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คำนำ : โยชูวาบทที่ 6 ได้จบลงอย่างสวยงาม เป็นชัยชนะที่ได้มาท่ามกลางความปีติยินดียิ่ง แม้กำแพงเมืองจะสูงแข็งแรง แต่ก็ต้องราบคาบด้วยพลังคนเดิน 7 วัน
ในชีวิตของเราบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นด้วย เราได้มาง่ายๆ เราพบความสำเร็จเหมือนฝันไป แทบไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก แต่เราเห็นว่าพระเจ้าสถิตอวยพรให้จริงๆ
จึงทำให้เราอดไม่ได้ที่จะขอบพระคุณ ขอบพระคุณ
แต่ในโยชูวาบทที่ 7 มันไม่ได้ลงเอยสวยหรู ราบรื่นเหมือนครั้งก่อนๆ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความพ่ายแพ้ยับเยิน น่าอายขายหน้า
และจิตใจของทุกคนแทบแหลกเหลวไปอย่างน้ำ การเป็นผู้สำเร็จด้วยดีตลอดมา บางทีก็ทำให้เรายอมรับความผิดหวังยากขึ้น
ทำให้เราเห็นบทเรียนในตอนนี้ 3 ประการคือ
ประการที่ 1 การประเมินตัวเองผิดไป ยชว 7:3
-การเดินไปสำรวจที่ไม่ชัดเจน การประเมินปัญหาต่ำเกินไป หลายครั้งคริสเตียนเราก็มั่นใจตัวเอง คิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอ ไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามามั่นใจว่าเราผ่านได้
เราแก้ไขปัญหาได้ เราเอาตัวรอดได้เสมอ แต่เราอาจลืมไปว่า ที่เรามีชัยทุกๆครั้งไม่ใช่ตัวเองเลย แต่เป็นเพราะพระเจ้า
พระเจ้าสอนอิสราเอลบ่อยโดยให้เราเผชิญปัญหา ฉธบ 8:2-6
-อิสราเอลออกรบโดยจิตวิญญาณไม่พร้อม แม้ว่าร่างกายพวกเขาพร้อมแล้ว แต่จิตวิญญาณของเขาไม่ถูกต้องกับพระเจ้า ยชว 7:3-4
การสรุปเร็วเกินไปว่าตนเองจะได้ความสำเร็จ และเกิดผลโดยวิธีง่ายๆ แทบไม่ต้องลงแรงอะไรก็ได้ และประเมินฝ่ายตรงกันข้ามผิดไป
หลายครั้งเราก็ประเมินซาตานผิดไปจริงๆ เรามองว่ามันไม่สามารถเอาชนะเราได้ดอก เพราะเราเป็นคริสเตียน แค่เราเอ่ยพระนามพระเจ้ามันก็กลัว
แต่ช้าก่อน...หลายคนจึงโดนซาตานเล่นงานจนยับกลับมา
-เปโตรได้กล่าวว่า ซาตานมารร้ายเหมือนสิงโตคำราม เที่ยวไปหาคนที่มันจะกัดกินได้ 1ปต. 5:8 ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้
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หมายถึงคนที่อ่อนแอ คนที่ประเมินตัวเองผิดไป ลืมนึกไปว่าตนเองก็ไม่ได้ติดสนิทพระเจ้าเลย มาโบสถ์ก็สาย มาๆขาดๆ พระคัมภีร์ก็ไม่อ่าน
อธิษฐานก็ไม่ค่อยอธิษฐานท่องจำพระคัมภีร์ก็ไม่ท่อง แล้วเราจะเอาอะไรไปต่อสู้กับมาร ? ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดก็ทิ้งไว้นานแล้ว
-การไปเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆน้อยๆ อาจจะทำให้เราพ่ายแพ้ได้ง่ายกว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเสริมสร้างกัน อยู่ด้วยกัน ทำไมเราต้องมีพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง
เพื่อเราจะดูแลห่วงใยกัน 1ธส. 5:11เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

ประการที่ 2 ความบาปที่ซ่อนไว้ ยชว 7:11
-โยชูวารู้สึกผิดหวังกับการออกรบครั้งนี้อย่างมาก เพราะเท่ากับเขาได้สั่งคนออกไปตายถึง 36 คน ยชว7:5
ทำให้เขาในฐานะผู้นำสูงสุดต้องฉีกเสื้อผ้าและกราบลงต่อหีบพระโอวาทของพระเจ้า และร้องไห้คร่ำครวญถึงชะตาต่อไปของชีวิต และของชาติว่าจะต้องสิ้นชาติ
และเหมือนกับว่าจะพ่ายแพ้และก้าวไปต่อไม่ได้อีกแล้ว
พี่น้องเคยรู้สึกเช่นไหมในเวลาที่ท่านผิดหวัง ท่านเคยรู้สึกเหมือนว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาดไปใช่หรือไม่ ท่านเองก็ไม่ทราบเลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหน? ข้อที่ 7
โยชูวาอธิษฐานกล่าวว่า “เป็นไฉน” ทำไมนะ ...
-พระเจ้าตรัสว่า มีบางคนในพวกเขาได้ทำบาปต่อพระเจ้าคือการยักยอก โกงพระเจ้า และขโมยส่วนที่ต้องถวายต่อพระเจ้าไว้
มันเป็นการแสดงถึงความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เป็นการดูหมิ่นพระเจ้าว่า พระเจ้าไม่มีทางรู้เรื่องดอก ในหลายครั้งที่เราก็ทำผิดบาปต่อพระเจ้า
โดยเก็บบาปนั้นซ่อนไว้ และแอบๆทำผิดบ่อยๆซ้ำๆในเรื่องเดิมๆ จึงทำให้ชีวิตของเราไม่ก้าวไปถึงไหน และไม่ค่อยได้รับพระพรจากพระเจ้า.....
แม้แต่การถวายทรัพย์ เราอยากได้มากจากพระเจ้า แต่เราให้พระเจ้าเหมือนเป็นภาระ รู้สึกหนักใจ และเสียดาย บางทีก็แสดงว่าเราทำให้พระเจ้ามากมาย
พระเจ้าจะต้องให้คืนเราบ้าง ถือเป็นท่าทีที่ผิดต่อพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะไม่ไปกับคนแบบนั้น...... ดูข้อ
12
แทนที่จะเป็น
ตัวแห่งพระพร กลับเป็นตัวทำลาย
พระเจ้าบอกว่าจะไม่ไปกับคนแบบนั้น....... ถ้าพระจ้าไม่ไปกับเรา พระเจ้าไม่สร้างบ้านให้เรา และเราพยายามสร้างเองก็เหนื่อยเปล่า
- พระเจ้าตรัสว่า ทางออกต้องชำระตัว ชำระใจ แต่เราก็พบว่าอาคานก็ยังนิ่งเงียบไม่ออกมารับผิดชอบเลย เขายังบ่มบาปไว้จากพระเจ้า
เขายอมให้การตรวจสอบมาถึงขั้นสุดท้าย คือการยอมจำนนเมื่อหมดทางซ่อนบาปไว้ ทำให้เขาต้องตายในครั้งนั้น
ไม่เพียงเขาเท่านั้นแต่ทุกคนในครอบครัวของเขาด้วย ต้องถูกเผาเสียหมดต่อหน้าชาวอิสราเอล
- เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องขอการชำระใจ กาย ความคิดของเราเองบ่อยๆจากพระเจ้า บางครั้งเราก็พลาดพลั้งไป ทำผิดทั้งตั้งใจ จงใจ และไม่ได้ตั้งใจ
เราจะต้องสารภาพบาป 1 ยน 1:9 ถ้าเราสารภาพบาป พระเจ้าก็สัตย์ธรรม จะทรงยกโทษบาปของเราเอง

ประการที่ 3 ชัยชนะที่ได้มาโดยสติปัญญาจากพระเจ้า ยชว 8:1-2
-พระเจ้าทรงบัญชาให้เราออกศึกเอง หมายถึงการต่อสู้ที่มีพระเจ้านำพา จึงพบความสำเร็จอย่างแน่นอน พี่น้องไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่
ท่านจะต้องให้พระเจ้านำหน้าท่าน แล้วท่านจะพบความสำเร็จอย่างแน่นอน สิ่งที่ยากลำบากพระเจ้าก็จะช่วยให้ง่ายดายเหลือเชื่อ
แต่น่าเศร้าใจที่หลายคนเพียรพยายามต่อสู้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเอง
-พระเจ้าวางแผน และแนะนำให้เขาแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งให้หลอกศัตรูออกมาไกลบ้านเมือง และอีกกลุ่มให้ซุ่มตัวแอบอยู่ และให้ออกมาเมื่อพระเจ้าสั่ง ดูข้อ 14
-19
ในที่สุดชาวอิสราเอลก็ได้ชัยชนะมาด้วยสติปัญญาจากพระเจ้า ที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายกันเลย ได้รับความสำเร็จง่ายๆ โดยใช้หัวหรือมันสมองในการออกรบ

2/3

ชัยชนะที่เมืองอัย ยชว 7:1-29
เขียนโดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 23:01 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 23:33 น.

คนของพระเจ้าทำงานเราต้องวางแผน และใช้สติปัญญา หลายคนทำงาน และดำเนินชีวิตเหมือนคนไร้ปัญญา ไม่คิดมาก ไม่เตรียมชีวิตให้พร้อม
ก็เปรียบเหมือนมีขวานทื่อๆ เหมือนคนต่อยมวยควาย มวยวัด... พระเยซูสอนว่าจงฉลาดเหมือนงู แต่จงไม่มีภัยอันตรายเหมือนนกพิราบ
การต่อสู้โดยมีพระเจ้าแนะนำ เป็นที่ปรึกษา จึงทำให้เราพบความสำเร็จได้ ใน อสย 9:6 ทรงเกิดมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาตลอดสืบไป.....
แต่เดี๋ยวนี้คริสเตียนเวลาเจออะไรยากๆ เราหันไปหาใคร? คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ไปปรึกษาเพื่อนๆ เลยพากันลงเขา แต่ลืมอธิษฐานขอการทรงนำ
ลืมขอสติปัญญา
ยก 1:5 ถ้าผู้ใดขาดสติปัญญาจงทูลขอ อย่าทูลโดยสงสัยเลย เพราะจะไม่ได้รับอะไรเลย

พี่น้องที่รัก หากชีวิตของเราถูกต้องกับพระเจ้าแล้ว และเราให้พระเจ้านำพาเรา เราพึ่งพระเจ้าทุกเวลา แม้ว่าสถานการณ์นั้นเหมือนการออกรบ
ต้องเดินเข้าสนามต่อสู้ อาจจะมีความกลัวหลายๆอย่าง แต่....ในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทรงโปรดประทานชัยชนะ ความสำเร็จให้แก่เราได้ง่ายๆ ดังนั้นวันนี้
จงเคลียร์กับพระเจ้าส่วนตัว มีบาปใดที่เราเก็บไว้ต่อพระเจ้า มีอะไรที่เราขโมยเงินทองพระเจ้า ขโมยเวลาต่อพระเจ้า หรือเรากำลังเล่นกับบาปอื่นๆ
ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย จงสารภาพบาป แล้วพระเจ้าจะอภัยให้เสมอ การที่เราพลาดจากพระพร อาจไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาเด็ดๆ
หรือเพราะว่าไม่มีอาจารย์ดังๆเอามือวางที่หัวของเรา พร้อมกับกดแรงๆ อธิษฐานเผื่อด้วยเสียงอันดังลั่นโบสถ์ แต่อาจเป็นเพราะชีวิตของเรามีบางสิ่ง
หรือมีหลายสิ่งเล็กๆ ที่เราไม่เคลียร์กับพระเจ้า พระเ้จ้าไม่อาจสนับสนุนงาน ผลงานหรือกิจการงานของท่าน หากท่านยังมีบาปเล็กบาปน้อยเก็บไว้ในตัว
หรือการมีใจไม่ให้อภัยกับคนที่ทำให้เรายุ่งยากใจ และเจ็บปวด

อย่ารอจนกว่าพระเจ้าจะให้คนมาหาเราและจับผิดเราได้ว่า เราบ่มบาปไว้ และทำให้ความเสียหายมาสู่ครอบครัวของพระเจ้า หรือครอบครัวของเราเอง
เพราะไม่เพียงแค่เราขาดพระพร แต่เราอาจจะไมาซึ่งทำให้คริสตจักรไม่เติบโต และครอบครัวเจ็บปวดเพราะบาปเล็กๆของเราที่ไม่ยอมสารภพาพต่อพระเจ้า
แต่ถ้าเราสารภาพบาป พระเจ้าก็พร้อมให้อภัยเสมอ ตาม 1 ยน 1:9 นั้น
อาเมน .

หากคำเทศนานี้ได้รับการหนุนใจ และประทับใจอยากขอให้คลิ๊ก Like ถูกใจ ให้หน่อยด้านล่างนี้...... หรือคลิกลิ้งค์ที่กล่อง โฆษณาล่างนี้...เพื่อคำเทศนาดีๆเรื่องต่อไป...
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