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บทที่ 12 
การเปดเผย 6 ข้ันตอน 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
-  บอกถึง 6 ข้ันตอนของการเปดเผยแผนการของพระเจา 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“และเมื่อเจาหันไปทางขวาหรือไปทางซาย หูของเจาจะไดยินวจนะขางหลังเจาวา 

“นี่เปนหนทาง จงเดินในทางนี้”” 
อิสยาห 30:21 

คํานํา 
คุณไดเรียนรูมามากแลวเกี่ยวกับการรูจักพระสุรเสียงของพระเจาในหลักสูตรนี้ 
คุณไดเรียนรูถึงสิ่งที่มากอนเพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา คุณเรียนถึงความหมาย

และรูปแบบของพระประสงคของพระเจา 
คุณเรียนถึงวิธีตางๆ ที่พระเจาทรงสื่อสารกับมนุษย คุณไดรับคําเตือนถึงวิธีที่ไมอยูในพระ

คัมภีรในการแสวงหาการนําทาง และคุณไดรับแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มักเปน
ที่สงสัย 

คุณไดศึกษาแบบจําลองของพระคัมภีรสําหรับการตัดสินใจและเรียนรูวาจะทําอยางไรเมื่อ
คุณพลาดในเรื่องที่เกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา คุณไดศึกษาเกี่ยวกับการทนทุกขและพระ
ประสงคของพระเจา 

บทนี้จะกลาวถึงดานสุดทาย คือ รูปแบบของขั้นตอน 6 ประการ ซึ่งผูเชื่อจะตองเผชิญใน
การเปดเผยถึงแผนการของพระเจา 

การเปดเผยความรู 
ในโลกที่สับสนวุนวายและมีการนําไปในทางที่ผิดนี้ พระเจาทรงสัญญาถึงการเปดเผย

ความรูแกผูที่ติดตามพระองค 
หมายความงายๆ วาพระองคทรงสัญญาที่จะเปดเผยสติปญญาและความรูจากเบื้องบนที่

เกี่ยวกับการตัดสินใจของชีวิต 
“และเมื่อเจาหันไปทางขวาหรือไปทางซาย หูของเจาจะไดยินวจนะขางหลังเจาวา 

“นี่เปนหนทาง จงเดินในทางนี้”” 
อิสยาห 30:21 
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เมื่อพระเจาทรงเปดเผยแผนการนั้น จะมี 6 ชั้นตอนซึ่งเราจะอานพบในขณะที่พระองคทรง
เปดเผย ข้ันตอนเหลานี้เราพบชัดเจนใน ลูกา 1:26-47 จงอานขอความเหลานี้กอนที่จะศึกษาบทนี้
ตอไป 

ขอความที่เกี่ยวกับการเปดเผยของพระเจาไดใหไวแกสาวพรหมจารีชื่อ มารีย เธอไดรับ
การเปดเผยวาเธอจะกลายเปนมารดาของพระมาซีฮาห คือ พระเยซูคริสต 

ในเรื่องนี้มีข้ันตอนหลายประการที่มารียผานพบ ในขณะที่แผนการของพระเจาถูกเปดเผย
แกเธอ        มีข้ันตอน 6 ประการที่เราสังเกตไดในการเปดเผยแผนการใดใดของพระเจาแกมนุษย 
เปนขั้นตอนที่คุณจะผานพบขณะที่คุณไดรับการเปดเผยความรูของแผนการของพระองคสําหรับ
ชีวิตของคุณ 

ข้ันตอนที่ 1: การถูกรบกวนจิตใจ 
ทูตสวรรคเขามาถึงหญิงพรหมจารีนั้น... ฝายมารียก็ตกใจเพราะคําของทูตนั้นและรําพึงวา

คําทักทายนั้นจะหมายความวาอะไร 
“ทูตสวรรคเขาบานมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แลววา “เธอ ผูซ่ึงพระเจาทรงโปรด

ปรานมาก จงจําเริญเถิด พระเปนเจาทรงสถิตอยูกับเธอ” 
ฝายนางมารียก็ตกใจเพราะคําพูดของทูตนั้น และรําพึงวา คําทักทายนั้นจะหมาย

วาอะไร”” 
ลูกา 1:28-29 

เมื่อทูตสวรรคปรากฏกายครั้งแรกแกมารียนั้น เธอตกใจ หมายถึงเธอถูกรบกวนจิตใจ 
เมื่อพระเจาปรารถนาจะใหการนําทางใหมแกคุณ เรามักจะประสบกับการถูกรบกวนจิตใจ 

พระองคอนุญาตใหเราไดรับความลําบากโดยสถานการณของชีวิต เพื่อที่จะจุดความสนใจแกเรา 
บางทีคุณอาจสงสัยในสถานการณที่ทําใหงงงวยรอบๆ ตัวคุณ  คุณไดรับความเดือดรอน

และไมเขาใจวาเหตุใดจึงมีบางอยางเกิดขึ้นที่ทําใหสถานการณของชีวิตคุณเสียไป 
พระเจากําลังพยายามจับความสนใจของคุณ พระองคเสด็จเขามาหาคุณในสถานการณ

ปจจุบัน โดยมีความปรารถนาที่จะนําคุณไปสูแผนการใหม 
ถาคุณมีความสุขและพอใจอยูกับแผนการในปจจุบัน คุณก็จะไมแสวงหาพระองคเพื่อการ

นําทางใหมๆ นี่จึงเปนสาเหตุที่ทําใหพระองคอนุญาตใหคุณไดรับความเดือดรอนในขั้นแรกของการ
เปดเผยแผนการของพระเจา 

 
 

ข้ันตอนที่สอง : การเปดเผย 
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“แลวทูตสวรรคจึงกลาวแกเธอวา “มารียเอย อยากลัวเลย เพราะเธอเปนที่พระเจา
ทรงโปรดปรานแลว  

ดูเถิด เธอจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย จงต้ังชื่อบุตรนั้นวา “เยซู”” 
ลูกา 1:30-31 

เมื่อคุณไดรับความเดือดรอน คุณจะเริ่มตนแสวงหาพระเจา เมื่อพระองคไดรับความสนใจ
จากคุณแลวโดยกระบวนการของการรบกวนจิตใจ พระองคจะเปดเผยแผนการของพระองคแกคุณ 
นี่เปนขั้นตอนแรกของการเปดเผย 

“จงทูลเรา และเราจะตอบเจา และจะบอกสิ่งที่ใหญยิ่งและที่ซอนอยู ซ่ึงเจาไมรูนั้น
ใหแกเจา” 

เยเรมีย 33:3 

วิญญาณที่เดือดรอนทําใหมารียมุงความสนใจของเธอไปที่จุดๆ หนึ่ง  แลวพระเจาก็ทรง
เปดเผยแผนการของพระองคคือ เธอตองเปนมารดาของพระมาซีฮาห  พระเยซูคริสต 

แตมารียไดผานขั้นตอนอีกหลายประการในการเปดเผยแผนการของพระเจา 

ข้ันตอนที่สาม : การลังเลใจ 
“ฝายมารียทูลทูตสวรรคนั้นวา “เหตุการณนั้นจะเปนไปอยางไรได เพราะขาพเจา

ยังหาไดรวมกับชายไม”” 
ลูกา 1:34 

มารียลังเลใจที่จะยอมรับการเปดเผยอันยิ่งใหญนี้ เธอถามวา “จะเปนไปไดอยางไร” 
เมื่อพระเจาทรงเปดเผยแนวทางใหมสําหรับชีวิตของคุณ คุณมักจะรูสึกทวมทนอยูในใจ 

คุณจะรูสึกวาคุณไมมีคุณสมบัติพอ อาจรูสึกวามันเปนขั้นตอนของความเชื่อที่ยิ่งใหญเกินกวาที่จะ
รับได คุณจะคิดถึงเหตุผลวาแผนการจะไมสําเร็จผล คุณจะลังเลและสงสัยพระเจา 

บางคนลังเลนานกวาคนอื่น บางคนใชเวลาเปนปๆ ในขั้นตอนของการลังเลใจ คิดถึงขอแก
ตัวและเหตุผลตางๆ นานา วาเขาไมสามารถยอมรับการเปดเผยที่พระเจาไดประทานให 

จะมี 2 ส่ิงเกิดขึ้นในขั้นตอนของการลังเลใจ 
..........เราเสนอคําถาม เหตุผล และขอแกตัวของเรา 
..........พระเจาทรงตอบการลังเลใจเหลานี้ดวยรายละเอียดของแผนการของพระองค 

ข้ันตอนที่สี่ : การยกเลิก 
“สวนมารียจึงทูลวา “ดูเถิด ขาพเจาเปนทาสีของพระเปนเจา ขาพเจาพรอมที่จะ

เปนไปตามคําของทาน” 
ลูกา 1:38 
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มารียเคลื่อนอยางรวดเร็วจากขั้นตอนการลังเลใจมาสูการยกเลิก หมายถึงวาเธอยกเลิก
ความประสงคของตนเองมาสูแผนการของพระเจา เธอยกเลิกแผนการและความปรารถนาของ
ตนเอง เธอยอมรับการนําทางใหมของพระเจาสําหรับชีวิตของเธอ 

ข้ันตอนที่หา : การพิสูจนวาเปนความจริง 
“สตรีที่ไดเชื่อก็เปนสุข เพราะวาจะสําเร็จตามพระดํารัสจากพระเปนเจาที่มาถึง

เขา” 
ลูกา 1:45 

ในขั้นตอนของการพิสูจนวาเปนความจริงนี้ พระเจาทรงพิสูจนแผนการของพระองค มารีย
ต้ังครรภ การเปดเผยของพระเจาเปนความจริงในรางกายของเธอเอง 

ถาคุณยกเลิกความประสงคของคุณใหแกการเปดเผยแผนการของพระเจา คุณจะไดรับ
การพิสูจนวาแผนการนี้เปนความจริงในเวลาอีกไมนานนัก สุดทายคุณจะเห็นการเปดเผยของพระ
เจาที่สําเร็จครบบริบูรณ 

มารียไดพบประจักษพยานของการเปดเผยที่สําเร็จลงโดยการประสูติขององคพระผูเปน
เจา พระเยซูคริสต 

ข้ันตอนที่หก : การยกยองสรรเสริญ 
“นางมารียจึงวา “จิตใจของขาพเจาก็ยกยองพระเจาและวิญญาณของขาพเจาก็

เกิดความยินดีในพระเจาพระผูชวยใหรอดของขาพเจา”” 
ลูกา 1:46 

มารียชื่นชมยินดีในแผนการของพระเจา จงอานคําสรรเสริญพระเจาของนางใน ลูกา 
1:46-55 

เมื่อเราเขาสูแผนการของพระเจาที่ทรงเปดเผยเพื่อชีวิตของเราก็จะไดรับความสุข จะมีผล
ใหเกิดการยกยองสรรเสริญพระเจา 

ตามที่เราไดเรียนในหลักสูตรนี้วา การทําตามแผนการของพระเจาไมไดหมายความวาเรา
จะไมมีปญหาใดใดเลย มารียมีปญหามากเพราะเธอตั้งครรภโดยที่ยังไมไดแตงงาน 

แตแผนการของพระเจายิ่งใหญกวาความเดือดรอนลําบากที่มีเพียงชั่วครู ในสุดทายก็
มักจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีและการยกยองสรรเสริญพระเยซูคริสตพระผูเปนเจา 

คําสุดทาย 
จงฟงพระสุรเสียงของพระองค 
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ในหลักสูตรนี้ คุณไดรับแนวทางที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา ขณะที่คุณฟงพระสุ
รเสียงของพระองค จงจําพระสัญญาของพระองควา 

“พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิ
ภาพ ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังแกเจา” 

เยเรมีย 29:11 

พระเจาจะทรงนําคุณตอไปจนกวาจะถึงความตาย 
“วานี่คือพระเจา ทรงเปนพระเจาของเราเปนนิจกาล พระองคจะทรงเปนผูนําของ

เราเปนนิตย” 
สดุดี 48:14 

การทรงนําของพระองคจะคงมีตอไปในสวรรคและแผนดินโลกใหม 
“เพราะวาพระเมษโปดกผูทรงอยูกลางพระที่นั่งจะคุมครองดูแลเขา และจะทรงนํา

เขาไปใหถึงน้ําพุแหงชีวิต และพระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเขาเหลานั้น” 
วิวรณ 17:7 

พระเจาไมทรงเงียบอยู ถาคุณรับฟง คุณจะไดยินเสียงของพระองคดังออกมาจากเสียง
และความสับสนของเสียงทั้งมวลในโลกนี้ 

พระเจาตรัสและคุณสามารถรูจักพระสุรเสียงของพระองค 
“ขอพระเจาแหงสันติสุข ผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจาของเราเปนขึ้นมาจากความ

ตาย คือผูทรงเปนผูเลี้ยงแกะที่ดีเลิศ 
โดยโลหิตแหงพันธสัญญานิรันดรนั้น ทรงกระทําใหทานทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี เพื่อ

จะไดปฏิบัติตามพระทัยพระองค และทรงทํางานในทานทั้งหลายใหเกิดผลเปนที่ชอบใน
สายพระเนตรของพระองค โดยทางพระเยซูคริสต ขอพระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปเปน
นิตย อาเมน” 

ฮีบรู 13:20-21 
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ชื่อ    

บททดสอบตนเอง บทที่ 12 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
           

          
           

 
2. จงบอกขั้นตอน 6 ประการของการเปดเผยแผนการของพระเจา 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 12 
 
1. “และเมื่อเจาหันไปทางขวาหรือหันทางซาย หูของเจาจะไดยินวจนะขางหลังเจาวา “นี่เปน

หนทาง จงเดินในทางนี้”  อิสยาห 30:21 
 
2. การถูกรบกวนจิตใจ 
 การเปดเผย 
 การลังเลใจ 
 การยกเลิก 
 การพิสูจนวาเปนความจริง 
 การยกยองสรรเสริญ 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
จงใชรูปแบบของขั้นตอน 6 ประการของการเปดเผยที่ใหไวในบทนี้ จงศึกษาชีวิตของ

โมเสสและกิเดโอน ขอสังเกตตอไปนี้จะชวยใหคุณแยกแยะขั้นตอนเหลานี้ได 
 
โมเสส :   อพยพ 1-15 
การถูกรบกวนจิตใจ : ประสบการในอียิปต ...ฆาชาวอียิปต 
การเปดเผย :  พุมไมไหมไฟ 
การลังเลใจ :  บุรุษแหงคําพูดไมคลอง (อางวาพูดไมเปน) 
การยกเลิก :  ตัดสินใจที่จะไป 
การพิสูจนวาเปนความจริง :  อัศจรรยตอหนาฟาโรห 
การยกยองสรรเสริญ : ความชื่นชมยินดีหลังจากขามทะเลแดง 
 
กิเดโอน :  ผูวินิจฉัยบทที่ 6 
การถูกรบกวนจิตใจ : นวดขาวสาลี : แสดงการถูกรบกวนจิตใจในขอ 13 
การเปดเผย :  ทูตสวรรคปรากฏในขอ 12 และ 14 
การลังเลใจ :   ตระกูลของเขาต่ําตอย, ขาพระองคเปนคนเล็กนอยที่สุดขอ15 
การยกเลิก :  ขอ 17 
การพิสูจนวาเปนความจริง : “ขอใหขาพระองคเห็นหมายสําคัญ” ขอ 17 ตลอดถึง 

     ขอ 23 
การยกยองสรรเสริญ : ขอ 24 สรางแทนบูชาและสรรเสริญพระเจา 
 
คุณสามารถหาตัวอยางของรูปแบบนี้ไดอีกในพระวจนะของพระเจา 
 

 

 
 

 


