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การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ
บทที่ 3
การพึง่ พาการทรงเปิ ดเผย

บทนา
คุณเคยให้ของขวัญใครสักคนเพียงเพือ
่ จะรูท
้ ห
ี ลังว่าเขาคนนัน
้
ไม่เคยใช้ของชิน
้ นัน
้ รึเปล่า?
เพือ
่ นคนหนึ่งให้งานศิลปะชิน
้ หนึ่งกับผมในตอนทีช
่ ีวต
ิ ผมยุง่ สุด ๆ
ด้วยเหตุทผ
ี่ มไม่สามารถคิดได้ทน
ั ทีวา่ จะแขวนมันไว้ทีไ่ หน
ผมเก็บมันเข้าตูเ้ สือ
้ ผ้าจนกว่าผมจะนึกออก แต่แล้ว (คุณคงนึกภาพออก)
สุดท้ายผมก็ลืมทุกอย่างเกีย่ วกับของขวัญชินนัน
้ กระทัง่ หนึ่งปี ต่อมาเมือ่ เพือ
่ นคนนัน
้
ได้มาเยีย่ มบ้านผมอีกครัง้ เขามองไปรอบ ๆ บ้านผมและกล่าวว่า “เออ
นายชอบภาพวาดทีฉ
่ น
ั ให้เมือ่ ปี ทีแ
่ ล้วไหม?” หน้าผมเปลีย่ นสีในขณะทีผ
่ มตอบไปว่า
“ภาพวาดอะไรหรือ?” จากนัน
้ เขามองผมแล้วพูดว่า “อืม ฉันเดาว่า ฉันรูค
้ าตอบแล้วล่ะ
ถ้านายชอบภาพนัน
้ นายคงจะแขวนภาพนัน
้ แล้ว”
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นจริงในกรณี ของศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกัน คริสเตียน
ในฐานะผูต
้ ด
ิ ตามพระคริสต์
เราเชือ
่ ว่าพระเจ้าได้ประทานของขวัญแห่งการทรงเปิ ดเผยแก่เราทุกคน
และระดับการแสดงความรูส้ ก
ึ ซาบซึง้ ในของขวัญนัน
้
จะมากเพียงใดก็วดั ได้จากการทีเ่ ราได้ใช้ของขวัญชิน
้ นัน
้ บ่อยแค่ไหน
นี่เป็ นบทเรียนทีส่ ามในชุดบทเรียนเรือ
่ ง การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ
และเราได้ตง้ ั ชือ
่ บทเรียนนี้วา่ “การพึง่ พาการทรงเปิ ดเผย”
เราจะพิจารณาว่าการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้ามีประโยชน์ อย่างไรในการพัฒนาศาสน
ศาสตร์ของเรา
บทเรียนนี้จะแบ่งออกเป็ นสามส่วน ส่วนแรก
เราจะสารวจว่าพระคัมภีร์สอนอะไรเกีย่ วกับการทรงเปิ ดเผย
และจะพบการทรงเปิ ดเผยได้ทไี่ หน ส่วนทีส่ อง,
เราจะพิจารณาถึงพลวัตสาคัญบางประการทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาความเข้าใจเรือ
่ งการท
รงเปิ ดเผยของพระเจ้า และสาม
เราจะศึกษาวิธีการพัฒนาความมั่นใจในการทรงเปิ ดเผย
เรามาเริม
่ ต้นโดยการศึกษาว่าเราจะค้นพบการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าได้ทไี่ หน

ค้นหาการทรงเปิ ดเผย
ในช่วงสองพันปี ทีผ
่ า่ นมา บรรดานักศาสนศาสตร์คริสเตียน (อาจมีขอ
้ ยกเว้น
ซึง่ น้อยมาก)
ได้เห็นพ้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าการทรงเปิ ดเผยจากพระเจ้ามีบทบาทสาคัญในศา
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สนศาสตร์
คริสเตียน ความเชือ
่ ทีว่ า่ พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยความเป็ นพระองค์เอง
และน้าพระทัยของพระองค์แก่เรานัน
้ ได้ปรากฏอยูต
่ ง้ ั แต่หน้าแรก ๆ
ของพระคัมภีร์แล้ว
การทรงเปิ ดเผยมาถึงเราผ่านบรรดาพยานผูส
้ ตั ย์ซอ
ื่ ในพระคัมภีร์เดิม พระเยซู
และบรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใหม่
แต่การมีความรูเ้ ชิงทฤษฎีวา่ พระเจ้าได้มอบของประทานวิเศษนี้แก่เราเท่านัน
้ ยังไม่เพี
ยงพอ เราจะต้องรูว้ า่ จะค้นหาได้จากทีไ่ หนด้วย
ในขณะทีเ่ ราศึกษาหัวข้อนี้ เราจะพิจารณาสามประเด็นคือ ประการแรก
เราจะศึกษาหลักคาสอนเรือ
่ งการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป ประการทีส่ อง
เราจะสารวจหลักคาสอนเรือ
่ งการทรงเปิ ดเผยพิเศษ และประการทีส่ าม
เราจะพิจารณาความเชือ
่ มโยงระหว่างกันของการทรงเปิ ดเผยสองรูปแบบนี้
การทรงเปิ ดเผยทั่วไป
หนึ่งในหลักการทีพ
่ ระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์
ก็คอ
ื สิง่ เราเรียกกันว่า “การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป” เราใช้คาว่า “ทั่วไป”
เพือ
่ บ่งชี้วา่ พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองผ่านสิง่ ทรงสร้างทุกอย่างโดยทั่วไป
และเปิ ดเผยแก่มนุษย์ทก
ุ คน บางครัง้ เราก็เรียกว่า “การทรงเปิ ดเผยตามธรรมชาติ”
เพราะว่าเป็ นการทรงเปิ ดเผยผ่านธรรมชาติหรือสิง่ ทรงสร้าง
พระคัมภีร์หลายตอนสอนเราเกีย่ วกับการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น
พระธรรมสดุดี 19:1-6 กิจการ 14:15-17 และกิจการ 17:26-27
แต่เชือ
่ ว่าคาอธิบายทีส่ มบูรณ์ ทส
ี่ ด
ุ ของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปอยูข
่ ้อพระคัมภีร์ทเี่ ราคุน
้ เ
คย คือ โรม 1:18-32
การพิจารณา ศึกษาคาสอนดังกล่าวนี้ เราควรกล่าวถึงสองประเด็นดังต่อไปนี้
คือ ประเด็นแรก สือ่ กลางของการทรงเปิ ดเผยทั่วไป และประการทีส่ อง
เนื้อหาของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
สือ่ กลาง
ประการแรก พระคัมภีร์สอนเราว่าสือ่ กลาง เครือ
่ งมือ
หรือท่อส่งผ่านการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปก็คอ
ื สิง่ ทรงสร้างทัง้ หมด
ลองฟังวิธก
ี ารอภิบายเรือ่ งนี้ของเปาโลในพระธรรมโรม 1:18-20
เพราะว่าพระเจ้าทรงสาแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ …
พระเจ้าได้ทรงสาแดงแก่เขาแล้ว …
ปรากฏชัดในสรรพสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสร้าง (โรม 1:18-20)
พระวจนะตอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองต่อเราผ่านสิง่ ทรงส
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ร้าง หรือตามทีเ่ ขียนข้างต้นว่า “ในสรรพสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสร้าง”
้ ผ่านกาแล็กซีขนาดมหึมาในอวกาศนอกโลกและผ่านโล
การทรงเปิ ดเผยเกิดขึน
กขนาดจิว๋ แบบนาโน ทัง้ มิตก
ิ ารทรงสร้างเชิงกายภาพ เชิงนามธรรม และฝ่ ายวิญญาณ
แม้กระทั่งการดารงอยูข
่ องเราในฐานะมนุษย์ กล่าวคือ
ทุกอย่างในการทรงสร้างเป็ นสือ่ กลางของการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า
น่ าเสียดายทีค
่ ริสเตียนมักจะเข้าใจพระวจนะเหล่านี้ในโรมบทที่ 1
เสมือนว่ากล่าวถึงเฉพาะสิง่ ทรงสร้างในสภาวะธรรมชาติเท่านัน
้ เราทุกคนรูว้ ธิ ีการต่าง
ๆ ทีป
่ ่ าไม้ ทะเลสาป ภูเขา และทีร่ กร้างว่างเปล่ามักจะนาความคิดเราให้นึกถึงพระเจ้า
แต่บอ่ ยครัง้ เราล้มเหลวทีจ่ ะตระหนักว่าอารยธรรม เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมของมนุษย์โดยรวมก็เปิ ดเผยถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นกัน
นับเป็ นเรือ
่ งสาคัญทีเ่ ราจะตระหนักว่าในโรมบทที่ 1
เปาโลได้คด
ิ ไกลไปกว่าสิง่ ทรงสร้างตามธรรมชาติ
โดยท่านได้กล่าวถึงสิง่ ทรงสร้างทีอ่ ยูภ
่ ายใต้อท
ิ ธิพลของมนุษย์ในฐานะสือ่ กลางของกา
รเปิ ดเผย เมือ่ กล่าวถึงวิปริตต่าง ๆ ทีว่ ฒ
ั นธรรมบาปของมนุษย์ได้นามาสูโ่ ลก
เปาโลได้กล่าวว่าเมือ่ มนุษย์ได้เห็นแล้วก็สามารถรูแ
้ ละเข้าน้าพระทัยของพระเจ้าได้
ดังทีท
่ า่ นได้เขียนอธิบายไว้ในโรม 1:32
แม้เขาจะรูบ
้ ญ
ั ญัตอ
ิ น
ั ชอบธรรมของพระเจ้า
ทีว่ า่ คนทัง้ ปวงทีป
่ ระพฤติเช่นนัน
้ สมควร จะตาย
เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านัน
้
แต่ยงั เห็นชอบกับคนอืน
่ ทีป
่ ระพฤติเช่นนัน
้ ด้วย (โรม 1:32)
พระวจนะข้างต้นชี้วา่
้ ผ่านสิง่ ทีม
การทรงเปิ ดเผยทั่วไปเกิดขึน
่ นุษย์กระทากับธรรมชาติ
้ เพียงผ่านสิง่ ทรงสร้างตามสภาวะธรรมชาติเท่านัน
ไม่ได้เกิดขึน
้ นอกจากนัน
้
เทคโนโลยีของมนุษย์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเมือง ชีวต
ิ ครอบครัว ศิลปะ
การแพทย์ ดนตรี
และผลผลิตจากวัฒนธรรมของมนุษย์อก
ี มากมายก็นบ
ั เป็ นสือ่ กลางในการทรงเปิ ดเผย
ของพระเจ้า เราไม่สามารถหนีจากสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงเปิ ดเผยได้
เพราะสิง่ เหล่านัน
้ มีอยูแ
่ วดล้อมตัวเราทุกขณะ
เนื้อหา
ในส่วนทีส่ อง เราควรรับรูว้ า่ ในโรมบทที่ 1
เปาโลยังได้ระบุถงึ เนื้อหาพื้นฐานของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
ในมุมหนึ่ง
เปาโลไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนเกีย่ วกับสิง่ ทีม
่ นุษย์รบั รูผ
้ า่ นการทรงเปิ ดเผยทั่วไป
การทีท
่ า่ นไม่กล่าวอย่างเจาะจงนัน
้ คาดว่าเป็ นผลของข้อเท็จจริงทีว่ า่ มนุษย์ตา่ งพื้นเพ
ต่างพืน
้ ทีแ
่ ละต่างยุคสมัย รับรูก
้ ารทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปของพระเจ้าในแง่มม
ุ ทีแ
่ ตกต่างกัน
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อย่างไรก็ตาม เปาโลกล่าวชัดเจนว่าการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปนัน
้
ได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยสองชนิดแก่มนุษย์ ได้แก่ พระลักษณะพระเจ้า
และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของมนุษย์ทส
ี่ อดคล้องกับพระลักษณะดังกล่าว
ในอีกแง่หนึ่ง ดังทีเ่ ปาโลกล่าวไว้ในโรม 1:20 ว่า
การทรงสร้างของพระเจ้าเปิ ดเผย:
สภาพของพระเจ้าซึง่ ตามนุษย์มองไม่เห็น
คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ (โรม 1:20)
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระลักษณะของพระเจ้าได้โดยตรง
แต่สามารถมองเห็นได้โดยอ้อม คือในสิง่ ทรงสร้างของพระองค์
ทุกคนในโลกใบนี้รจู ้ กั ของพระลักษณะของพระเจ้าในบางมิติ เพราะว่า
(ดังทีเ่ ปาโลเขียนในโรม 1:19) “พระเจ้าได้ทรงสาแดงแก่เขาแล้ว”
ยกตัวอย่างเช่น ความงามของสิง่ ทรงสร้างสะท้อนให้เห็น
ความงดงามอันน่ าอัศจรรย์ของพระเจ้า
การจัดเตรียมธรรมชาติสาหรับชีวต
ิ มนุษย์ได้แสดงให้เห็นถึงความกรุณาของพระองค์
ขนาดของสรรพสิง่ ทรงสร้างเปิ ดเผยความใหญ่โตของพระองค์
ความซับซ้อนของการทรงสร้างสาแดงพระปัญญาของพระองค์
และพลังอานาจของธรรมชาติเปิ ดเผยให้เห็นฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า
ในอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากการสาแดงพระลักษณะของพระเจ้า
ทีเ่ หนือเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาแล้ว การทรงเปิ ดเผยทั่วไปสะท้อนแง่มม
ุ ต่าง ๆ
ของความรับผิดชอบทางจริยธรรมทีเ่ รามีตอ
่ พระเจ้า
ขอให้ฟงั สิง่ ทีเ่ ปาโลได้กล่าวไว้ในโรม 1:32
ในขณะทีเ่ ขากล่าวถึงความบาปของมนุษยชาติ:
แม้เขาจะรูบ
้ ญ
ั ญัตอ
ิ น
ั ชอบธรรมของพระเจ้า
ทีว่ า่ คนทัง้ ปวงทีป
่ ระพฤติเช่นนัน
้ สมควร จะตาย
เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านัน
้
แต่ยงั เห็นชอบกับคนอืน
่ ทีป
่ ระพฤติเช่นนัน
้ ด้วย (โรม 1:32)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แง่มม
ุ ต่าง ๆ
ของการทรงสร้างได้เปิ ดเผยถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมทีเ่ รามีตอ
่ พระเจ้า
ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างชายและหญิง ได้แสดง
หรือเปิ ดเผยให้เราต้องมีความรับผิดชอบต่อเพศตรงข้าม
การทีล่ ูกพึง่ พาการเลีย้ งดูของพ่อแม่นน
้ั
ได้แสดงให้เห็นทัง้ ความรับผิดชอบของพ่อแม่ในการดูแลลูก
และความรับผิดชอบของลูกในการให้เกียรติพอ่ แม่
ความทุกข์ยากของมนุษย์ในภาวะข้าวยากหมากแพงและสงครามได้เปิ ดเผยความรับผิ
ดชอบของเราในการแสดงความเมตตาต่อผูอ
้ น
ื่ ไม่วา่ จะหันไปทางไหน
้ ได้รอ้ งเรียกขอให้เราปรับชีวต
สรรพสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างขึน
ิ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรร
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มทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงสาแดงใน และผ่านสิง่ ทรงสร้างนัน
้ ด้วย
ถึงตอนนี้เราได้กล่าวถึงหลักคาสอนเรือ
่ งการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป แล้ว
เราจะพิจารณารูปแบบทีส่ องของการทรงเปิ ดเผย นั่นคือ การทรงเปิ ดเผยพิเศษ
การทรงเปิ ดเผยพิเศษ
รูปแบบการทรงเปิ ดเผยนี้เรียกว่า “การทรงเปิ ดเผยพิเศษ”
้ กับมนุษย์ทก
้ กับคนเฉพาะกลุม
เพราะว่าไม่ได้เกิดขึน
ุ คน ทุกหนแห่ง แต่เกิดขึน
่
หรือกลุม
่ คนพิเศษบางกลุม
่ เท่านัน
้ ในประวัตศ
ิ าสตร์ทผ
ี่ า่ นมา
้ หลายรูปแบบ แต่จากมุมมองคริสเตียน
การทรงเปิ ดเผยพิเศษเกิดขึน
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองอย่างชัดเจนและสมบูรณ์ ในพระบุตรของพระองค์
คือพระเยซู ฮีบรู 1:1-3 สรุปชัดเจน ถึงมุมมองคริสเตียนเกีย่ วกับการทรงเปิ ดเผยพิเศษ:
นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครัง้
และหลายวิธผ
ี า่ นทางพวกผูเ้ ผย พระวจนะ
แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร
ผูท
้ พ
ี่ ระองค์ทรงตัง้ ให้เป็ น ทายาทรับสิง่ ทัง้ ปวง
พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตร
พระบุตรทรงเป็ นแสงสว่างแห่งพระสิรข
ิ องพระเจ้า
ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า
ทรงคา้ จุนสิง่ ทัง้ ปวงไว้ดว้ ยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์
เมือ่ พระองค์ทรงชาระบาปทัง้ หลายแล้ว
ก็ประทับเบือ
้ งขวาของพระเจ้าสูงสุด (ฮีบรู 1:1-3)
ก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองและน้าพระทัยของพระองค์ดว้ ยวิธีพเิ ศษหลายวิธี
พระองค์ตรัสกับมนุษย์โดยตรง ให้พวกเขาฝันแบบเหนือธรรมชาติ
เปิ ดตาของพวกเขาให้เห็นนิมต
ิ ต่าง ๆ รวมถึงตรัสผ่านผูเ้ ผยพระวจนะ บาทหลวง
พระราชา และนักปราชญ์
แต่การทรงเปิ ดเผยเหล่านี้ไม่อาจเปรียบเทียบได้กบั การทรงเปิ ดเผยทีส่ มบูรณ์ และเปี่ ย
มล้นด้วยพระสิรใิ นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ชีวต
ิ และคาสอนต่าง ๆ
ของพระเยซูเป็ นการทรงเปิ ดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้
จึงเหมาะทีจ่ ะกล่าวว่า
มาตรฐานสาหรับศาสนศาสตร์คริสเตียนก็คอ
ื การทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าในพระคริสต์
หัวใจสาคัญเรือ
่ งพระคริสต์ในฐานะการทรงเปิ ดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจ้านาได้นาสู่
นัยสาคัญหลายประการ แต่เพือ
่ วัตถุประสงค์ของเรา นัยเชิงปฏิบตั ส
ิ าคัญทีส่ ด
ุ ก็คอ
ื
เราต้องยึดมัน
่ พระคัมภีร์วา่ เป็ นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงเปิ ดเผยเช่นกัน
ทุกคนทีค
่ น
ุ้ เคยกับพระเยซู หรือ พระอาจารย์ชาวปาเลสไตน์ ในศตวรรษทีห
่ นึ่ง
รูด
้ วี า่ พระเยซูทรงมองพระคัมภีร์ภาค
-5For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

บทที่ 3: การพึง่ พาการทรงเปิ ดเผย

การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ

พันธสัญญาเดิมในฐานะการทรงเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้า
พระองค์ไม่เคยตัง้ คาถามกับพระคัมภีร์
แต่ยอมจานนพระองค์เองต่อพระคัมภีร์อย่างสิน
้ เชิง และทรงเรียกให้คนอืน
่ ๆ
กระทาเช่นเดียวกันด้วย
ตัวอย่างของพระองค์เป็ นการสอนให้สาวกพึง่ พาพระธรรมปฐมกาลไปถึงมาลาคีในฐา
นะคูม
่ อ
ื ของเราในทุกสิง่ ทีเ่ ราคิด ทา และรูส้ ก
ึ นอกจากนี้
ในฐานะพระอาจารย์ทยี่ งิ่ ใหญ่ของเรา พระเยซูได้ทรงแต่งตัง้ สาวกพิเศษ
อัครทูตของพระองค์ เพือ
่ บัญญัตก
ิ ารทรงเปิ ดเผยทีเ่ ชือ
่ ถือได้สาหรับคริสตจักร
และการทรงเปิ ดเผยของบรรดาอัครทูตถูกสรุปอย่างไม่ผด
ิ พลาดในพระคัมภีร์ใหม่
ดังนัน
้ บรรดาผูท
้ ม
ี่ ององค์พระคริสต์
ในฐานะการทรงเปิ ดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจ้าจะต้องติดตามตัวอย่างของพระองค์และ
ยอมจานนต่อคาสอนของพระองค์โดยการยอมรับทัง้ พระคัมภีร์เก่าและ
พระคัมภีร์ใหม่ในฐานะการทรงเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์
ในยุคปัจจุบ ันด้วย
ถึงตอนนี้ เรารูแ
้ ล้วว่าในยุคปัจจุบ ัน เราพบการทรงเปิ ดเผยของ
พระเจ้าได้จากสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสร้าง และในพระคัมภีร์
ให้เราพิจารณาความเชือ
่ มโยงระหว่างการทรงเปิ ดเผยทั่วไปและการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
ซึง่ ความเชือ
่ มโยงดังกล่าวจะช่วยให้เราตระหนักได้วา่ เราไม่อาจเลือกรับ
หรือละทิง้ การทรงเปิ ดเผยรูปแบบหนึ่ง รูปแบบใดได้เลย
ความเชือ
่ มโยงระหว่างกัน
เราจะพิจารณาเรือ
่ งนี้ในสองแง่มม
ุ คือ
ความทับซ้อนกันระหว่างการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปกับการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
และความจาเป็ นทีจ่ ะต้องพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองรูปแบบ
เราจะเริม
่ ทีป
่ ระเด็นความทับซ้อนกันระหว่างการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปกับการทรงเปิ ดเผย
พิเศษ
ความทับซ้อน
แม้วา่ เรามักจะแยกประเด็นกันระหว่างการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปและการเปิ ดเผยพิ
เศษ
แต่เราจาเป็ นต้องตระหนักว่าการทรงเปิ ดเผยสองรูปแบบนี้มค
ี วามทับซ้อนกันอย่างมีน ั
ยสาคัญ ด้วยเหตุนี้
เราจึงต้องรูถ
้ งึ ความหลากหลายของเนื้อหาทีพ
่ บได้ในการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองรูปแบบ
อีกด้านหนึ่ง การทรงเปิ ดเผยพิเศษในพระคัมภีร์นน
้ั
มีหลายหัวข้อทีท
่ าให้เกิดความสับสนระหว่างมุมมอง/ความเข้าใจในระดับธรรมดา
และระดับพิเศษได้ บางตอนของพระคัมภีร์มค
ี วามพิเศษมาก ๆ
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ในแบบทีไ่ ม่มใี ครสามารถเขียนสิง่ เล่านัน
้ ผ่านการสังเกตหรือจากประสบการณ์ ธรรมด
าได้ แม้กระทัง่ โดยการทรงนาของพระเจ้าก็ตาม กล่าวได้วา่ ข้อพระคัมภีร์ตอนนัน
้ ๆ
ค่อนข้างซับซ้อน ลึกซึง้ ตัวอย่างชัดเจนทีส่ ด
ุ ของพระธรรมประเภทนี้ เช่นดาเนียล
โยเอล และวิวรณ์ ผูเ้ ขียนพระธรรมเหล่านี้ได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านนิมต
ิ
และผ่านการเปิ ดเผยเหนือธรรมชาติอน
ื่ ๆ ทีพ
่ วกเขาได้รบ
ั ในแง่นี้
เราอาจเรียกพระธรรมตอนเหล่านี้ของพระคัมภีร์วา่ “การทรงเปิ ดเผยพิเศษ”
นอกจากนี้ ยังมีจุดทีพ
่ บกันครึง่ ทางในพระคัมภีร์ ระหว่างมุมมอง พิเศษ
์ า่ นวิธีการปกติธรรมดา
และความเข้าใจภายใต้การนาของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิผ
ตัวอย่างเช่น พงศ์กษัตริย์หรือพระกิตติคณ
ุ ลูกา
ทีผ
่ ูเ้ ขียนพระธรรมเหล่านี้กล่าวอย่างเปิ ดเผยว่าพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามปกติ
พระธรรมพงศ์กษัตริย์กล่าวถึงพงศาวดารของชนชาติอสิ ราเอลและยูดาห์
ส่วนพระธรรมลูกากล่าวถึงการรวบรวมข้อมูลจากประจักษ์ พยานทีพ
่ บเห็นชีวต
ิ พระเย
ซูคริสต์
ภายใต้การทรงนาของพระวิญญาณของพระเจ้า ทาให้ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์เหล่านี้
มีมม
ุ มอง/ความเข้าใจอย่างถูกต้องแม่นยา
รวมทัง้ เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลทีไ่ ด้มา อย่างถูกต้อง ลึกซึง้
ซึง่ ไม่สามารถทาได้โดยวิธีการปกติ ดังนัน
้
ในแง่นี้พระคัมภีร์บางตอนทีก
่ ล่าวมานี้จงึ นับว่ามีการผสมผสานระหว่างมุมมอง/ความเ
ข้าใจปกติธรรมดา และแบบซับซ้อนเป็ นพิเศษ
นอกจากนี้ พระคัมภีร์หลายตอน
แม้จะเป็ นมุมมอง/ความเข้าใจค่อนข้างธรรมดา แต่ก็สร้างแรงบันดาลใจยิง่
์ กั จะนาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ให้ตง้ ั ข้อสังเกตได้
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสท
ุ ธิม
อย่างถูกต้องเกีย่ วกับประสบการณ์ ธรรมดา ๆ ตัวอย่างเช่น ในสุภาษิต 30:25
นักปราชญ์กล่าวว่า
มด เป็ นประชากรทีไ่ ม่แข็งแรง
แต่มน
ั ยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้ง (สุภาษิต 30:25)
ข้อความนี้เกิดจากการดลใจและเป็ นความจริง
แต่มน
ั เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ ไม่ใช่จากได้รบั นิมต
ิ ทีล่ ก
ึ ลับ
ดังนัน
้
ในแง่นี้จงึ นับได้วา่ การทรงเปิ ดเผยพิเศษก็ม ักประกอบด้วยสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทรงเปิ
ดเผยธรรมดา เป็ นสิง่ ต่าง ๆ ทีค
่ นทัว่ ไปสามารถสังเกตเห็นได้ในโลกนี้
เราอาจกล่าวได้วา่ พระธรรมเหล่านี้เป็ น “ทีม
่ า
หรือต้นกาเนิดของการทรงเปิ ดเผยแบบพิเศษ”
เช่นเดียวกับการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
การทรงเปิ ดเผยทั่วไปก็ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เป็ นสิง่ ทัว่ ๆ
ไปทีพ
่ บเห็นได้ในชีวต
ิ ประจาวันของผูค
้ นทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพจิตปกติดีในโลกนี้
เกือบทุกคนทราบว่าโลกนี้ใหญ่โตมหึมา ปกคลุมด้วยท้องฟ้ าอันกว้างใหญ่ไพศาล
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และคนส่วนใหญ่จาได้ถงึ ช่วงเวลาต่าง ๆ
ทีพ
่ วกเขาเคยมีประสบการณ์ เกีย่ วกับสานึกทางจริยธรรม
ประสบการณ์ ทแ
ี่ ทบจะเป็ นสากลเหล่านี้ได้เปิ ดเผยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและน้าพระทัยของ
พระองค์ทท
ี่ รงมีตอ
่ มนุษยชาติเสมอ ซึง่ เราอาจเรียกว่า “การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป”
เมือ่ ขยับใกล้ศูนย์กลางของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
ก็จะเห็นการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบปกติ และองค์ประกอบพิเศษ
้ กับบางคนเท่านัน
สิง่ เหล่านี้เป็ นประสบการณ์ เกีย่ วกับสิง่ ทรงสร้างทีเ่ กิดขึน
้
เพราะว่ามีขอ
้ จากัดในเรือ่ งเวลาหรือสถานที่ เช่น แรงลมของพายุเฮอริเคนอันรุนแรง
ทีไ่ ด้สาแดงฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
แต่หลายคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์ กบั พายุ
เฮอริเคน ความสูงของเทือกเขาหิมาลัยได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงพระสิรพ
ิ ระเจ้า
แต่สว่ นใหญ่แล้ว ผูค
้ นอีกจานวนมากก็ไม่เคยได้เห็นเทือกเขาหิมาลัยด้วยตาตนเอง
เพราะว่าเราทุกคนมีขอ
้ จากัดหลายอย่าง
้ กับทุกคนได้ตลอดเวลา
ดังนัน
้ ไม่ใช่วา่ การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปจะเกิดขึน
ในอีกด้านหนึ่ง ก็มอ
ี งค์ประกอบพิเศษของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปด้วย
คือเมือ่ ผูค
้ นยอมรับอย่างสิน
้ เชิง (แม้กระทั่งเป็ นความเชือ
่ ทางศาสนาของพวกเขาเอง)
ถึงความจริงบางอย่างทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงก็คอ
ื ว่าการทรงเปิ ดเผยทั่วไปประกอบด้วยสิง่ ต่าง ๆ
ทีเ่ รามักจะนาไปเชือ
่ มโยงอย่างใกล้ชด
ิ กับการทรงเปิ ดเผยพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น
บางศาสนาทีไ่ ม่ใช่คริสเตียนก็เชือ
่ ว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
หลายศาสนาจาแนกสิง่ ธรรมดาและสิง่ ศักดิส์ ท
ิ ธิใ์ นแบบทีส่ อดคล้องกับความเชือ
่ คริสเตี
ยนแท้ การฆ่าเป็ นสิง่ ทีถ
่ ก
ู ประนามในศาสนาส่วนใหญ่ ศาสนาต่าง ๆ หลายศาสนา
ต่างยอมรับและเห็นด้วยกับเรือ
่ งความเป็ นธรรมทางสังคม ศาสนาต่าง ๆ
ในโลกโบราณยุคพระคัมภีร์
ก็มกั จะมีความคล้ายคลึงกับความเชือ
่ ตามพระคัมภีร์อย่างมาก
และแม้กระทัง่ ยุคปัจจุบ ัน
บรรดามิชชันนารีได้รายงานว่าบางชนชาติทข
ี่ า่ วประเสริฐยังไปไม่ถงึ นัน
้
มีความเชือ
่ หลายอย่างทีค
่ ล้ายกับความเชือ
่ คริสเตียนด้วย ซึง่ ในกรณี เช่นนี้
เราอาจเรียกได้วา่ เป็ น “การทรงเปิ ดเผยทั่วไปแบบพิเศษ”
ดังนัน
้
ในขณะทีเ่ ราใคร่ครวญบทบาทของการทรงเปิ ดเผยพิเศษและทั่วไปในศาสนศาสตร์
เราจาเป็ นต้องจดจาสองสิง่ ทีเ่ รามักจะลืมเสมอ คือ ด้านหนึ่งเราต้องจาไว้วา่
พระคัมภีร์สอนเราบางอย่างทีอ่ าจจะไม่ได้ลก
ึ ลับเลยเลยแม้แต่น้อย
นอกจากนี้พระคัมภีร์อาจสอนเราด้วยสิทธิอานาจของพระเจ้าเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ
ทีค
่ อ่ นข้างธรรมดาและเข้าใจได้งา่ ยผ่านการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปเช่นกัน
นี่เป็ นสาเหตุทเี่ รายกให้พระคัมภีร์มีสท
ิ ธิอานาจ
มิใช่เพียงในเรือ
่ งเชิงศาสนาและจริยธรรม
แต่ในฐานะทีพ
่ ระคัมภีร์ยงั ได้รวมเรือ
่ งประวัตศ
ิ าสตร์และวิทยาศาสตร์ไว้ดว้ ย
ในอีกด้านหนึ่ง
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เราต้องตระหนักด้วยว่าการเปิ ดเผยทัว่ ไปสามารถสอนเราได้มากมายเกีย่ วกับประเด็น
ต่าง ๆ ทีโ่ ดยปกติเราสงวนไว้ให้พระคัมภีร์สอนเรา อันทีจ่ ริง
(ดังทีเ่ ราจะได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนนี้)
ความจริงเชิงศาสนศาสตร์มากมายทีก
่ ล่าวถึงในพระคัมภีร์ก็เป็ นทีร่ บั รูแ
้ ก่เราโดยการท
รงเปิ ดเผยทัว่ ไปด้วยเช่นกัน
นี่เป็ นเหตุผลทีเ่ ราต้องแสวงหาการทรงนาของพระเจ้าผ่านการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปอย่างร
ะมัดระวังแม้กระทัง่ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนาโดยเฉพาะ
ถึงตอนนี้เราได้เรียนรูแ
้ ล้วว่าการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปและการทรงเปิ ดเผยพิเศษมี
อะไรหลายอย่างทีเ่ ราสามารถสะท้อนความคิดในเชิงศาสนศาสตร์ได้
เราควรจะขยับไปยังหัวข้อทีส่ อง นั่นคือ
ทาไมเราจาเป็ นต้องพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองรูปแบบเพือ
่ เข้าใจศาสนศาสตร์?
การทรงเปิ ดเผยแต่ละรูปแบบมีสว่ นสนับสนุนกิจการเชิงศาสนศาสตร์อย่างไรบ้าง?
ความจาเป็ น
ในแง่หนึ่ง
เราจาเป็ นต้องพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยพิเศษเพราะว่าเป็ นสิง่ ทีพ
่ เิ ศษกว่าการทรงเปิ ดเผย
ทั่วไปในหลายทาง การทรงเปิ ดเผยพิเศษถูกออกแบบมาเพือ
่ การสือ่ สารอย่างเจาะจง
สร้างความกระจ่าง เปิ ดเผยพระเจ้าและน้าพระทัยของพระองค์มากกว่าสิง่ ต่าง ๆ
ทีเ่ ห็นจากการทรงเปิ ดเผยทั่วไป
ดังทีน
่ กั ศาสนศาสตร์จานวนมากได้ตง้ ั ข้อสังเกตในระยะไม่กท
ี่ ศวรรษทีผ
่ า่ นมาว่า
พระเจ้าได้ประทานการทรงเปิ ดเผยทัง้ แบบพิเศษและทั่วไปแก่อาดัมและเอวาในขณะ
ทีพ
่ วกเขาอยูใ่ นสภาวะผูบ
้ ริสท
ุ ธิก์ อ
่ นการล้มลงในความบาป
เนื่องจากทัง้ อาดัมและเวลาในตอนนัน
้ ปราศจากบาป
เรามั่นใจได้เลยว่าพวกเขารูเ้ กีย่ วกับพระเจ้าและน้าพระทัยของพระองค์อย่างมากมายใ
นขณะทีพ
่ วกเขามองไปยังสิง่ ทรงสร้าง ถึงกระนัน
้ (แม้กระทัง่ ก่อนการล้มในบาป)
้ โดยการสังเกตสิง่ ทรงสร้างโดยปราศจากการทรงนาของการ
ศาสนศาสตร์ไม่ได้เกิดขึน
ทรงเปิ ดเผยพิเศษ นอกจากนี้
พระเจ้ายังได้ประทานพระคาพิเศษแก่อาดัมพร้อมกับคาสั่งพิเศษเกีย่ วกับต้นไม้แห่งค
วามรูด
้ รี ช
ู ้ ่วั การดูแลสวนเอเดน การมีลูกดก
การขยับขยายออกไปนอกพรมแดนของสวนเอเดน
และการใช้อานาจเหนือแผ่นดินโลกทัง้ หมด
นอกจากนี้ เมือ่ ความบาปเข้ามาในโลก
การทรงเปิ ดเผยพิเศษยังเน้นไปทีแ
่ ผนงานของพระเจ้าในเรือ
่ งความรอด
แม้วา่ การทรงเปิ ดเผยทั่วไปจะสอนว่าเราอยูภ
่ ายใต้การพิพากษาของพระเจ้า
แต่การทรงเปิ ดเผยพิเศษเท่านัน
้ ทีส่ าแดงเรือ
่ งการประทานความรอดแก่เราผ่านทางพระ
คริสต์ กระบวนการสร้างศาสนศาสตร์โดยใช้การทรงเปิ ดเผยทั่วไป
(บางครัง้ เรียกว่าศาสนศาสตร์ธรรมชาติ) จะต้องได้รบั การนาโดยการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังจาก การล้มลงในความบาป มิเช่นนัน
้ แล้ว
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เราอาจมีแนวโน้มเข้าใจผิดเกีย่ วกับสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยผ่านการทรงสร้าง
โดยทีไ่ ม่ลืมความจาเป็ นในการพึง่ พาพระคัมภีร์
เราควรพิจารณาความจาเป็ นในการพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยทั่วไปด้วยเช่นกัน
ทาไมการสร้างศาสนศาสตร์ของเราจากพระคัมภีร์จงึ ไม่เพียงพอ?
มีอะไรบ้างทีก
่ ารทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปมีสว่ นช่วยเหลือในแบบทีเ่ ราหาไม่ได้ในพระคัมภีร์?
ถึงตอนนี้
ดังทีเ่ ราได้กล่าวไปแล้วว่าเราไม่อาจเข้าถึงธรรมชาติหรือการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปโดยปร
าศจากสิทธิอานาจการทรงนาของพระคัมภีร์ได้
แต่ในขณะเดียวกันเราควรตระหนักว่าพระคัมภีร์ได้อภิปรายอย่างตรงไปตรงมาเพียง
ไม่กเี่ รือ
่ งเท่านัน
้
และต้องตระหนักว่าพระคัมภีร์พด
ู ถึงไม่กป
ี่ ระเด็นเท่านัน
้ เมือ่ เทียบกับขอบเขตทีก
่ ว้างก
ว่าของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
ซึง่ การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปให้บริบททีจ่ าเป็ นสาหรับการทรงเปิ ดเผยพิเศษเพือ
่ ทีพ
่ ระเจ้าจ
ะสือ่ สารกับเรา เพือ
่ ทีจ่ ะประยุกต์ใช้หลักการทีเ่ ราได้เรียนรูใ้ นบทเรียนก่อนหน้านี้
แง่มม
ุ ทีห
่ ลากหลายของการทรงเปิ ดเผยทั่วไปและการทรงเปิ ดเผยพิเศษได้ถกั ทอเป็ นโ
ครงข่ายความสัมพันธ์เชิงแลกเปลีย่ นในหลายรูปแบบ
บทบาทของการทรงเปิ ดเผยทั่วไปมีอย่างน้อยสองรูปแบบ ในด้านหนึ่ง
สิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปทาให้เราสามารถเข้าใจการทรงเปิ ดเผยพิเ
ศษ ลองพิจารณาแบบนี้นะครับ เราทุกคนรูว้ า่ คน ๆ หนึ่งจะต้องอ่านหนังสือได้
(หรืออย่างน้อยเข้าใจภาษาบ้างระดับหนึ่ง)
เพือ
่ ทีจ่ ะเข้าถึงการทรงเปิ ดเผยของพระคัมภีร์
แต่มใี ครบ้างท่ามกลางพวกเราทีเ่ รียนรูว้ ธิ ีการอ่านหรือเข้าใจภาษาด้วยการหมกมุน
่ กับ
การศึกษาพระคัมภีร์โดยปราศจากการช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลอืน
่ ?
มั่นใจได้เกือบเต็มร้อยว่าคาตอบคือ “ไม่ม”ี
พวกเราส่วนใหญ่เรียนรูภ
้ าษาจากพ่อแม่หรือผูด
้ แ
ู ลเรา
โดยมีตวั ช่วยเป็ นวัตถุและการกระทาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบอืน
่ ๆ
ของการทรงสร้าง และจากนัน
้ เราเรียนรูท
้ จี่ ะอ่านหนังสือด้วยวิธก
ี ารต่าง ๆ ทีค
่ ล้ายกัน
ด้วยโครงสร้างทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากแง่มม
ุ ต่าง ๆ
เหล่านี้ของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปเท่านัน
้ ทาให้เราสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้
ความจริง
เราพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยทั่วไปนัน
้ ลึกซึง้ กว่านี้อก
ี ในขณะทีเ่ ราศึกษาพระคัมภีร์
เราอาจไม่มพ
ี ระคัมภีร์ให้อา่ นด้วยซา้
หากไม่ใช่เพราะสิง่ ทีผ
่ ูค
้ นในอดีตได้เรียนรูจ้ ากการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
นักแปลพระคัมภีร์ได้เรียนรูว้ ธิ ีการแปล นักพิมพ์ได้เรียนรูว้ ธิ ีการพิมพ์
สานักพิมพ์สว่ นใหญ่ได้เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารตีพม
ิ พ์เผยแพร่จากการทรงเปิ ดเผยทั่วไป
ด้วยสามัญสานึกพืน
้ ฐานเหล่านี้ เราต้องใส่ใจต่อการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
เพราะว่าจะเสริมสร้างความสามารถให้แก่เราเพือ่ ศึกษาการทรงเปิ ดเผยพิเศษได้
ในอีกด้านหนึ่ง การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปจาเป็ นสาหรับ
การประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ให้สาเร็จด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
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พระคัมภีร์กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ และให้หลักการทีไ่ ร้ขอ
้ ผิดพลาดให้เราทาตาม
ถึงกระนัน
้ เพือ
่ ทีจ่ ะประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ เราจะต้องรูเ้ รือ
่ งทีเ่ กีย่ วกับการทรงสร้าง
เป็ นเป้ าหมายในการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว
พระคัมภีร์สอนเราว่าสามีจะต้องรักภรรยา
แต่การประยุกต์ใช้หลักการนี้เราจะต้องเรียนรูอ้ ะไรบางอย่างจากการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไ
ป สามีหมายความว่าอย่างไร? ภรรยาหมายความว่าอย่างไร? นอกจากนี้
เราจะต้องรูว้ า่ การแสดงความรักต่อภรรยาสักคน
ในสถานการณ์ สว่ นตัวของเธอหมายความว่าอย่างไร ในแง่นี้
้ อยูก
การประยุกต์ใช้พระคัมภีร์อย่างสัตย์ซอ
ื่ ขึน
่ บั การทรงเปิ ดเผยทั่วไปของพระเจ้าเสม
อ
ดังนัน
้ อาจสรุปได้วา่
เราเห็นพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองผ่านการทรงเปิ ดเผยทั่วไปและการทรงเปิ ดเผย
พิเศษ และพระองค์ทรงคาดหวังให้เราค้นพบการทรงเปิ ดเผยนัน
้
ทัง้ ในการทรงสร้างและในพระคัมภีร์
ไม่มก
ี ารทรงเปิ ดเผยรูปแบบใดทีถ
่ ูกออกแบบมาให้ยน
ื หยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง
พระเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้วา่ เราจะต้องยึดถือการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองรูปแบบในขณะทีเ่ ร
าสร้างศาสนศาสตร์ของเรา
หลังจากได้เห็นแล้วว่า
คริสเตียนต้องค้นพบการเปิ ดเผยพระองค์เองของพระเจ้า
ผ่านการทรงเปิ ดเผยพิเศษและการทรงเปิ ดเผยทั่วไปพร้อมกัน
เราควรพิจารณาต่อไปในหัวข้อทีส่ อง คือ
เราจะเข้าใจการทรงเปิ ดเผยได้อย่างไรเพือ
่ ทีเ่ ราจะสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิ ดเ
ผยนัน
้ ได้สาเร็จ?

เข้าใจการทรงเปิ ดเผย
มีความแตกต่างสาคัญต้องชี้ชดั ในทีน
่ ี้
เหมือนกับการทีใ่ ครบางคนให้ของขวัญแก่คณ
ุ ชิน
้ หนึ่ง
ก็เป็ นคนละเรือ
่ งกับการทีค
่ ณ
ุ จะใช้ของขวัญชิน
้ นัน
้ อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกัน
การทีพ
่ ระเจ้าทรงประทานการเปิ ดเผยแก่พวกเรา
ก็เป็ นคนละเรือ
่ งกับการทีเ่ ราใช้การเปิ ดเผยนัน
้ ในการสร้างศาสนศาสตร์อย่างถูกต้องเ
หมาะสม ดังทีพ
่ ระธรรมโรม 1 สอนว่า
พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองผ่านการทรงสร้างอย่างชัดเจนเพียงพอ
ว่ามนุษย์ทก
ุ คนรูว้ า่ พระองค์ควรค่าแก่การนมัสการและพวกเขายืนอยูภ
่ ายใต้การพิพา
กษาของพระองค์เมือ่ พวกเขากบฏ อย่างไรก็ตาม
การทีจ่ ะเข้าใจทัง้ การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปและการทรงเปิ ดเผยพิเศษให้มากกว่าระดับพื้น
ฐานเหล่านี้ไม่ใช่เรือ
่ งง่าย แต่เป็ นกระบวนการใคร่ครวญทีซ
่ บั ซ้อน
้ อย่างไร
เพือ
่ ทีจ่ ะรูว้ า่ กระบวนการทาความเข้าใจการทรงเปิ ดเผยเกิดขึน
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เราจะเน้นความสนใจในสามทิศทาง คือหนึ่ง เราจะสารวจอุปสรรคแห่งบาป สอง
เราจะศึกษาเกีย่ วกับการส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ และสาม
เราจะกล่าวถึงผลลัพธ์ของพลวัตดังกล่าวนี้ทม
ี่ ต
ี อ่ ศาสนศาสตร์ของเรา
ก่อนอืน
่ เราลองมาศึกษาว่าบาปเป็ นอุปสรรคต่อเราอย่างไรในขณะทีเ่ ราพยายามเข้าใจ
การทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า
อุปสรรคแห่งบาป
แม้เป็ นเรือ
่ งทีน
่ ่ าเศร้า
เราจะต้องยอมรับว่าบาปมีผลรุนแรงต่อมนุษย์อย่างมากในระดับทีว่ า่ ถ้าสมมติพระเจ้า
ทรงเพิกเฉยกับอิทธิพลของบาป
เราก็คงปฏิเสธการทรงเปิ ดเผยของพระองค์ดว้ ยสุดกาลังของเรา
หากปราศจากพระคุณธรรมดาและพิเศษของพระเจ้า
ทุกความพยายามทีจ่ ะยอมรับและพัฒนาศาสนศาสตร์
ของเราจากการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าย่อมไร้ประโยชน์
หากกล่าวโดยใช้ศพ
ั ท์ศาสนศาสตร์ดง้ ั เดิม ปัญหานี้มกั จะถูกเรียกว่า
“อิทธิพลทางจิตใจของบาป” (noetic effects of sin) ซึง่ มาจากคาภาษากรีกทีแ
่ ปลว่า
“จิตใจ” นั่นเอง (nous)
เพือ
่ ความเข้าใจอิทธิพลทางจิตใจของบาป
เราจะเริม
่ ด้วยการพิจารณาวิธก
ี ารทีบ
่ าปทาให้จต
ิ ใจเรามืดบอดต่อการทรงเปิ ดเผยทั่วไ
ป และจากนัน
้ วิธก
ี ารทีบ
่ าปทาให้จต
ิ ใจเรามืดบอดต่อการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
การทรงเปิ ดเผยทั่วไป
แม้วา่ ทุกคนบนโลกจะรูจ้ กั บางมิตข
ิ องการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
บาปทาให้เรากดทับหลายสิง่ ทีเ่ รารูแ
้ ละทาให้ตาของเรามืดบอดต่อสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าต้องการ
สือ่ สารกับเราผ่านการเปิ ดเผยทัว่ ไป ในโรมบทที่ 1:18
เปาโลกล่าวว่าคนต่างชาติทเี่ ป็ นคนบาปซึง่ รูค
้ วามจริงแห่งการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
“เอาความชั่วร้ายของพวกเขาบีบคัน
้ ความจริง” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
บาปบังคับเราให้กดทับความจริงทีถ
่ ูกเปิ ดเผยอย่างชัดเจนผ่านการทรงสร้าง
เราปฏิเสธและหันหลังให้กบั การทรงเปิ ดเผยทั่วไป นอกจากนี้ เปาโลได้เขียนว่า
ในขณะทีผ
่ ไู้ ม่เชือ
่ ละเมิดหลักศีลธรรมทีเ่ ปิ ดเผยแก่พวกเขาผ่านการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้พวกเขามี “ราคะตัณหาในใจของเขา",
"กิเลสตัณหาอันน่ าอัปยศ” และ “จิตใจเสือ่ มทราม”
กิเลสตัณหาและความเสือ่ มทรามชี้นาหัวใจของเราเพือ
่ จะทาให้เรามีนิมต
ิ ทีบ
่ ด
ิ เ
บีย้ วหรือเสียหาย ไม่ใช่วา่ เรามองไม่เห็นความจริง จากการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
แต่ทจี่ ริงแล้ว เมือ่ เราใช้พระคุณพระเจ้าอย่างไม่สมควร เราก็บด
ิ เบือนข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปให้สอดคล้องกับตัณหาทีเ่ สือ่ มทรามของเราเอง
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โดยเรียกความจริงว่าคาโกหก และเรียกคาโกหกว่าความจริง
เราเรียกความดีวา่ ความชั่ว และเรียกความชั่วว่าความดี
หลักจากได้เห็นวิธก
ี ารทีบ
่ าปบ่อนทาลายความสามารถของเรา
ในการใช้การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปอย่างเหมาะสมแล้ว
จากนี้เราควรให้ความสนใจกับการทรงเปิ ดเผยพิเศษ คาถามคือ
บาปมีผลกระทบต่อการใช้การทรงเปิ ดเผยพิเศษของเราอย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์?
การทรงเปิ ดเผยพิเศษ
พระคัมภีร์สอนว่าบรรดาคนบาปนัน
้
หากมีชีวต
ิ โดยปราศจากพระเมตตาของพระเจ้า
พวกเขาก็จะปฏิเสธคาสอนของพระคัมภีร์ พระเยซูกล่าวถึงเรือ
่ งนี้ในยอห์น 5:39-40
เมือ่ พระองค์ตรัสว่าพวกฟาริสใี ช้พระคัมภีร์เดิมในทางทีผ
่ ด
ิ
เปโตรตัง้ ข้อสังเกตต่องานเขียนของเปาโลในลักษณะคล้าย ๆ กันในเปโตร 3:15-16
เมือ่ เขากล่าวว่ามนุษย์บด
ิ เบือนงานเขียนของเปาโลเช่นเดียวกับ
ทีก
่ ระทาต่อหนังสือเล่มอืน
่ ๆ ในพระคัมภีร์ หากปราศจากพระคุณของพระเจ้า
คนบาปก็มแ
ี นวโน้มทีจ่ ะบ่อนทาลายหรือใช้พระคัมภีร์ในทางทีผ
่ ด
ิ
ปัญหาของการแปลความหมายพระคัมภีร์ในทางผิดไม่ได้จากัดอยูใ่ นหมูค
่ นทีไ่
ม่ใช่คริสเตียนเท่านัน
้ แต่ยงั ลุกลามมายังคริสเตียนด้วย ตัวอย่างหนึ่งเราต่างจาได้ดีคอ
ื
การทีม
่ น
ี กั ศาสนศาสตร์ชาวยุโรปและอเมริกน
ั จานวนมากเชือ
่ ว่า
พระคัมภีร์สนับสนุนการค้าทาสชาวแอฟริกน
ั ในศตวรรษที่ 17, 18 และ 19
้ ได้อย่างไร? คริสเตียนแปลพระคัมภีร์ผด
สิง่ นี้เกิดขึน
ิ ไปขนาดนัน
้ ได้อย่างไร?
คาตอบก็คอ
ื
บาปขัดขวางแม้กระทั่งความสามารถของเราในการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์
ไม่วา่ สติปญ
ั ญาของเราจะดีเลิศหรือความรูใ้ นพระคัมภีร์ของเราจะลึกซึง้ เพียงใดก็ตาม
เราควรตระหนักอย่างทีส่ ด
ุ ว่าเราทุกคนบิดเบือนหรือใช้การทรงเปิ ดเผยพิเศษในทางที่
ผิดไม่มากก็น้อย ยิง่ เราตระหนักถึงข้อบกพร่องและอคติของตัวเองมากเท่าไหร่
เรายิง่ สามารถป้ องกันการแปลความผิดแบบนี้ได้มากเท่านัน
้
แต่เราทุกคนสุดท้ายแล้วเมือ่ ตายไปก็จะไม่รวู ้ า่ ตัวเองได้อา่ น/แปลความพระคัมภีร์ผด
ิ ใ
นบางลักษณะ
อิทธิพลทางจิตใจของบาปได้อธิบายปัญหาหลายอย่างทีเ่ ราเผชิญ
เมือ่ เราสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า
ทัง้ พระคัมภีร์และการทรงสร้างได้เปิ ดเผยพระเจ้าและน้าพระทัย ของพระองค์แก่เรา
แต่เราผูแ
้ ปลความหมายนัน
้ ล้วนเป็ นคนบาป
เราจึงไม่สามารถเข้าใจการทรงเปิ ดเผยผ่านการทรงสร้างหรือพระคัมภีร์ได้เสมอ
ซึง่ เป็ นความจริงทีน
่ ่ าเศร้าทีจ่ ะต้องเรียนศาสนศาสตร์ในโลกทีต
่ กอยูใ่ นความบาป
ถึงตอนนี้เราได้เห็นวิธก
ี ารทีบ
่ าปส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้ ต่อความสามารถของเ
ราในการประยุกต์ใช้การทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
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และการทรงเปิ ดเผยพิเศษอย่างเหมาะสมแล้ว จากนี้ไป
เราจะเน้นไปทีค
่ วามหวังอันยิง่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ เพือ
่ เข้าใจการทรงเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม
นั่นคือ การส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์
การส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์
บ่อยครัง้ ทีค
่ ริสเตียนขาดความเข้าใจว่า
การได้มาซึง่ ศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องจากการทรงเปิ ดเผยนัน
้
ได้รบั อิทธิพลจากการทางานแบบส่วนตัวของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิใ์ นชีวต
ิ เรามากน้อยเ
พียงใด
แต่กลับเป็ นว่าพวกเขามัน
่ ใจในความสามารถตามธรรมชาติทเี่ รามีในฐานะมนุษย์
ด้วยจิตสานึกแบบสมัยใหม่นิยมยุครูแ
้ จ้ง
เราคิดว่าเราสามารถสร้างศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องได้ถา้ เรามีเหตุผลและประยุกต์ใช้วธิ ีก
ารต่าง ๆ ทีอ่ อกแบบมาอย่างดีเพือ
่ เข้าใจการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า
แต่ในความเป็ นจริงแล้วความสามารถในการใช้เหตุผลของเราไม่มอ
ี ยูจ่ ริงในสภาวะข
องสิง่ ทรงสร้างซึง่ ได้ลม
้ ลงในความบาป ซึง่ ในสภาวะดังกล่าว
ความบาปทาให้จต
ิ ใจเรามืดบอด
(ซึง่ หมายรวมถึงความสามารถทางภาษาและการใช้เหตุผล)
จึงทาให้เราล้มเหลวในการทาความเข้าใจการทรงเปิ ดเผยได้อย่างเหมาะสม
จาเป็ นต้องมีอะไรมากกว่านี้ อะไรบางอย่างทีเ่ สริมสร้างศักยภาพในการใช้เหตุผล
ศักยภาพทางภาษา รวมถึงศักยภาพในการสังเกต
อะไรบางอย่างทีท
่ าให้เราสามารถเข้าใจการทรงเปิ ดเผยทั่วไปและการทรงเปิ ดเผยพิเศ
ษอย่างทีเ่ ป็ น และนาไปสูก
่ ารสร้างศาสนศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องได้
การส่องสว่างจากพระวิญญาณบริสท
ุ ธิเ์ ท่านัน
้ ทีส่ ามารถนาแสงสว่างมาสูด
่ วงตาทีม
่ ด
ื บ
อดของเราได้
การพิจารณาเรือ
่ งการส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์
เราจะเริม
่ ด้วยการศึกษาวิธีการทีพ
่ ระองค์ประทานความเข้าใจทีล่ ก
ึ ซึง้
ในการทรงเปิ ดเผยพิเศษและวิธีการทีพ
่ ระองค์ทรงเปิ ดดวงตา
ของเราให้เข้าใจการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปด้วยเช่นกัน
การทรงเปิ ดเผยพิเศษ
ในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ดง้ ั เดิม คาว่า “การส่องสว่าง”
มักจะถูกใช้กบั การงานของพระวิญญาณในการประทาน
ความเข้าใจการทรงเปิ ดเผยพิเศษได้อย่างลึกซึง้
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิไ์ ด้ทางานภายในเรา ฟื้ นฟูจต
ิ ใจของเรา เพือ
่ ทีเ่ ราจะสามารถเข้าใจ
ยอมรับ และประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้า
เราลองดูวธิ ีทเี่ ปาโลกล่าวถึงความจริงนี้ในเอเฟซัส 1:17-18
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ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเ
ราคือพระบิดา ผูท
้ รงพระสิรท
ิ รงให้ทา่ นทัง้ หลายมีจต
ิ ใจ
ทีป
่ ระกอบด้วยปัญญาและการสาแดง เพือ
่ ท่านจะรูจ้ กั พระองค์
้
ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึน
เพือ
่ จะได้รวู ้ า่ พระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ทา่ นในการทรงเรียก
พวกท่านนัน
้
์ รีของพระองค์สาหรับพวกธรรมิกชนนัน
และรูว้ า่ มรดกทีม
่ ศ
ี กั ดิศ
้ บริบรู
ณ์ เพียงไร (เอเฟซัส 1:17-18)
ถึงตรงนี้ เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีเ่ ราต้องตระหนักว่า
การส่องสว่างของพระวิญญาณในการทรงเปิ ดเผยพิเศษนัน
้ ทางานหลากหลายวิธี
ด้านหนึ่ง
พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทางานหลายรูปแบบทีไ่ ม่เกีย่ วกับกา
รประทานความรอด เพือ
่ ว่าแม้กระทัง่ คนทีไ่ ม่ใช่คริสเตียนจะเข้าใจแง่มม
ุ ต่าง ๆ
หลายด้านของการทรงเปิ ดเผยพิเศษได้ ในพระธรรมกันดารวิถี 24:2 กล่าวว่า
พระวิญญาณของพระเจ้ามาอยูบ
่ นบาลาอัม ผูเ้ ผยพระวจนะ นอกรีต
และประทานความเข้าใจทีล่ ก
ึ ซึง้ แก่เขา และในยอห์น 11:49-51 คายาฟัส
มหาปุโรหิตผูม
้ บ
ี ทบาทสาคัญในช่วงทีพ
่ ระเยซูถก
ู ตรึงกางเขน
ได้กล่าวคาพยากรณ์ อย่างถูกต้องเกีย่ วกับการถูกตรึงกางเขนของพระเยซู
ในพรรธรรมมัทธิวบทที่ 21
พวกฟาริสเี ข้าใจว่าอุปมาเรือ
่ งสวนองุน
่ และคนเช่าสวนได้เล็งถึงพวกเขา
แต่พวกเขาตอบสนองด้วยแผนการสังหารพระเยซูแทนทีจ่ ะกลับใจใหม่อย่างแท้จริง
ทานองเดียวกันในพระธรรมฮีบรู 6:4
ผูเ้ ขียนกล่าวอย่างเจาะจงเกีย่ วกับการส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิส์ าหรับผูเ้ ชือ
่
ทีต
่ อ
่ มาผูเ้ ขียนเองมีความสงสัยในความรอดของพวกเขา
เราอาจเรียกตัวอย่างต่าง ๆ ข้างต้นว่า “ปฏิบตั ก
ิ ารทั่วไปของ
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ”์ ในบริบทของ “พระคุณทัว่ ไป”
สิง่ เหล่านี้คอ
ื บางส่วนของบทบาททีไ่ ม่เกีย่ วกับการประทานความรอด
ทีพ
่ ระวิญญาณได้ทาหน้าทีใ่ นโลกนี้
นี่เป็ นสาเหตุวา่ ทาไมแม้กระทัง่ คนทีไ่ ม่ใช่คริสเตียนสามารถเข้าใจและสอน
ศาสนศาสตร์ทส
ี่ อดคล้องกับพระคัมภีร์ได้ นี่เป็ นผลมาจาก
การทางานของพระวิญญาณท่ามกลางพวกเขา
แม้วา่ พวกเขาจะยังไม่ได้รบั ความรอดก็ตาม
ในขณะเดียวกัน
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีจ่ ะต้องจดจาว่าคริสตจักรเป็ นวิหารของพระวิญญาณ
คริสตจักรเป็ นสถานทีท
่ รงสถิต และพันธกิจพิเศษของพระเจ้าทีม
่ ต
ี อ
่ โลก
พระองค์ประทานความรูท
้ น
ี่ าความรอดผ่านพระวจนะของพระองค์แก่ผูเ้ ชือ
่
และเป็ นสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้องทีจ่ ะคาดหวังว่าการส่องสว่างของพระวิญญาณท่ามกลางผูเ้ ชือ
่ จะยิง่
ใหญ่กว่าหมูค
่ นทีไ่ ม่เชือ
่ อันทีจ่ ริง
เป็ นสิง่ ถูกต้องทีเ่ ราจะคาดหวังว่านักศาสนศาสตร์จะเรียนรูจ้ ากพระวิญญาณได้กา้ วไก
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ลกว่าผูไ้ ม่ใช่คริสเตียนหลายเท่าตัว
บทบาทสาคัญยิง่ ของการส่องสว่างของพระวิญญาณในจิตใจ
ของเราต่อการทรงเปิ ดเผยพิเศษทาให้เกิดประเด็นสาคัญทีท
่ าให้นกั ศาสนศาสตร์คริสเ
ตียนทุกคนต้องจดจา เนื่องจากพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านัน
้ ทีส่ อ่ งสว่างในเรา
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนจะต้องอุทศ
ิ ตนเองอย่างรูส้ านึกและอย่างจริงใจในการดาเนิ
นชีวต
ิ ทุกย่างก้าวไปกับพระวิญญาณ
ศาสนศาสตร์คริสเตียนไม่ใช่โครงการทีป
่ ราศจากตัวตน
หรือจะบรรลุผลด้วยความสามารถของตัวเองได้
หากต้องการศาสนศาสตร์ทแ
ี่ ท้จริงจากการเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้าได้
เราต้องมีปฏิสมั พันธ์สว่ นตัวอย่างแนบแน่ นและต้องไวต่อการตอบสนองต่องานของพ
ระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ อย่างขาดไม่ได้เลย
ความหวังในการได้ขอ
้ สรุปศาสนศาตร์ถูกต้องตามพระคัมภีร์นน
้ั
คือเราต้องเราอุทศ
ิ ชีวต
ิ อย่างสุดหัวใจในการติดตามการทรงนาของพระวิญญาณทีเ่ ปี่ ย
มด้วยพระคุณเท่านัน
้
หลังจากเรามีความเข้าใจเรือ
่ งการส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิใ์ นการทร
งเปิ ดเผยพิเศษแล้ว จากนี้เราจะพิจารณาเรือ
่ งการส่องสว่างกับการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
คริสเตียนส่วนใหญ่คน
ุ้ เคยกับความคิดทีว่ า่ เราต้องการการส่องสว่างของพระวิญญาณเ
พือ
่ ทีจ่ ะเข้าใจและประยุกต์ใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน
เราต้องระลึกด้วยว่าพระวิญญาณประทานความสามารถในการเข้าใจการทรงเปิ ดเผย
ทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่คนทัง้ หลายทัง้ ชายและหญิง
การทรงเปิ ดเผยทั่วไป
เราเห็นความจริงนี้ในพระคัมภีร์ได้หลากหลายวิธี
และวิธีการสาคัญอย่างหนึ่งทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวถึงเรือ
่ งคือ หลักคาสอนเรือ
่ งสติปญ
ั ญา
ในพระคัมภีร์สอนว่าปัญญา เป็ นของประทานจากพระเจ้า
หมายถึงความเข้าใจเรือ
่ งการเปิ ดเผยทัว่ ไป และพิเศษของพระเจ้าได้อย่างเหมาะสม
ปัญญานี้มาจากไหน? พระวิญญาณของพระเจ้าสอนเรือ
่ งปัญญาแก่เรา
ในดาเนียล 5:14 กษัตริย์เบลชัสซาร์ยอมรับว่าปัญญาของดาเนียลมาจากพระเจ้า
ในสุภาษิต 2:6 เราอ่านพบว่าปัญญาทุกอย่างมาจาก พระเจ้า ในทางเดียวกัน
ดังทีเ่ ขียนไว้ในอพยพ 31:3 ช่างฝี มือ
ทีช
่ ือ
่ เบซาเลลและโอโฮลีอบั ทางานช่างได้เป็ นอย่างดีเพราะว่าพวกเขาเต็มเปี่ ยมด้วยปร
ะวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ พระธรรมเหล่านี้ลว้ นกล่าวในทานองเดียวกันว่า
การส่องสว่างของพระวิญญาณไม่เพียงแต่จาเป็ นสาหรับการทรงเปิ ดเผยพิเศษเท่านัน
้
แต่ยงั จาเป็ นสาหรับการทรงเปิ ดเผยทั่วไปเช่นกัน
เราลองฟังสิง่ ทีค
่ าลวินได้กล่าวไว้ในเล่มทีส่ อง บททีส่ องของหนังสือ Institute of the

Christian Religion

เกีย่ วกับการทางานของพระวิญญาณในขณะทีผ
่ ค
ู้ นแสวงหาความจริงทุกประเภท
ในการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
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เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราพบประเด็นเหล่านี้ ในงานเขียนทั่วไป
ก็ขอให้แสงสว่างแห่งความจริงทีส่ อ่ งอยูใ่ นพวกเขาสอนเราว่า
จิตใจของมนุษย์นน
้ ั แม้วา่ จะเป็ นบาปและขาดความสมบูรณ์ แต่ก็ถูกห่ม
และประดับไว้ดว้ ยของประทานอันลา้ เลิศจากพระเจ้า
หากเราเชือ
่ ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็ นน้าพุหนึ่งเดียวแห่งความจริ
ง เราจะไม่ปฏิเสธหรือรังเกียจความจริงนัน
้ ไม่วา่ จะปรากฏทีใ่ ด
นอกจากว่าเราอยากจะหมิน
่ พระเกียรติพระวิญญาณของพระเจ้า...
แต่หากพระเจ้าประสงค์ให้เราได้รบั การช่วยเหลือด้านฟิ สิกส์
ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอืน
่ ๆ
โดยงานเขียนและการงานของผูท
้ ไี่ ม่เชือ
่ พระเจ้า
ก็ขอให้เรารับความช่วยเหลือของพวกเขา
ดังทีค
่ าลวินกล่าวไว้ขา้ งต้น
พระวิญญาณของพระเจ้าได้สอนเราทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นคริสเตียนถึงความจริงแห่งกา
รทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป พระองค์ทรงเป็ นน้าพุหนึ่งเดียวแห่งความจริง ด้วยเหตุนี้
การพยายามสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนโดยกาลังของเนื้อหนังกระทั่งในเรือ
่ งทีเ่ กีย่ วกั
บการทรงเปิ ดเผยทั่วไปเป็ นเรือ
่ งทีโ่ ง่เขลาพอ ๆ
กับการแสวงหาความรอดด้วยกาลังของเนื้อหนัง
ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมานี้ประเด็นสาคัญก็คอ
ื ว่า
้ โด
การสร้างศาสนศาสตร์ให้สาเร็จจากการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กิดขึน
ยอัตโนมัติ หรือเป็ นสิง่ ทีค
่ ณ
ุ และผมจะสามารถทาได้ดว้ ยกาลังของเราเอง
หากทาอย่างเหมาะสมแล้ว การเข้าใจการเปิ ดเผยของพระเจ้าเป็ นเรือ
่ งต้องถ่อมใจลง
ด้วยว่าเราต้องเผชิญกับประสบการณ์ ทางศาสนาด้วยข้อจากัดทางธรรมชาติของเราเอง
อันจะทาให้เราต้องฟื้ นฟูตนเองในกการพึง่ พาพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
พลวัตของบาปและพระวิญญาณในความเข้าใจของเราเรือ
่ ง
การทรงเปิ ดเผยทั่วไปและพิเศษนัน
้
ได้เตรียมเราให้คาดหวังผลลัพธ์บางอย่างในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ บ่อยครัง้ ที่
ความขัดแย้งระหว่างบาปและพระวิญญาณทาให้เราต้องเผชิญกับกับเหตุการณ์ ทท
ี่ าให้
รูส้ ก
ึ ว่าสิง่ ทีเ่ ราค้นพบจากการทรงเปิ ดเผยพิเศษและการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปดูเหมือนจะไ
ปด้วยกันไม่ได้
การสร้างศาสนศาสตร์จะนับว่าเป็ นเรือ
่ งง่ายดาย
ตราบเท่าทีท
่ ก
ุ อย่างทีเ่ ราเชือ
่ จากพระคัมภีร์นน
้ ั สอดคล้องกับความเข้าใจเรือ
่ งการทรงเ
ปิ ดเผยทั่วไปอย่างเหมาะเจาะ ตัวอย่างเช่น
ไม่ยากเลยทีจ่ ะเชือ
่ ว่าพระคัมภีร์เป็ นเรือ
่ งจริงในแง่ประวัตศ
ิ าสตร์ตราบเท่าทีม
่ ห
ี ลักฐา
นทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนพระคัมภีร์ แต่ไม่งา่ ยทีจ่ ะเชือ
่ ว่าการลักขโมยผิดศีลธรรม
เพราะว่ามีผูค
้ นมากมายทีพ
่ บเห็นความป่ วยไข้ทางสังคมทีเ่ กิดจากการลักขโมยจนเป็ น
-17For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

บทที่ 3: การพึง่ พาการทรงเปิ ดเผย

การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ

เรือ
่ งปกติ
แต่เราต้องซือ
่ สัตย์ตอ
่ กันและกัน
บ่อยครัง้ เราอ่านเจอความจริงอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์
และพบบางอย่างทีด
่ ข
ู ดั แย้งต่อความจริงนัน
้ อย่างมากในโลกรอบตัวเรา
เราเรียนรูอ้ ะไรบางอย่างจากประสบการณ์ ชีวต
ิ ของเรา
แต่จากนัน
้ ได้คน
้ พบว่าพระคัมภีร์ดูเหมือนจะสอนสิง่ ทีต
่ รงกันข้ามกัน ถึงตอนนี้
ดังทีเ่ ราได้เห็นแล้วว่าคริสเตียนจะต้องสร้างศาสนศาสตร์โดยการพึง่ พาทัง้ การทรงเปิ ด
เผยทั่วไปและพิเศษ
เราไม่สามารถจัดการกับเรือ
่ งนี้ได้ดว้ ยการปฏิเสธการทรงเปิ ดเผยแบบหนึ่งแบบใดไป
ได้
ถ้าเช่นนัน
้ แล้วเราควรจะจัดการความขัดแย้งระหว่างการทรงเปิ ดเผยสองประเภทนี้อย่
างไร?
เราจะทาอย่างไรเมือ่ เราพบอะไรบางอย่างในพระคัมภีร์ทด
ี่ จู ะขัดแย้งกับข้อค้น
พบของวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์ ท่วั ไป?
ประการแรก เราควรเผชิญหน้ากับสถานการณ์ ขา้ งต้นโดยมี ความมั่นใจว่า
ความจริงแล้วการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปและ การทรงเปิ ดเผยพิเศษนัน
้ ไม่ได้ขดั แย้งกันเอง
ในการทรงเปิ ดเผย ทัง้ สองรูปแบบ พระเจ้าองค์เดียวกันตรัสกับเรา—
พระเจ้าผูต
้ รัสแต่ความจริงเพราะพระองค์ไม่สามารถโกหกได้ นอกจากนี้
เราควรตระหนักด้วยว่า
ไม่ใช่เรือ
่ งยากสาหรับพระเจ้าทีจ่ ะรวบรวมสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงเปิ ดเผยในการทรงสร้าง
และในพระคัมภีร์เข้าด้วยกัน
ไม่วา่ สาหรับเราแล้วการทรงเปิ ดเผยสองแบบนี้จะดูเข้ากันไม่ได้เลยก็ตาม
แต่เรารูจ้ ากมุมมองของพระเจ้า
และด้วยสัจธรรมว่าการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองแบบนัน
้ เป็ นความจริงและเทียบเคียงกันได้เ
สมอ
ประการทีส่ อง เราต้องตระหนักว่าเมือ่ เราพูดถึงสิง่ ทีเ่ ราเรียนรู ้
จากการทรงเปิ ดเผยพิเศษและทั่วไป เราไม่ได้กาลังเผชิญกับ
การทรงเปิ ดเผยเฉพาะครัง้ โดยตรง แต่ดว้ ยความเข้าใจของเรา
ทีม
่ ต
ี อ
่ การทรงเปิ ดเผยนัน
้ เป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่มวี น
ั สมบูรณ์ แบบ
แม้วา่ การทรงเปิ ดเผยทั่วไปและพิเศษจะไม่มวี น
ั ขัดแย้งกันเองเพราะการเปิ ดเผยทัง้ สอ
งแบบมาจากพระเจ้า
แต่ความเข้าใจของเราต่อการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองแบบอาจขัดแย้งกันได้
เพราะว่าเป็ นความเข้าใจทีเ่ กิดจากเราเอง
ดังนัน
้
เมือ่ เราเผชิญกับความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนระหว่างการทรงเปิ ดเผยพิเศษและ
ทั่วไป มีสวี่ ธิ ก
ี ารหลักในการประเมินสถานการณ์ ได้
หนึ่ง เป็ นไปได้เสมอทีเ่ ราจะเข้าใจการทรงเปิ ดเผยพิเศษคลาดเคลือ
่ น
และเราต้องเปลีย่ นการตีความพระคัมภีร์โดยไม่ปฏิเสธสิทธิอานาจของพระคัมภีร์ สอง
้ เมือ่ เราเข้าใจการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปอย่างคลาดเคลือ
ความขัดแย้งอาจเกิดขึน
่ น
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บ่อยครัง้ ทีเ่ ราถอดบทสรุปจากประสบการณ์ สว่ นตัวทีจ่ ะต้องถูกปรับให้ถก
ู ต้องโดยใช้พ
ระคัมภีร์ สาม เราอาจเข้าใจการทรงเปิ ดเผยทัง้ สองรูปแบบอย่างคลาดเคลือ
่ น
เป็ นไปได้เสมอทีป
่ ระสบการณ์ ของเราเกีย่ วกับโลกไม่ได้สอดคล้องกับหลักคาสอนตาม
พระคัมภีร์
เพราะว่าเราล้มเหลวในการเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องและไม่อาจถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ ของเราเองได้อย่างถูกต้อง และสี่
เราอาจเผชิญกับเรือ
่ งลี้ลบั ทีเ่ หนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างเรา ตัวอย่างเช่น
แน่ นอนว่าประสบการณ์ ของเราในการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปไม่ทาให้เราคาดหวังว่าบุคคล
สามคนจะเป็ นคนคนเดียวกันได้
อย่างไรก็ตาม นี่คอ
ื สิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนเราเกีย่ วกับพระเจ้า
แล้วเราจะไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งระหว่างสองมุมมองนี้ได้อย่างไร? ซึง่ เราทาไม่ได้เลย
เพราะหลักคาสอนเรือ
่ งตรีเอกานุภาพเป็ นสิง่ ลี้ลบั เหนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างเรา
ถึงตอนนี้
ในทางปฏิบ ัติเราไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่าเรากาลังเผชิญสถานการณ์ ใดจากสีแ
่ บบข้า
งต้น ดังนัน
้ บ่อยครัง้ เราจะต้องตัดสินใจบนพืน
้ ฐานทีว่ า่ เราวางภาระการพิสจู น์ไว้ทไี่ หน
กล่าวคือ เราให้น้าหนักมากเป็ นพิเศษในการตีความพระคัมภีร์
หรือการตีความการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปมากกว่า?
ซึง่ คริสเตียนมีแนวทางทีแ
่ ตกต่างกันในประเด็นนี้
อีกด้านหนึ่ง คริสเตียนทีเ่ รามักจะเรียกว่า “เสรีนิยม”
มีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับความเข้าใจของตัวเองเกีย่ วกับการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปมากกว่ากา
รยอมอุทศ
ิ ตัวทาความเข้าใจพระคัมภีร์ แต่คริสเตียนทีเ่ รามักจะเรียกว่าพวก
“อนุรกั ษ์ นิยม” มีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับความเข้าใจการทรงเปิ ดเผยพิเศษ
้
หากมีความขัดแย้งเกิดขึน
ยุทธศาสตร์ทส
ี่ องคือส่วนของปัญญาทีเ่ หนือกว่า
เว้นแต่วา่ หลักฐานสาหรับความเข้าใจของเราต่อการทรงเปิ ดเผยทั่วไปจะมีอย่างล้นเห
ลือ เราควรเลือกทาตามความเข้าใจของเราตามทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
พระคริสต์และอัครสาวกได้รบั รองพระคัมภีร์ในฐานะหนังสือคูม
่ อ
ื ของเราเพือ
่ การเข้าใ
จชีวต
ิ ดังนัน
้
้ อย่างชัดเจ
เราควรจะพร้อมเสมอทีจ่ ะยอมจานนต่อพระคัมภีร์เมือ่ เกิดความขัดแย้งขึน
น ดังทีเ่ ปาโลได้กล่าวไว้ใน 2 ทิโมธี 3:16-17
พระคัมภีร์ทก
ุ ตอนได้รบั การดลใจจากพระเจ้า และเป็ นประโยชน์...
เพือ
่ คนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดี ทุกอย่าง
(2 ทิโมธี 3:16-17)
อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน เราต้องระลึกเสมอว่า
เนื่องจากความเข้าใจพระคัมภีร์ของเรานัน
้ ได้บกพร่องไปเพราะความบาป
เราอาจจาเป็ นต้องพบกับประเด็นปัญหาเหล่านี้ซา้ แล้วซา้ เล่า
จากอดีตจนปัจจุบน
ั
วิธีปฏิบตั ข
ิ องผูเ้ ชือ
่ ทีส่ ตั ย์ซือ
่ ก็คอ
ื การยอมให้ดุลพินิจส่วนตัวเป็ นรองจากสิง่ ทีพ
่ วกเขาเ
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ชือ
่ ว่าพระคัมภีร์สอน
แม้วา่ พวกเขารูด
้ ีวา่ จาเป็ นต้องปรับความเข้าใจพระคัมภีร์ของตนอีกครัง้ ในภายหลังก็
ตาม
ด้วยวิถีทางแห่งปัญญาและการเชือ
่ ฟังเช่นนี้เรียกร้องให้เราสร้างศาสนศาสตร์จากสิง่ ทีเ่
ราเชือ
่ อย่างจริงใจว่าเป็ นคาสอนจากพระคัมภีร์
ความจริงทีว่ า่ การสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิ ดเผยเต็มไปด้วยปัญหาทีเ่ กิ
ดจากพลวัตแห่งบาปและพระวิญญาณ
นาเราไปสูป
่ ระเด็นหลักเรือ
่ งทีส่ ามของบทเรียนนี้ นั่นคือ
ในสถานการณ์ ทซ
ี่ บั ซ้อนนเช่นนี้
เราจะพัฒนาความมัน
่ ใจในจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์ของเราได้อย่างไร?

พัฒนาความมั่นใจ
มีสโลแกนหนึ่งทีเ่ คยโด่งดังในหมูค
่ ริสเตียนทีก
่ ล่าวไว้ประมาณนี้วา่
“พระเจ้าตรัสอะไร ฉันก็เชือ
่ และว่าตามนัน
้ ” ความเป็ นจริง หลายแง่มม
ุ
ข้อความนี้กล่าวถูกต้อง และได้สะท้อนสิง่ ทีเ่ ราพยายามสือ
่ มาตลอดบทเรียนนี้
หากพระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยอะไรบางอย่าง
เราก็ควรทีจ่ ะเชือ
่ สิง่ นัน
้ และจบทีต
่ รงนัน
้
แต่สโลแกนนี้มองข้ามข้อเท็จจริงทีว่ า่ เราไม่สามารถเข้าใจการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้
าได้อย่างถูกต้องเสมอ
เพียงแค่เราคิดว่าพระเจ้าตรัสอะไรบางอย่างไม่ได้หมายความว่าพระองค์ตรัสจริง ๆ
ดังนัน
้ เราจะต้องถามคาถามอย่างจริงจังว่า
เราจะพัฒนาความมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเข้าใจการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างถูกต้
อง เพือ
่ ทีเ่ ราจะพูดได้อย่างมั่นใจว่า “พระเจ้าตรัสอะไร ก็วา่ ตามนัน
้ ”?
เพือ
่ ทีจ่ ะศึกษาวิธีการพัฒนาความมั่นใจในศาสนศาสตร์
เราจะต้องพิจารณาสามประการต่อไปนี้ ประการแรก
เราจะพิจารณาเรือ
่ งความมั่นใจในจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์มค
ี ณ
ุ ลักษณะแบบต่อเนื่อง
(analog quality) ประการทีส่ อง
เราจะสารวจวิธีการทีค
่ วามมั่นใจมักจะเกิดจากกระบวนการยอมตาม และประการทีส่ าม
เราจะพิจารณาวิธีการทีเ่ ราควรจะจัดวางความมั่นใจของเราให้เหมาะสมกับจุดยืนเชิงศ
าสนศาสตร์ตา่ ง ๆ
โดยเริม
่ ด้วยการพิจารณาแนวคิดทีว่ า่ ความมั่นใจในข้อสรุปเชิงศาสนศาสตร์มค
ี ณ
ุ ลักษ
ณะแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่คต
ู่ รงข้าม
คุณลักษณะแบบต่อเนื่อง
เพือ
่ ทีจ่ ะเข้าใจความแตกต่างของสองคุณลักษณะข้างต้น
จะเป็ นประโยชน์ ทจี่ ะใช้การอุปมาเปรียบเทียบกับสวิตช์ปิดเปิ ดไฟ
สองแบบทีพ
่ บเห็นได้ท่วั ไป สวิตช์ไฟแบบเปิ ด-20For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.
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ปิ ดธรรมดาอาจถือว่าเป็ นแบบคูต
่ รงข้าม นั่นคือไม่เปิ ดก็ปิดเลย
สวิตช์ประเภทนี้คล้ายกับวิธีการทีค
่ ริสเตียนจานวนมากใช้กบั ความเชือ
่ ของตัวเอง
คริสเตียนเหล่านัน
้ เพียงแค่นึกถึงสิง่ ทีพ
่ วกเขารูแ
้ ละสิง่ ทีพ
่ วกเขาไม่รู ้
“ฉันเชือ
่ ว่าพระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
“ฉันเชือ
่ ว่าพระเจ้าทรงเป็ นองค์ตรีเอกภาพ” คารับรองเหล่านี้เป็ นความเชือ
่ ทีห
่ นักแน่ น
ถึงกระนัน
้ คริสเตียนมีบญ
ั ชีรายการของสิง่ ทีพ
่ วกเขาถือว่าไม่รู ้ หรือ
ไม่สามารถล่วงรูไ้ ด้
“ฉันไม่รวู ้ า่ พระเจ้าทีป
่ ระเสริฐอนุญาตให้เกิดความชั่วร้ายได้อย่างไร”
“ฉันไม่รวู ้ า่ พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเมือ่ ไหร่”
คากล่าวในลักษณะเหล่านี้บง่ บอกว่าเราไม่รวู ้ า่ ตัวเองต้องคิดอย่างไร
ขาดความมั่นใจในจุดยืนต่าง ๆ ทีพ
่ งึ มีตอ
่ ประเด็นเหล่านี้
แนวทางแบบคูต
่ รงข้ามในการเข้าใจจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์อาจเพียงพอในหลา
ยสถานการณ์ เหมือนกับการย่อความแบบหนึ่งทีก
่ ล่าวว่า “ฉันรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนี้
แต่ฉน
ั ไม่รเู ้ กีย่ วกับเรือ
่ งนัน
้ ” อย่างไรก็ตาม ในฐานะคริสเตียน
้ ถึงสิง่ ต่าง ๆ ทัง้ หมดทีเ่ รารูแ
เมือ่ เราพิจารณาอย่างละเอียดมากขึน
้ ละไม่รู ้
เราจะค้นพบอย่างรวดเร็วว่าสถานการณ์ มค
ี วามซับซ้อนมากกว่าทีต
่ วั แบบคูต
่ รงข้าม
นาเสนอ
นอกจากนี้ พวกเราส่วนใหญ่ก็คน
ุ้ เคยกับสวิตช์ไฟแบบหรีแ
่ สงได้
ซึง่ เป็ นสวิตช์ประเภททีม
่ รี ะดับการตัง้ ค่าแบบต่ากว่าและสูงกว่า
สวิตช์ไฟประเภทนี้เป็ นแบบต่อเนื่อง (analog) กระแสไฟฟ้ าไม่ใช่เพียงแค่เปิ ดหรือปิ ด
แต่การไหลของกระแสไฟฟ้ ามีระดับกาลังไฟฟ้ ามากกว่าหรือน้อยกว่า
กระแสไฟฟ้ าระดับสุดทาง คือการเปิ ดและปิ ด แต่กระแสไฟฟ้ ามีชว่ งระดับ
ซึง่ มีความสาคัญเช่นกัน เพราะทาให้เรามีระดับแสงไฟทีส่ ลัวกว่า หรือสว่างมากกว่าได้
ในบางแง่มม
ุ สวิตช์ไฟแบบ analog
นี้เป็ นแบบอย่างทีม
่ ป
ี ระโยชน์ อย่างมากสาหรับการประเมินความมั่นใจทีเ่ ราควรจะมีใ
นจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์
เราไม่ใช่แค่มค
ี วามมั่นใจในความเชือ
่ บางอย่างและขาดความมัน
่ ใจในความเชือ
่ อีกเรื่
องหนึ่ง แต่เรามีระดับความมั่นใจต่างระดับต่อจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์ทเี่ ราเชือ
่
ลองนึกถึงวิธีการทีเ่ รามองสิง่ ต่าง ๆ นอกเรือ
่ งศาสนศาสตร์ มนุษย์
ทุกคนมีความเชือ
่ หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ผมเชือ
่ ว่าวันนี้ฝนจะไม่ตก
ผมยังเชือ
่ ว่าผมมีงานทาในตาแหน่ งอาจารย์ประจาวิทยาลัยพระคริสตธรรม
และผมเชือ
่ ว่าผมมีหลานสาวคนหนึ่ง ถึงจุดนี้
แม้วา่ ผมเชือ
่ ว่าทุกสิง่ ทีก
่ ล่าวมานี้เป็ นความจริงอย่างแน่ นอน
แต่ระดับความมัน
่ ใจต่อทุกเรือ
่ งทีก
่ ล่าวนัน
้ ก็ไม่เท่ากัน
วิธีหนึ่งในการทดสอบระดับความมั่นใจของผมก็โดยการถามว่าจะต้องมีแรงก
ดดันมากแค่ไหนทีท
่ าให้ผมยอมละทิง้ ความเชือ
่ แต่ละอย่างทีก
่ ล่าวมา
ผมสามารถพูดด้วยความสัตย์จริงว่า
คงไม่จาเป็ นต้องมีแรงกดดันอะไรมากเพือ
่ จะให้ผมเปลีย่ นความเชื่อว่าวันนี้ฝนจะไม่ต
ก แค่ฝนตกไม่กเี่ ม็ดลงบนหัวผมก็ทาให้ผมวิง่ แล้ว
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หรือแม้กระทัง่ พยากรณ์ อากาศทีบ
่ อกว่ามีความเป็ นไปได้สงู ทีฝ
่ น จะตกวันนี้
ก็คงทาให้ผมพกร่มติดตัว ผมไม่ม่น
ั ใจในความเชือ
่ เรือ
่ งนี้มากนัก
แต่ผมจะมีความมั่นใจอย่างสูงว่าผมมีอาชีพเป็ นอาจารย์ประจาวิทยาลัยพระคริสตธรร
ม ผมมีความมั่นใจยิง่ ว่างานสอนของผมมั่นคง
และผมก็ทม
ุ่ เทอย่างหนักในความเชือ
่ นัน
้
คงต้องมีรายงานข่าวร้ายทางโทรทัศน์ ถงึ จะเปลีย่ นใจ เปลีย่ นความเชือ
่ ผมในเรือ
่ งนี้ได้
หรือแม้หากผมได้รบั จดหมายเลิกจ้าง
ผมก็คงอยากได้รบั การยืนยันด้วยคาพูดแบบหน้าต่อหน้า
แต่ลองพิจารณาว่าจะต้องมีอะไรบ้างทีจ่ ะทาให้ผมเลิกเชือ
่ ว่าผมมีหลานสาวคนหนึ่ง
มีอะไรมากมายทีย่ ืนยันความเชือ
่ ถึงหลานคนนี้ และเธอก็สาคัญต่อผมมาก
ซึง่ คงจะต้องมีหลักฐานมากมายเกินจินตนาการเพือ
่ ทีจ่ ะทาให้ผมเชือ
่ ว่าผมเลิกเชือ
่ ได้
ต้องมีอะไรมากมายนอกเหนือจากสิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น
ถึงตอนนี้ หลาย ๆ ลักษณะของความจริงจากประสบการณ์ ท่วั ไป
ก็เป็ นจริงอย่างเดียวกันในเรือ
่ งศาสนศาสตร์ดว้ ย
เรายึดถือความเชือ
่ ทางศาสนศาสตร์ในระดับความมั่นใจทีแ
่ ตกต่างกัน ในบททีห
่ นึ่ง
เราพูดถึงหลักคาสอน การปฏิบตั ิ
และความรูส้ ก
ึ แบบคริสเตียนในลักษณะปฏิสมั พันธ์หลากหลายทีไ่ ด้ถกั ทอเข้าด้วยกัน
ถึงจุดนี้เราจาเป็ นต้องขยายโมเดลนี้เพิม
่ อีกเล็กน้อย
จะเป็ นประโยชน์ หากเรามองโครงข่ายนี้เหมือนว่าลอยอยูใ่ นลูกบอลพลาสมา
เมือ่ ลูกบอลถูกตัดขวางและพืน
้ ทีภ
่ ายในถูกเปิ ดเผย
เราจะเห็นว่าโครงสร้างแห่งความเชือ
่ ต่าง ๆ ของเรานัน
้ มีวงแหวนซ้อนกันเป็ น ชัน
้ ๆ
โดยมีจด
ุ ศูนย์กลางร่วมกัน
ในวงชัน
้ นอก ความเชือ
่ ของเราถูกจัดวางแบบหลวม ๆ
วงแหวนชัน
้ นอกเป็ นภาพแทนของจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์มากมายทีถ
่ ือว่าเป็ นชายขอบ
ของเส้นใยแห่งความเชือ
่ ของเรา เรามีความมั่นใจ น้อยมากเกีย่ วกับจุดยืนเหล่านี้
เรามีพน
ั ธะต่อสิง่ เหล่านี้เพียง น้อยนิดและเราพบว่าเราเปลีย่ นแปลง เพิกถอน
และเพิม
่ เติม การจัดวางความเชือ
่ ต่าง ๆ อย่างง่ายดายและแทบจะตลอดเวลาด้วย
ตรงจุดศูนย์กลางหรือแกนของลูกบอล
โครงข่ายแห่งความเชือ
่ ของเราถูกถักทอเข้าด้วยกันอย่างแน่ นหนาจนดูเหมือนว่าจะเป็
นรูปทรงตันหนึ่งเดียว จุดศูนย์กลางของโครงข่ายประกอบด้วย ความเชือ
่ แกนกลาง
เป็ นจุดยืนหลักเชิงศาสนศาสตร์ซงึ่ เราเชือ
่ อย่างมัน
่ ใจสูงสุด
เป็ นเรือ
่ งยากมากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง เพิกถอน
หรือเพิม
่ เติม
่ อะไรในความเชือ
่ แกนกลางเหล่านี้ได้อก
ี เพราะถ้าเราทาเช่นนัน
้
ก็จะส่งผลกระทบเกีย่ วเนื่องกันออกไปเป็ นระลอก
ทาให้เกิดอิทธิพลต่อการปรับเปลีย่ นความเชือ
่ อืน
่ ๆ ของเราได้อก
ี มาก
ประการสุดท้าย
ตรงช่วงระหว่างแกนกลางและวงแหวนชัน
้ นอกเป็ นชุดของวงแหวนชัน
้ ต่าง ๆ
ทีป
่ ระกอบด้วยเครือข่ายความเชือ
่ ต่าง ๆ ทีถ
่ ูกถักทอไว้ดว้ ยกัน
วงแหวนชัน
้ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั แกนกลางถูกออกแบบไว้อย่างหนาแน่ น
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และปรับเปลีย่ นได้ยากกว่า
ซึง่ วงแหวนชัน
้ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไปจากแกนกลางถูกออกแบบไว้หลวมกว่าและปรับเปลีย่ น
ได้งา่ ยกว่า
ถึงตรงนี้ การจัดแจงโครงข่ายแห่งความเชือ
่ ต่าง ๆ แตกต่างกัน ในแต่ละบุคคล
ในแต่ละขนบธรรมเนียม ในเวลาและสถานทีท
่ ต
ี่ า่ งกันออกไป อย่างไรก็ตาม
การมีระดับความมั่นใจแตกต่างกันในศาสนศาสตร์ของชาวคริสเตียน
ปรากฏให้เห็นเสมอ ในฐานะ
คริสเตียน เราเชือ
่ อะไรหลายอย่าง
แต่เราไม่ควรทีจ่ ะเชือ
่ ทุกอย่างด้วยระดับความมัน
่ ใจทีเ่ ท่ากัน
บางความเชือ
่ อาจอยูว่ งแหวนชัน
้ นอกสุด บางความเชือ
่ อยูต
่ รงแกนกลาง
และความเชือ
่ ทีเ่ หลืออาจอยูต
่ รงจุดไหนสักแห่งระหว่างสองพื้นทีน
่ น
้ั
ก็เป็ นเรือ
่ งของความมั่นใจมากกว่าหรือน้อยกว่าเสมอ
และนี่คอ
ื สิง่ ทีเ่ ราพยายามจะสือ่ เมือ่ เรากล่าวว่าความมั่นใจในทางศาสนศาสตร์เป็ นแบ
บต่อเนื่อง (analog)
ความเข้าใจเกีย่ วกับโครงข่ายแห่งความเชือ
่ ดังกล่าวทาให้เกิดคาถามว่า
แล้วเราจะกาหนดระดับความมั่นใจต่อจุดยืนเชิง ศาสนศาสตร์ทต
ี่ า่ งกันอย่างไร?
จะมีกระบวนการใดบ้างทีจ่ ะทาให้เราเชือ
่ ว่าเราเข้าใจการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าด้วย
ระดับความมัน
่ ใจมาก หรือน้อยอย่างถูกต้องได้? กล่าวอย่างง่าย ๆ
์ รงสอนและโน้มน้าวเราผ่านกระบวนการยอมตาม
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิท
ซึง่ หมายถึงกระบวนการทีเ่ รายอมให้ตวั เองอยูภ
่ ายใต้อท
ิ ธิพลต่าง ๆ
ของเครือ
่ งมือทัง้ หลายทีพ
่ ระวิญญาณมักจะใช้เพือ
่ สอนเรา
กระบวนการยอมตาม
ก่อนทีเ่ ราจะเข้าเรือ
่ งกระบวนการยอมตาม เราควรจาแนก
์ ระทานควา
ความแตกต่างระหว่างวิธีการพิเศษและวิธีการทัว่ ไปทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิป
มมั่นใจแก่เราในจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์
ผมพบว่าเป็ นประโยชน์ มากทีจ่ ะพิจารณาประเด็นเหล่านี้คข
ู่ นาน
ไปกับวิธีการมากมายทีพ
่ ระเจ้าทรงกระทาในการครอบครองเหนือสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงส
ร้าง
หนังสือ หลักความเชือ
่ แห่งเวสต์มน
ิ สเตอร์ สรุปคาสอนของ
พระคัมภีร์เกีย่ วกับการจัดเตรียมของพระเจ้าไว้อย่างน่ าฟัง ลองดูสงิ่ ทีเ่ ขียนไว้ในบทที่
V ตอนที่ 3
ในการจัดเตรียมทั่วไป พระเจ้าทรงใช้เครือ
่ งมือต่าง ๆ
แต่ก็ทรงเป็ นอิสระทีจ่ ะทา พระราชกิจโดยปราศจาก, อยูเ่ หนือ,
และปฏิเสธเครือ
่ งมือเหล่านัน
้ ตามแต่พระทัยของพระองค์
ขอให้สงั เกตคาอธิบายวิธีการการจัดเตรียมของพระเจ้าข้างต้น
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ข้อความนี้อธิบายวิธีการทีพ
่ ระเจ้าทรงใช้วธิ ีรอง
หรือสร้างเครือ
่ งมือเพือ
่ ทาให้น้าพระทัยพระองค์สาเร็จในโลกมนุษย์
โดยปกติพระองค์ดาเนินการตามแผนงานของพระองค์ “ผ่าน” ปัจจัยรอง
้ เพือ
พระองค์ทรงใช้เครือ
่ งมือทีท
่ รงสร้างขึน
่ บรรลุเป้ าหมายของพระองค์
แต่ในขณะเดียวกัน พระเจ้าไม่ได้ทรงถูกจากัดอยูใ่ นวิถีทางปกตินี้
พระองค์ทรงมีอสิ ระในการบรรลุน้าพระทัยของพระองค์โดยปราศจาก อยูเ่ หนือ
และปฏิเสธเครือ
่ งมือเหล่านัน
้ ได้
ในทางเดียวกัน
ก็เป็ นประโยชน์ ทจี่ ะจาแนกระหว่างวิธก
ี ารพิเศษและวิธีการทัว่ ไปทีพ
่ ระวิญญาณบริสท
ุ
ธิส์ อ่ งสว่าง และยืนยันจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์ของเรา
์ ระทานความเข้าใจทีล่ ก
บางครัง้ บางคราวคริสเตียนจะพบว่าพระวิญญาณบริสท
ุ ธิป
ึ ซึง้ แ
ละความมั่นใจอันแรงกล้าแม้กระทั่งในเวลาทีเ่ ราไม่ได้แสวงหาพระองค์
้ ในจิตใจอย่างแรงกล้าโดยทีเ่ ราไม่ได้คาดหวัง
บางครัง้ มีบางอย่างผุดขึน
้ ในใจอย่างไม่มเี หตุผล ในสถานการณ์ เช่นนี้
ความมุง่ มัน
่ เข้มแข็งขึน
พระวิญญาณของพระเจ้าทางานโดยปราศจาก หรืออยูเ่ หนือ
และปฏิเสธปัจจัยรองทีป
่ กติพระองค์จะทรงใช้
การทางานแบบพิเศษของพระวิญญาณเป็ นสิง่ สาคัญ แต่ในศาสนศาสตร์รูปแบบปกติ
เราใส่ใจต่อกระบวนการ/เครือ
่ งมือทั่วไป ทีพ
่ ระวิญญาณทรงใช้มากกว่า
ดังทีเ่ ราได้เห็นแล้ว
คริสตจักรได้ยอมรับสามวิธก
ี ารหลักทีโ่ ดยปกติพระวิญญาณใช้ในการประทานการส่อง
สว่างโดยระบุถงึ สามสาขาพืน
้ ฐานสาหรับการฝึ กอบรมศาสนศาสตร์แบบทางการแก่ผู้
นาคริสตจักรในวิทยาลัยพระคริสตธรรม สาขาแรก ได้แก่ พระคัมภีร์
ซึง๋ เกีย่ วกับอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ (exegesis) สาขา ทีส่ อง ได้แก่
สาขาหลักคาสอนและประวัตศ
ิ าสตร์ ซึง่ เกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ในชุมชน และสาขาทีส่ าม
ได้แก่ สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบ ัติ ซึง่ เกีย่ วกับการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
ควบคูไ่ ปกับสาขาวิชาข้างต้น ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ทีจ่ ะอธิบายวิธีการทั่วไปทีพ
่ ระวิญญาณประทานความมั่นใจเชิง ศาสนศาสตร์
ในขณะทีเ่ ราอยูใ่ นกระบวนการยอมตาม
หรือยอมจานนต่ออิทธิพลของอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ ด้วยปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน เราจะสารวจอิทธิพล
ทัง้ สามแบบนี้อย่างละเอียดในบทเรียนต่อ ๆ ไป
แต่จะเป็ นประโยชน์ ทจี่ ะอภิปรายเบือ
้ งต้นในทีน
่ ี้กอ
่ น
ประการแรก พระวิญญาณของพระเจ้าส่องสว่างและยืนยัน
กับเราในขณะทีเ่ ราเรียนรูว้ ธิ ีการยอมจานนต่ออิทธิพลของ
อรรถวิเคราะห์หรือการตีความพระคัมภีร์ทเี่ หมาะสม ทัง้ นี้ สาขาอรรถวิเคราะห์
(การเรียนรูท
้ ักษะทีใ่ ช้ในการรับรูห
้ ลักคาสอน ของพระคัมภีร์)
เป็ นหนึ่งในวิธก
ี ารทีส่ าคัญ เป็ นทีน
่ ิ ยม
และมีประสิทธิผลมากทีส่ ด
ุ ต่อการรับความสว่างและการสร้าง ความมั่นใจ
คุณอยากจะทราบถึงสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผย ในพระคัมภีร์ใช่ไหม?
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โดยปกติเราจะต้องใช้ท ักษะอรรถวิเคราะห์ทจี่ ะช่วยเราให้ทาความเข้าใจพระคัมภีร์อย่
างรับผิดชอบ
เนื่องจากการยอมจานนต่ออรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์เป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ยวดต่อกระบวนก
ารพัฒนาศาสนศาสตร์คริสเตียน
เราจะใช้เวลามากพอสมควรในการอภิปรายเรือ
่ งนี้ในบทเรียนถัดไป
ประการทีส่ อง
พระวิญญาณพระเจ้ามักจะใช้ปฏิสมั พันธ์ชุมชนเพือ
่ ส่องสว่างในจิตใจ
และยืนยันความมั่นใจในความเชือ
่ ของเรา
อรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ไม่ใช่อท
ิ ธิพลแบบเดียวทีเ่ ราต้องการในศาสนศาสตร์
เรายังต้องการความช่วยเหลือจากการทรงเปิ ดเผยทั่วไป
โดยเฉพาะปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ
้ น
ื่ ด้วย อันทีจ่ ริง อรรถวิเคราะห์แบบตรง ๆ
ทีป
่ ราศจากความเกีย่ วเนื่องกับชุมชนนัน
้ อันตรายมาก ดังทีเ่ ราได้พบบ่อย ๆ
ว่าก้าวแรกทีน
่ าไปสูค
่ าสอนเทียมเท็จมักเริม
่ จากการอรรถวิเคราะห์
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ
้ น
ื่
การเรียนรูแ
้ ละประเมินความคิดเห็นของพวกเขาเกีย่ วกับการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า
ควรเป็ นสิง่ สาคัญในศาสนศาสตร์ของเรา กล่าวกว้าง ๆ
พระเจ้าทรงสถาปนาปฏิสมั พันธ์กบั มนุษยชาติเพือ
่ จะช่วยเหลือเรา
แต่ปฏิสมั พันธ์ทา่ มกลางผูเ้ ชือ
่ ซึง่ พระวิญญาณสถิตยอยูด
่ ว้ ยอย่างเต็มขนาดสาคัญเป็ นพิ
เศษต่อกระบวนการนี้ เมือ่ เรามีปฏิสมั พันธ์ในชุมชนเรามักจะถามคาถามเช่นว่า
“อะไรคือสิง่ ทีค
่ ริสตจักรในอดีตเชือ
่ เกีย่ วกับประเด็นเหล่านี้ ?
ผูเ้ ชือ
่ ทีต
่ ด
ิ ตามพระเจ้ารอบตัวฉันในปัจจุบ ันพูดอะไรบางเกีย่ วกับประเด็นนัน
้ หรือประเ
ด็นนี้?
ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเป็ นอย่างไรบ้างเมือ่ เปรียบเทียบกับความเห็นของคนอืน
่
ๆ?
การยอมจานนต่อปฏิสมั พันธ์ของชุมชนเป็ นเรือ
่ งสาคัญยิง่ ยวดต่อกระบวนการสร้างศา
สนศาสตร์จากการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้า ซึง่ ในบทเรียนถัด ๆ
ไปข้างหน้านี้เราจะใช้เวลาใคร่ครวญเรือ
่ งนี้เช่นกัน
ประการทีส่ าม การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนมีบทบาทสาคัญมาก
ในการประกันความมัน
่ ใจว่าเรากาลังติดตามการทรงนาของพระวิญญาณ สิง่ ต่าง ๆ
อาทิ ประสบการณ์ ความสาเร็จ ความล้มเหลว การอธิษฐาน การนมัสการ
และการรับใช้พระเจ้า ล้วนเป็ นมิติ ของการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไป
ซึงยังเป็ นเครือ
่ งมือ่ ทั่วไปทีพ
่ ระวิญญาณใช้ไปเพือ
่ ส่องสว่าง
และโน้มน้าวเราให้มจี ด
ุ ยืนเชิง
ศาสนศาสตร์
การมีชีวต
ิ เพือ
่ พระคริสต์เป็ นการเตรียมตัวเราให้พร้อมสาหรับอรรถวิเคราห์พระคัมภี
ร์ทด
ี่ ี และมีปฏิสมั พันธ์ ทีด
่ ีกบั ผูอ
้ น
ื่ ได้
และการดาเนินชีวต
ิ อย่างสัตย์ซอ
ื่ ก็เป็ นเหมือนสนามกีฬาทีเ่ ราใช้ทดสอบจุดยืนเชิงศาส
นศาสตร์ของเรา
เราเป็ นใคร ได้ประสบ พบอะไรในขณะทีเ่ รามีชีวต
ิ เพือ
่ พระคริสต์
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คืออิทธิพลแบบทีส่ ามทีเ่ ราจะต้องยอมจานนด้วย
พระวิญญาณทรงใช้การดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนในการส่องสว่างในจิตใจของเราและประ
ทานความมั่นใจว่าเราเข้าใจการทรงเปิ ดเผยของ พระเจ้าได้อย่างถูกต้อง
ควบคูไ่ ปกับประเด็นเหล่านี้
เราจะพิจารณาเรือ
่ งการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนด้วยบทเรียนในชุดนี้ อก
ี หลายบทต่อไป
เมือ่ ถึงจุดนี้
เราได้เรียนรูว้ า่ ความมั่นใจเชิงศาสนศาสตร์เป็ นเรือ
่ งทีม
่ รี ะดับต่างกัน
และพระวิญญาณของพระเจ้ามักจะใช้อท
ิ ธิพลของอรรถวิเคราะห์ ปฏิสมั พันธ์
และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนในการประทานความมั่นใจแก่เรา
ถึงขณะนี้เราอยูใ่ นจุดทีจ่ ะได้เห็นว่าเราจะจัดระะดับความมัน
่ ใจต่อความเชือ
่ ในแง่มม
ุ ต่
าง ๆ อย่างเหมาะสมได้อย่างไร
การจัดวางทีเ่ หมาะสม
ในบทเรียนนี้ เราจะกลับมาทีแ
่ นวคิดเรือ
่ งการจัดวางทีเ่ หมาะสมซา้ แล้วซา้ อีก
แต่จะเป็ นประโยชน์ หากจะแนะนาพืน
้ ฐานแนวคิดดังกล่าว
ผมขอแนะนาแม่แบบเพือ
่ ทาความเข้าใจว่าการจัดวางทีเ่ หมาะสมทางานอย่างไร
ซึง่ ผมจะเรียกตัวแม่แบบนี้วา่ “กรวยแห่งความแน่ นอน”
ลองนึกภาพว่าเราตัดเอาส่วนหนึ่งของลูกบอลซึง่ มีโครงสร้างแห่ง ความเชือ
่ ต่าง
ๆ ออกมาแล้วทาเป็ นกรวยอันหนึ่งทีม
่ ข
ี อบวงนอกขยายออกไป และค่อย ๆ
้ วงแหวนชัน
แคบลงสูแ
่ กนกลาง เมือ่ จับกรวยนี้ตง้ ั ขึน
้ ต่าง ๆ
ของกรวยก็ปรากฎเป็ นระดับความมั่นใจทีเ่ รามีตอ่ ความเชือ
่ ต่าง ๆ ของเรา
บนยอดกรวยคือความเชือ
่ แกนกลาง ตรงก้นกรวยคือขอบวงนอกของความเชือ
่ ของเรา
ตรงระหว่างยอดและก้นกรวยคือความเชือ
่ ต่าง ๆ
ทีเ่ รายึดถือพร้อมกับระดับความมั่นใจทีแ
่ ตกต่างกัน
หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของเราในฐานะนักศาสนศาสตร์ คริสเตียนก็คอ
ื
การกาหนดว่าจะจัดความเชือ
่ ต่าง ๆ ไว้ในระดับใดบ้าง
เมือ่ เราได้ตดั สินใจว่าจะรับเอาจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์
เรือ
่ งหนึ่งเข้าสูค
่ วามเชือ
่ คริสเตียน
เราอยากจะรูว้ า่ เราควรจัดวางแต่ละเรือ
่ งไว้ทส
ี่ ว่ นไหนของกรวยแห่งความแน่ นอน
ควรจะอยูส
่ ว่ นบนยอดสุด และยึดถือไว้ดว้ ยความมั่นใจระดับสูงหรือไม่?
หรือควรจะอยูก
่ น
้ กรวย และยึดถือด้วยความมัน
่ ใจระดับต่ากว่า?
ถึงตรงนี้
ไม่ตอ
้ งสงสัยว่าบางครัง้ พระวิญญาณบริสท
ุ ธิส์ ามารถสร้างความมั่นใจระดับต่าง ๆ
ภายในเรา เราอาจพบว่าตนเองมีความมั่นใจสุด ๆ
ในอะไรบางอย่างโดยมีเหตุผลรองรับน้อยมาก หรือเราอาจสงสัยอะไรบางอย่าง
โดยแทบจะไม่สามารถอธิบายได้วา่ ทาไมจึงสงสัย
บางครัง้ เราเพียงสังหรณ์ ใจหรือรูส้ ก
ึ ว่าอะไรบางอย่างถูกหรือผิดก็ได้
เราควรระมัดระวังเกีย่ วกับประสบการณ์ ลกั ษณะนี้และนามาประเมินด้วยพระวจนะขอ
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งพระเจ้า ในขณะทีเ่ ราต้องไม่มองข้ามการทางานทีน
่ ่ าอัศจรรย์ของพระวิญญาณ
แต่อะไรคือวิธีการปกติทพ
ี่ ระวิญญาณทรงนาเราในการกาหนดว่าความเชือ
่ ต่าง
ๆ ควรอยูต
่ รงไหนในกรวยแห่งความแน่ นอน? โดยทัว่ ไปแล้ว
เราอาจพูดว่าเราควรจัดวางระดับความมัน
่ ใจของเราให้เข้ากับผลของการเชือ
่ ฟังอย่าง
สัตย์ซอ
ื่ ต่ออิทธิพลของอรรถวิเคราะห์ ปฏิสมั พันธ์ และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
ในขณะทีเ่ ราพยายามยอมจานนต่ออิทธิพลต่าง ๆ ทีก
่ ล่าวข้างต้น
พระวิญญาณพระเจ้าจะนาความสานึกให้เราสามารถทาการจัดวางระดับความมั่นใจทีเ่
หมาะสมได้
ถึงตอนนี้ ในระดับปฏิบ ัติ การยอมจานนต่ออิทธิพลของ อรรถวิเคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
เรียกร้องให้เราต้องถามอย่างน้อยสองคาถามดังต่อไปนี้ คือคาถามแรก
้ มากน้อยเพียงใดท่ามกลางการอรรถวิเคราะห์
ความสามัคคี/ลงรอยกันเกิดขึน
การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน และการดาเนินชีวต
ิ
คริสเตียนต่อประเด็นหรือเรือ
่ งทีก
่ าลังพิจารณา
หากยิง่ มีความสามัคคี/ลงรอยกันมากเท่าไหร่
เรายิง่ มีความมัน
่ ใจว่าเราเข้าใจเรือ
่ งหรือประเด็นนัน
้ ๆ อย่างถูกต้องมากเท่านัน
้
้
คาถามทีส่ องอาจถามได้ดงั นี้คอ
ื เมือ่ มีความไม่ลงรอยกันเกิดขึน
ข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อมีอท
ิ ธิพลเหนืออีกสองอันทีเ่ หลือ?
และเมือ
่ น้าหนักอิทธิพลของหนึ่งหรือสองข้อมีมากกว่า
้
เราย่อมจัดวางความเชือ
่ นัน
้ ทีก
่ รวยแห่งความแน่ นอนในระดับทีส่ งู ขึน
เมือ่ อิทธิพลของอรรถวิเคราะห์ ปฏิสมั พันธ์
และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนไม่ลงรอยกันและมีน้าหนักเกือบเท่ากันทัง้ หมด
เรามีแนวโน้มจะจัดวางความเชือ
่ นัน
้ บนกรวยแห่งความแน่ นอนในระดับทีต
่ ่าลงมา
ถึงตอนนี้ เราควรเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีวธิ ีการ
หรือกลไกใดในการเข้าถึงแนวคิดการจัดวางทีเ่ หมาะสมได้
และไม่มีสูตรคานวณเชิงคณิตศาสตร์ให้เราใช้ได้
กระบวนการนี้ เป็ นเรือ
่ งของศิลป์มากกว่าศาสตร์
และเราจะต้องแสวงหาการอวยพรจากพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในขณะทีเ่ ราทาหน้าทีน
่ ี้
ถึงกระนั้นกระบวนการยอมตามเป็ นแนวทางทั่วไปทีพ
่ ระวิญญาณทรงนาประชากรข
องพระองค์
ในขณะทีเ่ รานาตัวเองเข้าส่วนภายใต้อท
ิ ธิพลของการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์
การปฏิสมั พันธ์ชุมชน และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
พระวิญญาณจะนาเราไปสูเ่ ป้ าหมายของการจัดวางความเชื่อต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมในกรวยแห่งความแน่ นอนได้

สรุป
ในบทเรียนนี้
เราได้เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยของพระเจ้าขณะทีเ่ ราสร้างศาสนศาสตร์คริส
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เตียน
เราได้เห็นว่าพระเจ้าได้ประทานการทรงเปิ ดเผยพิเศษและการทรงเปิ ดเผยทัว่ ไปแก่เร
า ดังนัน
้ เราจะต้องพึง่ พาการทรงเปิ ดเผยในการทรงสร้าง และ
ในพระคัมภีร์ไปพร้อมกัน นอกจากนี้
เรายังได้รบั รูว้ า่ การเข้าใจการทรงเปิ ดเผยถูกทาให้ผด
ิ เพีย้ นไปเพราะผลของบาป
์ ว่ ยขยายความเข้าใจนัน
แต่การส่องสว่างของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิช
้ ได้
และประการสุดท้าย
เราพบว่าการยอมจานนต่ออิทธิพลของการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ การปฏิสมั พันธ์
และการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียน
จะช่วยเรากาหนดระดับความมั่นใจทีเ่ หมาะสมต่อจุดยืนเชิงศาสนศาสตร์อน
ั หลากหลา
ยทีเ่ ราต่างยึดถือได้ดว้ ย
แนวคิดเหล่านี้มค
ี วามสาคัญมากสาหรับกิจกรรม/บทเรียนถัดไป
เพราะโดยการผดุงรักษาความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ไว้เท่านัน
้
เราจึงจะสามารถบรรลุเป้ าหมายในการสร้างศาสนศาสตร์ทพ
ี่ งึ่ พาการทรงเปิ ดเผยของ
พระเจ้าได้
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Dr. Richard L. Pratt, Jr. (เจ้าภาพ) เป็ นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และประธานองค์กร Third
Millennium Ministries ท่านได้รบั ใช้ ในตาแหน่ งศาสตราจารย์ดา้ นพันธสัญญาเดิม
ที่ โรงเรียน พระคริสตธรรม Reformed Theological Seminary
เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และเคยดารงตาแหน่ งประธานสาขาวิชา พันธสัญญาเดิม
ในฐานะศาสนาจารย์ Dr. Pratt เดินทางไป
หลายพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ประกาศและสอนข่าวประเสริฐ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจาก
Westminster Theological Seminary ได้รบั ปริญญาโทศาสนศาสตร์จาก Union
Theological Seminary และได้รบั ปริญญาเอกศาสนศาสตร์
สาขาพันธสัญญาเดิมศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Dr. Pratt
เป็ นบรรณาธิการทั่วไปของ พระคัมภีร์ฉบับค้นคว้าทีช
่ ือ
่ ว่า NIV Spirit of The
Reformation และเป็ นหนึ่งในผูแ
้ ปลพระคัมภีร์ฉบับ New Living Translation
นอกจากนี้ทา่ นยังเป็ นผูเ้ ขียนบทความวิชาการและหนังสือต่าง ๆ รวมทัง้ Pray with
Your Eyes Open, Every Thought Captive, Designed for Dignity, He
Gave Us Stories, Commentary on 1 & 2 Chronicles และ Commentary
on 1 & 2 Corinthians.
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