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บทที่ 4
พ้ืนฐานของพระคัมภีร : พันธสัญญาใหม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  แยกแยะตวัอยางในพันธสัญญาใหมเร่ืองการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ านํ า
ในบทสุดทาย  คุณจะไดศึกษาพื้นฐานของพระคัมภีรเร่ืองการวิเคราะหส่ิงแวดลอมในพันธ

สัญญาเดิม  ในบทนีคุ้ณจะทบทวนพื้นฐานในพันธสัญญาใหม
เชนเดียวกับในบทสุดทาย  เนือ่งจากรูปแบบของการศึกษาที่ใชในบทเรียน  จงึไมมีสวนของ

“ขอพระคัมภีรสํ าคัญ”  “บททดสอบตนเอง” หรือ “เพือ่การศึกษาตอไป”
ตอไปนีเ้ปนตัวอยางบางประการของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมในพันธสัญญาใหม

พระกิตติคุณ
มัทธิว  มาระโก  ลูกาและยอหน

พระกิตติคุณทั้ง 4 เลมเปนรายงานที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชวงเวลาการรับใช
ของพระเยซูและการที่พระองคทรงใชการวิเคราะหส่ิงแวดลอม โดยเหตนุีเ้องเราจึงพิจารณาหนังสือเหลานี้
ดวยกัน

มุงเนนที่การรับใชของพระเยซูในพระกิตติคุณ  จงสงัเกตโดยเฉพาะวาพระเยซูทรงกระทํ า
ส่ิงตอไปนี้อยางไร

… วเิคราะหส่ิงแวดลอมเพื่อแยกแยะและตอบสนองความตองการของประชาชน
… วเิคราะหคํ าถามของผูที่วิจารณพระองคเพื่อพระองคจะไมถูกหลอก
… วเิคราะหความคิดและการกระทํ าของประชาชน (ตัวอยางเชน ชายหนุมผูไมตอบสนอง

ตอการทรงเรียกของพระเยซูเพราะความรํ่ ารวยของเขา แรงจูงใจและแผนการของยูดาส ระดับที่แทจริงของ
การยอมจํ านนของเปโตรและอื่น ๆ)

… วเิคราะหสภาวะปจจุบันของเมืองซึ่งพระองครับใชอยู   ( เชน ดู     มัทธิว 23.37-39,
ลูกา 13.34-35 และ มทัธิว 11.21-24)

ในพระกติตคุิณมีการวิเคราะหส่ิงแวดลอมทางศาสนาในสมัยของพระคริสต มส่ิีงใดที่บอก
เกีย่วกบัผูน ําทางศาสนาก็ข้ึนอยูกับขอมูลที่ใหไวในเรื่องของพวกธรรมาจารย พวกฟาริสีและสดูสี

ตอไปนี้เปนขออางอิงตาง ๆ เกีย่วกับการวิเคราะหส่ิงแวดลอม
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มทัธิว 7.15-20 เราจะวเิคราะหดูการรับใชที่แทจริงและที่เทียมเท็จอยางไร
มทัธิว 13 วเิคราะหดูพื้นที่ที่รับพระกิตติคุณ
มทัธิว 10.5-15, มาระโก 6.10-11     วเิคราะหส่ิงแวดลอมเมื่อคุณรับใชและตอบสนอง
มาระโก 13.5-37         วเิคราะหสภาพอนาคตของโลก
ลูกา 14.7-14, 28.32      ตัวอยางซึง่เนนที่ความสํ าคัญของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

กิจการ
2.41-47,5.42 ขอพระคัมภีรเหลานี้วิเคราะหส่ิงแวดลอมฝายวิญญาณของคริสตจักรแหงแรกใน                    

กรุงเยรูซาเล็ม
6.1-6 การวเิคราะหสภาวะซึ่งทํ าใหมีการคัดเลือกมัคนายกชุดแรก
6.7 วเิคราะหกรุงเยรูซาเล็ม
10.34-11.18 เปโตรวเิคราะหพระเจาทรงทํ างานทามกลางคนตางชาติ
11.27-30 วเิคราะหสภาวะในเมืองยูเดีย
บทที่ 13-28 ในบทนีเ้ปาโลเยี่ยมเยียนหลายเมืองและรับใชคนหลายกลุมตางชนิดกัน จงสงัเกตดูวาเปา

โลวเิคราะหและปรับเปลี่ยนพระกิตติคุณใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ
บทที่ 27 การวเิคราะหตางชนิดกันอยางตรงขามและผลที่เกิดขึ้น

โรม
1.7-8 เปาโลวิเคราะหผูเชื่อชาวโรมัน เขากลาวถึง 3 ส่ิงอะไรบาง
1.21-32 คํ าบรรยายถึงสิ่งแวดลอมของคนที่ชั่วรายซึ่งตกตํ่ าลงจากพระสิริของพระเจา
3.9-19, 23.5-12 วเิคราะหโลกที่ปราศจากพระเจา
10.1-,21 วเิคราะหชนชาติอิสราเอล
11.2-4 ระลกึถงึการวิเคราะหโดยมีผูพยากรณเอลียาห
16.17-18 การวเิคราะหผูที่กอใหเกิดการแตกแยกในคริสตจักร

1 โครินธ
บทที่ 8 เปาโลวิเคราะหพระเจาเทียมเท็จ (รูปเคารพ)
9.19-22 การวเิคราะหสวนตัวของเปาโล
10.27-33 วเิคราะหส่ิงแวดลอมของคุณอยางระมัดระวัง อยาท ําใหผูอ่ืนไมพอใจในการกระทํ าของคุณ
16.8-9 การวเิคราะหเมืองเอเฟซัส

2 โครินธ
1.8-9 การวิเคราะหแควนเอเชีย
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2.12-13, 7.5, 8.1-5, 11.9  การวิเคราะหแควนมาซิโดเนีย
4.7, 5.7 การวิเคราะหผูเชื่อในพระคริสต
9.1-4 การวิเคราะหแควนอะคาเอีย

เปาโลวิเคราะหคริสตจักรที่เมืองโครินธ ในหนังสือ 1 และ 2 โครินธ คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยว
กบัคริสตจักรจากการวิเคราะหของเขา

กาลาเทีย
1.6-7, 3.1-5, 4.9-20, 5.1, 7-8, 6.15    จากขอมูลที่ไดใหในขอพระคัมภีรเหลานี้ เราไดรูอะไรเกี่ยวกับคริสต
จกัรที่เมืองกาลาเทีย
1.4 การวิเคราะหโลกปจจุบัน
1.11-2.21 เปาโลวิเคราะหตนเอง
บทที่ 3 การวิเคราะหอับราฮัม
5.16-21 6.7-8 การวเิคราะหถึงชีวิตที่ควบคุมโดยเนื้อหนัง
5.22-26 การวเิคราะหชีวิตที่ควบคุมโดยพระวิญญาณของพระเจา
6.2 ระมดัระวังวาคุณจะวิเคราะหตนเองอยางไร

เอเฟซัส
1.3 เปาโลวเิคราะหถึงพระพรฝายวิญญาณในพระคริสต ซึง่เปนผูเชื่อ เขาแยกแยะพระพรหลาย

ประการในหนังสือเอเฟซัสจงทํ ารายการของพระพรเหลานี้โดยตั้งอยูบนการวิเคราะหของ
เปาโลในบทเหลานี้

2.13, 11-12 วเิคราะหดูวาเราเปนอยางไรมา “ในอดีต” กอนที่เราจะรูจักพระเจา
2.4-10, 13.22 เราเปนอยางไรในขณะนี้ที่เรารูจักพระเยซู
3.7-8, 4.1, 6.19-20     เปาโลวิเคราะหสวนตัว
4.3-6 วเิคราะหพระกายที่แทจริงของพระคริสต
4.11-16 การวเิคราะหจุดประสงคของของประทานฝายวิญญาณ
4.17-5.9 จงศกึษาการวิเคราะหของเปาโลถงึความประพฤติของเรา  “ในอดีต” ซึง่ตรงขามกับคํ าสั่ง

สอนถงึความประพฤติของเราในฐานะผูเชื่อ
6.11-18 การวเิคราะหนี้เปดเผยอะไรเกี่ยวกับศัตรูฝายวิญญาณที่แทจริง

ฟลิปป
1.12-14,19 เปาโลวิเคราะหสถานการณแวดลอมของเขา
1.15-18 การวเิคราะหถึงแรงจูงใจตาง ๆ เพื่อการรับใช
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1.20-25 วเิคราะหผลประโยชนของชีวิตและความตาย
2.5-8 วเิคราะหจิตใจของพระเยซู
2.25-30 เปาโลวิเคราะหเพื่อนของเขาคือ เอปราโฟรดิตัส
3.3-14 การวเิคราะหสวนตัวของเปาโล
3.18-21 การวิเคราะหของไมกางเขน
4.11-13 เปาโลวิเคราะหและจัดการกับสภาพแวดลอมของเขาอยางไร
4.14-18             คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคริสตจักรที่ฟลิปปจากขอมูลที่เปาโลใหไวในขอพระคัมภีรเหลานี้

โคโลสี
ในคริสตจักรที่เมืองโคโลสี มกีลุมผูเชื่อซึ่งนํ าเอาคํ าสอนเท็จเขามา  การวิเคราะหของเปา

โลบอกอะไรแกคุณเกี่ยวกับสถานการณในคริสตจักรที่โคโลสี การวเิคราะหของเขาชวยใหเขาจัดการกับ
สถานการณที่นั่นไดอยางไร?  เปาโลออกคํ าสั่งอะไรเพื่อแกไขสถานการณและเฝาระวังคํ าสอนเท็จ

1 และ 2 เธสะโลนิกา
คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา จากขอมูลที่ใหไวในหนังสือเหลานี้

เปาโลเหน็วาอะไรเปนสิ่งที่ดีเกี่ยวกับที่ประชุมแหงนี้? และเขาตองปรับปรุงในดานใดบาง?
1 ทิโมธี

1.4-7 การวเิคราะหวาอะไรทํ าใหคนบางคนหันเหออกไปจากพระกิตติคุณที่แทจริง
1.8-10 การวิเคราะหถึงจุดประสงคของพระบัญญัติ
1.11-16, 2.7 เปาโลวิเคราะหตนเอง
1.18-20             คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอรจากการวิเคราะหที่เปาโลใหไวในขอ
                         พระคัมภีรเหลานี้
3.1-13 การวิเคราะหถึงคุณสมบัติของผูนํ าในคริสตจักร
4.1-5 การวเิคราะหสภาวะของยุคสุดทาย
4.6-6.21 จงศกึษาถึงการวิเคราะหของเปาโลเกีย่วกับส่ิงที่จะทํ าใหทิโมธีเปน “ผูรับใชที่ดี” ตอหนา
                         พระเจา

2 ทิโมธี
1.5-6, 13-14, 3.15    จากขอมูลที่ใหไวในขอพระคัมภีรเหลานี้  คุณจะเรียนรูอะไรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของ
                              ทิโมธี
1.11-12, 2.1-10, 3.10-11, 4.6-8, 18  เปาโลวิเคราะหตนเอง
1.15-18 การวเิคราะหสภาวะการในเอเชียและคนที่ชื่อโอเนลิโพรัส
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3.1-9, 13, 4.3-5 การวเิคราะหถึงยุคสุดทาย
3.16-17 การวเิคราะหจุดประสงคของพระวจนะของพระเจา
4.9-17 การวิเคราะหคนตาง ๆ ซึ่งเปาโลมีความสัมพันธดวย

1 และ 2 ทิโมธี เขยีนขึน้ถึงผูรับใชหนุมที่ชื่อทิโมธี จงอานหนังสือทั้งสองเลมและ
ดูวาเปาโลวิเคราะหวาอะไรเปนคุณสมบัติที่จํ าเปนเพื่อที่จะเปนผูรับใชที่ประสบความ
สํ าเร็จของขาวประเสริฐ

ติตัส
หนังสือติตัส เขยีนโดยเปาโลถึงผูรับใชหนุม เปาโลวเิคราะหวาอะไรเปนสิ่งจํ าเปนในการ

เปนผูรับใชที่ประสบความสํ าเร็จ นอกจากนี้จงศึกษาขอความตอไปนี้ดวย
1.9-16, 3.10-11 การวิเคราะหถึงคนอธรรม
3.3-7 การวิเคราะหวาเรา “เคยเปน” อยางไร เมือ่เปรียบเทียบกับที่เรา “เปน” อะไรในพระคริสตใน

ปจจุบัน
ฟเลโมน

จงอานหนังสือส้ัน ๆ ทีม่บีทเดียวนี้ คุณวเิคราะหสถานการณซึ่งเปาโลกํ าลังเกี่ยวของดวย
จากขอมูลที่ใหในขอพระคัมภีรเหลานี้ไดหรือไม

ฮีบรู
บทที่ 3-4 การวเิคราะหวาเหตุใดอิสราเอลจึงไมสามารถเขาไปสูส่ิงที่ดีของพระเจา
5.12-14 การวเิคราะหผูเชื่อซึ่งไมชํ านาญในพระวจนะของพระเจา
บทที่ 7 การวเิคราะหถึงการตอสูกับชีวิตในเนื้อหนัง
บทที่ 8 การวเิคราะหที่ตรงขามกันถึงชีวิตในพระวิญญาณ
บทที่ 11 การวเิคราะหถึงความเชื่อและความสํ าคัญของความเชื่อในชีวิตของชายและหญิงที่ยิ่งใหญ
                           ของพระเจา
บทที่ 12 การวิเคราะหถึงจุดประสงคของการตีสอน

หนังสือฮีบรูเสนอ “พนัธสัญญา” ทัง้เกาและใหมของพระเจาที่ทรงทํ ากับมนุษย วเิคราะห
                         แผนการทีแ่ตกตางกันไปในความสัมพันธของพระองคกับมนุษย

ยากอบ
1.6-8 การวิเคราะหคนสองใจ
1.12-14 การวเิคราะหส่ิงแวดลอมของการลอลวง
1.16 การวเิคราะหแหลงที่มาของของประทานที่ดี
1.27 การวเิคราะหพื้นฐานของศาสนาที่บริสุทธิ์
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2.1-9 การน ําเอาการวิเคราะหไปใชอยางไมถูกตอง
2.10-24 การวิเคราะหสวนตัวของอับราฮัม
2.25-26 การวเิคราะหสวนตัวของราหับ
3.1-13 การวเิคราะหที่นาตกใจถึงลิ้นของเราเองซึ่งมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
3.14-16 การวเิคราะหส่ิงแวดลอมซึ่งมีความสับสนวุนวาย
4.1-3 การวเิคราะหสภาวะซึ่งทํ าใหเกิดสงครามและการตอสู
5.1-6 การวิเคราะหคนราย
5.16-18 การวิเคราะหสวนตัวของเอลีอัส

1 เปโตร
ในบทเหลานี้เปโตรเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมแหงความทุกขยาก  เขาแสดงใหเห็นอะไรใน

การวิเคราะหของเขาถึงจุดประสงคของความทุกขยากผลที่เกิดขึ้นและทาทีที่ถูกตองของผูเชื่อในส่ิงแวดลอม
เชนนี้

จงอานหนังสือนี้อีกครั้งและจดขอสังเกตถึงคํ าแนะนํ าใหแกผูเชื่อในการที่จะสรางสิ่งแวด
ลอมทีเ่หมาะสมในคริสตจักรโดยการดํ ารงชีวิตคริสเตียนที่ดีงาม

2 เปโตร
บทที่ 2-3 วเิคราะหถึงคนบางคนที่เปนผูหลอกลวงจงเปรยีบเทียบการวิเคราะหของเปโตรกับของยูดา

1 ยอหน
ยอหนบอกถึงวิธีหลายประการที่คุณจะสามารถวิเคราะหตนเองเพื่อดูวาคุณรูจักพระเจา

จริงหรือไม จงอานหนังสือ 1 ยอหนตลอดทั้งเลมและจดรายการวิธีเหลานี้
11.6-10 ความสํ าคัญของการวิเคราะหตนเอง
2.15-17, 5.19 การวิเคราะหโลก
2.18-19 จงวเิคราะหและแยกแยะวิญญาณของผูที่เปนแอนตี้ไครสตไดอยางไร
4.1-6 วเิคราะหวิญญาณตาง ๆ โดยดูจากคํ าสั่งสอนของเขา
5.4 จะมชีัยชนะเหนือส่ิงแวดลอมใด ๆ ไดอยางไร

2 ยอหน
ขอ 4 การวิเคราะหผูเชื่อที่เขาเขียนถึง
ขอ 7-11 การวิเคราะหผูหลอกลวง

3 ยอหน
ขอ 1,3-8 การวิเคราะหชายที่ชื่อ กายอัส
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ขอ 9-12 การวเิคราะหตัวอยางที่แตกตางกันของเดเมทริอัสและดิโอเตรเฟส
ยูดา

ขอ 4 การวิเคราะห “คนบางคน” เร่ิมตนขึ้น ซึง่ทัง้บทนี้เนนตรงนี้ คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคน
                        เหลานั้นจากการศึกษาบทนี้
ขอ 5 การวิเคราะหอียิปต
ขอ 6 การวิเคราะหทูตสวรรคที่โหดราย
ขอ 7 การวเิคราะหเมืองโสโดมและโกโมราห

วิวรณ
หนงัสอืววิรณเปนการวิเคราะหสภาวะบนโลกนี้ในชวงเวลาสุดทายของโลก จงอานหนังสือ

ตลอดทั้งเลม และจดขอสังเกตสภาวะเหลานี้
บทที่ 2-3 การวเิคราะหถึงสิ่งแวดลอมของคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเชีย  คุณสามารถเห็นคุณสมบัติเหลา

นีใ้นคริสตจักรใหมหรือไม
บทที่ 21-22 การวเิคราะหส่ิงแวดลอมของสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม ซึง่พระเจาจะทรงสรางขึ้น

ดํ าเนินการศึกษาตอไป
คุณพบตัวอยางอื่น ๆ ของการวเิคราะหส่ิงแวดลอมในพันธสัญญาใหมหรือไม?
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