“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ” คืออะไร?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ให้เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขา
มาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินจากข้าพเจ้า...ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และ
ศิษยาภิบาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่า สมาชิกในคริ สตจักร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ย
ความสัตย์ซื่อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนิ นชีวติ อยูอ่ ย่างพ่าย
แพ้และท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่ งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีสาแดงความรักโดยความเชื่อ
ภาพนั้นข้าพเจ้าจาได้ลืม เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ที่ห้องรับรองอันโอ่อ่าของโรมแรมแมรี่ ออต เมืองชิ
คาโก เต็มไปด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผูร้ ่ วมงานของแคมพัสครู เสดมากว่า 1,300 คน
กาลังนัง่ ฟังข้าพเจ้าอธิ บายด้วยจิตใจจดจ่อถึงวิธีสาแดงความรักโดยความเชื่อ ซึ่ งเป็ นหลักข้อคิดที่น่า
ตื่นเต้นที่สุดที่ขา้ พเจ้าค้นพบมา
ตลอดเวลาหลายปี ที่ขา้ พเจ้าได้สอนเรื่ องราวเกี่ยวกับความรัก ข้าพเจ้าได้แบ่งโครงการร่ างคา
สอนออกเป็ นสี่ ตอน คือ
1. พระเจ้าทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข
2. พระเจ้าทรงบัญชาให้เราสาแดงความรัก
3. เราไม่สามารถสาแดงความรักด้วยพลังจิตใจของตนเองได้
4. เราสามารถสาแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้
ถึงแม้วา่ การสอนเรื่ องความรัก จะนาความประทับใจมาสู่ ผฟู ้ ังมากสักเท่าใด ข้าพเจ้ายังคิดว่ามี
บางสิ่ งบางอย่างที่ยงั ขาดอยู่ ครั้นแล้วเช้าตรู่ วนั หนึ่งเมื่อหลายปี มาแล้ว ข้าพเจ้าผวาตื่นจากที่นอนอย่าง
ผิดปกติ ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระเจ้ากาลังมีอะไรที่จะสอนข้าพเจ้า ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรี บคุกเข่าลงข้างเตียง
นอนอธิษฐานและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าค้นพบในวันนั้น กลายเป็ นพระพรอย่าง
มหาศาลแก่ชีวติ ของข้าพเจ้าและชีวติ ของคนอื่นนับหมื่นนับแสน ข้าพเจ้าได้คน้ พบวิธีสาแดงความรัก
หลังจากการค้นพบนี้พระเจ้าทรงบัญชาให้ขา้ พเจ้าแบ่งพระพรนี้ให้แก่คริ สเตียนอื่น ๆ ทัว่ โลก ข้าพเจ้า
ได้คน้ พบโครงร่ างคาสอนเรื่ องความรักตอนที่ 5 คือ เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ
สิ่ งทีใ่ หญ่ ยิ่งทีส่ ุ ดในโลก
ความรักเป็ นสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก ความรักเป็ นสิ ทธิ พิเศษ และเป็ นพลังอานาจอันมหาศาลที่
มนุษย์พึงรู ้จกั การเน้นหนักถึงความรักของคริ สเตียนยุคแรกที่แสดงออกทั้งทางการประพฤติ และการ
เป็ นพยานได้เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ อย่างสิ้ นเชิง คริ สเตียนเหล่านั้น ได้สาแดงคุณภาพของ
ชีวติ ซึ่ งโลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ในสมัยโน้นชาวกรี กชาวโรมัน และชาวยิว ต่างก็เกลียดชังซึ่ งกัน
และกันอย่างยิง่ เขาไม่เคยคิดที่จะสาแดงความรักหรื อการเสี ยสละ เมื่อคนสามจาพวกนี้สังเกตเห็น
คริ สเตียนจากหลายชาติหลายภาษาซึ่ งมีวฒั นธรรมแตกต่างกัน มาอยูร่ วมกันโดยแสดงความรัก และการ
เสี ยสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เขาต่างก็ประหลาดใจและกล่าวว่า “จงดูเถิด คนพวกนี้ช่างรักกัน
เสี ยนี่กระไร”
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ข้าพเจ้าได้เร้าใจให้นกั ศึกษาที่ฟังคาสอนของข้าพเจ้าในครั้งนั้นที่เมืองชิคาโก ให้เตรี ยมพร้อมที่
จะร่ วมขบวนการ “ปฏิวตั ิความรัก” ในยุคศตวรรษ 20 ของเรา ข้าพเจ้าแนะนาให้เขาเขียนรายชื่อของ
บุคคลต่าง ๆ ที่เขาไม่ชอบ แล้วเริ่ มสาแดงความรักต่อคนเหล่านั้นโดยความเชื่อ
เช้าวันรุ่ งขึ้น หญิงสาวคนหนึ่ งมาหาข้าพเจ้าด้วยท่าทางอันตื่นเต้น ด้วยดวงตาอันแวววาว และสี
หน้าอันแช่มชื่น เธอกล่าวว่า “เมื่อคืนนี้ ชีวติ ของดิฉนั ได้รับการเปลี่ยนแปลง เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่ดิฉนั
ได้จงเกลียดจงชังคุณพ่อคุณแม่ของดิฉนั ดิฉนั ไม่เคยพบคุณพ่อคุณแม่เลย ตั้งแต่อายุ 17 ปี และเดี๋ยวนี้
ดิฉนั อายุ 22 ปี แล้ว ดิฉนั หนีออกจากบ้านเมื่อห้าปี ก่อนเพราะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ และดิฉนั ไม่เคย
เขียนจดหมายหรื อโทรศัพท์ไปถึงท่านเลย แม้วา่ ท่านพยายามที่จะหาทางให้ดิฉนั กลับบ้าน แต่ดิฉนั ตั้งใจ
อย่างแน่วแน่วา่ จะไม่ให้ท่านทั้งสองเห็นหน้าเลย เพราะดิฉนั เกลียดชังท่านทั้งสองมาก”
“สามเดือนก่อนที่ดิฉนั มาเป็ นคริ สเตียน ดิฉนั เป็ นทาสยาเสพติด ดิฉนั หารายได้ดว้ ยการขายยา
เสพติด และการเป็ นโสเภณี เมื่อคืนนี้ ท่านได้บอกดิฉนั ให้ทราบว่าดิฉนั จะรักคุณพ่อคุณแม่ได้โดยความ
เชื่อ ดิฉนั อดใจไม่ไหวที่จะรอให้การประชุมเลิกเสี ยก่อน จึงออกไปโทรศัพท์ทางไกลถึงท่านทั้งสอง
ท่านเชื่อไหมว่า เดี๋ยวนี้ดิฉนั รักคุณพ่อคุณแม่แล้ว ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้า และอยากจะกลับไปดู
หน้าท่านทั้งสองอีก”
เราทุกคนต้องการความรัก นักจิตวิทยาทั้งหลายต่างก็ลงความเห็นว่าความต้องการที่ใหญ่ยงิ่
ที่สุดของมนุษย์ คือความรัก นัน่ คืออยากจะรักคนอื่นและอยากจะให้คนอื่นรัก พลังแห่งความรักอัน
มหาศาล สามารถที่จะแก้ไขอุปสรรค หรื อปั ญหาทั้งปวงที่มีอยูใ่ นชีวติ ของมนุษย์ เพราะว่าพระเจ้าทรง
เป็ นความรัก และความรักของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุ ด
เอโรส ฟิ เลโอ และอะกาเป
คาว่าความรัก ในภาษาไทย มีความหมายตรงกับคาในภาษากรี กสามคา คาแรกคือ เอโรส
หมายถึงความรักที่เกี่ยวข้องกับราคะตัณหาแห่งความอยาก คานี้ไม่ปรากฎอยูใ่ นพระคริ สตธรรมใหม่ คา
ที่สอง คือคาว่า ฟิ เลโอ เป็ นรักระหว่างมิตรสหาย และญาติพี่นอ้ ง ความหมายของคานี้ก็คือ เรารักเขา
เพราะเขาเป็ นคนดีคู่ควรกับความรักของเรา คาสุ ดท้ายคือ อะกาเป หมายถึงความรักของพระเจ้าที่
บริ สุทธิ์ และลึกซึ้ งกว่าความรักใด ๆ ความรักนี้มิได้แสดงออกด้วยอารมณ์เท่านั้น แต่ดว้ ยเจตนารมณ์
หรื อความตั้งใจ ความรักนี้เป็ นความรักที่เหนือธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสาแดงแก่เรา โดยการ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ เพื่อไถ่โทษบาปของเรา พระองค์มีพระประสงค์ที่จะ
ประสิ ทธิ์ ประสาทความรักชนิดนี้ในชีวิตของเรา เพื่อให้ไหลผ่านตัวเราไปสู่ ผอู ้ ื่นโดยฤทธิ์ เดชขององค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อะกาเปคือความรักที่ข้ ึนอยูก่ บั คุณลักษณะของผูท้ ี่แสดงความรัก ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั
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ความเหมาะสมของบุคคลที่เรารัก เพราะว่ามนุษย์ไม่คู่ควรกับความรักของพระองค์เลย แต่ถึงกระนั้น
พระองค์ก็ยงั ทรงรักเราทั้งหลาย
พระบัญชาใหม่
องค์พระเยซูคริ สต์ได้ประทานบัญญัติใหม่ให้แก่อคั รสาวกของพระองค์ เพื่อจะถ่ายทอดมาสู่ เรา
ผูเ้ ชื่อในสมัยปั จจุบนั นี้ พระบัญชาใหม่ของพระองค์คือว่า “เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วฉันใด เจ้าทั้งหลาย
จงรักกันและกันด้วยฉันนั้น” นี่เป็ นความรักชนิดใด? แน่นอนเป็ นความรักชนิดเดียวกันกับที่พระเจ้า

พระบิดาทรงมีต่อพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์ และก็เป็ นความรักชนิด
เดียวกันกับที่พระเยซูทรงสาแดง โดยการยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา ความรัก
ของพระเจ้านี้อยูเ่ หนื อธรรมชาติ เป็ นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง เป็ นความรักนิ รันดร
ซึ่ งพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะประทานให้แก่เรา
และพระองค์ทรงบัญชาให้เราปฏิบตั ิต่อคนอื่น
เช่นกัน
พระเจ้าทรงประสาทความรักที่พระองค์ได้ทรงสัญญานี้
แก่เหล่าสาวกของพระองค์ใน
วันเพ็นเตคอศต์ เมื่อพระองค์ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่พวกเขา ผลแห่งความรักก็คือพวกเขา
ไม่เพียงแต่รักซึ่ งกันและกันเท่านั้น แต่อคั รสาวกเหล่านี้ยงั รักศัตรู ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งจับพระองค์ไป
ตรึ งบนไม้กางเขนอีกด้วย ความรักที่มาจากพระเจ้านี้ เป็ นความรักที่พระองค์พร้อมที่จะประทานแก่เรา
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ทุกขณะ ความรักของพระบิดาเจ้านี้ (อะกาเป) มิได้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้สึกทางด้านอารมณ์แต่เป็ นความรักที่
อยูเ่ หนือธรรมชาติ ซึ่งมาจากพระทัยอันเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาของพระบิดา ผ่านมาทางพระบุตร และสู่
อัครสาวกของพระองค์และเรา เพื่อเราจะออกไปสาแดงแก่มนุษย์โลก
ความสาคัญของความรัก
พระเจ้าได้ทรงดลใจให้อาจารย์เปาโลเขียน
เกี่ยวกับความสาคัญแห่งความรักชนิดนี้ไว้ใน
พระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ในพระธรรมอันประเสริ ฐเลิศล้นอันตอนนี้ พระเจ้าทรงเตือนให้เราทราบ
ว่า ถ้าปราศจากความรักของพระเจ้าแล้ว เราจะทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด เพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าหรื อเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ยอ่ มไม่มีคุณค่าประการใดเลย
ขอให้เราพิจารณาดูถอ้ ยคา ที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้เกี่ยวกับความรัก “แม้ขา้ พเจ้าพูดภาษา
แปลก ๆ ได้ เป็ นภาษามนุษย์ก็ดี เป็ นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็ นเหมือนฆ้องหรื อ
ฉาบที่กาลังส่ งเสี ยง แม้ขา้ พเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความล้ าลึกทั้งปวง และมีความรู ้ท้ งั สิ้ น
และมีความเชื่อมากยิง่ ที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ขา้ พเจ้าจะ
สละของสารพัดหรื อยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไปเสี ย แต่ไม่มีความรักจะหาเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า
ไม่” นัน่ หมายความว่า ถึงแม้วา่ เราจะพยายามรับใช้พระเจ้า แต่ถา้ ปราศจากความรักแล้วผลงานของเราก็
ไม่มีค่าอะไรเลย
ความรักที่มาจากพระเจ้า ซึ่ งภาษากรี กเรี ยกว่า อะกาเป นี้ มีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง? ความรักที่
เหนื อธรรมชาติน้ ีสาแดงออกได้อย่างไร?
ความรักคืออะไร?
อาจารย์เปาโลได้บรรจงเขียน ถึงคุณลักษณะของความรักนี้ซ่ ึ งเป็ นพลังที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลกไว้
ดังนี้ “ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระทาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่ได้กระทา
สิ่ งอันเป็ นที่น่าอายกระดาก ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจาความผิด ไม่ยนิ ดี
ในการประพฤติผดิ แต่มีความยินดีในการประพฤติชอบ ไม่แคะไค้คุย้ เขี่ยความผิดของเขา และเชื่อใน
สวนดีของ
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เขาอยูเ่ สมอ และมีความหวังอยูเ่ สมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง ความรักนั้นจะสู ญไปก็หามิได้....
ดังนั้นยังตั้งอยูส่ ามสิ่ งคือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักนั้นเป็ นใหญ่”
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ดลใจให้อาจารย์เปาโลเขียนเตือนเราว่า “มุ่งหาความรัก”
เราทุกคนจาเป็ นต้องรู้จกั สิ่ งห้าประการที่เกี่ยวกับความรัก

พระเจ้ าทรงรักเรา
ประการแรก พระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่ภาษากรี ก เรี ยกว่า อะกาเป เป็ น
ความรักที่บรรยายไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 พระองค์ทรงรักเรามากจนกระทัง่ ได้ส่งพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ ลงมาตายบนไม้กางเขน เพื่อเราจะได้รับชีวติ นิรันดร์ ความรักของพระองค์ที่มีต่อ
เรา ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การกระทาของเรา

องค์พระเยซูคริ สต์ทรงรักเรามาก
แม้ขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยูน่ ้ นั
พระองค์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อเรา ความรักของพระองค์ เป็ นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แม้วา่ เราไม่คู่ควรกับความรักนั้น
พระเจ้าทรงรักเรา ถึงแม้วา่ เราได้ฝ่าฝื นพระดารัสของพระองค์ หรื อถึงแม้วา่ เราเป็ นคนอ่อนแอ
เป็ นคนบาป เป็ นคนเห็นแก่ตวั พระองค์ทรงรักเรามาก จนกระทัง่ พระองค์ทรงจัดหาหนทางที่จะนาเรา
ไปสู่ ชีวติ นิรันดร์ และชีวิตครบบริ บูรณ์ พระเจ้าทรงสาแดงให้เราเห็นถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของ
พระองค์ที่ไม้กางเขน องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเปล่งพระสุ รเสี ยงออกมาว่า “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรด
อภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร” ถ้าพระเจ้าทรงรักผูท้ ี่เป็ นคนบาปมากมายถึงขนาดนั้น จง
คิดดูเถิดว่า พระองค์จะทรงรักเราผูเ้ ป็ นบุตรของพระองค์โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ผูเ้ สาะ
แสวงหาที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ มากกว่านั้นสักแค่ไหน
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ความรักทีย่ ่อมรอคอย
คาอุปมาเรื่ องบุตรน้อย ที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่ 15 แสดงให้เราเห็นถึงความรักที่
พระเจ้ามีต่อบุตรของพระองค์ คาอุปมานั้นกล่าวว่า ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน บุตรคนเล็กมาหาบิดา
และขอรับมรดกเป็ นส่ วนแบ่งของตนหลังจากที่ได้รับมรดกนั้นแล้ว เขาก็รวบรวมข้าวของออกเดินทาง
ไปยังดินแดนที่แสนไกล ณ ที่นนั่ เขาได้ผลาญทรัพย์สินของเขา ด้วยการเลี้ยงดูเพื่อนฝูงและการเที่ยว
โสเภณี เมื่อเงินเขาหมดแล้ว การกันดารอาหารก็เกิดขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดินนั้น เขามีความอดอยากมาก ใน
ที่สุดเขาสานึกได้วา่ ที่บา้ นบิดาของเขา แม้แต่คนใช้ก็ยงั มีอาหารเหลือกิน เขาราพึงกับตัวเองว่า “ข้าจะ
กลับไปหาคุณพ่อ และพูดกับท่านว่า คุณพ่อครับ ผมได้ทาผิดกับคุณพ่อ และต่อสวรรค์แล้ว ผมไม่
สมควรที่จะเป็ นบุตรของคุณพ่ออีกแล้ว แต่โปรดรับผมไว้เป็ นคนใช้คนหนึ่งครับ”
บุตรน้อยคนนี้ ตดั สิ นใจเดินทางกลับบ้าน บิดาได้มองเห็นเขากาลังเดินมาแต่ไกล จิตใจของบิดา
เต็มไปด้วยความรักและความสงสาร เขาได้วงิ่ ออกไปกอด และจูบลูกชายของเขา ข้าพเจ้าคิดว่า การที่
บิดามองเห็นบุตรชายกาลังเดินมาแต่ไกล ก็เพราะว่าเขาตั้งหน้ารอคอยและอธิ ษฐานเพื่อการกลับมาของ
บุตรชายอยูเ่ สมอ ทุกวันบิดาจะเฝ้ ามองถนนอันว่างเปล่าซึ่ งเขาหวังว่า สักวันหนึ่งเขาจะได้เห็นบุตรชาย
ของเขาเดินกลับมาแน่ ๆ
ขณะที่บุตรชายกาลังกล่าวคาสารภาพอยูน่ ้ นั บิดาก็ได้พดู สวนขึ้น สั่งคนใช้ให้ไปฆ่าวัวตัวอ้วนพี
เตรี ยมไว้เลี้ยงฉลองการกลับมาของบุตรชาย ซึ่ งหายไปและได้เดินทางกลับมาบ้านอีก

พระเจ้าทรงแสดงความรักต่อเรา ก่อนที่เราจะมาเชื่ อเป็ นคริ สเตียน แต่เรื่ องนี้สอนให้เราทราบว่า
พระเจ้าทรงรักบุตรของพระองค์ผไู ้ ด้หลงหายห่างเหิ นไปจากพระองค์ พระเจ้าทรงเฝ้ าคอยมิได้วา่ งเว้น
เพื่อจะให้บุตรของพระองค์ได้หนั เข้ามาร่ วมสามัคคีธรรมด้วยกันกับครอบครัวคริ สเตียนอีก ถึงแม้วา่ เรา
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เคยฝ่ าฝื นคาตรัสสั่งของพระองค์ พระองค์กย็ งั ทรงรักเราและทรงรอคอยเราให้สนองตอบความรัก และ
การอภัยโทษของพระองค์ เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลเตือนให้เราระลึกอยูเ่ สมอในพระธรรมโรม 5: 9,
10 “เดี๋ยวนี้เมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิ ตของพระองค์ เราก็จะพ้นจากพระพิโรธของ
พระเจ้าโดยพระองค์แน่ยงิ่ กว่านั้นอีก ด้วยว่าถ้าเมื่อเราทั้งหลายยังเป็ นศัตรู เราได้กลับเป็ นไมตรี กนั กับ
พระเจ้า โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค์ ครั้นเรากลับเป็ นไมตรี แล้ว เราจะรอดโดยชีวิตของ
พระองค์ แน่ยงิ่ กว่านั้นอีกมาก”
ความรักเหลือล้ น
มีเรื่ องบุตรน้อยสมัยใหม่ ซึ่ งคล้ายกับเรื่ องในพระคัมภีร์ เรื่ องมีอยูว่ า่ เด็กวัยรุ่ นคนหนึ่ งทะเลาะ
กับบิดามารดาและหนี ออกจากบ้านด้วยความโกรธแค้น
หลังจากที่เขาได้ใช้ชีวิตอย่างโชกโชนกับ
ความผิดบาปจนเบื่อหน่ายแล้ว เขาตัดสิ นใจซื่ อตัว๋ รถไฟเดินทางกลับบ้าน ขณะที่เขากาลังนัง่ รถไฟผ่าน
ทุ่งนาใกล้บา้ นของเขา เขาเล่าให้เพื่อนผูโ้ ดยสารด้วยกันฟังว่าเขาได้เขียนจดหมายถึงบิดามารดาเพื่อขอ
โทษ และขอกลับมาอยูก่ บั ครอบครัวอีก ในจดหมายนั้น เขาได้อธิ บายว่า ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้ยก
โทษให้เขาและเต็มใจให้เขาคืนสู่ ครอบครัวแล้ว ก็ขอให้เอาผ้าขาวเล็ก ๆ ผูกไว้บนยอดไม้หลังบ้านให้
เขาเห็น เมื่อรถไฟแล่นใกล้บา้ นไปทุกที เขาบอกเพื่อนผูโ้ ดยสารว่า “ผมไม่กล้ามองดูตน้ ไม้หลังบ้านครับ
ช่วยมองแทนผมหน่อย”
เพื่อนผูโ้ ดยสารคนนั้นชะโงกหน้ามองไปยังบ้านของเขาและอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นว่า “ดูซิ
ครับ ไม่ใช่ผนื เดียว ต้องร้อยผืนแน่ ๆ ต้นไม้น้ นั ขาวโพลนไปหมด”
ถ้าบิดามาราดาผูเ้ ป็ นมนุษย์สาแดงความรัก ถึงขนาดนี้พระเจ้าจะทรงสาแดงความรักต่อเราน้อย
กว่านั้นหรื อ
ความรักของพระเจ้า ที่มีต่อเรามากมายเหลือล้น คริ สเตียนไม่ควรกลัวพระเจ้า ถึงแม้วา่ เขาได้
กระทาผิดต่อพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไม่เคยเลิกรักเขาเลย ในพระธรรมยอห์น 17: 23 องค์พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงอธิ ษฐานต่อพระบิดาว่า “ข้าพระองค์อยูใ่ นเขา และพระองค์ทรงอยูใ่ นข้าพระองค์ เพื่อเขา
ทั้งหลายจะได้เป็ นอันหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้วา่ พระองค์ทรงใช้ขา้ พระองค์มา และ
พระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์”
ความรักย่อมตีสอน
จงพิจารณาดูซิ พระเจ้าทรงรักเรา ผูเ้ ชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สต์ เท่า ๆ กับที่พระองค์ทรงรักองค์
พระเยซูคริ สต์ นี่ เป็ นความจริ งอันล้ าเลิศเหลือที่จะเข้าใจได้ เราไม่จาเป็ นต้องมีความขลาดกลัวต่อผูท้ ี่รัก
เราอย่างเหลือล้นเช่นนี้ เราไม่จาเป็ นต้องพะวงในการที่จะถวายจิตใจให้แก่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรัก
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เราเป็ นที่สุด ขอให้เราจาไว้วา่ ถึงแม้บางครั้งเราจะฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยงั ทรงรัก
เราไม่เสื่ อมคลาย ผูเ้ ป็ นบิดาฝ่ ายเนื้อหนัง ก็คงตระหนักในเรื่ องนี้เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้ารักลูกชายของ
ข้าพเจ้า ถึงแม้วา่ บางครั้งเขาจะฝ่ าฝื นคาสั่งข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักเขา เมื่อเขาเป็ นคนดี และเมื่อเขาดื้อดึง
เมื่อใดก็ตามที่ลูกของข้าพเจ้าฝ่ าฝื นคาสัง่ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจาต้องตีสอนเขา เพื่อให้เขาเป็ นคนดี ใน
ทานองเดียวกัน พระองค์จะทรงตีสอนเรา เมื่อเราฝ่ าฝื นพระบัญชา ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา
ขออย่าให้เราเข้าใจผิดคิดว่าการตีสอนของพระเจ้า คือการแสดงพระอาชญา หรื อการลงโทษ
ของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ทรงรักผูใ้ ด พระองค์จึงทรงตีสอนผูน้ ้ นั และพระองค์ทรงรับ
คนใดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีผนู ้ ้ นั ที่ท่านทั้งหลายต้องทนนั้น ก็เพราะการตีสอน พระเจ้าทรง
กระทาแก่ท่านเหมือนท่านเป็ นบุตร ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง แต่ถา้ ท่านทั้งหลาย
ไม่ได้ถูกตีสอนเหมือนคนทั้งปวงต้องทนเอานั้น ท่านก็ไม่ได้เป็ นบุตร แต่เป็ นเหมือนลูกที่ไม่มีพอ่ อีก
ประการหนึ่ง เราทั้งหลายได้มีบิดาตามเนื้ อหนังที่ได้ตีสอนเรา และเราจึงได้นบั ถือบิดานั้นยิง่ กว่านั้นอีก
เราควรจะได้ยาเกรงนบนอบต่อบิดาแห่งวิญญาณจิตและจาเริ ญชีวติ มิใช่หรื อ ฝ่ ายบิดาเหล่านั้นได้ตีสอน
เราน้อยวันตามความเห็นดีเห็นชอบของเขานั้น แต่พระองค์ได้ตีสอนเราประสงค์จะให้เป็ นประโยชน์แก่
เรา เพื่อเราจะได้เข้าส่ วนในความบริ สุทธ์ของพระองค์ การตีสอนทุกอย่างเมื่อกาลังถูกอยูน่ ้ นั ไม่เป็ นการ
ชื่นใจเลย แต่เป็ นการเศร้าใจ แต่ภายหลังก็กระทาให้เกิดผลเป็ นความสุ ขสาราญ แก่บรรดาคนที่ตอ้ งทน
อยูน่ ้ นั คือความชอบธรรมนั้นเอง”
ฉะนั้นการตีสอนของพระเจ้า ก็คือการตีสอนอบรมบุตรนั้นเอง มิใช่เป็ นการแก้แค้น ในการที่
เราได้กระทาผิดต่อพระองค์
ยิง่ กว่านั้นพระเจ้าไม่เคยลงโทษเฆี่ยนตีเรา เพราะความผิดบาปของเรา การสิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขนของพระเยซูคริ สต์ เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของผูเ้ ชื่อ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็เป็ นการเพียงพอ
ต่อความยุติธรรมและพระอาชญาของพระเจ้า พระเจ้าทรงอบรมตีสอนเราก็เพื่อที่จะให้เราเจริ ญเติบโต
ขึ้นฝ่ ายวิญญาณจิต การเฆี่ยนตีของพระองค์ยอ่ มทาให้เจ็บปวด แต่วา่ เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการ
สารภาพความผิดบาปของเรา ตามพระธรรม 1 โคริ นธ์ 11:31,32 กล่าวว่า “ถ้าเราพิจารณาดู และเห็น
ความบกพร่ องของตัวเราเอง เราคงไม่ตอ้ งถูกตาหนิอย่างนี้ แต่เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตาหนิเรานั้น
พระองค์ได้ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกปรับโทษด้วยกันกับโลก”
ความรักของพระเจ้ าไม่ เปลี่ยนแปลง
คริ สเตียนในยุคแรกได้ทนต่อการข่มเหง และความยากลาบากตลอดจนความทุกข์ทรมานอย่าง
แสนสาหัส ซึ่ งเหลือที่เราจะเข้าใจได้ แต่กระนั้นอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากไปถึงคริ สเตียน
เหล่านี้วา่ “ใครผูใ้ ดจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริ สต์เล่า จะเป็ นการยากลาบาก หรื อ
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ความทุกข์ในใจ หรื อการเคี่ยวเข็ญ หรื อการกันดารอาหาร หรื อการเปลือยกาย หรื อการถูกโพยภัย หรื อ
การถูกคมดาบหรื อ เหมือนมีคาเขียนไว้แล้วว่า เพราะเหตุพระองค์ เราทั้งหลายถูกฆ่าเสี ยสิ้ นวันยังค่า เขา
ถือว่าเราเหมือนฝูงแกะสาหรับเอาไว้ฆ่า แต่วา่ ในเหตุการณ์ท้ งั ปวงเหล่านั้น เราทั้งหลายมีชยั ชนะ
เหลือล้น โดยพระองค์ผไู ้ ด้ทรงรักเราทั้งหลาย เหตุวา่ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ คงว่า แม้ความตาย หรื อชีวติ หรื อ
ทูตสวรรค์ หรื อผูม้ ีบรรดาศักดิ์ หรื อสิ่ งซึ่ งมีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะเป็ นมาภายหน้าหรื อฤทธิ์ เดชทั้งหลาย
หรื อความสู ง หรื อความลึก หรื อสิ่ งใด ๆ อื่นที่ทรงสร้างแล้ว จะไม่อาจกระทาให้เราทั้งหลายขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทั้งหลาย” ความรักเช่นนี้ เหลือที่
มันสมองของเราจะเข้าใจได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยงั ไม่เหลือที่จิตใจของเราจะรับเอาได้
ทูตสวรรค์ทราบถึงความรักอันล้นเหลือของพระเจ้า ขณะที่ป่าวประกาศแก่บรรดาคนเลี้ยงแกะ
ซึ่ งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในค่าคืนที่องค์พระเยซูคริ สต์ประสู ติวา่ “อย่ากลัวเลยเพราะเรานาข่าวดี
มายังท่านทั้งหลาย คือความปรี ดียงิ่ ซึ่ งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้ พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
ทั้งหลายคือพระคริ สตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด”

พระเจ้ าทรงบัญชาให้ เราสาแดงความรัก
ประการที่สอง พระเจ้าทรงบัญชาให้เราสาแดงความรัก
มีนกั กฎหมายคนหนึ่งมาถามพระเยซูวา่ “อาจารย์เจ้าข้าพระบัญญัติขอ้ ใดเป็ นใหญ่” พระเยซู
ทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า นัน่
แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่ ข้อที่

สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง บัญญัติและคาพยากรณ์ท้ งั สิ้ นก็รวมอยู่
ในพระบัญญัติสองข้อนี้ ”
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ทาไมเราจึงต้ องรักพระเจ้ า
ปั ญหาเช่นนี้คงจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน ว่าทาไมพระเจ้าต้องการความรักของเรา พระองค์
ทรงเห็นแก่ตวั เช่นนั้นหรื อ พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ ผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความรัก ได้ทรงสร้างมนุษย์มา
เพื่อที่จะให้เขาได้รับความสุ ขและความยินดีที่เต็มเปี่ ยมเมื่อเขารักพระองค์ ด้วยสุ ดใจสุ ดจิตและรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง
เมื่อข้าพเจ้ายังเป็ นคริ สเตียนใหม่ ข้าพเจ้ากังวลใจว่าจะรักพระเจ้าด้วยสุ ดจิตสุ ดใจได้อย่างไร
ข้าพเจ้าจะกระทาตามพระบัญชา ซึ่ งเป็ นมาตรฐานอันสู งส่ งนั้นอย่างไรได้ ภายหลังพระเจ้าได้ทรงให้
คาตอบแก่ขา้ พเจ้า สองประการ ซึ่ งช่วยให้ขา้ พเจ้าสามารถรักพระองค์ และกระทาตามพระประสงค์ของ
พระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น คาตอบนั้นก็คือ ประการแรก องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ประทับอยูใ่ น
จิตใจของข้าพเจ้า และกระทาให้จิตใจของข้าพเจ้า ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยความรักของพระเจ้า ดังที่
พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระธรรมโรม 5:5 ว่า “ความรักของพระเจ้าได้หลัง่ เข้าสู่ จิตใจของเรา โดยทาง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” ประการที่สอง เมื่อข้าพเจ้าได้ราพึงตรึ ก
ตรองถึงพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสนองตอบต่อความรักของพระองค์
มากยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้ารักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าก่อน
โอ้ เพราะเหตุใดหนอพระเจ้าจึงทรงรักข้าพเจ้ามากมายจนยอมตายเพื่อข้าพเจ้า เพราะเหตุใด
พระเจ้าจึงทรงเลือกข้าพเจ้าให้เป็ นบุตรของพระองค์ เหมือนที่พระธรรมยอห์น 15:16 ได้กล่าวไว้
ข้าพเจ้ามีคุณความดีอะไร ที่พระองค์ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าให้เป็ นราชทูตของพระองค์ ออกไปประกาศ
ข่าวประเสริ ฐเรื่ องความรัก และการอภัยบาปของพระองค์ให้แก่ชาวโลก เพราะเหตุใดพระองค์จึงพอ
พระทัยที่จะสถิตอยูก่ บั ข้าพเจ้าเสมอไปเป็ นนิตย์จนกว่าจะสิ้ นโลก อะไรนะที่ทาให้พระองค์ทรงสัญญา
ว่า จะประทานสิ่ งสารพัดที่ขา้ พเจ้ายังขาดอยูน่ ้ นั จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ โอ ทาไมหนอข้าพเจ้า
จึงได้รับสิ ทธิ พิเศษอันนี้ ซึ่ งคนทั้งหลายที่ยงั ไม่รู้จกั พระองค์ไม่ได้รับเลย ทุกเช้าเมื่อข้าพเจ้าตื่นนอน
ข้าพเจ้าระลึกถึงพระคุณอันมหาศาลของพระเจ้า และร้องเพลงสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยความรักและความ
ยินดี พระเมตตากรุ ณาของพระเจ้ามากเหลือล้น ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสาแดงต่อผูซ้ ่ ึ งมอบความไว้วางใจไว้
กับพระบุตรที่รักของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์เจ้า
จงรักพระเจ้ าก่อน
เมื่อข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ข้าพเจ้าได้ขอแต่งงานกับวอนเน็ทท์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นภรรยาของ
ข้าพเจ้า เวลานั้นเธอเป็ นสมาชิกที่เข้มแข็งของคริ สตจักรคนหนึ่ง แต่ขา้ พเจ้าทราบภายหลังว่าเธอยัง
ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเลย ลองคิดดูซิวา่ เธอจะน้อยใจเพียงไร เมื่อข้าพเจ้าบอกเธอว่า ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียน
แล้วและข้าพเจ้ารักพระเจ้ามากกว่ารักเธอเสี ยอีก และข้าพเจ้าจะต้องให้พระเยซูคริ สต์ เป็ นที่หนึ่งในชีวิต
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ของข้าพเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าลืมอธิ บายให้เธอทราบว่า เพราะเหตุที่ขา้ พเจ้ารักพระเจ้ามาก ข้าพเจ้าจึง
สามารถมีความรักต่อเธอเพิ่มพูนมากยิง่ ขึ้นด้วย แต่ก่อนที่เราจะแต่งงานกัน เธอได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเธอด้วย และผลที่สุดเธอก็ได้รับประสบการณ์แห่งชีวิต ในความรักและการ
อภัยบาปของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
นับจากเวลานั้นเป็ นต้นมา องค์พระเยซูคริ สต์เป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเธอด้วย เนื่องจากว่า
พระองค์ทรงเป็ นเอกในชีวิตของเราทั้งสอง ฉะนั้นเราจึงประสบความยินดีอย่างยิง่ ในความรักซึ่ งกัน
และกันของเรา บางครั้งในการรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้าต้องจากภรรยาไปเป็ นเวลานาน ข้าพเจ้าต้องทิ้งลูก
และครอบครัวไว้เบื้องหลัง แต่ถึงกระนั้นเราก็พบกับความรักและสันติสุขที่แท้จริ งของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เวลาใดก็ตามเมื่อเราทั้งครอบครัวมีโอกาสอยูด่ ว้ ยกัน ความยินดีก็
เต็มเปี่ ยมยิง่ ขึ้น เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและเราก็รักพระองค์
บุคคลใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นสามี ภรรยา ลูกนักธุ รกิจ หรื อนักวิชาการ ฯลฯ ถ้าหากเขายังไม่เคย
ลิ้มรสแห่งความรักของพระเจ้า และยกพระองค์ไว้เป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเขา ก็เป็ นบุคคลที่น่าสงสาร
เพราะเขาขาดพระพรที่ใหญ่ยิ่งของพระเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะประทานพระพรให้หลัง่ ไหลไปสู่
บุคคลที่รักพระองค์ดว้ ย สุ ดจิตสุ ดใจ สุ ดกาลังและสุ ดความคิด
การสาแดงความรัก
อัครสาวกยอห์นได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้พรรณนาถึงความรัก
และพระกรุ ณาของ
พระองค์ ในจดหมายฝากที่ท่านได้บนั ทึกเอาไว้ คือพระธรรม 1 ยอห์นว่า “ในข้อนี้ แหละความรักของ
พระเจ้าจึงได้ปรากฏเกี่ยวกับเราทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาใน
โลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตโดยพระบุตรนั้น ในข้อนี้ แหละเป็ นความรักไม่ใช่ที่เราได้รักพระเจ้า แต่ที่
พระองค์ทรงรักเรา และได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธ เพราะความบาปของ
เรา ดูก่อนพวกที่รัก ถ้าพระเจ้าได้รักเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่ งกันและกันด้วย หามีคนใดได้
แลเห็นพระเจ้าในเวลาใดไม่ ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่ งกันและกัน พระเจ้าสถิตอยูใ่ นเราทั้งหลาย และความรัก
ของพระองค์ก็สาเร็ จในเรา
เช่นนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ นพระองค์และพระองค์ดารงอยูใ่ นเรา คือว่าเพราะ
พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา และเราทั้งหลายได้เห็นและเป็ นพยานว่า
พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเพื่อจะเป็ นผูช้ ่วยมนุษยโลกให้รอด ถ้าคนใดจะยอมรับเชื่อว่าพระเยซูทรง
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็จะดารงอยูใ่ นคนนั้น และคนนั้นอยูใ่ นพระเจ้า และเราทั้งหลายได้รู้
และได้เชื่อความรักนั้นซึ่ งพระเจ้าได้ทรงรักเรา พระเจ้าทรงเป็ นความรัก และผูท้ ี่อยูใ่ นความรักก็ได้อาศัย
ในพระเจ้า และพระเจ้าสถิตอยูใ่ นผูน้ ้ นั ในข้อนี้ แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มี
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ใจกล้าในวันพิพากษานั้น เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็ นอย่างนั้น ในความ
รักนั้นไม่มีความกลัว แต่วา่ ความรักที่สมบูรณ์ก็กาจัดความกลัวเสี ย ด้วยว่าความกลัวเป็ นที่ให้ใจสะดุง้
ต่อโทษ และผูท้ ี่มีความกลัวยังไม่สมบูรณ์ในความรัก เราทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะพระองค์ได้ทรง
รักเราก่อน”
สู ญเสี ยความรักแรก
คริ สเตียนที่พึงพอใจกับหลักคาสอนของคริ สตจักรหรื อนิ กายของตน และถือว่าหลักคาสอนนั้น
เป็ นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบตั ิของสังคม ควรจะอ่านพระคริ สตธรรมวิวรณ์ 2:1-5 ข้อพระธรรม
ตอนนี้เป็ นคาตรัสของพระเจ้าต่อคริ สตจักรเอเฟซัส พระองค์ยกย่องคริ สเตียนชาวเอเฟซัสว่า เป็ นผูข้ ยัน
ขันแข็งในกิจกรรมของคริ สตจักรที่มีคุณสมบัติที่ดีอยูถ่ ึง 9 ประการ แต่กระนั้นก็ตาม พระองค์ยงั ต่อว่า
คริ สตจักรนี้วา่ “เจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้ว
นั้น จงกลับใจเสี ยใหม่ และประพฤติตามอย่างเดิมมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และยกคันประทีปของเจ้าออก
จากที่เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่”
พระเจ้าตรัสเตือนคริ สตจักรลาโอดิเซอา เหมือนกันว่า “เรารู ้จกั แนวการกระทาของเจ้า เจ้าไม่
เย็นไม่ร้อน เราใคร่ ให้เจ้าเย็นหรื อร้อน เพราะเหตุที่เจ้าเป็ นแต่อุ่น ๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออก
จากปากของเรา.... เรารักผูใ้ ดเราก็ตกั เตือนและตีสอนผูน้ ้ นั เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรื อร้นและกลับใจ
เสี ยใหม่”
จงรักเพือ่ นบ้ าน
ถ้าเรารักพระเจ้าด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ และสิ้ นสุ ดความคิดและสิ้ นสุ ดกาลังของเราจริ ง ๆ แล้ว เราก็
สามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองได้ ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าถูกต้องแล้ว ความสัมพันธ์
ของเรากับมนุษย์ก็จะถูกต้องตามมาด้วย
ยกตัวอย่าง ถ้าเราเอาแม่เหล็กมาวางใกล้ ๆ กล่องใส่ ตะปู เราก็จะเห็นว่าตะปูเหล่านั้นกระโดด
ขึ้นเกาะแม่เหล็กเป็ นพวงทีเดียว ทั้งนี้เพราะแรงแม่เหล็กนั้นได้ดูดตะปูเหล่านั้นเข้าหามัน และขณะที่
ตะปูเกาะแม่เหล็กนั้น มันก็จะเกาะซึ่ งกันและกันด้วย ในทานองเดียวกัน เมื่อชีวิตคริ สเตียนได้รับการ
ดึงดูดด้วยความรักของพระคริ สต์ให้เข้าใกล้พระองค์ เมื่อเขาดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ เขาจะ
รักพระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจและด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเขา
และในเวลาเดียวกันเขาก็จะรักคนอื่น
เหมือนรักตัวเองด้วย
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อาจารย์เปาโลได้บนั ทึกไว้วา่ “พระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลัก
ทรัพย์ อย่าโลภ ทั้งพระบัญญัติอื่น ๆ ก็รวมอยูใ่ นข้อนี้ ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ความรักไม่
ทาอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็ นการทาตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”
ถ้าเรารักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ ก็จะเป็ นผลนาไปสู่ ความชอบธรรม และนาเกียรติยศมาสู่
องค์พระเยซูคริ สต์
สาแดงความรักด้ วยการกระทา
พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักคนอื่น ก็เพราะว่าแสดงถึงความสัมพันธ์กบั พระองค์ คนอื่นจะรู ้วา่
เราเป็ นคริ สเตียน ก็เพราะว่าเรารักคนอื่น อัครสาวกยอห์นได้ย้าว่า ถ้าเราได้รับความรอดแล้ว เราก็จะ
แสดงออกซึ่ งความรักที่เรามีต่อคนอื่น ถ้าเราไม่รักคนอื่นเราก็ไม่รู้จกั พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็ น
ความรัก อัครสาวกยอห์นกล่าวว่า “ถ้าผูใ้ ดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ แล้วเห็นพี่นอ้ งของตนขัดสน แล้วยัง
ใจจืดใจดาไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดารงอยูใ่ นผูน้ ้ นั อย่างไรได้ ลูกทั้งหลายเอ๋ ย อย่าให้
เรารักกันด้วยคาพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทาและความจริ ง”
พระเยซูตรัสว่า “พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่าน”
คริ สเตียนควรจะรักเพื่อนบ้านของตน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเขาขึ้นมาตามแบบฉายาของพระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงรักเขา และเพราะว่าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาป
ของเขา หากว่าเราจะทาตามแบบอย่างขององค์พระเยซู คริ สต์ เราก็ควรจะรักคนทั้งหลายเหมือนที่
พระเยซูคริ สต์ทรงรักมนุษย์ทุกคน เราควรจะอุทิศชีวติ ของเรา เพื่อช่วยให้คนอื่นประสบความรัก และ
การยกโทษบาปของพระเจ้าด้วย
จงรักศัตรู
พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้เหมือนกันว่า “ท่านทั้งหลายได้ยนิ คาซึ่ งกล่าวไว้วา่ จงรักคนสนิท และ
จงเกลียดชังศัตรู ฝ่ ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรู ของท่าน และจงอธิ ษฐานเผื่อผูท้ ี่ข่มเหงท่าน ทาดังนี้แล้ว
ท่านทั้งหลายจึงจะเป็ นบุตรของพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ เพราะพระองค์ได้ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ ขึ้นส่ องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ เสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและอธรรม ถ้าท่าน
ทักทายแต่พี่นอ้ งของตนฝ่ ายเดียว ท่านได้กระทาอะไรพิเศษยิง่ กว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทา
อย่างนั้นมิใช่หรื อ” ท่านอาจจะถามว่า การรักเพื่อนบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาในโลกนี้หรื อเปล่า
เช่นการสงคราม การถือผิว การถือลัทธิ ต่าง ๆ เป็ นต้น คาตอบก็เห็นอยูอ่ ย่างชัดแจ้งทีเดียว เมื่อคริ สเตียน
เริ่ มปฏิบตั ิตนสมกับเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ เมื่อเขารักพระเจ้า รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และรักศัตรู ผู ้
ที่ต่อต้านเขาแล้วไม่วา่ ศัตรู เหล่านั้นจะมีช้ นั วรรณะ ผิวพรรณ และเชื้อชาติอย่างไร เราจะเปลี่ยนโฉมหน้า
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ของความเป็ นไปในโลกนี้ได้ จะเห็นความรักของพระเจ้าแสดงออกผ่านชีวติ ของคริ สเตียนในยุคของเรา
เช่นเดียวกับในคริ สตศตวรรษแรก แม้แต่ศตั รู ของเขายังยอมรับว่า “ดูเถิดคนพวกนี้ช่างรักกันมากเสี ยนี่
กระไร”
จงรักตนเองด้ วย
บางคนไม่สามารถเข้าใจพระบัญชาของพระเจ้า ที่สั่งให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เขา
ไม่เข้าใจการรักตนเองนั้นหมายความว่ากระไร ในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:2-4 กล่าวเตือนเราว่า ในวาระ
สุ ดท้ายนั้น มนุษย์จะรักตัวเองมากยิง่ กว่ารักพระเจ้า
แท้จริ งพระธรรมตอนนี้ กล่าวถึงความรักคนละประเภท ความรักในพระธรรม 2 ทิโมธี นี้
หมายถึงความรักใครฝ่ ายเนื้ อหนัง ซึ่ งเป็ นความเห็นแก่ตวั ความหยิง่ ผยอง ซึ่ งเป็ นความรักที่ตรงกันข้าม
กับน้ าพระทัยและพระประสงค์ของ พระเจ้าคือความรักที่ภาษากรี กเรี ยกว่า “อะกาเป” ความรักของ พระ
เจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถหนุนใจคริ สเตียนให้รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง ตามคุณลักษณะแห่งความ
รักที่ระบุไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 พระเจ้าทรงมีความอดทน ทรงพระกรุ ณาและทรงอภัยโทษ
ให้แก่เรา ฉะนั้นเราจึงสามารถมีความอดทน ความกรุ ณา และยกโทษให้แก่ตวั เอง และเพื่อนบ้านด้วย
โดยการพึ่งฤทธิ์อานาจของพระองค์
ข้าพเจ้าเคยให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา และคนทัว่ ไปมามาก บางคนไม่สามารถยอมรับตัวเอง บาง
คนมีจิตใจที่เต็มไปด้วยมลทิน เพราะว่าเขาไม่ยอมสารภาพความผิดบาปของเขา บางคนก็ไม่ยอมรับ
ตัวเอง เพราะว่าร่ างกายของเขาไม่สมประกอบ บางคนรู ้สึกมีปมด้อยในทางสังคม ทางสมอง หรื อทาง
จิตใจ แต่ขา้ พเจ้าได้ให้คาปรึ กษาแก่คนเหล่านี้เหมือนกันว่า “พระเจ้าทรงรักท่านและยอมรับท่านไม่วา่
ท่านจะมีหน้าตาเป็ นอย่างไร และอยูใ่ นสภาพเช่นไร ท่านจะต้องยอมรับตัวเองเช่นเดียวกันด้วย อย่า
มองดูจุดอ่อนของตัวเอง จงรักพระเยซูคริ สต์ และคนอื่น จงตั้งต้นทาประโยชน์ให้แก่คนอื่นและรับใช้
พระองค์เจ้า แล้วท่านจะสามารถลืมปั ญหาของตนเองได้”
ความรักผูกพัน
ความรักของพระเจ้า เป็ นพลังผูกพันพวกคริ สเตียนเข้าด้วยกัน อาจารย์เปาโลกล่าวเตือนสติเรา
ไว้วา่ “จงสวมความรัก... เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่ งไว้ให้ถึงซึ่ งความสมบูรณ์” เพือ่ เรา “จะได้รับ
ความชูใจ และเข้าติดสนิทกันในความรัก” ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์ทวั่ โลกเท่านั้นที่สามารถทาลาย
กาแพงที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อล้อมตัวเขาไว้ การมอบชี วิตจิตใจถวายองค์พระคริ สต์เท่านั้น จะเป็ นสาย
ธารแห่ง
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ความรัก ที่สามารถลบล้างความขมขื่น ความหวาดระแวงให้หายไป ซึ่ งจะช่วยให้เราทั้งหลาย
รับใช้พระคริ สต์ให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
สุ ภาพสตรี คนหนึ่งได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟัง ถึงการที่เธอค้นวิธีสาแดงความรัก ซึ่งเป็ นผลทาให้เธอมี
ความอดทน และมีความอ่อนโยนต่อสามีและลูก ๆ ของเธอ เธอกล่าวว่า “เมื่อก่อนนี้ลูก ๆ ของดิฉนั
กวนใจดิฉนั มาก จนทาให้ดิฉนั เกือบจะเป็ นโรคประสาท ดิฉนั เป็ นคนขี้โมโห บางครั้งสามีของดิฉนั ไม่
อยากกลับบ้าน ซึ่ งเขาแก้ตวั ต้องทางานล่วงเวลา ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ชีวติ ของดิฉนั ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแล้วความรักของพระเจ้า ได้ท่วมท้นอยูใ่ นครอบครัวของดิฉนั เสี ยจริ ง ๆ”
สุ ภาพบุรุษคนหนึ่งก็กล่าวในทานองเดียวกันว่า “ผมกับภรรยาเปรี ยบเสมือนตกหลุมรักกันอีก
ครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้ผมรักงานของผมยิง่ ขึ้น ถึงแม้วา่ ผมจะต้องทางานร่ วมกับคนที่ผมไม่ค่อยชอบมาก่อน
แต่บดั นี้ ผมเรี ยนรู ้ที่จะรักคนอื่นแล้ว”

เราไม่ สามารถสาแดงความรักด้ วยพลังจิตใจของตนเองได้
ประการที่สาม เราไม่สามารถสาแดงความรักด้วยพลังจิตใจของเราเองได้ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์สอนเราว่า “คนทั้งหลายที่อยูใ่ ต้เนื้ อหนังจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” ฉันใด โดยพึ่ง
พลังจิตใจของตัวเราเอง เราก็ไม่สามารถสาแดงความรักฉันนั้น คริ สเตียนเป็ นจานวนมากไม่ได้สาแดง
ความรักผ่านชีวิตจิตใจของเขา บางครั้งเราปฏิเสธไม่ยอมสาแดงความรักต่อบุคคลบางคน เรารักเฉพาะ
บุคคลที่น่ารัก เราไม่ยอมรักบุคคลที่ไม่น่ารัก โดยเฉพาะบุคคลที่ชอบก้าวร้าว ชอบขัดคอคนอื่น และคน
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ไม่ยอมลงรอยกับใคร ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะเราไม่มีพลังจิตใจ และความจูงใจสู งพอที่จะสาแดงความรัก
ในกรณี เช่นนี้ได้
เราไม่สามารถที่จะสาแดงความรัก “อะกาเป” ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ต่อคน
อื่น โดยอาศัยพลังตนเองได้ หลายครั้งหลายคราวเราปฏิญาณตนว่าจะรักคนนั้นคนนี้ บางครั้งเราตั้งใจว่า
จะแสดงความรักต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่ก็หามีความรู ้สึกใด ๆ เกิดขึ้นไม่ การที่จะสาแดง
ความรักด้วยพลังจิตใจของเราเองย่อมเป็ นไปไม่ได้ เราไม่สามารถสาแดงความรักของพระเจ้าต่อคนอื่น
ได้ โดยวิสัยแล้ว เราเป็ นคนขาดความอดทน ความเมตตากรุ ณา โดยวิสัยแล้ว เราเป็ นคนชอบอิจฉาริ ษยา
โอ้อวด หยิง่ จองหอง เห็นแก่ตวั และหยาบคาย เราไม่สามารถรักคนอื่นในลักษณะที่พระเจ้าทรงรักเราได้
แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาในชีวติ จิตใจของเรา พระเจ้าก็จะประทาน “อุปกรณ์” ให้แก่เรา ซึ่ งทา
ให้เราเป็ นคนใหม่ พระองค์ประทานความสามารถและฤทธิ์ เดชให้แก่เรา เพื่อเราจะนาความรักของ
พระองค์ผา่ นชี วติ จิตใจของเราไปสู่ คนอื่นได้

เราสามารถสาแดงความรักด้ วยความรักของพระเจ้ าได้
ประการที่สี่ เราสามารถรักคนอื่น ด้วยความรักของพระเจ้าได้ ความรักของพระเจ้านี่แหละที่นา
เรามาถึงพระเยซูคริ สต์ ความรักของพระเจ้าชนิ ดนี้แหละ ที่ชูกาลังและหนุนใจเราในการดาเนินชีวติ ทุก
ๆ วัน โดยความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ในชีวิตของเรา เราจึงสามารถนาคนอื่นมาหาพระองค์ได้ และ
สามารถที่จะรักและช่วยเหลือเพื่อนคริ สเตียนด้วยกัน ตามที่พระองค์ทรงบัญชาไว้
ความรักของพระเจ้า
ได้สาแดงไว้ในพระเยซูคริ สต์ความรักของพระองค์เป็ นตัวอย่างอัน
ครบถ้วนแห่งความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า
เมื่อพระเยซูเสด็จมาประสู ติพระองค์ทรงสาแดงถึง
บุคลิกภาพของพระเจ้า อย่างครบบริ บูรณ์ในคาสอนของพระองค์ พระชนมชีพของพระองค์ ตลอดจน
การสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์
ความรักชนิดนี้ เข้ามาสู่ ชีวติ จิตใจของเราได้อย่างไร ความรักชนิดนี้ไหลผ่านเข้ามาสู่ จิตใจของ
เรา เมื่อพระเจ้าประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเรา โดยทางองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อเรารับเอาพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “ความรักของพระเจ้าได้หลัง่ เข้าสู่ จิตใจของ
เราโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ
และ”ผลของพระวิญญาณคือความรัก” เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวติ จิตใจ เราก็
สามารถสาแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้
แต่เราจะสาแดงความรักของพระเจ้า ต่อคนอื่นในชีวติ ประจาวันได้อย่าไร เรารักด้วยวิธีไหน
โดยการปฏิญาณตนหรื อ โดยการตั้งกฎระเบียบไว้สาหรับตัวเองหรื อ หามิได้
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เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ
ประการที่ห้า เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ ทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ คริ สเตียน ตั้งอยูบ่ น
รากฐานแห่งความเชื่ อเท่านั้น เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ เช่นเดียวกับการที่เราต้อนรับพระเยซู
คริ สต์โดยความเชื่ อ หรื อเช่นเดียวกันกับที่เราดาเนินชี วติ โดยความเชื่ อหรื อ เช่นเดียวกันกับที่เรามีชีวิต
จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ
ถ้าผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือความรัก เราอาจจะตั้งคาถามว่า ถ้าเช่นนั้นชีวติ ของเราที่
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ไม่เพียงพอดอกหรื อ คาตอบมีอยูว่ า่ ถ้าหากเรามองใน
ทัศนะของพระเจ้า ก็จะตอบว่า เพียงพอ แต่ถา้ เราตอบในแง่ชีวติ ของมนุษย์หรื อประสบการณ์ของเรา ก็
ยังไม่เพียงพอ
มีคริ สเตียนมากมายที่สาแดงความรักต่อคนอื่น ด้วยความรักของพระเจ้า ผลของพระวิญญาณมี
ประจักษ์แจ้งในชีวิต

ของเขา แต่วา่ คริ สเตียนเหล่านี้ ไม่เคยขอความรักโดยความเชื่อจากพระเจ้า ถึงกระนั้นก็ตาม
คริ สเตียนเหล่านี้สาแดงความรักโดยความเชื่อเช่นเดียวกันทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้ตวั เมื่อการสาแดงความรักเป็ น
วิถีชีวติ ของเขาแล้ว ฉะนั้นเขาจึงไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องอ้างเอาความรักโดยความเชื่อ โดยเฉพาะ
พระธรรมฮีบรู 11:6 เตือนให้เราระลึกไว้วา่ “ถ้าปราศจากความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หา
มิได้” จริ งทีเดียว ถ้าปราศจากความเชื่อแล้ว ก็จะไม่มีการสาแดงความรักของพระเจ้าเลย
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ฤทธิ์เดชในการสาแดงความรัก
ข้าพเจ้าขอเตือนผูท้ ี่คิดว่า การรักคนอื่นเป็ นการยากนั้นว่า พระเยซูทรงบัญชาเราไว้วา่ “ให้ท่าน
ทั้งหลายรักกันและกันเหมือนเราได้รักท่าน” เพราะฉะนั้นเรารู ้วา่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่จะให้เรา
แสดงความรัก และเราทั้งหลายรู ้เช่นเดียวกันว่า พระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เราทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ ง
พระองค์จะไม่ช่วยให้เรากระทาได้ ในพระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 พระเจ้าทรงสัญญาว่า ถ้าเราขอสิ่ งใด
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และตอบคาอธิ ษฐานของเรา ถ้าเราจะพินิจพิจารณาดู
พระสัญญาของพระเจ้านี้กบั พระบัญชาของพระองค์ เราก็จะสามารถเชื่อว่าเรามีสิทธิ พิเศษที่จะสาแดง
ความรัก ต่อคนอื่นโดยความรักของพระองค์
พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งความรักและพร้อมที่จะประทานความรักให้แก่เราอยูเ่ สมอ ฉะนั้นเป็ นหน้าที่
ของเราที่จะอ้างเอาเพื่อเราจะได้จาเริ ญเติบโตขึ้น และเพื่อเราจะแบ่งปั นความรักของพระองค์น้ ีให้แก่คน
อื่น เพื่อคนทั้งหลายนับร้อยนับพันจะได้เข้ามาสู่ ความรักของพระองค์ คือความรอดในองค์พระเยซู
คริ สต์ การที่เราจะได้รับความรักนี้ เราจะต้องอ้างเอาโดยความเชื่อ หมายความว่าเราจะต้องไว้วางใจใน
พระสัญญาของพระองค์วา่ พระองค์จะประทานความรักให้แก่เรา ตามพระประสงค์ของพระองค์
หลักการนี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็ นหลักการที่คริ สเตียนได้ปฏิบตั ิมาตั้งสองพันปี แล้ว ข้าพเจ้าเอง
ได้คน้ พบหลักการนี้เมื่อเช้าตรู่ ของวันหนึ่ง เมื่อหลายปี มาแล้ว ตั้งแต่น้ นั มาข้าพเจ้าได้แบ่งปั น และสอน
ความจริ งนี้ ให้แก่คริ สเตียนนับพัน ๆ คน เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มสาแดงความรักโดยความเชื่อ ข้าพเจ้าพบว่า
ปั ญหาต่าง ๆ หรื อข้อขัดแย้งระหว่างข้าพเจ้ากับบุคคลอื่นได้สูญหายไปอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว
จงอ้างความรักของพระเจ้ า
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีปัญหาในการไม่ลงรอยกับผูร้ ่ วมงานด้วยกันคนหนึ่ง เรื่ องนี้ทาให้ขา้ พเจ้าไม่
สบายใจ ข้าพเจ้ารู ้วา่ พระเจ้าทรงบัญชาให้ขา้ พเจ้ารักเขา บุคลิกลักษณะและการกระทาของเขา ทาให้
ข้าพเจ้าเกิดความไม่พอใจเอาทีเดียว ยิง่ หลายวันผ่านไป ข้าพเจ้ายิง่ มีใจหงุดหงิดกระวนกระวายมาก
ยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้าอยากแสดงความรักต่อผูร้ ่ วมงานคนนี้ แต่ขา้ พเจ้า ก็รักเขาไม่ลง ต่อมาวันหนึ่ง พระเจ้าได้
เตือนให้ขา้ พเจ้าระลึกถึงพระบัญชาของพระองค์ใน 1 เปโตร 5:7 ว่า ให้ละความกระวนกระวายไว้กบั
พระองค์ แล้วเริ่ มรักผูร้ ่ วมงานคนนี้ดว้ ยความเชื่ อ ข้าพเจ้าจึงได้อธิ ษฐานอ้างเอาความรักของพระองค์
โดยความเชื่ อ เพื่อตั้งต้นแสดงความรักต่อเขา เมื่อข้าพเจ้าได้มอบปั ญหาของข้าพเจ้าไว้กบั พระองค์ ความ
กระวนกระวายใจก็สูญหายไปสิ้ น
ในบ่ายวันนั้น ข้าพเจ้าพบจดหมายฉบับหนึ่งสอดไว้ใต้ประตูบา้ นของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าอ่านดู
จึงรู ้วา่ เป็ นจดหมายจากผูร้ ่ วมงานคนนั้น เพื่อขอพบข้าพเจ้า ซึ่ งเขาไม่มีทางที่จะรู ้ถึงประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้าในวันนั้น อันที่จริ งเขาเขียนจดหมายนี้ต้ งั หลายวันแล้ว พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าก่อนการ
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เปลี่ยนแปลงในจิตใจของข้าพเจ้าเสี ยอีก ในบ่ายวันนั้นข้าพเจ้ากับผูร้ ่ วมงานคนนี้ มีเวลาอธิ ษฐานเข้าเฝ้ า
พระเจ้าด้วยกัน และสมานสามัคคีธรรมอย่างซาบซึ้ งกับพระองค์ดว้ ยกัน การสาแดงความรักของพระเจ้า
ต่อกันและกันโดยความเชื่ อได้ทาให้เรามีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน อย่างใกล้ชิด
ประสานรอยร้ าวในครอบครัว
ครั้งหนึ่งผูช้ ่วยพิเศษของผูว้ า่ การรัฐแคลิฟอร์ เนีย ได้เยีย่ มสานักงานของเราที่แอโรว์เฮด สปริ งส์
ก่อนที่เขาจะกลับเขาได้รับเอาพระเยซูคริ สต์ไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา และเขาค้นพบว่า เขา
สามารถสาแดงความรักโดยความเชื่อได้เหมือนกัน ก่อนหน้านี้ เขากับบุตรชายได้ทะเลาะกันจนทาให้
บุตรชายต้องหนี ออกจากบ้านไป เมื่อเขาครุ่ นคิดถึงปั ญหานี้ เขารู ้ดีวา่ เขาไม่เคยบอกกับบุตรชายเลยว่าเขา
รักบุตรชายมาก ในระหว่างที่เขากาลังขับรถกลับบ้าน เขาได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้านาบุตรชายของเขา
กลับมาบ้าน เพื่อเขาจะได้สาแดงความรักแก่เขา เมื่อขับรถใกล้จะถึงบ้าน หัวใจของเขาก็เต้นแรง เพราะ
ไฟในห้องชั้นบนบ้านเปิ ดอยู่ ซึ่ งแสดงว่าบุตรได้กลับมาบ้านแล้ว เมื่อเขาขึ้นไปบนบ้าน เขาสวมกอด
บุตรชายของเขา และพ่อกับลูกก็ได้คืนดีกนั อีก ความรักของพระเจ้าที่เขาสาแดงออกโดยความเชื่อ ได้ทา
ให้ลูกชายประสบการอภัยโทษของพระองค์ ซึ่ งนาไปสู่ การประสานรอยร้าวในครอบครัว
สามีภรรยาคริ สเตียนคู่หนึ่ง เกิดเป็ นปากเป็ นเสี ยงกันเขาทั้งสองได้ทูลขอความรักจากพระเจ้า
เพื่อกันและกันโดยความเเชื่อ และพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชีวติ ภายในครอบครัวของเขาอย่างน่าอัศจรรย์
การขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กบั บุตร และปู่ ย่าตายายกับลูกหลานก็ได้สิ้นสุ ดลงเช่นเดียวกัน ในเมื่อพวกเขา
เรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะสาแดงความรักของพระเจ้าโดยความเชื่อ และการขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ก็เป็ นอัน
ยุติลงเช่นเดียวกัน ศัตรู จะกลายเป็ นมิตร เมื่อเราแสดงความรักต่อเขาโดยความเชื่ อ ความรักของพระเจ้า
สามารถทาลายกาแพง แห่งความขัดแย้งลงได้อย่างสิ้ นเชิง
พลังแห่ งความรัก
ความรักเป็ นพลังมหาศาลที่สุดที่มนุษย์พึงรู้จกั ความรักได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ โลก
ในสมัยศตวรรษแรกและพระเจ้ากาลังใช้พลังอันนี้ เพื่อปฏิวตั ิประวัติศาสตร์ ในยุคปั จจุบนั เช่นเดียวกัน
ความรักไม่สูญสิ้ น ความรักไม่ลม้ เหลว ไม่มีอานาจใดที่จะเอาชนะพลังแห่งความรักของพระเจ้าได้ เมื่อ
ศตวรรษแรกมีการผูกพันระหว่างความรักและความเชื่ อ แต่น่าเสี ยดายที่ความสัมพันธ์ระหว่างความรัก
กับความเชื่อ ได้สูญหายไปในยุคมืดของประวัติศาสตร์ โลก เมื่อมาร์ ติน ลูเธอร์ ได้คน้ พบความจริ งที่วา่
คนชอบธรรมย่อมดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่ อนั้น แต่ก็ยงั ขาดความรัก อันที่จริ งแล้วในสมัยนั้น มีการ
ต่อสู ้ลา้ งผลาญกันในวงการคริ สตจักรอย่างน่าอนาถทีเดียว
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เพื่อนมิชชันนารี ของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ซึ่ งได้ทาการประกาศพระกิตติคุณอยูใ่ นถิ่นกันดาร ได้
กล่าวกับข้าพเจ้าว่าส่ วนมากเขาชอบเทศนา ประกาศเกี่ยวกับความเชื่อ เขาบอกว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยพูดถึง
หัวข้อความรักเลย ตั้งแต่ขา้ พเจ้าได้รับการสถาปนาให้เป็ นนักเทศน์ และเป็ นคนงานของพระเจ้า ข้าพเจ้า
ย้าถึงเรื่ องความเชื่อเท่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าพวกนักศึกษาศาสนศาสตร์ สมัยใหม่ เทศน์เรื่ องความรักจะ
ดีกว่า” เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนั้น ข้าพเจ้าเศร้าใจมาก เพราะว่าพระกิตติคุณของพระเจ้า เป็ นพระกิตติคุณ
แห่งความรักและการยกบาปโทษ การแสดงความรักโดยความเชื่อ เป็ นหัวใจของคาสอนที่คริ สเตียนทุก
คนจะต้องประกาศ เราจะต้องไม่ประกาศข่าวประเสริ ฐเพียงครึ่ งเดียวเท่านั้น

ปั จจุบนั นี้ พระเจ้ากาลังนาเราให้ระลึกถึงความผูกพันระหว่างความเชื่อกับความรักอีก ความเชื่อ
และความรักที่อยูเ่ หนือธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะทาให้เราสามารถนาความจากทุกหนทุกแห่ง
ให้มาหาพระเยซูคริ สต์ได้ ความรักซึ่ งเป็ นผลสะท้อนมาจากความเชื่อเท่านั้น จึงสามารถผูกพัน และ
ดึงดูดจิตใจของคนบาปได้ ถ้าเราดาเนินชีวิตโดยความรัก ความเชื่ อเช่นนี้ เราจะสามารถเผยแพร่
พระกิตติคุณของพระเจ้าออกไปทัว่ ทุกมุมโลกได้ ความรักนี้สามารถถ่ายทอดกันไปได้ ความรักนี้
เปรี ยบเสมือนดอกไม้ ย่อมดึงดูดความสนใจ ความรักนี้เมื่อซึ มซาบอยูใ่ นจิตใจของใคร ย่อมก่อให้เกิด
ความหิ วกระหายหาพระเจ้า ความรักนี้เปลี่ยนชีวิตให้สดชื่ นและเชิดชูชีวติ ให้สดใสยิง่ ขึ้น
จงเริ่มสาแดงความรักโดยความเชื่อ
จงตั้งต้นสาแดงความรักโดยความเชื่อ จงเขียนรายชื่ อของบุคคลต่าง ๆ ที่ทา่ นไม่ชอบ และ
เริ่ มต้นสาแดงความรักต่อเขาโดยความเชื่ อ บางทีชื่อท่านเองอาจจะเป็ นชื่ อหนึ่งในรายการที่ท่านเขียนลง
ก็ได้ ท่านเคยคิดที่จะนาเอาความจริ งในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 มาปฏิบตั ิโดยความเชื่อไหม จง
อธิ ษฐานขอพระเจ้า
ช่วยให้ท่านพินิจพิจารณาดูตวั เองและยอมรับตัวเองเหมือนดังที่พระองค์ทรง
ยอมรับท่าน ท่านไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ท่านควรจะปฏิเสธไม่ยอมรับตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าผูท้ รงสร้าง
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ตัวท่านมา ได้ยกโทษให้แก่ทา่ นและได้สาแดงความรักที่ปราศจากเงื่ อนไขของพระองค์ เมื่อพระเยซู
คริ สต์ได้ยอมตายบนไม้กางเขนแทนท่าน
ถ้าองค์พระเยซูคริ สต์ ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่านแล้ว ชีวติ จิตใจของท่านก็ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพราะว่าองค์พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูม้ ีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในความรัก ในสันติสุข ใน
ความอดทน ในความกรุ ณาคุณของพระองค์ พระองค์ทรงบริ บูรณ์ไปด้วยคุณความดี และพระองค์ทรง
ประทับอยูใ่ นท่าน เมื่อพญามารพยายามโจมตีท่าน โดยที่มากระซิ บบอกท่าน ให้ระลึกถึงความผิดบาปที่
ท่านได้สารภาพแล้ว หรื อพยายามเน้นถึงความอ่อนแอของท่านและขยายให้ใหญ่โตจนท่านท้อใจ ท่าน
จงอ้างเอาการอภัยบาปและความชอบธรรมของพระเจ้าโดยความเชื่อ และขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรง
ยกโทษให้แก่ท่าน โดยอานาจสิ ทธิ ขาดของพระธรรมของพระเจ้า ท่านไม่ตอ้ งกลัวคาขู่หรื อการทดลอง
ของพญามารอีกเลย ท่านจงขอบพระคุณพระเจ้าที่ท่านเป็ นบุตรของพระองค์และความผิดบาปทั้งหมด
ของท่านได้ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว ขอบพระคุณพระเจ้าที่พญามารไม่สามารถครอบครองชีวิตของท่าน
มันไม่สามารถจะกระทาสิ่ งใดต่อชี วติ ของท่านได้ นอกจากเป็ นบางครั้งบางคราวที่พระเจ้าทรงอนุญาต
ให้มนั ทา โดยเหตุน้ ีท่านจงระลึกถึงองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั
พระองค์ เหมือนที่พระองค์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ในพระธรรม 1 เปโตร 5:7
จงอธิษฐานเผือ่ คนอื่น
จงอธิ ษฐานเผือ่ คนอื่นที่ท่านรู ้จกั และพบปะเสมอ เช่นนายจ้างของท่าน หรื อผูร้ ่ วมงานของท่าน
หรื อคนในครอบครัวของท่าน
จงอธิ ษฐานเผือ่ คนเหล่านั้น
ที่ท่านเขียนรายชื่อของเขาลงบน
แผ่นกระดาษ จงอธิ ษฐานเผื่อคนเหล่านั้นโดยเฉพาะเจาะจง ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานความ
รักของพระคริ สต์ให้เปี่ ยมล้นในจิตใจของท่าน เพื่อท่านจะสามารถสาแดงความรักให้แก่คนเหล่านั้น
โอกาสหน้าเมื่อท่านพบปะกับคนเหล่านั้น ท่านจงแสดงให้เขารู ้วา่ ท่านรักเขา ท่านจงกระทาอย่างนั้น
โดยความเชื่อ คอยดูซิวา่ พระเจ้าจะทรงกระทาให้มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านทางชีวิตของท่าน พระเจ้า
จะทรงใช้อาการยิม้ ของท่าน ท่วงทีวาจาของท่าน และความอดทนของท่านในการแสดงออกถึงความรัก
ของพระองค์ต่อคนเหล่านั้น
ท่านจงทาอย่างนั้นต่อคนที่เป็ นปฏิปักษ์ของท่าน ผูท้ ี่ทาให้ท่านรู ้สึกโกรธแค้น ผูท้ ี่ไม่มองหน้า
ท่าน หรื อผูท้ ี่อิจฉาท่าน คอยดูซิวา่ จะมีอะไรเกิดขึ้น คนเหล่านี้กาลังรอคอยการสาแดงความรักของ
พระเจ้าผ่านทางชี วติ ของท่าน
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ความรักแก้ปัญหาได้
ศิษยาภิบาลคนหนึ่งเล่าให้ขา้ พเจ้าฟัง
ถึงการที่ความรักสามารถแก้ปัญหาการขัดแย้งใน
คริ สตจักรของเขาได้ เขาบอกว่า เมื่อได้ฟังคาเทศนาของข้าพเจ้าในหัวข้อ “วิธีสาแดงความรักโดยความ
เชื่อ” เขาก็ได้นาไปปฏิบตั ิในการรับใช้พระเจ้าเขาเล่าว่า คริ สตจักรของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว
จงจาไว้เสมอว่า เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ โดยความเชื่อเราสามารถอ้างเอาความรักของ
พระเจ้าทีละขั้น ๆ “ผลของพระวิญญาณ คือความรัก” ความรักเปรี ยบเสมือนผลไม้ คือ เริ่ มจากเมล็ด
แล้วเป็ นลาต้น เมื่อมีลาต้นแล้วมันจะต้องมีดอก เมื่อเกสรผสมกันแล้วยังต้องการแสงแดด น้ าฝน และ
สายลม ที่ทาให้มนั เติบโตเป็ นผลไม้ที่สมบูรณ์ในทานองเดียวกัน ชีวติ ประจาวันของเรา ก็ค่อย ๆ เจริ ญ
ขึ้นไปเป็ นขั้น ๆ มีท้ งั ความเศร้าและความยินดีผสมกันไป สายลมและแสงแดดแห่งชีวติ จะทาให้ผลแห่ง
ความรักสมบูรณ์เต็มขนาด
พระเจ้าทรงใช้สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมจิตใจของเรา
ให้เป็ นไปตาม
พระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ระทาให้ความรักในจิตใจของเราเจริ ญเติบโตขึ้น เหมือน
ดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้วา่ “ขอพระเป็ นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายเจริ ญ และบริ บูรณ์ไปด้วยความรักซึ่ ง
กันและกัน”
ความรักกับการประกาศข่ าวประเสริฐ
การสาแดงความรักโดยความเชื่อ มีส่วนช่วยเราในการเป็ นพยานและกระทาให้พระมหาบัญชา
ของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จได้อย่างไร
คาตอบก็เห็นได้ชดั แจ้งอยูแ่ ล้ว เมื่อเราเริ่ มรักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง โดยความเชื่อคือ รักพระองค์
ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ สุ ดกาลังและสิ้ นสุ ดความคิดของเรา และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราก็จะตั้งต้น
เห็นมนุษย์อยูใ่ นสภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเขา คือเราเห็นว่าชีวติ ของแต่ละบุคคลนั้นมีค่ามาก
เพราะพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเขา
เมื่อเราคิดเช่นนั้นเราก็จะได้รับการกระตุน้ ให้รักเขา
เช่นเดียวกับที่พระเจ้ารักเขาอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้วา่ “พระองค์น้ นั แหละเราประกาศอยูโ่ ดยเตือนสติ
ทุกคนและสั่งสอนทุกคน”
ความรักที่อยูเ่ หนือธรรมชาติของพระเจ้านัน่ แหละ จะกระทาให้เรารู ้สึกว่าเป็ นหน้าที่และสิ ทธิ
พิเศษของเรา ที่จะกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสาเร็ จ เมื่อผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนสังเกตเห็น
ว่าคริ สเตียนรักซึ่ งกันและกัน ไม่ใช่รักด้วยปากแต่รักด้วยการกระทา เขาก็จะเกิดมีความศรัทธา และพูด
เหมือนศัตรู ของคริ สเตียนในยุคแรกว่า “ดูซิ พวกคริ สเตียนช่างรักกันเสี ยนี่กระไร” ถ้าเป็ นเช่นนี้ จิตใจ
ของเขาก็จะได้รับการดึงดูดให้เข้ามารับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และร่ วมนมัสการพระเจ้า
ด้วยกันกับเรา ช่างน่าตื่นเต้นเสี ยนี่กระไรที่พระเจ้าประทานพลังเช่นนี้ให้แก่เรา ทั้งหมดนี้มาจากองค์
พระเยซูคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ผูท้ รงรักเราอย่างยิง่ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานทุกสิ่ งที่
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จาเป็ นแก่เรา ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เราไม่ตอ้ งสงสัย หรื อเพียงแต่ต้ งั ความหวังไว้ เราสามารถ
อ้างเอาความรักของพระเจ้าได้เดี๋ยวนี้ โดยความเชื่อ
ขอให้ท่านก้มศีรษะอธิ ษฐานเสี ยแต่บดั นี้วา่ “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์คงจะไม่บญั ชาให้ขา้
พระองค์สาแดงความรักของพระองค์ต่อคนอื่น ถ้าหากพระองค์จะไม่ทรงช่วยให้ขา้ พระองค์รักเขาได้
พระองค์ทรงบัญชาให้ขา้ พระองค์สาแดงความรัก และทรงสัญญาว่า ถ้าข้าพระองค์ขอสิ่ งใดตามน้ า
พระทัยของพระองค์ พระองค์ก็จะประทานให้ ฉะนั้นข้าพระองค์ขอรับเอาความรักของพระองค์เดี๋ยวนี้
ขอให้ความรักที่มีอยูใ่ นพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ซาบซ่านอยูใ่ นชีวติ จิตใจของข้าพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะรักพระองค์ รักมนุษย์ทุกคน และรักตัวเองด้วย”
เช้าวันนั้น เมื่อพระเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้ถึงวิธีสาแดงความรักของพระองค์โดยความเชื่อ
ข้าพเจ้าเกิดความรู ้สึกที่จะแบ่งปั นพระพรอันนี้ให้แก่คนอื่น โดยการสอนเขาให้รู้ถึงความจริ งข้อนี้ดว้ ย
ฉะนั้นเมื่อท่านเริ่ มสาแดงความรักโดยความเชื่อ ขอให้ท่านเริ่ มสอนคนอื่นถึงความจริ งอันนี้ดว้ ย
1. 1 โคริ นธ์ 13:8
2. ยอห์น 13:34
3. 1 โคริ นธ์ 14:1
4. ยอห์น 3:16
5. โรม 5:8
6. ลูกา 23:34
7. 1 ยอห์น 4:16-19
8. ฮีบรู 12:6-11
9. โรม 8:35-39
10. ลูกา 2:10,11
11. มัทธิว 22:36-40
12. 1 ยอห์น 4:19
13. โรม 5:8
14. 1 ยอห์น 4:9-19
15. วิวรณ์ 2:4,5
16. วิวรณ์ 3:15,16,19
17. โรม 13:9,10
18. 1 ยอห์น 4:8
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19. 1 ยอห์น 3:17,18
20. ยอห์น 15:12
21. มัทธิว 5:43-45,47
22. โคโลสี 3:14
23. โคโลสี 2:2
24. โรม 8:8
25. โรม 5:5
26. กาลาเทีย 5:22
27. ยอห์น 15:12
28. กิจการ 4:28
29. 1 เธสะโลนิกา 3:12
30. โคโลสี 1:28
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คาถามทบทวน
1. พระเจ้าทรงรักท่านมากแค่ไหน? (ยอห์น 17:23) อะไรเป็ นหลักฐานที่เราปฏิเสธไม่ได้วา่
พระเจ้าทรงรักเรา? (1 ยอห์น 4:10)
2. ถ้าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง เท่า ๆ กับที่พระองค์ทรงรักมนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณ
เพราะเหตุใดมนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณจึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของพระเจ้ามากกว่า?
3. ทาไมพระเจ้าจึงยินยอมให้บุคคลที่พระองค์ทรงรัก มีความทุกข์ และได้รับการทดลอง? (ฮีบรู
12:5-7, ยากอบ 1:2-4)
4. ทาไมการแสดงความรักต่อเพื่อนคริ สเตียนด้วยกัน จึงเป็ นข้อพิสูจน์วา่ เราเป็ นสาวกของ
พระเยซู? (ยอห์น 13:34)
5. คาที่วา่ ความรักทาให้พระบัญญัติสาเร็ จนั้น หมายความว่าอย่างไร? (โรม 13:8-10)
6. ความรักของเราต่อพระเจ้า มีความสัมพันธ์ต่อความรักของเราต่อเพื่อนบ้านอย่างไร? (มัทธิ ว
22:34-40) ความรักต่อพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์มีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างไร? (ยอห์น 14:21)
7. ในการสาแดงความรักโดยความเชื่ อนั้น เราอ้างเอาพระบัญชาที่สั่งให้เรารักคนอื่น (ยอห์น
15:17) และพระสัญญา (1 ยอห์น 5:14,15) ได้อย่างไร?
8. ถ้าผลพระวิญญาณคือความรัก และคนส่ วนมากรู ้จกั วิธีที่จะมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณ และรู ้จกั วิธีที่จะดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณโดยความเชื่อถ้าเช่นนั้น ทาไมเราจึง
เป็ นต้องย้าถึงการสาแดงความรักโดยความเชื่อ?
9. ผลของความรัก และการเจริ ญเติบโตขึ้นฝ่ ายความเชื่อมีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างไร? ทาไมผล
ของความรักจึงปรากฏในชีวิตคริ สเตียนที่เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ มากกว่าในชีวติ ของคริ สเตียนใหม่?
10. จงเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของความรักในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 กับ “ความ
รัก” ของโลก
11. จงบอกถึงวิธีต่าง ๆ ที่ท่านคิดว่าความรักซึ่ งบรรยายไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13
สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ เช่น ปัญหาครอบครัว ปั ญหาสังคม และปัญหาอื่น ๆ
12. เพราะเหตุใด การสาแดงความรักโดยความเชื่ อ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการนาคนมาหา
พระเยซู และในการกระทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จ?
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แนะแนวทางการศึกษา
1. จงอ่านหลักข้อคิดฯ เล่มนี้วนั ละหนึ่งจบ อ่านติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน (รวมเป็ นหกจบ)
นักวิจยั ทางด้านการศึกษาค้นพบว่า การที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยแจ่มแจ้งนั้น จาเป็ น
จะต้องอ่าน หรื อฟังหลักการนั้นติดต่อกันไปหกถึงสิ บครั้งเป็ นอย่างน้อย การที่จะนาเอาหลักข้อคิดฯ
จากหนังสื อนี้ไปปฏิบตั ิ จะเน้นให้ท่านเข้าใจวิธีที่จะอ้างเอาความรักของพระเจ้าโดยความเชื่อ โดยเหตุน้ ี
การรักคนอื่น ก็จะกลายเป็ นวิถีชีวติ ของท่าน
2. จงท่องจาพระธรรมต่อไปนี้
ยอห์น 13:35 “คนทั้งปวงจะรู ้ได้วา่ เจ้าเป็ นเหล่าสาวกของเรา ก็เพราะว่า เจ้าทั้งหลายรักซึ่ งกัน
และกัน”
มัทธิว 22:37,39 “พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า
และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า นัน่ แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่ ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง บัญญัติและคาพยากรณ์ท้ งั สิ้ นก็รวมอยูใ่ นพระบัญญัติสองข้อนี้ ”
ท่านสามารถท่องจาข้อพระธรรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น
ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว ทบทวนข้อพระธรรมที่ท่านได้เรี ยนแล้วจากหลักข้อคิดฯ
เล่มอื่น ๆ ด้วย
3. จงศึกษาคาถามทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบคาถามทบทวนนี้ ถ้าหากท่านยังไม่ได้เข้าร่ วมกับ
กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ท่านอาจจะตั้งกลุ่มของท่านขึ้นก็ได้โดยชวนเชิญให้คนอื่น ๆ มา
ร่ วมกับท่าน ตามรายการการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ ขณะที่ท่านกาลังอภิปรายคาถามทบทวนนี้ ท่านควร
จะเล่าถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงสอนท่าน ถึงวิธีที่จะสาแดงความรักโดยความเชื่อและวิธีที่ท่าน
จะนาหลักการนี้ไปปฏิบตั ิ ในชีวติ ของท่านและนาไปสอนคนอื่นต่อไปด้วย
5. ท่านจงทาให้หลักการในหนังสื อเล่มนี้ “วิธีที่จะสาแดงความรักโดยความเชื่อ” เป็ นวิถีทาง
แห่งชีวติ จิตใจของท่าน โดยการกระทาสิ่ งต่อไปนี้
ก. จงศึกษาถึงความหมายของความรักในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 จงคัดคุณสมบัติของ
ความรักที่ท่านอ่านพบในพระธรรมตอนนี้ไว้บนกระดาษ ขอให้พระเจ้าสาแดงให้ท่านรู ้วา่ คุณสมบัติอนั
ไหนที่ท่านยังขาดอยู่ แล้วจงสารภาพกับพระเจ้า และโดยความเชื่ อ จงทูลขอให้พระเจ้าประทาน
คุณสมบัติที่ท่านขาดนั้น เข้ามาไว้ในชีวติ จิตใจของท่าน จากนั้นจงหวังว่า พระเจ้าจะกระทาให้
คุณสมบัติเหล่านั้นปรากฏขึ้นในชีวติ จิตใจของท่าน ท่านจงมีความอดทนเพราะผลแห่งความรัก อาจจะ
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งอกเงยขึ้นทีละขั้นก็ได้ (ถ้าหากท่านจะศึกษาเรื่ องความรัก ให้ลึกซึ้ งกว่านี้กจ็ งใช้พระคัมภีร์ท้ งั เล่มเป็ น
อุปกรณ์ในการศึกษาด้วย)
ข. จงเขียนรายชื่ อของบุคคลต่าง ๆ ที่ทาให้ท่านโกรธเคืองหรื อผูท้ ี่ท่านไม่รักเขา จงสารภาพ
ความผิดพลาดของท่านในอดีต และจงอ้างเอาการอภัยโทษของพระเจ้า จงทูลขอความรักของพระเจ้า
เพื่อคนเหล่านั้น จงอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าชี้ให้ท่านทราบถึงวิธีที่จะท่านสาแดงความรักต่อเขา จง
อธิษฐานเผื่อเขา ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรเขา ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้น ซึ่ งจะทาให้ท่านสนองตอบเขา
ในทางที่ขาดความรัก จงขอความรักของพระเจ้าโดยความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง จงระลึกอยูเ่ สมอว่า พระเยซู
คริ สต์ทรงตอบแทนผูท้ ี่เกลียดชัง และทาผิดต่อพระองค์อย่างไร จงขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์
ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน
จงใช้สารบัญหรื อบทสังเขปของหนังสื อเล่มนี้เป็ นอุปกรณ์ในการสอนความจริ งเกี่ยวกับ หลัก
ข้อคิดฯ นี้ แก่คนอื่น จงสอนคนอื่นหลาย ๆ ครั้ง ในหนึ่งสัปดาห์เท่าที่จะทาได้ จงให้หนังสื อเล่มนี้แก่คน
เหล่านั้นเพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้และสอนคนอื่นต่อไปอีกด้วย
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บทสั งเขป
คานา
ก. ความรักคือพลังอานาจที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก (1 โคริ นธ์ 13:8)
ข. คาว่า “ความรัก” ในภาษากรี ก มีสามคาด้วยกันคือ
1. “เอโรส” คือความรักที่หมายถึงความใคร่
2. “ฟิ เลโอ” คือความรักซึ่งหมายถึงมิตรภาพ
3. “อะกาเป” คือความรักที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าซึ่ งประจักษ์ในองค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อ
พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา (ยอห์น 3:16)
ค. องค์พระเยซูคริ สต์ ได้ประทานบัญญัติใหม่ให้แก่สาวกของพระองค์ คือว่า “เรารักเจ้า
ทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)
1. ในวันเพ็นเตคอศต์ เมื่ออัครสาวกได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระ
เจ้าได้ประทานความรัก ที่พระเยซูทรงสัญญานี้ให้แก่เขาด้วย
2.ความรักเหนือธรรมชาติของพระเจ้านี้ มีพร้อมสาหรับเราในสมัยนี้ดว้ ย
ง. พระเจ้าทรงเน้นถึงความรักประเภทนี้ โดยผ่านทางอาจารย์เปาโล ตอนที่ท่านบันทึกไว้ใน
พระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13
1. พระเจ้ าทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไข
ก. พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่เหนือธรรมชาติ ดังที่บนั ทึกไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่
13
1. พระเจ้าทรงรักเรามากจนได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายแทนเรา (ยอห์น
3:16)
2. พระเยซูคริ สต์ทรงรักเรามาก คือ ขณะเมื่อเรายังเป็ นคนบาป พระองค์ได้ทรงตายแทนเรา
(โรม 5:8)
ข. คาอุปมาเรื่ องบุตรเสเพล แสดงให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้า ที่มีต่อบุตรของพระองค์ (ลู
กา 15:11-32)
ค. พระองค์ทรงรักผูท้ ี่เชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์ เท่า ๆ กับที่พระองค์ทรงรักองค์พระเยซู
คริ สต์ (ยอห์น 17:23)
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ง. เราไม่จาเป็ นต้องกลัวพระเจ้า (1 ยอห์น 4:18)
จ. เพราะเหตุวา่ พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์ทรงตีสอนเรา หากเราฝ่ าฝื นคาสั่งของพระองค์ (ฮีบรู
12:6)
ฉ.
ความรักของพระเจ้าไม่เคยเสื่ อมสู ญหรื อล้มเหลวไม่วา่ สถานะการณ์จะเป็ นเช่นไรก็ตาม
(โรม 8:35-39)
2. พระเจ้ าทรงบัญชาให้ เราสาแดงความรัก
ก. พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักพระองค์ (มัทธิว 22:37)
1. องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานความรักที่เราขาดนั้น ให้แก่เรา (โรม 5:5)
2. เรารักพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อน (1 ยอห์น 4:19)
ข. พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักเพื่อนบ้าน (มัทธิว 22:39)
1. การที่เรารักเพื่อนบ้านก็กระทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ (โรม 13:9)
2. การที่เรารักคนอื่น เป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วย (1 ยอห์น 4:8)
ค. พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักศัตรู ของเรา (มัทธิว 5:43-47)
ง. พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรารักและยอมรับตัวเราเอง เหมือนที่พระองค์ทรงรับเรา
ด้วย (มัทธิว 22:39)
3. เราไม่ สามารถ ทีจ่ ะสาแดงความรักด้ วยพลังจิตใจของเราเองได้
ก. คนส่ วนมากรักผูท้ ี่น่ารักเท่านั้น
ข. โดยวิสัยแล้ว เราเป็ นคนที่ขาดความอดทน ขาดความกรุ ณา และเต็มไปด้วยความอิจฉาริ ษยา
4. เราสามารถทีจ่ ะสาแดงความรัก ด้ วยความรักของพระเจ้ าได้
ก. พระเจ้าทรงเป็ นความรัก เพราะฉะนั้นคุณสมบัติแห่งความรักในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่
13 จึงเป็ นพระลักษณะของพระเจ้าทุกประการ
ข. ความรักชนิดที่บรรยายไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ได้นาเรามาพบกับองค์พระเยซู
คริ สต์ และจะนาคนอื่น ๆ มาพบพระองค์ได้เช่นเดียวกัน
ค. ความรักประเภทนี้ ได้สาแดงให้เห็นโดยทางองค์พระเยซูคริ สต์
ง. ความรักประเภทนี้ เข้ามาสู่ ชีวติ จิตใจของเรา เมื่อพระเจ้าประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเรา โดย
ทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขณะเมื่อเราต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา (โรม
5:5)
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5. เราสาแดงความรักโดยความเชื่อ
ก. ทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ คริ สเตียน ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความเชื่อ
ข. ถ้าผลของพระวิญญาณคือความรัก การที่มีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่ายเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะไม่เพียงพอหรื อ
1. ตามทัศนะของพระเจ้า ก็เป็ นการเพียงพอ
2.แต่ตามประสบการณ์ของเราแล้ว ยังไม่เพียงพอ
3. เราควรระลึกถึงพระธรรมฮีบรู 11:6 เสมอว่า ถ้าปราศจากความเชื่ อแล้ว ก็จะไม่สามารถ
สาแดงความรักของพระเจ้าได้เลย
ค. หลักการสาแดงความรักโดยความเชื่อนั้น ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งพระบัญชาและพระสัญญา
1. พระเจ้าทรงบัญชา ให้เราสาแดงความรัก (ยอห์น 15:12)
2. พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะสดับฟังและตอบคาอธิ ษฐานของเรา ถ้าหากเราขอตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ (1 ยอห์น 5:14,15)
ง. เราสามารถรับเอาสายธารแห่งความรัก ที่อยูเ่ หนื อธรรมชาติขอพระเจ้าได้โดยความเชื่อ
จ. การสาแดงความรักโดยความเชื่อจะแก้ปัญหาสารพัดให้หมดสิ้ นไปได้ เช่นปั ญหาการถือผิว
ปัญหาครอบครัว ปั ญหาสังคม และปัญหาอื่น ๆ อีก
ฉ. เราต้องการความรักและความเชื่อ เป็ นเกลียวสัมพันธ์กนั ในชีวติ ของเรา เหมือนดังที่คริ ส
เตียนในยุคแรกได้รับ
ช. ภาคปฏิบตั ิในการสาแดงความรัก โดยความเชื่ อนั้นคือการเขียนชื่ อของบุคคลที่ท่านไม่รัก
และเริ่ มรักเขาด้วยความรักชนิดที่บรรยายไว้ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 13
ซ. การสาแดงความรักโดยความเชื่อ เป็ นขบวนการที่เจริ ญเติบโตขึ้นไปเรื่ อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
ฌ. การสาแดงความรักโดยความเชื่อ หนุนใจให้เรามีหุน้ ส่ วนในการประกาศแบบตัวต่อตัว เพื่อ
นาคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูคริ สต์
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