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บทที่ 3
พ้ืนฐานของพระคัมภีร : พันธสัญญาเดิม

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
*  บอกถงึตวัอยางในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวกับการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ านํ า
พระคมัภีรเต็มไปดวยตัวอยางของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  เปนบันทึกของสิ่งแวดลอม

ของคนบนโลกนี้ และการตอบสนองของเขาตออิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ตัวอยางเชน  พระคัมภีรวิเคราะหส่ิงแวดลอมในอดีต  ปจจุบันและอนาคตของมนุษย

วเิคราะหสภาวะฝายวิญญาณของชายและหญิง ซึง่อยูหางจากพระเจาซึ่งตรงขามกับสภาวะผูเชื่อที่แทจริง
และยงัวิเคราะหศัตรูฝายวิญญาณของเราดวย

ในบทนี้และบทตอไป  คุณจะไดศึกษาตัวอยางในพระคัมภีรเร่ืองการวิเคราะหส่ิงแวดลอม
เปนไปไมไดทีจ่ะวิเคราะหขออางอิงทุกอยางเกี่ยวกับเร่ืองนี้เพราะวามีตัวอยางมากมาย  ดวยเหตุนี้เองเราจึง
ใหขอพระคัมภีรบางตอนที่เลือกมาเพื่อเปนตัวอยาง

(ตามรูปแบบที่ใชในบทเรียนนี้ จงึไมมีสวนของ  "ขอพระคัมภีรสํ าคัญ"  "บททดสอบตนเอง"
หรือ "เพื่อศึกษาตอไป"  ในบทเรียนนี้

ปฐมกาล
บทที่ 1-2 พระเจาทรงสรางสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ
บทที่ 3 ความบาปเขาสูส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมถูกระทบอยางไร?  พระเจาทรงวิเคราะหสภาวะ

ฝายวิญญาณของอาดามและเอวาอยางไร? หลกัจากที่เขาทํ าบาปแลว
บทที่ 6-7 พระเจาทรงวิเคราะหและทรงจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่ชั่วรายบนโลก
บทที่ 11 จงอานดูเร่ืองหอบาเบล  เปรียบเทยีบการวิเคราะหที่คนกระทํ ากับที่พระเจาทรงกระทํ า
บทที่ 13.6-13 การตดัสนิใจเปนเครื่องกํ าหนดจุดหมายปลายทาง  โลกท ําการตัดสินใจผิดโดยวิเคราะหส่ิง
                         แวดลอมดวยการใชเหตุผลทางธรรมชาติแทนที่จะใชสติปญญาทางวิญญาณ
อิสอัค เขาไมถูกจํ ากัดดวยการทํ านายของสิ่งแวดลอมคือ  แมวาสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไรเขาก็

ยงัท ําการตัดสินใจที่ถูกตอง (ดู 24.34-35, 26.12-14)
บทที่ 22 อับราฮัมวเิคราะหสถานการณที่เปนไปไมไดในโลกธรรมชาติและตัดสินใจที่จะทํ าสิ่งตางๆ
                          ดวยตวัของเขาเองแทนที่จะรอคอยแผนการของพระเจา
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บทที่ 37-48 โดยการเปดเผยจากสวรรค  โยเซฟวเิคราะหสถานการณในปจจุบันและอนาคตและไดชวย
                         ใหชนรุนเขาทั้งหมดรอดพนจากการกันดารอาหาร

อพยพ
บทที่ 2 มารดาของโมเสสวิเคราะหสถานการณที่อันตรายและชวยชีวิตบุตรชายของเธอไวได
บทที่ 2-3 โมเสสวเิคราะหส่ิงแวดลอมของเขาและตอบสนองอยางผิดพลาดจึงไดหนีไปที่ทะเลทราย
บทที่ 6-9 สังเกตดวูาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยางไรตอการตอบสนองของอิสราเอลตอขอความจาก
                         พระเจา
บทที่ 7-13 ถาฟาโรหวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตอง  เขากค็งจะไดสังเกตุรูวาพระเจาทรงจัดการ
                         กบัเขาและตอบสนองอยางเหมาะสม
บทที่ 14 เมือ่อิสราเอลวิเคราะหส่ิงแวดลอมดวยเหตุผลธรรมชาติ  เขาก็ติดอยูบนบก  เมือ่พระเจา

เขาแทรกแซงเขาก็รอดพนได  แตเราไมอาจที่จะวิเคราะหสถานการณโดยใชเหตุผลธรรม
ชาติเทานั้น

อพยพ 15.22-27อิสราเอลอยูที่แมนํ้ ามาราห  เขาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมอยางไร?  พระเจาทรงใช
ส่ิงแวดลอมอยางไร

บทที่ 32 อาโรนตํ าหนิประชากร (ส่ิงแวดลอมของเขา) ซึง่ท ําบาป
บทที่ 18.1-27 การวเิคราะหของเยโธรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ท ําใหเกิดการจัดองคกรใหมข้ึน

เลวีนิติ
หนงัสอืเลวนีติิเปนบันทึกถึงพระบัญญัติของพระเจาสํ าหรับประชากรของพระองค  พระ

บัญญติัหลายประการเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ เชน การกนิอาหาร  สุขภาพและสถานการณของสา
ธารณสุข (การกํ าจัดสิ่งสกปรก)  พระบัญญัติอ่ืน ๆ เกีย่วของกับส่ิงแวดลอมทางการเมือง เชน จะจดัการกับ
ขอขัดแยงและปญหาไดอยางไร  ขออ่ืน ๆ เกีย่วกับส่ิงแวดลอมฝายวิญญาณ เชน แผนการของพระเจาใน
การจัดการกับความบาปของเขา

กันดารวิถี
บทที่ 13-14 ความตรงขามของการวิเคราะหทางธรรมชาติและทางวิญญาณ  คนสอดแนม 140 คน เห็น

ดินแดนโดยมองดูดวยเหตุผลทางธรรมชาติ  คนสอดแนม 2 คน วเิคราะหสถานการณดวย
การมองดูฝายวิญญาณ

บทที่ 16 โคราหวิเคราะหสถานการณและทํ าการตัดสินใจที่ผิด  อะไรคือการวิเคราะหที่ผิดของเขา?
บทที่ 22-25 ใหอานเรื่องราวของบาลาคและบาลาอัม การวเิคราะหของบาลาคทํ าใหเขาขอรองบาลา

อัม
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ขอสังเกต หนงัสืออพยพ  กนัดารวถิแีละเฉลยธรรมบัญญัติเกี่ยวของกับเหตุการณในระหวางการเดิน
ทางเรรอนของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ภายหลงัจากที่เขาปฏิเสธไมยอมเขาไปในดินแดนแหงพระสัญญา
เพราะความกลัวและความไมเชื่อ  เราอาจเรยีนรูไดมากจากวิธีที่ประชากรของพระเจาวิเคราะหและจัดการ
กบัส่ิงแวดลอมของเขาในระหวางการเดินทาง 40 ป เพือ่เขาแผนดินคะนาอัน

เฉลยธรรมบัญญัติ
บทที่ 4 บทเหลานีเ้ปนการทบทวนทางประวัติศาสตรของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของอิสราเอล

จงสังเกตดูวาสิ่งแวดลอมและการตอบสนองของเขามีผลกระทบตอความสัมพันธของเขา
กบัพระเจาอยางไร

บทที่ 6 ส่ิงแวดลอมที่ดีและมั่งคั่งรุงเรืองมีผลดานลบตอความสัมพันธของคุณกับพระเจาอยางไร
โยชูวา

บทที่ 2 คนสอดแนม 2 คน วเิคราะหส่ิงแวดลอม จงสงัเกตดูวาการวิเคราะหของเขาแตกตางจาก
การวเิคราะหของคนสอดแนมชุดแรกในกันดารวิถีบทที่ 13-14 อยางไร  ความเชื่อไมไดทํ า
ใหความยากลํ าบากเล็กนอยลงเมื่อเขาไดวิเคราะหแลว  แตความเชื่อทํ าใหเขามองดูความ
ลํ าบากวาเปนสิ่งเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกํ าลังของพระเจา

บทที่ 7 โยชวูาไมระวังระไวตอส่ิงแวดลอมฝายวิญญาณและพบกับความพายแพ
บทที่ 9 ผลการวเิคราะหโดยใชสามัญสํ านึกตามธรรมชาติโดยมิไดปรึกษาพระเจากอนสังเกตขอ 14

ขอสังเกต การวเิคราะหส่ิงแวดลอมเปนสิ่งสํ าคัญตลอดหนังสือโยชูวาทั้งเลม  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เตรยีมการสูรบหลายครั้งเพื่อเขายึดดินแดน  แผนการของการตอสูมักจะขึ้นอยูกับผลของการวิเคราะหส่ิง
แวดลอม  ส่ิงนีเ้ปนความจริงในการตอสูหลายครั้งของพระคัมภีร  ซึง่จะนํ ามาใชในฝายวิญญาณไดหรือไม?

ผูวินิจฉัย
หนงัสอืผูวนิจิฉัยเปนบันทึกทางประวัติศาสตรถึงกษัตริยตาง ๆ ของประชากรของพระเจา

กษตัริยบางองคดีและบางองคก็ชั่วราย
หนังสือนี้บันทึกเรื่องราวของผู วินิจฉัยผูมีศีลธรรมซึ่งพระเจาทรงตั้งขึ้นเพื่อปลดปลอย

ประชากรของพระองคออกจากพันธนาการ
อิทธพิลของผูนํ าที่มีศีลธรรมและไมมีศีลธรรมมีผลตอประชาชน และสิ่งแวดลอมของเขา

การตอบสนองของประชากรของพระเจาตออิทธิพลเหลานี้ในสิ่งแวดลอมของเขา  จะเปนเครื่องตัดสินวาพระ
เจาทรงตอบสนองอยางไรกับเขาในฝายวิญญาณ
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นางรูธ
จงอานใหหมดทั้งเลมและสังเกตดูวานางนาโอมีวิเคราะหสถานการณของเธออยางไรดวย

ความทอใจ ในขณะที่นางรูธตอบสนองดวยความเชื่อ
บทที่ 1 สังเกตดวูานางนาโอมีวิเคราะหและตอบสนองตอสถานการณของนางรูธ โบอาชทํ างาน

ภายในวฒันธรรมของสิ่งแวดลอมของเขาในการไถถอนนางรูธ (บทที่ 4)
1 ซามูเอล

บทที่ 2.11-3.21 เอลไีมไดวิเคราะหสภาวะฝายวิญญาณของครอบครัวของเขาเองใหถูกตอง
บทที่ 15.1-35 ซาอูลวิเคราะหโดยใชสติปญญาธรรมชาติมากกวาที่จะทํ าตามพระบัญชาของพระเจา          

เขาจึงสูญเสียอาณาจักรไป
2 ซามูเอล

บทที่ 12 นาธานผูเผยพระวจนะวิเคราะหฝายวิญญาณไดอยางทรงอํ านาจซึ่งทํ าใหกษัตริย
ดาวิดสํ านึกผิดจากบาป

บทที่ 13-19 เร่ืองราวของกบฎของอับซาโลม  เขาไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมของเขาอยางไร ดาวิด
ปฏิเสธที่จะมองดูสถานการณตามที่เปนจริงหรือไม

1 พงศกษัตริย
บทที่ 9.1-10.29 ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติของโซโลมอนเปนอยางไร?
บทที่ 11.1-43 ส่ิงแวดลอมมีผลตอโซโลมอนในฝายวิญญาณอยางไร?

2 พงศกษัตริย
หนงัสอืนีเ้ปนบันทึกเรื่องราวของกษัตริยตาง ๆ ซึง่ปกครองประชากรของพระเจา ใหสังเกต

ดูวาสิง่แวดลอมมีผลกระทบตอผูนํ าที่ดีและที่ชั่วรายอยางไร? ประชากรไดรับผลกระทบอยางไร?
1 และ 2 พงศาวดาร

ประวติัศาสตรทางศาสนาของประชากรของพระเจาถูกบันทึกไวในหนังสือเหลานี้  ขณะที่
คุณอานหนังสือนี้  จงสงัเกตดวูาสิ่งแวดลอมมีผลกระทบอยางไรตอผูนํ าที่เปนฝายวิญญาณกับผูนํ าที่ชั่วราย

เอสรา
เอสราวเิคราะหส่ิงแวดลอมของเยรูซาเล็มและรูวาจะตองสรางพระวิหารขึ้นใหม  ใน

ระหวางการสรางใหมเขาเผชิญการตอตานมากจากผูที่อยูในสิ่งแวดลอมของเขา  ดวยสายตาฝายวิญญาณ
เขาวเิคราะหสถานการณแตละอยางและตอบสนองอยางถูกตอง  จงสงัเกตดูโดยเฉพาะที่การวิเคราะหและ
การตอบสนองของเขาตอความบาปของประชากรของพระเจาในบทที่ 9-10
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เนหะมีห
มีการเนนเรื่องการวิเคราะหส่ิงแวดลอมในหนังสือนี้ซึ่งเกี่ยวกับการสรางกํ าแพงขึ้นมาใหม

รอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มโดยชายที่ชื่อเนหะมีห  โดยเฉพาะใหสังเกตบทที่ 2.11-20ท การวิเคราะหของเขาตอ
สถานการณในเยรูซาเล็มตลอดทั้งเลม  เนหะมหียงัคงวิเคราะหส่ิงแวดลอมและตอบสนองดวยความเชื่อตอ
ปจจยัดานลบซึ่งอาจมากีดขวางงานของเขาที่ทํ าเพื่อพระเจา

เอสเธอร
บทที่ 2 โมรเดคยัวเิคราะหสถานการณซึ่งทํ าใหเอสเธอรไดเขามาอยูในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให

พระเจาทรงใช
บทที่ 3-9 เอสเธอรวเิคราะหสถานการณและวางแผนการเพื่อชวยชนชาติทั้งหมดใหรอด

โยบ
หนงัสอืเลมนี้บันทึกเรื่องราวของคนชอบธรรมชื่อ โยบ  ซึง่ถกูซาตานโจมตีทั้งทางรางกาย

จติใจและทางวัตถุทรัพยสมบัติ  ทางสงัคมและทางวิญญาณ โยบวเิคราะหสถานการณของเขาเอง  เพื่อน
ของเขาวิเคราะหสถานการณอยางไมถูกตองโดยใชเหตุผลทางธรรมชาติและหนังสือมาถึงจุดสุดยอดตรง
การวิเคราะหของพระเจา

สดุดี
บทที่ 1-3 มกีารวิเคราะหส่ิงแวดลอมของคนชอบธรรม
บทที่ 3.6 อยากลัวพลังอํ านาจในสิ่งแวดลอม
บทที่ 11.4-5, 14.2-3 , 17.3 พระเจาทรงวิเคราะหการทรงสรางทุกอยาง
บทที่ 19.12,14 บทที่ 26,51,69,40.2-3,119.59 กษตัริยดาวิดใชเวลามากในการวิเคราะหตัวเขาเอง  บทเหลา

     นีเ้ปนเพยีงตัวอยางเล็กนอยของหลาย ๆ ตัวอยางในสดุดี
บทที่ 78,105-107 การวิเคราะหชนชาติอิสราเอล
บทที่ 115.4-8,  135.15-18   การวเิคราะหรูปเคารพซึ่งเปนพระเทียมเท็จ

สุภาษิต
หลายขอความในหนังสือนี้  วเิคราะหและเตือนเกี่ยวกับ  ส่ิงแวดลอมของคนชั่วราย

(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 ส่ิงแวดลอมทั้งทางดานธรรมชาติและดานวิญญาณมีผลกระทบตอตัวเรา
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บทที่ 20.4 อยายอมใหการวิเคราะหส่ิงแวดลอมของคุณมาทํ าใหคุณไมไดทํ างาน
บทที่ 21.2 พระเจาทรงวิเคราะหจิตใจของเรา
บทที่ 21.29, 4.26 พระเจาบอกใหเรา "พจิารณาดูวิถีของคุณ" และ "ตรึกตรองหนทางเดินของคุณ" นี่เปน
การวิเคราะหสวนตัว
บทที่ 24.30-34 วเิคราะหไรนาของคนเกียจคราน
บทที่ 27.23 "จงรูจักทุกขสุขของฝูงแพะแกะ"  หมายถงึวาเราตองรับรูเร่ืองราวของคนที่เรารับผิดชอบ

ปญญาจารย
หนงัสอืนี้เปนการวิเคราะหชีวิต  "ภายใตดวงอาทิตย"  บนโลกนี้ซึ่งปราศจากพระเจา ผู

เขียน (โซโลมอน) วเิคราะหทกุสิง่ทีอ่ยูในสิ่งแวดลอมของโลกปจจุบันและพบวาทุกอยางลวนอนิจจัง  คํ าสรุป
ของการวิเคราะหของเขาไดใหไวในปญญาจารย 12.13-14

เพลงซาโลมอน
หนังสือนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางพระคริสตและคริสตจักรซึ่งแสดงใหเห็นโดยใช

ความสัมพันธในการสมรส  จงสงัเกตดกูารวิเคราะหสวนตัวของเจาสาวและเจาบาว
อิสยาห-ดาเนียล

เราเรยีกหนังสืออิสยาหตลอดถึงดาเนียลวา "ผูพยากรณใหญ"  ซึง่บรรจุคํ าพยากรณขนาด
ยาว ซึง่ใหแกชาติตาง ๆ โดยผูเผยพระวจนะภายใตการดลใจของพระเจา

จงทบทวนหนังสือ 2 เลมนีแ้ละสังเกตดูคํ าอธิบายถึงสิ่งแวดลอมที่บาปซึ่งประชาชนของ
ชาติเหลานี้อาศัยอยู  จงสงัเกตค ําพยากรณวาพระเจาทรงวางแผนจัดการกับพวกเขาอยางไร เนื่องจากสิ่ง
แวดลอมที่บาปเหลานี้

มส่ิีงใดในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของชนชาตเิหลานี้ซึ่งคุณพบเห็นในโลกปจจุบันหรือไม
สังเกตดูเร่ืองราวของดาเนียลและเพื่อน 3 คนในบทที่ 1-3 และ 6 ดวย พวกเขาไมยอมใหส่ิง

แวดลอมทีบ่าปมามีผลกระทบตอความสัมพันธฝายวิญญาณของเขากับพระเจา
โฮเชยา-มาลาคี

หนงัสอืโฮเชยาจนถึงมาลาคีเรียกวา "ผูพยากรณนอย"  เพราะวามีความยาวไมมาก จงทบ
ทวนหนงัสอืเหลานี้แลวสังเกตดูคํ าอธิบายถึงสิ่งแวดลอมที่บาปของชาติเหลานี้ และดวูาพระเจาทรงมีแผน
การที่จะจัดการกับเขาอยางไร  คุณพบเหน็สิ่งแวดลอมของชาติเหลานี้ในโลกปจจุบันหรือไม

จงสังเกตดูอาโมส 4.6-13  ซึง่อธบิายวาพระเจาทรงใชส่ิงแวดลอมเพื่อจัดการกับประชากร
ของพระองคอยางไร  ถาเขาไดวิเคราะหส่ิงแวดลอมอยางถูกตองและสํ านึกผิด พระเจาจะตอบสนองโดยการ
ใหอภัยและรักษา
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ดํ าเนินการศึกษาตอ
การทบทวนสั้น ๆ ถงึพนัธสญัญาเดิมแสดงใหเห็นถึงความสํ าคัญของการที่เราตองเขาใจ

และตอบสนองอยางถูกตองตอส่ิงแวดลอม ประชากรของพระเจา …
… พายแพเมือ่เขาวิเคราะหส่ิงแวดลอมดวยทาทีแหงความกลัวและความไมเชื่อหรือเมื่อ

เขาไมไดวิเคราะหเลย
… ไดชยัชนะทีย่ิ่งใหญเมื่อเขาวิเคราะหส่ิงแวดลอมดวยสายตาฝายวิญญาณ
… ยอมใหส่ิงแวดลอมมามีอิทธิพลตอเขาในฝายวิญญาณทั้งในทางบวกและทางลบ
… มผีลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เขาอาศัย  ท ํางานและรับใชอยู
… ท ํางานภายในวัฒนธรรมของสิ่งแวดลอมของเขาเพื่อใหแผนการของพระเจาสํ าเร็จ
มอีีกหลายตวัอยางมากมายเกี่ยวกับการวิเคราะหส่ิงแวดลอมในพันธสัญญาเดิม       จง

ศึกษาตอไปและขยายบทเรียนนี้ดวยการจดขอสังเกตสวนตัวของคุณเองในเรื่องนี้


