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วิชา ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
ภาคที่หนึ่ง  การเห็นนิมิต 

คําจํากัดความของคําวา  นิมิต 

บทที่ 1 

การเกิดนิมิต 

จุดประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- เขาใจคําวา “การเห็นนิมิตฝายวิญญาณ” 
- อธิบายกระบวนการเกิดนิมิตฝายวิญญาณ 
- เปรียบเทียบกระบวนการเกิดนิมิตฝายวิญญาณกับกระบวนการเกิดฝายธรรมชาติ 
 หรือฝายโลก 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย” 

สุภาษิต 29:18 

พระคัมภีรสุภาษิต บทที่ 29:18 อธิบายวา “ที่ใดๆ ที่ไมมีการเปดเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้ง
ความยับยั้งชั่งใจเสีย” การเผยธรรมในที่นี้หมายถึง การเห็นนิมิตฝายวิญญาณ 

การเห็นนิมิตฝายวิญญาณเปนการเปดเผยทิศทางหรือหนทาง เปนการทาทายและเปนแบบ
แผนของชีวิต ถาปราศจากสิ่งนี้ มนุษยจะตายฝายวิญญาณ 

การพัฒนาการเห็นนิมิตฝายวิญญาณก็คือ กระบวนการยอมรับความจริงถึงจุดประสงคที่จะ
นําเราเขาสูอาณาจักรพระเจา 

ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงการพัฒนาซึ่งเรียกวา “การเกิดนิมิต” 

เหตุใดจึงตองมีการเห็นนิมิตฝายวิญญาณ 
การเห็นนิมิตฝายวิญญาณมีความจําเปนอยางไร เหตุใดคนที่ไมมีนิมิตจึงพินาศ 
คําตอบจะพบจากเรื่องราวตางๆ ในพระคัมภีร เชนเรื่องของเอลีชาผูเผยพระวจนะและคนใช

ของเขาที่ชื่อวา เกหะซี ใน 2 พงศกษัตริย 6:15-17 
ชนชาติอิสราเอลมีศัตรูอยูรอบๆ ตัวเขา เชน พวกซีเรีย พวกนี้เปนนักรบในสงคราม มีมาและ

ทหารมากมาย 
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เมื่อเกหะซีคนใชของเอลีชาเห็นกําลังพลของขาศึกมหึมาเชนนั้น เขาก็กลัว จึงถามเอลีชาวา 
“เราจะทําอยางไรดี” 

เอลีชาตอบวา 
“อยากลัวเลย เพราะฝายเรามีมากกวาฝายเขา” 

2 พงศกษัตริย 6:16 

แลวเอลีชาก็อธิษฐานขอใหพระเจาเบิกตาของเกหะซี ใหเขาเห็นโลกฝายวิญญาณ พระเจาทรง
ตอบคําอธิษฐาน และเกหะซีก็ไดเห็นกําลังพลของเขาเองมากมายอยูรอบๆ ประเทศของเขา 

จากตัวอยางนี้ พระเจาทรงทําใหเกหะซีมองเห็นนิมิตฝายวิญญาณดวยตาฝายรางกาย แตส่ิงที่
สําคัญก็คือวา ถาปราศจากการเห็นนิมิตฝายวิญญาณ คนของพระเจาก็ไมสามารถมองออกไป
นอกเหนือสถานการณ 

เชนเดียวกับเกหะซี เขายอมแพเพราะเห็นกําลังของขาศึกที่ลอมรอบเขา การเห็นนิมิตของเขาก็
จับจองอยูที่ปญหาเรื่องนี้ จนทําใหชีวิตเขาอยูในวงลอมของการวิตกกังวล ในที่สุดก็รองออกมาวา “เรา
จะทําอยางไรดี” 

ถาปราศจากการเห็นฝายวิญญาณ เขาจะไมสามารถเขาใจและมองเห็นแผนการของพระเจา 

พัฒนาการเห็นนิมิตฝายวิญญาณ  
กอนที่คุณจะบังเกิดใหม ความบาปทําใหคุณตาบอด การตาบอดของคุณไดรับการรักษาให

หายโดยการไถดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ดังนั้นพระเจาตองการที่จะพัฒนาการเห็นนิมิตฝาย
วิญญาณของคุณตอไป 

กระบวนการนี้คือ การเปรียบเทียบฝายวิญญาณกับเหตุการณจริงๆ ในงานรับใชของพระเยซู
คริสต 

“พระองคไดทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมูบาน เมื่อไดทรงบวนน้ําลายลงที่ตา
คนนั้นและวางพระหัตถบนเขาแลว พระองคจึงตรัสวา “เจาเห็นสิ่งใดบางหรือไม” 

คนนั้นเงยหนาดูแลวทูลวา “ขาพระองคแลเห็นคนเหมือนตนไมเดินไปเดินมา” 
พระองคจึงวางพระหัตถบนตาเขาอีก แลวเขาก็เพงดู และตาก็หายเปนปกติ แลเห็นสิ่ง

ทั้งหลายไดชัด” 
มาระโก 8:22-25 

การอัศจรรยนี้เปนการสําแดงการรักษาฝายรางกายของพระเยซูคริสต ในขณะที่ทรงปฏิบัติ
หนาที่การรับใชของพระองคบนโลกนี้ 

ทําไมการแตะตองครั้งแรกของพระเยซูคริสตไมไดรักษาเขาใหหายอยางสนิททีเดียว พระเยซู
คริสตไมมีสิทธิอํานาจเต็มหรือ พระองคไมใชพระบุตรของพระเจาหรือ พระองคสําแดงตัวอยางใหเรา
เขาใจความจริงฝายวิญญาณ พระองคตองการที่จะแตะตองเขาฝายวิญญาณเหมือนกับที่พระองคทรง
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รักษาคนตาบอดฝายรางกายรายนี้ การแตะตองครั้งแรกพระองคตองการที่จะชําระลางความตาบอด
ข้ันพื้นฐานที่มีสาเหตุมาจากความบาปในชีวิตคุณ และการแตะตองครั้งที่สอง พระองคตองการที่จะ
พัฒนาการเห็นนิมิตฝายวิญญาณของคุณ 

การเห็นนิมิตฝายวิญญาณคืออะไร 
การเห็นนิมิตฝายวิญญาณเปนเรื่องเกี่ยวกับการมองทะลุโลกฝายรางกายเขาไปในโลกฝาย

วิญญาณ เปนความเขาใจจุดประสงคที่ทรงเมตตากรุณาของพระเจา และการเขาใจแผนการของ
พระองค และเขาใจถึงการที่คนมีสวนในแผนการของพระองค 

ผูเชื่อหลายคนที่ “กําลังพินาศ” ฝายวิญญาณ มีหลายจําพวกคือ 
-  ผูที่มองไมเห็นนิมิต 
- พวกที่เห็นนิมิตแตไมยอมทําตาม 
- พวกที่เห็นนิมิตแตไมรูจะสนองตอบอยางไรเพื่อทําใหแผนการณสําเร็จ เขาอาจ 

  พยายามแตลมเหลว หรืออาจไมเคยลองดูเสียเลยก็ได 
การเห็นนิมิตฝายวิญญาณจะทําใหคุณเห็นภาพชัดเจนวา พระเจาตองการใหคุณทําอะไร และ

พระองคจะเปนผูนําทางชีวิตคริสเตียนของคุณทุกขั้นตอน เพื่อไปสูเปาหมายปลายทางไดสําเร็จ 

การเห็นนิมิตของเปาโล 
เปาโลสามารถมองเห็นนิมิตฝายวิญญาณ ทานกลาววา 
“ขาแตกษัตริยอากริปปา เมื่อเปนเชนนั้นแลว ขาพระบาทจึงเชื่อฟงนิมิตซ่ึงมาจาก

สวรรคนั้นและมิไดขัดขืน” 
กิจการ 26:19 

การเห็นนิมิตของสวรรค (ฝายวิญญาณ) กลายเปนแรงผลักดันเปาโลใหทานทําตาม เปาโล
ยอมรับวาการเห็นนิมิตอยางเดียวไมเพียงพอ เราจะตองมีการกระทําดวยเพื่อใหนิมิตสําเร็จ 

การเห็นนิมิตบางครั้งอาจเปนเพียงการเห็นเทานั้น เพราะไมมีการกระทําจึงไมสําเร็จตามนิมิต
หมาย เมื่อพระเจาประทานนิมิตใหเปาโล พระองคตองการใหเปาโลทําตามเพื่อใหนิมิตสําเร็จ 

“จงลุกขึ้นยืนเถิด ดวยวาเราไดปรากฏแกเจาเพื่อจะตั้งเจาไวใหเปนผูรับใชและเปน
พยานถึงเหตุการณซ่ึงเราเห็น และถึงเหตุการณที่เราจะสําแดงตัวเราเองแกเจาในเวลาภาย
หนา 

เราจะชวยเจาใหพนจากชนชาตินี้ และจากคนตางชาติที่เราจะใชใหเจาไปหานั้น 
เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวางและจาก

อํานาจของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษตามบาปผิดของเขา และใหไดรับ
ที่ซ่ึงจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซ่ึงถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา” 

กิจการ 26:16-18 
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พระเจาประทานนิมิตฝายวิญญาณใหเปาโลทราบถึงพระประสงคที่จะใหเขาไปเปนผูรับใช
และเปนพยานใหพระองค 

งานรับใชของเขาจะมุงกับคนกลุมหนึ่งโดยเฉพาะคือ พวกคนตางชาติ คนตางชาติในที่นี้ 
หมายถึงมนุษยทุกคนที่ไมใชยิว ดังนั้นจึงหมายถึงชนชาติอ่ืนๆ ทั่วโลก 

พระเจาประทานจุดประสงค (แผนการ) ใหเขาทําตาม แลวนิมิตนั้นก็จะสําเร็จ เขาจึงตองทํา
หนาที่ดังนี้ 

............เบิกตาฝายวิญญาณของเขา กลับจากความมืดมาสูแสงสวาง 

............ใหเขาหันหลังใหกับอํานาจของซาตานมาถึงพระเจา 

............นําเขาใหสูการไดรับการอภัยโทษชําระบาป 

............เปดเผยความเปนทายาทฝายวิญญาณ (ผูชอบธรรม) ซึ่งจะไดมาโดยความเชื่อ 

การเกิดนิมิต 
พระเจามีพระประสงคจะใหนิมิตกับคุณเหมือนที่พระองคใหแกเปาโล พระเจาตองการจะ

เปดเผยจุดประสงคและเปาหมายเพื่อวาคุณจะบรรลุผลสําเร็จจากนิมิตที่คุณเห็น 
ถาคุณมีประสบการณในเรื่องการเห็นนิมิต คุณจะกลายเปนผูมีสวนรวมในแผนการอันสูงสง

ของพระเจาแทนที่จะเปนเพียงผูดูเฉยๆ 

ความคิด 
“ความคิด” หมายถึง การสรางสรรค นั่นคือนิมิตฝายวิญญาณกําลังถูกกอรางสรางตัวขึ้น

ภายในวิญญาณของคุณโดยที่พระเจาทรงเปนผูกระทํา 
เมื่อพระเจาประทานนิมิตฝายวิญญาณใหแกเปาโล พระองคจะบอกใหทราบถึงแหลงที่มาของ

นิมิตนั้นๆ พระองคตรัสวา “เราคือเยซู” (กิจการ 26:15) พระเจาเปนผูกอนิมิตใหเปาโลเห็นนิมิตนั้น 

การพัฒนา 
แรกเริ่มที่นิมิตฝายวิญญาณเกิดขึ้นกับทาน นิมิตนั้นมีลักษณะอยูใน “ครรภ” การตั้งครรภก็คือ

พื้นฐานของการมีชีวิต พระเจาพัฒนานิมิตฝายวิญญาณของคุณเหมือนกับการพัฒนาเด็กในครรภของ
มนุษย แลวคุณจะคอยๆ เติบโตในพระองค 

เซลลพื้นฐานแหงชีวิตของเด็กทารกก็คือ การตั้งครรภ ภายในครรภ ทารกคอยๆ ถูกกอรางสราง
ตัวในครรภที่ซึ่งนิมิตนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นมา ถาคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้น นิมิตนั้นจะคอยๆ 
ผิดรูปผิดรางไปจากแผนการสมบูรณของพระเจา หรือบางทีอาจจะแทงกอนกําเนิดก็ได 

เพราะวานิมิตที่อธิบายในบทนี้ถูกสรางขึ้นมาจากพระเจาภายในตัวคุณ ดังนั้นนิมิตนั้นก็ยังคง
เปนเหมือนเดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง แมวาคุณสามารถทําใหสําเร็จโดยหลายๆ วิธี 
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เมื่อคุณเจริญขึ้นฝายวิญญาณ นิมิตจะคอยๆ พัฒนาตาม ลักษณะนิมิตของวานนี้ จะไม
เหมือนของสัปดาหที่แลวหรือเดือนที่แลว แตคุณตองไมลืมนิมิตพื้นฐานซึ่งเปนจุดประสงคที่สูงสงและ
เปนสาเหตุที่ทําใหพระเจาเรียกคุณออกมา 

การพัฒนาการเห็นนิมิตเปนประสบการณของระยะเวลาชวงหนึ่งเหมือนกับวานิมิตนั้นอยูใน
ครรภของมารดาในโลกธรรมชาติ ถานิมิตนั้นไมไดรับการพัฒนาภายในตัวคุณ นิมิตนั้นก็จะตาย 

เชนเดียวกับมารดาที่กําลังอุมทอง เมื่อคุณเห็นนิมิต นิมิตนั้นจะอยูกับคุณตลอดไป นิมิตเปน
สวนภายในคุณเหมือนกับส่ิงที่มีชีวิต นิมิตนั้นมาจากสวรรคและมาจากชีวิตของคุณดวย 

เมื่อมารดากําลังตั้งทอง เธอตองเลิกบางสิ่งบางอยางดวย ขณะที่นิมิตฝายวิญญาณพัฒนา 
คุณอาจตองลมเลิกแผนการบางอยางหรือความทะเยอทะยานบางอยาง คุณอาจปลอยวางทรัพย
สมบัติทางโลก คุณอาจตองเสียสละเวลาของคุณเพื่ออธิษฐานและอดอาหาร 

การทํางานหนัก 
ในปญญาจารย 5:3 เขียนไววา 
“ฝนเมื่อมีงานมาก” ปญญาจารย 5:3 
ความหมายขอบงคําวามา “มาก” หมายถึง ยิ่งใหญ สวนคําวา “งาน” หมายถึงความยุงยาก นี่

แปลตามความหมายของยิว ดังนั้น “ฝน” หรือนิมิตไดมาจากการทํางานหนัก 
การเกิดตามธรรมชาติ (หรือฝายโลก) จะตองออกแรง ซึ่งคลายกับการทํางานหนักฝาย

วิญญาณเพื่อจะใหนิมิตนั้นคลอดออกมา 
การคลอดตามธรรมชาติเปนชวงเวลาแหงความเครียด ความพยายามและความมุงมั่นเพื่อให

เด็กคลอดออกมา การคลอดนี้เรียกวา “การทํางานหนัก” 
เชนเดียวกันกับการคลอดเด็ก การคลอดนิมิตฝายวิญญาณตองใชความเครียดทางสมอง ทาง

รางกายและมุงมั่นจดจอทางฝายวิญญาณ ในขณะที่คุณกําลังศึกษาบทเรียนนี้พยายามเพงดูวาพระ
เจาตองการจะใหนิมิตอะไรเกิดในฝายวิญญาณของคุณ 

ทางฝายโลกระหวางที่คลอดเด็ก มารดาจะใชกําลังมากมายเพื่อควบคุมการคลอด การบังคับ
ใหเด็กผานชองคลอดออกมากอนที่ชองคลอดจะเปด อาจทําใหเด็กตายได 

ในโลกฝายวิญญาณก็เปนเชนนี้ดวย ขอใหพระเจาควบคุมชีวิตคุณ ถาคุณพยายามที่จะคลอด
นิมิตดวยกําลังของคุณเองนี้ จะทําใหนิมิตนั้นถูกทําลาย 

เปโตรรองตอพระเยซู 
“ฝายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลวา “พระองคเจา

ขา ขอเสด็จไปใหหางจากขาพระองคเถิด เพราะวาขาพระองคเปนคนบาป”  
ลูกา 5:8 
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เมื่อเขาทราบวาพระเยซูคริสตตองการใหเขาทําอะไร เขารูวานิมิตนั้นใหญเกินกวาที่เขาจะทํา
ใหสําเร็จโดยอาศัยความสามารถและกําลังของเขาเอง 

มารดาที่ใกลจะคลอด เธอจะไมคอยปรากฏตัวในที่สาธารณะ ดังนั้นขณะที่กําลังทํางานหนัก
ในฝายวิญญาณ ก็ควรจะอยูตามลําพังกับพระเจาเทานั้น 

การเห็นนิมิตของอับราฮัม 
อับราฮัมพยายามใชวิธีของเขาเองหรือกําลังของเขาเองเพื่อทําใหนิมิตของพระเจาสําเร็จโดย

การใหกําเนิดอิชมาเอล เขารูวาพระเจาจะอวยพรเขาใหเปนชนชาติใหญ แตเขารูวาภรรยาของเขาคือ 
นางซาราหไมสามารถจะใหกําเนิดทายาทแกเขา 

ดังนั้นเขาจึงจัดการทําบางอยาง แลวอิชมาเอลก็คลอดออกมา แตเบื้องหลังอิชมาเอล ฤทธิ์
อํานาจที่ทําใหเขาเกิดนั้นเปนของใครกัน ของพระเจาหรือของอับราฮัม การทําใหนิมิตสําเร็จโดยให
กําเนิดอิชมาเอลนั้น พระเจาเปนผูกระทําหรือวาอับราฮัมเปนผูกระทําเอง 

คุณสามารถจะทําใหเกิดอิชมาเอลโดยความพยายามของคุณเอง อิชมาเอลเปนตัวแทนของ
แผนการของคุณเองและความพยายามของคุณเองที่จะทําใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จโดยอาศัย
ความสามารถของคุณเอง แตนิมิตของพระเจา ซึ่งมีอิสอัค เปนตัวแทนนั้นมีพระเจาเปนผูใหกําเนิด 

ใครเปนแหลงที่มาของนิมิตฝายวิญญาณ 
“แลวเขาทั้งหลายก็ทูลพระองควา “ขาพเจาทั้งหลายจะตองทําประการใดจึงจะทํางาน

ของพระเจาได” พระเยซูตรัสตอบเขาวา “งานของพระเจานั้นคือ การที่ทานวางใจในทานที่
พระองคทรงใชมา”” 

ยอหน 6:28-29 

พระเจาคือ แหลงที่มาของนิมิตฝายวิญญาณ นิมิตที่คุณจะไดรับจากบทเรียนนี้ก็คือแผนการ
ของพระเจา ไมใชเปนแผนการของมนุษย ไมใชเปนแผนของนิกายใดๆ หรือองคการใด 

ในพระคัมภีรไมไดบันทึกวา พระเจาพูดกับอับราฮัมอีกหลังจากที่อิชมาเอลไดคลอดออกมา 13 
ป พระองครอจนกวาอับราฮัมไมสามารถจะมีลูกไดดวยกําลังของเขาเอง เมื่อนั้นพระองคไดทําใหนิมิต
ภายในตัวเขาแจมชัดขึ้นอีกครั้ง ในขณะนั้นความพยายามดวยตนเองก็ไดหมดฤทธิ์ลง 

เวลานั้นเองที่การเกิดนิมิตฝายวิญญาณก็ไดปรากฏออกมาในเวลาอันเหมาะของพระเจา 
อิสอัค ไดบังเกิดออกมาอยางมหัศจรรย เมื่อมีการเกิดอิสอัคตามแผนการของพระเจา อิชมาเอล (เกิด
จากความพยายามของมนุษย) ก็จะตองถูกขับไลออกไป 

นี่คือเวลาที่อิสอัค (แผนการของพระเจา) จะกําเนิดในวิญญาณของทาน เพื่อใหอิสอัคเกิดได 
คุณตองขับไลอิชมาเอลออกไป 
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นั่นเปนประสบการณที่เจ็บปวดที่จะขับไลความพยายามของตัวเองออกไป ซึ่งรวมถึงแผนการ
ของคุณ ความทะเยอทะยานของคุณ ขนบธรรมเนียมประเพณีและแผนการขององคกรเปนตน 

แตพระเจากําลังตรัสกับคุณเชนเดียวกับที่ตรัสกับอับราฮัม “อยาเสียใจสําหรับอิชมาเอล 
(ความพยายามของตนเอง) เพราะวาเชื้อสายของเจาจะถูกเรียกทางอิสอัค” 

เวลาแหงการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการเกิดตามธรรมชาติ (การคลอดบุตร) จะมีชวงหนึ่งซึ่งเปนชวงที่เด็กโผลออกจาก

ชองคลอดมาเห็นโลก ชวงนี้เปนเวลาที่ลําบากและทุกขทรมานจากการปวดทองคลอดกอนที่ชองคลอด
จะเปดออกเพื่อใหเด็กเกิดออกมา 

กระบวนการนี้สามารถเปรียบเทียบกับการเกิดนิมิตในโลกฝายวิญญาณ เมื่อพระเจาประทาน
นิมิตใหกับคุณ ระหวางที่นิมิตนี้จะคลอดออกมา คุณจะตองประสบกับชวงเวลาที่เรียกวาหัวเลี้ยวหัวตอ 
(หรือเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง) 

เวลาหัวเลี้ยวหัวตอ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ในขณะที่พระเจาประทานนิมิตฝายวิญญาณ
ใหกับคุณ คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ คุณตองมี “การยอมตนผูกพัน” และ “การอุทิศ
ตน” 

คุณอาจพบความกดดันในทุกๆ ดานของชีวิตของคุณ  ทุกๆ สวนภายในคุณกําลังจะระเบิด
ออกมาและปวดราว เพื่อใหนิมิตฝายวิญญาณสําเร็จตามที่พระเจาไดวางไว 

นี่เปนชวงเวลาแหงหัวเลี้ยวหัวตอเปนชวงที่ลําบากมากจนหลายๆ คนไมยอมทน เขาทนตอ
ความกดดันที่ลําบากมากๆ เชนนี้ไมไหว 

เขาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและวิธีการดําเนินชีวิตซึ่งเขาอาจไมเต็มใจจะทํา
เชนนั้น เขาไมยอมละทิ้งความพยายามดวยกําลังของตนรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี เขาไมยอมละ
ทิ้งความทะเยอทะยานและความปรารถนาของตนเพื่อมารับแผนการของพระเจาแทน และนี้คือ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับชนอิสราเอล 

“ด่ังหญิงมีครรภ ผูบิดตัวและรองดวยความเจ็บปวด เมื่อนางใกลถึงกําหนดเวลาคลอด 
ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายก็เปนเชนนั้นตอเบื้องพระพักตรพระองค 

ขาพระองคมีครรภ ขาพระองคบิดตัวเปนเหมือนขาพระองคคลอดลม ขาพระองคมิได
ทําการชวยกูในแผนดินโลกและชาวพิภพมิไดเกิด” 

อิสยาห 26:17-18 

การคลอดนําความเจ็บปวดมาใหแตก็นําไปสูการกําเนิดซึ่งทําใหมารดาเปนสุข 
“เมื่อผูหญิงจะคลอดบุตร นางก็มีความทุกขเพราะถึงกําหนดแลว แตเมื่อคลอดบุตร

แลว นางก็ไมคิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลก” 
ยอหน 16:21 
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ในพระธรรมอิสยาห 53:11 ไดกลาววา 
“พระเจาจะเห็นผลแหงความทุกขลําบากแหงวิญญาณจิตของพระเยซูคริสตและพอใจ 

นิมิตของพระเยซูคริสตไดสําเร็จลงที่โกละโกธา เปนนิมิตที่พระเจาไดทรงสัญญา ต้ังแตครั้งที่
มนุษยลมลงไปสูความบาป” 

ปฐมกาล 3:15 

โดยผานความเจ็บปวด นิมิตของการไถก็ไดคลอดออกมา 
การคลอดเปนประสบการณที่เจ็บปวด แตตองผานความเจ็บปวด การคลอดจึงจะสําเร็จ 
“เพราะพอศิโยนปวดครรภ เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ 
เราจะนํามาถึงกําหนดคลอดแลวจะไมใหคลอดหรือ พระเจาตรัสดังนี้ เราผูเปนเหตุให

คลอดจะปดครรภหรือ พระเจาของทานตรัสดังนี้” 
อิสยาห 66:8-9 

การกําเนิด 
พัฒนาการของนิมิตฝายวิญญาณจะตองมีที่ส้ินสุดเหมือนกับการตั้งครรภในมดลูก ที่ส้ินสุดก็

คือการคลอด การคลอดกอนกําหนดหรือหลังกําหนดอันตรายทั้งสิ้น อาจจะทําใหมีการตายเกิดขึ้นทั้ง
การคลอดฝายโลกและฝายวิญญาณ 

การคลอดฝายโลก เด็กจะเริ่มตนเติบโตและมีการพัฒนา หลังการคลอดฝายวิญญาณก็เชนกัน 
นิมิตนั้นจะเติบโตและพัฒนา จะมีรูปแบบและลักษณะใหม แตทั้งหมดตองพัฒนามาจากเซลลพื้นฐาน
ของชีวิตฝายวิญญาณซึ่งเปนนิมิต 

คุณพรอมหรือยัง 
การกําเนิดตองมีการเปลี่ยนแปลงทางฝายโลก เด็กจะตองออกจากความปลอดภัยของทอง

ของมารดา  
เมื่อคุณบังเกิดใหม คุณจะตองละทิ้งชีวิตเกาที่มีความบาป คุณตองใหพระเยซูคริสต

เปลี่ยนแปลงความคิดและแนวทางปฏิบัติของคุณ 
การคลอดนิมิตฝายวิญญาณก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน คุณตองมีความกลาหาญที่จะกาว

ออกจากสิ่งที่คุณมองเห็น เขาใจ เขาไปสูส่ิงที่คุณยังไมเขาใจ 
คุณพรอมหรือยังที่จะเปดรับนิมิตฝายวิญญาณ 
คุณยอมรับประสบการณการคลอดฝายวิญญาณเพื่อใหกําเนิดสิ่งใหมๆ และมีชีวิตชีวาใน

ชีวิตคริสเตียนของคุณหรือไม 
ถาคุณไมยินยอมก็ขอใหคุณเลิกลมที่จะศึกษาบทเรียนนี้จนจบหลักสูตร เพราะถาคุณไดเห็น

นิมิตที่คุณจะไดรับหลังจากเรียนบทเรียนนี้จบลง ชีวิตของคุณจะไมมีวันที่จะกลับไปเหมือนเดิม 
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1. เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. ใหคําอธิบายเกี่ยวกับคําวา นิมิตฝายวิญญาณ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ขอใหพิจารณาชื่อตางๆ ในรายการที่ 1 และอานขอความในรายการที่ 2  เติมหมายเลขของ

ขอความที่สัมพันธกับรายการที่ 2 ไวหนาชื่อของรายการที่ 1  ดูตัวอยางบรรทัดแรก 
  รายการที่ 1    รายการที่ 2 
 __________เปาโล  1. พยายามจะทําใหนิมิตของพระเจาสําเร็จโดยการ 
      ใหกําเนิดอิชมาเอล 

__________เกหะซี  2. “ขาพระบาทจึงเชื่อฟงนิมิตซึ่งมาจากสวรรคนั้น  
     และมิไดขัดขืน” 
__________อับราฮัม  3. “เราจะทําอยางไรดี” 
__________พระเจา  4. “เราจะนํามาถึงกําหนดคลอดแลวจะไมใหคลอด 
     หรือ” 
__________พระเยซูคริสต 5. “ขอเสด็จไปใหหางจากขาพระองคเถิดเพราะวาขา 
     พระบาทเปนคนบาป” 
__________เปโตร  6. “พระเจาจะเห็นผลแหงความทุกขลําบากแหง 
     วิญญาณจิตของพระเยซูคริสตและพอใจ” 

 
 
4. อานประโยคในรายการที่ 2  จงเติมหมายเลขของประโยคที่อธิบายคําตางๆ ในรายการที่ 1  
 ไวในชองวางที่เวนไว 
 
           รายการที่ 1   รายการที่ 2 
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__________ความคิด  1. ชวงเวลาที่นิมิตเติบโตขึ้นฝายวิญญาณภายในคุณ 
__________การพัฒนา  2. กอนที่จะคลอด ชวงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดก็คือ คุณ 
     ตองลมเลิกความพยายามดวยกําลังของคุณและ 
     ปลอยใหพระเจาทําใหนิมิตคลอดออกมา 
__________การคลอด  3. จุดเริ่มตนของการเกิดนิมิตภายในวิญญาณของ 
     คุณโดยที่พระเจาเปนผูหวาน 
__________การเปลี่ยนแปลง 4. ชวงเวลาที่มีความเจ็บปวดเพื่อใหนิมิตคลอดออก 
     มา เจ็บทั้งรางกาย จิตใจและวิญญาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 1 
 
1. “ที่ใดที่ไมมีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย”  สุภาษิต 29:18 
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2. การเห็นนิมิตฝายวิญญาณคือ การมองทะลุฝายรางกายเขาไปในโลกฝายวิญญาณ เปนความ
เขาใจจุดประสงคจากสวรรคของพระเจา และเขาใจถึงการมีสวนของคุณในแผนการของ
พระองค  

 
3. 2 
 3 
 1 
 4 
 6 
 5 
 
4. 3 
 1 
 4 
 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

เพ่ือศึกษาตอไป 
1. ขยายความรูของคุณเกี่ยวกับกระบวนการคลอด โดยการศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ 

ยอหน 16:21 
 “เมื่อผูหญิงจะคลอดบุตร นางก็มีแตความทุกข ...แตเมื่อคลอดบุตรแลว นาง 
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ก็ไมคิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลย” 
1 เธสะโลนิกา 2:9 
 “การทํางานอันเหน็ดเหนื่อย” ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ 
กาลาเทีย 4:19 
 ความเจ็บปวด.. จนกวาพระคริสตจะไดทรงกอรางขึ้นในตัวคุณ 
โรม 8:22-25 
 ....ความหวังใจ เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น 
อิสยาห 66:7-9 
 เปนความปรารถนาของพระเจา การทํางานหนักฝายวิญญาณจะทําใหกําเนิด 
ผลฝายวิญญาณ 

2. ขอใหไตรตรองขอความเหลานี้ 
 - การเห็นนิมิตแตปราศจากการกระทําคือ การเห็นแตภาพนิมิตแตไมมีการกระทํา 
 - การทํางานที่ไมมีนิมิตคือ ทํางานไปอยางแกนๆ ไมนาสนใจ 
 - งานที่มาจากนิมิตทําใหคนเปนมิชชั่นนารี 
3. คนชั่วทําใหเกิดแผนชั่ว 

 “คนอธรรมกอความชั่วรายขึ้นแลว กําลังทองตามความชั่วชาและคลอดการ 
มุสาออกมา” สดุดี 7:14 

4. การเปนหมันฝายโลกหมายความวา คุณไมสามารถจะมีลูก 
 สตรีหลายทานในพระคัมภีรซึ่งเปนหมันหลายปก็ไดคลอดลูก (ที่มีชื่อเสียง)  หลังจากที่พระเจา

แตะตองพวกเธอ 
 - ซาราห ใหกําเนิด อิสอัค 
 - ราเชล ใหกําเนิด โยเซฟ 
 - มาโนอาห ใหกําเนิด แซมสัน 
 - ฮันนาห ใหกําเนิด ซามูเอล 
 - รูธ ใหกําเนิด เดวิด 
 - เอลีซาเบธ ใหกําเนิด ยอหน 


