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“หลกัข้อคิดทีถ่่ายทอดต่อไปได้” คอือะไร? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค ์ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ใหเ้ป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขา
มาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิจากขา้พเจา้...ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และ           
ศิษยาภิบาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่ สมาชิกในคริสตจกัร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ย
ความสัตยซ่ื์อ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งพา่ย
แพแ้ละทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวิธีท่ีจะเป็นพยานน าคนมาเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิส าแดงความรักโดยความเช่ือ 

ภาพนั้นขา้พเจา้จ าไดลื้ม เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีเอง ท่ีห้องรับรองอนัโอ่อ่าของโรมแรมแมร่ีออต เมืองชิ
คาโก เตม็ไปดว้ยนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ และผูร่้วมงานของแคมพสัครูเสดมากวา่ 1,300 คน 
ก าลงันัง่ฟังขา้พเจา้อธิบายดว้ยจิตใจจดจ่อถึงวธีิส าแดงความรักโดยความเช่ือ ซ่ึงเป็นหลกัขอ้คิดท่ีน่า
ต่ืนเตน้ท่ีสุดท่ีขา้พเจา้คน้พบมา 

ตลอดเวลาหลายปีท่ีขา้พเจา้ไดส้อนเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก ขา้พเจา้ไดแ้บ่งโครงการร่างค า
สอนออกเป็นส่ีตอน คือ  

1. พระเจา้ทรงรักเราโดยไม่มีเง่ือนไข 
2. พระเจา้ทรงบญัชาให้เราส าแดงความรัก 
3. เราไม่สามารถส าแดงความรักดว้ยพลงัจิตใจของตนเองได ้
4. เราสามารถส าแดงความรักดว้ยความรักของพระเจา้ได้ 
ถึงแมว้า่การสอนเร่ืองความรัก จะน าความประทบัใจมาสู่ผูฟั้งมากสักเท่าใด ขา้พเจา้ยงัคิดวา่มี

บางส่ิงบางอยา่งท่ียงัขาดอยู ่ คร้ันแลว้เชา้ตรู่วนัหน่ึงเม่ือหลายปีมาแลว้ ขา้พเจา้ผวาต่ืนจากท่ีนอนอยา่ง
ผดิปกติ ขา้พเจา้แน่ใจวา่ พระเจา้ก าลงัมีอะไรท่ีจะสอนขา้พเจา้ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงรีบคุกเข่าลงขา้งเตียง
นอนอธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่ิงท่ีขา้พเจา้คน้พบในวนันั้น กลายเป็นพระพรอยา่ง
มหาศาลแก่ชีวติของขา้พเจา้และชีวติของคนอ่ืนนบัหม่ืนนบัแสน ขา้พเจา้ไดค้น้พบวิธีส าแดงความรัก 
หลงัจากการคน้พบน้ีพระเจา้ทรงบญัชาใหข้า้พเจา้แบ่งพระพรน้ีใหแ้ก่คริสเตียนอ่ืน ๆ ทัว่โลก ขา้พเจา้
ไดค้น้พบโครงร่างค าสอนเร่ืองความรักตอนท่ี 5 คือ เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ 

ส่ิงทีใ่หญ่ยิ่งทีสุ่ดในโลก 

ความรักเป็นส่ิงท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก ความรักเป็นสิทธิพิเศษ และเป็นพลงัอ านาจอนัมหาศาลท่ี
มนุษยพ์ึงรู้จกัการเนน้หนกัถึงความรักของคริสเตียนยคุแรกท่ีแสดงออกทั้งทางการประพฤติ และการ
เป็นพยานไดเ้ปล่ียนโฉมหนา้ของประวติัศาสตร์อยา่งส้ินเชิง คริสเตียนเหล่านั้น ไดส้ าแดงคุณภาพของ
ชีวติ ซ่ึงโลกยงัไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ในสมยัโนน้ชาวกรีกชาวโรมนั และชาวยวิ ต่างก็เกลียดชงัซ่ึงกนั
และกนัอยา่งยิง่ เขาไม่เคยคิดท่ีจะส าแดงความรักหรือการเสียสละ เม่ือคนสามจ าพวกน้ีสังเกตเห็น     
คริสเตียนจากหลายชาติหลายภาษาซ่ึงมีวฒันธรรมแตกต่างกนั มาอยูร่วมกนัโดยแสดงความรัก และการ
เสียสละ ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั เขาต่างก็ประหลาดใจและกล่าววา่ “จงดูเถิด คนพวกน้ีช่างรักกนั
เสียน่ีกระไร” 
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ขา้พเจา้ไดเ้ร้าใจใหน้กัศึกษาท่ีฟังค าสอนของขา้พเจา้ในคร้ังนั้นท่ีเมืองชิคาโก ใหเ้ตรียมพร้อมท่ี
จะร่วมขบวนการ “ปฏิวติัความรัก” ในยคุศตวรรษ 20 ของเรา ขา้พเจา้แนะน าใหเ้ขาเขียนรายช่ือของ
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเขาไม่ชอบ แลว้เร่ิมส าแดงความรักต่อคนเหล่านั้นโดยความเช่ือ 

เชา้วนัรุ่งข้ึน หญิงสาวคนหน่ึงมาหาขา้พเจา้ดว้ยท่าทางอนัต่ืนเตน้ ดว้ยดวงตาอนัแวววาว และสี
หนา้อนัแช่มช่ืน เธอกล่าววา่ “เม่ือคืนน้ี ชีวติของดิฉนัไดรั้บการเปล่ียนแปลง เป็นเวลาหลายปีแลว้ท่ีดิฉนั
ไดจ้งเกลียดจงชงัคุณพอ่คุณแม่ของดิฉนั ดิฉนัไม่เคยพบคุณพอ่คุณแม่เลย ตั้งแต่อาย ุ 17 ปี และเด๋ียวน้ี 
ดิฉนัอาย ุ 22 ปีแลว้ ดิฉนัหนีออกจากบา้นเม่ือหา้ปีก่อนเพราะทะเลาะกบัคุณพอ่คุณแม่ และดิฉนัไม่เคย
เขียนจดหมายหรือโทรศพัทไ์ปถึงท่านเลย แมว้า่ท่านพยายามท่ีจะหาทางใหดิ้ฉนักลบับา้น แต่ดิฉนัตั้งใจ
อยา่งแน่วแน่วา่จะไม่ใหท้่านทั้งสองเห็นหนา้เลย เพราะดิฉนัเกลียดชงัท่านทั้งสองมาก” 

“สามเดือนก่อนท่ีดิฉนัมาเป็นคริสเตียน ดิฉนัเป็นทาสยาเสพติด ดิฉนัหารายไดด้ว้ยการขายยา
เสพติด และการเป็นโสเภณี เม่ือคืนน้ี ท่านไดบ้อกดิฉนัให้ทราบวา่ดิฉนัจะรักคุณพ่อคุณแม่ไดโ้ดยความ
เช่ือ ดิฉนัอดใจไม่ไหวท่ีจะรอใหก้ารประชุมเลิกเสียก่อน จึงออกไปโทรศพัทท์างไกลถึงท่านทั้งสอง 
ท่านเช่ือไหมวา่ เด๋ียวน้ีดิฉนัรักคุณพอ่คุณแม่แลว้ ดว้ยความรักท่ีมาจากพระเจา้ และอยากจะกลบัไปดู
หนา้ท่านทั้งสองอีก” 

เราทุกคนตอ้งการความรัก นกัจิตวทิยาทั้งหลายต่างก็ลงความเห็นวา่ความตอ้งการท่ีใหญ่ยิง่
ท่ีสุดของมนุษย ์ คือความรัก นัน่คืออยากจะรักคนอ่ืนและอยากจะใหค้นอ่ืนรัก พลงัแห่งความรักอนั
มหาศาล สามารถท่ีจะแกไ้ขอุปสรรค หรือปัญหาทั้งปวงท่ีมีอยูใ่นชีวติของมนุษย ์ เพราะวา่พระเจา้ทรง
เป็นความรัก และความรักของพระองคไ์ม่มีท่ีส้ินสุด 

เอโรส ฟิเลโอ และอะกาเป 

ค าวา่ความรัก ในภาษาไทย มีความหมายตรงกบัค าในภาษากรีกสามค า ค  าแรกคือ เอโรส 
หมายถึงความรักท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคะตณัหาแห่งความอยาก ค าน้ีไม่ปรากฎอยูใ่นพระคริสตธรรมใหม่ ค  า
ท่ีสอง คือค าวา่ ฟิเลโอ เป็นรักระหวา่งมิตรสหาย และญาติพี่นอ้ง ความหมายของค าน้ีก็คือ เรารักเขา 
เพราะเขาเป็นคนดีคู่ควรกบัความรักของเรา ค าสุดทา้ยคือ อะกาเป หมายถึงความรักของพระเจา้ท่ี
บริสุทธ์ิและลึกซ้ึงกวา่ความรักใด ๆ ความรักน้ีมิไดแ้สดงออกดว้ยอารมณ์เท่านั้น แต่ดว้ยเจตนารมณ์
หรือความตั้งใจ ความรักน้ีเป็นความรักท่ีเหนือธรรมชาติท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงแก่เรา โดยการ
ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์ เพื่อไถ่โทษบาปของเรา พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะ
ประสิทธ์ิประสาทความรักชนิดน้ีในชีวิตของเรา เพื่อใหไ้หลผา่นตวัเราไปสู่ผูอ่ื้นโดยฤทธ์ิเดชขององค์
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ อะกาเปคือความรักท่ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของผูท่ี้แสดงความรัก ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บั
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ความเหมาะสมของบุคคลท่ีเรารัก เพราะวา่มนุษยไ์ม่คู่ควรกบัความรักของพระองคเ์ลย แต่ถึงกระนั้น
พระองคก์็ยงัทรงรักเราทั้งหลาย 

พระบัญชาใหม่ 

องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานบญัญติัใหม่ใหแ้ก่อคัรสาวกของพระองค ์ เพื่อจะถ่ายทอดมาสู่เรา
ผูเ้ช่ือในสมยัปัจจุบนัน้ี พระบญัชาใหม่ของพระองคคื์อวา่ “เรารักเจา้ทั้งหลายมาแลว้ฉนัใด เจา้ทั้งหลาย
จงรักกนัและกนัดว้ยฉนันั้น” น่ีเป็นความรักชนิดใด? แน่นอนเป็นความรักชนิดเดียวกนักบัท่ีพระเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบิดาทรงมีต่อพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ คือพระเยซูคริสต ์ และก็เป็นความรักชนิด
เดียวกนักบัท่ีพระเยซูทรงส าแดง โดยการยอมตายบนไมก้างเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา ความรัก
ของพระเจา้น้ีอยูเ่หนือธรรมชาติ เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ไม่มีวนัเปล่ียนแปลง เป็นความรักนิรันดร 
ซ่ึงพระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะประทานใหแ้ก่เรา และพระองคท์รงบญัชาใหเ้ราปฏิบติัต่อคนอ่ืน
เช่นกนั 

พระเจา้ทรงประสาทความรักท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญาน้ี แก่เหล่าสาวกของพระองคใ์น          
วนัเพน็เตคอศต ์ เม่ือพระองคป์ระทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่พวกเขา ผลแห่งความรักก็คือพวกเขา
ไม่เพียงแต่รักซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น แต่อคัรสาวกเหล่าน้ียงัรักศตัรูของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงจบัพระองคไ์ป
ตรึงบนไมก้างเขนอีกดว้ย ความรักท่ีมาจากพระเจา้น้ี เป็นความรักท่ีพระองคพ์ร้อมท่ีจะประทานแก่เรา
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ทุกขณะ ความรักของพระบิดาเจา้น้ี (อะกาเป) มิไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้สึกทางดา้นอารมณ์แต่เป็นความรักท่ี
อยูเ่หนือธรรมชาติ ซ่ึงมาจากพระทยัอนัเป่ียมไปดว้ยพระเมตตาของพระบิดา ผา่นมาทางพระบุตร และสู่
อคัรสาวกของพระองคแ์ละเรา เพื่อเราจะออกไปส าแดงแก่มนุษยโ์ลก 

ความส าคัญของความรัก 

พระเจา้ไดท้รงดลใจใหอ้าจารยเ์ปาโลเขียน เก่ียวกบัความส าคญัแห่งความรักชนิดน้ีไวใ้น     
พระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ในพระธรรมอนัประเสริฐเลิศลน้อนัตอนน้ี พระเจา้ทรงเตือนใหเ้ราทราบ
วา่ ถา้ปราศจากความรักของพระเจา้แลว้ เราจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจา้หรือเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยก์็ยอ่มไม่มีคุณค่าประการใดเลย 

ขอใหเ้ราพิจารณาดูถอ้ยค า ท่ีอาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนไวเ้ก่ียวกบัความรัก “แมข้า้พเจา้พดูภาษา
แปลก ๆ ได ้ เป็นภาษามนุษยก์็ดี เป็นภาษาทูตสวรรคก์็ดีแต่ไม่มีความรัก ขา้พเจา้เป็นเหมือนฆอ้งหรือ
ฉาบท่ีก าลงัส่งเสียง แมข้า้พเจา้จะเผยพระวจนะได ้ และเขา้ใจในความล ้าลึกทั้งปวง และมีความรู้ทั้งส้ิน
และมีความเช่ือมากยิง่ท่ีสุดพอจะยกภูเขาไปได ้แต่ไม่มีความรัก ขา้พเจา้ก็ไม่มีค่าอะไรเลย แมข้า้พเจา้จะ
สละของสารพดัหรือยอมใหเ้อาตวัขา้พเจา้ไปเผาไปเสีย แต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้
ไม”่ นัน่หมายความวา่ ถึงแมว้า่เราจะพยายามรับใชพ้ระเจา้ แต่ถา้ปราศจากความรักแลว้ผลงานของเราก็
ไม่มีค่าอะไรเลย 

ความรักท่ีมาจากพระเจา้ ซ่ึงภาษากรีกเรียกวา่ อะกาเป น้ี มีคุณลกัษณะอยา่งไรบา้ง? ความรักท่ี
เหนือธรรมชาติน้ีส าแดงออกไดอ้ยา่งไร? 

ความรักคืออะไร? 

อาจารยเ์ปาโลไดบ้รรจงเขียน ถึงคุณลกัษณะของความรักน้ีซ่ึงเป็นพลงัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกไว้
ดงัน้ี “ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระท าคุณให ้ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่จองหอง ไม่ไดก้ระท า
ส่ิงอนัเป็นท่ีน่าอายกระดาก ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจ าความผดิ ไม่ยนิดี
ในการประพฤติผดิ แต่มีความยนิดีในการประพฤติชอบ ไม่แคะไคคุ้ย้เข่ียความผดิของเขา และเช่ือใน
สวนดีของ 
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เขาอยูเ่สมอ และมีความหวงัอยูเ่สมอ และเพียรทนเอาทุกอยา่ง ความรักนั้นจะสูญไปก็หามิได.้...
ดงันั้นยงัตั้งอยูส่ามส่ิงคือความเช่ือ ความหวงัใจ และความรัก แต่ความรักนั้นเป็นใหญ่” 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดด้ลใจใหอ้าจารยเ์ปาโลเขียนเตือนเราวา่ “มุ่งหาความรัก” 
เราทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้จกัส่ิงห้าประการท่ีเก่ียวกบัความรัก 

พระเจ้าทรงรักเรา 

ประการแรก พระเจา้ทรงรักเรา พระเจา้ทรงรักเราดว้ยความรักท่ีภาษากรีก เรียกวา่ อะกาเป เป็น
ความรักท่ีบรรยายไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 พระองคท์รงรักเรามากจนกระทัง่ ไดส่้งพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองค ์ลงมาตายบนไมก้างเขน เพื่อเราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ ความรักของพระองคท่ี์มีต่อ
เรา ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการกระท าของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคพ์ระเยซูคริสตท์รงรักเรามาก แมข้ณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยูน่ั้น พระองคไ์ดท้รง

ส้ินพระชนมเ์พื่อเรา ความรักของพระองค ์เป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข แมว้า่เราไม่คู่ควรกบัความรักนั้น 
พระเจา้ทรงรักเรา ถึงแมว้า่ เราไดฝ่้าฝืนพระด ารัสของพระองค ์ หรือถึงแมว้า่เราเป็นคนอ่อนแอ 

เป็นคนบาป เป็นคนเห็นแก่ตวั พระองคท์รงรักเรามาก จนกระทัง่พระองคท์รงจดัหาหนทางท่ีจะน าเรา
ไปสู่ชีวตินิรันดร์ และชีวิตครบบริบูรณ์ พระเจา้ทรงส าแดงใหเ้ราเห็นถึงความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขของ
พระองคท่ี์ไมก้างเขน องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงเปล่งพระสุรเสียงออกมาวา่ “โอพระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรด
อภยัโทษเขา เพราะวา่เขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร” ถา้พระเจา้ทรงรักผูท่ี้เป็นคนบาปมากมายถึงขนาดนั้น จง
คิดดูเถิดวา่ พระองคจ์ะทรงรักเราผูเ้ป็นบุตรของพระองคโ์ดยความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูเ้สาะ
แสวงหาท่ีจะกระท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์มากกวา่นั้นสักแค่ไหน 
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ความรักทีย่่อมรอคอย 

ค าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ย ท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมลูกาบทท่ี 15 แสดงให้เราเห็นถึงความรักท่ี   
พระเจา้มีต่อบุตรของพระองค ์ค าอุปมานั้นกล่าววา่ ชายคนหน่ึงมีบุตรชายสองคน บุตรคนเล็กมาหาบิดา
และขอรับมรดกเป็นส่วนแบ่งของตนหลงัจากท่ีไดรั้บมรดกนั้นแลว้ เขาก็รวบรวมขา้วของออกเดินทาง
ไปยงัดินแดนท่ีแสนไกล ณ ท่ีนัน่ เขาไดผ้ลาญทรัพยสิ์นของเขา ดว้ยการเล้ียงดูเพื่อนฝงูและการเท่ียว
โสเภณี เม่ือเงินเขาหมดแลว้ การกนัดารอาหารก็เกิดข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดินนั้น เขามีความอดอยากมาก ใน
ท่ีสุดเขาส านึกไดว้า่ท่ีบา้นบิดาของเขา แมแ้ต่คนใชก้็ยงัมีอาหารเหลือกิน เขาร าพึงกบัตวัเองวา่ “ขา้จะ
กลบัไปหาคุณพอ่ และพดูกบัท่านวา่ คุณพอ่ครับ ผมไดท้  าผดิกบัคุณพอ่ และต่อสวรรคแ์ลว้ ผมไม่
สมควรท่ีจะเป็นบุตรของคุณพอ่อีกแลว้ แต่โปรดรับผมไวเ้ป็นคนใชค้นหน่ึงครับ” 

บุตรนอ้ยคนน้ีตดัสินใจเดินทางกลบับา้น บิดาไดม้องเห็นเขาก าลงัเดินมาแต่ไกล จิตใจของบิดา
เตม็ไปดว้ยความรักและความสงสาร เขาไดว้ิง่ออกไปกอด และจูบลูกชายของเขา ขา้พเจา้คิดวา่ การท่ี
บิดามองเห็นบุตรชายก าลงัเดินมาแต่ไกล ก็เพราะวา่เขาตั้งหนา้รอคอยและอธิษฐานเพื่อการกลบัมาของ
บุตรชายอยูเ่สมอ ทุกวนับิดาจะเฝ้ามองถนนอนัวา่งเปล่าซ่ึงเขาหวงัวา่ สักวนัหน่ึงเขาจะไดเ้ห็นบุตรชาย
ของเขาเดินกลบัมาแน่ ๆ  

ขณะท่ีบุตรชายก าลงักล่าวค าสารภาพอยูน่ั้น บิดาก็ไดพ้ดูสวนข้ึน สั่งคนใชใ้หไ้ปฆ่าววัตวัอว้นพี
เตรียมไวเ้ล้ียงฉลองการกลบัมาของบุตรชาย ซ่ึงหายไปและไดเ้ดินทางกลบัมาบา้นอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจา้ทรงแสดงความรักต่อเรา ก่อนท่ีเราจะมาเช่ือเป็นคริสเตียน แต่เร่ืองน้ีสอนใหเ้ราทราบวา่

พระเจา้ทรงรักบุตรของพระองคผ์ูไ้ดห้ลงหายห่างเหินไปจากพระองค ์ พระเจา้ทรงเฝ้าคอยมิไดว้า่งเวน้ 
เพื่อจะใหบุ้ตรของพระองคไ์ดห้นัเขา้มาร่วมสามคัคีธรรมดว้ยกนักบัครอบครัวคริสเตียนอีก ถึงแมว้า่เรา
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เคยฝ่าฝืนค าตรัสสั่งของพระองค ์ พระองคก์็ยงัทรงรักเราและทรงรอคอยเราใหส้นองตอบความรัก และ
การอภยัโทษของพระองค ์ เหมือนกบัท่ีอาจารยเ์ปาโลเตือนใหเ้ราระลึกอยูเ่สมอในพระธรรมโรม 5: 9, 
10 “เด๋ียวน้ีเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมแลว้โดยพระโลหิตของพระองค ์ เราก็จะพน้จากพระพิโรธของ    
พระเจา้โดยพระองคแ์น่ยิง่กวา่นั้นอีก ดว้ยวา่ถา้เม่ือเราทั้งหลายยงัเป็นศตัรู เราไดก้ลบัเป็นไมตรีกนักบั
พระเจา้ โดยความตายแห่งพระบุตรของพระองค ์ คร้ันเรากลบัเป็นไมตรีแลว้ เราจะรอดโดยชีวิตของ
พระองค ์แน่ยิง่กวา่นั้นอีกมาก” 

ความรักเหลอืล้น 

มีเร่ืองบุตรนอ้ยสมยัใหม่ ซ่ึงคลา้ยกบัเร่ืองในพระคมัภีร์ เร่ืองมีอยูว่า่ เด็กวยัรุ่นคนหน่ึงทะเลาะ
กบับิดามารดาและหนีออกจากบา้นดว้ยความโกรธแคน้ หลงัจากท่ีเขาไดใ้ชชี้วิตอยา่งโชกโชนกบั
ความผดิบาปจนเบ่ือหน่ายแลว้ เขาตดัสินใจซ่ือตัว๋รถไฟเดินทางกลบับา้น ขณะท่ีเขาก าลงันัง่รถไฟผา่น
ทุ่งนาใกลบ้า้นของเขา เขาเล่าใหเ้พื่อนผูโ้ดยสารดว้ยกนัฟังวา่เขาไดเ้ขียนจดหมายถึงบิดามารดาเพื่อขอ
โทษ และขอกลบัมาอยูก่บัครอบครัวอีก ในจดหมายนั้น เขาไดอ้ธิบายวา่ ถา้คุณพอ่คุณแม่ของเขาไดย้ก
โทษใหเ้ขาและเตม็ใจใหเ้ขาคืนสู่ครอบครัวแลว้ ก็ขอให้เอาผา้ขาวเล็ก ๆ ผกูไวบ้นยอดไมห้ลงับา้นให้
เขาเห็น เม่ือรถไฟแล่นใกลบ้า้นไปทุกที เขาบอกเพื่อนผูโ้ดยสารวา่ “ผมไม่กลา้มองดูตน้ไมห้ลงับา้นครับ 
ช่วยมองแทนผมหน่อย” 

เพื่อนผูโ้ดยสารคนนั้นชะโงกหนา้มองไปยงับา้นของเขาและอุทานออกมาอยา่งต่ืนเตน้วา่ “ดูซิ
ครับ ไม่ใช่ผนืเดียว ตอ้งร้อยผนืแน่ ๆ ตน้ไมน้ั้นขาวโพลนไปหมด” 

ถา้บิดามาราดาผูเ้ป็นมนุษยส์ าแดงความรัก ถึงขนาดน้ีพระเจา้จะทรงส าแดงความรักต่อเรานอ้ย
กวา่นั้นหรือ 

ความรักของพระเจา้ ท่ีมีต่อเรามากมายเหลือลน้ คริสเตียนไม่ควรกลวัพระเจา้ ถึงแมว้า่เขาได้
กระท าผดิต่อพระองค ์ เพราะวา่พระองคไ์ม่เคยเลิกรักเขาเลย ในพระธรรมยอห์น 17: 23 องคพ์ระเยซู
คริสตไ์ดท้รงอธิษฐานต่อพระบิดาวา่ “ขา้พระองคอ์ยูใ่นเขา และพระองคท์รงอยูใ่นขา้พระองค ์ เพื่อเขา
ทั้งหลายจะไดเ้ป็นอนัหน่ึงเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์ เพื่อโลกจะไดรู้้วา่ พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า และ
พระองคท์รงรักเขาเหมือนดงัท่ีพระองคท์รงรักขา้พระองค์” 

ความรักย่อมตีสอน 

จงพิจารณาดูซิ พระเจา้ทรงรักเรา ผูเ้ช่ือวางใจในพระเยซูคริสต ์เท่า ๆ กบัท่ีพระองคท์รงรักองค์
พระเยซูคริสต ์ น่ีเป็นความจริงอนัล ้าเลิศเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้ เราไม่จ  าเป็นตอ้งมีความขลาดกลวัต่อผูท่ี้รัก
เราอยา่งเหลือลน้เช่นน้ี เราไม่จ  าเป็นตอ้งพะวงในการท่ีจะถวายจิตใจใหแ้ก่พระเจา้เพราะพระองคท์รงรัก
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เราเป็นท่ีสุด ขอใหเ้ราจ าไวว้า่ ถึงแมบ้างคร้ังเราจะฝ่าฝืนพระบญัชาของพระองค ์แต่พระองคก์็ยงัทรงรัก
เราไม่เส่ือมคลาย ผูเ้ป็นบิดาฝ่ายเน้ือหนงั ก็คงตระหนกัในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั ขา้พเจา้รักลูกชายของ
ขา้พเจา้ ถึงแมว้า่บางคร้ังเขาจะฝ่าฝืนค าสั่งขา้พเจา้ ขา้พเจา้รักเขา เม่ือเขาเป็นคนดี และเม่ือเขาด้ือดึง 
เม่ือใดก็ตามท่ีลูกของขา้พเจา้ฝ่าฝืนค าสั่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จ  าตอ้งตีสอนเขา เพื่อให้เขาเป็นคนดี ใน
ท านองเดียวกนั พระองคจ์ะทรงตีสอนเรา เม่ือเราฝ่าฝืนพระบญัชา ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงรักเรา 

ขออยา่ใหเ้ราเขา้ใจผดิคิดวา่การตีสอนของพระเจา้ คือการแสดงพระอาชญา หรือการลงโทษ
ของพระองค ์ พระคมัภีร์กล่าววา่ “พระองคท์รงรักผูใ้ด พระองคจึ์งทรงตีสอนผูน้ั้นและพระองคท์รงรับ
คนใดเป็นบุตร พระองคก์็ทรงเฆ่ียนตีผูน้ั้นท่ีท่านทั้งหลายตอ้งทนนั้น ก็เพราะการตีสอน พระเจา้ทรง
กระท าแก่ท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ดว้ยวา่มีบุตรคนใดเล่าท่ีบิดาไม่ไดตี้สอนเขาบา้ง แต่ถา้ท่านทั้งหลาย
ไม่ไดถู้กตีสอนเหมือนคนทั้งปวงตอ้งทนเอานั้น ท่านก็ไม่ไดเ้ป็นบุตร แต่เป็นเหมือนลูกท่ีไม่มีพอ่ อีก
ประการหน่ึง เราทั้งหลายไดมี้บิดาตามเน้ือหนงัท่ีไดตี้สอนเรา และเราจึงไดน้บัถือบิดานั้นยิง่กวา่นั้นอีก 
เราควรจะไดย้  าเกรงนบนอบต่อบิดาแห่งวิญญาณจิตและจ าเริญชีวติมิใช่หรือ ฝ่ายบิดาเหล่านั้นไดตี้สอน
เรานอ้ยวนัตามความเห็นดีเห็นชอบของเขานั้น แต่พระองคไ์ดตี้สอนเราประสงคจ์ะใหเ้ป็นประโยชน์แก่
เรา เพื่อเราจะไดเ้ขา้ส่วนในความบริสุทธ์ของพระองค ์ การตีสอนทุกอยา่งเม่ือก าลงัถูกอยูน่ั้นไม่เป็นการ
ช่ืนใจเลย แต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลงัก็กระท าใหเ้กิดผลเป็นความสุขส าราญ แก่บรรดาคนท่ีตอ้งทน
อยูน่ั้นคือความชอบธรรมนั้นเอง” 

ฉะนั้นการตีสอนของพระเจา้ ก็คือการตีสอนอบรมบุตรนั้นเอง มิใช่เป็นการแกแ้คน้ ในการท่ี
เราไดก้ระท าผดิต่อพระองค ์

ยิง่กวา่นั้นพระเจา้ไม่เคยลงโทษเฆ่ียนตีเรา เพราะความผิดบาปของเรา การส้ินพระชนมบ์นไม้
กางเขนของพระเยซูคริสต ์ เพื่อไถ่โทษความผดิบาปของผูเ้ช่ือ เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ก็เป็นการเพียงพอ
ต่อความยติุธรรมและพระอาชญาของพระเจา้ พระเจา้ทรงอบรมตีสอนเราก็เพื่อท่ีจะใหเ้ราเจริญเติบโต
ข้ึนฝ่ายวญิญาณจิต การเฆ่ียนตีของพระองคย์อ่มท าใหเ้จ็บปวด แต่วา่เราสามารถหลีกเล่ียงได ้ โดยการ
สารภาพความผดิบาปของเรา ตามพระธรรม 1 โครินธ์ 11:31,32 กล่าววา่ “ถา้เราพิจารณาดู และเห็น
ความบกพร่องของตวัเราเอง เราคงไม่ตอ้งถูกต าหนิอยา่งน้ี แต่เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงต าหนิเรานั้น 
พระองคไ์ดท้รงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกปรับโทษดว้ยกนักบัโลก” 

ความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง 

คริสเตียนในยคุแรกไดท้นต่อการข่มเหง และความยากล าบากตลอดจนความทุกขท์รมานอยา่ง
แสนสาหสั ซ่ึงเหลือท่ีเราจะเขา้ใจได ้ แต่กระนั้นอาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากไปถึงคริสเตียน
เหล่าน้ีวา่ “ใครผูใ้ดจะใหเ้ราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตเ์ล่า จะเป็นการยากล าบาก หรือ



 14 

ความทุกขใ์นใจ หรือการเค่ียวเขญ็ หรือการกนัดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภยั หรือ
การถูกคมดาบหรือ เหมือนมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ เพราะเหตุพระองค ์เราทั้งหลายถูกฆ่าเสียส้ินวนัยงัค ่า เขา
ถือวา่เราเหมือนฝงูแกะส าหรับเอาไวฆ่้า แต่วา่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านั้น เราทั้งหลายมีชยัชนะ
เหลือลน้ โดยพระองคผ์ูไ้ดท้รงรักเราทั้งหลาย เหตุวา่ขา้พเจา้เช่ือมัน่คงวา่ แมค้วามตาย หรือชีวติ หรือ
ทูตสวรรค ์หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิ หรือส่ิงซ่ึงมีอยูเ่ด๋ียวน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะเป็นมาภายหนา้หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย 
หรือความสูง หรือความลึก หรือส่ิงใด ๆ อ่ืนท่ีทรงสร้างแลว้ จะไม่อาจกระท าใหเ้ราทั้งหลายขาดจาก
ความรักของพระเจา้ ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทั้งหลาย” ความรักเช่นน้ีเหลือท่ี
มนัสมองของเราจะเขา้ใจได ้ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยงัไม่เหลือท่ีจิตใจของเราจะรับเอาได ้

ทูตสวรรคท์ราบถึงความรักอนัลน้เหลือของพระเจา้ ขณะท่ีป่าวประกาศแก่บรรดาคนเล้ียงแกะ 
ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวัในค ่าคืนท่ีองคพ์ระเยซูคริสตป์ระสูติวา่ “อยา่กลวัเลยเพราะเราน าข่าวดี
มายงัท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิง่ซ่ึงจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะวา่ในวนัน้ี พระผูช่้วยใหร้อดของท่าน
ทั้งหลายคือพระคริสตเจา้ มาบงัเกิดท่ีเมืองดาวดิ” 

พระเจ้าทรงบัญชาให้เราส าแดงความรัก 

ประการท่ีสอง พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราส าแดงความรัก 
มีนกักฎหมายคนหน่ึงมาถามพระเยซูวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้พระบญัญติัขอ้ใดเป็นใหญ่” พระเยซู

ทรงตอบเขาวา่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้ นัน่
แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ ขอ้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สองก็เหมือนกนั คือ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง บญัญติัและค าพยากรณ์ทั้งส้ินก็รวมอยู่

ในพระบญัญติัสองขอ้น้ี” 
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ท าไมเราจึงต้องรักพระเจ้า 

ปัญหาเช่นน้ีคงจะเกิดข้ึนในจิตใจของท่าน วา่ท าไมพระเจา้ตอ้งการความรักของเรา พระองค์
ทรงเห็นแก่ตวัเช่นนั้นหรือ พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ ผูท้รงไวซ่ึ้งความรัก ไดท้รงสร้างมนุษยม์า
เพื่อท่ีจะใหเ้ขาไดรั้บความสุขและความยนิดีท่ีเตม็เป่ียมเม่ือเขารักพระองค ์ ดว้ยสุดใจสุดจิตและรักเพื่อน
บา้นเหมือนรักตนเอง 

เม่ือขา้พเจา้ยงัเป็นคริสเตียนใหม่ ขา้พเจา้กงัวลใจวา่จะรักพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจไดอ้ยา่งไร 
ขา้พเจา้จะกระท าตามพระบญัชา ซ่ึงเป็นมาตรฐานอนัสูงส่งนั้นอยา่งไรได ้ ภายหลงัพระเจา้ไดท้รงให้
ค  าตอบแก่ขา้พเจา้ สองประการ ซ่ึงช่วยใหข้า้พเจา้สามารถรักพระองค ์และกระท าตามพระประสงคข์อง
พระองคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ค าตอบนั้นก็คือ ประการแรก องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิไดป้ระทบัอยูใ่น
จิตใจของขา้พเจา้ และกระท าใหจิ้ตใจของขา้พเจา้ ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยความรักของพระเจา้ ดงัท่ี
พระองคท์รงสัญญาไวใ้นพระธรรมโรม 5:5 วา่ “ความรักของพระเจา้ไดห้ลัง่เขา้สู่จิตใจของเรา โดยทาง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานให้แก่เราแลว้” ประการท่ีสอง เม่ือขา้พเจา้ไดร้ าพึงตรึก
ตรองถึงพระพรท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหใ้นชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้สนองตอบต่อความรักของพระองค์
มากยิง่ข้ึน ขา้พเจา้รักพระองค ์เพราะพระองคท์รงรักขา้พเจา้ก่อน 

โอ ้ เพราะเหตุใดหนอพระเจา้จึงทรงรักขา้พเจา้มากมายจนยอมตายเพื่อขา้พเจา้ เพราะเหตุใด
พระเจา้จึงทรงเลือกขา้พเจา้ใหเ้ป็นบุตรของพระองค ์ เหมือนท่ีพระธรรมยอห์น 15:16 ไดก้ล่าวไว ้
ขา้พเจา้มีคุณความดีอะไร ท่ีพระองคท์รงเลือกสรรขา้พเจา้ใหเ้ป็นราชทูตของพระองค ์ ออกไปประกาศ
ข่าวประเสริฐเร่ืองความรัก และการอภยับาปของพระองคใ์หแ้ก่ชาวโลก เพราะเหตุใดพระองคจึ์งพอ
พระทยัท่ีจะสถิตอยูก่บัขา้พเจา้เสมอไปเป็นนิตยจ์นกวา่จะส้ินโลก อะไรนะท่ีท าใหพ้ระองคท์รงสัญญา
วา่ จะประทานส่ิงสารพดัท่ีขา้พเจา้ยงัขาดอยูน่ั้นจากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองค ์โอ ท าไมหนอขา้พเจา้
จึงไดรั้บสิทธิพิเศษอนัน้ี ซ่ึงคนทั้งหลายท่ียงัไม่รู้จกัพระองคไ์ม่ไดรั้บเลย ทุกเชา้เม่ือขา้พเจา้ต่ืนนอน 
ขา้พเจา้ระลึกถึงพระคุณอนัมหาศาลของพระเจา้ และร้องเพลงสรรเสริญพระองคด์ว้ยความรักและความ
ยนิดี พระเมตตากรุณาของพระเจา้มากเหลือลน้ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงส าแดงต่อผูซ่ึ้งมอบความไวว้างใจไว ้
กบัพระบุตรท่ีรักของพระองค ์คือพระเยซูคริสตเ์จา้ 

จงรักพระเจ้าก่อน 

เม่ือขา้พเจา้เป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ขา้พเจา้ไดข้อแต่งงานกบัวอนเน็ทท ์ ผูซ่ึ้งเป็นภรรยาของ
ขา้พเจา้ เวลานั้นเธอเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็ของคริสตจกัรคนหน่ึง แต่ขา้พเจา้ทราบภายหลงัวา่เธอยงั
ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเลย ลองคิดดูซิวา่เธอจะนอ้ยใจเพียงไร เม่ือขา้พเจา้บอกเธอวา่ ขา้พเจา้เป็นคริสเตียน
แลว้และขา้พเจา้รักพระเจา้มากกวา่รักเธอเสียอีก และขา้พเจา้จะตอ้งใหพ้ระเยซูคริสต ์ เป็นท่ีหน่ึงในชีวิต



 16 

ของขา้พเจา้เสมอ ขา้พเจา้ลืมอธิบายใหเ้ธอทราบวา่ เพราะเหตุท่ีขา้พเจา้รักพระเจา้มาก ขา้พเจา้จึง
สามารถมีความรักต่อเธอเพิ่มพนูมากยิง่ข้ึนดว้ย แต่ก่อนท่ีเราจะแต่งงานกนั เธอไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเธอดว้ย และผลท่ีสุดเธอก็ไดรั้บประสบการณ์แห่งชีวิต ในความรักและการ
อภยับาปของพระเจา้เช่นเดียวกนั 

นบัจากเวลานั้นเป็นตน้มา องคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีหน่ึงในชีวติของเธอดว้ย เน่ืองจากวา่
พระองคท์รงเป็นเอกในชีวิตของเราทั้งสอง ฉะนั้นเราจึงประสบความยนิดีอยา่งยิง่ในความรักซ่ึงกนั 
และกนัของเรา บางคร้ังในการรับใชพ้ระเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งจากภรรยาไปเป็นเวลานาน ขา้พเจา้ตอ้งทิ้งลูก
และครอบครัวไวเ้บ้ืองหลงั แต่ถึงกระนั้นเราก็พบกบัความรักและสันติสุขท่ีแทจ้ริงของพระองค ์ เพราะ
พระองคท์รงเป็นท่ีหน่ึงในชีวิตของเรา เวลาใดก็ตามเม่ือเราทั้งครอบครัวมีโอกาสอยูด่ว้ยกนั ความยนิดีก็
เตม็เป่ียมยิง่ข้ึน เพราะวา่พระเจา้ทรงรักเราและเราก็รักพระองค ์

บุคคลใดก็ตาม ไม่วา่จะเป็นสามี ภรรยา ลูกนกัธุรกิจ หรือนกัวชิาการ ฯลฯ ถา้หากเขายงัไม่เคย
ล้ิมรสแห่งความรักของพระเจา้ และยกพระองคไ์วเ้ป็นท่ีหน่ึงในชีวติของเขา ก็เป็นบุคคลท่ีน่าสงสาร 
เพราะเขาขาดพระพรท่ีใหญ่ยิ่งของพระเจา้ พระองคท์รงพร้อมท่ีจะประทานพระพรใหห้ลัง่ไหลไปสู่
บุคคลท่ีรักพระองคด์ว้ย สุดจิตสุดใจ สุดก าลงัและสุดความคิด 

การส าแดงความรัก 

อคัรสาวกยอห์นไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ใหพ้รรณนาถึงความรัก และพระกรุณาของ
พระองค ์ ในจดหมายฝากท่ีท่านไดบ้นัทึกเอาไว ้ คือพระธรรม 1 ยอห์นวา่ “ในขอ้น้ีแหละความรักของ
พระเจา้จึงไดป้รากฏเก่ียวกบัเราทั้งหลาย คือวา่พระเจา้ไดท้รงใชพ้ระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขา้มาใน
โลก เพื่อเราทั้งหลายจะไดชี้วิตโดยพระบุตรนั้น ในขอ้น้ีแหละเป็นความรักไม่ใช่ท่ีเราไดรั้กพระเจา้ แต่ท่ี
พระองคท์รงรักเรา และไดท้รงใชพ้ระบุตรของพระองคเ์ป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธ เพราะความบาปของ
เรา ดูก่อนพวกท่ีรัก ถา้พระเจา้ไดรั้กเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซ่ึงกนัและกนัดว้ย หามีคนใดได้
แลเห็นพระเจา้ในเวลาใดไม่ ถา้เราทั้งหลายรักซ่ึงกนัและกนั พระเจา้สถิตอยูใ่นเราทั้งหลาย และความรัก
ของพระองคก์็ส าเร็จในเรา 

เช่นน้ีแหละเราทั้งหลายจึงรู้วา่ เราอยูใ่นพระองคแ์ละพระองคด์ ารงอยูใ่นเรา คือวา่เพราะ
พระองคไ์ดท้รงโปรดประทานพระวญิญาณของพระองคแ์ก่เรา และเราทั้งหลายไดเ้ห็นและเป็นพยานวา่ 
พระบิดาไดท้รงใชพ้ระบุตรมาเพื่อจะเป็นผูช่้วยมนุษยโลกใหร้อด ถา้คนใดจะยอมรับเช่ือวา่พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรของพระเจา้ พระเจา้ก็จะด ารงอยูใ่นคนนั้น และคนนั้นอยูใ่นพระเจา้ และเราทั้งหลายไดรู้้
และไดเ้ช่ือความรักนั้นซ่ึงพระเจา้ไดท้รงรักเรา พระเจา้ทรงเป็นความรัก และผูท่ี้อยูใ่นความรักก็ไดอ้าศยั
ในพระเจา้ และพระเจา้สถิตอยูใ่นผูน้ั้นในขอ้น้ีแหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะไดมี้
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ใจกลา้ในวนัพิพากษานั้น เพราะวา่พระองคท์รงเป็นอยา่งไรเราทั้งหลายในโลกน้ีก็เป็นอยา่งนั้น ในความ
รักนั้นไม่มีความกลวั แต่วา่ความรักท่ีสมบูรณ์ก็ก าจดัความกลวัเสีย ดว้ยวา่ความกลวัเป็นท่ีใหใ้จสะดุง้
ต่อโทษ และผูท่ี้มีความกลวัยงัไม่สมบูรณ์ในความรัก เราทั้งหลายเกิดความรัก ก็เพราะพระองคไ์ดท้รง
รักเราก่อน” 

สูญเสียความรักแรก 

คริสเตียนท่ีพึงพอใจกบัหลกัค าสอนของคริสตจกัรหรือนิกายของตน และถือวา่หลกัค าสอนนั้น 
เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัของสังคม ควรจะอ่านพระคริสตธรรมวิวรณ์ 2:1-5 ขอ้พระธรรม
ตอนน้ีเป็นค าตรัสของพระเจา้ต่อคริสตจกัรเอเฟซสั พระองคย์กยอ่งคริสเตียนชาวเอเฟซสัวา่ เป็นผูข้ยนั
ขนัแขง็ในกิจกรรมของคริสตจกัรท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีอยูถึ่ง 9 ประการ แต่กระนั้นก็ตาม พระองคย์งัต่อวา่
คริสตจกัรน้ีวา่ “เจา้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจา้ เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมท่ีเจา้ไดห้ล่นจากมาแลว้
นั้น จงกลบัใจเสียใหม่ และประพฤติตามอยา่งเดิมมิฉะนั้นเราจะมาหาเจา้ และยกคนัประทีปของเจา้ออก
จากท่ีเวน้ไวแ้ต่เจา้จะกลบัใจใหม่” 

พระเจา้ตรัสเตือนคริสตจกัรลาโอดิเซอา เหมือนกนัวา่ “เรารู้จกัแนวการกระท าของเจา้ เจา้ไม่
เยน็ไม่ร้อน เราใคร่ใหเ้จา้เยน็หรือร้อน เพราะเหตุท่ีเจา้เป็นแต่อุ่น ๆ ไม่เยน็และไม่ร้อน เราจะคายเจา้ออก
จากปากของเรา.... เรารักผูใ้ดเราก็ตกัเตือนและตีสอนผูน้ั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลบัใจ
เสียใหม”่ 

จงรักเพือ่นบ้าน 

ถา้เรารักพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจ และส้ินสุดความคิดและส้ินสุดก าลงัของเราจริง ๆ แลว้ เราก็
สามารถรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเองได ้ ถา้ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ถูกตอ้งแลว้ ความสัมพนัธ์
ของเรากบัมนุษยก์็จะถูกตอ้งตามมาดว้ย 

ยกตวัอยา่ง ถา้เราเอาแม่เหล็กมาวางใกล ้ ๆ กล่องใส่ตะปู เราก็จะเห็นวา่ตะปูเหล่านั้นกระโดด
ข้ึนเกาะแม่เหล็กเป็นพวงทีเดียว ทั้งน้ีเพราะแรงแม่เหล็กนั้นไดดู้ดตะปูเหล่านั้นเขา้หามนั และขณะท่ี
ตะปูเกาะแม่เหล็กนั้น มนัก็จะเกาะซ่ึงกนัและกนัดว้ย ในท านองเดียวกนั เม่ือชีวิตคริสเตียนไดรั้บการ
ดึงดูดดว้ยความรักของพระคริสตใ์หเ้ขา้ใกลพ้ระองค ์ เม่ือเขาด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ เขาจะ
รักพระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจและดว้ยส้ินสุดความคิดของเขา และในเวลาเดียวกนัเขาก็จะรักคนอ่ืน
เหมือนรักตวัเองดว้ย 
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อาจารยเ์ปาโลไดบ้นัทึกไวว้า่ “พระบญัญติักล่าววา่อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา อยา่ฆ่าคน อยา่ลกั
ทรัพย ์อยา่โลภ ทั้งพระบญัญติัอ่ืน ๆ ก็รวมอยูใ่นขอ้น้ี ท่านจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเอง ความรักไม่
ท าอนัตรายเพื่อนบา้นเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการท าตามธรรมบญัญติัอยา่งครบถว้น” 

ถา้เรารักพระเจา้และรักเพื่อนมนุษย ์ ก็จะเป็นผลน าไปสู่ความชอบธรรม และน าเกียรติยศมาสู่
องคพ์ระเยซูคริสต ์

ส าแดงความรักด้วยการกระท า 

พระเจา้ทรงบญัชาให้เรารักคนอ่ืน ก็เพราะวา่แสดงถึงความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ คนอ่ืนจะรู้วา่
เราเป็นคริสเตียน ก็เพราะวา่เรารักคนอ่ืน อคัรสาวกยอห์นไดย้  ้าวา่ ถา้เราไดรั้บความรอดแลว้ เราก็จะ
แสดงออกซ่ึงความรักท่ีเรามีต่อคนอ่ืน ถา้เราไม่รักคนอ่ืนเราก็ไม่รู้จกัพระเจา้ เพราะพระองคท์รงเป็น
ความรัก อคัรสาวกยอห์นกล่าววา่ “ถา้ผูใ้ดมีทรัพยส์มบติัในโลกน้ี แลว้เห็นพี่นอ้งของตนขดัสน แลว้ยงั
ใจจืดใจด าไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจา้จะด ารงอยูใ่นผูน้ั้นอยา่งไรได ้ ลูกทั้งหลายเอ๋ย อยา่ให้
เรารักกนัดว้ยค าพดูและดว้ยปากเท่านั้น แต่จงรักกนัดว้ยการกระท าและความจริง” 

พระเยซูตรัสวา่ “พระบญัญติัของเรา คือใหท้่านทั้งหลายรักกนั เหมือนดงัท่ีเราไดรั้กท่าน”   
คริสเตียนควรจะรักเพื่อนบา้นของตน เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงสร้างเขาข้ึนมาตามแบบฉายาของพระองค ์
เพราะวา่พระองคท์รงรักเขา และเพราะวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตายบนไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาป
ของเขา หากวา่เราจะท าตามแบบอยา่งขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เราก็ควรจะรักคนทั้งหลายเหมือนท่ี     
พระเยซูคริสตท์รงรักมนุษยทุ์กคน เราควรจะอุทิศชีวติของเรา เพื่อช่วยใหค้นอ่ืนประสบความรัก และ
การยกโทษบาปของพระเจา้ดว้ย 

จงรักศัตรู 

พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวเ้หมือนกนัวา่ “ท่านทั้งหลายไดย้นิค าซ่ึงกล่าวไวว้า่ จงรักคนสนิท และ
จงเกลียดชงัศตัรู ฝ่ายเราบอกท่านวา่ จงรักศตัรูของท่าน และจงอธิษฐานเผื่อผูท่ี้ข่มเหงท่าน ท าดงัน้ีแลว้ 
ท่านทั้งหลายจึงจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผูส้ถิตในสวรรค ์ เพราะพระองคไ์ดท้รงใหด้วงอาทิตย์
ของพระองค ์ข้ึนส่องสวา่งแก่คนดีและคนชัว่เสมอกนัและใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและอธรรม ถา้ท่าน
ทกัทายแต่พี่นอ้งของตนฝ่ายเดียว ท่านไดก้ระท าอะไรพิเศษยิง่กวา่คนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระท า
อยา่งนั้นมิใช่หรือ” ท่านอาจจะถามวา่ การรักเพื่อนบา้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกน้ีหรือเปล่า 
เช่นการสงคราม การถือผวิ การถือลทัธิต่าง ๆ เป็นตน้ ค าตอบก็เห็นอยูอ่ยา่งชดัแจง้ทีเดียว เม่ือคริสเตียน
เร่ิมปฏิบติัตนสมกบัเป็นคริสเตียนจริง ๆ เม่ือเขารักพระเจา้ รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง และรักศตัรูผู ้
ท่ีต่อตา้นเขาแลว้ไม่วา่ศตัรูเหล่านั้นจะมีชั้นวรรณะ ผวิพรรณ และเช้ือชาติอยา่งไร เราจะเปล่ียนโฉมหนา้



 19 

ของความเป็นไปในโลกน้ีได ้ จะเห็นความรักของพระเจา้แสดงออกผา่นชีวติของคริสเตียนในยคุของเรา
เช่นเดียวกบัในคริสตศตวรรษแรก แมแ้ต่ศตัรูของเขายงัยอมรับวา่ “ดูเถิดคนพวกน้ีช่างรักกนัมากเสียน่ี
กระไร” 

จงรักตนเองด้วย 

บางคนไม่สามารถเขา้ใจพระบญัชาของพระเจา้ ท่ีสั่งใหเ้รารักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง เขา
ไม่เขา้ใจการรักตนเองนั้นหมายความวา่กระไร ในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:2-4 กล่าวเตือนเราวา่ ในวาระ
สุดทา้ยนั้น มนุษยจ์ะรักตวัเองมากยิง่กวา่รักพระเจา้ 

แทจ้ริงพระธรรมตอนน้ี กล่าวถึงความรักคนละประเภท ความรักในพระธรรม 2 ทิโมธี น้ี 
หมายถึงความรักใครฝ่ายเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นความเห็นแก่ตวั ความหยิง่ผยอง ซ่ึงเป็นความรักท่ีตรงกนัขา้ม
กบัน ้าพระทยัและพระประสงคข์อง พระเจา้คือความรักท่ีภาษากรีกเรียกวา่ “อะกาเป” ความรักของ พระ
เจา้เท่านั้นจึงจะสามารถหนุนใจคริสเตียนให้รักเพื่อนบา้น เหมือนรักตนเอง ตามคุณลกัษณะแห่งความ
รักท่ีระบุไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 พระเจา้ทรงมีความอดทน ทรงพระกรุณาและทรงอภยัโทษ
ใหแ้ก่เรา ฉะนั้นเราจึงสามารถมีความอดทน ความกรุณา และยกโทษใหแ้ก่ตวัเอง และเพื่อนบา้นดว้ย 
โดยการพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์

ขา้พเจา้เคยใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา และคนทัว่ไปมามาก บางคนไม่สามารถยอมรับตวัเอง บาง
คนมีจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยมลทิน เพราะวา่เขาไม่ยอมสารภาพความผดิบาปของเขา บางคนก็ไม่ยอมรับ
ตวัเอง เพราะวา่ร่างกายของเขาไม่สมประกอบ บางคนรู้สึกมีปมดอ้ยในทางสังคม ทางสมอง หรือทาง
จิตใจ แต่ขา้พเจา้ไดใ้หค้  าปรึกษาแก่คนเหล่าน้ีเหมือนกนัวา่ “พระเจา้ทรงรักท่านและยอมรับท่านไม่วา่
ท่านจะมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร และอยูใ่นสภาพเช่นไร ท่านจะตอ้งยอมรับตวัเองเช่นเดียวกนัดว้ย อยา่
มองดูจุดอ่อนของตวัเอง จงรักพระเยซูคริสต ์ และคนอ่ืน จงตั้งตน้ท าประโยชน์ให้แก่คนอ่ืนและรับใช้
พระองคเ์จา้ แลว้ท่านจะสามารถลืมปัญหาของตนเองได”้ 

ความรักผูกพนั 

ความรักของพระเจา้ เป็นพลงัผกูพนัพวกคริสเตียนเขา้ดว้ยกนั อาจารยเ์ปาโลกล่าวเตือนสติเรา
ไวว้า่ “จงสวมความรัก... เพราะความรักยอ่มผกูพนัทุกส่ิงไวใ้หถึ้งซ่ึงความสมบูรณ์” เพือ่เรา “จะไดรั้บ
ความชูใจ และเขา้ติดสนิทกนัในความรัก” ความรักของพระเจา้ต่อมนุษยท์ัว่โลกเท่านั้นท่ีสามารถท าลาย
ก าแพงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อลอ้มตวัเขาไว ้ การมอบชีวิตจิตใจถวายองคพ์ระคริสตเ์ท่านั้น จะเป็นสาย
ธารแห่ง 
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ความรัก ท่ีสามารถลบลา้งความขมข่ืน ความหวาดระแวงใหห้ายไป ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราทั้งหลาย

รับใชพ้ระคริสตใ์ห้เกิดผลดียิ่งข้ึน 
สุภาพสตรีคนหน่ึงไดเ้ล่าใหข้า้พเจา้ฟัง ถึงการท่ีเธอคน้วธีิส าแดงความรัก ซ่ึงเป็นผลท าใหเ้ธอมี

ความอดทน และมีความอ่อนโยนต่อสามีและลูก ๆ ของเธอ เธอกล่าววา่ “เม่ือก่อนน้ีลูก ๆ ของดิฉนั
กวนใจดิฉนัมาก จนท าใหดิ้ฉนัเกือบจะเป็นโรคประสาท ดิฉนัเป็นคนข้ีโมโห บางคร้ังสามีของดิฉนัไม่
อยากกลบับา้น ซ่ึงเขาแกต้วัตอ้งท างานล่วงเวลา ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีชีวติของดิฉนัไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงแลว้ความรักของพระเจา้ ไดท้่วมทน้อยูใ่นครอบครัวของดิฉนัเสียจริง ๆ” 

สุภาพบุรุษคนหน่ึงก็กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ “ผมกบัภรรยาเปรียบเสมือนตกหลุมรักกนัอีก
คร้ังหน่ึง เด๋ียวน้ีผมรักงานของผมยิง่ข้ึน ถึงแมว้า่ผมจะตอ้งท างานร่วมกบัคนท่ีผมไม่ค่อยชอบมาก่อน 
แต่บดัน้ีผมเรียนรู้ท่ีจะรักคนอ่ืนแลว้” 

เราไม่สามารถส าแดงความรักด้วยพลงัจิตใจของตนเองได้ 

ประการท่ีสาม เราไม่สามารถส าแดงความรักดว้ยพลงัจิตใจของเราเองได ้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์สอนเราวา่ “คนทั้งหลายท่ีอยูใ่ตเ้น้ือหนงัจะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ ฉนัใด โดยพึ่ง
พลงัจิตใจของตวัเราเอง เราก็ไม่สามารถส าแดงความรักฉนันั้น คริสเตียนเป็นจ านวนมากไม่ไดส้ าแดง
ความรักผา่นชีวิตจิตใจของเขา บางคร้ังเราปฏิเสธไม่ยอมส าแดงความรักต่อบุคคลบางคน เรารักเฉพาะ
บุคคลท่ีน่ารัก เราไม่ยอมรักบุคคลท่ีไม่น่ารัก โดยเฉพาะบุคคลท่ีชอบกา้วร้าว ชอบขดัคอคนอ่ืน และคน
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ไม่ยอมลงรอยกบัใคร ท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะเราไม่มีพลงัจิตใจ และความจูงใจสูงพอท่ีจะส าแดงความรัก
ในกรณีเช่นน้ีได ้

เราไม่สามารถท่ีจะส าแดงความรัก “อะกาเป” ของพระเจา้ ซ่ึงเป็นความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข ต่อคน
อ่ืน โดยอาศยัพลงัตนเองได ้หลายคร้ังหลายคราวเราปฏิญาณตนวา่จะรักคนนั้นคนน้ี บางคร้ังเราตั้งใจวา่
จะแสดงความรักต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่ก็หามีความรู้สึกใด ๆ เกิดข้ึนไม่ การท่ีจะส าแดง
ความรักดว้ยพลงัจิตใจของเราเองยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เราไม่สามารถส าแดงความรักของพระเจา้ต่อคนอ่ืน
ได ้โดยวสิัยแลว้ เราเป็นคนขาดความอดทน ความเมตตากรุณา โดยวสิัยแลว้ เราเป็นคนชอบอิจฉาริษยา 
โออ้วด หยิง่จองหอง เห็นแก่ตวัและหยาบคาย เราไม่สามารถรักคนอ่ืนในลกัษณะท่ีพระเจา้ทรงรักเราได ้
แต่เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาในชีวติจิตใจของเรา พระเจา้ก็จะประทาน “อุปกรณ์” ใหแ้ก่เรา ซ่ึงท า
ใหเ้ราเป็นคนใหม่ พระองคป์ระทานความสามารถและฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรา เพื่อเราจะน าความรักของ
พระองคผ์า่นชีวติจิตใจของเราไปสู่คนอ่ืนได ้

เราสามารถส าแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้ 

ประการท่ีส่ี เราสามารถรักคนอ่ืน ดว้ยความรักของพระเจา้ได ้ความรักของพระเจา้น่ีแหละท่ีน า
เรามาถึงพระเยซูคริสต ์ ความรักของพระเจา้ชนิดน้ีแหละ ท่ีชูก าลงัและหนุนใจเราในการด าเนินชีวติทุก 
ๆ วนั โดยความรักขององคพ์ระเยซูคริสตใ์นชีวิตของเรา เราจึงสามารถน าคนอ่ืนมาหาพระองคไ์ด้ และ
สามารถท่ีจะรักและช่วยเหลือเพื่อนคริสเตียนดว้ยกนั ตามท่ีพระองคท์รงบญัชาไว ้

ความรักของพระเจา้ ไดส้ าแดงไวใ้นพระเยซูคริสตค์วามรักของพระองคเ์ป็นตวัอยา่งอนั
ครบถว้นแห่งความเมตตากรุณาของพระเจา้ เม่ือพระเยซูเสด็จมาประสูติพระองคท์รงส าแดงถึง
บุคลิกภาพของพระเจา้ อยา่งครบบริบูรณ์ในค าสอนของพระองค ์ พระชนมชีพของพระองค ์ ตลอดจน
การส้ินพระชนม ์และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์

ความรักชนิดน้ี เขา้มาสู่ชีวติจิตใจของเราไดอ้ยา่งไร ความรักชนิดน้ีไหลผา่นเขา้มาสู่จิตใจของ
เรา เม่ือพระเจา้ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเรา โดยทางองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือเรารับเอาพระเยซู
คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเรา พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “ความรักของพระเจา้ไดห้ลัง่เขา้สู่จิตใจของ
เราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่เราแลว้” พระเจา้ทรงเป็นพระวญิญาณ
และ”ผลของพระวญิญาณคือความรัก” เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบงัคบับญัชาชีวติจิตใจ เราก็
สามารถส าแดงความรักดว้ยความรักของพระเจา้ได ้

แต่เราจะส าแดงความรักของพระเจา้ ต่อคนอ่ืนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ไร เรารักดว้ยวธีิไหน 
โดยการปฏิญาณตนหรือ โดยการตั้งกฎระเบียบไวส้ าหรับตวัเองหรือ หามิได ้
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เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ 

ประการท่ีห้า เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติคริสเตียน ตั้งอยูบ่น
รากฐานแห่งความเช่ือเท่านั้น เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ เช่นเดียวกบัการท่ีเราตอ้นรับพระเยซู
คริสตโ์ดยความเช่ือ หรือเช่นเดียวกนักบัท่ีเราด าเนินชีวติโดยความเช่ือหรือ เช่นเดียวกนักบัท่ีเรามีชีวิต
จิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ 

ถา้ผลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือความรัก เราอาจจะตั้งค  าถามวา่ ถา้เช่นนั้นชีวติของเราท่ี
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น ไม่เพียงพอดอกหรือ ค าตอบมีอยูว่า่ ถา้หากเรามองใน
ทศันะของพระเจา้ ก็จะตอบวา่ เพียงพอ แต่ถา้เราตอบในแง่ชีวติของมนุษยห์รือประสบการณ์ของเรา ก็
ยงัไม่เพียงพอ 

มีคริสเตียนมากมายท่ีส าแดงความรักต่อคนอ่ืน ดว้ยความรักของพระเจา้ ผลของพระวิญญาณมี
ประจกัษแ์จง้ในชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของเขา แต่วา่คริสเตียนเหล่าน้ี ไม่เคยขอความรักโดยความเช่ือจากพระเจา้ ถึงกระนั้นก็ตาม 

คริสเตียนเหล่าน้ีส าแดงความรักโดยความเช่ือเช่นเดียวกนัทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่รู้ตวั เม่ือการส าแดงความรักเป็น
วถีิชีวติของเขาแลว้ ฉะนั้นเขาจึงไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอา้งเอาความรักโดยความเช่ือ โดยเฉพาะ
พระธรรมฮีบรู 11:6 เตือนใหเ้ราระลึกไวว้า่ “ถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หา
มิได”้ จริงทีเดียว ถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ ก็จะไม่มีการส าแดงความรักของพระเจา้เลย 
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ฤทธ์ิเดชในการส าแดงความรัก 

ขา้พเจา้ขอเตือนผูท่ี้คิดวา่ การรักคนอ่ืนเป็นการยากนั้นวา่ พระเยซูทรงบญัชาเราไวว้า่ “ใหท้่าน
ทั้งหลายรักกนัและกนัเหมือนเราไดรั้กท่าน” เพราะฉะนั้นเรารู้วา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ีจะใหเ้รา
แสดงความรัก และเราทั้งหลายรู้เช่นเดียวกนัวา่ พระองคมิ์ไดท้รงบญัชาใหเ้ราท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึง
พระองคจ์ะไม่ช่วยใหเ้รากระท าได ้ในพระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 พระเจา้ทรงสัญญาวา่ ถา้เราขอส่ิงใด
ตามน ้าพระทยัของพระองค ์พระองคจ์ะทรงฟังเรา และตอบค าอธิษฐานของเรา ถา้เราจะพินิจพิจารณาดู
พระสัญญาของพระเจา้น้ีกบัพระบญัชาของพระองค ์ เราก็จะสามารถเช่ือวา่เรามีสิทธิพิเศษท่ีจะส าแดง
ความรัก ต่อคนอ่ืนโดยความรักของพระองค ์

พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความรักและพร้อมท่ีจะประทานความรักใหแ้ก่เราอยูเ่สมอ ฉะนั้นเป็นหนา้ท่ี
ของเราท่ีจะอา้งเอาเพื่อเราจะไดจ้  าเริญเติบโตข้ึน และเพื่อเราจะแบ่งปันความรักของพระองคน้ี์ใหแ้ก่คน
อ่ืน เพื่อคนทั้งหลายนบัร้อยนบัพนัจะไดเ้ขา้มาสู่ความรักของพระองค ์ คือความรอดในองคพ์ระเยซู
คริสต ์ การท่ีเราจะไดรั้บความรักน้ี เราจะตอ้งอา้งเอาโดยความเช่ือ หมายความวา่เราจะตอ้งไวว้างใจใน
พระสัญญาของพระองคว์า่ พระองคจ์ะประทานความรักใหแ้ก่เรา ตามพระประสงคข์องพระองค ์

หลกัการน้ีไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นหลกัการท่ีคริสเตียนไดป้ฏิบติัมาตั้งสองพนัปีแลว้ ขา้พเจา้เอง
ไดค้น้พบหลกัการน้ีเม่ือเชา้ตรู่ของวนัหน่ึง เม่ือหลายปีมาแลว้ ตั้งแต่นั้นมาขา้พเจา้ไดแ้บ่งปัน และสอน
ความจริงน้ี ใหแ้ก่คริสเตียนนบัพนั ๆ คน เม่ือขา้พเจา้เร่ิมส าแดงความรักโดยความเช่ือ ขา้พเจา้พบวา่
ปัญหาต่าง ๆ หรือขอ้ขดัแยง้ระหวา่งขา้พเจา้กบับุคคลอ่ืนไดสู้ญหายไปอยา่งมหศัจรรยที์เดียว 

จงอ้างความรักของพระเจ้า 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้มีปัญหาในการไม่ลงรอยกบัผูร่้วมงานดว้ยกนัคนหน่ึง เร่ืองน้ีท าใหข้า้พเจา้ไม่
สบายใจ ขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้ทรงบญัชาใหข้า้พเจา้รักเขา บุคลิกลกัษณะและการกระท าของเขา ท าให้
ขา้พเจา้เกิดความไม่พอใจเอาทีเดียว ยิง่หลายวนัผา่นไป ขา้พเจา้ยิง่มีใจหงุดหงิดกระวนกระวายมาก
ยิง่ข้ึน ขา้พเจา้อยากแสดงความรักต่อผูร่้วมงานคนน้ี แต่ขา้พเจา้ ก็รักเขาไม่ลง ต่อมาวนัหน่ึง พระเจา้ได้
เตือนใหข้า้พเจา้ระลึกถึงพระบญัชาของพระองคใ์น 1 เปโตร 5:7 วา่ ใหล้ะความกระวนกระวายไวก้บั
พระองค ์ แลว้เร่ิมรักผูร่้วมงานคนน้ีดว้ยความเช่ือ ขา้พเจา้จึงไดอ้ธิษฐานอา้งเอาความรักของพระองค์
โดยความเช่ือ เพื่อตั้งตน้แสดงความรักต่อเขา เม่ือขา้พเจา้ไดม้อบปัญหาของขา้พเจา้ไวก้บัพระองค ์ความ
กระวนกระวายใจก็สูญหายไปส้ิน 

ในบ่ายวนันั้น ขา้พเจา้พบจดหมายฉบบัหน่ึงสอดไวใ้ตป้ระตูบา้นของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้อ่านดู
จึงรู้วา่ เป็นจดหมายจากผูร่้วมงานคนนั้น เพื่อขอพบขา้พเจา้ ซ่ึงเขาไม่มีทางท่ีจะรู้ถึงประสบการณ์ของ
ขา้พเจา้ในวนันั้น อนัท่ีจริงเขาเขียนจดหมายน้ีตั้งหลายวนัแลว้ พระเจา้ทรงทราบล่วงหนา้ก่อนการ
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เปล่ียนแปลงในจิตใจของขา้พเจา้เสียอีก ในบ่ายวนันั้นขา้พเจา้กบัผูร่้วมงานคนน้ี มีเวลาอธิษฐานเขา้เฝ้า
พระเจา้ดว้ยกนั และสมานสามคัคีธรรมอยา่งซาบซ้ึงกบัพระองคด์ว้ยกนั การส าแดงความรักของพระเจา้
ต่อกนัและกนัโดยความเช่ือไดท้  าใหเ้รามีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั อยา่งใกลชิ้ด 

ประสานรอยร้าวในครอบครัว 

คร้ังหน่ึงผูช่้วยพิเศษของผูว้า่การรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดเ้ยีย่มส านกังานของเราท่ีแอโรวเ์ฮด สปริงส์ 
ก่อนท่ีเขาจะกลบัเขาไดรั้บเอาพระเยซูคริสตไ์วเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา และเขาคน้พบวา่ เขา
สามารถส าแดงความรักโดยความเช่ือไดเ้หมือนกนั ก่อนหนา้น้ีเขากบับุตรชายไดท้ะเลาะกนัจนท าให้
บุตรชายตอ้งหนีออกจากบา้นไป เม่ือเขาครุ่นคิดถึงปัญหาน้ี เขารู้ดีวา่เขาไม่เคยบอกกบับุตรชายเลยวา่เขา
รักบุตรชายมาก ในระหวา่งท่ีเขาก าลงัขบัรถกลบับา้น เขาไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้น าบุตรชายของเขา
กลบัมาบา้น เพื่อเขาจะไดส้ าแดงความรักแก่เขา เม่ือขบัรถใกลจ้ะถึงบา้น หวัใจของเขาก็เตน้แรง เพราะ
ไฟในหอ้งชั้นบนบา้นเปิดอยู ่ ซ่ึงแสดงวา่บุตรไดก้ลบัมาบา้นแลว้ เม่ือเขาข้ึนไปบนบา้น เขาสวมกอด
บุตรชายของเขา และพอ่กบัลูกก็ไดคื้นดีกนัอีก ความรักของพระเจา้ท่ีเขาส าแดงออกโดยความเช่ือ ไดท้  า
ใหลู้กชายประสบการอภยัโทษของพระองค ์ซ่ึงน าไปสู่การประสานรอยร้าวในครอบครัว 

สามีภรรยาคริสเตียนคู่หน่ึง เกิดเป็นปากเป็นเสียงกนัเขาทั้งสองไดทู้ลขอความรักจากพระเจา้
เพื่อกนัและกนัโดยความเเช่ือ และพระเจา้ไดท้รงเปล่ียนชีวติภายในครอบครัวของเขาอยา่งน่าอศัจรรย ์
การขดัแยง้ระหวา่งพอ่แม่กบับุตร และปู่ ยา่ตายายกบัลูกหลานก็ไดส้ิ้นสุดลงเช่นเดียวกนั ในเม่ือพวกเขา
เรียนรู้วธีิท่ีจะส าแดงความรักของพระเจา้โดยความเช่ือ และการขดัแยง้ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นอนั
ยติุลงเช่นเดียวกนั ศตัรูจะกลายเป็นมิตร เม่ือเราแสดงความรักต่อเขาโดยความเช่ือ ความรักของพระเจา้
สามารถท าลายก าแพง แห่งความขดัแยง้ลงไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

พลงัแห่งความรัก 

ความรักเป็นพลงัมหาศาลท่ีสุดท่ีมนุษยพ์ึงรู้จกั ความรักไดเ้ปล่ียนโฉมหนา้ประวติัศาสตร์โลก 
ในสมยัศตวรรษแรกและพระเจา้ก าลงัใชพ้ลงัอนัน้ี เพื่อปฏิวติัประวติัศาสตร์ในยคุปัจจุบนัเช่นเดียวกนั 
ความรักไม่สูญส้ิน ความรักไม่ลม้เหลว ไม่มีอ านาจใดท่ีจะเอาชนะพลงัแห่งความรักของพระเจา้ได ้ เม่ือ
ศตวรรษแรกมีการผกูพนัระหวา่งความรักและความเช่ือ แต่น่าเสียดายท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งความรัก
กบัความเช่ือ ไดสู้ญหายไปในยคุมืดของประวติัศาสตร์โลก เม่ือมาร์ติน ลูเธอร์ ไดค้น้พบความจริงท่ีวา่ 
คนชอบธรรมยอ่มด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือนั้น แต่ก็ยงัขาดความรัก อนัท่ีจริงแลว้ในสมยันั้น มีการ
ต่อสู้ลา้งผลาญกนัในวงการคริสตจกัรอยา่งน่าอนาถทีเดียว 
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เพื่อนมิชชนันารีของขา้พเจา้คนหน่ึง ซ่ึงไดท้  าการประกาศพระกิตติคุณอยูใ่นถ่ินกนัดาร ได้
กล่าวกบัขา้พเจา้วา่ส่วนมากเขาชอบเทศนา ประกาศเก่ียวกบัความเช่ือ เขาบอกวา่ “ขา้พเจา้ไม่เคยพดูถึง
หวัขอ้ความรักเลย ตั้งแต่ขา้พเจา้ไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นนกัเทศน์ และเป็นคนงานของพระเจา้ ขา้พเจา้
ย  ้าถึงเร่ืองความเช่ือเท่านั้น ขา้พเจา้คิดวา่พวกนกัศึกษาศาสนศาสตร์สมยัใหม่ เทศน์เร่ืองความรักจะ
ดีกวา่” เม่ือขา้พเจา้ไดฟั้งเช่นนั้น ขา้พเจา้เศร้าใจมาก เพราะวา่พระกิตติคุณของพระเจา้ เป็นพระกิตติคุณ
แห่งความรักและการยกบาปโทษ การแสดงความรักโดยความเช่ือ เป็นหวัใจของค าสอนท่ีคริสเตียนทุก
คนจะตอ้งประกาศ เราจะตอ้งไม่ประกาศข่าวประเสริฐเพียงคร่ึงเดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนัน้ี พระเจา้ก าลงัน าเราใหร้ะลึกถึงความผกูพนัระหวา่งความเช่ือกบัความรักอีก ความเช่ือ

และความรักท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติของพระเจา้เท่านั้น ท่ีจะท าใหเ้ราสามารถน าความจากทุกหนทุกแห่ง
ใหม้าหาพระเยซูคริสตไ์ด ้ ความรักซ่ึงเป็นผลสะทอ้นมาจากความเช่ือเท่านั้น จึงสามารถผกูพนั และ
ดึงดูดจิตใจของคนบาปได ้ ถา้เราด าเนินชีวิตโดยความรัก ความเช่ือเช่นน้ี เราจะสามารถเผยแพร่       
พระกิตติคุณของพระเจา้ออกไปทัว่ทุกมุมโลกได ้ ความรักน้ีสามารถถ่ายทอดกนัไปได ้ ความรักน้ี
เปรียบเสมือนดอกไม ้ ยอ่มดึงดูดความสนใจ ความรักน้ีเม่ือซึมซาบอยูใ่นจิตใจของใคร ยอ่มก่อใหเ้กิด
ความหิวกระหายหาพระเจา้ ความรักน้ีเปล่ียนชีวิตใหส้ดช่ืนและเชิดชูชีวติใหส้ดใสยิง่ข้ึน 

จงเร่ิมส าแดงความรักโดยความเช่ือ 

จงตั้งตน้ส าแดงความรักโดยความเช่ือ จงเขียนรายช่ือของบุคคลต่าง ๆ ท่ีท่านไม่ชอบ และ
เร่ิมตน้ส าแดงความรักต่อเขาโดยความเช่ือ บางทีช่ือท่านเองอาจจะเป็นช่ือหน่ึงในรายการท่ีท่านเขียนลง
ก็ได ้ ท่านเคยคิดท่ีจะน าเอาความจริงในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 มาปฏิบติัโดยความเช่ือไหม จง
อธิษฐานขอพระเจา้ ช่วยใหท้่านพินิจพิจารณาดูตวัเองและยอมรับตวัเองเหมือนดงัท่ีพระองคท์รง
ยอมรับท่าน ท่านไม่มีเหตุผลใด ๆ ท่ีท่านควรจะปฏิเสธไม่ยอมรับตวัท่านเองเพราะวา่พระเจา้ผูท้รงสร้าง
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ตวัท่านมา ไดย้กโทษใหแ้ก่ท่านและไดส้ าแดงความรักท่ีปราศจากเง่ือนไขของพระองค ์ เม่ือพระเยซู
คริสตไ์ดย้อมตายบนไมก้างเขนแทนท่าน 

ถา้องคพ์ระเยซูคริสต ์ ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่านแลว้ ชีวติจิตใจของท่านก็ครบถว้น
สมบูรณ์ เพราะวา่องคพ์ระเยซูคริสตท์รงเป็นผูมี้ความครบถว้นสมบูรณ์ ในความรัก ในสันติสุข ใน
ความอดทน ในความกรุณาคุณของพระองค ์ พระองคท์รงบริบูรณ์ไปดว้ยคุณความดี และพระองคท์รง
ประทบัอยูใ่นท่าน เม่ือพญามารพยายามโจมตีท่าน โดยท่ีมากระซิบบอกท่าน ใหร้ะลึกถึงความผดิบาปท่ี
ท่านไดส้ารภาพแลว้ หรือพยายามเนน้ถึงความอ่อนแอของท่านและขยายใหใ้หญ่โตจนท่านทอ้ใจ ท่าน
จงอา้งเอาการอภยับาปและความชอบธรรมของพระเจา้โดยความเช่ือ และขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รง
ยกโทษใหแ้ก่ท่าน โดยอ านาจสิทธิขาดของพระธรรมของพระเจา้ ท่านไม่ตอ้งกลวัค าขู่หรือการทดลอง
ของพญามารอีกเลย ท่านจงขอบพระคุณพระเจา้ท่ีท่านเป็นบุตรของพระองคแ์ละความผดิบาปทั้งหมด
ของท่านไดท้รงโปรดยกเสียแลว้ ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพญามารไม่สามารถครอบครองชีวิตของท่าน
มนัไม่สามารถจะกระท าส่ิงใดต่อชีวติของท่านได ้ นอกจากเป็นบางคร้ังบางคราวท่ีพระเจา้ทรงอนุญาต
ใหม้นัท า โดยเหตุน้ีท่านจงระลึกถึงองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ จงละความกระวนกระวายของท่านไวก้บั
พระองค ์เหมือนท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชาท่านไวใ้นพระธรรม 1 เปโตร 5:7 

จงอธิษฐานเผือ่คนอื่น 

จงอธิษฐานเผือ่คนอ่ืนท่ีท่านรู้จกัและพบปะเสมอ เช่นนายจา้งของท่าน หรือผูร่้วมงานของท่าน 
หรือคนในครอบครัวของท่าน จงอธิษฐานเผือ่คนเหล่านั้น ท่ีท่านเขียนรายช่ือของเขาลงบน
แผน่กระดาษ จงอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นโดยเฉพาะเจาะจง ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิประทานความ
รักของพระคริสตใ์หเ้ป่ียมลน้ในจิตใจของท่าน เพื่อท่านจะสามารถส าแดงความรักใหแ้ก่คนเหล่านั้น 
โอกาสหนา้เม่ือท่านพบปะกบัคนเหล่านั้น ท่านจงแสดงใหเ้ขารู้วา่ ท่านรักเขา ท่านจงกระท าอยา่งนั้น
โดยความเช่ือ คอยดูซิวา่ พระเจา้จะทรงกระท าใหมี้ความมหศัจรรยเ์กิดข้ึนผา่นทางชีวิตของท่าน พระเจา้
จะทรงใชอ้าการยิม้ของท่าน ท่วงทีวาจาของท่าน และความอดทนของท่านในการแสดงออกถึงความรัก
ของพระองคต่์อคนเหล่านั้น 

ท่านจงท าอยา่งนั้นต่อคนท่ีเป็นปฏิปักษข์องท่าน ผูท่ี้ท  าใหท้่านรู้สึกโกรธแคน้ ผูท่ี้ไม่มองหนา้
ท่าน หรือผูท่ี้อิจฉาท่าน คอยดูซิวา่จะมีอะไรเกิดข้ึน คนเหล่าน้ีก าลงัรอคอยการส าแดงความรักของ   
พระเจา้ผา่นทางชีวติของท่าน 



 27 

ความรักแก้ปัญหาได้ 

ศิษยาภิบาลคนหน่ึงเล่าใหข้า้พเจา้ฟัง ถึงการท่ีความรักสามารถแกปั้ญหาการขดัแยง้ใน
คริสตจกัรของเขาได ้ เขาบอกวา่ เม่ือไดฟั้งค าเทศนาของขา้พเจา้ในหวัขอ้ “วธีิส าแดงความรักโดยความ
เช่ือ” เขาก็ไดน้ าไปปฏิบติัในการรับใชพ้ระเจา้เขาเล่าวา่ คริสตจกัรของเขาไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากทีเดียว 

จงจ าไวเ้สมอวา่ เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ โดยความเช่ือเราสามารถอา้งเอาความรักของ
พระเจา้ทีละขั้น ๆ “ผลของพระวญิญาณ คือความรัก” ความรักเปรียบเสมือนผลไม ้ คือ เร่ิมจากเมล็ด 
แลว้เป็นล าตน้ เม่ือมีล าตน้แลว้มนัจะตอ้งมีดอก เม่ือเกสรผสมกนัแลว้ยงัตอ้งการแสงแดด น ้าฝน และ
สายลม ท่ีท าใหม้นัเติบโตเป็นผลไมท่ี้สมบูรณ์ในท านองเดียวกนั ชีวติประจ าวนัของเรา ก็ค่อย ๆ เจริญ
ข้ึนไปเป็นขั้น ๆ มีทั้งความเศร้าและความยนิดีผสมกนัไป สายลมและแสงแดดแห่งชีวติจะท าใหผ้ลแห่ง
ความรักสมบูรณ์เตม็ขนาด พระเจา้ทรงใชส่ิ้งแวดลอ้มหล่อหลอมจิตใจของเรา ใหเ้ป็นไปตาม           
พระประสงคข์องพระองค ์ พระเจา้ทรงเป็นผูก้ระท าใหค้วามรักในจิตใจของเราเจริญเติบโตข้ึน เหมือน
ดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลกล่าวไวว้า่ “ขอพระเป็นเจา้ทรงใหท้่านทั้งหลายเจริญ และบริบูรณ์ไปดว้ยความรักซ่ึง
กนัและกนั” 

ความรักกบัการประกาศข่าวประเสริฐ 

การส าแดงความรักโดยความเช่ือ มีส่วนช่วยเราในการเป็นพยานและกระท าใหพ้ระมหาบญัชา
ของพระเยซูคริสตส์ าเร็จไดอ้ยา่งไร 

ค าตอบก็เห็นไดช้ดัแจง้อยูแ่ลว้ เม่ือเราเร่ิมรักพระเจา้อยา่งแทจ้ริง โดยความเช่ือคือ รักพระองค์
ดว้ยสุดจิตสุดใจ สุดก าลงัและส้ินสุดความคิดของเรา และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง เราก็จะตั้งตน้
เห็นมนุษยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพระองคท์อดพระเนตรเห็นเขา คือเราเห็นวา่ชีวติของแต่ละบุคคลนั้นมีค่ามาก
เพราะพระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อเขา เม่ือเราคิดเช่นนั้นเราก็จะไดรั้บการกระตุน้ใหรั้กเขา 
เช่นเดียวกบัท่ีพระเจา้รักเขาอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “พระองคน์ั้นแหละเราประกาศอยูโ่ดยเตือนสติ
ทุกคนและสั่งสอนทุกคน” 

ความรักท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติของพระเจา้นัน่แหละ จะกระท าใหเ้รารู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีและสิทธิ
พิเศษของเรา ท่ีจะกระท าให้พระมหาบญัชาของพระเยซูส าเร็จ เม่ือผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนสังเกตเห็น
วา่คริสเตียนรักซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่รักดว้ยปากแต่รักดว้ยการกระท า เขาก็จะเกิดมีความศรัทธา และพดู
เหมือนศตัรูของคริสเตียนในยคุแรกวา่ “ดูซิ พวกคริสเตียนช่างรักกนัเสียน่ีกระไร” ถา้เป็นเช่นน้ีจิตใจ
ของเขาก็จะไดรั้บการดึงดูดใหเ้ขา้มารับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด และร่วมนมสัการพระเจา้
ดว้ยกนักบัเรา ช่างน่าต่ืนเตน้เสียน่ีกระไรท่ีพระเจา้ประทานพลงัเช่นน้ีใหแ้ก่เรา ทั้งหมดน้ีมาจากองค์
พระเยซูคริสต ์ พระผูช่้วยให้รอดของเรา ผูท้รงรักเราอยา่งยิง่พระองคท์รงสัญญาวา่จะประทานทุกส่ิงท่ี
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จ าเป็นแก่เรา ผา่นทางพระวจนะของพระองค ์ เราไม่ตอ้งสงสัย หรือเพียงแต่ตั้งความหวงัไว ้ เราสามารถ
อา้งเอาความรักของพระเจา้ไดเ้ด๋ียวน้ีโดยความเช่ือ 

ขอใหท้่านกม้ศีรษะอธิษฐานเสียแต่บดัน้ีวา่ “ขา้แต่พระเจา้ พระองคค์งจะไม่บญัชาใหข้า้
พระองคส์ าแดงความรักของพระองคต่์อคนอ่ืน ถา้หากพระองคจ์ะไม่ทรงช่วยใหข้า้พระองครั์กเขาได ้
พระองคท์รงบญัชาใหข้า้พระองคส์ าแดงความรัก และทรงสัญญาวา่ ถา้ขา้พระองคข์อส่ิงใดตามน ้า
พระทยัของพระองค ์ พระองคก์็จะประทานให ้ ฉะนั้นขา้พระองคข์อรับเอาความรักของพระองคเ์ด๋ียวน้ี 
ขอใหค้วามรักท่ีมีอยูใ่นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ซาบซ่านอยูใ่นชีวติจิตใจของขา้พระองค ์ เพื่อขา้
พระองคจ์ะรักพระองค ์รักมนุษยทุ์กคน และรักตวัเองดว้ย” 

เชา้วนันั้น เม่ือพระเจา้ทรงสอนขา้พเจา้ใหรู้้ถึงวธีิส าแดงความรักของพระองคโ์ดยความเช่ือ 
ขา้พเจา้เกิดความรู้สึกท่ีจะแบ่งปันพระพรอนัน้ีให้แก่คนอ่ืน โดยการสอนเขาให้รู้ถึงความจริงขอ้น้ีดว้ย 
ฉะนั้นเม่ือท่านเร่ิมส าแดงความรักโดยความเช่ือ ขอใหท้่านเร่ิมสอนคนอ่ืนถึงความจริงอนัน้ีดว้ย 

1. 1 โครินธ์ 13:8 
2. ยอห์น 13:34 
3. 1 โครินธ์ 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. มทัธิว 22:36-40 
12. 1 ยอห์น 4:19 
13. โรม 5:8 
14. 1 ยอห์น 4:9-19 
15. ววิรณ์ 2:4,5 
16. ววิรณ์ 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. มทัธิว 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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ค าถามทบทวน 

1. พระเจา้ทรงรักท่านมากแค่ไหน? (ยอห์น 17:23) อะไรเป็นหลกัฐานท่ีเราปฏิเสธไม่ไดว้า่   
พระเจา้ทรงรักเรา? (1 ยอห์น 4:10) 

2. ถา้พระเจา้ทรงรักมนุษยฝ่์ายเน้ือหนงั เท่า ๆ กบัท่ีพระองคท์รงรักมนุษยฝ่์ายจิตวญิญาณ 
เพราะเหตุใดมนุษยฝ่์ายจิตวญิญาณจึงมีประสบการณ์เก่ียวกบัความรักของพระเจา้มากกวา่? 

3. ท าไมพระเจา้จึงยนิยอมให้บุคคลท่ีพระองคท์รงรัก มีความทุกข ์และไดรั้บการทดลอง? (ฮีบรู 
12:5-7, ยากอบ 1:2-4) 

4. ท าไมการแสดงความรักต่อเพื่อนคริสเตียนดว้ยกนั จึงเป็นขอ้พิสูจน์วา่ เราเป็นสาวกของ   
พระเยซู? (ยอห์น 13:34) 

5. ค  าท่ีวา่ ความรักท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จนั้น หมายความวา่อยา่งไร? (โรม 13:8-10) 
6. ความรักของเราต่อพระเจา้ มีความสัมพนัธ์ต่อความรักของเราต่อเพื่อนบา้นอยา่งไร? (มทัธิว 

22:34-40) ความรักต่อพระเจา้และการเช่ือฟังพระองคมี์ส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งไร? (ยอห์น 14:21) 
7. ในการส าแดงความรักโดยความเช่ือนั้น เราอา้งเอาพระบญัชาท่ีสั่งใหเ้รารักคนอ่ืน (ยอห์น 

15:17) และพระสัญญา (1 ยอห์น 5:14,15) ไดอ้ยา่งไร? 
8. ถา้ผลพระวญิญาณคือความรัก และคนส่วนมากรู้จกัวธีิท่ีจะมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย

พระวญิญาณ และรู้จกัวธีิท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณโดยความเช่ือถา้เช่นนั้น ท าไมเราจึง
เป็นตอ้งย  ้าถึงการส าแดงความรักโดยความเช่ือ? 

9. ผลของความรัก และการเจริญเติบโตข้ึนฝ่ายความเช่ือมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งไร? ท าไมผล
ของความรักจึงปรากฏในชีวิตคริสเตียนท่ีเจริญข้ึนฝ่ายจิตวญิญาณ มากกวา่ในชีวติของคริสเตียนใหม่? 

10. จงเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความรักในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 กบั “ความ
รัก” ของโลก 

11. จงบอกถึงวธีิต่าง ๆ ท่ีท่านคิดวา่ความรักซ่ึงบรรยายไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 
สามารถแกปั้ญหาชีวิตได ้เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาอ่ืน ๆ  

12. เพราะเหตุใด การส าแดงความรักโดยความเช่ือ จึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ในการน าคนมาหา     
พระเยซู และในการกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จ? 
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แนะแนวทางการศึกษา 

1. จงอ่านหลกัขอ้คิดฯ เล่มน้ีวนัละหน่ึงจบ อ่านติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั (รวมเป็นหกจบ) 
นกัวจิยัทางดา้นการศึกษาคน้พบวา่ การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยแจ่มแจง้นั้น จ  าเป็น
จะตอ้งอ่าน หรือฟังหลกัการนั้นติดต่อกนัไปหกถึงสิบคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย การท่ีจะน าเอาหลกัขอ้คิดฯ 
จากหนงัสือน้ีไปปฏิบติั จะเนน้ใหท้่านเขา้ใจวธีิท่ีจะอา้งเอาความรักของพระเจา้โดยความเช่ือ โดยเหตุน้ี 
การรักคนอ่ืน ก็จะกลายเป็นวิถีชีวติของท่าน 

2. จงท่องจ าพระธรรมต่อไปน้ี 
ยอห์น 13:35 “คนทั้งปวงจะรู้ไดว้า่เจา้เป็นเหล่าสาวกของเรา ก็เพราะวา่ เจา้ทั้งหลายรักซ่ึงกนั

และกนั” 
มทัธิว 22:37,39 “พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ 

และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้ นัน่แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ ขอ้ท่ีสองก็เหมือนกนัคือ จงรัก
เพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง บญัญติัและค าพยากรณ์ทั้งส้ินก็รวมอยูใ่นพระบญัญติัสองขอ้น้ี” 

ท่านสามารถท่องจ าขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดง่้ายข้ึน ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 
แทนท่ีจะพยายามทอ่งจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว ทบทวนขอ้พระธรรมท่ีท่านไดเ้รียนแลว้จากหลกัขอ้คิดฯ 
เล่มอ่ืน ๆ ดว้ย 

3. จงศึกษาค าถามทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบค าถามทบทวนน้ี ถา้หากท่านยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบั

กลุ่มศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มหน่ึงกลุ่มใด ท่านอาจจะตั้งกลุ่มของท่านข้ึนก็ไดโ้ดยชวนเชิญใหค้นอ่ืน ๆ มา
ร่วมกบัท่าน ตามรายการการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ขณะท่ีท่านก าลงัอภิปรายค าถามทบทวนน้ี ท่านควร
จะเล่าถึงประสบการณ์ท่ีพระเจา้ไดท้รงสอนท่าน ถึงวธีิท่ีจะส าแดงความรักโดยความเช่ือและวธีิท่ีท่าน
จะน าหลกัการน้ีไปปฏิบติั ในชีวติของท่านและน าไปสอนคนอ่ืนต่อไปดว้ย 

5. ท่านจงท าใหห้ลกัการในหนงัสือเล่มน้ี “วธีิท่ีจะส าแดงความรักโดยความเช่ือ” เป็นวถีิทาง
แห่งชีวติจิตใจของท่าน โดยการกระท าส่ิงต่อไปน้ี 

ก. จงศึกษาถึงความหมายของความรักในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 จงคดัคุณสมบติัของ
ความรักท่ีท่านอ่านพบในพระธรรมตอนน้ีไวบ้นกระดาษ ขอใหพ้ระเจา้ส าแดงใหท้่านรู้วา่ คุณสมบติัอนั
ไหนท่ีท่านยงัขาดอยู ่ แลว้จงสารภาพกบัพระเจา้ และโดยความเช่ือ จงทูลขอใหพ้ระเจา้ประทาน
คุณสมบติัท่ีท่านขาดนั้น เขา้มาไวใ้นชีวติจิตใจของท่าน จากนั้นจงหวงัวา่ พระเจา้จะกระท าให้
คุณสมบติัเหล่านั้นปรากฏข้ึนในชีวติจิตใจของท่าน ท่านจงมีความอดทนเพราะผลแห่งความรัก อาจจะ
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งอกเงยข้ึนทีละขั้นก็ได ้ (ถา้หากท่านจะศึกษาเร่ืองความรัก ใหลึ้กซ้ึงกวา่น้ีก็จงใชพ้ระคมัภีร์ทั้งเล่มเป็น
อุปกรณ์ในการศึกษาดว้ย) 

ข. จงเขียนรายช่ือของบุคคลต่าง ๆ ท่ีท าใหท้่านโกรธเคืองหรือผูท่ี้ท่านไม่รักเขา จงสารภาพ
ความผดิพลาดของท่านในอดีต และจงอา้งเอาการอภยัโทษของพระเจา้ จงทูลขอความรักของพระเจา้
เพื่อคนเหล่านั้น จงอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ช้ีใหท้่านทราบถึงวธีิท่ีจะท่านส าแดงความรักต่อเขา จง
อธิษฐานเผื่อเขา ขอใหพ้ระเจา้ทรงอวยพรเขา ถา้สถานการณ์เกิดข้ึน ซ่ึงจะท าใหท้่านสนองตอบเขา
ในทางท่ีขาดความรัก จงขอความรักของพระเจา้โดยความเช่ืออีกคร้ังหน่ึง จงระลึกอยูเ่สมอวา่ พระเยซู
คริสตท์รงตอบแทนผูท่ี้เกลียดชงั และท าผดิต่อพระองคอ์ยา่งไร จงขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองค์
ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน 

จงใชส้ารบญัหรือบทสังเขปของหนงัสือเล่มน้ีเป็นอุปกรณ์ในการสอนความจริงเก่ียวกบั หลกั
ขอ้คิดฯ น้ี แก่คนอ่ืน จงสอนคนอ่ืนหลาย ๆ คร้ัง ในหน่ึงสัปดาห์เท่าท่ีจะท าได ้จงใหห้นงัสือเล่มน้ีแก่คน
เหล่านั้นเพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้และสอนคนอ่ืนต่อไปอีกดว้ย 
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บทสังเขป 

ค าน า 

ก. ความรักคือพลงัอ านาจท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก (1 โครินธ์ 13:8) 
ข. ค าวา่ “ความรัก” ในภาษากรีก มีสามค าดว้ยกนัคือ 
1. “เอโรส” คือความรักท่ีหมายถึงความใคร่ 
2. “ฟิเลโอ” คือความรักซ่ึงหมายถึงมิตรภาพ 
3. “อะกาเป” คือความรักท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา้ซ่ึงประจกัษใ์นองคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือ

พระองคส้ิ์นพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา (ยอห์น 3:16) 
ค. องคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดป้ระทานบญัญติัใหม่ให้แก่สาวกของพระองค ์ คือวา่ “เรารักเจา้

ทั้งหลายมาแลว้อยา่งไร เจา้จงรักกนัและกนัดว้ยอยา่งนั้น” (ยอห์น 13:34) 
1. ในวนัเพน็เตคอศต ์ เม่ืออคัรสาวกไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระ

เจา้ไดป้ระทานความรัก ท่ีพระเยซูทรงสัญญาน้ีให้แก่เขาดว้ย 
2.ความรักเหนือธรรมชาติของพระเจา้น้ี มีพร้อมส าหรับเราในสมยัน้ีดว้ย 
ง. พระเจา้ทรงเนน้ถึงความรักประเภทน้ี โดยผา่นทางอาจารยเ์ปาโล ตอนท่ีท่านบนัทึกไวใ้น

พระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 

1. พระเจ้าทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไข 

ก. พระเจา้ทรงรักเราดว้ยความรักท่ีเหนือธรรมชาติ ดงัท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 
13 

1. พระเจา้ทรงรักเรามากจนไดส่้งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมาตายแทนเรา (ยอห์น 
3:16) 

2. พระเยซูคริสตท์รงรักเรามาก คือ ขณะเม่ือเรายงัเป็นคนบาป พระองคไ์ดท้รงตายแทนเรา 
(โรม 5:8) 

ข. ค าอุปมาเร่ืองบุตรเสเพล แสดงใหเ้ราเห็นถึงความรักของพระเจา้ ท่ีมีต่อบุตรของพระองค ์(ลู
กา 15:11-32) 

ค. พระองคท์รงรักผูท่ี้เช่ือวางใจในพระเยซูคริสต ์ เท่า ๆ กบัท่ีพระองคท์รงรักองคพ์ระเยซู
คริสต ์(ยอห์น 17:23) 
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ง. เราไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัพระเจา้ (1 ยอห์น 4:18) 
จ. เพราะเหตุวา่พระเจา้ทรงรักเรา พระองคท์รงตีสอนเรา หากเราฝ่าฝืนค าสั่งของพระองค ์(ฮีบรู 

12:6) 
ฉ. ความรักของพระเจา้ไม่เคยเส่ือมสูญหรือลม้เหลวไม่วา่สถานะการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม 

(โรม 8:35-39) 

2. พระเจ้าทรงบัญชาให้เราส าแดงความรัก 

ก. พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้รารักพระองค ์(มทัธิว 22:37) 
1. องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ประทานความรักท่ีเราขาดนั้น ใหแ้ก่เรา (โรม 5:5) 
2. เรารักพระเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงรักเราก่อน (1 ยอห์น 4:19) 
ข. พระเจา้ทรงบญัชาให้เรารักเพื่อนบา้น (มทัธิว 22:39) 
1. การท่ีเรารักเพื่อนบา้นก็กระท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ (โรม 13:9) 
2. การท่ีเรารักคนอ่ืน เป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้ดว้ย (1 ยอห์น 4:8) 
ค. พระเจา้ทรงบญัชาให้เรารักศตัรูของเรา (มทัธิว 5:43-47) 
ง. พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รารักและยอมรับตวัเราเอง เหมือนท่ีพระองคท์รงรับเรา

ดว้ย (มทัธิว 22:39) 

3. เราไม่สามารถ ทีจ่ะส าแดงความรักด้วยพลงัจิตใจของเราเองได้ 

ก. คนส่วนมากรักผูท่ี้น่ารักเท่านั้น 
ข. โดยวสิัยแลว้ เราเป็นคนท่ีขาดความอดทน ขาดความกรุณา และเตม็ไปดว้ยความอิจฉาริษยา 

4. เราสามารถทีจ่ะส าแดงความรัก ด้วยความรักของพระเจ้าได้ 

ก. พระเจา้ทรงเป็นความรัก เพราะฉะนั้นคุณสมบติัแห่งความรักในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 
13 จึงเป็นพระลกัษณะของพระเจา้ทุกประการ 

ข. ความรักชนิดท่ีบรรยายไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ไดน้ าเรามาพบกบัองคพ์ระเยซู
คริสต ์และจะน าคนอ่ืน ๆ มาพบพระองคไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

ค. ความรักประเภทน้ี ไดส้ าแดงใหเ้ห็นโดยทางองคพ์ระเยซูคริสต ์
ง. ความรักประเภทน้ีเขา้มาสู่ชีวติจิตใจของเรา เม่ือพระเจา้ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเรา โดย

ทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขณะเม่ือเราตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา (โรม 
5:5) 
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5. เราส าแดงความรักโดยความเช่ือ 

ก. ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติคริสเตียน ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความเช่ือ 
ข. ถา้ผลของพระวิญญาณคือความรัก การท่ีมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่ายเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ จะไม่เพียงพอหรือ 
1. ตามทศันะของพระเจา้ ก็เป็นการเพียงพอ 
2.แต่ตามประสบการณ์ของเราแลว้ ยงัไม่เพียงพอ 
3. เราควรระลึกถึงพระธรรมฮีบรู 11:6 เสมอวา่ ถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ ก็จะไม่สามารถ

ส าแดงความรักของพระเจา้ไดเ้ลย 
ค. หลกัการส าแดงความรักโดยความเช่ือนั้น ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งพระบญัชาและพระสัญญา 
1. พระเจา้ทรงบญัชา ให้เราส าแดงความรัก (ยอห์น 15:12) 
2. พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะสดบัฟังและตอบค าอธิษฐานของเรา ถา้หากเราขอตามน ้าพระทยั

ของพระองค ์(1 ยอห์น 5:14,15) 
ง. เราสามารถรับเอาสายธารแห่งความรัก ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติขอพระเจา้ไดโ้ดยความเช่ือ 
จ. การส าแดงความรักโดยความเช่ือจะแกปั้ญหาสารพดัใหห้มดส้ินไปได ้ เช่นปัญหาการถือผวิ 

ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาอ่ืน ๆ อีก 
ฉ. เราตอ้งการความรักและความเช่ือ เป็นเกลียวสัมพนัธ์กนัในชีวติของเรา เหมือนดงัท่ีคริส

เตียนในยคุแรกไดรั้บ 
ช. ภาคปฏิบติัในการส าแดงความรัก โดยความเช่ือนั้นคือการเขียนช่ือของบุคคลท่ีท่านไม่รัก 

และเร่ิมรักเขาดว้ยความรักชนิดท่ีบรรยายไวใ้น 1 โครินธ์ บทท่ี 13 
ซ. การส าแดงความรักโดยความเช่ือ เป็นขบวนการท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
ฌ. การส าแดงความรักโดยความเช่ือ หนุนใจให้เรามีหุน้ส่วนในการประกาศแบบตวัต่อตวั เพื่อ

น าคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูคริสต ์


