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บทนาํ 
 

ในศาลยติุธรรมทัQวโลก ทนายทุกคนต่างพยายามทีQจะโนม้นา้วใจผูพิ้พากษาหรือคณะลูกขนุใหเ้ห็นดว้ยกบัมุมมองของเขา 

การทีQทุกคนเขา้ใจถึงความจริงขั1นพื1นฐานในแต่ละคดีเป็นสิQงทีQมีความสาํคญัอยา่งมาก ดงันั1น บ่อยครั1 งทีQเมืQอใกลจ้ะจบการพิจารณาคดี 

ทนายจะทบทวนความจริงต่างๆดว้ยการพดูความจริงในเชิงตรรกะใหช้ดัเจนทีQสุดเท่าทีQเป็นไปได ้เช่น "สิQงนี1 เป็นความจริง" 

"สิQงนั1นเป็นความจริง" "สิQงนี1 ไดเ้กิดขึ1น" "สิQงนั1นไดเ้กิดขึ1น"  

 

ในทาํนองเดียวกนั สิQงนี1กเ็ป็นความจริงในศาสนศาสตร์ระบบ นกัศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีQจะบญัญติัความจริงทีQแน่นอนไว ้

ความจริงทีQแน่นอนในทางศาสนศาสตร์ ดงันั1นพวกเขาจึงนาํเสนอความคิดเหล่านั1นในรูปแบบของจุดยนืทีQตรงไปตรงมา 

 

ซึQ งนีQคือบทเรียนทีQ 3 ของชุดบทเรียนเรืQองการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ และเราไดต้ั1งชืQอบทเรียนนี1วา่ 

"จุดยนืของศาสนศาสตร์ระบบ" นกัศาสนศาสตร์ระบบดั1งเดิมมีความมุ่งมัQนในการสาํรวจ อธิบาย 

และปกป้องศาสนศาตร์คริสเตียนทีQถูกตอ้ง เหมือนทีQเราจะไดเ้ห็นในบทเรียนนี1  

ส่วนหนึQงทีQสาํคญัของความมุ่งมัQนนั1นกคื็อการบรรยายความเชืQอคริสเตียนดว้ยจุดยนืของศาสนศาสตร์ 

 

บทเรียนของเราจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เราจะไดรั้บการวางแนวคิดทัQวไป ไปถึงทางจุดยนืของศาสนศาสตร์ระบบ 

วา่มนัคืออะไร? มนัมีส่วนอะไรในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ ส่วนทีQ 2 

เราจะสาํรวจวา่จุดยนืเหล่านั1นถูกสร้างขึ1นในศาสนศาสตร์ระบบไดอ้ยา่งไร และส่วนทีQ 3 

เราจะสาํรวจถึงความสาํคญัและอนัตรายของการเนน้จุดยนืเหล่านั1น ขอใหเ้ราเริQมตน้ดว้ยการมุ่งเนน้ไปทีQขอ้ควรพิจารณาเบื1องตน้ต่างๆ 

ซึQ งคือการวางแนวคิดทัQวไปของแง่มุมนี1 ในการสร้างศาสนศาสตร์ 

 

 

การวางแนวคิด 
 

ในการวางแนวคิดถึงเรืQองจุดยนืของศาสนศาสตร์ระบบ เราจะพดูถึง 3 เรืQองดว้ยกนั เรืQองแรก 

เราจะใหค้วามหมายทัQวไปในเรืQองของจุดยนื เรืQองทีQ 2 เราจะดูทีQความถูกตอ้งของมนั เรืQองทีQ 3 

เราจะอธิบายวา่หนา้ทีQของจุดยนืในศาสนศาสตร์ระบบมีอะไรบา้ง ขอใหเ้ราดูทีQความหมายของจุดยนืของศาสนศาสตร์เป็นเรืQองแรก 

 

 

คาํจาํกดัความ 
 

ผมคาดวา่คนส่วนใหญ่มกัจะรู้สึกวา่ศาสนศาสตร์สามารถแสดงออกไดใ้นหลากหลายวธีิ ในขณะทีQเรากาํลงัอธิษฐาน, 

ร้องเพลงนมสัการ, ออกประกาศ, เล่าเรืQองพระคมัภีร์ใหก้บัลูกๆของเรา, หรือพดูคุยเรืQองความเชืQอกบัเพืQอนของเรา 
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เรากาํลงัแสดงศาสนศาสตร์คริสเตียนของเราออกมา แต่ในระเบียบของศาสนศาสตร์ระบบ 

มีทางหลกัทางเดียวทีQศาสนศาสตร์จะถูกกล่าวออกมา และนัQนคือในรูปแบบของจุดยนืทางศาสนศาสตร์ สาํหรับวตัถุประสงคข์องพวกเรา 

เราจะใหค้าํนิยามของจุดยนืทางศาสนศาสตร์ในรูปแบบนี1 : 

  

จุดยืนทางศาสนศาสตร์คือ ประโยคบอกเล่าที:ใช้ยืนยนัอย่างตรงไปตรงมามากที:สุดเท่าที:จะทาํได้ว่า 

ข้อยืนยนัใดข้อยืนยนัหนึ:งป็นความจริงทางศาสนศาสตร์ 

 

ก่อนทีQเราจะดูรายละเอียดถึงคาํนิยามนี1  ขอใหเ้ราดูทีQบางตวัอยา่งวา่เรากาํลงัหมายความวา่อะไร 

 

ในเล่มทีQสอง ส่วนทีQ 2 บททีQ 2 ของศาสนศาสตร์ดนัทุรัง ของ วลิเลีQยม เชด (William Shedd’s Dogmatic Theology) 

เขาไดพ้ดูประโยคเหล่านี1 เกีQยวกบัการเชืQอฟังแบบทวคูีณของพระคริสต ์

 

 มคีวามแตกต่างระหว่างการเชื:อฟังของพระคริสต์แบบที:แสดงออกกบัแบบที:ไม่ได้แสดงออก 

การเชื:อฟังแบบไม่ได้แสดงออกคือการทนทุกข์ของพระคริสต์ในทุกแบบ… 

การเชื:อฟังแบบที:แสดงออกคือการที:พระองค์ได้ทาํตามบทบัญญตัอิย่างสมบูรณ์แบบ 

 

ในทีQนี1  เราไดเ้ห็นวา่ เชด ไดส้ร้างขอ้ยนืยนัสามอยา่งหลกัๆ เรืQองแรก 

เขาไดบ้อกวา่การเชืQอฟังของพระคริสตส์ามารถถูกบรรยายเป็นสองหมวดหมู่คือ: แสดงออกและไม่ไดแ้สดงออก เรืQองทีQสองกคื็อวา่ 

การเชืQอฟังของพระคริสตแ์บบไม่ไดแ้สดงออกกคื็อการอดทนต่อความทุกขย์าก และเรืQองทีQสามทีQเขาไดพ้ดูกคื็อ 

การเชืQอฟังของพระคริสตแ์บบแสดงออกคือการทีQพระองคท์รงรักษาธรรมบญัญติัของพระเจา้ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

ถา้เรานึกถึงบทเรียนก่อนหนา้นี1  เราจะเห็นไดว้า่ เชด ไดเ้นน้คาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์สองคาํ: 

"การเชืQอฟังแบบไม่แสดงออก" และ "การเชืQอฟังแบบแสดงออก" แต่ในบทเรียนนี1  

เราไดใ้หค้วามสนใจมากกวา่กบัวธีิทีQนกัศาสนศาสตร์แบบ เชด ทีQไดเ้อาคาํศพัทเ์ฉพาะทางมาใชใ้นจุดยนืทางศาสนศาสตร์ 

เพืQอทีQจะทาํการสาํรวจในเรืQองนี1  ขอใหเ้ราดูทีQการคาํจาํกดัความอีกครั1 งหนึQง: จุดยนืทางศาสนศาสตร์คือ 

ประโยคบอกเล่าทีQใชย้นืยนัอยา่งตรงไปตรงมามากทีQสุดเท่าทีQจะทาํไดว้า่ ขอ้ยนืยนัใดขอ้ยนืยนัหนึQงป็นความจริงทางศาสนศาสตร์  

 

จุดยืนทางศาสนศาสตร์คือ ประโยคบอกเล่าที:ใช้ยืนยนัอย่างตรงไปตรงมามากที:สุดเท่าที:จะทาํได้ว่า 

ข้อยืนยนัใดข้อยืนยนัหนึ:งป็นความจริงทางศาสนศาสตร์ 

 

คาํนิยามนี1ไดเ้นน้ถึงลกัษณะสีQอยา่งของจุดยนืต่างๆในศาสนศาสตร์ระบบ ลกัษณะแรกคือ “ประโยคบอกเล่าชี1แจง" 

ลกัษณะทีQสอง “เป็นคาํกล่าวทีQเป็นความจริง” ลกัษณะทีQสาม “คาํกล่าวทีQเป็นความจริงเหล่านี1จะเกีQยวกบัศาสนศาสตร์เป็นหลกั” ลกัษณะทีQสีQ 

จุดยนืเหล่านั1นไดพ้ดูถึงคาํกล่าวทีQเป็นความจริงทางศาสนศาสตร์แบบตรงๆ หรือเหมือนทีQเราไดบ้รรยายไวว้า่ "ตรงทีQสุดเท่าทีQเป็นไปได"้ 

 

ขอใหเ้ราพิจารณาอยา่งถีQถว้นขึ1นอีกใน2แต่ละดา้นของคาํยามนี1  โดยเริQมตน้จากความคิดทีQวา่ 

จุดยนืของศาสนศาสตร์คือประโยคชี1แจง 

 

 

ประโยคชี)แจง 
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เราทุกคนเขา้ใจแลว้วา่มีประโยคหลายประเภทในภาษาทัQวไปของมนุษย ์เช่นประโยคทีQวา่ "กญุแจของฉนัอยูไ่หน?" 

เป็นประโยคคาํถาม "เปิดประตูใหห้น่อย" เป็นประโยคคาํสัQงเพราะไดส้ัQงหรือชกัชวนใหท้าํบางสิQงบางอยา่ง 

ประโยคทั1งสองประเภทนี1กไ็ม่ไดมี้คุณสมบติัในการเป็นจุดยนื แต่ประโยคทีQวา่ "กญุแจของฉนัจะเปิดประตู" 

เป็นประโยคชี1แจงทีQบอกวา่กญุแจจะทาํอะไร 

 

เราควรจะพดูใหช้ดัเจนวา่ ในขณะทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดแ้สดงมุมมองของเขา เขาจะใชส้าํนวนหลากหลายแบบ 

แต่ในเวลาเดียวกนั วธีิการบรรยายทีQโดดเด่นของศาสนศาสตร์ระบบกคื็อการสร้างประโยคชี1แจงทีQตรงไปตรงมา 

วธีิการบรรยายนี1 มีความโดดเด่นมากถึงขั1นทีQการเขียนศาสนศาสตร์ระบบดั1งเดิมในรูปแบบอืQนไม่สามารถเป็นไปได ้ 

 

มากไปกวา่การเขา้ใจวา่จุดยนืนั1นเป็นประโยคชี1แจง 

เป็นเรืQองสาํคญัทีQจะเห็นวา่ประโยคเหล่านั1นถูกออกแบบเพืQอยนืยนัขอ้กล่าวอา้งเหล่านั1นวา่เป็นความจริง 

 

 

เป็นขอ้เทจ็จริง 

 

จุดยนืเหล่านั1นจะตอ้งพดูถึงและอธิบายความจริงต่างๆ ตลอดสหสัวรรษนี1  บรรดานกัปรัชญา, นกัศาสนศาสตร์, 

และนกัภาษาศาสตร์ ไดว้า่จุดยนืแต่ละอยา่งจะพดูถึงคาํกล่าวอา้งทีQเป็นความจริงทีQแตกต่างกนัออกไป 

เรืQองราวนี1 มีความซบัซอ้นเกินกวา่ทีQเราจะจดัการไดอ้ยา่งทัQวถึง แต่เพืQอทีQจะไม่พดูแบบลดความซบัซอ้นมากจนเกินไป เราจะพดูถึง 2 

มุมของจุดยนืทีQควรจะนึกถึงในขณะทีQเรากาํลงัสาํรวจศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ตามรูปแบบของการอภิปรายทีQมีรากฐานมาจากงานเขียนของอริสโตเติลในเรืQองตรรกะ เราจะตอ้งชี1ใหเ้ห็นวา่ 

เราสามารถแยกแยะจุดยนืต่างๆไดต้ามขนาด และอนัดบัสองตามคุณลกัษณะของมนั 

 

อนัดบัแรก จุดยนือาจจะถูกบรรยายในรูปของขนาดของสิQงทีQมนักาํลงัพดูถึง 

จุดยนืทีQเป็นสากลจะรวมทุกสิQงทุกอยา่งทีQอยูใ่นเรืQอง หรือกลุ่มนั1นอยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้ ยกตวัอยา่งเช่น ประโยคทีQวา่ 

"สตัวเ์ลี1ยงลูกดว้ยนมทุกตวัมีขนหรือผม" ไดก้ล่าวถึงบางสิQงทีQเป็นความจริงสาํหรับสตัวเ์ลี1ยงลูกดว้ยนมทั1งหมด 

 

ในทาํนองเดียวกนั นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะสร้างคาํกล่าวทีQเป็นสากลในศาสนศาสตร์ 

เป็นเรืQองปกติทีQนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนจะพดูวา่ "มนุษยทุ์กคนลว้นถูกสร้างตามฉายาของพระเจา้" หรือ 

"ของประทานทีQดีทั1งหมดมาจากพระเจา้" 

 

ในทางตรงกนัขา้ม จุดยนืบางอยา่งมีความ "เฉพาะเจาะจง" 

เพราะสิQงทีQมนักาํลงัพดูถึงนั1นกล่าวถึงแค่สมาชิกบางส่วนจากสมาชิกทั1งหมด ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ผมบอกวา่ "บา้นนี1 เป็นบา้นของฉนั" 

ผมกาํลงัพดูถึงความจริงทีQเฉพาะเจาะจงไม่ใช่สากล ผมไม่ไดก้าํลงัพดูถึงบา้นทุกหลงั แต่กาํลงัพดูถึงบา้นทีQเป็นของผมเท่านั1น 

 

บ่อยครั1 งทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างคาํกล่าวทีQเป็นความจริงทีQเฉพาะเจาะจง เช่น พวกเขาอาจจะพดูวา่ 

"สมาชิกของคริสตจกัรบางคนเป็นผูที้Qไม่เชืQอ" หรือเขาอาจจะยนืยนัวา่ "เปาโลเป็นอคัรทูต"  

 

โดยส่วนใหญ่แลว้ นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะพยายามทีQจะบรรยายในเรืQองขนาดอยา่งละเอียดทีQสุดเท่าทีQทาํได ้- 
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บางครั1 งอาจจะละเอียดกวา่ขอ้ต่างๆในพระคมัภีร์ แต่บางครั1 ง 

พวกเขากจ็ะยอ่เรืQองบางเรืQองใหก้ลายเป็นการกล่าวแบบกวา้งๆโดยไม่พดูถึงขอ้ยกเวน้ ยกตวัอยา่งเช่น 

เป็นเรืQองปกติสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ระบบทีQจะกล่าววา่ "มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป" ดูผา่นๆ จุดยนืสากลนี1 ดูเหมือนจะเป็นความจริง 

แต่ประโยคนี1กไ็ม่ไดล้ะเอียดอยา่งทีQมนัควรจะเป็น ในความเป็นจริง พระคมัภีร์ทั1งเล่มไดส้อนวา่พระเยซูทรงเป็นมนุษยแ์ต่เป็นผูช้อบธรรม 

ดงันั1น เมืQอมีโอกาส เราจะตอ้งหยดุซกัครู่หนึQงและถามวา่ นกัศาสนศาสตร์ระบบกาํลงัยนืยนับางสิQงบางอยา่งทีQเกีQยวกบัทั1งหมด 

หรือแค่ส่วนหนึQงของสิQงทีQพวกเขากาํลงับรรยายกนัอยู ่ 

 

นอกจากเรืQองของขนาดแลว้ สิQงทีQสองทีQใชใ้นการแยกแยะจุดยนืคือ โดยคุณลกัษณะของมนั นัQนกคื็อ 

จุดยนืเหล่านั1นอาจจะถูกจดัวา่เป็น คาํยนืยนัแบบ หรือ คาํยนืยนัแบบปฏิเสธ ในทางตรงกนัขา้ม 

จุดยนืแบบบอกเล่าจะยนืยนัในเชิงบวกวา่บางสิQงบางอยา่งเป็นความจริง ในคาํพดูทีQเราใชใ้นชีวติประจาํวนัเราอาจจะบอกวา่ 

"หมาตวันี1 เป็นของฉนั" ประโยคนี1 เป็นประโยคทีQเฉพาะเจาะจงและเป็นประโยคบอกเล่า มนัไดย้นืยนัวา่ มีหมาตวัหนึQง 

จากหลายๆสิQงทีQเป็นของฉนั ในศาสนศาสตร์ระบบ จุดยนืเช่น "บางประโยคของพระคมัภีร์ไดส้อนถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ " 

นบัวา่เป็นจุดยนืแบบบอกเล่าทีQเฉพาะเจาะจงดว้ย เพราะมนัไดบ้อกวา่ อยา่งนอ้ยประโยคในพระคมัภีร์บางประโยคไดเ้ขา้หมวดหมู่นี1  

 

ประโยคยนืยนัทีQเป็นสากลในชีวติทัQวไป กอ็าจจะรวมถึงประโยคเช่น "ทุกอยา่งทีQฉนัสูญเสียไปมีความสาํคญัต่อฉนั" 

เพราะวา่ประโยคนี1ไดพ้ดูเชิงบวกวา่ ทุกอยา่งทีQฉนัสูญเสียไป อยา่งนอ้ยมนัเป็นส่วนหนึQงทีQสาํคญัต่อฉนั 

บ่อยครั1 งทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะแต่งประโยคคลา้ยๆกนัในสาขาวชิาของเขา ตวัอยา่งเช่น ลองพิจารณาประโยคนี1  

"ทุกสิQงทีQถูกสร้างขึ1นมา ลว้นแต่ถูกสร้างขึ1นโดยพระเจา้" 

จุดยนืนี1ไดย้นืยนัวา่ทุกสิQงทีQถูกสร้างขึ1นมานั1นอยูใ่นกลุ่มของสิQงทีQพระเจา้ไดท้รงสร้าง 

 

ในทางกลบักนั จุดยนือาจจะมีลกัษณะในเชิงปฏิเสธ และอาจจะเป็นสากลหรือเฉพาะเจาะจงกไ็ด ้ยกตวัอยา่งเช่น 

เมืQอผมกล่าววา่ "บา้นนี1ไม่ใช่บา้นของผม" ผมกาํลงัพดูถึงจุดยนืทีQเฉพาะเจาะจงและเป็นเชิงปฏิเสธ 

และถา้ผมอยากจะสร้างจุดยนืทีQเป็นสากลและเป็นเชิงปฏิเสธ ผมอาจจะพดูอะไรประมาณนี1  "ไม่มีใครในหอ้งนี1พดูภาษาองักฤษได"้ 

คาํกล่าวอา้งเชิงปฏิเสธไดป้รากฏในศาสนศาสตร์ระบบเช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น "พระเยซูไม่ใช่คนบาป" 

เป็นจุดยนืทีQเฉพาะเจาะจงและเป็นเชิงปฏิเสธ มนัไดป้ฏิเสธบางอยา่งเกีQยวกบัคนๆหนึQง คือพระเยซู 

และเราไดพ้บประโยคเชิงปฏิเสธทีQเป็นสากลในศาสนศาสตร์เช่น "ไม่มีใครทีQเป็นผูที้Qไม่เชืQอ จะสามารถรอดได"้ 

ไม่มีคนทีQยนืยนัวา่ตนเองไม่เชืQอคนไหนทีQจะอยูใ่นกลุ่มคนทีQไดรั้บความรอดได”้  

 

ความแตกต่างของขนาดและลกัษณะเป็นเรืQองสาํคญัทีQเราจะตอ้งจดจาํไวข้ณะทีQเรากาํลงัศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ 

การสบัสนในเรืQองนี1อาจจะนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิอยา่งมากถึงสิQงทีQนกัศาสนศาสตร์กาํลงัยนืยนั  

 

ตอนนี1  เราควรจะกลบัไปทีQส่วนทีQสามของคาํจาํกดัความของเรา: 

จุดยนืทางศาสนศาสตร์เป็นสิQงทีQสร้างคาํกล่าวอา้งทางศาสนศาสตร์  

 

 

ดา้นศาสนศาสตร์ 

 

ในขณะทีQเรากาํลงัเพิQมมนัเขา้ไปในคาํจาํกดัความของเรา จุดยนืทางศาสนศาสตร์ไม่เพียงแต่สร้างคาํกล่าวอา้งทีQเป็นจริง 

แต่มนัสร้างคาํกล่าวอา้งทางศาสนศาสตร์ทีQเป็นความจริง 
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เป็นความจริงทีQนกัศาสนนศาสตร์ระบบมกัจะอา้งถึงความจริงของประวติัศาสตร์และแนวคิดปรัชญาทีQอาจจะไม่สามารถใส่เขา้ไปใตห้วัขอ้

ของศาสนศาสตร์ได ้แต่ใจความหลกัๆของพวกเขายงัคงเป็นศาสนศาสตร์ 

 

เพืQอทีQจะเขา้ใจวา่"ความจริงทางศาสนศาสตร์" ทีQเราหมายถึงนั1นคืออะไร 

เราจะตอ้งจาํไดว้า่ศาสนศาสตร์เป็นหวัขอ้ทีQค่อนขา้งกวา้ง คุณจะจาํไดว้า่ โทมสั อะควนิสั ไดใ้หค้าํนิยามความหมายของศาสนศาสตร์ 

วา่มีสองประเดน็หลกั ในเล่มทีQ 1 บททีQ 1 ตอนทีQ 7 ของ ซูมมา ธีโอโลจิค่า อะควนิสั ไดเ้รียกศาสนศาสตร์วา่ "หลกัคาํสอนอนัศกัดิ\ สิทธิ\ " 

และไดใ้หค้าํนิยามไวด้งันี1  

 

คือวทิยาศาสตร์แบบครบวงจร ที:ทุกสิ:งถูกปฏบัิตภิายใต้มุมมองของพระเจ้า 

เพราะว่าสิ:งนัRนเป็นพระเจ้าพระองค์เองหรือเพราะว่าสิ:งเหล่านัRนได้พูดถงึพระเจ้า 

 

คาํพดูของอะควนิสั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแบ่งแยกระหวา่งศาสนศาสตร์เกีQยวกบัพระเจา้ (Theology Proper) 

ซึQ งเป็นการศึกษาพระเจา้เอง และศาสนศาสตร์ทัQวไป ซึQ งคือการศึกษาเรืQองอืQนๆทีQเกีQยวขอ้งกบัพระเจา้ 

 

ในทาํนองเดียวกบัการแบ่งแยกนี1  ศาสนศาสตร์ระบบไดเ้นน้ศาสนศาสตร์ทั1งสองระดบันี1  ในดา้นหนึQง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัศาสนศาสตร์เกีQยวกบัพระเจา้ ดว้ยการสร้างประโยคทีQพดูถึงพระเจา้โดยตรง 

พวกเขาจะพดูประมาณวา่: "พระเจา้บริสุทธิ\ " หรือ "พระเจา้สร้างโลก"  

 

แต่ในอีกดา้นหนึQง กบัมุมมองทีQกวา้งขึ1น นกัศาสนศาสตร์ระบบกไ็ดใ้หค้วามสนใจกบัศาสนศาสตร์ทัQวไป 

โดยกล่าวอา้งยนืยนัเกีQยวกบัมุมมองของสิQงทีQพระเจา้ทรงสร้างวา่มนัเกีQยวขอ้งกบัพระเจา้ เมืQอพดูถึงความรอด 

บ่อยครั1 งเขากจ็ะพดูประมาณวา่ "ความรอดมาทางพระคุณของพระเจา้" หรือเมืQอพดูถึงสภาพของมนุษย ์พวกเขาจะพดูแบบนี1  

"ทุกคนทีQมีชีวติอยูทุ่กวนันี1ลว้นเป็นคนบาป" ในแง่นี1  จุดยนืทางศาสนศาสตร์กจ็ะพดูถึงหลายเรืQองมากกวา่แค่เรืQองพระเจา้พระองคเ์อง 

แต่โดยปราศจากความสงสยั จุดยนืเหล่านั1นจะอยูใ่นบริบททีQมีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้เสมอ  

 

อนัดบัทีQสีQ เป็นเรืQองสาํคญัทีQควรทราบวา่นกัศาสนศาสตร์พยายามทีQจะบรรยายมุมมองของเขา 

ดว้ยความพยายามอยา่งมากทีQจะสืQอสารอยา่งตรงไปตรงมา 

 

 

ตรงไปตรงมา 

 

แน่นอน เราตระหนกัไดว้า่ไม่มีการอธิบายอะไรทีQสมบูรณ์แบบ รวมถึงการอธิบายเรืQองของพระเจา้ดว้ยเช่นกนั 

แต่ในเวลาเดียวกนั 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้ยายามทีQจะตรงมากทีQสุดเท่าทีQจะเป็นไปไดใ้นขณะทีQเขากาํลงัสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ขึ1นมา  

 

จะเป็นเรืQองผดิปกติมากสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ทีQจะบอกแค่วา่ : "พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ลี1ยงแกะ" และไม่พดูอะไรต่อจากนั1น 

ประโยคนี1 เป็นความจริงตามพระคมัภีร์ แต่นกัศาสนศาสตร์ระบบพยายามทีQจะหลีกเลีQยงวธีิพดูทีQไม่ตรง 

เช่นการใชค้าํอุปมาอุปมยัและสาํนวนต่างๆ ดงันั1น แทนทีQจะพดูวา่ "พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ลี1ยงแกะ" 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะพยายามทีQจะพดูอีกแบบเพืQอใหมี้ความตรงไปตรงมามากขึ1น ดว้ยการพดูประมาณนี1  

"พระเจา้มีการดูแลพิเศษสาํหรับชนชาติของพระเจา้" 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ! ! ! ! ! บทที ่3: ประโยคตรรกะวทิยาในศาสนศาสตร์ระบบ!
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เขาตอ้งการทีQจะบรรยายของตวัเขาเองใหม้ากทีQสุดเท่าทีQจะเป็นไปไดด้ว้ยจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQชดัเจน, ตรงไปตรงมา, และไม่หวอืหวา  

 

เพืQอทีQจะสรุป เราตอ้งจาํไดว้า่เรากาํลงัเนน้วธีิการอธิบายทีQค่อนขา้งเฉพาะเจาะจงในเรืQองสาํคญัทางศาสนศาสตร์ระบบ 

เพืQอวตัถุประสงคข์องเรา 

เราสามารถนึกถึงการอธิบายทางศาสนศาสตร์ทีQเป็นประโยคชี1แจงยนืยนัอยา่งตรงมากทีQสุดเท่าทีQจะตรงไดใ้นการยนืยนัความจริงทางศาสน

ศาสตร์อยา่งนอ้ยหนึQงอยา่ง  

 

จากการคิดถึงคาํนิยามพื1นฐาน เราควรจะไปดูทีQส่วนทีQสองของการวางแนวคิดในเรืQองนี1 : 

อะไรคือเหตุผลทีQเราตอ้งสร้างศาสนศาสตร์จากจุดยนืต่างๆ? อะไรทีQทาํใหก้ระบวนการนี1 เป็นสิQงทีQถูกตอ้งเหมาะสม?  

 

 

ความถูกตอ้ง 
 

ตลอดทั1งประวติัศาสตร์คริสตจกัร บ่อยครั1 งทีQคริสเตียนไดบ้รรยายความเชืQอของเขาในแบบทีQเป็นประโยคตรงไปตรงมา 

ลองฟังจากตวัอยา่งนี1  ทีQเป็นการกล่าวเปิดของหลกัขอ้เชืQอไนซีน (Nicene Creed) ของสมยัศตวรรษทีQสีQ:  

 

ข้าพเจ้าเชื:อในพระเจ้าองค์เดยีว, คือพระบิดาผู้ยิ:งใหญ่, ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก 

และทุกสิ:งทุกอย่างทัRงที:มองเห็นได้และที:มองไม่เห็น 

 

หลกัขอ้เชืQอไนซีน ไดบ้นัทึกรายการจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQสาํคญัๆอีกหลายอยา่ง 

หลกัขอ้เชืQอนี1และหลกัขอ้เชืQออืQนๆทีQคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บการรับรองจากคริสเตียนตลอดหลายศตวรรษทีQผา่นมา  

 

ในเวลาเดียวกนั ตลอดทั1งประวติัศาสตร์ไดมี้บางคนทีQสงสยัถึงความเหมาะสมของการใชจุ้ดยนืของศาสนศาสตร์ 

เพืQอวตัถุประสงคข์องเรา เราจะพดูถึงการคดัคา้นหลกัๆ 2 อยา่งทีQไดถู้กยกขึ1นมา: ในดา้นหนึQง 

อุปสรรคไดเ้กิดขึ1นจากหลกัคาํสอนของการทีQเขา้ใจพระเจา้ใหส้มบูรณ์ไม่ได ้(divine incomprehensibility); และในอีกดา้นหนึQง 

อุปสรรคนั1นมาจากเหตุผลนิยมทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ ใหเ้ราพิจารณาถึงวธีิทีQหลกัคาํสอนของการทีQเขา้ใจพระเจา้ใหส้มบูรณ์ไม่ได ้

ไดส้ร้างคาํถามขึ1นมา 

 

 

การเขา้ใจพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ไม่ได ้

 

พวกเราคุน้เคยกบัคาํพดูทีQรู้จกักนัดีใน อิสยาห์ 55:8-9 ซึQ งเป็นพื1นฐานของหลกัคาํสอนนี1  

 

“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจา้ และทางของพวกเจา้กไ็ม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดงันี1แหละ 

“เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผน่ดินโลกอยา่งไร ทางของเรากสู็งกวา่ทางของพวกเจา้ 

และความคิดของเรากสู็งกวา่ความคิดของเจา้อยา่งนั1น (อสิยาห์ 55:8 )9-  

 

น่าเสียดายทีQวา่ ในหลายกลุ่ม ขอ้นี1และอีกหลายขอ้ไดถู้กใชเ้พืQอจะสนบัสนุนความคิดทีQวา่ 
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พระเจา้ทรงอยูเ่หนือความสามารถของเราทีQจะเขา้ใจ และเราไม่สามารถอธิบายพระองคไ์ด ้

 

ในมุมมองนี1  การบอกวา่พระเจา้เป็นความรัก คือการพดูถึงสิQงทีQเราไม่สามารถอธิบายไดจ้ริงๆ 

การทีQบอกวา่พระเยซูเป็นทางเดียวสาํหรับความรอด กคื็อการจาํกดัพระเจา้อยา่งไม่สมเหตุสมผล 

 

การคิดแบบนี1กเ็คยเกิดขึ1นในหลายรูปแบบตลอดทั1งประวติัศาสตร์ เช่น 

นกัศาสนศาสตร์หลายคนเคยโตแ้ยง้วา่ทางเดียวทีQจะพดูถึงพระเจา้กคื็อตอ้งตาม ฟีอา เนกาทีฟา – คือ วธีิของการปฏิเสธ ในมุมมองนี1  

เราไม่สามารถพดูหรือแต่งประโยคดว้ยในทางบวกเกีQยวกบัพระเจา้ เราทาํไดแ้ต่เพียงแค่ 

ปฏิเสธสิQงต่างๆเกีQยวกบัพระองคด์ว้ยการเปรียบเทียบพระเจา้กบัสิQงทีQพระองคท์รงสร้าง เราสามารถพดูไดแ้ค่เพียง 

"พระเจา้ทรงไม่ไดถู้กจาํกดัจากพื1นทีQ" "พระเจา้ไม่ทรงถูกจาํกดัจากเวลา" "พระเจา้ไม่เป็นกายภาพ" ตลอดทั1งประวติัศาสตร์ 

มีนกัศาสนศาสตร์มากมายทีQช่างสงสยั และไม่มัQนใจในเรืQองพระเจา้ 

ไดโ้ตแ้ยง้วา่เราไม่มีความสามารถทีQจะบรรยายพระเจา้หรือสิQงทีQมีความเกีQยวขอ้งกบัพระองคโ์ดยใชค้าํอธิบายในทางบวกได ้

 

ในทางตรงกนัขา้มกบัการมุมมองในทางทีQผดินี1  ในฐานะทีQเราเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์

เราตอ้งสาํรวจความถูกตอ้งของจุดยนืของศาสนศาสตร์โดยใชพ้ระคมัภีร์เป็นพยาน 

นกัศาสนศาสตร์ระบบดั1งเดิมไดต้ามพระคมัภีร์โดยการพดูถึงการทีQจะเขา้ใจพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ไม่ได ้

พร้อมกบัความจริงทีQวา่เราสามารถรู้จกัพระเจา้ได ้เมืQอพระเจา้ไดส้าํแดงพระองคเ์อง ในดา้นหนึQง 

เราไม่สามารถรู้จกัพระเจา้ในแบบทีQสมบูรณ์ แต่ในทางกลบักนั เราสามารถรู้จกัพระเจา้ในส่วนทีQพระองคไ์ดท้รงสาํแดงใหเ้ราเห็น 

และความรู้ทีQไม่สมบูรณ์นี1กย็งัคงเป็นความรู้ทีQแทจ้ริงอยู ่ขอ้พระคมัภีร์ขอ้หนึQงทีQทาํใหก้ารแยกแยะนี1ชดัเจนกคื็อ: เฉลยธรรมบญัญติั 29:29 

ในขอ้นี1โมเสสไดส้รุปเรืQองนี1 ใหอิ้สราเอลในแบบนี1 :  

 

“สิQงลี1ลบัทั1งปวงเป็นของพระยาห์เวห์พระเจา้ของเราทั1งหลาย 

แต่สิQงทีQทรงสาํแดงนั1นเป็นของเราทั1งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิตย ์

เพืQอเราจะทาํตามถอ้ยคาํทั1งสิ1นของธรรมบญัญติันี1  (เฉลยธรรมบัญญตั ิ29:29) 

 

ตอ้งสงัเกตวา่ มีสองฝัQงในมุมมองนี1  ในฝัQงหนึQง โมเสสไดพ้ดูถึง "สิQงลี1ลบั” สิQงเหล่านี1 เป็นสิQงทีQพระเจา้ไม่ไดแ้สดงใหม้นุษยเ์ห็น 

ความรู้เหล่านี1ไดถู้กเกบ็ไวส้าํหรับพระองคเ์อง ในความเป็นจริง เราตอ้งเตือนตวัเองอยูเ่สมอวา่ 

สิQงลี1ลบั,สิQงทีQไม่ปรากฏใหเ้ห็นนั1นมนัไม่มีขอบเขตทีQสิ1นสุด 

 

ในเวลาเดียวกนั ตอ้งสงัเกตวา่โมเสสไม่ไดพ้ดูแค่วา่พระเจา้ทรงเกบ็ความลบัไวจ้ากพวกเรา เขาไดบ้อกดว้ยวา่มีบางอยา่งทีQ 

"ทรงสาํแดง" นัQนคือ พระเจา้ทรงสาํแดงในพระวจนะของพระองค ์และตามทีQโมเสสกล่าว สิQงเหล่านี1 ทีQทรงสาํแดง 

"เป็นของเราทั1งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิตย"์ พดูอีกแบบหนึQงกคื็อ 

พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราเชืQอและยอมรับสิQงทีQพระองคไ์ดท้รงสาํแดงดว้ยสุดหวัใจของเรา และความจริงนี1แสดงใหเ้ห็นวา่ 

เป็นเรืQองถูกตอ้งจะพดูถึงสิQงทีQทรงสาํแดง 

 

นอกจากความทา้ทายเหล่านี1 ทีQไดเ้กิดขึ1นจากหลกัคาํสอนของการทีQจะเขา้ใจพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ไม่ได ้

ความถูกตอ้งของจุดยนืทางศาสนศาสตร์ ไดถู้กทา้ทายจากเหตุผลนิยมเนน้วทิยาศาสตร์  
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เหตุผลนิยมทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่  

 

ในสองศตวรรษทีQผา่นมา คือศตวรรษของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ 

มีแนวคิดหลากหลายทีQไดโ้ตแ้ยง้วา่ศาสนศาสตร์เป็นวทิยาศาสตร์จอมปลอม ซึQ งนัQนหมายความวา่ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบพดูสิQงทีQดูเป็นเหมือนขอ้เทจ็จริง แต่ทีQจริงแลว้เป็นเพียงความหลอกลวง 

ในวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัเมืQอเราตอ้งการทีQจะรู้ความจริงของสิQงใด เราตอ้งสร้างสมมติฐานและจากนั1นกต็อ้งทาํการทดลอง 

และหลงัจากทีQไดท้ดลองใหส้าํเร็จและไดรู้้วา่ผา่นหรือไม่ผา่น เราจะสามารถยอมรับวา่เป็นความจริง 

แต่นกัวทิยาศาสตร์เร็วเกินไปในการชี1ใหเ้ห็นวา่จุดยนืทางศาสนศาสตร์ไม่สามารถทดลองในแบบนี1ได ้

 

เราทุกคนตอ้งยอมรับวา่สิQงนี1 เป็นความจริงในระดบัหนึQง 

เราสามารถเอาของเหลวใส่ในหลอดทดลองและวเิคราะห์คุณลกัษณะของมนั 

ไม่มีใครสามารถเอาพระเจา้ใส่ในหลอดทดลองเพืQอจะดูวา่พระเจา้เป็นตรีเอกานุภาพจริงหรือเปล่าได ้

ในขณะทีQเราสามารถใชเ้ครืQองมือเพืQอวดัขนาดของสิQงต่างๆได ้

ไม่มีเครืQองมือไหนทีQสามารถวดัขนาดของพระเจา้เพืQอดูวา่พระเจา้ทรงไม่จาํกดัได ้เพราะเหตุผลนี1 เอง คนมากมายในยคุปัจจุบนัจะโตแ้ยง้วา่ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกเ็ป็นเหมือนศิลปิน และนกักวทีีQแสดงความรู้สึกและสญัชาตญาณทางศาสนา 

เรากาํลงัหลอกตวัเองและหลอกคนอืQนเวลาเราพดูวา่สิQงทีQเรากาํลงับรรยายถึงเป็นขอ้เทจ็จริง 

แต่มีทางหนึQงทีQเราสามารถตรวจสอบจุดยนืทางศาสนศาสตร์ไดต้ามหลกัฐานจากการทดลอง 

ซึQ งขึ1นอยูก่บัวา่อะไรทีQเรายดึถือวา่เป็นเปรียบเสมือนหลกัฐานจากการทดลองและอะไรเป็นสิQงทีQขดัแยง้กบัมุมมองของเรา  

 

ในฐานะทีQเราเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์เราอุทิศตวัเองเพืQอจะติดตามมาตรฐานการตรวจสอบศาสนศาสตร์ทีQพระองคไ์ดใ้ช ้

พระองคไ์ดท้รงใหเ้หตุผลในคาํกล่าวทางศาสนศาสตร์ของพระองคอ์ยา่งไร? 

พระองคท์รงตรวจสอบจุดยนืทางศาสนศาสตร์ของคนอืQนอยา่งไร?  

 

แน่นอนอยูแ่ลว้ทีQพระเยซูตอ้งพึQงพาการเปิดเผยทัQวไป; คือการเปิดเผยของพระเจา้ในทุกสิQง 

พระเยซูไดท้รงพึQงพาการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิ\  เหมือนทีQเราควรจะทาํเช่นกนัในปัจจุบนันี1  

แต่พระเยซูสอนวา่พระคมัภีร์ซึQ งเป็นแหล่งทีQไม่เคยผดิพลาดเป็นแหล่งทีQชดัทีQสุดและมีอาํนาจสูงทีQสุดในการทดสอบมุมมองทางศาสนศาสต

ร์ดา้นต่างๆ เมืQอพระเยซูตอ้งการทีQจะทดสอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ 

พระองคม์กัจะกลบัไปทีQพระคมัภีร์ซึQ งเป็นมาตรฐานจากการทดลองของพระองค ์ยกตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 15:7 

เมืQอพระเยซูพดูทา้ทายความหนา้ซืQอใจคดของพวกฟาริสี พระองคท์าํสิQงนี1 โดยการอา้งถึงพระคมัภีร์ เราไดอ่้านถอ้ยคาํเหล่านี1 :  

 

พวกหนา้ซืQอใจคด อิสยาห์พยากรณ์ถึงท่านทั1งหลายถูกแลว้วา่ (มทัธิว 15:7) 

 

ถึงแมพ้ระเยซูไม่ไดเ้อาพระเจา้ใส่เขา้ไปในหลอดทดลอง แต่พระเยซูไดท้รงนาํแนวคิดทางศาสนศาสตร์เขา้ไปสู่ทดลอง 

พระองคไ์ดท้รงวดัขอ้เสนอทางศาสนศาสตร์จากการประเมินโดยใชม้าตรฐานของพระคมัภีร์อยา่งระมดัระวงั 

ในขณะทีQเราเป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์เราไม่ควรจะยอมรับวา่ ศาสนศาสตร์นาํเสนอความคิดเกีQยวกบัพระเจา้โดยไม่ผา่นการยอมรับใดๆ 

จากมุมมองของคริสเตียน คาํกล่าวทางศาสนศาสตร์ระบบเป็นมากกวา่แค่การแสดงออกของความรู้สึกทางศาสนา 

แต่มนัคือการพิสูจนว์า่จริงหรือไม่จริงจากการใชพ้ระคมัภีร์เป็นเครืQองทดสอบ  

 

ตอนนี1 เราไดเ้ห็นแลว้วา่จุดยนืทางศาสนศาสตร์คืออะไร และวธีิการบรรยายความจริงทางศาสนศาสตร์ทีQเหมาะสมเป็นอยา่งไร 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ! ! ! ! ! บทที ่3: ประโยคตรรกะวทิยาในศาสนศาสตร์ระบบ!
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เราควรจะมาพิจารณาดูทีQขอ้คิดทีQสาม: ส่วน/ตาํแหน่งไหนทีQเรืQองเหล่านี1อยูใ่นการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ  

 

 

ส่วน/ตาํแหน่ง 
 

ในบทเรียนก่อนหนา้นี1 เราไดเ้ห็นแลว้วา่ 

ศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนตไ์ดต้ามลาํดบัความสาํคญัอืQนๆทีQนกัศาสนศาสตร์สมยักลางไดพ้ฒันาขึ1นมาในเวลาทีQเขาไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กั

บปรัชญาของอริสโตเติล  

 

และผลทีQตามมากคื็อ การสร้างศาสนศาสตร์ระบบจาํเป็นตอ้งมีสีQระดบัหลกัๆ: การสร้างคาํศพัทเ์ฉพาะ, การสร้างจุดยนื, 

ประโยคทีQเป็นหลกัคาํสอน, และระบบทีQครอบคลุมถึงความเชืQอต่างๆ ตอนนี1 เราตอ้งจาํดว้ยวา่ การทีQเราพดูแบบนี1ไม่ค่อยจริงสกัเท่าไหร่ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะตอ้งนบัตนเองรวมเขา้ไปในทุกระดบัอยูต่ลอดเวลา เพืQอความชดัเจน 

มนัจะช่วยถา้เราคิดถึงกระบวนการเป็นการเคลืQอนยา้ยจากสิQงทีQเรียบง่ายทีQสุดไปถึงสิQงทีQซบัซอ้นทีQสุดในความพยายามนี1  

 

ทีQระดบัล่างสุด คาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนศาสตร์เป็นพื1นฐานทีQสุดการสร้างของศาสนศาสตร์ระบบ 

ถา้เราไม่ใหค้าํนิยามคาํศพัทด์ว้ยความระมดัระวงั จะเป็นเรืQองยากมากทีQจะสร้างศาสนศาสตร์ระบบทีQถูกตอ้ง 

ระดบัทีQสองในระบบนี1กคื็อการสร้างจุดยนื ถา้เรานึกถึงคาํศพัทเ์ฉพาะเป็นการสร้างพื1นฐานของศาสนศาสตร์ระบบ 

เราน่าจะคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่จุดยนืวา่จุดยนืเปรียบเสมือนแถวของหน่วยทีQไดช่้วยอธิบายและใหร้ายละเอียดคาํศพัทเ์ฉพาะเหล่านั1น 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างแถวของหน่วยเหล่านี1 ขึ1นโดยการแต่งประโยคเกีQยวกบัพระเจา้และความสมัพนัธ์ระหวา่งสิQงทีQถูกสร้างทีQมีต่อ

พระองค ์และถา้เรานึกถึงจุดยนืเป็นเหมือนแถวหน่วย 

เราอาจจะบรรยายไดว้า่ประโยคหลกัคาํสอนเป็นเหมือนส่วนหนึQงของผนงัหรือผนงัทั1งหมดทีQไดถู้กสร้างจากแถวของจุดยนื และสุดทา้ย 

ระบบของศาสนศาสตร์ไดพ้ดูถึงวธีิทีQนกัศาสนศาสตร์ไดส้ร้างตึกทั1งตึกจากประโยคหลกัคาํสอน 

การเปรียบเทียบนี1แสดงใหเ้ห็นวา่จุดยนืมีความสาํคญัมากในการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

คือเป็นเหมือนแถวหน่วยทีQถูกจดัวางดว้ยความระมดัระวงั ทีQสุดทา้ยกลายเป็นตึกทีQเรียกวา่ศาสนศาสตร์ระบบ 

 

ตวัอยา่งเช่นประโยคนี1  "พระเยซูเป็นบุคคลลาํดบัทีQสองในตรีเอกานุภาพ" 

ประโยคนี1 ถูกสร้างดว้ยอยา่งนอ้ยคาํศพัทเ์ฉพาะอยา่งนอ้ยสองคาํ: "บุคคล" และ "ตรีเอกานุภาพ" 

แต่จุดยนืนี1กไ็ม่ไดใ้หส้องคาํและแนวคิดทีQเกีQยวขอ้งกนัขาดการเชืQอมกนัต่อ แทนทีQจะเป็นแบบนั1น 

สองคาํนี1ไดร้วมกนัเพืQอเป็นประโยคยนืยนัทีQตรงไปตรงมาเกีQยวกบัพระเยซู ดงันั1น จากตรงนี1และจุดยนือืQนๆ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะสร้างหลกัคาํสอนในเรืQองตรีเอกานุภาพ 

และหลกัคาํสอนตรีเอกานุภาพเป็นส่วนหนึQงของหลกัคาํสอนเรืQองพระเจา้ ซึQ งเป็นผนงัในตึกของระบบศาสนศาสตร์คริสเตียนทั1งหมด 

 

เป็นเรืQองทีQสาํคญัทีQจะจาํดว้ยวา่เมืQอนกัศาสนศาสตร์ระบบไดอ้ภิปรายหรือเขียนเกีQยวกบัศาสนศาสตร์ 

เขาไดใ้ชเ้ทคนิคเชิงโวหารต่างๆในการบรรยาย พวกเขาไดน้าํเสนอความคิดและใชห้ลกัฐานเพืQอสนบัสนุนความคิดเหล่านี1  

พวกเขาไดส้นบัสนุนและไดก้ลัQนกรองความคิดของคนอืQนๆ เขาถามคาํถามเชิงโวหาร 

พวกเขาติดตามพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของความคิดต่างๆ พวกเขาเปิดเผยแรงจูงใจและแสดงใหเ้ห็นผลดีและผลเสียของดา้นต่างๆ 

มีเทคนิคเชิงวาทศิลป์หลากหลายทีQพวกเขาพร้อมทาํจะนาํไปใช ้แต่วา่ จุดยนืทางศาสนศาสตร์ ทาํหนา้ทีQเป็นรากฐานหลกัภายใตค้าํอธิบาย, 

ขอ้โตแ้ยง้, การป้องกนั และเทคนิคการโนม้นา้วใจ ทีQเราไดเ้ห็นในศาสนศาสตร์ระบบ 

และสิQงเหล่านี1 เป็นส่วนทีQสาํคญัในกระบวนการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ! ! ! ! ! บทที ่3: ประโยคตรรกะวทิยาในศาสนศาสตร์ระบบ!
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ตอนนี1 เราไดว้างแนวความคิดเกีQยวกบัจุดยนืในศาสนศาสตร์ระบบแลว้ เราควรจะไปดูทีQหวัขอ้หลกัเรืQองทีQสอง: 

คือการสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ นกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างจุดยนืทีQช่วยพวกเขาสร้างศาสนศาสตร์ของเขาไดอ้ยา่งไร 

 

 

กระบวนการสร้าง 
 

กระบวนการทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบทีQมีประสบการณ์ตอ้งทาํตามในเวลาทีQเขาสร้างจุดยนืของพวกเขานั1นมีความซบัซอ้นมาก

ๆ ดงันั1นในเวลาทีQเราตอ้งการสาํรวจวา่จุดยนืเหล่านั1นถูกสร้างขึ1นมาอยา่งไร 

เราตอ้งอยา่ลืมวา่การอภิปรายของเรากจ็ะตอ้งเป็นสิQงทีQมนุษยไ์ดก้าํหนดขึ1น ถึงอยา่งไรกต็าม 

เราจะเนน้ดา้นสาํคญัๆของกระบวนการเหล่านี1 ทีQจะช่วยใหเ้ราสร้างศาสนศาสตร์ระบบดว้ยความรับผดิชอบมากขึ1นกวา่เดิม 

 

เราจะพิจารณาใน 2 ทาง ทางแรก เราจะพดูถึงจุดยนืทีQไดม้าจากวธีิต่างๆทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดน้าํหลกัปรัชญามาใช ้

ทางทีQสอง เราจะดูใหล้ะเอียดมากขึ1นถึงวธีิต่างๆทีQนกัศาสนศาสตร์ไดส้ร้างจุดยนืมาจากพระคมัภีร์ 

ขอใหเ้ราพิจารณาดูความจริงทีQวา่จุดยนืในศาสนศาสตร์ระบบหลายอยา่งแทจ้ริงแลว้มีตน้กาํเนิดมาจากปรัชญา  

 

 

การนาํหลกัปรัชญามาใช ้
 

คุณน่าจะจาํไดจ้ากบทเรียนทีQผา่นมาวา่ในสมยัยคุแรก นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนหลายคนเชืQอวา่หลายแง่มุมของ นีโอ- 

เพลโทนิซึQม ตรงกบัพระคมัภีร์ ดงันั1น เขาไดบ้รรยายความเชืQอของเขาดว้ยการวางแนวไปในทางปรัชญา ในสมยัยคุกลาง 

นกัวชิาการคริสเตียนส่วนใหญ่เชืQอวา่ปรัชญาของอริสโตเติลตรงกบัพระคมัภีร์ในหลายๆดา้นทีQสาํคญั ดงันั1น 

หลายอยา่งทีQพวกเขากล่าวไวก้จ็ะถูกออกแบบดว้ยมุมมองของอริสโตเติล แมก้ระทัQงในศาสนศาสตร์ระบบโปรเตสแตนต ์

มีหลกัปรัชญาสมยัใหม่หลายอยา่งมีส่วนในการวางแนวคิดทีQสาํคญัไว ้(โดยไม่แน่ชดัวา่จะเป็นประโยชนห์รือโทษ) และผลทีQตามมากคื็อ 

คาํกล่าวหลายอยา่งทีQปรากฏในศาสนศาสตร์ระบบมีตน้กาํเนิดมาจากการอภิปรายทางปรัชญา  

 

ตอนนี1 เราตอ้งระมดัระวงัเมืQอเราสงัเกตวา่จุดยนืหลายอยา่งมีตน้กาํเนิดมาจากปรัชญา 

เพราะพระคมัภีร์ทั1งเตือนเราใหต่้อตา้นและไดส้นบัสนุนใหเ้ราใชห้ลกัปรัชญา 

 

ในดา้นหนึQง เราควรจะเอาใจใส่กบัคาํเตือนทีQไดเ้ห็นใน 1 โครินธ์ 1:20 ทีQอาจารยเ์ปาโลไดเ้ยาะเยย้ปรัชญาของชาวโลก 

 

คนมีปัญญาของยคุนี1อยูที่Qไหน? บณัฑิตของยคุนี1อยูที่Qไหน? นกัโตปั้ญหาของยคุนี1อยูที่Qไหน? 

พระเจา้ทรงทาํใหปั้ญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แลว้ไม่ใช่หรือ? (1 โครินธ์ 1:20) 

 

เป็นเรืQองสาํคญัทีQนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนจะจาํไวว้า่ ศาสนศาสตร์คริสเตียนและปรัชญาชาวโลกนั1นตรงขา้มกนัอยา่งสิ1นเชิง  

 

แต่ในเวลาเดียวกนั ในกิจการ 17:27-28 เปาโลไดแ้สดงใหเ้ห็นการใชก้ารสาํนึกทางปรัชญาในทางทีQถูกตอ้ง 

ดว้ยการวาดภาพจากคาํศพัทข์องนกัปรัชญาและกวชีาวกรีกทีQมีชืQอวา่ เคลียนทสั และ แอร์ราทิส 
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พระองค…์ไม่ทรงอยูห่่างไกลจากเราทุกคนเลย… ตามทีQกวบีางคนในพวกท่านกล่าววา่ 

‘แทจ้ริงเราเป็นเชื1อสายของพระองค’์ 

(กจิการ 17:27 )28-  

 

ขอ้ความนี1ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ถึงแมว้า่เราจะตอ้งระมดัระวงัอนัตรายในเรืQองนี1  

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนกมี็ความถูกตอ้งในการนาํหลกัปรัชญาต่างๆมาใช ้

รวมถึงมีความถูกตอ้งในการรวมความจริงทางศาสนศาสตร์จากการพดูคุยทางปรัชญา เหมือนทีQอาจารยเ์ปาโลไดท้าํเวลาเขาอยูเ่มืองเอเธนส์ 

 

ถึงแมว้า่เราควรจะระวงัตน้กาํเนิดปรัชญาเหล่านี1  

พระคมัภีร์ยงัคงเป็นแหล่งทีQสาํคญัทีQสุดในการสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ระบบ เพราะเหตุนี1 เอง 

เราควรจะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัวธีิต่างๆทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดส้ร้างคาํกล่าวทางศาสนศาสตร์จากสิQงทีQพระคมัภีร์ไดส้อน  

 

 

การตีความพระคมัภีร์ 
 

เพืQอจะรักษาเป้าหมายนี1 ใหส้าํเร็จเราจะดูในสามทาง: ทางแรก 

เราจะนึกถึงอุปสรรคทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะตอ้งเผชิญในแง่นี1 . ทางทีQสอง 

เราจะดูวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดจ้ดัการกบัมุมหนึQงของอุปสรรคเหล่านี1ดว้ยระบบทีQเราจะเรียกวา่ "การลดความซบัซอ้นขอ้เทจ็จริง" 

และทางทีQสาม เราจะสาํรวจวา่ นกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้บเจอกบัมุมอืQนๆของอุปสรรคเหล่านี1โดยผา่นทาง 

"การเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริง"อยา่งไร ขอใหเ้ราดูทีQอุปสรรคทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบเผชิญในเวลาทีQเขาเริQมสร้างจุดยนืต่างๆ จากพระคมัภีร์  

 

 

อุปสรรค 

 

เมืQอนกัศึกษาศาสนศาสตร์เริQมทีQจะศึกษาศาสนศาสตร์ระบบ 

พวกเขาอาจจะมีความคิดวา่การสร้างจุดยนืจากพระคมัภีร์เป็นเรืQองทีQเรียบง่าย 

เขาอาจจะคิดวา่สิQงเดียวทีQเราตอ้งทาํกคื็ออ่านพระคมัภีร์แลว้พดูตามสิQงทีQเขียนไว ้

บางครั1 งสิQงนี1กจ็ริงเพราะวา่พระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงจุดยนืไวอ้ยูบ่า้ง แต่ยงัมีอุปสรรคทีQค่อนขา้งใหญ่หลายอยา่งดว้ย 

 

นอกเหนือจากผลกระทบของความจาํกดัและความบาปของมนุษย ์

พระคมัภีร์เองไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งนอ้ยสองอุปสรรคในการสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ 

อุปสรรคหนึQงเกิดขึ1นจากความหลากหลายทีQเราไดเ้ห็นในเนื1อหาของพระคมัภีร์ 

อีกอุปสรรคหนึQงเกิดขึ1นจากการจดัอนัดบัหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ 

ใหเ้ราพิจารณาถึงอุปสรรคทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบเผชิญอนัเนืQองมาจากความหลากหลายในรูปแบบการเขียนของพระคมัภีร์ 

 

พระคมัภีร์ไม่ไดมี้รูปแบบทีQเรียบๆ พดูถึงสิQงทีQคลา้ยๆกนัในแบบเดียวกนัซํ1 าๆ แทนทีQจะเป็นแบบนั1น 

มีรูปแบบมากมายทีQปรากฏขึ1นตลอดพระคมัภีร์และรวบรวมเรืQองราวต่างๆเขา้ดว้ยกนัในหลายวธีิทีQนบัไม่ถว้น 

พระคมัภีร์มีการผสมผสานกนัทั1งเรืQองเล่า, กฎธรรมบญัญติั, บทกว,ี คาํเผยพระวจนะและจดหมายของอคัรทูต 

นีQเป็นเพียงแค่ตวัอยา่งเลก็ๆนอ้ยๆ เท่านั1น และภายในแต่ละหมวดหมู่นั1นยงัประกอบไปดว้ยการอธิบายหลายแบบ ไม่วา่จะเป็น: ประโยค, 
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คาํสัQง, คาํถาม, คาํบ่น, คาํหนุนใจ, คาํอุทาน, การอวยพร, การอา้งถึงคาํพดู, รายการต่างๆ, กฎเกณฑ,์ หวัขอ้, คาํแนะนาํเฉพาะทาง, 

ลายเซ็นและอีกหลายอยา่งมากมาย และมากกวา่นี1ยงัมีสาํนวนอีกนบัไม่ถว้น 

รวมถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยวรรณกรรมอืQนๆทีQไดท้าํใหพ้ระคมัภีร์น่าสนใจขึ1นในหลายแบบ 

ความหลากหลายในรูปแบบการเขียนของพระคมัภีร์นี1 ไดท้าํใหก้ารสร้างจุดยนืมีความซบัซอ้นขึ1น 

 

ลองจินตนาการวา่ถา้พระคมัภีร์เป็นแค่หนงัสือทีQประกอบไปดว้ยจุดยนืทีQตรงไปตรงมาเท่านั1น 

เป็นรายการของความจริงทางศาสนศาสตร์ยาวเหยยีด ถา้เป็นอยา่งนั1นจริง การใชพ้ระคมัภีร์ในศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะค่อนขา้งง่าย 

แต่แน่นอนพระคมัภีร์ไม่ไดเ้ป็นแบบนั1น พระคมัภีร์มีความหลากหลายในเรืQองรูปแบบการประพนัธ์ 

 

ทีนี1ลองจินตนาการวา่ถา้นกัศาสนศาสตร์ระบบเริQมทีQจะบรรยายศาสนศาสตร์ของเขาดว้ยรูปแบบการประพนัธ์ทีQหลากหลายมา

กขึ1น ลองจินตนาการวา่ ศาสนศาสตร์ของเขาเตม็ไปดว้ยบทกว,ี เรืQองเล่า, คาํสัQง, จดหมาย, คาํบ่นและสาํนวนอีกหลายประเภท 

ถา้สิQงนี1 เป็นจริง การใชพ้ระคมัภีร์ในศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะง่ายเช่นเดียวกนั แต่แน่นอน สิQงนี1กไ็ม่ไดเ้ป็นความจริงดว้ย 

 

ความจริงกคื็อ พระคมัภีร์มีความหลากหลายในรูปแบบการเขียน 

แต่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดบ้รรยายคาํสอนของพระคมัภีร์ไวใ้นจุดยนืเท่านั1น 

กลายเป็นวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบตอ้งเอารูปแบบการเขียนหลายประเภททีQเขาไดเ้จอในพระคมัภีร์มาทาํใหอ้ยูใ่นการบรรยายรูปแบบเดียว 

และสิQงนี1กเ็ป็นอุปสรรคค่อนขา้งใหญ่ทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดเ้ผชิญ 

 

อุปสรรคทีQ 2 ทีQพระคมัภีร์ไดเ้สนอใหน้กัศาสนศาสตร์ระบบคือ 

วธีิการจดัลาํดบัหลกัคาํสอนหรือการไม่ไดจ้ดัลาํดบัหลกัคาํสอน พดูเป็นคาํเดียวคือ 

พระคมัภีร์ไม่ไดแ้ยกหมวดหมู่ของหวัขอ้ต่างๆไวเ้ป็นบทๆ 

แต่หวัขอ้หนึQงของพระคมัภีร์มกัจะถูกกล่าวถึงเรืQอยๆตลอดทั1งพระคมัภีร์และลกัษณะเช่นนี1ของพระคมัภีร์ 

ไดเ้ป็นอุปสรรคสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ระบบ 

 

นึกภาพวา่ถา้พระคมัภีร์ไม่ไดเ้ป็นเช่นนี1จะเป็นอยา่งไร สมมติวา่พระคมัภีร์จดัการกบัหลกัคาํสอนทีละอยา่ง 

สมมติวา่พระคมัภีร์จดัการกบัหวัขอ้ทีละหวัขอ้โดยสอนอยา่งละเอียดถีQถว้นและหลงัจากนั1นค่อยไปถึงหวัขอ้ต่อไป ถา้สิQงนี1 เป็นจริง 

นกัศาสนศาสตร์ระบบกอ็าจจะอ่านแต่ละส่วนของพระคมัภีร์เพืQอจะสร้างประโยคศาสนศาสตร์เกีQยวกบัแต่ละส่วนของพระคมัภีร์ 

แต่แน่นอน นีQไม่ใช่วธีิการทีQพระคมัภีร์ไดแ้สดงหวัขอ้ทางศาสนศาสตร์ต่างๆ 

 

หรือลองนึกภาพวา่ ศาสนศาสตร์ระบบมีระเบียบนอ้ยกวา่ทีQมีอยู ่ดว้ยการพดูถึงดา้นเลก็ๆของหวัขอ้ทีละหวัขอ้ 

และสมมุติวา่เขาไดพ้ดูถึงส่วนเลก็ๆของหลกัคาํสอนอืQนๆก่อนทีQจะมาพดูถึงดา้นทีQสองของหลกัคาํสอนแรก 

ถา้เขาพอใจในการพดูถึงเรืQองนี1ตรงนั1นทีตรงนี1 ที มนักอ็าจจะค่อนขา้งง่ายสาํหรับเขาทีQจะทาํงานกบัพระคมัภีร์ 

 

แต่แน่นอน นีQไม่ใช่สิQงทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบตอ้งการทาํ เขา 

พวกเขาตอ้งการทีQจะนาํเสนอคาํสอนของพระคมัภีร์ใหเ้ป็นระเบียบและครบสมบูรณ์มากทีQสุดเท่าทีQจะเป็นไปได ้

และผลของความตอ้งการนี1กคื็อเขาจะทาํงานหนกัเพืQอจะรวบรวมขอ้มูลจากหลายทีQในพระคมัภีร์  

 

พระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงดา้นทีQหลากหลายของหวัขอ้ต่างๆของศาสนศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ จากหลากหลายทีQ 

การนาํเสนอศาสนาศาสตร์จากพระคมัภีร์ในแบบนี1 เองทีQเป็นอุปสรรคใหญ่อีกอยา่งหนึQงสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ระบบ 
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ตอนนี1 เราไดเ้ห็นอุปสรรคหลกัๆสองอยา่งทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดพ้บจากการทาํงานกบัพระคมัภีร์ 

เราควรจะใหค้วามสนใจกบัระบบทีQเรียกวา่ การลดความซบัซอ้นขอ้เทจ็จริง 

นีQกเ็ป็นกลยทุธ์ทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะใชใ้นการกา้วผา่นอุปสรรคในเรืQองความหลากหลายของรูปแบบการเขียนพระคมัภีร์ 

 

 

การลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง 

 

พดูง่ายๆกคื็อ: 

 

การลดความซับซ้อนของข้อเทจ็จริงคือการเน้นที:ความจริงทางศาสนศาสตร์ซึ:งข้อพระคมัภร์ีได้สอนและลดความ

สําคญัของมุมมองอื:นๆที:มต่ีอความจริงข้อนัRนลง 

 

เช่นเดียวกบัภาษาทัQวๆไปของมนุษย ์ขอ้ความในพระคมัภีร์ถูกออกแบบมาเพืQอมีผลกระทบทีQหลากหลายกบัผูอ่้าน 

ขอ้ความในพระคมัภีร์ไดใ้หท้ั1งขอ้มูล, แรงบนัดาลใจ, กล่าวโทษ, กระตุน้จิตใจ, ชี1ทาง, ใหก้าํลงัใจ, แสดงความทอ้ใจ, ชืQนชอบใจ, 

สร้างความพิศวง, แกไ้ข, ฝึกสอน, สนบัสนุน, เป็นพระพร, แช่งสาป, กระตุน้จินตนาการและอีกหลายอยา่งมากมาย 

ไม่ใช่ขอ้ความในพระคมัภีร์ทั1งหมดถูกออกแบบมาเพืQอทาํสิQงเหล่านี1  แต่ขอ้ความพระคมัภีร์ทีQมีความยาวมากกวา่ขอ้อืQน 

ไดถู้กออกแบบมาเพืQอใหมี้ผลกระทบหลากหลาย 

 

แต่นกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้หค้วามสนใจหลกัๆของเขา (เกือบจะเป็นความสนใจเดียวของพวกเขา) 

ทีQความจริงทางศาสนศาสตร์ทีQไดถู้กสอนไวใ้นพระคมัภีร์ หรืออีกนยัหนึQงกคื็อ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะใหค้วามสนใจเฉพาะกบัขอ้ความพระคมัภีร์ทีQมีขอ้เทจ็จริงโดยเฉพาะ 

และขอ้ความอืQนๆของพระคมัภีร์จะไม่ไดรั้บความสนใจ 

 

กระบวนการลดพระคมัภีร์ใหเ้หลือเฉพาะขอ้เทจ็จริงของมนันบัวา่เป็นระบบทีQค่อนขา้งตรงไปตรงมา 

เมืQอขอ้ความพระคมัภีร์ถูกออกแบบเพืQอพดูถึงขอ้เทจ็จริงโดยตรง ในเหตุการณ์เหล่านี1  

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะบนัทึกขอ้เทจ็จริงจากขอ้ความพระคมัภีร์นั1นไว ้ทั1งสิQงทีQกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาและสิQงทีQมีความหมายแฝง 

หลงัจากนั1นเขากจ็ะเนน้ความจริงทีQเกีQยวขอ้งกบัการสนทนาของพวกเขา 

 

ใหเ้ราใช ้2 ทิโมธี 3:16 เป็นตวัอยา่งของขอ้ความทีQเนน้ขอ้เทจ็จริง ในทีQนีQเปาโลบอกวา่: 

 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้และเป็นประโยชนใ์นการสอน การตกัเตือนวา่กล่าว การแกไ้ขสิQงผดิ 

และการอบรมในความชอบธรรม (2 ทโิมธี 3:16) 

 

ถา้เราดูในบริบททีQใหญ่กวา่ 

เราจะสามารถบอกไดว้า่ขอ้นี1 ถูกเขียนไวเ้พืQอเป็นอะไรทีQมากกวา่แค่รายการขอ้เทจ็จริงเกีQยวกบัพระคมัภีร์ 

อาจารยเ์ปาโลไดเ้ชืQอมขอ้นี1 ต่อจากขอ้ความก่อนหนา้นี1 เพืQอเป็นแรงจูงใจใหแ้ก่ทิโมธี เพืQอใหทิ้โมธีสนใจพระคมัภีร์อยา่งจริงจงั และทา้ยทีQ 

สุด ขอ้นี1ไดถู้กเขียนขึ1นเพืQอจะหนุนใจและจูงใจทิโมธีใหเ้ขาอุทิศตวัใหก้บัพระคมัภีร์อีกครั1 ง 

แต่ส่วนหนึQงของการออกแบบทีQซบัซอ้นนี1กคื็อเพืQอจะสร้างการยนืยนัความจริงทางศาสนศาสตร์หลากหลายอยา่ง 

และนกัศาสนศาสตร์ระบบใชข้อ้ความนี1อยา่งมาก เพราะเขาสนใจในขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์เหล่านี1  



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ! ! ! ! ! บทที ่3: ประโยคตรรกะวทิยาในศาสนศาสตร์ระบบ!
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ขอ้เทจ็จริงทีQชดัเจนในขอ้ความนี1สามารถสรุปใหเ้ป็นกลุ่มของจุดยนืทีQเป็นสากลและเป็นประโยคบอกเล่าไดด้งันี1 : 

"พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้" "พระคมัภีร์ทุกตอนมีประโยชนใ์นการสอน" 

"พระคมัภีร์ทุกตอนมีประโยชนใ์นการตกัเตือนวา่กล่าว" "พระคมัภีร์ทุกตอนมีประโยชนใ์นการแกไ้ขสิQงผดิ" 

"พระคมัภีร์ทุกตอนมีประโยชนใ์นการอบรมในความชอบธรรม" 

จุดยนืเหล่านี1ไดส้ะทอ้นถึงการพิจารณาขอ้เทจ็จริงต่างๆทีQแสดงใหช้ดัเจนจากขอ้นี1  

 

นอกเหนือจากขอ้เทจ็จริงทีQชดัเจนเหล่านี1  

ขอ้พระคมัภีร์ขอ้นี1ไดมี้ขอ้ยนืยนัทีQมีความหมายเป็นนยัแฝงอยูจึ่งทาํใหเ้ป็นทีQสนใจนกัศาสนศาสตร์ระบบเช่นเดียวกนั เช่น 

เราสามารถพดูไดว้า่พระเจา้ตอ้งการทีQจะสืQอสารถึงนํ1าพระทยัของพระองค ์

ขอ้ความนี1ไดบ้อกเป็นนยัดว้ยวา่ความสนใจในพระคมัภีร์เป็นเรืQองสาํคญัในการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

และแมแ้ต่เปาโลไดพ้ดูถึงพระคมัภีร์เดิมอยา่งเฉพาะเจาะจง 

เขาไดใ้หค้วามหมายเป็นนยัไวด้ว้ยวา่พระคมัภีร์ใหม่ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้และมีประโยชนใ์นวธีิเหล่านี1 เช่นเดียวกนั 

 

จากการทีQขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์ทั1งทีQเห็นไดช้ดัเจนและมีความหมายแฝงไดป้รากฏใหเ้ห็นชดัแลว้ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบสามารถใชค้วามจริงเหล่านี1 ในการอธิบายและปกป้องการจดัการหมวดหมู่ทางศาสนศาสตร์ของเขา 

เป็นอยา่งทีQคุณคิดไว ้วา่ขอ้นี1มกัจะปรากฏอยูบ่่อยๆในศาสนศาสตร์ระบบเพืQอจะสนบัสนุนคาํยนืยนัเกีQยวกบัหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ 

 

ตวัอยา่งเช่น ในบททีQ 2 ของ หนงัสือศาสนศาสตร์ระบบของโรเบิร์ต เรม่อนด ์เขาไดอ้า้งถึง 2 ทิโมธี 3:16 

เพืQอจะสนบัสนุนคาํยนืยนัวา่พระคมัภีร์ไม่มีขอ้ผดิพลาด เขาเขียนไวว้า่: 

 

ผู้เขยีนพระคมัภร์ีได้ยืนยนัถงึการไม่มข้ีอผดิพลาดของพระวจนะของพระเจ้าที:ถูกเขยีนไว้ 

ซึ:งพระองค์ได้ประทานให้มนุษย์ผ่านทางผู้รับใช้ด้วยการดลใจ 

 

ประโยคในลกัษณะนี1 เป็นวธีิปกติทีQขอ้นี1จะถูกใชใ้นศาสนศาสตร์ระบบ 

แต่ขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์ทีQชดัเจนและมีความหมายแฝงของศาสนศาสตร์ทีQไดถู้กสอนไวใ้น 2 ทิโมธี 

พดูถึงเรืQองหวัขอ้ศาสนศาสตร์แบบดั1งเดิมอืQนๆเช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น 

นกัศาสนศาสตร์ระบบอาจจะอา้งถึงขอ้นี1ภายใตห้ลกัคาํสอนของศาสนศาสตร์เรืQองพระเจา้ 

เป็นหลกัฐานวา่พระเจา้ทรงเมตตาเพราะไดท้รงสาํแดงพระองคเ์องใหม้นุษย ์พวกเขาอาจจะใชข้อ้นี1 ในหลกัคาํสอนเกีQยวกบัคริสตจกัร 

เพืQอยนืยนัวา่การอ่านพระคมัภีร์เป็นหนทางใหค้ริสตจกัรไดรั้บพระคุณ พวกเขาอาจจะพดูถึงขอ้นี1 ใตก้ฎของหลกัคาํสอนเกีQยวกบัสิ1นโลก 

เพืQอจะยนืยนัวา่เราสามารถไวใ้จคาํเผยพระวจนะจากพระคมัภีร์ได ้ความเป็นไปไดมี้ไม่สิ1นสุด 

 

ดว้ยขอ้ความพระคมัภีร์ทีQดูคลา้ยกบัจุดยนืของศาสนศาสตร์ระบบ การลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริงจะค่อนขา้งง่าย 

เมืQอเราไดอ่้านในปฐมกาล 1:1 วา่พระเจา้ไดท้รงสร้างทุกอยา่ง ไม่ไดเ้ป็นเรืQองยากทีQจะบอกวา่พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้าง 

เมืQอเราอ่านในอิสยาห์ 6:3 ทูตสวรรคร้์องวา่ "บริสุทธิ\  บริสุทธิ\  บริสุทธิ\ " ต่อหนา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นเรืQองง่ายทีQจะสรุปวา่ 

พระเจา้ทรงบริสุทธิ\  เมืQอเราอ่านในโรม 3:28 วา่การชาํระใหช้อบธรรม เกิดขึ1นดว้ยความเชืQอโดยไม่เกีQยวกบัการกระทาํ 

เราอาจนาํประโยคนี1 เขา้ไปในการอภิปรายถึงหลกัคาํสอนเกีQยวกบัความรอด 

ขอ้ความในพระคมัภีร์มากมายไดส้ร้างคาํยนืยนัทีQนาํเขา้มาในศาสนศาสตร์ระบบไดอ้ยา่งง่าย 

จึงไม่น่าประหลาดใจทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะใชข้อ้ความเช่นนี1 บ่อยๆ 

 



การสรา้งศาสนศาสตร์ระบบ! ! ! ! ! บทที ่3: ประโยคตรรกะวทิยาในศาสนศาสตร์ระบบ!
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แต่กระบวนการลดความซบัซอ้นถึงขอ้เทจ็จริงเริQมทีQจะซบัซอ้นเมืQอขอ้ความพระคมัภีร์ไม่ไดค้ลา้ยกบัจุดยนืทางศาสนศาสตร์ 

ในสถานการณ์เช่นนี1  

นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะตอ้งระมดัระวงัทีQจะสงัเกตลกัษณะทางวรรณกรรมของขอ้ความเหล่านี1 เพืQอทีQเขาจะสามารถระบุขอ้เทจ็จริงต่างๆ

ทีQขอ้ความเหล่านี1ไดส้อนไว ้จากนั1นพวกเขาจะใชข้อ้เทจ็จริงทีQเห็นไดช้ดัในการอภิปรายศาสนศาสตร์ระบบของเขา เช่น ในบางครั1 ง 

พระธรรมสุภาษิตจะดูเหมือนกบัเป็นจุดยนืทางศาสนศาสตร์อยา่งง่ายๆ แต่จริงๆแลว้ไม่ใช่ ลองดูทีQสุภาษิต 23:13-14 เราไดอ่้านคาํเหล่านี1 : 

 

อยา่ละเลยการตีสอนเดก็ เพราะถา้เจา้ตีเขาดว้ยไมเ้รียว เขาจะไม่ตาย, ถา้เจา้ตีเขาดว้ยไมเ้รียว 

เจา้จะช่วยชีวติเขาใหพ้น้จากแดนคนตาย (สุภาษติ 23:13-14) 

 

ถา้ดูผา่นๆดูเหมือนกบัวา่สุภาษิตนี1ไดย้นืยนัขอ้เทจ็จริงสองอยา่ง เขาไดพ้ดูเกีQยวกบัเดก็ทีQถูกตีสอนวา่ "เขาจะไม่ตาย" 

และเขาไดพ้ดูเกีQยวกบัพอ่ผูที้Qตีสอนลูกวา่จะ "ช่วยชีวติลูกของเขาใหพ้น้จากแดนคนตาย" 

 

แต่ในลกัษณะของพระธรรมสุภาษิต ประโยคแบบนี1ไม่ค่อยไดเ้ป็นจุดยนืทีQตรงไปตรงมามากเท่าไหร่ 

นกัแปลทีQระมดัระวงักจ็ะเห็นวา่ขอ้เหล่านี1ไม่ไดส้ร้างคาํกล่าวยนืยนัในแบบทีQตรงไปตรงมาหรือรับประกนัประสิทธิผลของการตีสอน 

แทนทีQจะเป็นเช่นนี1  ขอ้เหล่านี1ไดเ้ตือนพอ่ทีQมีสติปัญญาใหตี้สอนลูกเพราะการตีสอนจะก่อใหเ้กิดผลอนัดีในชีวติของเดก็ 

ในความเป็นจริงส่วนแรกของขอ้เหล่านี1  ไดบ้อกเราวา่พระธรรมสุภาษิตนี1 ถูกเขียนไวเ้ป็นการตกัเตือนคนทีQเป็นพอ่เป็นหลกั 

นกัปราชญไ์ดก้ล่าววา่ "อยา่ละเลยการตีสอน จงลงโทษเขา" ในทีQนีQพอ่ไดรั้บคาํเตือนใหตี้สอนลูกของเขา  

 

จากการตระหนกัถึงเรืQองเหล่านี1  

นกัศาสนศาสตร์ระบบสามารถเห็นภาพของขอ้เทจ็จริงทีQมีความหมายแฝงในขอ้นี1ไดห้ลายอยา่ง เช่น ภายใตห้ลกัคาํสอนมนุษยว์ทิยา 

นกัศาสนศาสตร์ระบบสามารถใชข้อ้ความนี1 เป็นหลกัฐานวา่เดก็เป็นคนบาป ภายใตก้ฎของการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ นี1 เขาสามารถยนืยนัวา่ 

การตีสอนของพอ่แม่มีขึ1นเพืQอใหเ้ดก็เติบโตขึ1นในเรืQองความบริสุทธิ\  

 

สิQงทีQน่าสนใจไม่นอ้ยคือ 

มีนกัศาสนศาสตร์ระบบอยา่งนอ้ยคนหนึQงทีQไดใ้ชข้อ้นี1 เพืQอสนบัสนุนมุมมองในหลกัคาํสอนเกีQยวกบัวนัสิ1นโลก ในบททีQ 3 ส่วนทีQ 6 

จากหนงัสือ ศาสนศาสตร์ระบบของลูอิส เบอร์คอฟ เขาไดใ้ชสุ้ภาษิต 23:14 

เพืQอจะเปิดเผยมุมหนึQงของหลกัคาํสอนเกีQยวกบัการฟื1 นขึ1นมาจากความตาย เขากล่าววา่: 

 

แน่นอนที:หลกัฐานไม่ได้อยากจะชีRว่า 

ความเชื:อในเรื:องการฟืR นขึRนมาจากความตายนัRนได้มอียู่หลายศตวรรษก่อนการเนรเทศ 

มนัมคีวามหมายเป็นนัยอยู่ในข้อความต่างๆที:ได้พูดถงึการช่วยกู้จากแดนคนตาย  

 

ในทีQนีQ เบอร์คอฟ ไดส้รุปไวว้า่คาํวา่ "การช่วยชีวติเขาใหพ้น้จากแดนคนตาย" ในสุภาษิต 23:14 

มีความหมายแฝงถึงชาวอิสราเอลทีQซืQอสตัยใ์นยคุพระคมัภีร์เดิมไดเ้ชืQอในเรืQองการฟื1 นขึ1นมาจากแดนคนตาย 

จากการใชก้ารลดความซบัซอ้นขอ้เทจ็จริง เบอร์คอฟ 

ไดส้นบัสนุนมุมมองของหลกัคาํสอนเกีQยวกบัวนัสิ1นโลกดว้ยขอ้พระคมัภีร์ทีQมีวตัถุประสงคที์Qจะสอนพอ่ใหตี้สอนลูก 

 

บางครั1 งการเนน้ขอ้เทจ็จริงอาจจะตอ้งใชก้ารลดความซบัซอ้นมากกวา่นี1 อีก ยกตวัอยา่งเช่น 

คุณอาจจะจาํไดว้า่นกัศาสนศาสตร์ระบบคงจะพดูสิQงต่างๆอยา่งตรงไปตรงมามากทีQสุดเท่าทีQจะทาํได ้ดงันั1น ถา้ขอ้ความใดใชส้าํนวนต่างๆ 
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นกัศาสนศาสตร์ระบบมีแนวโนม้จะอธิบายสาํนวนต่างๆเหล่านั1นหมายความวา่อะไรเป็นภาษาธรรมดาอยา่งเรียบง่าย  

 

ลองพิจารณาถึงการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริงทีQน่าทึQงในบททีQ 48 ของศาสนศาสตร์คริสเตียนของ มิลเลอร์ด เอริคสนั 

ทีQเขาไดอ้ภิปรายพระวจนะของพระเจา้วา่เป็นหนทางแห่งพระคุณ เขาไดบ้นัทึกอุปมาอุปมยัมากมายสาํหรับพระวจนะของพระเจา้ 

ทีQไดป้รากฏในขอ้พระคมัภีร์หลากหลายแห่ง ตามทีQเขาไดเ้ขียนไวว้า่ 

 

มภีาพมากมายที:ได้พรรณาถงึลกัษณะและหน้าที:ของพระวจนะของพระเจ้า… ไม่ว่าจะเป็นฆ้อน… กระจกเงา… 

เมลด็พืช… ฝนและหิมะ… นม… เงนิทอง… โคมไฟ… ดาบ… และไฟ 

 

ในความเป็นจริง แมแ้ต่การทีQเอริคสนัไดพ้ดูถึงภาพต่างๆนี1  เป็นเรืQองทีQไม่ค่อยปกติสาํหรับศาสนศาสตร์ระบบ 

เราควรจะสงัเกตวา่แทนทีQเขาจะสาํรวจภาพเหล่านี1วา่จะมีผลกระทบกบัผูอ่้านในดา้นจิตนาการอยา่งไรบา้ง 

เขากลบัสรุปดว้ยการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริงใหเ้ป็นจุดยนืทีQง่ายๆ และ ตรงไปตรงมาเหมือนทีQเขาพดูในทีQนีQ: 

 

ภาพเหล่านีRได้ถ่ายทอดให้เห็นถงึความคดิที:ว่า 

พระวจนะของพระเจ้ามอีาํนาจและสามารถบรรลผุลที:ยิ:งใหญ่ในชีวติของแต่ละบุคคล 

 

ผมคิดไม่ออกวา่จะสามารถมีคนไม่เห็นดว้ยกบัการสรุปนี1  

แต่มนัเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่การสรุปเช่นนี1 เป็นผลมาจากการลดความซบัซอ้นขอ้เทจ็จริงค่อนขา้งมาก 

ดว้ยการลดผลกระทบทีQภาพเหล่านี1อาจจะมี เพืQอเนน้ขอ้เทจ็จริงทีQเขาไดพิ้สูจน ์

 

ตามทีQคุณอาจะจินตนาการได ้ขั1นตอนการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง ไดท้าํงานในรูปแบบนี1ในหลายขอ้ความ เช่น 

เมืQอเราดูในธรรมบญัญติั ประการทีQ 1 ในอพยพ 20:3 ทีQพระเจา้ไดบ้อกวา่ หา้มมีพระเจา้อืQนใดนอกเหนือจากเรา 

นัQนคือพระเจา้ของพระคมัภีร์อยูเ่หนืออาํนาจฝ่ายวญิญาณอืQนๆทั1งหมด เราสามารถสรุปแบบนี1ได ้เพราะขอ้แรกของสดุดี 105 

ไดเ้รียกใหเ้ราสรรเสริญพระเจา้ เพราะพระเจา้ทรงควรไดรั้บคาํสรรเสริญ 

แมก้ระทัQงในเวลาทีQขอ้ความในพระคมัภีร์ต่างๆไดถู้กเขียนไวเ้พืQอมีผลกระทบหลากหลายต่อผูอ่้าน 

นกัศาสนศาสตร์ระบบมกัจะเนน้เนื1อหาทีQมีขอ้เทจ็จริงและบรรยายขอ้เทจ็จริงเหล่านี1ดว้ยจุดยนืทางศาสนศาสตร์โดยตรง 

 

นกัศาสนศาสตร์ระบบไดข้า้มอุปสรรคเรืQองความหลากหลายของการเขียนพระคมัภีร์ 

ดว้ยการใชร้ะบบการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง 

แต่เขาจดัการกบัอุปสรรคของการเรียงลาํดบัหลกัคาํสอนของพระคมัภีร์ดว้ยระบบทีQเราจะเรียกวา่การเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริง 

 

 

การเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริง 

 

เนืQองจากคาํสอนของพระคมัภีร์ในบางหวัขอ้นั1น ไดถู้กแยกกระจดักระจายอยูท่ ัQวพระคมัภีร์ 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจาํตอ้งเปรียบเทียบหรือเกบ็รวบรวมเนื1อหาต่างๆจากพระคมัภีร์ทั1งเล่มในเวลาทีQเขาสร้างจุดยนืของเขา 

เป็นเรืQองทีQไม่ธรรมดาทีQจะเห็นขอ้ความจากพระธรรมปฐมกาลมาอยูด่ว้ยกนักบัขอ้ความทีQมาจากพระธรรมโรม 

หรือส่วนหนึQงของสดุดีมาอยูด่ว้ยกบัขอ้พระคมัภีร์ทีQมาจากยากอบ หรือบางส่วนของพระธรรมมทัธิวมาอยูด่ว้ยกนักบัววิรณ์ 

เขาไดร้วบรวมขอ้ความจากหลายทีQในพระคมัภีร์ทีQมีความเกีQยวขอ้งกนั 
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เพราะขอ้เหล่านั1นไดส้อนขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์ทีQมีความเกีQยวโยงกนั 

 

ขั1นตอนของการเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริงต่างๆจากหลายทีQในพระคมัภีร์นั1นมีหลากหลายรูปแบบ 

แต่เพืQอความไม่ซบัซอ้นเราจะพดูถึงสองทางหลกั 

ทางแรกขอ้ความต่างๆไดถู้กเปรียบเทียบและรวบรวมเกบ็ไวด้ว้ยกนัเพราะมนักล่าวถึงความจริงเดียวกนั 

ในอีกทางหนึQงขอ้ความบางอยา่งถูกเปรียบเทียบหรือรวบรวมไว ้เพราะเมืQอมนัอยูด่ว้ยกนั มนัไดส้ร้างคาํยนืยนัทางศาสนศาสตร์ทีQซบัซอ้น 

ขอใหเ้รามาดูกระบวนการทั1งสองนี1ไปดว้ยกนั 

 

ในทางแรก บ่อยครั1 งทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์โดยการใชข้อ้ความต่างๆทีQพดูถึงความคิดเดียวกนั 

 

พวกเรามีความคิดแบบนี1หลายครั1 งในชีวติประจาํวนั สมมติวา่ คุณสงสยัวา่คุณไดท้าํเงินหายไป คุณจะทาํอะไร? 

คุณอาจจะนบัเงินในกระเป๋าครั1 งหนึQง แต่ถา้ยงัไม่แน่ใจ คุณอาจจะนบัอีกหลายครั1 งจนกระทัQงคุณมัQนใจวา่คุณไดท้าํหรือไม่ไดท้าํเงินหายไป 

 

อนัทีQจริงแลว้ 

มีหลายดา้นทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดใ้ชว้ธีิการแบบนี1 เมืQอพวกเขาเปรียบเทียบพระคมัภีร์ทีQไดพ้ดูถึงขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์เดียวกนั 

พวกเขาอาจจะสงสยัวา่เขาไดเ้ขา้ใจขอ้ความถูกแลว้ พวกเขาอาจจะมัQนใจวา่เขาไดส้ร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQถูกตอ้งแลว้ ดงันั1น 

เขาจะดูในพระคมัภีร์หลายๆทีQ เพืQอเขาจะสามารถหาความคิดเดียวกนัจากทีQอืQนดว้ย 

 

ยกตวัอยา่งเช่น เมืQอ ลูอิส เบอร์คอฟ ไดอ้ภิปรายถึงความเป็นพระเจา้ของพระคริสตใ์นบททีQ 8 

จากส่วนแรกของศาสนศาสตร์ระบบของเขา เขาไดย้นืยนัวา่:  

 

(พระคมัภร์ี)ได้ยืนยนัในแบบที:ชัดเจนถงึความเป็นพระเจ้าของพระบุตร 

 

แต่เพราะ เบอร์คอฟ ตระหนกัวา่มีหลายคนทีQไดป้ฏิเสธคาํยนืยนันี1  

เขาไม่ไดส้นบัสนุนความคิดเห็นของเขาโดยใชพ้ระคมัภีร์แค่ขอ้เดียว 

แต่เขากลบัชี1ใหเ้ห็นวา่ขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์นี1ไดถู้กยนืยนัไวอ้ยา่งชดัเจนใน ยอห์น 1:1, ยอห์น 20:28, โรม 9:5, ฟีลิปปี 2:6, ทิตสั 

2:13, และ 1 ยอห์น 5:20 ในสถานการณ์นี1  เบอร์คอฟ ไดเ้ปรียบเทียบขอ้พระคมัภีร์จาก 5 เล่ม 

ในพนัธสญัญาใหม่เพราะพวกมนัไดพ้ดูถึงคาํสอนเดียวกนั 

 

พวกเราส่วนใหญ่ต่างกเ็คยไดย้นิหลกัการทีQวา่เราควรจะหาขอ้สนบัสนุนหลกัคาํสอนใหญ่ๆจากหลายทีQในพระคมัภีร์ 

เหตุผลสาํหรับหลกัการนี1กคื็อ มนัเป็นเรืQองง่ายทีQจะเขา้ใจขอ้พระคมัภีร์ไม่ถูกตอ้ง 

วธีิหนึQงทีQจะยนืยนัวา่เราเขา้ใจพระคมัภีร์ตอนใดตอนหนึQงไดอ้ยา่งถูกตอ้งคือ การหาการยนืยนัในเรืQองนั1นจากทีQอืQนในพระคมัภีร์ 

 

ในบทเรียนอืQน เราไดพ้ดูถึงความแน่นอนทางศาสนศาสตร์ดว้ยรูปแบบทีQเราเรียกวา่ "กรวยแห่งความแน่นอน" เราไดบ้อกวา่ 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนทีQมีความรับผดิชอบกจ็ะไม่สนใจแค่การตดัสินใจวา่จะเชืQออะไร 

แต่จะประสานความเขม้แขง็ของความเชืQอมัQนของเขาไปพร้อมกบัความเขม้แขง็ของหลกัฐานของความเชืQอมัQนเหล่านั1น นีQคือเหตุผลทีQวา่ 

ทาํไมเราตอ้งเปรียบเทียบขอ้พระคมัภีร์ทีQไดพ้ดูถึงขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์อนัเดียวกนั 

เมืQอเราไม่สามารถหาขอ้พระคมัภีร์ทีQจะสนบัสนุนจุดยนืได ้เราควรจะลดระดบัความมัQนใจในจุดยนืนั1นลง 

แต่การทีQเห็นขอ้เทจ็จริงนั1นถูกพดูถึงซํ1 าแลว้ซํ1 าอีกในพระคมัภีร์ เป็นวธีิทัQวไปทีQทาํใหเ้รามีความมัQนใจมากขึ1น  
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ไม่วา่การเปรียบเทียบแบบซํ1 าๆอาจสาํคญัแค่ไหนกต็าม นกัศาสนศาสตร์ระบบกจ็ะเปรียบเทียบขอ้ความพระคมัภีร์ 

เพืQอเป็นการสนบัสนุนขอ้มูลทีQหลากหลายในการสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ พดูอีกแบบหนึQงกคื็อ 

นกัศาสนศาสตร์จะหาคาํยนืยนัขอ้เทจ็จริงต่างๆทัQวพระคมัภีร์และรวบรวมคาํยนืยนัเหล่านี1 ในการสร้างการยนืยนัศาสนศาสตร์ในหลายแง่มุ

ม 

 

ใหเ้ราลองคิดภาพของกระบวนการการเปรียบเทียบแบบรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัอยา่งจากชีวติประจาํวนั 

นึกภาพวา่ผมกาํลงัออกไปขา้งนอกและไดย้นิเสียงฟ้าร้องและสงสยัวา่ฝนกาํลงัตก ผมจะสามารถยนืยนัความสงสยันั1นไดอ้ยา่งไร 

วธีิหนึQงกคื็อการสงัเกตสิQงอืQนๆทีQไดย้นืยนัความสงสยันี1  เมืQอเพืQอนของผมวิQงเขา้มาและเปียกโชกไปดว้ยนํ1า 

ผมจะมัQนใจมากขึ1นวา่ฝนกาํลงัตก ถา้เพืQอนยืQนร่มทีQเปียกชุ่มใหก้บัผม ผมจะยิQงมัQนใจมากขึ1นวา่ฝนกาํลงัตก และถา้เพืQอนบอกวา่ "ขา้งนอก 

ฝนกาํลงัตกหนกัมากๆ " ผมจะมัQนใจอยา่งเตม็ทีQถึงขนาดทีQผมจะไม่ออกไปขา้งนอกโดยปราศจากร่ม การสงัเกตเหล่านี1ไม่ไดเ้กิดขึ1นซํ1 าๆ 

ผมไดย้นิเสียงฟ้าร้อง; ผมเห็นเพืQอนทีQเปียกโชก; ไดส้มัผสัร่มของเขาและไดรั้บการรายงานทีQชดัเจน 

หลกัฐานแต่ละอยา่งไดใ้หอ้ะไรทีQแตกต่างกนั และเมืQอมนัมารวมกนั หลกัฐานนี1ไดท้าํใหผ้มมัQนใจวา่ความสงสยัของผมเป็นความจริง  

 

ในหลายทางดว้ยกนั นกัศาสนศาสตร์ระบบไดท้าํตามรูปแบบทีQคลา้ยกบัการเปรียบเทียบรวบรวมขอ้มูล 

เขาจะสงัเกตวา่สิQงหนึQงไดถู้กสอนในทีQหนึQง จากนั1นเขากจ็ะสงัเกตวา่มีเรืQองทีQคลา้ยกนัทีQไดพ้ดูถึงในอีกทีQหนึQง 

จากนั1นเขากจ็ะคน้หาบทความอืQนๆทีQไดส้อนความคิดอืQนทีQเกีQยวขอ้งกนั 

หลงัจากนั1นเขากจ็ะเอาขอ้มูลทั1งหมดนี1ไปสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQไดจ้ากขอ้เทจ็จริงทางศาสนศาสตร์ทั1งหมดนี1  

 

เพืQอจะเห็นวา่กระบวนการทั1งหมดนี1ทาํงานอยา่งไร 

ใหเ้รากลบัไปดูกนัทีQการอภิปรายของเบอร์คอฟเกีQยวกบัความเป็นพระเจา้ของพระคริสตใ์นบททีQ 8 ส่วนทีQ 1 ของศาสนศาสตร์ระบบของเขา 

เราเห็นแลว้วา่เขาไดก้ล่าวซํ1 าๆถึงความสาํคญัของการยนืยนัชดัเจนวา่พระคริสตเ์ป็นพระเจา้เมืQอเขาไดบ้อกวา่พระคมัภีร์ 

"ไดย้นืยนัความเป็นพระเจา้ของพระบุตรอยา่งชดัเจน" 

แต่จุดยนืทางศาสนศาสตร์ของเขาทีQไดก้ล่าววา่พระคริสตเ์ป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์นั1น 

ไดรั้บการสนบัสนุนจากการเปรียบเทียบขอ้มูลของการยนืยนัทีQมีความเกีQยวขอ้งแต่แตกต่างกนั ทีQเขาไดพ้บจากหลายส่วนของพระคมัภีร์ 

เขาไดก้ล่าวต่อไปวา่: 

 

(พระคมัภร์ี) ได้ใช้ชื:อของพระเจ้าเวลาพูดถงึพระเยซู… ได้บรรยายพระองค์โดยมลีกัษณะของพระเจ้า…. 

ได้พูดถงึพระองค์ว่าทรงกระทาํการงานของพระเจ้า… และได้ถวายเกยีรตแิด่พระองค์เหมือนทรงเป็นพระเจ้า 

 

การสรุปของเบอร์คอฟทีQ วา่พระคริสตท์รงเป็นพระเจา้ ไม่ไดม้าจากการยนืยนัเหล่านี1 เพียงขอ้ใดขอ้หนึQง 

แต่โดยการรวบรวมการยนืยนัทางศาสนศาสตร์ทั1งหมดนี1  

 

เป็นเรืQองไม่ยากทีQจะเขา้ใจวา่ ทาํไมเบอร์คอฟจึงทาํแบบนี1  ความเป็นพระเจา้ของพระคริสต ์

ถูกทา้ทายจากนกัแปลพระคมัภีร์หลายต่อหลายคน 

มนัไม่เพียงพอทีQจะแสดงขอ้พระคมัภีร์ต่างๆทีQบอกวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้อยา่งชดัเจน 

เขาตอ้งการทีQจะยนืยนัวา่เขาไดเ้ขา้ใจขอ้เหล่านี1 ถูกตอ้งแลว้โดยการสนบัสนุนจากทีQอืQนๆดว้ย 

ความจริงทีQวา่พระคมัภีร์ไดพ้ดูถึงพระคริสตด์ว้ยพระนามของพระเจา้, ไดบ้รรยายถึงพระคริสตด์ว้ยมีลกัษณะของพระเจา้ เช่น 

ทรงสถิตอยูท่ ัQวทุกหนแห่ง, ทรงสพัพญัfู, ไดพ้ดูถึงสิQงทีQพระองคท์รงกระทาํวา่เป็นสิQงทีQพระเจา้ทรงกระทาํ เช่น การสร้างและดูแลรักษา 

และขอ้เหล่านั1นไดถ้วายเกียรติแด่พระเยซูดงัทีQทาํกบัพระเจา้เท่านั1น เช่นการนมสัการและอธิษฐาน 
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การยนืยนัขอ้เทจ็จริงของพระคมัภีร์เหล่านี1ไดถู้กรวบรวมไวเ้พืQอจะเป็นหลกัฐานวา่เบอร์คอฟ ไดมี้จุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQถูกตอ้ง: 

คือจุดยนืทางศาสนศาสตร์วา่พระคริสตท์รงเป็นพระเจา้ 

 

ดงันั1น 

นกัศาสนศาสตร์ระบบจะสร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์จากพระคมัภีร์โดยการลดความสนใจใหอ้ยูเ่พียงแค่ขอ้เทจ็จริงทีQขอ้ความพระคมัภีร์ไ

ดพ้ดูถึง และสอง ดว้ยการเปรียบเทียบขอ้ความจากหลายส่วนของพระคมัภีร์ ดว้ยวธีิเหล่านี1 เอง 

ทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบสามารถทีQจะมีความมัQนใจวา่ เขาไดส้ร้างจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ 

 

ตอนนี1 เราไดเ้ห็นภาพรวมทีQมีต่อจุดยนืทางศาสนศาสตร์และเราไดเ้ห็นวา่นกัศาสนศาสตร์ระบบมีวธีิการสร้างจุดยนืขึ1นมาอยา่งไ

ร เราพร้อมแลว้ทีQจะไปทีQหวัขอ้ทีQสาม: ความสาํคญัและอนัตรายของจุดยนืศาสนศาสตร์ทีQมีต่อศาสนศาสตร์ระบบ 

 

 

ความสาํคญัและอนัตราย 
 

ในขณะทีQเรากาํลงัสาํรวจเรืQองนี1  ใหเ้ราตามรูปแบบของบทเรียนก่อนหนา้นี1 ทีQอยูใ่นเรืQองนี1  

โดยการดูทีQผลกระทบของจุดยนืทีQมีต่อสามแหล่งหลกัๆของการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

ถา้จาํได ้คริสเตียนทั1งหลายควรจะสร้างศาสนศาสตร์จากการเปิดเผยพิเศษและการเปิดเผยทัQวไปของพระเจา้ 

เราไดรั้บความเขา้ใจถึงการเปิดเผยพิเศษ โดยวธีิหลกัคือผา่นทางการตีความพระคมัภีร์ 

และเราจะดูส่วนสาํคญัของการเปิดเผยทัQวไปใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการเนน้ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน, การเรียนรู้จากคนอืQนโดยเฉพาะคริสเตียน 

และโดยการเนน้การใชชี้วติคริสเตียน คือประสบการณ์ของเราในการใชชี้วติเพืQอพระคริสต ์

 

เพราะแหล่งทีQมาเหล่านี1 มีความสาํคญัอยา่งมาก เราจะสาํรวจความสาํคญัและอนัตรายของจุดยนืศาสนศาสตร์ในแต่ละดา้น 

อยา่งแรกเราจะดูจุดยนืและการใชชี้วติคริสเตียน อยา่งทีQสองเราจะสาํรวจวา่จุดยนืมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน อยา่งทีQ 3 

เราจะตรวจสอบถึงความเชืQอมต่อกนัระหวา่งจุดยนืกบัการตีความพระคมัภีร์ อนัดบัแรก 

ใหเ้รามาดูทีQแหล่งทีQมาทางศาสนศาสตร์ของการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

 

 

การดาํเนินชีวติคริสเตียน 
 

การดาํเนินชีวติคริสเตียนคือผลรวมของกระบวนการชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ในชีวติของแต่ละคน 

และเราไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้นี1วา่การชาํระใหบ้ริสุทธิ\ ในชีวติของแต่ละคนนั1นเกิดขึ1นไดท้ั1งในระดบัแนวคิด, 

ความประพฤติและระดบัอารมณ์ความรู้สึก ตามทีQเราเคยพดูในระดบัออร์โธดอกซ์(หลกัคาํสอนถูกตอ้ง), ออร์โธปราซิส 

(การประพฤติถูกตอ้ง) และออร์โธพาโธส (ความรู้สึกถูกตอ้ง) 

 

เรามีเวลาไม่พอทีQจะสาํรวจวา่จุดยนืศาสนศาสตร์มีผลกระทบอยา่งไรบา้งต่อมุมมองต่างๆในเรืQองการชาํระใหบ้ริสุทธิ\  

ดงันั1นเราจะใชว้ธีิหลกัเพียงวธีิเดียวทีQจุดยนืเหล่านั1นสามารถส่งเสริม 

และวธีิหลกัเพียงวธีิเดียวทีQจุดยนือาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียน ขอใหเ้รามาดูกนัวา่ 
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วธีิหนึQงทีQจุดยนืศาสนสตร์สามารถสนบัสนุนความพยายามของเราในการดาํเนินชีวติเพืQอพระคริสต ์

 

 

การสนบัสนุน 

 

ขอ้ดีขอ้หนึQงของจุดยนืศาสนศาสตร์แบบดั1งเดิมกคื็อวา่ 

ประโยคเหล่านั1นไดบ้รรยายมุมมองทีQสาํคญัในความเชืQอของเราไวอ้ยา่งชดัเจนและรวบรัด ในสมยันี1  

คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทีQจะบรรยายสิQงทีQเขาเชืQอไดอ้ยา่งชดัเจน 

และเพราะเราขาดความสามารถทีQจะสรุปความเชืQอของเราอยา่งชดัเจน เราจึงมกัมีปัญหาในการดาํเนินชีวติเพืQอพระคริสตใ์นชีวติประจาํวนั 

 

ผมจาํไดว้า่เคยคุยกบัผูห้ญิงคนหนึQงทีQไม่รู้วธีิทีQจะตดัสินใจเกีQยวกบัคริสตจกัร 

เธอรู้สึกไม่สบายใจทีQคริสตจกัรไดย้อมรับการใชชี้วติแบบผดิศีลธรรมของสมาชิก แต่เธอไม่อยากจะออกจากคริสตจกัรนั1น 

เธอเขา้มาหาผมแลว้กบ็อกวา่ "ฉนัไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร ฉนัไดเ้รียนรู้เยอะมากจากการเทศนาจนทาํใหฉ้นัไม่อยากจะเลิกไปคริสตจกัรนี1  

ฉนัควรจะตดัสินใจอยา่งไรดี?" ผมกเ็ลยถามเธอวา่ "คุณคิดวา่สญัลกัษณ์ของคริสตจกัรทีQแทจ้ริงมีอะไรบา้ง?" 

เธอมองผมแบบงงๆแลว้ตอบวา่ "ฉนัไม่รู้" 

 

ผมจึงกล่าวต่อวา่ "ผมคิดวา่คุณไม่สามารถจะตดัสินใจวา่ควรทาํอยา่งไรในเรืQองคริสตจกัรของคุณ จนกวา่คุณตดัสินใจวา่ 

คุณเชืQอวา่อะไรควรจะเป็นลกัษณะของคริสตจกัรทีQแทจ้ริง" หลงัจากนั1นผมบอกวา่ "ศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตไ์ดส้อนวา่ 

มีสญัลกัษณ์สามอยา่งของคริสตจกัรทีQแทจ้ริง คือ การเทศนาพระวจนะของพระเจา้อยา่งซืQอสตัย,์ การบริหารพิธีต่างๆดว้ยความสตัยซื์Qอ, 

และมีการลงวนิยัอยา่งสตัยซื์Qอ" เธอตอบผมวา่ "เสียดายทีQไม่มีใครเคยบอกมาก่อน ฉนัแค่ไม่รู้วา่ควรจะคิดอะไร" 

 

ในโลกสมยัใหม่ บ่อยครั1 งทีQคริสเตียนไม่ตอ้งการทีQจะใชเ้วลาในการเรียนรู้ 

แมก้ระทัQงขอ้ยนืยนัพื1นฐานทางศาสนศาสตร์ของศาสนาคริสต ์ดงันั1นพวกเขาจึงใชค้วามรู้สึกหรือความคิดเห็นทีQเขาไม่รู้เรืQอง 

แทนทีQจะใชจุ้ดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQถูกสร้างขึ1นมาอยา่งดี แต่บ่อยครั1 งผลลพัธ์กจ็ะเป็นเหมือนเดิม: เมืQอเราตอ้งตดัสินใจในเรืQองทีQสาํคญั 

หรือการตดัสินใจทางศีลธรรมทีQเราไดป้ระสบอยูทุ่กวนั เราไม่รู้วา่ควรจะตอ้งทาํอะไร 

เพราะวา่เราไม่รู้จกัจุดยนืศาสนศาสตร์ทีQถูกสร้างตอ้งทีQไดรั้บการสร้างขึ1นมาดว้ยความระมดัระวงั 

ศาสนศาสตร์แบบดั1งเดิมไดใ้หจุ้ดยนืหลายอยา่งแก่เราทีQถูกตอ้งตามพระวจนะของพระเจา้ 

และการเรียนรู้ประโยคเหล่านั1นเป็นหนึQงในสิQงทีQมีประโยชนม์ากทีQคริสเตียนสามารถทาํไดใ้นขณะทีQเขาพยายามดาํเนินชีวติเพืQอพระคริสต ์

 

ถึงแมจ้ะเป็นสิQงทีQดีทีQเราจะคุน้เคยกบัการใชจุ้ดยนืศาสนศาสตร์แบบดั1งเดิม เป็นความจริงดว้ยเช่นกนัวา่ 

การเนน้ทีQจุดยนืเหล่านั1นมากเกินไปหรือพึQงพาจุดยนืเหล่านั1นมากเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียนดว้ย 

 

 

การเป็นอุปสรรค 

 

ทางหนึQงทีQสิQงนี1 เป็นความจริงกคื็อวา่ 

บ่อยครั1 งทีQคริสเตียนทีQศึกษาศาสนศาสตร์ระบบจะคิดวา่การรู้จกัจุดยนืทางศาสนศาสตร์มากๆ 

เป็นสิQงเดียวทีQเขาตอ้งมีในการตดัสินใจเรืQองต่างๆในชีวติคริสเตียน 
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ดงันั1นเราเห็นแลว้วา่จุดยนืศาสนศาสตร์สามารถมีประโยชนอ์ยา่งมาก แต่ในเวลาเดียวกนัเราตอ้งจาํไวเ้สมอวา่ 

มีช่องวา่งระหวา่งจุดยนืทัQวไปของศาสนศาสตร์และการตดัสินใจของเราในฐานะทีQเป็นคริสเตียน 

จุดยนืทางศาสนศาสตร์มกัจะเป็นเรืQองนามธรรมหรือเกีQยวกบัสิQงอืQนๆนอกเหนือจากเรืQองทีQเรากาํลงัเผชิญอยู ่

ดงันั1นมนัมกัจะไม่ไดพ้ดูถึงเรืQองทีQเรากาํลงัเผชิญอยูโ่ดยตรง เพราะเหตุนี1  

พวกมนัไม่สามารถใหค้าํแนะนาํไดม้ากพอสาํหรับการตดัสินใจทีQเราตอ้งเจอในชีวติประจาํวนั 

 

น่าเสียดายวา่ ผูเ้ชืQอทีQสนใจกบัจุดยนืทางศาสนศาสตร์มากเกินไป มกัจะไม่ตระหนกัวา่ช่องวา่งนี1 ใหญ่ขนาดไหน 

เขาบอกตวัเองวา่สิQงเดียวทีQเขาตอ้งทาํกคื็อ การคิดแบบใชต้รรกะเกีQยวกบัจุดยนืต่างๆและหลงัจากนั1นกจ็ะเขา้ใจทุกอยา่งไดอ้ยา่งง่ายดาย  

 

แต่ในความเป็นจริง ในฐานะคริสเตียนทุกการตดัสินใจของเราไม่ไดพึ้Qงพาแค่หลกัศาสนศาสตร์เท่านั1น 

แต่ตอ้งขึ1นอยูก่บัสิQงอืQนๆดว้ย เช่น รายละเอียดของสถานการณ์ และงานของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในชีวติของแต่ละคน 

เราตอ้งใชมุ้มมองในเรืQองการเปิดเผยทัQวไปเพืQอจะเติมช่องวา่งระหวา่งหลกัการทางศาสนศาสตร์และการตดัสินใจในชีวติประจาํวนั 

 

ขอใหเ้รากลบัไปทีQตวัอยา่งของผูห้ญิงทีQกาํลงัตดัสินใจวา่ควรจะออกจากคริสตจกัรหรือไม่ 

หลงัจากทีQเธอไดย้นิเกีQยวกบัสญัลกัษณ์ทั1ง 3 ของคริสตจกัรซึQงคือการเทศนาแบบสตัยซื์Qอ, 

การบริหารพิธีต่างๆแบบสตัยซื์Qอและการตีสอนแบบสตัยซื์Qอ เธอตดัสินใจอยา่งรวดเร็วทีQจะออกจากคริสตจกัรนั1น แต่ผมไดเ้ตือนเธอทนัที 

 

ผมเตือนวา่ " เดีgยวก่อนนะ สิQงทีQตอ้งเขา้ใจก่อนกคื็อ ไม่มีคริสตจกัรไหนในโลกทีQมีสญัลกัษณ์ทั1งหมดนี1อยา่งสมบูรณ์แบบ 

คุณจะตอ้งพิจารณาคริสตจกัรของคุณอยา่งถีQถว้นและตดัสินใจวา่สิQงนั1นมนัเลวร้ายมากแค่ไหน และยิQงไปกวา่นี1  

คุณจะตอ้งใชเ้วลาในการอธิษฐาน แสวงหาการทรงนาํของพระวญิญาณบริสุทธิ\ เพืQอคุณจะไดต้ดัสินใจอยา่งชดัเจนได ้

ถา้คุณไดท้าํสิQงเหล่านี1แลว้ คุณกจ็ะสามารถออกไปโดยไม่รู้สึกผดิได ้

 

ถา้จะสรุปเป็นคาํเดียว ผมกาํลงับอกผูห้ญิงคนนั1นวา่ ไม่วา่จุดยนืทางศาสนศาสตร์มีความสาํคญัแค่ไหนกต็ามในสถานการณ์นี1  

แต่การพึQงจุดยนืทางศาสนศาสตร์เพียงอยา่งเดียวกอ็าจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียนของเธอได ้ก่อนทีQจะตดัสินใจ 

เธอจะตอ้งดูทีQการเปิดเผยทัQวไป เธอควรจะเขา้ใจสถานการณ์ใหดี้และยอมเชืQอฟังงานของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ทีQทรงทาํในชีวติของเธอ 

 

มากกวา่แค่การเขา้ใจวา่จุดยนืศาสนศาสตร์ไดน้าํขอ้ดีและขอ้เสียมาสู่การดาํเนินชีวติคริสเตียนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

เราควรจะตระหนกัดว้ยวา่มนัมีอิทธิพลต่อปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนของเราไดอ้ยา่งไร 

 

 

ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 
 

ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนช่วยเราใหเ้นน้ทีQความสาํคญัของพระกายพระคริสตใ์นชีวติของเรา ในบทเรียนเหล่านี1  เราไดพ้ดูถึงมุมมอง 

3 อยา่งทีQสาํคญัเกีQยวกบัปฏิสมัพนัธ์ภายในชุมชนคริสเตียนคือ: มรดกคริสเตียน- 

คือพยานของการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในคริสตจกัรในอดีต; ชุมชนคริสเตียนปัจจุบนั- 

คือพยานของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในชีวติคริสเตียนทีQอยูใ่นยคุปัจจุบนั และการตดัสินส่วนบุคคล- 

คือพยานของการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในการสรุปและความเชืQอมัQนส่วนตวัของพวกเรา 

มุมมองเหล่านี1 ในเรืQองของชุมชนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัในหลากหลายรูปแบบจนนบัไม่ถว้น 
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เราจะสรุปสั1นๆเป็นความคิด 2 

อยา่งเกีQยวกบัวธีิต่างๆทีQจุดยนืทางศาสนศาสตร์อาจจะสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

ขอใหเ้ราเริQมตน้โดยดูทีQทางหนึQงทีQสาํคญัทีQจุดยนืศาสนศาสตร์สามารถสนบัสนุน ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

 

 

การสนบัสนุน 

 

เป็นเรืQองน่าเศร้า ทีQคริสเตียนอีวานเจลิคลัในสมยัของเรามกัจะยา้ยคริสตจกัรบ่อยๆ 

เปลีQยนนกัเทศนาหรืออาจารยจ์ากคนนี1ไปเป็นคนนั1น 

โดยทีQพวกเขามีความสามารถอนันอ้ยนิดในการพิจารณาวา่ควรจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคริสตจกัรและนกัเทศนาอยา่งไร 

เราไม่รู้วา่ควรจะตามใคร เราไม่สามารถแยกแยะขอ้ดีกบัขอ้เสียของคริสตจกัรได ้

การทีQขาดความสามารถทีQจะแยกแยะแบบนี1มาจากความไม่รู้ขอ้ยนืยนัทีQเป็นขอ้เทจ็จริงพื1นฐานของความเชืQอคริสเตียน 

การตระหนกัถึงจุดยนืศาสนศาสตร์พื1นฐานของศาสนศาสตร์ระบบจึงนบัวา่เป็นวธีิทีQดีทีQสุดในการเป็นผูติ้ดตามพระเยซูทีQจะแยกแยะไดดี้ก

วา่เดิม 

 

วธีิหนึQงทีQใชไ้ดดี้ในการใชป้ระโยชนจ์ากจุดยนืศาสนศาสตร์ทีQถูกตอ้งกคื็อ 

การทาํความคุน้เคยกบัหลกัขอ้เชืQอต่างๆของโปรแตสแตนท ์หลกัขอ้เชืQอเช่น หลกัขอ้เชืQอไฮเดลเบิร์ก หรือหลกัขอ้เชืQอของเวสทมิ์นส์เตอร์ 

ไดใ้หจุ้ดยนืศาสนศาสตร์สั1นๆทีQไม่ยากในการเรียนรู้ และจากการมีมุมมองศาสนศาสตร์เหล่านี1  

ผูติ้ดตามพระคริสตจ์ะสามารถแยกแยะไดดี้กวา่เดิม 

 

เช่น ถา้มีใครตอ้งการทีQจะพดูคุยถึงเหตุผลหรือเป้าหมายของชีวติ 

มนัจะมีประโยชนอ์ยา่งมากถา้ไดรู้้จกัคาํถามแรกและคาํตอบแรกของหลกัขอ้เชืQอเวสทมิ์นส์เตอร์ 

ลองฟังวธีิทีQหลกัขอ้เชืQอเหล่านั1นไดส้รุปคาํสอนพระคมัภีร์ไวใ้นประโยคเดียว เพืQอจะตอบคาํถามวา่:  

 

เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์คืออะไร?  

 

หลกัขอ้เชืQอไดต้อบวา่: 

 

เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์คือเพื:อถวายเกยีรตแิด่พระเจ้าและชื:นชมยนิดใีนพระองค์ตลอดนิรันดร์ 

 

สมมุติวา่มีคนหนึQงทีQสร้างมุมมองใหม่วา่คริสเตียนสามารถมีความสะดวกสบายในชีวติไดอ้ยา่งไร 

การทีQรู้คาํถามและคาํตอบแรกใน หลกัขอ้เชืQอไฮเดลเบิร์ก จะช่วยคคุณได ้คาํถามแรกของหลกัขอ้เชืQอนั1นคือ: 

 

ความสบายใจเดยีวในชีวติและความตายคืออะไร? 

 

และหลกัขอ้เชืQอนี1ไดต้อบแบบนี1 : 

 

ว่า ฉันไม่ใช่เป็นของตวัฉันเอง แต่ทัRงร่างกายและจติใจ 

ในชีวตินีRและในความตายเป็นของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที:สัตย์ซื:อคือพระเยซูคริสต์ 
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พระองค์ได้ทรงจ่ายสําหรับค่าความบาปทัRงหมดของฉันเตม็ๆด้วยพระโลหิตอนับริสุทธ̂ิ 

และได้ปลดปล่อยฉันจากอาํนาจของมารซาตาน 

พระองค์ได้ทรงดูแลฉันถงึขัRนที:แม้แต่ผมเส้นเดยีวกไ็ม่สามารถร่วงจากศีรษะโดยปราศจากนํRาพระทยัของพระบิดา

ผู้ทรงสถติในสวรรค์: ในความเป็นจริง ทุกอย่างจาํเป็นต้องเกดิขึRนร่วมกนัเพื:อความรอดของฉัน 

เพราะฉันเป็นของพระองค์, พระคริสต์, 

โดยพระวญิญาณบริสุทธ̂ิซึ:งได้ให้เรามั:นใจในชีวตินิรันดร์และทาํให้ฉันยอมด้วยสิRนสุดใจและพร้อมจากวนันีRต่อๆไป

ที:จะใช้ชีวติเพื:อพระองค์ 

 

การเรียนรู้มุมมองศาสนศาสตร์ทีQเขม้แขง็แบบนี1สามารถสนบัสนุนเราใหเ้ติบโตขึ1นในการแยกแยะในขณะทีQเรามีปฏิสมัพนัธ์กบั

คริสเตียนคนอืQนๆ และวธีินี1 เองทีQหลกัขอ้เชืQอเหล่านี1ไดส้นบัสนุนการปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนอยา่งมาก 

 

ในเวลาเดียวกนั 

ถึงแมว้า่การเขา้ใจจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQถูกตอ้งสามารถสนบัสนุนปฏิสมัพนัธ์โดยการช่วยเราใหมี้ความสามารถในการแยกแยะไดม้าก

กวา่เดิม การเนน้จุดยนืทางศาสนศาสตร์สามารถกลายเป็นอุปสรรคต่อปฏิสมัพนัธ์ท่ามกลางคริสเตียนไดด้ว้ย 

 

 

การเป็นอุปสรรค 

 

บางครั1 งคริสเตียนจะยดึติดกบัจุดยนืต่างๆถึงขั1นทีQมีปัญหาในการมีปฏิสมัพนัธ์ทีQดีกบัผูเ้ชืQอคนอืQนๆทีQอาจจะไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัพว

กเขา 

 

คุณเห็นหรือไม่วา่ มีปัญหาของจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQเรามกัจะลืม: 

ส่วนใหญ่เนื1อความของจุดยนืเหล่านั1นไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์โดยตรง มนัมาจากการตีความของมนุษย ์

เป็นการพยายามทีQจะสรุปคาํสอนของพระคมัภีร์ในแบบทีQถูกตอ้งทีQสุดเท่าทีQจะเป็นไปได ้แต่อยา่งทีQเราไดเ้ห็นในบทเรียนนี1  

บ่อยครั1 งทีQจุดยนืเหล่านั1นมาจากกระบวนการทีQซบัซอ้นมาก แต่แมแ้ต่จุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQดีทีQสุดกถู็กจาํกดั 

และลว้นแต่มีขอ้บกพร่องไม่ทางใดกท็างหนึQง เพราะเหตุนี1 เอง ในขณะทีQเรากาํลงัเรียนรู้จุดยนืศาสนศาสตร์ในศาสนศาสตร์ระบบ 

เราตอ้งระมดัระวงัทีQจะไม่ยดึติดกบัจุดยนืเหล่านี1  จากความรู้ทีQวา่จุดยนืเหล่านั1นไม่ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ 

จุดยนืนี1ไม่ไดป้ราศจากขอ้ผดิพลาด และสิทธิอาํนาจของจุดยนืเหล่านี1ไม่ไดย้ิQงใหญ่เท่ากบัสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ 

 

ผมจาํไดว้า่เคยคุยกบัเพืQอนคนหนึQงทีQบอกวา่ เขาไม่มีเพืQอนคริสเตียนเลยสกัคน เขาบ่นวา่เขาเหงา 

ดงันั1นผมถามเขาวา่เขาไดส้ามคัคีธรรมกบัใครไหม เขาบอกผมวา่ "ผมไม่เคยเจอคนทีQเห็นดว้ยกบัสิQงทีQผมเชืQอ 

ดงันั1นผมจึงไม่ไดส้ามคัคีธรรมกบัใคร" ผมตอบเขาแบบนี1  "หมายความวา่คุณไม่เจอคนทีQเชืQอในพระคริสตเ์ลยหรอ?" "ไม่ใช่แบบนั1น" 

เขาตอบ "ผมไม่เจอคนทีQเห็นดว้ยกบัผมในทุกเรืQอง" ผมรู้สึกทอ้ใจเพราะเพืQอนคนนี1  เขาน่าจะรู้วา่ไม่มี 

คริสเตียนทีQเห็นดว้ยกนักบัทุกเรืQองในศาสนศาสตร์อยูแ่ลว้  

 

แต่น่าเศร้าทีQวา่ เพืQอนคนนี1ของผมมีการจดัลาํดบัความสาํคญัทีQแยม่าก 

เขาไดใ้หค้วามสาํคญักบัจุดยนืมากจนถึงขั1นทีQเป็นอุปสรรคต่อการมีสามคัคีธรรมกบัผูอื้Qน ตลอดหลายศตวรรษทีQผา่นมา 

การมีชีวติอยูเ่พืQอพระคริสตไ์ดถู้กเหยยีดหยามอยา่งมาก 

เมืQอคริสเตียนยนิยอมทีQจะใหค้วามเชืQอมัQนทางศาสนศาสตร์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิสมัพนัธ์กบัคริสเตียนคนอืQนๆ 
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เมืQอเรายนืยนัวา่คนอืQนตอ้งยอมเชืQอเหมือนเราในเรืQองนี1หรือเรืQองนั1นในมุมมองทางศาสนศาสตร์ดา้นต่างๆ 

เราไดอ้อกไปนอกเหนือคาํสอนของพระคมัภีร์แลว้ 

 

พิจารณาถึงคาํของอาจารยเ์ปาโล ใน 1 โครินธ์ 8:4-12 เราไดอ่้านคาํเหล่านี1 ทีQเกีQยวกบัความมัQนใจทางศาสนศาสตร์ของเรา 

 

เพราะฉะนั1น การกินอาหารทีQบูชารูปเคารพนั1น เรารู้อยูแ่ลว้วา่ “รูปเคารพในโลกนี1 เป็นสิQงไร้สาระ” และ 

“มีพระเจา้แทจ้ริงเพียงองคเ์ดียว” และแมจ้ะมีหลายสิQงทีQเขาเรียกกนัวา่เจา้ในสวรรคแ์ละบนแผน่ดินโลก 

ราวกบัวา่มีพระเจา้และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มากมาย แต่วา่สาํหรับเรานั1นมีพระเจา้องคเ์ดียวคือพระบิดา 

ทุกสิQงเกิดมาจากพระองคแ์ละเราอยูเ่พืQอพระองค ์และมีพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพียงองคเ์ดียว 

ทุกสิQงเกิดมาโดยพระองคแ์ละเรากเ็ป็นมาโดยพระองค ์แต่ไม่ใช่วา่ทุกคนมีความรู้อยา่งนี1  

เพราะมีบางคนทีQเคยนบัถือรูปเคารพมาก่อน เมืQอกินอาหารนั1นกถื็อวา่เป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆ 

และมโนธรรมของพวกเขายงัอ่อนแออยู ่จึงเป็นมลทิน อาหารไม่ไดท้าํใหเ้ราใกลชิ้ดพระเจา้ ถา้เราไม่กิน 

เรากไ็ม่ดอ้ยลง ถา้กิน เรากไ็ม่ไดดี้ขึ1น (1 โครินธ์ 8:4 )12-  

 

อาจารยเ์ปาโลเตือนสติพวกคริสเตียนทีQมีความรู้ใหรั้กคนทีQไม่มีความรู้และรับใชพ้วกเขา 

เขายงัเตือนสติคนทีQมีความรู้วา่ใหง้ดแสดงความรู้ของตวัเองเพืQอไม่ใหค้นอืQนสะดุด 

แทนทีQจะสนบัสนุนการแตกแยกหรือในการเป็นอภิสิทธิชน 

เปาโลยนืยนัวา่คนทีQมีศาสนศาสตร์ทีQดีควรจะหาวธีิสามคัคีธรรมกบัคนทีQมีศาสนศาสตร์ทีQอ่อนแอในเรืQองทีQไม่สาํคญั 

พดูสั1นๆกคื็อเปาโลไดส้อนวา่สามคัคีธรรมเป็นเรืQองสาํคญักวา่ความถูกตอ้งในเรืQองจุดยนืทางศาสนศาสตร์ทีQไม่สาํคญั 

ถึงเวลาแลว้ทีQพวกเราทุกคนทีQเป็นคริสเตียนจะทาํงานกบัคริสเตียนคนอืQนทีQไม่เห็นดว้ยกบัเราในทุกสิQงทุกอยา่ง 

 

ในขณะทีQเราไดเ้ห็นวธีิต่างๆทีQจุดยนืทางศาสนศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินชีวติคริสเตียนและปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน 

เราควรจะกลบัไปดูแหล่งทีQมาทางศาสนศาสตร์ลาํดบัทีQ 3 : การตีความพระคมัภีร์ 

จุดยนืในศาสนศาสตร์ระบบมีผลกระทบต่อการตีความพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งไรบา้ง? 

 

 

การตีความพระคมัภีร์ 
 

การตีความพระคมัภีร์เป็นเรืQองจาํเป็นสาํหรับการสร้างศาสนศาสตร์คริสเตียนเพราะวา่เป็นวธีิทีQง่ายทีQสุดทีQเราจะเขา้ไปหาการเปิ

ดเผยพิเศษของพระเจา้ในพระคมัภีร์ เราไดน้าํเสนอในอีกบทเรียนหนึQงถึงประโยชนข์องการคิดถึง 3 

วธีิทีQพระวญิญาณบริสุทธิ\ ไดเ้คยนาํคริสตจกัรในการตีความพระคมัภีร์ เราไดต้ั1งชืQอหมวดหมู่กวา้งๆเหล่านีQวา่ การวเิคราะห์การประพนัธ์, 

การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์และการวเิคราะห์ตามหมวดหมู่ การวเิคราะห์การประพนัธ์จะมองพระคมัภีร์เหมือนเป็นรูปภาพ 

คือเหมือนเป็นศิลปะทีQถูกนาํเสนอออกแบบโดยผูเ้ขียนซึQงเป็นมนุษย ์

เพืQอจะมีอิทธิพลกบัผูช้มดั1งเดิมดว้ยลกัษณะการประพนัธ์ทีQมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์จะมองพระคมัภีร์วา่เปรียบเหมือนเป็นหนา้ต่างถึงประวติัศาสตร์ 

เป็นวธีิทีQเราไดเ้ห็นและไดเ้รียนรู้จากเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในอดีตทีQพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไว ้

และการวเิคราะห์ตามหมวดหมู่จะปฏิบติักบัพระคมัภีร์ราวกบัเป็นเหมือนกระจกส่อง 

เป็นวธีิทีQสะทอ้นไปยงัคาํถามและหมวดหมู่ต่างๆทีQเราสนใจ 
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จากการเรามีโครงร่างในการตีความพระคมัภีร์เช่นนี1  

เราควรจะสาํรวจถึงวธีิต่างๆทีQจุดยนืทางศาสนศาสตร์สามารถสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

 

 

การสนบัสนุน 

 

วธีิหนึQงทีQเห็นไดช้ดัวา่จุดยนืไดช่้วยเราในการตีความพระคมัภีร์กคื็อ 

การทีQจุดยนืเหล่านั1นสามารถทาํใหข้อ้ยนืยนัทางศาสนศาสตร์ต่างๆทีQกระจายอยูท่ ัQวพระคมัภีร์นั1น ไดรั้บการอธิบายอยา่งชดัเจน 

 

ถา้มีสิQงหนึQงทีQเป็นความจริง: กคื็อพระคมัภีร์เป็นหนงัสือทีQซบัซอ้น มีหมวดหมู่วรรณกรรมทีQหลากหลาย 

มีการอา้งอิงถึงประวติัศาสตร์หรือคาํสอนศาสนาศาสตร์ทีQละเอียดถึงขั1นทีQคริสเตียนหลายคนไม่มีความสามารถทีQจะเห็นความเชืQอมโยงกนั

ในพระคมัภีร์ 

เป็นผลใหพ้วกเราหลายคนพึงพอใจกบัการคน้หาและศึกษาพระคมัภีร์เพียงส่วนเลก็ๆเพืQอทีQจะเรียนรู้หลกัการบางอยา่งตรงนี1 ทีหรือตรงนั1น

ที จากบทนี1หรือบทนั1น เมืQอไหร่ทีQเราเริQมทีQจะขยายความความใจของเราในพระคมัภีร์ เราจะหลงทางไปในความสบัสนทนัที 

 

ในความสบัสนนี1  กมี็ความช่วยเหลือของการแปลทีQสตัยซื์QอตลอดหลายศตวรรษทีQผา่นมา 

ซึQ งการแปลเหล่านั1นไดแ้สดงจุดยนืทางศาสนศาสตร์ของศาสนศาสตร์ระบบ 

เป็นเวลาหลายศตวรรษทีQคริสเตียนทีQมีความรู้ไดค้น้หาในพระคมัภีร์เพืQอจะหาการยนืยนัทางศาสนศาสตร์ทีQปรากฎในทีQนัQน 

และการรู้จกัขอ้สรุปของคาํสอนในพระคมัภีร์เป็นป้ายบอกทางทีQเป็นประโยชนใ์หก้บัเราในยามทีQเรากาํลงัท่องไปยงัทีQต่างๆในพระคมัภีร์  

 

บ่อยครั1 งทีQผมจะแนะนาํนกัศึกษาวา่ มีทางหนึQงทีQเป็นประโยชนใ์นการจะเขา้ไปในคาํสอนของพระคมัภีร์ซกัตอน 

คือหาวธีิทีQขอ้พระคมัภีร์ตอนนั1นพดูถึงหวัขอ้ศาสนศาสตร์ทีQสาํคญัทีQไดเ้ห็นในศาสนศาสตร์ระบบ 

เราตอ้งเขา้ใจวา่ไม่ใช่ทุกส่วนของพระคมัภีร์จะมีการพดูถึงจุดยนืศาสนศาสตร์ 

แต่การอ่านขอ้พระคมัภีร์ตอนนั1นดว้ยการนึกถึงจุดยนืศาสนศาสตร์พื1นฐานกจ็ะช่วยใหเ้ราเห็นแนวทางของขอ้ความพระคมัภีร์ตอนนั1น 

 

เช่น เราอาจจะถามวา่ "ปฐมกาลบททีQ 1 ไดส้อนอะไรเกีQยวกบัพระเจา้ตามทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดเ้นน้?" 

เหนือสิQงอืQนใดบทนี1ไดส้อนวา่พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างของจกัรวาล และมนัไดพ้ดูอะไรเกีQยวกบัมนุษยต์ามทีQศาสนศาสตร์ระบบเนน้? 

มนัไดส้อนวา่พวกเราไดถู้กสร้างตามพระฉายาของพระเจา้ และพระเจา้ไดส้ัQงใหเ้รามีอาํนาจและครอบครองเหนือโลก 

การทีQไดเ้รียนรู้วา่ขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนนั1น ไดพ้ดูถึงการยนืยนัขอ้เทจ็จริงของศาสนศาสตร์ระบบอยา่งเฉพาะเจาะจง 

เป็นหนึQงในการสนบัสนุนทีQใหญ่มากทีQศาสนศาสตร์ระบบไดท้าํใหก้บัการตีความพระคมัภีร์  

 

แต่ไม่วา่จุดยนืจะมีความสาํคญัมากแค่ไหนต่อการตีความพระคมัภีร์ 

เรายงัคงตอ้งทราบถึงทางทีQสาํคญัทางหนึQงทีQจุดยนืเหล่านั1นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตีความพระคมัภีร์ 

 

 

การเป็นอุปสรรค 

 

เราไดพ้ดูถึงวธีิต่างๆทีQนกัศาสนศาสตร์ระบบไดตี้ความพระคมัภีร์ผา่นทางการลดความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง 

คือวธีิการทีQเขาไดเ้นน้ทีQการยนืยนัขอ้เทจ็จริงต่างๆทีQชดัเจนและมีความหมายแฝงและไม่เนน้อยา่งอืQนทีQพระคมัภีร์ไดพ้ดูถึง 
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แต่ในความเป็นจริง พระเจา้ไดด้ลใจพระคมัภีร์ใหมี้ผลกระทบต่อเราในหลายระดบั 

และพระองคไ์ดท้าํเช่นนี1 เพราะเราตอ้งการการทรงนาํของพระองคใ์นรูปแบบนี1  ดงันั1นเมืQอเรามีนิสยัการเนน้การยนืยนัขอ้เทจ็จริงอยา่งเดียว 

เรากาํลงัจะตดัตวัเองออกจากสิQงดีๆอืQนๆทีQพระเจา้ไดป้ระทานใหใ้นพระคมัภีร์ 

 

เราสามารถพดูถึงผลกระทบต่างๆทีQพระคมัภีร์ไดถู้กออกแบบไวใ้หมี้ในดา้นต่างๆมากมาย 

แต่วธีิหนึQงทีQมีประโยชนก์คื็อการพดูถึงสามมิติทีQเชืQอมต่อกนัของพระคมัภีร์ทั1งเล่ม 

 

ในดา้นแรก ขอ้ความในพระคมัภีร์มีผลกระทบในดา้นขอ้มูล นัQนคือ 

พระคมัภีร์ไดสื้Qอสารถึงขอ้เทจ็จริงทั1งทีQชดัเจนและมีความหมายแฝงทีQเราควรจะรู้และเชืQอ นีQคือจุดแขง็ของศาสนศาสตร์ระบบ 

เป้าหมายกคื็อการเอาขอ้เทจ็จริงเหล่านี1มาแยกแยะและเปรียบเทียบในการสร้างใหเ้ป็นจุดยนืทางศาสนศาสตร์ 

 

แต่ในเวลาเดียวกนัขอ้ความพระคมัภีร์กมี็ผลกระทบดา้นคาํสัQงดว้ย  

 

คือมนัไดใ้หทิ้ศทางในเรืQองคุณธรรมทั1งอยา่งชดัเจนและมีความหมายแฝงใหแ้ก่ชีวติของเรา 

เรืQองนี1ชดัเจนทีQสุดเมืQอเราไดก้ล่าวถึงเนื1อหาต่างๆทีQอยูใ่นรูปแบบคาํสัQง แมแ้ต่ขอ้ความทีQถูกเขียนขึ1นเพืQอจะพดูถึงเพียงแค่รายละเอียด 

กย็งัพดูถึงความรับผดิชอบทางคุณธรรมในเวลาเดียวกนั 

 

เปาโลไดพ้ดูถึงเรืQองนี1ไวอ้ยา่งชดัเจนใน 2 ทิโมธี 3:16-17 ฟังคาํพดูของเขาอีกครั1 งหนึQง 

 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้และเป็นประโยชนใ์นการสอน การตกัเตือนวา่กล่าว การแกไ้ขสิQงผดิ 

และการอบรมในความชอบธรรม เพืQอคนของพระเจา้จะมีความสามารถและพรักพร้อมเพืQอการดีทุกอยา่ง 

(2 ทโิมธี 3:16-17) 

 

ตามทีQเปาโลบอก ทุกขอ้ความของพระคมัภีร์ถูกออกแบบมาเพืQอใหมี้ผลกระทบแบบคาํสัQง 

 

ในดา้นทีQ 3 ขอ้ความพระคมัภีร์ยงัมีผลกระทบดา้นอารมณ์ 

คือมีผลกระทบกบัอารมณ์ของผูอ่้านในแบบทีQชดัเจนและมีความหมายแฝง 

การทาํงานของพระคมัภีร์ในดา้นนี1ชดัเจนทีQสุดเมืQอเราอ่านขอ้ความทีQเตม็ไปดว้ยอารมณ์ เช่น 

สดุดีหรือขอ้ความอืQนๆทีQผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดเ้นน้เรืQองอารมณ์ แต่ทุกทีQในพระคมัภีร์กมี็ความเป็นไปไดที้Qจะสมัผสัเราในดา้นอารมณ์ 

 

พิจารณาถึง มทัธิว 22:37-40 ทีQพระเยซูไดส้รุปพระคมัภีร์เดิมไวใ้นรูปแบบนี1 : 

 

พระเยซูทรงตอบเขาวา่ “‘จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่า’ 

และดว้ยสุดความคิดของท่าน นัQนแหละเป็นพระบญัญติัขอ้สาํคญัอนัดบัแรก ขอ้ทีQสองกเ็หมือนกนั คือ 

‘จงรักเพืQอนบา้นเหมือนรักตนเอง’ 

ธรรมบญัญติัและคาํของผูเ้ผยพระวจนะทั1งหมดกขึ็1นอยูก่บัพระบญัญติัสองขอ้นี1” (มทัธิว 22:37 )40-  

 

ในพระคมัภีร์ ความรักกเ็ป็นแนวคิดทีQเตม็ไปดว้ยอารมณ์ ตามทีQพระเยซูบอก เป็นเรืQองทีQจาํเป็นสาํหรับความเชืQอของเรา 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดเ้รียกเราทั1งหลายใหมี้ประสบการณ์กบัอารมณ์ทีQบริสุทธิ\  
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พวกเขาไดค้าดหวงัวา่เราจะไดรั้บแรงจูงใจทีQจะเกลียดความบาปและผลของมนั 

เขาคาดหวงัใหเ้ราร้องไหค้รํQาครวญและชืQนชมยนิดีและไดมี้ประสบการณ์กบัอารมณ์ของมนุษยอ์ยา่งครบถว้นในการตอบสนองกบัสิQงทีQเรา

ไดอ่้านในพระคมัภีร์  

 

การออกแบบของพระคมัภีร์ทีQหลากหลายนี1 เอง 

เป็นเหตุผลทีQเราไม่ควรจะจาํกดัตวัเองในการคน้หาเฉพาะจุดยนืศาสนศาสตร์ในพระคมัภีร์ เป็นเรืQองทีQสาํคญัทีQจะเขา้ใจขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

แต่เป็นเรืQองสาํคญัพอๆกนัทีQเราจะเขา้ใจเรืQองคุณธรรมและเรืQองอารมณ์อยา่งถูกตอ้งดว้ย 

ความมัQงคัQงของพระคมัภีร์รอใหเ้ราไปคน้พบผา่นทางการตีความอยา่งระมดัระวงั 

แต่การตีความอยา่งระมดัระวงัของพระคมัภีร์จะตอ้งกวา้งเพียงพอทีQจะเปิดเผยทุกอยา่งทีQพระคมัภีร์ไดป้ระทานใหเ้รา 

 

ดงันั1นจุดยนืในศาสนศาสตร์ระบบไดมี้ความสาํคญัหลายอยา่งและนาํอนัตรายมาใหแ้ก่เราดว้ย 

พวกมนัสามารถสนบัสนุนการดาํเนินชีวติคริสเตียน, การมีปฏิสมัพนัธ์ในชุมชนและการตีความพระคมัภีร์ไดห้ลายทาง 

แต่ในขณะเดียวกนัพวกมนักส็ามารถเป็นอุปสรรคต่อแหล่งทีQมาทางศาสนศาสตร์หลกัๆทั1ง 3 ไดด้ว้ย  

 

 

บทสรุป 
 

ในบทเรียนนี1  เราไดส้าํรวจจุดยนืและศาสนศาสตร์ระบบ 

เราไดม้าถึงความเขา้ใจขั1นพื1นฐานถึงความหมายและความสาํคญัของจุดยนืเหล่านี1  เราไดเ้ห็นแลว้วา่จุดยนืเหล่านี1 ถูกสร้างขึ1นมาไดอ้ยา่งไร 

และเราไดส้าํรวจถึงความสาํคญัและอนัตรายทีQมนัไดแ้สดงใหเ้ห็น 

 

การสร้างจุดยนืศาสนศาสตร์เป็นเรืQองสาํคญัต่อกระบวนการของการสร้างศาสนศาสตร์ระบบ 

เราตอ้งรู้วธีิการแสดงและปกป้องขอ้เทจ็จริงของความเชืQอของคริสเตียน เพราะเหตุนี1 เอง 

จุดยนืศาสนศาสตร์ไดเ้ป็นสิQงทีQสาํคญัในการสร้างศาสนสตร์ระบบตลอดหลายศตวรรษทีQผา่นและพวกมนัยงัสาํคญัต่อการสร้างศาสนศาสต

ร์ระบบทีQถูกตอ้งในปัจจุบนันี1 อีกดว้ย 
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