
บทที่ ๒
พระเจาผูทรงมีจุดประสงค

วัตถุประสงค
เมื่อคุณศึกษาบทเรียนนี้จบแลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
• อธิบายถึงจุดประสงคของพระเจา
• อธิบายวาเหตุใดจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา
• แยกแยะหนทางหรืออุปกรณ  (บุคคล  วิธีการ)  ซึ่งพระเจาทรงใชใหทํ าแผนการและจุด

ประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ
• อธิบายวางานรับใชของพระเยซูมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับจุดประสงคและแผนการของ

พระเจา
• อธิบายงานรับใชของคริสตจักรตามที่เกี่ยวของกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ

ของพระองคซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
คํ านํ า

พระเจาทรงเปนพระเจาผูทรงมีจุดประสงคและการวางแผนพระองคทรงเปนพระเจาแหงการจัด
เตรียม  ต้ังแตปฐมกาลตามที่เรารูมา  พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงกระทํ ากิจเพื่อใหจุดประสงคของ
พระองคสํ าเร็จในโลกนี้

พระเจาทรงใชคนเปนเครื่องมือที่จะทํ าใหจุดประสงคของพระองคสํ าเร็จ พระองคทรงกระทํ ากิจ
ผานคนแตละคน  แตละชาติและผานกายฝายวิญญาณของพระองคคือคริสตจักรของพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา พระองคทรงเจิมและทรงใชผูที่นํ าเอาจุดประสงคในชีวิตของเขาและแผนการรับใช
มาใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค

เมื่อคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา  คุณก็ไมมีความสอดคลองกับแผนการของพระองค
เหตุนี้เองงานรับใชหลายอยางจึงลมเหลว

ในบทเรียนนี้ คุณจะเรียนรูถึงจุดประสงคยิ่งใหญของพระเจาในขณะที่คุณสํ ารวจรากฐานของ
พระคัมภีรในการวาง
แผนคุณจะสามารถแยกแยะจุดประสงคของคุณเองและวางแผนการใหสอดคลองกับแผนการและจุด
ประสงคของพระเจา



พระเจาแหงการจัดเตรียม
• พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม  จงศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้จากขออางอิงตอไปนี้
• พระเจาทรงจัดเตรียมฟาสวรรคซึ่งเปนที่อยูของพระองค  พระบัลลังกและราอาณาจักรของ

พระองค : สดุดี ๑๐๓.๑๙,   สุภาษิต ๘.๒๗
พระองคทรงจัดเตรียมโลกไวสํ าหรับมนุษยชาติ: ปฐมกาล ๑-๓

• พระเจาสามารถจัดเตรียมและทรงใชส่ิงใดก็ไดเพื่อจุดประสงคของพระองค  ดูในหนังสือโย
นาหเพียงเลมเดียว  พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงใชปลา  ตนละหุงและหนอน  :

โยนาห ๑-๔
• พระเจาทรงจัดเตรียมพระเยซูใหเปนเครื่องถวายบูชาสํ าหรับบาปของมนุษยชาติ   :

ฮีบรู ๕.๑๐;  เศฟนยาห ๑.๗
• กอนที่พระเยซูจะออกรับใช  ชายผูหนึ่งชื่อยอหนถูกสงมาเพื่อเตรียมหนทางกอนหนาพระ

องค :  ลูกา ๑.๗๖;  ๓.๔
• พระเจาทรงเตรียมนครที่สวยงามและเปนนิรันดรสํ าหรับเราที่จะมีชีวิตนิรันดรตลอดไป  :

ลูกา ๑๑.๑๖
• พระองคทรงจัดเตรียมราชอาณาจักรซึ่งเราจะไดเปนสวนหนึ่งในที่นั้น : มัทธิว

๒๕.๓๔
• พระเยซูตรัสวาพระองคเสด็จไปเพื่อเตรียมที่ไวสํ าหรับเรา : ยอหน ๑๔.๒-๓
• พระคัมภีรบอกเราวา  ส่ิงที่ตาไมเห็นและหูไมไดยินคือส่ิงที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวใหแกผูที่

รูจักและรักพระองค   :  ๑ โครินธ ๒.๙
• พระเจาทรงเตรียมการพิพากษาไวสํ าหรับผูไมเชื่อ :  สุภาษิต ๑๙.๒๙
• นรกถูกจัดเตรียมไวสํ าหรับมารและสมุนของมัน :  มัทธิว ๒๕.๔๑
• พระเจาทรงมองหาคนที่เตรียมตัวดุจเจาสาวเตรียมตัวเพื่อเจาบาวของเธอ  :   วิวรณ ๒๑.๒

จากขอพระคัมภีรตอไปนี้คุณจะพบวาตลอดพระคัมภีรทั้งเลม  พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว
ใหทํ าพระราชกิจของพระองค

♦ โดยความเชื่อ  โนอาหจัดเตรียมสรางเรือไว   : ฮีบรู ๑๑.๗
♦ โยเซฟซึ่งถูกเตรียมใหเผชิญการทดลองและความทุกขยาก  ไดชวยใหชนชาติตางๆ พนจาก

การกันดารอาหาร   :ปฐมกาล ๔๑
♦ พระเจาทรงเตรียมโมเสสตรงดานหลังของทะเลทรายใหนํ าชนชาติทั้งหมดเดินทางผานถิ่น

ทุรกันดาร  : หนังสืออพยพ



♦ เอสเธอรจัดเตรียมกองทัพ   ดาวิดเตรียมการสรางพระวิหาร แมในเวลาแหงความทุกขยาก
และเดือดรอน  สวนโซโลมอนเตรียมพระวิหารและเนหะมียเตรียมสรางกํ าแพง

♦ ยอหนผูใหบัพติศมาเตรียมประชาชนใหพรอมสํ าหรับองคพระผูเปนเจาผูจะเสด็จมา  :  ลูกา
๑.๑๗

♦ ในหนังสือผูวินิจฉัยและพงศาวดาร  มีการบันทึกมากมายเกี่ยวกับผูนํ าหลายคน  ผูที่ลม
เหลวและกระทํ าบาปเพราะเขาไมไดเตรียมจิตใจของเขาใหถูกตองตอพระพักตรพระเจา  (๒
พงศาวดาร ๑๒.๑๔  เปนตัวอยางหนึ่ง)

พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว  โดยเหตุนี้เอง พระเจาจึงทรงบัญชาใหเราเตรียมตัวไว
◊ เตรียมตัวที่จะพบกับพระเจาของเจา    : อาโมส ๔.๑๒

เตรียมจิตใจของทานตอหนาพระเจา    : ๑ ซามูเอล ๗.๓
มีจิตใจที่เตรียมพรอมแลว   :     ๒ พงศาวดาร ๑๙.๓

◊ เตรียมจิตใจของทานที่จะแสวงหาพระเจา : ๒ พงศาวดาร ๒๗.๖
◊ เตรียมตัวทานเองและเตรียมผูอ่ืน : เอเสเคียล ๓๘.๗

เตรียมตัวสํ าหรับงานที่ดีทุกอยาง  พรอมที่จะใหเจานายใช   :   ๒ ทิโมธี  ๒.๒๑
◊ เปนภาชนะที่เตรียมไวสํ าหรับสงาราศีของพระองค    :   ๙.๒๓

พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม  พระองคทรงกระทํ ากิจโดยบางคนที่เตรียมตัวแลว
พระองคไมไดมองหาผูเชื่อที่พายแพ  ไมไดจัดองคกรไว  ไมมีแรงจูงใจและที่ไมไดระดมกํ าลังกันมารับใช
พระองคทรงมองหาชายและหญิงผูที่เตรียมตัวพรอมแลว

พระเยซูเลาคํ าอุปมาเกี่ยวกับคนใชซึ่งรูความประสงคขององคพระผูเปนเจาแตไมไดเตรียมตัว
เองใหทํ าไดสํ าเร็จ

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

เหตุใดพระเจาจึงทรงหวงใยเรื่องการเตรียมตัว ?   เหตุใดพระองคทรงใชและทรงเจิมคนที่เตรียม
ตัวไวแลว ?   เราเตรียมตัวของเราเพื่ออะไร ?

พระเจาผูทรงมีจุดประสงค
การจัดเตรียมทุกอยางของพระเจานั้นทรงมุงเนนที่จุดประสงคของพระองค  ที่วางเปลาหรือ



จุดประสงคที่   “คาดหวังไว”   พระองคทรงกระทํ ากิจเพื่อจุดประสงคที่ต้ังไวโดยเฉพาะพระองค ส่ือสาร
จุดประสงคไวอยางชัดเจน

บางทีขอสรุปหนึ่งที่ดีที่สุดของจุดประสงคของพระองคไดใหไวในหนังสือเอเฟซัส  นี่คือ  “ขอ
ความแหงจุดประสงค”  ของพระเจา

“ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองคซ่ึงพระองคไดทรงกระทํ าใหสํ าเร็จ
แลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”

เอเฟซัส ๓.๑๑

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของพระ
องค  ซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองค
จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
พระเจาทรงประสงคที่จะนํ าคนทุกคนเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
“อยาทํ าการรายตอบแทนการราย   อยาดาตอบการดา  แตตรงกันขามจงอวยพรแกเขา

ดวยวาพระองคไดทรงเรียกใหทานกระทํ าเชนนั้นเพื่อทานจะไดรับพระพร”
๒ เปโตร ๓.๙

จุดประสงคของพระเจาคือ การที่ทุกคนพบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต ถูกนํ า
เขามาสูสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองคและเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจา
  (ยอหน ๓)

พระเจาทรงเตรียมชายและหญิงและใชเขาใหทํ าจุดประสงคของพระองคใหสํ าเร็จพระเจาทรง
เจิมและใชคนที่นํ าจุดประสงคของชีวิตและการรับใชของตนเขามาสอดคลองกับแผนการและจุดประสงค
ของพระเจา  ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผน
การของพระองค

ตัวอยางเชน  เมื่อพระเยซูทรงเปดเผยแกสาวกของพระองควา พระองคจะตองทนทุกขทรมาน
และจะสิ้นพระชนม  เปโตรตํ าหนิพระองค  เปโตรยังไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาดวยเหตุนี้ เองเขา
จึงไมสอดคลองกับแผนการของพระเจา  พระเยซูตํ าหนิเขาและตรัสวา

“พระองคจึงทรงหันพระพักตรดูเหลาสาวกแลวติเปโตรวา  ‘อายซาตานจงไปใหพน
เพราะเจาคิดอยางคน  มิไดคิดอยางพระเจา’ “

มาระโก ๘.๓๓
กษัตริยดาวิดมีความสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ



ไปแลว  และตองฝงไวกับรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”
กิจการ ๑๓.๓๖

พระคัมภีรยืนยันวา  จุดประสงคของพระเจาจะตองสํ าเร็จ
“คํ าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลาแตจะสัมฤทธิ์ผลซ่ึงเรามุง

หมายไว  และใหสิ่งซ่ึงเราใชไปทํ านั้นจํ าเริญขึ้นฉันนั้น”
อิสยาห ๕๕.๑๑

พระเจาแหงการวางแผน
พระเจาไมเพียงแตมีจุดประสงคที่ต้ังไวแลวแตพระองคยังทรงวางแผนและทรงดํ าเนินการให

สํ าเร็จจุดประสงคนั้น  พระเจาทรงใชคนแตละคน  ใชชาติตางๆ  ใชพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ และค
ริสตจักรใหเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระองค
คนแตละคน

จากเวลาเริ่มตนของโลกตามที่เรารู  พระเจาทรงกระทํ าการผานคนแตละคนเพื่อใหจุดประสงค
ของพระองคสํ าเร็จลงพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราววาพระเจาทรงใชชายและหญิงหลายคนอยางไร
ในสมัยพระคัมภีรเดิม   พระเจาทรงใหมีผูนํ ายิ่งใหญเกิดขึ้นเชน โนอาห  อับราฮัม  โยเซฟและโมเสส
พระองคยังทรงเจิมผูพยากรณ  กษัตริยและผูวินิจฉัยใหทํ าจุดประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ

ในสมัยพระคัมภีรใหม  พระเจาทรงใชแตละคนเชนยอหนผูใหบัพติศมาสาวกของพระเยซู  ปอล
ทิโมธี  บารนาบันและคนอื่นๆ อีกหลายคน

พระเจาไดทรงใชแมกระทั่งคนบาปซึ่งไมยอมตอแผนการของพระองคและเปลี่ยนแผนการชั่ว
รายของเขาใหเสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค  พระเจาไมไดทํ าใหเขามีความประพฤติที่บาป  แตพระ
องคทรงกระทํ ากิจผานพวกเขาและแมเขาจะบาปใหเขาทํ าแผนการของพระองคใหสํ าเร็จ

ตัวอยางเชน  พระเจาตรัสถึงฟาโรหผูโหดรายในเมืองอียิปตวา
“แตเหตุที่เราใหเจามีชีวิตอยูก็เพื่อจะใหเจาเห็นฤทธานุภาพของเราและนามของเราจะ

ไดมีผูประกาศไปทั่วโลก”
อพยพ ๙.๑๖

ชีวิตก็เชนเดียวกับงานรับใชซึ่งผูกพันอยูกับจุดประสงคของพระเจาเมื่อจุดประสงคสํ าเร็จสม
บูรณแลว  ชีวิตในโลกนี้ก็ส้ินสุดลง

“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ
ไปแลว  และตองฝงไวกับบรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”

กิจการ ๑๓.๓๖
ชาติตางๆ



ในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงใชใหชนชาติอิสราเองทํ าจุดประสงคและแผนการของพระองค
สํ าเร็จในโลกนี้  ในฐานะชนชาติหนึ่งจุดประสงคของอิสราเอลก็เพื่อเปดเผยแผนการของพระเจาแกชาติ
ที่ไมเชื่อถือพระเจาในโลกนี้แตเขาลมเหลวในภาระหนาที่นี้ซํ้ าแลวซํ้ าอีก

โดยเหตุนี้เอง การพิพากษาจึงมาถึงอิสราเอลโดยชนชาติที่ไมเชื่อพระเจาจึงอาศัยอยูรอบๆ เขา
นั่นเอง  พระเจาทรงตัดสินใจแลวที่จะทํ าใหแผนการของพระองคสํ าเร็จพระองคจึงทรงกระทํ า  กิจโดย
ทางการกระทํ าที่ชั่วรายของชาติที่ผิดบาปเหลานี้  พระเจาไมไดทรงเห็นดวยกับการกระทํ า
ของเขาแตพระองคทรงกระทํ ากิจทางพวกเขา
พระเยซูคริสต

เปนเวลาหลายปที่แผนการสวนหนึ่งของพระเจายังคงเปนความลี้ลับต้ังแตสมัยตนประวัติ
ศาสตร  พระเจาทรงสัญญาจะสงพระผูชวยใหรอดซึ่งจะทํ าใหมนุษยชาติทั้งมวลไดรับการยกโทษจาก
ความบาป

พระสัญญาทรงใหไวคร้ังแรกแกอาดามและเอวา  หลังจากที่เขาทํ าบาปในสวนเอเดน  พระเจา
ตรัสวา

“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน  ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย
พงศพันธุของหญิงจะทํ าใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”

ปฐมกาล ๓.๑๕
ตรงนี้เปนจุดเริ่มตนของพระสัญญาหลายๆ  คร้ังที่ทรงกลาวถึงพระผูชวยใหรอดเปนเวลานาน

ที่พระเจา ไมทรงเปดเผยรายละเอียดวาพระองคจะทรงกระทํ าแผนการนี้ใหสํ าร็จไดอยางไร  เปนสิ่งที่
ล้ีลับมาก

ตอมา  ภายหลังในชวงยุคของผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงบอกมากขึ้นถึงราย
ละเอียดของแผนการของพระองค  ในสมัยพันธสัญญาใหมรายละเอียดเหลานี้สํ าเร็จลงเมื่อพระเจา
ทรง สงพระบุตรองคเดียวของพระองคคือ  พระเยซูคริสตมาสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมนุษยชาติ
แผนการของพระเจาจึงไมใชส่ิงลี้ลับอีกตอไป
             แผนการและจุดประสงคของพระเจาไดถูกเปดเผยโดยทางพระเยซูคริสต

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ
ของพระองคซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
ต้ังแตเยาวมาแลวพระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระเจาที่จะประทานความรอดแกมวลมนุษย

และนํ าคนและชาติทั้งหลายกลับคืนมาสูสัมพันธภาพอันดีกับพระองค



พระเยซูทรงดํ าเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จแมแตในวัยเยาวพระเยซู
ไมหวงใยแผนการและจุดประสงคของพระองคเองแตสนใจแผนการและจุดประสงคของพระเจาพระบิดา

“พระเยซูจึงตอบวา ‘ทานเที่ยวหาฉันทํ าไม  ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระนิเวศ
แหงพระบิดาของฉัน’ “

ลูกา ๒.๔๙
          ชีวิตและการรับใชของพระเยซูมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา  แผนการทุกๆ อยางการตัดสิน

ใจทุกอยาง  การรับใชทุกประการของพระองคมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจาเพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ัง

ขาพเจาไว  เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจนพระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพ
แก  บรรดาเชลยใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก  ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ
และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา”

ลูกา ๔.๑๘-๑๙
นี่เปนขอความหนึ่งของ  “ขอความแหงจุดประสงค”  ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้บอก

ใหรูถึง  “ขอความแหงจุดประสงค”  ซึ่งพรองคกลาวถึงการรับใชของพระองคพระเยซูทรงบัญชาสาวก
ของพระองค  ซึ่งรวมถึงผูเชื่อที่แทจริงทุกคนใหทํ าจุดประสงคของพระเจาใหสํ าเร็จ

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัด
ซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว  นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”

 มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐

เปดไปที่  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้และศึกษา  “ขอความแหงจุดประสงค”  อ่ืนๆ  ที่
พระเยซูทรงกระทํ าแกสาวกของพระองค  ส่ิงนี้เปนสิ่งสํ าคัญเพราะวาถาคุณเปนผูเชื่อคุณก็เปนสาวก
ของพระเยซู
 พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาภายหลังจากที่พระเยซูเสด็จสูสวรรค
พระบิดาทรงประทานฤทธิ์อนาจพิเศษโดยการเทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่อธิบายไวในกิจการ
บทที่ ๔  ประสบการณนี้เรียกวาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไวเพื่อทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงในโลกนี้
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช    เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จ

มาเหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั่วแควนยูเดีย  แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ ๑.๘



งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สํ าคัญมากในการทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงสถา
บันฮารเวสไทมนานาชาติจึงสอนหลักสูตรเต็มๆหลักสูตรหนึ่งชื่อ“งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
นอกจากฤทธิ์อํ านาจแลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังใหการนํ าพาและใหทิศทางแกผูเชื่อเพื่อใหเขาสามารถ
ทํ าจุดประสงคและแผนการของพระเจาไดสํ าเร็จ

เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์รูถึงเจตนาของพระเจาและโดยเหตุที่พระองคทรงคนดูและเขาใจ
วิญญาณมนุษยพระองคจึงปรนนิบัติในฐานะผูเชื่อมระหวางคุณและพระเจาเพื่อชวยใหคุณทํ าจุดประ
สงคและแผนการของพระเจาสํ าเร็จ

 “และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ  เพราะ
วาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”

โรม ๘.๒๗

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ างานเปนหุนสวนกับคุณเพื่อใหบรรลุจุดประสงคและแผนงานของ
พระเจา  ขณะที่คุณกลาวพระวจนะของพระเจา  พระองคทรงเจิมคุณและทํ าใหผูไมเชื่อสํ านึกความผิด
บาป  ทรงนํ าเขาใหยอมรับพระกิตติคุณ  (ดูยอหน ๑๖.๗-๑๑)
คริสตจักร

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหแกผูเชื่อที่บังเกิดใหมทุกคน  ผูเชื่อแททุกคนเปน
สวนหนึ่งของคริสตจักร  เปนเครื่องมือที่พระเจาทรงกระทํ ากิจในปจจุบันเพื่อใหสํ าเร็จตามแผนการและ
จุดประสงคของพระองค

“และทํ าใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้ าลึกซ่ึงต้ังแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง
ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน  รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจา
ทรงคริสตจักร ณ บัดนี้”

เอเฟซัส ๓.๙-๑๐
พระเจาทรงกระทํ ากิจในชีวิตของผูเชื่อเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค

“เพราะวาพระเจาเปนผูทรงกระทํ ากิจอยูภายในทานใหทานมีใจปรารถนาทั้งใหประพฤติตาม
ชอบพระทัยของพระองค”    ฟลิปป ๒.๑๓

“ใหประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค”หมายถึงวาพระองคกระทํ ากิจในตัวคุณใหสํ าเร็จ
จุดประสงค   และแผนการของพระองคในชีวิตของคุณ  ซึ่งรวมถึงความรอดการเติมใหเต็มดวย  พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ใชคุณใหรับใชผูอ่ืนและเปลี่ยนแปลงคุณอยางตอเนื่องใหเปนเหมือนฉายาของ
พระบุตรคือ  พระเยซูคริสต



พระองคทรงทํ ากิจผานชีวิตของคุณเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค
“อยายกอวัยวะของทานใหแกบาป  ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของ

ทานแดพระเจาเหมือนหนึ่งคนที่เปนขึ้นมาจากความตายแลวและจงใหอวัยวะเปนเครื่องใชใน
การชอบธรรมถวายแดพระเจา”

โรม ๖.๑๓
เมื่อคุณยอมตนเองใหกลายเปน  “เครื่องมือของความชอบธรรมตอพระเจา” หมายถึงวาคุณ นํ า

ชีวิตและการรับใชของคุณใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค  โดยการทํ าเชนนี้  คุณ
กลายเปนเครื่องมือซึ่งพระองคจะทํ ากิจผานตัวคุณได

“ฉะนั้น เราจึงเปนทูตของพระคริสต..........”
๒ โครินธ ๕.๒๐

“ในเมื่อเราทํ างานรวมกับพระคริสตแลว.............”
๒ โครินธ ๖.๑

ถาพระเจาไมทรงทํ างานในตัวคุณและผานตัวคุณ  งานทั้งหมดของคุณจะเปลาประโยชน
“ถาพระเจามิไดทรงสรางบานบรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลาถาพระเจามิไดทรง

เฝาอยูเหนือนคร  คนยามตื่นอยูก็เหนื่อยเปลา”
สดุดี ๑๒๗.๑

งานรับใชของคุณจะไมประสงคความสํ าเร็จนอกจากจะตั้งขึ้นบนจุดประสงคนิรันดรของพระเจา
มากกวามนุษย

“เพราะวาถาความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษยก็จะลมละลายไปเองเตถามาจากพระ
เจา ทานทั้งหลายจะทํ าลายเสียก็ไมได  เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบกับพระเจา”
  (กิจการ ๕.๓๘-๓๙)

จุดประสงคและแผนการ
ต้ังแตปฐมกาล  จุดประสงคของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลงพระองคทรงมีแผนการหลายอยาง

ตางๆ  กันไปซึ่งเกี่ยวของกับจุดประสงคนี้  แตจุดประสงคของพระองคยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณไดเรียน
ในบทเรียนนี้  พระเจาทรงเปดเผยจุดประสงคเฉพาะของพระองคในพระวจนะที่เขียนไวพระองคยังทรง
เปดเผยอีกถึงแผนการทั่วไปของพระองคใหคริสตจักรเปนเครื่องมือซึ่งกิจการของพระองคจะสํ าเร็จได
โดยทางคริสตจักรนี้เอง

แตในฐานะผูเชื่อคุณตองวางแผนการเฉพาะเจาะจงอยางละเอียดถาคุณตองทํ าเจตนาของพระ
องคใหสํ าเร็จ  นี่คือการวางแผนและการจัดการตาม   วัตถุประสงคจะนํ ามาใชได   คุณตองคนพบ 

จุดประสงคเฉพาะของคุณภายในจุดประสงคใหญของพระเจาแลวคุณตองวางแผนการรับใชให
สอดคลองกับจุดประสงคนี้



ชื่อ                                                                          วิชา  การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๒

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. จุดประสงคของพระเจาคืออะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. เหตุใดจึงสํ าคัญที่จะตองเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. พระเจาทรงกระทํ ากิจผานเครื่องมือใดเพื่อใหสํ าเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๕. จงสรุปการรับใชของพระเยซูซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกันจุดประสงคและแผนการของพระ
เจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร ๒/๒

๖. จงสรุปงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับจุดประสงคและแผน
การของพระเจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๗. จงอธิบายงานรับใชของคริสตจักรซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา   การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

คํ าตอบบทดสอบ  บทที่ ๒

๑. เอเฟซัส ๑.๙-๑๐

๒. จุดประสงคของพระเจาคือ  คนทุกคนประสบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต  
ถูกนํ าเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค  และเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร
ของพระเจา   ดูเอเฟซัส ๓.๑๑  และ ๑.๙-๑๐;   และยอหน ๓
หนา  23

๓. ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา  ชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผนการ
ของพระองค   หนา  24

๔. พระเจาทรงใชคนแตละคน  ชาติตางๆ  พระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรเปน
เครื่องมือเพื่อใหสํ าเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค   หนา  25-29

๕. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย   หนา  26-27

๖. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย  หนา 28

๗. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย   หนา  29-30



เพื่อศึกษาตอไป
1. พระเยซูทรงมีความเขาใจชัดเจนถึงบทบาทของพระองคในจุดประสงคและแผนการ
ของพระเจา จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จากขอพระคัมภีรตอไปนี้

มัทธิว
5:17;  8:3,7;  9:13;  10:34-35;  13:41-42;  15:24;  18:11, 20;  19:28-29;  20:18-19, 28;  21:13;
24:35; 25:31;  26:24, 29, 32, 39, 64
มาระโก
1:38;  2:17;  10:33-34, 45;  14.21
ลูกา
2:49;  4:18-19, 43;  5:32;  9:22, 50;  11:49;  12:51;  13:32-33;  19:5, 10;  22:3f7, 69;  24:44, 46-
47
ยอหน
3:16-17;  4:34;  5:30, 43;  6:37-40, 51;  7:16, 33;  8:26, 29, 49-50;  9;4,  38-39;  10:10, 16-18;
12:24-27, 32, 46, 49-50;  13:5;  14:2, 16-18  ศึกษา

บทที่ 17 ทั้งบทเพราะกลาวไวมากเกี่ยวกับจุดประสงคของพระองค

2. จงศึกษาตอไปถึงจุดประสงคเพื่อสาวกของพระเยซู
มัทธิว
7:33;  9:37-38;  10:7-8, 38-39;  16:24-25;  28:18-20
มาระโก
1:17;  16:15-18;  8:34-35
ลูกา
5:10;  9:2;  10:2-9;  12:29;  14:26-27, 33;  22:29;  24:46-49
ยอหน
4:35;  6:27;  15:16;  20:21
กิจการ
1:4-58
3. จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับ  “จุดประสงค”  โดยทั่วไปจากขออางอิงตอไปนี้

∗ เอสรา  ๔.๕



∗ สดุดี ๑๗.๓
∗ สดุดี ๑๕.๒๒
∗ ปญญาจารย ๓.๑,  ๑๗,  ๘.๖
∗ อิสยาห ๑๔.๒๔-๒๗,  ๒๓.๙, ๔๖.๑๑
∗ เยเรมีย ๔.๒๘

ดาเนียล ๑.๘
∗ กิจการ ๑๑.๒๓,  ๑๙.๒๑,  ๒๐.๓,  ๒๖.๑๓
∗ โรม ๘.๒๘,  ๙.๑๑, ๑๗
∗ โครินธ ๙.๗
∗ เอเฟซัส ๑.๔ข๑๑,  ๓.๑๑
∗ โคโลสี ๔.๘
∗ ทิโมธี ๑.๙,  ๓.๑๐
∗ ยอหน ๓.๘

4. ดาวิดปรนนิบัติตามจุดประสงคของพระเจาในสมัยยุคของพระองค  (กิจการ ๑๓
.๓๖)  จุดประสงคของพระเจาสํ าหรับคุณในคนรุนของคุณคืออะไร ?

Σ อธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษามากหลาย
Σ อธิบายวิธีที่การแบงแยกนํ าไปสูการกอต้ังเปนกลุมคนมากมาย
Σ อธิบายวิธีที่กลุมคนกอต้ังขึ้นเปนชาติ


