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บทนํา 
ไมมียุคใดท่ีคริสเตียนตองการบทเรียนเกีย่วกับ “ความกาวหนา” หรือ “ชัยชนะแหงชีวิตคริส

เตียน” เทากับยุคปจจุบัน คริสเตียนจํานวนไมนอยไมเพยีงแตไมเจริญเติบโตในพระคริสต ยังถูกส่ิงลอ
ใจตาง ๆ ชักจงูใหเหินหางจากพระเจาคริสตจักรในประเทศไทยมิไดเจริญกาวหนาเทาท่ีควร มาเปนเวลา
หลายสิบปแลว ทานพึงพอใจตอสภาวะของคริสตจักรท่ีเปนอยูในปจจบัุนนี้หรือ ทานพึงพอใจตอชีวิตค
ริสเตียนของทานเองดังท่ีเปนอยูทุกวันนี้หรือ ใหเรากาวหนาตอไปเถิด กาวเขาสูดินแดนแหงความอุดม
สมบูรณ ซ่ึงพร่ังพรอมไปดวยพระพรจากเบื้องบน คริสตจักรในประเทศไทยตองการฟนฟู แตการฟนฟู
จะตองเร่ิมตนอยูท่ีคริสเตียนแตละทานกอน 

เช่ือวาบทเรียนชุดนี้จะใหพระพรแกทานไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูท่ีกระหายใครจะ
เจริญเติบโตและกาวหนาในองคพระเยซูคริสต 

โปรดอยาลืมใชแผนท่ีประกอบขณะศึกษา จะชวยใหทานติดตามเร่ืองราวตาง ๆ ไดแจมกระจาง
ยิ่งข้ึน 

ขอพระเจาทรงอวยพรทกุ ๆ ทานท่ีใชคูมือเลมนี้ เพื่อจะเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกทาน
เองและแกผูอ่ืนดวย 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 

 4 



แผนที่แผนดินคานาอัน 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 



บทเรียนที่ 1 เริ่มตนจากทาน 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 1:1-10 

“เม่ือความดีสูงเทาศอก ความช่ัวมักสูงเทาวา” ภาษิตนี้มีสวนถูกตองมาก “ความด”ี และ “ความ
ช่ัว” ดุจนกักฬีาท่ีแขงขันกันอยูเสมอ แตดปูระหนึ่งวา “ความช่ัว” มีชัยตอ “ความด”ี เกือบทุกคร้ัง ดูได
จากเหตุการณรอบ ๆ ตัวเราเม่ือสิบปกอน มนุษยตระหนักถึงความยตุิธรรม ความเห็นแกตวั ความ
โหดรายทารุณการทรยศคดโกงและความช่ัวอ่ืน ๆ พยายามหาทางกําจดัส่ิงเหลานี้ใหนอยลงไป โดยวาง
นโยบายยกระดับการศึกษา การครองชีพ การอุตสาหกรรม เปนตน แตสังคมมนุษยยิ่งเจริญกาวหนาข้ึน
เพียงใด ความช่ัวก็เพิ่มทวีคุณมากข้ึน เปนท่ียอมรักวา ศีลธรรมและจริยธรรม ของมนุษยปจจุบันตกตํ่ายิ่ง
กวามนษุยในสมัยสิบปกอนมาก เพราะเหตุท่ีคริสเตียนทุกคน ตองคลุกคลีกับสังคมมนุษยเสมอ จึงพบ
ปญหาลําบากใจอยางหน่ึงคือ “จะดําเนนิชีวิตคริสเตียนดวยชัยชนะอยางไร?” หรือ “คริสเตียนจะ
เอาชนะความช่ัวท่ีอยูรอบดานไดอยางไร?” เราทราบวาเร่ืองนี้ไมใชเร่ืองท่ีงาย มีกี่คร้ังท่ีเราตองพายแพ
ตอการทดลอง ท่ีเราออนแอทอถอย ท่ีเรากลับไปรักฝายโลก 

พระธรรมโยชูวา เปนหนงัสือบันทึกประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอลตอนเขาสูดินแดนคา
นาอัน แผนดินซ่ึงพระเจาทรงสัญญาไว ซ่ึงเปนเหตุการณตอจากเมื่อโมเสสนําชาวอิสราเอลออกจาก
อียิปต เดินทางวกวนอยูในปากันดารถึงส่ีสิบปเหตุการณตอนท่ีชาวอิสราเอลออกจากอียิปต พนจากการ
เปนทาสของกษัตริยฟาโรห เปรียบไดกบัคริสเตียน ท่ีออกจากโลกแหงความบาปพนจากการเปนทาส
ของพญามารซาตาน และเหตุการณตอนท่ีชาวอิสราเอลเดินทางเขาสูดนิแดนแหงชัยชนะ 

เม่ือเปรียบกับจุดหมายปลายทางของคริสเตียน บางคนใหความเห็นวาดินแดนคานาอันเปรียบ
เหมือนเมืองสวรรค การเปรียบเทียบเชนนี ้อาจเปนคําสอนท่ีดี แตไมคอยถูกตองนัก เพราะดินแดนคานา
อันเต็มไปดวยการตอสู แตเมืองสวรรคหามีการตอสูเชนนั้นไม การเปรียบเทียบดนิแดนคานาอันเปนชัย
ชนะแหงชีวติคริสเตียนจึงเปนคําสอนท่ีเหมาะสมกวา ตั้งแตบทท่ีหนึง่และบทตอ ๆ ไป ทานจะเหน็วิธีท่ี
ชาวอิสราเอลเอาชนะศัตรูในดินแดนคานาอัน จนกระทั่งเขาสูสันติภาพ ซ่ึงเปนบทเรียนสอนใหคริส
เตียนทุกคนรูจกัวิธีเอาชนะศัตรู ท่ีอยูรอบ ๆ นับเปนบทเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับคริสเตียนทุกคนใน
ยุคน้ี 
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จะเริ่มตนจากท่ีใดดี? 

หากทานสํานกึถึงความพายแพแหงการดํารงชีวิตคริสเตียนของทาน อยากจะตั้งตนใหม แตไม
ทราบจะเร่ิมท่ีใดดี เรามีคําแนะนําสองประการสําหรับทาน คือ 

หนึ่ง เร่ิมตนจากประเทศอียปิต แลวตดิตามโมเสส ขามทะเลแดงใหพนจากอียิปต หมายถึงการ
หลุดพนจากการเปนทาสของความบาป ทานเช่ือวาทานพนจากอํานาจของมารแลวหรือยัง โดยการ
ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน นี่คือจดุเร่ิมตนของชัยชนะท้ังหมด หาก
ทานไมมีความแนใจในขอนีก้็เปนการยากที่จะดําเนินกาวตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา ทุกคนท่ี
รับเช่ือพระเยซูคริสตในจิตใจและรับดวยปากวา พระองคคือพระผูชวยใหรอดของเขา เขาก็ไดรับความ
รอด (ดูโรม 10: 9, 10) 

สอง เร่ิมตนจากริมฝงจอรแดน 
พระเจาทรงมีพระประสงคจะนําชนชาติอิสราเอลใหเขาสูดินแดนคานาอัน เม่ือส่ีสิบปกอน แต

พวกเขามาถึงริมฝงแมน้ํายาระแดนเทานัน้ จนกระท่ังโมเสสผูนําของอิสราเอลส้ินชีพ พระเจาทรง
แตงต้ังผูนําอีกคนหนึ่งข้ึนแทน คือ โยชูวา แลวพระองคทรงใชโยชูวานําชาวอิสราเอลเขาสูดินแดนคานา
อัน ซ่ึงทานไดอานจากโยชูวาบทท่ีหนึ่งแลว 

มีบทเรียนสามประการท่ีทานตองเรียนรูจากบทนี้ คือ 

ประการแรก “จงยกขามแมน้าํจอรแดน” (1:1-6) 
พระเจาไมมีพระประสงคเพยีงจะชวยใหคริสเตียนรอดพนจากความผิดบาปเทานั้น แตทรง

ปรารถนาจะชวยใหคริสเตียนไดรับชัยชนะจากความบาป ใหรูจกัดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระเยซู
คริสตอยางแทจริง แตมีคริสเตียนมากมายพึงพอใจตอการเปนอยูของชีวติท่ีเต็มไปดวยความพายแพ โดย
ใหเหตุผลงาย ๆ วา ไมมีทางท่ีจะดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีดีครบถวนไดหรอก ส่ิงลอใจตาง ๆ รอบขาง 
และความสุขสําราญของฝายโลก จะระงับความตองการของตนไดอยางไร มีนอยคนท่ีเห็นความสําคัญ
ของการขาม “แมน้ําจอรแดน” ไปสูชีวิตแหงชัยชนะ และยิ่งมีนอยคนท่ีเช่ือวาตนอาจเอาชนะความช่ัว
ทุกอยางได 

เหตุผลท่ีชาวอิสราเอลไมอาจเดินทางเขาสูดนิแดนคานาอันได กเ็พราะความไมเช่ือ เม่ือโมเสส
สงคนไปสอดแนมดนิแดนคานาอัน พวกเขากลับมารายงานวาไมมีทางท่ีจะเขาไปได เพราะผูท่ีอาศัยอยู
ในแผนดินนัน้ รูปรางสูงใหญนากลัว ท้ังมีเมืองท่ีมีกําแพงปอมปราการอันมั่นคงแข็งแรง มีผูสอดแนม
เพียงสองคนเทาน้ัน คือโยชูวา และคาเล็บ ท่ีกลามารายงานขาวอันปติยินดีเกีย่วกับความอุดมสมบูรณ
ของดินแดนนัน้ ซ่ึงชาวอิสราเอลจะตองเขาไปครอบครองใหได ชาวอิสราเอลไมฟงขาวดีของ โยชูวา
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และคาเล็บเลย กลับโกรธเคือง ท่ีเขาท้ังสองบอกใหพวกเขาเขาไปยดึแผนดินคานาอัน ถึงกับจะเอากอน
หินขวางเขาท้ังสองเสีย ชาวอิสราเอลพึงพอใจ ท่ีจะอยูในปากันดารตองพบกับความทุกขลําบากมากมาย 
พวกเขาตองวกวนอยูในปากันดารนัน้ส่ีสิบป และพบความตายในท่ีสุด ชาวอิสราเอลท่ีพระเจาทรงใชให
โยชูวานําเขาสูคานาอันนั้นเปนชนรุนใหม คนรุนเกาซ่ึงไมเช่ือฟงพระเจา และมีความเกรงกลัวตอชาวคา
นาอันไดตายส้ินในปา ยังเหลือแตคาเล็บ โยชูวา ท่ีมีความเชื่อในพระเจา 

พระเจาตรัสแกโยชูวาวา “จงขามแมน้ําจอรแดนนี ้กับพลไพรท้ังปวงเหลานี้ไปยังแผนดินซ่ึงเรา
ยกใหแกเขา...จงมีกําลังใจเขมแข็งและมีใจกลาเถิด...” 

แมทานพึงพอใจตอความเปนอยูของทาน ไมยอมทําตามคําส่ังของพระเยซูคริสต ไมดํารงชีวิตค
ริสเตียนตามท่ีพระองคทรงตองการ แตทานไมอาจปฏิเสธวาทานไมมีความสุขใจ ความม่ันใจในชีวิต
อยางแทจริง แมทานจะรอดแลวอยางไมมีขอสงสัย แตทานก็ยังรับความทุกขลําบากทางจิตใจ เหมือน
คนท่ียังไมรอด พระเยซูคริสตทรงบอกทานวันนี้ “ใหขามแมน้ําจอรแดน” เขาสูดินแดนคานาอัน ซ่ึง
พระองคไดทรงสัญญาจะประทานให 

ประการท่ีสอง (7-9) “หนังสือกฎหมายน้ีอยาใหขาดจากปากของเจาแตเจาจงตรึกตรองใน
กฎหมายนั้น ท้ังวันและคืน...” (ขอ 8) 

หากทานนึกถึงความสําคัญ ท่ีจะตองขาม “จอรแดน” ไปรับชัยชนะ และสันติสุขในชีวิตคริส
เตียนแลว จงเริ่มตนเดิน โดยอานพระคําของพระเจาดวยใจเคารพและดวยในกระหาย ความพายแพท่ี
ทานไดประสบมา อาจเนื่องจากทานมิไดเอาใจใสตอพระวจนะของพระเจาไมวาจะเปนการอานพระ
คริสตธรรมคัมภีร หรือการฟงเทศนหรือการศึกษาพระวจนะของพระเจาดวยกนั การอานชนิดท่ีเปน
เพียงพิธีรีตอง หรือการศึกษาอยางขอไปที ไมอาจชวยทานได ถารางกายของทานไมไดรับอาหารท่ีด ี
หรือรับประทานไมเพยีงพอ เหมือนดังท่ีทานอานพระวจนะของพระเจา ก็อยาหวังเลยวาทานจะออกไป
รบชนะศึกได ดวยทานไมอาจแมกระท่ังจะพยุงตัวเดินใหตรงได จะคิดตอสูกับศัตรูท่ีเขมแข็งไดอยางไร 
จงเร่ิมตมบํารุงรางกายฝายวญิญาณจิตกอนส่ิงอ่ืนใดดงัท่ีพระเจาทรงส่ังโยชูวากอนเดินทาง 

ประการท่ีสาม (10-18) “โยชูวา จึงไดบัญชาแกนายกองพลไพรนั้น...” (10) 
โยชูวา มิไดบนหรือตกใจกลัวเหมือนชาวอิสราเอลอ่ืน ๆ ดวยเขาเช่ือคําสัญญาของพระเจา ท่ี

ตรัสแกเขาวา “เราไดอยูกับโมเสสฉันใด เราจะอยูกับเจาฉนันั้น... จงมีกําลังเขมแข็งและมีใจม่ันคง อยาส
ดุงตกใจกลัวเลย” เขาทําตามคําส่ังของพระเจา บัญชาใหนายทัพนายกอง และพลไพรใหเตรียมตัวพรอม 
ท่ีจะเดนิทางขามแมน้ําจอรแดน ไปสูดินแดนท่ีพระเจาทรงสัญญาให นายกองและพลไพรทุกคนเช่ือฟง
เขา ตางเตรียมตัวท่ีจะขามจอรแดนเขายึดดนิแดนคานาอัน 
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พระเจาทรงสัญญาวา จะประทานชัยชนะใหแกทาน ไมทรงปรารถนาใหทานเปนคริสเตียนท่ี
พายแพ จงเริ่มตนบํารุงและบริหารรางกายฝายวิญญาณจิตกอนส่ิงอ่ืนใดโดยเอาใจใสตอพระวจนะของ
พระองคแลวปฏิบัติตามทันที “ชัยชนะ” มิใชเร่ิมตนจากส่ิงแวดลอม จากคริสเตียน แตเร่ิมตนจากทาน
เอง 
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บทเรียนที่ 2 กุญแจดอกสําคัญ 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 2: 1-8, 15-18 

ไมวางานอะไรก็ตาม การเร่ิมตนเปนส่ิงสําคัญมากเพราะ “การเร่ิมตนท่ีดีก็เทากับสําเร็จไปแลว
คร่ึงหนึ่ง” ในการสรางตึกรามบานชอง หากงานเร่ิมตน คือการวางรากฐานม่ันคงแข็งแรง ตึกท่ีกอสราง
ก็จะม่ันคงแข็งแรงในการสงครามก็เชนเดยีวกัน หากไดรับชัยชนะในสนามรบคร้ังแรกท่ีทําการรบ เหลา
ทหารก็มีกําลังใจบุกบ่ันสูรบตอไป 

เม่ือพระเจาส่ังใหโยชูวา นําพวกอิสราเอลขามแมน้ําจอรแดนไปสูดินแดนท่ีพระเจาทรงสัญญา 
โยชูวาปฏิบัตติามทันที โดยส่ังรวมพลอยางเรงดวน เตรียมพรอมท่ีจะเขาสูแผนดินคานาอันโดยไมสงสัย
หรือหวาดกลัวตอภยัอันตราย หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเขาจะพบขางหนา นี่คือกุญแจดอกสําคัญ ท่ีไขไปสู
ชัยชนะและเปนการเร่ิมตนท่ีดีท่ีสุด เพราะเขามีความเช่ือ พระเจาจึงอาจใชเขาทําการใหญนาํชาว
อิสราเอล ขามไปสูดินแดนท่ีพระองคทรงสัญญาไว กุญแจดอกสําคัญท่ีไขไปสูความสําเร็จแหงชีวติคริส
เตียนก็คือ ความเช่ือเชนกัน แตความเช่ือคืออะไร และอาจนําใหเกิดผลอยางไร เราจะไดศึกษาในบทนี้ 

ก.ความเชื่อคืออะไร (8-11) 

พระธรรมเฮ็บรายใหคําจาํกดัความวาความเช่ือ “คือความแนใจในส่ิงท่ีเราหวังไว เปนความรูสึก
อยางแนนอนวาส่ิงท่ียังมิไดเห็นนัน้มีจริง” (ฮีบรู 11:1) 

ถาจะใหคําจํากัดความขอนี ้ เราจะไดดังนี้ “ความเช่ือคือความแนใจในส่ิงท่ียังไมไดเห็น” การ
กระทําของราหับเปนตัวอยางท่ีดี ชวยใหเราเขาใจความหมายของขอนี้ไดดีข้ึน 

กอนโยชูวานําชาวอิสราเอลท้ังหมด ขามแมน้ําจอรแดน เขาไดสงผูสอดแนมสองคนลวงหนา
ไปสืบดูลาดเลาในเมืองเยรีโคเสียกอน ผูสอดแนมท้ังสองคงจะวายขามแมน้ําแลวเขาไปพักในบานของ
หญิงโสเภณีคนหนึ่งช่ือราหบั ชาวเมืองเยรีโคทราบความลับของชายท้ังสอง จึงรีบนําความไปแจงแกเจา
เมือง เจาเมืองจึงส่ังใหคนไปจับชาวอิสราเอลท้ังสองท่ีบานราหับ แตราหับรีบซอนตัวท้ังสองไวบน
หลังคาบานแลวบอกวาผูท่ีมาจับวา คนท้ังสองไดออกจากบานไปแลว แตไปทางไหนหลอนไมทราบให
พวกเขารีบติดตามไปเถิด พวกเขาจึงออกจากท่ีนั่น ตามไปทางริมน้ําจอรแดน 

เหตุท่ีราหับซอนตัวผูสอดแนมท้ังสองไว เพราะหลอนทราบและแนใจวาพระเจาทรงยกเมืองเย
รีโคใหแกชนชาติอิสราเอล ชาวเมืองเยรีโคจะตองพินาศเปนแนในไมชานี้ เหตใุดราหับจึงมีความแนใจ
เชนนั้น ใหเรามาฟงจากปากคําของราหับเอง 
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เม่ือผูท่ีตามจับชายท้ังสองจากไปแลว ราหับข้ึนไปหาพวกเขาบนหลังคา บอกใหทราบถึงส่ิงท่ี
หลอนและชาวเมืองไดยินเกีย่วกับฤทธ์ิอํานาจอันยิ่งใหญของพระเจา ท่ีไดนําชนชาติอิสราเอลออกจาก
อียิปต ทรงบันดาลใหน้ําในทะเลแดงแหงเปนทาง และไดทรงชวยพวกเขาทําลายศัตรูท่ีขวางทาง จาก
เร่ืองท่ีไดยินนีทํ้าใหหลอนแนใจวา ชาวอิสราเอลก็จะขามแมน้ําจอรแดนมาทําลายเมืองเยรีโคให
ราบเรียบ 

จากคํากลาวของราหับ เราอาจจะสรุปไดวา ราหับมีความเชื่อ เพราะหลอนแนใจในส่ิงท่ียัง
ไมไดเห็น แตมีขอสังเกตอยูสองประการ คือ หนึ่งแมหลอนไมไดเหน็ส่ิงท่ีเกิดข้ึน แตหลอนไดยนิและมี
หลักฐานยืนยนั ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเช่ือพระเยซูคริสตมิไดทรงใหเราเช่ือในส่ิงท่ีนอกเหนอืจากคํา
สอน ในพระดํารัสของพระองคแมเราไมเคยเหน็ฤทธ์ิอํานาจและการอัศจรรยของพระองค แตส่ิง
เหลานั้น ไดบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร แมเรายังไมไดรับพระพรหลายอยาง ซ่ึงเราควรจะรับ แต
พระเยซูคริสตทรงสัญญาจะประทานพระพรเหลานั้นใหพระวจนะของพระองค เรามีหลักฐานยืนยนั ใน
พระสัญญาของพระองค แมเราจะยังไมไดเห็น แตหลักฐานเหลานี้ทําใหเราแนใจวา ส่ิงท่ีไมไดเกดิข้ึน
นั้นเปนจริง 

การแนใจในส่ิงท่ียังไมไดเหน็จึงไดเปนความเช่ือท่ีงมงาย แตเปนความเช่ือท่ีมีหลักฐานอางอิง 
คือพระวจนะของพระเจา ทานเช่ือวาพระคริสตธรรมคัมภีร คือ พระดํารัสของพระเจาไหม? ทานเช่ือ
พระสัญญาทุกขอ ของพระเยซูวาเปนความจริงไหม? หลักฐานทุกอยางในพระดํารัสของพระเจา พอจะ
ชวยใหทานชนะเหตุผลของตัวเองไดไหม? ความเช่ือนี้คือ กุญแจไขไปสูประตูแหงชัยชนะ 

ราหับเช่ือวา ส่ิงท่ีหลอนยังไมไดเห็นเปนจริงได เพราะหลอนมีความแนใจในพระเจา หลอน
กลาววา “ดวยขาพเจาท้ังหลาย ไดยนิเร่ืองท่ีพระเยโฮวา ทรงบันดาลใหน้ําทะเลแหงไปขางหนาทาน” 
(ขอ 10) หลอนมิไดแนใจในชนชาติอิสราเอล แตในใจพระเจาผูทรงฤทธ์ิ เราเกิดมีความเช่ือ และความ
แนใจในส่ิงท่ียงัไมไดเห็นนัน้ นอกจากเปนเพราะมีหลักฐานยืนยัน ในพระวจนะของพระองคแลว ยัง
เปนเพราะเรามีพระเจาผูทรงฤทธ์ิ ผูทรงบันดาลใหทุกอยางเกิดข้ึนได แมในส่ิงท่ีเกินความเขาใจของเรา
หลายคร้ังท่ีความเช่ือของเรา ออนแอเพราะเราคิดในเหตุผลของมนุษย ไววางใจความสามารถของมนุษย 
แทนท่ีจะเช่ือพึ่งในองคพระเยซูคริสต ผูซ่ึงกระทําทุกอยางได และไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับ
พระองค นี่คือความเช่ือของราหับ และควรจะเปนความเช่ือของคริสเตียนดวย 

ข.ความเชื่อกบัความประพฤติ 

ผูท่ีมีความเชื่อ จะตองประพฤติตามความเช่ือใหเปนท่ีปรากฏแกคนท้ังหลาย “ดวยวากายอัน
ปราศจิตวิญญาณ ตายแลวฉันใด ความเชื่ออันปราศจากการประพฤติก็ตายแลวฉันนั้น” (ยากอบ 2:26) 
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ราหับมีความเชื่อ เพราะแนใจวาส่ิงท่ีหลอนยังไมไดเห็นนั้น จะเกิดข้ึนจริงและหลอนยังแสดง
ความเช่ือออกมาใหเห็นโดยการประพฤติดวย คือ 

1. เปล่ียนแปลงจากจงรักภักดีตอเจาเมืองเยรีโค มาจงรักภักดีตอชาวอิสราเอล การกระทําเชนนี ้
เปนการเส่ียงไมนอย เพราะหากเจาเมืองทราบความจริงวาราหับโกหก ซอนผูสอดแนมไวในบาน 
หลอนจะตองไดรับอันตรายถึงชีวิต แตดวยความเช่ือวา พระเจาจะทําลายเมืองเยรีโคในไมชานี ้ โดย
น้ํามือของชาวอิสราเอลราหับยอมเส่ียงทุกอยางหันจากการเช่ือพึ่งในเจาเมืองเยรีโค มาเช่ือพึ่งชาว
อิสราเอลหากทานเช่ือในองคพระเยซูคริสต ทานก็จะตองประพฤติเชนเดียวกับราหบั คือ มอบความ
จงรักภกัดีท้ังส้ิน ใหแกพระเยซูคริสตแตผูเดียว การกระทําเชนนี้อาจหมายถึงการละท้ิงเพื่อนบางคน 
การงดเวนจากการเท่ียวเตรในท่ีบางแหง การหันหลังใหแกความผิดบาปทางฝายโลก ทานจะตองเลือก
เอาทางใดทางหน่ึง จงรักภกัดีตอพระเยซูคริสต หรือจงรักภักดีตอความผิดบาปและความรักส่ิงของใน
โลกน้ี จะเลือกเอาท้ังสองอยางไมได ถาราหับเลือกเขาขางเจาเมืองเยรีโค ก็จะเลือกเขาขางชาวอิสราเอล
ไมไดเปนอันขาด 

2. หลอนไววางใจในผูสอดแนมท้ังสองวาจะทําตามสัญญา (12-14) ส่ิงท่ีนาชมเชยท่ีสุด อยาง
หนึ่งเกีย่วกับการออนวอนของราหับคือ หลอนไดออนวอนเพื่อบิดามารดา และญาติพี่นองของหลอน
ดวย หลอนมิไดเปนคนเห็นแกตวั ออนวอนผูสอดแนมท้ังสอง ใหชวยหลอนคนเดียว หรือหนตีามผู
สอดแนมไปตามลําพัง แตหลอนคิดถึงบิดามารดาและญาติพี่นองทุกคน ทานคิดถึงคนอ่ืน อยากจะให
คนอ่ืนไดพบสันติสุข ดังท่ีทานไดพบใหม ทานเช่ือและไววางใจในพระเยซูคริสตไหม วาพระองคจะ
ชวยทาน และพรอมท้ังครอบครัวของทานดวย 

3. หลอนปฏิบตัิตามคําส่ังทุกประการของผูสอดแนม (15-21) กอนท่ีชายท้ังสองจะจากไป โดย
ราหับชวยเอาเชือกหยอนคนทั้งสองลงทางหนาตางบนกําแพงเมือง ผูสอดแนมทั้งสองแนะนําใหหลอน
เอาเชือกสีแดงจัดผูกไวท่ีหนาตาง ซ่ึงไดหยอนพวกเขาลงไป แลวรวบรวมบิดามารดาและญาติพี่นองทุก
คน ใหเขาไปอยูในบานนั้นเม่ือชาวอิสราเอลเห็นสัญญาลักษณนี ้ ก็จะไมทําอันตรายผูหนึ่งผูใดท่ีอยูใต
ชายคานั้นราหบัปฏบัติตามคําแนะนําทุกประการ ประชาชนท่ีเดินผานไปในเมืองเห็นเชือกสีแดงซ่ึงรา
หับผูกไวท่ีหนาตาง คงจะซุบซิบนินทากันหรือหัวเราะวา ราหับเสียสติไปเสียแลวแตราหับทราบดีในส่ิง
ท่ีหลอนกําลังกระทํา และความเช่ือนั้นไดชวยหลอน พรอมท้ังครอบครัวของหลอนใหรอดชีวิต 

หากทานเปนคริสเตียนธรรมดาหรือคริสเตียนท่ีรักฝายโลก ชาวโลกจะไมสนใจทานเทาใดนัก 
และอาจจะชมเชยทาน แตตราบใดท่ีทานคิดจะเดินทางสู “คานาอัน” พยายามมีชีวิตตามแบบอยางของ
พระเยซูคริสต คําซุบซิบนินทาคําหวัเราะเยาะก็จะเกดิข้ึนแตหากทานทราบดีในส่ิงท่ีทานกําลังทําอยู 
ความเช่ือนั้นจะนําชัยชนะมาสูทาน 
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บทเรียนที่ 3 ทําลายส่ิงขัดขวาง 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 3: 1-5, 15-17; 4:4-7, 14 

“ชีวิตคือการตอสู” คงจะเปนคํากลาวท่ีไมผิดจากความจริง ไมวาทานจะมีฐานะตําแหนงใด มี
วิชาความรู สติปญญามากมายเพียงใด บางคร้ังบางคราวทานจะพบอุปสรรคขัดขวาง ทําใหทานเกิด
ความยากลําบากใจ ตองดิน้รนตอสู เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นในชีวิตบางคน ดูเหมือนจะเต็มไปดวย
ความยากลําบาก และอุปสรรคขัดขวางไปเสียทุกอยาง จงึรูสึกทอแทใจทําใหเกิดความคิดวา ตนไมเปน
ท่ีโปรดปรานของพระเจา หรือ พระเจาไมยุติธรรม บทเรียนวนันี้ คงจะชวยใหทานทราบคําตอบเก่ียวกับ
การเผชิญขวากหนามแหงชีวิตหลายอยาง (3:1-13) รุงเชาอีกวันหนึ่ง หลังจากผูสอดแนมท้ังสองได
กลับมารายงานเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดพบเห็นในเมืองเยรีโคแลว โยชูวาก็ส่ังชาวอิสราเอลเดินทางเขาสูแดนคา
นาอัน เม่ือใกลจะเขาสูดินแดนคานาอัน และท่ีพวกเขาต้ังคายอยู มีแมน้ําจอรแดน ขวางกั้น แมน้ํามีความ
กวางประมาณ 90-100 ฟุต สวนลึกประมาณ 3-12 ฟุต ขณะนั้นเปนเวลาฤดูน้ําทวม น้าํไดทวมเต็มตล่ิงท้ัง
สองฟากทําใหแมน้ํากวางและลึกข้ึน กระแสน้ําไหลเช่ียวมาก แมคนท่ีแข็งแรงและเช่ียวชาญในการวาย
น้ํา ก็รูสึกลําบากใจไมนอยในการวายขามไปสูอีกฟากหนึ่ง แตชาวอิสราเอลนอกจากประกอบดวยชายท่ี
แข็งแรงสามารถจับอาวุธตอสูศัตรูไดแลว ยังประกอบดวยสตรีท้ังสาวและแก กับเด็ก ๆ อีกเปนจํานวน
หม่ืน ๆ คน นบัเปนปญหาใหญท่ีผูนําตองคบคิด 

แมน้ําจอรแดน กลายเปนอุปสรรคใหญตอการเขาสูดินแดนคานาอัน แผนดินซ่ึงพระเจาทรง
สัญญาวาจะประทานให เพราะพวกเขาทําผิดหรือเพราะพวกเขาไมดําเนนิตามน้ําพระทัยของพระเจา
หรือ หามิได พวกเขาไดปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจาทุกประการและโยชูวาผูนํายังเต็มไปดวยความเช่ือ 
นี่เปนบทเรียนท่ีทุกทานพึงจาํไว การท่ีมีความเชื่อและการดําเนินตามน้าํพระทัยของพระเจาทุกอยาง หา
ไดทําใหเราหลีกพนจากอุปสรรคท่ีขัดขวางทางชีวิตใหม หรืออีกนัยหนึ่ง การมีอุปสรรคขัดขวางและ
ความทุกขยากลําบาก ก็มิไดเปนส่ิงแสดงวา ทานมิไดดําเนินอยูในน้าํพระทัยของพระเจาเสมอไปพระ
เจาทรงใหความลําบากตาง ๆ เกิดข้ึน เพือ่เปนประโยชนแกคริสเตียนทุกคนซ่ึงทานจะเห็นในตอนทาย
ของบทนี้ 

ชาวอิสราเอล ชนะอุปสรรคอันใหญหลวงนี้ไดอยางไร ใหเรามาศึกษาดูการขามแมน้าํจอรแดน 
ซ่ึงแบงเปนสามระยะ คือ กอนขาม เวลาขาม และหลังขาม 
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ก. กอนขาม 

เม่ือเดินทางถึงชายฝงแมน้ําจอรแดน โยชูวาส่ังใหหยุดพกัท่ีนั่นสามวนั เพื่อเตรียมจิตใจของชาว
อิสราเอลทุกคนใหพรอม เขาบอกแกชาวอิสราเอลทุกคนใหคอยติดตามหีบไมตรี ซ่ึงพวกปุโรหิตจะ
แบกนําลวงหนา และกําชับอยาใหเขาใกลหีบไมตรีจนเกินไป เพื่อทุกคนจะมองเห็นหีบไมตรีไดอยาง
ชัดเจน 

หีบไมตรี เปนหีบท่ีบรรจพุระราชบัญญัติของพระเจาและเปนสัญลักษณแหงการทรงสถิตอยู
ดวยของพระองค กอนท่ีพวกอิสราเอลจะมีหีบไมตรี พระเจาทรงนําพวกเขาโดยเสาเฆมและเสาไฟ 
ตอมาพระเจานําพวกเขา โดยใชหีบไมตรี ชาวอิสราเอลทุกคนจะตองมองดูหีบไมตรีและดําเนินตามทุก
ยางกาว โยชูวากําชับวา ตองติดตามหีบไมตรีนั้นใหดี “เพื่อจะรูจกัทาง เพราะวาแตกอนพวกทานหาได
เคยเดนิทางน้ีไม” แมโยชูวาเองก็ไมรูจักทางนั้น มีพระเจาองคเดียวเทานัน้ท่ีทราบทุกอยาง 

พระเจาทรงสถิตอยูกับพวกอิสราเอล และพวกอิสราเอลติดตามการทรงนําของพระองคนี่คือ
เคล็ดลับแหงชัยชนะ พระเจาก็ทรงสถิตอยูในคริสเตียนทุกคน คอยเปนผูนําในทุกวถีิทาง ท้ังทางท่ีเรา
รูจักและไมรูจกั ไมวาจะมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพยีงใด มีเหตกุารณอันเลวรายท่ีไมนกึฝนเกดิข้ึน
เชนใด จงระลึกเสมอวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเรา ทรงเปนผูนําทางเรา ไมวาจะเขาใจหรือไมก็ตาม อยาง
เปนทุกขกังวลใจมากนักจงเพงตามองดูการทรงนําของพระเจาติดตามพระองคทุกยางกาว เช่ือฟง
ไววางใจในพระองค แลวทานจะพบสันติสุข มีพระองคเจาเพียงผูเดียวเทานัน้ท่ีอาจจะนําทานในทางท่ี
ถูกตอง “เพราะวาแตกอนพวกทานหาไดเคยเดินทางนี้ไม” 

โยชูวา ยังบัญชาใหพลไพรทุกคน “ชําระตัวเสียกอน” “การชําระตัว” นี้ มิไดหมายถึงการ
อาบน้ําถูตัว หรือการผลัดเปล่ียนเส้ือผา แตหมายถึงการชําระตัวทางฝายวิญญาณจิต ชาวอิสราเอลทุกคน
จะตองสํารวมจิตใจของตนจาํเพาะพระเนตรพระเจาละท้ิงความช่ัวและการประพฤติทุกอยางท่ีไมดีเสีย 
แลวเช่ือฟงไววางใจในพระเจาผูทรงทําการอัศจรรยในทามกลางพวกเขา 

ความบาปไมวาจะเล็กนอยเพยีงใด อาจเปนอุปสรรคขัดขวางทําใหเราไมอาจเขาใจน้ําพระทัย
ของพระเจา และไมอาจติดตามการทรงนําของพระองค หากทานตองการติดตามพระองค จง “ชําระตัว” 
สํารวจจิตใจของตนเองกอนวา มีส่ิงใดในชีวิตประจําวัน จะเปนการพดูกด็ี การประพฤติก็ดี อาจเปน
อุปสรรคขัดขวางทําใหทานไมเขาใจน้ําพระทัยพระเจา จงสารภาพผิดตอพระองค หากทานมีความเชื่อ
ในพระองคนอยเกินไป จงทูลพระองคเพิม่เติมความเช่ือใหทาน แลวทานก็จะไมตองกลัวอุปสรรคและ
ความยากลําบากท่ีเกิดข้ึน เพราะวาผูท่ีนําทางทาน คือพระเจาผูทรงฤทธ์ิผูจะสําแดงการอัศจรรยให
ปรากฏแกชาวโลก 
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ข.เวลาขาม (3: 14-4:18) 

ในวนัตอมา ชาวอิสราเอลเร่ิมขามแมน้ําจอรแดน ซ่ึงมีกระแสน้ําเช่ียวกรากโยชูวาทําตามคําส่ัง
ของพระเจา บอกใหทานปุโรหิตท่ีหามหบีไมตรี เดินลงไปในแมน้ํากอน เม่ือเทาพวกเขาเหยยีบลงบน
ริมน้ํา น้ําท่ีไหลเช่ียวกห็ยดุไหลนูนข้ึนเปนกําแพงเปดเปนทางใหชาวอิสราเอลขามไปไดอยางสะดวก 
พวกปุโรหิตท่ีหามหีบไมตรียังคงหยดุอยูท่ีกลางแมน้ําซ่ึงเปนดินแหง จนกระท่ังชาวอิสราเอลทุกคนได
ขามพนไป พวกเขาจึงติดตามข้ึนมาเปนพวกสุดทาย 

ชางเปนการงายเหลือเกนิ สําหรับพระเจา ท่ีจะแกไขอุปสรรคขัดขวาง และความยากลําบากตาง 
ๆ หากชาวอิสราเอลพ่ึงความสามารถของตนเองในการเอาชนะอุปสรรคนี้ โดยพยายามสรางเรือแพ
สําหรับขาม เช่ือวาพวกเขาจะตองพบความลําบากมากและจะตองเสียเวลานาน กวาทุกคนจะขามไปได 
นอกจากนั้น ผูท่ีออนแอ เชนเด็กและสตรี อาจไดรับอันตรายถึงกับชีวิต 

มีคริสเตียนไมนอยท่ีไมคอยไววางใจในพระเจา พยายามจะชวยพระเจาโดยกําลังและ
ความสามารถของตน ปญหาซ่ึงเขาควรจะแกใหหมดส้ินไปไดนานแลว กลับตองยืดเยื้อเวลาตอไปอีก 
และตองพบความลําบากอีกหลายอยาง จนกระท่ังถึงวาระสุดทาย เขาทราบวาไมมีทางท่ีจะชวยตนเอง
ไดแลว จึงกลับมาเช่ือพ่ึงไววางใจในพระเยซูคริสต เขาก็พบวาชางเปนการงายดายอะไรเชนนัน้ สําหรับ
พระองค 

ค.หลังขาม (4: 19-24) 

เม่ือชาวอิสราเอลทุกคนไดขามพนแมน้าํจอรแดนแลว พระเจาก็ตรัสใหโยชูวาเลือกคนสิบสอง
คนออกจากพลไพรตระกูลละคน เพื่อลงไปยกกอนหนิจากกลางแมน้ําคนละกอน ซ่ึงเปนท่ีท่ีพวก
ปุโรหิตหามหบีไมตรียืนอยูแลวกองไวท่ีริมฝงแมน้ํา ณ ตําบลกาลิลี ซ่ึงพวกเขาไดขามพนมา เม่ือทุกคน
ไดข้ึนมากน้ําแลว โยชูวาก็ส่ังใหพวกปุโรหิตแบกหีบไมตรีข้ึนมา ทันทีท่ีเทาปุโรหิตเหยยีบดินแหงบน
ฝง น้ําในแมน้าํก็ไหลทวมลมฝงตามเดิม โยชูวาบอกใหทุกคนทราบวา ในวนัขางหนาหากลูกหลานถาม
วาหินเหลานี้มีความหมายสําคัญอยางไร ก็จงบอกเขาถึงการอัศจรรยท่ีพระเจาทรงบันดาลใหแมน้ํา
ระเด็นแหงเปนทางใหพวกเขาขามไปได เพื่อพวกเขาและชาวโลกจะไดยําเกรงพระองค และในวนันั้น
ชาวอิสราเอลก็เห็นประจกัษแกตาวา พระเจาไดทรงต้ังโยชูวาใหเปนใหญทามกลางเขา 

อุปสรรคและความยากลําบากทุกคร้ังท่ีเกดิข้ึน ทําใหเราเห็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจา และชวย
เราใหรูจักพระองคดียิ่งข้ึนประสบการณแตละคร้ัง จะเปนดุจกอนหนิท่ีกองไว จะเปนส่ิงท่ีประทับใจ
ของเราเอง และเปนท่ีประทับใจของผูอ่ืนดวยทําใหเขาเห็นวา พระเจาทรงประกอบดวยฤทธานุภาพ 
และพระเจาองคนี้แหละทรงสถิตอยูกับเรา 
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มีอุปสรรคมากมายหลายอยางท่ี อาจขัดขวางไมใหทานเปนคริสเตียนท่ีมีชัยชนะและทานไม
อาจเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ได นอกจากเช่ือพึ่งในองคพระเยซูคริสต ชัยชนะของทานแตละคร้ังเปนการ
ประกาศใหชาวโลก ทราบถึงฤทธานุภาพของพระเยซูคริสตนั่นคือคําพยานท่ีประเสริฐยิ่งของคริสเตียน
ทุกคน 
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บทเรียนที่ 4 การเตรียมทําศึก 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 5: 1-5, 10-15 

นับวาชาวอิสราเอลไดเร่ิมตนท่ีดี ท่ีเช่ือฟงคําส่ังของพระเจา ออกจากแผนดินซ่ึงบรรพบุรุษได
กระทําบาปติดตามโยชูวาไปยังดินแดนท่ีพระเจาประทานให และโดยความเช่ือ พวกเขาไดขามพน
อุปสรรคขัดขวางอันสําคัญ คือ แมน้ําจอรแดน ไดเห็นการอัศจรรยและอิทธิฤทธ์ิของพระเจา 
ประสบการณท่ีพวกเขาไดรับ นอกจากทําใหพวกเขารูจักเช่ือพึ่งไววางใจในพระเจามากยิ่งข้ึนยงัทําให
เหลาศัตรูสะทกสะทานไปตาม ๆ กัน แตการสูรบท่ีแทจริงยังไมเร่ิมข้ึน พระเจายงัทรงตองการเตรียม
พวกเขาใหพรอม ๆ ท่ีจะออกไปทําศึก 

การท่ีทานตัดสินใจออกจากชีวิตซ่ึงเต็มไปดวยความพายแพ และพยายามฟนฝาอุปสรรคทุก
อยาง โดยความชวยเหลือของพระเยซูคริสต เพื่อจะต้ังตนเปนคริสเตียนท่ีดี นับเปนการเร่ิมตนท่ีดยีิ่งของ
ทาน ทานไดประกาศแกชาวโลกแลววา ทานเปนทหารของพระคริสตจะชนะการลอลวงและการทดลอง
ของมารราย พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยอยางยิ่ง แตกอนท่ีทานจะออกไปสูรบอยางแทจริง พระเยซู
คริสตทรงตองการใหทานเตรียมตัวใหพรอม เพื่อทานจะไมพลาดพล้ังแกศัตรู ดังท่ีพระองคไดทรง
เตรียมตัวพวกอิสราเอล 

มีบทเรียนหลายอยางท่ีชาวอิสราเอลตองเรียนหลังจากไดขามแมน้ําจอรแดนแลว 

ก.การรับศีลสุหนัต (1-9) 

ขอหนึ่งกลาววา กษัตริยชาวอาโมไรตและบรรดากษัตริยคานาอัน ซ่ึงอยูใกลทะเล เม่ือไดยนิ
การอัศจรรยท่ีพระเจาทรงชวยสําแดง ทามกลางชาวอิสราเอลจึงทําใหจติใจของพวกเขา ออนอิดโรยไมมี
ความกลาท่ีจะสูรบกับชาวอิสราเอลอีกตอไปชาวอิสราเอลนาจะถือโอกาสนั้น ขณะท่ีพวกเขายังตกตะลึง
เสียขวัญอยูรีบบุกเขาโจมตีทําลายใหยอยยบั “แตทางของพระเจามิใชทางของมนุษย” พระองคไม
จําเปนตองทําทุกอยาง ตามแผนการณและตามความเขาใจของเราเสมอ กอนท่ีพระองคจะทรงมอบชาว
คานาอันใหอยูในมือของพวกอิสราเอล พระองคทรงตองการใหพวกเขาจัดแจงเร่ืองทางฝายวิญญาณจิต
ใหเรียบรอยกอน 

พิธีสุหนัตเปนพิธีท่ีพระเจาทรงต้ังข้ึนคร้ังแรก ในสมัยของอับราฮาม (ดู ปฐมกาล 17:10-14) มี
ความหมายสําคัญเล็งถึงพระสัญญาไมตรีของพระเจาท่ีพระองคไดทรงกระทําตอชาวอิสราเอล ชาว
อิสราเอลทุกคนเม่ือมีอายุครบแปดวนั จะตองทําพิธีสุหนัต ผูท่ีทําพิธีสุหนัตแลว ไดช่ือวาไดตัด
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ความสัมพันธของเขาออกจากความบาปทางฝายโลก กลับคืนมาสูไมตรีจิตของพระเจาดังท่ีพระองคทรง
สัญญา ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป พวกเขาจะเปนไพรของพระองค และพรองคจะทรงเปนพระเจาของพวก
เขา ชาวอิสราเอลซ่ึงโยชูวานําขามแมน้ําจอรแดนมานัน้ ลวนยังไมไดรับพิธีศีลสุหนัต เพราะเกดิใน
ขณะท่ีบิดามารดายังคงวนเวยีนอยูในปา และขัดขืน ดือ้ดึงตอคําส่ังของพระเจาจนตายในปาส้ินทุกคน 
ชาวอิสราเอลภายใตการนําของโยชูวา เปนชนรุนใหมไมมีโอกาศจะรับพิธีศีลสุหนัต แมพวกเขาจะได
ช่ือวา เปนชนชาติท่ีพระเจาทรงเลือกสรร พระองคทรงสถิตยอยูในทามกลางเขา แตพวกเขาจะตอง
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจา พระเจาทรงเห็นวาส่ิงนี้มีความสําคัญยิ่งกวาการออกไปรบชนะศึกจึง
ทําใหชาวอิสราเอลทุกคนรับศีลสุหนัต 

กอนท่ีพระเยซูคริสตจะประทานชัยชนะแหงชีวิตคริสเตียนใหแกเรา พระองคทรงตองการให
เรา กลับคืนมาสูสัมพันธไมตรีอยางแทจริง กับพระองคกอน โดยการตอนรับพระองค เปนพระผูชวยให
รอดสวนตัวของเราเอง บรรพบุรุษของชาวอิสราเอลไมอาจจะรับศีลสุหนัตแทนลูกหลานไดฉันใด บิดา
มารดาหรือบรรพบุรุษของเรา ก็ไมอาจรับความรอดแทนเราไดฉันนัน้ ทานไดคืนดีกับพระเจาโดยตัว
ของทานเองแลวหรือยัง 

พระเยซูมิไดทรงใหเรารับศีลสุหนัตอยางชาวยวิ และพระองคมิไดสอนวา เราจะรอดโดยการรับ
พิธีศีลใด ๆ ผูท่ีรับศีลและถือศีลตาง ๆ ในโบสถ หากมิไดกลับใจบังเกดิใหมอยางแทจริง ก็ไรประโยชน
ท้ังส้ิน แตท้ังนี้หาไดหมายความวา พิธีบางอยางท่ีพระเยซูคริสตตั้งข้ึน ปราศจากสําคัญไม เชนพธีิศีลบัพ
ติศมา พิธีศีลมหาสนิทพระเยซูคริสตทรงส่ังใหเรารักษา และถือศีลนี้ การไมปฏิบัติตาม ก็เทากับการไม
เช่ือฟงพระองค หากเราไมอาจกระทําตามคําส่ังท่ีไดใหไวอยางชัดเจน เราจะกระทําตามคําส่ังอ่ืน ๆ ได
อยางไร และทานจะเอาชนะการทดลอง และการลอลวงของมารไดอยางไร 

ข.การเลี้ยงปสกา (10) 

การเล้ียงปสกา เปนพิธีสําคัญอีกพิธีหนึ่งของชาวอิสราเอล (ด ูอพยพ 12: 1-14) เปนวันระลึกถึง 
วันท่ีพระเจาทรงฆาบุตรหัวปของชาวอียิปตทุกคน และไวชีวติบุตรหวัป ของชาวอิสราเอล เพราะพวก
เขาทาเลือดแกะไวท่ีขอบประตูตามคําส่ังของพระเจา และยังเปนการระลึกถึงพระคุณของพระเจา ท่ีทรง
นําพวกเขาใหออกจากการตกเปนทาสของชาวอียิปตพิธีนี้ประกอบดวยการกนิเนื้อแกะปงและขนมปง
ไมมีเชื้อ 

พิธีศีลสุหนัตอาจเปรียบไดกบั พิธีศีลบัติมาในปจจุบัน เพราะพิธีศีลสุหนัตเปนการประกาศถึง
พระสัญญาไมตรี ของพระเจากับมนษย พธีิศีลบัพติศมาก็เปนการประกาศใหชาวโลกทราบวา เราไดคืน
ดีกับพระเจา โดยเขารวมในการส้ินพระชมนและคืนพระชมนของพระเยซูคริสตตั้งแตนั้นไปเราจะเปน
ของพระองค 
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พิธีปสกา อาจเปรียบไดกับการถือศีลมหาสนิท เปนการระลึกถึงการส้ินพระชนมของพระเยซู
คริสต เพื่อไถความผิดบาปของเราท้ังหลาย 

ค.กินผลแผนดิน คานาอัน (11,12) 

เม่ือชาวอิสราเอลยังวนเวียนอยูในปา พวกเขาไมอาจถือศีลปศกาได เพราะไมมีแปง สําหรับทํา
ขนมปงไมมีเชือ้ และพวกเขาก็มิไดมีใจอยากรักษาศีลนั้นอยางแทจริง พระเจาทรงเล้ียงดูเขาโดย “มานา” 
ซ่ึงตกลงจากทองฟาทุกเวลาเชา พวกเขาตองออกไปเก็บในเวลาเขาตรู แตเม่ือพวกเขาเขาสูดินแดนคานา
อัน มานาก็ขาดหายไปทันที เพราะพวกเขาไดรับอาหาร และผลไมอยางอุดมสมบูรณ จากแผนดินท่ีพระ
เจาทรงสัญญาใหแลว 

พระเจาทรงเตรียมนักเทศน ศิษยาภิบาล เพื่อเล้ียงดูทางเราฝายวิญญาณจิตอยางนอยท่ีสุดทุกวัน
อาทิตย เราไดรับทิพยอาหารจากพระเจา แตพระเจาไมมีพระประสงค จะใหเราพ่ึงอาศัยคําสอน และคํา
เทศนาจากนักเทศนหรือศิษยาภิบาลเพียงอยางเดยีว พระองคทรงเตรียมอาหาร อยางอุดมสมบูรณไวแก
เรา ในพระคริสตธรรมคัมภีร ซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจาและเปนทิพยอาหารประจําวันแหงชีวิตคริส
เตียนเราไมจําเปนท่ีจะตองรอ “มานา” ท่ีตกจากทองฟา หรือทิพยอาหารที่ไดจากการเทศนาและการ
สอนจากธรรมมาสน เสมอไป เพราะเราอาจหยิบ และรับประทานไดทุกเวลาท่ีเราตองการ และนั้นก็เปน
น้ําพระทัยของพระเจา ท่ีจะใหเราปฏิบัติเชนนั้นทานยังคงรอรับมานาท่ีตกจากทองฟา หรือรับประทาน
อาหารที่พระเจาทรงเตรียมไวใหพรอมอยางบริบูรณแลว 

ง.นายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห (13-15) 

นายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห มิไดปรากฏตัว จนกระทั่งชาวอิสราเอลไดทําพิธีสุหนัต ถือการ
เล้ียงปศกาและรับประทานอาหารจากแผนดินคานาอันแลว เม่ือพระเจาเห็นวาชาวอิสราเอลพรอมท่ีจะ
ดําเนินตอไป เพื่อรับชัยชนะในการทําศึก พระองคก็ทรงปรากฏพระองค พรอมดวยพระแสงดาบ ใน
พระหัตถอันเปนสัญลักษของจอมทัพเพื่อจะนําทัพอิสราเอลโดยพระองคเอง ชาวอิสราเอลมิไดชนะ 
เพราะมีโยชูวาเปนผูนํา แตเพราะมีพระเจา ซ่ึงเปนนายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห เปนจอมทัพของพวก
เขา 

แมผูนําจะมีความสําคัญในกจิธุระและวงการทุกอยาง มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ หรือ
ความพายแพตอหมูคณะแตจงอยาลืมวา ตราบใดก็ตามท่ีเรามอบความไววางใจแกมนุษย ใหมนุษยเปน
ผูนําเพียงฝายเดียว เราจะประสบความพายแพจงใหนายพลโยธาแหงพระเยโฮวาห เปนผูนําเรา และเปน
ผูนําในกจิการทุกอยาง 
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กอนท่ีจะกลาวตอไป ถึงความประพฤติในทางดานอ่ืน ๆ ใหเรามาสํารวจตัวเองดูอีกคร้ังวา เรา
ไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด สวนตัวของเราเองแลวหรือยัง เราไดปฏิบัติตามคําส่ัง
ของพระองค ในการรับศีลบัพติศมา รวมพธีิศีลระลึกรวมการนมัสการพระเจาในโบสถเปนประจํา อาน
และศึกษาพระวจนะของพระเจาเสมอหรือไม นี่คือวิธีการเตรียมรบในข้ันแรกของทาน หากทานแนใจ
วา ทานปฏิบัติตามครบถวนทานก็พรอมแลว พีจ่ะออกไปรบชนะศึก โดยการทรงนําของนายพลโยธา
แหงพระเยโฮวาห คือองคพระเยซูคริสต หากทานยังไมพรอม จงรีบจัดแจงเตรียมตัวตั้งแตเดีย๋วนี้กอน
จะกาวตอไป 
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บทเรียนที่ 5 เผชญิกับ “เยรีโค” 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 6: 1-21 

“อยางอ่ืนผมพอเอาชนะได แตมีเพยีงอยางเดียวเทานัน้คือ นิสัยชอบอิจฉาริษยา ผมเอาชนะ
ไมไดแมสักคร้ัง” ชายหนุมคนหน่ึงบนกบัอาจารยสอนวิชาพระคัมภีรของเขา ทานมีปญหาเหมือนอยาง
ชายหมุนคนนัน้ไหม พยายามเอาชนะนิสัย หรือความประพฤติท่ีไมดีบางอยาง แตทานไมอาจเอาชนะได 
นั่นคือ “เยรีโค” ของทานใหเราศึกษาดูวาชาวอิสราเอลเอาชนะเมืองเยรีโคอยางไร จะเปนบทเรียนชวย
ใหทานชนะเมืองเยรีโคอยางไร จะเปนบทเรียนชวยใหทานชนะเมือง “เยรีโค” ของทาน 

ก.แผนการณของพระเจา (1-7) 

ขณะนัน้ชาวอิสราเอลไดเคล่ือนขบวน เขามาใกลเมืองเยรีโค เมืองแรกท่ีพวกเขาจะตองยดึให
ได เพราะเยรีโค เปนดุจประตู เขาสูเมืองคานาอันท้ังหมด หากพวกเขามีชัยตอเมืองเยรีโค ก็ไมเปนการ
ยาก ท่ีจะมีชัยชนะเมืองอ่ืน ๆ เยรีโคแมจะเปนเมืองเล็ก แตเปนเมืองท่ีมีกําแพงและปอมปราการแข็งแรง
มาก ประกอบดวยกําแพงสองช้ัน คือช้ันนอกและช้ันใน ระยะหางประมาณ 15 ฟุต แตกําแพงสูง 30 ฟุต
แมโยชูวาจะเคยไดรับประสบการณ ในสนามรบมากอน แตยังไมเคยโจมตีเมืองท่ีไดรับการปองกัน
รักษาอยางเขมแข็งเชนนี้ เขาคงจองมองกําแพง และคิดหาวิธีท่ีจะตหีักเขาไป แตดูเหมือนวาไมมีหวังเลย 
ดวยชาวอิสราเอลลวนไมมีเชีย่วชาญในการโจมตีเมืองในสภาพนี้ ท้ังยังไมมียุทธภณัฑอ่ืน ๆ เชน บันได
สําหรับปนปายข้ึนไปบนกําแพง เพื่อบุกเขาไปในเมือง จะไมโจมตีเมืองนี้หรือ ไมไดอยางแนนอน 
ชาวเมืองนะริโฮจะกลายเปนเส้ียนหนามของชาวอิสราเอลในวันขางหนา จะลอมไวจนพวกเขาหมด
เสบียงกรัง หรือ เปนไปไมไดเชนกัน ดวยกองทัพจากเมืองอ่ืน ๆ ในคานาอัน อาจยกมาชวยกอนท่ี
เสบียงของพวกเขาจะหมดไป โยชูวา จึงตกอยูในสภาพของคนหมดหวังกลืนไมเขาคลายไมออก แตการ
ส้ินหวังของมนุษยคือการเริ่มตนของพระเจา 

ในสภาพแหงการส้ินหวัง นัน้เอง พระเจาก็ตรัสแกโยชูวาวา “ดูเถิด เรามอบเมืองเยรีโคไวในมือ
เจาแลว ท้ังกษตัริยกับทหารกลาดวย” เปนไปไดหรือโยชูวา อาจคิดในใจวาฤทธ์ิอํานาจของพระเจา ท่ีเขา
ไดประจักษแกตาตลอดมา ไดใหคําตอบแกเขาวา “สําหรับพระเจาทุกอยางเปนไปได” 

พระเจาทรงบอกวิธีทําลายเมืองเยรีโค ใหโยชูวาทราบอยางละเอียดถ่ีถวนแตวิธีของพระองค
เปนวิธีท่ีไมมีแมทัพใดในโลกเคยคาดคิด พระองคมิไดทรงส่ังใหสรางบันได ทําลูกธนูหรือขุดอุโมงค 
เพียงแตส่ังใหชาวอิสราเอลเดินขบวนไปรอบกําแพงเมืองวันละรอบเปนเวลาหกวนั ในวนัท่ีเจด็ใหพวก
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เขาเดินรอบกําแพงเจด็รอบแลวใหปุโรหิตเปาแตรใหสัญญา เม่ือไดยนิแตรสัญญาแลว ชาวอิสราเอลทุก
คนจงรองเสียงดังข้ึน กําแพงเมืองก็จะพังทะลายลง 

เหลาทหารของพระคริสต คือคริสเตียนทุกคน มิไดตอสูกับศัตรูแหงความช่ัวดวยอาวุธฝายโลก 
“เพราะวาถึงแมวาเราอยูในโลกก็จริง แตก็มิไดสูรบตามโลกียวิสัย เพราะวาศาสตราวุธของเราไมเปน
ฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธ์ิเดชจากพระเจาอาจทําลายปอมได” (2 โครินธ 10:3,4) เราไมอาจเอาชนะ “เยรี
โค” ดวยกําลังความสามารถ และสติปญญาของเราเอง แตคริสเตียนสวนมากไมยอมรับความจริงขอนี้ 
พยายามเอาชนะโดยวิธีของตนเองจนพบกับความทอแท และความผิดหวังบางคร้ังถึงกับกลาววา พระ
เจาไมมีความสามารถ ท่ีจะชวยเขาไดอยางแทจริงท้ัง ๆ ท่ีเขามิไดพึ่งอาํนาจของพระองค แมแตนอย หาก
ทานรูสึกวาหมดหวังจนปญญา นั่นก็เปนโอกาสท่ีพระเยซูคริสตจะเขามาชวยทานได แลวจงปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระองคไมวาจะตรงกับความเขาใจ หรือแผนการณเดมิของทาน หรือไมก็ตาม 

ข.การทดลองแหงความเชื่อ (8-14) 

โยชูวาออกคําส่ังใหชาวอิสราเอลปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจาทันที โดยแบงขบวนเปนสาม
ตอน ใหพลทหารเดินไปขางหนาหีบไมตรี ตอมาเปนเหลาปุโรหิตท่ีหามหีบไมตรีและเปาแตรติดตาม
ดวยทัพหลัง ซ่ึงเปนขบวนสุดทาย ระวางท่ีเดินไปรอบกําแพงเมืองโยชูวาส่ังใหปุโรหิตเปาแตรไปพลาง 
สวนพลไพรทุกคนจะตองรักษาความสงบ อยาใหมีถอยคําหลุดออกจากปากแมแตคําเดียว จนกวาถึง
วันท่ีเขาจะส่ังใหรองเสียงดัง ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามอยางเครงครัดตลอดเวลาหกวัน 

ขอใหสังเกตดวยวา โยชูวามิไดบอกใหชาวอิสราเอลทราบวา พวกเขาจะตองเดินขบวนเชนนั้น
กี่วัน และพระเจาจะทรงใหพวกเขาตีเมืองไดในวันใดและโดยวิธีใด แตพวกเขาทุกคนมีหนาท่ีปฏิบัติ
ตามคําส่ังทุกประการ โดยเครงครัดและรอคอยดวยความเช่ือ การรอคอยชนิดนี้มิใชเปนการท่ีงาย เพราะ
พวกเขากําลังเผชิญศึกหมายจะเอาชัยชนะใหจงได ไมใชวิธีใดก็วิธีหนึ่ง แตการเดินขบวนไปรอบ ๆ โดย
ไมมีอะไรเกดิข้ึน และไมทราบเหตุผลท่ีแทจริง อาจทําใหชาวอิสราเอล เกิดรอนอกรอนใจและขาดความ
อดทนก็ได อยางไรก็ตามขบวนอันยาวเหยยีดก็คงดําเนนิไปอยางเปนระเบียบเรียบรอยและเงียบสงบ ได
ยินแตเสียงแตรของปุโรหิตกองกังวานอยูในอากาศ ชาวอิสราเอลไมทราบวาทําไมพวกเขาตองทํา
เชนนั้น แตพวกเขาทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูทามกลางพวกเขา ความมั่นใจจึงเกดิข้ึน และสามารถเดิน
ไปรอบกําแพงเมืองตลอดหกวัน 

พระเจาไมทรงรีบรอน และไมเฉ่ือยชาการกระทําส่ิงใด พระองคทรงทราบเวลาท่ีเหมาะสม 
บางคร้ังเราไมอาจเขาใจการทรงนําของพระองคไดอยางถองแทแตเรามีความม่ันใจวาเราเปนฝายชนะ 
เพราะพระเจาทรงอยูทามกลางเรา ทรงเปนผูนําเรา พระองคทรงสอนใหเรารูจกัอดทนรอคอยพระองค
และปฏิบัติตามคําส่ังของพระองคทุกประการโดยไมมีการบน พระองคอาจทรงตองการทดลองความ
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เช่ือของเราก็ไดวา เราเช่ือพึ่งพระองคมากมายเพียงใด จึงมิไดเปดเผยแผนการณทุกอยางใหเราทราบ
อยางละเอียดถ่ีถวน 

ชัยชนะของอิสราเอล (15-21) 

“ผูท่ีอดทนรอคอยพระเจาจนถึงท่ีสุดจะไมผิดหวัง” พระเจาไดทรงพิสูจนคําสัญญานี้ตอชาว
อิสราเอล ในวันท่ีเจ็ดพวกเขาลุกข้ึนแตเขาตรู โยชูวาส่ังใหพลไพรท้ังหมดเดินรอบกําแพงเมืองเยรีโคเจ็ด
รอบ โดยไมบอกลวงหนาเชนกันวาอะไรจะเกิดข้ึนชาวอิสราเอลปฏิบัติตามโดยดี จนกระท่ังถึงรอบท่ี
เจ็ด โยชูวาจึงประกาศใหชาวอิสราเอลทราบถึงชัยชนะท่ีพวกเขาไดรับ และการอัศจรรยท่ีกาํลังจะ
เกิดข้ึน แตกอนที่ชัยชนะจะเปนพวกเขา โยชูวาส่ังวา เม่ือกําแพงเมืองพังทลายลงมาและพวกเขากรูเขา
ไปในเมืองแลว ใหพวกเขาฆาสัตวและผูคนในเมืองนัน้ใหหมดส้ินเวนไวแตราหับและครอบครัวของ
นาง สวนทรัพยสินเงินทองใหนําไปไวในคลังของพระเจา เม่ือส่ังเปนท่ีเรียบรอยแลว พวกปุโรหติก็เปา
แตรเสียงดังข้ึน โยชูวาส่ังใหชาวอิสราเอลทุกคนรองเสียงดัง ทันใดนัน้กําแพงอันแข็งแกรงท้ังสองช้ันก็
พังทลายลงอยางราบคาบ ชาวอิสราเอลวิ่งกรูกันเขาไปในเมืองฆาชาวเยรีโคและสัตวทุกชนดิท่ีมีอยูจน
หมดส้ินแลวเผาเมืองนั้นเสีย 

เราคงจะแปลกใจไมนอยตอคําส่ังของพระเจา ท่ีใหทําลายชาวเมืองเยรีโคทุกคนเสีย การกระทํา
เชนนั้นมิไดเปนการทารุณเกนิไปหรือ ถามองดูตามความเขาใจของมนุษย อาจจะเปนกระทําท่ีทารุณ
มาก แตถามองดูฝายพระเจา การกระทําเชนนั้นเปนส่ิงท่ีควร พระเจาไมทรงตองการใหมีคนบาป
เหลืออยูในเมือง ซ่ึงจะเปนเหตุทําใหชาวอิสราเอลตองกระทําบาปตามพวกเขา และกราบไหวพระของ
พวกเขาในวันขางหนาดวยความบาปแพรหลายไดอยางรวดเร็วดุจเช้ือโรค หากทานตองการรักษาโรค
ระบาดอยางรายแรงในรางกาย ทานจะตองทําลายเช้ือโรคนั้นใหหมดส้ิน แมจะหมายถึงการตัดแขนตัด
ขาออกก็ตาม 

ในชีวิตคริสเตียนกด็ุจกนั เรามี “เยรีโค” ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเราจะตองเอาชนะใหจงได แตเราจะ
ชนะไดโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น เม่ือทานไดชัยชนะตอ “เยรีโค” นั้นแลว ก็จงทําลายใหราบเรียบ 
อยาไดมีใจรักใจสงสารแตประการใดอีก คือตัดความสัมพันธตอส่ิงนั้นอยางเด็ดขาด อยาไปนกึหรือโอน
ออนผอนตามอีก เกรงวาทานจะพลาดพล้ัง เสียทีในวันขางหนา 
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บทเรียนที่ 6 ความพายแพที่ไมนึกฝน 6

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 7:1-25 

ทานเคยทอใจตอการสู เพื่อเอาชนะความผิดบาปไหม ? ท้ัง ๆ ท่ีทานเช่ือพึ่งพระเจา พยายาม
หลีกเล่ียงจากส่ิงแวดลอมท่ีไมดี แตทานกพ็ายแพจนได ปญหาชนิดเดยีวกัน ไดเกิดแกชาวอิสราเอล บาง
ทีอาจเนื่องจากเรายังไมรูจกัศัตรูดีพอกระมังจึงเกิดการเพล่ียงพลํ้าไดอยางงายดาย ใหเราศึกษาถึงปญหา
อันสําคัญนี้ เพื่อเราจะไดเปนผูมีชัยในสนามรบอยางแทจริง 

ก.ความบาปคืออะไร (1-3) 

ทานยังคงจําคําส่ังของพระเจาท่ีตรัสแกชาวอิสราเอลไดไหม พระองคส่ังชาวอิสราเอลใหทําลาย
ชีวิตชาวเยรีโค และสัตวทุกชนิดเสีย อยาแตะตองบรรดาเงินทองและภาชนะใชสอยทุกอยาง ไมวาจะ
เปนทองเหลืองหรือเหล็ก ส่ิงเหลานี้เปนของตองหามจะตองถวายแกพระเจาเก็บไวในพระคลังของ
พระองค (6: 19) แตชาวอิสราเอลคนหน่ึงช่ืออาคานขัดขืนคําส่ังของพระเจา หยบิส่ิงตองหามนั้นซอนไว 
นี่คือความบาปประการแรกของชาวอิสราเอล 

ความบาปประการท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือโยชูวาส่ังใหผูสอดแนมไปเมืองอัย ซ่ึงเปนเมืองท่ีพวกเขา
จะตองเขาโจมตี ผูสอดแนมกลับมารายงานวา เมืองอัยเปนเมืองท่ีเล็ก และออนแอกวาเยรีโคมาก ใชพล
ทหารเพียงสองสามพันคนกส็ามารถตีเมืองอัยแตกไดโดยงายดาย โยชูวาเช่ือฟงทันที สงทหารจํานวน
สามพันข้ึนไปตามคําแนะนําของผูสอดแนม 

ในท่ีนี่โยชูวาไดกระทําผิดสองประการคือ ประการแรก เขามิไดอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาจาก
พระเจา ในการเขาโจมตีเมืองอัย จัดแจงทุกอยางโดยเช่ือคําของผูสอดแนม ประการท่ีสอง เขาเกดิความ
เยอหยิ่ง จากชัยชนะไดรับคร้ังกอน จนเกดิความประมาณ สงพลทหารเพียงจํานวนเล็กนอยไปตีเมืองอัย 

จากเร่ืองราวท่ีอางมาขางตน เราพอจะใหคําจํากัดความเก่ียวกับความบาปไดวา ความบาป คือ
การขัดขืนคําส่ังหรือพระบัญญัติของพระเจา ความบาปคือการไมเช่ือพึ่งในพระเจา ความบาปคือการ
กระทําทุกอยาง ท่ีพระเจาไมพอพระทัย เชน ความเยอหยิง่ความประมาณตน เปนตน 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีคําสอนของพระเยซูคริสตหลายขอ ท่ีกลาวไวอยางชัดแจงวา การไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค ในขอหนึ่งขอใดก็คือการทําบาป มีความบาปหลายอยางท่ีมิไดบันทึกไว
อยางชัดเจนในพระคริสตธรรมคัมภีร แตพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเตือนใหเราทราบจากสวนลึกในจิตใจ 
จงถามตัวเองกอนลงมือทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งวา การกระทําเชนนั้น เปนท่ีพอพระทัยของพระเจาหรือไม หาก
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ทานสงสัยหรือเกิดความไมสบายใจ กจ็งละเวนในส่ิงนัน้เสีย จนกวาจะมีความเขาใจ และม่ันใจเสียกอน
โดยหาคําแนะนําปรึกษาเพิม่เติมจากพระวจนะของพระเจา ขอพระวญิญาณบริสุทธ์ิช้ีแจงใหทานเขาใจ
ในส่ิงเหลานัน้ ทานอาจขอคําแนะนําจากศิษยาภิบาล หรือคริสเตียนอาวุโส ท่ีทานไววางใจ 

ข.ผลของความบาป (4-6) 

โดยเหตุท่ีชาวอิสราเอลไดกระทําบาป “ความพิโรธแหงพระเยโฮวาห ก็พลุงข้ึนตอพวก
อิสราเอล”นี่คือผลประการแรกของความบาป พระเจาทรงบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม แมพระองคจะทรงรัก
ชาวอิสราเอลมากมายเพียงใด แตพระองคทรงเกลียดชังความบาป ความบาปนี้เองไดทําลายไมตรีจิต
ระหวางมนุษยกับพระเจา ทําใหพระองคตองเบือนหนาจากมนษุย ทําใหพระองคตองละท้ิงพระบุตร
องคเดียวของพระองค ไวบนไมกางเขนช่ัวคราวมีอะไรทําใหเราชอกชํ้าใจ เทากับถูกบิดามารดาทอดท้ิง
หรือยามเม่ือเราทูลพระองค พระองคไมทรงฟง ยามเม่ือเราตกอยูในความทุกข พระองคทรงเบือนหนา
หนี ความบาปชางนําผลรายมาสูเรามากมายอะไรเชนนั้น 

ความบาปยังนาํความตายมาสูชาวอิสราเอล เม่ือคราวโจมตีเมืองเยรีโคอันแข็งแกรงชาวเยรีโค
ไดถูกฆาตายส้ิน แตไมมีรายงานบันทึกวา มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตหรือไม แตการโจมตีเมืองอัยท่ีเล็กกวา
เมืองเยรีโค ชาวอิสราเอลตองสูญเสียชีวิตประมาณสามสิบหกคน ความบาปอยางเดยีวกัน กน็ําความตาย
มาสูมนุษย “ดวยวาคาจางของความบาปน้ันคือความตาย” ความบาปจะนํามนษุยไปสูความตายนิรันดร 
ในวนัแหงการพิพากษาของพระเยซูคริสต 

ความบาป นําความพายแพอยางไมนกึฝนมาสูชาวอิสราเอล ใครจะคาดฝนวากองทัพอิสราเอล 
ท่ีโจมตีเมืองเยรีโคไดรับชัยชนะแตกลับมาพายแพเมืองอัยอยางงายดาย ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาละอายยิ่ง ทําไม
ทานไมอาจเปนคริสเตียน ท่ีอยูฝายชนะได ก็เพราะความบาป ทําไมทานตองเปนท่ีหม่ินประมาทของผูท่ี
ยังไมนาเช่ือในองคพระเยซูคริสตก็เพราะความประมาณเชนกัน 

นอกจากนั้น ความบาปยังนาํความทอแทใจ และความเสียใจมาสูกองทัพอิสราเอล “เหตุฉะนัน้ 
ใจพลไพรอิสราเอลก็ไดออนอิดโรยละลายไปเหมือนน้ํา” ฝายโยชูวาและพวกผูเฒาก็ฉีกเส้ือซบหนาลง
ถึงดินจนถึงเวลาคํ่า แสดงความเสียใจ ทานคงเคยประสบความทอแทใจและความเสียมาแลวดุจกนั 
เพราะเหตุอันเกิดจากความบาปของทานเอง 

มีความจริงท่ีเปนบทเรียน อันมีคาซ่ึงเราควรจะจดจําไวเสมอ จากเหตุการณท่ีเกิดแกชาว
อิสราเอล คือ ชาวอิสราเอลมิไดพายแพแกเมืองเยรีโคท่ีแข็งแกรง แตพายแพเมืองอัยซ่ึงเปนเมืองเล็ก 
คริสเตียนมักจะไมพายแพความบาปใหญ ๆ เชน การฆาคน การปลนทรัพย การฉกฉวยวิ่งราว การปลน
ธนาคาร เปนตน เพราะความบาปชนิดนี้ เราเห็นไดอยางเดนชัดและเราระมัดระวังอยูเสมอ แตความบาป
ท่ีเรามักพายแพ เปนประจําไดแกความบาปเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงคนอ่ืนมองไมคอยเหน็ เชน อารมณราย 
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โกหก อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท ไมเมตตาสงสารคนอ่ืน การขโมยทรัพยสินของพระเจา (ถวายทรัพย) 
การหลอกหลวงพระเจา เปนตน ความพายแพนี่เองที่นําความเสียใจและความทอแทใจมาสูชีวติคริส
เตียน การมองขามส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ไมเพยีงแตนาํความเดือนรอนมาสูตนเอง ยังอาจนําความเดือดรอน
มาสูครอบครัว สูคริสตจักร สูสังคมและหมูคณะดวย 

ค.ทางแกไข (7-25) 

โยชูวาและผูเฒาแหงอิสราเอลเสียใจตอความพายแพ ท่ีเกิดแกชาวอิสราเอลมาก จึงไดทูลออน
วอนตอพระเจา พระเจาจึงไดทรงสําแดงใหพวกเขาทราบถึงเหตุแหงความพายแพ ไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระเจา กระทําตามส่ิงส่ีประการคือ 

1. คนหาความบาป พระเจาส่ังใหโยชวูาเรียกชาวอิสราเอลเขามาจับสลากคร้ังละตระกูล แลวให
ตระกูลท่ีจับไดเขามาทีละวงคญาติ วงศญาติ วงศญาติท่ีจบัไดใหเขามาทีละครอบครัว และครอบครัวที่
จับสลากได ใหเขามาคร้ังละคน โยชูวากระทําตามวิธีของพระเจา ในท่ีสุดก็จับได “อาคาน” 

บางคร้ังทานไมอาจทราบไดทันทีวา ทานไดกระทําส่ิงใดไมเปนท่ีพอพระทัยพระเจา แตหาก
ทานสํารวจจิตใจใหละเอียดถ่ีถวน พิจารณาถึงทุกอยางท่ีทานไดกระทําและทูลขอใหพระเจาทรงชวย
ทาน ทานก็สามารถคนพบความผิดบาปน้ัน ความบาปอาจจะซอนเรนตัวจากมนุษยและจากทานเอง แต
ไมอาจซอนเรนจากพระเจา 

2. สารภาพ โยชูวาส่ังใหอาคานสารภาพความผิดของเขา เพื่อเหน็แกชาวอิสราเอลท้ังหมด อา
คานก็ยอมสารภาพโดยดี 

3. ชดใชความผิด หรือคาเสียหาย อาคานไวบอกท่ีซอนทรัพยสินตาง ๆ ท่ีเขาไดเกบ็ไว และคืน
ทรัพยสินใหแกพระเจาจนหมดส้ิน หากเรามีทางท่ีจะชดใชคาเสียหายได เราจะตองชดใชใหถาเปนส่ิงท่ี
ขโมยมาก็จงคืนแกเจาของ ถาเปนการกระทําผิดตอผูใด ก็จงสารภาพผิดและขออภัยโทษจากเขา ถา
จะตองซ้ือส่ิงของชดใชหรือตองจายทรัพยแทนก็จงกระทํา ซักคายเปนตัวอยางท่ีดท่ีีสุดในเร่ืองนี ้

4. ทําลายใหหมดส้ิน หยดุการประพฤตท่ีิเปนความบาปนั้นอยางเด็ดขาดแมอาคานจะสารภาพ
ผิด และคืนส่ิงของใหแกพระเจาแลว แตเขามิไดรูสึกเสียใจหรือกลับใจอยางแทจริง โปรดสังเกตวาเขา
พยายามซอนความบาปนั้น จนถึงวินาทีสุดทายจนไมอาจจะซอนไดตอไปอีกจึงตองสารภาพ และคืนให
ดวยความจําเปน 

การสารภาพผิดท่ีเกิดจากใจจริงและดวยใจอยากกลับตัวใหมเทานั้น จึงเปนท่ีพอพระทัยของ
พระเจา และพระเจากจ็ะทรงอภัยใหแกการสารภาพผิดชนิดนั้น 
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จงจําไววา ความบาปท่ีทําใหทานพายแพอยางส้ินเชิง มักไมใชความบาปท่ีใหญโตเสมอไป แต
เปนความบาปเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจําวัน จงอยามองขามและอยาประมาทตอความบาปเหลานั้น 
แตจงรีบกําจัดออกจากชีวิตของทานเสีย เพือ่มันจะไมนําความพายแพมาสูทานอีกตอไป 
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บทเรียนที่ 7 บทเรยีนที่มีคาเทาชีวิต 7

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 8:1-9,25,25,30,34,35 

คนสวนมาก มีนิสัยคลายคลึงกันอยางหนึง่คือ ไมยอมเช่ือฟงและเรียนรูโดยวิธีงาย ๆ ดุจเด็ก
นอยท่ีชอบเลนไมขีดไฟเสมอ มารดาหามเทาใดไมยอมฟง จนกระท่ังวันหนึ่ง ถูกไมขีดไฟเผามือไดรับ
บาดเจ็บ จึงจดจําคําเตือนสอนของมารดาไดชาวอิสราเอลก็ไมผิดแผกไปกวาคนท่ัวไปนัก ความพายแพ
แกเมืองอัยไดใหบทเรียนอันลํ้าคาแกพวกเขาทุกคน รวมทั้งโยชูวาผูนําของเขาดวย 

ก.พระเมตตาของพระเจา (1-2) 

แมพระเจา จะทรงโกรธเคืองชาวอิสราเอลมากสักปานใดก็ตาม แตเม่ือชาวอิสราเอลเสียใจ 
สารภาพความผิดบาป และกําจัดความบาปน้ันออกเสีย พระเจาทรงเมตตาเขาตามเดิม ทรงปลอบโยน
หนุนใจเขา ใหความม่ันใจแกพวกเขาอกีคร้ังหนึ่งวาจะมอบเมืองอัย เจาเมือง และพลเมืองรวมท้ัง
แผนดินของเมืองอัย ไวในมือของพวกอิสราเอล และพวกเขาจะไดชัยชนะอยางแนนอน 

คริสเตียนอาจพลาดพล้ังกระทําบาปได นัน่มิไดหมายความวา เขาจะสูญเสียความรอดของเขา 
เพราะบาปท่ีไดกระทําในคราวหลัง เม่ือพระเยซูคริสตทรงประทานความรอดใหแกผูใด พระองคทรง
ประทานใหจนถึงท่ีสุด ความบาปท่ีเขาอาจกระทําภายหลัง ไมสามารถพรากเขาจากความรอดท่ีมีอยูใน
พระเยซูคริสตไปได หรืออีกนัยหนึ่ง ความรอดของเขาไมสูญหายไป เม่ือเขารอดจะรอดจนถึงท่ีสุด แต
ส่ิงหนึ่งอาจสูญหายไป คือไมตรีจิตระหวางเขากับพระเจา เขาจะไมมีความใกลชิดสนิทสนมกับพระองค
ดุจแตกอน พระเจาอาจทรงผินพระพักตรจากเขาช่ัวคราว และเขาอาจประสบความพายแพอยางยบัเยิน
ในชีวิต รวมท้ังความเศราสลดเสียใจท่ีอาจเกิดข้ึน 

ยกตัวอยางงาย ๆ ระหวางความสัมพันธของบิดากับบุตร ความประพฤติท่ีไมดีของทานไมอาจ
ทําใหทานสูญเสียตําแหนงในฐานะบุตรได ไมวาทานจะเลวรายสักปานใด ทานก็ยังเปนบุตรของบิดา
ของทาน แตการกระทําของทานอาจนําความเสียใจมาสูบิดา และทําใหความสัมพันธของทานกับบิดาไม
สนิทใกลชิดเหมือนดังเดิมเม่ือกอนบิดาเคยใหเงินแกทานสิบบาททุกอาทิตย สําหรับซ้ือขนม บิดาอาจจะ
ตองระงับช่ัวคราว ความสัมพันธของเรากบัพระเยซูคริสตก็ดุจกัน เราเปนบุตรของพระองค พระองค
เปนบิดาของเรา ความบาปไมอาจตัดความสัมพันธของเรากับพระเยซูคริสตในฐานะบิดากับบุตร เม่ือเรา
สารภาพตอพระองคดวยจริงใจ พระองคทรงประกอบดวยความรัก เมตตา จะทรงอภัยความบาปทุก
อยางให ความสัมพันธอันใกลชิดของเรากับพระองค ก็จะกลับคืนมาตามเดิม 
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ข. ความรอบคอบของโยชูวา (3-29) 

พระเจามิไดทรงส่ังใหโยชูวา นําพวกอิสราเอล เดินรอบกําแพงเมืองอัยเจ็ดวัน ดังคราวทําลาย
เมืองเยรีโค แตใหใชกลยุทธในการทําศึก โดยใหโยชูวาตั้งกองซุมไวหลังเมืองอัยคอยโจมตีเม่ือพวกเขา
หลงกล 

โยชูวาปฏิบัตติามคําส่ัง เลือกทหารลวนแตกลาหาญสามหม่ืน สําหรับข้ึนไปตอสูชาวเมืองอัย 
โดยแบงทหารออกเปนสองพวก พวกหนึง่เปนกองซุมแอบไปซุมท่ีหลังเมืองอัย ในเวลากลางคืน สวน
เขาจะนําทหารอีกจํานวนหนึ่งไปยังหนากาํแพงเมืองในเวลาเชาตรู ทําทีจะเขาตีเมืองอัย ทหารแหง
เมืองอัยก็จะเปดประตูออกมาสูรบกับเขา พวกเขาจะแกลงทําเปนแพ ถอยทัพไปในปา เม่ือกองซุมเห็น
ทหารและชาวเมืองอัยท้ิงเมืองออกไปไลตามขาศึก พวกทหารท่ีซุมอยูหลังเมืองอัยกรี็บออกจากท่ีซอน
บุกเขาไปในเมือง จุดไฟเผาเมืองอัยเสียทหารแหงเมืองอัย เม่ือทราบวาหลงกลขาศึกก็จะไมเปนอันสูรบ 
ชัยชนะก็จะตกเปนของอิสราเอล 

คืนนี้โยชูวาไดซุมทหารประมาณหาพนัคน ระหวางเมืองเบ็ธเอลกับเมืองอัย ซ่ึงอยูทางตะวันตก
ของเมืองอัย สวนเขาและพวกท่ีเหลือไดยกไปต้ังทัพอยูหลังเชิงเขา ซ่ึงอยูทางทิศเหนือของเมืองโยชูวา 
ไดอยูกบัพวกทหารตลอดคืน คร้ันรุงเชา เม่ือตรวจดูความเรียบรอยของกองทัพแลว ก็นําทัพเขาตีเมือง
อัย เจาเมืองอัยเห็นขาศึกบุกรุกเขามาต้ังแตเชาตรู ก็รีบจัดทหารออกไปตอสู ทหารอิสราเอลแกลงทําเปน
พายแพรีบถอยหนเีขาไปในปา ชาวเมืองอัยคิดวาชาวอิสราเอล คงจะพายแพแตกหนีไปเหมือนคราว
กอน จึงพากันออกจากเมืองเพื่อไลขาศึก 

เม่ือทหารแหงเมืองอัยไดไลตามชาวอิสราเอลออกไปพอสมควรแลว พระเจาตรัสให โยชูวายืน่
หอกในมือออกไปยังเมืองอัย เปนสัญลักษณใหกองซุมเขาโจมตี กองซุมจํานวนหาพันคนรีบกรูเขาไป
ในเมือง ยืดเมืองไดอยางงายดาย แลวใชไฟเผาเมืองเสีย ฝายเจาเมืองอัยท่ีกําลังไลตามทหารอิสราเอลอยู
เห็นควันไฟพลุงข้ึนจากตัวเมือง ก็ทราบไดทันทีวา ไดเพล่ียงพล้ังกลยทุธแกศัตรูแลว คิดจะถอยทัพกลับ
เขาเมือง แตก็ตองเผชิญกับกองซุมของอิสราเอลท่ีออกมาสมทบโจมตีขนาบ คร้ันจะไลตามชาว
อิสราเอลตอไปอีกก็ไมอาจทําได เพราะทหารอิสราเอลหันกลับมาตอสูอยางฮึกเหมิ ทหารและชาวเมือง
อัย จึงถูกลอมไวทุกดานและถูกฆาตายอยางใบไมรวง จนไมมีแมสักคนเดียวรอดชีวติ ชัยชนะก็ตกเปน
ของชาวอิสราเอล 

การท่ีพระเจาทรงส่ังใหชาวอิสราเอลใชกลยุทธในการทําศึก แทนท่ีจะใหเดินรอบกาํแพงเมือง
ดุจคร้ังกอน เพื่อใหอิสราเอลทราบวา พระองคทรงมีวธีิหลายวิธีท่ีจะชวยอิสราเอล ประการหน่ึงอีก
ประการหน่ึง เพื่อใหทราบถึงผลแหงความบาป ท่ีอาจติดตามพวกเขาไปเปนเวลานาน หากโยชูวา
อธิษฐานกอนออกไปโจมตีเมืองอัยต้ังแตตน ขอคําแนะนําจากพระองค และหากอาคานไมกระทําบาป
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ขัดขืนคําส่ังของพระเจา พวกอิสราเอลก็อาจตีเมืองอัยไดอยางงายดายโดยไมตองรับความยากลําบาก
ตองเสียชีวิต และตองใชกลยทุธตาง ๆ เชนนี้ 

แมคริสเตียนอาจพลาดพล้ังกระทําบาป และพระเยซูคริสตยินดีอภัยโทษความผิดบาปให เม่ือ
เราสารภาพตอพระองค แตหาไดหมายความวา เราจะหลีกพนจากผลตอบแทนแหงความบาป ซ่ึงเราควร
จะรับไม “ถาทานหวานเมล็ดพืชชนิดใดลงลงไป ทานก็จะเก็บเกี่ยวผลของเมล็ดพืชน้ัน” “ถาทาน
ตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอทานเชนใด จงปฏิบัติตอเขาเชนนั้น” พระเจาทรงยินดอีภัยโทษการโกหก 
ความเกยีจคราน ความเจาโทโส การหลอกลวง และแมกระท่ังการฆาคนตายได เม่ือทานสารภาพตอ
พระองค แตทานก็ตองเก็บเกี่ยวผลแหงความเสียใจ ชอกช้ําใจและความทุกขยากลําบากใจในภายหลัง 
คนมากมายไมยอมเรียนรูบทเรียนนี้ จนกระท่ังเขาไดประสบกับตนเอง และบอกแกตนเองภายหลังวา 
“ถาฉันเช่ือฟงพระเจาต้ังแตแรกเร่ิมความทุกขแสนเข็ญก็คงไมเกดิแกฉันเชนนี”้ 

ค.ชั้นเรียนรวีวารศึกษาที่ใหญที่สุด (30-35) 

เม่ือไดปราบศัตรูเรียบรอยแลว โยชูวากน็ําชาวอิสราเอลท้ังหมดเดินทางจากท่ีนัน่ออกไปไกล 
30 ไมล จนถึงหุบเขา ซีเค็ม ซ่ึงอยูระหวางภูเขาฆะรีซิมกบัภูเขาเอบาล โดยใหชาวอิสราเอลคร่ึงหนึ่ง อยู
บนเชิงเขาฆะรีซิมอีกคร้ังหนึง่อยูบนเชิงเขาเอบาล สวนปุโรหิตกับหีบไมตรี อยูระหวางกลางหุบเขา 
แลวโยชูวาไดสรางแทนถวายแกพระเจาและจารึกกฏหมายซ่ึงสืบตอมาจากโมเสสไวบนหิน ท่ีใชทํา
แทนนัน้ เม่ือทุกอยางเรียบรอยแลว โยชูวาก็สอนพระบัญญัติของพระเจาแกชาวอิสราเอลทุกคน บอกให
ทราบถึงพระพรท่ีพวกเขาจะไดรับ หากเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจา และความพนิาศฉิบหาย
จะมาสูพวกเขา หากขัดขืนคําส่ังของพระองค เหตุการณในขณะนั้นไมผิดกับช้ันรวีวารศึกษา ช้ันใหญ
ท่ีสุดในโลก หองเรียนของเขาคือหุบเขาและภูเขาท้ังสองลูก มีโยชูวาเปนครู มีพระบัญญัติของพระเจา 
ซ่ึงสืบตอจากโมเสสเปนบทเรียน มีเหตกุารณท่ีเกดิข้ึนในเยรีโคและเมืองอัยเปนตัวอยาง และมีชาว
อิสราเอลจํานวนรวม 6 แสนคนเปนนักเรียน เสียงของโฮซูอะกองกังวานไปทั้งท้ังหุบเขา เพราะระบบ
การสะทอนเสียงท่ีดียิ่งตามธรรมชาติ ชาวอิสราเอลทุกคนฟงดวยใจเคารพและดวยความสงบ พวกเขาจะ
ไมตั้งใจฟงไดอยางไร เพราะพวกเขาเรียนบทเรียนเหลานีด้วยชีวิต 
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บทเรียนที่ 8 อุบายของขาศึก 8

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 9: 1-9, 14-16, 26, 27 

คงไมมีผูใดในโลกท่ีมีงานยุงเทาพญามารซาตานและบริวาร ซ่ึงทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง 
พยายามวางอุบายและแผนการณตาง ๆ เพือ่ยื้อแยงชาวโลกใหอยูฝายพวกเขา แผนการณใหม ๆ ท่ีพญา
มารใช รูสึกไดผลมาก แมกระท่ังคริสเตียนเปนจํานวนมาก ก็ถูกมารยื้อแยงไปในบทเรียนบทนี้ เราจะได
เห็นกลอุบายของขาศึกท่ีสามารถหลอกลวงชาวอิสราเอลเปนผลสําเร็จ เปนบทเรียนท่ีสําคัญยิ่งตอคริส
เตียนทุกคน 

ก.ความรวมมือของศัตรู (1-2) 

เม่ือชาวอิสราเอลไดชัยชนะเมืองอัยแลว กษัตริยชาวคานาอันท้ังหลายเร่ิมเหน็ภยัอันตราย ซ่ึง
กําลังคืบคลานมาสูพวกตน จึงรวมใจกันยกกองทัพจะมาตอสูกับชาวอิสราเอล กษัตริยเหลานี้เม่ือกอน
เคยมีเร่ืองบาดหมางใจ และรบซ่ึงกันและกัน แตเม่ือเหน็ภัยอันตรายที่กําลังมาสูพวกตน ก็รวมเปนน้ํา
หนึ่งใจเดยีวกนัได เพื่อชวยกันกําจัดศัตรูท่ีรุกลํ้าเขามา ในปจจุบัน แมศัตรูของพระเจาจะไมมีความเห็น
สอดคลองกันในเร่ืองตาง ๆ แตพวกเขามีใจเดยีวกัน ยอมเปนเคร่ืองมือของพญามารซาตานทําลายและ
ขัดขวางแผนงานของพระเจา เกลียดชังคริสเตียน ดังอัครสาวกยอหนกลาววา “ดูกอนพ่ีนองท้ังหลาย ถา
โลกน้ีเกลียดชังทาน อยาประหลาดใจ” (1 ยอหน 3:13) 

คริสเตียนคณะตาง ๆ ไมวาจะเปนคณะใด แมไมอาจลงรอยกันในความเช่ือและการปฏิบัติ
บางอยาง ก็ไมควรใหส่ิงเล็กนอยนั้น ทําลายความสามัคคีกลมเลียวความเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกันในพระ
เยซูคริสต เรามีศัตรูมากมายซ่ึงอยูรอบขางตัวเรา เรานาจะเรียนบทเรียนนี้จากศัตรู รวมมือรวมใจกนัตอสู
พญามารซาตาน อยางนอยท่ีสุดเราอาจรวมใจกนัประกาศพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสตตามวิธีและ
ความสามารถท่ีตนมีอยู การแตกแยกกันเปนคณะเปนพวก นอกจากตัดทอนกําลังของทหารแหงพระ
คริสตแลว ยังเปนท่ีดูหม่ินของคนท้ังหลาย ท่ีไมเปนคริสเตียนดวย 

ข.อบุายของขาศึก (3-15) 

แมกษัตริยท้ังหลายคิดตอตานกองทัพอิสราเอลดวยกําลังอาวุธ แตมีกษตัริยเมืองหนึ่ง ฉลาดกวา
กษัตริยคานาอันท้ังหลาย ไมยอมสูรบกับกองทัพอิสราเอล ดวยทราบอยางแนนอนวาไมมีทางท่ีจะตอสู
เอาชนะชาวอิสราเอลดวยกําลังอาวุธได เพราะพระเจาทรงสถิตอยูกับพวกอิสราเอล จึงหาอุบายเพื่อจะ
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ขอเปนมิตรกบัชาวอิสราเอลเปนการรักษาชีวิตของพวกตนใหรอด กอนกษัตริยกิเบโอนสงคนไปหาโยชู
วา ทําเหมือนเปนราชฑูต แตไดแตงตัวดวยเส้ือผาแกาและขาดวิ่น ใสรองเทาปะ นําเสบียงอาหารท่ีลวน
แตแหงและข้ึนรา รวมท้ังกระสอบและถุงน้ําเกา ๆ  

เม่ือทูตจากเมืองกิเบโอน เดินทางมาถึงคายอิสราเอล ซ่ึงความจริงอยูหางจากเมืองของเขาเพียง
ประมาณ 6-8 ไมล จึงเขาไปหาพวกผูเฒาแหงอิสราเอลบอกวาพวกเขามาแตทางไกล เพื่อมาทําไมตรีกับ
พวกอิสราเอล พวกอิสราเอลตอบวา “พวกทานคงอาศัยอยูในบริเวณนี้กระมัง เราจะทําไมตรีกับพวก
ทานไมได” ชาวกิเบโอนทราบลวงหนาไวกอนแลววา ชาวอิสราเอลจะสงสัยเชนนั้น และพวกเขาปฏิบัติ
อยางไร จึงสามารถเตรียมตัวตอนรับการซักถามทุกอยางไดดีท่ีสุด โยชูวาซ่ึงยนือยูขาง ๆ ก็ถามข้ึนวา 
“ทานท้ังหลายคือผูใด มาแตไหน?” พวกเขาตอบโยชูวาอยางไมติดขัด โดยกลาวถึงฤทธ์ิอํานาจของพระ
เจา ท่ีไดทรงนําพวกอิสราเอลออกจากอียปิตและการอัศจรรย ซ่ึงเกิดข้ึนทามกลางชาวอิสราเอลพวกเขา
ฉลาดพอท่ีจะไมเอยถึงเหตุการณ การขามแมน้ําจอรแดน การทําลายเมืองเยรีโคและเมืองอัย เพราะถา
เอยถึงเหตุการณเหลานี้ ท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดแลว ชาวอิสราเอลคงไมยอมทําไมตรีดวยกบัเขา 

นอกจากนั้นพวกเขายังใหขอพิสูจน โดยช้ีใหดูเส้ือผาเกาขาด ๆ ท่ีพวกเขาสวมใส อาหารที่แข็ง
และข้ึนรา รองเทาท่ีปะแสดงใหเห็นวาพวกเขาเดินเปนระยะทางไหลมาก เพื่อจะขอเปนไมตรีและขอ
เปนทาสของพวกอิสราเอล โยชูวาและผูเฒาแหงอิสราเอล เห็นขอพสูิจนอันชัดแจงเหลานั้น ก็ทําไมตรี
กับพวกเขา และทําสัตยสัญญากับพวกเขาวา จะใหพวกเขารอดชีวิต 

เม่ือพญามารซาตานไมอาจตอสูกับคริสเตียนโดยตรง ก็มักตอสูโดยทางออม และเปนวิธีท่ี
ไดผลที่สุด เพราะหากคริสเตียนทราบวา มารกําลังทดลองหรือลอลวง เขาก็จะพยายามหลีกเล่ียง มารจึง
ปลอมตน เปนดุจทูตแหงแสงสวาง เสนอใหคริสเตียนเหน็ความดีตาง ๆ ของฝายตน หาขอพิสูจนตาง ๆ 
เพื่อชักจูงใหคริสเตียนเหน็ดวยกับเขา โดยวิธีนี้คริสเตียนมากมาย ไดถูกลอลวงไปโดยไมรูตัว 

ทูตของกิเบโอนกลาวแกโยชูวาวา “ขาพเจาจะเปนทาสของทาน” (ขอ 8) มารรายก็บอกทานใน
ตอนตนเชนกนัวา “เราจะเปนทาสของทาน” “จะนําความสุขความสําราญใหแกทาน จะใหทานพบความ
จริง จะนําความกาวหนามาสูทาน” ในตอนตน ทานรูสึกวา การเช่ือฟงมารทําใหทานรับประโยชนหลาย
อยาง แตหาทราบไมวา นั้นคือบวงแรวของมารท่ีใชหลวกลวงมนษุย เม่ือนานวันเขาทานจะกลับ
กลายเปนทาสของมารดุจคนที่เมาเหลา ในตอนตน เหลาเปนทาสของเขา เขาสามารถควบคุมตนเองได 
รูสึกวาไดรับความสุขสําราญใจจากทาสผูสัตยซ่ือ แตนานวันเขา เขาเองกลับกลายเปนทาสของเหลา ถูก
ควบคุมโดยเหลาจนพบความหายนะ 

เหตุใดโยชูวา และชาวอิสราเอลจึงถูกหลอกลวงงายดายเชนนี้ คําตอบอยูท่ีขอ 14 “ฝายชนท้ัง
ปวงก็รับเสบียงอาหารเหลานั้นไว แตหาไดทูลขอพระดาํรัสแหงพระเยโฮวาหไม” ชาวอิสราเอลยังไมได
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เรียนบทเรียนแหงการอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาของพระเจา กอนตัดสินใจกระทําส่ิงใด ๆ พวกเขา
เพียงแตทราบวา การพายแพท่ีเมืองอัย เนื่องจากความบาปของอาคาน แตไมทราบวาสาเหตุอีกประการ
หนึ่งเปนเพราะพวกเขาไมอธิษฐานทูลขอตอพระเจา กอนยกทัพไปสูรบ คราวนี้ก็เชนกนัพวกเขา
ไววางใจในขอพิสูจนและความจริงท่ีเหน็ดวยตา คิดวาเร่ืองเล็กนอยเหลานี้ พวกเขาคงตัดสินใจเอาเอง
ได ไมจําเปนจะตองขอคําปรึกษาจากพระเจา ส่ิงแวดลอมความจริง และขอพิสูจนตาง ๆ ท่ีอยูรอบขาง 
อาจชวยใหเราเขาใจน้ําพระทัยของพระเจาไดดยีิ่งข้ึน แตเราไมอาจไววางใจส่ิงเหลานี้แตฝายเดียว ดวย
ความจริงหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีร เราไมอาจพิสูจนใหเหน็ในหลอดแกวทดลองได พญามาร
ทราบจุดออนของมนุษยจึงพยายามหนนุใจ ใหมนุษยพิสูจนพระเจา และมารก็ใชวิธีของตนพิสูจนให
มนุษยเห็นวา คําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรไมถูก คําสอนและความเช่ือของเขาตางหากถูกตอง พระ
คริสตธรรมคัมภีร คือหลักฐานท่ีดีท่ีสุดแหงความเช่ือและพระเจาคือท่ีปรึกษาท่ีประเสริฐท่ีสุด จงคนหา
หลักฐาน และคําสอนในพระคัมภีรอธิษฐานทูลขอคําปรึกษา จากพระเจา กอนจะตัดสินใจในเร่ืองใด 
การตัดสินใจโดยไมขอคําปรึกษาจากพระเจา อาจทําใหทานหลงกลศตัรู อยางงายดายดุจโยชูวาท่ีหลง
กลชาวกิเบโอน 

ค. ความลับถูกเปดเผยออก (6-27) 

การหลอกลวงและเลหเหล่ียมคดโกงของมนุษย ไมวาจะแนบเนียนแนบยลเพยีงใด วันหนึ่ง
จะตองถูกเปดเผยออกมาส่ิงท่ีไมเปนความจริง ไมอาจยืนยงอยูไดนาน มีแต “ความจริง” เทานั้นท่ียั่งยืน
เปนนิจ หลังจากท่ีชาวอิสราเอลไดทําสัญญากับชาวเมืองกิเบโอนสามวนั ก็ไดรับรายงานขาววา ชาวกิเบ
โอนอาศัยอยูใกลเคียงท่ีพวกเขาอยูนั้นเอง จึงรีบยกทัพไปเมืองกิเบโอน ในวันท่ีสามไดบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทาง ความลับของพวกทูตก็เปดเผยออก ชาวอิสราเอลไมพอใจเปนอันมากบอกใหเหลาหวัหนารีบ
ยกกองทพัเขาทําลายเมืองกิเบโอน ดังท่ีไดทําแกเมืองอ่ืน ๆ ตามนํ้าพระทัย ของพระเจาแตหวัหนา
ท้ังหลายบอกวา ไมอาจจะทําเชนนั้นได เพราะพวกตนไดทําสัตยสาบานไวกับชาวกิเบโอนแลว การ
ทําลายชาวกิเบโอน ตามนํ้าพระทัยของพระเจา ก็เปนส่ิงท่ีควร แตการไมรักษาคําม่ันสัญญา ซ่ึงได
กระทําในนามของพระเยโฮวาหเจา จะนําความเส่ือมเสียมาสูพระนามของพระเจาเปนอยางยิ่ง แม
หัวหนาของชาวอิสราเอล อาจไดรับโทษฉกรรจจากพระเจา ในการไมทําลายชาวกิเบโอน แตพวกเขา
ยินดีรับโทษน้ัน เพื่อรักษาคําม่ันสัญญา และเพื่อถวายเกยีรติยศแกพระเจา รูสึกวาการกระทําของเหลา
อิสราเอลคร้ังนี้เปนท่ีพอพระทัยของพระเจา พระองคมิไดติเตียนวากลาวพวกเขา ในเร่ืองนี ้ ชาว
อิสราเอลจึงไวชีวิตชาวกิเบโอนเหลานั้น และใชพวกเขาเปนทาส ตัดฝน ตักน้ํา ใหแกพวกอิสราเอล และ
แกพลับพลาของพระเจาต้ังแตนั้นมา 
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จงอธิษฐานทูลขอคําปรึกษาจากพระเจากอนการตัดสินใจทุกคร้ัง เม่ือความพลาดพล้ังเกิดข้ึน 
จงยินดีรับโทษ แทนท่ีจะเสียสัตย หรือทําลายพระเกียรติยศของพระเจา ทางท่ีดีท่ีสุด จงระวังเสมออยา
ใหมีความผิดพลาดเกิดข้ึนและหลงกลอุบายของศัตรู 
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บทเรียนที่ 9 ชัยชนะเปนของพระเจา 9

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 10: 12 

“เปนไปไดหรือ” ชายหนุมถามดวยความสงสัย “ท่ีเราอาจเอาชนะนิสัยและความประพฤติท่ีไม
ดีทุกอยางได” บทเรียนวันนี้ คงใหคําตอบท่ีดีสําหรับปญหาดังกลาว เม่ือชาวอิสราเอลไดชัยชนะตอเมือง
เยรีโคและเมืองอัย ซ่ึงต้ังอยูตอนกลางของแผนดินคานาอันแลว พวกเขามิไดพึงพอใจหยดุเพยีงเทานั้น 
พระเจาทรงใหพวกเขารบเอาชนะดนิแดนคะนาท้ังหมด เพราะนั่นเปนพระสัญญาของพระเจา ท่ีจะ
ประทานดินแดนคานาอันท้ังหมด ใหแกชนชาติอิสราเอลคริสเตียนทุกคน ไมควรจะพึงพอใจแตความ
รอดท่ีตนไดรับเทานั้น พระเจาทรงมีพระพรอีกมากมาย ท่ีจะประทานใหแกเรา เราตองออกไป “ตอสู” 
เพื่อยื้อแยงเอาพระพรเหลานีอ้อกจากการขัดขวางของศัตรูเราตองเอาชนะนิสัยและความประพฤตทุิก
อยางท่ีไมควรมีในชีวติคริสเตียน ชาวอิสราเอลเอาชนะศัตรูท้ังหมดไดอยางไร ใหเราศึกษาดวยกนัใน
โอกาศตอไปนี้ 

ก.ชัยชนะทางฝายใต (บทที่ 10) 

1. เจาเมืองเยรูซาเล็ม (1-15) 

ชาวคานาอันพวกหนึ่งท่ีอาจไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุดในขณะนั้น คงไดแกชาวเมือง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงมีอาโดนีเซเดก เปนเจาเมือง เพราะกองทัพของอิสราเอลอยูหางจากเมืองนั้นเพยีงสิบหา
ไมล ถาชาวอิสราเอลจะทําศึกตอไป เมืองเยรูซาเล็มจะตองตกเปนเหยื่อรายตอมาอยางแนนอน ประกอบ
กับไดยินถึงเร่ือง ชาวเมืองตาง ๆ ถูกกองทัพอิสราเอลยึดครอง และไดฆาตายส้ินทุกคน ทําใหตกใจมาก
ยิ่งข้ึน จึงชักชวนเจาเมืองใกลเคียง ไดส่ีเมอืงรวบรวมพลมาต้ังคายอยูหนาเมืองกิเบโอน เพื่อทําลายเมือง
กิเบโอน ดวยชาวกิเบโอนทรยศพวกตน ไปทําไมตรีกับชนชาติอิสราเอล 

พระเจาไมเพียงแตทรง หวงแหนบุตร ของพระองคไม อยากใหคน ใดเอาใจออกหาง จาก
พระองคไปรักฝายโลกเทานัน้ มารก็หวงแหนบุตรของมันเชนกนั ไมตองการใหคนใด ละท้ิงมันไป
สวามิภักดิ์ตอพระเจา เม่ือเห็นผูใดทรยศ มันก็พยายามหาทางขัดขวางขมขูบังคับหรือทําราย เร่ืองนี้
เกิดข้ึนท่ัว ๆ ไปในกลุมชนที่ไมเปนคริสเตียนบางคนละท้ิงศาสนาหรือ ลัทธิความเช่ือถือเกา ๆ ของตน
ไปเช่ือพึ่งพระเยซูคริสต ก็ถูกกลาวหาวาเปนคนเนรคุณ ทรยศตอวงศตระกูล ทรยศพรรคพวก หรือ
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บานเมืองบางถูกเฆ่ียนตีและดุดา หรือแมในกลุมคริสเตียนเอง ถาผูใดท่ีตองการจะรักพระเจามากยิง่ข้ึน 
รอนรนเพื่อพระราชกิจของพระองคมากข้ึน บางคร้ังก็ถูกหัวเราะเยาะ 

เม่ือชาวกิเบโอนไดยินขาวศึกเชนนั้นก็รีบใหคนไปหาโยชูวา ขอใหยกทัพมาชวยพวกเขาอยาง
เรงดวน โยชูวาไมรอชา เคล่ือนทัพออกจากท่ีพักของตนในเวลากลางคืน รีบตรงมาชวยชาวเมืองกิเบ
โอน 

เราไมตองกลัว เม่ือมีศัตรูลอมรอบขมขู เพราะเรามีพระเยซูคริสตเปนท่ีพึ่งเม่ือความทุกข
ยากลําบาก หรืออันตรายตาง ๆ มาถึง เราอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคจะ
เสด็จมาชวยเราทันที คริสเตียนทุกคนไมเพียงแตมีหนาท่ีนําคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ยังมีหนาท่ีคอย
ชวยเหลือเขาในปญหาฝายวญิญาณจิตเพราะคริสเตียนทีรั่บเช่ือพระเยซูคริสตใหม ๆ อาจมีปญหาและขอ
ของใจมากมาย จึงเปนหนาท่ีของคริสเตียนทุกคน ท่ีตองเตรียมพรอมเสมอ เพื่อชวยเหลือเขาเหลานั้น
เทาท่ีจะทําได 

ทานอาจกลาววา “ยากเหลือเกินท่ีจะทําเชนนั้น เราเองกป็ระสบปญหายุงยากนานาประการ จะ
ชวยเหลือคนอ่ืนไดอยางไร” แตจงทราบความจริงวา ศัตรูของชาวกเิบโอนก็คือศัตรูของชาวอิสราเอล 
และศัตรูของพ่ีนองในพระคริสตก็คือศัตรูของทานดวยนอกจากนั้น พระเจาไมทรงตองการใหทานชวย
คนใดดวยความสามารถ กําลังและสติปญญาของทานเอง แตดวยกําลังของพระเจา พระองคตรัสแกโยชู
วาวา “อยากลัวเขาเลย เพราะวาเราไดมอบเขาไวในมือเจาแลว จะไมมีผูใดในพวกของเขาสักคนเดียว
อาจตอสูกับเจาไดเลย” (ขอ 8) โยชูวาเช่ือพระสัญญาของพระเจา ยกทัพไปทําศึกกับกษัตริยอาโมไรตท้ัง
หาองคนั้น พระเจาก็ทรงทําตามสัญญา ชวยชาวอิสราเอลในการสูรบ โดยทําใหศัตรูเกิดสะดุงแตกต่ืน 
ปลอยใหทัพอิสราเอลฆาฟนอยางไมมีทางสู เม่ือศัตรูพยายามวิ่งหนี พระเจาก็ทรงบันดาลใหลูกเห็บใหญ
ตกลงมาจากทองฟา ทับพวกศัตรู โยชูวาเกรงวาไมอาจฆาศัตรูไดกอนตะวันตกดิน ศัตรูอาจหลบหนีไป
ไดในเวลามืด จึงทูลขอพระเจาใหดวงอาทิตยและดวงจันทรหยุดอยูกับท่ี จนกวาพวกเขา จะทําลายศัตรู
เสียหมดส้ิน พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน บันดาลใหเวลาในวันนัน้ยืดยาวออกไป จนกระท่ังศัตรูถูกฆา
ตามหมด 

พระเยซูคริสต ทรงประทานสัญญาตาง ๆ มากมายเกีย่วกับการชนะความบาปหากเราเช่ือและ
วางใจในพระองค เช่ือพึ่งพระองคในศึกสงครามฝายวิญญาณจิต พระองคก็ทรงชวยใหเราไดรับชัยชนะ 

2. อวสานของกษัตริยอาโมไรตทั้งหาองค (16-27) 

เม่ือทหารฝายศัตรู กําลังหนีเอาตัวรอด กษตัริยอาโมไรตท้ังหาองคก็หนีไปซอนตัวอยูในถํ้าแหง
หนึ่ง โยชูวาส่ังใหทหารกล้ิงกอนหินปดปากถํ้าไว หลังจากไลฟนขาศึกจนหมดแลวกก็ลับมายังถํ้า ส่ังให
ทหารนําตัวกษัตริยท้ังหาองคนั้นออกจากถํ้า แลวประหารชีวิตเสียในเย็นวนันัน้ 
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บางคร้ังศัตรูของเรา หรือนสัิยและความประพฤติท่ีไมดบีางอยาง อาจหลบซอนตัวได ดังเชน
กษัตริยอาโมไรตท้ังหาองคนัน้ จงอยาพึงใจตอความสามารถท่ีเราอาจบังคับตนเอง หรือความบาปนั้น
ไดเพยีงช่ัวคราว ดวยมันอาจลุกข้ึนมาทําลายทานอีกภายหลัง วิธีเดียวเทานั้นท่ีจะกําจดัมัน คือฆามันเสีย
หรือละท้ิงใหส้ินซาก 

3. เมืองอื่น ๆ ตลอดทางใต (28-37) 

หลังจากนัน้ โยชูวายกทัพไปตีเมืองอ่ืน ๆ ตลอดภาคใต เชน เมืองเคดา (28) เมืองลิบนา (29) 
เมืองลาคิช (31) เมืองเฆเซอร (33) เมืองเอ็ฆโลน (34) เมืองเฮ็บโรน (35) เปนตน 

ข. ชัยชนะทางฝายเหนือ (บทที่ 11) 

เม่ือไดปราบศัตรูตาง ๆ ทางภาคใตของดนิแดนคานาอันแลว เจาเมืองตาง ๆ ทางฝายเหนือเห็น
วาภยัอันตราย กําลังคืบคลานมาสูตน จึงราวบรวมพลกําลังทหารเขาดวยกัน ท้ังทหารเดินเทา ทหารมา 
และรถศึก จาํนวนดุจเม็ดทรายริมฝงทะเล เพื่อตอสูกับทัพอิสราเอล ถามองดูในสายตามนุษย ทัพ
อิสราเอลไมมีทางสูรบเอาชนะศัตรูไดเลย เพราะพวกเขามีแตทหารเดนิเทา และไมชํานาญการรบเหมือน
ทหารของศัตรูแตพระเจาตรัสสัญญาแกโยชูวาอีกวา “อยากลัวเขาเลย ดวยวาพรุงนี ้ เวลาปานนี้ เราจะ
มอบเขาไวใหถูกประหารหมด ตอหนาอิสราเอล...” (6) 

พระเจามิไดทรงใหโยชูวาฝกฝนทหาร หรือจัดทหารมา มิไดใหเขาสรางรถศึกท้ังเปนเพราะ 
พระองคทรงอยากใหชาวอิสราเอลทราบขาว ชัยชนะในการรบนั้นมิใชอยูท่ีทหารมา หรือรถศึก หรือ
ฝมือของพลทหารแหงอิสราเอล แตพระองคตางหากทรงเปนผูนําชัยชนะมาสูเขา พวกเขาไมจําเปนท่ี
ตองพึ่งพาอาศัยส่ิงเหลานี้ และพระองคไมทรงตองการใหเขาเช่ือพึ่งในส่ิงเหลานี้ดวย นักกวกีลาวไวใน
บทเพลงสดุดีวา “มีบางคนกลาวถึงรถรบ บางคนกลาวถึงพลมา แตฝายพวกเราจะกลาวถึงพระนามพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา” (สดุดี.20:7) และ “ซ่ึงจะพึ่งมา เพื่อใหรอดก็เปนการเปลา หรือจะรอดพน 
เพราะมีแรงมากก็หามิได” (สดุดี.33:17) 

พระเจาทรงพสูิจนความจริงนี้จากการกระทําพลมา รถศึกและทหารเดินเทาของศัตรูพินาศส้ิน 
โดยกําลังทัพของชนชาติอิสราเอล ซ่ึงดอยกวาและออนแอกวาทุกดาน 

ค.สันติภาพอิสราเอล (บทท่ี 12) 

ในท่ีสุดชาวอิสราเอล ก็ยึดไดแผนดนิคานาอันท้ังหมด แมยังมีชาวคานาอันท้ังหมด แมยังมีชาว
คานาอัน และเมืองบางเมืองเหลืออยูบาง แตสงครามสวนใหญนับวาไดยุติลงแลว อิสราเอลมีโอกาสได
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พักรบ ไดช่ัวคราวบทท่ีสิบสอง เปนบทสรุปเหตุการณสูรบท้ังหมดที่เกิดข้ึน ชัยชนะเปนของพระเจา
สันติสุขเกิดแกทัพอิสราเอล 

เราไมอาจเอาชนะตัวเอง หรือความบาปท้ังหมดไดดวยหลักปรัญชา สุภาษิตศลีธรรมหลัก
จรรยา ส่ิงเหลานี้ไมแตกตางอะไรกับรถศึกและรถมา อาจจะชวยเราไดบาง แตชัยชนะท่ีแทจริงมาจาก
พระเยซูคริสต พระองคผูสถิตอยูในเราจะทรงชวยเราใหชนะทุกอยาง 
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10บทเรียนที่ 10 ขุนศึกวัยแปดสิบหา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา 14: 6-15 

ทานเคยอยากไดส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงมีคนสัญญาจะให แตตองรอเปนเวลานานแสนนานกวาได
ไหม บางคร้ังทานรูสึกทอแทใจไมอาจอดทนรอตอไป หรือเกิดหมดศรัทธาตอคําสัญญาน้ันเสียกอน 
คริสเตียนสวนมาก ไดรับประสบการณเชนนี้ พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรแกเขามากมาย เขา
รอรับพระพรนั้นจากพระองคเปนเวลานาน จนเกิดทอแทใจ แจยงัไมไดรับพระพรเทาท่ีควร จาก
พระองคเลย เหตุใดจึงเปนเชนนั้นขุนศึกผูเฒาวัย 85 หรือท่ีมีช่ือวา คาเลบ คงจะใหคําตอบแกทานได 

ก.คาเลบอางคําสัญญา (14: 6,9) 

ขณะนัน้ การศึกสงครามสวนใหญของชาวอิสราเอล ในดินแดนคานาอันไดเสร็จส้ินลงแลว 
ชาวอิสราเอลเร่ิมไดรับสันติสุข วางเวนจากการสงครามช่ัวคราวโยชูวา ปุโรหิตและหัวหนาพงศพันธ
อิสราเอล จึงถือโอกาสนั้น แบงดินแดนคานาอันท้ังหมดใหแกตระกูลตาง ๆ โดยวิธีจับฉลากตามการ
ทรงนําของพระเจา แตกอนการจับฉลากแบงปนดนิแดนจะเร่ิมข้ึน คาเลบ ขุนผลผูเฒาคนหนึง่ของ
อิสราเอล ไดเรียกรองสิทธิพิเศษใหแบงดนิแดนแกเขา โดยไมตองหยบิฉลาก โดยอางคําสัญญาท่ีโมเสส
ไดใหแกเขา เม่ือส่ีสิบปลวงมาแลว เพราะโมเสสไดสาบานไวในเวลานั้นวา “แผนดนิซ่ึงเทาของทานได
เหยยีบแลวจะเปนท่ีของทาน และลูกหลานของทานเปนนิตย” (ขอ 9) 

เหตุผลประการที่หนึ่งท่ีคริสเตียนสวนมากไมไดรับพระพรจากพระเจา เปนเพราะเขาไมสนใจ 
หรือไมทราบพระสัญญาของพระองค ท่ีบันทึกอยูในพระคริสตธรรมคัมภีร ท้ังนี้อาจเนื่องจากเขามิได
เอาใจใสตอการอาน และการฟงพระวจนะของพระองค จึงไมทราบถึงพระสัญญาเหลานั้น จงลอง
ทดสอบตัวทานเองดูวา ทานทราบพระสัญญาของพระเจาเกีย่วกับส่ิงใดบาง ทานทราบหรือไมวา “พระ
เยโฮวาหเปนผูทรงบํารุงเล้ียงขาพเจา ขาพเจาจะไมขัดสน” (สดุด ี 23:1) ทานทราบหรือไมวาพระเจาจะ
ทรงตอบคําอธิษฐานทุกอยางของทาน ทานทราบหรือไมวา ทานจะเปนกษัตริยครองโลกรวมกับ
พระองค ทานทราบหรือไมวา พระเจาทรงคุมครองดูแลทานทุกเวลาและพระสัญญาอ่ืน ๆ อีกหลายรอย
หลายพันขอ ลวนบันทึกอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรหากทานไมทราบและไมเคยสนใจมากอน จงลอง
สนใจอานพระคําของพระองคตั้งแตวนันี ้ พยายามคนดูทุกวรรคทุกตอนวา พระเยซูคริสตสัญญาอะไร
กับทานบาง แลวทานจะอัศจรรยใจและต่ืนเตนดีใจ ตอส่ิงใหม ๆ มากกวาท่ีทานคิดเสียอีก 
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เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีคริสเตียนสวนมากไมไดรับพระพรจากพระเจา เปนเพราะเขาไมเช่ือ
พระสัญญาของพระองควาเปนจริง เขาไดอานและไดฟงถึงเร่ืองเกี่ยวกับพระพรเหลานั้นมาเปน
เวลานาน แตไมอาจเช่ือวา พระสัญญาเหลานั้นเปนความจริงและตรัสโดยตรงแกเขา ขายคนหนึง่ไดรับ
เช็คใบหนึ่งจํานวนหนึ่งพนับาท จากญาติสนิท เขาส่ันหัวบอกวา “เปนไปไมไดท่ีญาติคนนี้จะสงเงินให
ผม” เขาจึงขวางเช็คใบนั้นท้ิงเสียเปนเร่ืองที่นาขบขันใชไหม คริสเตียนก็ปฏิบัติตอพระสัญญา ของพระ
เจาเหมือนกับชายคนนั้นปฏิบัติตอเช็คท่ีญาติสนิทสงมาให จึงไมไดรับพระพรอะไรแมแตนิดเดียว 

คาเลบมิไดเปนเชนนัน้ เขาทราบและไดจดจําคําสัญญาของโมเสสไดอยางแมนยํา แมอายุของ
เขา 85 ปแลว เขาไมลืมคําสัญญาของโมเสสแมแตนอยและเขาเชื่อม่ันวาคําสัญญาของโมเสสจะตองเปน
จริง เม่ือถึงเวลาแบงปนดนิแดน เขาจึงอางขอสัญญาน้ันตอโยชูวาและพวกผูเฒา ดวยความม่ันใจวา “ฝาย
โมเสสไดสาบานไวในเวลานั้นวา...” ทานเช่ือม่ันในพระสัญญาของพระเยซูคริสตมากมายเพียงใดทาน
จะพดูในทํานองวา “ฉันคิดวา พระเยซูคริสตจะประทาน....” หรือทานกลาวดวยความเช่ือม่ันดุจ คาเลบ
วา “พระเยซูคริสตทรงสัญญาในพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดขอเจ็ดวา...” จงอางพระสัญญาเหลานั้นตอ
พระเยซูคริสตและตอทุกคน จงเช่ือวาพระสัญญาของพระองคเปนความจริง มิใชคําประพันธ มิใชส่ิงท่ี
ทานคิดวาเชนนั้นเชนนี้จงนํา “เช็ค” ซ่ึงพระองคทรงประทานใหทานไปเบิกเงินจากธนาคารเพ่ือ
เรียกรองสิทธิท่ีทานควรจะไดรับ ดุจคาเลบที่เรียกรองเอาดินแดนตามคําสัญญา 

ข. คาเลบไดประพฤติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาหทุกประการ ( 7,8,10-12) 

คาเลบไมเพียงแตมีความเชื่อม่ันในพระเจา เขายังแสดงความเช่ือของเขาโดยการประพฤติ “ทาน
ไดประพฤติตามพระเยโฮวาห พระเจาของเราทุกประการ” โดยเหตุนี้เขาจึงตองกลาอางคําสัญญาของ
โมเสสโดยไมเกรงกลัว เขากลาวเปนพยานวาเม่ืออายุของเขาไดส่ีสิบป ขณะนัน้โมเสสเปนผูนําของชน
ชาติอิสราเอล โมเสสใชผูสอดแนม 10 คนเขาไปสืบดูแผนดินคานาอัน ทามกลางผูสอดแนมเหลานัน้ มี
โยชูวาและคาแลบรวมอยูดวย เม่ือกลับจากการสอดแนมแผนดิน ผูสอดแนมอ่ืน ๆ ตางตระหนักตกใจ
ตอส่ิงท่ีพบเหน็ ดวยพาเขาไดพบคนท่ีอาศัยในดินแดนนัน้ ลวนมีรางกายใหญบึกบึนดุจยกัษ ไมมีทางท่ี
จะตอสูเอาชนะได พวกเขาบอกใหโมเสสและชาวอิสราเอลวาอยาเขาไปในดินแดนคานาอันเลย เกรงวา
จะถูกฆาตายเสียส้ิน สวนโยชูวาและคาเลบไดรายงานในส่ิงตรงกันขาม เขาท้ังสองรายงานวา แผนดินคา
นาอันบริบูรณดวยน้ําผ้ึงและน้ํานมอีกท้ังผลหมากรากไมก็เจริญงอกงามผิดกวาท่ีอ่ืน ๆ เปนดนิแดนท่ี
เหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน ควรจะรีบเขาไปยึดเอาดนิแดนนี้ ตามพระสัญญาของพระเจาพระองคจะทรง
ประทานใหพวกเขาเปนแน เหลาอิสราเอลไมพอใจ ตอคํารายงานของคนท้ังสองเปนอันมาก ดวยเกรง
ตอภัยอันตรายท่ีรออยูขางหนา คิดจะขวางเขาท้ังสองใหตายดวยกอนหิน แตท้ังสองคนยึดม่ันอยูฝาย
พระเจา เช่ือแนวา พระเจาจะทรงนําเขาเขาสูแผนดินคานาอัน ชาวอิสราเอลเหลานั้นท่ีออกจากประเทศ
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อียิปตดวยกนักับเขาท้ังสองจึงไดตายส้ินในปา เพราะความไมเช่ือ เหลือแตโยชูวา ซ่ึงพระเจาทรงแตงต้ัง
ใหเปนผูนําอิสราเอลสืบตอจากโมเสส และคาเลบขุนพลผูเฒาซ่ึงกําลังขอรับสวนแบง 

นอกจากนั้น คาเลบยังสัตยซ่ือตอพระเจาตลอดมา ในสมัยส่ีสิบหาปกอนเปนอยางไร บัดนี้อายุ 
85 ปเขาก็ยังคงแข็งแรงรับใชพระเจาออกไปทําศึกอยางนั้น พระเจาจึงไดทรงประทานกําลังและความ
สมบูรณ ฝายรางกายใหเขาเปนพิเศษ หลังจากท่ีเขาไดสูรบเพ่ือพระเจาและรอคอยพระองคดวยความ
อดทนมาเปนเวลานาน 45 ป เขาจึงจะไดรับดินแดนตามคําสัญญา คริสเตียนไมนอยที่รอนรนรักพระเจา
ในแรกเร่ิมแตคอย ๆ เยือกเย็นออนแอลงตามกาลเวลา ขาดความอดทนรอคอยพระเจา ทอแทใจและ
หมดความเช่ือไปในท่ีสุด จึงไมอาจไดรับพระพรจากพระองค คาเลบสัตยซ่ือสูรบเพ่ือพระเจาและอดทน
รอคอยเพื่อพระองคเปนเวลา 45 ป จึงไดรับส่ิงท่ีตนปรารถนาตามคําสัญญา ทานไดสัตยซ่ือตอพระเจา 
และอดทนรอคอยพระองคเปนเวลานานเทาไร 

พระเจาทรงอยากประทานพระพรใหแกทุกคน ทรงตองการตอบคําอธิษฐานของทาน แตความ
ประพฤติหลายอยางของทาน ไดขัดขวางพระพรและการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจา ทานจะหวัง
สิทธิพิเศษบางอยางจากรัฐบาลของทานไดอยางไรหากทานมิไดประพฤติตามกฏหมายของบานเมือง 
เหตุฉะนั้นพระเยซูคริสตจึงตรัสสอนวากอนท่ีทานจะอธิษฐานหากทานมีเร่ืองขุนของหมองใจกับพี่นอง
ของทาน จงคืนดีกับพีน่องของทานกอน จงึคอยอธิษฐานทูลขอตอพระองค ทานมีส่ิงขัดขวางอะไรบาง
ทานมีศัตรูใดบางท่ีตองเอาชนะ จงทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต ใหทานชนะส่ิงขัดขวาง และ
ศัตรูเหลานั้นแลว ทานจึงจะมีความม่ันใจท่ีจะทูลขอพระพรจากพระเจา พระองคกท็รงเทพระพรใหทาน
มากลน จนทานไมมีท่ีเก็บไวไดอีก 

ค.คาเลบรับสวนแบง (13-15) 

ขุนศึกวยั 85 จําคําสัญญาท่ีโมเสสไดใหกบัเขา เขาเช่ือคําสัญญา และเรียกรองเอาสิทธิตามคํา
สัญญานั้นดวยความกลา เพราะเขาประพฤติตามพระเยโฮวาหทุกประการ โยชูวาตองมอบดินแดนท่ี
คาเลบเรียกรอง ใหดวยความยินดี เม่ืออวยพรแกคาเลบแลวก็มอบเมืองเฮ็บโรนใหเปนสมบัติแกคาเลบ 
และบุตรหลานสืบตอไปไมมีความแนนอนใดเทียบเทากับความแนนอนท่ีทานจะไดรับพระพรจากพระ
เจา หากทานมีความเช่ือและประพฤติตามพระเจา ดังคาเลบ ขุนศึกวัย 85 นี้ 
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11บทเรียนที่ 11 มารบัสวนแบงกันเถอะ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 15 ถึงบทท่ี 21 

มีปญหาอยางหน่ึงท่ีสรางความนาปวดหัวใหแกคนจํานวนไมนอย คือปญหาความอยุติธรรม 
แหงชีวิตมนุษยทานเคยสงสัยไหมวาทําไมบางคนจึงรํ่ารวย บางคนยากจนบางมีวิชาความรูสูง บางอาน
ไมออกเขียนไมไดเลย แมแตในวงการคริสเตียนท่ีไดช่ือวาบุตรของพระเจา บางคนไดรับพระพรจาก
พระเจามาก ไดรับการประทานหลายอยางมีความสามารถหลายดาน แตมีอีกจํานวนไมนอย ท่ีรูสึกวาตน
ไดรับพระพรและของประทานจากพระเจานอยเหลือเกิน ทั้ง ๆ ท่ีตนพยายามปฏิบัติตามน้ําพระทัยพระ
เจาพยายามเอาชนะศัตรูทางฝายวิญญาณจิต แตก็ไมอาจไดรับของประทานจากพระเจาเหมือนคนอ่ืน ๆ 
นี่หมายความวา พระเจาไมทรงยุติธรรมหรือ หากทานมีปญหานี้ท่ีจะบนและตอวากับพระเจา ชาว
อิสราเอลก็มีปญหามากกวาทาน ใหเรามาศึกษาหาคําตอบจากพระวจนะของพระเจา ดังตอไปนี ้

ก.พระเจาทรงใหของประทานแกทุกคน (13: 1-7) 

สงครามในดินแดนคานาอันสงบเงียบแลว นับวาชาวอิสราเอลไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด ถึง
เวลาท่ีพวกเขาจะแบงปนดนิแดนท้ังหมด ตามท่ีพระเจาทรงสัญญาใหแตมีปญหาอยูอยางหนึ่ง คือมี
ดินแดนอีกหลายแหงยังอยูในความปกครองของชาวคานาอัน ขณะน้ีโยชูวาก็ชราภาพมากแลว ไม
อาจจะนําทัพออกไปขับไลชาวคานาอันตามท่ีตาง ๆ ใหหมดส้ินได พระเจาจึงตรัสใหโยชูวาแบง
ดินแดนท้ังหมด ท้ังท่ีตีไดและท่ียังเหลืออยูแกพงศพันธตาง ๆ ชองชาวอิสราเอล ศัตรูท่ีเหลืออยูใน
ดินแดนคานาอันนั้นมีจํานวนตางกัน บางแหงมีนอย บางแหงมีศัตรูมีกําลังคอนขางแข็งแรง แตในบาง
แหงมีศัตรูท่ีออนแอ คนสวนมากมีนิสัยเลือกเอาส่ิงท่ีตนอาจรับไดงาย ๆ เพื่อตัดปญหาขอยุงยากและ
ความเขาใจผิดทุกอยางในภายหลัง โยชูวาจึงดําเนนิการแบงดินแดน โดยการหยิบสลาก ตามวธีิของ
ชาวยวิสมัยนัน้ สวนแบงใดท่ียังมีศัตรูเหลืออยู ผูท่ีไดรับสวนแบงนัน้ก็ตองรับหนาท่ีขับไลศัตรูใหออก
จากแผนดินนัน้ เหตุท่ีโยชูวาจัดการแบงดนิแดนท้ัง ๆ ท่ียังมิไดขับไลศัตรูออกอยางส้ินซาก ก็เพราะเขา
เช่ือในพระสัญญาของพระเจาท่ีตรัสวา จะมอบดนิแดนท้ังหมดใหแกชนชาติอิสราเอล แมแตศัตรู
เหลานั้น พระองคก็ทรงมอบใหอยูในมือของชาวอิสราเอลแลว พวกเขาเพียงแตทําตามหนาท่ีของตน 
ออกไปยึดเอาดินแดนเหลานั้นมาเปนของตน 
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ถาจะคิดตามความเขาใจของมนุษย การแบงดินแดน โดยวิธีหยิบสลากดูเหมือนจะไมสูยุติธรรม
นัก เพราะบางหยิบไดดินแดนผืนใหญ บางไดดินแดนผืนเล็ก บางไดท่ีทําเลดี บางไดทําเลไมดีนกั “พวก
เรามาดวยกันมิใชหรือ” บางตระกูลอาจบนเชนนีไ้ด “เหตุใดจึงไดรับสวนแบงไมเทากัน” 

การหยิบสลากในสมัยกอนเปนวิธีท่ีศักดิ์สิทธ์ิ กระทําเฉพาะพระเนตรพระเจาโดยพระองคเอง
ทรงเปนผูควบคุม หากผูใดคิดวา สวนแบงท่ีตนไดรับนอยเกินไปหรือไมยุติธรรม ก็ไมอาจตอวาผูใดได
นอกจากพระเจา 

พระเจาประทานดินแดนใหแกทุกตระกูล นั่นเปนความจริงท่ีทุกคนยอมรับแตหลายคนไม
เขาใจทําไมพระองคทรงแบงใหแตละตระกูลไมเทากัน เราไมอาจจะใหคําตอบท่ีถูกตองแนนอนได แต
พอจะอธิบายไดวา เพราะพระองคทรงทราบความตองการ และความเหมาะสมของแตละตระกูล ทรง
ทราบวา ตระกูลใดควรจะไดสวนแบงมาก ตระกูลใดควรจะไดสวนแบงนอย เพื่อประโยชนสวนตัวของ
พวกเขา 

พระเจาก็ทรงทราบวาผูใดควรจะไดรับพระพรและของประทานชนิดใด ทรงประทานใหแตละ
คนมีความสามารถแตกตางกัน มากนอยตามท่ีพระองคเห็นควร การไดรับของประทานจากพระเจา มาก
นอยมิไดเปนส่ิงสําคัญ แตการรับใชพระเจาไดมากนอยเพียงใดเปนส่ิงสําคัญกวา ผูท่ีไดรับของประทาน
จากพระเจานอย แตรับใชพระเจาสุดความสามารถ ยอมดีกวาคนท่ีไดรับของประทานมาก แตรับใชพระ
เจาไมเต็มท่ี และพระเจาจะทรงเรียกรองเอาจากเขาตามท่ีพระองคไดประทานให ผูท่ีไดรับหาพนัตะลัน 
จะตองหากําไรกลับคืนมาหาพันตะลัน หากผูท่ีไดรับหาพันตะลันไดนําผลกําไรมาสูพระเจาเพยีงส่ีพัน
ตะลัน ก็ไดช่ือวาไดนําผลกําไรมาสูพระเจา นอยกวาคนท่ีไดของประทานเพียงสองพันตะลัน และได
กําไรสองพันตะลัน ผูท่ีพระเจาทรงติเตียนมากท่ีสุด คือผูท่ีมิไดนําของประทานของพระเจา ไป
กอใหเกิดประโยชนแกพระองค ในส่ิงใดเลยโดยเหตท่ีุพระเจาทรงเห็นความจริงขอนี้กระมัง จึงได
ประทานพระพรและความสามารถ แกแตละคนไมเทากัน 

ข. พระเจาทรงประทานสิทธิพิเศษใหบางคน (13: 8-21:45) 

การแบงปนดนิแดนโดยวิธีหยิบสลากก็ไดดําเนนิไปเปนท่ีเรียบรอย พงศพันธทุกตระกูล ไดรับ
สวนแบงตามท่ีพระเจาประทานให แตมีกรณีพิเศษท่ีนาสนใจอยูกรณีหนึ่งคือ มีคนบางพวกไดรับสวน
แบงโดยไมตองหยิบสลาก พวกเขาเรยีกรองขอรับสวนแบงโดยตรงจากโยชูวาและปุโรหิต ทําไมจงึเปน
เชนนั้น เราจะศึกษาสาเหตุท่ีเกิดแกคนเหลานั่น 
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มีชาวอิสราเอลหาพวกท่ีไดรับสิทธิพิเศษ 

1. คาเลบ (14: 6-15) เขาเรียกรองเอาดนิแดนท่ีตนปรารถนาจาก โยชูวาตามคําสัญญาท่ีโมเสส
ไดใหไวกับเขาในขณะท่ีโมเสสยังมีชีวิตอยู เพราะความเช่ือและความสัตยซ่ือของเขาท่ีมีตอพระเจา 

2. บุตรสาวของกิเลอาด (17:3-13) กิเลอาดมีบุตรสาวหาคน แตไมมีบุตรชายเลย ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอิสราเอล สตรีจะสืบสมบัติตอจากบิดาไมได ในกรณขีองกิเลอาด เขามี
สิทธิจะรับมรดกในแผนดนิคานาอัน แตเขาไดลวงลับไปกอน และไมมีบุตรชายคนใดอาจสืบสมบัติของ
เขาได ในสมยัท่ีโมเสสเปนผูนําบุตรสาวท้ังหาของกิเลอาดไดนําเร่ืองนี้รองทุกขตอโมเสส และโมเสส
ทําสัญญาจะใหสวนแบงแกสตรีท้ังหาคน เม่ือถึงเวลาแบงดินแดน สตรีท้ังหาคนจึงเรียกรองสิทธิท่ีตน
ไดรับบทเรียนท่ีนาสนใจท่ีนีก่็คือ แมสตรีจะไมมีสิทธิรับมรดกตามกฏหมายแตในกรณีพิเศษ พระเจาก็
ทรงประทานสวนแบงให พระเจาก็ทรงประทานส่ิงตาง ใหทาน หากพระองคเห็นวาจําเปนสําหรับทาน 
และหากทานไดเรียกรองจากพระองค 

3. ตระกูลโยเซฟ (17: 14-18) ตระกูลโยเซฟรูสึกวา สวนแบงท่ีตนไดรับนั้นนอยเกนิไป ดวยตน
เปนตระกูลใหญ ตองการท่ีดนิท่ีใหญกวานัน้ โยชูวา ตกลงใหสวนแบงแกเขาเพิ่มข้ึน แตพวกเขาตองรบ
ขับไลศัตรูเอาเอง ตระกูลโยเซฟตกลงรับสวนแบงเพิ่มนัน้และนําพวกพองขับไลศัตรูออก ยึดเอาดนิแดน
ไดตามปรารถนา 

ความหวิกระหายทางฝายวญิญาณจิต ความรูสึกวาตนยังไมดีพอในองคพระเยซูคริสต และ
ความยากไดของประทานตาง ๆ เพิ่มข้ึน ตามพระสัญญาของพระองคเปนเคล็ดลับอยางหนึ่งแหงความ
เจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจิต 

4. โยชูวา (19: 49, 50) โยชูวาเปนผูนําตัวอยางท่ีดีท่ีสุด เขามิไดเรียกรองเอาดินแดนสวนใดเลย 
ท้ัง ๆ ท่ีเขาอาจทําได หลังจากชาวอิสราเอลทุกตระกูลไดรับสวนแบงเรียบรอยแลว พวกเขาพรอมใจกัน
จัดดินแดนสวนหนึ่งทามกลางเขาใหแกโยชูวา ในทุกวนันี้มีผูนําท่ีสละทุกอยางเพ่ือพระเจาและเพือ่คน
อ่ืนอยางโยชูวาบางไหม มีคริสตจักรกี่แหงท่ีรักผูนําของตน เหมือนอยางชาวอิสราเอลท่ีรักผูนําของพวก
เขา 

5. ตระกูลเลวี (บทท่ี 21) ตระกูลมิไดรับสวนแบงดินแดนใดโดยเฉพาะ แตไดรับสิทธิพิเศษให
อาศัยอยูในเมืองตาง ๆ ของตระกูลอ่ืน ๆ ส่ีสิบแปดเมือง ดวยพวกเขาเปนตระกูลท่ีพระเจาทรงเลือกสรร
ใหรับใชพระเจา ผูมีครอบครัวใหญท่ีสุดคงไดแกผูรับใชของพระเจาทุกคนเพราะเขามีท่ีอยูอาศัยและพี่
นองทุกแหงท่ัวโลก 
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พระเจาทรงใหของประทานแกทุกคนมากนอยตามท่ีพระองคเห็นควรและพระองคทรงตองการ
ใหเราใชของประทานเหลานัน้ ใหเปนประโยชนแกพระองคจงอยาหวงใยตอจํานวนสวนแบงท่ีไดรับ 
แตจงหวงใยวาตนไดนําผลกาํไรมาสูพระองคมากนอยเพยีงใด 
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12บทเรียนที่ 12 รักษาตําแหนง “แชมเปยน” 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 23-24 

อาจจะไมเปนการยากเกินไปสําหรับนักมวย ท่ีจะข้ึนชกชิงตําแหนงแชมเปยนส่ิงท่ียากกวานัน้ 
คือการรักษาตําแหนงแชมเปยนท่ีตนไดรับไวใหได ถาเราจะอานประวัตินักมวยท่ีมีช่ือเสียงของโลก เรา
จะอัศจรรยใจเมื่อพบวา มีนอยคนนกัหรือไมมีเลยก็วาได ท่ีอาจรักษาตําแหนงแชมเปยน ของเขาได
ตลอดไป คร้ังหนึ่งเขาเคยรุงโรจนมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักและกลาวขวัญของคนท่ัวไป แตตอมาไมกีป่ ช่ือ
ของเขาก็คอย ๆ จางหายไป พรอมกับตําแหนงแชมเปยนท่ีหลุดลอยไปจากเขา ในชีวิตคริสเตียนก็มี
ความจริงหลายประการท่ีคลายคลึงกับนักมวย เราอาจตอสูเอาชนะศัตรูไดไมยากนักหากเราเช่ือพึ่งใน
องคพระเยซูคริสต แตส่ิงท่ียากกวานั้น คือการรักษาตําแหนงแหง “ผูชนะ” นั้นตลอดไป โยชูวาตระหนัก
ถึงความสําคัญขอนี้ หลังจากการแบงปนดินแดนและสันติสุขใหเกิดแกชาวอิสราเอลแลว เขาก็ส่ังสอน
ชาวอิสราเอล ใหรูจกัรักษาตําแหนงชัยชนะนัน้ไวตลอดไป และนี่ก็เปนบทเรียนมีคาท่ีสุดบทหนึ่ง 
สําหรับคริสเตียนทุกทานในปจจุบัน 

ก.การเตือนสอนครั้งแรก (บทท่ี 23) 

ขณะนี้โยชูวามีอายุมากแลว เปนท่ีเช่ือกันวาเขามีอายุประมาณ 110 ป เขาจึงเรียกผูเฒาผูแก ผู
เปนหวัหนาตระลาการและพนักงาน เพื่อจะเตือนสอนพวกเขาดวยราโชวาทของพระเจา การเตือนสอน
คร้ังนี้ จึงเปนเฉพาะเหลาผูนําท้ังหลายเทานั้นเพราะผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตออนาคต ของชาวอิสราเอล
ความเจริญกาวหนา ความเขมแข็งหรือความพายแพ ข้ึนอยูกับผูนําเหลานี้ไมนอย ถามีบทเรียนใดท่ีชาว
อิสราเอลจะตองเรียนรู ผูนําทั้งหลายตองเรียนรูกอน ถามีกฏใดท่ีชาวอิสราเอลตองปฏิบัติ ผูนําท้ังหลาย
ตอง ปฏิบัติกอนคริสเตียนทุกคนไดรับการ แตงต้ังใหเปนผูนําวิญญาณท่ีหลงหายมาสูพระเจา บางคน
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนําในคริสตจักร เปนกรรมการในคณะอนุชนและในกิจกรรมตาง ๆ ของพระ
เจา จงเรียนรูบทเรียนตาง ๆ จากพระเยซูคริสตกอนจะนาํคนอ่ืน ใหเรียนรูในส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับพระองค 
อนาคตของคริสตจักรและกจิกรรมตาง ๆ ข้ึนอยูกับคริสเตียนทุกทาน พระเจาทรงมอบหนาท่ีนีใ้หแก
ทานแลว 

เราอาจสรุปคําเตือนสอนของ โยชูวาไวในคําคําเดียว คือ “เช่ือฟง” เช่ือฟงพระเจาตลอดไปเปน
นิจ เราไมทราบวา เราจะรักษาตําแหนง “แชมเปยน” นั้นไดอยางไร แตหากเราเชื่อฟงราโชวาทของ
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พระองคทุกเวลา ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีพระองคตรัสแกทานทุกประการ ทานก็จะรักษาตําแหนงนี้และพระ
พรซ่ึงพระองคประทานใหไวไดตลอดไปเปนนิจ 

เราเช่ือฟงไดอยางไร นี่เปนปญหาใหญสําหรับคนในปจจุบัน ดูเหมือนวาคําวา “เช่ือฟง” ได
หลุดหายไปจากพนานกุรมของหนุมสาวในทุกวนันี้ มีนอยคนนกัท่ีรูจักเช่ือฟงจริง ๆ ตางชอบดําเนิน
ตามความปรารถนา ขอตนเองหากประเทศชาติไมมีกฏหมาย หากโรงเรียน บริษัท สํานักงานตาง ๆ ไมมี
ระเบียบวินยัท่ีวางไว ก็ไมทราบวาอะไรจะเกดิข้ึนแกสังคมมนุษย โยชูวาไดใหคําแนะนําบางประการ ท่ี
ชวยเตือนสติและสอนใจเรา ใหรูจักเช่ือฟงพระเจาตลอดไปเปนนจิ 

1.ระลึกถึงพระคุณและความสัตยซื่อของพระเจา (23: 3, 9, 10, 14) 

โยชูวาไดเตือนใหชาวอิสราเอลทราบวาชัยชนะ และความสําเร็จซ่ึงพวกเขาไดรับขณะนี้ มิได
เกิดจากการนําของเขา หรือความสามารถของกองทัพอิสราเอล แต “เยโฮวาหพระเจาทานเปนผูทรงรบ
พุงแทนทาน....พระเยโฮวาหไดทรงขับไลชนประเทศท่ีมีกําลังมากไปขางหนาทานแลว...คนหนึ่งใน
พวกทานอาจขับไลพันคน เพราะวาเยโฮวาหพระเจาของทาน ทรงรบสูฝายทานตามท่ีพระองคทรง
สัญญาไวแลว” พระเจาตางหากท่ีไดทรงนําชัยชนะ มาสูอิสราเอลและพระองค ยังไดทรงประทานของ
ทุกอยางใหตามท่ีชาวอิสราเอลตองการ “ในส่ิงสารพัดอันดีนั้น ซ่ึงเยโฮวาพระเจาของทาน ทรงตรัสถึง
ทานแลวหาไดขาดสักส่ิงเดียวไม” ความสัตยซ่ือและพระคุณอันมากมายของพระเจานาจะเปน
แรงผลักดันเพียงพอ ท่ีจะใหเราเช่ือฟงพระองค เหตใุดเราตองเช่ือฟง คุณพอคุณแมของเรา ก็เพราะ
พระคุณของทานมีตอเรามากมายนัก เราไมอาจตอบสนองไดดวยส่ิงใด นอกจากการแสดงออกดวยการ
เคารพเช่ือฟงทาน จงนับดพูระคุณของพระเยซูคริสต ท่ีมีตอทานตั้งแตแรกเร่ิมแลวทานจะตองคุกเขาลง
สารภาพความผิดท่ีทานเนรคุณพระองค ไมเช่ือฟงพระองคเทาท่ีควร 

การเช่ือฟงท่ีเกดิข้ึนจากการสํานึกถึงพระคุณนั้น เปนการเช่ือฟงท่ีออกจากจิตใจของตนดวยการ
ยินด ีมิไดบังคญัดวยกฏหมายหรือวนิัย การเช่ือฟงชนิดนีแ้หละท่ีจะชวยรักษาตําแหนง “แชมเปยน” ของ
ทานได 

2.ระลึกถึงพระสัญญาของพระองค (23: 4,5) 

พระเจาทรงสัญญาจะขับไลศัตรูท่ีเหลือใหออกจากดนิแดนคานาอัน จนหมดส้ิน หากชาว
อิสราเอลเช่ือฟงพระองค ปฏิบัติทุกอยางตามน้าํพระทัยของพระองคพระเยซูคริสตก็ทรงสัญญาจะ
ประทานใหแกเรา อยางไมหมดส้ิน หากเราเช่ือฟงพระองค ทานเช่ือพระสัญญาของพระองคทุกประการ
ไหม 
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3.ระลึกถึงคําเตือนของพระองค (23:12,13,15,16) 

ในทางตรงกนัขาม หากชาวอิสราเอลไมเช่ือฟงพระเจา ความหายนะกจ็ะเกดิแกพวกเรา 
“พระองคจะทรงบันดาลใหสรรพส่ิงท่ีช่ัวรายบังเกิดแกทานฉันนั้นจนทรงลางผลาญเสียจากแผนดนิอัน
ดีนี”้ ถาเราไมอาจเชื่อพระสัญญาของพระเจาก็จงเกรงกลัวคําส่ิงใดบางท่ีชาวอิสราเอลจะตองเช่ือฟง? 

สิ่งใดบางท่ีชาวอิสราเอลจะตองเชื่อฟง? 

1. ตองเช่ือฟงสรรพส่ิงท่ีจารึกไวในพระวจนะของพระเจา (23:6) คําวา “สรรพส่ิง” หมายถึงการ
เช่ือฟงทุกขอ ยอมจํานนตอพระวจนะ ของพระเจาทุกประการโดยไมมีเหตุผลหรือคําแกตวัใด ๆ ท้ังส้ิน 

2. ตองแยกตัวออกจากชาวคานาอัน และความเช่ือของคนในแผนดินนัน้ทุกอยาง (13: 7,8) พระ
เยซูคริสตทรงส่ังใหเราแยกตัวออกจากความบาปอยางเดด็ขาดอยามีสวนเกี่ยวของกับความบาปใด ๆ อีก 
และอยาไดโอนออนผอนตามความบาปชนิดใด 

3. ตองต้ังม่ันอยูฝายพระเจาและรักพระองคตลอดไปเปนนิจ (23: 8,11) เราแสดงความรักตอ
พระองค ไดหลายวิธี เชน การสรรเสริญพระเจา การรวมนมัสการพระองค ในโบสถเปนประจํา การเปน
พยานเพื่อพระองคเปนตน 

ข. การเตือนสอนครั้งท่ีสอง (บทท่ี 24) 

กระทําท่ีเมืองเซเค็ม โดยมีบรรดาอิสราเอลทุกตระกูลรวมอยูดวย คําเตือนสอนทุกอยางในพระ
คริสตธรรมคัมภีร มิไดมีไวสําหรับผูนําในคริสตจักร แตมีไวสําหรับคริสเตียนทุกคน ไมใชผูนําเทานั้น 
ท่ีตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําเตือนสอนของพระเยซูคริสตอยางเครงครัด แตคริสเตียนทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตามดวย 

โยชูวาเตือนใหระลึกถึงพระคุณของพระเจา ท่ีไดทรงชวยและทรงนาํพวกเขาตลอดมาอีกคร้ัง
หนึ่ง กระนั้นก็ตาม มีหลายคนท่ียงัคิดจะกราบไหวมนัสการพระอื่นไมยอมเชื่อฟงพระเจาส้ินทุก
ประการ โยชูวาจึงถือโอกาสนั้นใหชาวอิสราเอลเลือกระหวางการปฏิบัติพระของชาวตางชาติ แมพระ
เจาจะไมพอพระทัยอยางยิ่ง หากชาวอิสราเอลไมเช่ือฟงพระองค แตพระองคไมทรงบังคับผูใด ทรง
ปลอยใหการตดัสินใจนี้ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลเหลานั้น โยชูวาประกาศวา “ในวนันี้
ก็ใหเลือกหาวาปฏิบัติผูใด” คนอ่ืนจะตัดสินใจเลือกอะไรก็ตาม แตโยชูวาทําสัตยสาบานยืนยันวา “แต
ฝายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบัติพระเยโฮวาห” 

พระธรรมโยชูวาจบลงดวยขอความท่ีนาช่ืนชมยินดียิ่ง “พวกอิสราเอลไดปฏิบัติพระเยโฮวาห
จนส้ิน เวลาอายุแหงโยชูวา” และโยชูวาก็ไดถึงแกกรรมเมื่ออายุ 110 ป 
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พระเจาทรงมอบการตัดสินใจใหเปนหนาท่ีของทาน ท่ีจะเช่ือฟงพระองคหรือขัดขืนคําส่ังของ
พระองค ตําแหนงชนะเลิศ และพระพรที่ทานจะไดรับข้ึนอยูกับการตัดสินใจของทาน “ในวันนี้ก็ให
เลือกหาวาจะปฏิบัติผูใด” ถาทานตองการตําแหนงชนะเลิศและพระพรจากพระเจา ทานตองตอบ
เชนเดยีวกับโยชูวาวา “แตฝายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบัตพิระเยโฮวาห” 
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13บทเรียนที่ 13 บททบทวน 

คําแนะนําสําหรับครูสอนรวีวารศึกษา 

ในคริสตจักรบางแหง ทุก ๆ สามเดือน จะมีการประชุมจัดรายการพิเศษสําหรับช้ันเรียนรววีาร
ศึกษา คร้ังหนึง่ โดยใหช้ันตาง ๆ มารวมกัน แตละช้ันอาจจัดรายการพิเศษ เสนอในท่ีประชุมและเชิญ
นักเทศนพูดสรุปเร่ืองท่ีไดเรียนมาแลวในภาคนั้น หากช้ันตาง ๆ เรียนเร่ืองท่ีไมตรงกัน ทานอาจเชิญ
นักเทศน เทศนตามหวัขอเร่ืองท่ีทานเห็นวาเหมาะสมและจําเปนท่ีสุดในขณะนั้น 

หากในคริสตจักรของทาน มิไดตั้งวนัพิเศษไวสําหรับโรงเรียนรววีารศกึษาทุกสามเดอืน ทานก็
อาจใชอาทิตยสุดทายนั้นสําหรับทบทวน หรือทดสอบบทเรียนท่ีเรียนมาแลว เพื่อนกัศึกษาจะไดไมลืม
คําสอนอันมีคายิ่งนี้กอนจะเร่ิมเรียนเร่ืองใหม 

ทานอาจจะเหน็ความจําเปนท่ีจะเนนหวัขอเร่ืองบางขอ อธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจดียิ่งข้ึน หรือคิด
วาควรจะใหโอกาศนั้นแกนกัศึกษา สําหรับการถามปญหาและขอของใจตาง ๆ ก็ได 

คําถามตอไปนี้ อาจเปนประโยชนตอการทบทวนของทาน จงศึกษาดวยตนเองกอนปรับปรุง
แกไข นําไปใชในช้ัน อยาลืมใชแผนท่ีประกอบ และใหนักศึกษาช้ีสถานท่ีท่ีถูกตองขณะท่ีทานอธิบาย 

1. ชาวอิสราเอลภายใตการทรงนําของโยชูวาเร่ิมตนเดินทางจากท่ีใด? 
2. ทําไมพระเจาจึงทรงเลือก โยชูวาเปนหวัหนา? เขามีคุณสมบัติท่ีดีอะไรบาง 
3. มีอุปสรรคและการใดบางท่ีขัดขวางตอการเขาสูดินแดนคานาอัน? 
4.ชาวอิราเอลขามแมน้ําจอรแดนอยางไร? 
5. ทานไดรับบทเรียนอะไรบางเกี่ยวกับอุปสรรคและการขามแมน้ําจอรแดน? 
6. ชาวอิสราเอลโจมตีเมืองใดเปนเมืองแรก? จงบรรยายลักษณะของเมืองนั้น? 
7. พวกเขาโจมตีเมืองเยรีโคอยางไร? ทําไมจึงตองเดินรอบเมืองเจ็ดคร้ัง? 
8. มีชาวเมืองเยรีโค คนใดท่ีรอดชีวิต? เพราะเหตุใด? 
ทานเรียนเร่ืองความเช่ือจากนางราหับอยางไรบาง? 9. 

10. ชาวอิสราเอล โจมตีเมืองอะไรตอไป? จงบรรยายลักษณะของเมืองนั้น 
11. เหตุใดพวกเขาจึงพายแพตอชาวเมืองอัย? 
12. ทานไดรับบทเรียนอะไรจากการพายแพคร้ังนี้? 
13. พิธีศีลสุหนัต และการเล้ียงปสกาของพวกอิสราเอลอาจเปรียบเทียบกับพิธีศีลของคริสเตียน

ในปจจุบันอยางไรบาง? 
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14. เหตุใดพระเจาจงึทรงส่ังทําลายศัตรูท้ังหมด? 
15. ชาวเมืองใดท่ีทําอุบายหลอกลวงชาวอิสราเอล? เพราะเหตุใด? 
16. ทําไมชาวอิสราเอลจึงถูกหลวกลวง? 
17. พญามารซาตานอาจหลวกลวงทานโดยวิธีใดบาง? 
18. กองทัพอิสราเอลรบชนะกษัตริยอาโมไรตท้ังหาองคอยางไร? 
19. จงเปรียบเทียบกําลังของขาศึกทางฝายเหนือกับกําลังของทัพอิสราเอล? 
20. ทําไมพระเจามิไดตรัสให โยชูวา จดัพลมาและรถรบสําหรับตอสูศัตรู? 
21. ขุนศึกวยั 85 คือผูใด? มีความเช่ือสัตยซ่ือตอพระเจาเชนใด? 
22. คาเลบท่ีไดรับสวนแบงท่ีดินของเขาอยางไร? 
23. ชาวอิสราเอลแบงดินแดนคานาอันโดยวิธีใด? ดหีรือไม? เพราะเหตุใด? 
24. ทานคิดวา ทําไมพระเจาจงึแบงดินแดนใหแกตระกูลตาง ๆ ไมเทากนั? 
25. ทําไมพระเจาจึงใหของประทานท่ีแตกตางแกบุตรพระองค? 
26. ตระกูลใดที่ไมพอใจตอสวนแบงท่ีตนไดรับ? และโยชูวาบอกใหเขาทําอยางไร? 
27. โยชูวาเปนตัวอยางท่ีดีเกีย่วกับรับสวนแบงอยางไร? 
28.ตระกูลใดที่ไมไดรับท่ีดนิเปนสวนแบงของตน? พระเจาทรงใหพวกเขาอาศยัอยูท่ีใด? 
29. มีเคล็ดลับอะไรที่อาจชวยใหทานรักษาตําแหนง “ชนะเลิศ” และพระพรไดตลอดไป? 
30. ทานจะเช่ือฟงพระเจาไดอยางไร? ส่ิงใดบางท่ีทานควรเช่ือฟง 
31. ทานไดรับบทเรียนอะไรบาง? จากหนังสือเลมนี้? 
ยังมีคําถามอ่ืนอีกมากมายท่ีทานอาจได ทานอาจดัดแปลงเปนคําถามถูกผิดหรือเติมชองวาง เพื่อ

ชวยใหการทบทวนสนุกและนาสนใจยิ่งข้ึน หรือทานอาจแบงเปนสองพวกแขงขันตอบคําถาม พวกใด
ตอบไดถูกตองมากที่สุดเปนพวกชนะ นกัศึกษาของทานจะชอบการแขงขันชนิดนี้มาก. 
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