ความคิดแห่ งชัยชนะ

 โดยปกติสิ่งที่คนพูดออกมาจากปากของเขาคือ สิ่งทีิ่อยูใ่ นจิตใจ และเบื ้องหลังของความคิดคือบุคลิกภาพ
 หากสิ่งที่คิดดี ก็เนื่องมาจากบุคลิกภาพที่ดีของบุคคลนัน้
 หากสิ่งที่คิดไม่ดี ก็เนื่องมาจากบุคลิกภาพที่ไม่ดีของบุคคลนัน้
ฟิ ลิปปี 4:8ดูก่อนพี่น้องทังหลายในที
้
่สดุ นี ้ขอจงใคร่ ครวญถึงสิ่งที่จริ งสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยตุ ิธรรมสิง่ ที่บริ สทุ ธิ์สิ่งที่
น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ ามีสิ่งใดที่ล ้าเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริ ญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู
ความคิดจากพระเจ้ าจะนาเราไปสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ า
สุภาษิต21:5แผนงานของคนขยันขันแข็งนาสูค่ วามอุดมแน่นอนแต่ทกุ คนที่เร่ งร้ อนก็มาสูค่ วามขัดสนเท่านัน้
 คนที่กระตือรื อร้ น ขยันที่จะคิด จะไม่มองหาความล้ มเหลว แต่เขาจะมองหาความสาเร็ จในทุกสิ่งที่เขา
กระทา เขาทราบว่ า หากพระเจ้ าอยู่ด้วยกับเขา เขาสามารถที่จะมีชัยเหนือทุกสิ่งได้
 เมื่อคุณคิด คุณต้ องคิดด้ วยความคิดของพระเจ้ า ว่าไม่วา่ คุณจะไปที่ใดพระเจ้ าก็ทรงไปกับคุณด้ วย
เอวาถูกล่ อลวงที่ความคิดทาให้ ชีวิตย่ าแย่
ปฐมกาล3:1-61 ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้ าทรงสร้ างนันงู
้ ฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนันว่
้ า“จริ งหรื อที่พระเจ้ า
ตรัสห้ ามว่า‘อย่ากินผลจากต้ นไม้ ใดๆในสวนนี ้’” 2 หญิงนันจึ
้ งตอบงูวา่ “ผลของต้ นไม้ ตา่ งๆในสวนนี ้เรากินได้
3 เว้ นแต่ผลของต้ นไม้ ที่อยู่กลางสวนนัน้ พระเจ้ าตรัสห้ ามว่า‘อย่ากินหรื อถูกต้ องเลยมิฉะนันจะตาย’”
้
4 งูจงึ พูดกับหญิงนันว่
้ า“เจ้ าจะไม่ตายจริ งดอก5เพราะพระเจ้ าทรงทราบอยู่วา่ เจ้ ากินผลไม้ นนวั
ั ้ นใดตาของเจ้ าจะ
สว่างขึ ้นในวันนันแล้
้ วเจ้ าจะเป็ นเหมือนพระเจ้ าคือสานึกในความดีและความชัว่ ” 6 เมื่อหญิงนันเห็
้ นว่าต้ นไม้ นนั ้
น่ากินและน่าดูด้วยทังเป็
้ นต้ นไม้ ที่ม่งุ หมายจะให้ เกิดปั ญญาจึงเก็บผลไม้ นนมากิ
ั ้ นแล้ วส่งให้ สามีกินด้ วยเขาก็กิน
 เอวาเชื่อคาโกหกของซาตาน เธอยอมรับความคิดนัน้ เธอจึงได้ ทาบาปและทาให้ อาดัมทาบาปด้ วยท้ ายสุด
ทังสองก็
้
ต้องออกจากสวนเอเดน
 ศัตรูทางานผ่านทางความคิด เพราะมันรู้วา่ หากคุณยอมรับความคิดของมันเข้ าไปในใจ มันจะสามารถ
ควบคุมเหนือการตัดสินใจของคุณได้ อย่างง่ายดาย (คนทีห่ งุดหงิ ดง่าย โกรธง่ายฯ มักเป็ นคนทีค่ ิ ดลบ)
 ถ้ าคุณไม่ ยอมรับความคิดของศัตรู ใจยังหนักแน่ นมั่นคงและเข้ มแข็ง ศัตรูจะไม่ สามารถทา
อันตรายใดๆ ได้ เลย
 คำถำม วันนี้คุณคิดอะไรอยู่? (ให้ สังเกตควำมคิดแรกในแต่ ละสถำนกำรณ์ )
 น ้าพระทัยพระเจ้ าต้ องการให้ เรามีความคิดใหม่เป็ นความคิดแห่งชัยชนะ

ลักษณะความคิดแห่ งชัยชนะเป็ นอย่ างไร?
1. เป็ นความคิดที่เลือกจดจ่ อสิ่งที่อยู่เบือ้ งบนไม่ ใช่ ส่ งิ ที่อยู่เบือ้ งล่ าง
โคโลสี 3:2-3 2 จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื ้องบนไม่ใช่สิ่งซึง่ อยู่ที่แผ่นดินโลก 3 เพราะวา่ ท่านได้ ตายแล้ วและชีวิตของ
ท่านซ่อนไว้ กบั พระคริ สต์ในพระเจ้ า

 คำถำม คุณเอำควำมคิดของคุณไปวำงไว้ ที่ตรงไหน เบื้องบนหรือเบื้องล่ ำง? คุณคิดอะไรอยู่?
 เมื่อเราจดจ่อกับเรื่ องอะไร เรื่ องนันจะเป็
้
นตัวตีกรอบในความคิดของเรา มันจะมีอิทธิพลต่อการตีความและ
ส่งผลต่อวิธีปฏิบตั ิ พระคัมภีร์แนะนาให้ ความคิดของเราจดจ่อเอาใจใส่สิ่งที่อยูเ่ บื ้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยูฝ่ ่ ายโลก
 ขณะที่โลกมองคุณว่าใช้ การไม่ได้ แต่พระเจ้ าบอกว่า “ลูกเอ๋ ยลูกใช้ กำรได้ ”
 ขณะที่บนโลกบอกคุณว่าล้ มเหลว แต่พระเจ้ าบอกว่า “ลูกเอ๋ ยเจ้ ำจะเป็ นยิ่งกว่ ำผู้พิชิต”
 ขณะที่บนโลกบอกว่าคุณไม่มีอนาคต แต่พระเจ้ าบอกว่า “ลูกเอ๋ ย เรำมีแผนกำรทีด่ ีสำหรั บเจ้ ำ”
 คาแนะนา ตื่นเช้ ามาสิ่งแรกที่ไม่ควรทาคือ เปิ ดทีวีฟังข่าวหาเรื่ องกลุ้ม แต่ตื่นเช้ ามาเราควรอธิษฐานก่อน
อ่านพระคาของพระเจ้ าก่อน เพื่อเราจะคิดถึงสิ่งที่อยูเ่ บื ้องบนได้ ตลอดทังวั
้ น

2. เป็ นความคิดที่มาโดยทางความเชื่อ
 ชัยชนะต่อโลกมาจาก “ความเชื่อของเรา” ดังนันในทุ
้ กสิ่งถ้ าเรามีความเชื่อในพระเจ้ าทุกสิ่งจึงเป็ นไปได้
ฮีบรู11:6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ วจะเป็ นที่พอพระทยั ของพระเจ้ าก็ไม่ได้ เลยเพราะวา่ ผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้ าได้ นนั ้
ต้ องเชื่อว่าพระองค์ทรงดารงพระชนม์อยูแ่ ละพระองค์ทรงเป็ นผู้ประทานบาเหน็จให้ แก่ทกุ คนที่แสวงหาพระองค์
 คำถำม คุณอยำกเห็นควำมเชื่อของคุณเข้ มแข็งไหม ? และจะทำอย่ ำงไรให้ ควำมเชื่อเข้ มแข็ง ?
 ความเชื่อเป็ นเหมือนกล้ ามเนื ้อ จาเป็ นต้ องออกกาลังกายและจาเป็ นต้ องถูกพัฒนาขึ ้น
2.1 ความเชื่อ เป็ นสิ่งที่สงวนไว้ สาหรับลูกๆ ของพระเจ้ า
 ความเชื่อเป็ นสิ่งเดียวที่สามารถปลดปล่อยให้ เกิดชีวิตได้ เหมือนเมล็ดพืชที่มีศกั ยภาพที่จะเกิดผลทวีคณ
ู ได้
ยอห์ น12:24เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า
ถ้ าเมล็ดข้ าวไม่ได้ ตกลงไปในดินและเปื่ อย
เน่าไป ก็จะคงอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียวแต่ถ้า
เปื่ อยเน่าไปแล้ ว ก็จะงอกขึ ้นเกิดผลมาก
2.2 ความเชื่อ คือการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ าตรั ส
 หากปรารถนาจะมีความเชื่อ แต่ละเลยสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ เท่ากับว่ากาลังเชื่อตัวเอง ไม่ใช่เชื่อพระเจ้ า
 ความเชื่อที่แท้ จริ งทาให้ เรามีเสรี ภาพจากความกลัว และทาให้ เราก้ าวไปข้ างหน้ าและมีชยั ชนะได้
2.3 ความเชื่อ เริ่มต้ นจากความคิดจิตใจ
สุภาษิต4:23-2423 จงรักษาใจของเจ้ าด้ วยความระวังระไวรอบด้ านเพราะชีวิตเริ่ มต้ นออกมาจากใจ24 จงทิ ้ง
วาจาคดๆ เสียและให้ คาพูดลดเลี ้ยวห่างจากเจ้ า
 เราต้ องเติมความคิดของเราด้ วยพระคาพระเจ้ า
 เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ ยิน และเป็ นการได้ ยินพระวจนะ ไม่ใช่เอาแต่คิดถึงปั ญหา
 แต่ให้ คิดถึงพระคาของพระเจ้ า และฝากภาระหนักทังสิ
้ ้นไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์

2.4 ความเชื่อ เป็ นขุมทรัพย์ แห่ งความมั่งคั่ง
 พระเจ้ าได้ ใส่ความสามารถในการเชื่อให้ กบั ลูกๆ ของพระองค์ และด้ วยความสามารถนีเ้ ราจึงมีความ
พิเศษมากกว่ าสิ่งทรงสร้ างใดๆ ในกัลปจักรวาล
“หากคุณไม่มีคณ
ุ ค่าใดๆ สาหรับพระเจ้า ซาตานก็คงไม่จาเป็ นต้องมาสนใจคุณ”
2.5 ความเชื่อ ได้ เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ
 จงอย่ายอมรับความล้ มเหลวหรื อพ่ายแพ้ แต่จงตังเป้
้ าหมายทุกวัน ทุกสัปดาห์และทุกเดือน สาหรับตนเอง
จงอย่ายอมให้ ความคิดแง่ลบใดๆ เข้ ามาในชีวิต หรื อแม้ แต่พดู แง่ลบ
 เราต้ องฝึ กตังเป้
้ าที่จะพิชิตความคิดลบ

3. เราต้ องเลือกคิดไว้ วางใจ
 ถ้ าเราอยากเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ ้น เราต้ องฝึ กไว้ วางใจในพระเจ้ า แม้ ท่ามกลางความกดดัน
3.1 การคิดไว้ วางใจทาให้ วิถรี าบรื่น
สุภาษิต3:5-6 5 จงวางใจในพระเจ้ าด้ วยสุดใจของเจ้ าและอย่าพึง่ พาความรอบร้ ูของตนเอง 6 จงยอมรับรู้พระ
องค์ในทุกทางของเจ้ าและพระองค์จะทรงกระทาให้ วิถีของเจ้ าราบรื่น
 Ex. เมื องเยรี โคพระเจ้าให้อิสราเอลเดิ นรอบเมื องเยรี โควันละหนึ่งรอบ วันทีเ่ จ็ดเดิ นเจ็ดรอบและโห่ร้อง ?
 เหมือนชาวอิสราเอลเราทาเท่าที่เราทาได้ ส่วนที่เหลือที่พระเจ้ าจะทรงเป็ นผู้กระทา ทาลายกาแพงเพื่อเรา
 เราต้ องวางใจในพระเจ้ า ถ้ าวางใจในพระเจ้ าจริ ง คุณจะเชื่อฟั งพระองค์ และคนที่วางใจในพระเจ้ าจะรับพร
3.2 ความคิดไว้ วางใจนาไปสู่ความรัก
เยเรมีย์31:3 พระเจ้ าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่า‘เราได้ รักเจ้ าด้ วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนันเราจึ
้
งมี
ความรักมัน่ คงต่อเจ้ าสืบไป
 พระเจ้ ารักเรายัง่ ยืนและไม่มีวนั จางหาย ถ้ าหากเรารู้วา่ พระเจ้ าทรงรั กเรา เราจะวางใจในพระเจ้ า และเรา
สามารถไว้ ใจในพระเจ้ าได้ ในทุกเรื่ อง เช่น เอลียาห์
1พงศ์ กษัตริย์17:5-6 5 ท่านจึงไปและกระทาตามพระวจนะของพระเจ้ าท่านไปอาศยั อยู่ที่ข้างลาธารเครีทซึง่ อยู่
ทางตะวันออกของแม่น ้าจอร์ แดน 6 และกาก็นาขนมปังและเนื ้อมาให้ ท่านในเวลาเช้ าและนาขนมปังและเนื ้อมา
ในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน ้าจากลาธาร
 เอลียาห์เชื่อฟั งพระเจ้ า ไว้ วางใจในพระเจ้ า และรักพระเจ้ า เพราะเขารู้วา่ พระเจ้ าทรงรักเขา เขาก็ไว้ วางใจใน
พระเจ้ าได้ และเมื่อเขาเชื่อฟั งพระเจ้ า พระเจ้ าก็เลี ้ยงดูเขา
 บอกให้ สตั ย์ซื่อ เราสัตย์ซื่อ, บอกให้ ขยัน เราขยันทางาน, บอกให้ ใจกว้ าง เราใจกว้ าง ฯ
 ทาตามที่พระเจ้ าบอกที่เหลือพระเจ้ าดูแล สิ่งที่เราต้ องมีคือ ความคิดที่ถกู ต้ อง และวางใจใน
ถ้ อยคาของพระเจ้ า

