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บทที่ 6
วิเคราะหกลุมชน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “กลุมชน”
- อธบิายวาการวิเคราะหกลุมชนประกอบดวยอะไร?
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหกลุมชน
- วเิคราะหกลุมชน
- ใชการวิเคราะหของคุณเพื่อแพรกระจายขาวประเสริฐแกกลุมนี้

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดซอนไวพนพระเนตรพระองค  แตตรงขามทุกส่ิงปรากฎแจงตอพระองคผูซึ่งเราตอง

สัมพันธดวย”                ฮีบรู 4.13
คํ านํ า

ในบทสุดทาย  คุณไดวเิคราะหตัวคุณเองในการเตรียมตัวเพื่องานรับใช  บทนี้เปนการเริ่ม
ตนล ําดบัของบทเรียนซึ่งอธิบายวาจะวิเคราะหส่ิงแวดลอมที่ตางกันอยางไรซึ่งคุณจะรับใชในที่นั้น ๆ

ในบทนี้  คุณจะเรยีนวาจะวิเคราะหกลุมชนอยางไร  คุณจะเรียนในบทตอไปวาจะวิเคราะห
พืน้ที่ ประเทศและดินแดนตาง ๆ ของโลก  ซึง่ประกอบดวยกลุมชนตาง ๆ กนัหลายกลุม

กลุมชน
ประชากรของโลกนี้ถูกแบงโดยสิ่งกีดขวาง (อุปสรรค) หลายอยาง  ซึง่อาจมีผลกระทบตอ

การแพรขาวประเสริฐ  ซึง่กดีขวางทางภูมิศาสตรเชน ภูเขา มหาสมุทรและหุบเขา  มส่ิีงกดีขวางทางการเมือง
ทีแ่บงแยกประเทศตาง ๆ ออกจากกัน

แตประชากรก็ยังถูกแบงแยกดวยอุปสรรคทางวัฒนธรรม โดยทั่วไปแลว วฒันธรรมหมาย
ถงึวธิีทางตาง ๆ กนัทีค่นมีชีวิตอยูในโลกของเรา  วฒันธรรมประกอบดวยสิ่งตาง ๆ เชน ภาษา ความเชื่อ
คุณคาโครงสรางทางสังคม ประเพณี ฯลฯ

อุปสรรคทางวัฒนธรรมเหลานี้มีผลตอพัฒนาการของ “กลุมชน” ตาง ๆ เหลานี้ตลอดทั่วทั้ง
โลก กลุมชน คือ กลุมใดของประชากรซึ่งชีวิตสมรสและชีวิตที่ใกลชิดสนิทสนมกันมักจะเกิดขึ้นภายในสังคม
ของเขาเทานั้น  ตัวอยางเชนกลุมชนคือ เผา วรรณะ กลุม หรือกลุมสายพันธุ (ชาติตระกูล)

เมือ่พระเยซูทรงบอกสาวกใหเทศนาพระกิตติคุณแกคนทั่วโลก คํ าที่พระองคทรงใชสํ าหรับ
“ชาติตาง ๆ” คือ คํ ากรีก “ethnos”  ชาติหนึ่ง ๆ ประกอบขึ้นดวยกลุมหลายกลุมของ “ethnos”  หรือ “กลุมคน”
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ไมเปนการเพียงพอที่จะนํ าพระกิตติคุณไปสูประเทศหนึ่ง ๆ เทานั้น คุณตองแนใจวากลุม
ชนแตละกลุมภายในประเทศนั้นไดยินขาวประเสริฐ เมือ่เราทํ าเชนนี้แลว เราก็ไดประกาศขาวประเสริฐแกทุก
คนในประเทศ

พระเยซทูรงบัญชาวาขาวประเสริฐจะตองถูกประกาศแกทุกคน  ถาคณุจะตองทํ าตามพระ
บัญชานี้ใหสํ าเร็จ  คุณตองวิเคราะหกลุมชน  เพือ่ดูวาจะเขาไปหาเขาไดอยางไร  จะวางแผนเขาไปหาเขา
และทํ าตามแผนการไดอยางไร

วิเคราะหกลุมชน
เมือ่คุณวิเคราะหกลุมชน  คุณศกึษากลุมของคนแตละคนซึ่งเปนสวนของเผา กลุมหรือชาติ

ตระกูลเดียวกัน
คุณศกึษากลุมชนเหลานี้ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม ทางการเมืองและทางวิญญาณ คุณ

วเิคราะหพลังจากภายนอกกลุมของเขาซึ่งมีผลตอการที่เขาจะยอมรับพระกิตติคุณ
จดุประสงคของการวิเคราะหกลุมชน

จดุประสงคของการศึกษาของคุณคือ เพือ่นํ าขาวประเสริฐไปสูกลุมชน  เปนการวิจัยเพื่อ
จดุประสงคของการประกาศ  ไมใชเพื่อที่จะวิจัยใหรูเฉยๆ จงระวงัวาคุณไมไดใชเวลาทั้งหมดของคุณใน
การศกึษาและไมเคยทํ าจุดประสงคซึ่งแตแรกไดเปนแรงจูงใจใหคุณศึกษาใหสํ าเร็จลง

การศึกษาถึงวัฒนธรรมของกลุมชนจะชวยใหคุณตัดสินไดวาจะเขาไปถึงเขาไดอยางไร      
คุณสามารถเสนอพระกิตติคุณดวยวิธีที่เนนถึงสิ่งที่คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขา

ตัวอยางเชน  เมื่อเปาโลรับใชตอชาวยิว  เขาเนนชาติตระกูลยิวเขากับพระคริสตและเสนอ
พระองคเปนพระมาซีฮาหของอิสราเอล เมือ่เขารับใชตอคนตางชาติ (คนชาติอ่ืน ๆ) เขาเนนดานตางกันของ
พระกิตติคุณ

ตัวอยางอื่นๆ คือ หนงัสือมัทธิว  มาระโก ลูกาและยอหน ซึง่ลวนแตเนนที่ดานตางกันของ
พระกติตคุิณซึง่สมัพันธกับวัฒนธรรมของกลุมชนเฉพาะซึ่งหนังสือเหลานี้ถูกเขียนขึ้น

เมือ่คุณใชวัฒนธรรมของประชาชนเปนสะพานเชื่อมเพื่อเสนอพระกิตติคุณ คนก็ยอมรับ
พระกิตติคุณไดงายขึ้น  ความเขาใจในวัฒนธรรมของเขาจะใหกุญแจฝายวิญญาณแกคุณซึ่งจะเปดประตูไป
สูคนในกลุมนั้นๆ

คุณวเิคราะหกลุมชนเพื่อตอบคํ าถามเหลานี้
คุณตองเขาถึงประชาชนกลุมใด?

ใครคือคนที่คุณพยายามนํ าพระกิตติคุณไปถึง? กลุมชนนี้ต้ังอยูที่ไหน ?
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กลุมชนนี้มีลักษณะอยางไร?
คุณตองรูอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ปญหา  โครงสรางทางสังคม สภาวะฝายวิญญาณของ

เขาและอื่น ๆ เพือ่ที่จะเขาไปถึงเขา

ใครควรเปนผูเขาไปหาเขา ?
ประชาชนเหลานี้สามารถเขาถึงไดงายที่สุดโดยทางผูชายหรือผูหญิง โดยทางประชาชนของ

เขาเองหรือโดยคนภายนอก  คนทีจ่ะเขาไปจํ าเปนตองมีคุณสมบัติอะไรเพื่อเขาไปหาเขา?
พระเจาทรงมีผูสงสารพิเศษโดยเฉพาะ  เพือ่เขาไปหากลุมชนเฉพาะกลุมนี้  พระองคทรงใช

เปาโลใหไปหาคนตางชาติ  พระองคทรงใชเปโตรไปหาชาวยิว

ควรเขาไปหาเขาอยางไร ?
ควรใชวิธีใด?  วธิใีดจะมีประสิทธิภาพที่สุด ?
คํ าตอบสํ าหรับคํ าถามเหลานี้จะชวยคุณใหตัดสินบทบาทของคุณในการเขาไปหากลุมชน

เหลานีแ้ละกํ าหนดแผนการเพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไปหาเขา
จะรวบรวมขอมูลอยางไร ?

คุณสามารถรวบรวมขอมูลสํ าหรับการวิเคราะหของคุณไดโดย
การอธิษฐาน

ขอใหพระเจาทรงเปดเผยวาคุณตองการรูอะไรเกี่ยวกับกลุมชนนี้และชวยใหคุณนํ าพระกิตติ
คุณเขาไปหาเขา  พระเจาทรงมีความรูเกี่ยวกับประชาชนทั้งหมด (ฮีบรู 4.12)
ศกึษาสิ่งที่เขียนไว

จงศกึษาหนังสือและสิ่งตาง ๆ ทีเ่ขยีนไวเกี่ยวกับกลุมชน  เรามรีายการของแหลงขอมูลที่จะ
หาไดรวมไวในภาคผนวกของคูมือนี้
การสังเกต

จงสงัเกตเปนการสวนตัวของคุณถึงกลุมชนนี้
การสัมภาษณ

ถามค ําถามกบัคนที่เปนผูนํ าและสมาชิกของกลุมที่คุณกํ าลังศึกษา  ถามีผูเชื่อที่รับใชคน
กลุมนี้อยูแลว  จงสมัภาษณเขาเพื่อคนดูวาเขาไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับกลุมชน (มตัีวอยางคํ าสัมภาษณรวมไว
ในภาคผนวกของหลักสูตรนี้)

ใชโครงรางตอไปนี้เพื่อวิเคราะหชุมชน คุณอาจไมสามารถตอบคํ าถามทั้งหมดเกี่ยวกับกลุม
ชนเฉพาะนี้ แตจงตอบคํ าถามที่คุณไดรับขอมูลมา
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ประชากรกลุมใดที่จะเขาไปถึงเขา ?
1. ใครคอืประชากรที่คุณกํ าลังพยายามเขาไปหา?
2. อะไรทํ าใหเขาเปน “กลุมชน”  เขาควรมีปจจัยหลายอยางตอไปนี้เหมือน ๆ กัน

จงตรวจสอบดูปจจัยที่ใชไดกับกลุมที่คุณกํ าลังศึกษา
-  ใชภาษาเดียวกัน
-  มคีวามจงรักภักดีทางการเมืองเหมือนกัน
-  มคีวามคลายคลึงกันทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ
-  มคีวามเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน
-  มคีวามผกูพันทางสายเลือดญาติพี่นอง
-  มรีะดับการศึกษาที่คลายคลึงกัน
-  มบีริเวณที่อยูอาศัยเหมือนๆ กัน
-  มวีรรณะหรือระดับทางสังคมที่คลายคลึงกัน
-  มคีวามสนใจพิเศษเฉพาะอยางเหมือนกัน
-  มรีะดับเศรษฐกิจคลายคลึงกัน (เชน ยากจนทั้งหมด  ฐานะปานกลาง หรือรวย)
-  มสีถานการณทางสุขภาพที่เฉพาะไมเหมือนกลุมอ่ืน
- มสีถานภาพทางกฎหมายที่แตกตางกัน (เชน เปนนกัโทษทั้งหมด เปนผูล้ีภัย เปนผู
อาศัยอยางผิดกฎหมาย)

-  มอีายุใกลเคียงกัน
-  มปีญหาสํ าคัญ ๆ เหมือนกัน
-  เขาถกูเลอืกปฏิบัติหรือถูกกีดกันจากผูอ่ืนเพราะเขาเปนคนในกลุมนี้
มีปจจัยอื่น ๆ ใดบางทีเ่หมอืนกันซึ่งอาจแสดงใหเห็นวาเขาเปนกลุมชนที่เดนชัด

3. มคีนมากแคไหนในกลุมนี้?  จงประมาณการประชากรโดยทั่วไป ถาคุณหาตัว
เลขที่แนนอนไมได  ซึง่จะชวยใหคุณตัดสินดูวาจะใชคนงานสักกี่คนนํ าพระกิตติคุณไปหาเขา
การวเิคราะหทางภูมิศาสตร

1. บริเวณเฉพาะตรงที่ใดที่ประชาชนเหลานี้อาศัยอยู?
2. ในบรเิวณอื่นใดที่เราพบประชาชนเหลานี้?   (ขอสังเกต : ในการตอบคํ าถามเหลานี้ จง
แสดงประชากรออกมาโดยเฉพาะไมใชแคบอกวา “ประชากรทั้งหมดในอินเดีย”  ประชากร
เฉพาะที่ใด?  ตัวอยางเชน ในอินเดีย คุณจะแสดงใหเห็นวรรณะเฉพาะในหมูบานเฉพาะแหง
วธิทีีคุ่ณใชเพื่อนํ าวรรณะแตละวรรณะและแตละหมูบานอาจแตกตางกัน)
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3. หาหรอืเขียนแผนที่ของประเทศนั้น ๆ และท ําเครื่องหมายสถานที่ต้ังของกลุมเฉพาะที่คุณ
ตองการไปถึงเขา

4. หาหรอืเขยีนแผนที่ของบริเวณทองถิ่นที่ประชาชนเหลานี้อาศัยอยู
5. ปจจยัอะไรทางภูมิศาสตรที่จะกีดขวางการแพรขาวประเสริฐ (เชน พืน้ทีท่ีเ่ขาอาศัยอยูนั้น

เขาไปถึงยากหรือไม)
6. ปจจยัอะไรทางภูมิศาสตรที่อาจนํ ามาใชเพื่อชวยในการแพรขาวประเสริฐ? (เชนมีเสนเดิน

ทางการคาขายหรือการทองเที่ยวซึ่งอาจปลูกคริสตจักรขึ้นมาตามเสนทางนี้ไดหรือไม?)
7. สถานทีต้ั่งของกลุมนี้มีเวลาไหนที่ดีที่สุดในการเขาไปถึงประชาชน? (เชนการเดินทางเขา

ไปในดินแดนหางไกลระหวางฤดูฝนที่ตกหนักอาจไมสะดวกเทากับการเขาไปในชวงหนา
แลง  นอกจากวาพระเจาจะทรงนํ าคุณใหเขาไปในหนาฝนอยางเฉพาะเจาะจง ถนนอาจ
เดินทางไปไมได

8. เกบ็ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตอไปนี้ซึ่งอาจกีดขวางหรือชวยในการเขาไปหาประชาชนเหลานี้
ในสถานที่ที่เขาอยูในปจจุบัน
-  ระยะหางจากเมืองสํ าคัญที่ใกลที่สุด
-  ระยะหางจากเมืองหลวงของประเทศ
-  ระยะหางจากสนามบิน
-  มบีริการโทรศัพทหรือไม?
-  มบีริการโทรเลขหรือไม?
-  ระยะหางจากสถานีรถไฟที่ใกลที่สุด
-  ระยะหางจากถนนใกลที่สุดที่รถยนตแลนได
-  ระยะหางจากแมนํ้ าหรือทะเลที่เรือแลนไดที่ใกลที่สุด?

กลุมเหลานี้มีลักษณะอยางไร?
การวิเคราะหสังคม

1. อะไรคอืหนวยสังคมพื้นฐานของชนกลุมนี้? เชน สามีคนเดียว  ภรรยาเดียวและลูกๆ  หรือ
วามีภรรยาหลายคน?  คนอาศยัอยูตางหากเปนหนวยพื้นฐานของครอบครัวมีพอแมลูก ๆ หรือวาเปนแบบ
ครอบครัวขยายที่อาศัยอยูดวยกัน (ปา นา ลุงและญาติอ่ืน ๆ อยูในครอบครัวเดียวกันหมด)

2. ใครเปนผูนํ าในบาน?  พอ แม แมสามีหรือคนอ่ืน ๆ
คุณอาจใชความสัมพันธในครอบครัวเปนสะพานเชื่อมในการที่จะแพรขาวประเสริฐออก

ไป เชน ถาในบางวัฒนธรรม พอเปนผูที่ปกครองบาน เขากจ็ะเปนเปาหมายแรกของคุณที่จะนํ าขาวประเสริฐ
ไปถึง ครอบครัวของเขาจะตามเขา  หลงัจากที่เขายอมรับพระกิตติคุณแลว
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3. ใครคือผูนํ าของชุมชน?  ใครคือหัวหนาเผา  หวัหนาวรรณะหรือสกุล  หัวหนา ในหมูบาน
หรือเมืองซึ่งคนเหลานี้อาศัยอยู? ถาคณุเขาหาหัวหนาเหลานี้  เขาจะนํ าคนอื่น ๆ ใหยอมรับพระกิตติคุณได

4. ใครเปนผูทํ าการตัดสินใจในกลุมนี้ และเขาตัดสินใจอยางไร?คุณตองรูวาใครเปนผูทํ าการ
ตัดสนิใจและเขาตัดสินใจอยางไรถาคุณตองขออนุญาตเขาไปในหมูบานหรือเผาเพื่อแบงปนขาวประเสริฐ

5. เขามสีวนรวมกันในชุมชนอยางไร?  เขารวบรวมเปนกลุมดวยอะไร?
คุณอาจเนนความสนใจในกลุมในการนํ าเสนอพระกิตติคุณ  จงใหขอความสัมพันธกับความตองการของเขา

6. กลุมชนนี้เปดออกสู  “คนภายนอก” มากแคไหน    (คือคนที่ไมไดเปนสวนของกลุมชนนี้)
การที่คุณรูส่ิงนี้จะเตรียมคุณใหพรอมสํ าหรับการยอมรับจากเขาซึ่งคุณจะประสบเมื่อคุณ

เขาไปในกลุมนี้เปนครั้งแรกเพื่อแบงปนพระกิตติคุณ
7. ระดบัทางสังคมของเขาเปนอยางไร?  เขาเปนคนชั้นสูง ชัน้กลางหรือชั้นตํ่ า

ถาเปนคนชั้นตํ่ า  มคีวามตองการทางรางกายหรือทางวัตถุมาก  คุณอาจตองใชการรับ
ใชทางแพทยหรือโปรแกรมใหอาหารเปนวิธีที่จะเขาไปในกลุมของเขาเพื่อแบงปนพระกิตติคุณกับเขา

8. เขามีอาชีพอะไรบาง?
จงคดิถงึวาคุณจะใชอาชีพของเขาเพื่อเปนแนวทางเขาไปสูกลุมชนนี้ไดอยางไร เชน

คุณอาจตองการเริ่มตนกลุมศึกษาพระคัมภีรที่สถานที่ทํ างานของเขาหรือคุณอาจตองการแบงปนวิธีตาง ๆ
ของเกษตรกรรมกับชาวนา

9. ใครเปนผูควบคุมแหลงที่มาของการเงิน  และ    วตัถขุองกลุมชนและหรือภายในหนวย
ครอบครัว (เครดิต (สินเชื่อ) ตลาด ที่ดิน งาน)?

คุณอาจตองการความชวยเหลือของเขาเพื่อซื้อทรัพยส่ิงของของคริสตจักรและการเงิน
เพื่อการแพรขาวประเสริฐ

การวิเคราะหวัฒนธรรม
จงศึกษาการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คนจะยอมรับพระกิตติ

คุณ  ตอไปนีเ้ปนแงมุมบางประการที่ตองนํ ามาพิจารณา
1.  ความเชื่อและสิ่งที่คนใหคุณคา
คุณคา ความเชือ่และการปฏิบัติตัวทางวัฒนธรรมอยางไรของคนซึ่งอาจชวยใหเขาเขา

ใจพระกิตติคุณได? (เชน ถาคนมคีวามรูสึกมากเกี่ยวกับความสํ าคัญของครอบครัว การทีเ่ราจะเนนพระกิตติ
คุณลงไปที่ครอบครัวก็จะเปนสะพานเชื่อมไปสูเขาได  คุณคา ความเชื่อและการปฏิบัติตัวทางวัฒนธรรม
อยางใดของเขาซึ่งอาจขดัขวางการที่เขาจะเขาใจพระกิตติคุณ
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2.  การปฏิบัติตนทางวัฒนธรรม
มกีารปฏบัิติตนทางวัฒนธรรมอยางใดที่หามไวชัดเจนในพระคัมภีร?  ถามี มอีะไรบาง?

การปฏิบัติตนไมผิดตรงที่เขาปฏิบัติแตกตางจากที่คุณปฏิบัติ  การปฏิบัติจะผิดเมื่อเขาปฏิบัติตนขัดแยงกับ
พระวจนะของพระเจา  คุณตองจัดการกับการปฏิบัติตนที่บาป  เมือ่คุณนํ าพระกิตติคุณไปหาคนเหลานี้  การ
ปฏิบัติตนทางวัฒนธรรมในดานอื่น ๆ ไมจ ําเปนตองเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรับพระกิตติคุณ  คนในที่นั้นไมจํ า
เปนตองรับวัฒนธรรมของคุณไปดวย

3.  ความขัดสน
อะไรคือส่ิงที่คนเหลานี้มีความสนใจ  ทาที  แรงจูงใจ  ความรูสึกและการผูกพันตนเอง?
ส่ิงตอไปนีม้ีส่ิงใดที่เขาเห็นวาเปนความจํ าเปนที่สํ าคัญ  เขามีส่ิงตอไปนี้หรือไม
-  อาหารไมเพียงพอ
-  สุขภาพและการบริหารทางการแพทยไมดี
-  การศึกษาไมดี
-  นํ ้าทีด่ื่มไมสะอาดหรือมีการจัดจายนํ้ าที่ไมดี
-  มแีหลงการเงินที่ไมเพียงพอ
-  การขนสงไมดี
-  ทีอ่ยูอาศัยไมเพียงพอ
-  ระบบการคมนาคมไมดี
-  ไมสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได
-  มกีารกดขี่ทางการเมือง
-  อ่ืน ๆ
การนํ าเสนอพระกิตติคุณของคุณและบางที่วิธีการรับใชของคุณในวัฒนธรรมของเขา

อาจท ําใหสัมพันธกับความตองการเหลานี้ได
มคีวามขัดสนใดที่ดูเหมือนวาจะไดรับการตอบสนอง?  มคีวามขัดสนใดที่เขาไมมี
เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองรูถึงความจํ าเปนที่ไดรับการตอบสนองแลวเชนเดียวกับความจํ า

เปนที่ยังไมไดรับ  เชน คุณอาจไมตองใชโปรแกรมใหอาหารเพื่อเปนวิธีเขาไปสูกลุมชนเพื่อแบงปนพระกิตติ
คุณ  ถาไมมีคนที่หิวโหยในกลุมนั้น

4.  การศึกษา
ระดับการศึกษาของเขาคืออะไร?
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ระดับของคนอานออกเขียนไดคืออะไร?  มคีนอานและเขียนภาษาของเขาเองไดกี่คน?
จํ าเปนตองรูส่ิงนี้เพราะวาคุณอาจไมตองการออกแบบการนํ าพระกิตติคุณไปสูเขาโดยใชวรรณกรรมถาคน
อานไมออกเขียนไมได

5.  การคมนาคม
A ภาษาใดทีเ่หมาะสมที่สุดในการนํ าเสนอพระกิตติคุณ

คุณตองการเขาไปหาคนจํ านวนมากในกลุมกอน  ดังนัน้จงเลือกภาษาที่คนสวน
ใหญใชพูด
ภาษาส ําคัญที่คนในวัฒนธรรมนี้ใชพูดกันคืออะไร
ภาษาอื่น ๆ ทีต่องการใชภายหลังเพื่อเขาหาคนสวนที่เหลือคืออะไร

B อะไรคอืวิธีที่สํ าคัญในการสื่อสารแบบไมเปนทางการและใชในสังคม
การสื่อสารทํ าไดดีที่สุดโดยทางหัวหนาเผาหรือหัวหนาชุมชนหรือโดยทางครอบ
ครัวที่สืบทอดกันมา
แตละกลุมมีเครือขายการคมนาคมซึ่งขาวที่สํ าคัญจะแพรออกไปสูคนระดับตาง
กัน

C คนเหลานี้จะไดรับขาวประเสริฐโดยทางสื่อตอไปนี้
-  หนงัสือพิมพ (เขายอมรับการประชาสัมพันธของคริสเตียนหรือไม?)
-  วรรณกรรมที่พิมพข้ึน (คนทีเ่ราจะนํ าขาวประเสริฐไปใหนั้นอานออก
    หรือไม
-  วทิยุ (สถานวีทิยอุนุญาตใหคริสเตียนออกกระจายเสียงหรือไม?)
-  ทีวี (สถานอีนญุาตใหคริสเตียนออกกระจายเสียงหรือไม?)
-  การบันทึกเทป (คนทีน่ัน่จดัหาเครื่องบันทึกเทปไดหรือไม?)
-  ภาพยนตร วดีีโอเทป  (อุปกรณเหลานี้หาไดในบริเวณนี้หรือไม?)
-  โทรศัพท (คนทีเ่ราจะเขาไปหามีโทรศัพทหรือไม?)

D วธิสํี าคัญของการคมนาคมคืออะไร?

อิทธพิลจากภายนอก
1. มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในกลุมนี้ซึ่งเปนผลมาจากระบบการเมืองหรือพลัง

ของความเปนสมัยใหมจากภายนอกกลุม?
2. เราจะใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เพื่อชวยเผยแพรขาวประเสริฐไดอยางไร?
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3. มกีฎขอหามใดของรัฐบาลซึ่งขัดขวางการประกาศแกคนเหลานี้หรือไม ? ถามี มี
อะไรบาง?

4. เราจะใชวธิีใดที่จะเขาถึงกลุมคนนี้ซึ่งจะไมขัดแยงกับกฎเกณฑเหลานี้
5. มีกลุมหรือหนวยงานองคกรใดที่อาจตอตานการประกาศขาวประเสริฐทามกลาง

กลุมคนนี้ ? เพราะเหตุใด
อยายอมใหกฎเกณฑหรือการตอตานเขามาขัดขวางมิใหคุณรับใชแกกลุมชนที่คุณรูสึก
วา

พระเจาทรงเรียกใหคุณรับใช  ถาคณุไมไดรับอนุญาตใหเขาหาดวยวิธีบางอยาง  จงใชวิธีอ่ืน ๆ

การวิเคราะหการเมือง
1. จงอธบิายถงึระบบการเมืองของคนเหลานี้อยางสั้น ๆ
2. กลุมการเมืองใดทามกลางคนเหลานี้อาจขดัขวางการประกาศขาวประเสริฐ
3. กลุมการเมืองใดทามกลางคนเหลานี้อาจชวยในการประกาศขาวประเสริฐ
4. กฎเกณฑของรัฐบาลขอใดที่อาจขดัขวางการรับใชของคุณกับคนกลุมนี้
5. กฎเกณฑของรัฐบาลขอใดที่อาจชวยในการรับใชของคุณกับคนกลุมนี้
6. ใครเปนผูน ําที่สํ าคัญทางการเมืองในทามกลางคนเหลานี้? คุณอาจตองพยายาม

ท ําความคุนเคยกับเขาและพยายามใหเขาเห็นชอบกับการรับใชของคุณกับคนกลุมนี้

การวเิคราะหฝายวิญญาณ
                           1.   คุณอาจพบวามีกลุมศาสนาใดบางทามกลางคนเหลานี้
                                 2.   มคีนมากเทาใดที่นับถือศาสนาแตละศาสนา
                                 3.   มอีะไรที่เขาไมสบายใจกับศาสนาในปจจุบันของเขา  เชน การอัศจรรยที่ไมไดผลใน
การรกัษาโรคคณุอาจเนนขอความขาวประเสริฐเพื่อมุงเปาหมายที่ความไมพึงพอใจเหลานี้
                           4.   มกีารปฏิบัติตามศาสนาของเขาที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง?
                                  5.  ศาสนาของเขามีคํ าสอนที่เขียนไวหรือไม? (เชน คนมสุลิมกับคัมภีรโกหราน) ถามี
คุณจะใชคัมภีรเหลานี้เปนสะพานเชื่อมไปสูขอความของขาวประเสริฐไดอยางไร (ซึง่อาจเปนไปไดกับบาง
ศาสนา แตบางศาสนาก็เปนไปไมได
                                  6. ทาทขีองคนเหลานี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงศาสนาไมวาจะเปนแบบใดเปนอยางไร?
คํ าตอบของคํ าถามนี้จะเตรียมคุณสํ าหรับการตอตานทางศาสนาที่คุณอาจตองเผชิญ
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                                  7. จงตอบค ําถามตอไปนี้เกี่ยวกับความรูของเขาที่มีตอความเชื่อของคริสเตียน คํ าตอบ
เหลานี้จะชวยใหคุณตัดสินดูวาคุณจะตองเริ่มตนทีใ่ดในการนํ าเสนอขาวประเสริฐ

ทาทีของคนเหลานี้ที่มีตอบุคคลตอไปนี้เปนอยางไร ?
พระเจา

- เขาเชื่อวามีพระเจา
- เขาปฏิเสธวาพระเจามีจริง
- เขารูเกีย่วกับพระเจาเที่ยงแทองคเดียวตามที่เปดเผยไวในพระคัมภีร
- เขาไมรูเกี่ยวกับพระเจาเที่ยงแทองคเดียว
- เขารูเกีย่วกับพระเจาเที่ยงแทองคเดียวแตไมสนใจพระองค
- เขารูเกีย่วกับพระเจาเที่ยงแทองคเดียวและเปนศัตรูกับพระองค

พระเยซูคริสต
- เขาเชื่อวาพระเยซูมีจริง
- เขาปฏิเสธวามีพระเยซูคริสต
- เขารูวาพระเยซูส้ินพระชนมเพื่อบาปของเขา
- เขาไมรูวาพระเยซูส้ินพระชนมเพื่อบาปของเขา
- เขารูเกี่ยวกับพระเยซูแตไมสนใจพระองค
- เขารูเกี่ยวกับพระเยซูและเปนศัตรูตอพระองค

พระวิญญาณบริสุทธิ์
- เขาไมเคยรับรูพระกิตติคุณ
- เขามีความรูบางเรื่องขาวประเสริฐ
- เขาเขาใจความจริงพื้นฐานของขาวประเสริฐ
- เขาเขาใจวาเปนสิ่งจํ าเปนที่ตองตอบสนองเปนการสวนตัวตอขาวประเสริฐ
- เขารับรูวาเขาตองการขาวประเสริฐ
- เขายอมรับขาวประเสริฐ

พระคัมภีร
- เขาไมเคยไดยินเกี่ยวกับพระคัมภีร
- เขารูวาพระคัมภีรมีอยู
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                           -    เขาเชือ่วาพระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา
- เขาเปนศัตรูตอพระวจนะของพระเจา
- เขาไมสนใจตอพระคัมภีร
สถานภาพของการแปลพระคัมภีรดวยภาษาที่ใชไดดีที่สุดในการเขาหาหมูคนเปนอยางไร?
มสีวนใดของพระคัมภีรที่ยังตองแปลตอไปเปนภาษาของเขาเอง ?

พระคัมภีรใหม                                                                                                                                         

พระคัมภีรเดิม                                                                                                                                         

คริสเตียน เขารับรูอยางไรเรื่องของคริสเตียน?
- เขาไมเคยไดยินเรื่องของคริสเตียนคนใดเลย
- เขาเคยไดยิน  แตไมเคยพบสักคนเดียว
- เขาเคยพบคริสเตียนบางคน
- มผูีเชือ่บางคนอาศัยทามกลางเขา

                            8.  ถามีคริสเตียนในกลุมนี้  จงตอบคํ าถามเหลานี้
-    มคีนกีค่นในกลุมนี้อางวาเปนคริสเตียน?
-    มกีีค่นที่เขารวมในสามัคคีธรรมของคริสเตียน (คริสตจักร)
-    มกีีค่นที่กระตือรือรนในการประกาศขาวประเสริฐ
-    มกีีค่นทีเ่ปนคริสเตียนแตไดหันหลังกลับจากการติดตามพระคริสต
-    มีเหตุผลอะไรบางทีดู่เหมอืนจะพาเขาออกจากทางของพระเจา?
-    ใครเปนคริสเตียนคนสํ าคัญทามกลางกลุมคนนี้
-    มีผูเชื่อที่ “เยบ็เตนท” อาศยัอยูทามกลางคนกลุมนี้บางไหม? (คือผูเชื่อที่ทํ างานอาชีพ

ปกติ
     ทามกลางคนเหลานี้ในขณะเดียวกันก็แบงปนพระกิตติคุณอยางเขมแข็ง)

                            9. โดยทั่วไป คุณเชือ่วาเปนเวลาที่จะหวานพระกิตติคุณทามกลางคนเหลานี้หรือวาเปน
เวลาของการเก็บเกี่ยว?โดยปกตแิลวพืน้ทีท่ี่สุกเหมาะแกการเก็บเกี่ยวก็จะตองการคนงานมากขึ้น
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                           10. มคีริสตจกัรหรือพันธกิจใดบางที่ไดเคยพยายามในกลุมนี้มากอนและลมเหลว?   คุณ
เชื่อวาอะไรเปนเหตุผลของความลมเหลว?คุณอาจเรียนรูจากความลมเหลวของผูอ่ืนและไมทํ าความผิดเชน
นี้ซํ้ าอีก
                           11.มีคริสตจักรหรือพันธกิจใดที่ขณะนี้ทํ างานเขมแข็งอยูภายในพื้นที่ซึ่งมีคนสวนมากของ
กลุมนี้อาศัยอยู  จงหาชื่อและที่อยูของเขา
                           12.คริสตจักรหรือพันธกิจใดที่ทํ างานอยางมีประสิทธิภาพและเหตุใดเขาจึงมีประสิทธิภาพ?   
คุณอาจเรียนรูจากความสํ าเร็จของกลุมคนเหลานี้  คุณจะตองการที่จะรวมมือกับเขาในการประกาศพระ
กติติคุณแกคนเหลานี้     คุณจะรวมมือกับคนเหลานี้อยางไร?  เพือ่เขาไปหาคนเหลานี้
                           13.ถามกีารเปนพยานของคริสเตียนอยูในที่นั้นแลว  เขาใชภาษาอะไรในการเปนพยานคุณ
อาจถูกนํ าใหไปหาคนกลุมนี้ซึ่งพูดภาษาตางออกไปและไมไดมีการเปนพยานของคริสเตียนไปถึงพวกเขา
เลย

14. มงีานรบัใชชนิดใดบางของคริสเตียนที่ทํ าอยูทามกลางคนเหลานี้
 ตัวอยางเชน  ถามกีารใชโปรแกรมการเลี้ยงอาหารคนยากจนและทํ าอยางมีประสิทธิ

ภาพเพื่อใชเปนพยานแกขาวประเสริฐอยูแลว  อยาใชความพยายามทํ าสิ่งที่ซํ้ าซอน          จดุประสงคของ
คุณคือ  เพือ่เขาไปถึงคนเหลานี้  ไมใชใชความพยายามซํ้ าซอนหรือ     แขงขันกับงานรับใชที่มีอยู

15.   คนทีอ่ยูบริเวณนั้นมีทาทีอยางไรตอพันธกิจของคริสเตียนที่กํ าลังกระทํ าอยู
         -  เปนศัตรู
         -  เฉย ๆ
         -  เปนมิตร

 16.   ถามีคริสตจักรพระกิตติคุณที่แทจริงในคนกลุมนี้  จงตอบคํ าถามตอไปนี้
       -  คริสตจกัรพระกิตติคุณแทกี่แหงที่ไดกอต้ังขึ้นทามกลางคนเหลานี้
       -  คริสตจักรเหลานี้เติบโตเร็วแคไหน?
       -  คริสตจกัรเหลานี้พบความยากลํ าบากอะไรบางและทํ าไม
       -  คริสตจักรใดประสบความสํ าเร็จและเพราะเหตุใด
       -  มคีวามจํ าเปนที่จะตองกอต้ังคริสตจักรเพิ่มข้ึนหรือไม

                            17. ถาไมมกีารเปนพยานของคริสเตียนทามกลางกลุมชนที่คุณกํ าลังศึกษา  ไดมีหนวยงาน
ของครสิเตียนใดที่มีประสบการณเขาไปหากลุมที่คลายคลึงเหลานี้  คุณอาจใชจากประสบการณของเขาใน
กลุมทีค่ลายคลึงกันเพื่อเขาไปหากลุมชนที่คุณกํ าลังศึกษา
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                             18.คุณตัดสินไดหรือไมวามีเทพผูครองและอํ านาจใดของซาตานที่กระทํ ากิจอยูภายใน
กลุมชนนี้ พระคัมภีรสอนวา  มอํี านาจฝายวิญญาณบางประการทํ างานอยูทามกลางชน    กลุมนี้และเหนือ
พืน้ทีท่างภูมิศาสตร  (ดู ดาเนียล 10,  สังเกตดูขอ 13. ดู เอเฟซัส 6.10-17)

การอธษิฐานจะเปดเผยใหรูวามีอํ านาจและเทพผูครองใดกํ าลังปฏิบัติการอยู  บางที
การสงัเกตและการศึกษาถึงประวัติศาสตรของประชาชน  พื้นที่ ชนชาตหิรือบริเวณขอบเขตจะชวยไดดวยใน
การชีใ้หเห็นถึงอํ านาจฝายวิญญาณที่ปฏิบัติการอยู

ตัวอยางเชน ในสถานทีห่นึง่ในสหรัฐอเมริกามีคนที่เปนรักรวมเพศมากมาย  จงึเปนการ
งายทีจ่ะชีใ้หเห็นโดยการสังเกตดูวิญญาณที่ครอบครองแหงการรักรวมเพศในกลุมชนนี้ และในเมืองของเขา

เมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นมาเพื่อมีการรีบรุดไปขุดหาทองของประชาชน
วญิญาณแหงความโลภยังคงครอบครองอยูในเมืองนั้นในปจจุบัน

เมือ่คุณเห็นพลังฝายวิญญาณเหลานี้ คุณตองผูกมัดในการอธิษฐานและปลดปลอย
อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหทํ างานทามกลางคนเหลานี้  สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติ มวีิชาชื่อวา
“ยทุธวิธีฝายวิญญาณ :  คูมือของสงครามฝายวิญญาณ”  ซึง่จะใหการศึกษาตอไปในวิชานี้

ใครควรไปหาคนเหลานี้
ใครควรเปนผูไปหาคนเหลานี้ ?  ใครสามารถพูดภาษาของเขาได  ?  ใครจะเปนผูที่ไดรับ

การยอมรับจากวัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคมของเขา?
จงใชขอมูลที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคมเพื่อชวยคุณในการตัด

สินสิ่งนี้  จงใชขอมลูของหนวยงานคริสเตียนซึ่งไดพยายามและประสบความสํ าเร็จ  หรือไดพยายามและลม
เหลว  คนทีเ่ขาใชใหไปอาจมีผลกระทบตอความสํ าเร็จหรือความลมเหลว

ใครก็ตามที่ไปแบงปนพระกิตติคุณควรที่จะมีคุณสมบัติดังนี้
- เปนผูเชื่อซึ่งมีหลักฐานอยูในวิถีชีวิต  ทาทแีละความประพฤติ
- มนีสัิยในการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีรสวนตัว
- มขีองประทานฝายวิญญาณที่เหมาะสมตอวิธีที่จะใชในการเขาถึงประชาชน
- เขารวมในพระกายอยางเหมาะสมคือ  มคีวามเต็มใจที่จะรวมมือกับสมาชิกอื่นๆโดยมี
จดุประสงคที่จะนํ าขาวประเสริฐไปหาคนเหลานี้

- พรอมที่จะใหพระเจาใชได  ความสามารถอยางเดียวไมเพียงพอถาคุณไมพรอมที่จะให
พระเจาใช  คน ๆ นีเ้ตม็ใจและพรอมที่จะไปหรือไม

- ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหรับใชแกคนกลุมนี้เปนพิเศษ  พระเจาทรงเรียกคนมา
รับใชแกกลุมเฉพาะ   เชนเดยีวกับที่เปาโลไดรับการทรงเรียกใหไปหาคนตางชาติ    และ
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     เปโตรไปหาชาวยิว
- เตรยีมพรอมทั้งทางดานรางกาย  ดานจิตวิญญาณและดานการศึกษา  เพือ่ไปเขาหาคน
กลุมเฉพาะนี้  จงจ ําไววากิเดียนตองลดจํ านวนกองทัพของเขาใหนอยลง ใหมีเฉพาะผูที่
เตรียมพรอมเทานั้น

คุณจะเขาไปหาคนเหลานี้ไดอยางไร?
คุณจะเขาไปหาคนเหลานี้ไดอยางไร ?  ควรใชวิธีใด?

 เพือ่ที่จะตอบคํ าถามนี้   จงใชส่ิงทีคุ่ณเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคม
ของเขา มุงเนนทีก่ารใชวิธีที่จะตอบสนองความตองการของเขาและจงใชวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสาร

จงแนใจวาวิธีของคุณเปนไปตามพระคัมภีร อยาใชวิธีใดที่ขัดแยงกับหลักการของพระ
คัมภีร

ตอไปนี้เปนรายการของวิธีตาง ๆ ทีไ่ดเคยใชกันในยุทธวิธีของการประกาศขาวประเสริฐใน
ดินแดนตาง ๆ ของโลก  วธิใีดทีอ่าจมีประสิทธิภาพในการเขาหาคนกลุมนี้?

- การกระจายเสียงทางวิทยุ
- รายการทีวี
- วรรณกรรมคริสเตียน (หนงัสือ นติยสาร  ใบปลิว)
- เทปคาสเซท
- วีดีโอเทป
- ภาพยนตร
- ชัน้เรียนพระคัมภีร (ในบาน  คริสตจักรหรือสถานที่พบปะในชุมชน)
- หลกัสูตรเรียนทางไปรษณีย
- โรงเรียนและวิทยาลัยพระคัมภีร
- การฝกอบรมนักธุรกิจคริสเตียน
- นิตยสาร หนงัสือพิมพเร่ืองทั่ว ๆ ไป
- เปนพยานตามบาน
- ดนตรีคอนเสริต
- การนมัสการพิเศษในคริสตจักรเพื่อการประกาศ
- การประชุมกลางแจง (การรณรงค  ทองถนน  สวนสาธารณะ)
- โรงเรียนคริสเตียน  ใหการศึกษาดานประถมและมัธยมศึกษา
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- ดานสุขภาพอนามัย
- ความชวยเหลือฉุกเฉิน (ใหความเอาใจใสในเวลากันดารอาหาร เวลามีภัยพิบัติ)
- ความชวยเหลือในการจางงานและความชํ านาญในงาน (จะใชไดผลในที่ที่ปญหาใหญ
คือ การวางงาน)

- การแจกจายอาหาร
- ศิลปะและการละครคริสเตียน
- ทมีงานออกเยีย่มเยียนพิเศษเพื่อจัดการนมัสการสํ าหรับคนหนุมสาว  เด็กๆ บุรุษและ

สตรี
- งานดานสอนคนใหอานออกเขียนได
- ชวยดแูลเด็กสํ าหรับพอแมที่ตองทํ างาน
- งานรับใชสํ าหรับนักโทษ
- งานรบัใชตอกลุมคนพิเศษเฉพาะ (คนพกิารทางรางกายหรือทางสมอง คนติดยา คนติด
เหลา  มารดาที่ไมไดแตงงาน คนชราและอื่น ๆ )

       หลงัจากทีคุ่ณไดตัดสินใจวาจะใชวิธีใดโดยการอธิษฐานและการวิเคราะหแลว จงถาม
               คํ าถามนี้

- จะมกีารตอตานใดเกิดขึ้นกับวิธีตางๆ  เหลานีจ้ากคนในกลุมหรือจากพลังภายนอก ?
คุณจะจัดการกับการตอตานนี้อยางไร?

การวางแผน
การวิเคราะหที่คุณไดทํ าแลวนี้จะไมมีประโยชนอันใดนอกจากคุณจะไดนํ าสิ่งที่คุณเรียนรู

เกีย่วกับบุคคลที่คุณศึกษามาใช  คุณจะเขาไปถึงคนเหลานี้โดยการศึกษาอยางเดียวไมได  คุณตองทํ าแผน
การทีจ่ะทํ าใหงานรับใชของคุณเองสํ าเร็จลง  ในบทนี้และบทตอไป  คุณจะวางแผนการที่จะเขาไปสูประชา
ชน  ไปสูดินแดนตาง ๆ ชาติตาง ๆ และขอบเขตตาง ๆ ของโลก  บทที่ 11  “ยทุธวธิใีนการวางแผน”  จะชวย
ใหคุณวางแผนนี้ได
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ชือ่………………………………….                                                                หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 6
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “กลุมชน”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. การาวิเคราะหกลุมชนประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. อะไรคือจุดประสงคของการวิเคราะหกลุมชน
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ในสวนของการศึกษาของคุณในบทเรียนนี้ คุณไดทํ าการวิเคราะหกลุมชนเสร็จหรือยัง
……………………………………………………………………………………………………………..
6. คุณไดวางแผนที่จะใชส่ิงที่คุณเรียนรูมาเพื่อแพรขาวประเสริฐไปยังคนกลุมนี้หรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 6

1.    “ไมมส่ิีงหนึ่งสิ่งใดซอนไวพนพระเนตรพระองค แตตรงขามทุกสิ่งปรากฎแจงตอพระองคผูซึ่งเราตอง
สัมพันธดวย”             ฮีบรู 4:1
2.    กลุมชนคือ กลุมใดใดของประชากรซึ่งชีวิตสมรสและชีวิตที่ใกลชิดสนิทสนมกันมักจะเกิดขึ้นภายใน
สังคมของเขาเทานั้น ตัวอยางเชน กลุมชนคือเผา วรรณะ กลุมหรือกลุมสายสัมพันธที่มีตระกูลเดียวกัน
หนา  54
3.    ประกอบดวยการศึกษาถึงคนกลุมนี้ทางสังคม วฒันธรรมและดานวิญญาณของเขา คุณวเิคราะหพลังที่
อยูภายนอกกลุมชนนี้ซึ่งมีผลตอการที่เขาจะยอมรับขาวประเสริฐ                 หนา 55
4.    การวเิคราะหกลุมชนชี้ใหเห็นวาคนกลุมนี้ที่เราจะนํ าขาวประเสริฐไปนั้นเปนคนชนิดใด เขาเปนอยางไร
ใครควรเขาไปหาเขาและควรใชวิธีใดที่ดีที่สุดในการเขาไปหาเขา           หนา 55
5.    ถาคณุไมไดทํ าการวิเคราะหกลุมชนตามที่คุณไดเรียนมาในบทนี้ ขอใหท ําเสียกอนที่จะกาวตอไปในการ
ศึกษา
6.    ถาคุณยังไมไดวางแผนการที่นํ าขาวประเสริฐเขาไปหากลุมชนที่คุณศึกษา    ขอใหทํ าเสียกอนที่จะศึกษาตอไป.
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เพื่อศึกษาตอไป
จงศกึษาโฮเชยาบทที่7 บทนีพ้ระเจาทรงวิเคราะหฝายวิญญาณของคนกลุมหนึ่งชื่อ เอฟรา

อิมและสะมาเรีย  ซึง่ทั้ง 2 กลุมนีเ้ปนสวนหนึ่งของชนชาติอิสราเอล
คนเหลานีไ้มรูสํ านึกถึงสภาวะฝายวิญญาณที่แทจริงของเขา (ขอ 9) “ผมหงอก”  เมื่อมาใช

ในฝายวญิญาณเปนเครื่องหมายของพลังฝายวิญญาณที่เสื่อมถอยและเขาใกลความตายฝายวิญญาณ
ในโลกธรรมชาติ  การมผีมหงอกก็เปนเรื่องหนึ่ง  แตการที่คนมีผมหงอกแลวไมรูก็เปนอีก

เร่ืองหนึ่ง  เปนสิง่ขัดแยงกันที่คนมีผมหงอกแตไมรูตัว
ปญหาของพระเจาที่ทรงมีกับประชากรของพระองคไมไดอยูที่วาเขามีผมหงอก  แตอยูที่วา

เขามีแตเขาไมรูตัว  การมผีมหงอกแตไมรูตัวเปนตัวอยางของชีวิตที่ไมไดรับการตรวจสอบจากเจาของ
ขอ 2 ทีก่ลาวา  “เขามิไดสํ านึกในใจ”  ในจิตใจของเขาเอง เขาไมรูสํ านึกถึงเครื่องหมายของ

การทีเ่ขาออนแอลงในฝายวิญญาณและเขาใกลความตายฝายวิญญาณ (ผมหงอก)
                            ตอไปนีเ้ปนบางอยางซึ่งทํ าใหเกิดความออนแอทางฝายวิญญาณ จงตรวจสอบจิตใจของ
คุณเอง ขณะที่คุณศึกษารายการนี้

1.  ทาทปีรากฎภายนอกอยางหลอกลวง
                           พระเจาทรงใชเตาอบเพื่อแสดงใหเห็นในขอ 6-7 ไฟในเตาอบดูเหมือนจะดับลงแลว แต
ความจริงยังคงคุกรุนอยู
                           คุณรูจักคนที่ภายนอกดูดีไหม? เขาปฏิบัติตัวเหมือนเปนคริสเตียน พดูเหมือนคริสเตียน
ท ํางานที่ดีแตภายในมีไฟคุกรุน มคีวามเจ็บชํ้ า  ความขมขื่น ความโกรธ การวพิากษวิจารณ ความอิจฉา
ความโลภ การไมใหอภัย
                           พระเจาทรงเปดประตูเตาอบเพื่อใหเห็นปญหา พระองคทรงอนุญาตใหสถานการณตางๆ
เขามาในชวีติของเราเพื่อทํ าใหเราสามารถคนพบวาเราไมมีชัยชนะอยางที่เราคิดวาเรามี

1. การเชื่อฟงแตเพียงบางสวน
                    พระเจาทรงใชขนมที่ปงเพียงขางเดียว

                           เขาท ําบางอยางที่พระเจาทรงบัญชา แตอยางอื่นๆละทิ้งไวไมทํ า
                           การเชือ่ฟงเพียงบางสวนก็คือการไมเชื่อฟงทั้งหมด ผูหญิงที่ซื่อสัตยตอสามี 85% ก็เทากับ
วาจริงๆแลว เธอไมซื่อสัตยตอเขา 100%
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2. ความจงรักภักดีที่ไมแนไมนอน
                           ทรงแสดงใหเห็นโดยตัวอยางของนกเขาที่โงเขลาในขอ 11
                           คนเหลานัน้ติดตามเสียงใดก็ไดที่สัญญาวาจะใหความชวยเหลือ เชน อียิปต อัสสิเรีย
                           การมองหาทีน่ั่นบางที่นี่บางจะไมชวยแกไขปญหาของเรา การแกไขหรือทางออกไมไดอยูที่
อียิปตหรืออัสสิเรีย แตอยูที่พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

3. การปรนนิบัติรับใชที่เชื่อถือไมได
                         แสดงใหเห็นโดยคันธนูที่หลอกลวงในขอ 16
                         ถาเราเปนคนที่เชื่อถือไมไดในการรับใชในงานคริสเตียน เราจะไปไมถึงจุดหมาย เราไมเคย
ไปสูเปาหมาย เราไมเคยเขาถึงจุดประสงคที่พระเจาทรงมีสํ าหรับชีวิตของเรา
                        พระเจาทรงตองการแกไขความยากลํ าบากเหลานี้ในชีวิตของเราดวย พระองคตรัสในขอ 10
วา “เขากย็งัไมกลับไปหาพระเยโฮวาหพระเจาของเขา”
                         พระเจาตองการที่จะทรงรักษา ท ําใหฟนฟู ตองการอวยพรและใชเรา แตเราลังเลที่จะมีคุณ
สมบัติที่ทรงตองการ นัน่คือ กลบัมาหาพระองค
                         บางครัง้เราหันกลับมาแตเพียงตองการแกไขปญหาของเรา เราไมไดกลับมาหาพระเจา ไม
เปนการเพยีงพอที่จะกลับมาหาพระเจาเทานั้น แตเราตองหันกลับมาหาพระเจาดวยการยอมจํ านนทั้งหมด
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