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บทที่ 3 

น้ําพระทัยของพระเจา 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้ 
-  ใหคํานิยามคําวา “น้ําพระทัย (เจตนา, ความประสงค)” 
- บอกถึงน้ําพระทัย (เจตนา) 4 ชนิด ซึ่งกระทํากิจในโลกปจจุบัน 
- อธิบายความหมาย 3 ประการ ของน้ําพระทัยของพระเจา 
-  บอกถึงเหตุผลวา เหตุใดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจา 
- บอกถึงแรงจูงใจที่ถูกตองในการตามน้ําพระทัยของพระเจา 
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ 
 “เพราะวาเราไดลงมาจากสวรรค มิใชเพื่อกระทําตามความประสงคของเราเอง แต
เพื่อกระทําตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา” 
        ยอหน 6:38 

คํานํา 
 บทนี้แสดงใหเห็นถึงน้ําพระทัย 3 ชนิดซึ่งกําลังกระทํากิจอยูในโลกทุกวันนี้ อธิบายถึงวลี
ของ  “น้ําพระทัยของพระเจา”  ตรวจสอบชีวิตของพระเยซู ในสวนที่สัมพันธกับน้ําพระทัยนั้น และ
เห็นถึงน้ําพระทัยของพระเจา 

คําวาเจตนาหรือจุดประสงค 
 ความหมายงายๆ ของคําวา “เจตนา” คือการตัดสินใจบนพื้นฐานของความตั้งใจ เจตนา
หรือน้ําพระทัยเปนอํานาจของการเลือก 

ชนิดของเจตนา 
 มีเจตนา 3 ชนิดดวยกัน ซึ่งกําลังกระทํากิจในโลกปจจุบัน 
เจตนาของตนเอง 
 นี่เปนเจตนาของมนุษย ธรรมชาติพื้นฐานที่เห็นแกตัว ซึ่งปรารถนาที่จะดําเนินตามวิถีทาง
ของตนเอง เมื่อเรานําชีวิตของเราโดยเจตนาของตนเอง เราทําการเลือกบนพื้นฐานของเจตนาของ
เราเอง ซึ่งหางจากพระเจา 
 พระคัมภีรเตือนเรื่องของเจตนาของตนเองไววา 
 “ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา  คือไมอยูที่
มนุษยผูซ่ึงดําเนินไปที่จะนําฝกาวของตนเอง” 
        เยเรมีย 10:23 
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เจตนาของตนเองเปนการกระทํากิจของเนื้อหนัง 
 “โดยเฉพาะคนเหลานั้นที่ปลอยตัวหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหา และหมิ่น
ประมาทอํานาจของผูใหญ คนเหลานี้กลาและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไมสะทกสะทาน
ที่จะกลาวประนามศักด์ิสิริเทพ”    
        2 เปโตร 2:10 
 พระคัมภีรบันทึกผลของการกระทํากิจของหลักการของเจตนาของตนเอง 
 “เราจึงมอบเขาไวแกจิตใจด้ือดานของเขาเอง ใหตามคําปรึกษาของเขาเอง” 
        สดุดี 81:12 
 ความบาป การทุกขยาก และเหตุการณที่เดือดรอนวุนวายในโลกทุกวันนี้ เปนผลของ
มนุษยที่ดําเนินชีวิตในการที่ไมเชื่อฟงตอเจตนา (น้ําพระทัย) ของพระเจา  กษัตริยดาวิดกลาวถึง
การกระทํากิจของเจตนาของตนเอง ในชีวิตของคนที่ชั่วรายวา 
 “ขออยาทรงมอบขาพระองคไวกับปฏิปกษ ใหเขาทําตามใจชอบ เพราะพยานเท็จ
ไดลุกขึ้นสูขาพระองค และเขาหายใจออกมาเปนความทารุณ”      
        สดุดี 27:12 
 พระคัมภีรกลาววาผูนําในคริสตจักรตองไมเอาแตใจตัว (พระคัมภีรใชคําวาเยอหยิ่ง) 
 “เพราะวาผูปกครองดูแลนั้น ในฐานะที่เปนผูรับมอบฉันทะจากพระเจา ตองเปน
คนที่ไมมีตําหนิ  ไมมีเจตนาของตนเอง  (ไมเอาแตใจตนเอง, ไมอารมณรอน, ด้ือรั้น พระ
คัมภีรภาษาไทยใชคําวา เยอหยิ่ง)” 
        ทิตัส 1:7 
 พระคัมภีรเปดเผยวาพระคําของพระเจาที่เขียนไวนั้นไดรับการดลใจจากพระเจา ไมใชเปน
เพียงหนังสือศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขียนไวดวยเจตนาของมนุษย 
 “เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะนั้น ไมไดมาจากความคิดในจิตใจของมนุษย แต
มนุษยไดกลาวคําซ่ึงมาจากพระเจา ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงดลใจเขา”  
        2 เปโตร 1:21 
เจตนาของซาตาน 
 ซาตานมีเจตนา มันตองการทําลายทุกสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา พระเยซูทรงเตือนเปโตรถึง
เจตนาของศัตรูวา 
 “ซีโมน ซีโมนเอย ดูเถิด ซาตานไดขอพวกทานไว เพื่อจะฝดรอนเหมือนฝดขาว
สาลี” 
        ลูกา 22:31 
 ซาตานตองการฝดสิ่งที่ดีๆ ออกจากชีวิตของเรา พระเยซูตรัสวา 
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 “ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลัก และฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะได
ชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” 
        ยอหน 10:10 
 เปาโลกลาวถึงผูเชื่อซึ่งถูกจับเปนเชลยดวยเจตนาของซาตาน 
 “และหลุดพนจากบวงของมาร ผูซ่ึงดักจับเขาไวใหทําตามความประสงคของมัน” 
        2 ทิโมธี 2:26 
เจตนา (น้ําพระทัย) ของพระเจา 
 เจตนาประการที่สาม ซึ่งกระทํากิจอยูภายในโลกคือ เจตนา (น้ําพระทัย) ของพระเจา ซึ่ง
เปนหัวขอของการศึกษาของเรา 
 

ความหมายของน้ําพระทัยของพระเจา 
 
 ด้ังเดิมนั้น พันธสัญญาใหมถูกเขียนในภาษากรีก ซึ่งมีคํา 2 คําที่ใชสําหรับคําวา “เจตนา” 
เมื่ออางถึงเจตนาของพระเจา 
 คําวา “Boulema”  คํานี้กลาวถึงเจตนาที่สูงสุดของพระเจา ซึ่งเปนแผนการที่วางไวกอน 
เพื่อทุกๆ ส่ิงที่เกิดขึ้นในจักรวาล   “น้ําพระทัยของพระเจา” ชนิดนี้จะสําเร็จจุดประสงค โดยไมตอง
คํานึงถึงการตัดสินใจที่กระทําโดยมนุษย เปนแผนการหลักของพระองคสําหรับโลก 
 อีกคําหนึ่งคือ “Thelema”   เมื่อกลาวถึงความปรารถนาของพระเจาสําหรับมนุษยที่จะมี
ประสบการณและดําเนินชีวิตภายใตน้ําพระทัยของพระองค กลาวถึงแผนการของพระองคสําหรับ
มนุษยแตละคน 
 “Boulema” น้ําพระทัยของพระเจา ไมตองการการรวมมือจากมนุษย  ใน “boulema” น้ํา
พระทัยของพระเจานั้น ผลที่ออกมาจะถูกกําหนดไวแลว  “boulema” น้ําพระทัยของพระเจา ถูก
เขียนไวในพระวจนะและเปนที่เขาใจชัดเจน ไมมีความจําเปนที่จะตองแสวงหาน้ําพระทัยชนิดนี้
ของพระเจา เพราะวาไดเปดเผยใหทราบแลวในพระคัมภีร 
 การที่จะใหพระเจาทรงทํา “thelema” น้ําพระทัยของพระองคใหสําเร็จ เราตองมีการ
รวมมือ  เรามีอํานาจที่จะเลือกวาเราจะดําเนินตาม “thelema” หรือน้ําพระทัยสําหรับแตละคนของ
พระเจา เพื่อชีวิตของเราหรือไม 
 คํา “thelema”  น้ําพระทัยของพระเจาคํานี้ สําหรับเราแตละคน คือคําที่เราอางถึงเมื่อเรา
กลาวถึงการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา 
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 น้ําพระทัยของพระเจาอีกชนิดหนึ่งจะหาไดในพระคัมภีร คือน้ําพระทัยดานจริยธรรมของ
พระเจา เปนคําบัญชาดานจริยธรรม ซึ่งเปดเผยในพระวจนะของพระเจา ซึ่งสอนวาผูเชื่อควร
ดําเนินชีวิตอยางไร 
 น้ําพระทัยของพระเจาสําหรับมนุษยแตละคนจะไมมีวันขัดแยงกับน้ําพระทัยดาน
จริยธรรมของพระเจา ตามที่เปดเผยไวในพระวจนะของพระองค 
 ตารางตอไปนี้ สรุปความหมายตางๆ ของน้ําพระทัยของพระเจา 

 
 

ความหมาย 3 ประการของ  “น้ําพระทัยของพระเจา” 
สูงสุด    แตละคน     จริยธรรม 
(Boulema)   (กรีก-Thelema) 

   
แผนการของพระเจา 
ซึ่งกําหนดไวแลว
สําหรับจักรวาล 

แผนการละเอียด เพื่อ
แตละคน 

คําบัญชาทางจริยธรรม 
ซึ่งเขียนไวในพระวจนะ
ของพระเจา ซึ่งสอนวา
เราควรเชื่อและดําเนิน
ชีวิตอยางไร 

   
ไมถูกกระทบ โดยการ
ตัดสินใจของมนุษย 
 
 

มีผลกระทบโดยการ
ตัดสินใจของมนุษย 

น้ําพระทัยสําหรับแต
ละคนจะสอดคลองกับ
สวนนี้ 

พระเยซูและน้ําพระทัยของพระเจา 
 น้ําพระทัยของพระเจาเปนสิ่งที่พระเยซูใหความสนใจมากที่สุด ในชวงเวลาการรับใชบน
โลกของพระองค พระองคทรงประกาศวา 
 “เพราะวาเราไดลงมาจากสวรรค มิใชเพื่อกระทําตามความประสงคของเราเอง แต
เพื่อกระทําตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”   
        ยอหน 6:38 
 น้ําพระทัยนี้คือการนําเอาชายและหญิงเขามาสูความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา 
 “และพระประสงคของพระบิดาผูทรงใชเรามานั้นก็คือ ใหเรารักษาบรรดาผูที่
พระองคไดทรงมอบไวกับเรา มิใหหายไปสักคนเดียว แตใหฟนขึ้นมา ในวันที่สุด” 
        ยอหน 6:38 
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 “เพราะนี่แหละเปนพระประสงคของพระบิดาของเรา ที่จะใหทุกคนที่เห็นพระบุตร 
และวางใจในพระบุตรไดมีชีวิตนิรันดร และเราจะใหผูนั้นฟนขึ้นมาในวันสุดทาย” 
        ยอหน 6:40 
 จุดประสงคของ ชีวิตของพระคริสต คือ เพื่อทําใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ แมแตในวัย
เด็ก พระเยซูทรงเอาใจใสที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจา เมื่อพระองคอยูในพระวิหาร และบิดา
มารดาของพระองคตามหาพระองค พระเยซูตรัสวา  
 
 “ทานเที่ยวหาฉันทําไม   ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระนิเวศน แหงพระ
บิดาของฉัน” 
        ลูกา 2:49 
 เคล็ดลับของพลังฝายวิญญาณของพระองค พบไดในการทําตามน้ําพระทัยของพระเจา  
 “พระเยซูตรัสกับเขาวา “อาหารของเราคือ การกระทําตามพระทัยของพระองค ผู
ทรงใชเรามาและทําใหงานของพระองคสําเร็จ” 
        ยอหน 4:34 
 ขอพระคัมภีรนี้เปดเผยใหเห็นความสนใจที่จะทํางานที่พระเจาทรงประสงคใหสําเร็จ เพื่อ
ชีวิตและงานรับใชของพระองค 
 ฤทธิ์อํานาจที่เห็นชัดในงานรับใชในโลกนี้ของพระคริสต มีความสัมพันธกับน้ําพระทัยของ
พระเจา 
 “เราจะทําอะไรตามอําเภอใจไมได เราไดยินอยางไร เราก็พิพากษาอยางนั้น และ
การพิพากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะเรามิไดมุงที่จะทําตามใจของเราเอง แตตามพระ
ประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา” 
        ยอหน 5:30 
 พระวจนะและกิจการของพระคริสตมิใชของพระองคเอง พระองคตรัสและกระทําตามน้ํา
พระทัยของพระเจา 
 “คําสอนของเราไมใชของเราเอง แตเปนของพระองคผูทรงใชเรามา” 
        ยอหน 7:16 
 “…และคําซ่ึงทานไดยินนี้ ไมใชคําของเรา แตเปนพระวจนะของพระบิดาผูทรงใช
เรามา” 
        ยอหน 14:24 
 “…และรูวาเรามิไดทําสิ่งใดตามใจชอบ  แตพระบิดาไดทรงสอนเราอยางไร เราจึง
กลาวอยางนั้น” 
        ยอหน 8:28 
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 “…เรามิไดมุงที่จะทําตามใจของเราเอง แตตามพระประสงคของพระองคผูทรงใช
เรามา” 
        ยอหน 5:30 
 แมกระทั่งพระองคทรงประสบกับความตาย โดยการตรึงกางเขน พระเยซูทรงอธิษฐานวา 
 “…โอ พระบิดาของขาพระองค ถาเปนได ขอใหถวยนี้เลื่อนไปพนจากขาพระองค
เถิด แตอยางไรก็ดี อยาใหเปนตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองค” 
        มัทธิว 26:39 
 พระเยซูทรงเต็มพระทัยที่จะผานประสบการณของไมกางเขน ถาเปนน้ําพระทัยของพระ
เจาที่จะใหทําเชนนั้น 
 ชีวิตของพระเยซูเปนตัวอยางอันสมบูรณของการทําตนใหสอดคลองกับน้ําพระทัยอัน
สูงสง เต็มดวยจริยธรรม และเปนเฉพาะรายบุคคลของพระเจา  

ความสําคัญของน้ําพระทัยของพระเจา 
 เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเชื่อที่จะรูและปฏิบัติหนาที่ภายใตน้ําพระทัยของพระเจา 
 พระคัมภีรสอนถึง ความสําคัญของน้ําพระทัยของพระเจา ดังนี้ 
เปนจุดหมายปลายทางนิรันดร 
 จุดหมายปลายทาง (โชคชะตา) นิรันดรของเราขึ้นอยูกับการทําตามน้ําพระทัยของพระเจา 
เราตองตอบสนองในทางบวกตอแผนการในการทรงไถของพระเจา สําหรับชีวิตของเรา… 
 “เพราะวาประตูซ่ึงนําไปถึงชีวิตก็คับและทางก็แคบ ผูที่หาพบก็มีนอย” 
        มัทธิว 7:14 
 “มิใชทุกคนที่เรียกเราวา พระองคเจาขา พระองคเจาขา จะไดเขาในแผนดิน
สวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” 
        มัทธิว 7:21 
 และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกําลังลวงไป แตผูที่ประพฤติตามพระทัยของพระ
เจา จะดํารงอยูเปนนิตย” 
        1 ยอหน 2:17 
สัมพันธภาพ 
 สัมพันธภาพของเรากับพระเยซูข้ึนอยูกับการทําตามน้ําพระทัยของพระเจา  
 “ผูใดจะกระทําตามพระทัยพระเจา ผูนั้นแหละเปนพี่นองชายหญิงและมารดาของ
เรา”  

มาระโก 3:35 (ดูมัทธิว 12:50 ดวย) 
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การนําทาง 
 น้ําพระทัยของพระเจาเปนสิ่งสําคัญ เพราะวามนุษยไมสามารถนําทางวิถีชีวิตดวยวิธีของ
เขาเอง 
 “ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา  คือไมอยูที่
มนุษยผูซ่ึงดําเนินไปที่จะนําฝกาวของตนเอง” 
        เยเรมีย 10:23 
 มนุษยขาดความสามารถที่จะนํายางเทาของตนเอง ถาปราศจากพระเจาแลว เราดําเนิน
ชีวิตดวยวิธีของเราเอง และเดินหางไปจากแผนการของพระเจา 
 
 “เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง…” 
        อิสยาห 53:6 
ความรูถึงอนาคต 
 พระเจาทรงเปนผูเดียวที่รูถึงอนาคต พระองคทรงรูถึงกับดักของซาตานซึ่งรอคอยเราอยู 
พระองคทรงรูอนาคตของระบบเศรษฐกิจ และการเมือง พระองคทรงรูวา เหตุการณอะไรรอคอยแต
ละคนในอนาคต 
 “เราเปนพระเจา และไมมีอ่ืนใดเหมือนเรา ผูแจงตอนจบใหทราบตั้งแตเริ่มตน 
และแจงสิ่งที่ยังไมไดทําเลย ใหทราบตั้งแตโบราณกาล” 
        อิสยาห 46:9-10 
 มนุษยสามารถปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและระลึกถึงอดีตได เขาสามารถวางแผนสําหรับ
อนาคต แตพระเจาทรงเปนผูเดียวที่มีความรูที่แทจริงถึงอนาคต 
 บางคนคิดวาซาตานมีความรูถึงอนาคต แตมันไมรู ถามันรู มันจะไมจูงใจใหเกิดการตรึง
การเขนพระเยซู มันจะสามารถมองเห็นอนาคตและเห็นวาดวยการนี้เองที่การไถบาปกลายเปน
ความจริงขึ้นมาได 
พระบัญชา  
 การรูถึงน้ําพระทัยของพระเจาเปนสิ่งสําคัญดวย     ก็เพราะวาพระเจาทรงบัญชาใหเรารู 
และกระทําตาม 
 “เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโง แตจงเขาใจน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปน
อยางไร” 
        เอเฟซัส 5:17 
 “แตจงทําเหมือนอยางทาสของพระคริสต คือกระทําตามชอบพระทัยพระเจาดวย
ความเต็มใจ”         เอเฟซัส 6:6 
 พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเราทําตนสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระองค มากกวาที่จะ
ปรารถนาเครื่องบูชาหรือคําสรรเสริญของเรา 
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 “และซามูเอลกลาววา  “พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตว
บูชา เทากับการที่จะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่อง
สัตวบูชา และซ่ึงจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู เพราะการกบฏก็เปนเหมือน
บาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่ว และการไหวรูปเคารพ” 
        1 ซามูเอล 15:22-23 
 พระเจาทรงตองการใหเราดํารงตนอยางเหมาะสมและสมบูรณ ในน้ําพระทัยของพระองค 
 “เอปาฟรัส คนหนึ่งในพวกทาน และเปนผูรับใชของพระเยซูคริสตไดฝากความ
คิดถึงมายังทานดวย เขาสูอธิษฐานเผื่อทานอยูเสมอ หวังจะใหทานเจริญเปนผูใหญ และ
บริบูรณในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจาทุกสิ่ง” 
        โคโลสี 4:12 
ความมั่นคงถูกตองแหงหลักขอเชื่อ 
 พระเยซูตรัสวา 
 “ถาผูใดต้ังใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค ผูนั้นก็จะรูวา คําสอนนั้นมา
จากพระเจา หรือวาเราพูดตามใจชอบของเราเอง” 
        ยอหน 7:17 
 ถาเรากระทําตามน้ําพระทัยของพระเจา ตามที่ทรงเปดเผยแกเรา แลวเราก็จะพัฒนา
ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ ในการตัดสินดูหลักขอเชื่อที่ถูกตอง ซึ่งจะปองกันมิใหเราถูกลอลวง
โดยคําสอนเท็จ 
 
คําอธิษฐานที่ไดรับคําตอบ  
 ผูเชื่อที่ดําเนินชีวิตในน้ําพระทัยของพระเจาสามารถอธิษฐานดวยความมั่นใจวาคํารองขอ
ของเขาจะไดรับคําตอบ 
 “และเราขอสิ่งใดๆ เราก็ไดสิ่งนั้นๆ จากพระองค เพราะเราประพฤติตามพระ
บัญญัติของพระองค และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค” 
        ยอหน 3:22 
 “พวกเรารูวาพระเจามิไดฟงคนบาป แตถาผูใดยําเกรงพระเจา และกระทําตาม
พระทัยพระองค พระองคก็ทรงฟงผูนั้น” 
        ยอหน 9:31 
 “และนี่แหละคือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค คือถาเราขอสิ่งใดที่เปนพระ
ประสงคของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา” 
        1 ยอหน 5:14 
พระพรฝายวิญญาณ 
 พระเจาทรงสัญญาที่จะใหพระพรฝายวิญญาณแกผูที่กระทําตามน้ําพระทัยของพระเจา  
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 “ทานทั้งหลายจําเปนตองมีความอดทน เพื่อวาทานจะไดสามารถกระทําตามน้ํา
พระทัยของพระเจาได แลวทานจะไดรับสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไวนั้น” 
        ฮีบรู 10:36 
 ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บันทึกไววา พระพรจะติดตามผูที่กระทําตามน้ําพระทัยของ
พระเจา 
 “ถาทานทั้งหลายเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน และระวังที่
จะกระทําตามพระบัญญัติของพระองค ซ่ึงขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ พระเยโฮวาหพระ
เจาของทานจะทรงตั้งทานไวใหสูงกวาบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก พระพรเหลานี้
จะตามมาทันทาน ถาทานทั้งหลายฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน” 
        เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-2 
หลีกเลี่ยงการตีสอน 
 การตีสอนหมายถึงการลงวินัย การตําหนิ และการแกไข 
 พระคัมภีรบันทึกไววาผูที่ไมดําเนินในน้ําพระทัยที่ทรงเปดเผยไวของพระเจาจะถูกตีสอน 
 “แตถาทานไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน และไมระวังที่
จะกระทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค และพระราชกําหนดกฏเกณฑของพระองค  
 
ซ่ึงขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ แลวคําสาปแชงเหลานี้จะตามมาทันทาน” 
        เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15 
 “และทานไดลืมคําเตือนที่พระองคไดทรงเตือนในฐานะที่เปนบุตรวา บุตรชายของ
เราเอย อยาละเลยตอการตีสอนขององคพระผูเปนเจา และอยาทอถอยในเมื่อพระองค
ทรงตีสอนนั้น 
 เพราะองคพระผูเปนเจาทรงตีสอนผูที่พระเจาทรงรัก และเมื่อพระองคทรงรับผูใด
เปนบุตร พระองคก็จะตีสอนผูนั้น” 
 ทานทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะ เพราะเปนการตีสอน พระเจาทรงปฏิบัติตอ
ทานในฐานะที่ทานเปนบุตรของพระองค ดวยวามีบุตรคนใดเลาที่บิดาไมไดตีสอนเขาบาง 
 แตถาทานทั้งหลายไมไดถูกตีสอน เชนเดียวกับคนอื่นๆ ทานก็ไมไดเปนบุตร แต
เปนลูกที่ไมมีพอ 
 อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาที่เปนมนุษย ที่ไดตีสอนเราและเราก็นับถือบิดา
นั้น ยิ่งกวานั้นอีก เราควรจะอยูใตบังคับของพระบิดาแหงวิญญาณจิตและมีชีวิตจําเริญ
มิใชหรือ” 
        ฮีบรู 12:5-9 
พระเยซูทรงเตือนอีกวา 
 “บาวนั้นที่ไดรูใจนาย และมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนาย จะตองถูกเฆี่ยน
มาก” 
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        ลูกา 12:47 
ขอความเหลานี้ ทําใหการรูถึงน้ําพระทัยของพระเจาเปนเรื่องที่สําคัญจริงจังสําหรับผูเชื่อ 

ซึ่งปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ และหลีกเลี่ยงการตีสอนเนื่องมาจากการไมเชื่อฟง 
 
ความสําเร็จ 
 น้ําพระทัยของพระเจาทําใหเกิดผลสําเร็จในฝายวิญญาณและวัตถุ 
 คําสอนประการหนึ่งที่ใหแกโยชูวา เมื่อเขารับตําแหนงผูนําของชาติอิสราเอล ก็คือใหรักษา
พระบัญชาของพระเจาและดําเนินในทางของพระองค ถาเขาทําเชนนี้ โยชูวามีหลักประกันวา 
 “แลวเจาจะมีความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี” 
        โยชูวา 1:8 
 หนังสือสดุดีบันทึกไวดวยวา คนที่ดําเนินในทางของพระเจาจะประสบความสําเร็จ และ 
 “สิ่งใดก็ตามที่เขาทํา จะเจริญรุงเรือง”   สดุดี 1:3 
 ในโลกที่เต็มไปดวยความลมเหลวและความพายแพ มีเคล็ดลับของการมีชีวิตที่ประสบ
ผลสําเร็จ นั่นคือ น้ําพระทัยของพระเจา 
 

แรงจูงใจที่ถูกตอง 
 แรงจูงใจ  ในการกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจาคือ  ความรัก 
 เราตองรับการกระตุนจูงใจใหทําตามน้ําพระทัยของพระเจา เพราะวาเรารักพระองค ความ
รักปรารถนาที่จะทําใหส่ิงที่เรารักพอใจ 
 “ถาทานทั้งหลายรักเรา ทานก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” 
        ยอหน 14:15 
 “ผูใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น ผูนั้นแหละเปนผูที่รักเรา 
และผูที่รักเรานั้น พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวให
ปรากฏแกเขา” 
        ยอหน 14:21 
 “พระองคตรัสตอบเขาวา “ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคําขอของเรา และ
พระบิดาจะทรงรักเขา แลวพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยูกับเขา”” 
        ยอหน 14:23 
 

แบบทดสอบตนเองบทที่ 3 
 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
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2. อะไรคือแรงจูงใจที่ถูกตองในการทําตามน้ําพระทัยของพระเจา 
            
 
3. จงบอกเหตุผล 10 ประการวาเหตุใดการทําตามน้ําพระทัยของพระเจาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
           

          
          
          
           

 
4. จงใหคําจํากัดความของคําวา “น้ําพระทัย” 
            
 
5. จงบอกถึงความหมาย 3 ประการของน้ําพระทัยของพระเจา 
           

          
           

 
6. เจตนา 3 ประการที่กระทํากิจอยูในโลกในปจจุบันคืออะไร 
           

          
           

 
 
7. จงอานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูกตอง ใหเขียนตัวอักษร ถ บนชองวาง

หนาขอความ ถาขอความใดผิดใหเขียนตัวอักษร ผ ไวขางหนา 
ก.  พระเยซูไมสนใจเรื่องน้ําพระทัยของพระเจา พระองคทรงสนใจเรื่องการรับใช  

กับประชาชนมากกวา 
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ข.  พระคัมภีรชี้ใหเห็นวาคนขาดความสามารถที่จะนําทางชีวิตของคนไดอยาง
ถูกตอง 

ค.  น้ําพระทัยแตละประการของพระเจา บางครั้งอาจไมสอดคลองกับน้ําพระทัย
ดานจริยธรรมของพระเจา 

ง.   มีพระเจาเทานั้นที่มีความรูถึงอนาคต 
จ.  เราสามารถมีประสบการณของพระพรฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ โดยการดําเนิน

ชีวิตดวยเจตนาของเราเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําตอบบททดสอบบทที่  3 
 

1. ยอหน 6:38 
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2. ความรัก    
3. จงศึกษาเหตุผลตางๆ   
 - จุดหมายปลายทางนิรันดร   - ความมั่นคงในหลักขอเชื่อ 
 - สัมพันธภาพ     - คําอธิษฐานที่ไดรับคําตอบ 
 - การนําทางชีวิต    - พระพรฝายวิญญาณ 
 - ความรูถึงอนาคต    - การตีสอน 
 - พระบัญชา     - ความสําเร็จ 
4. การเลือกหรือการตัดสินใจของผูที่มีอํานาจ   
5. สูงสุด  (Boulema) 
 แตละคน (Thelema) 
 และจริยธรรม   หนา 4 
6. เจตนาของตนเอง 
 เจตนาของมาร 
 น้ําพระทัยของพระเจา    
7. ก. ผ 
 ข. ถ 
 ค. ผ 
 ง. ถ 
 จ. ผ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
1. อัครทูตเปาโลใหความสําคัญมากในเรื่องของน้ําพระทัยของพระเจา จงศึกษาขอความ

ตอไปนี้  กิจการ 16:6-10 
  โรม 1:10,  15:32, 
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  1 โครินธ 1:1,  4:19,  16:7 
  2 โครินธ 1:1 
  เอเฟซัส 1:1 
  โคโลสี 1:1 
  2 ทิโมธี 1:1 
2.  ตามตารางที่ใหในบทนี้ เร่ือง “ความหมาย 3 ประการของน้ําพระทัยของพระเจา ไดถูก

ขยายออกไปโดยมีขอพระคัมภีรอางอิงเพิ่มเติม จงศึกษาขอความเหลานี้เพื่อใหมีความ
เขาใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องเจตนาสูงสุด แตละประการ และจริยธรรมของพระเจา 

ความหมาย 3 ประการของ  “น้ําพระทัยของพระเจา” 
สูงสุด    แตละคน     จริยธรรม 
(Boulema)   (กรีก-Thelema) 

   
แผนการของพระเจา ซึ่ง
กําหนดไวแลวสําหรับ
จักรวาล 

แผนการละเอียด เพื่อแต
ละคน 

คําบัญชาทางจริยธรรม ซึ่ง
เขียนไวในพระวจนะของ
พระเจา ซึ่งสอนวาเราควร
เชื่อและดําเนินชีวิต
อยางไร 

   
ไมถูกกระทบ โดยการ
ตัดสินใจของมนุษย 

มีผลกระทบโดยการ
ตัดสินใจของมนุษย 

น้ําพระทัยสําหรับแตละ
คนจะสอดคลองกับสวนนี้ 

   
โรม 11:33-36 
กิจการ 2:23 
กิจการ 4:27-28 
โรม 9:19 
สุภาษิต 16:33 
เอเฟซัส 1:11 
วิวรณ 4:11 
สุภาษิต 21:1 
ดาเนียล 4:35 

ปฐมกาล 24 
สุภาษิต 16:9 
สดุดี 32:8 
สุภาษิต 3:5-6 
เอเฟซัส 5:17 
เอเฟซัส 6:6 
โรม 12:2 
โคโลสี 1:9 
โคโลสี 4:12 

ตัวอยาง : - 
2 โครินธ 6:14 
โรม 2:18 
1 เธสะโลนิกา 5:18 
1 เธสะโลนิกา 4:3 
(รวมทั้งพระบัญชาอื่นๆ 
ในพระวจนะของพระเจา) 

 


