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บทที่ 3
การเจิมใหเปนผูนํ า

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเจิม”
- บอกถึงการเจิม 3 ชนิด
- อธบิายจุดประสงคของแตละชนิด
- บอกถึงแหลงที่มาของการเจิมฝายวิญญาณ
- กลาวถึงเปาหมายของการเจิม
- บอกถึงพ้ืนฐานของการเจิมของพระเจา
- กลาวถึงพลังอํ านาจที่ตอสูกับผูที่ไดรับการเจิมจากพระเจา
- อธิบายวาเหตุใดจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะรับใชเฉพาะในตํ าแหนงที่คุณไดรับการเจิม
- อธิบายวาจะรักษาการเจิมของพระเจาใหสดใหมไดอยางไร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตพระองคทรงเชิดชูเขาของขาพระองค อยางกับเขาวัวกระทิง พระ

องคทรงเทนํ้ ามันใหมบนขาพระองค”  สดุดี 92:10

คํ านํ า

พระเจาทรงตองการใหผูนํ าประสบความสํ าเร็จและมีผลตอโลกสํ าหรับแผนดินของพระเจา
คุณจะเปนผูนํ าเชนน้ีไดอยางไร?
เม่ือคุณมีความรูในดานปฏิบัติและงานทั่วๆ ไปของผูนํ าจะชวยใหคุณเปนผูนํ าที่ประสบความ

สํ าเร็จ มีคุณสมบัติในพระคัมภีรสํ าหรับผูนํ าซึ่งเปนสิ่งที่จํ าเปน ของประทานฝายวิญญาณ ความชํ านาญ
การศึกษาและประสบการณเปนสิ่งจํ าเปนดวย คุณจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไป

แตวาสิ่งที่สํ าคัญที่สุดสํ าหรับผูนํ าคือ การไดรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  ถาปราศจาก
การเจิมจากพระเจาแลวคุณจะไมสามารถนํ า จัดองคกร หรือทํ าการประกาศอยางมีประสิทธิภาพได
บทนี้มุงเนนที่การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงจํ าเปนสํ าหรับผูที่พระเจาทรงเรียกและทรงเลือกให
เปนผูนํ า
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การทรงเจิม

“การเจิม” หมายถึงการสละอุทิศหรือมอบถวายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยการใช
น้ํ ามัน น้ํ ามันเปนสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผูที่ไดรับการเจิม

พระนามวา “พระคริสต” ในภาษากรีกหมายถึง “ผูที่ไดรับการเจิม”  พระเยซูคริสตทรงแนะนํ า
การรับใชในโลกนี้ของพระองคโดยการประกาศวา

“พระวญิญาณของพระผูเปนเจาทรงอยูกับขาพเจา  เพราะวาพระองคได
ทรงเจิมตั้งขาพเจาไว” ลูกา 4:18

พระเยซูตรัสชัดเจนวาโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหพระองคสามารถที่จะ
“เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน ใหรักษาคนที่เจ็บชํ้ าในใจ (ประโยคนี้ใน

ภาษาไทยไมมี) ใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตา
บอดวาจะเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความ
โปรดปรานของพระเปนเจา”  ลูกา 4:18-19

ถาหากวาเปนการจํ าเปนที่พระเยซูจะตองรับการเจิมเพ่ืองานรับใช แลวก็ยิ่งจํ าเปนสํ าหรับเราที่
จะตองไดรับการเจิมดวยเชนกัน

การเจิม 3 ชนิด

มีการเจิม 3 ชนิดแตกตางกันไป ซ่ึงกลาวไวในพันธสัญญาเดิม เปนตัวอยางธรรมชาติหรือ
“แบบ” ของประสบการณฝายวิญญาณ  ซ่ึงพระเจาตองการใหผูนํ ามีดังน้ี

การเจิมของคนโรคเรื้อนคือ ความสัมพันธ
โรคเรื้อนเปนโรคที่นาสะพึงกลัวซ่ึงจะคายๆ กัดกินเนื้อของคนไปทีละนอย น้ิวเทา น้ิวมือและ

สวนตางๆ ของรางกายจะเนาเปอยและหลุดลุยไป
ในสมัยพันธสัญญาเดิม  คนทีเ่ปนโรคเรื้อนน้ีถูกเรียกวา คนโรคเรื้อน คนโรคเรื้อนถูกหามเขา

ไปในชมุชนของเขาเพราะวาโรคนี้เปนโรคติดตอ การที่จะหามไมใหผูคนเขามาติดตอกับเขานั้น เขาจะ
ตองรองวา “มลทิน” ทุกแหงที่เขาไป  โรคเรื้อนจะกัดกินรางกายของเขาและเขาจะตายอยางทุกข
ทรมาน
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ในพระคัมภีร พระเจาทรงใชตัวอยางธรรมชาติเพ่ือแสดงความจริงฝายวิญญาณ โรคเรื้อนถูกใช
เปนตัวอยางของความบาป เชนเดียวกับโรคเรื้อนทํ าลายรางกาย ความบาปก็จะทํ าลายคุณทางจิต
วิญญาณและมันจะทํ าลายงานของคุณ

ในพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงใหคํ าสั่งเฉพาะ เพ่ือชํ าระคนที่เปนโรคเรื้อน จง
อานเรื่องนี้ในหนังสือเลวีนิติบทที่ 14  ในพระคัมภีรกอนที่จะเรียนบทนี้ตอไป

คํ าสั่งแตละขอที่คุณเพ่ิงอานจบลงไปนั้นเปนสัญลักษณของการชํ าระซึ่งคุณตองประสบในฝาย
วิญญาณ
นกซึ่งนํ าเอาความรูสึกผิดบาปออกไป  น่ีเปนสัญลักษณของการที่พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของ

พระองคออกเพ่ือรับความบาปของคุณไป

น้ํ าไหล   เปนสัญลักษณของการบัพติศมาในนํ้ า

การเจิมดวยนํ้ ามัน   เปนสัญลักษณของงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ

จงสังเกตวานํ้ ามันใชทาที่หู น้ิวหัวแมมือและนิ้วเทาของคนโรคเรื้อน จงใชสิ่งเหลานี้กับการเปน
ผูนํ า เราตองมีประสบการณกับการเจิมฝายวิญญาณที่คลายคลึงกันของ

หู เพ่ือสามารถฟงพระสุรเสียงของพระเจาได
มือ เพ่ือสามารถปรนนิบัติพระองคได
น้ิวเทา เพื่อดํ าเนินชีวิตดวยการมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
การเจิมที่สํ าคัญที่สุดสํ าหรับผูนํ าคือ “การเจิมของคนโรคเรื้อน”  เพราะวาเปนสัญลักษณของความ

สัมพันธสวนตัว  ความสัมพันธของคุณเองกับพระเจาถูกตองถาคุณตองนํ าผูอ่ืน  คุณตองบังเกิดใหม
สามารถฟงพระสุรเสียงของพระเจา ปรนนิบัติพระเจาและดํ าเนินในสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
การเจิมของปุโรหิต : ความบริสุทธิ์

ผูนํ าควรมีประสบการณการเจิมของปุโรหิต  จงอานเรื่องนี้ในอพยพ 29 และ 30 และในเลวีนิติ
บทที่ 8 กอนที่จะอานบทเรียนตอไป

การเจิมของปุโรหิตเปนการเจิมเพ่ือความบริสุทธิ์  ถกูแยกไวตางหากเพื่อพระเจาในงานรับใช
โดยการมีชีวิตและความประพฤติที่ถูกตอง

ในสมัยพันธสัญญาเดิม มีหลายอยางที่ปุโรหิตทํ าไมไดเน่ืองจากความบริสุทธิ์ของตํ าแหนงหนา
ที่ของเขา  เพราะวาเขาไดรับการเจิมเปนพิเศษใหเปนผูนํ า จึงมีบางอยางที่ทํ าใหปุโรหิตเปนมลทิน  ซ่ึง
อาจไมทํ าใหสมาชิกอ่ืนๆ ในที่ประชุมของอิสราเอลเปนมลทิน

ในฐานะที่เปนผูนํ า คุณตองมีประสบการณการเจิมแหงความบริสุทธิ์ของปุโรหิต และถูกแยก
ออกเพื่อปรนนิบัติรับใชพระเจา  คณุตองมีชีวิตใหสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา

อาจมีบางอยางที่คุณไมสามารถทํ าไดเน่ืองจากความบริสุทธิ์ของตํ าแหนงของคุณ เพราะวาคุณ
ถูกเจิมไวเปนพิเศษเพื่อใหนํ าผูอ่ืน มีสิ่งที่จะทํ าใหคุณเปนมลทิน  ซ่ึงอาจจะไมทํ าใหผูอ่ืนเปนมลทิน
การเจิมของผูนํ า  :  ตํ าแหนงและอํ านาจ

การเจิมประเภทที่ 3  ในพันธสัญญาเดิมคือการเจิมของผูนํ า  เปนการเจิมสํ าหรับผูที่นํ าประชา
กรของพระเจาในฐานะผูนํ าเชน กษัตริย ผูเผยพระวจนะ ผูนํ าทาง เปนตน

การเจิมของผูนํ าคือสิ่งที่สถาปนาตํ าแหนงของผูนํ าที่พระเจาประทานใหและทรงมอบหมาย
อํ านาจแกเขาใหทํ าหนาที่ไดสํ าเร็จ
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ตัวอยางเชน การเจิมของซาอูลคือ ตํ าแหนงของกัปตันผูนํ าทางเหนือประชากรของพระเจา
“และเมื่อคนทั้งหลายที่รูจักทานมากอน เห็นทานเผยพระวจนะอยูกับผู

เผยพระวจนะ ประชาชนเหลาน้ันก็พูดกันและกันวา “อะไรหนอเกิดข้ึนแกบุตร
ชายของคีช ซาอูลอยูในจํ าพวกผูเผยพระวจนะดวยหรือ””  1 ซามูเอล 10:11

การเจิมของดาวิดถูกบันทึกไวใน 1 ซามูเอล บทที่ 16  ขอความนี้เห็นชัดเจนวาฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจาเสด็จมาเหนือดาวิดเพราะการเจิมน้ี

“เจสซีก็ใชคนไปนํ าเขามา  ฝายเขาเปนคนผิวแดงๆ มีหนาตาสวยและ
รูปรางงามนาดู และพระเจาตรัสวา  “จงลุกข้ึนเจิมตั้งเขาไวเพราะเปนคนน้ี
แหละ”

ซามูเอลจึงนํ าขวดเขานํ้ ามันและเจิมตั้งเขาไวทามกลางพี่ชายของเขา 
และพระวิญญาณของพระเจาก็สวมทับดาวิดอยางมากตั้งแตวันน้ันเปนตนไป  
และซามูเอลก็ลุกข้ึนกลับไปยังรามาห”  1 ซามูเอล 16:12-13

การเจิมของผูนํ าก็เพ่ือสงผานตํ าแหนง อํ านาจและสิทธิอํ านาจของหนาที่น้ันๆ โดยการเจิมน้ี
พระวิญญาณของพระเจาเสด็จมาเหนือคนนั้น เพ่ือที่เขาจะไดนํ าประชากรของพระองคไดอยางเหมาะสม

เราพบพระสัญญาในพระคัมภีรใหมในเรื่องฤทธิ์อํ านาจของการเจิมไดในกิจการ 1:8
“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิจะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรู
ซาเลม็ ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจ
การ 1:8

ความสํ าเร็จของพระสัญญานี้ไดบันทึกไวในกิจการ บทที่ 2   การบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์คือ การที่ฤทธิ์อํ านาจแหงการเจิมผูนํ าสํ าเร็จลง

การเจิมในพระคัมภีรใหมใหดํ ารงตํ าแหนง ไดอธิบายไวในเอเฟซัส
“ของประทานของพระองคก็คือ  ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผู

เผยพระวจนะ  บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและ
อาจารย”   เอเฟซัส 4:11

พระเจาทรงเจิมคนบางคนใหอยูในตํ าแหนงผูนํ าในคริสตจักร และไดใหการเจิมแหงฤทธิ์อํ านาจ
เพ่ือเตรียมเขาใหพรอมที่จะทํ าใหการทรงเรียกสํ าเร็จลง

การเจิมนั้นมาจากพระเจา
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การเจิมทั้ง 3 ชนิดเหลานี้ ซ่ึงเปนสัญลักษณที่ผูนํ าเหลานี้ตองมีประสบการณลวนแตมาจาก
พระเจา

เม่ือซามูเอลเจิมซาอูล เขาพูดวา
“พระเจาไดทรงเจิมทาน...”  1 ซามูเอล 10:1, 15:17

เม่ือพระเยซูประกาศการเจิมของพระองค พระองคตรัสวา “พระผูเปนเจาไดทรงเจิมขาพเจาไว”
ลูกา 4:18, ดูกิจการ 10:38 ดวย

พระเจาทรงเปนผูสถาปนาผูที่ไดรับการเจิม  พระเจาตรัสแกซามูเอลวา
“และเราจะใหปุโรหิตผูซื่อสัตยของเราเกิดข้ึนมา ซึ่งจะกระทํ าตามสิ่งที่มี

อยูในจิตใจของเรา  และเราจะสรางพงศพันธุมั่นคงใหเขาและเขาจะดํ าเนินอยู
ตอหนาผูที่เราเจิมไวเปนนิตย”  1 ซามูเอล 2:35

คุณไมมีประสบการณของการเจิมโดยการถูกแตงตั้งจากองคการหรือนิกาย  (แมวาจะไมมีสิ่งใด
ผิดที่จะทํ าเชนน้ี)  การเจิมสํ าหรับผูนํ ามาจากพระเจา

“และฝายทานทั้งหลาย การเจิมซึ่งทานทั้งหลายไดรับจากพระองคน้ัน
ดํ ารงอยูกับทาน และไมจํ าเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย  เพราะวาการเจิม
น้ันไดสอนทานใหรูทุกสิ่ง และเปนความจริง และไมใชความเท็จ  การเจิมนั้น
สอนทานทั้งหลายแลวอยางใด  ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระองคอยางน้ัน”  1
ยอหน 2:27

สเตเฟนไดรับการแตงตั้งจากมนุษยใหเปนมัคนายก เขาไดรับการเจิมจากพระเจาใหเปนผู
ประกาศ (กิจการ 6)   การเจิมของพระเจาเปนสิ่งที่สํ าคัญซ่ึงไมใชของมนุษย

พื้นฐานของการเจิม

พระเจาทรงเจิมบนพื้นฐานของอะไร
พระเจาไมไดทรงเจิมเน่ืองจากความมีสติปญญา การศึกษา ประสบการณหรือความสามารถ

การเจิมไมไดมีพ้ืนฐานอยูที่สิ่งที่ปรากฏใหเห็นภายนอก  แตตั้งอยูบนทาทีของจิตใจ
เม่ือซามูเอลไปที่บานของเจสซี เพ่ือเจิมกษัตริยองคใหม  เขามองหาคนที่มีรูปกายภายนอกที่

เห็นชัดเจน
“อยูมาเมื่อเขาทั้งหลายมาแลว ทานก็มองเห็นเอลีอับจึงคิดวา  “ผูที่พระ

องคทรงใหเจิมไวก็อยูตอพระพักตรพระเจาแนแลว”

แตพระเจาตรัสกับซามูเอลวา “อยามองดูที่รูปรางภายนอกหรือที่ความ
สงูแหงรางกายของเขา ดวยเราไมยอมรับเขา เพราะพระเจาทอดพระเนตรไม
เหมือนกับที่มนุษยดู  มนุษยดูที่รูปรางภายนอกแตพระเจาทอดพระเนตรจิตใจ”
1 ซามูเอล 16:6-7
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พระเจาทรงเจิมดาวิดจากทาทีและสภาวะทางจิตใจ พระเจาทรงตรวจดูวาคุณมีทาทีอะไรภายใน

จุดประสงคของการเจิม

จุดประสงคของการเจิมมีดังน้ี

เพื่อทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลง
การเจิมถูกมอบแกผูนํ าเพื่อทํ าใหเขาบรรลุจุดประสงคของพระเจา พระเยซูตรัสเรื่องนี้ไวชัดเจน

“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได
ทรงเจิมตั้งขาพเจาไว เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจา
ใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็น
อีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ”   ลูกา 4:18

ใหสติปญญาในการเปนผูนํ า
การเจิมทํ าใหคุณมีสติปญญาที่จะนํ าผูอ่ืนแทนที่จะตองใหผูอ่ืนมานํ าคุณ

“และฝายทานทั้งหลาย การเจิมซึ่งทานทั้งหลายไดรับจากพระองคน้ัน
ดํ ารงอยูกับทาน และไมจํ าเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย  เพราะวาการเจิม
น้ันไดสอนทานใหรูทุกสิ่ง  และเปนความจริง และไมใชความเท็จ  การเจิมนั้น
สอนทานทั้งหลายแลวอยางใด  ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระองคอยางน้ัน”  1
ยอหน 2:27

ทํ าลายแอกเสีย
การเจิมจะทํ าลายแอกฝายวิญญาณซึ่งผูกมัดคนทั้งชายและหญิง ซ่ึงคุณปรนนิบัติรับใชอยู พระ

คัมภีรชี้ใหเห็นวามีแอกอยู 3 ประเภทคือ
1. มีแอกของบาป

“เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา  ผูนํ าเจาออกจากแผนดินอียิปต
เพื่อเจาจะมิไดเปนทาสของเขา เราไดหักคานแอกของเจาออกเสีย เพื่อใหเจา
เดนิตัวตรงได”  เลวีนิติ 26:13

2. มีแอกซึ่งทํ าใหคนเปนทาสของ “เน้ือหนัง” หรือ “ตัวตน” ซ่ึงเปนธรรมชาติบาปเกา
“ขาพเจาไมเขาใจการกระทํ าของขาพเจาเอง  เพราะวาขาพเจาไมทํ าสิ่ง

ที่ขาพเจาปรารถนาที่จะทํ า แตกลับทํ าสิ่งที่ขาพเจาเกลียดชังน้ัน”  โรม 7:15
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3. มีแอกของคนซึ่งเปนภาระที่ผูอ่ืนวางบนตัวคุณ แอกนี้อาจรวมถึงความรูสึกผิด
ประเพณีหรือมาตรฐานของความประพฤติที่เปนไปไมได  ซ่ึงผูอ่ืนคิดวาคุณควรตอง
ประพฤติ
“ดวยเขาเอาหอของหนักวางบนบามนุษย  สวนเขาเองแมแตน้ิวเดียวก็

ไมจับตองเลย การกระทํ าของเขาเปนการอวดเทาน้ัน  เขาใชกลักพระธรรม
อยางใหญ  สวมเสื้อที่มีพูหอยอันยาว”  มัทธิว 23:4-5
การเจิมจะทํ าลายแอกทั้งหมดนี้เสีย

“.....และแอกของเขาถูกทํ าลายเสียจากคอของเจา   เน่ืองจากการเจิม
น้ี”  อิสยาห 10:27

แอกเหลานี้จะไมถูกทํ าลายโดยการสอนระดับลึก  จะไมถูกทํ าลายโดยการศึกษา การใหคํ า
ปรึกษาแนะนํ าหรือโดยองคการ

แอกเหลานี้จะถูกทํ าลายโดยการเจิมของพระเจาลงบนผูนํ าฝายวิญญาณ ผูที่รูวาจะนํ าขาวสาร
เรื่องการปลดปลอยมาสูผูที่ถูกผูกมัดไดอยางไร
เปนเคร่ืองตัดสินวาผูนี้มีตํ าแหนง

พระเจาทรงเจิมคนเพื่อใหดํ ารงตํ าแหนงหรือการทรงเรียกพิเศษในงานรับใช ตัวอยางเชน
ตํ าแหนงของปุโรหิต  ตดัสินได “โดยเหตุผลของการเจิม”   กันดารวิถี 18:8

พันธสญัญาใหมแสดงใหเห็นชัดเจนวาพระเจาประทานของประทานฝายวิญญาณ และการทรง
เรียกที่แตกตางกันของผูเชื่อ คุณตองรูจักการทรงเรียกสวนตัวคุณจากพระเจา  รูของประทานฝาย
วิญญาณและรูจุดประสงคเฉพาะของคุณในแผนการของพระเจา  เพ่ือที่จะดํ าเนินในการทรงเจิมของพระ
วญิญาณบริสุทธิ์

ถาคุณพยายามที่จะปรนนิบัติในตํ าแหนงที่คุณไมไดรับการเจิมหรือการทรงเรียก คุณจะพบกับ
ความยากลํ าบาก ซ่ึงนํ ามาสูจุดสํ าคัญอีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการเจิม

ดํ าเนินในการเจิมของคุณเอง

พระเจาทรงเจิมคนใหทํ าหนาที่ ตํ าแหนงและการทรงเรียกฝายวิญญาณเฉพาะอยาง ผูนํ าหลายคน
ลมเหลวเพราะเขาไมรูถึงขอเท็จจริงน้ี เขาพยายามที่จะปฏิบัติงานรับใชซ่ึงเขาไมไดถูกเรียกหรือเจิมไว

จงอาน กันดารวิถีบทที่ 16  เม่ือโคราหและคนของเขาอางวาไดรับการเจิมอยางเดียวกับโมเสส
พระเจาพิสูจนใหเห็นชัดเจนวาแตกตางกัน

จงอานกันดารวิถีบทที่ 17  พระเจาทรงพิสูจนใหเห็นวาการทรงเจิมของพระองคอยูเหนืออาโรน
ดวยวิธีพิเศษ

จงอาน 1 ซามูเอล 13:8-14  เม่ือกษัตริยซาอูลพยายามปรนนิบัติในตํ าแหนงที่เขาไมไดรับการ
เจิม พระเจาทรงพิพากษาและปฏิเสธเขา
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จงอานกิจการ 19:13-16  เม่ือบุตร 7 คนของปุโรหิตชื่อเศวา พยายามที่จะรับใชในการเจิมที่เขา
ไมไดเปนเจาของ  เขาก็ประสบความทุกขยาก

จงรับใชภายใตการเจิมของคุณเอง  มิฉะนั้นคุณจะไมเกิดผลและจะประสบความยากลํ าบากใน
การรับใช

จงมุงหวังการตอตาน

ถาคุณไดรับการเจิมจากพระเจา  คณุหวังไดเลยวาจะมีการตอตานจากซาตานและพลังของมัน
เชนเดียวกับจากคนอธรรม

“บรรดากษัตริยแหงแผนดินโลกตั้งตนเองขึ้น  และนักปกครองปรึกษา
กันตอสูพระเจาและผูรับการเจิมของพระองค”   สดุดี 2:2

“ขาแตพระเจา น่ันแหละศัตรูของพระองคไดเยยหยัน น่ันแหละเขาเยย
รองเทาของผูที่ถูกเจิมไวของพระองค”   สดุดี  89:51

พลังแหงความอธรรมตองการปดกั้นคุณ เพราะมันรูวางานรับใชที่ไดรับการเจิมจะทํ าใหจุด
ประสงคของพระเจาสํ าเร็จได

การเจิมที่สดใหม

ดาวิดกลาวถึง “น้ํ ามันใหม”  ซ่ึงเปนสัญลักษณของการเจิมที่สดใหมและตอเน่ืองจากพระเจา
“แตพระองคทรงเชิดชูเขาของขาพระองค  อยางกับเขาวัวกระทิง  พระ

องคทรงเทนํ้ ามันใหมบนขาพระองค”   สดุดี 92:10

คุณรักษาการเจิมที่สดใหมจากฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดโดยการมีประสบการณที่ตอเน่ืองกัน
ของการเจิมทั้ง 3 ชนิดที่ไดศึกษามาแลว
การเจิมของคนโรคเรื้อน  :  สัมพันธภาพ

การเจิมของคุณจะไมสดใหม นอกเสียจากวาคุณจะดํ ารงความสัมพันธสวนตัวของคุณกับ
พระเจา คุณตองติดตอกับพระเจาเสมอดวยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร   ถาคุณตองการฟง
พระสุรเสียงของพระองค  ปรนนิบัติพระองคและดํ าเนินในทางของพระองค

การรับใชในตํ าแหนงและอํ านาจที่ปราศจากสัมพันธภาพจะมีผลใหคุณสูญเสียประสบการณของ
คณุเอง และกลายเปนผูที่ถูกขวางทิ้งไป
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“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ  เพราะเกรงวาเมื่อ
ขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐแกคนอ่ืนแลว  ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใช
การไมได”   1 โครินธ 9:27

“มใิชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา”  จะไดเขาใน
แผนดินสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึง
จะเขาได

เมือ่ถึงวันน้ันจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา “พระองคเจาขา พระองค
เจาขา ขาพระองคกลาวพระวจนะในพระนามของพระองคและไดขับผีออกใน
พระนามของพระองค และไดกระทํ าการมหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของ
พระองคมิใชหรือ”

เมือ่น้ันเราจะไดกลาวแกเขาวา “เราไมรูจักเจาเลย  เจาผูกระทํ าความ
ชัว่ จงไปเสียใหพนหนาเรา”  มัทธิว 7:21-23

การเจิมของปุโรหิต  :  ความบริสุทธิ์
คุณตองดํ ารงชีวิตที่บริสุทธิ์ ถาคุณตองการประสบการณของการเจิมที่สดใหมจากพระเจาเหนือ

งานรบัใชของคุณ คุณตองเปนคนที่บริสุทธิ์ฝายจริยธรรมและเปนคนที่มีศักดิ์ศรีและสัตยซ่ือในทุกๆ แง
มุมของชีวิตและการรับใชของคุณ
การเจิมของผูนํ า  :  ตํ าแหนงและอํ านาจ

คณุตองปรนนิบัติในตํ าแหนงที่พระเจาทรงเรียกคุณ คุณตองไมเลียนแบบงานรับใชและการทรง
เรียกของผูอ่ืน  คณุตองมีประสบการณกับการเติมตอเน่ืองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงรับประกันถึง
ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณสํ าหรับงานที่พระเจาประทานแกคุณ

การเจิมเหลาน้ีทํ างานรวมกันอยางไร

การเจิมทั้ง 3 อยางนี้ทํ าหนาที่ดวยกันเพ่ือรักษาการเจิมของพระเจาใหสดใหมในชีวิตของคุณ
ถาปราศจากสัมพันธภาพ  คุณจะไมสามารถมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจและคุณจะไม

สามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์
การที่จะเนนความบริสุทธิ์โดยปราศจากฤทธิ์อํ านาจจะทํ าใหกลายเปนทํ าตามกฎบัญญัติ
การมีอํ านาจและตํ าแหนงโดยไมดํ าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จะทํ าใหคุณเปนคนที่อยูในสถานการณ

ของการรับใชผูอ่ืนในขณะที่คุณกลายเปนคนที่ “ใชการไมได”
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. “การเจิม” หมายความวาอะไร

                                                                                                   
                                                                                                   

3. น้ํ ามันเปนสัญลักษณของอะไร

                                                                                                   

4. จงบอกถึงการเจิม 3 ชนิดซึ่งอธิบายไวในบทเรียนนี้  และอธิบายความหมายของแตละอยาง
ดวย
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5. ใครคือแหลงของการเจิมเพ่ือการรับใช

                                                                                                   

6. จงอธิบายจุดประสงคของการเจิม

                                                                                                   
                                                                                                   

7. การทีพ่ระเจาทรงเจิมน้ัน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานอะไร เปนเพราะวาคนๆ น้ันมีการศึกษา มีประสบ
การณ มีสติปญญาใชหรือไม

                                                                                                   
                                                                                                   

8. จงอธิบายวา เหตุใดพลังของความอธรรมจึงตอตานผูที่พระเจาทรงเจิมไว

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

9. เหตุใดจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะรับใชในตํ าแหนงที่คุณไดรับการเจิมจากพระเจาเทานั้น

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

10. คณุจะรักษาการเจิมที่ใหมสุดจากพระเจาในชีวิตและการรับใชของคุณไดอยางไร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “แตพระองคทรงเชิดชูเขาของขาพระองค อยางกับเขาวัวกระทิง พระองคทรงเทนํ้ ามันใหมบน
ขาพระองค”  สดุดี 92:10

2. “การเจิม” หมายถึงการสละอุทิศหรือมอบถวายบางสิ่งหรือบางคนใหแกพระเจาโดยการใชน้ํ า
มัน

3. น้ํ ามันเปนสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเจิมคนดวยนํ้ ามันเปนสัญลักษณของพระ
วญิญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาบนเขาเพื่อจุดประสงคพิเศษ

4. การเจิมของคนโรคเรื้อนเพ่ือใหมีสัมพันธภาพ  การเจิมของปุโรหิตเพ่ือใหมีความบริสุทธิ์ และ
การเจิมของผูนํ าเพื่อตํ าแหนงและอํ านาจ

5. พระเจาทรงเปนแหลงของการเจิมเพ่ือการรับใช
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6. การเจิมสถาปนาตํ าแหนงของคุณในการรับใชพระเจา ทํ าใหคุณปฏิบัติตามจุดประสงคของพระ
เจาไดสํ าเร็จ ใหสติปญญาแกคุณที่จะเปนผูนํ า   และหักแอกของการผูกมัดในตัวคนที่คุณจะรับ
ใช

7. การเจิมของพระเจาไมไดตั้งอยูบนการศึกษา สติปญญา ความสามารถหรือประสบการณ พระ
องคทรงเจิมบนพื้นฐานของทาทีในจิตใจ

8. พลังแหงความอธรรมตองการปดกั้นคุณจากการดํ าเนินในการทรงเจิม เพราะมันรูวาการรับใชที่
ไดรับการเจิมจะทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงได

9. เพราะวาคุณจะไมเกิดผลและจะประสบความยากลํ าบากมาก  ถาคุณไมไดอยูในตํ าแหนงที่พระ
เจาทรงเจิม

10. โดยการดํ าเนินอยางตอเน่ืองในการเจิมทั้ง 3 ชนิดที่อธิบายไวในบทนี้

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศกึษาเกี่ยวกับความสัมพันธที่พระเจามีตอผูที่พระองคทรงเจิม

- พระเจาประทานการปลดปลอยและพระกรุณาตอผูที่ไดรับการเจิม  -  สดุดี 18:50
- พระองคทรงชวยเหลือและสดับฟงผูที่ถูกเจิม – สดุดี 20:6
- พระองคทรงทอดพระเนตรดูหนาของผูที่ถูกเจิม – สดุดี 84:9
- พระองคทรงเปนพลังแหงความรอดของผูที่ถูกเจิม – สดุดี 28:8
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- พระองคประทานการเปดเผยสํ าแดงแกผูที่ถูกเจิม – (เปนตะเกียงของผูถูกเจิม) สดุดี
132:17

- พระเจาทรงเจิมเพ่ือขจัดศัตรูออกไปเสีย – 2 พงศาวดาร 22:7
2. จงศกึษาตอไปถึงขอเท็จจริงทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการทรงเจิมดังน้ี

- การเจิมครั้งแรกที่กลาวไว – ปฐมกาล 31:13
- การเจิมเกี่ยวของสัมพันธกับความยินดีและความชอบธรรม – สดุดี 45:7, ฮีบรู 1:9
- ความออนแอตามธรรมชาติไมไดปดกั้นการเจิมจากพระเจา – 2 ซามูเอล 3:39
- การเจิมถูกใชในการรักษาคนปวยไขในมาระโก 6:13 และยากอบ 5:14, คนตาบอดใน ยอห

น 9:6, 11 และคนที่ตาบอดฝายวิญญาณใน วิวรณ 3:8
- น้ํ ามันศักดิ์สิทธิ์ถูกใชในสมัยของพันธสัญญาเดิม – อพยพ 30:31
- เปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเทียบไดกับการเจิม – สดุดี 133:2
- การเจิมมีความสัมพันธกับความบริสุทธิ์ – อพยพ 29:29
- พระวจนะของพระเจาไดรับการเจิม – เลวีนิติ 7:36

3. คณุไดเรียนแลววาการเจิมถูกใชอยางไรในสมัยพันธสัญญาเดิมที่เจิมแกคนโรคเรื้อน ปุโรหิต
และผูนํ าการเจิมยังใชในเรื่องตอไปน้ี

- การถวาย  - อพยพ 29:36
- สิง่ที่อยูในพลับพลา – เลวีนิติ 8, กันดารวิถี 7, อพยพ 40
- เสาหรือแทนบูชา – ปฐมกาล 31:13

4. โดยเหตุที่ผูนํ าไดรับการเจิมจากพระเจา เราจึงตองระมัดระวังที่จะไมตอตานเขาเหลานั้น ดู
กันดารวิถี 16, 1ซามูเอล 24 และ 26, 2 ซามูเอล 1, 1 พงศาวดาร 16:22,  สดุดี 105:15

5. การเจิมของมนุษยไมเหมือนกับการเจิมของพระเจา  ดู 2 ซามูเอล 19:10 จงอานเรื่องราวอันนา
เศราของอับซาโลม ผูซ่ึงไดรับการเจิมจากพระเจา (2 ซามูเอล 18-20)

6. จงอานเกี่ยวกับการเจิมของบุคคลตอไปน้ี

โยชูวา  -  เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9  และกันดารวิถี 27:18, 22
ซาอูล  -  1 ซามูเอล 10:15-27
ดาวิด  -  1 ซามูเอล 16:1-13
พระเยซู  -  ลูกา 4:18

7. จงศึกษากิจการ 7:25  และอพยพ 2:11-15  โมเสสไดรับการทรงเรียกที่ถูกตอง  แตเขาใชสิทธิ
อํ านาจผิดในครั้งแรก  เขาพยายามปรนนิบัติพระเจาดวยสิทธิอํ านาจของเขาเองแทนที่จะเปน
สิทธิอํ านาจของพระเจา

8. จงอานอาโมส 7:14-15 อาโมสไมใชผูรับใช เขาเปนผูเลี้ยงแกะและคนเก็บเกี่ยวพืชผล  แตเม่ือ
พระเจาทรงเจิมเขา  เขาก็ไดกลายเปนผูเผยพระวจนะ


