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บทที่ 5
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของ “การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว”
- อธบิายวาการวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวประกอบดวยอะไรบาง
- บอกถงึจุดประสงคของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว
- ท ําการวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว
- น ําเอาผลของการวิเคราะหมาใชในงานรับใชของคุณใหสํ าเร็จผล

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ทานจงพจิารณาดูตัวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม  จงชนัสูตรตัวของทานเอง

เถิด”                2 โครินธ 13.5
คํ านํ า

คุณไดรับคํ านํ าเขาสูการวิเคราะหส่ิงแวดลอมและตรวจสอบดูพื้นฐานจากพระคัมภีร
ในบทนี้ คุณเริม่ตนลํ าดับของบทเรียนซึ่งอธิบายวาจะวิเคราะหส่ิงแวดลอมตาง ๆ อยางไร

จงแนใจวาคุณศึกษาแตละบทเรียนเสร็จสมบูรณกอนที่จะศึกษาบทตอไป
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูวาจะวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวอยางไร

การวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว
การวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวคือ การศึกษาสิ่งแวดลอมของคุณเอง
ประกอบดวยการวิเคราะหทุกแงทุกมุมของชีวิตของคุณรวมทั้งความสัมพันธและสิ่งแวด

ลอมทางกาย ทางการศึกษา การเงนิและทางวิญญาณ
จุดประสงคของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

ตอไปนี้เปนจุดประสงคของการวิเคราะหสวนตัว
เพือ่ตัดสินดูสภาวะการฝายวิญญาณของคุณ

พระคมัภีรกลาววาคุณตองชันสูตรตัวคุณเองเพื่อตัดสินดูสภาวะการฝายวิญญาณของคุณ
“ทานจงพจิารณาดูตัวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชนัสูตรตัวของทานเอง

เถิด”                2 โครินธ 13.5
“ขอใหทุกคนพิจารณาตนเอง ”                1 โครินธ 11.28
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คุณตองพิจารณาตนเองเกี่ยวกับ “ความเชื่อ” หมายถงึคณุตองวิเคราะหสภาวะฝาย
วญิญาณของคุณโดยตั้งอยูบนพระวจนะของพระเจา

“พิสูจน”  เปนอีกคํ าหนึ่งของการตรวจสอบ  พระคัมภีรกลาววา
“จงพสูิจนทุกสิ่ง  ส่ิงทีดี่นั้นจงยึดไวใหมั่น”             1 เธสะโลนิกา 5.21

การตรวจสอบตนเองประกอบดวยการวิเคราะหแงมุมฝายวิญญาณของชีวิตคุณ  แตยัง
ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ เชน สภาวะของรางกาย  การเงิน การศึกษาและอื่น ๆ ดวย คุณตอง “พิสูจน” หรือ
ตรวจสอบ “ทกุสิ่ง” ในชีวิตของคุณ

มนษุยมีรางกาย จิตใจและวิญญาณ ส่ิงทีเ่กดิขึน้แกรางกายมีผลกระทบตอสภาวะดาน
วิญญาณ ของคุณ  สภาวะของจิตใจและวิญญาณมีผลกระทบตอรางกายฝายวิญญาณได นีจ่งึเปนเหตุให
คุณตองตรวจสอบ “ทกุสิ่ง”

เปนสิง่ส ําคญัเชนกันที่จะตองตรวจสอบทุกดานของชีวิตเพราะวาความหวงใย     ตาง ๆ ใน
ชวีติอาจแทรกแซงแผนการของพระเจาสํ าหรับคุณได

ส่ิงของฝายโลกอาจปดกั้นงานของพระวจนะของพระเจาในชีวิตของคุณ   ความหวงใยใน
ชวีติอาจปดกั้นการเกิดผลฝายวิญญาณได

“ทีต่กลงกลางหนามนั้นไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินแลวออกไป และความปรารถนา ปรารมย
ทรัพยสมบัติ  ความสนกุสนานแหงชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา  ผลของเขาจึงไมเติบโต”                ลูกา  8.14

การเขามีสวนในรายละเอียดตาง ๆ ของการดํ าเนินชีวิตอาจขัดขวางสงครามฝายวิญญาณ
ได

“ไมมทีหารคนใดที่เขาประจํ าการแลวจะยุงอยูกับงานฝายพลเรือน  ดวยวาเขามุงที่จะทํ าให
ผูบังคับบัญชาพอใจ”               2 ทโิมธี 2.4

ความหวงใยของชีวิตอาจมีชัยเหนือคุณจนกระทั่งคุณไมไดเตรียมตัวพรอมสํ าหรับการ
เสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา

“แตจงระวังใหดี  เกลอืกวาใจของทานจะลนไปดวยอาการดื่มเหลาองุนมากและดวยการ
เมาและดวยคิดกังวลถึงชีวิตนี้  แลวเวลานัน้จะมาถึงทานดุจบวงแรวอยางกระทันหัน”              ลูกา 21.34
                           “จงระวังตัวใหดี” หมายถึง ตรวจสอบตัวคุณเองใหแนใจวาคุณพรอมสํ าหรับการเสด็จกลับ
มาขององคพระผูเปนเจาในทุกดานของชีวิต
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เพือ่แสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของคุณ
การปรับปรุงตนเองไมใชจุดประสงคของการแสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของ

คุณ  จงอานโรมบทที่ 7 เพือ่ดูวาเปาโลพยายามปรับปรุงตนเองและลมเหลวอยางไร คุณจะทํ าสิ่งใดเพื่อ
เปลีย่นแปลงความออนแอของคุณดวยตัวคุณเองไมไดเลย

จุดประสงคของการแสดงใหเห็นความออนแอของคุณก็เพื่อทํ าใหคุณรวมมือกับขบวนการ
ของพระเจาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ  การเปลีย่นแปลงเริ่มตนดวยประสบการณของการบังเกิดใหม

“เหตฉุะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต  ผูนัน้กเ็ปนคนที่ถูกสรางใหมแลว ส่ิงสารพัดที่เกาๆก็ลวง
ไป นีแ่นะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”                     2 โครินธ 5.17

การเปลี่ยนแปลงดํ าเนินตอไปโดยการสารภาพความบาปและความออนแอของคุณและ
ยอมรับการอภัยจากพระเจา

“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป  เราก็ลวงตนเอง  และสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถา
เราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระ
เราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”             1 ยอหน 1.8-9

คุณเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณรวมมือกับพระเจาในขบวนการของการเปลี่ยนแปลงคุณโดย
ทางสถานการณของชีวิต

“เรารูวาพระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือ คนทัง้ปวงที่พระองคได
ทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พระองคไดทรงทราบอยูแลว  ผูนัน้พระองค
ไดทรงตัง้ไวใหเปนไปตามลักษณะพระฉายาแหงพระบุตรของพระองค”              โรม 8.28-29

พระเจาทรงใช “ทกุสิ่ง” ทัง้สถานการณที่ดีและไมดีของชีวิตเพื่อเปลี่ยนคุณใหเปนเหมือน
พระฉายของพระเยซู

คุณเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณประพฤติตามมาตรฐานของพระเจามากกวามาตรฐานของ
โลก

“พีน่องทั้งหลาย  ดวยเหตนุีโ้ดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา  ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัย
พระเจา  ซึง่เปนการนมัสการโดยพระวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย

อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แลวอุปนิสัยของทานจึง
จะเปลี่ยนใหม  เพือ่ทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา  จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไร
ดียอดเยี่ยม”                 โรม 12.1-2
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การเปลีย่นแปลงมาทางฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น  ในโรม บทที่ 7 เปาโล
ลมเหลวในการปรับปรุงตนเอง เขามาด ําเนนิตอไปในการเปลี่ยนแปลงโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิช์ัยชนะของเขาถูกบันทึกไวในโรม บทที่ 8

เหตนุีเ้องเปาโลจึงรายงานไววา
“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา  “การทีม่คุีณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมี

ทีไ่หนเดชของเราก็มีฤทธิ์ข้ึนเต็มขนาดที่นั่น”  เหตฉุะนัน้ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา
เพือ่ฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา เหตฉุะนัน้เพราะเห็นแกพระคริสต  ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดา
ความออนแอของขาพเจา ในการประทุษรายตาง ๆ ในความยากลํ าบาก ในการถูกขมแหง  ในความอับจน
เพราะวาขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาจะแข็งแรงมากเมื่อนั้น”                2 โครินธ 12.9-10

เปาโลรูถึงความออนแอของเขา  แตวาเขาไมยอมใหส่ิงนี้มาทํ าใหเขาทอใจ  เขารูถึงฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาวาสามารถเปลี่ยนความออนแอเหลานี้ได

ถาคุณไมแสดงใหเห็นความออนแอของคุณและไมรวมมือกับขบวนการของพระเจาในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ  คุณก็จะลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาตอไป
เพือ่แสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณ

ถาคุณเนนอยูที่ความออนแอของคุณ  คุณกจ็ะไมมีประสิทธิภาพในงานรับใชของคุณ  คุณ
จะเกดิผลไดก็ตอเมื่อคุณเนนที่พลังฝายวิญญาณที่พระเจาทรงประทานแกคุณ

ในค ําอุปมาเรื่องเงินตะลันต ในมัทธิว 25.14-30  คนใชแตละคนตองเนนที่ส่ิงที่เขามี ไมใชส่ิง
ที่เขาไมมี

คุณแสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณเพื่อจุดประสงคในการรับใช     ไมใชเพียงเพื่อให
ความสามารถของคุณเปนที่ยกยอง  พลงัทกุอยางที่คุณมีไดรับมาจากพระเจา เชนเดียวกับที่อยูในคํ าอุปมา
นี้

เชนเดียวกับคนใชในคํ าอุปมานี้  คุณตองรับผิดชอบในการรับใชพลังฝายวิญญาณ ตะลันต
และความสามารถเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา

จงจ ําไวดวยวาไมวาคุณจะแสดงใหเห็นพลังมากเพียงไร กย็งัจํ าเปนตองปรับปรุงอยูเสมอ
เปาโลวิเคราะหกํ าลังของเขา  แตเขาพูดวาเขาดํ าเนินชีวิตดังนี้

“มใิชวาขาพเจาไดแลวหรือสํ าเร็จแลว แตขาพเจากํ าลังบากบั่นมุงไปเพื่อขาพเจาจะไดฉวย
เอาไวเปนของตน  อยางทีพ่ระเยซูคริสตไดทรงฉวยขาพเจาไวเปนของพระองคแลว

ดูกอนพี่นองทั้งหลาย  ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวไดแลว แตขาพเจาทํ าอยางหนึ่งคือ
ลืมส่ิงที่ผานพนมาแลวเสีย  และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่อยูขางหนา ขาพเจากํ าลังบากบั่นมุงไปสูหลักชัย  เพื่อ
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จะไดรับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสตพระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบนใหเราไปรับ เราซึ่งเปนผูใหญแลวจึงคิด
อยางนั้น”               ฟลิปป 3.12-15

ขณะทีคุ่ณแสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณ จ ําไววาเราไมวัดความสํ าเร็จจากสิ่งที่คุณเปนอยู
แตวัดจากสิ่งที่คุณเปน เมือ่เปรียบเทียบกับส่ิงที่คุณสามารถเปนไปไดในพระเจา

ขอความสํ าคัญของหนังสือโยบในพระคัมภีรก็คือวา  แมวาคนชอบธรรมก็อาจไดรับประสบ
การณมากขึ้นอีกกับพระเจา
เพือ่แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณ

ของประทานฝายวิญญาณคือ  ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเพื่อให
เราสามารถทํ างานรับใชได หวัขอนี้สํ าคัญมาก สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติจึงไดจัดทํ าคูมือสอนวิชานี้โดย
เฉพาะ

หลักสูตรวิชา “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” อธบิายถงึของประทานฝายวิญญาณ
โดยละเอียด  ถาคณุไมเขาใจของประทานฝายวิญญาณหรือไมแสดงของประทานฝายวิญญาณที่พระเจา
ประทานแกคุณ หลกัสตูรนีจ้ะชวยคุณในการพัฒนาฝายวิญญาณดานนี้

พระคมัภีรสอนวาผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยหนึ่งอยาง (1 โครินธ
12.4-11) และคณุตองรับผิดชอบที่จะคนหาและพัฒนาของประทานของคุณ (2 ทิโมธี 1.6)
                        ตอไปนี้เปนรายการของของประทานฝายวิญญาณ

ของประทานพิเศษ  ของประทานเหลานี้ใหไวเพื่อใชในการเตรียมคนของพระเจา
ใหพรอมสํ าหรับงานรับใช

- อัครทูต
- ผูพยากรณ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาล
- ครู

ของประทานในการพูด  ของประทานเหลานี้อธิบายความจริงของพระเจา
- การเผยพระวจนะ
- การสอน
- การหนุนใจ
- ถอยคํ าแหงสติปญญา
- ถอยคํ าแหงความรู
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ของประทานในการปรนนิบัติ  ของประทานเหลานี้ทํ าใหสามารถทํ างานของพระเจาได
- การปรนนิบัติ
- การชวยเหลือ
- การเปนผูนํ า
- การบริหารงาน
- การให
- การแสดงความเมตตา
- การจํ าแนกวิญญาณ
- ความเชื่อ
- การตอนรับแขก

ของประทานแหงหมายสํ าคัญ  ของประทานเหลานี้วางรากฐานสิทธิอํ านาจของพระเจา
- ภาษาแปลก ๆ
- การแปลภาษาแปลก ๆ
- การอัศจรรย
- การรักษาโรค

เพือ่ตัดสินดูตํ าแหนงของงานรับใชของคุณ
การแสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณเปนขั้นตอนแรกเทานั้นในการคนหาตํ าแหนง

ของงานรับใชของคุณ  หลงัจากที่คุณไดพบของประทานของคุณแลว  คุณตองหาดูวาพระเจาทรงตองการให
คุณใชของประทานนี้ตรงที่ใดในพระกายของพระคริสต

จงอาน 1 โครินธ บท 12 ในพระคัมภีรของคุณ  บทนีอ้ธบิายวาคริสตจักรคลายคลึงกับราง
กายของมนุษยอยางไร  รางกายแตละสวนมีหนาที่พิเศษเฉพาะ สมาชกิแตละคนของพระกายพระคริสตก็มี
หนาทีเ่ฉพาะเชนเดียวกัน

เพือ่ใหมีประสิทธิภาพ  คุณตองคนตํ าแหนงของคุณของงานรับใชในพระกายของพระคริสต
เพือ่ทีจ่ะคนพบนํ้ าพระทัยของพระเจา  คุณตองเสนอตัวเองเปนเครื่องบูชาใหพระเจาทรงใชตามที่สมควรเสีย
กอน

“พีน่องทั้งหลาย ดวยเหตนุีโ้ดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัย
พระเจา  ซึง่เปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนยุคนี้ แตจงรับ
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การเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอปุนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม  เพือ่ทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา
จะไดรูวาอะไรดี  อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”                  โรม 12.1-2

คุณตองคนหาของประทานฝายวิญญาณของคุณ  วเิคราะหกํ าลังและความออนแอฝาย
วิญญาณของคุณ  และพิสูจนหรือตรวจสอบพระประสงค (นํ ้าพระทัย) ของพระเจาสํ าหรับชีวิตของคุณ
(สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติ   มหีลักสูตรชื่อ “รูจกัพระสุรเสียงของพระเจา” ซึง่สามารถชวยคุณในเรื่องนี้
ได)

บาปอยางหนึ่งของเนื้อหนังในกาลาเทีย 5.20 คือ “การเลียนแบบ”  การเลียนแบบหมายถึง
การท ําตัวของคุณตามแบบอื่นและเลียบแบบที่เขาทํ า

“ทกุคนจงส ํารวจการกระทํ าของตนเองจึงจะมีอะไร ๆ ทีจ่ะอวดไดในตัวไมใชเปรียบเทียบ
กับผูอ่ืน”               กาลาเทีย 6.4
เพือ่ก ําหนดแผนการที่จะทํ าใหงานรับใชของคุณสํ าเร็จลงได

การวเิคราะหที่เหมาะสมถึงสภาวะฝายวิญญาณ กํ าลัง ความออนแอและของประทานฝาย
วญิญาณของคุณนํ าไปสูการคนพบตํ าแหนงที่ของคุณในพระกายของพระคริสต น ําไปสูการเปดเผย
ตํ าแหนงในงานรับใชของคุณ

แตการรูถึงตํ าแหนงของคุณยังไมเปนการเพียงพอ  คุณตองวางแผนที่จะใหงานรับใชที่พระ
เจาทรงมีสํ าหรับคุณสํ าเร็จลง  ดังนัน้คณุจึงตองปฏิบัติตามแผนการที่วางไว

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มไิดกระทํ าตามใจนาย  จะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา 12.47

การวิเคราะหสวนตัวจะไมมีประสิทธิภาพนอกจากวาคุณจะไดนํ าสิ่งที่คุณเรียนรูไปใชใน
งานรับใชของคุณสํ าเร็จ

จะรวบรวมขอมูลไดอยางไร ?
อธิษฐาน

ขอใหพระเจาทรงเปดเผยสภาวะฝายวิญญาณ  กํ าลัง  ความออนแอและตํ าแหนงของคุณ
ทีอ่ยูในแผนการของพระองค  ดาวิดทํ าดังนี้

“ขาแตพระเจา ขอพิสูจนขาพระองค  ลองขาพระองคเถิด ทดสอบใจและจิตของขาพระองคเถิด
สดุดี 26.2
ศกึษาพระวจนะของพระเจา

พระวจนะของพระเจาเปนมาตรฐานที่ไมเปลี่ยนแปลง  คุณตองใชเพื่อตรวจสอบตัวคุณเอง
“ขาแตพระเจา  พระวจนะของพระองคปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย”  สุดดี 119.89
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ใชของประทานฝายวิญญาณ
คุณตองน ําของประทานฝายวิญญาณมาชวยในการวิเคราะหของคุณ  ตัวอยางเชน พระ

เจาอาจใหคุณจํ าแนกดูความออนแอในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ หรือใชบางคนที่มีของประทานในการ
จ ําแนกวิญญาณหรือใชถอยคํ าแหงความรูเพื่อรับใชแกคุณ
ขอค ําแนะนํ าจากผูนํ าฝายวิญญาณ

ขอใหผูนํ าฝายวิญญาณของคุณชวยในการวิเคราะหของคุณ  พระเจาประทานผูนํ าใหนํ า
ทางคุณ จงขอผูน ําของคุณใหวิเคราะหกํ าลังและความออนแอฝายวิญญาณของคุณ  ขอใหเขาอธิษฐานกับ
คุณเกีย่วกับงานรับใชเฉพาะดานของคุณ
ปรกึษาบันทึกรายงานที่เขียนไว

คุณอาจใชบันทึกที่เขียนไวในการวิเคราะหตัวคุณ เชน งบประมาณที่เขียนไว  บัญชี
ธนาคาร หรือสมดุเชค็อาจนํ ามาใชในการวิเคราะหการเงินสวนตัวของคุณ
ท ําการสัมภาษณ

ปรึกษาสมาชิกที่ใกลชิดในครอบครัวและ/หรือเพื่อเกี่ยวกับกํ าลังและความออนแอฝาย
วิญญาณ
สงัเกตดูตัวคุณเอง

สังเกตดตัูวคุณเองในสถานการณงานรับใชหลาย ๆ อยาง จดดูกํ าลังความออนแอและประ
สิทธิภาพในการรับใช คุณไดเห็นของประทานฝายวิญญาณชนิดใดเดนชัดบาง

สังเกตดูตัวคุณเองในสถานการณในชีวิตจริงหลายๆ อยาง  คุณมีปฏิกิริยาอยางไรภายใต
ความกดดันหรือความเครียด  คุณเหน็ผลฝายวิญญาณเดนชัดในชีวิตของคุณหรือไม

การวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว
จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อทํ าการวิเคราะหสวนตัวของคุณ

วเิคราะหสัมพันธภาพของคุณ
พระวจนะของพระเจาและชีวิตคริสเตียนทุกชีวิตมีพื้นฐานบนความสัมพันธ  โดยเหตุนี้เอง

จงึเปนสิง่ส ําคัญที่จะวิเคราะหความสัมพันธของคุณกับพระเจาและกับผูอ่ืน
“พระเยซูทรงตอบเขาวา  “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจาและ

ดวยสิ้นสุดความคิดของเจา
นัน้แหละเปนพระบัญญัติขอใหญและขอตน
ขอที่สองก็เหมือนกันคือ  จงรักเพือ่นบานเหมือนรักตนเอง
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ธรรมบญัญัติและคํ าของผูเผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ข้ึนอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้”
วเิคราะหความสัมพันธของคุณกับบุคคลตอไปนี้

พระเจา
- คุณเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมหรือไม?
- คุณไดรับบัพติศมาในนํ้ าหรือไม?
- คุณด ําเนินชีวิตในความสัมพันธกับพระเจาหรือไม? มคีวามบาปใดที่คุณรูในชีวิตของ

คุณซึ่งคุณตองจัดการหรือไม?
- คุณไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม?
- คุณอานพระคัมภีรเปนประจํ าหรือไม?
- คุณจะปรับปรุงนิสัยการศึกษาพระคัมภีรของคุณอยางไร?
- คุณอธิษฐานสมํ่ าเสมอหรือไม ?
- คุณจะปรับปรุงชีวิตการอธิษฐานของคุณอยางไร?
- คุณมสีวนอยางเขมแข็งในสามัคคีธรรมของคริสตจักรทองถิ่นหรือไม?
- ชวีติของคุณแสดงใหเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางเดนชัดหรือไม? (ดูรายการ

ของผลพระวิญญาณไดใน กาลาเทีย 5.22-23)
- ในดานใดของความสัมพันธฝายวิญญาณของคุณกับพระเจาที่คุณรูสึกวาคุณยังไม

เตบิโตและตองการการพัฒนา?
คูครองของคุณ

- คุณมคีวามสัมพันธที่ดีกับคูครองของคุณหรือไม?  (คุณเขากันไดดี ส่ือสารถึงกัน ใช
เวลาดวยกันและอื่น ๆ)

- คุณอธิษฐาน ศึกษาพระวจนะและไปคริสตจักรดวยกันหรือไม? ถาไม คุณจะทํ าอะไร
เพือ่รวมถงึการปฏิบัติตนเชนนี้ไวในความสัมพันธของคุณ

- อะไรคือพลังบางประการของความสัมพันธระหวางคุณกับคูครอง
- อะไรคือความออนแอบางประการของความสัมพันธระหวางคุณกับคูครอง
- คุณจะปรับปรุงความออนแอเหลานี้ไดอยางไร?
- ความสัมพันธของคุณกับคูครองขัดขวางงานรับใชของคุณหรือไม?
- คุณอาจทํ าอะไรเพื่อใหความสัมพันธกับคูครองของคุณเปนประโยชนมากกวาเปนการ

ขัดขวางงานของพระเจา?
นายจางของคุณ

- คุณมคีวามสัมพันธภาพที่ดีกับนายจางของคุณหรือไม?
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- ถาไม  คุณจะปรับปรุงไดอยางไร?
- คุณใหความเคารพและใหเกียรตินายจางของคุณหรือไม?
- คุณท ําทกุสิง่ในงานของคุณเหมือนทํ ากับพระเจาหรือไม? (ดู 1 โครินธ 10.31)

ลูก ๆ ของคุณ
- คุณมคีวามสัมพันธที่ดีกับลูก ๆ ของคุณหรือไม ?
- คุณจะปรับปรุงความสัมพันธกับลูก ๆ ของคุณไดอยางไร?
- ลูก ๆ ของคุณไดรับการฝกวินัยอยางดีหรือไม?
- ลูก ๆ ไมมีวินัยในดานใดบาง?
- คุณจะทํ าอะไรเพื่อปรับปรุงลูก ๆ ของคุณในดานนี้?
- ลูก ๆ ของคณุยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดหรือไม?
- คุณจะทํ าอะไรเพื่อชวยใหลูก ๆ ของคุณตัดสินใจในเรื่องนี้ ?
- วเิคราะหการเติบโตฝายวิญญาณของลูก ๆ ซึง่เปนผูเชื่อ คุณจะสามารถชวยใหเขา

พฒันาตอไปในฝายวิญญาณไดอยางไร ?
- ถาคุณเปนผูนํ าในคริสตจักร คุณปกครองครอบครัวของคุณไดตามที่บอกไวใน ติตัส1.6

และ 1 ทิโมธี 3.4-5? ถาไม คุณจะตองเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานนี้?
สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว

- คุณมคีวามยุงยากในความสัมพันธกับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวหรือไม? ถามี กับใคร
และเพราะเหตุใด?

- คุณจะทํ าอะไรไดเพื่อปรับปรุงสัมพันธภาพนี้?
บุคคลอื่น ๆ ในพระกายของพระคริสต

- คุณมคีวามยุงยากในความสัมพันธกับสมาชิกอื่น ๆ ในพระกายของพระคริสตหรือไม ?
ถามี กับใคร?

- คุณจะท ําอะไรเพื่อฟนฟูสัมพันธภาพของคุณกับพี่นองคริสเตียนผูนี้? (มวีธิกีารตาม
พระคมัภีรในการฟนฟูสัมพันธภาพกับผูเชื่ออ่ืน ๆ ใหไวในมัทธิว 18.15.17

ผูไมเชื่อ
- คุณติดตอกับผูไมเชื่อหรือไม  หรือวาคุณแวดลอมตัวคุณดวยคริสเตียนเทานั้น (คุณจะ

น ําคนหลงหายกลับมาไมไดถาคุณไมไดติดตอกับเขา
- คุณจะท ําประการใดเพื่อนํ าคนไมเชื่อที่คุณติดตอใหกลับมาหาพระเจา
- คุณจะตดิตอกับผูไมเชื่อใหมากขึ้นไดอยางไรเพื่อจุดประสงคการแบงปนพระกิตติคุณ
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- คุณมีความสัมพันธใดใดกับผูไมเชื่อซึ่งไมเปนไปตามพระคัมภีรและทํ ารายความ
สัมพนัธของคุณกับพระเจาหรือไม?  ถามี คุณจะทํ าอะไรเพื่อแกไขสถานการณ

วเิคราะหสภาวะทางรางกายของคุณ
- พระคัมภีรกลาววา  รางกายของคุณเปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์  โดยเหตุที่

รางกายของคุณเปนที่สถติของพระเจา  คุณตองเอาใจใสรางกายใหเหมาะสม (1 โค
รินธ 3.16-17)

- สภาวะทางรางกายของคุณมีผลกระทบตอคุณในฝายวิญญาณเพราะวามนุษยเปน
รางกาย จติใจและวิญญาณ  เมื่อคุณไมไดดูแลเอาใจใสรางกาย  คุณอาจทอถอยงาย
ในฝายวิญญาณ  คุณจะไมมกี ําลังและพลังงานที่จะทํ างานของพระเจา

- คุณนํ ้าหนักเกินอยางแทจริงหรือไม?
- คุณนํ ้าหนักตัวนอยเกินไปหรือไม?
- คุณน ําสารที่เปนอันตรายบางอยางเชน อัลกอฮอล บุหร่ีหรือยาเสพติดเขาไปในรางกาย

คุณหรือไม
- คุณพยายามที่จะรับประทานอาหารเทาที่งบประมาณหรือสภาพแวดลอมอํ านวยหรือ

ไม?
- คุณออกกํ าลังกายสมํ่ าเสมอหรือไม
- คุณมสีภาวะทางรางกายซึ่งขัดขวางงานของคุณเพื่อพระเจาหรือไม? ถามีคุณจะทํ า

อะไรในเรื่องนี้? (บางอยางคุณอาจปรับปรุง  โดยการรับประทานอาหารที่ถูกตองและ
ออกกํ าลังกาย อยางอื่นสามารถรักษาได)

วเิคราะหระดับการศึกษาของคุณ
- ระดับการศึกษาของคุณในปจจุบันคืออะไร?
- คุณจะท ําอะไรเพื่อปรับปรุงการศึกษาของคุณเพื่อใหเปนประโยชนแกงานรับใช (การ

ศึกษาหลกัสตูรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติก็เปนวิธีหนึ่ง)
(อยาทอใจถาคุณไมมีโอกาสไดรับการศึกษาสูง พระเยซูทรงเลือกคนธรรมดา   เชน  คนหา

ปลาทรงใชเขาอยางมากมายในงานรับใช  ถาคณุมีโอกาสที่จะปรับปรุงการศึกษาของคุณและคุณรูสึกวา
เปนแผนการของพระเจาของคุณ  เรากห็นุนใจใหคุณทํ าเชนนั้น)
วเิคราะหการเงินของคุณ

- คุณถวายสิบลดเปนประจํ าหรือไม? (สิบลดคือ 10 % ของเงนิทั้งหมดที่คุณไดมาถวาย
แดพระเจา  นีเ่ปนหลักการของพระคัมภีร)

- คุณถวายพิเศษอื่นใดนอกจากสิบลดหรือไม?
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- อะไรคอืจํ านวนทั้งหมดของการถวายของคุณแกคริสตจักรในปที่แลว
- คุณถวายเงินแกพันธกิจจํ านวนเทาใด?
- คุณจัดการปรับตัวในมาตรฐานการครองชีพของคุณอยางไรเพื่อคุณจะมีมากขึ้นที่จะ

ใหแกงานขององคพระผูเปนเจา
- คุณมีหนี้สินหรือไม?   ถามี คุณจะทํ าอะไรเพื่อลดหนี้เหลานี้?
- คุณมคํี าพยานที่ดีเกี่ยวกับการที่คุณจัดการการเงินของคุณ หาเลี้ยงครอบครัว  จายใบ

เสร็จตาง ๆ อยางไรหรือไม?
- คุณหวงใยมากเกินไปเกี่ยวกับการหาเงินทองใหร่ํ ารวยและสนใจเรื่องวัตถุมากเกินไป

หรือไม? ส่ิงเหลานีท้ ําใหคุณใชเวลาและพลังงานเปนสวนใหญหรือไม?
วเิคราะหความสามารถฝายวิญญาณ

- คุณใชเวลาของคุณอยางฉลาดเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณและเพื่องานรับใชหรือไม
- มกีิจกรรมใดที่คุณจะลดลงได  ซึง่จะท ําใหคุณมีเวลามากขึ้นเพื่อรับใช
- คุณรูวามงีานรับใชเฉพาะอยางที่พระเจามีใหคุณทํ าในพระกายของพระคริสตหรือไม?
- คุณท ํางานรับใชนี้สํ าเร็จหรือยัง?  ถาไม  เพราะเหตุใด?
- คุณรูไหมวาคุณไดรับของประทานฝายวิญญาณอะไรบาง  ถาไมรู  จงท ําตามขั้นตอน

ตอไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง  จงบงัเกิดใหม

              คุณตองบังเกิดใหม  ของประทานฝายวิญญาณจะไดมาทางการบังเกิดใหมเชนเดียวกับตะ
ลันตตามธรรมชาติไดมาทางการเกิดทางกายตามธรรมชาติ
                           ถาคุณไมเคยเกิดในโลกธรรมชาติ  คุณจะไมสามารถมีตะลันตตามธรรมชาติได  ถาคุณไม
ไดบังเกิดใหมอีกครั้งในโลกวิญญาณ คุณจะไมสามารถไดรับของประทานฝายวิญญาณ
                           จงส ํานกึผิดและรับบัพติศมาเสียทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต  เพื่อจะไดการลบ
บาปและคุณจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์        (กจิการ 2.38)

ขั้นตอนที่สอง  รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                            แนวทางส ําหรับการรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไวในหลักสูตรที่ชื่อ “งานรับใช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ขัน้ตอนที่สาม   รูของประทานฝายวิญญาณ
คุณตองรูวาของประทานฝายวิญญาณคืออะไร?  ถาคุณไมรู  คุณจะไมสามารถที่จะจํ าของ

ประทานที่พระเจาประทานแกคุณได
ขั้นตอนที่สี่   แสวงหาของประทานฝายวิญญาณ
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“แตทานทัง้หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น”           1 โครินธ 12.31
ขั้นตอนที่หา   การวางมือ
จงใหผูนํ าฝายวิญญาณของคุณวางมือลงบนคุณและอธิษฐานเพื่อที่พระเจาจะทรงเปดเผย

ของประทานฝายวิญญาณแกคุณ
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในตัวทาน  ซึง่ไดทรงประทานแกทานตามคํ าพยากรณ

เมือ่คณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”                   1 ทิโมธี 4.14
จากผลของขั้นตอนที่หนึ่งตลอดถึงขั้นตอนที่หา พระเจาอาจทรงเปดเผยของประทานฝาย

วิญญาณแกคุณ  ถาสิ่งนี้ไมเกิดขึ้น จงปฏิบัติข้ันตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่หก   วเิคราะหความสนใจฝายวิญญาณของคุณ
ของประทานอะไรที่คุณอยากจะเห็นไดรับการพัฒนาในชีวิตของคุณ?
ของประทานอะไรที่นํ าใหคุณมีความยินดีมากที่สุดเมื่อคิดถึงหรือเมื่อใชของประทานนั้นๆ

คุณสนกุสนานในการสอนหรือไม?  คุณชอบการตอนรับแขกและมีคนเขามาอยูในบานของคุณหรือไม?  คุณ
มกัจะใจออนทีจ่ะใหเงินจํ านวนมากแกงานของพระเจาหรือไม?

ขั้นตอนที่เจ็ด  วเิคราะหโดยผูนํ าคริสเตียน
ใหผูน ําคริสเตียนวิเคราะหความสามารถฝายวิญญาณของคุณ
เขาสงัเกตอะไรเกี่ยวกับงานรับใชคริสเตียนของคุณ?  เขาเหน็วาคุณเปนนักบริหารที่ดี  เปน

ครูที่ดีหรือไม?  ในความเห็นของเขา คุณมปีระสิทธิภาพในงานรับใชหรือในของประทานอะไร?
ขั้นตอนที่แปด   วเิคราะหการรับใชคริสเตียนของคุณในอดีต
ของประทานหรืองานรับใชดานใดที่คุณพบวา  คุณมคีวามยินดีมากในขณะที่คุณ

ปรนนิบัติ?  ในดานใดที่คุณมีประสิทธิภาพที่สุด?
ขัน้ตอนที่เกา แสดงใหเห็นของประทานที่คุณคิดวาคุณอาจมี
ท ํารายการของประทานที่คุณคิดวาคุณอาจมี รายการนี้ข้ึนอยูกับ
-  ความรูของประทานที่คุณไดรับมาจากการศึกษา
-  พระเจาทรงเปดเผยอะไรแกคุณโดยการอธิษฐาน
-  ผูน ําคริสเตียนที่สํ าคัญไดสังเกตอะไรในชีวิตของคุณ
-วเิคราะหความมีประสิทธิภาพของคุณในดานของงานรับใชที่คุณไดปรนนิบัติมาแลว

(หลักสูตรชื่อ “งานรบัใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จะชวยคุณใหแยกแยะของประทานของคุณ)
ขัน้ตอนที่สิบ  มองดูความตองการฝายวิญญาณรอบ ๆ ตัวคุณ
หมูบานของคุณมีความตองการอะไรบางที่ยังไมไดรับการตอบสนอง  มคีวามตองการครู  ผู

ประกาศ ผูบริหาร ฯลฯ บางไหม  จงท ํารายการของความตองการเหลานี้
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ขัน้ตอนที่สิบเอ็ด  ท ําความตองการฝายวิญญาณใหสมบูรณ
จงเปรยีบเทียบรายการของความตองการฝายวิญญาณ  กบัรายการของของประทานที่คุณ

เชือ่วาพระเจาประทานแกคุณ
การรูถึงความตองการไมจํ าเปนตองหมายความวาคุณมีของประทานที่จะตอบสนองตอ

ความตองการนี้ได  แตคุณสามารถตัดสินดูวาความตองการฝายวิญญาณตรงจดุใดบางที่เกี่ยวพันกับของ
ประทานที่คุณเชื่อวาพระเจาประทานแกคุณ

จงยอมผูกพันตนทีจ่ะตอบสนองความตองการนี้  ตัวอยางเชน  ถามีความตองการครูใน
คริสตจักรของคุณ และคุณเชื่อวาคุณมีของประทานในการสอน จงอาสาสมัครที่จะตอบสนองความตองการ
นี้

ขัน้ตอนที่สิบสอง  ประเมินงานรับใชของคุณ
ภายหลังจากที่คุณไดรับปรนนิบัติสักครูใหญในดานนี้ดวยของประทานของคุณ จงประเมิน

ผลงานรับใชของคุณ
คุณใชของประทานนี้อยางมีประสิทธิภาพหรือไม?  คุณไดรับความชื่นชมยินดีมากหรือไม?

คุณเห็นผลที่เกิดขึ้นหรือไม ?  ศิษยาภบิาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณของคุณเห็นผลที่เกิดขึ้นหรือไม?
ถามี พระเจากท็รงนํ าคุณใหคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
ถาคณุเลอืกการรับใชในดานที่ไมเขากันกับความสามารถฝายวิญญาณของคุณ และคุณไม

มปีระสิทธิภาพในงานนั้น  จงทบทวนรายการของของประทานและขอใหพระเจาทรงสํ าแดงใหคุณรูถึงงาน
รับใชในดานอื่น

นํ าเอาผลของการวิเคราะหของคุณมาใช
การวิเคราะหที่คุณไดทํ าเสร็จสมบูรณไปนั้น  จะไมเกิดประโยชนอันใดนอกจากวาคุณจะ

น ําไปใชในชีวิตและงานรับใชของคุณ  การ “น ําเอาไปใช”  หมายถงึใชอยางมีประสิทธิภาพ  ทํ าอะไรจริง ๆ
กบัการวิเคราะห

เมือ่ใดก็ตามที่คุณตองการทํ าบางสิ่งใหสํ าเร็จ  การท ํางานใดก็ตามเพื่อพระเจา คุณตองมี
แผนการ  พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการวางแผน  พระองคทรงวางแผนโลกนี้และทรงดํ าเนินตามแผนการ
ในการทรงสราง  ต้ังแตวางรากสรางโลก  พระเจาทรงวางแผนเพื่อความรอดของมนุษยที่บาป  เมือ่ถึงเวลา
อันสมควร  พระองคกท็รงทํ าใหแผนการนี้สํ าเร็จโดยทรงสงพระเยซูเขามาในโลก  เพือ่ส้ินพระชนมเพื่อบาป
ของมวลมนุษย

เมือ่ใดกต็ามที่พระเยซูกํ าลังจะออกไปทํ างานในชีวิตของชายและหญิง  พระองคทรงเรียก
เขาใหเตรียมตัว  พระองคทรงบอกคนตาบอดใหไปลางในสระนํ้ า  พระองคบัญชาสาวกใหนํ าขนมปงและ
ปลามาใหพระองคตรัสบอกชายคนงอยใหแบกเตียงมา
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คุณตองรวมมือกับงานของพระเจาในชีวิตคุณ เพือ่ใหแนใจวาคุณทํ าเชนนี้ คุณตองมีแผนที่
จะทํ า

เมือ่คุณนํ าเอาผลของการวิเคราะหสวนตัวของคุณมาใช  คุณวางแผนที่จะใชส่ิงที่คุณเรียนรู
เกีย่วกับตัวคุณเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา

จงใชแนวทางตอไปนี้เพื่อนํ าเอาผลของการวิเคราะหของคุณมาใช  จ ําไวที่จะอธิษฐานเกี่ยว
กับแตละตอน  ขอพระเจาเปดเผยแผนการของพระองคแกคุณ  แลวเขียนแผนแตละแผนในชองวางที่ใหไว

1.  ตัดสนิดูสภาวะฝายวิญญาณ
จงทบทวนการวิเคราะหของคุณและเขียนหนึ่งยอหนาที่สรุปสภาวะฝายวิญญาณของ

คุณในปจจุบัน ในคํ าสรุปนี้  จงรวมเอาวิธีที่สภาวะฝายวิญญาณของคุณถูกกระทบโดยความสัมพันธของ
คุณ สภาวะทางรางกาย  การเงิน การศึกษา พลงัและความออนแอของคุณ

จดัทํ าแผนการ   คุณจะท ําอะไรไดเพื่อรวมมือกับพระเจาในการปรับปรุงสภาวะฝาย
วญิญาณของคุณรวมทั้งความเติบโตและการเปนผูใหญฝายวิญญาณ

ฉันจะ                                                                                                               
                                                                                                                

2.   แสดงใหเห็นความออนแอฝายวิญญาณของคุณ
ทบทวนการวิเคราะหของคุณและทํ ารายการความออนแอฝายวิญญาณของคุณขางๆ

ความออนแอแตละอยาง ใหเขยีนแผนการของคุณเพื่อจัดการกับความออนแอนี้

ความออนแอ              แผนการของฉันที่จัดการ
ฉันจะ …..

                                                                                                           

3.   แสดงใหเห็นพลังฝายวิญญาณของคุณ
ทบทวนการวเิคราะหของคุณและทํ ารายการพลังฝายวิญญาณของคุณ     ขาง ๆ
พลังแตละอยาง จงเขยีนแผนการของคุณที่จะใชส่ิงนี้เพื่อถวายเกียรติแดพระเจา

พลัง              แผนการของฉันที่จะใชถวายเกียรติแด
พระเจา
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4.   แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณของคุณ
จงทบทวนผลของการวิเคราะหของประทานฝายวิญญาณของคุณทํ ารายการของ

ประทานฝายวิญญาณที่เชื่อวามีขางๆของประทานแตละอยางจงเขียนแผนการของคุณที่จะใชของประทาน
นีเ้พือ่ถวายเกียรติแดพระเจา

ของประทานฝายวิญญาณ ฉนัจะใชของประทานนี้อยางไร
ฉันจะ …..

                                                                                                           

5.  คนหาตํ าแหนงของคุณในงานรับใช
ทบทวนการวิเคราะหสวนตัวทั้งหมดของคุณ  จงพจิารณาการอธิษฐานและทํ า
ขอความนี้ใหสมบูรณ
ฉันเชื่อวาสถานที่ (ตํ าแหนง) ของงานรับใชของฉันในพระกายของพระคริสต
คือ                                                                                                                    

6.  ก ําหนดแผนการที่จะทํ าใหงานรับใชของคุณสํ าเร็จ
คุณจะเริม่ตนอยางไรที่จะทํ างานรับใชที่คุณเชื่อวาพระเจาทรงมอบหมายแกคุณ
ใหสํ าเร็จ? จงศกึษาบทที่ 11 เพือ่ชวยในการกํ าหนดแผน
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ชือ่………………………………….                                                                หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 5
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.    จงบอกจุดประสงค 6 ประการของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 5

1. “จงพจิารณาดตัูวของทานวาทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชนัสูตรตัวของทานเองเถิด”
2  โครินธ 13:5

2.   การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวคือการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมของคุณเอง             หนา 35
3.   การวเิคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวประกอบดวยการวิเคราะหทุกแงมุมของชีวิตของคุณ รวมทั้งความ
สัมพนัธและสิ่งแวดลอมทางกาย ทางการศึกษา การเงินและทางวิญญาณ                  หนา 35
4. ตอไปนี้คือจุดประสงคการวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัว

- เพือ่ตัดสินดูสภาวะฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่แสดงใหเห็นความออนแอของคุณ
- เพือ่แสดงใหเห็นกํ าลังฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่แสดงใหเห็นของประทานฝายวิญญาณของคุณ
- เพือ่คนพบสถานที่หรือตํ าแหนงของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
- เพือ่ก ําหนดแผนการใหงานรับใชของคุณสํ าเร็จ
ดูหนา 35-39
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เพื่อศึกษาตอไป

1.  จงอานเรื่องราวของแซมซันใน ผูวินิจฉัย 13-16  นีคื่อชายผูที่สามารถไดรับประโยชนจาก
การวิเคราะหสวนตัว  เขาไมสํ านกึรูถึงสภาวะฝายวิญญาณที่แทจริงของเขาเมื่อเขาออกไปทํ าสงครามกับ
พวกฟลิสเตีย

ถาแซมซันไดทํ าการวิเคราะหสวนตัวแลวละกอ
- การวเิคราะหของเขาอาจเปดเผยใหเปนปญหาฝายวิญญาณอะไรบาง?
- เขาอาจทํ าการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกระทบตอจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาได
หรือไม?

- เขาอาจเปลี่ยนแปลงอะไร?
2.  จงอานสดุดี 51 ซึง่ดาวดิวเิคราะหสภาวะฝายวิญญาณสวนตัวของเขาภายหลัง

จากที่เขาทํ าบาปกับบัธเชบา  จากการศึกษาบทนี้ จงตอบคํ าถามตอไปนี้
- สภาวะฝายวิญญาณของดาวิด  ขณะทีเ่ขาเขียนบทนี้เปนอยางไร?
- ดาวดิทํ าอะไรเกี่ยวกับบาปของเขา?
- ดาวดิขอรองพระเจาใหทํ าอะไร?
3.  จงอานเรื่องราวของเบลชัสซารในดาเนียล บทที่ 5 นีเ่ปนคนอีกคนหนึ่งซึ่งอาจ

ไดรับประโยชนจากการวิเคราะหสวนตัว
- สภาวะฝายวิญญาณของเขาคืออะไร?  (ดูขอ 22-23)
- พระเจาทรงทํ าอะไรในเรื่องนี้ (ดูขอ 25-28)
- ถาเบลชัสซารรับรูถึงสภาวะฝายวิญญาณสวนตัวของเขาเอง เขาจะทํ าการเปลี่ยนแปลง
อะไรในชวีติของเขาซึ่งอาจทํ าใหเขาพนจากการพิพากษาได

4.  จงอานเรื่องของเนบูดัคเนซซารในดาเนียล บทที่ 4  นีคื่อคนที่วิเคราะห
สถานการณอยางไมถูกตองและตองรับผลจากความทุกขทรมานนี้

- จงเปรยีบเทียบการวิเคราะหส่ิงแวดลอมของเขาในขอ 29-30 กบัการวิเคราะหในขอ 34-
35 วาแตกตางกันอยางไรบาง?

- อะไรเกดิขึ้นเพื่อทํ าใหเขารูสึกถึงสภาวะฝายวิญญาณที่แทจริงของเขา  (ดูขอ 31-33)
- อะไรเกิดขึ้นเมื่อเนบูดัคเนซซารวิเคราะหวิเคราะหสถานการณสวนตัวอยางถูกตองและ
รับรูวาทุกสิ่งที่เขามีนั้นมาจากพระเจา (ดูขอ 34-37)



56

5. ในลูกา 12.16-21 จงอานเรือ่งของเศรษฐีหนุมซึ่งไมนํ าเอาเรื่องของฝายวิญญาณมารวม
เขากับการวิเคราะหสวนตัวของเขา  การวเิคราะหสวนตัวของเขาขึ้นอยูกับส่ิงของฝายวัตถุของโลกนี้มากกวา
ส่ิงที่มีคุณคานิรันดร

6. จงอานลูกา 18.9-14 เปรียบเทยีบการวิเคราะหสวนตัวของฟาริสีกับการวิเคราะหของคน
บาป การวิเคราะหใดที่ซื่อสัตย
                            7.หนังสือผูวินิจฉัยในพระคัมภีรบันทึกถึงกษัตริยหลายองคซึ่งปกครองประชากรของ
พระเจา กษตัริยบางองคก็เปนคนดี บางองคก็เปนคนไมดี
                                จงอานตอไปใหทั่วหนังสือผูวินิจฉัยและทํ าการวิเคราะหกษัตริยแตละองค มกีํ าลังและ
ความออนแออยูที่ไหน?  เขาสามารถไดรับประโยชนจากการวิเคราะหสวนตัว  เขาอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได
ซึง่จะมผีลกระทบตอจุดมุงหมายปลายทางของเขา
                             8. จงอานกันดารวิถีบทที่ 12 มเิรียมและอาโรนไมไดวิเคราะหตํ าแหนงฝายวิญญาณของ
เขาเองในพระเจาอยางถูกตอง ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?

  9.โคราหและสาวกของเขาทํ าความผิดเชนเดียวกันใน กนัดารวิถีบทที่  16     มีอะไรเกิดขึ้น
จากผลของการวิเคราะหที่ผิด?

  10.จงอาน 1 พงศกษัตริยบทที่ 19 เเอลยีาหวิเคราะหส่ิงแวดลอมของเขาอยางไรในครั้งนี้ ?
พระเจาทรงแกไขการวิเคราะหของเขาอยางไร?
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