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บทที่ 10
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 4
การเจิมของฤทธิ์อํ านาจ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- อธบิายจุดประสงคของการเจิมศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาเดิม
- ใหตัวอยางของการเจิมศักดิ์สิทธิ์ที่ใชในพันธสัญญาเดิม
- ใหความหมายของชื่อ “พระคริสต”
- สรุปจดุประสงคของการเจิมของฤทธิ์อํ านาจ
- อธบิายความสํ าคัญของการคนพบการทรงเจิมพิเศษของคุณในงานรับใช
- อธบิายวาจะรับการทรงเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจไดอยางไร
- บอกถงึแหลงของการทรงเจิมฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“และฝายทานทั้งหลาย การเจมิซ่ึงทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้น

ดํ ารงอยูกับทาน และไมจ ําเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย เพราะวาการเจิมนั้น
ไดสอนทานใหรูทุกสิ่ง และเปนความจริง และไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอน
ทานแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระองคอยางนั้น”  1ยอหน 2:27

คํ านํ า
บทนี้เกี่ยวของกับการทรงเจิมของพระเจาซึ่งใหอํ านาจแกมนุษยชายและหญิงที่จะรับใชอยางเกิด

ผล และใหแนวทางเพื่อรับการทรงเจิมของฤทธิ์อํ านาจดวย
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การเจิม-วิธีปฏิบัติ
“การเจมิ” หมายถงึการเอานํ้ ามันมาทากับคนหรือส่ิงของ เปนวิธีปฏิบัติในพันธสัญญาเดิม เดิม

นัน้การเจิมมี 3 ชนิดคือ แบบธรรมดา แบบทางแพทย และแบบศักดิ์สิทธิ์

การเจิมแบบธรรมดา   เกีย่วของกบัการทํ าใหตัวมีกลิ่นหอม คุณอานเรื่องการเจิมแบบนี้ในนางรูธ 3:3,
สดุดี 104:5,  และสุภาษิต 27:9  แขกที่มาหาก็ไดรับการเจิมเพื่อเปนเครื่องหมายแสดงความ
เคารพ (ลูกา 7:46)  และมีการเจิมคนตายเพื่อเตรียมที่จะฝง  (มาระโก 14:8,  16:1)

การเจิมทางการแพทย   ใชเพือ่ชวยคนปวยและบาดเจ็บ ตัวอยางดูใน  ลูกา 10:34

การเจิมศักด์ิสิทธิ์   ประเภทนีคื้อ การเจิมที่เปนหัวขอของบทนี้ เปนการเจิมเพื่อการศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อจุด
ประสงคฝายวิญญาณ กระทํ าเพื่อมอบถวายสิ่งของหรือคนแดพระเจา

ตัวอยางในพันธสัญญาเดิม
โอกาสแรกของการทรงเจิมเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณซึ่งบันทึกไวในพันธสัญญาเดิม จะพบได

ในปฐมกาล 28:18  หลงัจากทีย่าโคบไดเห็นนิมิตอันยิ่งใหญจากพระเจา
“ยาโคบจงึลกุขึ้นแตเชามืด เอากอนหินซ่ึงใชหนุนศีรษะตั้งขึ้นเปนเสา

ศกัด์ิสทิธิ ์และเทนํ้ ามันบนยอดเสานั้น เขาเรียกสถานที่นั้นวาเบธเอล.....”   ปฐม
กาล 28:18-19

ภายหลังพระเจาตรัสถึงเหตุการณนี้วา
“เราเปนพระเจาแหงเบธเอลที่เจาเจิมเสาศักด์ิสิทธิ์ไวและปฏิญาณ.....” 

ปฐมกาล 31:13

ภายหลงัพระเจาทรงประทานคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการเจิมปุโรหิต กษัตริยและผูเผยพระวจนะเพื่อ
แยกเขาใหเปนผูท ํางานในฝายวิญญาณ ส่ิงที่อยูในพระวิหารของการนมัสการก็ตองถูกเจิมดวย คุณจะ
ศึกษามากขึน้เกี่ยวกับเร่ืองนี้ในตอน “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป”  ของบทนี้

จุดประสงคของการเจิมคนและสิ่งของเหลานี้ก็เพื่อแยกเขาไวในการอุทิศตนเปนพิเศษในงานรับ
ใชของพระเจา

นํ ้ามนัศกัดิสิ์ทธิ์ถูกนํ ามาใชเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณดังกลาว
“เจาจงเอาสิ่งเหลานี้มาทํ าเปนนํ้ ามันเจิมอันศักด์ิสิทธิ์ เปนนํ้ าหอมปรุง

ตามศลิปชางปรุง นํ้ ามันนั้นจะเปนนํ้ ามันเจิมอันบริสุทธิ์
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ทานจงกลาวแกชนชาติอิสราเอลวา “นี่แหละ เปนนํ้ ามันเจิมอันบริสุทธิ์
ส ําหรบัเรา ตลอดชั่วชาติพันธุของเจา””   อพยพ 30:25, 31

การเจิมของพระเยซู
พระเยซทูรงไดรับการเจิมและถูกแยกไวตางหากเพื่องานรับใชตามรูปแบบที่พระเจาทรงตั้งไว

“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได
ทรงเจมิต้ังขาพเจาไว เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ให ประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ

และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเปนเจา”     ลกูา 4:18-19

ส่ิงนีเ้ปนการทํ าใหการพยากรณในอิสยาห 61:1 สํ าเร็จลง
สาวกของพระเยซูไดสํ านึกวา....

“คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ
วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
ประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”  กจิการ 10:38

แหลงของการเจิม
ฤทธิอํ์ านาจในการเจิมฝายวิญญาณไมไดอยูที่นํ้ ามัน ฤทธิ์อํ านาจไมไดอยูที่คนที่ทํ าการเจิมหรือที่

ความสามารถของผูรับการเจิม
ฤทธิอํ์ านาจของการเจิมหลั่งไหลออกมาจากแหลง คือพระเจาพระบิดา
จงสงัเกตวาพระเยซูตรัสวา “พระวิญญาณของพระเจา อยูบนขาพเจาเพราะวาพระองคทรง

เจมิขาพเจา.....”

เปาโลกลาววา
พระเจาทรงเปนแหลงของการทรงเจิมของพระเยซู พระองคยังทรงเปนแหลงของการทรงเจิม   นํ้ า

มนัเปนเพียงสัญลักษณธรรมชาติเพื่อแทนการเจิมนี้
พระเยซทูรงใชการเจิมแตไมใชดวยนํ้ ามันเสมอไป คนตาบอดที่พระเยซูทรงรักษากลาววา

“เขาตอบวา “ชายคนหนึ่งชื่อเยซูไดทํ าโคลนทาตาของขาพเจา และบอก
ขาพเจาวา “จงไปที่สระสิโลอัมแลวลางโคลนออกเสีย”  ขาพเจาก็ไดไปลางตาจึง
มองเห็นได””  ยอหน 9:11

ขอนีย้นืยนัวาไมใชสารที่ใชเจิมแตเปนฤทธิ์อํ านาจที่อยูเบื้องหลังการเจิมซึ่งทํ าใหเกิดผลได
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แมวาคนจะเจมิชายและหญิงดวยนํ้ ามันเปนสัญลักษณ แตฤทธิ์อํ านาจของการเจิมที่แทจริงมา
จากพระเจา

“เราไดพบดาวิดผูรับใชของเรา ดวยนํ้ ามันบริสุทธิ์ของเรา เราไดเจิมเขาไว
แลว” สดุดี 89:20

หลายปกอนที่กษัตริยดาวิดจะไดรับการเจิมจากมนุษย  เขาไดรับการทรงเจิมจากพระเจา
“นาธนัจึงทูลดาวิดวา “..พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้วา

“เราไดเจิมเจาไวใหเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล...””   2 ซามเูอล  12:7

จุดประสงคการทรงเจิม
การเจิมของพระวิญญาณของพระเจานั้นเปนสิ่งสํ าคัญมากในชีวิตและการรับใชของผูเชื่อตอไปนี้

คือ จุดประสงคบางประการของการเจิม

การปรนนิบัติรับใช
เมือ่การเจมิของพระเจามายังซาอูล เขาไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนคนใหมเพื่อปรนนิบัติรับใชใน

ฐานะกษัตริย
“แลวซามเูอลกห็ยิบขวดนํ้ ามันเทลงบนศีรษะของซาอูล และจูบทานแลว

กลาววา “พระเจาทรงเจิมทานไวใหเปนเจานายเหนืออิสราเอลประชากรมรดก
ของพระองคแลวมิใชหรือ”

แลวพระวิญญาณของพระเจาจะมาสิงสถิตกับทานอยางมากและทานจะ
เผยพระวจนะกับคนเหลานั้น เปลี่ยนเปนคนละคน”  1 ซามเูอล 10:1, 6

พระเจาทรงเจิมพระเยซูเพื่อการปรนนิบัติดังนี้
“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได

ทรงเจมิต้ังขาพเจาไว เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระและใหประกาศปแหงความโปรดปรานของ
พระเจา”  ลกูา 4:18-19

“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ
วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
ประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”  กิจการ 10:38

ขอความเหลานี้บอกรายการจุดประสงคของการเจิมเพื่อปรนนิบัติรับใช การเจิมชวยใหคุณ
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- เทศนาขาวประเสริฐ
- รับใชผูยากจน
- รักษาคนที่จิตใจฟกชํ้ า
- รักษาคนทีเ่จ็บปวยทางกาย  :  ดู ยากอบ 5:14-15  และมาระโก 6:13
- เทศนาเรื่องการปลดปลอยแกคนที่ถูกผูกมัดฝายวิญญาณ
- เปดตาคนที่อยูในความบอดฝายวิญญาณ
- ปลอยคนที่บาดเจ็บ หรือที่ศัตรูทํ าใหมีบาดแผลใหเปนอิสระ
- เทศนาเรื่องปแหงการโปรดปรานของพระเจา (ดู 2 โครินธ 6:2 ซึ่งอางถึงขอความแหง

ความรอด)
- เดนิทางไปทํ าความดีในที่ตางๆ
- รักษาคนที่ถูกมารกดดัน

ความรับผิดชอบ
พระเจาทรงเจิมผูเชื่อใหมีความรับผิดชอบฝายวิญญาณ ส่ิงใดก็ตามที่พระองคทรงมอบความไว

วางใจใหคุณกระทํ าจะเปนเรื่องใหญหรือเล็กก็ตาม ก็ไมใชเปนเพราะความสามารถของคุณเอง ไมใชการ
ศึกษาของคุณ บุคลิกภาพหรือสถานภาพทางสังคม

คุณไดรับมอบหมายความรับผิดชอบฝายวิญญาณโดยการเจิม
“แลวพระเจาตรัสกับอาโรนวา “ดูเถดิ เราไดใหเครื่องบูชาของเราสวน

หนึง่แกเจา คือบรรดาของถวายของคนอิสราเอล เราใหแกเจาสวนหนึ่งและแก
บุตรหลานของเจาเปนสวนกํ าหนดถาวร”   กนัดารวิถี 18:9

คํ าสอน
การเจิมสอนคุณ

“และฝายทานทั้งหลาย การเจมิซ่ึงทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้น
ดํ ารงอยูกับทาน และไมจ ําเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย เพราะวาการเจิมนั้น
ไดสอนทานใหรูทุกสิ่งและเปนความจริง และไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอน
ทานทัง้หลายแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระองคอยางนั้น”  1 ยอหน
2:27

ไมไดหมายความวา คุณไมตองรับคํ าสอนพระคัมภีรจากผูอ่ืน พระเจาทรงตั้งครูไวในคริสตจักร
ดวยจุดประสงคนี้  (เอเฟซัส 4:11)  พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมเขาใหสอนพระวจนะของพระเจา

แตถาคณุไมมีโอกาสที่จะไดรับการปรนนิบัติรับใชจากคนที่พระเจาทรงเลือกใหสอน การทรงเจิม
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนคุณเอง

การเจมินีจ้ะชวยคุณใหประเมินคาความจริงของคํ าสอนที่คุณไดยินจากผูอ่ืน เปดเผยแกคุณถึง
ความจรงิทีคุ่ณไมเขาใจและทํ าใหการเปดเผยของพระเจาในพระวจนะที่เขียนไวนั้นแจมชัดสํ าหรับคุณ
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จงสงัเกตวาการเจิมนั้นสอนคุณถึง “ส่ิงสารพัด”  การเจมิท ําใหมีฤทธิ์อํ านาจซึ่งสอนคุณในทุกแง
มมุของชีวิตและการรับใช

การเขาสนิท
การทรงเจิมของพระเจาทํ าใหคุณเขาสนิทในพระเยซู  จงสงัเกตสวนของขอพระคัมภีรที่เพิ่งศึกษา

ไป
“ฝายทานทั้งหลาย การเจมิซ่ึงทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้นดํ ารงอยู

กบัทาน... การเจิมนั้นสอนทานทั้งหลายแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคง (เขาสนิท)
ในพระองคอยางนั้น”   1ยอหน 2:27

การรบัพระเยซเูปนพระผูชวยใหรอดนั้นเปนสิ่งหนึ่ง แตการเรียนรูวาทํ าอยางไรจึงจะเขาสนิทใน
พระองคและด ําเนนิชีวิตโดยความเชื่อฟงพระวจนะ และพระประสงคของพระองคนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง การ
เจมิสอนคุณใหรูวาจะทํ าไดอยางไร

อิสรภาพ
แอกของภาระตางๆ ถกูหกัออกโดยการเจิม
ในสมัยโบราณมีการใชแอกโดยทั่วๆ ไป  เพือ่จบัใหสัตวรวมอยูดวยกันเพื่อทํ างานในทุงนา ซึ่งยัง

คงใชเพื่อจุดประสงคเดียวกันนี้ในหลายชนิดในปจจุบัน
พระเยซูกลาวถึงแอก เมื่อพระองคตรัสวา

“บรรดาผูทํ างานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข

จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจ
ออนนอม และจิตใจทานทั้งหลายจะเบาแรง

ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”  มทัธิว 11:28-30

เราตางคนก็อยูภายใตแอกใดแอกหนึ่ง คุณอาจอยูภายใตแอกของมารหรือของพระเจา แอกของ
การผกูมัดของซาตานนั้นมี 3 ชนิดคือ

1. แอกของความบาป
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“เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา ผูนํ าเจาออกจากแผนดินอียิปต เพื่อ
เจาจะมไิดเปนทาสของเขา เราไดหักคานแอกของเจาออกเสีย เพื่อใหเจาเดินตัว
ตรงได”  เลวีนิติ 26:13

“แอกของอียิปต”  หมายถึง แอกของความบาป แอกนี้ตองถูกหักออกถาคุณเขามาอยูภายใตแอก
ของพระเยซู

2. แอกของตัวตน

เปาโลตอสูด้ินรนกับแอกของตัวตน
“ขาพเจาไมเขาใจการกระทํ าของขาพเจาเอง เพราะวาขาพเจาไมทํ าสิ่งที่

ขาพเจาปรารถนาที่จะทํ า แตกลับทํ าสิ่งที่ขาพเจาเกลียดชังนั้น”   โรม 7:15

3. แอกของมนุษย

แอกของมนุษยคือ ภาระที่คนอื่นวางบนตัวคุณ
“ดวยเขาเอาหอของหนักวางบนบาของมนุษย สวนเขาเองแมแตนิ้วเดียว

กไ็มจับตองเลย

การกระท ําของเขาเปนการอวดเทานั้น เขาใชกลักพระธรรมอยางใหญ
สวมเสื้อที่มีพูหอยอันยาว”   มทัธิว 23:4-5

แอกของมนษุยอาจรวมถึงภาระของการรูสึกผิด ประเพณี นิกาย หรือมาตรฐานของความ
ประพฤติที่ไมอาจทํ าไดซึ่งวางลงบนผูอ่ืน

ปอมทีแ่ขง็แรงเหลานี้จะถูกหักออกจากชีวิตของคุณและจากชีวิตของคนที่คุณรับใชไดอยางไร มัน
ถกูหักออกไดโดยการเจิม

“และในวนันัน้ภาระของเขาจะพรากไปจากบาของเจา และแอกของเขา
จะถกูท ําลายเสียจากคอของเจา”  อิสยาห 10:27

คุณไมสามารถหักแอกของซาตานไดดวยกํ าลังของคุณเอง คุณไมอาจทํ าโดยคํ าพูดดวยสติ
ปญญาของคุณเอง  แอกทกุแอก  ภาระทุกอยางของมนุษยถูกหักออกโดยการเจิม

ความชื่นชมยินดี
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พระเยซทูรงไดรับการเจิมดวยนํ้ ามันแหงความยินดี
“แตสวนพระบุตรนั้น พระองคตรัสวา พระเจาขา พระที่นั่งของพระองค

ดํ ารงอยูเปนนิตยนิรันดร พระคทาแหงแผนดินของพระองคก็เปนพระคทาเที่ยง
ธรรม

พระองคทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรม ฉะนั้นพระ
เจาคือพระเจาของพระองคไดทรงเจิมพระองคไวดวยนํ้ ามันแหงความยินดี ยิ่ง
กวาพระสหายทั้งปวงของพระองค”  ฮีบรู 1:8-9

ผูรักความชอบธรรมและเกลียดชังความชั่วรายจะไดรับการเจิมดวยความชื่นชมยินดีเชนเดียวกัน
นี ้ การทรงเจมิของพระเจานํ าความยินดีอันยิ่งใหญมาสูชีวิตของคุณ ความยินดีในพระเจาเปนกํ าลังที่ทํ า
ใหการรับใชของคุณตอพระเจามีพลังอํ านาจ

การทรงเจิมพิเศษ
จดุประสงคของการทรงเจิมซึ่งคุณเพิ่งเรียนไปนั้นก็เพื่อผูเชื่อทุกคน แตพระเจาทรงเจิมคนเพื่อการ

รับใชพิเศษและงานเฉพาะอยางดวย
บางคนไดรับการทรงเจิมใหเปนผูประกาศ บางคนเปนครู บางคนเปนศิษยาภิบาล ในขณะที่คน

อ่ืนเปนผูเผยพระวจนะ มกีารทรงเจิมหลายประการตางๆ กันที่พระเจาทรงมอบแกผูเชื่อ
พระเยซทูรงไดรับการทรงเจิมพิเศษจากพระเจาใหตายเพื่อบาปของมนุษย  ชือ่ “พระคริสต”

หมายถึง “ผูถูกเจิม”  ชื่อ  “เยซ”ู  หมายถึง “พระผูชวยใหรอด”  เมือ่ใชชื่อ “พระเยซูคริสต”  เขาดวยกันจึงมี
ความหมายวา ผูที่ถูกเจิมจากพระเจาใหเปนพระผูชวยใหรอดจากโลก

กอนการสิน้พระชนม ผูหญิงคนหนึ่งเจิมพระเยซูดวยนํ้ ามันที่มีคามาก พระองคตรัสวา
“ซ่ึงผูหญงินีไ้ดเทนํ้ ามันหอมบนกายเรา เขากระทํ าเพื่อศพของเรา”  มัทธิว

26:12

พระเยซรููวาพระองคถูกเจิมจากพระเจาเพื่อใหส้ินพระชนมเพื่อบาปของมนุษย ไมมีผูใดเคยมีการ
เจิมพิเศษเชนนี้

ตลอดการบนัทกึในพระคัมภีร พระเจาทรงเจิมคนเพื่องานรับใชพิเศษ (ดู 2 พงศาวดาร 22:7)
เมื่อคนพยายามที่จะทํ างานรับใชพิเศษเฉพาะอยางโดยปราศจากการเจิมจากพระเจาทํ าใหปญหายอม
ตามมา

จงอานเรื่องของมิเรียมและอาโรนในกันดารวิถี บทที่ 12  เปนตวัอยาง  มิเรียมและอาโรนคิดวา
เขาไดรับการเจิมเชนเดียวกับโมเสสและสามารถนํ าอิสราเอลไดดีเชนเดียวกัน แตเขาพบวาไมไดเปนเชน
นัน้เลย

ตัวอยางอีกประการหนึ่งพบใน กันดารวิถี บทที่ 16  ในเรือ่งของโคราห ซึ่งพยายามอางถึงการเจิม
เชนเดียวกับโมเสส

ความไมกลมกลนืลงรอยกันของพระกายของพระคริสต สวนใหญมาจากคนซึ่งพยายามเคลื่อน
ไหวกระท ํากิจในงานรับใชดานซึ่งเขาไมไดรับการทรงเจิม  คนๆ หนึง่ไดรับการทรงเจิมจากพระเจาดวยวิธี
พเิศษอยางหนึ่ง และในไมชาทุกคนตางก็เลียนแบบการรับใชของเขา
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แตผูเลยีนแบบยอมไมเกิดผลที่ทรงอํ านาจเหมือนกับคนที่ถูกเจิม  เขากส็งสัยวามีอะไรผิด เขาทํ า
ทกุอยางเหมือนคนอื่นแตปราศจากผลเหมือนคนๆ นั้น

คํ าตอบมอียูในการทรงเจิมของฤทธิ์อํ านาจ การทรงเจิมของพระเจาอยูเหนือคนๆ หนึ่งเพื่อให
ท ํางานพิเศษเฉพาะอยาง  แตไมใดเจิมคนอื่น ดวยเหตุนี้คนหนึ่งจึงประสบความสํ าเร็จในขณะที่คนอื่นลม
เหลวบาปของเนื้อหนังชนิดหนึ่งที่พบใน กาลาเทีย 5:20  เรียกวา “ความริษยา”  ซึ่งเปนการอิจฉารุนแรง
แบบหนึง่ทีแ่สดงออกโดยการเลียนแบบผูอ่ืน พระเจาจะอวยพรความริษยาไมได

พระเจาแสวงหาคนที่จะกาวออกมาจากบาปแหงความริษยา เขามาสูการเปดเผยจากพระเจาวา
เขาจะไดรับการเจิมใหทํ างานอะไรโดยการเจิมแหงฤทธิ์อํ านาจ

จะไดรับการทรงเจิมไดอยางไร
คุณจะรับการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจไดอยางไร

รูถึงแหลงที่มา
ขณะทีคุ่ณเรยีนรูจากบทนี้ แหลงของการทรงเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ พระเจา คุณ

ไมสามารถวางใจในการศึกษาของคุณ บุคลิกภาพหรือฐานะทางสังคม คุณไมอาจไดรับการเจิมจากผูอ่ืน
ไมมอีะไรที่คุณจะทํ าเพื่อใหรับการทรงเจิม คุณจะรับการเจิมโดยใชอารมณเขาชวยไมได พระเจา

ทรงเปนแหลงเดียวของการทรงเจิมฝายวิญญาณ เพื่อรับการเจิมเชนนี้ คุณตองรูถึงแหลงที่การเจิมหลั่ง
ไหลออกมานั้นเสียกอน

มีประสบการณกับการบังเกิดใหม
โดยเหตทุีเ่ปนฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณซึ่งไหลมาจากแหลงของพระเจา คุณตองบังเกิดใหมฝายวิ

ญาณเพื่อจะรับการเจิมได
เหตุผลก็คือ

“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจา
ไมได เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจไดเพราะวาจะเขา
ใจสิ่งเหลานั้นได ก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”  1โครินธ 2:14

การเจมิของฤทธิอํ์ านาจไหลจากพระวิญญาณของพระเจา มนุษยเนื้อหนัง (คนบาป) ไมสามารถ
รับได คุณไมอาจรับไดนอกจากคุณเปนมนุษยฝายวิญญาณ
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อานพระวจนะของพระเจาและอธิษฐาน
โดยทีพ่ระเจาทรงเปนแหลงของการทรงเจิม คุณตองติดตอสัมพันธกับพระองคโดยการอธิษฐาน

(ซึง่คุณพูดกับพระองค)  และโดยทางพระวจนะของพระเจา (ซึ่งพระองคตรัสกับคุณ)  ยิ่งคุณดํ ารงอยูใน
พระวจนะมากเทาใดและพระวจนะดํ ารงอยูในคุณ การทรงเจิมก็จะหลั่งไหลเขาสูชีวิตของคุณมากเทานั้น

หักแอกเสีย
คุณไดเรียนรูในบทนี้วา จุดประสงคประการหนึ่งของการเจิมก็เพื่อหักแอกที่ผูกมัดเราไว จงขอพระ

เจาใหหักแอกแหงบาปทุกชนิด  แอกของตัวตนหรือส่ิงที่คนวางภาระแกคุณ
คุณตองมีประสบการณของการเจิมซึ่งหักแอกในชีวิตของคุณเองกอนที่การเจิมนั้นจะไหลจากชีวิต

คุณไปสูผูอ่ืน

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
“คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ

วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
ประโยฃนและรกัษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”  กจิการ 10:38

ขอพระคัมภีรดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาการทรงเจิมของพระเจามีสวนสัมพันธกันอยางไรกับงานอันทรง
ฤทธิอํ์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ

เพือ่ทีจ่ะมปีระสบการณกับการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจ คุณตองรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไดศึกษา
แลวถงึเรือ่งนี้ในบทที่ 8  “ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

อยาจดจออยูที่ความคิดวาคุณไมมีความสามารถ
หลายคนจมอยูกับความคิดวาตนไมมีความสามารถแทนที่จะจดจอที่ความสามารถที่มีใหเขา 

โดยการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจ
กษตัริยดาวิดกลาวไวคร้ังหนึ่งวา

“แมวาไดรบัการเจิมเปนกษัตริยแลว เราก็ออนกํ าลังในวันนี้....”  2 ซามู
เอล 3:39

ดาวดิส ํานึกวาโดยตัวของเขาเองเปนคนออนแอ แมวาเขาจะเปนกษัตริย ฤทธิ์อํ านาจที่เขาประสบ
นัน้มาจากการทรงเจิม  ซึง่ท ําใหความออนแอของเขากลายเปนความเขมแข็ง  เขาไมไดเนนอยูที่ความไร
สามารถของเขา แตเนนที่ความสามารถที่มาจากการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจ นี่จึงเปนเหตุที่เขาสามารถพูดได
วา
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“พระเจาขา ขาพระองคตะลุยกองทัพไดโดยพระองค และโดยพระเจา
ของขาพเจานี้ ขาพเจาสามารถกระโดดขามกํ าแพงได”  สดุดี 18:29

สาวกของพระเยซเูดมินั้นเปนคนที่ขลาดกลัวไมมีความเชื่อ เขาพากันละทิ้งพระเยซูในเวลาที่พระ
องคตองการ คนหนึ่งถึงกับปฏิเสธวาไมรูจักพระองค

คนกลุมเดียวกันนี่แหละที่พระเยซูทรงวางใจมอบพันธกิจแหงการประกาศขาวประเสริฐแกคนทั้ง
โลก พระเยซไูมไดเนนที่ความไรความสามารถ พระองคไมดูที่วาเขาไรการศึกษาหรือฐานะทางสังคม พระ
องคไมไดดูที่ความลมเหลวแตหนหลังของเขา

พระองคทรงเห็นวาเขาจะเปนอยางไรเมื่อเขายอมใหการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเขา  พระองคทรงดูเขาตามที่เขาอาจเปนไปไดภายหลังจากที่ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงหยดุเนนทีตั่วคณุเอง จํ าไววาพระวิญญาณของพระเจาทรงอยูภายในคุณ เร่ืองนี้เปนงานของ
พระองค งานรับใชของพระองค  การอศัจรรยของพระองค การทรงเจิมของพระองค

ขอพระองคใหการเจิมหลั่งไหลผานตัวคุณ เร่ิมตนยื่นมือออกไปสูผูอ่ืนในการรับใชและคุณจะเริ่มรู
สึกถงึอ ํานาจนั้นซึ่งไหลซาบซานผานตัวคุณ

พระเจาไมไดเจิมคุณไวใหนั่งเฉยๆ ที่ที่นั่งขางหลังในคริสตจักร การเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจใหแกคุณ
เพือ่จุดประสงคพิเศษตามที่ไดเรียนรูในบทที่ 6  ยิง่คณุน ําเอาพลังงานของคุณไปสูจุดประสงคดังกลาว
เหลานีม้ากเทาไร การเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจก็จะยิ่งไหลผานตัวคุณมากเทานั้น

คนพบการเจิมพิเศษของคุณ
เพือ่ทีจ่ะแนใจในการเจิมพิเศษของคุณในงานรับใช คุณตองคนพบของประทานพิเศษที่พระเจา

ประทานแกคุณ ดูที่หลักสูตรของสถาบันฯ ชือ่ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  เพือ่หาทศิทางในดาน
นี้

ฐานะของผูถูกเจิม
การรบัการเจมิจากพระเจาทํ าใหคุณอยูในแนวหนาของการสูรบฝายวิญญาณ พระคัมภีรเปดเผย

วาผูทีรั่บการเจิมดวยอํ านาจจากพระเจาจะประสบกับการตอตานของศัตรู
“บรรดากษตัริยแหงแผนดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากัน

ตอสูพระเจาและผูรับการเจิมของพระองคกลาววา

“ใหเราระเบิดสายแอกใหขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาใหพนจาก
เรา”” สดุดี 2:2-3

กษตัริยดาวิดกลาววา
“ขาแตพระเจา นั่นแหละศัตรูของพระองคไดเยยหยัน  นัน่แหละเขาเยย

รอยเทาของผูที่เจิมไวของพระองค”   สดุดี 89:51

แตพระเจาตรัสถึงผูที่ตอตานผูที่พระเจาเจิมไววา
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“พระองคผูประทับในสวรรค ทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยันเขาเหลา
นั้น

แลวพระองคตรัสกับเขาทั้งหลายดวยพระพิโรธ  และกระทํ าใหเขาสยด
สยองดวยความกริ้วของพระองค”  สดุดี 2:4-5

พระเจาทรงเปนกํ าลังของคุณเมื่อเผชิญหนากับการตอตานนี้
“พระเจาทรงเปนกํ าลังของประชากรของพระองค  พระองคทรงเปนปอม

ทีช่วยใหรอดของผูรับเจิมของพระองค”  สดุดี 28:8

“บัดนี ้ขาพเจาทราบวาพระเจาจะทรงชวยผูที่พระองคทรงเจิมไว พระองค
จะทรงตอบเขา จากฟาสวรรคอันบริสุทธิ์ของพระองค”   สดุดี 20:6

จงระวังสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวผูเชื่ออ่ืนๆ ทีไ่ดรับการเจิม  จงปฏบัิติตอผูรับการเจิมที่อยูเหนือคุณดวย
ความเคารพ  พระเจาใหความสํ าคัญกับการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจอยางจริงจัง พระองคเตือนวา

“อยาแตะตองบรรดาผูที่เราเจิมไว อยาทํ าอันตรายแกผูเผยพระวจนะทั้ง
หลายของเรา”  1 พงศาวดาร 16:22
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. อะไรคือจุดประสงคของการเจิมศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาเดิม
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3. จงใหตัวอยางบางประการวาการเจิมศักดิ์สิทธิ์ถูกใชอยางไรในพันธสัญญาเดิม

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ชือ่  “พระคริสต”  หมายความวาอะไร

                                                                                                                         

5. จงสรปุส่ิงทีคุ่ณเรียนรูมาเกี่ยวกับจุดประสงคของการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. เหตใุดจงึเปนสิ่งสํ าคัญที่จะคนพบการเจิมพิเศษของคุณในการรับใช

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. คุณจะรับการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจไดอยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. ใครคือแหลงที่มาของการเจิมฝายวิญญาณ

                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10
1. “และฝายทานทัง้หลาย การเจิมซึ่งทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้นดํ ารงอยูกับทาน และไมจํ า

เปนตองมใีครสอนทานทั้งหลาย เพราะวาการเจิมนั้นไดสอนทานใหรูทุกสิ่ง และเปนความจริง
และไมใชความเทจ็ การเจิมนั้นสอนทานแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระองคอยางนั้น”  1
ยอหน 2:27

2. การเจมิศักดิสิ์ทธิ์ในพันธสัญญาเดิมถูกใชเพื่อแยกคนและสิ่งของไวตางหาก เพื่ออุทิศแกงานรับใช
พระเจา
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3. การเจมิศักดิสิ์ทธิ์ถูกใชเพื่อเจิมผูเผยพระวจนะ กษัตริย ปุโรหิต  แทนบูชา พลบัพลาและสิ่งที่ตก
แตงพลับพลา

4. แปลวา  ผูถูกเจิม

5. เพือ่การปรนนิบัติรับใช  เพื่อความรับผิดชอบฝายวิญญาณรับการสอน การเขาสนิท เพื่ออิสรภาพ
หกัแอกตางๆ  เพื่อความชื่นชมยินดี

6. เพราะวาพระเจาไมไดเจิมทุกคนในงานรับใชพิเศษอยางเดียวกัน ความลมเหลวและความวุนวาย
จะเกดิขึน้ ถาคุณพยายามเลียนแบบงานรับใชซึ่งพระเจาไมไดเจิมคุณ

7. เปรียบเทยีบคํ าตอบของคุณกับแนวทางที่ใหในหนา 102

8. พระเจา

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
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1. จงศกึษาตอไปถึงเรื่องการเจิมเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณในพันธสัญญาเดิมดังนี้

การเจิมปุโรหิต  :  เลวีนิติ 8:12, 30,  อพยพ 28:41,  29:7, 30:30
การเจิมพลับพลาและเครื่องตกแตง  :  อพยพ 30:22-29,  40:9-11
การเจิมกษัตริย  : มบัีนทึกหลายครั้ง ตัวอยาง ดูใน 1 ซามเูอล 9:6, 10:1, 16:1, 12, 133,  2 ซามู
เอล 2:7, 1พงศกษัตริย 1:33-34
การเจิมผูเผยพระวจนะ  :  1 พงศกษัตริย 19:16,  1 พงศาวดาร 16:22

2. คร้ังหนึง่ซาตานไดรับการเจิมจากพระเจา จงอานเรื่องนี้ในเอเสเคียล 18:14

3. การที่คุณไดรับการเจิมจากพระเจา ไมหมายความวาคุณจะถูกยกเวนจากการลงโทษในความผิด
บาป ดู สดุดี 89:38

4. พระเจาทอดพระเนตรดูใบหนาของผูถูกเจิมและทรงเอาใจใสเขา  (สดุดี 84:9)  พระองคแสดง
ความกรุณาตอเขา  (สดุดี 18:50)

5. กษตัริยดาวิดเขาใจความสํ าคัญของการไมทํ าอันตรายผูที่พระเจาเจิมไว  ดู 1ซามูเอล 24 และ
26,   2 ซามูเอล 1:16, 21

6. บทนีก้ลาวถงึจดุประสงคของการเจิมซึ่งใหกํ าลังแกผูเชื่อในการรับใช  จงประเมินคางานรับใชของ
คุณโดยดตูามจุดประสงคดังกลาว มีกี่อยางที่เห็นชัดในงานรับใชของคุณ (คุณไดทํ าสิ่งใดบาง
แลว)

- เทศนาขาวประเสริฐ
- รับใชคนยากจน
- รักษาคนเจ็บปวยทางกาย
- รักษาคนที่จิตใจฟกชํ้ า
- เทศนาการปลดปลอยแกผูที่ถูกผูกมัดฝายวิญญาณ
- เปดตาของคนที่ตาบอดฝายวิญญาณ
- ปลดปลอยผูที่ศัตรูทํ าใหบาดเจ็บ
- เทศนาปแหงความโปรดปรานของพระเจา (ดู 2 โครินธ 6:2 กลาวถึงขอความแหง

ความรอด)


