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บทที่ 6 

ยุทธวิธีสําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาญ 

ภาคที่ 1 

วัตถุประสงค 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะ 
- ใชยุทธวิธีในพระคัมภีรเพื่อใหไดผลคือ การเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณที่อุดมสมบูรณ 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยน้ําตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน ผูที่รองไห

ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน นําฟอนขาว
ของตนมาดวย” 

สดุดี 126:5-6 

คํานํา 
บทเรียนที่แลวอธิบายสิ่งที่จะมากีดขวางการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
บทเรียนนี้และบทเรียนตอๆ ไปจะอธิบายรายละเอียดยุทธวิธีซึ่งใหความมั่นใจวาจะมีการเก็บ

เกี่ยวฝายวิญญาณอยางอุดมสมบูรณ 
ยุทธวิธีตางๆ ไดแกหลักการ วิธีและแผน เพื่อใหปฏิบัติตามแลวจะนําไปสูเปาหมายที่แนนอน 

ยุทธวิธีเหลานี้เปดเผยในพระวจนะของพระเจาในลักษณะของการเก็บเกี่ยวฝายธรรมชาติซึ่งสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับความจริงทางดานจิตวิญญาณ 

ยุทธวิธีของการเก็บเกี่ยว 
ตอไปนี้คือ ยุทธวิธีของการเก็บเกี่ยว 

ตนไมทุกตนมีความสามารถที่จะสืบพันธุตอไปได 
ในโลกของธรรมชาติ เมื่อพระเจาสรางโลก พระองคไดสรางตนไมใหสามารถสืบพันธุได 
“พระเจาตรัสวา “แผนดินจงเกิดพืชคือ ผักหญาที่มีเมล็ดและตนไมที่ออกผล มีเมล็ด 

ใบ ผลตามชนิดของมัน บนแผนดินก็เปนดังนั้น”” 
ปฐมกาล 1:11 
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เหมือนกับตนไมทุกตนในโลกธรรมชาติที่สามารถสืบพันธุได ผูเชื่อแตละคนก็มีความสามารถที่
จะถายทอดฝายวิญญาณได  ภายในตัวคุณจะมีอํานาจที่ทรงศักยภาพสถิตอยูดวย และอํานาจนี้จะ
ทําหนาที่เปนผูสืบพันธุฝายวิญญาณ 

การมีความรูทวมหัวในดานจิตวิญญาณเปนสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับการเปนสวนหนึ่งของการ
รวมมือในการเกบเกี่ยวฝายวิญญาณ พระเยซูคริสตไดตรัสคําอุปมาเพื่อเปรียบเทียบความจริงขอนี้ 

“พระองคตรัสวา “แผนดินของพระเจาอุปมาเหมือนคนหนึ่งหวานพืชลงในดิน แลว
กลางคืนก็นอนอหลับและกลางวันก็ต่ืนขึ้น ฝายพืชนั้นจะงอกจําเริญขึ้นอยางไรเขาก็ไมรู ครั้น
สุกแลวเขาก็ใชคนไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะวาถึงฤดูเกี่ยวแลว” 

มาระโก 4:26,27,29 

ไมมีความจําเปนที่จะตองไปเขาใจหลักศาสนาศาสตรเบื้องหลังการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาเมล็ดของพระวจนะพระเจาที่จะมีตอจิตใจของมนุษย และไมมีความจําเปนที่คุณจะตองมีความ
เขาใจสัจธรรมทางดานศาสนศาสตรอยางลึกซึ้ง 

สิ่งที่จําเปน คือ คุณจะตองเริ่มเปนสวนหนึ่งของการทํางานเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

จําเปนที่คุณจะตองหวานเพื่อจะไดเก็บเกี่ยว 
ในโลกของธรรมชาติ คุณจะตองหวานเมล็ดเพื่อจะไดเก็บเกี่ยวพืชพันธ 
ในโลกฝายวิญญาณ คุณก็ตองหวานเชนกันเพื่อจะไดเก็บเกี่ยว พระเจาประทานแหลงกําเนิด

ฝายวิญญาณสําหรับการหวาน 
“ฝายพระองคผูประทานพืชแกคนที่หวาน และประทานอาหารแกคนที่กิน จะทรงโปรด

ใหพืชของทานที่หวานแลวนั้นทวีขึ้นเปนอันมาก” 
2 โครินธ 9:10 

พระเจาจะทวีความสามารถฝายวิญญาณใหคุณทํางานเกิดผล 
พระเจาจะดูแลการเงินคุณ ทําใหคุณสามารถลงทุนในการทํางานกับพระองค พระองคจะไม

เพิ่มเงินใหคุณเพื่อจะเก็บไวเปนเงินกอนใหญ แตเพื่อคุณจะสามารถนําไปลงทุนใหเปนพรในอาณาจักร
ของพระองค 

คุณไมไดเก็บเกี่ยวในฤดูเดียวกับที่คุณหวาน 
ในปฐมกาล พระเจาจัดใหมีฤดูหวานและเก็บเกี่ยวในโลกฝายธรรมชาติ 
“โลกจะดํารงอยูตราบใด จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยว” 

ปฐมกาล 8:22 

การหวานมีความสําคัญเพราะวาจะใหการเก็บเกี่ยว แตเปนการเก็บเกี่ยวซึ่งจะไมมาในป
เดียวกันกับการหวาน 



ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

 56 

หลายคนที่ไดรับนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวจะรูสึกทอถอยเพราะวาพวกเขาไมรูหลักการขอนี้ 
เมื่อหวานแลวคุณจะตองรอจนกวาเมล็ดของพระวจนะจะแพรเชื้อออกไปเต็มหัวใจของชาย

หญิง จะตองใชเวลาพอสมควรในการเจริญเติบโต คุณจะไมไดเก็บเกี่ยวในปเดียวกันกับที่คุณหวาน 
พระธรรมสดุดี บทที่ 1 พูดถึงขบวนการนี้ในชีวิตผูเชื่อวา 
“เขาเปนเชนตนไมปลูกไวริมธารน้ํา ซ่ึงเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไมเหี่ยวแหง” 

สดุดี 1:3 

ถามีการเกิดผลตามฤดูกาลก็หมายความวา จะมีชวงเวลาที่ยังไมเกิดผล ชวงนี้เปนชวงของการ
เตรียมดิน การหวานและการทําการเพาะปลูก แตชวงเวลานี้มีความสําคัญตอการเก็บเกี่ยวเชนกัน 

เร่ืองนี้ทําใหหลักการของเวลามีความสําคัญตอขบวนการเก็บเกี่ยว คุณตองรอคอยในชวงของ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการ แตคุณตองรูดวยวาเมื่อถึงเวลาเกี่ยวคุณตองทํางานอยางรีบดวน
กอนที่พืชผลจะเนาเปอย 

“ครั้นสุกแลว เขาก็ใชคนไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะวาถึงฤดูเกี่ยวแลว”  
มาระโก 4:29 

ขอสรุปวา 
“มีวารปลูก และวารถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง”     ปญญาจารย 3:2 

คุณเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหวาน 
เมล็ดจะสืบพันธุเปนตนไมชนิดเดียวกันในโลกของธรรมชาติ ถาคุณปลูกเมล็ดแอปเปล คุณก็

จะเก็บเกี่ยวผลแอปเปล 
และสิ่งนี้เปนความจริงในโลกของวิญญาณ 
“อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะวาผูใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บ

สิ่งนั้น” 
กาลาเทีย 6:7 

ถาหวานเนื้อหนังก็จะไดเก็บเกี่ยวความเนาเปอย ถาหวานความชอบธรรมก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งดี 

คุณตองหวานไมวาสถานการณจะเปนเชนใด 
คนที่คํานึงแตสถานการณจะไมเปนสวนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวนิมิต เพราะสถานการณตางๆ 

จะทําใหเขายอมแพเหมือนกับชาวนาที่ปลอยใหนาวางเปลาเพราะความหนาว ลมและเมฆ 
“ผูใดมัวสังเกตลมก็ไมหวานพืช และผูที่มองเมฆก็จะไมเกี่ยวขาว” 

ปญญาจารย 11:4 

ยุทธวิธีที่สําคัญของการเก็บเกี่ยวก็คือการหวานโดยไมคํานึงถึงสภาพตางๆ ของชีวิต 
“ทานที่หวานอยูขางหวงน้ําทั้งปวงก็เปนสุข”    อิสยาห  32:20 
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คุณตองหวานขางหวงน้ําหมายความวา หวานในทุกสภาพการณของชีวิต แมแมน้ําแหงความ
ทุกขยากลําบากไดเออนองบนฝงชีวิตของคุณ คุณยังตองหวานเพราะพระเจาสัญญาวาจะทําใหเกิดผล
อุดมสมบูรณ 

คุณจะไดรับผลของการเก็บเกี่ยวตามสวนของการหวาน 
พึงจดจําไววา 
“นี่แหละ คนที่หวานเพียงเล็กนอยก็จะเกี่ยวเก็บไดเพียงเล็กนอย คนที่หวานมาก ก็จะ

เกี่ยวเก็บไดมาก” 
2 โครินธ 9:6 

หลักการนี้สามารถใชกับชีวิตฝายวิญญาณทุกดานของคุณได ถาคุณใหเวลา ความสามารถ 
การเงินและการงานของพระเจาอยางเสียดาย การเก็บเกี่ยวจะไดผลนอย ถาคุณหวานอยางกรุณา คุณ
จะเก็บเกี่ยวมาก 

ในพระธรรมยอหน 15  ไดพูดถึงผลของการเก็บเกี่ยวที่ไดผลมากนอยไมเทากันหลายระดับ
ดังนี้ 

- ออกผล    ยอหน 15:2 
- ออกผลมากขึ้น   ยอหน 15:2 
- เกิดผลมากขึ้น  ยอหน 15:5 
- ผลของทานคงอยู ยอหน 15:16 
พระเจาตองการใหคุณเกิดผลมากและเปนผลที่คงอยูตลอดไป 
เปโตรไดอธิบายคุณสมบัติบางประการที่คุณควรจะพัฒนาชีวิตของคุณเพื่อใหเกิดผล 
“เพราะเหตุนี้เอง ทานจงอุตสาหจนสุดกําลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอา

ความรูเพิ่มคุณธรรม  
เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู เอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาธรรมเพิ่ม

ขันติ 
เอาความรักฉันพี่นองเพิ่มธรรม และความความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่นอง 
ถาทานทั้งหลายเพียบพรอมดวยของประทานเหลานี้แลว ก็จะทําใหทานเกิดประโยชน

และเกิดผลที่ไดซาบซ้ึงในพระเยซูคริสตเจาของเรา” 
2 เปโตร 1:5-8 

เปโตรเตือนวา ถาคุณไมไดพัฒนาคุณภาพเหลานี้ คุณจะขาดนิมิตฝายวิญญาณ 
“เพราะวาผูใดที่ขาดธรรมเหลานี้ก็เปนคนตาบอดตาสั้น และลืมไปวาตนไดรับการ

ชําระใหพนความผิดบาปแลว” 
2 เปโตร 1:9 
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คุณจะหวานแตไมไดเกี่ยวและบางครั้งคุณจะเกี่ยวโดยคุณไมไดหวาน 
เมื่ออิสราเอลเขามาตั้งรกรากในแผนดินพระสัญญา พระเจาตรัสกับเขาวา พวกเขาจะไดกินผล

องุนโดยที่ไมตองปลูกและเก็บเกี่ยวโดยที่ไมตองเพาะปลูก 
ในโลกฝายวิญญาณก็เชนกัน คุณสามารถเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คนอื่นปลูกเอาไว 
“เพราะในเรื่องนี้ คําที่กลาวไวนี้เปนความจริงคือ คนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยว 

เราใชทานทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ทานไมไดลงแรงทํา คนอื่นไดลงแรงทํา แตทานไดรับ
ผลประโยชนจากแรงของเขา” 

ยอหน 4:37-38 

เปนเวลาหลายศตวรรษในสมัยตนๆ ที่ผูเชื่อไดหวานชีวิตของเขาในทุงนาการเก็บเกี่ยวของโลก 
ขณะนี้ใกลเวลาเสด็จกลับขององคพระผูเปนเจาแลว การหวานของพวกเขาจะนํามาซึ่งการเก็บเกี่ยวที่
ยิ่งใหญในโลกที่มี่ชาติตางๆ อาศัยอยู คุณจะไดเขาไปทํางานในสิ่งที่พวกเขาไดทํามากอนแลว คุณเก็บ
เกี่ยวโดยคุณไมไดหวานเลย 

แตบางครั้ง คุณก็เปนผูหวานโดยคุณยังไมไดเก็บเกี่ยว 
อาจารยเปาโลพูดไววา 
“ขาพเจาปลูก อปอลโลรดน้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต 
เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําไมสําคัญอะไร แตพระเจาผูทรงโปรดใหเติบโต

นั้นตางหากที่สําคัญ 
คนที่ปลูกและคนที่รดน้ําก็เปนพวกเดียวกัน แตทุกคนก็จะไดคาจางตามการที่ตนได

กระทําไว เพราะวาเราทั้งหลายรวมกันทํางานเพื่อพระเจา” 
1 โครินธ 3:6-9 

เราจะเก็บเกี่ยวถาเราสัตยซ่ือ 
“อยาใหเราเมื่อยลาในการทําดี เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เราจะเก็บเกี่ยวในเวลา

อันควร” 
กาลาเทีย 6:9 

“เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย จงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนา
รอคอยผลอันล้ําคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู” 

กาลาเทีย 5:7 

ถาคุณสัตยซื่อ พระเจาทรงสัญญาใหคุณเก็บเกี่ยวผลมาก ดังนั้นอยาทอถอยในงานที่พระองค
ทรงมอบใหคุณทํา 

“แมวาเจาปลูกตนอภิรมยและปกกิ่งแหงพระตางดาวไว 
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แมวาเจาทําใหมันงอกในวันที่เจาปลูกบาน และทําใหมันออกดอกในเชาของวันที่เจา
หวาน ถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไป ในวันแหงความกลัดกลุมและความเจ็บอยาง
รักษาไมได” 

อิสยาห 17:10-11 

ในขอพระคัมภีรเหลานี้ พระเจาพูดถึง “เมล็ดตางชนิดปนกัน” และ “เศษวัชพืชที่แปลกปลอม” 
(ตนไมเล็กๆ หรือตนกลาที่แปลกไป) พระองคตรัสวา ตนไมจําพวกนี้ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นได แตพอถึง
เวลาเก็บเกี่ยวก็จะถูกแชงสาป 

ในพระคัมภีรใหมเรียก “เมล็ด” เปนพระวจนะของพระเจา ส่ิงที่หวานในชีวิตของทานมีผลตอ
การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ถาทานหวานพระวจนะของพระองค ทานจะไดการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ 

ถาทานคํานึงถึงประเพณีของมนุษย องคการหรือลัทธินิกายตางๆ ยอมใหส่ิงเหลานี้มีคาหรือมี
ความสําคัญมากกวา หรือเทียบเทากับพระวจนะของพระเจาแลว ทานก็เปนเสมือนกับ “เมล็ดที่ปนกัน” 

ลัทธินิกายหลายแหงดูเหมือนจะเปนตนไมฝายวิญญาณที่แข็งแรง เพราะมีตึกสวยและมีผูรวม
ประชุมจํานวนมาก แตพวกเขาไดปะปนพระวจนะของพระองครวมกับประเพณีหรือความเขาใจของเขา
เอง เพราะฉะนั้นผลการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณของพวกเขาก็ถูกสาปแชง 

และนี้คือจุดเริ่มตนและเปนสาเหตุที่เกิดลัทธิตางๆ พวกเขารวมพระวจนะของพระเจาปนกับ
ความคิดของตนเองและในที่สุดการเก็บเกี่ยวก็คือ ควาทุกข 

พระวจนะของพระเจาคือ  เมล็ดที่ไมมีวันเปอยเนา ซึ่งจะทําใหเก็บเกี่ยวการบังเกิดใหมของ
ชีวิตหญิงชายมากมาย 

“ทานทั้งหลายไดบังเกิดใหมแลว ไมใชจากพันธุมตะ แตจากพันธุอมตะ คือดวยพระ
วจนะของพระเจาอันทรงชีวิตและดํารงอยู 

1 เปโตร 1:23 

ความไมหวงใย 
ในพระธรรมสุภาษิตไดพูดถึงลูกชายที่นอนหลับในระหวางเก็บเกี่ยว 
“แตบุตรชายผูหลับในฤดูเก็บเกี่ยวก็นําความอับอายมา” 

สุภาษิต 10:5 

ชวงเวลาแหงการเก็บเกี่ยวเปนชวงที่ยุงที่สุด เปนเวลาที่สําคัญที่สุด ถาไมทํางานอยางรวดเร็ว 
ผลผลิตจะเนาเสียในกลางทุง 

ในโลกธรรมชาติที่ปรากฎในพระคัมภีร สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะชวยกันเก็บเกี่ยวในฤดู
เก็บเกี่ยว ดังนั้นถาลูกคนใดใชเวลาเก็บเกี่ยวไปในการนอนอหลักก็จะเปนเรื่องนาอายสําหรับครอบครัว 
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เราอยูในสมัยการเก็บเกี่ยวที่กําลังเขมขนมากเพราะวาใกลเวลาเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสตองคพระผุเปนเจาของเรา แตยังมีลูกๆ ของพระองคกําลังหลับไหลอยู พวกเขาไมไดรวมกับ
สมาชิกในพระกายของพระคริสตที่จะทําการเก็บเกี่ยวในทุงนา เคียวของเขาขึ้นสนิม และทุงนาก็วาง
เปลาขาดคนทํางาน 

 
 
ในพระธรรมสุภาษิตไดพูดถึงผลของการหวงใยวา 
“เราผานไปที่ไรนาของคนเกียจคราน ขางสวนองุนของคนที่ไรสามัญสํานึก 
และนี่แนะ มีตําแยงอกเต็มไปหมด และแผนดินก็เต็มไปดวยตนเหงือกหนาม และ

กําแพงหนาของมันก็พังลง  
แลวเราไดเห็นและพิเคราะหดู เรามองดูและไดรับคําสั่งสอน 
“หลับนิด เคลิ้มหนอย กอดมือพักนิดหนอย แลวความจนจะมาหาทานอยางขโมย 

ความขัดสนอยางคนถืออาวุธ” 
สุภาษิต 24:30-34 

ความไมหวงใยทําใหไมไดผลผลิตฝายวิญญาณ 
เยเรมียพูดถึงผูนําที่ทําลายการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณเพราะความไมหวงใยนี้เอง 
“ผูเลี้ยงแกะเปนอันมากไดทําลายสวนองุนของเราเสีย เขาทั้งหลายไดเหยียบย่ําสวน

ของเราลง เขาทั้งหลายไดกระทําสวนอันพึงใจของเรา กลายเปนถิ่นทุรกันดารที่รางเปลา เขา
ทั้งหลายไดกระทําสวนของเราใหรางเปลา เมื่อรางเปลาสวนนั้นก็ไวทุกขตอเรา แผนดินทั้งสิ้น
ก็ถูกทิ้งใหรางเปลาเพราะไมมีผูใดเอาใจใสเรื่องนั้น” 

เยเรมีย 12:10-11 

ผูนําที่ไมมีภาระใจ (หวงใย) ก็จะทําใหเกิดมีสมาชิกที่ไมมีภาระใจ นิมิตแหงการเก็บเกี่ยว
จะตองไดรับการถายทอดจากผูนําฝายวิญญาณ มิฉะนั้นทุงนาจะวางเปลาขาดคนงานเพราะวา “ไมมี
ผูใดเอาใจใสในเรื่องนั้น” 

ดวยความพยายามของตนเอง 
คุณไมสามารถจะทําการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณดวยความพยายามของตัวคุณเอง โปรดสังเกต

ดูจากขอพระคัมภีรที่พูดถึงผลของการพยายามดวยตัวคุณเองดังนี้ 
“แมวาเจาทําใหมันงอกในวันที่เจาปลูกมัน และทําใหมันออกดอกในเชาของวันที่เจา

หวาน ถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไป ในวันแหงความกลัดกลุมและความเจ็บอยาง
รักษาไมได” 

อิสยาห 17:11 
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ในบทที่ 1 อธิบายวา นิมิตที่พระเจาตองการจะใหเราทําไมสามารถจะทําดวยความพยายาม
ของเราเอง มีทางเดียวเทานั้นคือ นิมิตจะเกิดผลไดจากการลดละสิ่งตางๆ ที่จะมาขัดขวางงานของการ
เก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ และนําเอายุทธวิธีที่พระเจาประทานใหมาใชเทานั้นจึงจะเกิดผล 

โฮเชยาพูดถึงการเก็บเกี่ยวที่ไดผลนอยเพราะใชวิธีพยายามดวยตนเอง ชนชาติอิสราเอลได
ไววางใจในวิถีทางของตนเองและไววางใจในคนที่มีกําลัง (โฮเชยา 10:13) 

ตราบใดที่คุณยังพึ่งวิถีทางของคุณเอง วิธีของคุณเอง และพลรบของคุณเอง คุณจะพลาดที่จะ
เห็นถึงการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่มีประสิทธิภาพ คุณตองทํางานของพระเจาดวยวิธีของพระเจาเทา
นั้นเอง 

คําสาปแชงสําหรับขบวนการผลิตซ่ึงสืบทอดมาจากมนุษยคูแรก 
ผลที่เกิดจากมนุษยคูแรกตกไปสูความบาปก็คือ พระเจาสาปแชงขบวนการผลิตซึ่งสืบทอดมา

ต้ังแตสมัยอาดัมในโลกธรรมชาติ 
หญิงตองทนทุกขทรมานในยามคลอดบุตร แผนดินจะใหตนไมและพืชที่มีหนาม จะตอง

ทํางานหนักเพื่อใหเกิดผล (ปฐมการ 3:16-19) คําสาปแชงสําหรับระบบการผลิตซึ่งไดรับถายทอดมา
จากอาดัมก็คือ ผลของความบาป 

ในโลกฝายวิญญาณ ถาคุณดําเนินชีวิตในความบาป คําสาปซึ่งสืบทอดมาจากมนุษยคูแรกก็
ตกอยูกับคุณ 

มีหนทางเดียวเทานั้นคือ ความรอดจากบาปโดยโลหิตของพระเยซูคริสตจะทําใหคําสาปแชง
ถูกยกออกไป คุณไมสามารถเรียกรองพระพรของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไดตราบใดที่คุณยังดําเนิน
ชีวิตภายใตคําสาปแชงเนื่องมาจากบาป 

ภายใตประสบการณ 
สถานการณตางๆ ในชีวิตสามารถขัดขวางการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไดดังนี้ 
“คนเกียจครานไมไถในหนานา เขาจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยวแตไมพบอะไรเลย” 

สุภาษิต 20:4 

ในโลกของธรรมชาติ ถาชาวนาคอยสภาวะอากาศที่ดีที่สุด เขาก็จะไมสามารถหวาหรือเกี่ยว 
ชาวนาทํางานในทุงนาของตนโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงลม เมฆหรือความหนาวเหน็บ 

ในโลกของวิญญาณ ถาคุณคอยสภาวะที่ดีพรอมเพื่อที่จะไปทํางานในทุงนา คุณจะไมมีวันได
ทําเพราะวา 

ความพยายามที่ไมตรงเปา 
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คุณอาจใชเวลาตลอดชีวิตของคุณทํางานเพื่อส่ิงดีๆ ทั้งหลาย แตทวาไมไดทํางานของพระเจา
และนี่คือความพยายามฝายวิญญาณที่ผิดเปา 

“เพราะวาเขาหวานลม เขาจึงตองเกี่ยวลมบาหมู ตนขาวไมมีรวมจะไมเกิดขาวสําหรับ
ทําแปง ถึงจะเกิดคนตางดาวก็เอาไปกิน” 

โฮเชยา 8:7 

มีงานหลายชนิดที่มีประโยชนและคุณคา และคนอาจใชทานเพื่อทําสิ่งเหลานี้ถาทานยอม 
การทํางานที่ดียังไมเพียงพอที่จะใหไดผลเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ พระเยซูตรัสวา  
“อาหารของเราคือ การกระทําตามพระทัยของพระองคผูทรงใชเรามา และทําใหงาน

ของพระองคสําเร็จ” 
ยอหน 4:34 

กุญแจของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณคือ อยายุงกับงานที่ดีๆ แตทํางานของพระเจาใหสําเร็จ 
ความพยายามฝายวิญญาณของคุณจะตองตรงมุงไปที่พระประสงคของพระองค มิฉะนั้นงาน

นั้นจะคลายกับเมล็ดที่ถูกหวานในลม ซึ่งถูกพัดหายไปและไมใหผลประโยชนอะไรเลย 

แมลงและเชื้อโรคตัวทําลาย 
ในโลกธรรมชาติ จะมีตัวแมลงซึ่งทําลายและเชื้อโรคตางๆ ที่จะทําลายพืชและทําลายเก็บเกี่ยว 
แมลงและสิ่งที่จะทําลายตนไมจากภายนอกเชน แมลงปกแข็งตางๆ ต้ักแตนชนิดตางๆ และ

วัชพืชนิดตางๆ เปนตน เชื้อที่ทําลายภายในลําตนตนไมก็จะทําลายรากและระบบการเจริญเติบโต 
ผูเชื่อก็จะเผชิญกับแมลงและเชื้อโรคในโลกฝายวิญญาณดวย ซาตานจะโจมตีจากภายนอก

โดยใชสภาพเหตุการณตางๆ ในชีวิต และโจมตีภายในโดยใชความคิดซึ่งมีผลตอจิตใจและวิญญาณ 
ชาวนาเห็นวาจําเปนตองลิดแขนงของเถาองุน เขาตัดความเจริญที่มาจากภายในตนองุนเพื่อ

ชวยชีวิตตนองุนใหออกกิ่งและใบออนใหม เขาทําเชนนี้เพื่อเถาองุนมีผลดกมากขึ้น 
นี่คือส่ิงที่จําเปนตองทํากับชีวิตของผูเชื่อ มีหลายสิ่งที่มาจากภายในซึ่งกีดขวางเราไมใหเกิดผล

มาก (มาระโก 7:15) พระเจาตองลิดสิ่งเหลานี้ออกไปเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับเรา ในพระธรรมยอหน บท
ที่ 15  ไดพูดถึงขบวนการนี้อยางละเอียด 

ปญหาที่แทจริงซึ่งเกี่ยวกับแมลงและเชื้อโรคไมใชข้ึนอยูกับสภาพตางๆ หรือ ขบวนความคิด
ที่มาจากอิทธิพลฝายวิญญาณซึ่งอยูเบื้อหลังสิ่งเหลานี้อีกทีคือ 

“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครองศักดิเทพ เทพผู
ครอบพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ” 

เอเฟซัส 6:12 
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ในโลกธรรมชาติ เราใชผลิตภัณฑเคมีเพื่อกําจัดแมลงและเชื้อโรค แตในโลกของวิญญาณ
ยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาปกปองการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณในชีวิตของเราได 

“เหตุฉะนั้น จงรับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว เพื่อทานจะไดตอตานในวันอันชั่ว
รายนั้นและเมื่อเสร็จแลวจะอยูอยางมั่นคงได 

เหตุฉะนั้นทานจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเปนทับทรวงเครื่อง
ปองกันอก 

และเอาขาวประเสริฐแหงสันติสุข ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความพรั่งพรอมมาสวมเปน
รองเทา  

และพรอมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเปนโล ดวยโลนั้นทานจะไดดับลูกศรเพลิง
ของพญามารเสีย 

จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือ 
พระวจนะของพระเจา” 

เอเฟซัส 6:13-17 

 

เพ่ือการสืบพันธุตอไป เมล็ดจะตองตาย 
เมล็ดดูเหมือนวาตายแลว ไมมีใบเขียว ไมมีรากออนหรือกิ่งกาน ถาเราฝงไวในดินก็จะเกิดตน

ออนมาแทน 
นี่เปนการเปรียบเทียบที่ดีสําหรับความจริงของจิตวิญญาณ ชีวิตจิตวิญญาณตองขึ้นกับความ

ตายที่ยอมสละ 
“โอคนเขลา เมล็ดที่ทานหวานลงนั้น ถาไมตายเสียกอนแลวจะงอกขึ้นใหมไมได” 

 1 โครินธ 15:36. 

เพื่อใหไดชีวิตมา พระเยซูคริสตจําเปนตองตายบนไมกางเขน ถาดูผิวเผินงานของพระองค
เหมือนจะลมเหลวเพราะจบลงดวยความตาย 

แตมิไดเปนเชนนั้น เพราะการตายของพระเยซูคริสตเปนเวลาแหงการหวาน การตายของ
พระองคเปนผลทําใหเกิดการเก็บเกี่ยวอยางมากมายเหมือนกับเมล็ดในของขาวสาลี 1 เมล็ดไดตก ลง
ไปในดินฉันนั้น โดยการตายของพระองคคนเปนลานๆ ไดพบชีวิตใหม 

ชีวิตฝายวิญญาณตองแลกกับการตายที่เสียสละ ผลของความบาปคือความตายผลของการ
ชื่นชอบและติดอยูกับความตองการทางโลกคืดอ ความตาย 
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จิม อีเลียต นักเผยแพรศาสนาผูถูกทรมานเนื่องจากไมยอมละทิ้งความเชื่อที่ตนมีตอพระเยซู
คริสต ทานไดพยายามทําการเผยแพรพระกิตติคุณไปยังพวกอินเดียนแดงเผาออกาแถบอีควาดอร เขา
ไดบันทึกไวในสมุดบันทึกประจําวันวา 

“คนที่ไมใชเปนคนโงคือ คนที่ไดใหสิ่งที่เขาเก็บไว ไมไดเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาไมสามารถ
จะสูญเสียไป” 

ในโลกนี้ ส่ิงที่ตรงขามกับการมีชีวิตในบั้นปลายคือ ความตายเพราะวาความตายนําชีวิตนิ
รันดรใหแกผูเชื่อ การตายที่แทจริงก็คือ คุณตาย (ทั้งๆที่มีชีวิตอยู) เพื่อส่ิงที่ไมมีคุณคาพอและคุณควร
จะแนใจวาสิ่งที่ทําใหคุณมีชีวิตอยูนั้นมีคุณคาพอที่คุณจะตายเพื่อส่ิงนั้นได บางครั้งอาจมองไมเห็นวามี
การเก็บเกี่ยวเลย คุณอาจสูญเสียชีวิตของคุณไปเพื่อนิมิตกําลังตายไปแลวก็ได 

อยางไรก็ตาม คุณควรจดจําไววา 
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไปก็จะคง

อยูเปนเมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวก็ขึ้นเกิดผลมาก” 
ยอหน 12:24 

พระเยซูคริสตไมไดตายอยางไรประโยชน โดยความตายของพระองค เราไดชีวิตใหม 
จิม อีเลียต ไมไดตายเปลาๆ โดยความตายของเขา ความรอดมาถึงอินเดียนแดงเผาออกา 

เพราะวาคนอื่นๆ ไดยื่นมือเขาไปทํางานแทนที่เขาและพาชาวบานมาถึงพระกิตติคุณสําเร็จ 
เมล็ดไมไดตาย ภายในเมล็ดเปนพลังชีวิตของพระเจา แตกอนที่เมล็ดจะนําชีวิตมาใหเรา เมล็ด

นั้นจะตองตายกอน 
 
 
 
โฮเชยาพูดถึงผลของการลงทุนดวยชีวิตของคุณในงานของพระเจาวา 
“เราจะหวานเขาไวในแผนดินสําหรับเรา เราจะเมตตาโลรุหะมาห เราจะพูดกับโลอัมมี

วา “เจาเปนประชากรของเรา” และเขาจะกลาววา “พระองคเปนพระเจาของขาพระองค”” 
โฮเชยา 2:23 

ขอพระคัมภีรขอนี้สามารถจะนํามาสรุปเปาหมายของการใชยุทธวิธีในการเก็บเกี่ยวฝาย
วิญญาณ คุณทํางานเพื่อวาพระเจาจะสามารถพูดกับคนที่ไมใชคนของพระองควา “เจาเปนประชากร
ของเรา” และพวกเราก็จะรองวา “พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค” 
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ชื่อ.................................... 

บททดสอบตนเอง บทที่ 6 
 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจลําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. อธิบายคําวา “ยุทธวิธี” 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. เขียนยุทธวิธี 9 ขอ สําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่ไดเรียนในบทนี้ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 6 
1. “ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยน้ําตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน ผูที่รองไหออกไป หอบ

หิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน นําฟอนขาวของตนมา
ดวย”  สดุดี 126:5-6 

2. ยุทธวิธีคือ หลักการ วิธีการหรือแผนการที่จะทําตามเพื่อไปถึงเปาหมายนั้น”  
3. จงทบทวนหัวขอรองของบทนี้ทั้งหมด 

 ตนไมแตละตนตองเพิ่มผลผลิต (สืบพันธุ) 
 จําเปนตองหวานเพื่อจะไดเก็บเกี่ยว 
 คุณไมไดเก็บเกี่ยวในฤดูกาลที่คุณหวาน 
 คุณเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวาน 
 คุณตองหวานไมวาจะอยูในสถานการณอยางไร 
 คุณเก็บเกี่ยวตามจํานวนที่คุณหวานลงไป 
 คุณอาจหวานในที่ซึ่งคุณไมไดเกี่ยว และเก็บเกี่ยวในที่ซึ่งคุณไมไดหวาน 
 คุณจะเก็บเกี่ยวผลไดถาคุณสัตยซื่อ 
 เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิต (ออกลูกสืบพันธุ) เมล็ดตองตายกอน 

 

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 

คําอุปมาเรื่องสวนองุน 
คําอุปมาหลายบทในพระคัมภีรที่เกี่ยวกับสวนองุนและเปดเผยเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

เก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
คําอุปมาเรื่องผูหวานพืช (มัทธิว 13, มาระโก 4, ลูกา 8) อยูในที่ตางๆ ของบทเรียนนี้ 
คําอุปมาเกี่ยวกับสวนองุนที่จะเอยถึงตอไปนี้มีไวสําหรับการศึกษาดวยตนเอง 

เรื่องกระจาดผลไมฤดูรอน 

อาโมส 8:1-2 
พระเจาใชตัวอยางธรรมชาติเร่ืองใดสอนอาโมส       
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ตัวอยางนี้มีความหมายวาอยางไร?        
             
 
พระเจาสงการกันดารอาหารครั้งใหญอะไรบาง เพื่อตัดสินอิสราเอลที่ไมเชื่อฟงพระวจนะของพระองค 
(ขอ 11-12)           
            

คําอุปมาเรื่องสวนองุน 

อิสยาห 5:1-7 
อุปมานี้หมายถึงชนชาติอิสราเอล พระเจาไดปลูกอิสราเอลไวในโลกของวิญญาณเพื่อให

สืบพันธุและเปนพรแกชนชาติทั้งหลายทั่วโลก แตอิสราเอลไมไดเกิดผลตามที่พระเจาตองการ 
การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณในอิสราเอลมีผลอยางไรบาง? (ขอ 4) คําพิพากษาเกี่ยวกับสวน

องุนมีอะไรบาง? (ขอ 5-6) 
อะไรคือส่ิงที่อยูตรงขามในขอ 7 
พระเจามองหา     แตพบ      
พระเจามองหา     แตพบ      
(ของความอธรรม) 
อะไรคือสาเหตุที่อิสราเอลตองตกอยูในสภาพจิตวิญญาณเชนกัน (ขอ 13,20) 

            
             

คําอุปมาเรื่องสวนองุนและคนเชา 

มัทธิว 21:28-41,มาระโก 12:1-9, ลูกา 20:9-16 
คําอุปมาในพระคัมภีรใหมเกี่ยวกับสวนองุนของพระเจาก็เชนกัน เปนการบันทึกวาพระเจาสงผู

พยากรณมาถึงอิสราเอลอยางไร และพวกเขาตอตานผูพยากรณเหลานั้นอยางไร ในที่สุดพระองคสง
พระบุตรของพระองค พระเยซูคริสตและพระบุตรนั้นก็ถูกตอตานดวย 
 ชาวนา (อิสราเอล) ตอบสนองตอคนงานของพระเจาเชนใด? 
             
 เขาทํากับพระบุตรอยางไร?        
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 พระเจาทรงตัดสินอยางไร?        
             
(คนอื่นๆ ที่พระเจาจะใหเขาเชานานั้นคือ พวกคนตางชาติ) 

คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อไมมีผล 

ลูกา 13:6-9 
 เมื่อเจาของสวนมาเก็บผลจากตนมะเดื่อ เขาพบอะไร?     
             
 เขาตองการทําอะไร?         
             
 คนเฝาสวนองุนสนองตอบอยางไร?       
             
 ตนมะเดื่อหมายถึงอิสราเอล คุณคิดวาคําอุปมานี้หมายถึงอะไร?    
             

อุปมาคนทํางานในสวนองุน 

มัทธิว 20:1-16 
 คนที่มาทํางานตั้งแตเชาไดคาจางเทาไร?       
             
 คาจางของคนที่มาทํางานสายไดเทาไร?       
             
 เกิดปญหาอะไรขึ้นทามกลางคนงานทั้งหลาย      
             
 พระเยซูคริสตตองการจะใหเราเห็นภาพของหลักการอะไรเกี่ยวกับคําอุปมานี้ (ขอ 16) 
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คําอุปมาเรื่องบุตร 2 คน 

มัทธิว 21:28-31 
เมื่อบิดาขอใหบุตร 2 คนไปทํางานในสวนองุน 

คนแรกตอบวาอะไร?           
แลวคนแรกทําอะไรบาง?          
คนที่สองตอบวาอะไร?           
แลวคนที่สองทําอะไรบาง?          
พระเยซูคริสตตองการจะสอนหลักการอะไรดวยคําอุปมานี้ (ขอ 16) 
             

คําอุปมาการเก็บเกี่ยว 

มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2, ยอหน 4:34-38, 12:24 
ในหลายๆ โอกาส พระเยซูคริสตใชตัวอยางจากธรรมชาติในเรื่องการเก็บเกี่ยวที่จะสอนจริงทางดานจิต
วิญญาณ 
 ในทุงนาของการเก็บเกี่ยวมีความตองการอะไรบางที่จําเปนที่สุด 
             
 เราสามารถทําสิ่งหนึ่งเพื่อใหไดความตองการนี้มา ส่ิงนั้นคืออะไร (มัทธิว 9:38) 
             
 หลักการของการเก็บเกี่ยวมีอะไรบางตามที่พระเยซูคริสตสอนใน ยอหน 12:24 
             
 คุณเรียนรูความจริงอะไรเกี่ยวกับคนหวานและคนเก็บเกี่ยวใน ยอหน 4:36-38 
             

อุปมาเรื่องขาวละมานทามกลางตนขาวสาล ี

มัทธิว 13:24-30 
เมล็ดอะไรที่หวานไวในทุงนา          
เกิดอะไรขึ้ระหวางที่คนงานนอนหลับ         
จัดการอยางไรกับปญหาขาวละมานที่ถูกหวาน        
ทําไมเขาของติดสินปญหาเชนนั้น (ขอ 29)        
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เปนหนาที่รับผิดชอบของเราหรือไมที่จะแยกขาวละมานออกจากขาวสาลีในการเก็บเกี่ยว  
             

อุปมาเรื่องเมล็ดผักกาด 

มัทธิว 13:31-32, มาระโก 4:31-32, ลูกา 13:18-19 
เมล็ดผักกาดเปนเมล็ดที่เล็กที่สุดของเมล็ดทั้งหมด       
พอมันโตจะกลายเปนตนไมประเภทใด         
พระเยซูคริสตตองการจะอธิบายความจริงทางจิตวิญญาณอะไรเกี่ยวกับเมล็ดผักกาดนี้ 
             
ในมัทธิว 17:20 พระเยซูคริสตใชเมล็ดผักกาดนี้เปนตัวอยางของความเชื่อ ความเชื่อที่มีเพียงเล็กนอย
จะมีผลอะไรบาง           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


