
ชือ่  ความคดิของเรา 

วันทีเ่ร่ิมต้น  ฟิลิปปี 4:8-9 

วันทีเ่สร็จสิน้  โครงการ 203 

ตอนที ่1:  พืน้ฐานทางพระคัมภรี ์  
ครสิเตียนใหมม่ากมายท่ีตอ่สูก้บัความคดิท่ีผิด  ความทรงจาํของชีวิตในอดีตท่ีเป็นบาปมกัจะลอ่ลวงคณุให้

กลบัไปยงั “วนัคืนท่ีดี”   ผีมารมกันาํการลอ่ลวงเขา้ไปในความคดิของคณุ ในลกัษณะของความพยายามท่ี

จะใหค้ณุทาํบาป 

ถา้คณุตอ้งการจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ในขอบเขตชีวิตดา้นความคดิ  คณุตอ้งทาํมากกวา่

กาํจดัความคดิท่ีเป็นบาป   คณุตอ้งเรียนรูถึ้งวิธีท่ีจะแทนท่ีความคดิบาปเหลา่นัน้ดว้ยความคดิใหม่ๆ    

พระธรรมฟิลิปปี  4:8-9  ใหค้าํแนะนาํบางประการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิ่งท่ีครสิเตียนควรจะเตมิเขา้ไปในความคดิ   

เป็นกญุแจท่ีจะขจดัความคดิท่ีเลวรา้ย  คือ แทนท่ีพวกมนัดว้ยความคดิท่ีดี 

สุดท้ายนีพ้ีน้่องท้ังหลาย จงใคร่ครวญถงึส่ิงทีเ่ลอเลิศหรือสิ่งทีค่วรสรรเสริญคือ ส่ิงทีจ่ริง 

สิ่งทีน่่านับถอื สิ่งทีถู่กต้อง สิ่งทีบ่ริสุทธิ์ สิ่งทีน่่ารัก สิง่ทีน่่ายกย่อง 9ทุกส่ิงทีท่่านได้เรียนรู้ 

ได้รับ ได้ยนิจากข้าพเจ้า หรือได้เหน็จากข้าพเจ้า จงนาํไปปฏิบัตแิละพระเจ้าแห่งสันตสุิข

จะสถติกับท่าน   ฟิลิปปี 4.8-9 (TNCV)  

คณุอาจจะไมส่ามารถปอ้งกนัความคดิท่ีผิดท่ีเขา้มาในความคดิได ้   แตค่ณุสามารถท่ีทาํไดม้ากมายอย่างแน่นอน

เพ่ือจะกาํจดัความคิดเหลา่นัน้ไปอยา่งรวดเร็ว   ถา้คณุใหค้วามคิดบาปเขา้มาอาศยัอยูอ่ย่างตอ่เน่ือง   ผลลพัธจ์ะ

นาํมาซึ่งการปรานีปรานอม   และในท่ีสดุก็คือหายนะตอ่การเตบิโตฝ่ายวิญญาณนั่นเอง 

ขา่วสารหลกัของขอ้พรมัภีรฟิ์ลิปปี 4.8-9 นี ้คือ  ให ้“ใครค่รวญถึง” สิ่งมากมายท่ีดีงาม  กญุแจของความสาํเรจ็

ในการเอาชนะความคดิชั่วรา้ย ก็คือ บงัคบัตนเองใหมี้ความรบัผิดชอบสว่นตวัสาํหรบัชีวิตทางความคดิของ

คณุ  มุง่เนน้ท่ีพระเยซ ู   และอธิษฐานใหพ้ระองคช์ว่ยคณุใหค้ดิเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่น ฟิลิปปี 4.8  จง

กา้วออกมาดว้ยความเช่ือ  ขอใหพ้ระเยซูชว่ยคณุและขอใหค้ดิถึงสิ่งตา่งๆ ในขอ้ 8 นัน้ 

ตอนที ่2:  การวางแผน  
1. อะไรเป็น  “สมรภมูิสงคราม” หลกัในท่ีๆ คณุกาํลงัมีปัญหาใหญ่ท่ีสดุในดา้นความคิดท่ีไมถ่กูตอ้ง   

คณุสามารถใหร้ายช่ือมากกวา่หนึ่งรายการ ถา้คณุตอ้งการ   จงอธิบายสัน้ๆ ถึง “สมรภมูิสงคราม” นี ้ 

และวิธีท่ีคณุกาํลงัพยายามท่ีจะจดัการกบัความคิดเหลา่นี ้ 

  

  

  

  

ถา้คณุมีรายช่ือมากกว่าหนึ่งรายการ   โปรดวงกลมหวัขอ้หนึ่งท่ีคณุตอ้งการจดัการในโครงการนี ้
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2. จงอา่นฟิลิปปี 4:8  สามหรือส่ีครัง้  และทาํรายช่ือสิ่งตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนั  ซึ่งขอ้พระคมัภีรข์อ้นีบ้อก

คณุใหค้ดิถึง  

1)   5)   

2)   6)   

3)   7)   

4)   8)   

3. จงมองกลบัไปท่ีรายช่ือท่ีคณุเพิ่งจะทาํ  ขอใหเ้ลือกอยา่งนอ้ยท่ีสดุส่ีขอ้ในสิ่งเหลา่นัน้  และเขียน

ความคดิท่ีดีลงไป  ซึ่งคณุสามารถใชไ้ดเ้พ่ือชว่ยใหเ้อาชนะความคิดท่ีไมดี่  ซึง่คณุกาํลงัเผชิญอยูใ่น 

“สมรภมูิสงคราม”  

  

  

  

  

  

4. อะไรเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ถึงวิธีท่ีพระเยซูตอ่สูใ้นความคดิของพระองค ์ 

  

  

  

5. การอธิษฐานเป็นส่วนท่ีสาํคญัมากในการทาํความคดิใหบ้รสิทุธ์ิ   แตม่นัไมใ่ช่คาํตอบทัง้หมด   

คณุจาํเป็นตอ้งอธิษฐานและเช่ือวา่พระเยซูจะชว่ยคณุ  และดว้ยอาํนาจของพระองค ์ คณุตอ้ง 

“ใครค่รวญถึง” สิ่งดีท่ีคณุเพิ่งจะทาํรายการไป   ขอใหเ้ขียนถึงสิ่งท่ีคณุสามารถทาํไดท่ี้จะชว่ยรกัษา

ความคดิใหอ้ยู่บนสิ่งท่ีดีงาม   ซึ่งคณุไดท้าํรายการไวใ้น  กิจกรรมท่ี  3 

  

  

  

  

6. หนึ่งในวิธีท่ีครสิเตียนบางคนเคยใชใ้นการตอ่สูก้บัความคิดท่ีผิด  คือ การรอ้งเพลง  ไมว่า่จะรอ้งเสียงดงั 

หรือ รอ้งเงียบๆ ในความคิดของก็ตาม  ความคดิของคณุสามารถคดิไดห้นึ่งอย่างเทา่นัน้ทีละครัง้  การ

เอาใจใสใ่นเร่ืองคาํรอ้งของเพลงนัน้  จะชว่ยผลกัความชั่วรา้ยออกจากความคิด   เพลงอะไรท่ีคณุรูซ้ึ่ง

อาจจะชว่ยคณุใน “สมรภมูิรบ”  ดา้นความคิดได ้  คณุอาจตอ้งการเขียนเนือ้เพลงลงบนการด์  และ

นาํไปกบัคณุดว้ย  
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7. การท่องจาํขอ้พระธรรม  และทอ่งออกมาดงัๆ สามารถชว่ยคณุไดเ้ชน่กนัให ้“จดัการกบัความคิด”  ในสิ่ง

ตา่งๆ ท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุคดิถึง    อะไรคือหนึ่งหรือสองขอ้พระธรรมท่ีคณุสามารถใชไ้ด ้  เพ่ือชว่ยให้

คณุคิดแบบท่ีพระเจา้จะใหค้ณุคดิ เม่ือมีความคิดท่ีผิดเขา้มา   ขอใหเ้ขียนขอ้พระคมัภีรน์ัน้บนการด์และ

นาํไปกบัคณุ  จนกระทั่งคณุท่องจาํขอ้พระธรรมเหลา่นีไ้ดท้ัง้หมด 

  

  

  

  

8. ขอใหใ้ชเ้วลาสกัสองสามนาทีตอนนี ้ และพดูคยุกบัพระเจา้ในเร่ืองความคิดของคณุ  คณุตอ้งมีความ

ปรารถนาท่ีแทจ้รงิท่ีจะหยดุคิดผิดถา้คณุจะประสบความสาํเรจ็ในสมรภมูิรบนีข้องชีวิต  ขอพระเจา้ให้

มอบสติปัญญาและฤทธ์ิอาํนาจใหค้ณุท่ีจะประสบความสาํเรจ็  

9. ฟิลิปปี  4:9  บอกใหเ้ราปฏิบตั ิ คณุจาํเป็นตอ้งปฏิบตัใินสิ่งท่ีคณุรูว้า่ถกูตอ้ง  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะทาํสว่นท่ี

เหลือของโครงการใหเ้สรจ็   ใชเ้วลาหนึ่งหรือสองวนั  และนาํสิ่งท่ีคณุไดว้างแผนไวไ้ปปฏิบตัใินโครงการนี ้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมหมายเลข  3, 5, & 6. 

จุด หยุด:  อยา่ทาํเพิ่มเตมิในโครงการนีอี้ก  จนกระทั่งคณุทาํเปา้หมายในโครงการท่ีเลือกไวใ้หส้าํเรจ็  ให้

ครูเซนตช่ื์อท่ีน่ีหลงัจากท่ีคณุไดอ้ภิปรายกบัเขาหรือเธอเก่ียวกบัแผนการของคณุสาํหรบัโครงการนี ้  

 ลายเซนครู    

ตอนที ่3:  น่ีคอืส่ิงทีไ่ด้เกิดขึน้ 

จงเริ่มในตอนท่ี 3 ของโครงการนีท้นัทีท่ีคณุไดท้าํเปา้เหมายท่ีตัง้ไวใ้นตอนท่ี 2 เสรจ็แลว้   

วนัท่ีเริ่มเรียน  ตอนท่ี  3   

1. คณุมีโอกาสใดไหมท่ีจะนาํเปา้หมายท่ีคณุตัง้ไวใ้นตอนท่ี 2 ไปปฏิบตัไิด ้    ถา้คาํตอบ

ของคณุคือ “ไม”่  ขอใหเ้ช็คกบัครู ก่อนหนา้จะทาํงานเพิ่มเตมิในโครงการนี ้  ในเวลาตัง้แตค่ณุได้

ทาํงานเสรจ็ในตอนท่ี 2 ของโครงการนี ้  มีก่ีครัง้ท่ีคณุเผชิญกบัการล่อลวงของความคิดท่ีผิด      

2. จงอธิบายสัน้ๆ  วา่มีสิ่งใดท่ีเกิดขึน้เม่ือความคิดผิดเหล่านีไ้ดเ้ขา้มาในความคิดของคณุ  
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3. คณุมีโอกาสท่ีจะใชค้วามคดิท่ีดีอนัใดไหม ท่ีคณุไดท้าํรายช่ือไวใ้นกิจกรรมท่ี 3 ในตอนท่ี  2

อนัไหนท่ีคณุไดใ้ชแ้ลว้  มนัมีประโยชนอ์ยา่งไรบา้ง

4. คณุไดใ้ชเ้พลงและขอ้พระธรรมท่ีคณุเขียนไวใ้นกิจกรรมท่ี 5 & 6 ในตอนท่ี  2 หรือไม?่

ถา้ใช ่  จงอธิบายสัน้ๆ ถึงวิธีท่ีพวกมนัไดช้ว่ยคณุ 

5. อะไรอ่ืนท่ีคณุไดท้าํเพ่ือรกัษาตนเองจากการคดิ หรือ หมกหมุน่อยูก่บัความคิดท่ีผิด

6. หลายครัง้ท่ีคณุไมส่ามารถปอ้งกนัความคิดท่ีผิดใหเ้ขา้มาในความคิดของคณุ    แตค่ณุสามารถรกัษา

ตนเองจากการหมกหมุน่อยู่กบัความคิดเหล่านีไ้ด ้  เปา้หมายหลกัเม่ือเราเป็นครสิเตียน คือ เราควรจะคิด

ตามท่ีพระเจา้คิด   ในขณะท่ีคณุเตมิความคดิดว้ยสิ่งดีอยา่งท่ีทาํรายการไวใ้น ฟิลิปปี 4:8-9  คณุจะ

สามารถปอ้งกนัความคิดผิดบางประการท่ีจะเขา้มาในความคดิของคณุได ้  แตค่ณุสามารถแนใ่จได้

เหมือนกนัวา่มารจะลอ่ลวงคณุไปอย่างตอ่เน่ือง

คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณนี์ ้  ท่ีจะชว่ยคณุใหป้ระสบความสาํเรจ็ในวนัขา้งหนา้   เพ่ือ

เอาชนะการล่อลวงใหมี้ความคดิท่ีไมดี่

จุด หยุด: หลงัจากท่ีคณุไดอ้ภิปรายกบัครูในโครงการนี ้ ขอใหค้รูเซน็ช่ือท่ีน่ี  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะเริม่โครงการ

อีกอนัหนึ่ง 

ลายเซ็นครู 

ความคดิของเรา    ฟิลปิปี 4:8-9      โครงการ  203    

โดย  เดวดิ  แบ็ทตี ้ 
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