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บทที่ 11 

นิมิตกลายเปนจริง 

วัตถุประสงค 
เมื่อคุณเรียนจบแลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายชนิดของคนที่พระเจาทรงเรียกมาเพื่อเปนคนงานเก็บเกี่ยว 
- อางสิทธิพระสัญญาการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่สมบูรณ 
- ทําใหนิมิตกลายเปนจริงในชีวิตของคุณ 

คํานํา 
เมื่อคุณเริ่มศึกษาบทเรียนชุดนี้ คุณกําลังรับประสบการณที่จะยายนิมิตมาเปนความจริง 
เมื่อคุณเห็นนิมิตการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณแลว คุณจะมองโลกดวยสายตาของพระเจา และ

เขาใจพระประสงคของพระองคที่มีตอชาชาติตางๆ ทั่วโลก 
คุณไดเรียนรูส่ิงที่จะกีดขวางการเก็บเกี่ยวและไดเรียนรูยุทธวิธี วิธีและเครื่องมือที่จะใชในการ

เก็บเกี่ยวที่ไดผลดี 
คุณไดหักแอกของการเปนทาสและประเพณี และไดรับประสบการณใหมเกี่ยวกับฤทธิ์อํานาจ

ของพระเจา 
บทสุดทายจะสอนเกี่ยวกับการที่นิมิตกลายเปนความจริง ซึ่งคุณจะเปนสวนหนึ่งของ

ความสําเร็จ 

พระเจาใชใคร 
พระเจาใชใครที่จําใหนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวสําเร็จ คนประเภทใดที่พระองคทรงเรียกเพื่อจะ

ขยายพระกิตติคุณไปชนชาติทั่วโลก 
อาน มาระโกบทที่ 16  บทนี้จะใหคําตอบ 
ในบทนี้คุณจะอานพบวาสาวกหญิงของพระเยซูไปที่หลุมฝงศพเพื่อชโลมศพของพระองค พอ

พวกเธอมาถึงที่ฝงศพเธอพบวา 
“ครั้นเขาเขาไปในอุโมงคแลว ไดเห็นหนุมคนหนึ่งหมผายาวสีขาวนั่งอยูขางขาว ผูหญิง

นั้นตลึง ฝายคนหนุมคนนั้นบอกเขาวา อยาตกตลึงเลย พวกเจาทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนา
ซาเร็จซ่ึงตองตรึงไวที่กางเขน พระองคทรงเปนขึ้นมาแลว หาไดประทับที่นี่ไม จงดูที่ที่เขาได
วางพระศพของพระองคเถิด” 

มาระโก 16:5-6 
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หญิงเหลานี้ออกไปแจงขาวดีใหสาวกคนอื่นๆ ทราบ แมพระเยซูจะปรากฏใหมารียมักดาลา
เห็นกอน แตสาวกคนอื่นๆ ก็ไมยอมเชื่อวาพระองคทรงเปนขึ้นจากความตายแลว (มาระโก 16:11) 

ภายหลังพระเยซูปรากฏแกสาวก 2 คน  ที่เดินทางไปตางจังหวัด เมื่อเขาบอกคนอื่นๆ   คน
อ่ืนๆ ไมยอมเชื่อ (มาระโก 16:12-13) 

ในที่สุด พระเยซูปรากฏแกสาวกทั้งปวงและ 
“ภายหลังพระองคทรงปรากฏแกสาวกสิบเอ็ดคนนั้นเอง เมื่อพวกเขานั่งรับประทาน

อาหารอยู พระองคทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจดื้อดึงดวยเหตุที่เขามิไดเชื่อคนซึ่งได
เห็นพระองค เพราะพระองคทรงเปนขึ้นมาแลว” 

มาระโก 16:14 

ทันทีที่พระองคพูดกับเขาถึงความไมเชื่อของเขาพระเยซูตรัสวา 
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน” 

มาระโก 16:15 

ดูเหมือนพระองคจะทําผิดพลาดบางประการ สาวกของพระองคมาเพื่อจะชโลมศพของ
พระองคแทนที่จะฉลองการเปนขึ้นจากความตายของพระองค 

สาวกพวกนี้นอนหลับในช่ัวโมงวิกฤติที่สุดในชีวิตของพระองค พวกเขาปฏิเสธพระองค และ
ตางหลบหนีไปเพราะความกลัว 

ภายในเวลา 1 นาทีเทานั้น พระเยซูก็ไดเปลี่ยนแปลงเขาเหลานั้นจากการไมยอมเชื่อวา
พระองคเปนขึ้นมาแลว และตอมา พระองคก็ไดทาทายพวกเขาใหเขาเห็นนิมิตทุงนาแหงการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณในชาชาติตางๆ ทั่วโลก 

ทําไมพระองคกลาไววางใจสาวกเหลานี้ในการประกาศขาวประเสริฐในอนาคต 
ทั้งนี้เพราะวา พระองคไมไดมองเขาอยางที่พวกเขาเห็น พระองคไมไดมองส่ิงที่พวกเขาทําใน

อดีต และไมมองสภาพความเปนไปในปจจุบันของพวกเขาดวย พระองคมองไปยังสิ่งที่พวกเขาเปนเมื่อ
พวกเขาประกอบดวยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พระเจาไมมองอดีตของคุณ ความลมเหลวของคุณ ความสงสัยของคุณหรือความไมเชื่อของ
คุณ พระองคมองคุณเมื่อคุณเต็มลนดวยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระองคทราบวาคุณ
จะกลายเปนคนละคนเลยทีเดียว 

คนที่พระเจาใช 
ใหเรามาดูวาคนที่พระเจาใชต้ังแตอดีตเพื่อทําใหพระประสงคของพระองคสําเร็จ 

ยาโคบ 
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พระเจาไดเลือกระหวางยาโคบ นองที่หลอกเอาสิทธิบุตรหัวปไปจากพี่ชายที่ชื่อเอซาว ผูซึ่งให
ความสนใจสิทธิบุตรหัวปนอยจนแลกมันไปเพียงแคซุปถวยเดียว 

พระเจาเลือกยาโคบเพื่อเปนผูใหกําเนิดชนชาติอิสราเอลตอจากอับราฮัมและอิสอัค 

 

อับราฮัม 
อับราฮัมเปนบิดาแหงชนชาติทั้งหลาย เมื่อเขาไดรับการเปดเผยจากพระเจา เขากมศีรษะลง

และหัวเราะดวยความไมเชื่อ (ปฐมกาล 17:1-3) ภายหลังบุรุษแหงความเชื่อผูยิ่งใหญคนนี้ไดมุสาตอ
ศัตรูวาซาราหเปนนองสาวของเขาเพราะเขากลัวจะสูญเสียชีวิต 

แมเขาจะทําสิ่งโงเขลาเหลานี้ เขาก็ยังไมเชื่อวา “เปนสหายของพระเจา” และกลายเปนบิดา
แหงบรรดาประชาชาติ 

โมเสส 
ความไมเชื่อฟงของเขาทําใหเขาไมสามารถที่จะเขาไปสูดินแดนแหงพระสัญญา แตอยางไรก็

ตามเขาไดปลดปลอยคน 2 ลานคนใหเปนอิสระออกจากการเปนทาสในอียิปต และนําพวกเขามาถึง
ถิ่นทุรกันดารตามแผนการของพระเจา 

ดาวิด 
เขาไดแยงชิงภรรยาของคนอื่น และหาทางฆาสามีของเธอเพื่อปดบังความผิดของตนเอง แต

เขาก็ถูกเรียกวา “คนที่กระทําตามพระทัยของพระเจา” และพระเจาประทานอาณาจักรใหเขา 

กิเดโอน 
กิเดโอนทําการเก็บเกี่ยวขาวสาลีอยูและหลบหนีขาศึกเพราะความกลัว ในขณะที่พระเจาเรียก

เขาออกมาเปนผูปลดปลอยชนอิสราเอล (ผูวินิจฉัย 6) 

คนธรรมดา 
พระเจาใชคนธรรมดาเพื่อทําใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จ 
เมื่อพระเยซูทําการอัศจรรยคร้ังแรกคือ การเปลี่ยนน้ําเปนเหลาองุน พระองคใชคนธรรดาเพื่อ

เติมน้ําในโองใหเต็ม 
เมื่อพระองคเสกปลาและขนมปง พระองคใหคนธรรดาเปนผูแจกของใหประชาชนและเลี้ยงเขา

จนอิ่ม 
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เมื่อพระองคทําการมหัศจรรยคร้ังยิ่งใหญที่สุดในงานรับใชของพระองคคือ การเรียกลาซารัส
ใหฟนขึ้นจากความตาย พระองคใชคนธรรมดาเพื่อกลิ้งกอนหินออกจากปากอุโมงคฝงศพ 

พระองคผูทรงเรียกลาซารัสใหฟนจากตายจะไมมีฤทธิ์กลิ้งกอนหินออกจากปากอุโมงคเชียว
หรือ 

แนนอนพระองคทําได แตพระเจายังใชคนธรรมดาเพื่อทําใหแผนการของพระองคสําเร็จ 
พระองคใชคนเสมอ พระองคเรียกคนธรรดาออกมาแลวทําใหเขากลายเปนคนที่ไมธรรมดาอีกตอไป 
พระองคใชทั้งชายและหญิงจากการเปนคนที่เฝาดูมาเปนคนที่มีสวนในแผนการของพระองค 

 
 
*  คนธรรมดาทุกคนที่คิดวาพระเจาไมอาจใชคุณได.......... 
*  คนธรรมดาที่คิดวาตนเองคงไมมีสวนในเรื่องการมหัศจรรยของพระเจา......... 
*  คนทุกคนที่ปฏิเสธพระองคและทําใหพระองคผิดหวัง............... 
*  พระเจาไมไดมองที่การกระทําในอดีตหรือในอนาคตของคุณ พระองคไมไดมองคุณ 
   อยางที่คุณมองดูตัวเอง 
*  พระองคจะมองคุณเมื่อคุณยอมรับการทาทายที่จะออกไปสูทุงกวางแหงการเก็บ 
   เกี่ยวทั่วโลก 
*พระองคจะมองคุณตามที่คุณเปนเมื่อคุณเต็มลนดวยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ 
 
พระเจาเลือกคุณโดยไมคํานึงถึงความเชื่อ การศึกษา ความสามารถหรือระดับความลึกของจิต

วิญญาณ พระองคไมสนใจทุกสิ่งที่เปนคุณในอดีตและในปจจุบัน 
แตพระองคสนใจเมื่อคุณยอมสยบตอพระองคและเปนเวลาที่พระเจาจะใชคุณได 
คริสตจักรในยุคแรกๆ มิไดมีการเทศนากันอยางใหญโต แตการกระจายขาวประเสริฐตอง

อาศัยชายหญิงที่เหมือนๆ เรา   ที่ไดรับนิมิตของการเก็บเกี่ยวและไดหันหลังใหกับความลมเหลวของ
ตนเองในอดีต 

เขาเขาใจวาโดยธรมชาติเขาออนแอ แตแข็งแกรงทางดานจิตวิญญาณ พระเจาทรงสัญญาวา 
“การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์

ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” 
2 โครินธ 12:9 

การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ 
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คนที่ไดรับนิมิตและทําใหพระประสงคของพระเจาสําเร็จ พระเจาสัญญาวาจะใหการเก็บเกี่ยว
ไดผลดี 

“เพราะวาจะมีการหวานความสมบูรณพูนสุข เถาองุนจะมีลูกและแผนดินจะใหผลและ
ทองฟาจะทําใหมีน้ําคาง” 

เศคาริยาห 8:12 

“พระองคจะเปลี่ยนดินแดนทุรกันดารกลายเปนทุงนาที่อุดมสมบูรณ 
พระองคทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารใหเปนสระน้ํา และพระองคทรงใหคนหิวโหยอาศัยที่

นั่น เขาหวานนาและปลูกสวนองุนและไดผลดกมาก” 
สดุดี 107:35-37 

พระเจาจะนําการเก็บเกี่ยวบนพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลนอย 
“ขอใหมีขาวอุดมในแผนดิน ใหมันแกวงไกวอยูบนยอดเขาทั้งหลาย ขอใหผลของ

แผนดินเหมือนเลบานอน และใหคนงานออกมาจากนครเหมือนหญาในทุงนา” 
สดุดี 72:16 

อายุไมไดเปนสิ่งกีดขวางในแผนการของพระองค 
“มันแกแลวก็ยังเกิดผล มันมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู” 

สดุดี 92:14 

คุณอาจตองเสียน้ําตาเพราะความเจ็บปวดในการที่จะคลอดนิมิตออกมา แตคนที่หวานดวย
น้ําตาจะเก็บเกี่ยวดวยความยินดี 

“ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยน้ําตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน  
ผูที่รองไหออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโหรองอยางชื่น

บาน นําฟอนขาวของตนมาดวย” 
สดุดี 126:5-6 

คุณไมสามารถจะเขาใจการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณในบั้นปลาย 
“ยังมีขาวตกคางในยุงบางหรือ เถาองุน ตนมะเดื่อและตนทับทิมกับตนมะกอกเทศยัง

ไมเกิดผลหรือ ต้ังแตวันนี้เปนตนไปเราจะอํานวยพรแกเจา” 
ฮักกัย 2:19 

พระเจาพูดถึงการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญที่จะตองทําตอเนื่อง 
“พระเจาตรัสวา “วันเวลาก็จะมาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว คนที่ย่ําผลองุนจะทัน

คนที่หวานเมล็ดองุน จะมีน้ําองุนหยดจากภูเขา เนินเขาทั้งสิ้นจะละลายไป”” 
อาโมส 9:13 

คุณสีขาวยังไมทันเสร็จ ผลเก็บเกี่ยวชุดใหมก็สงมาใหคุณอีกแลวจนคุณทําแทบไมทัน 
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นี่คือสาเหตุที่พระเจาตองการคนงานเก็บเกี่ยวอยางฉุกเฉิน คนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว นิมิตแหง
การเก็บเกี่ยวก็ปรากฏอยูตอหนาทาน 

........อางสิทธิสัญญาการเก็บเกี่ยวอยางอุดมสมบูรณ 

........เรียกคนนอกศาสนาใหมาเปนผูรับมรดกของทาน 

........ทุงนาของโลกอยูตอหนาทาน เงยหนาขึ้นแลวจงมองดู 

การเก็บเกี่ยวครั้งสุดทาย 
จะมีวันหนึ่งที่การเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายจะมาถึงเมื่อพระเจาสั่งเหลาทูตสวรรควา 
“จงใชเคียวของพระองคเกี่ยวไปเถิด เพราะวาถึงเวลาเกี่ยวแลว เพราะวาผลที่จะตอง

เก็บเกี่ยวในแผนดินโลกนั้นสุกแลว” 
วิวรณ 14:15 

แลวโลกทั้งโลกก็จะเกิดขบวนการเก็บเกี่ยวขึ้น 
จากอัฟริกา ออสเตรเลีย เอเซีย อเมริกาเหนือและใต ยุโรปและหมูเกาะในทะเลใต ผูเก็บเกี่ยว

หลั่งไหลเขาไปสูหองพระบัลลังกของพระเจา 
ชายและหญิงที่ทําใหนิมิตกลายเปนจริง คนที่อยูโดยใหนิมิตเปนศูนยกลางของการมีชี่วิตอยู

ของเขา และคนที่ตายโดยการยึดมั่นในคําสัญญาที่จะทําใหนิมิตของพระเจาเปนจริง 
และเขาเหลานั้นก็นําฟอนขาวจากการเก็บเกี่ยวในโลกมาดวย 
“ตอจากนั้นมา ขาพเจาก็มองดูและดูเถิดคนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผาพันธุ 

ทุกชาติ ทุกภาษา คนเหลานั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยูหนาพระที่นั่งและตอพระพักตร
พระเมษโปดก 

คนเหลานั้นรองเสียงดังวา “ความรอดขึ้นอยูกับพระเจาของเราผูประทับบนพระที่นั่ง
และขึ้นอยูกับพระเมษโปดก” 

และทูตสวรรคทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่ง รอบผูอาวุสโสและรอบสัตวทั้งสี่นั้น กมลง
กราบหนาพระที่นั่งและนมัสการพระเจา 

และกลาววา “อาเมน ความสรรเสริญ พระสิริ ปญญา คําโมทนา พระเกียรติ อํานาจ
และฤทธิ์เดชจงมีแดพระเจาของเราตลอดไปเปนนิตย อาเมน” 

วิวรณ 7:9-12 
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ชื่อ.................................... 

บททดสอบตนเอง บทที่ 11 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
2. เขียนขอพระคัมภีรที่สัญญาจะใหการเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3. เขียนชื่อคน 5 คนที่พระเจาใช ทั้งๆ ที่พวกเขายังมีสวนลมเหลวอยู ซึ่งสอนในบทเรียนบทนี้ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. ขอพระคัมภีรขอใดที่กลาวถึงการเก็บเกี่ยวบนโลกครั้งสุดทายซึ่งกระทําโดยทูตสวรรค 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 11 
 

1. “อยาใหเราเมื่อยลาในการทําดี เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลา
อันควร” 

กาลาเทีย 6:9 

2. คุณอาจใชขออางอิงตอไปนี้ 
 *  สดุดี 72:11 
 *  สดุดี 92:4 
 *  สดุดี 107:33-37 
 *  สดุดี 126:5-6 
 *  อาโมส 9:13 
 *  ฮักกัย 2:19 
 *  เศคาริยาห 8:12 
 
3. ยาโคบ 
 อับราฮัม 
 โมเสส 
 ดาวิด 
 กิเดโอน 
 
4. “จงใชเคียวของพระองคเกี่ยวไปเถิด เพราะวาถึงเวลาเกี่ยวแลว เพราะวาผลที่จะตอง

เก็บเกี่ยวในแผนดินโลกนั้นสุกแลว”  วิวรณ 14:15 
 

เพ่ือศึกษาตอไป 
 
บทเรียนที่คุณเพิ่มเรียนจบไปนี้เปนสวนหนึ่งของบทเรียนอีกหลายๆ ชุดของสถานบัน   ฮาร

เวสไทมนานาชาติ 
สาเหตุที่สอนบทเรียนนี้เพราะตองการสอนวาพระเยซูสามารถจะเปลี่ยนคนธรรดาใหกลายเปน

ผูเชื่อที่สามารถจะสืบพันธุตอไปได  คือนําขาวประเสริฐไปถึงคนอื่นๆ ของโลกในนี้ 
บทเรียนนี้จะชวยคุณทําใหนิมิตสําเร็จ  คือนิมิตของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 


