พระเจ้ าทรงนาอย่ างไร
พระเจ้าทรงสาแดงอธิบายให้เราเข้าใจ น้ าพระทัยของพระองค์ ไม่วา่ จะเป็ นการประกอบ
อาชีพการงาน การรับใช้ พระองค์ทรงประทานหนทางแก่เรา และทรงกาหนดชีวิตของเรา ดังนั้น
ชีวติ เราต้องถูกผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ทราบและสังเกต น้ าพระทัยพระบิดา
ได้ (โรม.12:1-2)
สดุดี.25:12 "ผูใ้ ดเล่าที่เป็ นผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผูน้ ้ นั ในทางที่เขาเลือก
ได้"

1. เราจะรู้การทรงนาจากพระเจ้ าได้ อย่างไร
1.1 ต้ องรู้ ว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้นา -- สดุด.ี 48:14
พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ าหนด และมีน้ าพระทัยพิเศษสาหรับชีวติ ของบุตรของพระองค์ทุกคน
(โรม. 29:11-13 )
ตัวอย่าง ชีวติ คริ สเตียนไม่ใช่แกลบ ที่จะถูกพัดตามลมไปทางไหนก็ได้ แต่ทุกสิ่ งขึ้นอยูก่ บั
น้ า พระทัยของพระเจ้า

1.2 การทรงนาของพระเจ้ าผ่ านทางพระคัมภีร์
“พระวจนะของพระเจ้าเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไข
คนให้ดี และอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี .3:16)
“ถ้าผูใ้ ดถือว่าตนเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื ออยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ ก็ควรยอมรับว่าข้อความซึ่ ง
ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้น เป็ นพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (1โคริ นธ์.14:37)
ตัวอย่าง พระเจ้าตรัสกับโยนาห์เสมอในพระธรรม โยนาห์ ตั้งแต่บทที่ 1 ว่า "พระเจ้าตรัส
ดังนี้.........." ดังนั้นเราต้องเชื่ อฟัง และทาตาม

1.3 ผ่ านทางการอธิษฐาน
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ซึ่งเราจะเห็นได้จากชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงอธิ ษฐานก่อน
เลือกสาวก (ลูกา.6:12-13) อธิ ษฐานก่อนการรับใช้ (มัทธิ ว.4:1-2) และอธิ ษฐานก่อนจะถูกทรงตรึ งที่
กางเขน ที่สวนเก็ธเสมนี
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาในการตัดสิ น เมื่อเราทูลขอ (ยากอบ 1:5-7)

1.4 ผ่ านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา (กิจการ.11:12, 16:17)
จากพระธรรมยอห์น 14:15-17 พระเยซูทรงประทานผูช้ ่วยให้แก่เรา ซึ่งเป็ นผูร้ อบรู ้ทุกสิ่ ง
คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราเห็นตัวอย่างของการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
- พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา พระเยซูทรงไปในถิ่นทุรกันดาร (มัทธิว.4:1)
- พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา ฟิ ลิปไปพบขันที (กิจการ.8:29)
- พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา เปาโลให้ไปประกาศแคว้นเอเซีย (กิจการ.16:6,10)
- พระวิญญาณทรงนาไปสู่ ความจริ งทั้งมวล (โรม.8:14)

1.5 ผ่ านทางเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม (โรม.8:28)
เหตุการณ์ทุกอย่างมีจุดประสงค์จากพระเจ้า แต่เราอย่าเน้นเหตุการณ์เสมอไป แม้เหตุการณ์
ไม่ดีพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็ นดีได้
ตัวอย่าง ความทุกข์ยากของอิสราเอลในอียปิ ต์ ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยคนยิวให้ไปนมัสการที่
ภูเขาซีนาย แต่สุดท้ายพระเจ้าทรงกลับกลายให้เป็ นผลดีดว้ ยการอัศจรรย์
ตัวอย่าง ชีวติ ของโยเซฟที่ตกต่าลงในตอนแรก แต่ตอนสุ ดท้ายพุง่ สู งขึ้น

1.6 ผ่ านทางผู้นาฝ่ ายวิญญาณ ทีม่ ขี องประทานในการสั งเกตวิญญาณ สุ ภาษิต.15:22,
สดุด.ี 1:1, สุ ภาษิต.1:15
บุคคลเหล่านี้จะช่วยตักเตือน และเป็ นที่ปรึ กษาแนะนาเราได้ แต่ตอ้ งสอดคล้องกับพระ
วจนะของพระเจ้า
ตัวอย่าง สิ วนัสกับอควิลลา สังเกตเห็นอปอลโลมีของประทานจึงนามาสอนเพิ่มเติม

1.7 คนทีร่ ับผิดชอบเรา (ฮีบรู .13:17)
ผูม้ ีอานาจเหนื อเรา มีส่วนในการปกครองเรา ดูแลและแนะแนวทางแก่เรา
ตัวอย่าง โยเซฟอยูใ่ ต้การปกครองของนายคุก ท่านก็เชื่อฟังจนได้รับการไว้วางใจ พระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ให้เราเชื่ อฟังบุคคลเหล่านี้
1. บิดา-มารดา (ฮีบรู .6:1-3)
2. หัวหน้างาน-นายจ้าง (เอเฟซัส.6:5-8)
3. รัฐบาล (โรม.13:7)
4. ผูน้ าคริ สตจักร (ฮีบรู .13:17)
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1.8 ผ่ านทางกฎเกณฑ์ ทคี่ นอืน่ ให้ เรา (1 เปโตร.2:13-16)
แต่ตอ้ งเป็ นกฎเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิได้ สอดคล้องกับหลักการประพฤติในชีวติ คริ สเตียน
และถูกต้องตามหลักศีลธรรม

1.9 ผ่ านมาทางความสามารถของเราเอง (1 โครินธ์ .12:4, 11, โรม.12:13)
พระเจ้าย่อมทรงนาเราในการทางาน ตามตะลันที่เรามีอยู่ และทาให้ดีที่สุด พระองค์ไม่มี
พระประสงค์แน่ที่จะให้ เราทาในสิ่ งที่ยากเกินไป หรื อเกินความสามารถของเรา

1.10 ทางความคิดของเรา
ก. ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี (สดุดี.26:1)
งานที่สุจริ ต หรื อทุจริ ต และขัดต่อความเชื่ อ
ข. ความปรารถนาของเรา (สดุดี.37:4)
เป็ นงานที่เราต้องการทาไหม?
ค. สันติสุขในจิตใจ (โคโลสี .3:15)
ผิดจากพระคัมภีร์หรื อไม่ ทาให้ห่างจากทางของพระเจ้าไหม? (เอเฟซัส.1:7,โรม.13:1)

2. สิ่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
1. อย่าตัดสิ นใจเองแต่จงทาเพื่อพระเจ้า จงทาให้พระองค์ทรงนาและอธิษฐาน
2. อุปสรรคความยากลาบากในชีวติ ไม่ใช่เครื่ องแสดงว่าอยูใ่ นน้ าพระทัยพระเจ้า (2 โคริ นธ์.
4:7, 2โคริ นธ์.2:14)
3. อย่าคิดว่าการที่เราทาผิดพลาด จะไม่ทาให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าได้อีก (1 ยอห์น.1:9)
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