
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่13: ความรัก คอืหนทางสู่ชัยชนะ 

จุดประสงค์: ในบทเรียนน้ี ท่านจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระบญัญติัใหม่ท่ีพระเยซูคริสต์ทรงมอบให้แก่คริส

เตียนทุกคน พระบญัญติัใหม่น้ี คือค าสั่งใหรั้กผูอ่ื้น ท่านจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความรักแบบของพระเจา้และวิธี

พฒันาความรักน้ีข้ึนในชีวติประจ าวนัของเรา 

ก. พระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ได้ทรงส าแดงความรักนีก้บัเรา 

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก 

1.1 1 ยอห์น 4:7-8  7 ท่านท่ี รักทั้ง หลาย ขอใหเ้รารักซ่ึงกนัและกนั เพราะ วา่ความรักมาจากพระ 

เจา้ และทุก คนท่ีรักก็บงั เกิดมาจากพระ เจา้ และรู้ จกัพระ เจา้ 8 ผูท่ี้ไม่รักก็ไม่รู้ จกัพระ เจา้ 

เพราะ วา่พระ เจา้ทรงเป็นความรัก   

1.1.1 การรู้จกัความรักและการรู้จกัพระเจา้นั้นเป็นส่ิงเดียวกนั เพราะพระเจา้ทรงเป็น

ความรัก 

1.1.2 คนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้และรักผูอ่ื้นก็รู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริง มีความเป็นเป็นไดท่ี้จะ

บงัเกิดใหม่แต่ไม่รู้จกัพระเจา้  คริสเตียนท่ีไม่ไดด้ าเนินในความรักก็ไม่ไดรู้้จกัพระ

เจา้อยา่งท่ีควรจะรู้จกั 

2. พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์ต่อเรา  

2.1 โรม 5:8-10    8 แต่พระ เจา้ทรงส าแดงความรักของพระ องคแ์ก่เราทั้ง หลาย คือขณะท่ีเรายงั

เป็นคนบาปอยู่นั้น พระ คริสต์ไดท้รงส้ินพระ ชนม์เพื่อเรา 9 เพราะเหตุนั้นเม่ือเราเป็นคนชอบ 

ธรรมแลว้โดยพระ โลหิตของพระ องค ์ยิ่ง กวา่นั้นเราจะพน้จากพระ อาชญาของพระ เจา้โดยพระ 

องค ์10 เพราะ วา่ถา้ขณะท่ีเรายงัเป็นศตัรูต่อพระ เจา้เราไดก้ลบัคืนดีกบัพระ องค ์โดยท่ีพระ บุตร

ของพระ องคส้ิ์นพระ ชนม ์ยิ่ง กวา่นั้นอีกเม่ือเรากลบัคืนดีแลว้ เราก็จะรอดโดยพระ ชนม ์ชีพของ

พระ องคแ์น่ 

2.2 ในการส้ินพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ เราจะเห็นว่าความรักของพระเจา้คือ 1) ไม่มี

เง่ือนไข 2) ก้าวออกไปก่อน 3) ให้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องให้ 4) เสียสละ ไม่สนใจว่าอะไรท่ีจะ

ยติุธรรม 

2.3 ความรักในฝ่ายธรรมชาติของมนุษยต์รงกนัขา้มกบัของพระเจา้ ความรักในฝ่ายธรรมชาติ

ของมนุษยจ์ะข้ึนอยู่กบัความประพฤติของอีกฝ่ายหน่ึง ก่อนท่ีเราจะรักไดด้ว้ยความรักในฝ่าย



ธรรมชาติของมนุษย ์อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งมีเมตตากบัเรา แต่เม่ือเขาไม่มีความเมตตา เราก็ไม่รักเขา

อีกต่อไป 

ข. รักผู้อืน่ดังทีพ่ระองค์ทรงรักเรา 

1. พระบัญญตัิแห่งพนัธสัญญาใหม่ 

1.1 ยอห์น 13:34-35    34 เราใหบ้ญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้ง หลาย คือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารัก

เจา้ทั้ง หลายมาแลว้อยา่ง ไร เจา้จงรักกนัและกนัดว้ยอยา่งนั้น 35 ถา้เจา้ทั้ง หลายรักกนัและกนั ดงั 

น้ีแหละคนทั้ง ปวงก็จะรู้ไดว้า่เจา้ทั้ง หลายเป็นสาวกของเรา” 

ค. ค านิยามความรักของพระเจ้า 

1. 1 โครินธ์ 13:1-8   4 ความรักนั้นก็อด ทนนานและกระท าคุณให ้ความรักไม่อิจฉา ไม่อวด ตวั ไม่

หยิ่ง ผยอง 5 ไม่หยาบ คาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุน เฉียว ไม่ช่าง จด จ าความผิด 6 ไม่

ช่ืน ชมยิน ดีเม่ือมีการประพฤติผิด แต่ช่ืน ชมยินดีเม่ือประพฤติชอบ 7 ความรักทนไดทุ้กอยา่งแม้

ความผิดของคนอ่ืน และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ และมีความ หวงัอยู่เสมอ และทนต่อทุก

อยา่ง 8 ความรักไม่ มีวนัสูญ ส้ิน แมก้ารเผยพระ วจนะก็จะเส่ือม สูญไป แมก้ารพูดภาษาแปลกๆ

นั้น ก็จะมีเวลาเลิกกนั แมว้ชิาความรู้ก็จะเส่ือม สูญไป 

1.1 น่ีคือวธีิท่ีพระเจา้ทรงรักเรา 

1.2 น่ีคือความรักแบบของพระเจา้ 

1.3 ในการท่ีเราจะรักษาพระบญัญติัใหม่ท่ีอยู่ในพนัธสัญญาใหม่ไดน้ั้น เราเลือกท่ีจะรักผูอ่ื้น

ตามขอ้พระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 13:4-8 

1.4 ความรักแบบของพระเจา้เป็นการตดัสินใจเลือกไม่ใช่ความรู้สึก เราเลือกท่ีจะรักผูอ่ื้นตาม

ขอ้พระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 13:4-8 

1.5 เราจะไม่รอความรู้สึก แต่เราก้าวออกไปด้วยความเช่ือและเร่ิมรักตามข้อพระคมัภีร์ 1         

โครินธ์ 13:4-8 

2. โรม 13:8-10  8 อยา่เป็น หน้ีอะไรใคร นอก จากความรักซ่ึงมีต่อกนั เพราะ วา่ผูท่ี้รักเพื่อน บา้น ก็

ไดป้ฏิบติัตามธรรม บญัญติัครบ ถว้นแลว้ 9 พระ บญัญติักล่าววา่ อยา่ล่วง ประเวณีผวัเมียเขา อยา่

ฆ่า คน อย่าลกั ทรัพย ์อย่าโลภ ทั้งพระ บญัญติัอ่ืนๆก็รวมอยู่ในข้อ น้ีคือ ท่านจงรักเพื่อน บ้าน

เหมือนรักตวัเอง 10 ความรักไม่ท าอนัตรายเพื่อน บา้นเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบติั

ตามธรรม บญัญติัอยา่งครบ ถว้น 

3. เมื่อเรารัก เราจะชนะเสมอ 

3.1 โรม 12:21   21 อยา่ใหค้วามชัว่ชนะเราได ้แต่จงชนะความชัว่ดว้ยความดี 



3.2 เม่ือเราด าเนินดว้ยความรัก เราจะมีชยัชนะเหนือความผิดท่ีคนอ่ืนท าต่อเรา เราจะไม่อนุญาต

ใหค้วามบาปหรือความผดิท่ีคนอ่ืนท าต่อเราฉุดเราใหต้กต ่าลง  

4. ความรักท าให้เรายนืหยดัมั่นคง 

4.1 เอเฟซัส 3:17-19   17 เพื่อพระ คริสตจ์ะทรงสถิตในใจของท่านทางความเช่ือ เพื่อวา่เม่ือท่าน

ไดว้างรากลงมัน่ คงในความรักแลว้ 18 ท่านก็จะไดมี้ความสามารถหยัง่ รู้พร้อมกบัธรรมิกชนทั้ง 

หมด ถึงความกวา้ง ความยาว ความสูง ความลึก 19 คือให้ซาบ ซ้ึงในความรักของพระ คริสตซ่ึ์ง

เกินความรู้ เพื่อท่านจะไดรั้บความไพบูลยข์องพระ เจา้อยา่งเตม็เป่ียม 

ง. เราจะพฒันาการด าเนินในความรักของเราได้อย่างไร? 

1. โดยการรู้ว่าท่านมีความรักของพระเจ้าอยู่ภายในท่านอยู่แล้ว 

1.1   โรม 5:5   5 และความหวงัใจมิไดท้  าใหเ้กิดความเสีย ใจเพราะผดิ หวงั เพราะเหตุวา่ความรัก

ของพระ เจา้ไดห้ลัง่เขา้สู่จิต ใจของเรา โดยทางพระ วญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระ องคไ์ดป้ระทาน

ใหแ้ก่เราแลว้ 

2. โดยการรู้ว่ามีความรักตามธรรมชาติของมนุษย์และความรักแบบของพระเจ้า  

3. อธิษฐานตามค าอธิษฐานทีอ่ยู่ในเอเฟซัส 3:16-21 เผือ่ตัวท่านเองทุกวนั 

4. สารภาพ 1 โครินธ์ 13:4-เหนือตัวท่านเองทุกวนั 

สรุป: พระเจา้ทรงสร้างเราตามอย่างตามฉายาของพระองค์เพราะทรงตอ้งการให้เราเป็นเหมือนพระองค์     

คุณลกัษณะของพระเจา้ท่ีส าคญัมากท่ีสุดซ่ึงพระองคต์อ้งการให้เรามี คือความรักของพระองค ์ รักผูอ่ื้นดงัท่ี

พระองคท์รงรักเรา และน่ีคือเหตุผลวา่ท าไมพระเยซูคริสตท์รงเนน้เร่ืองความรักในฐานะท่ีเป็นพระบญัญติั 

ในขณะท่ีท่านอธิษฐานและสารภาพขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัความรักของพระเจา้ ฤทธ์ิเดชท่ีอยู่ในพระวจนะ

ของพระองคจ์ะความรักท่ีอยูภ่ายในท่านให้พฒันามากยิ่งข้ึนจนกระทัง่ท่านรักผูอ่ื้นไดเ้หมือนท่ีพระเจา้ทรง

รักท่าน 

 

มีใครบา้งไหมท่ีท่านไม่ไดรั้กเขาดงัท่ีพระเจา้ทรงรักท่าน? หากมี พระเจา้ทรงตอ้งการให้ท่านกลบัใจใหม่

และประพฤติตามขอ้พระคมัภีร์ท่ีท่านไดย้นิไปในวนัน้ี และเร่ิมรักพวกเขาดงัท่ีพระเจา้ทรงรักท่าน 

การบา้นอ่าน: อ่าน 1 โครินธ์ 13:1-8 ทุกวนั 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่13: ความรัก คอืหนทางสู่ชัยชนะ 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. พระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคต่์อเราอยา่งไร? 

โดยการส่งพระเยซูคริสตม์าตายเพื่อเราในขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปและยงัเป็นศตัรูต่อพระเจา้ 

2. เราตอ้งรักผูอ่ื้นอยา่งไร? 

เช่นเดียวกนักบัท่ีพระเยซูคริสตท์รงรักเรา 

3. เขียนส่ิงท่ีอธิบายถึงความรักของพระเจา้ท่ีเราไดส้อนไปในบทเรียนน้ีมา 4 อยา่ง 

1. ไม่มีเง่ือนไข 

2. กา้วออกไปก่อน 

3. ใหใ้นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

4. เสียสละ 

4. เราสามารถพดูวา่เรารักพระเจา้และเกลียดชงัพี่นอ้งของเราไดห้รือไม่? 

ไม่ได ้

5. ความรักท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น 1 โครินธ์ 13 เป็นความรักแบบใด? 

ความรักแบบของพระเจา้ 

6. เขียนวธีิท่ีเราสามารถพฒันาการด าเนินในความรักท่ีไดส้อนไปในบทเรียนน้ีมา 4 ขอ้ 

1. รู้วา่ท่านมีความรักของพระเจา้แลว้ ดงันั้นจึงสามารถรักผูอ่ื้นไดเ้หมือนท่ีพระเจา้ทรงรัก 

2. รู้ความแตกต่างระหวา่งความรักแบบของพระเจา้กบัความรักของมนุษย ์

3. อธิษฐานตามค าอธิษฐานในเอเฟซสั บทท่ี 3 เผือ่ตวัเองทุกวนั 

4. ใคร่ครวญและสารภาพขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัความรักใน 1 โครินธ์ 13:4-8 เป็นประจ าทุกวนั 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่13: ความรัก คอืหนทางสู่ชัยชนะ 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. พระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคต่์อเราอยา่งไร? 

 

2. เราตอ้งรักผูอ่ื้นอยา่งไร? 

 

3. เขียนส่ิงท่ีอธิบายถึงความรักของพระเจา้ท่ีเราไดส้อนไปในบทเรียนน้ีมา 4 อยา่ง 

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________ 

4. เราสามารถพดูวา่เรารักพระเจา้และเกลียดชงัพี่นอ้งของเราไดห้รือไม่? 

 

5. ความรักท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น 1 โครินธ์ 13 เป็นความรักแบบใด? 

 

6. เขียนวธีิท่ีเราสามารถพฒันาการด าเนินในความรักท่ีไดส้อนไปในบทเรียนน้ีมา 4 ขอ้ 

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________ 


