ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 13: ความรัก คือหนทางสู่ ชัยชนะ
จุ ดประสงค์ : ในบทเรี ยนนี้ ท่านจะได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพระบัญญัติใหม่ที่พระเยซู คริ สต์ทรงมอบให้แก่ ค ริ ส
เตียนทุกคน พระบัญญัติใหม่น้ ี คือคาสั่งให้รักผูอ้ ื่น ท่านจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรักแบบของพระเจ้าและวิธี
พัฒนาความรักนี้ข้ ึนในชีวติ ประจาวันของเรา
ก. พระเจ้ าทรงเป็ นความรักและพระองค์ ได้ ทรงสาแดงความรักนีก้ บั เรา
1. พระเจ้ าทรงเป็ นความรัก
1.1 1 ยอห์ น 4:7-8 7 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระ
เจ้า และทุกคนที่รักก็บงั เกิ ดมาจากพระเจ้า และรู้ จักพระเจ้า 8 ผูท้ ี่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรัก
1.1.1 การรู ้ จกั ความรั กและการรู ้ จกั พระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งเดี ยวกัน เพราะพระเจ้าทรงเป็ น
ความรัก
1.1.2 คนที่บงั เกิดใหม่แล้วและรักผูอ้ ื่นก็รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง มีความเป็ นเป็ นได้ที่จะ
บังเกิดใหม่แต่ไม่รู้จกั พระเจ้า คริ สเตียนที่ไม่ได้ดาเนิ นในความรักก็ไม่ได้รู้จกั พระ
เจ้าอย่างที่ควรจะรู ้จกั
2. พระเจ้ าทรงสาแดงความรักของพระองค์ ต่อเรา
2.1 โรม 5:8-10 8 แต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายัง
เป็ นคนบาปอยู่น้ นั พระคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา 9 เพราะเหตุน้ นั เมื่อเราเป็ นคนชอบ
ธรรมแล้วโดยพระโลหิ ตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระ
องค์ 10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกบั พระองค์ โดยที่พระบุตร
ของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของ
พระองค์แน่
2.2 ในการสิ้ นพระชนม์ขององค์พระเยซู คริ สต์ เราจะเห็ นว่าความรั กของพระเจ้าคื อ 1) ไม่มี
เงื่ อนไข 2) ก้าวออกไปก่ อน 3) ให้ในสิ่ งที่ จาเป็ นต้องให้ 4) เสี ยสละ ไม่สนใจว่าอะไรที่ จะ
ยุติธรรม
2.3 ความรักในฝ่ ายธรรมชาติของมนุ ษย์ตรงกันข้ามกับของพระเจ้า ความรักในฝ่ ายธรรมชาติ
ของมนุ ษย์จะขึ้นอยู่กบั ความประพฤติของอีกฝ่ ายหนึ่ ง ก่อนที่เราจะรักได้ดว้ ยความรักในฝ่ าย

ธรรมชาติของมนุ ษย์ อีกฝ่ ายหนึ่ งต้องมีเมตตากับเรา แต่เมื่อเขาไม่มีความเมตตา เราก็ไม่รักเขา
อีกต่อไป
ข. รักผู้อนื่ ดังทีพ่ ระองค์ ทรงรักเรา
1. พระบัญญัติแห่ งพันธสั ญญาใหม่
1.1 ยอห์ น 13:34-35 34 เราให้บญั ญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารัก
เจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น 35 ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดัง
นี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้วา่ เจ้าทั้งหลายเป็ นสาวกของเรา”
ค. คานิยามความรักของพระเจ้ า
1. 1 โครินธ์ 13:1-8 4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่
หยิง่ ผยอง 5 ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่ฉุนเฉี ยว ไม่ช่างจดจาความผิด 6 ไม่
ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ 7 ความรักทนได้ทุกอย่างแม้
ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุก
อย่าง 8 ความรักไม่มีวนั สู ญสิ้ น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่ อมสู ญไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ
นั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วชิ าความรู้ก็จะเสื่ อมสู ญไป
1.1 นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงรักเรา
1.2 นี่คือความรักแบบของพระเจ้า
1.3 ในการที่เราจะรักษาพระบัญญัติใหม่ที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ได้น้ นั เราเลื อกที่จะรักผูอ้ ื่ น
ตามข้อพระคัมภีร์ 1 โคริ นธ์ 13:4-8
1.4 ความรักแบบของพระเจ้าเป็ นการตัดสิ นใจเลื อกไม่ใช่ความรู ้สึก เราเลือกที่จะรักผูอ้ ื่ นตาม
ข้อพระคัมภีร์ 1 โคริ นธ์ 13:4-8
1.5 เราจะไม่ รอความรู ้ สึ ก แต่ เราก้า วออกไปด้วยความเชื่ อและเริ่ ม รั ก ตามข้อพระคัมภี ร์ 1
โคริ นธ์ 13:4-8
2. โรม 13:8-10 8 อย่าเป็ นหนี้ อะไรใคร นอกจากความรักซึ่ งมีต่อกัน เพราะว่าผูท้ ี่รักเพื่อนบ้าน ก็
ได้ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว 9 พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา อย่า
ฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าโลภ ทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็ รวมอยู่ใ นข้อนี้ คื อ ท่านจงรักเพื่อ น บ้าน
เหมือนรักตัวเอง 10 ความรักไม่ทาอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน
3. เมื่อเรารัก เราจะชนะเสมอ
3.1 โรม 12:21 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะเราได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี

3.2 เมื่อเราดาเนินด้วยความรัก เราจะมีชยั ชนะเหนือความผิดที่คนอื่นทาต่อเรา เราจะไม่อนุญาต
ให้ความบาปหรื อความผิดที่คนอื่นทาต่อเราฉุ ดเราให้ตกต่าลง
4. ความรักทาให้ เรายืนหยัดมั่นคง
4.1 เอเฟซัส 3:17-19 17 เพื่อพระคริ สต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่าน
ได้วางรากลงมัน่ คงในความรักแล้ว 18 ท่านก็จะได้มีความสามารถหยัง่ รู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้ง
หมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสู ง ความลึก 19 คือให้ซาบซึ้ งในความรักของพระคริ สต์ซ่ ึง
เกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม
ง. เราจะพัฒนาการดาเนินในความรักของเราได้ อย่างไร?
1. โดยการรู้ ว่าท่ านมีความรักของพระเจ้ าอยู่ภายในท่ านอยู่แล้ ว
1.1 โรม 5:5 5 และความหวังใจมิได้ทาให้เกิดความเสี ยใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวา่ ความรัก
ของพระเจ้าได้หลัง่ เข้าสู่ จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทาน
ให้แก่เราแล้ว
2. โดยการรู้ ว่ามีความรักตามธรรมชาติของมนุษย์ และความรักแบบของพระเจ้ า
3. อธิษฐานตามคาอธิษฐานทีอ่ ยู่ในเอเฟซัส 3:16-21 เผือ่ ตัวท่ านเองทุกวัน
4. สารภาพ 1 โครินธ์ 13:4-เหนือตัวท่ านเองทุกวัน
สรุ ป: พระเจ้าทรงสร้ างเราตามอย่างตามฉายาของพระองค์เพราะทรงต้องการให้เราเป็ นเหมือนพระองค์
คุณลักษณะของพระเจ้าที่สาคัญมากที่สุดซึ่ งพระองค์ตอ้ งการให้เรามี คือความรักของพระองค์ รักผูอ้ ื่นดังที่
พระองค์ทรงรักเรา และนี่ คือเหตุผลว่าทาไมพระเยซู คริ สต์ทรงเน้นเรื่ องความรักในฐานะที่เป็ นพระบัญญัติ
ในขณะที่ท่านอธิ ษฐานและสารภาพข้อพระคัมภีร์เกี่ ยวกับความรักของพระเจ้า ฤทธิ์ เดชที่อยู่ในพระวจนะ
ของพระองค์จะความรักที่อยูภ่ ายในท่านให้พฒั นามากยิง่ ขึ้นจนกระทัง่ ท่านรักผูอ้ ื่นได้เหมือนที่พระเจ้าทรง
รักท่าน

มีใครบ้างไหมที่ท่านไม่ได้รักเขาดังที่พระเจ้าทรงรักท่าน? หากมี พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านกลับใจใหม่
และประพฤติตามข้อพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยนิ ไปในวันนี้ และเริ่ มรักพวกเขาดังที่พระเจ้าทรงรักท่าน
การบ้านอ่าน: อ่าน 1 โคริ นธ์ 13:1-8 ทุกวัน

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 13: ความรัก คือหนทางสู่ ชัยชนะ
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์ต่อเราอย่างไร?
โดยการส่ งพระเยซูคริ สต์มาตายเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็ นคนบาปและยังเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า
2. เราต้องรักผูอ้ ื่นอย่างไร?
เช่นเดียวกันกับที่พระเยซูคริ สต์ทรงรักเรา
3. เขียนสิ่ งที่อธิ บายถึงความรักของพระเจ้าที่เราได้สอนไปในบทเรี ยนนี้มา 4 อย่าง
1. ไม่มีเงื่อนไข
2. ก้าวออกไปก่อน
3. ให้ในสิ่ งที่จาเป็ น
4. เสี ยสละ
4. เราสามารถพูดว่าเรารักพระเจ้าและเกลียดชังพี่นอ้ งของเราได้หรื อไม่?
ไม่ได้
5. ความรักที่ได้อธิบายไว้ใน 1 โคริ นธ์ 13 เป็ นความรักแบบใด?
ความรักแบบของพระเจ้า
6. เขียนวิธีที่เราสามารถพัฒนาการดาเนินในความรักที่ได้สอนไปในบทเรี ยนนี้มา 4 ข้อ
1. รู ้วา่ ท่านมีความรักของพระเจ้าแล้ว ดังนั้นจึงสามารถรักผูอ้ ื่นได้เหมือนที่พระเจ้าทรงรัก
2. รู้ความแตกต่างระหว่างความรักแบบของพระเจ้ากับความรักของมนุษย์
3. อธิษฐานตามคาอธิษฐานในเอเฟซัส บทที่ 3 เผือ่ ตัวเองทุกวัน
4. ใคร่ ครวญและสารภาพข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักใน 1 โคริ นธ์ 13:4-8 เป็ นประจาทุกวัน

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 13: ความรัก คือหนทางสู่ ชัยชนะ
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์ต่อเราอย่างไร?
2. เราต้องรักผูอ้ ื่นอย่างไร?
3. เขียนสิ่ งที่อธิ บายถึงความรักของพระเจ้าที่เราได้สอนไปในบทเรี ยนนี้มา 4 อย่าง
1.

___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________
4. เราสามารถพูดว่าเรารักพระเจ้าและเกลียดชังพี่นอ้ งของเราได้หรื อไม่?
5. ความรักที่ได้อธิบายไว้ใน 1 โคริ นธ์ 13 เป็ นความรักแบบใด?

6. เขียนวิธีที่เราสามารถพัฒนาการดาเนินในความรักที่ได้สอนไปในบทเรี ยนนี้มา 4 ข้อ
1.

___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________

4.

___________________________________________________________

