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บทนาํ 
 

ผมเชื&อวา่ บางครั0 งมนัเป็นเรื&องดีที&จะออกไปเดินเล่น โดยที&ไม่ตอ้งกาํหนดเสน้ทางหรือวางแผนอยา่งเจาะจงในสมอง 

การเดินเล่นเตร็ดเตร่อยา่งไม่มีจุดหมายอาจเป็นเรื&องสนุก แต่ถา้คุณมีเป้าหมายที&ชดัเจน มีสถานที&ซึ& งคุณจะตอ้งไปใหถึ้ง 

ภายในเวลาที&กาํหนดไวม้นัคงจะดีกวา่ที&จะมีแผนที& มีแผนการเดินทาง และเสน้ทางใหเ้ราเดินตาม  

 

บทเรียนต่างๆในหนงัสือเล่มนี0 มีชื&อวา่ การสร้างศาสนศาสตร์ของคุณ 

การไดข้อ้สรุปที&ถูกตอ้งเมื&อเราสร้างศาสนศาสตร์ขึ0นมาชุดหนึ&งเป็นสิ&งที&สาํคญัมากที&เราจะตอ้งมีแผนเพื&อทาํใหบ้รรลุเป้าหมายนั0น 

ดว้ยเหตุนี0  ในบทเรียนชุดนี0 เราจะสาํรวจทิศทางต่าง ๆ ที&เป็นพื0นฐานสาํคญัและเราควรเลือกเดินตาม 

เพื&อที&จะพฒันาศาสนศาสตร์คริสเตียนที&เชื&อถือได ้

 

บทเรียนแรกนี0 มีชื&อวา่ “ศาสนศาสตร์คืออะไร?” และคาํตอบ 

ของเราต่อคาํถามนี0จะชี0ใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์สาํหรับการศึกษาศาสนศาสตร์ซึ&งไดเ้ป็นกลยทุธ์ที&มีประโยชนต่์อคริสตจกัรในอดีตและเราควรดาํเ

นินรอยตามในยคุปัจจุบนั เพื&อที&จะสาํรวจกลยทุธ์ที&วา่นี0  บทเรียนของเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ ส่วนแรก 

เราจะพิจารณานิยามของคาํวา่ศาสนศาสตร์ ส่วนที&สอง เราจะสาํรวจเป้าหมายต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ และส่วนที&สาม 

เราจะอภิปรายเกี&ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ ใหเ้รามาเริ&มตน้กนัดว้ยการนิยามคาํวา่ “ศาสนศาสตร์” วา่เราหมายถึงอะไร? 

 

เมื&อเราพิจารณาในประเดน็นี0  เราจะอภิปรายกนัสามเรื&อง เรื&องแรก 

เราจะพิจารณาบางส่วนของคาํนิยามทั&วไปที&นกัศาสนศาสตร์สี&คนไดเ้สนอไว ้เรื&องที&สอง 

เราจะอธิบายบางส่วนของแนวโนม้หรือมุมมองที&มีต่อคาํนิยามดงักล่าว และเรื&องที&สาม เราจะประเมินแนวโนม้/มุมมองเหล่านี0  

อนัดบัแรกขอใหเ้ราไปดูถึงบางวธีิที&นกัศาสนศาสตร์ไดนิ้ยามคาํวา่ศาสนศาสตร์ 

 

 

คาํนิยาม 
 

ตามที&ปรากฏในพระธรรมโรม บทที& 1 

มีมุมมองที&สาํคญัมากประการหนึ&งที&มองวา่มนุษยทุ์กคนลว้นแต่ปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์ตลอดเวลาที&มีชีวติ 

แมก้ระทั&งคนที&ไม่ใช่ผูเ้ชื&อยงัไดเ้ผชิญหนา้กบัการเปิดเผยทั&วไปของพระเจา้ ซึ& งนาํพวกเขาใหใ้คร่ครวญ (แมว้า่ ณ ขณะนั0นจะไม่รู้ตวักต็าม) 

เรื&องพระเจา้และพระประสงคข์องพระองคไ์ม่ทางใดกท็างหนึ&ง ในส่วนของผูเ้ชื&อเอง ไม่วา่จะประกอบอาชีพอะไร 

กไ็ดใ้ชเ้วลามากพอสมควรกบัการใคร่ครวญถึงพระเจา้ อยา่งไรกต็าม ในขณะที&เราเริ&มตน้บทเรียน 

เราอยากจะมุ่งเนน้พิจารณาศาสนศาสตร์ในฐาน งานที&เป็นทางการ หรืองานที&ทาํโดยกลุ่มคนที&มีความรอบรู้ 

ที&ใชค้วามพยายามร่วมกนัในสาขาวชิาหนึ&งโดยเฉพาะ 
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คาํนิยามทั.วไป 
 

มีวธีิการมากมายที&คริสเตียนและคนไม่เป็นคริสเตียนไดใ้หค้าํนิยามศาสนศาสตร์ในฐานะสาขาวชิาที&เป็นทางการ 

แต่ในขณะที&เราเริ&มการอภิปรายศาสนศาสตร์ในฐานะสาขาวชิา เราจะเนน้ที&นกัศาสนศาสตร์ 4 คนที&ไดรั้บความนบัถือเป็นอยา่งสูง 

ซึ& งลว้นแต่เป็นผูที้&ไดว้างแนวทางที&เป็นประโยชนไ์วใ้หแ้ก่เรา เราลองมาพิจารณาคาํนิยามที&พบไดใ้นงานเขียนของโทมสั อไควนสั, ชาร์ลส์ 

ฮอดจ,์ วลิเลียม เอมส์ และนกัศาสนศาสตร์ร่วมสมยัอยา่ง จอห์น เฟรม 

 

 

โทมสั อไควนสั 

 

คนแรก โทมสั อไควนสั นกัศาสนศาสตร์โรมนัคาทอลิกชื&อดงั เป็นตวัแทนของคาํนิยามแบบดั0งเดิมมาก ๆ 

ของคาํวา่ศาสนศาสตร์ มุมมองของเขาพฒันาขึ0นมาจากแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของนกัศาสนศาสตร์ยคุก่อนหนา้เขา 

และยงัคงมีอิทธิพลต่อคริสตจกัรหลากหลายนิกายในยคุปัจจุบนั ในหนงัสือเล่มที& 1 บทที& 1 หมวดที& 7 ของหนงัสือ Summa Theologica 

อนัโด่งดงัของเขาอไควนสัเรียกศาสนศาสตร์วา่ “หลกัคาํสอนศกัดิ_ สิทธิ_ ” และใหค้าํนิยาม ศาสนศาสตร์ดงันี0 : 

 

ศาสตร์ที)มคีวามเป็นเอกภาพสาขาหนึ)ง ซึ)งปฏบัิตต่ิอทุกสิ)งอย่างภายใต้มุมมองของพระเจ้า 

 

โดยปกติแลว้คาํนิยามนี0 เป็นสิ&งที&นกัศึกษาดา้นศาสนศาสตร์รู้สึกสบายใจและเป็นที&เขา้ใจไดง่้ายมากสาํหรับคนส่วนใหญ่ 

โดยมีสองมิติที&สาํคญัซึ&งเราสมควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

 

มิติแรก อไควนสัใหค้าํนิยามศาสนศาสตร์ในฐานะ “ศาสตร์” แขนงหนึ&ง ในที&นี0 เขาไม่ไดใ้หพ้ดูถึง “ศาสตร์” 

ในความหมายแบบสมยัใหม่ แต่ในความหมายที&กวา้งกวา่ในแง่การแสวงหาทางปัญญาหรือทางวชิาการ ในแง่นี0  

ศาสนศาสตร์เป็นภารกิจทางวชิาการที&มีเป้าหมายที&ค่อนขา้งเฉพาะเจาะจง คาํนิยามของอไควนสับ่งชี0วา่ 

ในทางเดียวกบัที&บางคนเรียนชีววทิยา จิตวทิยา นิติศาสตร์ หรือประวติัศาสตร์ ยงัมีคนอื&น ๆ ที&ศึกษาศาสนศาสตร์ในฐานะสาขาวชิาการ 

โดยพื0นฐานแลว้แนวคิดของศาสนศาสตร์แบบนี0มกัจะเตม็ไปดว้ยเนื0อหาและกิจกรรมต่าง ๆ 

ที&มีความเกี&ยวขอ้งกบัการศึกษาเชิงวชิาการโดยทั&วไป 

 

ในแง่นี0  งานหลกัของนกัศาสนศาสตร์กคื็อ การคิด สอน หรือเขียนเกี&ยวกบัหลกัคาํสอนหรือแนวคิดเชิงศาสนศาสตร์ 

ถึงจุดนี0แน่นอนวา่อไควนสัไม่ไดเ้ชื&อวา่ศาสนศาสตร์ควรจะหยดุสถานะอยูเ่พียงแค่เป็นความรู้ทางวชิาการ 

แต่ควรจะมีอิทธิพลต่อทุกดา้นของชีวติคริสเตียน อยา่งไรกต็าม 

มุมมองของเขามีแนวโนม้ที&จะมองศาสนศาสตร์ในฐานะการแสวงหาความรู้ทางปัญญาเป็นหลกั 

 

ในขณะที&เราพิจารณาคาํนิยามของอไควนสัที&มีต่อศาสนศาสตร์ เราจะพบมิติที&สองที&สาํคญัเช่นกนั สาํหรับอไควนสั 

ศาสนศาสตร์มีอยา่งนอ้ยสองระดบั ในดา้นหนึ&ง นกัศาสนศาสตร์ใส่ใจกบัประเดน็ที&เกี&ยวขอ้งกบั “พระเจา้” ยกตวัอยา่งเช่น 

เรากาํหนดความเห็นร่วมกนัในเรื&องต่าง ๆ อยา่งเช่นพระลกัษณะของพระเจา้: ทรงรอบรู้ทุกอยา่ง ทรงอยูทุ่กหนแห่ง และทรงบริสุทธิ_  

เราเรียกวชิาเหล่านี0วา่ การศึกษาเกี&ยวกบั “ศาสตร์เกี&ยวกบัพระเจา้พระบิดา" (theology proper) โดยพระเจา้เป็นสิ&งหลกัที&เราศึกษา 

 

ในอีกดา้นหนึ&ง ตามคาํนิยามของอไควนสั ศาสนศาสตร์ยงัเป็นการศึกษาในเรื&องอื&นใดกต็ามที&เกี&ยวกบัหรือกล่าวถึงพระเจา้ 
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ประเดน็ต่าง ๆ เหล่านี0อาจถูกอภิปรายโดยไม่ไดอ้า้งถึงพระเจา้อยา่งเฉพาะเจาะจง 

แต่นกัศาสนศาสตร์อาจแสดงฝีมือโดยการเชื&อมโยงใหเ้รื&องเหล่านี0 ใหเ้กี&ยวกบัพระเจา้ ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาเกี&ยวกบัการสิ0นโลก 

(eschatology) เป็นหวัขอ้หนึ&งที&สาํคญัในศาสนศาสตร์ หลกัคาํสอนเรื&องความบาป การไถ่บาป 

และแมก้ระทั&งหวัขอ้อยา่งการที&พระคริสตท์รงอยูใ่นอาหารมื0อสุดทา้ยกอ็ยูภ่ายใตศ้าสนศาสตร์แมว้า่จะไม่ใช่ศาสตร์เกี&ยวกบัพระเจา้พระบิดา 

 

จากแนวทาง/คาํนิยามพื0นฐานที&กาํหนดโดยอไควนสั 

คงจะดีหากเราไดฟั้งบางสิ&งที&คลา้ยกนัจากนกัศาสนศาสตร์สายโปรเตสแตนต ์ชาร์ลส์ ฮอดจ ์

 

 

ชาร์ลส์ ฮอดจ ์

 

แมว้า่การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนตไ์ดเ้ปลี&ยนหลายสิ&ง 

 

ในเรื&องพระกายของพระคริสต ์แต่มนัไม่ไดเ้ปลี&ยนคาํนิยามพื0นฐานของศาสนศาสตร์ไปมากนกั ชาร์ลส์ ฮอดจ ์

(มีชีวติอยูร่ะหวา่งปี 1797 – 1879) ไดใ้หค้าํนิยามของศาสนศาสตร์ไวด้งันี0 ในบทแรกของหนงัสือของเขาที&ชื&อวา่ Systematic Theology 

ศาสนศาสตร์คือ “ศาสตร์แห่งขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ เกี&ยวกบัการเปิดเผยของพระเจา้ 

ตราบเท่าที&ขอ้เทจ็จริงเหล่านั0นเกี&ยวกบัพระลกัษณะของพระเจา้และความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค”์ 

 

ใหเ้ราลองมา พิจารณามิติต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ในนิยามนี0กนั ประการแรก 

คาํนิยามของฮอดจค์ลา้ยกบัคาํนิยามของอไควนสัอยา่งมาก 

แต่เราตอ้งสงัเกตวา่เขากล่าวถึงการเปิดเผยของพระเจา้ไวอ้ยา่งชดัเจนศาสนศาสตร์เกี&ยวขอ้งกบั “ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

เกี&ยวกบัการเปิดเผยของพระเจา้” แน่นอนวา่อไควนสัพยายามพึ&งพาการเปิดเผยของพระเจา้เช่นกนั 

 

แต่คาํนิยามของฮอดจแ์สดงใหเ้ห็นถึงสิ&งที&ฝ่ายโปรเตสแตนตเ์ป็นห่วง 

นั&นคือการที&ตอ้งเนน้ความสาํคญัของการเปิดเผยของพระเจา้ โดยเฉพาะพระคมัภีร์วา่เป็นทรัพยากรหลกัสาํหรับศาสนศาสตร์ 

 

ประการที&สอง เป็นเรื&องสาํคญัที&จะตอ้งสงัเกตเช่นกนัวา่ เช่นเดียวกบัอไควนสั ฮอดจนิ์ยามศาสนศาสตร์วา่เป็น “ศาสตร์” 

แขนงหนึ&ง โดยเขามองศาสนศาสตร์ในฐานะสาขาวชิาการ อนัที&จริง 

ฮอดจใ์ชว้ธีิการแบบวทิยาศาสตร์ธรรมชาติหรือวทิยาศาสตร์กายภาพในยคุสมยันั0นในฐานะตวัแบบใหน้กัศาสนศาสตร์คนอื&น ๆ 

ดาํเนินรอยตาม เราลองมาดูวธีิการที&เขากล่าวถึงศาสนศาสตร์ในหนา้แรกของหนงัสือ Systematic Theology 

 

พระคมัภร์ีเป็นระบบแห่งศาสนศาสตร์ไม่มากไปกว่าที)ธรรมชาตเิป็นระบบแห่งวชิาเคมหีรือกลศาสตร์ 

ในธรรมชาตเิราค้นพบข้อเทจ็จริงที)นักเคมหีรือนักปรัชญากลไกจะต้องตรวจสอบ ... 

เพื)อสืบหากฎที)เป็นตวักาํหนดข้อเทจ็จริงเหล่านัOน เช่นเดยีวกนั 

ในพระคมัภร์ีมข้ีอเทจ็จริงที)นักศาสนศาสตร์จะต้องรวบรวม รับรองความถูกต้อง จดัระเบียบ 

และนําเสนอโดยให้เห็นความสัมพนัธ์เชื)อมโยงระหว่างข้อเทจ็จริงเหล่านัOน 

 

สาํหรับฮอดจ ์งานของนกัศาสนศาสตร์กคื็อ การใชพ้ระคมัภีร์ในฐานะขอ้มูล และการทาํวจิยั ทดสอบ 

และจดัระเบียบขอ้มูลเหล่านั0นเหมือนกบันกัวทิยาศาสตร์ยคุศตวรรษที& 19 ไดก้ระทาํ นอกจากนี0  เขาเชื&อวา่ขอ้สรุปต่าง ๆ 
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ของนกัศาสนศาสตร์ควรจะถูกนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติคริสเตียน แต่เช่นเดียวกบั อไควนสั 

ฮอดจมี์แนวโนม้ที&จะปล่อยใหก้ารประยกุตใ์ชเ้ป็นเรื&องของผูรั้บใชแ้ละศิษยาภิบาล 

และจาํกดัภาระงานดา้นศาสนศาสตร์แบบทางการไวใ้นมือของนกัวชิาการและนกัศึกษา 

 

ประการที&สาม เราพบวา่ฮอดจอ์า้งดว้ยวา่มีสองประเดน็หลกั ในศาสนศาสตร์. เมื&อเราใชศ้าสนศาสตร์ 

เรามกัจะมุ่งเนน้ความสนใจไปที& “พระลกัษณะของพระเจา้” และ “ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค”์ 

การแบ่งแยกระหวา่งศาสตร์เกี&ยวกบัพระเจา้พระบิดา และศาสนศาสตร์โดยทั&วไป 

 

หลงัจากไดศึ้กษาคาํนิยามของศาสนศาสตร์ในแบบของอไควนสัและฮอดจแ์ลว้ 

มนัเป็นประโยชนที์&เราจะพิจารณาคาํนิยามที&สาม วลิเลียม เอมส์ นกัศาสนศาสตร์สายพิวริตนัผูท้รงอิทธิพลที&มีชีวติอยู ่ระหวา่งปี 1576 – 

1633 กล่าวถึงศาสนศาสตร์ในแบบที&แตกต่างออกไปจากสองคนแรกเลก็นอ้ย 

 

 

วลิเลียม เอมส์ 

 

ในช่วงตน้ของหนงัสือของเขาที&ชื&อวา่ Marrow of Theology เขากล่าววา่ หวัใจของศาสนศาสตร์กคื็อ 

“หลกัคาํสอนหรือการสอนแห่งการมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้” 

มุมมองของเอมส์เกี&ยวกบัศาสนศาสตร์แตกต่างจากที&เราไดพ้บเห็นก่อนหนา้นี0อยา่งนอ้ยสองประการ ประการแรก คาํนิยามของ 

 

เขาไม่ไดใ้ชค้าํวา่ “ศาสตร์” จริงอยูที่&เอมส์กล่าววา่ศาสนศาสตร์คือ “หลกัคาํสอนหรือการสอน” กล่าวคือ 

ศาสนศาสตร์คือการแสวงหาทางปัญญาวา่ดว้ยความคิดและคาํสอนต่าง ๆ แต่เขาไม่ได ้

ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนศาสตร์กบัสาขาวชิาการอื&น ๆ เหมือนกบัแนวคิดของอไควนสัและฮอดจ ์ 

 

ประการที&สอง ในขณะที&เอมส์ยนืยนัวา่ศาสนศาสตร์คือการศึกษาหลกัคาํสอน 

โปรดสงัเกตสิ&งที&เขาเนน้ในฐานะหวัขอ้ของการศึกษา: “การมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้” อไควนสั (และในระดบัหนึ&ง ฮอดจก์เ็ช่นกนั) 

เนน้นิยามศาสนศาสตร์ในฐานะการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและความคิดต่าง ๆ 

แต่เอมส์เนน้วา่ศาสนศาสตร์เกี&ยวขอ้งกบัวธีิการที&บุคคลหนึ&งจะมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้ ทั0งนี0  

แทนที&จะจาํกดัศาสนศาสตร์ไวใ้นแง่การแสวงหาทางปัญญาหรือเชิงขอ้เทจ็จริง เอมส์มองศาสนศาสตร์ในมิติเชิงประสบการณ์ 

(หรือสิ&งที&พวกพิวริตนัเรียกวา่ “เชิงการทดลอง”) ที&มีผลต่อชีวติของผูเ้ชื&อในระดบักวา้ง สาํหรับเขาแลว้ ศาสนศาสตร์ 

(แก่นของศาสนศาสตร์) จะเกิดผลดีเมื&อมุมมองแบบกวา้งนี0ไดรั้บความสาํคญั 

 

จอห์น เฟรม นกัศาสนศาสตร์ร่วมสมยั จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัมุมมองของเอมส์ 

 

 

จอห์น เฟรม 

 

ในบทที&สามของหนงัสือของเขาที&ชื&อวา่ The Doctrine of the Knowledge of God เฟรมนิยามศาสนศาสตร์ในฐานะ 

“การประยกุตใ์ชพ้ระวจนะของพระเจา้โดยบุคคลในทุกดา้นของชีวติ” 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ   บทที ่1: ศาสนศาสตร์คอือะไร?&

-5- 

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

เฟรมมีความเห็นบางส่วนสอดคลอ้งกบัทั0งอไควนสัและฮอดจเ์พราะวา่ในที&อื&น ๆ เขานิยาม “การประยกุตใ์ช”้ 

ในความหมายเดียวกบั “การสอน” หรือ “หลกัคาํสอน” อยา่งไรกต็าม สาํหรับเฟรมแลว้ การสอนคือ การนาํพระคมัภีร์มาใชจ้ริง 

“เพื&อตอบสนองความจาํเป็น/ปัญหาของมนุษย”์ ศาสนศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงการใคร่ครวญเกี&ยวกบัประเดน็เชิงวชิาการตามขนบดั0งเดิม 

แต่ที&จริงแลว้มนัคือการประยกุตใ์ช ้มนัคือการนาํคาํสอนจากพระคมัภีร์มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 

 

ถึงตรงนี0 เราไดเ้ห็นคาํนิยามสี&แบบของศาสนศาสตร์ มนัจะเป็นประโยชนห์ากเราพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดหรือแนวโนม้ ต่าง 

ๆ ที&แต่ละคาํนิยามสะทอ้นออกมา 

 

 

แนวโนม้ 
 

คาํนิยามสี&แบบขา้งตน้ไดส้ะทอ้นสองมุมมองที&มีคุณค่าซึ&ง นกัศาสนศาสตร์ไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางของตน 

เราอาจเรียกมุมมองแรกวา่มุมมองเชิงวชิาการ และเรียกมุมมองที&สองวา่มุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติ 

 

 

มุมมองเชิงวชิาการ 

 

ในแง่หนึ&ง อไควนสัและฮอดจเ์ป็นตวัแทนของมุมมองเชิงวชิาการในศาสนศาสตร์ 

มุมมองของพวกเขาสะทอ้นวธีิการที&นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนส่วนใหญ่ใหค้าํนิยามแก่ศาสนศาสตร์ กล่าวคือ พวกเขานิยาม “ศาสนศาสตร์” 

ในวถีิทางที&สอดคลอ้งกบัศพัทมูลวทิยา (หรือการศึกษาภูมิหลงัเชิงภาษาศาสตร์) ของคาํวา่ “ศาสนศาสตร์” คาํวา่ theos ในภาษากรีกหมายถึง 

“พระเจา้” และเป็นส่วนครึ& งแรกของคาํวา่ “theology” และในบริบทนี0  คาํวา่ logos ในภาษากรีกหมายถึง “ศาสตร์ หรือหลกัคาํสอน 

หรือการศึกษา “อะไรบางอยา่ง” และนี0 เป็นส่วนครึ& งหลงัของคาํวา่ “theology” ดงันั0น กล่าวไดว้า่ ในเชิงที&มาของคาํ คาํวา่ “theology” 

(ศาสนศาสตร์) หมายถึง “หลกัคาํสอนหรือการศึกษาเกี&ยวกบัพระเจา้” 

 

ถึงจุดนี0  

เราแทบจะไม่พบนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนที&จริงใจจะกล่าววา่การศึกษาเกี&ยวกบัพระเจา้ควรเป็นเป้าหมายปลายทางในตวัของมนัเอง 

ผูเ้ชื&อส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ศาสนศาสตร์ควรจะถูกประยกุตใ์ชใ้นชีวติของพวกเขาไม่ทางใดกท็างหนึ&ง 

แต่บ่อยครั0 งการประยกุตใ์ชม้กัถูกมองวา่ไม่สาํคญัต่อศาสนศาสตร์แบบทางการ เพราะถูกมองวา่เป็นบนัไดขั0นที&สอง 

(บางครั0 งถูกเรียกวา่ศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั) 

เป็นอะไรบางอยา่งที&เราใหค้วามสนใจรองลงมาหลงัจากที&เราหาขอ้ยติุใหก้บัประเดน็เชิงวชิาการในศาสนศาสตร์แบบทางการไดแ้ลว้ 

 

ดว้ยเหตุนี0  บ่อยครั0 งศาสนศาสตร์แบบทางการอาจถูกนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวติของมนุษยน์อ้ยมาก 

มนัยงัคงเป็นเพียงพื0นที&เฉพาะของคนที&มีของประทานเชิงวชิาการจาํนวนนอ้ยมากที&สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้

เป็นจริยธรรมของผูเ้ชี&ยวชาญทางวชิาการที&พฒันาขึ0นในศาสนศาสตร์ ในอีกดา้นหนึ&ง 

คาํนิยามที&เราไดพ้บจากเอมส์และเฟรมสะทอ้นมุมมองที&สาํคญัของคนกลุ่มนอ้ย นั&นคือ เป็นแนวทางศาสนศาสตร์ที&ไปสู่ชีวติ 

 

มุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติ 
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มกัจะมีนกัศาสนศาสตร์บางคนที&มองวา่ศาสนศาสตร์นั0นผกูติดอยา่งแยกไม่ออกกบัประเดน็ที&ใหญ่กวา่อยา่งการใชชี้วติในฐานะ 

ผูเ้ชื&อ แต่ในอดีตที&ผา่นมา มีนกัศาสนศาสตร์ชั0นนาํจาํนวนนอ้ยมากที&มีมุมมองเช่นวา่นั0น 

ในช่วงไม่กี&ปีที&ผา่นมามีนกัศาสนศาสตร์จาํนวนมากขึ0นเริ&มจะปฏิเสธแนวคิดที&วา่ศาสนศาสตร์ควรจะเป็นเรื&องของ 

ความรู้ทางสติปัญญาเท่านั0น 

พวกเขาใหคุ้ณค่ากบัศาสนศาสตร์แบบทางการวา่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื&องของความรู้ทางสติปัญญาหรือเรื&องวชิาการสาํหรับการใชชี้วติคริสเ

ตียน แต่เป็นการเรียนรู้ที&ลึกซึ0 งและสาํคญัอยา่งยิ&งต่อการมีชีวติเพื&อพระคริสต ์

 

มีหลายเหตุผลวา่ทาํไมมุมมองเสียงส่วนนอ้ยดงักล่าวถึงไดมี้ผูส้นบัสนุนเพิ&มมากขึ0นในช่วงไม่กี&ทศวรรษที&ผา่นมา 

หนึ&งในเหตุผลที&วา่นั0นมาจากตวัศาสนศาสตร์เองหรือแมก้ระทั&งมาจากตวัพระคมัภีร์เองดว้ย แต่เราจะตอ้งตระหนกัดว้ยวา่ 

บางส่วนของฉนัทานุมติัที&กาํลงัขยายตวันี0 เกิดมาจากแนวโนม้ในวฒันธรรมตะวนัตกที&ตั0งคาํถามอยา่งชดัเจนเกี&ยวกบัความสามารถของผูเ้ชี&

ยวชาญในการรักษามุมมองแบบภววสิยั (ไม่วา่สาขาความเชี&ยวชาญของเขาคือสาขาไหนกต็าม) 

ทุกวนันี0 เราถูกย ํ0าเตือนอยูเ่สมอเกี&ยวกบัความเป็นมนุษยข์องเหล่าปัญญาชนและการที&ชีวติส่วนตวัของพวกเขามีอิทธิผลอยา่งลึกซึ&งต่อการแ

สวงหาทางวชิาการของพวกเขา 

 

ยกตวัอยา่งเช่น นกัวทิยาศาสตร์และผูเ้ชี&ยวชาญทางการแพทยที์&เคยถูกมองวา่เป็นผูที้&มีมุมมองแบบภววสิยัอยา่งหมดจด 

แต่ปัจจุบนันี0 เราถือวา่เป็นปุถุชนธรรมดา เราตั0งคาํถามบ่อย ๆ กบัความคิดเห็นของพวกเขาในวถีิทางต่าง ๆ 

ที&คงเป็นไปไม่ไดใ้นยคุไม่กี&สิบปีก่อน และในทางเดียวกนัคริสตจกัรทุกวนันี0ยอมรับอยา่งชดัเจนมากขึ0นวา่ 

ไม่วา่นกัศาสนศาสตร์จะฉลาดแค่ไหนกต็าม พวกเขากเ็ป็นเพียงมนุษย ์แมว้า่พวกเขาจะอา้งวา่เป็นผูส้งัเกตขอ้เทจ็จริงดว้ยมุมมองภววสิยั 

แต่สุดทา้ยมุมมองเหล่านั0นกไ็ดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซึ0 งจากประสบการณ์ชีวติของพวกเขา ดงันั0น 

แนวทางการศึกษาศาสนศาสตร์ในเชิงวชิาการลว้น ๆ จึงถูกใหคุ้ณค่านอ้ยลงมากในปัจจุบนั 

และความจาํเป็นในการประยกุตใ์ชเ้ป็นที&สงัเกตเห็นชดัเจนมากกวา่ยคุที&ผา่นมา 

 

โดยที&เรามีเคา้โครงแนวโนม้ศาสนศาสตร์เชิงวชิาการและเชิงปฏิบติัในใจแลว้ 

เราน่าจะถอยหลงัสกักา้วและทาํการประเมินเบื0องตน้สกัหน่อย 

 

 

การประเมิน 
 

มนัเป็นประโยชนที์&จะถามวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอะไรบา้งในแนวโนม้แต่ละแบบ 

อะไรคือผลเชิงบวกและผลเชิงลบของมุมมองเชิงวชิาการและมุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติ ในศาสนศาสตร์แบบทางการและจริงจงั? 

 

 

มุมมองเชิงวชิาการ 

 

โดยพื0นฐานแลว้ จุดแขง็ที&เป็นเลิศที&สุดของมุมมองเชิงวชิาการกคื็อวา่ 

มุมมองนี0 ใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ที&จากหนึ&งในของประทานที&มนุษยไ์ดรั้บจากพระเจา้ นั&นคือความสามารถในการใชเ้หตุผล 

พระเจา้ไดป้ระทานความสามารถทางปัญญาแก่มนุษย ์และทรงคาดหวงัใหน้กัศาสนศาสตร์ใชข้องประทานนี0 เพื&อแสวงหาความจริง 
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ตลอดเนื0อหาของพระคมัภีร์ นกัปราชญไ์ดรั้บการยกยอ่งสาํหรับทกัษะทางปัญญา เพราะพวกเขาใชม้นัอยา่งยาํเกรงพระเจา้ 

การใคร่ครวญอยา่งระมดัระวงัถึงลกัษณะธรรมชาติของความจริงและการกาํหนดความเชื&อออกมาจากคาํถามเชิงเหตุผลต่าง ๆ 

นั0นถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเป็นคนฉลาด 

โซโลมอนเป็นปัญญาจารยเ์พราะเขาไดใ้ชค้วามสามารถของเขาในการคิดใคร่ครวญเรื&องต่าง ๆ 

 

ลองมาฟังคาํบรรยายเกี&ยวกบัโซโลมอนใน 1 พงศก์ษตัริย ์4:29 และ 31 

 

พระเจา้ประทานสติปัญญากบัการหยั&งรู้อนัลึกซึ0 ง และความเขา้ใจอนักวา้งขวางสุดคะเน 

ดั&งเมด็ทรายที&ชายทะเลแก่โซโลมอน... พระองคท์รงฉลาดกวา่ใคร ๆ ... 

พระนามของพระองคเ์ลื&องลือไปทั&วทุกประชาชาติที&อยูแ่วดลอ้ม (1 พงศ์กษตัริย์ 4:29,31) 

 

ในแง่นี0  วรรณกรรมปัญญาของพระคมัภีร์หนุนใจเราอยา่งชดัเจนใหพ้ฒันาและใชค้วามสามารถในการใชเ้หตุผล 

 

อนัที&จริง อาจารยเ์ปโตรไดส้รรเสริญเปาโลโดยยอมรับวา่ศาสนศาสตร์ของเขามีความซบัซอ้นทางปัญญา 

ดงัที&เปโตรไดก้ล่าวไวใ้น 2 เปโตร 3:15-16 

 

เหมือนที&นอ้งเปาโลที&รักของเราไดเ้ขียนจดหมายมาถึงท่านดว้ยสติปัญญาที&พระเจา้ประทาน ... 

ในจดหมายของเขามีบางอยา่งที&เขา้ใจยาก (2 เปโตร 3:15-16) 

 

จุดเนน้เชิงปัญญาหรือเชิงวชิาการของศาสนศาสตร์แบบดั0งเดิมไม่ไดข้ดัแยง้กบัมุมมองตามพระคมัภีร์เกี&ยวกบัศาสนศาสตร์ที&ดี 

ในทางตรงขา้ม การคิดอยา่งละเอียดเป็นจุดแขง็สาํคญัของศาสนศาสตร์แบบดั0งเดิม 

 

ถึงกระนั0น เราจาํเป็นตอ้งเนน้เช่นกนัวา่มีอนัตรายแฝงอยูใ่นศาสนศาสตร์ที&เนน้เชิงวชิาการ 

น่าเสียดายที&เรามกัจะพบวา่ศาสนศาสตร์แบบดั0งเดิมมีความโนม้เอียงไปทางเชิงแนวความคิดหรือเชิงวชิาการที&ทาํใหน้กัศาสนศาสตร์ที&ใชชี้วติน

อกหอ้งสมุดไดรั้บความสนใจนอ้ยมาก การตกผลึกในการกาํหนดแนวคิดต่าง ๆ กลายเป็นจุดหมายปลายทางในตวัของมนัเอง ถึงระดบัที&วา่ 

เป็นเรื&องปกติที&จะถือวา่บางคนเป็นนกัศาสนศาสตร์ที&ดีเพราะวา่พวกเขามีความรู้มากมายในศาสนศาสตร์สาขายอ่ยต่างๆ 

แต่บางครั0 งเราตอ้งยอมรับ 

 

น่าเศร้าที&คาํอธิบายขา้งตน้นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัผูที้&ไดชื้&อวา่เป็น “นกัศาสนศาสตร์ที&ดี” จาํนวนมาก 

พวกเขาสามารถรวบรวมและเรียบเรียงขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ เกี&ยวกบัพระเจา้และชีวติคริสเตียนดว้ยทกัษะที&โดดเด่น 

แต่ลม้เหลวในการใหค้วามสนใจในระดบัที&เท่ากนัต่อการดาํเนินชีวติบนความเชื&อคริสเตียน 

 

เรามาถึงจุดที&เราเชื&อวา่ใครสกัคนสามารถเป็นนกัศาสนศาสตร์ที&ดีและไม่ใช่คนดีไดอ้ยา่งไร? มนัเกิดขึ0นเมื&อเราดาํเนินชีวติ 

โดยใชค้าํนิยามของศาสนศาสตร์ที&กล่าวถึงเฉพาะกิจกรรมเชิงวชิาการ 

หรือเมื&อเราคิดวา่การปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์หมายถึงการศึกษามนัอยา่งดี เขียนมนัอยา่งดี และสอนไอเดียที&ดี 

 

เป็นเรื&องน่าเสียดายวา่แนวโนม้/มุมมองเช่นนี0ยงัคงเป็นรากฐานของระบบการศึกษาศาสนศาสตร์แบบทางการส่วนใหญ่ในปัจจุ

บนั ขอ้เทจ็จริงที&วา่ 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมมกัจะพึ&งพาประสบการณ์ในชั0นเรียนเป็นส่วนใหญ่ในการจดัเตรียมผูรั้บใชแ้ห่งข่าวประเสริฐซึ&งเปิดเผยใหเ้ห็นวา่ 
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เรายงัคงเชื&อวา่ศาสนศาสตร์เป็นเรื&องที&เราทาํหรือศึกษาในระดบักวา้งโดยปราศจากการดาํเนินชีวติตามศาสนาศาตร์ได ้

สิ&งนี0นบัเป็นหนึ&งในอนัตรายที&ใหญ่หลวงที&สุดของแนวทางการศึกษาแบบดั0งเดิมสาํหรับศาสนศาสตร์ 

 

นอกจากนี0  เราควรตระหนกัดว้ยวา่ มนัมีทั0งขอ้ดีและขอ้เสียของ ศาสนศาสตร์ที&เนน้มุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติ 

แลว้เราควรจะประเมินอยา่งไรกบัฉนัทานุมติัที&กาํลงัขยายตวั 

ที&บอกวา่ศาสนศาสตร์จะตอ้งเป็นสิ&งที&เกี&ยวขอ้งโดยตรงกบัชีวติมากขึ0นไม่ใช่อยูเ่พียงแค่ในตาํรา 

 

 

มุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติ 

 

โดยพื0นฐานแลว้ จุดแขง็ที&โดดเด่นที&สุดของมุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติกคื็อวา่ เป็นมุมมองที&ส่งเสริมใหเ้ราสงัเกตค่านิยมที&สาํคญัใน 

พระคมัภีร์ เราทุกคนรู้จกัขอ้พระคมัภีร์อยา่งยากอบ 1:22 ซึ& งยากอบไดเ้ขียนวา่: 

 

 

แต่จงเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผูฟั้งเท่านั0น มิฉะนั0นจะเป็นการหลอกตวัเอง (ยากอบ 1:22) 

 

ความหนา้ซื&อใจคดทางปัญญาของนกัศาสนศาสตร์หลายคนถูกลดทอนคุณค่าลงโดยขอ้พระคมัภีร์เหล่านี0  

ศาสนศาสตร์ที&ดีจะนาํไปสู่การดาํเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง มิใช่เพียงการเรียนรู้ที&ถูกตอ้ง 

 

และนี&น่าจะเป็นสิ&งที&เปาโลหมายถึงเมื&อเขากล่าวกบัชาวโครินธ์ในพระธรรม 1 โครินธ์ 8:1 

 

ความรู้นั0นทาํใหล้าํพอง แต่ความรัก เสริมสร้างขึ0น (1 โครินธ์ 8:1) 

 

และกล่าวอีกครั0 งหนึ&งในพระธรรม 1 โครินธ์ 13:2 

 

แมข้า้พเจา้ ... จะรู้ความลํ0าลึกทุกอยา่งและมีความรู้ทั0งสิ0น ... แต่ไม่มีความรัก ขา้พเจา้กไ็ม่มีค่าอะไรเลย (1 โครินธ์ 13:2) 

 

เราไม่ไดก้าํลงัปฏิบติัตามมาตรฐานพระคมัภีร์หากเราเพียงแต่มุ่งเนน้ไปที&การเรียนรู้เกี&ยวกบัศาสนศาสตร์ในเชิงภววสิยัและเชิง

แนวคิด ในทางตรงขา้ม ศาสนศาสตร์ที&รับรองค่านิยมของพระคมัภีร์จะเป็นศาสนศาสตร์ที&สะทอ้นสิ&งที&เราเชื&ออยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ในขณะเดียวกนั มุมมองเชิงปฏิบติั/ชีวติของศาสนศาสตร์อาจนาํไปสู่อนัตรายประการหนึ&ง 

นั&นกคื็ออาจเสี&ยงต่อนาํไปสู่ลทัธิต่อตา้นปัญญานิยม (anti-intellectualism) 

การที&คริสเตียนจาํนวนมากในปัจจุบนัไม่ไวว้างใจเรื&องศาสนศาสตร์ที&เป็นแนววชิาการ 

ทาํใหพ้วกเขาหนัหลงัใหก้บัการศึกษาหลกัคาํสอนเชิงศาสนศาสตร์อยา่งระมดัระวงั โดยพวกเขามองวา่ศาสนศาสตร์แบบทางการ 

แบบดั0งเดิมที&เนน้ดา้นวชิาการ เป็นอนัตรายต่อการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

 

เราเคยไดย้นิคนที&กล่าวอยา่งจริงใจแบบนี0วา่ “ฉนัคิดวา่เราไม่ควรเขา้เรื&องหลกัคาํสอน 

เพราะมนัจะทาํใหจิ้ตใจเราออกห่างจากพระคริสต”์ หรือบางทีคุณอาจเคยไดย้นิบางคนพดูแบบนี0วา่ 
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“คุณไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาศาสนศาสตร์เพื&อจะเป็นผูน้าํคริสตจกัร สิ&งที&คุณจาํเป็นตอ้งมีกเ็พียงการทรงนาํของพระวญิญาณบริสุทธิ_ ” 

และในขณะเดียวกนัผมกเ็พิ&งไดย้นิคาํกล่าวที&วา่ “คริสตศาสนาที&เนน้วชิาการคือคริสตศาสนาที&ตายแลว้” 

ผูเ้ชื&อที&หวงัดีเหล่านี0 มีความไม่ชื&นชอบศาสนศาสตร์ที&เนน้วชิาการอยา่งชดัเจน 

พวกเขาปฏิเสธมนัโดยไปสนบัสนุนมุมมองต่อความเชื&อคริสเตียนที&ต่อตา้นความเป็นวชิาการ 

แทนที&จะเสริมสร้างชีวติบนหลกัศาสนศาสตร์ที&เรียบเรียงขึ0นอยา่งระมดัระวงั 

ผูเ้ชื&อเหล่านี0มกัจะพึ&งพาสญัชาตญาณฝ่ายวญิญาณโดยปราศจากการตรวจสอบสญัชาตญาณดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 

พวกเขาอาจติดตามผูน้าํที&ทรงอาํนาจหรือบารมีแบบคาริสมาติก 

หรือพวกเขาอาจเลือกยดึถือประสบการณ์พิเศษฝ่ายวญิญาณแทนที&ศาสนศาสตร์แบบดั0งเดิมที&เนน้เชิงวชิาการ ไม่วา่ จะเกิดกรณีไหน 

เราทุกคนควรจะปฏิเสธลทัธิต่อตา้นปัญญานิยมในคริสตจกัรเพราะวา่มนัจะนาํไปสู่คาํสอนเทียมเทจ็และความเขา้ใจผดิต่อความเชื&อคริสเตี

ยน ซึ& งจะก่อผลเสียที&น่ากลวัต่อชีวติของผูเ้ชื&อจาํนวนมาก 

 

เปาโลตระหนกัถึงอนัตรายดงักล่าวนี0 ในตอนที&เขาเตือนทิโมธีในพระธรรม 2 ทิโมธี 2:15 

 

จงอุตส่าห์ถวายตวัท่านเองที&พระเจา้ทรงรับรองแลว้แด่พระองค ์เป็นคนงานที&ไม่อบัอาย 

สอนพระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง (2 ทโิมธี 2:15) 

 

เราแต่ละคนจะตอ้งพิจารณาวธีิการที&เรานิยามศาสนศาสตร์อยา่งระมดัระวงั 

บางคนอาจโนม้เอียงไปทางมุมมองที&เนน้เชิงวชิาการโดยเพิกเฉยต่อแง่มุมอื&น ๆ ของชีวติ และคนอื&น ๆ 

ในหมู่พวกเราโนม้เอียงไปทางมุมมองที&เนน้ปฏิบติัโดยเพิกเฉยต่อประเดน็เชิงวชิาการ เพื&อที&จะหลีกเลี&ยงความสุดโต่งเหล่านี0  

เราจะตอ้งยอมรับวา่มีทั0งคุณค่าและพิษภยัอยูใ่นมุมมองทั0งสองแบบ วถีิทางแห่งปัญญากคื็อการอา้แขนรับมุมมองทั0งสองแบบไปพร้อมกนั 

เราตอ้งการศาสนศาสตร์ทั0งในแง่วชิาการและในแง่ที&ประยกุตใ์ชไ้ด ้ในชีวติจริง 

 

หลงัจากที&เราไดส้าํรวจบางวธีิการที&นกัศาสนศาสตร์ใชใ้นการนิยามศาสนศาสตร์ เราพร้อมที&จะสาํรวจประเดน็ที&สอง นั&นคือ 

เป้าหมายของศาสนศาสตร์ เป้าหมายพื0นฐานที&สาํคญัเมื&อเราปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์ควรจะมีอะไรบา้ง? 

และเป้าหมายเหล่านี0 มีความเชื&อมโยงระหวา่งกนัอยา่งไร? 

 

 

เป้าหมาย 
 

เพื&อที&จะตอบคาํถามขา้งตน้ เราจะอภิปรายกนัในสามประเดน็ ประการแรก เราจะระบุเป้าหมายหลกัสามอยา่งของศาสนศาสตร์ 

ประการที&สอง เราจะสาํรวจการพึ&งพาอาศยักนัของเป้าหมายเหล่านั0น และประการที&สาม 

เราจะสาํรวจลาํดบัความสาํคญัที&เราควรใหแ้ก่แต่ละเป้าหมาย เรามาเริ&มกนัโดยการพิจารณาเป้าหมายของศาสนศาสตร์ 

 

 

เป้าหมายหลกั 
 

มีหลายวธีิในการอธิบายเป้าหมายต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ซึ&งเป็นไปไม่ไดที้&จะกล่าวถึงไดค้รบทุกเป้าหมาย 

ในนิยามแบบทั&วไปที&สุด เราปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัที&เราทาํทุกอยา่งในฐานะคริสเตียน ในภาษาของหนงัสือคาํสอน 
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Westminster Shorter Catechism คาํถามที& 1 ศาสนศาสตร์เป็นหนึ&งในวธีิการที&เรา 

“ถวายเกียรติแด่พระเจา้และเพลิดเพลินใจในพระองคต์ลอดไป” ไม่มีทางใดที&จะกล่าวใหถู้กตอ้งไปกวา่นี0แลว้ 

นกัศาสนศาสตร์ควรจะมีวธีิการที&เฉพาะเจาะจงในการพยายามถวายเกียรติแด่พระเจา้และพยายามเพลิดเพลินใจในพระองคพ์ร้อมไปกบักา

รถวายเกียรตินี0  

 

ในบางแง่มุม ความแตกต่างระหวา่งคาํนิยามต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ที&เราไดส้าํรวจกนัไปแลว้ทาํใหเ้รามีจุดเริ&มตน้สาํหรับ 

การนิยามศาสนศาสตร์แบบทางการในฐานะ “ศาสตร์” เป็นหลกั หรือในฐานะสาขาทางวชิาการ บ่งชี0วา่เป้าหมายอนัหนึ&งกคื็อ 

ในเชิงปัญญาหรือแนวคิด กล่าวคือ การสอนหรือการพฒันาหลกัคาํสอนที&เนน้เรื&องทางปัญญา และในอีกดา้นหนึ&ง 

การนิยามศาสนศาสตร์โดยเนน้แง่มุมเชิงปฏิบติั/ชีวติบ่งชี0วา่เป้าหมายของเรากคื็อการพฒันาการสอนหรือหลกัคาํสอนที&เนน้ประเดน็ต่างๆ

ที&เกี&ยวขอ้งกบัชีวติทั0งชีวติของเราในพระคริสต ์

 

เราจะใชแ้นวคิดทั0งสองแบบขา้งตน้ในการมองศาสนศาสตร์โดยอภิปรายเกี&ยวกบัสามเป้าหมายหลกัของศาสนศาสตร์ 

เราจะกล่าวถึง “หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง” (orthodoxy), “การปฏิบติัถูกตอ้ง” (orthopraxis) และ “ความรู้สึกถูกตอ้ง” (orthopathos) 

เรามาเริ&มตน้ที&เป้าหมายแรก “หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง” 

 

 

หลกัขอ้เชืFอถูกตอ้ง 

 

โดยพื0นฐานแลว้ ความถูกตอ้งของหลกัขอ้เชื&อ (doctrinal orthodoxy) เป็นเป้าหมายหลกัของศาสนศาสตร์คริสเตียนที&น่าเชื&อถือ 

คาํวา่ orthodoxy ถูกใชใ้นแบบที&แตกต่างกนั โดยคริสตจกัรต่าง ๆ แต่ในที&นี0 เราจะใชค้าํนี0 เพื&อหมายถึง “ความคิดที&ถูกตอ้งหรือซื&อตรง” 

เป้าหมายของ หลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้ง คือการบรรลุหลกัคาํสอนที&ถูกตอ้งหรือแทจ้ริง ไม่วา่เราจะสงักดันิกายหรือคริสตจกัรใด 

เมื&อเราปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์เราใหค้วามสนใจไม่มากกน็อ้ยในความสตัยจ์ริงของสิ&งที&เราเชื&อ เราอยากจะเชื&อ 

ในสิ&งที&ถูกตอ้งเกี&ยวกบัพระเจา้ โลกของเรา และตวัตนของเรา มนัเป็นเรื&องยากที&จะมองขา้มความสาํคญัของเป้าหมายของ 

หลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งในประวติัศาสตร์ของศาสนศาสตร์ ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ 

ความสาํคญัในเชิงแนวคิดนี0ไดเ้ป็นประเดน็สนใจหลกัในงานวชิาการศาสนศาสตร์มาโดยตลอด 

 

เราลองมาพิจารณาสารบญัของส่วนที& 3 ของหนงัสือ Systematic Theology ของ Louis Berkhof กนัสกัครู่ 

โดยในส่วนนี0ของหนงัสือไดใ้หร้ายละเอียดของ “หลกัคาํสอนวา่ดว้ยความเป็นบุคคลและการงานของพระคริสต”์ ไวด้งันี0  

 

ความเป็นบุคคลของพระคริสต ์

I. หลกัคาํสอนของพระคริสตใ์นประวติัศาสตร์ 

II. พระนามและพระลกัษณะของพระคริสต ์

III. ความเป็นบุคคลที&มีเอกภาพของพระคริสต ์

 

สถานะของพระคริสต ์

I. สถานะของผูมี้ความถ่อมใจ 

II. สถานะของผูไ้ดรั้บการยกชู 

 

ตาํแหน่งของพระคริสต ์
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I. บทนาํ: ตาํแหน่งผูเ้ผยพระวจนะ 

II. ตาํแหน่งปุโรหิต 

III. สาเหตุและความจาํเป็นของการไถ่บาป 

IV. ธรรมชาติของการไถ่บาป 

V. ทฤษฎีที&แตกต่างกนัของการไถ่บาป 

VI. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการไถ่บาป 

VII. งานอธิษฐานวงิวอนของพระคริสต ์

VIII. ตาํแหน่งจอมราชา 

 

จากเคา้โครงขา้งตน้ค่อนขา้งชดัเจนวา่ เป้าหมายหลกัของ Berkhof ในขณะที&เขียนบทต่าง ๆ 

เหล่านี0กเ็พื&อใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้หลกัคาํสอนที&ถูกตอ้ง หรือเพื&อที&จะเขา้ใจแนวคิดที&ถูกตอ้ง  

 

ในอดีตที&ผา่นมา เป็นเรื&องค่อนขา้งง่ายสาํหรับนกัศาสนศาสตร์ ที&จะพดูจาแบบวางท่าเกี&ยวกบัเรื&องนี0และในดา้นความเชื&อของ 

คริสเตียนวา่เป็นความจริงโดยสมบูรณ์ แต่ในยคุปัจจุบนั ดว้ยการสื&อสารที&รวดเร็วและการเปลี&ยนแปลงดา้นประชากร ทั&วโลก 

เราพบกบัความเชื&ออื&น ๆ ที&ไม่ใช่คริสเตียนแทบจะทุกมุมถนน และสิ&งนี0ทาํใหห้ลายคนสบัสนและถูกบั&นทอนพลงังาน 

ในการแสวงหาความจริงและการคิดอยา่งถูกตอ้ง 

 

แมก้ระทั&งนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนหลายคนยงัสงสยัวา่ 

เราจะมั&นใจอยา่งหนกัแน่นไดจ้ริงหรือเกี&ยวกบัความจริงตามขนบธรรมเนียมดั0งเดิมที&กล่าวอา้งถึงความเชื&อคริสเตียน 

นอกเหนือจากงที&อิทธิพลจากภายนอกที&สร้างความสบัสนใหแ้ก่ชุมชนคริสเตียนแลว้ เรายงัจะตอ้งเผชิญกบัขอ้เทจ็จริงที&วา่ 

เป็นเรื&องยากมากที&จะพบเห็นผูเ้ชื&อคริสเตียนที&สามารถเห็นพอ้งกนัในเรื&องต่าง ๆ นอกเหนือจากแก่นหลกัคาํสอนเพียงไม่กี&ประเดน็ 

 

แมแ้นวโนม้ต่าง ๆ ในปัจจุบนัจะเป็นตามที&ไดก้ล่าวไป เรายงัควรยนืยนัซํ0 าวา่ การพฒันาหลกัคาํสอนที&ถูกตอ้ง 

หรือบทเรียนต่างๆของสิ&งที&เราเรียกวา่หลกัคาํสอนที&แทจ้ริง ควรจะเป็นหนึ&งในเป้าหมายหลกัของศาสนศาสตร์ 

ความทา้ทายในการแสวงหา หลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งที&เราเผชิญอยูใ่นทุกวนันี0  ไม่ไดเ้ป็นเรื&องแปลกประหลาดอะไร 

พระเยซูและเหล่าอคัรสาวกกไ็ดเ้ผชิญกบัความหลากหลายทางศาสนาในโลกแถบเมดิเตอร์เรเนียนมากพอ ๆ กบัเราในยคุนี0  ถึงกระนั0น 

พระเยซูกไ็ดป้ระกาศอยา่งไม่ลงัเลวา่ ผูที้&ติดตามพระองคจ์ะตอ้งเป็นผูที้&แสวงหาความจริง 

 

โปรดระลึกวา่ในพระธรรมยอห์น 17:17 พระองคท์รงอธิษฐานต่อพระบิดาดงันี0  

 

ขอทรงแยกพวกเขาใหบ้ริสุทธิ_ ดว้ยความจริง พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจริง (ยอห์น 17:17) 

 

พระเยซูทรงใหค้วามสนใจอยา่งลึกซึ0 งกบัหลกัคาํสอนที&แทจ้ริง พระองคท์รงยนืยนัวา่ 

หลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งเป็นหนึ&งในเป้าหมายหลกัของศาสนศาสตร์ และในฐานะสาวกของพระองค ์เราจะตอ้งทาํเช่นเดียวกนั 

 

โดยที&เรามีเป้าหมายเชิงแนวคิดของศาสนศาสตร์อยูใ่นใจแลว้ เรามาลองดูเป้าหมายที&สอง “การปฏิบติัถูกตอ้ง” กนัต่อ 

 

การปฏิบติัถูกตอ้ง 
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กล่าวใหง่้ายที&สุด การปฏิบติัที&ถูกตอ้ง (orthopraxis) หมายถึง 

การพฒันาหลกัคาํสอนหรือการสอนที&เนน้พฤติกรรมหรือการปฏิบติัที&ถูกตอ้ง คุณคงจาํไดว้า่ วลิเลียม เอมส์ 

ไดอ้ธิบายนิยามหลกัของศาสนศาสตร์วา่เป็นหลกัคาํสอนแห่ง “การมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้” 

ซึ& งแง่มุมหนึ&งของการมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้กคื็อการประพฤติปฏิบติัของเรา ความคิดที&ถูกตอ้งเกี&ยวกบัหลกัศาสนศาสตร์ต่าง ๆ 

นั0นไม่เพียงพอ เราจะตอ้งนาํหลกัคิดเหล่านั0นไปสู่การปฏิบติั และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

 

เป็นที&ประจกัษว์า่ศาสนศาสตร์คริสเตียนควรจะนาํเราไปสู่การกระทาํที&ถูกตอ้งหรือชอบธรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

ศาสนาศาสตร์สอนเราวา่เราจะตอ้งอธิษฐาน ประกาศ นมสัการพระเจา้ รับใช ้กนัและกนั และใหอ้ยา่งใจกวา้งขวางแก่คนยากจน 

แต่การเรียนรู้เกี&ยวกบัสิ&งเหล่านี0และความจริงอื&น ๆ ยงัไม่เพียงพอในการเป็น ศาสนศาสตร์คริสเตียนที&เชื&อถือได ้

ความจริงเหล่านี0จะตอ้งถูกแปลงไปสู่การกระทาํที&เหมาะสม ไปสู่ การปฏิบติัที&ถูกตอ้ง 

 

มนัเป็นเรื&องน่าเศร้าที&คริสเตียนจาํนวนหนึ&งตอ้งเผชิญกบัเรื&องทา้ทายใหญ่ 

ๆมากมายในการพยายามรักษาความสนใจต่อเป้าหมายเชิงศาสนศาสตร์วา่ดว้ยเรื&องการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ประการแรก 

ผูค้นนอกคริสตจกัรกระหนํ&าโจมตีเราอยา่งต่อเนื&องดว้ยคาํโกหกที&วา่ โลกนี0มนัไม่มีระบบศีลธรรมที&สมบูรณ์ในตวัมนัเอง 

ไม่มีพฤติกรรมไหนที&ถือวา่ดีหรือชั&วอยา่งชดัเจน เราหลายคนเริ&มเหนื&อยลา้ขึ0นเรื&อย ๆ ในการยนืหยดัตา้นกระแสแห่งวฒันธรรมของเรา 

โดยการยนืยนัวา่โลกนี0 มีวิธีการประพฤติตนที&ถูกและผดิ 

 

แต่นอกเหนือจากนั0น แมก้ระทั&งภายในคริสตจกัรเอง การที&เราเงียบและไม่ทาํใหห้ลกัการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง (orthopraxis) 

เป็นเป้าหมายสาํคญั ส่วนหนึ&งเกิดจากการที&เราในฐานะคริสเตียนเคยลม้เหลวในเรื&องนี0มาก่อนในอดีต 

คริสตจกัรไดก้ระทาํบาปมากมายในนามของความจริง 

เมื&อเรามองเขา้ไปในประวติัศาสตร์คริสตจกัรและพบเห็นพฤติกรรมที&น่ากลวัโดยมีการใหเ้หตุผลเชิงศาสนศาสตร์ที&จริงจงั 

มนัเป็นขอ้เทจ็จริงที&น่าเศร้าในประวติัศาสตร์ที&คนเคร่งศาสนา (แมก้ระทั&งคริสเตียนที&จริงใจ) 

มกัจะใชศ้าสนศาสตร์ของพวกเขาในการแกต่้างใหแ้ก่บาปที&เลวร้าย ของตวัเองทุกรูปแบบ 

 

แต่ถึงแมว้า่มีปัญหาทา้ทายตามที&กล่าวไปขา้งตน้ การปฏิบติัยา่งถูกตอ้งยงัคงเป็นสิ&งที&สาํคญัอยา่งยิ&งยวด 

เพราะวา่ความประพฤติของเรายงัคงมีความสาํคญัต่อพระเจา้ การกระทาํดีและเลวของเรายงัคงมีผลต่อรางวลัในชีวตินิรันดร์ของเรา 

สิ&งดีต่าง ๆ 

ที&เราทาํอาจเป็นวธีิการของพระเจา้ในการปรนนิบติัพี&นอ้งคริสเตียนของเราและเราสามารถเป็นพยานที&ทรงพลงัเพื&อพระคริสตต่์อสงัคมที&ย ั

งไม่เชื&อผา่นความประพฤติที&เหมาะสม ดว้ยเหตุผลเหล่านี0และเหตุผลอื&นๆ ทาํให ้หลกัการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง (orthopraxis) 

ยงัจะตอ้งเป็นเป้าหมายสาํคญัของศาสนศาสตร์ ถึงตอนนี0 เราจาํเป็นตอ้งระแวดระวงัอยา่งมากเพื&อบรรลุเป้าหมายนี0  

โดยความถ่อมใจและความรักจะตอ้งเป็นเครื&องหมายของทุกการกระทาํของเรา 

และเราจะตอ้งไม่ลดทอนชีวติคริสเตียนเหลือเพียงแค่เรื&องของการกระทาํ ถึงกระนั0น 

ศาสนศาสตร์กไ็ม่ควรจะเป็นแค่เรื&องของความถูกตอ้งเชิงแนวคิดเท่านั0น แต่ควรจะสอนถึงลกัษณะของการกระทาํต่าง ๆ ที&เราควรจะทาํ 

 

ในพระธรรมยากอบ 2:19 ไดเ้ขียนไวด้งันี0  

 

ท่านเชื&อวา่พระเจา้มีเพียงองคเ์ดียว นั&นกดี็ แมพ้วกผกีเ็ชื&อและกลวัจนตวัสั&น (ยากอบ 2:19) 

 

อยา่งนอ้ยความจริงประการหนึ&งกคื็อ แมก้ระทั&งมารยงัรู้หลกัขอ้เชื&อ แต่หลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งมีประโยชนอ์ะไรสาํหรับมาร? 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ   บทที ่1: ศาสนศาสตร์คอือะไร?&

-13- 

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

ผมมั&นใจวา่ซาตานเชื&อในหลกัตรีเอกานุภาพ มนัเชื&อวา่พระเยซูสิ0นพระชนมเ์พื&อคนบาป 

มนัเชื&อวา่การฟื0 นคืนพระชนมเ์กิดขึ0นจริง มนัรู้จกัข่าวประเสริฐที&แทจ้ริงวา่ดว้ยความรอดโดยพระคุณผา่นความเชื&อ อยา่งไรกต็าม 

ความเชื&อที&ถูกตอ้งเหล่านี0ไม่มีประโยชนส์าํหรับซาตานเพราะมนัไม่ไดพ้าตวัเองจากหลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งไปสู่การปฏิบติัที&ถูกตอ้ง 

หรือสู่การนมสัการและรับใชพ้ระเจา้ที&แทจ้ริงพระองคเ์ดียว 

เราจะตอ้งปฏิเสธการล่อลวงที&ทาํใหเ้รากาํหนดวา่การประพฤติปฏิบติัที&ถูกตอ้งเป็นเป้าหมายรองของศาสนศาสตร์คริสเตียน 

การปฏิบติัที&ถูกตอ้งจะตอ้งคงสถานะหนึ&งในเป้าหมายหลกัของศาสนศาสตร์ 

 

นอกเหนือจาก orthodoxy และ orthopraxis ยงัมีอีกหนึ&งเป้าหมายของศาสนศาสตร์ที&ควรจะกล่าวถึง เราจะเรียกเป้าหมายนี0วา่ 

“orthopathos” ซึ& งแปลวา่ “ความรู้สึกหรืออารมณ์ที&ถูกตอ้งหรือเหมาะสม” 

 

 

ความรู้สึกถูกตอ้ง 

 

การมีชีวติอยูเ่พื&อพระเจา้เกี&ยวขอ้งกบัการแน่ใจวา่ความรู้สึกต่าง ๆ ในระดบัลึกที&สุดของเราอยูใ่นการรับใชพ้ระองค ์กล่าวคือ 

ความชื&นชมยนิดี ความผดิหวงั ความปรารถนา ความโกรธ ความเบิกบานใจ และอารมณ์อื&น ๆ 

อีกมากมายจะตอ้งกลายเป็นหนึ&งเดียวกบันํ0าพระทยัของพระเจา้ น่าเสียดายวา่ 

หากมีเป้าหมายใดของศาสนศาสตร์ที&นกัศาสนศาสตร์สายวชิาการมีแนวโนม้ที&จะมองขา้ม เป้าหมายนั0นคือ “ความรู้สึกถูกตอ้ง” (orthopathos) 

การเพิกเฉยต่อมิติดา้นอารมณ์ของศาสนศาสตร์เกิดขึ0นเพราะสองสาเหตุเป็นอยา่งนอ้ย 

 

ประการแรก นกัศาสนศาสตร์สายวชิาการจาํนวนมากมกัจะ 

ไร้ทกัษะในทางจิตวทิยาในการแสดงออกหรือวนิิจฉยัความรู้สึกต่าง ๆ อนัที&จริง 

ภายใตรู้ปแบบเชิงวชิาการที&เนน้แต่ความจริงโดยปราศจากอารมณ์ ผูค้นมกัจะเลือกทาํอาชีพในดา้นศาสนศาสตร์เชิงวชิาการ 

กลายเป็นศาสตราจารยแ์ละอาจารย ์เพื&อที&พวกเขาสามารถหลีกเลี&ยงมิติทางอารมณ์ของชีวติ ดว้ยเหตุนี0  จึงไม่ใช่ 

เรื&องแปลกที&เราจะพบวา่มีอารมณ์ความตื&นเตน้ ความชื&นชมยนิดี ความเจบ็ปวด ความเห็นอกเห็นใจ ความอาทร 

และความรักในงานเขียนวชิาการดา้นศาสนศาสตร์นอ้ยพอ ๆ กบัในตาํราวชิาการดา้นพฤกษศาสตร์ 

หากคุณเคยอ่านงานวชิาการศาสนศาสตร์จาํนวนมาก คุณจะรู้วา่มีการใหค้วามสนใจเรื&องของอารมณ์ความรู้สึกนอ้ยมาก 

บ่อยครั0 งเป็นเพราะวา่นกัศาสนศาสตร์อาชีพเหล่านี0ไม่ใหคุ้ณค่ากบัอารมณ์ความรู้สึก 

หรือพวกเขาไม่ไดพ้ฒันาตวัเองในทางอารมณ์ความรู้สึก 

 

อุปสรรคป์ระการที&สองในเรื&อง อารมณ์ที&ถูกตอ้ง (orthopathos) 

กคื็อการที&คริสเตียนจาํนวนมากไดต้กอยูใ่นกบัดกัของการเชื&อวา่ความรู้สึกต่าง ๆนั0นเป็นเรื&องไร้ศีลธรรม หรือเป็นกลางทางศีลธรรม 

พวกเขากล่าววา่มนัไม่เหมาะสมที&จะพดูวา่บางความรู้สึกเป็นสิ&งถูกตอ้งและความรู้สึกอื&น ๆ เป็นเรื&องผดิ พวกเขาเชื&อวา่แนวคิดของ 

orthopathos หรือความรู้สึกถูกตอ้ง เป็นเรื&องเขา้ใจผดิทั0งหมด 

และไม่วา่มุมมองแบบไร้ศีลธรรมที&มีต่ออารมณ์ความรู้สึกจะแพร่หลายเพียงใด 

มุมมองแบบนี0สอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตวิทยาสมยัใหม่บางทฤษฎีมากกวา่ที&สอดคลอ้งกบัมุมมองต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ 

 

ตวัอยา่งที&ยอดเยี&ยมของ pathos ในงานเขียนศาสนศาสตร์ ไดแ้ก่ งานเขียนต่าง ๆ ของอาจารยเ์ปาโล 

เราทุกคนรู้วา่เปาโลใหค้วามสนใจกบั “หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง” (orthodoxy) เขาอุทิศตนใหก้บัการแสวงหาความจริง อยา่งไรกดี็ 

ครั0 งแลว้ครั0 งเล่าในขณะที&เขาเขียนเกี&ยวกบัความจริง เขาไม่อาจควบคุมความรู้สึกไวใ้นใจได ้การสะทอ้นความเห็นต่อ orthodoxy 
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ทาํใหเ้กิดการระเบิดออกทางอารมณ์โดยทนัที 

 

ผมจาํไดร้ะหวา่งการเขียนอรรถาธิบายสาํหรับพระธรรม 1 และ 2 โครินธ์ 

หลายครั0 งเหลือเกินที&ผมตอ้งประหลาดใจที&ไดเ้ห็นเปาโลแสดงอารมณ์ออกมาระหวา่งการถกเถียงเรื&องศาสนศาสตร์ 

หรือดูอีกตวัอยา่งหนึ&งจากพระธรรมโรมซึ&งมกัจะถูกยกยอ่งวา่เป็นงานเขียนเชิงศาสนศาสตร์ที&ลึกซึ0 งที&สุดของเปาโล 

หลงัจากการสะทอ้นความคิดเห็นในบทที& 9-11 

ต่อประเดน็ที&ซบัซอ้นเกี&ยวกบับทบาทของชาวยวิและชาวต่างชาติในแผนงานของพระเจา้ในอนาคต 

เปาโลระเบิดคาํสรรเสริญพระเจา้ออกมา ดงัที&เขียนไวใ้นพระธรรมโรม 11:33-36 

 

โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจา้นั0น ลํ0าลึกเท่าใด ขอ้ตดัสินของพระองคน์ั0นเหลือที&จะหยั&งรู้ได ้

และทางของพระองคก์เ็หลือที&จะสืบเสาะได ้“เพราะวา่ ใครเล่ารู้พระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้? 

หรือใครเป็นที&ปรึกษาของพระองค?์ หรือใครไดถ้วายสิ&งหนึ&งสิ&งใดแก่พระองค ์ที&พระองคจ์ะตอ้งตอบแทนเขา? 

เพราะสิ&งสารพดัมาจากพระองค ์โดยพระองค ์และเพื&อพระองค ์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์อาเมน  

(โรม 11:33-36) 

 

ครั0 งสุดทา้ยที&คุณอ่านเจออะไรแบบนี0ในช่วงกลางของบทความวชิาการเชิงศาสนศาสตร์คือเมื&อไหร่? 

 

 

การพึ.งพาอาศยักนั 
 

หลงัจากที&เราไดแ้นะนาํเป้าหมายหลกั 3 อยา่งของศาสนศาสตร์ไปแลว้ 

เราจะตอ้งอภิปรายถึงการพึ&งพาอาศยักนัของเป้าหมายเหล่านั0น 

ซึ& งเป็นเหตุผลสาํคญัวา่ทาํไมเราจะตอ้งไม่มองขา้มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ&งของศาสนศาสตร์ 

เป้าหมายเหล่านี0ผกูพนักนัในระดบัที&เป็นไปไม่ไดที้&เราจะมีความเชี&ยวชาญในเป้าหมายหนึ&งโดยปราศจากความเชี&ยวชาญในอีกสองเป้าหมา

ยที&เหลือ 

 

เพื&ออธิบายวา่เราหมายความวา่อยา่งไร เราจะพิจารณาในสามประเดน็ ประการแรก เราจะดูวา่เป้าหมาย orthodoxy 

เสริมสร้างเป้าหมายอื&น ๆ อยา่งไร จากนั0นเราจะดูวา่ orthopraxis หนุนเสริมอีกสองเป้าหมายศาสนศาสตร์อยา่งไร และประการที&สาม 

เราจะอภิปรายวา่ orthopathos สนบัสนุนอีกสองเป้าหมายอยา่งไร เรามาเริ&มโดยการพิจารณาวา่ orthodoxy 

หรือหลกัขอ้เชื&อถูกตอ้งเสริมสร้างอีกสองเป้าหมายศาสนศาสตร์ของเราอยา่งไร 

 

 

หลกัขอ้เชืFอถูกตอ้ง 

 

ในปัจจุบนัคริสเตียนส่วนใหญ่ตระหนกัในหลกัการวา่จาํเป็นตอ้งมีหลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง (orthodoxy) 

เพื&อนาํไปสู่การปฏิบติัถูกตอ้ง (orthopraxis) และความรู้สึกถูกตอ้ง (orthopathos) เราเรียนรู้จากนกัศาสนศาสตร์สายวชิาการที&มีชื&อเสียงวา่ 

ก่อนอื&นเราจะตอ้งเขา้ใจความจริงและจากนั0นนาํมนัมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติของเรา 

เป็นเรื&องค่อนขา้งปกติสาํหรับคริสเตียนที&จะใชชี้วติตามตวัแบบที&ตรงไปตรงมา “สิ&งที&ฉนัเชื&อจะมีผลต่อวธีิการที&ฉนัดาํเนินชีวติ” 
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และนั&นกเ็ป็นความจริง สิ&งที&เราไดเ้รียนรู้เกี&ยวกบัความจริงจะมีอิทธิพลอยา่งลึกซึ0 งต่อการดาํเนินชีวติของเรา  

 

ในขณะที& orthodoxy ของเราพฒันาขึ0นผา่นการศึกษาแนวคิด ศาสนศาสตร์ 

สิ&งที&เราเขา้ใจวา่เป็นจริงจะยนืยนัหรือทา้ทายพฤติกรรมและอารมณ์ของเรา บางทีคุณอาจเป็นคน ๆ 

หนึ&งที&มีแนวโนม้โดยธรรมชาติที&จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจผูอื้&นและกระทาํตามความรู้สึกนั0น ถึงตอนนี0  

เมื&อคุณไดเ้รียนรู้แนวคิดตามพระคมัภีร์อยา่งความเป็นมนุษยต์ามพระฉายของพระเจา้และความสาํคญัของความเมตตาและความกรุณาต่อผู ้

อื&น คุณจะพบวา่พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั0น (ที&คุณมีแนวโนม้โดยธรรมชาติ) 

ถูกยนืยนัและพฒันาขึ0นโดยการยกระดบัมุมมองตามหลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง 

 

ในขณะเดียวกนั มุมมองหลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้งสามารถทา้ทายพฤติกรรมและความรู้สึกของเรา 

บางทีคุณอาจเป็นคนหนึ&งที&ต่อสูก้บัความเห็นแก่ตวัและความโลภ คุณรู้สึกเฉยชาต่อคนจนและ 

ไม่ทาํอะไรในการช่วยบรรเทาปัญหาของพวกเขา แต่เมื&อความคิดเชิงศาสนศาสตร์ของคุณเป็นไปตามหลกัพระคมัภีร์มากขึ0น 

พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของคุณยอ่มจะถูกทา้ทายโดยมุมมองหลกัขอ้เชื&อที&ถูกตอ้ง ในเรื&องนี0และเรื&องอื&น ๆ อีกมากมาย การพฒันา 

orthodoxy ของเรายอ่มส่งเสริม orthopraxis และ orthopathos โดยการยนืยนัและการทา้ทายวธีิการดาํเนินชีวติของเรา 

 

 

การปฏิบติัถูกตอ้ง 

 

ถึงตอนนี0 เรามาดูวธีิที&สองที&เป้าหมายศาสนศาสตร์ของเราพึ&งพากนัและกนั นั&นคือ orthopraxis(การปฏิบติัถูกตอ้ง) 

จะหนุนเสริม orthodoxy(หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง) และ orthopathos (อารมณ์ถูกตอ้ง) ของเราอยา่งไร? 

ความประพฤติของเรามีอิทธิพลต่อความเชื&อและอารมณ์ความรู้สึกของเราอยา่งไร? 

 

ในดา้นหนึ&ง praxis หรือการกระทาํของเราสามารถยนืยนัหรือ ทา้ทายสิ&งที&เราเชื&อวา่เป็นจริง 

ตวัอยา่งหนึ&งของเรื&องนี0 ที&เกิดขึ0นบ่อยกคื็อ เมื&อคุณถามคาํถามต่อนกัเรียนศาสนศาสตร์ที&เอาจริง เอาจงัวา่ “ทาํไมเราจึงควรอธิษฐาน?” 

 

บ่อยครั0 งเหลือเกิน เมื&อผูเ้ชื&อไม่ไดมี้การอธิษฐานมากนกั คาํตอบต่อคาํถามขา้งตน้กจ็ะฟังดูไม่ค่อยมีนํ0าหนกั ประมาณวา่ 

“เราอธิษฐานเพราะวา่พระเจา้ทรงสั&งใหท้าํ” ในขณะที&คาํตอบนั0นอาจถูกตอ้ง ผมไม่เคยไดย้นินกัอธิษฐาน 

หรือคนที&เป็นที&รู้จกัวา่มีชีวติอธิษฐานที&ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ที&คนไหนจะมีคาํตอบในลกัษณะนี0  

ประสบการณ์ของการอธิษฐานมาหลายปีทาํใหค้น ๆ หนึ&งมีความรู้สึกไวในการมองเห็นเหตุผลอื&นอีกมากมายสาํหรับการอธิษฐาน 

มนัเป็นความจริงที&เราควรอธิษฐานเพราะเราวา่พระเจา้สั&งใหท้าํ 

แต่การขาดประสบการณ์ในการอธิษฐานมกัจะขดัขวางเราไม่เห็นมองเห็นแรงจูงใจตามหลกัพระคมัภีร์อื&น ๆ สาํหรับการอธิษฐาน 

 

ในทางตรงกนัขา้ม การปฏิบติั/การกระทาํของเราสามารถพาเราไปสู่ orthodoxy (หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง)มากขึ0น 

เมื&อผูเ้ชื&อมีประสบการณ์ในการอธิษฐานมากขึ0น 

บ่อยครั0 งพวกเขาจะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนขึ0นถึงเหตุผลทุกรูปแบบที&พระคมัภีร์สอนเราใหอ้ธิษฐาน 

เราอธิษฐานเพราะวา่พระเจา้ทรงสมควรไดรั้บคาํอธิษฐานของเรา เราอธิษฐานเพราะวา่เราขาดพระองคไ์ม่ได ้นอกจากนี0  

เราอธิษฐานดว้ยเหตุผลตามที&กล่าวไวใ้นพระธรรมยากอบ 5:16 

 

คาํวงิวอนของผูช้อบธรรมนั0นมีพลงัมากและเกิดผล (ยากอบ 5:16) 
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การขาดพฤติกรรมที&อยูใ่นทางพระเจา้ทาํใหเ้ราขาดความเชื&อเชิงศาสนศาสตร์ที&กล่าวมานี0  

แต่ประสบการณ์ของการใชชี้วติที&บริสุทธิ_ ในการอธิษฐานนั0นทา้ทาย ยนืยนั และเสริมสร้างความเชื&อของเราในหลายรูปแบบ 

 

นอกเหนือจากนี0  การปฏิบติั/การกระทาํของเรายงัมีอิทธิพลต่อมิติทางอารมณ์ของศาสนศาสตร์ 

สิ&งที&เราทาํส่งผลต่อความรู้สึกของเรา โดยอาจจะยนืยนัหรือทา้ทายความรู้สึกของเรา ยกตวัอยา่งเช่น เมื&อผูเ้ชื&อทาํบาปที&ร้ายแรง 

บ่อยครั0 งสิ&งที&เกิดขึ0นคือพวกเขาตอ้งเผชิญประสบการณ์ทางอารมณ์ของการรู้สึกผดิและการตดัสินตวัเอง ในขณะเดียวกนั 

เมื&อเราทาํสิ&งที&ถูกตอ้ง เรามกัจะพบกบัความชื&นชมยนิดีและความสุขจากการยอมรับและพระพรของพระเจา้ 

 

ดงัที&เราไดเ้ห็นแลว้ สิ&งที&เราเชื&อมีผลต่อสิ&งที&เรากระทาํและรู้สึก สิ&งที&เรากระทาํมีผลต่อความเชื&อและความรู้สึกของเรา 

ถึงตอนนี0 เราควรหนัไปพิจารณามุมมองสุดทา้ยเกี&ยวกบัการพึ&งพาอาศยักนัของเป้าหมายในศาสนศาสตร์: 

ความรู้สึกของเรามีอิทธิพลต่อสิ&งที&เราเชื&อและสิ&งที&เรากระทาํไดอ้ยา่งไร 

 

 

ความรู้สึกถูกตอ้ง 

 

นี&เป็นเหตุผลที& ทาํไมเราพบวา่ในพระธรรมสดุดีนั0น 

อารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียนเพลงสดุดีจะขบัเคลื&อนความคิดและการกระทาํของพวกเขาไม่ทางใดกท็างหนึ&ง ในดา้นหนึ&ง 

เมื&อผูเ้ขียนเพลงสดุดีรู้สึกถูกทอดทิ0ง การแสดงออกในทางความคิดตาม 

หลกัขอ้เชื&อจะเนน้ไปที&การทดลองที&เขากาํลงัเผชิญอยูแ่ละที&วา่ความเชื&อในพระเจา้ของเขาจะมีบทบาทในความทุกขย์ากนี0ไดอ้ยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น คาํกล่าวของดาวดิในสดุดี 13:1, 3 

 

ขา้แต่พระยาห์เวห์ อีกนานเท่าใด? พระองคจ์ะทรงลืมขา้พระองคเ์ป็นนิตยห์รือ? 

พระองคจ์ะซ่อนพระพกัตร์จากขา้พระองคน์านเท่าใด? ... ขอทรงพิจารณา และตอบขา้พระองคเ์ถิด (สดุด ี13:1,3) 

 

นอกจากนี0  การกระทาํต่าง ๆ ของผูเ้ขียนเพลงสดุดียงัไดรั้บอิทธิพลจาก pathos ของพวกเขา เมื&อพวกเขารู้สึกโดดเดี&ยว 

พวกเขาไม่ไดอ้ยูนิ่&งเฉยอยา่งสงบ แต่พวกเขาร้องไหน้ํ0 าตาไหลพราก จนกระทั&งลม้ป่วย ดงัที&ผูเ้ขียนเพลงสดุดีไดเ้ขียนไวใ้นสดุดี 6:6 

 

ขา้พระองคอ่์อนเปลี0ยดว้ยการครํ&าครวญ 

และหลั&งนํ0าตาท่วมที&นอนทุกคืน ที&เอนกายกชุ่็มโชกไปดว้ยนํ0าตา (สดุด ี6:6) 

 

ในขณะเดียวกนั เมื&อผูเ้ขียนเพลงสดุดีเตม็ลน้ดว้ยความชื&นชมยนิดี 

พวกเขารู้สึกมีพลงัที&จะรับใชพ้ระเจา้โดยการเตน้รําและสรรเสริญ ดงัที&เราพบในสดุดี 30:11 

 

พระองคไ์ดท้รงเปลี&ยนการไวทุ้กขข์องขา้พระองคเ์ป็นการเตน้รํา พระองคท์รงถอดเสื0อผา้กระสอบของขา้พระองคอ์อก 

และทรงคาดเอวขา้พระองคด์ว้ยความยนิดี (สดุด ี30:11) 

 

จากตวัอยา่งต่าง ๆ ขา้งตน้ เราจะเห็นไดว้า่ทั0งสามเป้าหมายของ ศาสนศาสตร์ (หลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง การปฏิบติัถูกตอ้ง 

และความรู้สึกถูกตอ้ง) มีการพึ&งพาอาศยักนัอยา่งสูง สิ&งที&เราเชื&อมีอิทธิพลต่อการกระทาํและอารมณ์ของเราเสมอ 

การปฏิบติั/การกระทาํของเรามีผลต่อความเชื&อและอารมณ์ของเรา 
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และอารมณ์ของเรามีผลต่อพฤติกรรมและความเชื&อของเราไม่ทางใดกท็าง 

 

ความเขา้ใจที&วา่เป้าหมายทั0ง 3 ของศาสนศาสตร์มีการพึ&งพาอาศยักนั ไดชี้0ใหเ้ราถึงประเดน็หนึ&งที&สาํคญั คือในทั0ง 3 

เป้าหมายนั0น คือเป้าหมายไหน มีความสาํคญัมากกวา่ และ มีความสาํคญัเหนือเป้าหมายอื&นดว้ยหรือไม่ ? 

เราควรจะใหค้วามสาํคญัมากเป็นพิเศษกบัหลกัขอ้เชื&อถูกตอ้ง, การปฏิบติัถูกตอ้ง, หรือความรู้สึกถูกตอ้ง? 

 

 

ลาํดบัความสาํคญั 
 

คริสเตียนจาํนวนมากมีคาํตอบที&ตรงไปตรงมาต่อคาํถามขา้งตน้ 

พวกเขามั&นใจวา่การออกแบบของพระเจา้นั0นคือการที&เราจะใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกกบัการปรับความเชื&อของเราใหถู้กตอ้งเพื&อที&วา่ค

วามเชื&อจะเปลี&ยนการกระทาํของเรา และการกระทาํจะเปลี&ยนอารมณ์ความรู้สึกของเรา 

อาจเขียนไดรู้ปแบบการจดัลาํดบัความสาํคญัอาจจะสรุปไดป้ระมาณนี0วา่ “คิดถูกตอ้ง, ทาํถูกตอ้ง, จากนั0นคุณจะรู้สึกถูกตอ้ง” 

แนวทางในการมองศาสนศาสตร์ แบบนี0 เป็นที&นิยมอยา่งแพร่หลาย 

 

ถึงตอนนี0  แน่นอนที&สุดวา่ไม่มีขอ้สงสยัเลยวา่ยทุธศาสตร์นี0 มีความชอบธรรมอยา่งเป็นที&สุด ไม่มีอะไรที&ผดิในตวัของมนัเอง 

แต่ปัญหาเกิดขึ0นเมื&อเราทาํตามการจดัลาํดบัความสาํคญัแบบนี0ตลอดเวลา เพราะดูเหมือนวา่เราจะไม่เคยคิดไกลเกินไปกวา่ลาํดบัแรก 

ซึ& งทาํใหศ้าสนศาสตร์ของเราอ่อนแอ การเอาจริงเอาจงัในเรื&องศาสนศาสตร์ดา้นการปฏิบติัและดา้นความรู้สึกจะถูกเพิกเฉย 

หรือดีที&สุดกถู็กถือวา่เป็นเรื&องลาํดบัรอง 

 

มนัเป็นประโยชนที์&จะพิจารณาเป้าหมายต่าง ๆ 

ของศาสนศาสตร์ในวถีิทางเดียวกนักบัที&เราพิจารณาระบบที&สาํคญัของร่างกายมนุษย ์เราทุกคนรู้วา่เรามีระบบที&สาํคญัหลายระบบ ไดแ้ก่ 

ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบยอ่ยอาหาร ระบบปอด ระบบหวัใจและหลอดเลือด เอาล่ะ ระบบไหนที&ควรไดรั้บความสาํคญัสูงสุด 

อะไรคือลาํดบัที&เหมาะสมสาํหรับการพิจารณาความเชื&อมโยงกนัระหวา่งระบบต่าง ๆ เหล่านี0? 

เราอาจพิจารณาถึงการที&ระบบประสาทมีผลต่อระบบยอ่ยอาหาร แต่เรากอ็าจพิจารณาถึงอิทธิพลของระบบยอ่ยอาหารต่อระบบประสาท 

มนัมีวธีิการที&ถูกตอ้งและเป็นประโยชนห์ลากหลายรูปแบบในการทาํความเขา้ใจความเชื&อมโยงต่าง ๆ เหล่านี0  

 

เอาล่ะ สิ&งที&เราไดพ้บเห็นเกี&ยวกบัการพึ&งพาอาศยักนัระหว่างสามเป้าหมายของศาสนศาสตร์บ่งชี0 ว่า 

การเลือกยทุธศาสตร์หรือจุดเนน้จุดเดียวซํ0 า ๆ มนัไม่เพียงพอ ดงัที&เราจะพูดซํ0 าอีกหลายครั0 งในบทเรียนเหล่านี0  ความเชื&อ การกระทาํ 

และความรู้สึกต่าง ๆ ของเราไดป้ระกอบสร้างเส้นใยแหล่งความสัมพนัธ์ต่อกนัอนัหลากหลาย 

แทนที&ความสัมพนัธ์เหล่านี0 จะมีลกัษณะเส้นตรงอยา่งง่าย ๆ กลบัมีหลากหลายเส้น  

มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ถึงจุดที&ว่าเราไม่สามารถจดัลาํดบัว่าอนัใดสาํคญัที&สุด 

มนัเป็นความจริงที&ว่าเราควรจะคิดให้ถูกตอ้งเพื&อที&เราจะมีการกระทาํที&ถูกตอ้งและจากนั0นมีความรู้สึกที&ถูกตอ้ง 

แต่บางครั0 งเราควรที&จะทาํในสิ&งที&ถูกเพื&อที&เราจะคิดในทางที&ถูกและรู้สึกในทางที&ถูก 

และเราควรจะรู้สึกในทางที&ถูกเพื&อเราจะไดคิ้ดและทาํอยา่งถูกตอ้ง พระวิญญาณบริสุทธิ_ นาํคนของพระองคใ์ห้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ 

ของศาสนศาสตร์ดว้ยวิธีทางต่าง ๆ อนัหลากหลาย 

 

แลว้เราจะตดัสินใจกนัอยา่งไรวา่จะทาํอะไรก่อน? เราจะตดัสินใจอยา่งไร วา่จะเนน้การคิดถูกตอ้ง การกระทาํถูกตอ้ง 
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หรือความรู้สึกถูกตอ้ง? คาํตอบต่อคาํถามนี0กคื็อวา่ 

เราจะตอ้งพฒันาสติปัญญาเพื&อที&จะจดัลาํดบัความสาํคญัหรือการใหน้ํ0 าหนกักบัเป้าหมายของศาสนศาสตร์อนัที&จาํเป็นมากที&สุดในแต่ละสถ

านการณ์ที&แตกต่างกนัออกไป  

 

“เพราะวา่ดาดฟ้าของเรือแห่งชีวติมีการสลบัสบัเปลี&ยนเสมอ 

ความสมดุลยไ์ม่อาจเป็นอะไรที&มากไปกวา่การประสานสอดคลอ้งกนัแบบชั&วคราว” ชีวติเรากเ็หมือนกนัดาดฟ้าเรือที&กาํลงัโคลงเคลง 

บางครั0 งมนัเอียงไปทางนี0  แต่ครั0 งต่อมากเ็อียงไปทางนั0น เพื&อที&จะรักษาสมดุลบนดาดฟ้าเรือที&โคลงเคลง 

เราจะตอ้งเรียนรู้วธีิการโนม้ตวัไปทางที&แตกต่างกนัไป แลว้แต่วา่สถานการณ์ที&กาํลงัเกิดขึ0นภายใตฝ่้าเทา้ของเรานั0นเป็นเช่นไร 

ถา้เราไม่เรียนรู้วธีิการโนม้ตวัที&ถูกตอ้ง เราจะตกออกนอกเรืออยา่งแน่นอน 

มนัไม่มีวธีิการเแบบสูตรสาํเร็จเพียงวธีิเดียวในการบรรลุภารกิจเชิงศาสนศาสตร์ทุกภารกิจ 

ในแต่ละครั0 งที&เราพยายามจะบรรลุเป้าหมายของศาสนศาสตร์ เราจะตอ้งถามตวัเองวา่ "สิ&งจาํเป็นมากที&สุดคืออะไร 

สิ&งที&เราและคนรอบตวัเราจาํเป็นตอ้งมีมากที&สุดในตอนนี0 คืออะไร? จากนั0นเราจึงกาํหนดจุดเนน้/มุมมองที&เหมาะสมสาํหรับสถานการณ์นั0น 

และใหเ้ราแสวงหาเป้าหมายทุกอยา่งของศาสนศาสตร์ดว้ยสุดหวัใจของเรา 

 

อนัตรายหลายสิ&งหลายอยา่งอาจมาถึงผูเ้ชื&อที&ไม่รู้วธีิการปรับเปลี&ยนลาํดบัความสาํคญัของตนเอง เมื&อเราเนน้ใหน้ํ0 าหนกักบั 

orthodoxy อยา่งต่อเนื&อง เราจะติดกบัดกัของปัญญานิยม (intellectualism) อยา่งง่ายดาย เมื&อเราเนน้ที&การปฏิบติั/การกระทาํอยา่งต่อเนื&อง 

เรายา้ยตาํแหน่งไปที&บญัญติันิยม (legalism) อยา่งง่ายดาย และเมื&อเราเนน้หนกัไปที&เป้าหมายดา้นความรู้สึกของศาสนศาสตร์อยา่งต่อเนื&อง 

เราตกไปในหลุมพรางของอารมณ์นิยม (emotionalism) อยา่งง่ายดาย 

แต่การเรียนรู้วธีิการทรงตวัแบบชั&วคราวเหมือนกบัที&ดาดฟ้าเรือแห่งชีวติจะเปลี&ยนไปทางโนน้ทีทางนั0นที 

จะช่วยใหเ้ราหลีกเลี&ยงความสุดโต่งที&กล่าวไปขา้งตน้ ดงันั0น เราแต่ละคนจาํเป็นตอ้งตั0งคาํถามวา่ 

“วธีิการที&ฉนัมกัจะนาํศาสนศาสตร์มาใชน้ั0นมกัจะมีแนวโนม้จากมุมมองใด? ฉนัโนม้เอียงไปทางปัญญานิยมหรือไม่ 

ฉนัโนม้เอียงไปทางบญัญติันิยม หรืออารมณ์นิยม หรือส่วนผสมของสิ&งเหล่านี0?” ไม่วา่ความโนม้เอียงโดยธรรมชาติของเราจะเป็นเช่นไร 

เราจาํเป็นตอ้งพยายามอยา่งหนกัที&จะเพิ&มนํ0าหนกัและเป้าหมายใหแ้ก่ ศาสนศาสตร์ที&เรามีแนวโนม้จะมองขา้ม 

 

ถึงตอนนี0 เราไดใ้หค้าํนิยามต่อศาสนศาสตร์และสาํรวจเป้าหมายต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์แลว้ 

เราควรยา้ยไปยงัหวัขอ้ที&สามของเรา นั&นกคื็อประเดน็ของศาสนศาสตร์ มีขอ้กงัวลใดบา้งที&ปรากฏเมื&อเราปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์? 

เรื&องใดใน orthodoxy, orthopraxis, และ orthopathos ที&เราควรจะแสวงหา? 

 

 

ประเดน็ 
 

การแนะนาํใครใหเ้ขา้สู่งานดา้นศาสนศาสตร์กเ็หมือนกบัการแนะนาํใครสกัคนใหเ้รียนรู้เกี&ยวกบัจกัรวาล กล่าวอยา่งง่าย ๆ 

กคื็อ มนัเป็นงานที&ทา้ทาย ดงันั0น ในบทเรียนดงัต่อไปนี0 เราจะจาํกดักรอบการศึกษาศาสนศาสตร์อยูเ่พียงบางประเดน็เท่านั0น 

 

เพื&อที&เขา้ในประเดน็ต่าง ๆ ที&เราสนใจ เราจะตอ้งพิจารณาสองเรื&อง ประการแรก 

ตวัเลือกมากมายที&วางอยูต่รงหนา้นกัศาสนศาสตร์ และประการที&สอง วิธีการเลือกตวัเลือกเหล่านั0นภายในบทเรียนนี0  

เรามาเริ&มตน้ดว้ยการพิจารณาตวัเลือกต่าง ๆ ที&รอคอยใครกต็ามที&จะเขา้มาสู่แวดวงการศึกษาศาสนศาสตร์แบบทางการ 
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ตวัเลือก 
 

เมื&อมีคนเริ&มเขา้สู่การแสวงหาความรู้ดา้นศาสนศาสตร์อยา่งจริงจงั 

พวกเขามกัจะรู้สึกทอ้แทใ้จเพราะขอบเขตอนักวา้งใหญ่ของสาขาวชิานี0  

มนัเป็นเรื&องปกติที&จะมองศาสนศาสตร์วา่มนัครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ มากมายนบัไม่ถว้น 

เวลาที&ล่วงเลยมากวา่สองพนัปีของความเชื&อคริสเตียน 

ทาํใหมี้หลากหลายประเดน็ที&ไดค้รอบงาํผูค้นเหล่านั0นที&เนน้ความสนใจไปที&ศาสนศาสตร์ รายการของประเดน็ต่าง ๆ 

อาจแตกต่างกนัในคริสตจกัรต่าง ๆ แต่กมี็ความคลา้ยกนัมากพอที&เราจะจดัหมวดหมู่ในเชิงศาสนศาสตร์ได ้

 

การแสวงหาความรู้ศาสนศาสตร์โดยปกติจะประกอบดว้ยประเดน็ที&ค่อนขา้งเป็นเชิงปฏิบติัอยา่งเช่น งานมิชชั&น การประกาศ 

apologetics (หรือการปกป้องความเชื&อ) การนมสัการ การรับใชแ้บบเมตตา การใหค้าํปรึกษา และ homiletics 

(หรือการศึกษาเรียนรู้การเทศนา) นอกจากนี0ยงัรวมถึงหวัขอ้เชิงทฤษฎีหรือนามธรรมสูงอีกมากมาย ไดแ้ก่ soteriology 

(การศึกษาเกี&ยวกบัความรอด), ecclesiology (การศึกษาเกี&ยวกบัคริสตจกัร) anthropology (มานุษยวทิยา), pneumatology 

(การศึกษาเกี&ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิ_ ), Christology (การศึกษาเกี&ยวกบัพระคริสต)์, theology proper 

(การศึกษาเกี&ยวกบัพระเจา้พระบิดา), eschatology (การศึกษาเกี&ยวกบัการสิ0นโลก), biblical theology 

(ศาสนศาสตร์วา่ดว้ยประวติัศาสตร์แห่งการไถ่บาปที&บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์), systematic theology (ศาสนศาสตร์เชิงระบบ 

การจดัระเบียบคาํสอนในพระคมัภีร์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล), historical theology (การศึกษาพฒันาการของหลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร), และ hermeneutics (ศาสตร์แห่งการตีความ) 

 

ถึงตอนนี0  โดยส่วนใหญ่แลว้ ศาสนศาสตร์สายวชิาการแบบดั0งเดิมไดเ้นน้ความสนใจไปที&ประเดน็ต่าง ๆ ขา้งตน้จากจุดยนืของ 

orthodoxy (วธีิคิดที&ถูกตอ้งเกี&ยวกบัเรื&องเหล่านี0 ) 

ในชั0นเรียนทั&วไปของโรงเรียนพระคริสตธรรมที&สอนหวัขอ้เหล่านี0จะเนน้ที&การทาํใหแ้นวคิดต่าง ๆ เป็นระเบียบ 

ทาํใหแ้น่ใจวา่ทุกคนคิดอยา่งเหมาะสม ในบางครั0 งบางคราวจะมีบางชั0นเรียนที&เนน้พฒันาทกัษะการเรียนรู้ ชั0นเรียนที&เนน้เรื&องการนมสัการ 

การประกาศ ศาสตร์แห่งการเทศนา และการใหค้าํปรึกษา โดยปกติแลว้จะใส่ใจอยา่งมีนยัสาํคญัต่อทกัษะหรือ orthopraxis 

น่าเสียดายที&มนัเป็นไม่ใช่เรื&องปกติสาํหรับชั0นเรียนโรงเรียนพระคริสตธรรมที&จะใหค้วามสาํคญักบั orthopathos 

หรือมิติทางอารมณ์ความรู้สึกของ ศาสนศาสตร์ แมก้ระทั&งในชั0นเรียนศาสตร์แห่งการเทศนา อยา่งไรกต็าม เมื&อเราไดเ้รียนรู้ในบทเรียนนี0  

แนวทางการศึกษาประเดน็ต่าง ๆ ของศาสนศาสตร์ที&เหมาะสมนั0นเรียกร้องใหเ้รา ใส่ใจอยา่งลึกซึ0 งต่อทั0งสามทิศทางดงักล่าว ดงันั0น 

เราจะเห็นวา่ภารกิจของนกัศึกษาศาสนศาสตร์ช่างใหญ่โตมโหฬาร มนัมีแนวทางมากมายนบัไม่ถว้นในการศึกษาประเดน็ต่าง ๆ ของ 

ศาสนศาสตร์ 

 

บญัชีที&ยาวเหยยีดของตวัเลือกต่าง ๆ ที&เราตอ้งเผชิญเมื&อเราปฏิบติัใชศ้าสนศาสตร์ นาํเราไปสู่ความสาํคญัของการเลือกสรร 

 

 

วธีิเลือก 

 
มีอนัตรายร้ายแรงประการหนึ&งที&นกัศึกษาศาสนศาสตร์รุ่นใหม่จะตอ้งเผชิญบ่อย ๆ 

นั&นคือจาํนวนและความซบัซอ้นของประเดน็เชิงศาสนศาสตร์อาจทาํใหพ้วกเขารู้สึก ทอ้แทใ้จ อนัที&จริงแลว้ 
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สาขาวชิานี0 มีขอบเขตใหญ่มากระดบัที&นกัศึกษาจาํนวนมากไม่สามารถทาํอะไรไดม้ากไปกวา่ศึกษาขอ้มูลดิบของประเดน็เหล่านี0  

ซึ& งส่งผลใหน้กัศึกษาเหล่านี0พบวา่ตวัเองเนน้ความสนใจไปที& orthodoxy แทบจะเรื&องเดียว 

เพราะวา่มีเวลานอ้ยมากสาํหรับการพิเคราะห์สาํรวจมิติอื&น ๆ 

 

ในบทเรียนนี0  เราจะพยายามหลีกเลี&ยงความรู้สึกทอ้แทใ้จจากประเดน็เชิงศาสนศาสตร์อนัมากมายก่ายกอง 

โดยรวมรวบความคิดของเราเพื&อพิจารณาประเดน็ในจาํนวนจาํกดั โดยเราจะเนน้แง่มุมของศาสนศาสตร์ที&เราจะเรียกมนัวา่ 

“สาระสาํคญัของศาสนศาสตร์ในการเป็นศิษยาภิบาล” (pastoral theological concerns) ในสิ&งนี0 เราหมายการรวบรวมงความเชื&อ การปฏิบติั 

และอารมณ์ความรู้สึกที&เป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อศิษยาภิบาลและผูน้าํคริสตจกัร 

เราไม่ไดพ้ยายามจะนาํเสนอสารานุกรมของศาสนศาสตร์ทั0งเล่มในบทเรียนนี0  แต่เราจะพยายามถามตวัเองดว้ยคาํถามต่าง ๆ ดงันี0  

บรรดาคนที&รับการอบรมผูน้าํคริสตจกัรจาํเป็นตอ้งรู้อะไรบา้ง พวกเขาจาํเป็นตอ้งทาํอะไรบา้ง 

และจาํเป็นตอ้งรู้สึกอยา่งไรบา้งในเชิงศาสนศาสตร์? พวกเขาจาํเป็นตอ้งมีมุมมองต่อการศึกษาศาสนศาสตร์อยา่งไร? 

 

น่าดีใจที&เราไม่ตอ้งประดิษฐค์าํตอบสาํหรับคาํถามเหล่านี0  คริสตจกัรไดชี้0ใหเ้ห็นคาํตอบในทิศทางที&สาํคญัหลายทางอยูแ่ลว้ 

ในขณะที&การศึกษาศาสนศาสตร์ในคริสตจกัรไดพ้ฒันามาหลายศตวรรษ 

ฉนัทามติไดข้ยายตวัออกไปท่ามกลางหลากหลายนิกายทั&วโลกเกี&ยวกบัประเภทของประเดน็ที&จะเป็นตอ้งถูกอภิปรายในการอบรมสั&งสอน

ผูน้าํในคริสตจกัร 

 

ดว้ยเหตุดงักล่าว หลกัสูตรทั&วไปของโรงเรียนพระคริสตธรรมจึงมีหนา้ตาประมาณนี0  นั&นคือ มีการแบ่งออกเป็นสามแขนง 

ไดแ้ก่ แขนงพระคมัภีร์ แขนงประวติัศาสตร์และหลกัคาํสอน และแขนงภาคปฏิบติั 

โดยที&สามแขนงเหล่านี0แสดงใหเ้ห็นวธีิการหลกัที&พระวญิญาณบริสุทธิ_ ไดน้าํคริสตจกัรในการพฒันาการอบรม 

สั&งสอนศาสนศาสตร์สาํหรับผูน้าํคริสตจกัร เราลองมาสาํรวจสาขาการอบรมดา้นศาสนศาสตร์เหล่านี0 ที&คริสตจกัรนาํเสนอแก่ผูน้าํของตน 

 

โดยปกติแขนงพระคมัภีร์จะแบ่งเป็นพนัธสญัญาเดิมศึกษาและพนัธสญัญาใหม่ศึกษา 

โดยหลกัสูตรสาขานี0จะเนน้ที&เนื0อหาของพระคมัภีร์และสอนใหว้า่ที&ผูน้าํคริสตจกัรทั0งหลายเรียนรู้การงตีความพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้ง 

แขนงประวติัศาสตร์และหลกัคาํสอนมกัจะแบ่งเนื0อหาออกเป็นประวติัศาสตร์คริสตจกัรและศาสนศาสตร์ระบบ 

โดยวชิาประวติัศาสตร์คริสตจกัรจะเนน้ไปที&วธีิการที&พระเจา้ไดพ้ฒันาศาสนศาสตร์ในคริสตจกัรในขณะที&พระกายของพระคริสตไ์ดต่้อสู้

กบัโลกในวถีิทางที&ต่างกนัในแต่ละหว้งเวลา ศาสนศาสตร์ระบบจะนาํนกัศึกษาใหเ้รียนรู้วธีิการต่าง ๆ 

ที&คริสตจกัรไดจ้ดัระบบการสอนพระคมัภีร์แบ่งเป็นการเรียบเรียงเชิงตรรกะเหตุผลหรือการเรียบเรียงเชิงระบบ ถดัจากนั0น 

แขนงภาคปฏิบติัเนน้ความสนใจไปที&การพฒันาฝ่ายวญิญาณรายบุคคลของนกัศึกษาและทกัษะงานรับใชเ้ชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ 

การเทศนาและการประกาศ 

 

ในขณะที&เราดาํเนินผา่นชุดบทเรียนนี0  เราจะตระหนกัถึงความสาํคญัของเสน้แบ่งของแขนงศาสนศาสตร์เหล่านี0  

แทนที&จะประดิษฐว์ธีิใหม่ขึ0นมา เราจะพยายามอยา่งง่าย ๆ ในการจดัระบบและอธิบายมิติต่าง ๆ 

ของสิ&งที&พระวญิญาณบริสุทธิ_ ไดส้อนคริสตจกัรใหก้ระทาํอยูแ่ลว้ ดงันั0น เราจะใหค้วามสนใจกบัสามประเดน็หลกัในบทเรียนต่อ ๆ ไป 

สาขาวชิาพระคมัภีร์ศึกษาจะสอดคลอ้งแบบหยาบ ๆ กบัสิ&งที&เราเรียกวา่ “อรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์” 

สาขาวชิาประวติัศาสตร์และหลกัคาํสอนศึกษาจะสอดคลอ้งแบบหยาบ ๆ กบัสิ&งที&เราเรียกวา่ “ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน” 

และสาขาวชิาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติัจะสอดคลอ้งอยา่งหลวม ๆ กบัหมวดที&ชื&อวา่ “การดาํเนินชีวติคริสเตียน” 

 

เราจะพิจารณาวธีิการต่าง ๆ ที&แต่ละสาขาวชิาของศาสนศาสตร์ขา้งตน้ทาํงาน 
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และวธีิที&สาขาเหล่านี0ทาํงานรวมกนัในขณะที&เราศึกษาศาสนศาสตร์ 

แทนที&จะตกลงไปในกบัดกัของปัญญานิยมในหลกัสูตรศาสนศาสตร์ของเรา 

เราจะเตือนตวัเองอยา่งต่อเนื&องวา่แต่ละแขนงของหลกัสูตรศาสนศาสตร์ประกอบดว้ยมิติเชิงแนวคิด พฤติกรรม 

และอารมณ์ความรู้สึกที&จะตอ้งถูกพิจารณา เมื&อเราศึกษาอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่ 

เราจะตอ้งเรียนรู้วธีิการใหค้วามสนใจกบัแนวคิด การประพฤติปฏิบติั และอารมณ์ความรู้สึก 

ในขณะที&เราศึกษาวธีิการที&คริสตจกัรมีปฏิสมัพนัธ์ในฐานะชุมชน เราจะตอ้งระลึกถึงความสาํคญัของแนวคิด การประพฤติปฏิบติั 

และอารมณ์ความรู้สึก และในขณะที&เราศึกษาวธีิการดาํเนินชีวติคริสเตียน เราไม่เพียงแต่สนใจ orthodoxy แต่รวมถึง orthopraxis และ 

orthopathos ดว้ย ในทั0งสามระดบั สามประเดน็วา่ดว้ยอรรถวเิคราะห์พระคมัภีร์ ปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน และการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

จะเป็นประเดน็แกนกลางของวชิาความรู้เบื0องตน้เกี&ยวกบัศาสนศาสตร์ที&เราจะศึกษากนั 

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนนี0 เราไดส้าํรวจคาํถามพื0นฐานที&สุดที&เราสามารถถามไดเ้มื&อเราเขา้สู่วงการศาสนศาสตร์ นั&นคือคาํถามที&วา่ 

“ศาสนศาสตร์คืออะไร?” เราไดแ้ตะสมัผสัสามแง่มุมของคาํถามนี0  ไดแ้ก่ นิยามของศาสนศาสตร์ เป้าหมายของศาสนศาสตร์ 

และประเดน็ของ ศาสนศาสตร์ ในขณะที&เราเรียนบทเรียนต่อ ๆ ไปจากนี0  แนวคิดต่าง ๆ 

ที&นาํเสนอแลว้ในบทเรียนนี0จะโผล่ขึ0นมาซํ0 าแลว้ซํ0 าอีก เมื&อเรามียทุธศาสตร์พื0นฐานนี0อยูใ่นจิตใจ 

เราจะมีทกัษะดีขึ0นในการศึกษาศาสนศาสตร์ในวถีิทางที&จะเป็นการรับใชที้&สาํคญัต่อพระคริสตแ์ละคริสตจกัรของพระองค ์

 



การสรา้งศาสนศาสตร์ของคณุ   บทที ่1: ศาสนศาสตร์คอือะไร?&

-22- 

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

 

 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. (เจ้าภาพ) เป็นผูร่้วมก่อตั0ง และประธานองคก์ร Third Millennium Ministries ท่านไดรั้บใช ้

ในตาํแหน่งศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาเดิม ที& โรงเรียน พระคริสตธรรม Reformed Theological Seminary เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 

และเคยดาํรงตาํแหน่งประธานสาขาวชิา พนัธสญัญาเดิม ในฐานะศาสนาจารย ์Dr. Pratt เดินทางไป 

หลายพื0นที&เพื&อประกาศและสอนข่าวประเสริฐ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจาก Westminster Theological Seminary 

ไดรั้บปริญญาโทศาสนศาสตร์จาก Union Theological Seminary และไดรั้บปริญญาเอกศาสนศาสตร์ 

สาขาพนัธสญัญาเดิมศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด Dr. Pratt เป็นบรรณาธิการทั&วไปของ พระคมัภีร์ฉบบัคน้ควา้ที&ชื&อวา่ NIV Spirit of 

The Reformation และเป็นหนึ&งในผูแ้ปลพระคมัภีร์ฉบบั New Living Translation 

นอกจากนี0 ท่านยงัเป็นผูเ้ขียนบทความวชิาการและหนงัสือต่าง ๆ รวมทั0ง Pray with Your Eyes Open, Every Thought Captive, Designed 

for Dignity, He Gave Us Stories, Commentary on 1 & 2 Chronicles และ Commentary on 1 & 2 Corinthians. 

 
 


