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ภาคที่ 3 เปาหมาย 

เปาหมายที่จะทําใหนิมิตสําเร็จ 

บทที่ 5 

เคียวที่ข้ึนสนิมและทุงนาที่ขาดคนงาน 

จุดประสงค 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- บงบอกถึงสิ่งที่จะมากีดขวางการเก็บเกี่ยวในโลกวัตถุ (โลกธรรมชาติ) 
- ใชกฏเกณฑของโลกธรรมชาติเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมไดเพราะวาผูใดหวานอะไรลงไปก็จะเกี่ยว

เก็บสิ่งนั้น ผูที่หวานในยานเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปอยเนาจากเนื้อหนังนั้น แตผู
ที่หวานในยานพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดรจากพระวิญญาณนั้น” 

กาลาเทีย 6:7-8 

คํานํา 
ภาคที่ 1 ของบทเรียนนี้อธิบายนิมิตของการเก็บเกี่ยว 
ภาคทื่ 2 อธิบายจุดประสงคที่อยูเบื้องหลังของนิมิต 
ภาคที่ 3 ก็คือภาพที่กําลังเรียนนี้ ซึ่งเกี่ยวกับเปาหมายและจะอธิบายถึง “แผน” ที่จะ 
  นําไปสู “ความคาดหมาย” นั่นคือ การทําใหนิมิตประสบความสําเร็จ 
 
โธมัส เอดิสัน เปนนักประดิษฐที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ไดประสบความลมเหลวจากการ

ทดลอง 1,500 คร้ัง กอนที่เขาจะคนกระแสไฟฟา 
เมื่อมีคนถามทานเกี่ยวกับการทดลองเหลานี้ ทานบอกวาการทดลอง 1,500 อยางที่ลมเหลวนี้

มีความสําเร็จตอเขามาก เขาไดเรียนรูวิธี 1,500 อยางที่ไมเกิดไฟฟา และไมเปนการเสียงเวลาเลย
แมแตนอย 

คุณไมจําเปนตองเสียเวลาคิดหาวิธีการเก็บเกี่ยววิญญาณที่ดี เพราะพระเจาไดบอกอยาง
ชัดเจนแลววาอะไรคือสาเหตุของการเก็บเกี่ยวไมดี และอะไรคือสาเหตุที่เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณไดดีไวใน
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พระคัมภีร คุณจําเปนตองรูวิธีเหลานี้เพื่อวาคุณจะไดไมตองเสียเวลาในการทํางานดานนี้ และวิธีการ
เหลานื้คือเนื้อหาของบทเรียนนี้ 

บทเรียน 2 บทตอไปนี้เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีแหงการเก็บเกี่ยว” เปนหลักการสําคัญๆ ที่จะทําใหการ
เก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไดรับประสิทธิภาพ 

หลักการเกี่ยวกับขอแม “ถา...แต” 
 
มีหลักการหนึ่งในพระวจนะของพระเจานั้นคือ “ถา...แต” พระเจาใหพระสัญญาแกมนุษย

หลายขอ แตสวนใหญเปนผลสืบจากหลักการของ “ถา....แต” 
ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 เปนตัวอยางของหลักการนี้ พระเจาสัญญาวา 
“ถาทานทั้งหลายเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน และระวังที่จะ

กระทําตามพระบัญญัติของพระองค ซ่ึงขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานจะทรงตั้งทานไวใหสูงกวาบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก” 

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1 

บทนี้จะพูดเกี่ยวกับพระพรของพระเจาที่มีตอคนของพระองค ถาเขาเหลานั้นจะปรนนิบัติ
พระองค พระพรเหลานี้ลวนแลวแตเปนพระสัญญาของการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณในโลกของธรรมชาติ 

“ทานทั้งหลายจะรับพระพรในทุงนาผลแหงพื้นดินของทานจะรับพระพร” 
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:3-4 

แตในขอที่ 15 เตือนเราวา 
“ถาทานไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน และไมระวังที่จะ

กระทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค และพระราชกําหนดกฏเกณฑของพระองคซ่ึง
ขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ แลวคําสาปแชงเหลานี้จะตามมาทันทาน” 

เฉลยธรมบัญญัติ 28:15 

คําสาปแชงในการหันหลังใหพระเจาคือ การเก็บเกี่ยวที่ไดผลนอยในโลกของ
ธรรมชาติ 

“ทานทั้งหลายจะรับคําสาปแชงในเมือง ทานทั้งหลายจะรับคําสาปแชงในทุงนา” 
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:16 

“พันธุของตัวทานเองจะรับคําสาปแชง ผลแหงพื้นดินของทาน ฝูงวัวของทานที่เพิ่มขึ้น 
ฝูงแกะของทานที่เพิ่มจะรับคําสาปแชง” 

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:18 

“ทานจะตองเอาพืชไปหวานไวในนามากและเก็บผลเขามาแตนอย เพราะตั๊กแตนใหญ
จะกัดกินเสีย 
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ทานจะปลูกและแตงตนองุน แตทานจะไมไดด่ืมเหลาองุนหรือเก็บผลเขามา เพราะตัว
หนอนจะกินมันเสีย 

ทานจะมีตนมะกอกเทศอยูทั่วอาณาเขตของทาน แตทานจะไมไดน้ํามันมาชโลมตัว
ทาน เพราะวาผลมะกอกเทศของทานจะรวมหลนเสีย 

ทานจะมีบุตรชายและบุตรหญิง แตจะไมเปนของทาน เพราะเขาจะตกไปเปนเชลย 
ตนไมทั้งหลายและผลจากพื้นดินของทานนั้น ต๊ักแตนจะถือกรรมสิทธิ์” 

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:38-42 

บทนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติทําใหเราเห็นภาพของหลักการ “ถา....แต”  พระสัญญาของพระเจา
ข้ึนอยูกับการสนองตอบของเรา 

คําอุปมาของโลกธรรมชาติกับโลกฝายวิญญาณ 
พระคัมภีรไดเปดเผยหลักการตางๆ ที่จะทําใหการเก็บเกี่ยวมีผลเจริญมั่งคั่งอุดมสมบูรณใน

โลกธรรมชาติและพระคัมภีรยังเตือนผลผลิตที่เสียหายและการเก็บเกี่ยวที่ไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไม
ปรนนิบัติตามหลักการที่พระเจาตั้งไว 

หลักการเหลานี้ นอกจากจะหมายถึงและมีผลตอการหวานและการเก็บเกี่ยวในดลกของ
ธรรมชาติแลว ยังหมายถึงและมีผลตอความจริงของฝายวิญญาณดวย (การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ)  

ถาเขาใจหลักการเหลานี้จะทําใหเราเริ่มการเก็บเกี่ยวในรูปแบบของการเผยแพรขาวประเสริฐ
ไปทั่วโลก และการนําหลักการเหลานี้มาใชในการดําเนินชีวิตทุกๆ ดานของคุณแลว ชีวิตของคุณจะ
ประสบกับพระพรของพระเจาทุกๆ ดานเชน เศรษฐกิจ วัตถุส่ิงของ สุขภาพและอารมณดวย 

ความสนใจของซาตานเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว 
ซาตานก็สนใจในเรื่องของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ พระเยซูคริสตตรัสกับเปโตรวา  
“ซาตานไดขอพวกทานไว เพื่อจะฝดรอนเหมือนฝดขาวสาลี” 

ลูกา 22:31 

ซาตานตองการจะรอนสวนที่ดีในชีวิตของคุณออกไปใหเหลือไวแตเสิ่งที่เสียๆ เขาไมตองการที่
จะใหคุณกําการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไดผล 

คุณสามารถจะทราบกลวิธีที่ซาตานวางแผนไวเพื่อรอนคุณออกจากการเก็บเกี่ยวโดยการอาน
คําตักเตือนทุกขอที่พระเจาสอนไวในพระคัมภีรเกี่ยวกับส่ิงที่จะขัดขวางคุณออกจากการทํางานเก็บ
เกี่ยวฝายวิญญาณ 

เพื่อใหยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวประสบกับผลสําเร็จที่มีประสิทธิภาพ คุณจําเปนตองตัดสิ่งตางๆ ที่
จะขัดขวางงานเก็บเกี่ยวออกใหหมดจากชีวิตของคุณ 
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คุณจะตองจัดการกับส่ิงที่ไมดีตางๆ เชนเดียวกับการเตรียมดินไวสําหรับเพาะปลูกในโลกของ
ธรรมชาติคือ จะตองมีการพรวนดิน ถามีเศษหินอยูในดินก็ตองแยกออก ถามีวัชพืชก็ตองถางออกกอน
ใหเรียบรอยแลวจึงจะหวานเมล็ดพืชลงไป 

 

สาเหตุที่การเก็บเกี่ยวไรผล 
การเก็บเกี่ยวไรผลมีสาเหตุตางๆ ดังนี้ 

การไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา 
ขอพระคัมภีรในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28  ที่ไดอธิบายไวต้ังแตตนบท ไดใหภาพ

และสาเหตุประการแรกของการเก็บเกี่ยวที่ไรผลคือ การไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา 
พระเจาประทานการเก็บเกี่ยวที่มั่งคั่งสมบูรณ ถาประชาชนของพระองคเครงครัด ปฏิบัติตาม

ขอพระบัญญัติของพระองค แตถาเขาไมทําตาม การเก็บเกี่ยวก็จะพินาศ 
ในพระธรรมอิสยาห บทที่ 5 พระเจาเปรียบชนชาติอิสราเอลวาเปนสวนองุน และโดยการไม

เชื่อฟงพระวจนะของพระองค (ขอ 13 และ 20) พวกเขาจึงกลายเปนพวกเถาองุนที่ไรผล 
เมื่อเขาไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา จึงเกิดการหิวโหยทางดานจิตวิญญาณ 
“พระเจาตรัสวา ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะสงทุพภิกขภัยมาที่แผนดิน ไมใชกา

รอดอาหาร หรือการกระหายน้ํา แตจะอดฟงพระวจนะของพระเจา 
เขาทั้งหลายจะทองเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโนน และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก 

เขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจา แตเขาจะหาไมพบ” 
อาโมส 8:11-12 

การลืมพระเจา 
สาเหตุอีกขอที่ทําใหการเก็บเกี่ยวไรผลคือ การลืมพระเจาโดยการละเลยและไมทราบวา

พระองคมีความสําคัญตอชีวิตคุณเพียงใด 
“เพราะเจาไดหลงลืมพระเจาแหงความรอดของเจาเสีย และมิไดจดจําองคพระศิลาลี้

ภัยของเขา แมวาเจาปลูกตนไมที่ทําใหพึงพอใจและปกกิ่งแหงพระตางดาวไว 
แมวาเจาทําใหมันงอกในวันที่เจาปลูกมัน และทําใหมันออกดอกในเชาของวันที่เจา

หวาน ถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไป ในวันแหงความกลัดกลุมและความเจ็บอยาง
รักษาไมได” 

อิสยาห 17:10-11 

การที่รูจักพระเจายังไมเพียงพอ คุณยังตองรูจักพระองคใหดีอยางลึกซึ้ง คุณตองยอมรับ
แผนการไถของพระองค และยอมรับพระองคในฐานะเปนเจาแหงชีวิตของคุณ 
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ถาคุณไมรูจักอยางถองแทวาพระองคมีความสําคัญเชนใด คุณอาจทํางานทั้งวันทั้งคืน แตคุณ
ไมสามารถจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณอยางไดผล 

อิสราเอลเปนชนชาติที่ลืมพระเจา 
“แตไมชาทานก็ลืมพระราชกิจของพระองคเสีย ทานไมคอยพระดํารัสปรึกษาของ

พระองค ทานลืมพระเจา พระผูชวยของทาน ผูไดทรงกระทําพระราชกิจใหญโตในอียิปต” 
สดุดี 106:13,21 

ดวยสาเหตุนี้ อิสราเอลจึงตองตกทุกขไดยากเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทั้งทางโลกและทาง
วิญญาณ  

อิสราเอลก็เหมือนคนอื่นๆ ที่ลืมพระเจา จึงไมทราบสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเขาเหลานั้นตกอับ
ทางดานเก็บเกี่ยว 

“เขาจะกินซ่ึงเจาเกี่ยวได... เขาจะกินเถาองุนและตนมะเดื่อของเขาเสีย.. และเมื่อเจา
ทั้งหลายกลาววา ทําไมพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายจึงกระทําบรรดาสิ่งเหลานี้แกเรา 
เจาจงกลาวแกเขาวา เพราะเจาไดละทิ้งเราไปปรนนิบัติพระตางดาวในแผนดินของเขา 
เพราะฉะนั้นเจาจะตองไปปรนนิบัติคนตางชาติในแผนดินซ่ึงไมใชของเขา” 

เยเรมีย 5:17-19 

อาโมสเขียนไวในพระธรรมอาโมส บทที่ 4 และ 5  อยางชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่มีการเก็บเกี่ยว
ไรผลวา 

“เราไดยับยั้งฝนไวเสียจากเจาดวยเมื่อกอนถึงฤดูเกี่ยวสามเดือน เราใหฝนตกในเมือง
หนึ่งอีกเมืองหนึ่งไมใหฝน และนาที่ไมมีฝนก็เหี่ยวแหง 

เราไดโจมตีเจาดวยใหขาวมานและขึ้นรา บรรดาสวนของเจาและสวนองุนของเจา ตน
มะเด่ือและตนมะกอกเทศของเจา ต้ักแตนก็มากิน เจาก็ยังไมกลับมาหาเรา พระเจาตรัสดังนี้
แหละ” 

อาโมส 4:7-9 

อาโมสใหคําสรุปเพื่ออธิบายวิธีแกปญหาเพิ่มอีกวา 
“จงแสวงหาเราและดํารงชีวิตอยู”    อาโมส 5:4 
 

การหวานที่ไมเหมาะสม 
พระเจาเตือนคนของพระองควา 
“อยาเอาเมล็ดพืชชนิดหวานลงในสวนองุนของทาน เกรงวาทั้งหมดนั้นจะตองมอบ

ใหแกสถานนมัสการคือ ทั้งพืชผลที่ทานหวานและผลองุนของสวนนั้น” 
เฉลยธรรมบัญญัติ 22:9 
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การเก็บเกี่ยวที่ไมถูกวิธี 
การเก็บเกี่ยวที่ไมถูกวิธีจะทําลายตนไม 
“เขาผูไถนาเพื่อหวาน ไถอยูเสมอหรือ เขาเบิกดินและคราดอยูเปนนิตยหรือ 
เมื่อเขาปราบผิวลงแลว เขาไมหวานเทียนแดงปละยี่หรา เขาไมใสขาสาลีเปนแถว 

และขาวบารลีในที่อันเหมาะของทัน และหวานขาวสแปลตไวเปนคนแดนหรือ 
เพราะพระองคทรงสั่งสอนเขาถูกตอง พระเจาของเขาไดสอนเขา 
เขาไมนวดเทียนแดงดวยเลื่อนนวดขาว และเขาไมเอาลอเกวียนกลิ้งทับยี่หรา แตเขา

เอาไมพลองตีเทียนแดงใหหลุดออกและเอาตะบองตียี่หรา 
คนใดบดขาวที่ทําขนมปงหรือ เปลาเลย เขาไมนวดมันเปนนิตย เมื่อเขาขับลอเกวียน

เทียมมาทับมันแลว เขามิไดบดมัน” 
อิสยาห 28:24-28 

เราตองใชวิธีที่ถูกตองสําหรับการเตรียมดินและสําหรับการหวานพืชในโลกธรรมชาติ 
และยังมีวิธีการเกี่ยวเก็บตางๆ ซึ่งตองขึ้นกับชนิดของพืชดวย เทียนแดงและยี่หราจะถูกฝดรอน

ออกจากฝกไดงาย ดังนั้นใชเพียงแตไมพลองหรือไมตะบองก็พอ เมล็ดขาวทําขาวทําขนมปงตองใช
กําลังมากกวา จึงตองใชเครื่องมือสําหรับสีขาว 

เมื่อคุณเก็บเกี่ยวชีวิตของหญิงชายเพื่อใหเขาสูอาณาจักรของพระเจา บางคนเขามารูจักกับ
พระองคงาย แตบางคนก็ตองใชความพยายามมากหนอยในการเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยวที่ผิดวิธีจะทําลายผลที่พึงจะได ถาใชกําลังมากไปจะทําใหพืชที่บอบบางชอกช้ํา 
ถาใชแรงนอยก็ไมไดผลสําหรับพืชที่แข็งแรง 

เชนเดียวกันนี้ พระเจาผูประทานสติปญญาในการเก็บเกี่ยวฝายโลก ก็จะประทานสติปญญา
ในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณดวย 

ดินที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 
ถาไมมีการเตรียมดินใหพรอม การเก็บเกี่ยจะไดผลนอย 
อานคําอุปมาเกี่ยวกับเร่ืองคนหวานเมล็ดพืชในพระธรรมมาระโก 4:12-20, มัทธิว 13:1-23  

และในลูกา 8:4-15 
ในคําอุปมาเหลานี้ พระวจนะของพระเจาเปรียบเสมือนเมล็ดพืชในโลกธรรมชาติ พระวจนะ

ของพระเจาถูกหวานลงในใจของหญิงชาย 
ส่ิงซึ่งทําใหเกิดความแตกตางในเรื่องเหลานนี้ไมใชคนหวาน ไมใชเมล็ด ไมใชวิธี แตเปนสภาพ

ของดิน 
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พื้นดินบางแหงไมเหมาะสําหรับการเพาะปลูก เพราะวาเต็มไปดวยหินและวัชพืชฝายวิญญาณ
เชน ความสนใจเกี่ยวกับทางโลก ความร่ํารวย กิเลสตัณหาในเรื่องทางโลกตางๆ การเก็บเกี่ยวจากดินที่
ไมเหมาะแกการปลูกนี้จะไดผลนอย 

แตเมล็ดบางชนิดถูกหวานลงบนดินที่ดีซึ่งหมายถึง หัวใจที่เตรียมพรอมในฝายวิญญาณก็จะ
รับไดเต็มที่ ทําใหเกิดผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ 

“สวนพืชที่หวานตกในดินดีนั้น ไดแกบุคคลที่ไดยินพระวจนะนั้นและรับไว จึงเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบางรอยเทาบาง” 

มาระโก 4:20 

เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาถูกหวานลงบนดินที่อุดมสมบูรณ ทําใหการเก็บเกี่ยวไดผล
มาก  

บางคนตอนรับพระกิตติตุณ แตบางคนตอตาน ถาการเก็บเกี่ยวไมดีอาจมาจากปญหาดินไมดี 
เพราะฉะนั้นตองเตรียมดินไวใหพรอม 

โฮเชยา นักพยากรณส่ังไววา 
จงหวานความชอบธรรมไวสําหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจาจงไถดินที่ราง

อยูเพราะเปนเวลาที่จะแสวงหาพระเจา เพื่อวาพระองคจะเสด็จมาโปรยความรอดลงใหแก
เจา 

เจาทั้งหลายไดไถความชั่วมาแลว เจาทั้งหลายไดเกี่ยวความผิดบาป เจาไดรับประทาน
ผลของการมุสา ดวยเหตุวาเจาวางใจในรถรบของเจาและในจํานวนพลรบของเจา” 

โฮเชยา 10:12-13 

ดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกในโลกของฝายวิญญาณหมายถึงดินที่ไมมีความชอบธรรม โฮเช
ยาไดบอกคนของพระเจาวา เขาจะเก็บเกี่ยวความผิดบาป เพราะวาเขาไดไถความชั่วลงบนดินฝาย
วิญญาณในชีวิตของเขา 

ถาหวานความชั่ว จะเก็บเกี่ยวความผิดบาป รวมทั้งสิ่งเหลานี้ดวย 

ความแตกราว 
“...คนชั่วราย...หวานความแตกราวอยูเรื่อยไป”  สุภาษิต 6:12,14 

อยุติธรรมและความผิดบาป 
“บุคคลผูหวานอยุติธรรม จะเกี่ยวความหายนะ”  สุภาษิต 22:8 

การวิวาท 
“คนตลบตะแลงแพรการวิวาท”   สุภาษิต 16:28 
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เนื้อหนัง 
“อยาหลงไปเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะวาถาผูใดหวานอะไรลงไป ก็จะ

เกี่ยวเก็บสิ่งนั้น 
ผูที่หวานในยานเนื้อหนังของตน ก็จะเก็บเกี่ยวความเปอยเนาจากเนื้อหนังนั้น แตผูที่

หวานในยานพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร” 
กาลาเทีย 6:7-8 

เพื่อใหแนใจวาจะเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่ไดผลมาก คุณตองไถดินฝายวิญญาณในชีวิตคุณ
และนําสิ่งอุปสรรคออกใหหมด ดังที่โฮเชยาสั่งไว เราตอง “แสวงหาพระเจา เพื่อวาพระองคจะเสด็จมา 
โปรยความรอดลงใหแกเราทุกคน” 

 

 

รากฐานแหงความไมชอบธรรม 
การเก็บเกี่ยวไดผลนอยในโลกธรรมชาติ ฮักกัย ผูพยากรณไดบอกใหคนของพระเจาสํารวจดู

วิธีการของเขา 
“เจาหวานมาก แตเกี่ยวนอย ...เจาจงพิจารณาดูวาเจามีความเปนอยูอยางไร เจา

หวานหวังไดมาก แตนี่แนะก็ไดนอย” 
ฮักกัย 1:6,7,9 

คนของพระเจาหวานมากแตไดผลนอย ฮักกัยบอกพวกเขาวา ตองมีการเริ่มตนใหมทั้งในโลก
ธรรมชาติและในโลกของวิญญาณเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลมากขึ้น 

ทําไมตองมีการเริ่มตนใหม 
ในอิสราเอล ประชาชนสรางแตบานของตนเอง สวนพระนิเวศของพระเจา พวกเขาทําการสราง

ชักชา เขาทําใหตนเองกอนแทนจะทําใหพระเจาตามที่พระเจาบัญชา 
ในโลกของวิญญาณ พวกเขาดําเนินชีวิตอยางผิดพลาด พวกเขาหวานและเกี่ยวในโลกของ

วิญญาณดวยมือที่ไมบริสุทธิ์ 
พระเจาตรัสวา 
“ในสายตาของเรา ชนชาตินี้เปนอยางนั้นและประชาชาตินี้ก็เปนอยางนั้น ผลงานทุก

อยางที่มือของเขากระทําเปนอยางนั้นดวย และสิ่งใดๆ ที่เขาถวายบูชาที่นั่นก็เปนมลทิน” 
ฮักกัย 2:14 

การถวายเครื่องเผาบูชาหรืองานที่ดีแตทําดวยมือที่ไมบริสุทธิ์ พระเจาจะไมรับเพราะวา
รากฐานไมถูกตอง 
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พระเจาพูดกับอิสราเอลวา 
“แตเราไดปลูกเจาไวเปนเถาองุนอยางดี เปนพันธุแททั้งนั้น แลวทําไมเจาเสื่อมทราม

ลงจนกลายเปนเถาเปรี้ยวไปได” 
เยเรมีย 2:21 

เปนเพราะรากฐานฝายวิญญาณที่ไมถูกตองนี้เอง พระเจาจึงสาปแชงผลผลิตดังนี้ 
“เราไดโจมตีและผลงานของเจาดวยขาวมานและขึ้นรา และดวยลูกเห็บ แตเจา

ทั้งหลายไมมาหาเรา” 
ฮักกัย 2:17 

พระคัมภีรเขียนไววา ถาทําสิ่งใดดวยความไมชอบธรรมแลว เมื่อทําสิ่งอื่นๆ “ทุกอยางก็ผิด
หมด” ไปดวย 

ฮักกัยบอกกับคนของพระเจาวา จะตองมีการสรางรากฐานของพระนิเวศใหมโดยการผลัดกัน
ทําเปนทอดๆ เขายังบอกวาถาพวกเขาสรางพระนิเวศใหมดวยความชอบธรรมทั้งทางโลกและทาง
วิญญาณ พระเจาก็จะอวยพรพวกเขา 

 
“จงพิจารณาต้ังแตวันนี้เปนตนไป คือต้ังแตวันวางรากฐานแหงพระวิหารของพระเจา 

จงพิจารณาดู ยังมีขาวตกคางอยูในยุงบางหรือเถาองุน ตนมะเดื่อ และตนทับทิมกับตน
มะกอกเทศยังไมเกิดผลหรือ ต้ังแตวันนี้เปนตนไป เราจะอํานวยพรแกเจา” 

ฮักกัย 2:18-19 

เมื่ออิสราเอลเริ่มตนสรางพระนิเวศใหมในโลกทางวัตถุและดําเนินชีวิตดวยความชอบธรรมใน
โลกทางวิญญาณ พระเจาเริ่มตนอวยพรเขา เขาก็เก็บเกี่ยวไดผลมากทั้งทางโลกและทางวิญญาณ 

ถาทานดําเนินชีวิตใหมดวยความชอบธรรม พระเจาจะเริ่มตนอวยพรคุณตั้งแตวันนี้ คุณจะ
เก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณในทุกๆ ดานของชีวิต 

สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเสนอชั้นเรียนหลักสูตรที่ 1ชื่อวา “รากฐานของความเชื่อ” เพื่อ
สอนเกี่ยวกับความสําคัญของรากฐานฝายวิญญาณที่ถูกตงอในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

เร่ืองนี้มีสาระและเนื้อหามากซึ่งไมสามารถจะมาพูดในที่นี้ไดหมด แตจะขอพูดหลักการ
สําคัญๆ อยางยอๆ เพราะวามีผลกระทบตอขบวนการเก็บเกี่ยว 

รากฐานที่ถูกตองที่จะนํามาถึงการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณคือ 
 

- สรางบนหินซ่ึงไมสามารถจะเคลื่อนยายได 
“เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สรางตึก เขาขุดลึกลงไป แลวต้ังรากบนศิลาและเมื่อน้ํามา

ทวม กระแสน้ําเชี่ยวกระทบกระทั่ง แตทําใหหวั่นไหวไมได เพราะไดสรางไวมั่นคง” 
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ลูกา 6:48 

- หินนั้นคือ พระเยซูคริสต 
“เออ ไมมีพระศิลา เราไมรูจักเลย”     อิสยาห 44:8 

 
 

- รากฐานที่วางอยูบนความชอบธรรม 
“คนชอบธรรมจะไดรับการสถาปนาไวเปนนิตย”    สุภาษิต 10:25 

 
 

- เปนรากฐานที่ดี 
“อยางนี้จึงจะเปนการวากรากฐานอันดีไวสําหรับตนเองในภายหนา เพื่อวาเขาจะ

ไดรับเอาชีวิตซ่ึงเปนชีวิตอันแทจริง” 
 
 

- ขึ้นอยูกับพระวจนะของพระเจา 
“แตวารากฐานซึ่งพระเจาทรงวางไวนั้นมีตราประทับไว”   2 ทิโมธี 2:19 

 

 
 
 
- รากฐานขึ้นอยูกับ 2 หลักการ 

“แตวารากฐานซึ่งพระเจาทรงวางไวนั้นมีตราประทับไววา องคพระผูเปนเจาทรงรูจัก
คนเหลานั้นที่เปนของพระองคและใหทุกคนซึ่งออกพระนามขององคพระผูเปนเจาละทิ้ง
ความชั่วเสีย” 

2 ทิโมธี 2:19 

สองหลักการนั้นไดแก 
1. คนที่พระองคไดทรงไถไวคือ พระองคทรงรูจักคนเหลานั้นที่เปนคนของพระองค 
2. การดําเนินชีวิตของคนที่ไดรับการไถคือ ใหทุกคนซึ่งออกพระนามขององคพระผู 
 เปนเจาละทิ้งความชั่วเสีย 
ทั้งหมดขางตนนี้เปนพื้นฐานที่ถูกตองสําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

คนงานมีนอย 
ถามีคนงานนอยผลที่ไดรับจะนอย เพราะผลผลิตจะเนาเสีย คือเก็บเกี่ยวไมทัน พระเยซูตรัสวา 
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมาก แตคนงานยังนอยอยู เพราะฉะนั้นพวกทานจงออนวอน

พระองคผูเปนเจาของนา ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค” 
ลูกา 10:2 
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ผลที่ไดรับ 
ส่ิงซึ่งกีดขวางการเก็บเกี่ยวมีผลรายแรงตอโลกฝายวิญญาณ 
“ชาวนาทั้งหลายเอย จงงงงวยไปเถิด ผูแตงเถาองุนเอย จงคร่ําครวญเนื่องดวยขาว

สาลีและขาวบารลี เพราะผลของนาก็ถูกทําลายไปหมด 
เถาองุนก็เหี่ยว ตนมะเดื่อแหงไป ตนทับทิม ตนอินทผลัมและตนทอ ตนไมในนาทั้งสิ้น

ก็เหี่ยวไป ความยินดีก็ประหลาดไปจากบรรดาบุตรของมนุษย” 
โยเอล 1:11-12 

ในโลกธรรมชาติ การเก็บเกี่ยวที่ไดผลนอยทําใหเกิดความเสียใจ 
“เขาเอาความชื่นบานและความยินดีไปเสียจากที่สวนผลไม จากที่สวนผลไมเขาไม

รองเพลงกันตามสวนองุนไมมีใครโหรอง” 
อิสยาห 16:10 

ในโลกฝายวิญญาณการเก็บเกี่ยวที่มีผลนอยก็ทําใหสูญเสียความยินดีและความปรีดาเชนกัน 
“อาหารถูกกีดกันออกไปตอหนาตอตาของพวกเราแลว ความราเริงและความยินดีก็

ขาดไปจากพระนิเวศแหงพระเจาของเราแลวมิใชหรือ” 
โยเอล 1:16 

ถาเราสงสัยวาทําไมเรามีมีความยินดีในชีวิตของเรา ถาเรามีคําถามวา ทําไมการรองเพลง
นมัสการและการโหรองดวยความยินดีไดหายไปจากคริสตจักรของเรา คําตอบนั่นคือ เกิดจากผลของ
การเก็บเกี่ยวที่ไดผลนอย 

เราจะทําประการใดดี 
เราไดอธิบายองคประกอบสิ่งกีดขวางของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ และเราไดคนพบสาเหตุ

ของการขาดความชื่นชมยินดีและชัยชนะ 
เราจะทําประการใดดีเพื่อผลักดันใหวัฏจักรของการเก็บเกี่ยวที่ไดผลนอยกลับมาสูการเก็บ

เกี่ยวที่อุดมสมบูรณในชีวิตของเราแทน? 
เมื่อการเก็บเกี่ยวฝายธรรมชาติไดผลนอย โยเอลไดบอกใหคนของพระเจาทราบวา 
“พระเจาตรัสวา ถึงกระนั้นก็ดี เจาทั้งหลายจงกลับมาหาเราเสียเด๋ียวนี้ดวยความเต็ม

ใจ ดวยการอดอาหาร ดวยการรองไหและดวยการโอดครวญ” 
โยเอล 2:12-13 

คุณตองหันกลับมาหาพระเจาดวยการกลับใจใหมจากการที่ไมเชื่อฟงพระวจนะของพระองค 
และจากการที่ไมยอมเขารวมกับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ คุณตองขอใหพระองคเอาแมลงและเชื้อ
โรคที่ทําใหการเก็บเกี่ยวไรผลออกไปเสียจากชีวิตของคุณ 
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คุณตองสารภาพและกลับใจในการที่คุณใชความพยายามของตัวเอง ไมไดมุงไปที่พระ
ประสงคของพระองค และขอใหพระองคเปนผูนําพาใหความพยายามของคุณไปสนองรับพระประสงค
ของพระองคไดสําเร็จ เพื่อผลประโยชนของประชาชนทั่วโลก 

คุณตองไถดินที่ไมเหมาะแกการปลูกเสียใหมแลวทําใหดินมีสภาพดี และเริ่มสรางพื้นฐานของ
การดําเนินชีวิตของคุณใหอยูบนพื้นฐานของความชอบธรรม 

โยเอลแนะนําผูนําฝายวิญญาณใหกลับใจใหมและอดอาหาร 
“ทานปุโรหิตทั้งหลายเอย จงคาดเอวดวยผากระสอบและโอดครวญ ทานผูปรนนิบัติที่

แทนบูชา จงคร่ําครวญ.. จงเตรียมตัวทําพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธี จงรวบรวม
บรรดาผูใหญและชาวแผนดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน และ
รองทูลตอพระองคเจา” 

โยเอล 1:13-14 

ถาคุณเปนผูนําคริสตจักรและคริสตจักรของทานไมสามารถเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่
ไดผลมาก ขอใหคุณลองทําสิ่งเหลานี้ดู 

- เรียกประชุมผูปกครองและสมาชิก 
- มาเพื่อเขาเฝาพระเจาในการอดอาหารและกลับใจเสียใหม 
- ขอพระเจาใหคุณเห็นนิมิตของการเก็บเกี่ยวที่ไดผลอุดมสมบูรณ 
- แลวรวมมือกันเพื่อจุดหมายที่จะทําใหนิมิตนั้นสําเร็จ 
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ชื่อ............................................. 

บททดสอบตนเอง บทที่ 5 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. เขียน “ถ” ไวหนาขอที่ถูก และเขียน “ผ” ไวหนาขอที่ผิด 
 ก._____เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 เปนตัวอยางของพระสัญญาของพระเจาเกี่ยวกับหลักการ 

“แต......ถา” 
 ข._____ซาตานไมสนใจการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
 ค._____การพยายามดวยตนเองมีความสําคัญในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
 ง._____คุณควรสังเกตสภาพแวดลอมวามีความเหมาะสมแลวจึงหวานจิตวิญญาณ 
 จ._____การทํางานที่ดีตางๆ ยังไมพอสําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
 ฉ._____ปญหาของคุณไมไดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมที่เลวรายอยางแทจริงแตข้ึนอยูกับ 
  อํานาจฝายวิญญาณตางๆ ที่ซอนอยูเบื้องหลังสภาพแวดลอมนี้ตางหาก 
 ช._____มือที่ไมบริสุทธิ์มาทํางานที่ดีจะเปนที่ไมยอมรับ 
 
3. มีส่ิงที่ชั่วรายอะไรที่หวานแลว เราจะเกี่ยวเก็บแตความอยุติธรรม 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. หลักการ 2 ประการที่รากฐานขึ้นกับพระเยซูคริสตคืออะไรบาง? 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. ใหขออางอิง 2 ขอที่อธิบายถึงผลของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทีไดผลนอย 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
6. ใหขอพระคัมภีรอางอิง 2 ขอ ที่คุณคิดวาจะสามารถไดผลตรงกันขามกับการเก็บเกี่ยวนอย 

(หมายความวาเก็บเกี่ยวไดมาก) 
 __________________________________________________________________________ 
 
7. จงบอกสิ่งที่กีดขวางการเก็บเกี่ยวตามที่เราไดเรียนมาแลวในบทนี้ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 5 
 

1. “อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะวาผูใดหวานอะไรลงไปก็จะเกี่ยวเก็บส่ิง
นั้น ผูที่หวานในยานเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปอยเนาจากเนื้อหนังนั้น แตผูที่หวาน
ในยานพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดรจากพระวิญญาณ”  กาลาเทีย 6:7-8 

2. ก. “ถ” 
 ข. “ผ” 
 ค. “ผ” 
 ง. “ผ” 
 จ. “ถ” 
 ฉ. “ถ” 
 ช. “ถ” 
3. ดูหนา.... 
 - ความขัดแยง 
 - ความอยุติธรรม 
 - การแตกแยก 
 - เนื้อหนัง 
4. คนที่ไดรับการไถแลวดําเนินชีวิตแบบที่ไดรับการไถแลว หนา 20 
5. อิสยาห 16:1 และโยเอล 1:10-12:16 
6. โยเอล 1:13-14 และ 2:12-13 
7. จงทบทวนหัวขอรองของบทนี้ หนา ...... 
 - ไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา  - ความพยายามที่ไมตรงเปา 
 - การลืมพระเจา    - แมลงและโรคระบาด 
 - การหวานที่ไมเหมาะสม   - การเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม 
 - การไมหวงใย     - ดินที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 
 - ความพยายามของตนเอง   - รากฐานที่ไมชอบธรรม 
 - ขบวนการเพิ่มผลผลิตที่ถูกแชงสาป  - คนงานนอย 
 - เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
 


