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บทนํา
ไมมียุคใดที่คริสเตียนตองการบทเรียนเกีย่ วกับ “ความกาวหนา” หรือ “ชัยชนะแหงชีวิตคริส
เตียน” เทากับยุคปจจุบัน คริสเตียนจํานวนไมนอยไมเพียงแตไมเจริญเติบโตในพระคริสต ยังถูกสิ่งลอ
ใจตาง ๆ ชักจูงใหเหินหางจากพระเจาคริสตจักรในประเทศไทยมิไดเจริญกาวหนาเทาที่ควร มาเปนเวลา
หลายสิบปแลว ทานพึงพอใจตอสภาวะของคริสตจักรที่เปนอยูในปจจุบันนี้หรือ ทานพึงพอใจตอชีวิตค
ริสเตียนของทานเองดังที่เปนอยูทุกวันนี้หรือ ใหเรากาวหนาตอไปเถิด กาวเขาสูดินแดนแหงความอุดม
สมบูรณ ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยพระพรจากเบื้องบน คริสตจักรในประเทศไทยตองการฟนฟู แตการฟนฟู
จะตองเริ่มตนอยูที่คริสเตียนแตละทานกอน
เชื่อวาบทเรียนชุดนี้จะใหพระพรแกทานไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูทกี่ ระหายใครจะ
เจริญเติบโตและกาวหนาในองคพระเยซูคริสต
โปรดอยาลืมใชแผนที่ประกอบขณะศึกษา จะชวยใหทานติดตามเรื่องราวตาง ๆ ไดแจมกระจาง
ยิ่งขึ้น
ขอพระเจาทรงอวยพรทุก ๆ ทานที่ใชคูมอื เลมนี้ เพื่อจะเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกทาน
เองและแกผูอื่นดวย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 เริ่มตนจากทาน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 1:1-10
“เมื่อความดีสงู เทาศอก ความชั่วมักสูงเทาวา” ภาษิตนี้มสี วนถูกตองมาก “ความดี” และ “ความ
ชั่ว” ดุจนักกีฬาที่แขงขันกันอยูเสมอ แตดปู ระหนึ่งวา “ความชั่ว” มีชัยตอ “ความดี” เกือบทุกครั้ง ดูได
จากเหตุการณรอบ ๆ ตัวเราเมื่อสิบปกอน มนุษยตระหนักถึงความยุติธรรม ความเห็นแกตวั ความ
โหดรายทารุณการทรยศคดโกงและความชัว่ อื่น ๆ พยายามหาทางกําจัดสิ่งเหลานี้ใหนอยลงไป โดยวาง
นโยบายยกระดับการศึกษา การครองชีพ การอุตสาหกรรม เปนตน แตสังคมมนุษยยิ่งเจริญกาวหนาขึ้น
เพียงใด ความชั่วก็เพิ่มทวีคณ
ุ มากขึ้น เปนที่ยอมรักวา ศีลธรรมและจริยธรรม ของมนุษยปจ จุบันตกต่ํายิ่ง
กวามนุษยในสมัยสิบปกอนมาก เพราะเหตุที่คริสเตียนทุกคน ตองคลุกคลีกับสังคมมนุษยเสมอ จึงพบ
ปญหาลําบากใจอยางหนึ่งคือ “จะดําเนินชีวิตคริสเตียนดวยชัยชนะอยางไร?” หรือ “คริสเตียนจะ
เอาชนะความชั่วที่อยูรอบดานไดอยางไร?” เราทราบวาเรื่องนี้ไมใชเรือ่ งที่งาย มีกี่ครั้งที่เราตองพายแพ
ตอการทดลอง ที่เราออนแอทอถอย ที่เรากลับไปรักฝายโลก
พระธรรมโยชูวา เปนหนังสือบันทึกประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอลตอนเขาสูดินแดนคา
นาอัน แผนดินซึ่งพระเจาทรงสัญญาไว ซึ่งเปนเหตุการณตอจากเมื่อโมเสสนําชาวอิสราเอลออกจาก
อียิปต เดินทางวกวนอยูใ นปากันดารถึงสี่สิบปเหตุการณตอนที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต พนจากการ
เปนทาสของกษัตริยฟาโรห เปรียบไดกบั คริสเตียน ที่ออกจากโลกแหงความบาปพนจากการเปนทาส
ของพญามารซาตาน และเหตุการณตอนทีช่ าวอิสราเอลเดินทางเขาสูดนิ แดนแหงชัยชนะ
เมื่อเปรียบกับจุดหมายปลายทางของคริสเตียน บางคนใหความเห็นวาดินแดนคานาอันเปรียบ
เหมือนเมืองสวรรค การเปรียบเทียบเชนนี้ อาจเปนคําสอนที่ดี แตไมคอยถูกตองนัก เพราะดินแดนคานา
อันเต็มไปดวยการตอสู แตเมืองสวรรคหามีการตอสูเชนนั้นไม การเปรียบเทียบดินแดนคานาอันเปนชัย
ชนะแหงชีวติ คริสเตียนจึงเปนคําสอนที่เหมาะสมกวา ตั้งแตบทที่หนึง่ และบทตอ ๆ ไป ทานจะเห็นวิธีที่
ชาวอิสราเอลเอาชนะศัตรูในดินแดนคานาอัน จนกระทั่งเขาสูสันติภาพ ซึ่งเปนบทเรียนสอนใหคริส
เตียนทุกคนรูจกั วิธีเอาชนะศัตรู ที่อยูรอบ ๆ นับเปนบทเรียนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคริสเตียนทุกคนใน
ยุคนี้
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จะเริ่มตนจากที่ใดดี?
หากทานสํานึกถึงความพายแพแหงการดํารงชีวิตคริสเตียนของทาน อยากจะตั้งตนใหม แตไม
ทราบจะเริ่มทีใ่ ดดี เรามีคําแนะนําสองประการสําหรับทาน คือ
หนึ่ง เริ่มตนจากประเทศอียปิ ต แลวติดตามโมเสส ขามทะเลแดงใหพน จากอียิปต หมายถึงการ
หลุดพนจากการเปนทาสของความบาป ทานเชื่อวาทานพนจากอํานาจของมารแลวหรือยัง โดยการ
ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน นี่คือจุดเริ่มตนของชัยชนะทั้งหมด หาก
ทานไมมีความแนใจในขอนีก้ ็เปนการยากที่จะดําเนินกาวตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา ทุกคนที่
รับเชื่อพระเยซูคริสตในจิตใจและรับดวยปากวา พระองคคือพระผูชวยใหรอดของเขา เขาก็ไดรบั ความ
รอด (ดูโรม 10: 9, 10)
สอง เริ่มตนจากริมฝงจอรแดน
พระเจาทรงมีพระประสงคจะนําชนชาติอสิ ราเอลใหเขาสูดินแดนคานาอัน เมื่อสี่สิบปกอน แต
พวกเขามาถึงริมฝงแมน้ํายาระแดนเทานัน้
จนกระทั่งโมเสสผูนําของอิสราเอลสิ้นชีพ พระเจาทรง
แตงตั้งผูนําอีกคนหนึ่งขึ้นแทน คือ โยชูวา แลวพระองคทรงใชโยชูวานําชาวอิสราเอลเขาสูดินแดนคานา
อัน ซึ่งทานไดอานจากโยชูวาบทที่หนึ่งแลว

มีบทเรียนสามประการทีท่ านตองเรียนรูจากบทนี้ คือ
ประการแรก “จงยกขามแมนา้ํ จอรแดน” (1:1-6)
พระเจาไมมพี ระประสงคเพียงจะชวยใหคริสเตียนรอดพนจากความผิดบาปเทานั้น แตทรง
ปรารถนาจะชวยใหคริสเตียนไดรับชัยชนะจากความบาป ใหรูจกั ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระเยซู
คริสตอยางแทจริง แตมีคริสเตียนมากมายพึงพอใจตอการเปนอยูของชีวติ ที่เต็มไปดวยความพายแพ โดย
ใหเหตุผลงาย ๆ วา ไมมีทางที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีครบถวนไดหรอก สิ่งลอใจตาง ๆ รอบขาง
และความสุขสําราญของฝายโลก จะระงับความตองการของตนไดอยางไร มีนอยคนที่เห็นความสําคัญ
ของการขาม “แมน้ําจอรแดน” ไปสูชีวิตแหงชัยชนะ และยิ่งมีนอยคนที่เชื่อวาตนอาจเอาชนะความชั่ว
ทุกอยางได
เหตุผลที่ชาวอิสราเอลไมอาจเดินทางเขาสูดนิ แดนคานาอันได ก็เพราะความไมเชื่อ เมื่อโมเสส
สงคนไปสอดแนมดินแดนคานาอัน พวกเขากลับมารายงานวาไมมีทางที่จะเขาไปได เพราะผูที่อาศัยอยู
ในแผนดินนัน้ รูปรางสูงใหญนากลัว ทั้งมีเมืองที่มีกําแพงปอมปราการอันมั่นคงแข็งแรง มีผูสอดแนม
เพียงสองคนเทานั้น คือโยชูวา และคาเล็บ ที่กลามารายงานขาวอันปติยินดีเกีย่ วกับความอุดมสมบูรณ
ของดินแดนนัน้ ซึ่งชาวอิสราเอลจะตองเขาไปครอบครองใหได ชาวอิสราเอลไมฟงขาวดีของ โยชูวา
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และคาเล็บเลย กลับโกรธเคือง ที่เขาทั้งสองบอกใหพวกเขาเขาไปยึดแผนดินคานาอัน ถึงกับจะเอากอน
หินขวางเขาทั้งสองเสีย ชาวอิสราเอลพึงพอใจ ที่จะอยูใ นปากันดารตองพบกับความทุกขลําบากมากมาย
พวกเขาตองวกวนอยูในปากันดารนัน้ สี่สิบป และพบความตายในที่สดุ ชาวอิสราเอลที่พระเจาทรงใชให
โยชูวานําเขาสูคานาอันนั้นเปนชนรุนใหม คนรุนเกาซึ่งไมเชื่อฟงพระเจา และมีความเกรงกลัวตอชาวคา
นาอันไดตายสิน้ ในปา ยังเหลือแตคาเล็บ โยชูวา ที่มีความเชื่อในพระเจา
พระเจาตรัสแกโยชูวาวา “จงขามแมน้ําจอรแดนนี้ กับพลไพรทั้งปวงเหลานี้ไปยังแผนดินซึ่งเรา
ยกใหแกเขา...จงมีกําลังใจเขมแข็งและมีใจกลาเถิด...”
แมทานพึงพอใจตอความเปนอยูของทาน ไมยอมทําตามคําสั่งของพระเยซูคริสต ไมดํารงชีวิตค
ริสเตียนตามทีพ่ ระองคทรงตองการ แตทา นไมอาจปฏิเสธวาทานไมมคี วามสุขใจ ความมั่นใจในชีวิต
อยางแทจริง แมทานจะรอดแลวอยางไมมีขอสงสัย แตทานก็ยังรับความทุกขลําบากทางจิตใจ เหมือน
คนที่ยังไมรอด พระเยซูคริสตทรงบอกทานวันนี้ “ใหขามแมน้ําจอรแดน” เขาสูดินแดนคานาอัน ซึ่ง
พระองคไดทรงสัญญาจะประทานให
ประการที่สอง (7-9) “หนังสือกฎหมายนี้อยาใหขาดจากปากของเจาแตเจาจงตรึกตรองใน
กฎหมายนั้น ทั้งวันและคืน...” (ขอ 8)
หากทานนึกถึงความสําคัญ ที่จะตองขาม “จอรแดน” ไปรับชัยชนะ และสันติสุขในชีวิตคริส
เตียนแลว จงเริ่มตนเดิน โดยอานพระคําของพระเจาดวยใจเคารพและดวยในกระหาย ความพายแพที่
ทานไดประสบมา อาจเนื่องจากทานมิไดเอาใจใสตอพระวจนะของพระเจาไมวาจะเปนการอานพระ
คริสตธรรมคัมภีร หรือการฟงเทศนหรือการศึกษาพระวจนะของพระเจาดวยกัน การอานชนิดที่เปน
เพียงพิธีรีตอง หรือการศึกษาอยางขอไปที ไมอาจชวยทานได ถารางกายของทานไมไดรับอาหารที่ดี
หรือรับประทานไมเพียงพอ เหมือนดังที่ทา นอานพระวจนะของพระเจา ก็อยาหวังเลยวาทานจะออกไป
รบชนะศึกได ดวยทานไมอาจแมกระทั่งจะพยุงตัวเดินใหตรงได จะคิดตอสูกับศัตรูที่เขมแข็งไดอยางไร
จงเริ่มตมบํารุงรางกายฝายวิญญาณจิตกอนสิ่งอื่นใดดังที่พระเจาทรงสั่งโยชูวากอนเดินทาง
ประการที่สาม (10-18) “โยชูวา จึงไดบัญชาแกนายกองพลไพรนั้น...” (10)
โยชูวา มิไดบน หรือตกใจกลัวเหมือนชาวอิสราเอลอื่น ๆ ดวยเขาเชื่อคําสัญญาของพระเจา ที่
ตรัสแกเขาวา “เราไดอยูกับโมเสสฉันใด เราจะอยูก ับเจาฉันนั้น... จงมีกําลังเขมแข็งและมีใจมัน่ คง อยาส
ดุงตกใจกลัวเลย” เขาทําตามคําสั่งของพระเจา บัญชาใหนายทัพนายกอง และพลไพรใหเตรียมตัวพรอม
ที่จะเดินทางขามแมน้ําจอรแดน ไปสูด ินแดนที่พระเจาทรงสัญญาให นายกองและพลไพรทุกคนเชือ่ ฟง
เขา ตางเตรียมตัวที่จะขามจอรแดนเขายึดดินแดนคานาอัน
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พระเจาทรงสัญญาวา จะประทานชัยชนะใหแกทาน ไมทรงปรารถนาใหทานเปนคริสเตียนที่
พายแพ จงเริ่มตนบํารุงและบริหารรางกายฝายวิญญาณจิตกอนสิ่งอื่นใดโดยเอาใจใสตอพระวจนะของ
พระองคแลวปฏิบัติตามทันที “ชัยชนะ” มิใชเริ่มตนจากสิ่งแวดลอม จากคริสเตียน แตเริ่มตนจากทาน
เอง
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2

บทเรียนที่ 2 กุญแจดอกสําคัญ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 2: 1-8, 15-18
ไมวางานอะไรก็ตาม การเริม่ ตนเปนสิ่งสําคัญมากเพราะ “การเริ่มตนที่ดีก็เทากับสําเร็จไปแลว
ครึ่งหนึ่ง” ในการสรางตึกรามบานชอง หากงานเริ่มตน คือการวางรากฐานมั่นคงแข็งแรง ตึกที่กอสราง
ก็จะมัน่ คงแข็งแรงในการสงครามก็เชนเดียวกัน หากไดรบั ชัยชนะในสนามรบครั้งแรกที่ทําการรบ เหลา
ทหารก็มีกําลังใจบุกบัน่ สูรบตอไป
เมื่อพระเจาสั่งใหโยชูวา นําพวกอิสราเอลขามแมน้ําจอรแดนไปสูด นิ แดนที่พระเจาทรงสัญญา
โยชูวาปฏิบัตติ ามทันที โดยสั่งรวมพลอยางเรงดวน เตรียมพรอมที่จะเขาสูแผนดินคานาอันโดยไมสงสัย
หรือหวาดกลัวตอภัยอันตราย หรือสิ่งใดสิง่ หนึ่งซึ่งเขาจะพบขางหนา นี่คือกุญแจดอกสําคัญ ที่ไขไปสู
ชัยชนะและเปนการเริ่มตนทีด่ ีที่สุด เพราะเขามีความเชื่อ พระเจาจึงอาจใชเขาทําการใหญนาํ ชาว
อิสราเอล ขามไปสูดินแดนทีพ่ ระองคทรงสัญญาไว กุญแจดอกสําคัญที่ไขไปสูความสําเร็จแหงชีวติ คริส
เตียนก็คือ ความเชื่อเชนกัน แตความเชื่อคืออะไร และอาจนําใหเกิดผลอยางไร เราจะไดศึกษาในบทนี้

ก.ความเชื่อคืออะไร (8-11)
พระธรรมเฮ็บรายใหคําจํากัดความวาความเชื่อ “คือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึก
อยางแนนอนวาสิ่งที่ยังมิไดเห็นนัน้ มีจริง” (ฮีบรู 11:1)
ถาจะใหคําจํากัดความขอนี้ เราจะไดดังนี้ “ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่ยังไมไดเห็น” การ
กระทําของราหับเปนตัวอยางที่ดี ชวยใหเราเขาใจความหมายของขอนี้ไดดีขึ้น
กอนโยชูวานําชาวอิสราเอลทั้งหมด ขามแมน้ําจอรแดน เขาไดสงผูส อดแนมสองคนลวงหนา
ไปสืบดูลาดเลาในเมืองเยรีโคเสียกอน ผูส อดแนมทั้งสองคงจะวายขามแมน้ําแลวเขาไปพักในบานของ
หญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับ ชาวเมืองเยรีโคทราบความลับของชายทั้งสอง จึงรีบนําความไปแจงแกเจา
เมือง เจาเมืองจึงสั่งใหคนไปจับชาวอิสราเอลทั้งสองที่บานราหับ แตราหับรีบซอนตัวทั้งสองไวบน
หลังคาบานแลวบอกวาผูที่มาจับวา คนทั้งสองไดออกจากบานไปแลว แตไปทางไหนหลอนไมทราบให
พวกเขารีบติดตามไปเถิด พวกเขาจึงออกจากที่นั่น ตามไปทางริมน้ําจอรแดน
เหตุที่ราหับซอนตัวผูสอดแนมทั้งสองไว เพราะหลอนทราบและแนใจวาพระเจาทรงยกเมืองเย
รีโคใหแกชนชาติอิสราเอล ชาวเมืองเยรีโคจะตองพินาศเปนแนในไมชานี้ เหตุใดราหับจึงมีความแนใจ
เชนนั้น ใหเรามาฟงจากปากคําของราหับเอง
10

เมื่อผูที่ตามจับชายทั้งสองจากไปแลว ราหับขึ้นไปหาพวกเขาบนหลังคา บอกใหทราบถึงสิ่งที่
หลอนและชาวเมืองไดยินเกีย่ วกับฤทธิ์อํานาจอันยิ่งใหญของพระเจา ที่ไดนําชนชาติอิสราเอลออกจาก
อียิปต ทรงบันดาลใหน้ําในทะเลแดงแหงเปนทาง และไดทรงชวยพวกเขาทําลายศัตรูที่ขวางทาง จาก
เรื่องที่ไดยินนีท้ ําใหหลอนแนใจวา
ชาวอิสราเอลก็จะขามแมน้ําจอรแดนมาทําลายเมืองเยรีโคให
ราบเรียบ
จากคํากลาวของราหับ เราอาจจะสรุปไดวา ราหับมีความเชื่อ เพราะหลอนแนใจในสิ่งที่ยัง
ไมไดเห็น แตมีขอสังเกตอยูส องประการ คือ หนึ่งแมหลอนไมไดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น แตหลอนไดยนิ และมี
หลักฐานยืนยัน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเชื่อพระเยซูคริสตมิไดทรงใหเราเชื่อในสิ่งที่นอกเหนือจากคํา
สอน ในพระดํารัสของพระองคแมเราไมเคยเห็นฤทธิ์อํานาจและการอัศจรรยของพระองค แตสิ่ง
เหลานั้น ไดบนั ทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร แมเรายังไมไดรับพระพรหลายอยาง ซึ่งเราควรจะรับ แต
พระเยซูคริสตทรงสัญญาจะประทานพระพรเหลานั้นใหพระวจนะของพระองค เรามีหลักฐานยืนยัน ใน
พระสัญญาของพระองค แมเราจะยังไมไดเห็น แตหลักฐานเหลานี้ทําใหเราแนใจวา สิ่งที่ไมไดเกิดขึ้น
นั้นเปนจริง
การแนใจในสิ่งที่ยังไมไดเห็นจึงไดเปนความเชื่อที่งมงาย แตเปนความเชื่อที่มีหลักฐานอางอิง
คือพระวจนะของพระเจา ทานเชื่อวาพระคริสตธรรมคัมภีร คือ พระดํารัสของพระเจาไหม? ทานเชื่อ
พระสัญญาทุกขอ ของพระเยซูวาเปนความจริงไหม? หลักฐานทุกอยางในพระดํารัสของพระเจา พอจะ
ชวยใหทานชนะเหตุผลของตัวเองไดไหม? ความเชื่อนี้คอื กุญแจไขไปสูประตูแหงชัยชนะ
ราหับเชื่อวา สิ่งที่หลอนยังไมไดเห็นเปนจริงได เพราะหลอนมีความแนใจในพระเจา หลอน
กลาววา “ดวยขาพเจาทั้งหลาย ไดยนิ เรือ่ งที่พระเยโฮวา ทรงบันดาลใหน้ําทะเลแหงไปขางหนาทาน”
(ขอ 10) หลอนมิไดแนใจในชนชาติอิสราเอล แตในใจพระเจาผูทรงฤทธิ์ เราเกิดมีความเชื่อ และความ
แนใจในสิ่งทีย่ งั ไมไดเห็นนัน้ นอกจากเปนเพราะมีหลักฐานยืนยัน ในพระวจนะของพระองคแลว ยัง
เปนเพราะเรามีพระเจาผูทรงฤทธิ์ ผูทรงบันดาลใหทกุ อยางเกิดขึน้ ได แมในสิ่งที่เกินความเขาใจของเรา
หลายครั้งที่ความเชื่อของเรา ออนแอเพราะเราคิดในเหตุผลของมนุษย ไววางใจความสามารถของมนุษย
แทนที่จะเชื่อพึ่งในองคพระเยซูคริสต ผูซึ่งกระทําทุกอยางได และไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับ
พระองค นี่คือความเชื่อของราหับ และควรจะเปนความเชื่อของคริสเตียนดวย

ข.ความเชื่อกับความประพฤติ
ผูที่มีความเชื่อ จะตองประพฤติตามความเชื่อใหเปนที่ปรากฏแกคนทัง้ หลาย “ดวยวากายอัน
ปราศจิตวิญญาณ ตายแลวฉันใด ความเชื่ออันปราศจากการประพฤติก็ตายแลวฉันนั้น” (ยากอบ 2:26)
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ราหับมีความเชื่อ เพราะแนใจวาสิ่งทีห่ ลอนยังไมไดเห็นนั้น จะเกิดขึน้ จริงและหลอนยังแสดง
ความเชื่อออกมาใหเห็นโดยการประพฤติดว ย คือ
1. เปลี่ยนแปลงจากจงรักภักดีตอเจาเมืองเยรีโค มาจงรักภักดีตอชาวอิสราเอล การกระทําเชนนี้
เปนการเสี่ยงไมนอย เพราะหากเจาเมืองทราบความจริงวาราหับโกหก ซอนผูส อดแนมไวในบาน
หลอนจะตองไดรับอันตรายถึงชีวิต แตดว ยความเชื่อวา พระเจาจะทําลายเมืองเยรีโคในไมชานี้ โดย
น้ํามือของชาวอิสราเอลราหับยอมเสี่ยงทุกอยางหันจากการเชื่อพึ่งในเจาเมืองเยรีโค
มาเชื่อพึ่งชาว
อิสราเอลหากทานเชื่อในองคพระเยซูคริสต ทานก็จะตองประพฤติเชนเดียวกับราหับ คือ มอบความ
จงรักภักดีทั้งสิน้ ใหแกพระเยซูคริสตแตผูเดียว การกระทําเชนนี้อาจหมายถึงการละทิ้งเพื่อนบางคน
การงดเวนจากการเที่ยวเตรในที่บางแหง การหันหลังใหแกความผิดบาปทางฝายโลก ทานจะตองเลือก
เอาทางใดทางหนึ่ง จงรักภักดีตอพระเยซูคริสต หรือจงรักภักดีตอความผิดบาปและความรักสิ่งของใน
โลกนี้ จะเลือกเอาทั้งสองอยางไมได ถาราหับเลือกเขาขางเจาเมืองเยรีโค ก็จะเลือกเขาขางชาวอิสราเอล
ไมไดเปนอันขาด
2. หลอนไววางใจในผูสอดแนมทั้งสองวาจะทําตามสัญญา (12-14) สิ่งที่นาชมเชยที่สุด อยาง
หนึ่งเกีย่ วกับการออนวอนของราหับคือ หลอนไดออนวอนเพื่อบิดามารดา และญาติพี่นองของหลอน
ดวย หลอนมิไดเปนคนเห็นแกตวั ออนวอนผูสอดแนมทั้งสอง ใหชว ยหลอนคนเดียว หรือหนีตามผู
สอดแนมไปตามลําพัง แตหลอนคิดถึงบิดามารดาและญาติพี่นองทุกคน ทานคิดถึงคนอื่น อยากจะให
คนอื่นไดพบสันติสุข ดังที่ทานไดพบใหม ทานเชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสตไหม วาพระองคจะ
ชวยทาน และพรอมทั้งครอบครัวของทานดวย
3. หลอนปฏิบตั ิตามคําสัง่ ทุกประการของผูส อดแนม (15-21) กอนที่ชายทั้งสองจะจากไป โดย
ราหับชวยเอาเชือกหยอนคนทั้งสองลงทางหนาตางบนกําแพงเมือง ผูสอดแนมทั้งสองแนะนําใหหลอน
เอาเชือกสีแดงจัดผูกไวที่หนาตาง ซึ่งไดหยอนพวกเขาลงไป แลวรวบรวมบิดามารดาและญาติพี่นอ งทุก
คน ใหเขาไปอยูในบานนั้นเมื่อชาวอิสราเอลเห็นสัญญาลักษณนี้ ก็จะไมทําอันตรายผูหนึ่งผูใดทีอ่ ยูใต
ชายคานั้นราหับปฏบัติตามคําแนะนําทุกประการ ประชาชนที่เดินผานไปในเมืองเห็นเชือกสีแดงซึ่งรา
หับผูกไวทหี่ นาตาง คงจะซุบซิบนินทากันหรือหัวเราะวา ราหับเสียสติไปเสียแลวแตราหับทราบดีในสิ่ง
ที่หลอนกําลังกระทํา และความเชื่อนั้นไดชวยหลอน พรอมทั้งครอบครัวของหลอนใหรอดชีวิต
หากทานเปนคริสเตียนธรรมดาหรือคริสเตียนที่รักฝายโลก ชาวโลกจะไมสนใจทานเทาใดนัก
และอาจจะชมเชยทาน แตตราบใดที่ทานคิดจะเดินทางสู “คานาอัน” พยายามมีชวี ิตตามแบบอยางของ
พระเยซูคริสต คําซุบซิบนินทาคําหัวเราะเยาะก็จะเกิดขึ้นแตหากทานทราบดีในสิ่งที่ทานกําลังทําอยู
ความเชื่อนั้นจะนําชัยชนะมาสูทาน
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3

บทเรียนที่ 3 ทําลายสิ่งขัดขวาง

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 3: 1-5, 15-17; 4:4-7, 14
“ชีวิตคือการตอสู” คงจะเปนคํากลาวที่ไมผิดจากความจริง ไมวาทานจะมีฐานะตําแหนงใด มี
วิชาความรู สติปญญามากมายเพียงใด บางครั้งบางคราวทานจะพบอุปสรรคขัดขวาง ทําใหทานเกิด
ความยากลําบากใจ ตองดิน้ รนตอสู เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นในชีวิตบางคน ดูเหมือนจะเต็มไปดวย
ความยากลําบาก และอุปสรรคขัดขวางไปเสียทุกอยาง จึงรูสึกทอแทใจทําใหเกิดความคิดวา ตนไมเปน
ที่โปรดปรานของพระเจา หรือ พระเจาไมยุติธรรม บทเรียนวันนี้ คงจะชวยใหทานทราบคําตอบเกี่ยวกับ
การเผชิญขวากหนามแหงชีวิตหลายอยาง (3:1-13) รุงเชาอีกวันหนึ่ง หลังจากผูสอดแนมทั้งสองได
กลับมารายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเห็นในเมืองเยรีโคแลว โยชูวาก็สั่งชาวอิสราเอลเดินทางเขาสูแดนคา
นาอัน เมื่อใกลจะเขาสูดินแดนคานาอัน และที่พวกเขาตัง้ คายอยู มีแมน้ําจอรแดน ขวางกั้น แมน้ํามีความ
กวางประมาณ 90-100 ฟุต สวนลึกประมาณ 3-12 ฟุต ขณะนั้นเปนเวลาฤดูน้ําทวม น้าํ ไดทวมเต็มตลิ่งทั้ง
สองฟากทําใหแมน้ํากวางและลึกขึ้น กระแสน้ําไหลเชี่ยวมาก แมคนทีแ่ ข็งแรงและเชีย่ วชาญในการวาย
น้ํา ก็รูสึกลําบากใจไมนอยในการวายขามไปสูอีกฟากหนึ่ง แตชาวอิสราเอลนอกจากประกอบดวยชายที่
แข็งแรงสามารถจับอาวุธตอสูศัตรูไดแลว ยังประกอบดวยสตรีทั้งสาวและแก กับเด็ก ๆ อีกเปนจํานวน
หมื่น ๆ คน นับเปนปญหาใหญที่ผูนําตองคบคิด
แมน้ําจอรแดน กลายเปนอุปสรรคใหญตอการเขาสูดินแดนคานาอัน แผนดินซึง่ พระเจาทรง
สัญญาวาจะประทานให เพราะพวกเขาทําผิดหรือเพราะพวกเขาไมดําเนินตามน้ําพระทัยของพระเจา
หรือ หามิได พวกเขาไดปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาทุกประการและโยชูวาผูนํายังเต็มไปดวยความเชื่อ
นี่เปนบทเรียนที่ทุกทานพึงจําไว การที่มีความเชื่อและการดําเนินตามน้าํ พระทัยของพระเจาทุกอยาง หา
ไดทําใหเราหลีกพนจากอุปสรรคที่ขัดขวางทางชีวิตใหม หรืออีกนัยหนึ่ง การมีอปุ สรรคขัดขวางและ
ความทุกขยากลําบาก ก็มิไดเปนสิ่งแสดงวา ทานมิไดดําเนินอยูในน้าํ พระทัยของพระเจาเสมอไปพระ
เจาทรงใหความลําบากตาง ๆ เกิดขึ้น เพือ่ เปนประโยชนแกคริสเตียนทุกคนซึ่งทานจะเห็นในตอนทาย
ของบทนี้
ชาวอิสราเอล ชนะอุปสรรคอันใหญหลวงนี้ไดอยางไร ใหเรามาศึกษาดูการขามแมนา้ํ จอรแดน
ซึ่งแบงเปนสามระยะ คือ กอนขาม เวลาขาม และหลังขาม
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ก. กอนขาม
เมื่อเดินทางถึงชายฝงแมน้ําจอรแดน โยชูวาสั่งใหหยุดพักที่นั่นสามวัน เพื่อเตรียมจิตใจของชาว
อิสราเอลทุกคนใหพรอม เขาบอกแกชาวอิสราเอลทุกคนใหคอยติดตามหีบไมตรี ซึ่งพวกปุโรหิตจะ
แบกนําลวงหนา และกําชับอยาใหเขาใกลหีบไมตรีจนเกินไป เพื่อทุกคนจะมองเห็นหีบไมตรีไดอยาง
ชัดเจน
หีบไมตรี เปนหีบที่บรรจุพระราชบัญญัติของพระเจาและเปนสัญลักษณแหงการทรงสถิตอยู
ดวยของพระองค กอนที่พวกอิสราเอลจะมีหีบไมตรี พระเจาทรงนําพวกเขาโดยเสาเฆมและเสาไฟ
ตอมาพระเจานําพวกเขา โดยใชหีบไมตรี ชาวอิสราเอลทุกคนจะตองมองดูหีบไมตรีและดําเนินตามทุก
ยางกาว โยชูวากําชับวา ตองติดตามหีบไมตรีนั้นใหดี “เพื่อจะรูจกั ทาง เพราะวาแตกอนพวกทานหาได
เคยเดินทางนี้ไม” แมโยชูวาเองก็ไมรูจักทางนั้น มีพระเจาองคเดียวเทานัน้ ที่ทราบทุกอยาง
พระเจาทรงสถิตอยูกับพวกอิสราเอล และพวกอิสราเอลติดตามการทรงนําของพระองคนี่คือ
เคล็ดลับแหงชัยชนะ พระเจาก็ทรงสถิตอยูในคริสเตียนทุกคน คอยเปนผูนําในทุกวิถีทาง ทั้งทางที่เรา
รูจักและไมรูจกั ไมวาจะมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด มีเหตุการณอันเลวรายที่ไมนกึ ฝนเกิดขึ้น
เชนใด จงระลึกเสมอวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเรา ทรงเปนผูนําทางเรา ไมวาจะเขาใจหรือไมก็ตาม อยาง
เปนทุกขกังวลใจมากนักจงเพงตามองดูการทรงนําของพระเจาติดตามพระองคทุกยางกาว
เชื่อฟง
ไววางใจในพระองค แลวทานจะพบสันติสุข มีพระองคเจาเพียงผูเดียวเทานัน้ ที่อาจจะนําทานในทางที่
ถูกตอง “เพราะวาแตกอนพวกทานหาไดเคยเดินทางนี้ไม”
โยชูวา ยังบัญชาใหพลไพรทุกคน “ชําระตัวเสียกอน” “การชําระตัว” นี้ มิไดหมายถึงการ
อาบน้ําถูตัว หรือการผลัดเปลี่ยนเสื้อผา แตหมายถึงการชําระตัวทางฝายวิญญาณจิต ชาวอิสราเอลทุกคน
จะตองสํารวมจิตใจของตนจําเพาะพระเนตรพระเจาละทิ้งความชั่วและการประพฤติทุกอยางที่ไมดีเสีย
แลวเชื่อฟงไววางใจในพระเจาผูทรงทําการอัศจรรยในทามกลางพวกเขา
ความบาปไมวา จะเล็กนอยเพียงใด อาจเปนอุปสรรคขัดขวางทําใหเราไมอาจเขาใจน้ําพระทัย
ของพระเจา และไมอาจติดตามการทรงนําของพระองค หากทานตองการติดตามพระองค จง “ชําระตัว”
สํารวจจิตใจของตนเองกอนวา มีสิ่งใดในชีวิตประจําวัน จะเปนการพูดก็ดี การประพฤติก็ดี อาจเปน
อุปสรรคขัดขวางทําใหทานไมเขาใจน้ําพระทัยพระเจา จงสารภาพผิดตอพระองค หากทานมีความเชื่อ
ในพระองคนอ ยเกินไป จงทูลพระองคเพิม่ เติมความเชื่อใหทาน แลวทานก็จะไมตอ งกลัวอุปสรรคและ
ความยากลําบากที่เกิดขึน้ เพราะวาผูท ี่นําทางทาน คือพระเจาผูทรงฤทธิ์ผูจะสําแดงการอัศจรรยให
ปรากฏแกชาวโลก
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ข.เวลาขาม (3: 14-4:18)
ในวันตอมา ชาวอิสราเอลเริ่มขามแมน้ําจอรแดน ซึ่งมีกระแสน้ําเชี่ยวกรากโยชูวาทําตามคําสั่ง
ของพระเจา บอกใหทานปุโรหิตที่หามหีบไมตรี เดินลงไปในแมน้ํากอน เมื่อเทาพวกเขาเหยียบลงบน
ริมน้ํา น้ําทีไ่ หลเชี่ยวก็หยุดไหลนูนขึน้ เปนกําแพงเปดเปนทางใหชาวอิสราเอลขามไปไดอยางสะดวก
พวกปุโรหิตทีห่ ามหีบไมตรียังคงหยุดอยูทกี่ ลางแมน้ําซึ่งเปนดินแหง จนกระทั่งชาวอิสราเอลทุกคนได
ขามพนไป พวกเขาจึงติดตามขึ้นมาเปนพวกสุดทาย
ชางเปนการงายเหลือเกิน สําหรับพระเจา ที่จะแกไขอุปสรรคขัดขวาง และความยากลําบากตาง
ๆ หากชาวอิสราเอลพึ่งความสามารถของตนเองในการเอาชนะอุปสรรคนี้ โดยพยายามสรางเรือแพ
สําหรับขาม เชื่อวาพวกเขาจะตองพบความลําบากมากและจะตองเสียเวลานาน กวาทุกคนจะขามไปได
นอกจากนั้น ผูท ี่ออนแอ เชนเด็กและสตรี อาจไดรับอันตรายถึงกับชีวิต
มีคริสเตียนไมนอยที่ไมคอยไววางใจในพระเจา
พยายามจะชวยพระเจาโดยกําลังและ
ความสามารถของตน ปญหาซึ่งเขาควรจะแกใหหมดสิน้ ไปไดนานแลว กลับตองยืดเยื้อเวลาตอไปอีก
และตองพบความลําบากอีกหลายอยาง จนกระทั่งถึงวาระสุดทาย เขาทราบวาไมมที างที่จะชวยตนเอง
ไดแลว จึงกลับมาเชื่อพึ่งไววางใจในพระเยซูคริสต เขาก็พบวาชางเปนการงายดายอะไรเชนนัน้ สําหรับ
พระองค

ค.หลังขาม (4: 19-24)
เมื่อชาวอิสราเอลทุกคนไดขา มพนแมนา้ํ จอรแดนแลว พระเจาก็ตรัสใหโยชูวาเลือกคนสิบสอง
คนออกจากพลไพรตระกูลละคน เพื่อลงไปยกกอนหินจากกลางแมน้ําคนละกอน ซึ่งเปนที่ทพี่ วก
ปุโรหิตหามหีบไมตรียืนอยูแ ลวกองไวที่รมิ ฝงแมน้ํา ณ ตําบลกาลิลี ซึ่งพวกเขาไดขามพนมา เมื่อทุกคน
ไดขึ้นมากน้ําแลว โยชูวาก็สงั่ ใหพวกปุโรหิตแบกหีบไมตรีขึ้นมา ทันทีที่เทาปุโรหิตเหยียบดินแหงบน
ฝง น้ําในแมนา้ํ ก็ไหลทวมลมฝงตามเดิม โยชูวาบอกใหทุกคนทราบวา ในวันขางหนาหากลูกหลานถาม
วาหินเหลานี้มคี วามหมายสําคัญอยางไร
ก็จงบอกเขาถึงการอัศจรรยที่พระเจาทรงบันดาลใหแมน้ํา
ระเด็นแหงเปนทางใหพวกเขาขามไปได เพื่อพวกเขาและชาวโลกจะไดยําเกรงพระองค และในวันนั้น
ชาวอิสราเอลก็เห็นประจักษแกตาวา พระเจาไดทรงตั้งโยชูวาใหเปนใหญทามกลางเขา
อุปสรรคและความยากลําบากทุกครั้งที่เกิดขึ้น ทําใหเราเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจา และชวย
เราใหรูจักพระองคดียิ่งขึ้นประสบการณแตละครั้ง จะเปนดุจกอนหินที่กองไว จะเปนสิ่งที่ประทับใจ
ของเราเอง และเปนที่ประทับใจของผูอื่นดวยทําใหเขาเห็นวา พระเจาทรงประกอบดวยฤทธานุภาพ
และพระเจาองคนี้แหละทรงสถิตอยูกับเรา
15

มีอุปสรรคมากมายหลายอยางที่ อาจขัดขวางไมใหทา นเปนคริสเตียนที่มีชัยชนะและทานไม
อาจเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ได นอกจากเชือ่ พึ่งในองคพระเยซูคริสต ชัยชนะของทานแตละครั้งเปนการ
ประกาศใหชาวโลก ทราบถึงฤทธานุภาพของพระเยซูคริสตนั่นคือคําพยานที่ประเสริฐยิ่งของคริสเตียน
ทุกคน
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4

บทเรียนที่ 4 การเตรียมทําศึก

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 5: 1-5, 10-15
นับวาชาวอิสราเอลไดเริ่มตนที่ดี ที่เชื่อฟงคําสั่งของพระเจา ออกจากแผนดินซึ่งบรรพบุรุษได
กระทําบาปติดตามโยชูวาไปยังดินแดนทีพ่ ระเจาประทานให และโดยความเชื่อ พวกเขาไดขามพน
อุปสรรคขัดขวางอันสําคัญ คือ แมน้ําจอรแดน ไดเห็นการอัศจรรยและอิทธิฤทธิ์ของพระเจา
ประสบการณที่พวกเขาไดรบั นอกจากทําใหพวกเขารูจักเชื่อพึ่งไววางใจในพระเจามากยิ่งขึน้ ยังทําให
เหลาศัตรูสะทกสะทานไปตาม ๆ กัน แตการสูรบที่แทจริงยังไมเริ่มขึ้น พระเจายังทรงตองการเตรียม
พวกเขาใหพรอม ๆ ที่จะออกไปทําศึก
การที่ทานตัดสินใจออกจากชีวิตซึ่งเต็มไปดวยความพายแพ และพยายามฟนฝาอุปสรรคทุก
อยาง โดยความชวยเหลือของพระเยซูคริสต เพื่อจะตั้งตนเปนคริสเตียนที่ดี นับเปนการเริ่มตนที่ดยี ิ่งของ
ทาน ทานไดประกาศแกชาวโลกแลววา ทานเปนทหารของพระคริสตจะชนะการลอลวงและการทดลอง
ของมารราย พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยอยางยิ่ง แตกอนที่ทานจะออกไปสูรบอยางแทจริง พระเยซู
คริสตทรงตองการใหทานเตรียมตัวใหพรอม เพื่อทานจะไมพลาดพลั้งแกศัตรู ดังที่พระองคไดทรง
เตรียมตัวพวกอิสราเอล
มีบทเรียนหลายอยางที่ชาวอิสราเอลตองเรียนหลังจากไดขามแมน้ําจอรแดนแลว

ก.การรับศีลสุหนัต (1-9)
ขอหนึ่งกลาววา กษัตริยชาวอาโมไรตและบรรดากษัตริยค านาอัน ซึ่งอยูใกลทะเล เมื่อไดยนิ
การอัศจรรยทพี่ ระเจาทรงชวยสําแดง ทามกลางชาวอิสราเอลจึงทําใหจติ ใจของพวกเขา ออนอิดโรยไมมี
ความกลาที่จะสูรบกับชาวอิสราเอลอีกตอไปชาวอิสราเอลนาจะถือโอกาสนั้น ขณะที่พวกเขายังตกตะลึง
เสียขวัญอยูรีบบุกเขาโจมตีทาํ ลายใหยอยยับ “แตทางของพระเจามิใชทางของมนุษย” พระองคไม
จําเปนตองทําทุกอยาง ตามแผนการณและตามความเขาใจของเราเสมอ กอนที่พระองคจะทรงมอบชาว
คานาอันใหอยูใ นมือของพวกอิสราเอล พระองคทรงตองการใหพวกเขาจัดแจงเรื่องทางฝายวิญญาณจิต
ใหเรียบรอยกอน
พิธีสุหนัตเปนพิธีที่พระเจาทรงตั้งขึ้นครั้งแรก ในสมัยของอับราฮาม (ดู ปฐมกาล 17:10-14) มี
ความหมายสําคัญเล็งถึงพระสัญญาไมตรีของพระเจาที่พระองคไดทรงกระทําตอชาวอิสราเอล
ชาว
อิสราเอลทุกคนเมื่อมีอายุครบแปดวัน จะตองทําพิธสี ุหนัต ผูที่ทําพิธีสุหนัตแลว ไดชื่อวาไดตัด
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ความสัมพันธของเขาออกจากความบาปทางฝายโลก กลับคืนมาสูไมตรีจิตของพระเจาดังที่พระองคทรง
สัญญา ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป พวกเขาจะเปนไพรของพระองค และพรองคจะทรงเปนพระเจาของพวก
เขา ชาวอิสราเอลซึ่งโยชูวานําขามแมน้ําจอรแดนมานัน้ ลวนยังไมไดรับพิธีศีลสุหนัต เพราะเกิดใน
ขณะที่บิดามารดายังคงวนเวียนอยูใ นปา และขัดขืน ดือ้ ดึงตอคําสั่งของพระเจาจนตายในปาสิน้ ทุกคน
ชาวอิสราเอลภายใตการนําของโยชูวา เปนชนรุนใหมไมมีโอกาศจะรับพิธีศีลสุหนัต แมพวกเขาจะได
ชื่อวา เปนชนชาติที่พระเจาทรงเลือกสรร พระองคทรงสถิตยอยูในทามกลางเขา แตพวกเขาจะตอง
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจา พระเจาทรงเห็นวาสิ่งนี้มีความสําคัญยิ่งกวาการออกไปรบชนะศึกจึง
ทําใหชาวอิสราเอลทุกคนรับศีลสุหนัต
กอนที่พระเยซูคริสตจะประทานชัยชนะแหงชีวิตคริสเตียนใหแกเรา พระองคทรงตองการให
เรา กลับคืนมาสูสัมพันธไมตรีอยางแทจริง กับพระองคกอ น โดยการตอนรับพระองค เปนพระผูชวยให
รอดสวนตัวของเราเอง บรรพบุรุษของชาวอิสราเอลไมอาจจะรับศีลสุหนัตแทนลูกหลานไดฉันใด บิดา
มารดาหรือบรรพบุรุษของเรา ก็ไมอาจรับความรอดแทนเราไดฉันนัน้ ทานไดคืนดีกับพระเจาโดยตัว
ของทานเองแลวหรือยัง
พระเยซูมิไดทรงใหเรารับศีลสุหนัตอยางชาวยิว และพระองคมิไดสอนวา เราจะรอดโดยการรับ
พิธีศีลใด ๆ ผูท ี่รับศีลและถือศีลตาง ๆ ในโบสถ หากมิไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง ก็ไรประโยชน
ทั้งสิ้น แตทั้งนี้หาไดหมายความวา พิธีบางอยางที่พระเยซูคริสตตั้งขึ้น ปราศจากสําคัญไม เชนพิธีศีลบัพ
ติศมา พิธีศีลมหาสนิทพระเยซูคริสตทรงสั่งใหเรารักษา และถือศีลนี้ การไมปฏิบัติตาม ก็เทากับการไม
เชื่อฟงพระองค หากเราไมอาจกระทําตามคําสั่งที่ไดใหไวอยางชัดเจน เราจะกระทําตามคําสั่งอื่น ๆ ได
อยางไร และทานจะเอาชนะการทดลอง และการลอลวงของมารไดอยางไร

ข.การเลี้ยงปสกา (10)
การเลี้ยงปสกา เปนพิธีสําคัญอีกพิธีหนึ่งของชาวอิสราเอล (ดู อพยพ 12: 1-14) เปนวันระลึกถึง
วันที่พระเจาทรงฆาบุตรหัวปของชาวอียิปตทุกคน และไวชีวติ บุตรหัวป ของชาวอิสราเอล เพราะพวก
เขาทาเลือดแกะไวที่ขอบประตูตามคําสั่งของพระเจา และยังเปนการระลึกถึงพระคุณของพระเจา ทีท่ รง
นําพวกเขาใหออกจากการตกเปนทาสของชาวอียิปตพิธนี ี้ประกอบดวยการกินเนื้อแกะปงและขนมปง
ไมมีเชื้อ
พิธีศีลสุหนัตอาจเปรียบไดกบั พิธีศีลบัติมาในปจจุบัน เพราะพิธีศีลสุหนัตเปนการประกาศถึง
พระสัญญาไมตรี ของพระเจากับมนษย พิธีศีลบัพติศมาก็เปนการประกาศใหชาวโลกทราบวา เราไดคืน
ดีกับพระเจา โดยเขารวมในการสิ้นพระชมนและคืนพระชมนของพระเยซูคริสตตั้งแตนั้นไปเราจะเปน
ของพระองค
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พิธีปสกา อาจเปรียบไดกับการถือศีลมหาสนิท เปนการระลึกถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซู
คริสต เพื่อไถความผิดบาปของเราทั้งหลาย

ค.กินผลแผนดิน คานาอัน (11,12)
เมื่อชาวอิสราเอลยังวนเวียนอยูในปา พวกเขาไมอาจถือศีลปศกาได เพราะไมมีแปง สําหรับทํา
ขนมปงไมมีเชือ้ และพวกเขาก็มิไดมใี จอยากรักษาศีลนั้นอยางแทจริง พระเจาทรงเลี้ยงดูเขาโดย “มานา”
ซึ่งตกลงจากทองฟาทุกเวลาเชา พวกเขาตองออกไปเก็บในเวลาเขาตรู แตเมื่อพวกเขาเขาสูดินแดนคานา
อัน มานาก็ขาดหายไปทันที เพราะพวกเขาไดรับอาหาร และผลไมอยางอุดมสมบูรณ จากแผนดินทีพ่ ระ
เจาทรงสัญญาใหแลว
พระเจาทรงเตรียมนักเทศน ศิษยาภิบาล เพื่อเลี้ยงดูทางเราฝายวิญญาณจิตอยางนอยที่สุดทุกวัน
อาทิตย เราไดรับทิพยอาหารจากพระเจา แตพระเจาไมมพี ระประสงค จะใหเราพึ่งอาศัยคําสอน และคํา
เทศนาจากนักเทศนหรือศิษยาภิบาลเพียงอยางเดียว พระองคทรงเตรียมอาหาร อยางอุดมสมบูรณไวแก
เรา ในพระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งเปนพระวจนะของพระเจาและเปนทิพยอาหารประจําวันแหงชีวิตคริส
เตียนเราไมจําเปนที่จะตองรอ “มานา” ที่ตกจากทองฟา หรือทิพยอาหารที่ไดจากการเทศนาและการ
สอนจากธรรมมาสน เสมอไป เพราะเราอาจหยิบ และรับประทานไดทกุ เวลาที่เราตองการ และนั้นก็เปน
น้ําพระทัยของพระเจา ที่จะใหเราปฏิบัติเชนนั้นทานยังคงรอรับมานาที่ตกจากทองฟา หรือรับประทาน
อาหารที่พระเจาทรงเตรียมไวใหพรอมอยางบริบูรณแลว

ง.นายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห (13-15)
นายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห มิไดปรากฏตัว จนกระทั่งชาวอิสราเอลไดทําพิธีสุหนัต ถือการ
เลี้ยงปศกาและรับประทานอาหารจากแผนดินคานาอันแลว เมื่อพระเจาเห็นวาชาวอิสราเอลพรอมที่จะ
ดําเนินตอไป เพื่อรับชัยชนะในการทําศึก พระองคก็ทรงปรากฏพระองค พรอมดวยพระแสงดาบ ใน
พระหัตถอันเปนสัญลักษของจอมทัพเพื่อจะนําทัพอิสราเอลโดยพระองคเอง ชาวอิสราเอลมิไดชนะ
เพราะมีโยชูวาเปนผูนํา แตเพราะมีพระเจา ซึ่งเปนนายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห เปนจอมทัพของพวก
เขา
แมผูนําจะมีความสําคัญในกิจธุระและวงการทุกอยาง มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ หรือ
ความพายแพตอ หมูคณะแตจงอยาลืมวา ตราบใดก็ตามทีเ่ รามอบความไววางใจแกมนุษย ใหมนุษยเปน
ผูนําเพียงฝายเดียว เราจะประสบความพายแพจงใหนายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห เปนผูนําเรา และเปน
ผูนําในกิจการทุกอยาง
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กอนที่จะกลาวตอไป ถึงความประพฤติในทางดานอื่น ๆ ใหเรามาสํารวจตัวเองดูอกี ครั้งวา เรา
ไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด สวนตัวของเราเองแลวหรือยัง เราไดปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพระองค ในการรับศีลบัพติศมา รวมพิธีศีลระลึกรวมการนมัสการพระเจาในโบสถเปนประจํา อาน
และศึกษาพระวจนะของพระเจาเสมอหรือไม นี่คือวิธีการเตรียมรบในขั้นแรกของทาน หากทานแนใจ
วา ทานปฏิบตั ิตามครบถวนทานก็พรอมแลว พีจ่ ะออกไปรบชนะศึก โดยการทรงนําของนายพลโยธา
แหงพระเยโฮวาห คือองคพระเยซูคริสต หากทานยังไมพรอม จงรีบจัดแจงเตรียมตัวตั้งแตเดีย๋ วนี้กอน
จะกาวตอไป
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5

บทเรียนที่ 5 เผชิญกับ “เยรีโค”

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 6: 1-21
“อยางอื่นผมพอเอาชนะได แตมีเพียงอยางเดียวเทานัน้ คือ นิสัยชอบอิจฉาริษยา ผมเอาชนะ
ไมไดแมสกั ครั้ง” ชายหนุมคนหนึ่งบนกับอาจารยสอนวิชาพระคัมภีรข องเขา ทานมีปญหาเหมือนอยาง
ชายหมุนคนนัน้ ไหม พยายามเอาชนะนิสยั หรือความประพฤติที่ไมดีบางอยาง แตทานไมอาจเอาชนะได
นั่นคือ “เยรีโค” ของทานใหเราศึกษาดูวาชาวอิสราเอลเอาชนะเมืองเยรีโคอยางไร จะเปนบทเรียนชวย
ใหทานชนะเมืองเยรีโคอยางไร จะเปนบทเรียนชวยใหทานชนะเมือง “เยรีโค” ของทาน

ก.แผนการณของพระเจา (1-7)
ขณะนัน้ ชาวอิสราเอลไดเคลื่อนขบวน เขามาใกลเมืองเยรีโค เมืองแรกที่พวกเขาจะตองยึดให
ได เพราะเยรีโค เปนดุจประตู เขาสูเมืองคานาอันทั้งหมด หากพวกเขามีชัยตอเมืองเยรีโค ก็ไมเปนการ
ยาก ที่จะมีชัยชนะเมืองอื่น ๆ เยรีโคแมจะเปนเมืองเล็ก แตเปนเมืองทีม่ ีกําแพงและปอมปราการแข็งแรง
มาก ประกอบดวยกําแพงสองชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน ระยะหางประมาณ 15 ฟุต แตกําแพงสูง 30 ฟุต
แมโยชูวาจะเคยไดรับประสบการณ ในสนามรบมากอน แตยังไมเคยโจมตีเมืองที่ไดรับการปองกัน
รักษาอยางเขมแข็งเชนนี้ เขาคงจองมองกําแพง และคิดหาวิธีที่จะตีหักเขาไป แตดูเหมือนวาไมมหี วังเลย
ดวยชาวอิสราเอลลวนไมมีเชีย่ วชาญในการโจมตีเมืองในสภาพนี้ ทั้งยังไมมียุทธภัณฑอื่น ๆ เชน บันได
สําหรับปนปายขึ้นไปบนกําแพง เพื่อบุกเขาไปในเมือง จะไมโจมตีเมืองนี้หรือ ไมไดอยางแนนอน
ชาวเมืองนะริโฮจะกลายเปนเสี้ยนหนามของชาวอิสราเอลในวันขางหนา จะลอมไวจนพวกเขาหมด
เสบียงกรัง หรือ เปนไปไมไดเชนกัน ดวยกองทัพจากเมืองอื่น ๆ ในคานาอัน อาจยกมาชวยกอนที่
เสบียงของพวกเขาจะหมดไป โยชูวา จึงตกอยูในสภาพของคนหมดหวังกลืนไมเขาคลายไมออก แตการ
สิ้นหวังของมนุษยคือการเริ่มตนของพระเจา
ในสภาพแหงการสิ้นหวัง นัน้ เอง พระเจาก็ตรัสแกโยชูวาวา “ดูเถิด เรามอบเมืองเยรีโคไวในมือ
เจาแลว ทั้งกษัตริยกับทหารกลาดวย” เปนไปไดหรือโยชูวา อาจคิดในใจวาฤทธิ์อํานาจของพระเจา ที่เขา
ไดประจักษแกตาตลอดมา ไดใหคําตอบแกเขาวา “สําหรับพระเจาทุกอยางเปนไปได”
พระเจาทรงบอกวิธีทําลายเมืองเยรีโค ใหโยชูวาทราบอยางละเอียดถี่ถวนแตวิธีของพระองค
เปนวิธีที่ไมมแี มทัพใดในโลกเคยคาดคิด พระองคมิไดทรงสั่งใหสรางบันได ทําลูกธนูหรือขุดอุโมงค
เพียงแตสั่งใหชาวอิสราเอลเดินขบวนไปรอบกําแพงเมืองวันละรอบเปนเวลาหกวัน ในวันที่เจ็ดใหพวก
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เขาเดินรอบกําแพงเจ็ดรอบแลวใหปุโรหิตเปาแตรใหสัญญา เมื่อไดยนิ แตรสัญญาแลว ชาวอิสราเอลทุก
คนจงรองเสียงดังขึ้น กําแพงเมืองก็จะพังทะลายลง
เหลาทหารของพระคริสต คือคริสเตียนทุกคน มิไดตอสูก ับศัตรูแหงความชั่วดวยอาวุธฝายโลก
“เพราะวาถึงแมวาเราอยูใ นโลกก็จริง แตก็มิไดสูรบตามโลกียวิสัย เพราะวาศาสตราวุธของเราไมเปน
ฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจาอาจทําลายปอมได” (2 โครินธ 10:3,4) เราไมอาจเอาชนะ “เยรี
โค” ดวยกําลังความสามารถ และสติปญญาของเราเอง แตคริสเตียนสวนมากไมยอมรับความจริงขอนี้
พยายามเอาชนะโดยวิธีของตนเองจนพบกับความทอแท และความผิดหวังบางครัง้ ถึงกับกลาววา พระ
เจาไมมีความสามารถ ที่จะชวยเขาไดอยางแทจริงทั้ง ๆ ที่เขามิไดพึ่งอํานาจของพระองค แมแตนอย หาก
ทานรูสึกวาหมดหวังจนปญญา นั่นก็เปนโอกาสที่พระเยซูคริสตจะเขามาชวยทานได แลวจงปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระองคไมวาจะตรงกับความเขาใจ หรือแผนการณเดิมของทาน หรือไมก็ตาม

ข.การทดลองแหงความเชื่อ (8-14)
โยชูวาออกคําสั่งใหชาวอิสราเอลปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาทันที โดยแบงขบวนเปนสาม
ตอน ใหพลทหารเดินไปขางหนาหีบไมตรี ตอมาเปนเหลาปุโรหิตที่หามหีบไมตรีและเปาแตรติดตาม
ดวยทัพหลัง ซึ่งเปนขบวนสุดทาย ระวางที่เดินไปรอบกําแพงเมืองโยชูวาสั่งใหปุโรหิตเปาแตรไปพลาง
สวนพลไพรทกุ คนจะตองรักษาความสงบ อยาใหมีถอยคําหลุดออกจากปากแมแตคาํ เดียว จนกวาถึง
วันที่เขาจะสั่งใหรองเสียงดัง ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามอยางเครงครัดตลอดเวลาหกวัน
ขอใหสังเกตดวยวา โยชูวามิไดบอกใหชาวอิสราเอลทราบวา พวกเขาจะตองเดินขบวนเชนนั้น
กี่วัน และพระเจาจะทรงใหพวกเขาตีเมืองไดในวันใดและโดยวิธีใด แตพวกเขาทุกคนมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งทุกประการ โดยเครงครัดและรอคอยดวยความเชื่อ การรอคอยชนิดนี้มิใชเปนการที่งาย เพราะ
พวกเขากําลังเผชิญศึกหมายจะเอาชัยชนะใหจงได ไมใชวิธีใดก็วิธีหนึ่ง แตการเดินขบวนไปรอบ ๆ โดย
ไมมีอะไรเกิดขึ้น และไมทราบเหตุผลที่แทจริง อาจทําใหชาวอิสราเอล เกิดรอนอกรอนใจและขาดความ
อดทนก็ได อยางไรก็ตามขบวนอันยาวเหยียดก็คงดําเนินไปอยางเปนระเบียบเรียบรอยและเงียบสงบ ได
ยินแตเสียงแตรของปุโรหิตกองกังวานอยูใ นอากาศ
ชาวอิสราเอลไมทราบวาทําไมพวกเขาตองทํา
เชนนั้น แตพวกเขาทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูทามกลางพวกเขา ความมั่นใจจึงเกิดขึ้น และสามารถเดิน
ไปรอบกําแพงเมืองตลอดหกวัน
พระเจาไมทรงรีบรอน และไมเฉื่อยชาการกระทําสิ่งใด พระองคทรงทราบเวลาที่เหมาะสม
บางครั้งเราไมอาจเขาใจการทรงนําของพระองคไดอยางถองแทแตเรามีความมั่นใจวาเราเปนฝายชนะ
เพราะพระเจาทรงอยูทามกลางเรา ทรงเปนผูนําเรา พระองคทรงสอนใหเรารูจกั อดทนรอคอยพระองค
และปฏิบัติตามคําสั่งของพระองคทุกประการโดยไมมกี ารบน พระองคอาจทรงตองการทดลองความ
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เชื่อของเราก็ไดวา เราเชื่อพึ่งพระองคมากมายเพียงใด จึงมิไดเปดเผยแผนการณทุกอยางใหเราทราบ
อยางละเอียดถี่ถวน

ชัยชนะของอิสราเอล (15-21)
“ผูที่อดทนรอคอยพระเจาจนถึงที่สุดจะไมผิดหวัง” พระเจาไดทรงพิสูจนคาํ สัญญานี้ตอชาว
อิสราเอล ในวันที่เจ็ดพวกเขาลุกขึ้นแตเขาตรู โยชูวาสั่งใหพลไพรทั้งหมดเดินรอบกําแพงเมืองเยรีโคเจ็ด
รอบ โดยไมบอกลวงหนาเชนกันวาอะไรจะเกิดขึ้นชาวอิสราเอลปฏิบัติตามโดยดี จนกระทั่งถึงรอบที่
เจ็ด โยชูวาจึงประกาศใหชาวอิสราเอลทราบถึงชัยชนะที่พวกเขาไดรับ และการอัศจรรยที่กาํ ลังจะ
เกิดขึ้น แตกอนที่ชัยชนะจะเปนพวกเขา โยชูวาสั่งวา เมือ่ กําแพงเมืองพังทลายลงมาและพวกเขากรูเขา
ไปในเมืองแลว ใหพวกเขาฆาสัตวและผูคนในเมืองนัน้ ใหหมดสิ้นเวนไวแตราหับและครอบครัวของ
นาง สวนทรัพยสินเงินทองใหนําไปไวในคลังของพระเจา เมื่อสั่งเปนที่เรียบรอยแลว พวกปุโรหิตก็เปา
แตรเสียงดังขึน้ โยชูวาสั่งใหชาวอิสราเอลทุกคนรองเสียงดัง ทันใดนัน้ กําแพงอันแข็งแกรงทั้งสองชั้นก็
พังทลายลงอยางราบคาบ ชาวอิสราเอลวิ่งกรูกันเขาไปในเมืองฆาชาวเยรีโคและสัตวทุกชนิดที่มอี ยูจน
หมดสิ้นแลวเผาเมืองนั้นเสีย
เราคงจะแปลกใจไมนอยตอคําสั่งของพระเจา ที่ใหทําลายชาวเมืองเยรีโคทุกคนเสีย การกระทํา
เชนนั้นมิไดเปนการทารุณเกินไปหรือ ถามองดูตามความเขาใจของมนุษย อาจจะเปนกระทําที่ทารุณ
มาก แตถามองดูฝายพระเจา การกระทําเชนนั้นเปนสิง่ ที่ควร พระเจาไมทรงตองการใหมีคนบาป
เหลืออยูในเมือง ซึ่งจะเปนเหตุทําใหชาวอิสราเอลตองกระทําบาปตามพวกเขา และกราบไหวพระของ
พวกเขาในวันขางหนาดวยความบาปแพรหลายไดอยางรวดเร็วดุจเชื้อโรค หากทานตองการรักษาโรค
ระบาดอยางรายแรงในรางกาย ทานจะตองทําลายเชื้อโรคนั้นใหหมดสิน้ แมจะหมายถึงการตัดแขนตัด
ขาออกก็ตาม
ในชีวิตคริสเตียนก็ดุจกัน เรามี “เยรีโค” ที่แตกตางกัน ซึ่งเราจะตองเอาชนะใหจงได แตเราจะ
ชนะไดโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น เมือ่ ทานไดชัยชนะตอ “เยรีโค” นั้นแลว ก็จงทําลายใหราบเรียบ
อยาไดมใี จรักใจสงสารแตประการใดอีก คือตัดความสัมพันธตอสิ่งนั้นอยางเด็ดขาด อยาไปนึกหรือโอน
ออนผอนตามอีก เกรงวาทานจะพลาดพลั้ง เสียทีในวันขางหนา
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6

บทเรียนที่ 6 ความพายแพที่ไมนึกฝน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 7:1-25
ทานเคยทอใจตอการสู เพื่อเอาชนะความผิดบาปไหม ? ทั้ง ๆ ที่ทานเชื่อพึ่งพระเจา พยายาม
หลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดลอมทีไ่ มดี แตทานก็พายแพจนได ปญหาชนิดเดียวกัน ไดเกิดแกชาวอิสราเอล บาง
ทีอาจเนื่องจากเรายังไมรูจกั ศัตรูดีพอกระมังจึงเกิดการเพลี่ยงพล้ําไดอยางงายดาย ใหเราศึกษาถึงปญหา
อันสําคัญนี้ เพื่อเราจะไดเปนผูมีชัยในสนามรบอยางแทจริง

ก.ความบาปคืออะไร (1-3)
ทานยังคงจําคําสั่งของพระเจาที่ตรัสแกชาวอิสราเอลไดไหม พระองคสั่งชาวอิสราเอลใหทําลาย
ชีวิตชาวเยรีโค และสัตวทุกชนิดเสีย อยาแตะตองบรรดาเงินทองและภาชนะใชสอยทุกอยาง ไมวา จะ
เปนทองเหลืองหรือเหล็ก
สิ่งเหลานี้เปนของตองหามจะตองถวายแกพระเจาเก็บไวในพระคลังของ
พระองค (6: 19) แตชาวอิสราเอลคนหนึ่งชือ่ อาคานขัดขืนคําสั่งของพระเจา หยิบสิ่งตองหามนั้นซอนไว
นี่คือความบาปประการแรกของชาวอิสราเอล
ความบาปประการที่สองเกิดขึ้นเมื่อโยชูวาสั่งใหผูสอดแนมไปเมืองอัย ซึ่งเปนเมืองที่พวกเขา
จะตองเขาโจมตี ผูสอดแนมกลับมารายงานวา เมืองอัยเปนเมืองที่เล็ก และออนแอกวาเยรีโคมาก ใชพล
ทหารเพียงสองสามพันคนก็สามารถตีเมืองอัยแตกไดโดยงายดาย โยชูวาเชื่อฟงทันที สงทหารจํานวน
สามพันขึ้นไปตามคําแนะนําของผูสอดแนม
ในที่นี่โยชูวาไดกระทําผิดสองประการคือ ประการแรก เขามิไดอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาจาก
พระเจา ในการเขาโจมตีเมืองอัย จัดแจงทุกอยางโดยเชื่อคําของผูสอดแนม ประการที่สอง เขาเกิดความ
เยอหยิ่ง จากชัยชนะไดรับครั้งกอน จนเกิดความประมาณ สงพลทหารเพียงจํานวนเล็กนอยไปตีเมืองอัย
จากเรื่องราวทีอ่ างมาขางตน เราพอจะใหคําจํากัดความเกี่ยวกับความบาปไดวา ความบาป คือ
การขัดขืนคําสั่งหรือพระบัญญัติของพระเจา ความบาปคือการไมเชื่อพึ่งในพระเจา ความบาปคือการ
กระทําทุกอยาง ที่พระเจาไมพอพระทัย เชน ความเยอหยิง่ ความประมาณตน เปนตน
ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีคําสอนของพระเยซูคริสตหลายขอ ที่กลาวไวอยางชัดแจงวา การไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค ในขอหนึ่งขอใดก็คือการทําบาป มีความบาปหลายอยางที่มิไดบนั ทึกไว
อยางชัดเจนในพระคริสตธรรมคัมภีร แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเตือนใหเราทราบจากสวนลึกในจิตใจ
จงถามตัวเองกอนลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา การกระทําเชนนั้น เปนที่พอพระทัยของพระเจาหรือไม หาก
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ทานสงสัยหรือเกิดความไมสบายใจ ก็จงละเวนในสิ่งนัน้ เสีย จนกวาจะมีความเขาใจ และมั่นใจเสียกอน
โดยหาคําแนะนําปรึกษาเพิม่ เติมจากพระวจนะของพระเจา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชี้แจงใหทานเขาใจ
ในสิ่งเหลานัน้ ทานอาจขอคําแนะนําจากศิษยาภิบาล หรือคริสเตียนอาวุโส ที่ทานไววางใจ

ข.ผลของความบาป (4-6)
โดยเหตุที่ชาวอิสราเอลไดกระทําบาป “ความพิโรธแหงพระเยโฮวาห ก็พลุงขึ้นตอพวก
อิสราเอล”นี่คือผลประการแรกของความบาป พระเจาทรงบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม แมพระองคจะทรงรัก
ชาวอิสราเอลมากมายเพียงใด แตพระองคทรงเกลียดชังความบาป ความบาปนี้เองไดทําลายไมตรีจิต
ระหวางมนุษยกับพระเจา ทําใหพระองคตองเบือนหนาจากมนุษย ทําใหพระองคตองละทิ้งพระบุตร
องคเดียวของพระองค ไวบนไมกางเขนชัว่ คราวมีอะไรทําใหเราชอกช้ําใจ เทากับถูกบิดามารดาทอดทิ้ง
หรือยามเมื่อเราทูลพระองค พระองคไมทรงฟง ยามเมื่อเราตกอยูในความทุกข พระองคทรงเบือนหนา
หนี ความบาปชางนําผลรายมาสูเรามากมายอะไรเชนนั้น
ความบาปยังนําความตายมาสูชาวอิสราเอล เมื่อคราวโจมตีเมืองเยรีโคอันแข็งแกรงชาวเยรีโค
ไดถูกฆาตายสิน้ แตไมมีรายงานบันทึกวา มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตหรือไม แตการโจมตีเมืองอัยที่เล็กกวา
เมืองเยรีโค ชาวอิสราเอลตองสูญเสียชีวิตประมาณสามสิบหกคน ความบาปอยางเดียวกัน ก็นําความตาย
มาสูมนุษย “ดวยวาคาจางของความบาปนัน้ คือความตาย” ความบาปจะนํามนุษยไปสูความตายนิรนั ดร
ในวันแหงการพิพากษาของพระเยซูคริสต
ความบาป นําความพายแพอยางไมนกึ ฝนมาสูชาวอิสราเอล ใครจะคาดฝนวากองทัพอิสราเอล
ที่โจมตีเมืองเยรีโคไดรับชัยชนะแตกลับมาพายแพเมืองอัยอยางงายดาย ซึ่งเปนเรื่องที่นาละอายยิ่ง ทําไม
ทานไมอาจเปนคริสเตียน ทีอ่ ยูฝายชนะได ก็เพราะความบาป ทําไมทานตองเปนที่หมิ่นประมาทของผูที่
ยังไมนาเชื่อในองคพระเยซูคริสตก็เพราะความประมาณเชนกัน
นอกจากนั้น ความบาปยังนําความทอแทใจ และความเสียใจมาสูกองทัพอิสราเอล “เหตุฉะนัน้
ใจพลไพรอิสราเอลก็ไดออนอิดโรยละลายไปเหมือนน้ํา” ฝายโยชูวาและพวกผูเฒาก็ฉีกเสื้อซบหนาลง
ถึงดินจนถึงเวลาค่ํา แสดงความเสียใจ ทานคงเคยประสบความทอแทใจและความเสียมาแลวดุจกัน
เพราะเหตุอันเกิดจากความบาปของทานเอง
มีความจริงที่เปนบทเรียน อันมีคาซึ่งเราควรจะจดจําไวเสมอ จากเหตุการณที่เกิดแกชาว
อิสราเอล คือ ชาวอิสราเอลมิไดพายแพแกเมืองเยรีโคที่แข็งแกรง แตพายแพเมืองอัยซึ่งเปนเมืองเล็ก
คริสเตียนมักจะไมพายแพความบาปใหญ ๆ เชน การฆาคน การปลนทรัพย การฉกฉวยวิ่งราว การปลน
ธนาคาร เปนตน เพราะความบาปชนิดนี้ เราเห็นไดอยางเดนชัดและเราระมัดระวังอยูเสมอ แตความบาป
ที่เรามักพายแพ เปนประจําไดแกความบาปเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งคนอื่นมองไมคอยเห็น เชน อารมณราย
25

โกหก อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท ไมเมตตาสงสารคนอื่น การขโมยทรัพยสินของพระเจา (ถวายทรัพย)
การหลอกหลวงพระเจา เปนตน ความพายแพนี่เองที่นําความเสียใจและความทอแทใจมาสูชวี ติ คริส
เตียน การมองขามสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ไมเพียงแตนาํ ความเดือนรอนมาสูตนเอง ยังอาจนําความเดือดรอน
มาสูครอบครัว สูคริสตจักร สูสังคมและหมูคณะดวย

ค.ทางแกไข (7-25)
โยชูวาและผูเฒาแหงอิสราเอลเสียใจตอความพายแพ ที่เกิดแกชาวอิสราเอลมาก จึงไดทูลออน
วอนตอพระเจา พระเจาจึงไดทรงสําแดงใหพวกเขาทราบถึงเหตุแหงความพายแพ ไดปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของพระเจา กระทําตามสิ่งสี่ประการคือ
1. คนหาความบาป พระเจาสัง่ ใหโยชูวาเรียกชาวอิสราเอลเขามาจับสลากครั้งละตระกูล แลวให
ตระกูลที่จับไดเขามาทีละวงคญาติ วงศญาติ วงศญาติที่จบั ไดใหเขามาทีละครอบครัว และครอบครัวที่
จับสลากได ใหเขามาครั้งละคน โยชูวากระทําตามวิธีของพระเจา ในทีส่ ุดก็จับได “อาคาน”
บางครั้งทานไมอาจทราบไดทันทีวา ทานไดกระทําสิ่งใดไมเปนที่พอพระทัยพระเจา แตหาก
ทานสํารวจจิตใจใหละเอียดถี่ถวน พิจารณาถึงทุกอยางที่ทานไดกระทําและทูลขอใหพระเจาทรงชวย
ทาน ทานก็สามารถคนพบความผิดบาปนัน้ ความบาปอาจจะซอนเรนตัวจากมนุษยและจากทานเอง แต
ไมอาจซอนเรนจากพระเจา
2. สารภาพ โยชูวาสั่งใหอาคานสารภาพความผิดของเขา เพื่อเห็นแกชาวอิสราเอลทั้งหมด อา
คานก็ยอมสารภาพโดยดี
3. ชดใชความผิด หรือคาเสียหาย อาคานไวบอกที่ซอนทรัพยสินตาง ๆ ที่เขาไดเก็บไว และคืน
ทรัพยสินใหแกพระเจาจนหมดสิ้น หากเรามีทางที่จะชดใชคาเสียหายได เราจะตองชดใชใหถาเปนสิ่งที่
ขโมยมาก็จงคืนแกเจาของ ถาเปนการกระทําผิดตอผูใด ก็จงสารภาพผิดและขออภัยโทษจากเขา ถา
จะตองซื้อสิ่งของชดใชหรือตองจายทรัพยแทนก็จงกระทํา ซักคายเปนตัวอยางที่ดที ี่สุดในเรื่องนี้
4. ทําลายใหหมดสิ้น หยุดการประพฤติที่เปนความบาปนั้นอยางเด็ดขาดแมอาคานจะสารภาพ
ผิด และคืนสิง่ ของใหแกพระเจาแลว แตเขามิไดรูสึกเสียใจหรือกลับใจอยางแทจริง โปรดสังเกตวาเขา
พยายามซอนความบาปนั้น จนถึงวินาทีสุดทายจนไมอาจจะซอนไดตอไปอีกจึงตองสารภาพ และคืนให
ดวยความจําเปน
การสารภาพผิดที่เกิดจากใจจริงและดวยใจอยากกลับตัวใหมเทานั้น จึงเปนที่พอพระทัยของ
พระเจา และพระเจาก็จะทรงอภัยใหแกการสารภาพผิดชนิดนั้น
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จงจําไววา ความบาปที่ทําใหทานพายแพอยางสิ้นเชิง มักไมใชความบาปที่ใหญโตเสมอไป แต
เปนความบาปเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจําวัน จงอยามองขามและอยาประมาทตอความบาปเหลานั้น
แตจงรีบกําจัดออกจากชีวิตของทานเสีย เพือ่ มันจะไมนําความพายแพมาสูทานอีกตอไป
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7

บทเรียนที่ 7 บทเรียนที่มีคาเทาชีวิต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 8:1-9,25,25,30,34,35
คนสวนมาก มีนิสัยคลายคลึงกันอยางหนึง่ คือ ไมยอมเชื่อฟงและเรียนรูโดยวิธีงาย ๆ ดุจเด็ก
นอยที่ชอบเลนไมขีดไฟเสมอ มารดาหามเทาใดไมยอมฟง จนกระทั่งวันหนึ่ง ถูกไมขีดไฟเผามือไดรับ
บาดเจ็บ จึงจดจําคําเตือนสอนของมารดาไดชาวอิสราเอลก็ไมผิดแผกไปกวาคนทั่วไปนัก ความพายแพ
แกเมืองอัยไดใหบทเรียนอันล้ําคาแกพวกเขาทุกคน รวมทั้งโยชูวาผูนําของเขาดวย

ก.พระเมตตาของพระเจา (1-2)
แมพระเจา จะทรงโกรธเคืองชาวอิสราเอลมากสักปานใดก็ตาม แตเมื่อชาวอิสราเอลเสียใจ
สารภาพความผิดบาป และกําจัดความบาปนั้นออกเสีย พระเจาทรงเมตตาเขาตามเดิม ทรงปลอบโยน
หนุนใจเขา ใหความมัน่ ใจแกพวกเขาอีกครั้งหนึ่งวาจะมอบเมืองอัย เจาเมือง และพลเมืองรวมทั้ง
แผนดินของเมืองอัย ไวในมือของพวกอิสราเอล และพวกเขาจะไดชยั ชนะอยางแนนอน
คริสเตียนอาจพลาดพลั้งกระทําบาปได นัน่ มิไดหมายความวา เขาจะสูญเสียความรอดของเขา
เพราะบาปที่ไดกระทําในคราวหลัง เมื่อพระเยซูคริสตทรงประทานความรอดใหแกผใู ด พระองคทรง
ประทานใหจนถึงที่สุด ความบาปที่เขาอาจกระทําภายหลัง ไมสามารถพรากเขาจากความรอดทีม่ ีอยูใน
พระเยซูคริสตไปได หรืออีกนัยหนึ่ง ความรอดของเขาไมสูญหายไป เมื่อเขารอดจะรอดจนถึงที่สุด แต
สิ่งหนึ่งอาจสูญหายไป คือไมตรีจิตระหวางเขากับพระเจา เขาจะไมมีความใกลชดิ สนิทสนมกับพระองค
ดุจแตกอน พระเจาอาจทรงผินพระพักตรจากเขาชั่วคราว และเขาอาจประสบความพายแพอยางยับเยิน
ในชีวิต รวมทัง้ ความเศราสลดเสียใจที่อาจเกิดขึ้น
ยกตัวอยางงาย ๆ ระหวางความสัมพันธของบิดากับบุตร ความประพฤติที่ไมดีของทานไมอาจ
ทําใหทานสูญเสียตําแหนงในฐานะบุตรได ไมวาทานจะเลวรายสักปานใด ทานก็ยังเปนบุตรของบิดา
ของทาน แตการกระทําของทานอาจนําความเสียใจมาสูบ ิดา และทําใหความสัมพันธของทานกับบิดาไม
สนิทใกลชิดเหมือนดังเดิมเมื่อกอนบิดาเคยใหเงินแกทานสิบบาททุกอาทิตย สําหรับซื้อขนม บิดาอาจจะ
ตองระงับชั่วคราว ความสัมพันธของเรากับพระเยซูคริสตก็ดุจกัน เราเปนบุตรของพระองค พระองค
เปนบิดาของเรา ความบาปไมอาจตัดความสัมพันธของเรากับพระเยซูคริสตในฐานะบิดากับบุตร เมื่อเรา
สารภาพตอพระองคดวยจริงใจ พระองคทรงประกอบดวยความรัก เมตตา จะทรงอภัยความบาปทุก
อยางให ความสัมพันธอันใกลชิดของเรากับพระองค ก็จะกลับคืนมาตามเดิม
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ข. ความรอบคอบของโยชูวา (3-29)
พระเจามิไดทรงสั่งใหโยชูวา นําพวกอิสราเอล เดินรอบกําแพงเมืองอัยเจ็ดวัน ดังคราวทําลาย
เมืองเยรีโค แตใหใชกลยุทธในการทําศึก โดยใหโยชูวาตั้งกองซุมไวหลังเมืองอัยคอยโจมตีเมื่อพวกเขา
หลงกล
โยชูวาปฏิบัตติ ามคําสั่ง เลือกทหารลวนแตกลาหาญสามหมื่น สําหรับขึ้นไปตอสูชาวเมืองอัย
โดยแบงทหารออกเปนสองพวก พวกหนึง่ เปนกองซุมแอบไปซุมที่หลังเมืองอัย ในเวลากลางคืน สวน
เขาจะนําทหารอีกจํานวนหนึ่งไปยังหนากําแพงเมืองในเวลาเชาตรู ทําทีจะเขาตีเมืองอัย ทหารแหง
เมืองอัยก็จะเปดประตูออกมาสูรบกับเขา พวกเขาจะแกลงทําเปนแพ ถอยทัพไปในปา เมื่อกองซุมเห็น
ทหารและชาวเมืองอัยทิ้งเมืองออกไปไลตามขาศึก พวกทหารที่ซุมอยูหลังเมืองอัยก็รีบออกจากทีซ่ อน
บุกเขาไปในเมือง จุดไฟเผาเมืองอัยเสียทหารแหงเมืองอัย เมื่อทราบวาหลงกลขาศึกก็จะไมเปนอันสูรบ
ชัยชนะก็จะตกเปนของอิสราเอล
คืนนี้โยชูวาไดซุมทหารประมาณหาพันคน ระหวางเมืองเบ็ธเอลกับเมืองอัย ซึ่งอยูทางตะวันตก
ของเมืองอัย สวนเขาและพวกที่เหลือไดยกไปตั้งทัพอยูห ลังเชิงเขา ซึ่งอยูทางทิศเหนือของเมืองโยชูวา
ไดอยูกบั พวกทหารตลอดคืน ครั้นรุงเชา เมื่อตรวจดูความเรียบรอยของกองทัพแลว ก็นําทัพเขาตีเมือง
อัย เจาเมืองอัยเห็นขาศึกบุกรุกเขามาตั้งแตเชาตรู ก็รีบจัดทหารออกไปตอสู ทหารอิสราเอลแกลงทําเปน
พายแพรีบถอยหนีเขาไปในปา ชาวเมืองอัยคิดวาชาวอิสราเอล คงจะพายแพแตกหนีไปเหมือนคราว
กอน จึงพากันออกจากเมืองเพื่อไลขาศึก
เมื่อทหารแหงเมืองอัยไดไลตามชาวอิสราเอลออกไปพอสมควรแลว พระเจาตรัสให โยชูวายืน่
หอกในมือออกไปยังเมืองอัย เปนสัญลักษณใหกองซุมเขาโจมตี กองซุมจํานวนหาพันคนรีบกรูเขาไป
ในเมือง ยืดเมืองไดอยางงายดาย แลวใชไฟเผาเมืองเสีย ฝายเจาเมืองอัยที่กําลังไลตามทหารอิสราเอลอยู
เห็นควันไฟพลุงขึ้นจากตัวเมือง ก็ทราบไดทันทีวา ไดเพลี่ยงพลั้งกลยุทธแกศัตรูแลว คิดจะถอยทัพกลับ
เขาเมือง แตก็ตองเผชิญกับกองซุมของอิสราเอลที่ออกมาสมทบโจมตีขนาบ ครั้นจะไลตามชาว
อิสราเอลตอไปอีกก็ไมอาจทําได เพราะทหารอิสราเอลหันกลับมาตอสูอยางฮึกเหิม ทหารและชาวเมือง
อัย จึงถูกลอมไวทุกดานและถูกฆาตายอยางใบไมรวง จนไมมีแมสักคนเดียวรอดชีวติ ชัยชนะก็ตกเปน
ของชาวอิสราเอล
การที่พระเจาทรงสั่งใหชาวอิสราเอลใชกลยุทธในการทําศึก แทนที่จะใหเดินรอบกําแพงเมือง
ดุจครั้งกอน เพื่อใหอิสราเอลทราบวา พระองคทรงมีวธิ ีหลายวิธีที่จะชวยอิสราเอล ประการหนึง่ อีก
ประการหนึ่ง เพื่อใหทราบถึงผลแหงความบาป ทีอ่ าจติดตามพวกเขาไปเปนเวลานาน หากโยชูวา
อธิษฐานกอนออกไปโจมตีเมืองอัยตั้งแตตน ขอคําแนะนําจากพระองค และหากอาคานไมกระทําบาป
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ขัดขืนคําสั่งของพระเจา พวกอิสราเอลก็อาจตีเมืองอัยไดอยางงายดายโดยไมตองรับความยากลําบาก
ตองเสียชีวิต และตองใชกลยุทธตาง ๆ เชนนี้
แมคริสเตียนอาจพลาดพลั้งกระทําบาป และพระเยซูคริสตยินดีอภัยโทษความผิดบาปให เมื่อ
เราสารภาพตอพระองค แตหาไดหมายความวา เราจะหลีกพนจากผลตอบแทนแหงความบาป ซึ่งเราควร
จะรับไม “ถาทานหวานเมล็ดพืชชนิดใดลงลงไป ทานก็จะเก็บเกี่ยวผลของเมล็ดพืชนั้น” “ถาทาน
ตองการใหผูอนื่ ปฏิบัติตอทานเชนใด จงปฏิบัติตอเขาเชนนั้น” พระเจาทรงยินดีอภัยโทษการโกหก
ความเกียจคราน ความเจาโทโส การหลอกลวง และแมกระทั่งการฆาคนตายได เมื่อทานสารภาพตอ
พระองค แตทานก็ตองเก็บเกี่ยวผลแหงความเสียใจ ชอกช้ําใจและความทุกขยากลําบากใจในภายหลัง
คนมากมายไมยอมเรียนรูบทเรียนนี้ จนกระทั่งเขาไดประสบกับตนเอง และบอกแกตนเองภายหลังวา
“ถาฉันเชื่อฟงพระเจาตั้งแตแรกเริ่มความทุกขแสนเข็ญก็คงไมเกิดแกฉันเชนนี”้

ค.ชั้นเรียนรวีวารศึกษาที่ใหญที่สุด (30-35)
เมื่อไดปราบศัตรูเรียบรอยแลว โยชูวาก็นําชาวอิสราเอลทั้งหมดเดินทางจากที่นนั่ ออกไปไกล
30 ไมล จนถึงหุบเขา ซีเค็ม ซึ่งอยูระหวางภูเขาฆะรีซิมกับภูเขาเอบาล โดยใหชาวอิสราเอลครึ่งหนึ่ง อยู
บนเชิงเขาฆะรีซิมอีกครั้งหนึง่ อยูบนเชิงเขาเอบาล สวนปุโรหิตกับหีบไมตรี อยูระหวางกลางหุบเขา
แลวโยชูวาไดสรางแทนถวายแกพระเจาและจารึกกฏหมายซึ่งสืบตอมาจากโมเสสไวบนหิน ที่ใชทํา
แทนนัน้ เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลว โยชูวาก็สอนพระบัญญัติของพระเจาแกชาวอิสราเอลทุกคน บอกให
ทราบถึงพระพรที่พวกเขาจะไดรับ หากเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา และความพินาศฉิบหาย
จะมาสูพวกเขา หากขัดขืนคําสั่งของพระองค เหตุการณในขณะนั้นไมผิดกับชั้นรวีวารศึกษา ชัน้ ใหญ
ที่สุดในโลก หองเรียนของเขาคือหุบเขาและภูเขาทั้งสองลูก มีโยชูวาเปนครู มีพระบัญญัติของพระเจา
ซึ่งสืบตอจากโมเสสเปนบทเรียน มีเหตุการณที่เกิดขึ้นในเยรีโคและเมืองอัยเปนตัวอยาง และมีชาว
อิสราเอลจํานวนรวม 6 แสนคนเปนนักเรียน เสียงของโฮซูอะกองกังวานไปทั้งทั้งหุบเขา เพราะระบบ
การสะทอนเสียงที่ดียิ่งตามธรรมชาติ ชาวอิสราเอลทุกคนฟงดวยใจเคารพและดวยความสงบ พวกเขาจะ
ไมตั้งใจฟงไดอยางไร เพราะพวกเขาเรียนบทเรียนเหลานีด้ วยชีวิต
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บทเรียนที่ 8 อุบายของขาศึก

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 9: 1-9, 14-16, 26, 27
คงไมมีผูใดในโลกที่มีงานยุงเทาพญามารซาตานและบริวาร ซึ่งทํางานตลอด 24 ชั่วโมง
พยายามวางอุบายและแผนการณตาง ๆ เพือ่ ยื้อแยงชาวโลกใหอยูฝายพวกเขา แผนการณใหม ๆ ทีพ่ ญา
มารใช รูสึกไดผลมาก แมกระทั่งคริสเตียนเปนจํานวนมาก ก็ถูกมารยื้อแยงไปในบทเรียนบทนี้ เราจะได
เห็นกลอุบายของขาศึกที่สามารถหลอกลวงชาวอิสราเอลเปนผลสําเร็จ เปนบทเรียนที่สําคัญยิ่งตอคริส
เตียนทุกคน

ก.ความรวมมือของศัตรู (1-2)
เมื่อชาวอิสราเอลไดชัยชนะเมืองอัยแลว กษัตริยชาวคานาอันทั้งหลายเริ่มเห็นภัยอันตราย ซึ่ง
กําลังคืบคลานมาสูพวกตน จึงรวมใจกันยกกองทัพจะมาตอสูกับชาวอิสราเอล กษัตริยเหลานี้เมื่อกอน
เคยมีเรื่องบาดหมางใจ และรบซึ่งกันและกัน แตเมื่อเห็นภัยอันตรายที่กําลังมาสูพวกตน ก็รว มเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันได เพื่อชวยกันกําจัดศัตรูที่รุกล้ําเขามา ในปจจุบนั แมศัตรูของพระเจาจะไมมีความเห็น
สอดคลองกันในเรื่องตาง ๆ แตพวกเขามีใจเดียวกัน ยอมเปนเครื่องมือของพญามารซาตานทําลายและ
ขัดขวางแผนงานของพระเจา เกลียดชังคริสเตียน ดังอัครสาวกยอหนกลาววา “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ถา
โลกนี้เกลียดชังทาน อยาประหลาดใจ” (1 ยอหน 3:13)
คริสเตียนคณะตาง ๆ ไมวาจะเปนคณะใด แมไมอาจลงรอยกันในความเชื่อและการปฏิบัติ
บางอยาง ก็ไมควรใหสิ่งเล็กนอยนั้น ทําลายความสามัคคีกลมเลียวความเปนน้ําหนึง่ ใจเดียวกันในพระ
เยซูคริสต เรามีศัตรูมากมายซึ่งอยูรอบขางตัวเรา เรานาจะเรียนบทเรียนนี้จากศัตรู รวมมือรวมใจกันตอสู
พญามารซาตาน อยางนอยที่สุดเราอาจรวมใจกันประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสตตามวิธีและ
ความสามารถที่ตนมีอยู การแตกแยกกันเปนคณะเปนพวก นอกจากตัดทอนกําลังของทหารแหงพระ
คริสตแลว ยังเปนที่ดูหมิน่ ของคนทั้งหลาย ที่ไมเปนคริสเตียนดวย

ข.อุบายของขาศึก (3-15)
แมกษัตริยทั้งหลายคิดตอตานกองทัพอิสราเอลดวยกําลังอาวุธ แตมีกษัตริยเมืองหนึ่ง ฉลาดกวา
กษัตริยคานาอันทั้งหลาย ไมยอมสูรบกับกองทัพอิสราเอล ดวยทราบอยางแนนอนวาไมมีทางที่จะตอสู
เอาชนะชาวอิสราเอลดวยกําลังอาวุธได เพราะพระเจาทรงสถิตอยูกับพวกอิสราเอล จึงหาอุบายเพื่อจะ
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ขอเปนมิตรกับชาวอิสราเอลเปนการรักษาชีวิตของพวกตนใหรอด กอนกษัตริยกิเบโอนสงคนไปหาโยชู
วา ทําเหมือนเปนราชฑูต แตไดแตงตัวดวยเสื้อผาแกาและขาดวิ่น ใสรองเทาปะ นําเสบียงอาหารที่ลวน
แตแหงและขึน้ รา รวมทั้งกระสอบและถุงน้ําเกา ๆ
เมื่อทูตจากเมืองกิเบโอน เดินทางมาถึงคายอิสราเอล ซึ่งความจริงอยูหางจากเมืองของเขาเพียง
ประมาณ 6-8 ไมล จึงเขาไปหาพวกผูเฒาแหงอิสราเอลบอกวาพวกเขามาแตทางไกล เพื่อมาทําไมตรีกับ
พวกอิสราเอล พวกอิสราเอลตอบวา “พวกทานคงอาศัยอยูในบริเวณนี้กระมัง เราจะทําไมตรีกับพวก
ทานไมได” ชาวกิเบโอนทราบลวงหนาไวกอนแลววา ชาวอิสราเอลจะสงสัยเชนนั้น และพวกเขาปฏิบัติ
อยางไร จึงสามารถเตรียมตัวตอนรับการซักถามทุกอยางไดดีที่สุด โยชูวาซึ่งยืนอยูข าง ๆ ก็ถามขึ้นวา
“ทานทั้งหลายคือผูใด มาแตไหน?” พวกเขาตอบโยชูวาอยางไมติดขัด โดยกลาวถึงฤทธิ์อํานาจของพระ
เจา ที่ไดทรงนําพวกอิสราเอลออกจากอียปิ ตและการอัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นทามกลางชาวอิสราเอลพวกเขา
ฉลาดพอที่จะไมเอยถึงเหตุการณ การขามแมน้ําจอรแดน การทําลายเมืองเยรีโคและเมืองอัย เพราะถา
เอยถึงเหตุการณเหลานี้ ทีเ่ กิดขึ้นทั้งหมดแลว ชาวอิสราเอลคงไมยอมทําไมตรีดวยกับเขา
นอกจากนั้นพวกเขายังใหขอพิสูจน โดยชีใ้ หดูเสื้อผาเกาขาด ๆ ที่พวกเขาสวมใส อาหารที่แข็ง
และขึ้นรา รองเทาที่ปะแสดงใหเห็นวาพวกเขาเดินเปนระยะทางไหลมาก เพื่อจะขอเปนไมตรีและขอ
เปนทาสของพวกอิสราเอล โยชูวาและผูเฒาแหงอิสราเอล เห็นขอพิสูจนอันชัดแจงเหลานั้น ก็ทาํ ไมตรี
กับพวกเขา และทําสัตยสัญญากับพวกเขาวา จะใหพวกเขารอดชีวิต
เมื่อพญามารซาตานไมอาจตอสูกับคริสเตียนโดยตรง ก็มักตอสูโดยทางออม และเปนวิธีที่
ไดผลที่สุด เพราะหากคริสเตียนทราบวา มารกําลังทดลองหรือลอลวง เขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยง มารจึง
ปลอมตน เปนดุจทูตแหงแสงสวาง เสนอใหคริสเตียนเห็นความดีตาง ๆ ของฝายตน หาขอพิสูจนตา ง ๆ
เพื่อชักจูงใหคริสเตียนเห็นดวยกับเขา โดยวิธีนี้คริสเตียนมากมาย ไดถูกลอลวงไปโดยไมรูตัว
ทูตของกิเบโอนกลาวแกโยชูวาวา “ขาพเจาจะเปนทาสของทาน” (ขอ 8) มารรายก็บอกทานใน
ตอนตนเชนกันวา “เราจะเปนทาสของทาน” “จะนําความสุขความสําราญใหแกทาน จะใหทานพบความ
จริง จะนําความกาวหนามาสูท าน” ในตอนตน ทานรูสึกวา การเชื่อฟงมารทําใหทานรับประโยชนหลาย
อยาง แตหาทราบไมวา นั้นคือบวงแรวของมารที่ใชหลวกลวงมนุษย เมื่อนานวันเขาทานจะกลับ
กลายเปนทาสของมารดุจคนที่เมาเหลา ในตอนตน เหลาเปนทาสของเขา เขาสามารถควบคุมตนเองได
รูสึกวาไดรับความสุขสําราญใจจากทาสผูสัตยซื่อ แตนานวันเขา เขาเองกลับกลายเปนทาสของเหลา ถูก
ควบคุมโดยเหลาจนพบความหายนะ
เหตุใดโยชูวา และชาวอิสราเอลจึงถูกหลอกลวงงายดายเชนนี้ คําตอบอยูที่ขอ 14 “ฝายชนทั้ง
ปวงก็รับเสบียงอาหารเหลานั้นไว แตหาไดทูลขอพระดํารัสแหงพระเยโฮวาหไม” ชาวอิสราเอลยังไมได
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เรียนบทเรียนแหงการอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาของพระเจา กอนตัดสินใจกระทําสิ่งใด ๆ พวกเขา
เพียงแตทราบวา การพายแพที่เมืองอัย เนื่องจากความบาปของอาคาน แตไมทราบวาสาเหตุอีกประการ
หนึ่งเปนเพราะพวกเขาไมอธิษฐานทูลขอตอพระเจา กอนยกทัพไปสูรบ คราวนี้ก็เชนกันพวกเขา
ไววางใจในขอพิสูจนและความจริงที่เห็นดวยตา คิดวาเรื่องเล็กนอยเหลานี้ พวกเขาคงตัดสินใจเอาเอง
ได ไมจําเปนจะตองขอคําปรึกษาจากพระเจา สิ่งแวดลอมความจริง และขอพิสูจนตา ง ๆ ที่อยูรอบขาง
อาจชวยใหเราเขาใจน้ําพระทัยของพระเจาไดดยี ิ่งขึ้น แตเราไมอาจไววางใจสิ่งเหลานี้แตฝายเดียว ดวย
ความจริงหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีร เราไมอาจพิสูจนใหเห็นในหลอดแกวทดลองได พญามาร
ทราบจุดออนของมนุษยจึงพยายามหนุนใจ ใหมนุษยพิสูจนพระเจา และมารก็ใชวิธีของตนพิสูจนให
มนุษยเห็นวา คําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรไมถูก คําสอนและความเชื่อของเขาตางหากถูกตอง พระ
คริสตธรรมคัมภีร คือหลักฐานที่ดีที่สุดแหงความเชื่อและพระเจาคือที่ปรึกษาที่ประเสริฐที่สุด จงคนหา
หลักฐาน และคําสอนในพระคัมภีรอธิษฐานทูลขอคําปรึกษา จากพระเจา กอนจะตัดสินใจในเรื่องใด
การตัดสินใจโดยไมขอคําปรึกษาจากพระเจา อาจทําใหทานหลงกลศัตรู อยางงายดายดุจโยชูวาที่หลง
กลชาวกิเบโอน

ค. ความลับถูกเปดเผยออก (6-27)
การหลอกลวงและเลหเหลี่ยมคดโกงของมนุษย ไมวาจะแนบเนียนแนบยลเพียงใด วันหนึ่ง
จะตองถูกเปดเผยออกมาสิ่งที่ไมเปนความจริง ไมอาจยืนยงอยูไดนาน มีแต “ความจริง” เทานั้นที่ยั่งยืน
เปนนิจ หลังจากที่ชาวอิสราเอลไดทําสัญญากับชาวเมืองกิเบโอนสามวัน ก็ไดรับรายงานขาววา ชาวกิเบ
โอนอาศัยอยูใกลเคียงที่พวกเขาอยูนั้นเอง จึงรีบยกทัพไปเมืองกิเบโอน ในวันที่สามไดบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทาง ความลับของพวกทูตก็เปดเผยออก ชาวอิสราเอลไมพอใจเปนอันมากบอกใหเหลาหัวหนารีบ
ยกกองทัพเขาทําลายเมืองกิเบโอน ดังที่ไดทําแกเมืองอื่น ๆ ตามน้ําพระทัย ของพระเจาแตหวั หนา
ทั้งหลายบอกวา ไมอาจจะทําเชนนั้นได เพราะพวกตนไดทําสัตยสาบานไวกับชาวกิเบโอนแลว การ
ทําลายชาวกิเบโอน ตามน้ําพระทัยของพระเจา ก็เปนสิ่งที่ควร แตการไมรักษาคํามั่นสัญญา ซึ่งได
กระทําในนามของพระเยโฮวาหเจา จะนําความเสื่อมเสียมาสูพระนามของพระเจาเปนอยางยิ่ง แม
หัวหนาของชาวอิสราเอล อาจไดรับโทษฉกรรจจากพระเจา ในการไมทําลายชาวกิเบโอน แตพวกเขา
ยินดีรับโทษนัน้ เพื่อรักษาคํามั่นสัญญา และเพื่อถวายเกียรติยศแกพระเจา รูสึกวาการกระทําของเหลา
อิสราเอลครั้งนี้เปนที่พอพระทัยของพระเจา พระองคมิไดติเตียนวากลาวพวกเขา ในเรื่องนี้ ชาว
อิสราเอลจึงไวชีวิตชาวกิเบโอนเหลานั้น และใชพวกเขาเปนทาส ตัดฝน ตักน้ํา ใหแกพวกอิสราเอล และ
แกพลับพลาของพระเจาตั้งแตนั้นมา
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จงอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาจากพระเจากอนการตัดสินใจทุกครั้ง เมื่อความพลาดพลั้งเกิดขึ้น
จงยินดีรับโทษ แทนทีจ่ ะเสียสัตย หรือทําลายพระเกียรติยศของพระเจา ทางที่ดีที่สุด จงระวังเสมออยา
ใหมีความผิดพลาดเกิดขึน้ และหลงกลอุบายของศัตรู
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9

บทเรียนที่ 9 ชัยชนะเปนของพระเจา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 10: 12
“เปนไปไดหรือ” ชายหนุมถามดวยความสงสัย “ที่เราอาจเอาชนะนิสัยและความประพฤติที่ไม
ดีทุกอยางได” บทเรียนวันนี้ คงใหคําตอบที่ดีสําหรับปญหาดังกลาว เมือ่ ชาวอิสราเอลไดชัยชนะตอเมือง
เยรีโคและเมืองอัย ซึ่งตั้งอยูต อนกลางของแผนดินคานาอันแลว พวกเขามิไดพึงพอใจหยุดเพียงเทานั้น
พระเจาทรงใหพวกเขารบเอาชนะดินแดนคะนาทั้งหมด เพราะนั่นเปนพระสัญญาของพระเจา ที่จะ
ประทานดินแดนคานาอันทัง้ หมด ใหแกชนชาติอิสราเอลคริสเตียนทุกคน ไมควรจะพึงพอใจแตความ
รอดที่ตนไดรบั เทานั้น พระเจาทรงมีพระพรอีกมากมาย ที่จะประทานใหแกเรา เราตองออกไป “ตอสู”
เพื่อยื้อแยงเอาพระพรเหลานีอ้ อกจากการขัดขวางของศัตรูเราตองเอาชนะนิสัยและความประพฤติทุก
อยางที่ไมควรมีในชีวติ คริสเตียน ชาวอิสราเอลเอาชนะศัตรูทั้งหมดไดอยางไร ใหเราศึกษาดวยกันใน
โอกาศตอไปนี้

ก.ชัยชนะทางฝายใต (บทที่ 10)
1. เจาเมืองเยรูซาเล็ม (1-15)
ชาวคานาอันพวกหนึ่งที่อาจไดรับความเดือดรอนมากที่สดุ ในขณะนั้น
คงไดแกชาวเมือง
เยรูซาเล็ม ซึ่งมีอาโดนีเซเดก เปนเจาเมือง เพราะกองทัพของอิสราเอลอยูหางจากเมืองนั้นเพียงสิบหา
ไมล ถาชาวอิสราเอลจะทําศึกตอไป เมืองเยรูซาเล็มจะตองตกเปนเหยื่อรายตอมาอยางแนนอน ประกอบ
กับไดยินถึงเรือ่ ง ชาวเมืองตาง ๆ ถูกกองทัพอิสราเอลยึดครอง และไดฆาตายสิ้นทุกคน ทําใหตกใจมาก
ยิ่งขึ้น จึงชักชวนเจาเมืองใกลเคียง ไดสี่เมืองรวบรวมพลมาตั้งคายอยูห นาเมืองกิเบโอน เพื่อทําลายเมือง
กิเบโอน ดวยชาวกิเบโอนทรยศพวกตน ไปทําไมตรีกับชนชาติอิสราเอล
พระเจาไมเพียงแตทรง หวงแหนบุตร ของพระองคไม อยากใหคน ใดเอาใจออกหาง จาก
พระองคไปรักฝายโลกเทานัน้ มารก็หวงแหนบุตรของมันเชนกัน ไมตองการใหคนใด ละทิ้งมันไป
สวามิภักดิ์ตอพระเจา เมื่อเห็นผูใดทรยศ มันก็พยายามหาทางขัดขวางขมขูบังคับหรือทําราย เรื่องนี้
เกิดขึ้นทัว่ ๆ ไปในกลุมชนที่ไมเปนคริสเตียนบางคนละทิ้งศาสนาหรือ ลัทธิความเชื่อถือเกา ๆ ของตน
ไปเชื่อพึ่งพระเยซูคริสต ก็ถูกกลาวหาวาเปนคนเนรคุณ ทรยศตอวงศตระกูล ทรยศพรรคพวก หรือ
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บานเมืองบางถูกเฆี่ยนตีและดุดา หรือแมในกลุมคริสเตียนเอง ถาผูใดที่ตองการจะรักพระเจามากยิง่ ขึ้น
รอนรนเพื่อพระราชกิจของพระองคมากขึ้น บางครั้งก็ถูกหัวเราะเยาะ
เมื่อชาวกิเบโอนไดยินขาวศึกเชนนั้นก็รีบใหคนไปหาโยชูวา ขอใหยกทัพมาชวยพวกเขาอยาง
เรงดวน โยชูวาไมรอชา เคลื่อนทัพออกจากที่พักของตนในเวลากลางคืน รีบตรงมาชวยชาวเมืองกิเบ
โอน
เราไมตองกลัว เมื่อมีศัตรูลอมรอบขมขู เพราะเรามีพระเยซูคริสตเปนที่พึ่งเมื่อความทุกข
ยากลําบาก หรืออันตรายตาง ๆ มาถึง เราอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคจะ
เสด็จมาชวยเราทันที คริสเตียนทุกคนไมเพียงแตมีหนาที่นําคนมาเชื่อพระเยซูคริสต ยังมีหนาทีค่ อย
ชวยเหลือเขาในปญหาฝายวิญญาณจิตเพราะคริสเตียนทีร่ ับเชื่อพระเยซูคริสตใหม ๆ อาจมีปญหาและขอ
ของใจมากมาย จึงเปนหนาที่ของคริสเตียนทุกคน ที่ตอ งเตรียมพรอมเสมอ เพื่อชวยเหลือเขาเหลานั้น
เทาที่จะทําได
ทานอาจกลาววา “ยากเหลือเกินที่จะทําเชนนั้น เราเองก็ประสบปญหายุงยากนานาประการ จะ
ชวยเหลือคนอืน่ ไดอยางไร” แตจงทราบความจริงวา ศัตรูของชาวกิเบโอนก็คือศัตรูของชาวอิสราเอล
และศัตรูของพีน่ องในพระคริสตก็คือศัตรูของทานดวยนอกจากนั้น พระเจาไมทรงตองการใหทา นชวย
คนใดดวยความสามารถ กําลังและสติปญญาของทานเอง แตดวยกําลังของพระเจา พระองคตรัสแกโยชู
วาวา “อยากลัวเขาเลย เพราะวาเราไดมอบเขาไวในมือเจาแลว จะไมมีผูใดในพวกของเขาสักคนเดียว
อาจตอสูกับเจาไดเลย” (ขอ 8) โยชูวาเชื่อพระสัญญาของพระเจา ยกทัพไปทําศึกกับกษัตริยอาโมไรตทั้ง
หาองคนั้น พระเจาก็ทรงทําตามสัญญา ชวยชาวอิสราเอลในการสูรบ โดยทําใหศัตรูเกิดสะดุงแตกตื่น
ปลอยใหทัพอิสราเอลฆาฟนอยางไมมีทางสู เมื่อศัตรูพยายามวิ่งหนี พระเจาก็ทรงบันดาลใหลูกเห็บใหญ
ตกลงมาจากทองฟา ทับพวกศัตรู โยชูวาเกรงวาไมอาจฆาศัตรูไดกอนตะวันตกดิน ศัตรูอาจหลบหนีไป
ไดในเวลามืด จึงทูลขอพระเจาใหดวงอาทิตยและดวงจันทรหยุดอยูกับที่ จนกวาพวกเขา จะทําลายศัตรู
เสียหมดสิ้น พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน บันดาลใหเวลาในวันนัน้ ยืดยาวออกไป จนกระทั่งศัตรูถูกฆา
ตามหมด
พระเยซูคริสต ทรงประทานสัญญาตาง ๆ มากมายเกีย่ วกับการชนะความบาปหากเราเชื่อและ
วางใจในพระองค เชื่อพึ่งพระองคในศึกสงครามฝายวิญญาณจิต พระองคก็ทรงชวยใหเราไดรับชัยชนะ

2. อวสานของกษัตริยอาโมไรตทั้งหาองค (16-27)
เมื่อทหารฝายศัตรู กําลังหนีเอาตัวรอด กษัตริยอาโมไรตทั้งหาองคก็หนีไปซอนตัวอยูในถ้ําแหง
หนึ่ง โยชูวาสัง่ ใหทหารกลิ้งกอนหินปดปากถ้ําไว หลังจากไลฟนขาศึกจนหมดแลวก็กลับมายังถ้ํา สั่งให
ทหารนําตัวกษัตริยทั้งหาองคนั้นออกจากถ้ํา แลวประหารชีวิตเสียในเย็นวันนัน้
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บางครั้งศัตรูของเรา หรือนิสัยและความประพฤติที่ไมดบี างอยาง อาจหลบซอนตัวได ดังเชน
กษัตริยอาโมไรตทั้งหาองคนนั้ จงอยาพึงใจตอความสามารถที่เราอาจบังคับตนเอง หรือความบาปนั้น
ไดเพียงชั่วคราว ดวยมันอาจลุกขึ้นมาทําลายทานอีกภายหลัง วิธีเดียวเทานั้นที่จะกําจัดมัน คือฆามันเสีย
หรือละทิ้งใหสิ้นซาก

3. เมืองอื่น ๆ ตลอดทางใต (28-37)
หลังจากนัน้ โยชูวายกทัพไปตีเมืองอื่น ๆ ตลอดภาคใต เชน เมืองเคดา (28) เมืองลิบนา (29)
เมืองลาคิช (31) เมืองเฆเซอร (33) เมืองเอ็ฆโลน (34) เมืองเฮ็บโรน (35) เปนตน

ข. ชัยชนะทางฝายเหนือ (บทที่ 11)
เมื่อไดปราบศัตรูตาง ๆ ทางภาคใตของดินแดนคานาอันแลว เจาเมืองตาง ๆ ทางฝายเหนือเห็น
วาภัยอันตราย กําลังคืบคลานมาสูตน จึงราวบรวมพลกําลังทหารเขาดวยกัน ทั้งทหารเดินเทา ทหารมา
และรถศึก จํานวนดุจเม็ดทรายริมฝงทะเล เพื่อตอสูกับทัพอิสราเอล ถามองดูในสายตามนุษย ทัพ
อิสราเอลไมมีทางสูรบเอาชนะศัตรูไดเลย เพราะพวกเขามีแตทหารเดินเทา และไมชํานาญการรบเหมือน
ทหารของศัตรูแตพระเจาตรัสสัญญาแกโยชูวาอีกวา “อยากลัวเขาเลย ดวยวาพรุงนี้ เวลาปานนี้ เราจะ
มอบเขาไวใหถูกประหารหมด ตอหนาอิสราเอล...” (6)
พระเจามิไดทรงใหโยชูวาฝกฝนทหาร หรือจัดทหารมา มิไดใหเขาสรางรถศึกทั้งเปนเพราะ
พระองคทรงอยากใหชาวอิสราเอลทราบขาว ชัยชนะในการรบนั้นมิใชอยูที่ทหารมา หรือรถศึก หรือ
ฝมือของพลทหารแหงอิสราเอล แตพระองคตางหากทรงเปนผูนําชัยชนะมาสูเขา พวกเขาไมจําเปนที่
ตองพึ่งพาอาศัยสิ่งเหลานี้ และพระองคไมทรงตองการใหเขาเชื่อพึ่งในสิ่งเหลานี้ดวย นักกวีกลาวไวใน
บทเพลงสดุดีวา “มีบางคนกลาวถึงรถรบ บางคนกลาวถึงพลมา แตฝายพวกเราจะกลาวถึงพระนามพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา” (สดุดี.20:7) และ “ซึ่งจะพึ่งมา เพื่อใหรอดก็เปนการเปลา หรือจะรอดพน
เพราะมีแรงมากก็หามิได” (สดุดี.33:17)
พระเจาทรงพิสูจนความจริงนี้จากการกระทําพลมา รถศึกและทหารเดินเทาของศัตรูพินาศสิ้น
โดยกําลังทัพของชนชาติอิสราเอล ซึ่งดอยกวาและออนแอกวาทุกดาน

ค.สันติภาพอิสราเอล (บทที่ 12)
ในที่สุดชาวอิสราเอล ก็ยึดไดแผนดินคานาอันทั้งหมด แมยังมีชาวคานาอันทั้งหมด แมยังมีชาว
คานาอัน และเมืองบางเมืองเหลืออยูบาง แตสงครามสวนใหญนับวาไดยุติลงแลว อิสราเอลมีโอกาสได
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พักรบ ไดชั่วคราวบทที่สิบสอง เปนบทสรุปเหตุการณสูรบทั้งหมดที่เกิดขึ้น ชัยชนะเปนของพระเจา
สันติสุขเกิดแกทัพอิสราเอล
เราไมอาจเอาชนะตัวเอง หรือความบาปทั้งหมดไดดว ยหลักปรัญชา สุภาษิตศีลธรรมหลัก
จรรยา สิ่งเหลานี้ไมแตกตางอะไรกับรถศึกและรถมา อาจจะชวยเราไดบาง แตชยั ชนะที่แทจริงมาจาก
พระเยซูคริสต พระองคผูสถิตอยูในเราจะทรงชวยเราใหชนะทุกอยาง
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บทเรียนที่ 10 ขุนศึกวัยแปดสิบหา

10

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 14: 6-15
ทานเคยอยากไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีคนสัญญาจะให แตตองรอเปนเวลานานแสนนานกวาได
ไหม บางครั้งทานรูสึกทอแทใจไมอาจอดทนรอตอไป หรือเกิดหมดศรัทธาตอคําสัญญานั้นเสียกอน
คริสเตียนสวนมาก ไดรับประสบการณเชนนี้ พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรแกเขามากมาย เขา
รอรับพระพรนั้นจากพระองคเปนเวลานาน จนเกิดทอแทใจ แจยงั ไมไดรับพระพรเทาที่ควร จาก
พระองคเลย เหตุใดจึงเปนเชนนั้นขุนศึกผูเฒาวัย 85 หรือที่มีชื่อวา คาเลบ คงจะใหคาํ ตอบแกทานได

ก.คาเลบอางคําสัญญา (14: 6,9)
ขณะนัน้ การศึกสงครามสวนใหญของชาวอิสราเอล ในดินแดนคานาอันไดเสร็จสิ้นลงแลว
ชาวอิสราเอลเริ่มไดรับสันติสุข วางเวนจากการสงครามชั่วคราวโยชูวา ปุโรหิตและหัวหนาพงศพันธ
อิสราเอล จึงถือโอกาสนั้น แบงดินแดนคานาอันทั้งหมดใหแกตระกูลตาง ๆ โดยวิธีจับฉลากตามการ
ทรงนําของพระเจา แตกอนการจับฉลากแบงปนดินแดนจะเริ่มขึน้ คาเลบ ขุนผลผูเฒาคนหนึง่ ของ
อิสราเอล ไดเรียกรองสิทธิพิเศษใหแบงดินแดนแกเขา โดยไมตองหยิบฉลาก โดยอางคําสัญญาที่โมเสส
ไดใหแกเขา เมื่อสี่สิบปลวงมาแลว เพราะโมเสสไดสาบานไวในเวลานั้นวา “แผนดินซึ่งเทาของทานได
เหยียบแลวจะเปนที่ของทาน และลูกหลานของทานเปนนิตย” (ขอ 9)
เหตุผลประการที่หนึ่งที่คริสเตียนสวนมากไมไดรับพระพรจากพระเจา เปนเพราะเขาไมสนใจ
หรือไมทราบพระสัญญาของพระองค ที่บันทึกอยูใ นพระคริสตธรรมคัมภีร ทั้งนี้อาจเนื่องจากเขามิได
เอาใจใสตอการอาน และการฟงพระวจนะของพระองค จึงไมทราบถึงพระสัญญาเหลานั้น จงลอง
ทดสอบตัวทานเองดูวา ทานทราบพระสัญญาของพระเจาเกีย่ วกับสิ่งใดบาง ทานทราบหรือไมวา “พระ
เยโฮวาหเปนผูท รงบํารุงเลี้ยงขาพเจา ขาพเจาจะไมขัดสน” (สดุดี 23:1) ทานทราบหรือไมวาพระเจาจะ
ทรงตอบคําอธิษฐานทุกอยางของทาน ทานทราบหรือไมวา ทานจะเปนกษัตริยครองโลกรวมกับ
พระองค ทานทราบหรือไมวา พระเจาทรงคุมครองดูแลทานทุกเวลาและพระสัญญาอื่น ๆ อีกหลายรอย
หลายพันขอ ลวนบันทึกอยูใ นพระคริสตธรรมคัมภีรหากทานไมทราบและไมเคยสนใจมากอน จงลอง
สนใจอานพระคําของพระองคตั้งแตวนั นี้ พยายามคนดูทุกวรรคทุกตอนวา พระเยซูคริสตสัญญาอะไร
กับทานบาง แลวทานจะอัศจรรยใจและตื่นเตนดีใจ ตอสิ่งใหม ๆ มากกวาที่ทานคิดเสียอีก
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เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คริสเตียนสวนมากไมไดรับพระพรจากพระเจา เปนเพราะเขาไมเชื่อ
พระสัญญาของพระองควาเปนจริง
เขาไดอานและไดฟงถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพรเหลานั้นมาเปน
เวลานาน แตไมอาจเชื่อวา พระสัญญาเหลานั้นเปนความจริงและตรัสโดยตรงแกเขา ขายคนหนึง่ ไดรับ
เช็คใบหนึ่งจํานวนหนึ่งพันบาท จากญาติสนิท เขาสั่นหัวบอกวา “เปนไปไมไดทญ
ี่ าติคนนี้จะสงเงินให
ผม” เขาจึงขวางเช็คใบนั้นทิง้ เสียเปนเรื่องที่นาขบขันใชไหม คริสเตียนก็ปฏิบัติตอพระสัญญา ของพระ
เจาเหมือนกับชายคนนั้นปฏิบัติตอเช็คที่ญาติสนิทสงมาให จึงไมไดรับพระพรอะไรแมแตนิดเดียว
คาเลบมิไดเปนเชนนัน้ เขาทราบและไดจดจําคําสัญญาของโมเสสไดอยางแมนยํา แมอายุของ
เขา 85 ปแลว เขาไมลืมคําสัญญาของโมเสสแมแตนอยและเขาเชื่อมั่นวาคําสัญญาของโมเสสจะตองเปน
จริง เมื่อถึงเวลาแบงปนดินแดน เขาจึงอางขอสัญญานั้นตอโยชูวาและพวกผูเฒา ดวยความมั่นใจวา “ฝาย
โมเสสไดสาบานไวในเวลานั้นวา...” ทานเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเยซูคริสตมากมายเพียงใดทาน
จะพูดในทํานองวา “ฉันคิดวา พระเยซูคริสตจะประทาน....” หรือทานกลาวดวยความเชื่อมั่นดุจ คาเลบ
วา “พระเยซูคริสตทรงสัญญาในพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดขอเจ็ดวา...” จงอางพระสัญญาเหลานั้นตอ
พระเยซูคริสตและตอทุกคน จงเชื่อวาพระสัญญาของพระองคเปนความจริง มิใชคําประพันธ มิใชสิ่งที่
ทานคิดวาเชนนั้นเชนนี้จงนํา “เช็ค” ซึ่งพระองคทรงประทานใหทานไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อ
เรียกรองสิทธิที่ทานควรจะไดรับ ดุจคาเลบที่เรียกรองเอาดินแดนตามคําสัญญา

ข. คาเลบไดประพฤติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาหทุกประการ ( 7,8,10-12)
คาเลบไมเพียงแตมีความเชื่อมั่นในพระเจา เขายังแสดงความเชื่อของเขาโดยการประพฤติ “ทาน
ไดประพฤติตามพระเยโฮวาห พระเจาของเราทุกประการ” โดยเหตุนี้เขาจึงตองกลาอางคําสัญญาของ
โมเสสโดยไมเกรงกลัว เขากลาวเปนพยานวาเมื่ออายุของเขาไดสี่สิบป ขณะนัน้ โมเสสเปนผูนําของชน
ชาติอิสราเอล โมเสสใชผูสอดแนม 10 คนเขาไปสืบดูแผนดินคานาอัน ทามกลางผูสอดแนมเหลานัน้ มี
โยชูวาและคาแลบรวมอยูดว ย เมื่อกลับจากการสอดแนมแผนดิน ผูสอดแนมอื่น ๆ ตางตระหนักตกใจ
ตอสิ่งที่พบเห็น ดวยพาเขาไดพบคนที่อาศัยในดินแดนนัน้ ลวนมีรางกายใหญบกึ บึนดุจยักษ ไมมที างที่
จะตอสูเอาชนะได พวกเขาบอกใหโมเสสและชาวอิสราเอลวาอยาเขาไปในดินแดนคานาอันเลย เกรงวา
จะถูกฆาตายเสียสิ้น สวนโยชูวาและคาเลบไดรายงานในสิ่งตรงกันขาม เขาทั้งสองรายงานวา แผนดินคา
นาอันบริบูรณดวยน้ําผึ้งและน้ํานมอีกทั้งผลหมากรากไมก็เจริญงอกงามผิดกวาที่อื่น ๆ เปนดินแดนที่
เหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน ควรจะรีบเขาไปยึดเอาดินแดนนี้ ตามพระสัญญาของพระเจาพระองคจะทรง
ประทานใหพวกเขาเปนแน เหลาอิสราเอลไมพอใจ ตอคํารายงานของคนทั้งสองเปนอันมาก ดวยเกรง
ตอภัยอันตรายที่รออยูขางหนา คิดจะขวางเขาทั้งสองใหตายดวยกอนหิน แตทั้งสองคนยึดมั่นอยูฝาย
พระเจา เชื่อแนวา พระเจาจะทรงนําเขาเขาสูแผนดินคานาอัน ชาวอิสราเอลเหลานั้นที่ออกจากประเทศ
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อียิปตดว ยกันกับเขาทั้งสองจึงไดตายสิ้นในปา เพราะความไมเชื่อ เหลือแตโยชูวา ซึ่งพระเจาทรงแตงตั้ง
ใหเปนผูน ําอิสราเอลสืบตอจากโมเสส และคาเลบขุนพลผูเฒาซึ่งกําลังขอรับสวนแบง
นอกจากนั้น คาเลบยังสัตยซื่อตอพระเจาตลอดมา ในสมัยสี่สิบหาปกอ นเปนอยางไร บัดนี้อายุ
85 ปเขาก็ยังคงแข็งแรงรับใชพระเจาออกไปทําศึกอยางนั้น พระเจาจึงไดทรงประทานกําลังและความ
สมบูรณ ฝายรางกายใหเขาเปนพิเศษ หลังจากที่เขาไดสูรบเพื่อพระเจาและรอคอยพระองคดว ยความ
อดทนมาเปนเวลานาน 45 ป เขาจึงจะไดรบั ดินแดนตามคําสัญญา คริสเตียนไมนอยที่รอนรนรักพระเจา
ในแรกเริ่มแตคอย ๆ เยือกเย็นออนแอลงตามกาลเวลา ขาดความอดทนรอคอยพระเจา ทอแทใจและ
หมดความเชื่อไปในที่สุด จึงไมอาจไดรับพระพรจากพระองค คาเลบสัตยซื่อสูรบเพื่อพระเจาและอดทน
รอคอยเพื่อพระองคเปนเวลา 45 ป จึงไดรับสิ่งที่ตนปรารถนาตามคําสัญญา ทานไดสัตยซื่อตอพระเจา
และอดทนรอคอยพระองคเปนเวลานานเทาไร
พระเจาทรงอยากประทานพระพรใหแกทกุ คน ทรงตองการตอบคําอธิษฐานของทาน แตความ
ประพฤติหลายอยางของทาน ไดขดั ขวางพระพรและการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจา ทานจะหวัง
สิทธิพิเศษบางอยางจากรัฐบาลของทานไดอยางไรหากทานมิไดประพฤติตามกฏหมายของบานเมือง
เหตุฉะนั้นพระเยซูคริสตจึงตรัสสอนวากอนที่ทานจะอธิษฐานหากทานมีเรื่องขุนของหมองใจกับพี่นอง
ของทาน จงคืนดีกับพีน่ องของทานกอน จึงคอยอธิษฐานทูลขอตอพระองค ทานมีสิ่งขัดขวางอะไรบาง
ทานมีศัตรูใดบางที่ตองเอาชนะ จงทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต ใหทานชนะสิ่งขัดขวาง และ
ศัตรูเหลานั้นแลว ทานจึงจะมีความมั่นใจที่จะทูลขอพระพรจากพระเจา พระองคกท็ รงเทพระพรใหทาน
มากลน จนทานไมมีที่เก็บไวไดอีก

ค.คาเลบรับสวนแบง (13-15)
ขุนศึกวัย 85 จําคําสัญญาที่โมเสสไดใหกบั เขา เขาเชื่อคําสัญญา และเรียกรองเอาสิทธิตามคํา
สัญญานั้นดวยความกลา เพราะเขาประพฤติตามพระเยโฮวาหทกุ ประการ โยชูวาตองมอบดินแดนที่
คาเลบเรียกรอง ใหดวยความยินดี เมื่ออวยพรแกคาเลบแลวก็มอบเมืองเฮ็บโรนใหเปนสมบัติแกคาเลบ
และบุตรหลานสืบตอไปไมมีความแนนอนใดเทียบเทากับความแนนอนที่ทานจะไดรับพระพรจากพระ
เจา หากทานมีความเชื่อและประพฤติตามพระเจา ดังคาเลบ ขุนศึกวัย 85 นี้
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บทเรียนที่ 11 มารับสวนแบงกันเถอะ

11

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 15 ถึงบทที่ 21
มีปญหาอยางหนึ่งที่สรางความนาปวดหัวใหแกคนจํานวนไมนอย คือปญหาความอยุติธรรม
แหงชีวิตมนุษยทานเคยสงสัยไหมวาทําไมบางคนจึงร่ํารวย บางคนยากจนบางมีวิชาความรูสูง บางอาน
ไมออกเขียนไมไดเลย แมแตในวงการคริสเตียนที่ไดชอื่ วาบุตรของพระเจา บางคนไดรับพระพรจาก
พระเจามาก ไดรับการประทานหลายอยางมีความสามารถหลายดาน แตมีอีกจํานวนไมนอย ที่รูสึกวาตน
ไดรับพระพรและของประทานจากพระเจานอยเหลือเกิน ทั้ง ๆ ที่ตนพยายามปฏิบตั ิตามน้ําพระทัยพระ
เจาพยายามเอาชนะศัตรูทางฝายวิญญาณจิต แตก็ไมอาจไดรับของประทานจากพระเจาเหมือนคนอื่น ๆ
นี่หมายความวา พระเจาไมทรงยุติธรรมหรือ หากทานมีปญหานี้ที่จะบนและตอวากับพระเจา ชาว
อิสราเอลก็มีปญหามากกวาทาน ใหเรามาศึกษาหาคําตอบจากพระวจนะของพระเจา ดังตอไปนี้

ก.พระเจาทรงใหของประทานแกทุกคน (13: 1-7)
สงครามในดินแดนคานาอันสงบเงียบแลว นับวาชาวอิสราเอลไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด ถึง
เวลาที่พวกเขาจะแบงปนดินแดนทั้งหมด ตามที่พระเจาทรงสัญญาใหแตมีปญหาอยูอยางหนึ่ง คือมี
ดินแดนอีกหลายแหงยังอยูในความปกครองของชาวคานาอัน ขณะนี้โยชูวาก็ชราภาพมากแลว ไม
อาจจะนําทัพออกไปขับไลชาวคานาอันตามที่ตาง ๆ ใหหมดสิ้นได พระเจาจึงตรัสใหโยชูวาแบง
ดินแดนทั้งหมด ทั้งที่ตีไดและที่ยังเหลืออยูแกพงศพันธตาง ๆ ชองชาวอิสราเอล ศัตรูที่เหลืออยูใน
ดินแดนคานาอันนั้นมีจํานวนตางกัน บางแหงมีนอย บางแหงมีศัตรูมกี ําลังคอนขางแข็งแรง แตในบาง
แหงมีศัตรูที่ออ นแอ คนสวนมากมีนิสัยเลือกเอาสิ่งที่ตนอาจรับไดงาย ๆ เพื่อตัดปญหาขอยุงยากและ
ความเขาใจผิดทุกอยางในภายหลัง โยชูวาจึงดําเนินการแบงดินแดน โดยการหยิบสลาก ตามวิธีของ
ชาวยิวสมัยนัน้ สวนแบงใดที่ยังมีศัตรูเหลืออยู ผูที่ไดรับสวนแบงนัน้ ก็ตองรับหนาที่ขับไลศัตรูใหออก
จากแผนดินนัน้ เหตุที่โยชูวาจัดการแบงดินแดนทั้ง ๆ ที่ยังมิไดขับไลศัตรูออกอยางสิ้นซาก ก็เพราะเขา
เชื่อในพระสัญญาของพระเจาที่ตรัสวา จะมอบดินแดนทั้งหมดใหแกชนชาติอิสราเอล แมแตศัตรู
เหลานั้น พระองคก็ทรงมอบใหอยูใ นมือของชาวอิสราเอลแลว พวกเขาเพียงแตทําตามหนาที่ของตน
ออกไปยึดเอาดินแดนเหลานั้นมาเปนของตน
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ถาจะคิดตามความเขาใจของมนุษย การแบงดินแดน โดยวิธีหยิบสลากดูเหมือนจะไมสูยุติธรรม
นัก เพราะบางหยิบไดดินแดนผืนใหญ บางไดดินแดนผืนเล็ก บางไดที่ทําเลดี บางไดทําเลไมดีนกั “พวก
เรามาดวยกันมิใชหรือ” บางตระกูลอาจบนเชนนีไ้ ด “เหตุใดจึงไดรับสวนแบงไมเทากัน”
การหยิบสลากในสมัยกอนเปนวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ กระทําเฉพาะพระเนตรพระเจาโดยพระองคเอง
ทรงเปนผูควบคุม หากผูใดคิดวา สวนแบงที่ตนไดรับนอยเกินไปหรือไมยุติธรรม ก็ไมอาจตอวาผูใดได
นอกจากพระเจา
พระเจาประทานดินแดนใหแกทุกตระกูล
นั่นเปนความจริงที่ทุกคนยอมรับแตหลายคนไม
เขาใจทําไมพระองคทรงแบงใหแตละตระกูลไมเทากัน เราไมอาจจะใหคําตอบที่ถูกตองแนนอนได แต
พอจะอธิบายไดวา เพราะพระองคทรงทราบความตองการ และความเหมาะสมของแตละตระกูล ทรง
ทราบวา ตระกูลใดควรจะไดสวนแบงมาก ตระกูลใดควรจะไดสวนแบงนอย เพื่อประโยชนสวนตัวของ
พวกเขา
พระเจาก็ทรงทราบวาผูใดควรจะไดรับพระพรและของประทานชนิดใด ทรงประทานใหแตละ
คนมีความสามารถแตกตางกัน มากนอยตามที่พระองคเห็นควร การไดรับของประทานจากพระเจา มาก
นอยมิไดเปนสิ่งสําคัญ แตการรับใชพระเจาไดมากนอยเพียงใดเปนสิ่งสําคัญกวา ผูทไี่ ดรับของประทาน
จากพระเจานอย แตรับใชพระเจาสุดความสามารถ ยอมดีกวาคนที่ไดรบั ของประทานมาก แตรับใชพระ
เจาไมเต็มที่ และพระเจาจะทรงเรียกรองเอาจากเขาตามที่พระองคไดประทานให ผูที่ไดรับหาพันตะลัน
จะตองหากําไรกลับคืนมาหาพันตะลัน หากผูที่ไดรับหาพันตะลันไดนําผลกําไรมาสูพระเจาเพียงสี่พัน
ตะลัน ก็ไดชอื่ วาไดนําผลกําไรมาสูพระเจา นอยกวาคนที่ไดของประทานเพียงสองพันตะลัน และได
กําไรสองพันตะลัน ผูที่พระเจาทรงติเตียนมากที่สดุ คือผูที่มิไดนําของประทานของพระเจา ไป
กอใหเกิดประโยชนแกพระองค ในสิ่งใดเลยโดยเหตุที่พระเจาทรงเห็นความจริงขอนี้กระมัง จึงได
ประทานพระพรและความสามารถ แกแตละคนไมเทากัน

ข. พระเจาทรงประทานสิทธิพิเศษใหบางคน (13: 8-21:45)
การแบงปนดินแดนโดยวิธหี ยิบสลากก็ไดดําเนินไปเปนที่เรียบรอย พงศพันธทุกตระกูล ไดรับ
สวนแบงตามที่พระเจาประทานให แตมกี รณีพิเศษที่นา สนใจอยูก รณีหนึ่งคือ มีคนบางพวกไดรบั สวน
แบงโดยไมตองหยิบสลาก พวกเขาเรียกรองขอรับสวนแบงโดยตรงจากโยชูวาและปุโรหิต ทําไมจึงเปน
เชนนั้น เราจะศึกษาสาเหตุทเี่ กิดแกคนเหลานั่น
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มีชาวอิสราเอลหาพวกที่ไดรับสิทธิพิเศษ
1. คาเลบ (14: 6-15) เขาเรียกรองเอาดินแดนที่ตนปรารถนาจาก โยชูวาตามคําสัญญาที่โมเสส
ไดใหไวกับเขาในขณะที่โมเสสยังมีชีวิตอยู เพราะความเชื่อและความสัตยซื่อของเขาที่มีตอพระเจา
2. บุตรสาวของกิเลอาด (17:3-13) กิเลอาดมีบุตรสาวหาคน แตไมมีบุตรชายเลย ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอิสราเอล สตรีจะสืบสมบัติตอจากบิดาไมได ในกรณีของกิเลอาด เขามี
สิทธิจะรับมรดกในแผนดินคานาอัน แตเขาไดลวงลับไปกอน และไมมบี ุตรชายคนใดอาจสืบสมบัติของ
เขาได ในสมัยที่โมเสสเปนผูนําบุตรสาวทั้งหาของกิเลอาดไดนําเรื่องนี้รองทุกขตอโมเสส และโมเสส
ทําสัญญาจะใหสวนแบงแกสตรีทั้งหาคน เมื่อถึงเวลาแบงดินแดน สตรีทั้งหาคนจึงเรียกรองสิทธิที่ตน
ไดรับบทเรียนที่นาสนใจทีน่ กี่ ็คือ แมสตรีจะไมมีสิทธิรับมรดกตามกฏหมายแตในกรณีพิเศษ พระเจาก็
ทรงประทานสวนแบงให พระเจาก็ทรงประทานสิ่งตาง ใหทาน หากพระองคเห็นวาจําเปนสําหรับทาน
และหากทานไดเรียกรองจากพระองค
3. ตระกูลโยเซฟ (17: 14-18) ตระกูลโยเซฟรูสึกวา สวนแบงที่ตนไดรับนั้นนอยเกินไป ดวยตน
เปนตระกูลใหญ ตองการที่ดนิ ที่ใหญกวานัน้ โยชูวา ตกลงใหสวนแบงแกเขาเพิ่มขึน้ แตพวกเขาตองรบ
ขับไลศัตรูเอาเอง ตระกูลโยเซฟตกลงรับสวนแบงเพิ่มนัน้ และนําพวกพองขับไลศัตรูออก ยึดเอาดินแดน
ไดตามปรารถนา
ความหิวกระหายทางฝายวิญญาณจิต ความรูสึกวาตนยังไมดีพอในองคพระเยซูคริสต และ
ความยากไดของประทานตาง ๆ เพิ่มขึ้น ตามพระสัญญาของพระองคเปนเคล็ดลับอยางหนึ่งแหงความ
เจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจิต
4. โยชูวา (19: 49, 50) โยชูวาเปนผูนําตัวอยางที่ดีที่สุด เขามิไดเรียกรองเอาดินแดนสวนใดเลย
ทั้ง ๆ ที่เขาอาจทําได หลังจากชาวอิสราเอลทุกตระกูลไดรับสวนแบงเรียบรอยแลว พวกเขาพรอมใจกัน
จัดดินแดนสวนหนึ่งทามกลางเขาใหแกโยชูวา ในทุกวันนี้มีผูนําที่สละทุกอยางเพื่อพระเจาและเพือ่ คน
อื่นอยางโยชูวาบางไหม มีคริสตจักรกี่แหงที่รักผูนําของตน เหมือนอยางชาวอิสราเอลที่รักผูนําของพวก
เขา
5. ตระกูลเลวี (บทที่ 21) ตระกูลมิไดรับสวนแบงดินแดนใดโดยเฉพาะ แตไดรับสิทธิพิเศษให
อาศัยอยูในเมืองตาง ๆ ของตระกูลอื่น ๆ สี่สิบแปดเมือง ดวยพวกเขาเปนตระกูลทีพ่ ระเจาทรงเลือกสรร
ใหรับใชพระเจา ผูมีครอบครัวใหญที่สุดคงไดแกผูรับใชของพระเจาทุกคนเพราะเขามีที่อยูอาศัยและพี่
นองทุกแหงทัว่ โลก
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พระเจาทรงใหของประทานแกทกุ คนมากนอยตามทีพ่ ระองคเห็นควรและพระองคทรงตองการ
ใหเราใชของประทานเหลานัน้ ใหเปนประโยชนแกพระองคจงอยาหวงใยตอจํานวนสวนแบงที่ไดรับ
แตจงหวงใยวาตนไดนําผลกําไรมาสูพระองคมากนอยเพียงใด
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บทเรียนที่ 12 รักษาตําแหนง “แชมเปยน”

12

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 23-24
อาจจะไมเปนการยากเกินไปสําหรับนักมวย ที่จะขึ้นชกชิงตําแหนงแชมเปยนสิ่งที่ยากกวานัน้
คือการรักษาตําแหนงแชมเปย นที่ตนไดรับไวใหได ถาเราจะอานประวัตินักมวยที่มีชอื่ เสียงของโลก เรา
จะอัศจรรยใจเมื่อพบวา มีนอยคนนักหรือไมมีเลยก็วาได ที่อาจรักษาตําแหนงแชมเปยน ของเขาได
ตลอดไป ครั้งหนึ่งเขาเคยรุงโรจนมีชื่อเสียง เปนที่รูจักและกลาวขวัญของคนทั่วไป แตตอมาไมกปี่  ชื่อ
ของเขาก็คอย ๆ จางหายไป พรอมกับตําแหนงแชมเปย นที่หลุดลอยไปจากเขา ในชีวิตคริสเตียนก็มี
ความจริงหลายประการที่คลายคลึงกับนักมวย เราอาจตอสูเอาชนะศัตรูไดไมยากนักหากเราเชื่อพึ่งใน
องคพระเยซูคริสต แตสิ่งที่ยากกวานั้น คือการรักษาตําแหนงแหง “ผูชนะ” นั้นตลอดไป โยชูวาตระหนัก
ถึงความสําคัญขอนี้ หลังจากการแบงปนดินแดนและสันติสุขใหเกิดแกชาวอิสราเอลแลว เขาก็สงั่ สอน
ชาวอิสราเอล ใหรูจกั รักษาตําแหนงชัยชนะนัน้ ไวตลอดไป และนี่ก็เปนบทเรียนมีคาที่สุดบทหนึ่ง
สําหรับคริสเตียนทุกทานในปจจุบัน

ก.การเตือนสอนครั้งแรก (บทที่ 23)
ขณะนี้โยชูวามีอายุมากแลว เปนที่เชื่อกันวาเขามีอายุประมาณ 110 ป เขาจึงเรียกผูเฒาผูแก ผู
เปนหัวหนาตระลาการและพนักงาน เพื่อจะเตือนสอนพวกเขาดวยราโชวาทของพระเจา การเตือนสอน
ครั้งนี้ จึงเปนเฉพาะเหลาผูนําทั้งหลายเทานั้นเพราะผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตออนาคต ของชาวอิสราเอล
ความเจริญกาวหนา ความเขมแข็งหรือความพายแพ ขึน้ อยูกับผูนําเหลานี้ไมนอย ถามีบทเรียนใดที่ชาว
อิสราเอลจะตองเรียนรู ผูนําทั้งหลายตองเรียนรูกอน ถามีกฏใดที่ชาวอิสราเอลตองปฏิบัติ ผูนําทั้งหลาย
ตอง ปฏิบัติกอนคริสเตียนทุกคนไดรับการ แตงตั้งใหเปนผูนําวิญญาณที่หลงหายมาสูพระเจา บางคน
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนําในคริสตจักร เปนกรรมการในคณะอนุชนและในกิจกรรมตาง ๆ ของพระ
เจา จงเรียนรูบทเรียนตาง ๆ จากพระเยซูคริสตกอนจะนําคนอื่น ใหเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับพระองค
อนาคตของคริสตจักรและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นอยูกับคริสเตียนทุกทาน พระเจาทรงมอบหนาที่นใี้ หแก
ทานแลว
เราอาจสรุปคําเตือนสอนของ โยชูวาไวในคําคําเดียว คือ “เชื่อฟง” เชื่อฟงพระเจาตลอดไปเปน
นิจ เราไมทราบวา เราจะรักษาตําแหนง “แชมเปยน” นั้นไดอยางไร แตหากเราเชื่อฟงราโชวาทของ
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พระองคทุกเวลา ปฏิบัติตามคําสั่งที่พระองคตรัสแกทานทุกประการ ทานก็จะรักษาตําแหนงนี้และพระ
พรซึ่งพระองคประทานใหไวไดตลอดไปเปนนิจ
เราเชื่อฟงไดอยางไร นี่เปนปญหาใหญสําหรับคนในปจจุบัน ดูเหมือนวาคําวา “เชื่อฟง” ได
หลุดหายไปจากพนานุกรมของหนุมสาวในทุกวันนี้ มีนอยคนนักที่รจู ักเชื่อฟงจริง ๆ ตางชอบดําเนิน
ตามความปรารถนา ขอตนเองหากประเทศชาติไมมีกฏหมาย หากโรงเรียน บริษัท สํานักงานตาง ๆ ไมมี
ระเบียบวินยั ทีว่ างไว ก็ไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้นแกสังคมมนุษย โยชูวาไดใหคําแนะนําบางประการ ที่
ชวยเตือนสติและสอนใจเรา ใหรูจักเชื่อฟงพระเจาตลอดไปเปนนิจ

1.ระลึกถึงพระคุณและความสัตยซื่อของพระเจา (23: 3, 9, 10, 14)
โยชูวาไดเตือนใหชาวอิสราเอลทราบวาชัยชนะ และความสําเร็จซึ่งพวกเขาไดรับขณะนี้ มิได
เกิดจากการนําของเขา หรือความสามารถของกองทัพอิสราเอล แต “เยโฮวาหพระเจาทานเปนผูทรงรบ
พุงแทนทาน....พระเยโฮวาหไดทรงขับไลชนประเทศทีม่ ีกําลังมากไปขางหนาทานแลว...คนหนึ่งใน
พวกทานอาจขับไลพันคน เพราะวาเยโฮวาหพระเจาของทาน ทรงรบสูฝายทานตามที่พระองคทรง
สัญญาไวแลว” พระเจาตางหากที่ไดทรงนําชัยชนะ มาสูอิสราเอลและพระองค ยังไดทรงประทานของ
ทุกอยางใหตามที่ชาวอิสราเอลตองการ “ในสิ่งสารพัดอันดีนั้น ซึ่งเยโฮวาพระเจาของทาน ทรงตรัสถึง
ทานแลวหาไดขาดสักสิ่งเดียวไม”
ความสัตยซื่อและพระคุณอันมากมายของพระเจานาจะเปน
แรงผลักดันเพียงพอ ที่จะใหเราเชื่อฟงพระองค เหตุใดเราตองเชื่อฟง คุณพอคุณแมของเรา ก็เพราะ
พระคุณของทานมีตอเรามากมายนัก เราไมอาจตอบสนองไดดว ยสิ่งใด นอกจากการแสดงออกดวยการ
เคารพเชื่อฟงทาน จงนับดูพระคุณของพระเยซูคริสต ที่มีตอทานตั้งแตแรกเริ่มแลวทานจะตองคุกเขาลง
สารภาพความผิดที่ทานเนรคุณพระองค ไมเชื่อฟงพระองคเทาที่ควร
การเชื่อฟงที่เกิดขึ้นจากการสํานึกถึงพระคุณนั้น เปนการเชื่อฟงที่ออกจากจิตใจของตนดวยการ
ยินดี มิไดบังคัญดวยกฏหมายหรือวินัย การเชื่อฟงชนิดนีแ้ หละทีจ่ ะชวยรักษาตําแหนง “แชมเปยน” ของ
ทานได

2.ระลึกถึงพระสัญญาของพระองค (23: 4,5)
พระเจาทรงสัญญาจะขับไลศัตรูที่เหลือใหออกจากดินแดนคานาอัน จนหมดสิ้น หากชาว
อิสราเอลเชื่อฟงพระองค
ปฏิบัติทุกอยางตามน้าํ พระทัยของพระองคพระเยซูคริสตก็ทรงสัญญาจะ
ประทานใหแกเรา อยางไมหมดสิ้น หากเราเชื่อฟงพระองค ทานเชื่อพระสัญญาของพระองคทุกประการ
ไหม
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3.ระลึกถึงคําเตือนของพระองค (23:12,13,15,16)
ในทางตรงกันขาม หากชาวอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจา ความหายนะก็จะเกิดแกพวกเรา
“พระองคจะทรงบันดาลใหสรรพสิ่งที่ชั่วรายบังเกิดแกทานฉันนั้นจนทรงลางผลาญเสียจากแผนดินอัน
ดีน”ี้ ถาเราไมอาจเชื่อพระสัญญาของพระเจาก็จงเกรงกลัวคําสิ่งใดบางที่ชาวอิสราเอลจะตองเชื่อฟง?

สิ่งใดบางที่ชาวอิสราเอลจะตองเชื่อฟง?
1. ตองเชื่อฟงสรรพสิ่งที่จารึกไวในพระวจนะของพระเจา (23:6) คําวา “สรรพสิ่ง” หมายถึงการ
เชื่อฟงทุกขอ ยอมจํานนตอพระวจนะ ของพระเจาทุกประการโดยไมมีเหตุผลหรือคําแกตวั ใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ตองแยกตัวออกจากชาวคานาอัน และความเชื่อของคนในแผนดินนัน้ ทุกอยาง (13: 7,8) พระ
เยซูคริสตทรงสั่งใหเราแยกตัวออกจากความบาปอยางเด็ดขาดอยามีสวนเกี่ยวของกับความบาปใด ๆ อีก
และอยาไดโอนออนผอนตามความบาปชนิดใด
3. ตองตั้งมั่นอยูฝายพระเจาและรักพระองคตลอดไปเปนนิจ (23: 8,11) เราแสดงความรักตอ
พระองค ไดหลายวิธี เชน การสรรเสริญพระเจา การรวมนมัสการพระองค ในโบสถเปนประจํา การเปน
พยานเพื่อพระองคเปนตน

ข. การเตือนสอนครั้งที่สอง (บทที่ 24)
กระทําที่เมืองเซเค็ม โดยมีบรรดาอิสราเอลทุกตระกูลรวมอยูดวย คําเตือนสอนทุกอยางในพระ
คริสตธรรมคัมภีร มิไดมีไวสําหรับผูนําในคริสตจักร แตมีไวสําหรับคริสเตียนทุกคน ไมใชผูนําเทานั้น
ที่ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําเตือนสอนของพระเยซูคริสตอยางเครงครัด แตคริสเตียนทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตามดวย
โยชูวาเตือนใหระลึกถึงพระคุณของพระเจา ที่ไดทรงชวยและทรงนําพวกเขาตลอดมาอีกครั้ง
หนึ่ง กระนั้นก็ตาม มีหลายคนที่ยงั คิดจะกราบไหวมนัสการพระอื่นไมยอมเชื่อฟงพระเจาสิ้นทุก
ประการ โยชูวาจึงถือโอกาสนั้นใหชาวอิสราเอลเลือกระหวางการปฏิบัติพระของชาวตางชาติ แมพระ
เจาจะไมพอพระทัยอยางยิ่ง หากชาวอิสราเอลไมเชื่อฟงพระองค แตพระองคไมทรงบังคับผูใด ทรง
ปลอยใหการตัดสินใจนี้ เปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลเหลานั้น โยชูวาประกาศวา “ในวันนี้
ก็ใหเลือกหาวาปฏิบัติผูใด” คนอื่นจะตัดสินใจเลือกอะไรก็ตาม แตโยชูวาทําสัตยสาบานยืนยันวา “แต
ฝายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห”
พระธรรมโยชูวาจบลงดวยขอความที่นาชืน่ ชมยินดียิ่ง “พวกอิสราเอลไดปฏิบัติพระเยโฮวาห
จนสิ้น เวลาอายุแหงโยชูวา” และโยชูวาก็ไดถึงแกกรรมเมื่ออายุ 110 ป
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พระเจาทรงมอบการตัดสินใจใหเปนหนาที่ของทาน ทีจ่ ะเชื่อฟงพระองคหรือขัดขืนคําสั่งของ
พระองค ตําแหนงชนะเลิศ และพระพรที่ทานจะไดรบั ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทาน “ในวันนี้ก็ให
เลือกหาวาจะปฏิบัติผูใด” ถาทานตองการตําแหนงชนะเลิศและพระพรจากพระเจา ทานตองตอบ
เชนเดียวกับโยชูวาวา “แตฝายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบัตพิ ระเยโฮวาห”
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บทเรียนที่ 13 บททบทวน

13

คําแนะนําสําหรับครูสอนรวีวารศึกษา
ในคริสตจักรบางแหง ทุก ๆ สามเดือน จะมีการประชุมจัดรายการพิเศษสําหรับชั้นเรียนรวีวาร
ศึกษา ครั้งหนึง่ โดยใหชนั้ ตาง ๆ มารวมกัน แตละชัน้ อาจจัดรายการพิเศษ เสนอในที่ประชุมและเชิญ
นักเทศนพูดสรุปเรื่องที่ไดเรียนมาแลวในภาคนั้น หากชัน้ ตาง ๆ เรียนเรื่องที่ไมตรงกัน ทานอาจเชิญ
นักเทศน เทศนตามหัวขอเรื่องที่ทานเห็นวาเหมาะสมและจําเปนที่สุดในขณะนั้น
หากในคริสตจักรของทาน มิไดตั้งวันพิเศษไวสําหรับโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกสามเดือน ทานก็
อาจใชอาทิตยสุดทายนั้นสําหรับทบทวน หรือทดสอบบทเรียนที่เรียนมาแลว เพื่อนักศึกษาจะไดไมลืม
คําสอนอันมีคายิ่งนี้กอนจะเริ่มเรียนเรื่องใหม
ทานอาจจะเห็นความจําเปนที่จะเนนหัวขอเรื่องบางขอ อธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจดียิ่งขึ้น หรือคิด
วาควรจะใหโอกาศนั้นแกนกั ศึกษา สําหรับการถามปญหาและขอของใจตาง ๆ ก็ได
คําถามตอไปนี้ อาจเปนประโยชนตอการทบทวนของทาน จงศึกษาดวยตนเองกอนปรับปรุง
แกไข นําไปใชในชั้น อยาลืมใชแผนที่ประกอบ และใหนักศึกษาชี้สถานที่ที่ถูกตองขณะที่ทานอธิบาย
1. ชาวอิสราเอลภายใตการทรงนําของโยชูวาเริ่มตนเดินทางจากที่ใด?
2. ทําไมพระเจาจึงทรงเลือก โยชูวาเปนหัวหนา? เขามีคณ
ุ สมบัติที่ดีอะไรบาง
3. มีอุปสรรคและการใดบางที่ขัดขวางตอการเขาสูดินแดนคานาอัน?
4.ชาวอิราเอลขามแมน้ําจอรแดนอยางไร?
5. ทานไดรับบทเรียนอะไรบางเกี่ยวกับอุปสรรคและการขามแมน้ําจอรแดน?
6. ชาวอิสราเอลโจมตีเมืองใดเปนเมืองแรก? จงบรรยายลักษณะของเมืองนั้น?
7. พวกเขาโจมตีเมืองเยรีโคอยางไร? ทําไมจึงตองเดินรอบเมืองเจ็ดครัง้ ?
8. มีชาวเมืองเยรีโค คนใดทีร่ อดชีวิต? เพราะเหตุใด?
9. ทานเรียนเรือ่ งความเชื่อจากนางราหับอยางไรบาง?
10. ชาวอิสราเอล โจมตีเมืองอะไรตอไป? จงบรรยายลักษณะของเมืองนั้น
11. เหตุใดพวกเขาจึงพายแพตอชาวเมืองอัย?
12. ทานไดรับบทเรียนอะไรจากการพายแพครั้งนี้?
13. พิธีศีลสุหนัต และการเลีย้ งปสกาของพวกอิสราเอลอาจเปรียบเทียบกับพิธีศีลของคริสเตียน
ในปจจุบนั อยางไรบาง?
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14. เหตุใดพระเจาจึงทรงสั่งทําลายศัตรูทั้งหมด?
15. ชาวเมืองใดที่ทําอุบายหลอกลวงชาวอิสราเอล? เพราะเหตุใด?
16. ทําไมชาวอิสราเอลจึงถูกหลวกลวง?
17. พญามารซาตานอาจหลวกลวงทานโดยวิธีใดบาง?
18. กองทัพอิสราเอลรบชนะกษัตริยอาโมไรตทั้งหาองคอยางไร?
19. จงเปรียบเทียบกําลังของขาศึกทางฝายเหนือกับกําลังของทัพอิสราเอล?
20. ทําไมพระเจามิไดตรัสให โยชูวา จัดพลมาและรถรบสําหรับตอสูศัตรู?
21. ขุนศึกวัย 85 คือผูใด? มีความเชื่อสัตยซอื่ ตอพระเจาเชนใด?
22. คาเลบที่ไดรับสวนแบงที่ดินของเขาอยางไร?
23. ชาวอิสราเอลแบงดินแดนคานาอันโดยวิธีใด? ดีหรือไม? เพราะเหตุใด?
24. ทานคิดวา ทําไมพระเจาจึงแบงดินแดนใหแกตระกูลตาง ๆ ไมเทากัน?
25. ทําไมพระเจาจึงใหของประทานที่แตกตางแกบุตรพระองค?
26. ตระกูลใดที่ไมพอใจตอสวนแบงที่ตนไดรับ? และโยชูวาบอกใหเขาทําอยางไร?
27. โยชูวาเปนตัวอยางทีด่ ีเกีย่ วกับรับสวนแบงอยางไร?
28.ตระกูลใดที่ไมไดรับที่ดนิ เปนสวนแบงของตน? พระเจาทรงใหพวกเขาอาศัยอยูท ี่ใด?
29. มีเคล็ดลับอะไรที่อาจชวยใหทานรักษาตําแหนง “ชนะเลิศ” และพระพรไดตลอดไป?
30. ทานจะเชือ่ ฟงพระเจาไดอยางไร? สิ่งใดบางที่ทานควรเชื่อฟง
31. ทานไดรับบทเรียนอะไรบาง? จากหนังสือเลมนี้?
ยังมีคําถามอื่นอีกมากมายทีท่ านอาจได ทานอาจดัดแปลงเปนคําถามถูกผิดหรือเติมชองวาง เพื่อ
ชวยใหการทบทวนสนุกและนาสนใจยิ่งขึ้น หรือทานอาจแบงเปนสองพวกแขงขันตอบคําถาม พวกใด
ตอบไดถูกตองมากที่สุดเปนพวกชนะ นักศึกษาของทานจะชอบการแขงขันชนิดนี้มาก.
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