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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
บทที่ 3
ประโยคตรรกะวิทยาในศาสนศาสตร์ระบบ

บทนา
ในศาลยุตธิ รรมทั่วโลก
ทนายทุกคนต่างพยายามทีจ่ ะโน้มน้าวใจผูพ
้ พ
ิ ากษาหรือคณะลูกขุนให้เห็นด้วยกับมุม
มองของเขา
การทีท
่ ุกคนเข้าใจถึงความจริงขัน
้ พืน
้ ฐานในแต่ละคดีเป็ นสิง่ ทีม
่ ีความสาคัญอย่างมาก
ดังนั้น บ่อยครัง้ ทีเ่ มือ
่ ใกล้จะจบการพิจารณาคดี
ทนายจะทบทวนความจริงต่างๆด้วยการพูดความจริงในเชิงตรรกะให้ชดั เจนทีส
่ ุดเท่าที่
้ "
เป็ นไปได้ เช่น "สิง่ นี้เป็ นความจริง" "สิง่ นั้นเป็ นความจริง" "สิง่ นี้ได้เกิดขึน
้ "
"สิง่ นั้นได้เกิดขึน
ในทานองเดียวกัน สิง่ นี้ก็เป็ นความจริงในศาสนศาสตร์ระบบ
นักศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีจ่ ะบัญญัตค
ิ วามจริงทีแ
่ น่ นอนไว้
ความจริงทีแ
่ น่ นอนในทางศาสนศาสตร์
ดังนั้นพวกเขาจึงนาเสนอความคิดเหล่านั้นในรูปแบบของจุดยืนทีต
่ รงไปตรงมา
ซึ่งนี่คือบทเรียนที่ 3 ของชุดบทเรียนเรือ
่ งการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
และเราได้ตง้ ั ชื่อบทเรียนนี้ว่า "จุดยืนของศาสนศาสตร์ระบบ"
นักศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิมมีความมุ่งมั่นในการสารวจ อธิบาย
และปกป้ องศาสนศาตร์คริสเตียนทีถ
่ ูกต้อง เหมือนทีเ่ ราจะได้เห็นในบทเรียนนี้
ส่วนหนึ่งทีส
่ าคัญของความมุ่งมั่นนั้นก็คือการบรรยายความเชื่อคริสเตียนด้วยจุดยืนข
องศาสนศาสตร์
บทเรียนของเราจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก เราจะได้รบ
ั การวางแนวคิดทั่วไป
ไปถึงทางจุดยืนของศาสนศาสตร์ระบบ ว่ามันคืออะไร?
มันมีสว่ นอะไรในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนที่ 2
้ ในศาสนศาสตร์ระบบได้อย่างไร และส่วนที่
เราจะสารวจว่าจุดยืนเหล่านั้นถูกสร้างขึน
3 เราจะสารวจถึงความสาคัญและอันตรายของการเน้นจุดยืนเหล่านั้น
ขอให้เราเริม
่ ต้นด้วยการมุ่งเน้นไปทีข
่ อ
้ ควรพิจารณาเบื้องต้นต่างๆ
ซึ่งคือการวางแนวคิดทั่วไปของแง่มุมนี้ในการสร้างศาสนศาสตร์

การวางแนวคิด
ในการวางแนวคิดถึงเรือ
่ งจุดยืนของศาสนศาสตร์ระบบ เราจะพูดถึง 3
เรือ
่ งด้วยกัน เรือ
่ งแรก เราจะให้ความหมายทั่วไปในเรือ
่ งของจุดยืน เรือ
่ งที่ 2
เราจะดูทค
ี่ วามถูกต้องของมัน เรือ
่ งที่ 3
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เราจะอธิบายว่าหน้าทีข
่ องจุดยืนในศาสนศาสตร์ระบบมีอะไรบ้าง
ขอให้เราดูทค
ี่ วามหมายของจุดยืนของศาสนศาสตร์เป็ นเรือ
่ งแรก
คาจากัดความ
ผมคาดว่าคนส่วนใหญ่มกั จะรูส
้ ก
ึ ว่าศาสนศาสตร์สามารถแสดงออกได้ในหลาก
หลายวิธี ในขณะทีเ่ รากาลังอธิษฐาน, ร้องเพลงนมัสการ, ออกประกาศ,
เล่าเรือ
่ งพระคัมภีร์ให้กบั ลูกๆของเรา, หรือพูดคุยเรือ
่ งความเชื่อกับเพื่อนของเรา
เรากาลังแสดงศาสนศาสตร์คริสเตียนของเราออกมา
แต่ในระเบียบของศาสนศาสตร์ระบบ
มีทางหลักทางเดียวทีศ
่ าสนศาสตร์จะถูกกล่าวออกมา
และนั่นคือในรูปแบบของจุดยืนทางศาสนศาสตร์ สาหรับวัตถุประสงค์ของพวกเรา
เราจะให้คานิยามของจุดยืนทางศาสนศาสตร์ในรูปแบบนี้:
จุดยืนทางศาสนศาสตร์คือ
ประโยคบอกเล่าทีใ่ ช้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้วา่
ข้อยืนยันใดข้อยืนยันหนึ่งป็ นความจริงทางศาสนศาสตร์
ก่อนทีเ่ ราจะดูรายละเอียดถึงคานิยามนี้
ขอให้เราดูทีบ
่ างตัวอย่างว่าเรากาลังหมายความว่าอะไร
ในเล่มทีส
่ อง ส่วนที่ 2 บทที่ 2 ของศาสนศาสตร์ดน
ั ทุรงั ของ วิลเลีย่ ม เชด
(William Shedd’s Dogmatic Theology)
เขาได้พูดประโยคเหล่านี้เกีย่ วกับการเชื่อฟังแบบทวีคูณของพระคริสต์
มีความแตกต่างระหว่างการเชื่อฟังของพระคริสต์แบบทีแ
่ สดงออกกับแ
บบทีไ่ ม่ได้แสดงออก
การเชื่อฟังแบบไม่ได้แสดงออกคือการทนทุกข์ของพระคริสต์ในทุกแบ
บ…
การเชื่อฟังแบบทีแ
่ สดงออกคือการทีพ
่ ระองค์ได้ทาตามบทบัญญัติอย่าง
สมบูรณ์ แบบ
ในทีน
่ ี้ เราได้เห็นว่า เชด ได้สร้างข้อยืนยันสามอย่างหลักๆ เรือ
่ งแรก
เขาได้บอกว่าการเชื่อฟังของพระคริสต์สามารถถูกบรรยายเป็ นสองหมวดหมู่คือ:
แสดงออกและไม่ได้แสดงออก เรือ
่ งที่สองก็คือว่า
การเชื่อฟังของพระคริสต์แบบไม่ได้แสดงออกก็คือการอดทนต่อความทุกข์ยาก
และเรือ
่ งทีส
่ ามทีเ่ ขาได้พูดก็คือ
การเชื่อฟังของพระคริสต์แบบแสดงออกคือการทีพ
่ ระองค์ทรงรักษาธรรมบัญญัตข
ิ อง
พระเจ้าไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ถ้าเรานึกถึงบทเรียนก่อนหน้านี้ เราจะเห็นได้ว่า เชด
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ได้เน้นคาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์สองคา: "การเชื่อฟังแบบไม่แสดงออก" และ
"การเชื่อฟังแบบแสดงออก" แต่ในบทเรียนนี้
เราได้ให้ความสนใจมากกว่ากับวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์แบบ เชด
ทีไ่ ด้เอาคาศัพท์เฉพาะทางมาใช้ในจุดยืนทางศาสนศาสตร์
เพื่อทีจ่ ะทาการสารวจในเรือ
่ งนี้ ขอให้เราดูทก
ี่ ารคาจากัดความอีกครัง้ หนึ่ง:
จุดยืนทางศาสนศาสตร์คือ
ประโยคบอกเล่าทีใ่ ช้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมามากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ว่า
ข้อยืนยันใดข้อยืนยันหนึ่งป็ นความจริงทางศาสนศาสตร์
จุดยืนทางศาสนศาสตร์คือ
ประโยคบอกเล่าทีใ่ ช้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้วา่
ข้อยืนยันใดข้อยืนยันหนึ่งป็ นความจริงทางศาสนศาสตร์
คานิยามนี้ได้เน้นถึงลักษณะสีอ
่ ย่างของจุดยืนต่างๆในศาสนศาสตร์ระบบ
ลักษณะแรกคือ “ประโยคบอกเล่าชี้แจง" ลักษณะที่สอง “เป็ นคากล่าวทีเ่ ป็ นความจริง”
ลักษณะทีส
่ าม “คากล่าวทีเ่ ป็ นความจริงเหล่านี้จะเกีย่ วกับศาสนศาสตร์เป็ นหลัก”
ลักษณะทีส
่ ี่
จุดยืนเหล่านั้นได้พูดถึงคากล่าวทีเ่ ป็ นความจริงทางศาสนศาสตร์แบบตรงๆ
หรือเหมือนทีเ่ ราได้บรรยายไว้ว่า "ตรงทีส
่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้"
้ อีกใน3แต่ละด้านของคายามนี้
ขอให้เราพิจารณาอย่างถีถ
่ ้วนขึน
โดยเริม
่ ต้นจากความคิดทีว่ ่า จุดยืนของศาสนศาสตร์คือประโยคชี้แจง
ประโยคชี้แจง
เราทุกคนเข้าใจแล้วว่ามีประโยคหลายประเภทในภาษาทั่วไปของมนุษย์
เช่นประโยคทีว่ ่า "กุญแจของฉันอยู่ไหน?" เป็ นประโยคคาถาม "เปิ ดประตูให้หน่ อย"
เป็ นประโยคคาสั่งเพราะได้ส่งั หรือชักชวนให้ทาบางสิง่ บางอย่าง
ประโยคทัง้ สองประเภทนี้ก็ไม่ได้มีคุณสมบัตใิ นการเป็ นจุดยืน แต่ประโยคทีว่ ่า
"กุญแจของฉันจะเปิ ดประตู" เป็ นประโยคชี้แจงทีบ
่ อกว่ากุญแจจะทาอะไร
เราควรจะพูดให้ชดั เจนว่า
ในขณะทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้แสดงมุมมองของเขา
เขาจะใช้สานวนหลากหลายแบบ แต่ในเวลาเดียวกัน
วิธีการบรรยายทีโ่ ดดเด่นของศาสนศาสตร์ระบบก็คือการสร้างประโยคชี้แจงทีต
่ รงไป
ตรงมา
วิธีการบรรยายนี้มีความโดดเด่นมากถึงขัน
้ ทีก
่ ารเขียนศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิมในรูป
แบบอืน
่ ไม่สามารถเป็ นไปได้
มากไปกว่าการเข้าใจว่าจุดยืนนั้นเป็ นประโยคชี้แจง
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีจ่ ะเห็นว่าประโยคเหล่านั้นถูกออกแบบเพื่อยืนยันข้อกล่าวอ้างเหล่านั้
นว่าเป็ นความจริง
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เป็ นข้อเท็จจริง
จุดยืนเหล่านั้นจะต้องพูดถึงและอธิบายความจริงต่างๆ ตลอดสหัสวรรษนี้
บรรดานักปรัชญา, นักศาสนศาสตร์, และนักภาษาศาสตร์
ได้ว่าจุดยืนแต่ละอย่างจะพูดถึงคากล่าวอ้างทีเ่ ป็ นความจริงทีแ
่ ตกต่างกันออกไป
เรือ
่ งราวนี้มีความซับซ้อนเกินกว่าทีเ่ ราจะจัดการได้อย่างทั่วถึง
แต่เพื่อทีจ่ ะไม่พูดแบบลดความซับซ้อนมากจนเกินไป เราจะพูดถึง 2
มุมของจุดยืนทีค
่ วรจะนึกถึงในขณะทีเ่ รากาลังสารวจศาสนศาสตร์ระบบ
ตามรูปแบบของการอภิปรายทีม
่ ีรากฐานมาจากงานเขียนของอริสโตเติลในเรือ
่
งตรรกะ เราจะต้องชี้ให้เห็นว่า เราสามารถแยกแยะจุดยืนต่างๆได้ตามขนาด
และอันดับสองตามคุณลักษณะของมัน
อันดับแรก จุดยืนอาจจะถูกบรรยายในรูปของขนาดของสิง่ ทีม
่ น
ั กาลังพูดถึง
จุดยืนทีเ่ ป็ นสากลจะรวมทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ
่ ยู่ในเรือ
่ ง หรือกลุ่มนั้นอย่างไม่มีขอ
้ ยกเว้น
ยกตัวอย่างเช่น ประโยคทีว่ ่า "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีขนหรือผม"
ได้กล่าวถึงบางสิง่ ทีเ่ ป็ นความจริงสาหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทัง้ หมด
ในทานองเดียวกัน
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะสร้างคากล่าวทีเ่ ป็ นสากลในศาสนศาสตร์
เป็ นเรือ
่ งปกติทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์คริสเตียนจะพูดว่า
"มนุษย์ทุกคนล้วนถูกสร้างตามฉายาของพระเจ้า" หรือ
"ของประทานทีด
่ ีทง้ ั หมดมาจากพระเจ้า"
ในทางตรงกันข้าม จุดยืนบางอย่างมีความ "เฉพาะเจาะจง"
เพราะสิง่ ทีม
่ น
ั กาลังพูดถึงนั้นกล่าวถึงแค่สมาชิกบางส่วนจากสมาชิกทัง้ หมด
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมบอกว่า "บ้านนี้เป็ นบ้านของฉัน"
ผมกาลังพูดถึงความจริงทีเ่ ฉพาะเจาะจงไม่ใช่สากล ผมไม่ได้กาลังพูดถึงบ้านทุกหลัง
แต่กาลังพูดถึงบ้านทีเ่ ป็ นของผมเท่านั้น
บ่อยครัง้ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างคากล่าวทีเ่ ป็ นความจริงทีเ่ ฉพาะเจาะจ
ง เช่น พวกเขาอาจจะพูดว่า "สมาชิกของคริสตจักรบางคนเป็ นผูท
้ ไี่ ม่เชื่อ"
หรือเขาอาจจะยืนยันว่า "เปาโลเป็ นอัครทูต"
โดยส่วนใหญ่แล้ว
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะพยายามทีจ่ ะบรรยายในเรือ
่ งขนาดอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่
ทาได้ - บางครัง้ อาจจะละเอียดกว่าข้อต่างๆในพระคัมภีร์ แต่บางครัง้
พวกเขาก็จะย่อเรือ
่ งบางเรือ
่ งให้กลายเป็ นการกล่าวแบบกว้างๆโดยไม่พูดถึงข้อยกเว้น
ยกตัวอย่างเช่น เป็ นเรือ
่ งปกติสาหรับนักศาสนศาสตร์ระบบทีจ่ ะกล่าวว่า
"มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป" ดูผา่ นๆ จุดยืนสากลนี้ดูเหมือนจะเป็ นความจริง
แต่ประโยคนี้ก็ไม่ได้ละเอียดอย่างทีม
่ น
ั ควรจะเป็ น ในความเป็ นจริง
พระคัมภีร์ทง้ ั เล่มได้สอนว่าพระเยซูทรงเป็ นมนุษย์แต่เป็ นผูช
้ อบธรรม ดังนั้น
เมือ
่ มีโอกาส เราจะต้องหยุดซักครู่หนึ่งและถามว่า
นักศาสนศาสตร์ระบบกาลังยืนยันบางสิง่ บางอย่างทีเ่ กีย่ วกับทัง้ หมด
หรือแค่สว่ นหนึ่งของสิง่ ทีพ
่ วกเขากาลังบรรยายกันอยู่
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นอกจากเรือ
่ งของขนาดแล้ว สิง่ ทีส
่ องทีใ่ ช้ในการแยกแยะจุดยืนคือ
โดยคุณลักษณะของมัน นั่นก็คือ จุดยืนเหล่านั้นอาจจะถูกจัดว่าเป็ น คายืนยันแบบ
หรือ คายืนยันแบบปฏิเสธ ในทางตรงกันข้าม
จุดยืนแบบบอกเล่าจะยืนยันในเชิงบวกว่าบางสิง่ บางอย่างเป็ นความจริง
ในคาพูดทีเ่ ราใช้ในชีวต
ิ ประจาวันเราอาจจะบอกว่า "หมาตัวนี้เป็ นของฉัน"
ประโยคนี้เป็ นประโยคทีเ่ ฉพาะเจาะจงและเป็ นประโยคบอกเล่า มันได้ยืนยันว่า
มีหมาตัวหนึ่ง จากหลายๆสิง่ ทีเ่ ป็ นของฉัน ในศาสนศาสตร์ระบบ จุดยืนเช่น
"บางประโยคของพระคัมภีร์ได้สอนถึงการชาระให้บริสุทธิ"์
นับว่าเป็ นจุดยืนแบบบอกเล่าทีเ่ ฉพาะเจาะจงด้วย เพราะมันได้บอกว่า
อย่างน้อยประโยคในพระคัมภีร์บางประโยคได้เข้าหมวดหมู่นี้
ประโยคยืนยันทีเ่ ป็ นสากลในชีวต
ิ ทั่วไป ก็อาจจะรวมถึงประโยคเช่น
"ทุกอย่างทีฉ
่ น
ั สูญเสียไปมีความสาคัญต่อฉัน" เพราะว่าประโยคนี้ได้พูดเชิงบวกว่า
ทุกอย่างทีฉ
่ น
ั สูญเสียไป อย่างน้อยมันเป็ นส่วนหนึ่งทีส
่ าคัญต่อฉัน
บ่อยครัง้ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะแต่งประโยคคล้ายๆกันในสาขาวิชาของเขา
้ มา
ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาประโยคนี้ "ทุกสิง่ ทีถ
่ ก
ู สร้างขึน
้ โดยพระเจ้า"
ล้วนแต่ถูกสร้างขึน
้ มานัน
จุดยืนนี้ได้ยืนยันว่าทุกสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างขึน
้ อยู่ในกลุ่มของสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงสร้าง
ในทางกลับกัน จุดยืนอาจจะมีลกั ษณะในเชิงปฏิเสธ
และอาจจะเป็ นสากลหรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมือ
่ ผมกล่าวว่า
"บ้านนี้ไม่ใช่บ้านของผม" ผมกาลังพูดถึงจุดยืนทีเ่ ฉพาะเจาะจงและเป็ นเชิงปฏิเสธ
และถ้าผมอยากจะสร้างจุดยืนทีเ่ ป็ นสากลและเป็ นเชิงปฏิเสธ
ผมอาจจะพูดอะไรประมาณนี้ "ไม่มีใครในห้องนี้พด
ู ภาษาอังกฤษได้"
คากล่าวอ้างเชิงปฏิเสธได้ปรากฏในศาสนศาสตร์ระบบเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
"พระเยซูไม่ใช่คนบาป" เป็ นจุดยืนทีเ่ ฉพาะเจาะจงและเป็ นเชิงปฏิเสธ
มันได้ปฏิเสธบางอย่างเกีย่ วกับคนๆหนึ่ง คือพระเยซู
และเราได้พบประโยคเชิงปฏิเสธทีเ่ ป็ นสากลในศาสนศาสตร์เช่น
"ไม่มีใครทีเ่ ป็ นผูท
้ ไี่ ม่เชื่อ จะสามารถรอดได้"
ไม่มีคนทีย่ ืนยันว่าตนเองไม่เชื่อคนไหนทีจ่ ะอยู่ในกลุ่มคนทีไ่ ด้รบ
ั ความรอดได้”
ความแตกต่างของขนาดและลักษณะเป็ นเรือ
่ งสาคัญทีเ่ ราจะต้องจดจาไว้ขณะที่
เรากาลังศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ
การสับสนในเรือ
่ งนี้อาจจะนาไปสูค
่ วามเข้าใจผิดอย่างมากถึงสิง่ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์กาลั
งยืนยัน
ตอนนี้ เราควรจะกลับไปทีส
่ ว่ นทีส
่ ามของคาจากัดความของเรา:
จุดยืนทางศาสนศาสตร์เป็ นสิง่ ทีส
่ ร้างคากล่าวอ้างทางศาสนศาสตร์
ด้านศาสนศาสตร์
ในขณะทีเ่ รากาลังเพิม
่ มันเข้าไปในคาจากัดความของเรา
จุดยืนทางศาสนศาสตร์ไม่เพียงแต่สร้างคากล่าวอ้างทีเ่ ป็ นจริง
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แต่มน
ั สร้างคากล่าวอ้างทางศาสนศาสตร์ทเี่ ป็ นความจริง
เป็ นความจริงทีน
่ กั ศาสนนศาสตร์ระบบมักจะอ้างถึงความจริงของประวัตศ
ิ าสตร์และแ
นวคิดปรัชญาทีอ
่ าจจะไม่ สามารถใส่เข้าไปใต้หวั ข้อของศาสนศาสตร์ได้
แต่ใจความหลักๆของพวกเขายังคงเป็ นศาสนศาสตร์
เพื่อทีจ่ ะเข้าใจว่า"ความจริงทางศาสนศาสตร์" ทีเ่ ราหมายถึงนัน
้ คืออะไร
เราจะต้องจาได้ว่าศาสนศาสตร์เป็ นหัวข้อทีค
่ ่อนข้างกว้าง คุณจะจาได้ว่า โทมัส
อะควินสั ได้ให้คานิยามความหมายของศาสนศาสตร์ ว่ามีสองประเด็นหลัก ในเล่มที่
1 บทที่ 1 ตอนที่ 7 ของ ซูมมา ธีโอโลจิคา่ อะควินสั ได้เรียกศาสนศาสตร์ว่า
"หลักคาสอนอันศักดิส์ ท
ิ ธิ"์ และได้ให้คานิยามไว้ดงั นี้
คือวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร
ทีท
่ ุกสิง่ ถูกปฏิบ ัติภายใต้มุมมองของพระเจ้า
เพราะว่าสิง่ นั้นเป็ นพระเจ้าพระองค์เองหรือเพราะว่าสิง่ เหล่านั้นได้พูดถึ
งพระเจ้า
คาพูดของอะควินสั
สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างศาสนศาสตร์เกีย่ วกับพระเจ้า (Theology
Proper) ซึ่งเป็ นการศึกษาพระเจ้าเอง และศาสนศาสตร์ท่วั ไป
ซึ่งคือการศึกษาเรือ
่ งอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับพระเจ้า
ในทานองเดียวกับการแบ่งแยกนี้
ศาสนศาสตร์ระบบได้เน้นศาสนศาสตร์ทง้ ั สองระดับนี้ ในด้านหนึ่ง
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับศาสนศาสตร์เกีย่ วกับพระเจ้า
ด้วยการสร้างประโยคทีพ
่ ูดถึงพระเจ้าโดยตรง พวกเขาจะพูดประมาณว่า:
์
"พระเจ้าบริสุทธิ" หรือ "พระเจ้าสร้างโลก"
้
แต่ในอีกด้านหนึ่ง กับมุมมองทีก
่ ว้างขึน
นักศาสนศาสตร์ระบบก็ได้ให้ความสนใจกับศาสนศาสตร์ท่วั ไป
โดยกล่าวอ้างยืนยันเกีย่ วกับมุมมองของสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างว่ามันเกีย่ วข้องกับพระเจ้
า เมือ
่ พูดถึงความรอด บ่อยครัง้ เขาก็จะพูดประมาณว่า
"ความรอดมาทางพระคุณของพระเจ้า" หรือเมือ
่ พูดถึงสภาพของมนุษย์
พวกเขาจะพูดแบบนี้ "ทุกคนทีม
่ ีชีวต
ิ อยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็ นคนบาป" ในแง่นี้
จุดยืนทางศาสนศาสตร์ก็จะพูดถึงหลายเรือ
่ งมากกว่าแค่เรือ
่ งพระเจ้าพระองค์เอง
แต่โดยปราศจากความสงสัย
จุดยืนเหล่านั้นจะอยู่ในบริบททีม
่ ีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเสมอ
อันดับทีส
่ ี่
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีค
่ วรทราบว่านักศาสนศาสตร์พยายามทีจ่ ะบรรยายมุมมองของเขา
ด้วยความพยายามอย่างมากทีจ่ ะสือ
่ สารอย่างตรงไปตรงมา
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ตรงไปตรงมา
แน่ นอน เราตระหนักได้ว่าไม่มก
ี ารอธิบายอะไรทีส
่ มบูรณ์ แบบ
รวมถึงการอธิบายเรือ
่ งของพระเจ้าด้วยเช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกัน
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะตรงมากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ในขณะทีเ่ ขากาลั
้
งสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์ขน
ึ มา
จะเป็ นเรือ
่ งผิดปกติมากสาหรับนักศาสนศาสตร์ทจี่ ะบอกแค่ว่า :
"พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ" และไม่พูดอะไรต่อจากนั้น
ประโยคนี้เป็ นความจริงตามพระคัมภีร์
แต่นกั ศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งวิธพ
ี ูดทีไ่ ม่ตรง
เช่นการใช้คาอุปมาอุปมัยและสานวนต่างๆ ดังนั้น แทนทีจ่ ะพูดว่า
"พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ"
้
นักศาสนศาสตร์ระบบจะพยายามทีจ่ ะพูดอีกแบบเพื่อให้มีความตรงไปตรงมามากขึน
ด้วยการพูดประมาณนี้ "พระเจ้ามีการดูแลพิเศษสาหรับชนชาติของพระเจ้า"
เขาต้องการทีจ่ ะบรรยายของตัวเขาเองให้มากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ดว้ ยจุดยืนทางศา
สนศาสตร์ที่ชดั เจน, ตรงไปตรงมา, และไม่หวือหวา
เพื่อทีจ่ ะสรุป
เราต้องจาได้ว่าเรากาลังเน้นวิธีการอธิบายทีค
่ อ
่ นข้างเฉพาะเจาะจงในเรือ
่ งสาคัญทางศ
าสนศาสตร์ระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ของเรา
เราสามารถนึกถึงการอธิบายทางศาสนศาสตร์ทเี่ ป็ นประโยคชี้แจงยืนยันอย่างตรงมาก
ทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะตรงได้ในการยืนยันความจริงทางศาสนศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
จากการคิดถึงคานิยามพื้นฐาน
เราควรจะไปดูทส
ี่ ว่ นที่สองของการวางแนวคิดในเรือ
่ งนี้:
อะไรคือเหตุผลทีเ่ ราต้องสร้างศาสนศาสตร์จากจุดยืนต่างๆ?
อะไรทีท
่ าให้กระบวนการนี้เป็ นสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้องเหมาะสม?
ความถูกต้อง
ตลอดทัง้ ประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร
บ่อยครัง้ ทีค
่ ริสเตียนได้บรรยายความเชื่อของเขาในแบบทีเ่ ป็ นประโยคตรงไปตรงมา
ลองฟังจากตัวอย่างนี้ ทีเ่ ป็ นการกล่าวเปิ ดของหลักข้อเชื่อไนซีน (Nicene Creed)
ของสมัยศตวรรษทีส
่ ี:่
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว, คือพระบิดาผู้ยงิ่ ใหญ่,
ผู้สร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
และทุกสิง่ ทุกอย่างทัง้ ทีม
่ องเห็นได้และทีม
่ องไม่เห็น
หลักข้อเชื่อไนซีน
ได้บน
ั ทึกรายการจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทส
ี่ าคัญๆอีกหลายอย่าง
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หลักข้อเชื่อนี้และหลักข้อเชื่ออืน
่ ๆทีค
่ ล้ายคลึงกัน
ได้รบ
ั การรับรองจากคริสเตียนตลอดหลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
ในเวลาเดียวกัน
ตลอดทัง้ ประวัตศ
ิ าสตร์ได้มีบางคนทีส
่ งสัยถึงความเหมาะสมของการใช้จุดยืนของศาส
นศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ของเรา เราจะพูดถึงการคัดค้านหลักๆ 2
้ มา: ในด้านหนึง่
อย่างทีไ่ ด้ถูกยกขึน
้ จากหลักคาสอนของการทีเ่ ข้าใจพระเจ้าให้สมบูรณ์ ไม่ได้ (divine
อุปสรรคได้เกิดขึน
incomprehensibility); และในอีกด้านหนึง่
อุปสรรคนั้นมาจากเหตุผลนิยมทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ให้เราพิจารณาถึงวิธีทห
ี่ ลักคาสอนของการทีเ่ ข้าใจพระเจ้าให้สมบูรณ์ ไม่ได้
้ มา
ได้สร้างคาถามขึน
การเข้าใจพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ไม่ได้
พวกเราคุน
้ เคยกับคาพูดทีร่ จู้ กั กันดีใน อิสยาห์ 55:8-9
ซึ่งเป็ นพื้นฐานของหลักคาสอนนี้
“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า
และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ แหละ
“เพราะฟ้ าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร
ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า
และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น (อิสยาห์ 55:8-9
THSV11)
น่ าเสียดายทีว่ า่ ในหลายกลุม
่
ข้อนี้และอีกหลายข้อได้ถูกใช้เพื่อจะสนับสนุนความคิดทีว่ ่า
พระเจ้าทรงอยู่เหนือความสามารถของเราทีจ่ ะเข้าใจ
และเราไม่สามารถอธิบายพระองค์ได้
ในมุมมองนี้ การบอกว่าพระเจ้าเป็ นความรัก
คือการพูดถึงสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถอธิบายได้จริงๆ
การทีบ
่ อกว่าพระเยซูเป็ นทางเดียวสาหรับความรอด
ก็คือการจากัดพระเจ้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
้ ในหลายรูปแบบตลอดทัง้ ประวัตศ
การคิดแบบนี้ก็เคยเกิดขึน
ิ าสตร์ เช่น
นักศาสนศาสตร์หลายคนเคยโต้แย้งว่าทางเดียวทีจ่ ะพูดถึงพระเจ้าก็คือต้องตาม ฟี อา
เนกาทีฟา – คือ วิธีของการปฏิเสธ ในมุมมองนี้
เราไม่สามารถพูดหรือแต่งประโยคด้วยในทางบวกเกีย่ วกับพระเจ้า
เราทาได้แต่เพียงแค่
ปฏิเสธสิง่ ต่างๆเกีย่ วกับพระองค์ดว้ ยการเปรียบเทียบพระเจ้ากับสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง
เราสามารถพูดได้แค่เพียง "พระเจ้าทรงไม่ได้ถูกจากัดจากพื้นที"่
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"พระเจ้าไม่ทรงถูกจากัดจากเวลา" "พระเจ้าไม่เป็ นกายภาพ" ตลอดทัง้ ประวัตศ
ิ าสตร์
มีนกั ศาสนศาสตร์มากมายทีช
่ ่างสงสัย และไม่ม่น
ั ใจในเรือ
่ งพระเจ้า
ได้โต้แย้งว่าเราไม่มีความสามารถทีจ่ ะบรรยายพระเจ้าหรือสิง่ ทีม
่ ีความเกีย่ วข้องกับพ
ระองค์โดยใช้คาอธิบายในทางบวกได้
ในทางตรงกันข้ามกับการมุมมองในทางทีผ
่ ด
ิ นี้
ในฐานะทีเ่ ราเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์
เราต้องสารวจความถูกต้องของจุดยืนของศาสนศาสตร์โดยใช้พระคัมภีร์เป็ นพยาน
นักศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิมได้ตามพระคัมภีร์โดยการพูดถึงการทีจ่ ะเข้าใจพระเจ้าอย่
างสมบูรณ์ ไม่ได้ พร้อมกับความจริงทีว่ ่าเราสามารถรูจ้ กั พระเจ้าได้
เมือ
่ พระเจ้าได้สาแดงพระองค์เอง ในด้านหนึ่ง
เราไม่สามารถรูจ้ กั พระเจ้าในแบบทีส
่ มบูรณ์ แต่ในทางกลับกัน
เราสามารถรูจ้ กั พระเจ้าในส่วนทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสาแดงให้เราเห็น
และความรูท
้ ไี่ ม่สมบูรณ์ นี้ก็ยงั คงเป็ นความรู้ทแ
ี่ ท้จริงอยู่
ข้อพระคัมภีร์ขอ
้ หนึ่งทีท
่ าให้การแยกแยะนี้ชดั เจนก็คือ: เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29
ในข้อนี้โมเสสได้สรุปเรือ
่ งนี้ให้อส
ิ ราเอลในแบบนี้:
“สิง่ ลี้ลบั ทัง้ ปวงเป็ นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย
แต่สงิ่ ทีท
่ รงสาแดงนั้นเป็ นของเราทัง้ หลายและของลูกหลานของเราเป็ น
นิตย์ เพื่อเราจะทาตามถ้อยคาทัง้ สิน
้ ของธรรมบัญญัตินี้
(เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29 THSV11)
ต้องสังเกตว่า มีสองฝั่งในมุมมองนี้ ในฝั่งหนึง่ โมเสสได้พูดถึง "สิง่ ลี้ลบ
ั ”
สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าไม่ได้แสดงให้มนุษย์เห็น
ความรูเ้ หล่านี้ได้ถูกเก็บไว้สาหรับพระองค์เอง ในความเป็ นจริง
เราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
สิง่ ลี้ลบ
ั ,สิง่ ทีไ่ ม่ปรากฏให้เห็นนั้นมันไม่มีขอบเขตทีส
่ น
ิ้ สุด
ในเวลาเดียวกัน
ต้องสังเกตว่าโมเสสไม่ได้พูดแค่ว่าพระเจ้าทรงเก็บความลับไว้จากพวกเรา
เขาได้บอกด้วยว่ามีบางอย่างที่ "ทรงสาแดง" นั่นคือ
พระเจ้าทรงสาแดงในพระวจนะของพระองค์ และตามทีโ่ มเสสกล่าว
สิง่ เหล่านี้ทท
ี่ รงสาแดง "เป็ นของเราทัง้ หลายและของลูกหลานของเราเป็ นนิตย์"
พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ
พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเชื่อและยอมรับสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสาแดงด้วยสุดหัวใจขอ
งเรา และความจริงนี้แสดงให้เห็นว่า เป็ นเรือ
่ งถูกต้องจะพูดถึงสิง่ ทีท
่ รงสาแดง
้ จากหลักคาสอนของการทีจ่ ะเข้าใจพระ
นอกจากความท้าทายเหล่านี้ทไี่ ด้เกิดขึน
เจ้าอย่างสมบูรณ์ ไม่ได้ ความถูกต้องของจุดยืนทางศาสนศาสตร์
ได้ถูกท้าทายจากเหตุผลนิยมเน้นวิทยาศาสตร์
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เหตุผลนิยมทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ในสองศตวรรษทีผ
่ า่ นมา คือศตวรรษของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
มีแนวคิดหลากหลายทีไ่ ด้โต้แย้งว่าศาสนศาสตร์เป็ นวิทยาศาสตร์จอมปลอม
ซึ่งนั่นหมายความว่า นักศาสนศาสตร์ระบบพูดสิง่ ทีด
่ ูเป็ นเหมือนข้อเท็จจริง
แต่ทจี่ ริงแล้วเป็ นเพียงความหลอกลวง
ในวิทยาศาสตร์ปจั จุบน
ั เมือ
่ เราต้องการทีจ่ ะรูค
้ วามจริงของสิง่ ใด
เราต้องสร้างสมมติฐานและจากนัน
้ ก็ตอ
้ งทาการทดลอง
และหลังจากทีไ่ ด้ทดลองให้สาเร็จและได้รวู้ ่าผ่านหรือไม่ผา่ น
เราจะสามารถยอมรับว่าเป็ นความจริง
แต่นกั วิทยาศาสตร์เร็วเกินไปในการชี้ให้เห็นว่าจุดยืนทางศาสนศาสตร์ไม่สามารถทด
ลองในแบบนี้ได้
เราทุกคนต้องยอมรับว่าสิง่ นี้เป็ นความจริงในระดับหนึ่ง
เราสามารถเอาของเหลวใส่ในหลอดทดลองและวิเคราะห์คุณลักษณะของมัน
ไม่มีใครสามารถเอาพระเจ้าใส่ในหลอดทดลองเพื่อจะดูว่าพระเจ้าเป็ นตรีเอกานุภาพจ
ริงหรือเปล่าได้ ในขณะทีเ่ ราสามารถใช้เครือ
่ งมือเพื่อวัดขนาดของสิง่ ต่างๆได้
ไม่มีเครือ
่ งมือไหนทีส
่ ามารถวัดขนาดของพระเจ้าเพื่อดูว่าพระเจ้าทรงไม่จากัดได้
เพราะเหตุผลนี้เอง คนมากมายในยุคปัจจุบน
ั จะโต้แย้งว่า
นักศาสนศาสตร์ระบบก็เป็ นเหมือนศิลปิ น
และนักกวีทีแ
่ สดงความรูส
้ ก
ึ และสัญชาตญาณทางศาสนา
เรากาลังหลอกตัวเองและหลอกคนอืน
่ เวลาเราพูดว่าสิง่ ทีเ่ รากาลังบรรยายถึงเป็ นข้อเท็
จจริง
แต่มีทางหนึ่งทีเ่ ราสามารถตรวจสอบจุดยืนทางศาสนศาสตร์ได้ตามหลักฐานจากการท
ดลอง
้ อยู่กบ
ซึ่งขึน
ั ว่าอะไรทีเ่ รายึดถือว่าเป็ นเปรียบเสมือนหลักฐานจากการทดลองและอะไรเ
ป็ นสิง่ ทีข
่ ดั แย้งกับมุมมองของเรา
ในฐานะทีเ่ ราเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์
เราอุทศ
ิ ตัวเองเพื่อจะติดตามมาตรฐานการตรวจสอบศาสนศาสตร์ทพ
ี่ ระองค์ได้ใช้
พระองค์ได้ทรงให้เหตุผลในคากล่าวทางศาสนศาสตร์ของพระองค์อย่างไร?
พระองค์ทรงตรวจสอบจุดยืนทางศาสนศาสตร์ของคนอืน
่ อย่างไร?
่
แน่ นอนอยู่แล้วทีพ
่ ระเยซูตอ
้ งพึงพาการเปิ ดเผยทั่วไป;
คือการเปิ ดเผยของพระเจ้าในทุกสิง่
พระเยซูได้ทรงพึ่งพาการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เหมือนทีเ่ ราควรจะทาเช่นกันในปัจจุบ ันนี้
แต่พระเยซูสอนว่าพระคัมภีร์ซึ่งเป็ นแหล่งทีไ่ ม่เคยผิดพลาดเป็ นแหล่งทีช
่ ดั ทีส
่ ุดและมี
อานาจสูงทีส
่ ุดในการทดสอบมุมมองทางศาสนศาสตร์ดา้ นต่างๆ
เมือ
่ พระเยซูตอ
้ งการทีจ่ ะทดสอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์
พระองค์มกั จะกลับไปทีพ
่ ระคัมภีร์ซึ่งเป็ นมาตรฐานจากการทดลองของพระองค์
ยกตัวอย่างเช่น ในมัทธิว 15:7
เมือ
่ พระเยซูพูดท้าทายความหน้าซื่อใจคดของพวกฟาริสี
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พระองค์ทาสิง่ นี้โดยการอ้างถึงพระคัมภีร์ เราได้อา่ นถ้อยคาเหล่านี้:
พวกหน้าซื่อใจคด อิสยาห์พยากรณ์ ถึงท่านทัง้ หลายถูกแล้วว่า
(มัทธิว 15:7 THSV11)
ถึงแม้พระเยซูไม่ได้เอาพระเจ้าใส่เข้าไปในหลอดทดลอง
แต่พระเยซูได้ทรงนาแนวคิดทางศาสนศาสตร์เข้าไปสูท
่ ดลอง
พระองค์ได้ทรงวัดข้อเสนอทางศาสนศาสตร์จากการประเมินโดยใช้มาตรฐานของพระ
คัมภีร์อย่างระมัดระวัง ในขณะทีเ่ ราเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์
เราไม่ควรจะยอมรับว่า
ศาสนศาสตร์นาเสนอความคิดเกีย่ วกับพระเจ้าโดยไม่ผา่ นการยอมรับใดๆ
จากมุมมองของคริสเตียน
คากล่าวทางศาสนศาสตร์ระบบเป็ นมากกว่าแค่การแสดงออกของความรูส
้ ก
ึ ทางศาสน
า แต่มน
ั คือการพิสูจน์วา่ จริงหรือไม่จริงจากการใช้พระคัมภีร์เป็ นเครือ
่ งทดสอบ
ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าจุดยืนทางศาสนศาสตร์คืออะไร
และวิธีการบรรยายความจริงทางศาสนศาสตร์ทเี่ หมาะสมเป็ นอย่างไร
เราควรจะมาพิจารณาดูทข
ี่ อ
้ คิดทีส
่ าม:
ส่วน/ตาแหน่ งไหนทีเ่ รือ
่ งเหล่านี้อยูใ่ นการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
ส่วน/ตาแหน่ ง
ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราได้เห็นแล้วว่า
ศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์ได้ตามลาดับความสาคัญอืน
่ ๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์สมัย
้ มาในเวลาทีเ่ ขาได้มีปฏิสมั พันธ์กบ
กลางได้พฒ
ั นาขึน
ั ปรัชญาของอริสโตเติล
และผลทีต
่ ามมาก็คือ การสร้างศาสนศาสตร์ระบบจาเป็ นต้องมีสรี่ ะดับหลักๆ:
การสร้างคาศัพท์เฉพาะ, การสร้างจุดยืน, ประโยคทีเ่ ป็ นหลักคาสอน,
และระบบทีค
่ รอบคลุมถึงความเชื่อต่างๆ ตอนนี้เราต้องจาด้วยว่า
การทีเ่ ราพูดแบบนี้ไม่คอ
่ ยจริงสักเท่าไหร่
นักศาสนศาสตร์ระบบจะต้องนับตนเองรวมเข้าไปในทุกระดับอยู่ตลอดเวลา
เพื่อความชัดเจน
มันจะช่วยถ้าเราคิดถึงกระบวนการเป็ นการเคลือ
่ นย้ายจากสิง่ ทีเ่ รียบง่ายทีส
่ ุดไปถึงสิง่ ที่
ซับซ้อนทีส
่ ุดในความพยายามนี้
ทีร่ ะดับล่างสุด
คาศัพท์เฉพาะทางศาสนศาสตร์เป็ นพืน
้ ฐานทีส
่ ุดการสร้างของศาสนศาสตร์ระบบ
ถ้าเราไม่ให้คานิยามคาศัพท์ดว้ ยความระมัดระวัง
จะเป็ นเรือ
่ งยากมากทีจ่ ะสร้างศาสนศาสตร์ระบบทีถ
่ ูกต้อง
ระดับทีส
่ องในระบบนี้ก็คือการสร้างจุดยืน
ถ้าเรานึกถึงคาศัพท์เฉพาะเป็ นการสร้างพื้นฐานของศาสนศาสตร์ระบบ
เราน่ าจะคิดได้อย่างถูกต้องว่าจุดยืนว่าจุดยืนเปรียบเสมือนแถวของหน่ วยทีไ่ ด้ช่วยอธิ
-11For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 3: ประโยคตรรกะวิทยาในศาสนศาสตร์ระบบ

บายและให้รายละเอียดคาศัพท์เฉพาะเหล่านั้น
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างแถวของหน่ วยเหล่านี้ ขน
ึ้ โดยการแต่งประโยคเกีย่ วกับพ
ระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีถ
่ ก
ู สร้างทีม
่ ีตอ
่ พระองค์
และถ้าเรานึกถึงจุดยืนเป็ นเหมือนแถวหน่ วย
เราอาจจะบรรยายได้ว่าประโยคหลักคาสอนเป็ นเหมือนส่วนหนึ่งของผนังหรือผนังทัง้
หมดทีไ่ ด้ถูกสร้างจากแถวของจุดยืน และสุดท้าย
ระบบของศาสนศาสตร์ได้พูดถึงวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ได้สร้างตึกทัง้ ตึกจากประโยคหลั
กคาสอน
การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าจุดยืนมีความสาคัญมากในการสร้างศาสนศาสตร์ระ
บบ คือเป็ นเหมือนแถวหน่ วยทีถ
่ ูกจัดวางด้วยความระมัดระวัง
ทีส
่ ุดท้ายกลายเป็ นตึกทีเ่ รียกว่าศาสนศาสตร์ระบบ
ตัวอย่างเช่นประโยคนี้ "พระเยซูเป็ นบุคคลลาดับทีส
่ องในตรีเอกานุภาพ"
ประโยคนี้ถูกสร้างด้วยอย่างน้อยคาศัพท์เฉพาะอย่างน้อยสองคา: "บุคคล" และ
"ตรีเอกานุภาพ"
แต่จุดยืนนี้ก็ไม่ได้ให้สองคาและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกันขาดการเชื่อมกันต่อ
แทนทีจ่ ะเป็ นแบบนั้น
สองคานี้ได้รวมกันเพื่อเป็ นประโยคยืนยันทีต
่ รงไปตรงมาเกีย่ วกับพระเยซู ดังนัน
้
จากตรงนี้และจุดยืนอืน
่ ๆ
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะสร้างหลักคาสอนในเรือ
่ งตรีเอกานุภาพ
และหลักคาสอนตรีเอกานุภาพเป็ นส่วนหนึ่งของหลักคาสอนเรือ
่ งพระเจ้า
ซึ่งเป็ นผนังในตึกของระบบศาสนศาสตร์คริสเตียนทัง้ หมด
เป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญทีจ่ ะจาด้วยว่าเมือ
่ นักศาสนศาสตร์ระบบได้อภิปรายหรือเขียนเ
กีย่ วกับศาสนศาสตร์ เขาได้ใช้เทคนิคเชิงโวหารต่างๆในการบรรยาย
พวกเขาได้นาเสนอความคิดและใช้หลักฐานเพื่อสนับสนุนความคิดเหล่านี้
พวกเขาได้สนับสนุนและได้กลั่นกรองความคิดของคนอืน
่ ๆ เขาถามคาถามเชิงโวหาร
พวกเขาติดตามพัฒนาการทางประวัตศ
ิ าสตร์ของความคิดต่างๆ
พวกเขาเปิ ดเผยแรงจูงใจและแสดงให้เห็นผลดีและผลเสียของด้านต่างๆ
มีเทคนิคเชิงวาทศิลป์ หลากหลายทีพ
่ วกเขาพร้อมทาจะนาไปใช้ แต่ว่า
จุดยืนทางศาสนศาสตร์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นรากฐานหลักภายใต้คาอธิบาย, ข้อโต้แย้ง,
การป้ องกัน และเทคนิคการโน้มน้าวใจ ทีเ่ ราได้เห็นในศาสนศาสตร์ระบบ
และสิง่ เหล่านี้เป็ นส่วนทีส
่ าคัญในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
ตอนนี้เราได้วางแนวความคิดเกีย่ วกับจุดยืนในศาสนศาสตร์ระบบแล้ว
เราควรจะไปดูทีห
่ วั ข้อหลักเรือ
่ งทีส
่ อง: คือการสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างจุดยืนทีช
่ ่วยพวกเขาสร้างศาสนศาสตร์ของเขาได้อย่างไ
ร
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กระบวนการสร้าง
กระบวนการทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบทีม
่ ีประสบการณ์ ตอ
้ งทาตามในเวลาทีเ่ ขา
สร้างจุดยืนของพวกเขานั้นมีความซับซ้อนมากๆ
้ มาอย่างไร
ดังนั้นในเวลาทีเ่ ราต้องการสารวจว่าจุดยืนเหล่านั้นถูกสร้างขึน
้
เราต้องอย่าลืมว่าการอภิปรายของเราก็จะต้องเป็ นสิง่ ทีม
่ นุษย์ได้กาหนดขึน
ถึงอย่างไรก็ตาม
เราจะเน้นด้านสาคัญๆของกระบวนการเหล่านี้ ทจี่ ะช่วยให้เราสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
้ กว่าเดิม
ด้วยความรับผิดชอบมากขึน
เราจะพิจารณาใน 2 ทาง ทางแรก
เราจะพูดถึงจุดยืนทีไ่ ด้มาจากวิธีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้นาหลักปรัชญามาใช้
ทางทีส
่ อง
้ ถึงวิธีตา่ งๆทีน
เราจะดูให้ละเอียดมากขึน
่ กั ศาสนศาสตร์ได้สร้างจุดยืนมาจากพระคัมภี
ร์
ขอให้เราพิจารณาดูความจริงทีว่ า่ จุดยืนในศาสนศาสตร์ระบบหลายอย่างแท้จริงแล้วมี
ต้นกาเนิดมาจากปรัชญา
การนาหลักปรัชญามาใช้
คุณน่ าจะจาได้จากบทเรียนทีผ
่ า่ นมาว่าในสมัยยุคแรก
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าหลายแง่มุมของ นีโอ- เพลโทนิซม
ึ่
ตรงกับพระคัมภีร์ ดังนั้น
เขาได้บรรยายความเชื่อของเขาด้วยการวางแนวไปในทางปรัชญา ในสมัยยุคกลาง
นักวิชาการคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าปรัชญาของอริสโตเติลตรงกับพระคัมภีร์ในหลาย
ๆด้านทีส
่ าคัญ ดังนั้น
หลายอย่างทีพ
่ วกเขากล่าวไว้ก็จะถูกออกแบบด้วยมุมมองของอริสโตเติล
แม้กระทั่งในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์
มีหลักปรัชญาสมัยใหม่หลายอย่างมีสว่ นในการวางแนวคิดทีส
่ าคัญไว้
(โดยไม่แน่ ชดั ว่าจะเป็ นประโยชน์หรือโทษ) และผลทีต
่ ามมาก็คือ
คากล่าวหลายอย่างทีป
่ รากฏในศาสนศาสตร์ระบบมีตน
้ กาเนิดมาจากการอภิปรายทาง
ปรัชญา
ตอนนี้เราต้องระมัดระวังเมือ
่ เราสังเกตว่าจุดยืนหลายอย่างมีตน
้ กาเนิดมาจากป
รัชญา เพราะพระคัมภีร์ทง้ ั เตือนเราให้ตอ
่ ต้านและได้สนับสนุนให้เราใช้หลักปรัชญา
ในด้านหนึง่ เราควรจะเอาใจใส่กบั คาเตือนทีไ่ ด้เห็นใน 1 โครินธ์ 1:20
ทีอ
่ าจารย์เปาโลได้เยาะเย้ยปรัชญาของชาวโลก
คนมีปญ
ั ญาของยุคนี้ อยูท
่ ไี่ หน? บัณฑิตของยุคนี้ อยูท
่ ไี่ หน?
นักโต้ปญ
ั หาของยุคนี้ อยูท
่ ไี่ หน?
พระเจ้าทรงทาให้ปญ
ั ญาฝ่ ายโลกเป็ นความโง่แล้วไม่ใช่หรือ? (1
โครินธ์ 1:20 THSV11)
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เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีน
่ กั ศาสนศาสตร์คริสเตียนจะจาไว้ว่า
ศาสนศาสตร์คริสเตียนและปรัชญาชาวโลกนั้นตรงข้ามกันอย่างสิน
้ เชิง
แต่ในเวลาเดียวกัน ในกิจการ 17:27-28
เปาโลได้แสดงให้เห็นการใช้การสานึกทางปรัชญาในทางทีถ
่ ูก ต้อง
ด้วยการวาดภาพจากคาศัพท์ของนักปรัชญาและกวีชาวกรีกทีม
่ ีชื่อว่า เคลียนทัส และ
แอร์ราทิส
พระองค์…ไม่ทรงอยูห
่ า่ งไกลจากเราทุกคนเลย…
ตามทีก
่ วีบางคนในพวกท่านกล่าวว่า
‘แท้จริงเราเป็ นเชื้อสายของพระองค์’
(กิจการ 17:27-28 THSV11)
ข้อความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าเราจะต้องระมัดระวังอันตรายในเรือ
่ งนี้
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนก็มีความถูกต้องในการนาหลักปรัชญาต่างๆมาใช้
รวมถึงมีความถูกต้องในการรวมความจริงทางศาสนศาสตร์จากการพูดคุยทางปรัชญา
เหมือนทีอ
่ าจารย์เปาโลได้ทาเวลาเขาอยู่เมืองเอเธนส์
ถึงแม้ว่าเราควรจะระวังต้นกาเนิดปรัชญาเหล่านี้
พระคัมภีร์ยงั คงเป็ นแหล่งทีส
่ าคัญทีส
่ ุดในการสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์ระบบ
เพราะเหตุนี้เอง
เราควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับวิธีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้สร้างคากล่าว
ทางศาสนศาสตร์จากสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอน
การตีความพระคัมภีร์
เพื่อจะรักษาเป้ าหมายนี้ให้สาเร็จเราจะดูในสามทาง: ทางแรก
เราจะนึกถึงอุปสรรคทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะต้องเผชิญในแง่นี้ . ทางทีส
่ อง
เราจะดูว่านักศาสนศาสตร์ระบบได้จดั การกับมุมหนึ่งของอุปสรรคเหล่านี้ดว้ ยระบบทีเ่
ราจะเรียกว่า "การลดความซับซ้อนข้อเท็จจริง" และทางทีส
่ าม เราจะสารวจว่า
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พบเจอกับมุมอืน
่ ๆของอุปสรรคเหล่านี้ โดยผ่านทาง
"การเปรียบเทียบข้อเท็จจริง"อย่างไร
ขอให้เราดูทอ
ี่ ุปสรรคทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบเผชิญในเวลาทีเ่ ขาเริม
่ สร้างจุดยืนต่างๆ
จากพระคัมภีร์
อุปสรรค
เมือ
่ นักศึกษาศาสนศาสตร์เริม
่ ทีจ่ ะศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ
พวกเขาอาจจะมีความคิดว่าการสร้างจุดยืนจากพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งทีเ่ รียบง่าย
เขาอาจจะคิดว่าสิง่ เดียวทีเ่ ราต้องทาก็คืออ่านพระคัมภีร์แล้วพูดตามสิง่ ทีเ่ ขียนไว้
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บางครัง้ สิง่ นี้ก็จริงเพราะว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงจุดยืนไว้อยู่บ้าง
แต่ยงั มีอุปสรรคที่คอ
่ นข้างใหญ่หลายอย่างด้วย
นอกเหนือจากผลกระทบของความจากัดและความบาปของมนุษย์
พระคัมภีร์เองได้แสดงให้เห็นอย่างน้อยสองอุปสรรคในการสร้างจุดยืนทางศาสนศาส
้ จากความหลากหลายทีเ่ ราได้เห็นในเนื้อหาของพระคัมภีร์
ตร์ อุปสรรคหนึ่งเกิดขึน
่
้
อีกอุปสรรคหนึงเกิดขึนจากการจัดอันดับหลักคาสอนของพระคัมภีร์
ให้เราพิจารณาถึงอุปสรรคทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบเผชิญ อันเนื่องมาจากความหลากห
ลายในรูปแบบการเขียนของพระคัมภีร์
พระคัมภีร์ไม่ได้มีรูปแบบทีเ่ รียบๆ พูดถึงสิง่ ทีค
่ ล้ายๆกันในแบบเดียวกันซา้ ๆ
แทนทีจ่ ะเป็ นแบบนั้น
้ ตลอดพระคัมภีร์และรวบรวมเรือ
มีรูปแบบมากมายทีป
่ รากฏขึน
่ งราวต่างๆเข้าด้วยกันใ
นหลายวิธีทน
ี่ บ
ั ไม่ถ้วน พระคัมภีร์มก
ี ารผสมผสานกันทัง้ เรือ
่ งเล่า, กฎธรรมบัญญัต,ิ
บทกวี, คาเผยพระวจนะและจดหมายของอัครทูต นี่เป็ นเพียงแค่ตวั อย่างเล็กๆน้อยๆ
เท่านั้น และภายในแต่ละหมวดหมู่น้น
ั ยังประกอบไปด้วยการอธิบายหลายแบบ
ไม่ว่าจะเป็ น: ประโยค, คาสั่ง, คาถาม, คาบ่น, คาหนุนใจ, คาอุทาน, การอวยพร,
การอ้างถึงคาพูด, รายการต่างๆ, กฎเกณฑ์, หัวข้อ, คาแนะนาเฉพาะทาง,
ลายเซ็นและอีกหลายอย่างมากมาย และมากกว่านี้ยงั มีสานวนอีกนับไม่ถ้วน
้ ในหลาย
รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยวรรณกรรมอืน
่ ๆทีไ่ ด้ทาให้พระคัมภีร์น่าสนใจขึน
แบบ
ความหลากหลายในรูปแบบการเขียนของพระคัมภีร์นี้ได้ทาให้การสร้างจุดยืนมีความ
้
ซับซ้อนขึน
ลองจินตนาการว่าถ้าพระคัมภีร์เป็ นแค่หนังสือทีป
่ ระกอบไปด้วยจุดยืนทีต
่ รงไป
ตรงมาเท่านั้น เป็ นรายการของความจริงทางศาสนศาสตร์ยาวเหยียด
ถ้าเป็ นอย่างนั้นจริง การใช้พระคัมภีร์ในศาสนศาสตร์ระบบก็จะค่อนข้างง่าย
แต่แน่ นอนพระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นแบบนั้น
พระคัมภีร์มีความหลากหลายในเรือ
่ งรูปแบบการประพันธ์
ทีนี้ลองจินตนาการว่าถ้านักศาสนศาสตร์ระบบเริม
่ ทีจ่ ะบรรยายศาสนศาสตร์ขอ
้ ลองจินตนาการว่า
งเขาด้วยรูปแบบการประพันธ์ทห
ี่ ลากหลายมากขึน
ศาสนศาสตร์ของเขาเต็มไปด้วยบทกวี, เรือ
่ งเล่า, คาสั่ง, จดหมาย,
คาบ่นและสานวนอีกหลายประเภท ถ้าสิง่ นี้เป็ นจริง
การใช้พระคัมภีรใ์ นศาสนศาสตร์ระบบก็จะง่ายเช่นเดียวกัน แต่แน่ นอน
สิง่ นี้ก็ไม่ได้เป็ นความจริงด้วย
ความจริงก็คือ พระคัมภีร์มีความหลากหลายในรูปแบบการเขียน
แต่นกั ศาสนศาสตร์ระบบได้บรรยายคาสอนของพระคัมภีร์ไว้ในจุดยืนเท่านั้น
กลายเป็ นว่านักศาสนศาสตร์ระบบต้องเอารูปแบบการเขียนหลายประเภททีเ่ ขาได้เจอใ
นพระคัมภีร์มาทาให้อยู่ในการบรรยายรูปแบบเดียว
และสิง่ นี้ก็เป็ นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่ทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้เผชิญ
อุปสรรคที่ 2 ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้เสนอให้นกั ศาสนศาสตร์ระบบคือ
วิธีการจัดลาดับหลักคาสอนหรือการไม่ได้จดั ลาดับหลักคาสอน พูดเป็ นคาเดียวคือ
พระคัมภีร์ไม่ได้แยกหมวดหมู่ของหัวข้อต่างๆไว้เป็ นบทๆ
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แต่หวั ข้อหนึ่งของพระคัมภีร์มกั จะถูกกล่าวถึงเรือ
่ ยๆตลอดทัง้ พระคัมภีร์และลักษณะเช่
นนี้ของพระคัมภีร์ ได้เป็ นอุปสรรคสาหรับนักศาสนศาสตร์ระบบ
นึกภาพว่าถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นเช่นนี้จะเป็ นอย่างไร
สมมติว่าพระคัมภีร์จด
ั การกับหลักคาสอนทีละอย่าง
สมมติว่าพระคัมภีร์จดั การกับหัวข้อทีละหัวข้อโดยสอนอย่างละเอียดถีถ
่ ้วนและหลังจา
กนั้นค่อยไปถึงหัวข้อต่อไป ถ้าสิง่ นี้เป็ นจริง
นักศาสนศาสตร์ระบบก็อาจจะอ่านแต่ละส่วนของพระคัมภีร์เพื่อจะสร้างประโยคศาสน
ศาสตร์เกีย่ วกับแต่ละส่วนของพระคัมภีร์ แต่แน่ นอน
นี่ไม่ใช่วธิ ีการทีพ
่ ระคัมภีร์ได้แสดงหัวข้อทางศาสนศาสตร์ตา่ งๆ
หรือลองนึกภาพว่า ศาสนศาสตร์ระบบมีระเบียบน้อยกว่าทีม
่ ีอยู่
ด้วยการพูดถึงด้านเล็กๆของหัวข้อทีละหัวข้อ
และสมมุตวิ ่าเขาได้พูดถึงส่วนเล็กๆของหลักคาสอนอืน
่ ๆก่อนทีจ่ ะมาพูดถึง ด้านทีส
่ องข
องหลักคาสอนแรก ถ้าเขาพอใจในการพูดถึงเรือ
่ งนี้ตรงนั้นทีตรงนี้ที
มันก็อาจจะค่อนข้างง่ายสาหรับเขาทีจ่ ะทางานกับพระคัมภีร์
แต่แน่ นอน นี่ไม่ใช่สงิ่ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบต้องการทา เขา
พวกเขาต้องการทีจ่ ะนาเสนอคาสอนของพระคัมภีร์ให้เป็ นระเบียบและครบสมบูรณ์ ม
ากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
และผลของความต้องการนี้ก็คือเขาจะทางานหนักเพื่อจะรวบรวมข้อมูลจากหลายทีใ่ น
พระคัมภีร์
พระคัมภีร์ได้พูดถึงด้านทีห
่ ลากหลายของหัวข้อต่างๆของศาสนศาสตร์ในหลาก
หลายรูปแบบ จากหลากหลายที่
การนาเสนอศาสนาศาสตร์จากพระคัมภีร์ในแบบนี้เองที่เป็ นอุปสรรคใหญ่อีกอย่างหนึ่
งสาหรับนักศาสนศาสตร์ระบบ
ตอนนี้เราได้เห็นอุปสรรคหลักๆสองอย่างทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้พบจากกา
รทางานกับพระคัมภีร์ เราควรจะให้ความสนใจกับระบบทีเ่ รียกว่า
การลดความซับซ้อนข้อเท็จจริง
นี่ก็เป็ นกลยุทธ์ทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะใช้ในการก้าวผ่านอุปสรรคในเรือ
่ งความหลา
กหลายของรูปแบบการเขียนพระคัมภีร์
การลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริง
พูดง่ายๆก็คือ:
การลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริงคือการเน้นทีค
่ วามจริงทางศาสนศา
สตร์ซึ่งข้อพระคัมภีร์ได้สอนและลดความสาคัญของมุมมองอืน
่ ๆทีม
่ ีตอ
่
ความจริงข้อนั้นลง
เช่นเดียวกับภาษาทั่วๆไปของมนุษย์
ข้อความในพระคัมภีร์ถูกออกแบบมาเพื่อมีผลกระทบทีห
่ ลากหลายกับผูอ
้ า่ น
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ข้อความในพระคัมภีร์ได้ให้ทง้ ั ข้อมูล, แรงบันดาลใจ, กล่าวโทษ, กระตุน
้ จิตใจ,
ชี้ทาง, ให้กาลังใจ, แสดงความท้อใจ, ชื่นชอบใจ, สร้างความพิศวง, แก้ไข, ฝึ กสอน,
สนับสนุน, เป็ นพระพร, แช่งสาป, กระตุน
้ จินตนาการและอีกหลายอย่างมากมาย
ไม่ใช่ขอ
้ ความในพระคัมภีร์ทง้ ั หมดถูกออกแบบมาเพื่อทาสิง่ เหล่านี้
แต่ขอ
้ ความพระคัมภีร์ทม
ี่ ีความยาวมากกว่าข้ออืน
่
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผลกระทบหลากหลาย
แต่นกั ศาสนศาสตร์ระบบได้ให้ความสนใจหลักๆของเขา
(เกือบจะเป็ นความสนใจเดียวของพวกเขา)
ทีค
่ วามจริงทางศาสนศาสตร์ทไี่ ด้ถูกสอนไว้ในพระคัมภีร์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
นักศาสนศาสตร์ระบบจะให้ความสนใจเฉพาะกับข้อความพระคัมภีร์ทม
ี่ ีขอ
้ เท็จจริงโด
ยเฉพาะ และข้อความอืน
่ ๆของพระคัมภีร์จะไม่ได้รบ
ั ความสนใจ
กระบวนการลดพระคัมภีร์ให้เหลือเฉพาะข้อเท็จจริงของมันนับว่าเป็ นระบบทีค
่ ่
อนข้างตรงไปตรงมา
เมือ
่ ข้อความพระคัมภีร์ถูกออกแบบเพื่อพูดถึงข้อเท็จจริงโดยตรง ในเหตุการณ์ เหล่านี้
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะบันทึกข้อเท็จจริงจากข้อความพระคัมภีร์น้น
ั ไว้
ทัง้ สิง่ ทีก
่ ล่าวอย่างตรงไปตรงมาและสิง่ ทีม
่ ีความหมายแฝง
หลังจากนัน
้ เขาก็จะเน้นความจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนทนาของพวกเขา
ให้เราใช้ 2 ทิโมธี 3:16 เป็ นตัวอย่างของข้อความทีเ่ น้นข้อเท็จจริง
ในทีน
่ ี่เปาโลบอกว่า:
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รบั การดลใจจากพระเจ้าและเป็ นประโยชน์ ในการ
สอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิง่ ผิด
และการอบรมในความชอบธรรม (2 ทิโมธี 3:16 THSV11)
ถ้าเราดูในบริบททีใ่ หญ่กว่า
เราจะสามารถบอกได้ว่าข้อนี้ถูกเขียนไว้เพื่อเป็ นอะไรทีม
่ ากกว่าแค่รายการข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับพระคัมภีร์
อาจารย์เปาโลได้เชื่อมข้อนี้ต่อจากข้อความก่อนหน้านี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้แก่ทโิ มธี
เพื่อให้ทโิ มธีสนใจพระคัมภีร์อย่างจริงจัง และท้ายที่ สุด
้ เพื่อจะหนุนใจและจูงใจทิโมธีให้เขาอุทศ
ข้อนี้ได้ถูกเขียนขึน
ิ ตัวให้กบ
ั พระคัมภีร์อีกครั้
ง
แต่สว่ นหนึ่งของการออกแบบทีซ
่ บ
ั ซ้อนนี้ก็คือเพื่อจะสร้างการยืนยันความจริงทางศาส
นศาสตร์หลากหลายอย่าง และนักศาสนศาสตร์ระบบใช้ขอ
้ ความนี้ อย่างมาก
เพราะเขาสนใจในข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์เหล่านี้
ข้อเท็จจริงที่ชดั เจนในข้อความนี้สามารถสรุปให้เป็ นกลุ่ม ของจุดยืนทีเ่ ป็ นสากล
และเป็ นประโยคบอกเล่าได้ดงั นี้: "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า"
"พระคัมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์ในการสอน"
"พระคัมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์ในการตักเตือนว่ากล่าว"
"พระคัมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์ในการแก้ไขสิง่ ผิด"
"พระคัมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์ในการอบรมในความชอบธรรม"
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จุดยืนเหล่านี้ได้สะท้อนถึงการพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆทีแ
่ สดงให้ชดั เจนจากข้อนี้
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทีช
่ ดั เจนเหล่านี้
ข้อพระคัมภีร์ขอ
้ นี้ได้มีขอ
้ ยืนยันทีม
่ ีความหมายเป็ นนัยแฝงอยู่จงึ ทาให้เป็ นทีส
่ นใจนักศ
าสนศาสตร์ระบบเช่นเดียวกัน เช่น
เราสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าต้องการทีจ่ ะสือ
่ สารถึงน้าพระทัยของพระองค์
ข้อความนี้ได้บอกเป็ นนัยด้วยว่าความสนใจในพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งสาคัญในการชาระใ
ห้บริสุทธิ ์ และแม้แต่เปาโลได้พูดถึงพระคัมภีร์เดิมอย่างเฉพาะเจาะจง
เขาได้ให้ความหมายเป็ นนัยไว้ดว้ ยว่าพระคัมภีร์ใหม่ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้าและมี
ประโยชน์ในวิธีเหล่านี้เช่นเดียวกัน
จากการทีข
่ อ
้ เท็จจริงทางศาสนศาสตร์ทง้ ั ทีเ่ ห็นได้ชด
ั เจนและมีความหมายแฝง
ได้ปรากฏให้เห็นชัดแล้ว
นักศาสนศาสตร์ระบบสามารถใช้ความจริงเหล่านี้ในการอธิบายและปกป้ องการจัดกา
รหมวดหมู่ทางศาสนศาสตร์ของเขา เป็ นอย่างทีค
่ ุณคิดไว้
ว่าข้อนี้มกั จะปรากฏอยู่บ่อยๆในศาสนศาสตร์ระบบเพื่อจะสนับสนุนคายืนยันเกีย่ วกับ
หลักคาสอนของพระคัมภีร์
ตัวอย่างเช่น ในบทที่ 2 ของ หนังสือศาสนศาสตร์ระบบของโรเบิร์ต เรม่อนด์
เขาได้อา้ งถึง 2 ทิโมธี 3:16 เพื่อจะสนับสนุนคายืนยันว่าพระคัมภีร์ไม่มีขอ
้ ผิดพลาด
เขาเขียนไว้ว่า:
ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ได้ยืนยันถึงการไม่มีขอ
้ ผิดพลาดของพระวจนะของพ
ระเจ้าทีถ
่ ูกเขียนไว้
ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้มนุษย์ผา่ นทางผูร้ บ
ั ใช้ดว้ ยการดลใจ
ประโยคในลักษณะนี้เป็ นวิธีปกติทข
ี่ อ
้ นี้จะถูกใช้ในศาสนศาสตร์ระบบ
แต่ขอ
้ เท็จจริงทางศาสนศาสตร์ที่ชดั เจนและมีความหมายแฝงของศาสนศาสตร์ทไี่ ด้ถูก
สอนไว้ใน 2 ทิโมธี พูดถึงเรือ
่ งหัวข้อศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิมอืน
่ ๆเช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น
นักศาสนศาสตร์ระบบอาจจะอ้างถึงข้อนี้ภายใต้หลักคาสอนของศาสนศาสตร์เรือ
่ งพระ
เจ้า เป็ นหลักฐานว่าพระเจ้าทรงเมตตาเพราะได้ทรงสาแดงพระองค์เองให้มนุษย์
พวกเขาอาจจะใช้ขอ
้ นี้ในหลักคาสอนเกีย่ วกับคริสตจักร
เพื่อยืนยันว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็ นหนทางให้คริสตจักรได้รบ
ั พระคุณ
พวกเขาอาจจะพูดถึงข้อนี้ใต้กฎของหลักคาสอนเกีย่ วกับสิน
้ โลก
เพื่อจะยืนยันว่าเราสามารถไว้ใจคาเผยพระวจนะจากพระคัมภีร์ได้
ความเป็ นไปได้มีไม่สน
ิ้ สุด
ด้วยข้อความพระคัมภีร์ทด
ี่ ูคล้ายกับจุดยืนของศาสนศาสตร์ระบบ
การลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริงจะค่อนข้างง่าย เมือ
่ เราได้อา่ นในปฐมกาล 1:1
ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกอย่าง
ไม่ได้เป็ นเรือ
่ งยากทีจ่ ะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระผูส
้ ร้าง เมือ
่ เราอ่านในอิสยาห์ 6:3
ทูตสวรรค์รอ
้ งว่า "บริสุทธิ ์ บริสุทธิ ์ บริสุทธิ"์ ต่อหน้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เป็ นเรือ
่ งง่ายทีจ่ ะสรุปว่า พระเจ้าทรงบริสุทธิ ์ เมือ
่ เราอ่านในโรม 3:28
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้ ด้วยความเชื่อโดยไม่เกีย่ วกับการกระทา
ว่าการชาระให้ชอบธรรม เกิดขึน
เราอาจนาประโยคนี้เข้าไปในการอภิปรายถึงหลักคาสอนเกีย่ วกับความรอด
ข้อความในพระคัมภีร์มากมายได้สร้างคายืนยันทีน
่ าเข้ามาในศาสนศาสตร์ระบบได้อ
ย่างง่าย จึงไม่น่าประหลาดใจทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะใช้ขอ
้ ความเช่นนี้บ่อยๆ
แต่กระบวนการลดความซับซ้อนถึงข้อเท็จจริงเริม
่ ทีจ่ ะซับซ้อนเมือ
่ ข้อความพร
ะคัมภีร์ไม่ได้คล้ายกับจุดยืนทางศาสนศาสตร์ ในสถานการณ์ เช่นนี้
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะต้องระมัดระวังทีจ่ ะสังเกตลักษณะทางวรรณกรรมของข้อค
วามเหล่านี้เพื่อทีเ่ ขาจะสามารถระบุขอ
้ เท็จจริงต่างๆทีข
่ อ
้ ความเหล่านี้ได้สอนไว้
จากนั้นพวกเขาจะใช้ขอ
้ เท็จจริงทีเ่ ห็นได้ชดั ในการอภิปรายศาสนศาสตร์ระบบของเขา
เช่น ในบางครัง้
พระธรรมสุภาษิตจะดูเหมือนกับเป็ นจุดยืนทางศาสนศาสตร์อย่างง่ายๆ
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ลองดูทส
ี่ ุภาษิต 23:13-14 เราได้อา่ นคาเหล่านี้:
อย่าละเลยการตีสอนเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย,
ถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เจ้าจะช่วยชีวต
ิ เขาให้พ้นจากแดนคนตาย
(สุภาษิต 23:13-14 THSV11)
ถ้าดูผา่ นๆดูเหมือนกับว่าสุภาษิตนี้ได้ยืนยันข้อเท็จจริงสองอย่าง
เขาได้พูดเกีย่ วกับเด็กทีถ
่ ูกตีสอนว่า "เขาจะไม่ตาย"
และเขาได้พูดเกีย่ วกับพ่อผูท
้ ต
ี่ ีสอนลูกว่าจะ
"ช่วยชีวต
ิ ลูกของเขาให้พ้นจากแดนคนตาย"
แต่ในลักษณะของพระธรรมสุภาษิต
ประโยคแบบนี้ไม่คอ
่ ยได้เป็ นจุดยืนทีต
่ รงไปตรงมามากเท่าไหร่
นักแปลทีร่ ะมัดระวังก็จะเห็นว่าข้อเหล่านี้ไม่ได้สร้างคากล่าวยืนยันในแบบทีต
่ รงไปตร
งมาหรือรับประกันประสิทธิผลของการตีสอน แทนทีจ่ ะเป็ นเช่นนี้
ข้อเหล่านี้ได้เตือนพ่อทีม
่ ีสติปญ
ั ญาให้ตีสอนลูกเพราะการตีสอนจะก่อให้เกิดผลอันดีใ
นชีวต
ิ ของเด็ก ในความเป็ นจริงส่วนแรกของข้อเหล่านี้
ได้บอกเราว่าพระธรรมสุภาษิตนี้ถูกเขียนไว้เป็ นการตักเตือนคนทีเ่ ป็ นพ่อเป็ นหลัก
นักปราชญ์ได้กล่าวว่า "อย่าละเลยการตีสอน จงลงโทษเขา"
ในทีน
่ ี่พ่อได้รบ
ั คาเตือนให้ตีสอนลูกของเขา
จากการตระหนักถึงเรือ
่ งเหล่านี้
นักศาสนศาสตร์ระบบสามารถเห็นภาพของข้อเท็จจริงทีม
่ ีความหมายแฝงในข้อนี้ได้ห
ลายอย่าง เช่น ภายใต้หลักคาสอนมนุษย์วท
ิ ยา
นักศาสนศาสตร์ระบบสามารถใช้ขอ
้ ความนี้เป็ นหลักฐานว่าเด็กเป็ นคนบาป
์ ี้เขาสามารถยืนยันว่า
ภายใต้กฎของการชาระให้บริสุทธิน
้ ในเรือ
การตีสอนของพ่อแม่มีขน
ึ้ เพื่อให้เด็กเติบโตขึน
่ งความบริสุทธิ ์
สิง่ ทีน
่ ่ าสนใจไม่น้อยคือ
มีนกั ศาสนศาสตร์ระบบอย่างน้อยคนหนึ่งทีไ่ ด้ใช้ขอ
้ นี้เพื่อสนับสนุนมุมมองในหลักคา
สอนเกีย่ วกับวันสิน
้ โลก ในบทที่ 3 ส่วนที่ 6 จากหนังสือ ศาสนศาสตร์ระบบของลูอส
ิ
เบอร์คอฟ เขาได้ใช้สุภาษิต 23:14
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้ มาจากความตาย
เพื่อจะเปิ ดเผยมุมหนึ่งของหลักคาสอนเกีย่ วกับการฟื้ นขึน
เขากล่าวว่า:
แน่ นอนทีห
่ ลักฐานไม่ได้อยากจะชี้ว่า
้ มาจากความตายนั้นได้มีอยู่หลายศตวรรษ
ความเชื่อในเรือ
่ งการฟื้ นขึน
ก่อนการเนรเทศ
มันมีความหมายเป็ นนัยอยู่ในข้อความต่างๆทีไ่ ด้พด
ู ถึงการช่วยกู้จากแด
นคนตาย
ในทีน
่ ี่ เบอร์คอฟ ได้สรุปไว้ว่าคาว่า "การช่วยชีวต
ิ เขาให้พ้นจากแดนคนตาย"
ในสุภาษิต 23:14
มีความหมายแฝงถึงชาวอิสราเอลทีซ
่ ื่อสัตย์ในยุคพระคัมภีร์เดิมได้เชื่อในเรือ
่ งการฟื้ น
้ มาจากแดนคนตาย จากการใช้การลดความซับซ้อนข้อเท็จจริง เบอร์คอฟ
ขึน
ได้สนับสนุนมุมมองของหลักคาสอนเกีย่ วกับวันสิน
้ โลกด้วยข้อพระคัมภีร์ทม
ี่ ีวตั ถุประ
สงค์ทจี่ ะสอนพ่อให้ตีสอนลูก
บางครัง้ การเน้นข้อเท็จจริงอาจจะต้องใช้การลดความซับซ้อนมากกว่านี้อีก
ยกตัวอย่างเช่น
คุณอาจจะจาได้ว่านักศาสนศาสตร์ระบบคงจะพูดสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมามากทีส
่ ุด
เท่าทีจ่ ะทาได้ ดังนั้น ถ้าข้อความใดใช้สานวนต่างๆ
นักศาสนศาสตร์ระบบมีแนวโน้มจะอธิบายสานวนต่างๆเหล่านัน
้ หมายความว่าอะไรเป็
นภาษาธรรมดาอย่างเรียบง่าย
ลองพิจารณาถึงการลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริงทีน
่ ่ าทึง่ ในบทที่ 48
ของศาสนศาสตร์คริสเตียนของ มิลเลอร์ด เอริคสัน
ทีเ่ ขาได้อภิปรายพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นหนทางแห่งพระคุณ
เขาได้บน
ั ทึกอุปมาอุปมัยมากมายสาหรับพระวจนะของพระเจ้า
ทีไ่ ด้ปรากฏในข้อพระคัมภีร์หลากหลายแห่ง ตามทีเ่ ขาได้เขียนไว้ว่า
มีภาพมากมายทีไ่ ด้พรรณาถึงลักษณะและหน้าทีข
่ องพระวจนะของพระ
เจ้า… ไม่ว่าจะเป็ นฆ้อน… กระจกเงา… เมล็ดพืช… ฝนและหิมะ… นม…
เงินทอง… โคมไฟ… ดาบ… และไฟ
ในความเป็ นจริง แม้แต่การทีเ่ อริคสันได้พูดถึงภาพต่างๆนี้
เป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่คอ
่ ยปกติสาหรับศาสนศาสตร์ระบบ
เราควรจะสังเกตว่าแทนทีเ่ ขาจะสารวจภาพเหล่านี้ว่าจะมีผลกระทบกับผูอ
้ า่ นในด้านจิ
ตนาการอย่างไรบ้าง
เขากลับสรุปด้วยการลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริงให้เป็ นจุดยืนทีง่ า่ ยๆ และ
ตรงไปตรงมาเหมือนทีเ่ ขาพูดในทีน
่ ี:่
ภาพเหล่านี้ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความคิดทีว่ ่า
พระวจนะของพระเจ้ามีอานาจและสามารถบรรลุผลทีย่ งิ่ ใหญ่ในชีวต
ิ ขอ
งแต่ละบุคคล
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ผมคิดไม่ออกว่าจะสามารถมีคนไม่เห็นด้วยกับการสรุปนี้
แต่มน
ั เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการสรุปเช่นนี้เป็ นผลมาจากการลดความซับซ้อนข้อเท็จจ
ริงค่อนข้างมาก ด้วยการลดผลกระทบทีภ
่ าพเหล่านี้อาจจะมี
เพื่อเน้นข้อเท็จจริงทีเ่ ขาได้พิสูจน์
ตามทีค
่ ุณอาจะจินตนาการได้ ขัน
้ ตอนการลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริง
ได้ทางานในรูปแบบนี้ในหลายข้อความ เช่น เมือ
่ เราดูในธรรมบัญญัติ ประการที่ 1
ในอพยพ 20:3 ทีพ
่ ระเจ้าได้บอกว่า ห้ามมีพระเจ้าอืน
่ ใดนอกเหนือจากเรา
นั่นคือพระเจ้าของพระคัมภีร์อยู่เหนืออานาจฝ่ ายวิญญาณอืน
่ ๆทัง้ หมด
เราสามารถสรุปแบบนี้ได้ เพราะข้อแรกของสดุดี 105
ได้เรียกให้เราสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงควรได้รบ
ั คาสรรเสริญ
แม้กระทั่งในเวลาทีข
่ อ
้ ความในพระคัมภีร์ตา่ งๆได้ถูกเขียนไว้เพื่อมีผลกระทบหลากหล
ายต่อผูอ
้ า่ น
นักศาสนศาสตร์ระบบมักจะเน้นเนื้อหาทีม
่ ีขอ
้ เท็จจริงและบรรยายข้อเท็จจริงเหล่านี้ดว้
ยจุดยืนทางศาสนศาสตร์โดยตรง
นักศาสนศาสตร์ระบบได้ขา้ มอุปสรรคเรื่องความหลากหลายของการเขียนพระ
คัมภีร์ ด้วยการใช้ระบบการลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริง
แต่เขาจัดการกับอุปสรรคของการเรียงลาดับหลักคาสอนของพระคัมภีร์ดว้ ยระบบทีเ่ ร
าจะเรียกว่าการเปรียบเทียบข้อเท็จจริง
การเปรียบเทียบข้อเท็จจริง
เนื่องจากคาสอนของพระคัมภีร์ในบางหัวข้อนั้น
ได้ถูกแยกกระจัดกระจายอยูท
่ ่วั พระคัมภีร์
นักศาสนศาสตร์ระบบจาต้องเปรียบเทียบหรือเก็บรวบรวมเนื้อหาต่างๆจากพระคัมภีร์
ทัง้ เล่มในเวลาทีเ่ ขาสร้างจุดยืนของเขา
เป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่ธรรมดาทีจ่ ะเห็นข้อความจากพระธรรมปฐมกาลมาอยู่ดว้ ยกันกับข้อควา
มทีม
่ าจากพระธรรมโรม
หรือส่วนหนึ่งของสดุดีมาอยูด
่ ว้ ยกับข้อพระคัมภีร์ที่มาจากยากอบ
หรือบางส่วนของพระธรรมมัทธิวมาอยู่ดว้ ยกันกับวิวรณ์
เขาได้รวบรวมข้อความจากหลายทีใ่ นพระคัมภีร์ทม
ี่ ีความเกีย่ วข้องกัน
เพราะข้อเหล่านั้นได้สอนข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์ทีม
่ ีความเกีย่ วโยงกัน
ขัน
้ ตอนของการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงต่างๆจากหลายทีใ่ นพระคัมภีร์นน
้ ั มีหลา
กหลายรูปแบบ แต่เพื่อความไม่ซบั ซ้อนเราจะพูดถึงสองทางหลัก
ทางแรกข้อความต่างๆได้ถูกเปรียบเทียบและรวบรวมเก็บไว้ดว้ ยกันเพราะมันกล่าวถึง
ความจริงเดียวกัน ในอีกทางหนึง่ ข้อความบางอย่างถูกเปรียบเทียบหรือรวบรวมไว้
เพราะเมือ
่ มันอยู่ดว้ ยกัน มันได้สร้างคายืนยันทางศาสนศาสตร์ทซ
ี่ บ
ั ซ้อน
ขอให้เรามาดูกระบวนการทัง้ สองนี้ไปด้วยกัน
ในทางแรก
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บ่อยครัง้ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์โดยการใช้ขอ
้ ความต่า
งๆทีพ
่ ูดถึงความคิดเดียวกัน
พวกเรามีความคิดแบบนี้หลายครัง้ ในชีวต
ิ ประจาวัน สมมติว่า
คุณสงสัยว่าคุณได้ทาเงินหายไป คุณจะทาอะไร?
คุณอาจจะนับเงินในกระเป๋ าครัง้ หนึ่ง แต่ถา้ ยังไม่แน่ ใจ
คุณอาจจะนับอีกหลายครัง้ จนกระทั่งคุณมั่นใจว่าคุณได้ทาหรือไม่ได้ทาเงินหายไป
อันทีจ่ ริงแล้ว
มีหลายด้านทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้วธิ ีการแบบนี้เมือ
่ พวกเขาเปรียบเทียบพระคั
มภีร์ทไี่ ด้พูดถึงข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์เดียวกัน
พวกเขาอาจจะสงสัยว่าเขาได้เข้าใจข้อความถูกแล้ว
พวกเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาได้สร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องแล้ว ดังนั้น
เขาจะดูในพระคัมภีร์หลายๆที่ เพื่อเขาจะสามารถหาความคิดเดียวกันจากทีอ
่ น
ื่ ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น เมือ
่ ลูอส
ิ เบอร์คอฟ
ได้อภิปรายถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์ในบทที่ 8
จากส่วนแรกของศาสนศาสตร์ระบบของเขา เขาได้ยืนยันว่า:
(พระคัมภีร)์ ได้ยืนยันในแบบทีช
่ ดั เจนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระบุตร
แต่เพราะ เบอร์คอฟ ตระหนักว่ามีหลายคนทีไ่ ด้ปฏิเสธคายืนยันนี้
เขาไม่ได้สนับสนุนความคิดเห็นของเขาโดยใช้พระคัมภีร์แค่ขอ
้ เดียว
แต่เขากลับชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์นี้ได้ถูกยืนยันไว้อย่างชัดเจนใน
ยอห์น 1:1, ยอห์น 20:28, โรม 9:5, ฟี ลิปปี 2:6, ทิตสั 2:13, และ 1 ยอห์น 5:20
ในสถานการณ์ นี้ เบอร์คอฟ ได้เปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์จาก 5 เล่ม
ในพันธสัญญาใหม่เพราะพวกมันได้พูดถึงคาสอนเดียวกัน
พวกเราส่วนใหญ่ตา่ งก็เคยได้ยน
ิ หลักการทีว่ า่ เราควรจะหาข้อสนับสนุนหลักคา
สอนใหญ่ๆจากหลายทีใ่ นพระคัมภีร์ เหตุผลสาหรับหลักการนี้ก็คือ
มันเป็ นเรือ
่ งง่ายทีจ่ ะเข้าใจข้อพระคัมภีร์ไม่ถูกต้อง
วิธีหนึ่งทีจ่ ะยืนยันว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งได้อย่างถูกต้องคือ
การหาการยืนยันในเรือ
่ งนั้นจากทีอ
่ น
ื่ ในพระคัมภีร์
ในบทเรียนอืน
่
เราได้พูดถึงความแน่ นอนทางศาสนศาสตร์ดว้ ยรูปแบบทีเ่ ราเรียกว่า
"กรวยแห่งความแน่นอน" เราได้บอกว่า
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนทีม
่ ีความรับผิดชอบก็จะไม่สนใจแค่การตัดสินใจว่าจะเชื่ออ
ะไร
แต่จะประสานความเข้มแข็งของความเชื่อมั่นของเขาไปพร้อมกับความเข้มแข็งของห
ลักฐานของความเชื่อมั่นเหล่านั้น นี่คือเหตุผลทีว่ ่า
ทาไมเราต้องเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์ทไี่ ด้พูดถึงข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์อน
ั เดียว
กัน เมือ
่ เราไม่สามารถหาข้อพระคัมภีร์ทจี่ ะสนับสนุน จุดยืนได้
เราควรจะลดระดับความมั่นใจในจุดยืนนัน
้ ลง
แต่การทีเ่ ห็นข้อเท็จจริงนั้นถูกพูดถึงซ้าแล้วซ้าอีกในพระคัมภีร์
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้
เป็ นวิธีท่วั ไปทีท
่ าให้เรามีความมั่นใจมากขึน
ไม่ว่าการเปรียบเทียบแบบซา้ ๆอาจสาคัญแค่ไหนก็ตาม
นักศาสนศาสตร์ระบบก็จะเปรียบเทียบข้อความพระคัมภีร์
เพื่อเป็ นการสนับสนุนข้อมูลทีห
่ ลากหลายในการสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์
พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ
นักศาสนศาสตร์จะหาคายืนยันข้อเท็จจริงต่างๆทั่วพระคัมภีร์และรวบรวมคายืนยันเห
ล่านี้ในการสร้างการยืนยันศาสนศาสตร์ในหลายแง่มุม
ให้เราลองคิดภาพของกระบวนการการเปรียบเทียบแบบรวบรวมข้อมูลด้วยตัว
อย่างจากชีวต
ิ ประจาวัน
นึกภาพว่าผมกาลังออกไปข้างนอกและได้ยน
ิ เสียงฟ้ าร้องและสงสัยว่าฝนกาลังตก
ผมจะสามารถยืนยันความสงสัยนั้นได้อย่างไร
วิธีหนึ่งก็คือการสังเกตสิง่ อืน
่ ๆทีไ่ ด้ยืนยันความสงสัยนี้
้ ว่าฝนกาลังตก
เมือ
่ เพื่อนของผมวิง่ เข้ามาและเปี ยกโชกไปด้วยน้า ผมจะมั่นใจมากขึน
้ ว่าฝนกาลังตก
ถ้าเพื่อนยืน
่ ร่มทีเ่ ปี ยกชุ่มให้กบ
ั ผม ผมจะยิง่ มัน
่ ใจมากขึน
และถ้าเพื่อนบอกว่า "ข้างนอก ฝนกาลังตกหนักมากๆ "
ผมจะมั่นใจอย่างเต็มทีถ
่ งึ ขนาดทีผ
่ มจะไม่ออกไปข้างนอกโดยปราศจากร่ม
้ ซ้าๆ ผมได้ยน
การสังเกตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึน
ิ เสียงฟ้ าร้อง; ผมเห็นเพื่อนทีเ่ ปี ยกโชก;
ได้สมั ผัสร่มของเขาและได้รบ
ั การรายงานทีช
่ ดั เจน
หลักฐานแต่ละอย่างได้ให้อะไรทีแ
่ ตกต่างกัน และเมือ
่ มันมารวมกัน
หลักฐานนี้ได้ทาให้ผมมั่นใจว่าความสงสัยของผมเป็ นความจริง
ในหลายทางด้วยกัน
นักศาสนศาสตร์ระบบได้ทาตามรูปแบบทีค
่ ล้ายกับการเปรียบเทียบรวบรวมข้อมูล
เขาจะสังเกตว่าสิง่ หนึ่งได้ถูกสอนในทีห
่ นึ่ง
จากนั้นเขาก็จะสังเกตว่ามีเรือ
่ งทีค
่ ล้ายกันทีไ่ ด้พูดถึงในอีกทีห
่ นึ่ง
จากนั้นเขาก็จะค้นหาบทความอืน
่ ๆทีไ่ ด้สอนความคิดอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หลังจากนัน
้ เขาก็จะเอาข้อมูลทัง้ หมดนี้ ไปสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทไี่ ด้จากข้อเท็จ
จริงทางศาสนศาสตร์ทง้ ั หมดนี้
เพื่อจะเห็นว่ากระบวนการทัง้ หมดนี้ทางานอย่างไร
ให้เรากลับไปดูกน
ั ทีก
่ ารอภิปรายของเบอร์คอฟเกีย่ วกับความเป็ นพระเจ้าของพระคริส
ต์ในบทที่ 8 ส่วนที่ 1 ของศาสนศาสตร์ระบบของเขา
เราเห็นแล้วว่าเขาได้กล่าวซ้าๆถึงความสาคัญของการยืนยันชัดเจนว่าพระคริสต์เป็ นพ
ระเจ้าเมือ
่ เขาได้บอกว่าพระคัมภีร์
"ได้ยืนยันความเป็ นพระเจ้าของพระบุตรอย่างชัดเจน"
แต่จุดยืนทางศาสนศาสตร์ของเขาทีไ่ ด้กล่าวว่าพระคริสต์เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ น้น
ั
ได้รบ
ั การสนับสนุนจากการเปรียบเทียบข้อมูลของการยืนยันทีม
่ ีความเกีย่ วข้องแต่แต
กต่างกัน ทีเ่ ขาได้พบจากหลายส่วนของพระคัมภีร์ เขาได้กล่าวต่อไปว่า:
(พระคัมภีร)์ ได้ใช้ชื่อของพระเจ้าเวลาพูดถึงพระเยซู…
ได้บรรยายพระองค์โดยมีลกั ษณะของพระเจ้า….
ได้พูดถึงพระองค์ว่าทรงกระทาการงานของพระเจ้า…
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และได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เหมือนทรงเป็ นพระเจ้า
การสรุปของเบอร์คอฟที่ ว่าพระคริสต์ทรงเป็ นพระเจ้า
ไม่ได้มาจากการยืนยันเหล่านี้ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
แต่โดยการรวบรวมการยืนยันทางศาสนศาสตร์ทง้ ั หมดนี้
เป็ นเรือ
่ งไม่ยากทีจ่ ะเข้าใจว่า ทาไมเบอร์คอฟจึงทาแบบนี้
ความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์ ถูกท้าทายจากนักแปลพระคัมภีร์หลายต่อหลายคน
มันไม่เพียงพอทีจ่ ะแสดงข้อพระคัมภีร์ตา่ งๆทีบ
่ อกว่าพระเยซูคริสต์เป็ นพระเจ้าอย่างชั
ดเจน
เขาต้องการทีจ่ ะยืนยันว่าเขาได้เข้าใจข้อเหล่านี้ถูกต้องแล้วโดยการสนับสนุนจากทีอ
่ น
ื่
ๆด้วย ความจริงทีว่ ่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระคริสต์ดว้ ยพระนามของพระเจ้า,
ได้บรรยายถึงพระคริสต์ดว้ ยมีลกั ษณะของพระเจ้า เช่น ทรงสถิตอยู่ท่วั ทุกหนแห่ง ,
ทรงสัพพัญญู, ได้พูดถึงสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงกระทาว่าเป็ นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงกระทา เช่น
การสร้างและดูแลรักษา
และข้อเหล่านั้นได้ถวายเกียรติแด่พระเยซูดงั ทีท
่ ากับพระเจ้าเท่านัน
้
เช่นการนมัสการและอธิษฐาน
การยืนยันข้อเท็จจริงของพระคัมภีร์เหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อจะเป็ นหลักฐานว่าเบอ
ร์คอฟ ได้มีจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทีถ
่ ูกต้อง:
คือจุดยืนทางศาสนศาสตร์ว่าพระคริสต์ทรงเป็ นพระเจ้า
ดังนั้น
นักศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์จากพระคัมภีร์โดยการลดความส
นใจให้อยู่เพียงแค่ขอ
้ เท็จจริงทีข
่ ้อความพระคัมภีร์ได้พูดถึง และสอง
ด้วยการเปรียบเทียบข้อความจากหลายส่วนของพระคัมภีร์ ด้วยวิธีเหล่านี้ เอง
ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบสามารถทีจ่ ะมีความมัน
่ ใจว่า
เขาได้สร้างจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องตามพระคัมภีร์
ตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมทีม
่ ีตอ
่ จุดยืนทางศาสนศาสตร์และเราได้เห็นว่านักศา
้ มาอย่างไร เราพร้อมแล้วทีจ่ ะไปทีห
สนศาสตร์ระบบมีวธิ ีการสร้างจุดยืนขึน
่ วั ข้อทีส
่ าม:
ความสาคัญและอันตรายของจุดยืนศาสนศาสตร์ที่มีตอ
่ ศาสนศาสตร์ระบบ

ความสาคัญและอันตราย
ในขณะทีเ่ รากาลังสารวจเรือ
่ งนี้
ให้เราตามรูปแบบของบทเรียนก่อนหน้านี้ทอ
ี่ ยู่ในเรือ
่ งนี้
โดยการดูทีผ
่ ลกระทบของจุดยืนทีม
่ ีต่อสามแหล่งหลักๆของการสร้างศาสนศาสตร์คริสเ
ตียน
ถ้าจาได้
คริสเตียนทัง้ หลายควรจะสร้างศาสนศาสตร์จากการเปิ ดเผยพิเศษและการเปิ ดเผยทั่วไ
ปของพระเจ้า เราได้รบ
ั ความเข้าใจถึงการเปิ ดเผยพิเศษ
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โดยวิธีหลักคือผ่านทางการตีความพระคัมภีร์
และเราจะดูสว่ นสาคัญของการเปิ ดเผยทั่วไปให้เป็ นประโยชน์ด้วยการเน้นปฏิสมั พันธ์
ในชุมชน, การเรียนรูจ้ ากคนอืน
่ โดยเฉพาะคริสเตียน
และโดยการเน้นการใช้ชีวต
ิ คริสเตียน
คือประสบการณ์ ของเราในการใช้ชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์
เพราะแหล่งทีม
่ าเหล่านี้มีความสาคัญอย่างมาก
เราจะสารวจความสาคัญและอันตรายของจุดยืนศาสนศาสตร์ในแต่ละด้าน
อย่างแรกเราจะดูจุดยืนและการใช้ชีวต
ิ คริสเตียน
อย่างทีส
่ องเราจะสารวจว่าจุดยืนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
อย่างที่ 3 เราจะตรวจสอบถึงความเชื่อมต่อกันระหว่างจุดยืนกับการตีความพระคัมภีร์
อันดับแรก ให้เรามาดูทแ
ี่ หล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ของการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนคือผลรวมของกระบวนการชาระให้บริสุทธิใ์ นชีวต
ิ ขอ
งแต่ละคน
และเราได้เห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้วา่ การชาระให้บริสุทธิใ์ นชีวต
ิ ของแต่ละคนนั้นเกิ
้ ได้ทง้ ั ในระดับแนวคิด, ความประพฤติและระดับอารมณ์ ความรูส
ดขึน
้ ก
ึ
ตามทีเ่ ราเคยพูดในระดับออร์โธดอกซ์(หลักคาสอนถูกต้อง), ออร์โธปราซิส
(การประพฤติถูกต้อง) และออร์โธพาโธส (ความรูส้ ก
ึ ถูกต้อง)
เรามีเวลาไม่พอทีจ่ ะสารวจว่าจุดยืนศาสนศาสตร์มีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อมุม
มองต่างๆในเรือ
่ งการชาระให้บริสุทธิ ์
ดังนั้นเราจะใช้วธิ ีหลักเพียงวิธีเดียวทีจ่ ุดยืนเหล่านัน
้ สามารถส่งเสริม
และวิธีหลักเพียงวิธีเดียวทีจ่ ุดยืนอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
ขอให้เรามาดูกน
ั ว่า
วิธีหนึ่งทีจ่ ุดยืนศาสนสตร์สามารถสนับสนุนความพยายามของเราในการดาเนินชีวต
ิ เ
พื่อพระคริสต์
การสนับสนุน
ข้อดีขอ
้ หนึ่งของจุดยืนศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิมก็คือว่า
ประโยคเหล่านั้นได้บรรยายมุมมองทีส
่ าคัญในความเชื่อของเราไว้อย่างชัดเจนและรว
บรัด ในสมัยนี้ คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทีจ่ ะบรรยายสิง่ ทีเ่ ขาเชื่อได้อย่างชัดเจน
และเพราะเราขาดความสามารถทีจ่ ะสรุปความเชื่อของเราอย่างชัดเจน
เราจึงมักมีปญ
ั หาในการดาเนินชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์ในชีวต
ิ ประจาวัน
ผมจาได้ว่าเคยคุยกับผูห
้ ญิงคนหนึ่งทีไ่ ม่รวู้ ธิ ีทจี่ ะตัดสินใจเกีย่ วกับคริสตจักร
เธอรูส
้ ก
ึ ไม่สบายใจทีค
่ ริสตจักรได้ยอมรับการใช้ชีวต
ิ แบบผิดศีลธรรมของสมาชิก
แต่เธอไม่อยากจะออกจากคริสตจักรนั้น เธอเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่า
-25For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 3: ประโยคตรรกะวิทยาในศาสนศาสตร์ระบบ

"ฉันไม่รวู้ ่าจะทาอย่างไร
ฉันได้เรียนรูเ้ ยอะมากจากการเทศนาจนทาให้ฉน
ั ไม่อยากจะเลิกไปคริสตจักรนี้
ฉันควรจะตัดสินใจอย่างไรดี?" ผมก็เลยถามเธอว่า
"คุณคิดว่าสัญลักษณ์ ของคริสตจักรทีแ
่ ท้จริงมีอะไรบ้าง?"
เธอมองผมแบบงงๆแล้วตอบว่า "ฉันไม่รู"้
ผมจึงกล่าวต่อว่า
"ผมคิดว่าคุณไม่สามารถจะตัดสินใจว่าควรทาอย่างไรในเรือ
่ งคริสตจักรของคุณ
จนกว่าคุณตัดสินใจว่า คุณเชื่อว่าอะไรควรจะเป็ นลักษณะของคริสตจักรทีแ
่ ท้จริง"
หลังจากนัน
้ ผมบอกว่า "ศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ได้สอนว่า
มีสญ
ั ลักษณ์ สามอย่างของคริสตจักรทีแ
่ ท้จริง คือ
การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์, การบริหารพิธีตา่ งๆด้วยความสัตย์ซื่อ,
และมีการลงวินยั อย่างสัตย์ซื่อ" เธอตอบผมว่า "เสียดายทีไ่ ม่มีใครเคยบอกมาก่อน
ฉันแค่ไม่รวู้ ่าควรจะคิดอะไร"
ในโลกสมัยใหม่ บ่อยครัง้ ทีค
่ ริสเตียนไม่ต้องการทีจ่ ะใช้เวลาในการเรียนรู้
แม้กระทั่งข้อยืนยันพื้นฐานทางศาสนศาสตร์ของศาสนาคริสต์
ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ความรูส
้ ก
ึ หรือความคิดเห็นทีเ่ ขาไม่รเู้ รือ
่ ง
้ มาอย่างดี
แทนทีจ่ ะใช้จุดยืนทางศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกสร้างขึน
แต่บ่อยครัง้ ผลลัพธ์ก็จะเป็ นเหมือนเดิม: เมือ
่ เราต้องตัดสินใจในเรือ
่ งทีส
่ าคัญ
หรือการตัดสินใจทางศีลธรรมทีเ่ ราได้ประสบอยู่ทุกวัน เราไม่รวู้ า่ ควรจะต้องทาอะไร
้ มาด้วยความ
เพราะว่าเราไม่รจู้ กั จุดยืนศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกสร้างต้องทีไ่ ด้รบ
ั การสร้างขึน
ระมัดระวัง
ศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิมได้ให้จุดยืนหลายอย่างแก่เราทีถ
่ ูกต้องตามพระวจนะของพระ
เจ้า
และการเรียนรูป
้ ระโยคเหล่านัน
้ เป็ นหนึ่งในสิง่ ทีม
่ ีประโยชน์มากทีค
่ ริสเตียนสามารถ
ทาได้ในขณะทีเ่ ขาพยายามดาเนินชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์
ถึงแม้จะเป็ นสิง่ ทีด
่ ีทีเ่ ราจะคุน
้ เคยกับการใช้จุดยืนศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิม
เป็ นความจริงด้วยเช่นกันว่า
การเน้นทีจ่ ุดยืนเหล่านั้นมากเกินไปหรือพึ่งพาจุดยืนเหล่านั้นมากเกินไปอาจจะเป็ นอุป
สรรคต่อการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนด้วย
การเป็ นอุปสรรค
ทางหนึ่งทีส
่ งิ่ นี้เป็ นความจริงก็คือว่า
บ่อยครัง้ ทีค
่ ริสเตียนทีศ
่ ก
ึ ษาศาสนศาสตร์ระบบจะคิดว่าการรูจ้ กั จุดยืนทางศาสนศาสต
ร์มากๆ เป็ นสิง่ เดียวทีเ่ ขาต้องมีในการตัดสินใจเรือ
่ งต่างๆในชีวต
ิ คริสเตียน
ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าจุดยืนศาสนศาสตร์สามารถมีประโยชน์อย่างมาก
แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องจาไว้เสมอว่า
มีช่องว่างระหว่างจุดยืนทั่วไปของศาสนศาสตร์และการตัดสินใจของเราในฐานะทีเ่ ป็ น
คริสเตียน
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จุดยืนทางศาสนศาสตร์มกั จะเป็ นเรือ
่ งนามธรรมหรือเกีย่ วกับสิง่ อืน
่ ๆนอกเหนือจากเรื่
องทีเ่ รากาลังเผชิญอยู่ ดังนั้นมันมักจะไม่ได้พูดถึงเรือ
่ งทีเ่ รากาลังเผชิญอยู่โดยตรง
เพราะเหตุนี้
พวกมันไม่สามารถให้คาแนะนาได้มากพอสาหรับการตัดสินใจทีเ่ ราต้องเจอในชีวต
ิ ป
ระจาวัน
น่ าเสียดายว่า ผูเ้ ชื่อทีส
่ นใจกับจุดยืนทางศาสนศาสตร์มากเกินไป
มักจะไม่ตระหนักว่าช่องว่างนี้ใหญ่ขนาดไหน
เขาบอกตัวเองว่าสิง่ เดียวทีเ่ ขาต้องทาก็คือ
การคิดแบบใช้ตรรกะเกีย่ วกับจุดยืนต่างๆและหลังจากนั้นก็จะเข้าใจทุกอย่างได้อย่างง่
ายดาย
แต่ในความเป็ นจริง
ในฐานะคริสเตียนทุกการตัดสินใจของเราไม่ได้พึ่งพาแค่หลักศาสนศาสตร์เท่านั้น
้ อยู่กบ
แต่ตอ
้ งขึน
ั สิง่ อืน
่ ๆด้วย เช่น รายละเอียดของสถานการณ์
และงานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นชีวต
ิ ของแต่ละคน
เราต้องใช้มุมมองในเรือ
่ งการเปิ ดเผยทั่วไปเพื่อจะเติมช่องว่างระหว่างหลักการทางศา
สนศาสตร์และการตัดสินใจในชีวต
ิ ประจาวัน
ขอให้เรากลับไปทีต
่ วั อย่างของผูห
้ ญิงทีก
่ าลังตัดสินใจว่าควรจะออกจากคริสตจั
กรหรือไม่ หลังจากทีเ่ ธอได้ยน
ิ เกีย่ วกับสัญลักษณ์ ทง้ ั 3
ของคริสตจักรซึ่งคือการเทศนาแบบสัตย์ซื่อ,
การบริหารพิธีตา่ งๆแบบสัตย์ซื่อและการตีสอนแบบสัตย์ซื่อ
เธอตัดสินใจอย่างรวดเร็วทีจ่ ะออกจากคริสตจักรนั้น แต่ผมได้เตือนเธอทันที
ผมเตือนว่า " เดีย๋ วก่อนนะ สิง่ ทีต
่ อ
้ งเข้าใจก่อนก็คือ
ไม่มีคริสตจักรไหนในโลกทีม
่ ีสญ
ั ลักษณ์ ทง้ ั หมดนี้อย่างสมบูรณ์ แบบ
คุณจะต้องพิจารณาคริสตจักรของคุณอย่างถีถ
่ ้วนและตัดสินใจว่าสิง่ นั้นมันเลวร้ายมาก
แค่ไหน และยิง่ ไปกว่านี้ คุณจะต้องใช้เวลาในการอธิษฐาน
แสวงหาการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิเ์ พื่อคุณจะได้ตดั สินใจอย่างชัดเจนได้
ถ้าคุณได้ทาสิง่ เหล่านี้แล้ว คุณก็จะสามารถออกไปโดยไม่รส
ู้ ก
ึ ผิดได้
ถ้าจะสรุปเป็ นคาเดียว ผมกาลังบอกผูห
้ ญิงคนนั้นว่า
ไม่ว่าจุดยืนทางศาสนศาสตร์มีความสาคัญแค่ไหนก็ตามในสถานการณ์ นี้
แต่การพึ่งจุดยืนทางศาสนศาสตร์เพียงอย่างเดียวก็อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชี
วิตคริสเตียนของเธอได้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ เธอจะต้องดูทีก
่ ารเปิ ดเผยทั่วไป
์ ี่ทรงทา
เธอควรจะเข้าใจสถานการณ์ ให้ดีและยอมเชื่อฟังงานของพระวิญญาณบริสุทธิท
ในชีวต
ิ ของเธอ
มากกว่าแค่การเข้าใจว่าจุดยืนศาสนศาสตร์ได้นาข้อดีและข้อเสียมาสูก
่ ารดาเนิ
นชีวต
ิ คริสเตียนได้อย่างไรบ้าง
เราควรจะตระหนักด้วยว่ามันมีอท
ิ ธิพลต่อปฏิสมั พันธ์ในชุมชนของเราได้อย่างไร

ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
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ปฏิสมั พันธ์ในชุมชนช่วยเราให้เน้นทีค
่ วามสาคัญของพระกายพระคริสต์ในชีวิ
ตของเรา ในบทเรียนเหล่านี้ เราได้พูดถึงมุมมอง 3
อย่างทีส
่ าคัญเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ภายในชุมชนคริสเตียนคือ: มรดกคริสเตียนคือพยานของการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นคริสตจักรในอดีต;
ชุมชนคริสเตียนปัจจุบน
ั คือพยานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นชีวต
ิ คริสเตียนทีอ
่ ยู่ในยุคปัจจุบน
ั
และการตัดสินส่วนบุคคลคือพยานของการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นการสรุปและความเชื่อมั่นส่วนตัว
ของพวกเรา
มุมมองเหล่านี้ในเรือ
่ งของชุมชนได้มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันและกันในหลากหลายรูปแบบจ
นนับไม่ถ้วน
เราจะสรุปสัน
้ ๆเป็ นความคิด 2
อย่างเกีย่ วกับวิธีตา่ งๆทีจ่ ุดยืนทางศาสนศาสตร์อาจจะสนับสนุนหรือเป็ นอุปสรรคต่อกา
รปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
ขอให้เราเริม
่ ต้นโดยดูทีท
่ างหนึ่งทีส
่ าคัญทีจ่ ุดยืนศาสนศาสตร์สามารถสนับสนุน
ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
การสนับสนุน
เป็ นเรือ
่ งน่ าเศร้า
ทีค
่ ริสเตียนอีวานเจลิคลั ในสมัยของเรามักจะย้ายคริสตจักรบ่อยๆ
เปลีย่ นนักเทศนาหรืออาจารย์จากคนนี้ไปเป็ นคนนัน
้
โดยทีพ
่ วกเขามีความสามารถอันน้อยนิดในการพิจารณาว่าควรจะมีปฏิสมั พันธ์กบ
ั คริ
สตจักรและนักเทศนาอย่างไร เราไม่รวู้ ่าควรจะตามใคร
เราไม่สามารถแยกแยะข้อดีกบ
ั ข้อเสียของคริสตจักรได้
การทีข
่ าดความสามารถทีจ่ ะแยกแยะแบบนี้มาจากความไม่รู้ขอ
้ ยืนยันทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริ
งพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน
การตระหนักถึงจุดยืนศาสนศาสตร์พื้นฐานของศาสนศาสตร์ระบบจึงนับว่าเป็ นวิธีทด
ี่ ีที่
สุดในการเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูทีจ่ ะแยกแยะได้ดีกว่าเดิม
่
วิธีหนึงทีใ่ ช้ได้ดีในการใช้ประโยชน์จากจุดยืนศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องก็คือ
การทาความคุน
้ เคยกับหลักข้อเชื่อต่างๆของโปรแตสแตนท์ หลักข้อเชื่อเช่น
หลักข้อเชื่อไฮเดลเบิร์ก หรือหลักข้อเชื่อของเวสท์มน
ิ ส์เตอร์
ได้ให้จุดยืนศาสนศาสตร์สน
้ ั ๆทีไ่ ม่ยากในการเรียนรู้
และจากการมีมุมมองศาสนศาสตร์เหล่านี้
ผูต
้ ด
ิ ตามพระคริสต์จะสามารถแยกแยะได้ดีกว่าเดิม
เช่น ถ้ามีใครต้องการทีจ่ ะพูดคุยถึงเหตุผลหรือเป้ าหมายของชีวต
ิ
มันจะมีประโยชน์อย่างมากถ้าได้รจู้ กั คาถามแรกและคาตอบแรกของหลักข้อเชื่อเวสท์
มินส์เตอร์
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ลองฟังวิธีทีห
่ ลักข้อเชื่อเหล่านั้นได้สรุปคาสอนพระคัมภีร์ไว้ในประโยคเดียว
เพื่อจะตอบคาถามว่า:
เป้ าหมายสูงสุดของมนุษย์คืออะไร?
หลักข้อเชื่อได้ตอบว่า:
เป้ าหมายสูงสุดของมนุษย์คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมยินดี
ในพระองค์ตลอดนิรน
ั ดร์
สมมุตวิ ่ามีคนหนึ่งทีส
่ ร้างมุมมองใหม่ว่าคริสเตียนสามารถมีความสะดวกสบาย
ในชีวต
ิ ได้อย่างไร การทีร่ ค
ู้ าถามและคาตอบแรกใน หลักข้อเชื่อไฮเดลเบิร์ก
จะช่วยคคุณได้ คาถามแรกของหลักข้อเชื่อนั้นคือ:
ความสบายใจเดียวในชีวต
ิ และความตายคืออะไร?
และหลักข้อเชื่อนี้ได้ตอบแบบนี้ :
ว่า ฉันไม่ใช่เป็ นของตัวฉันเอง แต่ทง้ ั ร่างกายและจิตใจ
ในชีวต
ิ นี้และในความตายเป็ นของพระผูช
้ ่วยให้รอดผูท
้ ส
ี่ ตั ย์ซื่อคือพระเ
ยซูคริสต์
พระองค์ได้ทรงจ่ายสาหรับค่าความบาปทัง้ หมดของฉันเต็มๆด้วยพระโ
ลหิตอันบริสุทธิ ์ และได้ปลดปล่อยฉันจากอานาจของมารซาตาน
พระองค์ได้ทรงดูแลฉันถึงขัน
้ ทีแ
่ ม้แต่ผมเส้นเดียวก็ไม่สามารถร่วงจาก
ศีรษะโดยปราศจากน้าพระทัยของพระบิดาผูท
้ รงสถิตในสวรรค์:
ในความเป็ นจริง
้ ร่วมกันเพื่อความรอดของฉัน
ทุกอย่างจาเป็ นต้องเกิดขึน
เพราะฉันเป็ นของพระองค์, พระคริสต์,
์ ึ่งได้ให้เรามั่นใจในชีวต
โดยพระวิญญาณบริสุทธิซ
ิ นิรน
ั ดร์และทาให้ฉน
ั
ยอมด้วยสิน
้ สุดใจและพร้อมจากวันนี้ตอ
่ ๆไปทีจ่ ะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์
การเรียนรูม
้ ม
ุ มองศาสนศาสตร์ทเี่ ข้มแข็งแบบนี้สามารถสนับสนุนเราให้เติบโต
้ ในการแยกแยะในขณะทีเ่ รามีปฏิสมั พันธ์กบ
ขึน
ั คริสเตียนคนอืน
่ ๆ
และวิธีนี้เองทีห
่ ลักข้อเชื่อเหล่านี้ได้สนับสนุนการปฏิสมั พันธ์ในชุมชนอย่างมาก
ในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้ว่าการเข้าใจจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องสามารถสนับสนุนปฏิสมั พันธ์โดยก
ารช่วยเราให้มีความสามารถในการแยกแยะได้มากกว่าเดิม
การเน้นจุดยืนทางศาสนศาสตร์สามารถกลายเป็ นอุปสรรคต่อปฏิสมั พันธ์ทา่ มกลางคริ
สเตียนได้ดว้ ย
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การเป็ นอุปสรรค
บางครัง้ คริสเตียนจะยึดติดกับจุดยืนต่างๆถึงขัน
้ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หาในการมีปฏิสมั พันธ์ที่
ดีกบ
ั ผูเ้ ชื่อคนอืน
่ ๆทีอ
่ าจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพวกเขา
คุณเห็นหรือไม่ว่า มีปญ
ั หาของจุดยืนทางศาสนศาสตร์ทเี่ รามักจะลืม:
ส่วนใหญ่เนื้อความของจุดยืนเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์โดยตรง
มันมาจากการตีความของมนุษย์
เป็ นการพยายามทีจ่ ะสรุปคาสอนของพระคัมภีร์ในแบบทีถ
่ ูกต้องทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปไ
ด้ แต่อย่างทีเ่ ราได้เห็นในบทเรียนนี้
บ่อยครัง้ ทีจ่ ุดยืนเหล่านั้นมาจากกระบวนการทีซ
่ บั ซ้อนมาก
แต่แม้แต่จุดยืนทางศาสนศาสตร์ที่ดีทส
ี่ ุดก็ถูกจากัด
และล้วนแต่มีขอ
้ บกพร่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะเหตุนี้เอง
ในขณะทีเ่ รากาลังเรียนรูจ้ ุดยืนศาสนศาสตร์ในศาสนศาสตร์ระบบ
เราต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่ยึดติดกับจุดยืนเหล่านี้
จากความรูท
้ วี่ ่าจุดยืนเหล่านั้นไม่ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า
จุดยืนนี้ไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาด
และสิทธิอานาจของจุดยืนเหล่านี้ไม่ได้ยงิ่ ใหญ่เท่ากับสิทธิอานาจของพระคัมภีร์
ผมจาได้ว่าเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งทีบ
่ อกว่า เขาไม่มีเพื่อนคริสเตียนเลยสักคน
เขาบ่นว่าเขาเหงา ดังนั้นผมถามเขาว่าเขาได้สามัคคีธรรมกับใครไหม เขาบอกผมว่า
"ผมไม่เคยเจอคนทีเ่ ห็นด้วยกับสิง่ ทีผ
่ มเชื่อ ดังนั้นผมจึงไม่ได้สามัคคีธรรมกับใคร"
ผมตอบเขาแบบนี้ "หมายความว่าคุณไม่เจอคนทีเ่ ชื่อในพระคริสต์เลยหรอ?"
"ไม่ใช่แบบนัน
้ " เขาตอบ "ผมไม่เจอคนทีเ่ ห็นด้วยกับผมในทุกเรือ
่ ง"
ผมรูส
้ ก
ึ ท้อใจเพราะเพื่อนคนนี้ เขาน่าจะรูว้ ่าไม่มี
คริสเตียนทีเ่ ห็นด้วยกันกับทุกเรือ
่ งในศาสนศาสตร์อยู่แล้ว
แต่น่าเศร้าทีว่ ่า เพื่อนคนนี้ของผมมีการจัดลาดับความสาคัญทีแ
่ ย่มาก
เขาได้ให้ความสาคัญกับจุดยืนมากจนถึงขัน
้ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการมีสามัคคีธรรมกับผู้
อืน
่ ตลอดหลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
การมีชีวต
ิ อยู่เพื่อพระคริสต์ได้ถูกเหยียดหยามอย่างมาก
เมือ
่ คริสเตียนยินยอมทีจ่ ะให้ความเชื่อมั่นทางศาสนศาสตร์เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิสมั
พันธ์กบ
ั คริสเตียนคนอืน
่ ๆ
เมือ
่ เรายืนยันว่าคนอืน
่ ต้องยอมเชื่อเหมือนเราในเรือ่ งนี้ หรือเรือ
่ งนั้นในมุมมองทางศา
สนศาสตร์ดา้ นต่างๆ เราได้ออกไปนอกเหนือคาสอนของพระคัมภีร์แล้ว
พิจารณาถึงคาของอาจารย์เปาโล ใน 1 โครินธ์ 8:4-12
เราได้อา่ นคาเหล่านี้ทีเ่ กีย่ วกับความมัน
่ ใจทางศาสนศาสตร์ของเรา
เพราะฉะนั้น การกินอาหารทีบ
่ ูชารูปเคารพนั้น เรารูอ้ ยูแ
่ ล้วว่า
“รูปเคารพในโลกนี้ เป็ นสิง่ ไร้สาระ” และ
“มีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียว”
และแม้จะมีหลายสิง่ ทีเ่ ขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก
ราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็ นเจ้ามากมาย
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แต่วา่ สาหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา
ทุกสิง่ เกิดมาจากพระองค์และเราอยูเ่ พื่อพระองค์
และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าเพียงองค์เดียว
ทุกสิง่ เกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็ นมาโดยพระองค์
แต่ไม่ใช่วา่ ทุกคนมีความรูอ้ ย่างนี้
เพราะมีบางคนทีเ่ คยนับถือรูปเคารพมาก่อน
เมือ
่ กินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็ นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆ
และมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่ จึงเป็ นมลทิน
อาหารไม่ได้ทาให้เราใกล้ชด
ิ พระเจ้า ถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ด้อยลง
ถ้ากิน เราก็ไม่ได้ดีขึ้น (1 โครินธ์ 8:4-12 THSV11)
อาจารย์เปาโลเตือนสติพวกคริสเตียนทีม
่ ีความรูใ้ ห้รกั คนทีไ่ ม่มีความรูแ
้ ละรับใ
ช้พวกเขา
เขายังเตือนสติคนทีม
่ ีความรูว้ ่าให้งดแสดงความรูข
้ องตัวเองเพื่อไม่ให้คนอืน
่ สะดุด
แทนทีจ่ ะสนับสนุนการแตกแยกหรือในการเป็ นอภิสท
ิ ธิชน
เปาโลยืนยันว่าคนทีม
่ ีศาสนศาสตร์ทด
ี่ ีควรจะหาวิธีสามัคคีธรรมกับคนทีม
่ ีศาสนศาสตร์
ทีอ
่ อ
่ นแอในเรือ
่ งทีไ่ ม่สาคัญ
พูดสัน
้ ๆก็คือเปาโลได้สอนว่าสามัคคีธรรมเป็ นเรือ
่ งสาคัญกว่าความถูกต้องในเรือ
่ งจุด
ยืนทางศาสนศาสตร์ทไี่ ม่สาคัญ
ถึงเวลาแล้วทีพ
่ วกเราทุกคนทีเ่ ป็ นคริสเตียนจะทางานกับคริสเตียนคนอืน
่ ทีไ่ ม่เห็นด้วย
กับเราในทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในขณะทีเ่ ราได้เห็นวิธีตา่ งๆทีจ่ ุดยืนทางศาสนศาสตร์มีความสัมพันธ์กบ
ั การดา
เนินชีวต
ิ คริสเตียนและปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
เราควรจะกลับไปดูแหล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ลาดับที่ 3 : การตีความพระคัมภีร์
จุดยืนในศาสนศาสตร์ระบบมีผลกระทบต่อการตีความพระคัมภีร์ได้อย่างไรบ้าง?
การตีความพระคัมภีร์
การตีความพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งจาเป็ นสาหรับการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนเ
พราะว่าเป็ นวิธีทงี่ ่ายทีส
่ ุดทีเ่ ราจะเข้าไปหาการเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้าในพระคัมภีร์
เราได้นาเสนอในอีกบทเรียนหนึ่งถึงประโยชน์ของการคิดถึง 3
วิธีทพ
ี่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้เคยนาคริสตจักรในการตีความพระคัมภีร์
เราได้ตง้ ั ชื่อหมวดหมู่กว้างๆเหล่านี่ว่า การวิเคราะห์การประพันธ์,
การวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์และการวิเคราะห์ตามหมวดหมู่
การวิเคราะห์การประพันธ์จะมองพระคัมภีร์เหมือนเป็ นรูปภาพ
คือเหมือนเป็ นศิลปะทีถ
่ ูกนาเสนอออกแบบโดยผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นมนุษย์
เพื่อจะมีอท
ิ ธิพลกับผูช
้ มดัง้ เดิมด้วยลักษณะการประพันธ์ทม
ี่ ีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
การวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์จะมองพระคัมภีร์ว่าเปรียบเหมือนเป็ นหน้าต่างถึงประ
วัตศ
ิ าสตร์
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เป็ นวิธีทเี่ ราได้เห็นและได้เรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ ทางประวัตศ
ิ าสตร์ในอดีตทีพ
่ ระคัมภีร์
ได้บน
ั ทึกไว้
และการวิเคราะห์ตามหมวดหมู่จะปฏิบตั ก
ิ บ
ั พระคัมภีร์ราวกับเป็ นเหมือนกระจกส่อง
เป็ นวิธีทีส
่ ะท้อนไปยังคาถามและหมวดหมู่ตา่ งๆที่เราสนใจ
จากการเรามีโครงร่างในการตีความพระคัมภีร์เช่นนี้
เราควรจะสารวจถึงวิธีตา่ งๆทีจ่ ุดยืนทางศาสนศาสตร์สามารถสนับสนุนหรือเป็ นอุปสร
รคต่อการตีความพระคัมภีร์
การสนับสนุน
วิธีหนึ่งทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าจุดยืนได้ช่วยเราในการตีความพระคัมภีร์ก็คือ
การทีจ่ ุดยืนเหล่านั้นสามารถทาให้ขอ
้ ยืนยันทางศาสนศาสตร์ตา่ งๆทีก
่ ระจายอยู่ท่วั พระ
คัมภีร์น้น
ั ได้รบ
ั การอธิบายอย่างชัดเจน
ถ้ามีสงิ่ หนึง่ ทีเ่ ป็ นความจริง: ก็คือพระคัมภีร์เป็ นหนังสือทีซ
่ บ
ั ซ้อน
มีหมวดหมู่วรรณกรรมทีห
่ ลากหลาย
มีการอ้างอิงถึงประวัตศ
ิ าสตร์หรือคาสอนศาสนาศาสตร์ทลี่ ะเอียดถึงขัน
้ ทีค
่ ริสเตียนหล
ายคนไม่มีความสามารถทีจ่ ะเห็นความเชื่อมโยงกันในพระคัมภีร์
เป็ นผลให้พวกเราหลายคนพึงพอใจกับการค้นหาและศึกษาพระคัมภีร์เพียงส่วนเล็กๆเ
พื่อทีจ่ ะเรียนรูห
้ ลักการบางอย่างตรงนี้ทีหรือตรงนัน
้ ที จากบทนี้หรือบทนัน
้
เมือ
่ ไหร่ทเี่ ราเริม
่ ทีจ่ ะขยายความความใจของเราในพระคัมภีร์
เราจะหลงทางไปในความสับสนทันที
ในความสับสนนี้
ก็มีความช่วยเหลือของการแปลทีส
่ ตั ย์ซื่อตลอดหลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
ซึ่งการแปลเหล่านัน
้ ได้แสดงจุดยืนทางศาสนศาสตร์ของศาสนศาสตร์ระบบ
เป็ นเวลาหลายศตวรรษทีค
่ ริสเตียนทีม
่ ีความรูไ้ ด้ค้นหาในพระคัมภีร์เพื่อจะหาการยืนยั
นทางศาสนศาสตร์ทป
ี่ รากฎในทีน
่ ่น
ั
และการรูจ้ กั ข้อสรุปของคาสอนในพระคัมภีร์เป็ นป้ ายบอกทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบ
ั เร
าในยามทีเ่ รากาลังท่องไปยังทีต
่ า่ งๆในพระคัมภีร์
บ่อยครัง้ ทีผ
่ มจะแนะนานักศึกษาว่า
่
มีทางหนึงทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการจะเข้าไปในคาสอนของพระคัมภีร์ซกั ตอน
คือหาวิธีทข
ี่ ้อพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดถึงหัวข้อศาสนศาสตร์ทส
ี่ าคัญทีไ่ ด้เห็นในศาสนศา
สตร์ระบบ
เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกส่วนของพระคัมภีร์จะมีการพูดถึง จุดยืนศาสนศาสตร์
แต่การอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นด้วยการนึกถึงจุดยืนศาสนศาสตร์พื้นฐานก็จะช่วยให้
เราเห็นแนวทางของข้อความพระคัมภีร์ตอนนั้น
เช่น เราอาจจะถามว่า "ปฐมกาลบทที่ 1
ได้สอนอะไรเกีย่ วกับพระเจ้าตามทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้เน้น ?"
เหนือสิง่ อืน
่ ใดบทนี้ได้สอนว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูส
้ ร้างของจักรวาล
และมันได้พูดอะไรเกีย่ วกับมนุษย์ตามทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบเน้น ?
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มันได้สอนว่าพวกเราได้ถก
ู สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า
และพระเจ้าได้ส่งั ให้เรามีอานาจและครอบครองเหนือโลก
การทีไ่ ด้เรียนรูว้ ่าข้อความในพระคัมภีร์ตอนนั้น
ได้พูดถึงการยืนยันข้อเท็จจริงของศาสนศาสตร์ระบบอย่างเฉพาะเจาะจง
เป็ นหนึ่งในการสนับสนุนทีใ่ หญ่มากทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบได้ทาให้กบ
ั การตีความพระคั
มภีร์
แต่ไม่ว่าจุดยืนจะมีความสาคัญมากแค่ไหนต่อการตีความพระคัมภีร์
เรายังคงต้องทราบถึงทางทีส
่ าคัญทางหนึ่งทีจ่ ุดยืนเหล่านั้นอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการตี
ความพระคัมภีร์

การเป็ นอุปสรรค
เราได้พูดถึงวิธีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบได้ตีความพระคัมภีร์ผา่ นทางการ
ลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริง
คือวิธีการทีเ่ ขาได้เน้นทีก
่ ารยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆทีช
่ ดั เจนและมีความหมายแฝงและ
ไม่เน้นอย่างอืน
่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้พูดถึง
แต่ในความเป็ นจริง
พระเจ้าได้ดลใจพระคัมภีร์ให้มีผลกระทบต่อเราในหลายระดับ
และพระองค์ได้ทาเช่นนี้เพราะเราต้องการการทรงนาของพระองค์ในรูปแบบนี้
ดังนั้นเมือ
่ เรามีนิสยั การเน้นการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเดียว
เรากาลังจะตัดตัวเองออกจากสิง่ ดีๆอืน
่ ๆทีพ
่ ระเจ้าได้ประทานให้ในพระคัมภีร์
เราสามารถพูดถึงผลกระทบต่างๆทีพ
่ ระคัมภีร์ได้ถก
ู ออกแบบไว้ให้มใี นด้านต่า
งๆมากมาย
แต่วธิ ีหนึ่งทีม
่ ีประโยชน์ก็คือการพูดถึงสามมิตท
ิ เี่ ชื่อมต่อกันของพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม
ในด้านแรก ข้อความในพระคัมภีร์มีผลกระทบในด้านข้อมูล นั่นคือ
พระคัมภีร์ได้สอ
ื่ สารถึงข้อเท็จจริงทัง้ ทีช
่ ดั เจนและมีความหมายแฝงทีเ่ ราควรจะรูแ
้ ละเ
ชื่อ นี่คือจุดแข็งของศาสนศาสตร์ระบบ
เป้ าหมายก็คือการเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้ มาแยกแยะและเปรียบเทียบในการสร้างให้เป็ น
จุดยืนทางศาสนศาสตร์
แต่ในเวลาเดียวกันข้อความพระคัมภีร์ก็มีผลกระทบด้านคาสั่งด้วย
คือมันได้ให้ทศ
ิ ทางในเรือ
่ งคุณธรรมทัง้ อย่างชัดเจนและมีความหมายแฝงให้แ
ก่ชีวต
ิ ของเรา เรือ
่ งนี้ชดั เจนที่สุดเมือ
่ เราได้กล่าวถึงเนื้อหาต่างๆทีอ
่ ยูใ่ นรูปแบบคาสั่ง
้ เพื่อจะพูดถึงเพียงแค่รายละเอียด
แม้แต่ขอ
้ ความทีถ
่ ูกเขียนขึน
ก็ยงั พูดถึงความรับผิดชอบทางคุณธรรมในเวลาเดียวกัน
เปาโลได้พูดถึงเรือ
่ งนี้ไว้อย่างชัดเจนใน 2 ทิโมธี 3:16-17
ฟังคาพูดของเขาอีกครัง้ หนึ่ง
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รบั การดลใจจากพระเจ้าและเป็ นประโยชน์ ในการ
สอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิง่ ผิด
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และการอบรมในความชอบธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง
(2 ทิโมธี 3:16-17 THSV11)
ตามทีเ่ ปาโลบอก
ทุกข้อความของพระคัมภีร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้มผ
ี ลกระทบแบบคาสั่ง
ในด้านที่ 3 ข้อความพระคัมภีร์ยงั มีผลกระทบด้านอารมณ์
คือมีผลกระทบกับอารมณ์ ของผู้อา่ นในแบบทีช
่ ดั เจนและมีความหมายแฝง
การทางานของพระคัมภีร์ในด้านนี้ชดั เจนทีส
่ ุดเมือ
่ เราอ่านข้อความทีเ่ ต็มไปด้วยอารม
ณ์ เช่น สดุดีหรือข้อความอืน
่ ๆทีผ
่ เู้ ขียนพระคัมภีร์ได้เน้น เรือ
่ งอารมณ์
แต่ทุกทีใ่ นพระคัมภีร์ก็มีความเป็ นไปได้ทจี่ ะสัมผัสเราในด้านอารมณ์
พิจารณาถึง มัทธิว 22:37-40 ทีพ
่ ระเยซูได้สรุปพระคัมภีร์เดิมไว้ในรูปแบบนี้:
พระเยซูทรงตอบเขาว่า
“‘จงรักองค์พระผู้เป็ นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่า ’
และด้วยสุดความคิดของท่าน
นั่นแหละเป็ นพระบัญญัติข้อสาคัญอันดับแรก ข้อทีส
่ องก็เหมือนกัน คือ
‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’
ธรรมบัญญัติและคาของผู้เผยพระวจนะทัง้ หมดก็ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั พระบัญญัติส
องข้อนี้ ” (มัทธิว 22:37-40 THSV11)
ในพระคัมภีร์ ความรักก็เป็ นแนวคิดทีเ่ ต็มไปด้วยอารมณ์ ตามทีพ
่ ระเยซูบอก
เป็ นเรือ
่ งทีจ่ าเป็ นสาหรับความเชื่อของเรา
ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ได้เรียกเราทัง้ หลายให้มีประสบการณ์ กบ
ั อารมณ์ ทีบ
่ ริสุทธิ ์
พวกเขาได้คาดหวังว่าเราจะได้รบ
ั แรงจูงใจทีจ่ ะเกลียดความบาปและผลของมัน
เขาคาดหวังให้เราร้องไห้คร่าครวญและชื่นชมยินดีและได้มีประสบการณ์ กบ
ั อารมณ์ ข
องมนุษย์อย่างครบถ้วนในการตอบสนองกับสิง่ ทีเ่ ราได้อา่ นในพระคัมภีร์
การออกแบบของพระคัมภีร์ทห
ี่ ลากหลายนี้เอง
เป็ นเหตุผลทีเ่ ราไม่ควรจะจากัดตัวเองในการค้นหาเฉพาะจุดยืนศาสนศาสตร์ในพระคั
มภีร์ เป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญทีจ่ ะเข้าใจข้อเท็จจริงต่างๆ
แต่เป็ นเรือ
่ งสาคัญพอๆกันทีเ่ ราจะเข้าใจเรือ
่ งคุณธรรมและเรือ
่ งอารมณ์ อย่างถูกต้องด้
วย ความมั่งคั่งของพระคัมภีร์รอให้เราไปค้นพบผ่านทางการตีความอย่างระมัดระวัง
แต่การตีความอย่างระมัดระวังของพระคัมภีร์จะต้องกว้างเพียงพอทีจ่ ะเปิ ดเผยทุกอย่า
งทีพ
่ ระคัมภีร์ได้ประทานให้เรา
ดังนั้นจุดยืนในศาสนศาสตร์ระบบได้มีความสาคัญหลายอย่างและนาอันตรายม
าให้แก่เราด้วย พวกมันสามารถสนับสนุนการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน,
การมีปฏิสมั พันธ์ในชุมชนและการตีความพระคัมภีร์ได้หลายทาง
แต่ในขณะเดียวกันพวกมันก็สามารถเป็ นอุปสรรคต่อแหล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์หลัก
ๆทัง้ 3 ได้ดว้ ย
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บทสรุป
ในบทเรียนนี้ เราได้สารวจจุดยืนและศาสนศาสตร์ระบบ
เราได้มาถึงความเข้าใจขัน
้ พืน
้ ฐานถึงความหมายและความสาคัญของจุดยืนเหล่านี้
้ มาได้อย่างไร
เราได้เห็นแล้วว่าจุดยืนเหล่านี้ถก
ู สร้างขึน
และเราได้สารวจถึงความสาคัญและอันตรายทีม
่ น
ั ได้แสดงให้เห็น
การสร้างจุดยืนศาสนศาสตร์เป็ นเรือ
่ งสาคัญต่อกระบวนการของการสร้างศาสน
ศาสตร์ระบบ เราต้องรูว้ ธิ ีการแสดงและปกป้ องข้อเท็จจริงของความเชื่อของคริสเตียน
เพราะเหตุนี้เอง
จุดยืนศาสนศาสตร์ได้เป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญในการสร้างศาสนสตร์ระบบตลอดหลายศตวรรษ
ทีผ
่ า่ นและพวกมันยังสาคัญต่อการสร้างศาสนศาสตร์ระบบทีถ
่ ูกต้องในปัจจุบน
ั นี้ อีกด้ว
ย

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
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