ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์ – บทที่ 4
คิดเหมือนพระเจ้ า
วัตถุประสงค์:
ในบทเรี ยนที่ผา่ นมาเราได้เรี ยนรู ้แล้วว่าเราบังเกิดใหม่แล้วและพระเจ้าทรงประทานชี วิตใหม่แก่เรา บางครั้ง
เป็ นความคิดของเราเองที่ขดั ขวางเราจากการมีประสบการณ์กบั ชี วิตใหม่ที่พระเจ้าทรงมีไว้เพื่อเรา ดังนั้น ใน
ฐานะที่เป็ นคริ สเตียนจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิ่งที่จะเรี ยนรู ้ความคิดของพระเจ้าและเรี ยนรู ้ที่จะคิดเหมือนที่พระ
เจ้าทรงคิด ในบทเรี ยนนี้เราจะได้เรี ยนรู ้วา่ ความคิดของเราสามารถช่วยเราหรื อขัดขวางเราอย่างไรบ้าง เราจะ
ได้เรี ยนรู ้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งที่เราจะเริ่ มคิดเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงคิด เราสามารถคิดเหมือนพระเจ้าได้
โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระ
เจ้า เราจะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีที่เราเชื่อ วิธีพดู และเปลี่ยนแปลงความประพฤติของเรา จากนั้นความคิดของเราจะ
ไม่ขดั ขวางเราอีกต่อไปแต่ช่วยให้เราดาเนิ นในชี วิตใหม่ได้และช่วยให้เราเติบโตและประสบความสาเร็ จใน
ทุกด้านของชีวติ

ข้ อพระคัมภีร์หลัก:
โรม 12:2
2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล่วอุปนิ สัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่
เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยีย่ ม
ก. การเปลีย่ นแปลงความคิดใหม่ หมายถึงอะไร?
1. โรม 12:2 ได้เขียนถึ งคนที่ได้รับความรอด บังเกิ ดใหม่และได้รับชี วิตใหม่แล้ว พระเจ้ากาลัง
บอกกับผูเ้ ชื่ อทั้งหลายว่าเราจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่หลังจากที่บงั เกิ ดใหม่
แล้ว
2. ไม่ได้หมายถึงการท่องจาข้อพระคัมภีร์ต่างๆ หรื อความสามารถในการอ้างข้อพระคัมภีร์ต่างๆ
3. การเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ หมายถึงการคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิด คิดอย่างสอดคล้องกัน
กับพระวจนะของพระเจ้า
ข. เหตุใดเราจึงจาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงความคิดของเราใหม่ ?
1. ความคิดที่ ผิดจะขัดขวางชี วิตของเรา เป็ นเหตุทาให้เราตัดสิ นใจผิดและขัดขวางเราจากการ
ดาเนินในแผนงานที่พระเจ้าทรงมีให้กบั ชีวติ ของเรา
2. อิสยาห์ 55:8-9

8 เพราะความคิดของเราไม่เป็ นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็ นวิถีของเรา พระเจ้าตรัส
ดังนี้
9 “เพราะฟ้ าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสู งกว่าทางของเจ้า และความคิดของเรา
ก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”
2.1 บริ บทของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ พระเจ้ากาลังบอกประชากรของพระองค์ว่า เหตุเพราะ
พวกเขาปฏิเสธความรคิดของพระเจ้า พวกเขาจึงเลิกดาเนินในทางของพระองค์ดว้ ยซึ่ งเป็ น
เหตุทาให้พวกเขาไม่ได้ประสบกับชี วิตที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กบั พวกเขา ดังนั้นพระเจ้าจึง
บอกพวกเขาให้ยอมรับความคิดของพระองค์ซ่ ึ งจะทาให้พวกเขาได้กลับเข้าสู่ ชีวิตที่พระเจ้า
ทรงมีให้กบั พวกเขา
2.2. การที่เราคิดความคิดของพระเจ้าจะทาให้เราไปได้สูงขึ้นและมีประสบการณ์กบั ชี วิตที่พระ
เจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ประสบ
ค. เกิดอะไรขึน้ เมื่อเราเปลีย่ นแปลงความคิดของเราใหม่ ?
1. เมื่อความคิดของเราได้รับการเปลี่ ยนแปลงใหม่ ความคิดของเราจะตรงกันกับพระวจนะของ
พระเจ้าในทุกๆ สถานการณ์ในชี วิต ไม่ว่าสิ่ งใดจะเกิ ดขึ้นกับชี วิตของท่าน ความคิ ดที่ท่านมี
เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะตรงกัน กับ พระวจนะของพระเจ้า นี่ จ ะท าให้ เ ราตัด สิ น ใจได้อ ย่า ง
สอดคล้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราตัดสิ นใจอย่างสอดคล้องกันกับพระวจนะ พระ
เจ้าทรงเข้ามามีส่วน เยเรมี ย ์ 1:12 บอกเราว่า พระเจ้าทรงเฝ้ าดู ถอ้ ยคาของพระองค์เพื่อที่ จะ
กระทาให้สาเร็ จ
1.1 เมื่อบางคนพูดบางอย่างหรื อทาบางอย่างที่ไม่ดีต่อท่าน ท่านจะคิดถึ งความรักและให้อภัย
พวกเขา ท่านจะคิดถึงการให้อภัยเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงให้อภัยข้าพเจ้า
1.2 เมื่อบางคนปฏิ เสธท่านและปฏิ บตั ิกบั ท่านดุ จดังท่านเป็ นคนที่ไม่สาคัญ ท่านจะคิดว่าพระ
เจ้าทรงยอมรับท่าน ข้าพเจ้ามีค่ามากเพราะพระเจ้าทรงจ่ายราคาอย่างสู งที่สุดเพื่อข้าพเจ้า
1.3 เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ในชี วิตของท่านทาให้ดูเหมือนว่ามันเป็ นไปไม่ได้ท่านจะรับพระพร
จากพระเจ้า เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ จะกระท าตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า ความคิ ดที่ ไ ด้รับ การ
เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วจะคิดว่าทุกสิ่ งเป็ นไปได้กบั พระเจ้า หากข้าพเจ้าเชื่อทุกสิ่ งก็เป็ นไปได้
1.4 ให้เริ่ มคิดบวกและคิดอย่างมีชยั ชนะ
1.5 ความคิดและความรู ้สึกที่ท่านมีเกี่ยวกับตัวท่านเองจะกลายเป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นแง่บวก
1.6 ความคิดในแง่ลบและอารมณ์ที่เต็มด้วยความเจ็บปวดจะไม่มาควบคุมท่านอีกต่อไป

2. ความประพฤติของเราเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหนื อธรรมชาติโดยฤทธิ์ เดชแห่ งพระวจนะของ
พระเจ้า และไม่ใช่ดว้ ยกาลังของเราเอง
2.1 โรม 12:2
2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล่วอุปนิ สัยของท่าน
จึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่
ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยีย่ ม
ง. เราจะเปลีย่ นแปลงความคิดของเราใหม่ ได้ อย่างไร?
1. ยากอบ 1:21
21 เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่ และการชัว่ ร้ายอันดกดื่น และจงน้อมใจรับพระ
วจนะของพระเจ้าที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่ งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอด
ได้
1.1 โดยการรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงปลูกฝังไว้
1.2 เรารับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้ได้โดยการตรึ กตรองในข้อพระคัมภีร์
2. โยชู วา 1:8
8 อย่าให้หนังสื อธรรมบัญญัติน้ ี ห่างเหิ นไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึ กตรองตามนั้นทั้ง
กลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทาตามข้อความที่เขียนไว้น้ นั ทุกประการ แล้ว
เจ้าจะมีความจาเริ ญ และเจ้าจะสาเร็ จผลเป็ นอย่างดี
2.1 คาว่า “ตรึ กตรอง” ในพระคัมภีร์หมายถึ ง การพูดเบาๆ กับตนเองขณะที่กาลังพิจารณาถึ ง
ความหมาย การตรึ กตรองพระวจนะของพระเจ้าหมายถึงการพูดพระวจนะของพระเจ้าให้
ตนเองฟั งเบาๆ และคิ ดคานึ งว่าพระวจนะนั้นมี ความหมายต่อท่านและต่อชี วิตของท่า น
อย่างไรบ้าง
2.2 ให้สังเกตความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราตรึ กตรองในพระวจนะของ
พระเจ้า
ก. ให้พระวจนะอยูใ่ นปากของท่าน (ตรึ กตรอง) จากนั้นท่านจะกลายเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามพระ
วจนะ (ได้รับการเปลี่ยนแปลง) จากนั้นท่านจะมีความจาเริ ญและสาเร็ จผลเป็ นอย่างดี
2.3 ท่านจะได้รับเอกสารแจกชุด ทาให้การทรงไถ่เป็ นจริ ง พร้อมกับบทเรี ยนนี้ ในเอกสารฉบับ
นี้มีขอ้ พระคัมภีร์สาหรับการตรึ กตรองในด้านต่างๆ ของชี วิต ท่านสามารถเริ่ มตรึ ดตรองใน
ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นได้

2.4 เมื่อท่านต้องการให้ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าช่วยท่านให้สามารถมีชยั ชนะ เปลี่ยนแปลงในด้าน
ใดด้านหนึ่ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงความคิ ดและความประพฤติ ของท่าน ให้ท่านค้นดูขอ้ พระ
คัมภีร์เกี่ ยวกับด้านนั้นๆ และเริ่ มตรึ กตรองและสารภาพข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นเหนื อชี วิต
ของท่าน

สรุป:
ในขณะที่ท่านเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านใหม่และเริ่ มคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดและเริ่ มเห็นมุมมองของ
พระองค์ ท่านจะเริ่ มเปลี่ยนไป การตัดสิ นใจและท่าทีของท่านจะเปลี่ยนแปลงไป ท่านจะเลิกตัดสิ นใจผิดใน
ชีวติ ของท่านซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขดั ขวางท่านจากการมีประสบการณ์กบั ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงมีกบั ท่าน ท่านจะเข้า
ไปใกล้ชิดกับพระเจ้าและเข้าใจพระองค์มากขึ้น ให้ใช้เวลาทุกวันในการตรึ กตรองในพระวจนะของพระเจ้า

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 4: “คิดเหมือนพระเจ้ า”
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. การเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านใหม่หมายถึง การคิดอย่างสอดคล้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
และมีมุมมองของพระเจ้าในทุกๆ ด้านของชีวติ
2. สาเหตุที่เราจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่คือ ความคิดแบบเดิมของเราสามารถขัดขวางเรา
จากการมีประสบการณ์กบั ชี วติ ที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้เรา
3. การเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของเราอย่างไร? เราเริ่ มตัดสิ นใจอย่าง
สอดคล้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
4. เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไร? โดยการตรึ กตรองในพระวจนะของพระเจ้า

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 4: “คิดเหมือนพระเจ้ า”
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. การเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านใหม่หมายถึง การคิดอย่างสอดคล้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
และมีมุมมองของพระเจ้าในทุกๆ ___________________________________________________
2. สาเหตุที่เราจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่คือ_____________________________________

3. การเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของเราอย่างไร?_________
____________________________________________________________________________

4. เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไร?_________________________________
_____________________________________________________________________________

