
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่14: การให้อภยั 

จุดประสงค์: เพื่อท ำควำมเขำ้ใจและเรียนรู้ถึงควำมส ำคญัของกำรให้อภยัผูอ่ื้น ผลที่เกิดจำกกำรไม่ให้อภยั

ผูอ่ื้น รวมถึงช่วยใหเ้รำรู้วธีิใหอ้ภยัและรู้วำ่เพรำะเหตุใดเรำจึงสำมำรถใหอ้ภยัผูอ่ื้นได ้

ก. ให้อภัยผู้อื่น 

1. คริสเตียนควรให้อภัยผู้ที่ท าบาปต่อพวกเขาเช่นเดียวกนักับที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราในขณะที่เรา

ยังเป็นคนบาป 

1.1 เอเฟซัส 4:32   32 และท่ำนจงเมตตำต่อ กนั มีใจเอ็น ดูต่อกนั และอภัย โทษให้กัน เหมือนดัง

ที่พระ เจ้าได้ทรงโปรดอภัย โทษให้แก่ท่านในพระ คริสต์น้ัน 

1.2 โรม 5:8   8 แต่พระ เจำ้ทรงส ำแดงควำมรักของพระ องคแ์ก่เรำทั้ง หลำย คือขณะทีเ่รำยงัเป็น

คนบำปอยูน่ั้น พระ คริสตไ์ดท้รงส้ินพระ ชนมเ์พือ่เรำ 

2. การให้อภัยคนที่ท าผิดต่อเราคอืการประพฤติตนเหมือนพระเจ้าและพระเยซู 

2.1 ลูกา 23:34  34 ฝ่ำยพระ เยซูจึงทรงอธิษฐำนว่ำ “โอพระ บิดำเจำ้ ขำ้ ขอโปรดอภยัโทษเขำ

เพรำะ วำ่ เขำไม่รู้วำ่ เขำท ำอะไร” เขำก็เอำฉลอง พระ องค ์จบั ฉลำกแบ่ง ปันกนั 

 

ข. การไม่ให้อภัยมีแต่จะท าให้ท่านเจ็บปวด 

1. การไม่ให้อภัยเปรียบเหมือนการที่ท่านดื่มยาพิษและคาดหวังให้คนอื่นตาย การไม่ให้อภัยผู้อื่นมี

แต่จะท าให้ท่านเองเจ็บปวดและสามารถท าลายตัวท่านเองได้ 

2. ด้านล่างนี้คือข้อพระคัมภีร์ 3 ตอน ที่จะเปิดเผยให้ท่านเห็นว่าการไม่ให้อภัยสามารถท าให้ท่าน

เจ็บปวดได้ 

2.1 เอเฟซัส 4:27-32  27 และอยำ่ใหโ้อกำสแก่มำร 28 คนที่เคยขโมยกอ็ยำ่ขโมยอีก แต่จงใชมื้อ

ท ำ งำนที่ดีดี กว่ำ เพื่อจะไดมี้อะไรๆ แจกให้แก่คนที่ขดั สน 29 อยำ่ให้ค  ำหยำบ คำยออกมำ

จำกปำกท่ำนเลย แต่จงกล่ำวค ำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมำะ สมกบัควำมตอ้ง กำร เพือ่จะ

ไดเ้ป็นคุณแก่คนที่ไดย้นิไดฟั้ง 30 และอย่าท าให้พระ วิญญาณ บริสุทธ์ิของพระ เจ้าเสียพระ 

ทยั เพรำะโดยพระ วิญญำณนั้นท่ำนไดถู้กประทบั ตรำหมำยท่ำนไว ้เพื่อวนัที่จะทรงไถ่ให้

รอด 31 จงใหใ้จขม ขื่น และใจขดั เคือง และใจโกรธ และกำรทะเลำะเถียงกนั และกำรพดูให ้
ร้ำย กบักำรคิดปอง ร้ำยทุกอยำ่งอยูห่่ำงไกลจำกท่ำนเถิด 32 และท่ำนจงเมตตำต่อ กนั มีใจ



เอ็น ดูต่อกนั และอภัย โทษให้กัน เหมือนดังที่พระ เจ้าได้ทรงโปรดอภัย โทษให้แก่ท่านในพระ 

คริสต์น้ัน  

2.1.1 เม่ือเรำไม่ให้อภยั เรำท ำให้พระวิญญำณบริสุทธ์ิเสียพระทยั และเปิดประตูให้กบั

มำรที่จะเขำ้มำลกั ฆ่ำและท ำลำยได ้

2.1.2 หำกเรำท ำตำมขอ้ที่ 32 เรำก็สำมำรถตำมขอ้ที่ 31 ได ้

2.2 ฮีบรู 12:14-15     14 จงอุตส่ำห์ที่จะอยูอ่ยำ่งสงบกบัคนทั้งหลำย และอุตส่ำห์ที่จะไดใ้จบริ

สุทธ์ิ ซ่ึงถำ้ใจไม่บริสุทธ์ิก็จะไม่มีผูใ้ดไดเ้ห็นองคพ์ระ ผูเ้ป็นเจำ้เลย 15 จงระวงัให้ดีอยำ่ให้
ใครเพกิ เฉยต่อพระ คุณของพระ เจำ้ และอยำ่ใหมี้รำกขม ขื่นงอก ขึ้นมำ ท ำควำมยุง่ ยำกให ้ซ่ึง

จะเป็นเหตใุหค้นเป็นอนัมำกเสียไป 
2.2.1 กำรไม่ใหอ้ภยัจะก่อใหเ้กิดควำมขมขื่นใจซ่ึงจะท ำให้เกิดปัญหำและท ำให้เรำเส่ือม

เสียเป็นมลทิน 

2.3 มาระโก 11:25   25 เม่ือท่ำนยนือธิษฐำนอยู ่ถำ้ท่ำนมีเหตุกบัผู ้หน่ึงผูใ้ดจงยกโทษให้ผูน้ั้น

เสีย เพือ่พระ บิดำของท่ำนผูท้รงสถิตในสวรรค ์จะโปรดยกควำมผดิของท่ำนดว้ย 

2.3.1 กำรไม่ใหอ้ภยัจะเป็นอุปสรรคต่อควำมเช่ือและกำรอธิษฐำนของท่ำน 

 

ค. ท่านจะสามารถให้อภัยคนอื่นได้อย่างไร 

1. ให้อภัยด้วยความรัก เรำสำมำรถให้อภยัผูอ่ื้นไดเ้พรำะองคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงประทบัอยู่

ภำยในเรำเพือ่ช่วยเรำใหด้ ำเนินชีวติอยูใ่นควำมรักแบบของพระเจำ้ 

1.1 โรม 5:5, 8   5 และควำมหวงัใจมิไดท้  ำให้เกิดควำมเสีย ใจเพรำะผิด หวงั เพรำะเหตุว่ำควำม

รักของพระ เจำ้ไดห้ลัง่เขำ้สู่จิต ใจของเรำ โดยทำงพระ วิญญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระ องคไ์ดป้ระทำน

ให้แก่เรำแลว้.... 8 แต่พระ เจำ้ทรงส ำแดงควำมรักของพระ องคแ์ก่เรำทั้ง หลำย คือขณะที่เรำยงั

เป็นคนบำปอยูน่ั้น พระ คริสตไ์ดท้รงส้ินพระ ชนมเ์พือ่เรำ 

1.2 ให้อภัยโดยความเช่ือ ในฐำนะคริสเตียน เรำเช่ือฟังพระเจำ้โดยควำมเช่ือ และเรำปฏิบตัิตำม

พระวจนะของพระเจำ้โดยควำมเช่ือ  
1.2.1 เรำเพียงแค่เช่ือในพระวจนะของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงกระท ำให้ทุกส่ิงท ำงำน

ร่วมกนัเพื่อให้เกิดผลดีต่อขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เอำชนะควำมชัว่ดว้ยควำมดี ไม่มีอำวุธใดที่ถูก

สร้ำงขึ้นต่อตำ้นขำ้พเจำ้จะจ ำเริญขึ้นได ้พระเจำ้ทรงปกป้องขำ้พเจำ้และทรงดูแลขำ้พเจำ้ 



1.2.2 ดงันั้นเรำจึงเลือกที่จะให้อภยัพวกเขำโดยควำมเช่ือแมว้่ำเรำจะไม่รู้สึกอยำกจะให้

อภยัก็ตำม 

 ก. อยำ่รอจนกวำ่ท่ำนจะรู้สึกอยำกจะใหอ้ภยัคนๆ นั้น 

สรุป:  พระเจำ้ทรงตอ้งกำรให้ท่ำนให้อภยัผูอ่ื้นเหมือนดงัที่พระองคท์รงให้อภยัท่ำน อีกดำ้นหน่ึงของกำร

ด ำเนินในควำมรักคือกำรให้อภยัผูอ่ื้น กำรไม่ให้อภยัผูอ่ื้นจะขดัขวำงพระพรและพระสัญญำต่ำงๆ ของพระ

เจำ้ในชีวติของท่ำน กำรไม่ใหอ้ภยัผูอ่ื้นจะเปิดประตูต่อมำรใหเ้ขำ้มำลกั ฆ่ำ และท ำลำยอีกดว้ย เรำจ ำเป็นตอ้ง

ปิดประตูใส่มำรโดยกำรให้อภยัผูอ่ื้นทุกคร้ังเม่ือมีบำงคนท ำผิดต่อเรำ ให้เรำระลึกถึงองคพ์ระเยซูคริสต์ว่ำ
ถึงแมพ้ระองคท์รงทุกขท์รมำนจนถึงมรณำแต่ยงัทรงให้อภยัผูท้ี่จบัพระองคไ์ปตรึง ให้ท่ำนตดัสินใจที่จะ

ด ำเนินในควำมรัก ควำมเช่ือ และกำรใหอ้ภยั 

มีบางคนที่ท่านยังไม่ได้ให้อภัยหรือไม่? ใหเ้รำเขำ้ไปอธิษฐำนต่อพระบิดำในเวลำน้ี และใหอ้ภยัคนๆ นั้น 

กำรบำ้นอ่ำน: มทัธิว 18:21-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่14: การให้อภยั 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. เพรำะเหตุใดเรำจึงควรใหอ้ภยัผูท้ี่ท  ำผดิต่อเรำ? 
เพรำะกำรไม่ใหอ้ภยัผูอ่ื้นมีแต่จะท ำใหต้วัเรำเองเจบ็ปวด ท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิเสียพระทยั และ

เปิดประตูใหก้บัมำรที่จะเขำ้มำลกั ฆ่ำ และท ำลำย 

 

2. เม่ือเรำใหอ้ภยัคนที่ท  ำผดิต่อเรำ เรำก ำลงัประพฤติตนเหมือนผูใ้ด? 

เรำก ำลงัประพฤติตนเหมือนพระเจำ้และพระเยซู 

 

3. ควำมขมขื่นใจและกำรไม่ใหอ้ภยัจะส่งผลอยำ่งไรต่อชีวติของท่ำน? 

จะก่อใหเ้กิดปัญหำและท ำใหเ้รำเส่ือมเสียเป็นมลทิน 

 

4. เรำมีควำมสำมำรถที่จะใหอ้ภยัคนที่ท  ำผดิต่อเรำหรือไม่? 
มี เพรำะควำมรักของพระเจำ้อยูภ่ำยในเรำ และเพรำะเรำมีควำมเช่ือ 

 

 

 

 

   

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่14: การให้อภยั 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. เพรำะเหตุใดเรำจึงควรใหอ้ภยัผูท้ี่ท  ำผดิต่อเรำ? 

 

 

2. เม่ือเรำใหอ้ภยัคนที่ท  ำผดิต่อเรำ เรำก ำลงัประพฤติตนเหมือนผูใ้ด? 

 

 
 

3. ควำมขมขื่นใจและกำรไม่ใหอ้ภยัจะส่งผลอยำ่งไรต่อชีวติของท่ำน? 

 

 
 

4. เรำมีควำมสำมำรถที่จะใหอ้ภยัคนที่ท  ำผดิต่อเรำหรือไม่? 

 

 

 

 

 

  


