
For videos, study guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

การสรา้งศาสนศาสตร์
ของคณุ 

 
 การสาํรวจศาสนศาสตร์ครสิเตยี
น 
 
 

บทที ่2 
 
 

 



i 
 

For videos, lesson guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

© 2019 โดย Third Millennium Ministries 
สงวนลขิสทิธิ ์หา้มทาํซํา้สว่นหน่ึงสว่นใดของสิง่พมิพ์น้ีในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวธีิการใด ๆ ก็ตาม 
เพือ่ผลกาํไร (ยกเวน้เพือ่การอา้งองิโดยสงัเขป เพือ่การแสดงความคดิเห็น หรือเพือ่งานดา้นวชิาการ) 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสาํนกัพมิพ์ Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live 
Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707 
 
ขอ้พระคมัภีร์ท ัง้หมดทีอ่า้งองิคดัมาจากพระครสิตธรรมคมัภีร์ฉบบัมาตรฐานภาษาองักฤษ (The Holy 
Bible, English Standard Version® (ESV®)) สงวนลขิสทิธิ ์© 2001 โดย ครอสส์เวย์ (Crossway) 
หน่วยงานพนัธกจิดา้นการพมิพ์เผยแพรข่อง “สาํนกัพมิพ์ขา่วประเสรฐิ” (Good News Publishers)  
ใชโ้ดยไดร้บัอนุญาตแลว้  สงวนสทิธิท์กุประการ 

 

 ขอ้มลูเกีย่วกบั THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 
Third Millennium Ministries (ผูร้บัใชแ้หง่สหสัวรรษทีส่าม) 
เป็นพนัธกจิประกาศขา่วประเสรฐิของครสิเตยีนโดยไมห่วงัผลกาํไร เพือ่: 

ใหก้ารศกึษาดา้นพระคมัภีร์แกผู่ต้อ้งการศกึษาท ั่วโลก โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
เป้าหมายของเราคอืการใหก้ารศกึษาดา้นครสิต์ศาสนาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กศ่ษิยาภบิาลและผู้
นําครสิเตยีนมากมายรอบโลก ทีย่งัขาดการฝึกฝนอยา่งเพียงพอสาํหรบัการรบัใช ้
เราจะบรรลุเป้าหมายดงักลา่วน้ีโดยการผลติและเผยแพรห่ลกัสตูรศาสนศาสตร์รูปแบบใหม ่
ระบบมลัตมิเิดยี ไปท ั่วโลก โดยใชภ้าษาองักฤษ อาหรบั จีนกลาง รสัเซีย และสเปน นอกจากนัน้ 
หลกัสตูรของเรายงัถูกแปลไปอกีกวา่ 12 ภาษา โดยผา่นองคก์รคูม่ติร 
หลกัสตูรน้ีประกอบดว้ยสือ่วีดทีศัน์ทีเ่น้นภาพ เอกสารคาํสอน และขอ้มลูตา่ง ๆ ทางอนิเทอร์เน็ต 
และถูกออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชโ้ดยโรงเรียน กลุม่ หรือบุคคล 
ท ัง้ในระบบออนไลน์และในกลุม่ผูร้ว่มศกึษา  

ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา 
เราไดพ้ฒันาวธีิการทีจ่ะใชเ้งนิทนุอยา่งคุม้คา่ในการผลติบทเรียนมลัตมิเีดยีทีไ่ดร้บัรางวลั 
ซึง่มีเน้ือหาและคณุภาพทีด่ทีีส่ดุ 
เราใชน้กัเขยีนและบรรณาธกิารทีเ่ป็นนกัการศกึษาทีผ่า่นการฝึกอบรมดา้น ศาสนศาสตร์อยา่งด ี
และใชน้กัแปลทีเ่ป็นเจา้ของภาษาเป้าหมายผูมี้ความเขา้ใจดา้นศาสนศาสตร์ 
บทเรียนของเรานําเสนอแนวคดิอนัลกึซึง้ของศาสตราจารย์จากวทิยาลยัพระครสิต์ธรรม 
และจากศษิยาภบิาลจากทกุมุมโลก ยิง่กวา่นัน้ เรายงัใชน้กัออกแบบกราฟิก นกัวาดภาพประกอบ 
และผูผ้ลติทีย่ดึม ั่นในมาตรฐานสงูสดุของการผลติ และใชอ้ปุกรณ์และเทคนิคตา่ง ๆ ทีท่นัสมยั 

เพือ่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของการเผยแพร ่Third Millennium 
ไดส้รา้งพนัธมติรเชงิยทุธศาสตร์กบัครสิตจกัร วทิยาลยัพระครสิต์ธรรม โรงเรียนสอนพระคมัภร์ี 
มชิชนันารี สถานีวทิยคุรสิเตยีน ผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม และองคก์รอืน่ ๆ. 
สมัพนัธภาพดงักลา่วไดนํ้าไปสูก่ารเผยแพรบ่ทเรียนทางวีดโีอจาํนวนนบัไมถ่ว้น สูผู่นํ้า ศษิยาภบิาล 
และนกัเรียนพระคมัภีร์ในทอ้งถิน่. 
และเว็บไซต์ของเราก็เป็นชอ่งทางเผยแพรแ่ละจดัหาสือ่ประกอบบทเรียนเพิม่เตมิ 
รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัวธีิการเริม่ตน้ชุมชนแหง่การเรียนรูข้องตนเอง. 
Third Millennium Ministries ถือวา่เป็นบรษิทัประเภท 501(c) (3) 
ตามขอ้บงัคบัของกรมสรรพากรแหง่สหรฐัอเมรกิา เราพึง่พาเงนิบรจิาคทีส่ามารถลดหยอ่นภาษีได ้
ทีค่รสิตจกัร มูลนิธ ิธุรกจิ และบุคคลตา่ง ๆ ถวายใหด้ว้ยความอารี 
หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัพนัธกจิของเรา 
และศกึษาวา่จะมีสว่นรว่มกบัพนัธกจินัน้ไดอ้ยา่งไร โปรดเยีย่มชมเว็บไซต์ของเรา 
www.thirdmill.org. 
 



ii 
 

For videos, lesson guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

สารบญั 

!" บทนาํ  .................................................................................................................................................. 1 

!!" ศาสนศาสตร์คริสเตียน  .................................................................................................................... 1 

A.  ปัญหาที(ปรากฏในคาํนิยามต่าง ๆ        2 

B.  คาํนิยามเชิงปฏิบติัการ        4 

C.  เอกภาพและความหลากหลาย        5 

#" เอกศาสนศาสตร์ (Unified Theology)       5 

$" พหุศาสนศาสตร์ (Multiple Theologies)      7 

!!!" ขนบนิยมคริสเตียน ........................................................................................................................... 9 

A. การนิยามคาํวา่ “ขนบนิยม”        9 

#" นิยามเชิงลบ        9 

$" นิยามเชิงบวก         10 

B. แนวโนม้ของขนบนิยม         11 

#" หลกัคาํสอน         11 

$" การปฏิบติั         11 

%" ความรู้สึก         12 

C.  ความสาํคญัของขนบนิยม         12 

#" ความตระหนกัรู้เกี(ยวกบัตวัเราเอง       12 

$" ความตระหนกัรู้เกี(ยวกบัผูอื้(น        13 

!&" ขนบนิยมปฏิรูป ................................................................................................................................. 14 

A. ตน้กาํเนิดและพฒันาการ         14 

B. แนวโนม้/มุมมอง          16 

C.  สิ(งที(โดดเด่น          17 

#" เสาหลกั Solas ของการปฏิรูปศาสนา       17 

$" เอกภาพของพระคมัภีร์        18 

%" หลกัคาํสอนของพระเจา้        19 

'" วฒันธรรมของมนุษย ์        20 

!" สรุป  ................................................................................................................................................................................................................... 21 

 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ 
บทที ่2 

การสาํรวจศาสนศาสตร์ครสิเตยีน(

-1- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

!
!

บทนาํ 
 

ผมจาํเหตุการณ์ที0ครั3 งหนึ0งไดไ้ปหาเพื0อนคนหนึ0งโดยมีเรื0องตอ้งการใหเ้ขาช่วย 

แต่ผมแสร้งทาํเหมือนวา่ผมแค่อยากจะมาเยี0ยมเยยีนและคุยเล่นเท่านั3น แต่ไม่นานนกั ความจริงกถู็กเปิดเผย เมื0อถึงตอนนั3น 

ความตึงเครียดกเ็พิ0มขึ3น และทุกอยา่งกไ็ม่ดีเอาเสียเลย ผมจาํไดถึ้งสิ0งที0เพื0อนพดูกบัผมวา่ 

“หากนายพดูความจริงตั3งแต่แรกวา่นายมาพบฉนัเรื0องอะไร เรากจ็ะคุยกนัไดดี้กวา่กวา่ที0ฉนัถูกปิดหูปิดตาจากความจริง” 

 

ในหลายแง่มุม นั0นคือสิ0งที0เกิดขึ3นกบัศาสนศาสตร์เช่นกนั 

บ่อยครั3 งที0นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนอภิปรายเกี0ยวกบัศาสนศาสตร์เสมือนวา่พวกเขาไม่มีวาระซอ้นเร้น พวกเขากล่าววา่ 

“ฉนักาํลงับอกความจริงกบัคุณ ฉนักาํลงับอกเธอถึงสิ0งที0พระคมัภีร์กล่าว” แต่หลายปีที0ผา่นมาผมไดเ้รียนรู้วา่มนัจะดีกวา่มาก 

หากมีการอภิปรายศาสนศาสตร์คริสเตียนดว้ยความเปิดกวา้งมากที0สุด ซึ0 งจะทาํใหทุ้กคนสามารถสนทนากนัแบบไม่ถูกปิดหูปิดตา 

 

นี0คือบทที0สองในชุดบทเรียนเรื0อง การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ และในบทนี3  

เราจะพิจารณามุมมอง/ความโนม้เอียงพื3นฐานที0จะเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษา เราไดต้ั3งชื0อบทนี3วา่ “การสาํรวจศาสนศาสตร์คริสเตียน” 

และเราจะอภิปรายถึงขอ้สนันิษฐานสาํคญับางประการที0เป็นแนวทางในการสาํรวจพิเคราะห์วธีิการพฒันาศาสนศาสตร์คริสเตียนที0มีเอกลั

กษณ์ โดดเด่น 

 

เราจะพิจารณาหวัขอ้หลกัของบทเรียนนี3 ในสามวธีิการ โดยเริ0มตน้จากประเดน็กวา้ง ๆ ก่อน แลว้ค่อย ๆ 

พิจารณาประเดน็ใหแ้คบลงมา วธีิแรก เราจะนิยามมุมมองของเราเกี0ยวกบัลกัษณะของศาสนศาสตร์ที0ถือวา่เป็นศาสนศาสตร์คริสเตียน 

วธีิที0สอง เราจะสาํรวจวธีิการที0เป็นขนบนิยมในทางศาสนศาสตร์ (theological traditions) 

ซึ0 งขนบนิยมบางอยา่งมีอิทธิพลต่อศาสนศาสตร์คริสเตียน และวธีิที0สาม 

เราจะพิจารณาหลกัการพื3นฐานบางอยา่งของการปฏิรูปศาสนศาสตร์ ซึ0 งเป็นสาขาความเชื0อคริสเตียน ที0เป็นรากฐานของบทเรียนเหล่านี3  

ลาํดบัแรกเราลองมาพิจารณาแนวคิดทั0วไปของศาสนศาสตร์คริสเตียน และความหมายในการใชศ้พัทบ์ญัญติัดงักล่าวนี3   

 

 

ศาสนศาสตร์คริสเตียน 
 

น่าเสียดาย ที0เรามกัจะพดูถึง “ศาสนศาสตร์คริสเตียน” (Christian theology) กนับ่อย ๆ แต่กลบัเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

บางครั3 งผูค้นใชค้าํนี3 เพื0อหมายถึงสิ0งที0คริสเตียนเชื0อจริง ๆ 

แต่บ่อยครั3 งคริสเตียนกย็อมรับความเชื0อหลากหลายชนิดที0ไม่ไดเ้ป็นความเชื0อคริสเตียนที0แทจ้ริง ส่วนคนอื0น ๆ ใชค้าํนี3 เพื0อพดูถึง 

ศาสนศาสตร์ที0คริสเตียนควรจะเชื0อ แต่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นพอ้งกนัวา่พวกเขาควรจะเชื0ออะไรกนัแน่ 

ดว้ยเหตุผลเหล่านี3และความคลุมเคลืออื0น ๆ ดงันั3นเราจาํเป็นตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ “ศาสนศาสตร์คริสเตียน” นั3น มีความหมายอยา่งไร  
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เราจะพิจารณาสามประเดน็ ประเดน็แรก เราจะพิจารณาปัญหาบางประการที0เกิดขึ3นกบัการใหค้าํนิยาม ศาสนศาสตร์คริสเตียน 

ประเดน็ที0สอง, เราจะนาํเสนอคาํนิยามเชิงปฏิบติัการ (working definition) และประเดน็ที0สาม 

เราจะเรียนรู้เกี0ยวกบัเอกภาพและความหลากหลายซึ0งเป็นผลจากคาํอธิบายของคาํวา่ศาสนศาสตร์ 

ลาํดบัแรกเราจะพิจารณาปัญหาบางประการที0ไดพ้บ เมื0อเราพยายามกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

 

ปัญหาที(ปรากฏในคาํนิยามต่าง ๆ 
 

หนึ0งในปัญหาใหญ่ที0สุดคือ การหาวธีิการแยกแยะศาสนศาสตร์คริสเตียนออกจากศาสนศาสตร์อื0น ๆ ที0ไม่ใช่คริสเตียน 

บางครั3 งขอ้แตกต่างสามารถมองเห็นไดไ้ม่ยาก แต่หลายครั3 งมนัยากยิ0ง ที0จะแยกศาสนศาสตร์คริสเตียนออกจากศาสนศาสตร์อื0น ๆ ได ้

 

ลองคิดแบบนี3  เมื0อเราพิจารณาความเชื0อคริสเตียนคู่ขนานไปกบัศาสนาหลกัต่าง ๆ ของโลก 

มีศาสนศาสตร์จาํนวนมากที0สามารถแยกแยะออกจากขอ้เชื0อคริสเตียน ยกตวัอยา่งเช่น 

ถึงแมว้า่จะมีบางคนพยายามผสมความเชื0อคริสเตียนเขา้กบัศาสนาฮินดู พหุเทวนิยมของศาสนาฮินดู 

ทาํใหศ้าสนาฮินดูแตกต่างอยา่งมากจากความเชื0อคริสเตียน 

มากจนถึงระดบัที0วา่ไม่มีทางที0จะเกิดความสบัสนระหวา่งศาสนศาสตร์ทั3งสองระบบนี3ได ้

 

ในทางตรงกนัขา้ม ศาสนาอิสลามมีความใกลเ้คียงกบัความเชื0อ คริสเตียนมากกวา่ศาสนาฮินดู เหมือนความเชื0อคริสเตียน 

ศาสนาอิสลามมีตน้กาํเนิดไปถึงอบัราฮมั และยิ0งไปกวา่นั3น ศาสดาของอิสลามมีความเชื0อมโยงกบัคาํสอนคริสเตียน ในขณะที0 

เขาและสาวกเขียนคมัภีร์อลักรุอาน ดงันั3น จึงมีความคลา้ยคลึง ในหลายเรื0องระหวา่งความเชื0อคริสเตียนและอิสลาม แต่กระนั3นกต็าม 

เราไม่มีปัญหาในการแยกความแตกต่างระหวา่งความเชื0อของอิสลามออกจากความเชื0อคริสเตียน 

เพราะวา่มีจุดแตกต่างที0ชดัเจนและลึกซึ3 งยิ0ง คือ การที0ความเชื0อคริสเตียนยนืยนัถึงความเป็นพระเจา้และอาํนาจสูงสุดของพระคริสต ์

ซึ0 งแตกต่างจากศาสนาอิสลามที0ปฏิเสธความจริงขอ้นี3  

 

และลองมาพิจารณาศาสนายวิ/ยดูาห์ (Judaism) 

ซึ0 งยิ0งมีความเชื0อมโยงอยา่งใกลชิ้ดและคลา้ยกบัความเชื0อคริสเตียนมากกวา่ศาสนาอื0น เนื0องจากความเชื0อคริสเตียนเติบโตมาจาก Judaism 

อยา่งไรกต็าม Judaism ปฏิเสธวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต ์ดงันั3นจึงมีคนจาํนวนนอ้ยมากที0จะสบัสนระหวา่งความเชื0อของ 

Judaism กบัความเชื0อของคริสเตียน 

 

มุมมองเชิงศาสนศาสตร์ในศาสนาหลกัอื0น ๆ 

ของโลกมีความแตกต่างอยา่งมากจากศาสนศาสตร์คริสเตียนในระดบัที0คนส่วนใหญ่แทบไม่มีปัญหาในการจาํแนกศาสนศาสตร์คริสเตียนอ

อกจากศาสนาอื0น ๆ เป็นความแตกต่างชดัเจน 

ที0ทาํใหเ้ราสามารถขีดเสน้แบ่งระหวา่งศาสนศาสตร์ของเราและศาสนศาสตร์ของพวกเขาไดอ้ยา่งง่ายดาย  

 

ในขณะเดียวกนั มีหลายสาํนกัคิดดา้นศาสนศาสตร์ที0ผสมผสานแนวคิดคริสเตียนและแนวคิดที0ไม่ใช่คริสเตียนเขา้ดว้ยกนั 

ซึ0 งทาํใหบ้างครั3 งกย็ากที0จะแยกความเชื0อคริสเตียนแทอ้อกจากความเชื0ออื0น ๆ ได ้

เราเห็นการผสานความเชื0อแบบนี3ในยคุของเราซึ0งมีอยูใ่นลทัธิเทียมเทจ็ต่าง ๆ เช่น พยานพระยะโฮวาห์ มอร์มอน 

นิกายคริสเตียนวทิยาศาสตร์ (Christian Science) และลทัธิมูนของ Sun Myung Moon 
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การผสมผสานความเชื0อสามารถพบไดใ้นหลายคริสตจกัรและนิกายต่าง ๆ 

ที0ไดล้ะทิ3งจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ของบรรพบุรุษดว้ยการเอนเอียงไปทางความคิดเสรีนิยมสมยัใหม่ ถึงตอนนี3  

ความเชื0อที0ผสมผสานหลายแง่มุม กส็ามารถถูกจาํแนกไดง่้ายดายวา่ไม่ใช่ความเชื0อคริสเตียน แต่กระนั3นกอ็งคป์ระกอบอื0น ๆ 

ที0มีความใกลเ้คียงอยา่งมากกบัความเชื0อคริสเตียนที0แทจ้ริง ดว้ยเหตุนี3  

จึงมีหลายกรณีที0เราพบปัญหาในการขีดเสน้แบ่งที0ชดัเจนระหวา่งศาสนศาสตร์คริสเตียนและสิ0งแปลกปลอมที0ถูกผสมผสานเขา้มา  

 

แยไ่ปกวา่นั3นอีก ลองพิจารณาภูมิทศันเ์ชิงศาสนศาสตร์ท่ามกลางผูเ้ชื0อในพระคริสต ์

แมก้ระทั0งในพื3นที0ของความเชื0อคริสเตียนที0แทจ้ริง บ่อยครั3 งกเ็ป็นเรื0องง่ายกวา่ที0จะกล่าวถึงศาสนศาสตร์ 

คริสเตียนในรูปพหูพจนม์ากกวา่เอกพจน ์มีความเชื0อคริสเตียนหลากหลายรูปแบบ ซึ0 งเป็นไปไม่ไดที้0จะระบุวา่รูปแบบความเชื0อ 

คริสเตียนอนัไหนที0ควรถือวา่เป็นความเชื0อคริสเตียนแทใ้นแบบที0 ทุกคนจะพอใจ 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนที0แทจ้ริงควรจะหมายรวมถึงคาํสอนของคริสตจกัรนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ไหม? 

แลว้หลกัคาํสอนนิกายโรมนัคาทอลิกล่ะ? อนัไหนคือรูปแบบที0บริสุทธิ\ มากที0สุดของความเชื0อโปรเตสแตนท?์ แองกลิกนั แบบ๊ติสต ์

ลูเธอรัน เมธอดิสต ์เพรสไบทีเรียน? เกือบจะทุกกลุ่มของคริสตจกัรประเมินความบริสุทธิ\ ของนิกายคริสตจกัรต่าง ๆ ในวถีิทางของตนเอง 

และเกือบทุกนิกายเชื0อวา่ศาสนศาสตร์ของตนนั3นเป็นเวอร์ชนัที0บริสุทธิ\ ที0สุด เมื0อเราพิจารณาเรื0องนี3 ในแง่ของความไม่เห็นพอ้งกนัภายใน 

ทาํใหย้ิ0งเป็นเรื0องยากกวา่เดิมที0จะนิยาม “ศาสนศาสตร์คริสเตียน” 

 

ผมถามนกัศึกษาในชั3นเรียนหนึ0งของผมบ่อย ๆ เพื0อใหพ้วกเขา ช่วยผมในการจาํแนกศาสนศาสตร์คริสเตียนออกจากระบบ 

ศาสนศาสตร์อื0น ๆ บนโลกนี3  ดว้ยการทาํรายการหลกัคาํสอนต่าง ๆ ที0ผูค้นจะตอ้งเชื0อถือ เพื0อที0เขาเหล่านั3นจะถูกนบัวา่เป็นคริสเตียน 

 

ไม่ตอ้งใชเ้วลานานนกั นกัศึกษากส็ามารถจดัรายการหลกัขอ้เชื0อ คริสเตียนที0สาํคญั ฉบบัยาวได ้พวกเขามกัจะใส่วลีต่าง ๆ เช่น 

พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด พระเยซูทรงเป็นหนทางเดียวสู่ความรอด 

พระเยซูทรงสิ3นพระชนมเ์พื0อบาปของเรา พระเยซูทรงฟื3 นจากความตาย พระเจา้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ 

พระเยซูทรงเป็นพระเจา้โดยสมบูรณ์และเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป 

การถูกนบัใหเ้ป็นผูช้อบธรรมเกิดขึ3นโดยความเชื0อเท่านั3น คริสเตียนทั3งหลายจะตอ้งดาํเนินชีวติที0บริสุทธิ\  

พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ที0ไม่มีขอ้ผดิพลาด เอาล่ะ คุณจะสงัเกต เห็นวา่ คน ๆ 

หนึ0งจะตอ้งมีการศึกษาและรอบรู้เป็นอยา่งดีเพื0อที0จะเขา้ใจแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี3  โดยไม่ตอ้งพดูถึงการที0จะเชื0อแนวคิดเหล่านี3ทั3งหมด 

 

หลงัจากไดรั้บคาํตอบต่าง ๆ จากชั3นเรียนแลว้ โดยปกติผมจะหนัหลงัใหก้ระดานดาํแลว้ถามคาํถามสาํคญัขอ้หนึ0งวา่ “พวกคุณ 

มีใครบา้งที0เชื0อคาํสอนเหล่านี3ตอนช่วงแรกที0คุณรับเชื0อ?” แน่นอน นกัศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับวา่ 

อยา่งดีที0สุดพวกเขากเ็ชื0อเพียงแค่บางคาํสอน ผมจึงถามพวกเขาต่อไปวา่ “อา้ว ตอนนั3นคุณไม่ใช่คริสเตียนหรือ? และตอนนั3นคุณไม่มี 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนเหรอ? แมว้า่ตอนนั3นคุณไม่ไดเ้ชื0อในหลกัคาํสอนอื0น ๆ ที0เหลือน่ะหรือ? 

 

แน่นอนวา่ หลกัคาํสอนต่าง ๆ ที0นกัศึกษายกขึ3นในบญัชีรายการเป็นคาํสอนคริสเตียนที0สาํคญั แต่เรื0องนี3กเ็ป็นที0ประจกัษว์า่ คน 

ๆ หนึ0งอาจมีความเชื0อคริสเตียนและศาสนศาสตร์คริสเตียนแทไ้ด ้โดยที0เขาไม่เคยไดย้นิหลกัคาํสอนอีกหลายขอ้ขา้งตน้ 

ดงันั3นจึงไม่ตอ้งพดูถึงการที0พวกเขาจะมีความเขา้ใจหรือเชื0อในหลกัคาํสอนทั3งหมด 

 

หลกัคาํสอนใดบา้งที0สาํคญัอยา่งที0สุดสาํหรับความเชื0อคริสเตียนที0แทจ้ริง? อะไรคือเกณฑข์ั3นตํ0าของศาสนศาสตร์คริสเตียน? 

อนัที0จริงแลว้ มีเพียงพระเจา้เท่านั3นที0ทรงรู้อยา่งชดัเจนวา่เส้นแบ่งดงักล่าวอยูต่รงไหน 
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เหล่านี3 คือปัญหาที0เราพบเมื0อพยายามจะอธิบายศาสนศาสตร์คริสเตียน เมื0อเปรียบเทียบกบัศาสนาอื0น 

กไ็ม่ใช่เรื0องยากที0เราจะแยกตวั หรือความแตกต่างได ้แต่สิ0งที0ยากมาก ๆ 

กลบักลายเป็นวา่องคป์ระกอบสาํคญัของการเป็นคริสเตียนที0แทจ้ริงนั3น คืออะไรกนัแน่?  

 

ปัญหาขา้งตน้และอื0น ๆ เกี0ยวกบัการนิยาม “ศาสนศาสตร์ คริสเตียน” ทาํใหผ้มตอ้งเสนอคาํนิยามเชิงปฏิบติัการที0จะช่วย 

นาํทางการอภิปรายของเราในบทเรียนนี3  คาํนิยามดงักล่าวนี3ไม่สามารถตอบทุกคาํถามที0อาจเกิดขึ3น 

แต่จะช่วยเราในฐานะเครื0องมือสร้างความชดัเจนที0สาํคญัและเป็นประโยชน ์คาํนิยามนี3อาจไม่สมบูรณ์ 

แต่กเ็พียงพอสาํหรับใชใ้นการศึกษาพิจารณาต่อไป 

 

 

คาํนิยามเชิงปฏิบติัการ 
 

ในบทเรียนนี3 เราจะเสนอคาํนิยามของศาสนศาสตร์คริสเตียน บนพื3นฐานของแถลงการณ์ความเชื0อคริสเตียนที0เก่าแก่ 

เป็นที0รู้จกักนัดี เรียกวา่หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูต ซึ0 งถือกาํเนิดขึ3น 

นบัตั3งแต่ยคุคริสตศตวรรษที0สองและพฒันากลายมาเป็นหลกัขอ้เชื0อในรูปแบบปัจจุบนั 

ตั3งแต่คริสตศตวรรษที0หกเป็นตน้มาผูเ้ชื0อคริสเตียนทั0วโลกไดท่้องจาํหลกัขอ้เชื0อเหล่านี3อยา่งแพร่หลายตลอดมา  

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้าพระบิดา 

ผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด  

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระบิดา  

ทรงปฏสินธิ9โดยพระวญิญาณบริสุทธิ9  

ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี  

ทรงทนทุกข์ทรมานในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาต 

ปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา  

ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

ในวนัที)สามทรงเป็นขึTนมาจากความตาย พระองค์เสดจ็ขึTนสวรรค์ประทบั ณ เบืTองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด  

จากที)นั)นพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระวญิญาณบริสุทธิ9  

และเชื)อมั)นในสากลคริสตจกัรบริสุทธิ9  

ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมกิชน การอภยัโทษบาป การที)กายคืนชีพ  

และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน. 

 

คาํประกาศความเชื0อคริสเตียนที0ใชก้นัทั0วโลกขา้งตน้นี3  ไดส้รุปความเชื0อคริสเตียนอยา่งเรียบง่ายและสาํคญัยิ0ง 

และจะเป็นพื3นฐานในการนิยามหลกัารศาสนศาสตร์คริสเตียน ตามวตัถุประสงคข์องเรา 

ศาสนศาสตร์ใดกต็ามที0สอดคลอ้งกบัหลกัขอ้เชื0อขา้งตน้จะถูกถือวา่เป็นศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

ถึงตอนนี3  เราตอ้งยอมรับวา่หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตนั3นมีบางจุดที0พวกเราส่วนใหญ่อาจถือวา่ไม่สาํคญั ตวัอยา่งเช่น 
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เราอยากจะเนน้หรือวา่เราจะตอ้งรู้เรื0องเกี0ยวกบั ปอนทิอสั ปิลาต ก่อน ถึงจะรู้เรื0องศาสนศาสตร์คริสเตียนได?้ และนอกจากนี3  ผมกลา้พดูเลยวา่ 

มีหลายคนท่ามกลางพวกเราที0ไม่รู้วา่ “การร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน” หมายถึงอะไร 

 

ในขณะเดียวกนั มนัปลอดภยัที0จะกล่าววา่ 

หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตครอบคลุมความเชื0อคริสเตียนหลายประเดน็ที0จาํเป็นสาํหรับการพฒันาศาสนศาสตร์คริสเตียนใหล้ะเอียดขึ3นกวา่เพี

ยงระดบัพื3นฐานทั0วไป 

และไดเ้สนอหลกัขอ้เชื0อมากพอที0จะส่งเสริมใหผู้เ้ชื0อคริสเตียนริเริ0มการสร้างศาสนศาสตร์ที0พวกเขาสามารถใชร่้วมกนัได ้

 

ตวัอยา่งเช่น หลกัขอ้เชื0อฯ ไดก้ล่าวถึงเรื0องการทรงสร้าง เรื0องสาม พระภาคขององคต์รีเอกนุภาพ พระบิดา คือ พระเยซูคริสต ์

(พระบุตรเพียงพระองคเ์ดียวของพระเจา้) และพระวญิญาณบริสุทธิ\  กล่าวถึงการที0พระบุตรไดบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์สิ3นพระชนม ์

และฟื3 นจากความตาย และการเสดจ็สู่สวรรค ์นอกจากนี3  หลกัขอ้เชื0อฯ ยงักล่าวถึงการอภยัโทษบาป การพิพากษาครั3 งสุดทา้ย 

และความหวงัแห่งชีวตินิรันดร์ 

 

เพราะวา่หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตมีพื3นฐานที0แขง็แกร่งและกวา้ง เราจึงจะใชห้ลกัขอ้เชื0อฯ 

นี3 ในฐานะคาํนิยามเชิงปฏิบติัการของศาสนศาสตร์คริสเตียน แมว้า่เราจะอภิปรายเกี0ยวกบัหลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ที0กวา้งกวา่หลกัขอ้เชื0อเหล่านี3กต็าม แต่เรากพ็อใจและยอมรับไดว้า่ศาสนศาสตร์เหล่านี3 เป็นศาสนศาสตร์คริสเตียน 

หากสอดคลอ้งกบัหลกัขอ้เชื0อฯ ดงักล่าวของอคัรทูต 

 

 

เอกภาพและความแตกต่างหลากหลาย 
 

เมื0อเราใชห้ลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตในการนิยามศาสนศาสตร์ คริสเตียนแลว้ กเ็ป็นเรื0องที0ชดัเจนในทนัทีวา่ศาสนศาสตร์ 

ในความเชื0อคริสเตียนมีทั3งสถานะที0เป็นเอกภาพและความหลากหลาย 

เราอาจพดูถึงศาสนศาสตร์คริสเตียนที0เป็นเอกเทศและเป็นเอกภาพเพราะวา่มีประเดน็ความเชื0อ แนวปฏิบติั 

และความรู้สึกหลายอยา่งที0ผูเ้ชื0อคริสเตียนมีร่วมกนั 

แต่เรากจ็ะตอ้งพร้อมที0จะกล่าวถึงศาสนศาสตร์คริสเตียนในรูปพหูพจนที์0แตกต่างจากกนัและกนัเพราะวา่บรรดาผูเ้ชื0อคริสเตียนต่างมีมุมม

องที0หลากหลายต่อประเดน็ที0หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตไม่ไดก้ล่าวถึง เราลองมาพิจารณาความเป็นเอกภาพท่ามกลางผูเ้ชื0อ 

คริสเตียนเป็นลาํดบัแรก 

 

 

เอกศาสนศาสตร์ (Unified Theology) 

 

เมื0อเราพิจารณาถึงคริสตจกัรและนิกายต่าง ๆ ทั3งหมดที0มีอยูใ่นโลก ดูเหมือนวา่เป็นเรื0องยากที0จะกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนมีความเป็นเอกภาพชดัเจน มีหลายครั3 งที0ผูไ้ม่ไดเ้ป็นคริสเตียนกล่าวกบัผมวา่ “พวกคุณที0เป็นคริสเตียน 

ไม่สามารถแมก้ระทั0งเห็นพอ้งกนัในสิ0งที0พวกคุณเชื0อ ทาํไมถึงมาคาดหวงัใหผ้มรับเชื0อเป็นคริสเตียน?” และบางครั3 งเราตอ้งยอมรับวา่ 

ดูเหมือนสาวกของพระคริสตไ์ม่ค่อยจะเห็นพอ้งกนัไม่วา่จะเรื0องไหน แต่การแตกแยกกนัเป็นแค่ส่วนหนึ0งของภาพใหญ่ 

 

ตามที0หลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตไดเ้ขียนไว ้ผูเ้ชื0อคริสเตียนที0แทจ้ริงทั0วโลกคือ “สากลคริสตจกัรบริสุทธิ\ ” ที0เป็นหนึ0งเดียวกนั 
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แมจ้ะมีการแบ่งแยกท่ามกลางเรา พระกายของพระคริสตมี์ความเป็นเอกภาพในเชิงศาสนศาสตร์ 

เพราะวา่ผูเ้ชื0อคริสเตียนเห็นพอ้งกนัในประเดน็ความเชื0อหลกัที0จาํแนกพวกเขาใหแ้ตกต่างจากลทัธิเทียมเทจ็และศาสนาอื0น ๆ ในโลกนี3  

ในขณะที0เราสาํรวจศาสนศาสตร์คริสเตียนในบทเรียนนี3  

เราจาํเป็นตอ้งยอมรับความเชื0ออนัเป็นเอกภาพที0เชื0อมโยงผูเ้ชื0อคริสเตียนทั3งหมดไวด้ว้ยกนั 

 

อคัรทูตกล่าวถึงเอกภาพของคริสตจกัรในรูปแบบขา้งตน้ไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 4:4-5 

 

มีกายเดียวและมีพระวญิญาณองคเ์ดียว 

เหมือนอยา่งที0ท่านไดรั้บการทรงเรียกใหม้าถึงความหวงัเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั3น 

มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียว ความเชื0อเดียว บพัติศมาเดียว (เอเฟซัส 4:4-5) 

 

อนัที0จริง ผูเ้ชื0อคริสเตียนทุกคนตอ้งยดึ หลกัคาํสอนหลกัอนัมีเอกภาพของคริสตจกัร เป็นเป้าหมาย 

ดงัที0พระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื0อเป้าหมายนี3โดยพระองคเ์องในพระธรรมยอห์น 17:22-23 

 

เกียรติซึ0 งพระองคป์ระทานแก่ขา้พระองคน์ั3น ขา้พระองคม์อบใหแ้ก่พวกเขา 

เพื0อพวกเขาจะไดเ้ป็นอนัหนึ0งอนัเดียวกนั ดงัเช่นพระองคก์บั ขา้พระองค ์

ขา้พระองคอ์ยูใ่นพวกเขาและพระองคท์รงอยูใ่นขา้พระองค ์เพื0อพวกเขาจะไดเ้ป็นอนัหนึ0งอนัเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์ 

เพื0อโลกจะไดรู้้วา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า และพระองคท์รงรักพวกเขาเหมือนอยา่งที0พระองคท์รงรัก 

ขา้พระองค ์(ยอห์น 17:22-23) 

 

เมื0อเรามองเขา้ไปในคริสตจกัรอยา่งใกลชิ้ดมากขึ3น เราจะพบวา่ 

ผูเ้ชื0อคริสเตียนมีความเป็นเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ในระดบัหลากหลาย ตามคาํนิยามของเรา ในความหมายที0กวา้งที0สุด 

ผูเ้ชื0อคริสเตียนทุกคนเป็นเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์โดยมีความเชื0อร่วมกนัตามหลกัต่าง ๆ ที0ปรากฏอยูใ่นหลกัขอ้เชื0อของอคัรทูต 

ความเป็นเอกภาพที0เป็นรากฐานนี3 เรียกร้องใหเ้ราแสดงความเคารพ ความอดทน และความรักต่อทุกคนที0ยอมรับหลกัขอ้เชื0อฯ ดงักล่าว 

ไม่วา่พวกเขาจะสงักดัอยูใ่นคริสตจกัรสาขา/นิกายใดกต็าม เพราะวา่ทุกคนที0ยอมรับหลกัขอ้เชื0อฯ นี3  กถื็อวา่เป็นพี0นอ้งผูเ้ชื0อ 

ในสภาพแวดลอ้มเช่นนี3  ตอ้งเรียนรู้ที0จะ “พดูความจริงดว้ยความรัก” ดงัที0เขียนไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 4:15 

 

นอกจากนี3  เอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ท่ามกล่างผูเ้ชื0อคริสเตียน 

ไดเ้พิ0มขึ3นเมื0อเราแบ่งปันความเชื0อนอกเหนือจากที0ระบุไวใ้นหลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตออกไป ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ชื0อสายออร์โทดอกซ์ คาทอลิก 

และโปรเตสแตนตต่์างมีความเชื0อร่วมกนัในองคต์รีเอกนุภาพและความเป็นพระเจา้ของพระคริสต ์

แต่คริสตจกัรนิกายโปรเตสแตนตซึ์0งยงัคงซื0อสตัยต่์อมรดกทางความเชื0อนั3นมีความเป็นเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ร่วมกนัมากกวา่กบัคริสตจั

กรที0ไม่ใช่โปรเตสแตนต ์

 

แมว้า่เรามกัจะแสวงหาเอกภาพ/ความกลมเกลียวกบัคนเหล่านั3นที0เรามีอะไรเหมือนกนักบัเขามากที0สุดและปฏิบติัต่อผูที้0เรามีอะ

ไรเหมือนกนันอ้ยมากในฐานะฝ่ายตรงขา้ม พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ทรงกาํชบัใหเ้รามีเอกภาพและความกลมเกลียว ดว้ยเหตุนี3  

เราจะตอ้งไม่ยอมใหป้ระเดน็ความแตกต่างท่ามกลางผูเ้ชื0อคริสเตียนทาํใหเ้ราไขวเ้ขวจากจุดร่วมพื3นฐานที0เรามีในพระคริสต ์

แทนที0จะสิ3นหวงัเพราะวา่ผูเ้ชื0อคริสเตียนไม่สามารถเห็นพอ้งกนัในทุกหลกัคาํสอน 

เราจาํเป็นตอ้งยอมรับวา่ผูเ้ชื0อคริสเตียนเห็นพอ้งกนัในหลกัคาํสอนอนัเป็นหวัใจของความเชื0อคริสเตียน ในแง่นี3  

ศาสนศาสตร์คริสเตียนถือเป็นความจริงที0มีเอกภาพ และยิ0งกวา่นั3น 
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กเ็ป็นความรับผดิชอบของเราในการส่งเสริมเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ใหเ้พิ0มขึ3นเรื0อย ๆ ภายในคริสตจกัรของเรา 

 

ดงัที0อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 4:14-16 

 

เพื0อเราจะไม่ ... ถูกซดัไปซดัมาและพดัไปพดัมาดว้ยลมคาํสั0งสอนทุกอยา่ง ... แต่ใหเ้ราพดูความจริงดว้ยความรัก 

เพื0อจะเจริญขึ3นในทุกดา้น สู่พระองคผ์ูเ้ป็นศีรษะคือพระคริสต ์เนื0องจากพระองคนี์3 เอง 

ร่างกายทั3งหมดจึงไดรั้บการเชื0อมและประสานเขา้ดว้ยกนัโดยทุก ๆ ขอ้ต่อที0ประทานมานั3น 

และเมื0อแต่ละส่วนทาํงานตามหนา้ที0แลว้ กท็าํใหร่้างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ3นดว้ยความรัก  

(เอเฟซัส 4:14-16) 

 

ความปรารถนาและเป้าหมายของพระเจา้สาํหรับคริสตจกัรของพระองค ์นั3นเพื0อไม่ใช่ทาํใหเ้กิดความแตกแยกเชิงศาสนศาสตร์ 

แต่เพื0อบรรลุถึงเอกภาพ/ความกลมเกลียวเชิงศาสนศาสตร์ ตามหลกัคาํสอนต่าง ๆ ของพระคมัภีร์ 

 

ในขณะที0ผูเ้ชื0อคริสเตียนมีเอกภาพและความกลมเกลียวกนัในระดบัต่าง ๆ 

เป็นเรื0องสาํคญัเช่นกนัที0เราจะรับรู้และยอมรับความแตกต่างหลากหลายท่ามกลางพวกเรา ในแง่นี3 เรากาํลงัพดูถึง 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนในรูปพหูพจน ์ไม่ใช่เพียงเอกศาสนศาสตร์ คริสเตียน  

 

 

พหุศาสนศาสตร์ (Multiple Theologies) 

 

ผูเ้ชื0อโปรเตสแตนตดู์ออกอยา่งง่ายดายวา่ เมื0อพวกเขาขยายความสมัพนัธ์เชื0อมโยงากบัคริสตจกัรอื0น ๆ 

ที0ไม่ใช่พวกเดียวกนัแลว้ ความแตกต่างหลากหลายกจ็ะเพิ0มขึ3น เมื0อนิกายต่าง ๆ 

ตอ้งพบปะกนัพวกเขาตอ้งเผชิญกบัความแตกต่างหลากหลายตลอดเวลา ตวัอยา่งเช่น เมื0อคริสตจกัรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ 

และคริสตจกัรตะวนัตกมาอยูร่วมกนัจะพบวา่ความแตกต่างอยา่งลึกซึ3 ง 

 

ถึงตอนนี3  ขณะที0เราเผชิญกบัความแตกต่างหลากหลายภายในคริสตจกัร เราจะตอ้งถามคาํถามสาํคญัก่อนวา่ 

ทาํไมจึงมีความแตกต่างท่ามกลางพวกเรา? เราทุกคนมีพระวญิญาณบริสุทธิ\ องคเ์ดียวกนั เราทุกคนเชื0อในพระคริสตอ์งคเ์ดียวกนั 

เราทุกคนมีหลกัขอ้เชื0อกลางร่วมกนั จากนั3นถามต่อไปวา่ สิ0งใดทาํใหเ้กิดความแตกต่างหลากหลายท่ามกลางผูเ้ชื0อคริสเตียน? 

ในการพิจารณาประเดน็นี3  จะช่วยใหจ้าํแนกความแตกต่างอยา่งนอ้ยสองรูปแบบท่ามกลางศาสนศาสตร์คริสเตียนได ้

 

ประการแรก ความแตกต่างเกิดขึ3นเพียงเพราะเราไม่สามารถใหน้ํ3 าหนกัแก่ทุกระเดน็ของหลกัศาสนศาสตร์เท่ากนัได ้

ในฐานะขอ้จาํกดัของเราในฐานะมนุษยผ์ูถู้กสร้างขึ3น 

ทาํใหห้ลีกเลี0ยงไม่ไดที้0เราจะเลือกและเนน้แง่มุมความเชื0อคริสเตียนบางขอ้มากกวา่อีกขอ้หนึ0ง  

 

เราไม่สามารถใหค้วามใส่ใจแก่ทุกมิติของความเชื0อของเราใดเ้ท่ากนัในเวลาเดียวกนั 

ขอ้จาํกดัขา้งตน้เกี0ยวกบันกัศาสนศาสตร์และตวัศาสนศาสตร์เอง 

จึงอธิบายถึงที0มาของความแตกต่างหลากหลายเชิงหลกัคาํสอนท่ามกลางคริสเตียนได ้

ซึ0 งความแตกต่างหลากหลายจากการเลือกสรรและการเนน้บางแง่มุมนั3นเป็นประโยชนแ์ละไดรั้บการอนุมติัโดยพระเจา้ 

เรารู้วา่พระเจา้ทรงอนุญาตใหมี้ความแตกต่างหลากหลายดงักล่าว เพราะแมก้ระทั0งผูเ้ขียนพระคมัภีร์ยงัมีความแตกต่างกนัในสิ0งที0 
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พวกเขาเขียนและเนื3อหาที0เลือกเนน้เป็นพิเศษต่างกนั 

 

ตวัอยา่งเช่น เรามีพระกิตติคุณสี0เล่มเพราะวา่พระเจา้ไดท้รงนาํมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 

ใหใ้ส่ใจกบัชีวติพระเยซูคริสตใ์นแง่มุมที0แตกต่างกนั เพราะวา่บรรดาผูเ้ชื0อ 

คริสเตียนภายใตก้ารดลใจที0ไม่ผดิพลาดของพระวญิญาณบริสุทธิ\ มีจุดเนน้ที0แตกต่างกนั เราควรจะรู้สึกยนิดีที0ปรากฏการณ์นี3  

ยงัคงเป็นจริงสาํหรับผูเ้ชื0อในยคุปัจจุบนั 

 

เช่นเดียวกบัที0พระเจา้ทรงชื0นชอบดอกไมแ้ละตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ทรงพอพระทยัในภูเขาและหุบเขาทั3งหลาย 

และมีความสุขในการทรงสร้างผูค้นประเภทต่าง ๆ พระองคจึ์งทรงพอพระทยัในการไดเ้ห็นลูก ๆ 

ของพระองคไ์ดพ้ฒันาศาสนศาสตร์ของตนในวถีิทางที0แตกต่างกนั  

 

เราไม่ควรแปลกใจ แต่คาดหมายไดว้า่จุดเนน้ 

และขอ้เลือกศาสนศาสตร์คริสเตียนในชนชทของทวปีแอฟริกานั3นจะแตกต่างศาสนศาสตร์คริสเตียนในนครนิวยอร์ก 

เราไม่ควรแปลกใจที0ศาสนศาสตร์คริสเตียนในทวปีอเมริกาใตจ้ะแตกต่างจากศาสนศาสตร์ คริสเตียนในกรุงปักกิ0ง 

ความแตกต่างหลากหลายนี3 เกิดจากพระเจา้ทรงนาํประชากรของพระองคที์0ไดรั้บการไถ่บาปใหแ้สดงออกซึ0งสะทอ้นความเชื0อของพวกเขา

ตามสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมที0แตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม และตอบสนองต่อปัญหา และความจาํเป็นเฉพาะกลุ่ม 

 

ประการที0สอง รูปแบบอื0น ๆ ของความแตกต่างหลากหลายใช่วา่ไม่อนัตรายและทาํใหเ้ราตอ้งระมดัระวงัมากกวา่เดิม 

แทนที0จะเป็นเกี0ยวกบัการเลือก หรือการเนน้ขอ้เชื0อบางประเดน็ จุดสาํคญัที0ตอ้งใส่ใจคือ เมื0อบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ 

นั3นไดห้ลงทางเขา้ไปสู่หลกัคาํสอนเทียมเทจ็ แนวปฏิบติัเทียมเทจ็ หรือความรู้สึกเทียมเทจ็ 

 

เมื0อความแตกต่างหลากหลายลกัษณะนี3 เกิดขึ3นในคริสตจกัร กจ็ะมีอยา่งนอ้ยคนหนึ0งหรือกลุ่มหนึ0ง ที0มีมุมมองผดิพลาดไป 

และในบางสถานการณ์ ทุกคนอาจมีมุมมองที0ผดิพลาดกนัหมด ในกรณีเหล่านี3  

เราจะตอ้งพยายามคน้หาวา่มุมมองที0บกพร่องอยูต่รงไหนดว้ยความถ่อมใจและความจริงใจ 

 

การที0จะวนิิจฉยัขอ้ผดิพลาดไดน้ั3น ในดา้นหนึ0งเราจาํเป็นจะตอ้งวเิคราะห์ตวัเอง และพร้อมที0จะละทิ3งหลกัขอ้เชื0อเทียมเทจ็ใด ๆ 

ที0ไดเ้ขา้มาอยูใ่นศาสนศาสตร์ของเรา และในอีกดา้นหนึ0ง เราจะตอ้งพร้อมที0จะช่วยผูเ้ชื0อคนอื0น ๆ 

ใหป้รับปรุงพฒันาความเขา้ใจของพวกเขาดว้ย บางครั3 งเรื0องนี3อาจเป็นเรื0องง่าย แต่บางครั3 งขั3นตอนเหล่านี3อาจยากมาก ๆ 

แต่สิ0งหนึ0งที0เรามั0นใจไดก้คื็อ 

ไม่มีทางที0เราจะกาํจดัจุดบกพร่องของตวัเราเองหรือผูอื้0นไดห้มดจนกวา่พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมาในพระเกียรติสิริ 

ถึงกระนั3นกเ็ป็นความรับผดิชอบของเราในฐานะสาวกของพระคริสตที์0จะมุ่งมั0นในการรักษาความสตัยซื์0อต่อหลกัคาํสอนแห่งพระคมัภีร์และใ

นการช่วยเหลือผูอื้0นใหท้าํเช่นเดียวกนั ขอใหร้ะลึกถึงสิ0งที0เปาโลไดเ้ขียนไวใ้น 1 ทิโมธี 4:16 

 

จงเอาใจใส่ทั3งตวัท่านและคาํสอนของท่าน จงประพฤติสิ0งเหล่านี3อยูเ่สมอ เพราะเมื0อทาํอยา่งนี3แลว้ 

ท่านจะสามารถช่วยทั3งตวัท่าน และทุกคนที0ฟังท่านใหร้อดได ้(1 ทโิมธี 4:16) 

 

ในทา้ยที0สุด เมื0อเราพิจารณาภาพกวา้ง ๆ ของความเชื0อคริสเตียน 

เราควรหลีกเลี0ยงความสุดโต่งในการประเมินเอกภาพและความแตกต่างหลากหลายท่ามกลางสาวกของพระคริสต ์

เราจะตอ้งไม่ปฏิเสธความสาํคญัของเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ 
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(เพราะหากทาํเช่นนั3นยอ่มเท่ากบัปฏิเสธเอกภาพ/ความกลมเกลียวที0พระคริสตไ์ดอ้ธิษฐานเผื0อเรา) 

แต่เรากจ็ะตอ้งไม่เดินไปยงัสุดปลายอีกดา้นหนึ0งและคาดหวงัใหทุ้กคนเห็นพอ้งกนัในทุกประเดน็ในดา้นที0วา่ดว้ยการเสดจ็กลบัมาของพระ

คริสต ์(เพราะหากทาํเช่นนั3นยอ่มเท่ากบัปฏิเสธขอ้จาํกดัของเราในฐานะมนุษยแ์ละอิทธิพลที0ยงัดาํเนินต่อไปของความบาปในชีวติของเรา) 

 

ในขณะที0เราพยายามบรรลุเป้าหมายในการสร้างศาสนศาสตร์ คริสเตียนที0แทจ้ริงในบทเรียนนี3  

เราจะใชห้ลกัขอ้เชื0อของอคัรทูตเป็นหลกัพื3นฐาน เป็นกรอบของเอกภาพเชิงศาสนศาสตร์ 

ซึ0 งจะทาํใหเ้ราตระหนกัอยา่งต่อเนื0องถึงจุดร่วมขนาดใหญ่ที0เรามีร่วมกบัผูเ้ชื0อทุกคน แต่ในขณะเดียวกนั 

เนื0องจากมีหลกัคาํสอนหลายประการที0อยูน่อกขอบเขตของหลกัขอ้เชื0อของอคัรทูต 

กเ็ป็นสิ0งที0ย ํ3าเตือนเราถึงความแตกต่างหลากหลายที0เราควร เตรียมใจวา่จะตอ้งพบเจอในหมู่ผูเ้ชื0อดว้ยกนั 

 

ถึงตอนนี3 เราเขา้ใจชดัวา่ “ศาสนศาสตร์คริสเตียน” ในบทเรียนนี3  มีความหมายอยา่งไร ขอใหเ้รากา้วไปยงัหวัขอ้ที0สองคือ 

ขนบนิยมต่าง ๆ ภายในความเชื0อคริสเตียน ขนบนิยมในศาสนศาสตร์นั3น 

มีอิทธิพลอยา่งไรในขณะที0เราพยายามสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

 

ขนบนิยมคริสเตียน 
 

เพื0อที0จะตอบคาํถามนี3  เราจะพิจารณาสามหวัขอ้ คือ หนึ0ง เราจะนิยามคาํวา่ “ขนบนิยมศาสนศาสตร์” (theological tradition) 

สอง เราจะสาํรวจแนวโนม้/มุมมองของขนบนิยมศาสนศาสตร์ บางอยา่ง และสาม 

เราจะศึกษาความสาํคญัของอทธิพลที0ขนบนิยมทางศาสนศาสตร์มีผลต่อชีวติของเรา 

เราจะเริ0มดว้ยการพิจารณาวา่ความหมายของขนบนิยมศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

 

การนิยาม “ขนบนิยม” 
 

ผูเ้ชื0อคริสเตียนสายโปรเตนแตนตใ์ชค้าํวา่ “ขนบนิยม” (tradition) 

ในหลายรูปแบบซึ0งทาํใหเ้ราจาํเป็นตอ้งชี3ชดัวา่เราจะใชค้าํนี3อยา่งไร 

เราจะเริ0มดว้ยการสร้างความชดัเจนในประเดน็นี3โดยใหค้าํนิยามเชิงลบโดยอธิบายในสิ0งที0เราไม่ไดห้มายถึง 

และจากนั3นจึงใหค้าํนิยามเชิงบวกโดยอธิบายในสิ0งที0เราหมายถึง ประการแรก เราควรตระหนกัวา่ในแวดวงคริสเตียนหลาย ๆ กลุ่มทุกวนันี3  

คาํวา่ “ขนบนิยม” มีความหมายแฝงในเชิงลบอยา่งมากเพราะวา่มนัเชื0อมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัสิ0งที0เราจะเรียกวา่ “จารีตประเพณี” 

(traditionalism) 

 

 

นิยามเชิงลบ 

 

ดงัที0 จอห์น เฟรม ไดก้ล่าวไวเ้มื0อเร็ว ๆ นี3วา่ “ขนบนิยม” หรือ จารีตประเพณี เกิดขึ3นเมื0อมี “การระมิดเสาหลกั (sola Scriptura) 

คือพระคัมภร์ีเท่านั9น” กล่าวคือ ขนบนิยมมีหลกัขอ้เชื0อเชิงศาสนศาสตร์ที0ตั3งอยูบ่นฐานของความพึงพอใจของมนุษย ์
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(โดยปกติมกัจะเป็นความพึงพอใจตามขนบดั3งเดิมที0มีมานาน) มากกวา่บนฐานของพระคมัภีร์ 

 

เป็นที0ประจกัษว์า่พระเยซูไดต่้อตา้นขนบนิยมในยคุของพระองค ์

พระเยซูทรงยนืหยดัอยา่งหนกัแน่นเพื0อปฏิเสธประเพณีนิยมมากมายของพวกอาลกัษณ์ ฟาริสี และสะดูสี 

เพราะพวกเขายดึมั0นในมุมมองของตวัเองอยา่งดื3อรั3นมากกวา่ที0จะยดึมั0นในพระคมัภีร์ 

ดงัที0พระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกเขาในพระธรรมมาระโก 7:8,13 

 

พวกท่านละทิ3งพระบญัญติัของพระเจา้ และกลบัไปยดึถือถอ้ยคาํของมนุษยที์0สอนต่อ ๆ กนัมา ... 

พวกท่านจึงทาํใหพ้ระวจนะของ พระเจา้เป็นโมฆะดว้ยคาํสอนจากบรรพบุรุษที0พวกท่านรับและสอนต่อ ๆ กนัมา 

และพวกท่านกท็าํสิ0งคลา้ย ๆ กนันี3 อีกหลายสิ0ง (มาระโก 7:8,13) 

 

ถึงตอนนี3  

สาวกของพระคริสตค์วรจะปฏิเสธขนบนิยมเพราะวา่มนัไดน้าํสิทธิอาํนาจที0เป็นของพระคมัภีร์เท่านั3นไปใชต้ามความเห็นของมนุษย ์

และดว้ยเหตุที0ขนบนิยมทาํใหค้วามเขลาของมนุษยมี์อิทธิพลชี3นาํความเชื0อของเรามากกวา่การเปิดเผยจากพระเจา้ 

เราควรต่อตา้นขนบนิยมในทุกรูปแบบ ดงัเช่นที0พระเยซูไดท้รงต่อตา้นในยคุของพระองค ์

 

ประการที0สอง แมว้า่เราควรจะต่อตา้นขนบนิยม แต่เราควรตอ้งพิจารณา แต่ละขนบนิยมดว้ยมุมมองที0แตกต่างกนัดว้ย 

ขนบนิยมมีบทบาทในการสร้างศาสนศาสตร์อยา่งเหมาะสมไดอ้ยา่งไร? 

 

 

นิยามเชิงบวก 

 

อาจฟังดูแปลกประหลาดสาํหรับพวกเราคริสเตียนสมยัใหม่ อาจารยเ์ปาโลไดย้นืยนับทบาทเชิงบวกของขนบนิยมในคริสตจกัร 

ลองพิจารณาสิ0งที0ท่านไดเ้ขียนถึงชาวโครินธ์ ใน 1 โครินธ์ 15:3 

 

เพราะวา่ขา้พเจา้ไดม้อบเรื0องสาํคญัที0สุด ที0ไดรั้บมานั3นแก่พวกท่านคือพระคริสต ์วายพระชนมเ์พราะบาปของเรา 

ตามที0เขียนไว ้ในพระคมัภีร์ (1 โครินธ์ 15:3) 

 

คาํวา่ “มอบ...แก่” คือคาํวา่ paradidome ในภาษาฮีบรู และคาํวา่ “ไดรั้บ” คือ paralambano ในภาษาฮีบรู 

สองคาํนี3ปรากฏหลายครั3 งในงานเขียนของเปาโลเพื0อบรรยายถึงการถ่ายทอด/ส่งมอบคาํสอนคริสเตียนของท่าน  

 

ขอ้สงัเกตเหล่านี3 มีความสาํคญัต่อการอภิปรายของเรา เพราะวา่เป็นคาํศพัทช์าวยวิไดใ้ชใ้นคริสตศ์ตวรรษที0หนึ0ง 

เพื0อบรรยายถึงคาํสอนวา่ดว้ยขนบธรรมเนียมของชาวยวิ อนัที0จริงเปาโลมองความเชื0อคริสเตียนในฐานะขนบนิยมที0จะตอ้งถูกถ่ายทอดจาก 

คนหนึ0งสู่อีกคนหนึ0ง จากรุ่นหนึ0งสู่อีกรุ่นหนึ0ง แมเ้ราอาจใชค้าํวา่ “ขนบนิยม” ในทางที0แตกต่างเลก็นอ้ยจากวธีิของปาโล แต่เรา 

ไม่จาํเป็นตอ้งพยายามเลี0ยงใชค้าํศพัท ์“ขนบของคริสเตียน” หรือ “ขนบต่าง ๆ ของคริสเตียนต่าง” 

เพราะเปาโลเองใชค้าํวา่ขนบนี3ในเชิงบวกเช่นกนั 

 

เพื0อวตัถุประสงคข์องเรา เราอาจใหค้าํนิยามแก่ขนบศาสนศาสตร์วา่หมายถึง: 
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หลกัคาํสอน หลกัการปฏบัิต ิหรือความรู้สึกในเชิง ศาสนศาสตร์ที)มมีาอย่างยาวนาน ซึ)งจาํแนกสาขา/นิกายต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรออกจากกนั 

 

เมื0อแยกคาํนิยามนี3ออกเป็นสองส่วนหลกั ส่วนแรกคือ “หลกัคาํสอน หลกัการปฏิบติั 

หรือความรู้สึกในเชิงศาสนศาสตร์ที0มีมาอยา่งยาวนาน” ซึ0 งเท่าวา่ เมื0อเรากล่าวถึงขนบนิยมศาสนศาสตร์ในบทเรียนนี3  

เราไม่ไดก้าํลงันึกถึงอะไรบางอยา่งที0เพิ0งเริ0มขึ3น แต่ตรงกนัขา้ม ระบบความเชื0อใด ๆ ที0ไดก้ลายเป็นขนบนิยมทาง 

ศาสนศาสตร์ตามคาํนิยามของเรานั3น ไดด้าํรงอยูม่านานพอสมควรแลว้ ตามคาํนิยามของเรา 

ความเชื0อที0ไดรั้บการยอมรับในคริสตจกัรเป็นเวลาหลายปีเท่านั3นที0จะถูกถือวา่เป็นขนบ หรือประเพณีนิยม 

 

และส่วนที0สอง ขนบศาสนศาสตร์ได ้“จาํแนกสาขา/นิกายต่าง ๆ ของคริสตจกัรออกจากกนั” กล่าวคือ เรานึกถึงคุณสมบติัต่าง 

ๆ ที0โดดเด่นซึ0งเป็นขอ้บ่งชี3แต่ละนิกายหรือคณะ อยา่งเช่นอะไรทาํใหใ้หผู้เ้ชื0อไดชื้0อวา่เป็นแบพ็ติสต ์คาํตอบกคื็อ 

ขนบนิยมของแบพ็ติสตไ์งล่ะ หรืออะไรที0บ่งชี3วา่ชาวเมธอดิสตเ์ป็นเมธอดิสต?์ คาํตอบคือขนบเมธอดิสตไ์งล่ะ 

เมื0อกลุ่มผูเ้ชื0อมีมุมมองบางอยา่งร่วมกนัเป็นระยะเวลานาน มุมมองเหล่านี3กลายเป็นเสน้ทางศาสนศาสตร์ที0โดดเด่นของกลุ่ม 

ทาํใหมี้จิตใจจดจ่ออยูก่บัสาขาหรือคณะของตนมากกวา่นิกายอื0น 

 

ถึงตอนนี3 เราไดค้าํนิยามของขนบนิยมศาสนศาสตร์เรียบร้อยแลว้ 

แต่เราควรรับรู้วา่เรื0องนี3 มีความโนม้เอียง/มุมมองที0ต่างกนัท่ามกลางขนบนิยมคริสเตียนแบบต่าง ๆ ดว้ย 

 

 

แนวโนม้ของขนบนิยม 
 

ในบทเรียนก่อนหนา้นี3  เราเรียนรู้วา่ศาสนศาสตร์เกี0ยวขอ้งกบัหลกัคาํสอน การปฏิบติั และความรู้สึก 

ดว้ยเหตุนี3 จึงเป็นประโยชนที์0จะสงัเกตวา่ ขนบนิยมศาสนศาสตร์ทั3งหลายภายใต ้ความเชื0อคริสเตียนมีแนวโนม้ที0จะตกอยูภ่ายใตห้นึ0ง 

หรือสอง ภายใตส้ามประเดน็ต่อไปนี3  คือ ขนบนิยมที0เนน้หลกัคาํสอน ขนบนิยมที0เนน้การปฏิบติั และขนบนิยมเกิดมาจากที0ความรู้สึก 

ประการแรก บางสาขา/นิกายของคริสตจกัรแตกต่างจากสาขา/นิกายอื0น ๆ เพราะขนบนิยมที0เนน้ตามหลกัคาํสอน 

 

หลกัคาํสอน 

 

เราทุกคนรู้จกัคริสตจกัรนิกายต่าง ๆ ตามอตัลกัษณ์ที0นิกายนั3น ๆ ไดย้ดึถือคาํสอนอะไรเป็นหลกั 

พนัธกิจการสอนพระคมัภีร์และจุดยนืดา้นศาสนศาสตร์ของคณะกม็าจากหวัใจความเชื0อคริสเตียนของพวกเขา 

แต่น่าเสียดายที0คริสตจกัรนิกายเหล่านี3อาจจะกลายเป็น “พวกเคร่งหลกัการ” หรือหมกมุ่น ถกเถียงกนัเรื0องหลกัคาํสอน 

และพวกเขามกัจะเรียกร้องหาเครื0องมือวดัความเป็นหนึ0งเดียวกนัของหลกัคาํสอน 

การหมกมุ่นกบัหลกัคาํสอนเช่นนี3มกัจะนาํไปสู่ปัญญานิยม (intellectualism) 

ซึ0 งทาํใหก้ารเรียนรู้และความเขา้ใจในขอ้มูลเกี0ยวกบัความเชื0อกลายเป็นจุดจบในตวัเอง 

 

 

การปฏิบติั 
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ประการที0สอง ขนบนิยมอื0น ๆ ในคริสตจกัรทาํใหต้วัเองแตกต่าง ดว้ยการปฏิบติั 

มีคริสตจกัรจาํนวนมากที0พบอตัลกัษณ์โดดเด่นของตนเองจากสิ0งที0ทาํ แทนคาํสอน 

พิธีนมสัการและรายการกิจกรรมคือจุดแขง็สาํคญัที0สุดของพวกเขา 

คริสตจกัรเหล่านี3มกัจะมีรายการขนาดยาวสาํหรับสมาชิกวา่ตอ้งทาํอะไรบา้งและหา้มทาํอะไรบา้ง อยา่งไรกต็าม 

น่าเศร้าที0คริสตจกัรสาขา/นิกายเหล่านี3มกัจะลดคุณค่าความเชื0อคริสเตียนใหเ้ป็นแค่เรื0องกิจกรรม 

ความเชื0อคริสเตียนกลายเป็นเรื0องของการทาํอะไรบางอยา่ง และการหมกมุ่นกบักิจกรรมเช่นนี3มกัจะนาํไปสู่บญัญติันิยม (legalism) 

 

 

ความรู้สึก 

 

ประการที0สาม ยงัมีขนบนิยมศาสนศาสตร์อื0น ที0ทาํใหเ้กิดความแตกต่างยิ0งดว้ยการเนน้ที0ความรู้สึก 

มิติดา้นอารมณ์ความรู้สึกของความเชื0อคริสเตียนเป็นหวัใจสาํคญัของคริสตจกัรเหล่านี3  

มีการใหคุ้ณค่าดา้นอารมณ์ความรักเชิงศาสนาอยา่งสูง กระทั0งบ่อยครั3 ง เรื0องเลก็ ๆ กก็ลายเป็นเรื0องใหญ่ 

ผูเ้ชื0อคริสเตียนเหล่านี3ไม่อยากจะยุง่กบัเรื0องหลกัคาํสอน และไม่อยากถูกบงัคบัใหต้อ้งประพฤติปฏิบติัตามรูปแบบใด ๆ 

นอกจากวา่จะทาํใหพ้วกเขารู้สึกดีขึ3น ดว้ยเหตุนี3  

จึงไม่ใช่เรื0องแปลกสาํหรับคริสตจกัรสาขา/นิกายเหล่านี3 ที0จะถูกอธิบายลกัษณะเด่นโดยอารมณ์นิยม (emotionalism) 

 

แน่นอนวา่ทุกคนจะตอ้งประเมินแนวโนม้/มุมมองของขนบนิยม คริสเตียนดว้ยวธีิการแตกต่างกนั แต่เรากก็ล่าวไดว้า่ 

ขนบศาสนศาสตร์ทั3งหลายมกัจะกาํหนดอตัลกัษณ์ของตนเองโดยเนน้ไปที0หนึ0งหรือสองแนวโนม้จากแนวโนม้ทั3งสามประเภทนี3  

 

เราไดอ้ธิบายความคิดเรื0องขนบคริสเตียน และเห็นแนวโนม้ การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ แลว้ 

เราควรตระหนกัถึงอิทธิพลที0ขนบนิยมเหล่านี3 มีต่อบทเรียนนี3 ในเรื0องการสร้างศาสนศาสตร์ 

 

 

ความสาํคญัของขนบนิยม 
 

กล่าวง่าย ๆ ไดว้า่ การตระหนกัถึงความสาํคญัของประเดน็เหล่านี3 มีบทบาทสาํคญัสองประการ คือหนึ0ง 

ช่วยใหเ้ราเขา้ใจตนเองมากขึ3น และสอง ช่วยใหเ้ราเขา้ใจคนอื0น 

ลองใคร่ครวญสกัครู่วา่นกัศึกษาศาสนศาสตร์จาํเป็นตอ้งมองตวัเองอยา่งไรในมุมมองของขนบนิยมศาสนศาสตร์ต่าง ๆ 

 

 

ความตระหนกัรู้เกีCยวกบัตวัเราเอง 

 

บ่อยครั3 งเหลือเกินที0คริสเตียนพยายามสร้างศาสนศาสตร์ของพวกเขาเองดว้ยแนวทางสายกลาง 

หรือไม่แตกต่างจากศาสนศาสตร์กระแสหลกัที0อยูแ่ลว้ในคริสตจกัร ผมบอกคุณไม่ไดเ้ลยวา่กี0ครั3 งแลว้ที0ผมไดย้นินกัศึกษาของผมพดูวา่ 

พวกเขาไม่มีขนบนิยมใด นอกจากแค่อ่านพระคมัภีร์ แลว้พระวญิญาณบริสุทธิ\ กท็รงสอนเท่านั3น  

 

มุมมองเช่นนี3 เป็นที0นิยมอยา่งมากและไดรั้บการสนบัสนุนโดยพวกแนวคิดสมยัใหม่ของพวกภูมิปัญญานิยม 
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เป้าหมายของการศึกษาพระคมัภีร์ในเชิงวชิาการอยา่งจริงจงัของกลุ่มนี3  คือการแยกตวัเองออกจากอคติเชิงศาสนศาสตร์และขนบนิยมต่าง ๆ  

 

คุณอาจจาํไดว้า่นี0คือวธีิการของ Descartes ในความพยายามาที0จะปกป้องความเป็นเหตุเป็นผลของความเชื0อคริสเตียน 

Descartes สงสยัทุกเรื0อง และตั3งคาํถามกบัทุกอยา่ง เพื0อที0เขาจะไดจ้าํแนกองคค์วามรู้ออกจากความเชื0อไดอ้ยา่งชดัเจน ความเชื0อต่าง ๆ เช่น 

ไสยศาสตร์ หรือเพียงแค่ประเพณีทางศาสนา จะถูกตดัออกเพื0อที0จะแสวงหาความจริงที0มีเหตุผลและมีความเป็น ภววสิยั 

 

ในหลายวธีิการที0นกัศึกษาพยายามจะแยกตวัออกห่างจากมรดกทางศาสนาหรือขนบนิยมศาสนศาสตร์คริสเตียน พวกเขากไ็ด ้

นาํมาตรฐานแบบคาร์ทีเซียนยคุภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชก้บั ศาสนศาสตร์ 

น่าเสียดายวา่แนวทางศาสนศาสตร์แบบนี3 มีส่วนอยา่งมากทาํการละทิ3งศาสนาดงัที0เราไดเ้ห็นในคริสตจกัรตะวนัตกในช่วงไม่กี0ศตวรรษที0ผ่

านมา เสรีนิยมสมยัใหม่เป็นผลลพัธ์ของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดสมยัใหม่นิยม ยคุภูมิปัญญาเขา้กบัศาสนศาสตร์ 

 

แต่มีวธีิดีกวา่ในการรับมือกบัขนบนิยมศาสนศาสตร์ต่าง ๆ แทนที0จะพยายามดึงตวัเองออกจากศาสนศาสตร์ดั3งเดิม 

และเป็นประโยชนม์ากกวา่ หากเรารู้จกัตวัเอง กล่าวคือ 

จะเป็นผลดีต่อเราในการพยายามเรียนรู้เรื0องมรดกทางความเชื0อที0มีอิทธิพลต่อเราอยา่งต่อเนื0องใหม้ากขึ3น 

เพราะวา่การรู้จกัตวัเราเองจะช่วยใหเ้ราประเมินและรับมือกบัอิทธิพลต่าง ๆ ที0เรารับมาไดดี้0ขึ3นดว้ย  

 

จะช่วยเราอยา่งมาก หากเราถามตวัเองดว้ยคาํถามดงัต่อไปนี3  คาํถามแรก คริสตจกัรสาขา/นิกายใดที0คุณเรียกวา่บา้น? 

คุณอาจพิจารณาในแง่ของคณะ ขบวนการบางอยา่งที0เกิดขึ3น หรือการขอ้งเกี0ยวทั3งที0เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี3แลว้ 

อะไรคือแนวโนม้ขนบนิยมของคุณ? สาขา/นิกายคริสตจกัรของคุณเนน้ หลกัขอ้เชื0อถูกตอ้ง การปฏิบติัถูกตอ้ง หรือความรู้สึกถูกตอ้ง? 

คุณใส่ใจกบัอะไรมากที0สุดระหวา่ง หลกัคาํสอน ความประพฤติ หรือความรู้สึก? อะไรที0เป็นแรงจูงใจขบัเคลื0อนคุณในความเชื0อ? 

อะไรที0ใหพ้ลงัแก่ชีวติในพระคริสตข์องคุณ? 

จากนั3นใหเ้ริ0มระบุคุณลกัษณะขนบนิยมของคุณใหลึ้กซึ3 งยิ0งขึ3นโดยการถามคาํถามประมาณนี3วา่ หลกัคาํสอนประเภทใดสาํคญัที0สุด? 

ความประพฤติใดบา้งที0ถูกเนน้มากที0สุด? อารมณ์ความรู้สึกใดบา้งที0ถือวา่เป็นที0ยอมรับไดแ้ละยอมรับไม่ได?้ 

เมื0อคุณสามารถตอบคาํถามเหล่านี3ไดแ้ลว้ 

คุณกจ็ะสามารถจดัการกบัมรดกภูมิหลงัที0มีอิทธิพลต่อการพฒันาศาสนศาสตร์คริสเตียนของตวัเองได ้

 

ขนบนิยมศาสนศาสตร์ไม่เพียงมีความสาํคญัเพราะอิทธิพลที0มีต่อเราเท่านั3น แต่เพราะยงัมีอิทธิพลต่อคนอื0น ๆ ดว้ย 

 

 

ความตระหนกัรู้เกีCยวกบัผูอื้Cน 

 

เมื0อใดกต็ามที0เราอภิปรายเรื0องศาสนศาสตร์กบัผูเ้ชื0อคนอื0น ๆ 

เราจะตอ้งระลึกเสมอวา่ชุมชนและขนบนิยมของพวกเขามีอิทธิพลอยา่งมาก 

เช่นเดียวกบัชุมชนและขนบนิยมของเรากมี็อิทธิพลต่อเราเช่นกนั 

กระแสเชิงศาสนศาสตร์ที0พวกเขามีส่วนร่วมสามารถอธิบายถึงความเชื0อมั0นของพวกเขาเช่นกนั เช่นนี3หมายความวา่ ผูเ้ชื0อคริสเตียนคนอื0น 

ๆ มีวาระที0แตกต่างจากวาระของคุณเป็นอยา่งมาก พวกเขาอาจมีบญัชีลาํดบัความสาํคญั จุดแขง็และจุดอ่อนที0แตกต่างจากคุณ 

และยิ0งเรารับรู้สิ0งนี3 เกี0ยวกบัคนอื0นมากเท่าไหร่ ปฏิสมัพนัธ์ที0เรามีกบัคนอื0นกจ็ะยิ0งเกิดผลมากเท่านั3น 

 

ผมเชื0อวา่เป็นเรื0องสาํคญัมากสาํหรับผูเ้ชื0อคริสเตียนที0ไม่เพียงแต่ตระหนกัรู้เกี0ยวกบัตวัเอง แต่ตอ้งรู้จกัคนอื0น ๆ ดว้ย 
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เพื0อวา่เราจะสามารถหลีกเลี0ยงความแตกแยกที0ไม่จาํเป็น และเพื0อการอภิปรายระหวา่งพวกเราเองจะเกิดประโยชน ์

 

เมื0อเราไดเ้รียนรู้ความหมายของศาสนศาสตร์คริสเตียนและความสาํคญัของการที0ตอ้งรู้วา่ขนบศาสนศาสตร์ต่าง ๆ 

มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ เราควรไปต่อในหวัขอ้ที0สามคือ ขนบนิยมปฏิรูป 

เราจาํเป็นตอ้งพิจารณาประเดน็นี3 เนื0องจากบทเรียนนี3จะไดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซึ3 งจากมุมมองเชิงศาสนศาสตร์ต่าง ๆ 

ที0มกัถูกระบุวา่เป็นศาสนศาสตร์ปฏิรูปหรือศาสนศาสตร์ยคุปฏิรูปศาสนา 

 

 

ขนบนิยมปฏิรูป 
 

น่าเสียดาย ที0ปัจจุบนัคริสตจกัรไม่ค่อยมีความเขา้ใจเกี0ยวกบัเรื0องนี3มากนกั ดงันั3น 

เพื0อจะช่วยคุณใหมี้ปฏิสมัพนัธ์อยา่งมีความหมายกบับทเรียนต่าง ๆ นบัเป็นเรื0องสาํคญัที0คุณจะตอ้งเขา้ใจเคา้โครง 

ของขนบนิยมศาสนศาสตร์ ซึ0 งผมจะใชใ้นการนาํเสนอบทเรียนต่อไปนี3  

 

ผมเชื0อวา่ เมื0ออาจารยส์อนศาสนศาสตร์ไดแ้สดงใหเ้ห็นตวัตนและจุดยนืแลว้ 

นกัศึกษาจะมีความสามารถในการประเมินและตอบสนองอยา่งมีเหตุผลต่อการสอนของพวกเขาไดดี้ขึ3น 

คุณจะพบวา่มีบางอยา่งในบทเรียนนี3 ที0จะทาํใหคุ้ณรู้สึกสบายใจ และบางเรื0องคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจ บางอยา่งที0คุณจะเห็นดว้ย 

และบางอยา่งที0คุณจะไม่เห็นดว้ย 

แต่ผมหวงัวา่คุณจะใชบ้ทเรียนนี3 เป็นโอกาสในการเรียนรู้วา่ศาสนศาสตร์ถูกสร้างอยา่งไรในบางสาขา/นิกายของคริสตจกัร 

แมว้า่จะไม่ใช่สาขา/นิกายของคุณเองกต็าม 

 

ถึงตรงนี3ผมมีเรื0องหนึ0งที0ควรตอ้งพดูใหช้ดัเจนที0สุดเท่าที0จะทาํได ้

บทเรียนนี3ไม่ไดถู้กออกแบบเพื0อใหค้นยอมรับศาสนศาสตร์ปฏิรูป ซึ0 งไม่ใช่เป้าหมายของผม บางคนอาจยอมรับ 

และบางคนอาจไม่เห็นดว้ย ซึ0 งจะเป็นเช่นนั3นเสมอ 

แต่ผมกล่าวถึงสิ0งเหล่านี3 เพื0อที0จะอธิบายใหช้ดัเจนถึงความโนม้เอียง/มุมมองที0จะเป็นเครื0องนาํทางเราศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ในบทเรียนนี3  

 

เพื0อจะสาํรวจแง่มุมต่าง ๆ ของขนบนิยมปฏิรูป เราจะพิจารณาสามเรื0องดว้ยกนั คือ เรื0องแรก 

ตน้กาํเนิดและพฒันาการเชิงประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรสาขา/นิกายนี3  เรื0องที0สอง แนวโนม้/มุมมองของศาสนศาสตร์ปฏิรูป และสาม 

จุดเด่นบางอยา่งของ ศาสนศาสตร์ปฏิรูป เรามาเริ0มตน้ดว้ยการพิจารณาตน้กาํเนิดและพฒันาการของขนบปฏิรูป 

 

 

ตน้กาํเนิดและพฒันาการ 
 

คาํวา่ศาสนศาสตร์ปฏิรูปมาจากการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต ์

แต่มีหลายขบวนการเชิงศาสนศาสตร์ที0เป็นส่วนยอ่ยของการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนตใ์นคริสตศตวรรษที0 16 โดยมีกลุ่มสาํคญั ๆ 

ไดแ้ก่ พวกลูเธอรัน ในประเทศเยอรมนี พวก Zwinglian ในเมืองซูริค และนิกาย คาลวนิในกรุงเจนีวา แมว้า่ความเขา้ใจกวา้ง ๆ 

เราอาจพดูถึงสามนิกายนี3วา่เป็นสายปฏิรูป แต่คาํวา่ “ปฏิรูป” เกิดขึ3นเพื0อใชก้บักลุ่มที0สามเป็นหลกั นั0นคือ 

พวกโปรเตสแตนตที์0ไดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซึ3 งจากศาสนศาสตร์ของจอห์น คาลวนิ 
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ถึงตรงนี3  สาขา/นิกายนี3ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะที0เมืองเจนีวาเท่านั3น ในยคุของการปฏิรูปศาสนา 

คริสตจกัรปฏิรูปทั3งหลายเนน้การประกาศอยา่งมากและขยายตวัไปยงัยโุรปตะวนัตก ตวัคาลวนิเองเป็นชาวฝรั0งเศส 

และนกัศึกษาของเขาจาํนวนมากไดช่้วย หรือมีส่วนร่วมนาํขบวนการอูเกอโนในฝรั0งเศส 

ผูรั้บใชว้ยัหนุ่มเหล่านี3ตอ้งทนทรมานจากการข่มเหงเป็นอยา่งมากในช่วงแรกของการทาํพนัธกิจ อนัที0จริงแลว้ 

เมื0อชายหนุ่มเหล่านี3 เดินทางออกจากเจนีวาเพื0อไปปลูกคริสตจกัรในฝรั0งเศส อายขุยัของพวกเขากเ็หลือเพียงแค่หกเดือนเท่านั3น 

แต่ศาสนศาสตร์แห่งเจนีวามีความแขง็แกร่งยิ0งทาํใหช้ายหนุ่มจาํนวนมาก 

พยายามเดินทางไปฝรั0งเศสอยา่งไม่ขาดสายเพื0อสร้างคริสตจกัรขึ3นที0นั0น 

 

ขบวนการปฏิรูปขยายตวัขึ3นทั0วทั3งยโุรป ในเยอรมนี ฝรั0งเศส เบลเยี0ยม ฮอลแลนด ์ฮงัการี และประเทศอื0น ๆ 

มีคริสตจกัรเกิดขึ3นจาํนวนหลายพนัแห่ง 

เหตุการณ์สาํคญัหลายอยา่งที0เกี0ยวขอ้งกบัศาสนศาสตร์ปฏิรูปในยคุแรกสมควรไดรั้บการอภิปรายในที0นี3  

 

คาํสารภาพแห่งเบลเยี0ยม (The Belgic Confession) ในปี 1561 และปุจฉาวสิชันาแห่งเมืองไฮเดลเบิร์ก (The Heidelberg 

Catechism) ในปี 1563 มีความสาํคญัอยา่งมากต่อคริสตจกัรสายปฏิรูป 

ทั3งสองอยา่งนี3 เป็นหนึ0งในการนาํเสนอระบบศาสนศาสตร์ยคุแรกเริ0มที0สุดในกรุงเจนีวา 

 

แขนที0แขง็แรงขา้งหนึ0งของขนบนิยมปฏิรูปในภาคพื3นทวปียโุรปกคื็อคริสตจกัรปฏิรูปแห่งดตัช ์(Dutch Reformed church) 

ซึ0 งน่าจะเป็นที0รู้จกัมากที0สุดเพราะการประชุมสมชัชาเมืองดอร์ท (Synod of Dort) ซึ0 งจดัขึ3นระหวา่งปี 1618 – 1619 

เพื0อจดัการขอ้พิพาทอาร์มีเนียน หลกับญัญติัเมืองดอร์ท (Canons of Dort) ซึ0 งตีพิมพโ์ดยสมชัชาดงักล่าว 

มีชื0อเสียงจากการวางเคา้โครงและปกป้องหลกัคาํสอนสายปฏิรูปที0ในปัจจุบนัเราเรียกกนัวา่ “ประเดน็ 5 ขอ้หลกัของจอห์น คาลวนิ” (Five 

Points of Calvinism) 

 

นอกจากนี3  ขนบปฏิรูปยงัเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัในหมู่เกาะองักฤษ จอห์น น็อกซ์ (มีชีวติระหวา่งปี 1505 – 1572) 

เรียนอยูที่0กรุงเจนีวาและเดินทางกลบัสกอตแลนดเ์พื0อก่อตั3งคริสตจกัรปฏิรูปหรือเพรสไบทีเรียน หลกัขอ้เชื0อแห่งสกอต (The Scots 

Confession) ในปี 1560 เป็นเอกสารที0โด่งดงันบัแต่บดันั3นมา นอกจากนี3  การปฏิรูปศาสนายงัไดห้ย ั0งรากในประเทศองักฤษ  

ที0ซึ0 งพวกพิวริทนั (โดยร่วมกบักลุ่มอื0น ๆ) ไดร่้างหลกัความเชื@อแห่งเวสต์มินสเตอร์ ในปี 1646 และ Larger and Shorter Catechisms 

ในระหวา่งปี 1647 – 1648 เอกสารเหล่านี3  (เป็นที0รู้จกัในชื0อวา่ Westminster Standards) 

ยงัคงถูกใชอ้ยูใ่นคริสตจกัรปฏิรูปหลายแห่งในทุกวนันี3  นอกจากนี3  

กลุ่มแบบ็ติสตห์ลายกลุ่มในหมู่เกาะองักฤษยงัถือวา่ตวัเองเป็นส่วนหนึ0งของขนบปฏิรูปนี3และประกาศความเชื0อของตนดงัเอกสารที0ปรากฎ

ใน London Baptist Confession ซึ0 งตีพิมพค์รั3 งแรกในปี 1644  

 

ขนบปฏิรูปไดแ้ผข่ยายออกไปยงัหลายพื3นที0ของโลกเช่นกนั พวกพิวริตนัชาวองักฤษ 

และพวกเพรสไบทีเรียนชาวสกอตไดน้าํขนบปฏิรูปมาเผยแพร่ในทวปีอเมริกาเหนือ 

และโดยความพยายามของมิชชนันารีไดส่้งต่อขนบนี3ไปยงัหลาย ๆ ส่วนของทวปีแอฟริกา อินโดนีเซีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และทวปีอเมริกาใตเ้ช่นกนั 

 

แต่ละช่วงเวลาในประวติัศาสตร์ มีการพฒันาหลายเรื0องที0ทาํให ้ศาสนศาสตร์ปฏิรูปมีคุณลกัษณะโดดเด่น 

แต่เหตุการณ์กเ็กิดขึ3นเช่นเดียวกบัคริสตจกัรสาขา/นิกายอื0น ๆ ที0ผา่นมา คริสตจกัรปฏิรูปกเ็กิดความผดิพลาดลม้เหลวรุนแรง 

และคริสตจกัรถูกละเลยเหมือนกนั ปัญหาต่าง ๆ ยงัคงรบกวนพระกายของพระคริสตใ์นส่วนนี3  แต่ปัจจุบนั 
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ศาสนศาสตร์ปฏิรูปที0มีชีวติชีวาและเป็นไปตามพระคมัภีร์ถูกสอนและใชป้ฏิบติัในเกือบทุกพื3นที0ของโลก 

 

ดงัที0นกัประวติัศาสตร์การปฏิรูปศาสนา David Steinmetz เขียนไวใ้นหนงัสือของเขาที0ชื0อวา่ Calvin in Context ว่า 

 

เป็นเวลามากกว่าสี)ร้อยปีที)คาลวนิได้มอีทิธิพลต่อวธีิที)คนยุโรปและอเมริกนัรุ่นต่อ ๆ มาได้คดิเรื)องศาสนา 

วางโครงสร้างสถาบันทางการเมือง พจิารณาภาพเขยีน บทกวแีละดนตรี สร้างทฤษฎสัีมพนัธภาพทางเศรษฐกจิ 

หรือได้ดิTนรนขวนขวายเพื)อค้นพบกฎต่าง ๆ ที)ควบคุมกายภาพจกัรวาล 

 

ถึงตอนนี3 เรารู้ประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรปฏิรูปบา้งแลว้ 

จากนี3 เราควรพิจารณาแนวโนม้/มุมมองเชิงศาสนศาสตร์ของสายปฏิรูปดว้ยกนั 

 

 

แนวโนม้/มุมมอง 
 

ในแง่ของการอภิปรายก่อนหนา้นี3ของเราเกี0ยวกบัแนวโนม้ต่าง ๆ ในขนบคริสเตียน 

เราควรถามวา่นกัศาสนศาสตร์ปฏิรูปใหคุ้ณค่ากบัสิ0งไหนมากที0สุด: หลกัขอ้เชื0อถูกตอ้ง การปฏิบติัถูกตอ้ง หรือความรู้สึกถูกตอ้ง? 

ตลอดหลายศตวรรษที0ผา่นมาเป็นที0ชดัเจนวา่ (อาจมีกรณียกเวน้ซึ0งนอ้ยมาก) ขนบปฏิรูปเนน้ที0หลกัขอ้เชื0อถูกตอ้งเป็นหลกั 

และเนน้การปฏิบติัถูกตอ้งเป็นลาํดบัสอง โดยมีกรณียกเวน้ของนกัเขียนพิวริตนับางคน 

และความรู้สึกถูกตอ้งไม่ค่อยไดรั้บความสนใจเท่าใดนกั 

 

การเนน้หลกัขอ้เชื0อถูกตอ้ง และการปฏิบติัถูกตอ้ง สองแบบขา้งตน้สามารถพบไดใ้นคาํตอบต่อคาํถามที0สามในหนงัสือ 

Westminster Shorter Catechism ซึ0 งยงัถูกใชส้อนในหลายพื3นที0ของโลก ในการตอบสนองต่อคาํถามที0วา่ “พระคมัภีร์สอนอะไรเป็นหลกั?” 

คาํตอบกคื็อ “โดยหลกั ๆ แลว้พระคมัภีร์สอนวา่มนุษยจ์ะตอ้งเชื0ออะไรบา้งที0เกี0ยวกบัพระเจา้ 

และหนา้ที0อะไรบา้งที0พระเจา้ทรงกาํหนดใหม้นุษยก์ระทาํ” 

 

สงัเกตวา่หนงัสือปุจฉาวสิชันาขา้งตน้สรุปคาํสอนของพระคมัภีร์ในมุมของหลกัขอ้เชื0อถูกตอ้ง และการปฏิบติัถูกตอ้ง 

ประเดน็แรก “เราจะตอ้งเชื0ออะไรบา้งที0เกี0ยวกบัพระเจา้” นั0นคือหลกัขอ้เชื0อถูกตอ้งหรือ orthodoxy และประเดน็ที0สอง 

“หนา้ที0อะไรที0พระเจา้ทรงกาํหนดใหม้นุษยก์ระทาํ” นี0คือคาํกล่าวที0ดึงดูดความสนใจของเราไปยงัการปฏิบติัถูกตอ้งเป็นหลกั 

ในหลายกรณี การเนน้หลกัคาํสอนและหนา้ที0แบบสองต่อขา้งตน้ 

ไดส้ะทอ้นและยงัคงมีอิทธิพลต่อความสนใจหลกัของคริสตจกัรสายปฏิรูป 

สิ0งที0ขาดไปอยา่งน่าประหลาดใจจากคาํตอบในหนงัสือปุจฉาวสิชันาขา้งตน้คือ การกล่าวถึงความสมัพนัธ์หรือความผกูพนัทางอารมณ์ที0 

พระวจนะของพระเจา้สร้างขึ3น ระหวา่งพระเจา้และประชากร แห่งพนัธสญัญาของพระองค ์ 

 

เช่นนั3น เรายงัแปลกใจอยูไ่หมที0ผูเ้ชื0อคริสเตียนในขนบปฏิรูปมกัจะถูกเรียกวา่ “ผูรั้บการทรงเลือกที0แขง็ทื0อ” (the frozen 

chosen) เมื0อหลกัคาํสอนและหนา้ที0ถูกเนน้ย ํ3าโดยละเวน้เรื0องความรู้สึกที0ถูกตอ้ง 

การเนน้ไปที0หลกัคาํสอนจะนาํเราโนม้เอียงไปทางปัญญานิยม และการเนน้ไปที0หนา้ที0จะนาํเราโนม้เอียงไปทางบญัญติันิยม ทั3งนี3  

หลกัขอ้เชื0อถูกตอ้งและการปฏิบติัถูกตอ้งเป็นแนวโนม้โดยธรรมชาติของศาสนศาสตร์ปฏิรูป 

และทั3งสองอยา่งนี3 เป็นทั3งจุดแขง็และจุดอ่อนสาํหรับพระกายของพระคริสตใ์นส่วนนี3  และไม่วา่จะเกิดอะไรขึ3นกต็าม 
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ทั3งสองอยา่งนี3กจ็ะปรากฏซํ3 าแลว้ซํ3 าอีกในบทเรียนของเราทั3งในฐานะที0เป็นจุดแขง็และจุดอ่อนดว้ย 

 

ถึงตอนนี3  เนื0องจากขนบปฏิรูปเนน้ไปที0หลกัคาํสอนมากกวา่แง่มุมอื0น ๆ ของศาสนศาสตร์ 

จึงไม่น่าประหลาดใจวา่หนึ0งในวธีิการที0ดีที0สุดในการเขา้ใจศาสนศาสตร์ปฏิรูปมากขึ3นกคื็อการเรียนรู้สิ0งที0โดดเด่นในแง่หลกัคาํสอนของศาสน

ศาสตร์สายนี3  การเขา้ใจสิ0งเหล่านี3จะช่วยคุณใหส้ามารถประเมินมุมมองต่าง ๆ ภายในบทเรียนนี3ไดอ้ยา่งละเอียดครบถว้นมากขึ3น 

 

 

สิ(งที(โดดเด่น 
 

เราจะอภิปรายเกี0ยวกบัจุดยนืหลกัคาํสอนสี0ขอ้ที0อธิบายคุณลกัษณะของคริสตจกัรสาขา/นิกายนี3  คือขอ้แรก สิ0งที0เรียกกนัวา่ 

เสาหลกั Solas ของการปฏิรูปศาสนา สอง เอกภาพของพระคมัภีร์ สาม หลกัคาํสอนของพระเจา้ และสี0 

แนวทางการศึกษาสมัพนัธภาพระหวา่งความเชื0อคริสเตียนกบัวฒันธรรมของมนุษย ์

เราจะเริ0มดว้ยการพิจารณามุมมองสายปฏิรูปที0มีต่อเสาหลกั Solas ของการปฏิรูปศาสนา 

 

 

เสาหลกั Solas ของการปฏิรูปศาสนา 

 

เช่นเดียวกบัผูเ้ชื0อสายโปรเตนแตนตก์ลุ่มอื0น ๆ 

นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปรับรองหลกัคาํสอนชุดหนึ0งที0ถูกเรียกกนัโดยทั0วไปวา่ “เสาหลกั Solas” 

ซึ0 งหลกัคาํสอนที0วา่นี3 ถูกสรุปยอ่เป็นประโยค ในภาษาละตินโดยที0ทุกประโยคประกอบดว้ยคาํวา่ “sola” ซึ0 งแปลวา่ “เพียงอยา่งเดียว” หรือ 

“เท่านั3น” คริสเตียนส่วนใหญ่เคยไดย้นิอยา่งนอ้ยบางส่วนของหลกัคาํสอนนี3  ไดแ้ก่ sola Scriptura ซึ0 งแปลวา่ “พระคมัภีร์เท่านั3น”; Solo 

Christo ซึ0 งแปลวา่ “พระคริสตเ์ท่านั3น”; Sola fide ซึ0 งแปลวา่ “ความเชื0อเท่านั3น”; Sola gratia ซึ0 งแปลวา่ “พระคุณเท่านั3น”; และ Soli Deo 

gloria ซึ0 งแปลวา่ “พระสิริจงมีแด่พระเจา้ผูเ้ดียว” 

 

Sola Scriptura เป็นหลกัคาํสอนที0วา่ พระคมัภีร์เป็นบญัญติัแห่งความเชื0อและชีวติที0ไม่มีขอ้ผดิพลาด 

โดยมีจุดยนืตรงกนัขา้มกบัความเชื0อโรมนัคาทอลิกที0วา่ ศาสนจกัรโดยตวัเองมีขนบที0ไม่ผดิพลาดโดยแยกต่างหากจากพระคมัภีร์ 

ซึ0 งขนบดงักล่าวอาจถูกสาํแดงผา่นสภาบาทหลวง หรือผา่นสมเดจ็พระสนัตะปาปา 

 

Solo Christo เป็นหลกัคาํสอนที0ยอมรับวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูก้ลางระหวา่งพระเจา้และมนุษยแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั3น 

ซึ0 งตรงขา้มกบัความเชื0ออื0น ๆ ที0มองไปยงันกับุญหรือนางมารียใ์นฐานะผูก้ลาง พระคริสตท์รงเป็นเพียงพระผูช่้วยใหร้อดแต่เพียง ผูเ้ดียว 

เป็นผูเ้ดียวเท่านั3นที0คนบาปสามารถเขา้หาเพื0อที0จะไดรั้บการอภยับาป และพน้จากพระพิโรธของพระเจา้ได ้

 

Sola fide หรือ “ความเชื0อเท่านั3น” เป็นหลกัคาํสอนที0วา่ พระเจา้ ประกาศใหผู้เ้ชื0อเป็นผูช้อบธรรมผา่นความเชื0อเท่านั3น 

ไม่ใช่โดยวธีิการอื0นใด ไม่ใช่ ความพยายามหรือการกระทาํของมนุษย ์

 

Sola gratia หรือ “พระคุณเท่านั3น” เป็นหลกัคาํสอนที0อธิบายถึงวธีิการที0พระเจา้ประทานพระพรแห่งความรอดแก่เรา 

พระเจา้ประทานพระคุณแก่คนที0พระองคท์รงเลือกตั3งแต่นิรันดร์กาล พระองคท์รงนบัวา่เราชอบธรรมบนฐานของคุณความดีของ 

พระคริสตแ์ละโอนคุณความดีดงักล่าวมาใส่ในบญัชีของเรา ทั3งนี3  Sola gratia 
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ยนืยนัวา่เราไม่มีคุณความดีส่วนตวัที0เป็นผลใหเ้ราไดรั้บความรอด 

กระบวนการทั3งหมดของการช่วยใหร้อดนบัตั3งแต่การทรงเลือกนิรันดร์กาลและการเขา้ส่วนในพระสิริ 

นิรันดร์กาลลว้นมีพื3นฐานอยูบ่นพระคุณของพระเจา้เท่านั3น 

 

Soli Deo Gloria หรือ “พระสิริจงมีแด่พระเจา้ผูเ้ดียว” เป็นหลกั คาํสอนที0วา่ สิ0งทรงสร้างและการกระทาํทุกอยา่งภายใต ้

การทรงสร้างสมควรที0จะ (และที0จริงแลว้ถูกออกแบบมาเพื0อ) ถวายพระสิริแด่พระเจา้ผูเ้ดียว 

นกัปฏิรูปใชส้โลแกนนี3 เพื0อต่อตา้นหลกัคาํสอนทุกอยา่งที0ใชม้าตรวดัคุณความดีบางอยา่งในตวัมนุษยเ์อง 

ซึ0 งเป็นการลดคุณค่าพระเกียรติสิริที0เป็นของพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

 

แมว้า่เราไดก้ล่าวถึงหลกัคาํสอน Sola Scriptura ไปแลว้ (ซึ0 งเนน้ที0สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์) แต่กเ็ป็นเรื0องจาํเป็นที0เราตอ้งรู้วา่ 

ขนบปฏิรูปแตกต่างจากคริสตจกัรสาขา/นิกายอื0น ๆ ในเรื0องมุมมองเกี0ยวกบัความเป็นเอกภาพของพระคมัภีร์เดิม และพระคมัภีร์ใหม่ 

 

 

เอกภาพของพระคมัภีร์ 

 

ในประวติัศาสตร์ปัจจุบนั เป็นเรื0องปกติธรรมดาสาํหรับผูเ้ชื0อ คริสเตียนในทวปีอเมริกาเหนือและพื3นที0อื0น ๆ 

ของโลกซึ0งมิชชนันารีชาวอเมริกนัมีอิทธิพลอยา่งสาํคญั ที0ยอมรับการเคลื0อนไหวขบวนการหนึ0งที0เรียกวา่ทฤษฎีการแบ่งยคุสมยั 

(Dispensationalism) แน่นอนวา่ในปัจจุบนั ทฤษฎีนี3 มียงัมีขอ้แตกต่างกนั แต่สิ0งหนึ0งที0เหมือนกนักคื็อ 

การแบ่งแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ โดยพระคมัภีร์เดิมถูกมองวา่เป็นพระบญัญติั 

ในขณะที0พระคมัภีร์ใหม่ถูกมองวา่เป็นข่าวประเสริฐ พระคมัภีร์เดิมถูกมองวา่เนน้เรื0องการกระทาํ 

แต่พระคมัภีร์ใหม่ถูกมองวา่เนน้เรื0องพระคุณ พระคมัภีร์เดิมถูกมองวา่เป็นเรื0องการพิพากษาเท่านั3น 

ในขณะที0พระคมัภีร์ใหม่พดูถึงความรอด 

 

ผมจาํไดต้อนผมอายเุจด็ขวบ ครูชั3นเรียนรว ีฯ พดูกบัเราวา่ “นกัเรียนทุกคน ดีใจไหมที0เรามีชีวติอยูใ่นยคุของพระคมัภีร์ใหม่? 

พระเจา้ทรงใจร้ายและขี3โมโหมากในพระคมัภีร์เดิม แต่ในยคุเราพระองคท์รงเปี0 ยมดว้ยพระเมตตาและความรัก 

ก่อนหนา้นั3นคนเราจะตอ้งทาํอะไรบางอยา่งเพื0อใหไ้ดค้วามรอด แต่ยคุนี3 เราไดรั้บความรอดโดยพระคุณ” 

คริสเตียนส่วนใหญ่ทุกวนันี3 มีมุมมองคลา้ยกบัครูสมยัเดก็ของผมคนนี3ไม่มากกน็อ้ย 

 

ตรงกนัขา้ม ขนบปฏิรูปมองวา่พระคมัภีร์ทั3งเล่มนาํเสนอ เอกศาสนศาสตร์ (unified theology) ทั3งพระคมัภีร์เดิมและ 

พระคมัภีร์ใหม่ไม่ไดต้รงขา้มกนั พระบญัญติัอยูใ่นทั3งพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ ข่าวประเสริฐอยูใ่นพนัธสญัญาทั3งสองเล่ม 

การทาํดีเป็นขอ้เรียกร้องของพนัธสญัญาทั3งสองเล่ม พระคุณพระเจา้นาํมาซึ0งความรอดในพนัธสญัญาทั3งสองเล่ม 

แน่นอนวา่มีความแตกต่างระหวา่งพนัธสญัญาทั3งสองเล่ม แต่ความแตกต่างเหล่านี3 เกิดขึ3นแบบพฒันาการ กล่าวคือ 

สะทอ้นพฒันาการของความเชื0อคริสเตียนจากยคุแรกเริ0มไปถึงยคุถดัมา แต่กย็งัคงเป็นความเชื0อดั3งเดิม 

 

เมื0อเราพิจารณาอยา่งเหมาะสมถึงความแตกต่างระหวา่งพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์เดิม เราสรุปความเห็นตามหนงัสือ 

หลกัความเชื@อแห่งเวสต์มินสเตอร์ บทที0 VII (บทที0 7), หมวดที0 6 วา่พระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม่ 

“ไม่ใช่สองพนัธสญัญาแห่งพระคุณที0แตกต่างกนัในสาระเนื3อหา แต่เป็นพนัธสญัญาเดียว และเหมือนกนั ภายใตย้คุสมยัที0ต่างกนั 

 

ถึงตอนนี3กแ็น่ใจไดว้า่ การเนน้ความเป็นเอกภาพของพระคมัภีร์เช่นนี3ไดน้าํไปสู่ขอ้ผดิพลาดบางอยา่งในศาสนศาสตร์ปฏิรูป 
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บางครั3 งไม่มีการแยกแยะความแตกต่างอยา่งชดัเจนพอระหวา่ง พระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ ถึงกระนั3น 

การเนน้ความเป็นเอกภาพของพระคมัภีร์เป็นหนึ0งในจุดแขง็ที0สุดของศาสนศาสตร์ปฏิรูป 

คุณจะสงัเกตไดว้า่ในบทเรียนนี3 เราจะใชพ้ระคมัภีร์เดิมมากพอ ๆ กบั (หากไม่มากกวา่) 

พระคมัภีร์ใหม่ในขณะที0เราคน้หาวธีิการสร้างศาสนศาสตร์ของเรา 

เป้าหมายของเราคือการจะสร้างศาสนศาสตร์ที0เป็นไปตามพระคมัภีร์ทั3งเล่ม ไม่ใช่เพียงแค่พระคมัภีร์เดิมเท่านั3น 

อิทธิพลของขนบปฏิรูปที0มีต่อบทเรียนเหล่านี3ในแนวทางที)เนน้ความเป็นเอกภาพของพระคมัภีร์จะปรากฏชดัเจนในเกือบทุกจุดของบทเรียน 

 
ประการที0สาม นอกเหนือจากการเนน้ไปที0 Soli Deo Gloria ที0วา่ทุกสิ0งอยา่งเป็นไปเพื0อพระสิริของพระเจา้ ศาสนศาสตร์ปฏิรูป 

มีจุดเนน้ที0โดดเด่นในหลกัคาํสอนของพระเจา้ 

 

 

หลกัคาํสอนของพระเจา้ 

 

หากพดูในเชิงประวติัศาสตร์ 

ศาสนศาสตร์ปฏิรูปไดใ้หค้วามสนใจทั3งสถานะอยูเ่หนือสรรพสิ0งและทรงสถิตอยูทุ่กแห่งของพระเจา้ 

แหล่งขอ้มูลมาตรฐานของสายปฏิรูปอยา่ง หลกัความเชื@อแห่งเวสต์มินสเตอร์ กล่าวอยา่งชดัเจนเกี0ยวกบัพระบญัชา ที0เป็นนิรันดร์ 

อยูเ่หนือสรรพสิ0ง และการจดัเตรียมที0ใกลชิ้ดของพระเจา้ 

ความสมดุลเชิงประวติัศาสตร์ในศาสนศาสตร์ปฏิรูปสะทอ้นขอ้เทจ็จริงที0วา่พระคมัภีร์บรรยายพระลกัษณะของ 

พระเจา้ทั3งในสถานะที0ทรงอยูเ่หนือสรรพสิ0ง และทรงสถิตอยูทุ่กหนแห่ง ในพระธรรมบางตอน เราพบวา่พระองคสู์งส่ง อยูห่่างไกล 

และอยูเ่หนือทุกสิ0ง แต่ในพระธรรมตอนอื0น ๆ พระคมัภีร์กล่าวถึงพระองคว์า่ ทรงสถิตอยูใ่กล ้ทรงมีบทบาทโดยตรงในประวติัศาสตร์ 

และทรงอยูด่ว้ยกบัประชากรของพระองคเ์ป็นพิเศษ 

 

แมจ้ะเป็นเช่นนั3น เมื0อเปรียบเทียบกบัขนบนิยมคริสเตียนอื0น ๆ แลว้ 

แนวโนม้ของศาสนศาสตร์ปฏิรูปที0ผา่นมาจะเนน้สถานะอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้มากกวา่การทรงสถิตอยูทุ่กแห่งของพระองค ์

ขนบคริสเตียนอื0น ๆ มกัจะเนน้ไปที0พระลกัษณะความเป็นพระเจา้ในเรื0องการอยูใ่กลชิ้ดของพระเจา้ ไดแ้ก่ พระเมตตา พระกรุณา ความรัก 

ความอ่อนโยน ความอดทน และการทรงสถิตอยูด่ว้ยของพระองค ์ศาสนศาสตร์ปฏิรูปยอมรับพระลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

แต่มีแนวโนม้ที0จะเนน้พระลกัษณะอื0น ๆ ที0เชื0อมโยงสถานะทรงอยูเ่หนือสรรพสิ0ง ซึ0 งไดแ้ก่ ความเป็นนิรันดร์ ความไม่เปลี0ยนแปลง 

การดาํรงอยูโ่ดยพระองคเ์อง การมีฤทธานุภาพสูงสุด และการสถิตอยูทุ่กแห่งในเวลาเดียวกนัมากกวา่  

 

ยกตวัอยา่งเช่น ในหนงัสือ Westminster Shorter Catechism ใหมุ้มมองนิยามความเป็นพระเจา้ ดว้ยการตอบคาํถาม ขอ้ที0 4 วา่ 

“พระเจา้คือผูใ้ด?” หนงัสือดงักล่าวตอบวา่ “พระเจา้คือพระวญิญาณ ซึ0 งเป็นอนนัต ์นิรันดร์ 

และไม่สามารถแปรเปลี0ยนสถานะความเป็นพระองคไ์ดเ้ลย ทั3งพระปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ\  ความยติุธรรม ความประเสริฐ 

และความจริง” คาํตอบนี3 เป็นความจริงตามพระคมัภีร์ แต่ชดัเจนวา่ไดเ้นน้พระลกัษณะการทรงอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้ 

ที0ทาํใหพ้ระองคท์รงอยูเ่บื3องบน และทรงอยูเ่หนือทุกสิ0งในโลก 

 

เป็นเรื0องสาํคญัอยา่งมากที0จะตอ้งเขา้ใจวา่ นบัตั3งแต่ทศวรรษ 1920s ไดมี้ขบวนการฟื3 นฟูศาสนศาสตร์ปฏิรูปหลาย ๆ 

แห่งในทวปีอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจกัร มีคริสตจกัรนิกายใหม่ โรงเรียนพระคริสตธรรมใหม่ 

และมหาวทิยาลยัใหม่เกิดขึ3นมากมายภายใตร่้มธงของการปฏิรูปศาสนศาสตร์ ในหลายสถานการณ์ที0ผา่นมา 

ผูเ้ขา้ร่วมในขบวนการคาลวนินิยมใหม่ไดเ้นน้ไปที0สถานะการอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้ (หรืออาํนาจสูงสุดของพระเจา้) อยา่งมาก 
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จนกระทั0งปฏิเสธความสมดุลตามพระคมัภีร์ระหวา่งสถานะทรงอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้และการทรงสถิตอยูทุ่กแห่งของพระองค ์

เมื0อคุณไดย้นิผูเ้ชื0อคริสเตียนกล่าวดงัเช่นวา่ “เหตุผลที0เราอธิษฐานหรือประกาศกเ็พราะวา่พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราทาํ” 

คุณแน่ใจไดเ้ลยวา่คุณกาํลงัเจอพวกสุดโต่งของลทัธิคาลวนินิยมใหม่ 

เมื0อใดกต็ามที0นกัศาสนศาสตร์ไดก้ล่าวประโยคที0เชื0อมโยงเรื0องอาํนาจสูงสุดของพระเจา้ กม็กัจะสะทอ้นมุมมองสุดโต่ง 

เมื0อคุณไดย้นินกัศาสนศาสตร์พดูราวกบัวา่การตดัสินใจของมนุษยแ์ละประวติัศาสตร์โลกไม่ไดมี้ความสาํคญัอยา่งแทจ้ริง 

คาํสอนนั3นมีแนวโนม้วา่จะเป็นคาลวนินิยมใหม่ที0หลงทางออกไปจากคาํสอนตามพระคมัภีร์และศาสนศาสตร์ปฏิรูปสายประวติัศาสตร์ 

 

ถึงกระนั3น โดยเปรียบเทียบกบัศาสนศาสตร์อื0น ๆ 

กระทั0งศาสนศาสตร์ปฏิรูปสายประวติัศาสตร์ไดเ้นน้ไปที0สถานะอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้ในวธีิการที0น่าสนใจ 

โดยเฉพาะในการศึกษาเกี0ยวกบัความรอด (soteriology) ศาสนศาสตร์ปฏิรูปเนน้ย ํ3าวา่ความรอดมาจากนิรันดร์กาลอดีต 

ต่อไปยงันิรันดร์กาลอนาคต (from eternity past to eternity future) ซึ0 งเป็นผลลพัธ์ของพระคุณของพระเจา้ทั3งสิ3น 

แมว้า่สถานะอยูเ่หนือสรรพสิ0งของพระเจา้สามารถนาํไปสู่ความสุดโต่ง 

แต่ความเขา้ใจที0เหมาะสมต่อสถานะดงักล่าวจะเป็นพื3นฐานสาํคญัสาํหรับองคป์ระกอบทั3งหลายของศาสนศาสตร์คริสเตียน 

และยอ่มจะนาํทิศทางบทเรียนนี3ไปทางหนึ0งทางใดโดยเฉพาะได ้

 

เราควรกล่าวถึงสิ0งที0โดดเด่นประการสุดทา้ยของคริสตจกัรปฏิรูป 

นั0นคือมุมมองเกี0ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความเชื0อคริสเตียนกบัวฒันธรรมของมนุษย ์

 

 

วฒันธรรมของมนุษย ์

 

นบัตั3งแต่ยคุแห่งพนัธกิจของคาลวนิในกรุงเจนีวา ขนบปฏิรูปไดใ้ชแ้นวทางที0ค่อนขา้งคงเสน้คงวาในการศึกษาประเดน็ต่าง ๆ 

ที0เกี0ยวขอ้งกบัวฒันธรรมของมนุษย ์วธีิการหนึ0งในการสรุปมุมมองที0โดดเด่นนี3กโ็ดยการยดึแนวทางการจาํแนกประเภทที0โด่งดงัของ 

ริชาร์ด นีบูร์ ในหนงัสือของเขาที0ชื0อวา่ Christ and Culture (พระคริสต์และวฒันธรรม) ในหนงัสือเล่มนี3  

นีบูร์ไดจ้าํแนกแนวทางแบบคริสเตียนที0ใชศึ้กษาวฒันธรรมออกเป็นหา้กลุ่ม “พระคริสตต์า้นวฒันธรรม” (Christ against Culture) 

เป็นชื0อหวัขอ้สาํหรับมุมมองที0วา่วฒันธรรมเป็นสิ0งชั0วร้ายและสิ0งที0คริสเตียนจะตอ้งหลีกเลี0ยง ขบวนการปลดแอกอยา่งเช่น 

ระบบอารามวาสียคุกลาง และชุมชนชาวอามิช หรือชาวเมนอไนท ์ยคุใหม่เป็นตวัอยา่งที0โด่งดงัของมุมมองนี3  

 

นีบูร์ใชว้ลี “พระคริสตแ์ห่งวฒันธรรม” (Christ of Culture) เพื0ออธิบายมุมมองต่าง ๆ 

ที0มกัจะยอมรับวฒันธรรมและพยายามปรับใหพ้ระคริสตเ์ขา้กบัสิ0งที0พวกเขาคน้พบในโลกนี3  

แนวทางนี3สามารถพบไดใ้นคริสตจกัรโปรเตสแตนตส์ายเสรีนิยมยคุปัจจุบนัหลาย ๆ แห่ง 

 

ระหวา่งกลางของสองขั3วตรงขา้มสุดโต่ง “พระคริสตต์า้นวฒันธรรม” และ “พระคริสตแ์ห่งวฒันธรรม” 

นีบูร์ไดอ้ธิบายสามมุมมองที0พยายามดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที0จะประนีประนอมพระคริสตก์บัวฒันธรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ (1) 

“พระคริสตเ์หนือวฒันธรรม” (Christ above Culture) เป็นมุมมองที0พยายามสงัเคราะห์ระหวา่งพระคริสตแ์ละโลก 

[พระคริสตท์าํงานผา่นวฒันธรรม – ผูแ้ปล]; (2) “พระคริสตแ์ละวฒันธรรมเป็นปริทรรศน ์(Christ and Culture in Paradox) 

อธิบายแนวคิดต่าง ๆ ที0มองเห็นลกัษณะทวนิิยมระหวา่งพระคริสตแ์ละโลก; และ (3) “พระคริสตผ์ูเ้ปลี0ยนแปลงวฒันธรรม” (Christ, the 

Transformer of Culture) เกี0ยวขอ้งกบัความคิดเห็นที0วา่ความเชื0อคริสเตียนควรจะมีอิทธิพล และ “ปรับเปลี0ยน” 

วฒันธรรมใหเ้ขา้กบับรรทดัฐานตามพระคมัภีร์ ในมุมมองของนีบูร์ จุดยนืของฝ่ายปฏิรูปเขา้กนัไดดี้กบัมุมมองประเภทสุดทา้ยนี3  ในยคุต่าง 
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ๆ ตั3งแต่อดีตจนปัจจุบนัขนบปฏิรูปไดป้ระยกุตใ์ชมุ้มมองนี3 ใหเ้กิดผลในวธีิการที0หลากหลายต่างกนั 

 

น่าเสียดาย บางส่วนของความพยายามเหล่านี3 เกี0ยวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัลทัธิล่าอาณานิคมของยโุรป 

แต่ในอดีตที0ผา่นมากมี็ตวัอยา่งเชิงบวกของแบบอยา่งการเปลี0ยนแปลงวฒันธรรม โดยปกติแลว้เรากจ็ะมองไปยงักลุ่มพิวริตนัในองักฤษ 

และพิวริตนัในอเมริกา รวมถึงความพยายามของอบัราฮมั ไคเปอร์ (Abraham Kuiper) ในเนเธอร์แลนด ์

ซึ0 งเป็นตวัอยา่งที0ดีของความพยายามที0ดีในเรื0องพระคริสตเ์ปลี0ยนแปลงวฒันธรรมของมนุษย ์ในทุกสถานการณ์ 

จุดยนืฝ่ายปฏิรูปที0มีต่อวฒันธรรมสามารถสรุปไดด้งันี3วา่ เมื0อพระเจา้ทรงสร้างมนุษยเ์ป็นครั3 งแรกและจดัใหเ้ราอยูใ่นสวนเอเดน 

พระองคป์ระทานพระบญัชาเชิงวฒันธรรมแก่มนุษย ์ตามพระวจนะที0น่าจะคุน้เคยกนัดีจากปฐมกาล 1:28 

 

จงมีลูกดกทวมีากขึ3นจนเตม็แผน่ดิน จงมีอาํนาจเหนือแผน่ดิน จงครอบครองฝงูปลาในทะเล และฝงูนกในทอ้งฟ้า 

กบัสตัวที์0เคลื0อนไหว บนแผน่ดินทั3งหมด (ปฐมกาล 1:28) 

 

อาดมัและเอวาถูกเรียกใหรั้บใชใ้นฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของพระเจา้ใหจ้ดัการ ดูแลโลกนี3  

บริหารจดัการแผน่ดินโลกและสิ0งต่าง ๆ เพื0อพระสิริของพระเจา้ ในมุมมองสายปฏิรูป 

พระบญัชาเชิงวฒันธรรมดงักล่าวนี3ยงัไม่ไดถู้กยกเลิกไป แต่ไดรั้บการยนืยนัโดยเนื3อหาส่วนที0เหลือของพระคมัภีร์ อนัที0จริงแลว้ 

พระบญัชาข่าวประเสริฐที0พระคริสตไ์ดป้ระทานแก่คริสตจกัรของพระองคถู์กออกแบบมาเพื0อไถ่ประชากรของพระเจา้ออกจากบาปเพื0อที0

วา่พระบญัชาเชิงวฒันธรรมดงักล่าวนี3จะไดรั้บการเติมเตม็ 

 

ดว้ยเหตุนี3  ศาสนศาสตร์ปฏิรูปยนืยนัวา่ทุกมิติของชีวติจะตอ้งถูกทาํใหอ้ยูภ่ายใตค้วามเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพระคริสต ์

ศาสนศาสตร์ปฏิรูปปฏิเสธความคิดที0วา่บางแง่มุมของชีวติเป็นเรื0องศาสนา และบางแง่มุมเป็นเรื0องทางโลก จากมุมมองเช่นนี3  

ทุกมิติของชีวติเป็นเรื0องศาสนา ซึ0 งอาจถูกปกครองโดยศาสนาที0แทจ้ริงหรือเทียมเทจ็กไ็ด ้ศิลปะ วทิยาศาสตร์ กฎหมาย การเมือง ธุรกิจ 

ครอบครัว และโรงเรียน 

ทุกแง่มุมของวฒันธรรมของมนุษยจ์ะตอ้งถูกทาํใหส้าํเร็จในวธีิทางที0ถวายเกียรติแด่พระวจนะของพระเจา้และถวายพระสิริแด่พระองค ์ 

 

ในขณะที0เรามีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนนี3 ที0เกี0ยวกบัการสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ บางแนวคิดอาจฟังดูคุน้เคย 

และบางแนวคิดอาจฟังดูแปลกหู ในหลายกรณี กขึ็3นอยูก่บัวา่คุณผกูตวัเองเขา้กบั ศาสนศาสตร์ปฏิรูปมากแค่ไหน 

แต่ไม่วา่ศาสนศาสตร์ปฏิรูป จะเป็นคณะที0คุณเลือกหรือไม่กต็าม 

ศาสนศาสตร์ปฏิรูปถือเป็นสาขา/นิกายหนึ0งของคริสตจกัรที0มีอะไรมากมายจะมอบใหก้บัคนที0มีปฏิสมัพนัธ์ดว้ย  

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนนี3  เราไดก้ล่าวถึงมุมมองสาํคญับางอยา่ง ที0จะนาํเราในการสาํรวจศาสนศาสตร์คริสเตียนต่อไป 

เราเริ0มตน้โดยใหค้าํนิยามศาสนศาสตร์คริสเตียนวา่หมายถึงศาสนศาสตร์ที0สอดคลอ้งกบัหลกัขอ้เชื0อของอคัรทูต 

นอกจากนี3ยงัพบวา่เราจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงที0วา่ ภายในศาสนศาสตร์คริสเตียนนั3นมีขนบต่าง ๆ 

ที0ส่งผลต่อคุณลกัษณะเฉพาะของคริสตจกัรสาขา หรือนิกายต่าง ๆ และประการสุดทา้ย 

เราไดชี้3วา่บทเรียนเหล่านี3จะถูกชี3นาํโดยการปรับทิศทางของขนบปฏิรูป 
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ดว้ยมุมมองพื3นฐานต่าง ๆ เหล่านี3  เราจะสามารถหลีกเลี0ยงหลุมพรางต่าง ๆ มากมายที0นกัศึกษาศาสนศาสตร์มกัจะตอ้งพบเสมอ 

การจดจาํแง่มุมต่าง ๆ ในบทเรียนนี3จะช่วยใหเ้ราเดินไปขา้งหนา้เพื0อบรรลุเป้าหมายในการสร้างศาสนศาสนตร์ของคุณได ้
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Dr. Richard L. Pratt, Jr. (เจ้าภาพ) เป็นผูร่้วมก่อตั3ง และประธานองคก์ร Third Millennium Ministries ท่านไดรั้บใช ้

ในตาํแหน่งศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาเดิม ที0 โรงเรียน พระคริสตธรรม Reformed Theological Seminary เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 

และเคยดาํรงตาํแหน่งประธานสาขาวชิา พนัธสญัญาเดิม ในฐานะศาสนาจารย ์Dr. Pratt เดินทางไป 

หลายพื3นที0เพื0อประกาศและสอนข่าวประเสริฐ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจาก Westminster Theological Seminary 

ไดรั้บปริญญาโทศาสนศาสตร์จาก Union Theological Seminary และไดรั้บปริญญาเอกศาสนศาสตร์ 

สาขาพนัธสญัญาเดิมศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด Dr. Pratt เป็นบรรณาธิการทั0วไปของ พระคมัภีร์ฉบบัคน้ควา้ที0ชื0อวา่ NIV Spirit of 

The Reformation และเป็นหนึ0งในผูแ้ปลพระคมัภีร์ฉบบั New Living Translation 

นอกจากนี3 ท่านยงัเป็นผูเ้ขียนบทความวชิาการและหนงัสือต่าง ๆ รวมทั3ง 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. 

 
 


