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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
บทที่ 1
ศาสนศาสตร์ระบบ?

บทนา
คุณรูจ้ กั ใครไหมทีท
่ นไม่ได้ทจี่ ะอยู่ในห้องทีร่ ก ผมเคยมีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่ง
ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคนหนึ่งทีเ่ ป็ นแบบนั้น
บ่อยครัง้ ทีผ
่ มจะทิง้ ให้โต๊ะของผมรกแล้วก็ออกไปเรียน
แต่เขาจะมาเก็บโต๊ะของผมให้เรียบร้อยอยู่เป็ นประจา
ในวันถัดไปผมก็จะปล่อยให้โต๊ะรกอีก แล้วเขาก็จะตามมาเก็บโต๊ะให้ผมอีก
วันหนึ่งเขาเรียกผมให้หยุดในขณะทีผ
่ มกาลังเดินออกจากหอพัก แล้วเขาพูด
"คุณมีปญ
ั หาอะไรรึเปล่า?" "คุณไม่รวู้ ธิ ีทจี่ ะเก็บข้าวของไว้ในทีข
่ องมันหรือ?" "ใช่"
ผมยอมรับ "ผมรูว้ ธิ ีทจี่ ะเก็บข้าวของไว้ในทีข
่ องมัน
แต่ผมมีอะไรหลายอย่างทีจ่ ะต้องทา ผมถึงไม่มีเวลาทีจ่ ะทามัน"
ผมยังคงจาคาตอบของเขาได้:
"ถ้าคุณใช้เวลาไม่กน
ี่ าทีในการเก็บของเข้าทีข
่ องมัน,
้ แค่ไหน"
คุณจะประหลาดใจว่าคุณจะสามารถทาสิง่ อืน
่ ให้สาเร็จได้มากขึน
ในขณะเดียวกันความคิดของเพื่อนผมสามารถนาเอามาประยุกต์ใช้ในเรือ
่ งศา
สนศาสตร์คริสเตียนได้ มีคริสเตียนจานวนมากทีค
่ ด
ิ ว่า
มีหลายสิง่ หลายอย่างทีจ่ ะพวกเขาต้องทาเพื่อพระเยซูคริสต์จนเขาไม่มีเวลาพอทีจ่ ะมา
ทาความเข้าใจศาสนาศาสตร์ทถ
ี่ ูกต้องได้ ไม่ว่าจะเป็ น การประกาศข่าวประเสริฐ,
การตัง้ คริสตจักร, การสอนพระคัมภีร์... มีสงิ่ มากมายเหลือเกินทีต
่ อ
้ งทา
แต่ในความเป็ นจริงถ้าเราใช้เวลาทีจ่ ะเรียบเรียงศาสนศาสตร์ของเราอย่างเป็ นระบบ
้ อย่างมากมายในการรับใช้พระเยซูคริสต์และอาณาจัก
เราก็จะสามารถทาอะไรเพิ่มขึน
รของพระองค์
นี่คือบทเรียนแรกในซีรยี่ ์ "การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ"
ในบทนี้เราจะศึกษาถึงศาสนศาสตร์ระบบหรือ "ระบบต่างๆ"
ศาสนศาสตร์ระบบเป็ นหนึ่งในวิธีหลักๆทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้นาคริสตจักรในการจั
ดการระเบียบของศาสนศาสตร์ เราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า "ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?"
ในบทเรียนเบื้องต้นนี้เราจะเข้าไปสารวจประเด็นพืน
้ ฐานหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ
ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึง 3 เรือ
่ งหลัก: อันดับแรก คือ
เราจะเปรียบเทียบศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่กบ
ั ศาสนศาสตร์ระบบว่ามีความคล้าย
หรือแตกต่างกันอย่างไร? อันดับทีส
่ อง
้ มา
เราจะดูทเี่ หตุการณ์ ทางประวัตศ
ิ าสตร์ที่ได้พฒ
ั นาให้เกิดศาสนศาสตร์ระบบขึน
ศาสนศาสตร์ระบบมาจากไหน? และอันดับสาม
เราจะเข้าไปศึกษาถึงความสาคัญและอันตรายของศาสนศาสตร์ระบบ
ข้อดีกบ
ั ข้อเสียของระบบนี้มีอะไรบ้าง?
โดยให้เราเริม
่ ต้นสารวจความสัมพันธ์ระหว่างศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่และศ
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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

าสนศาสตร์ระบบ

พันธสัญญาใหม่
การเริม
่ ต้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและพันธสัญญาใหม่
มันเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญ เพราะในฐานะทีเ่ ราเป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์
พวกเราต้องเชื่อมั่นในสิทธิอ์ านาจของพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่มีขอ
้ สงสัย
ไม่ใช่ในระบบของศาสนศาสตร์ใดๆไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตาม
นอกจากพระคัมภีร์แล้ว ระบบของศาสนศาสตร์ทง้ ั ปวง
ล้วนแต่สะท้อนถึงความไม่สมบูรณ์ แบบของมนุษย์ทีเ่ ป็ นคนบาป ดังนัน
้ ตัง้ แต่เริม
่ ต้น
เราควรจะสนใจการเปรียบเทียบระหว่างศาสนศาสตร์ระบบกับพระวจนะของพระเจ้า
ว่าในทางใดบ้างทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบมีความเหมือนพระวจนะของพระเจ้า
และในทางใดบ้างทีแ
่ ตกต่างกัน
เพื่อจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนศาสตร์แห่งพันธสัญญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบ เราจะพูดถึง 2 เรือ
่ งด้วยกัน
เรือ
่ งแรก รูปทรงของศาสนศาสตร์ระบบ และเรือ
่ งทีส
่ อง
รูปทรงของศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่
ศาสนศาสตร์ระบบ
เมือ
่ พูดถึงทางประวัตศ
ิ าสตร์ ศาสนศาสตร์ระบบ
เป็ นวิธีทม
ี่ ีอท
ิ ธิพลมากทีส
่ ุดวิธีหนึ่งทีค
่ ริสเตียนได้สร้างศาสนศาสตร์ขน
ึ้ มา
ในความเป็ นจริงแล้ว
เป็ นเรือ
่ งยากทีเ่ ราจะเจอคริสเตียนสักคนทีไ่ ม่ได้สมั ผัสกับศาสนศาสตร์ระบบ
เวลาทีเ่ ราพูดถึงพระเจ้าว่าทรงเป็ นตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าดารงอยู่เป็ น 3 บุคคล
เท่าเทียมกันในองค์เดียว พวกเรากาลังพึ่งพางานของนักศาสนศาสตร์ระบบ
เวลาเราพูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็ นบุคคลเดียว ทีเ่ ป็ นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์
้ อยู่กบ
และเป็ นมนุษย์รอ
้ ยเปอร์เซ็นต์ในเวลาเดียวกัน เรากาลังขึน
ั
หลักคาสอนทีไ่ ด้ถูกบรรยายในศาสนศาสตร์ระบบ เวลาเราใช้คาศัพท์เช่น
การบังเกิดใหม่, ความเชื่อ, การกลับใจใหม่, การชาระให้บริสุทธิ,์
และการถวายเกียรติสริ ,ิ
เรากาลังใช้คาศัพท์ทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ระบบเป็ นผูก
้ าหนดคานิยาม
แต่เช่นเดียวกับศาสนศาสตร์ระบบ ถึงแม้ม ันจะมีอท
ิ ธิพลมากขนาดไหน
คริสเตียนส่วนใหญ่ก็ยงั รูส
้ ก
ึ คลุมเครือในเรือ
่ งนี้
เท่าทีค
่ ุณจะสามารถจินตนาการได้ นักศาสนศาสตร์ตา่ งๆ
ได้ให้คานิยามทีแ
่ ตกต่างกันออกไป
แต่เราสามารถเข้าใจความคิดหลักๆของศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์
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จากคานิยามทีม
่ าจากหนังสือ"ศาสนศาสตร์ระบบ" ทีท
่ ุกคนรูจ้ กั ของ ลูอส
ิ เบอคอฟ
้ มากลางศตวรรษที่ 20.
ซึ่งเขาได้เขียนขึน
ศาสนศาสตร์ระบบ
พยายามทีจ่ ะนาเสนอความจริงทุกประการของศาสนาคริสต์อย่างเป็ นระ
บบระเบียบ
คานิยามทีต
่ รงไปตรงมานี้ได้เน้นถึง 3 ประการของศาสนศาสตร์ระบบ:
ประการแรก ศาสนศาสตร์ระบบจะใช้แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นความจริง ประการทีส
่ อง
ศาสนศาสตร์ระบบจะพยายามทีจ่ ะนาเสนอความจริงเหล่านั้นในรูปแบบทีเ่ ป็ น “ระบบ”
ตามความสัมพันธ์ของความจริงต่างๆ และประการทีส
่ าม
้ ภายในบริบทของ "ศาสนาคริสต์"
ศาสนศาสตร์ระบบถูกสร้างขึน
ส่วนประกอบจากคานิยามของเบอคอฟ เหล่านี้ จะนาเราไปสูก
่ ารอภิปรายใน 3
ทาง: อันดับแรกเราจะดูความจริงทีว่ ่า
ศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะถูกต้องตามพระคัมภีร์โดยการยึดมั่นความจริงต่าง
ๆทีอ
่ ยู่ในพระคัมภีร์ และอันดับทีส
่ อง
เราจะเห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีจ่ ะใช้ตรรกะของความเชื่อมโยงกันโดยการ
สร้างระบบทีท
่ าให้ความจริงของพระคัมภีร์ทุกอย่างสามารถเกีย่ วโยงกันได้อย่างเข้าใจ
และอันดับทีส
่ าม
เราจะดูว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ตามการเน้นและการจัดลาดับความสาคัญของศาสนา
ศาสตร์แบบดัง้ เดิมในด้านใดบ้าง ให้เรามาดูทอ
ี่ น
ั ดับแรกคือ
ศาสนศาสตร์ระบบต้องถูกต้องตามพระคัมภีร์
ตามพระคัมภีร์
เบอคอฟ ได้พูดถึง การทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบต้องขึ้นอยู่กบ
ั พระคัมภีร์
เมือ
่ เขาบอกว่า ศาสนศาสตร์ระบบจะเน้นเรือ
่ ง "ความจริง"
สาหรับนักศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ ทีเ่ ชื่อมั่นใน sola scriptura
หรือพระวจนะเท่านั้น การทีเ่ ราบอกว่าเน้นความจริง ก็เหมือนกับการบอกว่า
ศาสนศาสตร์ของเราจะต้องถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า และในความเป็ นจริง
หลักการสอนศาสนศาสตร์ระบบส่วนใหญ่ได้มาจากพระคัมภีร์โดยตรง เบอคอฟ
ได้พูดถึงความจริงนี้ในหนังสือ "ศาสนศาสตร์ระบบ" ว่าอย่างนี้:
นักศาสนศาสตร์ระบบต้องแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของศาสนาศาสตร์ระ
บบนั้นมี รากฝังลึกลงไปอยูด
่ ินแห่งพระวจนะ
แต่น่าเสียดายที่ คริสเตียนทุกคนไม่ได้คด
ิ แบบนี้เกีย่ วกับศาสนศาสตร์ระบบ
แทนทีจ่ ะเน้นศาสนศาสตร์ระบบในคาสอนของพระคัมภีร์
นักศาสนศาสตร์กลับเลือกทีจ่ ะไปในทางอืน
่ ๆ อย่างน้อย 3 ทาง
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นักศาสนศาสตร์บางคนเห็นศาสนศาสตร์ระบบเป็ นเพียงแค่สงิ่ ทีไ่ ด้มาจากขนบธรรมเ
นียมในคริสตจักรหรือความเชื่องมงาย
พวกเขามองเห็นว่าเป็ นแค่การวิเคราะห์ตรวจสอบหลักคาสอนในประวัตศ
ิ าสตร์อย่างร
ะมัดระวัง นักศาสนศาสตร์คนอืน
่ ๆ
เห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบได้มาจากประสบการณ์ สว่ นตัวทางศาสนาเป็ นหลัก
นักศาสนศาสตร์เหล่านี้ได้พยายามทีจ่ ะนาลาดับต่างๆของระบบเข้าไปสูจ่ น
ิ ตนาการทา
งศาสนาและการหยัง่ รูข
้ องมนุษย์
แต่ก็ยงั คงมีนกั ศาสนศาสตร์คนอืน
่ ๆทีไ่ ปเพ่งมองทีห
่ ลักปรัชญาทีไ่ ม่สอดคล้องกับความ
เชื่อของคริสเตียน
เปรียบเสมือนว่าหลักปรัชญาเหล่านั้นเป็ นดินอีกแห่งหนึ่งทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบสามารถ
้ ได้
เติบโตขึน
นักศาสนศาสตร์เหล่านี้ได้ทาให้ศาสนศาสตร์ระบบกลายเป็ นเพียงปรัชญาทางศาสนา
ถึงตอนนี้ ทุกคนทีม
่ ีสว่ นร่วมในศาสนศาสตร์ระบบ
ล้วนแต่มีสว่ นเกีย่ วข้องในขนบธรรมเนียมของคริสตจักร,ประสบการณ์ ทางศาสนา,
และความคิดทางปรัชญาไม่มากก็น้อย แต่ในบทเรียนของเรา
พวกเราจะนิยามศาสนศาสตร์ระบบทีด
่ ีว่าเป็ นการสอนทีห
่ ยั่งรากลึกอยู่ในคาสอนของพ
ระคัมภีร์
เราจะไม่พยายามทีจ่ ะตัง้ ศาสนศาสตร์ระบบของเราบนขนบธรรมเนียมประเพณีของค
ริสตจักร ประสบการณ์ ทางศาสนาหรือหลักปรัชญา เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เอง
พวกเราได้เข้าใจว่า ศาสนศาสตร์ทด
ี่ ี รวมถึงศาสนศาสตร์ระบบ
จะต้องถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์
เมือ
่ เราได้เห็นแล้วว่าศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะตรงตามพระคัมภีร์
เราควรจะเข้าใจความพยายามของศาสนศาสตร์ระบบในการเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล
ด้วยการจัดระเบียบคาสอนของพระคัมภีร์ในแบบทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
ใช้ตรรกะ
ดังเช่นทีค
่ านิยามของเบอคอฟ ได้ชใี้ ห้เราเห็นว่า
ศาสนศาสตร์ระบบได้ตง้ ั เป้ าหมายว่าจะ
"นาเสนอความจริงต่างๆให้เป็ นระบบระเบียบ"
หรือเหมือนทีเ่ ขาได้บรรยายเพิ่มเติมในทีอ
่ น
ื่ :
การตีความของเบอคอฟ ได้ให้เราเห็นว่า
ศาสนศาสตร์ได้ตง้ ั เป้ าหมายว่าจะ
"แสดงความจริงต่างๆให้เป็ นระบบระเบียบ"
หรือเหมือนทีเ่ ขาได้บรรยายเพิ่มเติมในทีอ
่ น
ื่ : นักศาสนศาสตร์ระบบ…
ตัง้ เป้ าหมายว่าจะ นาความจริงต่างๆมารวมไว้เป็ นระบบเดียวกัน
ในมุมมองนี้ หน้าทีข
่ องนักศาสนศาสตร์ระบบก็คือ สรุปความเชื่อของคริสเตียน
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เพื่อทีพ
่ วกเขาจะสร้างระบบทีค
่ รอบคลุม, มีระเบียบ, และมีเหตุมีผลด้วย
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
คาสอนของพระคัมภีร์เปิ ดเผยให้เห็นถึงระบบความเชื่อต่างๆ
ทีม
่ ีความเป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างมีเหตุมีผล
ในทุกยุคทุกสมัย
มีคริสเตียนจานวนมากพอใจทีจ่ ะปล่อยให้ความเชื่อของพวกเขาไร้การเชื่อมโยงกัน
พวกเราเชื่อบางอย่างเกีย่ วกับพระเจ้า
พวกเราเชื่อสิง่ อืน
่ ๆเกีย่ วกับความเชื่อและความรอด
พวกเรามีความเชื่ออืน
่ เกีย่ วกับจริยธรรมและคุณธรรม ถึงแม้วา่ คริสเตียน
ส่วนใหญ่มีความเชื่อในหลายสิง่
บ่อยครัง้ เราปล่อยให้ความเชื่อเหล่านั้นขาดความเชื่อมโยงกัน
ในทางตรงกันข้าม
ศาสนศาสตร์ระบบได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการแสดงให้เห็น ความเชื่อมโยง
กันของความเชื่อคริสเตียน
นักศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีจ่ ะนาเอาชิ้นส่วนต่างๆทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
และอธิบายความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลของสิง่ ต่างๆ
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมมากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ในความเป็ นจริง
นี่ก็คือสาเหตุทไี่ ด้เรียกระเบียบนี้ว่า ศาสนศาสตร์ระบบ ซึ่งเป้ าหมายก็คือ
การแสดงให้เห็นถึง ระบบของศาสนสตร์ทีม
่ ีพระคัมภีร์เป็ นผูส
้ อน
ลาดับที่ 3
ศาสนศาสตร์ระบบไม่ได้เพียงแค่พยายามทีจ่ ะตรงตามพระคัมภีร์หรือมีเหตุมีผลเท่านั้
น แต่ยงั ได้พยายามรักษาความต่อเนื่องของเรือ
่ งทีส
่ าคัญของคริสเตียนในสมัยดัง้ เดิม
ด้วยการเน้นคาสอนทีม
่ ีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์คริสตจักร
แบบดัง้ เดิม
คานิยามของเบอคอฟได้พูดถึงเรือ
่ งนี้ดว้ ยการบอกว่า
ศาสนศาสตร์ระบบได้จด
ั การกับความจริงต่างๆโดยอยู่ภายใต้คาว่า "ศาสนาคริสต์"
เขาได้เพิ่มเติมคานิยามของเขาไว้อย่างละเอียดดังนี้ :
(นักศาสนศาสตร์ระบบ) ไม่ควร …
ดาเนินไปด้วยการสันนิษฐานว่าการพัฒนาทางคาสอนของสมัยก่อน
เป็ นการความผิดพลาดอันยิง่ ใหญ่ ดังนั้น
เขาจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องเริม
่ งานของเขาใหม่ทง้ ั หมด
ในศาสนศาสตร์ระบบ พวกเราได้พยายามทีจ่ ะมองคาสอนต่างๆ
ในแง่ของศาสนาคริสต์ ในแง่ของการเน้น และ การจัดลาดับความสาคัญ
ของศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิม เพราะฉะนั้นนักศาสนศาสตร์
ไม่ได้ทางานกับพระคัมภีร์เท่านัน
้ แต่ทางานกับวิธห
ี ลักๆ
-5For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

ทีค
่ าสอนของพระคัมภีร์ได้เคยถูกนามาใช้โดยนักศาสนศาสตร์ตลอดทัง้ ประวัติศาสตร์
คริสตจักร
ข้อกังวลในเรือ
่ งการเน้นขนบธรรมเนียมแบบดัง้ เดิม
คงจะเป็ นสาเหตุทท
ี่ ุกศาสนศาสตร์ระบบโปรแตสแตนท์ เกือบทุกทีม
่ ีโครงสร้าง
พื้นฐานเดียวทีไ่ ม่แตกต่างกัน
จากการติดตามข้อกังวลของสิง่ ที่ศาสนศาสตร์ได้สะท้อนออกมาซึ่งได้รบ
ั การพัฒนาใน
ตลอดหลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
นักศาสนศาสตร์ระบบมักจะจัดลาดับคาสอนของพระคัมภีร์ตามรูปแบบนี้:
พวกเขามักจะเริม
่ ต้นกับ Bibliology คือ คาสอนถึงพระคัมภีร์ หรือไม่ก็ Theology
Proper คือคาสอนถึงพระเจ้า หลังจากนั้นเขาจะสอนถึงมานุษยวิทยา
หรือคาสอนเกีย่ วกับมนุษย์ และจะเน้นเป็ นพิเศษ
ในเรือ
่ งความจาเป็ นของมนุษย์ทจี่ ะได้รบ
ั ความรอดหลังจากนั้น Soteriology
หรือคาสอนถึงความรอด ต่อไปก็คือ Escclesiology หรือคาสอนเกีย่ วกับคริสตจักร
และสุดท้าย Eschatology หรือคาสอนถึงวันสิน
้ โลก
การเรียงลาดับพื้นฐานเช่นนี้เป็ นลักษณะของศาสนศาสตร์ระบบต่างๆ
เพราะนักศาสนศาสตร์ระบบได้ลาดับความสาคัญเหล่านี้จากศาสนศาสตร์คริสเตียนแบ
บดัง้ เดิม
ดังนั้น เราจะได้เห็นลักษณะอย่างน้อย 3 ของศาสนศาสตร์ระบบ
ดูเหมือนว่านักศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์ที่สอนถูกต้อง
พยายามทีจ่ ะสร้างศาสนศาสตร์ทต
ี่ รงกับพระคัมภีร์, มีเหตุมีผล ,
และมีการเน้นและการจัดลาดับความสาคัญแบบดัง้ เดิม
ตอนนี้เราได้ร่างรูปทรงศาสนศาสตร์ระบบแล้ว
เราควรจะไปต่อกับแนวคิดลาดับถัดไป: รูปแบบของศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่
แน่ นอนทีว่ ่า
นักศาสนศาสตร์ระบบทีด
่ ีจะให้ความสนใจกับพระคัมภีร์ทง้ ั เล่มรวมถึงพันธสัญญาเดิม
แต่ในบทเรียนนี้เราจะจากัดตัวเองการถึงการเปรียบเทียบศาสนศาสตร์ระบบ
และศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่
ด้วยความเคารพ
มันช่างเหมาะสมดังเช่นทีเ่ บอคอฟได้แนะนาไว้ว่าให้คด
ิ ถึงศาสนศาสตร์ระบบเป็ นเหมื
อนต้นไม้ทีม
่ ีรากหยั่งลงไปในพันธสัญญาใหม่
การเปรียบเทียบนี้มีประโยชน์อย่างมากตัง้ แต่แรก
เพราะว่ามันได้ย้าเตือนเราว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ชีวต
ิ ของมันมาจากพระคัมภีร์
นักศาสนศาสตร์ระบบทีส
่ อนถูกต้องก็จะพยายามทาให้ขอ
้ ยืนยันต่างๆของพวกเขาตรง
กับพระคัมภีร์มากทีส
่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ ในแง่นี้ก็คือ
ศาสนศาสตร์ระบบทีด
่ ีจะคล้ายกับศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่คอ
่ นข้างมาก
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับต้นไม้
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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

ศาสนศาสตร์ระบบก็มีการขยายออกจากดินของพระคัมภีร์ ซึ่งนั่นหมายความว่า
ถึงแม้ศาสนศาสตร์ระบบจะเติบโตมาจากพันธสัญญาใหม่
้ ไปเป็ น บางสิง่ ทีแ
แต่มน
ั สามารถเติบโตขึน
่ ตกต่างจากพันธสัญญาใหม่อย่างมาก
เพื่อให้เราเห็นความแตกต่างเหล่านี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติ 4
ประการของศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่ทีแ
่ ตกต่างจากศาสนศาสตร์ระบบ:
ประการแรก
ความสัมพันธ์ในความหลากหลายของศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่; ประการที่ 2
ความเป็ นศิษยาภิบาลของพันธสัญญาใหม่; ประการที่ 3 หมวดต่างๆ
ทีไ่ ด้ใช้ในการบรรยายศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่; และประการที่ 4
ขอบข่ายของศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่
ให้เราเริม
่ ต้นด้วยการดูทค
ี่ าศัพท์ทีแ
่ ละหมวดหมู่ทห
ี่ ลากหลายทีเ่ ราได้พบในพันธสัญญ
าใหม่
ความหลากหลาย
ดังทีเ่ ราได้เห็นแล้ว
้ มาจากเรือ
ศาสนศาสตร์ระบบได้ถูกสร้างขึน
่ งราวต่างๆทีไ่ ด้มีการอภิปรายกันซา้ แล้ว
ซ้าอีกในประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร
ประวัตศ
ิ าสตร์ทยี่ าวนานนี้ได้สร้างภาษาและหมวดหมู่ตา่ งๆทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบทุ
กคนมีแนวโน้มทีจ่ ะทาตามเสมอ เพื่อให้แน่ ใจ
นักศาสนศาสตร์ระบบได้พยายามทีจ่ ะบรรยายในแบบของพวกเขาเองทีแ
่ ตกต่างกันอ
อกไป พวกเขาก็ไม่ได้เหมือนกันหมดซะทุกเรือ
่ ง
แต่ศาสนศาสตร์ระบบโดยรวมมีมาตรฐานความเป็ นระบบระเบียบทีค
่ อ
่ นข้างสูง
ทาให้ตอ
้ งมีการใช้ภาษาและหมวดหมู่ทเี่ หมือนกันเป็ นส่วนมาก
พันธสัญญาใหม่ก็ ไม่ได้สะท้อนความเหมือนกันมากนัก
มีความหลากหลายในพันธสัญญาใหม่ ทัง้ ในด้านภาษาและหมวดหมู่มากยิง่ กว่า
ในศาสนศาสตร์ระบบ ในทีน
่ ี่เราต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่พูดเกินจริงในเรือ
่ งนี้
หลายต่อหลายประเด็นทีเ่ ป็ นเรือ
่ งพื้นฐานและเป็ นเรือ
่ งสาคัญของคริสเตียนที่
นักเขียนในพันธสัญญาใหม่ได้ใช้ภาษา,
รูปแบบและโครงสร้างของแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน
มันไม่ใช่ว่าศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่มีความลืน
่ ไหลถึงขัน
้ ทีไ่ ม่เป็ นเอกรูปเลย
ยกตัวอย่างเช่น
พวกเขาได้บรรยายภาพของพระเจ้าจากคาสอนในพันธสัญญาเดิมในแบบคล้ายๆกัน
พวกเขาต่างก็สอนว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์
และพวกเขาได้เห็นด้วยกันในเรือ
่ งความเชื่อทีค
่ อ
่ นข้างซับซ้อนนี้วา่ มันหมายความว่าอ
ย่างไร พวกเขาเห็นด้วยกันถึงความหมายของความบาปและความรอด
รายการความเชื่อทีเ่ หมือนกันนี้มีความยาวทีไ่ ม่รจู้ บ
แต่ควบคูไ่ ปกับความเชื่อทีม
่ ีเหมือนกันเหล่านี้ มันก็มีความชัดเจนว่า
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่มีความหลากหลายเช่นกัน
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บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

นักเขียนพันธสัญญาใหม่แต่ละคนต่างก็ได้บรรยายศาสนศาสตร์ของตนเองในรูปแบบ
ทีแ
่ ตกต่างกัน
เหตุผลหนึ่งทีม
่ ีความแตกต่าง ได้พบในคาสอนทีเ่ รียกว่า
การดลใจแบบธรรมชาติ (organic inspiration)
พระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้ป้องกันผูเ้ ขียนพระคัมภีร์จากข้อผิดพลาดและจากการเขียนอะ
ไรทีข
่ ดั แย้งกัน
แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทาให้ภาษาและหมวดหมู่ของผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ราบเรียบจนเหมือน
กันไปทัง้ หมด ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์แต่ละคนเขียนจากมุมมองทีม
่ าจากพื้นเพของตนเอง
จากบุคลิกและประสบการณ์ ของตนเอง ผลทีเ่ กิดขึ้นคือ
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้บรรยายความเชื่อคริสเตียนออกมาในรูปแบบทีเ่ ห็นพ้องต้อ
งกัน แต่ดว้ ยวิธีทแ
ี่ ตกต่างกัน
นี่ก็คือเหตุผลที่ทาไมวิธีทอ
ี่ าจารย์เปาโลพูดถึงความเชื่อคริสเตียนไม่เหมือนกับ
วิธีของลูกา ยอห์นก็แตกต่างจากมัทธิว มาระโกก็ตา่ งจากเปโตร
ถ้าเปรียบเทียบกับวิธพ
ี ื้นฐานในการจัดให้เป็ นระบบระเบียบของศาสนศาสตร์ระบบ
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่ก็มีความหลากหลายค่อนข้างมาก
นอกจากมีความหลากหลายแล้ว,
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่มีความเป็ นเหมือนศิษยาภิบาลมากกว่าศาสนศาส
ตร์ระบบ
ความเป็ นศิษยาบาล
้ เพื่อจะมีคาอธิบายทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลทีไ่ ม่ขดั แย้งกั
ศาสนศาสตร์ระบบถูกสร้างขึน
นและครอบคลุมถึงความเชื่อของคริสเตียน
มันจะเน้นทีค
่ วามจริงทีเ่ ป็ นถาวรและเป็ นสากล ดังนั้น
บ่อยครัง้ ผลทีไ่ ด้มาจะเป็ นคุณลักษณะทางนามธรรมและทางทฤษฎี เน้นเรือ
่ งเช่น
พระเจ้าในพระองค์เอง, ทฤษฎีเกีย่ วกับการไถ่บาป, พิธีตา่ งๆ,
และเรือ
่ งอืน
่ ๆทีเ่ ป็ นนามธรรม
ในทางตรงกันข้าม
ศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่ก็มีความเป็ นเหมือนศิษยาภิบาลมากกว่า
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้บรรยายศาสนศาสตร์ของเขาในแบบที่พูดถึงความต้
องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงในรูปแบบทีเ่ ฉพาะเจาะจง อีกครัง้ หนึ่งที่
เราต้องระมัดระวังทีจ่ ะไม่พูดถึงเรือ
่ งนี้ เกินความจริงมากเกินไป
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่
ก็ได้เคยกล่าวถึงความจริงทีเ่ ป็ นนิจนิรน
ั ดร์และนามธรรมเช่นกัน แต่สว่ นใหญ่แล้ว
งานเขียนของพวกเขาจะเกีย่ วข้องกับการพูดถึงความท้าทายเฉพาะเจาะจงทีผ
่ เู้ ชื่อต้อง
ประสบในยุคสมัยของพวกเขา
ยกตัวอย่างเช่น การเน้นในเรือ
่ งการอภิบาลนี้ได้อธิบายว่า
ทาไมจดหมายของอาจารย์เปาโลในแต่ละฉบับจึงมีความแตกต่างกัน
ถ้าอาจารย์เปาโลมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเขียนแบบศาสนศาสตร์ระบบ
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บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

เขาก็อาจจะเขียนเป็ นจดหมายฉบับเดียว
แต่เนื้อหาและการเน้นของจดหมายแต่ละฉบับต่างกันมากเพราะจดหมายแต่ละฉบับ
กาลังพูดถึงความต้องการและปัญหาของคริสตจักรทีต
่ า่ งกัน
โดยไม่มีขอ
้ กังขา
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่มีความเข้าใจในศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
แต่เมือ
่ มาถึงการเขียนบรรยายศาสนศาสตร์ของพวกเขาในพันธสัญญาใหม่
เขาก็ไม่ได้พยายามทีจ่ ะอธิบายแนวคิดทีล่ ก
ึ ซึ้งเหล่านั้น
แต่เป้ าหมายของพวกเขากลับเป็ นการทีจ่ ะอภิบาลดูแลผูค
้ นด้วยการนาศาสนศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ ชีวต
ิ จริง
ดังนั้นแทนทีจ่ ะเน้นไปทีก
่ ารบรรยายคาสอนแบบมีเหตุมีผล
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่มุ่งเน้นไปทีค
่ วามต้องการทีแ
่ ท้จริงของผู้คนในชีวต
ิ ประจาวัน
และเน้นทีว่ ธิ ีทศ
ี่ าสนศาสตร์จะเข้าไปตอบความต้องการเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นงานเขียนศาสนศาสตร์ของพวกเขาจะแตกต่างเป็ นอย่างมากกับศาสนศา
สตร์ระบบทั่วไป
ลาดับที่ 3
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่แตกต่างกับศาสนศาสตร์ระบบเพราะพันธสัญญาใหม่ได้
บรรยายศาสนศาสตร์ของมันในหลายรูปแบบ
ผูเ้ ขียนของพันธสัญญาใหม่ได้ใช้สไตล์การเขียนหลายรูปแบบ
หมวดหมู่
ศาสนศาสตร์ระบบได้ถูกเขียนมาเป็ นแบบเดียว: อาจจะเรียกมันว่า
เป็ นเรียงความบทใหญ่หรือบทความ
เกือบทุกอย่างทีเ่ ราได้เห็นในศาสนศาสตร์ระบบจะเป็ นสไตล์แบบนี้
ในทางตรงกันข้าม ศาสนศาสตร์ในพันธสัญญาใหม่
ได้ถูกบรรยายในหลายรูปแบบ มีวธิ ก
ี ารเขียนทีห
่ ลากหลายปรากฎในพันธสัญญาใหม่
กล่าวอย่างกว้างๆคือ ประกอบด้วยงานเขียน 2 แบบเป็ นหลักคือ :
การเล่าเรือ
่ งและจดหมาย พระกิตติคุณทัง้ 4 เล่มและกิจการอัครทูตเป็ นการเล่าเรือ
่ ง
และแน่ นอนทีส
่ ว่ นทีเ่ หลือของพันธสัญญาใหม่เป็ นจดหมาย
และภายใต้การเล่าเรือ
่ งและจดหมายต่างๆในพันธสัญญาใหม่นี้ เรายังได้เจอ บทเพลง,
คาอธิษฐาน, คาสั่ง, การกล่าวหา, คาขอร้องส่วนตัว, นิมต
ิ , การเตือน,
และการเขียนอีกหลากหลายแบบอีกด้วย
ซึ่งการเขียนเหล่านี้แทบจะไม่มป
ี รากฏในศาสนศาสตร์ระบบเลย
เราจะได้เห็นความแตกต่างมากมายระหว่างศาสนศาสตร์ในพันธสัญญาใหม่แล
ะศาสนศาสตร์ระบบเมือ
่ เราเปรียบเทียบโครงสร้างหรือกรอบทางศาสนศาตร์ของทัง้ สอ
งอย่าง ซึ่งก็คือ วิธก
ี ารจัดระเบียบศาสนศาสตร์
ด้วยการนาคาสอนมาเชื่อมโยงกันและกัน
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โครงสร้างพื้นฐาน
โดยปกติแล้วศาสนศาสตร์ระบบจะตามโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบ
ั การพัฒนามา
หลายศตวรรษตลอดช่วงประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร เหมือนทีเ่ ราได้เห็นแล้ว
ศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต์เกือบทัง้ หมดมีรูปแบบตามนี้:
คาสอนเกีย่ วกับพระคัมภีร์, หรือคาสอนเกีย่ วกับพระเจ้า จะมาเป็ นลาดับแรก มานุษยวิทยา, หรือคาสอนเกีย่ วกับมนุษย์, Soteriology
หรือคาสอนเกีย่ วกับความรอด, Escclesiology หรือคาสอนเกีย่ วกับคริสตจักร, และ
Eschatology หรือคาสอนเกีย่ วกับวันสิน
้ โลก
จริงๆแล้วมันเป็ นเรือ
่ งชัดเจนสาหรับทุกคนทีค
่ น
ุ้ เคยกับพันธสัญญาใหม่ว่าผูเ้ ขีย
นพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงเรือ
่ งเหล่านี้ทง้ ั หมด พันธสัญญาใหม่ได้สอนถึงพระคัมภีร์,
พระเจ้า, มนุษย์, ความรอด, คริสตจักรและเรือ
่ งยุคสุดท้าย
แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็ นเรือ
่ งสาคัญทีจ่ ะเข้าใจว่า
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่ไม่ได้มีการจัดเรียงหัวข้อเหล่านั้นตามรูปแบบเหมือนใน
ศาสนศาสตร์ระบบ แต่แทนทีจ่ ะเขียนในรูปแบบนัน
้
พันธสัญญาใหม่ได้ถูกเขียนตามนักศาสนศาสตร์ชาวยิวในสมัยศตวรรษแรก คือ
ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้วางหลักการทางศาสนศาสตร์ของเขาไว้อยู่รอบๆหัวข้อ
อาณาจักรของพระเจ้าทีพ
่ ระเมสสิยาห์จะนามา
หลายศตวรรษก่อนทีพ
่ ระเยซูจะเสด็จมา
ผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้เปิ ดเผยว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษชนชาติอิสราเอล
ทีเ่ ต็มไปด้วยความบาปด้วยการถูกจับไปเป็ นเชลยและการตกไปอยู่ภายใต้การปกครอ
งทีโ่ หดร้ายของคนต่างชาติ
แต่ผเู้ ผยพระวจนะเหล่านี้ก็ได้พูดถึงยุคสุดท้ายด้วยเช่นกันว่า
พระเจ้าจะทาให้การตกเป็ นเชลยได้สน
ิ้ สุดลงและจะนาวันแห่งชัยชนะและการอวยพรม
าให้ พระองค์จะทรงทาสิง่ นี้ผา่ นทางพระเมสสิยาห์
เพื่อทีจ่ ะก่อตัง้ อาณาจักรสุดท้ายของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
และนาการพิพากษาทีย่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ุดมาแก่ศตั รูของพระเจ้าและนาการอวยพรอันยิง่ ใหญ่
ทีส
่ ุดมายังชนชาติยวิ รวมถึงทุกชนชาติทีส
่ ตั ย์ซื่อกับพระองค์
ในช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่
ชนชาติยวิ ได้ทนทุกข์จากการตกเป็ นเชลยป็ นเวลาหลายชั่วอายุคน
ด้วยเหตุนี้เองการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
และการก่อตัง้ อาณาจักรสุดท้ายของพระเจ้าทีจ่ ะมาพร้อมกับพระองค์
จึงกลายเป็ นหนึ่งในประเด็นทีส
่ าคัญทีส
่ ุด
หรือเป็ นศูนย์รวมของศาสนศาสตร์ของชาวยิว
นักศาสนศาสตร์ชาวยิวในสมัยก่อนนั้นก็ยุ่งอยูก
่ บ
ั การตอบคาถามแบบนี้:
"พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาตอนไหน?"
"พระเมสสิยาห์จะนาวันแห่งการพิพากษาใหญ่และการอวยพรมาได้อย่างไร?" และ
"ชนชาติของพระเจ้าทีส
่ ตั ย์ซื่อกับพระองค์ควรจะใช้ชีวก
ิ ารใช้ชีวต
ิ อย่างไรในระหว่างที่
รอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์?"
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เรือ
่ งเหล่านี้ก็เรือ
่ งทีส
่ าคัญของผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ดว้ ย
ผูเ้ ขียนธสัญญาใหม่ได้สร้างศาสนศาสตร์ของเขาเกีย่ วกับช่วงสุดท้ายของอาณาจักรขอ
งพระเจ้าและพระเมสสิยาห์
แต่พวกเขาก็ได้ทาในแบบทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเป็ นวิธีของคริสเตียน
พระเยซูและอัครทูตของพระองค์ได้บรรยายว่าการสิน
้ สุดลงของเป็ นเชลย
และการเสด็จมาของอาณาจักรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจ้า
้ ในแบบทีเ่ รียบง่ายและตรงไปตรงมาดังเช่นทีน
จะไม่ได้เกิดขึน
่ กั ศาสนศาสตร์ชาวยิวไ
ด้คาดหวังไว้ หนึ่งในเป้ าหมายหลักของผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ก็คือ
ต้องการอธิบายการเปลีย่ นแปลง จากการเป็ นเชลยและความบาปในยุคนี้
ไปสูอ
่ าณาจักรพระเมสสิยาห์ของพระเจ้า จะเป็ นกระบวนการทีซ
่ บ
ั ซ้อนและต่อเนื่อง
ตามทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่ได้กล่าวไว้
พระเยซูเป็ นผูท
้ ท
ี่ าให้การเป็ นเชลยสิน
้ สุดลงอย่างเป็ นทางการและทรงเริม
่ ต้นอาณาจัก
รพระเมสสิยาห์ในช่วงเวลาทีพ
่ ระองค์ยงั อยู่บนโลกนี้
วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาและนาพาอาณาจักรของพระองค์มาถึงความสาเร็จของ
การพิพากษาสุดท้ายและการอวยพร แต่ในระหว่างนี้
ช่วงเวลาของการเป็ นเชลยและอาณาจักรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าต่างก็ดารงอยู่ไ
ปด้วยกัน
ผูเ้ ขียนของพันธสัญญาใหม่ได้จดั วางโครงสร้างของทุกอย่างทีเ่ ขาเชื่อไว้ตามรูป
แบบนี้ ตัวอย่างเช่น เขาไม่ได้อธิบายว่าพระเจ้าอยูใ่ นรูปนามธรรม
พวกเขาให้ความสาคัญกับการอธิบายว่าพระเจ้าได้ทาอะไรบ้างในยุคของความบาป,
พระองค์จะทาอย่างไรในช่วงเวลาคาบเกีย่ วของสองยุค,
และพระองค์จะทรงทาอย่างไรในยุคทีก
่ าลังจะมาถึง
เขาไม่ได้มาอภิปรายกันตามศาสนศาสตร์เกีย่ วกับคาสอนของพระคริสต์
แต่พวกเขากลับอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็ นใครในการเริม
่ ต้นของอาณาจักร,
ช่วงเวลาของการต่อเนื่องและช่วงเวลาทีท
่ ุกอย่างจะสาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
์
พระวิญญาณบริสุทธิเองก็ได้ถูกบรรยายอยู่ใน 3 ขัน
้ ตอนนี้ในฐานะ
์
"ผูท
้ ไี่ ด้เสด็จมา" "ผูท
้ ไี่ ด้ทาให้คริสตจักรมีฤทธิเดช,"
"ผูท
้ วี่ น
ั หนึ่งจะทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ "
แม้แต่คาสอนเกีย่ วกับเรือ
่ งความรอดก็ได้ถูกออกแบบจากรูปแบบความคิดนี้
ความรอดเป็ นสิง่ ทีส
่ าเร็จแล้ว
แต่ในขณะเดียวกันความรอดก็กาลังจะถูกทาให้สาเร็จในช่วงเวลาแห่งการต่อเนื่องขอ
งคริสตจักรและจะทาให้สาเร็จแบบสมบูรณ์
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จกลับมาในพระสิริ ในแง่นี้เองทีร่ ูปแบบพื้นฐานของ
ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่แตกต่างกับรูปแบบพืน
้ ฐานของศาสนศาสตร์ระบบ
ดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่า
เมือ
่ เปรียบเทียบศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่
เราจะพบว่ามีหลายอย่างทีค
่ ล้ายกันและมีหลายอย่างทีต
่ า่ งกัน
รากของศาสนศาสตร์ระบบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า;
การยืนยันและการกล่าวอ้างทางศาสนศาสตร์ทง้ ั หมดก็ตอ
้ งเป็ นความจริงทางพระคัมภี
ร์, และต้องยอมรับคาสอนและความจริงเดียวกัน
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ในแง่นี้ทง้ ั สองก็ใกล้เคียงกันแต่ในเวลาเดียวกัน
ยังคงมีความแตกต่างทีส
่ าคัญระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์ของพันธสัญ
ญาใหม่
เราก็ได้ศก
ึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธสัญญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบ
แล้ว เราก็พร้อมแล้วทีจ่ ะอภิปรายในเรือ
่ งที่ 2 ซึ่งคือ
การพัฒนาของศาสนศาสตร์ระบบตลอดทัง้ ช่วงประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักรคริสเตียน

การพัฒนาทางประวัตศ
ิ าสตร์
อย่างทีเ่ ราได้เห็นแล้ว
ศาสนศาสตร์ระบบแตกต่างกับศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่ในหลายทางทีส
่ าคัญห
ลายทาง แต่ความแตกต่างเหล่านี้ทาให้เกิดคาถามทีท
่ ุกคนสงสัยเช่น:
"ทาไมชาวโปรเตสแตนต์ทีอ
่ ุทศ
ิ ตนให้กบ
ั พระคัมภีร์
จึงไปสนับสนุนระบบศาสนศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากพันธสัญญาใหม่อย่างมาก?"
"ศาสนศาสตร์ระบบได้กลายมาเป็ นหนึง่ ในวิธีที่
คริสเตียนได้ให้ความเคารพในการสร้างโครงสร้างทางศาสนศาสตร์ได้อย่างไร?"
เราสามารถสรุปเรือ
่ งนี้ได้ดงั นี้
ศาสนศาสตร์ระบบได้ผา่ นระบบอันยาวนานต่อการตอบสนองในคริสตจักรและได้มีส่
วนช่วยเหลือโลกทีก
่ าลังเปลีย่ นแปลง
ขณะที่ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายจากเยรูซาเล็มไปยังส่วนอืน
่ ๆของโลก
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนต้องตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงและปัญหาหลากหลายมา
กมาย
วิธีหนึ่งทีพ
่ วกเขาได้ทาคือหาวิธีใหม่ๆทีจ่ ะอธิบายและนาคาสอนของพระคัมภีร์ไปประ
้ จนกลายเป็ นศาสนศาสตร์ระบบ
ยุกต์ใช้ ท้ายทีส
่ ุดแล้ว วิธีตา่ งๆทีเ่ ขาได้ใช้ได้เติบโตขึน
เริม
่ แรกเดิมที
คริสเตียนส่วนใหญ่เริม
่ ถดถอยไปจากความคิดในเรือ
่ งการสร้างศาสนศาสตร์
เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
แต่พน
ั ธสัญญาใหม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็ นความรับผิดชอบของพวกเราทีเ่ ป็ นผูต
้ ด
ิ ตามพระเยซูคริสต์ที่จะยึดมั่นอยู่ในความจ
ริงทีพ
่ ระคัมภีร์ได้เปิ ดเผยให้แก่เรา
และทีจ่ ะสือ
่ สารความจริงนั้นเพื่อทีค
่ นอืน
่ จะได้เข้าใจ
ในความเป็ นจริงพระเยซูคริสต์เองได้สอนให้เราทาตามพระมหาบัญชาของพระองค์ล
องฟังคาตรัสของพระองค์ใน มัทธิว บทที่ 28:19-20:
เพราะฉะนั้น
ท่านทัง้ หลายจงออกไปและนาชนทุกชาติมาเป็ นสาวกของเรา
จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
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และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิง่ สารพัดทีเ่ ราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ ะ
เราจะอยูก
่ บ
ั ท่านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน
้ ยุค ” (มัทธิว 28:19-20
THSV11).
จะสังเกตเห็นบางอย่างได้: พระเยซูไม่ได้บอกว่า
"จงออกไปและอ่านพระคัมภีร์ให้ทุกชนชาติ" ในความเป็ นจริง
การอ่านพระวจนะของพระเจ้าในทีส
่ าธารณะก็เป็ นเรือ
่ งสาคัญของพันธกิจของคริสตจั
กร แต่สงิ่ นี้ไม่ใช่สงิ่ ทีพ
่ ระเยซูได้ส่งั ให้เราทาในพระมหาบัญชา
ในการทีจ่ ะทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็จ พวกเราต้อง "สอน"
พระวจนะของพระองค์ ต้องสอนพระคัมภีร์
กล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือ เราจะต้องหาวิธีทจี่ ะสือ
่ สารความจริงของพระคัมภีร์
ซึ่งในการทาแบบนี้มกั จะต้องมีการจัดรูปแบบและการอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ ราได้พบในพระ
คัมภีร์เพื่อคนอืน
่ ทีอ
่ ยู่รอบข้างเราจะได้เข้าใจ
มันเป็ นความปรารถนาของเราทีจ่ ะสอนและสือ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
และทาให้พระมหาบัญชาสาเร็จ
ทาให้ศาสนศาสตร์ระบบได้เข้ามามีสว่ นและยังสืบเนื่องอยู่จนปัจจุบน
ั นี้
เราจะบรรยายแบบสัน
้ ๆถึงการพัฒนา 3 ช่วงทีส
่ าคัญในประวัตศ
ิ าสตร์
ทีไ่ ด้นามาสูศ
่ าสนศาสตร์ระบบแบบทีเ่ รารูจ้ กั ยุคในปัจจุบน
ั : ช่วงแรก
้ ตัง้ แต่ คริสตศักราชที่ 150 ถึง คริสตศักราชที่
ศาสนศาสตร์สมัยยุคแรก ทีไ่ ด้เกิดขึน
600 และได้เริม
่ ทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบ; ช่วงที่ 2 ศาสนศาสตร์สมัยยุคกลาง จากประมาณ
คริสตศักราชที่ 600 ถึง คริสตศักราชที่ 1500 เป็ นช่วงเวลาที่
วิธีการทางศาสนศาสตร์ได้รบ
ั การพัฒนาเข้าสูก
่ ารเริม
่ ต้นของศาสนศาสตร์ระบบทันที
และช่วงที่ 3 ศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ เป็ นวิธีที่พวกโปรเตสแตนต์ จาก
คริสตศักราชที่ 1500 ถึงยุคปัจจุบน
ั ได้ใช้ในการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ
ให้เราเริม
่ ต้นด้วยความเคลือ
่ นไหวในยุคแรกๆทีน
่ าไปสูศ
่ าสนศาสตร์ระบบ
หลังจากช่วงของพระเยซูและสาวกของพระเยซูในช่วงสมัยยุคแรก
ช่วงสมัยยุคแรก
เพื่อทีจ่ ะได้เข้าใจถึงความสาคัญลาดับแรกของการไปสูศ
่ าสนศาสตร์ระบบ
เราจะต้องพูดถึง 2 เรือ
่ ง: เรือ
่ งแรกคือ
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีค
่ ริสตจักรได้ประสบในสมัยแรก;
และเรือ
่ งทีส
่ องก็คือ
การเปลีย่ นแปลงทางศาสนศาสตร์ทีเ่ ป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมเหล่า
นี้
้ ในช่วงสมัยยุคแ
ขอให้เราพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมแรกทีไ่ ด้เกิดขึน
รกก่อน

-13For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
หนึ่งในการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ทส
ี่ ุดทีค
่ ริสตจักรยุคแรกได้ประสบหลังจากช่ว
งของอัครทูตก็คือ
การเคลือ
่ นย้ายศูนย์กลางของศาสนาคริสต์จากดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็ นบ้านของพวก
เขาไปยังถึงทีใ่ หม่ในโลกของชาวกรีก การเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ชดั เจนมาก
เห็นได้จากการทีช
่ าวกรีกได้กลายเป็ นผูน
้ าศาสนศาสตร์ของคริสตจักร
แทนทีจ่ ะเป็ นพวกยิว
การเปลีย่ นแปลงของผูน
้ าได้ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส
่ าคัญในโครงสร้างขอ
งศาสนศาสตร์คริสเตียน
ในขณะทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ชาวกรีกพยายามทีจ่ ะสอนพระกิตติคุณในโลกของชาวกรีก
พวกเขาก็เริม
่ ทีจ่ ะอธิบายและปกป้ องความเชื่อของเขาในแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับวัฒน
ธรรมของชาวกรีกกับโรมในสมัยนั้น
พวกเขาได้เริม
่ ทีจ่ ะบรรยายศาสนาคริสต์ในรูปแบบปรัชญากรีกโบราณในยุคสมัยของ
พวกเขา
เป็ นเรือ
่ งน่ าสนใจที่
คริสเตียนไม่ใช่พวกแรกทีพ
่ ยายามนาพระคัมภีร์ไปเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมกรีกโบรา
ณ หลายศตวรรษก่อนสมัยพระเยซูคริสต์
มีชาวยิวกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆในโลก มากมาย
ขณะทีเ่ ขาดาเนินชีวต
ิ ตามความเชื่อในพันธสัญญาเดิมของเขาในโลกของกรีก
มีมช
ิ ชันนารีหรือนักประกาศยิวทีไ่ ด้พยายามทีจ่ ะเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกของพวกยิว
และโลกของกรีก
ในช่วงทีพ
่ วกยิวเหล่านี้พยายามทีจ่ ะประกาศกับโลกกรีก
พวกเขาได้แยกไปเป็ น 2 ทาง โดยมีคริสเตียนทีต
่ ิดตามพวกเขาไปด้วย
หลายคนได้ปรับให้ความเชื่อของเขาให้เข้ากับความเชื่อของกรีกมากจนเกินไป
จนกลายเป็ นการผสมผสานความเชื่อ
พวกเขาได้ผสมความจริงของพันธสัญญาเดิมกับความเชื่อและการประพฤติของชาวก
รีกในแบบทีไ่ ม่เหมาะสม ตัวอย่างทีท
่ ุกคนรูจ้ กั เป็ นอย่างดีในเรือ
่ งนี้คืองานเขียนของ
ฟิ โล แห่ง อเล็กซานเดรีย ซึ่งมีชีวต
ิ อยู่ระหว่าง 30 ปี ก่อนคริสตศักราช
จนถึงช่วงคริสตศักราชที่ 50
ฟิ โลได้พยายามทีจ่ ะทาให้ความต่างระหว่างความเชื่อในพันธสัญญาเดิมและวัฒนธรร
มปรัชญาของกรีกนั้นลดน้อยลง
โดยการพูดถึงหนังสือของโมเสสเป็ นแค่การสร้างภาพและด้วยการพูดว่าความเชื่อของ
ชาวยิวนั้นมีเกียรติเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงกับปรัชญาของกรีกได้
อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน ชาวยิวหลายคนในศตวรรษดังกล่าวนี้
ได้พบวิธีทจี่ ะสอนแบบทีเ่ หมาะสมในวัฒนธรรมกรีกโดยไม่ตอ
้ งประนีประนอมในเรือ
่
งความเชื่อตามพระคัมภีร์
ตัวอย่างหนึ่งทีด
่ ีของพันธกิจนี้ก็คือการแปลพระคัมภีร์ฮีบรูเป็ นภาษากรีก
(Septuagint)
้ ในธรรมศาลาตลอดช่วงเวลาของยุคเมดิเ
พันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกได้ถก
ู แปลขึน
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ตอร์เรเนียน
เพื่อชาวยิวกับชาวกรีกทีไ่ ม่เข้าใจภาษาฮีบรูจะสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้
ในช่วงสมัยยุคแรก
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนได้ไปในสองทิศทางนี้เช่นเดียวกัน ในทางแรก
มีผน
ู้ าคริสตจักรหลายคนได้หลงไปในการผสมผสานความเชื่อ
เพราะพวกเขาได้พยายามมากเกินไปทีจ่ ะทาให้ความเชื่อในพันธสัญญาใหม่เข้ากับคว
ามเชื่อของกรีกได้
พวกเขาได้ผสมผสานความเชื่อคริสเตียนทีเ่ ทีย่ งแท้กบ
ั ความเชื่อและการประพฤติของ
ชาวกรีก
้ ในคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่บ้างแล้ว
การผสมผสานกันบางอย่างได้เกิดขึน
้ มาในคริสตศาสนาเช่น
แต่ในช่วงเวลายุคแรกได้มีลท
ั ธิและนิกายนอกรีตเกิดขึน
Ebionism, Basilidism, และ ลัทธิเหตุผล (gnosticism) ในทางกลับกัน
ถึงแม้ว่านักศาสนศาสตร์คริสเตียนแบบดัง้ เดิมได้ต่อต้านการผสมผสานความเชื่อ
พวกเขาได้พบกับวิธีทเี่ หมาะสมทีจ่ ะทาพันธกิจกับคนกรีกโดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั พว
กเขาโดยใช้วฒ
ั นธรรมและของชาวกรีกทีอ
่ ยู่รอบข้างพวกเขา
ขณะที่ผเู้ ชื่อทีแ
่ ท้จริงเหล่านี้กาลังปฏิบตั ต
ิ ามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการป
ระกาศให้ทุกชาติได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระเจ้า
พวกเขาได้แสดงหลักศาสนศาสตร์ของเขาในรูปแบบของปรัชญากรีกสมัยใหม่และมุม
มองทางศาสนาของพวกเขาโดยไม่มีการประนีประนอมความจริงของพระคัมภีร์เลย
ด้วยเหตุทม
ี่ ีการเคลือ
่ นไหวด้านวัฒนธรรม
ให้เรากลับไปดูช่วงเวลาทีศ
่ าสนศาสตร์ทแ
ี่ ท้จริงของคริสเตียนต้องเปลีย่ นแปลงเมือ
่ พบ
เจอกับความท้าทายในการทาพันธกิจกับโลกของชนชาติอน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่ชาวยิวในยุคแรก
้ ในศาสนศาสตร์ คริสเตียนช่วงนั้นคืออะไร
แนวโน้มทางศาสนศาสตร์ท่วั ไปทีเ่ กิดขึน
การเปลีย่ นแปลงทางศาสนศาสตร์
ในช่วงเวลายุคแรก
ความคิดทางปรัชญาทีเ่ ด่นในโลกเมดิเตอร์เรเนียนคือมุมมองทีเ่ รียกว่า นีโอเพลโทนิซม
ึ่ (Neo-Platonism) คาว่า นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ได้พูดถึงมุมมองหลายประเภท และแสดงถึงปรัชญาทางศาสนาวงกว้าง เราเรียกมันว่า
นีโอ-เพลโทนิซ่ม
ึ เพราะว่าต้นกาเนิดคาสอนของมันมาจากคาสอนของเพลโท
แต่มากกว่านั้นมันยัวได้รวมเอาความคิดใหม่ๆทีไ่ ด้มาจากนักปรัชญาคนอืน
่ ๆเช่น
พลอทีนสั (Plotinus) ซึ่งมีชีวต
ิ อยูใ่ นช่วงคริตศักราชที่ 203 ถึง 279
แม้ว่าปรัชญาทางศาสนานี้จะซับซ้อน เราสามารถสรุปแก่นหลักได้ออกเป็ น 3
เรือ
่ ง: ความเชื่อทุกอย่างมีสองส่วน (dualism), เหตุผลนิยม (rationalism)
และศาสตร์ลี้ลบ
ั (mysticism)
เริม
่ แรก นีโอ-เพลโทนิซึ่ม เป็ นความเชื่อทีท
่ ุกอย่างมีสองส่วนทีต
่ รงกันข้ามกัน
และได้สอนถึงความตรงข้ามกันระหว่างโลกวิญญาณกับโลกวัตถุ
ในความเชื่อทุกอย่างมีสองส่วนของนี โอ-เพลโทนิซม
ึ่
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์ ละดี และอะไรทีเ่ ป็ นวัตถุก็ถือว่าชั่วร้ายทัง้ สิน
วิญญาณก็ถือว่าเป็ นสิง่ ทีบ
่ ริสุทธิแ
้
แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่เหนือทางโลกวิญญาณกับโลกวัตถุ
ในความดีของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงแบ่งสติปญ
ั ญาความสว่างหรือพระวจนะ
(Logos ) ของพระองค์ เข้าไปในโลกวิญญาณและโลกวัตถุ
พลังของพระเจ้านี้ได้ไหลล้นจากพระองค์ผา่ นเข้าไปยังโลกแห่งความเป็ นจริง
โดยเริม
่ ต้นจากโลกฝ่ ายจิตวิญญาณก่อนจากนั้นจึงไปยังโลกวัตถุง
การมองโลกแบบมีสองส่วนเช่นนี้ มีผลกระทบต่อวิธีใช้ชีวต
ิ ของมนุษย์
พวกเขาบอกว่ามนุษย์ได้เกิดมาในโลกวัตถุ อาจจะบอกได้ว่าตกเป็ นทาสของโลกวัตถุ
แต่นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ได้สอนว่าความดีสูงสุดสาหรับชีวต
ิ มนุษย์ก็คือการแสวงหาพระเจ้าด้วยการกาจัดอะไร
ก็ตามทีท
่ าให้ยด
ึ ติดกับโลกทางวัตถุ
ความคิดเกีย่ วกับการเลิกยุ่งเกีย่ วกับโลกวัตถุในการแสวงหาพระเจ้า นี้
ช่วยให้เราเข้ามาถึงเหตุผลนิยม (rationalism) ซึ่งเป็ นการเน้นที่ 2 ของ นีโอเพลโทนิซม
ึ่
ขณะทีพ
่ วกเขาจะพยายามทีจ่ ะชนะความเป็ นทาสของโลกวัตถุ
เขาเริม
่ ด้วยการเน้นเหตุผลนิยม, เน้นฝ่ ายจิตวิญญาณและสติปญ
ั ญาภายในเราทุกคน
โดยการใช้เหตุผลอย่างระมัดระวังและการไตร่ตรอง
มนุษย์ก็สามารถยกตัวเองออกจากวัตถุทช
ี่ ่วั ร้ายที่พวั พันเขายู่
ไม่ว่าการสานึกแบบใช้เหตุผลมันสาคัญแค่ไหน
มันก็ยงั เป็ นเพียงการเริม
่ ต้นของการเป็ นคนมีคุณธรรมทีแ
่ ท้จริงเท่านั้น นีโอเพลโทนิซม
ึ่ ได้เรียกให้มนุษย์ไปไกลกว่าการใช้เหตุผลอย่างเดียว
และเข้าไปในศาสตร์ลี้ลบ
ั
เพื่อจะได้ตดั ขาดกับวัตถุอย่างสิน
้ เชิงและได้เข้าร่วมกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
มนุษย์จาต้องไปไกลกว่าสติปญ
ั ญาของตัวเองและเอื้อมไปหาพระเจ้า
เพราะผูเ้ ชื่อแบบนีโอ-เพลโทนิซึ่ม เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิง่
อยู่เหนือแม้กระทั่งเหตุผลของมนุษย์
ในท้ายทีส
่ ุดแล้วทางเดียวทีม
่ นุษย์จะสามารถรวมกับพระเจ้าได้ก็คือการทีเ่ ขาได้รบ
ั การ
เปิ ดเผยแบบลึกลับทีอ
่ ยู่เหนือกว่าหลักเหตุผลของมนุษย์
ความปิ ติยน
ิ ดีฝ่ายวิญญาณนี้ควรจะมาโดยการดลใจของความสว่างและพระวจนะทีเ่ ข้า
มาผ่านทางสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้าง
เขาบอกว่าประสบการณ์ นี้จะทาให้ตด
ิ สนิทกับพระเจ้า, มีความสุขทีส
่ ุด,
และจะได้สมั ผัสถึงการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ ในเป้ าหมายของมนุษย์
แนวความคิดทางปรัชญาและความคิดศาสนาเหล่านี้ แพร่หลายมากในสมัยของ
ยุคแรกในโลกเมดิเตอร์เรเนียน
ถึงขัน
้ ทีน
่ กั ศาสนศาสตร์คริสเตียนหลีกเลีย่ งการพูดถึงหรือการมีปฏิสมั พันธ์ ไม่ได้
ในความเป็ นจริง การอภิปรายทางศาสนศาสตร์หลายต่อหลายอย่างได้ถูกเรียกว่าเป็ น
ความเชื่อนีโอ-เพลโทนิซม
ึ่
มีความพยายามเหมาะสมเในเรือ
่ งนี้เช่น
พวกสภาทีย่ งิ่ ใหญ่ของคริสตจักรยุคแรกเช่น คอนสแตนติโนเปิ ล (Constantinople)
และชาลสดอน (Chalcedon)
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ได้บรรยายความเชื่อทางพระคัมภีร์ของเขาในมุมมองของ นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนทีม
่ ีชื่อเสียงเช่น เคลีเม็ทแห่งอเล๊กซ์ซานเดรีย (Clement of
Alexandria) ออริเจน (Origen) แม้กระทั่ง ออกัสติน (Augustine)
ก็ได้แสดงตัวตนของพวกเขาโดยการใช้ภาษาทีค
่ ล้ายคลึงกับคนทีเ่ ชื่อใน นีโอเพลโทนิซม
ึ่
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนในช่วงสมัยยุคแรกไม่ยอมให้ความสนใจเกีย่ วกับ
นีโอ-เพลโทนิซึ่ม ให้เข้ามาแทนทีค
่ วามจริงของพระกิตติคุณ
พวกเขายึดความจริงของพระคัมภีร์ไว้อย่างเข้มแข็ง
แต่ในขณะเดียวกันการตระหนักถึง นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ได้ช่วยให้พวกเขาสามารถอธิบายพระคัมภัรใ์ นแบบทีพ
่ วกเขาและคนทีอ
่ ยู่ในสมัยของ
พวกเขาเข้าใจได้ จากการปฎิสมั พันธ์กบ
ั วัฒนธรรมของเขาในรูปแบบเหล่านี้
พวกเขาได้ประกาศข่าวประเสริฐ, สร้างคริสตจักร,
และนาผูท
้ ยี่ งั ไม่เชื่อให้มาสูค
่ วามรูถ
้ งึ ความรอดในพระเยซูคริสต์
มีหลายวิธีทเี่ ราจะสามารถสรุปอิทธิพลของ นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ทีม
่ ีตอ
่ ศาสนศาสตร์ยุคแรก แต่สาหรับวัตถุประสงค์ของเรา เราจะพูดถึง 3
ลักษณะของศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกโดยเปรียบกับการสรุปของ นีโอเพลโทนิซม
ึ่ ของเรา:
การจัดลาดับความสาคัญฝ่ ายวิญญาณของศาสนศาสตร์สมัยยุคแรก,
ความสาคัญของการใช้เหตุผลนิยม, และความสาคัญของศาสตร์ลี้ลบ
ั
ให้เราพิจารณาถึงการจัดลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกในขณะทีไ่ ด้ร ั
บอิทธิพลจาก นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
การจัดลาดับความสาคัญ. คุณอาจจะจาได้ว่าลักษณะหนึ่งของ นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ก็คือ ความเชื่อทุกอย่างมีสองส่วน (dualism) ระหว่างโลกวิญญาณกับโลกวัตถุ
ศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกได้ตอบความเชื่อทุกอย่างมีสองส่วน (dualism)
ด้วยการจัดการและแสดงคาสอนของพระคัมภีร์ในแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับฝ่ ายวิญญา
ณแทนความสนใจไร้สาระของชีวิตประจาวัน
เป็ นวิธีการของศาสนศาสตร์ทเี่ ราจะเรียกว่า "ศาสนศาสตร์จากเบื้องบน" ในคาเดียว
ศาสนศาสตร์จากเบื้องบนเป็ นศาสนศาสตร์ทไี่ ด้ให้ความสาคัญกับการไตร่ตรองถึงสิง่ ที่
อยู่ขา้ งบน คือฝ่ ายวิญญาณ แทนทีจ่ ะนึกถึงสิง่ ทีอ
่ ยู่ดา้ นล่าง ซึง่ คือสิง่ ต่างๆทีอ
่ ยู่ในโลก คือการไตร่ตรองถึงพระเจ้าและทางของพระองค์:
"หัวใจทีส
่ าคัญในเรือ
่ งของพระเจ้าคืออย่างไร?"
"พระลักษณะของพระเจ้ามีอะไรบ้าง?" "การเป็ นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้าคืออะไร?"
"ตรีเอกานุภาพของพระเจ้าคืออะไร?"
ในสมัยยุคแรกเรือ
่ งนี้นบ
ั ว่าสาคัญกว่าการไตร่ตรองถึงสภาพของมนุษย์หรือชีวต
ิ ในโล
กวัตถุ
การจัดลาดับความสาคัญเหล่านี้ก็ได้กลายเป็ นเอกลักษณ์ ของศาสนศาสตร์สมัยยุคแรก
ประการที่ 2
้ ในเรือ
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนได้เห็นคุณค่ามากขึน
่ งความสาคัญของเหตุผลนิยมใน
ศาสนศาสตร์
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ด้วยการเน้นการไตร่ตรองด้วยเหตุผลให้เป็ นเครือ
่ งมือเบื้องต้นสาหรับศาสนศาสตร์
เหตุผลนิยม. อย่างทีเ่ ราได้เห็นมาแล้ว สิง่ สาคัญอันดับต้นๆของ นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ก็คือ ความเชื่อว่ามนุษย์มีหน้าทีท
่ จี่ ะใช้เหตุผลในการทีจ่ ะหลุดพ้นจากโลกวัตถุ
เพื่อเป็ นการตอบโต้กบ
ั นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
ในเรือ
่ งการเกีย่ วกับการไตร่ตรองแบบใช้เหตุผล บรรพบุรุษของคริสตจักร
ก็ได้เริม
่ ทีจ่ ะเน้นการไตร่ตรองแบบใช้เหตุผลเหมือนกันในศาสนศาสตร์ของคริสเตียน
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนได้เน้นมากกว่าทีเ่ คยทา
ในการสารวจอย่างระมัดระวังและใช้เหตุผลในการอธิบายความเชื่อของคริสเตียน
เผือ
่ ว่าคาสอนทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่ไม่ได้พูดถึงแบบละเอียดหรือไม่ได้สารวจจะได้กลายเ
ป็ นเรือ
่ งทีจ่ ะไตร่ตรองโดยใช้เหตุผล
ยกตัวอย่างเช่น ศาสนศาสตร์พน
ั ธสัญญาใหม่ ยังปล่อยให้คาสอนเช่น
ตรีเอกานุภาพ ไม่มีคาอธิบาย
ผูเ้ ขียนของพันธสัญญาใหม่ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใ
นตรีเอกานุภาพ แต่ในช่วงสมัยยุคแรก
นักศาสนศาสตร์ก็ได้ใช้การวิเคราะห์แบบใช้เหตุผลในการอธิบายถึงสิง่ ทีผ
่ ูเ้ ขียนพันธสั
ญญาใหม่เชื่อเกีย่ วกับตรีเอกานุภาพ
แม้ว่าผูข
้ ียนพระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายมุมมองของเขาแบบละเอียด
เพื่อเป็ นการโต้ตอบกับคาสอนเท็จเกีย่ วกับพระเจ้าพระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
บรรพบุรุษของคริสตจักรในยุคแรกได้อุทศ
ิ ตัวให้กบ
ั ความแตกต่างอย่างระมัดระวังผ่า
นทางการไตร่ตรองโดยเหตุผล,
แก้ปญ
ั หาทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่ไม่ได้พูดถึงให้ละเอียดมากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
ด้วยวิธีนี้เองการใช้ตรรกะและเหตุผลในศาสนศาสตร์ได้กลายเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญสาหรับนั
กศาสนศาสตร์ในการทาพันธกิจในโลกของนีโอ-เพลโทนิซม
ึ่
ประการที่ 3 ศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกได้เน้น ศาสตร์ลี้ลบ
ั (mysticism)
หรือการบรรลุฝ่ายวิญญาณจากเบื้องบน
เป็ นการตอบสนองต่อเรือ
่ งการเน้นศาสตร์ลี้ลบ
ั ของนีโอ เพลโตนิซึ่ม
ศาสตร์ลี้ลบ
ั . อย่างทีเ่ ราได้เห็นใน นีโอ-เพลโทนิซึ่ม
การใช้เหตุผลแบบระมัดระวังด้วยการให้ความสนใจกับจิตใจของมนุษย์เป็ นเพียงแค่ข้ ั
นตอนของการไปสูร่ ะดับทีส
่ ูงกว่า ลึกลับยิง่ กว่าของการกลายเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
การใช้เหตุผลถูกจากัดเพราะว่ามันไม่สามารถไปสูงกว่าโลกวัตถุนี้เข้าไปถึงความจริง
ทางฝ่ ายวิญญาณทีส
่ ูงกว่า
การเข้าไปหาระดับสูงกว่าเหล่านี้ จาเป็ นต้องมีการให้ความกระจ่างแบบพิเศษ
ในรูปแบบทีใ่ กล้เคียงกัน
เมือ
่ บรรพบุรุษคริสเตียนได้อธิบายคาสอนเหล่านี้เพิ่มเติมเช่น ตรีเอกานุภาพ,
หรือความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ หรือพิธีของคริสตจักร
บ่อยครัง้ เขาก็จะยอมรับว่าบางอย่างในคาสอนเหล่านี้ อยูเ่ หนือกว่าเหตุผลของมนุษย์
บ่อยครัง้ ทีก
่ ารอภิปรายตามหลักเหตุผลของพวกเขา
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้ ไปที่
จะมาคูก
่ บ
ั การยอมรับว่ามีความจริงเกีย่ วกับความเชื่อของคริสเตียนทีอ
่ ยู่เหนือขึน
ไม่สามารถอธิบายหรือปกป้ องด้วยหลักเหตุผลไม่ได้
แต่ทางเดียวทีจ่ ะเข้าใจได้ก็คือผ่านทางการได้รบ
ั ความสว่างแบบลึกลับ
ผ่านทางประสบการณ์ ฝ่ายวิญญาณทีอ
่ ยู่เหนือหลักการและเหตุผลของมนุษย์
ศาสนศาสตร์สมัยยุคแรกได้ใช้เหตุผลสนับสนุนการเปิ ดเผยทีม
่ าจากพระเจ้า
้ อยู่กบ
แต่มน
ั โน้มเอียงไปในการหยั่งรูท
้ างฝ่ ายวิญญาณมากกว่าทีจ่ ะขึน
ั หลักฐานทีพ
่ ิสูจ
น์ได้
ดังนั้นในขณะทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ของยุคสมัยแรกได้ประสบความท้าทายเกีย่ วกั
บการสอน การสารวจและการปกป้ องศาสนศาสตร์คริสเตียนในโลกกรีก
กลยุทธ์และการเน้นของเขาได้มีการเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ได้มุ่งเน้นไปให้ความสาคัญกับโลกวิญญาณมากกว่าโลกวัตถุ
หรือศาสนศาสตร์เบื้องบน การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และการพึ่งพาศาสตร์ลี้ลบ
ั ได้เตรียมทางสาหรับคริสตจักร
ซึ่งสุดท้ายแล้วได้นาไปสูส
่ งิ่ ทีเ่ ราได้รจู้ กั ในฐานะศาสนศาสตร์ระบบในปัจจุบน
ั นี้
ตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงวิธีทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ได้อธิบายศาสนศาสตร์คริสเตียนกั
บวัฒนธรรมกรีกในสมัยยุคแรกแล้ว เราควรจะไปดูตอ
่ ที่ศาสนศาสตร์สมัยยุคกลาง
เมือ
่ คริสเตียนมักจะนามุมมองแบบกรีกมาใช้ในหลักเหตุผลของมนุษย์และหลักเหตุผล
ของศาสนศาสตร์คริสเตียน
เราจะมาพิจารณาดูความเคลือ
่ นไหวทางศาสนศาสตร์ทเี่ รียกว่า "ศึกษานิยม"
้ มาตัง้ แต่ช่วงคริสตศักราชที่ 600 ถึง คริสตศักราชที่
(scholasticism) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน
1500
ศาสนศาสตร์สมัยยุคกลาง
การสารวจของศึกษานิยมของเราจะใกล้เคียงกับวิธีทเี่ ราได้ใช้ในศาสนศาสตร์ส
มัยยุคแรก ในด้านหนึ่ง
้ มา
เราจะดูทก
ี่ ารเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้ทาให้เกิดศึกษานิยมขึน
้ ตามมา
และอีกด้านหนึ่ง เราจะสารวจการเปลีย่ นแปลงทางศาสนศาสตร์ทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงหลายศตวรรษนี้
ให้เรามาดูทก
ี่ ารเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้เกิดขึน
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
เริม
่ ต้นเลย เราควรจะบอกว่าคาว่า "ศึกษานิยม"มีทม
ี่ าจาก
้ ในยุโรปสมัยยุคกลาง ในโรงเรียนเหล่านั้น
โรงเรียนแห่งการศึกษาขัน
้ สูงขึน
อาจารย์ฝ่ายตรรกวิทยา (ซึ่งในปัจจุบน
ั เรียกว่า "ตรรกะ")
ในสมัยนั้นก็จะเรียกในภาษาละตินว่า "สโคลัสติคสั " (scholasticus)
อาจารย์สว่ นใหญ่ก็ได้สอนตรรกะของอริสโตเติล ดังนั้นคาว่า "สโคลัสติค์"
ได้กลายเป็ นคาทีใ่ ช้กบ
ั ปรัชญาและศาสนศาสตร์
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ทีข
่ น
ึ้ อยู่กบ
ั ตรรกะทีไ่ ด้มาจากปรัชญาของอริสโตเติล
้ มาจากการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีส
ศึกษานิยมเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน
่ าคัญทีส
่ ุดค
้ ในสมัยยุคกลาง
รัง้ หนึ่งทีไ่ ด้เกิดขึน
้ เมือ
การเปลีย่ นแปลงนี้ได้เกิดขึน
่ กลุ่มปัญญาชนของโลกเมดิเตอร์เรเนียน
ได้หน
ั หลังให้กบ
ั ความคิดแบบ นีโอ-เพลโทนิซม
ึ่ เพื่อไปหาหลักปรัชญาของ
อริสโตเติล และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนี้
ได้ทาให้คริสเตียนต้องปรับเปลีย่ นวิธีในการอธิบายและปกป้ องคาสอนคริสเตียนในแบ
บปรัชญาของอริสโตเติล
้ ในช่วงเวลาหลายร้อ
แน่ นอนทีก
่ ารเปลีย่ นแปลงไปสูท
่ างศึกษานิยมนี้ได้เกิดขึน
ยปี และมีการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงนี้ อย่างมาก โดยเฉพาะจากพวก
คริสเตียนทีเ่ ชื่อในเรือ
่ งลึกลับ (Christian mystics) แต่พอถึงเวลาของ อัลเบอร์ทสั
แม็คนัส (Albertus Magnus) หรือ "อัลเบอร์ทสั ผูย้ งิ่ ใหญ่" ทีม
่ ีชีวต
ิ ในช่วงประมาณปี
1206 ถึง 1280 AD และสาวกของเขาทีม
่ ีชื่อเสียง โทมัส อควินสั (Thomas
Aquinas) ทีม
่ ีชีวต
ิ ในช่วงประมาณปี 1225 ถึง 1274
ศึกษานิยมได้เป็ นสัญลักษณ์ ถงึ ศาสนศาสตร์คริสเตียนทีโ่ ดดเด่นในเวลานั้น
ในช่วงก่อนการปฏิรูปศาสนา
หลักสาคัญของศาสนศาสตร์คริสเตียนก็ได้รบ
ั การปรับให้สอดคล้องกับมุมมองตามหลั
กปรัชญาของอริสโตเติล
เราได้เห็นถึง
การเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมบางส่วนทีส
่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีศ
่ ก
ึ ษานิยมขึ้
นมา ตอนนี้เราควรจะไปดูลกั ษณะพื้นฐานของมัน อะไรทาให้
ศึกษานิยมกลายเป็ นวิธีการสาคัญไปสูศ
่ าสนศาสตร์คริสเตียน
การเปลีย่ นแปลงทางศาสนศาสตร์
ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างระหว่างศาสนศาสตร์แบบสมัยยุคแร
กและศึกษานิยม แต่มีความต่างทีส
่ าคัญมากอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
โดยรวมศาสนศาสตร์แบบสมัยยุคแรกถือว่าความคิดทางศาสนศาสตร์ทด
ี่ ีที่สุดได้มาโด
ยการรับความกระจ่างอย่างลึกลับ แต่ศก
ึ ษานิยมมีความเป็ นเหตุผลนิยมค่อนข้างสูง
และได้เน้นทีค
่ วามสาคัญของเหตุผลในการสารวจ
การบรรยายและการปกป้ องศาสนศาสตร์ทง้ ั หมด ทัง้ โลกวัตถุและโลกวิญญาณ
รวมถึงพระเจ้าเอง ก็จะต้องถูกสารวจโดยการใช้เหตุผลอย่างระมัดระวัง
พวกศึกษานิยม มีความรูอ
้ ย่างดีในงานเขียนของอริสโตเติลในเรือ
่ งตรรกะ,
ฟิ สิกส์, และหลักปรัชญาในเรือ
่ งความจริงทางธรรมชาติ
และได้พยายามทีจ่ ะปรับให้การนาเสนอศาสนศาสตร์คริสเตียนให้มาอยู่ในมุมมองแบ
บใช้เหตุผล และเพราะเหตุนี้
ในการทาความเข้าใจศาสนศาสตร์สมัยยุคกลางแบบศึกษานิยม
เราต้องมีความเข้าใจในมุมมองของอริสโตเติลเกีย่ วกับตรรกะ
เรามีเวลาทีจ่ ะพูดถึงแค่ 4
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มุมมองของอริสโตเติลในเรือ
่ งตรรกะเหตุและผลที่มีอท
ิ ธิพลต่อศาสนศาสตร์แบบศึกษ
านิยม: ประการแรก ความสาคัญของภาษาทีแ
่ ม่นยา; ประการที่
2ความสาคัญของการใช้ตรรกะเชิงประพจน์ ; ประการที่ 3
ความสาคัญของตรรกะการอ้างเหตุผล;
และสุดท้ายการจัดลาดับความสาคัญของการวิเคราะห์เหตุผล
ภาษาและคาศัพท์. ตัง้ แต่แรก
้ อยู่ก ั
อริสโตเติลได้เข้าใจว่าความสาเร็จของการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและตรรกะขึน
บคาศัพท์ทเี่ ราใช้ และเราให้คานิยามกับมันอย่างระมัดระวังมากเพียงไร
คานิยามก็เป็ นเรือ
่ งสาคัญสาหรับพวก นีโอ-เพลโทนิซึ่ม และ
นักศาสนศาสตร์สมัยยุคแรก เช่นเดียวกัน
แต่อริสโตเติลได้จด
ั การในเรือ
่ งนี้ได้อย่างชัดเจนกว่า จากมุมมองของเขาในเรือ
่ ง
ฟิ สิกส์, และหลักปรัชญาทีส
่ อนเรือ
่ งความเป็ นจริงตามธรรมชาติ
เขาได้บรรยายเหตุผลเชิงตรรกะ
ทีแ
่ ม้แต่วท
ิ ยาศาสตร์ในยุคแรกทีแ
่ ยกแยะสิง่ ต่างๆโดยใช้นิยามแก่นแท้หรือสสารของสิ่
งของและเหตุบงั เอิญหรือคุณสมบัตท
ิ ไี่ ม่จาเป็ น เพือ
่ จะแยกแยะ
สิง่ ทีก
่ าลังจะรับการพิจารณาจากทัง้ หมดของสิง่ อืน
่
เช่นเดียวกัน
เพื่อทีจ่ ะสือ
่ สารได้อย่างชัดเจนในวัฒนธรรมอริสโตเติลทีพ
่ วกเขาอยู่
นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมได้ให้คาจากัดความคาศัพท์ศาสนศาสตร์ทแ
ี่ ม่นยามากทีส
่ ุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นได้
เพื่อจะให้เห็นภาพถึงวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมได้ปรับศาสนศาสตร์ของเ
ขาให้สอดคล้องกับการเน้นของอริสโตเติลถึงภาษาทีแ
่ ม่นยา
ให้เราดูทีเ่ นื้อหาตอนหนึ่งจาก อควินสั ซูม่า ธีโอโลจิคา่ (Aquinas’ Summa
Theologica) ในบทหนึ่งทีช
่ ื่อว่า "พระเจ้าทรงเป็ นอนันต์หรือเปล่า?" อควินสั
ได้พูดถึงและมีการตอบตามนี้:
การคัดค้านที่ 1 มันดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้เป็ นอนันต์
เพราะทุกสิง่ ทีเ่ ป็ นอนันต์ก็ไม่สมบูรณ์ …
เพราะมันมีสว่ นต่างๆและวัตถุ...
แต่พระเจ้าสมบูรณ์ ทส
ี่ ุดเพราะฉะนั้นพระเจ้า ไม่ได้เป็ นเป็ นอนันต์
เพื่อเป็ นการตอบการคัดค้านนี้ อควินสั ได้เน้นการให้คาจากัดความ
ฟังดีๆว่าเขาตอบอย่างไร
วัตถุถูกทาให้สมบูรณ์ ในแบบทีม
่ น
ั ถูกทาให้จากัด;
เพราะฉะนั้นการเป็ นอนันต์ของวัตถุ มีความเป็ นอะไรทีไ่ ม่สมบูรณ์ ;
เพราะมันเป็ นเหมือนวัตถุทไี่ ม่มีรูปร่าง
สังเกตว่า อควินสั ได้ใช้คาศัพท์เฉพาะในเนื้อหาสัน
้ ๆนี้ เช่น "วัตถุ" รูปแบบ"
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"ไร้รูปแบบ" "จากัด" "เป็ นอนันต์” “ไม่เป็ นอนันต์" "ทาให้สมบูรณ์ " และ "ไม่สมบูรณ์ "
แล้วเขาใช้คาศัพท์เหล่านี้ในแบบทีพ
่ วกเขาเข้าใจในสมัยของเขาเพราะอริสโตเติล ได้ใ
ช้ คาศัพท์เหล่านี้เช่นเดียวกัน เพราะเหตุนี้ อควินสั
จึงมีความสามารถทีจ่ ะแยกแยะอย่างละเอียดระหว่างมุมมองของเขาและมุมมองของค
นอืน
่ การเน้นคาจากัดความคาศัพท์อย่างถูกต้องแม่นยา
เป็ นลักษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยม
ด้วยเหตุนี้เอง ศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมจึงได้เต็มไปด้วยคาศัพท์เฉพาะ
ศาสนศาสตร์นิยมได้พฒ
ั นาคาศัพท์พิเศษเพื่อศาสนศาสตร์คริสเตียน
สิง่ นี้สาคัญสาหรับพวกเราเพราะว่าคาศัพท์หลายต่อหลายคาของพวกเขาได้ถูกนามาใ
ช้ในศาสนศาสตร์ระบบตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษ
นอกจากจะเป็ นแรงบันดาลใจให้นกั ศาสนศาสตร์ศึกษานิยมทีจ่ ะเน้นการใช้คา
ศัพท์อย่างถูกต้องแม่นยาแล้ว งานของอริสโตเติลที่เกีย่ วกับตรรกะ
ได้กระตุน
้ พวกเขาทีจ่ ะให้บทบาทหลักของข้อเสนอต่าง
ๆในการสือ
่ สารความจริงตามศาสนศาสตร์
ประพจน์หรือปัญหาทีจ่ ะต้องพิสูจน์ . ในรูปแบบทีเ่ รียบง่ายทีส
่ ุด ข้อเสนอ/ประพจน์
้ จากการต่อคานากับคาแสดงการยืนยัน
ก็คือการยืนยันความจริงทีเ่ กิดขึน
พวกเราได้ใช้ตรรกะเชิงประพจน์ในการสนทนาในชีวต
ิ ประจาวัน ลองนึกถึงประโยค
"ผมเป็ นผูช
้ าย" ในข้อเสนอนี้ "ผม" ก็เป็ นคานา และ "เป็ นผูช
้ าย"
ก็เป็ นคาแสดงการยืนยัน และพวกเราก็ได้ชินกับการใช้ขอ
้ เสนอในศาสนศาสตร์ด้วย
เช่น "พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า"
การยืนยันข้อเสนอตามความจริงแบบนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมเนื่อง
้ มาจากตรรกะของอริสโตเติล
จากมันได้ถก
ู สร้างขึน
อริสโตเติลได้ใช้เวลาในการศึกษาว่าตรรกะเหตุผลทางานอย่างไรกับสิง่ ทีต
่ อ
้ งพิ
สูจน์ ในมุมมองของเขาตรรกะไม่สามารถทางานควบคูไ่ ปได้กบ
ั การสัญชาตญาณ
อารมณ์ กวีนิพนธ์หรือการใช้สญ
ั ลักษณ์ ปริศนาหรือคาอธิษฐาน
หลักๆก็คือตรรกะคือคาแถลง/ถ้อยคาทีเ่ ป็ นความจริง
เราจะสามารถตัง้ ข้อเสนอทีเ่ หมาะสมได้ก็ตอ
่ เมือ
่ เราใช้หลักตรรกะมาวิเคราะห์หวั ข้อ
สอดคล้องกับการเน้นยา้ ของอริสโตเติล
ศึกษานิยมได้พยายามอย่างหนักในการอธิบายศาสนศาสตร์ของมันในแบบทีเ่ ป็ นทางก
ารให้อยู่ในรูปข้อเสนอ ในระดับทีไ่ ม่คอ
่ ยเป็ นทางการ ในระดับวิชาการทีน
่ ้อยกว่าปกติ
นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมได้เข้าใจว่าความเชื่อคริสเตียนนั้นได้รวมการแสดงออกแ
บบอืน
่ ๆอยู่ดว้ ย นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมหลายคนทีเ่ คร่งครัดมาก
ได้แสดงความเชื่อทางศาสนาออกมาทางกวีนพ
ิ นธ์, บทเพลง, คาอธิษฐาน,
และวิธีอน
ื่ ๆ แต่ในบริบทของวิชาการอันสลับซับซ้อน
้ อย่างร
ความเชื่อทางศาสนศาสตร์จะแสดงออกมาในรูปแบบของข้อเสนอทีถ
่ ูกสร้างขึน
ะมัดระวัง หรือในรูปการยืนยันความจริง
เพื่อจะให้เห็นภาพของความสาคัญของข้อเสนอในศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยม
เราจะกลับไปที่ อควินสั ซูม่า ธีโอโลจิคา่ (Aquinas’ Summa Theologica)
ลองฟังการอภิปรายของเขาในบททีม
่ ีชื่อว่า "ความรูข
้ องพระเจ้าปรากฏชัดหรือไม่?"
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การคัดค้านที่ 1
มันดูเหมือนว่าการดารงอยูข
่ องพระเจ้าเป็ นเรือ
่ งทีป
่ รากฏชัด
สิง่ ต่างๆเหล่านั้นทีไ่ ด้ถูกกล่าวไว้วา่ ปรากฎชัดกับเราคือความรูท
้ ไี่ ด้ถู
กปลูกอยูใ่ นเราอย่างธรรมชาติ เหมือนทีเ่ ราเห็นในหลักการแรกๆ
แต่ตามทีด
่ ามาซีนได้บอก (การอ้างอิงถึง จอห์น ดามาซีน
แห่งศตวรรษที่ 8)
"ความรูถ
้ งึ พระเจ้าได้ถูกปลูกไว้ในทุกคนแบบธรรมชาติ"
เพราะฉะนั้นการดารงอยูข
่ องพระเจ้าเป็ นเรือ
่ งทีป
่ รากฏชัด
อควินสั ได้ตอบการคัดค้านเรือ
่ งนี้เช่นนี้
ไม่มีใครสามารถยอมรับอะไรทีต
่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีป
่ รากฏชัดแล้ว;
เหมือนทีน
่ กั ปรัชญา (การอ้างอิงถึงอริสโตเติล)
ได้พูดถึงเกี่ยวกับหลักการแรกของการพิสูจน์
แต่สงิ่ ทีต
่ รงกันข้ามกับข้อความ "พระเจ้าทรงเป็ น"
ก็สามารถถูกยอมรับได้: คนโง่ราพึงในใจตนว่า “ไม่มีพระเจ้า"
(สดุดี 53:1)
เพราะฉะนั้นการทีพ
่ ระเจ้าทรงดารงอยูเ่ ป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่ปรากฏให้ชดั เจ
น
อย่างทีเ่ ราได้คาดไว้
ข้อนี้ได้พูดถึงความหมายทางวิชาการของอริสโตเติลของสิง่ ทีป
่ รากฏให้เห็นชัดว่าเป็ น
ความคิดที่ "ไม่มีใครสามารถยอมรับอะไรทีเ่ ป็ นสิง่ ตรงกันข้ามได้"
แต่มากกว่านี้เราได้เห็นว่า อควินสั ได้ตอบผูค
้ ดั ค้านด้วยข้อเสนอ
เขาไม่ได้สรรเสริญหรือเศร้าโศกเสียใจ เขาก็ไม่ได้ขม
่ ขูห
่ รือว่ากล่าวผูค
้ ดั ค้าน
เขาตอบสนองด้วยข้อเสนออย่างสม่าเสมอ
สิง่ ทีเ่ ราได้เห็นในอควินสั คือลักษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมโดยทั่ว
ไป
นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมถูกจากัดการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ทง้ ั หมดภายใต้ขอ
้ เส
นอ พวกเขาได้ใช้เหตุผลในการคุยถึงเรือ
่ งทางศาสนศาสตร์
โดยใช้คาศัพท์ทม
ี่ ีการนิยามอย่างระมัดระวังในประโยคทีเ่ ป็ นความจริง
สิง่ นี้ได้กลายมาเป็ นศูนย์กลางของศาสนศาสตร์คริสเตียนทีเ่ ป็ นทางการ
แม้กระทั่งในปัจจุบน
ั การใช้ขอ
้ เสนอก็ยงั เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในศาสนศาสตร์ระบบ
วิธีที่ 3 ทีศ
่ ก
ึ ษานิยมได้กบ
ั การใคร่ครวญของอริสโตเติลในเรือ
่ งตรรกะ
สามารถกล่าวสรุปได้ภายใต้หมวดหมู่ของการอ้างเหตุผล
การอ้างเหตุผล.
ความหมายของการอ้างเหตุผลคือการโต้แย้งโดยใช้ตรรกะที่ขอ
้ เสนอได้ถูกจัดเพื่อเป็ น
การแสดงหลักฐานและการสรุป
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เพื่อให้เห็นภาพ วิธก
ี ารอ้างเหตุผลทีร่ จู้ กั กันดี
ซึ่งได้มีการใช้บ่อยในตาราเรียนตรรกะของชัน
้ ประถมจะเป็ นประมาณนี้:
หลักฐานแรก: โสคราทีสเป็ นผูช
้ าย หลักฐานที่ 2: ผูช
้ ายทัง้ หมดต้องตาย การสรุป:
เพราะฉะนั้น โสคราทีสต้องตาย
อริสโตเติลได้ใช้เวลาค่อนข้างมากในการระบุว่าข้อเสนอจะสามารถู กจัดให้เป็ น
ข้อโต้แย้งทีจ่ ะนาไปสูก
่ ารสรุปต่างๆได้อย่างไร เขาได้สารวจสิง่ ทีเ่ รียกว่า
"กฎของการใช้ตรรกะ" เหมือนกฎแห่งเอกลักษณ์ , กฎแห่งความไม่ขดั แย้ง,
และกฎแห่งความไม่มีตรงกลาง, และกฎต่างๆ ทีถ
่ ก
ู ต้องในการอนุมาน
วิธีทเี่ ราจะอนุมานข้อสรุปจากหลักฐานต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
แน่ นอนทีข
่ อ
้ ขัดแย้งทางศาสนศาสตร์ทแ
ี่ ท้จริงมักจะซับซ้อน
แต่นกั ศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมก็มีความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างข้อขัดแย้งทางศาสนศาสตร์ที่สอ
ดคล้องกับข้อบัญญัติของอริสโตเติล
ให้เรามาพิจารณาการอภิปรายของอควินสั ในเล่มซูม่า ธีโอโลจิคา่ อีกครัง้
(Summa Theologica) "ความรูข
้ องพระเจ้าปรากฏชัดหรือไม่?"
ในทีน
่ ี่เขาก็ได้ตอบสนองต้อข้อเสนอนี้ทก
ี่ ล่าวว่าความรูข
้ องพระเจ้าปรากฏชัดจริงด้วย
การอ้างเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา เขาได้เขียนคาเหล่านี้:
ไม่มีใครสามารถยอมรับอะไรทีต
่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีป
่ รากฏชัดแล้ว;
แต่สงิ่ ทีต
่ รงกันข้ามกับข้อความ "พระเจ้าทรงเป็ น"
ก็สามารถถูกยอมรับได้: คนโง่ราพึงในใจตนว่า “ไม่มีพระเจ้า"
เพราะฉะนั้นการทีพ
่ ระเจ้าทรงดารงอยูเ่ ป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่ปรากฏให้ชดั เจ
น
การอ้างเหตุผลทีน
่ าเสนอในทีน
่ ี้สามารถอธิบายได้ดงั นี้ หลักฐานที่ 1:
ไม่มีใครสามารถยอมรับสิง่ ทีต
่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีป
่ รากฏชัดแล้ว หลักฐานที่ 2:
สิง่ ทีต
่ รงข้ามกับ "พระเจ้าทรงเป็ น" สามารถถูกยอมรับ สรุป: ดังนั้น
ทีว่ ่าพระเจ้าทรงดารงอยู่เป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่ได้ปรากฏให้ชดั
ข้อความนี้เป็ นเพียงแค่ตวั อย่างหนึ่งว่า อควินสั
ได้สารวจและปกป้ องป้ องศาสนศาสตร์โดยการอ้างเหตุผลทีถ
่ ูกเขียนไว้ดว้ ยความระมั
ดระวังอย่างไร
และวิธพ
ี ูดถึงหัวข้อนี้ก็เป็ นเรือ
่ งธรรมดาสาหรับศึกษานิยมของสมัยยุคกลาง
ในความเป็ นจริง
การเน้นถึงการอ้างเหตุผลเช่นนี้ก็ยงั เป็ นส่วนสาคัญของศาสนศาสตร์ระบบในยุคปัจจุบ ั
นของเรา
นอกจากการเน้นในเรือ
่ งการใช้คาศัพท์เฉพาะ
้
การขึนอยู่กบ
ั ข้อเสนอและการอ้างเหตุผลแบบใช้ตรรกะ นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยม
ก็ได้แสดงให้เห็นอิทธิพลของอริสโตเติลด้จากการจัดลาดับความสาคัญของศาสนศาสต
ร์ของเขา
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การจัดลาดับความสาคัญ.
อริสโตเติลได้ประยุกต์การใช้เหตุผลในงานวิเคราะห์ขอ
้ เท็จจริงในรูปแบบของพีรามิด
ลาดับขัน
้ แบบคงทีแ
่ ละมีเหตุผล ในมุมมองของเขา
ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนแต่มีทอ
ี่ ยู่ระหว่างระดับล่างสุดทีเ่ ป็ นเรือ
่ งของสิง่ ทีไ่ ม่สมบูรณ์ และหล
ากหลายมากมาย หรือบนสุดทีเ่ ป็ นเรือ
่ งของการรวมกันอย่างสมบูรณ์ แบและบริสุทธิ ์
และเขาเชื่อว่าหน้าทีข
่ องปรัชญาก็คือ
ต้องแยกแยะว่าจะต้องนาแต่ละส่วนของความจริงทัง้ ปวงใส่ไว้ตรงไหนในระบบทีม
่ ีเห
ตุผลนี้
กล่าวอย่างง่ายๆ พระเจ้าเองทรงอยู่ขา้ งบนสุดของพีระมิด
พระองค์เป็ นหลักการแรก ทรงเป็ นต้นเหตุของทุกสิง่ ทุกอย่าง
พระเจ้าทรงเป็ นเอกภาพทีส
่ มบูรณ์ บริสุทธิ ์ ทูตสวรรค์ก็อยู่ดา้ นล่างพระเจ้าระดับหนึ่ง
มนุษย์ก็อยู่ขา้ งใต้ทูตสวรรค์เพราะเป็ นวิญญาณและมีร่างกาย
พวกสัตว์ตา่ งๆก็อยู่ขา้ งใต้มนุษย์ พืชก็ยู่ใต้สตั ว์ และวัตถุทไี่ ม่มีชีวต
ิ ก็อยู่ขา้ งใต้พืช
วัตถุพื้นฐาน 4 อย่าง: อากาศ, ไฟ, ดิน, และน้า ก็อยู่ขา้ งใต้วตั ถุทไี่ ม่มีชีวต
ิ
และสสารทีไ่ ม่มีรูปแบบอยู่ทด
ี่ า้ นล่างสุดของพีระมิด
เพื่อจะสือ
่ สารวัฒนธรรมอริสโตเติลทีพ
่ วกเขามี
นักศาสนศาสตร์ศก
ึ ษานิยมได้พยายามทีจ่ ะบรรยายศาสนศาสตร์ของเขาในรูปแบบอริ
สโตเติล พวกเขาได้จดั ระเบียบการสรุปคาสอนให้เป็ นไปตามศาสนศาสตร์จากข้างบน
นั่นคือการทีพ
่ วกเขาจะเริม
่ ด้วยการเน้นคาสอนคริสเตียนทีต
่ รงกับระดับสูงในพีระมิดข
องอริสโตเติลและได้สอนลงมาตามระเบียบนัน
้
ถึงคาสอนทีต
่ รงกับระดับต่าของพีระมิดของอริสโตเติล
ตลอดเวลาเขาพยายามทีจ่ ะทาให้ลาดับเหตุผลซับซ้อนทีแ
่ ทรกซึมไปในศาสนศาสตร์ข
องพวกเขา สามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาะแต่ละส่วนนั้นเหมาะสมกับแต่ละทีอ
่ ย่างไร
แนวโน้มในทางศาสนศาสตร์จากเบื้องบนสามารถได้เห็นชัดในรูปแบบของ
ซูม่า ธีโอโลจิคา่ ของทอมัส อควินสั
ส่วนแรกของซูม่า(บทสรุป)ของเขาได้เริม
่ ต้นด้วยบทนา
หลังจากนัน
้ ได้ไปถึงหมวดหมู่ทม
ี่ ีความสาคัญระดับสูงในศาสนศาสตรศึกษานิยม:
พระเจ้าเทีย่ งแท้องค์เดียว หลังจากนั้น อควินสั ได้พูดถึงตรีเอกานุภาพ ต่อจากนั้น
เขาได้เน้นทีก
่ ารทรงสร้าง ซึง่ เป็ นบททีไ่ ด้เน้นทีพ
่ ระเจ้า
ว่าทรงเป็ นผูแ
้ รกในทุกสิง่ ทุกอย่าง
หลังจากนัน
้ อควินสั ได้เน้นถึงสิง่ ทรงสร้างทีย่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ุดคือ ทูตสวรรค์
หลังจากนัน
้ เขาได้พูดถึง 6
วันของการสร้างโลกทีไ่ ด้พูดถึงสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงสร้างให้ต่ากว่าทูตสวรรค์
หลังจากนัน
้ ก็มบ
ี ทเกีย่ วกับมนุษย์
ซึ่งเป็ นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าสร้างทีม
่ ีทง้ ั วิญญาณและเป็ นวัตถุดว้ ย
และสุดท้ายอควินสั ได้ปิดส่วนแรกของข้อสรุปนี้ดว้ ยว่าการปกครองของพระเจ้าเหนือ
สิง่ ทรงสร้างต่างๆรวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นวัตถุ
การจัดลาดับความสาคัญของอริสโตเติลได้สะท้อนให้เห็นในวิธีทอ
ี่ ควินสั ได้อธิ
บายลักษณะกลยุทธ์โดยทั่วไปของศึกษานิยมใน ซูม่า ธีโอโลจิคา่
และแนวโน้มนี้ก็ได้ก็เป็ นลักษณะของศาสนศาสตร์คริสเตียนทีเ่ ป็ นทางการเป็ นเวลาหล
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ายศตวรรษ แม้กระทั่งในศาสนศาสตร์ระบบของปัจจุบน
ั
จากทีเ่ ราได้เห็นแล้วว่าศาสนศาสตร์คริสเตียนได้เปลีย่ นจากพันธสัญญาใหม่ไป
ในทางของความคิดกรีก เริม
่ ต้นจากความเชื่อทีว่ ่าโลกมีสองส่วนของ นีโอเพลโทนิซม
ึ่ ในสมัยยุคแรก
หลังจากนัน
้ ได้มาถึงเหตุผลนิยมของอริสโตเติลในสมัยยุคกลาง
ตอนนี้เราควรจะให้ความสนใจกับวิธีของศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์เปรียบเทียบกับ
การการพัฒนาต่างๆเหล่านี้
ศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์
มีหลายวิธีทเี่ ราจะสามารถดูทีศ
่ าสนศาสตร์โปรแตสแตนท์
แต่เราจะต้องจากัดตัวเองและดูแค่ตวั อย่างเล็กๆ เราจะดูที่ 3
ช่วงในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์: ช่วงที่ 1
ศาสนศาสตร์ในยุคของผูน
้ าการปฏิรป
ู ของสมัยศตวรรษที่ 16; ช่วงที่ 2
หลักข้อเชื่อของ โปรแตสแตนท์ดง้ ั เดิม และช่วงที่ 3
เราจะดูทศ
ี่ าสนศาสตร์ระบบของโปรแตสแตนท์ในปัจจุบน
ั
ให้เราเริม
่ กับศาสนศาสตร์ของพวกผูน
้ าการปฏิรูป
ผูน
้ าการปฏิรูป
เป้ าหมายของศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์ในยุคแรก
้ มาใหม่ให้เป็ นไปตามเนื้อหาของพระวจนะของพระ
คือสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนขึน
เจ้า ยกตัวอย่างเช่น มาร์ตน
ิ ลูเธอร์ (Martin Luther) และจอห์นคาลวิน (John
Calvin)
ซึ่งเป็ นผูท
้ ม
ี่ ีความมุง่ มั่นในการอ้างถึงสิทธิอ์ านาจของพระวจนะของพระเจ้าในศาสนศ
าสตร์
พวกเขาตอบโต้ความท้าทายของโรมันคาทอลิกและพวกอนาแบ็บติสท์หวั รุนแรงโดยก
ารเจาะลึกลงไปในพระคัมภีร์โดยตรง
ผลทีต
่ ามมาก็คือ ทัง้ ลูเธอร์ และ คาลวิน
ไม่ได้เขียนอะไรที่สอดคล้องโดยตรงกับศาสนศาสตร์ระบบในยุคปัจจุบน
ั
แต่มน
ั ไปตกอยู่กบ
ั ลูกศิษย์ของ ลูเธอร์ คือ ฟิ ลิป เมลานค์ธอน (Philipp
Melanchthon) และผูต
้ ด
ิ ตามของ คาลวิน ทีช
่ ื่อ ธีโอดอร์ เบสา (Theodore Beza)
ทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ระบบศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์ในยุคแรก
แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของศาสนศาสตร์แบบสมัยยุคแรกและแบบศึกษานิยมก็ได้ป
รากฎอยูใ่ นงานเขียนของผูน
้ าการปฏิรูปรุ่นแรก
เพื่อจะให้เห็นตัวอย่าง คูม
่ ือของศาสนาคริสต์ (Institutes of the Christian
Religion) ของคาลวิน
คูม
่ ือนี้ถูกเขียนเพื่อจะปกป้ องคริสตจักรโปรแตสแตนท์จากข้อกล่าวหาว่าเป็ นคาสอนที่
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ผิด แต่ในการปกป้ องมุมมองของโปรเตสแตนต์
้ มาในหลา
คาลวินได้ให้ความสาคัญในการสร้างศาสนศาสตร์ในแบบทีไ่ ด้ถก
ู พัฒนาขึน
ยๆศตวรรษก่อนการปฏิรูป
ดังนั้นคงไม่ยุตธิ รรมถ้าเราจะบอกว่าคาลวินได้ตามรูปแบบของศาสนศาสตร์สมัยยุคแ
รกหรือศาสนศาสตร์ของศึกษานิยม อย่างไรก็ตาม ในคูม
่ ือนี้
เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการใช้ตรรกะแบบ อริสโตเติล
โดยการใช้คาศัพท์เฉพาะ ได้บรรยายศาสนศาสตร์ดว้ ยข้อเสนอ
รวมถึงการอ้างเหตุผลเพื่อจะแก้ปญ
ั หาต่างๆ
และได้จดั รูปแบบศาสนศาสตร์ตามการจัดลาดับความสาคัญตามข้างบน
เราไม่มีเวลามากพอทีจ่ ะแสดงทุกส่วนในงานของคาลวิน
แต่เราสามารถเห็นได้ง่ายว่าเขาได้ยอมรับการใช้ตรรกะเป็ นเครือ
่ งมือทางศาสนศาสต
ร์และในวิธีทเี่ ขาได้จดั ลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์ตามข้างบน ในทางกลับกัน
ลองฟังสิง่ ทีค
่ าลวินได้ยืนยันถึงข้อดีของการเรียนตรรกะวิทยาหรือตรรกะ
ถึงแม้ม ันจะถูกพัฒนาจากผูท
้ ไี่ ม่เชื่อ
ในเล่มที่ 2 บทที่ 2 ของข้อนี้ เขาได้เขียนว่า
แต่ถ้าพระองค์เพียงพอใจทีจ่ ะช่วยเราจากการงานและภารกิจของพ
วกทีไ่ ม่ชอบธรรมในเรือ
่ งฟิ สิกส์, การใช้ตรรกะ, คณิตศาสตร์,
และวิทยาศาสตร์อน
ื่ ๆ ขอให้เราใช้มน
ั เถิด
เพราะถ้าเราไม่ใช้ของประทานทีพ
่ ระเจ้าได้ประทานให้เรา
พวกเราก็จะได้ร ับการพิพากษาในเรือ
่ ความเฉื่ อยช้าของเรา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับการใช้เหตุผลหรือการใช้ตรรกะ
บ่อยครัง้ ทีง่ านเขียนของคาลวินไม่ได้แสดงแต่ขอ
้ ความทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
แต่จะแสดงคาสอนของพระคัมภีร์ในแบบทีส
่ อดคล้องกับการใช้ตรรกะของอริสโตเติล
ด้วย
ในทางกลับกัน
คูม
่ ือของคาลวินได้แสดงลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์ทส
ี่ ะท้อนรูปแบบของศาส
นศาสตร์สมัยยุคกลาง คูม
่ ือของ คาลวิน แบ่งเป็ น 4 เล่ม:
เล่มแรกพูดถึงความรูข
้ องพระเจ้าในฐานะพระผูส
้ ร้าง
ในเล่มนี้คาลวินได้บรรยายพระเจ้าพระองค์เองและพระเจ้าในขณะทีเ่ ป็ นพระผูส
้ ร้างที่
อยู่เหนือทุกอย่างและเป็ นผูค
้ วบคุมจักรวาล เล่มที่ 2
ได้เน้นความรูข
้ องพระเจ้าในฐานะพระผูไ้ ถ่บาป
ซึ่งได้พูดถึงเรือ
่ งราวในโลกนี้ทเี่ กีย่ วข้องกับการทีพ
่ ระเจ้าเข้ามาในโลกนี้ในฐานะพระค
ริสต์ผซ
ู้ ึ่งทาให้คนของพระองค์ได้รบ
ั ความรอด เล่มที่ 3 ได้พูดถึงการรับพระคุณ
ทัง้ ผลประโยชน์และผลกระทบ ในทีน
่ ี่ คาลวิน
ได้บรรยายถึงวิธีทค
ี่ วามรอดทีพ
่ ระเยซูได้ทรงกระทาให้สาเร็จแล้วนั้น
จะสามารถมาประยุกต์ในชีวต
ิ ของแต่ละคนได้อย่างไร
และมีพระพรและผลกระทบต่างๆ
ทีม
่ าจากการได้รบ
ั ความรอดนี้ในชีวต
ิ ของแต่ละคนอย่างไรบ้าง เล่มที่
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4ได้เน้นถึงเรือ
่ งทีอ
่ ยู่ดา้ นล่างสุดของปัญหาทั่วไป คือคริสตจักร, พิธีตา่ งๆ,
และเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบ
ั รัฐบาล
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า
คาลวินได้ขบั เคลื่อนแนวคิดเกีย่ วกับสวรรค์คือสิง่ ที่สูงกว่าถึงสิง่ ทีต
่ ่ากว่า ธรรมดากว่า
พระเจ้าในฐานะทีท
่ รงสูงสุดเหนือสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างทรงเป็ นผู้
และความรอดส่วนบุคคลเป็ นเรือ
่ งถัดไป
สุดท้ายเราก็ได้เห็นความสนใจในชีวต
ิ คริสเตียนทั่วไป
ดังนั้น ในขณะทีเ่ ขาได้ยอมรับตรรกะและศาสนศาสตร์จากเบื้องบน
คาลวินก็ยงั คงติดตามวิธีการทางศาสนศาสตร์และการจัดลาดับความสาคัญ
้ มาในประวัตศ
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน
ิ าสตร์คริสตจักรก่อนการปฏิรป
ู
มากยิง่ ไปกว่าการตระหนักถึงการทีศ
่ าสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ได้พึ่งการพัฒน
าทางศาสนศาสตร์ในยุคก่อนหน้านี้ เราควรจะชี้ให้เห็นว่า
สิง่ นี้ก็เป็ นความจริงสาหรับหลักข้อเชื่อของโปรเตสแตนต์เหมือนกัน
โปรแตสแตนท์ในภูมภ
ิ าคต่างๆของโลกได้สร้างหลักคาสอนดัง้ เดิมและหลักข้อเชื่อต่าง
ๆหลายเล่มทีไ่ ด้สรุปความเชื่อของพวกเขา
หลักคาสอนดัง้ เดิม
ยกตัวอย่างเช่น เมือ
่ เราดูทศ
ี่ าสนศาสตร์ของหลักข้อเชื่อของเวสท์มน
ิ สเตอร์
(Westminster Confession of Faith) ทีถ
่ ูกเขียนไว้ประมาณปี 1647
ในขณะทีเ่ ป็ นโปรเตสแตนต์ยุคแรก
คงไม่ยุตธิ รรมทีจ่ ะเรียกศาสนศาสตร์ของเวสท์มินสเตอร์ว่าเป็ นศึกษานิยมเลยซะทีเดีย
ว เพราะความสาคัญนี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั การสอนพระวจนะ
แต่มน
ั ก็ยงั เป็ นความจริงทีว่ ่าหลักข้อเชื่อนี้ได้รบ
ั อิทธิพลจากมุมมองศาสนศาสตร์ของส
มัยยุคกลาง
หลักข้อเชื่อนี้ได้ยอมรับตรรกะแบบอริสโตเติลในด้านทีม
่ น
ั ต้องพึ่งพาการใช้คาศัพท์เฉ
พาะอย่างมาก ทีม
่ น
ั ให้ขอ
้ เสนอเป็ นใจกลางของการอธิบาย
รวมถึงการทีม
่ น
ั ได้ใช้การอ้างเหตุผลแบบระมัดระวังเพื่อจะนาเสนอศาสนศาสตร์
และวิธีการเรียงลาดับหัวข้อทีม
่ น
ั ได้จดั ระเบียบศาสนศาสตร์ตามความสาคัญของศาสน
าศาสตร์จากข้างบน
เราสามารถเห็นบทบาททีส
่ าคัญของตรรกะในหลักข้อเชื่อเวสท์มน
ิ สเตอร์
สิง่ นี้มน
ั ชัดเจนในบทที่ 1 ย่อหน้าที่ 6 ลองฟังวิธีทไี่ ด้อธิบายถึงเรือ
่ งนี้
พระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับทุกอย่างทีจ่ าเป็ นสาหรับพระสิรข
ิ อ
งพระเจ้า ไม่วา่ จะเป็ น ความรอดของมนุ ษย์, ความเชื่อและชีวต
ิ ,
ก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์
หรือจากผลกระทบทีด
่ ีและจาเป็ นทีเ่ ราสรุปได้จากพระคัมภีร์
สังเกตตรงนี้ ทุกอย่างทีจ่ าเป็ นสาหรับพระสิรข
ิ องพระเจ้าและความรอด
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ความเชื่อและชีวิตของเราก็จะสามารถพบได้ในสองทาง ในทางแรก
ความจริงเหล่านี้ได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ ก็คือว่า
พระคัมภีร์ได้สอนความจริงทีจ่ าเป็ นไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่ง
คาสอนคริสเตียนทีส
่ าคัญอืน
่ ๆ อาจจะเป็ น "ผลทีด
่ ีและจาเป็ น…
ทีเ่ ราสรุปได้จากพระคัมภีร์"
ประโยคนี้ได้ให้บทบาททีส
่ าคัญกับการใช้เหตุผลหรือตรรกะในศาสนศาสตร์โปรแตส
แตนท์ ในเวลาทีน
่ กั ศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท์ทางานของพวกเขา
เขาได้ใช้เหตุผลและตรรกะเพื่อจะดึงเอาสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์กาลังกล่าวถึงออกมา ในทางนี้
หลักข้อเชื่อของเวสท์มน
ิ สเตอร์
ก็ได้แสดงความโน้มเอียงไปในทางวิธีตา่ งๆของยุคก่อน
นอกจากนี้ โครงสร้างทีค
่ รอบคลุมหลักข้อเชื่อนี้
ได้แสดงถึงการจัดลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์ทม
ี่ าจากเบื้องบน
การเรียงลาดับของบทต่างๆในหลักข้อเชื่อได้เรียงลาดับตามนี้: หลังจากบทแรกทีช
่ ื่อว่า
"แห่งพระคัมภีร์" บทที่ 2 กับ 3 เน้นความจริงทางฝ่ ายวิญญาณทีส
่ ูงสุด คือพระเจ้าเอง
ต่อไป, บทที่ 4 กับ 5 ได้พูดถึงสิง่ ทรงสร้าง
หลังจากนัน
้ ก็ไปถึงสิง่ ทีท
่ ่วั ไปกว่าหรือโลกีย์, บทที่ 6 ถึง 17
ได้พูดถึงการตกลงไปในความบาปของมนุษย์ และการไถ่บาป จากนัน
้ บทที1
่ 8 ถึง 31
ได้บรรยายถึงเรือ
่ งทั่วๆไปของคริสตจักรและชีวต
ิ คริสเตียน สุดท้ายบทที่ 32 และ 33
ได้พูดถึงการสิน
้ สุดของประวัติศาสตร์โลก
การจัดลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์ทไี่ ด้แสดงในโครงสร้างนี้
เป็ นลักษณะของหลักข้อเชื่อและหลักคาสอนและหลักข้อเชื่อของโปรแตสแตนต์หลายเ
ล่ม
ด้วยแนวโน้มทั่วไปของศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์และหลักข้อเชื่อโปรแตสแต
นท์แบบดัง้ เดิมเหล่านี้
เราก็จะสามารถเห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบของปัจจุบน
ั ก็ยงั คงมีแนวโน้มแบบเดิมอยู่
ศาสนศาสตร์ระบบในยุคปัจจุบน
ั
เพื่อเป็ นการยกตัวอย่างในเรือ
่ งนี้ เมือ
่ นึกถึงศาสนศาสตร์ระบบของ ชาร์ลส์
ฮ็อดจ์ ของ วิทยาลัยพระคริสตธรรม พรินซ์ตน
ั ทีไ่ ด้มีชีวต
ิ อยู่ในช่วงปี 1797 ถึง
1878 ตลอดงานศาสนศาสตร์ระบบของเขา ฮ็อดจ์
ได้ให้เหตุผลและตรรกะมีหน้าทีส
่ าคัญในการใช้คาศัพท์เฉพาะ, ในการใช้ขอ
้ เสนอ,
ในการสร้างตัวอย่างทีเ่ ป็ นจริงของเขาด้วยการใช้การอ้างเหตุผลแบบระมัดระวัง,
และได้ตามหลักของการเรียงลาดับความความสาคัญของศาสนศาสตร์จากเบื้องบน
ในทางกลับกัน ฮ็อดจ์
ได้ยอมรับหน้าทีข
่ องการใช้เหตุผลในศาสนศาสตร์ในแบบทีไ่ ปไกลกว่าระเบียบของศึ
กษานิยมของสมัยยุคกลางและโปรแตสแตนท์ยุคแรก
ลองฟังถึงวิธีทเี่ ขาได้บรรยายวิธีทน
ี่ กั ศาสนศาสตร์ตอ
้ งฝึ กฝนระเบียบของพวกเขาในแ
บบทีค
่ ล้ายคลึงกับนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบน
ั ในเล่มที่ 1 บทที่ 1 ส่วนที่ 5 ของ
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"ศาสนศาสตร์ระบบ" ของเขา เขาได้เขียนว่า
นักวิทยาศาสตร์ มาเพื่อศึกษาธรรมชาติโดยมีสมมติฐานทีแ
่ น่ นอน
เขาสันนิษฐานในการรับรูท
้ างความรูส้ ก
ึ ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ว้ใจได้
เขาจาเป็ นต้องสันนิษฐานว่าในขณะเดียวกัน
การทางานของปัญญาเป็ นสิง่ ทีไ่ ว้ใจได้
เขาจาเป็ นต้องขึ้นอยูก
่ บ
ั ความแน่ นอนของความจริงเหล่านั้นทีเ่ ราไม่
สามารถได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ …
ผลกระทบทุกอย่างต้องมีสาเหตุ สาเหตุทเี่ หมือนกัน
ภายใต้สถานการณ์ ทเี่ หมือนกัน ก็จะเกิดผลกระทบทีเ่ หมือนกัน
หลังจากทีไ่ ด้อธิบายว่าวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติน้น
ั เป็ นทีเ่ ข้าใจกันอย่างไรใ
นสมัยของเขา ฮ็อดจ์ ได้เพิ่มคาศัพท์ทีเ่ กีย่ วกับนักศาสนศาสตร์ระบบ
สิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์เป็ นให้แก่นกั ศาสนศาสตร์ก็เหมือนสิง่ ที่ธรรมชาติเป็
นให้แก่นกั วิทยาศาสตร์
มันคือห้องเก็บของในบ้านทีเ่ ป็ นแหล่งของความจริงต่างๆ;
และเป็ นวิธก
ี ารสืบค้นของเขาว่าพระคัมภีร์สอนอะไร
เป็ นวิธีเดียวกันทีน
่ กั ปรัชญาแห่งธรรมชาตินามาใช้เพื่อทีจ่ ะสืบค้นดู
ว่าธรรมชาติสอนอะไร
ดังนั้นเราได้เห็นว่า ถึงแม้ว่า ฮ็อดจ์
ได้ปรับเปลีย่ นความเข้าใจถึงการใช้เหตุผลและตรรกะให้เป็ นตามแนวคิดของวิทยาศา
สตร์สมัยใหม่ในยุคของเขา ในฐานะนักศาสนศาสตร์ระบบ
เขายังคงยืนยันในความคิดดัง้ เดิมของการเห็นว่าการใช้เหตุผลและตรรกะเป็ นเครื่องมื
อทีส
่ าคัญในการสร้างศาสนศาสตร์
ในทางกลับทางกัน “ศาสนศาสตร์ระบบ” ของฮ็อดจ์
ได้ตามการให้ลาดับความสาคัญของศาสนศาสตร์จากเบื้องบนเช่นกัน
เพียงแค่ดูศาสนศาสตร์ระบบของเขาเพียงเล็กน้อยก็จะได้เห็นถึงโครงสร้างโดยรวมขอ
งการสรุปศาสนศาสตร์คริสเตียนของเขา
ศาสนศาสตร์ระบบของเขาได้เริม
่ ด้วยบทนา ตามมาด้วยส่วนแรกทีช
่ ื่อว่า :
"ศาสนศาสตร์ทีเ่ กีย่ วกับพระเจ้าพระบิดา / Theology Proper"
ซึ่งเขาได้พูดถึงคาสอนถึงพระเจ้าเอง ส่วนที่ 2 ชื่อว่า "มานุษยวิทยา"
ซึ่งเป็ นการเลือ
่ นระดับลงมาตามการจัดลาดับความสาคัญลงมายังมนุษยชาติ
ต่อไปก็คือส่วนที่ 3 "Soteriology" หรือคาสอนถึงความรอด
เริม
่ กับแนวคิดสูงสุดเกีย่ วกับการทางานของพระเจ้าในพระคริสต์
ลงมายังการประทานความรอดให้แก่มนุษย์ และวิธก
ี ารทางานของพระคุณ
และตามระเบียบดัง้ เดิมเขาได้จบท้ายด้วยส่วนที่ 4 คือ "Eschatology"
หรือคาสอนถึงวันสุดท้าย
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทุกยุคทุกสมัย
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เมือ
่ คริสเตียนซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาจะได้แสดงให้เห็นถึงคาสอนของพระคัมภีร์ในหลายวิธีทเี่ หมาะสมกับการเปลี่
ยนแปลงของวัฒนธรรมในโลกทีเ่ ขาอาศัยอยู่
หลังจากทีเ่ ราได้ตามไปดูแล้วว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็
นวิธีหลักในการอธิบายศาสนศาสตร์ของคริสเตียนได้อย่างไร
เราควรจะไปดูทห
ี่ วั ข้อหลักที่ 3 ของเราคือ
ความสาคัญอันตรายของศาสนศาสตร์ระบบ
้
ในบทเรียนต่อๆไปเราจะดูทห
ี่ วั ข้อเหล่านี้ในแบบทีล่ ะเอียดขึน
ดังนั้นในเวลานี้เราจะพูดถึงเรือ
่ งทั่วไปก่อน

ความสาคัญและอันตราย
เพื่อจะได้เห็นแง่บวกกับแง่ลบของศาสนศาสตร์ระบบ
เราต้องจาได้ว่าเราได้อธิบายถึงการสร้างศาสนศาสตร์ในบทเรียนบทอืน
่ ไว้แล้ว
คุณจะจาได้ถงึ ความจริงทีว่ ่า พระเจ้าได้ประทานทรัพยากรหลักๆ 3
อย่างเพื่อเราจะใช้ในเวลาทีเ่ รากาลังสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน:
การตีความพระคัมภีร์, การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน, และการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
การตีความพระคัมภีร์เป็ นวิธก
ี ารทีเ่ น้นทีก
่ ารเปิ ดเผยพิเศษของพระเจ้า
และอีกสองอย่าง ได้เน้นการเปิ ดเผยทั่วไปของพระเจ้าในสิง่ ทั่วๆไป
การมีปฏิสมั พันธ์ในชุมชนได้ให้เรามีหนทางทีจ่ ะเข้าไปถึงส่วนทีส
่ าคัญของการเปิ ดเผ
ยทั่วไป: คือคาพยานของคนอืน
่ , โดยเฉพาะคริสเตียนคนอืน
่ ๆ
และดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนได้ดงึ ความสนใจของเราไปถึงส่วนอืน
่ ๆทีส
่ าคัญของการ
เปิ ดเผยทั่วไป คือ
สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ของการมีชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์,
การต่อสูก
้ บ
ั ความบาป, การดาเนินด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
แหล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ 3 อย่างนี้
ก็เป็ นวิธีท่วั ไปทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิใ์ ช้นาประชากรของพระเจ้าให้เข้าใจการเปิ ดเผย
ของพระองค์และในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน
คุณอาจจะจาได้ว่าแหล่งทีม
่ าของศาสนศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เราประเมินระดับค
วามมั่นใจทีเ่ ราควรจะให้กบ
ั ความเชื่อต่างๆทีเ่ รามี
ถ้าการเป็ นพยานของการตีความพระคัมภีร์,การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน,
และการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนเข้ากันได้และมีความหนักแน่นเกีย่ วกับเรือ
่ งใดๆ
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจเกีย่ วกับเรือ
่ งนั้นควรจะเติบโตเป็ นเรือ
่ งปกติ
แต่ถ้าการเป็ นพยานไม่เข้ากันและไม่มีความหนักแน่ น
ระดับความมั่นใจและความเชื่อควรจะลดลงเกีย่ วกับเรือ
่ งนั้น
เพราะแหล่งทีม
่ าของการตีความพระคัมภีร์, การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน,
และการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนได้มีหน้าทีท
่ ีส
่ าคัญในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตี
ยน
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เราสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนถึงความสาคัญและอันตรายของศาสนศาสตร์ระบบ
ด้วยการถามว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไร
ศาสนศาสตร์ระบบได้สนับสนุนหรือเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถในการใช้ทรัพยากร
3 อย่างนี้ทพ
ี่ ระเจ้าได้ประทานให้
อันดับแรก
เราจะพูดถึงศาสนศาสตร์ระบบและและความสัมพันธ์ของมันกับการดาเนินชีวต
ิ แบบค
ริสเตียน อันดับที่ 2 เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนศาสตร์ระบบในชุมชน
และอับดับที่ 3
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและการตีความพระคัมภีร์
อันดับแรกให้เรามาพูดถึงผลกระทบทัง้ แง่ลบกับแง่บวกทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบมีตอ
่ การ
ดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
การดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน
แหล่งทีม
่ าของการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนสามารถถูกบรรยายได้ในหลายแ
้ ในบทเรียนต่อไป
บบ และเราจะสารวจว่ามันเป็ นอย่างไรอย่างละเอียดมากขึน
แต่ตอนนี้เราจะให้ภาพคร่าวๆก่อน ในบทเรียนของเรา
เราได้พูดถึงการดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนว่าเกีย่ วข้องกับการชาระให้บริสุทธิ ์
้ ในความบริสุทธิ ์ ในทัง้ 3 ด้านทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การเติบโตขึน
เราจะต้องได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิใ์ นระดับความคิด, ในระดับการประพฤติ,
และในระดับอารมณ์
พูดอีกแบบหนึ่งก็คือความคิดของเราก็ตอ
้ งถูกต้องตามน้าพระทัยของพระเจ้า
การกระทาของเราก็ตอ
้ งถูกต้องตามน้าพระทัยของพระเจ้า
และความรูส
้ ก
ึ ของเราก็ตอ
้ งถูกต้องตามน้าพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
มีหลายทางทีส
่ าคัญทีท
่ าให้ศาสนศาสตร์ระบบเป็ นสิง่ ทีส
่ นับสนุนหรือเป็ นอุปสร
รคต่อความสามารถของเราทีจ่ ะได้รบ
ั ประโยชน์จากการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนทัง้ 3
ด้าน ให้เราเริม
่ จากด้านบวกก่อนว่า
ศาสนศาสตร์ระบบได้ช่วยสนับสนุนการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนในฐานะทีม
่ น
ั เป็ นทรัพย
ากรทางศาสนศาสตร์
การสนับสนุน
ในด้านทีด
่ ี ศาสนศาสตร์ระบบมีจุดแข็งในส่วนของออร์โธด็อกซ์
คือการเชื่อถูกต้อง มันได้เตรียมวิธีทจี่ ะให้เราคิดเป็ นระบบ
และจัดรูปแบบความคิดในการพิจารณาปัญหาทีเ่ ราต้องพบเจอในชีวต
ิ ประจาวันได้อย่
างถูกต้อง ในขณะทีเ่ ราแสวงหาการดาเนินชีวต
ิ เพื่อพระคริสต์วน
ั ต่อวัน
เรามักจะได้เจอสถานการณ์ ตา่ งๆทีเ่ ราจะต้องนามุมมองทีเ่ ป็ นตรรกะ มีความสมา่ เสมอ
มุมมองทีม
่ ่น
ั คงในการมองพระเจ้าและโลกทีอ
่ ยู่รอบข้างเรา
-32For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

ศาสนศาสตร์ระบบก็เป็ นหนทางหนึง่ ทีส
่ าคัญในการทีจ่ ะได้พบมุมมองแบบนี้
ถ้าความเชื่อของเราขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบระเบียบ
เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมในการประเมินสถานการณ์
หรือตอบคาถามเกีย่ วกับชีวต
ิ ของเรา หรือ
ตัดสินใจในแบบทีจ่ ะเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ผมจาได้ว่า ครัง้ หนึ่งผมได้ไปเยีย่ มเพื่อนทีโ่ รงพยาบาล
เขาไม่สบายมากและต้องการให้อธิษฐานเผือ
่
แต่พอผมถามเขาว่าเขาได้อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเองไหม เขาตอบว่า
"ไม่" ผมตกใจในคาตอบของเขา ผมจึงขอให้เขาอธิบายว่าทาไม เขาบอกผมว่า
"ผมเชื่อในความเป็ นอธิปไตยของพระเจ้า
เพราะฉะนั้นผมจึงรูว้ ่าการอธิษฐานจะไม่ได้เปลีย่ นอะไร"
้ กับเพื่อนของผม
อะไรเกิดขึน
เขาเข้าใจศาสนศาสตร์คริสเตียนเพียงแค่สว่ นหนึ่ง
แต่เขาปฏิบตั ก
ิ บ
ั มันราวกับว่าเป็ นคาสอนของคริสเตียนทัง้ หมด
เขาเข้าใจถูกต้องแล้วว่าพระเจ้าทรงครอบรองอยู่ในประวัตศ
ิ าสตร์;
พระเจ้านั้นทรงอธิปไตยสูงสุด
แต่เพื่อนผมไม่รวู้ ธิ ีทจี่ ะเชื่อมโยงความจริงนั้นกับความจริงอืน
่ ๆในความเชื่อของคริสเ
ตียน เช่น การใช้การอธิษฐานเป็ นเครือ
่ งมือ
้ จริง
และการทีพ
่ ระเจ้าใช้การอธิษฐานทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าเกิดขึน
ความเป็ นอธิปไตยของพระเจ้าก็ไม่ได้ลดความจาเป็ นในการอธิษฐาน
ในความเป็ นจริงมันเป็ นมันเป็ นตรรกะเหตุผลพื้นฐานทีเ่ ราต้องอธิษฐาน
เพราะพระเจ้าทรงเป็ นอธิปไตยเราจึงอธิษฐาน
เพราะพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่
เราจึงเข้าไปหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็ นผูค
้ วบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่
เราควรจะเข้าไปคนอืน
่ เพื่อขอความช่วยเหลือ ถ้าเพื่อนผมเข้าใจสิง่ เหล่านี้
และได้รบ
ั การอบรมทางศาสนศาสตร์ระบบมากกว่านี้
ถ้าเขาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการอธิษฐานและความเป็ นอธิปไตยของพระเจ้า
เขาก็คงจะสามารถดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียนอย่างมีความพร้อมมากกว่านั้นในช่วงเวล
าทีเ่ ขาต้องประสบกับความทุกข์ยากลาบาก
ในขณะเดียวกัน
ถึงแม้ว่าศาสนศาสตร์ระบบจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การคิดอย่างถูกต้อง
มันสามารถเป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนถ้าเราคาดหวัง จากมันมากเกินไ
ป
การเป็ นอุปสรรค
ศาสนศาสตร์ระบบจะดึงความสนใจของเราไปทีก
่ ารใคร่ครวญความเชื่อคริสเตี
ยนโดยใช้เหตุผลด้วยความระมัดระวัง ซึ่งเรือ
่ งนี้เป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญอย่างยิง่
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แต่เราอาจจะวุ่นวายอยู่กบ
ั การจัดความเชื่อของเราให้เป็ นระบบจนละเลยส่วนอืน
่ ๆของ
การดาเนินชีวต
ิ แบบคริสเตียน โดยเฉพาะการประพฤติอย่างถูกต้องคือ ออร์โธปราซิส
คือการปรับความประพฤติให้เป็ นไปตามนา้ พระทัยของพระเจ้า และออร์โธพาโธส
หรือการปรับอารมณ์ ให้เป็ นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้า
ยกตัวอย่างเช่น
คริสเตียนหลายคนทีย่ ุ่งอยู่กบ
ั ศาสนศาสตร์ระบบก็จะให้ความสนใจกับ การประพฤติแล
ะความรูส
้ ก
ึ ของความเชื่อคริสเตียนน้อยกว่าเดิม
เขาจะลดความสาคัญของการนมัสการ, การมีสว่ นร่วมในวิธีการของพระคุณ,
การรับใช้คนอืน
่ , และการนาของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นทางอารมณ์ กบั ความคิด
เขาจะลดการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนให้เป็ นแค่เรือ
่ งความคิด
คือการเชื่ออย่างถูกต้องถูกต้อง
และกาจัดด้านอืน
่ ๆของการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนที่เกีย่ วข้องกับการนาไปประยุตร์ใช้ห
รือทีเ่ ป็ นส่วนตัวออกไป ศาสนศาสตร์ระบบททีใ่ ช้เหตุผลเป็ นเรือ
่ งสาคัญ
แต่ความเชื่อของเราไม่ใช่เพียงแค่ระบบของคาสอน
เป็ นความเชื่อทีใ่ ช้ได้จริงทีเ่ ราต้องนาไปประพฤติปฏิบตั แ
ิ ละเป็ นความสัมพันธ์ทีส
่ ว่ นตั
วทีเ่ ราต้องทะนุบารุง
นับครัง้ ไม่ถ้วนทีผ
่ มต้องจัดการกับปัญหานี้ในชีวต
ิ ของนักศึกษาทีเ่ รียนศาสนศา
สตร์
ผมจาได้ทีน
่ กั ศึกษาคนหนึ่งได้รบ
ั การทรงเรียกให้เป็ นศิษยาภิบาลของคริสตจักรหลาย
แห่ง เขาหงุดหงิดมากเพราะว่าเขาไม่รวู้ ธิ ีการตัดสินใจ เขาบอกผมว่า
"ผมได้เรียนศาสนศาสตร์ระบบมามากมาย
แต่มน
ั ไม่ได้ช่วยผมมากเท่าไหร่ในชีวต
ิ จริงเกีย่ วกับการตัดสินใจทีเ่ ป็ นหนึ่งในการตัด
สินใจสาคัญๆทีผ
่ มจะต้องตัดสินใจอีกตลอดทัง้ ชีวต
ิ ”
ผมจึงถามเขาว่า "คุณรูส
้ ก
ึ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิก์ าลังนาให้ไปทางไหน?
คุณใช้เวลาในการอดอาหารหรือยังเกีย่ วกับการตัดสินใจนี้ ?"
เขาตอบว่า "ทาไมผมถึงต้องทาแบบนั้น?
ผมอยากแก้ไขปัญหานี้อย่างมีระบบและด้วยการใช้ตรรกะ"
คริสเตียนทีไ่ ด้รบ
ั เอาเป้ าหมายของศาสนศาสตร์ระบบเข้ามาด้วยความกระตือรื
อร้นมากๆมักจะเริม
่ เพิกเฉยต่อการปฏิบตั ต
ิ ามความเชื่อ
์
และการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิ
และสิง่ นี้เองทีส
่ ามารถกลายเป็ นอุปสรรคทีอ
่ น
ั ตรายต่อการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนอย่างเ
กิดผล
นอกจากการส่งเสริมหรือการลดทอนความสามารถของเราในการดาเนินชีวต
ิ ค
ริสเตียน
ศาสนศาสตร์ระบบก็มีผลกระทบทัง้ แง่บวกและแง่ลบต่อมีการปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
้
ในบทเรียนข้างหน้าเราจะดูปฏิสมั พันธ์ในชุมชนอย่างละเอียดขึน
แต่ในเวลานี้เราจะดูทลี่ กั ษณะใหญ่ๆ ของแหล่งข้อมูลทางศาสนศาสตร์นี้
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การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
้ ให้เราคิดถึงการปฏิสมั พันธ์ในชุมชน ใน 3
เพื่อเป็ นการช่วยให้เข้าใจง่ายขึน
ส่วน ดังนี้: ส่วนแรกคือประเพณีคริสเตียนของเรา
ซึ่งคือการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นอดีต, ส่วนที่ 2 คือ
ชุมชนของเราในปัจจุบน
ั
ซึ่งคือการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นชุมชนคริสเตียนร่วมสมัย และส่วนสุดที่
3 คือการตัดสินส่วนตัวของเรา
การทางานของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นชีวต
ิ ของเราแต่ละคนภายในชุมชน
คริสเตียนมีปฏิสมั พันธ์ตอ
่ กันและกันเพราะรูว้ ่าคริสตจักรเป็ นศูนย์กลางภายในโลกทีพ
่
ระวิญญาณจะทางาน
และพระคริสต์ได้คาดหวังว่าเราจะสร้างศาสนศาสตร์ของเราพร้อมกับคนอืน
่ ทีเ่ ต็มไป
์ ว้ ยเช่นกัน
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิด
ด้วยการตระหนักถึงทัง้ 3 ส่วนของการปฏิสมั พันธ์ ไม่ว่าจะเป็ น ประเพณี,
ชุมชนปัจจุบน
ั และการตัดสินส่วนตัว
จะช่วยให้เราเห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบจะสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิสมั พัน
ธ์ในชุมชนอย่างไรบ้าง
การสนับสนุน
ในด้านหนึง่
หนึ่งในสิง่ ทีม
่ ีความสาคัญทีส
่ ุดสาหรับศาสนศาสตร์ระบบต่อชุมชนก็คือวิธีทม
ี่ น
ั ได้ช่วย
ให้เรามองเน้นไปทีค
่ ริสเตียนในอดีต
ดูว่าคริสเตียนในอดีตเข้าใจและดาเนินชีวต
ิ ตามความเชื่อของเขาอย่างไร
ระบบได้สร้างศาสนศาสตร์โดยการมองสิง่ ต่างๆทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้สอนคริสตจั
กรของพระคริสต์แล้ว
โดยการให้ความสนใจในวิธีทบ
ี่ ุรุษและสตรีทยี่ งิ่ ใหญ่ในอดีตสร้างศาสนศาสตร์ขน
ึ้ มา
เพราะเหตุนี้เอง
มันสามารถสนับสนุนให้เรามีปฏิสมั พันธ์กบ
ั ชุมชนคริสเตียนในสมัยก่อน
ในสมัยของเรา คริสเตียนส่วนใหญ่เห็นว่าศาสนศาสตร์เป็ นเรือ
่ งส่วนตัวมากๆ
มันดูเหมือนกับว่า เป้ าหมายของศาสนศาสตร์ขน
้ ั สูงสุดของคริสเตียนส่วนใหญ่
ก็คือการสร้างศาสนศาสตร์ทพ
ี่ วกเขาเองคิดว่าจริง
โดยไม่ได้สนใจมากว่าคริสเตียนคนอืน
่ เคยเชื่อมาอย่างไร
จริงอยู่ทพ
ี่ ระเยซูคริสต์ได้ทรงเรียกให้เราเข้าหาศาสนศาสตร์อย่างเป็ นส่วนตัวและจริง
ใจ และพระองค์ตอ
้ งการให้เราเข้าส่วนกับมันอย่างสุดใจ
แต่การเข้าหาศาสนศาสตร์โดยทีใ่ ห้มน
ั ป็ นเรือ
่ งส่วนตัวอย่างเดียวนั้นทาให้เราสูญเสียแ
หล่งทีม
่ าทีพ
่ ระเจ้าได้ประทานเราสาหรับ ศาสนศาสตร์
์ อ
ซึ่งคือการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิท
ี่ ยู่ในทุกยุคทุกสมัยทีผ
่ า่ นมา
เวลานี้ เมือ
่ ผูเ้ ชื่อมีปฏิสมั พันธ์ตอ
่ กันและกัน
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มันเป็ นเรือ
่ งปกติทจี่ ะเป็ นในระดับของชุมชนในยุคปัจจุบน
ั พวกเราได้อา่ นหนังสือ
ฟังคาเทศนา และคาสอนจากผูท
้ เี่ ป็ นผูร้ ่วมสมัยเดียวกันกับเรา
แต่ว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ช่วยหันความสนใจของเราไปยังวิธีอศั จรรย์ตา่ งๆทีพ
่ ระวิญ
์
ญาณบริสุทธิได้นาคริสตจักรในสมัยก่อน
ในขณะที่
มันเป็ นความจริงทีว่ า่ ศาสนศาสตร์ระบบได้สนับสนุนการปฏิสมั พันธ์ในชุมชนในทาง
นี้ ในเวลาเดียวกัน
ศาสนศาสตร์ระบบได้มีข้อจากัดในวิธีทจี่ ะนาเราไปสูก
่ ารมีปฏิสมั พันธ์ตอ
่ กันและกัน
การเป็ นอุปสรรค
ถ้าเราเน้นทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบแบบดัง้ เดิมมากเกินไป
มันอาจะทาให้เรามองไม่ตรงประเด็น
หรือเพิกเฉยสิง่ ทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิก์ าลังสอนชุมชนของเราในยุคปัจจุบน
ั
และวิธีทพ
ี่ ระองค์ได้ช่วยเราในการตัดสินส่วนตัว
แม้ว่าศาสนศาสตร์ของยุคอดีตจะสาคัญมากแค่ไหน
คริสตจักรในยุคปัจจุบน
ั กาลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ
และพระวิญญาณบริสุทธิก์ ็ยงั คงสอนคริสตจักรว่าจะผ่านความท้าทายเหล่านั้นไปได้อย่
างไร
ผมจาได้ว่า วันอาทิตย์หนึ่งผมเจอเพื่อนทีค
่ ริสตจักรของผม
จริงๆแล้วเขาเป็ นสมาชิกของคริสตจักรอีกแห่งหนึ่ง
แต่เขามาเยีย่ มคริสตจักรของผมในวันนั้น ผมถามเขาว่า "ทาไมวันนี้คุณได้มาทีน
่ ี่?"
คุณเป็ นสมาชิกของคริสตจักรอีกทีห
่ นึงไม่ใช่หรอ?"
คาตอบของเขาได้เปิ ดเผยทุกอย่าง เขาบอกว่า
"ผมเคยรักคริสตจักรของผมเพราะศิษยาภิบาลสอนศาสนศาสตร์ระบบ
ผมได้เรียนรูเ้ ยอะมากเกีย่ วกับความเชื่อของคริสเตียนในยุคอดีต
แต่ยงิ่ ผมอยู่ทค
ี่ ริสตจักรนั้นนานมากเท่าไหร่
้ ทุกทีๆ "
ผมยิง่ รูส
้ ก
ึ ห่างหายไปจากชีวต
ิ ในยุคปัจจุบน
ั มากขึน
้ เวลาทีค
ปัญหาแบบนี้มกั จะเกิดขึน
่ ริสเตียนมีความกระตือรือร้นเกีย่ วกับศาสนศ
าสตร์ระบบมากเกินไป
เขาให้ความสนใจแต่กบ
ั อดีตจนถึงขัน
้ ทีเ่ ขาไม่รูว้ ่าจะจัดการกับปัญหาในยุคปัจจุบน
ั อย่
างไร
บ่อยครัง้ ทีศ
่ าสนศาสตร์ระบบได้เป็ นอุปสรรคที่ทาให้เราไม่สนใจชุมชนในยุคปัจจุบ ันแ
ละการตัดสินส่วนตัว
ถึงแม้ม ันจะเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญทีเ่ ราจะพิจารณาว่าศาสนศาสตร์ระบบได้ช่วยเตรียม
เราในการดาเนินชีวต
ิ คริสเตียนและการปฏิสมั พันธ์กบ
ั ชุมชน
ศาสนศาสตร์ระบบเองยังมีผลกระทบทีส
่ าคัญต่อการตีความพระคัมภีร์
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การตีความพระคัมภีร์
ในบทเรียนข้างหน้าเราจะดูการตีความพระคัมภีร์อย่างละเอียด
แต่ในเวลานี้เราควรจะดูทวี่ ธิ ีหลักๆทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้สอนคริสตจักรให้ตีความ
้ เมือ
พระคัมภีร์ มันช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึน
่ สรุปเป็ น 3 หัวข้อหลัก คือ
การวิเคราะห์เนื้อหา, การวิเคราะห์ประวัตศ
ิ าสตร์, และการวิเคราะห์แต่ละเรือ
่ ง
วิธีแต่ละอย่างล้วนมีความสาคัญทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ
้ งพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ในเวลาทีเ่ ราประเมินความสาคัญและข้อจากัดของศาสนศาสตร์ระบบเพื่อการตีความพ
ระคัมภีร์ เราควรจะพูดสัน
้ ๆถึงความสัมพันธ์ของมันกับ 3 วิธีในการตีความพระคัมภีร์
การวิเคราะห์เนื้อหา.
การวิเคราะห์เนื้อหาก็เป็ นการเข้าไปดูทีพ
่ ระคัมภีรร์ าวกับว่าเป็ นรูปภาพ,
หรือภาพวาด คือการทีเ่ ราพิจาราณาดูม ันราวกับว่ามันเป็ นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง
การตีความแบบนี้ก็ถก
ู เน้นในหลายครัง้ ทศวรรษที่ผา่ นมา
โดยรวมแล้วการวิเคราะห์เนื้อหาพยายามทีจ่ ะเข้าใจพระคัมภีร์ในฐานะทีม
่ น
ั เป็
นหนังสือทีถ
่ ูกเขียนจากมนุษย์เพื่อจะมีอท
ิ ธิพลต่อผู้อา่ นด้วยการใช้วรรณกรรมทั่วไปเ
ป็ นวิธี ในการวิเคราะห์เนื้อหานี้จะให้ความสนใจเป็ นอย่างมากกับคาถามเช่น
"สิง่ ทีผ
่ เู้ ขียนทีเ่ ป็ นมนุษย์น้น
ั เป็ นห่วงคืออะไร?"
"ลักษณะทางวรรณกรรมของเนื้อหาได้ถ่ายทอดข้อความของผูเ้ ขียนไว้อย่างไร?" และ
"พระคัมภีร์ควรจะมีอท
ิ ธิพลต่อผูอ
้ า่ นในยุคแรกๆได้อย่างไร?"
การวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์.
การวิเคราะห์ประวัตศ
ิ าสตร์เป็ นการเข้าหาพระคัมภีร์ทไี่ ด้กลายเป็ นลักษณะเฉพาะของ
สมัยปัจจุบน
ั เริม
่ ต้นกับการตรัสรู้ (the enlightenment)
และจบลงในทศวรรษทีผ
่ า่ นมาไม่นานนี้ ในช่วงยุคสมัยนี้
การเข้าใจประวัตศ
ิ าสตร์ทพ
ี่ ระคัมภีร์ได้พูดถึงได้กลายเป็ นเรือ
่ งใหญ่สุดของการตีควา
มพระคัมภีร์
การวิเคราะห์ประวัตศ
ิ าสตร์ได้เข้าหาพระคัมภีร์ไม่ใช่ในฐานะทีเ่ ป็ นรูปภาพหรื
อภาพวาดสักเท่าไหร่ แต่เปรียบเสมือนหน้าต่างไปยังประวัตศ
ิ าสตร์มากกว่า
การวิเคราะห์ประวัตศ
ิ าสตร์ ที่ดีจะต้องสนใจและนึกถึงมุมมองอืน
่ ๆด้วย
แต่เป้ าหมายหลักๆก็คือเข้าไปดูในพระคัมภีร์เพื่อทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์ทอ
ี่
ยู่ภายใต้ขอ
้ ความเหล่านั้น
ในรูปแบบต่างๆของการวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์
คริสเตียนมักจะถามคาถามในการตีความพระคัมภีร์แบบนี้:
"การกระทาของพระเจ้าอะไรบ้างทีพ
่ ระคัมภีร์ทไี่ ด้พูดถึง?"
"ความสาคัญสาหรับคนสมัยก่อนมีอะไรบ้าง?"
"สิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงกระทานี้เกีย่ วข้องอย่างไรกับสิง่ อืน
่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงกระทา
ทัง้ ก่อนและหลังอย่างไรบ้าง?" โดยทั่วไปแล้ว
้ ใ
เรือ
่ งหลักๆของการวิเคราะห์ทางประวัตศ
ิ าสตร์คือการประติดประต่อสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน
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นประวัตศ
ิ าสตร์พระคัมภีร์และเพื่อทีจ่ ะเข้าใจความสาคัญของเหตุการณ์ น้น
ั ต่อประชา
ชนทีอ
่ าศัยอยู่ในยุคนั้น
การวิเคราะห์เฉพาะเรือ
่ ง. วิธีหลักวิธท
ี ี่ 3
ทีค
่ ริสตจักรได้ใช้ในการตีความพระคัมภีร์ อาจจะเรียกได้ว่า
"การวิเคราะห์เฉพาะเรือ
่ ง"
การวิเคราะห์เฉพาะเรือ
่ งเป็ นวิธีหลักวิธีหนึ่งทีค
่ ริสเตียนได้ดดั แปลงศาสนศาสตร์มาจา
กพระคัมภีร์
แต่การวิเคราะห์ตามประเภทถูกเน้นในสมัยศตวรรษแรกๆของคริสตจักรก่อนทีจ่ ะเปลี่
ยนแปลงไปในทางการวิเคราะห์ประวัตศ
ิ าสตร์ในยุคสมัยปัจจุบน
ั
ในการวิเคราะห์ เราจะดูทพ
ี่ ระคัมภีร์
ครัง้ นี้เราไม่ได้จะเปรียบเป็ นรูปภาพหรือหน้าต่างถึงประวัตศ
ิ าสตร์
แต่เป็ นเหมือนกระจกเงา เป็ นวิธก
ี ารตอบคาถามของ เรือ
่ งต่างๆ หรือหัวข้อ
หมวดหมู่ทม
ี่ ีความสาคัญต่อเรา ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้พบเรือ
่ งนั้นบ่อยในพระคัมภีร์
เราถามคาถามเช่น: "พระคัมภีร์พูดอะไรเกีย่ วกับความสนใจของเรา?"
"พระคัมภีร์จะช่วยเราในเรือ
่ งความต้องการของเราได้อย่างไร?"
"พระคัมภีร์พูดถึงหัวข้อทีเ่ ราคิดว่าสาคัญอะไรบ้าง?"
หัวข้อต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมาจากความคิดส่วนตัว
้ ภายในวัฒนธรรมทีอ
หรืออาจจะมาจากปัญหาทีเ่ กิดขึน
่ ยู่รอบข้างเรา
หรืออาจจะมาจากชุมชนคริสตจักรของเรา ไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตาม
คริสเตียนทีซ
่ ื่อสัตย์จะต้องการทีจ่ ะรูส
้ งิ่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนเกีย่ วกับหัวข้อหรือคาถามทีม
่ ีค
วามสาคัญต่อเขาเสมอ
โดยการคิดถึง 3 วิธีการนี้
เราจะสามารถเห็นได้ว่าศาสนศาสตร์ระบบได้สง่ เสริมหรือเป็ นอุปสรรคต่อการตีความ
พระคัมภีร์
การสนับสนุน
ในลาดับแรกเลย
ศาสนศาสตร์ระบบมีความสามารถทีจ่ ะสนับสนุนการวิเคราะห์เฉพาะเรือ
่ ง
นักศาสนศาสตร์ระบบได้ให้คาถามดัง้ เดิมทีจ่ ะถาม
ซึ่งได้ถูกจัดเรียงลาดับไว้ตามหัวข้อเป็ นอย่างดี
ศาสนศาสตร์ระบบแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์เฉพาะเรือ
่ ง
นักศาสนศาสตร์ระบบได้สารวจว่าพระคัมภีร์ทง้ ั เล่มได้พูดอะไรเกีย่ วกับ หัวข้อต่างๆทีอ
่
ยู่ในศาสนศาสตร์ดง้ ั เดิม
เขาได้เก็บข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ทง้ ั เล่มและได้สร้างการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อ
พระคัมภีร์ตา่ งๆ ว่ามันมีความสัมพันธ์กบ
ั หัวข้อต่างๆอย่างไร
ขัน
้ ตอนนี้เป็ นการเรียงและการวบรวมข้อพระคัมภีร์ตา่ งๆเข้าด้วยกัน
ช่วยเราทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเอาสิง่ หนึ่งทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนไว้เกีย่ วกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
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แล้วนามากล่าวว่าสิง่ นั้นคือทัง้ หมดทีพ
่ ระคัมภีร์ได้สอนเกีย่ วกับหัวข้อนั้นๆ
เราต้องการทีจ่ ะรูจ้ กั ข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงข้อเดียวทีไ่ ด้พูดถึงเพระเจ้า
แต่เป็ นข้อพระคัมภีร์ทง้ ั หมดได้พูดถึงพระเจ้า
ข้อพระคัมภีร์ตา่ งๆได้พูดอะไรเกีย่ วกับมนุษยชาติ?
พระคัมภีร์ได้พูดอะไรเกีย่ วกับความรอด?
ศาสนศาสตร์ระบบมีคุณค่ามากเพราะว่ามันได้ช่วยให้เราได้เจอมุมมองของพระคัมภีร์
ในเรือ
่ งต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรือ
่ งสาคัญอืน
่ ๆ
การเป็ นอุปสรรค
ในทางตรงกันข้าม
บ่อยครัง้ ศาสนศาสตร์ระบบเป็ นอุปสรรคต่อการตีความพระคัมภีร์
เพราะมันไม่ได้เน้นทีก
่ ารวิเคราะห์เนื้อหาหรือประวัตศ
ิ าสตร์ของพระคัมภีร์
แน่ นอนทีน
่ กั ศาสนศาสตร์ระบบทีม
่ ีความสามารถในการตีความพระคัมภีร์ก็จะมองพร
ะคัมภีร์เป็ นเพียงแค่วรรณกรรมและประวัตศ
ิ าสตร์ในระดับหนึ่ง
ถึงแม้นี่จะไม่ใช่วธิ ีหลักทีเ่ ขาได้มองพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้เอง
เมือ
่ ศาสนศาสตร์ระบบเป็ นวิธีหลักของเราในการตีความพระคัมภีร์
มันจะจากัดว่าเราจะได้อะไรจากพระคัมภีร์
และตามทีเ่ ราจะได้เรียนในบทเรียนข้างหน้า
การค้นพบของการวิเคราะห์เนื้อหาและประวัตศ
ิ าสตร์
บ่อยครัง้ ก็จะบังคับเราให้ตอ
้ งปรับการสรุปของศาสนศาสตร์ระบบ
ดังนั้นเราจะได้เห็นในภาษาทั่วไป
ศาสนศาสตร์ระบบได้มีความสาคัญและความอันตรายต่อการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตี
ยน มันได้สนุบสนุนการใช้ชีวต
ิ แบบคริสเตียน, ปฏิสมั พันธ์ในชุมชนคริสเตียน
และการตีความพระคัมภีร์ในแบบเชิงบวกอย่างน่าทึง่ แต่ในขณะเดียวกัน
มันก็ดงึ ความสนใจของเราออกจากมุมทีส
่ าคัญของแหล่งทีม
่ าทางศาสนศาสตร์ดว้ ย
เป็ นเรือ
่ งสาคัญสาหรับเราทีจ่ ะนึกถึงความสาคัญและอันตรายของศาสนศาสตร์ระบบไ
ว้ตลอดเวลา

บทสรุป
ในบทเรียนนี้เราได้สารวจคาถามว่า "ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?"
เราได้เห็นว่าศาสนศาสตร์ระบบได้เปรียบเทียบกับพันธสัญญาใหม่อย่างไร
เราได้เห็นว่ามันพัฒนาผ่านทางประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักรได้อย่างไร
และเราได้เห็นถึงความสาคัญและอันตรายของศาสนศาสตร์ระบบด้วยเช่นกัน
การเรียนรูท
้ จี่ ะจัดความเชื่อของเราให้เป็ นระเบียบด้วยการสร้างศาสนศาสตร์ร
ะบบเป็ นหนึง่ ในสิง่ ทีส
่ าคัญทีส
่ ุดสาหรับผูต
้ ิดตามพระเยซูทจี่ ะทา
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การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ

บทที่ 1: ศาสนศาสตร์ระบบ?

การนาเอาคาสอนของพระคัมภีร์มาจัดเรียงตามระบบตรรกะตามประเพณีอน
ั ยาวนาน
ของคริสตจักรจะทาให้เราสามารถสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนทีค
่ รบบริบูรณ์ ทถ
ี่ วายเกี
ยรติแด่พระเจ้าและเพื่อเตรียมเราให้พร้อมทีจ่ ะเป็ นผูร้ บ
ั ใช้คริสตจักรของพระเยซูคริส
้
ต์ในแบบทีม
่ ีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน

ด็อกเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ)
เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ และเป็ นประธานของพันธกิจ Third Millennium
เขาได้รบ
ั ใช้เป็ นศาสนาจารย์ สอนวิชาพันธสัญญาเดิมทีว่ ท
ิ ยาลัย Reformed
Theological Seminary เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
เขาเป็ นหัวหน้าของแผนกพันธสัญญาเดิม ในขณะทีไ่ ด้รบ
ั ตาแหน่ งเป็ นศิษยาภิบาล,
ด็อกเตอร์ แพรท
ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสอน
เขาได้เรียนทีม
่ หาวิทยาลัย Westminster Theological Seminary
และได้รบ
ั ปริญญาโททีพ
่ ระคริสตธรรม Union Theological Seminary และได้รบ
ั
ปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard University
ด็อกเตอร์ แพรท เป็ นบรรณาธิการสาหรับพระคัมภีร์ NIV Spirit of the
Reformation Study Bible, และเป็ นนักแปลพระคัมภีร์ฉบับ New Living
Translation. ได้เขียนหนังสือและบทความหลายเล่มรวมถึง Pray with Your
Eyes Open, Every Thought Captive, Designed for Dignity, He Gave
Us Stories, และได้เขียนอรรถาธิบายสาหรับ 1 กับ 2 พงศาวดาร และ 1 กับ 2
โครินธ์

-40For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

