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เข้าใจเรื่อง การประพฤติตาม – การเปลี่ยนแปลง-การเปลี่ยนใหม ่

[Understanding Conformity, Transformation, and Renewal] 

 รม.12:1-2… อย่าประพฤติตามอย่าง[do not be conformed]คนในยุค
นี้  แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง จิตใจ [the renewing of the mind]  แล้ว
อุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่[be transformed]  … 

 ข้อสังเกต 6 ประการ 
1. พระธรรมตอนน้ี ก าลังพูดถึง_________________ 
2. เร่ืองนี้เป็นเรื่องรีบด่วน   
3. เป็นเรื่องที่เก่ียวกับเก่ียวกับการถวายเครื่องบูชาที่มีชีวิต  
4. เครื่องบูชาน้ีเก่ียวกับชีวิต 2 ส่วนคือ จิตใจและร่างกาย  
5.เรื่องการถวายเครื่องบูชาเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ  
6. การถวายเครื่องบูชานี้น าไปสู่การปฏิบัติคือ ____________  

 การประพฤติตาม [To be Conformed]  
o คือการแสดงออกภายนอกที่________________________ 

 การเปล่ียนแปลงใหม ่[To be transformed] 
o คือ การแสดงออกภายนอกที่__________________________ 
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 จะท าอย่างไรให้เป็นแบบน้ี  
o จะท าได้ก็โดยการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา [By the renewing of the 

mind] 
 จิตใจที่_________________________นี่แหละที่ท าให้เราสามารถยืนคน

เดียวได้ แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ไปตามก็ตาม  
สิ่งที่ระบบโลกนี้เสนอให้ 

1. ____________________ 
2. ____________________  

คือความปรารถนาที่อยากให้คนรู้จักเรา  ให้คนอื่นมองว่าเราส าคัญ  
3. ____________________ 

หมายถึงการมีอิทธิพลกับบางคน กลุ่มคน สามารถควบคุมให้เป็นไปตามที่
ต้องการ เป็นความปรารถนาที่ จะ จัดการให้คนอื่นท าบางสิ่ ง เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตน  

4. ____________________ 

 1 คร.15:33 อย่าหลงเลย  "การคบคนชั่วย่อมเสียนิสัย" 
o ได้บอกถึงอันตรายของอิทธิพลของเพื่อนท่ีไม่ดี 

 ฉธบ.6:10-15 
o โมเสสก าลังเตือนคนฮีบรูว่า “พวกท่าน จง_____________พระนาม

ของพระเยโฮวาห์แต่เพียงพระองค์เดียว แม้ว่าฝูงชนที่อยู่รอบ ๆ ท่าน
จะไม่ได้นมัสการพระเยโฮวาห์ก็ตาม” 

o โมเสสจึงเตือนพวกเขาให้ระวังอิทธิพลของคนพื้นเมืองที่เป็นคนหมู่มาก 
ให้พวกเขา_____________ ยืนหยัดอย่างกล้าหาญ 
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เข้าใจเรื่องการยืนหยัด 
 
1. อะไรที่ได้มาง่ายก็จะ__________________________ 
2. ความไม่ผิดชอบก่อให้เกิดท่าที__________________  

o ฉธบ.6:12 
3. ความประมาทเลินเล่อท าให้_____________________ 

o  ฉธบ.6:13 
4. การสูญเสียจุดยืนท าให้_________________________ 
 

แล้วเราจะมีจุดยืนที่มั่นคงได้อย่างไร 
มี 4 ประโยคที่เราจะต้องยึดไว้ 
1. ข้าพเจ้าคือผู้____________________________  

o ให้เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่ (รม.12:2) 
2. ข้าพเจ้าต้อง_____________________________ 

o ฉธบ.6:12  “จงระวังกลัวว่าพวกท่านจะลืมพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพา
ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์” 

3. ข้าพเจ้าต้อง_____________________________ 
4. ข้าพเจ้าม_ี_______________________________ในพระองค์  
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ค าถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์ 
1. จากค าเทศนาในวันน้ีพระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง 
2. จากค าเทศนาในวันน้ี มีสิ่งใหม่อะไรบ้างที่ท่านเรียนรู้ 
3. จากพระธรรมโรม.12:2 ได้บอกว่า อย่าประพฤติตามอย่าง[do not be 

conformed]คนในยุคนี้  แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง  จิตใจ [the 
renewing of the mind]  แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่[be 
transformed]  เพื่อท่านจะได้ทราบน้้าพระทัยของพระเจ้า  จะได้รู้ว่า
อะไรดี  อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม 
o คือ วิธีการรักษาตัวจากกระแสของโลกหรือประพฤติตามอย่างคนของ

โลกนั้น ก็คือเปลี่ยนแปลงจิตใจ 
o จงแบ่งปันประสบการณ์ที่เม่ือท่านให้พระวจนะพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ความคิดของท่านแล้ว ส่งผลท าให้อุปนิสัยของท่านเปลี่ยนแปลง 
o และเม่ือนิสัยของท่านเปลี่ยนแปลงท าให้เรามีจุดยืน 

4. สิ่งที่โลกเสนอ 4 ประการคือ เงิน ชื่อเสียง อ านาจ ความสุขสมหวัง 
o ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องใดบ้าง และมันท าอันตรายชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาณของท่านอย่างไร และท่านท าอย่างไรจึงมีชัยชนะต่อเรื่องนั้น ๆ 
5. สี่ประโยคที่เราใช้ในการต่อสู้กับความบาปและต่อคนหมู่มากคือ 

 1. ข้าพเจ้าคือผู้ที่จะรับผิดรับชอบ [I am responsible] 
 2. ข้าพเจ้าต้องไม่ลืม [I must not forget] 
 3. ข้าพเจ้าต้องกล่าวรายงาน [I am accountable] 
 4. ข้าพเจ้ามีจุดยืนและความม่ันคงในพระองค์ [I get my standard and 

security from Him] 
o ท่านเคยใช้ประโยคไหนบ้างในการช่วยให้ท่านชนะตัวเองและแบก

กางเขนติดตามพระคริสต์ไป ที่จะชนะความกดดันจากคนหมู่มาก หรือ
ชนะความบาปท่ีล่อลวงท่าน จงแบ่งปันประสบการณ์นั้น 


