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บทที่ 3
พระเนตรเฝาบรรดาประชาชาติอยู
จุดประสงค
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะ
อธิบายวาการมองโลกดวยสายตาของพระเจาหมายความวาอยางไร?
เขาใจสภาวะปจจุบันของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณในทุงนาโลกที่กวาง
ยอมสัญญากับตนเองและเขารวมทีมงานเก็บเกี่ยวทั่วโลกซึ่งพระเจาเปนผูกอตั้งขึ้น

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“ผูซึ่งพระเนตรเฝาบรรดาประชาชาติอยู” สดุดี 66:7

คํานํา
บทเรียนที่แลวเนนความสําคัญของการเงยหนามองดูทุงนาแหงการเก็บเกี่ยว ซึ่งเปนโลกของ
เราดวยสายตาฝายวิญญาณ
สาวกไมไดมองเห็นอยางที่พระเยซูเห็น และนี่คือสาเหตุที่พระองคชี้ใหพวกเขาเห็นถึงความ
รีบดวนและความจําเปนอยางยิ่งยวดที่พระองคเล็งเห็น
คุณตองมองโลกดวยสายตาของพระองค นี่คือจุดสําคัญถาคุณตองการจะพัฒนาเมื่อมองเห็น
นิมิตฝายวิญญาณอยางถูกตอง
บทนี้จะมีจุดรวมอยูที่การเก็บเกี่ยวทุงนาโลก พระคัมภีรพูดถึงพระเจาวา “พระเนตรของ
พระองคเฝาบรรดาประชาชาติอยู” เมื่อพระองคมองไปที่ทุงนาโลกที่พรอมที่จะมีการเก็บเกี่ยวไดแลว
พระองคมองเห็นอะไร?

เคียวที่มีแตสนิม ทุงนาที่ขาดคนงาน
พระเจามองโลกเหมือนทุงนาใหญ
“นานั้นไดแกโลก....” มัทธิว 13:38
เสียงรองของประชาชนทั่วโลกไดยินไปถึงพระกรรณของพระเจา
“ชาวนาทั้งหลายเอย จงงงงวยไปเถิด ผูแตงเถาองุนเอย จงคร่ําครวญเนื่องดวยขาว
สาลีและขาวบารลีเพราะผลของนาก็ถูกทําลายไปหมด”
โยเอล 1:11
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เมื่อพระเจามองโลกมนุษยนี้ พระองคเห็นทุงนาฝายวิญญาณกําลังตายไปเพราะขาดคนงาน
เก็บเกี่ยว
พระเยซูไมเคยพูดวาขาดคนหวานขาวประเสริฐ แตพระองคตรัสวาขาดคนงานเก็บเกี่ยวในทุง
นาฝายวิญญาณ
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอยู”
มัทธิว 9:37
จากสถิติที่เก็บไดเมื่อเร็วๆ นี้
ทวีปอเมริกาเหนือสงผูรับใชพระเจา 6% เพื่อทํางานให
ประชากรโลกอีก 94% ที่เหลือ
มีจํานวน 3,000 ลานคนที่มีประเพณีตางๆ กันถึง 16,000 อยางที่ยังไมเคยไดยินขาว

ประเสริฐ และมีภาษา 2,000 ภาษาที่ยังไมไดรับการแปลพระคัมภีรใหเปนภาษานั้น หมูบาน
10,000 แหงในอินเดีย จะมี 9,950 หมูบานที่ไมมีการเปนพยานที่เปนคริสเตียน ในญี่ปุนมีคริส
เตียนเพียงแค 1% ของประชากร
ในประเทศละตินอเมริกา มีประชากรอยางนอย 5 ลานคนที่อาศัยในปาลึกในที่ราบต่ําซึ่ง
ไมเคยรูจักพระกิตติคุณ ชาวมุสลิม 750 ลานคน แตมีมิชชั่นนารีทํางานกับพวกเขาเพียงแค 500
คน
ความจําเปนในประเทศตางๆ ในทวีปอัฟริกา เอเซีย อเมริกาใต ตะวันออกกลางก็
เชนเดียวกัน คือ ขาดแคลนคนงานเพื่อเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณ
และทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่พระเจามองเห็นเมื่อพระองคมองดูโลกนี้

ชองวาง
พระคัมภีรเขียนไววา
“ดวยเหตุวามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตผูเดียวระหวางพระเจากับมนุษยคือ
พระเยซูคริสตผูทรงสภาพเปนมนุษย”
1 ทิโมธี 2:5
ความจําเปนที่ตองมีคนกลางก็เพราะวา มีชองวางระหวางมนุษยกับพระเจา ซึ่งทําใหตกลงกัน
ไมได
เมื่อพระเจามองดูโลก(มนุษย) พระองคมองเห็นคนจํานวนมากยืนอยูที่ชองวาง สาเหตุที่เกิด
ชองวางระหวางมนุษยกับพระเจาก็คือ ความบาป
พระเยซูคริสตเปนคนกลางระหวางมนุษยที่เต็มไปดวยความบาป และพระเจาผูชอบธรรมทั้ง
สองฝายไมสามารถยอมรับซึ่งกันและกันไดถาขาดคนกลาง พระเยซูทรงทําใหเกิดความเปนไปไดที่
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มนุษยไดรับการไถจากบาปและเปนที่ยอมรับของพระเจาผูชอบธรรม ฝูงชนยังรอคอยขอความสื่อสาร
จากคนกลางที่จะเปนสะพานเชื่อมระหวางมนุษยกับพระเจา คําสั่งของพระเยซูใหกับสาวกก็คือการ
เดินออกไปสูชองวางนี้ พระองคสั่งใหไปที่กรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรีย และสุดปลายแผนดินโลก
เขาทั้งหลายเริ่มจากเยรูซาเล็ม ยูเดียและสะมาเรีย สะมาเรียนั้นตองใชวิธีประกาศแบบขาม
วัฒนธรรม เพราะมีศาสนศาสตรและวัฒนธรรมตางจากเยรูซาเล็ม ยิ่งไกลออกไปยิ่งกลายเปนความทา
ทายที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทองถิ่นทุกแหงหมายถึงชองวาง
สมัยแรกๆ สาวกของพระองคลังเลที่จะชามชองวางไปยังยูเดียและคนตางชาติ เพราะวามีศา
สนศาสตรและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เขาทําการเผยแพรพระกิตติคุณไปนอกกรุงเยรูซาเล็มไดไมมาก
นัก จนกระทั่งมีการขมเหงเกิดขึ้น
ถาคุณอยากจะทําใหคําสั่งของพระเยซูสําเร็จและเก็บเกี่ยวไดผล คุณตองออกจากสภาพที่เคย
ชินของวัฒนธรรม ความเชื่อและนิกายที่เราอยูเปนตน คุณอาจตองละทิ้งถิ่นฐานของคุณเขาไปแบงปน
ขาวประเสริฐกับคนที่อยูในชองวาง

ชองวางอีกประการหนึ่ง
นอกจากความบาปจะเปนชองวางระหวางพระเจากับมนุษย
ยังมีชองวางอีกอยางหนึ่ง
ชองวางอีกอยางนั้นคือ
การทาทายของพระเยซูที่จะนํามนุษยทั้งโลกมาถึงพระกิตติคุณกับความ
ลมเหลวของคนของพระเจาที่จะทําใหการทาทายนี้สําเร็จผล
ถาคุณยังไมเคยไดรับนิมิตของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ คุณจะไมสามารถเขาใจไดหมด
เกี่ยวกับบทบาทของคุณในอาณาจักรของพระเจา
บทบาทนี้เปนสาเหตุที่คริสเตียนทุกคนตองมี
เปาหมายและทิศทางที่จะไป
นิมิตนี้ควรจะเปนศูนยกลางของชีวิตของคุณ แตสําหรับหลายคนนั้น เขาสนใจในเรื่องนี้นอย
มาก
เรามักจะพูดในสิ่งที่เรารัก เราพูดถึงสามี ภรรยา เพื่อน กีฬาและงานอดิเรก เรายังพูดเกี่ยวกับ
เรื่องอยูรอบตัวเราเชน การเมือง เศรษฐกิจและธุรกิจ เปนตน
แตมีกี่ครั้งที่เราจะพูดถึงวิญญาณที่หลงหาย เราใหความสนใจกับคนจํานวนมากที่กําลังคอย
อยูในชองวางหรือเปลา?
อาจารยเปาโลพูดถึงการใชกิจวัตรประจําวันสวนใหญของเราเชนดื่มและกิน เพื่อถวายเกียรติ
แดพระเจา (1 โครินธ 10:31) กิจกรรมทุกดานในชีวิตคุณสามารถจะมุงไปที่นิมิตของการเก็บเกี่ยวฝาย
วิญญาณ
เมื่อคุณทําไดเชนนี้ คุณจะไดรับการทาทาย มีจุดหมายและมีทิศทางในชีวิตคุณสําหรับการเปน
ผูเชื่อทุกๆ วัน คุณจะตื่นเตนที่เห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนิมิตนี้เปนจริง
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เมื่อคุณทราบวาคุณมีหนาที่รับผิดชอบตอมวลชนซึ่งเปนชองวางและนิมิตของการเก็บเกี่ยว
วิญญาณจิตของคุณจะระเบิดสิ่งเหลานี้ออกมา คุณจะกลายเปนสวนหนึ่งของงานเก็บเกี่ยว งานนี้คือ
งานของกลุมผูเชื่อจากประเทศตางๆ ซึ่งไดรวมใจกันและมองเห็นโลกนี้ดวยสายตาของพระเจา และทํา
ใหแผนการของพระองคสําเร็จโดยการขยายพระกิตติคุณออกไปทั่วโลก
เมื่อเร็วๆ นี้ การเคลื่อนไหวนี้เปนที่รูจักในนาม “คริสเตียนสากล” (World Christians) ผูเชื่อ
พวกนี้เมื่อถึงเวลาพลบค่ําสามารถพูดอยางมั่นใจวา
“ฉันเพิ่งจะทราบวันนี้เอง ชีวิตฉันเกี่ยวพันกับยุทธวิธีการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก โดย
เฉพาะถิ่นที่ไกลโพนยังไมเคยมีการประกาศขาวประเสริฐที่นั่น”
นี่คือการทาทายของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ และเปนการมองโลกดวยสายตาของพระเจา

ประตูที่เปดออก
เราเห็นวามีหลายประเทศที่ปดประตูสําหรับพระกิตติคุณ ประเทศใดที่ปดตัวเองสําหรับขาว
ประเสริฐหมายความวา รัฐบาลจะไมยอมใหมิชชั่นนารีคริสเตียนเขาไปทํางานในประเทศนั้น และ
พยายามที่จะหยุดยั้งการขยายการประกาศพระกิตติคุณภายในอาณาเขตของตนเอง
แตสําหรับพระเจาแลว ไมมีคําวา “ถูกจํากัดสิทธิ” ไมมีประเทศใดที่จะเปนประเทศปดตัว
สําหรับพระองค บางประเทศปดสําหรับมิชชั่นนารีก็จริง เพราะวารัฐบาลไมยอมใหวีซากับคนที่จะมา
เทศนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
หลายประเทศอาจปดประเทศตามที่พูดกัน แตความจริงประตูหลังบานก็เปดอยู มีคณะให
ความชวยเหลือเขาไปทํางานในประเทศนั้นในลักษณะเปนนักศึกษา หมอ นักเกษตรและโครงการตางๆ
และขณะที่ทํางานอยูเขาจะแบงปนพระกิตติคุณไปดวย
ผูเชื่ออีกหลายคนก็เขาไปในประเทศนั้นดวยการเปนครู หมอ นักวิชาการตางๆ เครื่องมือ
สื่อสารที่ทันสมัยกําลังทํางานเผยแพรพระกิตติคุณในประเทศที่ปด และยังมีคณะอธิษฐาน นานาชาติที่
กําลังอธิษฐานเผื่อการที่มีมิชชันนารีทั่วโลกจะเขาเมืองได
สําหรับประเทศปดเหลานั้นก็เปนที่รูกันวา
ผูเชื่อภายในทองถิ่นนั้นจะตองรับผิดชอบการ
ประกาศขาวประเสริฐในประเทศของเขาเองดวยวิธีการทํางานอยางลับๆ
ดังนั้นคําวา “ประเทศปด” จึงไมสามารถเปนคําแกตัวของพวกเรา การเก็บเกี่ยวไมสามารถถูก
ยับยั้งโดยรัฐบาล ศัตรูของเราไมใชนักการเมือง
แตศัตรูของเราคือ เทพตางๆ และอํานาจซึ่งอยูเบื้องหลังซึ่งตอตานการขยายงานของพระเจา
ทั่วโลก
“เพราะวาเราไมไดตอสูเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครองศักดิเทพ เทพผูครอง
พิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”
เอเฟซัส 6:12
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จงมองดูนิมิตวา โลกนี้ไมมีการจํากัดขอบเขต จงมองดูทุงนา การเก็บเกี่ยวทั้งเมืองอยางที่พระ
เยซูทํา รองไหใหกับเมืองตางๆ เหมือนที่พระเยซูกระทํา จงมองโลกดวยสายตาพระเจา นิมิตของ
พระองคคือโลกทั้งใบและวัตถุประสงคของพระองคเปนเชนนี้ตลอดมาตั้งแตทรงวางรากสรางโลก
มาแลว
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ชื่อ..............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 3
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เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา
___________________________________________________________________________
มนุษยในโลกนี้มีจํานวนเทาใดโดยประมาณที่ยังไมเคยไดยินขาวประเสริฐ
___________________________________________________________________________
มีภาษาจํานวนกี่ภาษาโดยประมาณที่ยังไมมีการแปลพระคัมภีรเปนภาษานั้นๆ
___________________________________________________________________________
การมองโลกผานสายตาของพระเจาหมายความวาอยางไร?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
อะไรคือสาเหตุที่เปนชองวางระหวางมนุษยกับพระเจาซึ่งจําเปนตองมีคนกลางคือ พระเยซู
คริสต
__________________________________________________________________________
เขียนอักษร “ถ” หนาขอที่ถูก เขียนอักษร “ผ” สําหรับขอที่ผิด
ก. ................. ประเทศที่ปดจะไมสามารถรับขาวประเสริฐของพระกิตติคุณ
ข. ................. ศัตรูตัวสําคัญที่เราตองตอสูในการเผยแพรพระกิตติคุณคือ รัฐบาลที่ควบ
คุมประเทศชาติอื่นๆ
ค. ................ พระเยซูคริสตตรัสวา ถาขาดคนงานเก็บเกี่ยวในทุงนาของฝายวิญญาณใน
โลกของเรา
การเปน “คริสเตียนสากล” หมายความวาอยางไร?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

29

ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

“ผูซึ่งพระเนตรเฝาบรรดาประชาชาติอยู” สดุดี 66:7
ประมาณ 3,000 ลานคน
ประมาณ 2,000 ภาษา
มองโลกวาเปนทุงนาแหงการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ตองการคนมาเก็บเกี่ยว
ความบาป
ก. ผ
ข. ผ
ค. ถ
คริสเตียนสากลคือ คนที่ไหชีวิตประจําวันแตละวันของเขา เปนอยูเพื่อการประกาศพระคริสต
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อคนที่ขาวประเสริฐยังเขาไปไมถึง

เพื่อศึกษาตอไป
อานอิสยาห 6:1-9 เกี่ยวกับการเห็นนิมิตของอิสยาห
นิมิตเบื้องบน (ความสูง) เขาเห็นพระผูเปนเจา
นิมิตภายใน (ความลึก) เขาเห็นตัวเองและสภาวะวิญญาณของตัวเอง
นิมิตภายนอก (ลมหายใจ) เขาเห็นมนุษยทั้งหลาย
ภาพที่เห็นจะเปนนิมิตเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย
ความบริสุทธิ์ : ของพระเจา
ความวิบัติ : ขาพเจาไมสะอาด
ความสิ้นหวัง : “ผูใดจะไปแทนเรา?”
สังเกตดูคําที่สําคัญเหลานี้
วิบัติ :
คําสารภาพ (ขอ 5)
ดูเถิด :
คําเกี่ยวกับการชําระใหสะอาด (ขอ 7)
ไปเถอะ :
คําสั่ง (ขอ 9)
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