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พระเจ้าทรงกอบกู้  
บันทึกจากชีวติของโยชูวา 

 
 

ช่ือบอกทุกอย่าง (สดุดี 44.1-5) 
 
 ช่ือบริษทัท่ีมีลกัษณะเฉพาะหรือสโลแกนท่ีน่าสนใจสามารถช่วยงานดา้นโฆษณาใหมี้ความ
กระชบัและง่ายต่อการจดจ าและเป็นการบอกเล่าส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของครอบครัวพ่อ
แม่จ  านวนไม่นอ้ยตั้งช่ือลูกท่ีมีความหมายเพื่อแสดงออกถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดป้ระสบกบัพระเจา้  
 

- “ช่วงท่ีตั้งครรภมี์หมายส่อความเป็นไปไดว้า่ทารกในทอ้งจะพิการ คนแนะน าให้เราเอาเด็ก
ออก   แต่พวกเราฝากความเช่ือมัน่ในพระเจา้ และตดัสินใจใหท้ารกในครรภมี์ชีวิตอยูต่่อ  
ลูกสาวของเราเกิดและมีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ พวกเราตั้งช่ือใหลู้กสาววา่ทาบิธา ดงัเช่น
หญิงสาวท่ีเปโตรไดป้ลุกให้ลุกข้ึนจากความตายโดยอาศยัพระก าลงัของพระเจา้” (อ่าน
กิจการ 9. 36-42)    

 
- หวัหนา้ครอบครัวคนหน่ึงประสบอุบติัเหตุอาการสาหสั  ตรงขา้มกบัความคาดหวงัทาง

การแพทย ์ เขากลบัรอดชีวิตและหกสัปดาห์ต่อมาไดฟ้ื้นจากอาการโคม่า  ต่อมาอีกไม่นาน
ภรรยาของเขาไดค้ลอดลูกคนท่ีส่ี  พวกเขาจึงตั้งช่ือลูกคนน้ีวา่ ยอห์น – พระเจ้าผู้ทรงเมตตา 

 
ในพนัธสัญญาเดิมเราไดอ่้านเร่ืองราวของยาโคบผูห้ลอกลวงและไดรั้บช่ือใหม่จากพระเจา้วา่ 

อิสราเอล ผูป้ล ้าสู้กบัพระเจา้ (อ่านปมมกาล 32.23-32)   
 
โยชูวาผูร่้วมงานของโมเสสและภายหลงัไดเ้ป็นผูน้ าต่อจากโมเสส เดิมมีช่ือวา่โฮเชยา ซ่ึงแปลวา่

ความช่วยเหลือ ความรอด  โมเสสผูไ้ดรั้บบญัชาจากพระเจา้ใหน้ าชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาส
ในประเทศอียปิตไ์ดต้ั้งช่ือใหม่ใหโ้ฮเชยาวา่ โยชูวา - พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือและความรอด 
(อ่านกนัดารวถีิ 13.1-8; โยชูวา 1.1) ช่ือใหม่น้ีตอ้งการบ่งบอกถึงพระราชกิจการไถ่ของพระเจา้   

 
เพลงสดุดีบทท่ี44 ขอ้1-5 เป็นดัง่ค  าน าชีวิตของประชากรของพระเจา้ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์

ท้ังหลายได้ยินกับหูของตน ........., ถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงกระท า” พระราชกิจท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้
เป็นเร่ืองท่ีพดูคุยร่วมกนัของคนรุ่นท่ีแตกต่างกนั (สดุดี 44.1 )    ดงัในอดีต ปัจจุบนัก็เช่นกนั “พระ
เจ้าของเรา ทรงเป็นพระเจ้าผู้ ช่วยให้รอด”  
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แกะรอยตามหา (สดุดี 107.1-9;  กนัดารวถีิ 11.28 )  
 

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีพอ่แม่จะมอบใหก้บัลูกๆไดคื้อการสอนพวกเขาในการมองเร่ืองราวในอดีต
และปัจจุบนัเพื่อจะไดค้น้พบร่องรอยพระราชกิจของพระเจา้  มนุษยส์มยัใหม่น้ีไดลื้มการเรียนรู้ท่ีจะ
มองไปท่ีพระเจา้และยดึเอาพระองคเ์ป็นแนวทางแลว้ใช่ไหม? มนุษยใ์หต้นเองเป็นศูนยก์ลางของ
ความสนใจ?  เขาไม่ไดม้องไปท่ีความสามารถและความส าเร็จของตนเองมากจนเกินไปหรือ?  “น่ี
เป็นสัญญาณท่ีไม่สามารถถูกมองขา้มได ้ โลกก าลงัวิง่เขา้สู่ความไม่เป็นระเบียบ  เป็นหมายแสดง
ความเส่ือมของมวลมนุษยชาติ  ท่ีใดท่ีพระเจา้ถูกผลกัใหไ้ปอยูต่รงขอบ และมนุษยเ์ขยบิตวัเองมาท่ี
ศูนยก์ลาง ท่ีนัน่ก็ไม่สามารถหยดุย ั้งความอลหม่าน ความโกลาหลไดอี้กต่อไป” (T.Sorg)  เพื่อท่ีจะ
ไดภ้าพท่ีชดัเจนและมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ก่อนส่ิงอ่ืนใดเราตอ้งมองไปท่ีพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด  
น่ีคือส่ิงท่ีไดถู้กปฏิบติัเช่นกนัในเหล่าประชากรอิสราเอล – บิดามารดาถ่ายทอดเร่ืองราวพระราชกิจ
ของพระเจา้ใหลู้กหลานเสมือนดัง่สมบติัอนัล ้าค่า โดยวธีิน้ีพวกเขาไดส้ร้างก าลงัใจใหลู้กหลาน
ส าหรับอนาคต “พระเจ้าทรงกระท าการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” (สดุดี 126.3) “ต่อไปภาย
หน้า เม่ือบุตรของท่านจะถามว่า ท าไมจึงท าอย่างนี ้ จงเล่าให้เขาฟังว่า พระเจ้าทรงน าพวกเราออก
จากอียิปต์ จากแดนทาสด้วยฤทธ์ิพระหัตถ์” (อพยพ 13.14 ) “เม่ือเวลาต่อไป บุตรของท่านจะถาม
ท่านว่า” (เฉลยธรรม 6.20) 
 

พระเจา้สามารถช่วยกอบกู ้ท่ามกลาง และ น าออกจาก สถานการณ์คบัขนัต่างๆ 
 เม่ือตกอยูใ่นความกลวัและภยัอนัตราย  (สดุดี 138.7) 
 เม่ือเผชิญหนา้กบัศตัรูท่ีแขง็แกร่งกวา่เรา  (สดุดี 18.17;  35.10) 
 น าออกจากการเป็นผูไ้ร้แผน่ดินอาศยั  (เยเรมีย ์30.10) 
 ใหร้อดพน้เม่ือชีวติตกอยูใ่นอนัตราย  (ดาเนียล 6.17,27,28) 
 น าออกจากความบาป  (สดุดี 39.7-8) 

 
ใครก็ตามท่ีแกะรอยการกอบกูข้องพระเจา้ในพระคมัภีร์และในชีวติของโยชูวา อยา่งรวดเร็ว

เขาจะพบพระเยซู พระบุตรของพระเจา้ “.....แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ ท่ีจะ
โปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มทัธิว 1.21 )  ผูใ้ดท่ีด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีแนบสนิทกบัพระเยซู เช่ือในพระองค ์ และเช่ือวา่พระองคท์รงยกโทษความผดิบาป
ของเขา บุคคลนั้นจะไม่ตกอยูใ่นความพิโรธของพระเจา้ และเขาไดรั้บการไถ่บาปแลว้ (อ่าน1เธ
สะโลนิกา 1.9-10)  เป็นการคุม้ค่าหากเราจะแกะรอยพระราชกิจของพระเจา้ในชีวติของตวัเราเอง 
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รับพระพร (ปมมกาล 12.1-9;  15.18-21;  อพยพ 1.1, 6-14;  3.8) 
 
 โยชูวาสืบเช้ือสายจากเผา่เอฟราอิมลูกชายคนท่ีสองของโยเซฟ (อ่านกนัดารวถีิ 13.8,16;  
ปมมกาล 41.50-52) โยชูวาเกิดในสมยัท่ีชาวอิสราเอลยงัอยูใ่นประเทศอียปิตแ์ละตอ้งทนทุกขล์ าบาก
ภายใตก้ารปกครองท่ีโหดร้ายทารุณของทางการ  เช่นกนัโยชูวาตอ้งประสบกบัการเป็นทาส แต่ใคร
จะคิดวา่วนัหน่ึงโยชูวาภายใตก้ารน าของพระเจา้จะสามารถพิชิตดินแดนคานาอนั แผน่ดินท่ีคร้ัง
หน่ึงพระเจา้ไดเ้คยสัญญาจะใหก้บัอบัราฮมัและลูกหลานของท่าน! 
 
 การเตรียมการของพระเจา้ส าหรับแผนการอนาคตของพระองคท่ี์คิดไวส้ าหรับโยชูวาไดเ้ร่ิม
เม่ือคราวท่ีโมเสสไดเ้รียกให้ชายหนุ่มคนน้ีมาเป็นผูช่้วยท่ีใกลชิ้ดของท่าน “โมเสสจึงลุกขึน้พร้อม
กับโยชูวาผู้รับใช้ โมเสสขึน้ไปบนภูเขาของพระเจ้า” (อพยพ 24.13) “ดังนีแ้หละพระเจ้าเคยตรัส
สนทนากับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสกก็ลับไปยงัค่าย แต่โยชูวา
ผู้รับใช้หนุ่ม ผู้ เป็นบุตรของนูน มิได้ออกไปจากเตน็ท์” (อพยพ 33.11)  “และโยชูวาบุตรนูนเป็น
ผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆ มากล่าวว่า โมเสสเจ้านายของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย” (กันดารวิถี  
11.28)  ตลอดเวลา40ปี(!)ของการฝึกงาน โยชูวาไดเ้ห็นโมเสสใชชี้วติอยา่งไรในการรับใชพ้ระเจา้ 
โยชูวาไดเ้รียนภาคปฏิบติัในชีวติประจ าวนั บ่อยคร้ังพระเจา้ทรงใชม้นุษยห์ล่อหลอมพวกเรา ดงัเช่น 

 เปาโลกบัฟีลิปปี “จงกระท าทุกส่ิงท่ีท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ ได้ยิน และได้เห็น
ในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน” (ฟีลิปปี 4.9)   

 เปาโลกบัทิโมธี “แต่ฝ่ายท่านจงด าเนินต่อไปในส่ิงท่ีท่านเรียนรู้แล้วและได้เช่ือ
อย่างมัน่คง ท่านกรู้็ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด” (2ทิโมธี 3.14)  

 พระเยซูกบัสาวกของพระองค ์(ยอห์น 13.15)  ส าหรับพวกเราก็เช่นกนั “เราได้วาง
แบบแก่ท่านแล้ว เพ่ือให้ท่านท าเหมือนดังท่ีเราได้กระท าแก่ท่านด้วย”  

 
 โยชูวาผูรั้บใชไ้ดใ้ชชี้วิตในมานะลูกหลานของเอฟราอิมและผูไ้ดรั้บพระพร ดงัท่ียาโคบปู่
ของเอฟราอิมไดป้ระกาศไว ้ “แล้วอิสราเอลกล่าวค าอวยพรแก่โยเซฟว่า ขอพระเจ้าท่ีอับราฮัมและ
อิสอัคบิดาข้าพเจ้า ด าเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์นั้น ขอพระเจ้าผู้ทรงบ ารุงเลีย้งชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่เกิด
มาจนวนันี ้ขอทูตสวรรค์ท่ีได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความช่ัวร้ายท้ังส้ิน โปรดอวยพรแก่เดก็ท้ังสองนี ้
ให้เขาสืบช่ือของข้าพเจ้าและช่ือของอับราฮัมและช่ือของอิสอัคบิดาของข้าพเจ้าไว้ และขอให้เขา
เจริญขึน้เป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิด” (ปฐมกาล 48.15-16) (อ่านเพิ่ม ปมมกาล 48.1-2;  เฉลยธรรม 
33.1,13-17)  ไม่วา่เราจะมีมานะต าแหน่งใดในการรับใชพ้ระเจา้  - ใครท่ียอมรับพระพรท่ีพระเจา้
ประทานให ้ เขาก็จะเป็นพรต่อผูอ่ื้น  พวกเราสามารถอวยพรต่อกนัและกนัโดยค าอวยพรท่ีใชเ้ม่ือจบ
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การนมสัการพระเจา้ “ขอพระเจา้ทรงอ านวยพรแก่ท่านและพิทกัษรั์กษาท่าน......!” (อ่านกนัดารวถีิ 
6.22-27) 
 

ความรับผดิชอบหลายด้าน (อพยพ 17. 8-16) 
 
 โดยการน าของโมเสสชาวอิสราเอลไดทิ้้งความเป็นทาสในอียปิตไ์วเ้บ้ืองหลงั (อพยพ 12. 
29-38)  ในถ่ินทุรกนัดารพวกเขาไดรั้บการดูแลหลายอยา่งจากพระเจา้ พระองคท์รงน าประชากรของ
พระองคด์ว้ยเสาเมฆและเสาเพลิง (อพยพ 20-22)  ต่อหนา้กองทพัอียปิตพ์ระองคท์รงกูช้าวอิสราเอล
โดยเปิดทางทะเลเป็นทางเดินแหง้ (อพยพ 14)     พระองคท์รงกระท าหลายส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
ประชากรของพระองคท่ี์ไดรั้บการปลดปล่อยสรรเสริญพระองค ์ (อพยพ 15) แต่ชาวอิสราเอลก็ลืม
เร่ืองราวการกอบกูข้องพระเจา้และความเช่ือวางใจในพระองคไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วในทนัทีท่ีตอ้งประสบ
กบัเหตุการณ์คบัขนั (ความหิวและความกระหาย) จากค าสรรเสริญไดก้ลายเป็นค าบ่นวา่“ต่อมา
โมเสสน าพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยงัป่าชูร์” (อพยพ 15.22)  “พวกเขายกไปจากเอลิม 
และในวนัท่ีสิบห้าเดือนท่ีสอง นับตั้งแต่เวลายกออกจากแผ่นดินอียิปต์ ชุมนุมชนชาติอิสราเอล
ท้ังหมดกม็าถึงถ่ินทุรกันดารสีน ซ่ึงอยู่ระหว่างต าบลเอลิมกับภูเขาซีนาย (อพยพ 16.1)  “ชุมนุมชน
ชาติอิสราเอลท้ังหมด ยกออกจากถ่ินทุรกันดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระเจ้า และมา
ตั้งค่ายท่ีเรฟีดิม ท่ีนั่นไม่มีน า้ให้ประชาชนด่ืม เหตุฉะนั้นประชาชนจีงกล่าวหาว่าเป็นความผิดของ
โมเสส...” (อพยพ 17.1-7)  กระนั้นก็ตามพระเจา้ยงัทรงดูแลประชาชนของพระองคไ์ม่มีท่ีส้ินสุด
“เราจะช่วยเจ้า ผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล” (อิสยาห์ 41.14)   
 

หนัความสนใจของเราไปท่ีโยชูวาและใหเ้ขาหนุนใจพวกเราในเร่ืองความเช่ือมัน่ในพระเจา้  
ระหวา่งทางไปภูเขาซีนายชาวอิสราเอลถูกชาวอามาเลขโจมตี เป็นคร้ังแรกท่ีพวกเขาตอ้งเผชิญกบั
การต่อสู้สงคราม โยชูวาจึงไดรั้บหนา้ท่ีใหม่  เขาถูกเรียกใหเ้ป็นผูน้ ากองทพัโดยผา่นทางโมเสส จาก
ท่ีเคยเป็นทาสในอียปิตม์าเป็นแม่ทัพในถ่ินกนัดาร  ในมานะผูร่้วมงานของโมเสส โยชูวาไม่สามารถ
เลือกงานเอง  ในเวลานั้นโมเสสมีอายแุปดสิบปี “เม่ือเขาท้ังสองไปทูลฟาโรห์นั้น โมเสสมีอายแุปด
สิบปีและอาโรนมีอายแุปดสิบสามปี” (อพยพ 7.7)  ในสภาพการณ์เช่นน้ีโยชูวาจึงถูกเรียกร้องใหมี้
ความพร้อมในการรับหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหม่น้ี - การจดัรวมพล การวางแผนยุทธศาสตร์ ฝึก
ความเป็นผูน้ า  โยชูวาไดส้ะสมประสบการณ์ท่ีแตกต่างเหล่าน้ี ซ่ึงอยูใ่นตารางการอบรมฝึกฝนของ
พระเจา้ส าหรับต าแหน่งของเขาในอนาคตในมานะผูสื้บทอดจากโมเสส 
 



 7 

การประเมินตนเอง – เราพร้อมหรือไม่กบัการถูกเรียกเพื่อภาระหนา้ท่ีใหม่? เราปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งมีความรับผดิชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อถวายเกียรติต่อพระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่? 
(แนวทางช่วยเหลือในเร่ืองน้ี กรุณาอ่านเอเฟซสั 5.21;  ฟีลิปปี 2.14-15;  โคโลสี 3.17;  1 เปโตร 5.5 ) 
 

การรบสองทาง (อพยพ 17.9-13;  เอเฟซสั 6.10-18)    
 

การสู้รบของชาวอามาเลขต่อตา้นชาวอิสราเอลเกิดข้ึนสองระดบั  ในเวลาเดียวกนักบัการรบ
ท่ีผลดักนัไดเ้ปรียบของสองกองทพั ก็มีการรบอีกดา้นบนเนินเขาท่ีอยูใ่กล้ๆ  – โมเสสอธิษฐานต่อ
พระเจ้าเผ่ือโยชูวา  หากเราพิจารณาการต่อสู้ทางจิตวิญญาณน้ี เราจะพบคุณลกัษณะพิเศษของการ
อธิษมานเผื่อท่ีสามารถช่วยเราในการวางแนวทางการอธิษมานในชีวิตของตวัเราเอง 
 

ข้อแรก การอธิษมานเผือ่เกิดข้ึนร่วมกนักบัอาโรนและเฮอร์  อาโรนแก่กวา่โมเสสนอ้งชาย
สามปี และภายหลงัไดเ้ป็นมหาปุโรหิต  เฮอร์ก็เช่นกนัไดรั้บต าแหน่งสูงและตามประเพณีของชาวยวิ
เป็นญาติของโมเสส  พระเยซูก็ทรงหนุนใจการอธิษมานเผือ่ท่ีร่วมใจกนัและเตม็เป่ียมดว้ยความเช่ือ 
“เรากล่าวแก่ท่านท้ังหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านท่ีอยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์กจ็ะทรงกระท าให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันท่ีไหนๆใน
นามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาท่ีนั่น” (มทัธิว 18.19-20)  “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านท้ังหลายว่า 
ขณะเม่ือท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอส่ิงใด จงเช่ือว่าได้รับ และท่านจะได้รับส่ิงนั้น” (มาระโก 11.24) 
 

ข้อสอง การอธิษมานเผือ่เกิดข้ึนนอกเขตสถานท่ีมีการต่อสู้  แต่กระนั้นก็เด่นชดัและหนุนใจ
โยชูวา  บ่อยคร้ังพระเยซูและสาวกไดห้ลบไปในท่ีสงบเพื่ออธิษมาน “คร้ันเวลาเช้ามืดพระองค์ได้
ทรงลุกขึน้เสดจ็ออกไปยงัท่ีเปล่ียว และทรงอธิษฐานท่ีนั่น”(มาระโก 1.35)(อ่านเพิ่ม ลูกา11.1-4; 
มทัธิว 26.36 )   
 

ข้อสาม  ไม้เท้าของพระเจ้า ในมือโมเสสไม่มีประสิทธิผลในตวัเอง แต่เป็นภาพสัญลกัษณ์ 
  “ไมเ้ทา้ของพระเจา้ไม่ใช่ไมเ้ทา้มายากล แต่เป็นไมเ้ทา้คนเล้ียงแกะท่ีอยูใ่นมือโมเสสตอนท่ีเขาเห็น
พุม่ไมท่ี้ลุกโชน ไมเ้ทา้น้ีเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ต่อหนา้ฟาโรห์ และคราวน้ี
บนเนินเขาท่ีเรฟีดิม” (H. Bräumer) (อ่านอพยพ 4.2-4; 7.10-13; 14.16,29)  มิใช่ส่ิงของ สัญลกัษณ์ 
หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นเคร่ืองตดัสิน แต่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และผลพระหตัถ์ของพระองค ์ 
เช่นเดียวกนัในการอธิษมานเผือ่ พระเกียรติของพระเจา้และการมีสามคัคีธรรมกบัพระองคจ์ะตอ้งมี
ความส าคญัเหนือส่ิงท่ีเราทูลขอ  พระเยซูทรงเป็นตวัอยา่งในการอธิษมาน “พระบิดาเจ้าข้า ถ้า
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พระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนีเ้ล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรกดี็อย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22.42) 
 

ผู้อธิษฐานทีม่คีวามคดิหลากหลาย  (อพยพ 17.12-16;  1ทิโมธี 2.1-4) 
 

ข้อส่ี การชูแขนท่ีมีไมเ้ทา้อยูใ่นมือนั้นเป็นการแสดงออกของพวกเขาวา่ – เราคาดหวงัชัย
ชนะจากพระเจ้า  ท่าทีน้ีตอ้งการทั้งก าลงัและความอดทน  เปาโลเรียกร้องใหค้ริสเตียนอธิษมานดว้ย
ความอุตสาหะ “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ท้ังนีจ้งระวงัตัวด้วย
ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพ่ือธรรมิกชนทุกคน” (เอเฟซัส 6.18)  “จงช่ืนชมยินดีในความหวงั 
จงอดทนต่อความยากล าบาก จงขะมกัเขม้นอธิษฐาน” (โรม 12.12)  การธ ารงการสนทนาของเรากบั
พระเยซูตอ้งการเวลา ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองคใ์นระยะยาวไม่สามารถคงอยูไ่ดห้ากเรา
อธิษมานแบบเร่งรีบ 
 

ข้อห้า การอธิษมานของชายสามคนบนเนินเขาเกิดจากความมัง่คัง่ในความคิด  อาโรนและ
เฮอร์ไดพ้บทางท่ีจะช่วยเหลือในการอธิษมานของโมเสสซ่ึงเหน่ือยอ่อนเม่ือยลา้  พวกเขายนืหยดัอยู่
จนถึงเวลาท่ีพระเจา้ทรงใหมี้ชยัชนะต่อพวกอามาเลข  ผูอ้ธิษมานอีกท่านหน่ึง “เนหะมีย”์ ผูเ้ชิญจอก
เสวยของกษตัริยเ์ปอร์เซียในเมืองสุสาไดรั้บข่าวความทุกขย์ากล าบากของชาวยวิในเยรูซาเลม  ท่าน
ไดป้ระสานขอ้เทจ็จริงทั้งหมดอยา่งละเอียดในค าอธิษมานเผือ่ของท่าน  เม่ือเขาถูกกษตัริยอ์ารทา
เซอร์ซีสสอบถามถึงความเศร้าโศกและส่ิงท่ีเขาปรารถนา เนหะมียส์ามารถทูลกษตัริยอ์ยา่งชดัแจง้วา่
ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีเขาจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบูรณะก าแพงเมือง (อ่านเนหะมีย ์1.1-5, 11;  2.1-8)  
 

เพื่อช่วยใหเ้วลาของการอธิษมานของพวกเรา(ไม่เพียงเฉพาะแค่การอธิษมานเผือ่เท่านั้น) มี
ชีวติชีวา  และเพื่อช่วยเหลือพวกเราซ่ึงกนัและกนั  ขอแนะน าการฝึกปฏิบติัท่ีไม่ซ ้ าซากจ าเจ 

 การสรรเสริญและการนมัสการ ดงัท่ีมีคนเขียนไวว้า่ “ทูลต่อพระเจา้ถึงความยิง่ใหญ่
ในพระคมัภีร์ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า” 

 การขอบพระคุณ  ส าหรับเร่ืองราวท่ีประสบทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
 การทูลขอ ไม่วา่จะเป็นค าอธิษมานในใจหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 การอธิษฐานเผือ่  จดัล าดบัตามความตอ้งการเพื่อความคิดของผูร่้วมอธิษมานแต่ละ

คนจะตามทนัและสามารถให้พระวญิญาณน าพาในการทูลขอเร่ืองต่อไป 
 

ความเป็นไปไดใ้นการจดัรูปแบบอ่ืนข้ึนอยูก่บัการจดัหมวดหมู่ตามภาระหนา้ท่ีในชีวติท่ีแตกต่างกนั 
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ชุมชน / ภารกิจ(มิชชัน่)และการประกาศ / การเมืองและเหตุการณ์ประจ าวนั / คริสตจกัรและสังคม / 
สถานการณ์สด ...... “ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเม่ือใด ข้าพเจ้ากข็อบพระคุณพระเจ้าทุกคร้ัง และทุกเวลา
ท่ีข้าพเจ้าอธิษฐานเพ่ือท่าน ข้าพเจ้ากทู็ลขอด้วยความยินดี” (ฟีลิปปี 1.3-4) 
 

ชัยชนะโดยค าอธิษฐาน  (อพยพ 17.11-16; สุภาษิต 21.31) 
 

ข้อหก ชยัชนะมาจากพระผูเ้ป็นเจา้มิใช่ผลงานของมนุษย ์ (แมว้า่มีความส าคญัมากอยู)่ ท่ี
ช่วยใหร้อดจากการโจมตีของชาวอามาเลข  พระเจา้ต่างหากท่ีประทานชยัชนะให ้  ในการอธิษมาน
ของพวกเรามีส่ิงซ่ึงตอ้งพึงระวงั – มิใช่ค าพดูท่ีเราสรรหามาและความคร ่ าเคร่ง  มิใช่ท่วงท านองท่ี
สร้างความมหศัจรรย ์แต่พระเจ้าทรงส าแดงและสดบัฟังตามน ้าพระทยัของพระองค ์ตามอ านาจและ
พระกรุณาของพระองค ์  พวกเรารู้วา่พระองคส์ดบัฟังทุกๆค าอธิษมานของเรา  พระองคม์องเห็น
ความเช่ือมัน่ท่ีถูกเช่ือมประสานในค าอธิษมานของเรา  ทวา่พระองคจ์ะตอบอยา่งไร ก็เป็นเร่ืองของ
พระองค ์ พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราอธิษมานไม่ใช่เพราะพระองคมี์ความตอ้งการใชค้  าอธิษมานของเรา   
พวกเราต่างหากท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีตอ้งอธิษมาน!   
 

ในการต่อสู้ซ่ึงเป็นคร้ังแรกหลงัจากไดรั้บอิสระจากการเป็นทาสในอียปิต ์ โยชูวาและชาว
อิสราเอลไดบ้ทเรียนวา่  การอธิษมานคือสังเวยีนท่ีช้ีความเป็นความตาย  กษตัริยเ์ยโฮชาฟัทก็ได้
ประสบในท านองเดียวกนั “และอยู่มาภายหลัง คนโมอับและคนอัมโมน และคนเมอูนีบางคนพร้อม
กับเขาท้ังหลาย ได้ขึน้มาท าสงครามกับเยโฮชาฟัท” (พงศาวดาร 20.1; อ่านต่อ 18-23  )  ดาเนียล
อธิษมาน “ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ท้ังหลาย ขอพระองค์ทรงสดับค าอธิษฐานของผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ และค าวิงวอนของเขา  ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือเห็นแก่พระองค์ ขอพระพักตร์
ของพระองค์ทอแสงท่ีสถานศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ซ่ึงร้างเปล่าน้ัน  ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ทรงเง่ียพระกรรณสดับ ขอทรงลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ท้ังหลาย ท้ังนครซ่ึงมีช่ือ
ตามพระนามของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้หลายมิได้ถวายค าวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยอ้าง
ความชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นเหตุแต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์” 
(ดาเนียล 9.17-18) 
 
 นบัคร้ังไม่ถว้นท่ีประวติัของโบสถแ์ละภารกิจมิชชัน่ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่มี “การท างานท่ีอยู่
เบ้ืองหลงั”ท่ีส าคญัเกิดข้ึนในเวลาอธิษมาน ชยัชนะมาจากพระผูเ้ป็นเจา้และเกียรติยศทั้งหมดเป็น
ของพระองค ์น่ีคือส่ิงท่ีโมเสสตอ้งการปลูกฝังไวใ้นตวัผูรั้บใชข้องเขา ดงันั้นตามพระบญัชาของพระ
เจา้เขาไดบ้นัทึกเร่ืองราววนัท่ีอิสราเอลไดรั้บการกอบกูล้งในหนงัสือมว้น และไดก่้อแท่นบูชาข้ึน
เพื่อเป็นการระลึกถึง “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นธงชยัของขา้พเจา้” 
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เอาความบาปออกไปจากชีวติ (เศคาริยาห์ 2.8) 
 
 อามาเลขเป็นหลานของเอซาว ระหวา่งเอซาวรวมทั้งลูกหลานของเขา และชาวอิสราเอล
ลูกหลานของยาโคบซ่ึงเป็นนอ้งแฝดของเอซาว มีการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกนัมาตั้งแต่แรกเร่ิม  พวกอามา
เลขโจมตีชาวอิสราเอลท่ีเรฟีดิมดว้ยวธีิท่ีโหดเห้ียม พวกเขาจบัผูอ่้อนระโหยโรยแรงและฆ่าตาย
ทั้งหมด (อ่านเฉลยธรรม 25.17-19;  อพยพ 17.8 )  ผูใ้ดท่ีโจมตีประชากรของพระเจา้ ผูน้ั้นก็ท  าตวั
เป็นศตัรูกบัพระองค ์  พระบญัชาของพระเจา้ท่ีใหท้  าลายลา้งชาวอามาเลขใหห้มดส้ินอุบติัข้ึนโดย
อ านาจการพิพากษาท่ีสูงสุดของพระองค ์ (อ่าน1ซามูเอล 15.1-3,7)  พระผูเ้ป็นเจา้ปฏิเสธทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีไม่สอดคลอ้งกบัพระลกัษณะของพระองค ์ เพราะพระองคต์อ้งการกูพ้วกเรา พระองค์
จ  าเป็นตอ้งแยกความดีออกจากความชัว่ ความสวา่งออกจากความมืด  พระเจา้ทรงเปิดช่องทางให้
มนุษยมี์โอกาสกลบัใจ  พระคมัภีร์ทั้งเล่มยนืยนัความปรารถนาของพระองคใ์นการไถ่พวกเรา  ใน
พระเยซูจะเห็นไดช้ดัท่ีสุด “เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและวางใจใน
พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นกมี็ชีวิตนิรันดร์และไม่ถกูพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิต
แล้ว” (ยอห์น 5.24)  “หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดม และความอดกลั้นพระทัย และ
ความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งท่ีจะชักน าท่านให้กลับใจ
ใหม่” (โรม 2.4) (อ่านเพิ่ม 2 เปโตร3.9)  ฉะนั้นขอใหพ้วกเราเชิญชวนคนอ่ืนใหม้ารับเช่ือในพระเยซู
คริสตก์นั 
 
 ในพนัธสัญญาใหม่พระเยซูทรงบญัชาใหพ้วกเรารักคนท่ีข่มเหงและท าร้ายเราเน่ืองจาก
ความเช่ือของเรา “....ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน” (มทัธิว 5.43-44) “ถ้าท่านถกูด่าว่า 
เพราะพระนามของพระคริสต์  ท่านกเ็ป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรง
สถิตอยู่กับท่าน” (1เปโตร4.14 )  กระนั้นก็ดีเราจ าเป็นตอ้งมีอ านาจรัมในการตดัสินคดีทางกฎหมาย
ฝ่ายโลกเพื่อจดัระเบียบของบา้นเมือง และเราตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับ
ของผู้ ท่ีมีอ านาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอ านาจใดเลยท่ีมิได้มาจากพระเจ้า และผู้ ท่ีทรงอ านาจนั้นพระ
เจ้าทรงแต่งตั้งขึน้” (โรม 13.1)   
 
 เราสามารถใช“้อามาเลข”เป็นภาพส่ือความหมายของความบาปท่ีคอยกบฏต่อตา้นพระเจา้ 
ความบาปน้ีไม่สมควรจะมีท่ีอยูใ่นชีวติของคริสตชน  เราสามารถน าส่ิงท่ีเป็น”อามาเลข”ท่ีคอยจะจู่
โจมเรามอบใหก้บัพระเยซูผูมี้ชยัชนะในการอธิษมาน และฝากตวัเราไวก้บัพระองค ์ ในบางคร้ังเราก็
ตอ้งการการสนบัสนุนในการอธิษมาน  ในการสนทนาและการอธิษมานกบัผูใ้หก้ารปรึกษาฝ่ายจิต
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วญิญาณ หรือพี่นอ้งคริสเตียนท่ีเราไวว้างใจ  เราสามารถสารภาพความผดิบาปของเราต่อพระเจา้
และต่อมนุษย ์เพื่อขอการอภยัโทษและรับการอภยับาปจากพระเจา้ 
 

อย่าลมืเลอืน (อพยพ 17.14;  กนัดารวถีิ 28.16-17) 
 
 หลงัจากไดรั้บชยัชนะโยชูวาผูรั้บใชข้องโมเสสและแม่ทพัผูเ้ช่ียวชาญมีงานรับผิดชอบช้ิน
ใหม่  ผา่นทางโมเสสเขาถูกเรียกใหเ้ป็นผูรั้กษาขนบธรรมเนียม  โมเสสควรจะ ตามพระบัญชาท่ี
ชัดเจนของพระเจ้า ท  าบนัทึกเอกสารเก่ียวกบัชยัชนะของอิสราเอลท่ีมีต่อเผา่อามาเลข ในเวลา
เดียวกนัโมเสสก็ไดป้ลูกฝังเน้ือหาท่ีบนัทึกไวใ้นตวัโยชูวาผูรั้บใชข้องเขา ดงันั้นเม่ือใดท่ีช่ือ“อามา
เลข”ไม่มีตวัตนและถูกลืม พระราชกิจการกอบกูข้องพระเจา้ก็จะคงอยูใ่นความทรงจ าตลอดไป  
เร่ืองราวชยัชนะในคร้ังน้ีควรจะถูกเล่าต่อใหค้นทุกรุ่นไดรั้บรู้ ไม่วา่จะเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์
อกัษร “เอกสารช้ินน้ี หนังสือความจ า อาจเป็นหนงัสือร าลึกท่ีถูกเขียนบนแผน่หนงัหรือบนกระดาษ
พาไพรัส  เอกสารลกัษณะน้ีโมเสสไดเ้คยจดัท าไว”้ (H.Bräumer) (อ่านอพยพ 24.4,7)  ดงันั้นโยชูวา
จึงไดรั้บเอาค าบญัชาท่ีพระเจา้ตรัสไวเ้ม่ือทรงก าหนดเทศกาลปัสกา “เม่ือลูกหลานของท่านถามว่า 
พิธีนีห้มายความว่ากระไร ท่านท้ังหลายจงตอบว่า เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์ เม่ือพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์ แต่ไว้
ชีวิตครอบครัวของเราท้ังหลาย ประชากรท้ังปวงกก็ราบลงนมสัการ” (อพยพ 12.26-27) 
 
 การถ่ายทอดเร่ืองราวพระราชกิจกอบกูข้องพระเจา้มีความส าคญัมากในพระคมัภีร์ (อ่าน
เฉลยธรรม 6.1-9)  “....และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณท้ังส้ินของพระองค์” ไม่เพียงเฉพาะใน
พระธรรมสดุดี 103.2 ท่ีเรียกร้องใหพ้วกเรารักษาพระราชกิจการไถ่ของพระเจา้ในความทรงจ า  ยงัมี
ในพระธรรมเฉลยธรรมบญัญติั 4.9,23;  สดุดี  78.5-7;  2 ทิโมธี 2.8   “ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึง
กิจการอันชอบธรรมของพระองค์ คือราชกิจท่ีช่วยให้รอดของพระองค์วนัยงัค า่ เพราะจ านวนราชกิจ
นั้นมากมายเกินความรู้ของข้าพระองค์” (สดุดี 71.15)  ตอนท่ีเหล่าสาวกของพระเยซูไดรั้บพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิในกรุงเยรูซาเลม พวกเขาต่างพดูถึงมหกิจของพระเจา้  “ชาวเกาะครีตและชาวอาระ
เบีย เราท้ังหลายต่างกไ็ด้ยินคนเหล่านีก้ล่าวถึงมหกิจของพระเจ้า ตามภาษาของเราเอง” (กิจการ 
2.11)  พระวญิญาณองคน้ี์ท่ีเคยทรงน าโยชูวาตอ้งการหนุนใจใหพ้วกเราคน้หาพระราชกิจของพระ
เจา้ในชีวิตประจ าวนัของเรา และยอมใหพ้ระองคก์ าหนดชีวติของเรา 
 

“ออนไลน์” ตลอด 24 ช่ัวโมง (อพยพ 33.11;  กนัดารวิถี 12.6-8; เฉลยธรรมบญัญติั 34.10-12) 
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 อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงประดิษม์ท่ีมีคุณประโยชน์ สร้างความเป็นไปไดใ้นการแลกเปล่ียน
ความคิดและขอ้มูลทัว่โลกและอยา่งรวดเร็ว  ผูร่้วมสมยัของเราเป็นจ านวนมากพร้อม “ออนไลน์”   
หรือ “ติดต่อโดยตรง” อยูต่ลอดเวลา ในมานะผูช่้วยคนสนิทของโมเสส โยชูวาไดเ้รียนรู้การ 
“ออนไลน์”ในอีกรูปแบบหน่ึง - การใชชี้วติเช่ือมติดต่อกบัพระเจา้ท่ีทรงด ารงอยูแ่ละท่ีเราฝากความ
ไวว้างใจได ้  ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงระหวา่งพระเจา้และโมเสสถูกกล่าวไวว้า่  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัส
กบัโมเสสต่อหน้า เหมือนดงัการพบปะของคนสองคนท่ีเป็นเพื่อนกนั การสนทนาแบบ “พดู
โดยตรง”ไม่ตอ้งมีรหสัแต่พดูจาต่อหนา้กนั  การปฏิบติัดว้ยความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อโมเสสผูรั้บใช้
ของพระองคถู์กหล่อหลอมจากความใกลชิ้ด ความจริงใจและความชดัเจน  ความสัมพนัธ์เฉพาะ
พิเศษน้ีไม่ไดถู้กปิดบงัไม่ใหโ้ยชูวาและประชาชนรับรู้ “....ใบหน้าของเขามีรัศมีแจ่มจ้า จากการท่ีได้
สนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้า” โมเสสสะทอ้นพระเกียรติสิริของพระเจา้ (อ่านอพยพ 33.7-13; 
34.29-35; 2โครินธ์  3.18) 
 
 โยชูวาผูรั้บใชข้องโมเสสตั้งแต่ยงัหนุ่ม(กนัดารวถีิ11.28)ชอบใชเ้วลาอยูท่ี่พลบัพลาท่ี
ประทบัของพระเจา้  เขาไดรั้บการปลูกฝังจากส่ิงท่ีเขาประสบในช่วงเวลาหลายสิบปีท่ีอยูก่บัโมเสส
อาจารยข์องเขา – พระเจา้ตรัสเป็นการส่วนตวั  พระองคท์รงน า ช้ีทาง และกอบกู ้   ดงัเช่นในอดีต 
ปัจจุบนัเราก็ตอ้งการแม่แบบฝ่ายจิตวญิญาณท่ีจะอยูเ่คียงขา้งคอยสนบัสนุนและกระตุน้คริสตชน
หนุ่มสาว และเพื่อสามารถฝึกหดัการใชชี้วติกบัพระเยซู  ตรงน้ีทั้งสองฝ่ายตอ้งรู้จกัการผอ่นหนกั
ผอ่นเบาและการถ่อมใจตน  และท่ีดีท่ีสุดโดยความเช่ือในพระเยซูพวกเรามีสายเช่ือมติดต่อท่ีส าคัญ
ซ่ึงไม่ขดัขวางทางเขา้หาพระเจา้พระบิดา พวกเราอยูใ่นสถานะ “ออนไลน์” กบัพระองค ์ แมจ้ะไม่มี
อินเตอร์เน็ต!  “เหตุฉะนั้นเม่ือเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเช่ือแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระ
เจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณท่ีเรายืนอยู่และเราช่ืน
ชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า”(โรม5.1-2) “เพราะว่าพระองค์ทรง
ท าให้เราท้ังสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน” (เอเฟซัส 2.18)  (อ่าน
เพิ่ม เอเฟซสั 3.11-12;  ฮีบรู 4.15-16; 10.19-25) 
 

ขั้นตอนการเรียนรู้  (อิสยาห์ 48.17-18;   เอเฟซสั 4.15-16) 
 

นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูฝึ้กงานไดรั้บการน าพาในขั้นตอนต่างๆ เพื่อจะไดค้วามรู้และ
ความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจง  โยชูวาก็เช่นกนั การไดอ้ยูเ่คียงขา้งโมเสสเขาไดเ้รียนรู้หลายส่ิง – เฝ้า
สังเกต รับรู้เข้าใจ  เราไดอ่้านเร่ืองการไถ่ของพระเจา้ตั้งแต่ตอนอพยพออกจากอียปิตจ์นไดม้าถึง
ตรงหนา้แผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงสัญญาจะให้โดยใหค้วามสนใจท่ีโมเสส  อยา่งไรก็ตามจะเป็นการ
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คุม้ค่าหากเราจะใชเ้วลาพินิจพิเคราะห์บนัทึกน้ีจากมุมมองของโยชูวา  น่ีคือบางส่วนของการคน้พบ
ของโยชูวาผูฝึ้กงาน 

 พระเจา้ส าแดงฤทธานุภาพของพระองค ์(อพยพ 17.8-16) 
 พระเจา้ประทานพระบญัญติัสิบประการใหป้ระชากรของพระองคเ์พื่อเป็น

มาตรมานการด าเนินชีวติท่ีจ  าเป็นในการอยูร่่วมกนั (อพยพ 20; 24.12) 
 พระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการสร้างพลบัพลาพระนิเวศของพระองค ์(อพยพ 25-31) 
 พระเจา้ทรงพิโรธเร่ืองการกราบไหวรู้ปเคารพ ทรงลงโทษแต่ในเวลาเดียวกนัทรง

ยอมเปล่ียนพระทยัไม่ลงโทษเพราะค าอธิษมานเผือ่ของโมเสส (อพยพ 32.3-14, 
30-35) 

 พระเจา้ทรงสถิตอยูท่่ามกลางประชากรของพระองคแ์ละทรงน าพวกเขา(อพยพ 
40.34-38) 

 
บทเรียนขั้นต่อไปของโยชูวาคือการถนอมดูแลความคุ้นเคยกบัพระเจ้าและให้แน่นแฟ้น

เพิม่ขึน้ (อพยพ 24.8-18)  หลงัจากพระเจา้ไดท้รงท าพนัธสัญญากบัประชาชนของพระองค ์ผูช้ายท่ี
อยูใ่นพิธีรับพนัธสัญญาก็ไดส้ัมผสัความใกลชิ้ดกบัพระเจา้ท่ีแตกต่างกนั  โมเสสไดใ้กลชิ้ดพระเจา้
มากท่ีสุด    ในพนัธสัญญาใหม่มีบนัทึกท่ีคลา้ยกนั – สาวกหลายคนเทศนา (ลูกา 10.1-2)  สาวกสิบ
สองคนถูกเลือกและถูกน าสอนพิเศษจากพระเยซู (ลูกา 6.12-16)  สาวกสามคนไดเ้ป็นคนสนิทของ
พระเยซู (มาระโก 9.2-3;  มทัธิว  26.37)  สาวกท่านหน่ึง(ยอห์น)ใชชี้วิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพระเยซู
อยา่งคุน้เคยสนิทสนมท่ีสุด (ยอห์น 13.23-25)  และองคพ์ระบุตรเองทรงอยูใ่กลชิ้ดติดสนิทกบัพระ
บิดามากท่ีสุด เราสามารถทูลขอพระเยซูใหค้วามรักของเราท่ีมีต่อพระองคแ์ละความใกลชิ้ดคุน้เคย
กบัพระองคมี์การเติบโตท่ีต่อเน่ือง “เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมสัการ 
เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์” (สดุดี 63.2) (อ่านเพิ่ม สดุดี 63.3; 61.4-5; 91.1-2; 84.4-5; 
101.6;  ฟีลิปปี 3.10) 

 

การเรียนรู้ทีจ่ะคดิด้วยจติวญิญาณ  (กนัดารวถีิ 11.11, 16-17, 24-30;  โรม 12.2) 
 
 หน่ึงปีไดผ้า่นไปหลงัจากการอพยพออกจากอียปิต ์ ชาวอิสราเอลไดอ้าศยัอยูท่ี่ถ่ินทุรกนัดาร
ซีนายสิบเอด็เดือน และในเวลาน้ีไดต้ั้งค่ายอยูท่ี่ทางเหนือของทาเบราห์ (อพยพ 19.1-2;  กนัดารวถีิ
11.3)  ท่ีน่ีโยชูวาตอ้งเรียนรู้เพิ่มอีกกา้วหน่ึง – ยอมรับการแก้ไข และเรียนรู้ในการคิดอ่านด้วยจิต
วญิญาณ  
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 พระเจา้ทรงใหผู้อ้าวโุสเจด็สิบคนช่วยโมเสสแบกภารกิจ ส าหรับภาระหนา้ท่ีน้ีพระเจา้ทรง
ประทานพระวิญญาณของพระองคใ์หก้บัพวกเขา  พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานความสามารถใน
การเผยพระวจนะ  เม่ือโยชูวารับแจง้วา่มีผูอ้าวุโสสองคนในกลุ่มเจด็สิบคนไม่ไดอ้ยูท่ี่พลบัพลา แต่
ยงัอยูใ่นค่ายและเผยพระวจนะโดยทางพระวญิญาณ  เขามองวา่น่ีเป็นการลบหลู่ต าแหน่งความเป็น
ผูน้ าของโมเสส “และโยชูวาบุตรนูนเป็นผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆมากล่าวว่า โมเสสเจ้านาย
ของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย” (กันดารวิถี 11.28) แต่โมเสสไดแ้กไ้ขโยชูวา  ไม่วา่นกัเรียนจะเคารพ
นบัถืออาจารยข์องเขามากเพียงใด ส่ิงหน่ึงตอ้งพึงระวงั – พระเกียรติของพระเจ้าต้องอยู่เหนือส่ิงท้ัง
ปวง  ประชาชนของพระเจา้ตอ้งการผูน้ า แต่ตอ้งไม่เป็นการยกยอ่งเทิดทูลมนุษยห์รือตวัเราเอง    
ต าแหน่งผูน้ าฝ่ายจิตวญิญาณจะถูกน ามาเปรียบเทียบกบัพระเจา้ไม่ได ้  โยชูวาเขา้ใจแลว้เช่นกนัวา่ 
พระเจา้ไม่ปล่อยใหท้ศันคติของมนุษยใ์นเร่ืองสิทธิและความถูกตอ้งมากดดนัพระองค ์ “มีชายหนุ่ม
คนหน่ึงว่ิงมาบอกโมเสสว่า เอลดาดและเมดาดก าลังเผยพระวจนะอยู่ในค่าย” (กันดารวิถี 11.27)  
พระเจา้ทรงตดัสินใจเองวา่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหใ้คร ท่ีไหน และเวลาใด  
 

โมเสสไดแ้กไ้ขความเขา้ใจผิดของโยชูวาอีกเร่ืองก่อนหนา้น้ี“เม่ือโยชูวาได้ยินเสียง
ประชาชนอือ้อึงอยู่ เขาจึงเรียนโมเสสว่า ท่ีค่ายมีเสียงเหมือนเกิดสงคราม ฝ่ายโมเสสตอบว่า ท่ีเราได้
ยินมิใช่เสียงอือ้อึงของคนท่ีมีชัยชนะ และมิใช่เสียงคนท่ีแพ้ แต่เป็นเสียงคนร้องเพลงกัน” (อ่าน
อพยพ 32.15-18)  เสียงโห่ร้องท่ีโยชูวาคิดวา่เป็นเสียงสงครามนั้น แทจ้ริงเป็นเสียงของคนของพระ
เจา้ท่ีก าลงัร่าเริงอึกทึกและปลดปล่อยตวัเองจากศีลธรรม  พวกเขาไดพ้วัพนัในการกราบไหวรู้ปบูชา
และปิดกั้นความตั้งใจในการกอบกูแ้ละพนัธสัญญาของพระเจา้  การหนัหลงัใหก้บัพระเจา้ผูท้รง
ด ารงอยูจ่ะน าไปสู่ความเส่ือมทรามดา้นจริยธรรม  ความสามารถในการพิจารณาทางจิตวญิญาณตอ้ง
มีการเรียนรู้ “ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ท าประการใดจึงจะเป็นท่ีชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 
5.10) “และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่” (เอเฟซัส 4.23)  “เพ่ือท่านท้ังหลายจะสังเกตได้
ว่าส่ิงใดประเสริฐท่ีสุด และเพ่ือท่านจะได้เป็นคนบริสุทธ์ิ และไม่เป็นท่ีติได้ในวนัแห่งพระคริสต์” 
(ฟีลิปปี 1.10) (อ่านเพิ่ม โคโลสี 1.9-10 ) 
 

การเดินทางรับใช้ทีเ่ส่ียงต่อภัยอนัตราย (กนัดารวถีิ 12.16 – 13.20) 
 
 ชาวอิสราเอลไดเ้ดินทางต่อไปทางเหนือและไดต้ั้งค่ายพกัแรมท่ีคาเดชทางใตแ้ผน่ดินคานา
อนั (กนัดารวถีิ 13.25-26)  เป้าหมายของการเดินทางอนัยาวนานในถ่ินทุรกนัดารใกลเ้ขา้มา แต่ไม่มี
ใครรู้จกัแผน่ดินใหม่น้ี  ท่ีเคยเล่าสืบทอดต่อกนัมาดูเหมือนจะเจือจางลง  ค  าถามไดผ้ดุข้ึน - ดินแดน
ใหม่น้ีมีลกัษณะอยา่งไร?  เน้ือดินและสภาพอากาศดีไหม? ผลการเก็บเก่ียวดีไหม?  ผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในดินแดนน้ีเป็นคนประเภทไหน?  พวกเขาตวัใหญ่และเขม้แขง็ขนาดไหน? เพื่อจะไดค้  าตอบ
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ส าหรับค าถามท่ีส าคญัเหล่าน้ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โมเสสไดจ้ดัตามค าสั่งของพระเจา้คณะพิเศษท่ี
โยชูวาถูกดึงใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ผา่นทางโมเสสโยชูวาไดถู้กเรียกพร้อมกบัชายอีกสิบเอด็คน
(หน่ึงคนจากแต่ละเผา่)ให้เป็นสายสืบ หากมองในแง่การขาดขอ้มูลของดินแดนน้ี และภยัอนัตรายท่ี
มีโอกาสจะเกิดข้ึนนบัไดว้า่เป็นการเดินทางรับใชท่ี้มีความเส่ียงสูง พวกเขาสิบสองคนไดรั้บค าสั่งท่ี
ชดัเจน (กนัดารวถีิ 13.17-20)  และไดส้ ารวจดินแดนท่ีพวกเขาไม่เคยรู้จกัมาก่อนนานถึงส่ีสิบวนั 
(กนัดารวถีิ 13.21-25)  โยชูวาและสายสืบคนอ่ืนๆขบคิดอะไรอยูห่นอ?  ภายใตส้ถานการณ์ท่ีบีบคั้น
บรรพบุรุษของเขาตอ้งละทิ้งแผน่ดินคานาอนั และอพยพไปหาโยเซฟในประเทศอียปิตเ์ม่ือ430ปี
ก่อน   คราวน้ีการอพยพเขา้ (คานาอนั) ก็ดูเหมือนมีความต่ืนเตน้ไม่นอ้ยกวา่กนั 
 
 จากรายงานการเดินทางของคนท่ีไปสอดแนมเราพบสองปากค าท่ีส าคญั (กนัดารวถีิ 13.27) 

 เก่ียวขอ้งกบัดินแดนอุดมสมบูรณ์ น ้านมและน ้าผึ้งบ่งบอกถึงกสิกรรมการ
เล้ียงสัตวแ์ละการเพาะปลูกซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นมานการด ารงชีวติของ
ประชาชน 

 พระเจา้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองคท่ี์ไดใ้หไ้วก้บัโมเสสเม่ือคราวท่ี
เรียกใชโ้มเสส “เราลงมาเพ่ือจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และน า
เขาออกจากประเทศนั้นไปยงัแผ่นดินท่ีอุดมกว้างขวาง เป็นแผ่นดินท่ีมี
น า้นม และน า้ผึง้ไหลบริบูรณ์ คือไปยงัท่ีอยู่ของคานาอัน...”(อพยพ 
3.8,17) 

 
“เพราะพระวจนะของพระเจ้าเท่ียงธรรม และพระราชกิจของพระองค์กส็ าเร็จด้วยความ

ซ่ือสัตย์” (สดุดี 33.4)  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตรียมส่ิงดีส าหรับประชาชนของพระองค์“....เพ่ือจะให้
อนาคตและความหวงัใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29.11)  ส าหรับเส้นทางชีวติส่วนตวัของพวกเราไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองปรกติท่ีเกิดข้ึนประจ าวนัหรือท่ีไม่ธรรมดา เราทูลขอต่อพระเจา้ได ้ “ข้าแต่พระเจ้า ขอ
พระองค์อย่าทรงยึดเหน่ียวพระกรุณาคุณของพระองค์จากข้าพระองค์ ขอให้ความรักมัน่คงและ
ความสัตย์ซ่ือของพระองค์ สงวนข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์” (สดุดี 40.11) 
 

มุมมองกบัผลทีต่ามมา (กนัดารวถีิ 13.28 – 14.10) 
 
 บรรยากาศสามารถผนัแปรไดง่้ายและเร็วเกินกวา่ท่ีเราจะคิด!  ค าพดูท่ีส่อความไม่พอใจและ
ในเชิงลบมีน ้าหนกัในตวัมนั “แต่คนท่ีอยู่ในเมืองนั้นมีก าลังมาก!  เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้!” 
(กันดารวิถี 13.28,31)  น่ีก็เป็นความจริง แต่เสียงท่ีแฝงการบ่นน้ีสิ!  สิบในสิบสองคนท่ีไปสอดแนม
มองจดจ่ออยูท่ี่ความล าบาก พวกเขาไม่ไดป้ระสานภาพท่ีพวกเขาไดเ้ห็นใหเ้ขา้กบัความเช่ือในค ามัน่
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สัญญาของพระเจา้  ตรงกนัขา้มพวกเขากลบัปล่อยใหค้วามแคลงใจเขา้ครอบครองและปลุกเร้าให้
ประชาชนต่อตา้นโยชูวาและคาเลบ  สองคนน้ีไดเ้ห็นในส่ิงเดียวกนักบัอีกสิบคน แต่เขาทั้งสองจด
จ่ออยูท่ี่พระเจา้และพระฤทธานุภาพของพระองค ์ “ดินแดนท่ีเราเข้าไปส ารวจนั้นดีเย่ียมจริงๆ หาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานพวกเรา  พระองค์จะทรงน าเราเข้าไปในดินแดนน้ันและจะยกดินแดน
นั้นให้แก่เรา ไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนน้ัน!”  แมโ้ยชูวาและคาเลบจะตกอยูใ่นภยัอนัตราย เขาทั้ง
สองก็ยงัคงแสดงความกลา้หาญ   เพราะพวกเขายดึมัน่ในพระเจา้และในพระสัญญาของพระองค ์
พระเจา้ทรงลงมือจดัการเอง และช่วยชีวติคนท่ีวางใจในพระองค ์  
 

มุมมองท่ีแตกต่างกนัไดส้ร้างผลท่ีตามมามากมายส าหรับทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 ผูใ้ดท่ีคอยต่อตา้นพระเจา้จะไม่ไดเ้ห็นแผน่ดินใหม่ (กนัดารวถีิ 14. 22-23) 
 ชาวอิสราเอลทุกคนท่ีอายยุีสิ่บปีข้ึนไปจะลม้ตายในถ่ินทุรกนัดาร (ขอ้ 29) 
 ผลของความบาปท าใหเ้วลาการเดินทางในถ่ินทุรกนัดารถูกยดืออกเป็นส่ี

สิบปี (ขอ้ 33-34) 
 ผูส้อดแนมสิบคนท่ีกบฏลม้ตาย (ขอ้ 36-37) 
 ชาวอามาเลขและชาวคานาอนัรบต่อสู้กบัชาวอิสราเอล (ขอ้ 25, 42-45) 
 ส่วนคาเลบและโยชูวายงัคงไดรั้บค ามัน่สัญญาจากพระเจา้ (ขอ้ 24, 30, 38) 

อยา่งไรก็ตามเขาทั้งสองตอ้งร่วมรับผลของการกบฏต่อตา้นพระเจา้
ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นเวลา 38ปีในถ่ินทุรกนัดาร! 

 
วนัน้ีพวกเราขอยดึมัน่ใน “ความเช่ือคือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไว้ เป็นความรู้สึกมัน่ใจ

ว่า ส่ิงท่ียงัไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11.1) 
 

การแต่งตั้งสถาปนา (กนัดารวถีิ 27.12-23) 
 

จนถึงเวลาน้ีโยชูวาสามารถยอ้นมองกลบัไปท่ีการถูกเรียกทั้งส่ีคร้ังท่ีผา่นทางโมเสส 
1. ถูกเรียกเป็นคนรับใชโ้มเสส 
2. เป็นผูน้ าทพัของอิสราเอล 
3. เป็นผูดู้แลสืบทอดขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไถ่ของพระเจา้ 
4. เป็นผูส้อดแนมในแผน่ดินพนัธสัญญา 

 
ช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาน้ีโยชูวาไดเ้รียนรู้เขา้ใจหลายส่ิงซ่ึงมีความส าคญัส าหรับพวกเรา
เช่นกนั 
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 การท างานเพื่อพระเจา้จะปฏิบติัในการรับใชใ้นมวลชน - โยชูวาผูรั้บใช้ 
 พระเจา้ไม่อดกลั้นยอมรับการกบฏต่อตา้นพระองค ์ ชาวอามาเลขรบสู้ชาวอิสราเอล

ก็เท่ากบัสู้ต่อตา้นพระเจา้  ผูส้อดแนมสิบคนและประชาชนอิสราเอลมีความสงสัย
แคลงใจในพระเจา้ 

 พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษมาน อ านาจและพระเกียรติทั้งหมดเป็นของพระองค ์
(อพยพ 17.11) 

 พระเจา้ปฏิเสธความบาป  การไหวรู้ปเคารพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือประชาชนของ
พระองคเ์ป็นผูก้ระท า (อพยพ 32 ) 

 พระเจา้ทรงน าพาและเชิญชวนใหพ้วกเรามีความคุน้เคยกบัพระองค ์ (อพยพ 13.17; 
33.11) 

 ส่ิงส าคญัคือประจกัษว์า่พระเจา้คือกษตัริยผ์ูใ้หท่ี้มีสิทธิอ านาจเด็ดขาด พระองคไ์ม่
ทรงปล่อยใหถู้กกดดนัโดยทศันคติของมนุษย ์(กนัดารวถีิ 11.28-29) 

 คนของพระเจา้ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะยนืหยดัในความเช่ือมัน่ของเขาและไวว้างใจพระเจา้  
การโตแ้ยง้ต่างๆไม่มีประโยชน์ (กนัดารวถีิ 14) 

 แมแ้ต่ในเวลาพิพากษาพระเจา้ทรงรักษาค าสัญญาของพระองค ์ และทรงเห็นแต่ละ
บุคคลท่ีไวว้างใจพระองค ์(กนัดารวถีิ 14.29-30) 

 การเรียกเพื่อเป็นผูน้ าฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมดมาจากพระเจา้แมว้า่มนุษยจ์ะเป็นผู ้
ประกาศแต่งตั้ง (กนัดารวถีิ 27.18-20)  โดยทัว่ไปการสถาปนาต าแหน่งตอ้งมีเวลา
เตรียมการล่วงหนา้ 

 
เม่ือส้ินสุดการเดินทางในถ่ินทุรกนัดารท่ีใชเ้วลาส่ีสิบปี  ผา่นทางโมเสสโยชูวาไดถู้กเรียก
ใหเ้ป็นผูสื้บทอดต าแหน่งของโมเสส พิธีแต่งตั้งต าแหน่งใหม่น้ีไดเ้กิดข้ึนตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ และเป็นท่ีประจกัษต่์อสายตาทุกคน  เช่นกนัแมว้ถีิชีวติของพวกเราจะแตกต่าง
จากโยชูวา ส่ิงหน่ึงเรารู้ไดแ้น่วา่ พระเจา้ด าเนินกบัมนุษยใ์นทางเฉพาะของแต่ละคน  ส่ิง
ส าคญัคือไม่วา่จะในยามสุขหรือทุกข ์ เราจะใชชี้วิตกบัพระเจา้ดว้ยความผกูพนัท่ีลึกซ้ึงและ
เตม็เป่ียมไปดว้ยความเช่ือมัน่ “เพราะข้าพเจ้าเช่ือมัน่ว่า แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดา
ทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้าหรือส่ิงซ่ึงมีอยู่ในปัจจุบันนี ้หรือส่ิงซ่ึงจะมีในภายหน้า หรือฤทธ์ิเดช
ท้ังหลาย  หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือส่ิงใดๆอ่ืนท่ีได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระท า
ให้เราท้ังหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซ่ึงมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราได้” (โรม 8. 38-39) 
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รับการยนืยนัจากพระเจ้า (เฉลยธรรม 31. 1-8, 23) 
 
“พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคป์ระสงคส่ิ์งใดเจา้ขา้?”  ดว้ยค าถามน้ีคริสเตียนจ านวนมากทูลขอ
การทรงน าโดยตรงและเฉพาะเจาะจงส าหรับวถีิการด าเนินชีวติของพวกเขาจากพระเจา้  เรา
ไดเ้รียนรู้จากบนัทึกชีวิตของโยชูวาท่ีพวกเราไดน้ ามาศึกษากนัถึงตอนน้ีวา่ พระเจา้อาจ
จดัการอีกแบบ เม่ือโมเสสอายไุด1้20ปี และไดถ้อนตวัจากหนา้ท่ีการเป็นผูน้ าของชาว
อิสราเอล เขาไดแ้ต่งตั้งโยชูวารับต าแหน่งน้ีแทนและไดห้นุนใจโยชูวาในภาระหนา้ท่ีน้ี “จง
เข้มแขง็และกล้าหาญเถิด!  อย่ากลัวและอย่าขยาด!” (อ่านเฉลยธรรม 31.7-8)  หลงัจากนั้น
โยชูวาถึงจะไดรั้บการเรียกผ่านทางพระเจ้าใหเ้ป็นผูน้ าชาวอิสราเอล “จงเข้มแขง็และกล้า
หาญเถิด เพราะเจ้าจะน าคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณว่าจะให้แก่เขา เราจะ
อยู่กับเจ้า” (ขอ้ 23)  เวลาน้ีเองท่ีค าตอบรับโดยตรงจากพระเจา้ไดม้าถึงโยชูวา โดยทางน้ี
พระเจา้ไดท้รงรับรองยืนยนัการเรียกทั้งหมดท่ีผา่นมาโดยทางโมเสส 
 
 โยชูวามีคุณสมบติัอยา่งไรท่ีสามารถรับหนา้ท่ีรับผดิชอบชาวอิสราเอล!  เราจะพบ
ขอ้สังเกตท่ีส าคญัสองขอ้ในพระธรรมกนัดารวถีิ 27.18  และเฉลยธรรมบญัญติั 34.9  

 พระเจา้ทรงกล่าวถึงโยชูวา “บุรุษผูมี้จิตวญิญาณ” พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงน าโยชูวา  

 และ“ประกอบดว้ยพระวิญญาณแห่งสติปัญญาเพราะโมเสสไดว้างมือบน
ตวัเขา”   การวางมือของโมเสสมีความหมายวา่ – พระเจา้ทรงอวยพรท่าน 
พระองคท์รงมอบก าลงัใหท้่านเพื่อท าหนา้ท่ีใหม่  พระองคท์รงประทาน
สติปัญญาเพื่อใหท้่านปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยจิตวญิญาณ 

 
เป็นท่ีประจกัษเ์ด่นชดัส าหรับคนท่ีอยูร่อบตวัโยชูวาวา่โยชูวายอมใหพ้ระวิญญาณก าหนด

ชีวติของเขา (คลา้ยกบัดาเนียล 5.11-12)  พระวญิญาณของพระเจา้ทรงน าไปสู่ความจริงทั้งมวล 
พระองคใ์หพ้ระเยซูไดรั้บพระเกียรต์ิและทรงเป็นพระวิญญาณท่ีกอปรดว้ยฤทธ์ิ ความรัก และการ
บงัคบัตนเอง (ยอห์น 16.13-14; 2ทิโมธี  1.7) 

 
พวกเราอธิษมานทูลขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเราไดว้า่ “ขอใหเ้ป็นลกัษณะเด่นของขา้

พระองคคื์อการเป็นมนุษยท่ี์ประกอบดว้ยพระวิญญาณของพระเจา้” 


