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บทที่ 7 

ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

ภาคที่ 2 

วัตถุประสงค 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะ 
- อธิบายคําอุปมาฝายวิญญาณโดยใชหลักการตามธรรมชาติของการที่พืชเจริญเติบโต 
- ใชหลักการเหลานี้เปนยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“เพราะแผนดินโลกไดเกิดหนอของมัน และสวนทําใหสิ่งที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาฉัน

ใด พระเจาจะทรงทําใหความชอบธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาตอหนาบรรดา
ประชาชาติฉันนั้น” 

อิสยาห 61:11 

คํานํา 
บทนี้ยังคงสอนยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวกับหลักการสุดทายของการเก็บ

เกี่ยวคือ 
เมล็ดเติบโตตอบสนองตามสภาพสิ่งแวดลอมภายนอกบางประการ 
ในโลกธรรมชาติ การเจริญเติบโตและพัฒนาเมล็ดตองขึ้นกับสภาพสิ่งแวดลอมหลายอยาง 

สภาพทางธรรมชาติมีความคลายคลึงกับสวนประกอบที่จําเปนทางดานจิตวิญญาณ เพื่อพัฒนาเมล็ด
ของพระวจนะของพระเจาใหเกิดผลในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 

เงื่อนไขของการเจริญเติบโต 

ชีวิต 
ถาไมมีชีวิตจะไมมีการเจริญเติบโต ในเมล็ดจะตองมีชีวิต มิฉะนั้นมันจะไมงอกออกมาเปนลํา

ตน 
พระเยซูเปนการเปดเผยของพระวจนะของพระเจาที่เรามองเห็นได เมล็ดที่อยูภายในพระองค

คือ ชีวิต 
“พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย” 
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ยอหน 1:4 

“เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด พระองคก็ไดทรงประทานใหพระ
บุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น” 

ยอหน 5:26 

พระเยซูมาเพื่อปลูกเมล็ดแหงชีวิตนี้ภายในคุณเพื่อใหคุณสืบพันธุตอไป 
“เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” 

ยอหน 10:10 

ชีวิตของพระองคอยูภายในคุณ เมื่อคุณปลูกเมล็ดแหงชีวิตของพระวจนะของพระเจา คุณจะรู
วา 

“เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟาสวรรคและไมกลับไปที่นั่นเวนแตรดแผนดินโลก 
กระทําใหมันบังเกิดผลและแตกหนอ อํานวยเมล็ดแกผูหวานและอาหารแกผูกินฉันใด 

คําของเราซ่ึงออกจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะสัมฤทธิ์ผลซ่ึงเรามุง
หมายไวและสิ่งซ่ึงเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้น ฉันนั้น” 

อิสยาห 55:10-11 

ดินที่เหมาะสม 
ในบทที่ 5 ของบทเรียนชุดนี้ คุณไดเรียนรูวา พื้นดินที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูกจะทําใหไมได

รับการเก็บเกี่ยวที่ดี ดินที่ดีจําเปนมากสําหรับการเก็บเกี่ยวที่ดี 
“สวนพืชซ่ึงหวานตกในดินดีนั้น ไดแกบุคคลที่ไดยินพระวจนะนั้นและรับไว จึงเกิดผล

สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง” 
มาระโก 4:20 

เมื่อคุณเก็บเกี่ยวในโลกของจิตวิญญาณ คุณตองมุงความพยายามไปที่ดินที่ดี คุณตองเตรียม
ดินใหดีและหวานเมล็ดของพระวจนะของพระองคอยางเหมาะสม ทั้งสองอยางมีความสําคัญทั้งนั้นถา
ตองการการเก็บเกี่ยวที่ดี (โฮเชยา 10:12, เยเรมีย 4:3) 

ถาดูจากอุปมาเรื่องผูหวานพืช (มาระโก 4:3-20) การเก็บเกี่ยวไมดีมีสาเหตุข้ึนอยูกับดิน ดิน
เปนหลักการสําคัญของการเก็บเกี่ยว 

อยาเพิกเฉยตอดินที่ไมเกิดผล บางคนหวาน ทําการเพาะปลูก พอมาถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงไดรูวา
ดินไมดี (ลูกา 13:6-9) 

คุณไมควรเอากําลังฝายวิญญาณไปทุมกับดินที่ไมดี พระเยซูไมไดตรัสวาขาดคนหวาน แตตรัส
วาขาดคนเก็บเกี่ยว 

คนที่ทําการเก็บเกี่ยวจะตองสนใจเรื่องดินที่ดีที่จะใหผลการเก็บเกี่ยวดี 
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เวลาก็เปนเรื่องสําคัญมาก เราไมตองการคนเก็บเกี่ยว เมื่อเราหวานเมล็ดใหมๆ และพืชก็ยังไม
สุก 

ชวงเวลาสั้นๆ แหงการใชยุทธวิธีก็คือ พืชผลที่ปลูกบนดินดีนั้นสุกแลว และตองการคนงานเก็บ
เกี่ยวมากมาย 

ถาคนเก็บเกี่ยวยุงอยูกับทุงนาฝายวิญญาณที่ไมเกิดผลและการเก็บเกี่ยวไมเกิดผล ดังนั้นเรา
จะสูญเสียโอกาสไปตลอดกาล 

น้ํา 
น้ํามีความสําคัญ เมื่อเมล็ดกําลังงอกในโลกธรรมชาติ 
พระเจาสัญญาวา 
“เพราะเราเทน้ําลงบนแผนดินที่กระหายและลําธารลงบนดินแหง” 

อิสยาห 44:3 

“ผูที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไวแลวา “แมน้ําที่มีน้ําธํารงชีวิตไหลออกมาจาก
ภายในผูนั้น”” 

ยอหน 7:38 

น้ําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสาเหตุที่ทําใหเมล็ดของพระวจนะของพระเจาฝงรากลึกลงไป
ในจิตใจของชายหญิงที่ตายเพราะความบาป 

“เพราะสําหรับตนไมก็มีความหวัง ถามันถูกตัดลง มันก็แตกหนออีกและหนอออนของ
มันจะไมหยุดยั้ง 

ถึงรากของมันจะแกอยูในดิน และตอของมันจะตายอยูในผงคลีดิน 
แตพอไดกลิ่นไอของน้ํา มันจะบอกและแตกกิ่งออกเหมือนตนไมออน” 

โยบ 14:7-9 

แสงสวาง 
แสงสวางกระตุนใหตนไมเจริญงอกงามในโลกธรรมชาติ 
แสงสวางของพระเจาทําใหมีการพัฒนาการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณขึ้น 
“พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย” 

ยอหน 1:4 

“เราเปนแสงสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหง
ชีวิต แสงสวางของพระเจานําชีวิตฝายวิญญาณมาให” 

ยอหน 8:12 
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อากาศ 
คารบอนไดออกไซดมีความสําคัญมาก ตนไมจะดูดอากาศรอบๆ เขาไปยังลําตน อากาศมี

ความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนไม 
ในพระคัมภีร พระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเปนอากาศหรือลม 
“ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเรื่องลมนั้น แตทานไมรูวาลม

มาจากไหนและไปไหน” 
ยอหน 3:8 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเปาชีวิตเขาไปในเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ซึ่งทําใหมีการ
เจริญเติบโตทางดานวิญญาณ 

พ้ืนที ่
ในอุปมาเรื่องหวานพืช การยื้อแยงพื้นที่เพาะปลูกที่ทําใหตนไมบางตนตองตาย 
“และพืชซ่ึงหวานกลางหนามนั้น ไดแกบุคคลที่ไดฟงพระวจนะแลว ความกังวลตาม

ธรรมดาโลกและความลุมหลงในทรัพยสมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไมเกิดผล” 
มัทธิว 13:22 

ความลุมหลงในสิ่งของในโลกจะทําใหเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาตายและไมเกิดผล
ทางดานฝายวิญญาณ 

ระบบทางราก 
รากมีความจําเปนเพื่อยึดลําตนและลําเลียงอาหารใหกับตนไม สดุดี บทที่ 2  จะอธิบายการ

พัฒนาระบบของรากในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ 
“ความสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง

ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นังของคนที่ชอบเยาะเยย 
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของ

พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน 
เขาเปนเชนตนไมปลูกไวริมธารน้ํา ซ่ึงเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไมเหี่ยวแหง การทุก

อยางที่เขากระทําก็จําเริญขึ้น” 
สดุดี 1:1-3 

การพักผอน 
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เมื่อเรานําเมล็ดไปปลูกจะมีชวงเวลาหนึ่งเรียกวา “การนอนหลับ” เปนชวงที่เมล็ดยังพักสงบอยู
ในดินกอนที่มันจะเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว เมล็ดดูเหมือนวาตายไปแลว แตมันไมไดตาย เมล็ดแหง
ชีวิตยังคงยืนหยัดอยู 

เมื่อคุณหวานเมล็ดของพระวจนะของพระเจาลงในชีวิตของชายหญิง ก็จะมีชวงหนึ่งของ “การ
นอนหลับ” ซึ่งเปนชวงที่คุณไมเห็นมีการพัฒนาใดๆ คุณอาจคิดวาคุณลมเหลวในงานรับใชพระเจา แต
จริงๆ แลวเมล็ดยังไมตาย 

เหมือนโลกธรรมชาติ การสงบนิ่งฝายวิญญาณจะทําใหเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและ
สามารถเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่ไดผลดี ดังนั้นจงรอคอยเวลานั้น 

“เหตุฉะนั้น พี่นองทั้งหลาย จงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนา
รอคอยผลอันล้ําคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรรอคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลาย 
ฤดู”  

ยากอบ 5:7 

กิ่งนั้นจะตองติดอยูกับลําตน 
ในโลกธรรมชาติ กิ่งจะตองติดกับลําตน ถาแยกออกจากลําตนที่ใหชีวิต กิ่งนั้นไมเกิดผล 
พระเยซูเปนลําตน พวกเราเปนกิ่ง ถาเราอยากเกิดผลทางฝายวิญญาณ เราตองรักษาสัมพันธ

ภาพกับพระองคใหแนบแนน 
“เราเปนเถาองุนแท และพระบิดาของเราทรงเปนผูดูแลรักษา 
แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผล 

พระองคก็ทรงริดเพื่อใหออกผลมากขึ้น 
ทานทั้งหลายไดรับการชําระใหสะอาดแลวดวยถอยคําที่เราไดกลาวแกทาน  
จงเขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูในทาน แขนงจะออกผลเองไมได นอกจากจะ

ติดอยูกับเถาฉันใด ทานทั้งหลายก็จะเกิดผลไมได นอกจากจะเขาสนิทอยูในเราฉันนั้น” 
ยอหน 15:1-4 

การลิด 
การลิดมีความจําเปนในโลกธรรมชาติ ถาอยากใหตนไมนั้นสืบพันธุตอไปและเกิดผล เมื่อ

ชาวนาลิดตนไม เขาจะตัดแขนงที่ไมผลิตผลออกไป เพื่อใหตนไมเกิดผลมากขึ้น เขาจะตัดทุกสิ่งที่
ขัดขวางการเจริญเติบโตของตนไมออกไป 

การลิดมีความจําเปนในโลกวิญญาณดวย การลิดฝายวิญญาณพระเจาเปนผูกระทํา ในพระ
คัมภีรเรียกวา “ตีสอน” 
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เมื่อพระเจาลิดคุณ พระเจาจะเอาทุกสิ่งในชีวิตของคุณที่ขัดขวางการเจริญฝายวิญญาณ
ออกไป กระบวนการนี้สําคัญมากถาคุณตองการจะเกิดผล 

“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น” 

ยอหน 15:2 

บางครั้งคุณไมไดเรียนรูจากการลิดของพระเจา เพราะวาคุณมัวแตไปติเตียนซาตานทั้งๆ ที่พระ
เจาเปนผูที่ทําใหเกิดเหตุการณตางๆ ในชีวิตคุณอยางแทจริงเพื่อสอน (ลิด) คุณ 

การสอนของพระเจามีอยูใน โฮเชยา 6:1 
การลงโทษโดยการลิดทําใหเรากลับมาหาพระเจา และมีทางเดียวเทานั้นคือ กลับมาหา

พระองค แลวเราจะสิบพันธุฝายวิญญาณไดดี 

ภูมิอากาศ 
ในโลกธรรมชาติ ภูมิอากาศมีความสําคัญตอตนไมมาก ตนไมบางชนิดเลี้ยงในหองเรียกวา 

“Hot House”  และยังตองควบคุมดวยอุณหภูมิที่อบอุนตามแตชนิดของตนไม เราตองปกปองตนไม
ชนิดนี้จากอากาศที่หนาวเย็น 

ถาคุณนําตนไมที่ตองปลูกใน Hot house ออกไปปลูกขางนอก มันจะตายในไมชา เพราะมัน
ตองปลูกในที่ที่เหมาะสม มันไมสามารถตอสูกับโลกที่แทจริง 

ถาจะพูดในลักษณะโลกของวิญญาณ เราไมตองการคริสเตียนแบบ Hot house ซึ่งดูดีถาอยู
ในที่ๆ เราตองควบคุมดูแล แตไมสามารถตอสูกับโลกที่แทจริงและเกิดผล 

เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาที่หวานเขาไปในชีวิตคุณและในชีวิตของคนที่คุณรับผิดชอบสั่ง
สอนอยู จะตองเกิดผลไมวาภูมิอากาศฝายวิญญาณจะลําบากเพียงใดก็ตาม 

บทสรุป 
ในบทนี้ไดรวบรวมยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ เราจะสํารวจอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ

หลักการตางๆ ที่เปดเผยความจริงตามธรรมชาติและอุปมาทางดานวิญญาณ 
- ตนไมทุกตนจะตองสืบพันธุได 
- จําเปนที่เราตองหวานเพื่อจะไดเก็บเกี่ยว 
- คุณจะไมไดเก็บเกี่ยวในปเดียวกันกับที่คุณหวาน 
- คุณจะตองหวานไมวาสภาพสิ่งแวดลอมจะเปนเชนใด 
- ส่ิงที่คุณเก็บเกี่ยวจะไดสัดสวนกับส่ิงที่คุณหวาน 
- คุณอาจหวานโดยคุณไมไดเก็บเกี่ยวและคุณอาจเก็บเกี่ยวโดยที่คุณไมไดหวาน 
- ถาคุณสัตยซื่อ คุณจะไดเก็บเกี่ยว 
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- เพื่อการสืบพันธุ เมล็ดจะตองตาย 
- เมล็ดจะพัฒนาเจริญตามสภาพแวดลอมภายนอกบางประการ 
ถาคุณเขาใจและนํายุทธวิธีนี้ไปใช คุณจะเก็บเกี่ยวอยางอุดมสมบูรณ บทเรียนตอไปจะสอน

คุณถึงวิธีการเก็บเกี่ยว 
 
ชื่อ............................... 

บททดสอบตนเอง บทที่ 7 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. หลักการสุดทายของการเก็บเกี่ยวที่สอนในบทนี้คืออะไร? 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
3. เขียนเงื่อนไขธรรมชาติ 10 ประการสําหรับการเจริญของพืชที่สอนในบทนี้ที่สามารถนําไป

เปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 7 
 
1. “เพราะแผนดินไดเกิดหนอของมัน และสวนทําใหส่ิงที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาฉันใด พระเจาจะ

ทรงทําใหความชอบธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาตอหนาบรรดาประชาชาติฉันนั้น” 
 อิสยาห 61:11 

 
2. เมล็ดพัฒนาเติบโตเปนไปตามสภาพภายนอกบางประการ 
 
3. ถาคุณจําสภาพสําหรับการเติบโตไมได จงทบทวนหัวขอรองตอไปนี้ 

- ชีวิต 
- ดินที่เหมาะสม 
- น้ํา 
- แสงสวาง 
- อากาศ 
- พื้นที่ 
- ระบบของราก 
- การพักผอน 
- ติดอยูกับกิ่ง 
- การลิด 
- ภูมิอากาศ 
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เพ่ือศึกษาตอไป 
 
บทเรียน 2 บทสุดทายสอนเกี่ยวกับคําอุปมาฝายวิญญาณโดยอาศัยหลักการฝายธรรมชาติ

เกี่ยวกับการหวานและการเก็บเกี่ยวมาอธิบายใหเขาใจ 
พระเยซูไดสอนคําอุปมาที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับผูหวานพืช ใหเราเปรียบเทียบเนื้อหาของคํา

อุปมาทั้งสามนี้ 
- มัทธิว 13:3-9 
- มาระโก 4:3-20 
- ลูกา 8:5-15 
 

1. การหวานพืชในธรรมชาติเปรียบเทียบกับฝายวิญญาณไดอยางไรบาง? 
 _________________________________________________________________________ 
 ลูกา 8:11 
 
2. ดินที่มีชนิดตางๆ กันนั้นเปนการเปรียบเทียบการตอบสนองที่คนมีตอพระวจนะของพระเจา 
 จงเติมขอความในตารางตอไปนี้ ซึ่งอธิบายชนิดของดินที่มีผลตอการเก็บเกี่ยว 
  

 ชนิดของดิน    ผลของเมล็ดที่หวานลงบินดินชนิดนี้ 
  
  
  
  
  

 
3. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนไดยินพระวจนะและไมเขาใจ (มัทธิว 13:19) 
 _________________________________________________________________________ 
4. อะไรทําใหเมล็ดที่ตกในหินตายลง ? (มัทธิว 13 :20-21, ลูกา 8:6,13) 
 _________________________________________________________________________ 
5. หนามซึ่งขัดขวางพระวจนะเปรียบไดกับอะไร ? (มัทธิว 13:22, มาระโก 4:18-19) 
 _________________________________________________________________________ 


