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บทที่ 2 

นิมิต 

จุดประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ  
- อธิบายความหมายของ “การเปรียบเทียบสิ่งของในธรรมชาติเพื่อใหเขาใจความ 
 จริงฝายวิญญาณ” 
- อธิบายโดยการยกตัวอยางฝายโลกเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเพื่อเปรียบเทียบกับการ 
 เก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ซึ่งเปนนิมิตที่พระเจาตองการใหเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ 
- อธิบายขั้นตอนในการเปดรับนิมิต 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย

หนาขึ้นดูเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว” 
ยอหน 4:35 

คํานํา 
บทเรียนที่แลวอธิบายขบวนการพัฒนานิมิตฝายวิญญาณ บทนี้จะอธิบายนิมิตที่พระเยซูคริสต

ตองการจะสรางขึ้นในจิตวิญญาณของทานและอธิบายวิธีการเปดรับนิมิตนี้   
นิมิตที่จะเรียนนี้เปนนิมิตเดียวกับที่พระองคทาทายสาวกของพระองค เมื่อ 2000 ปกอน 

เพื่อใหเขาใจความหมายของนิมิตจึงจําเปนตองอธิบายหลักการขั้นพื้นฐานดวยพระคําของพระเจา 
หลักการนี้เกี่ยวของกับความจริงทั้งทางฝายโลกและฝายวิญญาณ 

บทนี้จะอธิบายหลักการและวิธีการเกิดนิมิตซึ่งพระเจาตองการจะสรางขึ้นภายในคุณ 

ความจริงฝายโลกและฝายวิญญาณ 
พระคัมภีรเปนการบันทึกพระวจนะของพระเจา มีจุดรวมอยูที่มนุษย พระสัญญา คําพยากรณ

และหลักการตางๆ 
สวนใหญจะเปนการบันทึกเกี่ยวกับมนุษย พระเจาติดตอสัมพันธกับมนุษยอยางไร มนุษย

สนองตอบพระองคอยางไร บางสวนก็พูดเกี่ยวกับการพยากรณเร่ืองราวในอนาคตและมีพระสัญญา
มากมายสําหรับคนของพระองค 
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ในพระคัมภีรยังมีหลักการสําคัญที่คุณจะตองทําความเขาใจเพื่อที่จะทราบวา พระเจาตองการ
จะพูดอะไรกับคุณโดยผานทางพระวจนะของพระองค  

หลักการใหญก็คือการเปรียบเทียบระหวางฝายโลกและฝายวิญญาณ คําวา “เปรียบเทียบ” 
หมายถึงความคลายคลึงกันในหลายๆ ดาน เมื่อเราพูดถึงการใชตัวอยางฝายโลกเพื่อเปรียบเทียบกับ
ความจริงฝายวิญญาณ หมายความวา พระเจาใชตัวอยางตามธรรมชาติอธิบายใหเราเขาใจความจริง
ฝายวิญญาณ 

คําอุปมาของพระเยซูเปนการยกตัวอยางจากธรรมชาติเพื่ออธิบายความจริงของฝายวิญญาณ 
คําอุปมาเรื่องหนึ่ง พระองคยกตัวอยางผูหญิงที่ใสเชื้อฟูเขาในกอนขนมปง เชื้อฟูที่ทําใหขนมปงฟองฟู
หมายถึงการขยายของอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้ 

นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่พระองคใชเร่ืองราวของฝายโลกอธิบายความจริงฝายวิญญาณ 
หลักการอุปมาเรื่องราวของโลกเปรียบเทียบกับเร่ืองราวฝายวิญญาณมีอธิบายไวใน 1 โครินธ 
“ถารางกายมี ฝายวิญญาณก็มีดวย มีเขียนไวในพระคัมภีรวา มนุษยคนเดิมคืออาดัม 

จึงเปนผูที่มีชีวิตอยู แตอาดัมผูซ่ึงมาภายหลังนั้นเปนวิญญาณ ผูประสาทชีวิต 
แตรางกายซึ่งเกิดกอนนั้นหาใชเปนกายวิญญาณไม แตเปนรางกาย แลวภายหลังจึง

เกิดมีกายวิญญาณขึ้น” 
1 โครินธ 15:44-46 

นี่คือตัวอยางการยกเรื่องราวฝายโลกมาอธิบายเรื่องของวิญญาณ คนแรกที่พระเจาสรางเปน
มนุษยธรรมดาชื่อวา อาดัม พระเยซูคริสตเปรียบเปนอาดัมคนที่สองเปนมนุษยฝายวิญญาณ 

ตัวอยางอาดัมเปนการอธิบายเรื่องฝายวิญญาณโดยอาศัยเรื่องฝายโลก อาดัมมนุษยธรรมดา
นําความบาปไปสูความตาย สวนพระเยซูมนุษยฝายวิญญาณนําความรอดไปสูชีวิต 

เร่ืองฝายโลกสามารถอธิบายไดดวยเรื่องราวตางๆ ที่เราสัมผัสหรือมองเห็นได แตเร่ืองฝาย
วิญญาณเราจะรูไดจากการเปดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เมื่อคุณเขาใจหลักการของการเปรียบเทียบความจริงฝายธรรมชาติเขากับฝายวิญญาณแลว 
คุณจะเขาใจพระวจนะของพระเจาไดดีข้ึน 

การเก็บเกี่ยว 
พระเยซูคริสตตรัสกับสาวกของพระองควา 
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย

หนาขึ้นดูนาเถิดวา ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”  
ยอหน 4:35 

พระเยซูคริสตมิไดหมายถึงการเก็บเกี่ยวในทุงนาที่ทอดยาวอยูตอหนาพระองคและสาวกใน
สมัยนั้นที่พระองคกลาวอุปมา พระองคหมายถึงการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
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พระองคใชตัวอยางตามธรรมชาติอธิบายใหสาวกเขาใจถึงทิศทางฝายวิญญาณที่พวกเขาตอง
ทําในชีวิตเขา 

ทั้งหมดนี้หมายความวาอยางไร? 
การเก็บเกี่ยวฝายโลกโลกใหความหมายอะไรทางฝายวิญญาณ 
อานยอหน 4:3-5 พระเยซูคริสตเดินทางผานทางสะมาเรียบนเสนทางไปยูเดีย เมื่อพระองค

ผานบอน้ําแหงหนึ่ง สาวกของพระองคไปหาซื้ออาหาร ขณะที่สาวกไมอยูมีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่ง
เดินมาเพื่อมาตักน้ําในบอ พระเยซูคริสตไดแบงปนพระกิตติคุณใหแกนาง 

เมื่อสาวกของพระองคกลับมาพรอมอาหาร พระเยซูคริสตพูดกับเขาวา 
“เรามีอาหารรับประทานที่ทั้งหลายไมรู.... อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัย

ของพระองคผูทรงใชเรามา และทําใหงานของพระองคสําเร็จ”  
ยอหน 4:32,34 

พระเยซูคริสตเห็นวางานที่เรงดวนและสําคัญกวาอาหารฝายรางกายและสิ่งจําเปนในชีวิตก็คือ 
การทําตามน้ําพระทัยพระเจาและทําใหงานนั้นสําเร็จ 

จุดนี้เองที่พระเยซูคริสตทรงใชตัวอยางการเก็บเกี่ยวฝายโลก พระองคใชภาพนี้อธิบายใหสาวก
เขาใจวา “เปาหมายสูงสุดในชีวิตคือ การกระทําใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ” 

น้ําพระทัยของพระเจาและการงานของพระองค 
น้ําพระทัยของพระเจาคืออะไร? การงานของพระองคคืออะไร? 
ทั้งหมดนี้ไดเปดเผยในนิมิตของการเก็บเกี่ยว 
พระเยซูคริสตตรัสใหสาวกเงยหนามองดูทองนา ขาเหลืองอรามเปนเวลาเก็บเกี่ยวแลว 

พระองคเปรียบเทียบใหเห็นถึงทองนาฝายวิญญาณซึ่งมีหญิงและชายจํานวนมากทั่วโลกพรอมที่จะให
เก็บเกี่ยวเขาไปสูอาณาจักรของพระเจา 

หญิงชาวสะมาเรียคนที่พระองคตรัสดวยเปนตัวอยางของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ นาง
พรอมแลวที่จะตอนรับพระกิตติคุณดวยความชื่นชมยินดีเหลือลน โดยการเก็บเกี่ยวหญิงคนนี้ ชาวเมือง
ทั้งเมืองรูจักพระเยซูคริสตกันทั่ว 

“ชาวสะมาเรียเปนอันมากที่มาเมืองนั้นไดมีศรัทธาในพระองค เพราะคําพยานของ
หญิงผูนั้น เขาทั้งหลายพูดกับหญิงนั้นวา ต้ังแตนี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใชเพราะคําของเจา แต
เพราะเราไดยินเองและเรารูวาทานองคนี้แหละเปนผูชวยใหรอดที่แทจริง” 

ยอหน 4:39-42 

นิมิตวันนี ้
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ในขณะที่สาวกทั้งหลายเห็นและยืนอยูทามกลางทุงนาที่สุก (ทุงนาจริงๆ) ในสมัยพระเยซู
คริสตเขาเห็นนิมิตฝายวิญญาณดวย 

นิมิตที่สาวกเห็นนี้ พระเยซูคริสตตองการใหคุณเห็นดวยในวันนี้ พระองคอยากใหคุณมองเห็น
ทุงนา (มนุษยทั้งโลก) ที่สุกแลว (พรอมแลว) กําลังรอใหคุณไปเก็บเกี่ยวเพื่อเขาเหลานั้นจะได 
เขาไปสูอาณาจักรของพระเจา เมื่อคุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนกับนิมิตเกี่ยวกับเร่ืองเก็บเกี่ยวและเขาใจ
ภาระของคุณที่จะตองทําใหนิมิตนั้นสําเร็จ ชีวิตของคุณจะไมมีวันกลับไปเหมือนเดิม 

พระเยซูตรัสอยางชัดเจนวา 
“นานั้นไดแกโลก..” มัทธิว 13:38 
 
ไมวาจะเปนอัฟริกา เอเซีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ยุโรป เกาะตางๆ ในทะเล ทุง

นาเหลานี้กําลังเหลืองอรามและคนจํานวนมากยังไมเคยไดยินขาวประเสริฐเกี่ยวกับแผนดินของพระ
เจา 

นิมิตยังไมเคยเปลี่ยน ยังเหมือนเดิมที่พระเยซูไดหวานเขาไปในใจของสาวกของพระองคใน
สมัยนั้น น้ําพระทัยของพระเจายังเหมือนเดิมเพราะวางานของพระเจายังไมสําเร็จ 

ขณะนี้ยังมีคนจํานวนลานๆ ที่ยังไมทราบเรื่องขาวประเสริฐ นิมิตก็ยังคงเปนการเก็บเกี่ยวทุง
นาในโลกนี้ 

ทําไมตองมีการเก็บเกี่ยว 
ทําไมพระเยซูคริสตใชตัวอยางการเก็บเกี่ยวเพื่อแสดงภาพของนิมิตฝายวิญญาณใหสาวก

ทราบ ยังมีตัวอยางอื่นๆ ฝายโลกที่พระองคสามารถนําไปใชเปรียบเทียบ แตทําไมพระองคจึงเลือก
ตัวอยางนี้ 

การเก็บเกี่ยวเปนเรื่องที่สาวกสามารถเขาใจงานและสัมผัสไดงาย เร่ืองราวของอิสราเอลชน
ชาติที่พระเจาทรงเลือก มีการไถนาสืบต้ังแตมนุษยคนแรกคือ อาดัม การเกษตรไดทํากันมาจนถึงสมัย
โมเสส เพราะเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจ 

ในสมัยที่พระเยซูกระทําพระราชกิจของพระองคในโลก วงจรของเศรษฐกิจของอิสราเอลมี
ศูนยกลางอยูที่การเกษตร การเก็บเกี่ยวเปนกิจกรรมที่ทําตอเนื่องตลอดป 

ขาวบารเลยและฝายเก็บเกี่ยวตอนเดือนเมษายนและพฤษภาคม ขาวสาลีเก็บเกี่ยวในราว 6 
อาทิตยหลักจากนั้นคือ ราวเดือนมิถุนายนหรือกรกฏาคม แอปเปล มะเดื่อ ลูกอัลมอนด องุนเก็นในราว
เดือนมิถุนายนหรือกรกฏาคม มะกอก ผลอินทผลัม มะเดื่อ (ที่ออกลูกตอนฤดูรอน) จะเก็บเกี่ยวกันตอน
เดือนสิงหาคมและกันยายน ผลทับทิมและพิสทาซิโอนัท (ผลไมชนิดหนึ่งมันๆ) จะเก็บในเดือนตุลาคม  
มะกอก(ทางเหนือของกาลิลี) และมะเดื่อ (ฤดูหนาว) จะเก็บกันในเดือนพฤศจิกายน 
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จุดศูนยกลางของเศรษฐกิจไมเพียงแตอยูที่การเกษตรเทานั้น แตยังเปนหัวใจของศาสนา
อิสราเอลมีการฉลอง 3 คร้ัง สืบตอเนื่องจากการเก็บเกี่ยวนี้ 

จงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวขาวบารเลย (อพยพ 23:16) อีก 7 สัปดาห
ตอมาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวขาวสาลีก็เปนเทศกาลเลี้ยงฉลองเพนเตคอส (อพยพ 34:22) สวนเทศกาล
เลี้ยงฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปจึงเปนเดือนที่ 7 ซึ่งเปนการเก็บเกี่ยวผลไม (อพยพ 34:22) 

ปฏิทินตลอดป เศรษฐกิจและระบบศาสนาตางสัมพันธกับการเก็บเกี่ยวเชนนี้ ทําใหสาวกตาง
เขาใจเรื่องนี้ (การเก็บเกี่ยว)ไดงายขึ้น 

แตเร่ืองที่สําคัญกวานี้คือ จะมีกฏเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการหวานและการเก็บเกี่ยวซึ่งมีผลตอ
การเก็บเกี่ยวธรรมชาติและสามารถอธิบายการเกี่ยวทางดานฝายวิญญาณดวย 

สาวกของพระเยซูคริสตสามารถเขาใจหลักเกณฑสําคัญของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
เพราะวาพวกเขาคุนเคยกับตัวอยางฝายโลกที่พระองคใชเปรียบเทียบ 

การใชตัวอยางการเก็บเกี่ยวฝายโลกจะอธิบายการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไดดี เราจะศึกษา
หลักเกณฑนี้ตอไปในบทเรียน 

ที่สําคัญที่สุด สาวกเขาใจถึงความรีบเรงจากตัวอยางการเก็บเกี่ยวธรรมชาตินี้ เมื่อพืชผลสุก
จะตองเก็บเกี่ยวทันที มิฉะนั้นพืชผลจะเนาเสีย ดังนั้นจึงตองเลือกวาจะเก็บเกี่ยวหรือจะปลอยใหเนา 

ถางานเก็บเกี่ยวมีมากแตคนงานมีนอย จะเกิดผลเสียหายขึ้น พระองคเปรียบปญหาทางฝาย
วิญญาณไวดังนี้ 

“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอยู”  
มัทธิว 9:37 

การเปดรับนิมิต 
เมื่อพระเยซูคริสตอธิบายนิมิตแหงการเก็บเกี่ยว พระองคพูดถึงหลักเกณฑ 5 ประการที่จะรับ

นิมิต 
“1.ทานทั้งหลายวา  2.อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ  3.เราบอกทานทั้งหลายวา  

4.เงยหนาขึ้นดูนาเถิด  5.วาทุงนาเหลืองอราม   ถึงเวลาเกี่ยวแลว” 
ยอหน 4:35 

ขั้นตอนที่ 1  “ทานทั้งหลายวา” 
ผูเชื่อหลายตอหลายตนใชเวลาตลอดชีวิตของเขาพูดถึงการเก็บเกี่ยว 
พวกเขาเหมือนคนงานซึ่งพยายามที่จะรวมกันในเวลาเก็บเกี่ยวโดยนั่งรอกันอยูในยุงขาว เขา

ไปที่ยุงขาว(โบสถ) ทุกเชาวันอาทิตยและศึกษาวิธีที่ดีกวาในการเกษตร (การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ) 
เขาฝนเคียวของเขาใหคมแลวก็กลับบาน 
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ตอนเย็นวันอาทิตยเขากลับมาเรียนวิธีการเก็บเกี่ยวที่ดี ลับเคียวแลวก็กลับบาน ระหวางกลาง
อาทิตยเขาก็มาพบกันอีก ลับเคียวอีกแลวก็กลับบาน 

เขาทําเชนนี้อาทิตยตออาทิตย จนเปนเดือน เปนป แตไมมีใครสักคนออกไปเก็บเกี่ยวในทุงนา
จริงๆ  

เมื่อพระเยซูคริสตตรัสวา “ทานทั้งหลายวา... มิใชหรือ” หมายความวา พูดอยางเดียวไม
เกิดผล คุณตองลงมือกระทําดวยอยางจริงจัง 

แตนั่นไมไดหมายความวา ทุกคนตองลาออกจากงาน ขอทุนจากโบสถแลวไปเปนนักเทศนขาว
ประเสริฐในประเทศอื่นๆ 

แตหมายความวาทุกคนตองชวยกันในการเก็บเกี่ยว บางคนอาจตองออกจากบาน ออกจาก
โบสถไปประกาศในทุงนาคือ ที่โรงเรียนของเขา ที่ทํางานของเขา ในทองถิ่นและในหมูบานของตนเอง 
สวนบางคนตองไปประกาศตางประเทศ จุดสําคัญคือ ทุกคนตองมีสวนรวมไมใชเพียงแตคําพูดเทานั้น 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 2     “อีก 4 เดือน” 

ถาคุณตองการมีสวนในงานเก็บเกี่ยว คุณตองอยาชักชา คุณไมควรรีรอเพราะวา วิญญาณ
ของมนุษยกําลังตายเพราะบาปมากมายในขณะนี้ ถามัวรีรอ หลายคนอาจจะสายเกินไป  

“จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแลว เขาไปซิ ย่ําเลย เพราะบอองุนกําลังเต็ม 
บอเก็บน้ําองุนกําลังลนแลว เพราะวาความอธรรมของเขาทั้งหลายมากมายนัก 

มวลชนในหุบเขาแหงการพิพากษา เพราะวาแหงพระเจาใกลเขามาแลวในหุบเขาแหง
การพิพากษา” 

โยเอล 3:13-14 

ขั้นตอนที่ 3     “เราบอกทานทั้งหลายวา.....” 
วิธีของพระเจาแตกตางจากวิธีของมนุษย 
“เพราะวาความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา 

พระเจาตรัสดังนี้ 
เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวาทางของเจาและความคิด

ของเราก็สูงกวาของเจาฉันนั้น” 
อิสยาห 55:8-9 

มนุษยเพียงแตพูดถึงการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณแตไมรีบทํา แตพระเจาตรัสส่ิงที่ตรงขามกับ
มนุษยที่พูด พระองคตรัสวา 
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ขั้นตอนที่ 4     “เงยหนาขึ้นดูนาเถิด.....” 
สายตาของสาวกหันไปสนใจอยางอื่น เขาไมเพงไปที่นิมิตแหงทุงนาที่ตองเก็บเกี่ยวฝาย

วิญญาณ 
ถาคุณตองการเปดรับนิมิต คุณตองเริ่มลงมือทํา คุณตองเงยหนาดู หลีกใหพนจากชีวิตที่เลื่อน

ลอย คุณหลีกใหพนจากปญหาสวนตัว จากความกลัว จากธุรกิจและจากเรื่องยุงๆ ของโลก  
คุณตองเงยหนาดูและหลีกใหพนจากสิ่งแวดลอมของชีวิต 
 

ขั้นตอนที่ 5    “วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว” 
เงยหนาของคุณหลีกใหพนจากสิ่งที่ดึงความสนใจของคุณไป มองไปที่ทุงนายังไมเพียงพอ คุณ

ตองเพงอยางจริงจัง คุณตองดูโลกนี้ผานสายตาของพระเจา 
หลายคนไมมีนิมิตเพราะเขาไมไดเพงอยางตั้งใจ เขาไมทราบวิธีการตอบสนองตอการเก็บเกี่ยว 

เขาไมไดสนใจสภาวะที่พรอมแลวของการเก็บเกี่ยวในโลกของเราในปจจุบัน 
 

 

การเปดรับนิมิต 
............คุณอยางเอาแตพูด 
............คุณอยารีรอ 
............คุณตองเงี่ยหูฟงพระเจา เมื่อพระองคตรัสวา “เราจะใชผูใดไป และผูใดจะไป 
 แทนเรา”  (อิสยาห 6:8) 
............คุณตองเงยหนาขึ้น หลีกหางจากสิ่งดึงดูดใจของโลกนี้ พุงตรงไปที่ทุงนาที่รอ 
 การเก็บเกี่ยว 
............คุณตองมองไปที่ทุงนาดวยสายตาของพระองค 
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ชื่อ________________________  

บททดสอบตนเอง บทที่ 2 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. “การยกตัวอยางฝายโลกเพื่ออธิบายความจริงฝายวิญญาณ” หมายความวาอะไร? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3. ตัวอยางธรรมชาติที่พระเยซูคริสตสอนสาวกเพื่อเปรียบเทียบนิมิตฝายวิญญาณคือ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4. ทุงนา  หมายถึงอะไร? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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5. บอกเหตุผล 3 ประการ ที่พระเยซูคริสตเลือกใชตัวอยางของการเก็บเกี่ยวในทุงนาเพื่อใหสาวก

เห็นนิมิตฝายวิญญาณ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. อธิบายขั้นตอนทั้ง 5 ข้ันตอน ตามพระธรรมยอหน 4:35 เพื่อทานสามารถเปดรับนิมิตได 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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คําตอบแบบทดสอบตนเอง บทที่ 2 
 
1. “ทานทั้งหลายวา อีก 4 เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงยหนาขึ้นดู

นา เถิดวา ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว” ยอหน 4:35 
 
2. เมื่อเราพูดถึงการเปรียบเทียบเรื่องของธรรมชาติกับความจริงฝายวิญญาณหมายความวาพระ

เจาทรงใชตัวอยางในธรรมชาติเพื่ออธิบายหรือแสดงความจริงฝายวิญญาณ 
 
3. ตัวอยางคือ เก็บเกี่ยว 
 
4. นานั้นคือ โลกนี้  มัทธิว 13:38 
 
5. คุณบอกไดหลายเหตุผลซึ่งไดอธิบายไวใน 
 การเก็บเกี่ยวเปนตัวอยางซึ่งสาวกของพระองคเขาใจไดอยางงายๆ เพราะวา 
 - เศรษฐกิจของอิสราเอลมีพื้นฐานอยูบนการเกษตร 
 - เทศกาลทางศาสนาเปนไปตามฤดูการเก็บเกี่ยว  
 - มีหลักการธรรมชาติในการหวานและเก็บเกี่ยวซึ่งนํามาใชไดกับการเก็บเกี่ยวฝาย 
  วิญญาณ 
 - สาวกเขาใจถึงความเรงรีบที่แสดงออกโดยตัวอยางของการเก็บเกียวตามธรรมชาติ 
  
6. ดูหนา......... ยอหน 4:35 
 ทานทั้งหลายวา  อยาเพียงแตพูดถึงการเก็บเกี่ยว 
 อีกสี่เดือนจะถึงฤดูกาลเกียวขาวมิใชหรือ      อยารีรอ 
 เราบอกทานทั้งหลายวา ฟงวาพระเยซูกลาวอะไร? 
 เงยหนาขึ้นดูนาเถิด หันเสียจากความสนใจในสิ่งอื่นๆ 
 ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว มองดูโลกดวยสายตาของพระเจา 
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เพ่ือศึกษาตอไป 
 
บทนี้เนนหนักในดานที่แตละคนมีสวนรวมในการเห็นนิมิตของการเก็บเกี่ยว 
อานเรื่องราวคําอุปมาเรื่อง “ชาวสะมาเรียผูใจดี” ในพระธรรมลูกา 10:25-35 คําอุปมานี้แสดง

ทาทีตางๆ ของมนุษยในยามวิกฤติกาล เปนตัวอยางการแสดงทาทีตอบสนองของแตละคน (ผูเชื่อ) 
เกี่ยวกับนิมิตของฝายวิญญาณซึ่งเปนการเก็บเกี่ยวทุงนา (มนุษยทั้งโลก) 

สังเกตดูทาทีของโจร คนเลวี เจาของโรงแรมและชาวสะมาเรีย ในคําอุปมาเรื่องนี้ และสังเกต
ดวยเชนกันเกี่ยวกับทาทีของบาเรียน ผูเปนตนเหตุของการถามคําถามซึ่งสงผลไปถึงการสอนเชิงเป
รีบบเทียบเปนคําอุปมาของพระเยซูคริสต 

 
 ตัวละคร    ทาที 
บาเรียน    ถามคําถามเพื่อใหมีการอภิปรายเกิดขึ้น 
 
โจร     เปนคนที่แสวงหาผลประโยชน 
 
ปุโรหิต,คนเลวี    เปนพวกที่หลีกเลี่ยงและทําเปนไมรับรูเมื่อเจอคน 

      ทุกขยาก 
 
เจาของโรงแรม    เปนพวกที่ตองการใหลูกคาจายเงินทาเดียว มีทา 
     ทีชนิดที่วา “แลวฉันจะไดอะไรขึ้นมา” 
ชาวสะมาเรีย    เห็นคนกําลังเจ็บ ซึ่งเปนงานเก็บเกี่ยวที่คนกําลัง 
     จะตายกําลังไดรับการทรมานอยางแสนเข็ญ เขา 
     ไดสนองตอบตอวิกฤติการนั้นดวยการชวยเหลือ 
 


