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บทที่ ๑๖
หลักการของการแทรกซึม (บุกเขาไป)

วัตถุประสงค
                     เมือ่จบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• สรุปหลกัการของการแทรกซึมซึ่งบันทึกไวในหนังสือโยชูวา
• ระดมก ําลังผูอ่ืนใหนํ าหลักการเหลานี้ไปใช

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                   “มคีนถอือาวธุไวพรอมที่จะเขาสงครามประมาณสี่หมื่นคน ไดขามไปตอพระพักตรพระเจาเพื่อทํ า
ศึก ไปถึงที่ราบเขตเมืองเยรีโค”          โยชวูา ๔.๑๓

คํ านํ า
                    คนสีห่มืน่คนไดรับการระดมกํ าลังจากโยชูวาซึ่งเปนผูระดมกํ าลังที่ยิ่งใหญ เขาขามแมนํ้ าจอรแดน
เตรยีมพรอมทีจ่ะท ําสงคราม ชายหญิงเหลานี้ไมไดหยุดอยูที่การอพยพจากอียิปต (ซึ่งเปนสัญลักษณของความ
บาป) เขาขามเขาไปในดินแดนแหงพระสัญญาเพื่ออางสิทธิทุกสิ่งที่พระเจามีใหเขา
                    การ “ออกมา” จากความบาปเปนเพียงสวนของแผนการของพระเจาสํ าหรับคุณ พระองคทรงตองการ
น ําคณุ “เขาไป” ยังดินแดนแหงพระสัญญาแหงพระพรและพระสัญญาของพระองค        พระองคตองการทํ าใหคุณ
เปนครสิเตยีนทีม่ชีัยชนะ รับการระดมกํ าลังเพื่อทํ าใหศัตรูพายแพและอางสิทธิเมืองและประเทศเพื่อพระเจา
                   โมเสสสรุปถึงแผนการของพระเจาวา
                   “แลวพระองคไดทรงพาเราออกมา......... เพือ่จะทรงนํ าเราเขาไป”  เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ ๖.๒๓

                    ในอพยพ พระเจาทรงแยกนํ้ าทะเลแดงเพื่อนํ าประชากรของพระองคออกมาจากดินแดนแหงการเปน
ทาสในอียิปต
                    ในโยชวูา พระเจาทรงแยกแมนํ้ าจอรแดนเพื่อนํ าประชากรของพระองคเขาไปสูคานาอัน ดินแดนแหง
พระพร
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                    ประสบการณการสูรบของอิสราเอลในคานาอันเปนตัวอยางธรรมชาติซึ่งอาจนํ ามาใชกับชีวิตฝาย
วิญญาณของคุณเอง
                   “เพราะวาสิง่ทีเ่ขยีนไวในสมัยกอนนั้นก็เขียนไวเพื่อส่ังสอนเรา เพื่อเราจะไดมีความหวังโดยความ
เพยีรและความชูใจดวยพระคัมภีร”         โรม ๑๕.๔
                     ในบทเรยีนนีคุ้ณจะศกึษาหลักการแหงการแทรกซึมซึ่งอิสราเอลใชเพื่อเอาชนะคานาอัน หลักการ
เหลานีอ้าจน ํามาใชเพื่อบุกเขาไปยังหมูบาน เมืองหรือประเทศของคุณเพื่อพระเจา

จดุของการไมกลับหลังหัน
                     อิสราเอลเคยอยูที่เขตแดนของคานาอันมากอน (ดู กันดารวิถี ๑๓ และ ๑๔) เมื่อคุณมาถึงเขตแดน
ของคานาอนั คุณจะรับการระดมกํ าลังและเคลื่อนไปขางหนาหรือคุณจะหันกลับไปยังถิ่นทุรกันดารของการเตร็ด
เตรฝายวิญญาณ
                     เมือ่อิสราเอลมาถึงเขตแดนของคานาอันเปนครั้งแรกนั้น เขากลาววา “เราไมสามารถยึดดินแดน
ได..... ศัตรูเขมแขง็กวาเรา”(กันดารวิถี๑๓.๓๑) ความไมเชื่อจะทํ าใหคุณยืนนิ่งงันบนขอบประตูแหงพระสัญญาของ
พระเจา
                     เหมอืนเชนอิสราเอล เมื่อคุณกลัวและไมเชื่อ คุณเริ่มที่จะ

• เศราใจ กนัดารวิถี ๑๔.๑
• บนพึมพัม กนัดารวิถี ๑๔.๑
• มองไปขางหลัง กนัดารวิถี ๑๔.๒
• ถามคํ าถาม กนัดารวิถี ๑๔.๓
• กบฎ กนัดารวิถี ๑๔.๔

                     การทีอิ่สราเอลขาดความเชื่อนํ าไปสูการทอใจกอน แลวมาถึงความขมขื่น ผิดหวัง แลวมาสูการไม
เชือ่ฟง ขณะที่เขาหันกลับไปสูถิ่นทุรกันดาร
                     แตคร้ังนีแ้ตกตางกัน คนสี่หมื่นคนเตรียมตัวสํ าหรับสงครามขามจอรแดน ขอความที่พระเจาตรัสแก
โยชวูาให “ลุกขึน้และขามแมนํ้ าจอรแดน” ใหไวในเวลาที่เปนไปไมไดในธรรมชาติ เพราะเปนฤดูนํ้ าทวมและนํ้ าก็ลึก
และกวาง แตโยชูวาไมไดลังเลเลย เขาเดินนํ าอิสราเอลเขาไปยังริมฝงแมนํ้ าไกลเทาที่เขาจะพาไปได
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                     คุณอาจเผชญิกบั “แมนํ้ าจอรแดน” ในประสบการณฝายวิญญาณของคุณมันดูลึกมากและกวาง
และคุณไมรูวาจะสามารถกาวขามไปและอางพระสัญญาของพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณไดอยางไร 
แตพระเจาตรัสวา “จงลุกขึ้นและกาวขามไป”
                     ถาคณุจะระดมก ําลังตนเองและไปไกลเทาที่คุณจะสามารถไปได พระเจาจะทรงกระทํ าสวนที่เหลือ
คุณจะไมเพยีงแคสามารถกาวขามไปได แตคุณยังสามารถนํ า “ผูอ่ืนไปกับคุณ” ไดอีกดวยเหมือนเชนที่โยชูวาไดรับ
บัญชาใหทํ าเชนนี้
                    จงจํ าไวเสมอวาพระเจาจะไมขอใหคุณทํ าสิ่งใดโดยไมไดสงการทรงสถิตของพระองคของพระองคมา
กอนหนาคณุ หีบพันธสัญญาเปนสัญญลักษณของการทรงสถิตของพระเจาขามไปกอนชาวอิสราเอล
                   ชาวอสิราเอลแสดงความคิดเห็นใหปรากฏ เมื่อเขาขามแมนํ้ าจอรแดนซึ่งถูกแยกออกและเฝาดูมันปด
เขาหากนัเมือ่เขาขามไปได เขามาถึงจุดที่ไมหันกลับไปซ่ึงเปนสิ่งที่พระเจาตองการนํ าคุณโดยการศึกษาหลักสูตรนี้

หลกัการของการเขาแทรกซึม
                   หลงัจากทีอิ่สราเอลขามจอรแดนไปสูคานาอัน เราพบวากํ าแพงของเมืองตางๆ พังทลายลง เมื่อเขา
ตองตะโกน ชาตติางๆ ตัวสั่นเพราะการที่พวกเขามาอยูที่นั่นและกษัตริยของศัตรูก็พายแพตอหนาตอตา
                   อะไรคอืหลกัการฝายวิญญาณซึ่งเปลี่ยนแปลงกลุมชนเรรอนกลุมนี้ ซึ่งเปนคนที่ไมเชื่อฟงและพรํ่ าบน
มากลายเปนนกัสูที่แข็งแกรงซึ่งเพียงแคเสียงตะโกนก็นํ าเอาเมืองใหญลมลงได
                   หลงัจากทีเ่ขามาถงึคานาอันแลว โยชูวาไมไดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาแผนการสูรบ ประชาชนไมได
ท ําการส ํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวาเขาควรทํ าอะไร เขาไมไดออกเสียงโหวต (เขาเรียนรูบทเรียนนี้เปนครั้งแรกเมื่อ
เขามาถงึยงัชายแดนของคานาอัน ดู อพยพ ๑๓ และ ๑๔)
                   แทนทีจ่ะทํ าเชนนั้นอิสราเอลเคลื่อนที่ไปขางหนาตามพระบัญชาพระเจาเปนหนวยที่รับการระดมกํ าลัง
แลว ยดึเอาดนิแดนเพื่อพระเจา หลักการตอสูที่เขาสามารถนํ ามาใชฝายวิญญาณในชีวิตและการรับใชของคุณเอง
                   หลกัการแทรกซมึตอไปนี้นํ ามาจากการตอสูที่สํ าคัญซึ่งบันทึกไวในหนังสือโยชูวาประกอบดวย

การรณรงคภาคกลาง ๖.๑-๘.๓๕
การรณรงคภาคใต ๙.๑-๑๐.๔๓
การรณรงคภาคเหนือ ๑๑.๑-๑๕

 เตรียมตัวเพื่อสงคราม
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                   หลกัการประการแรกคือเพื่อเตรียมตัวตอสูในสงครามกอนที่คุณจะเขาไปในดินแดนของศัตรู คุณได
ศึกษาแลวถงึการเตรียมตัวของโยชูวาและประชาชนในบทเรียนที่ ๑๓ และ ๑๔
                   อิสราเอลรับการระดมกํ าลังและรับพระบัญชาจากพระเจาวา
                  “ทกุๆต ําบลถิน่ทีฝ่าเทาของเจาทั้งหลายจะเหยียบลง เราไดยกใหแกเจาทั้งหลายดังที่เราไดสัญญาไว
กับโมเสส”          โยชวูา ๑.๓

                   พระเจาประทานดินแดนแกเขา แตเขาจะไดกรรมสิทธิดินแดนนั้นตอเมื่อเขาอางสิทธิ        จงอานโยชู
วา๑.๑-๙     ประชาชนเขาใจวาความรับผิดชอบของเขาก็คือ

ลุกขึ้น ๑.๒
ยกขามไป ๑.๒
เขมแข็ง ๑.๖-๗, ๙
กลาหาญ ๑.๖-๗, ๙
อยากลัว ๑.๙
อยาทอถอย ๑.๙
แบงแยกและอางสิทธิมรดก ๑.๖

ใชพระวจนะใหประสบความสํ าเร็จ
............รักษาพระวจนะ ๑.๗-๘
............กระทํ าตาม ๑.๗-๘
............อยาหนัไปจากพระวจนะ ๑.๗
............พดูพระวจนะ ๑.๘
............ภาวนา ๑.๘
............เชือ่ฟงเต็มที่ ๑.๘

            จงสงัเกตวา การสามารถรักษาและปฏิบัติตามพระวจนะมาจากการพูดและตรึกตรองพระวจนะ  คุณมี
ความรบัผิดชอบเชนเดียวกันนี้ ขณะที่คุณรับการระดมกํ าลังเพื่อแทรกซึมดินแดนเพื่อพระเจา อิสราเอลมีความเขา
ใจทีช่ดัเจนถึงความรับผิดชอบของพระเจาเชนเดียวกันดังนี้
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โยชูวาบทที่ ๑
พระองคจะมอบดินแดนใหแกเขา ๑.๒-๔
ไมมีผูใดจะตอสูเขาได ๑.๕
พระองคจะทรงอยูกับเขา ๑.๕
พระองคจะไมทํ าใหเขาผิดหวัง ๑.๕
พระองคจะไมทรงละทิ้งเขา ๑.๕
พระองคจะอยูกับเขาทุกแหง ๑.๙

                        พระองคจะทํ าใหเขาเจริญรุงเรืองโดยพระวจนะของพระองค ๑.๗-๘
                        เหลานี้คือพระสัญญาของพระเจาแกผูที่ไดรับการระดมกํ าลังและเตรียมที่จะนํ าประเทศชาติของ
ตนมาใหพระเจา
รูจักศัตรูของคุณ
                     ในโยชวูา ศัตรูคือพวกคานาอัน พระเจาทรงชี้ใหเห็นวาใครคือศัตรูและทรงมอบกลยุทธพิเศษเพื่อจัด
การกบัพวกศตัรู ในเลวีนิติบทที่ ๑๘ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๑๒.๓๑, บทที่ ๗ และ ๒๐.๑๖-๑๘
                     พระวจนะของพระเจาชี้ใหเห็นวาศัตรูของคุณคือ โลก เนื้อหนังและมาร พระคัมภีรบรรจุคํ าสอน
เฉพาะอยางมากมายวาจะจัดการกับพลังของศัตรูไดอยางไร
                     การทีจ่ะมชียัชนะในการแทรกซึมเขาไปในดินแดน คุณตองรูจักศัตรูของคุณ ซาตานและจะจัดการกับ
มนัอยางไร ถาคณุไมคุนเคยกับการตอสูฝายวิญญาณ จงศึกษาหลักสูตรฮารเวสไทมนานาชาติ ชื่อ “ยุทธวิธีฝาย
วญิญาณ” “คูมือการตอสูฝายวิญญาณ”

รูจกัสถานภาพของศัตรู
                     ถาคณุตองรูจักศัตรูของคุณ คุณตองเผชิญหนากับมันไมใชหนีไปดวยความกลัว อยากลัวขนาดของ
พลงัของศตัรู เมือ่คุณเริ่มตนเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยความเชื่อ คุณจะพบวาพระหัตถของพระเจาอยูเหนือศัตรูแลว
นีคื่อส่ิงที่การระดมกํ าลังคนกลาวถึง
                     จงศกึษาการตอสูของอิสราเอลกับการรวมตัว (พันธมิตร) ของกษัตริย ๕ องคในโยชูวาบทที่ ๑๐
กษตัริยแหงเยรูซาเล็ม เฮโบรน ยารมธู ลาดิชและเอกโลน ทั้งหมดรวมตัวกันตอสูอิสราเอล การตอสูที่แทจริงอธิบาย
ไวในโยชวูา ๑๐.๖-๑๑ พระเจาทรงแทรกแซงดวยการอัศจรรยที่ยิ่งใหญเพื่ออิสราเอล คุณอานเรื่องนี้ไดในโยชูวา
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๑๐.๑๒-๑๕ ชาวคานาอนันมัสการดวงอาทิตย และดวงจันทร เมื่อดวงอาทิตยและดวงจันทรหยุดนิ่งเพื่ออิสราเอล
เขากรู็แนวาพระเจาของอิสราเอลนั้นทรงยิ่งใหญกวาพระเจาของเขา
                     กษตัริยทัง้ ๕ ของเขาซึ่งซอนอยูในถํ้ า ถูกนํ าออกมาและโยชูวาบอกชาวอิสราเอลใหเอาเทาวางบนคอ
ของกษตัริยเหลานั้น นี่เปนตัวอยางธรรมชาติที่มองเห็นไดของตํ าแหนงของศัตรูผูเชื่อ (คืออยูใตเทาของเรา)
                     หวัของซาตานถกูบดขยี้แลวโดยพระเยซูที่ไมกางเขน พระเยซูเปนศีรษะของคริสตจักร และเราเปน
พระกายของพระองค ถาซาตานอยูใตสนเทาของพระองคตามที่ทรงสัญญาไวในปฐมกาล ๒.๑๔-๑๕ แลว มันก็อยู
ใตเทาของเราดวย
                     ถามศัีตรูของโลกและเนื้อหนังซอนอยูในชีวิตของคุณ ใหนํ าออกมาและเผชิญหนากันมัน แลวกลาว
คํ าโดยฝายวิญญาณใหเอาฝาเทาของคุณวางบนคอของศัตรูและเอาชนะมัน
จงแสวงหาความแนใจในการทรงสถิตของพระเจา
                     หีบพระบัญญัติซึ่งเปนสัญลักษณของการทรงสถิตของพระเจาถูกหามไปกอนอิสราเอลเขาไปในแม
นํ ้าจอรแดนและเดินทางเขาไปในการตอสูกอนหนาพวกเขา เมือ่อิสราเอลทํ าบาปตามทีเ่ขาทํ าที่เมืองอัย (โยชูวา ๗)
การทรงสถิตของพระเจาพรากจากไปและเขาพายแพศัตรู
                     จงแนใจวาเมือ่คุณรับการระดมกํ าลังและเคลื่อนไปเพื่อพระเจานั้น การทรงสถิตของพระเจาทรงไป
กอนหนาคณุ ถามีความบาปในชีวิตของคุณ จงจัดการกับมัน ความบาปแยกคุณจากการทรงสถิตของพระเจา

รูวาการตอสูเปนของพระเจา
                      คร้ังแลวครัง้เลา พระเจาบอกโยชูวาและอิสราเอลวา “การตอสูเปนของพระเจา.....จงรองตะโกน
เพราะวาพระเจาไดใหแกคุณแลว .....เราไดมอบดินแดนไวในมือของเจา”
                      จงเฝาบอก “ทหารศึก” ของคุณวาพระเจาไดมอบชัยชนะแลว จนกระทั่งวิญญาณแหงการนี้เขาไปใน
จติใจของทหารผูซึง่มีตํ าแหนงตองทํ าสงคราม เขาไมจํ าตองยึดดินแดนดวยความสามารถหรือความชํ านาญของ
เขาเอง การตอสูเปนของพระเจา !

อยาพึง่พาการหาเหตุผลตามธรรมชาติ
                      ถาโยชวูาพึง่พาการหาเหตุผลตามธรรมชาติ เขาจะไมมีวันพยายามที่จะยึดเมืองเยรีโคโดยการเดิน
ไปรอบๆ ตะโกนและเปาแตร
                      ขณะทีคุ่ณระดมก ําลังฝายวิญญาณเพื่อพระเจา คุณตองรูสํ านึกวาวิถีของพระองคไมใชวิถีของคุณ
ไมวาสถานการณนั้นจะดูโงเขลาสักเทาใดในทางธรรมชาติ คุณตองไววางใจพระเจาเสมอ
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                     “เพราะความคดิของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา”  อิสยาห ๕๕.๘

                      ส่ิงทีโ่ลกดวูาเปนยทุธวิธีที่ออนแอ พระเจาทรงใชยุทธวิธีนี้เพื่อทํ าใหคนที่เขมแข็งอับอาย
                     “เพราะความเขลาของพระเจายังมีปญญายิ่งกวาปญญาของมนุษย และความออนแอของพระ
เจากย็งัแขมแขง็ยิง่กวากํ าลังของมนุษย แตพระเจาไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาโงเขลาเพื่อทํ าใหคนมีปญญาอับอาย
และไดทรงเลอืกคนที่โลกถือวาออนแอเพื่อทํ าใหคนที่แข็งแรงอับอาย เพื่อมิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได”
                                                                                       ๑ โครินธ ๑.๒๕, ๒๗, ๒๙

                      เมือ่ใดกต็ามทีโ่ยชวูาพึ่งพาเหตุผลธรรมชาติของเขา เขาก็มีปญหา จงอานเรื่องราวของพันธมิตรของ
เขากบัพวกกเิดโอนในโยชูวา ๙.๑-๒๗ ซึ่งสํ าแดงใหเห็นขอเท็จจริงนี้
                     ในกรณีนี้ โยชวูาถกูลอลวงโดยสิ่งที่ปรากฎใหเห็น จงทดสอบทุกอยางที่มาถึงคุณไมวาจะจากแหลง
ฝายธรรมชาตหิรือเหนอืธรรม บนพื้นฐานแหงพระวจนะของพระเจาโดยการอธิษฐานและพยานภายในแหงสันติสุข
(คือ ตรวจสอบวามีสันติสุขหรือไมเมื่อเผชิญกับส่ิงเหลานี้)
                      คุณจะไมสามารถแยกแยะแหลงของทุกสิ่งดวยการมองดูในครั้งแรกเพราะวาศัตรูใชการลอลวงเปน
อาวธุ โยชวูารบีรอนเกินไป การระดมกํ าลังไมไดหมายความวารีบเรงไปขางหนาโดยปราศจากการทรงนํ าจาก
สวรรค เมื่อสงสัยจงรอคอยกอน

ท ําการสงครามแบบบุกเขาไปมากกวาแบบปองกันตัว
                      โยชวูาไมไดรอใหศัตรูมาโจมตี เขาทํ าสงครามแบบบุกเขาไปมากกวาที่จะปองกันตัว ผูเชื่อหลายคน
ใชเวลาทัง้ชวีติสูรบกับการโจมตีของศัตรูมากกวาที่จะทํ าสงครามแบบบุกเขาไปและยึดเอา    “ดินแดนแหงพระ
สัญญา”

เคลือ่นทีไ่ปโดยใชยุทธวิธีอยางมีเปาหมาย
                       เมือ่บุคคลหนึง่ “เคลื่อนที่ไปโดยใชยุทธวิธีอยางมีเปาหมาย” เขาก็เคลื่อนที่อยูเสมอ (ไมอยูนิ่งๆ) เขา
ไมท ําดวยวธิขีองเขาเอง ยุงเหยิงกับกิจการของโลกหรือมีชีวิตอยูในชัยชนะหรือการพายแพของอดีต เขาเคลื่อนที่ไป
เพือ่พระเจาอางสิทธิดินแดนใหมอยูเสมอ
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                       พระคมัภีรบันทกึวาคริสตจักรยุคแรกเคลื่อนที่ไปโดยใชยุทธวิธีอยางมีเปาหมาย สมาชิกไปทุกหน
ทกุแหงเทศนาพระวจนะ การเคลื่อนที่ไปโดยใชยุทธวิธีอยางมีเปาหมาย คุณตองพัฒนา “ความคิดจิตใจในการเก็บ
เกีย่ว” และ “ความคิดจิตใจของทหาร”
                       เมือ่คุณม ี “ความคิดจิตใจในการเก็บเกี่ยว” คุณก็เต็มใจที่จะหยุดอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ไปตามการ
ทรงน ําของพระเจาเพือ่ที่จะเก็บเกี่ยวผล เรามักมาถึงเวลาของการเก็บเกี่ยวใหญฝายวิญญาณในหลายประเทศของ
โลก และเผชญิกบัปญหาวามีผูเก็บเกี่ยวนอยเกินไป คริสตจักรตองผูกพันตนที่จะไปในที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
                       เมือ่ชาวยิวปฏเิสธเปาโลในเมอืงอันติโอก เขาและทีมงานก็มุงหนาตอไปยังอีโคนียุม (กิจการ
๑๓.๕๑-๕๒) เมือ่เขาถูกบีบใหออกจากเมืองๆหนึ่ง เขา“สะบัดฝุนผงคลี”จากเทาของเขาและไปยังที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณที่สุกงอม
                       คุณตองการ “ความคิดจิตใจแบบทหาร” ดวย เมื่อคุณมี “ความคิดจิตใจแบบทหาร” คุณก็มักจะฟง
คํ าสัง่ใหมๆ  จากผูบัญชาการ ลองนึกดูถึงทหารซึ่งปฏิเสธที่จะทํ าตามคํ าสั่งใดใดยกเวนคํ าสั่งที่ใหแกเขาเมื่อ ๒๐
หรือ ๓๐ ปมาแลว เปนคํ าสั่งที่ดีเมื่อเขาไดรับแตไดหยุดที่จะเปนจิตใจของพระวิญญาณมานานแลว
                       เมือ่พระเยซอูยูบนโลกนี้ พระองคทรงเคลื่อนไหวโดยใชยุทธวิธีอยางมีเปาหมาย พระองคทรงเดิน
ทางจากหมูบานไปยงัอกีหมูบานและสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง (ลูกา ๔.๔๓) พระองคทรงตอบสนองตอคํ า
บัญชาของพระบิดาเสมอ

โจมตีปอมปราการสํ าคัญ
                    ยทุธวธิขีองโยชวูาในคานาอันเปนการโจมตีตอสูเมืองสํ าคัญของคานาอันตามลํ าดับ (ดู โยชูวา ๙
และ ๑๐.๒๘-๔๓)
                    โยชวูาโจมตคีานาอนัทีใ่จกลางเมือง ทํ าใหสองสวนของเมืองโดดเดี่ยวและทํ าใหกองทัพที่เหลือมารวม
กนัและจดัทพัหนาตอสูกับกองทัพอิสราเอลไมได เขาโจมตีปอมปราการที่สํ าคัญของศัตรู
                    จดัการกบัศัตรูอยางฉับพลัน อยายอมตอส่ิงใดที่นอยกวาชัยชนะทั้งมวล โดยการโจมตีปอมปราการ
ของศตัรูในชวีิตของคุณ คุณไดทํ าใหความสามารถของซาตานในการยึดคุณไวอยางเขมแข็งนั้นออนแอลง

อยาพึ่งพาเนื้อหนัง
                     พระเจาไมตอการใหอิสราเอลพึ่งพามาและรถรบเพื่อชัยชนะ ดังนั้นเมื่อเขาทํ าใหกอบทัพคานาอัน
พายแพ อิสราเอลจึงตัดกํ าลังมาของศัตรู เขาตัดกลามเนื้อขาเพื่อใหสัตวทํ าสงครามไมได โดยวิธีนี้ อิสราเอลก็ไมถูก
ลอลวงใหวางใจในมาและรถรบ



211

                     คุณวางใจใน “มาและรถรบของศัตรู” โดยทํ าสิ่งตางๆ ดวยวิธีที่โลกกระทํ าหรือไม เมื่อคุณตอสูในฝาย
วิญญาณ

โจมตสีาเหตจุากรากฐานมากกวาโจมตีที่อาการพื้นผิวภายนอก
                     อิสราเอล “ท ําลายศัตรูหมดสิ้น” จนไมมีส่ิงใดเหลืออยู ดินแดนจะถูกแทรกซึมไดก็ตอเมื่อศัตรูถูก
ท ําลายหมดสิน้ (ชาวอสิราเอลยังคงนํ าหลักการนี้มาใชในปจจุบัน ใหหาอานตามขาวหนังสือพิมพและดูขาวทีวี - ผู
แปล) ถาอสิราเอลเหลือส่ิงของของศัตรูไวในดินแดนแลว “ราก” ของความบาปจะพัฒนาขึ้นทํ าความเดือดรอนแก
พวกเขาอีก
                     อยาหยดุทีก่ารตอสูบนพื้นผิวภายนอก อยาพอใจกับชัยชนะเพียงบางสวน จงระดมพลังฝาย
วญิญาณของคุณตอไป และแทรกซึมดินแดนไปจนกระทั่งศัตรู “ถูกทํ าลายจนหมดสิ้น”

เชื่อฟงพระเจา
                    หลกัการทีสํ่ าคัญของการแทรกซึมคือ การเชื่อฟง พระคัมภีรบันทึกไววา

 “พระเจาทรงบญัชาโมเสสผูรับใชของพระองคอยางไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอยางนั้นและโยชูวาก็กระทํ า
ตาม ทานไมไดเวนที่จะทํ าทุกอยางซึ่งพระเจาทรงบัญชาโมเสสไว”         โยชวูา ๑๑.๑๕

        ความสามารถของคุณในการที่จะระดมกํ าลังและแทรกซึมเขาไปในดินแดนศัตรูนั้นมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความเชื่อฟงของคุณที่มีตอพระเจา

ยนืหยัดในการสงคราม
                    ชยัชนะทัง้หมดของโยชูวาไมไดมาอยางรวดเร็วเหมือนดังเชนการตอสูที่เยรีโค จงอานโยชูวา ๑๑ โยชู
วาท ําสงครามกบักษัตริยแหงดินแดนนั้นถึง ๖ ป (โยชูวา ๑๑.๑๘)
                    การยนืหยดั (คงสัตยซื่อเสมอในการสงคราม) เปนสิ่งที่จํ าเปนในการยึดเอาปอมปราการ ขับไลศัตรู
ออกไปและครอบครองทุกสิ่งที่พระเจาทรงสัญญาแกคุณ

จบัตาอยูที่ผูมีชัยชนะมากกวาที่ชัยชนะ
                      โยชวูาน ําอสิราเอลในการนมัสการพระเจาภายหลังชัยชนะตอการรบ (ดู โยชูวา ๘.๒๙-๓๑)
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                       บางครัง้เราท ําความผิดในการมุงเนนที่การตอสูและบทบาทของเราในการเอาชนะการตอสู จับตา
อยูทีช่ยัชนะแทนที่จะจับตาอยูที่ผูมีชัยคือ องคพระผูเปนเจาของเรา

เรยีนรูวาจะทํ าใหการพายแพเปลี่ยนเปนชัยชนะไดอยางไร ?
                       อิสราเอลประสบกับการพายแพคร้ังยิ่งใหญที่เมืองเล็กๆ ชือ่วาเมืองอัย คุณอานไดในโยชูวา ๗-๘

    โดยเหตทุีห่ลกัการนีม้คีวามสํ าคัญในการเปลี่ยนความพายแพเปนชัยชนะ จึงอุทิศทั้งบทใหกับหัวขอนี้
คุณจะเรียนรูวาจะทํ าอะไรในบทนี้

ดินแดนที่เหลืออยู
                       จงอานโยชวา ๑๓.๑-๗ ขณะที่โยชูวาเขามาใกลความตาย ยังคงมีดินแดนอีกมากที่เหลืออยูซึ่งอิส
ราเอลตองอางสิทธิ อิสราเอลตองทํ าสิ่งที่โยชูวานํ าเขาใหเร่ิมตนนั้นใหสํ าเร็จ
                       กลุมคนทีรั่บการระดมกํ าลังอยางแทจริงจะแทรกซึมดินแดนของศัตรูตอไป แมวาผูนํ าของเขาถูก
เคลือ่นยายไปแลว การระดมกํ าลังกลุมคนอยางแทจริงนั้น คุณตองปลดเขาจากการพึ่งพาในตัวคุณ
                       เมือ่โยชวูาตาย เผาแตละเผาตองตอสูตอไปและกํ าจัดศัตรูออกไปจากดินแดนของเขา ส่ิงที่เรียนรูมา
เปนการสวนรวมตองนํ ามาใชเปนสวนตัวดวย
                       พระเจาทรงสญัญาณอิสราเอลวา พระองคจะกํ าจัดศัตรูของเขาทีละเล็กละนอย (อพยพ ๒๓.๒๗-
๓๐) คุณไมไดกํ าจัดศัตรูฝายวิญญาณคุณออกไปในการตอสูไมกี่คร้ัง พระเจาทรงขับไลพลังของศัตรูออกไปจาก
ชวีติของคณุทลีะเลก็ละนอย ขณะที่คุณเผชิญและเอาชนะสถานการณของชีวิต ส่ิงนี้ทํ าใหคุณตองพึ่งพาพระองค
อยางสมํ่ าเสมอ
                       มพีระสัญญาใดของพระเจารอคอยคุณใหอางสิทธิอยู ? มปีอมใดของศัตรูที่ยังตองเอาชนะ ? มี
“ดินแดน” ใดในชีวิตฝายวิญญาณของคุณซึ่งยังคงตองครอบครองอีก ?
                       หลกัการของการแทรกแซงนี้จะชวยคุณใหระดมกํ าลังเพื่อยึดเอา “ดินแดนที่เหลืออยู”
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ชื่อ…………………………………………     วชิา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๖

๑.   จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............……
๒.  จงสรปุหลักการของการแทรกแซงที่บันทึกไวในหนังสือโยชูวา
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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  วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบบทที่ ๑๖

๑.  “มคีนถอือาวธุไวพรอมที่จะเขาสงครามประมาณสี่หมื่นคนไดขามไปตอพระพักตรพระเจาเพื่อทํ าศึก ไปถึงที่ราบ
เขตเมืองเยรีโค”       โยชวูา ๔.๑๓
๒.   จงทบทวนคํ าอธิบายในหนา 205-210
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เพื่อศึกษาตอไป
๑.    หนงัสอืโยชูวาเปนคูมือของการตอสูฝายวิญญาณ จงศึกษาโยชูวาโดยใชโครงเรื่องตอไปนี้

การเตรียมทหาร บทที่ ๑-๒, ๕
บุคคล โยชูวา
ประชากร อิสราเอล
การแทรกซึม บทที่ ๓-๑๒
การครอบครอง บทที่ ๑๓-๒๔

. จงอานโยชูวา ๑๒.๗-๒๔ ขอความนี้  บอกถงึชยัชนะ ๓๑ คร้ังของโยชูวาที่มีตอศัตรู มีชัยชนะกี่คร้ังที่คุณมี
ในปนี้ ? คุณไดทํ าใหศัตรูพายแพหรือไม ?
๓. การระดมก ําลงัและการแทรกซึมเขาไปในคานาอัน ซึ่งบันทึกในหนังสือโยชูวาเปนไปตามแผนหลักสูตรของ
สถาบนัฮารเวสไทม จงศึกษาหนังสือโยชูวาอีกครั้งในแงของ

การสรางภาพในใจ ๑.๑-๖
การมอบอํ านาจใหทํ า ๑.๗-๙
การเพิ่มพูน ๑.๑๐, ๑๖-๑๗
การจัดองคกร ๑.๑๑
การระดมกํ าลัง บทที่ ๓, ๔.๑๓
การประกาศ อสิราเอลตองเปนตัวอยางแกชาติตางๆ ที่อยูรอบๆ คานาอัน

        ทัง้ผูน ําและผูตาม (สาวก) ตองรับการฝกอบรม (โยชูวา ๒๔) เชนเดียวกับในโปรแกรมของฮารเวสไทม
๔.   โยชวูาตอง “ทํ าใหอิสราเอลไดรับคานาอันเปนมรดก” ดู เฉลยธรรมบัญญัติ ๑.๓๘ และ ๓.๒๘ คุณถูกเรียกให
ระดมกํ าลังผูอ่ืนรอบๆ ตัวคุณเพื่อไดรับพระสัญญาของพระเจาเปนมรดก
๕.    จงอานหนังสือโยชูวาอีกครั้ง         คุณสามารถชี้ใหเห็นหลักการอื่นๆ ของการแทรกซึมเขาไปซึ่งไมไดกลาวไว
ในบทเรยีนนีห้รือไม ถาเห็น จงเพิ่มเติมเขาไปในการศึกษาของคุณในบทเรียนนี้
๖.      คนที่อาศัยอยูในคานาอันไดชื่อวาชาวคานาไนท        ซึง่ประกอบดวยคนหลายเผาซึ่งมีส่ิงตอไปนี้คลายคลึง
กัน
         เขานมสัการพระเทียมเท็จเรียกวา พระบาอัล ภรรยาของพระบาอัลชื่อ แอสโตเรธเปนเทพี บาลาอิม พหูพจน
ของบาอัลเปนรูปเคารพของพระบาอัล
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        ปุโรหติหญิงในพระวิหารโดยแทจริงแลวเปนโสเภณี
        เขานมสัการพระบาอลัใน “สถานที่สูง” โดยเชื่อวาเขาจะอยูใกลพระบาอัลไดดีกวา สถานที่สูงนี้สรางขึ้นบน
รากฐานทีม่ไีหบรรจุทรากศพทารกซึ่งถูกนํ ามาถวายบูชาพระของเขา
        เขาเกีย่วของกบัการผิดศีลธรรม การพยากรณ การนมัสการรูปเคารพและการนมัสการดวงอาทิตย ดวงจันทร
ทะเลและเทพเจาแหงพายุ เขานมัสการเทพเจาไดอานาดวย
        การถอืวตัถนุยิมของเขามีผลใหมีความจริญรุงเรืองภายนอกและความโหดรายภายในใจ ชาติ ๗ ชาติของคา
นาอนัคือ ชาวคานาไนท ฮบิไทท ฮไีวท เปอริสสี คนอามอไรทและคนเยปุสต
        เหตผุลทีใ่หท ําลายคนคานาอันไดใหไวในเลวีนิติ ๑๘ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๑๒.๓๑, บทที่ ๗ และ ๒๐.๑๖-
๑๘
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