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บทที่ 8
การวิเคราะหประเทศชาติ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายคํ าวา "ประเทศชาติ"
- อธบิายวาการวิเคราะหประเทศประกอบดวยอะไรบาง
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหประเทศ
- วเิคราะหประเทศ
- ใชการวิเคราะหเพื่อเผยแพรพระกิตติคุณภายในประเทศนี้

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
"และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขากลับใจใหมรับการ

ยกบาป  ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม"                   ลูกา 24.47

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูแลววาจะวิเคราะหกลุมชนและพื้นที่เฉพาะภายในชาติไดอยางไร  ในบทเรียน

นีคุ้ณจะเรยีนวาจะวิเคราะหชาติทั้งหมดไดอยางไรเพื่อจุดประสงคของการนํ าพระกิตติคุณเขาไปหาเขา

ประเทศ
ประเทศประกอบดวยประชาชนซึ่งรวมกันไดโดยมีระบบการเมืองเดียวกัน  เปนดินแดนที่

มขีอบเขตที่ประเทศกํ าหนดไว

การวิเคราะหประเทศ
เมือ่คุณวิเคราะหประเทศ   คุณศกึษาประเทศเพื่อดูปจจัยทางการเมือง     ภูมิศาสตร    ภาษา

วฒันธรรม  ดานวญิญาณและพลังภายนอกซึ่งอาจมีผลตอการเผยแพรพระกิตติคุณไปทั่วประเทศ
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จุดประสงคของการวิเคราะหประเทศ
จดุประสงคของการวิเคราะหประเทศ   เพือ่ขยายออกจากพื้นที่ซึ่งคุณกํ าลังรับใชอยูเพื่อนํ า

พระกิตติคุณออกไปทั่วประเทศ  เปนการวิจัยโดยมีจุดประสงคเพื่อการประกาศ        ไมใชเพื่อการวิจัยอยาง
เดยีวจงระวังที่คุณจะไมไดใชเวลาทั้งหมดของคุณในการศึกษา และไมเคยสํ าเร็จจุดประสงคที่เปนแรงจูงใจ
การศึกษาของคุณ

ส่ิงทีร่วมประเทศเขาดวยกันและทํ าใหแตกตางจากประเทศอื่น ๆ อาจท ําใหเรามียุทธวิธีทั่ว
ไปเพื่อนํ าพระกิตติคุณไปทั่วประเทศได

คุณวิเคราะหประเทศ  เพือ่ตอบคํ าถามตอไปนี้
มปีระชาชนกลุมใดบางอยูภายในประเทศนี้ ?

เขามีใคร  มกีีค่นและอยูที่ไหนบาง  มกีลุมใดไดรับฟงพระกิตติคุณแลวกลุมใดยังไมไดรับฟง?
กลุมชนเหลานี้มีอะไรที่เหมือนกัน ?

มอีะไรทีร่วมกลุมชนเหลานี้ใหเปนสวนของประเทศ  เขาเหมือนกันอยางไรในดานสังคม
วฒันธรรม  ภาษา  ศาสนาและการเมือง?
ประเทศนี้มีลักษณะอยางไร ?

เราตองรูอะไรเกี่ยวกับประเทศนี้เพื่อที่จะเขาถึงประชาชนที่อยูที่นั่นดวยพระกิตติคุณ?
ใครควรเปนผูเขาไปสูชนชาตินี้ ?

อะไรคือคุณสมบัติสํ าคัญของคนงานที่จะเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศนี้?
จะเขาถึงชนชาตินี้ไดอยางไร ?

มวีิธีทั่ว ๆ ไปอะไรที่อาจนํ ามาใชในประเทศทั้งหมด?  วธิใีดมีประสิทธิภาพที่สุด?
คํ าตอบตอคํ าถามเหลานี้จะชวยคุณในการตัดสินบทบาทของคุณในการเขาถึงชนชาติและ

ชวยคณุในการวางแผนเพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไป
จะรวบรวมขอมูลอยางไร ?

คุณสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยไดโดย
การอธิษฐาน

ขอพระเจาใหทรงเปดเผยวาคุณตองการรูอะไรเกี่ยวกับชนชาตินี้เพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไป
ศกึษาสิ่งที่เขียนไว

ศึกษาหนังสือและวรรณกรรมเกี่ยวกับชนชาตินี้  มรีายชื่อแหลงขอมูลใหไวในภาคผนวก
สงัเกตการ

เดนิทางไปสวนตัวทั่วประเทศและสังเกตดินแดนและประชากร
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สมัภาษณ
ถามค ําถามประชาชนที่เปนผูนํ าและประชากรของประเทศ        ถามผูีเชื่อที่กํ าลังรับใชอยูใน

ประเทศนั้น  จงสมัภาษณวาเขาไดเรียนรูอะไรบาง  มตัีวอยางคํ าสัมภาษณรวมไวในภาคผนวกของวิชานี้
จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อวิเคราะหประเทศ  คุณอาจไมสามารถตอบคํ าถามทั้งหมด     แตจง

ตอบขอที่คุณไดรับขอมูลมา

มีประชากรกลุมใดบางอยูภายในประเทศนี้
1.  มปีระชากรกลุมใดอาศัยอยูในประเทศนี้? จงหาชือ่และจํ านวนโดยประมาณของประชากร

แตละกลุมในประเทศ
                           2.  จงหาหรอืเขียนแผนที่ของประเทศและหาที่ต้ังที่ประชากรแตละกลุมอยู  ประเทศแบง
ออกเปนพื้นที่ตาง ๆ ตามทีต้ั่งของประชาชนกลุมตาง ๆ เร่ิมตนอธิษฐานเผื่อประเทศและประชากรกลุมตาง ๆ

3.  จ ํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศมีเทาไร?

กลุมชนเหลานี้มีอะไรที่เหมือนกัน?
กลุมชนตาง ๆ ของประเทศมีอะไรที่คลายคลึงกัน

a    ทางสังคม
b   ทางวัฒนธรรม
c   ทางภาษา
d   ทางศาสนา
e   ทางการเมือง

กลุมชนเหลานี้แตกตางกันอยางไร?
a   ทางสังคม
b   ทางวัฒนธรรม
c   ทางภาษา
d   ทางศาสนา
e    ทางการเมือง

ขอสังเกต     คุณอาจตองทํ าการวิจัยกลุมชนแตละกลุมในประเทศ  ซึง่จะชวยคุณใหเขาใจและวางแผนยุทธ
                   วธิเีพื่อเขาถึงกลุมชนแตละกลุม
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ประเทศนี้มีลักษณะอยางไร

การวเิคราะหทางภูมิศาสตร
 1.   ปจจยัใดทางภูมิศาสตรที่จะเปนอุปสรรคตอการเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศนี้
 2.   ปจจัยใดทางภูมิศาสตรที่อาจชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศนี้ ตัวอยางเชน

มเีสนทางธรรมชาติทางการคาหรือการทองเที่ยวซึ่งอาจปลูกคริสตจักรได
                            3.    มอีากาศเปนอยางไรในบางฤดูซึ่งทํ าใหเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในการรับใชในพื้นที่นั้น  ๆ
ของประเทศ ?
                            4.   จงแบงประเทศเปนพื้นที่ตาง ๆ โดยขึน้อยูกับปจจัยทางภูมิศาสตร  ภูมิศาสตรจะมีผลตอ
ยทุธวธิีของคุณในแตละพื้นที่อยางไร?

5.  จงหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตอไปนี้  ซึง่จะชวยในการเขาถึงประเทศนี้
a) เมืองสํ าคัญ  จงกาทีต้ั่งลงบนแผนที่ของคุณ  ประชากรจะหนาแนนที่สุดในเมืองเหลานี้

              ดังนัน้คณุจะตองการแนใจที่จะออกแบบยุทธวิธีเพื่อเขาหาเขาในแผนการของคุณ
b) สนามบินที่ต้ังไวแลว  กาลงไปบนแผนที่
c) สนามบนิหรือลานบินนํ้ าที่ใชการได  กาลงไปบนแผนที่
d) พืน้ทีใ่ดของเมืองที่มีการบริการโทรศัพท
e) พืน้ที่ใดมีบริการโทรเลข
f) พืน้ทีใ่ดมีการขนสงทางรถไฟหรือรถบัส
g) ในพืน้ทีใ่ดของประเทศซึ่งคุณจะตองเดินทางโดยทางเทาหรือข่ีมา
h) ถนนทีใ่ชเดินรถไดอยูที่ไหนบาง  จดลงไปในแผนที่
i) มแีมนํ้ าหรือทะเลที่เดินเรือไดหรือไม  กาลงไปบนแผนที่

การวิเคราะหทางสังคม
1.  คนในประเทศนี้เปดออกสู  "คนภายนอก"  อยางไร?
     การรูเชนนี้จะเตรียมตัวคุณสํ าหรับระดับของการยอมรับที่จะประสบเมื่อคุณเขาไปใน

ประเทศนี้เปนครั้งแรกเพื่อแบงปนพระกิตติคุณ
2. โดยทั่วไปแลว  ใครเปนผูควบคุม  แหลงทีม่าของการเงินและวัตถุดิบของประเทศนี้?

                        คุณอาจตองการความชวยเหลือของเขาเพื่อหาทรัพยสินใหแกคริสตจักรและการเงินเพื่อ
เผยแพรพระกิตติคุณ
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การวิเคราะหวัฒนธรรม
จงศกึษาการปฏิบัติตัวทางวัฒนธรรมของพื้นที่นี้      ซึง่อาจมีผลตอการยอมรับพระกิตติ

คุณ  ตอไปนี้เปนบางสิ่งที่คุณตองพิจารณา
1.    ความเชื่อและการใหคุณคา

a)   มีการปฏิบัติตน ความเชือ่หรือการใหคุณคาทางวัฒนธรรมอยางใดที่อาจชวย
        ประชาชนใหเขาใจพระกิตติคุณ
b)   มีการปฏิบัติตน  ความเชือ่หรือการใหคุณคาทางวัฒนธรรมอยางใดที่อาจเปน
        อุปสรรคในการที่เขาจะเขาใจพระกิตติคุณ

2.     การปฏิบัติตนทางวัฒนธรรม
        มกีารปฏบัิติตนบางประการทางวัฒนธรรมหรือไมที่หามไวชัดเจนในพระคัมภีร  ถามี มีอะไร  คุณจะ
ตองจัดการกับส่ิงเหลานี้

3.  ความตองการ
     a  พจิารณาดูประเทศทั้งหมดและแยกแยะดูความตองการที่สํ าคัญที่สุด

-   อาหารไมเพียงพอ
-   การบริการสุขภาพและทางแพทยไมดี
-   การศึกษาไมดี
-   การแจกจายนํ้ าไมเหมาะสม/ไมดี
-   แหลงทีม่าทางการเงินไมเพียงพอ

     -   แหลงทรัพยากรไมเพียงพอ
-   การขนสงไมดี
-  มรีะบบการคมนาคมไมดี
-  การใหที่อยูไมเพียงพอ
-  ไมสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได
-  มกีารกดขี่ทางการเมือง
-  อ่ืน ๆ

การน ําเสนอพระกิตติคุณและวิธีของคุณในการรับใชในประเทศนี้สามารถใหสัมพันธกับ
ความตองการเหลานี้

b  ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองดีในประเทศนี้?มคีวามตองการใดที่ประเทศนี้ไมมี?

4.  การศึกษา
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ระดบัการศึกษาทั่วไปของคนสวนใหญในประเทศนี้คืออะไร?
ระดบัการอานออกเขียนไดเปนอยางไร?  มกีีค่นทีเ่ขียนและอานภาษาของเขาเองได ?
เปนสิง่ส ําคัญที่ตองเรียนรูเร่ืองนี้เพราะคุณอาจไมตองออกแบบการประกาศโดยใชวรรณกรรม

ถาคนสวนใหญของประเทศอานไมออกเขียนไมได
คุณอาจตองวิจัยสิ่งเหลานี้ดวย
a  มจี ํานวนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเพียงพอหรือไม?
b  มจี ํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพียงพอหรือไม
c  มวีทิยาลยัจํ านวนกี่แหงในประเทศ
d  มโีรงเรียนพระคริสตธรรมกี่แหงในประเทศ
โปรแกรมการศึกษาอาจเปนวิธีหนึ่งที่คุณสามรถใชเพื่อเขาถึงประเทศนี้  ถามีความตองการ

โรงเรียนเพิ่ม
5.  การสื่อสารคมนาคม
a   ภาษาอะไรที่เหมาะสมที่สุดสํ าหรับการเสนอพระกิตติคุณในประเทศนี้?
     คุณตองเขาไปหาคนสวนใหญในพื้นที่กอน  ดังนัน้จงเลือกภาษาซึ่งคนสวนมากใชพูด

เปนประการแรก
ภาษาสํ าคัญที่ใชพูดในประเทศนี้คือ                                                                            
ภาษาอื่น ๆ ซึง่ตองการใชภายหลังเพื่อเขาหาคนที่เหลือคือ                                        

                            b  สถานะของการแปลพระคัมภีรในภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการเขาถึงประเทศนี้คืออะไร

พนัธสัญญาใหม                                                                                                                                                
พั น ธ สั ญ ญา เ ดิ ม                                                                                                                             

                   c  ท ําการวิเคราะหเหมือน ๆ กนัถงึสถานะของการแปลพระคัมภีรสํ าหรับภาษาอื่นๆในประเทศ
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พนัธสัญญาใหม                                                                                                                                                
พนัธสัญญาเดิม                                                                                                                             

d  บนแผนที่ของคุณ จดสถานที่ต้ังของการแบงภาษาในประเทศ พืน้ทีใ่ดบางที่เขาพูดภาษาตางๆ
e  เราจะเขาถึงคนสวนใหญของประเทศนี้ไดโดยทาง

-  หนงัสือพิมพ  (เขายอมรับการโฆษณาหรือไม?)
 -  วรรณกรรม (คนสวนใหญอานหนังสือออกไหม?)

-  วทิยุ  (สถานอีนญุาตใหกระจายเสียงของคริสเตียนหรือไม?)
-  ทีวี (สถานอีนญุาตใหกระจายเสียงคริสเตียนหรือไม?)
-  เทป  (คนมเีครื่องเลนเทปหรือไม)
-  ภาพยนตร  วดีีโอเทป  (อุปกรณหาไดในประเทศนี้หรือไม)
-  โทรศัพท  (คนสวนใหญมีโทรศัพทหรือไม?)

f   วธิสํี าคัญของการคมนาคมที่ใชกันทั่วไปในประเทศคืออะไร?

อิทธพิลจากภายนอก
1.  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชนชาตินี้ซึ่งเปนผลจากระบบการเมืองหรืออารยธรรม

สมัยใหมจากภายนอก
2.  เราจะใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มาชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณไดหรือไม?
3.  มีกลุมองคการหรือหนวยงานใดจากภายนอกประเทศที่อาจตอตานการเผยแพรพระกิตติ คุณภายในชน

ชาตินี้?  เหตุใด?  อยายอมใหการตอตานหรือขอหามใดใดมากีดกั้นคุณจากการรับใชในประเทศซึ่งคุณรูสึกวา พระเจาทรง
เรียกคุณใหมา  ถาคุณไมไดรับอนุญาตใหเขาหาเขาในบางวิธี  ใหใชวิธีอื่น ๆ

การวิเคราะหทางการเมือง
1.  จงอธิบายสั้น ๆ  ถึงระบบการเมืองของประเทศนี้
2.  กลุมการเมืองใดในประเทศนี้อาจขัดขวางการเผยแพรพระกิตติคุณ
3.  กลุมการเมืองใดในประเทศนี้อาจชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณ
4.  กฎเกณฑใดของรัฐบาลที่อาจขัดขวางงานรับใชในประเทศไทย

ไม
มีใ
ช

มีใ
ชเป

นบ
างส

วน

แป
ลเส

ร็จห
มด
แล
ว

พิม
พเป

นร
ูปเล

ม

อย
ูใน
เทป

คา
สเซ

ท
อย
ูใน
เทป

คา
สเซ

ท



95

5.  กฎเกณฑใดของรัฐบาลที่อาจชวยในการรับใชของคุณในประเทศนี้?
6.  ใครเปนผูนํ าสํ าคัญทางการเมืองในประเทศนี้?   คุณอาจตองการทํ าความคุนเคยกับเขา

และทํ าใหเขาชอบพอเพื่อการรับใชทั่วประเทศของคุณ

การวิเคราะหดานวิญญาณ
1.  มีกลุมศาสนาใดบางในประเทศนี้?
2.  มีกี่คนเปนผูติดตามแตละศาสนา
3.  ทาทีทั่วไปของประเทศนี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงศาสนาใด ๆ เปนอยางไร ? คํ าตอบจะ

 ชวยเตรียมคุณสํ าหรับการตอตานทางศาสนาที่คุณอาจตองเผชิญ
4.  คริสเตียนที่ประกาศตนมีจํ านวนทั้งหมดเทาไร?
5.  คุณแยกแยะผูนํ าสํ าคัญของคริสเตียนไดไหม?
6.  คุณเห็นวาประเทศนี้

-  ยังไมไดรับการประกาศเลย
-  ไดรับการประกาศบางสวน
- ไดรับการประกาศเพียงพอ

7.  โดยทั่วไป  คุณเชื่อวานี่เปนเวลาสํ าหรับการหวานพระกิตติคุณหรือเปนเวลาแหงการ
เก็บเกี่ยว?

8. มีคริสตจักรหรือมิชชั่นใดที่ไดพยายามในประเทศนี้และลมเหลว?  คุณเชื่อวาอะไรเปน
 เหตุผลของความลมเหลวนี้?  คุณสามารถเรียนจากความลมเหลวของผูอื่นและไมทํ าผิดซํ้ าอีก

9. คริสตจักรหรือมิชชั่นใดกํ าลังปฏิบัติงานอยูภายในประเทศ
10.  คริสตจักรหรือมิชชั่นใดที่ทํ างานมีประสิทธิภาพและเหตุใด?คุณสามารถเรียนรูไดจาก

 ความสํ าเร็จของกลุมเหลานี้  คุณตองการรวมมือกับเขาในการเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศ
11.  คุณจะรวมมือกับเขาเพื่อเขาถึงประเทศนี้ไดอยางไร?
12. งานรับใชที่มีอยูนี้อยูในกลุมชนใดบาง
13.  มีกลุมชนใดในประเทศนี้ซึ่งยังไมไดมีคริสเตียนมาเปนพยานใหรูพระกิตติคุณ?
14.  ถามีการเปนพยานของคริสเตียนอยูในประเทศนี้แลว  เขาใชภาษาอะไร? คุณอาจถูกนํ า

เขาไปหาคนในประเทศนี้ซึ่งพูดภาษาแตกตางออกไปและยังไมมีคริสเตียนมาเปนพยานเลย
                           15.มีงานรับใชของคริสเตียนชนิดใดที่ทํ าอยูในประเทศนี้   อยาทํ าซํ้ าหรือแขงขันกับงานที่
เขาทํ าอยูขณะนี้ เมื่อคุณวางแผนการของคุณ เปาหมายของคุณคือเพื่อเขาไปหาคนที่ยังไมมีใครเขาไปหา

16. ทาทีทั่วไปของคนที่อยูในประเทศนี้ที่มีตอพันธกิจของคริสเตียนที่มีอยูขณะนี้เปนอยางไร?
17.  มีคริสตจักรที่ประกาศพระกิตติคุณแทกี่แหงในประเทศนี้
18.  คริสตจักรเหลานี้เจริญเร็วอยางไร?
19.  เขาประสบความยากลํ าบากอยางไรและเหตุใด?
20.  คริสตจักรใดประสบความสํ าเร็จและเหตุใด?
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21.  มีความจํ าเปนที่ตองตั้งคริสตจักรใหมเพิ่มขึ้นหรือไม?
22.  คุณเห็นไหมวามีศักดิ์เทพและอํ านาจของซาตานชนิดใดกํ าลังทํ างานหรือปกครองในประเทศ

ใครควรเขาไปสูพื้นที่นี้
ใครควรเปนผูเขาไปสูประเทศนี้  ?    ตองการคนงานกี่คนจึงจะพอเพียงที่จะเขาสูประเทศนี้?

การประเมินประชากรของประเทศจะชวยใหคุณตัดสินใจเรื่องนี้ได
อะไรเปนคุณสมบัติที่จํ าเปนสํ าหรับคนงานที่จะเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศนี้ ?    ใคร

กต็ามทีเ่ขาไปแบงปนพระกิตติคุณในประเทศนี้ควรที่จะ
- เปนผูเชื่อโดยมีหลักฐานอยูในวิถีชีวิต  ทาทแีละความประพฤติของเขา
- มนีสัิยทีดี่ในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรสวนตัว
- พรอมอยูเสมอ      ความสามารถไมเปนประโยชนถาปราศจากการพรอมใหพระเจาทรง
     ใชคนผูนี้เต็มใจและพรอมที่จะไปหรือไม?
- เขารวมในพระกายอยางเหมาะสม(เตม็ใจที่จะรวมมือกับสมาชิกอื่นๆ        เพือ่เปาหมาย
     ของการนํ าพระกิตติคุณไปสูประเทศนี้)
- ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหรับใชในพื้นที่เฉพาะนี้
- เตรยีมพรอมอยางเพียงพอทั้งกาย  วญิญาณและทางการศึกษาเพื่อเขาสูประเทศนี้

จะเขาไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร?
จะเขาไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร?  ควรใชวิธีใด?
เพื่อตอบคํ าถาม      จงใชส่ิงที่คุณเรียนจากการวิเคราะหทางภูมิศาสตร   ภาษา  วฒันธรรม

การเมืองและวิญญาณของพื้นที่นี้
มส่ิีงใดทีค่ลายคลงึกันระหวางกลุมชนในพื้นที่นี้ซึ่งทํ าใหเราใชวิธีเดียวกันได ?
มส่ิีงใดทีแ่ตกตางกันระหวางกลุมชนซึ่งทํ าใหตองใชวิธีตางกัน ?
จงแนใจวาวิธีของคุณเปนไปตามพระคัมภีร   อยาใชวิธีที่ขัดแยงกับหลักการของพระคัมภีร
อางถึงบทที่ 6 หนา 14-15 ซึง่กลาวถึงวิธีตาง ๆ ทีเ่คยใชเปนสวนของยุทธวิธีการประกาศใน

พืน้ที่ตาง ๆ ของโลก  วธิใีดที่อาจเกิดผลในพื้นที่นี้ ?  มวีิธีใดใหมๆ ทีคุ่ณอาจพยายามทํ า ?
เมือ่คุณตัดสินใจวาจะใชวิธีใดโดยการอธิษฐานและวิเคราะห  จงถามคํ าถามนี้วา อาจมีการ

ตอตานใดเกิดขึ้นตอวิธีตาง ๆ เหลานีจ้ากกลุมชนในพื้นที่หรือจากพลังภายนอก ?    คุณจะจัดการกับการตอ
ตานนี้อยางไร?
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ชือ่………………………………….                                                                  หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 8

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.    อธิบายคํ าวา “ประเทศชาติ”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.   การวิเคราะหประเทศประกอบดวยอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.    อะไรคือจุดประสงคของการวิเคราะหประเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1. ตามที่คุณไดศึกษาบทเรียนนี้ คุณไดทํ าการวิเคราะหประเทศสํ าเร็จหรือยัง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. คุณไดวางแผนที่จะใชส่ิงที่คุณเรียนรูมาเพื่อเผยแพรพระกิตติคุณทั่วประเทศนี้หรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1.   “ และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับการยกบาป  ต้ังตน
       ทีก่รุงเยรูซาเล็ม ”             ลูกา 24:47
2 .  ประเทศประกอบดวยประชากรที่รวมกันไดโดยมีระบบการเมืองเดียวกัน          เปนดินแดนที่มีขอบเขตที่
      ประเทศกํ าหนดไว           หนา 83
2. เราศกึษาประเทศเพื่อดูปจจัยทางการเมือง ภูมิศาสตร ภาษา วฒันธรรม วญิญาณและพลังภายนอก ซึ่ง

อาจมีผลตอการเผยแพรพระกิตติคุณไปทั่วประเทศ             หนา 83
4.   การวเิคราะหประเทศทํ าเพื่อดูวามีกลุมชนใดอยูในประเทศซึ่งไดรับฟงพระกิตติคุณแลว ดูวากลุมชนเหลา

นีม้อีะไรที่คลายคลึงกัน  ประเทศมีลักษณะอยางไร ใครควรเปนผูนํ าพระกิตติคุณเขาไปสูประเทศนี้ จะ
ประกาศพระกิตติคุณไดอยางไร และคนหาบทบาทของคุณในแผนการของพระเจาเพื่อชนชาตินี้ หนา 83

5.   ถาคณุยงัไมไดทํ าการวิเคราะหประเทศนี้ตามที่คุณไดเรียน กรุณาท ําเสียกอนที่จะศึกษาบทตอไป
6.   ถาคณุยังไมไดวางแผนที่จะนํ าพระกิตติคุณไปสูประเทศ  กรุณาทํ ากอนที่จะศึกษาตอไป
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เพื่อศึกษาตอไป

จงท ําการวิเคราะหประเทศอิสราเอลทางประวัติศาสตรและทางวิญญาณ ตามทีเ่ห็นในกิจการ
บทที่ 7
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