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บทที่ ๑๘
เรื่องราวของเมืองสามเมือง

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายวาสิ่งสํ าคัญที่จะเอาชนะยักษฝายวิญญาณในชีวิตของคุณ
• บอกถึงเมือง ๙ เมอืงซึ่ง “ยกัษ ๒-๓ ตน” ยงัคงอยู
• อธบิายผลของการทิ้งยักษไวในเมืองทั้งสามนี้
• บอกถึงเทคนิค ๗ ประการในการฆายักษฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “ไมมคีนอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอัชโดดที่ยังมีเหลือ
อยูบาง”              โยชูวา ๑๑.๒๒

คํ านํ า

                      เมือ่อิสราเอลเขาสูคานาอัน เขาพบวามียักษใหญอยูในดินแดน
                     “ทีน่ัน่เราเห็นคนเนฟล (คนอานาคผูมาจากคนเนฟล) ในสายตาของเรา เราเหมือนเปนตั๊กแตนโมใน
สายตาของเขาก็เหมือนกัน”           กนัดารวิถี ๑๓.๓๓

                      กลาวโดยฝายวิญญาณแลว “ยกัษ” หมายถงึความลํ าบากยากเข็ญยิ่งใหญที่คุณเผชิญในชีวิต คุณจะ
พบปญหา “ยกัษ” ในครอบครัวของคุณ ครอบครัว คริสตจักร ชีวิตสังคม การรับใช งานและในจิตใจของคุณเอง เปน
วถิขีองภาระหนาที่ซึ่งคุณพบยักษ เมือ่อิสราเอลกาวไปขางหนาเขาพบยักษ เมือ่เขาหันกลับมายังถิ่นทุรกันดาร เขา
ไมพบยักษเลย
                       ถาคณุพบปญหา“ยักษ”ในชีวิตและการรับใช มขีาวดคืีอคุณกํ าลังกาวหนาในพระเจา คุณอยูตรง
ขอบเขตแดนของคานาอันของคุณและกํ าลังมุงหนาไปอางสิทธิพระสัญญาของพระเจา คนทีรั่บการระดมกํ าลังจะ
เผชิญกับยักษ
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ทํ าลายยักษ
                       พระเจาบอกอิสราเอลใหทํ าลายคนที่อาศัยอยูในคานาอันใหหมด รวมทั้งยักษ แตอิสราเอลไมสนใจ
คํ าเตือนของพระเจา
                      “แตเจามิไดเชื่อฟงบัญชาของเรา ดังนัน้เขาจะเปนหอกขางแครของเจาและพระของเขาจะเปนบวงดัก
เจา”          ผูวินิจฉัย ๒.๒-๓

                       อิสราเอลเอาชนะพื้นที่สวนใหญของคานาอัน แตเขาเหลือ “ยักษ ๒-๓ ตัว” ไวในเมือง ๓ เมือง บท
เรียนนี้ทํ าใหนึกถึง “เร่ืองราวของ ๓ เมือง” นี้ และยกัษเหลานี้กลายเปน “บวงและหนาม” สํ าหรับอิสราเอล
                     ถายักษของชีวิตของคุณไมถูกกํ าจัดออกไป มนัจะกลายเปน “บวงและหนาม” ในประสบการณฝาย
วิญญาณของคุณ เพือ่สาเหตุดังกลาวนี้ บทเรียนนี้อธิบย “เทคนคิของการฆายักษ” ซึง่จะชวยใหคุณเอาชนะยักษใน
ชีวิตของคุณเอง

เรื่องราวของ ๓ เมือง
                   “ไมมคีนอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอัชโดด ทีย่ังมีเหลือยู
บาง”            โยชูวา ๑๑.๒๒
                     คนอะนาคินที่ไดรับอนุญาตใหหลงเหลืออยูนั้นเปนยักษและอยูทามกลางคนคานาอันซึ่งพระเจาทรง
บัญชาใหทํ าลายไป ในเมืองกาซา กัท และอัชโดด อิสราเอลอนุญาตให “ยักษ ๒-๓ ตัว” เหลานี้ยังคงอยู จากที่ต้ังนี้
เองซึง่ภายหลังความเดือดรอนของอิสราเอลมาถึงและเราจึงไดเร่ืองราวของ ๓ เมือง

เมืองกาซา
                     จงอานผูวินิจฉัย ๑๖ ในเมอืงกาซานี้เองที่เราพบบุรุษของพระเจาคือ แซมซัน ซึง่หากอยูในความ
ลํ าบากในเมอืงซึง่เขาเหลือยักษไวนั้นแซมซันพบเดไลลาหและในที่สุดก็ทํ าลายชีวิตและงานรับใชของเขา
                     ไมวาคุณจะเขมแข็งในพระเจาเพียงไรก็ตาม ถาคณุยงัคงมียักษหลงเหลือที่ยังไมถูกเอาชนะ มันก็
สามารถทีจ่ะทํ าลายทั้งชีวิตและงานรับใชของคุณ

อัชโดด
                      คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับเมืองของอัชโดดใน ๑ ซามูเอล ๔-๕ เมือ่คุณตองเกี่ยวกับการที่พระสิริของพระ
เจาพรากไปจากอิสราเอล
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                      คุณจะระลกึไดวาอัชโดดเปนเมืองหนึ่งซึ่งฟลิสเตียนํ าหีบพระบัญญัติไป ซึง่เปนสัญลักษณของการทรง
สถิตและพระสิริของพระเจา

เมืองกัท
                      ส่ิงทีไ่มดีส่ิงหนึ่งเกี่ยวกับการทั้งยักษไวในดินแดนก็คือ ยักษ เปนพอของ (หรือกอใหเกิด) ยักษใน ๑ ซา
มูเอล ๑๗ ประชากรของพระเจาถูกจับเปนเชลยโดยยักษที่ชื่อ โกลิอัท โกลอัิทมาจากเมืองกัทซึ่งอิสราเอลทิ้ง “ยักษ
๒-๓ ตัว” ไว  ถาโยชวูาไดทํ าลายยักษทุกตัวตั้งแตตน อิสราเอลก็คงไมตองเผชิญกับปญหานี้ แตตรงนี้เราพบกองทัพ
ของอิสราเอลตกอยูในความกลัว แตละวนัที่โกลิอัทออกมาทาทายเขา อิสราเอลตั้งกองทัพอยู (๑ ซามูเอล ๑๗.๒)
เขามทีพัเพือ่ตอสูและมีการฝกอบรมเพื่อสงครามและเขาถูกทํ าใหนิ่งงันโดยยักษ ถกูจบัเปนเชลยดวยความทอแท
และกลัว (๑ ซามูเอล ๑๗.๑๑)
                      ยกัษทีไ่มถูกเอาชนะในชีวิตของคุณทํ าใหเกิดยักษอีกมาก ยกัษเหลานี้กลับมาทาทายคุณและในที่สุด
คุณจะถูกจับเปนเชลยดวยความกลัว คุณอาจมอีาวุธฝายวิญญาณและรับการฝกฝนในการสงครามฝายวิญญาณ
แตคุณจะถูกจับใหนิ่งเฉยจนกวาคุณจะลงสนามตอสูและเผชิญกับยักษ

เทคนิคของการฆายักษ
                     ตองมบีางคนที่เผชิญหนากับยักษนี้ ! พระเจาทรงใชชายหนุมชื่อดาวิดซึ่งพระวิญญาณและการทรง
เจมิของพระองคอยูบนเขา “เทรนิคของการฆายักษ” ซึง่ดาวดิใชในการตอสูทรงธรรมชาตินั้น สามารถนํ ามาใชใน
ฝายวิญญาณขณะที่คุณเผชิญกับยักษในชีวิตของคุณเอง

ประการแรก เตรียมตัว
                     เพือ่ที่จะเผชิญกับยักษในชีวิต คุณตองเตรียมตัวเมื่อคุณเผชิญกับการตอสูเล็กๆนอยๆ  ดาวิดระลึกได
วาเขาเอาชนะสิงโตและหมีซึ่งโจมตีแกะที่เขาดูแล(๑ ซามูเอล ๑๗.๓๔-๓๖) เขารูวาเขาสามารถเผชิญกับยักษนี้ได
เพราะวาเขาไดเตรียมตัวเขาเองใน “การตอสูเล็กๆ” ของชีวิต
                     เมือ่คุณตัดสินใจที่จะเผชิญกับยักษ จงเตรยีมพรอมที่จะพบการตอสูจากผูอ่ืน จํ าไววา ผูทีดํ่ าเนินดวย
ความเชือ่มกัจะถูกทาทายโดยคนที่ดํ าเนินดวยความกลัว
                     ดาวดิถูกโจมตีจากผูที่อยูใกลชิดเขาที่สุดคือ ครอบครัวของเขาเอง (๑ ซามูเอล ๑๗.๒๘) เขาถูกโจมตี
โดยผูนํ า (๑ ซามูเอล ๑๗.๓๓) และเขาถูกยักษเยาะเยย (๑ ซามเูอล ๑๗.๔๔)
                     เมือ่คุณเตรียมตัวที่จะเผชิญกับยักษในชีวิตของคุณ ผูที่ใกลชิดกับคุณรวมทั้งครอบครัวของคุณ ผูนํ า
อาจกลาววาเปนไปไมได ยกัษเองก็จะขึ้นมาเยาะเยยคุณ แตถาคุณไดเตรียมตัวคุณเองในฝายวิญญาณในการตอสู
เล็กของชีวิต คุณจะกลาวไดอยางมั่นใจวา “ฉันเอาชนะยักษนี้ได”
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ประการที่สอง  ประกาศ
                     ดาวดิมีการประกาศที่เหมาะสม เขาประกาศความมั่นใจในพระเจาโดยกลาววา “ฉันรูวาฉันสามารถ
เอาชนะยกัษนี้ในนามขององคพระผูเปนเจา” ดู ซามูเอล ๑๗.๒๖, ๓๒, ๓๗ และ ๔๕-๔๖

ประการที่สาม  พิสูจน
                     จงอาน ๑ ซามูเอล ๓๘-๔๐ ถาคณุตองประสบความสํ าเร็จ ในการฆายักษ    คุณตองพิสูจนอาวุธของ
คุณซาอลูพยายามประดับประดาดาวิดดวยอาวุธของเขาเอง แตดาวิดไมไดพิสูจนอาวุธของซาอูล คุณไมสามารถ
เอาชนะยกัษบนพื้นฐานของอํ านาจหรือประสบการณของผูอ่ืน คุณตองใสอาวุธยุทธภัณททั้งหมดของพระเจาตามที่
อธบิายไวในเอเฟซัส ๖ และพิสูจนตัวคุณเอง
                      คุณ “พิสูจน” อาวธุของพระเจาขณะที่คุณใชมันเพื่อเผชิญกับปญหาประจํ าวันและการทาทายของ
ชีวิตแลว เมือ่คุณเผชิญกับยักษใหญจริงๆ ของชีวิต คุณก็พรอมแลว
ประการที่สี่   แทรกซึม
                    “อยูมาเมือ่คนฟลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเขามาใกลเพื่อปะทะดาวิด ดาวดิกว็ิง่เขาหาแนวรบเพื่อปะทะกับ
คนฟลิสเตียคนนั้นอยางรวดเร็ว”          ๑ ซามูเอล ๑๗.๔๘

           การเตรียมตัวของคุณอาจดี คุณอาจพสูิจนอาวุธของคุณและคุณมีการประกาศที่ดีถึงความเชื่อใน
พระเจา แตถาคุณวิ่งไปจากยักษ คุณจะไมมีวันเอาชนะมันได
                     ดาวิด “วิง่” เขาใสยักษ คุณกต็องทํ าเชนเดียวกันถาคุณตองเอาชนะศัตรูของคุณ คุณตองแทรกซึมเขา
ไปในดินแดนของยักษ เราจะมีชัยชนะไมไดถาคุณนั่งนิ่งๆอยู บนเนนิเขาหาเหตุผล ประนีประนอมหรือหาขอแกตัว
ของความพายแพที่คุณประสบเสมอๆ  เมื่อคนสอดแนม ๑๒ คนของอสิราเอลกลับมาจากการสอดแนมคานาอัน โย
ชวูาและคาเลบพูดถึงยักษวา “เขาเปนอาหารสํ าหรับเรา เราจะกินเขาเสีย” หรืออีกนัยหนึ่งคือ  ถามียักษใหเราตอสู
เราจะเขมแข็งกวาที่จะไมมียักษ ถาไมมียักษ เราก็จะไมเขมแข็ง

ประการที่หา แรงจูงใจที่ถูกตอง
                     เมื่อคุณเผชิญกับยักษของชีวิต คุณตองเผชิญกับมันดวยแรงจูงใจที่ถูกตอง
                    “ในวนันีพ้ระเจาจะทรงมองทานไวในมือขาพเจา และขาพเจาจะประหารทานและตัดศีรษะของทาน
เสีย และในวนันีข้าพเจาจะใหศพของกองทัพฟลิสเตียแกนกในอากาศและแกสัตวปา เพือ่ทัง้พภิพนี้จะทราบวามี
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พระเจาพระองคหนึ่งในอิสราเอล และชมุนมุชนนีท้ัง้สิ้นจะทราบวาพระเจามิไดทรงชวยดวยดาบหรือดวยหอก พระ
องคจะทรงมอบทานไวในมือของเราทั้งหลาย”        ๑ ซามูเอล ๑๗.๔๖-๔๗
                     แรงจงูใจของดาวิดไมใชเพื่อรับเกียรติสํ าหรับตนเองหรือแสดงวาเขาเขมแข็งแคไหน แรงจูงใจของเขา
คือ น ําพระเกียรติมาสูพระเจา

ประการที่หก แบบอยางที่ดีเลิศ
                     พระเจาทรงมีแบบอยางที่ดีเลิศสํ าหรับชัยชนะของดาวิดคือ เปนการยิงดวยสลิงและกอนหิน ๕ กอน
ซึง่กอนแรกถูกเปาหมายและทํ าใหยักษลมลง
                     ยกัษของคุณคือศัตรูของพระเจาและคุณตองสูดวยอาวุธของพระองค แมวาอาวุธที่อธิบายไวในเอเฟซั
ส ๖ จะดไูมเหมือนกับหิน ๕ กอนเพื่อเอาชนะยักษ แตก็ไดผล ! คุณไมสามารถตอสูยักษฝายวิญญาณดวยอาวุธ
ธรรมชาติของเนื้อหนัง คุณตองทํ าตามแบบอยางที่ดีเสิศของพระเจา
ประการที่เจ็ด  ไดรับชัยชนะเหนือยักษ
                     คุณตองมีชัยชนะเหนือยักษ หมายความวาคุณตองทํ าลายมันใหส้ินซาก เมือ่ยกัษลมจากหินซึ่งดาวิด
ขวางไป ชายหนุมก็วิ่งไปและยึดเอาดาบของยักษมาตัดหัวมัน
                     เมือ่คุณสูดวยวิธีของพระเจา คุณจะใชส่ิงที่ศัตรูใชขูคุณมาทํ าใหมันแพ แตจํ าไววา เหมอืนเชนเรื่องราว
ของ ๓ เมืองนี้ คุณตองมีชัยชนะตอยักษอยางสิ้นเชิง มฉิะนัน้มนัจะกลับมาทํ าใหคุณเดือดรอน

สรุป

เพือ่ที่จะมีชัยชนะตอยักษ คุณตองทํ าดังนี้
เตรียมตัวอยางเหมาะสม
ประกาศความมั่นใจในพระเจา
พิสูจนอาวธุฝายวิญญาณของคุณ
แทรกซึมเขาไปในดินแดนของยักษ
มีแรงจูงใจที่ถกูตอง
ท ําตามแบบอยางที่ดีเลิศ
มีชยัชนะเหนอืศัตรูอยางสิ้นเชิง
ยกัษเปนสิ่งที่กีดกั้นการระดมกํ าลังประชากรของพระเจา  เราตองมีชัยเหนือมัน
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 ชื่อ…………………………………………    วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๘

๑.     จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
.............……………………………………………………………………………………………………………….    
๒.    โยชูวาเหลือ “ยกัษเพียง ๒-๓ ตน” ไวในเมือง ๓ เมืองใดบาง ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………….......
๓.     อะไรคือผลของการทิ้งยักษ ๒-๓ ตัวไวในแตละเมืองนี้ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………...
.......……………………………………………………………………………………………………………………
๔.    อะไรจะเกิดขึ้น ถาคณุยงัทิง้ยักษที่ไมถูกทํ าใหพายแพไวในชีวิตของคุณ
…………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………….………
……….......……………………………………………………………………………………………………………
๕.    จงบอกเทคนิค ๗ ประการของการฆายักษซึ่งอธิบายไวในบทเรียนนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….………………………...……………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………….……………………………………...………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………



234

วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๑๘

๑.    “ไมมคีนอานาคเหลืออยูในแผนดินของประชาชนอิสราเอล เวนแตในกาซา กัทและอชัโดดที่ยังมีเหลืออยูบาง”
       โยชูวา ๑๑.๒๒
๒.     กาซา กัทและอัชโดด
๓.     ดูคํ าอธิบายในหนา 229
๔.     ถายักษของชีวิตของคุณไมถูกกํ าจัดไป มนัจะกลายเปน “บวงและหนาม” ในประสบการณฝายวิญญาณของ
คุณ    หนา 229
๕.   จงดคํู าอธิบายในหนา 230-231

1. เตรียมตัว
2. ประกาศ
3. พิสูจน
4. แทรกซึม
5. แรงจูงใจที่ถูกตอง
6. แบบอยางที่ดีเสิศ
7. มชียัชนะเหนือ
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เพื่อศึกษาตอไป

คุณมยีกัษบางตัวที่ไมทํ าใหพายแพในชีวิตของคุณหรือไม ? ถามี มอีะไรบาง ? จงบอกมาขางลางนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……...…
.........................................................………………………………………………………………………….……คิด
ดูวาคุณจะนํ าเอา “เทคนิคของการฆายักษ” เหลานีม้าใชกับยักษในชีวิตของคุณไดอยางไร ?

• เตรียมตัว
• ประกาศ
• พิสูจน
• แทรกซึม
• แรงจูงใจถูกตอง
• แบบอยางที่ดีเลิศ
• มชียัชนะเหนือ


	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	àÁ×èÍ¨ºº·¹ÕéáÅéÇ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Õè
	¢éÍ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃìÊÓ¤Ñ
	¤Ó¹Ó
	·ÓÅÒÂÂÑ¡Éì
	àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ ó àÁ×Í§

	àÁ×Í§¡Ò«Ò
	ÍÑªâ´´
	àÁ×Í§¡Ñ·
	à·¤¹Ô¤¢Í§¡ÒÃ¦èÒÂÑ¡Éì

	»ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ àµÃÕÂÁµÑÇ
	»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ »ÃÐ¡ÒÈ
	»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ ¾ÔÊÙ¨¹ì
	»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÕè   á·Ã¡«ÖÁ
	»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèËéÒ áÃ§¨Ù§ã¨·Õè¶Ù¡µéÍ§
	»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèË¡ áººÍÂèÒ§·Õè´ÕàÅÔÈ
	»ÃÐ¡ÒÃ·Õèà¨ç´ ä´éÃÑºªÑÂª¹ÐàË¹×Í
	ÊÃØ»
	
	¾ÔÊÙ¨¹ìÍÒÇØ¸½èÒÂÇÔÒ³¢Í§¤Ø³
	ÁÕªÑÂª¹ÐàË¹×ÍÈÑµÃÙÍÂèÒ§ÊÔé¹àªÔ�

	º··´ÊÍºµ¹àÍ§ º··Õè ñø
	¤ÓµÍºº··´ÊÍºµ¹àÍ§ º··Õè ñø
	à¾×èÍÈÖ¡ÉÒµèÍä»



