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บทที่ ๑๔
ผูระดมกํ าลัง

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอความสํ าคัญจากความทรงจํ า
• บอกตวัอยางในพันธสัญญาเดิมถึงคนที่พระเจาใชใหระดมกํ าลังผูอ่ืน
• สรุปคุณสมบัติที่จํ าเปนของ “ผูระดมกํ าลังคน”

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                   “แตสวนพีน่องซึ่งขึ้นไปพรอมกับขาพเจาไดกระทํ าใหจิตใจของประชาชนกลัว แตขาพเจาไดติดตามพระ
เยโฮวาหพระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ” โยชูวา ๑๔.๘

คํ านํ า
                     บทเรียนนี้เร่ิมตนดวยบท ๔ บทตามล ําดับซึ่งมีจุดรวมที่โยชูวาและชนชาติอิสราเอลไดรับการระดม
ก ําลงัและอางสิทธิเหนือดินแดนซึ่งพระเจาทรงสัญญาแกเขาอยางไร
                     หนงัสอืโยชวูาใหหลักการหลายประการซึ่งนํ ามาใชได ขณะทีคุ่ณรับการระดมกํ าลังเพื่อยึดเอาหมูบาน
เมอืงและประเทศมาเปนของพระเจา
                     บทเรยีนนีม้จีุดรวมอยูที่ชนิดของบุคคลที่พระเจาทรงใชเพื่อระดมกํ าลังผูอ่ืน บทที่ ๑๕ แสดงใหเห็นการ
แทรกแซงที่จํ าเปนกอนที่จะระดมกํ าลังกลุมคน บทที่ ๑๖ บรรจุ “หลกัการของการแทรกแซง” บทที่ ๑๗ บรรจุคํ าสอน
วาจะจัดการกับความพายแพไดอยางไร บทที่ ๑๘ มหีวัขอวา “เร่ืองเลาของเมือง ๒ เมือง” ใหหลักการของพระคัมภีร
สํ าหรบัการเอาชนะยักษฝายวิญญาณ

ดินแดนคานาอัน
                     คานาอนัเปนดินแดนที่พระเจาทรงสัญญาจะมอบใหอิสราเอล (โยชูวา ๑.๒) พระเจาทรงสัญญาพระ
องคจะไมทํ าใหเขาลมเหลว ขณะทีเ่ขาถกูระดมกํ าลังและเคลื่อนที่ไปขางหนาเพื่ออางสิทธิในดินแดนนี้ (โยชูวา
๑.๕) พระองคทรงสัญญาที่จะอยูกับเขาไมวาเขาจะไปที่ไหน (๑.๙) ส่ิงเหลานีเ้ปนความจริงอันประเสริฐที่จะอาง
สิทธิได
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                     แตวาพระสัญญาเหลานี้ไมไดหมายความวาเขาจะนั่งสบายๆ และไมทํ าอะไรมีข้ันตอนของความเชื่อที่
ตองกระทํ า แลวกาวแรกก็คือเขาไปยังแมนํ้ าจอรแดน พระเจาบอกประชากรให “ลุกขึ้นและเดินไป” ยงัจอรแดน
ข้ันตอนแรกนี้ตองเริ่มตนจากประชาชนไมใชจากพระเจา อิสราเอลรูวาเขาจะเผชิญกับยักษและการตอสูในดินแดน
คานาอัน แตพระเจาทรงสัญญาที่จะอยูกับพวกเขา
                     พระเจาทรงสัญญาที่จะอยู กับบรรดาผูที่แพรขยายขาวประเสริฐไปยังชาติตางๆของโลก(มัทธิว
๒๘.๑๙-๒๐) พระองคทรงสัญญาพระองคจะไมละทิ้งทานเลย แตไมไดหมายความวาคุณจะนั่งสบายๆ และไมทํ า
อะไร มข้ัีนตอนของความเชื่อที่คุณตองกระทํ า
                    คุณตองไดรับการระดมกํ าลังเพื่อยึดเอาหมูบาน เมอืงและประทศมาเพื่อพระเจา ถาคุณเปนผูนํ า คุณ
ตองระดมกํ าลังผูอ่ืนซึ่งหมายความวา คุณตองเตรียมผูคนที่คุณนํ าใหพรอมที่จะ “กาวขามไปกับคุณ” แลวเขาไป
ครอบครองดินแดน แมวากาวแรกของคุณจะดูเหมือนนํ ากาวผาน “แมนํ้ าจอรแดน” เหมอืนชนอิสราเอลก็ตาม

ผูระดมกํ าลัง
                    พระเจาบอกโยชูวาใหลุกขึ้นและกาวขามแมนํ้ าจอรแดนและอางสิทธิดินแดนแหงพระสัญญา พระองค
ยงับอกเขาดวยใหระดมกํ าลังคนและนํ าชาติอิสราเอลทั้งหมดไปกับเขา (โยชูวา ๑.๒)
                    คนชนดิใดทีพ่ระเจาทรงเลือกใหระดมกํ าลังประชากรของพระเจาและยึดหมูบาน เมอืงและประเทศเพื่อ
พระเจา ? จงเปดพระคมัภีรของคุณดูหนังสือโยชูวาและใหวิเคราะหดูคุณสมบัติของโยชูวาผูซึ่งระดมกํ าลังคนหลาย
ลานคนใหทํ างานเพื่อพระเจา (จงแนใจวาคุณอานขออางอิงแตละขอในพระคัมภีรของคุณ
                    ประการแรก แนนอน โยชวูาเปนผูเชื่อ ชือ่ของเขาหมายความวา “พระเจาทรงเปนความรอด” เขายัง
เปนบุรุษผูซึ่ง

สามารถฟงเสียงจากพระเจา
                    เมื่อพระเจาตรัส โยชวูารูจักเสียงของพระองค (โยชูวา ๑.๑)

สามารถลืมอดีตได
                    โยชวูาเปนบุรุษผูสามารถลืมอดีตได เมื่อพระเจาตรัสวา “โมเสส ผูรับใชของเราสิ้นชีวิตแลว” พระองค
ก ําลงับอกโยชูวาใหลืมอดีตแลวเคลื่อนที่ตอไปเพื่อพระเจา
                     โยชูวารักโมเสส เขาไดรวมรับใชดวยกันในสงคราม เดนิทางผานถิ่นทุรกันดารกับเขาและถูกสงออกไป
สอดแนมดินแดนคานาอันเพื่อเขา       โยชวูาไดพบเห็นการอัศจรรยมากมายในมือของโมเสสและไดอยูกับเขาบนภู
เขาซีนาย ขณะทีพ่ระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคและประทานพระบัญญัติแกอิสราเอล
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                     โยชวูาจะตองคิดถึงโมเสสมากเพียงใด ! แตเดี๋ยวนี้โมเสสก็ตายไปแลว โยชวูาตองเคลื่อนที่ตอไปเพื่อ
พระเจา ไมวาคุณไดเผชิญกับการสูญเสียยิ่งใหญประการใดในอดีต คุณตองฟงพระเจาตรัส ในวันนี้ “ส่ิงเหลานั้น
ตายไปแลว” ลืมอดีตเสียแลวเคลื่อนตอไปยังสิ่งใหมๆของพระเจา
                      เปาโลกลาววา “ลืมส่ิงทีผ่านพนมาแลวเสีย” (ฟลิปป ๓.๑๓) เปาโลมส่ิีงเลวรายหลายอยางที่ตองลืม
เขาไดขมเหงคริสตจักรและเฝาดูสตีเฟนถูกขวางดวยกอนหินใหตาย แตก็มีส่ิงที่ดีๆ ในอดีตของเขาเหมือนกัน เขาได
เหน็การอศัจรรยยิ่งใหญที่ทํ าเพื่อพระเจาและไดเดินทางไปยังชาติตางๆ เพือ่เทศนาขาวประเสริฐ แตเขารูวาเพื่อที่จะ
“มุงตอไปขางหนา” ในสิ่งใหมๆ ของพระเจา เขาไมอาจที่จะมีชีวิตอยูกับความพายแพหรือชัยชนะในอดีตได

รูวาเขาเปนเจาของสิ่งใดบาง
                      พระเจาทรงอธิบายสิ่งที่เปนของโยชูวาไวในโยชูวา ๑.๓-๔ โยชวูารูแนนอนวาเขาเปนเจาของสิ่งใดใน
องคพระผูเปนเจา
                       พระคมัภีรอธิบายหลายสิ่งที่ผูเชื่อเปนเจาของคือ ความรอด ของประทานและผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระสญัญาทั้งหมดของพระเจา คุณเปนเจาของสิ่งเหลานี้ ถาคณุตองอางสิทธิส่ิงเหลานี้และระดมกํ าลังผู
อ่ืนใหอางสิทธิส่ิงเหลานี้แลวคุณตองรูกอนวาขอบเขตของสิ่งเหลานี้คืออะไร
เขมแข็งและกลาหาญ
                     โยชวูาเขมแข็งและกลาหาญ เขาไดพิสูจนแลวในสงครามหลายครั้ง แตเขารูดวยวาพระเจาทรงเปน
แหลงของพละกํ าลังของเขา (โยชูวา ๑.๕-๖)
                     จงสงัเกตดใูนขอเหลานี้วาพระเจาประทานฤทธิ์อํ านาจ การทรงสถิตอยู การจดัเตรียมสิ่งจํ าเปนใหและ
การพิทักษรักษา คุณตองมีทาทีที่ถูกตอง (เขมแข็งและกลาหาญ) และมกีารกระทํ าที่ถูกตองเหมาะสม (“ลุกขึ้น เขา
ไปและอางสิทธิ”)

รูถงึกุญแจไขไปสูความสํ าเร็จ
                     โยชวูามีกุญแจดอกเดียวซึ่งไขไปสูความสํ าเร็จคือ พระวจนะของพระเจา พระวจนะเปนเงื่อนไขยิ่งใหญ
เพยีงประการเดียวไปสูความสํ าเร็จ เปนเครื่องจูงใจและเปนเครื่องระดมกํ าลังจากสวรรค
                     โยชวูาเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ ไมใชเปนแตผูฟง พระเจาทรงบัญชาเขาใหปฏิบัติส่ิงตางๆตามพระ
วจนะและเขาตองภาวนาพระวจนะนั้นสมํ่ าเสมอ  ถาจะมใีครสกัคนมีขอแกตัววาไมมีเวลาเพียงพอที่จะภาวนาพระ
วจนะ ผูนัน้ตองเปนโยชูวา เขาก ําลงันํ ากลุมคนเปนพันๆคนเขาไปสูดินแดนแปลกถิ่น ! (นีเ่องท ําใหขอแกตัวของเรา
ในการไมใชเวลากับพระวจนะฟงไมข้ึนเอาเลย ใชไหม ?)
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                      ถาคณุตองการเปนผูระดมกํ าลังที่ประสบความสํ าเร็จ คุณตองใชเวลากับพระวจนะของพระเจาและ
ดํ าเนนิชวีติและงานรับใชบนพื้นฐานของพระวจนะ

มพีระวญิญาณของพระเจาอยูเหนือเขา
                     โยชวูาเปนบุรุษผูซึ่งมีพระวิญญาณของพระเจาปกอยูเหนือเขา
                     “และพระเจาตรัสกับโมเสสวา “จงน ําโยชวูาบุตรนูนผูมีพระวิญญาณอยูภายในเขามา”
                                                                                                            กันดารวิถี ๒๗.๑๘
มคีวามไววางใจในพระเจา
                     โยชวูาเปนบุรุษผูมีความไววางใจในพระเจา เขาไมไดกลาววา “เราจะพยายามกาวขามไป” เขากลาว
วา “ทานทัง้หลายจะยกขามแมนํ้ าจอรแดน”    โยชูวา ๑.๑๑

เปนบุรุษแหงความเชื่อ
                      จงอานกันดารวิถี ๑๓-๑๔ โยชวูาและคาเลบเปนคน ๒ คนเทานัน้ทีเ่ชื่อวาอิสราเอลสามารถเอาชนะ
ดินแดนคานาอันได โยชวูาเปนบรุุษแหงความเชื่อซึ่งหนุนใจผูอ่ืนในความเชื่อ เขารูวาความกลัวทํ าใหเปนอัมพาต
ท ําใหเราไมเคลื่อนที่ไปในงานของพระเจา ในขณะที่ความเชื่อระดมกํ าลัง
มจีิตใจของผูรับใช
                     แมวาโยชูวาจะเปนผูนํ าที่ยิ่งใหญ เขาก็มีจิตใจของผูรับใช ประการแรก เขาเรยีนรูที่จะรับใชในฐานะคน
หนุมในพลับพลา (อพยพ ๓๓.๑๑) เขาถกูเรียกวาเปน “ผูรับใช” ของโมเสส (โยชูวา ๑.๑)

เต็มไปดวยสติปญญา
                    โยชวูาเปนบุรุษผูเต็มไปดวยสติปญญาของพระเจา
                    “โยชวูาบุตรนูนก็ประกอบไปดวยสติปญญา”        เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๔.๙

เปนคนที่สอนงาย
                     โยชวูาเปนคนที่สอนงาย ในกนัดารวิถีบทที่ ๑๑ โยชวูาเหน็คนอืน่กํ าลังพยากรณในพระนามของพระผู
เปนเจา เขารูวาโมเสสเปนผูพยากรณของพระเจา โยชวูาจงึถามวาเขาควรหามผูอ่ืนพยากรณหรือไม
                      โมเสสตอบวา “และโยชวูาบุตรนูนเปนผูรับใชของโมเสสตั้งแตหนุมๆ มากลาววา “โมเสสเจานายของ
ขาพเจา ขอหามเขาเสีย”      กนัดารวิธี ๑๑.๒๘
                      โยชูวาไมไดขัดเคืองใจตอคํ าสั่งสอนนี้ แตเขาเรียนรูจากคํ าสอน



190

เปนผูใหแรงจูงใจแกคน
                       ถาคุณตองกระตุนจูงใจผูอ่ืน กอนอื่นคุณตองถูกจูงใจตัวคุณเอง นีคื่อส่ิงทีพ่ระเจาทรงกระทํ ากับโยชู
วาในโยชูวา ๑.๑-๙ แลวโยชูวาก็สามารถจูงใจผูนํ า (โยชวูา ๑.๑๐-๑๕) และประชากร (โยชูวา ๑.๑๐-๑๘)

ติดตามพระเจาสิ้นสุดใจ
                     โยชวูาเปนคนที่ติดตามพระเจาดวยสิ้นสุดใจ
                     “แตสวนพีน่องซึ่งขึ้นไปพรอมกับขาพเจาไดกระทํ าใหจิตใจของประชาชนกลัว แตขาพเจาไดติดตาม
พระเยโฮวาหพระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ”       โยชูวา ๑๔.๘
รูวาจะยืนหยัดอยางโดดเดี่ยวไดอยางไร ?
                     คนทีดํ่ าเนนิในความเชื่อมักจะถูกตอตานจากผูที่เดินดวยสิ่งที่สายตามองเห็น นีเ่ปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออิส
ราเอลมาถึงยังชายแดนดินแดนแหงพระสัญญา โยชวูารูวาจะยืนหยัดอยางโดดเดี่ยวเพื่อส่ิงที่ถูกตองไดอยางไร แม
วาผูอ่ืนไมเห็นดวยกับเขา จงอานเรื่องนี้ในกันดารวิถี ๑๓-๑๔

มปีระสบการณในการสูรบ
                     โยชวูาเปนคนที่มีประสบการณในการสูรบ คร้ังแรกทีม่ีการเอยถึงเขานั้นเขากํ าลังสูรบกับคนอามาเลข
(ดูอพยพ ๑๗.๙-๑๔) เขาอาจตองการประสบการณนี้เพื่อเอาชนะศัตรูในคานาอัน
                      เมือ่คุณระดมกํ าลังผูอ่ืนและนํ าเขาไปสูพระสัญญาของพระเจา จะมยีกัษที่เราตองเผชิญและมีการ
สงครามที่เราตองตอสู ในปจจบัุนพระเจาจะใชผูที่มีประสบการณในสงครามฝายวิญญาณเปนผูระดมกํ าลัง

มปีระสบการณโดยตรงกับพระเจา
                      ในชวงตน ๆ ของชีวิตของเขา โยชวูามีประสบการณโดยตรงกับพระเจา
                      “คร้ังนัน้ขาพเจาไดส่ังโยชูวาวา ‘นยันตาของทานไดเห็นบรรดากิจการซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ทัง้หลายไดทรงกระทํ าแกกษัตริยทั้งสองนั้นแลว ดังนัน้พระเจาจะทรงกระทํ าแกเมืองทั้งปวงซึ่งทานจะขามไปอยูเชน
เดียวกัน ทานทัง้หลายอยาไดกลัวเขาเลย เพราะพระเยโฮวาหเปนพระเจาของทาน พระองคนั้นทรงสูรบเพื่อทานทั้ง
หลาย’”         เฉลยธรรมบัญญัติ ๓.๒๑-๒๒
                      คุณจะไมสามารถเผชิญกับศัตรูและระดมกํ าลังผูอ่ืนบนพื้นฐานของประสบการณฝายวิญญาณของผู
อ่ืน โยชวูาจ ําตองรูวาพระเจาทรงอยูกับเขาเชนเดียวกับที่พระองคทรงอยูกับโมเสส
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ไดรับการเจิมจากพระเจา
                      เฉลยธรรมบัญญัติ   ๓๔.๙  บันทึกวา     โมเสสวางมอืลงบนโยชูวาและเจิมเขาใหนํ าชนชาติอิสราเอล
กันดารวิถี ๒๗.๑๘ และ ๒๒ ชีใ้หเหน็วาโมเสสทั้งเจิมและมอบหมายภาระแกโยชูวาเพื่องานรับใชขององคพระผูเปน
เจา
                      คนผูทีร่ะดมก ําลังผูอ่ืนนั้นตองรับการเจิมและมอบหมายภาระจากพระเจาเสียกอน การเจิมนี้เองเปน
ส่ิงทีเ่ตรียมคุณใหพรอมสํ าหรับงานรับใช
                    “พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจาไวเพื่อนํ า
ขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพแดบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอด
วาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ”      ลูกา ๔.๑๘

มปีระสบการณกับพระสิริของพระเจา
                     คุณเรียนรูในบทที่แลวๆ มาถงึความสํ าคัญของพระสิริของพระเจา โยชวูาเปนบุรุษที่ไดมีประสบการณ
กบัพระสิริของพระเจา
                    “โมเสสจึงลุกขึ้นพรอมกับโยชูวาผูรับใชและโมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจา.......พระสิริของพระเจาป
รากฎแกตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหมอยูบนยอดภูเขา” อพยพ ๒๔.๑๓ และ ๑๗

ผลกระทบของผูระดมกํ าลัง
                    ชวีติของโยชูวามีผลกระทบตอผูที่อยูรอบๆ ตัวเขาแมแตหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตไปแลว ผูนํ าและประชา
กรทีเ่ขาฝกอบรมมายังคงปรนนิบัติพระเจาตอไป
                    “ประชาชนทั้งหลายไดปรนนิบัติพระเจาตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผูใหญที่มีอายุยืน
นานกวาโยชูวาผูซึ่งไดเห็นปวงมหกิจ ซึง่พระเจาไดทรงกระทํ าเพื่ออิสราเอล” ผูวินิจฉัย ๒.๗
                     คุณตองการใหชีวิตของคุณมีผลกระทบตอผูอ่ืนแบบนี้บางหรือไม นีเ่ปนคนชนิดที่พระเจาทรงใชใหเปน
ผูระดมกํ าลังชีวิตของคุณเปนอยางไร โยชูวาเปนบุรุษผูซึ่ง

• สามารถฟงเสียงจากพระเจาได
• สามารถลืมอดีตได 
• รูวาเขาเปนเจาของสิ่งใดบาง
• เขมแข็งและกลาหาญ
• รูถึงกุญแจไขไปสูความสํ าเร็จ
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• มพีระวิญญาณของพระเจาอยูเหนือเขา
• มคีวามไววางใจในพระเจา
• เปนบุรุษแหงความเชื่อ
• มีจิตใจของผูรับใช
• เต็มไปดวยสติปญญา
• เปนคนที่สอนงาย
• เปนผูใหแรงจูงใจแกคนอื่น
• ติดตามพระเจาดวยสิ้นสุดใจ
• รูวาจะยืนหยัดอยางโดดเดี่ยวไดอยางไร
• มปีระสบการณในการสูรบ
• มปีระสบการณโดยตรงกับพระเจา
• ไดรับการเจิมจากพระเจา
• มปีระสบการณกับพระสิริของพระเจา
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ชื่อ………………………………………… วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๔

๑.     จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................………………………………………………………………….
๒.     จงบอกตวัอยางพันธสัญญาเดิมถึงบุรุษที่พระเจาทรงใชใหระดมกํ าลังผูอ่ืน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
๓. จงบอกคุณสมบัติที่จํ าเปนของ “ผูระดมกํ าลัง”
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
………………………………………………………         ……………………………………………………….
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วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๑๔

๑.    “แตสวนพีน่องซึ่งขึ้นไปพรอมกับขาพเจาไดกระทํ าใหจิตใจของประชนกลัว แตขาพเจาไดติดตามพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ” โยชูวา ๑๔.๘
๒.    โยชูวา หนา 187
๓.     ดูคํ าอธิบายในหนา  191

ฟงเสียงจากพระเจาได             ลืมอดีตได
รูวาเขาเปนเจาของสิ่งใด             เขมแข็งและกลาหาญ
รูถึงกุญแจไขไปสูความสํ าเร็จ มพีระวิญญาณของพระเจาอยูเหนือเขา
มคีวามไววางใจในพระเจา เปนบุรุษแหงความเชื่อ
มีจิตใจของผูรับใช เต็มไปดวยสติปญญา
เปนคนที่สอนงาย เปนผูใหแรงจูงใจแกผูอ่ืน
ติดตามพระเจาดวยสิ้นสุดใจ รูวาจะยืนหยัดอยางโดดเดี่ยวไดอยางไร
มปีระสบการณในการสูรบ มปีระสบการณโดยตรงกับพระเจา
ไดรับการเจิมจากพระเจา              มปีระสบการณกับพระสิริของพระเจา
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เพื่อศึกษาตอไป

๑.    จงอานหนงัสอืโยชูวาเพื่อหาขอมูลภูมิหลังสํ าหรับบทเรียนนี้และบทเรียน ๔ บทตอไป
๒. คุณจะพบบุคคลสํ าคัญคนหนึ่งในหนังสือโยชูวาคือ ชายที่ชื่อคาเลบ เขาเปนคนที่ไดรับการระดมกํ าลังอยางแท
จริง เขาไดรับแรงจูงใจใหยึดภูเขาเพื่อพระเจา (ดูโยชูวา ๑๔)
        ในตอนแรกคาเลบไปยังคานาอันภายใตการนํ าของโมเสส แตไมมกีารแนะนํ าในขณะนั้นใหยึดภูเขา เมื่อคา
เลบกลบัมายังคานาอันภายใตการนํ าของโยชูวา เขารูวาเขาตองพึ่งพาพระเจา เขาก ําลังเคลื่อนที่ไปยังดินแดนที่
แปลกถิน่ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยอยูเมื่อ ๔๕ ปกอนหนานี้ แตคาเลบไดเตรียมตัวของเขาเองในระหวางปแหงถิ่น
ทรุกันดาร เขาพรอมทั้งฝายจิตใจและรางกาย เขาบอกโยชูวาวาเขาอายุ ๘๕ ป แตยังแข็งแรงราวกับอายุ ๔๐  คา
เลบพรอมทางฝายอารมณ ความปรารถนาของจิตใจของเขาคือความปรารถนาของคนอายุ ๓๕ ป เขาตองการภูเขา
นั้น เปนเวลาถึง ๔๕ ปทีค่าเลบเก็บความใฝฝนของเขาไวโดยทางความเจ็บปวย ใจที่ปวดราวและ ๗ ปแหงการตอสู
ในดินแดนแหงพระสัญญา  เขาไมเคยสูญเสียความปรารถนาที่จะอางสิทธิส่ิงที่เปนของเขา
         คาเลบพรอมทางฝายวิญญาณ พระคมัภีรชี้ใหเห็นวาเขาติดตามพระเจาดวยสิ้นสุดใจ การเตรียมตัวดีที่สุด
สํ าหรับการยึดเอา “ภูเขา” กคื็อการเชื่อฟงพระเจาในทุกแงมุมของชีวิต
         “ภูเขา” ฝายวิญญาณของคุณละเปนอยางไร คุณตองการอางสิทธิดินแดนใดเพื่อพระเจา ? คุณมีความฝน
อะไรอยูในจิตใจ ? เปนไปไดหรือไมที่พระเจากํ าลังทรงรอคอยใหคุณเตรียมตัวคุณเองทางจิตใจ รางกาย อารมณ
และทางวิญญาณ ? ลองคิดดูถึงวิธีตางๆ ทีคุ่ณอาจทํ าสิ่งนี้ได
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