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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

คริสเตียนอยางคาเลบ 

วันที่เทศนา : 16 เมษายน 2016 

 

ขอพระคัมภีร  

“สวนคาเลบผูรับใชของเรามีจิตใจแตกตางออกไปและติดตามเราอยางสุดใจ เราจะพาเขาเขาไป

ยังดินแดนท่ีเขาไดสํารวจมา และวงศวานของเขาจะไดครอบครองดินแดนนั้น”  

(กันดารวิถี 14: 24) 

“But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, 

him will I bring into the land whereinto he went; and his seed shall possess it.”  

(Numbers 14: 24) 

 พระเจาสงคนไปสอดแนมดินแดนท่ีพระองคจะมอบใหพวกเขา เพื่อคนเหลา นี้จะเห็น

และสัมผัสวาดินแดนแหงนี้อุดมสมบูรณตามท่ีพระเจาไดตรัสไวทุกประการ และพวกเขาจะ

สรรเสริญพระเจา และไดรับแรงจูงใจท่ีจะเขามายึดครอง  แตปรากฏวาไมเปนไปตามนั้น ผูสอด

แนม 10 ใน 12 คน รับเพียงแตวาดินแดนท่ีพระ เจาไดตรัสไว วา เปนดินแดนท่ีอุดมสมบู รณนั้น

เปนความจริง แตท่ีจะไปยึดครองไมนาจะเปนไปได และกลับมารายงานวา: 

“ผูคนท่ีอาศัยอยูท่ีนั่นมีกําลังเขมแข็งมาก เมืองเขาก็แสนใหญโตมีปอมกําแพงแนนหนา 

มิหนําซ้ําพวกขาพเจายังเห็นวงศวานอานาคอยูท่ีนั่นดวย” (กันดารวิถี 13: 28) 

“Nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very 

great: and moreover we saw the children of Anak there.” (Numbers 13: 28) 

 

 มีเพียง 2 คนท่ียืนหยัดจะเขาไปยึดครอง แตถูกขัดขวางจากชุมชนท่ีเชื่อคนสอดแนม สิบ

คนไมใหขึ้นไป  เหตุการณดังกลาว ทําใหพระเจาพิโรธไมใหเขาไปในครอบครองแผนดินแหง

พระสัญญา พวกเขาตองเดินอยูในถ่ินทุรกันดารอีก 40 ป แตสองคน คือโยชูวาและคาเลบ  พระ

เจาสัญญาวา เขาจะมีอายุยืนนานและจะไดเขาครอบครองดินแดนตามท่ีสัญญา 

 เราจะเรียนรูจากชีวิตคาเลบวาเขามีลักษณะชีวิตอยาง ไร จึงทําใหพระเจา พอพระทัยใน

ชีวิตของเขา 
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I. ความภักดีตอพระเจา 

 ความภักดีเปนคุณธรรมท่ีตอยอดจากความเชื่อ คือ มีความสัตยซื่ออยางมั่นคง 

“ไมมีสักคนเดียวในชั่วอายุอันเลวรายนี้ จะไดเห็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ ซึ่งเราสัญญาวาจะ

ประทานใหแกบรรพบุรุษของเจา ยกเวนคาเลบ บุตรยาฟูเนห เขาจะไดเห็นแผนดินนั้นและเราจะ

มอบดินแดนท่ีเขาเหยียบยางใหกับเขาและวงศวานของเขา เพราะเขาไดติดตามองคพระผูเปนเจา

อยางสุดใจ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 1: 35 – 36) 

“Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I 

sware to give unto your fathers,  Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him 

will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly 

followed the LORD.” (Deuteronomy 1: 35 – 36) 

 

II. ความเช่ือในพระสัญญา 

“เพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่งพระเจาตรัสในวันนั้นใหแกขาพเจา เพราะทานไดยินใน

วันนั้นแลววาคนอานาคอยูท่ีนั่น มีหัวเมืองใหญท่ีมีกําแพงลอมอยางเขมแข็ง ชะรอยพระเจาจะ

ทรงสถิตกับขาพเจา ขาพเจาก็จะขับไลเขาออกไปได ดังท่ีพระเจาตรัสไวแลว” (โยชูวา 14: 12) 

“Now therefore give me this mountain, whereof the LORD spake in that day; for thou heardest 

in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced: if so be the 

LORD will be with me, then I shall be able to drive them out, as the LORD said.”  

(Joshua 14: 12) 

 

III. ความถอมใจ 

“... ชะรอยพระเจาจะทรงสถิตกับขาพเจา ขาพเจาก็จะขับไลเขาออกไปได ดังท่ีพระเจาตรัสไว

แลว” (โยชูวา 14: 12) 

“... if so be the LORD will be with me, then I shall be able to drive them out, as the LORD 

said.” (Joshua 14: 12) 
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สรุป 

 พระเจาจะโปรดปรานท้ังเราและลูกหลานของเราแนนอน ถาเรา 

1. แสดงความจงรักภักดีตอพระเจาไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิต 

2. ยึดมั่นในพระสัญญาไมคลอนแคลน เชื่อมั่นวาพระองคจะทําใหพระสัญญาเปนจริง

ในทุกเร่ือง 

3. มีความถอม ใจ มีความตระหนักตลอดเวลาวาความสําเร็จท้ังสิ้นท่ีมีอยูลวนมาจาก

พระเจา พระองคคือแหลงพลัง ปญญา ความรู 

 

 

 

 

 

 


