บทที่ ๑๘
เรื่องราวของเมืองสามเมือง
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
• เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
• อธิบายวาสิ่งสําคัญที่จะเอาชนะยักษฝายวิญญาณในชีวิตของคุณ
• บอกถึงเมือง ๙ เมืองซึ่ง “ยักษ ๒-๓ ตน” ยังคงอยู
• อธิบายผลของการทิ้งยักษไวในเมืองทั้งสามนี้
• บอกถึงเทคนิค ๗ ประการในการฆายักษฝายวิญญาณ
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ไมมคี นอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอัชโดดที่ยังมีเหลือ
อยูบาง”
โยชูวา ๑๑.๒๒

คํานํา
เมือ่ อิสราเอลเขาสูคานาอัน เขาพบวามียักษใหญอยูในดินแดน
“ทีน่ นั่ เราเห็นคนเนฟล (คนอานาคผูมาจากคนเนฟล) ในสายตาของเรา เราเหมือนเปนตั๊กแตนโมใน
สายตาของเขาก็เหมือนกัน”
กันดารวิถี ๑๓.๓๓
กลาวโดยฝายวิญญาณแลว “ยักษ” หมายถึงความลําบากยากเข็ญยิ่งใหญที่คุณเผชิญในชีวิต คุณจะ
พบปญหา “ยักษ” ในครอบครัวของคุณ ครอบครัว คริสตจักร ชีวิตสังคม การรับใช งานและในจิตใจของคุณเอง เปน
วิถขี องภาระหนาที่ซึ่งคุณพบยักษ เมือ่ อิสราเอลกาวไปขางหนาเขาพบยักษ เมือ่ เขาหันกลับมายังถิ่นทุรกันดาร เขา
ไมพบยักษเลย
ถาคุณพบปญหา“ยักษ”ในชีวิตและการรับใช มีขา วดีคือคุณกําลังกาวหนาในพระเจา คุณอยูตรง
ขอบเขตแดนของคานาอันของคุณและกําลังมุงหนาไปอางสิทธิพระสัญญาของพระเจา คนทีร่ ับการระดมกําลังจะ
เผชิญกับยักษ
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ทําลายยักษ
พระเจาบอกอิสราเอลใหทําลายคนที่อาศัยอยูในคานาอันใหหมด รวมทั้งยักษ แตอิสราเอลไมสนใจ
คําเตือนของพระเจา
“แตเจามิไดเชื่อฟงบัญชาของเรา ดังนัน้ เขาจะเปนหอกขางแครของเจาและพระของเขาจะเปนบวงดัก
เจา”
ผูวินิจฉัย ๒.๒-๓
อิสราเอลเอาชนะพื้นที่สวนใหญของคานาอัน แตเขาเหลือ “ยักษ ๒-๓ ตัว” ไวในเมือง ๓ เมือง บท
เรียนนี้ทําใหนึกถึง “เรื่องราวของ ๓ เมือง” นี้ และยักษเหลานี้กลายเปน “บวงและหนาม” สําหรับอิสราเอล
ถายักษของชีวิตของคุณไมถูกกําจัดออกไป มันจะกลายเปน “บวงและหนาม” ในประสบการณฝาย
วิญญาณของคุณ เพือ่ สาเหตุดังกลาวนี้ บทเรียนนี้อธิบย “เทคนิคของการฆายักษ” ซึง่ จะชวยใหคุณเอาชนะยักษใน
ชีวิตของคุณเอง

เรื่องราวของ ๓ เมือง
“ไมมคี นอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอัชโดด ทีย่ ังมีเหลือยู
บาง”
โยชูวา ๑๑.๒๒
คนอะนาคินที่ไดรับอนุญาตใหหลงเหลืออยูนั้นเปนยักษและอยูทามกลางคนคานาอันซึ่งพระเจาทรง
บัญชาใหทําลายไป ในเมืองกาซา กัท และอัชโดด อิสราเอลอนุญาตให “ยักษ ๒-๓ ตัว” เหลานี้ยังคงอยู จากที่ตั้งนี้
เองซึง่ ภายหลังความเดือดรอนของอิสราเอลมาถึงและเราจึงไดเรื่องราวของ ๓ เมือง
เมืองกาซา
จงอานผูวินิจฉัย ๑๖ ในเมืองกาซานี้เองที่เราพบบุรุษของพระเจาคือ แซมซัน ซึง่ หากอยูในความ
ลําบากในเมืองซึง่ เขาเหลือยักษไวนั้นแซมซันพบเดไลลาหและในที่สุดก็ทําลายชีวิตและงานรับใชของเขา
ไมวาคุณจะเขมแข็งในพระเจาเพียงไรก็ตาม ถาคุณยังคงมียักษหลงเหลือที่ยังไมถูกเอาชนะ มันก็
สามารถทีจ่ ะทําลายทั้งชีวิตและงานรับใชของคุณ
อัชโดด
คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับเมืองของอัชโดดใน ๑ ซามูเอล ๔-๕ เมือ่ คุณตองเกี่ยวกับการที่พระสิริของพระ
เจาพรากไปจากอิสราเอล
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คุณจะระลึกไดวาอัชโดดเปนเมืองหนึ่งซึ่งฟลิสเตียนําหีบพระบัญญัติไป ซึง่ เปนสัญลักษณของการทรง
สถิตและพระสิริของพระเจา
เมืองกัท
สิง่ ทีไ่ มดสี งิ่ หนึ่งเกี่ยวกับการทั้งยักษไวในดินแดนก็คือ ยักษ เปนพอของ (หรือกอใหเกิด) ยักษใน ๑ ซา
มูเอล ๑๗ ประชากรของพระเจาถูกจับเปนเชลยโดยยักษที่ชื่อ โกลิอัท โกลิอทั มาจากเมืองกัทซึ่งอิสราเอลทิ้ง “ยักษ
๒-๓ ตัว” ไว ถาโยชูวาไดทําลายยักษทุกตัวตั้งแตตน อิสราเอลก็คงไมตองเผชิญกับปญหานี้ แตตรงนี้เราพบกองทัพ
ของอิสราเอลตกอยูในความกลัว แตละวันที่โกลิอัทออกมาทาทายเขา อิสราเอลตั้งกองทัพอยู (๑ ซามูเอล ๑๗.๒)
เขามีทพั เพือ่ ตอสูและมีการฝกอบรมเพื่อสงครามและเขาถูกทําใหนิ่งงันโดยยักษ ถูกจับเปนเชลยดวยความทอแท
และกลัว (๑ ซามูเอล ๑๗.๑๑)
ยักษทไี่ มถูกเอาชนะในชีวิตของคุณทําใหเกิดยักษอีกมาก ยักษเหลานี้กลับมาทาทายคุณและในที่สุด
คุณจะถูกจับเปนเชลยดวยความกลัว คุณอาจมีอาวุธฝายวิญญาณและรับการฝกฝนในการสงครามฝายวิญญาณ
แตคณ
ุ จะถูกจับใหนิ่งเฉยจนกวาคุณจะลงสนามตอสูและเผชิญกับยักษ

เทคนิคของการฆายักษ
ตองมีบางคนที่เผชิญหนากับยักษนี้ ! พระเจาทรงใชชายหนุมชื่อดาวิดซึ่งพระวิญญาณและการทรง
เจิมของพระองคอยูบนเขา “เทรนิคของการฆายักษ” ซึง่ ดาวิดใชในการตอสูทรงธรรมชาตินั้น สามารถนํามาใชใน
ฝายวิญญาณขณะที่คุณเผชิญกับยักษในชีวิตของคุณเอง
ประการแรก เตรียมตัว
เพือ่ ที่จะเผชิญกับยักษในชีวิต คุณตองเตรียมตัวเมื่อคุณเผชิญกับการตอสูเล็กๆนอยๆ ดาวิดระลึกได
วาเขาเอาชนะสิงโตและหมีซึ่งโจมตีแกะที่เขาดูแล(๑ ซามูเอล ๑๗.๓๔-๓๖) เขารูว า เขาสามารถเผชิญกับยักษนี้ได
เพราะวาเขาไดเตรียมตัวเขาเองใน “การตอสูเล็กๆ” ของชีวิต
เมือ่ คุณตัดสินใจที่จะเผชิญกับยักษ จงเตรียมพรอมที่จะพบการตอสูจากผูอื่น จําไววา ผูท ดี่ ําเนินดวย
ความเชือ่ มักจะถูกทาทายโดยคนที่ดําเนินดวยความกลัว
ดาวิดถูกโจมตีจากผูที่อยูใกลชิดเขาที่สุดคือ ครอบครัวของเขาเอง (๑ ซามูเอล ๑๗.๒๘) เขาถูกโจมตี
โดยผูนํา (๑ ซามูเอล ๑๗.๓๓) และเขาถูกยักษเยาะเยย (๑ ซามูเอล ๑๗.๔๔)
เมือ่ คุณเตรียมตัวที่จะเผชิญกับยักษในชีวิตของคุณ ผูท ี่ใกลชิดกับคุณรวมทั้งครอบครัวของคุณ ผูนํา
อาจกลาววาเปนไปไมได ยักษเองก็จะขึ้นมาเยาะเยยคุณ แตถาคุณไดเตรียมตัวคุณเองในฝายวิญญาณในการตอสู
เล็กของชีวิต คุณจะกลาวไดอยางมั่นใจวา “ฉันเอาชนะยักษนี้ได”
230

ประการที่สอง ประกาศ
ดาวิดมีการประกาศที่เหมาะสม เขาประกาศความมั่นใจในพระเจาโดยกลาววา “ฉันรูว าฉันสามารถ
เอาชนะยักษนี้ในนามขององคพระผูเปนเจา” ดู ซามูเอล ๑๗.๒๖, ๓๒, ๓๗ และ ๔๕-๔๖
ประการที่สาม พิสูจน
จงอาน ๑ ซามูเอล ๓๘-๔๐ ถาคุณตองประสบความสําเร็จ ในการฆายักษ คุณตองพิสูจนอาวุธของ
คุณซาอูลพยายามประดับประดาดาวิดดวยอาวุธของเขาเอง แตดาวิดไมไดพิสูจนอาวุธของซาอูล คุณไมสามารถ
เอาชนะยักษบนพื้นฐานของอํานาจหรือประสบการณของผูอื่น คุณตองใสอาวุธยุทธภัณททั้งหมดของพระเจาตามที่
อธิบายไวในเอเฟซัส ๖ และพิสูจนตัวคุณเอง
คุณ “พิสูจน” อาวุธของพระเจาขณะที่คุณใชมันเพื่อเผชิญกับปญหาประจําวันและการทาทายของ
ชีวิตแลว เมือ่ คุณเผชิญกับยักษใหญจริงๆ ของชีวิต คุณก็พรอมแลว
ประการที่สี่ แทรกซึม
“อยูม าเมือ่ คนฟลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเขามาใกลเพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วงิ่ เขาหาแนวรบเพื่อปะทะกับ
คนฟลิสเตียคนนั้นอยางรวดเร็ว”
๑ ซามูเอล ๑๗.๔๘
การเตรียมตัวของคุณอาจดี คุณอาจพิสจู นอาวุธของคุณและคุณมีการประกาศที่ดีถึงความเชื่อใน
พระเจา แตถาคุณวิ่งไปจากยักษ คุณจะไมมีวันเอาชนะมันได
ดาวิด “วิง่ ” เขาใสยักษ คุณก็ตอ งทําเชนเดียวกันถาคุณตองเอาชนะศัตรูของคุณ คุณตองแทรกซึมเขา
ไปในดินแดนของยักษ เราจะมีชัยชนะไมไดถาคุณนั่งนิ่งๆอยู บนเนินเขาหาเหตุผล ประนีประนอมหรือหาขอแกตัว
ของความพายแพที่คุณประสบเสมอๆ เมื่อคนสอดแนม ๑๒ คนของอิสราเอลกลับมาจากการสอดแนมคานาอัน โย
ชูวาและคาเลบพูดถึงยักษวา “เขาเปนอาหารสําหรับเรา เราจะกินเขาเสีย” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ถามียักษใหเราตอสู
เราจะเขมแข็งกวาที่จะไมมียักษ ถาไมมียักษ เราก็จะไมเขมแข็ง
ประการที่หา แรงจูงใจที่ถูกตอง
เมื่อคุณเผชิญกับยักษของชีวิต คุณตองเผชิญกับมันดวยแรงจูงใจที่ถูกตอง
“ในวันนีพ้ ระเจาจะทรงมองทานไวในมือขาพเจา และขาพเจาจะประหารทานและตัดศีรษะของทาน
เสีย และในวันนีข้ า พเจาจะใหศพของกองทัพฟลิสเตียแกนกในอากาศและแกสัตวปา เพือ่ ทัง้ พิภพนี้จะทราบวามี
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พระเจาพระองคหนึ่งในอิสราเอล และชุมนุมชนนีท้ งั้ สิ้นจะทราบวาพระเจามิไดทรงชวยดวยดาบหรือดวยหอก พระ
องคจะทรงมอบทานไวในมือของเราทั้งหลาย” ๑ ซามูเอล ๑๗.๔๖-๔๗
แรงจูงใจของดาวิดไมใชเพื่อรับเกียรติสําหรับตนเองหรือแสดงวาเขาเขมแข็งแคไหน แรงจูงใจของเขา
คือ นําพระเกียรติมาสูพระเจา
ประการที่หก แบบอยางที่ดีเลิศ
พระเจาทรงมีแบบอยางที่ดีเลิศสําหรับชัยชนะของดาวิดคือ เปนการยิงดวยสลิงและกอนหิน ๕ กอน
ซึง่ กอนแรกถูกเปาหมายและทําใหยักษลมลง
ยักษของคุณคือศัตรูของพระเจาและคุณตองสูดวยอาวุธของพระองค แมวา อาวุธที่อธิบายไวในเอเฟซั
ส ๖ จะดูไมเหมือนกับหิน ๕ กอนเพื่อเอาชนะยักษ แตก็ไดผล ! คุณไมสามารถตอสูยักษฝายวิญญาณดวยอาวุธ
ธรรมชาติของเนื้อหนัง คุณตองทําตามแบบอยางที่ดีเสิศของพระเจา
ประการที่เจ็ด ไดรับชัยชนะเหนือยักษ
คุณตองมีชัยชนะเหนือยักษ หมายความวาคุณตองทําลายมันใหสิ้นซาก เมือ่ ยักษลมจากหินซึ่งดาวิด
ขวางไป ชายหนุม ก็วิ่งไปและยึดเอาดาบของยักษมาตัดหัวมัน
เมือ่ คุณสูดวยวิธีของพระเจา คุณจะใชสิ่งที่ศัตรูใชขูคุณมาทําใหมันแพ แตจําไววา เหมือนเชนเรื่องราว
ของ ๓ เมืองนี้ คุณตองมีชัยชนะตอยักษอยางสิ้นเชิง มิฉะนัน้ มันจะกลับมาทําใหคุณเดือดรอน
สรุป
เพือ่ ที่จะมีชัยชนะตอยักษ คุณตองทําดังนี้
เตรียมตัวอยางเหมาะสม
ประกาศความมั่นใจในพระเจา
พิสูจนอาวุธฝายวิญญาณของคุณ
แทรกซึมเขาไปในดินแดนของยักษ
มีแรงจูงใจที่ถกู ตอง
ทําตามแบบอยางที่ดีเลิศ
มีชยั ชนะเหนือศัตรูอยางสิ้นเชิง
ยักษเปนสิ่งที่กีดกั้นการระดมกําลังประชากรของพระเจา เราตองมีชัยเหนือมัน
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ชื่อ…………………………………………

วิชา ระบบวิธีการระดมกําลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๘
๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………………
.............……………………………………………………………………………………………………………….
๒. โยชูวาเหลือ “ยักษเพียง ๒-๓ ตน” ไวในเมือง ๓ เมืองใดบาง ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………….......
๓. อะไรคือผลของการทิ้งยักษ ๒-๓ ตัวไวในแตละเมืองนี้ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………...
.......……………………………………………………………………………………………………………………
๔. อะไรจะเกิดขึ้น ถาคุณยังทิง้ ยักษที่ไมถูกทําใหพายแพไวในชีวิตของคุณ
…………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………….………
……….......……………………………………………………………………………………………………………
๕. จงบอกเทคนิค ๗ ประการของการฆายักษซึ่งอธิบายไวในบทเรียนนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….………………………...……………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………….……………………………………...………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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วิชา ระบบวิธีการระดมกําลังคน

คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๑๘
๑. “ไมมคี นอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอัชโดดที่ยังมีเหลืออยูบาง”
โยชูวา ๑๑.๒๒
๒. กาซา กัทและอัชโดด
๓. ดูคาอธิ
ํ บายในหนา 229
๔. ถายักษของชีวิตของคุณไมถูกกําจัดไป มันจะกลายเปน “บวงและหนาม” ในประสบการณฝายวิญญาณของ
คุณ หนา 229
๕. จงดูคําอธิบายในหนา 230-231
1. เตรียมตัว
2. ประกาศ
3. พิสูจน
4. แทรกซึม
5. แรงจูงใจที่ถูกตอง
6. แบบอยางที่ดีเสิศ
7. มีชยั ชนะเหนือ
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เพื่อศึกษาตอไป
คุณมียกั ษบางตัวที่ไมทําใหพายแพในชีวิตของคุณหรือไม ? ถามี มีอะไรบาง ? จงบอกมาขางลางนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
.........................................................………………………………………………………………………….……คิด
ดูวาคุณจะนําเอา “เทคนิคของการฆายักษ” เหลานีม้ าใชกับยักษในชีวิตของคุณไดอยางไร ?
• เตรียมตัว
• ประกาศ
• พิสูจน
• แทรกซึม
• แรงจูงใจถูกตอง
• แบบอยางที่ดีเลิศ
• มีชยั ชนะเหนือ
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