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บทนํา 
 

คุณรู้จกัใครไหมทีIทนไม่ไดที้Iจะอยูใ่นหอ้งทีIรก ผมเคยมีเพืIอนร่วมหอ้งคนหนึIง 

ตอนสมยัเรียนมหาวทิยาลยัคนหนึIงทีIเป็นแบบนั6น บ่อยครั6 งทีIผมจะทิ6งใหโ้ตะ๊ของผมรกแลว้กอ็อกไปเรียน 

แต่เขาจะมาเกบ็โตะ๊ของผมใหเ้รียบร้อยอยูเ่ป็นประจาํ ในวนัถดัไปผมกจ็ะปล่อยใหโ้ตะ๊รกอีก แลว้เขากจ็ะตามมาเกบ็โตะ๊ใหผ้มอีก 

วนัหนึIงเขาเรียกผมใหห้ยดุในขณะทีIผมกาํลงัเดินออกจากหอพกั แลว้เขาพดู "คุณมีปัญหาอะไรรึเปล่า?" 

"คุณไม่รู้วธีิทีIจะเกบ็ขา้วของไวใ้นทีIของมนัหรือ?" "ใช่" ผมยอมรับ "ผมรู้วธีิทีIจะเกบ็ขา้วของไวใ้นทีIของมนั 

แต่ผมมีอะไรหลายอยา่งทีIจะตอ้งทาํ ผมถึงไม่มีเวลาทีIจะทาํมนั" ผมยงัคงจาํคาํตอบของเขาได:้ 

 

"ถา้คุณใชเ้วลาไม่กีIนาทีในการเกบ็ของเขา้ทีIของมนั, คุณจะประหลาดใจวา่คุณจะสามารถทาํสิIงอืIนใหส้าํเร็จไดม้ากขึ6นแค่ไหน" 

 

ในขณะเดียวกนัความคิดของเพืIอนผมสามารถนาํเอามาประยกุตใ์ชใ้นเรืIองศาสนศาสตร์คริสเตียนได ้

มีคริสเตียนจาํนวนมากทีIคิดวา่ 

มีหลายสิIงหลายอยา่งทีIจะพวกเขาตอ้งทาํเพืIอพระเยซูคริสตจ์นเขาไม่มีเวลาพอทีIจะมาทาํความเขา้ใจศาสนาศาสตร์ทีIถูกตอ้งได ้ไม่วา่จะเป็น 

การประกาศข่าวประเสริฐ, การตั6งคริสตจกัร, การสอนพระคมัภีร์... มีสิIงมากมายเหลือเกินทีIตอ้งทาํ 

แต่ในความเป็นจริงถา้เราใชเ้วลาทีIจะเรียบเรียงศาสนศาสตร์ของเราอยา่งเป็นระบบ 

เรากจ็ะสามารถทาํอะไรเพิIมขึ6นอยา่งมากมายในการรับใชพ้ระเยซูคริสตแ์ละอาณาจกัรของพระองค ์

 

นีIคือบทเรียนแรกในซีรีIย ์"การสร้างศาสนศาสตร์ระบบ" ในบทนี6 เราจะศึกษาถึงศาสนศาสตร์ระบบหรือ "ระบบต่างๆ" 

ศาสนศาสตร์ระบบเป็นหนึIงในวธีิหลกัๆทีIพระวญิญาณบริสุทธิY ไดน้าํคริสตจกัรในการจดัการระเบียบของศาสนศาสตร์ 

เราตั6งชืIอบทเรียนนี6วา่ "ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?" 

ในบทเรียนเบื6องตน้นี6 เราจะเขา้ไปสาํรวจประเดน็พื6นฐานหลายประเดน็ทีIเกีIยวขอ้งกบัการศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ในบทเรียนนี6 เราจะพดูถึง 3 เรืIองหลกั: อนัดบัแรก คือ 

เราจะเปรียบเทียบศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่กบัศาสนศาสตร์ระบบวา่มีความคลา้ยหรือแตกต่างกนัอยา่งไร? อนัดบัทีIสอง 

เราจะดูทีIเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ทีIไดพ้ฒันาใหเ้กิดศาสนศาสตร์ระบบขึ6นมา ศาสนศาสตร์ระบบมาจากไหน? และอนัดบัสาม 

เราจะเขา้ไปศึกษาถึงความสาํคญัและอนัตรายของศาสนศาสตร์ระบบ ขอ้ดีกบัขอ้เสียของระบบนี6 มีอะไรบา้ง? 

โดยใหเ้ราเริIมตน้สาํรวจความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบ 

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 
 

การเริIมตน้ดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนศาสตร์ระบบและพนัธสญัญาใหม่ มนัเป็นสิIงทีIสาํคญั 

เพราะในฐานะทีIเราเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์พวกเราตอ้งเชืIอมัIนในสิทธิY อาํนาจของพระวจนะของพระเจา้อยา่งไม่มีขอ้สงสยั 
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ไม่ใช่ในระบบของศาสนศาสตร์ใดๆไม่วา่มนัจะดีแค่ไหนกต็าม นอกจากพระคมัภีร์แลว้ ระบบของศาสนศาสตร์ทั6งปวง 

ลว้นแต่สะทอ้นถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษยที์Iเป็นคนบาป ดงันั6น ตั6งแต่เริIมตน้ 

เราควรจะสนใจการเปรียบเทียบระหวา่งศาสนศาสตร์ระบบกบัพระวจนะของพระเจา้ 

วา่ในทางใดบา้งทีIศาสนศาสตร์ระบบมีความเหมือนพระวจนะของพระเจา้ และในทางใดบา้งทีIแตกต่างกนั  

 

เพืIอจะเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง ศาสนศาสตร์แห่งพนัธสญัญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบ เราจะพดูถึง 2 เรืIองดว้ยกนั 

เรืIองแรก รูปทรงของศาสนศาสตร์ระบบ และเรืIองทีIสอง รูปทรงของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  

 

 

ศาสนศาสตร์ระบบ 
 

เมืIอพดูถึงทางประวติัศาสตร์ ศาสนศาสตร์ระบบ เป็นวธีิทีIมีอิทธิพลมากทีIสุดวธีิหนึIงทีIคริสเตียนไดส้ร้างศาสนศาสตร์ขึ6นมา 

ในความเป็นจริงแลว้ เป็นเรืIองยากทีIเราจะเจอคริสเตียนสกัคนทีIไม่ไดส้มัผสักบัศาสนศาสตร์ระบบ 

เวลาทีIเราพดูถึงพระเจา้วา่ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ คือพระเจา้ดาํรงอยูเ่ป็น 3 บุคคล เท่าเทียมกนัในองคเ์ดียว 

พวกเรากาํลงัพึIงพางานของนกัศาสนศาสตร์ระบบ เวลาเราพดูถึงพระเยซูคริสตว์า่ทรงเป็นบุคคลเดียว ทีIเป็นพระเจา้ร้อยเปอร์เซ็นต ์

และเป็นมนุษยร้์อยเปอร์เซ็นตใ์นเวลาเดียวกนั เรากาํลงัขึ6นอยูก่บั หลกัคาํสอนทีIไดถู้กบรรยายในศาสนศาสตร์ระบบ เวลาเราใชค้าํศพัทเ์ช่น 

การบงัเกิดใหม่, ความเชืIอ, การกลบัใจใหม่, การชาํระใหบ้ริสุทธิY , และการถวายเกียรติสิริ, 

เรากาํลงัใชค้าํศพัทที์Iนกัศาสนศาสตร์ระบบเป็นผูก้าํหนดคาํนิยาม แต่เช่นเดียวกบัศาสนศาสตร์ระบบ ถึงแมม้นัจะมีอิทธิพลมากขนาดไหน 

คริสเตียนส่วนใหญ่กย็งัรู้สึกคลุมเครือในเรืIองนี6   

 

เท่าทีIคุณจะสามารถจินตนาการได ้นกัศาสนศาสตร์ต่างๆ ไดใ้หค้าํนิยามทีIแตกต่างกนัออกไป 

แต่เราสามารถเขา้ใจความคิดหลกัๆของศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต ์จากคาํนิยามทีIมาจากหนงัสือ"ศาสนศาสตร์ระบบ" ทีIทุกคนรู้จกั 

ของ ลูอิส เบอคอฟ ซึI งเขาไดเ้ขียนขึ6นมากลางศตวรรษทีI 20. 

 

ศาสนศาสตร์ระบบ พยายามที/จะนําเสนอความจริงทุกประการของศาสนาคริสต์อย่างเป็นระบบระเบียบ 

 

คาํนิยามทีIตรงไปตรงมานี6ไดเ้นน้ถึง 3 ประการของศาสนศาสตร์ระบบ:  

 

ประการแรก ศาสนศาสตร์ระบบจะใชแ้ต่สิIงทีIเป็นความจริง ประการทีIสอง 

ศาสนศาสตร์ระบบจะพยายามทีIจะนาํเสนอความจริงเหล่านั6นในรูปแบบทีIเป็น “ระบบ” ตามความสมัพนัธ์ของความจริงต่างๆ 

และประการทีIสาม ศาสนศาสตร์ระบบถูกสร้างขึ6นภายในบริบทของ "ศาสนาคริสต"์ 

 

ส่วนประกอบจากคาํนิยามของเบอคอฟ เหล่านี6  จะนาํเราไปสู่การอภิปรายใน 3 ทาง: อนัดบัแรกเราจะดูความจริงทีIวา่ 

ศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามทีIจะถูกตอ้งตามพระคมัภีร์โดยการยดึมัIนความจริงต่างๆทีIอยูใ่นพระคมัภีร์ และอนัดบัทีIสอง 

เราจะเห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีIจะใชต้รรกะของความเชืIอมโยงกนัโดยการสร้างระบบทีIทาํใหค้วามจริงของพระคมัภีร์ทุกอยา่งส

ามารถเกีIยวโยงกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ และอนัดบัทีIสาม 

เราจะดูวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดต้ามการเนน้และการจดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนาศาสตร์แบบดั6งเดิมในดา้นใดบา้ง 

ใหเ้รามาดูทีIอนัดบัแรกคือ ศาสนศาสตร์ระบบตอ้งถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ 
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ตามพระคมัภีร์ 
 

เบอคอฟ ไดพ้ดูถึง การทีIศาสนศาสตร์ระบบตอ้งขึ6นอยูก่บัพระคมัภีร์ เมืIอเขาบอกวา่ ศาสนศาสตร์ระบบจะเนน้เรืIอง "ความจริง" 

สาํหรับนกัศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต ์ทีIเชืIอมัIนใน sola scriptura หรือพระวจนะเท่านั6น การทีIเราบอกวา่เนน้ความจริง 

กเ็หมือนกบัการบอกวา่ ศาสนศาสตร์ของเราจะตอ้งถูกตอ้งตามพระวจนะของพระเจา้ และในความเป็นจริง 

หลกัการสอนศาสนศาสตร์ระบบส่วนใหญ่ไดม้าจากพระคมัภีร์โดยตรง เบอคอฟ ไดพ้ดูถึงความจริงนี6 ในหนงัสือ "ศาสนศาสตร์ระบบ" 

วา่อยา่งนี6 : 

 

นักศาสนศาสตร์ระบบต้องแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของศาสนาศาสตร์ระบบนัDนม ี

รากฝังลกึลงไปอยู่ดนิแห่งพระวจนะ 

 

แต่น่าเสียดายทีI คริสเตียนทุกคนไม่ไดคิ้ดแบบนี6 เกีIยวกบัศาสนศาสตร์ระบบ 

แทนทีIจะเนน้ศาสนศาสตร์ระบบในคาํสอนของพระคมัภีร์ นกัศาสนศาสตร์กลบัเลือกทีIจะไปในทางอืIนๆ อยา่งนอ้ย 3 ทาง 

นกัศาสนศาสตร์บางคนเห็นศาสนศาสตร์ระบบเป็นเพียงแค่สิIงทีIไดม้าจากขนบธรรมเนียมในคริสตจกัรหรือความเชืIองมงาย 

พวกเขามองเห็นวา่เป็นแค่การวเิคราะห์ตรวจสอบหลกัคาํสอนในประวติัศาสตร์อยา่งระมดัระวงั นกัศาสนศาสตร์คนอืIนๆ 

เห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดม้าจากประสบการณ์ส่วนตวัทางศาสนาเป็นหลกั 

นกัศาสนศาสตร์เหล่านี6ไดพ้ยายามทีIจะนาํลาํดบัต่างๆของระบบเขา้ไปสู่จินตนาการทางศาสนาและการหยัIงรู้ของมนุษย ์

แต่กย็งัคงมีนกัศาสนศาสตร์คนอืIนๆทีIไปเพง่มองทีIหลกัปรัชญาทีIไม่สอดคลอ้งกบัความเชืIอของคริสเตียน 

เปรียบเสมือนวา่หลกัปรัชญาเหล่านั6นเป็นดินอีกแห่งหนึIงทีIศาสนศาสตร์ระบบสามารถเติบโตขึ6นได ้

นกัศาสนศาสตร์เหล่านี6ไดท้าํใหศ้าสนศาสตร์ระบบกลายเป็นเพียงปรัชญาทางศาสนา 

 

ถึงตอนนี6  ทุกคนทีIมีส่วนร่วมในศาสนศาสตร์ระบบ 

ลว้นแต่มีส่วนเกีIยวขอ้งในขนบธรรมเนียมของคริสตจกัร,ประสบการณ์ทางศาสนา, และความคิดทางปรัชญาไม่มากกน็อ้ย 

แต่ในบทเรียนของเรา พวกเราจะนิยามศาสนศาสตร์ระบบทีIดีวา่เป็นการสอนทีIหย ัIงรากลึกอยูใ่นคาํสอนของพระคมัภีร์ 

เราจะไม่พยายามทีIจะตั6งศาสนศาสตร์ระบบของเราบนขนบธรรมเนียมประเพณีของคริสตจกัร ประสบการณ์ทางศาสนาหรือหลกัปรัชญา 

เช่นเดียวกบัพระเยซูคริสตเ์อง พวกเราไดเ้ขา้ใจวา่ ศาสนศาสตร์ทีIดี รวมถึงศาสนศาสตร์ระบบ จะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัพระคมัภีร์ 

 

เมืIอเราไดเ้ห็นแลว้วา่ศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามทีIจะตรงตามพระคมัภีร์ 

เราควรจะเขา้ใจความพยายามของศาสนศาสตร์ระบบในการเชืIอมโยงอยา่งมีเหตุผล 

ดว้ยการจดัระเบียบคาํสอนของพระคมัภีร์ในแบบทีIเป็นระบบระเบียบ 

 

 

ใชต้รรกะ 
 

ดงัเช่นทีIคาํนิยามของเบอคอฟ ไดชี้6ใหเ้ราเห็นวา่ ศาสนศาสตร์ระบบไดต้ั6งเป้าหมายวา่จะ 

"นาํเสนอความจริงต่างๆใหเ้ป็นระบบระเบียบ" หรือเหมือนทีIเขาไดบ้รรยายเพิIมเติมในทีIอืIน:  

 

การตคีวามของเบอคอฟ ได้ให้เราเห็นว่า ศาสนศาสตร์ได้ตัDงเป้าหมายว่าจะ 
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"แสดงความจริงต่างๆให้เป็นระบบระเบียบ" หรือเหมือนที/เขาได้บรรยายเพิ/มเตมิในที/อื/น: 

นักศาสนศาสตร์ระบบ… ตัDงเป้าหมายว่าจะ นําความจริงต่างๆมารวมไว้เป็นระบบเดยีวกนั 

 

ในมุมมองนี6  หนา้ทีIของนกัศาสนศาสตร์ระบบกคื็อ สรุปความเชืIอของคริสเตียน เพืIอทีIพวกเขาจะสร้างระบบทีIครอบคลุม, 

มีระเบียบ, และมีเหตุมีผลดว้ย นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามทีIจะทาํใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ 

คาํสอนของพระคมัภีร์เปิดเผยใหเ้ห็นถึงระบบความเชืIอต่างๆ ทีIมีความเป็นหนึIงเดียวกนัอยา่งมีเหตุมีผล 

 

ในทุกยคุทุกสมยั มีคริสเตียนจาํนวนมากพอใจทีIจะปล่อยใหค้วามเชืIอของพวกเขาไร้การเชืIอมโยงกนั 

พวกเราเชืIอบางอยา่งเกีIยวกบัพระเจา้ พวกเราเชืIอสิIงอืIนๆเกีIยวกบัความเชืIอและความรอด 

พวกเรามีความเชืIออืIนเกีIยวกบัจริยธรรมและคุณธรรม ถึงแมว้า่คริสเตียน ส่วนใหญ่มีความเชืIอในหลายสิIง 

บ่อยครั6 งเราปล่อยใหค้วามเชืIอเหล่านั6นขาดความเชืIอมโยงกนั  

 

ในทางตรงกนัขา้ม 

ศาสนศาสตร์ระบบไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการแสดงใหเ้ห็นความเชืIอมโยงกนัของความเชืIอคริสเตียน 

นกัศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีIจะนาํเอาชิ6นส่วนต่างๆทีIพระคมัภีร์สอน และอธิบายความสมัพนัธ์อยา่งมีเหตุมีผลของสิIงต่างๆ 

อยา่งต่อเนืIองและครอบคลุมมากทีIสุดเท่าทีIจะเป็นไปได ้ในความเป็นจริง นีIกคื็อสาเหตุทีIไดเ้รียกระเบียบนี6วา่ ศาสนศาสตร์ระบบ 

ซึI งเป้าหมายกคื็อ การแสดงใหเ้ห็นถึง ระบบของศาสนสตร์ทีIมีพระคมัภีร์เป็นผูส้อน 

 

ลาํดบัทีI 3 ศาสนศาสตร์ระบบไม่ไดเ้พียงแค่พยายามทีIจะตรงตามพระคมัภีร์หรือมีเหตุมีผลเท่านั6น 

แต่ยงัไดพ้ยายามรักษาความต่อเนืIองของเรืIองทีIสาํคญัของคริสเตียนในสมยัดั6งเดิม 

ดว้ยการเนน้คาํสอนทีIมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

 

 

แบบดั6งเดิม 
 

คาํนิยามของเบอคอฟไดพ้ดูถึงเรืIองนี6ดว้ยการบอกวา่ ศาสนศาสตร์ระบบไดจ้ดัการกบัความจริงต่างๆโดยอยูภ่ายใตค้าํวา่ 

"ศาสนาคริสต"์ เขาไดเ้พิIมเติมคาํนิยามของเขาไวอ้ยา่งละเอียดดงันี6 : 

 

(นักศาสนศาสตร์ระบบ) ไม่ควร … 

ดาํเนินไปด้วยการสันนิษฐานว่าการพฒันาทางคาํสอนของสมยัก่อนเป็นการความผดิพลาดอนัยิ/งใหญ่ ดงันัDน 

เขาจงึจาํเป็นที/จะต้องเริ/มงานของเขาใหม่ทัDงหมด  

  

ในศาสนศาสตร์ระบบ พวกเราไดพ้ยายามทีIจะมองคาํสอนต่างๆ ในแง่ของศาสนาคริสต ์ในแง่ของการเนน้ และ 

การจดัลาํดบัความสาํคญั ของศาสนศาสตร์แบบดั6งเดิม เพราะฉะนั6นนกัศาสนศาสตร์ ไม่ไดท้าํงานกบัพระคมัภีร์เท่านั6น 

แต่ทาํงานกบัวธีิหลกัๆ ทีIคาํสอนของพระคมัภีร์ไดเ้คยถูกนาํมาใชโ้ดยนกัศาสนศาสตร์ตลอดทั6งประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

 

ขอ้กงัวลในเรืIองการเนน้ขนบธรรมเนียมแบบดั6งเดิม คงจะเป็นสาเหตุทีIทุกศาสนศาสตร์ระบบโปรแตสแตนท ์

เกือบทุกทีIมีโครงสร้าง พื6นฐานเดียวทีIไม่แตกต่างกนั 

จากการติดตามขอ้กงัวลของสิIงทีIศาสนศาสตร์ไดส้ะทอ้นออกมาซึIงไดรั้บการพฒันาในตลอดหลายศตวรรษทีIผา่นมา 
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นกัศาสนศาสตร์ระบบมกัจะจดัลาํดบัคาํสอนของพระคมัภีร์ตามรูปแบบนี6 : พวกเขามกัจะเริIมตน้กบั Bibliology คือ คาํสอนถึงพระคมัภีร์ 

หรือไม่ก ็Theology Proper คือคาํสอนถึงพระเจา้ หลงัจากนั6นเขาจะสอนถึงมานุษยวทิยา หรือคาํสอนเกีIยวกบัมนุษย ์และจะเนน้เป็นพิเศษ 

ในเรืIองความจาํเป็นของมนุษยที์Iจะไดรั้บความรอดหลงัจากนั6น Soteriology หรือคาํสอนถึงความรอด ต่อไปกคื็อ Escclesiology 

หรือคาํสอนเกีIยวกบัคริสตจกัร และสุดทา้ย Eschatology หรือคาํสอนถึงวนัสิ6นโลก 

การเรียงลาํดบัพื6นฐานเช่นนี6 เป็นลกัษณะของศาสนศาสตร์ระบบต่างๆ 

เพราะนกัศาสนศาสตร์ระบบไดล้าํดบัความสาํคญัเหล่านี6จากศาสนศาสตร์คริสเตียนแบบดั6งเดิม 

 

ดงันั6น เราจะไดเ้ห็นลกัษณะอยา่งนอ้ย 3 ของศาสนศาสตร์ระบบ 

ดูเหมือนวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนตที์Iสอนถูกตอ้ง พยายามทีIจะสร้างศาสนศาสตร์ทีIตรงกบัพระคมัภีร์, มีเหตุมีผล , 

และมีการเนน้และการจดัลาํดบัความสาํคญัแบบดั6งเดิม 

 

ตอนนี6 เราไดร่้างรูปทรงศาสนศาสตร์ระบบแลว้ เราควรจะไปต่อกบัแนวคิดลาํดบัถดัไป: 

รูปแบบของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 

 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 
 

แน่นอนทีIวา่ นกัศาสนศาสตร์ระบบทีIดีจะใหค้วามสนใจกบัพระคมัภีร์ทั6งเล่มรวมถึงพนัธสญัญาเดิม 

แต่ในบทเรียนนี6 เราจะจาํกดัตวัเองการถึงการเปรียบเทียบศาสนศาสตร์ระบบ และศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่  

 

ดว้ยความเคารพ 

มนัช่างเหมาะสมดงัเช่นทีIเบอคอฟไดแ้นะนาํไวว้า่ใหคิ้ดถึงศาสนศาสตร์ระบบเป็นเหมือนตน้ไมที้IมีรากหยัIงลงไปในพนัธสญัญาใหม่ 

การเปรียบเทียบนี6 มีประโยชนอ์ยา่งมากตั6งแต่แรก เพราะวา่มนัไดย้ ํ6าเตือนเราวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดชี้วติของมนัมาจากพระคมัภีร์ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบทีIสอนถูกตอ้งกจ็ะพยายามทาํใหข้อ้ยนืยนัต่างๆของพวกเขาตรงกบัพระคมัภีร์มากทีIสุดเท่าทีIเป็นไปได ้ในแง่นี6กคื็อ 

ศาสนศาสตร์ระบบทีIดีจะคลา้ยกบัศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่ค่อนขา้งมาก 

 

แต่ในอีกดา้นหนึIง ซึI งคลา้ยกบัตน้ไม ้ศาสนศาสตร์ระบบกมี็การขยายออกจากดินของพระคมัภีร์ ซึI งนัIนหมายความวา่ 

ถึงแมศ้าสนศาสตร์ระบบจะเติบโตมาจากพนัธสญัญาใหม่ แต่มนัสามารถเติบโตขึ6นไปเป็น บางสิIงทีIแตกต่างจากพนัธสญัญาใหม่อยา่งมาก 

 

เพืIอใหเ้ราเห็นความแตกต่างเหล่านี6  เราจะพดูถึงคุณสมบติั 4 

ประการของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ทีIแตกต่างจากศาสนศาสตร์ระบบ:  

 

ประการแรก ความสมัพนัธ์ในความหลากหลายของศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่; ประการทีI 2 

ความเป็นศิษยาภิบาลของพนัธสญัญาใหม่; ประการทีI 3 หมวดต่างๆ ทีIไดใ้ชใ้นการบรรยายศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่; และประการทีI 4 

ขอบข่ายของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ ใหเ้ราเริIมตน้ดว้ยการดูทีIคาํศพัทที์Iและหมวดหมู่ทีIหลากหลายทีIเราไดพ้บในพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

ความหลากหลาย 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ!! ! ! ! ! บทที ่1: ศาสนศาสตร์ระบบ?!

 

 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
-6-  

ดงัทีIเราไดเ้ห็นแลว้ 

ศาสนศาสตร์ระบบไดถู้กสร้างขึ6นมาจากเรืIองราวต่างๆทีIไดมี้การอภิปรายกนัซํ6 าแลว้ซํ6 าอีกในประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

ประวติัศาสตร์ทีIยาวนานนี6ไดส้ร้างภาษาและหมวดหมู่ต่างๆทีIนกัศาสนศาสตร์ระบบทุกคนมีแนวโนม้ทีIจะทาํตามเสมอ เพืIอใหแ้น่ใจ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามทีIจะบรรยายในแบบของพวกเขาเองทีIแตกต่างกนัออกไป พวกเขากไ็ม่ไดเ้หมือนกนัหมดซะทุกเรืIอง 

แต่ศาสนศาสตร์ระบบโดยรวมมีมาตรฐานความเป็นระบบระเบียบทีIค่อนขา้งสูง 

ทาํใหต้อ้งมีการใชภ้าษาและหมวดหมู่ทีIเหมือนกนัเป็นส่วนมาก 

 

พนัธสญัญาใหม่ก ็ไม่ไดส้ะทอ้นความเหมือนกนัมากนกั มีความหลากหลายในพนัธสญัญาใหม่ 

ทั6งในดา้นภาษาและหมวดหมู่มากยิIงกวา่ ในศาสนศาสตร์ระบบ ในทีIนีIเราตอ้งระมดัระวงัทีIจะไม่พดูเกินจริงในเรืIองนี6  

หลายต่อหลายประเดน็ทีIเป็นเรืIองพื6นฐานและเป็นเรืIองสาํคญัของคริสเตียนทีI นกัเขียนในพนัธสญัญาใหม่ไดใ้ชภ้าษา, 

รูปแบบและโครงสร้างของแนวคิดในรูปแบบเดียวกนั มนัไม่ใช่วา่ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มีความลืIนไหลถึงขั6นทีIไม่เป็นเอกรูปเลย  

 

ยกตวัอยา่งเช่น พวกเขาไดบ้รรยายภาพของพระเจา้จากคาํสอนในพนัธสญัญาเดิมในแบบคลา้ยๆกนั 

พวกเขาต่างกส็อนวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสตห์รือพระเมสสิยาห์ 

และพวกเขาไดเ้ห็นดว้ยกนัในเรืIองความเชืIอทีIค่อนขา้งซบัซอ้นนี6วา่มนัหมายความวา่อยา่งไร 

พวกเขาเห็นดว้ยกนัถึงความหมายของความบาปและความรอด รายการความเชืIอทีIเหมือนกนันี6 มีความยาวทีIไม่รู้จบ 

 

แต่ควบคู่ไปกบัความเชืIอทีIมีเหมือนกนัเหล่านี6  มนักมี็ความชดัเจนวา่ ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มีความหลากหลายเช่นกนั 

นกัเขียนพนัธสญัญาใหม่แต่ละคนต่างกไ็ดบ้รรยายศาสนศาสตร์ของตนเองในรูปแบบทีIแตกต่างกนั  

 

เหตุผลหนึIงทีIมีความแตกต่าง ไดพ้บในคาํสอนทีIเรียกวา่ การดลใจแบบธรรมชาติ (organic inspiration) 

พระวญิญาณบริสุทธิY ไดป้้องกนัผูเ้ขียนพระคมัภีร์จากขอ้ผดิพลาดและจากการเขียนอะไรทีIขดัแยง้กนั 

แต่พระเจา้กไ็ม่ไดท้าํใหภ้าษาและหมวดหมู่ของผูเ้ขียนพระคมัภีร์ราบเรียบจนเหมือนกนัไปทั6งหมด 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์แต่ละคนเขียนจากมุมมองทีIมาจากพื6นเพของตนเอง จากบุคลิกและประสบการณ์ของตนเอง ผลทีIเกิดขึ6นคือ 

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ไดบ้รรยายความเชืIอคริสเตียนออกมาในรูปแบบทีIเห็นพอ้งตอ้งกนั แต่ดว้ยวธีิทีIแตกต่างกนั  

 

นีIกคื็อเหตุผลทีIทาํไมวธีิทีIอาจารยเ์ปาโลพดูถึงความเชืIอคริสเตียนไม่เหมือนกบัวธีิของลูกา ยอห์นกแ็ตกต่างจากมทัธิว 

มาระโกกต่็างจากเปโตร ถา้เปรียบเทียบกบัวธีิพื6นฐานในการจดัใหเ้ป็นระบบระเบียบของศาสนศาสตร์ระบบ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่กมี็ความหลากหลายค่อนขา้งมาก นอกจากมีความหลากหลายแลว้,  

 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มีความเป็นเหมือนศิษยาภิบาลมากกวา่ศาสนศาสตร์ระบบ 

 

 

ความเป็นศิษยาบาล 
 

ศาสนศาสตร์ระบบถูกสร้างขึ6นเพืIอจะมีคาํอธิบายทีIเป็นเหตุเป็นผลทีIไม่ขดัแยง้กนัและครอบคลุมถึงความเชืIอของคริสเตียน 

มนัจะเนน้ทีIความจริงทีIเป็นถาวรและเป็นสากล ดงันั6น บ่อยครั6 งผลทีIไดม้าจะเป็นคุณลกัษณะทางนามธรรมและทางทฤษฎี เนน้เรืIองเช่น 

พระเจา้ในพระองคเ์อง, ทฤษฎีเกีIยวกบัการไถ่บาป, พิธีต่างๆ, และเรืIองอืIนๆทีIเป็นนามธรรม 
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ในทางตรงกนัขา้ม ศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่กมี็ความเป็นเหมือนศิษยาภิบาลมากกวา่ 

 

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ไดบ้รรยายศาสนศาสตร์ของเขาในแบบทีIพดูถึงความตอ้งการทีIเฉพาะเจาะจงในรูปแบบทีIเฉพาะเจาะจง 

อีกครั6 งหนึIงทีI เราตอ้งระมดัระวงัทีIจะไม่พดูถึงเรืIองนี6 เกินความจริงมากเกินไป ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ 

กไ็ดเ้คยกล่าวถึงความจริงทีIเป็นนิจนิรันดร์และนามธรรมเช่นกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้ 

งานเขียนของพวกเขาจะเกีIยวขอ้งกบัการพดูถึงความทา้ทายเฉพาะเจาะจงทีIผูเ้ชืIอตอ้งประสบในยคุสมยัของพวกเขา 

 

ยกตวัอยา่งเช่น การเนน้ในเรืIองการอภิบาลนี6ไดอ้ธิบายวา่ ทาํไมจดหมายของอาจารยเ์ปาโลในแต่ละฉบบัจึงมีความแตกต่างกนั 

ถา้อาจารยเ์ปาโลมีความตั6งใจทีIจะเขียนแบบศาสนศาสตร์ระบบ เขากอ็าจจะเขียนเป็นจดหมายฉบบัเดียว 

แต่เนื6อหาและการเนน้ของจดหมายแต่ละฉบบัต่างกนัมากเพราะจดหมายแต่ละฉบบักาํลงัพดูถึงความตอ้งการและปัญหาของคริสตจกัรทีIต่

างกนั 

 

โดยไม่มีขอ้กงัขา ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่มีความเขา้ใจในศาสนศาสตร์อยา่งลึกซึ6 ง 

แต่เมืIอมาถึงการเขียนบรรยายศาสนศาสตร์ของพวกเขาในพนัธสญัญาใหม่ เขากไ็ม่ไดพ้ยายามทีIจะอธิบายแนวคิดทีIลึกซึ6 งเหล่านั6น 

แต่เป้าหมายของพวกเขากลบัเป็นการทีIจะอภิบาลดูแลผูค้นดว้ยการนาํศาสนศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นเหตุการณ์ชีวติจริง 

ดงันั6นแทนทีIจะเนน้ไปทีIการบรรยายคาํสอนแบบมีเหตุมีผล 

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่มุ่งเนน้ไปทีIความตอ้งการทีIแทจ้ริงของผูค้นในชีวติประจาํวนั 

และเนน้ทีIวธีิทีIศาสนศาสตร์จะเขา้ไปตอบความตอ้งการเหล่านั6น 

เพราะฉะนั6นงานเขียนศาสนศาสตร์ของพวกเขาจะแตกต่างเป็นอยา่งมากกบัศาสนศาสตร์ระบบทัIวไป 

 

ลาํดบัทีI 3 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่แตกต่างกบัศาสนศาสตร์ระบบเพราะพนัธสญัญาใหม่ไดบ้รรยายศาสนศาสตร์ของมนัในหลายรูปแบบ 

ผูเ้ขียนของพนัธสญัญาใหม่ไดใ้ชส้ไตลก์ารเขียนหลายรูปแบบ 

 

 

หมวดหมู่ 
 

ศาสนศาสตร์ระบบไดถู้กเขียนมาเป็นแบบเดียว: อาจจะเรียกมนัวา่ เป็นเรียงความบทใหญ่หรือบทความ 

เกือบทุกอยา่งทีIเราไดเ้ห็นในศาสนศาสตร์ระบบจะเป็นสไตลแ์บบนี6  

 

ในทางตรงกนัขา้ม ศาสนศาสตร์ในพนัธสญัญาใหม่ ไดถู้กบรรยายในหลายรูปแบบ 

มีวธีิการเขียนทีIหลากหลายปรากฎในพนัธสญัญาใหม่ กล่าวอยา่งกวา้งๆคือ ประกอบดว้ยงานเขียน 2 แบบเป็นหลกัคือ : 

การเล่าเรืIองและจดหมาย พระกิตติคุณทั6ง 4 เล่มและกิจการอคัรทูตเป็นการเล่าเรืIอง 

และแน่นอนทีIส่วนทีIเหลือของพนัธสญัญาใหม่เป็นจดหมาย และภายใตก้ารเล่าเรืIองและจดหมายต่างๆในพนัธสญัญาใหม่นี6  เรายงัไดเ้จอ 

บทเพลง, คาํอธิษฐาน, คาํสัIง, การกล่าวหา, คาํขอร้องส่วนตวั, นิมิต, การเตือน, และการเขียนอีกหลากหลายแบบอีกดว้ย 

ซึI งการเขียนเหล่านี6แทบจะไม่มีปรากฏในศาสนศาสตร์ระบบเลย 

 

เราจะไดเ้ห็นความแตกต่างมากมายระหวา่งศาสนศาสตร์ในพนัธสญัญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบเมืIอเราเปรียบเทียบโครงสร้

างหรือกรอบทางศาสนศาตร์ของทั6งสองอยา่ง ซึI งกคื็อ วธีิการจดัระเบียบศาสนศาสตร์ ดว้ยการนาํคาํสอนมาเชืIอมโยงกนัและกนั 
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โครงสร้างพื6นฐาน  
 

โดยปกติแลว้ศาสนศาสตร์ระบบจะตามโครงสร้างพื6นฐานทีIไดรั้บการพฒันามาหลายศตวรรษตลอดช่วงประวติัศาสตร์คริสตจั

กร เหมือนทีIเราไดเ้ห็นแลว้ ศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนตเ์กือบทั6งหมดมีรูปแบบตามนี6 : คาํสอนเกีIยวกบัพระคมัภีร์, 

หรือคาํสอนเกีIยวกบัพระเจา้ จะมาเป็นลาํดบัแรก -มานุษยวทิยา, หรือคาํสอนเกีIยวกบัมนุษย,์ Soteriology หรือคาํสอนเกีIยวกบัความรอด, 

Escclesiology หรือคาํสอนเกีIยวกบัคริสตจกัร, และ Eschatology หรือคาํสอนเกีIยวกบัวนัสิ6นโลก 

 

จริงๆแลว้มนัเป็นเรืIองชดัเจนสาํหรับทุกคนทีIคุน้เคยกบัพนัธสญัญาใหม่วา่ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ไดพ้ดูถึงเรืIองเหล่านี6ทั6งหมด 

พนัธสญัญาใหม่ไดส้อนถึงพระคมัภีร์, พระเจา้, มนุษย,์ ความรอด, คริสตจกัรและเรืIองยคุสุดทา้ย 

แต่ในเวลาเดียวกนัมนัเป็นเรืIองสาํคญัทีIจะเขา้ใจวา่ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ไม่ไดมี้การจดัเรียงหวัขอ้เหล่านั6นตามรูปแบบเหมือนในศาสนศาสตร์ระบบ แต่แทนทีIจะเขียนในรูปแบบนั6น 

พนัธสญัญาใหม่ไดถู้กเขียนตามนกัศาสนศาสตร์ชาวยวิในสมยัศตวรรษแรก คือ 

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ไดว้างหลกัการทางศาสนศาสตร์ของเขาไวอ้ยูร่อบๆหวัขอ้ อาณาจกัรของพระเจา้ทีIพระเมสสิยาห์จะนาํมา 

 

หลายศตวรรษก่อนทีIพระเยซูจะเสดจ็มา 

ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมไดเ้ปิดเผยวา่พระเจา้จะทรงลงโทษชนชาติอิสราเอลทีIเตม็ไปดว้ยความบาปดว้ยการถูกจบัไปเป็นเชลยแล

ะการตกไปอยูภ่ายใตก้ารปกครองทีIโหดร้ายของคนต่างชาติ แต่ผูเ้ผยพระวจนะเหล่านี6กไ็ดพ้ดูถึงยคุสุดทา้ยดว้ยเช่นกนัวา่ 

พระเจา้จะทาํใหก้ารตกเป็นเชลยไดสิ้6นสุดลงและจะนาํวนัแห่งชยัชนะและการอวยพรมาให ้พระองคจ์ะทรงทาํสิIงนี6ผา่นทางพระเมสสิยาห์ 

เพืIอทีIจะก่อตั6งอาณาจกัรสุดทา้ยของพระเจา้บนแผน่ดินโลก 

และนาํการพิพากษาทีIยิIงใหญ่ทีIสุดมาแก่ศตัรูของพระเจา้และนาํการอวยพรอนัยิIงใหญ่ทีIสุดมายงัชนชาติยวิรวมถึงทุกชนชาติทีIสตัยซื์Iอกบัพ

ระองค ์ในช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่ ชนชาติยวิไดท้นทุกขจ์ากการตกเป็นเชลยป็นเวลาหลายชัIวอายคุน 

ดว้ยเหตุนี6 เองการเสดจ็มาของพระเมสสิยาห์ และการก่อตั6งอาณาจกัรสุดทา้ยของพระเจา้ทีIจะมาพร้อมกบัพระองค ์

จึงกลายเป็นหนึIงในประเดน็ทีIสาํคญัทีIสุด หรือเป็นศูนยร์วมของศาสนศาสตร์ของชาวยวิ 

นกัศาสนศาสตร์ชาวยวิในสมยัก่อนนั6นกย็ุง่อยูก่บัการตอบคาํถามแบบนี6 : "พระเมสสิยาห์จะเสดจ็มาตอนไหน?" 

"พระเมสสิยาห์จะนาํวนัแห่งการพิพากษาใหญ่และการอวยพรมาไดอ้ยา่งไร?" และ 

"ชนชาติของพระเจา้ทีIสตัยซื์Iอกบัพระองคค์วรจะใชชี้วกิารใชชี้วติอยา่งไรในระหวา่งทีIรอคอยการเสดจ็มาของพระเมสสิยาห์?" 

  

เรืIองเหล่านี6กเ็รืIองทีIสาํคญัของผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ดว้ย 

ผูเ้ขียนธสญัญาใหม่ไดส้ร้างศาสนศาสตร์ของเขาเกีIยวกบัช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้และพระเมสสิยาห์ 

แต่พวกเขากไ็ดท้าํในแบบทีIเห็นไดช้ดัวา่เป็นวธีิของคริสเตียน 

 

พระเยซูและอคัรทูตของพระองคไ์ดบ้รรยายวา่การสิ6นสุดลงของเป็นเชลย 

และการเสดจ็มาของอาณาจกัรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ 

จะไม่ไดเ้กิดขึ6นในแบบทีIเรียบง่ายและตรงไปตรงมาดงัเช่นทีIนกัศาสนศาสตร์ชาวยวิไดค้าดหวงัไว ้

หนึIงในเป้าหมายหลกัของผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่กคื็อ ตอ้งการอธิบายการเปลีIยนแปลง จากการเป็นเชลยและความบาปในยคุนี6  

ไปสู่อาณาจกัรพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ จะเป็นกระบวนการทีIซบัซอ้นและต่อเนืIอง ตามทีIพนัธสญัญาใหม่ไดก้ล่าวไว ้

พระเยซูเป็นผูที้Iทาํใหก้ารเป็นเชลยสิ6นสุดลงอยา่งเป็นทางการและทรงเริIมตน้อาณาจกัรพระเมสสิยาห์ในช่วงเวลาทีIพระองคย์งัอยูบ่นโลกนี6  

วนัหนึIงพระเยซูจะเสดจ็กลบัมาและนาํพาอาณาจกัรของพระองคม์าถึงความสาํเร็จของการพิพากษาสุดทา้ยและการอวยพร แต่ในระหวา่งนี6  

ช่วงเวลาของการเป็นเชลยและอาณาจกัรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ต่างกด็าํรงอยูไ่ปดว้ยกนั 
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ผูเ้ขียนของพนัธสญัญาใหม่ไดจ้ดัวางโครงสร้างของทุกอยา่งทีIเขาเชืIอไวต้ามรูปแบบนี6  ตวัอยา่งเช่น 

เขาไม่ไดอ้ธิบายวา่พระเจา้อยูใ่นรูปนามธรรม พวกเขาใหค้วามสาํคญักบัการอธิบายวา่พระเจา้ไดท้าํอะไรบา้งในยคุของความบาป, 

พระองคจ์ะทาํอยา่งไรในช่วงเวลาคาบเกีIยวของสองยคุ, และพระองคจ์ะทรงทาํอยา่งไรในยคุทีIกาํลงัจะมาถึง 

เขาไม่ไดม้าอภิปรายกนัตามศาสนศาสตร์เกีIยวกบัคาํสอนของพระคริสต ์

แต่พวกเขากลบัอธิบายวา่พระองคท์รงเป็นใครในการเริIมตน้ของอาณาจกัร, 

ช่วงเวลาของการต่อเนืIองและช่วงเวลาทีIทุกอยา่งจะสาํเร็จลุล่วงอยา่งสมบูรณ์ 

 

พระวญิญาณบริสุทธิY เองกไ็ดถู้กบรรยายอยูใ่น 3 ขั6นตอนนี6ในฐานะ "ผูที้Iไดเ้สดจ็มา" "ผูที้Iไดท้าํใหค้ริสตจกัรมีฤทธิY เดช," 

"ผูที้IวนัหนึIงจะทรงเติมทุกอยา่งในทุกแห่งใหเ้ตม็บริบูรณ์" แมแ้ต่คาํสอนเกีIยวกบัเรืIองความรอดกไ็ดถู้กออกแบบจากรูปแบบความคิดนี6  

ความรอดเป็นสิIงทีIสาํเร็จแลว้ 

แต่ในขณะเดียวกนัความรอดกก็าํลงัจะถูกทาํใหส้าํเร็จในช่วงเวลาแห่งการต่อเนืIองของคริสตจกัรและจะทาํใหส้าํเร็จแบบสมบูรณ์ 

เมืIอพระเยซูคริสตท์รงเสดจ็กลบัมาในพระสิริ ในแง่นี6 เองทีIรูปแบบพื6นฐานของ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่แตกต่างกบัรูปแบบพื6นฐานของศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ดงันั6นเราจะเห็นแลว้วา่ เมืIอเปรียบเทียบศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เราจะพบวา่มีหลายอยา่งทีIคลา้ยกนัและมีหลายอยา่งทีIต่างกนั  

 

รากของศาสนศาสตร์ระบบอยูใ่นพระวจนะของพระเจา้; 

การยนืยนัและการกล่าวอา้งทางศาสนศาสตร์ทั6งหมดกต็อ้งเป็นความจริงทางพระคมัภีร์, และตอ้งยอมรับคาํสอนและความจริงเดียวกนั 

ในแง่นี6ทั6งสองกใ็กลเ้คียงกนัแต่ในเวลาเดียวกนั 

ยงัคงมีความแตกต่างทีIสาํคญัระหวา่งศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่ 

 

เรากไ็ดศึ้กษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธสญัญาใหม่และศาสนศาสตร์ระบบแลว้ เรากพ็ร้อมแลว้ทีIจะอภิปรายในเรืIองทีI 2 

ซึI งคือ การพฒันาของศาสนศาสตร์ระบบตลอดทั6งช่วงประวติัศาสตร์คริสตจกัรคริสเตียน 

 

 

การพฒันาทางประวตัศิาสตร์ 
 

อยา่งทีIเราไดเ้ห็นแลว้ ศาสนศาสตร์ระบบแตกต่างกบัศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่ในหลายทางทีIสาํคญัหลายทาง 

แต่ความแตกต่างเหล่านี6ทาํใหเ้กิดคาํถามทีIทุกคนสงสยัเช่น: "ทาํไมชาวโปรเตสแตนตที์Iอุทิศตนใหก้บัพระคมัภีร์ 

จึงไปสนบัสนุนระบบศาสนศาสตร์ซึIงแตกต่างจากพนัธสญัญาใหม่อยา่งมาก?" "ศาสนศาสตร์ระบบไดก้ลายมาเป็นหนึIงในวธีิทีI 

คริสเตียนไดใ้หค้วามเคารพในการสร้างโครงสร้างทางศาสนศาสตร์ไดอ้ยา่งไร?" 

 

เราสามารถสรุปเรืIองนี6ไดด้งันี6  

ศาสนศาสตร์ระบบไดผ้า่นระบบอนัยาวนานต่อการตอบสนองในคริสตจกัรและไดมี้ส่วนช่วยเหลือโลกทีIกาํลงัเปลีIยนแปลง 

ขณะทีIศาสนาคริสตไ์ดแ้ผข่ยายจากเยรูซาเลม็ไปยงัส่วนอืIนๆของโลก 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนตอ้งตอบสนองต่อการเปลีIยนแปลงและปัญหาหลากหลายมากมาย 

วธีิหนึIงทีIพวกเขาไดท้าํคือหาวธีิใหม่ๆทีIจะอธิบายและนาํคาํสอนของพระคมัภีร์ไปประยกุตใ์ช ้ทา้ยทีIสุดแลว้ 

วธีิต่างๆทีIเขาไดใ้ชไ้ดเ้ติบโตขึ6นจนกลายเป็นศาสนศาสตร์ระบบ 
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เริIมแรกเดิมที คริสเตียนส่วนใหญ่เริIมถดถอยไปจากความคิดในเรืIองการสร้างศาสนศาสตร์ 

เพืIอตอบสนองต่อการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรม แต่พนัธสญัญาใหม่ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 

เป็นความรับผดิชอบของพวกเราทีIเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสตที์IจะยดึมัIนอยูใ่นความจริงทีIพระคมัภีร์ไดเ้ปิดเผยใหแ้ก่เรา 

และทีIจะสืIอสารความจริงนั6นเพืIอทีIคนอืIนจะไดเ้ขา้ใจ 

ในความเป็นจริงพระเยซูคริสตเ์องไดส้อนใหเ้ราทาํตามพระมหาบญัชาของพระองคล์องฟังคาํตรัสของพระองคใ์น มทัธิว บททีI 28:19-20: 

 

เพราะฉะนั6น ท่านทั6งหลายจงออกไปและนาํชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา 

จงบพัติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิY  

และสอนพวกเขาใหถื้อรักษาสิIงสารพดัทีIเราสัIงพวกท่านไว ้และนีIแน่ะ เราจะอยูก่บัท่านทั6งหลายเสมอไป 

จนกวา่จะสิ6นยคุ” (มทัธิว 28:19 ).20-  

 

จะสงัเกตเห็นบางอยา่งได:้ พระเยซูไม่ไดบ้อกวา่ "จงออกไปและอ่านพระคมัภีร์ใหทุ้กชนชาติ" ในความเป็นจริง 

การอ่านพระวจนะของพระเจา้ในทีIสาธารณะกเ็ป็นเรืIองสาํคญัของพนัธกิจของคริสตจกัร 

แต่สิIงนี6 ไม่ใช่สิIงทีIพระเยซูไดส้ัIงใหเ้ราทาํในพระมหาบญัชา ในการทีIจะทาํใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์าํเร็จ พวกเราตอ้ง "สอน" 

พระวจนะของพระองค ์ตอ้งสอนพระคมัภีร์ 

 

กล่าวอีกแบบหนึIงกคื็อ เราจะตอ้งหาวธีิทีIจะสืIอสารความจริงของพระคมัภีร์ 

ซึI งในการทาํแบบนี6มกัจะตอ้งมีการจดัรูปแบบและการอธิบายถึงสิIงทีIเราไดพ้บในพระคมัภีร์เพืIอคนอืIนทีIอยูร่อบขา้งเราจะไดเ้ขา้ใจ 

มนัเป็นความปรารถนาของเราทีIจะสอนและสืIอสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํใหพ้ระมหาบญัชาสาํเร็จ 

ทาํใหศ้าสนศาสตร์ระบบไดเ้ขา้มามีส่วนและยงัสืบเนืIองอยูจ่นปัจจุบนันี6   

 

เราจะบรรยายแบบสั6นๆถึงการพฒันา 3 ช่วงทีIสาํคญัในประวติัศาสตร์ 

ทีIไดน้าํมาสู่ศาสนศาสตร์ระบบแบบทีIเรารู้จกัยคุในปัจจุบนั: ช่วงแรก ศาสนศาสตร์สมยัยคุแรก ทีIไดเ้กิดขึ6นตั6งแต่ คริสตศกัราชทีI 150 ถึง 

คริสตศกัราชทีI 600 และไดเ้ริIมทีIจะเขา้สู่ระบบ; ช่วงทีI 2 ศาสนศาสตร์สมยัยคุกลาง จากประมาณ คริสตศกัราชทีI 600 ถึง คริสตศกัราชทีI 

1500 เป็นช่วงเวลาทีI วธีิการทางศาสนศาสตร์ไดรั้บการพฒันาเขา้สู่การเริIมตน้ของศาสนศาสตร์ระบบทนัที และช่วงทีI 3 

ศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต ์เป็นวธีิทีIพวกโปรเตสแตนต ์จาก คริสตศกัราชทีI 1500 ถึงยคุปัจจุบนัไดใ้ชใ้นการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

ใหเ้ราเริIมตน้ดว้ยความเคลืIอนไหวในยคุแรกๆทีIนาํไปสู่ศาสนศาสตร์ระบบ 

หลงัจากช่วงของพระเยซูและสาวกของพระเยซูในช่วงสมยัยคุแรก 

 

 

ช่วงสมยัยคุแรก 
 

เพืIอทีIจะไดเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัลาํดบัแรกของการไปสู่ศาสนศาสตร์ระบบ เราจะตอ้งพดูถึง 2 เรืIอง: เรืIองแรกคือ 

การเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมทีIคริสตจกัรไดป้ระสบในสมยัแรก; และเรืIองทีIสองกคื็อ 

การเปลีIยนแปลงทางศาสนศาสตร์ทีIเป็นผลมาจากการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมเหล่านี6  

ขอใหเ้ราพิจารณาถึงการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมแรกทีIไดเ้กิดขึ6นในช่วงสมยัยคุแรกก่อน 
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การเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรม 
 

หนึIงในการเปลีIยนแปลงครั6 งใหญ่ทีIสุดทีIคริสตจกัรยคุแรกไดป้ระสบหลงัจากช่วงของอคัรทูตกคื็อ 

การเคลืIอนยา้ยศูนยก์ลางของศาสนาคริสตจ์ากดินแดนปาเลสไตนซึ์Iงเป็นบา้นของพวกเขาไปยงัถึงทีIใหม่ในโลกของชาวกรีก 

การเปลีIยนแปลงครั6 งนี6ชดัเจนมาก เห็นไดจ้ากการทีIชาวกรีกไดก้ลายเป็นผูน้าํศาสนศาสตร์ของคริสตจกัร แทนทีIจะเป็นพวกยวิ 

 

การเปลีIยนแปลงของผูน้าํไดท้าํใหเ้กิดการเปลีIยนแปลงทีIสาํคญัในโครงสร้างของศาสนศาสตร์คริสเตียน 

ในขณะทีIนกัศาสนศาสตร์ชาวกรีกพยายามทีIจะสอนพระกิตติคุณในโลกของชาวกรีก 

พวกเขากเ็ริIมทีIจะอธิบายและปกป้องความเชืIอของเขาในแบบทีIเหมาะสมสาํหรับวฒันธรรมของชาวกรีกกบัโรมในสมยันั6น 

พวกเขาไดเ้ริIมทีIจะบรรยายศาสนาคริสตใ์นรูปแบบปรัชญากรีกโบราณในยคุสมยัของพวกเขา 

 

เป็นเรืIองน่าสนใจทีI คริสเตียนไม่ใช่พวกแรกทีIพยายามนาํพระคมัภีร์ไปเกีIยวขอ้งกบัวฒันธรรมกรีกโบราณ 

หลายศตวรรษก่อนสมยัพระเยซูคริสต ์มีชาวยวิกระจดักระจายอยูต่ามส่วนต่างๆในโลก มากมาย 

ขณะทีIเขาดาํเนินชีวติตามความเชืIอในพนัธสญัญาเดิมของเขาในโลกของกรีก 

มีมิชชนันารีหรือนกัประกาศยวิทีIไดพ้ยายามทีIจะเชืIอมช่องวา่งระหวา่งโลกของพวกยวิและโลกของกรีก 

 

ในช่วงทีIพวกยวิเหล่านี6พยายามทีIจะประกาศกบัโลกกรีก พวกเขาไดแ้ยกไปเป็น 2 ทาง โดยมีคริสเตียนทีIติดตามพวกเขาไปดว้ย 

หลายคนไดป้รับใหค้วามเชืIอของเขาใหเ้ขา้กบัความเชืIอของกรีกมากจนเกินไป จนกลายเป็นการผสมผสานความเชืIอ 

พวกเขาไดผ้สมความจริงของพนัธสญัญาเดิมกบัความเชืIอและการประพฤติของชาวกรีกในแบบทีIไม่เหมาะสม 

ตวัอยา่งทีIทุกคนรู้จกัเป็นอยา่งดีในเรืIองนี6 คืองานเขียนของ ฟิโล แห่ง อเลก็ซานเดรีย ซึI งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง 30 ปีก่อนคริสตศกัราช 

จนถึงช่วงคริสตศกัราชทีI 50 

ฟิโลไดพ้ยายามทีIจะทาํใหค้วามต่างระหวา่งความเชืIอในพนัธสญัญาเดิมและวฒันธรรมปรัชญาของกรีกนั6นลดนอ้ยลง 

โดยการพดูถึงหนงัสือของโมเสสเป็นแค่การสร้างภาพและดว้ยการพดูวา่ความเชืIอของชาวยวินั6นมีเกียรติเพราะวา่สามารถเชืIอมโยงกบัปรัช

ญาของกรีกได ้

 

อยา่งไรกต็ามในเวลาเดียวกนั ชาวยวิหลายคนในศตวรรษดงักล่าวนี6  

ไดพ้บวธีิทีIจะสอนแบบทีIเหมาะสมในวฒันธรรมกรีกโดยไม่ตอ้งประนีประนอมในเรืIองความเชืIอตามพระคมัภีร์ 

ตวัอยา่งหนึIงทีIดีของพนัธกิจนี6กคื็อการแปลพระคมัภีร์ฮีบรูเป็นภาษากรีก (Septuagint) 

พนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษากรีกไดถู้กแปลขึ6นในธรรมศาลาตลอดช่วงเวลาของยคุเมดิเตอร์เรเนียน 

เพืIอชาวยวิกบัชาวกรีกทีIไม่เขา้ใจภาษาฮีบรูจะสามารถเขา้ถึงพระคมัภีร์ได ้

 

ในช่วงสมยัยคุแรก นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนไดไ้ปในสองทิศทางนี6 เช่นเดียวกนั ในทางแรก 

มีผูน้าํคริสตจกัรหลายคนไดห้ลงไปในการผสมผสานความเชืIอ 

เพราะพวกเขาไดพ้ยายามมากเกินไปทีIจะทาํใหค้วามเชืIอในพนัธสญัญาใหม่เขา้กบัความเชืIอของกรีกได ้

พวกเขาไดผ้สมผสานความเชืIอคริสเตียนทีIเทีIยงแทก้บัความเชืIอและการประพฤติของชาวกรีก 

การผสมผสานกนับางอยา่งไดเ้กิดขึ6นในคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่บา้งแลว้ 

แต่ในช่วงเวลายคุแรกไดมี้ลทัธิและนิกายนอกรีตเกิดขึ6นมาในคริสตศาสนาเช่น Ebionism, Basilidism, และ ลทัธิเหตุผล (gnosticism) 

ในทางกลบักนั ถึงแมว้า่นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนแบบดั6งเดิมไดต่้อตา้นการผสมผสานความเชืIอ 

พวกเขาไดพ้บกบัวธีิทีIเหมาะสมทีIจะทาํพนัธกิจกบัคนกรีกโดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขาโดยใชว้ฒันธรรมและของชาวกรีกทีIอยูร่อบขา้ง
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พวกเขา ขณะทีIผูเ้ชืIอทีIแทจ้ริงเหล่านี6กาํลงัปฏิบติัตามพระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตใ์นการประกาศใหทุ้กชาติไดย้นิเรืIองของพระเจา้ 

พวกเขาไดแ้สดงหลกัศาสนศาสตร์ของเขาในรูปแบบของปรัชญากรีกสมยัใหม่และมุมมองทางศาสนาของพวกเขาโดยไม่มีการประนีประ

นอมความจริงของพระคมัภีร์เลย 

 

ดว้ยเหตุทีIมีการเคลืIอนไหวดา้นวฒันธรรม 

ใหเ้รากลบัไปดูช่วงเวลาทีIศาสนศาสตร์ทีIแทจ้ริงของคริสเตียนตอ้งเปลีIยนแปลงเมืIอพบเจอกบัความทา้ทายในการทาํพนัธกิจกบัโลกของช

นชาติอืIนทีIไม่ใช่ชาวยวิในยคุแรก แนวโนม้ทางศาสนศาสตร์ทัIวไปทีIเกิดขึ6นในศาสนศาสตร์ คริสเตียนช่วงนั6นคืออะไร  

 

 

การเปลีIยนแปลงทางศาสนศาสตร์ 
 

ในช่วงเวลายคุแรก ความคิดทางปรัชญาทีIเด่นในโลกเมดิเตอร์เรเนียนคือมุมมองทีIเรียกวา่ นีโอ-เพลโทนิซึIม (Neo-Platonism) 

คาํวา่ นีโอ-เพลโทนิซึIม ไดพ้ดูถึงมุมมองหลายประเภท และแสดงถึงปรัชญาทางศาสนาวงกวา้ง เราเรียกมนัวา่ นีโอ-เพลโทนิซึIม 

เพราะวา่ตน้กาํเนิดคาํสอนของมนัมาจากคาํสอนของเพลโท 

แต่มากกวา่นั6นมนัยวัไดร้วมเอาความคิดใหม่ๆทีIไดม้าจากนกัปรัชญาคนอืIนๆเช่น พลอทีนสั (Plotinus) ซึI งมีชีวติอยูใ่นช่วงคริตศกัราชทีI 

203 ถึง 279 

 

แมว้า่ปรัชญาทางศาสนานี6จะซบัซอ้น เราสามารถสรุปแก่นหลกัไดอ้อกเป็น 3 เรืIอง: ความเชืIอทุกอยา่งมีสองส่วน (dualism), 

เหตุผลนิยม (rationalism) และศาสตร์ลี6ลบั (mysticism)  

 

 เริIมแรก นีโอ-เพลโทนิซึIม เป็นความเชืIอทีIทุกอยา่งมีสองส่วนทีIตรงกนัขา้มกนั 

และไดส้อนถึงความตรงขา้มกนัระหวา่งโลกวญิญาณกบัโลกวตัถุ ในความเชืIอทุกอยา่งมีสองส่วนของนีโอ-เพลโทนิซึIม 

วญิญาณกถื็อวา่เป็นสิIงทีIบริสุทธิY และดี และอะไรทีIเป็นวตัถุกถื็อวา่ชัIวร้ายทั6งสิ6น 

แมว้า่พวกเขาจะเขา้ใจวา่พระเจา้อยูเ่หนือทางโลกวญิญาณกบัโลกวตัถุ ในความดีของพระเจา้ 

พระองคไ์ดท้รงแบ่งสติปัญญาความสวา่งหรือพระวจนะ (Logos ) ของพระองค ์เขา้ไปในโลกวญิญาณและโลกวตัถุ 

พลงัของพระเจา้นี6 ไดไ้หลลน้จากพระองคผ์า่นเขา้ไปยงัโลกแห่งความเป็นจริง 

โดยเริIมตน้จากโลกฝ่ายจิตวญิญาณก่อนจากนั6นจึงไปยงัโลกวตัถุง  

 

การมองโลกแบบมีสองส่วนเช่นนี6  มีผลกระทบต่อวธีิใชชี้วติของมนุษย ์พวกเขาบอกวา่มนุษยไ์ดเ้กิดมาในโลกวตัถุ 

อาจจะบอกไดว้า่ตกเป็นทาสของโลกวตัถุ แต่นีโอ-เพลโทนิซึIม 

ไดส้อนวา่ความดีสูงสุดสาํหรับชีวติมนุษยก์คื็อการแสวงหาพระเจา้ดว้ยการกาํจดัอะไรกต็ามทีIทาํใหย้ดึติดกบัโลกทางวตัถุ 

 

ความคิดเกีIยวกบัการเลิกยุง่เกีIยวกบัโลกวตัถุในการแสวงหาพระเจา้นี6  ช่วยใหเ้ราเขา้มาถึงเหตุผลนิยม (rationalism) 

ซึI งเป็นการเนน้ทีI 2 ของ นีโอ-เพลโทนิซึIม 

 

ขณะทีIพวกเขาจะพยายามทีIจะชนะความเป็นทาสของโลกวตัถุ เขาเริIมดว้ยการเนน้เหตุผลนิยม, 

เนน้ฝ่ายจิตวญิญาณและสติปัญญาภายในเราทุกคน โดยการใชเ้หตุผลอยา่งระมดัระวงัและการไตร่ตรอง 

มนุษยก์ส็ามารถยกตวัเองออกจากวตัถุทีIชัIวร้ายทีIพวัพนัเขายู ่
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ไม่วา่การสาํนึกแบบใชเ้หตุผลมนัสาํคญัแค่ไหน มนักย็งัเป็นเพียงการเริIมตน้ของการเป็นคนมีคุณธรรมทีIแทจ้ริงเท่านั6น นีโอ-

เพลโทนิซึIมไดเ้รียกใหม้นุษยไ์ปไกลกวา่การใชเ้หตุผลอยา่งเดียว และเขา้ไปในศาสตร์ลี6ลบั 

เพืIอจะไดต้ดัขาดกบัวตัถุอยา่งสิ6นเชิงและไดเ้ขา้ร่วมกบัพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ 

มนุษยจ์าํตอ้งไปไกลกวา่สติปัญญาของตวัเองและเอื6อมไปหาพระเจา้  

 

เพราะผูเ้ชืIอแบบนีโอ-เพลโทนิซึIม เชืIอวา่พระเจา้ทรงอยูเ่หนือทุกสิIง อยูเ่หนือแมก้ระทัIงเหตุผลของมนุษย ์

ในทา้ยทีIสุดแลว้ทางเดียวทีIมนุษยจ์ะสามารถรวมกบัพระเจา้ไดก้คื็อการทีIเขาไดรั้บการเปิดเผยแบบลึกลบัทีIอยูเ่หนือกวา่หลกัเหตุผลของมนุ

ษย ์ความปิติยนิดีฝ่ายวญิญาณนี6ควรจะมาโดยการดลใจของความสวา่งและพระวจนะทีIเขา้มาผา่นทางสิIงทีIพระเจา้ทรงสร้าง 

เขาบอกวา่ประสบการณ์นี6จะทาํใหติ้ดสนิทกบัพระเจา้, มีความสุขทีIสุด, 

และจะไดส้มัผสัถึงการเติมเตม็อยา่งสมบูรณ์ในเป้าหมายของมนุษย ์ 

 

แนวความคิดทางปรัชญาและความคิดศาสนาเหล่านี6แพร่หลายมากในสมยัของยคุแรกในโลกเมดิเตอร์เรเนียน 

ถึงขั6นทีIนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนหลีกเลีIยงการพดูถึงหรือการมีปฏิสมัพนัธ์ไม่ได ้ในความเป็นจริง 

การอภิปรายทางศาสนศาสตร์หลายต่อหลายอยา่งไดถู้กเรียกวา่เป็น ความเชืIอนีโอ-เพลโทนิซึIม  

 

มีความพยายามเหมาะสมเในเรืIองนี6 เช่น พวกสภาทีIยิIงใหญ่ของคริสตจกัรยคุแรกเช่น คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 

และชาลสดอน (Chalcedon) ไดบ้รรยายความเชืIอทางพระคมัภีร์ของเขาในมุมมองของ นีโอ-เพลโทนิซึIม 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนทีIมีชืIอเสียงเช่น เคลีเมท็แห่งอเลก๊ซ์ซานเดรีย (Clement of Alexandria) ออริเจน (Origen) แมก้ระทัIง ออกสัติน 

(Augustine) กไ็ดแ้สดงตวัตนของพวกเขาโดยการใชภ้าษาทีIคลา้ยคลึงกบัคนทีIเชืIอใน นีโอ-เพลโทนิซึIม  

 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนในช่วงสมยัยคุแรกไม่ยอมใหค้วามสนใจเกีIยวกบั นีโอ-เพลโทนิซึIม 

ใหเ้ขา้มาแทนทีIความจริงของพระกิตติคุณ พวกเขายดึความจริงของพระคมัภีร์ไวอ้ยา่งเขม้แขง็ แต่ในขณะเดียวกนัการตระหนกัถึง นีโอ-

เพลโทนิซึIม ไดช่้วยใหพ้วกเขาสามารถอธิบายพระคมัภร์ัในแบบทีIพวกเขาและคนทีIอยูใ่นสมยัของพวกเขาเขา้ใจได ้

จากการปฎิสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของเขาในรูปแบบเหล่านี6  พวกเขาไดป้ระกาศข่าวประเสริฐ, สร้างคริสตจกัร, 

และนาํผูที้Iยงัไม่เชืIอใหม้าสู่ความรู้ถึงความรอดในพระเยซูคริสต ์

 

มีหลายวธีิทีIเราจะสามารถสรุปอิทธิพลของ นีโอ-เพลโทนิซึIม ทีIมีต่อศาสนศาสตร์ยคุแรก แต่สาํหรับวตัถุประสงคข์องเรา 

เราจะพดูถึง 3 ลกัษณะของศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกโดยเปรียบกบัการสรุปของ นีโอ-เพลโทนิซึIมของเรา: 

การจดัลาํดบัความสาํคญัฝ่ายวญิญาณของศาสนศาสตร์สมยัยคุแรก, ความสาํคญัของการใชเ้หตุผลนิยม, และความสาํคญัของศาสตร์ลี6ลบั 

ใหเ้ราพิจารณาถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกในขณะทีIไดรั้บอิทธิพลจาก นีโอ-เพลโทนิซึIม 

 

การจดัลาํดบัความสาํคญั. คุณอาจจะจาํไดว้า่ลกัษณะหนึIงของ นีโอ-เพลโทนิซึIม กคื็อ ความเชืIอทุกอยา่งมีสองส่วน (dualism) 

ระหวา่งโลกวญิญาณกบัโลกวตัถุ ศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกไดต้อบความเชืIอทุกอยา่งมีสองส่วน (dualism) 

ดว้ยการจดัการและแสดงคาํสอนของพระคมัภีร์ในแบบทีIใหค้วามสาํคญักบัฝ่ายวญิญาณแทนความสนใจไร้สาระของชีวติประจาํวนั 

เป็นวธีิการของศาสนศาสตร์ทีIเราจะเรียกวา่ "ศาสนศาสตร์จากเบื6องบน" ในคาํเดียว 

ศาสนศาสตร์จากเบื6องบนเป็นศาสนศาสตร์ทีIไดใ้หค้วามสาํคญักบัการไตร่ตรองถึงสิIงทีIอยูข่า้งบน คือฝ่ายวญิญาณ 

แทนทีIจะนึกถึงสิIงทีIอยูด่า้นล่าง ซึI งคือสิIงต่างๆทีIอยูใ่นโลก - คือการไตร่ตรองถึงพระเจา้และทางของพระองค:์ 

"หวัใจทีIสาํคญัในเรืIองของพระเจา้คืออยา่งไร?" "พระลกัษณะของพระเจา้มีอะไรบา้ง?" "การเป็นหนึIงเดียวกนัของพระเจา้คืออะไร?" 

"ตรีเอกานุภาพของพระเจา้คืออะไร?" ในสมยัยคุแรกเรืIองนี6นบัวา่สาํคญักวา่การไตร่ตรองถึงสภาพของมนุษยห์รือชีวติในโลกวตัถุ 
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การจดัลาํดบัความสาํคญัเหล่านี6กไ็ดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์ของศาสนศาสตร์สมยัยคุแรก 

 

ประการทีI 2 นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนไดเ้ห็นคุณค่ามากขึ6นในเรืIองความสาํคญัของเหตุผลนิยมในศาสนศาสตร์ 

ดว้ยการเนน้การไตร่ตรองดว้ยเหตุผลใหเ้ป็นเครืIองมือเบื6องตน้สาํหรับศาสนศาสตร์ 

 

เหตุผลนิยม. อยา่งทีIเราไดเ้ห็นมาแลว้ สิIงสาํคญัอนัดบัตน้ๆของ นีโอ-เพลโทนิซึIม กคื็อ 

ความเชืIอวา่มนุษยมี์หนา้ทีIทีIจะใชเ้หตุผลในการทีIจะหลุดพน้จากโลกวตัถุ เพืIอเป็นการตอบโตก้บันีโอ-เพลโทนิซึIม 

ในเรืIองการเกีIยวกบัการไตร่ตรองแบบใชเ้หตุผล บรรพบุรุษของคริสตจกัร 

กไ็ดเ้ริIมทีIจะเนน้การไตร่ตรองแบบใชเ้หตุผลเหมือนกนัในศาสนศาสตร์ของคริสเตียน นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนไดเ้นน้มากกวา่ทีIเคยทาํ 

ในการสาํรวจอยา่งระมดัระวงัและใชเ้หตุผลในการอธิบายความเชืIอของคริสเตียน 

เผืIอวา่คาํสอนทีIพนัธสญัญาใหม่ไม่ไดพ้ดูถึงแบบละเอียดหรือไม่ไดส้าํรวจจะไดก้ลายเป็นเรืIองทีIจะไตร่ตรองโดยใชเ้หตุผล 

 

ยกตวัอยา่งเช่น ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ ยงัปล่อยใหค้าํสอนเช่น ตรีเอกานุภาพ ไม่มีคาํอธิบาย 

ผูเ้ขียนของพนัธสญัญาใหม่กไ็ม่ไดพ้ดูถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในตรีเอกานุภาพ แต่ในช่วงสมยัยคุแรก 

นกัศาสนศาสตร์กไ็ดใ้ชก้ารวเิคราะห์แบบใชเ้หตุผลในการอธิบายถึงสิIงทีIผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เชืIอเกีIยวกบัตรีเอกานุภาพ 

แมว้า่ผูขี้ยนพระคมัภีร์ไม่ไดบ้รรยายมุมมองของเขาแบบละเอียด 

 

เพืIอเป็นการโตต้อบกบัคาํสอนเทจ็เกีIยวกบัพระเจา้พระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิY  

บรรพบุรุษของคริสตจกัรในยคุแรกไดอุ้ทิศตวัใหก้บัความแตกต่างอยา่งระมดัระวงัผา่นทางการไตร่ตรองโดยเหตุผล, 

แกปั้ญหาทีIพนัธสญัญาใหม่ไม่ไดพ้ดูถึงใหล้ะเอียดมากทีIสุดเท่าทีIจะทาํได ้

ดว้ยวธีินี6 เองการใชต้รรกะและเหตุผลในศาสนศาสตร์ไดก้ลายเป็นสิIงทีIสาํคญัสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ในการทาํพนัธกิจในโลกของนีโอ-

เพลโทนิซึIม 

 

ประการทีI 3 ศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกไดเ้นน้ ศาสตร์ลี6ลบั (mysticism) หรือการบรรลุฝ่ายวญิญาณจากเบื6องบน 

เป็นการตอบสนองต่อเรืIองการเนน้ศาสตร์ลี6ลบัของนีโอ เพลโตนิซึIม 

 

ศาสตร์ลี6ลบั. อยา่งทีIเราไดเ้ห็นใน นีโอ-เพลโทนิซึIม 

การใชเ้หตุผลแบบระมดัระวงัดว้ยการใหค้วามสนใจกบัจิตใจของมนุษยเ์ป็นเพียงแค่ขั6นตอนของการไปสู่ระดบัทีIสูงกวา่ 

ลึกลบัยิIงกวา่ของการกลายเป็นหนึIงเดียวกบัพระเจา้ 

การใชเ้หตุผลถูกจาํกดัเพราะวา่มนัไม่สามารถไปสูงกวา่โลกวตัถุนี6 เขา้ไปถึงความจริงทางฝ่ายวญิญาณทีIสูงกวา่ 

การเขา้ไปหาระดบัสูงกวา่เหล่านี6จาํเป็นตอ้งมีการใหค้วามกระจ่างแบบพิเศษ 

 

ในรูปแบบทีIใกลเ้คียงกนั เมืIอบรรพบุรุษคริสเตียนไดอ้ธิบายคาํสอนเหล่านี6 เพิIมเติมเช่น ตรีเอกานุภาพ, 

หรือความเป็นพระเจา้และความเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์หรือพิธีของคริสตจกัร 

บ่อยครั6 งเขากจ็ะยอมรับวา่บางอยา่งในคาํสอนเหล่านี6อยูเ่หนือกวา่เหตุผลของมนุษย ์บ่อยครั6 งทีIการอภิปรายตามหลกัเหตุผลของพวกเขา 

จะมาคู่กบัการยอมรับวา่มีความจริงเกีIยวกบัความเชืIอของคริสเตียนทีIอยูเ่หนือขึ6นไปทีIไม่สามารถอธิบายหรือปกป้องดว้ยหลกัเหตุผลไม่ได ้

แต่ทางเดียวทีIจะเขา้ใจไดก้คื็อผา่นทางการไดรั้บความสวา่งแบบลึกลบั 

ผา่นทางประสบการณ์ฝ่ายวญิญาณทีIอยูเ่หนือหลกัการและเหตุผลของมนุษย ์

ศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกไดใ้ชเ้หตุผลสนบัสนุนการเปิดเผยทีIมาจากพระเจา้ 
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แต่มนัโนม้เอียงไปในการหยัIงรู้ทางฝ่ายวญิญาณมากกวา่ทีIจะขึ6นอยูก่บัหลกัฐานทีIพิสูจนไ์ด ้

 

ดงันั6นในขณะทีIนกัศาสนศาสตร์ของยคุสมยัแรกไดป้ระสบความทา้ทายเกีIยวกบัการสอน 

การสาํรวจและการปกป้องศาสนศาสตร์คริสเตียนในโลกกรีก กลยทุธ์และการเนน้ของเขาไดมี้การเปลีIยนแปลง 

การเปลีIยนแปลงเหล่านี6ไดมุ่้งเนน้ไปใหค้วามสาํคญักบัโลกวญิญาณมากกวา่โลกวตัถุ หรือศาสนศาสตร์เบื6องบน 

การวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล และการพึIงพาศาสตร์ลี6ลบัไดเ้ตรียมทางสาํหรับคริสตจกัร 

ซึI งสุดทา้ยแลว้ไดน้าํไปสู่สิIงทีIเราไดรู้้จกัในฐานะศาสนศาสตร์ระบบในปัจจุบนันี6  

 

ตอนนี6 เรากไ็ดท้ราบถึงวธีิทีIนกัศาสนศาสตร์ไดอ้ธิบายศาสนศาสตร์คริสเตียนกบัวฒันธรรมกรีกในสมยัยคุแรกแลว้ 

เราควรจะไปดูต่อทีIศาสนศาสตร์สมยัยคุกลาง 

เมืIอคริสเตียนมกัจะนาํมุมมองแบบกรีกมาใชใ้นหลกัเหตุผลของมนุษยแ์ละหลกัเหตุผลของศาสนศาสตร์คริสเตียน 

เราจะมาพิจารณาดูความเคลืIอนไหวทางศาสนศาสตร์ทีIเรียกวา่ "ศึกษานิยม" (scholasticism) ทีIไดพ้ฒันาขึ6นมาตั6งแต่ช่วงคริสตศกัราชทีI 600 

ถึง คริสตศกัราชทีI 1500 

 

 

ศาสนศาสตร์สมยัยคุกลาง 
 

การสาํรวจของศึกษานิยมของเราจะใกลเ้คียงกบัวธีิทีIเราไดใ้ชใ้นศาสนศาสตร์สมยัยคุแรก ในดา้นหนึIง 

เราจะดูทีIการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมทีIไดท้าํใหเ้กิดศึกษานิยมขึ6นมา และอีกดา้นหนึIง 

เราจะสาํรวจการเปลีIยนแปลงทางศาสนศาสตร์ทีIเกิดขึ6นตามมา 

ใหเ้รามาดูทีIการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมทีIไดเ้กิดขึ6นในช่วงหลายศตวรรษนี6  

 

 

การเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรม 
 

เริIมตน้เลย เราควรจะบอกวา่คาํวา่ "ศึกษานิยม"มีทีIมาจาก โรงเรียนแห่งการศึกษาขั6นสูงขึ6นในยโุรปสมยัยคุกลาง 

ในโรงเรียนเหล่านั6น อาจารยฝ่์ายตรรกวทิยา (ซึI งในปัจจุบนัเรียกวา่ "ตรรกะ") ในสมยันั6นกจ็ะเรียกในภาษาละตินวา่ "สโคลสัติคสั" 

(scholasticus) อาจารยส่์วนใหญ่กไ็ดส้อนตรรกะของอริสโตเติล ดงันั6นคาํวา่ "สโคลสัติค"์ ไดก้ลายเป็นคาํทีIใชก้บัปรัชญาและศาสนศาสตร์ 

ทีIขึ6นอยูก่บัตรรกะทีIไดม้าจากปรัชญาของอริสโตเติล 

 

ศึกษานิยมเป็นสิIงทีIเกิดขึ6นมาจากการเปลีIยนแปลงทางวฒันธรรมทีIสาํคญัทีIสุดครั6 งหนึIงทีIไดเ้กิดขึ6นในสมยัยคุกลาง 

การเปลีIยนแปลงนี6ไดเ้กิดขึ6นเมืIอกลุ่มปัญญาชนของโลกเมดิเตอร์เรเนียน ไดห้นัหลงัใหก้บัความคิดแบบ นีโอ-เพลโทนิซึIม 

เพืIอไปหาหลกัปรัชญาของ อริสโตเติล และผลกระทบจากการเปลีIยนแปลงนี6  

ไดท้าํใหค้ริสเตียนตอ้งปรับเปลีIยนวธีิในการอธิบายและปกป้องคาํสอนคริสเตียนในแบบปรัชญาของอริสโตเติล 

 

แน่นอนทีIการเปลีIยนแปลงไปสู่ทางศึกษานิยมนี6ไดเ้กิดขึ6นในช่วงเวลาหลายร้อยปี 

และมีการต่อตา้นการเปลีIยนแปลงนี6อยา่งมาก โดยเฉพาะจากพวก คริสเตียนทีIเชืIอในเรืIองลึกลบั (Christian mystics) แต่พอถึงเวลาของ 

อลัเบอร์ทสั แมค็นสั (Albertus Magnus) หรือ "อลัเบอร์ทสัผูย้ิIงใหญ่" ทีIมีชีวติในช่วงประมาณปี 1206 ถึง 1280 AD 
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และสาวกของเขาทีIมีชืIอเสียง โทมสั อควนิสั (Thomas Aquinas) ทีIมีชีวติในช่วงประมาณปี 1225 ถึง 1274 

ศึกษานิยมไดเ้ป็นสญัลกัษณ์ถึงศาสนศาสตร์คริสเตียนทีIโดดเด่นในเวลานั6น ในช่วงก่อนการปฏิรูปศาสนา 

หลกัสาํคญัของศาสนศาสตร์คริสเตียนกไ็ดรั้บการปรับใหส้อดคลอ้งกบัมุมมองตามหลกัปรัชญาของอริสโตเติล 

 

เราไดเ้ห็นถึง การเปลีIยนแปลงของวฒันธรรมบางส่วนทีIส่งผลใหเ้กิดการเปลีIยนแปลงทีIศึกษานิยมขึ6นมา 

ตอนนี6 เราควรจะไปดูลกัษณะพื6นฐานของมนั อะไรทาํให ้ศึกษานิยมกลายเป็นวธีิการสาํคญัไปสู่ศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

 

การเปลีIยนแปลงทางศาสนศาสตร์  
 

ถึงแมว้า่จะมีความคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่งระหวา่งศาสนศาสตร์แบบสมยัยคุแรกและศึกษานิยม 

แต่มีความต่างทีIสาํคญัมากอยา่งนอ้ยหนึIงอยา่ง 

โดยรวมศาสนศาสตร์แบบสมยัยคุแรกถือวา่ความคิดทางศาสนศาสตร์ทีIดีทีIสุดไดม้าโดยการรับความกระจ่างอยา่งลึกลบั 

แต่ศึกษานิยมมีความเป็นเหตุผลนิยมค่อนขา้งสูง และไดเ้นน้ทีIความสาํคญัของเหตุผลในการสาํรวจ 

การบรรยายและการปกป้องศาสนศาสตร์ทั6งหมด ทั6งโลกวตัถุและโลกวญิญาณ รวมถึงพระเจา้เอง 

กจ็ะตอ้งถูกสาํรวจโดยการใชเ้หตุผลอยา่งระมดัระวงั 

 

พวกศึกษานิยม มีความรู้อยา่งดีในงานเขียนของอริสโตเติลในเรืIองตรรกะ, ฟิสิกส์, 

และหลกัปรัชญาในเรืIองความจริงทางธรรมชาติ 

และไดพ้ยายามทีIจะปรับใหก้ารนาํเสนอศาสนศาสตร์คริสเตียนใหม้าอยูใ่นมุมมองแบบใชเ้หตุผล และเพราะเหตุนี6  

ในการทาํความเขา้ใจศาสนศาสตร์สมยัยคุกลางแบบศึกษานิยม เราตอ้งมีความเขา้ใจในมุมมองของอริสโตเติลเกีIยวกบัตรรกะ 

 

เรามีเวลาทีIจะพดูถึงแค่ 4 มุมมองของอริสโตเติลในเรืIองตรรกะเหตุและผลทีIมีอิทธิพลต่อศาสนศาสตร์แบบศึกษานิยม: 

ประการแรก ความสาํคญัของภาษาทีIแม่นยาํ; ประการทีI 2ความสาํคญัของการใชต้รรกะเชิงประพจน;์ ประการทีI 3 

ความสาํคญัของตรรกะการอา้งเหตุผล; และสุดทา้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัของการวเิคราะห์เหตุผล 

 

ภาษาและคาํศพัท.์ ตั6งแต่แรก อริสโตเติลไดเ้ขา้ใจวา่ความสาํเร็จของการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลและตรรกะขึ6นอยูก่บัคาํศพัทที์Iเราใช ้

และเราใหค้าํนิยามกบัมนัอยา่งระมดัระวงัมากเพียงไร 

 

คาํนิยามกเ็ป็นเรืIองสาํคญัสาํหรับพวก นีโอ-เพลโทนิซึIม และ นกัศาสนศาสตร์สมยัยคุแรก เช่นเดียวกนั 

แต่อริสโตเติลไดจ้ดัการในเรืIองนี6ไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่ จากมุมมองของเขาในเรืIอง ฟิสิกส์, 

และหลกัปรัชญาทีIสอนเรืIองความเป็นจริงตามธรรมชาติ เขาไดบ้รรยายเหตุผลเชิงตรรกะ 

ทีIแมแ้ต่วทิยาศาสตร์ในยคุแรกทีIแยกแยะสิIงต่างๆโดยใชนิ้ยามแก่นแทห้รือสสารของสิIงของและเหตุบงัเอิญหรือคุณสมบติัทีIไม่จาํเป็น 

เพืIอจะแยกแยะ สิIงทีIกาํลงัจะรับการพิจารณาจากทั6งหมดของสิIงอืIน 

 

เช่นเดียวกนั เพืIอทีIจะสืIอสารไดอ้ยา่งชดัเจนในวฒันธรรมอริสโตเติลทีIพวกเขาอยู ่

นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํศพัทศ์าสนศาสตร์ทีIแม่นยาํมากทีIสุดเท่าทีIจะเป็นได ้

 

เพืIอจะใหเ้ห็นภาพถึงวธีิทีIนกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมไดป้รับศาสนศาสตร์ของเขาใหส้อดคลอ้งกบัการเนน้ของอริสโตเติลถึงภา
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ษาทีIแม่นยาํ ใหเ้ราดูทีIเนื6อหาตอนหนึIงจาก อควนิสั ซูม่า ธีโอโลจิค่า (Aquinas’ Summa Theologica) ในบทหนึIงทีIชืIอวา่ 

"พระเจา้ทรงเป็นอนนัตห์รือเปล่า?" อควนิสั ไดพ้ดูถึงและมีการตอบตามนี6 : 

 

การคดัค้านที/ 1 มนัดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอนันต์ เพราะทุกสิ/งที/เป็นอนันต์กไ็ม่สมบูรณ์… 

เพราะมนัมส่ีวนต่างๆและวตัถุ... แต่พระเจ้าสมบูรณ์ที/สุดเพราะฉะนัDนพระเจ้า ไม่ได้เป็นเป็นอนันต์ 

 

เพืIอเป็นการตอบการคดัคา้นนี6  อควนิสัไดเ้นน้การใหค้าํจาํกดัความ ฟังดีๆวา่เขาตอบอยา่งไร 

 

วตัถุถูกทาํให้สมบูรณ์ในแบบที/มนัถูกทาํให้จาํกดั; เพราะฉะนัDนการเป็นอนันต์ของวตัถุ 

มคีวามเป็นอะไรที/ไม่สมบูรณ์; เพราะมนัเป็นเหมือนวตัถุที/ไม่มรูีปร่าง 

 

สงัเกตวา่ อควนิสั ไดใ้ชค้าํศพัทเ์ฉพาะในเนื6อหาสั6นๆนี6  เช่น "วตัถุ" รูปแบบ" "ไร้รูปแบบ" "จาํกดั" "เป็นอนนัต”์ 

“ไม่เป็นอนนัต"์ "ทาํใหส้มบูรณ์" และ "ไม่สมบูรณ์" 

แลว้เขาใชค้าํศพัทเ์หล่านี6 ในแบบทีIพวกเขาเขา้ใจในสมยัของเขาเพราะอริสโตเติลไดใ้ช ้คาํศพัทเ์หล่านี6 เช่นเดียวกนั เพราะเหตุนี6  อควนิสั 

จึงมีความสามารถทีIจะแยกแยะอยา่งละเอียดระหวา่งมุมมองของเขาและมุมมองของคนอืIน 

การเนน้คาํจาํกดัความคาํศพัทอ์ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เป็นลกัษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์ศึกษานิยม 

 

ดว้ยเหตุนี6 เอง ศาสนศาสตร์ศึกษานิยมจึงไดเ้ตม็ไปดว้ยคาํศพัทเ์ฉพาะ 

ศาสนศาสตร์นิยมไดพ้ฒันาคาํศพัทพิ์เศษเพืIอศาสนศาสตร์คริสเตียน 

สิIงนี6สาํคญัสาํหรับพวกเราเพราะวา่คาํศพัทห์ลายต่อหลายคาํของพวกเขาไดถู้กนาํมาใชใ้นศาสนศาสตร์ระบบตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษ 

 

นอกจากจะเป็นแรงบนัดาลใจใหน้กัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมทีIจะเนน้การใชค้าํศพัทอ์ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํแลว้ 

งานของอริสโตเติลทีIเกีIยวกบัตรรกะ ไดก้ระตุน้พวกเขาทีIจะใหบ้ทบาทหลกัของขอ้เสนอต่าง ๆในการสืIอสารความจริงตามศาสนศาสตร์ 

 

ประพจนห์รือปัญหาทีIจะตอ้งพิสูจน.์ ในรูปแบบทีIเรียบง่ายทีIสุด ขอ้เสนอ/ประพจน ์

กคื็อการยนืยนัความจริงทีIเกิดขึ6นจากการต่อคาํนาํกบัคาํแสดงการยนืยนั พวกเราไดใ้ชต้รรกะเชิงประพจนใ์นการสนทนาในชีวติประจาํวนั 

ลองนึกถึงประโยค "ผมเป็นผูช้าย" ในขอ้เสนอนี6  "ผม" กเ็ป็นคาํนาํ และ "เป็นผูช้าย" กเ็ป็นคาํแสดงการยนืยนั 

และพวกเรากไ็ดชิ้นกบัการใชข้อ้เสนอในศาสนศาสตร์ดว้ย เช่น "พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้" 

การยนืยนัขอ้เสนอตามความจริงแบบนี6 เป็นสิIงจาํเป็นต่อศาสนศาสตร์ศึกษานิยมเนืIองจากมนัไดถู้กสร้างขึ6นมาจากตรรกะของอริสโตเติล 

 

อริสโตเติลไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาวา่ตรรกะเหตุผลทาํงานอยา่งไรกบัสิIงทีIตอ้งพิสูจน ์

ในมุมมองของเขาตรรกะไม่สามารถทาํงานควบคู่ไปไดก้บัการสญัชาตญาณ อารมณ์ กวนิีพนธ์หรือการใชส้ญัลกัษณ์ 

ปริศนาหรือคาํอธิษฐาน หลกัๆกคื็อตรรกะคือคาํแถลง/ถอ้ยคาํทีIเป็นความจริง 

เราจะสามารถตั6งขอ้เสนอทีIเหมาะสมไดก้ต่็อเมืIอเราใชห้ลกัตรรกะมาวเิคราะห์หวัขอ้  

 

สอดคลอ้งกบัการเนน้ย ํ6าของอริสโตเติล 

ศึกษานิยมไดพ้ยายามอยา่งหนกัในการอธิบายศาสนศาสตร์ของมนัในแบบทีIเป็นทางการใหอ้ยูใ่นรูปขอ้เสนอ 

ในระดบัทีIไม่ค่อยเป็นทางการ ในระดบัวชิาการทีIนอ้ยกวา่ปกติ 

นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมไดเ้ขา้ใจวา่ความเชืIอคริสเตียนนั6นไดร้วมการแสดงออกแบบอืIนๆอยูด่ว้ย 
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นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมหลายคนทีIเคร่งครัดมาก ไดแ้สดงความเชืIอทางศาสนาออกมาทางกวนิีพนธ์, บทเพลง, คาํอธิษฐาน, และวธีิอืIนๆ 

แต่ในบริบทของวชิาการอนัสลบัซบัซอ้น ความเชืIอทางศาสนศาสตร์จะแสดงออกมาในรูปแบบของขอ้เสนอทีIถูกสร้างขึ6นอยา่งระมดัระวงั 

หรือในรูปการณ์ยนืยนัความจริง 

 

เพืIอจะใหเ้ห็นภาพของความสาํคญัของขอ้เสนอในศาสนศาสตร์ศึกษานิยม เราจะกลบัไปทีI อควนิสั ซูม่า ธีโอโลจิค่า (Aquinas’ 

Summa Theologica) ลองฟังการอภิปรายของเขาในบททีIมีชืIอวา่ "ความรู้ของพระเจา้ปรากฏชดัหรือไม่?" 

 

การคดัค้านที/ 1 มนัดูเหมือนว่าการดาํรงอยู่ของพระเจ้าเป็นเรื/องที/ปรากฏชัด 

สิ/งต่างๆเหล่านัDนที/ได้ถูกกล่าวไว้ว่าปรากฎชัดกบัเราคือความรู้ที/ได้ถูกปลูกอยู่ในเราอย่างธรรมชาต ิ

เหมือนที/เราเห็นในหลกัการแรกๆ แต่ตามที/ดามาซีนได้บอก (การอ้างองิถงึ จอห์น ดามาซีน แห่งศตวรรษที/ 8) 

"ความรู้ถงึพระเจ้าได้ถูกปลูกไว้ในทุกคนแบบธรรมชาต"ิ 

เพราะฉะนัDนการดาํรงอยู่ของพระเจ้าเป็นเรื/องที/ปรากฏชัด 

 

อควนิสัไดต้อบการคดัคา้นเรืIองนี6 เช่นนี6  

 

ไม่มใีครสามารถยอมรับอะไรที/ตรงกนัข้ามกบัสิ/งที/ปรากฏชัดแล้ว; เหมือนที/นักปรัชญา 

(การอ้างองิถงึอริสโตเตลิ) ได้พูดถงึเกี/ยวกบัหลกัการแรกของการพสูิจน์ แต่สิ/งที/ตรงกนัข้ามกบัข้อความ 

"พระเจ้าทรงเป็น" กส็ามารถถูกยอมรับได้: คนโง่รําพงึในใจตนว่า “ไม่มพีระเจ้า" (สดุด ี53:1) 

เพราะฉะนัDนการที/พระเจ้าทรงดาํรงอยู่เป็นเรื/องที/ไม่ปรากฏให้ชัดเจน 

 

อยา่งทีIเราไดค้าดไว ้ขอ้นี6ไดพ้ดูถึงความหมายทางวชิาการของอริสโตเติลของสิIงทีIปรากฏใหเ้ห็นชดัวา่เป็นความคิดทีI 

"ไม่มีใครสามารถยอมรับอะไรทีIเป็นสิIงตรงกนัขา้มได"้ แต่มากกวา่นี6 เราไดเ้ห็นวา่ อควนิสั ไดต้อบผูค้ดัคา้นดว้ยขอ้เสนอ 

เขาไม่ไดส้รรเสริญหรือเศร้าโศกเสียใจ เขากไ็ม่ไดข่้มขู่หรือวา่กล่าวผูค้ดัคา้น เขาตอบสนองดว้ยขอ้เสนออยา่งสมํIาเสมอ 

 

สิIงทีIเราไดเ้ห็นในอควนิสัคือลกัษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์ศึกษานิยมโดยทัIวไป 

นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมถูกจาํกดัการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ทั6งหมดภายใตข้อ้เสนอ 

พวกเขาไดใ้ชเ้หตุผลในการคุยถึงเรืIองทางศาสนศาสตร์ โดยใชค้าํศพัทที์Iมีการนิยามอยา่งระมดัระวงัในประโยคทีIเป็นความจริง 

สิIงนี6 ไดก้ลายมาเป็นศูนยก์ลางของศาสนศาสตร์คริสเตียนทีIเป็นทางการ 

แมก้ระทัIงในปัจจุบนัการใชข้อ้เสนอกย็งัเป็นสิIงทีIจาํเป็นในศาสนศาสตร์ระบบ 

 

วธีิทีI 3 ทีIศึกษานิยมไดก้บัการใคร่ครวญของอริสโตเติลในเรืIองตรรกะ 

สามารถกล่าวสรุปไดภ้ายใตห้มวดหมู่ของการอา้งเหตุผล 

 

การอา้งเหตุผล. 

ความหมายของการอา้งเหตุผลคือการโตแ้ยง้โดยใชต้รรกะทีIขอ้เสนอไดถู้กจดัเพืIอเป็นการแสดงหลกัฐานและการสรุป 

 

เพืIอใหเ้ห็นภาพ วธีิการอา้งเหตุผลทีIรู้จกักนัดี ซึI งไดมี้การใชบ่้อยในตาํราเรียนตรรกะของชั6นประถมจะเป็นประมาณนี6 : 

หลกัฐานแรก: โสคราทีสเป็นผูช้าย หลกัฐานทีI 2: ผูช้ายทั6งหมดตอ้งตาย การสรุป: เพราะฉะนั6น โสคราทีสตอ้งตาย 
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อริสโตเติลไดใ้ชเ้วลาค่อนขา้งมากในการระบุวา่ขอ้เสนอจะสามารถูกจดัใหเ้ป็นขอ้โตแ้ยง้ทีIจะนาํไปสู่การสรุปต่างๆไดอ้ยา่งไร 

เขาไดส้าํรวจสิIงทีIเรียกวา่ "กฎของการใชต้รรกะ" เหมือนกฎแห่งเอกลกัษณ์, กฎแห่งความไม่ขดัแยง้, และกฎแห่งความไม่มีตรงกลาง, 

และกฎต่างๆ ทีIถูกตอ้งในการอนุมาน วธีิทีIเราจะอนุมานขอ้สรุปจากหลกัฐานต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล  

 

แน่นอนทีIขอ้ขดัแยง้ทางศาสนศาสตร์ทีIแทจ้ริงมกัจะซบัซอ้น 

แต่นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมกมี็ความตั6งใจทีIจะสร้างขอ้ขดัแยง้ทางศาสนศาสตร์ทีIสอดคลอ้งกบัขอ้บญัญติัของอริสโตเติล 

 

ใหเ้รามาพิจารณาการอภิปรายของอควนิสัในเล่มซูม่า ธีโอโลจิค่าอีกครั6 ง (Summa Theologica) 

"ความรู้ของพระเจา้ปรากฏชดัหรือไม่?" 

ในทีIนีIเขากไ็ดต้อบสนองตอ้ขอ้เสนอนี6 ทีIกล่าววา่ความรู้ของพระเจา้ปรากฏชดัจริงดว้ยการอา้งเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา 

เขาไดเ้ขียนคาํเหล่านี6 :  

 

ไม่มใีครสามารถยอมรับอะไรที/ตรงกนัข้ามกบัสิ/งที/ปรากฏชัดแล้ว; แต่สิ/งที/ตรงกนัข้ามกบัข้อความ 

"พระเจ้าทรงเป็น" กส็ามารถถูกยอมรับได้: คนโง่รําพงึในใจตนว่า “ไม่มพีระเจ้า" 

เพราะฉะนัDนการที/พระเจ้าทรงดาํรงอยู่เป็นเรื/องที/ไม่ปรากฏให้ชัดเจน 

 

การอา้งเหตุผลทีIนาํเสนอในทีIนี6สามารถอธิบายไดด้งันี6  หลกัฐานทีI 1: 

ไม่มีใครสามารถยอมรับสิIงทีIตรงกนัขา้มกบัสิIงทีIปรากฏชดัแลว้ หลกัฐานทีI 2: สิIงทีIตรงขา้มกบั "พระเจา้ทรงเป็น" สามารถถูกยอมรับ 

สรุป: ดงันั6น ทีIวา่พระเจา้ทรงดาํรงอยูเ่ป็นเรืIองทีIไม่ไดป้รากฏใหช้ดั 

 

ขอ้ความนี6 เป็นเพียงแค่ตวัอยา่งหนึIงวา่ อควนิสั 

ไดส้าํรวจและปกป้องป้องศาสนศาสตร์โดยการอา้งเหตุผลทีIถูกเขียนไวด้ว้ยความระมดัระวงัอยา่งไร 

และวธีิพดูถึงหวัขอ้นี6กเ็ป็นเรืIองธรรมดาสาํหรับศึกษานิยมของสมยัยคุกลาง ในความเป็นจริง 

การเนน้ถึงการอา้งเหตุผลเช่นนี6กย็งัเป็นส่วนสาํคญัของศาสนศาสตร์ระบบในยคุปัจจุบนัของเรา 

 

นอกจากการเนน้ในเรืIองการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ การขึ6นอยูก่บัขอ้เสนอและการอา้งเหตุผลแบบใชต้รรกะ 

นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยม กไ็ดแ้สดงใหเ้ห็นอิทธิพลของอริสโตเติลดจ้ากการจดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์ของเขา 

 

 

การจดัลาํดบัความสาํคญั. 

อริสโตเติลไดป้ระยกุตก์ารใชเ้หตุผลในงานวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงในรูปแบบของพีรามิดลาํดบัขั6นแบบคงทีIและมีเหตุผล ในมุมมองของเขา 

ทุกสิIงทุกอยา่งลว้นแต่มีทีIอยูร่ะหวา่งระดบัล่างสุดทีIเป็นเรืIองของสิIงทีIไม่สมบูรณ์และหลากหลายมากมาย 

หรือบนสุดทีIเป็นเรืIองของการรวมกนัอยา่งสมบูรณ์แบและบริสุทธิY  และเขาเชืIอวา่หนา้ทีIของปรัชญากคื็อ 

ตอ้งแยกแยะวา่จะตอ้งนาํแต่ละส่วนของความจริงทั6งปวงใส่ไวต้รงไหนในระบบทีIมีเหตุผลนี6  

 

กล่าวอยา่งง่ายๆ พระเจา้เองทรงอยูข่า้งบนสุดของพีระมิด พระองคเ์ป็นหลกัการแรก ทรงเป็นตน้เหตุของทุกสิIงทุกอยา่ง 

พระเจา้ทรงเป็นเอกภาพทีIสมบูรณ์บริสุทธิY  ทูตสวรรคก์อ็ยูด่า้นล่างพระเจา้ระดบัหนึIง 

มนุษยก์อ็ยูข่า้งใตทู้ตสวรรคเ์พราะเป็นวญิญาณและมีร่างกาย พวกสตัวต่์างๆกอ็ยูข่า้งใตม้นุษย ์พืชกย็ูใ่ตส้ตัว ์

และวตัถุทีIไม่มีชีวติกอ็ยูข่า้งใตพื้ช วตัถุพื6นฐาน 4 อยา่ง: อากาศ, ไฟ, ดิน, และนํ6า กอ็ยูข่า้งใตว้ตัถุทีIไม่มีชีวติ 
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และสสารทีIไม่มีรูปแบบอยูที่Iดา้นล่างสุดของพีระมิด  

 

เพืIอจะสืIอสารวฒันธรรมอริสโตเติลทีIพวกเขามี 

นกัศาสนศาสตร์ศึกษานิยมไดพ้ยายามทีIจะบรรยายศาสนศาสตร์ของเขาในรูปแบบอริสโตเติล 

พวกเขาไดจ้ดัระเบียบการสรุปคาํสอนใหเ้ป็นไปตามศาสนศาสตร์จากขา้งบน 

นัIนคือการทีIพวกเขาจะเริIมดว้ยการเนน้คาํสอนคริสเตียนทีIตรงกบัระดบัสูงในพีระมิดของอริสโตเติลและไดส้อนลงมาตามระเบียบนั6น 

ถึงคาํสอนทีIตรงกบัระดบัตํIาของพีระมิดของอริสโตเติล 

ตลอดเวลาเขาพยายามทีIจะทาํใหล้าํดบัเหตุผลซบัซอ้นทีIแทรกซึมไปในศาสนศาสตร์ของพวกเขา 

สามารถอธิบายไดว้า่พวกเขาะแต่ละส่วนนั6นเหมาะสมกบัแต่ละทีIอยา่งไร  

 

แนวโนม้ในทางศาสนศาสตร์จากเบื6องบนสามารถไดเ้ห็นชดัในรูปแบบของ ซูม่า ธีโอโลจิค่า ของทอมสั อควนิสั 

ส่วนแรกของซูม่า(บทสรุป)ของเขาไดเ้ริIมตน้ดว้ยบทนาํ หลงัจากนั6นไดไ้ปถึงหมวดหมู่ทีIมีความสาํคญัระดบัสูงในศาสนศาสตรศึกษานิยม: 

พระเจา้เทีIยงแทอ้งคเ์ดียว หลงัจากนั6น อควนิสั ไดพ้ดูถึงตรีเอกานุภาพ ต่อจากนั6น เขาไดเ้นน้ทีIการทรงสร้าง ซึI งเป็นบททีIไดเ้นน้ทีIพระเจา้ 

วา่ทรงเป็นผูแ้รกในทุกสิIงทุกอยา่ง หลงัจากนั6นอควนิสัไดเ้นน้ถึงสิIงทรงสร้างทีIยิIงใหญ่ทีIสุดคือ ทูตสวรรค ์หลงัจากนั6นเขาไดพ้ดูถึง 6 

วนัของการสร้างโลกทีIไดพ้ดูถึงสิIงทีIพระเจา้ไดท้รงสร้างใหต้ํIากวา่ทูตสวรรค ์หลงัจากนั6นกมี็บทเกีIยวกบัมนุษย ์

ซึI งเป็นสิIงทีIพระเจา้สร้างทีIมีทั6งวญิญาณและเป็นวตัถุดว้ย 

และสุดทา้ยอควนิสัไดปิ้ดส่วนแรกของขอ้สรุปนี6ดว้ยวา่การปกครองของพระเจา้เหนือสิIงทรงสร้างต่างๆรวมถึงสิIงทีIเป็นวตัถุ 

 

การจดัลาํดบัความสาํคญัของอริสโตเติลไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นในวธีิทีIอควนิสัไดอ้ธิบายลกัษณะกลยทุธ์โดยทัIวไปของศึกษานิยมใ

น ซูม่า ธีโอโลจิค่า และแนวโนม้นี6กไ็ดก้เ็ป็นลกัษณะของศาสนศาสตร์คริสเตียนทีIเป็นทางการเป็นเวลาหลายศตวรรษ 

แมก้ระทัIงในศาสนศาสตร์ระบบของปัจจุบนั 

 

จากทีIเราไดเ้ห็นแลว้วา่ศาสนศาสตร์คริสเตียนไดเ้ปลีIยนจากพนัธสญัญาใหม่ไปในทางของความคิดกรีก 

เริIมตน้จากความเชืIอทีIวา่โลกมีสองส่วนของ นีโอ-เพลโทนิซึIม ในสมยัยคุแรก 

หลงัจากนั6นไดม้าถึงเหตุผลนิยมของอริสโตเติลในสมยัยคุกลาง 

ตอนนี6 เราควรจะใหค้วามสนใจกบัวธีิของศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทเ์ปรียบเทียบกบัการการพฒันาต่างๆเหล่านี6  

 

 

ศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท ์
 

มีหลายวธีิทีIเราจะสามารถดูทีIศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท ์แต่เราจะตอ้งจาํกดัตวัเองและดูแค่ตวัอยา่งเลก็ๆ เราจะดูทีI 3 

ช่วงในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต:์ ช่วงทีI 1 ศาสนศาสตร์ในยคุของผูน้าํการปฏิรูปของสมยัศตวรรษทีI 16; ช่วงทีI 2 หลกัขอ้เชืIอของ 

โปรแตสแตนทด์ั6งเดิม และช่วงทีI 3 เราจะดูทีIศาสนศาสตร์ระบบของโปรแตสแตนทใ์นปัจจุบนั 

ใหเ้ราเริIมกบัศาสนศาสตร์ของพวกผูน้าํการปฏิรูป 

 

 

ผูน้าํการปฏิรูปยคุแรก 
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เป้าหมายของศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทใ์นยคุแรก 

คือสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนขึ6นมาใหม่ใหเ้ป็นไปตามเนื6อหาของพระวจนะของพระเจา้ ยกตวัอยา่งเช่น มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) 

และจอห์นคาลวนิ (John Calvin) ซึI งเป็นผูที้Iมีความมุ่งมัIนในการอา้งถึงสิทธิY อาํนาจของพระวจนะของพระเจา้ในศาสนศาสตร์ 

พวกเขาตอบโตค้วามทา้ทายของโรมนัคาทอลิกและพวกอนาแบบ็ติสทห์วัรุนแรงโดยการเจาะลึกลงไปในพระคมัภีร์โดยตรง 

 

ผลทีIตามมากคื็อ ทั6ง ลูเธอร์ และ คาลวนิ ไม่ไดเ้ขียนอะไรทีIสอดคลอ้งโดยตรงกบัศาสนศาสตร์ระบบในยคุปัจจุบนั 

แต่มนัไปตกอยูก่บัลูกศิษยข์อง ลูเธอร์ คือ ฟิลิป เมลานคธ์อน (Philipp Melanchthon) และผูติ้ดตามของ คาลวนิ ทีIชืIอ ธีโอดอร์ เบสา 

(Theodore Beza) ทีIเป็นผูจ้ดัระบบศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทใ์นยคุแรก 

แต่อยา่งไรกต็ามลกัษณะของศาสนศาสตร์แบบสมยัยคุแรกและแบบศึกษานิยมกไ็ดป้รากฏอยูใ่นงานเขียนของผูน้าํการปฏิรูปรุ่นแรก 

 

เพืIอจะใหเ้ห็นตวัอยา่ง คู่มือของศาสนาคริสต ์(Institutes of the Christian Religion) ของคาลวนิ 

คู่มือนี6 ถูกเขียนเพืIอจะปกป้องคริสตจกัรโปรแตสแตนทจ์ากขอ้กล่าวหาวา่เป็นคาํสอนทีIผดิ แต่ในการปกป้องมุมมองของโปรเตสแตนต ์

คาลวนิไดใ้หค้วามสาํคญัในการสร้างศาสนศาสตร์ในแบบทีIไดถู้กพฒันาขึ6นมาในหลายๆศตวรรษก่อนการปฏิรูป 

ดงันั6นคงไม่ยติุธรรมถา้เราจะบอกวา่คาลวนิไดต้ามรูปแบบของศาสนศาสตร์สมยัยคุแรกหรือศาสนศาสตร์ของศึกษานิยม อยา่งไรกต็าม 

ในคู่มือนี6  เขาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการใชต้รรกะแบบ อริสโตเติล โดยการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ 

ไดบ้รรยายศาสนศาสตร์ดว้ยขอ้เสนอ รวมถึงการอา้งเหตุผลเพืIอจะแกปั้ญหาต่างๆ 

และไดจ้ดัรูปแบบศาสนศาสตร์ตามการจดัลาํดบัความสาํคญัตามขา้งบน 

 

เราไม่มีเวลามากพอทีIจะแสดงทุกส่วนในงานของคาลวนิ 

แต่เราสามารถเห็นไดง่้ายวา่เขาไดย้อมรับการใชต้รรกะเป็นเครืIองมือทางศาสนศาสตร์และในวธีิทีIเขาไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนศา

สตร์ตามขา้งบน ในทางกลบักนั ลองฟังสิIงทีIคาลวนิไดย้นืยนัถึงขอ้ดีของการเรียนตรรกะวทิยาหรือตรรกะ 

ถึงแมม้นัจะถูกพฒันาจากผูที้Iไม่เชืIอ  

 

ในเล่มทีI 2 บททีI 2 ของขอ้นี6  เขาไดเ้ขียนวา่ 

 

แต่ถ้าพระองค์เพยีงพอใจที/จะช่วยเราจากการงานและภารกจิของพวกที/ไม่ชอบธรรมในเรื/องฟิสิกส์, 

การใช้ตรรกะ, คณติศาสตร์, และวทิยาศาสตร์อื/นๆ ขอให้เราใช้มนัเถดิ 

เพราะถ้าเราไม่ใช้ของประทานที/พระเจ้าได้ประทานให้เรา 

พวกเรากจ็ะได้รับการพพิากษาในเรื/อความเฉื/อยช้าของเรา 

 

เพืIอแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับการใชเ้หตุผลหรือการใชต้รรกะ 

บ่อยครั6 งทีIงานเขียนของคาลวนิไม่ไดแ้สดงแต่ขอ้ความทีIพระคมัภีร์สอน 

แต่จะแสดงคาํสอนของพระคมัภีร์ในแบบทีIสอดคลอ้งกบัการใชต้รรกะของอริสโตเติลดว้ย 

 

ในทางกลบักนั คู่มือของคาลวนิไดแ้สดงลาํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์ทีIสะทอ้นรูปแบบของศาสนศาสตร์สมยัยคุกลาง 

คู่มือของ คาลวนิ แบ่งเป็น 4 เล่ม: เล่มแรกพดูถึงความรู้ของพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้าง 

ในเล่มนี6คาลวนิไดบ้รรยายพระเจา้พระองคเ์องและพระเจา้ในขณะทีIเป็นพระผูส้ร้างทีIอยูเ่หนือทุกอยา่งและเป็นผูค้วบคุมจกัรวาล เล่มทีI 2 

ไดเ้นน้ความรู้ของพระเจา้ในฐานะพระผูไ้ถ่บาป 

ซึI งไดพ้ดูถึงเรืIองราวในโลกนี6 ทีIเกีIยวขอ้งกบัการทีIพระเจา้เขา้มาในโลกนี6 ในฐานะพระคริสตผ์ูซึ้I งทาํใหค้นของพระองคไ์ดรั้บความรอด 
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เล่มทีI 3 ไดพ้ดูถึงการรับพระคุณ ทั6งผลประโยชนแ์ละผลกระทบ ในทีIนีI คาลวนิ 

ไดบ้รรยายถึงวธีิทีIความรอดทีIพระเยซูไดท้รงกระทาํใหส้าํเร็จแลว้นั6น จะสามารถมาประยกุตใ์นชีวติของแต่ละคนไดอ้ยา่งไร 

และมีพระพรและผลกระทบต่างๆ ทีIมาจากการไดรั้บความรอดนี6 ในชีวติของแต่ละคนอยา่งไรบา้ง เล่มทีI 

4ไดเ้นน้ถึงเรืIองทีIอยูด่า้นล่างสุดของปัญหาทัIวไป คือคริสตจกัร, พิธีต่างๆ, และเกีIยวกบัความสมัพนัธ์กบัรัฐบาล 

 

ดงันั6นเราจะเห็นไดว้า่ คาลวนิไดข้บัเคลืIอนแนวคิดเกีIยวกบัสวรรคคื์อสิIงทีIสูงกวา่ถึงสิIงทีIต ํIากวา่ ธรรมดากวา่ 

พระเจา้ในฐานะทีIทรงสูงสุดเหนือสิIงทีIถูกสร้างทรงเป็นผู ้และความรอดส่วนบุคคลเป็นเรืIองถดัไป 

สุดทา้ยเรากไ็ดเ้ห็นความสนใจในชีวติคริสเตียนทัIวไป 

 

ดงันั6น ในขณะทีIเขาไดย้อมรับตรรกะและศาสนศาสตร์จากเบื6องบน 

คาลวนิกย็งัคงติดตามวธีิการทางศาสนศาสตร์และการจดัลาํดบัความสาํคญั ทีIไดพ้ฒันาขึ6นมาในประวติัศาสตร์คริสตจกัรก่อนการปฏิรูป  

 

มากยิIงไปกวา่การตระหนกัถึงการทีIศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตไ์ดพึ้Iงการพฒันาทางศาสนศาสตร์ในยคุก่อนหนา้นี6  

เราควรจะชี6ใหเ้ห็นวา่ สิIงนี6กเ็ป็นความจริงสาํหรับหลกัขอ้เชืIอของโปรเตสแตนตเ์หมือนกนั 

โปรแตสแตนทใ์นภูมิภาคต่างๆของโลกไดส้ร้างหลกัคาํสอนดั6งเดิมและหลกัขอ้เชืIอต่างๆหลายเล่มทีIไดส้รุปความเชืIอของพวกเขา 

 

 

หลกัคาํสอนดั6งเดิม 
 

ยกตวัอยา่งเช่น เมืIอเราดูทีIศาสนศาสตร์ของหลกัขอ้เชืIอของเวสทมิ์นสเตอร์ (Westminster Confession of Faith) 

ทีIถูกเขียนไวป้ระมาณปี 1647 ในขณะทีIเป็นโปรเตสแตนตย์คุแรก 

คงไม่ยติุธรรมทีIจะเรียกศาสนศาสตร์ของเวสทมิ์นสเตอร์วา่เป็นศึกษานิยมเลยซะทีเดียว เพราะความสาํคญันี6 ขึ6นอยูก่บัการสอนพระวจนะ 

แต่มนักย็งัเป็นความจริงทีIวา่หลกัขอ้เชืIอนี6ไดรั้บอิทธิพลจากมุมมองศาสนศาสตร์ของสมยัยคุกลาง 

หลกัขอ้เชืIอนี6ไดย้อมรับตรรกะแบบอริสโตเติลในดา้นทีIมนัตอ้งพึIงพาการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะอยา่งมาก 

ทีIมนัใหข้อ้เสนอเป็นใจกลางของการอธิบาย รวมถึงการทีIมนัไดใ้ชก้ารอา้งเหตุผลแบบระมดัระวงัเพืIอจะนาํเสนอศาสนศาสตร์ 

และวธีิการเรียงลาํดบัหวัขอ้ทีIมนัไดจ้ดัระเบียบศาสนศาสตร์ตามความสาํคญัของศาสนาศาสตร์จากขา้งบน 

 

เราสามารถเห็นบทบาททีIสาํคญัของตรรกะในหลกัขอ้เชืIอเวสทมิ์นสเตอร์ สิIงนี6มนัชดัเจนในบททีI 1 ยอ่หนา้ทีI 6 

ลองฟังวธีิทีIไดอ้ธิบายถึงเรืIองนี6  

 

พระประสงค์ของพระเจ้าเกี/ยวกบัทุกอย่างที/จาํเป็นสําหรับพระสิริของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็น 

ความรอดของมนุษย์, ความเชื/อและชีวติ, กไ็ด้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในพระคมัภร์ี 

หรือจากผลกระทบที/ดแีละจาํเป็นที/เราสรุปได้จากพระคมัภร์ี 

 

สงัเกตตรงนี6  ทุกอยา่งทีIจาํเป็นสาํหรับพระสิริของพระเจา้และความรอด 

ความเชืIอและชีวติของเรากจ็ะสามารถพบไดใ้นสองทาง ในทางแรก ความจริงเหล่านี6ไดถู้กแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ กคื็อวา่ 

พระคมัภีร์ไดส้อนความจริงทีIจาํเป็นไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ แต่ในอีกดา้นหนึIง คาํสอนคริสเตียนทีIสาํคญัอืIนๆ อาจจะเป็น "ผลทีIดีและจาํเป็น… 

ทีIเราสรุปไดจ้ากพระคมัภีร์" ประโยคนี6ไดใ้หบ้ทบาททีIสาํคญักบัการใชเ้หตุผลหรือตรรกะในศาสนศาสตร์โปรแตสแตนท ์

ในเวลาทีIนกัศาสนศาสตร์โปรแตสแตนทท์าํงานของพวกเขา เขาไดใ้ชเ้หตุผลและตรรกะเพืIอจะดึงเอาสิIงทีIพระคมัภีร์กาํลงักล่าวถึงออกมา 
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ในทางนี6  หลกัขอ้เชืIอของเวสทมิ์นสเตอร์ กไ็ดแ้สดงความโนม้เอียงไปในทางวธีิต่างๆของยคุก่อน 

 

นอกจากนี6  โครงสร้างทีIครอบคลุมหลกัขอ้เชืIอนี6  ไดแ้สดงถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์ทีIมาจากเบื6องบน 

การเรียงลาํดบัของบทต่างๆในหลกัขอ้เชืIอไดเ้รียงลาํดบัตามนี6 : หลงัจากบทแรกทีIชืIอวา่ "แห่งพระคมัภีร์" บททีI 2 กบั 3 

เนน้ความจริงทางฝ่ายวญิญาณทีIสูงสุด คือพระเจา้เอง ต่อไป, บททีI 4 กบั 5 ไดพ้ดูถึงสิIงทรงสร้าง 

หลงัจากนั6นกไ็ปถึงสิIงทีIทัIวไปกวา่หรือโลกีย,์ บททีI 6 ถึง 17 ไดพ้ดูถึงการตกลงไปในความบาปของมนุษย ์และการไถ่บาป จากนั6นบททีI18 

ถึง 31 ไดบ้รรยายถึงเรืIองทัIวๆไปของคริสตจกัรและชีวติคริสเตียน สุดทา้ยบททีI 32 และ 33 ไดพ้ดูถึงการสิ6นสุดของประวติัศาสตร์โลก 

 

การจดัลาํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์ทีIไดแ้สดงในโครงสร้างนี6  

เป็นลกัษณะของหลกัขอ้เชืIอและหลกัคาํสอนและหลกัขอ้เชืIอของโปรแตสแตนตห์ลายเล่ม 

 

ดว้ยแนวโนม้ทัIวไปของศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตแ์ละหลกัขอ้เชืIอโปรแตสแตนทแ์บบดั6งเดิมเหล่านี6  

เรากจ็ะสามารถเห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบของปัจจุบนักย็งัคงมีแนวโนม้แบบเดิมอยู ่

 

 

ศาสนศาสตร์ระบบในยคุปัจจุบนั 
 

เพืIอเป็นการยกตวัอยา่งในเรืIองนี6  เมืIอนึกถึงศาสนศาสตร์ระบบของ ชาร์ลส์ ฮอ็ดจ ์ของ วทิยาลยัพระคริสตธรรม พรินซ์ตนั 

ทีIไดมี้ชีวติอยูใ่นช่วงปี 1797 ถึง 1878 ตลอดงานศาสนศาสตร์ระบบของเขา ฮอ็ดจ ์

ไดใ้หเ้หตุผลและตรรกะมีหนา้ทีIสาํคญัในการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ, ในการใชข้อ้เสนอ, 

ในการสร้างตวัอยา่งทีIเป็นจริงของเขาดว้ยการใชก้ารอา้งเหตุผลแบบระมดัระวงั, 

และไดต้ามหลกัของการเรียงลาํดบัความความสาํคญัของศาสนศาสตร์จากเบื6องบน 

 

ในทางกลบักนั ฮอ็ดจ ์

ไดย้อมรับหนา้ทีIของการใชเ้หตุผลในศาสนศาสตร์ในแบบทีIไปไกลกวา่ระเบียบของศึกษานิยมของสมยัยคุกลางและโปรแตสแตนทย์คุแร

ก ลองฟังถึงวธีิทีIเขาไดบ้รรยายวธีิทีIนกัศาสนศาสตร์ตอ้งฝึกฝนระเบียบของพวกเขาในแบบทีIคลา้ยคลึงกบันกัวทิยาศาสตร์ในยคุปัจจุบนั 

ในเล่มทีI 1 บททีI 1 ส่วนทีI 5 ของ "ศาสนศาสตร์ระบบ" ของเขา เขาไดเ้ขียนวา่ 

 

นักวทิยาศาสตร์ มาเพื/อศึกษาธรรมชาตโิดยมสีมมตฐิานที/แน่นอน 

เขาสันนิษฐานในการรับรู้ทางความรู้สึกว่าเป็นสิ/งที/ไว้ใจได้ 

เขาจาํเป็นต้องสันนิษฐานว่าในขณะเดยีวกนั การทาํงานของปัญญาเป็นสิ/งที/ไว้ใจได้ 

เขาจาํเป็นต้องขึDนอยู่กบัความแน่นอนของความจริงเหล่านัDนที/เราไม่สามารถได้เรียนรู้จากประสบการณ์… 

ผลกระทบทุกอย่างต้องมสีาเหตุ สาเหตุที/เหมือนกนั ภายใต้สถานการณ์ที/เหมือนกนั 

กจ็ะเกดิผลกระทบที/เหมือนกนั 

 

หลงัจากทีIไดอ้ธิบายวา่วทิยาศาสตร์แบบธรรมชาตินั6นเป็นทีIเขา้ใจกนัอยา่งไรในสมยัของเขา ฮอ็ดจ ์

ไดเ้พิIมคาํศพัทที์IเกีIยวกบันกัศาสนศาสตร์ระบบ 

 

สิ/งที/พระคมัภร์ีเป็นให้แก่นักศาสนศาสตร์กเ็หมือนสิ/งที/ธรรมชาตเิป็นให้แก่นักวทิยาศาสตร์ 
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มนัคือห้องเกบ็ของในบ้านที/เป็นแหล่งของความจริงต่างๆ; 

และเป็นวธีิการสืบค้นของเขาว่าพระคมัภร์ีสอนอะไร 

เป็นวธีิเดยีวกนัที/นักปรัชญาแห่งธรรมชาตนํิามาใช้เพื/อที/จะสืบค้นดูว่าธรรมชาตสิอนอะไร  

 

ดงันั6นเราไดเ้ห็นวา่ ถึงแมว้า่ ฮอ็ดจ ์

ไดป้รับเปลีIยนความเขา้ใจถึงการใชเ้หตุผลและตรรกะใหเ้ป็นตามแนวคิดของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ในยคุของเขา 

ในฐานะนกัศาสนศาสตร์ระบบ 

เขายงัคงยนืยนัในความคิดดั6งเดิมของการเห็นวา่การใชเ้หตุผลและตรรกะเป็นเครืIองมือทีIสาํคญัในการสร้างศาสนศาสตร์ 

 

ในทางกลบัทางกนั “ศาสนศาสตร์ระบบ” ของฮอ็ดจ ์ไดต้ามการใหล้าํดบัความสาํคญัของศาสนศาสตร์จากเบื6องบนเช่นกนั 

เพียงแค่ดูศาสนศาสตร์ระบบของเขาเพียงเลก็นอ้ยกจ็ะไดเ้ห็นถึงโครงสร้างโดยรวมของการสรุปศาสนศาสตร์คริสเตียนของเขา 

 

ศาสนศาสตร์ระบบของเขาไดเ้ริIมดว้ยบทนาํ ตามมาดว้ยส่วนแรกทีIชืIอวา่: "ศาสนศาสตร์ทีIเกีIยวกบัพระเจา้พระบิดา / Theology 

Proper" ซึI งเขาไดพ้ดูถึงคาํสอนถึงพระเจา้เอง ส่วนทีI 2 ชืIอวา่ "มานุษยวทิยา" 

ซึI งเป็นการเลืIอนระดบัลงมาตามการจดัลาํดบัความสาํคญัลงมายงัมนุษยชาติ ต่อไปกคื็อส่วนทีI 3 "Soteriology" หรือคาํสอนถึงความรอด 

เริIมกบัแนวคิดสูงสุดเกีIยวกบัการทาํงานของพระเจา้ในพระคริสต ์ลงมายงัการประทานความรอดใหแ้ก่มนุษย ์

และวธีิการทาํงานของพระคุณ และตามระเบียบดั6งเดิมเขาไดจ้บทา้ยดว้ยส่วนทีI 4 คือ "Eschatology" หรือคาํสอนถึงวนัสุดทา้ย 

 

ดงันั6นเราจะเห็นไดว้า่ในทุกยคุทุกสมยั เมืIอคริสเตียนซืIอสตัยแ์ละเชืIอฟังพระวจนะของพระเจา้ 

พวกเขาจะไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงคาํสอนของพระคมัภีร์ในหลายวธีิทีIเหมาะสมกบัการเปลีIยนแปลงของวฒันธรรมในโลกทีIเขาอาศยัอยู ่

 

หลงัจากทีIเราไดต้ามไปดูแลว้วา่ศาสนศาสตร์ระบบไดถู้กพฒันาจนกลายมาเป็นวธีิหลกัในการอธิบายศาสนศาสตร์ของคริสเตีย

นไดอ้ยา่งไร เราควรจะไปดูทีIหวัขอ้หลกัทีI 3 ของเราคือ ความสาํคญัอนัตรายของศาสนศาสตร์ระบบ 

ในบทเรียนต่อๆไปเราจะดูทีIหวัขอ้เหล่านี6 ในแบบทีIละเอียดขึ6น ดงันั6นในเวลานี6 เราจะพดูถึงเรืIองทัIวไปก่อน 

 

 

ความสําคญัและอนัตราย 
 

เพืIอจะไดเ้ห็นแง่บวกกบัแง่ลบของศาสนศาสตร์ระบบ 

เราตอ้งจาํไดว้า่เราไดอ้ธิบายถึงการสร้างศาสนศาสตร์ในบทเรียนบทอืIนไวแ้ลว้ คุณจะจาํไดถึ้งความจริงทีIวา่ 

พระเจา้ไดป้ระทานทรัพยากรหลกัๆ 3 อยา่งเพืIอเราจะใชใ้นเวลาทีIเรากาํลงัสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน: การตีความพระคมัภีร์, 

การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, และการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน การตีความพระคมัภีร์เป็นวธีิการทีIเนน้ทีIการเปิดเผยพิเศษของพระเจา้ 

และอีกสองอยา่ง ไดเ้นน้การเปิดเผยทัIวไปของพระเจา้ในสิIงทัIวๆไป 

การมีปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนไดใ้หเ้รามีหนทางทีIจะเขา้ไปถึงส่วนทีIสาํคญัของการเปิดเผยทัIวไป: คือคาํพยานของคนอืIน, 

โดยเฉพาะคริสเตียนคนอืIนๆ และดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนไดดึ้งความสนใจของเราไปถึงส่วนอืIนๆทีIสาํคญัของการเปิดเผยทัIวไป คือ 

สิIงต่างๆทีIเราไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของการมีชีวติเพืIอพระคริสต,์ การต่อสูก้บัความบาป, การดาํเนินดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิY  

แหล่งทีIมาทางศาสนศาสตร์ 3 อยา่งนี6  

กเ็ป็นวธีิทัIวไปทีIพระวญิญาณบริสุทธิY ใชน้าํประชากรของพระเจา้ใหเ้ขา้ใจการเปิดเผยของพระองคแ์ละในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 
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คุณอาจจะจาํไดว้า่แหล่งทีIมาของศาสนศาสตร์เหล่านี6 ช่วยใหเ้ราประเมินระดบัความมัIนใจทีIเราควรจะใหก้บัความเชืIอต่างๆทีIเรา

มี ถา้การเป็นพยานของการตีความพระคมัภีร์,การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, 

และการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนเขา้กนัไดแ้ละมีความหนกัแน่นเกีIยวกบัเรืIองใดๆ 

ความเชืIอมัIนและความมัIนใจเกีIยวกบัเรืIองนั6นควรจะเติบโตเป็นเรืIองปกติ แต่ถา้การเป็นพยานไม่เขา้กนัและไม่มีความหนกัแน่น 

ระดบัความมัIนใจและความเชืIอควรจะลดลงเกีIยวกบัเรืIองนั6น 

เพราะแหล่งทีIมาของการตีความพระคมัภีร์, การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, 

และการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนไดมี้หนา้ทีIทีIสาํคญัในการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

เราสามารถประเมินไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความสาํคญัและอนัตรายของศาสนศาสตร์ระบบดว้ยการถามวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชท้รัพยากรเห

ล่านี6ไดอ้ยา่งไร ศาสนศาสตร์ระบบไดส้นบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการใชท้รัพยากร 3 อยา่งนี6 ทีIพระเจา้ไดป้ระทานให ้ 

 

อนัดบัแรก เราจะพดูถึงศาสนศาสตร์ระบบและและความสมัพนัธ์ของมนักบัการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน อนัดบัทีI 2 

เราจะพดูถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนศาสตร์ระบบในชุมชน และอบัดบัทีI 3 

เกีIยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนศาสตร์ระบบและการตีความพระคมัภีร์ 

อนัดบัแรกใหเ้รามาพดูถึงผลกระทบทั6งแง่ลบกบัแง่บวกทีIศาสนศาสตร์ระบบมีต่อการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน 

 

 

การดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน  
 

แหล่งทีIมาของการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนสามารถถูกบรรยายไดใ้นหลายแบบ 

และเราจะสาํรวจวา่มนัเป็นอยา่งไรอยา่งละเอียดมากขึ6นในบทเรียนต่อไป แต่ตอนนี6 เราจะใหภ้าพคร่าวๆก่อน ในบทเรียนของเรา 

เราไดพ้ดูถึงการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนวา่เกีIยวขอ้งกบัการชาํระใหบ้ริสุทธิY  การเติบโตขึ6นในความบริสุทธิY  ในทั6ง 3 ดา้นทีIเกีIยวขอ้งกนั 

เราจะตอ้งไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิY ในระดบัความคิด, ในระดบัการประพฤติ, และในระดบัอารมณ์ 

พดูอีกแบบหนึIงกคื็อความคิดของเรากต็อ้งถูกตอ้งตามนํ6าพระทยัของพระเจา้ การกระทาํของเรากต็อ้งถูกตอ้งตามนํ6าพระทยัของพระเจา้ 

และความรู้สึกของเรากต็อ้งถูกตอ้งตามนํ6าพระทยัของพระเจา้เช่นเดียวกนั 

 

มีหลายทางทีIสาํคญัทีIทาํใหศ้าสนศาสตร์ระบบเป็นสิIงทีIสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของเราทีIจะไดรั้บประโยช

นจ์ากการดาํเนินชีวติคริสเตียนทั6ง 3 ดา้น ใหเ้ราเริIมจากดา้นบวกก่อนวา่ 

ศาสนศาสตร์ระบบไดช่้วยสนบัสนุนการดาํเนินชีวติคริสเตียนในฐานะทีIมนัเป็นทรัพยากรทางศาสนศาสตร์ 

 

 

การสนบัสนุน 
 

ในดา้นทีIดี ศาสนศาสตร์ระบบมีจุดแขง็ในส่วนของออร์โธดอ็กซ์ คือการเชืIอถูกตอ้ง มนัไดเ้ตรียมวธีิทีIจะใหเ้ราคิดเป็นระบบ 

และจดัรูปแบบความคิดในการพิจารณาปัญหาทีIเราตอ้งพบเจอในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ในขณะทีIเราแสวงหาการดาํเนินชีวติเพืIอพระคริสตว์นัต่อวนั เรามกัจะไดเ้จอสถานการณ์ต่างๆทีIเราจะตอ้งนาํมุมมองทีIเป็นตรรกะ 

มีความสมํIาเสมอ มุมมองทีIมัIนคงในการมองพระเจา้และโลกทีIอยูร่อบขา้งเรา 

ศาสนศาสตร์ระบบกเ็ป็นหนทางหนึIงทีIสาํคญัในการทีIจะไดพ้บมุมมองแบบนี6  

ถา้ความเชืIอของเราขาดการเชืIอมโยงกนัอยา่งมีระบบระเบียบ เรากไ็ม่ไดเ้ตรียมพร้อมในการประเมินสถานการณ์ 
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หรือตอบคาํถามเกีIยวกบัชีวติของเรา หรือ ตดัสินใจในแบบทีIจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 

 

ผมจาํไดว้า่ ครั6 งหนึIงผมไดไ้ปเยีIยมเพืIอนทีIโรงพยาบาล เขาไม่สบายมากและตอ้งการใหอ้ธิษฐานเผืIอ 

แต่พอผมถามเขาวา่เขาไดอ้ธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจา้เองไหม เขาตอบวา่ "ไม่" ผมตกใจในคาํตอบของเขา 

ผมจึงขอใหเ้ขาอธิบายวา่ทาํไม เขาบอกผมวา่ "ผมเชืIอในความเป็นอธิปไตยของพระเจา้ 

เพราะฉะนั6นผมจึงรู้วา่การอธิษฐานจะไม่ไดเ้ปลีIยนอะไร" 

 

อะไรเกิดขึ6นกบัเพืIอนของผม เขาเขา้ใจศาสนศาสตร์คริสเตียนเพียงแค่ส่วนหนึIง 

แต่เขาปฏิบติักบัมนัราวกบัวา่เป็นคาํสอนของคริสเตียนทั6งหมด เขาเขา้ใจถูกตอ้งแลว้วา่พระเจา้ทรงครอบรองอยูใ่นประวติัศาสตร์; 

พระเจา้นั6นทรงอธิปไตยสูงสุด แต่เพืIอนผมไม่รู้วธีิทีIจะเชืIอมโยงความจริงนั6นกบัความจริงอืIนๆในความเชืIอของคริสเตียน เช่น 

การใชก้ารอธิษฐานเป็นเครืIองมือ และการทีIพระเจา้ใชก้ารอธิษฐานทาํใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้เกิดขึ6นจริง 

 

ความเป็นอธิปไตยของพระเจา้กไ็ม่ไดล้ดความจาํเป็นในการอธิษฐาน 

ในความเป็นจริงมนัเป็นมนัเป็นตรรกะเหตุผลพื6นฐานทีIเราตอ้งอธิษฐาน เพราะพระเจา้ทรงเป็นอธิปไตยเราจึงอธิษฐาน 

เพราะพระเจา้ทรงควบคุมทุกสิIงทุกอยา่งอยู ่เราจึงเขา้ไปหาพระองคเ์พืIอขอความช่วยเหลือ ถา้พระเจา้ไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมทุกสิIงทุกอยา่งอยู ่

เราควรจะเขา้ไปคนอืIนเพืIอขอความช่วยเหลือ ถา้เพืIอนผมเขา้ใจสิIงเหล่านี6  และไดรั้บการอบรมทางศาสนศาสตร์ระบบมากกวา่นี6  

ถา้เขาเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งการอธิษฐานและความเป็นอธิปไตยของพระเจา้ 

เขากค็งจะสามารถดาํเนินชีวติแบบคริสเตียนอยา่งมีความพร้อมมากกวา่นั6นในช่วงเวลาทีIเขาตอ้งประสบกบัความทุกขย์ากลาํบาก 

 

ในขณะเดียวกนั ถึงแมว้า่ศาสนศาสตร์ระบบจะเป็นประโยชนต่์อการคิดอยา่งถูกตอ้ง 

มนัสามารถเป็นอุปสรรคในการดาํเนินชีวติคริสเตียนถา้เราคาดหวงัจากมนัมากเกินไป 

 

 

การเป็นอุปสรรค 
 

ศาสนศาสตร์ระบบจะดึงความสนใจของเราไปทีIการใคร่ครวญความเชืIอคริสเตียนโดยใชเ้หตุผลดว้ยความระมดัระวงั 

ซึI งเรืIองนี6 เป็นสิIงทีIสาํคญัอยา่งยิIง 

แต่เราอาจจะวุน่วายอยูก่บัการจดัความเชืIอของเราใหเ้ป็นระบบจนละเลยส่วนอืIนๆของการดาํเนินชีวติแบบคริสเตียน 

โดยเฉพาะการประพฤติอยา่งถูกตอ้งคือ ออร์โธปราซิส คือการปรับความประพฤติใหเ้ป็นไปตามนํ6าพระทยัของพระเจา้ และออร์โธพาโธส 

หรือการปรับอารมณ์ใหเ้ป็นไปตามนํ6าพระทยัของพระเจา้ 

 

ยกตวัอยา่งเช่น 

คริสเตียนหลายคนทีIยุง่อยูก่บัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะใหค้วามสนใจกบัการประพฤติและความรู้สึกของความเชืIอคริสเตียนนอ้ยกวา่เดิม 

เขาจะลดความสาํคญัของการนมสัการ, การมีส่วนร่วมในวธีิการของพระคุณ, การรับใชค้นอืIน, 

และการนาํของพระวญิญาณบริสุทธิY ในทางอารมณ์กบัความคิด 

เขาจะลดการดาํเนินชีวติคริสเตียนใหเ้ป็นแค่เรืIองความคิด คือการเชืIออยา่งถูกตอ้งถูกตอ้ง 

และกาํจดัดา้นอืIนๆของการดาํเนินชีวติคริสเตียนทีIเกีIยวขอ้งกบัการนาํไปประยตุร์ใชห้รือทีIเป็นส่วนตวัออกไป 

ศาสนศาสตร์ระบบททีIใชเ้หตุผลเป็นเรืIองสาํคญั แต่ความเชืIอของเราไม่ใช่เพียงแค่ระบบของคาํสอน 

เป็นความเชืIอทีIใชไ้ดจ้ริงทีIเราตอ้งนาํไปประพฤติปฏิบติัและเป็นความสมัพนัธ์ทีIส่วนตวัทีIเราตอ้งทะนุบาํรุง 
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นบัครั6 งไม่ถว้นทีIผมตอ้งจดัการกบัปัญหานี6 ในชีวติของนกัศึกษาทีIเรียนศาสนศาสตร์ 

ผมจาํไดที้IนกัศึกษาคนหนึIงไดรั้บการทรงเรียกใหเ้ป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรหลายแห่ง 

เขาหงุดหงิดมากเพราะวา่เขาไม่รู้วธีิการตดัสินใจ เขาบอกผมวา่ "ผมไดเ้รียนศาสนศาสตร์ระบบมามากมาย 

แต่มนัไม่ไดช่้วยผมมากเท่าไหร่ในชีวติจริงเกีIยวกบัการตดัสินใจทีIเป็นหนึIงในการตดัสินใจสาํคญัๆทีIผมจะตอ้งตดัสินใจอีกตลอดทั6งชีวติ” 

 

ผมจึงถามเขาวา่ "คุณรู้สึกวา่พระวญิญาณบริสุทธิY กาํลงันาํใหไ้ปทางไหน? 

คุณใชเ้วลาในการอดอาหารหรือยงัเกีIยวกบัการตดัสินใจนี6?" 

 

เขาตอบวา่ "ทาํไมผมถึงตอ้งทาํแบบนั6น? ผมอยากแกไ้ขปัญหานี6อยา่งมีระบบและดว้ยการใชต้รรกะ"  

 

คริสเตียนทีIไดรั้บเอาเป้าหมายของศาสนศาสตร์ระบบเขา้มาดว้ยความกระตือรือร้นมากๆมกัจะเริIมเพิกเฉยต่อการปฏิบติัตามคว

ามเชืIอ และการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิY  

และสิIงนี6 เองทีIสามารถกลายเป็นอุปสรรคทีIอนัตรายต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียนอยา่งเกิดผล 

 

นอกจากการส่งเสริมหรือการลดทอนความสามารถของเราในการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

ศาสนศาสตร์ระบบกมี็ผลกระทบทั6งแง่บวกและแง่ลบต่อมีการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

ในบทเรียนขา้งหนา้เราจะดูปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนอยา่งละเอียดขึ6น แต่ในเวลานี6 เราจะดูทีIลกัษณะใหญ่ๆ ของแหล่งขอ้มูลทางศาสนศาสตร์นี6  

 

 

การปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 
 

เพืIอเป็นการช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายขึ6น ใหเ้ราคิดถึงการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน ใน 3 ส่วน ดงันี6 : ส่วนแรกคือประเพณีคริสเตียนของเรา 

ซึI งคือการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิY ในอดีต, ส่วนทีI 2 คือ ชุมชนของเราในปัจจุบนั 

ซึI งคือการทรงนาํของพระวญิญาณบริสุทธิY ในชุมชนคริสเตียนร่วมสมยั และส่วนสุดทีI 3 คือการตดัสินส่วนตวัของเรา 

การทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิY ในชีวติของเราแต่ละคนภายในชุมชน 

คริสเตียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัเพราะรู้วา่คริสตจกัรเป็นศูนยก์ลางภายในโลกทีIพระวญิญาณจะทาํงาน 

และพระคริสตไ์ดค้าดหวงัวา่เราจะสร้างศาสนศาสตร์ของเราพร้อมกบัคนอืIนทีIเตม็ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิY ดว้ยเช่นกนั  

 

ดว้ยการตระหนกัถึงทั6ง 3 ส่วนของการปฏิสมัพนัธ์ ไม่วา่จะเป็น ประเพณี, ชุมชนปัจจุบนัและการตดัสินส่วนตวั 

จะช่วยใหเ้ราเห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบจะสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนอยา่งไรบา้ง 

 

 

การสนบัสนุน  
 

ในดา้นหนึIง 

หนึIงในสิIงทีIมีความสาํคญัทีIสุดสาํหรับศาสนศาสตร์ระบบต่อชุมชนกคื็อวธีิทีIมนัไดช่้วยใหเ้รามองเนน้ไปทีIคริสเตียนในอดีต 

ดูวา่คริสเตียนในอดีตเขา้ใจและดาํเนินชีวติตามความเชืIอของเขาอยา่งไร 

ระบบไดส้ร้างศาสนศาสตร์โดยการมองสิIงต่างๆทีIพระวญิญาณบริสุทธิY ไดส้อนคริสตจกัรของพระคริสตแ์ลว้ 
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โดยการใหค้วามสนใจในวธีิทีIบุรุษและสตรีทีIยิIงใหญ่ในอดีตสร้างศาสนศาสตร์ขึ6นมา เพราะเหตุนี6 เอง 

มนัสามารถสนบัสนุนใหเ้รามีปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชนคริสเตียนในสมยัก่อน 

 

ในสมยัของเรา คริสเตียนส่วนใหญ่เห็นวา่ศาสนศาสตร์เป็นเรืIองส่วนตวัมากๆ มนัดูเหมือนกบัวา่ 

เป้าหมายของศาสนศาสตร์ขั6นสูงสุดของคริสเตียนส่วนใหญ่ กคื็อการสร้างศาสนศาสตร์ทีIพวกเขาเองคิดวา่จริง 

โดยไม่ไดส้นใจมากวา่คริสเตียนคนอืIนเคยเชืIอมาอยา่งไร 

จริงอยูที่Iพระเยซูคริสตไ์ดท้รงเรียกใหเ้ราเขา้หาศาสนศาสตร์อยา่งเป็นส่วนตวัและจริงใจ 

และพระองคต์อ้งการใหเ้ราเขา้ส่วนกบัมนัอยา่งสุดใจ 

แต่การเขา้หาศาสนศาสตร์โดยทีIใหม้นัป็นเรืIองส่วนตวัอยา่งเดียวนั6นทาํใหเ้ราสูญเสียแหล่งทีIมาทีIพระเจา้ไดป้ระทานเราสาํหรับ 

ศาสนศาสตร์ ซึI งคือการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิY ทีIอยูใ่นทุกยคุทุกสมยัทีIผา่นมา 

 

เวลานี6  เมืIอผูเ้ชืIอมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั มนัเป็นเรืIองปกติทีIจะเป็นในระดบัของชุมชนในยคุปัจจุบนั พวกเราไดอ่้านหนงัสือ 

ฟังคาํเทศนา และคาํสอนจากผูที้Iเป็นผูร่้วมสมยัเดียวกนักบัเรา 

แต่วา่ศาสนศาสตร์ระบบไดช่้วยหนัความสนใจของเราไปยงัวธีิอศัจรรยต่์างๆทีIพระวญิญาณบริสุทธิY ไดน้าํคริสตจกัรในสมยัก่อน  

 

ในขณะทีI มนัเป็นความจริงทีIวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดส้นบัสนุนการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนในทางนี6  ในเวลาเดียวกนั 

ศาสนศาสตร์ระบบไดมี้ขอ้จาํกดัในวธีิทีIจะนาํเราไปสู่การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั  

 

 

การเป็นอุปสรรค 
 

ถา้เราเนน้ทีIศาสนศาสตร์ระบบแบบดั6งเดิมมากเกินไป มนัอาจะทาํใหเ้รามองไม่ตรงประเดน็ 

หรือเพิกเฉยสิIงทีIพระวญิญาณบริสุทธิY กาํลงัสอนชุมชนของเราในยคุปัจจุบนั และวธีิทีIพระองคไ์ดช่้วยเราในการตดัสินส่วนตวั 

แมว้า่ศาสนศาสตร์ของยคุอดีตจะสาํคญัมากแค่ไหน คริสตจกัรในยคุปัจจุบนักาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายใหม่ๆ 

และพระวญิญาณบริสุทธิY กย็งัคงสอนคริสตจกัรวา่จะผา่นความทา้ทายเหล่านั6นไปไดอ้ยา่งไร  

 

ผมจาํไดว้า่ วนัอาทิตยห์นึIงผมเจอเพืIอนทีIคริสตจกัรของผม จริงๆแลว้เขาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรอีกแห่งหนึIง 

แต่เขามาเยีIยมคริสตจกัรของผมในวนันั6น ผมถามเขาวา่ "ทาํไมวนันี6 คุณไดม้าทีIนีI?" คุณเป็นสมาชิกของคริสตจกัรอีกทีIหนึงไม่ใช่หรอ?" 

 

คาํตอบของเขาไดเ้ปิดเผยทุกอยา่ง เขาบอกวา่ "ผมเคยรักคริสตจกัรของผมเพราะศิษยาภิบาลสอนศาสนศาสตร์ระบบ 

ผมไดเ้รียนรู้เยอะมากเกีIยวกบัความเชืIอของคริสเตียนในยคุอดีต แต่ยิIงผมอยูที่Iคริสตจกัรนั6นนานมากเท่าไหร่ 

ผมยิIงรู้สึกห่างหายไปจากชีวติในยคุปัจจุบนัมากขึ6นทุกทีๆ " 

 

ปัญหาแบบนี6มกัจะเกิดขึ6นเวลาทีIคริสเตียนมีความกระตือรือร้นเกีIยวกบัศาสนศาสตร์ระบบมากเกินไป 

เขาใหค้วามสนใจแต่กบัอดีตจนถึงขั6นทีIเขาไม่รู้วา่จะจดัการกบัปัญหาในยคุปัจจุบนัอยา่งไร 

บ่อยครั6 งทีIศาสนศาสตร์ระบบไดเ้ป็นอุปสรรคทีIทาํใหเ้ราไม่สนใจชุมชนในยคุปัจจุบนัและการตดัสินส่วนตวั 

 

ถึงแมม้นัจะเป็นสิIงทีIสาํคญัทีIเราจะพิจารณาวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดช่้วยเตรียมเราในการดาํเนินชีวติคริสเตียนและการปฏิสมัพั

นธ์กบัชุมชน ศาสนศาสตร์ระบบเองยงัมีผลกระทบทีIสาํคญัต่อการตีความพระคมัภีร์  
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การตีความพระคมัภีร์ 
 

ในบทเรียนขา้งหนา้เราจะดูการตีความพระคมัภีร์อยา่งละเอียด 

แต่ในเวลานี6 เราควรจะดูทีIวธีิหลกัๆทีIพระวญิญาณบริสุทธิY ไดส้อนคริสตจกัรใหตี้ความพระคมัภีร์ มนัช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึ6นเมืIอสรุปเป็น 3 

หวัขอ้หลกั คือ การวเิคราะห์เนื6อหา, การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์, และการวเิคราะห์แต่ละเรืIอง 

วธีิแต่ละอยา่งลว้นมีความสาํคญัทีIเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ในขณะเดียวกนักต็อ้งพึIงพาอาศยักนัและกนั 

ในเวลาทีIเราประเมินความสาํคญัและขอ้จาํกดัของศาสนศาสตร์ระบบเพืIอการตีความพระคมัภีร์ 

เราควรจะพดูสั6นๆถึงความสมัพนัธ์ของมนักบั 3 วธีิในการตีความพระคมัภีร์ 

 

การวเิคราะห์เนื6อหา. การวเิคราะห์เนื6อหากเ็ป็นการเขา้ไปดูทีIพระคมัภีร์ราวกบัวา่เป็นรูปภาพ, หรือภาพวาด 

คือการทีIเราพิจาราณาดูมนัราวกบัวา่มนัเป็นงานศิลปะชิ6นหนึIง การตีความแบบนี6กถู็กเนน้ในหลายครั6 งทศวรรษทีIผา่นมา 

 

โดยรวมแลว้การวเิคราะห์เนื6อหาพยายามทีIจะเขา้ใจพระคมัภีร์ในฐานะทีIมนัเป็นหนงัสือทีIถูกเขียนจากมนุษยเ์พืIอจะมีอิทธิพลต่

อผูอ่้านดว้ยการใชว้รรณกรรมทัIวไปเป็นวธีิ ในการวเิคราะห์เนื6อหานี6จะใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากกบัคาํถามเช่น 

"สิIงทีIผูเ้ขียนทีIเป็นมนุษยน์ั6นเป็นห่วงคืออะไร?" "ลกัษณะทางวรรณกรรมของเนื6อหาไดถ่้ายทอดขอ้ความของผูเ้ขียนไวอ้ยา่งไร?" และ 

"พระคมัภีร์ควรจะมีอิทธิพลต่อผูอ่้านในยคุแรกๆไดอ้ยา่งไร?" 

 

การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์. 

การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์เป็นการเขา้หาพระคมัภีร์ทีIไดก้ลายเป็นลกัษณะเฉพาะของสมยัปัจจุบนั เริIมตน้กบัการตรัสรู้ (the 

enlightenment) และจบลงในทศวรรษทีIผา่นมาไม่นานนี6  ในช่วงยคุสมยันี6  

การเขา้ใจประวติัศาสตร์ทีIพระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงไดก้ลายเป็นเรืIองใหญ่สุดของการตีความพระคมัภีร์ 

 

การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ไดเ้ขา้หาพระคมัภีร์ไม่ใช่ในฐานะทีIเป็นรูปภาพหรือภาพวาดสกัเท่าไหร่ 

แต่เปรียบเสมือนหนา้ต่างไปยงัประวติัศาสตร์มากกวา่ การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ ทีIดีจะตอ้งสนใจและนึกถึงมุมมองอืIนๆดว้ย 

แต่เป้าหมายหลกัๆกคื็อเขา้ไปดูในพระคมัภีร์เพืIอทีIจะเรียนรู้เกีIยวกบัประวติัศาสตร์ทีIอยูภ่ายใตข้อ้ความเหล่านั6น  

 

ในรูปแบบต่างๆของการวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์ คริสเตียนมกัจะถามคาํถามในการตีความพระคมัภีร์แบบนี6 : 

"การกระทาํของพระเจา้อะไรบา้งทีIพระคมัภีร์ทีIไดพ้ดูถึง?" "ความสาํคญัสาํหรับคนสมยัก่อนมีอะไรบา้ง?" 

"สิIงทีIพระเจา้ทรงกระทาํนี6 เกีIยวขอ้งอยา่งไรกบัสิIงอืIนทีIพระเจา้ทรงกระทาํ ทั6งก่อนและหลงัอยา่งไรบา้ง?" โดยทัIวไปแลว้ 

เรืIองหลกัๆของการวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์คือการประติดประต่อสิIงทีIเคยเกิดขึ6นในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์และเพืIอทีIจะเขา้ใจความ

สาํคญัของเหตุการณ์นั6นต่อประชาชนทีIอาศยัอยูใ่นยคุนั6น  

 

การวเิคราะห์เฉพาะเรืIอง. วธีิหลกัวธีิทีI 3 ทีIคริสตจกัรไดใ้ชใ้นการตีความพระคมัภีร์ อาจจะเรียกไดว้า่ "การวเิคราะห์เฉพาะเรืIอง" 

การวเิคราะห์เฉพาะเรืIองเป็นวธีิหลกัวธีิหนึIงทีIคริสเตียนไดด้ดัแปลงศาสนศาสตร์มาจากพระคมัภีร์ 

แต่การวเิคราะห์ตามประเภทถูกเนน้ในสมยัศตวรรษแรกๆของคริสตจกัรก่อนทีIจะเปลีIยนแปลงไปในทางการวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ในยคุ

สมยัปัจจุบนั 

 

ในการวเิคราะห์ เราจะดูทีIพระคมัภีร์ ครั6 งนี6 เราไม่ไดจ้ะเปรียบเป็นรูปภาพหรือหนา้ต่างถึงประวติัศาสตร์ 

แต่เป็นเหมือนกระจกเงา เป็นวธีิการตอบคาํถามของ เรืIองต่างๆ หรือหวัขอ้ หมวดหมู่ทีIมีความสาํคญัต่อเรา 
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ถึงแมว้า่เราอาจจะไม่ไดพ้บเรืIองนั6นบ่อยในพระคมัภีร์ เราถามคาํถามเช่น: "พระคมัภีร์พดูอะไรเกีIยวกบัความสนใจของเรา?" 

"พระคมัภีร์จะช่วยเราในเรืIองความตอ้งการของเราไดอ้ยา่งไร?" "พระคมัภีร์พดูถึงหวัขอ้ทีIเราคิดวา่สาํคญัอะไรบา้ง?" 

หวัขอ้ต่างๆเหล่านี6กอ็าจจะมาจากความคิดส่วนตวั หรืออาจจะมาจากปัญหาทีIเกิดขึ6นภายในวฒันธรรมทีIอยูร่อบขา้งเรา 

หรืออาจจะมาจากชุมชนคริสตจกัรของเรา ไม่วา่จะมาจากไหนกต็าม 

คริสเตียนทีIซืIอสตัยจ์ะตอ้งการทีIจะรู้สิIงทีIพระคมัภีร์สอนเกีIยวกบัหวัขอ้หรือคาํถามทีIมีความสาํคญัต่อเขาเสมอ 

 

โดยการคิดถึง 3 วธีิการนี6  เราจะสามารถเห็นไดว้า่ศาสนศาสตร์ระบบไดส่้งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

 

 

การสนบัสนุน 
 

ในลาํดบัแรกเลย ศาสนศาสตร์ระบบมีความสามารถทีIจะสนบัสนุนการวเิคราะห์เฉพาะเรืIอง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้หค้าํถามดั6งเดิมทีIจะถาม ซึI งไดถู้กจดัเรียงลาํดบัไวต้ามหวัขอ้เป็นอยา่งดี 

 

ศาสนศาสตร์ระบบแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องการวเิคราะห์เฉพาะเรืIอง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้าํรวจวา่พระคมัภีร์ทั6งเล่มไดพ้ดูอะไรเกีIยวกบัหวัขอ้ต่างๆทีIอยูใ่นศาสนศาสตร์ดั6งเดิม 

เขาไดเ้กบ็ขอ้พระคมัภีร์จากพระคมัภีร์ทั6งเล่มและไดส้ร้างการเชืIอมโยงกนัระหวา่งขอ้พระคมัภีร์ต่างๆ 

วา่มนัมีความสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ต่างๆอยา่งไร ขั6นตอนนี6 เป็นการเรียงและการวบรวมขอ้พระคมัภีร์ต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

ช่วยเราทีIจะหลีกเลีIยงการเอาสิIงหนึIงทีIพระคมัภีร์ไดส้อนไวเ้กีIยวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึIง 

แลว้นาํมากล่าววา่สิIงนั6นคือทั6งหมดทีIพระคมัภีร์ไดส้อนเกีIยวกบัหวัขอ้นั6นๆ 

เราตอ้งการทีIจะรู้จกัขอ้พระคมัภีร์ไม่ใช่เพียงขอ้เดียวทีIไดพ้ดูถึงเพระเจา้ แต่เป็นขอ้พระคมัภีร์ทั6งหมดไดพ้ดูถึงพระเจา้ 

ขอ้พระคมัภีร์ต่างๆไดพ้ดูอะไรเกีIยวกบัมนุษยชาติ? พระคมัภีร์ไดพ้ดูอะไรเกีIยวกบัความรอด? 

ศาสนศาสตร์ระบบมีคุณค่ามากเพราะวา่มนัไดช่้วยใหเ้ราไดเ้จอมุมมองของพระคมัภีร์ในเรืIองต่างๆเหล่านี6รวมถึงเรืIองสาํคญัอืIนๆ 

 

 

การเป็นอุปสรรค 
 

ในทางตรงกนัขา้ม บ่อยครั6 งศาสนศาสตร์ระบบเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

เพราะมนัไม่ไดเ้นน้ทีIการวเิคราะห์เนื6อหาหรือประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์ 

แน่นอนทีIนกัศาสนศาสตร์ระบบทีIมีความสามารถในการตีความพระคมัภีร์กจ็ะมองพระคมัภีร์เป็นเพียงแค่วรรณกรรมและประวติัศาสตร์ใ

นระดบัหนึIง ถึงแมนี้Iจะไม่ใช่วธีิหลกัทีIเขาไดม้องพระคมัภีร์ ดว้ยเหตุนี6 เอง 

เมืIอศาสนศาสตร์ระบบเป็นวธีิหลกัของเราในการตีความพระคมัภีร์ มนัจะจาํกดัวา่เราจะไดอ้ะไรจากพระคมัภีร์ 

และตามทีIเราจะไดเ้รียนในบทเรียนขา้งหนา้ การคน้พบของการวเิคราะห์เนื6อหาและประวติัศาสตร์ 

บ่อยครั6 งกจ็ะบงัคบัเราใหต้อ้งปรับการสรุปของศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ดงันั6นเราจะไดเ้ห็นในภาษาทัIวไป ศาสนศาสตร์ระบบไดมี้ความสาํคญัและความอนัตรายต่อการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

มนัไดส้นุบสนุนการใชชี้วติแบบคริสเตียน, ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนคริสเตียน และการตีความพระคมัภีร์ในแบบเชิงบวกอยา่งน่าทึIง 

แต่ในขณะเดียวกนั มนักดึ็งความสนใจของเราออกจากมุมทีIสาํคญัของแหล่งทีIมาทางศาสนศาสตร์ดว้ย 
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เป็นเรืIองสาํคญัสาํหรับเราทีIจะนึกถึงความสาํคญัและอนัตรายของศาสนศาสตร์ระบบไวต้ลอดเวลา 

 

 

บทสรุป 
 

ในบทเรียนนี6 เราไดส้าํรวจคาํถามวา่ "ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?" 

เราไดเ้ห็นวา่ศาสนศาสตร์ระบบไดเ้ปรียบเทียบกบัพนัธสญัญาใหม่อยา่งไร 

เราไดเ้ห็นวา่มนัพฒันาผา่นทางประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรไดอ้ยา่งไร 

และเราไดเ้ห็นถึงความสาํคญัและอนัตรายของศาสนศาสตร์ระบบดว้ยเช่นกนั 

 

การเรียนรู้ทีIจะจดัความเชืIอของเราใหเ้ป็นระเบียบดว้ยการสร้างศาสนศาสตร์ระบบเป็นหนึIงในสิIงทีIสาํคญัทีIสุดสาํหรับผูติ้ดตาม

พระเยซูทีIจะทาํ 

การนาํเอาคาํสอนของพระคมัภีร์มาจดัเรียงตามระบบตรรกะตามประเพณีอนัยาวนานของคริสตจกัรจะทาํใหเ้ราสามารถสร้างศาสนศาสตร์

คริสเตียนทีIครบบริบูรณ์ทีIถวายเกียรติแด่พระเจา้และเพืIอเตรียมเราใหพ้ร้อมทีIจะเป็นผูรั้บใชค้ริสตจกัรของพระเยซูคริสตใ์นแบบทีIมีประสิ

ทธิภาพมากยิIงขึ6น  
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วทิยากร 
 

 

ดอ็กเตอร์ริชาร์ด แอล แพรท, จูเนียร์ (เจ้าของ) เป็นผูร่้วมก่อตั6งและเป็นประธานของพนัธกิจ Third Millennium 

เขาไดรั้บใชเ้ป็นศาสนาจารย ์สอนวชิาพนัธสญัญาเดิมทีIวทิยาลยั Reformed Theological Seminary เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

เขาเป็นหวัหนา้ของแผนกพนัธสญัญาเดิม ในขณะทีIไดรั้บตาํแหน่งเป็นศิษยาภิบาล, ดอ็กเตอร์ แพรท 

ไดมี้โอกาสเดินทางไปหลายแห่งเพืIอประกาศข่าวประเสริฐและสัIงสอน เขาไดเ้รียนทีIมหาวทิยาลยั Westminster Theological Seminary 

และไดรั้บปริญญาโททีIพระคริสตธรรม Union Theological Seminary และไดรั้บ ปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากมหาวทิยาลยั Harvard 

University ดอ็กเตอร์ แพรท เป็นบรรณาธิการสาํหรับพระคมัภีร์ NIV Spirit of the Reformation Study Bible, 

และเป็นนกัแปลพระคมัภีร์ฉบบั New Living Translation. ไดเ้ขียนหนงัสือและบทความหลายเล่มรวมถึง Pray with Your Eyes Open, 

Every Thought Captive, Designed for Dignity, He Gave Us Stories, และไดเ้ขียนอรรถาธิบายสาํหรับ 1 กบั 2 พงศาวดาร และ 1 กบั 2 

โครินธ์ 

 


