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จะรู้จกัน ำ้พระทยัของพระเจ้ำได้อย่ำงไร 
ศจ.อุดม ทรงกำญจน์ 

ค ำน ำ การแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้เป็นเร่ืองส าคญัยิง่ของบุคคลผูเ้ช่ือทุกคน เป็นหวัขอ้
อธิษฐานประจ าวนั (มทัธิว 6:10) พระเยซูทรงเป็นแบบอยา่ง (มทัธิว 26:39) เป้าหมายของพระเยซู การ
เสด็จลงมาจากสวรรครั์บสภาพมนุษยก์็เพื่อท าตามน ้าพระทยัของพระบิดา (ยอห์น 6:38) 

ตรงกนัขา้มคนชัว่คนอธรรมถือเอาแต่ความประสงคข์องตนเองเป็นใหญ่ (ผูว้นิิจฉยั 21:15, 
ดา      8:4, เอเฟซสั 5:17) 

ด ำเนินเร่ือง (เพื่อท่ีจะรู้จกัน ้ าพระทยัอยา่งแทจ้ริง) 
1) ต้องด ำเนินช  วติอย่ำงลูกของควำมสว่ำง เอเฟซสั 5:7-9, 11 (ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ ผู ้

วนิิจฉยั 5:31, อิสยาห์ 60:3, มทัธิว 5:14, กิจการ 13:47, ฟีลิปปี 2:15, 1 เธสะโลนิกา 5:5, ลูกา 16:8) 
2) อ่ำนและค้นคว้ำพระคัมภีร์ กิจการ 17:11, เอสรา 7:9, 10 
(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ เฉลยธรรมบญัญติั 17:19, อิสยาห์ 34:16, ยอห์น 5:39, โรม 15:4, มาระ

โก 4:14, 15) 
3) ถวำยตัวเปลีย่นปรับนิสัยใหม่ (ใหต่้างจากลูกของความมืด) โรม 12:1, 2 
(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ อพยพ 32:29, 1 พงศาวดาร 29:5, สุภาษิต 23:26, 2 ทิโมธี 2:21, กิจการ 

6:4, 2 โครินธ์ 8:5, ฟีลิปปี 3:8, สดุดี 51:10, อิสยาห์ 40:31, 2 โครินธ์ 4:16, โคโลสี 3:10, ทิตสั 3:5) 
4) เป็นคนฝ่ำยวิญญำณ มีพระวญิญำณในใจ 1 โครินธ์ :13-16 (ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ เนหะ

มีย ์9:20, ลูกา 12:12, ยอห์น 14:26, 1 ยอห์น 2:27, โรม 8:5, กาลาเทีย 5:24, ฟีลิปปี 2:13) 
5) ตั้งใจประพฤติตำมพระด ำรัส ยอห์น 7:17 
(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ สดุดี 40:8, 143:10, มทัธิว 6:10, 12:50, 26:42, ยอห์น 5:30, กิจการ 

21:14, เอเฟซสั 6:6, ฮีบรู 13:21, ยากอบ 4:15, 1 ยอห์น 2:17, 1 เปโตร 1:2, เฉลยธรรมบญัญติั 6:17, 18, 
25) 

6) เป็นคนบริสุทธ์ิ 1 เธสะโลนิกา 4:3 
(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ ยอห์น 17:17, โรม 15:16, 1 โครินธ์ 1:30, เอเฟซสั 5:26, 2 ทิโมธี 2:21, 

ฮีบรู 10:10, 13:12, 1 เปโตร 1:2) 
7) มีประสบกำรณ์ในกำรฟัง ฟังบ่อย ๆ ฟังแล้วฟังอกี 1ซามูเอล 3:1-10 
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(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ 1 พง  กษตัริย ์ 19:12, อิสยาห์ 55:3, สดุดี 40:6, อพยพ 21:2, มทัธิว 
13:9, 16 ยากอบ 1:19) 

8) ต้องอยู่ในกำรทรงน ำและกำรสอนจากพระเจ้ำ สดุดี 73:24, 143:10 
(ขอ้ศึกษาส าหรับผูเ้ทศน์ สดุดี 23:2, 25:9, 48:14, อิสยาห์ 30:21, 42:16, ลูกา 1:79, ยอห์น 

16:13, เฉลยธรรมบญัญติั 8:2, 32:11, 12, สดุดี 27:12, 77:20, 139:9, 10, 5:8, 18:19, 25:5, 25:9, ววิรณ์ 
7:17, สดุดี 119:12, 66, 143:8, 10 

ข้อสรุป คุณเช่ือไหมวา่ รู้จกัใจพระเจา้ง่ายกว่ารู้จกัใจมนุษย ์ เพราะมนุษยเ์รา แมจ้ะอยู่
ดว้ยกนัสนิทสนมกนันบัสิบ ๆ ปี แต่ท่ีจะรู้จกักนัให้ถึงแก่นนั้น “ยากแทห้ย ัง่ถึง” ทั้งน้ีเพราะใจ
มนุษย ์ “มนัแสนสุดลึกล ้าเหลือก าหนด ถึงเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน ้าใจ
คน” แต่...สรรเสริญพระเจา้ส าหรับพระเจา้ท่ีเรามองไม่เห็นดว้ยตาสงัขารนั้น น ้ าพระทยัของ
พระองคซ่ื์อตรง โปร่งใส ทรงแจง้ใหเ้รารู้โดยพระวิญญาณ โดยพระคริสตธรรมคมัภีร์และ โดย
ผูรั้บใชข้องพระองค ์ ตลอดเวลายิง่กวา่นั้น น ้ าพระทยัของพระเจา้มีแต่มุ่งหวงัเพือ่ความสุขความ
เจริญของเราเป็นอเนกอนนัต ์ ทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ เราจึงจ าเป็นยิง่ ท่ีจะแสวงหาน ้าพระทยัก่อน 
เหนือส่ิงอ่ืนใด เพือ่ปฏิบัตติำม 

จบดว้ยการอ่านออกเสียงพร้อมกนัอยา่งชดัถอ้ยชดัค า จากพระธรรม เยเรมีย ์ 29:11 และ 1 
ยอห์น 2:17 

(หมายเหตุ ค าเทศน์น้ีอาจจะแบ่งเทศน์ได ้2 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 28 พฤษภาคม – มิถุนายน 1997, หนา้ 50-51. 


