การเจิมแห่ งการทวีคูณเพื่อคนรุ่ นถัดไป
ยอห์ น15:8 พระบิดาของเราทรงได้ รับเกียรติเพราะเหตุนี ้คือเมื่อท่านทังหลายเกิ
้
ดผลมากท่านก็เป็ นสาวกของเรา
 การเกิดผลมากในที่นี ้หมายถึง การเกิดผลในฝ่ ายวิญญาณ ซึง่ รวมถึง การเจริ ญเติบโตในเชิงปริ มาณด้ วย
 และการเกิดผลจะเกิดขึ ้นมากได้ กต็ อ่ เมื่อ มีการเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่ทางานอยูใ่ นชีวิตของผู้เชื่อ
พระเจ้ าทรงมีแผนการสาหรั บมนุษย์ ค่ ูแรกและจัดเตรี ยมการเจิมเพื่อการทวีคูณให้ เขา
ปฐมกาล 1:28 พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึน้ จนเต็มแผ่ นดิน จงมี
อานาจเหนือแผ่ นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ ท่ เี คลื่อนไหว
บนแผ่ นดิน”
 เมื่ออดัมได้ แต่งงานและเป็ นเนื ้อเดียวกับเอวาแล้ ว เขาจึงได้ รับพระพรนัน้ แต่เพราะความบาปการทวีคณ
ู ที่ไม่
มีความบริ สทุ ธิ์จงึ ได้ เกิดขึ ้นและได้ นาความพินาศมากมายมาสูค่ นรุ่นถัดไป
ที่มาของการเจิมแห่ งการทวีคูณเพื่อคนรุ่ นถัดไป
1. เราต้ องดาเนินชีวติ ที่บริสุทธิ์
1เปโตร1:15 แต่เพราะพระองค์ผ้ ทู รงเรี ยกท่านทังหลายนั
้
นบริ
้ สทุ ธิ์ ท่านทังหลายจงประพฤติ
้
ให้ บริ สทุ ธิ์พร้ อมทุก
ประการ
 มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรม น่าเสียดายที่อาดัมและเอวาได้ มองข้ ามการ
จัดเตรี ยมพระพรแห่งการทวีคณ
ู เลือกที่จะดาเนินชีวิตในวิถีแห่งความบาปด้ วยการไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า
 แต่ก็มีมนุษย์คนหนึ่งที่เป็ นที่ชอบและเป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้ าก็คือ โนอาห์
 เช่นเดียวกับโนอาห์ แม้ คน 99% ในเมืองจะดาเนินชีวิตในความบาปและมีคณ
ุ เพียงคนเดียวที่ชอบธรรม ตัว
คุณเองก็จงสร้ างความแตกต่างให้ เกิดขึ ้น
 ความบริสุทธิ์จะนาเราไปสู่การทวีคูณที่แท้ จริง และการทวีคูณที่แท้ จริงก็นาเราไปสู่สทิ ธิอานาจแห่ ง
การครอบครอบเพื่อแผ่ นดินของพระเจ้ า
ปฐมกาล 6:9 … โนอาห์เป็ นคนชอบธรรม ดีพร้ อมในสมัยของเขา โนอาห์ดาเนินกับพระเจ้ า
 ในสมัยนัน้ ยังไม่มีพระเยซูเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด ไม่มีพระโลหิต ไม่มีพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็ยงั
ไม่ได้ สถิตกับมนุษย์ แต่ โนอาห์ สามารถดาเนินชีวติ กับพระเจ้ า เป็ นคนชอบธรรมและดีพร้ อมในสมัย
ของเขาได้
 เราในสมัยนี ้จึงสามารถดาเนินชีวิตกับพระเจ้ าเป็ นคนบริ สทุ ธิ์ชอบธรรม ดีพร้ อมในสมัยของเราได้ แน่นอน
 พระเจ้ าก็ได้ รือ้ ฟื น้ พระพรแห่งการทวีคณ
ู โดยส่งมอบไปยังโนอาห์และครอบครัวของเขา

ปฐมกาล 9:1 พระเจ้ าทรงอวยพระพรโนอาห์และบุตรทังหลายของเขา
้
ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลกู ดกทวีมากขึ ้นจน
เต็มแผ่นดิน
 แต่อีกครัง้ ลูกหลานของโนอาห์ก็ได้ หลงไปจากทางของพระเจ้ า จากนันพระเจ้
้
าทรงเลือกชายอีกคนหนึง่ ชื่ออับ
ราม และทรงกระทาพันธสัญญากับเขา
ปฐมกาล 17:1-2 1 เมื่ออายุอบั รามได้ เก้ าสิบเก้ าปี พระเจ้ าทรงปรากฏแก่อบั รามและตรัสแก่ท่านว่า "เราเป็ น
พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดาเนินอยูต่ อ่ หน้ าเราและเป็ นคนดีพร้ อม 2 เราจะทาพันธสัญญาของเราระหว่างเรา
กับเจ้ า เราจะทวีพงศ์พนั ธุ์ของเจ้ าให้ มากขึ ้นอย่างยิ่ง"
 “จงดาเนินอยู่ต่อหน้ าเราและเป็ นคนดีพร้ อม” พระองค์กาลังพูดถึง ความบริสุทธิ์
 “พระองค์ จะสถาปนาพันธสัญญากับพงศ์ พนั ธุ์ของอับราม” พระองค์หมายถึงการทวีคูณ
 “บรรดากษัตริย์และเจ้ านายรวมทัง้ ประชาชาติจะเกิดจากเชือ้ สายของเขา” พระองค์กาลังพูดถึงเรื่อง
การครอบครอง
 การทวีคณ
ู อยูภ่ ายในตัวเรา และจะต้ องดาเนินชีวิตในความบริ สทุ ธิ์ควบคูไ่ ปกับการอธิษฐานวิงวอน การ
ดาเนินชีวิตในความเชื่อ การสารภาพและประกาศพระวจนะพระเจ้ า
 พระเจ้ าทรงสาแดงพระองค์ในฐานะเอล-ชัดดาย El Shaddai แปลว่ า พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นการจัดสรรของ
ข้ าพเจ้ า หรือทรงเป็ นความอุดมสมบูรณ์ ของข้ าพเจ้ า
2. เราต้ องได้ รับการเยียวยาบาดแผลภายในจากพระเจ้ า
ลูกา 4:18-19 พระวิญญาณแห่งพระเป็ นเจ้ าทรงอยูเ่ หนือข้ าพเจ้ า เพราะว่าพระองค์ได้ ทรงเจิมตังข้
้ าพเจ้ าไว้ เพื่อ
นาข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้ าให้ ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ ประกาศแก่คนตา
บอดว่าจะได้ เห็นอีก ให้ ปล่อยผู้ถกู บีบบังคับเป็ นอิสระและให้ ประกาศปี แห่งความโปรดปรานของพระเป็ นเจ้ า
 ถ้ าเราไม่ได้ รับการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และจิตใจ ง่ายที่จะล้ มลงในความบาปครัง้ แล้ วครัง้ เล่า
 หลายครัง้ ที่ไปไม่ถงึ จุดแห่งการทรงเรี ยก อาจมาจากบาดแผลภายในที่ไม่ได้ รับการเยียวยา เช่น แซมสัน ฯ
 พระเจ้ าปรารถนาจะเยียวยาบาดแผลภายจิตใจของเรา ก่อนที่พระองค์จะอวยพรเราและนาคนรุ่นถัดไปเข้ า
มาในคริสตจักรผ่านทางชีวิตเรา เช่น พระเจ้ าได้ เยียวยาจิตใจและส่วนลึกภายในของอับราฮัม ก่อน
ปฐมกาล 17:4-6 4 "นี่พนั ธสัญญาของเรากับเจ้ า เจ้ าจะเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย 5 ชื่อของเจ้ าจะมิใช่
อับราม {แปลว่า บิดา} ผู้เป็ นที่ยกย่องอีกต่อไป เจ้ าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม {ในที่นี ้หมายความว่า บิดาของ
มวลชน} เพราะเราให้ เจ้ าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย 6 เราจะกระทาให้ เจ้ ามีพงศ์พนั ธุ์มากอย่างยิ่ง เราจะ
กระทาเจ้ าให้ เป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้ า

 พระเจ้ าเปลี่ยนชื่อของเขาจากอับราม ซึ่งหมายถึง “บิดาผู้เป็ นที่ยกย่ อง” ไปเป็ นอับราฮัมซึ่งหมายถึง
“บิดาของประชาชาติมากมาย” พระเจ้ าได้ ทรงยกชีวิตของเขาขึ ้น เสริ มกาลัง เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจ
และนาความมีชีวิตชีวาคืนสูช่ ีวิตของเขา
 อับราฮัมได้ รับพระสัญญาสาหรับคนรุ่นถัดไปในอนาคตด้ วย หมายถึงเชื ้อสายของอับราฮัมจะมีสิทธิอานาจ
เหนือบรรดาศัตรูที่พวกเขาต้ องเผชิญหน้ า ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นเพียงเพราะชายคนเดียว
 พระพรจากอับราฮัมได้ ถกู ส่งผ่านมายังอิสอัคและไปถึงยาโคบ ผู้ซงึ่ เป็ นบิดาของอิสราเอลสิบสองเผ่า และนี่
คือพระพรแห่งการทวีคณ
ู เพื่อคนรุ่นถัดไปสาหรับแผ่นดินพระเจ้ า
 วันนี ้เราต้ องการการเจิมเพื่อการทวีคณ
ู สาหรับคนรุ่นถัดไป ขอให้ เราตังใจที
้ ่จะดาเนินชีวิตในความบริ สทุ ธิ์กบั
พระเจ้ า และเราต้ องได้ รับการเยียวยาบาดแผลภายในจากพระเจ้ า โดยพึ่งพาพระโลหิตของพระเยซู
การหลั่งโลหิตครัง้ ที่ 1 ที่สวนเกทเสมนี (ลบล้ างความเครียดความกดดัน และความเจ็บปวดที่มาจาก
การถูกทรยศหักหลัง)
 ความทุกข์ของพระองค์หนักมากถึงขนาดที่พระโลหิตไหลออกมาเป็ นเลือด ความเจ็บปวดในเวลานัน้ มา
จากการถูกทรยศหักหลัง เพราะสาวกที่พระองค์ทรงรักคือยูดาส ได้ หกั หลังทรยศพระองค์
 เมื่อเราประพรมพระโลหิตที่หลัง่ ออกที่สวนเกทเสมนี ใจเราจึงถูกลบล้ างความเจ็บปวดแห่งการทรยศ เราจึง
กล้ ารับใช้ พระเจ้ า กล้ าเทชีวิตให้ พระเจ้ าต่อไป
ครั ง้ ที่สอง เกิดขึน้ ขณะที่ทหารโรมเฆี่ยนหลังพระเยซู (เราได้ รับการปลดปล่ อยให้ หลุดพ้ นจากความ
บาปและความเจ็บป่ วย)
 เมื่อพระเยซูรักษาคนเจ็บป่ วย ได้ พดู ว่า…เพื่อให้ สาเร็จตามคาเผยของผู้เผยอิสยาห์วา่ ผ่านทางรอยแผล
เฆี ย่ นเราท่านทัง้ หลายจึงได้รบั การรักษาให้หายดี
 เราหายดีได้ ทงจากโรคบาป(ในวั
ั้
นที่เรารับเชื่อ) และโรคฝ่ ายร่างกาย ไม่วา่ โรคนันจะเป็
้
นโรคอะไร เราต้ อง
ประพรมพระโลหิตของพระองค์เหนือร่ างกายของเรา
ครั ง้ ที่สาม เกิดขึน้ ขณะที่ทหารสวมมงกุฎหนามที่พระเศียรพระเยซู (ทาให้ เราหลุดพ้ นจากคาแช่ งสาป
จากการทางานที่ไม่ เกิดผล)
 ในวันที่มนุษย์ทาบาป งานถูกสาปมีหนามไม่เกิดผลอีก พระเยซูจงึ เข้ ามารับความเจ็บปวดไว้ บนพระเศียร
เนื่องด้ วยมงกุฎหนาม และเมื่อพระโลหิตหลัง่ ออกมา พระโลหิตมีฤทธิ์ทาลายคาแช่งสาปที่มาจากหนามนัน้
 พระองค์เป็ นเยโฮวาห์ยิเรห์ พระเจ้ าผู้ทรงจัดเตรียมจะทรงเป็ นธุระให้ ทาให้ เราไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่มี
อยูใ่ นมือเรา เพราะพระองค์ทาลายคาแช่งสาปความไม่เกิดผลออกไปแล้ ว

ครัง้ ที่ส่ ี เป็ นพระโลหิตที่หลั่งออกมาจากพระพักตร์ พระองค์ (เพื่อทาลายความไม่ เห็นคุณค่ าของตัวเอง)
 เดี๋ยวนี ้ เป็ นสังคมที่รักหน้ าตา ถ้ าเสียหน้ า ถ้ ามีคนลบหลูเ่ รา เราจะโกรธ
 เพราะหน้ าของคนเป็ นตัวแทนของการรู้สกึ ว่าเราสาคัญ
 เรารู้สกึ ว่าเราไม่มีหน้ าตา เราจึงไม่กล้ ารับใช้ พระองค์ พระเจ้ าใช้ คนโน้ นคนนี ้ แต่ฉนั มันไม่สาคัญ ไม่ฉลาด
เหมือนพวกเขา ไม่มีความมัน่ ใจ ไม่เก่งเหมือนคนอื่นๆ เพราะว่าเรารู้สกึ แย่กบั ภาพลักษณ์ของตัวเอง
 แต่พระเจ้ ายอมให้ พระเยซูสิ ้นพระชนม์ พระพักตร์ ต้องถูกฉีกขาด พระโลหิตที่หลัง่ ออกได้ ทาลายความรู้สกึ มี
ปมด้ อยออกจากชีวิตของเรา นาความไร้ คณ
ุ ค่าออกไป
ครัง้ ที่ห้า เกิดขึน้ ที่พระหัตถ์ (เพื่อมือของเราจะได้ รับการเสริมให้ เป็ นมือที่เต็มไปด้ วยฤทธิ์อานาจทาสิ่ง
ที่ย่งิ ใหญ่ เพื่อพระเจ้ าได้ )
 คริ สตจักรต้ องออกไปทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์ ผู้เชื่อทุกคนสามารถทาได้ เพราะอาณาจักรของพระ
เจ้ าอยูใ่ นเรา เราเป็ นเหมือนหีบพันธสัญญาเคลื่อนที่ ไม่วา่ เราจะไปที่ไหน ต้ องคิดถึงพระโลหิตจากพระหัตถ์
ของพระเจ้ า ที่เราจะเป็ นมือของพระเยซูที่จะออกไปปลดปล่อยผู้คน
ครัง้ ที่หก มาจากพระบาทของพระองค์ (เพื่อปกป้ องเราจากการเดินในทางที่ผดิ
 พระโลหิตนี ้จะปกป้องเราจากการเดินไปในทางที่ผิด ให้ เรามีใจเดินในทางชอบธรรมของพระเจ้ า เปิ ดทางให้
เราเดินในความสว่างแห่งพระปั ญญาของพระเจ้ า เราจะไม่เดินหลงทางอีกต่อไป
 เมื่อเราขอพระโลหิตพระเยซูมาแตะที่เท้ า เรากาลังบอกพระเจ้ าว่า “ลูกต้องการจะเดิ นตามวิ ถีทางของ
พระองค์ ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคามากขนาดไหนก็ตาม ลูกขอเดิ นตามพระองค์” สวรรค์จะเปิ ดประตูให้ กบั เรา
เราจะพบสันติสขุ ในใจ และเราไม่ต้องไปปล ้าสู้กบั อะไรทังสิ
้ ้น เมื่อเราเรี ยนรู้เดินตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า
ครัง้ ที่เจ็ด พระโลหิตที่หลั่งออกมาจากสีข้าง (เพื่อใจหินเราจะกลับเป็ นใจเนือ้ และรับใช้ ด้วยใจของพระ
เจ้ าได้ )
 เราไม่สามารถทาตามกฎของพระเจ้ าด้ วยตัวเอง พระเจ้ าจึงต้ องเปลี่ยนใจหินของเราก่อนให้ เป็ นใจเนื ้อ เพื่อ
เราจะมีใจของพระเจ้ า เพื่อทางานของพระเจ้ า และสาแดงใจของพระเจ้ า
 การรับใช้ ที่ดีที่สดุ คือการรับใช้ จากหัวใจของพระเยซู เพราะถ้ าเราสูญเสียใจของพระเจ้ า ทุกอย่างก็ไม่มีคา่
 หัวใจของพระเจ้ าจะทาให้ เราถ่อมใจ ทาให้ เรารักคน ใจของพระเจ้ าทาให้ เราสาแดงพระลักษณะของพระเจ้ า
ออกมา
 เราจึงต้ องการการชโลมพระโลหิตพระเยซูที่ใจของเรา เพื่อใจเราจะถูกต้ องและสะท้ อนพระลักษณะของพระ
เยซูออกมาเป็ นการกระทา

