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บทที่ 1
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- นยิามคํ าวา “ส่ิงแวดลอม”
- อธบิายถึงสิ่งแวดลอมครั้งแรกของมนุษย
- อธบิายถึงสิ่งแวดลอมของโลกปจจุบัน
- อธบิายวาอะไรทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมครั้งแรกมาสูปจจุบัน
- บอกถึงวิธี 3 ประการทีส่ิ่งแวดลอมปจจุบันมีผลกระทบตอมนุษยในฝายวิญญาณ
- สรุปแผนการของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดจากสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยความบาป
- อธบิายวาสิ่งแวดลอมสัมพันธกับพันธกิจของคริสตจักรอยางไร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระเจาทรงเห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน และทรงเห็นวาเคาความคิดในใจ

ของเขาลวนเปนเรื่องรายเสมอ”           ปฐมกาล 6.5
คํ านํ า

ผูเชื่อที่บังเกิดใหมแตละคนถูกเรียกจากพระเจาใหเปนสวนหนึ่งของพระกายฝายวิญญาณ
ทีย่ิง่ใหญที่เรียกวา คริสจักร  พนัธกิจสํ าคัญที่ใหไวแกคริสตจักร ก็คือ  น ําขาวประเสริฐไปสูชนชาติทั้งหมด

“เหตุฉะนั้น เจาทัง้หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอ
ไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28.19-20

“พระองคตรัสกับเขาวา  มคํี าเขียนไวอยางนั้นวา  พระครสิตจะตองทรงทนทุกขทรมานและ
ทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ให
เขากลับใจใหมรับการยกบาป  ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”                ลูกา 24.46-47

ความพยายามทีจ่ะท ําตามคํ าทาทายนี้ใหสํ าเร็จถูกกระทบจากสิ่งที่เรียกวา “ส่ิงแวดลอม”
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บทเรยีนนี้แนะนํ าวิชาของสิ่งแวดลอม  นยิามความหมายและอธิบายวาสิ่งแวดลอมมีสวนสัมพันธกับพันธ
กจิของคริสตจักรอยางไร

ส่ิงแวดลอม
“ส่ิงแวดลอม”  ประกอบดวยปจจัยทางรางกาย  สังคม  วฒันธรรมและฝายวิญญาณ  ซึ่ง

อยูรอบ ๆ บุคคลนั้น ประกอบดวยสวนทั้งหมดของสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู  ท ํางานและรับใชในที่นั้น

สิง่แวดลอมฝายกาย   ประกอบดวยสิ่งที่มองเห็นฝายวัตถุซึ่งอยูรอบ ๆ ตัวคน  หมายถึงประเทศ  เมือง หรือ
หมูบานที่เขาอาศัยอยู  หมายถงึสิง่ที่เห็นไดดวยตาธรรมชาติเชน ตึกรามบานชอง ที่ดิน สัตว ตนไม ภูเขา
วตัถุที่เราเปนเจาของ

ส่ิงแวดลอมฝายกายอาจจะเปนทะเลทรายแหงแลง  ดินแดนแถบภูเขาที่เยือกเย็น ปาหรือ
เกาะ อาจเปนสิ่งแวดลอมที่ดีมาก  มอีากาศสบายซึ่งปลูกพืชไดงาย อาจเปนสิ่งแวดลอมที่แหงแลว  มี
อากาศเลวซึง่ทํ าใหหาอาหารใหเพียงพอไดยาก

ส่ิงแวดลอมฝายกายอาจเปนเมืองที่แออัด มปีระชากรหนาแนนหรือเปนดินแดนที่หางไกลมี
คนอาศัยอยูนอย
สิง่แวดลอมทางสังคม    หมายถงึคนที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมฝายกาย  ส่ิงแวดลอมทางสังคมคือ คนที่
อาศยัทํ างานและรับใชกับเขา

แตละคนในทุก ๆ สังคมลวนเปนสมาชิกของครอบครัว  ครอบครัวเหลานี้อาจจัดองคกรของ
ตนเปนวรรณะ  กลุมหรือเผา ภายในกลุมเหลานี้ยังมีการแบงแยกออกเปนคนจน  คนรวย  คนมกีารศึกษา
และคนไมมีการศึกษา

ประเทศชาติหนึ่งประกอบดวยคนหลายกลุม  ซึง่คุณจะไดเรียนรูตอไปในหลักสูตรนี้  วิธีที่
คนถูกจัดเขาเปนกลุม ๆ ในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ เรียกวา “โครงสรางของสังคม”
สิง่แวดลอมทางวัฒนธรรม  หมายถงึรูปแบบของชีวิตและความประพฤติที่เปนที่ยอมรับภายในกลุมชน
นั้น ๆ รูปแบบเหลานี้ประกอบดวยภาษา  กริยา มารยาท ประเพณแีละมาตรฐานทางวัตถุในการดํ าเนินชีวิต

วฒันธรรมประกอบดวยสิ่งตอไปนี้  ดนตรี  ศิลปะ  วทิยาศาสตร  วรรณคดี  ระบบการศึกษา
และโครงสรางทางการเมือง

วฒันธรรมพฒันาขึ้นเปนผลจากอิทธิพลของศาสนาและการเมือง  และโดยขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ปฏิบัติซํ้ า ๆ กนัมาเปนเวลานาน

วฒันธรรมจะแตกตางกันไประหวางประเทศชาติตาง ๆ และแมแตระหวางกลุมคนภายใน
ชาตินั้น ๆ ตัวอยางเชน ในสมัยพระคัมภีร  วฒันธรรมของชาวยิวแตกตางจากวัฒนธรรมของคนตางชาติ
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ชาวยิวไมกินเนื้อสัตวและทํ าสุหนัต  ในขณะที่คนตางชาติกินเนื้อสัตวและไมทํ าสุหนัต  คนทั้ง 2 กลุมแตก
ตางกนัทั้งทางศาสนา ประเพณีและโครงสรางทางสังคม

สิง่แวดลอมทางวิญญาณ     หมายถงึสิง่ที่มีผลกระทบตอวิญญาณมนุษย
พระเจาทรงมีชีวิต 3 พระภาคคือ  พระเจาบิดา  พระเจาพระเยซูคริสต และพระเจาพระ

วิญญาณบริสุทธิ์  มนษุยถกูสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจาใหเปนผูมีชีวิต 3 ภาคเชนกัน มนษุยมีราง
กาย  จติใจและวิญญาณ

ส่ิงแวดลอมฝายวิญญาณคือ  ส่ิงทีม่ผีลกระทบตอจิตใจและวิญญาณของมนุษย  มีพลัง
ฝายวญิญาณแหงความชั่วรายภายใตการควบคุมของซาตาน  มพีลงัฝายวิญญาณแหงความดีภายใตความ
ควบคุมของพระเจา พลงัฝายวญิญาณเหลานี้ทํ าสงครามตอสูกันตลอดเวลาเพื่อแยงชิงการควบคุมจิตใจ
และวิญญาณของมนุษย

(สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติเสนอหลักสูตรชื่อ  “ยทุธวิธีฝายวิญญาณ  : คูมือของ
สงครามฝายวิญญาณ”  ซึง่ครอบคลุมวิชาเรื่องสิ่งแวดลอมทางวิญญาณโดยละเอียด)

เพือ่ทีจ่ะเขาใจถึงปจจัยทางกาย  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  และทางวิญญาณของสิ่งแวด
ลอมของคน  เราตองมาทบทวนสิ่งที่บันทึกไวในพระวจนะของพระเจาคือ  พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ เราตองกลับ
ไปยงัประวัติศาสตรยอนไปสมัยกอนที่จะมีเวลาเกิดขึ้นในโลก

การเริ่มตนของสรรพสิ่ง
พระคัมภีรสอนวา  พระเจาทรงเปนอยูเสมอ (ตลอดเวลา)  พระองคไมมีที่เร่ิมตนและที่ส้ิน

สุด สถานที่อาศัยของพระองคอยูในสวรรค
พระเจาทรงสรางสถานที่อาศัยของพระองคเองในสวรรค  พระองคทรงสรางสถานที่อยูของ

มนุษยดวยคือ โลก  พระเจาทรงสรางทุกสิ่งที่เปนอยูนี้
“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาที่แผนดินโลก  ส่ิงซึ่งประจักษแก

ตาและซึ่งไมประจักษแกตาไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักรหรือเปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ
สรรพสิง่ทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค พระองคทรงดํ ารงอยูกอนสรรพสิ่งทั้งปวง  และสรรพ
ส่ิงทั้งปวงเปนระเบียบอยูโดยพระองค”           โคโลสี  1.16-17

เดมิทกุสิ่งที่พระเจาทรงสรางนั้นดี
"พระเจาทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองคทรงสรางไว  ทรงเห็นวาดีนัก  มเีวลาเย็นและ

เวลาเยน็และเวลาเชาเปนวันที่หก"            ปฐมกาล 1.31
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จดุเริ่มตนของความชั่วราย
ทามกลางสิ่งมีชีวิตที่พระเจาสรางนั้นคือ  ทตูสวรรค  มทีตูสวรรคพิเศษองคหนึ่งที่พระเจา

ทรงสรางชื่อวา  ลูซิเฟอร  พระคัมภีรบันทึกไววา  เดิมลูซิเฟอรสวยงามมาก  ไมมีที่ติและมีตํ าแหนงสํ าคัญใน
สวรรค

ลูซเิฟอรภาคภูมิใจในความงามและตํ าแหนงของตน  เขาจึงรวบรวมทูตสวรรคอ่ืนๆบางองค
และกบฎตอสูพระเจา  ดวยความเยอหยิ่ง  ลูซเิฟอรตองการเปนใหญกวาพระเจา  เขาพยายามที่จะควํ่ า
อาณาจักรของพระเจาที่อยูในสวรรค

เพราะความบาปนี้เอง  ลูซเิฟอรและทูตสวรรคที่รวมในการกบฎจึงถูกขวางทิ้งออกจาก
สวรรคมาสูโลก  เราจงึรูจักลูซิเฟอรในชื่อของซาตานหรือมาร  ทตูสวรรคของเขากลายเปนผีราย  คุณจะอาน
เร่ืองราวของเหตุการณเหลานี้ไดใน  อิสยาห  14.12-15  และเอเสเคียล  28.14-16

ซาตานคือ   พลงัฝายวญิญาณที่อยูเบื้องหลังความบาปทุกชนิด  ความประพฤติทุกอยาง
ของความอธรรมและทุกสิ่งที่ชั่วรายในโลก

ส่ิงแวดลอมประการแรก
เมือ่พระเจาสรางโลกเราในครั้งแรก  เปนสิ่งแวดลอมที่ดีไมมีที่ติ  พระเจามองดูทุกอยางที่

พระองคทรงสรางและตรัสวา  "ดี"  (ปฐมกาล  1)
เมือ่พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค  มนุษยก็ดีไมมีที่ติ  เขาปราศจาก

ความบาปและมีความสัมพันธทางวิญญาณกับพระเจา  ( ปฐมกาล  1.26  และ  บทที่  2)
เมือ่พระเจาทรงสรางผูหญิง  พระองคบอกใหเขาสรางผลผลิตและมีลูกดก  อาดามและเอ

วาตองเพิม่พลเมืองของโลกดวยคนที่ปราศจากบาปและมีศีลธรรมเหมือนตัวเขา ( ปฐมกาล 2.18-25,  1.28 )
สถานที่แรกที่อาดามและเอวาอาศัยอยูคือ  สวนชื่อ  " เอเดน"  เขามส่ิีงแวดลอมที่สวยงาม

เตม็ไปดวยสิ่งมหัศจรรยที่พระเจาทรงสราง
"พระเยซทูรงปลูกสวนแหงหนึ่งไวที่เอเดน  ทางทิศตะวันออก  และใหมนุษยที่พระองค  ทรง

ปนมานั้นอยูที่นั่น และพระเจาทรงสรางตนไมทุกชนิดที่งามนาดูและที่นากินเปนอาหารงอกขึ้นจากดิน
มตีนไมแหงชวีติตนหนึ่งอยูทามกลางสวนนั้นกับตนไมแหงความสํ านึกในความดีและความชั่วตนหนึ่งดวย มี
แมนํ ้าไหลจากเอเดนรดสวนนั้น  จากทีน่ัน้ก็แยกออกเปนสี่สาย"     ปฐมกาล  2.8-10

พระเจาสรางสิ่งแวดลอมที่สมบูรณไรตํ าหนิแตจํ าไดไหมวา ซาตานถกูขวางทิ้งออกจาก
สวรรคมายังโลก  ซาตานกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รายกาจตอส่ิงแวดลอมที่สมบูรณซึ่งพระเจาทรงให
มนุษยอยูอาศัย
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ความบาปเขามาสูส่ิงแวดลอม
เพราะวามนุษยถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา  มนษุยจึงมีจิตใจฉลาดสามารถตัด

สินใจได  มนษุยอาจเลือกที่จะเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงพระเจาได
คุณคงจ ําไดวาซาตานเปนผูกอใหเกิดความชั่วราย  เพราะวาความชั่วรายมีอยู  มนษุยอาจ

เลอืกระหวางความดีและความชั่วราย
มนษุยเลือกความชั่วราย  บางครัง้เราเรียกการไมเชื่อฟงครั้งแรกของมนุษยวา  "การลมลง

ของมนุษย"  หมายถงึวามนุษยตกตํ่ าจากความชอบธรรมมาสูความบาป  คุณจะอานเรื่องราวทั้งหมดของ
เหตกุารณที่นาเศราไดในปฐมกาล 2-3

ในสวนเอเดน  มตีนไมหลายตนทีอ่าดามและเอวากินได แตมตีนไมตนหนึ่งซึ่งทั้งคูตองหลีก
เลี่ยง

"พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยวา บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้เจากินไดทั้งหมด เวน
แตตนไมแหงความสํ านึกในความดีและความชั่ว  ผลของตนไมนั้นอยากินเพราะในวันใดที่เจาขืนกิน เจาจะ
ตองตายแน"                  ปฐมกาล 2.16-17
. มนษุยมีอํ านาจในการเลือก  เขาอาจเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงพระเจาได  ซาตานนํ ามนุษยชาย
และหญิงคูแรกใหไมเชื่อฟงพระเจา  เพราะการไมเชื่อฟงนี้เอง  ความบาปจึงไดเขามาสูส่ิงแวดลอมของเขา

ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
ความบาปน ําการเปลี่ยนแปลงที่รายกาจมาสูมนุษยและสิ่งแวดลอม
พระเจาทรงเตือนอาดามและเอวาวาโทษของความบาปคือ ความตาย  ซึง่รวมทั้งความ

ตายทางกายและความตายทางวิญญาณ ความตายทางวิญญาณคือการสูญเสียสัมพันธภาพที่เขามีกับ
พระเจา  ความตายทางกายคือรางกายจริง ๆ ของเขาตองตาย

เพราะวาอาดามและเอวาทํ าบาป  บาปและความตายจึงมาสูมนุษยทุกคน
"เหตุฉะนั้น เชนเดยีวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมา

เพราะความบาปนั้น  และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน  เพราะมนุษยทุกคนทํ าบาป"        โรม
5.12

เพราะการลมลงของอาดัมและเอวานี้เอง  ความบาปจึงถายทอดมาสูทุกคน  หมายความ
วาทกุคนที่เกิดมาไดรับมรดกธรรมชาติพื้นฐานของความบาป  เชนเดยีวกบัที่ลักษณะนิสัยทางกายไดถาย
ทอดเปนมรดกแกลูกหลาน  ลักษณะทางวญิญาณของธรรมชาติพื้นฐานก็ถูกถายทอดเปนมรดกดวย

แตละคนทํ าบาป  เมือ่เขาถูกชักนํ าโดยธรรมชาติบาปนี้ใหกบฎตอสูพระเจา
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"แตวาทุกคนก็ถูกลอใหหลง  เมื่อกิเลสของตัวเองลอและชักนํ าใหกระทํ าตาม คร้ันตัณหา
เกดิขึ้นแลวก็ทํ าใหเกิดบาป  และเมือ่บาปเจริญเต็มที่แลวก็นํ าไปสูความตาย"            ยากอบ 1.14-15

เพราะธรรมชาติบาปและการประพฤติที่บาปของแตละคน  คนทกุคนจึงตองพบกับความ
ตายฝายกายและฝายวิญญาณ

"เพราะวาทุกคนทํ าบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา"             โรม 3.23
ส่ิงแวดลอมทางกายของมนษุยถูกสาปแชงดวย  พระเจาตรัสวาโลกจะเกิดหนามและไมปา

ที่มีใบตุม ๆ การงานที่หนัก (เหงื่อออก)  แสดงถงึสมัพนัธภาพของมนุษยกับส่ิงแวดลอมฝายกายของเขา
"พระองคจึงตรัสแกอาดัมวา  "เพราะเหตุเจาเชื่อฟงคํ าพูดของภรรยา  และกินผลไมที่เรา

หามแผนดินจึงตองถูกสาปเพราะตัวเจา  เจาจะตองหากินบนแผนดินดวยความทุกขลํ าบากจนตลอดชีวิต
แผนดนิจะใหตนไมและพืชที่มีหนามแกเจา  และเจาจะกินพืชตาง ๆ ของทุงนา เจาจะตองหากินดวยเหงื่อ
อาบหนาจนเจากลับเปนดินไป  เพราะเราสรางเจามาจากดิน  เจาเปนผงคลีดิน และจะตองกลับเปนผงคลี
ดินดังเดิม"        ปฐมกาล 3.17-19

โลกเองก็ถูกมลพิษจากบาปของมนุษย
"จงแหงนหนาขึ้นสูบรรดาที่สูงอันโลนนั้นและดูซิ  ทีไ่หนบางที่ไมมีคนมานอนดวย  เจาได

นัง่คอยคนรักของเจาอยูที่ริมทาง  อยางคนอาหรับในถิ่นทุรกันดาร  เจาไดกระทํ าใหแผนดินโสโครกดวยการ
แพศยาอยางชั่วรายของเจา เพราะฉะนัน้ฝนจึงไดระงับเสียและฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป  แตเจามีหนาผาก
ของหญิงแพศยา เจาปฏิเสธไมยอมอาย"                 เยเรมีย 3.2-3

ในเวลาไมชา พระเจาทรงมองดูโลกที่พระองคไดทรงสราง
"พระเจาทรงเห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน  และทรงเห็นวาเคาความคิดใน

ใจของเขาลวนเปนเรื่องรายเสมอไป"             ปฐมกาล 6.5
ตอไปนี้เปนการสรุปวา  ส่ิงแวดลอมของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปเพราะความบาปอยางไร?

1.    มนษุยเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณ   เขาไมมีสัมพันธภาพกับพระเจาอีกตอไป  "ความตายฝาย
วิญญาณ"  หมายถงึการถกูแยกออกจากพระเจาชั่วนิรันดรเพราะความบาป  ทกุคนที่เกิดมาในรุนตอๆ ไป
จะตองรับมรดกธรรมชาติบาปพื้นฐานและมนุษยทุกคนทํ าบาปทั้งนั้น
2.     มนษุยเปลี่ยนแปลงทางกาย    ในทีสุ่ดรางกายของเขาจะแกลง  เขาจะตองตายและกลับไปสูธุลีดิน
ซึง่พระเจาไดทรงสรางเขาขึ้นมา
3.    แผนดินโลกเองก็ถูกแชงสาป   "หนามและใบไมที่มีหนาม"  เปนตวัแทนของคํ าสาปแชงที่มีตอส่ิงแวด
ลอม มนษุยจะพบกบัความยากลํ าบากมากระหวางตัวเขากับส่ิงแวดลอมที่เต็มดวยบาปที่เขาอาศัยอยู
สิง่แวดลอมในปจจุบัน
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ส่ิงแวดลอมของโลกปจจุบันที่เราอาศัยอยูยังคงเปนสิ่งชั่วราย  จนกวาพระเจาจะทรง
ท ําลายโลกที่เต็มดวยความบาปและสรางแผนดินโลกใหมและสวรรคใหม  สรรพสิ่งที่ทรงสรางตางครํ่ า
ครวญเพือ่ใหไดรับการปลดปลอยจากสิ่งแวดลอมที่รายกาจนากลัวเนื่องจากความบาป

"เรารูอยูวาบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสรางนั้นกํ าลังครํ่ าครวญ  และผจญความทุกขยากดวยกัน
มาจนทุกวันนี้"                 โรม 8.22

มนุษยไดรับผลกระทบอยางไร?
ส่ิงแวดลอมที่เต็มดวยความบาปของโลกปจจุบันมีผลกระทบตอมนุษยทางดานวิญญาณ

เพราะวาศัตรูฝายวิญญาณ 3 ประการ ก ําลังปฏิบัติการอยูคือ โลก เนือ้หนังและมาร
1. โลกซาตานท ํางานผานระบบที่ชั่วรายของโลกดวยความบาป  วตัถุนิยมและปรัชญา

ทีป่ราศจากพระเจา
2. เนื้อหนัง  มนษุยทกุคนเกดิมาเปนคนบาปซาตานทํ างานผานธรรมชาติบาปพื้นฐาน

เพือ่น ําใหชายและหญิงแตละคนกระทํ าบาป  ธรรมชาติพื้นฐาน ( เรียกวา   "เนือ้หนัง"   ในพระคัมภีร )
ท ําใหเกดิความประพฤติที่รายกาจเต็มไปดวยบาปแหงความอธรรม

3. มาร  ซาตานยงัคงท ํางานในสิ่งแวดลอมเพื่อใหจุดประสงคของมันสํ าเร็จมันทํ างาน
ผานทางผแีละชายหญิงซึ่งยอมตนทํ าตามความประสงคของมัน

หนทางที่จะหลีกเลี่ยง
พระเจาไดใหหนทางที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยบาปนี้  มนษุยจะรอดพน

จากผลอันรายกาจของความตายฝายวิญญาณ (แยกจากพระเจา) ไดดังนี้
"เพราะวาพระเจาทรงรักโลก  จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค  เพือ่ทุกคนที่

วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพินาศ  แตจะมีชีวิตนิรันดร"                   ยอหน  3.16
โดยทางพระเยซู  มนษุยจะรอดพนจากผลชั่วนิรันดรของความตายทางรางกาย  ในวันหนึ่ง

ผูเชือ่แทจริงทุกคนซึ่งตายไปจะฟนขึ้นมาใหมสูชีวิตนิรันดร
"ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํ ารัสส่ัง  ดวยสํ าเนียงเรียกของ

เทพบดี และดวยเสียงแตรของพระเจา  และคนทัง้ปวงในพระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน หลงัจากนั้น
เราทัง้หลายซึ่งยังเปนอยู  จะถกูรับข้ึนไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น  และจะไดพบองคพระผูเปนเจาในฟา
อากาศ  อยางนัน้แหละเราก็จะอยูกับพระผูเปนเจานิตย"              1 เธสะโลนิกา  4.16-17
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วันหนึ่งโลกที่เต็มไปดวยบาปที่เราอาศัยอยูจะถูกทํ าลายและพระเจาจะสรางสวรรคใหม
และแผนดินโลกใหม

"แตวาวนัขององคพระผูเปนเจานั้นจะมาถึงเหมือนอยางขโมยแอบยองมา  และในวันนั้น
ทองฟาจะลวงไปเสียดวยเสียงดังกึกกองและโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ  และแผนดินโลกกับส่ิงสารพัดที่มี
อยูในโลกนั้นจะตองไหมเสียสิ้น แตวาตามพระสัญญาของพระองคนั้น  เราจงึคอยทองฟาอากาศใหม  ที่ซึ่ง
ความชอบธรรมจะดํ ารงอยู"              2  เปโตร  3.10,13

แมวาโลกยังอยูภายใตคํ าสาปแชงของบาป  ผูเชื่อจะไดรับอิสรภาพจากคํ าสาปนี้  และมี
ชวีติที่สมบูรณโดยทางพระเยซูคริสต  พระเยซูตรัสวา

"เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิตจะไดอยางครบบริบูรณ"             ยอหน  10.10
ธรรมชาติบาปของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงไดโดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเพื่อใหเกิดผลฝาย

วญิญาณแหงความรัก  ความชื่นชมยินดี  ความอดทน  ความออนสุภาพ  ความดี  ความเชื่อ  ความออนโยน
และการบังคับตน  ( กาลาเทีย  5.22-23 )

แมวาคุณยังอยูในโลก คุณกไมจ ําเปนที่จะเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่บาปและชั่วรายนี้
"ขาพระองคไมไดขอใหพระองคเอาเขาออกไปจากโลก แตขอปกปองเขาไวใหพนจากมาร

ราย เขาไมใชของโลกเหมือนดั่งที่ขาพระองคไมใชของโลก"                ยอหน  17.15-16
คุณอยูในโลกโดยมีวัตถุประสงคในการประกาศขาวประเสริฐใหแกโลกที่ชั่วรายนี้
"พระเจาทรงใชขาพระองคมาในโลกฉันใด  ขาพระองคก็ใชเขาไปในโลกฉันนั้น"

                                                                                                                                         ยอหน   17.18
เราสามารถชื่นชมยินดีไดเพราะวา
"พระเยซทูรงสละพระองคเองเพราะบาปของเราทั้งหลาย  เพือ่ชวยเราใหพนจากยุค

ปจจุบันอันชั่วราย  ตามนํ ้าพระทัยของบิดาเจาของเรา"                    กาลาเทีย  1.4

ส่ิงแวดลอมและพันธกิจของคริสตจักร
ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งสํ าคัญตอพันธกิจของคริสตจักรในการนํ าขาวประเสริฐไปสูคนทุกชาติ

ดังนี้
ประการแรก  การรบัใชทั้งหมดกระทํ าในสิ่งแวดลอมของโลก  ซึง่คณุไดเรียนแลววาเต็มไปดวยสิ่งที่ชั่วราย
ถาคุณเขาใจสิ่งนี้  คุณจะไมแปลกใจที่ศัตรูโจมตีคุณขณะที่คุณรับใชอยู
ประการที่สอง  มส่ิีงแวดลอมหลายชนิดภายในโลกนี้ซึ่งแตกตางกันออกไปอยางมาก  เชนเดียวกับที่มนุษย
ทกุคนไดรับผลกระทบกับส่ิงที่ชั่วรายของโลกโดยทั่วๆ ไป  เขาก็ไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมเฉพาะอยาง
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ในที่ซึ่งเขาอาศัยอยู  เมือ่คุณเขาใจถึงสิ่งแวดลอมเฉพาะอยางของเขาแลวคุณจะสามารถเสนอขาวประเสริฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชือ่………………………………….                                                                 หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 1
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.   จงใหนิยามคํ าวา “ส่ิงแวดลอม”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3.    จงอธบิายถึงสิ่งแวดลอมครั้งแรกของมนุษย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.    จงอธิบายถึงสิ่งแวดลอมของโลกปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. อะไรท ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมครั้งแรกมาสูส่ิงแวดลอมของโลกปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. จงบอกถงึการที่ส่ิงแวดลอมปจจุบันมีผลกระทบตอมนุษยทางดานวิญญาณ 3 ประการ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.   แผนการของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดจากสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยบาปคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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8.    ส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับพันธกิจของคริสตจักรอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1

1.   “พระเจาทรงเหน็วาความชั่วชามีมากบนแผนดินและทรงเห็นวาเคาความคิดในใจของเขาลวนเปนเรื่อง
รายเสมอ”         ปฐมกาล 6.5
2.    “ส่ิงแวดลอม” ประกอบดวยปจจัยฝายกาย สังคม วฒันธรรมและทางวิญญาณ ซึง่อยูรอบๆตัวบุคคล
หนึ่งๆ ประกอบดวยสวนตางๆทั้งหมดของสังคมซึ่งอาศัยอยู ท ํางานและรับใชในสังคมนั้น              หนา 2
3.         ส่ิงแวดลอมครั้งแรกของมนุษยคือ สวนเอเดน เปนสิ่งแวดลอมที่สวยงามและสมบูรณ         หนา 3
4.         ส่ิงแวดลอมโลกปจจุบันคือ มนษุยทีบ่าปอยูในโลกที่เต็มไปดวยความบาป ซึง่ซาตานยังคงทํ างานอยู
5. ความบาปทํ าใหส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง
6. ศัตรู 3 ประการ คือ โลก เนือ้หนังและมาร ก ําลังปฏิบัติการอยู             หนา 6
7. พระเจาสัง่พระเยซูลงมาสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของมนุษย ผูใดทีเ่ชื่อพระเยซูและสํ านึกในความ

ผิดบาปจะไดรับความรอดพนจากความตายฝายวิญญาณ (คือการถกูแยกออกจากพระเจาชั่วนิ
รันดร) และรอดจากผลชั่วนิรันดรของตวามตายทางรางกาย พระเจาทรงวางแผนที่จะทํ าลายโลกที่ชั่ว
รายในปจจุบันและสรางโลกขึ้นใหม                ดูคํ าอธิบายในหนา 6-7

8. เราท ํางานรับใชในสิ่งแวดลอมที่ชั่วรายในโลกนี้ แตวามีส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันมากในโลกนี้ มนุษย
ทกุคนไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ชั่วรายทั่วๆไปของโลก เชนเดียวกัน เขาก็ไดรับผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอมเฉพาะแหงที่เขาอาศัยอยู เมือ่คุณเขาใจถึงสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ของเขา คุณก็จะสามารถที่
จะเสนอขาวประเสริฐไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น          หนา 7-8
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เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศกึษาปฐมกาลบทที่ 3  แลวสงัเกตดูวาซาตานใชส่ิงแวดลอมอยางไร  เพื่อลอลวงในครั้งแรก สวน
ทีพ่ระเจาทรงสรางนั้นสวยสมบูรณแบบ  แตมตีนไมตองหามอยูตนหนึ่ง  พระเจาใหมนุษยมีทางเลือกที่จะ
เชือ่ฟงพระเจาและหลีกเลี่ยงตนไมนี้และดํ าเนินชีวิตตอไปในส่ิงแวดลอมที่สมบูรณหรือที่จะไมเชื่อฟงพระเจา
ยอมใหบาปเขามาสูส่ิงแวดลอม
               ในปฐมกาลที่ 3  เอวาอยูในสิ่งแวดลอมใกลๆตนไมตองหาม  พระคมัภีรเตือนเกี่ยวกับส่ิงที่ชั่วราย
วา            "จงหลีกเสีย  อยาเดินบนนั้น  เลีย้วออกไปเสีย  และจงผานไป "            สุภาษิต  4.15
เอวาไดยิน   เสยีงของซาตานจากสิ่งแวดลอมคือ  ตนไมตองหาม
เธอไดเห็น   ส่ิงทีแ่สดงใหเห็นในสิ่งแวดลอมคือ   ผลไมตองหาม
เธอรับเอามา   ส่ิงทีบ่าปจากสิ่งแวดลอม
เธอกิน   ผลไมตองหาม  กอนที่จะกินเขาไป  ความชั่วรายอยูภายนอกเธอ  มนัไมมีผลกระทบตอเธอ
ในฝายวิญญาณ  แตเมื่อเธอกินผลไมนั้น  เธอกเต็มดวยความบาป
เธอให   เอวาคือสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม  "ทางสังคม"  ของอาดามเพราะวาเธอคือ  ภรรยาของเขา
เธอมอิีทธพิลตออาดามใหทํ าบาปโดยการใหเขากินผลไมตองหาม  คนมกัจะไดรับอิทธิพลใหทํ าจากสิ่งตางๆ
ทีอ่ยูในสิ่งแวดลอมทางสังคมของเขา
อาดามกิน   เขามีสวนในผลไมตองหามดวย  วงจรของความบาปเกิดขึ้นและดํ าเนินตอไปตลอดประวัติ
ศาสตร  มนษุยทกุคนกลายเปนคนบาปและสิ่งแวดลอมของโลกก็เตม็ไปดวยความบาป
2.   จงอธบิายสิง่แวดลอมทางกายที่โลกเลือกในปฐมกาล   13.8-11
3.   ส่ิงแวดลอมทางวิญญาณแบบใดที่อยูในเมืองโสโดมซึ่งโลตเลือก  จงดูปฐมกาล  13.13  และบทที่  18-19
4.   จงเปรยีบเทียบสิ่งแวดลอมฝายวิญญาณที่อธิบายในปฐมกาล  6.5  กบัส่ิงที่อธิบายใน  วิวรณ  21.10-27
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