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บทที่ 5 

รูปแบบของพระประสงคของพระเจา 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- ใหรายชื่อขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา 
- บอกถึงการแบงออกเปน 2 ประการใหญๆ ของพระประสงคของพระเจา 
- ใชพระวจนะที่เขียนไวมาชวยในการตัดสินใจในสถานการณของชีวิตที่มีใหเห็นใน 
   พระคัมภีร 
- อธิบายรูปแบบของพระประสงคของพระเจา 
- บอกถึงตัวอยางของผูเชื่อซึ่งพัฒนาการปฏิบัติตนใหเปนไปตามพระประสงคของพระเจา 

 
ศึกษาตอไปถึงพระประสงคของพระเจาที่เปดเผยไวในพระวจนะ 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามเจตนารมณของ

พระองคซ่ึงพระองคทรงดําริไวในพระคริสต 
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูใน

สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต 
ในพระองคนั้น ตามพระดําริของพระองคผูทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ไดทรงตริตรองไว

สมกับพระทัยของพระองค” 
เอเฟซัส 1:9-11 

คํานํา 
กอนที่เราจะสํารวจวิธีการที่พระเจาทรงใชในการตรัสแกมนุษยเพื่อเปดเผยพระประสงคของ

พระองคนั้น เราตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา 
บทที่แลวๆ มาไดอธิบายวา “พระประสงคของพระเจา” หมายถึงอะไร และบอกถึงวิธีที่จะ

แสวงหาการนําทางที่ผิด 
บทนี้เสนอความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา อธิบายการแบงเปน 2 สวน

ใหญๆ ของพระประสงคนั้น ตรวจสอนรูปแบบของพระประสงคของพระเจา และอธิบายการพัฒนาของ
ผูเชื่อในการที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา 

ความจริงเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา 
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พระเจาทรงประสงคใหคุณรูจักพระประสงคของพระองค 
ความเชื่อวาเปนสิ่งเปนไปไดที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจามาจากความจริงพื้นฐาน 2 

ประการ 
ประการแรก :  ความเชื่อวาพระเจาทรงมีแผนการสําหรับคุณ 
ประการที่สอง :  ความสามารถของพระเจาที่ส่ือสารกับมนุษย 

สองบทที่ตามหลังบทนี้ อธิบายวิธีที่พระเจาทรงใชเพื่อส่ือสารกับมนุษย ตามที่เรากลาวไวใน
บทที่แลววา พระเจาทรงตองการสื่อสารกับมนุษยมากจนทรงใชลาเพื่อพูดกับผูพยากรณในโอกาสหนึ่ง 
(กันดารวิธี 22) 

พระคัมภีรกลาววา 
“เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปน

อยางไร” 
เอเฟซัส 5.17 

เปาโลเขียนถึงชาวโคโลสีวา 
“เพราะเหตุนี้ นับต้ังแตวันที่เราไดยินเราก็ไมไดหยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อทาน 

ใหทานเพียบพรอมดวยความรูถึงพระทัยของพระองคในสรรพปญญา และในความเขาใจฝาย
วิญญาณ” 

โคโลสี 1:9 

ในกิจการของอัครทูต เปาโลพูดพับคนๆ หนึ่งวา 
“เพราะเหตุนี้ นับต้ังแตวันที่เราไดยิน เราก็ไมไดหยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อทาน 

ให ทานเพียบพรอมดวยความรูถึงพระทัยของพระองคในสรรพปญญา และในความเขาใจ
ฝายวิญญาณ” 

กิจการ 22.14 

นอกจากขอพระคัมภีรดังกลาวแลว พระเจาไดประทานพระสัญญามากมายในการนําทางชีวิต
ในพระวจนะที่เขียนไว (คุณจะศึกษาบางสวนตอไป) บนพื้นฐานของพระคัมภีรเหลานี้ เราสามารถสรุป
ไดวา พระเจาตองการใหเรารูถึงพระประสงคของพระองค 

พระประสงคของพระเจาไดถูกวางแผนไวแลว 
พระเจากําลังทรงเคลื่อนไหวในโลกนี้เพื่อทําใหทุกสิ่งที่อยูในแผนการของพระองคเกิดขึ้น 
“ในพระองคนั้น ตามพระดําริของพระองคผูทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ไดทรงตริตรองไว

สมกับพระทัยของพระองค” 
เอเฟซัส 1:11 
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พระเจาทรงมีแผนการรวมสําหรับจักรวาลซึ่งพระองคทรงสรางขึ้นเราเรียกวา แผนการหลักของ
พระองค พระองคยังทรงมีแผนการสําหรับแตละบุคคล แผนการเหลานี้อยูภายในแผนการสูงสุดและ
พระประสงคทางจริยธรรมของพระองค 

แผนการของพระเจามีสําหรับเราเปนสวนตัวแตละบุคคล 
พระประสงคของพระเจาสําหรับแตละบุคคลประกอบดวยแผนการสูงสุดแหงการทรงไถ 
“องคพระผูเปนเจาไมทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บางคนคิด

นั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองคไม
ทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม” 

2 เปโตร 3:9 

แตแผนการของพระเจามีมากกวาการที่ทรงเปดเผยถึงพระประสงคสูงสุดและพระประสงคฝาย
จริยธรรม พระเจาทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเราแตละคนซึ่งพระองคทรงเสาะหาเพื่อติดตอส่ือสาร
ดวย 

พระคัมภีรยืนยันความจริงนี้ดวยเรื่องราวมากมายของพระเจาที่ทรงทํางานในชีวิตของคนแต
ละคน พระองคทรงวางมนุษยไวในสถานการณพิเศษเฉพาะอยางในเวลานั้น สําหรับจุดประสงคที่มี
เปนพิเศษ เร่ืองราวของชีวิตแตละเรื่องที่บันทึกไวในพระคัมภีรมีความเปนเฉพาะตัวไมเหมือนกัน 

พระเจาตรัสแกผูเผยพระวจนะเยเรมียวา 
“เราไดรูจักเจากอนที่เราไดกอรางสรางตัวเจาที่ในครรภ และกอนที่เจาคลอดจาก

ครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจาไว เราไดแตงต้ังเจาเปนผูเผยพระวจนะใหแกบรรดาประชาชาติ”  
เยเรมีย 1:5 

อะไรเปนคําพยานที่ยิ่งใหญกวานี้ คือที่พระเจาทรงมีแผนการสวนตัวสําหรับแตละบุคคล? 
เมื่ออัครสาวกเปโตรหวงใยเกี่ยวกับงานรับใชของยอหนมากเกินไป พระเยซูทรงบอกเขาวา 
“ถาเราอยากจะใหเขาอยูจนเรามานั้น จะเปนเรื่องอะไรของเจาเลา เจาจงตามเรามา

เถิด”        ยอหน 21:22 
พระเยซูทรงมีแผนการแตกตางกันสําหรับชีวิตของเปโตรและยอหน 
ไมวาเราจะมองไปที่ใดในจักรวาลนี้ จะเห็นวามีการวางแผนไวอยางชาญฉลาด การจัดระบบ

ของดาวเคราะห ดาวฤกษและการออกแบบเกล็ดหิมะแตละเกล็ด ดอกไมแตละดอกสะทอนใหเห็นการ
วางแผนนี้ 

เมื่อเรามีหลักฐานเชนนี้แลว เราก็ตองสรุปวาพระผูสรางจากสวรรคทรงมีแผนการสําหรับ
มนุษยแตละคนซึ่งเปนสิ่งทรงสรางที่สูงสุดของพระองคดวย 

พระเจาทรงสัญญาวา 
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“เราจะแนะนําและสอนเจาถึงทางที่เจาควรเดินไป เราจะใหคําปรึกษาแกเจาดวยจับ
ตาเจาอยู” 

สดุดี 32:8 

เสนทางชีวิตของแตละคน ไดแสดงไวในขอนี้ 
สดุดี 37 แสดงวาทุกๆ ยางกาวของคนชอบธรรมไดถูกพระเจาจัดวางไวแลว 
“ถาพระเจาทรงจัดระเบียบยางเทาของมนุษยคนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของ

พระองค” 
สดุดี 37:23 

คําเดียวกันที่ใชในที่นี้คือ จัดระเบียบ มีใชในสดุดี 8:3 เกี่ยวกับดวงจันทรและดวงดาวซึ่งพระ
เจาไดทรงสรางขึ้น วิชาดาราศาสตรไดบันทึกถึงการเคลื่อนไหวที่แนนอนอัศจรรยของดวงดาวตางๆ 

ความแนนอนเชนนี้ซึ่งไดวางไวในการเคลื่อนไหวของดาวเคราะหไดจัดระบบใหกับยางกาวของ
ผูเชื่อ พระเจาทรงจัดแจงไมเพียงแตเหตุการณใหญๆ ในชีวิตเทานั้น แตทุกๆ กาวของเขา 

พระองคทรงสัญญาวา 
“และเมื่อเจาหันไปทางขวาหรือหันไปทางซาย หูของเจาจะไดยินวจนะขางหลังเจาวา 

“นี่เปนหนทางจงเดินในทางนี้” 
อิสยาห 30:21 

น้ําพระทัยของพระเจาไมใชทางของมนุษย 
ขอเท็จจริงพื้นฐานอีกอยางหนึ่งที่ตองจํา เมื่อแสวงหาพระประสงคของพระเจาคือ พระ

ประสงคของพระเจามักจะตรงขามกับทางของมนุษย 
“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา” พระ

เจาตรัสดังนี้  
 "เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวาทางของเจา และความคิด

ของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น”” 
อิสยาห 55.8-9 

พระประสงคของพระเจาไมใชหนทางที่เราเลือกตามธรรมชาติ นี่จึงเปนเหตุผลวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่เราตองรูจัก (จําได)  พระสุรเสียงของพระเจา 

แตก็ไมใดหมายความวาพระประสงคของพระเจาจะเปนสิ่งที่นําความทุกขมาใหดังเชน
ขอเท็จจริงพื้นฐานตอไปแสดงใหเห็น 

พระประสงคของพระเจาเปนสิ่งที่ดี 
พระคัมภีรสอนวา พระประสงคของพระเจามักจะเปนสิ่งที่ดี แมวาหนทาง (วิธี) ของพระองค

อาจไมใชส่ิงที่มนุษยอาจเลือก แตพระเจาทรงรูวาเปนสิ่งที่ดีที่สุด 
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สดุดี 37:23 กลาววาเราจะยินดีในหนทางที่พระเจาทรงบัญชา เปาโลยืนยันวาพระประสงค
ของพระเจาเปนสิ่งดี   

“อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแลวอุปนิสัยของ
ทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดีอะไรเปนที่
ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” 

โรม 12.2 

แผนการของพระเจาเปนแผนการกาวหนา 
เอเฟซัส 2:10 กลาววา “เราเปนฝพระหัตถของพระองค” คําวา “เปน” เปนปจจุบันกาล พระเจา

ทรงทํางานอยูอยางสม่ําเสมอในชีวิตของผูเชื่อ เปนขบวนการที่ตอเนื่องและกาวไปในการเปดเผยพระ
ประสงคของพระองค 

“เพราะวาพระเจาเปนผูทรงกระทํากิจอยูภายในทานใหทานมีใจปรารถนาทั้งให
ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค” 

ฟลิปป 2:13 

เปาโลเขียนถึงผูเชื่อชาวฮีบรูวาเปนความปรารถนาของพระเจาที่จะ.. 
“โดยโลหิตแหงพันธสัญญานิรันดรนั้นทรงกระทําใหทานทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี เพื่อจะได

ปฏิบัติตามพระทัยพระองค และทรงทํางานในทานทั้งหลายใหเกิดผลเปนที่ชอบในสายพระ
เนตรของพระองคโดยพระเยซูคริสต ขอพระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน” 

ฮีบรู 13:21 

“ทรงทํางาน” เปนปจจุบันกาล พระเจากําลังนําทาง พัฒนา และตรัสแกเราอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับพระประสงคของพระองค 

เราไดรับพระสัญญาวาจะทรงนําทางเราตลอดไป 
“และพระเจาจะนําเจาอยูเปนนิตยและใหเจาอ่ิมดวยของดี และกระทําใหกระดูกของ

เจาแข็ง และเจาเปนเหมือนสวนที่มีน้ํารด เหมือนน้ําพุ ที่น้ําของมันไมขาด” 
อิสยาห 58:11 

 

พระประสงคของพระเจาแบงเปน 2 ประการ 
เมื่อเราพูดถึงการรูจักพระสุรเสียงของพระเจา เราตองเขาใจวามีการแบงพระประสงคของพระ

เจาออกเปน 2 ประการ แตละอยางมีความสอดคลองกัน 

ประการแรก : ส่ิงที่เขียนเปดเผยไวในพระวจนะ 
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พระประสงคของพระเจาประการแรกคือ ส่ิงที่เขียนไวเปนพิเศษในพระคัมภีร 
ในบทที่แลวเราไดกลาวถึงความหมาย 3 ประการของ “พระประสงคของพระเจา” เรารูวามี 

พระประสงคสูงสุดสําหรับแตละคนและพระประสงคแหงจริยธรรมแสดงไวในตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามที่แสดงจะเห็นวา พระประสงคของพระเจาสําหรับแตละบุคคลยอมอยูภายใตพระประสงค

สูงสุดแหงจริยธรรมตามที่เขียนไวในพระวจนะ  
พระวจนะที่เขียนไวนั้นเปนการเปดเผยที่สมบูรณของพระประสงคฝายจริยธรรม รวมเอาพระ

บัญญัติวาผูเชื่อควรดําเนินชีวิตอยางไร 
ตามที่เห็นในตาราง พระประสงคสูงสุดของพระเจารวมถึงพระประสงคฝายจริยธรรมเปนพระ

ประสงคสูงสุดของพระองคที่ใหชายและหญิงแตละคนมีชีวิตอยูภายใตมาตรฐานแหงจริยธรรมของพระ
วจนะที่เขียนไว 

พระวจนะที่เขียนไวรวมเอาสวนของพระประสงคสูงสุดของพระองคซึ่งพระองคทรงเลือกที่จะ
เปดเผยแกเรา รวมถึงโครงสรางทั่วไปของแผนการหลักของพระองคเพื่อโลกและมนุษยโดยทั่วไป 

การสรุปที่ดีที่สุดของแผนการนี้คือ ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญของบทนี้ 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ

ของพระองคซ่ึงพระองคทรงดําริไวในพระคริสต  
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูใน

สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต 
ในพระองคนั้น ตามพระดําริของพระองคผูทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ไดทรงตริตรองไว

สมกับพระทัยของพระองค” 
เอเฟซัส 1:9-11 

ในชวงของ “เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้ เรามีขออางอิงโดยเฉพาะซึ่งเปน
ตัวอยางของพระประสงคของพระเจาที่เขียนไวในพระวจนะ 

ประการที่สอง : พระประสงคที่ไมไดเขียนไวในพระวจนะ 

พระประสงคฝายจริยธรรม 

พระประสงคสําหรับแตละบุคคล 

พระประสงคสูงสุด 
ของพระเจา 
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พระประสงคของพระเจาประการที่สองคือ ที่ไมไดเขียนไวในพระวจนะซึ่งรวมถึงแผนการ
สําหรับชีวิตของผูเชื่อแตละคน 

พระวจนะของพระเจาไมไดบอกใหคุณรูถึงฃีวิตการรับใชหรืออาชีพพิเศษเฉพาะอยางของคุณ 
โบสถใดที่คุณควรไป ใครที่คุณควรแตงงานดวย คุณจะอาศัยอยูที่ไหนดี อยางไรก็ตามการตัดสินใจ
เหลานี้ก็เปนสิ่งสําคัญ 

การตัดสินใจในแงมุมเหลานี้คือส่ิงที่เราตองแสวงหาพระประสงคของพระเจาและสามารถที่จะ
ไดยินพระสุรเสียงเมื่อพระองคตรัสแกเรา 

 

เปรียบเทียบพระประสงคทั้ง 2 ประการ 
เมื่อปรารถนาที่จะรูพระประสงคฺของพระเจาในสถานการณนั้นๆ ของชีวิต ใหเรามาเริ่มศึกษา

พระคัมภีรเพื่อดูวามีการทรงนําพิเศษโดยเฉพาะใหไวในพระวจนะที่เขียนไวหรือไม 
ไมมีความจําเปนที่จะตอง “แสวงหาพระประสงคของพระเจา” หรือขอการยืนยันถึงพระ

ประสงคเมื่อพระองคไดตรัสไวแลวในพระวจนะที่เขียนไว จงตรวจสอบดูพระคัมภีรอยางถี่ถวน เพื่อหา
การนําทางที่พระองคใหไว จงยอมรับพระวจนะวาเปนพระสุรเสียงที่ตรัสแกคุณ 

ถาคุณปฏิเสธการทรงนําที่พระเจาทรงใหไวในพระคัมภีรแลว คุณก็เปดชองใหแกการลอลวง
ทุกชนิด  

ในหลายสถานการณ พระคัมภีรใหหลักการทั่วไปวาผูเชื่อและผูไมเชื่อไมควรเทียมแอกเขา
ดวยกัน หลักการนี้ใชไดกับสถานการณหลายอยางของชีวิตเชน แตงงานกับคนไมเชื่อ เขาเปนหุนสวน
กับคนไมเชื่อ หรือมีเพื่อนสนิทเปนคนไมเชื่อ เปนตน 

จงคนดูพระคัมภีรเพื่อดูตัวอยางชีวประวัติซึ่งใชกับสถานการณของคุณ ศึกษาชีวิตของบุคคล
ในพระคัมภีรเพื่อดูวาเขาทําการตัดสินใจอะไรในสถานการณที่คลายคลึงกันและดูวาการตัดสินใจนั้น
สอดคลองกับพระประสงคของพระเจาหรือไม 

ถาในกรณีที่ไมมีการนําทางที่เขียนไวในพระคัมภีร พระเจาก็ทรงมอบวิธีตางๆ ซึ่งพระองคตรัส
แกมนุษย เราจะตรวจสอบเรื่องนี้ในบทตอไป 

แตจําไววา การนําทางพิเศษสําหรับชีวิตในสถานการณตางๆ นั้นยอมจะสอดคลองกับพระ
วจนะของพระเจาที่เขียนไว พระสุรเสียงของพระเจาจะทรงนําไปภายใตขอบเขตของพระคัมภีร 
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บทสรุป 
 
แผนภูมิตอไปนี้สรุปการแบงพระประสงคของพระเจาออกเปน 2 ประการ ซึ่งเพิ่งไดศึกษาไป 

 

การแบงพระประสงคของพระเจาออกเปน 2 ประการ 
 
ซึ่งเปดเผยไว (เขียนไวแลว)  ซึ่งไมไดเปดเผยไว (ไมไดเขียนไวในพระคัมภีร) 

  
พระประสงคสูงสุดฝายจริยธรรมได 
เปดเผยในพระวจนะที่เขียนไว 

แผนการชีวิตสําหรับผูเชื่อแตละคน 

  
ประกอบดวยพระประสงคทั่วไปสําหรับ
มนุษยชาติทุกคนและแผนการ หลัก 
ของพระองคสําหรับโลก 

ประกอบดวยการตัดสินใจเฉพาะอยางเชน ชีวิต
การทํางาน การรับใช การอยูอาศัย การศึกษา 
การสมรสและการนําทางในสถานการณพิเศษ
อ่ืน 

  
รวมถึงพระบัญญัติเฉพาะอยางและ 
พระสัญญาเพื่อปกครองการดําเนิน 
ชีวิต 

การตัดสินใจบางประการของแตละคนอาจทําได
บนพื้นฐานของตัวอยางหลักการทั่วไป และพระ
บัญญัติเฉพาะอยางที่เขียนไวในพระคัมภีร 

 

รูปแบบของพระประสงคของพระเจา 
บทแรกของวิชานี้มุงเนนที่โรม 12:1-2 
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง

วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจา ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย 

อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยของ
ทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจาจะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่
ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” 

โรม 12:1-2 
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เราถามคําถามวา “อะไรคือความหมายของน้ําพระทัย (พระประสงค) ที่ดีที่ยอมรับได (เปนที่
ชอบพระทัย) และอะไรดียอดเยี่ยม?” เราจะพูดถึงคําถามนี้และคนพบรูปแบบของพระประสงคของพระ
เจา 

 
ประการแรก  ใหเราศึกษาแผนผังตอไปนี้ 

 

รูปแบบของพระประสงคของพระเจา 
 
พระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจา 
 
พระประสงคที่ดีของพระเจา 
 
พระประสงคที่พระเจายอมรับได 
 
นอกพระประสงคของพระเจา 

พระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจา 
ศูนยกลางของแผนผังนี้เปนตัวแทนของพระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจา พระประสงคที่ดี

ยอดเยี่ยมของพระเจาจะสําเร็จลงไดเมื่อผูเชื่อดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระประสงคฝายจริยธรรม
สูงสุดและสําหรับแตละบุคคล 

ผูเชื่อไดยอมรับแผนการสูงสุดของพระเจาสําหรับความรอดโดยประสบการณแหงการบังเกิด
ใหม เขาดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระบัญญัติฝายจริยธรรมที่เขียนไว เขาตัดสินใจรับการนําทางเฉพาะ
อยางของพระเจาสําหรับแผนการชีวิตของเขา 

พระประสงคที่ดีของพระเจา 
ผูเชื่อที่ดําเนินชีวิตในพระประสงคที่ดีของพระเจานั้นไมไดอยูในแผนการที่ดียอดเยี่ยมสําหรับ

ชีวิตของเขา แตเขาก็อยูภายในพระประสงคสูงสุดและพระประสงคฝายจริยธรรมซึ่งเปนสิ่งที่ดี 
เขาไมไดด้ือดึงตอพระประสงคที่เปดเผยไวและเขากําลังแสวงหาแผนการที่ดียอดเยี่ยมของ

พระเจาสําหรับชึวิตของเขา 
 
 



รูจักพระสุรเสียงของพระเจา 

 61 

พระประสงคที่เปนที่ยอมรับได (เปนที่ชอบพระทัย) 
ผูเชื่อคนนี้พลาดจากพระประสงคที่ดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเขา แตก็ยังคงอยูในขอบเขตที่

ยอมรับได เขายังคงดํารงชีวิตในพระประสงคที่พระองคทรงอนุญาต เขาอาจไมไดสนใจเรื่องพระ
ประสงคที่ดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเขา พระเจาทรงอนุญาตใหเขามีชีวิตในขอบเขตนี้ แมวาจะไมใช
พระประสงคที่ยอมเยี่ยมสําหรับเขา 

อยูนอกพระประสงคของพระเจา 
ผูเชื่อที่ดําเนินชีวิตในขอบเขตนี้ไมเชื่อฟงโดยตรงตอพระประสงคที่เขียนไว 

ตัวอยางจากพระคัมภีร 
เร่ืองราวของบาลาอัมใน กันดารวิถีบทที่ 22 แสดงใหเห็นถึงขอบเขตตางๆ ของพระประสงค

ของพระเจา จงอานเรื่องนี้กอนที่จะศึกษาบทนี้ตอไป 
คนจากโมอับขอใหผูเผยพระวจนะของพระเจาชื่อ บาลาอัม ไปกับเขาและเผยพระวจนะตอสู

ประชากรของพระเจาคือ อิสราเอล พระเจาตรัสแกบาลาอัมและหามไมใหไป 
“พระเจาตรัสกับบาลาอัมวา “เจาอยาไปกับเขาทั้งหลาย เจาอยาแชงชนชาตินั้น เพราะ

เขาทั้งหลายเปนคนที่ไดรับพร” 
กันดารวิถี 22:12 

เปนพระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจาสําหรับบาลาอัมที่จะไมให ไปกับคนโมอับ 
แตบาลาอัมไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา และไดไปกับคนนั้น เมื่อเขาทําดังนี้เขาไดกระทํา

การไมเชื่อฟงซึ่งอยูภายนอกน้ําพระทัยของพระเจาซึ่งบอกใหเขารู 
พระเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหบาลาอัมรูพระประสงคของพระองค พระองคจึงตองใชใหลา

พูดกับเขา และทําใหเขารูถึงความบาปของเขา 
ภายหลังจากเหตุการณนี้ พระเจาทรงอนุญาตใหบาลาอัมไปกับคนโมอับ โดยจูงใจใหเขาอวย

พรแกอิสราเอลแทนที่จะสาปแชง บาลาอัมจึงทําหนาที่ในพระประสงคที่ทรงอนุญาต 
การเดินทางมีผลตอไปคือ เขาไดพบกับชายชื่อ บาลัค ซึ่งสิ่งนี้อาจหลีกเลี่ยงไดถาบาลาอัมเชื่อ

ฟงพระสุรเสียงของพระเจาและไมไปเสียแตแรก 
ทีนี้ใหเรากลับมาดูเร่ืองนี้กับแผนผังของรูปแบบของพระประสงคของพระเจา 
พระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจาคือ บาลาอัมตองไมไปกับชาวโมอับ 
บาลาอัมไมเชื่อฟงและกาวออกนอกพระประสงคของพระเจา เขาไมไดอยูในพระประสงคที่ดี

ของพระเจาซึ่งผูเชื่อพลาดจากพระประสงคที่ดียอดเยี่ยมแตแสวงหาอยู เขาไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของ
พระเจาอยางสิ้นเชิง 
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พระประสงคที่ยอมรับไดของพระเจา อนุญาตใหบาลาอัมเดินทางตอไปแมวาจะไมใชพระ
ประสงคที่ดียอดเยี่ยมและมีอยูด้ังเดิมสําหรับเขา 

การดําเนินชีวิตในน้ําพระทัยของพระเจา 
หลังจากประสบการณแหงการบังเกิดใหมและไดรับแรงกระตุนจากความรักของพระเจาแลว 

เปาหมายของผูเชื่อคือดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา 
บอยครั้งที่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูเชื่อตอพระประสงคของพระเจา มักจะอยูใน

รูปแบบของแผนผังตอไปนี้ 

ดําเนินชีวิตในน้ําพระทัย 

แผนผังที่หนึ่ง 

 

 
ประสบการณแหงการบังเกิดใหม 

 
พระประสงคของพระเจาถูกแทนดวยเสนตรงเสมอกันไปตลอดในแผนผังนี้ (              ) 
การดําเนินชีวิตของมนุษยที่สัมพันธกับพระประสงคถูกแทนที่โดยเสนไขปลา (              ) 
ภายหลังประสบการณแหงการบังเกิดใหม ผูเชื่อมักจะมุงหวังที่จะดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับ

พระประสงคของพระเจา ต้ังแตเขาเปนผูถูกสรางใหมในพระคริสต เขาหวังที่จะสามารถประพฤติตน
ตามพระประสงคของพระเจา 

แตในความเปนจริงของชีวิตประจําวัน เขาพบวารูปแบบของการดําเนินชีวิตตามพระประสงค
ของพระเจาจะดูเหมือนรูปนี้มากกวา 

 

ดําเนินในพระประสงค 

แผนผังที่สอง 
 
 
 

 
ประสบการณของการบังเกิดใหม 

ยกเลิก 
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แทนที่จะดําเนินตามพระประสงคของพระเจาอยางแทจริง ผูเชื่อกลับมีประสบการณ “ข้ึนๆ 

ลงๆ” บางทีเขาก็ไดยินพระสุรเสียงของพระเจาและกระทําตามพระประสงคของพระองค บางทีเขาก็
ไมไดยินและไมไดกระทําตาม 

แตใหเราดูที่แผนผังนี้อีกที เราพลาดสิ่งสําคัญบางอยางไป 
เปนความจริงที่วาบางครั้งผูเชื่อไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา แตจงสังเกตดูวาทิศทาง

ทั้งหมดของจุดไขปลาแสดงถึงการดําเนินชีวิตของเขาขึ้นไปขางบน 
แมวาเขาอาจไมไดทําตามพระประสงคของพระเจาในบางครั้งโดยทําความผิดพลาดหรือเขาใจ

ผิดในหลักการของพระคัมภีรก็ตาม รูปแบบทั้งหมดก็ยังเปนการกาวหนาไป  
เสนไขปลาแสดงวาเขาเดินหางไปจากพระประสงคของพระเจา แลวสํานึกได เขาเรียนรู

ประสบการณในดานลบและกลับเขามาสูการดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจา 
จากขบวนการของการลมเหลวเชนเดียวกับความสําเร็จ ผูเชื่อก็กําลังเรียนรูที่จะฟงพระสุรเสียง

ของพระเจา ทั้งโดยทางประสบการณทางบวก (ที่ดี) และลบ (ที่ไมดี) เขาก็กําลังเติบโตตอไปในการ
เขาใจหลักการของชีวิตที่พระเจาทรงนําพา 

เมื่อเรารับรูพระประสงคของพระเจาในลักษณะเชนนี้แลว ก็กลายเปนสัมพันธภาพแหงเสรีภาพ
กับพระองคในการที่เรามีสิทธิพิเศษที่มีชีวิตอยู พระประสงคของพระเจาไมเปนขอกําหนด    กฏเกณฑ
หรือพระบัญญัติอีกตอไป แตกลายเปนการทาทายเราใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับแผนการของพระองค 

ตัวอยางในพระคัมภีร 
จงพิจารณาดูตัวอยางของกษัตริยดาวิด ในชวงระยะเวลาหนึ่ง แผนผังของเขาในการดําเนิน

ชีวิตตามพระประสงคของพระเจาอาจเปนแบบนี้ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดาวิดขึ้นเปนกษัตริยใหมๆ เขาดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจา พระเจาถึงกับทรง

เรียกดาวิดวาเปนบุรุษผูทําตามพระทัยของพระองค 
แตแลวดาวิดก็ลมลงในความบาปกับภรรยาของชายอื่น ซึ่งไดใหกําเนิดบุตรนอกกฏหมายซึ่ง

เปนการไมเชื่อฟงโดยตรงตอพระวจนะที่เขียนไว 
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ดาวิดมาอยูตอหนาพระเจา เขาสํานึกผิดและไดรับการอภัย เขากลับเขามาอยูในพระประสงค
ของพระเจาเหมือนเดิม 

ในบททายๆ ที่ชื่อวา “ถูกทดลองแลวลมเหลว?”  เราจะอธิบายวาตองทําอะไรเมื่อคุณพลาดไป
จากพระประสงคของพระเจา 

แตในขณะที่เราตรวจสอบวิธีที่พระเจาตรัสแกมนุษยในอีก 2 บทขางหนา จงเก็บแผนผังที่ 2 ไว
ในใจ มันเปนรูปแบบทั้งหมดของการดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจาซึ่งเปนสิ่งสําคัญ 

โดยทางประสบการณทุกชนิดในการเรียนรูจักพระสุรเสียงของพระเจาทั้งทางบวกและทางลบ 
ผูเชื่อสามารถกาวหนาตอไปในความสามารถที่จะแยกแยะ (รู) พระประสงคที่ดียอดเยี่ยม   จงพยายาม
ตอไปที่จะดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา แมวาอาจมีการลมเหลวเปนบางครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 5 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา 

ช่ือ     
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2. เติมคําในชองวางตอไปนี้ 
  การแบงพระประสงคของพระเจาออกเปน 2 ประการ ซึ่งกลาวไวในบทนี้คือ ส่ิงที่

เปดเผยใน    และไมไดเปดเผยใน      
3. จงใหหลักการทั่วไปของพระคัมภีร ซึ่งจะใชไดกับสถานการณตอไปนี้ของชีวิต 
  “ฉันหมั้นอยูกับคนที่ยังไมไดรับความรอด เขาเปนคนมีเมตตา สุภาพและมีมาตรฐาน

จริยธรรมสูง แมวาฉันเปนผูเชื่อและเขาไมไดเปน เขาพูดวาเปนสิ่งถูกตองสําหรับฉันที่จะไป
โบสถหลังจากที่เราแตงงานแลว และเขาอาจจะไปกับฉันดวย ฉันกําลังอธิษฐานขอรูพระ
ประสงคของพระเจาใหสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการแตงงานของเราที่จะมาถึง” (พระคัมภีรกลาว
อยางไรในเรื่องนี้) 

            
           
            

4. จงบอกความจริงพื้นฐาน 6 ประการเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา ซึ่งกลาวไวในบทนี้ 
            

           
            

5. ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด ถาพระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคเกี่ยวกับเร่ือง
นั้นๆ ในพระวจนะแลวเรายังคงแสวงหาการยืนยันจากพระองคอีก     

6. แผนผังตอไปนี้แผนผังใดเปนจริงในการแสดงถึงวาในความเปนจริงแลว เราปฏิบัติตอพระ
ประสงคของพระเจาอยางไร? 

  แผนผัง ก.    แผนผัง ข. 
 
 
 
 
 

 
7. ในบทนี้ รูปแบบของพระประสงคของพระเจาที่แสดงออกในขอบเขต 4 ประการคืออะไร 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 5 
 
1. “พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามเจตนารมณของพระองค 

ซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสต 
  ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั่งที่อยูใน

สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต 
  ในพระองคนั้น ตามพระดําริของพระองคผูทรงกระทําทุกสิ่ง ตามที่ไดทรงตริตรองไว

สมกับพระทัยของพระองค”  เอเฟซัส 1:9-11 
2. การแบงพระประสงคของพระเจาออกเปน 2 ประการที่กลาวในบทนี้คือ  
 พระประสงคที่เปดเผยในพระวจนะ และซึ่งไมเปดเผยในพระวจนะ 
3. หลักการทั่วไปซึ่งใชในการตัดสินใจเรื่องนี้พบใน 2 โครินธ 6:14-15 ผูเชื่อตองไมเทียมแอกกับ

คนที่ไมเชื่อ 
4. ความจริงพื้นฐาน กลาวไวในหนา 2-5 
 - พระเจาตองการใหคุณรูพระประสงคของพระเจา 
 -  พระประสงคของพระเจาไดรับการวางแผนไวแลว 
 -  แผนการของพระเจาเปนสวนตัวและสําหรับแตละบุคคล 
 - แผนการของพระเจากาวหนาไปเสมอ 
 - พระประสงคของพระเจาไมใชวิธีของมนุษย 
 - พระประสงคของพระเจาเปนสิ่งที่ดี 
5. ผิด 
6. แผนผัง ก. 
7. - พระประสงคที่ดียอดเยี่ยม 
 - พระประสงคที่ดี 
 - พระประสงคซึ่งเปนที่ยอมรับได 
 - อยูนอกพระประสงคของพระเจา 

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
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มีหลักการทั่วไปและตัวอยางในพระวจนะของพระเจาซึ่งพระองคทรงสื่อสารพระประสงคตอ
มนุษย 

มีคําสั่งสอนพิเศษในพระวจนะที่เขียนไวซึ่งเปดเผยพระประสงคของพระเจาในหลายเรื่อง ซึ่ง
รวมพระสัญญาและพระบัญญัติ (พระบัญชา) ทั้งหมดของพระคัมภีร 

อยางไรก็ตาม ในพระคัมภีรบางขอพระเจาทรงบอกอยางเฉพาะเจาะจงวา “นี่เปนพระประสงค
ของเราใหทาน....” ขออางอิงบางประการใหไวสําหรับใหคุณศึกษา คุณอาจเพิ่มเติมรายการนี้จาก
การศึกษาพระวจนะดวยตนเอง 
 

แผนการหลักของพระองคสําหรับคุณ 
ยอหน 6:40 
ยอหน 6:39 
ยอหน 6:37 
กาลาเทีย 1:4 
เอเฟซัส 1, 5, 9-11 
ยากอบ 1:18 

พระประสงคของพระองคสําหรับคนที่คุณ
รัก 

2 เปโตร 3:9 
พระประสงคเกี่ยวกับการชําระใหบริสุทธิ์ 

1 เธสะโลนิกา 4:3 
พระประสงคเกี่ยวการอธิษฐานและการ
ขอบพระคุณ 

1 เธสะโลนิกา 4:3 
พระประสงคเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตของ
คุณ 

1 เปโตร 2:15 
พระประสงคเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

กิจการ 2:17-18 
พระประสงคเกี่ยวกับการเปนพยานของ
การเปนคริสเตียน 

มาระโก 1:17 
กิจการ 1:8 

พระประสงคเกี่ยวกับเด็กๆ และทารกใน
พระคริสต 

มัทธิว 18:14 
พระประสงคเกี่ยวกับการทนทุกข 

มัทธิว 6:33 
ลูกา 6:38 

พระประสงคเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางนิ
รันดร 

ยอหน 17:24 
 

 


