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บทที่ ๑๗
หลังจากหุบเขาอาโคร

วัตถุประสงค
                     เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• ชีใ้หเหน็เหตุผล ๔ ประการของความพายแพฝายวิญญาณ
• สรุปผลของความพายแพฝายวิญญาณ
• อธบิาย ๔ ข้ันตอนของการเยียวยาเพื่อใหกลับสูสภาพดี

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “และหลดุพนบวงของมาร ผูซึ่งดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน”       ๒ ทิโมธี ๒.๒๖

คํ านํ า
                     ในบททีแ่ลวมาคณุเรียนรูวาพระเจาทรงเตรียมตัวผูระดมกํ าลัง (โยชูวา) และระดมกํ าลังประชากร
ของพระองค (อิสราเอล) เพื่อยึดดินแดนของคานาอัน คุณไดศึกษาหลักการของการแทรกซึม ซึ่งเขาใชในการเขาสู
คานาอันซึ่งคุณนํ ามาใชไดกับชีวิตและการรับใชของคุณ
                     ในบทเรยีนนี ้ คุณจะเรียนรูวาอิสราเอลจัดการกับความพายแพอยางไร เมื่อใดก็ตามที่คุณรับการ
ระดมก ําลงัเพือ่พระเจาและเริ่มยึดดินแดนในพระนามของพระองค คุณจะเผชิญปญหาหลายประการ บางครั้งคุณ
อาจประสบความพายแพ ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนรูวาจะทํ าอะไรกับ “หลงัจากหุบเขาอาโคร”

สงครามแหงเยรีโค
                     สงครามยิง่ใหญคร้ังแรกซึ่งอิสราเอลเผชิญหลังจากขามแมนํ้ าจอรแดนเกิดขึ้นที่เมืองเยรีโค คุณ
สามารถอานเรื่องราวของเยรีโคในโยชูวา ๖
                    พระเจาประทานยทุธวิธีเฉพาะใหแกอิสราเอลเพื่อยึดเมืองนี้ เขาตองเดินรอบเมืองดวยความเงียบเปน
เวลา ๑๐ วนั ในวนัที่ ๗ เขาตองเดินรอบเมือง ๗ คร้ัง แลวปุโรหิตตองเปาแตรและประชากรตองตะโกนเพราะวา
“พระเจาประทานเมืองแกคุณแลว” โยชูวา ๖.๑๖
                    เมือ่ใดกต็ามที่คุณขาม “แมนํ้ าจอรแดน” ในฝายวิญญาณในชีวิตของคุณและเริ่มตนอางสิทธิดินแดน
ใหมเพือ่พระเจา คุณจะเผชิญกับ “เยรีโค” อยางแนนอน ไมวา “เยรีโค” ของคุณจะเปนอะไร พระเจาประทานยุทธ
วธิเีฉพาะแกคุณเพื่อการตอสู
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                    บางครัง้แผนการของพระเจาอาจดูโงเขลาเหมือนเชนที่ใหโยชูวายึดเมืองเยรีโค แตถาคุณทํ าตามการ
ทรงน ําของพระเจาอยางระมัดระวังและดํ าเนินชีวิตตอหนาพระองคดวยความบริสุทธิ์     กแ็นใจไดวาคุณจะไดรับ
ชยัชนะแตเราจะไมอยูบนเยรีโคในบทเรียนนี้ คุณไมจํ าเปนตองมีปญหากับชัยชนะในชีวิต เปนการนาตื่นเตนที่จะ
ดํ าเนนิในชยัชนะของ “เยรีโค” ของเรา เรามักจะพบปญหาบอยที่สุดคือเมื่อเราเผชิญกับความพายแพ เรากํ าลังยาย
ไปสูโยชวูาบทที ่๗ และ ๘ ซึ่งบันทึกความพายแพสํ าคัญซึ่งประชากรของพระเจาประสบ จงใชเวลาอานบทเหลานี้
กอนที่จะเรียนบทนี้ตอไป

หบุเขาอาโคร
                      คํ าวา “อาโคร” หมายถึง “ความเดือดรอน” และนี่คือส่ิงที่อิสราเอลเผชิญเมื่อเขาโจมตีเมืองเล็กๆ ชื่อ
เมอืงอยั เร่ืองของเมืองอัยและหุบเขาอาโดรเร่ิมตนที่โยชูวา ๗.๑ โดยมีคํ าสํ าคัญคือ คํ าวา “แต” ในโยชูวาบทที่ ๖
อิสราเอลกํ าลังเดินในชัยชนะ “แต” บทที่ ๘ พบวาเขากํ าลังเดือดรอน
                     เราจะตรวจสอบเหตุผลตาง ๆ ทีอิ่สราเอลพายแพ ผลที่เกิดขึ้นและการเยียวยารักษาสํ าหรับปญหา
ของเขา คุณจะพบเหตุผล ผลที่เกิดขึ้นและการเยียวยารักษาปญหาของเขาซึ่งนํ ามาใชกับการพายแพของคุณเองได
เหตุผล
                     เมือ่คุณพายแพ ขณะที่แทรกซึมเขาไปและยึดเอาดินแดนเพื่อพระเจา มักจะมีเหตุผลเสมอ ในเรื่อง
ของหบุเขาอาโคร มีเหตุผล ๔ ประการของการพายแพซึ่งเปนสิ่งธรรมดาในการพายแพที่เราประสบ
 ๑.      หลักการ
                     การละเมดิหลกัการของพระเจา (ความบาป) มักจะทํ าใหเราพายแพ พระเจาบอกอิสราเอลไมใหเอา
ส่ิงของทีย่ดึมาของเยรีโค ส่ิงเหลานี้ตองนํ ามาถวายแดพระเจาเปน “ผลแรก” ของสงคราม เขาไดรับการเตือนไมให
น ําเอา “ส่ิงของที่ถูกสาปแชง” มาเปนของตน
                   “แตสวนทานทัง้หลายจงหางไกลจากของที่ตองทํ าลายถวายนั้น เกรงวาเมื่อทานทั้งหลายไดถวาย
ส่ิงเหลานัน้แลว ทานจะเก็บส่ิงที่ถวายแลวนั้นไวบางก็จะทํ าใหคายของคนอิสราเอลเปนสิ่งที่ตองทํ าลายและนํ า
ความทกุขลํ าบากมาสู แตบรรดาเงินและทอง และเครื่องใชที่ทํ าดวยทองสัมฤทธิ์และเหล็กเปนของถวายแดพระเจา
ใหนํ าเขาไปไวในคลังของพระเจา”         โยชวูา ๖.๑๘-๑๙

                    โยชวูา ๗.๑ บันทกึวาคนชื่ออาคานนํ าเอา “ของที่ถูกสาปแชง” มาเปนของตน การทดลองของเขาติด
ตามมาในรปูแบบเดียวกันกับการทดลองแรกเริ่มของเอวา เขา “เห็น ปรารถนา เอาไปและซอนไว” เขาพูดวา
                   “ในหมูของที่รับมาขาพเจาไดเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงินสองรอยเชเขลและ
ทองค ําแทงหนึง่หนกัหาสบิเชเขล ขาพเจาก็โลภอยากไดของเหลานั้น ขาพเจาจึงเอามา ดูเถิด ของเหลานั้นซอนอยู
ใตดินในเตนทของขาพเจา เงินนั้นอยูขางลาง” โยชูวา ๗.๒๑
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                     ความบาปมักจะเริ่มตนในจิตใจ ทาทีของความบาปนํ าหนาการกระทํ า อาคานคิดวา “ใครจะเห็น ?
ใครจะรู?” ตามทีเ่ปนธรรมดาในความบาป เขาเห็นแตความเพลิดเพลินเฉพาะหนาที่จะได ไมคิดถึงผลกระทบที่ราย
แรงในระยะยาวของการกระทํ าของเขา ถาอาคานมองดูดวยสายตาของความเชื่อแทนที่จะเปนสายตาของตัณหา
เขายอมจะเหน็สิง่ของเหลานี้ “เปนของที่ถูกสาปแชง” แทนที่จะเปนดังนั้น   เขากลับมองเห็นดวยความรูสึกธรรม
ชาติเทานั้น
                     ศัตรูฝายวญิญาณของคุณคือ โลก เนื้อหนังและมาร ส่ิงเหลานี้ทํ างานรวมกันเพื่อลอลวงคุณโดย
ตัณหาของเนือ้หนงั ตัณหาของตาและความเยอหยิ่งของชีวิต ถาคุณมองดูที่การลอลวงดวยสายตาของความเชื่อ
แทนทีจ่ะเปนสายตาของตัณหา คุณจะพบวาสิ่งใดถูกหามไวในฐานะ “ของที่ถูกสาปแชง”
                    ความบาปของอาคานคือ การที่เขาเปลี่ยนสิ่งที่ต้ังไวสํ าหรับพระสิริของพระเจามาเปนของใชสวนตัว
ขอพระเจาทรงชวยเราที่จะไมมีวันตกไปอยูในบวงแรวเดียวกัน
                   ความบาปของอาคารมีผลกระทบตออิสราเอลทั้งหมด ความพายแพของอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นเพราะวา
เขาละเมิดหลักการของพระเจา
                  “คนอสิราเอลไดกระทํ าบาป เขาไดละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราไดบัญชาเขาไว เขาไดขโมยและปดบัง
และไดเอาของรวมไวกับขาวของของตน”            โยชวูา ๗.๑๑

๒.    ความเยอหยิ่ง
                   อาคานไมใชคนเดียวที่ทํ าผิดในเรื่องหุบเขาอาโคร เมื่อโยชูวาสงคนจากเยรีโคไปเมืองอัยเพื่อสอดแนม
ประเทศนั้น คนก็กลับมาบอกโยชูวาวา
                  “ไมตองใหประชาชนทั้งหมดขึ้นไป ใหสักสองสามพันคนขึ้นไปตีเมืองอัยก็พอ ไมตองใหประชาชนทั้ง
หมดปนปายไปที่นั่นเลยเพราะเขามีคนนอย”       โยชวูา ๗.๓
                   เมอืงอยัเปนเมอืงเล็ก เมื่อเปรียบกับเยรีโคซึ่งอิสราเอลเพิ่งจะไดชัยชนะมา คนเหลานี้คิดดวยความ
เยอหยิ่งวา “เมอืงอยัไมควรมปีญหา เราไดเผชิญสิ่งที่ยิ่งใหญกวาและไดชัยชนะมา เร่ืองนี้เร่ืองเล็กไมตองเปนหวง”
อิสราเอลมีความมั่นใจในตนเองแทนที่จะมั่นใจในพระเจา
                   ในการตอสูของชวีิตของเราเองนั้น เรามักรูสึกวาเราสามารถจัดการกับปญหาที่เล็กกวาดวยตัวเราเอง
แตวาไมมีการเผชิญหนากับศัตรูใดที่เล็กจนกระทั่งเราไมตองการแหลงทั้งหมดที่พระเจาใหไวเพื่อเผชิญหนากับ
ปญหานัน้ๆ เมือ่คุณเริ่มที่จะมั่นใจในตนเองและมีความเยอหยิ่ง และเชื่อวา “ไมมีอะไรตองกังวล” แลวละกอ คุณ
ก ําลงักาวไปสูดินแดนที่อันตราย

๓.     การรับรู
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                   ชายผูทีถ่กูสงไปยงัเมืองอัยมองเห็นสิ่งตางๆ ดวยความรูสึกธรรมชาติเทานั้น เขาไมมีการรับรูฝาย
วญิญาณทีจ่ะเห็นถึงเบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฎ และรูถึงอํ านาจของศัตรู
                   การรบัรูทางธรรมชาตแิทนที่จะมีสายตาฝายวิญญาณนํ าไปสูการรายงานที่ไมถูกตอง ในโยชูวา ๗.๓
คนเหลานีอ้างวา นกัรบของเมืองอัยมีเพียงเล็กนอย ในขณะที่ความจริงมีถึง ๑๒,๐๐๐ คน ! (โยชูวา ๘.๒๕)
                   เมือ่คุณน ําเอาตนเนือ้หนังเขามาทํ างานของพระเจา เขาจะตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของการรับรูของเนื้อ
หนงั ส่ิงนีน้ ํามาสูการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าฝายเนื้อหนัง “คนของเราจะพอเพียงที่จะตอสู” เขาบอกโยชูวา คํ าแนะนํ า
ฝายเนือ้หนังมักจะนํ าไปสูความพายแพ
๔.     การขาดการอธิษฐาน
                  โยชวูากส็มควรถกูต ําหนิสํ าหรับการพายแพที่เมืองอัยเชนเดียวกัน เขาฟงรายงานของคนที่กลับมาจาก
สอดแนมเมอืงอยางเอาใจใสแตเขาไมไดอธิษฐานเกี่ยวกับรายงานที่เขาไดรับ เขาจัดการสงนักรบ ๓,๐๐๐ คนไปทัน
ท ีเพื่อไปสูรบที่เมืองอัย
                    ถาโยชวูาใชเวลาในการอธิษฐาน ไมสงสัยเลยวาพระเจาจะทรงเปดเผยใหรูวามีความบาปอยูในอิสรา
เอลและเตือนเขาไมใหไปทํ าสงคราม
                    ถาโยชวูาไดใชเวลาในการอธิษฐาน เขาจะคนพบดวยวา รูปแบบในการโจมตีเมืองอัยนั้นไมใชแบบ
เดียวกับเยรีโค เราไมควรปฎบัิติตอเมอืง “อัย” ของชีวิตเราแบบเดียวกับเมือง “เยรีโค” ของเรา เราไมสามารถดํ าเนิน
ชวีติโดยอาศยัชยัชนะของอดีตหรือประเพณีของวันวาน พระเจาทรงมียุทธวิธีใหมในแตละครั้งที่เราระดมกํ าลังและ
เคลือ่นไปขางหนาเพื่อยึดเอาดินแดนในพระนามของพระองค
                    คุณไดศึกษาเกี่ยวกับกิเดโอนในบทที่ ๓ และคุณจะจํ าไดวาเมื่อเขาเขาไปสูสงคราม พระเจาลด
จ ํานวนคนหลายคนใหเหลือไมกี่คน ทีเ่มอืงอยั พระเจาทรงเพิ่มเติมคนจํ านวนนอยใหมากขึ้น คุณไมสามารถจํ ากัด
และท ํานายไดวาพระเจาจะทํ าตามรูปแบบของอดีต พระองคทรงเปนพระเจาของสิ่งใหมๆ ผูทรงประกาศวา “เราจะ
ท ําสิง่ใหมๆ ” แตโยชวูาไมไดใชเวลาในการอธิษฐาน เขาสงกองทหารจํ านวนนอยคนซึ่งพายแพยับเยินกลับมาและ
หนีไปตอหนาศัตรู

สรุป
                    เหตผุล ๔ ประการ สํ าหรับความพายแพของอิสราเอลที่เมืองอัยอยูในดานเหลานี้

• หลักการ
• ความเยอหยิ่ง
• การรับรู
• การขาดการอธิษฐาน
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ผลที่เกิดขึ้น
                     “เพราะฉะนัน้ (เพราะเขาทํ าบาป) คนอิสราเอลจึงยืนหยัดตอสูศัตรูของตนไมได แตไดหันหลังหนี
ศัตรูเพราะเขาตองถกูทํ าลาย เราจะไมอยูกับเจาอีกตอไป เวนแตเจาจะทํ าลายสิ่งของที่ถูกสาปแชงเหลานั่นเสียจาก
ทามกลางพระเจา”        โยชวูา ๗.๑๒

                      เชนเดยีวกบัทีม่เีหตผุลเสมอสํ าหรับความพายแพ ก็มักจะมีเหตุผลเสมอสํ าหรับความลมเหลว จง
สังเกตดูผลของความพายแพของอิสราเอล

โยชูวา ๗.๔-๕ หนีไปตอหนาศัตรู
โยชูวา ๗.๕ ความตายฝายวิญญาณ
โยชูวา ๗.๕ ความกลัวและความทอแทใจของประชากร
โยชูวา ๗.๖ ความทอแทใจหมดหวังของผูนํ า
โยชูวา ๗.๗ มองกลับไปดู “วันเกาๆ ที่ดี”
โยชูวา ๗.๘-๙ คํ าถาม (สงสัย)

                       เราเหน็ภาพทีน่าสลดใจของอิสราเอล เขาไมไดเปนผูที่มีแรงกระตุนและเปนพลังที่รับการระดมเพื่อ
พระเจาอกีตอไป เขาเปนคนที่ทอใจโดยมีผูนํ าที่ทอแท สงสัย หวาดกลัวและหนีไปตอหนาศัตรู
                      การละเมดิหลกัการของพระเจา ความเยอหยิ่ง การรับรูฝายเนื้อหนังและการขาดการอธิษฐาน มัก
จะท ําใหคุณอยูกับที่ (ไมเคลื่อนไหว) ตอหนาศัตรู
                      แตอยาไดมองดูผลที่เกิดขึ้นโดยดูจากความพายแพในปจจุบันซึ่งเปนเพียงชั่วคราว เพราะจะมีการ
เยยีวยารักษาเสมอ 

การเยียวยารักษา
                      มกีารเยยีวยาเสมอสํ าหรับความลมเหลวทุกอยาง แมวาคุณจะถูกจับเปนเชลยโดยศัตรูของคุณ คือ
ซาตาน คุณสามารถฟนตัวได
                    “และเขาจะหลดุพนจากบวงของมาร ผูซึ่งจับเขาไวเปนเชลยเพื่อใหทํ าตามความประสงคของมัน”
                                                                                                 ๒ ทิโมธี ๒.๒๖

                     เมือ่คุณอยูในความพายแพ คุณก็เดินในความประสงคของศัตรู พระเจาจะทรงชวยคุณใหฟนตัวได
แตคุณตองกาวไปสูการ “ฟนตัวคุณเอง” โดยทํ าตามหลักการพระคัมภีรของการฟนตัว
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                     จงอานโยชวูา ๗.๑๐-๑๓ ในขอความนี้คุณจะพบขั้นตอน ๔ ประการ สํ าหรับการฟนตัวซึ่งคุณจะใช
ไดเมื่อคุณพายแพศัตรู

๑.     การเปดเผย
                    “และพระเจาตรัสวา.......อิสราเอลไดท ําบาป.......(สวนหนึ่งของโยชูวา ๗.๑๐-๑๑)

ข้ันตอนแรกของการฟนตัว คือ การมกีารเปดเผยวาอะไรคือปญหา   ทีแ่นชัดเมื่อโยชูวาไปอธิษฐาน
พระเจาทรงเปดเผยแกเขาวาอิสราเอลไดทํ าบาป
                        ขอใหพระเจาทรงเปดเผย “ส่ิงที่ถูกแชงสาป” ซึ่งอยูระหวางคุณและชัยชนะ ส่ิงนั้นซึ่งปดกั้นคุณจาก
การเปนผูถูกระดมกํ าลังและผูระดมกํ าลัง
                     เปนสิง่ส ําคญัทีจ่ะสงัเกตุวาบาปแตละอยางมีผลกระทบตอรางกายทั้งหมด พระเจาตรัสแกโยชูวาวา
“เขา (คนอสิราเอลทุกคน) ทํ าบาป ไมใชเฉพาะอาคาน” โยชูวา ๗.๑๑

                     เรามกัจะมองเหน็ปญหาในคริสตจักรไดเร็ว แตเรามักไมรูถึงบทบาทที่เราแตละคนมีตอปญหานั้นๆ ผู
เชือ่แตละคนเปนสวนของพระกายของพระคริสต ความบาปของสมาชิกคนหนึ่งมีผลกระทบตอการระดมกํ าลังและ
การท ําหนาที่ของพระกายทั้งหมด

๒.     การสํ านึกผิด
                     พระเจาไมเพยีงแตเปดเผยปญหาแกโยชูวา พระองคยังบอกเขาใหจัดการกับมันดวย
                    “ฝายพระเจาตรสักับโยชูวาวา ‘จงลุกขึ้นเถิด ไฉนเจาจึงซบหนาลงดังนี้เลา’”         โยชวูา ๗.๑๐
                     การเปดเผยของปญหาไมเพียงพอที่จะฟนตัวคุณเองจากบวงของศัตรู       คุณตองลุกขึ้นและจัดการ
กบัปญหา มเีวลาที่จะหยุดอธิษฐานและเริ่มปฏิบัติส่ิงที่พระเจาทรงเปดเผยแกคุณ
                     พระเจาบอกโยชวูาใหเรียกประชากรมาพรอมกันและจัดการกับความบาปในทามกลางพวกเขา ถา
คุณตองฟนตัวเองจากบวงของศัตรู คุณตองเผชิญกับปญหา
                      โยชวูาเรว็ในการเชือ่ฟง พระคัมภีรกลาววา “เขาลุกขึ้นแตเชา” เพื่อทํ าตามคํ าสอนของพระเจา (โยชู
วา ๗.๑๖) เมือ่พระเจาเปดเผยวาอาคานเปนผูละเมิด โยชูวาสงคน “วิ่งไป” ที่เตนทเพื่อเอาสิ่งของที่บาปมา เราไม
สามารถทีจ่ะจดัการกับความบาปที่อยูทามกลางเราไดเร็ว การชักชาเปนการไมเชื่อฟง แตวา
                     “ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและ
จะทรงช ําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”          ๑ ยอหน ๑.๙
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๓.      การกลับสูสภาพดี
                      ข้ันตอนตอไปหลังจากการสํ านึกผิดกลับใจคือ การกลับสูสภาพดี ในกรณีของความพายแพที่เมือง
อัย ส่ิงของที่ถูกสาปแชงถูกจัดการและครอบครัวของอาคานก็ถูกลงโทษ           เขาถกูขวางดวยกอนหินจนตายใน
หบุเขาอาโคร
                      ความบรสุิทธิก์ลบัคืนสูประชากรของพระเจา มีการแกไขความแตกแยกซึ่งเกิดจากการละเมิดหลัก
การ การรบัรูฝายเนื้อหนัง ความเยอหยิ่งและการขาดการอธิษฐาน
                      เมือ่พระเจาทรงเปดเผยเหตุผลของการพายแพของคุณและคุณสํ านึกผิด คุณตองทํ าการชดเชย คุณ
ตองเคลือ่นยาย “ส่ิงที่ถูกสาป” ออกไปจากชีวิตของคุณ คุณอาจตองการใหอภัยผูอ่ืนหรือขอการอภัยโทษ คุณอาจ
ตองแกไขสถานการณที่บาปซึ่งเกิดจากความไมเชื่อฟงของคุณ

๔.     การหันกลับมา
                      เมือ่ความบาปท ําลายสามัคคีธรรมกับพระเจา การฟนตัวมาถึงไดโดยการหันกลับมาสูการแยกจาก
ศัตรูและการมชียัชนะศัตรู คุณตองฟนการดํ าเนินกับพระเจาใหม คุณตองหันกลับมาสูสนามรบเพื่อจัดการกับความ
พายแพของคณุ ดังนั้น หลังจากการเปดเผยความบาป การสํ านึกผิดกลับใจและการกลับสูสภาพดี พระเจาสั่งอิสรา
เอลให “ข้ึนไปยังเมืองอัย”
                      ไมมกีารหยดุพกัรบและความเปนกลางกับศัตรู เมื่อคุณลมเหลว ศัตรูจะกลาวคํ าแหงความพายแพ
แกคุณวา

“คุณนาจะเลิกเสียดีกวา”
“ทกุคนสูญเสียความไววางใจในคุณแลว”
“พระเจาไมแครหรอกไมงั้นพระองคคงชวยคุณแลว”
“คุณนะออนแอและไมเอาไหนเลย”
“ถาคุณลองอีก คุณก็ลมเหลวอีกแหละ”
แตคุณตองหันกลับมาสูสนามรบ คุณตองเผชิญกับศัตรูและไดรับชัยชนะ !

คุณไมสามารถเคลื่อนไปสูการตอสูอ่ืนๆ จนกวาคุณจะไดมีชัยที่เมือง “อัย” ซึ่งเปนสถานที่คุณพายแพมากอน
                     จงอานโยชวูาบทที ่๘ ซึ่งบอกวาอิสราเอลกลับมาตีเมืองอัยและไดชัยชนะ จงสังเกตุวาครั้งนี้โยชูวานํ า
เอานักรบทุกคนของอิสราเอลไป
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สรุป
                     ตอไปนีคื้อการเยียวยารักษาตามพระคัมภีรเพื่อการฟนตัว

• การเปดเผย
• การสํ านึกผิดกลับใจ
• การกลับสูสภาพดี
• การหันกลับมา

ประตูแหงความหลัง
                     เมือ่คุณท ําตามการเยียวยารักษาของพระเจาเพื่อการฟนตัว พระองคทรงนํ าเอาหุบเขาอาโครของคุณ
ไป (ความเดือดรอน) และเปลี่ยนใหเปนประตูแหงความหวัง
                    “เราจะให.......กระท ําใหหบุเขาอาโดร เปนประตูแหงความหวัง”             โฮเชยา ๒.๑๕

                     บทที ่๗ เร่ิมข้ึนดวยภาพที่มืดของความพิโรธของพระเจา ซึ่งประทุข้ึนตอประชากรของพระองค แตใน
บทที ่๘ เราพบวาอิสราเอลรับการระดมกํ าลังอีกครั้งเพื่อใหไดชัยชนะ

โยชูวา ๘.๓-๕ พระเจาประทานยุทธวิธี
โยชวูา ๘.๗, ๑๘ แนใจวาไดชัยชนะ
โยชวูา ๘.๑๐-๒๙ ผูน ําและประชากร ปฏิบัติตนดวยความเชื่อฟงและความเชื่อ
โยชูวา ๘.๒๐ ศตัรูไมมีกํ าลังที่จะหนี
โยชูวา ๘.๒๒, ๒๖ ศตัรูถูกทํ าลายหมดสิ้น
โยชูวา ๘.๓๐-๓๕ พระเจาทรงไดรับเกียรติ
โยชูวา ๙.๒ ศัตรูที่เหลอืมคีวามเกรงกลัวพระเจาและประชากรของพระองค

                     ถาคณุท ําตามการเยยีวยารักษาเพื่อการฟนตัวนี้ คุณจะเปนพยานไดถึงผลที่เกิดขึ้น เมื่อพระเจาทรง
เปลีย่นหบุเขาอาโครของคุณใหเปนประตูแหงความหวัง
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 ชื่อ………………………………………..      วชิา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเองบทที่ ๑๗

๑.     จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..............
๒.    จงบอกถึงเหตุผล ๔ ประการของความพายแพของอิสราเอลที่เมืองอัย
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………
.................…………………………………………………………………………………………………………….
๓.   จงสรุปผลของความพายแพของอิสราเอลที่เมืองอัย
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..................
๔.    จงบอกข้ันตอน ๔ ประการของการเยียวยาเพื่อการฟนตัว
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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 วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๑๗

๑.      “และหลุดพนบวงของมาร ผูซึ่งดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน” ๒ ทิโมธี ๒.๒๖
๒.     หนา 219
         หลักการ
         ความเยอหยิ่ง
         การรับรู
         การขาดการอธิษฐาน
๓.    จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 219
๔.    หนา 220-222

การเปดเผย
การกลับใจสํ านึกผิด
การกลับสูสภาพดี
การกลับมา
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เพื่อศึกษาตอไป

๑.   เหตุผลของความพายแพของอิสราเอลที่เมืองอัยอยูในขอบเขตของ
• หลักการ
• ความเยอหยิ่ง
• การรับรู
• การขาดการอธิษฐาน

       จงพจิารณาความพายแพฝายวิญญาณบางอยางที่คุณเผชิญมา ความพายแพใดที่เกิดจากเหตุใดเหตุ
หนึง่ของปญหาพื้นฐานนี้
๒.   จงศกึษาการสนทนาของโยชูวากับพระเจาในรายละเอียด,มากขึ้น

คํ าถาม                         ๗.๗ ก
การแสดงความประหลาดใจ ๗.๗ข
คํ าถาม                            ๗.๘
การแสดงความประหลาดใจ ๗.๙ ก
คํ าถาม                            ๗.๙ ข

       จงสงัเกตดวูา คํ าถามของโยชูวามีการเวนไมถามสิ่งที่สํ าคัญ เขาไมถามถึงเหตุผลที่อิสราเอลพายแพ
       จงสงัเกตค ําถามที่โยชูวาถามเกี่ยวกับ
       .......พระองคจะทรงกระทํ าประการใด เพื่อพระนามอันยิ่งใหญของพระองค ? (โยชูวา ๗.๙)
      จงจ ําไววาความพายแพทุกอยางที่คุณประสบมามีผลกับพระนามของพระองค

๓. จงวเิคราะหความพายแพฝายวิญญาณในอดีตของคุณ ผลของมันคลายคลึงกับความพายแพที่อิสราเอลประสบ
มาหรือไม ?

โยชูวา ๗.๔ หนีไปตอหนาศัตรู
โยชูวา ๗.๕ ความตายฝายวิญญาณ
โยชูวา ๗.๕ ความกลวัและความหมดหวังของประชากร
โยชูวา ๗.๖ ความหมดหวังของผูนํ า
โยชูวา ๗.๗ มองกลับไปยัง “วันเกาๆ ที่ดี”
โยชูวา ๗.๘-๙ ต้ังคํ าถาม
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๔. คุณอาจคดิวาภายหลังจากความพายแพที่เมืองอัย โยชูวาคงจะเรียนรูบทเรียนของเขาแลวเกี่ยวกับการขาดการ
อธษิฐานและการมองสิ่งตางๆ ตามการรับรูตามธรรมชาติ
        จงอานโยชวูาบทที ่ ๙ ซึ่งกลาวถึงเรื่องราวของกิเบโอน คุณจะพบวาโยชูวาตกอยูในบวงแรวของศัตรูอีก เขา
มองดูสถานการณดวยการรับรูธรรมชาติและปฏิบัติกอนที่จะอธิษฐาน
           เมือ่ใดกต็ามทีคุ่ณประสบความพายแพ คุณไมควรฟนตัวจากสิ่งนี้เทานั้น แตคุณควรเรียนรูจากความพาย
แพเพือ่ที่คุณจะไมตกเปนเหยื่อของการโจมตีชนิดเดียวกันอีก
๕.    คุณอาจสงสยัวาเหตุใดครอบครัวทั้งหมดของอาคานจึงตองถูกทํ าลาย พระเจาทรงเห็นความออนแอในอาคาน
ซึง่สงผานมายงัครอบครัวของเขา พระคัมภีรอธิบายวาความบาปของบิดาสามารถสงผานมายังคนรุนที่สามและที่ส่ี
ได (ดู อพยพ ๒๐.๑๕, ๓๔.๗, เฉลยธรรมบัญญัติ ๕.๙)
           แตวาอยากลัว.......คุณไมตองไดรับผลจากความบาปของบิดามารดาและปูยาตายายของคุณเพราะเหตุ
ความตายของพระเยซูบนไมกางเขน
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