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ค าถามเพื่อการอภิปราย 

1.คนสอดแนมท าเกินค าสั่งที่ พระเจ้ามอบให้ท า เพราะพระเจ้าสั่งให้พวกเขาไปดูเมือง
คานาอัน และมารายงาน ไม่ใช่ให้ความเห็นว่าจะยึดเมืองคานาอันหรือไม่ นี่คือ
ข้อผิดพลาด 
o เคยมีสถานการณ์ในชีวิตเราอะไรหรือไม่ ที่เราท าเกินค าสั่งพระเจ้า และในที่สุด 

เราก็ต้องล้มเหลว 
2. โยชูวาและคาเลบ รักษาค าสั่งของพระเจ้า และยืนหยัดกับค าสั่งของพระเจ้า แต่มอง
แง่บวก  
o มีสถานการณ์อะไรของเราหรือไม่ ที่เมื่อมีปัญหา เรามองแง่บวกตามพระ

สัญญาของพระเจ้า แล้วเราประสพความส าเร็จ 
3. อ่านจาก กดว.14.7-9   

o พระธรรมตอนนี้จะช่วยท่านอย่างไรบ้าง ถ้าท่านต้องเผชิญกับอุปสรรค และ
ปัญหา เพื่อท่านจะสามารถไปจนสุดศักยภาพได้ 

4. คนที่มีนิมิตจะมีการเปลี่ยนแปลง 5 ประการเกิดขึ้นในชีวิตของเขาคือ ทัศนะคติ 
ความเชื่อ การตัดสินใจ ความสามารถ ความกระตือรือร้น 
o ท่านมีนิมิตหรือไม่ 
o 5 ประการนี้มีอะไรที่ท่านเปลี่ยนแปลงบ้าง 
o ท่านมีประสบการณ์ 5 ประการนี้อย่างไรบ้าง ให้แบ่งปัน 
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 ระบบของโลก [World System] 
 ระบบโลกจะ ___________เราและจะท าให้เราไม่สามารถไปจนถึงสุด

ศักยภาพของเราได้ 

 และผลของมั นคือ ____________ และการอยู่ ต่ ากว่าศักยภาพที่
พระเจ้าทรงก าหนดไว้ให้กับเรานั้น 

o 1. เราอยู่ในโลกที_่________________ 
o 2. เราติดกับดักของ_____________และ___________  
o 3. คนส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตตาม___________________ 

 นิมิตคือความสามารถที่เราจะ_________________ส่วนมากทีเ่ขามอง 
ชายผู้กล้า 2 คนท่ีไม่ยอมไปตามคนหมู่มาก 

 กดว.13.2 พระเจ้าได้สัญญาว่าจะ_______________________ 

 ข้อ 3-20 
o พระเจ้าไม่ได้ให้ออกความเห็นว่า__________________ 
o ค าสั่งของพระเจ้านั้นชัดเจนคือ_________________________ 

รายงานแง่ลบ [Negative Report] 

 ข้อ 28-29,31  
o 28.... แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีก าลังมาก  เมือง ....ใหญ่โตมีก าแพง .....คน

อานาคที่น่ันด้วย 
o 31 ....  “เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้  เพราะเขามีก าลังมากกว่าเรา” 
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 พิจารณาดี ๆ  
o คนสอดแนม 10 คนนี้ท า_______________ที่พระเจ้าทรงบอกเขา 

 ข้อ 32-33 พวกเขา ___________________ 

 ข่าวแง่ลบ หรือ นิมิตที่แคบนั้นมันเหมือน_____________________ 
o กดว.14.1-2   

 การขาดนิมิตนั้นเป็นเหมือน________________________ 
o เหตุผลของมนุษย์นั้นได้ขี่คอความเชื่อเสียแล้ว  

 ข้อ  4-5  เมื่อคนส่วนมากขาดนิมิต สายตาที่สั้นของพวกเขาก็จะ __________
และ_____________ผู้น า 

รายงานแง่บวก นิมิตที่ไม่จ ากัด 

 2 คนที่มีนิมิต ที่กล้าหาญ คือ คาเลบและโยชูวา (กดว.14.7-9  ) 

 เมื่อคาเลบและโยชูวาพูดจบแล้ว ท่านคิดว่า คนอิสราเอลจะตอบสนองอย่างไร 

 กดว.14.10 แต่ชุมนุมชนท้ังหมดนั้นพูดกันว่า_______________ 
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการยืนหยัด 

 อะไรคือสิ่งที่คาเลบและโยชูวามี 
o ______________________________ 

 คนที่พ่ายแพ้ คือคนที่ไม่มี ________เหมือนคนอิสราเอลที่อยู่ฝ่ายคนสอดแนม 10 
คนนี ้

 นิมิตคือความสามารถที่จะมองเห็น _____________________ [Vision is the 
ability to see God’s Presence] 

o ความสามารถ รับ____________________ [the ability to perceive God’s 
power] 

o ความสามารถที่จะจดจ่อ ท่ี________________แม้จะมีอุปสรรค   [the ability to 
focus on God’s plan inspire of the obstacles] 

เราจะเป็นอย่างไร เมื่อเรามีนิมิต 
1._______________________ 
o คนท่ีมีนิมิตจะมองแง่บวกไม่ใช่มองแง่ลบ 
o กดว.13.30 “พวกเรามีก าลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้” 

2. __________________________ 
o มีความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
o เชื่อในตัวเรา เพราะตัวเราเชื่อพระเจ้า 

3. ____________________ 
o คนท่ีมีนิมิต เขาจะยอมขยายตัวเองออกไป  
o สิ่งที่ เป็นไปไม่ได้นั้น จะเปิดโอกาสให้ความสามารถยืดขยายออกไป 

[Impossibilities are opportunities for our capacities to be stretched] 
4. _________________________ 

o คนที่มีนิมิตจะกล้าตัดสินใจ 
o การตัดสินใจของเขาคือ ตัดสินใจในสิ่งที่ท าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย ไม่ใช่

เพื่อ__________________ 
5. __________________________ 

o ความกระตือรือร้นคือความสามารถที่จะเห็นพระ เจ้าในแต่ละสิ่ง จึงท าให้สิ่งนั้น
ต่ืนเต้นเสมอ [It is the ability to see God in a situation, which makes the 
event exciting] 


