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บทที่ 2
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- นยิามคํ าวา “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”
- บอกถึงการวิเคราะหส่ิงแวดลอม 6 ชนิด ทีอ่ธบิายในวิชานี้
- บอกเหตุผล 7 ประการวา เหตใุดการวิเคราะหส่ิงแวดลอมจึงเปนสิ่งสํ าคัญในการนํ า

ขาวประเสริฐไปสูชนชาติตาง ๆ
- สรุปอันตราย 6 ประการทีต่องหลีกเลี่ยงในการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจาก็มีชัยตอโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเปนชัยชนะที่

ชนะโลก  ใครเลาจะชนะโลก ไมใชคนอื่น คือผูทีเ่ชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา”     1 ยอหน 5.4
คํ านํ า

บทนี้จะแนะนํ า  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม” ซึง่เปนความชํ านาญที่นํ าไปสูความเขาใจสิ่ง
แวดลอมในทีซ่ึ่งผูคนอาศัยอยูและรูวาสิ่งแวดลอมมีผลอยางไรตอการนํ าคนเหลานี้มาสูพระกิตติคุณ

อธิบาย  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”  และชนิดตาง ๆ ของการวิเคราะหอันตรายที่ตองหลีก
เลีย่งและความสํ าคัญของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน
ในบทที่แลว  คุณไดเรียนรูแลววาสิ่งแวดลอมประกอบดวยปจจัยฝายกาย  ฝายสังคม วัฒน

ธรรม และฝายวิญญาณ  ซึ่งอยูรอบ ๆ ตัวคนหนึ่ง ๆ คุณไดเรียนรูวาโลกนี้เต็มไปดวยความบาป  และมีชาย
หญงิทีบ่าปอาศัยอยูซึ่งตางตองการพระผูชวยใหรอด

งานรบัใชทั้งหมดกระทํ ากันในสิ่งแวดลอมทั่วๆ ไปของโลกนี้  แตวามีส่ิงแวดลอมตางๆกัน
หลายประการภายในโลกที่เต็มไปดวยความบาปนี้และสิ่งแวดลอมแตละอยางก็แตกตางกันมาก

ตัวอยางเชน  ส่ิงแวดลอมของเผาเล็กๆ ในทะเลทรายสะฮาราแตกตางอยางมากจากผูที่
อาศยัอยูในเมืองที่ทันสมัยอยางเมืองนิวยอรค



13

เชนเดยีวกบัทีม่นุษยทุกคนไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ชั่วรายของโลกโดยทั่วไป  เขา
กจ็ะไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมเฉพาะอยางในที่ที่เขาอาศัยอยู  เมื่อคุณเขาใจสิ่งแวดลอมของเขา  คุณ
จะสามารถเสนอขาวประเสริฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหส่ิงแวดลอม
“การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”  จะชวยใหคุณเขาใจสิ่งแวดลอมเฉพาะอยางไดดี
การวเิคราะหส่ิงหนึ่งสิ่งใดหมายถึงการศึกษาอยางละเอียด ตรวจสอบแตละสวนที่ประกอบ

กนัขึน้เปนสวนทั้งหมด
“การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”  หมายถงึการศึกษาแตละสวนของสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวย

ปจจัยฝายกาย  ฝายสังคม  วฒันธรรมและฝายวิญญาณ  คุณวเิคราะหส่ิงแวดลอมเฉพาะอยางอยาง
ละเอียด

ชนิดตาง ๆ ของการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
มกีารวิเคราะหส่ิงแวดลอมตาง ๆ 6 ชนิด ทีอ่ธบิายไวในหลักสูตร  ซึง่สํ าคัญตอพันธกิจของ

การประกาศขาวประเสริฐไปทั่วโลก  ซึง่จะไดอธิบายในรายละเอียดตอไป
การวิเคราะหสวนตัว  คือ การวเิคราะหส่ิงแวดลอมของคุณเองและตัวคุณเองในฐานะผูเชื่อ
การวิเคราะหกลุมคน  โลกนีป้ระกอบดวยกลุมคนมากมายหลายกลุมตาง ๆ กัน กลุมคนเหลานี้พูดภาษา
ตางกนัมวีฒันธรรมตางกันและรวบรวมกันดวยวิธีตาง ๆ กัน พืน้ทีภู่มิศาสตร ชาติและอาณาเขตแตละแหง
ของโลกประกอบดวยกลุมคนมากมายตาง ๆ กัน
การวิเคราะหพื้นที่  พืน้ทีคื่ออาณาเขตทางภูมิศาสตรเฉพาะแหงภายในชาติหนึ่ง ๆ อาจเปนจังหวัด เมือง
หมูบาน เขตแดน หรือรัฐ
การวิเคราะหประเทศชาติ     ประเทศชาติ คือ ดินแดนและคนทั้งหมดที่รวมกันอยูโดยขอบเขตทางการ
เมือง อาศยัอยูภายใตรัฐบาลเดียวกัน
การวิเคราะหเขตแดน     เขตแดนของโลกประกอบดวยชาติตาง ๆ หลายชาติในสวนเฉพาะแหงของโลก
ตัวอยางเชน เขตแดนอเมริกากลางประกอบดวยประเทศ กวัเตมาลา คอสตาริกา  นคิารากัว   เบลิซ ปานา
มา    ฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร
การวเิคราะหองคการคริสเตียนที่มีอยู   มีคริสตจักร นิกาย และองคการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคของงาน
รับใชของคริสเตียน
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ความสํ าคัญของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม
ความเขาใจสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่สํ าคัญตอการประกาศขาวประเสริฐเพราะวา

ชวยใหผูเชื่อคนพบสถานภาพของเขาในงานรับใช
ในบทเรียนเรื่อง “การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว”  คุณจะวิเคราะหพลัง ความออนแอ

การทรงเรียกและของประทานฝายวิญญาณของคุณ  การวเิคราะหนี้สํ าคัญเพราะจะชวยใหคุณคนพบ
สภาพเฉพาะของคุณในงานรับใช  จะชีใ้หเห็นความออนแอฝายวิญญาณซึ่งคุณตองจัดการ เพื่อที่จะรับใช
พระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีกํ าลังฝายวิญญาณมากขึ้น

มผีลกระทบตอทุกคน
ในการประกาศพระกิตติคุณ  เปนสิง่สํ าคัญที่คุณตองเขาใจวาไมมีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยง

จากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ชั่วรายของโลกปจจุบัน  มนษุยทกุคนในทุกๆวัฒนธรรม เผาและชาติตางก็เปน
คนบาปซึ่งตองการพระผูชวยใหรอด  มคีวามชัว่รายอยูในทุกวัฒนธรรมและธรรมชาติบาปก็ทํ างานอยูในทุก
คนที่ไมเชื่อพระเจา

ซาตานจะท ํางานอยูในสิ่งแวดลอมทุกแหงของโลกนี้ ซึง่คุณรับใชอยู  คุณจะตองทํ า
สงครามตอสูกับโลก เนือ้หนังและมารอยูตลอดเวลา

น ําพระกติติคุณใหมีสวนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ความสามารถของคนที่จะเขาใจพระกิตติคุณจะถูกกระทบจากสิ่งแวดลอมของเขาเชน คุณ

ตองกลาวพระวจนะของพระเจาดวยภาษาที่ผูฟงเขาใจได
คุณตองแบงปนพระกิตติคุณดวยวิธีที่คนยอมรับไดทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม คนบาง

กลุมเปนการจํ าเปนที่คุณตองไดรับการยอมรับและเห็นชอบจากหัวหนาเผากอนที่คนจะฟงขอความที่คุณ
กลาว

วธิทีี่คุณเสนอขอความ ถกูกระทบโดยระดับทางสังคมและการศึกษาของผูฟง   คุณตอง
ปรับเปลี่ยนขอความใหสอดคลองกัน

คุณอาจตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณเพื่อใหเปนที่ยอมรับไดในวัฒนธรรมบางแหง เชน
อัครทูตเปาโลกินเนื้อสัตวแตบางวัฒนธรรมซึ่งเขารับใชอยูไมกิน  เขาตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเพื่อให
เขาถงึคนเหลานั้นดวยพระกิตติคุณ
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“เหตฉุะนัน้ถาอาหารเปนเหตุที่ทํ าใหพี่นองของขาพเจาหลงผิดไป  ขาพเจาจะไมกินเนื้อ
สัตวอีกตอไป  เพราะเกรงวาขาพเจาจะทํ าใหพี่นองตองหลงผิดไป”               1 โครินธ 8.13

คุณตองไมปรับเปลีย่นวิถีชีวิตของคุณใหขัดแยงกับพระวจนะของพระเจา แตถาคุณ
สามารถเปลีย่นแปลงสวนตัวคุณบางอยางเพื่อใหกลาวพระกิตติไดคุณควรทํ า

ในสังคมหลายแหง  คุณอาจใชวัฒนธรรมเพื่อส่ือสารพระกิตติคุณไดดี  แตในการกระทํ า
เชนนี้คุณตองเขาใจถึงสิ่งแวดลอมของคน  วฒันธรรมอาจนํ ามาใชเปนสะพานเชื่อมเขาสูอาณาจักรของพระ
เจาหรอืเปนสิ่งที่กีดขวางซึ่งกีดกั้นคนออกไปก็ได

การใชสิ่งแวดลอมเพื่อสอนพระกิตติคุณ
พระเยซูทรงใชส่ิงแวดลอมเพื่อสอนพระกิตติคุณ พระองคเลาเรื่องซึ่งสัมพันธกับวัฒนธรรม

ของคนโดยการใชอุปกรณธรรมดาๆ เชน ขาวสาลี  ปลา  ดอกไม  เทยีนและตึกรามเพื่อสอนบทเรียนฝาย
วิญญาณ

พระเยซไูมไดนํ านักเรียนของพระองคออกมาสูส่ิงแวดลอมเทียม  พระองคไมไดปดกั้นเขา
เอาไวในคอนแวนตหรือสํ านักสงฆ  พระองคทรงสอนผูคนชายและหญิงตรงที่ที่เขาอาศัยอยู  ท ํางานและรับ
ใชอยู พระองคเชื่อมพระกิตติคุณเขากับสถานการณสวนตัวของเขา  ส่ิงนัน้เองเปนสนามฝกอบรมซึ่งเขานํ า
ส่ิงที่เรียนรูไปใช

(นีเ่องเปนนิมิตของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ  เหตนุีเ้องที่หลักสูตรนี้มาถึงคุณตรงที่ที่
คุณอยูในสิ่งแวดลอมของคุณเอง)

แยกแยะพื้นดินฝายวิญญาณที่อุดมสมบูรณ

ในโลกธรรมชาติ  ชาวนาจะวเิคราะหดินกอนที่จะเพาะปลูกพืชลงไป  เขาท ําเชนนี้โดยมีเหตุ
ผล 3 ประการ

ประการแรก  เขาตองการเลือกดินที่ดีที่สุดในการที่เขาจะลงแรงลงไป  เขารูวาดินที่อุดม
สมบรูณจะทํ าใหเขาเก็บเกี่ยวไดมากที่สุด

ประการที่สอง  เขาแยกแยะดินไมดีเพื่อที่จะดูวาเขาจะเตรียมดินอยางไรเพื่อการเพาะปลูก
ประการที่สาม   เขาวเิคราะหดินเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการเพาะปลูก  เชนเขาตองใชวิธีชล

ประทานหรือวาฝนตกลงมาพอเพียงหรือไม? เขาจะปลูกอะไร? เขาจะเก็บเกี่ยวพืชผลอยางไร?
การวิเคราะหส่ิงแวดลอมในโลกวิญญาณก็คลายคลึงกับส่ิงที่ชาวนาทํ าในโลกธรรมชาติ     

เราวิเคราะหคน  พืน้ที่ ประเทศชาติและเขตแดนเพื่อเหตุผลที่คลายคลึงกันคือ
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ประการแรก  เราตองการตัดสินดูวาพื้นที่ใดเปนที่อุดมสมบูรณที่สุดในฝายวิญญาณ พื้นที่
บางแหงพรอมสํ าหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ  พระคัมภีรกลาววา คนงานมนีอยในการเก็บเกี่ยวทุงนา
ของพระเจา โดยเหตทุีก่ ําลังในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณมีนอย  เราตองมุงความพยายามของเราในพื้นที่ที่
พรอมจะเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ

ประการที่สอง เราตองตดัสนิวาจะใชวิธีใดเพื่อทํ าใหพื้นที่ที่ไมยอมรับในฝายวิญญาณ
พรอมที่จะเก็บเกี่ยว  คนบางคน พืน้ทีบ่างแหง  ประเทศชาติและอาณาเขตบางแหงไมตอบรับพระกิตติคุณ
เราตองคนหาวาเหตุใดและจะใชวิธีใดเพื่อชวยเปลี่ยนแปลงดินฝายวิญญาณนี้

ประการที่สาม   เราตัดสินดูวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช  ซึง่ท ําใหเราไปสูเหตุผลอ่ืนในการวิเคราะห

แยกแยะปจจัยที่จะมีผลตอพันธกิจของคุณ
พนัธกิจของคริสตจักรคือ  การประกาศพระกิตติคุณ  ส่ิงแวดลอมมีผลตอยุทธวิธีซึ่งใชใน

การกระทํ าใหพันธกิจสํ าเร็จลง
"ยทุธวิธี"  คือ วิธี หรือแผนการที่จะทํ าเปาหมายใหสํ าเร็จ  ถาคณุตองทํ าเปาหมายของการ

ประกาศพระกิตติคุณแกโลกใหสํ าเร็จ  คุณตองมี  "ยทุธวิธี"  หรือวธิกีารบางอยางเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมาย
คุณจะใชแผนการเดียวกันสํ าหรับทุกๆคนดวยวิธีเดียวกันในทุกๆแหงไมได  เพราะวาไมมี

คน 2 คนหรือส่ิงแวดลอม 2 แหงที่เหมือนกัน  เชนเดยีวกับที่ไมมีทุงนาหรือการเก็บเกี่ยว 2 แหงใดที่เหมือนกัน
ในโลกธรรมชาติ

เมือ่คุณวิเคราะหกลุมคน พืน้ทีท่างภูมิศาสตร ประเทศตาง ๆ และดินแดนตางๆแลวคุณจะ
ไดขอมูลซึ่งจะชวยคุณใหวางแผนยุทธวิธีเพื่อนํ าพระกิตติคุณไปถึงผูคนในสิ่งแวดลอมที่ตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งที่ตัดสินวาเราจะใชวิธีใดเพื่อใหเขายอมรับพระกิตติคุณ เพราะวาแตละแหง
ตองมีระบบการเมืองที่แตกตางกัน

ตัวอยางเชนในบางประเทศคุณจะทํ าการประชุมประกาศกลางแจงไมได ในบางประเทศ
คุณจะหาที่ดินมาปลูกสรางคริสตจักรไมไดเลย ในประเทศอื่นๆ คุณจะไมไดรับวีซามิชชันนารีในการเขา
ประเทศเพื่อประกาศกิตติคุณ

กฎเกณฑเหลานี้ไมไดหมายความวา คุณตองเลิกลมอยางพายแพ  คุณเพียงแตปรับ
เปลีย่นวธิีการแบงปนขาวประเสริฐในส่ิงแวดลอมนั้นๆ  เชน แทนทีจ่ะไปเปนมิชชันนารี  คุณอาจขอวีซาเพื่อ
ท ํางานเปนพนักงานธรรมดาๆ ในเวลาเดียวกันก็ประกาศพระกิตติคุณไปดวย

แทนทีจ่ะเปดการประชุมกลางแจง  คุณอาจใชวิธีการประกาศสวนตัว  แทนที่จะประชุมใน
อาคารของคริสตจักร  คุณอาจตั้งคริสตจักรซึ่งพบปะกันในบานของผูเชื่อ
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การวเิคราะหส่ิงแวดลอมชวยใหคุณวางแผนรายระเอียด เชน  ทีต้ั่งของคริสตจักรและการ
นมสัการซึง่ผูคนอาจไปถึงไดและกํ าหนดเวลาที่คนสามารถไปรวมได

การวิเคราะหส่ิงแวดลอมชวยใหคุณแยกแยะยุทธวิธีการประกาศพระกิตติคุณซึ่งจะเกิดผล
และเปนที่ยอมรับทั้งทางกาย  ทางวัฒนธรรม  ทางสงัคมทางวิญญาณ
ใหมสีวนสํ าคัญกับการที่พระเจาทรงจัดการกับมนุษย

พระเจาทรงสงนํ ้าทวมใหญมาบนโลกเพื่อพิพากษามนุษยเพราะวา  ส่ิงแวดลอมที่รายกาจ
มผีลมาจากความบาป

"พระเจาทรงเห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน      ทรงเหน็วาเคาความคิดใน
ใจของเขาลวนเปนเรื่องรายเสมอไป พระเจาจึงเสียพระทัยที่ไดสรางมนุษยไวบนแผนดินและโทมนัส
พระเจาจึงตรัสวา  "เราจะกวาดลางมนุษยที่เราสรางมานี้ไปเสียจากแผนดิน  ทัง้มนษุยสัตวกับบรรดาสัตว
เลือ้ยคลานและนกในอากาศดวย  เพราะวาเราเสียใจที่ไดสรางมา"           ปฐมกาล  6.5-7

จงอานเรื่องราวของเมืองโสโดมและโกโมรา  ในปฐมกาล 18-19  พระเจาสงการพิพากษา
มาบนเมืองนี้เพราะความบาป  เมือ่คนในเมืองทั้งหมดสํ านึกผิด  เพราะพระเจาทรงจัดการกับเขาตางไปจาก
เดมิเพราะวาสิ่งแวดลอมของเมืองและชีวิตสวนตัวของเขาไดเปลี่ยนแปลงไปแลว

มีตัวอยางหลายประการในพระคัมภีรที่แสดงวาสิ่งแวดลอมและการที่พระเจาจัดการกับ
มนษุยนัน้มีสวนสัมพันธกันอยางไร  ถาคณุตองการที่จะเขาใจการที่พระเจาจัดการกับมนุษย  คุณตองเขาใจ
เร่ืองราวของสิ่งแวดลอม

อันตรายที่ตองหลีกเลียง
การวเิคราะหส่ิงแวดลอมเปนแนวความคิดของพระคัมภีร  คุณจะศึกษาในรายระเอียดถึง

พืน้ฐานของการวิเคราะหในพนัธสญัญาเดิมและพันธสัญญาใหมในอีก 2 บทตอไป  แตกอนที่เราจะเรียนตอ
ไป  มอัีนตรายบางประการที่คุณควรระวัง

เพือ่ทีจ่ะแยกแยะอันตรายเหลานี้  เราจะใชเร่ืองราวของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมซึ่งชาย
12 คนกระทํ าในพระคัมภีร  กอนอืน่ใหเราอานเรื่องราวในกันดารวิถี  13-14

มอัีนตรายเฉพาะอยางของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมที่แสดงใหเห็นในบทเรียนนี้  ตอไปนี้
เปนอนัตรายบางประการที่ตองหลีกเลี่ยง

อยาวเิคราะหโดยใชเหตุผลทางธรรมชาติเทานั้น
                           ขอมูลสวนใหญที่คุณไดมาในการวิเคราะหส่ิงแวดลอมจะไดมาโดยการศึกษาและสังเกตดู
ส่ิงตางๆ ในโลกธรรมชาติ แตวาคุณตองมองเลยโลกธรรมชาติเขาไปยังโลกวิญญาณ



18

คนสอดแนมซึ่งเขาไปในคะนาอันเห็นยักษในโลกธรรมชาติ ส่ิงทีเ่ขาทํ าผิดก็คือการที่เขา
วเิคราะหส่ิงแวดลอมโดยใชเหตุผลทางธรรมชาติเทานั้น เหตผุลธรรมชาติจะเห็นวายักษใหญเกินไป
                           อยาตดัสินใจฝายวิญญาณโดยใชขอมูลทางธรรมชาติเทานั้น เราศกึษาสถานการณส่ิงแวด
ลอมทางธรรมชาติเพื่อนํ าวิธีการของคุณ แตส่ิงตางๆตองถูกวิเคราะหในฝายวิญญาณดวย

อยารูสกึวางานนั้นเปนภาระทวมทนเกินไป
                           คนสอดแนมสบิคนซึ่งศึกษาเมืองคะนาอันรูสึกวางานนั้นยิ่งใหญมากเกินไป เขาเห็นวายักษ
นัน้ใหญเกินกวาที่จะเอาชนะได เขามองดูที่อํ านาจของศัตรูและการไรความสามารถของเขา เขาเนนที่
อุปสรรคแทนที่จะดูที่โอกาส

การวเิคราะหส่ิงแวดลอมเฉพาะที่อาจทํ าใหเราเห็นอุปสรรคหลายประการ  แตอยาเนนที่
ความยิ่งใหญของงาน  จงเนนทีค่วามยิ่งใหญของพระเจา  อยามองดูวาคุณไรความสามารถแตเนนที่ความ
สามารถของพระเจา  อยาออนใจกบัอํ านาจของศัตรูเพราะวาพระองคผูทรงอยูในทานเปนใหญกวาผูนั้นที่
อยูในโลก (ดู  ยอหน  4.4 และ 5.4)

อยาไดรับอิทธิพลจากรายงานดานลบ
รายงานดานลบที่คนสิบคนรายงานมาในกันดารวิถีบทที่  13  มอิีทธิพลตอการตัดสินใจของ

ประชากรของพระเจา
เมือ่คุณเตรียมตัวที่จะทํ างานสํ าหรับพระเจา  มกัมคีนที่บอกคุณวาทํ าไมไดหรอก  เขาจะ

ท ําใหคุณเต็มไปดวยความคิดและรายงานดานลบ
อยาปลอยใหรายงานเหลานี้มามีอิทธิพลเหนือคุณ  "ถาคุณเปนเชนนี้  คุณจะพบวาคุณ

รอนเรอยูในปาดงฝายวิญญาณเชนเดียวกับอิสราเอล  คุณอาจเสียโอกาสที่ดีในการเขาไปและอางอิงสิทธิ
เหนอืดินแดนใหมสํ าหรับพระเจา

อยาหวาดกลัวและไมเชื่อ
คนอิสราเอลถูกกันออกจากดินแดนแหงพระสัญญาของเมืองคานาอันเพราะเขามีความ

หวาดกลัวและไมเชื่อ  ซึง่มผีลจากการวิเคราะหดินแดนของเขา
"และใครหนอที่พระองคไดทรงพระพิโรธตลอดสี่สิบปนั้น  กค็นเหลานั้นที่กระทํ าบาปและ

ซากศพของเขาทิ้งอยูในถิ่นทุรกันดารไมใชหรือ และแกใครหนอที่พระองคไดทรงปฏิญาณวา  เขาจะไมได
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เขาสูการพํ านักซึ่งพระองคทรงประทาน  กค็นเหลานั้นที่ไมเชื่อฟงมิใชหรือ ฉะนัน้เราจึงรูวา  เขาไมสามารถ
เขาไปสูการพํ านักไดก็เพราะเขาไมไดเชื่อ"       ฮีบรู  3.17-19
                            อยาใหคุณตองถูกออกจากดินแดนใดๆ เพราะความหวาดกลัวและความไมเชื่อซึ่งเกิดจาก
ส่ิงทีรู่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ

อยารวบรวมขอมูลเพียงเพราะตองการรูขอมูลเทานั้น
คุณท ําการวิเคราะหเพื่อจุดประสงคหนึ่ง   ไมใชเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ

ผลิตผลของดินแดนนั้น  แตเขาไมไดปฏิบัติในสิ่งที่เขาเรียนรูมา  เขาไมเคยเคลื่อนที่เขาไปเพื่อเปนเจาของดิน
แดนเพื่อพระเจาเลย

คุณอาจใชเวลาทั้งหมดของคุณในการรวบรวมขอมูลและวางแผน  แตวาคนในโลกนี้จะไม
ไดรับฟงพระกิตติคุณเลยนอกจากคุณจะเขาไปสูทองทุงแหงการเก็บเกี่ยวและใชยุทธวิธีของคุณ

 อยาเนนที่  "ไดหรือไม"  แตเนน  "ท ําอยางไร  ?"
ในกันดารวิถีบทที่ 13  คนสอดแนมซึ่งถูกสงเขาไปยังคะนาอันถูกสงไปเพื่อดูวาจะเขายึดดิน

แดนนั้นอยางไร  ไมใชเพื่อเขาไปดูวาเขาจะยึดครองไดหรือไม
 ส่ีสิบปตอมา  เมือ่อิสราเอลมาถึงชายแดนของคะนาอันอีกครั้งหนึ่ง   คนสอดแนมก็ถูกสงไป
อีกเพือ่วิเคราะหดูเมืองคะนาอัน แตวาชายเหลานี้เขาใจพันธกิจของตนดีกวาคนสอดแนมในครั้งแรก เขาตัด
สินใจวาทํ าอยางไรจึงจะเขาไปยึดแผนดินเพื่อพระเจา  ( โยชูวา  บทที่ 2 )

ในฐานะผูเชื่อ  เราไดรับคํ าบัญชาใหนํ าพระกิตติคุณไปสูประชาชาติ  เมือ่เราทํ าการ
วเิคราะหโดยมีจุดประสงควาอยางไรจึงนํ าพระกิตติคุณไปยังประชากรไดดีที่สุด
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ชือ่………………………………….                                                                  หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 2
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.     จงบอกความหมายของคํ าวา “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1.  จงแยกแยะการวิเคราะหส่ิงแวดลอม 6 ชนิด ซึง่คณุจะไดเรียนในหลักสูตรนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกเหตุผล 7 ประการวาเหตุใดการวิเคราะหส่ิงแวดลอมจึงเปนสิ่งสํ าคัญตอพันธกิจของคริสตจักรใน

การประกาศพระกิตติคุณไปสูประชาชาติ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. จงแยกแยะอันตราย 6 ประการทีต่องหลีกเลี่ยงในการวิเคราะหส่ิงแวดลอม
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2

1.    “เพราะวาทุกคนที่เกิดจากพระเจามีชัยตอโลก ใครเลาชนะโลก ไมใชคนอื่น คือผูที่เชื่อวาพระเยซูทรง
เปนพระบุตรของพระเจา”                1 ยอหน 5:4
2.    การวิเคราะหส่ิงแวดลอมคือ การศกึษาแตสวนของสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวยปจจัยฝายกาย ฝาย
สังคม วฒันธรรมและฝายวิญญาณ เปนการวิเคราะหส่ิงแวดลอมเฉพาะอยางโดยละเอียด   หนา 13
3. ชนดิของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม ซึง่จะไดศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังนี้

- การวิเคราะหสวนตัว                      - วเิคราะหกลุมคน
- วเิคราะหพื้นที่                               - วเิคราะหประเทศชาติ
- วเิคราะหเขตแดน                          - วเิคราะหองคการคริสเตียนที่มีอยู

4.   สาเหตุ 7 ประการที่วา เหตใุดการวิเคราะหส่ิงแวดลอมจึงเปนสิ่งสํ าคัญ   มอียูในหนา 13-15
- ชวยใหผูเชื่อคนพบสถานภาพของเขาในงานรับใช
- มผีลกระทบตอทุกคน
- น ําพระกิตติคุณใหมีสวนสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
- การใชส่ิงแวดลอมเพื่อสอนพระกิตติคุณ
- แยกแยะพื้นดินฝายวิญญาณที่อุดมสมบูรณ
- ใหมสีวนสมัพันธกับการที่พระเจาทรงจัดการกับมนุษย

5.   อันตราย 6 ประการทีต่องหลีกเลี่ยงในการวิเคราะหส่ิงแวดลอม     ในหนา 16-18
- อยาวเิคราะหส่ิงตางๆดวยสายตาธรรมชาติเทานั้น
- อยารูสึกวางานนี้เปนภาระทวมทนเกินไป
- อยาไดรับอิทธิพลจากรายงานดานลบ
- อยาหวาดกลัวและไมเชื่อ
- อยารวบรวมขอมูลเพียงเพราะตองการรูขอมูลเทานั้น
- อยาเนนที่ “ไดหรือไม”  แตเนนที่  “ท ําอยางไร”
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เพื่อศึกษาตอไป

1. เปาโลใชส่ิงแวดลอมเปนสะพานแทนที่จะเปนเครื่องกีดขวางตอพระกิตติคุณ
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อดูวาสิ่งแวดลอมมีผลอยางไรตอยุทธวิธีของเขาในการแบงปน

พระกิตติคุณ
• เขารับใชกับผูที่อยูในฐานะ  " ต่ํ า "  โดยเขาหาเขาในระดับของเขา  :  โรม  12.16
• เขาใชภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม  :  กจิการ  11.1-2
• เขาปรับเปลี่ยนความประพฤติเพื่อที่จะไดไมทํ าใหผูมีความเชื่อทางศาสนาและ

วฒันธรรมไมพอใจ  :  1  โครินธ  8.10-13,  โรม  14.15
• เขาไมเอาวัฒนธรรมของยิวมาวางลงบนคนที่รับพระกิตติคุณ  :  กิจการ  15.1-32

2. ตัวอยางของสิ่งที่เกิดขึ้น     เมือ่คุณวิเคราะหโดยใชเหตุผลตามธรรมชาติไดบันทึกไวใน
กิจการ 27  กลาสเีรือวิเคราะหส่ิงตางๆ  ดวยเหตุผลของธรรมชาติเทานั้น   การวเิคราะหของเขาทํ าใหดู
เหมอืนวาเขาควรเดินทางตอไป  แตเปาโลไดรับนิมิตฝายวิญญาณ  พระเจาทรงเปดเผยวาไมใชเวลาที่
เหมาะสมในการที่จะเดินทางตอไป

3. ตัวอยางของการวิเคราะหซึ่งรูสึกวาสถานการณแวดลอมเปนภาระหนักเกินไป  ไดใหไว
ใน 2 พงศกษัตริย  6.14-17  เกหะซเีนนทีง่านยิง่ใหญแทนที่จะเนนที่ความยิ่งใหญของพระเจา
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