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บทที่ 8 

การเก็บเกี่ยวโดยการเปดเผยจากพระเจา 

วัตถุประสงค 
เมื่อคุณเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายวิธีการของพระเจาในการเพิ่มพูน 
- อธิบายเครื่องทางจิตวิญญาณสําหรับการเก็บเกี่ยวโดยการเปดเผยของพระเจา 
- รับพระพรโดยการรับฤทธิ์เดชฝายวิญญาณ 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

คํานํา 
การเรียนรูยุทธวิธีฝายวิญญาณยังไมเพียงพอ คุณตองเขาใจถึงวิธีการและเครื่องมือการเก็บ

เกี่ยวดวยวิธีการ หมายถึงการใชยุทธวิธีที่คุณเรียนรู คุณตองทําการงานของพระเจาโดยอาศัยวิธีการ
ของพระองค ทางของพระองคก็คือการเปดเผยจากเบื้องบนและผลที่ไดรับก็คือการเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณ 

“และเมื่อเจาหันไปทางขวาหรือหันไปทางซาย หูของเจาจะไดยินพระวจนะขางหลัง
เจาวา “นี่เปนหนทางจงเดินไปทางนี้” และพระองคจะประทานฝนใหแกเมล็ดพืชซ่ึงเจาหวาน
ลงที่ดินและประทานขาวซ่ึงเปนผลผลิตของดินและขาวจะอุดมสมบูรณ” 

อิสยาห 30:21,23 

นี่คือการเก็บเกี่ยวโดยการเปดเผยของพระเจา ไมใชเปนวิธีที่มนุษยคิดขึ้นเอง 

ผูอารักขาสิ่งที่ลึกลับ 
ผูเชื่อคือ ผูอารักขาสิ่งที่ลึกลับของพระเจา ผูอารักขาคือคนที่ทํางานบางอยางใหกับคนอ่ืน ส่ิงที่

ลึกลับคือบางสิ่งที่เราไมรู พระเจาใหหนาที่เรารับผิดชอบคือ 
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“และทําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลับลึก ซ่ึงต้ังแตแรกสรางโลกทรงปดบังไว
ที่พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง พระประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคส
ถาน รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้ 

ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซ่ึงพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จ
แลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา” 

เอเฟซัส 1:9-10 

คริสตจักรเปนเครื่องมือที่ความล้ําลึกไดถูกเปดเผยออกมาสูมวลมนุษยที่ผิดบาป หนาที่ของเรา
คือ เปนคนงานเก็บเกี่ยวคนหนึ่งทีทํางานตามที่พระเจาไดเปดเผยใหเราทราบ 

พืชเมล็ดหนึ่งจะปรนนิบัติพระองค 
การเก็บเกี่ยวในโลกธรรมชาติข้ึนอยูกับหลักการของการทวีคูณ เมื่อหวานเมล็ดก็เกิดการเก็บ

เกี่ยวและเมล็ดที่เก็บไดก็มีบางสวนที่จะตองใชเปนเมล็ดสืบพันธุตอไป 
“แผนดินก็เกิดพืช คือผักหญาที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และตนไมที่ออกผลมีเมล็ดใน

ผลตามชนิดของมัน พระเจาทรงเห็นวาดี มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่สาม” 
ปฐมกาล 1:12 

เมล็ดเหลานี้จะทวีคูณ ถานําไปปลูกก็จะเกิดการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ อยางไมมีที่ส้ินสุด 
วัฎจักรธรรมชาตินี้ก็เปรียบเสมือนความจริงฝายวิญญาณดวย และนี่คือสาเหตุที่พระเยซูคริสต

ใชการเก็บเกี่ยวมาเปรียบเทียบกับนิมิตของการนําคนทั้งโลกมาถึงพระกิตติคุณ 
เมล็ดหรือผลไมที่ไดจากการเก็บเกี่ยวสามารถสืบพันธุได เชนเดียวกับโลกของจิตวิญญาณ 
พระเยซูคริสตเปนเมล็ด 
“ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผนดินโลกจะจดจําและหันกลับมายังพระเจา และตระกูล

ทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติจะนมัสการตอพระพักตรพระองค... 
จะมีพงศพันธุๆ หนึ่งปรนนิบัติพระองค มนุษยจะบอกเลาถึงองคพระผูเปนเจาใหแก

คนรุนหลังฟง” 
สดุดี 22:27,30 

เมื่อพระเยซูตายบนไมกางเขนเพื่อชดใชบาปมนุษยทั้งปวง พระองคไดปลูกเมล็ดแหงชีวิตของ
พระองคลงแลว และการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญก็ประสบผลสําเร็จ เมื่อมวลชนไดรับการไถจากบาปและ
ชวยใหพนจากความตายมารับชีวิตใหม 

ผูเชื่อที่ไดบังเกิดใหมทุกคนเหมือนกับเมล็ดในโลกธรรมชาติ ภายในเมล็ดนั้นมีชีวิตและสืบพันธุ
ตอไปได นี้คือความจริงในโลกของธรรมชาติและในโลกของจิตวิญญาณ 

จะตองไปใหถึงทุกคนในโลกนี ้
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นับวาเปนนิมิตที่ยิ่งใหญมากที่พระเยซูไดชี้ใหสาวกของพระองคมองไปที่นิมิตนั้น ภาพนั้นคือ 
ทุงนาใหญแหงโลกกําลังรอคอยพวกเขาอยู 

พวกสาวกของพระเยซูในสมัยนั้นไมมีเทคโนโลยีสมัยใหมเชน การพิมพหนังสือ วิทยุกระจาย
เสีย โทรทัศนหรือคอมพิวเตอรที่จะขยายงานของพวกเขา เขาไมมีการคมนาคมที่รวดเร็วเชน รถเมล 
รถยนต รถไฟหรือเครื่องบิน 

แตในพระคัมภีรบันทึกวา ภายในเวลาอันสั้นพวกเขาไดคว่ําโลกลงเพื่อพระเยซู 
“ครั้นไมพบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่นองบางคนไปหาเจาหนาที่ผูครองเมือง รองวา 

“คนเหลานี้เปนพวกคว่ําโลกมนุษยมาที่นี้ดวย”” 
กิจการ 17:6 

นิมิตสําเร็จลงไดโดยสาวกที่เขาใจวิธีของพระเจาในการเพิ่มพูนและรูที่จะเก็บเกี่ยวจิต
วิญญาณดวย 

มีทุงนาฝายวิญญาณที่สุกแลวรอการเก็บเกี่ยวอยูทั่วโลกในปจจุบัน แตวิญญาณก็ยังไมไดรับ
การชวยเหลือใหรอดทั้งๆ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยก็ตาม สาเหตุก็คือหลายคนไมเขาใจวิธีและเครื่องมือ
ของการเก็บเกี่ยวซึ่งตองอาศัยการเปดเผยของพระเจาใหเราเขาใจเพียงอยางเดียวเทานั้น 

วิธีการ 
คริสตจักรสมัยใหมไดทดลองวิธีตางๆ ที่จะเผยแพรพระกิตติคุณและเพิ่มสมาชิกใหกับ

คริสตจักร เขาใชการประกวด ใหรางวัลและโปรแกรมตางๆ เพื่อดึงดูดผูคน เขาใชวิธีที่มนุษยคิดขึ้นเอง
เพื่อจะทํางานฝายวิญญาณใหประสบผลสําเร็จ 

หมายเหตุ การเพิ่มพูนสมาชิกในคริสตจักรยุคแรกๆ เปนวิชาที่จะเรียนในอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่ง
จัดทําโดยสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ ภายใตชื่อวา “ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร” 

วิธีนั้นสามารถจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวพืชผลธรรมชาติซึ่งสามารถจะ
สืบพันธุได ซึ่งไดสรุปไวใน 2 ทิโมธี 2:2 ดังนี้ 

 
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่

ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” 
 2 ทิโมธี 2:2 

การประกาศขาวประเสริฐไมไดทําเพียงแคอัครสาวก 11 คนเทานั้น ผูเชื่อทุกคนจะตองเปนคริส
เตียนที่เพิ่มผลผลิต ไมเปนการเพียงพอที่จะใหผูรับใชพระเจาเต็มเวลาและมิชชันนารีทําการประกาศ
ขาวประเสริฐในทุกวันนี้ เราทุกคนตองชวยกัน 
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99% ของสมาชิกคริสตจักรเปนฆราวาส เราตองกระตุนฆราวาสเหลานี้ออกมาทํางาน ถาเรา
ตองการจะนําคน 3 พันลานคนมาถึงพระเยซูคริสต 

ในพระคัมภีรบันทึกวา การขมเหงครั้งยิ่งใหญมาถึงคริสตจักรในยุคแรกๆ ที่กรุงเยรูซาเล็มและ
ผลก็คือ 

 
 
 
“คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวง

นอกจากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมาเรีย 
ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” 

กิจการ 1:4 

พวกอัครทูตซึ่งเปนผูนําของคริสตจักรและเปนผูรับใชเต็มเวลา ยังคงอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ผูเชื่อ
ที่กระจัดกระจายไปทุกแหงหนนี้เปนผูสอนพระวจนะของพระเจาไปทั่วโลก ผูเชื่อแตละคนก็ถายทอด
ความเชื่อไปใหผูเชื่อใหมๆ และสอนเขาใหดําเนินอยูในอาณาจักรของพระเจา 

คนที่กระจัดกระจายไปนี้บางคนเปนชาวประมง คนทําเต็นท ชางเย็บผา พวกเขาทําอาชีพ
เหลานี้ก็จริง แตเปาหมายสําคัญของเขาคือ การเผยแพรพระกิตติคุณ 

เมื่อเซาโลกขมเหงคริสตจักรในยุคคนๆ ในพระคัมภีรบันทึกวาเขาไมไดเขาไปในคริสตจักร
อยางเดียว เขายังเขาไปในบาน “ทุกบาน” เพื่อจับผูเชื่อเหลานั้น 

“ฝายเซาโลพยายามทําลายคริสตจักร โดยเขาไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบานทุกเรือน
เอาไปจําไวในคุก” 

กิจการ 8:3 

ทั้งนี้เพราะวาทุกๆ บานเปนศูนยกลางของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ผูเชื่อทุกคนถายทอด
ความเชื่อใหคนใหมๆ และบานทุกบานก็เปนศูนยกลางของการประกาศ ดังนั้นการปดประตูคริสตจักร
ไมสามารถหยุดยั้งการขยายของพระกิตติคุณ 

ผูเชื่อในสมัยตนๆ ทําการเผยแพรขาวประเสริฐไดดีมาก ทุกบานจะมีหนาที่กันหมด ขอ
ยกตัวอยางจากบางเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานของผูเชื่อ 

- กิจการ 2:1,46 เหตุการณวันเพนเทคอสไดเกิดขึ้นในหองชั้นบนของบานหลัง  
 หนึ่งหลังวันเพนเทคอส ผูเชื่อพบกันทุกวันในบานของเขาทั้งหลาย 

- กิจการ 9:11,17 อานาเนียมาที่บานยูดาสเพื่อวางมือบนเปาโลและทําใหการเผย 
  แพรขาวประเสริฐกระจายไปยังคนตางชาติได 
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- กิจการ 10-11 ในระหวางที่อธิษฐานอยูในบานหลังหนึ่ง เปโตรไดรับการเปดเผย 
  ใหแพรขาวประเสริฐไปยังคนตางชาติ 

- กิจการ 12:12, 16:15, 21-24, 40 การประชุมอธิษฐานถูกจัดขึ้นในบานของ 
 มารีย ของลิเดียและดาริอัส 
- กิจการ 20:20 เปาโลไมเพียงสอนในที่สาธารณะเทานั้น แตยังสอนในบานดวย 
- กิจการ 21:8-14 การเปดเผยซึ่งเปนการพยากรณเกิดขึ้นกับเปาโลที่บานของฟลิป 
- กิจการ 28:30-31 เปาโลเทศนาและสอนในบานหลังหนึ่งที่เชาไว 
- โรม 16:5, 1 โครินธ 16:15,19, โคโลสี 4:15, ฟเลโมน 2 มีขออางอิงถึง 
 คริสตจักรที่อยูในบานของปริสคาและอาควิลลา ในบานของสเทฟานัส ในบานของ 

  หุนฟาและในบานของอารดิปปส 
บานทุกบานเปนแหลงเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณและผูเชื่อทุกคนเปนผูเพิ่มผลผลิตวิญญาณ

ของผูเชื่อใหม 
บานของคุณไมเพียงแตเปนศูนยกลางปองกันสงครามฝายวิญญาณที่คุณไดรับปกปองจาก

การโจมตีของฝายตรงขามเทานั้น แตยังเปนที่ต้ังของปอมเพื่อตอสูกับสงครามฝายวิญญาณ เพื่อให
ขาวประเสริฐไดรุดหนาไปและเรียกรองใหอาณาจักรของฝายตรงขามกลับคืนมาเปนพระเจาอยางเดิม 

สอนใหคนหนึ่งไปนําอีกคนหนึ่ง 
วิธีการงายๆ ผูเชื่อแตละคนถายทอดไปยังผูเชื่อใหม สอนคนที่สัตยซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได 

เหมือนตัวอยางการเก็บเกี่ยวพืชผลธรรมชาติ วัฏจักรนี้จะไมมีทางที่จะหยุดยั้ง 
ผลของแผนการนี้ทําใหเราเขาใจไดงายกวา คริสตจักรยุคแรกๆ “คว่ําโลก” ไดอยางไร? 
ศึกษาตารางตอไปนี้ ตารางนี้ใชเวลาเฉลี่ย 1 ป ที่จะนําคนๆ หนึ่งมาถึงพระกิตติคุณ และสอน

เขาใหเปนคริสเตียนที่เพิ่มผลผลิตได จริงๆ แลวบางคนอาจใชเวลานอยกวาหรือมากกวา ตองขึ้นอยูกับ
แตละคนไมเหมือนกัน 

การใชเวลาเฉลี่ย 1 ป สอนคน 1 คน หมายความวา ผูเชื่อแตละคนจะนําคน 1 คน และสอน
เขาปละคนและใหเขาสัญญาวาเขาจะไปสอนคนอื่นตอปละ 1 คนตอไป ถาทําไดเชนนี้แลว โลกนี้ใช
เวลาไมนานก็สามารถนําทุกคนมาถึงพระกิตติคุณได 

ตารางแสดงวาปแรก คริสเตียนคนแรกสอนคนที่สอง พอถึงปลายปจะมีคริสเตียนที่สัตยซื่อ 2 
คน (ผูเชื่อและคนที่เขาสอน) 

ปถัดไป ทั้งสองคนสอนอีก 2 คน พอสิ้นปที่ 2 จะมีผูเชื่อ 4 คน  และทั้ง 4 คนจะไปนําคนอีก 4 
คนในปที่ 3 

เมื่อมองดูตารางนี้แลวก็ตองใชเวลานานพอสมควรที่จะทําใหเกิดผลตามขบวนการนี้ 
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ปที่     ผูเชื่อ ไปสอนผูเชื่อใหม รวม 
1 1 1 1 
2 2 2 4 
3 4 4 8 
4 8 8 16 
5 16 16 32 
6 32 32 64 
7 64 64 128 
8 128 128 256 
9 256 256 512 
10 512 512 1,027 
11 1,024 1,024 2,048 
12 2,048 2,048 4,096 
13 4,096 4,096 8,192 
14 8,192 8,192 16,384 
15 16,384 16,384 32,768 
ปที ่ ผูเชื่อ ไปสอนผูเชื่อใหม รวม 
16 32,768 32,768 65,536 
17 65,536 65,536 131,072 
 

พระเจาทรงใชทั้งชายหญิงเพื่อทําใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จเสมอ วิธีการเก็บเกี่ยวของ
พระเจาตองการใชคน คนหาวิธีที่ดีแตพระเจาหาคนที่ดี 

โลกเลือกคนที่ฉลาดและมีความสามารถ แลวปลูกฝงอุปนิสัยใหกับเขา แตพระเจาเลือกคนที่
ซื่อสัตยและทําใหเขากลายเปนคนที่มีความสามารถ 

การเปนผูอารักขาสิ่งที่ลึกลับของพระเจานั้นตองการสิ่งเดียวเทานั้นคือ ความซื่อสัตย 
“ใหทุกคนถือวาเราเปนคนรับใชของพระคริสตและเปนผูอารักขาสิ่งล้ําลึกของพระเจา 

ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน” 
1 โครินธ 4:1,2 

ไมจําเปนวาคุณตองมีการศึกษาสูงหรือฉลาด ส่ิงเดียวที่ตองการก็คือ ความซื่อสัตย 
ชายและหญิงที่ซื่อสัตยที่ยอมถายทอดพระกิตติคุณใหชายหญิงที่ซื่อสัตยคนอื่นๆ ที่สามารถ

สอนคนอื่นได นี่คือการเปดเผยของพระเจาในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
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เครื่องมือ 
ในโลกของธรรมชาติ ไมเพียงแตใชยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการตางๆ เทานั้น ยังมีเครื่องมือ

ตางๆ สําหรับการเก็บเกี่ยวดวย เครื่องมือเหลานั้นมีต้ังแตเคียวงายๆ จนถึงเครื่องมือที่สลับซับซอน 
พระเจาประทานเครื่องมือชนิดหนึ่งสําหรับการเก็บเกี่ยว พระเยซูตรัสวา 
“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้น 

เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว 
นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” 

มัทธิว 28:18-20 

มีการอางถึงคําวา “ทั้งหมด” (All) 4 จุดดวยกันในพระคัมภีรสามขอนี้ ผูเชื่อมีหนาที่ 
ส่ังสอนชนทุกชาติ 
ถึงสิ่งสารพัด (ทุกสิ่ง) 
หนาที่ทั้งสองเปนหนาที่โดยตรงของเรา และหนาที่ทั้งสาม ก็เปนขอสรุปของนิมิตฝายวิญญาณ 
 
หนาที่ของพระเจาคือ 
ประทานฤทธานุภาพทั้งสิ้นเพื่อชวยใหงานของเราสําเร็จ 
จะอยูกับเราเสมอไป (ในทางทั้งหมดทุกทาง) 
พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองควา 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ เครื่องมือที่พระเยซูคริสตประทานใหผูเชื่อของ
พระองค เพื่อทําใหภาพนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวประสบผลสําเร็จ การที่วิธีการเพิ่มพูนจะประสบ
ความสําเร็จจะตองอาศัยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

หลายคนไดรับพระพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาไดรับการเจิม เขาชื่นชมยินดีและพูดภาษา
แปลกๆ 

เครื่องหมายที่แสดงวารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใชมีแตรับพรในการพูดภาษาแปลกๆ เทานั้น 
เครื่องหมายที่แทจริงคือ ฤทธานุภาพ อํานาจนี้ไมใชอํานาจทางการเมืองหรือทางกายภาพแต

เปนอํานาจฝายวิญญาณ 
คุณไมควรพอใจที่ไดรับพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น แตคุณควรจะกาวล้ําลึกเขาไปถึง

การเปดเผยถึงฤทธานุภาพของพระเจา 
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อํานาจที่มีการนําทาง 
อํานาจที่ไมมีการนําทางนั้นเปนอันตรายมาก น้ําตกที่ไหลเชี่ยวที่ใหน้ําและพลังงาน ถาไหล

อยางไมถูกตองก็จะทําใหเมืองไดรับอันตรายได 
อํานาจที่พระเยซูชโลมผูเชื่อของพระองคเปนอํานาจที่ทําใหพวกเขาสามารถจะไปเปนพยาน

ทั่วโลกและเปนเครื่องมือที่พวกเขาจะทําใหนิมิตสําเร็จ 
พระเจาเปนแหลงตนกําเนิดของฤทธิ์อํานาจ 
“พระเจาตรัสครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลววา ฤทธานุภาพเปนของพระ

เจา” 
สดุดี 62:11 

ผูเชื่อไดรับคําสั่งใหรับอํานาจนี้ 
“...จงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน” 

ลูกา 24:49 

คําวา “ประกอบ” หมายถึงปกคลุมดวยฤทธิ์อํานาจ พระเจาตองการจะปกคลุมจิตวิญญาณ
ของคุณดวยฤทธิ์อํานาจของพระองคเพื่อชวยใหคุณสามารถที่จะเปนพยานเพื่อพระองคทั่วโลก 

จุดประสงคของฤทธิ์อํานาจ 
อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความจําเปนที่จะทําใหคุณเปนพยานที่เขมแข็งเพราะวา 

 

ทําใหคําพูดมีอํานาจ 
อํานาจของพระองคจะทําใหคําพูดของคุณมีพลัง 
“เพราะคําของพระองคประกอบดวยอํานาจ... คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา 

“คนนี้เปนอยางไรหนอ เพราะวาทานไดสั่งผีโสโครกดวยสิทธิอํานาจและดวยฤทธิ์เดชมันก็
ออกมา” 

มาระโก 16:20 

พระเจาทรงตอกย้ําพระวจนะของพระองคดวยการมหัศจรรย คุณตองพูดพระวจนะของพระ
เจากอนที่การมหัศจรรยจะตามมา คุณเริ่มพูดพระวจนะของพระองคแลวพระองคจะทรงทํางานรวมกับ
คุณและพระองคจะชวยใหคําที่คุณพูดออกมากลายเปนจริงและเกิดการมหัศจรรย 

ลองคิดดูซิวาการขยายพระกิตติคุณจะไดผลเพียงใด ถาผูเชื่อทุกคนเปนพยานและนักเทศนทุก
คนเทศนาสั่งสอน แลวเกิดขบวนการมหัศจรรยตามมาเพื่อสนับสนุนพระวจนะของพระเจา 

ตอไปนี้คือ ฤทธานุภาพของพระองค 
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นําการรักษาโรคมาให 
อํานาจของพระองคอยูกับคุณเมื่อคุณอธิษฐานวางมือคนปวย 
“...ฤทธิ์เดชของพระผูเปนเจาก็อยูในพระองค เพื่อจะรักษาเขาใหหายโรค” 

ลูกา 5:17 

นําการปลดปลอยมาให 
เมื่อคุณเขามาสูทุงนาแหงการเก็บเกี่ยว อํานาจของพระเจาจะนําการปลดปลอยมาถึงมนุษยที่

กําลังทนทุกขทรมานอยู 
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํานาจใหเขาขับผี

รายออกได และใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได” 
มัทธิว 10:1 

นําการคุมครองมาให 
ฤทธานุภาพของพระเจาจะคุมครองคุณเมื่อคุณทํางานใหพระองค 
“ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอํานาจเหยียบงูรายและแมลงปอง” 

ลูกา 10:19 

พิสูจนวาพระกิตติคุณเปนเรื่องจริง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพิสูจนฤทธานุภาพของพระวจนะของพระเจาวาเปนเรื่องจริง 
“คนเปนอันมากไดตามพระองคไปเพราะเขาเหลานั้นไดเห็นหมายสําคัญที่พระองคได

ทรงกระทําตอบรรดาคนปวย” 
ยอหน 6:2 

การมหัศจรรยที่ยิ่งใหญที่พระเยซูทรงกระทําไดนําคนเปนอันมากมาถึงพระองค 
เราไมสามารถจะนําชายหญิงทั้งหลายมาถึงพระองคโดยอาศัยองคการ การจัดนิทรรศการหรือ

นักปาฐกถาที่มีชื่อเสียง แตพวกเขาจะมาถึงพระองคไดโดยการสําแดงของฤทธานุภาพของพระเจา
ยิ่งใหญที่ทรงพระชนมอยู 

นําคนมาถึงพระเจา 
เปาโลเขียนวา 
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซ่ึงได

แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ 
เพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระ

เจา” 
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1 โครินธ 2:4-5 

เปาโลมีการศึกษาดีและสามารถพูดโดยอาศัยความฉลาดของมนุษยแตเขาไมทําเชนนั้น เขา
รับใชพระเจาโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา และการสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เหตุผลของเขาคืออะไร คําตอบคือความเชื่อของมนุษยไมควรขึ้นอยูกับความฉลาดของมนุษย
แตควรขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจา 

ฤทธานุภาพทั้งหมด 
“ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอํานาจ... และมีอํานาจใหญยิ่งกวาศัตรู” 

ลูกา 10:19 

“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นทรงมอบไวแกพระเยซู” 
ลูกา 28:28 

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองคไดทรงมอบอํานาจนี้ใหกับผูเชื่อทุกคน 
เมื่อคุณเขาไปสูทุงนาแหงการเก็บเกี่ยว วิธีการของคุณคือการเพิ่มพูน เครื่องมือของคุณคือ

ฤทธานุภาพ 

การเปนเจาของฤทธิ์อํานาจ 
พระสัญญาของพระเจาจะตองมี 2 สวนคือ พระสัญญาและการรับอํานาจของพระสัญญานั้น  
พระเยซูใหเรามีอํานาจทั้งหมด หนาที่ของคุณคือ การรับเอาอํานาจนั้น คุณตองทําดังนี้เพื่อรับ

เอาอํานาจนั้นไปใช 

เขาใจวาฤทธิ์อํานาจนี้มีสําหรับปจจุบัน 
ในพระธรรมยอหนบทที่ 21 เมื่อพระเยซูมาเพื่อเรียกใหลาซารัสเปนขึ้นจากความตาย พอมาร

ธามาพบพระองค นางพูดกับพระองควา 
“พระองคเจาขา ถาพระองคอยูที่นี่ นองชายของขาพระองคก็คงไมตาย” 

ยอหน 11:21 

“พระเยซูตรัสกับนางวา “นองชายของเจาจะฟนขึ้นมาอีก”” 
ยอหน 11:25 

แลวพระเยซูก็ตรัสดวยถอยคําที่ทรงฤทธานุภาพ 
“เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่วางใจในเรานั้นถึงแมวาเขาตายแลวก็

ยังจะมีชีวิตอีก” 
ยอหน 11:25 
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มารธาเชื่อวานองของเขาจะไดรับการรักษาใหหายได ในอดีตถาพระเยซูมาทันเวลา และเธอก็
ยังเชื่อวานองของเธอจะเปนขึ้นมาจากความตายในวันสุดทาย เพื่อคนทั้งปวงจะฟนขึ้นมา 

เมื่อพระเยซูใชคําวา “เราเปน” ตอบในเรื่องที่มารธากังวล พระองคกําลังเปดเผยความจริงที่
ยิ่งใหญขอหนึ่ง นั่นคือ ไมมีคําวาอดีตหรือนาคตสําหรับการมหัศจรรย การมหัศจรรยมีไดทุกวันรวมทั้ง
วันนี้ดวย พระเจาชวยเราไดทุกๆ วัน ไมมีปจจุบันหรืออดีต 

“มารธา วันนี้เปนวันแหงการมหัศจรรย เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต” 
 
บางคนเชื่อวาการมหัศจรรยมีเพียงในอดีต เขาไมยอมรับฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ในพระคัมภีรเตือนทุกคนวา 
“ยึดถือทางพระเจาแตเปลือกนอก แตปฎิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น  จงอยาเกี่ยวของกับ

คนพวกนั้น” 
2 ทิโมธี 3:5 ฉบับมาตรฐาน 2002 

ในพระคัมภีร Amplified แปลขอความ “เขาถือศาสนาแตเปลือกนอก” วา “แตไมรูจักกับการ
มหัศจรรยเลย”  

พวกเขาเหมือนตนมะเดื่อที่พระเยซูทรงสาปแชง พวกนี้เปนตนมะเดื่อก็จริงแตไมเกิดผลเลย 
คนที่ไมมีการไหลของฤทธานุภาพและไมเกิดผลฝายวิญญาณก็เหมือนกับตนมะเดื่อที่ไมมีการไหลของ
ยางตนไมที่จะทําใหเกิดลูกหรือผล 

เขาใจแหงที่มาของอํานาจ 
แหงที่มาของฤทธิ์อํานาจคือ พระเจา 
“เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูใน

เขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทําสิ่งใดไมไดเลย 
 
 
ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูในเรา และถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว ทานจะขอสิ่ง

ใดซ่ึงทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น” 
ยอหน 15:5,7 

คุณเปนแขนง พระเยซูเปนลําตน ชีวิตมาจากลําตน แขนงทําหนาที่ใหผลเกาะไว คุณผลิตผล
เองไมได ผลนั้นมาจากลําตน 

พระเยซูทรงทํางานทั้งหมด เมื่อมีคนถามพระองควา “ขาพเจาทั้งหลายจะตองทําประกาใดจึง
จะทํางานของพระเจาได” 

พระองคตรัสตอบวา 
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“งานของพระเจานั่นคือ การที่ทานวางในในทานที่พระองคทรงใชมา” 
ยอหน 6:29 

พระเยซูคือ งานของพระเจา พระองคเปนแหลงใหฤทธานุภาพ อํานาจของการมหัศจรรยและ
การรักษาโรค 

อํานาจไมไดอยูที่มนุษยหรือเปนของมนุษยคนใดคนหนึ่ง อํานาจอยูที่พระเจาและพระวจนะ
ของพระองค 

พระเยซูเปนเถาองุนที่ใหความค้ําจุน เราเปนคนที่ติดกับกิ่งหรือแขนง จากลําตนจะมีอํานาจ
ไหลออกมาและทําใหนิมิตสําเร็จ 

การยอมรับในอํานาจ 
เมื่อคุณมอบหมายทําหนาที่แลว คุณก็มีอํานาจที่จะทําหนาที่นั้น  
พระเยซูใหผูเชื่อมีหนาที่ในการเก็บเกี่ยว และมีอํานาจที่จะทําหนาที่นี้ แตคุณตองยอมรับ

อํานาจนี้ดวย 
พระเยซูตรัสวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้น” ถูกมอบไวกับพระองคแลว แลวพระองคก็สงตออํานาจนี้

ใหคุณ คุณตองรับอํานาจนี้และใชอยางถูกตองเพื่อแพรขยายพระกิตติคุณ 
ผูเชื่อทุกคนตองรูจักใชอํานาจนี้ในคริสตจักรดวย พระเยซูใหคําอุปมาดังนี้ 
“จงออกไปตามทางใหญซอกนอยและเรงเราเขาใหเขามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม” 

ลูกา 14:21,23 

แผนของพระเจาก็คือ คริสตจักรเปนศูนยกลางของการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา แตทวา
บัดนี้กลายเปนศูนยกลางของการพักผอน การเย็บปกถักรอยและการสังสรรคสมาคม 

ถาคริสตจักรของเราไมมีอํานาจนี้ไหลอยูภายใน พวกคนจน คนตาบอดและคนที่หลงอยูใน
ความบาปก็จะเขามาแลวออกไปจากคริสตจักรโดยไมไดรับการเปลี่ยนแปลง เขายังคงสภาพเดิม
เหมือนที่เขามา 

คริสตจักรเปนที่รวมของคนชนิดตางๆ ถามีฤทธิ์อํานาจนี้ไหลอยูในคริสตจักร สมาชิกทุกคนก็
จะมีประสบการณในฤทธิ์อํานาจนี้ 

 

เปโตรกอนและหลัง 
ฤทธานุภาพของพระเจาเปนเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจากคนเก็บเกี่ยวที่ไมไดผลให

กลายเปนคนที่รูจักรการเก็บเกี่ยวโดยอาศัยการเปดเผยของพระเจา ขอใหมาดูตัวอยางคือ อัครสาวกเป
โตร 
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เราพบเปโตรขี้เซาในชั่วโมงที่คับขันคือ พระเยซูกําลังจะถูกอายัดไวในมือของคนบาป (มาระโก 
14:32-34) เราไดพบเปโตรปฏิเสธวาเขาไมเคยรูจักพระเยซูเลย (มัทธิว 26) เรายังเห็น   เปโตรหันหลัง
ใหการทรงเรียกเพื่อทําการเก็บเกี่ยวหรือเปนคนจับคนแทนที่จะจับปลา เขาหันหลังใหพระเจาเพื่อไป
ประกอบอาชีพสวนตัว (ยอหน 21) 

แตแลวทันทีทันใดที่มีการเปลี่ยนแปลง พระคัมภีรบันทึกวาเปโตรกลายเปนเปโตรคนใหม เปน
คร้ังแรกที่ชายคนนี้ประกาศพระกิตติคุณอยากลาหาญ มีคนรอด 3,000 คน และเมื่อเขาเทศนาครั้งที่ 2 
มีคนรอดอีก 5,000 คน 

เกิดอะไรขึ้นกับคนๆ นี้ที่เคยวิ่งหนีและถูกสาปแชง กลายเปนผูนําคริสตจักรที่เต็มไปดวยฤทธิ์
อํานาจในยุคตนๆ 

ทั้งนี้เพราะวาเปโตรไดรับฤทธิ์อํานาจและอํานาจนี้ทําใหเขาสามารถที่จะพูดกับคนงอยคนหนึ่ง
วา “ 

“... “จงดูเราเถิด” ในพระนามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด แลว    เปโตร
จับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดนั้นเทาและขอเทาของเขาก็มีกําลัง” 

กิจการ 3:4,6-7 

เราไมสามารถจะพยุงคนงอยใหลุกขึ้นยืน ถาคุณไมรูจักใชอํานาจที่ยิ่งใหญกวาตัวคุณเอง  
เปโตรไมมีอะไรในตัวเขาเอง แตเขามีอํานาจของพระเจาที่ไหลผานตัวเขาออกมา 
ฤทธิ์อํานาจของพระเจาทําใหคนงอยเดินไดและหายเปนปกติดวย 
การมีประสบการณในฤทธิ์อํานาจนี้ ทําใหคนจับปลาอยางเปโตรกลับกลายเปนคนจับคนแทน 

วงจรที่ขยายออกไปตลอดเวลา 
พระเยซูไดเนนถึงการประกาศที่ตองขยายออกไปเนื่องมาจากการเปนพยานพระกิตติคุณที่เต็ม

ไปดวยฤทธิ์อํานาจ 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงทีสุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวไดเปดเผยในพระคัมภีรดังนี้ 
วิธีการคือ  การเพิ่มพูน 
เครื่องมือที่ใชคือ  ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ฤทธิ์อํานาจนี้  มีการควบคุม พระเจาใหฤทธิ์อํานาจนี้เพื่อทําใหสาวกสามารถเปนพยาน

เกิดผล 
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เปาหมาย  ของการใชฤทธิ์อํานาจนี้คือ ชนชาติตางๆ ทั่วโลก การขยายออกของพระกิตติคุณ
จากเยรูซาเล็มไปสูยูดาห สะมาเรียและทุกแหงหนในโลกนี้ 

เร่ิมตนจากสาวกเหลานี ้ โดยการใชวิธีการเพิ่มพูน มีเครื่องมือ คือฤทธิ์อํานาจ พระกิตติคุณ
ก็จะถูกแผขยายออกไปจนสุดปลายแผนดินโลก 

การเปนเจาของพระสัญญา 
ผูเชื่อจะตองรูจักเรียกรองสิทธิสัญญาที่พระเจาประทานให 
“นี่แหละ เราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค” 

มัทธิว 28:20 

แตทวาจงจดจําไวใหดี พระสัญญาของพระเจาแตละขอจะมีขอแมในการใชพระสัญญานั้น
เสมอ 

พระสัญญานี้ใหแกกลุมผูเชื่อพิเศษกลุมหนึ่ง พระสัญญานี้มีไวเพื่อคนที่จะทําใหนิมิตของการ
เก็บเกี่ยวสําเร็จ 

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพ-   
ติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่ง
สารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค” 

คนที่จะใชฤทธิ์เดชนี้คือ 
- คนที่พรอมจะเห็นนิมิต 
- คนที่พรอมจะออกไปเปนพยานที่เต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจ ไปตามชนชาติตางๆ ทั่วโลก 
- คนที่พระเจาทรงมอบพระสัญญานี้ให 

“เราจะอยูกับเจาเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” 
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ชื่อ.............................. 

บททดสอบตนเอง บทที่ 8 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. ใหขอพระคัมภีรที่อางอิงถึงการเปดเผยใหรูถึงวิธีการของพระเจาในการเพิ่มพูน 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
3. เครื่องมือของการเก็บเกี่ยวคืออะไร? 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
4. เขียนวิธีการ 3 อยางในการเปนเจาของพระสัญญาของพระเจาที่จะใหฤทธิ์อํานาจ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8 
 
1. “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน 

และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และ
จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ 1:8 

 
2. “จงมอบคําสอนเหลานั้น ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนที่ซื่อสัตยที่สามารถ

สอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2 
 
3. ฤทธิ์อํานาจ 
 
4. - รูวาฤทธิ์อํานาจมีสําหรับปจจุบัน 
 - เขาใจถึงแหลงที่มา 
 - ยอมรับสิทธิอํานาจทั้งสวนตัวและในคริสตจักร 
 


