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ภาคผนวก
สงครามตัดสินเด็ดขาดในพระคัมภีร

อัครทูตเปาโลกลาวถึงเปาหมายที่สํ าคัญของการบันทึกพระคัมภีรเดิมไววา

"เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราท้ัง
หลายซึ่งกํ าลังประสบวาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา"   1  โครินธ  10.11

พันธสัญญาเดิมใหตัวอยางแกเราที่จะเรียนรู
พระคัมภีรเดิมบันทึกชีวิตของบุรุษและสตรีที่ยิ่งใหญของพระเจาซึ่งเราเรียนรูบทเรียนในดาน

บวกได   เรื่องราวของชายหญิงที่ชั่วรายไดถูกบันทึกไวเพ่ือเตือนเราถึงผลของบาป  และยังใหตัว
อยางแกเราวามีอะไรเกิดขึ้นเม่ือชาติน้ันๆ ปรนนิบัติพระเจาและเมื่อเขาหันไปจากพระเจา

เม่ือคุณอานพันธสัญญาเดิม  คุณจะพบวามีบันทึกถึงการตอสูรบในโลกธรรมชาติซ่ึงคุณอาจ
สงสัยวา  เหตุใดบันทึกเหลานี้จึงถูกรวบรวมไวในพระคัมภีร

ความสํ าคัญของสงครามเหลานี้มีมากกวาผลที่เราเห็น  ยุทธวิธีของสงครามในพันธสัญญา
เดิมในโลกธรรมชาติอาจนํ ามาใชไดในโลกฝายวิญญาณเพื่อทํ าใหศัตรูพายแพ

ภาคผนวกนี้วิเคราะหยุทธวิธีของการตอสู ในพันธสัญญาเดิมซ่ึงมาใชกับสงครามฝาย
วิญญาณขณะที่คุณเรียนรูยุทธวิธีที่ใชในโลกธรรมชาติและนํ ามาใชกับฝายวิญญาณ  ความชํ านาญ
ของคุณในฐานะทหารของพระเยซูจะมีเพ่ิมมากขึ้น

สงครามตองตัดสินเด็ดขาด

สงครามตัดสินเด็ดขาดคือ  สงครามที่สูในเวลาวิกฤติโดยการใชอาวุธซ่ึงจะมีผลรุกตอไปหรือ
ถอยหลัง   ไดชัยชนะหรือพายแพ  เปนผลมาจากการรุกเขาไปเอาดินแดนหรือการปองกันดินแดน

ภาคผนวกนี้เนนที่  "การตอสูตัดสินเด็ดขาด"  ของพันธสัญญาเดิม   ยุทธวิธีที่ใชในสงคราม
เหลานี้จะชวยคุณใหตอสูใน  "สงครามที่ตัดสินเด็ดขาด"  ในโลกวิญญาณ

สาเหตุของสงครามในพันธสัญญาเดิม

การตอสูตามธรรมชาติในพันธสัญญาเดิมมีจุดประสงคฝายวิญญาณ  3  ประการ
1.  เพ่ือใหคนของพระเจาทํ าใหพลังชั่วรายซึ่งจะทํ าใหเขาเปนทาสตองพายแพไป
2.  เพ่ือใหคนของพระเจายึดดินแดนที่พระเจาประทานแกเขามาจากมือของศัตรู
3.  เพ่ือตีสอนคนของพระเจาที่ไดทํ าความชั่วรายเม่ือเขาหันไปจากพระองค
การตอสูฝายวิญญาณของเราก็มีเหตุผลเดียวกัน
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หลักการทั่ว ๆ ไป

กอนที่เราจะศึกษาสงครามเฉพาะแหง จํ าเปนที่จะตองเขาใจถึงหลักการทั่วๆ ไปของสงคราม
ในพันธสัญญาเดิม  หลักการเหลานี้ใชไดกับสงครามฝายวิญญาณ

หลักการที่  1
ในสงครามที่กระทํ าอยางเหมาะสมซึ่งพระเจาประทานสิทธิอํ านาจนั้น  พระองคทรงสัญญาจะ

ปกปองคุมครองนักรบ  (เฉลยธรรมบัญญัติ 20.1-4)
หลักการที่  2
ศัตรูของอิสราเอลคือศัตรูของพระเจา  ประชากรตองวางใจในพระองคเพ่ือชัยชนะมากกวาที่

จะใชกํ าลังของตนเอง  (ผูวินิจฉัย  5.30, อพยพ 17.16)  เม่ือเขาทํ าเชนนี้  พระเจาก็ตอสูเพ่ือเขา
หลักการที่  3
หีบแหงพันธสัญญาใชเปนสัญญลักษณของการสถิตอยูของพระเจากับอิสราเอลระหวางการ

ตอสู (อพยพ 30.6, 25.21-22)   หีบจะนํ าหนากองทัพของอิสราเอลไปเปนสัญญลักษณวา   พระเจา
ทรงสถิตอยูแนนอนกับประชากรของพระองค   หีบไมมีอํ านาจในตัวของมันเอง  แตเปนสัญญลักษณ
วาพระเจาทรงอยูดวยกับประชากรของพระองค   (1 ซามูเอล  4.1-11)

ในพันธสัญญาใหม  พระเยซูตรัสวา  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยูในผูเชื่อและเปนเครื่อง
หมายของการสถิตอยูของพระเจาในเขาทั้งหลาย  (ยอหน 14.16-17)

หลักการที่  4
ถาพระเจาตองตอสูเพ่ือประชากรของพระองค เขาตองบริสุทธิ์ (เฉลยธรรมบัญญัติ  23.9-14)

เขาตองแยกตัวเองออกจากทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับความบาป
หลักการที่  5
คนที่ขลาดกลัวยอมถูกยกเวนจากสงคราม  (เฉลยธรรมบัญญัติ 20.8,  ผูวินิจฉัย 7.1-6)  คน

ขี้ขลาดจะวิ่งหนีไปทามกลางการตอสู
หลักการที่  6
สงครามจะละเวนคนที่ยุงเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ของชีวิต
เฉลยธรรมบัญญัติ  20.5-8  บันทึกวาชายที่เพ่ิงแตงงานไมไปสงครามเปนเวลาหนึ่งป  เขา

ตองยุงเกี่ยวกับภรรยาของเขากอนสิ่งอ่ืนใด   สรางบานเรือน  ตั้งหลักฐาน  เขายุงกับกิจการของชีวิต
มากเกินกวาจะมีประสิทธิภาพในการตอสู

น่ีเปนเหตุที่เปาโลเตือนทิโมธีวา  "ไมมีทหารคนใดที่เขาประจํ าการแลวจะยุงกับงานฝาย
พลเรือน"     2  ทิโมธี  2.4

หลักการที่  7
ประชากรของพระเจาจะตองสูจนกวาศัตรูถูกทํ าลายหมดสิ้น  กันดารวิถี  31.10-11
หลักการที่  8



วิชาสงครามฝายวิญญาณ   (ภาคผนวก)                                                                          หนา 279

กํ าแพงที่ลอมรอบเมืองอิสราเอลเปนสิ่งสํ าคัญตอการปองกัน  กํ าแพงเหลานี้กวางประมาณ
10  ฟุต  และสูง  30  ฟุต  คนยามเฝาจากยอดกํ าแพงเพ่ือดูวาศัตรูทํ าอะไร

หลักการที่  9
ผูบัญชาการกองทัพเปาแตรสัญญาณเพื่อเปดการตอสูแตละครั้ง  (ผูวินิจฉัย  7.18)  และเม่ือ

การตอสูสิ้นสุดลงก็เปาแตรเพื่อเรียกทหารออกจากการรบ    2  ซามูเอล  2.28,  18.16
พระเยซูทรงเปาแตรในโลกวิญญาณเมื่อพระองคทรงบัญชาเราใหออกไปทั่วโลกดวยขาว

ประเสริฐและประทานอํ านาจแกเราเหนือศัตรู   (มัทธิว 28.18-20)
ในอนาคตสักวันหนึ่งพระเจาจะทรงเรียกเราจากการตอสู (1 เธสะโลนิกา 4.16-18)

การศึกษาตอนนี้จัดระบบอยางไร ?

การตอสูแตละครั้งในภาคผนวกนี้ประกอบดวย
ขอพระคัมภีรอางอิง    จงอานเรื่องราวของการตอสูแตละครั้งในพระคัมภีรของคุณ
สนามรบ สถานที่ทางภูมิศาสตรของการตอสูน้ี
คูตอสู บอกถึงพลังที่เกี่ยวของในการขัดแยงตอสูน้ี
สาเหตุของสงคราม เหตุใดสงครามจึงเกิดขึ้น
ยุทธวิธี  ยุทธวิธีที่จะไดชัยชนะหรือเหตุผลของการทํ าใหศัตรูพายแพ ยุทธวิธี

บางอยางบันทึกไวซ้ํ าแลวซ้ํ าอีก  ตัวอยางเชน  ประชากรถูกสอนวาไมใหกลัวศัตรู  เม่ือใดที่มีสิ่งเดียว
กันเกิดขึ้น  ก็จะไมนํ ามาวิเคราะหซ้ํ าอีก

การตอสูที่ตัดสินเด็ดขาดในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรอางอิง ปฐมกาล  14
สนามรบ เมืองคาน  ใกลแมน้ํ าจอรแดน
คูตอสู อับราฮามและกษัตริยจับโลทญาติของอับราฮัมไปเปนเชลย
สาเหตุของสงคราม กษัตริยจับโลทญาติของอัมราฮัมไปเปนเชลย
ยุทธวิธี เม่ือใดที่คุณเขาไปในดินแดนของศตัรูก็รูไดเลยวาตองมีการ

ตอสู  อับราฮัมจัดกํ าลังของเขาเปน  2  กลุม  ที่งายตอการควบคุม   กํ าลังเล็กนอยของเขามีชัยชนะ
กองทัพของกษัตริยทั้ง 4 ชัยชนะไมไดขึ้นอยูกับขนาดแตอยูที่การจัดระบบองคการ การวางแผน
ความพรอมและการปฎิบัติตามแผนการของพระเจา

***********************************
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ขอพระคัมภีร อพยพ  14-15
สนามรบ ริมทะเลแดงซึ่งอยูชายแดนประเทศอียิปต
คูตอสู อิสราเอลกับอียิปต
สาเหตุของสงคราม   อิสราเอลกํ าลังหนีจากการเปนทาสในอียิปต  เขาหนีชาวอียิปตเม่ือ

เขาเผชิญกับทะเลแดงขางหนาและศัตรูที่อยูเบื้องหลัง

ยุทธวิธี
1.  อยามองดูที่สถานการณ   อิสราเอล  "เงยหนาขึ้น"  และเห็นอียิปตติดตามเขามา

(อพยพ 14.10-11)  เม่ือเขามองดูสถานการณแทนที่จะมองดูที่พระเจา  เขาก็เกิดความกลัว
2.  อยามองไปขางหลัง   ประชาชนเริ่มคิดถึงสิ่งที่ดีของอียิปต   ซ่ึงเปนตัวอยางตามธรรม

ชาติของการเปนทาสบาปในฝายวิญญาณ  (อพยพ 14.12)  เม่ือคุณมองไปขางหลัง  คุณไมสามารถ
กาวไปขางหนาไดในฝายวิญญาณ

3.  อยากลัว    ขอความแรกที่มายังอิสราเอล  คือ  "อยากลัว"  (อพยพ 14.13)  ความกลัว
ทํ าใหคุณเปนอัมพาตตอหนาศัตรู  ความเชื่อในพลังกระตุนใหคุณปฎิบัติออกไป

4.  ยืนหยัดตอสู  (อพยพ 14.3)  จนกวาเราจะไดรับการนํ าทางพิเศษจากพระเจา  น่ีควรเปน
การตอบสนองของเราตอศัตรู อยาหนีไปดวยความกลัว

5.  ใหพระเจาสูเพ่ือคุณ  การตอสูไมใชของคุณ  คุณไมตองทํ าการตอสู  พระเจาตอสูเพ่ือคุณ
(อพยพ 14.14)

6. รักษาสันติสุขไวในใจ  อยาปลอยใหศัตรูมาขมขูจนคุณสูญเสียสันติสุข  (อพยพ 14.14)
7. กาวหนาไป อยาถอยหลัง  พระเจาบอกอิสราเอลใหกาวลงไปในทะเลแดงเขาตองกาวออก

ไปในนํ้ าที่สูงทวม  ไมใชถอยหลังกลับมา  (อพยพ 14.15-16,21)
8.  พระเจาจะทรงทํ าใหคุณเคลื่อนไหวเหนือธรรมชาติ  ดู  อพยพ  14.19-31  เม่ือเราทํ า

ตามหลักการของพระคัมภีรในสงครามฝายวิญญาณ  พระเจาทรงเคลื่อนไหวเหนือธรรมชาติเพ่ือทํ า
ใหศัตรูพายแพ

เม่ือทรงกระทํ าซํ้ า ๆ กันในสงครามเหลานี้  คุณจะเห็นวาพระเจาทรงเคลื่อนไหวเหนือธรรม
ชาติเพ่ือประชากรของพระองค

***********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   อพยพ  17.8-16
สนามรบ เรฟดิม
คูตอสู อิสราเอลกับอามาเลค  ซ่ึงเปนเผาชนที่ดุราย
สาเหตุของสงคราม   ดู  เฉลยธรรมบัญญัติ  25.17-18  ชาวอะมาเลคโจมตีอิสราเอลจาก

ขางหลัง  เปนการโจมตีที่ขี้ขลาดตอคูตอสูที่  "ออนเพลียหมดแรง"
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ยุทธวิธี
1.  เอาชนะโดยการอธิษฐาน   อิสราเอลไมสามารถเอาชนะไดโดยใชดาบเทานั้น  สิ่งที่โมเสส

กระทํ าคืออธิษฐาน  (อพยพ 17.9-11)  เปนการแสดงทาทีของการพึ่งพาพระเจาซึ่งมีผลตอผลของ
สงคราม  (อพยพ  17.11)

2.  ยึด "ไมเทาของพระเจา" ไว  โมเสสถือไมเทาของพระเจาไวแนน  ซ่ึงเปนเครื่องหมายของ
สิทธิอํ านาจจากสวรรค  (อพยพ 17.9)  เม่ือเราเขาสูสงครามเราตองยึดสิทธิอํ านาจของเราจากสวรรค
ไวใหแนน เราตองรูวาเราเปนใครในพระเจาและรูถึงสิทธิอํ านาจที่พระองคประทานแกเรา

3.  เชื่อฟงการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ  โยชูวากระทํ าตามที่โมเสสสอนเขาไว  (อพยพ 17.9-
10)  พระเจาทรงตั้งคนที่ทรงใหความสามารถพิเศษในการเปนผูนํ าไวเหนือเรา  พระองคทํ าใหผูนํ า
เหลานี้สามารถใหการนํ าทางเพื่อที่จุดประสงคของพระองคจะไดสํ าเร็จ  ถาทุกคนตางก็ออกความเห็น
ความสับสนก็จะเกิดขึ้น

4.  ออกไปและตอสู  การสงครามทุกอยางไมใชการตั้งรับจากที่ที่เราอยู  จะมีเวลาที่เราตอง
ใชยุทธวิธีเชิงรุก  และเราจะกาวเขาไปโจมตีศัตรู  (อพยพ 17.9)

5.  ขอความชวยเหลือ  พระเจาทรงตั้งคนไวชวยเหลือคุณเม่ือเผชิญการทาทายฝายวิญญาณ
อาโรนและเฮอร  ชวยเหลือโดยการยกมือของโมเสสเมื่อเขาเม่ือยลา

6.   นึกถึงชัยชนะที่ผานมา  การจดจํ าชัยชนะที่ผานมาโดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  ทํ าใหมี
กํ าลังใหมที่จะเผชิญการตอสูในปจจุบัน พระเจาบอกโมเสสใหเขียนเร่ืองราวของสงครามนี้ไวใน
หนังสือเพ่ือเตือนความทรงจํ าและกลาวถึงเรื่องนี้ตอหูของโยชูวา (อพยพ 17.14)  โยชูวา  ซ่ึงถูก
กํ าหนดใหเปนผูสืบทอดจากโมเสสจะนํ าอิสราเอลตอมาในการเอาชัยชนะแผนดินแหงพระสัญญา

***********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    กันดารวิถี  14
สนามรบ เมืองภูเขาในตํ าบลใกลเคียงกับฮอรมาห
คูตอสู อิสราเอลตอสูอามาเลคและคนคานาอัน
สาเหตุของสงคราม   คนอิสราเอลออกไปขับไลคนอะมาเลคและคนคานาอันเพ่ือครอบ

ครองดินแดน

ยุทธวิธี
1.  อยาบน  คนอิสราเอลรองทุกขถึงสถานการณของเขา  (ขอ 2,3)  การบนพึมพํ าและรอง

ทุกขเปนสิ่งที่พระเจาไมพอพระทัย  (ขอ 11)
2.  อยากบฏตอสูพระเจา  การกบฏเปนบาป  เราตองไมทํ า  (ขอ  9 )
3.  ระวังการรายงานที่ใหราย  ซาตานนํ าเราใหหลงไปโดยคํ าพูดที่ชั่วรายและชักชวนคนเปน

อันมากใหเห็นดวยกับรายงานนี้  ซ่ึงสวนใหญมักไมถูกตอง (กันดารวิถี  14.36-38)
4.  เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา  พระเจาบอกงาย ๆ วา   อิสราเอลตองกลับเขาไปในปา

(ขอ 25)  แตเขากลับเดินไปในทิศทางตรงขาม  การที่จะมีชัยชนะนั้นพระเจาตองสถิตอยูดวย
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5.  อยาม่ันใจมากเกินไป  คนอิสราเอลเคลื่อนที่ไปโดยสันนิษฐานและมั่นใจมากเกินไป  (ขอ
42-44)  เขาเขาไปในสงครามโดยปราศจากการอวยพรจากพระเจา

6.  ทํ าการตัดสินใจดวยความเชื่อ  ไมใชดวยความกลัว  การตัดสินใจดวยความกลัวยอมทํ า
ใหพายแพ

******************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   กันดารวิถี  21.1-3
สนามรบ   ฮอรมาห
คูตอสู  อิสราเอลถูกบังคับเขาสูสงครามนี้  ไมใชแผนการของเขาที่จะเขาสู

แผนดินจากทางใต

ยุทธวิธี
1.  ความลมเหลวเปนคํ าพูดชั่วคราว สงครามนี้ตอสูในพ้ืนที่เดียวกับที่เคยพยายามมาแลวแต

ไมสํ าเร็จ เม่ือจะเขาแผนดินพระสัญญา  38  ปมาแลว  (กันดารวิถี 14.45)  แมวาในครั้งน้ันอิสราเอล
ลมเหลว  แตครั้งน้ีเขาสํ าเร็จ  ความลมเหลวไมควรถือวาเปนการพายแพอยางถาวร

2.  เรียนรูจากความลมเหลวในอดีต  พระเจาทรงใชความลมเหลวเพื่อสอนความจริงฝาย
วิญญาณ  อิสราเอลเรียนรูวาเขาตองมีพระเจาอยูกับเขาในการสงคราม  (ขอ  2-3)  จงถามพระเจาวา
พระองคตองการใหคุณเรียนรูอะไรจากความลมเหลวที่คุณประสบ

ขอพระคัมภีรอางอิง   กันดารวิถี  21.21-32
สนามรบ     เมืองยาฮาส
คูตอสู        คนอิสราเอลกับคนอาโมไรท
สาเหตุของสงคราม  โมเสสตองการเขาไปยังดินแดนทางตะวันตกของจอรแดนซึ่ง

พระเจา ทรงสัญญา  เขาขอทํ าสันติภาพ  (ขอ  21,22)  แตสิโหน
กษัตริย ของอาโมไรทก็ปฎิเสธ ( ขอ 23)

ยุทธวิธี
ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได   ถาเราตองครอบครองพระสัญญาของพระเจา  ความ

ขัดแยงฝายวิญญาณเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได  ศัตรูจะไมอนุญาตใหทํ าสัญญาสันติภาพเพื่ออางสิทธิพระ
สัญญาของพระเจา

**************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    กันดารวิถี  31
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สนามรบ   ที่ราบโมอับ
คูตอสู        คนอิสราเอลกับคนมีเดียน
สาเหตุของสงคราม    พระเจาทรงบัญชาใหทํ าลายคนมีเดียนเพราะเขาเปนคนชั่วราย  

เกี่ยวของกับการบูชาพระบาอัล  (กันดารวิถี  25)

ยุทธวิธี
1.  ชํ าระคนใหบริสุทธิ์  พระเจาทรงตั้งขบวนการของการชํ าระตน ซ่ึงคนอิสราเอลตองปฏิบัติ

ตามกอนเขาสูสงคราม  พระองคทรงตั้งขบวนการแตเขาตองเปนผูกระทํ า ถาพระเจาจะตอสูกับเราใน
สงคราม  เราตองชํ าระตนใหบริสุทธิ์ในฝายวิญญาณ  พระองคตั้งวิธีการโดยทางพระเยซูคริสต   แต
เราตองเปนผูปฎิบัติ

2.    วางความสนใจสวนตัวไวกอน  (ขอ  25-54)  ในสงคราม  ความสนใจสวนตัวตองอยูใต
บังคับ (วางไวกอน)   เพ่ือใหมีชัยชนะรวมกัน

************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    เฉลยธรรมบัญญัติ  2.24-37
สนามรบ    เมืองยาฮาส
คูตอสู     คนอิสราเอลและสิโหน   คนอาโมไรท   กษัตริยแหงเฮสโยน
สาเหตุของสงคราม   สิโหนปฎิเสธไมยอมใหคนอิสราเอลผานเขาไปเพื่อขามแมน้ํ าจอร

แดนเขาไปยังเมืองที่พระเจาประทานแกเขา

ยุทธวิธี
1.  อางสิทธิ  สิ่งที่พระเจาประทานแกเรา   พระเจาไดทรงประทานแผนดินพระสัญญาคือ คะ

นาอันแกอิสราเอลแลว   ซ่ึงหมายถึงชีวิตแบบเต็มลนดวยพระวิญญาณ  (ขอ  24)  พระเจาประทาน
มรดกแกผูเชื่อแลว  มันเปนของเราแลว   รอคอยที่จะใหเราไปอางสิทธิเอามันเปนของเรา  เราเรียนรู
ทุกสิ่งที่เปนของเราไดจากพระคัมภีร

(ดูสงครามที่เอเดรอี  ดวย  ใน  กันดารวิถี  21.33-35)  ยุทธวิธีเดียวกันนี้ในการครอบครอง
สิ่งที่พระเจาประทานใหเราแลวถูกนํ ามาใชอีกในที่น้ี)

2.  ใหพระเจาตอสูเพ่ือคุณ  สิโหนโจมตีอิสราเอลอยางประสงครายและพายแพไปเพราะวา
พระเจาทรงตอสูเพ่ือประชากรของพระองค  (ขอ  31,33)

3.  จํ าไววาไมมีอะไรที่ยากเกินไปสํ าหรับพระเจา  ไมมีเมืองใดที่แข็งแรงเกินกวาที่อิสราเอล
จะเอาชนะได  (ขอ  36)  ไมมีปอมปราการใดของซาตานในชีวิตของคุณซึ่งไมอาจที่จะเอาชนะได

******************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง     เฉลยธรรมบัญญัติ   3.1-11
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สนามรบ    เอเดรอี
คูตอสู       คนอิสราเอลกับโอก   คนอาโมไรท   กษัตริยแหงบาธาน
สาเหตุของสงคราม   โอก คนยักษ  ตามที่ผูสอดแนมทํ าใหกลัวเม่ือพวกอิสราเอลสํ ารวจ

ดินแดน  (กันดารวิถี  13.33)   มากับคนของเขาในสงครามตอสูคน
อิสราเอล

ยุทธวิธี
1.   พระเจาจะมอบศัตรูเขามาอยูในมือคุณ   พระบัญชาของพระเจาแกอิสราเอลใหกาวออก

ไปตอสูโอก   ตามดวยพระสัญญาวาจะทรงมอบศัตรูใหอยูในกํ ามือของเขา  (ขอ  3)
2.  เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง  ความสูงของเมืองที่แข็งแรงของศัตรูและขนาดตัวของกษัตริย

ของพวกเขา  ไมไดทํ าใหกองทัพของพระเจาพายแพ   ไมมีสิ่งใดยากเกินไปสํ าหรับผูที่พระเจา
ประทานกํ าลังให

3.    อางสิทธิถึงผลของชัยชนะ  เฉลยธรรมบัญญัติ  3.8-11  สรุปถึงผลของชัยชนะของอิสรา
เอลที่เอเดรอี  การสงครามแตละครั้งที่เราเขารวมทํ าใหเรามีโอกาสที่จะอางสิทธิ  "ผลของชัยชนะ"
ครั้งใหม ในชีวิตฝายวิญญาณของเรา

***********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   โยชูวา  บทที่  6
สนามรบ    เยรีโค
คูตอสู    คนอิสราเอลกับกษัตริยแหงเยรีโคและคนที่มีกํ าลังของเขา
สาเหตุของสงคราม    พระเจาบอกโยชูวาใหนํ าคนอิสราเอลไปเอาชัยชนะเมืองเยรีโค

ยุทธวิธี
1.  วิธีของพระเจาไมใชวิธีของเรา   ไมวาสถานการณจะดูโงเขลาสักเพียงไร   เราตองวางใจ

พระเจา  ความคิดและวิธีของพระองคไมใชของเรา (อิสยาห  55.8)  สิ่งที่โลกเรียกวาออนแอ พระเจา
ทรงใชเพ่ือทํ าใหคนแข็งแรงไดอาย  (1  โครินธ  1.27)  บางครั้งพระเจาทรงแทรกแซงเขามาดวยวิธีที่
ดูโงเขลาในความคิดตามธรรมดา  อิสราเอลทํ าสงครามดวยวิธีของพระเจา  ไมวาจะดูโงเขลาสักเทา
ใด  (ดู 1  โครินธ 1.25)

2.  แสวงหาความแนใจในการทรงสถิตของพระเจา  หีบของพระเจาซึ่งถูกกลาวไว  9  ครั้งใน
ขอ 6.13  เปนเครื่องหมายแกอิสราเอลวาพระเจาทรงอยูกับเขา  กอนเขาสูสงคราม   จงแนใจวาพระ
เจาทรงสถิตอยูดวย

3.   ใชยุทธวิธีของความเงียบ   พระเจาบอกอิสราเอลใหเดินในความเงียบ (นอกจากเสียง
เปาแตร)  จนกวาเขาจะไดยินคํ าสั่งใหตะโกน  (ขอ 10)  ยุทธวิธีของความเงียบควรถูกใชในสงคราม
จนกวาเราไดรับการทรงนํ าจากพระเจาวาเราควรพูดเม่ือใดและพูดอะไร
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************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    โยชูวา  บทที่ 7
สนามรบ       เมืองอัย
คูตอสู      อิสราเอลกับคนอาโมไรท
สาเหตุของสงคราม     โยชูวานํ าคนอิสราเอลเขาสูการตอสูเพ่ือเขาครอบครองดินแดนที่

พระเจาทรงสัญญาแกเขา

ยุทธวิธี
1.  อยาละเมิดคํ าแนะนํ าสั่งสอนของพระเจา   ความบาปของอาคานทํ าใหพระเจาไมพอพระ

ทัย   ซ่ึงกอใหเกิดหายนะแกอิสราเอล   (ขอ  1-5)  ความบาปซอนเรนอยูในเงาของชัยชนะ
2.   อยาประมาทกํ าลังของศัตรู    คนสอดแนมประมาทกํ าลังประชาชนของเมืองอัย  (ขอ  2-

4)   อยาประมาทกํ าลังของศัตรูที่จะมาฆา   ลักขโมยและทํ าลายเรา  ในขณะเดียวกันอยาปลอยให
การประเมินกํ าลังของศัตรูมาใหเราหวาดกลัว   เรามีอํ านาจเหนืออํ านาจทั้งปวงของศัตรู

3.  คนหาและจัดการสาเหตุของความพายแพ     เม่ือเกิดการพายแพก็ตองมีสาเหตุ   อิสรา
เอลจัดการกับคนที่ผิดตามที่พระเจาสั่งสอนไว  (ขอ  13, 25,  26)  การลงวินัยเชนน้ีทํ าใหพระเจา
ทรงหันมาสนับสนุนพวกเขาอีกครั้งหน่ึง   การที่จะรักษาไวซ่ึงการทรงสถิตของพระเจา   เราตองจัด
การกับความบาปโดยการสารภาพและกลับใจใหม

4.   หลีกเลี่ยงจากตัณหาของเนื้อหนัง   ความบาปของอาคานเปนขบวนการคือ   เขาเห็น
เขาโลภ   เขาฉวยเอาไว (ขอ  21)  ใน 1  เปโตร 2.11  เราถูกสอนวาให  "ละเวนตัณหาของเน้ือ
หนังซึ่งทํ าสงครามตอสูกับวิญญาณจิต"  ตัณหาของสายตาไมไดมาจากพระบิดาแตมาจากโลก (1
ยอหน 2.16)   ตั้งแตการโจมตีครั้งแรกของศัตรูที่มีตอมนุษย  ตัณหาของเนื้อหนังก็ถูกใชเปนเครื่อง
มือที่ทํ าใหคนพายแพ  (ปฐมกาล 3)

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   โยชูวา  บทที่  8
สนามรบ      เมืองอัย
คูตอสู       อิสราเอลกับคนของเมืองอัย
สาเหตุของสงคราม    พระเจาทรงบอกอิสราเอลใหยึดเมืองอัยและคราวนี้เขาจะไดชัยชนะ

ยุทธวิธี
1.   สนับสนุนซึ่งกันและกัน    เม่ือทํ างานเปนทีม  อิสราเอลก็ทํ าใหศัตรูพายแพโดยตั้งกอง

ซุมโจมตี  ปญญาจารย  4.9-12   ชี้ใหเห็นวาเรามีกํ าลังเพ่ิมขึ้นในการตอสูกับศัตรูเม่ือเรายืนตอสูโดย
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
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2.    จงเตรียมพรอม   โยชูวาบอกคนทํ าสงครามใหเตรียมพรอม (ขอ 4)  เราเขารวมใน
สงครามฝายวิญญาณ   เราตองเตรียมพรอมที่จะกาวออกไปและระมัดระวังตอศัตรูตลอดเวลา

3.    ใชดาบ   ดาบของโยชูวาคืออาวุธที่เปนเครื่องหมายแกคนที่ซอนอยูเพ่ือซุมโจมตี  (ขอ
18,19)  ผูเชื่อตองมีดาบฝายวิญญาณซึ่งเปนพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 6.17)  เราตองใชพระ
วจนะเพื่อเตือนผูอ่ืนใหรูถึงการที่ศัตรูจะเขามาใกล

4.   หันมาและเผชิญกับศัตรู   คนอิสราเอลที่หนีไปในปาหันกลับมาตอสูคนที่ไลตามและฆา
เขาเสีย  (ขอ 21)  จงหันมาและเผชิญหนาศัตรูดวยกํ าลังของพระเจา   "ทานทั้งหลายจงนอมใจ
ยอมฟงพระเจา  จงตอสูกับมารและมันจะหนีทานไป"  (ยากอบ 4.7)

5.   จับตายอยูที่ผูมีชัยชนะมากกวาจะเนนที่ชัยชนะ   โยชูวานํ าประชาชนเขาสูการนมัสการ
หลังจากไดชัยชนะแลว (ขอ  29-31)   บางครั้งเราทํ าผิดโดยเนนที่ชัยชนะฝายวิญญาณ     และการที่
เรามีสวนในการไดชัยชนะนั้นเราถูกเตือนไวใน  1  โครินธ  10.12  วา  "เหตุฉะนั้นคนที่คิดวาตัว
เองม่ันคงดีแลวก็จงระวังใหดี  กลัววาจะลมลง"

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   โยชูวา  10.1-27
สนามรบ   กิเบโอน
คูตอสู อิสราเอลกับกษัตริยชาวอาโมไรดของเยรูเล็ม  เฮโบรน ลัคคิชและ

เอกโลน
สาเหตุของสงคราม   โยชูวาถูกเรียกใหชวยชาวกิเบโอนเพราะวากษัตริยของเยรูซาเล็ม

จัด กองทหารมาทํ าโทษเขาที่ทํ าสัญญากับอิสราเอล กษัตริยทั้ง
5  ตอง การปองกันไมใหอิสราเอลเขามาครอบครองสถานที่ยุทธ
ศาสตร

ยุทธวิธี
1.   เหยียบศัตรูใหอยูใตฝาเทาของคุณ   การวางเทาลงบนคอซึ่งเปนเครื่องหมายสมัย

โบราณของการเอาศัตรูเปนเชลย   ถูกกระทํ าในที่น้ีโดยแมทัพของโยชูวา  (ขอ 24-25)  พระเยซูตรัส
วา  พระองคทรงเปนศีรษะของพระกายคือคริสตจักร  พระองคทรงเหยียบอํ านาจทั้งปวงของศัตรูไว
ใตพระบาทของพระองค ถาเราเปนรางกายของพระองคแลวก็หมายความวาเทาของเราอยูบนคอศัตรู

2.   จงเขมแข็งและกลาหาญ  น่ีเปนพระวจนะของพระเจาที่มีแกเราเม่ือเผชิญกับสงคราม
กํ าลังของเรามาจากการที่รูวาพระเจาทรงอยูขางเรา  ความมั่นใจนี้ทํ าใหเราเขมแข็งและกลาหาญเม่ือ
เราเผชิญการตอตาน  (ขอ 25)

************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    โยชูวา  10.28-43
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สนามรบ   ปาเลสไตนตอนใต
คูตอสู   อิสราเอล  กับเมืองตาง ๆ  ทางตอนใตของปาเลสไตน
สาเหตุของสงคราม   โยชูวาทํ าสงครามเพื่อยึดปาเลสไตนตอนใต
ยุทธวิธี
1.    โจมตีปอมปราการที่สํ าคัญ ๆ  ยุทธวิธีการตอสูของโยชูวา  คือ  การโจมตีอยางสายฟา

แลบเปนชุดๆ ตอเมืองที่สํ าคัญของคะนาอันโดยมีจุดประสงคที่จะทํ าลายความสามารถในการตอสู
ของคนที่อาศัยในที่น้ัน  (ขอ 28-43)  โดยการโจมตีปอมสํ าคัญ ๆ ของศัตรูในชีวิตของเรา (เชนเนื้อ
หนัง) เราไดทํ าใหความสามารถของศัตรูที่โจมตีเราออนแอลง

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง      โยชูวา  บทที่  11
สนามรบ   ที่แมน้ํ าเมโรม
คูตอสู    อิสราเอลกับกษัตริยคะนาอันทางเหนืออยูใตการนํ าของยามิน

กษัตริยแหงฮาซอร
สาเหตุของสงคราม  ตามคํ าแนะนํ าของพระเจา  โยชูวานํ าคนอิสราเอลไปครอบครอง

สวนอ่ืน ๆ ของดินแดนแหงพระสัญญา
ยุทธวิธี
1.  เพียรพยายาม   โยชูวาทํ าสงครามกับกษัตริยของแผนดินนั้นเปนเวลาประมาณ  6  ป

(ขอ 18)  ความเพียรพยายาม (สัตยซ่ือตอการตอสู)  เปนสิ่งจํ าเปนในการยึดปอมปราการ  ขับไลผูที่
อาศัยอยูออกไป  (ธรรมชาติบาปเกา)  และครอบครองทุกสิ่งที่พระเจาทรงสัญญา)

2. อยากลัวขนาดของกํ าลังของศัตรู  (ขอ 4)

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   ผูวินิจฉัย  6.1-8.35
สนามรบ    หุบเขาของยิสราเอล
คูตอสู     กิเดโอนและคน  300  คนตอสูกับคนมีเดียนและอะมาเลค
สาเหตุของสงคราม    เพราะวาอิสราเอลทํ าบาป   พระเจาจึงมอบเขาไวใหเปนทาสของ

ชาวมิเดียนเปนเวลา 7 ป เม่ืออิสราเอลสํ านึกผิดและรองตอพระเจา
พระองคสงกิเดโอนมาชวยเขา

ยุทธวิธี
1.   ระวังคํ าเตือน  ความบาปทํ าใหเปนทาส  ความบาปของอิสราเอล  ทํ าใหพวกเขาไมมี

อํ านาจตอหนาศัตรู (6.1-5)   ความบาปทํ าใหเราเขาไปเปนทาสฝายวิญญาณของซาตาน
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2.    การฟนฟูมาจากพระเจา   การกดขี่ของคนมีเดียนนํ าอิสราเอลเขามายังสถานที่ซ่ึงในที่
สุดเขาแสวงหาพระเจาเพื่อการปลดปลอย (6.6-8)  เม่ือเราถูกขาศึกจับเปนเชลยโดยบาปของเราเอง
พระเจาทรงเปนความหวังอยางเดียวของเราสํ าหรับการฟนฟู

3.   อยูตามลํ าพังกับพระเจา   กิเดโอนอยูตามลํ าพังเม่ือเขาไดรับมอบหมายใหปลดปลอยอิส
ราเอล  (6.11-14)  ผูนํ าที่กลาหาญในสงครามฝายวิญญาณตองใชเวลาตามลํ าพังกับพระเจา  ถาเรา
ตองชวยผูอ่ืนโดยการรับใชในการปลดปลอย  ยุทธวิธีน้ีเปนสิ่งสํ าคัญ

4.  ร้ือแทนบูชารูปเคารพลง    ร้ือทํ าลายแทนบูชาของพระบาอัล  (6.25-31)   เราตองรื้อ
ปอมปราการของศํตรูและทํ าลายรูปเคารพทุกอยางที่ขวางทางของการที่เราจะยอมจํ านนอยางหมด
สิ้นตอพระเจา

5.   ประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา   พระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาบนกิเดโอน
เพ่ือใหเขามีอํ านาจทํ าพระประสงคจากสวรรคใหสํ าเร็จ (6.34)  การประกอบดวยอํ านาจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ตองอยูบนเราดวยเหตุผลเดียวกัน  ดู  กิจการ  1.8

6.   แสวงหาความเชื่อระดับลึก   กิเดโอนตองการใหขนแกะเปนเครื่องหมายของการเต็มใจที่
จะวางใจพระเจา  (6.36-40)   คริสเตียนบางคนไมสามารถเชื่อไดจนกวาจะมีเครื่องหมายบางประการ
ที่แนใจในโลกธรรมชาติ   เราตองแสวงหาความเชื่อระดับลึกซึ่งยึดพระวจนะของพระเจา  แมวาสถาน
การณตามธรรมชาติอาจเปนตรงขาม  (ดู  กิจการ  27.20-25)

7.  อยาพึ่งตนเอง   พระเจาปองกันไมใหเราพึ่งพาตนเองโดยการลดขนาดของกองทัพให
เหลือคนจํ านวนนอย   พระเจาทรงทํ างานในชีวิตของเราเพื่อลดการพึ่งพาไวใจตนเอง  เพ่ือที่เราจะรู
วาชัยชนะมาจากพระองค

8.   อยาลังเล   แมวาจะมีการยืนยันจากพระเจา   กิเดโอนก็ลังเลที่จะเผชิญกับศัตรู  เขาไม
เคยนํ ากองทัพมากอนเลยและคนของเขาก็ไมถูกฝก     และไมมีประสบการณ  (7.9,10)  มีบางเวลา
ที่คุณอาจลังเลที่จะเคลื่อนที่ไปทิศทางใหมที่พระเจาบอกใหคุณไป  คุณอาจรูสึกวาไมมีประสบการณ
และไมเพียงพอ   อยาลังเล...พระเจาทรงเตรียมคนที่พระองคทรงเรียกไวพรอมแลว

9.   มุงเปาไปที่ความกลัวของศัตรู   พระเจาทรงอนุญาตใหกิเดโอนไดยินความกลัวของคนมี
เดียน  เม่ือรูวามีความกลัว   เราก็คนพบวาศัตรูมีความออนแอ  ยากอบ  2.19  กลาววา  มารเชื่อใน
พระเจาและตัวสั่นดวยความกลัว  จงมุงเปาไปที่ความกลัวของศัตรูดวยอํ านาจของพระเจา

***************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    ผูวินิจฉัย  15
สนามรบ   เลฮี
คูตอสู    แซมซันกับคนฟลิสเตีย
สาเหตุของสงคราม   แซมซันโจมตีคนฟลิสเตียดวยเรื่องเก่ียวกับครอบครัว คนฟลิสเตีย

กลาวหาวาการโจมตีเกิดจากภรรยาของเขาและครอบครัวของเธอและตอบโตโดยทํ าลายเขาเสียดวย
ไฟ  การแกแคนดํ าเนินไปมาระหวางแซมซันและคนฟลิสเตีย
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ยุทธวิธี
1.  พระเจาทรงใหความพายแพกลายเปนชัยชนะ  ขณะที่ศัตรูของแซมซันกํ าลังโหรองดวย

ชัยชนะ  พระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาบนแซมซันและเขาหักเชือกที่มัดเขาออกได  (ขอ  14)
เขาเอากระดูกขากรรไกรของลามาโจมตีศัตรูและฆาคนเปนพัน ๆ สิ่งที่ดูเหมือนพายแพกลับกลาย
เปนชัยชนะสํ าหรับคนเกงชาวอิสราเอล (ขอ 15)  ไมมีความพายแพใด ๆ ที่ศัตรูนํ ามาที่ไมอาจกลับ
เปนชัยชนะโดยพระเจา

2.  พระเจาทรงเปนผูจัดหาของเรา  หลังจากการฆาชาวฟลิสเตียเปนพัน แซมสันก็กระหาย
น้ํ า ความออนแอของเขาทํ าใหเขาตกเปนเหยื่อของชาวฟลิศเตียอ่ืน ๆ ที่คอยแกแคนแทนเพื่อนของ
เขาตายไป   ดวยความทอแทเขารองเรียกพระเจา  (ขอ  18)   พระเจาไมเพียงแตเปนกํ าลังของเรา
ในสงครามแตยังเปนผูจัดหาแกเรา

3.  จงสดชื่นที่น้ํ าพุของพระเจา   เพ่ือตอบตอเสียงเรียกรองของเขา  พระเจาทรงทํ าใหน้ํ าพุ
ขึ้นจากดิน  แซมซันด่ืมและเขาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม  (ขอ 19)  พระเยซูตรัสวา  "ถาผูใดกระหายจง
ใหเขามาหาเราและดื่ม"  (ยอหน 7.37)  เชนเดียวกับที่ทหารในโลกธรรมชาติตองการพักผอนและสด
ชื่นใหม  เราตองการความสดใหมในฝายวิญญาณ  หลายคนแสวงหาความสดชื่นโดยการพักผอน
งานอดิเรกและการบันเทิง  ความสดชื่นทางวิญญาณที่แทจริงมาจาก  "น้ํ าพุของพระเจา"

 **************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    ผูวินิจฉัย  20
สนามรบ   เมืองกิเบอาห
คูตอสู    คนเบนจามินกับคนอิสราเอลอื่น ๆ ทั้งหมด
สาเหตุของสงคราม    เมียนอยของคนเลวีถูกขมขืนและฆาโดยคนกลุมหน่ึงจากเมืองกิเบ

อาห  ชาวเลวีเรียกผูอาวุโสของแตละเผาใหมาฟงคดีและพิจารณาวาจะดํ าเนินการอยางไร  ทุกเผา
นอกจากเผาเบนจามินตกลงที่จะลงโทษชาวกิเบอาห  เขาปกปองคนเหลานั้น

ยุทธวิธี
1.   ปรึกษาพระเจา    อิสราเอลเขาไปตอหนาพระเจา และขอคํ าปรึกษาซํ้ าแลวซ้ํ าอีกกับ

ยุทธวิธีของสงคราม  (ขอ 18, 23, 26, 28)
2.    รวมมือกันสรางวินัย   เผาอ่ืน ๆ ของอิสราเอลขอใหเผาเบนจามินมอบคนทํ าผิดมาลง

โทษ อิสราเอลตองการเอาความชั่วรายออกไปจากชีวิตที่รวมกัน  โดยการลงโทษผูกระทํ าผิด (ขอ
13)  ในฐานะผูเชื่อ เราตองรวมมือกับพระเจาในการเอาความชั่วรายออกไปจากชีวิตของเราโดยมอบ
สวนที่ชั่วรายของเราแกพระองค
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3.   อยาเลิกการตอสู  ในการตอสู  2  ครั้งแรกนั้น  คนอิสราเอลพายแพโดยกํ าลังของเบนจา
มิน  คนอิสราเอลรองไห   อดอาหารและเขาไปตอหนาพระเจาอีก   เพ่ือขอคํ าปรึกษา  พระองคตรัส
วา  เขาตองตอสูอีกและทรงสัญญาใหชัยชนะแกเขา  (ขอ  18-28)

**********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   1  ซามูเอล  4
สนามรบ   ระหวางเมืองเอเฟกและเอเบนเอเซอร
คูตอสู    คนอิสราเอลกับคนฟลิสเตีย
สาเหตุของการตอสู     อิสราเอลตอสูกับคนฟลิสเตีย  ซ่ึงเปนศัตรูของพระเจา

ยุทธวิธี
1.    อยาวางใจใน  "รูปแบบ"  ฝายวิญญาณ   คือ  หีบแหงพันธสัญญาของพระเจา  เปน

สัญลักษณที่มองเห็นไดของการสถิตอยูของพระเจาทามกลางประชากรของพระองค (ขอ 4)  แต
ประชากรตองไมวางใจในรูปแบบน้ัน  เขาตองวางใจในพระเจาซึ่งหีบน้ันเปนตัวแทน

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   1  ซามูเอล  11
สนามรบ   เบเซก
คูตอสู   นาหาชคนอัมโมนและคนของยาเบชสูกับซาอูลและอิสรา

เอล
สาเหตุของสงคราม    คนอัมโมนโจมตีเมืองยาเบชกิเลอาดของอิสราเอล   ซาอูลจัดกอง

ทัพ และไดชัยชนะ (ขอ 11)

ยุทธวิธี
1.  จัดเตรียมการตอสูในตอนเชา  ซาอูลโจมตีคนอัมโมนแตเชาตรู  (ขอ 11)  จงมาหาพระ

เจาในเวลารุงเชาและ  "สวมใสยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา"  (เอเฟซัส 6.11-17)

**********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   1  ซามูเอล  13-14
สนามรบ   เมืองมิคมาช
คูตอสู     คนอิสราเอลกับคนฟลิสเตีย
สาเหตุของสงคราม    โยนาธานฆาทหารฟลิสเตียที่เมืองเกบา
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ยุทธวิธี
1.   จงอดทนในเวลาวิกฤติการณ   ความไมอดทนของซาอูลทํ าใหเขาสูญเสียตํ าแหนง

กษัตริย   (ขอ  13)  เขาหวาดกลัวเม่ือเขาเห็นกองทัพของเขาวิ่งหนีตอหนาคนฟลิสเตีย   เขาไมเชื่อ
ฟงคํ าแนะนํ าของพระเจาที่ใหรอคอย   ในเวลาของความขัดแยง   อยายอมใหความกลัวทํ าใหคุณปฎิ
บัติอยางโงเขลา

2.   จงเนนที่การอุทิศตน  ไมใชจํ านวน   อิสราเอลชนะสงครามไมใชดวยจํ านวนคนที่เหนือ
กวา   แตเพราะมีคนกลาหาญที่อุทิศตน (14.6)

**********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    1  ซามูเอล   17
สนามรบ   หุบเขาเอลาห
คูตอสู    อิสราเอล  (ดาวิด)   กับฟลิสเตีย  (โกไลอัท)
สาเหตุของสงคราม    กองทัพฟลิสเตียรวมตัวกันตอสูอิสราเอล   กองทัพอิสราเอลวาง

ตํ าแหนงปองกันไวบนฝงตรงขามของหุบเขา   ยักษชาวฟลิสเตียคือ  โกไลอัท   เสนอวาการตอสูควร
กระทํ ากันระหวางเขาและนักรบอิสราเอลใหรูดีรูชั่วกันไป

ยุทธวิธี
1.   รับกํ าลังมาจากชัยชนะครั้งกอน    ดาวิดประสบชัยชนะจากการปองกันฝูงแกะของเขาไว

จากสัตวปา   เขายืนยันกับซาอูลวาเขาสามารถปองกันฝูงแกะของพระเจาจากพวกฟลิสเตีย (ขอ 24-
36)  ความเชื่อที่เขมแข็งขึ้นจากความยากลํ าบากในอดีต   ทํ าใหเกิดความเชื่อสํ าหรับเหตุการณคับ
ขันที่เกิดขึ้นใหม ๆ

2.   การทาทายคือโอกาสของพระเจา   ความยากลํ าบากทุกประการแทจริงแลวเปนโอกาสที่
พระเจาจะทรงเปดเผยใหเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระองคผานทางเรา   ดาวิดเห็นวายักษเปนโอกาสที่ดี
ในการตอสูเอาชนะมากกวาที่จะเปนการทาทาย   (ขอ 32, 45-47)

3.   ใชอาวุธที่ไดรับการพิสูจน     ดาวิดปฎิเสธไมรับอาวุธทางโลกของซาอูล   เพราะวาเขา
ไมเคยใช  (พิสูจน)   อาวุธน้ันในการตอสูดวยยุทธวิธีทางโลกได   แตตองตอสูดวยอาวุธฝายวิญญาณ
ที่ทดสอบและพิสูจนแลว

4.   เผชิญกับศัตรูในพระนามของพระเจา   โกไลอัทมาพรอมกับดาบ   หอกและทวน  แตดา
วิดเผชิญกับยักษดวยพระนามของพระเจา  (ขอ  45-47)

5.   จํ าไววาการสงครามนั้นเปนของพระเจา   ดูเหมือนวาศัตรูอาจไดเปรียบ   แตเม่ือการ
สงครามเปนของพระเจา  ชัยชนะก็เปนสิ่งที่แนนอน  ดาวิดยืนยันวาพระเจาไมใชกํ าลังของมนุษยที่
ตัดสินถึงผลของสงคราม  "...มิใชดวยกํ าลัง  ไมใชดวยฤทธานุภาพ  แตดวยวิญญาณของเรา
พระเจาจอมโยธาตรัสดังน้ี"  (เศคาริยาห  4.6)
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6.   อยาจํ ากัดอยูที่ความสามารถของคุณเอง  ยักษมองดูดาวิดดวยสายตาธรรมชาติวาเปน
เด็กหนุม  ไมมีประสบการณ (ขอ 33)  พระเจาไมไดมองเราตามที่เราเปน  และจํ ากัดดวยความไร
ความสามารถของเรา  แตพระองคมองดูเราตามที่เราสามารถเปนได  ถาเรายอมใหฤทธิ์อํ านาจของ
พระองคไหลผานตัวเรา

7.   รูถึงจุดมุงหมายของสงครามฝายวิญญาณ  ดาวิดกลาวไวในขอ 46  วา "เพื่อทั้งพิภพนี้
จะทราบวามีพระเจาองคหนึ่ง..."

************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง  1  ซามูเอล  30
สนามรบ   ใกลเมืองศิกลาก
คูตอสู  คนอิสราเอลและคนอะมาเลค
สาเหตุของสงคราม   ขณะที่ดาวิดและกํ าลังพลของเขาอยูหางจากเมืองศิกลาก  คนอามา

เลคเขามาปลนและจับครอบครัวของเขาไปเปนเชลยแลวเผา
เมืองเสีย

ยุทธวิธี
1.  อยายอมแพดวยความสิ้นหวัง   คนของดาวิดเศราเสียใจมากจนเขากลาววาพวกเขาจะ

ขวางหินใสเขา (ขอ 6)  แตดาวิดหนุนใจตนเองในองคพระผูเปนเจา  ในเวลาแหงความทอถอยเม่ือ
คุณยืนอยูโดดเดี่ยว  จงหนุนใจคุณเองในพระเจา  อยายอมแพดวยความหมดหวัง

2.  อางถึงการคืนกลับมาของทุกสิ่งที่ศัตรูไดเอาไป    ศัตรูมาเพ่ือฆา ลัก และทํ าลาย (ขอ 1)
พระเจาบอกดาวิดใหติดตามศัตรูและเอาทุกสิ่งที่เขาขโมยไปกลับคืนมา  พระเจาตองการเอาทุกสิ่งที่
ศัตรูเอาไปกลับคืนมาเปนของคุณ (ขอ 8,18)

3.   ชัยชนะสํ าหรับคนหนึ่งก็เปนชัยชนะสํ าหรับทุกคน ขอ  24  ใหหลักการสํ าคัญในสงคราม
ฝายวิญญาณ  คนที่อยูแนวหนาและผูที่  "เฝากองสัมภาระ"  ตางก็ไดรับสวนแบงในชัยชนะเทา ๆ กัน

ขอพระคัมภีรอางอิง  2  ซามูเอล  5.1-16
สนามรบ   เยรูซาเล็ม
คูตอสู   อิสราเอลกับคนเยบุส
สาเหตุของการตอสู     คนเยบุสเขาอาศัยอยูที่กรุงเยรูซาเล็มและเห็นวาปอมปราการของ

เขายิ่งใหญมากจนไมมีใครมายึดได ดาวิดยึดเมืองและกลายเปน
ศูนยกลางของชีวิตในชาติของอิสราเอล
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ยุทธวิธี
1.   อยาตกใจกลัวเม่ือขาศึกเยาะเยย  คนเยบุสเยาะเยยดาวิดโดยกลาววา  ปอมปราการของ

เขายิ่งใหญมากจน  "คนตาบอดและคนงอย"  ก็ปองกันได  (ขอ 6)  ดาวิดไมยอมใหการเยาะเยยน้ีมา
ขัดขวางเขา  (ขอ 7)  เม่ือศัตรูทํ าใหคุณรูสึกไมมีความสามารถเพียงพอ  จงอางสิทธิใน ยอหน 8.44

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  ซามูเอล  5.17-25
สนามรบ   หุบเขาเรฟาอิม
คูตอสู   อิสราเอลกับฟลิสเตีย
สาเหตุของสงคราม   เม่ือฟลิสเตียไดยินวาดาวิดไดรับการเจิมใหเปนกษัตริยเหนืออิสรา

เอล    เขาก็จัดการโจมตีตอสูเขา

ยุทธวิธี
1.  ตอสูอยางเชิงรุก ดาวิดไมรอคอยใหศัตรูมาโจมตี  เขาออกไปตอสูพวกศัตรู อยารอคอยให

ศัตรูมาและขยํ้ าคุณ !

 ****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  ซามูเอล  10
สนามรบ    บริเวณตํ าบลเฮลาม
คูตอสู     คนอิสราเอลกับคนอับโมนและซีเรีย
สาเหตุของการตอสู   กษัตริยอัมโมนสิ้นพระชนม    ดาวิดสงคนไปปลอบโยนบุตรชาย

ของกษัตริยและยืนยันความซื่อตรงของเขา   แตกษัตริยองคใหมเชื่อฟงคํ ากลาวหาเท็จและแทนที่จะ
ยอมรับทาทีที่เจตนาดีของดาวิดกลับดูถูกคนอิสราเอล   เขาโกนหนวดของคนเหลานั้นครึ่งหน่ึง   ตัด
เสื้อผาของเขาและสงเขาออกไปอยางนาอับอาย  (ขอ  1-5)

ยุทธวิธี
1.  รวมมือกันในการตอสู เม่ือแมทัพของดาวิดพบวาเขาเผชิญกับการตอสูทั้งสองดาน  เขา

จึงแบงกํ าลังของเขาโดยใหนองชายของเขาดูแลครึ่งหน่ึงของกองทัพ  แมวาจะแบงกํ าลังกันแตกอง
ทัพของเขาตอสูดวยกันเพ่ือทํ าใหศัตรูพายแพ แมวาจะแบงกันตามสภาพทองที่ทางภูมิศาสตร  ตาม
วัฒนธรรมหรือตามนิกายจากผูเชื่อคนอ่ืน ๆ เราควรรวมมือกันในการตอสูกับศัตรูไมใชตอสูกันเอง
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****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    2  ซามูเอล  21.15-22
สนามรบ     เมืองโกบและเมืองกัท
คูตอสู    คนอิสราเอลและคนฟลิสเตีย
สาเหตุของสงคราม    คนฟลิสเตียทํ าสงครามตอสูกับคนอิสราเอลตอไป  เหตุการณน้ีเปน

การเลาสั้น ๆ ถึงความขัดแยงที่ดํ าเนินตอไป

ยุทธวิธี
1.   เอาชนะยักษในดินแดนนั้น   คนยักษฟลิสเตียจํ านวนหนึ่งถูกฆาในสงครามเหลานี้   คน

ยักษเหลานี้ทํ าความเดือดรอนใหคนอิสราเอลมานานนับป  มี  "ยักษ"   อยูในเนื้อหนังเกาของคุณ
ไหมที่ยังคงทํ าใหคุณเดือดรอน   จงทํ าสงครามตอไปจนกวาจะเอาชนะยักษน้ันได

2.    จํ าไววาพระเจาใชวิธีตาง ๆ กัน  ครั้งหน่ึงดาวิดเผชิญโกลิอัทและทํ าใหเขาพายแพโดย
ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาดวยเพียงแคสลิงและกอนหิน   ครั้งน้ีพระเจาทรงใชวิธีอ่ืนในการทํ าใหยักษ
พายแพ (ขอ 16-17)  อยาจํ ากัดพระเจาโดยมองดูวาคุณไดเห็นพระองคทํ าอะไรในอดีตที่ผานมา

3.    ทํ าใหผูนํ ามีความเขมแข็ง   แมแตผูนํ าที่ยิ่งใหญก็ออนแอลงไดในการสงคราม  (ขอ 15-
17)  เวลานี้ไมใชเวลาที่จะวิพากษวิจารณแตเปนเวลาที่จะสนับสนุนเขา

***************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   1  พงศกษัตริย  20
สนามรบ     เมืองสะมาเรียและตอมาที่เมืองเอเปก
คูตอสู    กษัตริยอาหับแหงอิสราเอลกับกษัตริยเบนหาดัดของซีเรีย
สาเหตุของสงคราม    เบนนาดัด กษัตริยของซีเรียรวบรวมกองทัพและกษัตริยอีก 32 องค

มาตอสูกับสะมาเรีย

ยุทธวิธี
1.    ศัตรูจะกลับมาอีก   ผูเผยพระวจนะบอกแกกษัตริยอิสราเอลใหเสริมกํ าลังตนเอง

เพราะวากษัตริยของซีเรียจะกลับมาตอสูเขาอีก   (ขอ  22)  ไมวาชัยชนะจะยิ่งใหญสักเพียงใดก็ไมใช
วาเปนจุดจบของการตอสู    ศัตรูจะพยายามที่จะเอาชนะประชากรของพระเจาใหไดอีกครั้งหน่ึง

2.    อยาถูกลอลวงโดยคํ าปอยอ   เม่ือถูกปอยอจากการยอมจํ านนของกษัตริยซีเรีย   อา
หับพอใจที่จะยอมใหเบฮาดัดจากไปอยางสงบสุข   แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการปอยอคือผลประโยชน
สวนตัวมันนํ าไปสูความเยอหยิ่งภาคภูมิใจ   เปนอารมณที่เห็นแกตัวซ่ึงกระทํ าโดยอยูหางไกลจาก
พระเจา  ดู  สุภาษิต  16.8
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3.    วางสิ่งที่ควรมากอนสิ่งอ่ืนใหเหมาะสม   อาหับสนใจอยูกับการเอาดินแดนที่เสียไป
กลับคืนมา  ขอความที่วา  "และเม่ือขาพระบาทติดธุระอยูที่น่ันเขาก็หายไป"  (ขอ 40)  แสดงวาเขา
ไมไดวางสิ่งที่ควรทํ ากอนสิ่งอ่ืนใหเหมาะสม  (คือเขาไปทํ าอยางอ่ืนที่ไมสมควรทํ า  แทนที่จะทํ าสิ่งที่
ควรทํ ากอน)   พระประสงคของพระเจาตองมาอันดับแรก

4.   อยาประนีประนอมกับศัตรู   อาหับมีอํ านาจที่จะทํ าใหการขัดแยงตอสูระหวางซีเรีย
และอิสราเอลจบสิ้นลง  แตโดยการปลอยเบนนาดัดใหเปนอิสระ    การตอสูจึงยังคงดํ าเนินตอไป
พรอมกับผลที่เสียหาย  (ขอ  42)

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  พงศกษัตริย   3
สนามรบ   เมืองโมอับ
คูตอสู    อิสราเอลและพันธมิตรคือ   ยูดาหและเอโดมตอสูกับคนโมอับ
สาเหตุของสงคราม   โมอับกบฏและปฏิเสธที่จะจายภาษีแกอิสราเอล    เยโอรามขอให

กษัตริยแหงยูดาหชวยเขารบกับคนโมอับ เม่ือเขาเริ่มตอสู กษัตริย
เอโดมก็มารวมมือกับพวกเขาดวย

ยุทธวิธี
1.    การสรรเสริญทํ าใหเกิดการเปดเผยจากพระเจา   เอลีชาใหเลนดนตรีเพ่ือใหจิตใจของ

เขาเปดออกรับพระวจนะของพระเจา   ขณะที่เครื่องสายเลนอยูน้ันฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเสด็จลงมา
เหนือเอลีชาและเขาไดรับการเปดเผยจากพระเจา  (ขอ 11-15)  การสรรเสริญคือยุทธวิธีสํ าคัญของ
การสงคราม   การสรรเสริญนํ าวิญญาณของเราเขาสูทาทีที่ถูกตองเพ่ือรับการเปดเผยจากพระเจา

2.    จงเตรียมพรอมเพ่ือชัยชนะ    บางทีเราไมสามารถรับชัยชนะเพราะวาเราไมไดเตรียม
พรอมสํ าหรับชัยชนะ   มีการกันดารนํ้ าและกองทัพของอิสราเอลและยูดาหอยูในอันตรายของความ
ตายเนื่องจากขาดนํ้ า   เอลีชาอธิษฐานเพื่อขอการอัศจรรย   พระเจาตรัสวา  "ทํ าหุบเขานี้ใหเปนสระ
ทั่วไปหมด"  พระเจาทรงทํ าใหหุบเขาเต็มไปดวยนํ้ า (ขอ 16-17)  เราตองเตรียมพรอมใหเหมาะสม
ถาเราตองเปนชองทางสํ าหรับชีวิตที่พระเจาทรงไหลผานออกมา   บางทีอาจรวมถึงขุดเอา  "ดิน
โคลน"  บางอยางออกจากชีวิตฝายวิญญาณของเรา

 *************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    1 พงศกษัตริย   6.8-23
สนามรบ    เมืองโดธานและสะมาเรีย
คูตอสู    คนอิสราเอลและซีเรีย
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สาเหตุของสงคราม    เม่ือซีเรียกํ าลังตอสูกับอิสราเอล  เอลีชาเปดเผยแกกษัตริยอิสราเอล
ถึงสถานที่ตั้งกองทัพซีเรีย  เม่ือกษัตริยซีเรียรูวาเอลีชาไดทํ าอะไร
ลงไปเขาก็สงกองทัพมาจับกุมตัวเขา

ยุทธวิธี
1.   อธิษฐาน  ตามที่คุณอาจจดขอสังเกตไดวา   การอธิษฐานตอพระเจาถูกกระทํ าซํ้ าแลว

ซ้ํ าอีกในสงครามแหงพันธสัญญาเดิม   ในเรื่องตอนนี้   เอลีชาอธิษฐานขอใหคนซีเรียตาบอดไปเสีย
(ขอ 18)  การอธิษฐานเปนอาวุธหน่ึงที่มีฤทธิ์อํ านาจมากที่สุดของสงครามฝายวิญญาณ

2.  พัฒนาสายตาฝายวิญญาณ   คนใชของเอลีชามองไมเห็นอะไรนอกจากเหตุการณตาม
ธรรมชาติ  เอลีชามีสายตาภายในฝายวิญญาณและสามารถกลาวไดวา "อยากลัวเลย  เพราะฝาย
เรามีมากกวาฝายเขา (ซีเรีย)  "  (ขอ 16)

3.   ยอมใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดสํ าแดงออก    เม่ือคนซีเรียตาบอด   เอลีชานํ าพวกเขา
ไปหากษัตริยแหงอิสราเอล  เขาขอกษัตริยอยาไดฆาพวกเขาแตใหสงกลับไปบานเพื่อสํ าแดงใหเห็น
ฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  (ขอ  18-22)

***********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  พงศกษัตริย  6.24-7.20
สนามรบ   สะมาเรีย
คูตอสู      ซีเรียและอิสราเอล

สาเหตุของสงคราม    เบนฮาดัดและกองทัพของเขาลอมกรุงสะมาเรียอยูและมีการกันดาร
มากเกิดขึ้นในเมืองนี้ อาหารแพงมากและหายาก จนทํ าใหประชา
ชนกินขยะและแมแตลูกของเขาเอง

ยุทธวิธี
1.   มุงไปขางหนาสูความเปนไปไมได   ขณะที่คนโรคเรื้อน  4  คน  ครุนคิดถึงสถานการณ

ของเขา   เขารูวาที่รายที่สุดที่คนซีเรียจะทํ าก็คือฆาเขา   เขาตองตายอยูดีถาเขาไมไดทํ าอะไร   เขา
ตัดสินใจมุงไปขางหนาสูสถานการณที่เปนไปไมได   พระเจาทรงทํ าใหคนซีเรียไดยินเสียงของกอง
ทัพที่ใกลเขามาซึ่งทํ าใหเขาหนีไป  ทิ้งขาวของของเขาไวขางหลัง (7.3-7)  เม่ือเรามุงไปสูความเปน
ไปไมได   พระเจาทรงอยูขางเรา
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2.    แบงปนกับผูเชื่ออ่ืน ๆ คนโรคเรื้อนแบงปนขาวดีของการที่ขาศึกพายแพไป  (7.8-10)
เรามีความรับผิดชอบที่จะแบงปนสิ่งที่พระเจาทรงทํ าในสถานการณที่เปนไปไมได   โดยทางนี้ผูเชื่อ
อ่ืน ๆ  ก็ไดรับการเสริมกํ าลัง

3.  อยาสงสัยฤทธิ์อํ านาจเหนือธรรมชาติของพระเจา   ผูนํ าคนหนึ่งไมยอมรับพระพรของ
พระเจาเพราะเขาสงสัยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา (7.2, 17.20)

**********************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  พงศกษัตริย  17
สนามรบ         สะมาเรีย
คูตอสู          อิสราเอลกับอัสสีเรีย
สาเหตุของสงคราม   โฮเชยา  กษัตริยแหงอิสราเอลถวายเครื่องบรรณาการเปนประจํ าป
แก

กษัตริยอัสสิเรีย  เม่ืออิสราเอลหยุดสงบรรณาการ   ดังน้ันอัสสีเรีย
จึงโจมตีเขา

ยุทธวิธี
1.   การนมัสการเปนกุญแจไปสูการสงครามที่มีประสิทธิภาพ   อิสราเอลหยุดนมัสการพระ

เจาและพระองคทรงปลอยใหเขาอยูในมือของอัสซีเรีย การนมัสการเปนรูปแบบที่สูงที่สุดในสงคราม
ฝายวิญญาณ  (โยบ 1  และ 2)  ถาเราลมเหลวในการนมัสการ  เราจะเปนเหยื่อของศัตรูในที่สุด

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  พงศกษัตริย  19
สนามรบ      เยรูซาเล็ม
คูตอสู         อัสสิเรียกับอิสราเอล
สาเหตุของสงคราม   กษัตริยแหงอิสราเอลคือ เฮเซคียาห วางใจในพระเจาและพยายามที่

จะทํ าลายการไหวรูปเคารพ  เพ่ือใหแนใจในความปลอดภัยสํ าหรับ
อาณาจักรของเขา  เขาจึงถวายบรรณาการแกกษัตริยซีเรีย

ยุทธวิธี
1.   อยากลัวการขมขูของศัตรู   เฮเซคียาหนํ าการขมขูของศัตรูมาเสนอตอพระเจา   พระเจา

บอกเขาวาไมมีความจํ าเปนที่จะตองกลัว   เพราะวาขาศึกจะถูกยายออกไปจากดินแดนเชนเดียวกับ
ที่พระเจาทรงทํ าใหอัสซีเรียพายแพ   พระองคก็ไดทํ าใหซาตานพายแพ   เราไมตองกลัวการขูของ
มัน
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 ***************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    2  พงศกษัตริย  24.1-  25.30
สนามรบ เยรูซาเล็ม
คูตอสู ยูดาหและบาบิโลน
สาเหตุของสงคราม    ยูดาหทํ าความชั่วซ้ํ าแลวซ้ํ าอีกในสายพระเนตรของพระเจา ในที่สุด

พระเจาทรงอนุญาตใหประชากรถูกจับเปนเชลยโดยบาบิโลนซึ่งมี
อํ านาจในทางโลก   เยรูซาเล็มถูกเผาไหมและกํ าแพงพังลงมา

ยุทธวิธี
1.    ความบาปทํ าใหเราเปนเชลย    ประชากรของพระเจาถูกจับเปนเชลยโดยศัตรูเพราะ

เขาทํ าความบาปที่ไมไดสารภาพซํ้ าแลวซ้ํ าอีกในชีวิตของเขาแทนที่จะใหพระเจาใชเพ่ือทํ าใหศัตรู
พายแพ   เขากลับถูกศัตรูจับเปนเชลย

*****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    1   พงศาวดาร   14.8 - 17
สนามรบ         หุบเขาของเรฟาอิมและบาอัล  - เป - รา - ชิม
คูตอสู          อิสราเอลกับฟลิสเตีย
สาเหตุของสงคราม    เม่ือดาวิดเปนกษัตริยของอิสราเอลซึ่งรวมกันเปนหนึ่งแลว คนฟลิส

เตียเห็นวาเขาเปนผูที่จะละเลยไวไมได   จึงโจมตีตอสูเขา
ทันที

ยุทธวิธี
1.   ยึดชัยชนะที่ตัดสินเด็ดขาด ดาวิดและกองกํ าลังของเขาชนะการตอสูครั้งแรกแตยังไมเด็ด

ขาด   เพราะวาเขาไมไดครอบครองดินแดนทั้งหมด  (ขอ  9-13)  ในการตอสูครั้งที่สอง   พระเจา
ประทานชัยชนะเด็ดขาดใหเขาขับไลคนฟลิสเตียออกไปจากดินแดนอิสราเอล  (ขอ 13-17)

2.    เวลาที่เหมาะสมคือกุญแจของสงครามที่มีประสิทธิภาพ   ดาวิดรอคอยจนเขารูวาพระ
เจาทรงดํ าเนินไปขางหนาเขาตามที่ทรงสัญญา (ขอ 14-16)   การสงครามหลายครั้งไดชัยชนะหรือ
สูญเสียขึ้นอยูกับหลักการของเวลาที่เหมาะสม

***************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    2  พงศาวดาร  12
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สนามรบ     เยรูซาเล็ม
คูตอสู  อียิปตและพันธมิตรตอสูกับเรโหโบอัมกษัตริยของยูดาห
สาเหตุของสงคราม    เรโหโบอัมไมสัตยซ่ือตอพระเจาและหันไปทํ าความบาปอยางคนคะ

นาอัน   พระเจาทรงอนุญาตใหชิชักกษัตริยของอียิปตเขา
มาบุกรุก

ยุทธวิธี
1.   การเตรียมตัวฝายวิญญาณเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับชัยชนะ   เรโหโบอัมทํ าความชั่วเพราะ

วาพระองคไมตั้งพระทัยของพระองคที่จะแสวงหาพระเจา  (ขอ 14)   จงเตรียมใจของคุณเพ่ือแสวง
หาพระเจากอนที่จะเขาสูสนามรบ

2.   ถอมใจตนเอง   เม่ือเรโหโมอัมถอมใจของเขาเอง   พระเจาทรงใหเขา   "ไดรับการ
ปลดปลอยบางประการ"  พระองคไมอนุญาตใหเขาถูกทํ าลายจนหมดสิ้น  (ขอ 5-7)

3.   ยอมจํ านนตอการรับใชพระเจา    แมวาพระเจาทรงใหอภัยแตก็ตองรับผลของการไมเชื่อ
ฟง (ขอ 8)  เปรียบเทียบกับการปรนนิบัติที่โลกตองการจากเรา จะดีกวามากเทาใดเมื่อเรายอมตอ
พระเจา   ดู  มัทธิว  11.28-30

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง     2   พงศาวดาร   18
สนามรบ           เมืองราโมทกิเลอาด
คูตอสู              ซีเรียตอสูอาหับกษัตริยของอิสราเอลและเยโฮซาฟทกษัตริย

แหงยูดาห
สาเหตุของสงคราม     เยโฮชาฟท  ทํ าพันธมิตรกับอาหับและเขาสูรบดวยกันกับซีเรีย

ยุทธวิธี
1.     อยาทํ าพันธมิตรที่ไมบริสุทธิ์     หลังจากที่อิสราเอลกับยูดาหเปนศัตรูกันมา  65  ป

เยโฮชาฟททํ าพันธมิตรกับอาหับ   ซ่ึงรวมถึงการแตงงานของบุตรชายของเขากับบุตรสาวของอาหับ
พันธมิตรที่ไมบริสุทธิ์พิสูจนใหเห็นความหายนะของยูดาหเพราะมันนํ าความชั่วรายของชาวโลกมา   
พันธมิตรกับความชั่วไมเคยใหผลดีฝายวิญญาณเลย

2.    ใชการตัดสินใจแยกแยะในการเลือกคํ าปรึกษากอนเขาสูสงคราม  อาหับเรียกผูเผยพระ
วจนะใหนํ าถอยคํ าจากพระเจามา แตผูเผยพระวจนะเปนอาชีพเหลานี้สนใจที่จะพูดสิ่งที่อาหับตองการ
จะฟง เยโฮชาฟทคะยั้นคะยอใหเรียกผูเผยพระวจนะที่ไมขึ้นตออาหับ อาหับใหไปเรียกมีคาหผูซ่ึงเผย
พระวจนะจากพระเจา (ขอ 1-16) การจํ าแนกแยกแยะตองถูกนํ ามาใชในการแสวงหาคํ าปรึกษาฝาย
วิญญาณ การที่คนสวนใหญเห็นพองกันนั้นไมใชการยืนยันพระประสงคของพระเจาเสมอไป



วิชาสงครามฝายวิญญาณ   (ภาคผนวก)                                                                          หนา 300

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง     2  พงศาวดาร   20
สนามรบ     หุบเขาแหงเบราคาห
คูตอสู    คนของโมอับ   อัมโมนและภูเขาเสอีรตอสูกับเยโฮชาฟทกษัตริย
ของ ยูดาห
สาเหตุของสงคราม หลายชนชาติเขามารวมเปนพันธมิตรตอสูกับยูดาห

ยุทธวิธี
1.    ใชยุทธวิธีของการถืออด   เยโฮชาฟทประกาศการถืออดในเมืองยูดาหทั้งหมด (ขอ 3)

พระเจาจัดการกับเราขึ้นอยูกับความสัมพันธที่เรามีกับพระเจา ซ่ึงมีผลตอการตอบสนองของพระองค
ตอเรา   ดู  โยนาห  บทที่ 3

2.     ใหสายตาของคุณจับจองที่พระเจา   เยโฮชาฟท อธิษฐาน  "ขาพระองคทั้งหลายไม
ทราบวาจะกระทํ าประการใด  แตดวงตาของขาพระองคทั้งหลายเพงที่พระองค"   (ขอ 12)

3.    เปนการดีที่จะวางใจมากกวาที่จะพยายาม   คํ าตอบของพระเจามาสูเยโฮชาฟท   "
ดวยวาการสงครามนั้นไมใชของทานแตเปนของพระเจา"  (ขอ 15)   ในเม่ือพระเจาเทานั้นที่
สามารถทํ าสิ่งที่จํ าเปน  จึงสมควรที่คุณวางใจมากกวาที่จะพยายามดวยตนเอง

4.    ชื่นชมยินดีทามกลางการตอสู    นักรองถูกแตงตั้งใหรองเพลงขณะที่เขาออกไปขาง
หนากองทัพพระเจาตั้งกองโจมตีศัตรูไวและเขาก็พายแพไป

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    2  พงศาวดาร  25.5-16
สนามรบ หุบเขาแหงเกลือ
คูตอสู คนเอโดมและกษัตริยอามาซิยาหของยูดาห
สาเหตุของสงคราม กษัตริยอามาซิยาหตอสูชาวเอโดม

ยุทธวิธี
1.  เชื่อฟงคํ าแนะนํ าจากพระเจา เพ่ือรักษากองกํ าลังของตน อามาซิยาหไดจางทหารจากอิส

ราเอล แตพระเจาตรัสผานผูเผยพระวจนะวาพระองคไมพอพระทัย จะสงทหารรับจางกลับหรือรับ
ความพายแพ อามาซิยาหยอมเชื่อฟงพระเจา

2.  ทํ าลายรูปเคารพทั้งหมด  อามาซิยาหเริ่มนมัสการรูปเคารพของชาวเอโดม (ขอ 14)
สงครามฝายวิญญาณที่มีชัยชนะจะตองทํ าลายรูปเคารพทั้งหมดในชีวิตของเรา ไมวาจะทํ ามาจากหิน
ไม หรือเปนความลุมหลงในวัตถุ
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****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง 2 พงศาวดาร 25.17-24
สนามรบ    เบธเชเมชแหงยูดาห
คูตอสู  เยโฮอาชกษัตริยของอิสราเอลตอสูกับอามาชิยาหกษัตริยแหงยูดาห
สาเหตุของสงคราม   ความเยอหยิ่งที่มีตอความสํ าเร็จที่เอาชนะเอโดมไดทํ าใหอามาชิ

ยาหทาทายอิสราเอลเขาสูการสูรบ

ยุทธวิธี
1.    ความเยอหยิ่งทํ าใหพายแพ    อามาชิยาหเต็มดวยความเยอหยิ่งตอชัยชนะครั้งกอน

ซ่ึงนํ าใหเขาทาทายอิสราเอล  (ขอ 17-19)   ดู สุภาษิต 16.5

*************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง     2  พงศาวดาร  28
สนามรบ    เยรูซาเล็ม
คูตอสู       ยูดาหตอสูกับอํ านาจของซีเรีย  อิสราเอล  เอโดม  ฟลิสเตียและอัส

ซีเรียที่บุกรุกเขามา
สาเหตุของสงคราม ยูดาหถูกบุกจากชาติซีเรีย อิสราเอล เอโดม ฟลิสเตีย และอัสซีเรีย

ยุทธวิธี
1.   ความเสื่อมโทรมทางโลกทํ าใหเกิดความเสียหายทางวิญญาณ     อาหัสบูชาพระตาง

ดาวโดยคิดวาพระเหลานั้นจะชวยใหเขาเขมแข็ง    แตกลับเปนสิ่งทํ าลายเขา (ขอ 23)  อิทธิพลที่
เสื่อมโทรมของโลกจะนํ าความเสียหายฝายวิญญาณมาให

2.     แมแตชายที่กลาหาญก็ลมลงเม่ือเขาละทิ้งพระเจา   ดู  ขอ  6

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง    2  พงศาวดาร   32.1-23   และ  2  พงศกษัตริย  19
สนามรบ    เยรูซาเล็ม
คูตอสู    เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียและเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห
สาเหตุของสงคราม     กษัตริยแหงอัสซีเรียบุกรุกยูดาหและลอมเมืองที่แข็งแรง

ยุทธวิธี
1.   ตัดสายการลํ าเลียงของศัตรู    ยุทธวิธีของเฮเซคียาหคือ   ตัดการสงน้ํ าจากอัสซีเรียและ

สรางกํ าแพงเมืองขึ้น (ขอ 3,5)  การแบงแยกพระกายของพระคริสตเปนสายการลํ าเลียงที่สํ าคัญ
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ประการหนึ่งของศัตรู   เราเตรียมพรอมใหซาตานเมื่อเราสงมอบการตอวาผูเชื่อคนอ่ืนๆ โดยการใช
ลิ้นไมถูกตอง แทนที่จะวิพากษวิจารณและซุบซิบนินทาเกี่ยวกับผูเชื่อพ่ีนองของเรา   เราควรสราง
กํ าแพงปองกันเขาดีกวา

****************************************

ขอพระคัมภีรอางอิง   2  พงศาวดาร  35.20-24
สนามรบ    หุบเขาเมกิดโด
คูตอสู       เนโค กษัตริยของอียิปต และโยชิยาหกษัตริยของยูดาห เนสซาร

กษัตริยแหงบาบิโลน   โยชิยาหไมอนุญาตใหเขาผานไป
สาเหตุของสงคราม อียิปตตองการเดินทางผานปาเลสไตน เพ่ือเขาไปตอสูเนบูคัสเนส

ซาร กษัตริยของบาบิโลน แตโยซิยาหไมอนุญาตใหเขาผาน

ยุทธวิธี
1.    ปฎิเสธไมยอมรับการหลอกลวง  โยชิยาหปลอมตัวเม่ือเขาเขาไปสูสงครามโดยหวังที่จะ

ไดรับการปกปองจากชะตากรรมที่มาจาก  "พระดํ ารัสของเนโคที่ออกจากพระโอษฐของพระเจา"
(ขอ 22)  การหลอกลวงใชไมไดผลในสงครามฝายวิญญาณ  เพราะวาซาตานเปนเจาของการ
หลอกลวงอยูแลว

2.  ฟงเม่ือพระเจาตรัส  โยชิยาหเคยมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระเจา   พระราชกิจของ
พระองคที่เปนความดีงาม  บันทึกไวในขอ 26   พระองครูจักพระสุรเสียงของพระเจา   แตในกรณีน้ี
พระองคไมฟงเม่ือพระเจาตรัส

**************************************
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