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ทําไมคนเราไมยอมรับวาตัวเองเปนคนบาป
เมื่อเรามองดูสังคมในปจจุบนั นี้ เราก็จะเห็นปรากฏการณอยางหนึ่งก็คือ... “คนสวนใหญมักจะ
มองไมเห็นความผิดของตนเอง แตมักจะมองเห็นความผิดของผูอื่นไดอยางชัดเจน” หรือ “คนสวนใหญ
มักจะใหอภัยในความผิดของตนเอง แตมกั จะไมใหอภัยในความผิดของผูอื่น” เชน “ฉันโกหกไดไม
เปนไร แตคนอื่นหามโกหกฉัน”... “ฉันเอาเปรียบคนอื่นได แตใครอยามาเอาเปรียบฉัน”... “ฉันทําผิด
กฎหมายไมเปนไร แตคนอืน่ หามผิดกฎหมาย”... ซึ่งปรากฎการณเหลานี้มักจะมีแนวโนมทําใหมนุษย
เราสวนมากไมยอมรับวาตัวเองเปนคนผิดบาปและไมชอบใหคนอื่นมาบอกวาเราเปนคนบาปอีกดวย
แตความจริงก็คือความจริง นั่นก็คือ มนุษยเราลวนแตเปนคนบาปทั้งสิ้น ไมมีใครที่ดพี รอม ทุกคนยอมมี
ความผิดบาปที่ซุกซอนอยูภายใน....
เมื่อเราถามถึงเหตุผลของคนสวนใหญวา... เพราะเหตุไรเขาจึงคิดวาตนเองไมใชคนบาป? ก็จะ
มีเหตุผล 7 ประการดังตอไปนี้

1. เพราะเขาคิดวาถาไมไดทําผิดกฎหมายก็ไมบาป
บางคนกลาววา... “ฉันไมใชคนบาป เพราะฉันไมเคยทําผิดกฏหมาย ขโมยหรือปลนจี้ใคร”...
แทจริงแลว “บาปหรือไมบาป” นั้นไมใชเอากฎเกณฑหรือมาตรฐานทางกฏหมายศีลธรรมที่จารึลอยูใน
จิตใจของมนุษยทุกคนมาวัด (โรม 2:15) แนนอนที่การฆาคน หรือการปลนจี้นนั้ เปนการผิดกฎหมาย
และจะตองติดคุก แตการอิจฉาริษยา หยิง่ จองหอง โกหก ลวงประเพณี ฯลฯ ถึงแมไมเปนการผิด
กฎหมาย แตผิดศีลธรรมในจิตใจซึ่งนัน่ ก็คือความผิดบาป... และตามความเปนจริงแลว ในโลกนี้มีใคร
บางที่ไมเคยทําผิดกฎหมายแมแตนิดเดียว... ไมมีเลย! ....

2. เพราะเขาคิดวาแคคิดเทานั้น แตไมไดทําออกมา ก็ไมบาป...
“ฉันคิดมีเพศสัมพันธกับเขาแตไมไดทําออกมาจริง ๆ ฉันผิดดวยหรือ?.... เชอะ!... ฉันไมบาป
หรอก”... แตพระคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา การคิดชั่วเพียงอยางเดียวโดยไมตองกระทําออกมาก็บาป
แลว เชน ถาเราคิดลวงประเวณีก็เทากับเราไดลวงประเวณีในใจผูหญิงนั้นแลว (มัทธิว 5:28) ถาเราคิด
เกลียดคนก็เทากับเราไดฆาคนแลว (1 ยอหน 3:15) และเราจะเห็นวาการทําผิดบาปตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ก็ที่
เริ่มตนมาจากความคิดชั่วในใจมากอนทั้งสิ้น... เพราะฉะนั้น การคิดชั่วแตไมไดกระทําออกมาก็ผิดบาป
ครับ!....
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3. เพราะเขาคิดวาทําบาปเล็กไมบาป บาปใหญซิบาป
หลายคนคิดวา “ขโมย 1 บาท ไมผิดหรอก... ขโมยเปนรอยเปนพันซิบาป”... “โกหกเล็ก ๆ นอย
ๆ ไมบาปหรอก... โกหกหลอกลวงใหญ ๆ ซิบาป”... ขอถามหนอยเถิดวา ถาผมมีน้ําสะอาดอยูแ กวหนึ่ง
แลวหยดยาพิษหยดเล็ก ๆ ลงไปหยดหนึ่ง คุณวาถามีใครดื่มน้ําแกวนั้น เขาจะเปนอยางไร?....เขาก็
จะตองตายอยางแนนอน ดังนั้นไมตองหยาดยาพิษใหเต็มแกวหรอกครับ! แคหยดเดียวก็ตายแลว
เพราะฉะนั้น จากตัวอยางนี้ทําใหเราเห็นชัดวา การทําบาปเล็กก็นบั วาบาปเหมือนกับการทําบาปใหญ
นั่นแหละครับ!.....

4. เพราะเขาคิดวาถาไมมีใครรู ก็ไมบาป...
ถาใครคิดเชนนี้ก็นับวาคิดผิดไปถนัด เพราะเอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูจริงหรือ?... คนจีนมี
สํานวณทีว่ า... “คุณรู ผมรู ฟารู ดินรู” อยางนอยก็มีตวั คุณเองละที่รูแกใจ เชนนีแ้ ลวจะยังไมบาปอีก
หรือ?... พระคัมภีรไดบันทึกไววา เมื่อมนุษยเราทําบาป อยางนอยก็จะมีตวั คุณเองพระเจา และมาร
ซาตานที่รู (ซึ่งมารนี่แหละที่มันชอบเสนอความคิดใหมนุษยซอนความผิดบาปของตนเอง) เพราะฉะนั้น
อยาคิดวาเมื่อเราทําบาปแลวไมมีใครรูอีกตอไปเลยนะครับ...

5. เพราะเขาคิดวาฉันไมไดทําอะไรก็ไมบาป...
“ฉันไมไดทําอะไร ฉันจะผิดไดอยางไร?”... ถาผมเห็นคนตาบอดคนหนึ่งกําลังเดินไปที่เหว
แลวผมก็อยูเ ฉย ๆ โดยไมบอกไมเตือนหรือฉุดเอาไวสุดทายคนตาบอดก็ตกเหวตาย คุณคิดวาผมบาป
ไหม?.... (ผมไมไดทําอะไร)... บาปแนนอนครับ!... ที่หอ งเรียนของเด็กประถมแหงหนึ่ง เด็กชายดําถาม
คุณครูวา “คุณครูครับถาผมไมไดทําอะไร ผมตองโดนลงโทษไหมครับ?”... คุณครูตอบวา... “ถาเธอ
ไมไดทําอะไรจะถูกลงโทษไดยังไง?”... เด็กชายดําจึงพูดวา “โอดีจัง!... ถาเชนนั้นคุณครูอยาตีผมนะครับ
เพราะผมไมไดทําการบานมาครับ!”.... “เผี้ยะ!” พระคัมภีรไดบันทึกไววา... “ผูใดรูวา อะไรดี สมควรทํา
แตไมไดกระทําก็บาป” (ยากอบ 4:17) เพราะฉะนัน้ ถาเรารูวาสิ่งใดควรทําแตไมทําก็บาปครับ!...

6. เพราะเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหหลายคนคิดวาตัวเองไมบาปก็คือ เขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ
กับคนอื่นที่เขาคิดวาบาปกวาตัวเขา... แนนอนเมื่อเปนเชนนี้ เขาก็ยอมดีกวาวันยังค่าํ แตถาเขาลองเอา
ตัวเองไปเทียบกับคนอื่นที่ดกี วาเขา เขาก็จะเห็นวาตนเองนัน้ มีบาปอยางแนนอน...
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7. เพราะเขาบอกวา “ฉันไดตั้งใจที่จะทําดีแลว ตอไปนี้ฉันจะไมทําผิดอีก เพราะฉะนั้นฉัน
ไมใชคนบาปอีกตอไปแลว”...
หลายคนเคยทําผิดพลาดในอดีตแตตอมาก็สํานึกตนและเริ่มกระทําแตความดี ก็เลยคิดวาฉัน
เปนคนดีแลว แตเขาจะเปนคนดีไดเหมือนกับที่เขาคิดหรือ?... แลวความผิดบาปที่เขาทํามาในอดีตนั้นห
ละจะทํายังไง?... จะแกลงลืมหรือใหมันผานไปงาย ๆ หรือ?.. เขาจะสามารถลบลางความผิดใหตนเอง
ไดหรือ?... สมมุติวามีคนหนึง่ ไดทําผิดกฎหมาย แลวถูกนําตัวมาขึ้นศาล ถาหากเขาบอกกับผูพิพากษาวา
อยาเอาผิดเขาเลย เพราะตั้งแตนี้ตอไปเขาจะไมทําผิดอีก เขาจะทําแตความดี คุณคิดวาผูพิพากษาจะทํา
ตามที่เขาขอรองหรือ ไมมีทาง!.... แตเขาจะตองลงโทษอยางแนนอน.... เพราะการที่เขาตั้งใจวาจะไมทํา
ผิดอีกนั้นไมใชหมายถึงวาเขาเปนคนดีแลว เขาก็ยังมีคดีตดิ ตัวอยู.....
จากขางตนนี้ทาํ ใหเราเห็นวา ไมมีใครในโลกที่ไมเคยทําบาป แทจริงแลวถาเราลองสัตยซื่อใน
การสํารวจดูชวี ิตของตัวเองที่ผานมา เราก็จะเห็นวา เรามักจะทําในสิ่งที่เรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทํา
นับครั้งไมถวน....ดูที่ตาของเราเราก็ปฎิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตาของเราในทางที่ผิด มองในสิ่งที่ไม
สมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยาม ดูถกู ฯลฯ และเมื่อเราฟงคําพูดที่ออกมาจากปากของเรา เราก็จะ
พบวามีคําพูดหลายคําที่เราพูดไมดี ใชคําพูดทํารายคนอืน่ นินทา โกหก พูดคําหยาบ พูดเสียดสี ฯลฯ ....
ดูมือคูนี้ของเราซิ!... ลองถามตัวเองดูซวิ า มือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยิบฉวยสิง่ ของ
ของคนอื่นมาเปนของตนเองเลยหรือ?... ดูใจเราซิครับ! เรามีความคิดทีส่ กปรกคิดไมดี อิจฉาริษยาตอคน
อื่น ฯลฯ... ซึ่งจิตใจของมนุษยเราจะเก็บซอนความคิดผิดบาปไวอยางมากมาย โดยที่คนอื่นมองภายนอก
ก็จะไมรูเลยวาเรามีบาปมากแคไหน แตพระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นถึงจิตใจภายใน ดังนั้นพระองคจึง
ทรงทราบถึงความผิดบาปของเราทุกประการ... และนอกจากความบาปที่มนุษยไดกระทํากันอยูทุกวันนี้
แลว ยังมีความบาปใหญหลวงอีกอยางหนึง่ นั่นก็คือ “การปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาขึ้นมา” ทําไมจึง
นับวาเปนบาปใหญหลวงละ?... คุณลองคิดดูซิวา ถาผมเลี้ยงลูกจนโต แตลูกไมเคยมีจติ ใจที่ขอบคุณหรือ
มีการกระทําทีแ่ สดงถึงการสํานึกในพระคุณของพอแมแมแตนอย ทั้งยังไมสนใจพอแมอีกดวย คุณคิดวา
บาปไหม?... เชนเดียวกันพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษยขึ้นมา และไดทรงประทานอากาศ น้ํา อาหาร
รวมทั้งทุกสิ่งในโลกใหแกมนุษยเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูได... แตมนุษยเรากลับหาไดมีจิตใจที่จะ
ขอบพระคุณหรือสํานึกในพระคุณของพระองคแมแตนอ ย
มิหนําซ้ํายังปฏิเสธพระเจาและตอตาน
พระองคอีกดวย นี่จึงนับวาเปนบาปอยางใหญหลวง... แทจริงแลวลึก ๆ ในใจของมนุษยตางรูว า เมื่อเขา
ทําบาปก็จะตองรับการลงโทษ ซึ่งก็เปนเชนนั้นจริง ๆ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา
หลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปแลวก็จะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา
และรับการ
ลงโทษตามการกระทําของแตละคน และในที่สุดก็จะตองทุกขทรมานในนรกเปนนิจนิรันดร...แตพระ
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เจาทรงรักมนุษย พระองคไมปรารถนาใหมนุษยที่พระองคสรางขึ้นมานั้นตองพินาศเลยและพระองค
ทรงทราบดีวา มนุษยไมสามารถที่จะทําใหตนเองพนจากบาปไดโดยวิธใี ด ๆ เพราะฉะนั้นมนุษยจะตอง
รับโทษสถานเดียว โดยเหตุนี้พระองคจึงไดประทานหนทางในการชวยมนุษยใหพนจากบาป โดยการ
ใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษย...
พระเยซู
คริสตไดทรงมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว ซึ่งพระองคไมเคยทําบาปเลยแมแตนอย
พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษเลย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระทั่งสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
ก็เพื่อไถความผิดบาปใหแกมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดที่ยอมรับวาตนเองเปนคนผิดบาป และขอให
พระเยซูคริสตทรงชวยเหลือ พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนเขาทันที... เมื่อเปนเชนนี้เขาก็ไมตองรับ
การพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป แตเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย...
ผูอานที่รัก... อยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรักทานจนไดทรงประทานพระเยซูมาเพื่อรับ
โทษบาปแทนทาน...บัดนี้พระองคทรงใหทา นมีโอกาสที่จะรอดพนจากกการพิพากษาแลว อยาปฏิเสธ
พระองคอีกตอไปเลยครับรีบหันกลับมาหาพระเจาเพื่อรับความรอดทีม่ าจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด... ถา
ทานปรารถนาที่อยากจะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป
ขาพระองคไดทําบาปตอ
พระองค
ตอผูอื่นบัดนี้....
ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองค
ขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป...ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ก็ขอใหมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงยก
โทษความผิดบาปทั้งสิ้นใหแกทานแลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซึ่งเปนชีวิตที่
สามารถมีชัยชนะตอความผิดบาปไดอยางแทจริง... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
ฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจน แลวสงไปยังที่อยูด านในใบตัดสินใจ....
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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