วิธีช่วยให้ เกิดผลไปด้ วยกัน
ปฐมกาล1:28 พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลกู ดกทวีมากขึ ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมี
อานาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลือ่ นไหวบน
แผ่นดิน”
 พระเจ้ าไม่ได้ บอกว่าจะอวยพรให้ เรามีบ้านใหญ่ แต่พระเจ้ าอวยพรเราให้ เกิดผล ทวีคณ
ู ครอบครอง
 เช่นกันกับคาอวยพรแก่โนอาห์ ก็เป็ นพระสัญญาเช่นเดียวกับที่ได้ กระทาแก่อาดัม
ปฐมกาล9:1 พระเจ้ าทรงอวยพระพรโนอาห์และบุตรทั ้งหลายของเขา ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลกู ดกทวีมาก
ขึ ้นจนเต็มแผ่นดิน
 พระเจ้ าอวยพรแก่โนอาห์แบบนี ้เช่นกัน
ปฐมกาล 12:1-3 1 พระเจ้ าตรัสแก่อบั รามว่า “เจ้ าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้ านบิดาของเจ้ า
ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้ เจ้ ารู้ 2 เราจะให้ เจ้ าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้ า จะให้ เจ้ ามีชื่อเสียง
ใหญ่โตเลื่องลือไป แล้ วเจ้ าจะช่วยให้ ผ้ อู ื่นได้ รับพร 3 เราจะอานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้ า เราจะสาปคนที่
แช่งเจ้ า บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้ พรเพราะเจ้ า”
 พระเจ้ าอวยพรอับราฮัมแบบนั ้นเช่นกัน
ปฐมกาล22:17-18 17 เราจะอวยพรเจ้ าแน่ เราจะทวีเชื ้อสายของเจ้ าให้ มากขึ ้น ดังดวงดาวในท้ องฟ้าและ
ดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เชื ้อสายของเจ้ าจะได้ ประตูเมืองศัตรูของเจ้ าเป็ นกรรมสิทธิ์18 ประชาชาติ
ทั ้งหลายทัว่ โลกจะได้ พรเพราะเชื ้อสายของเจ้ า เหตุว่าเจ้ าฟั งเสียงของเรา”
 อับราฮัมเสียชีวิตโดยที่ยงั ไม่ได้ เห็นพระสัญญาเกิดขึ ้น เพราะพระสัญญานั ้นมีไว้ สาหรับเราในฐานะ
ลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราเป็ นลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อในพระ
เยซู ดังนั ้นพระสัญญานี ้จึงตกลงมายังชีวติ ของเราด้ วยเพราะพระเจ้ าอยากอวยพรเรา
 ข้ อคิด พระเจ้ ามีน ้าพระทัยให้ เราทวีคณ
ู ไม่เช่นนั ้นพระเจ้ าคงสร้ างโลกใบเล็กๆ ก็เพียงพอ
 Ex. ฮันนาห์เธอรอมานานที่จะมีลกู แต่ยงั ไม่มี แม้ เธอจะรับคาหนุนใจจากสามีที่รักเธอมาก แต่สงิ่
เหล่านี ้ยังไม่ทาให้ เธออิม่ ใจ เพราะเธอต้ องการเกิดผล และเธอวิ่งเข้ าหาการเพิ่มทวีคณ
ู ไม่ได้ อยู่เฉยๆ
 เราต้ องหิวกระหายการเกิดผลเหมือนนางฮันนาห์ และหิวกระหายการเกิดผลเหมือนนางเรเบคาร์ ..ที่
ร้ องว่า…ขอให้ ฉนั มีบตุ รด้ วยหาไม่ฉนั จะตาย
 แต่การเกิดผลได้ นั ้นจาเป็ นต้ องดื่มด่าอยู่ในความรักของพระเจ้ า และการเกิดผลนั ้นรวมถึงการเกิดผล
ฝ่ ายวิญญาณ ที่มีลกู ฝ่ ายวิญญาณ เพราะเราถูกออกแบบให้ เกิดผลได้ และต้ องเป็ นพันธุ์ลูกดก
 คำถำม เรำหิวกระหำยที่จะเกิดผลเพื่อแผ่ นดินของพระเจ้ ำมำกแค่ ไหน ?

สิทธิการครอบครองมาพร้ อมกับพระสัญญาแห่ งการเพิ่มทวีคณ
ู
 อย่ากลัวถ้ าวันนี ้เรายังไม่เกิดผล เพราะพระเจ้ าได้ ทาการอัศจรรย์ให้ คนเป็ นหมันในพระคัมภีร์มีลกู ได้
อิสยาห์ 54:1จงร้ องเพลงเถิด โอ หญิงหมันเอ๋ย ผู้ไม่คลอดบุตร จงเปล่งเสียงร้ องเพลงและร้ องให้ ดงั เจ้ าผู้
ไม่ได้ เจ็บครรภ์ด้วยว่าบุตรของแม่ร้างก็ยงั จะมีมากกว่าบุตรของนางที่แต่งงาน” พระเจ้ าตรัสดังนี ้
 การเกิดผลฝ่ ายวิญญาณคือ ถ้ าเรายังสัตย์ซื่อ ยังมีหวั ใจของผู้ประกาศ เราจะเริ่มเห็นคนรับเชื่อ
 และข่าวประเสริฐมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คนที่เคยใช้ การไม่ได้ ให้ เป็ นคนที่ใช้ การได้ เขาจะเป็ น
ผลจากชีวติ ของเรา แต่เราต้ องรักษาพระสัญญาของพระองค์ ยึดมัน่ และทาตาม
 พระคัมภีร์บอกว่า “ให้ เรารักพระเจ้ าและรักเพื่อนบ้ านเหมือนรักตัวเอง” นี่คือภาพของการเจริญขึ ้นใน
ความรัก และการที่เราจะเจริญขึ ้นในความรัก เราต้ องมีคนอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
 ดังนั ้น คุณจะเกิดผลอย่างทวีคณ
ู และได้ สทิ ธิแห่งการครอบครองในฝ่ ายวิญญาณ คุณต้ องเป็ นส่วน
หนึ่งของคริสตจักร และเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ เซลล์
เราจะเกิดผลในฝ่ ายวิญญาณอย่ างทวีคูณและได้ สิทธิแห่ งการครอบครองได้ อย่ างไร?
1เธสะโลนิกา5:11 …จงหนุนใจกันและต่ างคนต่ างจงก่ อกันขึน้ ตามอย่างที่ท่านกาลังทาอยูน่ ั ้น
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราช่วยกันเพื่อจะเกิดผลในฝ่ ายวิญญาณ แสดงว่าอย่างน้ อยต้ องมีสองคน และ
ต่างคนช่วยกันคิดให้ เกิดผล เชื่อได้ เลยว่าบรรยากาศในคริสตจักรจะน่าอยู่ และเอื ้อต่อการผนวกคน
4 วิธีช่วยกันและกันให้ เกิดผลในฝ่ ายวิญญาณอย่ างทวีคณ
ู และได้ สิทธิแห่ งการครอบครอง
1. โดยยืนยันคุณค่ าของกันและกัน
 พระเจ้ าทรงรักเราและพระเจ้ ายืนยันคุณค่าของเรา เราก็ควรทาแบบนั ้นกับคนอื่นเช่นกัน
1.1 ยืนยันโดยสาแดงการยอมรั บ
โรม 15:7 เหตุฉะนั ้นจงต้ อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ ทรงต้ อนรับท่าน เพื่อพระเกียรติของ
พระเจ้ า
 “accept one another” ยอมรับกันและกัน เราต้ องฝึ กที่จะยอมรับกันและกัน และยกชูกนั และกันขึ ้น
1.2. ยืนยันโดยสาแดงความสนใจเขา
 “ไม่ว่าคุณให้ ความสนใจกับอะไรสิง่ นั ้นจะเกิดผลขึ ้น”
 ถ้ าคุณให้ ความสนใจครอบครัว ครอบครัวจะเกิดผลและดีขึ ้น
 ถ้ าคุณให้ ความสนใจงาน งานก็จะเกิดผลและดีขึ ้น
 ถ้ าคุณให้ ความสนใจในร่างกายของคุณ ร่างกายก็จะเกิดผลและดีขึ ้น

 คำถำม อะไรคือของขวัญที่มีค่ำมำกที่สุดที่เรำควรจะให้ แก่ กันและกัน?
 คือความสนใจกันและกัน ความห่วงใย ความใส่ใจแบบจริ งใจ
1.3 ยืนยันโดยสาแดงการชมเชย
 “การชมเชยหมายถึงการเพิ่มคุณค่ า” ทุกครัง้ ที่เราชมเชยเรากาลังเพิ่มคุณค่าให้ กบั เขา
 แต่ถ้าเราด่าว่ากันและกัน หรื อแม้ ไม่มีการชมเชยเลย เท่ากับเรากาลังลดคุณค่าของคนอื่น
วิธีท่ ี 2. โดยอธิษฐานเผื่อการเกิดผลของกันและกัน
โคโลสี 4:12 เอปาฟรัส คนหนึ่งในพวกท่าน และเป็ นผู้รับใช้ ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน
ด้ วย เขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ หวังจะให้ ท่านเจริญเป็ นผู้ใหญ่ และบริบรู ณ์ในการซึง่ ชอบพระทัย
ของพระเจ้ าทุกสิง่
 เราควรต้ องมี เอปาฟรั ส เยอะๆในคริสตจักรเพราะ เขาสู้ เขาตั ้งใจ เขามีวินยั เขาอธิษฐานเผื่อพี่น้อง
อยู่เสมอ หวังจะให้ พี่น้องเจริญเป็ นผู้ใหญ่และบริบรู ณ์ในการซึง่ ชอบพระทัยของพระเจ้ าทุกสิง่
 เราต้ องพัฒนาคาอธิษฐานไม่ใช่ติดอยู่แต่เรื่ องการกินการอยู่ แต่ต้องไปถึงคาอธิษฐานที่พระเจ้ า
ได้ ทรงตั ้งเป้าไว้ คือให้ คนมีชีวติ ที่ดีขึ ้นและเกิดผลเป็ นเหมือนพระเยซู
วิธีท่ ี 3. โดยยอมรั บความผิด
 จะเกิดผลในฝ่ ายวิญญาณได้ เราต้ องฝึ กที่จะยอมรับความผิด คนที่ยอมรับผิดจะง่ายต่อการให้ อภัย
เอเฟซัส4:25 เหตุฉะนั ้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และจงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างก็เป็ นอวัยวะ
ของกันและกัน
 ต้ องเลิกพูดโกหก แต่พดู ความจริงเกี่ยวกับตัวเอง ไม่ว่าเรื่ องความกลัว เรื่ องความสงสัย ปั ญหาของ
ตัวเอง สารภาพกับพระเจ้ าและสารภาพต่อกันและกันเพื่อเขาจะได้ อธิษฐานและช่วยเราได้
 คำถำม ถ้ ำเรำรู้ สกึ ไม่ ดี และสำรภำพควำมรู้ สึกกับผู้ใหญ่ ฝ่ำยวิญญำณ หรื อพี่เลี้ยงและเขำ
ได้ ใส่ ใจ ให้ คำแนะนำและอธิษฐำนเผื่อ ดีกว่ ำไหม ?
ประโยชน์ เมื่อเราสัตย์ ซ่ ือกับสิ่งที่เกิดขึน้ กับตัวเองและสารภาพต่ อกันและกัน
1. เราจะได้ รับการเยียวยาด้ านอารมณ์ (อย่างน้ อยก็มีคนเข้ าใจเราสักคน)
2. เราจะเริ่มต้ นใหม่ได้
3. เราจะได้ รับฤทธิ์เดชของพระเจ้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลง
4. เราจะเห็นการสามัคคีที่ลกึ กว่าเดิม
วิธีท่ ี 4. โดยหนุนใจกันให้ อุทศิ ตัว
1ทิโมธี4:7 อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้ จงฝึ กตนในทางธรรม
 “ชีวิตคริสเตียนจะเกิดผลไม่ได้ ถ้าขาดการอุทิศตัว”

 คุณอุทิศให้ กบั สิง่ ใดคุณก็จะเป็ นอย่างที่คณ
ุ อุทิศตัวในสิง่ นั ้น
เราต้ องอุทศิ ตัวต่ อ 5 อย่ างเพื่อร่ วมกันเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ า……
1.อุทิศตัวเพื่อรักพระเยซู คือเรารักที่จะนมัสการพระองค์
2.อุทิศตัวเพื่อรักพี่น้องคริสเตียน เราอยากเสริมสร้ างพี่น้องคริสเตียน ห่วงใยพี่น้องคริสเตียน
3.อุทิศตัวเพื่อเติบโตในพระคา
4.อุทิศตัวเพื่อรับใช้
5.อุทิศตัวเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ

