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บทนาํ 
 

คุณเคยสงัเกตไหมวา่เราใชเ้วลาในชีวติมากเท่าไหร่ในการแสวงหาและยอมทาํตามผูมี้อาํนาจ? 

ผมทราบดีวา่อาจฟังเป็นเรืGองแปลกทีGจะพดูเรืGองนีI ในยคุสมยัปัจจุบนั แต่มนัคือเรืGองจริง เมืGอรถของเราเสีย 

เรามองหาใครสกัคนทีGสามารถซ่อมรถได ้เมืGอเราป่วย เรากม็องหาเจา้หนา้ทีGทางการแพทย ์ในเกือบจะทุกมิติของชีวติ หากเราเมีปัญญา 

เรากแ็สวงหาผูมี้อาํนาจและฟังพวกเขาอยา่งตัIงใจ แลว้กจ็ะยอมทาํตามผูมี้อาํนาจเหล่านัIนไม่มากกน็อ้ย 

 

เรืGองราวคลา้ย ๆ ขา้งตน้เป็นจริงในศาสนศาสตร์คริสเตียน เช่นกนั หากเราเป็นผูมี้ปัญญา เราจะเชืGอฟังผูมี้อาํนาจต่าง ๆ 

ในศาสนศาสตร์ เรามองหามคัคุเทศกเ์พืGอนาํเราไปในทางทีGถูกตอ้งและฟังพวกเขาอยา่งตัIงใจ 

หากดูผวิเผนิอาจดูเหมือนวา่คาํถามเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจในศาสนศาสตร์คริสเตียนเป็นเรืGองง่าย แต่ตลอดหลายพนัปีทีGผา่นมา 

ขณะทีGคริสเตียนมองหาคาํแนะนาํเกีGยวกบัศาสนศาสตร์นัIน พวกเขาไดพ้บวา่มีประเดน็ขดัแยง้ในทางปฏิบติัทีGสาํคญัมากเกิดขึIนเสมอ 

สิทธิอาํนาจแบบไหนทีGเราจาํเป็นตอ้งมีสาํหรับศาสนศาสตร์คริสเตียน? และเราจะหาสิทธิอาํนาจนัIนไดที้Gไหน? 

 

ในบททีG 4 นีI  ซึG งอยูใ่นชุดบทเรียน การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ มีชืGอวา่ “สิทธิอาํนาจในศาสนศาสตร์” เพราะวา่เราจะสาํรวจ 

ประเดน็สาํคญัทีGเกีGยวกบัการคน้หาและติดตามหรือทาํตาม สิทธิอาํนาจในขณะทีGเราสร้างศาสนศาสตร์ของเรา 

 

เราจะเนน้พิจารณาถึงวธีิการต่าง ๆ ทีGคริสเตียนใชต้อบสนองต่อประเดน็เหล่านีI ในสามยคุสมยัของประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

ลาํดบัแรก เราจะสรุปมุมมองต่าง ๆ วา่ดว้ยสิทธิอาํนาจทางศาสนศาสตร์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกยคุกลาง ลาํดบัทีGสอง 

เราจะศึกษาวา่ชาวโปรเตนแตนตย์คุแรกมีความเขา้ใจอยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจทางศาสนศาสตร์ และลาํดบัทีGสาม 

เราจะศึกษาวา่คริสเตียนยคุร่วมสมยัควรจะจดัการกบัประเดน็เหล่านีIอยา่งไร 

เราเริGมโดยพิจารณามุมมองของนิกายโรมนัคาทอลิกยคุกลางวา่ดว้ยสิทธิอาํนาจในศาสนศาสตร์ คริสเตียน 

 

 

นิกายโรมนัคาทอลิกยคุกลาง 
 

การศึกษาทุกบทเรียนในชุดนีI  เราใหค้วามสนใจกบัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปหรือโปรเตสแตนตเ์ป็นหลกั 

แต่บ่อยครัI งกเ็ป็นประโยชนที์GจะเริGมตน้จากนิกายโรมนัคาทอลิกยคุกลางในฐานะ ฉากหลงัของมุมมองสายโปรเตสแตนต ์ดงัทีGเราจะไดเ้ห็น 

ต่อไปวา่ มุมมองสายปฏิรูปต่อสิทธิอาํนาจในศาสนศาสตร์ โดยส่วนใหญ่แลว้พฒันาขึIนเพืGอตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ 

ของพระศาสนจกัรยคุกลาง 

 

ในบทนีI  ขณะทีGเราศึกษาพระศาสนจกัรยคุกลาง เราจะอภิปราย ในสองหวัขอ้คือ ประการแรก 

หลกัคาํสอนยคุกลางวา่ดว้ยสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ และประการทีGสอง มุมมองวา่ดว้ยสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัร 

เราจะเริGมทีGสิทธิอาํนาจของ พระคมัภีร์ในพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกยคุกลาง 
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สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 
 

ก่อนการปฏิรูปศาสนา ปัจเจกบุคคลและคณะนิกายทีGมีระเบียบแตกต่างกนั ต่างตอบสนองต่อพระคมัภีร์อยา่งหลากหลายวธีิ 

ถึงกระนัIน กก็ล่าวไดว้า่นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางส่วนใหญ่เชืGอในสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ (อยา่งนอ้ยกใ็นทางทฤษฎี) 

แต่ในทางปฏิบติัแลว้ จุดยนืของพระศาสนจกัรยคุกลางต่อพระคมัภีร์นัIน ไม่อาจจะกล่าววา่ 

มีความมุ่งมัGนยดึถือในสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ไดเ้ลย 

 

ในขณะทีGเราศึกษาปัญหาขา้งตน้ เราจะอภิปรายในสามประเดน็ ประเดน็แรก 

มุมมองสุดโต่งวา่ดว้ยการดลใจของพระคมัภีร์ในช่วงยคุกลาง ประเดน็ทีGสอง มุมมองทีGเกินพอดีในเรืGองความหมายของพระคมัภีร์ 

และประเดน็ทีGสาม ขอ้โตแ้ยง้ทีGเกินจริงเกีGยวกบัความคลุมเครือของพระคมัภีร์ 

เรามาเริGมกนัโดยการพิจารณามุมมองแบบยคุกลางวา่ดว้ยการดลใจของพระคมัภีร์ 

 

 

การดลใจ 

 

โดยทัGวไปแลว้ นกัศาสนศาสตร์คาทอลิกยคุกลางยอมรับวา่ พระคมัภีร์มาจากการการดลใจของพระเจา้โดยสมบูรณ์ 

และถูกจดัทาํขึIนโดยมนุษยใ์นฐานะเครืGองมือของพระเจา้ อยา่งไรกต็าม น่าเสียดายทีGในหว้งเวลานีIของประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

นกัศาสนศาสตร์หลายคนมีความคิดสุดโต่งในแง่ความเขา้ใจเกีGยวกบัการดลใจ 

โดยทีGพวกเขาเนน้ตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ทีGมาจากพระเจา้โดยละเลยตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ในแง่ทีGมาจากมนุษยแ์ละในเชิงประวติัศาสตร์  

 

ตวัอยา่งเช่น นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางพึGงพาปรัชญากรีกเป็น อยา่งมาก อาทิ ลทัธิเพลโตใหม่ ลทัธิอริสโตเติล 

โดยปรัชญาเหล่านีI มีอิทธิพลต่อการจดัประเภทและลาํดบัความสาํคญัของ ศาสนศาสตร์คริสเตียนในหลายลกัษณะ 

เนืGองดว้ยปรัชญาเหล่านีI ใหคุ้ณค่ากบัความเป็นจริงนิรันดร์มากกวา่ความเป็นจริงแบบชัGวคราวและความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ 

นกัศาสนศาสตร์ 

คริสเตียนเรียนรู้ทีGจะตระหนกัวา่ตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ทีGมาจากสวรรคมี์ความสาํคญัต่อคุณลกัษณะของพระคมัภีร์มากกวา่ 

ตน้กาํเนิดในเชิงประวติัศาสตร์และในแง่ทีGมาจากมนุษย ์

 

นอกจากนีI  

นกัปราชญพ์ระคมัภีร์ในยคุกลางขาดองคค์วามรู้เกีGยวกบัประวติัศาสตร์บราณยคุกาํเนิดพระคมัภีร์จนถึงระดบัทีGวา่พวกเขาไม่สามารถใชภู้มิ

หลงัเชิงประวติัศาสตร์ของ พระคมัภีร์ใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้ดว้ยเหตุนีI  พวกเขาจึงเนน้ไปยงัสิGงทีGพวกเขารู้ 

(นัGนคือขอ้เทจ็จริงทีGวา่พระคมัภีร์ประกอบดว้ยความจริงเหนือกาลเวลาทีGพระเจา้ผูเ้ป็นนิรันดร์แห่งสวรรคไ์ดท้รงเปิดเผยแก่เรา) 

และมกัจะมองขา้มประเดน็อืGน ๆ ไป 

 

การทีGพระศาสนจกัรยคุกลางเนน้ทีGตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ทีGมาจากสวรรคไ์ดท้าํใหเ้กิดความเชืGอทีGไม่น่าเกิดขึIนเกีGยวกบัความห

มายของพระคมัภีร์เช่นกนั (ตีความหมายเกินเลย) เป็นทีGเชืGอกนัอยา่งกวา้งขวางวา่ 

ตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ทีGมาจากสวรรคบ์อกเป็นนยัวา่พระคมัภีร์ไม่ไดสื้Gอความหมายต่อคนอ่านในวถีิทางเดียวกบัหนงัสือ เล่มอืGน ๆ 

ตรงกนัขา้ม เพราะวา่พระเจา้ทรงดลใจ พระคมัภีร์ จึงเตม็ดว้ยความหมายต่าง ๆ 

นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางจาํนวนมากติดตามนกับุญออกสัติน 
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ดว้ยความเชืGอวา่ขอ้พิสูจนข์อ้หนึGงการดลใจของพระคมัภีร์กคื็อการทีGขอ้ความต่าง ๆ ในพระคมัภีร์มีความหมายหลากหลาย  

 

ลองพิจารณาสิGงทีGออกสัตินไดเ้ขียนไวใ้นพระธรรมเล่มทีGสามของหนงัสือ On Christian Doctrine 

 

เมื$อ ... ถ้อยคาํเดยีวกนัในพระคมัภร์ี มกีารตคีวามสองแบบหรือมากกว่า 

แม้ว่าความหมายตามเจตนาของผู้เขยีนพระธรรมเล่มนัEนยงัคงเป็นปริศนากไ็ม่ได้เป็นเรื$องอนัตราย ... 

เพราะในเรื$องที$เกี$ยวกบัพระคมัภร์ีศักดิLสิทธิLจะมกีารทรงจดัเตรียมแบบไหนอกี 

ที$ใจกว้างและหลากหลายสมบูรณ์ได้เท่านีE ในแง่ที$ว่าถ้อยคาํเดยีวกนัอาจเป็นที$เข้าใจได้ในหลายความหมาย? 

 

ในหลายแง่มุม เราสามารถชืGนชมมุมมองการยกยอ่งพระคมัภีร์ของนกับุญออกสัติน พระคมัภีร์ไม่ใช่หนงัสือธรรมดา 

และคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ นัIนบ่งชีI ถึงการการดลใจจากพระเจา้ นอกจากนีI  เรายงัเห็นพอ้งกนัวา่ 

จากแง่มุมพระคมัภีร์เองกส็ามารถอธิบายไดถึ้งการทรงควบคุมของพระเจา้ในการเขียนพระคมัภีร์ 

 

 

ความหมาย 

 

แต่มุมมองของนกับุญออกสัตินไปไกลกวา่นัIนมาก เขาเชืGอวา่การการดลใจจากพระเจา้ทาํใหข้อ้ความต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ 

มีความหมายหลากหลาย ออกสัตินเชืGอวา่ 

แทนทีGจะมุ่งเนน้ความสนใจของเราไปทีGความหมายทีGผูเ้ขียนพระคมัภีร์ทีGเป็นมนุษยพ์ยายามจะสืGอสาร 

เราควรใหค้วามสนใจกบัความหมายต่าง ๆ ทีGพระเจา้ตัIงใจจะสืGอสารกบัเรา เราจะเรียกมุมมองของเขาและมุมมองอืGนทีGเกีGยวขอ้งวา่ 

“มุมมองแบบพหุนิยามคลาสสิก” (classical polyvalence) 

อนัหมายถึงความเชืGอทีGวา่ขอ้ความในพระคมัภีร์มีความหมายหรือคุณค่าในหลากหลายระดบัเพราะวา่เป็นขอ้ความทีGมาจากพระเจา้ 

 

ตวัอยา่งทีGรู้จกัอยา่งกวา้งขวางของมุมมองแบบพหุนิยามคลาสสิกกคื็อแนวทางการตีความของ John Cassian 

ทีGเป็นทีGรู้จกัในชืGอวา่ Quadriga ตามแนวทางนีI  ขอ้ความในพระคมัภีร์ควรไดรั้บการพิจารณาในฐานะทีGมีความหมายต่างกนั 4 แบบ คือ 

แบบแรก การตีความตามตวัอกัษร คือความหมายแบบพืIน ๆ หรือธรรมดาของขอ้ความนัIน แบบทีGสอง การตีความเชิงอุปมา 

ซึG งตีความขอ้ความในภาพอุปมาทีGสะทอ้นความจริง ดา้นหลกัคาํสอน แบบทีGสาม 

การตีความเชิงศีลธรรมซึGงสร้างแนวทางดา้นจริยธรรมสาํหรับคริสเตียน และแบบทีGสีG 

การตีความตามหลกัจิตวญิญาณซึGงเนน้พิจารณาวธีิการต่าง ๆ ทีGขอ้ความกล่าวถึงการบรรลุผลของพระสญัญาต่าง ๆ 

ของพระเจา้ในวนัพิพากษา 

 

รายละเอียดของ Quadriga และตวัอยา่งอืGน ๆ ของมุมมองแบบ พหุนิยามคลาสสิกไม่ใช่เรืGองสาํคญัต่อวตัถุประสงคข์องเรา 

และมีนกัเขียนจาํนวนมากไดอ้ธิบายเรืGองนีIไวแ้ลว้ ในทีGนีI เราเพียงมุ่งเนน้ความเขา้ใจวา่เมืGอเขา้สู่ยคุปฏิรูปศาสนา 

นกัศาสนศาสตร์คาทอลิกส่วนใหญ่เชืGอวา่ ความหมายต่าง ๆ 

ของขอ้ความในพระคมัภีร์นัIนมีความหมายไกลเกินสิGงทีGเราเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ความหมายปกติหรือธรรมดา นอกจากนีI  

พวกเขาดูจะเชืGอวา่ความหมายเพิGมเติมต่าง ๆ ในยอ่หนา้ทีGแลว้ไม่ไดมี้รากฐานมาจากความหมายทีGผูเ้ขียนพระคมัภีร์ตัIงใจจะสืGอสาร 

อนัทีGจริง การตีความตามตวัอกัษรหรือแบบพืIน ๆ 

มกัจะถูกถือวา่อยูใ่นระดบัพืIนฐานเกินไปสาํหรับการตีความในทางศาสนศาสตร์อยา่งจริงจงั 
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ในทางตรงขา้มนกัศาสนศาสตร์ไดรั้บการหนุนใจใหเ้อาใจใส่ระดบัชัIนความหมายทีGซ่อนอยูลึ่กซึI งกวา่ 

เพราะวา่เป็นสิGงสาํแดงถึงความลึกลํIาของพระทยัพระเจา้ทีGมีต่อคริสตจกัร 

 

ความคลุมเครือ 

 

แนวทางแบบยคุกลางในการศึกษาการดลใจและความหมายของพระคมัภีร์นาํไปสู่การเนน้ทีGคุณลกัษณะอีกประการหนึGงของ 

พระคมัภีร์มากเกินไป นัGนคือ ความคลุมเครือ พระคมัภีร์ถูกปฏิบติัต่อในฐานะหนงัสือทีGเนืIอหาไม่ชดัเจนอยา่งมาก 

ยกเวน้สาํหรับบางคนทีGพระเจา้ประทานความเขา้ใจลึกซึI งเหนือธรรมชาติ 

 

ถึงตอนนีIคงไม่แปลกใจวา่เนืIอหาของพระคมัภีร์คงยากทีGคริสเตียนธรรมดาในยคุก่อนการปฏิรูปศาสนาจะเขา้ใจได ้ประการแรก 

พระคมัภีร์เป็นของหายากทีGนอ้ยคนจะเขา้ถึงได ้ประการต่อมา ภาษาละตินเป็นภาษาหลกัของพระคมัภีร์และศาสนศาสตร์ 

และมีเพียงคนทีGมีการศึกษาสูงจาํนวนนอ้ยทีGเขา้ใจภาษาละตินไดดี้พอทีGจะใชง้านจริง ดงันัIน 

เป็นเรืGองเขา้ใจไดว้า่ทาํไมพระคมัภีร์จึงเป็นหนงัสือตอ้งหา้มสาํหรับคริสเตียนทัGวไปในยคุนัIน 

 

ขณะเดียวกนัพระคมัภีร์กถู็กถือวา่คลุมเครือแมก้ระทัGงสาํหรับคนทีGมีความสามารถและโอกาสในการอ่านพระภมัภีร์ 

พระเจา้ไดท้าํใหมี้หลายระดบัชัIนของความหมายในพระคมัภีร์ทีGถูกซ่อนจากการมองเห็นปกติ 

 

ลองนึกวา่มีใครสกัคนเอารูปของหีบสมบติัทีGปิดอยูม่าใหคุ้ณดูแลว้ขอใหคุ้ณบอกวา่มีสมบติัอะไรบา้งอยูใ่นหีบนัIน 

แน่นอนวา่เป็นไปไม่ได ้ทีGเราจะรู้วา่อะไรอยูใ่นหีบ เพราะสมบติัต่าง ๆ ถูกซ่อนอยู ่

เช่นเดียวกนักบัสถานะของพระคมัภีร์ในพระศาสนจกัรยคุกลาง 

 

เมืGอเขา้สู่ยคุปฏิรูปศาสนา 

ความเชืGอทีGคลุมเครือของพระคมัภีร์ทาํใหเ้กือบเป็นไปไม่ไดที้Gพระคมัภีร์จะมีสิทธิอาํนาจอยา่งแทจ้ริงในทางปฏิบติัเหนือการสร้างศาสนศา

สตร์ แน่นอนวา่ในทางทฤษฎี พระคมัภีร์ยงัคงเป็นหีบสมบติัทีGไดรั้บการการดลใจจากพระเจา้สาํหรับศานศาสตร์คริสเตียน 

แต่ในทางปฏิบติั พระคมัภีร์ยงัคงถูกปิดไว ้

โดยคลุมเครือมากจนไม่สามารถเป็นแสงสวา่งใหก้บันกัศาสนศาสตร์ในการทาํงานของพวกเขาได ้

 

เมืGอเขา้ใจมุมมองแบบยคุกลางเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์แลว้ เราพร้อมทีGจะพิจารณาประเดน็ทีGสองต่อไป นัGนคือ 

สิทธิอาํนาจของศาสนศาสตร์คริสตจกัรในพระศาสนจกัรยคุกลาง 

 

 

สิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัร 
 

มุมมองเรืGองสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรในยคุกลางไดรั้บการพฒันาขึIนในฐานะยาแกพิ้ษสาํหรับปัญหาต่าง ๆ 

ทีGเกิดขึIนจากหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ในยคุกลาง เนืGองดว้ยปัญหาเรืGองพระคมัภีร์ 

จึงไม่สามารถใชสิ้ทธิอาํนาจของพระคมัภีร์เหนือศาสนศาสตร์ได ้

ผลกคื็อสิทธิอาํนาจพระศาสนจกัรเริGมทีGจะมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากในการสร้างศาสนศาสตร์ 
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เพืGอความเขา้ใจบทบาทพิเศษของสิทธิอาํนาจพระศาสนจกัร เราจะพิจารณาในสองทิศทาง ประการแรก นกัศาสนศาสตร์ 

ยคุกลางเขา้ใจสิทธิอาํนาจพระศาสนจกัรในยคุก่อนหนา้พวกเขาวา่เป็นอยา่งไร และประการทีGสอง 

นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางเขา้ใจสิทธิอาํนาจพระศาสนจกัรในยคุของพวกเขาวา่เป็นอยา่งไร 

เราเริGมตน้โดยพิจารณาสิทธิอาํนาจของศาสนศาสตร์คริสตจกัรจากยคุอดีตกนัก่อน 

 

 

สิทธิอาํนาจในอดีต 

 

เมืGอเขา้สู่ยคุปฏิรูปศาสนา 

ในอดีตพระศาสนจกัรคาทอลิกไดพ้ฒันาแนวทางทีGค่อนขา้งซบัซอ้นเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจพระศาสนจกัรไวแ้ลว้ 

แน่นอนวา่พระคมัภีร์เองถูกมองวา่เป็นมรดกส่วนหนึGงของพระศาสนจกัร ถึงกระนัIน ดงัทีGเราไดเ้ห็นแลว้วา่ ในยคุกลางนัIนคาํสอนต่าง ๆ 

พระคมัภีร์ถูกถือวา่มีความคลุมเครือทีGทาํใหต้อ้งใชแ้หล่งขอ้มูลอืGนในการเพิGมความเขา้ใจ ดว้ยเหตุนีI  

นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางจึงพิจารณาประวติัศาสตร์ของ ศาสนศาสตร์คริสตจกัรเพืGอกาํหนดวา่พวกเขาควรจะเชืGออะไร 

และส่วนใหญ่ของนกัศาสนศาสตร์เหล่านัIนมีมุมมองต่อประวติัศาสตร์ของพระศาสนจกัรในฐานะประวติัศาสตร์ของ 

พระเจา้ในการเป็นผูน้าํและชีIทางใหป้ระชากรของพระองคไ์ปสู่หนทางแห่งความจริง ดว้ยเหตุนีI  

สิGงทีGพระศาสนจกัรสอนในอดีตเป็นสิGงทีGน่าสนใจอยา่งมากสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ยคุกลางในอยา่งนอ้ยสองลกัษณะ 

 

ในดา้นหนึGง มีการมุ่งความสนใจเป็นอนัมากไปทีGปิตาจารยแ์ห่ง ศาสนจกัรยคุแรก 

งานเขียนของบรรดาบุรุษอยา่งนกับุญโพลีคาร์ป นกับุญอิกนาเชียส นกับุญอิเรเนียส เทอร์ทูลเลียน และนกับุญ จสัติน มรณสกัขี 

รวมถึงปิตาจารยย์คุหลงัอยา่งนกับุญออกสัติน อาธานาซิอุส และนกับุญเยโรม—

บุรุษเหล่านีI มีอิทธิพลอยา่งลึกซึI งต่อความเชืGอของระเบียบปกครองต่าง ๆ ในพระศาสนจกัรยคุนัIน ปิตาจารยเ์หล่านีIไม่ถือวา่ผดิพลาด 

และแต่ละนิกาย/สาขาของพระศาสนจกัรกนิ็ยม และเลือกรับขนบปิตาจารยที์GตนชืGนชอบแตกต่างกนั  

 

อยา่งไรกต็าม 

โดยส่วนใหญ่ยงัยอมรับกนัวา่พระเจา้ไดป้ระทานความเขา้ใจลึกซึI งเป็นพิเศษแก่นกัศาสนศาสตร์ผูย้ิGงใหญ่ในอดีตเหล่านีI  

และยอมรับวา่พระศาสนจกัรจะตอ้งใหค้วามใส่ใจ 

เป็นพิเศษแก่หลกัคาํสอนของพวกท่านเหล่านัIน นอ้ยครัI งทีGเราจะพบนกัศาสนศาสตร์ยคุกลางไดก้ล่าวขอ้เสนอเชิงศาสนศาสตร์ 

โดยปราศจากขอ้สนบัสนุนของปิตาจารยแ์ห่งศาสนจกัรยคุแรก 

 

ในอีกดา้นหนึGง พระศาสนจกัรยคุกลางพึGงพาสภาสงัคายนา ของพระศาสนจกัรเป็นอยา่งมาก ทัIงสภาแห่งไนเซีย 

สภาแห่งคอนสแตนติโนเปิล สภาแห่งชาลซีดอน ขอ้สรุปของสภาสงัคายนาเหล่านีIและสภาอืGน ๆ จะถูกนาํมาพิจารณาอยา่งจริงจงั 

ในทางปฏิบติันกัศาสนศาสตร์ยคุกลางมองขอ้สรุปเหล่านัIนในฐานะผลสรุปรวบยอดของหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ทีGไม่อาจโตแ้ยง้ได ้

หากไม่เห็นดว้ยยอ่มเท่ากบัการไม่เห็นดว้ยกบัพระคมัภีร์และพระคริสต ์ 

 

เมืGอหลายศตวรรษผา่นไป หลกัคาํสอนต่าง ๆ ของปิตาจารยแ์ละขอ้สรุปของสภาสงัคายนาต่าง ๆ 

ไดพ้ฒันากลายเป็นขนบพระศาสนจกัรทีGเป็นทางการ และเมืGอขนบเหล่านีIพฒันาเป็นปึกแผน่กไ็ดมี้ส่วนช่วยในการสร้างขอ้ความเชืGอ (dogma) 

ของพระศาสนจกัร ทัIงนีI  ขอ้ความเชืGอดงักล่าวไม่ไดถู้กถือวา่เป็นศาสนศาสตร์ของมนุษยที์Gผดิพลาดได ้

แต่เป็นศาสนศาสตร์ทีGมีสิทธิอาํนาจเหมือนกบัพระคมัภีร์ อนัทีGจริง ในทางปฏิบติั ขอ้ความเชืGอของพระศาสนจกัรไดเ้ขา้แทนทีGพระคมัภีร์ 

ก่อนยคุปฏิรูปศาสนา คริสเตียนทีGสตัยซื์Gอไม่ไดถู้กคาดหวงัใหต้ัIงคาํถามวา่ “พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่อยา่งไร” แต่ใหถ้ามวา่ 
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“พระศาสนจกัรไดบ้ญัญติัไวว้า่อยา่งไร?” 

 

ในฐานะทีGมีความสาํคญัมากพอ ๆ กบัทีGสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรมีต่อพระศาสนจกัรยคุกลาง 

หลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ในตอนนัIนยงัไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดความจาํเป็นตอ้งมีสิทธิอาํนาจเชิงศาสนศาสตร์ระดบัสูงเหนือสภาพแวดลอ้มร่วมสมั

ยในตอนนัIน 

 

 

สิทธิอาํนาจยคุกลางร่วมสมยั 

 

แน่นอนวา่ พระศาสนจกัรยงัคงยนืยนัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ในทางทฤษฎีต่อไป 

แต่พระคมัภีร์โดยตวัเองมีความคลุมเครือเกินไปทีGจะนาํทางพระศาสนจกัรในประเดน็ร่วมสมยัต่าง ๆ ทีGยงัไม่เป็นทีGยติุในอดีต ดงันัIน 

พระศาสนจกัรจะหาคาํชีIแนะสาํหรับประเดน็ถกเถียงเชิงศาสนศาสตร์ร่วมสมยัไดอ้ยา่งไร? 

 

กล่าวง่าย ๆ 

นกัศาสนศาสตร์ยคุกลางเชืGอวา่พระเจา้ไดส้ถาปนาระบบของสิทธิอาํนาจทีGมีชีวติในลาํดบัชัIนการปกครองของพระศาสนจกัร 

และลาํดบัชัIนดงักล่าวไดท้าํใหพ้ระกายของ พระคริสตมี์หลกัคาํสอนทีGโตแ้ยง้ไม่ได ้สิทธิอาํนาจในการยติุ 

ขอ้ถกเถียงร่วมสมยัอยูใ่นมือของบาทหลวง บิชอป และพระสนัตะปาปา ผูที้Gคนจาํนวนมากมองวา่เป็นผูน้าํพระศาสนจกัรทีGถูกตอ้งเสมอ 

เมืGอจะตอ้งมีการตดัสินใจเชิงศาสนศาสตร์ ผูเ้ชืGอไม่ไดถู้กคาดหวงัใหต้ัIงคาํถามวา่ “พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่อยา่งไร?” ตรงกนัขา้ม 

พวกเขาไดรั้บการหนุนใจใหถ้ามวา่ “ลาํดบัชัIนการปกครองของพระศาสนจกัรเห็นวา่อยา่งไร?” 

 

ในไม่กีGทศวรรษทีGผา่นมา ผมรับใชใ้นพนัธกิจประกาศ ข่าวประเสริฐขา้งถนนในประเทศหนึGงในยโุรปตะวนัออก 

ทีGคนส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก มีครัI งหนึGงผมยืGนพระคมัภีร์ให ้ชายหนุ่มคนหนึGง เขาหยดุคุยกบัผมแต่ปฏิเสธทีGจะรับพระคมัภีร์ 

เขากล่าวกบัผมวา่ “ผมไม่สามารถเขา้ใจพระคมัภีร์ บาทหลวง ของผมจะตอ้งบอกผมวา่พระคมัภีร์สอนอะไร” ผมกล่าวกบัเขา 

ในขณะทีGผมเปิดพระคมัภีร์ไปยงัพระธรรมยอห์น 3:16 วา่ “ลองอ่านพระคาํขอ้นีIและบอกผมวา่หมายความวา่อยา่งไร” 

เขามองไปทีGพระธรรมยอห์น 3:16 แลว้พดูอยา่งจริงใจทีGสุดวา่ “ผมบอกคุณแลว้วา่ผมไม่สามารถเขา้ใจวา่มนัหมายความวา่อยา่งไร 

มีเพียงบาทหลวงของผมเท่านัIนทีGจะสอนผมได”้ แมว้า่ชายหนุ่มคนนีI  จะมีชีวติอยูใ่นยคุปัจจุบนั 

แต่มุมมองของเขาทีGมีต่อพระคมัภีร์คลา้ยคลึงกบัมุมมองของคริสเตียนโลกตะวนัตกในยคุกลางเป็นอยา่งมาก 

 

ถา้หากหนทางเดียวทีGจะเขา้ใจนํIาพระทยัของพระเจา้ไดคื้อ การ ผา่นผูมี้อาํนาจในพระศาสนจกัร 

เท่ากบัวา่ไม่มีเหตุผลอะไรสาํหรับคริสเตียนทัGวไปทีGจะตอ้งใส่ใจกบัพระคมัภีร์เลยแมแ้ต่นอ้ย ดงันัIน ในมุมมองนีI  

ลาํดบัชัIนการปกครองของพระศาสนจกัร (ไม่ใช่พระคมัภีร์) ทาํหนา้ทีGผูชี้IแนะทีGถูกตอ้งเสมอสาํหรับ การพฒันาศาสนศาสตร์ร่วมสมยั 

 

ดว้ยความเขา้ใจมุมมองแบบยคุกลางทัIงหมดแลว้ 

ถึงตอนนีI เราอยูใ่นจุดทีGเห็นคุณค่าของวธีิการทีGชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกเขา้ใจสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 
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นิกายโปรเตสแตนตย์คุแรก 
 

ในหลายแง่มุม จุดสาํคญัของการโตเ้ถียงกนัระหวา่งคาทอลิกและโปรเตสแตนตก์คื็อคาํถามเรืGองสิทธิอาํนาจ นัGนคือ 

พระคมัภีร์จะทาํหนา้นาํทางสาํหรับคริสตจกัรหรือยอมใหสิ้ทธิอาํนาจของคริสตจกัรทัIงในอดีตและปัจจุบนัมีอาํนาจปกครองแทน? 

 

เราจะเริGมพิจารณามุมมองโปรเตสแตนตเ์กีGยวกบั สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 

และจากนัIนมุมมองโปรเตสแตนตเ์กีGยวกบัสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 

โดยเริGมศึกษามุมมองโปรเตสแตนตเ์กีGยวกบัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ก่อน  

 

สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 
 

ดงัทีGเราไดท้ราบแลว้ มุมมองคาทอลิกยคุกลางเกีGยวกบัพระคมัภีร์มีความสุดโต่งในหลายลกัษณะทีGสาํคญั ในหวัขอ้นีI  

เราจะพบวา่ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ เหล่านีIโดยการปรับเปลีGยนความคิดเกีGยวกบัหลกัคาํสอนเรืGอง 

การดลใจ ความหมาย และความชดัเจนของพระคมัภีร์ เราจะเริGมพิจารณาหลกัคาํสอนวา่ดว้ยการดลใจเป็นลาํดบัแรก 

 

 

การดลใจ 

 

ก่อนอืGนเราควรกล่าววา่ เช่นเดียวกบันกัศาสนศาสตร์ยคุกลาง 

นกัปฏิรูปศาสนาทัIงหลายเขา้ใจวา่พระคมัภีร์มีตน้กาํเนิดทัIงจากพระเจา้และจากมนุษย ์

ในดา้นหนึGงพวกเขาถือวา่พระคมัภีร์เป็นหนงัสือเหนือธรรมชาติจากพระเจา้ ซวงิลี และ คาลวนิ 

ยนืยนัอยา่งชดัเจนวา่พระคมัภีร์จะตอ้งมาสู่ประชากรนของพระเจา้ผา่น การการดลใจจากพระเจา้ พวกเขาเอาจริงเอาจงักบัถอ้ยคาํ 

ของอคัรทูตเปาโลในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 วา่ 

 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจาก พระเจา้ และเป็นประโยชนใ์นการสอน การตกัเตือนวา่กล่าว การแกไ้ขสิGงผดิ 

และการอบรมในความชอบธรรม (2 ทโิมธี 3:16) 

 

ดงัทีGพระธรรมตอนนีIสอนเรา ถึงทีGสุดแลว้พระคมัภีร์มาจาก พระเจา้ และถูกออกแบบมาเพืGอใหป้ระชากรของพระเจา้ไดรั้บ 

การทรงเปิดเผยทีGน่าเชืGอถือไดอ้ยา่งพิเศษสมบูรณ์ 

 

นกัปฏิรูปศาสนาเชืGอวา่พระหตัถข์องพระเจา้ปกป้องพระคมัภีร์จากขอ้ผดิพลาด พระเจา้ไดป้ระทานขอ้มูลเกีGยวกบัปัจจุบนั อดีต 

และอนาคตแก่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์อยา่งเหนือธรรมชาติ และกาํกบัดูแลการเขียนของพวกเขาเพืGอใหทุ้กสิGงทีGเขียนเป็นความจริง ยิGงไปกวา่นัIน 

การดลใจจากพระเจา้ทาํใหพ้ระคมัภีร์มีสิทธิอาํนาจทีGสมบูรณ์และไม่อาจโตแ้ยง้ได ้

 

แต่นกัปฏิรูปศาสนาไดห้ลีกเลีGยงขอ้ผดิพลาดของพระศาสนจกัรยคุกลางโดยยอมรับดว้ยวา่ ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ซึG งเป็นมนุษย ์

มีส่วนสาํคญัในเนืIอหาและความหมายของพระคมัภีร์ แทนทีG ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกจะมองพระคมัภีร์ราวกบัวา่ตกลงมาจากสวรรค ์

พวกเขาเนน้วา่พระคมัภีร์ไดล้งมาถึงเราผา่นมนุษยที์Gเป็นเครืGองมือของพระเจา้ ลงมาผา่นกระบวนการทางประวติัสาสตร์ 
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การเนน้การเขียนทีGมาจากมนุษยเ์ช่นนีIสอดคลอ้งเป็นอยา่งดีกบัวธีิการทีGพระเยซูและผูเ้ขียนพระคมัภีร์มกัจะใชป้ฏิบติัต่อพระคมัภีร์ 

 

ยกตวัอยา่งเช่น ในพระธรรมมทัธิว 22:41-44 เราเห็นถึงคาํอธิบายสาํหรับเรืGองนีI  

เมืGอพวกฟาริสียงัประชุมอยูที่GนัGน พระเยซูทรงถามวา่ “ท่านทัIงหลายคิดอยา่งไรเกีGยวกบัเรืGองพระคริสต?์ 

พระองคท์รงเป็นเชืIอสายของใคร?” พวกเขาตอบวา่ “เป็นเชืIอสายของดาวดิ” พระองคต์รัสถามวา่ 

“ถา้อยา่งนัIนทาํไมดาวดิจึงทรงเรียกพระองคว์า่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยเดชพระวญิญาณ และทรงกล่าววา่ 

 

‘พระเจา้ ตรัสกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้วา่ “จงนัGงทีGขวามือของเรา 

จนกวา่เราจะปราบศตัรูของท่านใหอ้ยูใ่ตเ้ทา้ของท่าน”’ (มทัธิว 22:41-44) 

 

ในพระธรรมตอนนีI  พระเยซูทรงอา้งถึงสดุดี 110:1 เพืGอทีGจะทาํใหพ้วกฟาริสีสบัสนโดยดึงความสนใจไปทีGกษตัริยด์าวดิ ผูเ้ขียน 

พระธรรมตอนนีI  ทัIงพระเยซูและพวกฟาริสีเห็นพอ้งกนัวา่ พระเมสสิยาห์จะมาจากลูกหลานของดาวดิ แต่ในปาเลสไตน ์ยคุศตวรรษทีGหนึGง 

ดาวดิคงจะไม่เรียกลูกหลานของตวัเองวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

 

ดงันัIน พระเยซูไดข้อใหพ้วกฟาริสีอธิบายวา่ทาํไมดาวดิไดม้อบสมญานามนีIแก่บุตรชายของเขา 

สงัเกตวา่ขอ้โตแ้ยง้ของพระเยซูพึGงพาขอ้เทจ็จริงทีGวา่ความหมายของพระคมัภีร์ส่วนหนึGงขึIนอยูก่บัรายละเอียดชีวติของผูเ้ขียนทีGเป็นมนุษย ์

ตวัอยา่งต่าง ๆ ดงัทีGกล่าวมาขา้งตน้มีอยูม่ากมาย เมืGอผูเ้ขียนพระคมัภีร์และบุคคลสาํคญั ต่าง ๆ อา้งถึงโมเสส อิสยาห์ เยเรมีย ์ดาวดิ เปาโล 

และบุคคลอืGน ๆ ทีGเป็นเครืGองมือของพระเจา้ เครืGองมือทีGเป็นมนุษยแ์ต่ละคนเหล่า นีI มีลว้นส่วนร่วมสาํคญัในการเขียนคมัภีร์ 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้และอืGน ๆ นกัปฏิรูปศาสนาไดส้รุปอยา่งถูกตอ้งวา่พระคมัภีร์เกิดขึIนมาจากเหตุการณ์จริงต่าง ๆ ของมนุษย ์

และถูกเขียนโดยบุคคลต่าง ๆ ทีGอยูใ่นสถานการณ์ประวติัศาสตร์นัIน ๆ หากคริสเตียนตอ้งการทีGจะเขา้ใจพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เราตอ้งไม่เพียงแต่เนน้ตน้กาํเนิดของพระคมัภีร์ทีGมาจากพระเจา้เท่านัIน แต่รวมถึงตน้กาํเนิดเชิงประวติัศาสตร์ทีGมาจากมนุษยเ์ช่นกนั 

 

การใหน้ํI าหนกัดา้นทีGพระคมัภีร์มาจากมนุษย ์และการดลใจนัIนมีนยัมากกวา่แค่ทฤษฎีหนึGงของนกัปฏิรูปศาสนา 

อนัทีGจริงดา้นทีGมาจากมนุษยไ์ดมี้อิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อวธีิการทีGพวกเขาทาํความเขา้ใจความหมายของพระคมัภีร์เช่นกนั 

 

ความหมาย 

 

เราสามารถสรุปประเดน็ทีGเราอภิปรายกนัไดด้งันีIวา่ แทนทีGนกัปฏิรูปศาสนาจะยดึถือตามตวัแบบของนิกายโรมนัคาทอลิก 

ยคุกลางดว้ยการคน้หาความหมายทีGมาจากพระเจา้ทีGซ่อนอยูใ่นพระคมัภีร์ 

พวกเขาพยายามทีGจะตีความหมายพืIนฐานความเขา้ใจถอ้ยคาํในพระคมัภีร์ตามตวัอกัษร 

เป็นความหมายทีGผูเ้ขียนซึGงเป็นมนุษยต์ัIงใจทีGจะสืGอสารกบัผูอ่้านยคุแรกเริGม 

 

ถึงตอนนีI เราควรตระหนกัวา่ ถึงทีGสุดแลว้ชาวโปรเตสแตนต ์ยคุแรกไม่ไดแ้ตกหกักบัแนวทางการศึกษาความหมายของ 

พระคมัภีร์แบบยคุกลาง ในบางครัI งร่องรอยของมุมมองแบบ พหุนิยามกป็รากฏอยูใ่นงานเขียนของยคุปฏิรูปศาสนาดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

หนงัสืออรรถาธิบายพระธรรมสดุดีของลูเธอร์แสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการตีความแบบดงักล่าวอยา่งต่อเนืGอง อยา่งไรกดี็ 

จะเหมาะสมกวา่ทีGจะกล่าววา่นกัปฏิรูปศาสนาไดเ้นน้หนกัไปทีGความหมายทีGผูเ้ขียนทีGเป็นมนุษยต์ัIงใจจะสืGอสารมากกวา่นกัศาสนศาสตร์คา

ทอลิกส่วนใหญ่หลายเท่า นอกจากนีI  โดยส่วนใหญ่แลว้พวกเขาทาํใหก้ารประยกุตใ์ชข้อ้ความจากพระคมัภีร์ต่าง ๆ 

อยูบ่นพืIนฐานของความหมายดัIงเดิมของพระวจนะ สาํหรับชาวโปรเตสแตนต ์
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การเนน้ความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์เป็นหวัใจของการตีความพระคมัภีร์ 

 

เพืGอทีGจะเขา้ใจการเนน้ความหมายตามตวัอกัษรหรือ การอธิบายแบบพืIน ๆ ของพระวจนะของนกัปฏิรูปศาสนายคุแรก 

กจ็ะเป็นประโยชนที์Gจะรู้วา่แนวทางการตีความเช่นนีIไดห้ย ัGงรากลึกในยโุรปตะวนัตกตลอดยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา ในศตวรรษทีG 15 

 

ยคุฟืI นฟูศิลปวทิยาหรือ “การเกิดใหม่” 

ไดชื้GอนีIมาจากการกลบัมาสนใจวรรณกรรมและวฒันธรรมโรมนัคลาสสิกและโดยเฉพาะวรรณกรรมและวฒันธรรมกรีกทีGเกิดขึIนในยโุรปตะวั

นออกก่อนยคุปฏิรูปศาสนา ก่อนยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา นกัวชิาการโดยส่วนใหญ่รู้จกังานเขียนกรีกโบราณผา่นงานแปลเท่านัIน 

และการแปลเหล่านัIนโดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของพระศาสนจกัร ในหว้งเวลาทีGต่างกนั พระศาสนจกัรไดใ้หบ้พัติศมาแก่เพลโต 

อริสโตเติล และนกัเขียนกรีกคนอืGน ๆ เพืGอทีGวา่งานของพวกเขาจะถูกถือวา่สนบัสนุนหลกัคาํสอนคริสเตียน แต่ในยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา 

นกัวชิาการหลายคนไดพ้บกบัผูอุ้ปถมัภที์GสนบัสนุนความปรารถนาของพวกเขาทีGจะเขา้ใจงานเขียนโบราณของยคุคลาสสิกโดยเป็นอิสระจากก

ารกาํกบัดูแลของพระศาสนจกัร ทาํใหพ้วกเขาเริGมทีGจะตีความงานเขียนเหล่านีIตามทีGนกัเขียนตน้ฉบบัตัIงใจจะใหผู้อ่้านเขา้ใจ และดว้ยเหตุนีI  

การตีความวรรณกรรมทีGไดรั้บการใหคุ้ณค่าอยา่งสูงเริGมเนน้ไปทีGความหมายเชิงประวติัศาสตร์ 

ซึG งมกัจะมีจุดยนืตรงกนัขา้มอยา่งชดัเจนกบัหลกัคาํสอนของพระศาสนจกัร 

 

ในช่วงยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา ไดมี้การตีพิมพพ์ระคมัภีร์ภาษาฮีบรู และกรีกฉบบัใหม่ 

ซึG งนาํไปสู่การเปลีGยนแปลงทีGสาํคญัในการตีความพระคมัภีร์เช่นกนั ดงัทีGเราไดพ้บวา่ ก่อนหนา้ยคุปัจจุบนั 

ขอ้ความของพระคมัภีร์โดยส่วนใหญ่ถูกตีความภายใตก้ารชีIนาํของพระศาสนจกัรและเพืGอสนบัสนุนขอ้ความเชืGอของพระศาสนจกัร 

ถึงกระนัIน โดยการติดตามหลกัการต่าง ๆ ของ ยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา นกัวชิาการพระคมัภีร์หลายคน โดยเฉพาะ ชาวโปรเตสแตนต ์

เริGมทีGจะอ่านพระคมัภีร์อยา่งเป็นอิสระจาก การควบคุมของพระศาสนจกัร 

และพวกเขาพยายามทีGจะทาํใหก้ารตีความของพวกเขาอยูบ่นพืIนฐานความหมายดัIงเดิมเชิงประวติัศาสตร์ 

 

แนวทางแบบโปรเตสแตนตก์ารใชค้วามหมายดัIงเดิมหรือ ตามตวัอกัษรเป็นพืIนฐานของการตีความทัIงหมด ไดน้าํไปสู่ 

การเปลีGยนแปลงสาํคญัในการทาํความเขา้ใจความหมายของพระคมัภีร์ ชาวโปรเตสแตนตพ์ดูถึงความหมายทีGสอดคลอ้ง 

เป็นหนึGงเดียวกนัของทุกขอ้ความของพระคมัภีร์ ดงัทีGหนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ บททีG I ตอนทีG 9 เขียนไวว้า่ 

 

ความหมายแท้จริงและสมบูรณ์ของ พระคมัภร์ีตอนใด ๆ กต็าม ... ไม่ได้ม ีความหลากหลาย แต่มหีนึ$งเดยีว 

 

เราอาจเรียกมุมมองนีIวา่ มุมมองแบบ “เอกนิยาม” (univalent) ในการแปลความหมาย 

 

แน่นอน 

ชาวโปรเตสแตนตต์ระหนกัวา่บ่อยครัI งขอ้ความพระคมัภีร์มกัจะสืGอสารมากกวา่ความหมายตามตวัอกัษรทีGปรากฏใหเ้ห็น ขอ้ความต่าง ๆ 

ในพระคมัภีร์มกัจะมีหลายนยั และมีความเชืGอมโยงหลายรูปแบบกบัความจริงคริสเตียน 

ทีGไกลกวา่สิGงทีGผูเ้ขียนดัIงเดิมทีGเป็นมนุษยส์ามารถเขา้ใจไดใ้นยคุสมยันัIน ๆ ถึงกระนัIนกต็าม 

นยัทัIงหมดเหล่านีI เป็นส่วนหนึGงของความหมายเดียวทีGจริงแทแ้ละสมบูรณ์ 

เพราะวา่มีความสอดคลอ้งกบัความหมายตามตวัอกัษรหรือแบบพืIน ๆ ของพระคมัภีร์ 

 

นอกเหนือจากการเนน้ดา้นทีGมาจากมนุษยข์องการดลใจตาม 

พระคมัภีร์และความสาํคญัของความหมายตามตวัอกัษรทีGเป็นหนึGงเดียวของพระคมัภีร์แลว้ ชาวโปรเตสแตนตย์งัไดรั้บรอง 
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ความชดัเจนหรือความแจ่มแจง้ของพระคมัภีร์ 

 

 

ความชดัเจน 

 

แทนทีGจะมองวา่พระคมัภีร์คลุมเครือและจาํเป็นตอ้งไดรั้บ การตีความโดยพระศาสนจกัร นกัปฏิรูปศาสนาโตแ้ยง้วา่ 

พระคมัภีร์เป็นทีGเขา้ใจได ้

โดยมีปัจจยัหลายประการทีGมีส่วนสนบัสนุนอยา่งมีนยัสาํคญัต่อหลกัคาํสอนโปรเตสแตนตว์า่ดว้ยความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

 

ประการแรก การใชเ้ครืGองพิมพ ์ทีGสามารถเคลืGอนยา้ยได ้ทาํใหพ้ระคมัภีร์มีจาํนวนมากขึIน และแพร่หลายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

ซึG งทาํใหค้ริสเตียนสามารถอ่านพระคมัภีร์ดว้ยตนเองและประเมินวา่พระศาสนจกัรคาทอลิกถูกตอ้งหรือไม่ทีGกล่าววา่พระคมัภีร์มีความคลุมเค

รือ ประการทีGสอง ผูบุ้กเบิกทีGกลา้หาญไดเ้ริGมแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาต่าง ๆ สาํหรับประชาชนทัGวไป 

และเปิดโอกาสใหค้นทัGวไปสามารถตรวจสอบความชดัเจนของพระคมัภีร์ดว้ยตนเอง ประการทีGสาม 

การเนน้ทีGความหมายตามตวัอกัษรของยคุปฏิรูปศาสนาทาํใหน้กัศาสนศาสตร์สามารถตีความพระคมัภีร์บนพืIนฐาน 

ของอะไรบางอยา่งทีGสามารถตรวจสอบและทดสอบได ้พวกเขาไม่จาํเป็นตอ้งพึGงพาสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรใหบ้อกวา่ 

ขอ้พระคมัภีร์แปลวา่อะไร การตรวจสอบพระคมัภีร์ในแนวทางนีIนาํไปสู่การตระหนกัรู้อยา่งแพร่หลาย 

ซึG งเป็นเรืGองตรงกนัขา้มกบัมุมมองแบบคาทอลิก และพระคมัภีร์มีความชดัเจนมาก 

 

แมก้ระทัGงเอรัสมุส บาทหลวงโรมนัคาทอลิกผูจ้งรักภกัดี ทีGต่อตา้นมาร์ติน ลูเธอร์ และการปฏิรูปศาสนา ยงัไดเ้ขียนไวด้งันีIวา่ 

 

... ชาวนากส็ามารถเข้าใจพระคมัภร์ีได้ 

 

พฒันาการต่าง ๆ 

ขา้งตน้เปิดโอกาสใหช้าวโปรเตสแตนตย์นืยนัความชดัเจนของพระคมัภีร์และคืนสิทธิอาํนาจใหแ้ก่พระคมัภีร์ในฐานะสิทธิอาํนาจหลกัแห่

งความเชืGอคริสเตียน ในขณะทีG คริสเตียนอ่านพระคมัภีร์ใหม่อีกครัI งในสภาพแวดลอ้มใหม่นีI  

จึงเป็นทีGประจกัษว์า่ขอ้ความในพระคมัภีร์ทีGสาํคญัหลายตอน 

ทีGพระศาสนจกัรไดก้ล่าววา่มีความคลุมเครือนัIนแทจ้ริงแลว้เขา้ใจค่อนขา้งง่าย นกัแปลโปรเตสแตนตพ์บวา่ 

ในขณะทีGพวกเขาศึกษาพระคมัภีร์มากขึIน ปรากฏวา่มีหลกัคาํสอนตามพระคมัภีร์บทแลว้บทเล่าปรากฏเป็นทีGเขา้ใจง่ายอยา่งน่าสงัเกต 

ถึงตอนนีIในช่วงทศวรรษแรก ๆ ของยคุปฏิรูปศาสนา ชาวโปรเตสแตนตม์องโลกในแง่ดีอยา่งมากเกีGยวกบัความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

ทุกอยา่งดูเหมือนเป็นเรืGองง่าย ๆ เพียงแค่อ่านพระคมัภีร์และปรับ ศาสนศาสตร์ใหเ้ขา้กบัการทรงเปิดเผยทีGชดัเจนของพระเจา้เท่านัIน 

 

อยา่งไรกต็าม ในขณะทีGขบวนการโปรเตสแตนตย์งัคงศึกษา พระคมัภีร์ต่อไป 

พวกเขาเองเริGมมองพระคมัภีร์ตามความเป็นจริงมากขึIนและพดูถึงเรืGองระดบัความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

เริGมเป็นทีGประจกัษว์า่ความหมายพระคมัภีร์บางตอนเริGมชดัเจนมากกวา่ส่วนอืGน ๆ 

 

แมจ้ะต่างอยา่งชดัเจนวา่ พวกลูเธอรันเชืGออยา่งหนึGง พวกคาลวนิิสต ์เชืGออีกอยา่งหนึGง และพวกซวงิเลียนเชืGออีกอยา่งหนึGง 

มุมมองเกีGยวกบัความชดัเจนของพระคมัภีร์ในยคุแรกเปิดทางใหเ้กิดมุมมองต่าง ๆ ทีGเหมาะสมกวา่เดิม อนัทีGจริง 

มุมมองแบบโปรเตสแตนตที์Gเติบโตเหมาะสมในปัจจุบนัไม่ควรเป็นเรืGองน่าประหลาดใจสาํหรับพวกเรา 
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แมก้ระทัGงอคัรทูตเปโตรยอมรับวา่มีเนืIอหาบางอยา่งในพระคมัภีร์ทีGเขา้ใจยาก ดงัทีGเขาเขียนไวใ้นพระธรรม 2 เปโตร 3:16 

 

ในจดหมายทุกฉบบัของเขากไ็ดก้ล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านีIไวแ้ลว้ ในจดหมายเหล่านัIนมีบางอยา่งทีGเขา้ใจยาก 

ซึG งคนทัIงหลายทีGรู้เท่าไม่ถึงการ และมีใจไม่มัGนคงไดบิ้ดเบือนขอ้ความเสีย เหมือนอยา่งทีGเขาไดบิ้ดเบือนขอ้อืGน ๆ 

ในพระคมัภีร์ อนัเป็นเหตุใหต้นเองพินาศ (2 เปโตร 3:16) 

 

โปรดสงัเกตวธีิการเขียนของเปโตร เขาไม่ไดก้ล่าววา่ทุกงานเขียนของเปาโลเขา้ใจง่าย 

และไม่ไดก้ล่าวเช่นกนัวา่งานของเปาโลเขา้ใจยาก แต่เขาบอกวา่มีเนืIอหาบางอยา่งในงานเขียนของเปาโลทีGเขา้ใจยาก 

 

ดงันัIน ตรงกนัขา้มกบัพระศาสนจกัรยคุกลาง นกัปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนตเ์ชิดชูพระคมัภีร์เหนือสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 

ชาวโปรเตสแตนตเ์ขา้ใจวา่พวกเขาไม่ไดถู้กตดัขาดจาก การทรงเปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์ พวกเขายนืยนัถึง 

ความชดัเจนของพระคมัภีร์ และผลทีGตามมากคื็อ 

พระคมัภีร์ไดรั้บสิทธิอาํนาจคืนในฐานะสิทธิอาํนาจสูงสุดเหนือสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรทัIงหมด 

 

ถึงตอนนีI เราไดส้าํรวจมุมมองโปรเตสแตนตย์คุแรกทีGมีต่อ พระคมัภีร์เรียบร้อยแลว้ เรากพ็ร้อมทีGจะพิจารณาต่อไปวา่ 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกมีมุมมองต่อสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรอยา่งไร 

 

 

สิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 
 

ดงัทีGเราไดท้ราบแลว้ นกัปฏิรูปศาสนาอาศยัมุมมองในเรืGองการดลใจ ความหมาย และความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

เพืGอจะคืนสิทธิอาํนาจใหแ้ก่พระคมัภีร์ในฐานะกฎเกณฑก์ารสร้างศาสนศาสตร์ 

ทีGโตแ้ยง้ไม่ไดเ้พียงหนึGงเดียวเท่านัIน ถึงกระนัIนกต็าม เราจะตอ้งตระหนกัเช่นกนั ถึงขอ้เทจ็จริงทีGวา่ 

ในทีGสุดแลว้ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกไม่ไดป้ฏิเสธสิทธิอาํนาจของศาสนศาสตร์คริสตจกัรอยา่งสิIนเชิง 

ตรงกนัขา้มชาวโปรเตสแตนตเ์ชืGอวา่ศาสนศาสตร์คริสตจกัรมีสิทธิอาํนาจมาก 

แต่ยนืยนัวา่สิทธิอาํนาจนีI เป็นลาํดบัรองและตอ้งสอดคลอ้งขึIนอยูก่บัหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ 

 

จะช่วยไดม้าก หากเราสาํรวจมุมมองโปรเตสแตนตที์Gมีต่อสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรโดยพิจารณาในสองทิศทาง ทิศทางแรก 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกมีความเขา้ใจอยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรในอดีต? และทิศทางทีGสอง 

พวกเขามีความเขา้ใจอยา่งไรต่อสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรยคุร่วมสมยั? เราเริGมตน้โดยการศึกษามุมมองต่าง ๆ 

ของชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกทีGมีต่อสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรในอดีต 

 

 

สิทธิอาํนาจในอดีต 

 

แมว้า่อาจจะยากสาํหรับพวกเราหลายคนทีGจะจินตนาการวา่ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกยอมรับสิทธิอาํนาจในหลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ของปิตาจารยแ์ละสภาพระศาสนจกัรยคุแรก นกัปฏิรูปศาสนาไดด้าํรงรักษาหลกัคาํสอนอนัทรงพลงัของพระศาสนจกัร 

โดยเชืGออยา่งแรงกลา้วา่พระวญิญาณบริสุทธิk ไดน้าํพาพระศาสนาจกัรยคุแรกใหพ้บกบัความจริงสาํคญัหลายประการทีGจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
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ยอมรับโดยคริสเตียนในยคุนัIน 

 

ดงัทีGเราไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้ นกัปฏิรูปศาสนาไดก้ล่าวถึงสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ภายใตห้ลกัการ Sola Scriptura หรือ 

“พระคมัภีร์เท่านัIน” น่าเสียดายทีGคริสเตียนจาํนวนมากในทุกวนันีI เขา้ใจผดิอยา่งรุนแรงเกีGยวกบัหลกัคาํสอนเรืGอง Sola Scriptura 

 

ในยคุของเรา คริสเตียนจาํนวนมากเชืGอวา่หลกัคาํสอน Sola Scriptura 

สืGอนยัวา่เราไม่ควรมีสิทธิอาํนาจอืGนใดนอกเหนือจากพระคมัภีร์ แต่นีIไม่ใช่จุดยนืของการปฏิรูปศาสนา 

และไม่ใช่ความหมายทีGแทจ้ริงของหลกัคาํสอน Sola Scriptura การยนืยนัในหลกัคาํสอน Sola Scriptura 

ของนกัปฏิรูปศาสนาไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาเชืGอวา่พระคมัภีร์เป็นสิทธิอาํนาจเพียงหนึGงเดียวสาํหรับผูเ้ชืGอ 

แต่แทจ้ริงแลว้พวกเขาหมายถึงวา่พระคมัภีร์เป็นสิทธิอาํนาจเพียงหนึGงเดียวทีGไม่อาจโตแ้ยง้ไดส้าํหรับบรรดาผูเ้ชืGอ อาจฟังดูแปลก 

แต่ชาวโปรเตสแตนตป์กป้องหลกัคาํสอน Sola Scriptura อยา่งแขง็ขนัไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาไดล้ะทิIงสิทธิอาํนาจอืGน ๆ 

แต่เพราะวา่พวกเขาไดใ้หค้วามเคารพแก่สิทธิอาํนาจทางศาสนศาสตร์อืGน ๆ อยา่งสูง 

 

เพืGอความสะดวก และเป็นประโยชนที์Gจะอา้งถึงบทสรุป ของประเดน็เหล่านีIตามทีGปรากฏในหนงัสือ หลกัความเชื8อแห่ง 

เวสต์มินสเตอร์ บททีG I ยอ่หนา้ทีG 10 

 

ผู้พพิากษาสูงสุด, ผู้ซึ$งทาํให้ข้อถกเถยีงเรื$องศาสนาเป็นที$ยุต,ิ และซึ$งทาํให้ข้อกาํหนดของสภาพระศาสนจกัร 

ความเห็นของนักเขยีนโบราณ หลกัคาํสอนของมนุษย์ และจติวญิญาณส่วนบุคคลได้รับการสํารวจตรวจสอบ, 

และผู้ซึ$งให้คาํตดัสินที$เราต้อง เชื$อฟัง, ไม่สามารถเป็นใครอื$นได้นอกจากพระวญิญาณบริสุทธิLที$ตรัสผ่านพระคมัภร์ี 

 

ยอ่หนา้นีIยนืยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ พระวญิญาณบริสุทธิk ทีGตรัส ผา่นพระคมัภีร์เป็น 

“ผูพิ้พากษาสูงสุดผูซึ้G งทาํใหข้อ้ถกเถียงเรืGองศาสนาเป็นทีGยติุ” กล่าวคือ 

ทุกคาํวนิิจฉยัของพระศาสนจกัรจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของพระคมัภีร์ แต่ขอใหส้งัเกตวธีิการใชภ้าษาตรงนีI  

พระวญิญาณบริสุทธิk ทีGตรัสผา่นพระคมัภีร์เป็น “ผูพิ้พากษาสูงสุด” เอาล่ะ ถา้มีผูพิ้พากษาสูงสุด เท่ากบัวา่มีผูพิ้พากษาอืGน ๆ 

ทีGไม่ไดสู้งสุดใช่ไหม? อนัทีGจริง หนงัสือ หลกัความเชื8อฯ กล่าวถึงสิทธิอาํนาจอืGน ๆ ในขอ้ความทีGยกมาขา้งตน้นีIดว้ย 

โดยดูเหมือนจะเรียงตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่ สภาพระศาสนจกัร; นกัเขียนโบราณ (หรือปิตาจารย)์; หลกัคาํสอนของมนุษย ์

ซึG งหมายถึงคาํสอนของคนอืGน ๆ ในคริสตจกัรทัIงในอดีตและปัจจุบนั; และจิตวญิญาณส่วนบุคคล ซึG งหมายถึง 

ความเชืGออยา่งแรงกลา้ภายในจิตใจเกีGยวกบัเรืGองบางเรืGอง หนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ ยอมรับ สิทธิอาํนาจเหล่านีI  

แต่ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัรอง โดยเป็นสิทธิอาํนาจภายใตสิ้ทธิอาํนาจสมบูรณ์ของพระคมัภีร์ 

 

ถึงตรงนีI  นกัศาสนศาสตร์คาทอลิกมกัจะกล่าวหานกัปฏิรูปศาสนาวา่ปฏิเสธสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัร 

แต่นกัปฏิรูปกร็ะมดัระวงัทีGจะไม่ปฏิเสธอดีตในขณะทีGพวกเขาธาํรงรักษาหลกัคาํสอน Sola Scriptura 

 

ประการแรก ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกมกัจะสนบัสนุนมุมมองต่าง ๆ โดยอา้งถึงปิตาจารยย์คุแรก อนัทีGจริง ในขณะทีGหนงัสือ 

Institutes of the Christian Religion ของคาลวนิผา่นการปรับปรุงแกไ้ขมากกวา่ยีGสิบครัI ง 

เราพบวา่คาลวนิไดมี้ปฏิสมัพนัธ์หลายต่อหลายครัI งกบัปิตาจารยย์คุแรก ประการทีGสอง ตอนหนึGงของหนงัสือ Institutes of the Christian 

Religion ของคาลวนิเปิดเผยมุมมองของเขาเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของสภาพระศาสนจกัร 

 

ลองฟังสิGงทีGคาลวนิกล่าวไวใ้นเล่มทีGสีGของหนงัสือ Institutes of the Christian Religion 
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ผมไม่ได้กาํลงับอกว่าสภาพระศาสนจกัรทัEงหมดสมควรถูกประนาม หรือการกระทาํทัEงหมดสมควรถูกลบล้าง หรือ 

(ตามที$มกัพูดกนั) ให้ยกเลกิในคราวเดยีว คุณอาจกล่าวว่า “แต่คุณลดทอนคุณค่าของทุกอย่าง 

เพื$อที$ว่ามนุษย์ทุกคนมสิีทธิที$จะยอมรับหรือปฏเิสธสิ$งที$ตดัสินใจโดยสภาพระศาสนจกัร” ไม่ใช่เลย!  

 

แต่เมื$อไรกต็ามที$ข้อกาํหนดของสภาพระศาสนจกัรถูกหยบิยกขึEนมา 

ลาํดบัแรกผมอยากให้ท่านทัEงหลายพจิารณาอย่างกระตือรือร้นว่าการประชุมจดัขึEนในเวลาใด ในประเดน็ใด 

มวีตัถุประสงค์เพื$ออะไร และที$ประชุมประกอบด้วยบุคคลแบบใด 

จากนัEนให้ตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานของพระคมัภร์ีว่าข้อกาํหนดนัEนเกี$ยวกบัอะไร—

และขอให้ทาํเช่นนีEในวถิทีางที$ทาํให้การนิยามของสภาฯ มนํีEาหนักและเปรียบเสมือนคาํวนิิจฉัยเฉพาะกาล 

แต่กระนัEน กอ็ย่าให้มกีารขดัขวางการตรวจสอบซึ$งผมเพิ$งได้กล่าวไป 

 

มีหลายแนวคิดสาํคญัทีGเด่นชดัในถอ้ยคาํของคาลวนิ ณ ทีGนีI  ประการแรก เขายนืยนัวา่สภาพระศาสนจกัรจะตอ้งเป็นทีGเขา้ใจ 

ในเชิงประวติัศาสตร์ เพราะไม่ใช่การทรงเปิดเผยโดยตรงจาก พระเจา้ทีGอยูเ่หนือกาลเวลา วธีิการตีความแบบยคุฟืI นฟูศิลปวทิยา 

(ทีGเนน้ความเขา้ใจเชิงประวติัศาสตร์ตามตวัอกัษร) ควรถูกประยกุตใ์ชต่้อสภาพระศาสนจกัร ผูเ้ชืGอควรทีGจะ “พิจารณาวา่ 

การประชุมจดัขึIนในเวลาใด ในประเดน็ใด มีวตัถุประสงคเ์พืGออะไร และทีGประชุมประกอบดว้ยบุคคลแบบใด” 

 

ประการทีGสอง ไม่ใช่เรืGองน่าประหลาดใจทีGเราจะพบวา่ หลกัคาํสอน Sola Scriptura โนม้นาํใหค้าลวินยนืยนัวา่ 

ทา้ยทีGสุดแลว้คาํสอนต่าง ๆ ของคริสตจกัรควรไดรั้บการตรวจประเมินโดยใชพ้ระคมัภีร์ ดงัทีGเขาไดเ้ขียนไวต้รงนีI วา่ “มาตรฐานของ 

พระคมัภีร์” จะตอ้งถูกนาํมาใช ้

 

อยา่งไรกต็าม ประการทีGสาม ซึG งสาํคญัทีGสุดสาํหรับวตัถุประสงคข์องเราในขณะนีI  คาลวนิอา้งวา่หลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ในอดีตควรไดรั้บการยอมรับ “เสมือนคาํวนิิจฉยัเฉพาะกาล” กล่าวคือ 

ขอ้คน้พบโบราณทีGดาํรงอยูม่านานของพระศาสนจกัรควรไดรั้บการยอมรับในฐานะคาํตดัสินเฉพาะกาลหรือเบืIองตน้ 

เราควรยอมรับคาํสอนของพระศาสนจกัรจนกวา่อรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ทีGหนกัแน่นจะพิสูจนว์า่คาํสอนเหล่านัIนผดิ 

 

ยทุธศาสตร์ของคาลวนิสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิปัญญาทีGชีIนาํชาวโปรเตสแตนตท์ัIงหมดในยคุของเขา 

ยกเวน้กลุ่มโปรเตสแตนตที์Gสุดโต่ง ชาวโปรเตสแตนตส่์วนใหญ่เขา้ใจสิทธิอาํนาจระดบัสูงทีGควรถูกยอมรับสาํหรับปิตาจารยย์คุแรก 

และหลกัขอ้เชืGอต่าง ๆ ของพระศาสนจกัร พวกเขามีมุมมองต่อสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรในอดีตในลกัษณะยอมรับแบบเฉพาะกาล 

ซึG งถูกถ่วงดุลโดยการยอมจาํนนต่ออาํนาจสูงสุดของพระคมัภีร์ 

 

หลกัจากไดเ้รียนรู้มุมมองโปรเตสแตนตย์คุแรกทีGมีต่อสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรในอดีตแลว้ 

เราควรหนัไปพิจารณาวา่โปรเตสแตนตมี์ความเขา้ใจอยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจสาํหรับงานเขียนร่วมสมยัของพวกเขา 

สิทธิอาํนาจแบบใดทีGพวกเขายอมรับสาํหรับพวกเขาเองและคนอืGน ๆ 

ในขณะทีGพวกเขาพยายามหาคาํตอบใหก้บัขอ้กงัวลเชิงศาสนศาสตร์ในยคุสมยันัIน? 
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สิทธิอาํนาจโปรเตสแตนตย์คุร่วมสมยั 

 

คุณคงจาํไดว้า่ 

พระศาสนจกัรคาทอลิกยคุกลางไดพ้ฒันาระบบสิทธิอาํนาจเชิงศาสนศาสตร์ทีGมีชีวติจนไปลงเอยทีGการมีพระสนัตะปาปาผูไ้ม่อาจผดิพลาด 

การปฏิรูปศาสนา ฝ่ายโปรเตสแตนตโ์ดยภาพรวมมีความหมายเท่ากบัการปฏิเสธสิทธิอาํนาจของพระศาสนจกัรดงักล่าวนีI  

มีเพียงสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์เท่านัIนทีGไดรั้บการยอมรับวา่ไม่อาจโตแ้ยง้ได ้โดยทีGพระสนัตะปาปา สภาพระศาสนจกัร และสิทธิอาํนาจอืGน 

ๆ ของพระศาสนจกัรลว้นผดิพลาดและบกพร่องได ้

 

ถึงตรงนีI  สาํคญัทีGเราจะเขา้ใจวา่ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกใหค้วามเคารพอยา่งสูงต่อสิทธิอาํนาจของอาจารยที์Gไดรั้บ 

การสถาปนาอยา่งถูกตอ้งในคริสตจกัร นกัวชิาการหรือดอกเตอร์ของคริสตจกัรไดรั้บความเคารพอยา่งสูงในขณะทีGพวกเขาพฒันา 

ศาสนศาสตร์แห่งการปฏิรูปไดก้า้วหนา้กวา่เดิม  

 

ชาวโปรเตสแตนตเ์กือบจะทุกนิกายจดัทาํบทสารภาพบาป บทปุจฉาวสิชันา 

และหลกัขอ้เชืGอของตนเองซึGงไดรั้บการยอมรับในฐานะสิทธิอาํนาจลาํดบัรองของคริสตจกัร 

 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกใหค้วามเคารพอยา่งสูงต่อ 

นกัศาสนศาสตร์ร่วมสมยัทีGไดรั้บการสถาปนาอยา่งถูกตอ้งเพราะพวกเขาเชืGอวา่ 

พระคมัภีร์สอนวา่ผูติ้ดตามพระคริสตค์วรใหเ้กียรติสิทธิอาํนาจต่าง ๆ ทีGพระเจา้ไดส้ถาปนาไวใ้นคริสตจกัร 

 

ในหลายตอนของพระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงเรืGองนีI  แต่ลองมาดูตวัอยา่งหนึGงในพระธรรมทิตสั 2:1,15 ทีGเปาโลสัGงทิตสั 

 

ส่วนท่านจงสอนใหส้อดคลอ้งกบัคาํสอน ทีGถูกตอ้ง... เตือนสติและตกัเตือนพวกเขาดว้ยอาํนาจอยา่งเตม็ทีG 

อยา่ใหใ้คร สบประมาทท่านได ้(ทติสั 2:1,15) 

 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกยอมรับวา่พระธรรมหลายขอ้ทีGเหมือนขา้งตน้นีI  

สอนวา่ผูติ้ดตามพระคริสตจ์ะตอ้งยอมเชืGอฟังผูน้าํคริสตจกัรทีGไดรั้บการสถาปนาอยา่งถูกตอ้งใหม้ากทีGสุดเท่าทีGจะเป็นไปได ้

การสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนไม่ใช่หนา้ทีGสาํหรับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่มทีGแยกขาดจากโครงสร้างสิทธิอาํนาจดงักล่าว 

 

จุดสมดุลระหวา่งสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรอาจสรุปไดใ้นสโลแกนเก่าอนัหนึGงทีGมกัจะถูกกล่า

วซํI าบ่อย ๆ ในแวดวงสายปฏิรูป “คริสตจกัรสายปฏิรูปกาํลงัปฏิรูป อยูเ่สมอ” หรือดงัทีGมกัถูกเขียนยอ่ในวลีภาษาละตินทีGวา่ semper 

reformanda หรือ “ปฏิรูปอยูเ่สมอ” สโลแกนเหล่านีI บ่งชีIวา่คริสตจกัรสายปฏิรูปยอมรับโดยสมบูรณ์วา่ ไม่วา่สิทธิอาํนาจ ต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรจะสาํคญัเพียงใดกจ็ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของพระคมัภีร์อยูเ่สมอ 

 

เมืGอเราไดพิ้จารณาพระศาสนจกัรยคุกลางและการปฏิรูปศาสนา ยคุแรกแลว้ 

เรากพ็ร้อมจะพิจารณาหวัขอ้ทีGสามของบทเรียนนีI ต่อไป คือ ชาวคริสเตียนยคุร่วมสมยัควรจะมีมุมมองต่อประเดน็เหล่านีIอยา่งไร? 

เราควรจะมีความเชืGออยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในยคุปัจจุบนั? 
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นิกายโปรเตสแตนตย์คุร่วมสมยั 
 

เราจะตอบคาํถามเหล่านีIโดยเริGมจากการพิจารณาถึงมุมมองประเภทต่าง ๆ ทีGเราควรมีต่อพระคมัภีร์ 

และลาํดบัทีGสองโดยเสนอแนะมุมมองทีGสาํคญับางมุมมองทีGเราควรมีต่อสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในยคุปัจจุบนั 

เราจะเริGมโดยพิจารณาหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์เป็นลาํดบัแรก 

 

 

สิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 
 

เราจะสาํรวจบรรดามุมมองร่วมสมยัเกีGยวกบัพระคมัภีร์ โดยอภิปรายในสามประเดน็ทีGอยูใ่นความสนใจของเราไดแ้ก่ 

การดลใจของพระคมัภีร์ ความหมายของพระคมัภีร์ และความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

ในยคุปัจจุบนัมีหลายมุมมองต่อหวัขอ้เหล่านีIอา้งวา่เป็นไปตามขนบการปฏิรูปศาสนา เราจะพิจารณามุมมองเหล่านีIและประเมินคุณค่า 

โดยเริGมจากมุมมองสมยัใหม่วา่ดว้ยการดลใจของพระคมัภีร์ 

 

 

การดลใจ 

 

ในยคุปัจจุบนัทุกคนทีGมีคาํกล่าวอา้งทีGน่าเชืGอถือวา่เป็น ชาวโปรเตสแตนตจ์ะสนบัสนุนความเชืGอทีGวา่พระคมัภีร์ไดรั้บ 

การดลใจจากพระเจา้ 

ถึงกระนัIนกมี็ความสบัสนมากมายเกีGยวกบัการกาํหนดหลกัคาํสอนเรืGองการดลใจตามขนบปฏิรูปวา่ควรจะเป็นอยา่งไรในยคุปัจจุบนั 

 

มีอยา่งนอ้ยสามมุมมองเกีGยวกบัการดลใจทีGเป็นทีGรู้จกัท่ามกลางชาวโปรเตสแตนตย์คุร่วมสมยั 

ในปลายดา้นหนึGงของสเปกตรัมคือมุมมองทีGมกัถูกเรียกวา่ “การดลใจแบบโรแมนติก” (romantic inspiration) 

ในปลายอีกดา้นหนึGงของสเปกตรัมคือมุมมอง ทีGสุดโต่งพอ ๆ กนัทีGถูกเรียกวา่ “การดลใจอยา่งเครืGองจกัร” (mechanical inspiration) 

และระหวา่งสองมุมมองสุดโต่งนีI คือมุมมองทีGถูกเรียกวา่ “การดลใจแบบมีชีวติ” (organic inspiration) 

เราลองมาพิจารณาทัIงสามมุมมองนีIแบบยอ่ ๆ กนั 

 

การดลใจแบบโรแมนติกไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวาง โดยชาวโปรเตสแตนตที์Gเป็นเสรีนิยมมากหน่อย ในมุมมองนีI  

พระคมัภีร์ไดรั้บการดลใจในเชิงโรแมนติก เหมือนกบัทีGเราพดูถึงเชคสเปียร์ เรมแบรนดท ์หรือบาควา่ “ไดรั้บการดลใจ” 

พระเจา้ทรงดลใจนกัเขียนพระคมัภีร์ทัIงหลาย แต่พระองคไ์ม่ไดก้าํกบั การเขียนของพวกเขา 

ในมุมมองนีIพระคมัภีร์เป็นเพียงความเห็นของมนุษย ์ดงันัIนพระคมัภีร์จึงผดิพลาดไดแ้ละไม่มีสิทธิอาํนาจสูงสุดเหนือคริสตจกัร 

ถึงตรงนีIแน่นอนวา่มุมมองนีI เกีGยวกบัการดลใจจะตอ้งถูกปฏิเสธโดยคนเหล่านัIนทีGอยากจะดาํเนินการต่อไปดว้ยจิตวญิญาณของการปฏิรูปศ

าสนา เพราะมนัไดล้ะทิIง ความยดึมัGนอยา่งสาํคญัแบบโปรเตสแตนตใ์นหลกัการ Sola Scriptura 

โดยปฏิเสธทัIงความน่าเชืGอถือและสิทธิอาํนาจสูงสุดของพระคมัภีร์ 

 

ในอีกดา้นหนึGงของสเปกตรัมคือการดลใจอยา่งเครืGองจกัร หรือทีGบางครัI งถูกเรียกวา่ “การดลใจโดยการบงการ” 

ในระดบัทีGต่างกนัมุมมองนีIอา้งวา่บรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ค่อนขา้งจะเฉืGอยชา ในขณะทีGพวกเขาเขียนพระคมัภีร์ 
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ในมุมมองนีIแทจ้ริงแลว้พระเจา้เป็นผูเ้ขียนพระคมัภีร์ดว้ยพระองคเ์อง 

ในขณะทีGนกัเขียนทีGเป็นมนุษยท์าํหนา้ทีGเป็นแค่เลขานุการทีGวา่นอนสอนง่าย 

ในภาพรวมมุมมองเกีGยวกบัการดลใจในแง่นีIกไ็ดน้าํใหเ้ราออกห่างจากหลกัการ Sola Scriptura ของยคุปฏิรูปศาสนา 

เพราะวา่ไดป้ฏิเสธความสาํคญัของบริบททางประวติัศาสตร์และความหมายดัIงเดิมของผูเ้ขียนทีGเป็นมนุษย ์

ดงัทีGนกัปฏิรูปศาสนาไดใ้หข้อ้สงัเกตอยา่งระมดัระวงั เมืGอคุณค่าของความหมายตามตวัอกัษรของพระคมัภีร์ถูกปฏิเสธ 

สิทธิอาํนาจในทางปฏิบติัของพระคมัภีร์ยอ่มถูกขดัขวาง ความหมายของพระคมัภีร์ไม่สามารถถูกประเมินและปฏิบติัตามไดอี้กต่อไป 

เราถูกบงัคบัใหใ้ชค้วามคิดของเราเองในการอ่านพระคมัภีร์ และผลทีGตามมากคื็อ 

พระคมัภีร์ไม่สามารถทาํหนา้ทีGในฐานะสิทธิอาํนาจสูงสุดในศาสนศาสตร์อีกต่อไป 

 

ศาสนศาสตร์สายปฏิรูปร่วมสมยัจะตอ้งหลีกเลีGยงทัIงความสุดโต่ง ของการดลใจแบบโรแมนติกและการดลใจอยา่งเครืGองจกัร 

ดว้ยการยนืยนัถึงลกัษณะทีGมีชีวติโดยสมบูรณ์ (fully organic nature) ของการดลใจ พระเจา้ทรงนาํใหผู้เ้ขียนพระคมัภีร์ เขียนสิGงต่าง ๆ 

และกาํกบัการเขียนของพวกเขาเพืGอทีGพวกเขา จะเขียนอยา่งไม่ผดิพลาดและเขียนอยา่งมีสิทธิอาํนาจ 

แต่พระองคไ์ม่ไดจ้าํกดัความคิดส่วนตวั แรงจูงใจ ความรู้สึก หรือศาสนศาสตร์ส่วนตวัของพวกเขา ตรงกนัขา้ม 

มิติทีGเป็นมนุษยแ์ละมิติทีGมาจากพระเจา้ของการดลใจไม่ไดข้ดัแยง้กนั กล่าวไดว้า่ 

เนืIอหาทัIงหมดของพระคมัภีร์นาํเสนอความจริงทีGเหนือกาลเวลาของ พระเจา้ แต่ผา่นขอ้ความต่าง ๆ 

ทีGอยูภ่ายใตเ้งืGอนไขทางวฒันธรรมของมนุษยอ์ยา่งสูง ทุกคาํสอนในพระคมัภีร์เป็นบรรทดัฐานสาํหรับทุกยคุสมยั 

แต่คาํสอนแต่ละชุดกผ็กูติดอยูก่บับริบทของเหตุการณ์เฉพาะทีGต่างกนั มุมมองการดลใจแบบมีชีวติของ 

สายปฏิรูปเนน้ทัIงคุณสมบติัดา้นทีGเป็นมนุษยแ์ละมาจากพระเจา้ ทัIงมิติเชิงประวติัศาสตร์และมิติเหนือธรรมชาติ โดยเช่นนีI  

ทาํใหห้ลกัคาํสอน Sola Scriptura ของฝ่ายปฏิรูปสามารถดาํรงอยูไ่ด ้

 

ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่จากสามวถีิทางหลกัทีGชาวโปรเตสแตนส์มองการดลใจของพระคมัภีร์ ทาํใหพ้วกทีGหวงัจะขยายผลการปฏิรูป 

ในยคุปัจจุบนัไดพ้บวา่หลกัคาํสอนเรืGองการดลใจแบบมีชีวติสอดคลอ้งมากทีGสุดกบัหลกัการต่าง ๆ ทีGชีIนาํและก่อใหเ้กิด 

การปฏิรูปศาสนานิกายโปรเตสแตนต ์

 

นอกเหนือจากการเนน้ลกัษณะทีGมีชีวติของการดลใจแลว้ 

นกัศาสนศาสตร์สมยัใหม่ในขนบของการปฏิรูปศาสนาจะตอ้งประเมินความหมายของพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

 

 

ความหมาย 

 

อีกครัI งหนึGง ทีGสเปกตรัมของจุดยนืต่าง ๆ เป็นเสมือนตวัแทนความคิดสายปฏิรูปในหวัขอ้นีI  

แต่ไม่ใช่วา่ทุกจุดยนืจะส่งเสริมอุดมคติต่าง ๆ ของการปฏิรูปศาสนา ทีGสุดปลายดา้นหนึGงของสเปกตรัมคือมุมมองทีGอาจเรียกวา่ 

“มุมมองแบบพหุนิยาม ร่วมสมยั” (contemporary polyvalence) ทีGสุดปลายอีกดา้นหนึGงคือมุมมองทีGอาจเรียกวา่ 

“มุมมองแบบเอกนิยามอยา่งง่าย” (simplistic univalence) และตรงกลางคือมุมมองทีGอาจเรียกวา่ “มุมมองแบบเอกนิยามซบัซอ้น” 

(multifaceted univalence) เราจะเริGมทีGมุมมองแบบหนุนิยามร่วมสมยัก่อน 

 

ในไม่กีGทศวรรษทีGผา่นมา นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปบางคน ไดก้ล่าวถึงลกัษณะพหุนิยามของขอ้ความในพระคมัภีร์ 

โดยเชืGอวา่พระวจนะมีหลากหลายความหมาย แต่ในขณะทีG “มุมมองแบบ พหุนิยามคลาสสิก” ยนืยนัความหมายหลากหลาย 

เพราะวา่พระคมัภีร์มีตน้กาํเนิดมาจากพระเจา้ แต่ “มุมมองแบบพหุนิยามร่วมสมยั” 
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มกัจะมองความหมายทีGหลากหลายวา่เกิดจากความคลุมเครือทางภาษาของมนุษย ์

 

อนัทีGจริง “มุมมองแบบพหุนิยามร่วมสมยั” สอนวา่ขอ้ความ ในพระคมัภีร์เป็นเหมือนเรือวา่งเปล่าใหน้กัตีความใส่ความหมาย 

แต่แน่นอน เช่นเดียวกบัเรือทีGตอ้งมีรูปร่าง ไวยากรณ์ของขอ้ความในพระคมัภีร์ไดส้ร้างลกัษณะเฉพาะอนัเป็นพืIนฐานของความหมาย 

อยา่งไรกต็าม ภายในลกัษณะเฉพาะดงักล่าว ความหมายเฉพาะเจาะจงถูกใส่ลงไปโดยนกัตีความพระคมัภีร์ 

 

ตามหลกัการขา้งตน้นีI  

มีขอ้แยง้วา่เราจาํเป็นตอ้งปฏิเสธการเนน้ของสายปฏิรูปในเรืGองความเคร่งครัดของหลกัการความหมายตามตัวอักษร 

และเราควรจะใส่การตีความของเราเองลงไปในขอ้ความในพระคมัภีร์ 

โดยใส่ใจเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่ตอ้งใส่ใจในความหมายดัIงเดิมหรือตามตวัอกัษรของขอ้ความ แต่เราจะตอ้งปฏิเสธแนวคิดเรืGองพหุนิยาม 

เพราะจะทาํใหสิ้ทธิอาํนาจของพระคมัภีร์เป็นโมฆะ แต่ใหสิ้ทธิแก่นกัตีความทีGเป็นมนุษยใ์นการใส่ความคิดของตนเองลงในพระวจนะ 

 

ทีGสุดปลายอีกดา้นหนึGงของสเปกตรัมคือมุมมองทีGเราจะเรียกวา่ “มุมมองแบบเอกนิยามอยา่งง่าย” 

มุมมองนีIสนบัสนุนแนวคิดถูกตอ้งทีGวา่แต่ละขอ้ความของพระคมัภีร์มีเพียงความหมายเดียว 

แต่ผดิในการปฏิเสธขอ้เทจ็จริงทีGวา่ความหมายเดียวนัIนอาจมีความซบัซอ้น ตวัอยา่งเช่นพระธรรมยอห์น 3:16 

 

พระเจา้ทรงรักโลกดงันีI  คือไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์เพืGอทุกคนทีGวางใจในพระบุตรนัIน 

จะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์ (ยอห์น 3:16) 

 

คริสเตียนทีGมีมุมมองแบบเอกนิยามอยา่งง่ายอาจพดูประมาณนีI : “ขอ้พระคมัภีร์นีI ง่ายมาก ยอห์น 3:16 

สอนเราวา่เราจะตอ้งเชืGอในพระคริสต”์ 

 

เอาล่ะ การสรุปขา้งตน้ถูกตอ้งส่วนหนึGง แต่พระคาํขอ้นีI มีอะไรมากกวา่นัIน 

เพราะขอ้ความนีIไดพ้ดูอยา่งชดัเจนถึงความรักของพระเจา้, การรับธรรมชาติมนุษย ์การสิIนพระชนม ์

และการฟืI นจากความตายของพระคริสต,์ รวมถึงโลก การลงโทษชัGวนิรันดร์ และชีวตินิรันดร์ นอกจากนีI  เนืGองจากหลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ของพระคมัภีร์สร้างโครงข่ายความสมัพนัธ์เชิงแลกเปลีGยนในหลายรูปแบบ พระคาํขอ้นีIยงัสืGอเป็นนยัถึงหวัขอ้ต่าง ๆ 

ทุกรูปแบบทีGพระคมัภีร์ส่วนอืGน ๆ ไดก้ล่าวถึงอยา่งละเอียดมากกวา่นีI  ดงันัIน ในแง่นีI  พระธรรมยอห์น 3:16 มีเพียงความหมายเดียว 

แต่ความหมายนัIนหลากหลาย เกินกวา่บทสรุปใด ๆ เพียงบทเดียวทีGเราจะเขียนได ้

 

เมืGอเราขาดความเขา้ใจวา่ความหมายของพระคมัภีร์นัIนมีความซบัซอ้นมาก เกินความสามารถในการตีความของเราเสมอ 

เรากจ็ะพบกบัความเสีGยงอนัรุนแรง คือ 

ความเสีGยงในการอา้งอยา่งสนิทใจเกินไปวา่การตีความของเราเท่ากบัความหมายแทจ้ริงของตวัพระคมัภีร์เอง 

การตีความของเราอยูเ่หนือสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และเราปฏิเสธหลกัการ Sola Scriptura 

หรือความเชืGอทีGวา่พระคมัภีร์มีสถานะสูงกวา่การตีความของเราเสมอ 

 

ตรงกลางของสเปกตรัมคือ “มุมมองแบบเอกนิยามแบบซบัซอ้น” ซึG งสอดคลอ้งกบัมุมมองต่าง ๆ ของขบวนการปฏิรูปศาสนา 

ยคุแรก หนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ อธิบายเกีGยวกบั “มุมมองแบบเอกนิยมแบบซบัซอ้น” ในบททีG I ยอ่หนา้ 9 ไวด้งันีI : 

 

เมื$อมคีาํถามเกี$ยวกบัความหมายสมบูรณ์แท้จริงของข้อพระคมัภร์ีใด ๆ (ซึ$งไม่หลากหลาย แต่มหีนึ$งเดยีว) 
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กต้็องค้นหาให้รู้ได้ จากแหล่งข้อมูลอื$น ๆ ที$ได้อธิบายอย่างชัดเจนมากกว่า 

 

ตามมุมมองนีI  แต่ละขอ้ความในพระคมัภีร์มีความหมายเดียว แต่ความหมายเดียวทีGวา่นีI มีความซบัซอ้นและหลากหลายมิติ 

ถูกเปิดเผยโดยโครงข่ายความสมัพนัธ์เชิงแลกเปลีGยนหลายรูปแบบทีGถูกสร้างไวโ้ดยคาํสอนทัIงหมดของพระคมัภีร์ 

 

ในยคุปัจจุบนัเราจาํเป็นตอ้งยนืยนัแนวคิดสายปฏิรูปวา่ดว้ย เอกนิยามแบบซบัซอ้น 

เพราะแนวคิดนีIยนืยนัวา่พระคมัภีร์ไดน้าํเสนอความหมายอนัทรงสิทธิอาํนาจ แทนทีGจะรอใหเ้ราเป็น ผูใ้ส่และเสนอความหมายเอง 

ทัIงยงัจาํกดัไม่ใหเ้ราลดค่าของพระคมัภีร์ลงไปในระดบัของการสรุปความพระคมัภีร์ของเราเอง 

พระคมัภีร์ทุกขอ้มีสิทธิอาํนาจเหนือความพยายามตีความทีGดีทีGสุดของเรา มุมมองแบบ “เอกนิยามแบบซบัซอ้น” นีI  

ใหแ้นวทางในการตีความความหมายพระคมัภีร์ทีGจะทาํใหเ้ราสามารถพฒันา ศาสนศาสตร์สายปฏิรูปในยคุของเราได ้

 

ถึงตรงนีI เราสามารถอภิปรายต่อไปถึงมุมมองสายปฏิรูปสมยัใหม่วา่ดว้ยความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

 

 

ความชดัเจน 

 

จะช่วยไดม้ากอีกครัI งหนึGง ทีGจะคิดถึงสามจุดบนสเปกตรัม 

ทีGสุดปลายดา้นหนึGงเราพบกบัแนวโนม้ร่วมสมยัทีGมองพระคมัภีร์วา่คลุมเครืออยา่งทีGสุด 

และทีGสุดปลายอีกดา้นเราพบกบัแนวโนม้ร่วมสมยัทีGมองพระคมัภีร์วา่ชดัเจนอยา่งทีGสุด 

แต่ตรงจุดกึGงกลางคือหลกัคาํสอนสายปฏิรูปวา่ดว้ยระดบัต่าง ๆ ของความชดัเจน 

 

ไม่ใช่เรืGองยากทีGจะเห็นชาวโปรเตสแตนตย์คุปัจจุบนัมองวา่พระคมัภีร์นัIนคลุมเครือ 

หรือความหมายถูกซ่อนไวท้าํใหไ้ม่อาจเขา้ใจไดโ้ดยง่าย บ่อยครัI งดว้ยจิตวญิญาณของหลกัการตีความแบบถอดรืIอและหลงัสมยัใหม่ 

พวกเขามองวา่พระคมัภีร์คลุมเครือเพราะเขาเชืGอวา่พระคมัภีร์มีความขดัแยง้ในตวัเองและตอ้งจาํนนต่อขอ้โตแ้ยง้ในตวัเอง 

ซึG งเป็นมุมมองเดียวกบัทีGพวกเขามีต่องานวรรณกรรมอืGน ๆ ในมุมมองของพวกเขา 

ประวติัศาสตร์ของการตีความพระคมัภีร์ไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นปัญหาเชิงอรรถวเิคราะห์มากมายทีGทาํใหแ้ทบจะเป็นไปไม่ไดที้Gจะกาํหนดแนวท

างการทาํความเขา้ใจพระคมัภีร์ในยคุปัจจุบนั 

 

เป็นเรืGองจริงทีGวา่ แมม้นุษยจ์ะมีความสามารถในการสืGอสารดีเพียงใด 

แต่การเปิดเผยของพระคมัภีร์กย็งัมีช่องแห่งความคลุมเครือเกิดขึIนไดเ้สมอ อยา่งไรกต็าม 

กย็งัเป็นเรืGองยากทีGจะด่วนสรุปวา่พระคมัภีร์มีความคลุมเครือในทุกเรืGอง เพราะมีหลายเรืGองในพระคมัภีร์ทีGค่อนขา้งชดัเจน 

มุมมองดงักล่าวนีIไม่ไดส้ะทอ้นความเชืGอของสายปฏิรูปในเรืGองความชดัเจนของพระคมัภีร์ 

ถา้เราตอ้งการจะรักษาจิตวญิญาณของการปฏิรูปศาสนาในยคุนีI  เราตอ้งปฏิเสธแนวคิดสุดโต่งวา่ดว้ยความคลุมเครือของพระคมัภีร์นีI  

 

ทีGสุดปลายอีกดา้นหนึGงของสเปกตรัม ชาวโปรเตสแตนตบ์างคนเชืGอวา่ ขอ้พระคมัภีร์แทบจะทัIงหมดมีความชดัเจนมาก 

ซึG งพวกเขาสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย โดยปกติแลว้ตวัแทนของกลุ่มนีIสามารถยดึมุมมองง่าย ๆ 

เกีGยวกบัความชดัเจนของพระคมัภีร์เพราะวา่พวกเขาปฏิเสธการตีความต่าง ๆ 

ทัIงหมดทีGไดม้านอกเหนือจากชุมชนคริสเตียนวงแคบของตนเอง 

 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ   บทที ่4: สทิธอิาํนาจในศาสนศาสตร์ 

-19- 

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

การอธิบายความชดัเจนของพระคมัภีร์อยา่งเกินจริงเป็น 

การทดลองอนัตรายสาํหรับนกัศาสนศาสตร์หลายคนในขนบปฏิรูปยคุปัจจุบนั 

เราตอ้งการจะปกป้องความจริงของพระคมัภีร์จากหลุมพรางของความกงัขาและการถากถางของผูไ้ร้ความเชืGอในยคุสมยัใหม่ 

แต่การพูดถึงความชดัเจนของพระคมัภีร์อยา่งง่ายเกินไปเช่นนีI ไม่ไดส้ะทอ้นมุมมองสายปฏิรูปว่าดว้ย 

ความชดัเจนของพระคมัภีร์อยา่งแทจ้ริง 

ดงัทีGเราไดเ้ห็นแลว้ว่านกัปฏิรูปศาสนายคุแรกก็ยอมรับว่าเป็นไปไดที้Gบางส่วนของพระคมัภีร์นัIนยากทีGจะเขา้ใจได ้

 

ตรงกลางของสเปกตรัมวา่ดว้ยความชดัเจนของพระคมัภีร์คือจุดยนืทีGยอมรับระดบัต่าง ๆ ของความชดัเจน 

ซึG งเป็นจุดยนืทีGถูกนาํไปใชโ้ดยหนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ บททีG I ยอ่หนา้ทีG 7: 

 

ทุกสิ$งในพระคมัภร์ีนัEนไม่ใช่เรื$องง่าย ๆ เหมือนกนัทัEงหมด หรือมคีวามหมายชัดเจนเหมือนกนัสําหรับทุกคน 

แต่กระนัEนกจ็าํเป็นต้องรู้ เชื$อ และปฏบัิตติาม เพื$อการดาํรงอยู่ในความรอดต่อไป 

ซึ$งพระคมัภร์ีหรือแม้แต่แหล่งข้อมูลอื$นกไ็ด้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเปิดกว้างแก่ทุกคน ทัEงที$เรียนรู้แล้ว 

หรือยงัไม่ได้เรียนรู้ จะได้เรียนรู้ และเข้าใจได้อย่างเพยีงพอด้วยวธีิการง่าย ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

สงัเกตวา่ในหนงัสือหลกัความเชืGอฯ 

กล่าวอยา่งเจาะจงถึงเนืIอหาพระคมัภีร์ทีGจาํเป็นต่อความรอดวา่มีความชดัเจนไม่ทางใดกท็างหนึGง 

แต่ในขณะเดียวกนักย็อมรับดว้ยวา่ไม่ใช่เนืIอหาส่วนอืGน ๆของพระคมัภีร์จะมีความชดัเจนเหมือนกนั กล่าวคือ 

พระคมัภีร์ไม่ไดช้ดัเจนทัIงหมดหรือคลุมเครือทัIงหมดนัGนเอง 

 

คุณคงจาํไดว้า่ในบทเรียนทีGแลว้เราไดจ้าํแนกระดบัทีGแตกต่างกนัของความมัGนใจทีGเรามีต่อหลกัคาํสอนต่าง ๆ ของคริสเตียน 

เราใช ้ตวัแบบทีGเราเรียกวา่ “กรวยแห่งความแน่นอน” ตรงฐานของกรวยแห่งความแน่นอนมีความเชืGอต่าง ๆ 

ทีGเรายดึถืออยา่งผวิเผนิเพราะวา่เรามีระดบัความมัGนใจตํGาในความเชืGอเหล่านัIน 

ตรงยอดของกรวยมีความเชืGอหลกัทีGเรายดึถืออยา่งเหนียวแน่น 

และถา้เราปฏิเสธความเชืGอตรงยอดกเ็ท่ากบัวา่เราไดป้ฏิเสธความเชืGอคริสเตียน 

และตรงระหวา่งความสุดโต่งสองดา้นทีGกล่าวมากป็ระกอบดว้ยขอ้เชืGออืGน ๆ ทีGเรามีระดบัความมัGนใจแตกต่างกนั 

 

ทาํนองเดียวกนักจ็ะเป็นประโยชนที์GเราจะคิดถึงเรืGองความชดัเจนของพระคมัภีร์ดว้ยมุมมองดงักล่าวขา้งตน้ ประการแรก 

คาํสอนพระคมัภีร์หลายแง่มุม ซึG งรวมถึงความรู้ซึG งจาํเป็นยิGงต่อความรอดนัIน จริง ๆ แลว้ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้

หรือใชค้วามพยายามเชิงวชิาการนอ้ยมากเพืGอทาํความเขา้ใจ ดงัทีGหนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ ทัIงคนทีG 

“เรียนรู้แลว้” และ “ยงัไม่ไดเ้รียนรู้” สามารถเขา้ใจได ้ซึG งพระคมัภีร์มีขอ้ความลกัษณะอยูด่ว้ย 

แต่ความจริงแลว้ขอ้มูลพระคมัภีร์ส่วนใหญ่นัIนสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  

 

ตวัอยา่งเช่น ไม่ยากทีGจะเขา้ใจวา่พระเจา้ทรงสร้างโลก หรือวา่มีผูช้ายทีGชืGออบัราฮมั โมเสส และดาวดิ 

หรือวา่ชนชาติอิสราเอลไดไ้ปอียปิตแ์ละจากนัIนอพยพออกมา พระคมัภีร์ใหม่ไดส้อนอยา่ง เรียบง่ายวา่พระเยซูเติบโตขึIนในเมืองนาซาเรธ 

และกล่าวถึงบรรดาอคัรทูต ทัIงหมดนีIและขอ้มูลอืGน ๆ 

อีกมากมายในพระคมัภีร์ชดัเจนมากในระดบัทีGไม่จาํเป็นตอ้งมีใครใชค้วามพยายามเชิงวชิาการในการเรียนรู้ 

 

ประการทีGสอง บางมิติของพระคมัภีร์จะรู้ไดโ้ดยนกัศึกษาทีGจริงจงัในการศึกษาวชิาต่าง ๆ อาทิ ประวติัศาสตร์โบราณ 
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การวเิคราะห์ ภาษาพระคมัภีร์ วธีิการตีความ และศาสนศาสตร์ ท่ามกลางวชิาเหล่านีI เราอาจนบัรวมไปถึงหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาเกีGยวกบัการสิIนโลก (eschatology) ของเปาโล หรือวตัถุประสงคท์างประวติัศาสตร์ของพระธรรมปฐมกาล 

แง่มุมเหล่านีIตอ้งการความใส่ใจเชิงวชิาการมากกวา่ปกติ และดว้ยความพยายามเชิงวชิาการมากเพียงพอ 

ทาํใหห้ลายประเดน็ทีGแรกเริGมดูจะคลุมเครือกลายเป็นเรืGองชดัเจนสาํหรับเราได ้

 

ประการสุดทา้ย บางส่วนบางตอนของพระคมัภีร์ดูเหมือนจะคลุมเครือไม่วา่เราจะใชค้วามพยายามมากเพียงใดกต็าม 

ตวัอยา่งชดัเจน จะเห็นไดเ้มืGอเราพยายามทีGจะประสานพระธรรมคู่ขนานบางเล่มใหส้อดคลอ้งกนั อาทิ พระธรรมซามูเอล พงศก์ษตัริย ์

และพงศาวดาร หรือพระกิตติคุณทัIงสีGเล่ม แมว้า่มีความพยายาม หรือความกา้วหนา้ในการศึกษาหวัขอ้เหล่านีIอยา่งมาก 

แต่ยงัมีปัญหาหลายขอ้ทีGไม่อาจหาขอ้สรุปได ้ 

 

ดงันัIน ในขณะทีGเราศึกษาพระคมัภีร์ เราจะตอ้งระลึกเสมอวา่ พระคมัภีร์บางมิติมีความชดัเจน หรือคุลมเครือมากกวา่ส่วนอืGน ๆ 

การยอมรับความจริงนีI เท่านัIน จะทาํใหเ้ราสามารถจดัการเรืGองสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แมว้า่ทุกส่วนของพระคมัภีร์ทรงสิทธิอาํนาจอยา่งไม่ตอ้งสงสยั 

แต่ในทางปฏิบติัเราสามารถเขา้ใจและใชก้ารนาํของพระคมัภีร์ในระดบัต่างกนัโดยขึIนอยูก่บัความชดัเจนของเนืIอหาส่วนต่าง ๆ 

ของพระคมัภีร์ ดงันัIนเราเขา้ใจแลว้วา่ การนาํเสนอขนบปฏิรูปในยคุปัจจุบนั เราจะตอ้งหลีกเลีGยงมุมมองสุดโต่งต่าง ๆ 

เกีGยวกบัความชดัเจนของพระคมัภีร์และยอมรับความแตกต่างระดบัหรือองศาของความชดัเจนดว้ย 

 

ดว้ยความเขา้ใจมุมมองเรืGองสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์แลว้ 

เราควรใหค้วามสนใจพิจารณาสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุร่วมสมยัดว้ย 

 

 

สิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 
 

เราจะเนน้พิจารณาสองทิศทาง ทิศทางแรก 

นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุร่วมสมยัควรมีมุมมองอยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในอดีต และทิศทางทีGสอง 

เราจะอภิปรายวา่นกัศาสนศาสตรสายปฏิรูปยคุร่วมสมยัควรจะมีมุมมองอยา่งไรเกีGยวกบัสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรยคุปัจจุบนั 

เราจะเริGมตน้จากอดีตก่อนก่อน 

 

 

สิทธิอาํนาจในอดีต 

 

ดงัทีGเราไดเ้ห็นแลว้วา่ 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกเขา้ใจวา่พระวญิญาณบริสุทธิk ไดส้อนความจริงหลายประการแก่คริสตจกัรในอดีตทีGผา่นมา 

พวกเขาพยายามทีGจะเคารพและเชืGอฟังสอนของปิตาจารย ์หลกัขอ้เชืGอ 

และขนบของคริสตจกัรทีGมีมาอยา่งยาวนานโดยยอมรับสิGงเหล่านีI ในฐานะคาํวนิิจฉยัเฉพาะกาล ถึงกระนัIน 

ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกไดรั้กษาความสมดุลของแนวปฏิบติัดงักล่าวโดยยนืยนัอยา่งหนกัแน่นภึงในสิทธิอาํนาจสูงสุดของพระคมัภีร์เหนื

อคาํสอนต่าง ๆ ในอดีตของคริสตจกัร พวกเขาพึGงพาคาํสอนในอดีต 

แต่ขณะเดียวกนักป็ระเมินคาํสอนทัIงหมดของคริสตจกัรดว้ยมาตรฐานของพระคมัภีร์ 
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น่าเสียดาย 

นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุปัจจุบนัพบวา่เป็นเรืGองยากทีGจะยดึมัGนในจุดยนืเคร่งครัดทัIงสองดา้นอยา่งสายปฏิรูปยคุแรก 

สามทิศทางต่อไปนีIจะเป็นประโยชนม์ากขึIน คือ ขนบนิยมในสุดปลายดา้นหนึGง พระคมัภีร์นิยมในสุดปลายอีกดา้นหนึGง และแนวปฏิบติั 

“ปฏิรูปเสมอ” (semper reformanda) ของสายปฏิรูป 

 

ในดา้นหนึGง นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุร่วมสมยัมกัจะตกอยูใ่นหลุมพรางของ “ขนบนิยม” ในทีGนีI  

ขนบนิยมหมายถึงพวกเขาไดห้ลงไปหาแนวปฏิบติัทีGคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัขนบนิยมของนิกายโรมนัคาทอลิกยคุกลาง 

ในทางหนึGงนกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยอมรับสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และปฏิเสธขนบต่าง ๆ ของนิกายโรมนัคาทอลิกอยา่งแน่นอน 

แต่หลายครัI งนกัขนบนิยมสายปฏิรูปใหค่้ากบัคาํสอนในอดีตของความเชืGอสายปฏิรูปสูงมากจนทาํใหใ้นทางปฏิบติัพวกเขาขาดการตรวจส

อบอดีตอยา่งเพียงพอ 

 

ถา้คุณมีโอกาสรู้จกันกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุปัจจุบนัมากพอ คุณคงจะไดเ้ห็นแนวโนม้ดงักล่าวนีI  บ่อยครัI ง 

ทีGนกัศาสนศาสตร์ปฏิรูปไดย้อมรับจุดยนืเชิงหลกัการและแนวปฏิบติัต่าง ๆ จากอดีตในระดบัทีGถือวา่ขนบต่าง ๆ 

เหล่านีI เป็นหลกัพืIนฐานทีGโตแ้ยง้ไม่ไดส้าํหรับแนวคิดและแนวปฏิบติัยคุร่วมสมยั 

บ่อยครัI งทีGนกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปทีGเจตนาดีเหล่านีIมกัจะตอบคาํถามเชิงศาสนศาสตร์อยา่งง่าย ๆ โดยเพียงตัIงคาํถามวา่ 

“หลกัความเชืGอสายปฏิรูปกล่าวไวว้า่อยา่งไร?” แทนทีGจะถามวา่ “พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่อยา่งไร?” 

 

อีกดา้นหนึGง นกัศาสนาศาสตร์สายปฏิรูปยคุสมยัใหม่กไ็ปถึงปลายสุดโต่งอีกขา้งหนึGง 

ในแง่การเผชิญกบัสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในอดีต ภายใตแ้นวคิดสมยัใหม่นิยมยคุรู้แจง้ พวกเขาตกอยูภ่ายใตสิ้GงทีGเราอาจเรียกวา่ 

“พระคมัภีร์นิยม” 

นกัศาสนศาสตร์เหล่านีIทาํเหมือนกบัวา่แต่ละคนจะตอ้งเขา้หาพระคมัภีร์และตดัสินประเดน็เชิงศาสนศาสตร์ทุกประเดน็โดยปราศจากการ

ช่วยเหลือของขนบโปรเตสแตนตย์คุอดีต 

 

ครัI งแลว้ครัI งเล่า 

นกัศาสนศาสตร์ทีGแสดงตวัวา่อยูใ่นคริสตจกัรสายปฏิรูปมีปฏิกิริยาต่อขนบนิยมสายปฏิรูปโดยกล่าวบางอยา่งเช่น 

“ไม่สาํคญัวา่คริสตจกัรกล่าวไวอ้ยา่งไร สิGงเดียวทีGฉนัใส่ใจกคื็อพระคมัภีร์กล่าวไวว้า่อยา่งไร” 

วาทกรรมอยา่งนีI เกินเลยไกลกวา่การเชืGอฟังพระคมัภีร์ในฐานะสิทธิอาํนาจสูงสุด 

เพราะเป็นการเพิกเฉยต่อภูมิปัญญาทีGพระวญิญาณพระเจา้ไดป้ระทานแก่คริสตจกัร 

และกลบัมอบอาํนาจการตดัสินเรืGองศาสนศาสตร์ไวใ้หแ้ก่เพียงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีGมีอาํนาจอยู ่ณ ปัจจุบนัเท่านัIน 

 

เพืGอการรักษาไวซึ้Gงจิตวญิญาณของการปฏิรูปศาสนาในยคุปัจจุบนั เราจะตอ้งกลบัมายนืยนัหลกัการ semper reformanda 

เราจะตอ้งพยายามยนืยนัอาํนาจสูงสุดของพระคมัภีร์โดยไม่เพิกเฉยต่อความสาํคญัของขนบการปฏิรูปศาสนา 

 

ในดา้นหนึGง หลกัการ semper reformanda ยคุปัจจุบนัเรียกร้องวา่ 

ไม่เพียงเราจะตอ้งยอมรับปิตาจารยแ์ละสภาพระศาสนจกัรยคุแรกในฐานะคาํวนิิจฉยัเฉพาะกาล 

แต่รวมถึงหลกัความเชืGอสายปฏิรูปและขนบปฏิรูป เรามีหนงัสือ หลกัความเชื8อแห่งเวสต์มินสเตอร์ 

ปุจฉาวสิชันาแห่งเวสตมิ์นสเตอร์ฉบบัเลก็และฉบบัใหญ่ ปุจฉาวิสัชนาแห่งเมืองไฮเดลเบิร์ก คาํสารภาพแห่งเบลเยี8ยม และ 

หลกับัญญติัเมืองดอร์ท นอกเหนือจากเอกสารเหล่านีIแลว้ เรามีงานเขียนอืGน ๆ 

โดยผูน้าํและนกัศาสนศาสตร์ทีGไม่ค่อยเป็นทางการในอดีตอีกมากมาย แต่ขณะเดียวกนั 
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สิทธิอาํนาจทีGมาจากอดีตเหล่านีIควรอยูภ่ายใตค้าํสอนของพระคมัภีร์ทีGโตแ้ยง้ไม่ได ้เพืGอจะขยายผลการปฏิรูปศาสนาในยคุปัจจุบนั 

เราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้วา่จะใหน้ํI าหนกัต่อสิทธิอาํนาจต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรทีGมาจากอดีตใหเ้หมาะสมอยา่งไรภายใตสิ้ทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 

 

หลงัการพิจารณาวา่นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุปัจจุบนั ควรจะทาํความเขา้ใจกบัสิทธิอาํนาจในอดีตอยา่งไรแลว้ 

เราควรหนัสนใจอีกประเดน็หนึGงทีGสาํคญัไม่แพก้นั คือ นกัศาสนศาสตร์ควรประเมินคุณค่าของสิทธิอาํนาจต่าง ๆ ของคริสตจกัรยคุ 

ร่วมสมยัอยา่งไร เราควรจะเขา้ใจสิทธิอาํนาจแห่งหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ต่าง ๆ ทีGกาํลงัพฒันาในยคุของเราอยา่งไร? 

 

 

สิทธิอาํนาจโปรเตสแตนตย์คุร่วมสมยั 

 

เราไดพ้บวา่ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกยนืยนัคุณค่าของ 

ศาสนศาสตร์ทีGพฒันาขึIนโดยผูน้าํทีGไดรั้บการสถาปนาอยา่งเหมาะสมในคริสตจกัร แต่ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรกต่อตา้น 

การเชิดชูสิทธิอาํนาจต่าง ๆ ในคริสตจกัรยคุนัIนขึIนเหนือคาํสอนของพระคมัภีร์ น่าเสียดาย 

นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุปัจจุบนัมกัจะมองวา่เป็นเรืGองยากทีGจะปฏิบติัตามมุมมองดงักล่าวของ ชาวโปรเตสแตนตย์คุแรก 

เพราะพวกเขามกัจะมีจุดยนืสุดโต่ง ดว้ยลกัษณะความเขา้ใจนกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปแบบทีGมีชีวติอยูใ่นยคุของตนเอง  

 

ในดา้นหนึGง นกัศาสนศาสตร์สายปฏิรูปมีแนวโนม้กงัขาเกีGยวกบั หลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ยคุปัจจุบนั ในอีกดา้นหนึGง 

หลายคนมีแนวโนม้ทีGจะนาํมุมมองแบบยดึติดพระคมัภีร์ (dogmatism) มาใชก้บัหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ยคุปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม 

วถีิทางของศาสนศาสตร์สายปฏิรูปทีGแทจ้ริงคือการพยายามทีGจะ “สตัยซื์Gอต่อหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ยคุร่วมสมยั” 

 

มุมมองนีIสะทอ้นใหเ้ห็นความปรารถนาทีGจะสร้าง “หลกับญัญติัทีGสตัยซื์Gอ” 

มากกวา่มีความสงสยัรุนแรงหรือยดึมัGนกบัหลกัคาํสอนของการปฏิรูปศาสนศาสตร์ร่วมสมยั ขอใหเ้ราทาํความเขา้ใจวา่ 

“หลกับญัญติัทีGสตัยซื์Gอ” นัIนหมายถึงอะไร 

เพราะความเขา้ใจนีIจะช่วยใหเ้ราสามารถตรวจสอบวธีิการในกการไวว้างใจขอ้ความทรงศาสนศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป  

 

กงัขาคติและการยดึติดพระคมัภีร์สุดโต่งทีGเราพบในยคุของเรานัIนส่วนหนึGงเกิดขึIนเพราะขอ้ความทางศาสนศาสตร์มกัจะถูกปร

ะเมินในลกัษณะสองขัIวตรงขา้ม ในลกัณะเดียวกบัตารางค่าความจริงเชิงนามธรรมแบบดัIงเดิม ดว้ยการมองขอ้ความทางศาสนศาสตร์ต่าง 

ๆ แบบง่าย ๆ วา่จริงหรือเทจ็ แต่ความจริง จะเป็นประโยชนก์วา่ ถา้จะแยกขัIวตรงขา้มทีGเป็นนามธรรมเช่นนีI  

และจะดียิGงกวา่ทีGจะมองคุณค่าความจริงจากขอ้ความเชิงเดียวทีGมีระดบัความเป็นไปไดห้ลายอยา่ง 

บนเสน้ความต่อเนืGองระหวา่งความจริงและความเทจ็ ขอ้ความทางศาสนศาสตร์อาจเป็นจริงหรือเป็นเทจ็มากนอ้ยต่างกนั 

กขึ็Iนอยูก่บัการสะทอ้นหลกัคาํสอนทีGไม่มีขอ้ผดิพลาดของพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งใกลเ้คียงเพียงใด 

 

ขา้งหนึGงของเสน้ความต่อเนืGอง 

เราพบวา่ศาสนศาสตร์บางจุดไดอ้ธิบายคาํสอนของพระคมัภีร์ดีพอทีGเราอาจพดูไดด้ว้ยความสาํนึกวา่เป็นความจริง 

แน่นอนทีGขอ้ความเหล่านีIอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่กใ็กลเ้คียงมากพอทีGจะยอมรับไดว้า่เป็นจริง 

เวน้แต่วา่มีลกัษณะบางอยา่งปรากฏขึIนกระทัGงทาํใหเ้ห็นวา่บวา่ขอ้ความนัIนไม่เพียงพอทีGจะยอมรับไดว้า่เป็นจริง 

ในอีกขา้งหนึGงของเสน้ความต่อเนืGอง จุดยนืศาสนศาสตร์อยูไ่กลจากคาํสอนของพระคมัภีร์มากจนกระทัGงเราสามารถติดป้ายวา่เป็นเทจ็ได ้

เวน้แต่มีคุณสมบติับางอยา่งทีGแสดงวา่จุดยนืนัIนเป็นทีGยอมรับได ้
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ตวัอยา่งเช่น ขอ้ความทีGวา่ “พระเจา้ทรงครอบครองเหนือทุกสิGง” ขอ้ความนีI ใกลเ้คียงมากกบัสิGงทีGพระคมัภีร์สอน 

ซึG งโดยปกติเราไม่ควรมีปัญหาในการกล่าวยอมรับวา่เป็นความจริง พระคมัภีร์สอนวา่พระเจา้ทรงครอบครองเหนือทุกสิGงทีGทรงสร้าง 

อยา่งไรกต็าม เพราะวา่ขอ้ความนีIสามารถพฒันาขึIนอีกได ้ดว้ยแง่คิดดงักล่าว กถื็อไดว้า่เป็นขอ้ความนีIยงัขาดความสมบูรณ์ ตวัอยา่งเช่น 

ถา้เราจาํแนกความเชืGอตามพระคมัภีร์ออกจากเทวสันิยม (deism) หรือชะตานิยม (fatalism) ขอ้ความนีIอาจจะสร้างความสบัสน 

และนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิได ้

เวน้แต่เราสร้างคุณสมบติัประโยคนีIโดยผนวกความเป็นจริงเรืGองการจดัเตรียมของพระเจา้ในเรืGองทีGวา่พระองคท์รงมีปฏิสมัพนัธ์กบัเหตุกา

รณ์ต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ดว้ย 

 

ในลกัษณะเดียวกนั ขอ้ความทีGวา่ “พระเยซูทรงเป็นพระเจา้” กใ็กลเ้คียงกบัพระคมัภีร์พอทีGจะยอมรับวา่จริงในสถานการณ์ 

ส่วนใหญ่ เรากพ็อใจวา่ขอ้ความนีIไดส้ะทอ้นคาํสอนของพระคมัภีร์เท่าทีGจะอธิบายได ้แต่เราตระหนกัวา่ในบางบริบท อาทิ 

กรณีทีGตอ้งเผชิญกบัลทัธิคริสเตียนเทียมเทจ็ ขอ้ความนีIอาจทาํใหค้วามจริงคลุมเครือหรือทาํใหห้ลงผดิได ้

ดว้ยพระคมัภีร์ยงัไดส้อนวา่พระคริสตเ์ป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ และในสถานการณ์เฉพาะบางครัI งเราจะตอ้งทาํใหข้อ้ความทีGวา่ 

“พระเยซูทรงเป็นพระเจา้” นัIนมีคุณลกัษณะทีGสมบูรณ์ขึIนดว้ยการผนวกความเป็นมนุษยข์องพระคริสตเ์ขา้ไปดว้ย 

ก่อนทีGเราจะพึงพอใจไดว้า่ขอ้ความนัIนสาํแดงความจริงไดดี้เพียงพอ 

 

ทา้ยทีGสุด เราอาจกล่าวถึงสิGงต่าง ๆ เกีGยวกบัหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ยคุร่วมสมยั 

บางขอ้ความทางศาสนศาสตร์ยคุปัจจุบนัใกลเ้คียงกบัพระคมัภีร์มากพอทีGจะนบัวา่เป็นจริง ขอ้ความอืGน ๆ 

อาจห่างไกลจากพระคมัภีร์เกินพอทีGจะนบัวา่เป็นเทจ็ แต่มีสิGงหนึGงทีGเป็นความจริงเกีGยวกบัทุกหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ นัGนคือ 

ขอ้ความเหล่านัIนสามารถปรับปรุงได ้ซึG งไม่ต่างอะไรกบัคติพจนส์ายปฏิรูปยคุแรกทีGวา่ semper reformanda “ปฏิรูปอยูเ่สมอ” 

หรือในแบบทีGผมอยากจะกล่าววา่ “หลกับญัญติัสุดทา้ยดา้นศาสนศาสตร์ กไ็ม่ใช่อะไรมากกวา่การไร้ซึG งจินตนาการ” 

 

นีGคือความหมายของสิGงทีGเรากล่าววา่ 

เป้าหมายของศาสนศาสตร์สายปฏิรูปยคุร่วมสมยัคือการสร้างหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ทีGสตัยซื์Gอ 

ในดา้นหนึGงเราไม่ไดก้งัขาเกีGยวกบัศาสนศาสตร์ ของคริสตจกัรยคุร่วมสมยั เราไม่ไดป้ฏิเสธสิทธิอาํนาจ หรือ 

จาํเป็นตอ้งอุทิศตวัเชืGอฟังสิGงทีGคริสตจกัรกาํหนดในยคุปัจจุบนั  

 

อีกดา้นหนึGง เราไม่ไดย้ดึติดพระคมัภีร์แบบสุดโต่ง เราไม่ไดย้นืยนัวา่หลกับญัญติัยคุปัจจุบนันัIนสมบูรณ์แบบ 

แทนทีGจะเป็นเช่นนัIน เราใชท้รัพยากรทุกอยา่งทีGพระเจา้ไดป้ระทานแก่เราอยา่งอยา่งรับผดิชอบดว้ยความถ่อมใจ 

ไม่วา่จะเป็นการอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนผูเ้ชืGอ และการดาํเนินชีวติ คริสเตียน 

เพืGอทีGจะพฒันาหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ทีGสตัยซื์Gอ 

 

เราพยายามยิGงในการทาํใหห้ลกัคาํสอนของเราสอดคลอ้งกบั หลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ใหม้ากทีGสุดเท่าทีGจะเป็นได ้

ยิGงหลกัคาํสอนของเราใกลเ้คียงกบัพระคมัภีร์มากเท่าใด สิทธิอาํนาจของหลกัคาํสอนดงักล่าวกย็ิGงมีมากขึIนเท่านัIน 

ตรงกนัขา้มหากยิGงห่างไกลออกจากพระคมัภีร์มากเท่าใด สิทธิอาํนาจกย็ิGงนอ้ยลงเท่านัIน แต่ในทุกกรณี 

ศาสนศาสตร์ของคริสตจกัรจะตอ้งถูกปฏิบติัใชภ้ายใตก้ารยอมจาํนนต่อพระคมัภีร์ 

เป้าหมายของเราคือการสร้างหลกับญัญติัทางศาสนศาสตร์ทีGสตัยซื์Gอ 
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สรุป 
 

ในบทเรียนนีI เราไดส้าํรวจความสมัพนัธ์ระหวา่งสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร 

เราไดพิ้จารณามุมมองต่าง ๆ ทีGพฒันาขึIนในช่วงยคุกลาง นอกจากนีI  

เรายงัไดเ้ห็นวธีิการทีGขบวนการปฏิรูปศาสนายคุแรกไดป้รับปรุงมุมมองเหล่านัIนใหถู้กตอ้งดว้ย และสุดทา้ย 

เราไดศึ้กษาถึงความจาํเป็นในการประยกุตใ์ชมุ้มมองต่าง ๆ 

ของขบวนการปฏิรูปศาสนากบัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรในยคุของเรา 

 

การสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนจาํเป็นตอ้งประเมินสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์และสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรอยา่งระมดัระวงั 

เมืGอเราจดจาํและรักษาหลกัการต่าง ๆ ทีGเราไดเ้รียนรู้จากบทเรียนแลว้ เราจะสามารถหลีกเลีGยงปัญหาหลายอยา่งทีGไดบ่้อนทาํลาย 

ศาสนศาสตร์ของคริสตจกัรทัIงในอดีต และปัญหาอืGน ๆ ทีGเกิดขึIนกบัเราในปัจจุบนัได ้

เราจึงจะสามารถสร้างศาสนศาสตร์ทีGจะรับใชค้ริสตจกัรและถวายเกียรติแด่พระเจา้ได ้
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Dr. Richard L. Pratt, Jr. (เจ้าภาพ) เป็นผูร่้วมก่อตัIง และประธานองคก์ร Third Millennium Ministries ท่านไดรั้บใช ้

ในตาํแหน่งศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาเดิม ทีG โรงเรียน พระคริสตธรรม Reformed Theological Seminary เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 

และเคยดาํรงตาํแหน่งประธานสาขาวชิา พนัธสญัญาเดิม ในฐานะศาสนาจารย ์Dr. Pratt เดินทางไป 

หลายพืIนทีGเพืGอประกาศและสอนข่าวประเสริฐ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจาก Westminster Theological Seminary 

ไดรั้บปริญญาโทศาสนศาสตร์จาก Union Theological Seminary และไดรั้บปริญญาเอกศาสนศาสตร์ 

สาขาพนัธสญัญาเดิมศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด Dr. Pratt เป็นบรรณาธิการทัGวไปของ พระคมัภีร์ฉบบัคน้ควา้ทีGชืGอวา่ NIV Spirit of 

The Reformation และเป็นหนึGงในผูแ้ปลพระคมัภีร์ฉบบั New Living Translation 

นอกจากนีI ท่านยงัเป็นผูเ้ขียนบทความวชิาการและหนงัสือต่าง ๆ รวมทัIง 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. 

 
 

 


