บทที่ 5
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- ใหคําจํากัดความของ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว”
- อธิบายวาการวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวประกอบดวยอะไรบาง
- บอกถึงจุดประสงคของการวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
- ทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
- นําเอาผลของการวิเคราะหมาใชในงานรับใชของคุณใหสําเร็จผล
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ทานจงพิจารณาดูตัวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชันสูตรตัวของทานเอง
เถิด”
2 โครินธ 13.5

คํานํา
คุณไดรบั คํานําเขาสูการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและตรวจสอบดูพื้นฐานจากพระคัมภีร
ในบทนี้ คุณเริม่ ตนลําดับของบทเรียนซึ่งอธิบายวาจะวิเคราะหสิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางไร
จงแนใจวาคุณศึกษาแตละบทเรียนเสร็จสมบูรณกอนที่จะศึกษาบทตอไป
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูวาจะวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวอยางไร

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวคือ การศึกษาสิ่งแวดลอมของคุณเอง
ประกอบดวยการวิเคราะหทุกแงทุกมุมของชีวิตของคุณรวมทั้งความสัมพันธและสิ่งแวด
ลอมทางกาย ทางการศึกษา การเงินและทางวิญญาณ

จุดประสงคของการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้เปนจุดประสงคของการวิเคราะหสวนตัว
เพือ่ ตัดสินดูสภาวะการฝายวิญญาณของคุณ
พระคัมภีรกลาววาคุณตองชันสูตรตัวคุณเองเพื่อตัดสินดูสภาวะการฝายวิญญาณของคุณ
“ทานจงพิจารณาดูตัวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชันสูตรตัวของทานเอง
เถิด”
2 โครินธ 13.5
“ขอใหทุกคนพิจารณาตนเอง ”
1 โครินธ 11.28
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คุณตองพิจารณาตนเองเกี่ยวกับ “ความเชื่อ” หมายถึงคุณตองวิเคราะหสภาวะฝาย
วิญญาณของคุณโดยตั้งอยูบนพระวจนะของพระเจา
“พิสูจน” เปนอีกคําหนึ่งของการตรวจสอบ พระคัมภีรกลาววา
“จงพิสูจนทุกสิ่ง สิง่ ทีด่ นี ั้นจงยึดไวใหมั่น”
1 เธสะโลนิกา 5.21
การตรวจสอบตนเองประกอบดวยการวิเคราะหแงมุมฝายวิญญาณของชีวิตคุณ แตยัง
ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ เชน สภาวะของรางกาย การเงิน การศึกษาและอื่น ๆ ดวย คุณตอง “พิสูจน” หรือ
ตรวจสอบ “ทุกสิ่ง” ในชีวิตของคุณ
มนุษยมีรางกาย จิตใจและวิญญาณ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แกรางกายมีผลกระทบตอสภาวะดาน
วิญญาณ ของคุณ สภาวะของจิตใจและวิญญาณมีผลกระทบตอรางกายฝายวิญญาณได นีจ่ งึ เปนเหตุให
คุณตองตรวจสอบ “ทุกสิ่ง”
เปนสิง่ สําคัญเชนกันที่จะตองตรวจสอบทุกดานของชีวิตเพราะวาความหวงใย ตาง ๆ ใน
ชีวติ อาจแทรกแซงแผนการของพระเจาสําหรับคุณได
สิง่ ของฝายโลกอาจปดกั้นงานของพระวจนะของพระเจาในชีวิตของคุณ ความหวงใยใน
ชีวติ อาจปดกั้นการเกิดผลฝายวิญญาณได
“ทีต่ กลงกลางหนามนั้นไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินแลวออกไป และความปรารถนา ปรารมย
ทรัพยสมบัติ ความสนุกสนานแหงชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไมเติบโต”
ลูกา 8.14
การเขามีสวนในรายละเอียดตาง ๆ ของการดําเนินชีวิตอาจขัดขวางสงครามฝายวิญญาณ
ได
“ไมมที หารคนใดที่เขาประจําการแลวจะยุงอยูกับงานฝายพลเรือน ดวยวาเขามุงที่จะทําให
ผูบังคับบัญชาพอใจ”
2 ทิโมธี 2.4
ความหวงใยของชีวิตอาจมีชัยเหนือคุณจนกระทั่งคุณไมไดเตรียมตัวพรอมสํ าหรับการ
เสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา
“แตจงระวังใหดี เกลือกวาใจของทานจะลนไปดวยอาการดื่มเหลาองุนมากและดวยการ
เมาและดวยคิดกังวลถึงชีวิตนี้ แลวเวลานัน้ จะมาถึงทานดุจบวงแรวอยางกระทันหัน”
ลูกา 21.34
“จงระวังตัวใหดี” หมายถึง ตรวจสอบตัวคุณเองใหแนใจวาคุณพรอมสําหรับการเสด็จกลับ
มาขององคพระผูเปนเจาในทุกดานของชีวิต
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เพือ่ แสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของคุณ
การปรับปรุงตนเองไมใชจุดประสงคของการแสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของ
คุณ จงอานโรมบทที่ 7 เพือ่ ดูวา เปาโลพยายามปรับปรุงตนเองและลมเหลวอยางไร คุณจะทําสิ่งใดเพื่อ
เปลีย่ นแปลงความออนแอของคุณดวยตัวคุณเองไมไดเลย
จุดประสงคของการแสดงใหเห็นความออนแอของคุณก็เพื่อทําใหคุณรวมมือกับขบวนการ
ของพระเจาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ การเปลีย่ นแปลงเริ่มตนดวยประสบการณของการบังเกิดใหม
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน นั้ ก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิง่ สารพัดที่เกาๆก็ลวง
ไป นีแ่ นะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”
2 โครินธ 5.17
การเปลี่ยนแปลงดํ าเนินตอไปโดยการสารภาพความบาปและความออนแอของคุณและ
ยอมรับการอภัยจากพระเจา
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไมไดอยูในเราเลย
ถา
เราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระ
เราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”
1 ยอหน 1.8-9
คุณเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณรวมมือกับพระเจาในขบวนการของการเปลี่ยนแปลงคุณโดย
ทางสถานการณของชีวิต
“เรารูว า พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือ คนทัง้ ปวงที่พระองคได
ทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พระองคไดทรงทราบอยูแลว ผูน นั้ พระองค
ไดทรงตัง้ ไวใหเปนไปตามลักษณะพระฉายาแหงพระบุตรของพระองค”
โรม 8.28-29
พระเจาทรงใช “ทุกสิ่ง” ทัง้ สถานการณที่ดีและไมดีของชีวิตเพื่อเปลี่ยนคุณใหเปนเหมือน
พระฉายของพระเยซู
คุณเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณประพฤติตามมาตรฐานของพระเจามากกวามาตรฐานของ
โลก
“พีน่ อ งทั้งหลาย ดวยเหตุนโี้ ดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัย
พระเจา ซึง่ เปนการนมัสการโดยพระวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึง
จะเปลี่ยนใหม เพือ่ ทานจะไดทราบนํ้าพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไร
ดียอดเยี่ยม”
โรม 12.1-2
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การเปลีย่ นแปลงมาทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น ในโรม บทที่ 7 เปาโล
ลมเหลวในการปรับปรุงตนเอง เขามาดําเนินตอไปในการเปลี่ยนแปลงโดยทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิช์ ัยชนะของเขาถูกบันทึกไวในโรม บทที่ 8
เหตุนเี้ องเปาโลจึงรายงานไววา
“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา “การทีม่ คี ุณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมี
ทีไ่ หนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนัน้ ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา
เพือ่ ฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา เหตุฉะนัน้ เพราะเห็นแกพระคริสต ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดา
ความออนแอของขาพเจา ในการประทุษรายตาง ๆ ในความยากลําบาก ในการถูกขมแหง ในความอับจน
เพราะวาขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาจะแข็งแรงมากเมื่อนั้น”
2 โครินธ 12.9-10
เปาโลรูถึงความออนแอของเขา แตวา เขาไมยอมใหสิ่งนี้มาทําใหเขาทอใจ เขารูถึงฤทธิ์
อํานาจของพระเจาวาสามารถเปลี่ยนความออนแอเหลานี้ได
ถาคุณไมแสดงใหเห็นความออนแอของคุณและไมรวมมือกับขบวนการของพระเจาในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ คุณก็จะลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาตอไป
เพือ่ แสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณ
ถาคุณเนนอยูที่ความออนแอของคุณ คุณก็จะไมมีประสิทธิภาพในงานรับใชของคุณ คุณ
จะเกิดผลไดก็ตอเมื่อคุณเนนที่พลังฝายวิญญาณที่พระเจาทรงประทานแกคุณ
ในคําอุปมาเรื่องเงินตะลันต ในมัทธิว 25.14-30 คนใชแตละคนตองเนนที่สิ่งที่เขามี ไมใชสิ่ง
ที่เขาไมมี
คุณแสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณเพื่อจุดประสงคในการรับใช ไมใชเพียงเพื่อให
ความสามารถของคุณเปนที่ยกยอง พลังทุกอยางที่คุณมีไดรับมาจากพระเจา เชนเดียวกับที่อยูในคําอุปมา
นี้
เชนเดียวกับคนใชในคําอุปมานี้ คุณตองรับผิดชอบในการรับใชพลังฝายวิญญาณ ตะลันต
และความสามารถเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
จงจําไวดวยวาไมวาคุณจะแสดงใหเห็นพลังมากเพียงไร ก็ยงั จําเปนตองปรับปรุงอยูเสมอ
เปาโลวิเคราะหกําลังของเขา แตเขาพูดวาเขาดําเนินชีวิตดังนี้
“มิใชวาขาพเจาไดแลวหรือสําเร็จแลว แตขา พเจากําลังบากบั่นมุงไปเพื่อขาพเจาจะไดฉวย
เอาไวเปนของตน อยางทีพ่ ระเยซูคริสตไดทรงฉวยขาพเจาไวเปนของพระองคแลว
ดูกอ นพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวไดแลว แตขา พเจาทําอยางหนึ่งคือ
ลืมสิง่ ที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่อยูขางหนา ขาพเจากําลังบากบั่นมุงไปสูหลักชัย เพื่อ
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จะไดรบั รางวัลซึ่งในพระเยซูคริสตพระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบนใหเราไปรับ เราซึ่งเปนผูใหญแลวจึงคิด
อยางนั้น”
ฟลิปป 3.12-15
ขณะทีค่ ุณแสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณ จําไววาเราไมวัดความสําเร็จจากสิ่งที่คุณเปนอยู
แตวัดจากสิ่งที่คุณเปน เมือ่ เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณสามารถเปนไปไดในพระเจา
ขอความสําคัญของหนังสือโยบในพระคัมภีรก็คือวา แมวาคนชอบธรรมก็อาจไดรับประสบ
การณมากขึ้นอีกกับพระเจา
เพือ่ แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณ
ของประทานฝายวิญญาณคือ ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเพื่อให
เราสามารถทํางานรับใชได หัวขอนี้สําคัญมาก สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติจึงไดจัดทําคูมือสอนวิชานี้โดย
เฉพาะ
หลักสูตรวิชา “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” อธิบายถึงของประทานฝายวิญญาณ
โดยละเอียด ถาคุณไมเขาใจของประทานฝายวิญญาณหรือไมแสดงของประทานฝายวิญญาณที่พระเจา
ประทานแกคุณ หลักสูตรนีจ้ ะชวยคุณในการพัฒนาฝายวิญญาณดานนี้
พระคัมภีรส อนวาผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยหนึ่งอยาง (1 โครินธ
12.4-11) และคุณตองรับผิดชอบที่จะคนหาและพัฒนาของประทานของคุณ (2 ทิโมธี 1.6)
ตอไปนี้เปนรายการของของประทานฝายวิญญาณ
ของประทานพิเศษ ของประทานเหลานี้ใหไวเพื่อใชในการเตรียมคนของพระเจา
ใหพรอมสําหรับงานรับใช
- อัครทูต
- ผูพยากรณ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาล
- ครู
ของประทานในการพูด ของประทานเหลานี้อธิบายความจริงของพระเจา
- การเผยพระวจนะ
- การสอน
- การหนุนใจ
- ถอยคําแหงสติปญญา
- ถอยคําแหงความรู
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ของประทานในการปรนนิบัติ ของประทานเหลานี้ทําใหสามารถทํางานของพระเจาได
- การปรนนิบัติ
- การชวยเหลือ
- การเปนผูนํา
- การบริหารงาน
- การให
- การแสดงความเมตตา
- การจําแนกวิญญาณ
- ความเชื่อ
- การตอนรับแขก
ของประทานแหงหมายสําคัญ ของประทานเหลานี้วางรากฐานสิทธิอํานาจของพระเจา
- ภาษาแปลก ๆ
- การแปลภาษาแปลก ๆ
- การอัศจรรย
- การรักษาโรค
เพือ่ ตัดสินดูตําแหนงของงานรับใชของคุณ
การแสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณเปนขั้นตอนแรกเทานั้นในการคนหาตําแหนง
ของงานรับใชของคุณ หลังจากที่คุณไดพบของประทานของคุณแลว คุณตองหาดูวาพระเจาทรงตองการให
คุณใชของประทานนี้ตรงที่ใดในพระกายของพระคริสต
จงอาน 1 โครินธ บท 12 ในพระคัมภีรของคุณ บทนีอ้ ธิบายวาคริสตจักรคลายคลึงกับราง
กายของมนุษยอยางไร รางกายแตละสวนมีหนาที่พิเศษเฉพาะ สมาชิกแตละคนของพระกายพระคริสตก็มี
หนาทีเ่ ฉพาะเชนเดียวกัน
เพือ่ ใหมีประสิทธิภาพ คุณตองคนตําแหนงของคุณของงานรับใชในพระกายของพระคริสต
เพือ่ ทีจ่ ะคนพบนํ้าพระทัยของพระเจา คุณตองเสนอตัวเองเปนเครื่องบูชาใหพระเจาทรงใชตามที่สมควรเสีย
กอน
“พีน่ อ งทั้งหลาย ดวยเหตุนโี้ ดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัย
พระเจา ซึง่ เปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนยุคนี้ แตจงรับ
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การเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพือ่ ทานจะไดทราบนํ้าพระทัยของพระเจา
จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12.1-2
คุณตองคนหาของประทานฝายวิญญาณของคุณ วิเคราะหกําลังและความออนแอฝาย
วิญญาณของคุณ และพิสูจนหรือตรวจสอบพระประสงค (นําพระทั
้
ย) ของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ
(สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ มีหลักสูตรชื่อ “รูจ กั พระสุรเสียงของพระเจา” ซึง่ สามารถชวยคุณในเรื่องนี้
ได)
บาปอยางหนึ่งของเนื้อหนังในกาลาเทีย 5.20 คือ “การเลียนแบบ” การเลียนแบบหมายถึง
การทําตัวของคุณตามแบบอื่นและเลียบแบบที่เขาทํา
“ทุกคนจงสํารวจการกระทําของตนเองจึงจะมีอะไร ๆ ทีจ่ ะอวดไดในตัวไมใชเปรียบเทียบ
กับผูอื่น”
กาลาเทีย 6.4
เพือ่ กําหนดแผนการที่จะทําใหงานรับใชของคุณสําเร็จลงได
การวิเคราะหที่เหมาะสมถึงสภาวะฝายวิญญาณ กําลัง ความออนแอและของประทานฝาย
วิญญาณของคุณนําไปสูการคนพบตําแหนงที่ของคุณในพระกายของพระคริสต
นําไปสูการเปดเผย
ตําแหนงในงานรับใชของคุณ
แตการรูถึงตําแหนงของคุณยังไมเปนการเพียงพอ คุณตองวางแผนที่จะใหงานรับใชที่พระ
เจาทรงมีสําหรับคุณสําเร็จลง ดังนัน้ คุณจึงตองปฏิบัติตามแผนการที่วางไว
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนาย จะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา 12.47
การวิเคราะหสวนตัวจะไมมีประสิทธิภาพนอกจากวาคุณจะไดนําสิ่งที่คุณเรียนรูไปใชใน
งานรับใชของคุณสําเร็จ

จะรวบรวมขอมูลไดอยางไร ?
อธิษฐาน
ขอใหพระเจาทรงเปดเผยสภาวะฝายวิญญาณ กําลัง ความออนแอและตําแหนงของคุณ
ทีอ่ ยูในแผนการของพระองค ดาวิดทําดังนี้
“ขาแตพระเจา ขอพิสูจนขาพระองค

ลองขาพระองคเถิด ทดสอบใจและจิตของขาพระองคเถิด

สดุดี 26.2

ศึกษาพระวจนะของพระเจา
พระวจนะของพระเจาเปนมาตรฐานที่ไมเปลี่ยนแปลง คุณตองใชเพื่อตรวจสอบตัวคุณเอง
“ขาแตพระเจา พระวจนะของพระองคปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย” สุดดี 119.89
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ใชของประทานฝายวิญญาณ
คุณตองนําของประทานฝายวิญญาณมาชวยในการวิเคราะหของคุณ ตัวอยางเชน พระ
เจาอาจใหคุณจําแนกดูความออนแอในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ หรือใชบางคนที่มีของประทานในการ
จําแนกวิญญาณหรือใชถอยคําแหงความรูเพื่อรับใชแกคุณ
ขอคําแนะนําจากผูนําฝายวิญญาณ
ขอใหผูนําฝายวิญญาณของคุณชวยในการวิเคราะหของคุณ พระเจาประทานผูนําใหนํา
ทางคุณ จงขอผูน าของคุ
ํ
ณใหวิเคราะหกําลังและความออนแอฝายวิญญาณของคุณ ขอใหเขาอธิษฐานกับ
คุณเกีย่ วกับงานรับใชเฉพาะดานของคุณ
ปรึกษาบันทึกรายงานที่เขียนไว
คุณอาจใชบันทึกที่เขียนไวในการวิเคราะหตัวคุณ เชน งบประมาณที่เขียนไว บัญชี
ธนาคาร หรือสมุดเช็คอาจนํามาใชในการวิเคราะหการเงินสวนตัวของคุณ
ทําการสัมภาษณ
ปรึกษาสมาชิกที่ใกลชิดในครอบครัวและ/หรือเพื่อเกี่ยวกับกํ าลังและความออนแอฝาย
วิญญาณ
สังเกตดูตัวคุณเอง
สังเกตดูตัวคุณเองในสถานการณงานรับใชหลาย ๆ อยาง จดดูกําลังความออนแอและประ
สิทธิภาพในการรับใช คุณไดเห็นของประทานฝายวิญญาณชนิดใดเดนชัดบาง
สังเกตดูตัวคุณเองในสถานการณในชีวิตจริงหลายๆ อยาง คุณมีปฏิกิริยาอยางไรภายใต
ความกดดันหรือความเครียด คุณเห็นผลฝายวิญญาณเดนชัดในชีวิตของคุณหรือไม

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อทําการวิเคราะหสวนตัวของคุณ
วิเคราะหสัมพันธภาพของคุณ
พระวจนะของพระเจาและชีวิตคริสเตียนทุกชีวิตมีพื้นฐานบนความสัมพันธ โดยเหตุนี้เอง
จึงเปนสิง่ สําคัญที่จะวิเคราะหความสัมพันธของคุณกับพระเจาและกับผูอื่น
“พระเยซูทรงตอบเขาวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจาและ
ดวยสิ้นสุดความคิดของเจา
นัน้ แหละเปนพระบัญญัติขอใหญและขอตน
ขอที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพือ่ นบานเหมือนรักตนเอง
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ธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้”
วิเคราะหความสัมพันธของคุณกับบุคคลตอไปนี้
พระเจา
- คุณเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมหรือไม?
- คุณไดรับบัพติศมาในนํ้าหรือไม?
- คุณดําเนินชีวิตในความสัมพันธกับพระเจาหรือไม? มีความบาปใดที่คุณรูในชีวิตของ
คุณซึ่งคุณตองจัดการหรือไม?
- คุณไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม?
- คุณอานพระคัมภีรเปนประจําหรือไม?
- คุณจะปรับปรุงนิสัยการศึกษาพระคัมภีรของคุณอยางไร?
- คุณอธิษฐานสมํ่าเสมอหรือไม ?
- คุณจะปรับปรุงชีวิตการอธิษฐานของคุณอยางไร?
- คุณมีสว นอยางเขมแข็งในสามัคคีธรรมของคริสตจักรทองถิ่นหรือไม?
- ชีวติ ของคุณแสดงใหเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางเดนชัดหรือไม? (ดูรายการ
ของผลพระวิญญาณไดใน กาลาเทีย 5.22-23)
- ในดานใดของความสัมพันธฝายวิญญาณของคุณกับพระเจาที่คุณรูสึกวาคุณยังไม
เติบโตและตองการการพัฒนา?
คูครองของคุณ
- คุณมีความสัมพันธที่ดีกับคูครองของคุณหรือไม? (คุณเขากันไดดี สือ่ สารถึงกัน ใช
เวลาดวยกันและอื่น ๆ)
- คุณอธิษฐาน ศึกษาพระวจนะและไปคริสตจักรดวยกันหรือไม? ถาไม คุณจะทําอะไร
เพือ่ รวมถึงการปฏิบัติตนเชนนี้ไวในความสัมพันธของคุณ
- อะไรคือพลังบางประการของความสัมพันธระหวางคุณกับคูครอง
- อะไรคือความออนแอบางประการของความสัมพันธระหวางคุณกับคูครอง
- คุณจะปรับปรุงความออนแอเหลานี้ไดอยางไร?
- ความสัมพันธของคุณกับคูครองขัดขวางงานรับใชของคุณหรือไม?
- คุณอาจทําอะไรเพื่อใหความสัมพันธกับคูครองของคุณเปนประโยชนมากกวาเปนการ
ขัดขวางงานของพระเจา?
นายจางของคุณ
- คุณมีความสัมพันธภาพที่ดีกับนายจางของคุณหรือไม?
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- ถาไม คุณจะปรับปรุงไดอยางไร?
- คุณใหความเคารพและใหเกียรตินายจางของคุณหรือไม?
- คุณทําทุกสิง่ ในงานของคุณเหมือนทํากับพระเจาหรือไม? (ดู 1 โครินธ 10.31)
ลูก ๆ ของคุณ
-

คุณมีความสัมพันธที่ดีกับลูก ๆ ของคุณหรือไม ?
คุณจะปรับปรุงความสัมพันธกับลูก ๆ ของคุณไดอยางไร?
ลูก ๆ ของคุณไดรับการฝกวินัยอยางดีหรือไม?
ลูก ๆ ไมมีวินัยในดานใดบาง?
คุณจะทําอะไรเพื่อปรับปรุงลูก ๆ ของคุณในดานนี้?
ลูก ๆ ของคุณยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดหรือไม?
คุณจะทําอะไรเพื่อชวยใหลูก ๆ ของคุณตัดสินใจในเรื่องนี้ ?
วิเคราะหการเติบโตฝายวิญญาณของลูก ๆ ซึง่ เปนผูเชื่อ คุณจะสามารถชวยใหเขา
พัฒนาตอไปในฝายวิญญาณไดอยางไร ?
- ถาคุณเปนผูนําในคริสตจักร คุณปกครองครอบครัวของคุณไดตามที่บอกไวใน ติตัส1.6
และ 1 ทิโมธี 3.4-5? ถาไม คุณจะตองเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานนี้?
สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว
- คุณมีความยุงยากในความสัมพันธกับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวหรือไม? ถามี กับใคร
และเพราะเหตุใด?
- คุณจะทําอะไรไดเพื่อปรับปรุงสัมพันธภาพนี้?
บุคคลอื่น ๆ ในพระกายของพระคริสต
- คุณมีความยุงยากในความสัมพันธกับสมาชิกอื่น ๆ ในพระกายของพระคริสตหรือไม ?
ถามี กับใคร?
- คุณจะทําอะไรเพื่อฟนฟูสัมพันธภาพของคุณกับพี่นองคริสเตียนผูนี้? (มีวธิ กี ารตาม
พระคัมภีรในการฟนฟูสัมพันธภาพกับผูเชื่ออื่น ๆ ใหไวในมัทธิว 18.15.17
ผูไมเชื่อ
- คุณติดตอกับผูไมเชื่อหรือไม หรือวาคุณแวดลอมตัวคุณดวยคริสเตียนเทานั้น (คุณจะ
นําคนหลงหายกลับมาไมไดถาคุณไมไดติดตอกับเขา
- คุณจะทําประการใดเพื่อนําคนไมเชื่อที่คุณติดตอใหกลับมาหาพระเจา
- คุณจะติดตอกับผูไมเชื่อใหมากขึ้นไดอยางไรเพื่อจุดประสงคการแบงปนพระกิตติคุณ
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- คุณมี ค วามสั ม พั น ธ ใดใดกับผูไมเชื่อซึ่งไมเปนไปตามพระคัมภีรและทํ ารายความ
สัมพันธของคุณกับพระเจาหรือไม? ถามี คุณจะทําอะไรเพื่อแกไขสถานการณ
วิเคราะหสภาวะทางรางกายของคุณ
- พระคัมภีรกลาววา รางกายของคุณเปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยเหตุที่
รางกายของคุณเปนที่สถิตของพระเจา คุณตองเอาใจใสรางกายใหเหมาะสม (1 โค
รินธ 3.16-17)
- สภาวะทางรางกายของคุณมีผลกระทบตอคุณในฝายวิญญาณเพราะวามนุษยเปน
รางกาย จิตใจและวิญญาณ เมื่อคุณไมไดดูแลเอาใจใสรางกาย คุณอาจทอถอยงาย
ในฝายวิญญาณ คุณจะไมมกี าลั
ํ งและพลังงานที่จะทํางานของพระเจา
- คุณนําหนั
้ กเกินอยางแทจริงหรือไม?
- คุณนําหนั
้ กตัวนอยเกินไปหรือไม?
- คุณนําสารที่เปนอันตรายบางอยางเชน อัลกอฮอล บุหรีห่ รือยาเสพติดเขาไปในรางกาย
คุณหรือไม
- คุณพยายามที่จะรับประทานอาหารเทาที่งบประมาณหรือสภาพแวดลอมอํานวยหรือ
ไม?
- คุณออกกําลังกายสมํ่าเสมอหรือไม
- คุณมีสภาวะทางรางกายซึ่งขัดขวางงานของคุณเพื่อพระเจาหรือไม? ถามีคุณจะทํา
อะไรในเรื่องนี้? (บางอยางคุณอาจปรับปรุง โดยการรับประทานอาหารที่ถูกตองและ
ออกกําลังกาย อยางอื่นสามารถรักษาได)
วิเคราะหระดับการศึกษาของคุณ
- ระดับการศึกษาของคุณในปจจุบันคืออะไร?
- คุณจะทําอะไรเพื่อปรับปรุงการศึกษาของคุณเพื่อใหเปนประโยชนแกงานรับใช (การ
ศึกษาหลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติก็เปนวิธีหนึ่ง)
(อยาทอใจถาคุณไมมีโอกาสไดรับการศึกษาสูง พระเยซูทรงเลือกคนธรรมดา เชน คนหา
ปลาทรงใชเขาอยางมากมายในงานรับใช ถาคุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงการศึกษาของคุณและคุณรูสึกวา
เปนแผนการของพระเจาของคุณ เราก็หนุนใจใหคุณทําเชนนั้น)
วิเคราะหการเงินของคุณ
- คุณถวายสิบลดเปนประจําหรือไม? (สิบลดคือ 10 % ของเงินทั้งหมดที่คุณไดมาถวาย
แดพระเจา นีเ่ ปนหลักการของพระคัมภีร)
- คุณถวายพิเศษอื่นใดนอกจากสิบลดหรือไม?
47

- อะไรคือจํานวนทั้งหมดของการถวายของคุณแกคริสตจักรในปที่แลว
- คุณถวายเงินแกพันธกิจจํานวนเทาใด?
- คุณจัดการปรับตัวในมาตรฐานการครองชีพของคุณอยางไรเพื่อคุณจะมีมากขึ้นที่จะ
ใหแกงานขององคพระผูเปนเจา
- คุณมีหนี้สินหรือไม? ถามี คุณจะทําอะไรเพื่อลดหนี้เหลานี้?
- คุณมีคาพยานที
ํ
่ดีเกี่ยวกับการที่คุณจัดการการเงินของคุณ หาเลี้ยงครอบครัว จายใบ
เสร็จตาง ๆ อยางไรหรือไม?
- คุณหวงใยมากเกินไปเกี่ยวกับการหาเงินทองใหรํ่ารวยและสนใจเรื่องวัตถุมากเกินไป
หรือไม? สิง่ เหลานีท้ าให
ํ คุณใชเวลาและพลังงานเปนสวนใหญหรือไม?
วิเคราะหความสามารถฝายวิญญาณ
- คุณใชเวลาของคุณอยางฉลาดเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณและเพื่องานรับใชหรือไม
- มีกิจกรรมใดที่คุณจะลดลงได ซึง่ จะทําใหคุณมีเวลามากขึ้นเพื่อรับใช
- คุณรูว า มีงานรับใชเฉพาะอยางที่พระเจามีใหคุณทําในพระกายของพระคริสตหรือไม?
- คุณทํางานรับใชนี้สําเร็จหรือยัง? ถาไม เพราะเหตุใด?
- คุณรูไหมวาคุณไดรับของประทานฝายวิญญาณอะไรบาง ถาไมรู จงทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง จงบังเกิดใหม
คุณตองบังเกิดใหม ของประทานฝายวิญญาณจะไดมาทางการบังเกิดใหมเชนเดียวกับตะ
ลันตตามธรรมชาติไดมาทางการเกิดทางกายตามธรรมชาติ
ถาคุณไมเคยเกิดในโลกธรรมชาติ คุณจะไมสามารถมีตะลันตตามธรรมชาติได ถาคุณไม
ไดบังเกิดใหมอีกครั้งในโลกวิญญาณ คุณจะไมสามารถไดรับของประทานฝายวิญญาณ
จงสํานึกผิดและรับบัพติศมาเสียทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต
เพื่อจะไดการลบ
บาปและคุณจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2.38)
ขั้นตอนที่สอง รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แนวทางสําหรับการรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไวในหลักสูตรที่ชื่อ “งานรับใช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ขัน้ ตอนที่สาม รูข องประทานฝายวิญญาณ
คุณตองรูวาของประทานฝายวิญญาณคืออะไร? ถาคุณไมรู คุณจะไมสามารถที่จะจําของ
ประทานที่พระเจาประทานแกคุณได
ขั้นตอนที่สี่ แสวงหาของประทานฝายวิญญาณ
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“แตทา นทัง้ หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น”
1 โครินธ 12.31
ขั้นตอนที่หา การวางมือ
จงใหผูนําฝายวิญญาณของคุณวางมือลงบนคุณและอธิษฐานเพื่อที่พระเจาจะทรงเปดเผย
ของประทานฝายวิญญาณแกคุณ
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในตัวทาน ซึง่ ไดทรงประทานแกทานตามคําพยากรณ
เมือ่ คณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”
1 ทิโมธี 4.14
จากผลของขั้นตอนที่หนึ่งตลอดถึงขั้นตอนที่หา พระเจาอาจทรงเปดเผยของประทานฝาย
วิญญาณแกคุณ ถาสิ่งนี้ไมเกิดขึ้น จงปฏิบัติขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่หก วิเคราะหความสนใจฝายวิญญาณของคุณ
ของประทานอะไรที่คุณอยากจะเห็นไดรับการพัฒนาในชีวิตของคุณ?
ของประทานอะไรที่นําใหคุณมีความยินดีมากที่สุดเมื่อคิดถึงหรือเมื่อใชของประทานนั้นๆ
คุณสนุกสนานในการสอนหรือไม? คุณชอบการตอนรับแขกและมีคนเขามาอยูในบานของคุณหรือไม? คุณ
มักจะใจออนทีจ่ ะใหเงินจํานวนมากแกงานของพระเจาหรือไม?
ขั้นตอนที่เจ็ด วิเคราะหโดยผูนําคริสเตียน
ใหผนู าคริ
ํ สเตียนวิเคราะหความสามารถฝายวิญญาณของคุณ
เขาสังเกตอะไรเกี่ยวกับงานรับใชคริสเตียนของคุณ? เขาเห็นวาคุณเปนนักบริหารที่ดี เปน
ครูที่ดีหรือไม? ในความเห็นของเขา คุณมีประสิทธิภาพในงานรับใชหรือในของประทานอะไร?
ขั้นตอนที่แปด วิเคราะหการรับใชคริสเตียนของคุณในอดีต
ของประทานหรืองานรับใชดานใดที่คุณพบวา
คุณมีความยินดีมากในขณะที่คุณ
ปรนนิบัติ? ในดานใดที่คุณมีประสิทธิภาพที่สุด?
ขัน้ ตอนที่เกา แสดงใหเห็นของประทานที่คุณคิดวาคุณอาจมี
ทํารายการของประทานที่คุณคิดวาคุณอาจมี รายการนี้ขึ้นอยูกับ
- ความรูของประทานที่คุณไดรับมาจากการศึกษา
- พระเจาทรงเปดเผยอะไรแกคุณโดยการอธิษฐาน
- ผูน าคริ
ํ สเตียนที่สําคัญไดสังเกตอะไรในชีวิตของคุณ
-วิเคราะหความมีประสิทธิภาพของคุณในดานของงานรับใชที่คุณไดปรนนิบัติมาแลว
(หลักสูตรชื่อ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จะชวยคุณใหแยกแยะของประทานของคุณ)
ขัน้ ตอนที่สิบ มองดูความตองการฝายวิญญาณรอบ ๆ ตัวคุณ
หมูบ า นของคุณมีความตองการอะไรบางที่ยังไมไดรับการตอบสนอง มีความตองการครู ผู
ประกาศ ผูบริหาร ฯลฯ บางไหม จงทํารายการของความตองการเหลานี้
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ขัน้ ตอนที่สิบเอ็ด ทําความตองการฝายวิญญาณใหสมบูรณ
จงเปรียบเทียบรายการของความตองการฝายวิญญาณ กับรายการของของประทานที่คุณ
เชือ่ วาพระเจาประทานแกคุณ
การรูถึงความตองการไมจํ าเปนตองหมายความวาคุณมีของประทานที่จะตอบสนองตอ
ความตองการนี้ได แตคณ
ุ สามารถตัดสินดูวาความตองการฝายวิญญาณตรงจุดใดบางที่เกี่ยวพันกับของ
ประทานที่คุณเชื่อวาพระเจาประทานแกคุณ
จงยอมผูกพันตนทีจ่ ะตอบสนองความตองการนี้ ตัวอยางเชน ถามีความตองการครูใน
คริสตจักรของคุณ และคุณเชื่อวาคุณมีของประทานในการสอน จงอาสาสมัครที่จะตอบสนองความตองการ
นี้
ขัน้ ตอนที่สิบสอง ประเมินงานรับใชของคุณ
ภายหลังจากที่คุณไดรับปรนนิบตั สิ กั ครูใหญในดานนี้ดวยของประทานของคุณ จงประเมิน
ผลงานรับใชของคุณ
คุณใชของประทานนี้อยางมีประสิทธิภาพหรือไม? คุณไดรับความชื่นชมยินดีมากหรือไม?
คุณเห็นผลที่เกิดขึ้นหรือไม ? ศิษยาภิบาลหรือผูนําฝายวิญญาณของคุณเห็นผลที่เกิดขึ้นหรือไม?
ถามี พระเจาก็ทรงนําคุณใหคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
ถาคุณเลือกการรับใชในดานที่ไมเขากันกับความสามารถฝายวิญญาณของคุณ และคุณไม
มีประสิทธิภาพในงานนั้น จงทบทวนรายการของของประทานและขอใหพระเจาทรงสําแดงใหคุณรูถึงงาน
รับใชในดานอื่น

นําเอาผลของการวิเคราะหของคุณมาใช
การวิเคราะหที่คุณไดทําเสร็จสมบูรณไปนั้น จะไมเกิดประโยชนอันใดนอกจากวาคุณจะ
นําไปใชในชีวิตและงานรับใชของคุณ การ “นําเอาไปใช” หมายถึงใชอยางมีประสิทธิภาพ ทําอะไรจริง ๆ
กับการวิเคราะห
เมือ่ ใดก็ตามที่คุณตองการทําบางสิ่งใหสําเร็จ การทํางานใดก็ตามเพื่อพระเจา คุณตองมี
แผนการ พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการวางแผน พระองคทรงวางแผนโลกนี้และทรงดําเนินตามแผนการ
ในการทรงสราง ตัง้ แตวางรากสรางโลก พระเจาทรงวางแผนเพื่อความรอดของมนุษยที่บาป เมือ่ ถึงเวลา
อันสมควร พระองคกท็ รงทําใหแผนการนี้สําเร็จโดยทรงสงพระเยซูเขามาในโลก เพือ่ สิน้ พระชนมเพื่อบาป
ของมวลมนุษย
เมือ่ ใดก็ตามที่พระเยซูกําลังจะออกไปทํางานในชีวิตของชายและหญิง พระองคทรงเรียก
เขาใหเตรียมตัว พระองคทรงบอกคนตาบอดใหไปลางในสระนํ้า พระองคบัญชาสาวกใหนําขนมปงและ
ปลามาใหพระองคตรัสบอกชายคนงอยใหแบกเตียงมา
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คุณตองรวมมือกับงานของพระเจาในชีวิตคุณ เพือ่ ใหแนใจวาคุณทําเชนนี้ คุณตองมีแผนที่
จะทํา
เมือ่ คุณนําเอาผลของการวิเคราะหสวนตัวของคุณมาใช คุณวางแผนที่จะใชสิ่งที่คุณเรียนรู
เกีย่ วกับตัวคุณเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
จงใชแนวทางตอไปนี้เพื่อนําเอาผลของการวิเคราะหของคุณมาใช จําไวที่จะอธิษฐานเกี่ยว
กับแตละตอน ขอพระเจาเปดเผยแผนการของพระองคแกคุณ แลวเขียนแผนแตละแผนในชองวางที่ใหไว
1. ตัดสินดูสภาวะฝายวิญญาณ
จงทบทวนการวิเคราะหของคุณและเขียนหนึ่งยอหนาที่สรุปสภาวะฝายวิญญาณของ
คุณในปจจุบัน ในคําสรุปนี้ จงรวมเอาวิธีที่สภาวะฝายวิญญาณของคุณถูกกระทบโดยความสัมพันธของ
คุณ สภาวะทางรางกาย การเงิน การศึกษา พลังและความออนแอของคุณ
จัดทําแผนการ คุณจะทําอะไรไดเพื่อรวมมือกับพระเจาในการปรับปรุงสภาวะฝาย
วิญญาณของคุณรวมทั้งความเติบโตและการเปนผูใหญฝายวิญญาณ
ฉันจะ

2. แสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของคุณ
ทบทวนการวิเคราะหของคุณและทํารายการความออนแอฝายวิญญาณของคุณขางๆ
ความออนแอแตละอยาง ใหเขียนแผนการของคุณเพื่อจัดการกับความออนแอนี้
ความออนแอ

แผนการของฉันที่จัดการ
ฉันจะ …..

3. แสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณ
ทบทวนการวิเคราะหของคุณและทํารายการพลังฝายวิญญาณของคุณ ขาง ๆ
พลังแตละอยาง จงเขียนแผนการของคุณที่จะใชสิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
พลัง

แผนการของฉันที่จะใชถวายเกียรติแด
พระเจา
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4. แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณของคุณ
จงทบทวนผลของการวิ เ คราะหข องประทานฝา ยวิญญาณของคุ ณทํ ารายการของ
ประทานฝายวิญญาณที่เชื่อวามีขางๆของประทานแตละอยางจงเขียนแผนการของคุณที่จะใชของประทาน
นีเ้ พือ่ ถวายเกียรติแดพระเจา
ของประทานฝายวิญญาณ

ฉันจะใชของประทานนี้อยางไร
ฉันจะ …..

5. คนหาตําแหนงของคุณในงานรับใช
ทบทวนการวิเคราะหสวนตัวทั้งหมดของคุณ จงพิจารณาการอธิษฐานและทํา
ขอความนี้ใหสมบูรณ
ฉันเชื่อวาสถานที่ (ตําแหนง) ของงานรับใชของฉันในพระกายของพระคริสต
คือ
6. กําหนดแผนการที่จะทําใหงานรับใชของคุณสําเร็จ
คุณจะเริม่ ตนอยางไรที่จะทํางานรับใชที่คุณเชื่อวาพระเจาทรงมอบหมายแกคุณ
ใหสําเร็จ? จงศึกษาบทที่ 11 เพือ่ ชวยในการกําหนดแผน
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ชือ่ ………………………………….

หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 5
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงใหคําจํากัดความของคําวา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. จงบอกจุดประสงค 6 ประการของการวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 5
1. “จงพิจารณาดูตัวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชันสูตรตัวของทานเองเถิด”
2 โครินธ 13:5
2. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวคือการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมของคุณเอง
หนา 35
3. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัวประกอบดวยการวิเคราะหทุกแงมุมของชีวิตของคุณ รวมทั้งความ
สัมพันธและสิ่งแวดลอมทางกาย ทางการศึกษา การเงินและทางวิญญาณ
หนา 35
4. ตอไปนี้คือจุดประสงคการวิเคราะหสิ่งแวดลอมสวนตัว
- เพือ่ ตัดสินดูสภาวะฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่ แสดงใหเห็นความออนแอของคุณ
- เพือ่ แสดงใหเห็นกําลังฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่ แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่ คนพบสถานที่หรือตําแหนงของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
- เพือ่ กําหนดแผนการใหงานรับใชของคุณสําเร็จ
ดูหนา 35-39
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เพื่อศึกษาตอไป
1. จงอานเรื่องราวของแซมซันใน ผูว ินิจฉัย 13-16 นีค่ อื ชายผูที่สามารถไดรับประโยชนจาก
การวิเคราะหสวนตัว เขาไมสานึ
ํ กรูถึงสภาวะฝายวิญญาณที่แทจริงของเขาเมื่อเขาออกไปทําสงครามกับ
พวกฟลิสเตีย
ถาแซมซันไดทําการวิเคราะหสวนตัวแลวละกอ
- การวิเคราะหของเขาอาจเปดเผยใหเปนปญหาฝายวิญญาณอะไรบาง?
- เขาอาจทําการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกระทบตอจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาได
หรือไม?
- เขาอาจเปลี่ยนแปลงอะไร?
2. จงอานสดุดี 51 ซึง่ ดาวิดวิเคราะหสภาวะฝายวิญญาณสวนตัวของเขาภายหลัง
จากที่เขาทําบาปกับบัธเชบา จากการศึกษาบทนี้ จงตอบคําถามตอไปนี้
- สภาวะฝายวิญญาณของดาวิด ขณะทีเ่ ขาเขียนบทนี้เปนอยางไร?
- ดาวิดทําอะไรเกี่ยวกับบาปของเขา?
- ดาวิดขอรองพระเจาใหทําอะไร?
3. จงอานเรื่องราวของเบลชัสซารในดาเนียล บทที่ 5 นีเ่ ปนคนอีกคนหนึ่งซึ่งอาจ
ไดรบั ประโยชนจากการวิเคราะหสวนตัว
- สภาวะฝายวิญญาณของเขาคืออะไร? (ดูขอ 22-23)
- พระเจาทรงทําอะไรในเรื่องนี้ (ดูขอ 25-28)
- ถาเบลชัสซารรับรูถึงสภาวะฝายวิญญาณสวนตัวของเขาเอง เขาจะทําการเปลี่ยนแปลง
อะไรในชีวติ ของเขาซึ่งอาจทําใหเขาพนจากการพิพากษาได
4. จงอานเรื่องของเนบูดัคเนซซารในดาเนียล บทที่ 4 นีค่ อื คนที่วิเคราะห
สถานการณอยางไมถูกตองและตองรับผลจากความทุกขทรมานนี้
- จงเปรียบเทียบการวิเคราะหสิ่งแวดลอมของเขาในขอ 29-30 กับการวิเคราะหในขอ 3435 วาแตกตางกันอยางไรบาง?
- อะไรเกิดขึ้นเพื่อทําใหเขารูสึกถึงสภาวะฝายวิญญาณที่แทจริงของเขา (ดูขอ 31-33)
- อะไรเกิดขึ้นเมื่อเนบูดัคเนซซารวิเคราะหวิเคราะหสถานการณสวนตัวอยางถูกตองและ
รับรูว า ทุกสิ่งที่เขามีนั้นมาจากพระเจา (ดูขอ 34-37)
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5. ในลูกา 12.16-21 จงอานเรือ่ งของเศรษฐีหนุมซึ่งไมนําเอาเรื่องของฝายวิญญาณมารวม
เขากับการวิเคราะหสวนตัวของเขา การวิเคราะหสวนตัวของเขาขึ้นอยูกับสิ่งของฝายวัตถุของโลกนี้มากกวา
สิง่ ที่มีคุณคานิรันดร
6. จงอานลูกา 18.9-14 เปรียบเทียบการวิเคราะหสวนตัวของฟาริสีกับการวิเคราะหของคน
บาป การวิเคราะหใดที่ซื่อสัตย
7.หนั ง สื อ ผู  วิ นิ จฉัย ในพระคัม ภีรบัน ทึก ถึง กษัตริ ย หลายองคซึ่งปกครองประชากรของ
พระเจา กษัตริยบางองคก็เปนคนดี บางองคก็เปนคนไมดี
จงอานตอไปใหทั่วหนังสือผูวินิจฉัยและทําการวิเคราะหกษัตริยแตละองค มีกําลังและ
ความออนแออยูที่ไหน? เขาสามารถไดรับประโยชนจากการวิเคราะหสวนตัว เขาอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได
ซึง่ จะมีผลกระทบตอจุดมุงหมายปลายทางของเขา
8. จงอานกันดารวิถีบทที่ 12 มิเรียมและอาโรนไมไดวิเคราะหตําแหนงฝายวิญญาณของ
เขาเองในพระเจาอยางถูกตอง ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
9.โคราหและสาวกของเขาทําความผิดเชนเดียวกันใน กันดารวิถีบทที่ 16 มีอะไรเกิดขึ้น
จากผลของการวิเคราะหที่ผิด?
10.จงอาน 1 พงศกษัตริยบทที่ 19 เเอลียาหวิเคราะหสิ่งแวดลอมของเขาอยางไรในครั้งนี้ ?
พระเจาทรงแกไขการวิเคราะหของเขาอยางไร?
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