บทที่ 3
พื้นฐานของพระคัมภีร : พันธสัญญาเดิม
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
* บอกถึงตัวอยางในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

คํานํา
พระคัมภีรเต็มไปดวยตัวอยางของการวิเคราะหสิ่งแวดลอม เปนบันทึกของสิ่งแวดลอม
ของคนบนโลกนี้ และการตอบสนองของเขาตออิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ตัวอยางเชน พระคัมภีรวิเคราะหสิ่งแวดลอมในอดีต ปจจุบันและอนาคตของมนุษย
วิเคราะหสภาวะฝายวิญญาณของชายและหญิง ซึง่ อยูห า งจากพระเจาซึ่งตรงขามกับสภาวะผูเชื่อที่แทจริง
และยังวิเคราะหศัตรูฝายวิญญาณของเราดวย
ในบทนี้และบทตอไป คุณจะไดศึกษาตัวอยางในพระคัมภีรเรื่องการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
เปนไปไมไดทจี่ ะวิเคราะหขออางอิงทุกอยางเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะวามีตัวอยางมากมาย ดวยเหตุนี้เองเราจึง
ใหขอ พระคัมภีรบางตอนที่เลือกมาเพื่อเปนตัวอยาง
(ตามรูปแบบที่ใชในบทเรียนนี้ จึงไมมีสวนของ "ขอพระคัมภีรสําคัญ" "บททดสอบตนเอง"
หรือ "เพื่อศึกษาตอไป" ในบทเรียนนี้

ปฐมกาล
พระเจาทรงสรางสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ
ความบาปเขาสูสิ่งแวดลอม สิง่ แวดลอมถูกระทบอยางไร? พระเจาทรงวิเคราะหสภาวะ
ฝายวิญญาณของอาดามและเอวาอยางไร? หลักจากที่เขาทําบาปแลว
บทที่ 6-7
พระเจาทรงวิเคราะหและทรงจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ชั่วรายบนโลก
บทที่ 11
จงอานดูเรื่องหอบาเบล เปรียบเทียบการวิเคราะหที่คนกระทํากับที่พระเจาทรงกระทํา
บทที่ 13.6-13 การตัดสินใจเปนเครื่องกําหนดจุดหมายปลายทาง โลกทําการตัดสินใจผิดโดยวิเคราะหสิ่ง
แวดลอมดวยการใชเหตุผลทางธรรมชาติแทนที่จะใชสติปญญาทางวิญญาณ
อิสอัค
เขาไมถูกจํากัดดวยการทํานายของสิ่งแวดลอมคือ แมวาสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไรเขาก็
ยังทําการตัดสินใจที่ถูกตอง (ดู 24.34-35, 26.12-14)
บทที่ 22
อับราฮัมวิเคราะหสถานการณที่เปนไปไมไดในโลกธรรมชาติและตัดสินใจที่จะทําสิ่งตางๆ
ดวยตัวของเขาเองแทนที่จะรอคอยแผนการของพระเจา

บทที่ 1-2
บทที่ 3
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บทที่ 37-48

โดยการเปดเผยจากสวรรค โยเซฟวิเคราะหสถานการณในปจจุบันและอนาคตและไดชวย
ใหชนรุน เขาทั้งหมดรอดพนจากการกันดารอาหาร

อพยพ
มารดาของโมเสสวิเคราะหสถานการณที่อันตรายและชวยชีวิตบุตรชายของเธอไวได
โมเสสวิเคราะหสิ่งแวดลอมของเขาและตอบสนองอยางผิดพลาดจึงไดหนีไปที่ทะเลทราย
สังเกตดูวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยางไรตอการตอบสนองของอิสราเอลตอขอความจาก
พระเจา
บทที่ 7-13
ถาฟาโรหวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง เขาก็คงจะไดสังเกตุรูวาพระเจาทรงจัดการ
กับเขาและตอบสนองอยางเหมาะสม
บทที่ 14
เมือ่ อิสราเอลวิเคราะหสิ่งแวดลอมดวยเหตุผลธรรมชาติ เขาก็ติดอยูบนบก เมือ่ พระเจา
เขาแทรกแซงเขาก็รอดพนได แตเราไมอาจที่จะวิเคราะหสถานการณโดยใชเหตุผลธรรม
ชาติเทานั้น
อพยพ 15.22-27อิสราเอลอยูที่แมนํ้ามาราห เขาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอยางไร? พระเจาทรงใช
สิง่ แวดลอมอยางไร
บทที่ 32
อาโรนตําหนิประชากร (สิง่ แวดลอมของเขา) ซึง่ ทําบาป
บทที่ 18.1-27 การวิเคราะหของเยโธรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการจัดองคกรใหมขึ้น

บทที่ 2
บทที่ 2-3
บทที่ 6-9

เลวีนิติ
หนังสือเลวีนติ เิ ปนบันทึกถึงพระบัญญัติของพระเจาสําหรับประชากรของพระองค พระ
บัญญัตหิ ลายประการเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เชน การกินอาหาร สุขภาพและสถานการณของสา
ธารณสุข (การกําจัดสิ่งสกปรก) พระบัญญัติอื่น ๆ เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมทางการเมือง เชน จะจัดการกับ
ขอขัดแยงและปญหาไดอยางไร ขออื่น ๆ เกีย่ วกับสิ่งแวดลอมฝายวิญญาณ เชน แผนการของพระเจาใน
การจัดการกับความบาปของเขา

กันดารวิถี
บทที่ 13-14

บทที่ 16
บทที่ 22-25

ความตรงขามของการวิเคราะหทางธรรมชาติและทางวิญญาณ คนสอดแนม 140 คน เห็น
ดินแดนโดยมองดูดวยเหตุผลทางธรรมชาติ คนสอดแนม 2 คน วิเคราะหสถานการณดวย
การมองดูฝายวิญญาณ
โคราหวิเคราะหสถานการณและทําการตัดสินใจที่ผิด อะไรคือการวิเคราะหที่ผิดของเขา?
ใหอานเรื่องราวของบาลาคและบาลาอัม การวิเคราะหของบาลาคทําใหเขาขอรองบาลา
อัม
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ขอสังเกต
หนังสืออพยพ กันดารวิถแี ละเฉลยธรรมบัญญัติเกี่ยวของกับเหตุการณในระหวางการเดิน
ทางเรรอนของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ภายหลังจากที่เขาปฏิเสธไมยอมเขาไปในดินแดนแหงพระสัญญา
เพราะความกลัวและความไมเชื่อ เราอาจเรียนรูไดมากจากวิธีที่ประชากรของพระเจาวิเคราะหและจัดการ
กับสิง่ แวดลอมของเขาในระหวางการเดินทาง 40 ป เพือ่ เขาแผนดินคะนาอัน

เฉลยธรรมบัญญัติ
บทที่ 4

บทที่ 6

บทเหลานีเ้ ปนการทบทวนทางประวัติศาสตรของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของอิสราเอล
จงสังเกตดูวาสิ่งแวดลอมและการตอบสนองของเขามีผลกระทบตอความสัมพันธของเขา
กับพระเจาอยางไร
สิง่ แวดลอมที่ดีและมั่งคั่งรุงเรืองมีผลดานลบตอความสัมพันธของคุณกับพระเจาอยางไร

โยชูวา
บทที่ 2

บทที่ 7
บทที่ 9

คนสอดแนม 2 คน วิเคราะหสิ่งแวดลอม จงสังเกตดูวาการวิเคราะหของเขาแตกตางจาก
การวิเคราะหของคนสอดแนมชุดแรกในกันดารวิถีบทที่ 13-14 อยางไร ความเชื่อไมไดทํา
ใหความยากลําบากเล็กนอยลงเมื่อเขาไดวิเคราะหแลว แตความเชื่อทําใหเขามองดูความ
ลําบากวาเปนสิ่งเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกําลังของพระเจา
โยชูวาไมระวังระไวตอสิ่งแวดลอมฝายวิญญาณและพบกับความพายแพ
ผลการวิเคราะหโดยใชสามัญสํานึกตามธรรมชาติโดยมิไดปรึกษาพระเจากอนสังเกตขอ 14

ขอสังเกต
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตลอดหนังสือโยชูวาทั้งเลม ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เตรียมการสูรบหลายครั้งเพื่อเขายึดดินแดน แผนการของการตอสูมักจะขึ้นอยูกับผลของการวิเคราะหสิ่ง
แวดลอม สิง่ นีเ้ ปนความจริงในการตอสูหลายครั้งของพระคัมภีร ซึง่ จะนํามาใชในฝายวิญญาณไดหรือไม?

ผูวินิจฉัย
หนังสือผูว นิ จิ ฉัยเปนบันทึกทางประวัติศาสตรถึงกษัตริยตาง ๆ ของประชากรของพระเจา
กษัตริยบางองคดีและบางองคก็ชั่วราย
หนั ง สื อนี้ บัน ทึก เรื่อ งราวของผูวินิจฉัยผูมีศีลธรรมซึ่งพระเจาทรงตั้งขึ้นเพื่อปลดปลอย
ประชากรของพระองคออกจากพันธนาการ
อิทธิพลของผูนําที่มีศีลธรรมและไมมีศีลธรรมมีผลตอประชาชน และสิ่งแวดลอมของเขา
การตอบสนองของประชากรของพระเจาตออิทธิพลเหลานี้ในสิ่งแวดลอมของเขา จะเปนเครื่องตัดสินวาพระ
เจาทรงตอบสนองอยางไรกับเขาในฝายวิญญาณ
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นางรูธ
จงอานใหหมดทั้งเลมและสังเกตดูวานางนาโอมีวิเคราะหสถานการณของเธออยางไรดวย
ความทอใจ ในขณะที่นางรูธตอบสนองดวยความเชื่อ
บทที่ 1
สังเกตดูวา นางนาโอมีวิเคราะหและตอบสนองตอสถานการณของนางรูธ โบอาชทํางาน
ภายในวัฒนธรรมของสิ่งแวดลอมของเขาในการไถถอนนางรูธ (บทที่ 4)

1 ซามูเอล
บทที่ 2.11-3.21 เอลีไมไดวิเคราะหสภาวะฝายวิญญาณของครอบครัวของเขาเองใหถูกตอง
บทที่ 15.1-35 ซาอูลวิเคราะหโดยใชสติปญญาธรรมชาติมากกวาที่จะทําตามพระบัญชาของพระเจา
เขาจึงสูญเสียอาณาจักรไป

2 ซามูเอล
บทที่ 12
บทที่ 13-19

นาธานผูเ ผยพระวจนะวิเคราะหฝายวิญญาณไดอยางทรงอํานาจซึ่งทําใหกษัตริย
ดาวิดสํานึกผิดจากบาป
เรือ่ งราวของกบฎของอับซาโลม เขาไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมของเขาอยางไร ดาวิด
ปฏิเสธที่จะมองดูสถานการณตามที่เปนจริงหรือไม

1 พงศกษัตริย
บทที่ 9.1-10.29 สิง่ แวดลอมตามธรรมชาติของโซโลมอนเปนอยางไร?
บทที่ 11.1-43 สิง่ แวดลอมมีผลตอโซโลมอนในฝายวิญญาณอยางไร?

2 พงศกษัตริย
หนังสือนีเ้ ปนบันทึกเรื่องราวของกษัตริยตาง ๆ ซึง่ ปกครองประชากรของพระเจา ใหสังเกต
ดูวา สิง่ แวดลอมมีผลกระทบตอผูนําที่ดีและที่ชั่วรายอยางไร? ประชากรไดรับผลกระทบอยางไร?

1 และ 2 พงศาวดาร
ประวัตศิ าสตรทางศาสนาของประชากรของพระเจาถูกบันทึกไวในหนังสือเหลานี้ ขณะที่
คุณอานหนังสือนี้ จงสังเกตดูวา สิ่งแวดลอมมีผลกระทบอยางไรตอผูนําที่เปนฝายวิญญาณกับผูนําที่ชั่วราย

เอสรา
เอสราวิเคราะหสิ่งแวดลอมของเยรูซาเล็มและรูวาจะตองสรางพระวิหารขึ้นใหม
ใน
ระหวางการสรางใหมเขาเผชิญการตอตานมากจากผูที่อยูในสิ่งแวดลอมของเขา ดวยสายตาฝายวิญญาณ
เขาวิเคราะหสถานการณแตละอยางและตอบสนองอยางถูกตอง จงสังเกตดูโดยเฉพาะที่การวิเคราะหและ
การตอบสนองของเขาตอความบาปของประชากรของพระเจาในบทที่ 9-10
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เนหะมีห
มีการเนนเรื่องการวิเคราะหสิ่งแวดลอมในหนังสือนี้ซึ่งเกี่ยวกับการสรางกําแพงขึ้นมาใหม
รอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มโดยชายที่ชื่อเนหะมีห โดยเฉพาะใหสังเกตบทที่ 2.11-20ท การวิเคราะหของเขาตอ
สถานการณในเยรูซาเล็มตลอดทั้งเลม เนหะมีหย งั คงวิเคราะหสิ่งแวดลอมและตอบสนองดวยความเชื่อตอ
ปจจัยดานลบซึ่งอาจมากีดขวางงานของเขาที่ทําเพื่อพระเจา

เอสเธอร
บทที่ 2
บทที่ 3-9

โมรเดคัยวิเคราะหสถานการณซึ่งทําใหเอสเธอรไดเขามาอยูในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให
พระเจาทรงใช
เอสเธอรวเิ คราะหสถานการณและวางแผนการเพื่อชวยชนชาติทั้งหมดใหรอด

โยบ
หนังสือเลมนี้บันทึกเรื่องราวของคนชอบธรรมชื่อ โยบ ซึง่ ถูกซาตานโจมตีทั้งทางรางกาย
จิตใจและทางวัตถุทรัพยสมบัติ ทางสังคมและทางวิญญาณ โยบวิเคราะหสถานการณของเขาเอง เพื่อน
ของเขาวิเคราะหสถานการณอยางไมถูกตองโดยใชเหตุผลทางธรรมชาติและหนังสือมาถึงจุดสุดยอดตรง
การวิเคราะหของพระเจา

สดุดี
บทที่ 1-3
มีการวิเคราะหสิ่งแวดลอมของคนชอบธรรม
บทที่ 3.6
อยากลัวพลังอํานาจในสิ่งแวดลอม
บทที่ 11.4-5, 14.2-3 , 17.3
พระเจาทรงวิเคราะหการทรงสรางทุกอยาง
บทที่ 19.12,14 บทที่ 26,51,69,40.2-3,119.59 กษัตริยด าวิดใชเวลามากในการวิเคราะหตัวเขาเอง บทเหลา
นีเ้ ปนเพียงตัวอยางเล็กนอยของหลาย ๆ ตัวอยางในสดุดี
บทที่ 78,105-107
การวิเคราะหชนชาติอิสราเอล
บทที่ 115.4-8, 135.15-18
การวิเคราะหรูปเคารพซึ่งเปนพระเทียมเท็จ

สุภาษิต
หลายขอความในหนังสือนี้ วิเคราะหและเตือนเกี่ยวกับ สิง่ แวดลอมของคนชั่วราย
(ดู 1.10-19,2.10-22,4.14-19, 7.6-27, 9.13-18)
บทที่ 5,14.7 เราควรหลีกหนีจากสิ่งแวดลอมบางอยาง (สังเกตดูโดยเฉพาะที่บทที่ 5.8)
บทที่ 6.6-11 จงศึกษาสิ่งแวดลอมของมดและคุณไดเรียนรูอะไร?
บทที่ 6.27-28,22.24-25
สิง่ แวดลอมทั้งทางดานธรรมชาติและดานวิญญาณมีผลกระทบตอตัวเรา
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บทที่ 20.4
อยายอมใหการวิเคราะหสิ่งแวดลอมของคุณมาทําใหคุณไมไดทํางาน
บทที่ 21.2
พระเจาทรงวิเคราะหจิตใจของเรา
บทที่ 21.29, 4.26 พระเจาบอกใหเรา "พิจารณาดูวิถีของคุณ" และ "ตรึกตรองหนทางเดินของคุณ" นี่เปน
การวิเคราะหสวนตัว
บทที่ 24.30-34 วิเคราะหไรนาของคนเกียจคราน
บทที่ 27.23 "จงรูจักทุกขสุขของฝูงแพะแกะ" หมายถึงวาเราตองรับรูเรื่องราวของคนที่เรารับผิดชอบ

ปญญาจารย
หนังสือนี้เปนการวิเคราะหชีวิต "ภายใตดวงอาทิตย" บนโลกนี้ซึ่งปราศจากพระเจา ผู
เขียน (โซโลมอน) วิเคราะหทกุ สิง่ ทีอ่ ยูในสิ่งแวดลอมของโลกปจจุบันและพบวาทุกอยางลวนอนิจจัง คําสรุป
ของการวิเคราะหของเขาไดใหไวในปญญาจารย 12.13-14

เพลงซาโลมอน
หนังสือนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางพระคริสตและคริสตจักรซึ่งแสดงใหเห็นโดยใช
ความสัมพันธในการสมรส จงสังเกตดูการวิเคราะหสวนตัวของเจาสาวและเจาบาว

อิสยาห-ดาเนียล
เราเรียกหนังสืออิสยาหตลอดถึงดาเนียลวา "ผูพ ยากรณใหญ" ซึง่ บรรจุคําพยากรณขนาด
ยาว ซึง่ ใหแกชาติตาง ๆ โดยผูเผยพระวจนะภายใตการดลใจของพระเจา
จงทบทวนหนังสือ 2 เลมนีแ้ ละสังเกตดูคําอธิบายถึงสิ่งแวดลอมที่บาปซึ่งประชาชนของ
ชาติเหลานี้อาศัยอยู จงสังเกตคําพยากรณวาพระเจาทรงวางแผนจัดการกับพวกเขาอยางไร เนื่องจากสิ่ง
แวดลอมที่บาปเหลานี้
มีสิ่งใดในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของชนชาติเหลานี้ซึ่งคุณพบเห็นในโลกปจจุบันหรือไม
สังเกตดูเรื่องราวของดาเนียลและเพื่อน 3 คนในบทที่ 1-3 และ 6 ดวย พวกเขาไมยอมใหสิ่ง
แวดลอมทีบ่ าปมามีผลกระทบตอความสัมพันธฝายวิญญาณของเขากับพระเจา

โฮเชยา-มาลาคี
หนังสือโฮเชยาจนถึงมาลาคีเรียกวา "ผูพ ยากรณนอย" เพราะวามีความยาวไมมาก จงทบ
ทวนหนังสือเหลานี้แลวสังเกตดูคําอธิบายถึงสิ่งแวดลอมที่บาปของชาติเหลานี้ และดูวาพระเจาทรงมีแผน
การที่จะจัดการกับเขาอยางไร คุณพบเห็นสิ่งแวดลอมของชาติเหลานี้ในโลกปจจุบันหรือไม
จงสังเกตดูอาโมส 4.6-13 ซึง่ อธิบายวาพระเจาทรงใชสิ่งแวดลอมเพื่อจัดการกับประชากร
ของพระองคอยางไร ถาเขาไดวิเคราะหสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและสํานึกผิด พระเจาจะตอบสนองโดยการ
ใหอภัยและรักษา

28

ดําเนินการศึกษาตอ
การทบทวนสั้น ๆ ถึงพันธสัญญาเดิมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการที่เราตองเขาใจ
และตอบสนองอยางถูกตองตอสิ่งแวดลอม ประชากรของพระเจา …
… พายแพเมือ่ เขาวิเคราะหสิ่งแวดลอมดวยทาทีแหงความกลัวและความไมเชื่อหรือเมื่อ
เขาไมไดวิเคราะหเลย
… ไดชยั ชนะทีย่ ิ่งใหญเมื่อเขาวิเคราะหสิ่งแวดลอมดวยสายตาฝายวิญญาณ
… ยอมใหสงิ่ แวดลอมมามีอิทธิพลตอเขาในฝายวิญญาณทั้งในทางบวกและทางลบ
… มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เขาอาศัย ทํางานและรับใชอยู
… ทํางานภายในวัฒนธรรมของสิ่งแวดลอมของเขาเพื่อใหแผนการของพระเจาสําเร็จ
มีอกี หลายตัวอยางมากมายเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมในพันธสัญญาเดิม
จง
ศึกษาตอไปและขยายบทเรียนนี้ดวยการจดขอสังเกตสวนตัวของคุณเองในเรื่องนี้
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