
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ – บทที ่4  

คดิเหมอืนพระเจ้า 

วตัถุประสงค์:  

ในบทเรียนท่ีผา่นมาเราไดเ้รียนรู้แลว้วา่เราบงัเกิดใหม่แลว้และพระเจา้ทรงประทานชีวิตใหม่แก่เรา บางคร้ัง

เป็นความคิดของเราเองท่ีขดัขวางเราจากการมีประสบการณ์กบัชีวิตใหม่ท่ีพระเจา้ทรงมีไวเ้พื่อเรา ดงันั้น ใน

ฐานะท่ีเป็นคริสเตียนจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะเรียนรู้ความคิดของพระเจา้และเรียนรู้ท่ีจะคิดเหมือนท่ีพระ

เจา้ทรงคิด ในบทเรียนน้ีเราจะไดเ้รียนรู้วา่ความคิดของเราสามารถช่วยเราหรือขดัขวางเราอยา่งไรบา้ง เราจะ

ไดเ้รียนรู้วา่เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีเราจะเร่ิมคิดเช่นเดียวกนักบัท่ีพระเจา้ทรงคิด เราสามารถคิดเหมือนพระเจา้ได้

โดยการเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่ ในขณะท่ีเราเปล่ียนแปลงความคิดของเราดว้ยพระวจนะของพระ

เจา้ เราจะเปล่ียนวธีิคิด วธีิท่ีเราเช่ือ วธีิพดู และเปล่ียนแปลงความประพฤติของเรา จากนั้นความคิดของเราจะ

ไม่ขดัขวางเราอีกต่อไปแต่ช่วยให้เราด าเนินในชีวิตใหม่ไดแ้ละช่วยให้เราเติบโตและประสบความส าเร็จใน

ทุกดา้นของชีวติ 

ข้อพระคมัภีร์หลกั: 

โรม 12:2  

2 อย่าประพฤติตามอยา่งคนในยุคน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แล่วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ 

เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้ จะไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยัและอะไรดียอดเยีย่ม 

ก. การเปลีย่นแปลงความคิดใหม่หมายถึงอะไร? 

1. โรม 12:2 ไดเ้ขียนถึงคนท่ีไดรั้บความรอด บงัเกิดใหม่และไดรั้บชีวิตใหม่แลว้ พระเจา้ก าลงั

บอกกบัผูเ้ช่ือทั้งหลายวา่เราจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่หลงัจากท่ีบงัเกิดใหม่

แลว้ 

2. ไม่ไดห้มายถึงการท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ต่างๆ หรือความสามารถในการอา้งขอ้พระคมัภีร์ต่างๆ  

3. การเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ หมายถึงการคิดเหมือนท่ีพระเจา้ทรงคิด คิดอย่างสอดคลอ้งกนั

กบัพระวจนะของพระเจา้ 

ข. เหตุใดเราจึงจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงความคิดของเราใหม่? 

1. ความคิดท่ีผิดจะขดัขวางชีวิตของเรา เป็นเหตุท าให้เราตดัสินใจผิดและขดัขวางเราจากการ

ด าเนินในแผนงานท่ีพระเจา้ทรงมีใหก้บัชีวติของเรา 

2. อสิยาห์ 55:8-9  



8 เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจา้ ทั้งทางของเจา้ไม่เป็นวิถีของเรา พระเจา้ตรัส

ดงัน้ี 

9 “เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผน่ดินโลกฉนัใด วถีิของเราสูงกวา่ทางของเจา้ และความคิดของเรา

ก็สูงกวา่ความคิดของเจา้ฉนันั้น” 

2.1 บริบทของขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีคือ พระเจา้ก าลงับอกประชากรของพระองค์ว่า เหตุเพราะ

พวกเขาปฏิเสธความรคิดของพระเจา้ พวกเขาจึงเลิกด าเนินในทางของพระองคด์ว้ยซ่ึงเป็น

เหตุท าให้พวกเขาไม่ไดป้ระสบกบัชีวิตท่ีพระเจา้ทรงมีไวใ้ห้กบัพวกเขา ดงันั้นพระเจา้จึง

บอกพวกเขาใหย้อมรับความคิดของพระองคซ่ึ์งจะท าใหพ้วกเขาไดก้ลบัเขา้สู่ชีวิตท่ีพระเจา้

ทรงมีใหก้บัพวกเขา 

2.2. การท่ีเราคิดความคิดของพระเจา้จะท าให้เราไปไดสู้งข้ึนและมีประสบการณ์กบัชีวิตท่ีพระ

เจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราไดป้ระสบ 

ค. เกดิอะไรขึน้เมื่อเราเปลีย่นแปลงความคิดของเราใหม่? 

1. เม่ือความคิดของเราได้รับการเปล่ียนแปลงใหม่ ความคิดของเราจะตรงกนักบัพระวจนะของ

พระเจา้ในทุกๆ สถานการณ์ในชีวิต ไม่ว่าส่ิงใดจะเกิดข้ึนกบัชีวิตของท่าน ความคิดท่ีท่านมี

เก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า น่ีจะท าให้เราตัดสินใจได้อย่าง

สอดคลอ้งกนักบัพระวจนะของพระเจา้ เม่ือเราตดัสินใจอยา่งสอดคลอ้งกนักบัพระวจนะ พระ

เจา้ทรงเขา้มามีส่วน เยเรมีย ์1:12 บอกเราว่า พระเจา้ทรงเฝ้าดูถอ้ยค าของพระองค์เพื่อท่ีจะ

กระท าใหส้ าเร็จ 

1.1 เม่ือบางคนพูดบางอย่างหรือท าบางอย่างท่ีไม่ดีต่อท่าน ท่านจะคิดถึงความรักและให้อภยั

พวกเขา ท่านจะคิดถึงการใหอ้ภยัเช่นเดียวกนักบัท่ีพระเจา้ทรงใหอ้ภยัขา้พเจา้ 

1.2 เม่ือบางคนปฏิเสธท่านและปฏิบติักบัท่านดุจดงัท่านเป็นคนท่ีไม่ส าคญั ท่านจะคิดวา่พระ

เจา้ทรงยอมรับท่าน ขา้พเจา้มีค่ามากเพราะพระเจา้ทรงจ่ายราคาอยา่งสูงท่ีสุดเพื่อขา้พเจา้ 

1.3 เม่ือสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของท่านท าให้ดูเหมือนวา่มนัเป็นไปไม่ไดท้่านจะรับพระพร

จากพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะกระท าตามน ้ าพระทยัของพระเจ้า ความคิดท่ีได้รับการ

เปล่ียนแปลงใหม่แลว้จะคิดวา่ทุกส่ิงเป็นไปไดก้บัพระเจา้ หากขา้พเจา้เช่ือทุกส่ิงก็เป็นไปได ้

1.4 ใหเ้ร่ิมคิดบวกและคิดอยา่งมีชยัชนะ 

1.5 ความคิดและความรู้สึกท่ีท่านมีเก่ียวกบัตวัท่านเองจะกลายเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นแง่บวก 

1.6 ความคิดในแง่ลบและอารมณ์ท่ีเตม็ดว้ยความเจบ็ปวดจะไม่มาควบคุมท่านอีกต่อไป 



2. ความประพฤติของเราเร่ิมเปล่ียนแปลงไปอยา่งเหนือธรรมชาติโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวจนะของ

พระเจา้ และไม่ใช่ดว้ยก าลงัของเราเอง 

2.1 โรม 12:2  

2 อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยุคน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แล่วอุปนิสัยของท่าน

จึงจะเปล่ียนใหม่ เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้ าพระทยัของพระเจา้ จะไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ี

ชอบพระทยัและอะไรดียอดเยีย่ม 

ง. เราจะเปลีย่นแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไร? 

1. ยากอบ 1:21  

21 เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่ และการชัว่ร้ายอนัดกด่ืน และจงนอ้มใจรับพระ

วจนะของพระเจา้ท่ีทรงปลูกฝังไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอด

ได ้

1.1 โดยการรับพระวจนะของพระเจา้ท่ีทรงปลูกฝังไว ้

1.2 เรารับพระวจนะท่ีทรงปลูกฝังไวไ้ดโ้ดยการตรึกตรองในขอ้พระคมัภีร์ 

2. โยชูวา 1:8  

8 อย่าให้หนังสือธรรมบญัญติัน้ีห่างเหินไปจากปากของเจา้ แต่เจา้จงตรึกตรองตามนั้นทั้ง

กลางวนัและกลางคืน เพื่อเจา้จะไดร้ะวงัท่ีจะกระท าตามขอ้ความท่ีเขียนไวน้ั้นทุกประการ แลว้

เจา้จะมีความจ าเริญ และเจา้จะส าเร็จผลเป็นอยา่งดี 

2.1 ค าวา่ “ตรึกตรอง” ในพระคมัภีร์หมายถึง การพูดเบาๆ กบัตนเองขณะท่ีก าลงัพิจารณาถึง

ความหมาย การตรึกตรองพระวจนะของพระเจา้หมายถึงการพูดพระวจนะของพระเจา้ให้

ตนเองฟังเบาๆ และคิดค านึงว่าพระวจนะนั้นมีความหมายต่อท่านและต่อชีวิตของท่าน

อยา่งไรบา้ง 

2.2 ใหส้ังเกตความกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราตรึกตรองในพระวจนะของ

พระเจา้ 

ก. ใหพ้ระวจนะอยูใ่นปากของท่าน (ตรึกตรอง) จากนั้นท่านจะกลายเป็นผูป้ฏิบติัตามพระ

วจนะ (ไดรั้บการเปล่ียนแปลง) จากนั้นท่านจะมีความจ าเริญและส าเร็จผลเป็นอยา่งดี  

2.3 ท่านจะไดรั้บเอกสารแจกชุด ท าใหก้ารทรงไถ่เป็นจริง พร้อมกบับทเรียนน้ี ในเอกสารฉบบั

น้ีมีขอ้พระคมัภีร์ส าหรับการตรึกตรองในดา้นต่างๆ ของชีวิต ท่านสามารถเร่ิมตรึดตรองใน

ขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นได ้



2.4 เม่ือท่านตอ้งการใหฤ้ทธ์ิเดชของพระเจา้ช่วยท่านให้สามารถมีชยัชนะ เปล่ียนแปลงในดา้น

ใดด้านหน่ึง หรือเปล่ียนแปลงความคิดและความประพฤติของท่าน ให้ท่านคน้ดูขอ้พระ

คมัภีร์เก่ียวกบัดา้นนั้นๆ และเร่ิมตรึกตรองและสารภาพขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นเหนือชีวิต

ของท่าน 

สรุป:  

ในขณะท่ีท่านเปล่ียนแปลงความคิดของท่านใหม่และเร่ิมคิดเหมือนท่ีพระเจา้ทรงคิดและเร่ิมเห็นมุมมองของ

พระองค ์ท่านจะเร่ิมเปล่ียนไป การตดัสินใจและท่าทีของท่านจะเปล่ียนแปลงไป ท่านจะเลิกตดัสินใจผิดใน

ชีวติของท่านซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขดัขวางท่านจากการมีประสบการณ์กบัชีวิตใหม่ท่ีพระเจา้ทรงมีกบัท่าน ท่านจะเขา้

ไปใกลชิ้ดกบัพระเจา้และเขา้ใจพระองคม์ากข้ึน ใหใ้ชเ้วลาทุกวนัในการตรึกตรองในพระวจนะของพระเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ  

บทที ่4:  “คดิเหมอืนพระเจ้า” 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. การเปล่ียนแปลงความคิดของท่านใหม่หมายถึง การคิดอยา่งสอดคลอ้งกนักบัพระวจนะของพระเจา้

และมีมุมมองของพระเจา้ในทุกๆ ดา้นของชีวติ 

 

2. สาเหตุท่ีเราจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงความคิดใหม่คือ ความคิดแบบเดิมของเราสามารถขดัขวางเรา

จากการมีประสบการณ์กบัชีวติท่ีพระเจา้ทรงมีไวใ้ห้เรา 

 

3. การเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่ส่งผลต่อการตดัสินใจของเราอยา่งไร? เราเร่ิมตดัสินใจอยา่ง 

สอดคลอ้งกนักบัพระวจนะของพระเจา้ 

4. เราจะเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่ไดอ้ยา่งไร? โดยการตรึกตรองในพระวจนะของพระเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ  

บทที ่4:  “คดิเหมอืนพระเจ้า” 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. การเปล่ียนแปลงความคิดของท่านใหม่หมายถึง การคิดอยา่งสอดคลอ้งกนักบัพระวจนะของพระเจา้

และมีมุมมองของพระเจา้ในทุกๆ ___________________________________________________ 

 

2. สาเหตุท่ีเราจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงความคิดใหม่คือ_____________________________________ 

 

 

3. การเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่ส่งผลต่อการตดัสินใจของเราอยา่งไร?_________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. เราจะเปล่ียนแปลงความคิดของเราใหม่ไดอ้ยา่งไร?_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


