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บทนาํ 
 

คุณเคยใหข้องขวญัใครสกัคนเพียงเพื6อจะรู้ทีหลงัวา่เขาคนนั>น ไม่เคยใชข้องชิ>นนั>นรึเปล่า? 

เพื6อนคนหนึ6งใหง้านศิลปะชิ>นหนึ6งกบัผมในตอนที6ชีวติผมยุง่สุด ๆ ดว้ยเหตุที6ผมไม่สามารถคิดไดท้นัทีวา่จะแขวนมนัไวที้6ไหน 

ผมเกบ็มนัเขา้ตูเ้สื>อผา้จนกวา่ผมจะนึกออก แต่แลว้ (คุณคงนึกภาพออก) 

สุดทา้ยผมกลื็มทุกอยา่งเกี6ยวกบัของขวญัชินนั>นกระทั6งหนึ6งปีต่อมาเมื6อเพื6อนคนนั>น ไดม้าเยี6ยมบา้นผมอีกครั> ง เขามองไปรอบ ๆ 

บา้นผมและกล่าววา่ “เออ นายชอบภาพวาดที6ฉนัใหเ้มื6อปีที6แลว้ไหม?” หนา้ผมเปลี6ยนสีในขณะที6ผมตอบไปวา่ “ภาพวาดอะไรหรือ?” 

จากนั>นเขามองผมแลว้พดูวา่ “อืม ฉนัเดาวา่ ฉนัรู้คาํตอบแลว้ล่ะ ถา้นายชอบภาพนั>น นายคงจะแขวนภาพนั>นแลว้” 

 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นจริงในกรณีของศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกนั คริสเตียน ในฐานะผูติ้ดตามพระคริสต ์

เราเชื6อวา่พระเจา้ไดป้ระทานของขวญัแห่งการทรงเปิดเผยแก่เราทุกคน และระดบัการแสดงความรู้สึกซาบซึ> งในของขวญันั>น 

จะมากเพียงใดกว็ดัไดจ้ากการที6เราไดใ้ชข้องขวญัชิ>นนั>นบ่อยแค่ไหน  

 

นี6เป็นบทเรียนที6สามในชุดบทเรียนเรื6อง การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ และเราไดต้ั>งชื6อบทเรียนนี>วา่ 

“การพึ6งพาการทรงเปิดเผย” เราจะพิจารณาวา่การทรงเปิดเผยของพระเจา้มีประโยชนอ์ยา่งไรในการพฒันาศาสนศาสตร์ของเรา 

 

บทเรียนนี>จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก เราจะสาํรวจวา่พระคมัภีร์สอนอะไรเกี6ยวกบัการทรงเปิดเผย 

และจะพบการทรงเปิดเผยไดที้6ไหน ส่วนที6สอง, 

เราจะพิจารณาถึงพลวตัสาํคญับางประการที6เกี6ยวขอ้งกบัการทาํความเขา้ใจเรื6องการทรงเปิดเผยของพระเจา้ และสาม 

เราจะศึกษาวธีิการพฒันาความมั6นใจในการทรงเปิดเผย เรามาเริ6มตน้โดยการศึกษาวา่เราจะคน้พบการทรงเปิดเผยของพระเจา้ไดที้6ไหน 

 

 

คน้หาการทรงเปิดเผย 
 

ในช่วงสองพนัปีที6ผา่นมา บรรดานกัศาสนศาสตร์คริสเตียน (อาจมีขอ้ยกเวน้ ซึ6 งนอ้ยมาก) 

ไดเ้ห็นพอ้งกนัไม่ทางใดกท็างหนึ6งวา่การทรงเปิดเผยจากพระเจา้มีบทบาทสาํคญัในศาสนศาสตร์ คริสเตียน 

ความเชื6อที6วา่พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยความเป็นพระองคเ์อง และนํ>าพระทยัของพระองคแ์ก่เรานั>นไดป้รากฏอยูต่ ั>งแต่หนา้แรก ๆ 

ของพระคมัภีร์แลว้ การทรงเปิดเผยมาถึงเราผา่นบรรดาพยานผูส้ตัยซื์6อในพระคมัภีร์เดิม พระเยซู และบรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่ 

แต่การมีความรู้เชิงทฤษฎีวา่พระเจา้ไดม้อบของประทานวเิศษนี>แก่เราเท่านั>นยงัไม่เพียงพอ เราจะตอ้งรู้วา่จะคน้หาไดจ้ากที6ไหนดว้ย 

 

ในขณะที6เราศึกษาหวัขอ้นี>  เราจะพิจารณาสามประเดน็คือ ประการแรก เราจะศึกษาหลกัคาํสอนเรื6องการทรงเปิดเผยทั6วไป 

ประการที6สอง เราจะสาํรวจหลกัคาํสอนเรื6องการทรงเปิดเผยพิเศษ และประการที6สาม 

เราจะพิจารณาความเชื6อมโยงระหวา่งกนัของการทรงเปิดเผยสองรูปแบบนี>  
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การทรงเปิดเผยทั-วไป 
 

หนึ6งในหลกัการที6พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องต่อมนุษย ์กคื็อสิ6งเราเรียกกนัวา่ “การทรงเปิดเผยทั6วไป” เราใชค้าํวา่ “ทั6วไป” 

เพื6อบ่งชี>วา่พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องผา่นสิ6งทรงสร้างทุกอยา่งโดยทั6วไป และเปิดเผยแก่มนุษยทุ์กคน บางครั> งเรากเ็รียกวา่ 

“การทรงเปิดเผยตามธรรมชาติ” เพราะวา่เป็นการทรงเปิดเผยผา่นธรรมชาติหรือสิ6งทรงสร้าง 

 

พระคมัภีร์หลายตอนสอนเราเกี6ยวกบัการทรงเปิดเผยทั6วไป ตวัอยา่งเช่น พระธรรมสดุดี 19:1-6 กิจการ 14:15-17 และกิจการ 

17:26-27 แต่เชื6อวา่คาํอธิบายที6สมบูรณ์ที6สุดของการทรงเปิดเผยทั6วไปอยูข่อ้พระคมัภีร์ที6เราคุน้เคย คือ โรม 1:18-32  

 

การพิจารณา ศึกษาคาํสอนดงักล่าวนี>  เราควรกล่าวถึงสองประเดน็ดงัต่อไปนี>  คือ ประเดน็แรก 

สื6อกลางของการทรงเปิดเผยทั6วไป และประการที6สอง เนื>อหาของการทรงเปิดเผยทั6วไป 

 

 

สื(อกลาง 

 

ประการแรก พระคมัภีร์สอนเราวา่สื6อกลาง เครื6องมือ หรือท่อส่งผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไปกคื็อสิ6งทรงสร้างทั>งหมด 

ลองฟังวธีิการอภิบายเรื6องนี>ของเปาโลในพระธรรมโรม 1:18-20 

 

เพราะวา่พระเจา้ทรงสาํแดงพระพิโรธของพระองคจ์ากสวรรค ์… พระเจา้ไดท้รงสาํแดงแก่เขาแลว้ … 

ปรากฏชดัในสรรพสิ6งที6พระองคไ์ดท้รงสร้าง (โรม 1:18-20) 

 

พระวจนะตอนนี>สอนเราวา่พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องต่อเราผา่นสิ6งทรงสร้าง หรือตามที6เขียนขา้งตน้วา่ 

“ในสรรพสิ6งที6พระองคไ์ดท้รงสร้าง” 

 

การทรงเปิดเผยเกิดขึ>นผา่นกาแลก็ซีขนาดมหึมาในอวกาศนอกโลกและผา่นโลกขนาดจิiวแบบนาโน 

ทั>งมิติการทรงสร้างเชิงกายภาพ เชิงนามธรรม และฝ่ายวญิญาณ แมก้ระทั6งการดาํรงอยูข่องเราในฐานะมนุษย ์กล่าวคือ 

ทุกอยา่งในการทรงสร้างเป็นสื6อกลางของการทรงเปิดเผยของพระเจา้ น่าเสียดายที6คริสเตียนมกัจะเขา้ใจพระวจนะเหล่านี> ในโรมบทที6 1 

เสมือนวา่กล่าวถึงเฉพาะสิ6งทรงสร้างในสภาวะธรรมชาติเท่านั>น เราทุกคนรู้วธีิการต่าง ๆ ที6ป่าไม ้ทะเลสาป ภูเขา 

และที6รกร้างวา่งเปล่ามกัจะนาํความคิดเราใหนึ้กถึงพระเจา้ แต่บ่อยครั> งเราลม้เหลวที6จะตระหนกัวา่อารยธรรม เทคโนโลย ี

และวฒันธรรมของมนุษยโ์ดยรวมกเ็ปิดเผยถึงพระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั 

 

นบัเป็นเรื6องสาํคญัที6เราจะตระหนกัวา่ในโรมบทที6 1 เปาโลไดคิ้ดไกลไปกวา่สิ6งทรงสร้างตามธรรมชาติ 

โดยท่านไดก้ล่าวถึงสิ6งทรงสร้างที6อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมนุษยใ์นฐานะสื6อกลางของการเปิดเผย เมื6อกล่าวถึงวปิริตต่าง ๆ 

ที6วฒันธรรมบาปของมนุษยไ์ดน้าํมาสู่โลก เปาโลไดก้ล่าววา่เมื6อมนุษยไ์ดเ้ห็นแลว้กส็ามารถรู้และเขา้นํ>าพระทยัของพระเจา้ได ้

ดงัที6ท่านไดเ้ขียนอธิบายไวใ้นโรม 1:32 

 

แมเ้ขาจะรู้บญัญติัอนัชอบธรรมของพระเจา้ ที6วา่คนทั>งปวงที6ประพฤติเช่นนั>นสมควร จะตาย 

เขากไ็ม่เพียงประพฤติเท่านั>น แต่ยงัเห็นชอบกบัคนอื6นที6ประพฤติเช่นนั>นดว้ย (โรม 1:32) 
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พระวจนะขา้งตน้ชี>วา่ การทรงเปิดเผยทั6วไปเกิดขึ>นผา่นสิ6งที6มนุษยก์ระทาํกบัธรรมชาติ 

ไม่ไดเ้กิดขึ>นเพียงผา่นสิ6งทรงสร้างตามสภาวะธรรมชาติเท่านั>น นอกจากนั>น เทคโนโลยขีองมนุษย ์วทิยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเมือง 

ชีวติครอบครัว ศิลปะ การแพทย ์ดนตรี และผลผลิตจากวฒันธรรมของมนุษยอี์กมากมายกน็บัเป็นสื6อกลางในการทรงเปิดเผยของพระเจา้ 

เราไม่สามารถหนีจากสิ6งที6พระเจา้ทรงเปิดเผยได ้เพราะสิ6งเหล่านั>นมีอยูแ่วดลอ้มตวัเราทุกขณะ 

 

 

เนื/อหา 

 

ในส่วนที6สอง เราควรรับรู้วา่ในโรมบทที6 1 เปาโลยงัไดร้ะบุถึงเนื>อหาพื>นฐานของการทรงเปิดเผยทั6วไป 

 

ในมุมหนึ6ง เปาโลไม่ไดอ้ธิบายอยา่งชดัเจนเกี6ยวกบัสิ6งที6มนุษยรั์บรู้ผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไป 

การที6ท่านไม่กล่าวอยา่งเจาะจงนั>น คาดวา่เป็นผลของขอ้เทจ็จริงที6วา่ มนุษยต่์างพื>นเพ ต่างพื>นที6และต่างยคุสมยั 

รับรู้การทรงเปิดเผยทั6วไปของพระเจา้ในแง่มุมที6แตกต่างกนั อยา่งไรกต็าม เปาโลกล่าวชดัเจนวา่การทรงเปิดเผยทั6วไปนั>น 

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยสองชนิดแก่มนุษย ์ไดแ้ก่ พระลกัษณะพระเจา้ 

และความรับผดิชอบทางจริยธรรมของมนุษยที์6สอดคลอ้งกบัพระลกัษณะดงักล่าว 

 

ในอีกแง่หนึ6ง ดงัที6เปาโลกล่าวไวใ้นโรม 1:20 วา่ การทรงสร้างของพระเจา้เปิดเผย: 

 

สภาพของพระเจา้ซึ6 งตามนุษยม์องไม่เห็น คือฤทธานุภาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค ์(โรม 1:20) 

 

กล่าวอีกนยัหนึ6งคือ มนุษยไ์ม่อาจมองเห็นพระลกัษณะของพระเจา้ไดโ้ดยตรง แต่สามารถมองเห็นไดโ้ดยออ้ม 

คือในสิ6งทรงสร้างของพระองค ์ทุกคนในโลกใบนี> รู้จกัของพระลกัษณะของพระเจา้ในบางมิติ เพราะวา่ (ดงัที6เปาโลเขียนในโรม 1:19) 

“พระเจา้ไดท้รงสาํแดงแก่เขาแลว้” 

 

ยกตวัอยา่งเช่น ความงามของสิ6งทรงสร้างสะทอ้นใหเ้ห็น ความงดงามอนัน่าอศัจรรยข์องพระเจา้ 

การจดัเตรียมธรรมชาติสาํหรับชีวติมนุษยไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความกรุณาของพระองค ์

ขนาดของสรรพสิ6งทรงสร้างเปิดเผยความใหญ่โตของพระองค ์ความซบัซอ้นของการทรงสร้างสาํแดงพระปัญญาของพระองค ์

และพลงัอาํนาจของธรรมชาติเปิดเผยใหเ้ห็นฤทธิk เดชของพระเจา้ 

 

ในอีกดา้นหนึ6ง นอกเหนือจากการสาํแดงพระลกัษณะของพระเจา้ ที6เหนือเกินกวา่จะมองเห็นดว้ยตาแลว้ 

การทรงเปิดเผยทั6วไปสะทอ้นแง่มุมต่าง ๆ ของความรับผดิชอบทางจริยธรรมที6เรามีต่อพระเจา้ ขอใหฟั้งสิ6งที6เปาโลไดก้ล่าวไวใ้นโรม 1:32 

ในขณะที6เขากล่าวถึงความบาปของมนุษยชาติ: 

 

แมเ้ขาจะรู้บญัญติัอนัชอบธรรมของพระเจา้ ที6วา่คนทั>งปวงที6ประพฤติเช่นนั>นสมควร จะตาย 

เขากไ็ม่เพียงประพฤติเท่านั>น แต่ยงัเห็นชอบกบัคนอื6นที6ประพฤติเช่นนั>นดว้ย (โรม 1:32) 

 

กล่าวอีกนยัหนึ6ง แง่มุมต่าง ๆ ของการทรงสร้างไดเ้ปิดเผยถึงความรับผดิชอบทางจริยธรรมที6เรามีต่อพระเจา้ 

 

ตวัอยา่งเช่น ความแตกต่างทางชีวภาพระหวา่งชายและหญิง ไดแ้สดง หรือเปิดเผยใหเ้ราตอ้งมีความรับผดิชอบต่อเพศตรงขา้ม 
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การที6ลูกพึ6งพาการเลี>ยงดูของพอ่แม่นั>น ไดแ้สดงใหเ้ห็นทั>งความรับผดิชอบของพอ่แม่ในการดูแลลูก 

และความรับผดิชอบของลูกในการใหเ้กียรติพอ่แม่ 

ความทุกขย์ากของมนุษยใ์นภาวะขา้วยากหมากแพงและสงครามไดเ้ปิดเผยความรับผดิชอบของเราในการแสดงความเมตตาต่อผูอื้6น 

ไม่วา่จะหนัไปทางไหน สรรพสิ6งที6ถูกสร้างขึ>นไดร้้องเรียกขอใหเ้ราปรับชีวติใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานจริยธรรมที6พระเจา้ไดท้รงสาํแดงใน 

และผา่นสิ6งทรงสร้างนั>นดว้ย  

 

ถึงตอนนี> เราไดก้ล่าวถึงหลกัคาํสอนเรื6องการทรงเปิดเผยทั6วไป แลว้ เราจะพิจารณารูปแบบที6สองของการทรงเปิดเผย นั6นคือ 

การทรงเปิดเผยพิเศษ 

 

 

การทรงเปิดเผยพิเศษ 
 

รูปแบบการทรงเปิดเผยนี> เรียกวา่ “การทรงเปิดเผยพิเศษ” เพราะวา่ไม่ไดเ้กิดขึ>นกบัมนุษยทุ์กคน ทุกหนแห่ง 

แต่เกิดขึ>นกบัคนเฉพาะกลุ่ม หรือกลุ่มคนพิเศษบางกลุ่มเท่านั>น ในประวติัศาสตร์ที6ผา่นมา การทรงเปิดเผยพิเศษเกิดขึ>นหลายรูปแบบ 

แต่จากมุมมองคริสเตียน พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องอยา่งชดัเจนและสมบูรณ์ในพระบุตรของพระองค ์คือพระเยซู  

 

ฮีบรู 1:1-3 สรุปชดัเจน ถึงมุมมองคริสเตียนเกี6ยวกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ: 

 

นานมาแลว้พระเจา้ตรัสกบับรรพบุรุษของเราหลายครั> ง และหลายวธีิผา่นทางพวกผูเ้ผย พระวจนะ 

แต่ในวาระสุดทา้ยนี>พระองคต์รัสกบัเราทางพระบุตร ผูที้6พระองคท์รงตั>งใหเ้ป็น ทายาทรับสิ6งทั>งปวง 

พระเจา้ทรงสร้างจกัรวาลทางพระบุตร พระบุตรทรงเป็นแสงสวา่งแห่งพระสิริของพระเจา้ 

ทรงมีแก่นแทเ้ดียวกบัพระเจา้ ทรงคํ>าจุนสิ6งทั>งปวงไวด้ว้ยพระวจนะอนัทรงฤทธานุภาพของพระองค ์

เมื6อพระองคท์รงชาํระบาปทั>งหลายแลว้ กป็ระทบัเบื>องขวาของพระเจา้สูงสุด (ฮีบรู 1:1-3) 

 

ก่อนการเสดจ็มาของพระคริสต ์พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องและนํ>าพระทยัของพระองคด์ว้ยวธีิพิเศษหลายวธีิ 

พระองคต์รัสกบัมนุษยโ์ดยตรง ใหพ้วกเขาฝันแบบเหนือธรรมชาติ เปิดตาของพวกเขาใหเ้ห็นนิมิตต่าง ๆ รวมถึงตรัสผา่นผูเ้ผยพระวจนะ 

บาทหลวง พระราชา และนกัปราชญ ์

แต่การทรงเปิดเผยเหล่านี>ไม่อาจเปรียบเทียบไดก้บัการทรงเปิดเผยที6สมบูรณ์และเปี6 ยมลน้ดว้ยพระสิริในพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

ชีวติและคาํสอนต่าง ๆ ของพระเยซูเป็นการทรงเปิดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจา้ และดว้ยเหตุนี>  จึงเหมาะที6จะกล่าววา่ 

มาตรฐานสาํหรับศาสนศาสตร์คริสเตียนกคื็อการทรงเปิดเผยของพระเจา้ในพระคริสต ์

หวัใจสาํคญัเรื6องพระคริสตใ์นฐานะการทรงเปิดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจา้นาํไดน้าํสู่นยัสาํคญัหลายประการ แต่เพื6อวตัถุประสงคข์องเรา 

นยัเชิงปฏิบติัสาํคญัที6สุดกคื็อ เราตอ้งยดึมั6นพระคมัภีร์วา่เป็นสิ6งที6พระเจา้ทรงเปิดเผยเช่นกนั 

 

ทุกคนที6คุน้เคยกบัพระเยซู หรือ พระอาจารยช์าวปาเลสไตน ์ในศตวรรษที6หนึ6ง รู้ดีวา่พระเยซูทรงมองพระคมัภีร์ภาค 

พนัธสญัญาเดิมในฐานะการทรงเปิดเผยพิเศษของพระเจา้ พระองคไ์ม่เคยตั>งคาํถามกบัพระคมัภีร์ 

แต่ยอมจาํนนพระองคเ์องต่อพระคมัภีร์อยา่งสิ>นเชิง และทรงเรียกใหค้นอื6น ๆ กระทาํเช่นเดียวกนัดว้ย 

ตวัอยา่งของพระองคเ์ป็นการสอนใหส้าวกพึ6งพาพระธรรมปฐมกาลไปถึงมาลาคีในฐานะคู่มือของเราในทุกสิ6งที6เราคิด ทาํ และรู้สึก 

นอกจากนี>  ในฐานะพระอาจารยที์6ยิ6งใหญ่ของเรา พระเยซูไดท้รงแต่งตั>งสาวกพิเศษ อคัรทูตของพระองค ์

เพื6อบญัญติัการทรงเปิดเผยที6เชื6อถือไดส้าํหรับคริสตจกัร และการทรงเปิดเผยของบรรดาอคัรทูตถูกสรุปอยา่งไม่ผดิพลาดในพระคมัภีร์ใหม่ 
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ดงันั>น บรรดาผูที้6มององคพ์ระคริสต ์

ในฐานะการทรงเปิดเผยพิเศษสูงสุดของพระเจา้จะตอ้งติดตามตวัอยา่งของพระองคแ์ละยอมจาํนนต่อคาํสอนของพระองคโ์ดยการยอมรับทั>งพร

ะคมัภีร์เก่าและ พระคมัภีร์ใหม่ในฐานะการทรงเปิดเผยพิเศษของพระเจา้สาํหรับประชากรของพระองคใ์นยคุปัจจุบนัดว้ย 

 

ถึงตอนนี>  เรารู้แลว้วา่ในยคุปัจจุบนั เราพบการทรงเปิดเผยของ พระเจา้ไดจ้ากสิ6งที6พระองคไ์ดท้รงสร้าง และในพระคมัภีร์ 

ใหเ้ราพิจารณาความเชื6อมโยงระหวา่งการทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษ 

ซึ6 งความเชื6อมโยงดงักล่าวจะช่วยใหเ้ราตระหนกัไดว้า่เราไม่อาจเลือกรับ หรือละทิ>งการทรงเปิดเผยรูปแบบหนึ6ง รูปแบบใดไดเ้ลย  

 

 

ความเชื-อมโยงระหวา่งกนั 
 

เราจะพิจารณาเรื6องนี> ในสองแง่มุม คือ ความทบัซอ้นกนัระหวา่งการทรงเปิดเผยทั6วไปกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ 

และความจาํเป็นที6จะตอ้งพึ6งพาการทรงเปิดเผยทั>งสองรูปแบบ 

เราจะเริ6มที6ประเดน็ความทบัซอ้นกนัระหวา่งการทรงเปิดเผยทั6วไปกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ 

 

 

ความทบัซอ้น 

 

แมว้า่เรามกัจะแยกประเดน็กนัระหวา่งการทรงเปิดเผยทั6วไปและการเปิดเผยพิเศษ 

แต่เราจาํเป็นตอ้งตระหนกัวา่การทรงเปิดเผยสองรูปแบบนี> มีความทบัซอ้นกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดว้ยเหตุนี>  

เราจึงตอ้งรู้ถึงความหลากหลายของเนื>อหาที6พบไดใ้นการทรงเปิดเผยทั>งสองรูปแบบ 

 

อีกดา้นหนึ6ง การทรงเปิดเผยพิเศษในพระคมัภีร์นั>น 

มีหลายหวัขอ้ที6ทาํใหเ้กิดความสบัสนระหวา่งมุมมอง/ความเขา้ใจในระดบัธรรมดา และระดบัพิเศษได ้

บางตอนของพระคมัภีร์มีความพิเศษมาก ๆ ในแบบที6ไม่มีใครสามารถเขียนสิ6งเล่านั>นผา่นการสงัเกตหรือจากประสบการณ์ธรรมดาได ้

แมก้ระทั6งโดยการทรงนาํของพระเจา้กต็าม กล่าวไดว้า่ขอ้พระคมัภีร์ตอนนั>น ๆ ค่อนขา้งซบัซอ้น ลึกซึ> ง 

ตวัอยา่งชดัเจนที6สุดของพระธรรมประเภทนี>  เช่นดาเนียล โยเอล และววิรณ์ ผูเ้ขียนพระธรรมเหล่านี>ไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นนิมิต 

และผา่นการเปิดเผยเหนือธรรมชาติอื6น ๆ ที6พวกเขาไดรั้บ ในแง่นี>  เราอาจเรียกพระธรรมตอนเหล่านี>ของพระคมัภีร์วา่ 

“การทรงเปิดเผยพิเศษ” 

 

นอกจากนี>  ยงัมีจุดที6พบกนัครึ6 งทางในพระคมัภีร์ ระหวา่งมุมมอง พิเศษ 

และความเขา้ใจภายใตก้ารนาํของพระวญิญาณบริสุทธิk ผา่นวธีิการปกติธรรมดา ตวัอยา่งเช่น พงศก์ษตัริยห์รือพระกิตติคุณลูกา 

ที6ผูเ้ขียนพระธรรมเหล่านี>กล่าวอยา่งเปิดเผยวา่พวกเขาไดร้วบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ตามปกติ 

พระธรรมพงศก์ษตัริยก์ล่าวถึงพงศาวดารของชนชาติอิสราเอลและยดูาห์ 

ส่วนพระธรรมลูกากล่าวถึงการรวบรวมขอ้มูลจากประจกัษพ์ยานที6พบเห็นชีวติพระเยซูคริสต ์

ภายใตก้ารทรงนาํของพระวญิญาณของพระเจา้ ทาํใหผู้เ้ขียนพระคมัภีร์เหล่านี>  มีมุมมอง/ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

รวมทั>งเขา้ใจและสามารถอธิบายขอ้มูลที6ไดม้า อยา่งถูกตอ้ง ลึกซึ> ง ซึ6 งไม่สามารถทาํไดโ้ดยวธีิการปกติ ดงันั>น 

ในแง่นี>พระคมัภีร์บางตอนที6กล่าวมานี> จึงนบัวา่มีการผสมผสานระหวา่งมุมมอง/ความเขา้ใจปกติธรรมดา และแบบซบัซอ้นเป็นพิเศษ 
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นอกจากนี>  พระคมัภีร์หลายตอน แมจ้ะเป็นมุมมอง/ความเขา้ใจค่อนขา้งธรรมดา แต่กส็ร้างแรงบนัดาลใจยิ6ง 

ที6เป็นเช่นนี> เพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธิk มกัจะนาํผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหต้ั>งขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเกี6ยวกบัประสบการณ์ธรรมดา ๆ 

ตวัอยา่งเช่น ในสุภาษิต 30:25 นกัปราชญก์ล่าววา่ 

 

มด เป็นประชากรที6ไม่แขง็แรง แต่มนัยงัเตรียมอาหารของมนัไวใ้นฤดูแลง้ (สุภาษติ 30:25) 

 

ขอ้ความนี> เกิดจากการดลใจและเป็นความจริง แต่มนัเกิดจากการสงัเกตธรรมชาติ ไม่ใช่จากไดรั้บนิมิตที6ลึกลบั 

 

ดงันั>น ในแง่นี> จึงนบัไดว้า่การทรงเปิดเผยพิเศษกม็กัประกอบดว้ยสิ6งที6เกี6ยวขอ้งกบัการทรงเปิดเผยธรรมดา เป็นสิ6งต่าง ๆ 

ที6คนทั6วไปสามารถสงัเกตเห็นไดใ้นโลกนี>  เราอาจกล่าวไดว้า่ พระธรรมเหล่านี> เป็น “ที6มา หรือตน้กาํเนิดของการทรงเปิดเผยแบบพิเศษ” 

 

เช่นเดียวกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ การทรงเปิดเผยทั6วไปกป็ระกอบดว้ยเนื>อหาหลากหลายรูปแบบ เป็นสิ6งทั6ว ๆ 

ไปที6พบเห็นไดใ้นชีวติประจาํวนัของผูค้นที6มีสุขภาพจิตปกติดีในโลกนี>  เกือบทุกคนทราบวา่โลกนี> ใหญ่โตมหึมา 

ปกคลุมดว้ยทอ้งฟ้าอนักวา้งใหญ่ไพศาล และคนส่วนใหญ่จาํไดถึ้งช่วงเวลาต่าง ๆ ที6พวกเขาเคยมีประสบการณ์เกี6ยวกบัสาํนึกทางจริยธรรม 

ประสบการณ์ที6แทบจะเป็นสากลเหล่านี>ไดเ้ปิดเผยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และนํ>าพระทยัของพระองคที์6ทรงมีต่อมนุษยชาติเสมอ 

ซึ6 งเราอาจเรียกวา่ “การทรงเปิดเผยทั6วไป”  

 

เมื6อขยบัใกลศู้นยก์ลางของการทรงเปิดเผยทั6วไป กจ็ะเห็นการผสมผสานระหวา่งองคป์ระกอบปกติ และองคป์ระกอบพิเศษ 

สิ6งเหล่านี> เป็นประสบการณ์เกี6ยวกบัสิ6งทรงสร้างที6เกิดขึ>นกบับางคนเท่านั>น เพราะวา่มีขอ้จาํกดัในเรื6องเวลาหรือสถานที6 เช่น 

แรงลมของพายเุฮอริเคนอนัรุนแรง ที6ไดส้าํแดงฤทธานุภาพอนัยิ6งใหญ่ของพระเจา้ แต่หลายคนกไ็ม่เคยมีประสบการณ์กบัพาย ุเฮอริเคน 

ความสูงของเทือกเขาหิมาลยัไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงพระสิริพระเจา้ แต่ส่วนใหญ่แลว้ 

ผูค้นอีกจาํนวนมากกไ็ม่เคยไดเ้ห็นเทือกเขาหิมาลยัดว้ยตาตนเอง เพราะวา่เราทุกคนมีขอ้จาํกดัหลายอยา่ง 

ดงันั>นไม่ใช่วา่การทรงเปิดเผยทั6วไปจะเกิดขึ>นกบัทุกคนไดต้ลอดเวลา 

 

ในอีกดา้นหนึ6ง กมี็องคป์ระกอบพิเศษของการทรงเปิดเผยทั6วไปดว้ย คือเมื6อผูค้นยอมรับอยา่งสิ>นเชิง 

(แมก้ระทั6งเป็นความเชื6อทางศาสนาของพวกเขาเอง) ถึงความจริงบางอยา่งที6พระเจา้ไดท้รงเปิดเผย 

ขอ้เทจ็จริงกคื็อวา่การทรงเปิดเผยทั6วไปประกอบดว้ยสิ6งต่าง ๆ ที6เรามกัจะนาํไปเชื6อมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ 

ยกตวัอยา่งเช่น บางศาสนาที6ไม่ใช่คริสเตียนกเ็ชื6อวา่มีพระเจา้เพียงพระองคเ์ดียว 

หลายศาสนาจาํแนกสิ6งธรรมดาและสิ6งศกัดิk สิทธิk ในแบบที6สอดคลอ้งกบัความเชื6อคริสเตียนแท ้

การฆ่าเป็นสิ6งที6ถูกประนามในศาสนาส่วนใหญ่ ศาสนาต่าง ๆ หลายศาสนา ต่างยอมรับและเห็นดว้ยกบัเรื6องความเป็นธรรมทางสงัคม 

ศาสนาต่าง ๆ ในโลกโบราณยคุพระคมัภีร์ กม็กัจะมีความคลา้ยคลึงกบัความเชื6อตามพระคมัภีร์อยา่งมาก และแมก้ระทั6งยคุปัจจุบนั 

บรรดามิชชนันารีไดร้ายงานวา่บางชนชาติที6ข่าวประเสริฐยงัไปไม่ถึงนั>น มีความเชื6อหลายอยา่งที6คลา้ยกบัความเชื6อคริสเตียนดว้ย 

ซึ6 งในกรณีเช่นนี>  เราอาจเรียกไดว้า่เป็น “การทรงเปิดเผยทั6วไปแบบพิเศษ” 

 

ดงันั>น ในขณะที6เราใคร่ครวญบทบาทของการทรงเปิดเผยพิเศษและทั6วไปในศาสนศาสตร์ 

เราจาํเป็นตอ้งจดจาํสองสิ6งที6เรามกัจะลืมเสมอ คือ ดา้นหนึ6งเราตอ้งจาํไวว้า่ 

พระคมัภีร์สอนเราบางอยา่งที6อาจจะไม่ไดลึ้กลบัเลยเลยแมแ้ต่นอ้ย 

นอกจากนี>พระคมัภีร์อาจสอนเราดว้ยสิทธิอาํนาจของพระเจา้เกี6ยวกบัสิ6งต่าง ๆ 

ที6ค่อนขา้งธรรมดาและเขา้ใจไดง่้ายผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไปเช่นกนั นี6เป็นสาเหตุที6เรายกใหพ้ระคมัภีร์มีสิทธิอาํนาจ 
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มิใช่เพียงในเรื6องเชิงศาสนาและจริยธรรม แต่ในฐานะที6พระคมัภีร์ยงัไดร้วมเรื6องประวติัศาสตร์และวทิยาศาสตร์ไวด้ว้ย 

 

ในอีกดา้นหนึ6ง เราตอ้งตระหนกัดว้ยวา่การเปิดเผยทั6วไปสามารถสอนเราไดม้ากมายเกี6ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ 

ที6โดยปกติเราสงวนไวใ้หพ้ระคมัภีร์สอนเรา อนัที6จริง (ดงัที6เราจะไดเ้รียนรู้จากบทเรียนนี> ) 

ความจริงเชิงศาสนศาสตร์มากมายที6กล่าวถึงในพระคมัภีร์กเ็ป็นที6รับรู้แก่เราโดยการทรงเปิดเผยทั6วไปดว้ยเช่นกนั 

นี6เป็นเหตุผลที6เราตอ้งแสวงหาการทรงนาํของพระเจา้ผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไปอยา่งระมดัระวงัแมก้ระทั6งในประเดน็ที6เกี6ยวขอ้งกบัศาสนา

โดยเฉพาะ 

 

ถึงตอนนี> เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่การทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษมีอะไรหลายอยา่งที6เราสามารถสะทอ้นความคิดใน

เชิงศาสนศาสตร์ได ้เราควรจะขยบัไปยงัหวัขอ้ที6สอง นั6นคือ 

ทาํไมเราจาํเป็นตอ้งพึ6งพาการทรงเปิดเผยทั>งสองรูปแบบเพื6อเขา้ใจศาสนศาสตร์? 

การทรงเปิดเผยแต่ละรูปแบบมีส่วนสนบัสนุนกิจการเชิงศาสนศาสตร์อยา่งไรบา้ง? 

 

 

ความจาํเป็น 

 

ในแง่หนึ6ง เราจาํเป็นตอ้งพึ6งพาการทรงเปิดเผยพิเศษเพราะวา่เป็นสิ6งที6พิเศษกวา่การทรงเปิดเผยทั6วไปในหลายทาง 

การทรงเปิดเผยพิเศษถูกออกแบบมาเพื6อการสื6อสารอยา่งเจาะจง สร้างความกระจ่าง 

เปิดเผยพระเจา้และนํ>าพระทยัของพระองคม์ากกวา่สิ6งต่าง ๆ ที6เห็นจากการทรงเปิดเผยทั6วไป 

ดงัที6นกัศาสนศาสตร์จาํนวนมากไดต้ั>งขอ้สงัเกตในระยะไม่กี6ทศวรรษที6ผา่นมาวา่ 

พระเจา้ไดป้ระทานการทรงเปิดเผยทั>งแบบพิเศษและทั6วไปแก่อาดมัและเอวาในขณะที6พวกเขาอยูใ่นสภาวะผูบ้ริสุทธิk ก่อนการลม้ลงในควา

มบาป เนื6องจากทั>งอาดมัและเวลาในตอนนั>นปราศจากบาป 

เรามั6นใจไดเ้ลยวา่พวกเขารู้เกี6ยวกบัพระเจา้และนํ>าพระทยัของพระองคอ์ยา่งมากมายในขณะที6พวกเขามองไปยงัสิ6งทรงสร้าง ถึงกระนั>น 

(แมก้ระทั6งก่อนการลม้ในบาป) ศาสนศาสตร์ไม่ไดเ้กิดขึ>นโดยการสงัเกตสิ6งทรงสร้างโดยปราศจากการทรงนาํของการทรงเปิดเผยพิเศษ 

นอกจากนี>  พระเจา้ยงัไดป้ระทานพระคาํพิเศษแก่อาดมัพร้อมกบัคาํสั6งพิเศษเกี6ยวกบัตน้ไมแ้ห่งความรู้ดีรู้ชั6ว การดูแลสวนเอเดน 

การมีลูกดก การขยบัขยายออกไปนอกพรมแดนของสวนเอเดน และการใชอ้าํนาจเหนือแผน่ดินโลกทั>งหมด 

 

นอกจากนี>  เมื6อความบาปเขา้มาในโลก การทรงเปิดเผยพิเศษยงัเนน้ไปที6แผนงานของพระเจา้ในเรื6องความรอด 

แมว้า่การทรงเปิดเผยทั6วไปจะสอนวา่เราอยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ 

แต่การทรงเปิดเผยพิเศษเท่านั>นที6สาํแดงเรื6องการประทานความรอดแก่เราผา่นทางพระคริสต ์

กระบวนการสร้างศาสนศาสตร์โดยใชก้ารทรงเปิดเผยทั6วไป (บางครั> งเรียกวา่ศาสนศาสตร์ธรรมชาติ) 

จะตอ้งไดรั้บการนาํโดยการทรงเปิดเผยพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิ6งภายหลงัจาก การลม้ลงในความบาป มิเช่นนั>นแลว้ 

เราอาจมีแนวโนม้เขา้ใจผดิเกี6ยวกบัสิ6งที6พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยผา่นการทรงสร้าง 

 

โดยที6ไม่ลืมความจาํเป็นในการพึ6งพาพระคมัภีร์ เราควรพิจารณาความจาํเป็นในการพึ6งพาการทรงเปิดเผยทั6วไปดว้ยเช่นกนั 

ทาํไมการสร้างศาสนศาสตร์ของเราจากพระคมัภีร์จึงไม่เพียงพอ? 

มีอะไรบา้งที6การทรงเปิดเผยทั6วไปมีส่วนช่วยเหลือในแบบที6เราหาไม่ไดใ้นพระคมัภีร์? 

 

ถึงตอนนี>  
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ดงัที6เราไดก้ล่าวไปแลว้วา่เราไม่อาจเขา้ถึงธรรมชาติหรือการทรงเปิดเผยทั6วไปโดยปราศจากสิทธิอาํนาจการทรงนาํของพระคมัภีร์ได ้

แต่ในขณะเดียวกนัเราควรตระหนกัวา่พระคมัภีร์ไดอ้ภิปรายอยา่งตรงไปตรงมาเพียงไม่กี6เรื6องเท่านั>น 

และตอ้งตระหนกัวา่พระคมัภีร์พดูถึงไม่กี6ประเดน็เท่านั>นเมื6อเทียบกบัขอบเขตที6กวา้งกวา่ของการทรงเปิดเผยทั6วไป 

ซึ6 งการทรงเปิดเผยทั6วไปใหบ้ริบทที6จาํเป็นสาํหรับการทรงเปิดเผยพิเศษเพื6อที6พระเจา้จะสื6อสารกบัเรา 

เพื6อที6จะประยกุตใ์ชห้ลกัการที6เราไดเ้รียนรู้ในบทเรียนก่อนหนา้นี>  

แง่มุมที6หลากหลายของการทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษไดถ้กัทอเป็นโครงข่ายความสมัพนัธ์เชิงแลกเปลีDยนในหลายรูปแบบ 

 

บทบาทของการทรงเปิดเผยทั6วไปมีอยา่งนอ้ยสองรูปแบบ ในดา้นหนึ6ง 

สิ6งที6เราไดเ้รียนรู้จากการทรงเปิดเผยทั6วไปทาํใหเ้ราสามารถเขา้ใจการทรงเปิดเผยพิเศษ ลองพิจารณาแบบนี>นะครับ เราทุกคนรู้วา่คน ๆ 

หนึ6งจะตอ้งอ่านหนงัสือได ้(หรืออยา่งนอ้ยเขา้ใจภาษาบา้งระดบัหนึ6ง) เพื6อที6จะเขา้ถึงการทรงเปิดเผยของพระคมัภีร์ 

แต่มีใครบา้งท่ามกลางพวกเราที6เรียนรู้วธีิการอ่านหรือเขา้ใจภาษาดว้ยการหมกมุ่นกบัการศึกษาพระคมัภีร์โดยปราศจากการช่วยเหลือจากแ

หล่งขอ้มูลอื6น? มั6นใจไดเ้กือบเตม็ร้อยวา่คาํตอบคือ “ไม่มี” พวกเราส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาจากพอ่แม่หรือผูดู้แลเรา 

โดยมีตวัช่วยเป็นวตัถุและการกระทาํต่าง ๆ ที6เกี6ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบอื6น ๆ ของการทรงสร้าง 

และจากนั>นเราเรียนรู้ที6จะอ่านหนงัสือดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที6คลา้ยกนั 

 

ดว้ยโครงสร้างที6เราไดเ้รียนรู้จากแง่มุมต่าง ๆ เหล่านี>ของการทรงเปิดเผยทั6วไปเท่านั>น ทาํใหเ้ราสามารถเขา้ใจพระคมัภีร์ได ้

ความจริง เราพึ6งพาการทรงเปิดเผยทั6วไปนั>นลึกซึ> งกวา่นี> อีกในขณะที6เราศึกษาพระคมัภีร์ เราอาจไม่มีพระคมัภีร์ใหอ่้านดว้ยซํ> า 

หากไม่ใช่เพราะสิ6งที6ผูค้นในอดีตไดเ้รียนรู้จากการทรงเปิดเผยทั6วไป นกัแปลพระคมัภีร์ไดเ้รียนรู้วธีิการแปล นกัพิมพไ์ดเ้รียนรู้วธีิการพิมพ ์

สาํนกัพิมพส่์วนใหญ่ไดเ้รียนรู้วธีิการตีพิมพเ์ผยแพร่จากการทรงเปิดเผยทั6วไป ดว้ยสามญัสาํนึกพื>นฐานเหล่านี>  

เราตอ้งใส่ใจต่อการทรงเปิดเผยทั6วไป เพราะวา่จะเสริมสร้างความสามารถใหแ้ก่เราเพื6อศึกษาการทรงเปิดเผยพิเศษได ้

 

ในอีกดา้นหนึ6ง การทรงเปิดเผยทั6วไปจาํเป็นสาํหรับ การประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์ใหส้าํเร็จดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น 

พระคมัภีร์กล่าวถึงประเดน็ต่าง ๆ และใหห้ลกัการที6ไร้ขอ้ผดิพลาดใหเ้ราทาํตาม ถึงกระนั>น เพื6อที6จะประยกุตใ์ชห้ลกัการเหล่านี>  

เราจะตอ้งรู้เรื6องที6เกี6ยวกบัการทรงสร้าง เป็นเป้าหมายในการประยกุตใ์ชห้ลกัการดงักล่าว 

 

พระคมัภีร์สอนเราวา่สามีจะตอ้งรักภรรยา 

แต่การประยกุตใ์ชห้ลกัการนี> เราจะตอ้งเรียนรู้อะไรบางอยา่งจากการทรงเปิดเผยทั6วไป สามีหมายความวา่อยา่งไร? 

ภรรยาหมายความวา่อยา่งไร? นอกจากนี>  เราจะตอ้งรู้วา่การแสดงความรักต่อภรรยาสกัคน 

ในสถานการณ์ส่วนตวัของเธอหมายความวา่อยา่งไร ในแง่นี>  

การประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์อยา่งสตัยซื์6อขึ>นอยูก่บัการทรงเปิดเผยทั6วไปของพระเจา้เสมอ 

 

ดงันั>นอาจสรุปไดว้า่ เราเห็นพระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษ 

และพระองคท์รงคาดหวงัใหเ้ราคน้พบการทรงเปิดเผยนั>น ทั>งในการทรงสร้างและในพระคมัภีร์ 

ไม่มีการทรงเปิดเผยรูปแบบใดที6ถูกออกแบบมาใหย้นืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง 

พระเจา้ไดท้รงบญัญติัไวว้า่เราจะตอ้งยดึถือการทรงเปิดเผยทั>งสองรูปแบบในขณะที6เราสร้างศาสนศาสตร์ของเรา 

 

หลงัจากไดเ้ห็นแลว้วา่ คริสเตียนตอ้งคน้พบการเปิดเผยพระองคเ์องของพระเจา้ 

ผา่นการทรงเปิดเผยพิเศษและการทรงเปิดเผยทั6วไปพร้อมกนั เราควรพิจารณาต่อไปในหวัขอ้ที6สอง คือ 

เราจะเขา้ใจการทรงเปิดเผยไดอ้ยา่งไรเพื6อที6เราจะสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิดเผยนั>นไดส้าํเร็จ? 
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เขา้ใจการทรงเปิดเผย 
 

มีความแตกต่างสาํคญัตอ้งชี>ชดัในที6นี>  เหมือนกบัการที6ใครบางคนใหข้องขวญัแก่คุณชิ>นหนึ6ง 

กเ็ป็นคนละเรื6องกบัการที6คุณจะใชข้องขวญัชิ>นนั>นอยา่งเหมาะสม เช่นเดียวกนั การที6พระเจา้ทรงประทานการเปิดเผยแก่พวกเรา 

กเ็ป็นคนละเรื6องกบัการที6เราใชก้ารเปิดเผยนั>นในการสร้างศาสนศาสตร์อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ดงัที6พระธรรมโรม 1 สอนวา่ 

พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องผา่นการทรงสร้างอยา่งชดัเจนเพียงพอ 

วา่มนุษยทุ์กคนรู้วา่พระองคค์วรค่าแก่การนมสัการและพวกเขายนือยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระองคเ์มื6อพวกเขากบฏ อยา่งไรกต็าม 

การที6จะเขา้ใจทั>งการทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษใหม้ากกวา่ระดบัพื>นฐานเหล่านี>ไม่ใช่เรื6องง่าย 

แต่เป็นกระบวนการใคร่ครวญที6ซบัซอ้น 

 

เพื6อที6จะรู้วา่กระบวนการทาํความเขา้ใจการทรงเปิดเผยเกิดขึ>นอยา่งไร เราจะเนน้ความสนใจในสามทิศทาง คือหนึ6ง 

เราจะสาํรวจอุปสรรคแห่งบาป สอง เราจะศึกษาเกี6ยวกบัการส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk  และสาม 

เราจะกล่าวถึงผลลพัธ์ของพลวตัดงักล่าวนี> ที6มีต่อศาสนศาสตร์ของเรา 

ก่อนอื6นเราลองมาศึกษาวา่บาปเป็นอุปสรรคต่อเราอยา่งไรในขณะที6เราพยายามเขา้ใจการทรงเปิดเผยของพระเจา้ 

 

 

อุปสรรคแห่งบาป 
 

แมเ้ป็นเรื6องที6น่าเศร้า 

เราจะตอ้งยอมรับวา่บาปมีผลรุนแรงต่อมนุษยอ์ยา่งมากในระดบัที6วา่ถา้สมมติพระเจา้ทรงเพิกเฉยกบัอิทธิพลของบาป 

เรากค็งปฏิเสธการทรงเปิดเผยของพระองคด์ว้ยสุดกาํลงัของเรา หากปราศจากพระคุณธรรมดาและพิเศษของพระเจา้ 

ทุกความพยายามที6จะยอมรับและพฒันาศาสนศาสตร์ ของเราจากการทรงเปิดเผยของพระเจา้ยอ่มไร้ประโยชน ์

หากกล่าวโดยใชศ้พัทศ์าสนศาสตร์ดั>งเดิม ปัญหานี>มกัจะถูกเรียกวา่ “อิทธิพลทางจิตใจของบาป” (noetic effects of sin) 

ซึ6 งมาจากคาํภาษากรีกที6แปลวา่ “จิตใจ” นั6นเอง (nous)  

 

เพื6อความเขา้ใจอิทธิพลทางจิตใจของบาป 

เราจะเริ6มดว้ยการพิจารณาวธีิการที6บาปทาํใหจิ้ตใจเรามืดบอดต่อการทรงเปิดเผยทั6วไป 

และจากนั>นวธีิการที6บาปทาํใหจิ้ตใจเรามืดบอดต่อการทรงเปิดเผยพิเศษ 

 

 

การทรงเปิดเผยทั(วไป 

 

แมว้า่ทุกคนบนโลกจะรู้จกับางมิติของการทรงเปิดเผยทั6วไป 

บาปทาํใหเ้รากดทบัหลายสิ6งที6เรารู้และทาํใหต้าของเรามืดบอดต่อสิ6งที6พระเจา้ตอ้งการสื6อสารกบัเราผา่นการเปิดเผยทั6วไป ในโรมบทที6 

1:18 เปาโลกล่าววา่คนต่างชาติที6เป็นคนบาปซึ6งรู้ความจริงแห่งการทรงเปิดเผยทั6วไป “เอาความชั6วร้ายของพวกเขาบีบคั>นความจริง” 

กล่าวอีกนยัหนึ6งคือ บาปบงัคบัเราใหก้ดทบัความจริงที6ถูกเปิดเผยอยา่งชดัเจนผา่นการทรงสร้าง 

เราปฏิเสธและหนัหลงัใหก้บัการทรงเปิดเผยทั6วไป นอกจากนี>  เปาโลไดเ้ขียนวา่ 

ในขณะที6ผูไ้ม่เชื6อละเมิดหลกัศีลธรรมที6เปิดเผยแก่พวกเขาผา่นการทรงเปิดเผยทั6วไป พระเจา้จึงทรงปล่อยใหพ้วกเขามี 
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“ราคะตณัหาในใจของเขา", "กิเลสตณัหาอนัน่าอปัยศ” และ “จิตใจเสื6อมทราม” 

 

กิเลสตณัหาและความเสื6อมทรามชี>นาํหวัใจของเราเพื6อจะทาํใหเ้รามีนิมิตที6บิดเบี>ยวหรือเสียหาย ไม่ใช่วา่เรามองไม่เห็นความจริง 

จากการทรงเปิดเผยทั6วไป แต่ที6จริงแลว้ เมื6อเราใชพ้ระคุณพระเจา้อยา่งไม่สมควร เรากบิ็ดเบือนขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

ของการทรงเปิดเผยทั6วไปใหส้อดคลอ้งกบัตณัหาที6เสื6อมทรามของเราเอง โดยเรียกความจริงวา่คาํโกหก และเรียกคาํโกหกวา่ความจริง 

เราเรียกความดีวา่ความชั6ว และเรียกความชั6ววา่ความดี 

 

หลกัจากไดเ้ห็นวธีิการที6บาปบ่อนทาํลายความสามารถของเรา ในการใชก้ารทรงเปิดเผยทั6วไปอยา่งเหมาะสมแลว้ 

จากนี> เราควรใหค้วามสนใจกบัการทรงเปิดเผยพิเศษ คาํถามคือ บาปมีผลกระทบต่อการใชก้ารทรงเปิดเผยพิเศษของเราอยา่งไร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ6งการทรงเปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์? 

 

 

การทรงเปิดเผยพิเศษ 

 

พระคมัภีร์สอนวา่บรรดาคนบาปนั>น หากมีชีวติโดยปราศจากพระเมตตาของพระเจา้ พวกเขากจ็ะปฏิเสธคาํสอนของพระคมัภีร์ 

พระเยซูกล่าวถึงเรื6องนี> ในยอห์น 5:39-40 เมื6อพระองคต์รัสวา่พวกฟาริสีใชพ้ระคมัภีร์เดิมในทางที6ผดิ 

เปโตรตั>งขอ้สงัเกตต่องานเขียนของเปาโลในลกัษณะคลา้ย ๆ กนัในเปโตร 3:15-16 

เมื6อเขากล่าววา่มนุษยบิ์ดเบือนงานเขียนของเปาโลเช่นเดียวกบั ที6กระทาํต่อหนงัสือเล่มอื6น ๆ ในพระคมัภีร์ 

หากปราศจากพระคุณของพระเจา้ คนบาปกมี็แนวโนม้ที6จะบ่อนทาํลายหรือใชพ้ระคมัภีร์ในทางที6ผดิ 

 

ปัญหาของการแปลความหมายพระคมัภีร์ในทางผดิไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นหมู่คนที6ไม่ใช่คริสเตียนเท่านั>น 

แต่ยงัลุกลามมายงัคริสเตียนดว้ย ตวัอยา่งหนึ6งเราต่างจาํไดดี้คือ การที6มีนกัศาสนศาสตร์ชาวยโุรปและอเมริกนัจาํนวนมากเชื6อวา่ 

พระคมัภีร์สนบัสนุนการคา้ทาสชาวแอฟริกนัในศตวรรษที6 17, 18 และ 19 สิ6งนี> เกิดขึ>นไดอ้ยา่งไร? 

คริสเตียนแปลพระคมัภีร์ผดิไปขนาดนั>นไดอ้ยา่งไร? คาํตอบกคื็อ 

บาปขดัขวางแมก้ระทั6งความสามารถของเราในการประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์ 

ไม่วา่สติปัญญาของเราจะดีเลิศหรือความรู้ในพระคมัภีร์ของเราจะลึกซึ> งเพียงใดกต็าม 

เราควรตระหนกัอยา่งที6สุดวา่เราทุกคนบิดเบือนหรือใชก้ารทรงเปิดเผยพิเศษในทางที6ผดิไม่มากกน็อ้ย 

ยิ6งเราตระหนกัถึงขอ้บกพร่องและอคติของตวัเองมากเท่าไหร่ เรายิ6งสามารถป้องกนัการแปลความผดิแบบนี>ไดม้ากเท่านั>น 

แต่เราทุกคนสุดทา้ยแลว้เมื6อตายไปกจ็ะไม่รู้วา่ตวัเองไดอ่้าน/แปลความพระคมัภีร์ผดิในบางลกัษณะ 

 

อิทธิพลทางจิตใจของบาปไดอ้ธิบายปัญหาหลายอยา่งที6เราเผชิญ เมื6อเราสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิดเผยของพระเจา้ 

ทั>งพระคมัภีร์และการทรงสร้างไดเ้ปิดเผยพระเจา้และนํ>าพระทยั ของพระองคแ์ก่เรา แต่เราผูแ้ปลความหมายนั>นลว้นเป็นคนบาป 

เราจึงไม่สามารถเขา้ใจการทรงเปิดเผยผา่นการทรงสร้างหรือพระคมัภีร์ไดเ้สมอ 

ซึ6 งเป็นความจริงที6น่าเศร้าที6จะตอ้งเรียนศาสนศาสตร์ในโลกที6ตกอยูใ่นความบาป 

 

ถึงตอนนี> เราไดเ้ห็นวธีิการที6บาปส่งผลกระทบอยา่งลึกซึ> งต่อความสามารถของเราในการประยกุตใ์ชก้ารทรงเปิดเผยทั6วไป 

และการทรงเปิดเผยพิเศษอยา่งเหมาะสมแลว้ จากนี>ไป เราจะเนน้ไปที6ความหวงัอนัยิ6งใหญ่ที6สุดเพื6อเขา้ใจการทรงเปิดเผยอยา่งเหมาะสม 

นั6นคือ การส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk  
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การส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิE  
 

บ่อยครั> งที6คริสเตียนขาดความเขา้ใจวา่ การไดม้าซึ6งศาสนศาสตร์ที6ถูกตอ้งจากการทรงเปิดเผยนั>น 

ไดรั้บอิทธิพลจากการทาํงานแบบส่วนตวัของพระวญิญาณบริสุทธิk ในชีวติเรามากนอ้ยเพียงใด 

แต่กลบัเป็นวา่พวกเขามั6นใจในความสามารถตามธรรมชาติที6เรามีในฐานะมนุษย ์ดว้ยจิตสาํนึกแบบสมยัใหม่นิยมยคุรู้แจง้ 

เราคิดวา่เราสามารถสร้างศาสนศาสตร์ที6ถูกตอ้งไดถ้า้เรามีเหตุผลและประยกุตใ์ชว้ธีิการต่าง ๆ 

ที6ออกแบบมาอยา่งดีเพื6อเขา้ใจการทรงเปิดเผยของพระเจา้ 

แต่ในความเป็นจริงแลว้ความสามารถในการใชเ้หตุผลของเราไม่มีอยูจ่ริงในสภาวะของสิ6งทรงสร้างซึ6งไดล้ม้ลงในความบาป 

ซึ6 งในสภาวะดงักล่าว ความบาปทาํใหจิ้ตใจเรามืดบอด (ซึ6 งหมายรวมถึงความสามารถทางภาษาและการใชเ้หตุผล) 

จึงทาํใหเ้ราลม้เหลวในการทาํความเขา้ใจการทรงเปิดเผยไดอ้ยา่งเหมาะสม จาํเป็นตอ้งมีอะไรมากกวา่นี>  

อะไรบางอยา่งที6เสริมสร้างศกัยภาพในการใชเ้หตุผล ศกัยภาพทางภาษา รวมถึงศกัยภาพในการสงัเกต 

อะไรบางอยา่งที6ทาํใหเ้ราสามารถเขา้ใจการทรงเปิดเผยทั6วไปและการทรงเปิดเผยพิเศษอยา่งที6เป็น 

และนาํไปสู่การสร้างศาสนศาสตร์ที6ถูกตอ้งได ้

การส่องสวา่งจากพระวญิญาณบริสุทธิk เท่านั>นที6สามารถนาํแสงสวา่งมาสู่ดวงตาที6มืดบอดของเราได ้

 

การพิจารณาเรื6องการส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk  เราจะเริ6มดว้ยการศึกษาวธีิการที6พระองคป์ระทานความเขา้ใจที6ลึกซึ> ง 

ในการทรงเปิดเผยพิเศษและวธีิการที6พระองคท์รงเปิดดวงตา ของเราใหเ้ขา้ใจการทรงเปิดเผยทั6วไปดว้ยเช่นกนั 

 

 

การทรงเปิดเผยพิเศษ 

 

ในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตด์ั>งเดิม คาํวา่ “การส่องสวา่ง” มกัจะถูกใชก้บัการงานของพระวญิญาณในการประทาน 

ความเขา้ใจการทรงเปิดเผยพิเศษไดอ้ยา่งลึกซึ> ง พระวญิญาณบริสุทธิk ไดท้าํงานภายในเรา ฟื> นฟูจิตใจของเรา เพื6อที6เราจะสามารถเขา้ใจ 

ยอมรับ และประยกุตใ์ชพ้ระวจนะของพระเจา้ เราลองดูวธีิที6เปาโลกล่าวถึงความจริงนี> ในเอเฟซสั 1:17-18 

 

ขา้พเจา้อธิษฐานวา่ขอพระเจา้ของพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราคือพระบิดา 

ผูท้รงพระสิริทรงใหท่้านทั>งหลายมีจิตใจ ที6ประกอบดว้ยปัญญาและการสาํแดง เพื6อท่านจะรู้จกัพระองค ์

ขอใหต้าใจของพวกท่านสวา่งขึ>น 

เพื6อจะไดรู้้วา่พระองคป์ระทานความหวงัอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั>น 

และรู้วา่มรดกที6มีศกัดิk ศรีของพระองคส์าํหรับพวกธรรมิกชนนั>นบริบูรณ์เพียงไร (เอเฟซัส 1:17-18) 

 

ถึงตรงนี>  เป็นเรื6องสาํคญัที6เราตอ้งตระหนกัวา่ การส่องสวา่งของพระวญิญาณในการทรงเปิดเผยพิเศษนั>นทาํงานหลากหลายวธีิ 

ดา้นหนึ6ง พระคมัภีร์บอกชดัเจนวา่พระวญิญาณของพระเจา้ทาํงานหลายรูปแบบที6ไม่เกี6ยวกบัการประทานความรอด 

เพื6อวา่แมก้ระทั6งคนที6ไม่ใช่คริสเตียนจะเขา้ใจแง่มุมต่าง ๆ หลายดา้นของการทรงเปิดเผยพิเศษได ้ในพระธรรมกนัดารวถีิ 24:2 กล่าววา่ 

พระวญิญาณของพระเจา้มาอยูบ่นบาลาอมั ผูเ้ผยพระวจนะ นอกรีต และประทานความเขา้ใจที6ลึกซึ> งแก่เขา และในยอห์น 11:49-51 

คายาฟัส มหาปุโรหิตผูมี้บทบาทสาํคญัในช่วงที6พระเยซูถูกตรึงกางเขน 

ไดก้ล่าวคาํพยากรณ์อยา่งถูกตอ้งเกี6ยวกบัการถูกตรึงกางเขนของพระเยซู ในพรรธรรมมทัธิวบทที6 21 

พวกฟาริสีเขา้ใจวา่อุปมาเรื6องสวนองุ่นและคนเช่าสวนไดเ้ลง็ถึงพวกเขา 
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แต่พวกเขาตอบสนองดว้ยแผนการสงัหารพระเยซูแทนที6จะกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง ทาํนองเดียวกนัในพระธรรมฮีบรู 6:4 

ผูเ้ขียนกล่าวอยา่งเจาะจงเกี6ยวกบัการส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk สาํหรับผูเ้ชื6อ 

ที6ต่อมาผูเ้ขียนเองมีความสงสยัในความรอดของพวกเขา  

 

เราอาจเรียกตวัอยา่งต่าง ๆ ขา้งตน้วา่ “ปฏิบติัการทั6วไปของ พระวญิญาณบริสุทธิk ” ในบริบทของ “พระคุณทั6วไป” 

สิ6งเหล่านี> คือบางส่วนของบทบาทที6ไม่เกี6ยวกบัการประทานความรอด ที6พระวญิญาณไดท้าํหนา้ที6ในโลกนี>  

นี6เป็นสาเหตุวา่ทาํไมแมก้ระทั6งคนที6ไม่ใช่คริสเตียนสามารถเขา้ใจและสอน ศาสนศาสตร์ที6สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ได ้นี6เป็นผลมาจาก 

การทาํงานของพระวญิญาณท่ามกลางพวกเขา แมว้า่พวกเขาจะยงัไม่ไดรั้บความรอดกต็าม 

 

ในขณะเดียวกนั เป็นเรื6องสาํคญัที6จะตอ้งจดจาํวา่คริสตจกัรเป็นวหิารของพระวญิญาณ คริสตจกัรเป็นสถานที6ทรงสถิต 

และพนัธกิจพิเศษของพระเจา้ที6มีต่อโลก พระองคป์ระทานความรู้ที6นาํความรอดผา่นพระวจนะของพระองคแ์ก่ผูเ้ชื6อ 

และเป็นสิ6งที6ถูกตอ้งที6จะคาดหวงัวา่การส่องสวา่งของพระวญิญาณท่ามกลางผูเ้ชื6อจะยิ6งใหญ่กวา่หมู่คนที6ไม่เชื6อ อนัที6จริง 

เป็นสิ6งถูกตอ้งที6เราจะคาดหวงัวา่นกัศาสนศาสตร์จะเรียนรู้จากพระวญิญาณไดก้า้วไกลกวา่ผูไ้ม่ใช่คริสเตียนหลายเท่าตวั 

 

บทบาทสาํคญัยิ6งของการส่องสวา่งของพระวญิญาณในจิตใจ 

ของเราต่อการทรงเปิดเผยพิเศษทาํใหเ้กิดประเดน็สาํคญัที6ทาํใหน้กัศาสนศาสตร์คริสเตียนทุกคนตอ้งจดจาํ 

เนื6องจากพระวญิญาณของพระเจา้เท่านั>นที6ส่องสวา่งในเรา 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนจะตอ้งอุทิศตนเองอยา่งรู้สาํนึกและอยา่งจริงใจในการดาํเนินชีวติทุกยา่งกา้วไปกบัพระวญิญาณ 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนไม่ใช่โครงการที6ปราศจากตวัตน หรือจะบรรลุผลดว้ยความสามารถของตวัเองได ้

หากตอ้งการศาสนศาสตร์ที6แทจ้ริงจากการเปิดเผยพิเศษของพระเจา้ได ้

เราตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ส่วนตวัอยา่งแนบแน่นและตอ้งไวต่อการตอบสนองต่องานของพระวญิญาณบริสุทธิk  อยา่งขาดไม่ไดเ้ลย 

ความหวงัในการไดข้อ้สรุปศาสนศาตร์ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์นั>น 

คือเราตอ้งเราอุทิศชีวติอยา่งสุดหวัใจในการติดตามการทรงนาํของพระวญิญาณที6เปี6 ยมดว้ยพระคุณเท่านั>น 

 

หลงัจากเรามีความเขา้ใจเรื6องการส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk ในการทรงเปิดเผยพิเศษแลว้ 

จากนี> เราจะพิจารณาเรื6องการส่องสวา่งกบัการทรงเปิดเผยทั6วไป 

คริสเตียนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัความคิดที6วา่เราตอ้งการการส่องสวา่งของพระวญิญาณเพื6อที6จะเขา้ใจและประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้ง 

ในขณะเดียวกนั 

เราตอ้งระลึกดว้ยวา่พระวญิญาณประทานความสามารถในการเขา้ใจการทรงเปิดเผยทั6วไปอยา่งเหมาะสมแก่คนทั>งหลายทั>งชายและหญิง 

 

 

การทรงเปิดเผยทั(วไป 

 

เราเห็นความจริงนี> ในพระคมัภีร์ไดห้ลากหลายวธีิ และวธีิการสาํคญัอยา่งหนึ6งที6พระคมัภีร์กล่าวถึงเรื6องคือ 

หลกัคาํสอนเรื6องสติปัญญา ในพระคมัภีร์สอนวา่ปัญญา เป็นของประทานจากพระเจา้ หมายถึงความเขา้ใจเรื6องการเปิดเผยทั6วไป 

และพิเศษของพระเจา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ปัญญานี>มาจากไหน? พระวญิญาณของพระเจา้สอนเรื6องปัญญาแก่เรา 

 

ในดาเนียล 5:14 กษตัริยเ์บลชสัซาร์ยอมรับวา่ปัญญาของดาเนียลมาจากพระเจา้ ในสุภาษิต 2:6 

เราอ่านพบวา่ปัญญาทุกอยา่งมาจาก พระเจา้ ในทางเดียวกนั ดงัที6เขียนไวใ้นอพยพ 31:3 ช่างฝีมือ 
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ที6ชื6อเบซาเลลและโอโฮลีอบัทาํงานช่างไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะวา่พวกเขาเตม็เปี6 ยมดว้ยประวญิญาณบริสุทธิk  

พระธรรมเหล่านี>ลว้นกล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่ การส่องสวา่งของพระวญิญาณไม่เพียงแต่จาํเป็นสาํหรับการทรงเปิดเผยพิเศษเท่านั>น 

แต่ยงัจาํเป็นสาํหรับการทรงเปิดเผยทั6วไปเช่นกนั 

เราลองฟังสิ6งที6คาลวนิไดก้ล่าวไวใ้นเล่มที6สอง บทที6สองของหนงัสือ Institute of the Christian Religion 

เกี6ยวกบัการทาํงานของพระวญิญาณในขณะที6ผูค้นแสวงหาความจริงทุกประเภท ในการทรงเปิดเผยทั6วไป 

 

เมื<อไรกต็ามที<เราพบประเดน็เหล่านีI ในงานเขยีนทั<วไป 

กข็อให้แสงสว่างแห่งความจริงที<ส่องอยู่ในพวกเขาสอนเราว่า จติใจของมนุษย์นัIน 

แม้ว่าจะเป็นบาปและขาดความสมบูรณ์ แต่กถู็กห่ม และประดบัไว้ด้วยของประทานอนัลํIาเลศิจากพระเจ้า 

หากเราเชื<อว่าพระวญิญาณของพระเจ้าเป็นนํIาพหุนึ<งเดยีวแห่งความจริง 

เราจะไม่ปฏเิสธหรือรังเกยีจความจริงนัIนไม่ว่าจะปรากฏที<ใด 

นอกจากว่าเราอยากจะหมิ<นพระเกยีรตพิระวญิญาณของพระเจ้า... 

แต่หากพระเจ้าประสงค์ให้เราได้รับการช่วยเหลือด้านฟิสิกส์ ตรรกวทิยา คณติศาสตร์ และสาขาวชิาอื<น ๆ 

โดยงานเขยีนและการงานของผู้ที<ไม่เชื<อพระเจ้า กข็อให้เรารับความช่วยเหลือของพวกเขา 

 

ดงัที6คาลวนิกล่าวไวข้า้งตน้ 

พระวญิญาณของพระเจา้ไดส้อนเราทั>งที6เป็นและไม่เป็นคริสเตียนถึงความจริงแห่งการทรงเปิดเผยทั6วไป 

พระองคท์รงเป็นนํ>าพหุนึ6งเดียวแห่งความจริง ดว้ยเหตุนี>  

การพยายามสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนโดยกาํลงัของเนื>อหนงักระทั6งในเรื6องที6เกี6ยวกบัการทรงเปิดเผยทั6วไปเป็นเรื6องที6โง่เขลาพอ ๆ 

กบัการแสวงหาความรอดดว้ยกาํลงัของเนื>อหนงั 

 

ทั>งหมดที6กล่าวมานี>ประเดน็สาํคญักคื็อวา่ 

การสร้างศาสนศาสตร์ใหส้าํเร็จจากการทรงเปิดเผยของพระเจา้ไม่ใช่เรื6องที6เกิดขึ>นโดยอตัโนมติั 

หรือเป็นสิ6งที6คุณและผมจะสามารถทาํไดด้ว้ยกาํลงัของเราเอง หากทาํอยา่งเหมาะสมแลว้ 

การเขา้ใจการเปิดเผยของพระเจา้เป็นเรื6องตอ้งถ่อมใจลง 

ดว้ยวา่เราตอ้งเผชิญกบัประสบการณ์ทางศาสนาดว้ยขอ้จาํกดัทางธรรมชาติของเราเอง 

อนัจะทาํใหเ้ราตอ้งฟื> นฟูตนเองในกการพึ6งพาพระวญิญาณของพระเจา้อยา่งต่อเนื6อง 

 

 

ผลลพัธ์ 
 

พลวตัของบาปและพระวญิญาณในความเขา้ใจของเราเรื6อง การทรงเปิดเผยทั6วไปและพิเศษนั>น 

ไดเ้ตรียมเราใหค้าดหวงัผลลพัธ์บางอยา่งในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ บ่อยครั> งที6 

ความขดัแยง้ระหวา่งบาปและพระวญิญาณทาํใหเ้ราตอ้งเผชิญกบักบัเหตุการณ์ที6ทาํใหรู้้สึกวา่สิ6งที6เราคน้พบจากการทรงเปิดเผยพิเศษและก

ารทรงเปิดเผยทั6วไปดูเหมือนจะไปดว้ยกนัไม่ได ้

 

การสร้างศาสนศาสตร์จะนบัวา่เป็นเรื6องง่ายดาย 

ตราบเท่าที6ทุกอยา่งที6เราเชื6อจากพระคมัภีร์นั>นสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจเรื6องการทรงเปิดเผยทั6วไปอยา่งเหมาะเจาะ ตวัอยา่งเช่น 
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ไม่ยากเลยที6จะเชื6อวา่พระคมัภีร์เป็นเรื6องจริงในแง่ประวติัศาสตร์ตราบเท่าที6มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สนบัสนุนพระคมัภีร์ 

แต่ไม่ง่ายที6จะเชื6อวา่การลกัขโมยผดิศีลธรรม 

เพราะวา่มีผูค้นมากมายที6พบเห็นความป่วยไขท้างสงัคมที6เกิดจากการลกัขโมยจนเป็นเรื6องปกติ 

 

แต่เราตอ้งซื6อสตัยต่์อกนัและกนั บ่อยครั> งเราอ่านเจอความจริงอยา่งหนึ6งในพระคมัภีร์ 

และพบบางอยา่งที6ดูขดัแยง้ต่อความจริงนั>นอยา่งมากในโลกรอบตวัเรา เราเรียนรู้อะไรบางอยา่งจากประสบการณ์ชีวติของเรา 

แต่จากนั>นไดค้น้พบวา่พระคมัภีร์ดูเหมือนจะสอนสิ6งที6ตรงกนัขา้มกนั ถึงตอนนี>  

ดงัที6เราไดเ้ห็นแลว้วา่คริสเตียนจะตอ้งสร้างศาสนศาสตร์โดยการพึ6งพาทั>งการทรงเปิดเผยทั6วไปและพิเศษ 

เราไม่สามารถจดัการกบัเรื6องนี>ไดด้ว้ยการปฏิเสธการทรงเปิดเผยแบบหนึ6งแบบใดไปได ้

ถา้เช่นนั>นแลว้เราควรจะจดัการความขดัแยง้ระหวา่งการทรงเปิดเผยสองประเภทนี>อยา่งไร? 

เราจะทาํอยา่งไรเมื6อเราพบอะไรบางอยา่งในพระคมัภีร์ที6ดูจะขดัแยง้กบัขอ้คน้พบของวทิยาศาสตร์หรือประสบการณ์ทั6วไป? 

 

ประการแรก เราควรเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ขา้งตน้โดยมี ความมั6นใจวา่ ความจริงแลว้การทรงเปิดเผยทั6วไปและ 

การทรงเปิดเผยพิเศษนั>นไม่ไดข้ดัแยง้กนัเอง ในการทรงเปิดเผย ทั>งสองรูปแบบ พระเจา้องคเ์ดียวกนัตรัสกบัเรา—

พระเจา้ผูต้รัสแต่ความจริงเพราะพระองคไ์ม่สามารถโกหกได ้นอกจากนี>  เราควรตระหนกัดว้ยวา่ 

ไม่ใช่เรื6องยากสาํหรับพระเจา้ที6จะรวบรวมสิ6งที6พระองคท์รงเปิดเผยในการทรงสร้าง และในพระคมัภีร์เขา้ดว้ยกนั 

ไม่วา่สาํหรับเราแลว้การทรงเปิดเผยสองแบบนี>จะดูเขา้กนัไม่ไดเ้ลยกต็าม แต่เรารู้จากมุมมองของพระเจา้ 

และดว้ยสจัธรรมวา่การทรงเปิดเผยทั>งสองแบบนั>นเป็นความจริงและเทียบเคียงกนัไดเ้สมอ 

 

ประการที6สอง เราตอ้งตระหนกัวา่เมื6อเราพดูถึงสิ6งที6เราเรียนรู้ จากการทรงเปิดเผยพิเศษและทั6วไป เราไม่ไดก้าํลงัเผชิญกบั 

การทรงเปิดเผยเฉพาะครั> งโดยตรง แต่ดว้ยความเขา้ใจของเรา ที6มีต่อการทรงเปิดเผยนั>นเป็นความเขา้ใจที6ไม่มีวนัสมบูรณ์แบบ 

แมว้า่การทรงเปิดเผยทั6วไปและพิเศษจะไม่มีวนัขดัแยง้กนัเองเพราะการเปิดเผยทั>งสองแบบมาจากพระเจา้ 

แต่ความเขา้ใจของเราต่อการทรงเปิดเผยทั>งสองแบบอาจขดัแยง้กนัได ้เพราะวา่เป็นความเขา้ใจที6เกิดจากเราเอง  

 

ดงันั>น เมื6อเราเผชิญกบัความไม่สอดคลอ้งกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งการทรงเปิดเผยพิเศษและทั6วไป 

มีสี6วธีิการหลกัในการประเมินสถานการณ์ได ้

 

หนึ6ง เป็นไปไดเ้สมอที6เราจะเขา้ใจการทรงเปิดเผยพิเศษคลาดเคลื6อน 

และเราตอ้งเปลี6ยนการตีความพระคมัภีร์โดยไม่ปฏิเสธสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ สอง 

ความขดัแยง้อาจเกิดขึ>นเมื6อเราเขา้ใจการทรงเปิดเผยทั6วไปอยา่งคลาดเคลื6อน 

บ่อยครั> งที6เราถอดบทสรุปจากประสบการณ์ส่วนตวัที6จะตอ้งถูกปรับใหถู้กตอ้งโดยใชพ้ระคมัภีร์ สาม 

เราอาจเขา้ใจการทรงเปิดเผยทั>งสองรูปแบบอยา่งคลาดเคลื6อน 

เป็นไปไดเ้สมอที6ประสบการณ์ของเราเกี6ยวกบัโลกไม่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนตามพระคมัภีร์ 

เพราะวา่เราลม้เหลวในการเขา้ใจพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้งและไม่อาจถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเราเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสี6 

เราอาจเผชิญกบัเรื6องลี>ลบัที6เหนือความเขา้ใจของมนุษยอ์ยา่งเรา ตวัอยา่งเช่น 

แน่นอนวา่ประสบการณ์ของเราในการทรงเปิดเผยทั6วไปไม่ทาํใหเ้ราคาดหวงัวา่บุคคลสามคนจะเป็นคนคนเดียวกนัได ้ 

 

อยา่งไรกต็าม นี6คือสิ6งที6พระคมัภีร์ไดส้อนเราเกี6ยวกบัพระเจา้ 

แลว้เราจะไกล่เกลี6ยความขดัแยง้ระหวา่งสองมุมมองนี>ไดอ้ยา่งไร? ซึ6 งเราทาํไม่ไดเ้ลย 
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เพราะหลกัคาํสอนเรื6องตรีเอกานุภาพเป็นสิ6งลี>ลบัเหนือความเขา้ใจของมนุษยอ์ยา่งเรา 

 

ถึงตอนนี>  ในทางปฏิบติัเราไม่สามารถบอกไดช้ดัเจนวา่เรากาํลงัเผชิญสถานการณ์ใดจากสี6แบบขา้งตน้ ดงันั>น 

บ่อยครั> งเราจะตอ้งตดัสินใจบนพื>นฐานที6วา่เราวางภาระการพิสูจนไ์วที้6ไหน กล่าวคือ เราใหน้ํ> าหนกัมากเป็นพิเศษในการตีความพระคมัภีร์ 

หรือการตีความการทรงเปิดเผยทั6วไปมากกวา่? ซึ6 งคริสเตียนมีแนวทางที6แตกต่างกนัในประเดน็นี>  

 

อีกดา้นหนึ6ง คริสเตียนที6เรามกัจะเรียกวา่ “เสรีนิยม” 

มีแนวโนม้ที6จะยอมรับความเขา้ใจของตวัเองเกี6ยวกบัการทรงเปิดเผยทั6วไปมากกวา่การยอมอุทิศตวัทาํความเขา้ใจพระคมัภีร์ 

แต่คริสเตียนที6เรามกัจะเรียกวา่พวก “อนุรักษนิ์ยม” มีแนวโนม้ที6จะยอมรับความเขา้ใจการทรงเปิดเผยพิเศษ หากมีความขดัแยง้เกิดขึ>น 

 

 ยทุธศาสตร์ที6สองคือส่วนของปัญญาที6เหนือกวา่ 

เวน้แต่วา่หลกัฐานสาํหรับความเขา้ใจของเราต่อการทรงเปิดเผยทั6วไปจะมีอยา่งลน้เหลือ 

เราควรเลือกทาํตามความเขา้ใจของเราตามที6พระคมัภีร์สอน 

พระคริสตแ์ละอคัรสาวกไดรั้บรองพระคมัภีร์ในฐานะหนงัสือคู่มือของเราเพื6อการเขา้ใจชีวติ ดงันั>น 

เราควรจะพร้อมเสมอที6จะยอมจาํนนต่อพระคมัภีร์เมื6อเกิดความขดัแยง้ขึ>นอยา่งชดัเจน ดงัที6เปาโลไดก้ล่าวไวใ้น 2 ทิโมธี 3:16-17 

 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชน.์.. 

เพื6อคนของพระเจา้จะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื6อการดี ทุกอยา่ง (2 ทโิมธี 3:16-17) 

 

อยา่งไรกต็าม ในขณะเดียวกนั เราตอ้งระลึกเสมอวา่ เนื6องจากความเขา้ใจพระคมัภีร์ของเรานั>น ไดบ้กพร่องไปเพราะความบาป 

เราอาจจาํเป็นตอ้งพบกบัประเดน็ปัญหาเหล่านี>ซํ> าแลว้ซํ> าเล่า จากอดีตจนปัจจุบนั 

วธีิปฏิบติัของผูเ้ชื6อที6สตัยซื์6อกคื็อการยอมใหดุ้ลพินิจส่วนตวัเป็นรองจากสิ6งที6พวกเขาเชื6อวา่พระคมัภีร์สอน 

แมว้า่พวกเขารู้ดีวา่จาํเป็นตอ้งปรับความเขา้ใจพระคมัภีร์ของตนอีกครั> งในภายหลงักต็าม 

ดว้ยวถีิทางแห่งปัญญาและการเชื6อฟังเช่นนี> เรียกร้องใหเ้ราสร้างศาสนศาสตร์จากสิ6งที6เราเชื6ออยา่งจริงใจวา่เป็นคาํสอนจากพระคมัภีร์ 

 

ความจริงที6วา่การสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิดเผยเตม็ไปดว้ยปัญหาที6เกิดจากพลวตัแห่งบาปและพระวญิญาณ 

นาํเราไปสู่ประเดน็หลกัเรื6องที6สามของบทเรียนนี>  นั6นคือ ในสถานการณ์ที6ซบัซอ้นนเช่นนี>  

เราจะพฒันาความมั6นใจในจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ของเราไดอ้ยา่งไร? 

 

 

พฒันาความมั:นใจ 
 

มีสโลแกนหนึ6งที6เคยโด่งดงัในหมู่คริสเตียนที6กล่าวไวป้ระมาณนี>วา่ “พระเจา้ตรัสอะไร ฉนักเ็ชื6อ และวา่ตามนั>น” 

ความเป็นจริง หลายแง่มุม ขอ้ความนี>กล่าวถูกตอ้ง และไดส้ะทอ้นสิ6งที6เราพยายามสื6อมาตลอดบทเรียนนี>  

หากพระเจา้ไดท้รงเปิดเผยอะไรบางอยา่ง เรากค็วรที6จะเชื6อสิ6งนั>นและจบที6ตรงนั>น 

แต่สโลแกนนี>มองขา้มขอ้เทจ็จริงที6วา่เราไม่สามารถเขา้ใจการทรงเปิดเผยของพระเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเสมอ 

เพียงแค่เราคิดวา่พระเจา้ตรัสอะไรบางอยา่งไม่ไดห้มายความวา่พระองคต์รัสจริง ๆ ดงันั>น เราจะตอ้งถามคาํถามอยา่งจริงจงัวา่ 

เราจะพฒันาความมั6นใจไดอ้ยา่งไรวา่เราเขา้ใจการทรงเปิดเผยของพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง เพื6อที6เราจะพดูไดอ้ยา่งมั6นใจวา่ 
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“พระเจา้ตรัสอะไร กว็า่ตามนั>น”? 

 

เพื6อที6จะศึกษาวธีิการพฒันาความมั6นใจในศาสนศาสตร์ เราจะตอ้งพิจารณาสามประการต่อไปนี>  ประการแรก 

เราจะพิจารณาเรื6องความมั6นใจในจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์มีคุณลกัษณะแบบต่อเนื6อง (analog quality) ประการที6สอง 

เราจะสาํรวจวธีิการที6ความมั6นใจมกัจะเกิดจากกระบวนการยอมตาม และประการที6สาม 

เราจะพิจารณาวธีิการที6เราควรจะจดัวางความมั6นใจของเราใหเ้หมาะสมกบัจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ต่าง ๆ 

โดยเริ6มดว้ยการพิจารณาแนวคิดที6วา่ความมั6นใจในขอ้สรุปเชิงศาสนศาสตร์มีคุณลกัษณะแบบต่อเนื6อง ไม่ใช่คู่ตรงขา้ม 

 

 

คุณลกัษณะแบบต่อเนื-อง 
 

เพื6อที6จะเขา้ใจความแตกต่างของสองคุณลกัษณะขา้งตน้ จะเป็นประโยชนที์6จะใชก้ารอุปมาเปรียบเทียบกบัสวติชปิ์ดเปิดไฟ 

สองแบบที6พบเห็นไดท้ั6วไป สวติชไ์ฟแบบเปิด-ปิดธรรมดาอาจถือวา่เป็นแบบคู่ตรงขา้ม นั6นคือไม่เปิดกปิ็ดเลย 

สวติชป์ระเภทนี>คลา้ยกบัวธีิการที6คริสเตียนจาํนวนมากใชก้บัความเชื6อของตวัเอง 

 

คริสเตียนเหล่านั>นเพียงแค่นึกถึงสิ6งที6พวกเขารู้และสิ6งที6พวกเขาไม่รู้ “ฉนัเชื6อวา่พระคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้” 

“ฉนัเชื6อวา่พระเจา้ทรงเป็นองคต์รีเอกภาพ” คาํรับรองเหล่านี> เป็นความเชื6อ ที6หนกัแน่น ถึงกระนั>น 

คริสเตียนมีบญัชีรายการของสิ6งที6พวกเขาถือวา่ไม่รู้ หรือ ไม่สามารถล่วงรู้ได ้

“ฉนัไม่รู้วา่พระเจา้ที6ประเสริฐอนุญาตใหเ้กิดความชั6วร้ายไดอ้ยา่งไร” “ฉนัไม่รู้วา่พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมาเมื6อไหร่” 

คาํกล่าวในลกัษณะเหล่านี> บ่งบอกวา่เราไม่รู้วา่ตวัเองตอ้งคิดอยา่งไร ขาดความมั6นใจในจุดยนืต่าง ๆ ที6พึงมีต่อประเดน็เหล่านี>   

 

แนวทางแบบคู่ตรงขา้มในการเขา้ใจจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์อาจเพียงพอในหลายสถานการณ์ 

เหมือนกบัการยอ่ความแบบหนึ6งที6กล่าววา่ “ฉนัรู้เกี6ยวกบัเรื6องนี>  แต่ฉนัไม่รู้เกี6ยวกบัเรื6องนั>น” อยา่งไรกต็าม ในฐานะคริสเตียน 

เมื6อเราพิจารณาอยา่งละเอียดมากขึ>นถึงสิ6งต่าง ๆ ทั>งหมดที6เรารู้และไม่รู้ 

เราจะคน้พบอยา่งรวดเร็ววา่สถานการณ์มีความซบัซอ้นมากกวา่ที6ตวัแบบคู่ตรงขา้มนาํเสนอ 

 

นอกจากนี>  พวกเราส่วนใหญ่กคุ็น้เคยกบัสวติชไ์ฟแบบหรี6แสงได ้

ซึ6 งเป็นสวติชป์ระเภทที6มีระดบัการตั>งค่าแบบตํ6ากวา่และสูงกวา่ สวติชไ์ฟประเภทนี> เป็นแบบต่อเนื6อง (analog) 

กระแสไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่เปิดหรือปิด แต่การไหลของกระแสไฟฟ้ามีระดบักาํลงัไฟฟ้ามากกวา่หรือนอ้ยกวา่ กระแสไฟฟ้าระดบัสุดทาง 

คือการเปิดและปิด แต่กระแสไฟฟ้ามีช่วงระดบั ซึ6 งมีความสาํคญัเช่นกนั เพราะทาํใหเ้รามีระดบัแสงไฟที6สลวักวา่ หรือสวา่งมากกวา่ได ้

 

ในบางแง่มุม สวติชไ์ฟแบบ analog 

นี> เป็นแบบอยา่งที6มีประโยชนอ์ยา่งมากสาํหรับการประเมินความมั6นใจที6เราควรจะมีในจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ 

เราไม่ใช่แค่มีความมั6นใจในความเชื6อบางอยา่งและขาดความมั6นใจในความเชื6ออีกเรื6องหนึ6ง 

แต่เรามีระดบัความมั6นใจต่างระดบัต่อจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ที6เราเชื6อ 

 

ลองนึกถึงวธีิการที6เรามองสิ6งต่าง ๆ นอกเรื6องศาสนศาสตร์ มนุษย ์ทุกคนมีความเชื6อหลายอยา่ง ตวัอยา่งเช่น 

ผมเชื6อวา่วนันี>ฝนจะไม่ตก ผมยงัเชื6อวา่ผมมีงานทาํในตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพระคริสตธรรม 

และผมเชื6อวา่ผมมีหลานสาวคนหนึ6ง ถึงจุดนี>  แมว้า่ผมเชื6อวา่ทุกสิ6งที6กล่าวมานี> เป็นความจริงอยา่งแน่นอน 
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แต่ระดบัความมั6นใจต่อทุกเรื6องที6กล่าวนั>นกไ็ม่เท่ากนั  

 

วธีิหนึ6งในการทดสอบระดบัความมั6นใจของผมกโ็ดยการถามวา่จะตอ้งมีแรงกดดนัมากแค่ไหนที6ทาํใหผ้มยอมละทิ>งความเชื6อ 

แต่ละอยา่งที6กล่าวมา ผมสามารถพดูดว้ยความสตัยจ์ริงวา่ 

คงไม่จาํเป็นตอ้งมีแรงกดดนัอะไรมากเพื6อจะใหผ้มเปลี6ยนความเชื6อวา่วนันี>ฝนจะไม่ตก แค่ฝนตกไม่กี6เมด็ลงบนหวัผมกท็าํใหผ้มวิ6งแลว้ 

หรือแมก้ระทั6งพยากรณ์อากาศที6บอกวา่มีความเป็นไปไดสู้งที6ฝน จะตกวนันี>  กค็งทาํใหผ้มพกร่มติดตวั 

ผมไม่มั6นใจในความเชื6อเรื6องนี>มากนกั แต่ผมจะมีความมั6นใจอยา่งสูงวา่ผมมีอาชีพเป็นอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพระคริสตธรรม 

ผมมีความมั6นใจยิ6งวา่งานสอนของผมมั6นคง และผมกทุ่็มเทอยา่งหนกัในความเชื6อนั>น คงตอ้งมีรายงานข่าวร้ายทางโทรทศันถึ์งจะเปลี6ยนใจ 

เปลี6ยนความเชื6อผมในเรื6องนี>ได ้หรือแมห้ากผมไดรั้บจดหมายเลิกจา้ง ผมกค็งอยากไดรั้บการยนืยนัดว้ยคาํพดูแบบหนา้ต่อหนา้ 

แต่ลองพิจารณาวา่จะตอ้งมีอะไรบา้งที6จะทาํใหผ้มเลิกเชื6อวา่ผมมีหลานสาวคนหนึ6ง มีอะไรมากมายที6ยนืยนัความเชื6อถึงหลานคนนี>  

และเธอกส็าํคญัต่อผมมาก ซึ6 งคงจะตอ้งมีหลกัฐานมากมายเกินจินตนาการเพื6อที6จะทาํใหผ้มเชื6อวา่ผมเลิกเชื6อได ้

ตอ้งมีอะไรมากมายนอกเหนือจากสิ6งต่าง ๆ ที6ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 

ถึงตอนนี>  หลาย ๆ ลกัษณะของความจริงจากประสบการณ์ทั6วไป กเ็ป็นจริงอยา่งเดียวกนัในเรื6องศาสนศาสตร์ดว้ย 

เรายดึถือความเชื6อทางศาสนศาสตร์ในระดบัความมั6นใจที6แตกต่างกนั ในบทที6หนึ6ง เราพดูถึงหลกัคาํสอน การปฏิบติั 

และความรู้สึกแบบคริสเตียนในลกัษณะปฏิสมัพนัธ์หลากหลายที6ไดถ้กัทอเขา้ดว้ยกนั ถึงจุดนี> เราจาํเป็นตอ้งขยายโมเดลนี> เพิ6มอีกเลก็นอ้ย 

จะเป็นประโยชนห์ากเรามองโครงข่ายนี> เหมือนวา่ลอยอยูใ่นลูกบอลพลาสมา เมื6อลูกบอลถูกตดัขวางและพื>นที6ภายในถูกเปิดเผย 

เราจะเห็นวา่โครงสร้างแห่งความเชื6อต่าง ๆ ของเรานั>นมีวงแหวนซอ้นกนัเป็น ชั>น ๆ โดยมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั 

 

ในวงชั>นนอก ความเชื6อของเราถูกจดัวางแบบหลวม ๆ 

วงแหวนชั>นนอกเป็นภาพแทนของจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์มากมายที6ถือวา่เป็นชายขอบของเสน้ใยแห่งความเชื6อของเรา เรามีความมั6นใจ 

นอ้ยมากเกี6ยวกบัจุดยนืเหล่านี>  เรามีพนัธะต่อสิ6งเหล่านี> เพียง นอ้ยนิดและเราพบวา่เราเปลี6ยนแปลง เพิกถอน และเพิ6มเติม 

การจดัวางความเชื6อต่าง ๆ อยา่งง่ายดายและแทบจะตลอดเวลาดว้ย 

 

ตรงจุดศูนยก์ลางหรือแกนของลูกบอล 

โครงข่ายแห่งความเชื6อของเราถูกถกัทอเขา้ดว้ยกนัอยา่งแน่นหนาจนดูเหมือนวา่จะเป็นรูปทรงตนัหนึ6งเดียว 

จุดศูนยก์ลางของโครงข่ายประกอบดว้ย ความเชื6อแกนกลาง เป็นจุดยนืหลกัเชิงศาสนศาสตร์ซึ6งเราเชื6ออยา่งมั6นใจสูงสุด 

เป็นเรื6องยากมากที6จะเปลี6ยนแปลง เพิกถอน หรือเพิ6มเติ6มอะไรในความเชื6อแกนกลางเหล่านี>ไดอี้ก เพราะถา้เราทาํเช่นนั>น 

กจ็ะส่งผลกระทบเกี6ยวเนื6องกนัออกไปเป็นระลอก ทาํใหเ้กิดอิทธิพลต่อการปรับเปลี6ยนความเชื6ออื6น ๆ ของเราไดอี้กมาก 

 

ประการสุดทา้ย ตรงช่วงระหวา่งแกนกลางและวงแหวนชั>นนอกเป็นชุดของวงแหวนชั>นต่าง ๆ 

ที6ประกอบดว้ยเครือข่ายความเชื6อต่าง ๆ ที6ถูกถกัทอไวด้ว้ยกนั วงแหวนชั>นที6อยูใ่กลก้บัแกนกลางถูกออกแบบไวอ้ยา่งหนาแน่น 

และปรับเปลี6ยนไดย้ากกวา่ ซึ6 งวงแหวนชั>นที6อยูไ่กลออกไปจากแกนกลางถูกออกแบบไวห้ลวมกวา่และปรับเปลี6ยนไดง่้ายกวา่ 

 

ถึงตรงนี>  การจดัแจงโครงข่ายแห่งความเชื6อต่าง ๆ แตกต่างกนั ในแต่ละบุคคล ในแต่ละขนบธรรมเนียม 

ในเวลาและสถานที6ที6ต่างกนัออกไป อยา่งไรกต็าม การมีระดบัความมั6นใจแตกต่างกนัในศาสนศาสตร์ของชาวคริสเตียน 

ปรากฏใหเ้ห็นเสมอ ในฐานะ คริสเตียน เราเชื6ออะไรหลายอยา่ง แต่เราไม่ควรที6จะเชื6อทุกอยา่งดว้ยระดบัความมั6นใจที6เท่ากนั 

บางความเชื6ออาจอยูว่งแหวนชั>นนอกสุด บางความเชื6ออยูต่รงแกนกลาง 

และความเชื6อที6เหลืออาจอยูต่รงจุดไหนสกัแห่งระหวา่งสองพื>นที6นั>น กเ็ป็นเรื6องของความมั6นใจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เสมอ 
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และนี6คือสิ6งที6เราพยายามจะสื6อเมื6อเรากล่าววา่ความมั6นใจในทางศาสนศาสตร์เป็นแบบต่อเนื6อง (analog) 

 

ความเขา้ใจเกี6ยวกบัโครงข่ายแห่งความเชื6อดงักล่าวทาํใหเ้กิดคาํถามวา่ แลว้เราจะกาํหนดระดบัความมั6นใจต่อจุดยนืเชิง 

ศาสนศาสตร์ที6ต่างกนัอยา่งไร? จะมีกระบวนการใดบา้งที6จะทาํใหเ้ราเชื6อวา่เราเขา้ใจการทรงเปิดเผยของพระเจา้ดว้ยระดบัความมั6นใจมาก 

หรือนอ้ยอยา่งถูกตอ้งได?้ กล่าวอยา่งง่าย ๆ พระวญิญาณบริสุทธิk ทรงสอนและโนม้นา้วเราผา่นกระบวนการยอมตาม 

ซึ6 งหมายถึงกระบวนการที6เรายอมใหต้วัเองอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลต่าง ๆ ของเครื6องมือทั>งหลายที6พระวญิญาณมกัจะใชเ้พื6อสอนเรา 

 

 

กระบวนการยอมตาม 
 

ก่อนที6เราจะเขา้เรื6องกระบวนการยอมตาม เราควรจาํแนก 

ความแตกต่างระหวา่งวธีิการพิเศษและวธีิการทั6วไปที6พระวญิญาณบริสุทธิk ประทานความมั6นใจแก่เราในจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ 

ผมพบวา่เป็นประโยชนม์ากที6จะพิจารณาประเดน็เหล่านี> คู่ขนาน 

ไปกบัวธีิการมากมายที6พระเจา้ทรงกระทาํในการครอบครองเหนือสิ6งที6พระองคไ์ดท้รงสร้าง 

 

หนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ สรุปคาํสอนของ พระคมัภีร์เกี6ยวกบัการจดัเตรียมของพระเจา้ไวอ้ยา่งน่าฟัง 

ลองดูสิ6งที6เขียนไวใ้นบทที6 V ตอนที6 3 

 

ในการจดัเตรียมทั<วไป พระเจ้าทรงใช้เครื<องมือต่าง ๆ แต่กท็รงเป็นอสิระที<จะทาํ พระราชกจิโดยปราศจาก, 

อยู่เหนือ, และปฏเิสธเครื<องมือเหล่านัIน ตามแต่พระทยัของพระองค์ 

 

ขอใหส้งัเกตคาํอธิบายวธีิการการจดัเตรียมของพระเจา้ขา้งตน้ ขอ้ความนี>อธิบายวธีิการที6พระเจา้ทรงใชว้ธีิรอง 

หรือสร้างเครื6องมือเพื6อทาํใหน้ํ> าพระทยัพระองคส์าํเร็จในโลกมนุษย ์โดยปกติพระองคด์าํเนินการตามแผนงานของพระองค ์“ผา่น” 

ปัจจยัรอง พระองคท์รงใชเ้ครื6องมือที6ทรงสร้างขึ>นเพื6อบรรลุเป้าหมายของพระองค ์แต่ในขณะเดียวกนั 

พระเจา้ไม่ไดท้รงถูกจาํกดัอยูใ่นวถีิทางปกตินี>  พระองคท์รงมีอิสระในการบรรลุนํ>าพระทยัของพระองคโ์ดยปราศจาก อยูเ่หนือ 

และปฏิเสธเครื6องมือเหล่านั>นได ้

 

ในทางเดียวกนั กเ็ป็นประโยชนที์6จะจาํแนกระหวา่งวธีิการพิเศษและวธีิการทั6วไปที6พระวญิญาณบริสุทธิk ส่องสวา่ง 

และยนืยนัจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ของเรา 

บางครั> งบางคราวคริสเตียนจะพบวา่พระวญิญาณบริสุทธิk ประทานความเขา้ใจที6ลึกซึ> งและความมั6นใจอนัแรงกลา้แมก้ระทั6งในเวลาที6เราไม่

ไดแ้สวงหาพระองค ์บางครั> งมีบางอยา่งผดุขึ>นในจิตใจอยา่งแรงกลา้โดยที6เราไม่ไดค้าดหวงั ความมุ่งมั6นเขม้แขง็ขึ>นในใจอยา่งไม่มีเหตุผล 

ในสถานการณ์เช่นนี>  พระวญิญาณของพระเจา้ทาํงานโดยปราศจาก หรืออยูเ่หนือ และปฏิเสธปัจจยัรองที6ปกติพระองคจ์ะทรงใช ้

การทาํงานแบบพิเศษของพระวญิญาณเป็นสิ6งสาํคญั แต่ในศาสนศาสตร์รูปแบบปกติ เราใส่ใจต่อกระบวนการ/เครื6องมือทั6วไป 

ที6พระวญิญาณทรงใชม้ากกวา่ 

 

ดงัที6เราไดเ้ห็นแลว้ 

คริสตจกัรไดย้อมรับสามวธีิการหลกัที6โดยปกติพระวญิญาณใชใ้นการประทานการส่องสวา่งโดยระบุถึงสามสาขาพื>นฐานสาํหรับการฝึกอบ

รมศาสนศาสตร์แบบทางการแก่ผูน้าํคริสตจกัรในวทิยาลยัพระคริสตธรรม สาขาแรก ไดแ้ก่ พระคมัภีร์ ซึi งเกี6ยวกบัอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ 

(exegesis) สาขา ที6สอง ไดแ้ก่ สาขาหลกัคาํสอนและประวติัศาสตร์ ซึ6 งเกี6ยวกบัปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน และสาขาที6สาม ไดแ้ก่ 
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สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ซึ6 งเกี6ยวกบัการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

 

ควบคู่ไปกบัสาขาวชิาขา้งตน้ กจ็ะเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก ที6จะอธิบายวธีิการทั6วไปที6พระวญิญาณประทานความมั6นใจเชิง 

ศาสนศาสตร์ ในขณะที6เราอยูใ่นกระบวนการยอมตาม หรือยอมจาํนนต่ออิทธิพลของอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ ดว้ยปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

และการดาํเนินชีวติคริสเตียน เราจะสาํรวจอิทธิพล ทั>งสามแบบนี>อยา่งละเอียดในบทเรียนต่อ ๆ ไป 

แต่จะเป็นประโยชนที์6จะอภิปรายเบื>องตน้ในที6นี> ก่อน 

 

ประการแรก พระวญิญาณของพระเจา้ส่องสวา่งและยนืยนั กบัเราในขณะที6เราเรียนรู้วธีิการยอมจาํนนต่ออิทธิพลของ 

อรรถวเิคราะห์หรือการตีความพระคมัภีร์ที6เหมาะสม ทั>งนี>  สาขาอรรถวเิคราะห์ (การเรียนรู้ทกัษะที6ใชใ้นการรับรู้หลกัคาํสอน 

ของพระคมัภีร์) เป็นหนึ6งในวธีิการที6สาํคญั เป็นที6นิยม และมีประสิทธิผลมากที6สุดต่อการรับความสวา่งและการสร้าง ความมั6นใจ 

คุณอยากจะทราบถึงสิ6งที6พระเจา้ไดท้รงเปิดเผย ในพระคมัภีร์ใช่ไหม? 

โดยปกติเราจะตอ้งใชท้กัษะอรรถวเิคราะห์ที6จะช่วยเราใหท้าํความเขา้ใจพระคมัภีร์อยา่งรับผดิชอบ 

เนื6องจากการยอมจาํนนต่ออรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์เป็นสิ6งสาํคญัยิ6งยวดต่อกระบวนการพฒันาศาสนศาสตร์คริสเตียน 

เราจะใชเ้วลามากพอสมควรในการอภิปรายเรื6องนี> ในบทเรียนถดัไป 

 

ประการที6สอง พระวญิญาณพระเจา้มกัจะใชป้ฏิสมัพนัธ์ชุมชนเพื6อส่องสวา่งในจิตใจ และยนืยนัความมั6นใจในความเชื6อของเรา 

อรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ไม่ใช่อิทธิพลแบบเดียวที6เราตอ้งการในศาสนศาสตร์ เรายงัตอ้งการความช่วยเหลือจากการทรงเปิดเผยทั6วไป 

โดยเฉพาะปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้6นดว้ย อนัที6จริง อรรถวเิคราะห์แบบตรง ๆ ที6ปราศจากความเกี6ยวเนื6องกบัชุมชนนั>นอนัตรายมาก 

ดงัที6เราไดพ้บบ่อย ๆ วา่กา้วแรกที6นาํไปสู่คาํสอนเทียมเทจ็มกัเริ6มจากการอรรถวเิคราะห์ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้6น 

การเรียนรู้และประเมินความคิดเห็นของพวกเขาเกี6ยวกบัการทรงเปิดเผยของพระเจา้ควรเป็นสิ6งสาํคญัในศาสนศาสตร์ของเรา กล่าวกวา้ง ๆ 

พระเจา้ทรงสถาปนาปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษยชาติเพื6อจะช่วยเหลือเรา 

แต่ปฏิสมัพนัธ์ท่ามกลางผูเ้ชื6อซึ6 งพระวญิญาณสถิตยอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ขนาดสาํคญัเป็นพิเศษต่อกระบวนการนี>  

เมื6อเรามีปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนเรามกัจะถามคาํถามเช่นวา่ “อะไรคือสิ6งที6คริสตจกัรในอดีตเชื6อเกี6ยวกบัประเดน็เหล่านี>? 

ผูเ้ชื6อที6ติดตามพระเจา้รอบตวัฉนัในปัจจุบนัพดูอะไรบางเกี6ยวกบัประเดน็นั>นหรือประเดน็นี>? 

ความคิดเห็นส่วนตวัของฉนัเป็นอยา่งไรบา้งเมื6อเปรียบเทียบกบัความเห็นของคนอื6น ๆ? 

การยอมจาํนนต่อปฏิสมัพนัธ์ของชุมชนเป็นเรื6องสาํคญัยิ6งยวดต่อกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์จากการทรงเปิดเผยของพระเจา้ 

ซึ6 งในบทเรียนถดั ๆ ไปขา้งหนา้นี> เราจะใชเ้วลาใคร่ครวญเรื6องนี> เช่นกนั 

 

ประการที6สาม การดาํเนินชีวติคริสเตียนมีบทบาทสาํคญัมาก 

ในการประกนัความมั6นใจวา่เรากาํลงัติดตามการทรงนาํของพระวญิญาณ สิ6งต่าง ๆ อาทิ ประสบการณ์ความสาํเร็จ ความลม้เหลว 

การอธิษฐาน การนมสัการ และการรับใชพ้ระเจา้ ลว้นเป็นมิติ ของการทรงเปิดเผยทั6วไป 

ซึงยงัเป็นเครื6องมื6อทั6วไปที6พระวญิญาณใชไ้ปเพื6อส่องสวา่ง และโนม้นา้วเราใหมี้จุดยนืเชิง ศาสนศาสตร์ 

การมีชีวติเพื6อพระคริสตเ์ป็นการเตรียมตวัเราใหพ้ร้อมสาํหรับอรรถวเิคราห์พระคมัภีร์ที6ดี และมีปฏิสมัพนัธ์ ที6ดีกบัผูอื้6นได ้

และการดาํเนินชีวติอยา่งสตัยซื์6อกเ็ป็นเหมือนสนามกีฬาที6เราใชท้ดสอบจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ของเรา เราเป็นใคร ไดป้ระสบ 

พบอะไรในขณะที6เรามีชีวติเพื6อพระคริสต ์คืออิทธิพลแบบที6สามที6เราจะตอ้งยอมจาํนนดว้ย 

พระวญิญาณทรงใชก้ารดาํเนินชีวติคริสเตียนในการส่องสวา่งในจิตใจของเราและประทานความมั6นใจวา่เราเขา้ใจการทรงเปิดเผยของ 

พระเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ควบคู่ไปกบัประเดน็เหล่านี>  เราจะพิจารณาเรื6องการดาํเนินชีวติคริสเตียนดว้ยบทเรียนในชุดนี> อีกหลายบทต่อไป 

 

เมื6อถึงจุดนี>  เราไดเ้รียนรู้วา่ความมั6นใจเชิงศาสนศาสตร์เป็นเรื6องที6มีระดบัต่างกนั 
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และพระวญิญาณของพระเจา้มกัจะใชอิ้ทธิพลของอรรถวเิคราะห์ ปฏิสมัพนัธ์ 

และการดาํเนินชีวติคริสเตียนในการประทานความมั6นใจแก่เรา 

ถึงขณะนี> เราอยูใ่นจุดที6จะไดเ้ห็นวา่เราจะจดัระะดบัความมั6นใจต่อความเชื6อในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมไดอ้ยา่งไร 

 

 

การจดัวางที-เหมาะสม 
 

ในบทเรียนนี>  เราจะกลบัมาที6แนวคิดเรื6องการจดัวางที6เหมาะสมซํ> าแลว้ซํ> าอีก 

แต่จะเป็นประโยชนห์ากจะแนะนาํพื>นฐานแนวคิดดงักล่าว ผมขอแนะนาํแม่แบบเพื6อทาํความเขา้ใจวา่การจดัวางที6เหมาะสมทาํงานอยา่งไร 

ซึ6 งผมจะเรียกตวัแม่แบบนี>วา่ “กรวยแห่งความแน่นอน” 

 

ลองนึกภาพวา่เราตดัเอาส่วนหนึ6งของลูกบอลซึ6งมีโครงสร้างแห่ง ความเชื6อต่าง ๆ 

ออกมาแลว้ทาํเป็นกรวยอนัหนึ6งที6มีขอบวงนอกขยายออกไป และค่อย ๆ แคบลงสู่แกนกลาง เมื6อจบักรวยนี>ตั>งขึ>น วงแหวนชั>นต่าง ๆ 

ของกรวยกป็รากฎเป็นระดบัความมั6นใจที6เรามีต่อความเชื6อต่าง ๆ ของเรา บนยอดกรวยคือความเชื6อแกนกลาง 

ตรงกน้กรวยคือขอบวงนอกของความเชื6อของเรา ตรงระหวา่งยอดและกน้กรวยคือความเชื6อต่าง ๆ 

ที6เรายดึถือพร้อมกบัระดบัความมั6นใจที6แตกต่างกนั 

 

หนึ6งในความรับผดิชอบหลกัของเราในฐานะนกัศาสนศาสตร์ คริสเตียนกคื็อ การกาํหนดวา่จะจดัความเชื6อต่าง ๆ 

ไวใ้นระดบัใดบา้ง เมื6อเราไดต้ดัสินใจวา่จะรับเอาจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์ เรื6องหนึ6งเขา้สู่ความเชื6อคริสเตียน 

เราอยากจะรู้วา่เราควรจดัวางแต่ละเรื6องไวที้6ส่วนไหนของกรวยแห่งความแน่นอน ควรจะอยูส่่วนบนยอดสุด 

และยดึถือไวด้ว้ยความมั6นใจระดบัสูงหรือไม่? หรือควรจะอยูก่น้กรวย และยดึถือดว้ยความมั6นใจระดบัตํ6ากวา่? 

 

ถึงตรงนี>  ไม่ตอ้งสงสยัวา่บางครั> งพระวญิญาณบริสุทธิk สามารถสร้างความมั6นใจระดบัต่าง ๆ ภายในเรา 

เราอาจพบวา่ตนเองมีความมั6นใจสุด ๆ ในอะไรบางอยา่งโดยมีเหตุผลรองรับนอ้ยมาก หรือเราอาจสงสยัอะไรบางอยา่ง 

โดยแทบจะไม่สามารถอธิบายไดว้า่ทาํไมจึงสงสยั บางครั> งเราเพียงสงัหรณ์ใจหรือรู้สึกวา่อะไรบางอยา่งถูกหรือผดิกไ็ด ้

เราควรระมดัระวงัเกี6ยวกบัประสบการณ์ลกัษณะนี>และนาํมาประเมินดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 

ในขณะที6เราตอ้งไม่มองขา้มการทาํงานที6น่าอศัจรรยข์องพระวญิญาณ 

 

แต่อะไรคือวธีิการปกติที6พระวญิญาณทรงนาํเราในการกาํหนดวา่ความเชื6อต่าง ๆ ควรอยูต่รงไหนในกรวยแห่งความแน่นอน? 

โดยทั6วไปแลว้ เราอาจพดูวา่เราควรจดัวางระดบัความมั6นใจของเราใหเ้ขา้กบัผลของการเชื6อฟังอยา่งสตัยซื์6อต่ออิทธิพลของอรรถวเิคราะห์ 

ปฏิสมัพนัธ์ และการดาํเนินชีวติคริสเตียน ในขณะที6เราพยายามยอมจาํนนต่ออิทธิพลต่าง ๆ ที6กล่าวขา้งตน้ 

พระวญิญาณพระเจา้จะนาํความสาํนึกใหเ้ราสามารถทาํการจดัวางระดบัความมั6นใจที6เหมาะสมได ้

 

ถึงตอนนี>  ในระดบัปฏิบติั การยอมจาํนนต่ออิทธิพลของ อรรถวเิคราะห์ ปฏิสมัพนัธ์ และการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

เรียกร้องใหเ้ราตอ้งถามอยา่งนอ้ยสองคาํถามดงัต่อไปนี>  คือคาํถามแรก 

ความสามคัคี/ลงรอยกนัเกิดขึ>นมากนอ้ยเพียงใดท่ามกลางการอรรถวเิคราะห์ การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน และการดาํเนินชีวติ 

คริสเตียนต่อประเดน็หรือเรื6องที6กาํลงัพิจารณา หากยิ6งมีความสามคัคี/ลงรอยกนัมากเท่าไหร่ 

เรายิ6งมีความมั6นใจวา่เราเขา้ใจเรื6องหรือประเดน็นั>น ๆ อยา่งถูกตอ้งมากเท่านั>น คาํถามที6สองอาจถามไดด้งันี> คือ 

เมื6อมีความไม่ลงรอยกนัเกิดขึ>น ขอ้หนึ6งขอ้ใดในสามขอ้มีอิทธิพลเหนืออีกสองอนัที6เหลือ? 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ   บทที ่3: การพึง่พาการทรงเปิดเผย 

-21- 

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

และเมื6อนํ>าหนกัอิทธิพลของหนึ6งหรือสองขอ้มีมากกวา่ เรายอ่มจดัวางความเชื6อนั>นที6กรวยแห่งความแน่นอนในระดบัที6สูงขึ>น  

 

เมื6ออิทธิพลของอรรถวเิคราะห์ ปฏิสมัพนัธ์ และการดาํเนินชีวติคริสเตียนไม่ลงรอยกนัและมีนํ>าหนกัเกือบเท่ากนัทั>งหมด 

เรามีแนวโนม้จะจดัวางความเชื6อนั>นบนกรวยแห่งความแน่นอนในระดบัที6ต ํ6าลงมา ถึงตอนนี>  เราควรเขา้ใจชดัเจนว่าไม่มีวิธีการ 

หรือกลไกใดในการเขา้ถึงแนวคิดการจดัวางที6เหมาะสมได ้และไม่มีสูตรคาํนวณเชิงคณิตศาสตร์ให้เราใชไ้ด ้

กระบวนการนี> เป็นเรื6องของศิลป์มากกว่าศาสตร์ และเราจะตอ้งแสวงหาการอวยพรจากพระเจา้อยา่งต่อเนื6องในขณะที6เราทาํหนา้ที6นี>  

ถึงกระนั>นกระบวนการยอมตามเป็นแนวทางทั6วไปที6พระวิญญาณทรงนาํประชากรของพระองค ์

ในขณะที6เรานาํตวัเองเขา้ส่วนภายใตอิ้ทธิพลของการอรรถวิเคราะห์พระคมัภีร์ การปฏิสัมพนัธ์ชุมชน และการดาํเนินชีวิตคริสเตียน 

พระวิญญาณจะนาํเราไปสู่เป้าหมายของการจดัวางความเชื6อต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมในกรวยแห่งความแน่นอนได ้

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนนี>  เราไดเ้รียนรู้วธีิการพึ6งพาการทรงเปิดเผยของพระเจา้ขณะที6เราสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

เราไดเ้ห็นวา่พระเจา้ไดป้ระทานการทรงเปิดเผยพิเศษและการทรงเปิดเผยทั6วไปแก่เรา 

ดงันั>นเราจะตอ้งพึ6งพาการทรงเปิดเผยในการทรงสร้าง และ ในพระคมัภีร์ไปพร้อมกนั นอกจากนี>  

เรายงัไดรั้บรู้วา่การเขา้ใจการทรงเปิดเผยถูกทาํใหผ้ดิเพี>ยนไปเพราะผลของบาป 

แต่การส่องสวา่งของพระวญิญาณบริสุทธิk ช่วยขยายความเขา้ใจนั>นได ้และประการสุดทา้ย 

เราพบวา่การยอมจาํนนต่ออิทธิพลของการอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ การปฏิสมัพนัธ์ และการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

จะช่วยเรากาํหนดระดบัความมั6นใจที6เหมาะสมต่อจุดยนืเชิงศาสนศาสตร์อนัหลากหลายที6เราต่างยดึถือไดด้ว้ย 

 

แนวคิดเหล่านี> มีความสาํคญัมากสาํหรับกิจกรรม/บทเรียนถดัไป เพราะโดยการผดุงรักษาความเขา้ใจแนวคิดเหล่านี>ไวเ้ท่านั>น 

เราจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างศาสนศาสตร์ที6พึ6งพาการทรงเปิดเผยของพระเจา้ได ้
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