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บทนาํ 
 

คุณอาจจะมีประสบการณ์เหมือน ผมเติบโตในคริสตจกัรที)คาํวา่ "หลกัคาํสอน" เป็นคาํศพัทที์)ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 

คือคนมกัจะเขา้ใจวา่หลกัคาํสอนเป็นสิ)งที)สาํคญัและควรเชื)อ แทนที)จะเชื)อในพระคมัภีร์เท่านัFน 

ดงันัFนเมื)อผมเริ)มเรียนหลกัศาสนศาสตร์ผูส้อนกจ็ะเนน้ถึงหลกัคาํสอนต่าง ๆ จนทาํใหผ้มคิดวา่ 

ทาํไมผูที้)ติดตามพระเยซูคริสตต์อ้งเรียนหลกัคาํสอนแทนที)จะเรียนพระคมัภีร์? แต่ในหลกัศาสนศาสตร์ระบบดัFงเดิม 

หลกัคาํสอนกไ็ม่ใช่สิ)งที)ใชแ้ทนพระคมัภีร์ แต่เป็นวธีิง่ายๆที)จะสรุปสิ)งที)เราเชื)ออยา่งตรงไปตรงมาเกี)ยวกบัคาํสอนของพระคมัภีร์ 

เพราะฉะนัFนหลกัคาํสอนที)ถูกตอ้งมีส่วนที)สาํคญัในศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

บทเรียน การสร้างศาสนศาสตร์ที)มีระบบแบบแผน ชุดที)สี) มีชื)อวา่ "หลกัคาํสอนของศาสนศาสตร์ที)มีระบบแบบแผน" 

เพราะเราจะศึกษาวธีิเชื)อมโยงของรูปแบบศาสนศาสตร์ที)มีแบบแผนกบัการสร้างหลกัคาํสอนหรือการสอนที)หลากหลาย 

 

บทเรียนของเราจะแยกออกเป็นสามส่วนหลกัๆ โดยเราจะเริ)มดว้ยการวางโครงสร้างเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์ระบบ 

เพื)อใหเ้รารู้วา่ หลกัคาํสอนมีส่วนอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ? และที)สองเราจะสาํรวจการสร้างหลกัคาํสอน 

นกัศาสนศาสตร์สร้างการพดูคุยถึงหลกัคาํสอนไดอ้ยา่งไรบา้ง? 

และที)สามเราจะสาํรวจความสาํคญัและความเป็นอนัตรายของหลกัคาํสอนต่างๆในศาสนศาสตร์ระบบ มีขอ้ดีและขอ้เสียอะไรบา้ง? 

ขอใหเ้ราเริ)มดว้ยการวางแนวถึงเรื)องของเรา 

 

 

การกาํหนดทิศทาง 
 

การกาํหนดทิศทางของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์ที)มีแบบแผนจะแบ่งออกเป็น 4 เรื)อง เรื)องแรกคือ 

ความหมายของหลกัคาํสอน เรื)องที)สองคือ ความคิดในหลกัคาํสอนอยา่งถูกตอ้ง เรื)องที)สามคือ เป้าหมายของหลกัคาํสอน และเรื)องสี)คือ 

บอกที)มาของหลกัคาํสอน เราจะเริ)มจากคาํความหมายที)เจาะจงก่อน 

 

 

ความหมายที)เจาะจง 
 

เราเริ)มตน้ดว้ยการใหค้วามหมายอยา่งง่ายๆของคาํวา่ "หลกัคาํสอน" คาํนีF ถูกนาํไปใชใ้นหลากหลายวธีิในศาสนศาสตร์ 

อาจจะทาํใหห้าความหมายที)เป็นที)พอใจของทุกคนไดย้าก แต่จากวตัถุประสงคข์องเรา 

เราไดใ้หค้วามหมายของระบบหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์ที)มีแบบแผนแบบนีFวา่: 

 

 หลกัคาํสอนเป็นการวเิคราะห์และอธิบายพระคมัภร์ีตามหมวดหมู่ศาสนศาสตร์ 
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การใหค้วามหมายแบบนีFไดชี้F ใหเ้ห็นถึงมุมมองหลกัๆสามอยา่งของความหมายของเราในบทเรียนนีF  

เมื)อเราไดพ้ดูถึงหลกัคาํสอน อนัดบัแรก, หลกัคาํสอนที)เกี)ยวขอ้งกบัหมวดหมู่ศาสนศาสตร์ อนัดบัสอง,วเิคราะห์หลกัคาํสอนพระคมัภีร์ 

และอนัดบัสาม, อธิบายคาํสอนพระคมัภีร์ 

 

เรามาดูการใหค้วามหมายที)พดูเจาะจงในแต่ละส่วน โดยเริ)มจากหมวดหมู่ของศาสนศาสตร์ต่างๆที)หลกัคาํสอนไดเ้นน้ถึง 

และหลงัจากนัFนใหดู้ขอ้เทจ็จริงเกี)ยวกบัการสอนพระคมัภีร์ตามที)หลกัคาํสอนไดว้เิคราะห์ไว ้

และสุดทา้ยใหดู้ขอ้เทจ็จริงของการสอนของพระคมัภีร์ตามที)หลกัคาํสอนไดอ้ธิบายไว ้

 

 

หมวดหมู่ 

 

ตอนนีF เราทุกคนคงเขา้ใจแลว้วา่ศาสนศาสตร์เป็นเรื)องที)กวา้งมาก กวา้งจนเหมือนไม่มีขอบเขตหรือที)สิFนสุดเลย 

และมีหวัขอ้ที)เราสามารถพดูถึงไดจ้นนบัไม่ถว้น รวมถึงเป็นเรื)องที)กวา้งใหญ่และซบัซอ้นมาก 

มากจนถึงขัFนที)เราอาจจะเปรียบเทียบกบัทอ้งฟ้าในยามคํ)าคืนที)มีความสวยงาม ความซบัซอ้นและเวิFงวา้ง 

จากเพราะความใหญ่และความซบัซอ้นของศาสนศาสตร์อาจจะทาํใหเ้ราอยากจดัการกบัเรื)องนีF ใหม้นัเสร็จๆไปอยา่งส่งเดช 

อยา่งไรกต็ามเราเห็นแลว้วา่นกัดาราศาสตร์ไดแ้บ่งแยกสิ)งต่างๆที)อยูใ่นทอ้งฟ้าในกลางคืนออกเป็นหมวดหมู่ไวเ้พื)อศึกษา 

ดงันัFนนกัศาสนศาสตร์กไ็ดแ้บ่งแยกศาสนศาสตร์ออกเป็นหมวดหมู่ไวเ้พื)อศึกษาเช่นเดียวกนั 

 

เราเห็นจากบทเรียนเหล่านีFแลว้วา่ตัFงแต่ยคุกลางมาศาสนศาสตร์อยา่งมีแบแผนมีความเป็นไปไดสู้งมากที)จะแยกออกเป็นหา้หรื

อหกส่วนดงัต่อไปนีF  คือ พระคมัภีร์ ส่วนนีF เนน้ถึงพระคมัภีร์ที)ถูกตอ้งตรงตามศาสนศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

และใหค้วามสนใจทัFงหมดอยูที่)พระเจา้; มนุษย ์ส่วนนีF ใหค้วามสนใจกบัมุมมองศาสนศาสตร์เกี)ยวกบัมนุษย;์ ความรอด 

คือหมวดหมู่ที)กล่าวถึงเรื)องความรอด; คริสตจกัร คือการเนน้ถึงคริสตจกัร; และโลกาวนิาศ คือเนืFอหาสุดทา้ย และคาํวา่ "หลกัคาํสอน" 

ไดร้วมถึงประโยคหรือคาํบรรยายต่างๆที)มีความเชื)อมโยงกบัหวัขอ้ทัFงหมดที)มีไร้ขอบเขตเหล่านีF  

 

แต่เหมือนที)เรารู้แลว้วา่ สิ)งต่างๆและหมวดหมู่ของหลกัคาํสอนที)ใหญ่ๆกจ็ะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ที)เลก็ลงไปเรื)อยๆ 

ยกตวัอยา่งเช่น 

ศาสนศาสตร์ที)เกี)ยวกบัพระเจา้โดยตรงนัFนดา้นหนึ)งของศาสนศาสตร์นีFกคื็อหลกัคาํสอนเกี)ยวกบัความเป็นพระคริสตข์องพระเยซูที)พดูถึงพ

ระองคใ์นสถานะบุคคลและการงานของพระองค ์รวมถึงสถานะของพระคริสตที์)เป็นพระเจา้ 

ซึ) งพระองคไ์ดส้าํแดงใหเ้ห็นวา่พระองคเ์ป็นทัFงมนุษยแ์ละพระเจา้ ในส่วนที)อยูใ่นสถานะมนุษยก์แ็บ่งเป็นร่างกายกายและจิตใจ 

และเราจะเห็นวา่มนัเป็นแบบนีF ต่อไปเรื)อยๆกบัหมวดหมู่อื)นๆดว้ย 

 

หลกัคาํสอนหลกัๆทุกอยา่งในสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะถูกแยกใหเ้ป็นหมวดหมู่ที)เลก็ลงๆไปเรื)อยๆ 

ส่วนหลกัๆของบทเรียนนีF เราใชค้าํวา่ "หลกัคาํสอน" 

เพื)ออา้งอิงถึงการพดูคุยแลกเปลี)ยนกนัเกี)ยวกบัหมวดหมู่ตามศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนที)เป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ 

แต่ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมีความยดืหยุน่ที)ยอมรับวา่ไม่วา่จะเป็นระดบัไหนของศาสนศาสตร์ 

หรือไม่วา่ขนาดจะเลก็แค่ไหนกต็ามตอ้งมีการพดูคุยแลกเปลี)ยนความคิดเห็นเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนนัFนๆ 

 

มากกวา่นัFนการเนน้หมวดหมู่ของศาสนศาสตร์ 

หรือการพดูคุยถึงหลกัคาํสอนตามศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนตอ้งตระหนกัในทุกๆครัF งวา่การสอนพระคมัภีร์ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับ
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ริบทอื)นๆของพระคมัภีร์ดว้ย 

 

 

การวเิคราะห์ 

 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีF เราไดเ้ปรียบเทียบระบบศาสนศาสตร์กบัตน้ไม ้ตน้ไมที้)งอกขึFนมาจากดิน 

แต่มนัดูแตกต่างจากดินที)มนังอกขึFนมา ศสานศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกค็ลา้ยๆกนัเวลาที)เราพดูคุยถึงหลกัคาํสอนที)งอกขึFนมาจากพระคมัภีร์ 

แต่มนัดูเหมือนวา่แตกต่างจากขอ้ความในพระคมัภีร์ 

 

เหตุผลหลกัขอ้หนึ)งที)หลกัคาํสอนอาจจะดูแตกต่างจากพระคมัภีร์กคื็อ ความไม่มีกฎเกณฑห์รือขอบเขตที)แน่นอน 

และแทนที)จะเนน้บริบทใดบริบทหนึ)งในแต่ละครัF ง แต่หลกัคาํสอนจะอธิบายเนืFอหาการสอนของขอ้ความพระคมัภีร์จากหลายๆที) 

 

เราจะยกตวัอยา่งง่ายๆ โดยใหพิ้จารณาถึงหลกัคาํสอนที)เราเรียกวา่ หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูต 

ซึ) งไดส้รุปพืFนฐานของหลกัคาํสอนหรือการสอนบางอยา่งที)รับรองวา่เราเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์

น่าจะเป็นชื)อที)เหมาะสมถา้จะเรียกหวัขอ้นีFวา่ "ความเชื)อขัFนพืFนฐานของคริสเตียน" เรามาดูดว้ยกนั: 

 

ข้าพเจ้าเชืEอวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิKทีEสุด  

ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

ข้าพเจ้าเชืEอในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระบิดา  

ทรงปฏสินธิKโดยพระวญิญาณบริสุทธิK ทรงบังเกดิจากมารีย์สาวพรหมจารี  

ทรงทนทุกข์ทรมานในสมยัทีEปอนทอิสัปีลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีEกางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ 

เสดจ็ลงสู่แดนมรณา  

วนัทีEสามทรงเป็นขึVนมาจากความตาย พระองค์เสดจ็ขึVนสวรรค์ประทบั ณ เบืVองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิKทีEสุด 

จากทีEนัEนพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย  

ข้าพเจ้าเชืEอวางใจในพระวญิญาณบริสุทธิK และเชืEอมัEนในสากลตริสตจกัรบริสุทธิK 

ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมกิชน  

การอภยัโทษบาป การทีEกายคืนชีพ  

และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน 

 

ลองสงัเกตดูวธีิการแสดงความเชื)อของคริสเตียนกบัพระคมัภีร์ในประวติัศาสตร์ 

หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตดูแตกต่างจากพระคมัภีร์มาก ไม่มีส่วนไหนในพระคมัภีร์ที)มีประโยคเหล่านัFน 

และพระคมัภีร์ไม่ไดส้รุปความเชื)อคริสเตียนไวเ้ป็นขอ้ๆแบนีF  และไม่ไดเ้กบ็รวบรวมเป็นหมวดหมู่ไวที้)ใดที)หนึ)ง 

 

อยา่งไรกต็ามหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตตรงกบัพระคมัภีร์เพราะวา่ไดส้ะทอ้นในแบบที)ถูกตอ้งจากหลายๆส่วนจากพระคมัภีร์ 

จากประโยคสุดทา้ยของหลกัขอ้เชื)อนีF ที)บอกวา่: 

 

ข้าพเจ้าเชืEอใน...... 

การอภยัโทษบาป  

การทีEกายคืนชีพ  
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และชีพนิรันดร์ 

 

ไม่มีขอ้พระคมัภีร์หรือขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนไหนที)รวมคาํสอนทัFงหมดเหล่านีFไวด้ว้ยกนั 

แต่อยา่งไรกต็ามเราสามารถพบเจอคาํสอนเหล่านีFไดใ้นหลายๆที)ในพระคมัภีร์ 

หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตไดร้วมความเชื)อเหล่านีF เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นการสรุปหลกัคาํสอนของความเชื)อของเราที)เป็นคริสเตียน 

 

 

การอธิบาย 

 

ส่วนที)สามของการใหค้วามหมายที)เจาะจงของเรากคื็อ หลกัคาํสอนไดอ้ธิบายถึงสิ)งที)พระคมัภีร์ไดส้อนเกี)ยวกบัหมวดหมู่ต่างๆ 

การอธิบายเหล่านีF เป็นการรวบรวมขอ้มูลแบบง่ายๆเพื)อนาํไปสู่เรื)องที)ตอ้งพิสูจนข์องศาสนศาสตร์ 

หรือเกี)ยวกบัการป้องกนัการสอนศาสนาศาสตร์ที)ซบัซอ้น 

 

มนัช่วยใหเ้ราคิดถึงการอธิบายที)เตม็ลน้ดว้ยคุณภาพในการอภิปรายหลกัคาํสอน 

ที)เหมือนฝั)งหนึ)งที)มีประโยคง่ายๆของคาํสอนพระคมัภีร์ที)มีคาํอธิบายแต่ไม่มาก 

ตรงกลางมีการอภิปรายที)มีการอธิบามากขึFนกวา่เดิมนิดหน่อยและอีกฝั)งหนึ)งมีการอภิปรายถึงหลกัคาํสอนที)ไดใ้หค้าํอธิบายอยา่งละเอียดแ

ละลึกซึF ง ใหเ้ราพิจารณาถึงตวัอยา่งของประโยคหลกัคาํสอนที)ไดบ้อกมาเพียงเลก็นอ้ยเกี)ยวกบัเรื)องนัFน  

 

หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตเป็นตวัอยา่งที)ดีมากเพราะวา่ไม่ไดพ้ดูถึงอะไรมากมายยกตวัอยา่งเช่น 

มีการพดูพดูถึงพระเจา้พระบิดาเรื)องเดียวเท่านั)นกคื็อ พระเจา้ผูย้ิ)งใหญ่ไดส้ร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 

จากตวัอยา่งเราเห็นไดว้า่มีการพดูถึงสิ)งที)ทาํใหเ้ชื)อในพระบิดาไม่มากนกั 

และหลกัขอ้เชื)อกพ็ดูเกี)ยวกบัพระบุตรเพียงแค่นิดหน่อยดว้ยเช่นเดียวกนั ส่วนพระวญิญาณบริสุทธิ[  หลกัขอ้เชื)อบอกแค่วา่ 

"ขา้พเจา้เชื)อในพระวญิญาณบริสุทธิ[ " และ "พระคริสตท์รงบงัเกิดโดยพระวญิญาณบริสุทธิ[ " แต่ไม่ไดพ้ดูอะไรมากกวา่นัFน 

บ่อยครัF งที)หลกัคาํสอนเริ)มตน้ดว้ยวธีิง่ายๆเหล่านัFน ประโยคที)ง่ายๆแบบนีF มีขอ้ดีมากมายที)สามารถนาํมาใชใ้นคริสตจกัรได ้

แต่วา่ไม่ไดมี้วธีิเดียวที)ปรากฏในหลกัคาํสอน 

 

ถา้มีอุปกรณ์วดัตรงส่วนกลางของอุปกรณ์ที)ใชว้ดัจะเห็นไดว้า่มีการอภิปรายถึงหลกัคาํสอนที)มีการอธิบายอยูใ่นระดบักลาง 

เช่น หลกัขอ้เชื)อและหลกัคาํสอนส่วนใหญ่ของโปรเตสแตนตไ์ดมี้การจดัการหมวดหมู่ศาสนศาสตร์แบบนีF คือ 

 

อยา่งที)เราไดเ้ห็นแลว้วา่หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตไดพ้ดูถึงหลกัคาํสอนเกี)ยวกบัตรีเอกอานุภาพแค่สองสามบรรทดัเท่านัFน 

แต่ถา้เปรียบเทียบกบัหลกัขอ้เชื)อของไฮเดลเบิร์ก (เขียนขึFนในปี 1563 – 

เวลาเขาพดูถึงตรีเอกานุภาพมีการอธิบายที)มีรายละเอียดมากกวา่เดิม เริ)มตน้ในคาํถามและคาํตอบ 23 หลกัขอ้เชื)อไฮเดลเบิร์ก 

ไดพ้ดูตามหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตทัFงหมด แต่หลงัจากนัFน เขาไดต้ามดว้ยคาํถามอีก 31 คาํถามและคาํตอบที)เนน้ถึงตรีเอกานุภาพ เช่น 

ในคาํถาม 26 ไดถ้ามวา่: 

 

คุณเชืEออะไรเวลาคุณบอกว่า "ข้าพเจ้าเชืEอในพระเจ้า พระบิดาผู้ยิEงใหญ่ ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก"? 

 

แน่นอนวา่นั)นเป็นการอา้งอิงถึงประโยคแรกของหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูต และนี)เป็นการอิบายเพิ)มเติมตามคาํตอบขอ้ที) 26: 
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พระบิดานิรันดรขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 

ผู้ซึEงทรงสร้างทุกสิEงทุกอย่างทีEอยู่ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลกจากความว่างเปล่า 

พระองค์เป็นผู้ทีEยงัคงดาํรงอยู่และครอบครองอยู่เหนือทุกสิEงทุกอย่างโดยการทรงนําและการทรงจดัเตรียมอย่างไม่

มสิีVนสุดของพระองค์ 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของผมเพราะพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดยีวของพระองค์ผมไว้วางใจในพ

ระเจ้าเป็นอย่างมาก 

มากจนไม่มคีวามสงสัยเลยว่าพระองค์จะไม่ประทานทุกอย่างทีEจาํเป็นสําหรับร่างกายและจติใจของผม 

และพระองค์จะทรงเปลีEยนความยากลาํบากทัVงสิVนให้เป็นสิEงทีEดใีนขณะทีEพระองค์ให้ผมอยู่ในโลกทีEเตม็ไปด้วยความ

เศร้าโศกและเลวร้ายใบนีV พระองค์ทรงสามารถทาํสิEงเหล่านีVเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิEงใหญ่ 

และเป็นนํVาพระทยัของพระองค์ทีEจะทาํสิEงเหล่านีVเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาทีEสัตย์ซืEอ 

 

นี)เป็นการอธิบายความหมายของความเชื)อที)เรามีในพระบิดา 

จะเห็นวา่มีความสมบูรณ์มากกวา่ที)เราเห็นในหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตที)มีเพียงแค่ประโยคเดียว 

 

แต่อีกดา้นหนึ)งกคื็อการพดูคุยโตแ้ยง้เกี)ยวกบัหลกัคาํสอนที)ไดร้วมเอาการอธิบายไวอ้ยา่งละเอียด 

บ่อยครัF งที)การอธิบายที)ละเอียดและกวา้งมากขึFนจะทาํใหเ้ห็นทศันคติหรือแง่คิดต่างๆของศาสนศาสตร์มากขึFนดว้ย เช่น 

การถกเถียงในเรื)องต่างๆ 

 

ส่วนใหญ่การเขียนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนอยูภ่ายใตห้มวดหมู่นีF  

และหลายๆครัF งจะเห็นวา่ศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนนีFทัFงหมดจะรวมทุกอยา่งที)ไดศึ้กษาจากหลกัขอ้เชื)อและหลกัคาํสอนต่างๆและเพิ)มก

ารอธิบายการอธิบายเนืFอหามากขึFน 

 

เช่นในหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตไดพ้ดูถึงตรีเอกานุภาพแค่ไม่กี)ประโยคและหลกัขอ้เชื)อของไฮเดลเบิร์กมีคาํถามและคาํตอบ 31 

ขอ้, ชาวโรลส์ ฮอดจ ์ไดเ้ขียนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนของเขาโดยมีหลกัคาํสอนถึงสี)บทและทัFงหมดมีมากกวา่มากกวา่ 200 หนา้ 

การอธิบายทัFงหมดของหลกัคาํสอนเป็นเรื)องเอกลกัษณ์ของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนที)มีรูปแบบที)เป็นทางการ 

 

ดงันัFนในเวลาที)เราศึกษาหลกัคาํสอนของสนศาสตร์อยา่งอยา่งมีแบบแผน เราตอ้งตระหนกัวา่มนัมีการอธิบายในหลายระดบั 

มีการอธิบายหลกัคาํสอนที)อธิบายการสอนของพระคมัภีร์เกี)ยวกบัหมวดหมู่ศาสนศาสตร์ในระดบัที)แตกต่างกนัออกไป 

ตอนนีFคงเห็นแลว้วา่เราหมายถึงคืออะไร เวลาที)เราพดูถึงหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

เราควรจะดูเรื)องที)สองของเราดว้ยนั)นกคื็อ ความเกี)ยวขอ้งของการกาํหนดทิศทางเกี)ยวกบัเรื)องนีF  

การสร้างหลกัคาํสอนเป็นเรื)องเหมาะสมอยา่งไร? 

ทาํไมนกัศาสนศาสตร์ถึงไดคิ้ดวา่เป็นเรื)องเหมาะสมที)จะวเิคราะห์และอธิบายคาํสอนของพระคมัภีร์ตามวธีิต่างๆเหล่านีF? 

 

 

ความถูกตอ้ง 
 

ที)คาํถามเหล่านีFสาํคญักเ็พราะวา่มีคริสตจกัรหลายๆที)ที)คดัคา้นหลกัคาํสอนที)ไดรั้บการยอมรับแลว้ 

ตวัอยา่งที)คุณอาจจะเคยไดย้นิแลว้เช่น "ไม่มีหลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตมีแต่พระคริสต"์ "เราไม่ตอ้งการหลกัคาํสอนนอกจากพระคมัภีร์" 

แต่บางทีเราอาจจะรู้สึกซาบซึF งเวลาอ่าน เพราะวา่หลกัคาํสอนไดย้กยอ่งพระวจนะของพระเจา้ 
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ดงันัFนมนัจึงเป็นเหตุผลวา่ทาํไมศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไม่สามารถมองขา้มหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์เหมือนอยา่งที)เป็นอยูต่อนนีF? 

ทาํไมถึงแยกคาํสอนของพระคมัภีร์ใหเ้ป็นหมวดหมู่แลว้วเิคราะห์และอธิบายวา่พระคมัภีร์ไดส้อนอะไรบา้งเกี)ยวกบัเรื)องเหล่านัFน?  

 

สิ)งหนึ)งที)น่าประทบัใจมากในการคิดหลกัคาํสอนกคื็อผูเ้ขียนในพระคมัภีร์ไดท้าํเป็นตวัอยา่งไวใ้หเ้ราแลว้ 

เราจะยกตวัอยา่งจากสองหลกัคาํสอนที)เราเห็นจากพระคมัภีร์ ตวัอยา่งแรกเป็นตวัอยา่งจากพระเยซู 

หลงัจากนัFนเราจะดูตวัอีกตวัอยา่งหนึ)งจากอาจารยเ์ปาโล 

ใหเ้ราดูตวัอยา่งจากพระเยซูที)ไดใ้หก้ารวเิคราะห์หมวดหมู่และการอธิบายการสอนพระคมัภีร์ 

 

 

พระเยซู 

 

ตวัอยา่ง ใหพิ้จารณาเวลาที)มีคนถามพระเยซูเกี)ยวกบัพระธรรมบญัญติัที)สาํคญัที)สุด จาก มทัธิว 22:35-40: 

 

มีผูเ้ชี)ยวชาญบญัญติัคนหนึ)งในพวกเขามาทดสอบพระองคว์า่ “ท่านอาจารย ์ในธรรมบญัญติันัFน 

พระบญัญติัขอ้ไหนสาํคญัที)สุด?” พระเยซูทรงตอบเขาวา่ 

“ ‘จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน’ และดว้ยสุดความคิดของท่าน 

นั)นแหละเป็นพระบญัญติัขอ้สาํคญัอนัดบัแรก ขอ้ที)สองกเ็หมือนกนั คือ ‘จงรักเพื)อนบา้นเหมือนรักตนเอง’ 

ธรรมบญัญติัและคาํของผูเ้ผยพระวจนะทัFงหมด กขึ็Fนอยูก่บัพระบญัญติัสองขอ้นีF ” (มทัธิว 22:35 )04-  

 

สิ)งที)พระเยซูทาํในพระธรรมตอนนีFทาํใหเ้ห็นวา่ทุกส่วนในการใหค้วามหมายที)เจาะจงของเราเกี)ยวขอ้งกบัหลกัคาํสอนศาสนาศ

าสตร์  

 

อนัดบัแรกบทความนีFไดเ้นน้หมวดหมู่ศาสนศาสตร์ มีผูเ้ชี)ยวชาญพระบญัญติัคนหนึ)งเขา้มาหาพระเยซูแลว้ถามพระองคว์า่ 

"ในธรรมบญัญติันัFนมีขอ้ไหนที)สาํคญัที)สุด?" 

คาํถามแบบนีF เกิดขึFนเพราะนกัศาสนศาสตร์ในสมยัของพระเยซูมีความกงัวลเกี)ยวกบัรูปแบบของสนศาสตร์ที)พวกเขาไดรั้บสืบทอดกนัมา 

ไม่มีพระธรรมเล่มไหนในพนัธสญัญาเดิม หรือบทไหน ยอ่หนา้ไหน หรือแมแ้ต่ขอ้ไหนในพระคมัภีร์ที)พดูถึงคาํถามนีF  

ดงันัFนผูเ้ชี)ยวชาญทางดา้นพระบญัญติัไดพ้ดูถึงหมวดหมู่ศาสนศาสตร์ที)มีรูปแบบที)คลา้ยๆกบัประเภทของหมวดหมู่ที)เราเห็นในศาสนศาส

ตร์อยา่งมีแบบแผน 

 

อนัดบัที)สอง, พระเยซูตอบโดยอา้งถึงขอ้พระคมัภีร์จากสองพระธรรม 

พระเยซูไม่ไดพ้ดูถึงพระคมัภีร์แค่ขอ้เดียวหรือบริบทเดียวแลว้ปล่อยไวแ้บบนัFน 

แต่พระเยซูอา้งขอ้พระคมัภีร์จากสองพระธรรมในพนัธสญัญาเดิมคือ เฉลยธรรมบญัญติั 6:5 และ เลวนิีติ 19:18 

ตอนแรกพระองคพ์ดูถึงเฉลยธรรมบญัญติั 6:5 เมื)อพระองคบ์อกวา่ 

"ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจา้ของท่านดว้ยสุดจิตสุดใจและสุดกาํลงัของท่าน" และไดพ้ดูถึงเลวนิีติ 19:18 เมื)อพระองคบ์อกวา่ 

"จงรักเพื)อนบา้นเหมือนรักตวัเอง" เหมือนนกัศาสนศาสตร์, 

พระเยซูไดตี้ความพระคมัภีร์ต่างๆใหเ้ป็นการอภิปรายโตต้อบเกี)ยวกบัพระธรรมบญัญติัที)สาํคญัที)สุด 

 

อนัดบัที)สาม, พระเยซูไดอ้ธิบายเกี)ยวกบัมุมมองต่างๆของพระองคเ์กี)ยวกบัเรื)องนีF  

พระองคไ์ดอ้ธิบายถึงลาํดบัความสาํคญัของพระบญัญติัเหล่านีF เวลาพระองคบ์อกวา่ "นั)นแหละเป็นพระบญัญติัขอ้สาํคญัอนัดบัแรก 
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ขอ้ที)สองกเ็หมือนกนั" และสุดทา้ยพระเยซูไดอ้ธิบายความสาํคญัของพระธรรมบญัญติัเหล่านีFโดยใชศ้าสนศาสตร์ยนืยนันั)นกคื็อ 

"ธรรมบญัญติัและคาํของผูเ้ผยพระวจนะทัFงหมดกขึ็Fนอยูก่บัพระบญัญติัสองขอ้นีF" 

 

จากตวัอยา่งของพระเยซูเป็นการยนืยนัความเหมาะสมของการเขียนหลกัคาํสอนตาม 

 

ศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน ถา้พระเยซูไม่เห็นดว้ยเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนพระองคก์อ็าจจะถามคาํถามแบบนีFวา่ 

"ทาํไมท่านถึงพยายามที)จะเขียนหลกัคาํสอนขึFนมา? ท่านควรจะพอใจกบัสิ)งที)พระคมัภีร์บนัทึกไวเ้ท่านัFน" 

แต่นอกจากพระเยซูไม่ไดพ้ดูแบบนัFนแลว้ พระองคย์งัมีส่วนร่วมในหลกัคาํสอนดว้ย 

 

หลงัจากเราเห็นบางตวัอยา่งจากหลายๆตวัอยา่งที)พระเยซูไดพ้ดูถึงหลกัคาํสอน, 

เราควรดูสิ)งที)อาจารยเ์ปาโลทาํในสิ)งเดียวกนักบัที)พระเยซูไดท้าํไวแ้ลว้ 

 

 

อคัรทูตเปาโล 

 

อคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนจดหมายถึงคริสเตียนทั)วแถบเมดิเตอร์เรเนียน 

อาจารยเ์ปาโลไดเ้นน้ถึงเรื)องการประพฤติตวัทั)วไปและเกี)ยวกบัปัญหาหลกัๆของผูน้าํ โดยใหค้วามสนใจหลกักบัคาํสอนทางศาสนศาสตร์ 

 

ดูสิ)งที)เปาโลเขียนในพระธรรมโรม 

ในขณะนัFนเป็นเวลาที)เปาโลกาํลงัจดัการกบัปัญหาที)เป็นปัญหาระหวา่งชาวยวิกบัชาวกรีกในคริสตจกัรที)โรม 

เปาโลไดพ้ดูถึงหลกัคาํสอนที)ค่อนขา้งละเอียด ตวัอยา่งที)รู้จกักนัดีที)เราเห็นจากพระธรรมโรม 4:1-25 

 

มีหลายอยา่งที)เราสามารถพดูเกี)ยวกบัพระธรรมตอนนีF  

แต่เราอยากใหเ้ห็นวา่พระธรรมตอนนีFไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ทัFงสามส่วนไดใ้หค้วามหมายหลกัคาํสอนศาสนาศาสตร์ของเราอยา่

งเจาะจง โดย ไดเ้นน้ถึงเรื)อง การตีความและอธิบายในหลายๆบริบทจากพระคมัภีร์ 

อนัดบัแรกเปาโลไดเ้นน้เรื)อง”การชาํระใหช้อบธรรมดว้ยความเชื)อในพนัธสญัญาเดิม” 

 

โรมบทที) 4 ไดเ้กริ)นนาํดว้ยคาํถามจากตอนจบของบทก่อนหนา้นัFน ดูจากโรม 3:31: 

 

ถา้เช่นนัFนเราลบลา้งธรรมบญัญติัดว้ยความเชื)อหรือ? เปล่าเลย เรายงัชูธรรมบญัญติัขึFนอีก (โรม 3:31) 

 

จากคาํถามในโรม 3:31ช่วยใหเ้ปาโลไดแ้สดงออกถึงมุมมองของเขาในหวัขอ้เรื)องในโรมบทที) 4 คือ - 

การชาํระใหช้อบธรรมดว้ยความเชื)อในพนัธสญัญาเดิม 

ไม่มีเล่มไหนในพนัธสญัญาเดิมรวมถึงบทหรือยอ่หนา้หรือแมแ้ต่ขอ้พระคมัภีร์ที)พดูถึงเรื)องนีF  

แต่กลบัเป็นหวัขอ้ศาสนศาสตร์ที)เปาโลใหส้นใจ 

 

นอกจากการเริ)มตน้ดว้ยหวัขอ้ที)เกี)ยวขอ้งกบัศาสนศาสตร์แลว้ โรม 4:1-25 

ยงัรวมเอาการตีความของเราเกี)ยวกบัการแลกเปลี)ยนความคิดเห็นเรื)องหลกัคาํสอนไวด้ว้ย 

เพราะอคัรทูตเปาโลไดพ้ดูถึงเรื)องนีFดว้ยการวเิคราะห์คาํสอนต่างๆของพระคมัภีร์ 
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ถา้ดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นวา่เขาพดูถึงพนัธสญัญาเดิมมากกวา่เจด็ครัF ง 

 

ในขอ้ที) 3 เปาโลไดพ้ดูถึงปฐมกาล 15:6 ในขอ้ที) 6 เปาโลไดพ้ดูถึงสดุดี 31:1-2 ในขอ้ที) 10 เขาไดเ้ปรียบเทียบปฐมกาลบทที) 15 

กบับทที) 17 ในขอ้ที) 16 กบั 17 เปาโลไดพ้ดูถึงปฐมกาล 17:5 ในขอ้ที) 18 เขาไดพ้ดูถึงปฐมกาล 15:5 ในขอ้ที) 19 เขาไดพ้ดูถึงปฐมกาล 17:17 

และ 18:11 และสุดทา้ยในขอ้ที) 23-24 เปาโลไดพ้ดูถึงปฐมกาล 15:6 อีกครัF งหนึ)ง 

การอา้งอิงถึงความจริงที)วา่เปาโลไดพ้ดูถึงขอ้พระคมัภีร์ของพระคมัภีร์เดิมหลายครัF งนัFนไดแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่อคัรทูตเปาโลไดว้เิคราะห์ขอ้

ความในพระคมัภีร์จากหลายที)เพื)อเชื)อมโยงหลกัคาํสอนของเขา 

 

ในส่วนที)สามของการใหค้วามหมาอยา่งเจาะจง 

ซึ) งเป็นการแลกเปลี)ยนความคิดเห็นของเราเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนบอกวา่เปาโลไดพ้ดูถึงมุมมองของเขาเกี)ยวกบัเรื)องนีFดว้ยการสรุปหลกัคาํส

อนของเขาวา่ การชาํระใหช้อบธรรมดว้ยความเชื)อนัFนเป็นสิ)งไดรั้บการยนืยนัในกฎธรรมบญัญติัจากพระคมัภีร์เดิมดว้ย 

อนัดบัแรกปฐมกาล 15:6 บอกวา่ความเชื)อของอบัราฮมั "ถือวา่เป็น" ความชอบธรรม, 

และเปาโลไดอ้ธิบายเพิ)มเติมวา่ถา้อะไรที)พะคมัภีร์บอกวา่ "ถือวา่เป็น" กคื็อไม่ใช่เพราะจากการกระทาํ 

อาจารยเ์ปาโลอธิบายเพิ)มเติมวา่กษตัริยด์าวดิกไ็ดย้นืยนัความคิดนีFดว้ยการใชค้าํวา่ "ถือวา่เป็น" ในแบบเดียวกนัในสดุดี 31:1-2 

เปาโลไดพ้ดูต่อเพื)อแสดงใหเ้ห็นวา่การชาํระใหช้อบธรรมเกิดขึFนดว้ยความเชื)อที)ปราศจากกฎบญัญติั 

เพราะวา่อบัราาฮมัถูกเรียกวา่เป็นผูช้อบธรรมในปฐมกาลบทที) 15 ก่อนที)เขาเขา้สุหนตัในปฐมกาลบทที) 17 

 

มากไปกวา่นัFนเปาโลไดย้กเอาขอ้ความจากปฐมกาล 17:5 

ที)บอกวา่อบัราฮมัไดรั้บพระสญัญาวา่เขาจะเป็นบิดาของชาวยวิและชนชาติอื)นๆดว้ย ทัFงคนที)ถือธรรมบญัญติัและคนที)ไม่ถือธรรมบญัญติั 

ในความเป็นจริงเขาไดบ้อกวา่ปฐมกาล 15:5 

บอกวา่ความหวงัเดียวของอบัราฮมักคื็อการมีความเชื)อในพระสญัญาของพระเจา้เพราะวา่เขาไม่มีลูกเลย และในปฐมกาล 17:17 และ 18:11 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อบัราฮมัตอ้งมีความเชื)อเพราะทัFงเขาและภรรยาของเขาแก่เกินไปที)จะมีลูกไดเ้องตามธรรมชาติ 

 

ในที)สุดเปาโลสรุปโดยใชข้อ้พระคมัภีร์จากปฐมกาล 15:6: ซึ) งเป็นมากกวา่แค่ประโยคทางประวติัศาสตร์เกี)ยวกบัอบัราฮมั 

แต่เป็นบทเรียนเกี)ยวกบัความสาํคญัของความเชื)อสาํหรับคริสเตียน สรุปสัFนๆกคื็อเราเห็นวา่เปาโลทาํตามแบบอยา่งของพระเยซู 

เปาโลไดมี้ส่วนร่วมในการโอภืปรายเกี)ยวกบัหลกัคาํสอน เขาไดว้เิคราะห์และอธิบายการสอนพระคมัภีร์ตามหวัขอ้ศาสนศาสตร์  

 

ไม่ใช่แค่การเขา้ใจในการใหค้วามหมายอยา่งเจาะจงของเราเรื)องหลกัคาํสอนและความเหมาะสมของการอภิปรายเรื)องหลกัคาํส

อนเท่านัFน แต่การที)เราตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกเ็ป็นเรื)องที)สาํคญัดว้ย 

 

 

เป้าหมาย 
 

เพื)อใหเ้ราเขา้ใจวา่นกัศาสนศาสตร์เขียนหลกัคาํสอนของเขาไดย้งัไง 

เป็นเรื)องสาํคญัที)เราจะตอ้งเขา้ใจเป้าหมายสองอยา่งที)ใชพิ้จารณาหลกัคาํสอนก่อน 

ในดา้นหนึ)งหลกัคาํสอนถูกสร้างดว้ยเป้าหมายในดา้นบวก เพราะเริ)มจากคาํสอนที)ถูกตอ้งที)เราเห็นไดง่้ายๆ 

เช่นสิ)งที)ผูติ้ดตามพระเยซูคริสตค์วรจะเชื)อ แต่อีกดา้นหนึ)งเป็นดา้นลบ ซึ) งมีไวเ้พื)อต่อตา้นคาํสอนที)ผดิพลาด 

ทัFงสองเป้าหมายนีF มีอิทธิพลต่อลกัษณะของหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน ดงันัFนใหเ้ราดูทัFงสองอยา่งก่อน 

ใหเ้ราเริ)มจากเป้าหมายแรกคือเป้าหมายดา้นบวก 
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ดา้นบวก 

 

ตามที)เราเห็นแลว้วา่นกัศาสนศาสตร์ที)สอนถูกตอ้งจะมีใจจดจ่อและติดตามคาํสอนจากพระคมัภีร์อยา่งแทจ้ริง 

และดว้ยความเป็นห่วงในเรื)องนีFทาํใหน้กัศาสนศาสตร์ทาํตามพระคมัภีร์อยา่งเคร่งครัด 

และใหพ้ระคมัภีร์เป็นเหมือนผูพิ้พากษาที)มีอาํนาจสูงสุด แต่ยงัไงกต็ามกย็งัมีปัญหาที)นกัศาสนศาสตร์ตอ้งเผชิญคือ 

พระคมัภีร์ไดแ้สดงใหเ้ห็นคาํสอนที)มีความสมัพนัธ์กนัในหมวดหมู่ต่างๆอยา่งมากมาย มากถึงขัFนที)ถา้พระคมัภีร์เป็นคู่มืออยา่งเดียวที)เขามี 

เขาอาจจะสบัสนจนรู้วา่จะเริ)มและทาํอยา่งไร 

 

ใหพิ้จาณาตวัอยา่งที)บอกวา่วา่ พระคมัภีร์สอนเกี)ยวกบัความเป็นคริสเตียนหรือหลกัคาํสอนของพระคริสตม์ากขนาดไหน 

ในหลายๆประเดน็พระคมัภีร์ทัFงเล่มบางครัF งพดูถึงพระคริสตใ์นแบบที)ตรงไปตรงมาแต่บางครัF งพดูแบบออ้มคอ้ม 

พระคมัภีร์ทัFงเล่มเปรียบเสมือนคลงัความรู้เกี)ยวกบัพระคริสต ์

และถา้นกัศาสนศาสตร์พยายามที)จะพดูทุกอยา่งที)เป็นความจริงจากพระคมัภีร์เกี)ยวกบัหลกัคาํสอนของพระคริสต ์

เขาจะไม่สามารถวางปากกาลงไดเ้ลยเพราะมนัจะไม่มีวนัจบไดเ้ลย 

 

นกัศาสนศาสตร์ใชอ้ะไรในการตดัสินใจวา่ส่วนไหนของพระคมัภีร์ที)เขาจะใชห้รือไม่ใช?้  

 

ขอ้ดีของระบบศาสนศาสตร์ 

กคื็อนกัศาสนศาสตร์ไม่ไดใ้ชพ้ระคมัภีร์เพียงอยา่งเดียวเป็นคู่มือในการเขียนหลกัศาสนศาสตร์แต่พวกเขาไดร้วมการใหน้ํF าหนกัความสาํคั

ญและลาํดบัความสาํคญัของประเพณีดัFงเดิมของคริสเตียน 

และในหลายๆประเดน็นกัศาสนศาสตร์ตดัสินใจจากสิ)งที)คริสเตียนในอดีตที)ซื)อสตัยต่์อพระเจา้ไดท้าํไว ้เช่น 

ความพยายามของนกัศาสนศาสตร์ที)สาํคญัแต่ละคน, หลกัขอ้เชื)อ, ความเชื)อ 

และอื)นๆที)มีผลต่อการพิจารณาหลกัคาํสอนตามระบบศาสนศาสตร์  

 

 

ดา้นลบ 

 

แมว้า่เป้าหมายในดา้นบวกของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนมีความสาํคญัมากในการสร้างหลกัคาํสอนกต็าม 

นกัศาสนศาสตร์ตอ้งตดัสินใจจากเนืFอหาและการเนน้ของหลกัคาํสอนที)มาจากเป้าหมายในดา้นลบดว้ยเช่นเดียวกนั 

ความหมายของเรากคื็อวา่เป้าหมายหลกัอยา่งหนึ)งของเป้าหมายดา้นลบคือการพิจารณาและต่อตา้นหลกัคาํสอนที)สอนผดิ 

 

เป้าหมายในดา้นลบนีFตอ้งมาจากพระคมัภีร์ ในความเป็นจริงเราเห็นแลว้วา่มีหลายส่วนจากพระคมัภีร์ที)ต่อตา้นคาํสอนผดิ 

ศาสนศาสตร์ของพระคมัภีร์ถูกแบ่งเป็นสองส่วนอยา่งเท่าๆกนั โดยการใหค้วามสนใจทัFงหลกัคาํสอนที)มีเป้าหมายในดา้นบวก 

เพราะถา้สอนถูกกจ็ะสนบัสนุน แต่ถา้สอนผดิกจ็ะต่อตา้น ดงันัFนเมื)อนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเลือกวา่เขาจะรวมหรือไม่รวม 

เนน้หรือไม่เนน้อะไรในศาสนศาสตร์ของเขา 

การตดัสินใจหลายอยา่งของเขาไดรั้บอิทธิพลมาจากความตอ้งการที)อยากจะแกไ้ขคาํสอนที)ผดิ  

 

การต่อตา้นคาํสอนที)ผดินัFนมาจากพระคมัภีร์ ดงันัFนนกัศาสนศาสตร์จึงยอมรับเป้าหมายดา้นลบดว้ย 

เพราะเขาตอ้งการใหน้ํF าหนกัและจดัลาํดบัความสาํคญัแบบคริสเตียนในยคุแรก 
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คงจะเป็นเรื)องยากถา้เนน้ถึงการสร้างหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนมากเกินไป ยกตวัอยา่งจากหลกัขอ้เชื)อของ 

ชาวลส์ดอน ซึ) งถูกเขียนในปี 451 ไดบ้อกเกี)ยวกบับุคคลและลกัษณะของพระคริสต ์แบบนีF คือ 

 

(พระคริสต์คือ) พระเจ้าอย่างแท้จริง และมนุษย์อย่างแท้จริง มกีารยอมรับว่าพระคริสต์มสีองสถานะภาพ 

ปราศจากความสับสน ปราศจากการเปลีEยนแปลง ปราศจากการแตกแยก 

ความแตกต่างของทัVงสองสถานะภาพไม่ได้ถูกล้มเลกิด้วยความเป็นหนึEง แต่พระลกัษณะทัVงสองถูกปกป้องไว้ 

เพืEอรอการรวมเป็นหนึEงเดยีวกนัทีEจะมาถงึ 

และสถานะภาพทัVงสองไม่ได้แบ่งแยกให้เห็นในสภาพร่างกายหรือแยกเป็นสองคน 

 

ในดา้นหนึ)งขอ้ความนีFไดรั้บการนาํดว้ยเป้าหมายดา้นบวกที)พดูถึงความจริงของพระคมัภีร์โดยการอธิบายวา่คริสเตียนที)เขม้แข็

งและซื)อสตัยมี์ความเชื)อเกี)ยวกบัอะไรบา้ง และนั)นกเ็ป็นความชดัเจนอยา่งเพียงพอ 

แต่มาดูอีกอยา่งหนึ)งวา่หลกัขอ้เชื)อของอคัรทูตไดพ้ดูอะไรบา้งเกี)ยวกบัพระคริสต ์เราเห็นวา่เขาพดูทุกอยา่งเกี)ยวกบัพระคริสต,์ 

แต่ทาํไมชาวสดอนถึงลงลึกเขา้ไปในรายละเอียดอยา่งเฉพาะเจาะจงถึงลกัษณะทัFงสองอยา่งคือความเป็นพระเจา้และมนุษย?์ 

ทาํไมเขาบอกวา่ลกัษณะสองอยา่งนีFไม่มีความขดัแยง้, ไม่มีการเปลี)ยนแปลง, ไม่สามารถแยกออกจากกนัได,้ 

ทาํไมเขาเนน้วา่พระคริสตมี์สองลกัษณะแต่รวมเป็นบุคคลเดียว? เรื)องเหล่านีFไม่ไดถู้กเนน้ในพระคมัภีร์ 

แต่ความจริงขอ้นีFกเ็ป็นเหตุผลที)หลกัขอ้เชื)ออคัรทูตใหค้วามสาํคญัและพดูถึง 

 

ในความเป็นจริง 

การเนน้อยา่งเจาะจงของชาวลส์ดอนไดถู้กพฒันาใหเ้ป็นการตอบสนองต่อคาํสอนผดิเกี)ยวกบัพระคริสตซึ์)งเกิดขึFนตัFงแต่ในศตวรรษแรกๆข

องศาสนาคริสต ์บางส่วนของคาํสอนผดิกคื็อ การปฏิเสธความเป็นมนุษยข์องพระคริสต ์

บางคาํสอนปฏิเสธความเป็นพระเจา้ของพระคริสต ์และยงัมีคาํสอนอื)นๆที)บอกวา่พระองคเ์ป็นเพียงแค่บุคคลบุคคลเดียวเท่านัFน  

 

และในขณะเดียวกนัการอภิปรายเกี)ยวกบัรูปแบบหลกัคาํสอนหลายๆอยา่งในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบไดย้อมรับเป้าหมายดน้ล

บดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น เมื)อชาวล ์ฮอดจอ์ภิปรายเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนเรื)องความรู้ของพระเจา้ในเล่มแรกบทที) 4 

ของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน เขาเริ)มจากขอ้ความสัFนๆ ซึ) งเขาไดอ้ธิบายในรูปแบบที)เป็นดา้นบวกวา่  

 

ซึEงเป็นหลกัคาํสอนทีEชัดเจนของพระคมัภร์ีทีEทาํให้เราสามารถรู้จกัพระเจ้าได้ 

 

แต่ทนัทีหลงัจากมีการยนืยนัรับรอง ฮอดจ ์ไดพ้ดูถึงดว้ยขอ้ความที)ยาวมากขึFน 

เกี)ยวกบัแนวคิดสามอยา่งที)ผดิของความหมายของการรู้จกัพระเจา้ ซึ) งเป็นการสอนต่อตา้นการสอนอื)นๆ สิ)งแรกที)เขาไดพ้ดูถึงกคื็อ: 

 

สิEงนีEไม่ได้หมายความว่าเราสามารถรู้ทุกอย่างทีEเป็นความจริงเกีEยวกบัพระเจ้า 

 

แลว้เขาพดูต่อเกี)ยวกบัคาํสอนผดิในเรื)องอื)นโดยการบอกวา่:  

 

(เราไม่ควรจะเชืEอ) ว่าเราสามารถจนิตนาการความเป็นพระเจ้าในความคดิของเราได้ 

 

และอนัดบัที)สามเขาไดเ้ขียนวา่: 
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(เราไม่ควรจะเชืEอ) ว่าเราสามารถเข้าใจ(พระเจ้า) (หรือรู้จกัพระองค์อย่างละเอยีดถีEถ้วนได้)  

 

การโตแ้ยง้ในแง่ลบเกี)ยวกบัขอ้คิดเห็นที)ผดิพลาดเหล่านีF  ฮอดจไ์ดก้ลบัมาอธิบายในดา้นบวก 

ในหลากหลายวธีิที)ทาํใหรู้้จกัพระเจา้ได ้สิ)งที)ฮอดจไ์ดท้าํในตอนนีF เป็นเรื)องปกติในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

 

ดงันัFนเราเห็นวา่เป้าหมายของการโตแ้ยง้ของหลกัคาํสอนไดส้ร้างความตอ้งการหลกัๆอยา่งนอ้ยสองอยา่ง: 

คือความตอ้งการที)จะอธิบายความจริง และตอ้งการต่อตา้นความผดิพลาดดว้ยเช่นกนั 

ตอนนีF เรามีการกาํหนดทิศทางของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนแลว้ 

และเราไดเ้ห็นความเหมาะสมและเป้าหมายของการโตแ้ยง้ของหลกัคาํสอน เราควรจะดูมุมมองที)สามของการวางทิศทางของเรา: 

คือส่วนที)หลกัคาํสอนไดมี้ในระบบทัFงหมดของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

 

 

การระบุ 
 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีF เราไดเ้ห็นวา่จากยคุกลางศาสนศาสตร์ถูกเขียนดว้ยพืFนฐานสี)อยา่งคือ: ใชค้าํศพัทด์ว้ยความระมดัระวงั, 

การตัFงหวัขอ้, รูปแบบหลกัคาํสอน และสุดทา้ยระบบที)ครอบคลุมในความเชื)อ 

 

เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ไม่ใช่เรื)องปกติที)จะพดูถึงความคิดเหล่านีFวา่เป็นขัFนตอนในการเขียนศาสนศาสตร์ 

ในความเป็นจริงนกัศาสนศาสตร์กจ็ะมีส่วนร่วมในขัFนตอนทัFงหมดนีFตลอด 

แต่มนัช่วยใหนึ้กถึงขัFนตอนการสร้างศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเป็นการเริ)มจากสิ)งที)ง่ายที)สุดไปหาสิ)งที)ซบัซอ้นที)สุด ในจุดเริ)มตน้, 

คาํศพัทว์ชิาการทางศาสนศาสตร์กเ็ป็นพืFนฐานของการเขียนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

ถา้ปราศจากคาํศพัทที์)ถูกตีความดว้ยความระมดัระวงัแลว้มนัจะเป็นเรื)องยากมากในการเขียนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดถูกตอ้ง 

ระดบัที)สองกคื็อการเขียนประโยคที)เป็นเหตุและผล ถา้เรานึกถึงคาํศพัทว์ชิาการวา่เป็นพืFนฐานในการเขียนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

เรากอ็าจจะนึกถึงประโยคที)เป็นเหตุและผลวา่เป็นเหมือนฐานที)เป็นแนวนอนที)เราใชแ้ละอธิบายคาํศพัทว์ชิาการ 

และเราอาจจะอธิบายหลกัคาํสอนเป็นแนวนอนในประโยคที)เป็นเหตุและผลเพื)อเป็นฐานใหเ้ราสร้างในส่วนของกาํแพงขึFนมาหรืออาจจะเ

ป็นกาํแพงทัFงหมด และสุดทา้ยศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดพ้ดูถึงวธีิที)นกัศาสนสาตร์ไดเ้ขียนทัFงหมดจากประโยคหลกัคาํสอนต่างๆ 

เราเห็นวา่ในขณะที)กาํแพงกเ็ป็นสิ)งสาํคญัสาํหรับการสร้างตึก 

ดงันัFนหลกัคาํสอนกมี็ส่วนที)สาํคญัและจาํเป็นในการเขียนศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเช่นเดียวกนั  

 

เราไดรั้บการวางทิศทางของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไวแ้ลว้, ตอนนีF เราจะดูหมวดหมู่หลกัๆ 

ที)เป็นหมวดหมู่ที)สองนั)นกคื็อ: การเขียนหลกัคาํสอน 

 

เรามาดูวา่นกัศาสนศาสตร์มีการเขียนการอภิปรายหาเหตุผลเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนที)มีความสาํคญัต่องานของเขาไดอ้ยา่งไร?  

 

 

รูปแบบ 
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เมื)อนกัศึกษาไดเ้ริ)มศึกษาศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

หลายๆครัF งเขากจ็ะเขา้ใจผดิวา่หลกัคาํสอนต่างๆไดม้าจากความจริงของเหตุและผลจากพระคมัภีร์เท่านัFน 

แต่ในทางตรงกนัขา้มหลายๆครัF งเราจะเห็นวา่งานต่างๆ มีรูปแบบที)เรียบง่ายเป็นอยา่งมาก 

แต่ขัFนตอนต่างๆที)ใชใ้นการเขียนหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนนัFนเป็นทางการและซบัซอ้นมาก 

ในความเป็นจริงขัFนตอนเหล่านีFไดร้วมหลายส่วนที)มีความแตกต่างอยา่งมากมายไวด้ว้ยกนั 

ซึ) งมีความแตกต่างถึงขัFนที)มนัเป็นไปไม่ไดที้)จะมีการศึกษาไดอ้ยา่งทั)วถึง 

แต่เรากย็งัพอเขา้ใจไดอ้ยูเ่กี)ยวกบัรูปแบบต่างๆของหลกัคาํสอนที)เราพดูถึง 

 

เพื)อช่วยใหเ้ราเขา้ใจขัFนตอนต่างๆที)ไดใ้ชใ้นการเขียนหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

ตอนนีF เราจะดูสองเรื)องดว้ยกนัคือ: 

เรื)องแรกเราจะดูวธีิต่างๆที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดเ้ริ)มใชห้ลคัาํสอนจากพระคมัภีร์เพื)อสนบัสนุนความคิดเห็นของเขา 

และเรื)องที)สองเราจะดูวธีิต่างๆที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้ชเ้หตุผลในการอธิบายและสนบัสนุนหลกัคาํสอนของเขา 

เราจะเริ)มจากการสนบัสนุนจากพระคมัภีร์สาํหรับหลกัคาํสอนต่างๆก่อน 

 

 

การสนบัสนุนจากพระคมัภีร์ 
 

เป็นเรื)องสาํคญัที)จะตอ้งตระหนกัวา่หลายๆครัF งที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเขียนกรณีศึกษาของเขาดว้ยการใชห้ลกัปรัช

ญาและประวติัศาสตร์ เริ)มตัFงแต่ใครเชื)ออะไรบา้ง? และเขาไดเ้ชื)อสิ)งเหล่านีF เมื)อไหร่? เขาคิดถูกหรือคิดผดิ? 

บางครัF งความเป็นห่วงในเรื)องนีF มีความสาํคญัอยา่งมาก 

โดยเฉพาะในเวลาที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกาํลงัจดัการกบัความเป็นมาของหลกัคาํสอนของเขาและในเวลาที)เขาพยายามหาสิ)งที)

ไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของเขา 

แต่โดยรวมแลว้วธีิการที)สาํคญัมากที)สุดที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะแกไ้ขปํญหาที)มีคนโตแ้ยง้หลกัคาํสอนของเขาโดยการใหพ้ร

ะคมัภีร์สนบัสนุนสิ)งที)เขาทาํ 

 

เราจะสาํรวจการสนบัสนุนจากพระคมัภีร์ในการอภิปรายหลกัคาํสอนในสองแบบ แบบแรก, 

เราจะอธิบายขัFนตอนพืFนฐานที)สนบัสนุนนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้นเวลาที)เขาหาการสนบัสนุนจากพระคมัภีร์สาํหรับความคิด

ของเขา แบบที)สอง, เราจะดูตวัอยา่งของขัFนตอนนีFในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

สิ)งแรกที)อยากใหเ้ราพิจารณาดูก่อนกคื็อขัFนตอนพืFนฐานที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนตามในเวลาที)เขาเขียนกรณีศึกษาของเขาจากพร

ะคมัภีร์ 

 

 

ขั>นตอน 

 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีF เราเห็นวา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเริ)มที)จะใชพ้ระคมัภีร์ดว้ยการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง

ลง เขาจะหาขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์ที)พระคมัภีร์ไดส้อนไว ้

และอยา่งที)เราไดเ้ห็นแลว้วา่เขาไดร้วมขอ้เทจ็จริงต่างๆเหล่านีF ใหเ้ป็นเรื)องศาสนศาสตร์ 

แต่ก่อนที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะเขียนหลกัคาํสอน เขากจ็ะตอ้งคิดกา้วลํFาใหไ้กลกวา่ขัFนตอนเหล่านีF  

ซึ) งนั)นจะเป็นการวเิคราะห์และอธิบายเนืFอหาทัFงหมดอยา่งละเอียด 
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เวลาเราพดูถึงการวเิคราะห์และการอธิบายเนืFอหาทัFงหมดอยา่งละเอียดแบบนัFน 

เรากาํลงันึกถึงขอ้เทจ็จริงที)วา่นกัศาสนศาสตร์กลุ่มนีF ต่างกย็งัคงใชข้ัFนตอนของการรวมมุมมองต่างๆจากคาํสอนในพระคมัภีร์ 

เขาไดใ้ชศ้าสนศาสตร์เพื)อจะสร้างการวเิคราะห์ศาสนศาสตร์ที)ใหญ่ขึFนและซบัซอ้นมากขึFนดว้ย 

เขาไดส้ร้างระดบัต่างๆในหลายๆขัFนตอนของคาํสอนในพระคมัภีร์ จนกวา่การอภิปรายที)เกี)ยวกบัหลกัคาํสอนของเขาจะเสร็จ 

ความจริงการอภิปรายเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนมีหลายระดบั 

ดงันัFนการวเิคราะห์และการอธิบายความคิดทางศาสนศาสตร์จะมีโครงสร้างที)ใหญ่ขึFนและซบัซอ้นมากขึFนเรื)อยๆ 

 

ในขณะที)เราคิดถึงขัFนตอนพืFนฐานเหล่านีF  เราจะดูตวัอยา่งหนึ)งดว้ยกนัคือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

เพื)อใหเ้ห็นภาพ เราจะดูจากการอภิปรายของเบอร์คอฟ "การคดัคา้นทฤษฎีสมบูรณ์แบบ" อยูใ่นส่วนที) 4 ของบทที) 10 

ของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนของเขา เป็นความเชื)อของคริสเตียนบางคนที)เชื)อวา่เราสามารถรอดพน้จากความบาปทัFงสิFนในชีวตินีF , 

ในส่วนนีF เบอร์คอฟไดร้วมการสนบัสนุนจากพระคมัภีร์ซึ) งอยูใ่นส่วนของเป้าหมายในดา้นลบของการต่อตา้นมุมมองที)ผดินีF  

สิ)งแรกที)เบอร์คอฟประกาศกคื็อ:  

 

พระคมัภร์ีพูดชัดเจนว่าคาํสอนของมนุษย์ไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ 

และเป็นความคดิทีEไม่สามารถยืนยนัความแน่นอนได้ 

 

เขาพยายามที)จะพิสูจนมุ์มมองของเขาดว้ยขอ้ความที)มีความยาวถึงสามยอ่หนา้ และเป็นยอ่หนา้ที)มีความยาวมาก, 

ในแต่ละยอ่หนา้เขาจะยนืยนัพืFนฐานที)สาํคญัที)สุดหนึ)งอยา่ง ในยอ่หนา้แรกเขาบอกวา่:  

 

พระคมัภร์ีประทาน …. ความมัEนใจให้ว่าไม่มใีครในโลกทีEไม่ได้ทาํความบาป 

 

ในยอ่หนา้ที)สอง เริ)มดว้ยการยนืยนัแบบนีF : 

 

ตามทีEพระคมัภร์ีสอนไว้ 

มกีารต่อสู้อย่างต่อเนืEองระหว่างฝ่ายเนืVอหนังและฝ่ายวญิญาณสําหรับคนทีEเป็นลูกๆของพระเจ้า 

และถงึแม้ว่าคนทีEดทีีEสุด กย็งัต้องพยายามทีEจะแสวงหาความสมบูรณ์ 

 

ในยอ่หนา้ที)สามเขาเริ)มแบบนีF : 

 

การสารภาพบาปและการอธิฐานเพืEอขอการอภยัจากความบาปเป็นเรืEองทีEสําคญัทีEต้องทาํ (ในพระคมัภร์ี) 

 

การนาํเสนอของเบอร์คอฟไม่ใช่เรื)องยากจนเกินความเขา้ใจ เขาไดแ้ยง้วา่ 

คาํสอนที)บอกวา่มนุษยส์ามารถสมบูรณ์แบบไดด้ว้ยตวัเองนัFนเป็นเรื)องตรงขา้มกบัพระคมัภีร์ 

เพราะพระคมัภีร์สอนวา่ทุกคนบนโลกใบนีFทาํบาป ผูเ้ชื)อทุกคนไดต่้อสูก้บัความบาป 

และทุกคนจาํเป็นตอ้งสารภาพและแสวงหาการอภยับาป 
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สิ)งที)เบอร์คอฟนาํเสนอในงานเขียนของเขาเป็นสิ)งที)เราสามารถเขา้ใจไดต้ามลาํดบัขัFนตอน 

แต่เราตอ้งศึกษายอ้นกลบัไปเพื)อดูวา่การเขียนของเขามีขอ้พระคมัภีร์สนบัสนุนหรือไม่ 

 

เบอร์คอฟใชข้อ้ความจากพระคมัภีร์อา้งอิงในการเขียนของเขาถึงสิบเกา้ครัF ง 

หลงัจากที)เขารวบรวมและแยกขอ้พระคมัภีร์เหล่านีFออกเป็นสามกลุ่มแลว้ เขาไดเ้ขียนศาสนศาสตร์ขึFนมา 

ขอ้ความที)ไดม้าจากเนืFอหาเหล่านีF  ในยอ่หนา้แรก เขาพดูถึงขอ้พระคมัภีร์หกขอ้เท่านัFนแลว้สรุปวา่:  

 

พระคมัภร์ีได้ยืนยนักบัพวกเราว่าไม่มใีครในโลกทีEไม่ได้ทาํบาป 

 

ในยอ่หนา้ที)สอง 

เบอร์คอฟไดส้รุปพระคมัภีร์แต่ละขอ้แลว้ใชศ้าสนศาสตร์อยา่งเขา้ใจง่ายสรุปขอ้พระคมัภีร์ต่างๆเหล่านัFนจากพระธรรมโรม 7:7-26 

เบอร์คอฟเขียนวา่: 

 

เปาโลได้ให้คาํอธิบายทีEชัดเจนของการต่อสู้นีV… 

ซึEงแน่นอนได้กล่าวอ้างถงึเปาโลหลงัจากทีEเปาได้รับการเกดิใหม่ในพระคริสต์แล้ว  

 

จากการอา้งถึง กาลาเทีย 5:16-24 เขาไดเ้ขียนไวว้า่:  

 

(เปาโล) ได้พูดถงึ… การต่อสู้เกีEยวกบัลกัษณะหรือคุณสมบัตต่ิางๆของลูกของพระเจ้า 

 

ในการอา้งถึงฟิลิปปิ 3:10-14 เขาไดบ้อกวา่:  

 

(เปาโล) ได้พูดถงึตวัเขาเอง ในช่วงบัVนปลายของชีวติเขาว่า เป็นผู้ทีEยงัไม่ได้มาถงึจุดสมบูรณ์แบบ  

 

หลงัจากมีรูปแบบศาสนศาสตร์จากพระคมัภีร์เหล่านัFนแลว้ เขาไดเ้อาทัFงสามเรื)องมาวเิคราะห์ใหเ้ป็นความจริงอยา่งกวา้งๆ 

โดยเขาไดพ้ดูแบบนีFวา่: 

 

ตามทีEพระคมัภร์ีเขยีนไว้ว่า มกีารต่อสู้ระหว่างเนืVอหนังกบัวญิญาณในชีวติของลูกของพระเจ้าทุกคน 

และแม้แต่คนทีEดทีีEเขากย็งัพยายามแสวงหาความสมบูรณ์แบบ 

 

ในยอ่หนา้ที)สาม เบอร์คอฟไดส้รุปขอ้ต่างๆดว้ยประโยคง่ายๆ ประโยคแรกเขาไดอ้า้งถึงพระธรรมมทัธิว 6:12-13 โดยบอกวา่:  

 

พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ทุกคนในกาอธิษฐานขอการอภยับาป 

 

หลงัจากนัFนเขาพดูถึง 1 ยอห์น 1:9 และพดูเพื)อชีF ใหเ้ห็นวา่ขอ้นีFกบัพระธรรมมทัธิว 6:12-13 มีแนวคิดเดียวกนั 

 

ต่อไป เบอร์คอฟไดอ้า้งถึงขอ้ต่างๆจากโยบ, สดุดี, สุภาษิต, อิสยาห์, ดาเนียลและโรม 

ที)ไดพ้ดูซํF าๆเกี)ยวกบัตวัอยา่งของผูเ้ชื)อที)บริสุทธิ[ ที)ตอ้งอธิษฐานเพื)อขอการอภยับาป 

และจากขอ้พระคมัภีร์เหล่านีF เขาไดเ้ขียนศาสนศาสตร์ดงันีF : 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ!! ! ! ! บทที ่4: หลกัคาํสอนตามศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน!

 

 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
-15-  

ผู้ทีEเชืEอในพระคมัภร์ีกย็งัต้องสารภาพบาปอย่างต่อเนืEอง 

 

หลงัจากการเขียนศาสนศาสตร์เหล่านีFจากพระคมัภีร์ 

เขาไดว้เิคราะห์ขอ้ความจากศาสนศาสตร์อยา่งง่ายๆสองประโยคที)ตอนแรกเป็นขอ้ความที)อยูใ่นขัFนพืFนฐานจนกลายเป็นการขอ้ความที)ไดรั้

บการยนืยนัที)สูงกวา่เดิมวา่:  

 

การยอมรับความผดิบาปและอธิษฐานเพืEอการอภยับาปเป็นเรืEองทีEสําคญัในพระคมัภร์ี 

 

ดงันัFนเราเห็นวา่เบอร์คอฟไดพ้ฒันาสามขอ้ของหลกัคาํสอนพระคมัภีร์โดยการกล่าวถึงในการอภิปรายเกี)ยวกบัความเชื)อเรื)องม

นุษยส์ามารถสมบูรณ์ได ้- คือในแต่ละยอ่หนา้ – จะมีการพดูถึงเยอะขึFนและซบัซอ้นขึFน 

เวลาวเิคราะห์และอธิบายในยอ่หนา้แรกเขายนืยนัวา่ "พระคมัภีร์ไดป้ระทานให…้ ความมั)นใจวา่ไม่มีใครบนโลกใบนีF ที)ไม่ทาํความบาป" 

ในยอ่หนา้ที)สอง เขาไดย้นืยนัวา่ 

"ตามที)พระคมัภีร์เขียนไวว้า่มีการต่อสูอ้ยา่งต่อเนื)องระหวา่งเนืFอหนงัและวญิญาณในชีวติของลูกๆพระเจา้ทุกคน 

และแมแ้ต่คนที)ดีที)สุดเขากย็งัพยายามแสวงหาความสมบูรณ์" และในยอ่หนา้สุดทา้ยเขาไดย้นืยนัวา่ 

"การยอมรับความผดิบาปและอธิษฐานเพื)อขอการอภยับาปเป็นเรื)องที)สาํคญั (ในพระคมัภีร์)"  

 

และเพื)อสรุปการอภิปรายหลกัคาํสอนที)เชื)อวา่มนุษยส์ามารถสมบูรณ์ได,้ 

เบอร์คอฟไดน้าํการยนืยนัเหล่านีF เขา้สู่การวเิคราะห์ที)มีระดบัสูงกวา่ที) เขาไดส้รุปวา่ 

 

ในการเปิดเผยของพระคมัภร์ี คาํสอนทีEเชืEอว่ามนุษย์สามารถสมบูรณ์ได้นัVน 

เป็นคาํสอนทีEไม่สามารถคดัค้านได้อย่างแน่นอน 

 

การเขียนของนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไม่ไดช้ดัเจนและตรงแบบนีFตลอดเวลา อยา่งเช่นตวัอยา่งต่อไปนีF  

แต่สิ)งที)เราเห็นในตอนนีF คือลกัษณะเฉพาะของวธีิต่างๆที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนหาขอ้พระคมัภีร์เพื)อมารับรองหลกัคาํสอนของเ

ขา พวกเขาจะทาํใหเ้ราเห็นและเขา้ใจความจริงของพระคมัภีร์ไดง่้ายขึFน 

นอกจากนีF เขาไดต้รวจทานความจริงต่างๆเหล่านัFนเพื)อทาํใหศ้าสนศาสตร์ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นที)ยอมรับมากขึFน 

มากกวา่นัFนพวกเขายงัไดว้เิคราะห์ขอ้ความในศาสนศาสตร์เหล่านัFนใหไ้ดรั้บการยนืยนัทางศาสนศาสตร์ที)มีระดบัสูงขึFนและซบัซอ้นขึFนเรื)

อยๆ 

นี)แหละคือระบบพืFนฐานที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะใชทุ้กครัF งเวลาพวกเขาหาขอ้พระคมัภีร์เพื)อมารับรองหลกัคาํสอนของเขา 

 

ตอนนีF เราเห็นแลว้วา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดน้าํขอ้พระคมัภีร์มารับรองหลกัคาํสอนของเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ตอนนีF เราควรจะกลบัไปดูวธีิต่างๆที)เขาใชเ้วลาหาเหตุและผลเพื)อมาสนบัสนุนมุมมองความคิดของเขา 

 

 

การสนบัสนุนจากเหตุและผล 
 

แมแ้ต่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้ชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผลในทุกขัFนตอนของการเขียนศาสนศาสตร์ 

ความคิดอยา่งมีเหตุและผลเป็นเรื)องที)สาํคญัมากในเวลาที)เขากาํลงัเขียนหลกัคาํสอนต่างๆ  
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น่าจะเป็นสิ)งที)มีประโยชนม์าก ถา้เราพดูถึงพืFนฐานทัFง 3 

ดา้นของการสนบัสนุนทางความคิดอยา่งมีเหตุและผลในการอภิปรายหลกัคาํสอน 

ดา้นแรกเราจะดูที)สิทธิอาํนาจของความคิดอยา่งมีเหตุผลในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

ศาสนศาสตร์นีFไดใ้หสิ้ทธิอาํนาจแก่ความคิดอยา่งมีเหตุและผลมากนอ้ยขนาดไหน? 

ดา้นที)สองเราจะดูวธีิต่างๆที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดริ้เริ)มการสนบัสนุนความคิดอยา่งมีเหตุและผลวา่มีความเกี)ยวขอ้งตามความ

จริงของพระคมัภีร์อยา่งไร - เขาไดล้ดความซบัซอ้นดว้ยการใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุและผลกบัมุมมองต่างๆจากพระคมัภีร์อยา่งไร 

และดา้นที)สามเราจะดูเกี)ยวกบัระดบัของความมั)นใจในการใชก้ารสาํรวจความคิดอยา่งมีเหตุและผลแบบกวา้ง 

เรามีความมั)นใจมากแค่ไหนในการสาํรวจเชิงความคิดอยา่งมีเหตุและผลแบบแคบ 

ซึ) งเป็นสิ)งที)มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการเขียนหลกัคาํสอน? ขอใหเ้ราคิดถึงสิทธิอาํนาจของความคิดอยา่งมีเหตุและผลกนัก่อน 

 

 

สิทธิอาํนาจ 

 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีFของบทเรียนชุดนีF , 

เราไดเ้ห็นวา่ความเชื)อของคริสเตียนไดข้ยายจากรากของวฒันธรรมยวิไปยงัทั)ว(โลก)เมดิเตอร์เรเนียน 

ดงันัFนนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนกเ็ลยใหค้วามสนใจแนวคิดแบบชาวกรีกมากขึFน 

 

จากความสมัพนัธ์ในสมยัของผูน้าํคริสเตียนยคุแรกกบันกัคิดคน้ นีโอ เพลโตนิซึ)ม (neo-Platonism) ทาํใหเ้ขา 

มีความสนใจในศาสนศาสตร์คริสเตียนเป็นอยา่งมาก 

แต่บรรพบุรุษของคริสเตียนในยคุแรกไดจ้าํกดัขอบเขตของการศึกษาโดยใหอ้ยูบ่นพืFนฐานของเหตุและผลกบัการยอมรับความจริงของควา

มเชื)อคริสเตียนที)มาจากการเปิดเผยอยา่งชดัเจนผา่นความเชื)อทางศาสนาเท่านัFนไม่ใช่ความลีFลบั 

แต่วา่มนัไม่เป็นไปตามนัFนเพราะวา่การวเิคราะห์ในประเดน็ต่างๆของเขาไปไกลกวา่ที)ขอบเขตที)คริสเตียนยคุแรกไดก้าํหนดใหเ้ขา 

 

ในยคุกลาง, นกัวชิาการที)เป็นคริสเตียนไดใ้หค้วามสาํคญัของเหตุและผลรวมถึงระบบของการใชเ้หตุและผลมากขึFน 

นกัวชิาการไดใ้ชมุ้มมองของอริสโตเติล(Aristotle)เกี)ยวกบัการใชเ้หตุและผลกบัศาสนศาสตร์ 

การอภิปรายเกี)ยวกบัศาสนศาสตร์กลายเป็นงานที)ใชเ้หตุและผลมากขึFน 

ในทางตรงกนัขา้มกบัการคดัคา้นของคริสเตียนที)มีความเชื)อในพระเจา้ 

นกัวชิาการไดใ้ชเ้หตุและผลกบัทุกเรื)องของความเชื)อคริสเตียนมากที)สุดเท่าที)จะเป็นไปได ้

ในหลายๆกรณีการวเิคราะห์เหตุและผลกลายเป็นสิ)งที)มีคุณค่าอยา่งมากในการศึกษาเชิงวชิาการจนถึงขัFนที)การใชเ้หตุและผลมีความสาํคญั

มากกวา่การใชพ้ระคมัภีร์  

 

ในยคุกลางนกัศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทไ์ดต่้อตา้นหลกัความเชื)อในเรื)องเหตุและผลดว้ยหลกัคาํสอนโซลา สคริปทูรา(sola 

Scriptura คือ เชื)อในพระคมัภีร์เท่านัFน) โปรแตสแตนทเ์รียกร้องใหค้ริสตจกัรใหส้ญัญาวา่จะเชื)อในพระคมัภีร์เท่านัFน 

รวมถึงตอ้งใหอ้าํนาจของพระคมัภีร์อยูเ่หนือการใชเ้หตุผลของมนุษย ์

ถึงแมว้า่มีความคิดหลากหลายรูปแบบท่ามกลางความเชื)อของโปรเตสแตนตเ์กี)ยวกบัเรื)องนีF , 

แต่โดยทั)วไปโปรเตสแตนตเ์ชื)อในความจริงสองอยา่งเกี)ยวกบัเหตุและผล 

 

ในทางหนึ)ง โปรเตสแตนตไ์ดต้ระหนกัวา่ 

ความสามารถในการใชเ้หตุผลแบบมีมีเหตุและผลนัFนเป็นความสามารถที)มีคุณค่ามาก 
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เป็นของประทานจากพระเจา้และควรจะถูกใชด้ว้ยความกระตือรือร้นในเวลาที)เราสร้างสรรคศ์าสนศาสตร์ 

แต่ในทางตรงกนัขา้มความสามารถที)จะใชเ้หตุผลแบบมีเหตุและผล 

เป็นความสามารถที)ถูกจาํกดัขอบเขตและควรจะถูกใชด้ว้ยการยอมเชื)อฟังการเปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์ 

 

ตวัอยา่งที)สาํคญัอีกอยา่งหนึ)งกคื็อ 

การทวคูีณของมุมมองของใชเ้หตุผลตามเหตุและผลสามารถเห็นไดใ้นหลายวธีิที)มีความสมบูรณ์ที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้ชก้

ฎที)ไร้ความขดัแยง้ และเขาไดใ้หคุ้ณค่ากบัหลกัการของกฎที)ไร้ความขดัแยง้สูงมาก แต่ในขณะเดียวกนักต็ระหนกัถึงขอ้จาํกดัต่างๆดว้ย 

 

กฎแห่งการไร้ความขดัแยง้เป็นหนึ)งในกฎต่างๆของการใชเ้หตุผลตามเหตุและผล 

เป็นวธีิหนึ)งที)ดีที)สุดที)ไดรั้บการยนืยนัจากอริสโตเติล รวมถึงจากนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนส่วนใหญ่อีกดว้ย 

กฎนีFสามารถสรุปไดห้ลายรูปแบบแต่สาํหรับวตัถุประสงคข์องเราในตอนนีF เราจะสรุปแบบนีFวา่: 

ไม่มีอะไรที)สามารถเป็นความจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกนัและในแบบเดียวกนั" ยกตวัอยา่ง ในชีวติประจาํวนัของเรา 

เราอาจจะบอกวา่สตัวป์ระเภทนีFไม่สามารถเป็นหมาและไม่ไดเ้ป็นหมาในเวลาเดียวกนัและในแบบเดียวกนั 

หรือในศาสนศาสตร์เราอาจจะบอกวา่พระเยซูไม่สามารถเป็นพระผูช่้วยใหร้อดและไม่เป็นพระผูช่้วยใหร้อดในเวลาเดียวกนัและในแบบเดี

ยวกนั  

 

ในขณะที)นกัศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตที์)สอนถูกตอ้งเคยดูการใชเ้หตุผลตามเหตุและผลในสองรูปแบบ, 

เขาไดดู้หลกัการของกฎแห่งการไร้ความขดัแยง้ในสองทาง, 

ในทางหนึ)งกฎแห่งการไร้ความขดัแยง้เป็นสิ)งที)มีคุณค่าอยา่งมากในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

เป็นของประทานจากพระเจา้ที)ใหก้บัเราและไดป้ระทานความสามารถใหก้บัเราที)จะใชเ้หตุผลแบบระมดัระวงักบัเรื)องศาสนศาสตร์ 

ซึ) งทาํใหมี้การแยกแยะความจริงจากสิ)งที)ไม่จริงได ้

 

อยา่งไรกต็าม ผา่นมานบัพนัปี นกัศาสนศาสตร์ที)มีความยนืหยดัไดย้ดึถืออีกมุมมองหนึ)งคือความสามารถในการใชเ้หตุผล, 

กฎแห่งการไร้ความขดัแยง้กถู็กจาํกดัขอบเขตในเวลาที)เราใชใ้นการศึกษาพระคมัภีร์ คือตอ้งใชภ้ายใตก้ารยอมเชื)อฟังพระคมัภีร์ 

 

การยอมเชื)อฟังกฎแห่งการไร้ความขดัแยง้เป็นสิ)งสาํคญัเพราะในเวลานัFนๆ 

และพระคมัภีร์อาจจะดูเหมือนมีความขดัแยง้ในตวัเอง อาจจะดูเหมือนยนืยนัอะไรบางอยา่งที)ไม่ตรงกบัเหตุผลตามเหตุและผล 

ในกรณีนีFนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะทาํอยา่งไร? 

พวกเขาจดัการสิ)งที)ดูขดัแยง้กนัเหมือนอยา่งที)เขาพยายามที)จะวเิคราะห์คาํสอนของพระคมัภีร์ในแบบที)ใชเ้หตุผลตามเหตุและผลไดอ้ยา่งไ

ร?  

 

โดยปกติ 

นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนจะตอบสนองต่อสิ)งที)ดูเหมือนเป็นการขดัแยง้กนัในพระคมัภีร์ดว้ยการเนน้ปัจจยัหนึ)งในสองอยา่งนีF : 

คือความผดิพลาดและความจาํกดัของเรา 

ในหลายๆครัF งที)เราเห็นวา่พระคมัภีร์มีความขดัแยง้กนัเองแต่นั)นเป็นเพราะความลม้เหลวของเราเอง พดูง่ายๆกคื็อ 

ความบาปทาํลายความคิดของเราถึงขัFนที)เราลม้เขา้ไปในความผดิพลาด 

เพราะวา่เราสามารถที)จะผดิพลาดไดเ้ราอาจจะอ่านพระคมัภีร์ในแบบผดิๆ, เราอาจจะเห็นความขดัแยง้ถึงแมว้า่ในความเป็นจริงไม่มีเลย 

 

เราสามารถเรียนรู้จากชีวติประจาํวนัของเราไดว้า่เวลามีคนพดูสิ)งที)ดูเหมือนขดัแยง้ในตวัเอง 
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แต่ถา้เราถามคาํถามเขาบางอยา่งและเปิดใจฟังเขาคาํตอบของตอบ 

ส่วนมากแลว้คาํตอบของคนนัFนจะทาํใหเ้ราเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนขึFน พระคมัภีร์กเ็ช่นเดียวกนั 

บางครัF งพระคมัภีร์ดูเหมือนขดัแยง้กนัเองแต่ดว้ยการศึกษาเพิ)มเติมเราอาจจะเห็นและเขา้ใจไดช้ดัเจนมากขึFน เช่น สุภาษิต 26:4-5: 

 

อยา่ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงวา่เจา้จะเป็นเหมือนเขา จงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา 

เกรงวา่เขาจะคิดวา่ตวัเองมีปัญญา (สุภาษติ 26:4 )5-  

 

หลายศตวรรษที)ผา่นมา นกัวชิาการเคยโตเ้ถียงกนัวา่ขอ้พระคมัภีร์สองขอ้นีFขดัแยง้กนั ในขอ้ที) 4 บอกเราวา่ 

อยา่ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา แต่ขอ้ที) 5 บอกเราใหต้อบคนโง่ตามความโง่ของเขา 

แต่ในความเป็นจริงขอ้พระคมัภีร์สองขอ้นีFไม่ไดบ้อกวา่ "ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา" ในความหมายเดียวกนั 

แต่ในแต่ละขอ้บอกเราวา่เราควรจะทาํอยา่งหนึ)งเมื)อไหร่และควรจะทาํอีกอยา่งหนึ)งเมื)อไหร่ 

ดว้ยการศึกษาอยา่งระมดัระวงัเรากจ็ะเห็นวา่ขอ้พระคมัภีร์ทัFงสองขอ้นีFอาจจะดูเหมือนขดัแยง้กนัแต่ในความเป็นจริงแลว้ไม่ใช่เลยเพราะทัFง

สองขอ้นีF มีความขดัแยง้กนัอยา่งชดัเจน 

 

จากตวัอยา่งนีFทาํใหเ้ราเห็นภาพและเขา้ใจวา่ทาํไมนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนทาํงานอยา่งหนกัเพื)อจะทาํใหค้าํสอนจากพร

ะคมัภีร์สอดคลอ้งกนั 

เขาศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยความคิดที)วา่พระคมัภีร์ทัFงหมดมีความสอดคลอ้งกนัและสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการใชเ้หตุและผลเพราะวา่พระคมัภี

ร์มาจากพระเจา้ซึ) งพระองคเ์ป็นผูที้)ทรงสตัยซื์)อและไม่เคยโกหกเลย 

นอกจากนีFนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาวา่เมื)อกฎแห่งการไร้ความขดัแยง้ไดถู้กใชด้ว้ยความระมดั

ระวงักบัพระคมัภีร์ สิ)งที)ดูเหมือนขดัแยง้กนัในพระคมัภีร์กจ็ะหายไป 

 

เป็นสิ)งที)สาํคญัมากที)เราตอ้งตระหนกัอยูต่ลอดเวลาวา่ บางครัF งถา้เราเห็นวา่พระคมัภีร์ดูเหมือนมีความขดัแยง้กนั 

เราตอ้งรู้ทนัทีวา่ที)เป็นแบบนัFนเพราะความเขา้ใจผดิและความจาํกดัของเรา 

เราอาจจะมีคาํถามต่างๆมากมายกบัตวัเองเวลาเราอ่านพระคมัภีร์ บางครัF งมนัอาจจะดูเหมือนวา่ไม่สมเหตุไม่ผลเลย 

แต่ที)เป็นแบบนัFนกเ็ป็นเพราะวา่เราไม่สามารถเขา้ใจทุกอยา่งในพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 

อยา่ลืมวา่พระเจา้ของเราเป็นเป็นพระเจา้ที)ไม่มีความจาํกดัและเราไม่สามารถเขา้ใจพระองคไ์ดท้ัFงหมด 

พระองคเ์ป็นพระเจา้ที)เหนือความเขา้ใจ ดงันัFนเวลาพระเจา้สาํแดงพระองคเ์องแก่เราผา่นพระคาํของพระองคแ์ลว้เราเห็นวา่มนัขดัแยง้กนั 

แต่ในความเป็นจริงเหตุผลที)เป็นแบบนัFนกคื็อเราเองมีความจาํกดัจนเราเองไม่เขา้ใจวา่มนัจะสอดคลอ้งหรือตรงกนัไดอ้ยา่งไร 

ดงันัFนถึงแมว้า่เราศึกษาพระคมัภีร์อยา่งระมดัระวงักย็งัไม่สามารถแยกแยะความสอดคลอ้งของเหตุและผลต่างๆได ้

นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนที)สอนถูกตอ้งจะไม่ปฏิเสธหรือโตเ้ถียงกบัสิ)งที)พระคมัภีร์บอก 

แต่พวกเขาจะยอมรับและเขา้ใจวา่พระคมัภีร์ทัFงหมดเป็นเรื)องจริง 

แต่ความจาํกดัพวกเขาทาํใหพ้วกเขาไม่เขา้ใจเกี)ยวกบับางสิ)งบางอยา่งที)ดูเหมือนขดัแยง้กนั  

 

ใหเ้รามาดูวา่แนวคิดจากหลกัคาํสอนนีF มีผลต่อหลกัคาํสอนในอดีตทัFงสองอยา่งอยา่งไรบา้ง: 

หลกัคาํสอนเรื)อง”พระเจา้อยูเ่หนือทุกสรรพสิ)ง”และหลกัคาํสอนเรื)อง “พระเจา้ทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง” 

พระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงการอยูเ่หนือทุกสรรพสิ)งของพระเจา้วา่พระองคท์รงอยูเ่หนือทุกสรรพสิ)งที)อยูใ่นโลกและจกัวาลนีF ที)ถูกสร้างมาอยา่งมีขี

ดจาํกดั รวมถึงสถานที)ต่างๆและเวลา นอกจากนีFพระองคย์งัมีส่วนร่วมในรายละเอียดต่างๆของการทรงสร้างโลกใบนีF  

ถา้พระคมัภีร์ไม่ไดพ้ดูถึงความจริงของพระเจา้ทัFงสองอยา่งนีF  คนส่วนมากกอ็าจจะคิดวา่แนวคิดทัFงสองอยา่งนีFมนัขดัแยง้กนั เพราะ 
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“การอยูห่นือทุกสรรพสิ)ง”เป็นสิ)งที)ตรงกนัขา้มกบั “การทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง” 

ไม่ตอ้งแปลกใจที)หลกัศาสนศาสตร์ต่างๆไดพ้ยายามชีFใหเ้ห็นเหตุและผลของความขดัแยง้ในหลากหลายวธีิ 

 

คริสเตียนบางกลุ่มที)อยูย่คุแรกๆมีความโนม้เอียงไปทางการเชื)อเรื)องโชคชะฅา 

พวกเขาจดจ่ออยูก่บัเรื)องเหนือความเขา้ใจทุกอยา่งของพระเจา้ถึงขนาดที)ความสาํคญัของ “การทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งของพระเจา้” 

ถูกลดลงอยา่งมาก เช่น คริสเตียนบางกลุ่มอาจจะพดูวา่ "พระเจา้ไม่ตอบคาํอธิษฐาน เพราะพระเจา้อยูเ่หนือสถานที)ต่างๆและเวลา" 

หรืออีกความหมายหนึ)งกคื็อพวกเขาเชื)อวา่พระเจา้ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยในเหตุการณ์ต่างๆที)เกิดขึFนในอดีตและไม่เคยมีคาํตอบอะไรที)มา

จากพระเจา้เลย– จากความเชื)อแบบนัFนเขาจึงเชื)อวา่พระเจา้กไ็ม่ไดต้อบคาํอธิษฐานหรือสิ)งอื)นๆเช่นเดียวกนั 

 

และคริสเตียนบางกลุ่มที)มีความเชื)อวา่ “มีพระเจา้ผูเ้ดียวแบบเปิดกวา้ง” 

คนกลุ่มนีF เคยพยายามที)จะแกไ้ขเหตุและผลขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแนวคิดที)บอกวา่ “พระเจา้ทรงอยุเ่หนือทุกสรรพสิ)ง” และ 

“การดาํรงอยูภ่ายในสิ)งทรงสร้าง” โดยพวกเขาเนน้วา่ “การดาํรงอยูภ่ายในสิ)งทรงสร้างของพระเจา้” 

วา่พระองคมี์ส่วนร่วมกบัสิ)งทรงสร้างจนถึงขัFนที)ไม่สามารถเห็นวา่พระเจา้อยูเ่หนือทุกสรรพสิ)งอีกต่อไป 

และท่านอาจจะเคยไดย้นิคริสเตียนบางคนพดูแบบนีFวา่ "เพราะพระเจา้ตอบคาํอธิษฐาน, 

ดงันัFนพระองคต์อ้งถูกจาํกดัดว้ยสถานที)และเวลาเหมือนพวกเรา"  

 

เป็นเรื)องที)เขา้ใจไดไ้ม่ยากวา่ทาํไมที)คริสเตียนถึงใชชี้วติตามสองวธีินีF  

คือการดาํรงอยูเ่หนือทุกอยา่งและการดาํรงอยูทุ่กหนทุกแห่งซึ)งดูเหมือนวา่เป็นเรื)องที)ไม่สอดคลอ้งกนัเลย 

วธีิหนึ)งที)สามารถช่วยแกไ้ขเรื)องนีFได ้

กคื็อยนืยนัสิ)งหนึ)งอยา่งหนกัแน่นมากกวา่อีกสิ)งหนึ)งจนถึงขัFนที)เกือบจะไม่ใหค้วามสาํคญัหรือเกือบจะไม่ยอมรับอีกสิ)งหนึ)ง 

 

โดยเฉพาะถา้ตอนนีFไม่วา่เราจะคิดอะไรอยูก่ต็ามเกี)ยวกบัพระคมัภีร์ 

เราตอ้งตระหนกัและใหพ้ระคมัภีร์มีความสาํคญัและอาํนาจสูงสุดในชีวติของเรา 

เพราะมีหลกัฐานมากมายในพระคมัภีร์ที)บอกวา่พระเจา้อยูเ่หนือทุกสิ)งแต่ในขณะเดียวกนัพระเจา้กมี็ส่วนร่วมกบัทุกสิ)งเช่นเดียวกนั 

รวมถึงพระองคมี์ส่วนร่วมกบัการอธิษฐานของเราดว้ย, พระคมัภีร์สามารถยนืยนัไดว้า่พระเจา้อยูเ่หนือเหตุการณ์ทัFงหมด 

แต่ในขณะเดียวกนัพระคมัภีร์กส็ามารถยนืยนัไดด้ว้ยเช่นเดียวกนัวา่พระเจา้ฟังและตอบคาํอธิษฐาน 

แมว้า่มีความขดัแยง้กนัทางเหตุและผลที)มาจากความคิดที)จาํกดัของเรา พวกเรากย็งัตอ้งยอมรับวา่ทัFงสองอยา่งนัFนเป็นความจริง 

และถา้เราไม่สามารถที)จะเขา้ใจความคิดนีFได ้เรากต็อ้งยอมรับวา่เป็นเพราะความสามารถที)มีอยา่งจาํกดัของพวกเราเอง 

 

ดงันัFนในเวลาที)เราศึกษาวา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดห้าเหตุและผลมาสนบัสนุนมุมมองหลกัคาํสอนของเขาไดอ้ยา่งไ

รนัFน, เราตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ในดา้นหนึ)งเหตุและผลมีความสาํคญัและมีคุณค่าอยา่งมากต่อศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

แต่ในอีกดา้นหนึ)งถา้การตีความพระคมัภีร์ทาํใหพ้ระคมัภีร์มีความชดัเจนและมีความกา้วหนา้เหนือเหตุและผล 

เราตอ้งเขา้ใจวา่เหตุและผลของเรามีขีดจาํกดัอยา่งมาก สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์อยูเ่หนือสิทธิอาํนาจของเหตุและผลมาโดยตลอด 

 

ถา้เราตอ้งตระหนกัถึงความจาํกดัของสิทธิอาํนาจของเหตุและผลในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนวา่มีความสาํคญั 

เรากต็อ้งตระหนกัดว้ยวา่มนัเป็นเรื)องที)สาํคญัดว้ยเช่นเดียวกนัที)เหตุและผลทาํใหน้กัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนสามารถคาดการณ์ผลกร

ะทบต่างๆจากเหตุและผลที)มาจากพระคมัภีร์ 
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ผลจากความรู้พื>นฐาน 

 

นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไม่ไดเ้อาใจใส่แค่การทาํรายการการสอนที)พระคมัภีร์บอกไวแ้ลว้อยา่งชดัเจนเท่านัFน 

แต่พวกเขาเอาใจใส่ในการดึงเอาเรื)องที)พระคมัภีร์ไม่ไดพ้ดูหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งชดัเจนออกมาดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

จากการที)ไดก้ล่าวถึงหลายเรื)องอยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา แต่วา่ยงัไม่ไดพ้ดูถึงทุกมุมของทุกคาํสอนในแบบที)ชดัเจน 

เพราะฉะนัFน 

ในเวลาที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเจอช่องโหวใ่นการสอนพระคมัภีร์ที)มาจากเรื)องราวที)พระคมัภีร์ไม่ไดพ้ดูไวอ้ยา่งชดัเจนพวกเขา

กจ็ะช่วยแกไ้ขหรือช่วยเติมช่องโหวเ่หล่านัFนใหมี้ความสมบูรณ์มากขึFน 

และพวกเขาไดเ้ห็นความจาํเป็นที)ในการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานต่างๆที)สาํคญัแต่ยงัไม่ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นพระคมัภีร์ 

ดงันัFนสิ)งหนึ)งที)เป็นคุณค่าที)สาํคญัของเหตุและผลในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกคื็อใหเ้ราสามารถแยกแยะคาํสอนที)พระคมัภีร์ไม่ไดพู้

ดไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ยเหตุและผลที)มาจากความรู้พืFนฐาน 

 

คาํวา่ "เหตุและผลที)มาจากความรู้พืFนฐาน" การอา้งถึงเหตุผลเชิงตรรกะที)อาจจะตีความไดแ้บบนีFวา่:  

 

เหตุและผลทีEมาจากความรู้พืVนฐาน เป็นการวธีิใช้เหตุผลจากพืVนฐานจนถงึการสรุปทีEสําคญั 

 

เราไดพ้ดูถึงการสรุปของการใชเ้หตุและผลที)มาจากความรู้พืFนฐานที) "สาํคญั" 

เพราะวา่สิ)งนัFนเป็นความจริงที)ไม่สามารถสงสยัได ้ถา้ยงัอยูบ่นพืFนฐานที)เป็นความจริง 

และเราทาํใหก้ารสรุปความคิดที)ยงัไม่ชดัเจนที)อยูใ่นพืFนฐานของขอ้โตแ้ยง้นัFนใหช้ดัเจนโดยการสนบัสนุนของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผ

น เมื)อนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนสรุปวา่ไม่วา่พระคมัภีร์ไดส้อนพืFนฐานอะไรไวก้ต็าม 

สิ)งต่างๆเหล่านัFนช่วยใหเ้ขาสามารถคาดการณ์ผลที)สาํคญัที)มาจากพระคมัภีร์ได ้

 

จากตวัอยา่งง่ายๆต่อไปนีF - ที)เราสามารถเจอไดจ้ากพืFนฐานของพระคมัภีร์: "ถา้คนใดเชื)อในพระคริสต ์คนนัFนกจ็ะรอด" 

พืFนฐานอีกอยา่งหนึ)งจากพระคมัภีร์: "ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดเ้ชื)อในพระคริสต"์ ถา้พืFนฐาน 2 อยา่งนีF เป็นความจริง 

ตามเหตุและผลตอ้งสรุปวา่ "ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาจะรอด" การสรุปนีF  ไม่ไดมี้การเพิ)มเติมอะไรเขา้กบัคาํสอนของพระคมัภีร์เลย 

แต่วา่เป็นการพดูง่ายๆอยา่งชดัเจนถึงสิ)งที)พระคมัภีร์บอกไวอ้ยูแ่ลว้ 

 

ใหพิ้จารณาตวัอยา่งที)สอง – สมมติวา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดย้นืยนัวา่พระคมัภีร์สอนสิ)งที)เป็นเหตุและผล: 

"ถา้พระเยซูคริสตฟื์F นขึFนจากความตาย นั)นหมายความวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้" 

พดูอีกแบบหนึ)งกคื็อพระคมัภีร์ไดส้อนวา่การฟืF นขึFนจากความตายของพระคริสตเ์ป็นหลกัฐานเพียงพอที)จะบอกวา่พระคริสตเ์ป็นพระเจา้ 

ประโยคที)เป็นเหตุและผลแบบนีFสามารถยนืยนัดว้ยการตีความที)ถูกตอ้งจากขอ้ความพระคมัภีร์ในหลายๆที) อนัดบั 2 

สมมุติวา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเห็นพระคมัภีร์บอกวา่ "พระคริสตท์รงฟืF นขึFนจากความตาย" 

และประโยคที)เป็นเหตุและผลแบบนีFสามารถยนืยนัดว้ยการอา้งถึงขอ้ความในหลายๆที)เช่นเดียวกนั 

ดว้ยประโยคที)เป็นเหตุและผลจึงทาํใหท้ัFงสองอยา่งนีFไดรั้บการยนืยนั และนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนสามารถสรุปไดว้า่ 

"เพราะฉะนัFนพระคริสตคื์อพระเจา้" หลกัฐานแรก: ถา้พระคริสตฟื์F นขึFนจากความตายพระองคท์รงเป็นพระเจา้ หลกัฐานที) 2: 

พระคริสตท์รงฟืF นขึFนจากความตาย สรุป: "เพราะฉะนัFนพระคริสตท์รงเป็นพระเจา้" 

การสรุปของการอา้งถึงเหตุและผลนีF เป็นเรื)องของการใชเ้หตุและผลที)แน่นอน ถา้ที)มาของขอ้โตแ้ยง้เป็นเรื)องแน่นอน 

การสรุปกต็อ้งเป็นเรื)องที)แน่นอนดว้ยเช่นเดียวกนั 
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ในการอภิปรายศาสนศาสตร์เกี)ยวกบัขอ้เทจ็จริงในความเชื)อที)เกิดขึFนจริงๆในตอนนีF  

ส่วนมากอธิบายไม่ชดัเจนและไม่ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและมีคาํโกหกอยูภ่ายใตสิ้)งที)พวกเขากาํลงัพดูถึง 

เพราะส่วนมากนกัศาสนศาสตร์คิดวา่สิ)งที)พวกเขานาํเสนอเป็นเรื)องชดัเจนอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งอธิบายอะไรเพิ)มอีก 

เป็นเรื)องปกติสาํหรับนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนที)จะใชพ้ระคมัภีร์อา้งอิงในสิ)งที)พวกเขาพดู ตวัอยา่งเช่น ยอห์น 14:6 

ที)พระเยซูไดก้ล่าววา่: 

 

ไม่มีใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6) 

 

พวกเขากจ็ะสรุปหวัใจสาํคญัเกี)ยวกบัขอ้นีFวา่ "ความเชื)อในพระคริสตเ์ป็นทางเดียวที)จะไดรั้บความรอด"  

 

ในหลายๆกรณีนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกจ็ะใส่ความเห็นแบบคาดการณ์เอาเองวา่การสนันิษฐานขอ้เทจ็จริงแบบนีF เพียง

พอและเหมาะสมแลว้ 

แต่เราตอ้งเขา้ใจวา่ความจริงแลว้ขอ้เทจ็จริงเหล่านีF มีความซบัซอ้นมากกวา่ที)พวกเขาคิดและความซบัซอ้นเหล่านัFนจาํเป็นตอ้งอธิบายดว้ย  

 

ในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนที)แทจ้ริง 

นกัศาสนศาสตร์ไดแ้สดงเฉพาะหลกัฐานที)เขาเชื)อวา่เป็นประโยชนม์ากที)สุดและการสนบัสนุนที)น่าเชื)อถือมากที)สุดสาํหรับความเชื)อของเ

ขา บางครัF งการสรุปขอ้เทจ็จริงจะถูกยอ่ใหส้ัFนลงเพราะส่วนใหญ่พวกเขาคิดวา่มนัชดัเจนแลว้ 

แต่ในความเป็นจริงแลว้หลายๆครัF งและหลายอยา่งตอ้งอธิบายใหล้ะเอียดมากขึFนกวา่เดิม 

 

ในทุกกรณีของการสรุปผลที)ตามมาดว้ยเหตุและผลจากคาํสอนพระคมัภีร์เป็นวธีิหลกัที)นกัศาสนศาสตร์ใชเ้วลาเขียนหลกัคาํสอ

นศาสนาศาสตร์ของพวกเขา เวลาเขาวเิคราะห์ขอ้มูลพระคมัภีร์ในแต่ละชัFนหรือในแต่ละขัFนตอน 

ส่วนหนึ)งที)สาํคญัมากในกระบวนการนีFกคื็อการสรุปผลที)ตามมาของสิ)งที)เขาเจอในพระคมัภีร์ 

 

ตามที)เราเห็นแลว้วา่นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้ชเ้หตุและผลในการสรุปเวลาเขาเขียนหลกัคาํสอนและถา้พืFนฐานของ

พวกเขาอยูบ่นพืFนฐานของความจริงแลว้การสรุปของเขากจ็ะเป็นความจริงแน่นอน 

แต่ในบางครัF งนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดใ้ชเ้หตุและผลจากขอ้เทจ็จริง ถา้เป็นแบบนัFนคาํถามที)เราตอ้งตอบกคื็อ: 

เหตุและผลแบบไหนที)เราสามารถมั)นใจและนาํมาใชใ้นศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนได?้  

 

 

ความมัFนใจในเหตุและผลจากขอ้เทจ็จริง 

 

ถึงแมว้า่เหตุและผลจากขอ้เทจ็จริงจะสามารถตีความไดใ้นหลายๆรูปแบบ แต่เราจะใชก้ารตีความตามรูปแบบต่อไปนีF คือ:  

 

การใช้เหตุและผลจากข้อเทจ็จริงเป็นเหตุผลอย่างเจาะจงตัVงแต่เริEมจนถงึการสรุปทีEมคีวามน่าจะเป็นไปได้ 

 

ศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนใชข้อ้เทจ็จริงหลกัๆที)เนน้ถึงขอ้เทจ็จริงของพระคมัภีร์- เราจะดูวา่พระคมัภีร์สอนสิ)งต่างๆอยา่งไร 

จากขอ้เทจ็จริงต่างๆที)พระคมัภีร์พดูถึงอยา่งเจาะจง แลว้นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกจ็ะแนะนาํเกี)ยวกบัการสรุปที)น่าจะเป็นไปได ้ 

 

ศึกษาเหตุและผลจากขอ้เทจ็จริงเกี)ยวขอ้งกบัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนอไดย้า่งไรบา้ง เราจะดูเหตุและผลจากการสงัเกต 3 
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เรื)องคือ: เรื)องแรก ประเภท, เรื)องที) 2 ช่องโหว ่และเรื)องที) 3 ผลที)ตามมาที)มีผลต่อศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

ใหเ้ราดูที)ประเภทของเหตุและผลจากขอ้เทจ็กนัก่อน 

 

ประเภท. มีหลากหลายวธีิ แต่เราเห็นแลว้วา่วธีิที)เหตุและผลที)ไดจ้าการสงัเกตใชม้าตลอดมีสองวธีิดว้ยกนักคื็อ วธีิที)หนึ)ง 

คือเราอาจจะพดูเกี)ยวกบัสิ)งนัFนซํF าๆ หลงัจากที)เราไดส้รุปขอ้เทจ็จริงที)มีความเจาะจงต่างๆไปแลว้ 

จะเห็นไดว้า่เราจะพดูและย ํFาถึงความจริงเหล่านัFนซํF าไปซํF ามา 

แต่อีกวธีิหนึ)งที)เราอาจจะพดูถึงคือองคป์ระกอบของเหตุและผลที)ไดจ้าการสงัเกต เวลาเรานาํขอ้สรุปต่างๆจากความจริงที)มีความเจาะจง 

แลว้นาํมารวมกนัเพื)อใหเ้ห็นวา่ความจริงมีรูปแบบมาจากหลายที)  

 

ดูตวัอยา่งต่อไปนีF ซึ) งเป็นตวัอยา่งของการใชเ้หตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตซํF าๆกนัหลายๆรอบ 

แต่เป็นตวัอยา่งที)ไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์ สมมติวา่ผมเห็นห่านสีขาวตวัหนึ)ง, หลงัจากนัFนผมกเ็ห็นห่านอีกตวัหนึ)งที)เป็นสีขาว, 

หลงัจากนัFนผมกเ็ห็นห่านอีกตวัหนึ)งที)เป็นสีขาวเหมือนกนั และเห็นห่านอีกตวัหนึ)งและมนักเ็ป็นสีขาว 

หลงัจากการที)ผมมีประสบการณ์จากการเห็นห่านครัF งแลว้ครัF งเล่าแบบนีFและทุกครัF งที)ผมเห็นห่าน ห่านกเ็ป็นสีขาวทุกครัF ง 

ดงันัFนถา้ผมมีประสบการณ์จากเรื)องเดิมซํF ากนัเป็นลา้นครัF ง มนักจ็ะทาํใหผ้มมั)นใจที)จะสรุปวา่ "ห่านทัFงหมดเป็นสีขาว" 

 

ยกตวัอยา่งขององคป์ระกอบของเหตุผลจากขอ้เทจ็จริงอยา่งเจาะจงในการประกอบการสรุป 

ซึ) งเราควรทาํแบบนีFตลอดในชีวติปปประจาํวนัของเรา ลองจินตนาการตามผมวา่ผมกาํลงัจะเดินเขา้บา้นแต่วา่เห็นประตูปิดไม่สนิท 

หลงัจากนัFนผมดูเขา้ไปในบา้นแลว้เห็นวา่เฟอร์นิเจอร์ไม่อยูใ่นที)ที)มนัเคยอยู ่

แลว้ผมดูไปรอบๆสิ)งที)ผมเห็นกคื็อมีคนแปลกหนา้กาํลงัยกโทรทศันอ์อกจากประตูหลงับา้น จากสิ)งที)ผมเห็นผมจะสรุปอะไรไดบ้า้ง? 

แน่นอนผมจะนาํภาพทัFงหมดมาประกอบกนัและขอ้มูลเหล่านีFทาํใหผ้มมั)นใจไดว้า่ "ผมกาํลงัโดนขโมยของ" 

นี)กเ็ป็นรูปแบบหนึ)งขององคป์ระกอบของเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตซํF าๆ, 

การนาํขอ้มูลหลายๆส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้รวมเป็นเรื)องเดียวหรือภาพเดียวของการสรุปเรื)องนัFนๆ 

 

ในเวลาที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนศึกษาพระคมัภีร์พวกเขาจะใชเ้หตุและผลทัFงสองประเภท คือ 

เหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตสิ)งต่างๆที)เกิดขึFนซํF าแลว้ซํF าอีกในเรื)องเดียวกนัจากพระคมัภีร์ 

แลว้เขาจะใชเ้หตุและผลนีF เป็นขอ้สรุปในทุกครัF งวา่อะไรคือความจริง 

แต่ในอีกวธีิหนึ)งที)พวกเขาใชอ้งคป์ระกอบจากเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตกคื็อพวกเขาตอ้งหาขอ้เทจ็จริงในเรื)องต่างๆจากพระคมัภีร์เพื)

อใชป้ระกอบการสรุป ทัFงสองวธีิมีความจาํเป็นและสาํคญัต่อระบบของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเป็นอยา่งมาก 

 

นอกจากนีFนกัศาสนศาตร์ตอ้งนึกถึงกระบวนการทัFงสองของการใชเ้หตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตดว้ย 

เราจะกลบัไปดูช่องโหวข่องเหตุและผลที)เป็นสิ)งที)สาํคญัลาํดบัที)สองของการใชเ้หตุและผลจากการสงัเกต 

 

ช่องโหวข่องเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกต. เป็นเรื)องสาํคญัที)เราตอ้งตระหนกัวา่ในการโตแ้ยง้โดยใชเ้หตุและผลแบบนีF  

บ่อยครัF งการสรุปไดเ้พิ)มขอ้มูลที)ไม่เป็นความจริงเขา้ไปดว้ยซึ)งอาจจะไปไกลเกินความจริงที)เป็นอยูจ่ริงๆ ผลที)ตามมาของเรื)องนีFจะทาํให ้

มีช่องโหวร่ะหวา่งสิ)งที)เราสงัเกตและสิ)งที)เราสรุป ในการอา้งถึงช่องโหวร่ะหวา่งสิ)งที)เรารู้และสิ)งที)เราสรุปในการโตแ้ยง้ในเรื)องนีFนัFน 

นกัตรรกะวทิยาหรือผูที้)มีความเชี)ยวชาญในเรื)องนีF เรียกสิ)งนีFวา่ "ช่องโหวจ่ากเหตุและผลที)เกิดจากการสงัเกต"  

 

นึกถึงตวัอยา่งเรื)องห่านที)เราพึ)งพดูถึงไป ในตวัอยา่งแรกคือ เหตุและผลจากการสงัเกตซํF าๆ 

เวลาเราสงัเกตและเราห่านตวัหนึ)งและบอกวา่ "ห่านตวันัFนสีขาว" และถา้เราเห็นห่านอีกตวัหนึ)งแลว้บอกวา่ "ตวันัFนกเ็ป็นสีขาวดว้ย" 
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ถา้เราสงัเกตแลว้เห็นแบบนีFลา้นครัF ง มนัอาจจะทาํใหเ้รามั)นใจและสรุปวา่ห่านทัFงหมดเป็นสีขาว 

แต่ยงัไงกต็ามมนัมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากระหวา่งการมีความรู้วา่ห่านหนึ)งลา้นตวัเป็นสีขาว 

แลว้สรุปวา่ห่านทุกตวัในโลกเป็นสีขาวทัFงหมด เพราะการสรุปวา่ห่านทุกตวัในโลกเป็นสีขาวทัFงหมดเป็นเรื)องที)เป็นไปได ้

แต่ในขณะเดียวกนัมนักเ็ป็นเรื)องที)ไม่แน่นอนดว้ย ดงันัFนเราเห็นแลว้วา่มนัมีช่องโหวร่ะหวา่งการสงัเกตและการสรุปของเรา 

 

อะไรเป็นเหตุผลที)ทาํใหเ้ราสรุปวา่ห่านทุกตวัเป็นสีขาวทัFงหมดและเรารู้วา่มนัเป็นสิ)งที)เกินกวา่ที)เราจะเฝ้าสงัเกตดูไดท้ัFงหมด? 

เราสร้างความเขา้ใจดว้ยสิ)งอื)นที)เรารู้ เราสร้างความเขา้ใจดว้ยประสบการณ์อื)นๆที)เราอาจจะเรียกวา่ ความคิดพืFนฐาน - 

คือสิ)งที)มีผลมาจากมุมมองทั)วไปที)มาจากพืFนฐานในชีวติของเรา แลว้เราบอกตวัเองวา่ 

"การดูห่านลา้นตวัมนัเพียงพอที)จะพิสูจนค์วามคิดของฉนั"  

 

สิ)งแบบนีF เป็นความจริงขององคป์ระกอบของเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตเช่นเดียวกนั 

จาํวธีิที)เราสรุปเรื)องโดนขโมยของในบา้นไดไ้หม? 

เริ)มจากผมเห็นวา่ประตูเปิดอยูแ่ละเฟอร์นิเจอร์ถูกยา้ยที)และมีผูช้ายคนหนึ)งกาํลงัยกโทรทศันอ์อกจากบา้น 

การสงัเกตทัFงหมดนีFนาํผมไปสู่การสรุปตามความน่าจะเป็นไปได ้

แต่การสรุปจากการสงัเกตครัF งนีF ไม่ไดม้าจากความมั)นใจร้อยเปอร์เซ็นตข์องผม แต่มนัเป็นเพียงแค่ความน่าจะเป็นไปได ้

เพราะอีกดา้นหนึ)งมนักส็ามารถเป็นไปไดว้า่ผูช้ายคนนัFนอาจจะเป็นคนซ่อมโทรทศันก์ไ็ด ้เขาอาจจะเขา้ผดิบา้น 

และอีกหลายๆอยา่งที)อาจจะแสดงใหเ้ห็นวา่การสรุปของผมเป็นการสรุปที)ผดิ 

ถา้เป็นแบบนัFนจริงเหตุการณ์นีFกจ็ะเป็นอีกครัF งหนึ)งที)ทาํใหเ้ราเจอช่องโหวใ่นเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกต 

 

ถา้เป็นแบบนัFนแลว้อะไรคือสิ)งที)ทาํใหผ้มสรุปวา่ผมกาํลงัโดนขโมยของ? 

อะไรทาํใหผ้มมองขา้มช่องโหวข่องเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกต? 

ผมแค่สรุปจากประสบการณ์ในอดีตและอิทธิพลที)ไดม้าจากวฒันธรรมหรือความรู้พืFนฐานทั)วไปวา่เวลาผมไม่อยูบ่า้นจะไม่มีใครอยูใ่นบา้

นของผมหรือคนที)เขา้บา้นผมเวลาผมไม่อยูจ่ะเป็นใครไม่ไดน้อกจากขโมย 

 

การจดจาํช่องโหวข่องเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตเป็นเรื)องสาํคญัมากเวลา 

 

นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนเขียนหลกัคาํสอนของเขา เพราะเขาตอ้งเผชิญกบัความจาํกดัของช่องโหว ่

ในเวลาที)พวกเขาศึกษาพระคมัภีร์และประโยคที)เป็นเหตุและผลทางศาสนศาสตร์ที)เขาไดจ้ากพระคมัภีร์ 

ทาํใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตในแบบที)ลึกซึF งเหมือนที)เราไดเ้ห็นไปแลว้ 

สิ)งนีFหมายความวา่การสรุปของพวกเขาไม่ไดมี้ความแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต ์

อาจจะมีความน่าจะเป็นไปไดห้รือมีการตดัสินใจที)เห็นพอ้งกนัแลว้แต่มนักไ็ม่ไดแ้น่นอนร้อยเปอร์เซ็นตใ์นทุกรายละเอียดเพราะวา่มนัขึFน

อยูก่บัเหตุและผลที)สงัเกตได ้แน่นอนวา่พวกเขากย็งัตอ้งเผชิญกบัช่องโหวใ่นเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตอยูเ่สมอ 

 

สิ)งที)น่าเสียดายคือบางครัF งนกัศาสนศาสตร์ลืมวา่การสรุปหลกัคาํสอนของเขาขึFนอยูก่บัเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตและเขาต้

องเผชิญกบัช่องโหว ่ดงันัFนในหลายๆครัF งพวกเขากจ็ะยนืยนัในแบบที)เกินกวา่สิ)งที)เขาไดพิ้สูจนไ์วแ้ลว้ 

ดูจากตวัอยา่งของเบอร์คอฟอีกครัF งจาก "การต่อตา้นคาํสอนมนุษยส์ามารถสมบูรณ์แบบได"้ พบในส่วนที) 4 บทที) 10 

ของศาสนศาสตร์ของเขา ในตอนหนึ)งของการอภิปรายของเขา เบอร์คอฟไดอ้า้งถึงผูเ้ชื)อในพระคมัภีร์หลายคนเช่น โยบ ในโยบ 9:3 และ 

20; ผูเ้ขียนสดุดีในสดุดี 32:5; 130:3; และ 143:2; และนกัปราชญใ์นสุภาษิต 20:9; อิสยาห์ ในอิสยาห์ 64:6; ดาเนียล ในดาเนียล 9:16; 

และเปาโลในโรม 7:14 บนความจริงของทัFงสามตวัอยา่งนีF เบอร์คอฟไดส้รุปวา่ 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ!! ! ! ! บทที ่4: หลกัคาํสอนตามศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน!

 

 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
-24-  

ผู้เชืEอในพระคมัภร์ี ได้สารภาพบาปอย่างสมํEาเสมอ [ในพระคมัภร์ี]  

 

ไม่วา่เราจะเชื)อวา่การสรุปนีF เป็นความจริงมากขนาดไหนกต็าม- 

แต่ผมคิดวา่การนึกถึงสิ)งอื)นๆที)แสดงใหเ้ราเห็นวา่มีความเป็นไปไดที้)คลา้ยกนัมากกจ้ะเป็นสิ)งที)ใหเ้ราเขา้ใจมากขึFนดว้ย – 

การสรุปของเบอร์คอฟเราเห็นวา่เขาไดเ้ผชิญกบัปัญหาของช่องโหวจ่ากเหตุและผลที)ไดจ้ากกรสงัเกต 

เบอร์คอฟไดพ้ดูมากเกินจริงเกี)ยวกบัความจริงที)เขาไดแ้สดงใหเ้ราเห็นเวลาเขาไดส้รุปวา่ 

“ผูเ้ชื)อไดส้ารภาพบาปของเขาอยา่งสมํ)าเสมอในพระคมัภีร์” เขาแสดงใหเ้ราเห็นแค่เกา้ครัF งวา่สิ)งนีF เกิดขึFน 

แต่จากเกา้ตวัอยา่งไม่สามารถพิสูจนไ์ดว้า่พระคมัภีร์บอกวา่ผูเ้ชื)อสารภาพบาปของเขา 

สิ)งเดียวที)สามารถพิสูจนห์กัลา้งไดว้า่การยนืยนัในเรื)องนีFผดิกคื็อตวัอยา่งหนึ)งของผูเ้ชื)อในพระคมัภีร์ที)ไม่ไดมี้ปัญหาแบบนีF  

การสรุปเดียวที)เราสามารถพดูไดอ้ยา่งมั)นใจ ถา้เบอร์คอฟตีความแต่ละขอ้ในพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งกคื็อวา่ 

"บางครัF งผูเ้ชื)อในพระคมัภีร์สารภาพบาป(ในพระคมัภีร์)" 

 

ทาํไมเบอร์คอฟถึงไดรู้้สึกมั)นใจในการสรุปวา่ "ผูเ้ชื)อสารภาพบาปอยา่งสมํ)าเสมอในพระคมัภีร์"? 

เขาไดข้า้มช่องโหวข่องความจริงที)มีไม่เพียงพอของเขาแลว้สรุปสิ)งที)ยิ)งใหญ่ไดอ้ยา่งไร? คาํตอบง่ายๆคือ: 

เขาไดข้า้มช่องโหวข่องเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตดว้ยวธีิเดียวกนักบัที)เราทาํกนัในชีวติประจาํวนัคือใชข้อ้มูลจากมุมมองของความเป็น

คริสเตียนที)กวา้ง เขามีความมั)นใจในการสรุปของเขาเพราะมนัสามารถรวมกบัสิ)งอื)นๆที)เขาเชื)อและสิ)งต่างๆที)เขาเขา้ใจวา่ผูอ่้านน่าจะเชื)อ 

แต่เราทุกคนควรจะสงัเกตวา่การสรุปของเขามนัมากกวา่ความจริงที)เขามีและไดบ้อกไว ้

 

ตอนนีF เราจะพดูถึงเรื)องที)สาม ที)มีความเกี)ยวขอ้งกบัความแน่นอนของเหตุและผลที)ไดรั้บจากการสงัเกต 

และผลที)ตามมาของเหตุและผลที)ไดรั้บจากการสงัเกตที)มีความสาํคญัต่อหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนคืออะไร?  

 

ผลที)ตามมา. มีอยา่งนอ้ย 2 อยา่งที)เราควรจะเรียนรู้จากสิ)งที)เราไดเ้ห็นมาแลว้: 

อยา่งแรกเราตอ้งทาํใหช่้องโหวมี่ขนาดเลก็ลงและมีจาํนวนนอ้ยลง 

และอยา่งที)สองเราตอ้งตระหนกัอยูต่ลอดเวลาถึงผลกระทบที)ตามมาของช่องโหว ่

 

ขัFนแรก เป็นความรับผดิชอบของผูเ้ชื)อทุกคนที)จะทาํงานอยา่งหนกัเท่าที)จะเป็นไปไดเ้พื)อจะลดช่องโหวที่)มีอยู ่

เพื)อที)เราจะ24สามารถมีความมั)นใจมากที)สุดเท่าที)จะเป็นไปไดใ้นการสรุปของพวกเรา 

สิ)งที)เราทาํผา่นทางการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนส่วนมากเป้าหมายของเราคือใหค้วามจริงจงัและความสาํ

คญักบัมุมมองหรือแง่คิดต่างๆ และเพื)อที)จะทาํใหสิ้)งนัFนๆสาํเร็จไดเ้ราตอ้งลดช่องโหวร่ะหวา่งความจริงและการสรุปลง 

 

วธีิหนึ)งในการทาํสิ)งนีFกคื็อการเกบ็และหาหลกัฐานจากพระคมัภีร์มากขึFนเพื)อชีF ใหเ้ห็นถึงการสรุปในรูปแบบเดียวกนั 

ยิ)งมีหลกัฐานมากเท่าไหร่กย็ิ)งทาํใหมี้ความมั)นใจวา่การสรุปเป็นความจริงมากเท่านัFน เช่น การสรุปของเบอร์คอฟที)บอกวา่ 

"ผูเ้ชื)อในพระคมัภีร์ไดส้ารภาพบาปอยา่งสมํ)าเสมอ" ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นช่องโหวที่)ค่อนขา้งชดัเจนเพราะวา่เขาไดย้กตวัอยา่งแค่เกา้ตวัอยา่ง 

แต่ถา้เขายกตวัอยา่งหนึ)งร้อยตวัอยา่ง การสรุปของเขากจ็ะมีหนกัมากกวา่เดิม ถา้เขาไดใ้ชเ้วลาเพื)อยกตวัอยา่งมากขึFนเป็นพนัครัF ง 

การสรุปกจ็ะมีนํFาหนกัและน่าเชื)อถือมากขึFนกวา่เดิมเยอะ แมว้า่อาจจะดูเหมือนเยอะเกินไป 

และการยกตวัอยา่งเยอะเกินไปอาจจะดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล 

แต่จะทาํใหก้ารสรุปของเขามีความแน่นอนในเรื)องของเหตุและผลและมีความน่าเชื)อถือมากกวา่เดิม 

 

เวลาเราไดศึ้กษาเกี)ยวกบัเหตุและผลที)ไดรั้บจากการสงัเกต ในการอภิปรายหลกัคาํสอน 
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เป็นเรื)องสาํคญัที)ตอ้งถามตวัเองและคนอื)นวา่ :มีความจริงเพียงพอไหมที)จะพิสูจนค์วามเป็นไปไดข้องประเดน็นัFน? 

ในหลายๆครัF งเราเจอวา่เราตอ้งหาหลกัฐานที)มาจากขอ้เทจ็จริงมากกวา่เดิมเพื)อจะลดช่องโหวท่างของเหตุและผลที)เราไดรั้บจากการสงัเกต 

 

ผลกระทบที)สองในการปฏิบติัจริงที)เกี)ยวขอ้งกบัสิ)งที)เราไดเ้ห็นกคื็อวา่: 

เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่เราไม่สามารถหลีกเลี)ยงช่องโหวไ่ด ้

ผลกระทบที)ตามมาในหลายๆครัF งเป็นเรื)องดีถา้มีการยอมรับวา่การสรุปทางศาสนศาสตร์บางอยา่งมีความเป็นไปไดม้ากกวา่หรือนอ้ยกวา่อ

ยา่งอื)น  

 

เหมือนที)เราไดเ้ห็นในบทเรียนอื)นๆแลว้วา่มนัจะเป็นประโยชนแ์ละช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายขึFนถา้นึกถึงการสรุปหลกัคาํสอนเหมือนเป็

นกราฟรูปกรวย(ของความมั)นใจ) 

โดยมีความเชื)อที)เรายดึถือดว้ยความแน่วแน่และเขม้แขง็มากและความเชื)อเหล่านีFไดพุ้ง่ขึFนไปถึงบนสุดของกราฟรูปกรวย 

ซึ) งเราจะเห็นไดว้า่ความเชื)ออื)นๆมีความเขม้แขง็หรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 

นั)นหมายความวา่เรามีความแน่ใจในระดบัที)นอ้ยลงเกี)ยวกบัความเชื)ออื)นๆ 

และสุดทา้ยมีความเชื)อมากมายที)เรามีความมั)นใจอยูเ่ลก็นอ้ยเพราะฉะนัFนความเชื)อเหล่านีFกอ็ยูช่ัFนล่างสุดของกราฟรูปกรวย 

ในเวลาที)เราคิดเรื)องความแน่นอนของการสรุปของเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกตนัFนเราจะเขา้ใจไดง่้ายมากขึFนถา้เราคิดตามรูปนีF  

 

มากกกวา่นัFนเราสามารถมีความมั)นใจในความเชื)อบางอยา่งเพราะหลกัฐานจากเหตุและผลที)เราไดรั้บจากการสงัเกตมีความมั)น

คงแขง็แรงและช่องโหวค่่อนขา้งแคบ ดงันัFนความเชื)อเหล่านีFอยูข่า้งบนสุดของกราฟรูปกรวย 

หลกัคาํสอนเหล่านีFไดก้ลายเป็นการตดัสินที)เป็นที)ยอมรับในระบบความเชื)อของเรา 

แต่หลกัฐานที)มาจากเหตุและผลที)มาจากการสงัเกตสาํหรับความเชื)ออื)นอาจจะไม่แขง็แรงเท่าไหร่ 

เพราะฉะนัFนช่องโหวจึ่งมีความสาํคญัมากขึFน และพวกเรามีความแน่ใจในเหตุผลของเรื)องนีFนอ้ยกวา่เดิม ผลที)ตามมากคื็อ 

มนัจะเป็นประโยชนเ์ป็นอยา่งมากเกี)ยวกบัการอภิปรายหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

เพราะส่วนมากจะคิดถึงมุมมองที)มีความเป็นไปไดที้)จะตรงกบัมุมมองของพระคมัภีร์ และมีเนืFอหาจากพระคมัภีร์ครอบคลุมอยู ่

 

เช่น ในวาระสุดทา้ยเราอาจจะมีความมั)นใจอยา่งมากจากคาํสอนของพระคมัภีร์ที)บอกวา่พระเยซูจะกลบัมาในพระสิริ 

หลกัฐานจากเหตุและผลสาํหรับความเชื)อในเรื)องนีF มีความมั)นคงอยา่งแน่นอน มั)นคงและแน่นอนถึงขัFนที)ไม่ควรจะมีความสงสยัเลย 

มนัควรจะอยูบ่นสุดของกราฟรูปกรวยของเรา แต่หลกัฐานจะอ่อนลงเวลาคริสเตียนพดูถึงเรื)องพระเยซูจะกลบัมาเมื)อไหร่และอยา่งไร 

ดงันัFนการสรุปเหล่านีFควรจะอยูต่ ํ)ากวา่ในกราฟรูปกรวย เราควรจะสามารถยนืยนัการกลบัมาของพระคริสตด์ว้ยความมั)นใจอยา่งมาก 

แต่ถา้เราดนัทุรังมากเกินไปเกี)ยวกบัการกลบัมาของพระองคแ์สดงวา่เราทาํเกินกวา่หลกัฐานที)เรามีจากเหตุและผลที)ไดจ้ากการสงัเกต  

 

ไม่มีอะไรผดิเกี)ยวกบัการยอมรับกบัตวัเองและกบัผูอื้)นวา่เราไม่มีหลกัฐานแน่ชดัสาํหรับทุกอยา่งที)เราเชื)อ 

บ่อยครัF งความทา้ทายที)เราควรจะแสดงใหต้วัเองและผูอื้)นไม่ควรจะเป็นคาํพดูที)บอกวา่ 

"นี)คือทางเดียวหรือวธีิเดียวที)สามารถเขา้ใจหลกัคาํสอนนีF" แทนที)จะพดูอยา่งนีF เราควรจะพดูวา่ 

"การเขา้ใจเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนดว้ยวธีินีF มีความน่าจะเป็นไปไดม้ากกวา่วธีิอื)นๆ" 

หลงัจากนัFนเราสามารถคุยกบัพี)นอ้งผูเ้ชื)อดว้ยการศึกษาหลกัฐานจากมุมมองต่างๆ  

 

เพื)อเป็นการสรุปเหตุและผลวา่เป็นสิ)งที)มีความสาํคญัในการอภิปรายหลกัคาํสอนที)ไดเ้กิดขึFนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

เราควรจะใชเ้หตุและผลภายใตก้ารเชื)อฟังพระคมัภีร์ในเวลาที)เราวเิคราะห์หลกัการสอนพระคมัภีร์ 

ในเวลาที)เราพดูคุยหรืออภิปรายเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์ 
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เราควรพร้อมที)จะลดความซบัซอ้นของผลที)ตามมาของพระคมัภีร์สาํหรับเรื)องต่างๆที)เรากาํลงัพดูถึง 

แต่สุดทา้ยแลว้ความจริงของหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์จะยงัคงทาํใหเ้ราเขา้ใจวา่ไม่มีหลกัคาํสอนที)มาจากมนุษยที์)มีความชดัเจน 

และแน่นอนวา่จะมีวธีิพฒันาความเชื)อของเราอยูส่มํ)าเสมอ 

 

ตอนนีF เราไดก้าํหนดทิศทางทั)วไปของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนและวธีิต่างๆที)หลกัคาํสอนไดเ้ขียนขึFนมา 

เราควรจะดูเรื)องที)สาม คือความสาํคญัและอนัตรายของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน 

 

 

ความสาํคญัและความอนัตราย 
 

ในเวลาที)เราสาํรวจความสาํคญัและความอนัตรายของหลกัคาํสอนทางศาสนศาสตร์ 

เรากจ็ะตามขัFนตอนต่างๆที)เราไดเ้ห็นมาแลว้ในบทเรียนก่อนหนา้นีFดว้ยการดูผลกระทบและผลที)ตามมาของหลกัคาํสอนเกี)ยวกบัแหล่งที)มา

หลกัๆสามอยา่งสาํหรับการเขียนศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

คุณตอ้งตระหนกัหรือจาํไวเ้สมอวา่วา่คริสเตียนควรจะเขียนศาสนศาสตร์จากทัFงการเปิดเผยพิเศษและการเปิดเผยทั)วไปของพร

ะเจา้ 

เราไดเ้พิ)มความเขา้ใจถึงการเปิดเผยพิเศษดว้ยการตีความพระคมัภีร์และเราไดค้วามเขา้ใจมากขึFนเกี)ยวกบัมุมมองสาํคญัของการเปิดเผยทั)วไ

ปดว้ยการเนน้ความสมัพนัธ์ในชุมชนคริสเตียน -คือการเรียนรู้จากคนอื)นโดยเฉพาะอยา่งยิ)งจากคริสเตียน- 

และจากการจดจ่อในการใชชี้วติคริสเตียน – และจากประสบการณ์ส่วนตวัของการใชชี้วติเพื)อพระคริสต ์

 

เพราะแหล่งที)มาเหล่านีF มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

เราจะศึกษาความสาํคญัและความอนัตรายของการอภิปรายหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนทีละอยา่ง อยา่งแรก 

เราจะดูหลกัคาํสอนต่างๆ และการใชชี้วติคริสเตียน อยา่งที)สอง, 

เราจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัคาํสอนและความสมัพนัธ์ในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนคริสเตียน อยา่งที)สาม, 

เราจะศึกษาหลกัคาํสอนและการเชื)อมต่อกนักบัการตีความพระคมัภีร์ ตอนนีFใหเ้ราดูที)มาทางศาสนศาสตร์ของการใชชี้วติคริสเตียนก่อน 

 

 

การใชชี้วติคริสเตียน 
 

เหมือนอยา่งที)เราไดเ้ห็นมาแลว้ การใชชี้วติคริสเตียนคือขัFนตอนของการชาํระใหบ้ริสุทธิ[ ในระดบัส่วนตวั 

ที)จะเกิดขึFนในระดบัแนวคิดการประพฤติและความรู้สึก หรือเหมือนที)เราไดพ้ดูมาก่อนหนา้นีFวา่: ในระดบั orthodoxy 

“เนน้ความเชื)อและหลกัคาํสอน, orthopraxis “เนน้ความประพฤติและการกระทาํ และ orthopathos 

“เนน้ความรู้สึกที)ตอบสนองต่อความเชื)อ” 

 

เรามีเวลาไม่พอที)จะศึกษาผลที)ตามมาของวธีิทัFงหมดของหลกัคาํสอนวา่มีความเกี)ยวโยงกบัการชาํระใหบ้ริสุทธิ[  

ดงันัFนเราจะดูเฉพาะวธีิหลกัที)ไดย้กระดบัของหลกัคาํสอนขึFน 

และมีวธีิหลกัที)สาํคญัอยา่งหนึ)งของหลกัคาํสอนที)เป็นอุปสรรคต่อการใชชี้วติของคริสเตียน 

ใหเ้ราดูวธีิแรกกนัก่อนที)การอภิปรายหลกัคาํสอนทาํใหเ้รามีความพยายามที)จะใชชี้วติใหดี้ยิ)งขึFนเพื)อพระคริสต ์
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การยกระดบั 

 

อยา่งหนึ)งที)เป็นขอ้ดีมากๆของการอภิปรายหลกัคาํสอนทางศาสนศาสตร์แบบดัFงเดิม 

คือช่วยใหเ้ราคิดแบบใชเ้หตุและผลเกี)ยวกบัความเชื)อของเราที)เป็นภาพที)ใหญ่มากขึFนซึ)งเราไดเ้ห็นมาแลว้ 

หลกัคาํสอนถูกเขียนขึFนมาดว้ยการวเิคราะห์แบบใชเ้หตุและผลในการอธิบายขอ้ความในพระคมัภีร์จากหลายๆที)รวมกนั 

แต่น่าเสียดายที)คริสเตียนหลายคนไม่รู้วธีิคิดแบบใชเ้หตุและผลเกี)ยวกบัความเชื)อของเขา ในความเป็นจริง 

คริสเตียนที)ไม่มีความเขา้ใจจริงๆมกัจะปฏิเสธแนวคิดที)วา่เขาควรจะใชเ้วลาในการใคร่ครวญการเชื)อมต่อกนัของทัFงเหตุและผลกบัหลายสิ)

งหลายอยา่งที)เขาเชื)อ แทนที)จะทาํเช่นนีF เขากลบัใหก้ารตดัสินใจของเขาขึFนอยูก่บัคาํแนะนาํแค่หนึ)งหรือสองอยา่งจากพระคมัภีร์ 

 

ผมจาํไดว้า่ครัF งหนึ)งที)คุยกบัชายหนุ่มที)มีความเชื)อวา่เขาไม่ควรจะจ่ายภาษีใหรั้ฐบาลของเขา เขาพดูถึง 1 โครินธ์ 10:31 

และบอกวา่ "ผมควรจะทาํทุกอยา่งเพื)อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจา้ และผมไม่คิดวา่การจ่ายภาษีคือการถวายเกียรติแด่พระเจา้" 

แน่นอนอยา่งนอ้ยผมกเ็ห็นดว้ยกบัสิ)งที)เขาพดูส่วนหนึ)ง มนัเป็นความจริงที)วา่เราควรจะทาํทุกอยา่งเพื)อถวายเกียรติแด่พระเจา้ 

แต่สิ)งที)เขาคิดและทาํมาจากขอ้มูลเพียงแค่ส่วนเลก็ๆหรือแค่เศษเสีF ยวของพระคมัภีร์เท่านัFน 

เพราะวา่มนัไม่ไดม้าจากคาํสอนที)มีความเกี)ยวขอ้งกบัส่วนอื)นๆจากพระคมัภีร์ดว้ยเลย 

 

สิ)งที)ผดิเกี)ยวกบัความคิดของผูช้ายคนนีF คืออะไร? เขาไดลื้มหลกัการพืFนฐานเกี)ยวกบัพระคมัภีร์ที)เราตอ้งจาํใส่ใจไวเ้สมอ 

หลายครัF งผมกพ็ดูแบบนีFวา่:  

 

"คุณไม่สามารถพดูทุกสิ)งไดใ้นครัF งเดียว และแมแ้ต่พระเจา้กเ็ช่นเดียวกนัเวลาที)พระองคท์รงพดูคุยกบัเรา"  

 

เรารู้วา่เป็นความจริงในชีวติประจาํวนั 

เราไม่สามารถพดูทุกอยา่งที)นึกไดถึ้งแมว้า่เป็นเรื)องเกี)ยวกบัสิ)งที)เราอาจจะจาํเป็นตอ้งพดูกต็าม เวลากจ็ะไม่เป็นใจใหเ้ราทาํมนั 

เราถูกจาํกดัใหเ้ราตอ้งเลือกบางอยา่งที)จะพดูและเราคาดหวงัวา่คนอื)นที)อยูร่อบขา้งเราจะช่วยเราจาํสิ)งที)เราอยากพดูเพื)อทาํใหเ้ขาเขา้ใจสิ)งต่า

งๆที)เราอยากจะพดูกบัเขาในช่วงเวลานัFนๆ 

 

เรื)องนีF เป็นความจริงแมแ้ต่กบัพระเจา้ เพราะเราสามารถเห็นจากพระคมัภีร์เวลาพระเจา้พดูกบัเรา 

แต่ไม่ใช่เพราะพระเจา้ไม่มีความสามารถที)จะสื)อสารกบัเราดว้ยขอ้มูลเยอะๆหรือหลายเรื)องในแบบที)ชดัเจนและทนัทีในเวลาเดียวกนั 

แต่เพราะพวกเราไดรั้บการสร้างอยา่งมีขีดจาํกดัจากพระเจา้ 

พวกเราไม่มีความสามารถที)จะเขา้ใจอะไรที)มีขอ้มูลปริมาณเยอะไดอ้ยา่งครอบคลุมทนัที 

เพราะพระเจา้ทาํใหพ้ระคมัภีร์เหมาะสมกบัความจาํกดัของเรา 

ไม่มีขอ้ความในพระคมัภีร์แมแ้ต่ขอ้ความเดียวที)พดูถึงทุกอยา่งในหมวดหมู่เดียวถึงแมว้า่อาจจะพดูได ้

ดงันัFนเพื)อใหเ้ราเขา้ใจภาพที)ใหญ่ขึFนของสิ)งที)เราควรจะเชื)อเกี)ยวกบัเรื)องใดกต็าม 

พวกเราไม่ควรจะจดจ่ออยูก่บัขอ้พระคมัภีร์เพียงแค่หนึ)งหรือสองขอ้เท่านัFน 

เพราะวา่มนัไม่สามารถพดูหรือสรุปทุกอยา่งเกี)ยวกบัเรื)องที)เราอาจจะจาํเป็นตอ้งรู้ไวใ้นหนึ)งหรือสองขอ้เท่านัFน 

แทนที)จะทาํแบบนีF เราตอ้งมีการเชื)อมโยงของเหตุและผลระหวา่งขอ้ความจากพระคมัภีร์ที)หลากหลาย 

 

เช่น ถา้จะตดัสินใจเกี)ยวกบัการจ่ายภาษีเราควรจะนึกถึงประโยคที)เป็นเหตุและผลทางศาสนศาสตร์มากกวา่หนึ)งอยา่ง เช่น 

"ทุกอยา่งอยูเ่พื)อการถวายเกียรติแด่พระเจา้" ใน 1 โครินธ์ 10:31 พวกเราตอ้งดูจากขอ้ความพระคมัภีร์ที)หลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น 

เราตอ้งนึกถึงความจริงจาก 2 พงศาวดาร 28:21 ไดแ้ยกแยะระหวา่ง "สิ)งต่างๆของพระเจา้และสิ)งต่างๆของกษตัริย"์ 
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และเราควรจะนึกถึงสิ)งที)อยุใ่น มทัธิว 22:21 มทัธิวพดูแบบนีFแมก้ระทั)งกบัรัฐบาลของโลกนีF เมื)อพระเยซูไดบ้อกสาวกของพระองคว์า่: 

 

“ของๆซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของๆพระเจา้จงถวายแด่พระเจา้” (มทัธิว 22:21) 

 

และแน่นอน เปาโลไดบ้อกในโรม 13:6-7 วา่เราควรจะจ่ายภาษีกบัรัฐบาลของพวกเราเพราะวา่นั)นคือพระบญัญติัของพระเจา้ 

และเพื)อที)จะดึงศาสนศาสตร์ที)เป็นเหตุและผลเหล่านีF เขา้ดว้ยกนั เรากต็อ้งใชท้ัFงเหตุและผลอยา่งระมดัระวงั 

แต่วา่เป็นความรับผดิชอบของเราที)จะใชเ้วลาในการพิจารณาขอ้ความจากพระคมัภีร์ต่างๆเหล่านัFนเพื)อนาํมาประกอบกนัเป็นหลกัคาํสอนที)

เขา้ใจไดอ้ยา่งมีเหตุและผล และเมื)อเราทาํเช่นนีF เราควรจะเห็นวา่เราควรจะใหรั้ฐบาลตามหนา้ที)และความเหมาะสมที)พวกเขาตอ้งไดรั้บ 

 

ความสามารถที)จะวเิคราะห์คาํสอนพระคมัภีร์ที)หลากหลายจากพระคมัภีร์ใหเ้ป็นหลกัคาํสอนที)เขา้ใจไดต้ามเหตุและผล 

เป็นความสามารถที)สาํคญัสาํหรับคริสเตียนทุกคนที)ควรจะมี 

เมื)อเรามีความสามารถที)จะวเิคราะห์ภาพใหญ่ของคาํสอนพระคมัภีร์ดว้ยการใชเ้หตุและผลที)มาจากขอ้เทจ็จริงและเหตุและผลที)มาจากการ

สงัเกตในแบบที)เหมาะสม เรากจ็ะสามารถยกระดบัการใชชี้วติคริสเตียนของเราไดม้ากขึFนดีขึFน 

 

แมแ้ต่ในการเรียนรู้วา่เราจะพดูถึงสิ)งที)เราเชื)อในแบบที)ใชเ้หตุและผลในดา้นบวกไดย้งัไง 

เราตอ้งตระหนกัถึงการใชเ้หตุและผลในศาสนศาสตร์ที)มีจุดอ่อนดว้ยที)อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการใชชี้วติคริสเตียน 

 

 

อุปสรรค 

 

บ่อยครัF งคริสเตียนที)เห็นคุณค่าและเขา้ใจเหตุและผลของหลกัคาํสอนทางศาสนศาสตร์ 

อาจจะลม้ไปในกบัดกัของความคิดที)วา่สิ)งเดียวที)เขาตอ้งทาํคือมีเหตุและมีผลหรือใชชี้วติตามเหตุและผลในเวลาที)เขาศึกษาหลกัคาํสอนต่า

งๆ พวกเขากจ็ะไม่สนใจมุมมองอื)นๆของการใชชี้วติคริสเตียน เขาอาจจะลดศาสนศาสตร์ลงใหเ้หลือแค่ความเป็นเหตุเป็นผลเท่านัFน 

แต่เมื)อเราคิดแบบนีF เราไดต้ดัตวัเองออกจากแรงจูงใจที)สาํคญัในมุมสะทอ้นอีกดา้นหนึ)งทางศาสนศาสตร์ของเรา 

 

ตอนเริ)มตน้บทเรียนนีF เราไดเ้ห็นวา่หลกัคาํสอนถูกเขียนขึFนจากการใชเ้หตุและผลที)มาจากการสงัเกต 

และนั)นทาํใหมี้ช่องโหวร่ะหวา่งความจริงและการสรุปของเรา 

เราไดส้งัเกตดว้ยวา่ช่องโหวข่องเหตุและผลที)มาจากการสงัเกตนีFสามารถขา้มไดด้ว้ยวธีิการหลายอยา่งที)ไดม้าจากความรู้พืFนฐานทั)วไปและ

ความเชื)อมั)นของเรารวมถึงส่วนที)สาํคญับางอยา่งที)ไม่ไดม้าจากการสะทอ้นของเหตุและผล 

 

เพราะสิ)งเหล่านีF เป็นความจริง เราตอ้งระมดัระวงัที)จะไม่ยอมใหก้ารศึกษาดว้ยเหตุและผลทาํใหไ้ม่สามารถเห็นแรงจูงใจที)ดีๆ 

เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการอ่านพระคมัภีร์การนมสัการพระเจา้ส่วนตวัดว้ยความไวที)มีต่อการทรงนาํของพระวญิญาณ 

เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอื)นๆเรียนรู้จากจุดแขง็ของความเชื)อมั)นคงจากการสามคัคีธรรมกบัพวก

เขา 

เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการเดินกบัพระเยซูคริสตด์ว้ยการแสวงหาการทรงนาํของพระองคใ์นการทรงจดัเตรียมและความรู้สึกผดิ

ชอบชั)วดีของพวกเรา วธีิเดียวที)เราสามารถมั)นใจไดว้า่เราสามารถขา้มช่องโหวไ่ดก้คื็อ 

เวลาเรารู้สึกพึงพอใจในวธีิต่างๆที)ทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัในสิ)งเหล่านัFน 

การลดระบบการเขียนการสรุปศาสนศาสตร์ใหเ้ป็นเพียงแค่การใชเ้หตุและผลกจ็ะทาํใหเ้ราถูกตดัขาดจากสิ)งที)สาํคญัต่างๆมากมายที)พระเจ้

าไดจ้ดัเตรียมไว ้และไดป้ระทานใหใ้นการใชชี้วติแบบคริสเตียน 
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มากกวา่การเขา้ใจวา่หลกัคาํสอนสามารถนาํผลดีหรือผลเสียเขา้มาในการใชชี้วติ คริสเตียนกคื็อ 

เราควรจะรู้เกี)ยวกบัวธีิที)หลกัคาํสอนไดมี้อิทธิพลในความสมัพนัธ์ในชุมชนของเราดว้ย 

 

 

ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 

ความสมัพนัธ์ในชุมชนช่วยทาํใหเ้ราเนน้ความสาํคญัของพระกายพระคริสตใ์นชีวติประจาํวนั 

ในบทเรียนนีF เราจะพดูถึงสามมุมที)สาํคญัของความสมัพนัธ์ภายในชุมชนคริสเตียนคือ: สิ)งที)สืบทอดกนัมาของคริสเตียน- 

คือคาํพยานต่างๆเกี)ยวกบัการทาํงานของพระวญิญาณในคริสตจกัรในอดีต - ชุมชนคริสเตียนปัจจุบนั - 

คือการเป็นพยานเกี)ยวกบัการใชชี้วติของคริสเตียนในปัจจุบนั - และการตดัสินใจส่วนบุคคล - คือการเป็นพยานในความเชื)อส่วนบุคคล 

จากมุมมองเหล่านีFของชุมชน 

 

คริสเตียนทาํใหมี้ผลกระทบต่อกนักนัในรูปแบบต่างๆจนนบัไม่ถว้น 

 

ตอนนีF เราจะพดูถึงการอภิปรายหลกัคาํสอนที)ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ชุมชนนั)นกคื็อการส่งเสริมและอุปสรรค 

ใหเ้ราดูวธีิที)สาํคญัมากวธีิหนึ)งก่อนนัFนกคื็อการอภิปรายหลกัคาํสอนที)สามารถส่งเสริมความสมัพนัธ์ในชุมชนใหดี้ขึFนได ้

 

 

การส่งเสริม 

 

ผลกระทบดา้นบวกที)มากที)สุดของหลกัคาํสอนศาสนศาสตร์เกี)ยวกบัการใชชี้วติ 

คริสเตียนคือวธีิที)หลกัคาํสอนสามารถนาํความเป็นอนัหนึ)งอนัเดียวกนัและความกลมกลืนเขา้มาในคริสตจกัร 

ถา้มีวธีิที)สามารถส่งเสริมความสามารถของเราในการพบปะซึ)งกนัและกนัแลว้ 

สิ)งนัFนกจ็ะทาํใหเ้รามีความสามารถที)จะใชเ้หตุและผลดว้ยกนัผา่นทางคาํสอนต่างๆของพระคมัภีร์  

 

ผมมีเพื)อนคนหนึ)งที)ก่อตัFงกลุ่มอาสาสมคัรที)ใชเ้วลาในวนัเสาร์วนัอาทิตยใ์นการสร้างบา้นใหค้นยากจน 

เป็นพนัธกิจที)ดีและเป็นพระพรกบัหลายคนผา่นทางความตัFงใจของเขา ผมเคยถามเขาวา่ 

"ปัญหาใหญ่ที)สุดที)คุณไดเ้จอจากโครงการนีF คืออะไร" เขาตอบอยา่งรวดเร็ววา่ "คนใหม่ คือปัญหาใหญ่ที)สุดของพวกเรา 

เราตอ้งหยดุทุกอยา่งที)เราทาํและอธิบายสิ)งที)เป็นพืFนฐานในการทาํงานทัFงหมดใหก้บัเขา 

คนใหม่ๆทาํใหค้นทัFงกลุ่มไม่สามารถทาํงานใหเ้สร็จไดต้ามเป้าที)ตัFงไว"้  

 

จากประสบการณ์ในหลายๆรูปแบบของเพื)อนของผม ทาํใหผ้มนึกถึงความสมัพนัธ์ทางศาสนศาสตร์ภายในชุมชนคริสเตียน 

แมว้า่จะเป็นเรื)องที)ดียอดเยี)ยมแค่ไหนกต็ามที)จะเห็นคนใหม่ๆเขา้มาหาพระคริสต ์

แต่อยา่ลืมวา่พวกเรามีงานที)เป็นการสร้างที)เราจะตอ้งสร้างใหเ้สร็จ 

เป็นเรื)องสาํคญัสาํหรับพวกเราที)จะสอนผูเ้ชื)อตามหลกัคาํสอนของความเชื)อคริสเตียน 

เพื)อเราจะไดไ้ม่ตอ้งหยดุบ่อยๆเพื)อกลบัไปสอนเรื)องพืFนฐานอีก 

 

ใหนึ้กถึงผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูที)ไดต้าํหนิผูอ่้านของเขาเพราะวา่ไม่ยอมโตในความเชื)อยงัเป็นเหมือนเดก็ที)ดื)มไดแ้ต่นม 

ซึ) งเขากาํลงัเปรียบเทียบนํFานมกบัคาํสอนพืFนฐานคริสเตียน ฮีบรู 5:12 นั)นกคื็อ:  
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ถึงแมว้า่ขณะนีF ท่านทัFงหลายควรจะเป็นครูไดแ้ลว้ 

แต่ท่านกต็อ้งใหค้นอื)นสอนท่านอีกในเรื)องหลกัธรรมเบืFองตน้แห่งพระวจนะของพระเจา้ 

ท่านตอ้งการนํFานมไม่ใช่อาหารแขง็ (ฮีบรู 5:12) 

 

ความรู้ของหลกัคาํสอนไม่ใช่สิ)งเดียวที)เราจาํเป็นตอ้งรู้เพื)อช่วยใหเ้ราเติบโตในพระเยซูคริสตด์ว้ยกนั 

แต่เมื)อเราไดมี้ความเชื)อในคาํสอนเดียวกนัเราจะสามารถสร้างอาณาจกัรของพระเจา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ)งขึFน 

 

ในขณะเดียวกนั การเขา้ใจหลกัคาํสอนที)ถูกตอ้งสามารถส่งเสริมความสมัพนัธ์, 

แต่การเนน้หลกัคาํสอนมากเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความสมัพนัธ์ของเรากบั คริสเตียนคนอื)นๆ 

 

 

อุปสรรค 

 

พิจารณาถึงความจริงในแต่ละคริสตจกัรที)อาจจะเนน้เรื)องความสมัพนัธ์กบัชุมชนในวธีิที)แตกต่างกนั 

บางคริสตจกัรเนน้การนมสัการตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดัFงเดิมที)เป็นวถีิของชุมชน 

โดยเฉพาะกบัคริสตจกัรที)เนน้พิธีกรรมทางศาสนามากเกินไปคนอื)นอาจจะคิดวา่เป็นประสบการณ์ส่วนตวัและมองหาชุมชนที)เนน้เรื)องเดีย

วกนั หลายๆคริสตจกัรอาจจะเนน้การออกประกาศหรือของประทานการอศัจรรยข์องพระวญิญาณ 

และคริสตจกัรอื)นๆอาจจะดูที)หลกัคาํสอนเพื)อใชเ้วลาในการเจอกนัของชุมชน 

และแน่นอนวา่แต่ละคริสตจกัรกจ็ะมีความเป็นหนึ)งเดียวกนัดว้ยการใชศ้าสนศาสตร์ที)เขามีมารับรองในสิ)งที)เขาเนน้ถึง 

 

ในแต่ละรูปแบบกมี็ทัFงจุดแขง็ และจุดอ่อน ในความเป็นจริงคริสตจกัรสามารถหลีกเลี)ยงปัญหาหรือจุดอ่อนต่างๆได ้

ถา้แต่ละคริสตจกัรสนใจในเรื)องที)คริสตจกัรอื)นคิดวา่เป็นเรื)องสาํคญั 

 

คนที)เนน้การนมสัการแบบเป็นกลุ่ม 

ควรใหค้วามสนใจและความสาํคญักบัหลกัคาํสอนและการใชเ้วลาส่วนตวักบัพระเจา้มากขึFน 

คนที)เนน้ประสบการณ์ส่วนตวัควรเนน้หลกัคาํสอนและการนมสัการมากขึFน ส่วนคนที)เจอกนัเพราะความเป็นหนึ)งเดียวกนัในหลกัคาํสอน 

กต็อ้งใชเ้วลามากขึFนในการศึกษาเรื)องอื)นคือการนมสัการและประสบการณ์ส่วนตวั 

 

คนกลุ่มสุดทา้ยที)มกัจะเจอปัญหาบ่อยๆเพราะเนน้หลกัคาํสอนศาสนาศาสตร์มากเกินไปคนกลุ่มนีFอาจจะเนน้และจดจ่ออยูก่บัเรื)

องนีFจนถึงขัFนที)อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความสมัพนัธ์ในชุมชน 

พวกเราเคยไดย้นิเกี)ยวกบัคริสเตียนที)มีความดืFอรัFนที)เนน้แต่หลกัคาํสอนจนไม่สนใจอยา่งอื)นใช่ไหม, 

พวกเขามีภูมิใจในความงดงามบริสุทธิ[ ของหลกัคาํสอนของเขา พวกเขามีใจที)หยิ)งถึงขัFนที)ไม่เห็นคุณค่าของสิ)งอื)น 

นอกจากความงดงามบริสุทธิ[ ของหลกัคาํสอนเท่านัFน 

 

ผมคิดวา่เราจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงสิ)งหนึ)งเกี)ยวกบัพระกายของพระคริสตไ์วเ้สมอ 

สิ)งนัFนกคื็อพระเจา้ไดป้ระทานของประทานตามธรรมชาติต่างๆ และของประทานของพระวญิญาณต่างๆ 

ของประธานเหล่านัFนทาํใหบ้างคนที)ไดรั้บเนน้การใชเ้หตุและผลในศาสนศาสตร์มากกวา่คนอื)นๆ 

และนั)นอาจจะทาํใหค้นอื)นๆสนใจในเรื)องหลกัคาํสอนนอ้ยลง 

ไม่ใช่วา่ผดิหรือบาปสาํหรับคนหนึ)งคนใดที)จะตามหาสิ)งดีเหมือนหลกัคาํสอนดว้ยความขะมกัเขมน้นอ้ยกวา่คนอื)น 
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เราตอ้งเขา้ใจวา่ระดบัความกระตือรือร้นเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนเป็นเรื)องของประทานและการทรงเรียกมากกวา่ 

และมากกวา่นีF เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่คริสเตียนทุกคนเหมือนกนัหมดคือตอ้งการซึ)งกนัและกนั 

คนที)มีความสามารถในดา้นหลกัคาํสอนกต็อ้งเจอคนที)ไม่มีความสามารถในดา้นนีF  

และในทางกลบักนัพวกเราตอ้งสร้างความสมดุลใหแ้ก่กนัและกนั 

ดว้ยการช่วยกนัและกนัเพื)อที)จะใชชี้วติเพื)อพระคริสตใ์นเรื)องที)เราทาํคนเดียวไม่ได ้ 

 

แต่ความสมัพนัธ์แบบนีFในชุมชนและการพึ)งพาซึ)งกนัและกนัแบบนีF  

บ่อยครัF งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเนน้ความดีงามบริสุทธิ[ ของหลกัคาํสอน 

 

ในขณะที)เราไดเ้ห็นวธีิต่างๆ ที)หลกัคาํสอนไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการใชชี้วติคริสเตียนและความสมัพนัธ์ในชุมชน 

เราควรจะกลบัไปดูแหล่งที)มาทางศาสนศาสตร์ที)สาม: คือการตีความพระคมัภีร์ 

การอภิปรายหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนมีผลกระทบกบัการตีความพระคมัภีร์ของเราอยา่งไร?  

 

 

การตีความพระคมัภีร์ 
 

การตีความพระคมัภีร์เป็นเรื)องที)จาํเป็นในการเขียนศาสนศาสตร์คริสเตียนเพราะวา่เป็นวธีิที)ตรงที)สุดในการเขา้หาการเปิดเผยพิ

เศษของพระเจา้ในพระคมัภีร์ 

เราไดแ้นะนาํไวใ้นบทเรียนหนึ)งแลว้วา่มนัมีประโยชนอ์ยา่งมากที)ทาํใหนึ้กถึงสามวธีิหลกัๆที)พระวญิญาณบริสุทธิ[ ไดน้าํคริสตจกัรในการตี

ความพระคมัภีร์ เราไดต้ัFงชื)อหมวดหมู่เหล่านีFกคื็อ: การสาํรวจเนืFอหา, การสาํรวจประวติัศาสตร์และการสาํรวจหมวดหมู่ 

ในการสาํรวจเนืFอหาเวลามองพระคมัภีร์ใหเ้ปรียบพระคมัภีร์เหมือนเป็นรูปภาพ 

เหมือนเป็นการนาํเสนอศิลปะที)ถูกออกแบบโดยมนุษยที์)มีอิทธิพลต่อผูอ่้านผา่นทางคุณสมบติังานเขียนที)โดดเด่น 

การสาํรวจประวติัศาสตร์เวลามองพระคมัภีร์ใหเ้ปรียบพระคมัภีร์เหมือนเป็นหนา้ต่างที)พาเราเขา้ไปในประวติัศาสตร์ 

คือเป็นวธีิที)ไดเ้ห็นและไดเ้รียนรู้จากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์สมยัก่อนที)พระคมัภีร์ไดพ้ดูไว ้

และการสาํรวจหมวดหมู่ใหเ้ปรียบพระคมัภีร์เป็นเหมือนกระจกเงา เพื)อเป็นวธีิที)จะสะทอ้นคาํถามและหมวดหมู่ที)เรามีความสนใจ 

 

จากการนึกถึงรูปแบบกการตีความเหล่านีF  

เราควรจะสาํรวจวธีิที)หลกัคาํสอนสามารถส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

ใหเ้ราดูการอภิปรายเกี)ยวกบัหลกัคาํสอนกนัก่อนวา่สามารถช่วยเราในการตีความพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งไร 

 

 

การส่งเสริม 

 

บ่อยครัF งผมรู้สึกประหลาดใจจนทาํใหผ้มคิดวา่มีคริสเตียนจาํนวนมากขนาดไหนที)ไดเ้ชื)อวา่หลกัคาํสอนพืFนฐานส่วนใหญ่ของ

ศาสนาคริสตถู์กสอนอยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ ในความเป็นจริง 

หลกัคาํสอนพืFนฐานส่วนใหญ่ของความเชื)อของเราไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์โดยตรงหรือระบุชดัแบบเฉพาะเจาะจง 

 

มีอยูค่รัF งหนึ)งผมไดย้นิศิษยาภิบาลที)มีชื)อเสียงท่านหนึ)งบอกสมาชิกวา่ 

"พวกเราควรจะเชื)อเฉพาะสิ)งที)พระคมัภีร์ไดส้อนในแบบที)เปิดเผยและชดัเจนเท่านัFน 
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ไม่ควรเชื)อสิ)งที)ไม่ชดัเจนและที)เราคิดวา่อาจจะมีผลผลกระทบกบัเรา" 

ในประสบการณ์ของผมเป็นเรื)องไม่ปกติสาํหรับคริสเตียนที)ยนืยนัวา่เราควรจะใหล้าํดบัความสาํคญัอยา่งมากกบัคาํสอนที)ชดัเจนของพระคั

มภีร์มากกวา่คาํสอนโดยนยัหรือคาํสอนที)ไม่ไดใ้หค้วามชดัเจนกบัเรา 

เพราะวา่พระคมัภีร์มีความลํFาลึกเป็นอยา่งมากมีหลายสิ)งหลายอยา่งที)เราไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

แต่มีกฎของการสื)อสารที)เราตอ้งจาํไวก้คื็อ:เชื)อมัFยวา่มีบ่อยครัF งที)เรื)องที)เป็นเรื)องพืFนฐานทั)วไปไม่ค่อยมีใครพดูถึงโดยตรงแต่กลั

บพดูถึงเรื)องนัFนแบบออ้มๆหรือเราอาจจะตอ้งเดา 

ใหพ้ดูอีกแบบหนึ)งกคื็อเมื)อไหร่กต็ามที)มีการสนทนากบัใครสกัคนหรือเมื)อไหร่กต็ามที)พวกเราไดเ้ขียนจดหมายหรือหนงัสือเราจะไม่ค่อย

พดูถึงความเชื)อมั)นพืFนฐานที)สุดของเราอยา่งชดัเจนกบัคนคนนัFน 

 

ใหนึ้กถึงหลกัการต่อไปนีFสกัครู่ ในบทเรียนชุดนีFผมไม่เคยพดูแมแ้ต่ครัF งเดียววา่ผมเชื)อในการทรงสถิตของพระเจา้ 

ถา้ถามวา่ทาํไม? เหตุผลกคื็อความเชื)อในเรื)องนีF เป็นพืFนฐานของบทเรียนทัFงหมดจนทาํใหทุ้กคนรู้วา่ผมเชื)อในพระเจา้ 

ผมไม่เคยพดูวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ในบทเรียนนีF  ทาํไมผมถึงไม่ไดพ้ดู? 

เพราะผมมั)นใจวา่เป็นเรื)องที)เราทุกคนยอมรับและรู้อยูแ่ลว้ 

และความจริงในเรื)องเหล่านีFรวมถึงมีความจริงในเรื)องอื)นๆอีกมากมายไดส้ร้างพืFนฐานโดยปริยายสาํหรับสิ)งที)เราไดพ้ดูในแบบที)ชดัเจน 

 

ความจริงของพระคมัภีร์กเ็หมือนเรื)องราวต่างๆที)เราไดพ้ดูถึงคือมีหลากหลายวธีิที)เราใชพ้ดูถึงเรื)องต่างๆเหล่านัFน 

ดงันัFนพระคมัภีร์กเ็หมือนกนัผูที้)เขียนพระคมัภีร์ไม่ไดเ้นน้สิ)งที)เขาสื)อสารใหเ้ป็นระบบระเบียบและไม่ไดสื้)อสารอยา่งชดัเจน 

และเป้าหมายหนึ)งของศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกคื็อเพื)อศึกษาการสนันิษฐานหลกัคาํสอนเพื)อช่วยใหเ้ราเขา้ใจสิ)งที)เราเห็นในพระคมัภี

ร์ ยกตวัอยา่ง 

ไม่มีตอนไหนในพระคมัภีร์ที)เราเห็นคาํสอนที)ชดัเจนเกี)ยวกบัตรีเอกานุภาพหรือวธีิที)พระลกัษณะของพระคริสตท์ัFงสองสถานะปรากฏใหเ้

ห็นพร้อมกนัในขณะที)อยูใ่นสถานะใดสถานะหนึ)ง หลกัคาํสอนทัFงสองอยา่งนีF เป็นเอกลกัษณ์ของคริสเตียนตัFงแต่ยคุแรก 

คาํสอนนีFและมีคาํสอนอีกมากมายที)สาํคญัของคริสเตียนมีพืFนฐานจากผลกระทบที)ตามมาของเหตุและผลที)เจอไดท้ั)วไปในพระคมัภีร์ทัFงเล่

ม เมื)อนกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดพ้ฒันาหลกัคาํสอนเช่น 

ตรีเอกภาพหรือพระลกัษณะทัFงสองของพระคริสตเ์ขาไม่ไดเ้พิ)มเติมอะไรจากสิ)งที)พระคมัภีร์บอก 

แต่เขากาํลงัพยายามทาํใหเ้ราเขา้ใจหลกัการพืFนฐานและเห็นสิ)งที)พระคมัภีร์บอกไวใ้หช้ดัเจนขึFน 

 

เพราะเหตุผลนีF , 

การตีความพระคมัภีร์ของเราอาจจะส่งเสริมไดม้ากยิ)งขึFนดว้ยสติปัญญาที)คริสตจกัรไดพ้ฒันาผา่นระยะเวลามาหลายศตวรรษแลว้ 

ในขณะที)ใชเ้หตุและผลที)เขม้งวดเพื)อการแยกแยะผลกระทบที)ตามมาของพระคมัภีร์ 

สิ)งที)พระคมัภีร์สอนส่วนใหญ่แลว้พระคมัภีร์ไม่เคยพดูในรูปแบบที)ชดัเจน 

และศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกเ็ป็นเครื)องมือที)เป็นประโยชนใ์นการเรียนรู้และทาํใหเ้ขา้ใจคาํสอนเหล่านีF  

 

ไม่วา่หลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนมีความสาํคญัมากแค่ไหนต่อการตีความกต็าม 

พวกเรากย็งัตอ้งระมดัระวงัและตระหนกัวา่วธีิที)สาํคญันีFอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

 

 

อุปสรรค 
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เราสามารถพดูไดว้า่อนัตรายอยา่งหนึ)งที)น่ากลวัมากของหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนกคื็อ 

การคาดเการณ์อยา่งที)เราไดพ้ดูถึงหลายครัF งแลว้วา่ 

ศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนในยคุปัจจุบนัรู้สึกซาบซึF งต่อการศึกษาคน้ควา้ของยคุกลางเป็นอยา่งมาก 

แต่ลกัษณะอยา่งหนึ)งที)สาํคญัของการศึกษาคน้ควา้ในยคุกลางกคื็อ 

การสนันิษฐานวา่การสาํรวจที)เป็นเหตุและผลสามารถนาํคริสตจกัรไปถึงความจริงที)ไกลกวา่คาํสอนของพระคมัภีร์ 

หลายคนเคยไดย้นิคาํถามที)คาดการณ์แต่มีความสาํคญัสาํหรับนกัศาสนศาสตร์สมยัยคุกลางมากคือ 

"มีทูตสวรรคกี์)องคที์)สามารถเตน้บนหวัเขม็หมุดได?้"  

 

เพราะนกัศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตรู้์สึกซาบซึF งต่อนกัศาสนศาสตร์ดา้นการศึกษาเป็นอยา่งมาก 

บางครัF งอาจทาํใหพ้วกเขาหลงทางเขา้ไปในการคาดการณ์เดียวกนั 

คือการศึกษาความคิดต่างๆซึ)งนาํไปสู่การสรุปต่างๆที)ไม่มีการสนบัสนุนจากพระคมัภีร์หรือถา้มีกมี็นอ้ยมาก 

แต่การสรุปแบบนีF ดูเหมือนจะเป็นการสรุปดว้ยเหตุและผล 

 

เช่น คุณอาจจะประหลาดใจที)รู้วา่ในศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทใ์นยคุแรกไม่เห็นดว้ย เกี)ยวกบัเรื)องการคาดการณ์ที)เรียกวา่ 

"the lapsarian question" (คาํถามเกี)ยวกบัมนุษยท์าํบาปโดยไม่รู้ตวั) คุณอาจจะเคยไดย้นิคาํศพัท ์“supralapsarianism” 

(สิ)งที)พระเจา้กาํหนดไวล่้วงหนา้แลว้) “infralapsarianism”, and “sublapsarianism” (สิ)งที)พระเจา้กาํหนดไวล่้วงหนา้แลว้ 

เช่นการทรงไถ่มนุษยจ์ากความบาป) or 

“several”หรือความหลากหลายอื)นๆทั)วไปหวัขอ้ต่างๆเหล่านีF เคยเป็นประเดน็ที)ทาํใหมี้การโตแ้ยง้ดว้ยการใชอ้ารมณ์ระหวา่งผูเ้ชื)อ 

และตลอดการโตแ้ยง้มีคาํถามเพียงขอ้เดียวคือ "เราควรจะนึกถึงกฎธรรมบญัญติันิรันดร์ของพระเจา้มากขนาดไหน?" 

แน่นอนวา่ลาํดบักฎธรรมบญัญติันิรันดร์ของพระเจา้"แผนการนิรันดร์ของพระเจา้เป็นแผนการสาํหรับการทรงสร้างทัFงหมด 

 

ผมหวงัวา่ทุกคนคงตระหนกัแลว้วา่พระคมัภีร์ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพดูถึงเรื)องนีF  วา่เป็นเรื)องลึกลบัซบัซอ้นอะไรเลย 

แต่ตรงกนัขา้มเป็นเรื)องที)พระคมัภีร์ใหข้อ้มูลนอ้ยมาก 

แต่การศึกษาคน้ควา้ดว้ยการใชเ้หตุและผลใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากและการมีความร้อนรนมากเกินไปในการอภิปรายหลกัคาํสอนอาจจ

ะนาํไปสู่การคาดการณ์ในดา้นนีFและดา้นอื)นๆดว้ย 

 

ในขณะที)เรากาํลงัเรียนรู้การใคร่ครวญไตร่ตรองดว้ยเหตุและผลเพื)อเป็นการทาํใหห้ลกัคาํสอนจากพระคมัภีร์ไดรั้บการปรับปรุ

งใหดี้ขึFน เราควรตอ้งจดจาํอยา่งมีสติปัญญาเกี)ยวกบัถอ้ยคาํของพระเจา้ที)พดูกบัโมเสสซึ)งเป็นที)รู้จกักนัดีในเฉลยธรรมบญัญติั 29:29 

 

“สิ)งลีFลบัทัFงปวงเป็นของพระยาห์เวห์พระเจา้ของเราทัFงหลาย 

แต่สิ)งที)ทรงสาํแดงนัFนเป็นของเราทัFงหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิตย ์

เพื)อเราจะทาํตามถอ้ยคาํทัFงสิFนของธรรมบญัญติันีF  (เฉลยธรรมบัญญตั ิ29:29) 

 

เราเห็นวา่มีความเจาะจงและมีความซบัซอ้นในหลายๆอยา่งที)พระคมัภีร์ยงัไม่ไดส้าํแดงแก่เรา 

ดงันัFนเราตอ้งระมดัระวงัที)จะไม่ใหสิ้)งเหล่านัFนมีผลต่อความหมายที)แทจ้ริง บ่อยครัF งขอ้ความแบบนัFนจะนาํเราไปสู่การคาดเดา 

 

ในขณะที)เราตีความพระคมัภีร์ตามขัFนตอนของการอภิปรายหลกัคาํสอน 

เราตอ้งเตือนตวัเองใหร้ะวงัที)จะไม่ไปไกลเกินกวา่สิ)งที)พระคมัภีร์สอน 

ในทุกขัFนตอนเราตอ้งถามตวัเองอยูเ่สมอวา่มีหลกัฐานอะไรบา้งจากพระคมัภีร์ที)ไดส้นบัสนุนหลกัคาํสอนนีF  
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แต่ถา้เราศึกษาพระคมัภีร์เพื)อตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง 

การศึกษาพระคมัภีร์แบบนัFนจะเป็นอุปสรรคในการตีความและเป็นอุปสรรคในการเขา้ใจความหมายที)แทจ้ริงของพระคมัภีร์อยา่งแน่นอน 

 

 

บทสรุป 
 

ในบทเรียนนีF เราไดส้าํรวจหลกัคาํสอนในศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน เราเห็นแลว้วา่หลกัคาํสอนคืออะไร 

และมีอะไรบา้งที)เหมาะสมกบัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนนีF  เราไดศึ้กษาวธีิการเขียนหลกัคาํสอนวา่มีความสาํคญัยงัไง 

และมีอะไรบา้งที)อนัตราย 

 

คริสเตียนทุกคนมีหลกัคาํสอนที)เขาเชื)อ ซึ) งอาจจะมาจากการอ่านหรือจากการสอนจากการเล่าปากต่อปาก 

แต่การเรียนรู้วธีิที)นกัศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผนไดเ้ขียนหลกัคาํสอนคริสเตียนผา่นมาหลายๆศตวรรษเป็นวธีิที)ดีสาํหรับเราที)จะศึกษาวา่

สิ)งที)เราเชื)อมีอะไรบา้งที)จะช่วยใหเ้รามีความเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ในเวลาที)เรากาํลงัรับใชพ้ระองคแ์ละคริสตจกัรของพระองค ์



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ!! ! ! ! บทที ่4: หลกัคาํสอนตามศาสนศาสตร์อยา่งมีแบบแผน!

 

 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
-35-  

 

วทิยากร 
 

 

ดอ็กเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ) เป็นผูร่้วมก่อตัFงและเป็นประธานของพนัธกิจ Third Millennium 

เขาไดรั้บใชเ้ป็นศาสนาจารย ์สอนวชิาพนัธสญัญาเดิมที)วทิยาลยั Reformed Theological Seminary เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

เขาเป็นหวัหนา้ของแผนกพนัธสญัญาเดิม ในขณะที)ไดรั้บตาํแหน่งเป็นศิษยาภิบาล, ดอ็กเตอร์ แพรท 

ไดมี้โอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพื)อประกาศข่าวประเสริฐและสั)งสอน 

เขาไดเ้รียนที)มหาวทิยาลยั Westminster Theological Seminary และไดรั้บปริญญาโทที)พระคริสตธรรม 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 

 


