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บทที่ ๑๕
ผูที่ไดรับการระดมกํ าลัง

วัตถุประสงค
                     เมือ่จบบทนี้แลว คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายตวัอยางธรรมชาติ ๔ ประการของความจริงฝายวิญญาณที่จํ าเปนสํ าหรับการระดมกํ าลัง
• บอกเหตผุล ๓ อยางวาเหตุใดผูเชื่อจึงไมกาวหนาจาก “นํ้ านม” ไปยัง “อาหารแข็ง” ของพระวจนะ

ของพระเจา
• อธบิายวาผูเชือ่จะเคลื่อนยายจาก “นํ้ านม” ไปสู “อาหารแข็ง” ของพระวจนะของพระเจาไดอยาง

ไร
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “เหตฉุะนัน้ขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ” ฮีบรู ๖.๑

คํ านํ า
                      ในบทสดุทายคณุไดเรียนถึงคุณสมบัติของคนที่เปนผูระดมกํ าลังประชากรของพระเจา ไมใชทุกคน
ถกูเรยีกใหเปนผูนํ า แตวาเราแตละคนสามารถเปน “โยชูวา” ในดานวิญญาณและแสดงคุณสมบัติที่คลายคลึงกัน
ได
                      ผูน ําทุกคนตองมีสาวก (ผูติดตาม)         ประชากรของพระเจาถูกระดมกํ าลังใหติดตามผูนํ าของพระ
เจามฉิะนัน้จะมคีวามสับสนและไมมีระเบียบ ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนวาจะระดมกํ าลังคนของพระเจาในฝาย
วญิญาณไดอยางไร ในบทที่ ๑๙ ของหลักสูตรนี้ คุณจะเรียนรูแงมุมที่ปฏิบัติไดของการระดมกํ าลังขณะที่คุณศึกษา
ถงึ “การระดมกํ าลังตามของประทาน”
คนที่ไดรับการระดมกํ าลัง
                      มเีหตกุารณพเิศษ ๔ อยางเกิดขึ้นเพื่อเอาชัยชนะคานาอัน ๔ ส่ิงเหลานี้ซึ่งเปนตัวอยางธรรมชาติของ
ความจรงิฝายวญิญาณจะระดมกํ าลังคนเปนสวนตัวและทํ าใหคุณสามารถระดมกํ าลังผูอ่ืนเปนสวนรวมดวย
                      คุณตองมีประสบการณกับส่ิงเหลานี้เปนสวนตัวกอนที่คุณจะยึดดินแดนซึ่งศัตรูยึดครองในชีวิตของ
คุณเอง  คริสตจกัรตองประสบกับส่ิงเหลานี้เปนสวนรวมกอนที่เขาจะถูกระดมกํ าลังเพื่อยึดดินแดนของหมูบาน
เมืองหรือประเทศซึ่งศัตรูยึดครอง
                      กอนจะเรยีนบทนี้ตอไป ใหอานโยชูวาบทที่ ๕
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พระโลหิต
                  “ฝายคนอิสราเอลไดต้ังคายที่กิลกาล เขาถอืเทศกาลปสกาในวันที่สิบส่ีเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเยรี
โค”                                                                                โยชูวา ๕.๑๐
                    ชาวอสิราเอลรักษาเทศกาลปสคาเพื่อระลึกถึงการที่เขาไดรับการปลดปลอยจากความบาป เทศกาล
ปสคากลาวถงึการ “ใชประโยชนจากเลือด” การที่จะรับการระดมกํ าลังจากพระเจา กอนอื่นคุณตองมีการนํ าเอา
เลือดมาใชกับชีวิตของคุณ
                    กลาวโดยฝายวิญญาณก็คือ การมีประสบการณกับปสคา คุณตองบังเกิดใหมโดยการสิ้นพระชนม
ของพระเยซบูนไมกางเขนแหงกาลวารี พระโลหิตของพระองคตองนํ ามาใชกับชีวิตของคุณเพื่อไถคุณจากความตาย
แหงบาป
มีด
                    จงทบทวนโยชวูา ๕.๒-๙ ซึ่งบอกถึงเหตุการณอีกประการหนึ่งในการระดมกํ าลังประชากรของพระเจา
นัน่คอืเครื่องหมายของ “การเขาสุหนัต”
                    ชายอิสราเอลทุกคนตองทํ าการเขาสุหนัตเพื่อเปนเครื่องหมายของพันธสัญญาระหวางเขาและ
พระเจา พธินีีถ้กูตัง้ไวในสมัยของอับราฮัมแตไมไดมีการปฏิบัติกันในระหวาการอพยพในถิ่นทุรกันดาร โดยเหตุนี้เอง
คนรุนใหมของอิสราเอลจึงไมไดเขาสุหนัตและไมไดมีเครื่องหมายของพันธสัญญาอยูบนตัวเขา
                    อิสราเอลก ําลงัเตรยีมที่จะทํ าสงครามกับชาติตางๆ ของคานาอัน อยางไรก็ตามในเวลานี้พระเจาทรง
บัญชาพวกเขาใหท ําพธิีเขาสุหนัต โดยการเขาสุหนัตเนื้อหนังของเขา เขาจะไมเคลื่อนไหว (เปนอัมพาต) ตอหนา
ศัตรู
                    ผูทีรั่บการระดมก ําลังเพื่อพระเจาตองมีเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา ในฐานะผู
เชือ่เราไมไดเขาสุหนัตเนื้อหนัง แตเราตองรับการเขาสุหนัตในจิตใจ
                   “ในพระองคนัน้ ทานไดรับพิธีเขาสุหนัตที่มือมนุษยมิไดกระทํ า โดยทานทานไดสละกายเนื้อหนัง
เสยีในการเขาสุหนัตแหงพระคริสต”         โคโลสี ๒.๑๑
                     การเขาสหุนตัของเราเปนฝายวิญญาณและเปนดานจิตใจแทนที่จะเปนเนื้อหนัง แตถาคุณไดเขา
สุหนตัทางจติใจแลวจะมีหมายสํ าคัญภายนอกเชนที่อิสราเอลไดเขาพิธีสุหนัตในเนื้อหนัง คุณจะปฏิบัติตน พูดจา
และมชีวีติทีแ่ตกตางกันไป ชีวิตของคุณจะแสดงเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเครื่องหมายของพันธ
สัญญาของคุณกับพระเจา
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                   “เพราะวายวิแทมใิชคนที่เปนยิวแตภายนอกเทานั้น และการเขาสุหนัตแทก็ไมใชการเขาสุหนัตซึ่ง
ปรากฏทีเ่นือ้หนงัเทานัน้ คนที่เปนยิวแทคือ คนที่เปนยิวภายในและการเขาสุหนัตแทนั้นเปนเรื่องของจิตใจ ตาม
พระวญิญาณมิใชตามตัวบทบัญญัติ คนอยางนั้นพระเจาสรรเสริญ มนุษยไมสรรเสริญ”          โรม ๒.๒๘-๒๙
                    ถาคณุตองรับการระดมกํ าลังเพื่อพระเจา ชีวิตของคุณตองแสดงเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลง
อยากลวั “มดี” แหงพระวจนะของพระเจาขณะที่กํ าลังทํ าเครื่องหมายในชีวิตของคุณ ตํ าหนิของอียิปต (บาป) ตอง
ถกูน ําออกไป คุณตองเปลื้องทิ้งความโสมมของเนื้อหนัง
                    ขณะทีคุ่ณตัง้คายอยูในรมเงาของศัตรู คุณตองรูไววาคุณไมสามารถตอสูดวยเนื้อหนังได คุณตองทํ า
ใหเนือ้หนงัเปนอมัพาต (กระดิกไมได) และวางใจในฤทธิ์อํ านาจของพระเจาผูทรงฤทธิ์เทานั้น ดินแดนจะถูกแทรก
ซมึและครอบครองโดยความออนแอของเนื้อหนังและดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณเทานั้น
                     การเขาสหุนตัของจิตใจนี้มี ๒ สวน พระเจาทรงมีสวนในการนี้
                   “แลวพระเยโฮวาหพระเจาของทานจะทรงทํ าสุหนัตใจของทาน” เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๐.๖ (แปล
ใหม)
                    พระเจาทรงเปลี่ยนแปลงคุณ แตคุณตองมีความรับผิดชอบในการเขาสุหนัต
                   “จงเอาตวัรับพธิเีขาสุหนัตถวายแดพระเจา จงตัดหนังปลายหัวใจของเจาเสีย”         เยเรมีห ๔.๔
                     คุณตองช ําระตนเองจากความโสมมของเนื้อหนัง จํ าเปนที่จะตองจํ าไววาคุณไมสามารถทํ าสวนของ
คุณจนกวาพระเจาจะทรงทํ าสวนของพระองค มิฉะนั้นจะเปนความพยายามที่จะพัฒนาตนเอง
                     กอนทีคุ่ณจะรับการระดมกํ าลังเพื่อปรนนิบัติ คุณตองมีเครื่องหมายของพระเจาบนตัวคุณ จงอาน
อพยพ ๔.๔-๒๖ เมื่อโมเสสกํ าลังกลับมาปลดปลอยอิสราเอลจากชาวอียิปต ทตูสวรรคมาหยุดยั้งเขา เขาไมพรอมที่
จะปลดปลอยประชากรของพระเจา
                     เพราะวาเขาไมไดแสดงเครื่องหมายของพันธสัญญาบนชีวิตของเขาเอง หลังจากการเขาสุหนัตแลว
เขากรั็บการระดมกํ าลังใหทํ างานที่ยิ่งใหญเพื่อพระเจา
                     การทีจ่ะรับใชผูอ่ืนนั้นชีวิตของคุณตองแสดงเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงกอน
ผลไม
                     จงอานโยชวูา ๕.๙-๑๒ มานาซึ่งอิสราเอลกินในถิ่นทุรกันดารหยุดที่จะตกลงมาจากฟาและประชากร
เร่ิมกินผลไมของคานาอัน
                     มานาถกูสงมาจากพระเจาและมีความสํ าคัญในเวลานั้น มันใหความจํ าเปนพื้นฐานและเหมาะสม
กบัการเดนิทางในถิ่นทุรกันดาร แตขณะนี้เปนเวลาที่จะเคลื่อนยายตอไปยังผลไมของดินแดนใหม “ผลไม” นี้หมาย
ถงึ การเติบโตฝายวิญญาณ
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                    “เหตฉุะนัน้ขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ”         ฮีบรู 6:1
                     การทีจ่ะรับการระดมก ําลังเพื่อเปนพลังเพื่อพระเจานั้น ประชากรตองเคลื่อนยายจากพื้นฐานของการ
ดํ าเนนิชวีติครสิเตยีนเขาไปสูการเติบโตฝายวิญญาณ เขาตองเคลื่อนยายจาก “นํ้ านม” มา “อาหารแข็ง” แหงพระ
วจนะของพระเจา
                      เชนเดยีวกบัมานา “นํ้ านม” แหงพระวจนะเปนสิ่งสํ าคัญ
                     “เชนเดยีวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้ านมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยนํ้ านมนั้นจะทํ า
ใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด”           ๑ เปโตร ๒.๒

                      มเีหตผุล ๓ ประการวาเหตุใดผูเชื่อจึงไมเคลื่อนยายจาก “นํ้ านม” ไปสู “อาหารแข็ง” แหงพระวจนะ
ของพระเจา 
ประการแรก เขาไมเชี่ยวชาญในพระวจนะของพระเจา
                     “เพราะวาทกุคนทีย่งัไมเชี่ยวชาญในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเปนเด็ก เล็ก”  ฮบีรู ๕.๑๓
ประการที่สอง เขาไมไดนํ าสิ่งที่ถูกสอนมาใช
                    “อาหารแขง็เปนอาหารสํ าหรับผูใหญ สํ าหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมใหสามารถรูจัดผิดชอบชั่วดี
แลว”       ฮบีรู ๕.๑๔
                   พระเจาจะไมใหคุณมีสายตาใหมเขาใจในพระวจนะของพระองคจนกวาคุณจะนํ าเอาสิ่งที่คุณไดเรียน
รูไปใช
ประการที่สาม เขาเปนฝายเนื้อหนัง เปาโลบอกคริสตจักรที่โครินธวา
                  “พีน่องทัง้หลาย ขาพเจาไมอาจจะพูดกับทานเหมือนพูดกับผูที่อยูฝายวิญญาณแลวได แตตองพูด
กบัทานเหมอืนคนทีอ่ยูฝายเนื้อหนัง เหมือนกับทานเปนทารกในพระคริสต ขาพเจาเลี้ยงทานดวยนํ้ านมมิใชดวย
อาหารแขง็ เพราะวาเมือ่กอนนั้นทานยังไมสามารถรับและถึงแมเดี๋ยวนี้ทานก็ยังไมสามารถ ดวยวาทานยังอยูฝาย
เนือ้หนงัเพราะวาเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน ทานไมไดอยูฝายเนื้อหนังหรือและไมไดประพฤติตามมนุษย
สามัญดอกหรือ”            ๑ โครินธ ๓.๑-๓
                    คุณจะเคลือ่นที่จากนํ้ านมมายังอาหารแข็งของพระวจนะไดอยางไร ? ประการแรก คุณตองปรารถนา
นํ ้านมแหงพระวจนะเพื่อจะไดเติบโตขึ้น (๑ เปโตร ๒.๒)
                    ขณะทีคุ่ณจดัวนิยัตวัคุณเองใหเชื่อฟงนํ้ านมของพระวจนะ คุณจะสามารถรับอาหารแข็งของพระ
วจนะได (จ ําไววาชาวโครินธเนื้อหนังไมไดนํ าเอาพระวจนะไปใชและไมสามารถเคลื่อนยายมาสู “อาหารแข็ง”)
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                    ตอไปคุณอทุศิตนเองในการแสวงหาอาหารแข็ง จงอานสุภาษิต ๒.๑-๕ ถาคุณแสวงหาอาหารแข็ง
แหงพระวจนะดวยการอุทิศตนเชนเดียวกับที่อธิบายไวในขอความนี้คุณก็จะพบ
                    ในทีสุ่ด วนิยัของคณุจะทํ าใหเกิด ความยินดี ในอาหารแข็งแหงพระวจนะ พระคัมภีรจะกลายเปน
“ความชืน่บานแหงจิตใจของคุณ” (สุภาษิต ๒.๑๐)
ดาบ
                   จงอานโยชวูา ๕.๑๓-๑๕ เมื่อเวลาของการตอสูเขามาใกล โยชูวาก็ยิ่งรูสึกมากขึ้นถึงความรับผิดชอบ
สวนตวัส ําหรบัการตอสูทีจ่ะมาถึง เมื่อโยชูวาเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมายืนอยู เขาถามวา “ทานอยูฝายเราหรือ
อยูฝายศตัรู ?” โยชูวามองเห็น ๒ ดานเทานั้นคือ ดานของเขาและดานของศัตรู
                   ชายผูนัน้บอกวาเขาเปนจอมพลโยธาของพระเจา ดาบที่ชักออกมาเปนเครื่องหมายแสดงวาการตอสู
เปนขององคพระผูเปนเจาและตองตอสูบนพื้นฐานของพระวจนะของพระองค การตอสูใดใดซึ่งทํ าเพื่อใหพระ
สัญญาของพระเจาสํ าเร็จก็เปนการตอสูของพระองคและตองตอสูดวยวิธีของเขา
                   เขาบอกโยชวูาใหถอดรองเทาเพราะวาเขาอยูบนพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่คุณรับการระดมกํ าลังเพื่อ
พระเจา คุณอยูบนที่มั่นของการทรงไถ แตยังคงเผชิญหนากันศัตรู
                   จอมพลโยธาของพระเจาเปนมิตรหรือเปนศัตรูของคุณ ? การทีจ่ะรับการระดมกํ าลังเพื่อพระเจา คุณ
ตองมาอยูตอหนาพระองคเชนเดียวกับที่โยชูวาพูดวา            “เจานายของขาพเจาทานจะใหผูรับใชของทานกระทํ า
อะไร” คํ าตอบของคุณจะพบใน “ดาบที่ชักออกมา” ของพระวจนะของพระองค
หลกัฐาน ๔ ประการของการระดมกํ าลัง
                   โยชวูา บทที ่๕ บันทกึถงึการเตรียมตัวของประชากรที่จะทํ างานเพื่อพระเจา เมื่อคุณนํ าเอาบทเรียนนี้
มาใชในฝายวญิญาณ คุณจะพบวาคนที่รับการระดมกํ าลังนั้นตองรับการชํ าระโดยพระโลหิต แสดงเครื่องหมายของ
การเปลีย่นแปลงในชวีติของเขา เปลี่ยนจากกินมานามากินผลไม (จากนํ้ านมมาสูอาหารแข็งแหงพระวจนะของ
พระเจา) และบุกเขาดินแดนของศัตรูบนพื้นฐานของ “ดาบที่ชักออก” ของพระวจนะของพระเจา
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ชื่อ………………………………………..      วชิา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเองบทที่ ๑๕

๑.     จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….................…………………………………………………………………….
๒.    อธบิายตัวอยางธรรมชาติ ๔ ประการของความจริงฝายวิญญาณซึ่งจํ าเปนตอการระดมกํ าลัง
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
.................…………………………………………………………………………………………………………….
๓.   จงบอกเหตผุล ๓ ประการวาเหตุใดผูเชื่อจึงไมกาวหนาจาก “นํ้ านม” ไปสู “อาหารสูแข็ง” ของพระวจนะของ
พระเจา
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….................….
๔. อธบิายวาผูเชือ่จะยายจาก “นํ้ านม” มาสู “อาหารแข็ง” ของพระวจนะของพระเจาได อยางไร ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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 วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบตนเองบทที่ ๑๕

๑.     “เหตุฉะนั้น ขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ” ฮบีรู ๖.๑
๒.    ดูคํ าอธิบายใหไวในเรื่อง พระโลหิต มีด ผลไมัและดาบในหนา 196-198
๓.    เหตผุล ๓ ประการที่เหตุใดผูเชื่อจึงไมกาวหนาจาก “นํ้ านม” ไปสู “อาหารแข็ง” ของพระวจนะของพระเจาคือ

ประการแรก เขาไมเชี่ยวชาญในพระวจนะของพระเจา
ประการที่สอง เขาไมไดนํ าสิ่งที่เขาถูกสอนมาใช
ประการที่สาม เขาเปนเนื้อหนัง เปาโลบอกคริสเตียนทีโ่ครินธ ดูหนา 198

๔.   ผูเชื่อสามารถกาวหนาจาก “นํ้ านม” ไปสู “อาหารแข็ง” ของพระวจนะไดโดยการ ปรารถนานํ้ านมของพระ
วจนะ ใหวินัยตนเองที่จะเชื่อฟงนํ้ านมแหงพระวจนะและมอบ อุทิศตนเพื่อแสวงหาอาหารแข็งแหงพระวจนะ 
การมวีนิยั ในที่สุดจะทํ าใหเกิดความยินดี ในอาหารแขง็แหงพระวจนะ หนา 198
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป

            สุภาษติ ๒.๑-๕ เปดเผยยุทธวิธีในการคนหา “นํ้ านม” แหงพระวจนะของพระเจา จงศึกษาขอความนี้และ
สรุปยทุธวิธีนี้ดวยถอยคํ าของคุณเอง
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

คุณจะน ําเอาสิ่งนี้มาใชในชีวิตของคุณเองไดอยางไร ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..............………………………………………………………
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