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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
บทที่ 4
หลักคาสอนตามศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน

บทนา
คุณอาจจะมีประสบการณ์ เหมือน ผมเติบโตในคริสตจักรทีค
่ าว่า "หลักคาสอน"
เป็ นคาศัพท์ทไี่ ม่คอ
่ ยดีเท่าไหร่
คือคนมักจะเข้าใจว่าหลักคาสอนเป็ นสิง่ ที่สาคัญและควรเชื่อ
แทนทีจ่ ะเชื่อในพระคัมภีร์เท่านั้น
ดังนั้นเมือ
่ ผมเริม
่ เรียนหลักศาสนศาสตร์ผู้สอนก็จะเน้นถึงหลักคาสอนต่าง ๆ
จนทาให้ผมคิดว่า
ทาไมผูท
้ ีต
่ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์ต้องเรียนหลักคาสอนแทนทีจ่ ะเรียนพระคัมภีร์?
แต่ในหลักศาสนศาสตร์ระบบดัง้ เดิม หลักคาสอนก็ไม่ใช่สงิ่ ทีใ่ ช้แทนพระคัมภีร์
แต่เป็ นวิธีง่ายๆทีจ่ ะสรุปสิง่ ทีเ่ ราเชื่ออย่างตรงไปตรงมาเกีย่ วกับคาสอนของพระคัมภีร์
เพราะฉะนั้นหลักคาสอนทีถ
่ ูกต้องมีสว่ นทีส
่ าคัญในศาสนศาสตร์คริสเตียน
บทเรียน การสร้างศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีระบบแบบแผน ชุดทีส
่ ี่ มีชื่อว่า
"หลักคาสอนของศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีระบบแบบแผน"
เพราะเราจะศึกษาวิธเี ชื่อมโยงของรูปแบบศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีแบบแผนกับการสร้างหลัก
คาสอนหรือการสอนทีห
่ ลากหลาย
บทเรียนของเราจะแยกออกเป็ นสามส่วนหลักๆ
โดยเราจะเริม
่ ด้วยการวางโครงสร้างเกีย่ วกับหลักคาสอนในศาสนศาสตร์ระบบ
เพื่อให้เรารูว้ ่า หลักคาสอนมีสว่ นอะไรในศาสนศาสตร์ระบบ?
และทีส
่ องเราจะสารวจการสร้างหลักคาสอน
นักศาสนศาสตร์สร้างการพูดคุยถึงหลักคาสอนได้อย่างไรบ้าง?
และทีส
่ ามเราจะสารวจความสาคัญและความเป็ นอันตรายของหลักคาสอนต่างๆในศา
สนศาสตร์ระบบ มีขอ
้ ดีและข้อเสียอะไรบ้าง?
ขอให้เราเริม
่ ด้วยการวางแนวถึงเรือ
่ งของเรา

การกาหนดทิศทาง
การกาหนดทิศทางของหลักคาสอนในศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีแบบแผนจะแบ่งออกเป็
น 4 เรือ
่ ง เรือ
่ งแรกคือ ความหมายของหลักคาสอน เรือ
่ งทีส
่ องคือ
ความคิดในหลักคาสอนอย่างถูกต้อง เรือ
่ งทีส
่ ามคือ เป้ าหมายของหลักคาสอน
และเรือ
่ งสีค
่ ือ บอกทีม
่ าของหลักคาสอน เราจะเริม
่ จากคาความหมายทีเ่ จาะจงก่อน
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ความหมายทีเ่ จาะจง
เราเริม
่ ต้นด้วยการให้ความหมายอย่างง่ายๆของคาว่า "หลักคาสอน"
คานี้ถูกนาไปใช้ในหลากหลายวิธีในศาสนศาสตร์
อาจจะทาให้หาความหมายทีเ่ ป็ นทีพ
่ อใจของทุกคนได้ยาก แต่จากวัตถุประสงค์ของเรา
เราได้ให้ความหมายของระบบหลักคาสอนในศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีแบบแผนแบบนี้ว่า:
หลักคาสอนเป็ นการวิเคราะห์และอธิบายพระคัมภีร์ตามหมวดหมูศ
่ าสน
ศาสตร์
การให้ความหมายแบบนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองหลักๆสามอย่างของความหมาย
ของเราในบทเรียนนี้ เมือ
่ เราได้พูดถึงหลักคาสอน อันดับแรก,
หลักคาสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับหมวดหมู่ศาสนศาสตร์
อันดับสอง,วิเคราะห์หลักคาสอนพระคัมภีร์ และอันดับสาม, อธิบายคาสอนพระคัมภีร์
เรามาดูการให้ความหมายทีพ
่ ูดเจาะจงในแต่ละส่วน
โดยเริม
่ จากหมวดหมู่ของศาสนศาสตร์ตา่ งๆทีห
่ ลักคาสอนได้เน้นถึง
และหลังจากนั้นให้ดูขอ
้ เท็จจริงเกีย่ วกับการสอนพระคัมภีร์ตามทีห
่ ลักคาสอนได้วเิ ครา
ะห์ไว้
และสุดท้ายให้ดูข้อเท็จจริงของการสอนของพระคัมภีร์ตามทีห
่ ลักคาสอนได้อธิบายไว้
หมวดหมู่
ตอนนี้เราทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าศาสนศาสตร์เป็ นเรือ
่ งทีก
่ ว้างมาก
กว้างจนเหมือนไม่มีขอบเขตหรือทีส
่ น
ิ้ สุดเลย
และมีหวั ข้อทีเ่ ราสามารถพูดถึงได้จนนับไม่ถ้วน
รวมถึงเป็ นเรือ
่ งทีก
่ ว้างใหญ่และซับซ้อนมาก
มากจนถึงขัน
้ ทีเ่ ราอาจจะเปรียบเทียบกับท้องฟ้ าในยามค่าคืนทีม
่ ีความสวยงาม
ความซับซ้อนและเวิง้ ว้าง
จากเพราะความใหญ่และความซับซ้อนของศาสนศาสตร์อาจจะทาให้เราอยากจัดการกั
บเรือ
่ งนี้ให้มน
ั เสร็จๆไปอย่างส่งเดช
อย่างไรก็ตามเราเห็นแล้วว่านักดาราศาสตร์ได้แบ่งแยกสิง่ ต่างๆทีอ
่ ยู่ในท้องฟ้ าในกลา
งคืนออกเป็ นหมวดหมู่ไว้เพื่อศึกษา
ดังนั้นนักศาสนศาสตร์ก็ได้แบ่งแยกศาสนศาสตร์ออกเป็ นหมวดหมู่ไว้เพื่อศึกษาเช่นเ
ดียวกัน
เราเห็นจากบทเรียนเหล่านี้แล้วว่าตัง้ แต่ยุคกลางมาศาสนศาสตร์อย่างมีแบแผน
มีความเป็ นไปได้สูงมากทีจ่ ะแยกออกเป็ นห้าหรือหกส่วนดังต่อไปนี้ คือ พระคัมภีร์
ส่วนนี้เน้นถึงพระคัมภีร์ทถ
ี่ ูกต้องตรงตามศาสนศาสตร์อย่างแท้จริง
และให้ความสนใจทัง้ หมดอยู่ทีพ
่ ระเจ้า; มนุษย์
ส่วนนี้ให้ความสนใจกับมุมมองศาสนศาสตร์เกีย่ วกับมนุษย์; ความรอด
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คือหมวดหมู่ทก
ี่ ล่าวถึงเรือ
่ งความรอด; คริสตจักร คือการเน้นถึงคริสตจักร;
และโลกาวินาศ คือเนื้อหาสุดท้าย และคาว่า "หลักคาสอน"
ได้รวมถึงประโยคหรือคาบรรยายต่างๆทีม
่ ีความเชือ
่ มโยงกับหัวข้อทัง้ หมดทีม
่ ีไร้ขอบเ
ขตเหล่านี้
แต่เหมือนทีเ่ รารูแ
้ ล้วว่า
สิง่ ต่างๆและหมวดหมู่ของหลักคาสอนทีใ่ หญ่ๆก็จะถูกแยกเป็ นหมวดหมู่ทเี่ ล็กลงไปเรือ
่
ยๆ ยกตัวอย่างเช่น
ศาสนศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับพระเจ้าโดยตรงนั้นด้านหนึง่ ของศาสนศาสตร์นี้ก็คือหลักคาสอ
นเกีย่ วกับความเป็ นพระคริสต์ของพระเยซูทีพ
่ ูดถึงพระองค์ในสถานะบุคคลและการงา
นของพระองค์ รวมถึงสถานะของพระคริสต์ทเี่ ป็ นพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ได้สาแดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ นทัง้ มนุษย์และพระเจ้า
ในส่วนทีอ
่ ยู่ในสถานะมนุษย์ก็แบ่งเป็ นร่างกายกายและจิตใจ
และเราจะเห็นว่ามันเป็ นแบบนี้ตอ
่ ไปเรือ
่ ยๆกับหมวดหมู่อน
ื่ ๆด้วย
หลักคาสอนหลักๆทุกอย่างในสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะถูกแยกให้เป็ นหมว
ดหมู่ทเี่ ล็กลงๆไปเรือ
่ ยๆ ส่วนหลักๆของบทเรียนนี้เราใช้คาว่า "หลักคาสอน"
เพื่ออ้างอิงถึงการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันเกีย่ วกับหมวดหมู่ตามศาสนศาสตร์อย่างมีแบบ
แผนทีเ่ ป็ นหมวดหมู่ใหญ่ๆ
แต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีความยืดหยุ่นทีย่ อมรับว่าไม่ว่าจะเป็ นระดับไหนของศาส
นศาสตร์
หรือไม่ว่าขนาดจะเล็กแค่ไหนก็ตามต้องมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
หลักคาสอนนั้นๆ
มากกว่านัน
้ การเน้นหมวดหมู่ของศาสนศาสตร์
หรือการพูดคุยถึงหลักคาสอนตามศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนต้องตระหนักในทุกๆค
รัง้ ว่าการสอนพระคัมภีร์ตอ
้ งมีความสอดคล้องกับบริบทอืน
่ ๆของพระคัมภีร์ดว้ ย
การวิเคราะห์
ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราได้เปรียบเทียบระบบศาสนศาสตร์กบ
ั ต้นไม้
้ มาจากดิน แต่มน
้ มา
ต้นไม้ทงี่ อกขึน
ั ดูแตกต่างจากดินทีม
่ น
ั งอกขึน
้ มาจ
ศสานศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็คล้ายๆกันเวลาทีเ่ ราพูดคุยถึงหลักคาสอนทีง่ อกขึน
ากพระคัมภีร์ แต่มน
ั ดูเหมือนว่าแตกต่างจากข้อความในพระคัมภีร์
เหตุผลหลักข้อหนึ่งทีห
่ ลักคาสอนอาจจะดูแตกต่างจากพระคัมภีรก
์ ็คือ
ความไม่มีกฎเกณฑ์หรือขอบเขตทีแ
่ น่ นอน
และแทนทีจ่ ะเน้นบริบทใดบริบทหนึ่งในแต่ละครัง้
แต่หลักคาสอนจะอธิบายเนื้อหาการสอนของข้อความพระคัมภีร์จากหลายๆที่
เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ โดยให้พิจารณาถึงหลักคาสอนทีเ่ ราเรียกว่า
หลักข้อเชื่อของอัครทูต
ซึ่งได้สรุปพื้นฐานของหลักคาสอนหรือการสอนบางอย่างทีร่ บ
ั รองว่าเราเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพ
ระเยซูคริสต์ น่ าจะเป็ นชื่อทีเ่ หมาะสมถ้าจะเรียกหัวข้อนี้ว่า
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"ความเชื่อขัน
้ พื้นฐานของคริสเตียน" เรามาดูดว้ ยกัน:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิท
ี่ ุด
ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ทรงปฏิสนธิโ์ ดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงบังเกิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปี ลาตปกครอง
ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
วันทีส
่ ามทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ
์ ส
ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิท
ี่ ุด
จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และเชื่อมั่นในสากลตริสตจักรบริสุทธิ ์
ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน
การอภัยโทษบาป การทีก
่ ายคืนชีพ
และสมบูรณ์ ชีพนิร ันดร์ อาเมน
ลองสังเกตดูวธิ ีการแสดงความเชื่อของคริสเตียนกับพระคัมภีร์ในประวัตศ
ิ าสต
ร์ หลักข้อเชื่อของอัครทูตดูแตกต่างจากพระคัมภีรม
์ าก
ไม่มีสว่ นไหนในพระคัมภีร์ทม
ี่ ีประโยคเหล่านัน
้
และพระคัมภีร์ไม่ได้สรุปความเชื่อคริสเตียนไว้เป็ นข้อๆแบนี้
และไม่ได้เก็บรวบรวมเป็ นหมวดหมู่ไว้ทใี่ ดทีห
่ นึ่ง
อย่างไรก็ตามหลักข้อเชื่อของอัครทูตตรงกับพระคัมภีร์เพราะว่าได้สะท้อนในแ
บบทีถ
่ ูกต้องจากหลายๆส่วนจากพระคัมภีร์
จากประโยคสุดท้ายของหลักข้อเชื่อนี้ทบ
ี่ อกว่า:
ข้าพเจ้าเชื่อใน......
การอภัยโทษบาป
การทีก
่ ายคืนชีพ
และชีพนิรน
ั ดร์
ไม่มีขอ
้ พระคัมภีร์หรือข้อความในพระคัมภีร์ตอนไหนทีร่ วมคาสอนทัง้ หมดเห
ล่านี้ไว้ดว้ ยกัน
แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถพบเจอคาสอนเหล่านี้ได้ในหลายๆทีใ่ นพระคัมภีร์
หลักข้อเชื่อของอัครทูตได้รวมความเชื่อเหล่านี้เข้าด้วยกันให้เป็ นการสรุปหลักคาสอน
ของความเชื่อของเราทีเ่ ป็ นคริสเตียน
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การอธิบาย
ส่วนทีส
่ ามของการให้ความหมายทีเ่ จาะจงของเราก็คือ
หลักคาสอนได้อธิบายถึงสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนเกีย่ วกับหมวดหมู่ตา่ งๆ
การอธิบายเหล่านี้เป็ นการรวบรวมข้อมูลแบบง่ายๆเพื่อนาไปสูเ่ รือ
่ งทีต
่ อ
้ งพิสูจน์ของศ
าสนศาสตร์ หรือเกีย่ วกับการป้ องกันการสอนศาสนาศาสตร์ทซ
ี่ บ
ั ซ้อน
มันช่วยให้เราคิดถึงการอธิบายทีเ่ ต็มล้นด้วยคุณภาพในการอภิปรายหลักคาสอ
น ทีเ่ หมือนฝั่งหนึ่งทีม
่ ีประโยคง่ายๆของคาสอนพระคัมภีร์ทม
ี่ ีคาอธิบายแต่ไม่มาก
้ กว่าเดิมนิดหน่ อยและอีกฝั่งหนึ่งมีการอภิ
ตรงกลางมีการอภิปรายทีม
่ ีการอธิบามากขึน
ปรายถึงหลักคาสอนทีไ่ ด้ให้คาอธิบายอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
ให้เราพิจารณาถึงตัวอย่างของประโยคหลักคาสอนทีไ่ ด้บอกมาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเ
รือ
่ งนั้น
หลักข้อเชื่อของอัครทูตเป็ นตัวอย่างทีด
่ ีมากเพราะว่าไม่ได้พูดถึงอะไรมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น มีการพูดพูดถึงพระเจ้าพระบิดาเรือ่ งเดียวเท่านั่นก็คือ
พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ได้สร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
จากตัวอย่างเราเห็นได้ว่ามีการพูดถึงสิง่ ทีท
่ าให้เชื่อในพระบิดาไม่มากนัก
และหลักข้อเชื่อก็พูดเกีย่ วกับพระบุตรเพียงแค่นิดหน่ อยด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนพระวิญญาณบริสุทธิ ์ หลักข้อเชื่อบอกแค่ว่า "ข้าพเจ้าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ"์
และ "พระคริสต์ทรงบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ"์ แต่ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้น
บ่อยครัง้ ทีห
่ ลักคาสอนเริม
่ ต้นด้วยวิธีง่ายๆเหล่านั้น
ประโยคทีง่ ่ายๆแบบนี้มีขอ
้ ดีมากมายทีส
่ ามารถนามาใช้ในคริสตจักรได้
แต่ว่าไม่ได้มีวธิ ีเดียวทีป
่ รากฏในหลักคาสอน
ถ้ามีอุปกรณ์ วดั ตรงส่วนกลางของอุปกรณ์ ทใี่ ช้วดั จะเห็นได้ว่ามีการอภิปรายถึง
หลักคาสอนทีม
่ ีการอธิบายอยู่ในระดับกลาง เช่น
หลักข้อเชื่อและหลักคาสอนส่วนใหญ่ของโปรเตสแตนต์ได้มีการจัดการหมวดหมู่ศาส
นศาสตร์แบบนี้คือ
อย่างทีเ่ ราได้เห็นแล้วว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูตได้พูดถึงหลักคาสอนเกีย่ วกับต
รีเอกอานุภาพแค่สองสามบรรทัดเท่านั้น
้ ในปี 1563 –
แต่ถ้าเปรียบเทียบกับหลักข้อเชื่อของไฮเดลเบิร์ก (เขียนขึน
เวลาเขาพูดถึงตรีเอกานุภาพมีการอธิบายทีม
่ ีรายละเอียดมากกว่าเดิม
เริม
่ ต้นในคาถามและคาตอบ 23 หลักข้อเชื่อไฮเดลเบิร์ก
ได้พูดตามหลักข้อเชื่อของอัครทูตทัง้ หมด แต่หลังจากนั้น เขาได้ตามด้วยคาถามอีก
31 คาถามและคาตอบทีเ่ น้นถึงตรีเอกานุภาพ เช่น ในคาถาม 26 ได้ถามว่า:
คุณเชื่ออะไรเวลาคุณบอกว่า "ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ยงิ่ ใหญ่
ผู้สร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก"?
แน่ นอนว่านั่นเป็ นการอ้างอิงถึงประโยคแรกของหลักข้อเชื่อของอัครทูต
และนี่เป็ นการอิบายเพิม
่ เติมตามคาตอบข้อที่ 26:
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พระบิดานิรน
ั ดรขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
ผู้ซึ่งทรงสร้างทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ
่ ยูใ่ นฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกจากความ
ว่างเปล่า
พระองค์เป็ นผู้ทยี่ งั คงดารงอยูแ
่ ละครอบครองอยูเ่ หนื อทุกสิง่ ทุกอย่างโด
ยการทรงนาและการทรงจัดเตรียมอย่างไม่มีสน
ิ้ สุดของพระองค์
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าและพระบิดาของผมเพราะพระเยซูคริสต์พระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ผมไว้วางใจในพระเจ้าเป็ นอย่างมาก
มากจนไม่มีความสงสัยเลยว่าพระองค์จะไม่ประทานทุกอย่างทีจ่ าเป็ นสา
หรับร่างกายและจิตใจของผม
และพระองค์จะทรงเปลีย่ นความยากลาบากทัง้ สิน
้ ให้เป็ นสิง่ ทีด
่ ีในขณะที่
พระองค์ให้ผมอยูใ่ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความเศร้าโศกและเลวร้ายใบนี้
พระองค์ทรงสามารถทาสิง่ เหล่านี้ เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้าผู้ยงิ่ ใหญ่
และเป็ นน้าพระทัยของพระองค์ทจี่ ะทาสิง่ เหล่านี้ เพราะพระองค์ทรงเป็ น
พระบิดาทีส
่ ตั ย์ซื่อ
นี่เป็ นการอธิบายความหมายของความเชื่อทีเ่ รามีในพระบิดา
จะเห็นว่ามีความสมบูรณ์ มากกว่าทีเ่ ราเห็นในหลักข้อเชื่อของอัครทูตทีม
่ ีเพียงแค่ประโ
ยคเดียว
แต่อีกด้านหนึ่งก็คือการพูดคุยโต้แย้งเกีย่ วกับหลักคาสอนทีไ่ ด้รวมเอาการอธิบ
ายไว้อย่างละเอียด
้ จะทาให้เห็นทัศนคติหรือแง่คด
บ่อยครัง้ ทีก
่ ารอธิบายทีล่ ะเอียดและกว้างมากขึน
ิ ต่างๆข
้ ด้วย เช่น การถกเถียงในเรือ่ งต่างๆ
องศาสนศาสตร์มากขึน
ส่วนใหญ่การเขียนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้
และหลายๆครัง้ จะเห็นว่าศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนนี้ทง้ ั หมดจะรวมทุกอย่างทีไ่ ด้ศึ
กษาจากหลักข้อเชื่อและหลักคาสอนต่างๆและเพิ่มการอธิบายการอธิบายเนื้อหามากขึ้
น
เช่นในหลักข้อเชื่อของอัครทูตได้พูดถึงตรีเอกานุภาพแค่ไม่กป
ี่ ระโยคและหลัก
ข้อเชื่อของไฮเดลเบิร์กมีคาถามและคาตอบ 31 ข้อ, ชาวโรล์ส ฮอดจ์
ได้เขียนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนของเขาโดยมีหลักคาสอนถึงสีบ
่ ทและทัง้ หมด
มีมากกว่ามากกว่า 200 หน้า
การอธิบายทัง้ หมดของหลักคาสอนเป็ นเรือ
่ งเอกลักษณ์ ของศาสนศาสตร์ อย่างมีแบบแ
ผนทีม
่ ีรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ
ดังนั้นในเวลาทีเ่ ราศึกษาหลักคาสอนของสนศาสตร์อย่างอย่างมีแบบแผน
เราต้องตระหนักว่ามันมีการอธิบายในหลายระดับ
มีการอธิบายหลักคาสอนทีอ
่ ธิบายการสอนของพระคัมภีร์เกีย่ วกับหมวดหมู่ศาสนศาส
ตร์ในระดับทีแ
่ ตกต่างกันออกไป ตอนนี้คงเห็นแล้วว่าเราหมายถึงคืออะไร
เวลาทีเ่ ราพูดถึงหลักคาสอนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
เราควรจะดูเรือ
่ งที่สองของเราด้วยนั่นก็คือ
ความเกีย่ วข้องของการกาหนดทิศทางเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้
การสร้างหลักคาสอนเป็ นเรือ
่ งเหมาะสมอย่างไร?
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ทาไมนักศาสนศาสตร์ถงึ ได้คด
ิ ว่าเป็ นเรือ
่ งเหมาะสมทีจ่ ะวิเคราะห์และอธิบายคาสอนข
องพระคัมภีร์ตามวิธีตา่ งๆเหล่านี้?
ความถูกต้อง
ทีค
่ าถามเหล่านี้สาคัญก็เพราะว่ามีคริสตจักรหลายๆทีท
่ ค
ี่ ดั ค้านหลักคาสอนทีไ่ ด้
รับการยอมรับแล้ว ตัวอย่างทีค
่ ุณอาจจะเคยได้ยน
ิ แล้วเช่น
"ไม่มีหลักข้อเชื่อของอัครทูตมีแต่พระคริสต์"
"เราไม่ตอ
้ งการหลักคาสอนนอกจากพระคัมภีร์"
แต่บางทีเราอาจจะรูส
้ ก
ึ ซาบซึ้งเวลาอ่าน
เพราะว่าหลักคาสอนได้ยกย่องพระวจนะของพระเจ้า
ดังนั้นมันจึงเป็ นเหตุผลว่าทาไมศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนไม่สามารถมองข้ามหลัก
คาสอนของพระคัมภีร์เหมือนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนี้?
ทาไมถึงแยกคาสอนของพระคัมภีร์ให้เป็ นหมวดหมู่แล้ววิเคราะห์และอธิบายว่าพระคั
มภีร์ได้สอนอะไรบ้างเกีย่ วกับเรือ
่ งเหล่านัน
้ ?
สิง่ หนึ่งทีน
่ ่ าประทับใจมากในการคิดหลักคาสอนก็คือผูเ้ ขียนในพระคัมภีร์ได้
ทาเป็ นตัวอย่างไว้ให้เราแล้ว
เราจะยกตัวอย่างจากสองหลักคาสอนทีเ่ ราเห็นจากพระคัมภีร์
ตัวอย่างแรกเป็ นตัวอย่างจากพระเยซู
หลังจากนัน
้ เราจะดูตวั อีกตัวอย่างหนึ่งจากอาจารย์เปาโล
ให้เราดูตวั อย่างจากพระเยซูทีไ่ ด้ให้การวิเคราะห์หมวดหมู่และการอธิบายการสอนพร
ะคัมภีร์
พระเยซู
ตัวอย่าง
ให้พิจารณาเวลาทีม
่ ีคนถามพระเยซูเกีย่ วกับพระธรรมบัญญัตท
ิ ส
ี่ าคัญทีส
่ ุด จาก มัทธิว
22:35-40:
มีผเู้ ชี่ยวชาญบัญญัตค
ิ นหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่า
“ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตน
ิ ้น
ั พระบัญญัตข
ิ อ
้ ไหนสาคัญทีส
่ ุด ?”
พระเยซูทรงตอบเขาว่า “
‘จงรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’
และด้วยสุดความคิดของท่าน
นั่นแหละเป็ นพระบัญญัตข
ิ อ
้ สาคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ
‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’
ธรรมบัญญัตแ
ิ ละคาของผูเ้ ผยพระวจนะทัง้ หมด
ก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั พระบัญญัตส
ิ องข้อนี้” (มัทธิว 22:35-40 THSV11)
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สิง่ ทีพ
่ ระเยซูทาในพระธรรมตอนนี้ทาให้เห็นว่าทุกส่วนในการให้ความหมายทีเ่
จาะจงของเราเกีย่ วข้องกับหลักคาสอนศาสนาศาสตร์
อันดับแรกบทความนี้ได้เน้นหมวดหมู่ศาสนศาสตร์
มีผเู้ ชี่ยวชาญพระบัญญัตค
ิ นหนึ่งเข้ามาหาพระเยซูแล้วถามพระองค์ว่า
"ในธรรมบัญญัตน
ิ ้น
ั มีขอ
้ ไหนทีส
่ าคัญทีส
่ ุด?"
้ เพราะนักศาสนศาสตร์ในสมัยของพระเยซูมีความกังวลเกีย่ วกับรู
คาถามแบบนี้เกิดขึน
ปแบบของสนศาสตร์ทพ
ี่ วกเขาได้รบ
ั สืบทอดกันมา
ไม่มีพระธรรมเล่มไหนในพันธสัญญาเดิม หรือบทไหน ย่อหน้าไหน
หรือแม้แต่ขอ
้ ไหนในพระคัมภีร์ทพ
ี่ ูดถึงคาถามนี้
ดังนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านพระบัญญัตไิ ด้พูดถึงหมวดหมู่ศาสนศาสตร์ทีม
่ รี ูปแบบทีค
่ ล้า
ยๆกับประเภทของหมวดหมู่ทเี่ ราเห็นในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
อันดับทีส
่ อง, พระเยซูตอบโดยอ้างถึงข้อพระคัมภีร์จากสองพระธรรม
พระเยซูไม่ได้พูดถึงพระคัมภีร์แค่ขอ
้ เดียวหรือบริบทเดียวแล้วปล่อยไว้แบบนั้น
แต่พระเยซูอา้ งข้อพระคัมภีร์จากสองพระธรรมในพันธสัญญาเดิมคือ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 และ เลวีนิติ 19:18 ตอนแรกพระองค์พูดถึงเฉลยธรรมบัญญัติ
6:5 เมือ
่ พระองค์บอกว่า
"ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกาลังของท่าน"
และได้พูดถึงเลวีนิติ 19:18 เมือ
่ พระองค์บอกว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง"
เหมือนนักศาสนศาสตร์,
พระเยซูได้ตีความพระคัมภีร์ตา่ งๆให้เป็ นการอภิปรายโต้ตอบเกีย่ วกับพระธรรมบัญญั
ติทส
ี่ าคัญทีส
่ ุด
อันดับทีส
่ าม,
พระเยซูได้อธิบายเกีย่ วกับมุมมองต่างๆของพระองค์เกีย่ วกับเรือ
่ งนี้
พระองค์ได้อธิบายถึงลาดับความสาคัญของพระบัญญัตเิ หล่านี้เวลาพระองค์บอกว่า
"นั่นแหละเป็ นพระบัญญัตข
ิ อ
้ สาคัญอันดับแรก ข้อทีส
่ องก็เหมือนกัน "
และสุดท้ายพระเยซูได้อธิบายความสาคัญของพระธรรมบัญญัตเิ หล่านี้โดยใช้ศาสนศา
สตร์ยืนยันนั่นก็คือ
"ธรรมบัญญัตแ
ิ ละคาของผูเ้ ผยพระวจนะทัง้ หมดก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั พระบัญญัตส
ิ องข้อนี้"
จากตัวอย่างของพระเยซูเป็ นการยืนยันความเหมาะสมของการเขียนหลักคาสอ
นตาม
ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
ถ้าพระเยซูไม่เห็นด้วยเกีย่ วกับหลักคาสอนพระองค์ก็อาจจะถามคาถามแบบนี้ ว่า
้ มา?
"ทาไมท่านถึงพยายามทีจ่ ะเขียนหลักคาสอนขึน
ท่านควรจะพอใจกับสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์บน
ั ทึกไว้เท่านัน
้ "
แต่นอกจากพระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นแล้ว พระองค์ยงั มีสว่ นร่วมในหลักคาสอนด้วย
หลังจากเราเห็นบางตัวอย่างจากหลายๆตัวอย่างทีพ
่ ระเยซูได้พูดถึงหลักคาสอน,
เราควรดูสงิ่ ทีอ
่ าจารย์เปาโลทาในสิง่ เดียวกันกับทีพ
่ ระเยซูได้ทาไว้แล้ว
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อัครทูตเปาโล
อัครทูตเปาโลได้เขียนจดหมายถึงคริสเตียนทั่วแถบเมดิเตอร์เรเนียน
อาจารย์เปาโลได้เน้นถึงเรือ
่ งการประพฤติตวั ทั่วไปและเกีย่ วกับปัญหาหลักๆของผูน
้ า
โดยให้ความสนใจหลักกับคาสอนทางศาสนศาสตร์
ดูสงิ่ ทีเ่ ปาโลเขียนในพระธรรมโรม
ในขณะนั้นเป็ นเวลาทีเ่ ปาโลกาลังจัดการกับปัญหาทีเ่ ป็ นปัญหาระหว่างชาวยิวกับชาวก
รีกในคริสตจักรทีโ่ รม เปาโลได้พูดถึงหลักคาสอนทีค
่ อ
่ นข้างละเอียด
ตัวอย่างทีร่ ูจ้ กั กันดีทีเ่ ราเห็นจากพระธรรมโรม 4:1-25
มีหลายอย่างทีเ่ ราสามารถพูดเกีย่ วกับพระธรรมตอนนี้
แต่เราอยากให้เห็นว่าพระธรรมตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทัง้ สามส่วนได้
ให้ความหมายหลักคาสอนศาสนาศาสตร์ของเราอย่างเจาะจง โดย ได้เน้นถึงเรือ
่ ง
การตีความและอธิบายในหลายๆบริบทจากพระคัมภีร์
อันดับแรกเปาโลได้เน้นเรือ
่ ง”การชาระให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อในพันธสัญญาเดิม”
โรมบทที่ 4 ได้เกริน
่ นาด้วยคาถามจากตอนจบของบทก่อนหน้า นัน
้ ดูจากโรม
3:31:
ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัตด
ิ ว้ ยความเชื่อหรือ? เปล่าเลย
เรายังชูธรรมบัญญัตข
ิ น
ึ้ อีก (โรม 3:31 THSV11)
จากคาถามในโรม
3:31ช่วยให้เปาโลได้แสดงออกถึงมุมมองของเขาในหัวข้อเรือ
่ งในโรมบทที่ 4 คือ การชาระให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อในพันธสัญญาเดิม
ไม่มีเล่มไหนในพันธสัญญาเดิมรวมถึงบทหรือย่อหน้าหรือแม้แต่ขอ
้ พระคัมภีร์ที่พูดถึง
เรือ
่ งนี้ แต่กลับเป็ นหัวข้อศาสนศาสตร์ทเี่ ปาโลให้สนใจ
นอกจากการเริม
่ ต้นด้วยหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนศาสตร์แล้ว โรม 4:1-25
ยังรวมเอาการตีความของเราเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ
่ งหลักคาสอนไว้
ด้วย เพราะอัครทูตเปาโลได้พูดถึงเรือ
่ งนี้ดว้ ยการวิเคราะห์คาสอนต่างๆของพระคัมภีร์
ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงพันธสัญญาเดิมมากกว่าเจ็ดครัง้
ในข้อที่ 3 เปาโลได้พูดถึงปฐมกาล 15:6 ในข้อที่ 6 เปาโลได้พูดถึงสดุดี 31:12 ในข้อที่ 10 เขาได้เปรียบเทียบปฐมกาลบทที่ 15 กับบทที่ 17 ในข้อที่ 16 กับ 17
เปาโลได้พูดถึงปฐมกาล 17:5 ในข้อที่ 18 เขาได้พูดถึงปฐมกาล 15:5 ในข้อที่ 19
เขาได้พูดถึงปฐมกาล 17:17 และ 18:11 และสุดท้ายในข้อที่ 23-24
เปาโลได้พูดถึงปฐมกาล 15:6 อีกครัง้ หนึ่ง
การอ้างอิงถึงความจริงทีว่ ่าเปาโลได้พูดถึงข้อพระคัมภีร์ของพระคัมภีร์เดิมหลายครัง้ นั้
นได้แสดงให้เราเห็นว่าอัครทูตเปาโลได้วเิ คราะห์ข้อความในพระคัมภีร์จากหลายทีเ่ พื่
อเชื่อมโยงหลักคาสอนของเขา
ในส่วนทีส
่ ามของการให้ความหมาอย่างเจาะจง
ซึ่งเป็ นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของเราเกีย่ วกับหลักคาสอนบอกว่าเปาโลได้พูดถึง
มุมมองของเขาเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้ดว้ ยการสรุปหลักคาสอนของเขาว่า
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การชาระให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อนั้นเป็ นสิง่ ได้รบ
ั การยืนยันในกฎธรรมบัญญัตจิ าก
พระคัมภีร์เดิมด้วย อันดับแรกปฐมกาล 15:6 บอกว่าความเชื่อของอับราฮัม
"ถือว่าเป็ น" ความชอบธรรม,
และเปาโลได้อธิบายเพิม
่ เติมว่าถ้าอะไรทีพ
่ ะคัมภีร์บอกว่า "ถือว่าเป็ น"
ก็คือไม่ใช่เพราะจากการกระทา
อาจารย์เปาโลอธิบายเพิม
่ เติมว่ากษัตริย์ดาวิดก็ได้ยืนยันความคิดนี้ดว้ ยการใช้คาว่า
"ถือว่าเป็ น" ในแบบเดียวกันในสดุดี 31:1-2
้ ด้วยความเชื่อทีป
เปาโลได้พูดต่อเพื่อแสดงให้เห็นว่าการชาระให้ชอบธรรมเกิดขึน
่ ราศ
จากกฎบัญญัติ เพราะว่าอับราาฮัมถูกเรียกว่าเป็ นผูช
้ อบธรรมในปฐมกาลบทที่ 15
ก่อนทีเ่ ขาเข้าสุหนัตในปฐมกาลบทที่ 17
มากไปกว่านัน
้ เปาโลได้ยกเอาข้อความจากปฐมกาล 17:5
ทีบ
่ อกว่าอับราฮัมได้รบ
ั พระสัญญาว่าเขาจะเป็ นบิดาของชาวยิวและชนชาติอน
ื่ ๆด้วย
ทัง้ คนทีถ
่ ือธรรมบัญญัตแ
ิ ละคนทีไ่ ม่ถือธรรมบัญญัติ
ในความเป็ นจริงเขาได้บอกว่าปฐมกาล 15:5
บอกว่าความหวังเดียวของอับราฮัมก็คือการมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเพรา
ะว่าเขาไม่มีลูกเลย และในปฐมกาล 17:17 และ 18:11
ได้แสดงให้เห็นว่าอับราฮัมต้องมีความเชื่อเพราะทัง้ เขาและภรรยาของเขาแก่เกินไปที่
จะมีลูกได้เองตามธรรมชาติ
ในทีส
่ ุดเปาโลสรุปโดยใช้ขอ
้ พระคัมภีร์จากปฐมกาล 15:6:
ซึ่งเป็ นมากกว่าแค่ประโยคทางประวัตศ
ิ าสตร์เกีย่ วกับอับราฮัม
แต่เป็ นบทเรียนเกีย่ วกับความสาคัญของความเชื่อสาหรับ คริสเตียน
สรุปสัน
้ ๆก็คือเราเห็นว่าเปาโลทาตามแบบอย่างของพระเยซู
เปาโลได้มีสว่ นร่วมในการโอภืปรายเกีย่ วกับหลักคาสอน
เขาได้วเิ คราะห์และอธิบายการสอนพระคัมภีร์ตามหัวข้อศาสนศาสตร์
ไม่ใช่แค่การเข้าใจในการให้ความหมายอย่างเจาะจงของเราเรือ
่ งหลักคาสอนแ
ละความเหมาะสมของการอภิปรายเรือ
่ งหลักคาสอนเท่านั้น
แต่การทีเ่ ราต้องเข้าใจเป้ าหมายของหลักคาสอนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็เป็ นเรื่
องทีส
่ าคัญด้วย
เป้ าหมาย
เพื่อให้เราเข้าใจว่านักศาสนศาสตร์เขียนหลักคาสอนของเขาได้ยงั ไง
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีเ่ ราจะต้องเข้าใจเป้ าหมายสองอย่างทีใ่ ช้พิจารณาหลักคาสอนก่อน
ในด้านหนึง่ หลักคาสอนถูกสร้างด้วยเป้ าหมายในด้านบวก
เพราะเริม
่ จากคาสอนทีถ
่ ูกต้องทีเ่ ราเห็นได้ง่ายๆ
เช่นสิง่ ทีผ
่ ต
ู้ ิดตามพระเยซูคริสต์ควรจะเชื่อ แต่อีกด้านหนึ่งเป็ นด้านลบ
ซึ่งมีไว้เพื่อต่อต้านคาสอนทีผ
่ ด
ิ พลาด
ทัง้ สองเป้ าหมายนี้มีอท
ิ ธิพลต่อลักษณะของหลักคาสอนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
ดังนั้นให้เราดูทง้ ั สองอย่างก่อน ให้เราเริม
่ จากเป้ าหมายแรกคือเป้ าหมายด้านบวก
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ด้านบวก
ตามทีเ่ ราเห็นแล้วว่านักศาสนศาสตร์ทส
ี่ อนถูกต้องจะมีใจจดจ่อและติดตามคาส
อนจากพระคัมภีร์อย่างแท้จริง
และด้วยความเป็ นห่วงในเรือ
่ งนี้ทาให้นกั ศาสนศาสตร์ทาตามพระคัมภีร์อย่างเคร่งครั
ด และให้พระคัมภีร์เป็ นเหมือนผูพ
้ พ
ิ ากษาทีม
่ ีอานาจสูงสุด
แต่ยงั ไงก็ตามก็ยงั มีปญ
ั หาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ตอ
้ งเผชิญคือ
พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นคาสอนทีม
่ ีความสัมพันธ์กน
ั ในหมวดหมู่ตา่ งๆอย่างมากมาย
มากถึงขัน
้ ทีถ
่ ้าพระคัมภีร์เป็ นคูม
่ ืออย่างเดียวทีเ่ ขามี
เขาอาจจะสับสนจนรูว้ ่าจะเริม
่ และทาอย่างไร
ให้พิจาณาตัวอย่างทีบ
่ อกว่าว่า
พระคัมภีร์สอนเกีย่ วกับความเป็ นคริสเตียนหรือหลักคาสอนของพระคริสต์มากขนาดไ
หน
ในหลายๆประเด็นพระคัมภีร์ทง้ ั เล่มบางครัง้ พูดถึงพระคริสต์ในแบบทีต
่ รงไปตรงมาแ
ต่บางครัง้ พูดแบบอ้อมค้อม
พระคัมภีร์ทง้ ั เล่มเปรียบเสมือนคลังความรูเ้ กีย่ วกับพระคริสต์
และถ้านักศาสนศาสตร์พยายามทีจ่ ะพูดทุกอย่างทีเ่ ป็ นความจริงจากพระคัมภีร์เกีย่ วกับ
หลักคาสอนของพระคริสต์
เขาจะไม่สามารถวางปากกาลงได้เลยเพราะมันจะไม่มีวน
ั จบได้เลย
นักศาสนศาสตร์ใช้อะไรในการตัดสินใจว่าส่วนไหนของพระคัมภีร์ทเี่ ขาจะใช้
หรือไม่ใช้?
ข้อดีของระบบศาสนศาสตร์
ก็คือนักศาสนศาสตร์ไม่ได้ใช้พระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวเป็ นคูม
่ ือในการเขียนหลักศาส
นศาสตร์แต่พวกเขาได้รวมการให้น้าหนักความสาคัญและลาดับความสาคัญของประเ
พณีดง้ ั เดิมของคริสเตียน
และในหลายๆประเด็นนักศาสนศาสตร์ตดั สินใจจากสิง่ ทีค
่ ริสเตียนในอดีตทีซ
่ ื่อสัตย์ตอ
่
พระเจ้าได้ทาไว้ เช่น ความพยายามของนักศาสนศาสตร์ทส
ี่ าคัญแต่ละคน,
หลักข้อเชื่อ, ความเชื่อ
และอืน
่ ๆทีม
่ ีผลต่อการพิจารณาหลักคาสอนตามระบบศาสนศาสตร์
ด้านลบ
แม้ว่าเป้ าหมายในด้านบวกของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนมีความสาคัญมาก
ในการสร้างหลักคาสอนก็ตาม
นักศาสนศาสตร์ตอ
้ งตัดสินใจจากเนื้อหาและการเน้นของหลักคาสอนทีม
่ าจากเป้ าหมา
ยในด้านลบด้วยเช่นเดียวกัน
ความหมายของเราก็คือว่าเป้ าหมายหลักอย่างหนึ่งของเป้ าหมายด้านลบคือการพิจาร
ณาและต่อต้านหลักคาสอนทีส
่ อนผิด
เป้ าหมายในด้านลบนี้ตอ
้ งมาจากพระคัมภีร์
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ในความเป็ นจริงเราเห็นแล้วว่ามีหลายส่วนจากพระคัมภีร์ทีต
่ อ
่ ต้านคาสอนผิด
ศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ถูกแบ่งเป็ นสองส่วนอย่างเท่าๆกัน
โดยการให้ความสนใจทัง้ หลักคาสอนทีม
่ ีเป้ าหมายในด้านบวก
เพราะถ้าสอนถูกก็จะสนับสนุน แต่ถ้าสอนผิดก็จะต่อต้าน
ดังนั้นเมือ
่ นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเลือกว่าเขาจะรวมหรือไม่รวม
เน้นหรือไม่เน้นอะไรในศาสนศาสตร์ของเขา
การตัดสินใจหลายอย่างของเขาได้รบ
ั อิทธิพลมาจากความต้องการทีอ
่ ยากจะแก้ไขคาส
อนทีผ
่ ด
ิ
การต่อต้านคาสอนทีผ
่ ด
ิ นั้นมาจากพระคัมภีร์
ดังนั้นนักศาสนศาสตร์จงึ ยอมรับเป้ าหมายด้านลบด้วย
เพราะเขาต้องการให้น้าหนักและจัดลาดับความสาคัญแบบคริสเตียนในยุคแรก
คงจะเป็ นเรือ
่ งยากถ้าเน้นถึงการสร้างหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแ
ผนมากเกินไป ยกตัวอย่างจากหลักข้อเชื่อของ ชาวล์สดอน ซึ่งถูกเขียนในปี 451
ได้บอกเกีย่ วกับบุคคลและลักษณะของพระคริสต์ แบบนี้ คือ
(พระคริสต์คือ) พระเจ้าอย่างแท้จริง และมนุษย์อย่างแท้จริง
มีการยอมรับว่าพระคริสต์มีสองสถานะภาพ ปราศจากความสับสน
ปราศจากการเปลีย่ นแปลง ปราศจากการแตกแยก
ความแตกต่างของทัง้ สองสถานะภาพไม่ได้ถูกล้มเลิกด้วยความเป็ นหนึ่ง
แต่พระลักษณะทัง้ สองถูกปกป้ องไว้
เพื่อรอการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันทีจ่ ะมาถึง
และสถานะภาพทัง้ สองไม่ได้แบ่งแยกให้เห็นในสภาพร่างกายหรือแยกเ
ป็ นสองคน
ในด้านหนึง่ ข้อความนี้ได้รบ
ั การนาด้วยเป้ าหมายด้านบวกทีพ
่ ูดถึงความจริงขอ
งพระคัมภีร์โดยการอธิบายว่าคริสเตียนทีเ่ ข้มแข็งและซื่อสัตย์มีความเชื่อเกีย่ วกับอะไร
บ้าง และนั่นก็เป็ นความชัดเจนอย่างเพียงพอ
แต่มาดูอีกอย่างหนึ่งว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูตได้พูดอะไรบ้างเกีย่ วกับพระคริสต์
เราเห็นว่าเขาพูดทุกอย่างเกีย่ วกับพระคริสต์,
แต่ทาไมชาวสดอนถึงลงลึกเข้าไปในรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงลักษณะทัง้ สอง
อย่างคือความเป็ นพระเจ้าและมนุษย์?
ทาไมเขาบอกว่าลักษณะสองอย่างนี้ไม่มีความขัดแย้ง, ไม่มก
ี ารเปลีย่ นแปลง,
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้,
ทาไมเขาเน้นว่าพระคริสต์มีสองลักษณะแต่รวมเป็ นบุคคลเดียว?
เรือ
่ งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเน้นในพระคัมภีร์
แต่ความจริงข้อนี้ก็เป็ นเหตุผลทีห
่ ลักข้อเชื่ออัครทูตให้ความสาคัญและพูดถึง
ในความเป็ นจริง
การเน้นอย่างเจาะจงของชาวล์สดอนได้ถูกพัฒนาให้เป็ นการตอบสนองต่อคาสอนผิดเ
้ ตัง้ แต่ในศตวรรษแรกๆของศาสนาคริสต์
กีย่ วกับพระคริสต์ซึ่งเกิดขึน
บางส่วนของคาสอนผิดก็คือ การปฏิเสธความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์
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บางคาสอนปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์
และยังมีคาสอนอืน
่ ๆทีบ
่ อกว่าพระองค์เป็ นเพียงแค่บุคคลบุคคลเดียวเท่านั้น
และในขณะเดียวกันการอภิปรายเกีย่ วกับรูปแบบหลักคาสอนหลายๆอย่างในศ
าสนศาสตร์อย่างมีแบบได้ยอมรับเป้ าหมายด้นลบด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมือ
่ ชาวล์
ฮอดจ์อภิปรายเกีย่ วกับหลักคาสอนเรือ
่ งความรูข
้ องพระเจ้าในเล่มแรกบทที่ 4
ของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน เขาเริม
่ จากข้อความสัน
้ ๆ
ซึ่งเขาได้อธิบายในรูปแบบทีเ่ ป็ นด้านบวกว่า
ซึ่งเป็ นหลักคาสอนทีช
่ ดั เจนของพระคัมภีร์ทท
ี่ าให้เราสามารถรูจ้ กั พระเ
จ้าได้
้
แต่ทน
ั ทีหลังจากมีการยืนยันรับรอง ฮอดจ์ ได้พูดถึงด้วยข้อความทีย่ าวมากขึน
เกีย่ วกับแนวคิดสามอย่างทีผ
่ ด
ิ ของความหมายของการรูจ้ กั พระเจ้า
ซึ่งเป็ นการสอนต่อต้านการสอนอืน
่ ๆ สิง่ แรกทีเ่ ขาได้พูดถึงก็คือ:
สิง่ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถรูท
้ ุกอย่างทีเ่ ป็ นความจริงเกีย่ วกับพ
ระเจ้า
แล้วเขาพูดต่อเกีย่ วกับคาสอนผิดในเรือ
่ งอืน
่ โดยการบอกว่า:
(เราไม่ควรจะเชื่อ)
ว่าเราสามารถจินตนาการความเป็ นพระเจ้าในความคิดของเราได้
และอันดับทีส
่ ามเขาได้เขียนว่า:
(เราไม่ควรจะเชื่อ) ว่าเราสามารถเข้าใจ(พระเจ้า)
(หรือรูจ้ กั พระองค์อย่างละเอียดถีถ
่ ้วนได้)
การโต้แย้งในแง่ลบเกีย่ วกับข้อคิดเห็นที่ผด
ิ พลาดเหล่านี้
ฮอดจ์ได้กลับมาอธิบายในด้านบวก ในหลากหลายวิธท
ี ท
ี่ าให้รจู้ กั พระเจ้าได้
สิง่ ทีฮ
่ อดจ์ได้ทาในตอนนี้เป็ นเรือ
่ งปกติในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
ดังนั้นเราเห็นว่าเป้ าหมายของการโต้แย้งของหลักคาสอนได้สร้างความต้องกา
รหลักๆอย่างน้อยสองอย่าง: คือความต้องการทีจ่ ะอธิบายความจริง
และต้องการต่อต้านความผิดพลาดด้วยเช่นกัน
ตอนนี้เรามีการกาหนดทิศทางของหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนแล้ว
และเราได้เห็นความเหมาะสมและเป้ าหมายของการโต้แย้งของหลักคาสอน
เราควรจะดูมุมมองทีส
่ ามของการวางทิศทางของเรา:
คือส่วนทีห
่ ลักคาสอนได้มีในระบบทัง้ หมดของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
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การระบุ
ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่าจากยุคกลางศาสนศาสตร์ถูก เขียนด้วยพื้นฐ
านสีอ
่ ย่างคือ: ใช้คาศัพท์ดว้ ยความระมัดระวัง, การตัง้ หัวข้อ, รูปแบบหลักคาสอน
และสุดท้ายระบบทีค
่ รอบคลุมในความเชื่อ
เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ใช่เรือ
่ งปกติทจี่ ะพูดถึงความคิดเหล่านี้ว่าเป็ นขัน
้
ตอนในการเขียนศาสนศาสตร์
ในความเป็ นจริงนักศาสนศาสตร์ก็จะมีสว่ นร่วมในขัน
้ ตอนทัง้ หมดนี้ตลอด
แต่มน
ั ช่วยให้นึกถึงขัน
้ ตอนการสร้างศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเป็ นการเริม
่ จากสิง่
ทีง่ ่ายทีส
่ ุดไปหาสิง่ ทีซ
่ บ
ั ซ้อนทีส
่ ุด ในจุดเริม
่ ต้น,
คาศัพท์วช
ิ าการทางศาสนศาสตร์ก็เป็ นพื้นฐานของการเขียนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบ
แผน
ถ้าปราศจากคาศัพท์ทถ
ี่ ูกตีความด้วยความระมัดระวังแล้วมันจะเป็ นเรือ
่ งยากมากในก
ารเขียนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนไดถูกต้อง
ระดับทีส
่ องก็คือการเขียนประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผล
ถ้าเรานึกถึงคาศัพท์วช
ิ าการว่าเป็ นพื้นฐานในการเขียนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
เราก็อาจจะนึกถึงประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลว่าเป็ นเหมือนฐานทีเ่ ป็ นแนวนอนทีเ่ ราใช้แ
ละอธิบายคาศัพท์วช
ิ าการ
และเราอาจจะอธิบายหลักคาสอนเป็ นแนวนอนในประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลเพื่อเป็ นฐา
้ มาหรืออาจจะเป็ นกาแพงทัง้ หมด
นให้เราสร้างในส่วนของกาแพงขึน
และสุดท้ายศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้พูดถึงวิธีทน
ี่ กั ศาสนสาตร์ได้เขียนทัง้ หมด
จากประโยคหลักคาสอนต่างๆ
เราเห็นว่าในขณะทีก
่ าแพงก็เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการสร้างตึก
ดังนั้นหลักคาสอนก็มีสว่ นทีส
่ าคัญและจาเป็ นในการเขียนศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผ
นเช่นเดียวกัน
เราได้รบ
ั การวางทิศทางของหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนไว้แล้
ว, ตอนนี้เราจะดูหมวดหมู่หลักๆ ทีเ่ ป็ นหมวดหมู่ทส
ี่ องนั่นก็คือ: การเขียนหลักคาสอน
เรามาดูว่านักศาสนศาสตร์มีการเขียนการอภิปรายหาเหตุผลเกีย่ วกับหลักคาสอ
นทีม
่ ีความสาคัญต่องานของเขาได้อย่างไร?

รูปแบบ
เมือ
่ นักศึกษาได้เริม
่ ศึกษาศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
หลายๆครัง้ เขาก็จะเข้าใจผิดว่าหลักคาสอนต่างๆได้มาจากความจริง ของเหตุและผลจา
กพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามหลายๆครัง้ เราจะเห็นว่างานต่างๆ
มีรูปแบบทีเ่ รียบง่ายเป็ นอย่างมาก
แต่ขน
้ ั ตอนต่างๆทีใ่ ช้ในการเขียนหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนนั้นเป็ น
ทางการและซับซ้อนมาก
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ในความเป็ นจริงขัน
้ ตอนเหล่านี้ได้รวมหลายส่วนทีม
่ ีความแตกต่างอย่างมากมายไว้ดว้
ยกัน ซึ่งมีความแตกต่างถึงขัน
้ ทีม
่ น
ั เป็ นไปไม่ได้ทจี่ ะมีการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
แต่เราก็ยงั พอเข้าใจได้อยู่เกีย่ วกับรูปแบบต่างๆของหลักคาสอนทีเ่ ราพูดถึง
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจขัน
้ ตอนต่างๆทีไ่ ด้ใช้ในการเขียนหลักคาสอนในศาสนศาส
ตร์อย่างมีแบบแผน ตอนนี้เราจะดูสองเรือ
่ งด้วยกันคือ:
เรือ
่ งแรกเราจะดูวธิ ีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้เริม
่ ใช้หลัคาสอนจากพ
ระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของเขา
และเรือ
่ งทีส
่ องเราจะดูวิธีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ใช้เหตุผลในการอ
ธิบายและสนับสนุนหลักคาสอนของเขา
เราจะเริม
่ จากการสนับสนุนจากพระคัมภีร์สาหรับหลักคาสอนต่างๆก่อน
การสนับสนุนจากพระคัมภีร์
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีจ่ ะต้องตระหนักว่าหลายๆครัง้ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแ
ผนเขียนกรณีศก
ึ ษาของเขาด้วยการใช้หลักปรัชญาและประวัตศ
ิ าสตร์
เริม
่ ตัง้ แต่ใครเชื่ออะไรบ้าง? และเขาได้เชื่อสิง่ เหล่านี้เมือ
่ ไหร่? เขาคิดถูกหรือคิดผิด?
บางครัง้ ความเป็ นห่วงในเรือ
่ งนี้มีความสาคัญอย่างมาก
โดยเฉพาะในเวลาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนกาลังจัดการกับความเป็ นมาของ
หลักคาสอนของเขาและในเวลาทีเ่ ขาพยายามหาสิง่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเ
ขา
แต่โดยรวมแล้ววิธีการทีส
่ าคัญมากทีส
่ ุดทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะแก้ไขป
ญหาทีม
่ ีคนโต้แย้งหลักคาสอนของเขาโดยการให้พระคัมภีร์สนับสนุนสิง่ ทีเ่ ขาทา
เราจะสารวจการสนับสนุนจากพระคัมภีร์ในการอภิปรายหลักคาสอนในสองแบ
บ แบบแรก,
เราจะอธิบายขัน
้ ตอนพื้นฐานทีส
่ นับสนุนนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ในเวลาทีเ่
ขาหาการสนับสนุนจากพระคัมภีร์สาหรับความคิดของเขา แบบทีส
่ อง,
เราจะดูตวั อย่างของขัน
้ ตอนนี้ในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
สิง่ แรกทีอ
่ ยากให้เราพิจารณาดูก่อนก็คือขัน
้ ตอนพื้นฐานทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบ
แผนตามในเวลาทีเ่ ขาเขียนกรณีศก
ึ ษาของเขาจากพระคัมภีร์
ขัน
้ ตอน
ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราเห็นว่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเริม
่ ทีจ่ ะใช้พ
ระคัมภีร์ดว้ ยการลดความซับซ้อนของข้อเท็จจริงลง
เขาจะหาข้อเท็จจริงทางศาสนศาสตร์ทพ
ี่ ระคัมภีร์ได้สอนไว้
และอย่างทีเ่ ราได้เห็นแล้วว่าเขาได้รวมข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ให้เป็ นเรือ
่ งศาสนศาสต
ร์ แต่ก่อนทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะเขียนหลักคาสอน
เขาก็จะต้องคิดก้าวล้าให้ไกลกว่าขัน
้ ตอนเหล่านี้
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ซึ่งนั่นจะเป็ นการวิเคราะห์และอธิบายเนื้อหาทัง้ หมดอย่างละเอียด
เวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์และการอธิบายเนื้อหาทัง้ หมดอย่างละเอียดแบบนั้น
เรากาลังนึกถึงข้อเท็จจริงทีว่ ่านักศาสนศาสตร์กลุ่มนี้ตา่ งก็ยงั คงใช้ขน
้ ั ตอนของการรวม
มุมมองต่างๆจากคาสอนในพระคัมภีร์
เขาได้ใช้ศาสนศาสตร์เพื่อจะสร้างการวิเคราะห์ศาสนศาสตร์ทใี่ หญ่ขน
ึ้ และซับซ้อนมา
้
กขึนด้วย เขาได้สร้างระดับต่างๆในหลายๆขัน
้ ตอนของคาสอนในพระคัมภีร์
จนกว่าการอภิปรายทีเ่ กีย่ วกับหลักคาสอนของเขาจะเสร็จ
ความจริงการอภิปรายเกีย่ วกับหลักคาสอนมีหลายระดับ
ดังนั้นการวิเคราะห์และการอธิบายความคิดทางศาสนศาสตร์จะมีโครงสร้างทีใ่ หญ่ขน
ึ้
้ เรือ
และซับซ้อนมากขึน
่ ยๆ
ในขณะทีเ่ ราคิดถึงขัน
้ ตอนพื้นฐานเหล่านี้ เราจะดูตวั อย่างหนึ่งด้วยกันคือ
ตัวอย่าง
เพื่อให้เห็นภาพ เราจะดูจากการอภิปรายของเบอร์คอฟ
"การคัดค้านทฤษฎีสมบูรณ์ แบบ" อยู่ในส่วนที่ 4 ของบทที่ 10
ของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนของเขา
เป็ นความเชื่อของคริสเตียนบางคนทีเ่ ชื่อว่าเราสามารถรอดพ้นจากความบาปทัง้ สิน
้ ใน
ชีวต
ิ นี้,
ในส่วนนี้เบอร์คอฟได้รวมการสนับสนุนจากพระคัมภีร์ซึ่งอยู่ในส่วนของเป้ าหมายใน
ด้านลบของการต่อต้านมุมมองทีผ
่ ด
ิ นี้ สิง่ แรกทีเ่ บอร์คอฟประกาศก็คือ:
พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าคาสอนของมนุษย์ไม่สามารถสมบูรณ์ แบบได้
และเป็ นความคิดทีไ่ ม่สามารถยืนยันความแน่ นอนได้
เขาพยายามทีจ่ ะพิสูจน์มุมมองของเขาด้วยข้อความทีม
่ ีความยาวถึงสามย่อหน้า
และเป็ นย่อหน้าทีม
่ ีความยาวมาก,
ในแต่ละย่อหน้าเขาจะยืนยันพืน
้ ฐานทีส
่ าคัญทีส
่ ุดหนึ่งอย่าง ในย่อหน้าแรกเขาบอกว่า:
พระคัมภีร์ประทาน ….
ความมั่นใจให้ว่าไม่มีใครในโลกทีไ่ ม่ได้ทาความบาป
ในย่อหน้าทีส
่ อง เริม
่ ด้วยการยืนยันแบบนี้ :
ตามทีพ
่ ระคัมภีร์สอนไว้
มีการต่อสูอ
้ ย่างต่อเนื่องระหว่างฝ่ ายเนื้อหนังและฝ่ ายวิญญาณสาหรับค
นทีเ่ ป็ นลูกๆของพระเจ้า และถึงแม้วา่ คนทีด
่ ีทส
ี่ ุด
ก็ยงั ต้องพยายามทีจ่ ะแสวงหาความสมบูรณ์
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ในย่อหน้าทีส
่ ามเขาเริม
่ แบบนี้ :
การสารภาพบาปและการอธิฐานเพื่อขอการอภัยจากความบาปเป็ นเรือ
่ ง
ทีส
่ าคัญที่ตอ
้ งทา (ในพระคัมภีร)์
การนาเสนอของเบอร์คอฟไม่ใช่เรือ
่ งยากจนเกินความเข้าใจ เขาได้แย้งว่า
คาสอนทีบ
่ อกว่ามนุษย์สามารถสมบูรณ์ แบบได้ดว้ ยตัวเองนั้นเป็ นเรือ
่ งตรงข้ามกับพระ
คัมภีร์ เพราะพระคัมภีร์สอนว่าทุกคนบนโลกใบนี้ทาบาป
ผูเ้ ชื่อทุกคนได้ต่อสูก
้ บ
ั ความบาป
และทุกคนจาเป็ นต้องสารภาพและแสวงหาการอภัยบาป
สิง่ ทีเ่ บอร์คอฟนาเสนอในงานเขียนของเขาเป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเข้าใจได้ตามลา
ดับขัน
้ ตอน
แต่เราต้องศึกษาย้อนกลับไปเพื่อดูว่าการเขียนของเขามีขอ
้ พระคัมภีร์สนับสนุนหรือไ
ม่
เบอร์คอฟใช้ขอ
้ ความจากพระคัมภีร์อา้ งอิงในการเขียนของเขาถึงสิบเก้าครัง้
หลังจากทีเ่ ขารวบรวมและแยกข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ออกเป็ นสามกลุม
่ แล้ว
เขาได้เขียนศาสนศาสตร์ขน
ึ้ มา ข้อความทีไ่ ด้มาจากเนื้อหาเหล่านี้ ในย่อหน้าแรก
เขาพูดถึงข้อพระคัมภีร์หกข้อเท่านั้นแล้วสรุปว่า:
พระคัมภีร์ได้ยืนยันกับพวกเราว่าไม่มใี ครในโลกทีไ่ ม่ได้ทาบาป
ในย่อหน้าทีส
่ อง
เบอร์คอฟได้สรุปพระคัมภีร์แต่ละข้อแล้วใช้ศาสนศาสตร์อย่างเข้าใจง่ายสรุปข้อพระคั
มภีร์ตา่ งๆเหล่านั้นจากพระธรรมโรม 7:7-26 เบอร์คอฟเขียนว่า:
เปาโลได้ให้คาอธิบายทีช
่ ดั เจนของการต่อสูน
้ ี้…
ซึ่งแน่ นอนได้กล่าวอ้างถึงเปาโลหลังจากทีเ่ ปาได้รบั การเกิดใหม่ในพระ
คริสต์แล้ว
จากการอ้างถึง กาลาเทีย 5:16-24 เขาได้เขียนไว้ว่า:
(เปาโล) ได้พูดถึง…
การต่อสูเ้ กีย่ วกับลักษณะหรือคุณสมบัตต
ิ า่ งๆของลูกของพระเจ้า
ในการอ้างถึงฟิ ลิปปิ 3:10-14 เขาได้บอกว่า:
(เปาโล) ได้พูดถึงตัวเขาเอง ในช่วงบัน
้ ปลายของชีวต
ิ เขาว่า
เป็ นผูท
้ ยี่ งั ไม่ได้มาถึงจุดสมบูรณ์ แบบ
หลังจากมีรูปแบบศาสนศาสตร์จากพระคัมภีร์เหล่านั้นแล้ว
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เขาได้เอาทัง้ สามเรือ
่ งมาวิเคราะห์ให้เป็ นความจริงอย่างกว้างๆ
โดยเขาได้พูดแบบนี้ว่า:
ตามทีพ
่ ระคัมภีร์เขียนไว้ว่า
มีการต่อสูร้ ะหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณในชีวต
ิ ของลูกของพระเจ้าทุกคน
และแม้แต่คนทีด
่ ีทีเ่ ขาก็ยงั พยายามแสวงหาความสมบูรณ์ แบบ
ในย่อหน้าทีส
่ าม เบอร์คอฟได้สรุปข้อต่างๆด้วยประโยคง่ายๆ
ประโยคแรกเขาได้อา้ งถึงพระธรรมมัทธิว 6:12-13 โดยบอกว่า:
พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ทุกคนในกาอธิษฐานขอการอภัยบาป
หลังจากนัน
้ เขาพูดถึง 1 ยอห์น 1:9
และพูดเพื่อชี้ให้เห็นว่าข้อนี้กบ
ั พระธรรมมัทธิว 6:12-13 มีแนวคิดเดียวกัน
ต่อไป เบอร์คอฟได้อา้ งถึงข้อต่างๆจากโยบ, สดุด,ี สุภาษิต, อิสยาห์,
ดาเนียลและโรม
์ ี่ต้องอธิษฐานเพื่อขอการอภัยบาป
ทีไ่ ด้พูดซ้าๆเกีย่ วกับตัวอย่างของผูเ้ ชื่อทีบ
่ ริสุทธิท
และจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เขาได้เขียนศาสนศาสตร์ดงั นี้:
ผูท
้ เี่ ชื่อในพระคัมภีร์ก็ยงั ต้องสารภาพบาปอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการเขียนศาสนศาสตร์เหล่านี้จากพระคัมภีร์
เขาได้วเิ คราะห์ข้อความจากศาสนศาสตร์อย่างง่ายๆสองประโยคทีต
่ อนแรกเป็ นข้อคว
ามทีอ
่ ยู่ในขัน
้ พืน
้ ฐานจนกลายเป็ นการข้อความทีไ่ ด้รบ
ั การยืนยันทีส
่ ูงกว่าเดิมว่า:
การยอมรับความผิดบาปและอธิษฐานเพื่อการอภัยบาปเป็ นเรือ
่ งที่สาคัญ
ในพระคัมภีร์
ดังนั้นเราเห็นว่าเบอร์คอฟได้พฒ
ั นาสามข้อของหลักคาสอนพระคัมภีร์โดยการ
กล่าวถึงในการอภิปรายเกีย่ วกับความเชื่อเรือ
่ งมนุษย์สามารถสมบูรณ์ ได้ ้
้
คือในแต่ละย่อหน้า – จะมีการพูดถึงเยอะขึนและซับซ้อนขึน
เวลาวิเคราะห์และอธิบายในย่อหน้าแรกเขายืนยันว่า "พระคัมภีร์ได้ประทานให้…
ความมั่นใจว่าไม่มใี ครบนโลกใบนี้ทไี่ ม่ทาความบาป" ในย่อหน้าทีส
่ อง เขาได้ยืนยันว่า
"ตามทีพ
่ ระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามีการต่อสูอ
้ ย่างต่อเนื่องระหว่างเนื้อหนังและวิญญาณในชี
วิตของลูกๆพระเจ้าทุกคน
และแม้แต่คนทีด
่ ีที่สุดเขาก็ยงั พยายามแสวงหาความสมบูรณ์ "
และในย่อหน้าสุดท้ายเขาได้ยืนยันว่า
"การยอมรับความผิดบาปและอธิษฐานเพื่อขอการอภัยบาปเป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญ
(ในพระคัมภีร์)"
และเพื่อสรุปการอภิปรายหลักคาสอนทีเ่ ชื่อว่ามนุษย์สามารถสมบูรณ์ ได้,
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เบอร์คอฟได้นาการยืนยันเหล่านี้ เข้าสูก
่ ารวิเคราะห์ทม
ี่ ีระดับสูงกว่าที่ เขาได้สรุปว่า
ในการเปิ ดเผยของพระคัมภีร์
คาสอนทีเ่ ชื่อว่ามนุษย์สามารถสมบูรณ์ ได้น้น
ั
เป็ นคาสอนทีไ่ ม่สามารถคัดค้านได้อย่างแน่ นอน
การเขียนของนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนไม่ได้ชดั เจนและตรงแบบนี้ตลอ
ดเวลา อย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
แต่สงิ่ ทีเ่ ราเห็นในตอนนี้คือลักษณะเฉพาะของวิธีต่างๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแ
ผนหาข้อพระคัมภีร์เพื่อมารับรองหลักคาสอนของเขา
้
พวกเขาจะทาให้เราเห็นและเข้าใจความจริงของพระคัมภีร์ได้ง่ายขึน
นอกจากนี้เขาได้ตรวจทานความจริงต่างๆเหล่านัน
้ เพื่อทาให้ศาสนศาสตร์ได้รบ
ั การพั
้
ฒนาให้เป็ นทีย่ อมรับมากขึน
มากกว่านัน
้ พวกเขายังได้วเิ คราะห์ขอ
้ ความในศาสนศาสตร์เหล่านั้นให้ได้รบ
ั การยืนยั
้ และซับซ้อนขึน
้ เรือ
นทางศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีระดับสูงขึน
่ ยๆ
นี่แหละคือระบบพื้นฐานทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะใช้ทุกครัง้ เวลาพวกเขาห
าข้อพระคัมภีร์เพื่อมารับรองหลักคาสอนของเขา
ตอนนี้เราเห็นแล้วว่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้นาข้อพระคัมภีร์มารั
บรองหลักคาสอนของเขาได้อย่างไรบ้าง
ตอนนี้เราควรจะกลับไปดูวธิ ีตา่ งๆทีเ่ ขาใช้เวลาหาเหตุและผลเพื่อมาสนับสนุนมุมมอง
ความคิดของเขา
การสนับสนุนจากเหตุและผล
แม้แต่นกั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในทุกขัน
้ ต
อนของการเขียนศาสนศาสตร์
ความคิดอย่างมีเหตุและผลเป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญมากในเวลาทีเ่ ขากาลังเขียนหลักคาสอนต่า
งๆ
น่ าจะเป็ นสิง่ ทีม
่ ีประโยชน์มาก ถ้าเราพูดถึงพื้นฐานทัง้ 3
ด้านของการสนับสนุนทางความคิดอย่างมีเหตุและผลในการอภิปรายหลักคาสอน
ด้านแรกเราจะดูทส
ี่ ท
ิ ธิอานาจของความคิดอย่างมีเหตุผลในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแ
ผน
ศาสนศาสตร์นี้ได้ให้สท
ิ ธิอานาจแก่ความคิดอย่างมีเหตุและผลมากน้อยขนาดไหน?
ด้านทีส
่ องเราจะดูวธิ ีตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้รเิ ริม
่ การสนับสนุนคว
ามคิดอย่างมีเหตุและผลว่ามีความเกีย่ วข้องตามความจริงของพระคัมภีร์อย่างไร เขาได้ลดความซับซ้อนด้วยการใช้ความคิดอย่างมีเหตุและผลกับมุมมองต่างๆจากพระ
คัมภีร์อย่างไร
และด้านทีส
่ ามเราจะดูเกีย่ วกับระดับของความมั่นใจในการใช้การสารวจความคิดอย่า
งมีเหตุและผลแบบกว้าง
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เรามีความมั่นใจมากแค่ไหนในการสารวจเชิงความคิดอย่างมีเหตุและผลแบบแคบ
ซึ่งเป็ นสิง่ ทีม
่ ีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการเขียนหลักคาสอน?
ขอให้เราคิดถึงสิทธิอานาจของความคิดอย่างมีเหตุและผลกันก่อน
สิทธิอานาจ
ในบทเรียนก่อนหน้านี้ของบทเรียนชุดนี้,
เราได้เห็นว่าความเชื่อของคริสเตียนได้ขยายจากรากของวัฒนธรรมยิวไปยังทั่ว(โลก)
เมดิเตอร์เรเนียน
้
ดังนั้นนักศาสนศาสตร์คริสเตียนก็เลยให้ความสนใจแนวคิดแบบชาวกรีกมากขึน
จากความสัมพันธ์ในสมัยของผูน
้ าคริสเตียนยุคแรกกับนักคิดค้น นีโอ
เพลโตนิซึ่ม (neo-Platonism) ทาให้เขา
มีความสนใจในศาสนศาสตร์คริสเตียนเป็ นอย่างมาก
แต่บรรพบุรุษของคริสเตียนในยุคแรกได้จากัดขอบเขตของการศึกษาโดยให้อยู่บนพื้
นฐานของเหตุและผลกับการยอมรับความจริงของความเชื่อคริสเตียนทีม
่ าจากการเปิ ด
เผยอย่างชัดเจนผ่านความเชื่อทางศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ความลี้ลบ
ั
แต่ว่ามันไม่เป็ นไปตามนั้นเพราะว่าการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆของเขาไปไกลกว่า
ทีข
่ อบเขตทีค
่ ริสเตียนยุคแรกได้กาหนดให้เขา
ในยุคกลาง,
นักวิชาการทีเ่ ป็ นคริสเตียนได้ให้ความสาคัญของเหตุและผลรวมถึงระบบของการใช้เ
้
หตุและผลมากขึน
นักวิชาการได้ใช้มุมมองของอริสโตเติล(Aristotle)เกีย่ วกับการใช้เหตุและผลกับศาส
้
นศาสตร์ การอภิปรายเกีย่ วกับศาสนศาสตร์กลายเป็ นงานทีใ่ ช้เหตุและผลมากขึน
ในทางตรงกันข้ามกับการคัดค้านของคริสเตียนทีม
่ ีความเชื่อในพระเจ้า
นักวิชาการได้ใช้เหตุและผลกับทุกเรือ
่ งของความเชื่อคริสเตียนมากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไ
ปได้
ในหลายๆกรณีการวิเคราะห์เหตุและผลกลายเป็ นสิง่ ทีม
่ ีคุณค่าอย่างมากในการศึกษาเ
ชิงวิชาการจนถึงขัน
้ ทีก
่ ารใช้เหตุและผลมีความสาคัญมากกว่าการใช้พระคัมภีร์
ในยุคกลางนักศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์ได้ต่อต้านหลักความเชื่อในเรือ
่ งเห
ตุและผลด้วยหลักคาสอนโซลา สคริปทูรา(sola Scriptura คือ
เชื่อในพระคัมภีร์เท่านั้น)
โปรแตสแตนท์เรียกร้องให้คริสตจักรให้สญ
ั ญาว่าจะเชื่อในพระคัมภีร์เท่านั้น
รวมถึงต้องให้อานาจของพระคัมภีร์อยู่เหนือการใช้เหตุผลของมนุษย์
ถึงแม้ว่ามีความคิดหลากหลายรูปแบบท่ามกลางความเชื่อของโปรเตสแตนต์เกีย่ วกับเ
รือ
่ งนี้, แต่โดยทั่วไปโปรเตสแตนต์เชื่อในความจริงสองอย่างเกีย่ วกับเหตุและผล
ในทางหนึ่ง โปรเตสแตนต์ได้ตระหนักว่า
ความสามารถในการใช้เหตุผลแบบมีมีเหตุและผลนั้นเป็ นความสามารถทีม
่ ีคุณค่ามาก
เป็ นของประทานจากพระเจ้าและควรจะถูกใช้ดว้ ยความกระตือรือร้นในเวลาทีเ่ ราสร้า
งสรรค์ศาสนศาสตร์
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แต่ในทางตรงกันข้ามความสามารถทีจ่ ะใช้เหตุผลแบบมีเหตุและผล
เป็ นความสามารถทีถ
่ ก
ู จากัดขอบเขตและควรจะถูกใช้ดว้ ยการยอมเชื่อฟังการเปิ ดเผย
ของพระเจ้าในพระคัมภีร์
ตัวอย่างทีส
่ าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การทวีคูณของมุมมองของใช้เหตุผลตามเหตุและผลสามารถเห็นได้ในหลายวิธท
ี ม
ี่ ีควา
มสมบูรณ์ ทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ใช้กฎทีไ่ ร้ความขัดแย้ง
และเขาได้ให้คุณค่ากับหลักการของกฎทีไ่ ร้ความขัดแย้งสูงมาก
แต่ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงข้อจากัดต่างๆด้วย
กฎแห่งการไร้ความขัดแย้งเป็ นหนึ่งในกฎต่างๆของการใช้เหตุผลตามเหตุและ
ผล เป็ นวิธีหนึ่งทีด
่ ีทส
ี่ ุดที่ได้รบ
ั การยืนยันจากอริสโตเติล
รวมถึงจากนักศาสนศาสตร์คริสเตียนส่วนใหญ่อีกด้วย
กฎนี้สามารถสรุปได้หลายรูปแบบแต่สาหรับวัตถุประสงค์ของเราในตอนนี้เราจะสรุป
แบบนี้ว่า:
ไม่มีอะไรทีส
่ ามารถเป็ นความจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกันและในแบบเดียวกัน "
ยกตัวอย่าง ในชีวต
ิ ประจาวันของเรา
เราอาจจะบอกว่าสัตว์ประเภทนี้ไม่สามารถเป็ นหมาและไม่ได้เป็ นหมาในเวลาเดียวกัน
และในแบบเดียวกัน
หรือในศาสนศาสตร์เราอาจจะบอกว่าพระเยซูไม่สามารถเป็ นพระผูช
้ ่วยให้รอดและไม่
เป็ นพระผูช
้ ่วยให้รอดในเวลาเดียวกันและในแบบเดียวกัน
ในขณะทีน
่ กั ศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ทส
ี่ อนถูกต้องเคยดูการใช้เหตุผลตามเ
หตุและผลในสองรูปแบบ,
เขาได้ดูหลักการของกฎแห่งการไร้ความขัดแย้งในสองทาง,
ในทางหนึ่งกฎแห่งการไร้ความขัดแย้งเป็ นสิง่ ทีม
่ ีคุณค่าอย่างมากในศาสนศาสตร์อย่าง
มีแบบแผน
เป็ นของประทานจากพระเจ้าทีใ่ ห้กบ
ั เราและได้ประทานความสามารถให้กบ
ั เราทีจ่ ะใช้
เหตุผลแบบระมัดระวังกับเรือ
่ งศาสนศาสตร์
ซึ่งทาให้มีการแยกแยะความจริงจากสิง่ ทีไ่ ม่จริงได้
อย่างไรก็ตาม ผ่านมานับพันปี
นักศาสนศาสตร์ทีม
่ ีความยืนหยัดได้ยด
ึ ถืออีกมุมมองหนึ่งคือความสามารถในการใช้เ
หตุผล,
กฎแห่งการไร้ความขัดแย้งก็ถก
ู จากัดขอบเขตในเวลาทีเ่ ราใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์
คือต้องใช้ภายใต้การยอมเชื่อฟังพระคัมภีร์
การยอมเชื่อฟังกฎแห่งการไร้ความขัดแย้งเป็ นสิง่ สาคัญเพราะในเวลานัน
้ ๆ
และพระคัมภีร์อาจจะดูเหมือนมีความขัดแย้งในตัวเอง
อาจจะดูเหมือนยืนยันอะไรบางอย่างทีไ่ ม่ตรงกับเหตุผลตามเหตุและผล
ในกรณีนี้นกั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะทาอย่างไร?
พวกเขาจัดการสิง่ ทีด
่ ูขดั แย้งกันเหมือนอย่างทีเ่ ขาพยายามทีจ่ ะวิเคราะห์คาสอนของพร
ะคัมภีร์ในแบบทีใ่ ช้เหตุผลตามเหตุและผลได้อย่างไร?
โดยปกติ
นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนจะตอบสนองต่อสิ่งทีด
่ ูเหมือนเป็ นการขัดแย้งกันในพ
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ระคัมภีร์ดว้ ยการเน้นปัจจัยหนึ่งในสองอย่างนี้:
คือความผิดพลาดและความจากัดของเรา
ในหลายๆครัง้ ทีเ่ ราเห็นว่าพระคัมภีร์มีความขัดแย้งกันเองแต่น่น
ั เป็ นเพราะความล้มเ
หลวของเราเอง พูดง่ายๆก็คือ
ความบาปทาลายความคิดของเราถึงขัน
้ ทีเ่ ราล้มเข้าไปในความผิดพลาด
เพราะว่าเราสามารถทีจ่ ะผิดพลาดได้เราอาจจะอ่านพระคัมภีร์ในแบบผิดๆ,
เราอาจจะเห็นความขัดแย้งถึงแม้วา่ ในความเป็ นจริงไม่มีเลย
เราสามารถเรียนรูจ้ ากชีวต
ิ ประจาวันของเราได้ว่าเวลามีคนพูดสิง่ ทีด
่ ูเหมือนขัด
แย้งในตัวเอง แต่ถ้าเราถามคาถามเขาบางอย่างและเปิ ดใจฟังเขาคาตอบของตอบ
้
ส่วนมากแล้วคาตอบของคนนั้นจะทาให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึน
พระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน
บางครัง้ พระคัมภีร์ดูเหมือนขัดแย้งกันเองแต่ดว้ ยการศึกษาเพิ่มเติมเราอาจจะเห็นและ
้ เช่น สุภาษิต 26:4-5:
เข้าใจได้ชดั เจนมากขึน
อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้าจะเป็ นเหมือนเขา
จงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีปญ
ั ญา
(สุภาษิต 26:4-5 THSV11)
หลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
นักวิชาการเคยโต้เถียงกันว่าข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ ขดั แย้งกัน ในข้อที่ 4 บอกเราว่า
อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา แต่ขอ
้ ที่ 5
บอกเราให้ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา
แต่ในความเป็ นจริงข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ไม่ได้บอกว่า
"ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา" ในความหมายเดียวกัน
แต่ในแต่ละข้อบอกเราว่าเราควรจะทาอย่างหนึ่งเมือ่ ไหร่และควรจะทาอีกอย่างหนึ่งเมื่
อไหร่
ด้วยการศึกษาอย่างระมัดระวังเราก็จะเห็นว่าข้อพระคัมภีร์ทง้ ั สองข้อนี้อาจจะดูเหมือน
ขัดแย้งกันแต่ในความเป็ นจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะทัง้ สองข้อนี้มีความขัดแย้งกันอย่าง
ชัดเจน
จากตัวอย่างนี้ทาให้เราเห็นภาพและเข้าใจว่าทาไมนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบ
แผนทางานอย่างหนักเพื่อจะทาให้คาสอนจากพระคัมภีร์สอดคล้องกัน
เขาศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยความคิดทีว่ ่าพระคัมภีร์ทง้ ั หมดมีความสอดคล้องกันและสามา
รถเข้าใจได้ดว้ ยการใช้เหตุและผลเพราะว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์เป็ นผู้
ทีท
่ รงสัตย์ซื่อและไม่เคยโกหกเลย
นอกจากนี้นกั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ของพวกเขาว่าเมื่
อกฎแห่งการไร้ความขัดแย้งได้ถูกใช้ดว้ ยความระมัดระวังกับพระคัมภีร์
สิง่ ทีด
่ ูเหมือนขัดแย้งกันในพระคัมภีร์ก็จะหายไป
เป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญมากทีเ่ ราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า
บางครัง้ ถ้าเราเห็นว่าพระคัมภีร์ดูเหมือนมีความขัดแย้งกัน
เราต้องรูท
้ น
ั ทีว่าทีเ่ ป็ นแบบนัน
้ เพราะความเข้าใจผิดและความจากัดของเรา
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เราอาจจะมีคาถามต่างๆมากมายกับตัวเองเวลาเราอ่านพระคัมภีร์
บางครัง้ มันอาจจะดูเหมือนว่าไม่สมเหตุไม่ผลเลย
แต่ทเี่ ป็ นแบบนั้นก็เป็ นเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างในพระคัมภีร์ได้อย่างสม
บูรณ์ แบบ
อย่าลืมว่าพระเจ้าของเราเป็ นเป็ นพระเจ้าทีไ่ ม่มีความจากัดและเราไม่สามารถเ
ข้าใจพระองค์ได้ทง้ ั หมด พระองค์เป็ นพระเจ้าทีเ่ หนือความเข้าใจ
ดังนั้นเวลาพระเจ้าสาแดงพระองค์เองแก่เราผ่านพระคาของพระองค์แล้วเราเห็นว่ามั
นขัดแย้งกัน
แต่ในความเป็ นจริงเหตุผลทีเ่ ป็ นแบบนั้นก็คือเราเองมีความจากัดจนเราเองไม่เข้าใจว่
ามันจะสอดคล้องหรือตรงกันได้อย่างไร
ดังนั้นถึงแม้วา่ เราศึกษาพระคัมภีร์อย่างระมัดระวังก็ยงั ไม่สามารถแยกแยะความสอด
คล้องของเหตุและผลต่างๆได้
นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนทีส
่ อนถูกต้องจะไม่ปฏิเสธหรือโต้เถียงกับสิง่ ทีพ
่ ระคัม
ภีร์บอก แต่พวกเขาจะยอมรับและเข้าใจว่าพระคัมภีร์ทง้ ั หมดเป็ นเรือ
่ งจริง
แต่ความจากัดพวกเขาทาให้พวกเขาไม่เข้าใจเกีย่ วกับบางสิง่ บางอย่างทีด
่ ูเหมือนขัดแ
ย้งกัน
ให้เรามาดูวา่ แนวคิดจากหลักคาสอนนี้มีผลต่อหลักคาสอนในอดีตทัง้ สองอย่าง
อย่างไรบ้าง: หลักคาสอนเรือ
่ ง”พระเจ้าอยู่เหนือทุกสรรพสิง่ ”และหลักคาสอนเรือ
่ ง
“พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง”
พระคัมภีร์ได้พูดถึงการอยู่เหนือทุกสรรพสิง่ ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสร
รพสิง่ ทีอ
่ ยู่ในโลกและจักวาลนี้ทีถ
่ ก
ู สร้างมาอย่างมีขด
ี จากัด
รวมถึงสถานทีต
่ า่ งๆและเวลา
นอกจากนี้พระองค์ยงั มีสว่ นร่วมในรายละเอียดต่างๆของการทรงสร้างโลกใบนี้
ถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงความจริงของพระเจ้าทัง้ สองอย่างนี้
คนส่วนมากก็อาจจะคิดว่าแนวคิดทัง้ สองอย่างนี้มน
ั ขัดแย้งกัน เพราะ
“การอยู่หนือทุกสรรพสิง่ ”เป็ นสิง่ ทีต
่ รงกันข้ามกับ “การทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง”
ไม่ตอ
้ งแปลกใจทีห
่ ลักศาสนศาสตร์ตา่ งๆได้พยายามชี้ให้เห็นเหตุและผลของความขัด
แย้งในหลากหลายวิธี
คริสเตียนบางกลุ่มทีอ
่ ยู่ยุคแรกๆมีความโน้มเอียงไปทางการเชื่อเรือ
่ งโชคชะฅา
พวกเขาจดจ่ออยูก
่ บ
ั เรือ
่ งเหนือความเข้าใจทุกอย่างของพระเจ้าถึงขนาดทีค
่ วามสาคัญ
ของ “การทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งของพระเจ้า” ถูกลดลงอย่างมาก เช่น
คริสเตียนบางกลุ่มอาจจะพูดว่า "พระเจ้าไม่ตอบคาอธิษฐาน
เพราะพระเจ้าอยู่เหนือสถานทีต
่ า่ งๆและเวลา"
หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีสว่ นร่วมอะไรเลยในเหตุการ
้ ในอดีตและไม่เคยมีคาตอบอะไรที่มาจากพระเจ้าเลย–
ณ์ ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน
จากความเชื่อแบบนั้นเขาจึงเชื่อว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบคาอธิษฐานหรือสิง่ อืน
่ ๆเช่นเดีย
วกัน
และคริสเตียนบางกลุ่มทีม
่ ีความเชื่อว่า “มีพระเจ้าผูเ้ ดียวแบบเปิ ดกว้าง”
คนกลุ่มนี้เคยพยายามทีจ่ ะแก้ไขเหตุและผลข้อขัดแย้งระหว่างแนวคิดทีบ
่ อกว่า
“พระเจ้าทรงอยุ่เหนือทุกสรรพสิง่ ” และ “การดารงอยู่ภายในสิง่ ทรงสร้าง”
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โดยพวกเขาเน้นว่า “การดารงอยู่ภายในสิง่ ทรงสร้างของพระเจ้า”
ว่าพระองค์มีสว่ นร่วมกับสิง่ ทรงสร้างจนถึงขัน
้ ทีไ่ ม่สามารถเห็นว่าพระเจ้าอยู่เหนือทุก
สรรพสิง่ อีกต่อไป และท่านอาจจะเคยได้ยน
ิ คริสเตียนบางคนพูดแบบนี้ ว่า
"เพราะพระเจ้าตอบคาอธิษฐาน,
ดังนั้นพระองค์ตอ
้ งถูกจากัดด้วยสถานทีแ
่ ละเวลาเหมือนพวกเรา"
เป็ นเรือ
่ งทีเ่ ข้าใจได้ไม่ยากว่าทาไมทีค
่ ริสเตียนถึงใช้ชีวิตตามสองวิธีนี้
คือการดารงอยู่เหนือทุกอย่างและการดารงอยู่ทุกหนทุกแห่งซึ่งดูเหมือนว่าเป็ นเรือ
่ งทีไ่
ม่สอดคล้องกันเลย วิธีหนึ่งทีส
่ ามารถช่วยแก้ไขเรือ
่ งนี้ได้
ก็คือยืนยันสิง่ หนึ่งอย่างหนักแน่ นมากกว่าอีกสิง่ หนึง่ จนถึงขัน
้ ทีเ่ กือบจะไม่ให้ความสา
คัญหรือเกือบจะไม่ยอมรับอีกสิง่ หนึ่ง
โดยเฉพาะถ้าตอนนี้ไม่ว่าเราจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเกีย่ วกับพระคัมภีร์
เราต้องตระหนักและให้พระคัมภีร์มีความสาคัญและอานาจสูงสุดในชีวต
ิ ของเรา
เพราะมีหลักฐานมากมายในพระคัมภีร์ทบ
ี่ อกว่าพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิง่ แต่ในขณะเดียว
กันพระเจ้าก็มีสว่ นร่วมกับทุกสิง่ เช่นเดียวกัน
รวมถึงพระองค์มีสว่ นร่วมกับการอธิษฐานของเราด้วย,
พระคัมภีร์สามารถยืนยันได้ว่าพระเจ้าอยู่เหนือเหตุการณ์ ทง้ ั หมด
แต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็สามารถยืนยันได้ดว้ ยเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าฟังและต
อบคาอธิษฐาน
แม้ว่ามีความขัดแย้งกันทางเหตุและผลทีม
่ าจากความคิดทีจ่ ากัดของเรา
พวกเราก็ยงั ต้องยอมรับว่าทัง้ สองอย่างนัน
้ เป็ นความจริง
และถ้าเราไม่สามารถทีจ่ ะเข้าใจความคิดนี้ ได้
เราก็ตอ
้ งยอมรับว่าเป็ นเพราะความสามารถทีม
่ ีอย่างจากัดของพวกเราเอง
ดังนั้นในเวลาทีเ่ ราศึกษาว่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้หาเหตุและผลม
าสนับสนุนมุมมองหลักคาสอนของเขาได้อย่างไรนั้น,
เราต้องเข้าใจด้วยว่าในด้านหนึง่ เหตุและผลมีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างมากต่อศา
สนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
แต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าการตีความพระคัมภีร์ทาให้พระคัมภีร์มีความชัดเจนและมีความ
ก้าวหน้าเหนือเหตุและผล เราต้องเข้าใจว่าเหตุและผลของเรามีขีดจากัดอย่างมาก
สิทธิอานาจของพระคัมภีร์อยู่เหนือสิทธิอานาจของเหตุและผลมาโดยตลอด
ถ้าเราต้องตระหนักถึงความจากัดของสิทธิอานาจของเหตุและผลในศาสนศาส
ตร์อย่างมีแบบแผนว่ามีความสาคัญ
เราก็ตอ
้ งตระหนักด้วยว่ามันเป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญด้วยเช่นเดียวกันทีเ่ หตุและผลทาให้นกั ศ
าสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนสามารถคาดการณ์ ผลกระทบต่างๆจากเหตุและผลทีม
่ าจา
กพระคัมภีร์
ผลจากความรูพ
้ ื้นฐาน
นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนไม่ได้เอาใจใส่แค่การทารายการการสอนทีพ
่ ร
ะคัมภีร์บอกไว้แล้วอย่างชัดเจนเท่านั้น
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แต่พวกเขาเอาใจใส่ในการดึงเอาเรือ
่ งทีพ
่ ระคัมภีรไ์ ม่ได้พูดหรือเปิ ดเผยไว้อย่างชัดเจ
นออกมาด้วยเช่นเดียวกัน
จากการทีไ่ ด้กล่าวถึงหลายเรือ
่ งอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
แต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงทุกมุมของทุกคาสอนในแบบทีช
่ ดั เจน เพราะฉะนั้น
ในเวลาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเจอช่องโหว่ในการสอนพระคัมภีร์ทม
ี่ าจากเ
รือ
่ งราวทีพ
่ ระคัมภีร์ไม่ได้พูดไว้อย่างชัดเจนพวกเขาก็จะช่วยแก้ไขหรือช่วยเติมช่องโ
้
หว่เหล่านั้นให้มีความสมบูรณ์ มากขึน
และพวกเขาได้เห็นความจาเป็ นทีใ่ นการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานต่างๆทีส
่ าคัญแ
ต่ยงั ไม่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในพระคัมภีร์
ดังนั้นสิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นคุณค่าทีส
่ าคัญของเหตุและผลในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็คือ
ให้เราสามารถแยกแยะคาสอนทีพ
่ ระคัมภีร์ไม่ได้พูดไว้อย่างชัดเจนด้วยเหตุและผลทีม
่
าจากความรูพ
้ ื้นฐาน
คาว่า "เหตุและผลทีม
่ าจากความรูพ
้ น
ื้ ฐาน"
การอ้างถึงเหตุผลเชิงตรรกะทีอ
่ าจจะตีความได้แบบนี้ว่า:
เหตุและผลทีม
่ าจากความรูพ
้ ื้นฐาน
เป็ นการวิธีใช้เหตุผลจากพื้นฐานจนถึงการสรุปทีส
่ าคัญ
เราได้พูดถึงการสรุปของการใช้เหตุและผลทีม
่ าจากความรูพ
้ ื้นฐานที่ "สาคัญ"
เพราะว่าสิง่ นัน
้ เป็ นความจริงทีไ่ ม่สามารถสงสัยได้ ถ้ายังอยู่บนพื้นฐานทีเ่ ป็ นความจริง
และเราทาให้การสรุปความคิดทีย่ งั ไม่ชดั เจนทีอ
่ ยู่ในพื้นฐานของข้อโต้แย้งนั้นให้ชดั เจ
นโดยการสนับสนุนของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
เมือ
่ นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนสรุปว่าไม่วา่ พระคัมภีร์ได้สอนพื้นฐานอะไรไว้ก็
ตาม สิง่ ต่างๆเหล่านั้นช่วยให้เขาสามารถคาดการณ์ ผลทีส
่ าคัญทีม
่ าจากพระคัมภีร์ได้
จากตัวอย่างง่ายๆต่อไปนี้- ทีเ่ ราสามารถเจอได้จากพื้นฐานของพระคัมภีร:์
"ถ้าคนใดเชื่อในพระคริสต์ คนนั้นก็จะรอด" พื้นฐานอีกอย่างหนึ่งจากพระคัมภีร์:
"ยอห์นผูใ้ ห้บพ
ั ติศมาได้เชื่อในพระคริสต์" ถ้าพื้นฐาน 2 อย่างนี้เป็ นความจริง
ตามเหตุและผลต้องสรุปว่า "ยอห์นผูใ้ ห้บพ
ั ติศมาจะรอด" การสรุปนี้
ไม่ได้มีการเพิม
่ เติมอะไรเข้ากับคาสอนของพระคัมภีร์เลย
แต่ว่าเป็ นการพูดง่ายๆอย่างชัดเจนถึงสิง่ ที่พระคัมภีร์บอกไว้อยู่แล้ว
ให้พิจารณาตัวอย่างทีส
่ อง –
สมมติว่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ยืนยันว่าพระคัมภีร์สอนสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุและ
้ จากความตาย
ผล: "ถ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึน
นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า"
้ จากความตายของพระคริสต์เป็ น
พูดอีกแบบหนึ่งก็คือพระคัมภีร์ได้สอนว่าการฟื้ นขึน
หลักฐานเพียงพอทีจ่ ะบอกว่าพระคริสต์เป็ นพระเจ้า
ประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลแบบนี้สามารถยืนยันด้วยการตีความทีถ
่ ูกต้องจากข้อความพ
ระคัมภีร์ในหลายๆที่ อันดับ 2
สมมุตวิ ่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเห็นพระคัมภีร์บอกว่า
้ จากความตาย"
"พระคริสต์ทรงฟื้ นขึน
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และประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลแบบนี้สามารถยืนยันด้วยการอ้างถึงข้อความในหลายๆที่
เช่นเดียวกัน ด้วยประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลจึงทาให้ทง้ ั สองอย่างนี้ได้รบ
ั การยืนยัน
และนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนสามารถสรุปได้ว่า
"เพราะฉะนั้นพระคริสต์คือพระเจ้า" หลักฐานแรก:
้ จากความตายพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า หลักฐานที่ 2:
ถ้าพระคริสต์ฟื้นขึน
้ จากความตาย สรุป: "เพราะฉะนั้นพระคริสต์ทรงเป็ นพระเจ้า"
พระคริสต์ทรงฟื้ นขึน
การสรุปของการอ้างถึงเหตุและผลนี้เป็ นเรือ
่ งของการใช้เหตุและผลทีแ
่ น่ นอน
ถ้าทีม
่ าของข้อโต้แย้งเป็ นเรือ
่ งแน่นอน
การสรุปก็ตอ
้ งเป็ นเรือ
่ งทีแ
่ น่ นอนด้วยเช่นเดียวกัน
้ จริงๆในต
ในการอภิปรายศาสนศาสตร์เกีย่ วกับข้อเท็จจริงในความเชื่อทีเ่ กิดขึน
อนนี้
ส่วนมากอธิบายไม่ชดั เจนและไม่ตรงไปตรงมาตามความเป็ นจริง และมีคาโกหกอยู่ภา
ยใต้สงิ่ ทีพ
่ วกเขากาลังพูดถึง
เพราะส่วนมากนักศาสนศาสตร์คด
ิ ว่าสิง่ ทีพ
่ วกเขานาเสนอเป็ นเรือ
่ งชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้
องอธิบายอะไรเพิ่มอีก
เป็ นเรือ
่ งปกติสาหรับนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนทีจ่ ะใช้พระคัมภีร์อา้ งอิงในสิง่ ที่
พวกเขาพูด ตัวอย่างเช่น ยอห์น 14:6 ทีพ
่ ระเยซูได้กล่าวว่า:
ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6
THSV11)
พวกเขาก็จะสรุปหัวใจสาคัญเกีย่ วกับข้อนี้ว่า
"ความเชื่อในพระคริสต์เป็ นทางเดียวทีจ่ ะได้รบ
ั ความรอด"
ในหลายๆกรณีนกั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็จะใส่ความเห็นแบบคาดการ
ณ์ เอาเองว่าการสันนิษฐานข้อเท็จจริงแบบนี้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
แต่เราต้องเข้าใจว่าความจริงแล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้มีความซับซ้อนมากกว่าทีพ
่ วกเขาคิ
ดและความซับซ้อนเหล่านั้นจาเป็ นต้องอธิบายด้วย
ในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนทีแ
่ ท้จริง
นักศาสนศาสตร์ได้แสดงเฉพาะหลักฐานทีเ่ ขาเชื่อว่าเป็ นประโยชน์มากทีส
่ ุดและการส
นับสนุนทีน
่ ่ าเชื่อถือมากทีส
่ ุดสาหรับความเชื่อของเขา
บางครัง้ การสรุปข้อเท็จจริงจะถูกย่อให้สน
้ ั ลงเพราะส่วนใหญ่พวกเขาคิดว่ามันชัดเจนแ
ล้ว
้ กว่าเ
แต่ในความเป็ นจริงแล้วหลายๆครัง้ และหลายอย่างต้องอธิบายให้ละเอียดมากขึน
ดิม
ในทุกกรณีของการสรุปผลทีต
่ ามมาด้วยเหตุและผลจากคาสอนพระคัมภีร์เป็ นวิ
ธีหลักทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ใช้เวลาเขียนหลักคาสอนศาสนาศาสตร์ของพวกเขา
เวลาเขาวิเคราะห์ขอ
้ มูลพระคัมภีร์ในแต่ละชัน
้ หรือในแต่ละขัน
้ ตอน
ส่วนหนึ่งทีส
่ าคัญมากในกระบวนการนี้ก็คือการสรุปผลทีต
่ ามมาของสิง่ ทีเ่ ขาเจอในพร
ะคัมภีร์
ตามทีเ่ ราเห็นแล้วว่านักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ใช้เหตุและผลในการส
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รุปเวลาเขาเขียนหลักคาสอนและถ้าพื้นฐานของพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของความจริงแ
ล้วการสรุปของเขาก็จะเป็ นความจริงแน่นอน
แต่ในบางครัง้ นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้ใช้เหตุและผลจากข้อเท็จจริง
ถ้าเป็ นแบบนัน
้ คาถามทีเ่ ราต้องตอบก็คือ:
เหตุและผลแบบไหนทีเ่ ราสามารถมัน
่ ใจและนามาใช้ในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
ได้?
ความมั่นใจในเหตุและผลจากข้อเท็จจริง
ถึงแม้ว่าเหตุและผลจากข้อเท็จจริงจะสามารถตีความได้ในหลายๆรูปแบบ
แต่เราจะใช้การตีความตามรูปแบบต่อไปนี้คือ:
การใช้เหตุและผลจากข้อเท็จจริงเป็ นเหตุผลอย่างเจาะจงตัง้ แต่เริม
่ จนถึง
การสรุปทีม
่ ีความน่าจะเป็ นไปได้
ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนใช้ขอ
้ เท็จจริงหลักๆทีเ่ น้นถึงข้อเท็จจริงของพระคั
มภีร์- เราจะดูว่าพระคัมภีร์สอนสิง่ ต่างๆอย่างไร
จากข้อเท็จจริงต่างๆทีพ
่ ระคัมภีร์พูดถึงอย่างเจาะจง
แล้วนักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็จะแนะนาเกีย่ วกับการสรุปทีน
่ ่ าจะเป็ นไปได้
ศึกษาเหตุและผลจากข้อเท็จจริงเกีย่ วข้องกับศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนอได้
ย่างไรบ้าง เราจะดูเหตุและผลจากการสังเกต 3 เรือ่ งคือ: เรือ
่ งแรก ประเภท, เรือ
่ งที่ 2
ช่องโหว่ และเรือ
่ งที่ 3 ผลที่ตามมาทีม
่ ีผลต่อศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
ให้เราดูทป
ี่ ระเภทของเหตุและผลจากข้อเท็จกันก่อน
ประเภท. มีหลากหลายวิธี
แต่เราเห็นแล้วว่าวิธีทเี่ หตุและผลทีไ่ ด้จาการสังเกตใช้มาตลอดมีสองวิธีดว้ ยกันก็คือ
วิธีทีห
่ นึ่ง คือเราอาจจะพูดเกีย่ วกับสิง่ นั้นซา้ ๆ
หลังจากทีเ่ ราได้สรุปข้อเท็จจริงทีม
่ ีความเจาะจงต่างๆไปแล้ว
จะเห็นได้ว่าเราจะพูดและย้าถึงความจริงเหล่านั้นซา้ ไปซ้ามา
แต่อีกวิธห
ี นึ่งทีเ่ ราอาจจะพูดถึงคือองค์ประกอบของเหตุและผลทีไ่ ด้จาการสังเกต
เวลาเรานาข้อสรุปต่างๆจากความจริงทีม
่ ีความเจาะจง
แล้วนามารวมกันเพื่อให้เห็นว่าความจริงมีรูปแบบมาจากหลายที่
ดูตวั อย่างต่อไปนี้ซึ่งเป็ นตัวอย่างของการใช้เหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตซา้ ๆ
กันหลายๆรอบ แต่เป็ นตัวอย่างทีไ่ ม่ได้มาจากพระคัมภีร์
สมมติว่าผมเห็นห่านสีขาวตัวหนึ่ง, หลังจากนัน
้ ผมก็เห็นห่านอีกตัวหนึ่งทีเ่ ป็ นสีขาว,
หลังจากนัน
้ ผมก็เห็นห่านอีกตัวหนึ่งทีเ่ ป็ นสีขาวเหมือนกัน
และเห็นห่านอีกตัวหนึ่งและมันก็เป็ นสีขาว
หลังจากการทีผ
่ มมีประสบการณ์ จากการเห็นห่านครัง้ แล้วครัง้ เล่าแบบนี้และทุกครัง้ ที่
ผมเห็นห่าน ห่านก็เป็ นสีขาวทุกครัง้
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ดังนั้นถ้าผมมีประสบการณ์ จากเรือ
่ งเดิมซ้ากันเป็ นล้านครัง้
มันก็จะทาให้ผมมั่นใจทีจ่ ะสรุปว่า "ห่านทัง้ หมดเป็ นสีขาว"
ยกตัวอย่างขององค์ประกอบของเหตุผลจากข้อเท็จจริงอย่างเจาะจงในการประ
กอบการสรุป ซึง่ เราควรทาแบบนี้ตลอดในชีวต
ิ ปปประจาวันของเรา
ลองจินตนาการตามผมว่าผมกาลังจะเดินเข้าบ้านแต่ว่าเห็นประตูปิดไม่สนิท
หลังจากนัน
้ ผมดูเข้าไปในบ้านแล้วเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม่อยู่ในทีท
่ ม
ี่ น
ั เคยอยู่
แล้วผมดูไปรอบๆสิง่ ทีผ
่ มเห็นก็คือมีคนแปลกหน้ากาลังยกโทรทัศน์ออกจากประตูหลัง
บ้าน จากสิง่ ทีผ
่ มเห็นผมจะสรุปอะไรได้บ้าง?
แน่ นอนผมจะนาภาพทัง้ หมดมาประกอบกันและข้อมูลเหล่านี้ทาให้ผมมัน
่ ใจได้ว่า
"ผมกาลังโดนขโมยของ"
นี่ก็เป็ นรูปแบบหนึง่ ขององค์ประกอบของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตซ้าๆ,
การนาข้อมูลหลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วรวมเป็ นเรือ
่ งเดียวหรือภาพเดียวข
องการสรุปเรือ
่ งนั้นๆ
ในเวลาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนศึกษาพระคัมภีร์พวกเขาจะใช้เหตุแ
ละผลทัง้ สองประเภท คือ
้ ซา้ แล้วซ้าอีกในเรือ
เหตุและผลที่ได้จากการสังเกตสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน
่ งเดียวกันจากพระ
คัมภีร์ แล้วเขาจะใช้เหตุและผลนี้เป็ นข้อสรุปในทุกครัง้ ว่าอะไรคือความจริง
แต่ในอีกวิธห
ี นึ่งทีพ
่ วกเขาใช้องค์ประกอบจากเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตก็คือพวก
เขาต้องหาข้อเท็จจริงในเรือ
่ งต่างๆจากพระคัมภีร์เพื่อใช้ประกอบการสรุป
ทัง้ สองวิธีมีความจาเป็ นและสาคัญต่อระบบของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเป็ นอย่า
งมาก
นอกจากนี้นกั ศาสนศาตร์ตอ
้ งนึกถึงกระบวนการทัง้ สองของการใช้เหตุและผล
ทีไ่ ด้จากการสังเกตด้วย
เราจะกลับไปดูช่องโหว่ของเหตุและผลทีเ่ ป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญลาดับทีส
่ องของการใช้เหตุและ
ผลจากการสังเกต
ช่องโหว่ของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกต.
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีเ่ ราต้องตระหนักว่าในการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผลแบบนี้
บ่อยครัง้ การสรุปได้เพิ่มข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นความจริงเข้าไปด้วยซึ่งอาจจะไปไกลเกินความ
จริงทีเ่ ป็ นอยู่จริงๆ ผลทีต
่ ามมาของเรือ
่ งนี้จะทาให้
มีช่องโหว่ระหว่างสิง่ ทีเ่ ราสังเกตและสิง่ ทีเ่ ราสรุป
ในการอ้างถึงช่องโหว่ระหว่างสิง่ ทีเ่ รารูแ
้ ละสิง่ ทีเ่ ราสรุปในการโต้แย้งในเรือ
่ งนี้น้น
ั
นักตรรกะวิทยาหรือผูท
้ ม
ี่ ีความเชี่ยวชาญในเรือ
่ งนี้เรียกสิง่ นี้ ว่า
"ช่องโหว่จากเหตุและผลทีเ่ กิดจากการสังเกต"
นึกถึงตัวอย่างเรือ
่ งห่านทีเ่ ราพึ่งพูดถึงไป ในตัวอย่างแรกคือ
เหตุและผลจากการสังเกตซ้าๆ เวลาเราสังเกตและเราห่านตัวหนึ่งและบอกว่า
"ห่านตัวนั้นสีขาว" และถ้าเราเห็นห่านอีกตัวหนึ่งแล้วบอกว่า "ตัวนั้นก็เป็ นสีขาวด้วย"
ถ้าเราสังเกตแล้วเห็นแบบนี้ลา้ นครัง้
มันอาจจะทาให้เรามั่นใจและสรุปว่าห่านทัง้ หมดเป็ นสีขาว
แต่ยงั ไงก็ตามมันมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมากระหว่างการมีความรูว้ ่าห่านหนึ่งล้า
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นตัวเป็ นสีขาว แล้วสรุปว่าห่านทุกตัวในโลกเป็ นสีขาวทัง้ หมด
เพราะการสรุปว่าห่านทุกตัวในโลกเป็ นสีขาวทัง้ หมดเป็ นเรือ
่ งทีเ่ ป็ นไปได้
แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่แน่ นอนด้วย
ดังนั้นเราเห็นแล้วว่ามันมีช่องโหว่ระหว่างการสังเกตและการสรุปของเรา
อะไรเป็ นเหตุผลที่ทาให้เราสรุปว่าห่านทุกตัวเป็ นสีขาวทัง้ หมดและเรารูว้ ่ามันเ
ป็ นสิง่ ทีเ่ กินกว่าทีเ่ ราจะเฝ้ าสังเกตดูได้ทง้ ั หมด? เราสร้างความเข้าใจด้วยสิง่ อืน
่ ทีเ่ รารู้
เราสร้างความเข้าใจด้วยประสบการณ์ อน
ื่ ๆทีเ่ ราอาจจะเรียกว่า ความคิดพื้นฐาน คือสิง่ ทีม
่ ีผลมาจากมุมมองทั่วไปทีม
่ าจากพื้นฐานในชีวต
ิ ของเรา แล้วเราบอกตัวเองว่า
"การดูหา่ นล้านตัวมันเพียงพอทีจ่ ะพิสูจน์ ความคิดของฉัน"
สิง่ แบบนี้เป็ นความจริงขององค์ประกอบของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตเช่น
เดียวกัน จาวิธีทเี่ ราสรุปเรือ
่ งโดนขโมยของในบ้านได้ไหม?
เริม
่ จากผมเห็นว่าประตูเปิ ดอยู่และเฟอร์นิเจอร์ถูกย้ายทีแ
่ ละมีผช
ู้ ายคนหนึ่งกาลังยกโท
รทัศน์ออกจากบ้าน การสังเกตทัง้ หมดนี้นาผมไปสูก
่ ารสรุปตามความน่าจะเป็ นไปได้
แต่การสรุปจากการสังเกตครัง้ นี้ไม่ได้มาจากความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ของผม
แต่มน
ั เป็ นเพียงแค่ความน่ าจะเป็ นไปได้
เพราะอีกด้านหนึง่ มันก็สามารถเป็ นไปได้ว่าผูช
้ ายคนนั้นอาจจะเป็ นคนซ่อมโทรทัศน์ก็
ได้ เขาอาจจะเข้าผิดบ้าน
และอีกหลายๆอย่างทีอ
่ าจจะแสดงให้เห็นว่าการสรุปของผมเป็ นการสรุปทีผ
่ ด
ิ
ถ้าเป็ นแบบนัน
้ จริงเหตุการณ์ นี้ก็จะเป็ นอีกครัง้ หนึง่ ทีท
่ าให้เราเจอช่องโหว่ในเหตุและ
ผลทีไ่ ด้จากการสังเกต
ถ้าเป็ นแบบนัน
้ แล้วอะไรคือสิง่ ทีท
่ าให้ผมสรุปว่าผมกาลังโดนขโมยของ?
อะไรทาให้ผมมองข้ามช่องโหว่ของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกต?
ผมแค่สรุปจากประสบการณ์ ในอดีตและอิทธิพลทีไ่ ด้มาจากวัฒนธรรมหรือความรูพ
้ ื้น
ฐานทั่วไปว่าเวลาผมไม่อยู่บา้ นจะไม่มใี ครอยู่ในบ้านของผมหรือคนทีเ่ ข้าบ้านผมเวลา
ผมไม่อยู่จะเป็ นใครไม่ได้นอกจากขโมย
การจดจาช่องโหว่ของเหตุและผลที่ได้จากการสังเกตเป็ นเรือ
่ งสาคัญมากเวลา
นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนเขียนหลักคาสอนของเขา
เพราะเขาต้องเผชิญกับความจากัดของช่องโหว่
ในเวลาทีพ
่ วกเขาศึกษาพระคัมภีร์และประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลทางศาสนศาสตร์ทเี่ ขา
ได้จากพระคัมภีร์
ทาให้พวกเขามีสว่ นร่วมในเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตในแบบทีล่ ก
ึ ซึ้งเหมือนทีเ่ รา
ได้เห็นไปแล้ว
สิง่ นี้หมายความว่าการสรุปของพวกเขาไม่ได้มีความแน่ นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
อาจจะมีความน่ าจะเป็ นไปได้หรือมีการตัดสินใจทีเ่ ห็นพ้องกันแล้วแต่มน
ั ก็ไม่ได้แน่ น
้ อยู่กบ
อนร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกรายละเอียดเพราะว่ามันขึน
ั เหตุและผลทีส
่ งั เกตได้
แน่ นอนว่าพวกเขาก็ย ังต้องเผชิญกับช่องโหว่ในเหตุและผลที่ได้จากการสังเกตอยู่เสม
อ
สิง่ ทีน
่ ่ าเสียดายคือบางครัง้ นักศาสนศาสตร์ลืมว่าการสรุปหลักคาสอนของเขาขึ้
นอยู่กบ
ั เหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตและเขาต้องเผชิญกับช่องโหว่
ดังนั้นในหลายๆครัง้ พวกเขาก็จะยืนยันในแบบทีเ่ กินกว่าสิง่ ทีเ่ ขาได้พิสูจน์ไว้แล้ว
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ดูจากตัวอย่างของเบอร์คอฟอีกครัง้ จาก
"การต่อต้านคาสอนมนุษย์สามารถสมบูรณ์ แบบได้" พบในส่วนที่ 4 บทที่ 10
ของศาสนศาสตร์ของเขา ในตอนหนึ่งของการอภิปรายของเขา
เบอร์คอฟได้อา้ งถึงผูเ้ ชื่อในพระคัมภีร์หลายคนเช่น โยบ ในโยบ 9:3 และ 20;
ผูเ้ ขียนสดุดีในสดุดี 32:5; 130:3; และ 143:2; และนักปราชญ์ในสุภาษิต 20:9;
อิสยาห์ ในอิสยาห์ 64:6; ดาเนียล ในดาเนียล 9:16; และเปาโลในโรม 7:14
บนความจริงของทัง้ สามตัวอย่างนี้เบอร์คอฟได้สรุปว่า
ผูเ้ ชื่อในพระคัมภีร์ ได้สารภาพบาปอย่างสมา่ เสมอ [ในพระคัมภีร์]
ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าการสรุปนี้เป็ นความจริงมากขนาดไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าการนึกถึงสิง่ อืน
่ ๆทีแ
่ สดงให้เราเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ทค
ี่ ล้ายกันมากก้จะ
้ ด้วย –
เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้เราเข้าใจมากขึน
การสรุปของเบอร์คอฟเราเห็นว่าเขาได้เผชิญกับปัญหาของช่องโหว่จากเหตุและผลทีไ่
ด้จากกรสังเกต
เบอร์คอฟได้พูดมากเกินจริงเกีย่ วกับความจริงทีเ่ ขาได้แสดงให้เราเห็นเวลาเขาได้สรุ
ปว่า “ผูเ้ ชื่อได้สารภาพบาปของเขาอย่างสม่าเสมอในพระคัมภีร์”
้
เขาแสดงให้เราเห็นแค่เก้าครัง้ ว่าสิง่ นี้เกิดขึน
แต่จากเก้าตัวอย่างไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าผูเ้ ชื่อสารภาพบาปของเขา
สิง่ เดียวทีส
่ ามารถพิสูจน์หกั ล้างได้ว่าการยืนยันในเรือ
่ งนี้ผด
ิ ก็คือตัวอย่างหนึ่งของผูเ้ ชื่
อในพระคัมภีร์ทีไ่ ม่ได้มีปญ
ั หาแบบนี้ การสรุปเดียวทีเ่ ราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ
ถ้าเบอร์คอฟตีความแต่ละข้อในพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องก็คือว่า
"บางครัง้ ผูเ้ ชื่อในพระคัมภีร์สารภาพบาป(ในพระคัมภีร์)"
ทาไมเบอร์คอฟถึงได้รส
ู้ ก
ึ มั่นใจในการสรุปว่า
"ผูเ้ ชื่อสารภาพบาปอย่างสม่าเสมอในพระคัมภีร์"?
เขาได้ขา้ มช่องโหว่ของความจริงทีม
่ ีไม่เพียงพอของเขาแล้วสรุปสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ได้อย่างไ
ร? คาตอบง่ายๆคือ:
เขาได้ขา้ มช่องโหว่ของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตด้วยวิธีเดียวกันกับทีเ่ ราทากันใ
นชีวต
ิ ประจาวันคือใช้ข้อมูลจากมุมมองของความเป็ นคริสเตียนทีก
่ ว้าง
เขามีความมั่นใจในการสรุปของเขาเพราะมันสามารถรวมกับสิง่ อืน
่ ๆทีเ่ ขาเชื่อและสิง่
ต่างๆทีเ่ ขาเข้าใจว่าผูอ
้ า่ นน่ าจะเชื่อ
แต่เราทุกคนควรจะสังเกตว่าการสรุปของเขามันมากกว่า ความจริงทีเ่ ขามีและได้บอก
ไว้
ตอนนี้เราจะพูดถึงเรือ
่ งทีส
่ าม
ทีม
่ ีความเกีย่ วข้องกับความแน่นอนของเหตุและผลทีไ่ ด้รบ
ั จากการสังเกต
และผลทีต
่ ามมาของเหตุและผลทีไ่ ด้รบ
ั จากการสังเกตทีม
่ ีความสาคัญต่อหลักคาสอนใ
นศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนคืออะไร?
ผลทีต
่ ามมา. มีอย่างน้อย 2 อย่างทีเ่ ราควรจะเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ราได้เห็นมาแล้ว:
อย่างแรกเราต้องทาให้ช่องโหว่มีขนาดเล็กลงและมีจานวนน้อยลง
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และอย่างทีส
่ องเราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงผลกระทบทีต
่ ามมาของช่องโหว่
ขัน
้ แรก
เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ชื่อทุกคนทีจ่ ะทางานอย่างหนักเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้เพื่อจะลด
ช่องโหว่ทม
ี่ ีอยู่ เพื่อทีเ่ ราจะ
31สามารถมีความมั่นใจมากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ในการสรุปของพวกเรา
สิง่ ทีเ่ ราทาผ่านทางการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนส่วน
มากเป้ าหมายของเราคือให้ความจริงจังและความสาคัญกับมุมมองหรือแง่คด
ิ ต่างๆ
และเพื่อทีจ่ ะทาให้สงิ่ นั้นๆสาเร็จได้เราต้องลดช่องโหว่ระหว่างความจริงและการสรุปล
ง
้ เพื่อชี้
วิธีหนึ่งในการทาสิง่ นี้ก็คือการเก็บและหาหลักฐานจากพระคัมภีร์มากขึน
ให้เห็นถึงการสรุปในรูปแบบเดียวกัน
ยิง่ มีหลักฐานมากเท่าไหร่กย็ งิ่ ทาให้มีความมั่นใจว่าการสรุปเป็ นความจริงมากเท่านัน
้
เช่น การสรุปของเบอร์คอฟทีบ
่ อกว่า
"ผูเ้ ชื่อในพระคัมภีร์ได้สารภาพบาปอย่างสมา่ เสมอ"
ได้แสดงให้เราเห็นช่องโหว่ทค
ี่ อ
่ นข้างชัดเจนเพราะว่าเขาได้ยกตัวอย่างแค่เก้าตัวอย่าง
แต่ถ้าเขายกตัวอย่างหนึ่งร้อยตัวอย่าง การสรุปของเขาก็จะมีหนักมากกว่าเดิม
้ เป็ นพันครัง้
ถ้าเขาได้ใช้เวลาเพื่อยกตัวอย่างมากขึน
้ กว่าเดิมเยอะ
การสรุปก็จะมีนา้ หนักและน่ าเชื่อถือมากขึน
แม้ว่าอาจจะดูเหมือนเยอะเกินไป
และการยกตัวอย่างเยอะเกินไปอาจจะดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล
แต่จะทาให้การสรุปของเขามีความแน่ นอนในเรือ
่ งของเหตุและผลและมีความน่ าเชื่อ
ถือมากกว่าเดิม
เวลาเราได้ศก
ึ ษาเกีย่ วกับเหตุและผลทีไ่ ด้รบ
ั จากการสังเกต
ในการอภิปรายหลักคาสอน เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีต
่ อ
้ งถามตัวเองและคนอืน
่ ว่า
:มีความจริงเพียงพอไหมทีจ่ ะพิสูจน์ความเป็ นไปได้ของประเด็นนั้น?
ในหลายๆครัง้ เราเจอว่าเราต้องหาหลักฐานทีม
่ าจากข้อเท็จจริงมากกว่าเดิมเพื่อจะลดช่
องโหว่ทางของเหตุและผลทีเ่ ราได้รบ
ั จากการสังเกต
ผลกระทบทีส
่ องในการปฏิบตั จิ ริงทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ ราได้เห็นก็คือว่า:
เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถหลีกเลีย่ งช่องโหว่ได้
ผลกระทบทีต
่ ามมาในหลายๆครัง้ เป็ นเรือ
่ งดีถา้ มีการยอมรับว่าการสรุปทางศาสนศาส
ตร์บางอย่างมีความเป็ นไปได้มากกว่าหรือน้อยกว่า อย่างอืน
่
เหมือนทีเ่ ราได้เห็นในบทเรียนอืน
่ ๆแล้วว่ามันจะเป็ นประโยชน์และช่วยให้เข้าใ
้ ถ้านึกถึงการสรุปหลักคาสอนเหมือนเป็ นกราฟรูปกรวย(ของความมั่นใจ)
จง่ายขึน
โดยมีความเชื่อทีเ่ รายึดถือด้วยความแน่ วแน่ และเข้มแข็งมากและความเชื่อเหล่านี้ได้
้ ไปถึงบนสุดของกราฟรูปกรวย
พุ่งขึน
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความเชื่ออืน
่ ๆมีความเข้มแข็งหรือมีจานวนน้อยกว่า
นั่นหมายความว่าเรามีความแน่ใจในระดับทีน
่ ้อยลงเกีย่ วกับความเชื่ออืน
่ ๆ
และสุดท้ายมีความเชื่อมากมายทีเ่ รามีความมั่นใจอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นความเชื่อเห
ล่านี้ก็อยู่ชน
้ ั ล่างสุดของกราฟรูปกรวย
ในเวลาทีเ่ ราคิดเรือ
่ งความแน่ นอนของการสรุปของเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกตนั้นเ
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้ ถ้าเราคิดตามรูปนี้
ราจะเข้าใจได้ง่ายมากขึน
มากกกว่านั้นเราสามารถมีความมัน
่ ใจในความเชื่อบางอย่างเพราะหลักฐานจา
กเหตุและผลทีเ่ ราได้รบ
ั จากการสังเกตมีความมัน
่ คงแข็งแรงและช่องโหว่คอ
่ นข้างแค
บ ดังนั้นความเชื่อเหล่านี้อยู่ขา้ งบนสุดของกราฟรูปกรวย
หลักคาสอนเหล่านี้ได้กลายเป็ นการตัดสินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระบบความเชื่อของเรา
แต่หลักฐานทีม
่ าจากเหตุและผลทีม
่ าจากการสังเกตสาหรับความเชื่ออืน
่ อาจจะไม่แข็ง
้
แรงเท่าไหร่ เพราะฉะนัน
้ ช่องโหว่จงึ มีความสาคัญมากขึน
และพวกเรามีความแน่ ใจในเหตุผลของเรือ
่ งนี้น้อยกว่าเดิม ผลทีต
่ ามมาก็คือ
มันจะเป็ นประโยชน์เป็ นอย่างมากเกีย่ วกับการอภิปรายหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่
างมีแบบแผน
เพราะส่วนมากจะคิดถึงมุมมองทีม
่ ีความเป็ นไปได้ทจี่ ะตรงกับมุมมองของพระคัมภีร์
และมีเนื้อหาจากพระคัมภีร์ครอบคลุมอยู่
เช่น
ในวาระสุดท้ายเราอาจจะมีความมัน
่ ใจอย่างมากจากคาสอนของพระคัมภีร์ทบ
ี่ อกว่าพร
ะเยซูจะกลับมาในพระสิริ
หลักฐานจากเหตุและผลสาหรับความเชื่อในเรือ
่ งนี้มีความมั่นคงอย่างแน่ นอน
มั่นคงและแน่ นอนถึงขัน
้ ทีไ่ ม่ควรจะมีความสงสัยเลย
มันควรจะอยู่บนสุดของกราฟรูปกรวยของเรา
แต่หลักฐานจะอ่อนลงเวลาคริสเตียนพูดถึงเรือ
่ งพระเยซูจะกลับมาเมือ
่ ไหร่และอย่างไร
ดังนั้นการสรุปเหล่านี้ควรจะอยู่ต่ากว่าในกราฟรูปกรวย
เราควรจะสามารถยืนยันการกลับมาของพระคริสต์ดว้ ยความมั่นใจอย่างมาก
แต่ถ้าเราดันทุรงั มากเกินไปเกีย่ วกับการกลับมาของพระองค์แสดงว่าเราทาเกินกว่าหลั
กฐานทีเ่ รามีจากเหตุและผลทีไ่ ด้จากการสังเกต
ไม่มีอะไรผิดเกีย่ วกับการยอมรับกับตัวเองและกับผูอ
้ น
ื่ ว่าเราไม่มีหลักฐานแน่ ช ั
ดสาหรับทุกอย่างทีเ่ ราเชื่อ
บ่อยครัง้ ความท้าทายทีเ่ ราควรจะแสดงให้ตวั เองและผูอ
้ น
ื่ ไม่ควรจะเป็ นคาพูดทีบ
่ อกว่า
"นี่คือทางเดียวหรือวิธีเดียวทีส
่ ามารถเข้าใจหลักคาสอนนี้ "
แทนทีจ่ ะพูดอย่างนี้เราควรจะพูดว่า
"การเข้าใจเกีย่ วกับหลักคาสอนด้วยวิธีนี้มีความน่ าจะเป็ นไปได้มากกว่าวิธีอน
ื่ ๆ"
หลังจากนัน
้ เราสามารถคุยกับพี่น้องผูเ้ ชื่อด้วยการศึกษาหลักฐานจากมุมมองต่างๆ
เพื่อเป็ นการสรุปเหตุและผลว่าเป็ นสิง่ ทีม
่ ีความสาคัญในการอภิปรายหลักคาสอ
้
นทีไ่ ด้เกิดขึนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
เราควรจะใช้เหตุและผลภายใต้การเชื่อฟังพระคัมภีร์ในเวลาทีเ่ ราวิเคราะห์หลักการสอ
นพระคัมภีร์ ในเวลาทีเ่ ราพูดคุยหรืออภิปรายเกีย่ วกับหลักคาสอนศาสนศาสตร์
เราควรพร้อมทีจ่ ะลดความซับซ้อนของผลทีต
่ ามมาของพระคัมภีร์สาหรับเรือ
่ งต่างๆทีเ่
รากาลังพูดถึง
แต่สุดท้ายแล้วความจริงของหลักคาสอนศาสนศาสตร์จะยังคงทาให้เราเข้าใจว่าไม่มีห
ลักคาสอนทีม
่ าจากมนุษย์ทม
ี่ ีความชัดเจน
และแน่ นอนว่าจะมีวธิ ีพฒ
ั นาความเชื่อของเราอยู่สม่าเสมอ
ตอนนี้เราได้กาหนดทิศทางทั่วไปของหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแ
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้ มา เราควรจะดูเรือ
ผนและวิธีตา่ งๆทีห
่ ลักคาสอนได้เขียนขึน
่ งที่สาม
คือความสาคัญและอันตรายของหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน

ความสาคัญและความอันตราย
ในเวลาทีเ่ ราสารวจความสาคัญและความอันตรายของหลักคาสอนทางศาสนศา

สตร์
เราก็จะตามขัน
้ ตอนต่างๆทีเ่ ราได้เห็นมาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้ดว้ ยการดูผลกระท
บและผลทีต
่ ามมาของหลักคาสอนเกีย่ วกับแหล่งทีม
่ าหลักๆสามอย่างสาหรับการเขียน
ศาสนศาสตร์คริสเตียน
คุณต้องตระหนักหรือจาไว้เสมอว่าว่าคริสเตียนควรจะเขียนศาสนศาสตร์จากทั้
งการเปิ ดเผยพิเศษและการเปิ ดเผยทั่วไปของพระเจ้า
เราได้เพิ่มความเข้าใจถึงการเปิ ดเผยพิเศษด้วยการตีความพระคัมภีร์และเราได้ความเ
้ เกีย่ วกับมุมมองสาคัญของการเปิ ดเผยทั่วไปด้วยการเน้นความสัมพันธ์ใน
ข้าใจมากขึน
ชุมชนคริสเตียน -คือการเรียนรูจ้ ากคนอืน
่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากคริสเตียนและจากการจดจ่อในการใช้ชีวต
ิ คริสเตียน และจากประสบการณ์ สว่ นตัวของการใช้ชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์
เพราะแหล่งทีม
่ าเหล่านี้มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เราจะศึกษาความสาคัญและความอันตรายของการอภิปรายหลักคาสอนในศาสนศาสต
ร์อย่างมีแบบแผนทีละอย่าง อย่างแรก เราจะดูหลักคาสอนต่างๆ
และการใช้ชีวต
ิ คริสเตียน อย่างทีส
่ อง,
เราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักคาสอนและความสัมพันธ์ในชุมชนโดยเฉพาะชุ
มชนคริสเตียน อย่างทีส
่ าม,
เราจะศึกษาหลักคาสอนและการเชื่อมต่อกันกับการตีความพระคัมภีร์
ตอนนี้ให้เราดูทม
ี่ าทางศาสนศาสตร์ของการใช้ชีวต
ิ คริสเตียนก่อน
การใช้ชีวต
ิ คริสเตียน
เหมือนอย่างทีเ่ ราได้เห็นมาแล้ว
การใช้ชีวต
ิ คริสเตียนคือขัน
้ ตอนของการชาระให้บริสุทธิใ์ นระดับส่วนตัว
้ ในระดับแนวคิดการประพฤติและความรูส
ทีจ่ ะเกิดขึน
้ ก
ึ
หรือเหมือนทีเ่ ราได้พูดมาก่อนหน้านี้ว่า: ในระดับ orthodoxy
“เน้นความเชื่อและหลักคาสอน, orthopraxis “เน้นความประพฤติและการกระทา
และ orthopathos “เน้นความรูส
้ ก
ึ ทีต
่ อบสนองต่อความเชื่อ”
เรามีเวลาไม่พอทีจ่ ะศึกษาผลทีต
่ ามมาของวิธีทง้ ั หมดของหลักคาสอนว่ามีความ
เกีย่ วโยงกับการชาระให้บริสุทธิ ์
้
ดังนั้นเราจะดูเฉพาะวิธีหลักทีไ่ ด้ยกระดับของหลักคาสอนขึน
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และมีวธิ ีหลักทีส
่ าคัญอย่างหนึ่งของหลักคาสอนทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการใช้ชีวต
ิ ของคริสเ
ตียน
ให้เราดูวธิ ีแรกกันก่อนทีก
่ ารอภิปรายหลักคาสอนทาให้เรามีความพยายามทีจ่ ะใช้ชีวต
ิ
้ เพื่อพระคริสต์
ให้ดียงิ่ ขึน
การยกระดับ
อย่างหนึ่งทีเ่ ป็ นข้อดีมากๆของการอภิปรายหลักคาสอนทางศาสนศาสตร์แบบดั้

งเดิม
้
คือช่วยให้เราคิดแบบใช้เหตุและผลเกีย่ วกับความเชื่อของเราทีเ่ ป็ นภาพทีใ่ หญ่มากขึน
ซึ่งเราได้เห็นมาแล้ว
้ มาด้วยการวิเคราะห์แบบใช้เหตุและผลในการอธิบายข้อความ
หลักคาสอนถูกเขียนขึน
ในพระคัมภีร์จากหลายๆทีร่ วมกัน
แต่น่าเสียดายทีค
่ ริสเตียนหลายคนไม่รวู้ ธิ ีคด
ิ แบบใช้เหตุและผลเกีย่ วกับความเชื่อของเ
ขา ในความเป็ นจริง
คริสเตียนทีไ่ ม่มีความเข้าใจจริงๆมักจะปฏิเสธแนวคิดทีว่ ่าเขาควรจะใช้เวลาในการใค
ร่ครวญการเชื่อมต่อกันของทัง้ เหตุและผลกับหลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ขาเชื่อ
แทนทีจ่ ะทาเช่นนี้เขากลับให้การตัดสินใจของเขาขึ้นอยู่กบ
ั คาแนะนาแค่หนึ่งหรือสอง
อย่างจากพระคัมภีร์
ผมจาได้ว่าครัง้ หนึ่งทีค
่ ุยกับชายหนุ่มทีม
่ ีความเชื่อว่าเขาไม่ควรจะจ่ายภาษี ให้ร ั
ฐบาลของเขา เขาพูดถึง 1 โครินธ์ 10:31 และบอกว่า
"ผมควรจะทาทุกอย่างเพื่อเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และผมไม่คด
ิ ว่าการจ่ายภาษี คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า "
แน่ นอนอย่างน้อยผมก็เห็นด้วยกับสิง่ ทีเ่ ขาพูดส่วนหนึ่ง
มันเป็ นความจริงทีว่ า่ เราควรจะทาทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
แต่สงิ่ ทีเ่ ขาคิดและทามาจากข้อมูลเพียงแค่สว่ นเล็กๆหรือแค่เศษเสี้ยวของพระคัมภีร์เท่
านั้น
เพราะว่ามันไม่ได้มาจากคาสอนทีม
่ ีความเกีย่ วข้องกับส่วนอืน
่ ๆจากพระคัมภีร์ดว้ ยเลย
สิง่ ทีผ
่ ด
ิ เกีย่ วกับความคิดของผูช
้ ายคนนี้คืออะไร?
เขาได้ลืมหลักการพืน
้ ฐานเกีย่ วกับพระคัมภีร์ทเี่ ราต้องจาใส่ใจไว้เสมอ
หลายครัง้ ผมก็พูดแบบนี้วา่ :
"คุณไม่สามารถพูดทุกสิง่ ได้ในครัง้ เดียว
และแม้แต่พระเจ้าก็เช่นเดียวกันเวลาทีพ
่ ระองค์ทรงพูดคุยกับเรา"
เรารูว้ ่าเป็ นความจริงในชีวต
ิ ประจาวัน
เราไม่สามารถพูดทุกอย่างทีน
่ ึกได้ถงึ แม้ว่าเป็ นเรือ
่ งเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ราอาจจะจาเป็ นต้อง
พูดก็ตาม เวลาก็จะไม่เป็ นใจให้เราทามัน
เราถูกจากัดให้เราต้องเลือกบางอย่างทีจ่ ะพูดและเราคาดหวังว่าคนอืน
่ ทีอ
่ ยู่รอบข้างเรา
จะช่วยเราจาสิง่ ทีเ่ ราอยากพูดเพื่อทาให้เขาเข้าใจสิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากจะพูดกับเขาในช่ว
งเวลานั้นๆ
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เรือ
่ งนี้เป็ นความจริงแม้แต่กบั พระเจ้า
เพราะเราสามารถเห็นจากพระคัมภีร์เวลาพระเจ้าพูดกับเรา
แต่ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่มีความสามารถทีจ่ ะสือ
่ สารกับเราด้วยข้อมูลเยอะๆหรือหลา
ยเรือ
่ งในแบบทีช
่ ดั เจนและทันทีในเวลาเดียวกัน
แต่เพราะพวกเราได้รบ
ั การสร้างอย่างมีขีดจากัดจากพระเจ้า
พวกเราไม่มีความสามารถทีจ่ ะเข้าใจอะไรทีม
่ ีขอ
้ มูลปริมาณเยอะได้อย่างครอบคลุมทั
นที เพราะพระเจ้าทาให้พระคัมภีร์เหมาะสมกับความจากัดของเรา
ไม่มีขอ
้ ความในพระคัมภีร์แม้แต่ขอ
้ ความเดียวทีพ
่ ูดถึงทุกอย่างในหมวดหมู่เดียวถึงแ
ม้ว่าอาจจะพูดได้
ดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจภาพทีใ่ หญ่ขน
ึ้ ของสิง่ ทีเ่ ราควรจะเชื่อเกีย่ วกับเรือ
่ งใดก็ตาม
พวกเราไม่ควรจะจดจ่ออยู่กบ
ั ข้อพระคัมภีร์เพียงแค่หนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น
เพราะว่ามันไม่สามารถพูดหรือสรุปทุกอย่างเกีย่ วกับเรือ
่ งทีเ่ ราอาจจะจาเป็ นต้องรู้ไว้ใ
นหนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น
แทนทีจ่ ะทาแบบนี้เราต้องมีการเชื่อมโยงของเหตุและผลระหว่างข้อความจากพระคัม
ภีร์ทห
ี่ ลากหลาย
เช่น
ถ้าจะตัดสินใจเกีย่ วกับการจ่ายภาษี เราควรจะนึกถึงประโยคทีเ่ ป็ นเหตุและผลทางศาส
นศาสตร์มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น "ทุกอย่างอยู่เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า" ใน 1
โครินธ์ 10:31 พวกเราต้องดูจากข้อความพระคัมภีร์ทห
ี่ ลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น
เราต้องนึกถึงความจริงจาก 2 พงศาวดาร 28:21 ได้แยกแยะระหว่าง
"สิง่ ต่างๆของพระเจ้าและสิง่ ต่างๆของกษัตริย์" และเราควรจะนึกถึงสิง่ ทีอ
่ ยุ่ใน มัทธิว
22:21
มัทธิวพูดแบบนี้แม้กระทั่งกับรัฐบาลของโลกนี้เมือ
่ พระเยซูได้บอกสาวกของพระองค์ว่
า:
“ของๆซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของๆพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า ”
(มัทธิว 22:21 THSV11)
และแน่ นอน เปาโลได้บอกในโรม 13:6-7
ว่าเราควรจะจ่ายภาษี กบ
ั รัฐบาลของพวกเราเพราะว่านั่นคือพระบัญญัตข
ิ องพระเจ้า
และเพื่อทีจ่ ะดึงศาสนศาสตร์ทเี่ ป็ นเหตุและผลเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เราก็ตอ
้ งใช้ทง้ ั เหตุและผลอย่างระมัดระวัง
แต่ว่าเป็ นความรับผิดชอบของเราทีจ่ ะใช้เวลาในการพิจารณาข้อความจากพระคัมภีร์
ต่างๆเหล่านัน
้ เพื่อนามาประกอบกันเป็ นหลักคาสอนทีเ่ ข้าใจได้อย่างมีเหตุและผล
และเมือ
่ เราทาเช่นนี้เราควรจะเห็นว่าเราควรจะให้รฐั บาลตามหน้าทีแ
่ ละความเหมาะส
มทีพ
่ วกเขาต้องได้รบ
ั
ความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์คาสอนพระคัมภีร์ทห
ี่ ลากหลายจากพระคัมภีร์ให้เป็
นหลักคาสอนทีเ่ ข้าใจได้ตามเหตุและผล
เป็ นความสามารถทีส
่ าคัญสาหรับคริสเตียนทุกคนทีค
่ วรจะมี
เมือ
่ เรามีความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ภาพใหญ่ของคาสอนพระคัมภีร์ดว้ ยการใช้เหตุแล
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ะผลทีม
่ าจากข้อเท็จจริงและเหตุและผลทีม
่ าจากการสังเกตในแบบทีเ่ หมาะสม
้ ดีขน
เราก็จะสามารถยกระดับการใช้ชีวต
ิ คริสเตียนของเราได้มากขึน
ึ้
แม้แต่ในการเรียนรูว้ ่าเราจะพูดถึงสิง่ ทีเ่ ราเชื่อในแบบทีใ่ ช้เหตุและผลในด้านบ
วกได้ยงั ไง
เราต้องตระหนักถึงการใช้เหตุและผลในศาสนศาสตร์ทีม
่ ีจุดอ่อนด้วยที่อาจจะเป็ นอุปส
รรคต่อการใช้ชีวิตคริสเตียน
อุปสรรค
บ่อยครัง้ คริสเตียนทีเ่ ห็นคุณค่าและเข้าใจเหตุและผลของหลักคาสอนทางศาสน

ศาสตร์
อาจจะล้มไปในกับดักของความคิดทีว่ ่าสิง่ เดียวทีเ่ ขาต้องทาคือมีเหตุและมีผลหรือใช้ชี
วิตตามเหตุและผลในเวลาทีเ่ ขาศึกษาหลักคาสอนต่างๆ
พวกเขาก็จะไม่สนใจมุมมองอืน
่ ๆของการใช้ชีวต
ิ คริสเตียน
เขาอาจจะลดศาสนศาสตร์ลงให้เหลือแค่ความเป็ นเหตุเป็ นผลเท่านั้น
แต่เมือ
่ เราคิดแบบนี้เราได้ตดั ตัวเองออกจากแรงจูงใจทีส
่ าคัญในมุมสะท้อนอีกด้านหนึ่
งทางศาสนศาสตร์ของเรา
้ จากการใช้เหตุและ
ตอนเริม
่ ต้นบทเรียนนี้เราได้เห็นว่าหลักคาสอนถูกเขียนขึน
ผลทีม
่ าจากการสังเกต และนั่นทาให้มีช่องโหว่ระหว่างความจริงและการสรุปของเรา
เราได้สงั เกตด้วยว่าช่องโหว่ของเหตุและผลทีม
่ าจากการสังเกตนี้สามารถข้ามได้ดว้ ยวิ
ธีการหลายอย่างทีไ่ ด้มาจากความรูพ
้ ื้นฐานทั่วไปและความเชื่อมั่นของเรารวมถึงส่วน
ทีส
่ าคัญบางอย่างทีไ่ ม่ได้มาจากการสะท้อนของเหตุและผล
เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นความจริง
เราต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่ยอมให้การศึกษาด้วยเหตุและผลทาให้ไม่สามารถเห็นแรงจู
งใจทีด
่ ีๆ
เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการอ่านพระคัมภีร์การนมัสการพระเจ้าส่วนตัวด้วย
ความไวทีม
่ ีตอ
่ การทรงนาของพระวิญญาณ
เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอืน
่ ๆเรียนรูจ้ ากจุด
แข็งของความเชื่อมั่นคงจากการสามัคคีธรรมกับพวกเขา
เราควรจะมีความกระตือรือร้นในการเดินกับพระเยซูคริสต์ ดว้ ยการแสวงหาการทรง
นาของพระองค์ในการทรงจัดเตรียมและความรูส
้ ก
ึ ผิดชอบชั่วดีของพวกเรา
วิธีเดียวทีเ่ ราสามารถมั่นใจได้วา่ เราสามารถข้ามช่องโหว่ได้ก็คือ
เวลาเรารูส
้ ก
ึ พึงพอใจในวิธีตา่ งๆทีท
่ าให้พระเจ้าพอพระทัยในสิง่ เหล่านัน
้
การลดระบบการเขียนการสรุปศาสนศาสตร์ให้เป็ นเพียงแค่การใช้เหตุและผลก็จะทาใ
ห้เราถูกตัดขาดจากสิง่ ทีส
่ าคัญต่างๆมากมายทีพ
่ ระเจ้าได้จดั เตรียมไว้
และได้ประทานให้ในการใช้ชีวต
ิ แบบคริสเตียน
มากกว่าการเข้าใจว่าหลักคาสอนสามารถนาผลดีหรือผลเสียเข้ามาในการใช้ชีวิ
ต คริสเตียนก็คือ
เราควรจะรูเ้ กีย่ วกับวิธีทห
ี่ ลักคาสอนได้มีอท
ิ ธิพลในความสัมพันธ์ในชุมชนของเราด้ว
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ย
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ความสัมพันธ์ในชุมชนช่วยทาให้เราเน้นความสาคัญของพระกายพระคริสต์ใน
ชีวต
ิ ประจาวัน
ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงสามมุมทีส
่ าคัญของความสัมพันธ์ภายในชุมชนคริสเตียนคือ:
สิง่ ทีส
่ ืบทอดกันมาของคริสเตียนคือคาพยานต่างๆเกีย่ วกับการทางานของพระวิญญาณในคริสตจักรในอดีต ชุมชนคริสเตียนปัจจุบน
ั คือการเป็ นพยานเกีย่ วกับการใช้ชีวต
ิ ของคริสเตียนในปัจจุบน
ั และการตัดสินใจส่วนบุคคล - คือการเป็ นพยานในความเชื่อส่วนบุคคล
จากมุมมองเหล่านี้ของชุมชน
คริสเตียนทาให้มีผลกระทบต่อกันกันในรูปแบบต่างๆจนนับไม่ถ้วน
ตอนนี้เราจะพูดถึงการอภิปรายหลักคาสอนทีส
่ ง่ ผลต่อความสัมพันธ์ชุมชนนั่นก็
คือการส่งเสริมและอุปสรรค
ให้เราดูวธิ ีทีส
่ าคัญมากวิธีหนึ่งก่อนนั้นก็คือการอภิปรายหลักคาสอนทีส
่ ามารถส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนให้ดีขน
ึ้ ได้
การส่งเสริม
ผลกระทบด้านบวกทีม
่ ากทีส
่ ุดของหลักคาสอนศาสนศาสตร์เกีย่ วกับการใช้ชีวต
ิ
คริสเตียนคือวิธีทห
ี่ ลักคาสอนสามารถนาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความกลมก
ลืนเข้ามาในคริสตจักร
ถ้ามีวธิ ีทส
ี่ ามารถส่งเสริมความสามารถของเราในการพบปะซึ่งกันและกันแล้ว
สิง่ นั้นก็จะทาให้เรามีความสามารถทีจ่ ะใช้เหตุและผลด้วยกันผ่านทางคาสอนต่างๆของ
พระคัมภีร์
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งทีก
่ ่อตัง้ กลุ่มอาสาสมัครทีใ่ ช้เวลาในวันเสาร์วน
ั อาทิตย์ในการ
สร้างบ้านให้คนยากจน
เป็ นพันธกิจทีด
่ ีและเป็ นพระพรกับหลายคนผ่านทางความตัง้ ใจของเขา
ผมเคยถามเขาว่า "ปัญหาใหญ่ทส
ี่ ุดทีค
่ ุณได้เจอจากโครงการนี้คืออะไร"
เขาตอบอย่างรวดเร็วว่า "คนใหม่ คือปัญหาใหญ่ทส
ี่ ุดของพวกเรา
เราต้องหยุดทุกอย่างทีเ่ ราทาและอธิบายสิง่ ทีเ่ ป็ นพืน
้ ฐานในการทางานทัง้ หมดให้กบ
ั เข
า คนใหม่ๆทาให้คนทัง้ กลุ่มไม่สามารถทางานให้เสร็จได้ตามเป้ าทีต
่ ง้ ั ไว้"
จากประสบการณ์ ในหลายๆรูปแบบของเพื่อนของผม
ทาให้ผมนึกถึงความสัมพันธ์ทางศาสนศาสตร์ภายในชุมชนคริสเตียน
แม้ว่าจะเป็ นเรือ
่ งทีด
่ ียอดเยีย่ มแค่ไหนก็ตามทีจ่ ะเห็นคนใหม่ๆเข้ามาหาพระคริสต์
แต่อย่าลืมว่าพวกเรามีงานทีเ่ ป็ นการสร้างทีเ่ ราจะต้องสร้างให้เสร็จ
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เป็ นเรือ
่ งสาคัญสาหรับพวกเราทีจ่ ะสอนผูเ้ ชื่อตามหลักคาสอนของความเชื่อคริสเตียน
เพื่อเราจะได้ไม่ตอ
้ งหยุดบ่อยๆเพื่อกลับไปสอนเรือ
่ งพื้นฐานอีก
ให้นึกถึงผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรูทีไ่ ด้ตาหนิผอ
ู้ า่ นของเขาเพราะว่าไม่ยอมโตในค
วามเชื่อยังเป็ นเหมือนเด็กทีด
่ ม
ื่ ได้แต่นม
ซึ่งเขากาลังเปรียบเทียบน้านมกับคาสอนพืน
้ ฐานคริสเตียน ฮีบรู 5:12 นั่นก็คือ:
ถึงแม้วา่ ขณะนี้ ทา่ นทัง้ หลายควรจะเป็ นครูได้แล้ว
แต่ทา่ นก็ต้องให้คนอืน
่ สอนท่านอีกในเรือ
่ งหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระว
จนะของพระเจ้า ท่านต้องการน้านมไม่ใช่อาหารแข็ง (ฮีบรู 5:12
THSV11)
ความรูข
้ องหลักคาสอนไม่ใช่สงิ่ เดียวทีเ่ ราจาเป็ นต้องรูเ้ พื่อช่วยให้เราเติบโตใน
พระเยซูคริสต์ดว้ ยกัน
แต่เมือ
่ เราได้มีความเชื่อในคาสอนเดียวกันเราจะสามารถสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไ
้
ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
ในขณะเดียวกัน การเข้าใจหลักคาสอนทีถ
่ ูกต้องสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์,
แต่การเน้นหลักคาสอนมากเกินไปอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อ ความสัมพันธ์ของเรากับ
คริสเตียนคนอืน
่ ๆ
อุปสรรค
พิจารณาถึงความจริงในแต่ละคริสตจักรทีอ
่ าจจะเน้นเรือ
่ งความสัมพันธ์กบั ชุม
ชนในวิธีทีแ
่ ตกต่างกัน
บางคริสตจักรเน้นการนมัสการตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดัง้ เดิม ทีเ่ ป็ นวิถีของ
ชุมชน
โดยเฉพาะกับคริสตจักรทีเ่ น้นพิธีกรรมทางศาสนามากเกินไปคนอืน
่ อาจจะคิดว่าเป็ น
ประสบการณ์ สว่ นตัวและมองหาชุมชนทีเ่ น้นเรือ
่ งเดียวกัน
หลายๆคริสตจักรอาจจะเน้นการออกประกาศหรือของประทานการอัศจรรย์ของพระวิ
ญญาณ และคริสตจักรอืน
่ ๆอาจจะดูทห
ี่ ลักคาสอนเพื่อใช้เวลาในการเจอกันของชุมชน
และแน่ นอนว่าแต่ละคริสตจักรก็จะมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วยการใช้ศาสนศาสตร์ทเี่
ขามีมารับรองในสิง่ ทีเ่ ขาเน้นถึง
ในแต่ละรูปแบบก็มีทง้ ั จุดแข็ง และจุดอ่อน
ในความเป็ นจริงคริสตจักรสามารถหลีกเลีย่ งปัญหาหรือจุดอ่อนต่างๆได้
ถ้าแต่ละคริสตจักรสนใจในเรือ
่ งทีค
่ ริสตจักรอืน
่ คิดว่าเป็ นเรือ
่ งสาคัญ
คนทีเ่ น้นการนมัสการแบบเป็ นกลุ่ม
ควรให้ความสนใจและความสาคัญกับหลักคาสอนและการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าม
้ คนทีเ่ น้นประสบการณ์ สว่ นตัวควรเน้นหลักคาสอนและการนมัสการมากขึน
้
ากขึน
ส่วนคนทีเ่ จอกันเพราะความเป็ นหนึ่งเดียวกันในหลักคาสอน
้ ในการศึกษาเรือ
ก็ตอ
้ งใช้เวลามากขึน
่ งอืน
่ คือการนมัสการและประสบการณ์ สว่ นตัว
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คนกลุ่มสุดท้ายทีม
่ กั จะเจอปัญหาบ่อยๆเพราะเน้นหลักคาสอนศาสนาศาสตร์มา
กเกินไปคนกลุ่มนี้อาจจะเน้นและจดจ่ออยู่กบ
ั เรือ
่ งนี้จนถึงขัน
้ ทีอ
่ าจจะเป็ นอุปสรรคต่อ
ความสัมพันธ์ในชุมชน
พวกเราเคยได้ยน
ิ เกีย่ วกับคริสเตียนทีม
่ ีความดื้อรัน
้ ทีเ่ น้นแต่หลักคาสอนจนไม่สนใจอ
์ องหลักคาสอนของเขา
ย่างอืน
่ ใช่ไหม, พวกเขามีภูมใิ จในความงดงามบริสุทธิข
พวกเขามีใจทีห
่ ยิง่ ถึงขัน
้ ทีไ่ ม่เห็นคุณค่าของสิง่ อืน
่
์ องหลักคาสอนเท่านั้น
นอกจากความงดงามบริสุทธิข
ผมคิดว่าเราจาเป็ นต้องตระหนักถึงสิง่ หนึ่งเกีย่ วกับพระกายของพระคริสต์ไว้เส
มอ สิง่ นั้นก็คือพระเจ้าได้ประทานของประทานตามธรรมชาติตา่ งๆ
และของประทานของพระวิญญาณต่างๆ
ของประธานเหล่านั้นทาให้บางคนทีไ่ ด้รบ
ั เน้นการใช้เหตุและผลในศาสนศาสตร์มากก
ว่าคนอืน
่ ๆ และนั่นอาจจะทาให้คนอืน
่ ๆสนใจในเรือ่ งหลักคาสอนน้อยลง
ไม่ใช่ว่าผิดหรือบาปสาหรับคนหนึ่งคนใดทีจ่ ะตามหาสิง่ ดีเหมือนหลักคาสอนด้วยควา
มขะมักเขม้นน้อยกว่าคนอืน
่
เราต้องเข้าใจว่าระดับความกระตือรือร้นเกีย่ วกับหลักคาสอนเป็ นเรือ
่ งของประทานแล
ะการทรงเรียกมากกว่า
และมากกว่านี้เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคริสเตียนทุกคนเหมือนกันหมดคือต้องการ
ซึ่งกันและกัน
คนทีม
่ ีความสามารถในด้านหลักคาสอนก็ตอ
้ งเจอคนทีไ่ ม่มีความสามารถในด้านนี้
และในทางกลับกันพวกเราต้องสร้างความสมดุลให้แก่กน
ั และกัน
ด้วยการช่วยกันและกันเพื่อทีจ่ ะใช้ชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์ในเรือ
่ งทีเ่ ราทาคนเดียวไม่ได้
แต่ความสัมพันธ์แบบนี้ในชุมชนและการพึ่งพาซึง่ กันและกันแบบนี้
์ องหลักคาสอน
บ่อยครัง้ อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการเน้นความดีงามบริสุทธิข
ในขณะทีเ่ ราได้เห็นวิธีตา่ งๆ
ทีห
่ ลักคาสอนได้มีความสัมพันธ์กบ
ั การใช้ชีวต
ิ คริสเตียนและความสัมพันธ์ในชุมชน
เราควรจะกลับไปดูแหล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ทส
ี่ าม: คือการตีความพระคัมภีร์
การอภิปรายหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนมีผลกระทบกับการตีความพ
ระคัมภีร์ของเราอย่างไร?
การตีความพระคัมภีร์
การตีความพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งทีจ่ าเป็ นในการเขียนศาสนศาสตร์คริสเตียนเพร
าะว่าเป็ นวิธีทต
ี่ รงทีส
่ ุดในการเข้าหาการเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้าในพระคัมภีร์
เราได้แนะนาไว้ในบทเรียนหนึ่งแล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างมากทีท
่ าให้นก
ึ ถึงสามวิธีห
ลักๆทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้นาคริสตจักรในการตีความพระคัมภีร์
เราได้ตง้ ั ชื่อหมวดหมู่เหล่านี้ ก็คือ: การสารวจเนื้อหา,
การสารวจประวัตศ
ิ าสตร์และการสารวจหมวดหมู่
ในการสารวจเนื้อหาเวลามองพระคัมภีร์ให้เปรียบพระคัมภีร์เหมือนเป็ นรูปภาพ
เหมือนเป็ นการนาเสนอศิลปะทีถ
่ ูกออกแบบโดยมนุษย์ทีม
่ ีอท
ิ ธิพลต่อผูอ
้ า่ นผ่านทางคุ
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ณสมบัตงิ านเขียนทีโ่ ดดเด่น
การสารวจประวัตศ
ิ าสตร์เวลามองพระคัมภีร์ให้เปรียบพระคัมภีร์เหมือนเป็ นหน้าต่าง
ทีพ
่ าเราเข้าไปในประวัตศ
ิ าสตร์
คือเป็ นวิธีทไี่ ด้เห็นและได้เรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ ในประวัตศ
ิ าสตร์สมัยก่อนทีพ
่ ระคัมภีร์
ได้พูดไว้ และการสารวจหมวดหมู่ให้เปรียบพระคัมภีร์เป็ นเหมือนกระจกเงา
เพื่อเป็ นวิธีทจี่ ะสะท้อนคาถามและหมวดหมู่ทเี่ รามีความสนใจ
จากการนึกถึงรูปแบบกการตีความเหล่านี้
เราควรจะสารวจวิธีทห
ี่ ลักคาสอนสามารถส่งเสริมและเป็ นอุปสรรคต่อการตีความพระ
คัมภีร์
ให้เราดูการอภิปรายเกีย่ วกับหลักคาสอนกันก่อนว่าสามารถช่วยเราในการตีความพระ
คัมภีร์ได้อย่างไร
การส่งเสริม
บ่อยครัง้ ผมรูส
้ ก
ึ ประหลาดใจจนทาให้ผมคิดว่ามีคริสเตียนจานวนมากขนาดไห
นทีไ่ ด้เชื่อว่าหลักคาสอนพื้นฐานส่วนใหญ่ของศาสนาคริสต์ถูกสอนอย่างชัดเจนในพร
ะคัมภีร์ ในความเป็ นจริง
หลักคาสอนพื้นฐานส่วนใหญ่ของความเชื่อของเราไม่ได้มาจากพระคัมภีร์โดยตรงหรื
อระบุชดั แบบเฉพาะเจาะจง
มีอยู่ครัง้ หนึ่งผมได้ยน
ิ ศิษยาภิบาลทีม
่ ีชื่อเสียงท่านหนึ่งบอกสมาชิกว่า
"พวกเราควรจะเชื่อเฉพาะสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนในแบบทีเ่ ปิ ดเผยและชัดเจนเท่านั้น
ไม่ควรเชื่อสิง่ ทีไ่ ม่ชดั เจนและทีเ่ ราคิดว่าอาจจะมีผลผลกระทบกับเรา"
ในประสบการณ์ ของผมเป็ นเรือ
่ งไม่ปกติสาหรับคริสเตียนทีย่ ืนยันว่าเราควรจะให้ลาดั
บความสาคัญอย่างมากกับคาสอนทีช
่ ดั เจนของพระคัมภีร์มากกว่าคาสอนโดยนัย หรือ
คาสอนทีไ่ ม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรา
เพราะว่าพระคัมภีร์มีความล้าลึกเป็ นอย่างมากมีหลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ราไม่สามารถเข้
าใจได้อย่างชัดเจน
แต่มีกฎของการสือ
่ สารทีเ่ ราต้องจาไว้ก็คือ:เชื่อมัย้ ว่ามีบ่อยครัง้ ทีเ่ รือ
่ งทีเ่ ป็ นเรือ
่
งพื้นฐานทั่วไปไม่คอ
่ ยมีใครพูดถึงโดยตรงแต่กลับพูดถึงเรือ
่ งนั้นแบบอ้อมๆหรือเราอา
จจะต้องเดา
ให้พูดอีกแบบหนึ่งก็คือเมือ
่ ไหร่ก็ตามทีม
่ ก
ี ารสนทนากับใครสักคนหรือเมือ
่ ไหร่ก็ตาม
ทีพ
่ วกเราได้เขียนจดหมายหรือหนังสือเราจะไม่คอ
่ ยพูดถึงความเชื่อมั่นพื้นฐานทีส
่ ุดข
องเราอย่างชัดเจนกับคนคนนั้น
ให้นึกถึงหลักการต่อไปนี้สกั ครู่
ในบทเรียนชุดนี้ผมไม่เคยพูดแม้แต่ครัง้ เดียวว่าผมเชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้า
ถ้าถามว่าทาไม?
เหตุผลก็คือความเชื่อในเรือ
่ งนี้เป็ นพื้นฐานของบทเรียนทัง้ หมดจนทาให้ทุกคนรูว้ ่าผมเ
ชื่อในพระเจ้า ผมไม่เคยพูดว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้าในบทเรียนนี้
ทาไมผมถึงไม่ได้พูด? เพราะผมมั่นใจว่าเป็ นเรือ
่ งทีเ่ ราทุกคนยอมรับและรูอ
้ ยู่แล้ว
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และความจริงในเรือ
่ งเหล่านี้รวมถึงมีความจริงในเรือ
่ งอืน
่ ๆอีกมากมายได้สร้างพืน
้ ฐา
นโดยปริยายสาหรับสิง่ ทีเ่ ราได้พูดในแบบทีช
่ ดั เจน
ความจริงของพระคัมภีร์ก็เหมือนเรือ
่ งราวต่างๆทีเ่ ราได้พูดถึงคือมีหลากหลายวิ
ธีทเี่ ราใช้พูดถึงเรือ
่ งต่างๆเหล่านั้น
ดังนั้นพระคัมภีร์ก็เหมือนกันผูท
้ ีเ่ ขียนพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นสิง่ ทีเ่ ขาสือ
่ สารให้เป็ นระบบ
ระเบียบและไม่ได้สอ
ื่ สารอย่างชัดเจน
และเป้ าหมายหนึ่งของศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็คือเพื่อศึกษาการสันนิษฐานหลั
กคาสอนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิง่ ทีเ่ ราเห็นในพระคัมภีร์ ยกตัวอย่าง
ไม่มีตอนไหนในพระคัมภีร์ทเี่ ราเห็นคาสอนทีช
่ ดั เจนเกีย่ วกับตรีเอกานุภาพหรือวิธีที่พ
ระลักษณะของพระคริสต์ทง้ ั สองสถานะปรากฏให้เห็นพร้อมกันในขณะทีอ
่ ยู่ในสถานะ
ใดสถานะหนึ่ง หลักคาสอนทัง้ สองอย่างนี้เป็ นเอกลักษณ์ ของคริสเตียนตัง้ แต่ยุคแรก
คาสอนนี้และมีคาสอนอีกมากมายทีส
่ าคัญของคริสเตียนมีพื้นฐานจากผลกระทบทีต
่ าม
มาของเหตุและผลทีเ่ จอได้ท่วั ไปในพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม
เมือ
่ นักศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้พฒ
ั นาหลักคาสอนเช่น
ตรีเอกภาพหรือพระลักษณะทัง้ สองของพระคริสต์เขาไม่ได้เพิ่มเติมอะไรจากสิง่ ทีพ
่ ระ
คัมภีร์บอก
แต่เขากาลังพยายามทาให้เราเข้าใจหลักการพื้นฐานและเห็นสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์บอกไว้ให้
้
ชัดเจนขึน
เพราะเหตุผลนี้,
้ ด้วยสติปญ
การตีความพระคัมภีร์ของเราอาจจะส่งเสริมได้มากยิง่ ขึน
ั ญาทีค
่ ริสตจักรได้
พัฒนาผ่านระยะเวลามาหลายศตวรรษแล้ว
ในขณะทีใ่ ช้เหตุและผลทีเ่ ข้มงวดเพื่อการแยกแยะผลกระทบทีต
่ ามมาของพระคัมภีร์
สิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนส่วนใหญ่แล้วพระคัมภีร์ไม่เคยพูดในรูปแบบทีช
่ ดั เจน
และศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนก็เป็ นเครือ
่ งมือทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการเรียนรูแ
้ ละทา
ให้เข้าใจคาสอนเหล่านี้
ไม่ว่าหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนมีความสาคัญมากแค่ไหนต่อ
การตีความก็ตาม
พวกเราก็ยงั ต้องระมัดระวังและตระหนักว่าวิธท
ี ีส
่ าคัญนี้อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการตีค
วามพระคัมภีร์
อุปสรรค
เราสามารถพูดได้ว่าอันตรายอย่างหนึ่งทีน
่ ่ากลัวมากของหลักคาสอนในศาสนศ
าสตร์อย่างมีแบบแผนก็คือ การคาดเการณ์ อย่างทีเ่ ราได้พูดถึงหลายครัง้ แล้วว่า
ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนในยุคปัจจุบน
ั รูส
้ ก
ึ ซาบซึ้งต่อการศึกษาค้นคว้าของยุคกล
างเป็ นอย่างมาก แต่ลกั ษณะอย่างหนึ่งทีส
่ าคัญของการศึกษาค้นคว้าในยุคกลางก็คือ
การสันนิษฐานว่าการสารวจทีเ่ ป็ นเหตุและผลสามารถนาคริสตจักรไปถึงความจริงทีไ่
กลกว่าคาสอนของพระคัมภีร์
หลายคนเคยได้ยน
ิ คาถามทีค
่ าดการณ์ แต่มีความสาคัญสาหรับนักศาสนศาสตร์สมัยยุค
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กลางมากคือ "มีทูตสวรรค์กีอ
่ งค์ทีส
่ ามารถเต้นบนหัวเข็มหมุดได้?"
เพราะนักศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์รส
ู้ ก
ึ ซาบซึ้งต่อนักศาสนศาสตร์ดา้ นการศึ
กษาเป็ นอย่างมาก บางครัง้ อาจทาให้พวกเขาหลงทางเข้าไปในการคาดการณ์ เดียวกัน
คือการศึกษาความคิดต่างๆซึ่งนาไปสูก
่ ารสรุปต่างๆทีไ่ ม่มีการสนับสนุนจากพระคัมภี
ร์หรือถ้ามีก็มน
ี ้อยมาก แต่การสรุปแบบนี้ดูเหมือนจะเป็ นการสรุปด้วยเหตุและผล
เช่น
คุณอาจจะประหลาดใจทีร่ วู้ ่าในศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์ในยุคแรกไม่เห็นด้วย
เกีย่ วกับเรือ
่ งการคาดการณ์ ทเี่ รียกว่า "the lapsarian question"
(คาถามเกีย่ วกับมนุษย์ทาบาปโดยไม่รต
ู้ วั ) คุณอาจจะเคยได้ยน
ิ คาศัพท์
“supralapsarianism” (สิง่ ทีพ
่ ระเจ้ากาหนดไว้ลว่ งหน้าแล้ว)
“infralapsarianism”, and “sublapsarianism”
(สิง่ ทีพ
่ ระเจ้ากาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่นการทรงไถ่มนุษย์จากความบาป) or
“several”หรือความหลากหลายอืน
่ ๆทั่วไปหัวข้อต่างๆเหล่านี้เคยเป็ นประเด็นทีท
่ าให้
มีการโต้แย้งด้วยการใช้อารมณ์ ระหว่างผูเ้ ชื่อ
และตลอดการโต้แย้งมีคาถามเพียงข้อเดียวคือ
"เราควรจะนึกถึงกฎธรรมบัญญัตน
ิ ิรน
ั ดร์ของพระเจ้ามากขนาดไหน?"
แน่ นอนว่าลาดับกฎธรรมบัญญัตน
ิ ิรน
ั ดร์ของพระเจ้า"แผนการนิรน
ั ดร์ของพระเจ้าเป็ น
แผนการสาหรับการทรงสร้างทัง้ หมด
ผมหวังว่าทุกคนคงตระหนักแล้วว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ความสาคัญในการพูดถึ
งเรือ
่ งนี้ ว่าเป็ นเรือ
่ งลึกลับซับซ้อนอะไรเลย
แต่ตรงกันข้ามเป็ นเรือ
่ งทีพ
่ ระคัมภีร์ให้ขอ
้ มูลน้อยมาก
แต่การศึกษาค้นคว้าด้วยการใช้เหตุและผลให้ความสนใจเป็ นอย่างมากและการมีควา
มร้อนรนมากเกินไปในการอภิปรายหลักคาสอนอาจจะนาไปสูก
่ ารคาดการณ์ ในด้านนี้
และด้านอืน
่ ๆด้วย
ในขณะทีเ่ รากาลังเรียนรูก
้ ารใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยเหตุและผลเพื่อเป็ นการ
ทาให้หลักคาสอนจากพระคัมภีร์ได้รบ
ั การปรับปรุงให้ดีขน
ึ้
เราควรต้องจดจาอย่างมีสติปญ
ั ญาเกีย่ วกับถ้อยคาของพระเจ้าทีพ
่ ูดกับโมเสสซึ่งเป็ นทีร่ ู้
จักกันดีในเฉลยธรรมบัญญัติ 29:29
“สิง่ ลี้ลบั ทัง้ ปวงเป็ นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย
แต่สงิ่ ทีท
่ รงสาแดงนั้นเป็ นของเราทัง้ หลายและของลูกหลานของเราเป็ น
นิตย์ เพื่อเราจะทาตามถ้อยคาทัง้ สิน
้ ของธรรมบัญญัตินี้
(เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29 THSV11)
เราเห็นว่ามีความเจาะจงและมีความซับซ้อนในหลายๆอย่างทีพ
่ ระคัมภีร์ยงั ไม่ไ
ด้สาแดงแก่เรา
ดังนั้นเราต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่ให้สงิ่ เหล่านั้นมีผลต่อความหมายทีแ
่ ท้จริง
บ่อยครัง้ ข้อความแบบนั้นจะนาเราไปสูก
่ ารคาดเดา
ในขณะทีเ่ ราตีความพระคัมภีร์ตามขัน
้ ตอนของการอภิปรายหลักคาสอน
เราต้องเตือนตัวเองให้ระวังทีจ่ ะไม่ไปไกลเกินกว่าสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
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ในทุกขัน
้ ตอนเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ามีหลักฐานอะไรบ้างจากพระคัมภีร์ทไี่ ด้สนั
บสนุนหลักคาสอนนี้ แต่ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง
การศึกษาพระคัมภีร์แบบนั้นจะเป็ นอุปสรรคในการตีความและเป็ นอุปสรรคในการเข้
าใจความหมายทีแ
่ ท้จริงของพระคัมภีร์อย่างแน่ นอน

บทสรุป
ในบทเรียนนี้เราได้สารวจหลักคาสอนในศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผน
เราเห็นแล้วว่าหลักคาสอนคืออะไร
และมีอะไรบ้างทีเ่ หมาะสมกับศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนนี้
เราได้ศก
ึ ษาวิธีการเขียนหลักคาสอนว่ามีความสาคัญยังไง และมีอะไรบ้างทีอ
่ น
ั ตราย
คริสเตียนทุกคนมีหลักคาสอนทีเ่ ขาเชื่อ
ซึ่งอาจจะมาจากการอ่านหรือจากการสอนจากการเล่าปากต่อปาก
แต่การเรียนรูว้ ธิ ีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์อย่างมีแบบแผนได้เขียนหลักคาสอนคริสเตียนผ่าน
มาหลายๆศตวรรษเป็ นวิธีทด
ี่ ีสาหรับเราทีจ่ ะศึกษาว่าสิง่ ทีเ่ ราเชื่อมีอะไรบ้างทีจ่ ะช่วยใ
ห้เรามีความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในเวลาทีเ่ รากาลังรับใช้พระองค์และคริสตจัก
รของพระองค์
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ด็อกเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ)
เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ และเป็ นประธานของพันธกิจ Third Millennium
เขาได้รบ
ั ใช้เป็ นศาสนาจารย์ สอนวิชาพันธสัญญาเดิมทีว่ ท
ิ ยาลัย Reformed
Theological Seminary เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
เขาเป็ นหัวหน้าของแผนกพันธสัญญาเดิม ในขณะทีไ่ ด้รบ
ั ตาแหน่ งเป็ นศิษยาภิบาล,
ด็อกเตอร์ แพรท
ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสอน
เขาได้เรียนทีม
่ หาวิทยาลัย Westminster Theological Seminary
และได้รบ
ั ปริญญาโททีพ
่ ระคริสตธรรม Union Theological Seminary และได้รบ
ั
ปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard University
ด็อกเตอร์ แพรท เป็ นบรรณาธิการสาหรับพระคัมภีร์ NIV Spirit of the
Reformation Study Bible, และเป็ นนักแปลพระคัมภีร์ฉบับ New Living
Translation. ได้เขียนหนังสือและบทความหลายเล่มรวมถึง Pray with Your
Eyes Open, Every Thought Captive, Designed for Dignity, He Gave
Us Stories, และได้เขียนอรรถาธิบายสาหรับ 1 กับ 2 พงศาวดาร และ 1 กับ 2
โครินธ์
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