ก้าวแรกกับองค์ พระเยซู คริสต์
บทที่ 14: การให้ อภัย
จุดประสงค์ : เพื่อทำควำมเข้ำใจและเรี ยนรู ้ถึงควำมสำคัญของกำรให้อภัยผูอ้ ื่น ผลที่เกิดจำกกำรไม่ให้อภัย
ผูอ้ ื่น รวมถึงช่วยให้เรำรู ้วธิ ีให้อภัยและรู ้วำ่ เพรำะเหตุใดเรำจึงสำมำรถให้อภัยผูอ้ ื่นได้
ก. ให้ อภัยผู้อื่น
1. คริสเตียนควรให้ อภัยผู้ที่ทาบาปต่ อพวกเขาเช่ นเดียวกันกับที่พระเจ้ าทรงให้ อภัยเราในขณะที่เรา
ยังเป็ นคนบาป
1.1 เอเฟซัส 4:32 32 และท่ำนจงเมตตำต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้ กัน เหมือนดัง
ที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ แก่ ท่านในพระคริสต์ น้ัน
1.2 โรม 5:8 8 แต่พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะทีเ่ รำยังเป็ น
คนบำปอยูน่ ้ นั พระคริ สต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพือ่ เรำ
2. การให้ อภัยคนที่ทาผิดต่ อเราคือการประพฤติตนเหมือนพระเจ้ าและพระเยซู
2.1 ลูกา 23:34 34 ฝ่ ำยพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐำนว่ำ “โอพระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดอภัยโทษเขำ
เพรำะว่ำ เขำไม่รูว้ ำ่ เขำทำอะไร” เขำก็เอำฉลองพระองค์ จับฉลำกแบ่งปั นกัน
ข. การไม่ ให้ อภัยมีแต่ จะทาให้ ท่านเจ็บปวด
1. การไม่ ให้ อภัยเปรียบเหมือนการที่ท่านดื่มยาพิษและคาดหวังให้ คนอื่นตาย การไม่ ให้ อภัยผู้อื่นมี
แต่ จะทาให้ ท่านเองเจ็บปวดและสามารถทาลายตัวท่ านเองได้
2. ด้ านล่ างนี้คือข้ อพระคัมภีร์ 3 ตอน ที่จะเปิ ดเผยให้ ท่านเห็นว่ าการไม่ ให้ อภัยสามารถทาให้ ท่าน
เจ็บปวดได้
2.1 เอเฟซัส 4:27-32 27 และอย่ำให้โอกำสแก่มำร 28 คนที่เคยขโมยก็อย่ำขโมยอีก แต่จงใช้มือ
ทำงำนที่ดีดีกว่ำ เพื่อจะได้มีอะไรๆ แจกให้แก่คนที่ขดั สน 29 อย่ำให้คำหยำบคำยออกมำ
จำกปำกท่ำนเลย แต่จงกล่ำวคำที่ดีและเป็ นประโยชน์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร เพือ่ จะ
ได้เป็ นคุณแก่คนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟัง 30 และอย่ าทาให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระเจ้ าเสี ยพระ
ทัย เพรำะโดยพระวิญญำณนั้นท่ำนได้ถูกประทับตรำหมำยท่ำนไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้
รอด 31 จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และกำรทะเลำะเถียงกัน และกำรพูดให้
ร้ำย กับกำรคิดปองร้ำยทุกอย่ำงอยูห่ ่ ำงไกลจำกท่ำนเถิด 32 และท่ำนจงเมตตำต่อกัน มีใจ

เอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้ กัน เหมือนดังที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ แก่ ท่านในพระ
คริสต์ น้ัน
2.1.1 เมื่อเรำไม่ให้อภัย เรำทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์เสี ยพระทัย และเปิ ดประตูให้กบั
มำรที่จะเข้ำมำลัก ฆ่ำและทำลำยได้
2.1.2 หำกเรำทำตำมข้อที่ 32 เรำก็สำมำรถตำมข้อที่ 31 ได้
2.2 ฮีบรู 12:14-15 14 จงอุตส่ ำห์ที่จะอยูอ่ ย่ำงสงบกับคนทั้งหลำย และอุตส่ ำห์ที่จะได้ใจบริ
สุ ทธิ์ ซึ่ งถ้ำใจไม่บริ สุทธิ์ก็จะไม่มีผูใ้ ดได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเลย 15 จงระวังให้ดีอย่ำให้
ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้ำ และอย่ำให้มีรำกขมขื่นงอกขึ้นมำ ทำควำมยุง่ ยำกให้ ซึ่ง
จะเป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมำกเสียไป
2.2.1 กำรไม่ให้อภัยจะก่อให้เกิดควำมขมขื่นใจซึ่ งจะทำให้เกิดปั ญหำและทำให้เรำเสื่ อม
เสียเป็ นมลทิน
2.3 มาระโก 11:25 25 เมื่อท่ำนยืนอธิษฐำนอยู่ ถ้ำท่ำนมีเหตุกบั ผูหนึ
้ ่ งผูใ้ ดจงยกโทษให้ผูน้ ้ ัน
เสีย เพือ่ พระบิดำของท่ำนผูท้ รงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกควำมผิดของท่ำนด้วย
2.3.1 กำรไม่ให้อภัยจะเป็ นอุปสรรคต่อควำมเชื่อและกำรอธิษฐำนของท่ำน
ค. ท่ านจะสามารถให้ อภัยคนอื่นได้ อย่ างไร
1. ให้ อภัยด้ วยความรัก เรำสำมำรถให้อภัยผูอ้ ื่นได้เพรำะองค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงประทับอยู่
ภำยในเรำเพือ่ ช่วยเรำให้ดำเนินชีวติ อยูใ่ นควำมรักแบบของพระเจ้ำ
1.1 โรม 5:5, 8 5 และควำมหวังใจมิได้ทำให้เกิดควำมเสี ยใจเพรำะผิดหวัง เพรำะเหตุว่ำควำม
รักของพระเจ้ำได้หลัง่ เข้ำสู่จิตใจของเรำ โดยทำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทำน
ให้แก่เรำแล้ว.... 8 แต่พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะที่เรำยัง
เป็ นคนบำปอยูน่ ้ นั พระคริ สต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพือ่ เรำ
1.2 ให้ อภัยโดยความเชื่อ ในฐำนะคริ สเตียน เรำเชื่อฟังพระเจ้ำโดยควำมเชื่อ และเรำปฏิบตั ิตำม
พระวจนะของพระเจ้ำโดยควำมเชื่อ
1.2.1 เรำเพีย งแค่ เ ชื่ อ ในพระวจนะของพระเจ้ำ พระเจ้ำ ทรงกระท ำให้ทุ กสิ่ ง ท ำงำน
ร่ วมกันเพื่อให้เกิดผลดีต่อข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเอำชนะควำมชัว่ ด้วยควำมดี ไม่มีอำวุธใดที่ถูก
สร้ำงขึ้นต่อต้ำนข้ำพเจ้ำจะจำเริ ญขึ้นได้ พระเจ้ำทรงปกป้ องข้ำพเจ้ำและทรงดูแลข้ำพเจ้ำ

1.2.2 ดังนั้นเรำจึงเลือกที่จะให้อภัยพวกเขำโดยควำมเชื่อแม้ว่ำเรำจะไม่รู้สึกอยำกจะให้
อภัยก็ตำม
ก.

อย่ำรอจนกว่ำท่ำนจะรู ้สึกอยำกจะให้อภัยคนๆ นั้น

สรุป: พระเจ้ำทรงต้องกำรให้ท่ำนให้อภัยผูอ้ ื่นเหมือนดังที่พระองค์ทรงให้อภัยท่ำน อีกด้ำนหนึ่ งของกำร
ดำเนิ นในควำมรักคือกำรให้อภัยผูอ้ ื่น กำรไม่ให้อภัยผูอ้ ื่นจะขัดขวำงพระพรและพระสัญญำต่ำงๆ ของพระ
เจ้ำในชีวติ ของท่ำน กำรไม่ให้อภัยผูอ้ ื่นจะเปิ ดประตูต่อมำรให้เข้ำมำลัก ฆ่ำ และทำลำยอีกด้วย เรำจำเป็ นต้อง
ปิ ดประตูใส่ มำรโดยกำรให้อภัยผูอ้ ื่นทุกครั้งเมื่อมีบำงคนทำผิดต่อเรำ ให้เรำระลึกถึงองค์พระเยซูคริ สต์ว่ำ
ถึงแม้พระองค์ทรงทุกข์ทรมำนจนถึงมรณำแต่ยงั ทรงให้อภัยผูท้ ี่จบั พระองค์ไปตรึ ง ให้ท่ำนตัดสิ นใจที่ จะ
ดำเนินในควำมรัก ควำมเชื่อ และกำรให้อภัย
มีบางคนที่ท่านยังไม่ ได้ ให้ อภัยหรือไม่ ? ให้เรำเข้ำไปอธิษฐำนต่อพระบิดำในเวลำนี้ และให้อภัยคนๆ นั้น
กำรบ้ำนอ่ำน: มัทธิว 18:21-35

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 14: การให้ อภัย
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. เพรำะเหตุใดเรำจึงควรให้อภัยผูท้ ี่ทำผิดต่อเรำ?
เพรำะกำรไม่ให้อภัยผูอ้ ื่นมีแต่จะทำให้ตวั เรำเองเจ็บปวด ทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์เสียพระทัย และ
เปิ ดประตูให้กบั มำรที่จะเข้ำมำลัก ฆ่ำ และทำลำย

2. เมื่อเรำให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเรำ เรำกำลังประพฤติตนเหมือนผูใ้ ด?
เรำกำลังประพฤติตนเหมือนพระเจ้ำและพระเยซู

3. ควำมขมขื่นใจและกำรไม่ให้อภัยจะส่งผลอย่ำงไรต่อชีวติ ของท่ำน?
จะก่อให้เกิดปั ญหำและทำให้เรำเสื่อมเสี ยเป็ นมลทิน

4. เรำมีควำมสำมำรถที่จะให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเรำหรื อไม่?
มี เพรำะควำมรักของพระเจ้ำอยูภ่ ำยในเรำ และเพรำะเรำมีควำมเชื่อ

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 14: การให้ อภัย
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. เพรำะเหตุใดเรำจึงควรให้อภัยผูท้ ี่ทำผิดต่อเรำ?

2. เมื่อเรำให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเรำ เรำกำลังประพฤติตนเหมือนผูใ้ ด?

3. ควำมขมขื่นใจและกำรไม่ให้อภัยจะส่งผลอย่ำงไรต่อชีวติ ของท่ำน?

4. เรำมีควำมสำมำรถที่จะให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเรำหรื อไม่?

