ให้ พระเจ้ าทรงรั กคุณ
1ยอห์ น 4:10 ความรักที่ข้าพเจ้ าพูดถึงนี ้มิใช่ที่เรารักพระเจ้ าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้ พระบุตร
ของพระองค์มา ทรงเป็ นผู้ลบล้ างพระอาชญาที่ตกกับเราทั ้งหลายเพราะบาปของเรา
ขัน้ ที่ 1 เรายอมให้ พระเจ้ าทรงรักเราก่ อน (ยอมให้ ถกู รักโดยพระเจ้ า)
ขัน้ ที่ 2 เรารั กตัวเองอย่ างถูกต้ อง (เรารักพระเจ้ าไม่ได้ หากเรายังรักตัวเองอย่างไม่ถกู ต้ อง)
 เมื่อเรารักตัวเราเองอย่างถูกต้ อง เราจะมีตวั ตนใหม่ มีจิตสํานึกใหม่ รู้ว่าเราเป็ นผู้ชอบธรรมต่อหน้ าพระ
เจ้ าโดยพระโลหิตพระคริสต์ จากนั ้นจะไม่มีอะไรคัน่ กลางระหว่างคุณกับพระเจ้ าอีกต่อไป
ขัน้ ที่3 เรี ยนรู้ท่ จี ะทาตามพระเจ้ าโดยไม่ ร้ ูสึกว่ าเป็ นภาระ
1ยอห์ น5:2-3 โดยข้ อนี ้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั ้งหลายที่เป็ นบุตรของพระเจ้ า เมื่อเราทั ้งหลายรักพระเจ้ า และ
ประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระองค์ เพราะนี่แหละเป็ นความรักต่อพระเจ้ า คือที่เราทั ้งหลายประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั ้นไม่เป็ นภาระ
ขัน้ ที่4 เมื่อเรารักพระเจ้ าเราก็จะรั กคนอื่นได้ รั กแม้ แต่ ศัตรู
 จงอนุญาตให้ พระเจ้ ารักเราอย่างที่เราเป็ น แล้ วความรักของพระเจ้ านั ้นจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โรม5:8 แต่พระเจ้ าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราทั ้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่นั ้น พระ
คริสต์ได้ ทรงสิ ้นพระชนม์เพื่อเรา
 ดังนั ้นอย่าพยายามที่จะรักพระเจ้ า อย่าพยายามที่จะรักคนอื่น เพียงแต่ให้ พระคริสต์ทรงรักท่านก่อนใน
แบบที่ท่านเป็ นอยู่ เพราะความรักของพระเจ้ าจะทําให้ ท่านได้ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทําให้ ท่านรัก
ตัวเองได้ ทําให้ ท่านรักพระเจ้ าได้ และทําให้ ทา่ นรักผู้อื่นได้
พระองค์ ทรงรื อ้ ฟื ้ นท่ านด้ วยความรั กของพระองค์ พระเจ้ าเริ่มต้ นเองเพื่อเรา
เศฟั นยาห์ 3:17…. พระองค์ทรงเปรมปรี ดิ์เพราะเจ้ าด้ วยความยินดี พระองค์จะทรงรื อ้ ฟื น้ เจ้ าใหม่ด้วย
ความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้ าด้ วยร้ องเพลงเสียงดัง
ความสัมพันธ์ ท่ ีแย่ จงึ กลายเป็ นดีได้
 ถ้าข้าพเจ้าล้มเหลว ข้าพเจ้าจะอนุญาตให้พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า
 ถ้าข้าพเจ้าไม่มีกําลังทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเอง ข้าพเจ้าจะอนุญาตให้พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าและให้
พระเจ้าเปลีย่ นแปลงตัวข้าพเจ้า ฯ
 การให้ พระเจ้ าทรงรักคุณเป็ นทางเดียวที่บาดแผลความเจ็บปวดทั ้งภายนอกและภายใน รวมถึงความคิด
ทัศนคติต่างๆ สามารถได้ รับการเยียวยารักษาได้
 ทุกอย่างเริ่มที่พระเจ้ าทรงรักเรา และพระองค์ต้องการให้ เราเหมือนพระองค์ (โรม8:28-30)
 แม้ เราเคยทําผิด แต่มีสงิ่ เดียวที่เราทุกคนต้ องการคือ “เพียงแต่ให้ พระเจ้ าทรงรักคุณ”

 ความรั กของพระเจ้ านัน้ ไม่ เคยเรี ยกร้ องการเปลี่ยนแปลง แต่ ความรักของพระเจ้ านัน้ เป็ นสิ่งที่
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
 คำถำม เมื่อเรำยอมให้ พระเจ้ ำทรงรั กเรำมำกขึน้ อะไรจะเกิดขึน้ ได้ บ้ำง ?
ความรั กทาให้ เกิดการเริ่มต้ นใหม่
 เราต้ อง ยอมให้ พระเจ้ ำทรงรั กเรำโดยปรำศจำกกำรกล่ ำวโทษใด ๆ ทั้งสิ้น
 นี่คือการเริ่มต้ น ก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราเพียงแต่ยอมให้ พระเจ้ าทรงรักเรา
 เพราะความรักของพระเจ้ านํามาซึง่ การกลับใจใหม่และได้ รับการเริ่มต้ นใหม่
 ความรักของพระเจ้ าก่อให้ เกิดตัวตนใหม่
 ความรักของพระเจ้ าก่อให้ เกิดสติสํานึกใหม่
 ความรักของพระเจ้ าก่อให้ เกิดความเชื่อ
 ความรักของพระเจ้ าก่อให้ เกิดความหวัง
 ความรักของพระเจ้ าก่อให้ เกิดการสําแดงพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้ า
 ความรักเป็ นสิง่ ที่ทําให้ คนผิดเปลีย่ นเป็ นคนชอบธรรมได้ และโดยความรักของพระเยซูทรงทําให้ ทา่ นถึง
“ความชอบธรรมและการชาระให้ บริสุทธิ์และการไถ่ ”
1โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้ าทรงตั ้งพระองค์ให้ เป็ นปั ญญาและ
ความชอบธรรมของเรา และเป็ นผู้ทรงชําระเราให้ บริสทุ ธิ์ และทรงเป็ นผู้ไถ่เราไว้ ให้ พ้นบาป
 ถึงแม้ ว่าท่านยังคงทําบาปต่อไปเรื่ อยๆ พระเจ้ ายังทรงรักคุณ แต่คณ
ุ เองจะขาดทุน ความรักของพระเจ้ า
จะอบรมสัง่ สอนคุณในทุกทาง จนกว่าคุณจะเหนื่อยกับบาป และกลับมายอมให้ พระเจ้ ารักคุณ
ไม่ มีคาว่ า “ถ้ า” ในความรักของพระเจ้ า
เยเรมีห์ 31:3 พระเจ้ าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า 'เราได้ รักเจ้ าด้ วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั ้น
เราจึงมีความรักมัน่ คงต่อเจ้ าสืบไป
 พระองค์มไิ ด้ ตรัสว่า “เราจะรักเจ้ า ถ้ าหากเจ้ าทําสิง่ ที่ถกู ” แต่พระเจ้ าตรั สว่ า เราได้ รักเจ้ าด้ วยความ
รั กนิรันดร์ เพราะฉะนัน้ เราจึงมีความรั กมั่นคงต่ อเจ้ าสืบไป
 เหมือนเรื่ องบุตรน้ อยหลงหาย ความรักของบิดานั ้นรอคอยอย่างอดทนที่จะให้ พระคุณกับบุตรน้ อย เมื่อ
เขาตัดสินว่าถึงเวลาที่เขาควรจะกลับบ้ าน บุตรน้ อยผู้หลงหายก็ได้ รับการอภัยและชําระให้ สะอาด
 การจัดการกับความบาปไม่ใช่เรื่ องที่ใหญ่นกั แต่การที่จะรู้ว่าพระเจ้ ารักท่านมากมายนั ้นใหญ่กว่า
 ไม่ มีใครจัดการกับบาปของคุณได้ แต่ ความรักของพระเจ้ าจะจัดการกับบาปของคุณเอง
การเปลี่ยนแปลงวิถชี ีวติ
 ในสังคมความรักคือคําตอบ วันนี ้เราต้ องพาหัวใจเราไปสูพ่ ระเจ้ า และนําพวกเขาให้ ร้ ูว่าพระเจ้ ารักเขา

 แม้ “เราไม่เคยทําอะไรทีถ่ ูกต้องเลย” แต่เพียงยอมรับความรักของพระเจ้าเข้ามาสําหรับสิ่ งทีเ่ ราได้
ทําผิ ดพลาด
 แม่ “ไม่ได้รู้สึกถึงชีวิตฝ่ ายวิ ญญาณทีเ่ ติ บโตเลย” ก็เพียงแต่ยอมรับความรักของพระเจ้าเข้ามา
ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรก็ตาม
แอกแห่ งความรั กก็เบา
มัทธิว11:28-30 28 บรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่าน
ทั ้งหลาย หายเหนื่อยเป็ นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้ วเรี ยนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อน
น้ อม และจิตใจท่านทั ้งหลายจะได้ พกั 30 ด้ วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา"
 แอกของพระองค์ คือความรั ก เมื่อเราแบกแอกของพระองค์ เอาไว้ เราเลือกที่จะเอาความรัก
ของพระองค์ เข้ ามา “ความรักที่ข้าพเจ้ าพูดถึงนี ้มิใช่ที่เรารักพระเจ้ า แต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้
พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็ นผู้ลบล้ างอาชญาที่ตกกับเราทั ้งหลายเพราะบาปของเรา เราทั ้งหลายรัก
ก็เพราะ พระองค์ทรงรักเราก่อน”
 เราจึงรับใช้ และรักผู้อื่นได้ ด้วยความรู้สกึ เบา หากเราเริ่มต้ นอย่างถูกต้ องคือให้ พระเจ้ าทรงรักเรา
ยอห์น13:1 ก่อนถึงงานเทศกาลปั สกา พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้ วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี ้ไปหา
พระบิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซงึ่ อยู่ในโลกนี ้ พระองค์ ทรงรั กเขาจนถึงที่สุด
 หมายความว่า ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อสาวกของพระองค์ได้ แม้ ว่า
พวกเขาได้ ละทิ ้งพระองค์เมื่อพระองค์นั ้นต้ องการพวกเขามากที่สดุ แต่พระองค์ยงั ทรงรักเขา
 พระองค์ ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด ดังนัน้ พระองค์ จะทรงรักเราจนถึงที่สุดเช่ นกัน
ฟิ ลปิ ปี 1:6 ข้ าพเจ้ าแน่ใจว่าพระองค์ผ้ ทู รงตั ้งต้ นการดีไว้ ในพวกท่านแล้ ว จะทรงกระทําให้ สาํ เร็จจนถึงวัน
แห่งพระเยซูคริสต์
 พระเจ้ าทรงเป็ นความรัก พระองค์ทรงให้ อภัยในความผิดบาปของเรา เราได้ รับการชําระให้ บริสทุ ธิ์แล้ ว
โดยความเชื่อ และความรักของพระเจ้ าจะไม่หยุดที่จะเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเราที่จะเกิดผล เพื่อเป็ นพร
ไปสูผ่ ้ อู ื่นต่อไป
 คำถำม มีสิ่งใดที่เรำต้ องสำรภำพบำปกลับใจใหม่ ยอมรั บให้ ควำมรั กพระเจ้ ำเข้ ำมำ และให้
ควำมรั กของพระองค์ เปลี่ยนแปลงเรำ ?

