
ENTER INTO GOD’S PROMISE!

เข้าสู่พระสัญญาของพระเจ้า



Exodus 23 : 29 - 30

อพยพ 23 : 29 - 30

…I will not drive them out in a single year, because the land would become 

desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little I will drive them 

out before you, until you have increased enough to take possession of the land.

29 แต่เราจะไม่ไล่พวกเขาไปทั้งหมดในปีเดียว เพราะแผ่นดินจะรกร้างและสัตว์ป่าจะเพิม่
จ านวนเกินกว่าพวกเจ้าจะรับมือไหว 30 เราจะไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าเจ้าทีละเล็กทีละน้อย 

จนพวกเจ้ามีลูกหลานมากพอที่จะครอบครองแผ่นดิน



Numbers 13

กันดารวิถี 13



Numbers 13 : 27 - 30

•27พวกเขารายงานโมเสสว่า “พวกข้าพเจ้าไปถึงดินแดนที่ท่านใช้ให้ไปดู เป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ านมและ
น้ าผึ้ง! ดูผลไม้เหล่านี้สิ 28 แต่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมีก าลังเข้มแข็งมาก เมืองของเขาก็แสนใหญ่โต มีป้อม
ก าแพงแน่นหนา มิหน าซ้ าพวกข้าพเจ้ายังเห็นวงศ์วานของอานาคอยู่ที่นั่นด้วย 29 ชาวอามาเลขอาศัยอยู่
ในเนเกบ ส่วนชาวฮิตไทต์ ชาวเยบุส และชาวอาโมไรต์อยู่บริเวณเทือกเขาและชาวคานาอันอาศัยอยู่ตาม
ชายฝ่ังทะเลและลุ่มแม่น้ าจอร์แดน” 

•30 แต่คาเลบบอกให้ประชากรเงียบต่อหน้าโมเสสและพูดว่า “เราควรจะขึ้นไปยึดดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ 
เราสามารถเอาชนะได้แน่”

กันดารวิถี 13 : 27 - 30

27 They gave this account: "We went into the land to which you sent us, & it does flow with milk and honey!...

28 But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large…

30 Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, 

for we can certainly do it." 

31 But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people; they are stronger than we are." 

32 And they spread among the Israelites a bad report ...They said, "The land we explored devours those living in 

it. All the people we saw there are of great size. 



1) Bold & Courageous 

2) Faithful & Devoted one

Caleb = Dog !

คาเลบ =สุนัข
1) กล้าหาญ & หาญกล้า
2) ซื่อสัตย์ & ผูกพัน



C AT  &  D O G  T H E O L O G Y

ศาสนสาตร์ของ  สุนัข  และ  แมว



Numbers 14 : 23 - 24

23 …not one of them will ever see the land I promised…No one who has treated me 

with contempt will ever see it. 

24 But because my servant Caleb has a different spirit & follows me wholeheartedly, 

I will bring him into the land he went…and his descendants will inherit it.

กันดารวิถี 14 : 23 - 24

23 ......จะไม่มีสักคนเดียวที่จะได้เห็นดินแดนที่เราสัญญาโดยปฏิญาณว่าจะยกให้บรรพบุรุษของ
เขา จะไม่มีใครที่ดูหมิ่นเรา แล้วจะได้เห็นดินแดนนี้ 24 ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรามีจิตใจ
แตกต่างออกไป และติดตามเราอย่างสุดใจ เราจะพาเขาเขา้ไปยังดินแดนที่เขาได้ส ารวจมา 
และวงศ์วานของเขาจะได้ครอบครองดินแดนนั้น



1) DIFFERENT SPIRIT

1) มีวิญญาณที่แตกตา่ง
คาเลบปฏิเสธที่จะถูกให้ความเห็นมืดมน
ของคนหมู่มากมาท าให้ไข้วเขว
เขามองสถานะการณ์จากมุมมองของพระเจ้า

Caleb refused to be swayed by the 

‘popular opinions’ of the others blindly. 

He saw he situation through God’s eyes.



What do you see?

ท่านมองเห็นอะไรในภาพนี้



Philippians 4:13 …I can do everything through him who gives me strength…

Mark 10:27 …With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.

Romans 8:31 …If God is for us, who can be against us?

ฟีลิปปี 4:13 … ข้าพเจ้าท าทุกส่ิงได้โดยพระองค์ผู้ประทานก าลังแก่ข้าพเจ้า

โรม 8:31  ..... ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้?

มาระโก “ส าหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้ แต่ส าหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได”้



2) WHOLEHEARTED

2) ทุ่มหมดหัวใจ
คาเลบทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อพระเจ้า
เขาทุ่มหมดใจให้พระเจ้า
มีความเชื่อฟังและซื่อสัตย์อย่างสูงต่อเจ้านาย
ในหัวใจของคาเลบมีแต่พระเจ้าเท่านั้น

Caleb’s life was fully devoted to God; He 

was sold-out to God and was fiercely 

loyal and obedient to his Master. Caleb’s 

heart belonged to God alone.



Luke 14 : 26

“ถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่า[b] บิดามารดา บุตร ภรรยา และพี่
น้องชายหญิงของตน หรือแม้แต่ชีวิตของเขาเอง ผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้

ลูกา 14 : 26

If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and 

children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple…

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2+14&version=TNCV#fth-TNCV-25572b


Galatians 5 : 16 - 18

16ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าจงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ  อย่าสนองตัณหาของวิสัยบาป 
17 เพราะตัณหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณ และพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาป ทั้ง
สองฝ่ายเป็นศัตรูกัน สิ่งที่ท่านอยากท าจึงไม่ได้ท า
18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรงน าท่าน ท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติ

กาเลเทีย 5 : 16 - 18

16 …live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the Sinful nature.

17 For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to 

the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. 

18 But if you are led by the Spirit, you are not under law…



SINFUL NATURE vs SPIRIT NATURE

ธรรมชาติของบาป vs ธรรมชาติของวิญญาณ





1 John 4:17 (b)

“.......... เพราะในโลกนี้เราเป็นเหมือนพระองค์

1 ยอห์น 4 : 17 (b)

…As He is, so are we in this world”




