รีเซ็ตความคิดชีวิตพลิกเปลี่ยน

สุภาษิต 4:23(Proverbs4:23)
จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ Above all else, guard your heart, for
everything you do flows from it.
Ø คําถาม อะไรอยู่ในความคิดของคุณ และคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิด What are in your thought? Always
remember, Your focus determines your reality!
• บางคนถูกจํากัดอยู่ในกรอบของความคิด เหล่านีค้ ือสาเหตุที่ทําให้เราพิชิตบางสิ่งไม่ได้ many people won’t let
go of their past
• ตัวอย่างของความแตกต่างของความคิด An example of different perspectives

One day a very wealthy father took his son on a trip to the country for the sole purpose of showing his son how it was
to be poor. They spent a few days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.
After their return from the trip, the father asked his son how he liked the trip. “It was great, Dad,” the son replied. “Did
you see how poor people can be?” the father asked. “Oh Yeah,” said the son.
“So what did you learn from the trip?” asked the father. The son answered, “I saw that we have one dog and they had
four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have
imported lanterns in our garden and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard and they have the
whole horizon.
We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve
us, but they serve others.
We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us, they have friends to protect
them.” The boy’s father was speechless. Then his son added, “It showed me just how poor we really are.”
Too many times we forget what we have and concentrate on what we don’t have. What is one person’s worthless
object is another’s prize possession. It is all based on one’s perspective.

• วันนี้ถ้าคุณไม่ถูกรีเซ็ตความคิด ความคิดแทนที่จะช่วยเรา มันอาจจะทําร้ายเรา และความคิดอาจจะฆ่าเราได้ในที่สุด
มาระโก 5:1-5(Mark5:1-5)
1 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวก ก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเก-ราซา They went across the lake to the region of the
Gerasenes
2 พอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ มีคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ฝังศพ มีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ When Jesus got out of
the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him
3 คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ และไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่ This man lived in
the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain.

4 เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสีย ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทําให้เขาสงบได้ For he
had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one
was strong enough to subdue him.
5 เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ และที่ภูเขาทั้งกลางคืนกลางวันเสมอ และเอาหินเชือดเนื้อของตัว Night and day
among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones.
• ชายคนนีเ้ หมือนเราบางคนที่มีจุดอ่อนคุมความคิดตัวเองไม่ได้ คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คุมชีวิตตัวเองไม่ได้
• เขาอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพ เขาอยู่ในที่ๆ ไม่ควรจะอยู่ เช่นกันบางครั้งเราก็อยู่ในที่ๆ เราไม่ควรจะอยู่
ไม่อยากจะไปในที่ไม่ควรจะไป แต่โซ่เท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่
• เขาร้องทั้งกลางวันกลางคืน เอาหินเชือดเนื้อของตัวเอง เหมือนเราที่ทําร้ายตัวเองทุกวัน
มาระโก 5:6-15(Mark5:6-15)
6 ครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์ When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on
his knees in front of him.
7 แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทําไม
ข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่า จะไม่ทรมานข้าพระองค์” He shouted at the top of his
voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God’s name don’t torture me!”
8 ที่พูดเช่นนี้ เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่า “อ้ายผีโสโครก จงออกมาจากคนนั้นเถิด” For Jesus had said to him,
“Come out of this man, you impure spirit!”
9 แล้วพระองค์ตรัสถามชายนั้นว่า “เอ็งชื่ออะไร” มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกัน” Then
Jesus asked him, “What is your name?” “My name is Legion,” he replied, “for we are many.”
10 มันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมาก มิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้น And he begged Jesus again and again
not to send them out of the area.
11 มีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตําบลนั้น A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside.
12 ผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิด”The demons begged
Jesus, “Send us among the pigs; allow us to go into them.”
13 พระองค์ก็ทรงอนุญาต แล้วผีโสโครกนั้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกร
สุกรทั้งฝูงประมาณสองพันตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสําลักน้ําตาย He gave them permission, and
the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about two thousand in number, rushed down
the steep bank into the lake and were drowned.
14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้น ต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอก
แล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น Those tending the pigs ran off and reported this in the town and
countryside, and the people went out to see what had happened.
15 เมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองได้สิงนั้น นุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดี เขาจึงเกรงกลัวนัก When they came
to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there, dressed and in
his right mind; and they were afraid.

• ถ้าวันนี้คุณเห็นพระเยซู และตอบสนองอย่างถูกต้องชีวิตเราจะพลิกเปลี่ยนได้เหมือนชายคนนี้
• เมือ่ พระเยซูถามเขาว่าเขาชื่ออะไร มันตอบว่า ชื่อกอง
Ø คุณชื่ออะไร What is your name?
มาระโก 5:16-20(Mark5:16-20)
16 แล้วคนที่ได้เห็น ก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้น และซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง Those who had seen it
told the people what had happened to the demon-possessed man—and told about the pigs as well.
17 คนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา Then the people began to plead
with Jesus to leave their region.
18 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จลงเรือ คนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไป As Jesus was getting into
the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him.
19 พระองค์ไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่
ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทําแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว” Jesus did not let him, but said, “Go home to
your own people and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you.”
20 ฝ่ายคนนั้นก็ทูลลา แล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรี ถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อตัว
และคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก So the man went away and began to tell in the Decapolishow much Jesus had
done for him. And all the people were amazed.
• ถ้าคุณเจอใครที่พังไปแล้วและอยากเห็นเขากลับมาสู่สภาพดี คุณต้องแนะนําเขามาเจอกับพระผู้ช่วยให้รอด
• นีค่ ือคนที่ทีแรกคนต่างพากันหนีออกห่าง แต่เมื่อเขาเจอกับพระเยซู เขากลับเป็นผู้ประกาศข่าวดี
บอกถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูเปลี่ยนเขาได้ พระเยซูสามารถพลิกชีวิตของเราได้
• หลังจากพระเยซูได้รีเซ็ตความคิดของผู้ชายคนนี้ เขาเปลี่ยนไป
• ในภาษาอังกฤษได้พูดถึงผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะพบกับพระเยซูว่า เขาเป็นเหมือนโรงพยาบาลบ้าเคลื่อนที่
ปัจจุบันก็มหี ลายๆ คนที่สมองและจิตใจของเขามีแต่ความเครียดและอารมณ์แปรปรวน
• ถ้าความคิดไม่ดีที่ครอบงําเรา ความคิดที่ยังไม่ถูกรีเซ็ทจะทําให้เราวุ่นวาย ทําให้เราหงุดหงิด ไม่มีความชื่นบาน
ไม่มีความสุข และมันบั่นทอนเราเสมอ ถ้าเราไม่จัดการเราเองจะกลายเป็นเหมือนโรงพยาบาลบ้าเคลื่อนที่ได้
o เมื่ออยู่ในสังคมคนทีถ่ ูกบล็อกด้วยความคิดว่า “ฉันมันไร้ค่า” สิ่งที่ตามมาคือ “คําพูดที่ไร้ค่า” เพราะความคิด
หรือคําพูดที่ถูกนําเสนออย่างไม่มีความมั่นใจจะถูกทิ้งขว้าง
• กล่อมความคิด คือเสียงในใจที่คุณพูดออกมา ที่คุณคิดใคร่ครวญถึงมันตลอดเวลา จนกลายเป็น block
ความคิด และคนที่อยู่รอบข้างจะได้ยินเสียงแห่งความคิดนั้นออกมาเป็นคําพูดและการกระทํา
o ถ้าความคิดเหล่านีไ้ ม่ถูกแก้ไข อีกไม่นานคุณจะเริ่มพาลไปถึงพระเจ้า
Ø คําถาม คุณกล่อมความคิดของคุณว่ายังไง ?

• มีคนจํานวนมากทั้งชายหญิง ในทุกประเทศที่ต่างกล่อมความคิดตัวเองว่า “ชีวิตฉันไม่มีค่า, มันจบแล้ว,
มันเกินกว่าจะเยียวยา, มันไม่ work หรอกฉันลองมาหมดแล้ว, ฉันทําไม่ได้ฯ”
• แต่ก็มีบางคนที่มีชีวิตขอบคุณพระเจ้า ในความคิดของเขาเต็มไปด้วยความไว้วางใจ
แม้วันนี้จะมืดแปดด้านแต่เชื่อว่ามีแสงสว่าง ณ ปลายอุโมงค์เสมอ
• เราต้องเลือกตอบสนองอย่างถูกต้อง
มาระโก 5:6(Mark5:6)
ครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์ When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on
his knees in front of him.
• แม้กําลังเผชิญกับความบ้าคลั่ง เจอพายุหนักในชีวิต แต่เขาก็เข้ามาหาพระเยซู เขาวิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์
เขายอมจํานนต่อพระเยซู
• วันนี้ถ้าเรามองดูพระเยซูในมุมที่ถูกต้อง เราจะได้รับการช่วยเหลือที่อัศจรรย์มากๆ
ชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องกลัวอีกต่อไป
• แบบอย่างที่สองในวันนี้ที่อยากให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการรีเซ็ตความคิด
มาจากชีวิตกษัตริย์ดาวิดทีไ่ ด้บรรยายไว้ในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวาน ในช่วงความเป็นความตาย
สดุดี 27:3-4(Psalm27:3-4)
3 แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be
confident.
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my
life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.

สิ่งที่เราต้องทําในการรีเซ็ตความคิด
1. คิดทีละหนึ่งความคิดเท่านั้น Only think one thought at a time
• ชีวิตเราแต่ละคนก็เหมือนกัน แต่ละวันมีศึกหนัก
มีเรื่องโน้นเรื่องนี้ประเดประดังเข้ามาจนแทบจัดลําดับไม่ถูกซะด้วยซ้ําว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อน
แต่ถ้าวันนี้เราได้รับการรีเซ็ตความคิด เราจะ “ค่อยๆ คิดทีละเรื่อง ไม่เอามาผสมกัน”
• สําหรับดาวิดไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะน่ากลัวแค่ไหน เขาเลือกที่จะคิดถึงเรื่องเดียว เขาคิดถึงพระเจ้าก่อน
เขาเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้า
Ø คําถาม วันนี้ใครบ้างที่กําลังเจอศึกหนักในชีวิต ? จงเลือกคิดถึงพระเจ้าก่อน

สดุดี 27:3-4(Psalm27:3-4)
3 แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be
confident.
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ…. One thing I ask from the Lord, this only
do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life..
• เปาโลก็แนะนําคล้ายๆ อย่างนี้เหมือนกัน..
ฟิลิปปี 3:13(Phillipians3:13)
แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Brothers and sisters, I
do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and
straining toward what is ahead
• อย่าไปคิดถึงอดีต อย่าให้อดีตกัดกร่อนพลังชีวิต
• นี่คือการเลือกถ้าเราคิดถึงความคิดที่ดี เราก็ไม่สามารถคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีในเวลาในเวลาเดียวกันได้
• ข้อควรระวัง : ไม่ใช่ทุกความคิดจะเป็นพร เพราะบางความคิดอาจจะเป็นภัย ถ้าเราไม่ระวังดีๆ
และเรายังปล่อยให้มันอยู่เอามันกลับมาขบคิดบ่อยๆ มันไม่ใช่จะเสริมเรา แต่มันจะทําร้ายเรา
• ดังนั้นทุกคนเราต้องระวังความคิดเสมอ
• ความคิดมีผลต่อคําพูด มีผลต่อการใช้ชีวิต มีผลต่อพลังความกระตือรือร้นในชีวิต
มีผลต่อการกระทําและพฤติกรรมของเรา

2. เลือกคิดเรื่องดีๆ สักหนึ่งเรื่อง Choose for just one thought to think something good
สดุดี 27:4(Psalm27:4)
ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my
life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Ø คําถาม เขาขออะไร what he asked from the Lord?
• ศัตรูตั้งมากมายมาล้อมตี แต่เขายังขออยู่ในพระนิเวศเพื่อจะดูความงามของพระเจ้า
และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์
Ø คําถาม ทําไมคนที่กําลังเจอศึกหนักขนาดนั้นถึงพูดแบบนี้ได้ ?
ทําไมในเหตุการณ์ที่มันขับคันขนาดนี้ยังใจเย็นอยู่ได้ ?
ü เพราะในใจของดาวิด ในความคิดของดาวิด เขาคิดถึงแค่อย่างเดียวคือเขาคิดถึงการประทับของพระเจ้า
เขาอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า

• เช่น เรื่องของดาเนียล เขาคิดถึงพระเจ้า เขาไม่กลัวมนุษย์ และคนแบบนี้
พระเจ้าจะปิดปากสิงห์ไม่ให้ทําร้ายเขา
• เรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงเรื่องของพระนางเอสเธอร์ที่เธอสามารถมีอะไรก็ได้ที่ต้องการขอเพียงแค่เอ่ยปากขอเท่านั้น
• ถ้าวันนีพ้ ระเจ้าจะบอกกับเราว่า “ขอมาเลย ขอสิ่งหนึ่งจากเราแล้วเราจะให้เจ้า”
Ø คําถาม : คุณจะขออะไรจากพระเจ้า ? อะไรคือสิ่งที่มีความหมายที่สุดสําหรับเรา?
เราจะเลือกขออะไร ?
Ø คําถาม : ถ้ามีสิ่งเดียวที่คุณขอได้ อะไรคือสิ่งเดียวนั้นที่คุณจะขอต่อพระเจ้า
และคุณจะขอสิ่งนี้ก่อนเสมอ ?
• เมื่อดาวิดขอ ดาวิดรู้ว่าในพระเจ้ามีฤทธิ์เดช ในพระเจ้ามีการช่วยให้รอด ในพระเจ้ามีพระกําลัง
ในพระเจ้ามีทุกสิ่ง ดังนั้นในขณะที่ข้าพเจ้าเจอศึกหนักข้าพเจ้าขออย่างเดียว คือขอได้พบพระองค์
ขอพระองค์อยู่ด้วย ขออยู่ใกล้ๆ พระองค์ ด้วยรู้ดีว่าเมื่อเขาได้พระเจ้าเขาได้ทุกอย่าง
สดุดี 63:1-3(Psalm63:1-3)
1 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์
ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหย ที่ที่ไม่มีน้ํา You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole
being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.
2 เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จึงเคยเห็น พระองค์ในสถานนมัสการ เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์ I have seen
you in the sanctuary and beheld your power and your glory.
3 เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ Because your love is
better than life, my lips will glorify you.
• เพราะเมื่อเราได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า ได้พิจารณาว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด
รักและห่วงใยเราเพียงใด เราได้สัมผัสกับการประทับของพระองค์
เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดอยู่ในพระเจ้า
• ไม่มีกิจกรรมดีๆ อะไรชดเชยเวลาสัมพันธ์สนิทส่วนตัวกับพระเจ้าได้
• ดาวิดรู้เคล็ดลับ เขาต้องเจอพระเจ้า เพราะทุกครั้งที่ดาวิดพึ่งพาพระเจ้าเขาไม่เคยรบแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะพระเจ้าอยู่กับเขา

3. คิดถึงเรื่องดีๆ เรื่องต่อไป After that first good thought. Think another one
• เหตุผลที่พระเยซูต้องการให้เรารีเซ็ตความคิดเพราะเมื่อเราเริ่มใคร่ครวญความคิดเรื่องดีๆ ที่ตรงตามพระสัญญา
เราจะมีกําลังขึ้น
คําพยาน คจ.พระนิเวศน์ภูเก็ต(A testimony of The House of The Lord Church)

• เราไม่มี พระเจ้ามี His abundance will supplies our need
• ในพระเจ้ามีคําตอบ หยุดกล่อมความคิดในทางที่ไม่ดี แต่จงคิดถึงเรื่องดีต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับคุณ start
thinking about what you will be and what good will happen to you in the future
• สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณหันมาหาพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยคุณได้ ขึ้นกับว่าคุณมองที่ตรงไหน คิดถึงอะไร
• คุณเลือกได้ คุณจะเอาความคิดไหน หนึ่งความคิด แต่หนึ่งความคิดนั้นขอให้เป็นความคิดตามพระคัมภีร์
แล้วคุณจะชนะ

