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บทที่ 10 

การอวยพรแกประชาชาติตางๆ 

วัตถุประสงค 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายคุณสมบัติฝายวิญญาณของอับราฮัมซึ่งทําใหเขาสามารถที่จะอวยพรชาติตาง 

ๆ ได 
- คุณจะรูวาคุณเปนทายาทของอัมราฮัมตามพระสัญญา 
- คุณจะเขาใจความรับผิดชอบของคุณในฐานะที่เปนทายาทที่จะอวยพรบรรดาประชา 
 ชาติ 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“และถาทานเปนของพระคริสตแลว ทานก็เปนพงศพันธของอับราฮัมคือ เปนผูรับ

มรดกตามพระสัญญา” 
กาลาเทีย 3:29 

คํานํา 
พระเจาทรงเลือกอับราฮัมใหเปนบิดาของชนชาติมากมาย ชนชาติทั้งหลายในโลกจะไดรับพระ

พรโดยผานทางอับราฮัม 
“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะไดพรเพราะเชื้อสายของเจา เหตุวาเจาฟงเสียงของเรา” 

ปฐมกาล 22:18 

 พระคัมภีรใหมเปดเผยวาผูเชื่อทุกคนเปนทายาทแหงพระสัญญาที่พระเจาประทานแกอับราฮัม 
การเปน"ทายาท" หมายถึงวาคุณไดรับมรดกจากเขา 

“ฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเปนบุตรของอับราฮัม 
และพระคัมภีรนั้นรูลวงหนาวา พระเจาจะทรงใหคนตางชาติเปนคนชอบธรรม โดย

ความเชื่อจึงไดประกาศขาวประเสริฐแกอับราฮัมลวงหนาวา ชนชาติทั้งหลายจะไดรับพระพร
เพราะเจา  

เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงไดรับพระพรรวมกับอับราฮัมผูซ่ึงเชื่อ” 
กาลาเทีย 3:7-9 

คุณเปนทายาทเพราะวา คุณไดกลายเปนเชื้อสายของอับราฮัมโดยทางพระเยซูคริสต 
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“และถาทานเปนของพระคริสตแลว ทานก็เปนพงศพันธของอับราฮัมคือ เปนผูรับ
มรดกตามพระสัญญา” 

กาลาเทีย 3:29 

 
 
เมื่อคุณเปนเชื้อสายของอับราฮัม คุณก็ไดเปนทายาทแหงความรอดตามพระสัญญา 
และก็เพราะคุณเปนทายาท คุณจึงมีหนาที่ที่จะตองไปอวยพรบรรดาประชาชาติในโลก

เกี่ยวกับขาวประเสริฐของพระกิตติคุณ 
คุณตองอางสิทธิ์ของคุณจากการรับมรดก 
“จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของพระเจาตลอด

ทั้งแผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา” 
สดุดี 2:8 

บรรดาประชาชาติไดรับพระพรโดยทางอับราฮัมและโดยทางพระเยซูบรรดาประชาชาติก็เปน
มรดกของเราดวย 

คุณสมบัติฝายวิญญาณ 
ตอไปนี้จะพูดถึงคุณสมบัติฝายวิญญาณของอับราฮัมที่ทําใหเขาเปนพรแกบรรดาประชาชาติ

และคุณภาพเหลานี้เกี่ยวของกับนิมิตของการเก็บเกี่ยวดังนี้คือ 

มั่นใจเต็มที ่
อับราฮัมมีความเชื่อมั่นในนิมิตที่พระเจาประทานใหเขา เขามั่นใจวาพระเจาจะอวยพระบรรดา

ประชาชาติโดยฝายเขา 
“ทานเชื่อมั่นวา พระเจาทรงฤทธิ์อาจกระทําใหสําเร็จไดตามที่พระองคตรัสสัญญาไว” 

โรม 4:21 

เพื่อทําใหนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวประสบผลสําเร็จ คุณจะตองมีความเชื่อมั่นคง พระเจาทรง
สัญญาวาจะใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมสมบูรณ พระองคประทานทั้งยุทธวิธีและกรรมวิธีใหเรา เราถูก
เรียกใหเปนคนงานเพื่ออวยพรบรรดาประชาชาติทั่วโลก 

ลงทุนในเรื่องของจิตวิญญาณ 
อับราฮัมลงทุนชีวิตของเขาใหกับส่ิงที่ยังมองไมเห็น 
พระเจาสัญญาจะใหแผนดินที่สวยงาม แตเขาจะไมไดเหยียบแผนดินนั้น 
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“แตพระองคจะไมทรงโปรดใหอับราฮัมมีมรดกในแผนดินนี้ แมเทาฝาเทาก็ไมได และ
ขณะที่ทานยังไมมีบุตร พระองคทรงสัญญาไววาจะใหแผนดินนี้เปนกรรมสิทธิ์ของทานและ
เชื้อสายของทาน” 

กิจการ 7:5 

พระเจาสัญญาวาจะประทานแผนดินใหเขาทั้งๆ ที่เขายังไมเห็นพื้นแผนดินเลย และสัญญาวา
จะมีบุตร ทั้งๆ ที่ยังไมเคยมี แตอับราฮัมไมมีความสงสัยใดๆ ในสิ่งที่พระเจาสัญญา เขาวางชีวิตลงเปน
เดิมพันในแผนการของพระเจาเพื่อพระสัญญาของบพระเจาจะสําเร็จในชนรุนหลัง 

นิมิตแหงการเก็บเกี่ยวเปนเรื่องนิรันดรไมมีการสิ้นสุด คุณอาจใชชีวิตทั้งชีวิตลงทุนกับส่ิงที่ยัง
มองไมเห็น แตผลของมันเปนสิ่งนิรันดรกาล ชนรุนหลังจะไดรับพรเพราะคุณทําใหนิมิตสําเร็จ 

เชื่อฟงเมื่อไดรับการทรงเรียก 
เมื่ออับราฮัมไดรับการทรงเรียกจากพระเจาไปยังแผนดินที่เขาจะไดรับเปนกรรมสิทธิ์ใน

ภายหลัง เขาเชื่อฟง 
“เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจาทรงเรียกใหทานออกเดินทางไปยังที่ซ่ึง

ทานจะรับเปนมรดก ทานไดเชื่อฟงและไดเดินทางออกไป โดยหารูไมวาจะไปทางไหน” 
ฮีบรู 11:8 

การถูกเรียกเพื่อนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวยังไมเพียงพอ คุณตองตอบสนองดวยการเชื่อฟงในการ
ทรงเรียกนั้น 

“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะไดพร เพราะเชื้อสายของทาน เหตุวาเจาเชื่อฟงเสียง
ของเรา” 

ปฐมกาล 22:18 

ยอมที่จะยืนอยูเพียงผูเดียว 
พระเจาตรัสเกี่ยวกับอับราฮัมดังนี้วา 
“จงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจาทั้งหลาย และดูซาราหผูคลอดเจา เพราะเมื่อมีเขา

อยูแตคนเดียว เราไดรองเรียกเขาและเราจะอวยพรเขาและกระทําใหเปนคนมากมาย” 
อิสยาห 51:2 

เมื่ออับราฮัมถูกเรียกออกมาโดดเดี่ยวคนเดียว เขาตองจากบานและครอบครัวเพื่อสนองการ
ทรงเรียก 

เมื่อคุณถูกเรียกเขาไปสูความรอด เปนการเรียกเฉพาะตัว แตละคนจะตองรับสนองเปนคนๆ 
ไป 
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การถูกเรียกเขามาสูนิมิตการเก็บเกี่ยวก็เชนเดียวกัน คุณถูกเรียกออกมาเพียงลําพังเหมือนอับ
ราฮัม แตคุณตองตัดสินใจ 

การตอบสนองนิมิตอาจตองจากบาน จากครอบครัว แนนอนมันเกี่ยวกับการที่คุณจะตองเดิน
ออกจากหมูคนที่ไมหวงใยและยังไมไดเห็นนิมิต 

บุรุษแหงนิมิต 
อับราฮัมมีนิมิตฝายวิญญาณดังนี้ 
“ทานไดเฝารอคอยนครที่ต้ังบนรากฐาน ซ่ึงพระเจาทรงเปนนายชางและทรงเปน

ผูสราง” 
ฮีบรู 11:10 

นิมิตของเขาเปนเรื่องของฝายวิญญาณ นิมิตของเขาก็คือ นครที่มีผูสรางเปนพระเจา การ
ตอบสนองนิมิตของเขาตองไปอยูตางแดนที่ไมคุนเคย นอนในกระโจม ถูกแยกออกจากบานและ
ครอบครัว นิมิตทําใหชีวิตของเขาตองเปลี่ยนไป 

นิมิตแหงการเก็บเกี่ยวไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา เมื่อคุณตอบสนองนิมิต คุณจะไมมีวันที่จะ
กลับไปเปนเหมือนเดิมอีกตอไป คุณจะไมพอใจกับส่ิงที่จะเปนเพียงชั่วคราวไมจีรัง คุณจะแสวงหาสิ่งที่
เปนจีรัง 

รูจักพระเจาอยางสนิทสนม 
อับราฮัมไดสมญาวา “เปนพระสหายของพระเจา” 
“และพระคัมภีรก็สําเร็จที่วา อับราฮัมเชื่อพระเจา และพระองคถือวาความเชื่อนั้นเปน

ความชอบธรรมแกทานและทานไดชื่อวาเปนสหายของพระเจา” 
ยากอบ 2:23 

ถาคุณตองการจะทําใหนิมิตสําเร็จ คุณตองมีสัมพันธภาพที่สนิทสนมกับพระเจา คุณตอง
เรียนรูวิธีของพระองค และสามารถฟงพระสุรเสียงของพระเจา คุณตองกลายเปนพระสหายของ
พระองค 

เต็มไปดวยความหวัง 
เปาโลพูดถึงอับราฮัมวา 
“ฝายอับราฮัมนั้น เมื่อไมมีหวังซ่ึงเปนที่นาไวใจก็ยังไดเชื่อไวใจ มีความหวังวาจะได

เปนบิดาของหลายประชาชาติ ตามคําที่ไดตรัสไวแลววา “พงศพันธุของเจาจะมากมายอยาง
นั้น”” 

โรม 4:18 
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แมอับราฮัมจะไมมีลูกชายในขณะนั้น อับราฮัมไดรับพระสัญญาวาจะเปนบิดาของบรรดา
ประชาชาติ ถามองดูดวยสายตาของมนุษยก็รูสึกผิดหวัง ในขณะที่ทุกอยางดูเหมือนจะเปนไปไมได แต
อับราฮัมก็ยังมีความเชื่อและมีความหวัง 

ไมวาเหตุการณเฉพาะหนาจะเปนเชนไร สถานการณจะเลวรายแคไหน แตคุณมีความเชื่อวา
พระเจาทรงเรียกคุณเพื่อจะทําใหนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวสําเร็จ 

เผชิญหนากับความเปนไปไมไดดวยความมั่นใจวา “พระเจาทรงฤทธิ์อาจกระทําใหสําเร็จ
ตามที่พระองคตรัสสัญญาไว” (โรม 4:21) 

ความเชื่ออันแรงกลา 
“ทาน(อับราฮัม)มิไดหวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจา แตทานมีความเชื่อ

(แรงกลา)มั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแดพระเจา” 
โรม 4:20 

อับราฮัมมีความเชื่อสูงมาก เขาสรรเสริญพระเจากอนที่นิมิตจะเกิดขึ้นเปนจริง เขามั่นใจวา
พระเจาสามารถจะทําอะไรก็ได ถาพระองคสัญญากับเรา (โรม 4:20) 

นิมิตที่ยิ่งใหญที่พระเจาทรงเรียกคุณก็ถือวาเปนเรื่องที่ยิ่งใหญเหลือลน คนสามพันลานคนที่ยัง
ไมรูจักพระกิตติคุณ คนเหลานี้เปนคนนอกศาสนา เปนทายาทของคุณโดยทางคุณ  เขาทั้งหลายไดรับ
การอวยพร 

อยาเพิ่มตกใจกับพระสัญญา อยามองไปที่งานใหญที่อยูตอหนาคุณ แตมองไปที่ความยิ่งใหญ
ของพระเจา พระเจาสัญญาจะใหการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่อุดมสมบูรณ จงทําตัวเหมือนกับอับรา
ฮัม 

“.....เมื่อไมมีหวังซ่ึงเปนที่นาไวใจก็ยังไดเชื่อวางใจ” 
โรม 4:18 

ความชอบธรรม 
เพราะวาอับราฮัมเชื่อพระเจา 
“พระเจาทรงถือวาความเชื่อของทานเปนความชอบธรรมของทาน” 

โรม 4:22 

คุณไดเรียนรูต้ังแตตอนตนของบทเรียนชุดนี้แลววา “พื้นฐานในการทํางานของคุณเกี่ยวกับการ
เก็บเกี่ยวจะตองมีความชอบธรรม” 

ความถอมใจ 
เปาโลไดเขียนไววา อับราฮัมไดถวายเกียรติแดพระเจา (โรม 4:20) 
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อับราฮัมทราบวา พระเจาเทานั้นที่จะทําใหนิมิตสําเร็จ พระองคเทานั้นที่สมควรจะไดรับเกียรติ  
พระเจาประทานนิมิตที่ยิ่งใหญแกคุณคือ การเก็บเกี่ยวทุงนาแหงนานาประชาชาติ แต

ความสําเร็จมาจากพระองคเทานั้น คุณไมสามารถรับเกียรติที่ไดจากผลของการเก็บเกี่ยว พระเจา
เทานั้นควรไดรับเกียรติ 

สันติสุข 
ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 13  คนใชของอับราฮัมและของโลททะเลาะกันเกี่ยวกับสิทธิในการ

ใชนํา อับราฮัมไดขอสรุปที่จะทําใหเกิดความสงบขึ้น 
การประกาศการบังเกิดของพระเยซู ซึ่งทูตสวรรคกระทํานั้นไดนําสันติสุขและพระกิตติคุณที่

คุณนําไปสูประชาชาติก็เปนการสันติสุขมาสูโลกเชนกัน เพราะวาสันติสุขที่แทจริงจริงมาจากพระเจา
เทานั้น 

มีความฉับพลันในการทําตามน้ําพระทัยพระเจา 
เมื่อพระเจาตรัสกับอับราฮัม เครื่องหมายที่แสดงวาเขาไดทําพันธสัญญากับพระเจาคือ ตอง

เขาสุหนัต พระคัมภีรบันทึกวา อับราฮัมไดใหชายทุกคนในครอบครัวของเขาเขาสุหนัต (ปฐมกาล 17) 
อีกไมนานตอมา พระเจาทําใหพระสัญญาของพระองคที่ใหไวอับราฮัมกลายเปนจริง พระองค

ทําใหเขากับซาราหมีบุตรชาย หลังจากใหกําเนิดอิสอัค พระเจาใหอับราฮัมตองผานการทดสอบที่ยาก
มาก พระองคตรัสกับอับราฮัมวา เขาตองถวายอิสอัคเปนเครื่องบูชา (ปฐมกาล 22) 

พระสัญญาของพระเจาจะตองผานทางอิสอัคซึ่งเปนเรื่องของอนาคต เขาเปนทายาทพงศพันธุ
ของอับราฮัมจะตองสืบเชื้อสายตอไป เพราะอิสอัคจะเปนผูใหกําเนิดชนชาติอิสราเอล ซึ่งจะทําใหคนทั้ง
โลกไดรับพระพร 

แตพระเจาตองการใหอับราฮัมถวายลูกของเขาเปนเครื่องบูชา 
ในปฐมกาล 22:3 บันทึกวา พออับราฮัมไดรับทราบถึงความตองการของพระเจา “เขาตื่นแต

เชา” เพื่อทําตามที่พระเจาตรัส 
แมน้ําพระทัยของพระเจาจะเปนเรื่องที่ยากแกการปฏิบัติ แตอับราฮัมก็ไมลังเล เขาทําทันทีที่

พระเจาตรัส เพราะความเชื่อฟงของเขา พระเจาไดจัดเตรียมเครื่องบูชาอื่นมาแทน อิสอัคก็ไมตองตาย 
การทําการเก็บเกี่ยวในทุงนาไมใชเปนเรื่องงาย แตเมื่อพระเจาตรัสส่ิงใด คุณตองทําตาม เมื่อ

คุณกาวออกไป พระเจาก็จะเคลื่อนไหวเพื่อทําใหคุณประสบผลสําเร็จ 
เปนเรื่องที่นาสนใจที่อับราฮัมไมไดพูดถึงคําสั่งของพระเจาเกี่ยวกับการใหอิสอัคเปนเครื่อง

ถวายบูชา เมื่อพระเจาตองการใหอิสอัคเปนเครื่องเผาบูชา เขาเรียกการทําตามน้ําพระทัยพระเจาวา
เปนการนมัสการ รูปแบบของการนมัสการที่สูงสงคือ มองขามอิสอัคซึ่งเปนคนที่เรารัก ไปสูพระเจา 
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พระเจาประทานนิมิตใหคุณ และนิมิตนั้นไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ แตอยาถือวานิมิตมี
ความสําคัญกวาพระเจา หนาที่ของเราประการแรก คือการสัมพันธภาพที่ดีตอพระองค 

พระเจาตองการทดสอบอับราฮัมวา พระเจาหรืออิสอัคกันแนที่เขาจะยอมมอบถวายทุกสิ่งให
พระเจาเทานั้นที่คุณยอมอุทิศทุกสิ่งให  นิมิตไมสามารถจะมาแทนที่ผูใหนิมิตได 

เคลื่อนยายตามพระเจาสั่ง 
อับราฮัมดําเนินชีวิตอยางงายๆ ซึ่งสามารถจะเคลื่อนยายไดตามที่พระเจาสั่ง เขาเคลื่อนยาย

ทันทีถาพระเจาสั่ง (ปฐมกาล 12) 

ไมหันหลังกลับ 
อับราฮัมไมตองการวิถีชีวิตแบบเกาที่ถูกทิ้งไวเบื้องหลัง เขามองไปที่ส่ิงใหมๆ ที่พระเจาจะทํา

ใหเขา 
“แตถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยพระเจาก็ไมไดเลย เพราะวาผูที่จะมาเฝา

พระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํารงพระชนมอยู และพระองคทรงเปนผูประทาน
บําเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค” 

ฮีบรู 11:6 

 

ดําเนินชีวิตไปในทางที่พระเจาเปดเผย 
อับราฮัมทําตามที่พระเจาเปดเผยใหเขาทํา แทนที่จะใชเหตุผลของมนุษย 
“พระเจาตรัสวา “ควรหรือที่เราจะซอนสิ่งที่เราจะกระทํานั้นมิใหอับราฮัมรู” 

ปฐมกาล 18:17 

ไมมองที่ความสามารถตามธรรมชาติของเขาเอง 
พระสัญญาของพระเจามีตอประชาชาติซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชายคนเดียว ซึ่งเกือบจะกลาวได

วาเปนเสมือนคนที่ตายแลว อับราฮัมไมสามารถทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จโดยอาศัย
ความสามารถของเขาเอง 

“เหตุฉะนั้น จากชายคนเดียวซ่ึงเกือบจะกลาวไดวาเปนเสมือนคนที่ตายแลวนั้น ก็ทํา
ใหมีผูสืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในทองฟาและเปนด่ังเม็ดทรายอันนับไมถวนที่ฝง
ทะเล” 

ฮีบรู 11:12 

แสวงหาพระเจา 
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ในปฐมกาล บทที่ 12 ไดบันทึกวา อับราฮัมไดสรางแทนบูชาและใหนมัสการออกนามของพระ
เจา 

รับผิดชอบตอคนอื่น 
อานเรื่องราวของอับราฮัมและโลทในปฐมกาล บทที่ 14  ถาคุณตองการที่จะเปนคริสเตียน

สากล คุณตองมีความรับผิดชอบตอความตองการที่จําเปนของผูคนที่อยูรอบๆ คุณ 

ใจกวาง 
อับราฮัมถวายสิบลดในทรัพยสินทั้งหมดที่เขามีอยู 
“สาธุการแดพระเจาผูสูงสุด ผูทรงมอบศัตรูทั้งหลายไวในเงื้อมมือของทาน อับราฮัมก็

ยกหนึ่งในสิบจากขาวของนั้นถวายแดพระเจา” 
ปฐมกาล 14:20 

เต็มใจที่จะไปอาศัยอยูตางแดน 
“เพราะความเชื่อของทาน ทานไดพํานักในแผนดินซ่ึงพระเจาทรงสัญญาไวนั้นคือ ได

พํานักในเต็นท เปนคนตางดาวดังอิสอัคและยาโคบซึ่งเปนทายาทดวยกันตามพระสัญญาอัน
เดียวกันนั้น” 

ฮีบรู 11:9 

 
 
เขาเต็มใจที่จะเคารพวัฒนธรรมของคนอื่น ตัวอยางเชน เขาไดคํานับคนที่อาศัยอยูในถิ่นนั้น 

เพราะเปนประเพณีของเขา 
“อับราฮัมก็คํานับชาวแควนนั้น”   ปฐมกาล 23:12 

ทําการสืบทอดใหผูอื่นถวายตัวเหมือนเชนเขา 
ตัวอยางนี้เห็นไดจากคนใชของเขาคือ เอลีชาร  (ปฐมกาล 24) 

ถวายเกียรติแดพระเจา 
“ฝายกษัตริยเมืองโสโดมตรัสแกอับรามวา “ขอคืนคนใหแกเรา แตขาวของนั้นเจาจง

เอาไปเถิด” อับราฮัมกลาวแกกษัตริยเมืองโสโดมวา “ขาพเจายกมือสาบานตัวตอพระพักตร
พระผูเปนเจา พระเจาสูงสุด ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินวา “แมเสนดายหรือสายรัด
รองเทา หรือสิ่งใดๆ ที่เปนของของทาน ขาพเจาจะไมรับเพื่อมิใหทานพูดไดวา เราไดบํารุงอับ
รามใหมั่งมี ขาพเจาจะไมรับอะไรเลยเวนแตเสบียงอาหารที่คนของขาพเจาไดรับประทาน
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เทานั้น กับสวนของคนที่ไปกับขาพเจาคือ อาเนอร เอชโคล และมันเร ใหเขารับสวนของเขา
ไปเถิด” 

ปฐมกาล 14:21-24 

พึงจดจําไวใหดีวา  พระเกียรติจะตองเปนของพระเจาเทานั้น 

นิมิตที่ปรากฏเปนจริง 
อับราฮัม ชายผูที่มีนิมิตฝายวิญญาณ 
เขาเปนคนที่ประชาชาติทั่วโลกจะไดรับพรโดยผานเขา 
และนิมิตก็กลายเปนจริง 
“เหตุฉะนั้น จากชายคนเดียวซ่ึงเกือบจะกลาวไดวาเปนเสมือนคนที่ตายแลวนั้น ก็ได

ทําใหมีผูสืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในทองฟาและเปนดังเม็ดทรายอันนับไมถวนที่
ฝงทะเล” 

ฮีบรู 11:12 

 
 
เมื่อพระเจาประทานนิมิตแดอับราฮัม เขาสืบพันธุไมไดทั้งในอดีตและปจจุบัน แตเขาไมรับ

ความเปนหมันของซาราห และการสืบพันธุไมไดของตนเอง 
ทานอาจจะทํางานดานฝายวิญญาณไมเกิดผลทั้งในอดีตและปจจุบัน  แตขณะนี้ทานไดรับ

นิมิตของการเก็บเกี่ยวแลว 
เหมือนกับอับราฮัมที่มองดวยตาแหงความเชื่อและรูแนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต “เพราะพระ

เจาผูที่ใหคํามั่นสัญญาจะทรงกระทําทุกอยางใหเปนจริงได” 
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ชื่อ....................................... 

บททดสอบตนเอง บทที่ 10 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
2. ใหขออางอิง 2 ขอวา ผูเชื่อเปนพงศพันธุของอับราฮัม 
 ___________________________________และ___________________________________ 
 
3. เมื่อคุณเปนพงศพันธุของอับราฮัม คุณก็เปนทายาทแหง_______________ตามพระสัญญา 
 
4. และก็เพราะคุณเปนทายาท คุณจึงมีหนาที่ที่จะตองไป_____________________________ 
 
5. จงกลาวถึงคุณภาพฝายวิญญาณของอับราฮัมที่ทําใหเขาสามารถอวยพรประชาชาติ และทํา

ใหนิมิตของเขาสําเร็จ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 10 
 

1. “และถาทานเปนของพระคริสตแลว ทานก็เปนพงศพันธุของอับราฮัมคือ เปนผูรับมรดกตาม
พระสัญญา”  กาลาเทีย 3:29 

 
2. กาลาเทีย 3:10   และ   กาลาเทีย 3:29 
 
3. ความรอด 
 
4. อวยพรประชาชาติของโลก 
 
5. 1. มั่นใจเต็มที่    12. พรอมที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจา 
 2. ลงทุนในสิ่งของฝายวิญญาณ  13. เคลื่อนยายเพื่อพระเจา 
 3. เชื่อฟงตอการทรงเรียก  14. ไมหันหลังกลับ 
 4. เต็มใจที่จะยืนหยัดอยูคนเดียว  15. ดําเนินชีวิตตามที่พระเจาเปดเผย 
 5. เปนบุรุษแหงนิมิต   16. ไมมองที่ความสามารถของเขาเอง 
 6. รูจักพระเจาอยางสนิทสนม  17. แสวงหาพระเจา 
 7. เต็มไปดวยความหวัง   18. มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน 
 8. มีความเชื่อแรงกลา   19. มีใจกวาง 
 9. มีความชอบธรรม   20. เต็มใจที่จะอาศัยอยูในตางแดน 
 10. มีความถอมใจ   21. สืบทอดแดคนที่ถวายตัวเชนเขา 
 11. มีสันติสุข    22. ถวายเกียรติแดพระเจา 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเอง 
1. ตารางขางใตเปนขอสรุปคุณสมบัติฝายวิญญาณของอับราฮัมซึ่งทําใหเขาเปนทอพระพรไปสู

ประชาชาติทั่วโลก ถาคุณกําลังทํางานเพื่อใหนิมิตที่ทําใหชาชาติทั่วโลกไดพรเปนผลสําเร็จ 
คุณตองพัฒนาคุณภาพฝายวิญญาณในชีวิตของคุณใหคลายคลึงกับอับราฮัม 

  วิเคราะหคุณภาพแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมายถูกในชองที่คิดวาบรรยายผล
คุณภาพฝายวิญญาณของคุณไดดี 

คุณภาพ เห็นไดชัด เห็นไดบาง ไมเห็นเลย 
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2. จากการวิเคราะหในขอที่ 2 คุณจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาคุณภาพฝายวิญญาณตางๆ ซึ่งคุณยัง
บกพรองอยู 

 
 การศึกษาพระคัมภีรประจําวันของฉัน : _________________________________________ 
 ชีวิตการอธิษฐานประจําวันของฉัน : ___________________________________________ 
 บานและครอบครัวของฉัน : __________________________________________________ 
 คริสตจักรของฉัน : _________________________________________________________ 
 แผนการของฉันในอนาคต : __________________________________________________ 
 เขามีสวนกับนิมิตแหงการเก็บเกี่ยวของฉัน : _____________________________________ 
 การเงินของฉัน : ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


