนัVน 

เขาควรจะสาํรวจเนืVอหาในบทนัVนที5มีแนวคิดที5เกี5ยวขอ้งกนั 

 

ยกตวัอยา่งเช่น 

เราไดเ้ห็นในบทเรียนนีVวา่พระคมัภีร์ไดใ้ชค้าํศพัทห์ลายคาํในการบรรยายแนวคิดหรือหลกัคาํสอนในเรื5องการบงัเกิดใหม่ 

การเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึVนครัV งแรกเมื5อคนหนึ5งไดเ้ปลี5ยนจากความตายฝ่ายวญิญาณมาถึงชีวติในพระคริสต ์ที5เรียกวา่ "การบงัเกิดใหม่" 

นัVนปรากฏอยูเ่ฉพาะในทิตสั 3:5 แต่ถา้นกัศาสนศาสตร์ระบบจาํกดัมากเกินไป เพราะคาํศพัทเ์ฉพาะคาํนีVไม่ไดใ้ชใ้นที5อื5น 

เขากจ็ะไม่ไดเ้รียนรู้อะไรมากเกี5ยวกบัหวัขอ้นีVจากการตีความพระคมัภีร์ 

คาํสอนของพระคมัภีร์เกี5ยวกบัเรื5องการเปลี5ยนแปลงแรกที5เกิดขึVนเมื5อคนหนึ5งคนใดไดอ้อกจากความตายมาถึงชีวติในพระคริสต ์

ไม่ไดถู้กจาํกดัเพียงแค่คาํวา่ การบงัเกิดใหม่ พระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงหลกัคาํสอนทางศาสนศาสตร์เดียวกนัดว้ยการใชค้าํศพัทอื์5นดว้ยเช่น 

"คนใหม่", "เกิดจากเบืVองบน" ,"เกิดอีกครัV ง" และสาํนวนอื5นๆอีกมากมาย บทที5ใชค้าํวา่ "คนใหม่" 

ไม่จาํเป็นตอ้งถูกจดัอยูใ่นคาํสอนในหมวดหมู่ใหม่ เช่นเดียวกนั สาํหรับขอ้ที5ไดพ้ดูถึงการ "เกิดจากเบืVองบน" หรือ 

"เกิดใหม่"พวกเขาทัVงหมดไดพ้ดูถึงแนวคิดทางศาสนาศาสตร์แนวเดียวกนั ในความเป็นจริง 

มีพระคมัภีร์ที5ไดพ้ดูถึงหมวดหมู่หรือแนวคิดนีVโดยไม่ใชค้าํศพัทห์รือสาํนวนเฉพาะเหล่านัVนเลยดว้ยซํV า 

เมื5อนกัศาสนศาสตร์ระบบจาํไดว้า่เขาสามารถใชเ้สรีภาพในการเลือกคาํศพัทแ์ละแสวงหาเฉพาะแนวคิดที5สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ 

เขาสามารถเรียนรู้เกี5ยวกบัการบงัเกิดใหม่จากเนืVอหาในพระคมัภีร์หลายต่อหลายตอน 

และพวกเขาจะสามารถศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุมมากกวา่เมื5อเขามองวา่พระคมัภีร์ไดส้อนอะไรเกี5ยวกบัแนวคิดในเรื5องการเปลี5ยนแปลงไม่ว่

ามนัถูกบนัทึกไวแ้บบไหนกต็ามในพระคมัภีร์ 

 

 

การเป็นอุปสรรค 

 

ถึงแมว้า่ 

เป็นความจริงที5การระลึกถึงเสรีภาพในการเลือกคาํศพัทแ์ละแนวคิดที5สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ของศาสนศาสตร์ระบบสามารถส่งเสริมการ

ตีความพระคมัภีร์ของเรา แต่เมื5อเราลืมความจริงในเรื5องนีV  มนักอ็าจกลบักลายเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

มีหลายวธีิที5สิ5งนีV เป็นความจริง แต่วธีิหลกัๆที5คาํศพัทเ์ฉพาะสามารถเป็นอุปสรรคต่อการตีความของเราคือสิ5งที5เราเรียกวา่ 

"การกล่าวแบบกวา้งเกินไป/การเหมารวม" 

 

"การกล่าวแบบกวา้งเกินไป" 

เป็นปัญหาหนึ5งที5แพร่หลายในการตีความพระคมัภีร์ซึ5 งเกิดมาจากคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนศาสตร์ระบบ ปัญหาที5มกัจะเกิดขึVนคือ: 

เมื5อนกัศึกษาไดเ้รียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบและพบวา่มนัเป็นประโยชนม์าก 
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พวกเขากจ็ะเริ5มที5จะอ่านการนิยามเฉพาะทางในพระคมัภีร์ทุกที5 

เขากจ็ะเขา้ใจผดิวา่ทุกที5ในพระคมัภีร์ที5มีคาํนัVนปรากฏอยูจ่ะตอ้งพดูถึงหวัขอ้หรือหลกัคาํสอนทางศาสนาศาสตร์ในเรื5องเดียวกนั  

 

แต่เมื5อเราจาํไดว้า่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชเ้สรีภาพในการเลือกคาํศพัทแ์ละไดพ้ยายามที5จะหาแนวคิดที5สอดคลอ้งกบัพระคั

มภีร์เท่านัVน เราสามารถหลีกเลี5ยง "การกล่าวแบบกวา้งเกินไป" และเลือกตามความเหมาะสม พดูอีกแบบหนึ5งกคื็อ 

เรากจ็ะมีความสามารถที5จะเลือกส่วนของพระคมัภีร์ที5พดูถึงหมวดหมู่หรือหลกัคาํสอนที5เรากาํลงันึกถึง  

 

ยกตวัอยา่งจากสิ5งที5เราไดเ้ห็นในบทเรียนนีV เกี5ยวกบัคาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" คาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" 

ในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนตแ์บบดัVงเดิมกไ็ดพ้ดูถึงแนวคิดของการประกาศใหช้อบธรรมที5เกิดขึVนครัV งแรกโดยผา่นทางความเชื5อ, 

ปราศจากการกระทาํ, เมื5อความชอบธรรมของพระคริสตถู์กประทานใหผู้ที้5เชื5อ 

คาํนิยามเฉพาะทางของการนบัใหช้อบธรรมเป็นคาํที5โดดเด่นมาก 

ในศาสนศาสตร์ระบบถึงขัVนที5เป็นเรื5องง่ายที5จะคาดหวงัวา่ทุกขอ้ในพระคมัภีร์ที5มีคาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" หรือ ดิไคย ู

จะอา้งถึงหลกัคาํสอนเดียวกนั ดงันัVนนกัตีความกจ็ะบงัคบัการตีความคาํวา่ การนบัใหช้อบธรรม 

ในเนืVอหาบทนัVนทัVงๆที5มนัอาจจะไม่ไดห้มายความอยา่งนัVนจริงๆ 

หรือเขากจ็ะปรับหลกัคาํสอนแบบดัVงเดิมของคาํวา่การนบัใหช้อบธรรมเพื5อจะใชไ้ดก้บัเนืVอหาตอนนัVนซึ5งกไ็ม่ถูกตอ้งเช่นกนั 

เราไดเ้ห็นในยากอบ 2:24 ไดใ้ชค้าํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" หรือ ดิไคย ูในแบบที5ต่างกบัความหมายของศาสนศาสตร์ระบบดัVงเดิม 

ยกตวัอยา่งจากสิ5งที5เราไดเ้ห็นในบทเรียนนีV เกี5ยวกบัคาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" คาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" 

ในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนตแ์บบดัVงเดิมกไ็ดพ้ดูถึงแนวคิดของการประกาศใหช้อบธรรมที5เกิดขึVนครัV งแรกโดยผา่นทางความเชื5อ, 

ปราศจากการกระทาํ, เมื5อความชอบธรรมของพระคริสตถู์กประทานใหผู้ที้5เชื5อ 

คาํนิยามเฉพาะทางของการนบัใหช้อบธรรมเป็นคาํที5โดดเด่นมาก 

ในศาสนศาสตร์ระบบถึงขัVนที5เป็นเรื5องง่ายที5จะคาดหวงัวา่ทุกขอ้ในพระคมัภีร์ที5มีคาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" หรือ ดิไคย ู

จะอา้งถึงหลกัคาํสอนเดียวกนั ดงันัVนนกัตีความกจ็ะบงัคบัการตีความคาํวา่ การนบัใหช้อบธรรม 

ในเนืVอหาบทนัVนทัVงๆที5มนัอาจจะไม่ไดห้มายความอยา่งนัVนจริงๆ 

หรือเขากจ็ะปรับหลกัคาํสอนแบบดัVงเดิมของคาํวา่การนบัใหช้อบธรรมเพื5อจะใชไ้ดก้บัเนืVอหาตอนนัVนซึ5งกไ็ม่ถูกตอ้งเช่นกนั 

เราไดเ้ห็นในยากอบ 2:24 ไดใ้ชค้าํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" หรือ ดิไคย ูในแบบที5ต่างกบัความหมายของศาสนศาสตร์ระบบดัVงเดิม 

น่าเสียดายวา่ นกัศาสนศาสตร์บางคนมีความคิดวา่เพราะคาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" อยูใ่นขอ้ความนีV  

มนัตอ้งพดูถึงหลกัคาํสอนของการนบัใหช้อบธรรมแบบในศาสนศาสตร์ระบบ เพราะเหตุนีV  

เขาทาํใหเ้กิดความสบัสนในเรื5องหลกัคาํสอนของเรื5องการนบัใหช้อบธรรม กบัวธีิการใชค้าํนีV ซึ5 งมีหลากหลายในพระคมัภีร์ 

 

แต่เราจาํเป็นตอ้งเขา้ใจยากอบในระดบัแนวคิดแทนที5จะเขา้ใจในระดบัคาํศพัทอ์ยา่งเดียว การที5คาํวา่ "การนบัใหช้อบธรรม" 

ไดป้รากฏอยูใ่นบทนีVหรือบทอื5นๆไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งเกี5ยวขอ้งกบัหลกัคาํสอนของการนบัใหช้อบธรรมในศาสนศาสตร์ระบบ 

 

เพราะนกัศาสนศาสตร์ระบบไดมี้เสรีภาพในการเลือกคาํศพัทแ์ละพยายามที5จะหาแนวคิดที5มีความสอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์เท่า

นัVน เราจึงควรจะระมดัระวงัที5จะไม่ทาํใหว้ธีิการใชค้าํศพัทอ์ยา่งหลากหลายในพระคมัภีร์นัVนถูกจาํกดัมากเกินไป 

การทาํแบบนัVนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการตีความของเรา  

 

ดงันัVนคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบสามารถสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อวธีิการใชแ้หล่งที5มาของศาสนศาสตร์ทัVง 3 

แหล่ง คาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านัVนมีคุณค่ามากสาํหรับการดาํเนินชีวติคริสเตียน, การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, และการตีความพระคมัภีร์ 

แต่คาํศพัทเ์หล่านัVนกอ็าจนาํอนัตรายบางอยา่งที5เราตอ้งหลีกเลี5ยงในเวลาที5เรากาํลงัใชแ้หล่งที5มาหลกัๆทางศาสนศาสตร์เหล่านีV  
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บทสรุป 
 

ในบทเรียนนีV เราไดส้าํรวจมุมมองหลายอยา่งเกี5ยวกบัคาํศพัทเ์ฉพาะในศาสนศาสตร์ระบบ 

เราไดเ้ห็นภาพโดยรวมวา่คาํศพัทเ์ฉพาะคืออะไรและมีส่วนอะไรในระบบศาสนศาสตร์ทัVงหมด 

เราไดเ้ห็นวธีิที5นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํศพัทเ์ฉพาะหรือคาํศพัทพิ์เศษเหล่านัVนไดอ้ยา่งไร 

และเราไดดู้ที5ความสาํคญัและอนัตรายของการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ 

 

ขณะที5เราเรียนบทเรียนเกี5ยวกบัการสร้างศาสนศาสตร์ระบบตต่อไปเรื5อยๆ 

เรากจ็ะเห็นความสมัพนัธ์ของสิ5งที5เราไดเ้รียนรู้เกี5ยวกบัคาํศพัทเ์ฉพาะหลายครัV ง 

การที5เราเรียนรู้คาํศพัทพิ์เศษและเรียนรู้ที5จะใชม้นัดว้ยสติปัญญา 

สามารถเป็นประโยชนม์ากที5สุดเท่าที5นกัศาสนศาตร์คนหนึ5งจะสามารถทาํได ้ดว้ยการสร้างพืVนฐานที5มั5นคงในเรื5องเหล่านีV  

เราสามารถสร้างศาสนศาสตร์ระบบที5ทัVงถวายเกียรติแด่พระเจา้และเป็นประโยชนต่์อคริสตจกัรของพระองค ์
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วทิยากร 
 

 

ดอ็กเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ) เป็นผูร่้วมก่อตัVงและเป็นประธานของพนัธกิจ Third Millennium 

เขาไดรั้บใชเ้ป็นศาสนาจารย ์สอนวชิาพนัธสญัญาเดิมที5วทิยาลยั Reformed Theological Seminary เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

เขาเป็นหวัหนา้ของแผนกพนัธสญัญาเดิม ในขณะที5ไดรั้บตาํแหน่งเป็นศิษยาภิบาล, ดอ็กเตอร์ แพรท 

ไดมี้โอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพื5อประกาศข่าวประเสริฐและสั5งสอน 

เขาไดเ้รียนที5มหาวทิยาลยั Westminster Theological Seminary และไดรั้บปริญญาโทที5พระคริสตธรรม Union Theological Seminary 

และไดรั้บ 

ปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากมหาวทิยาลยั Harvard University  

ดอ็กเตอร์ แพรท เป็นบรรณาธิการสาํหรับพระคมัภีร์ NIV Spirit of the Reformation Study Bible, และเป็นนกัแปลพระคมัภีร์ฉบบั New 

Living Translation. ไดเ้ขียนหนงัสือและบทความหลายเล่มรวมถึง Pray with Your Eyes Open, Every Thought Captive, Designed for 

Dignity, He Gave Us Stories, และไดเ้ขียนอรรถาธิบายสาํหรับ 1 กบั 2 พงศาวดาร และ 1 กบั 2 โครินธ์ 

 


