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บทที่ 9
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 3 :
ฤทธิ์อํ านาจของความรัก

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ความรัก”
- รูวาความรกัเปนหลักการที่ยิ่งใหญที่สุดแหงฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
- รูพระบัญญัติประการแรกและประการที่สองที่ยิ่งใหญที่สุด
- อธบิายวาทํ าอยางไรโลกจึงจะรูวาเราเปนผูเชื่อในพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ดังนั้นยังต้ังอยูสามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แตความ

รกัใหญที่สุด”  1โครินธ 13:13

คํ านํ า
ในบทสดุทายคุณไดศึกษาเรื่องฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเรียนรูวาผลของฝาย

วญิญาณเปนการส ําแดงอยางหนึ่งของฤทธิ์อํ านาจ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูกระทํ าในชีวิตของผู
เชื่อ

ผลฝายวญิญาณประการหนึ่งคือ คุณสมบัติของความรักที่เหมือนพระคริสต เปนผลประการแรกที่
กลาวไวใน กาลาเทีย 5:22-23

ฝายผลของพระวิญญาณคือ ความรัก.... (กาลาเทีย 5:22) ความรักเปนกุญแจไปสูฤทธิ์อํ านาจ
ฝายวญิญาณ บทนี้มุงเนนที่ฤทธิ์อํ านาจของความรัก
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ฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญที่สุด
จงอาน 1 โครินธ 13:1-13 กอนที่คุณจะศึกษาบทนี้ตอไป
บทนีมุ้งเนนทีห่ลกัการทีย่ิ่งใหญที่สุดประการหนึ่งของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คือ ฤทธิ์อํ านาจ

ของความรัก
ฤทธิอํ์ านาจของความรักนั้นยิ่งใหญกวาสิ่งตอไปนี้

ภาษาแปลกๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให   วนัหนึง่ภาษาแปลกๆ ก็จะหยุดลงไมวาคุณจะพูด
ภาษาทีคุ่ณรูหรือไมรู มันก็จะเปนขอความที่ไรฤทธิ์อํ านาจถาปราศจากความรัก (ขอ 1 และ 8)

ความรูและความเขาใจ   ความรูนัน้ทรงอ ํานาจ แตในวันหนึ่งความรูของมนุษยจะสูญสิ้นไป แตความรัก
ยงัคงอยู (ขอ 2 และ 3)

ของประทานของการเผยพระวจนะ  ไมวาของประทานของการเผยพระวจนะจะมีฤทธิ์อํ านาจเพียงใด
จะพดูขอความโดยตรงจากพระเจาและพยากรณเหตุการณในอนาคตได แตการพยากรณก็จะสิ้น
สุดลงในวันหนึ่ง (ขอ 2, 8-12)

ความเชื่อ   แมวาคณุมคีวามเชื่อมากพอที่จะยายภูเขาไดก็ไมมีคาอะไรถาคุณไมมีความรัก (ขอ 2)

การให  ไมวาคณุจะใหผูอ่ืนมากเพียงใด ก็ไมมีประโยชนนอกจากคุณใหดวยความรัก (ขอ 3)

การสละตนเอง   แมวาคณุตองตายเพื่อเหตุของขาวประเสริฐก็เปนการสละชีวิตที่ไมมีคา ถาไมไดทํ าดวย
ความรัก (ขอ 13)

ความหวัง  ความหวงัเปนสิง่ส ําคัญมาก เพราะถาไมมีความหวัง ชีวิตก็หมดความหมาย แตความรัก
สํ าคญักวาความหวัง (ขอ 13)

คุณไดเรียนรูและจะเรียนตอไปอีกมากเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในหลักสูตรนี้ แตจงจํ าไว
วา

หลกัการทัง้หมดของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ ของประทานฝายวิญญาณทั้งหมด การรับใชทุก
อยางตองกระทํ าโดยทางฤทธิ์อํ านาจของความรัก มิฉะนั้นก็ไรประโยชน

เมือ่ทกุสิง่ทกุอยางลมเหลว ฤทธิ์อํ านาจของความรักยังคงอยูตอไป

คํ าจํ ากัดความและคุณลักษณะของความรัก
ความรกัคือ อารมณแหงความผูกพันอันลึกซึ้ง ความหวงใย และเอาใจใสที่พัฒนาขึ้นในชีวิตของ

คุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไมใชความรักแบบที่คุณพัฒนาขึ้นดวยตัวคุณเอง แตเปนความรักแบบ
พระเจา ซึง่สามารถพัฒนาขึ้นไดโดยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น
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“....ความรกัของพระเจาไดหลั่งไหลเขาสูจิตใจของเรา โดยทางพระ
วญิญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระองคไดประทานใหแกเราแลว”  โรม 5:5

จงสงัเกตดูคุณลักษณะของความรักแบบพระเจา ซึ่งใหไวใน 1 โครินธ 13
ขอ 4

ความรักอดทนนาน
ความรักนั้นมีเมตตา
ความรักไมอิจฉาผูอ่ืน
ความรักไมเยอหยิ่ง หรือยกตนเองขึ้น

ขอ 5

ความรักไมหยาบคาย (ประพฤติไมดีตอผูอ่ืน)
ความรักไมเห็นแกตัว
ความรักนั้นไมโกรธงาย
ความรักไมคิดถึงผูอ่ืนในแงไมดี

ขอ 6

ความรกัไมยินดีในการประพฤติผิดหรือฟงสิ่งที่ผิดเกี่ยวกับผูอ่ืน
ความรกัยินดีในความจริง (ไมพูดปดหรือนินทา)

ขอ 7

ความรักทนไดทุกอยาง (แมส่ิงที่ยากลํ าบาก)
ความรกัมีความเชื่อในทุกสิ่ง (เชื่อในผูอ่ืน)
ความรกัมคีวามหวงัในทุกสิ่ง (ไมเลิกลมความหวังในพระเจาหรือในผูอ่ืน แมวาจะมีสถานการณ

อยางไรก็ตาม)
ความรักทนทุกสิ่งได

ขอ 8

ความรกัไมมีวันลมเหลว (ไมวาจะมีสถานการณอยางไรก็ตาม)

พระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับความรัก
การทีจ่ะเขาใจถึงฤทธิ์อํ านาจของความรักนั้น คุณตองรูวาพระคัมภีรสอนอะไรในเรื่องนี้
ผลฝายวญิญาณของความรักหรือพลังที่ทรงอํ านาจนี้ ไมใชความรักทางเพศหรือความรักแบบเนื้อ

หนงัที่โลกนี้มี แตเปนความรักที่ “ไมเสแสรง”  ซึ่งหมายความวา เปนความรักที่บริสุทธิ์
ความรักที่ไมเสแสรงเปนความรักแบบที่คุณตองแสดงแกผูอ่ืน
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“ที่ทานทั้งหลายไดชํ าระจิตใจของทานใหบริสุทธิ์แลวดวยการเชื่อฟง
ความจรงิ จนมใีจรกัพวกพี่นองอยางจริงใจ ทานทั้งหลายจงรักกันมากดวยนํ้ าใส
ใจจริง”  1 เปโตร 1:22

พระบญัญัติประการแรกและที่ยิ่งใหญที่สุดก็คือ คุณตองรักพระเจา
“และพวกทานจงรักพระเจา ดวยสุดจิตสุดใจของทาน ดวยสุดความคิด

และดวยสิ้นสุดกํ าลังของทาน”  มาระโก 12:30

(ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5, ลูกา 10:27,  1ยอหน 2:5, 15, 3:11-17,  4:7-20,  2ยอหน 1:5-6)
ความรกัที่คุณมีตอพระเจาจะทดสอบไดโดยดูวาคุณเชื่อฟงพระองคหรือไม

“พระองคตรัสตอบเขาวา “ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคํ าของเรา
และพระบดิาจะทรงรักเขา แลวพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยูกับเขา””
ยอหน 14:23

“ถาผูใดทีป่ระพฤติตามพระวจนะของพระองค ความรักของพระเจาก็ถึง
ความบรบูิรณในคนนั้นแลวอยางแนแท ดวยอาการอยางนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู
วาเราอยูในพระองค”  1ยอหน 2:5

พระบัญญัติที่ยิ่งใหญที่สุดประการที่สองคือ จงรักผูอ่ืน
“และธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือ จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง ธรรม

บัญญติัอ่ืนที่ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไมมี”  มาระโก 12:31

พระเยซทูรงตองการใหคุณรักผูอ่ืนมากเทากับที่พระองครักคุณ
“เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลายคือใหเจารักซ่ึงกันและกัน เรารักเจา

ทัง้หลายมาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น”  ยอหน 13:34

“พระบดิาทรงรักเราฉันใด เราก็รักทานทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นอยูใน
ความรกัของเรา “พระบัญญัติของเราคือ ใหทานทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได
รกัทาน”” ยอหน 15:9, 12

“ขาพระองคไดกระทํ าใหเขารูจักพระนามของพระองค และจะกระทํ าให
เขารูอีก เพือ่ความรักที่พระองคไดทรงรักขาพระองคจะดํ ารงอยูในเขา ขาพระ
องคอยูในเขา”  ยอหน 17:26

โดยความรักของคุณนี่แหละที่จะทํ าใหคุณรูวาคุณเปนผูเชื่อพระเจา
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“ถาเจาทัง้หลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะไดรูวาเจาทั้ง
หลายเปนสาวกของเรา” ยอหน 13:35

“เราทัง้หลายรูวา เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารักพี่
นอง ผูใดที่ไมรัก ผูนั้นก็ยังอยูในความตาย”  1ยอหน 3:14

ถาคณุไมรักคนอื่นๆ ความรักของพระเจาก็ไมอยูในคุณ
“ผูใดทีก่ลาววาตนอยูในความสวาง และยังเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นก็

ยงัอยูในความมืด ผูที่รักพี่นองของตนก็อยูในความสวาง และในความสวางนั้นไม
มอีะไรที่จะทํ าใหสะดุด” 1 ยอหน 2:9-10

(นีเ่ปนความจริงที่สํ าคัญมาก  จงศกึษาตอไปในยอหน 13:34, 14:15, 21, 23, 31,  15:9-17,
17:26, 21:15-17)

การทีเ่รารักผูเชือ่อ่ืนๆ มีผลใหเกิดความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในฝายวิญญาณซึ่งเปนพลังที่ทรง
อํ านาจ เมือ่เขาเปนอนัหนึง่อนัเดียวกันในการอธิษฐาน วันเพนเทคอสก็เกิดขึ้น (กิจการ 2) เขามีใจเดียว
และความคิดเดียวกัน (กิจการ 4:32) และเปนพยานตอไปดวยฤทธิ์อํ านาจ (กิจการ 4:33) เขาอุทิศตนเอง
ตอความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวของการสามัคคีธรรม (กิจการ 2:42) แลวหมายสํ าคัญและการอัศจรรยหลาย
ประการก็เกิดขึ้น (กิจการ 2:43)

คุณตองรักศัตรูของคุณ
“แตเราบอกทานทั้งหลายที่กํ าลังฟงอยูวา จงรักศัตรูของทาน  จงทํ าดีแกผู

ทีเ่กลยีดชงัทาน จงอวยพรแกคนที่แชงดาทาน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เค่ียวเข็ญ
ทาน

ถาทานทัง้หลายทํ าดีแกผูที่ทํ าดีแกทาน จะทรงนับวาเปนคุณอะไรแกทาน
เพราะวาคนบาปก็กระทํ าเหมือนกัน

แตจงรักศัตรูของทานทั้งหลาย และท ําการดีตอเขา จงใหเขายืมโดยไม
หวงัทีจ่ะไดคืนอกี บํ าเหน็จของทานทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ และทานทั้งหลายจะ
เปนบตุรของพระเจาสูงสุด เพราะวาพระองคยังทรงโปรดแกคนอกตัญูและคน
ชั่ว”  ลกูา 6:27, 28, 33, 35

“ทานทัง้หลายไดยินคํ าซ่ึงกลาวไววา จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู

ฝายเราบอกทานวา จงรักศัตรูของทาน และจงอธิษฐานเพื่อผูที่ขมเหง
ทาน”  มทัธิว 5:43-44
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ความรักของคุณตองเพิ่มข้ึนตลอดเวลา
“และขาพเจาอธิษฐานขอใหความรักของทานจํ าเริญยิ่งๆ ขึ้นพรอมกับ

ความรูและวิจารณญาณทุกอยาง”  ฟลิปป 1:9

“และขอพระผูเปนเจาทรงใหทานทั้งหลายจํ าเริญและบริบูรณไปดวย
ความรกัซ่ึงกนัและกัน และรักคนทั้งปวง เหมือนเรารักทานทั้งหลายดุจกัน”  1 เธ
สะโลนิกา 3:12

คุณตองหยั่งรากและยึดมั่นในความรัก
“เพือ่พระครสิตจะทรงสถิตในใจของทานทางความเชื่อ เพื่อวาเมื่อทานได

วางรากลงมั่นคงในความรักแลว

ทานก็จะไดมีความสามารถหยั่งรู พรอมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความ
กวาง ความยาว ความสูง ความลึก

คือใหซาบซ้ึงในความรักของพระคริสตซ่ึงเกินความรู เพื่อทานจะไดรับ
ความไพบูลยของพระเจาอยางเต็มเปยม”  เอเฟซัส 3:17-19

ถาคณุตองการที่จะเต็มลนดวยความบริบูรณของพระเจาและฤทธิ์อํ านาจของพระองค คุณตองมี
ความรู ความรกัเปนสิง่จ ําเปนตอฤทธิ์อํ านาจ เพราะวาความรักกํ าจัดความกลัวเสีย

“ในความรกันัน้ไมมีความกลัว แตความรักที่สมบูรณนั้นก็ไดขจัดความ
กลวัเสยี เพราะความกลัวเขากับการลงโทษ และผูที่มีความกลัวก็ยังไมมีความรัก
ทีส่มบูรณ”  1 ยอหน 4:18

คุณตองดํ าเนินในความรัก
“และจงดํ าเนินในความรักเหมือนดังที่พระคริสตไดทรงรักทานเราทั้ง

หลาย และทรงประทานพระองคเองเพื่อเราใหเปนเครื่องถวายและเครื่องบูชาอัน
เปนที่โปรดปรานของพระเจา”  เอเฟซัส 5:2

คุณตอง “อดทน” ในความสัมพันธกับผูอ่ืนในความรัก
“คือจงมใีจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นตอ

กนัและกันดวยความรัก”  เอเฟซัส 4:2

คุณตองรักษาตัวคุณไวในความรัก
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“จงรกัษาตวัไวใหดํ ารงในความรักของพระเจา:.....” ยดูา 1:21

“.....จงมุงมัน่ในความชอบธรรม ในทางของพระเจา ความเชื่อ ความรัก
ความอดทน และความออนสุภาพ” 1 ทโิมธี 6:11

ความเชื่อซึ่งจ ําเปนมากตอฤทธิ์อํ านาจนั้นกระทํ าโดยความรัก
“....แตความเชื่อซ่ึงแสดงออกเปนกิจที่กระทํ าดวยความรักนั้นสํ าคัญ”  กา

ลาเทีย 5:6

งานรบัใชทีคุ่ณทํ าเพื่อพระเจาก็ตองเปนงานที่ทํ าดวยความรัก
“เรารํ าลึกถึงความเชื่อของทานที่แสดงออกเปนการกระทํ าและความรักที่

ทานเตม็ใจทํ างานหนัก” 1 เธสะโลนิกา 1:3

“เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรงลืมการซึ่งทานไดกระทํ า เพราะ
ความรกัทีท่านมีตอพระนามของพระองค คือการรับใชธรรมิกชนนั้น ดังที่ทานยัง
รับใชอยู”  ฮีบรู 6:10

ขณะทีเ่ราเขาใกลยุคสุดทายบนโลกนี้ ความรักของคนเปนอันมากจะไมทนอยูได แตมันจะ “เยือก
เยน็” ลง หมายถึงวาคนจะไมเอาใจใสซึ่งกันและกัน

“ความรกัของคนสวนมากจะเยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผกวาง
ออกไป”  มทัธิว 24:12

แตพระเจาทํ าใหเรามั่นใจวาไมมีอะไรจะแยกเราออกจากความรักของพระเจาได
“แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา  จะเปน

ความทกุขหรือความยากลํ าบาก หรอืการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดาร หรอืการ
เปลอืยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ

เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค
หรือเทพเจา หรอืสิ่งซ่ึงมีอยูในปจจุบันนี้ หรอืสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา หรอืฤทธิ์เดช
ทัง้หลาย

หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรอืสิง่ใดๆ อ่ืนที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถ
กระทํ าใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจาซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเราได”  โรม 8:35, 38-39

ความรักที่ยิ่งใหญที่สุด
ความรกัทีย่ิง่ใหญที่สุดคือ ความรักที่พระเจาทรงมีตอคนบาปในโลกนี้ พระองคทรงสํ าแดงความ

รักนีโ้ดยการสงพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
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“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระ
องค เพือ่ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”  ยอหน 3:16

พระเยซทูรงส ําแดงความรักที่ยิ่งใหญนี้ ขณะที่พระองคสละชีวิตของพระองคเองดวยความเต็มใจ
บนไมกางเขน

“ไมมผูีใดมีความรักที่ยิ่งใหญกวานี้ คือการที่ผูหนึ่งผูใดจะสละชีวิตของตน
เพือ่มิตรสหายของตน”  ยอหน 15:13

“ไมใครจะมีใครตายเพื่อคนตรง แตบางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได

แตพระเจาทรงสํ าแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่เรา
ยงัเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา”  โรม 5:7-8

พลงัทีท่รงอ ํานาจของความรักคือ ความรักของพระเจานี่เองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะ
พฒันาใหเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

“.....ความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณ
บรสิทุธิ์ซ่ึงพระองคไดประทานแกเราแลว”   โรม 5:5

จ ําไววาหลกัการอื่นๆ ทั้งหมดของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณขึ้นอยูกับส่ิงนี้ส่ิงเดียวคือ ฤทธิ์อํ านาจ
ของความรัก



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 9 -95 -

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. ความรักคืออะไร?
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3. พระบญัญัติประการแรกและประการที่สองที่ยิ่งใหญที่สุดคืออะไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. โลกจะรูวาเราเปนผูเชื่อพระเจาไดอยางไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเติมคํ าในประโยคใหสมบูรณ

หลกัการอืน่ๆ ทัง้หมดของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ ของประทานฝายวิญญาณทั้งหมด
การรบัใชทกุอยางตองกระทํ าโดยทางฤทธิ์อํ านาจของ                                    มฉิะนั้นมันก็ไร
ความหมาย

6. หลักการทีย่ิง่ใหญที่สุดของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคืออะไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9
1. “ดังนัน้ยงัตัง้อยูสามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แตความรักใหญที่สุด”  1โครินธ

13:13
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2. ความรกัคอื อารมณแหงความผูกพันอันลึกซึ้ง ความหวงใยและการเอาใจใสที่พัฒนาขึ้นในชีวิต
ของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. พระบญัญติัประการแรกที่สํ าคัญคือ จงรักพระเจา ประการที่สองคือ จงรักผูอ่ืน  มาระโก 12:30-
31

4. โดยความรักของเราที่มีตอกันและกัน  ยอหน 13:35

5. ความรัก

6. ความรัก



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 9 -98 -

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงศกึษาขอพระคัมภีรอางอิงเพิ่มเติมในหัวขอเกี่ยวกับความรัก  :

กษตัริยดาวิดเขียนไวมากเรื่องความรัก ดู สดุดี 18:1, 31:33, 40:16, 97:10,  116:1,  119:97,
113, 119, 127, 132, 159, 163, 165, 167, 122:6, 145:20

จงศกึษาหนงัสือ 1 ยอหน หัวขอสํ าคัญของหนังสือเลมนี้คือ ความรัก
2. ตอไปนี้เปนขอความใน 1 โครนิธ 13  ฉบับที่เรียกวา Amplified Bible  ซึ่งเปนฉบับที่ใหความ

หมายเพิม่เติมจากคํ าที่ใชในขอความเดิมดังนี้

ถาขาพเจาสามารถพูดดวยภาษาของมนุษยหรือแมแตของทูตสวรรค แตไมมีความรัก (การอุทิศ
เสยีสละฝายวิญญาณดวยความตั้งใจและมีเหตุผลตามที่ไดรับการดลใจโดยความรักของพระเจา เพื่อเรา
และในเรา)  ขาพเจากเ็ปนเพียงเสียงฆองที่หนวกหูหรือฉาบที่แขวนอยู

และถาขาพเจามีอํ านาจในการพยากรณคือ มีของประทานการแปลพระประสงคและเจตนาที่มา
จากสวรรคและเขาใจความลึกลับทั้งหมดและมีความรูทุกอยาง และถาขาพเจามีความเชื่อเพียงพอที่จะ
ยายภูเขาได แตไมมคีวามรัก (ความรักของพระเจาในขาพเจา) ขาพเจาก็ไมเปนอะไรเลย คือ เปนที่ไร
ประโยชนไมมีความหมาย

แมวาขาพเจาจะมอบทุกสิ่งที่มีอยู (ในการหาอาหารใหคนยากจน) และถาขาพเจายอมใหรางกาย
ถกูเผาไฟ (เพื่อที่ขาพเจาจะไดรับเกียรติยศ)  แตไมมคีวามรัก ความรักของพระเจาในขาพเจา ขาพเจาก็ไม
ไดรับอะไรเลย

ความรักทนไดนาน อดทน และมเีมตตา ความรักไมอิจฉาหรือเดือดรอนใจดวยความริษยา ไมโอ
อวดหรอืแสดงความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ไมแสดงตนวาเหนือกวาผูอ่ืน

ความรักไมหลอกลวง เยอหยิ่ง ไมหยาบคาย (ไมมีมารยาท)  ไมประพฤติอยางไมสมควร ความรัก
(ความรกัของพระเจาในตัวเรา)  ไมเรียกรองเอาสิทธิของตนหรือวิธีของตน เพราะวาความรักไมใชการ
แสวงหาความพอใจของตนเอง ไมออนไหวงาย หรือเศราใจหรือขุนเคืองใจ ไมจดจํ าความผิด ชั่วรายที่ทํ า
ตอเรา ไมใสใจกับความผิดที่ตองทนทุกข

ความรกัไมชื่นชมยินดีเมื่อมีการอธรรมหรืออยุติธรรม แตชื่นชมยินดีเมื่อมีความจริงและความถูก
ตองเกิดขึ้น

ความรกัทนตอทุกอยางที่เขามาสูเรา พรอมที่จะเชื่อในสวนที่ดีของคนแตละคน ความรักไมหมด
หวงั ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม และทนตอทุกอยางได (โดยไมออนกํ าลังลง)

ความรักไมมีวันลมเหลว ไมจางหายไปหรือมาถึงจุดสิ้นสุด ขณะที่การพยากรณ (คือของประทาน
ของการแปลเจตนาหรือพระประสงคจากสวรรค)  จะสํ าเร็จลงและผานไป ขณะที่ภาษาแปลกๆ จะถูก
ท ําลายและหยดุลง ขณะที่ความรูจะผานพนไป (คือสูญเสียคุณคาและถูกความจริงเขามาแทนที่)
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