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ความบาปมาจากไหน?
WHERE DOES SIN COME FROM?
เมื่อพูดถึง “ความบาป” นับวาเปนสิ่งที่อยูค ูกับโลกของเรามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั และเปน
ปญหาที่ไมเคยหายไปจากโลกเลย ซึ่งเราจะสังเกตเห็นวา สังคมของมนุษยทุกยุคทุกสมัยจะมีสิ่งที่ชวั่ ราย
หรือความผิดบาปเกิดขึ้นอยางมากมาย และยิ่งมากก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเราทราบดีวา สิ่ง
เลวรายตาง ๆ เหลานี้เปนมาจากมนุษยทั้งสิ้น!...ทานเคยคิดไหมวา...ทําไมมนุษยเราจึงสามารถทําในสิ่ง
ที่ชั่วรายเชนนีไ้ ด?...พระเจาเปนผูสรางใหมนุษยเราเปนเชนนี้หรือ!...
ถาเราบอกวาพระเจาทรงเปน
ผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง นั่นแสดงวาพระเจาก็ทรงสรางสิ่งที่ไมดีและสรางมนุษยใหทําความชั่วดวยใชไหม
...ลูกไกพันธุเลวตองมาจากพอพันธุเลว ดังนั้นเมื่อมนุษยไมดี นัน่ แสดงวาพระเจาไมดีดวยใชไหม.... นี่
เปนคําถามที่คางคาใจของคนทั่วโลก แตพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกมนุษยเราอยางชัดเจนวา ความชั่ว
ไมไดมาจากพระเจา... สมมุติเราบอกวา “สิ่งนี้ไมดี สิง่ นีช้ ั่ว” ซึ่งถาหากมีคนถามเราวา “คุณรูไดอยางไร
วาสิ่งนี้ไมดหี รือสิ่งนี้ชั่ว?” เราก็ตองตอบวา “ฉันรูวาสิง่ นี้ไมดี ก็เพราะฉันรูวาสิ่งที่ดีเปนอยางไร”....
ดังนั้นการที่คนเราสามารถรูไดวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมดหี รือสิ่งไหนชัว่ ก็เพราะเรามีตัวเปรียบเทียบ ถา
ทุกอยางชัว่ หมด เราก็คงไมรูวาชั่วเปนเชนไรอยางแนนอน?... เชน ถาผมเอากระดาษแผนหนึ่งมาขยํา
แลวถามคุณวา “กระดาษนีเ้ สียหรือยัง?”... “เสียแลว” คุณตอบ.... ทําไมคุณจึงรูว ามันเสียแลว?... ไมมี
คําตอบอื่น นัน่ ก็เพราะคุณรูว ากระดาษทีด่ เี ปนอยางไร?... คุณมีตวั เปรียบเทียบ...ถาโรงงานผลิตกระดาษ
ไดผลิตกระดาษออกมายับ ๆ เชนนี้ตั้งแตแรก คุณก็คงไมรูวากระดาษที่ดีเปนอยางไร?... หลายคน
ถกเถียงกันวา “ดี มากอน เลว” หรือ “เลว มากอน ดี” และ “ดีกับเลว” มาพรอมกัน... แนนอน ตัวอยาง
เรื่องกระดาษนี้กําลังบอกเราวาดีมากอนเลว ถาเราบอกวาสิ่งนี้เลว นัน่ แสดงวามันตองเคยดีมากอน… ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววาพระเจาทรงเปนผูสรางสรรพสิ่ง ซึ่งทุกอยางที่พระองคทรงสราง
นั้นลวนแตดีทงั้ สิ้น โดยเฉพาะ “มนุษย” ในเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอยางดีที่สุด แตทาํ ไม
ภายหลังมนุษยเราจึงทําความผิดบาปไดละ?...ใหเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้ดวยกัน
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กฎ 4 กฎ
เมื่อพระเจาทรงสรางสรรพสิ่งนั้น พระองคไดทรงกําหนดกฎเกณฑใหกับทุกสิ่ง ดังนั้นทุกสิ่ง
ทุกอยางจะตองเปนไปตามกฎที่พระเจาวางไว (นอกจากมนุษย) มันจะแหกกฎไมได เพราะมันไมมี
อิสระในการเลือกซึ่งกฎพระเจาทรงกําหนดไวในโลกมี 4 ประเภทดวยกันคือ
กฎของวัตถุ เมื่อเราโยนวัตถุขึ้นฟา กฎของมันก็คือตองตกลงมา และเมื่อมันตกลงมาแลว มันก็
จะอยูตรงนั้นเคลื่อนไหวไปไหนไมได... พระเจากําหนดใหดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก มันจะเลือก
ไมไดวา “วันนี้ฉันจะไมขึ้น” หรือ “ฉันจะขึ้นเฉียงไป 5 องศา”.... มันจะทําอยางนัน้ ไมไดอยางแนนอน
นั่นแสดงใหเห็นชัดวาวัตถุนั้นจะแหกกฎที่พระเจาทรงกําหนดไวไมไดเลย
กฎของพืช มันจะตองทําตามกฎเกณฑที่ถกู กําหนดไวเชนกัน เชน เมื่อเราไปแตะใบของตน
ไมยราบมันก็จะหุบทันที ซึง่ มันจะเลือกไมหุบไมไดเลย หรือดอกของตนไมตาง ๆ เมื่อถึงเวลามัน
จะตองบาน มันก็จะบาน มันจะเลือกไมบานไมไดเลย
กฎของสัตว มันจะตองทําตามกฎและสัญชาตญาณที่มันถูกกําหนดไวเทานัน้ เชน พระเจาทรง
กําหนดใหแมงมุมตองทําบานดวยใย มันก็ตองทําดวยใย มันจะแหกกฎไมได... สัตวบางชนิดจะหนีขึ้นที่
สูง เมื่อมันรูวา ฝนจะตก... หรือเมื่อเราทําเสียงดังและถือไมวิ่งเขาไปเพื่อจะตีสุนัข มันก็จะวิ่งหนีอยาง
แนนอน คงไมมีสุนัขตัวไหนที่จะยืนเฉย ๆ ใหคนตีมนั มันจะทําตามสัญชาตญาณเทานั้น...
กฎของมนุษย เราจะเห็นวาสัตวตองทําตามกฎและสัญชาตญาณที่พระเจาทรงกําหนดไว ซึ่ง
มนุษยเราไมเพียงแตมีสัญชาตญาณเทานัน้
แตพระเจายังสรางมนุษยเราใหมีจิตวิญญาณอีกดวยซึ่งจิต
วิญญาณนี่เองที่ทําใหมนุษยเรามีการกระทําที่ขัดกับสัญชาตญาณที่อยูในตัวได เชน ถาคุณถือไมวิ่งเขามา
จะตีผม ผมก็อาจวิ่งหนีเหมือนกัน แตผมสามารถที่จะทําในสิ่งที่ขัดกับสัญชาตญาณได นัน่ ก็คอื ผม
อาจจะยืนนิ่ง ๆ โดยไมตอบโตแลวบอกกับคุณวา “เชิญตีเลยครับ!”...ซึ่งปรากฏการณที่มนุษยเรา
สามารถทําในสิ่งทําในสิ่งที่ขัดกับสัญชาตญาณเชนนี้ เราจะไมเห็นในสัตวเลย เชนถาเราเห็นสุนัขมัน
แยกเขี้ยว ก็แสดงวามันโกรธ ถากระดิกหางแสดงวามันดีใจ แตมนุษยเราสามารถคิดอยางหนึ่ง แต
แสดงออกอีกอยางหนึ่งได ดังนั้นถาเรามองแตภายนอกเราอาจจะมองเห็นวาคนคนนั้นเปนคนดี แต
ภายในของเขาอาจจะเต็มไปดวยความชัว่ รายก็ได...
จากขางตน เราจะเห็นวาทุกสิ่งในโลกนี้ลวนแตมีกฎ และมันจะตองเปนไปตามกฎทุกประการ
จะแหกกฎไมได ซึ่งมนุษยเราก็มีกฎเชนเดียวกัน... ตั้งแตแรกเริ่มพระเจาก็ไดทรงกําหนดกฎเกณฑใหกับ
มนุษยเพื่อใชในการดําเนินชีวิต ซึ่งพระองคปรารถนาที่จะใหมนุษยเพื่อใชในการดําเนินชีวิต ซึ่ง
พระองคปรารถนาที่จะใหมนุษยเชื่อฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองค เพื่อเขาจะอยูในโลกนีอ้ ยางมี
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ความสุข แตพระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนุษยเราจึงสามารถที่จะฝาฝน
กฎที่พระเจาวางไวได....แทจริงแลวมนุษยเราตางก็รูดีวา ภายในจิตใจของเรามีกฎ และเราก็รวู ากฎนั้นดี
แตเรามีอิสระในการเลือกไดวา จะทําตาม หรือ ไมทําตาม กฎเหลานัน้ ซึ่งถาหากเราทําตาม เราจะไม
รูสึกผิด แตถาเราไมทําตาม เราก็จะรูสึกผิดทันที และลึก ๆ ในใจของเรายังรูวาเราตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของเราอีกดวย ซึ่งแตกตางจากสัตวเพราะเมื่อสัตวมันทําอะไรก็ตาม มันไมตองรับผิดชอบในการ
กระทําของมัน เชน เมื่อสุนัขตัวผูทําสุนัขตัวเมียทองมันก็ไมตองรับผิดชอบ และก็ไมมีใครที่เรียกรองให
มันตองรับผิดชอบ แตถาผูชายคนหนึ่งทําผูหญิงทอง เขาจะรูสึกถึงการรับผิดชอบทันที (ถึงแมเขาไม
รับผิดชอบและบอกวาไมรูสึกผิด แตเขาก็โกหกตัวเองไมได เพราะลึก ๆ ในใจของเขาจะรูสึกขัดแยง
หรือรูสึกผิดอยางแนนอน)....
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววาในปฐมกาล พระเจาทรงสรางมนุษยคแู รกใหเปนชาย
และหญิง ซึ่งพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางดีที่สุดและใหอยูในที่ดีที่สุด แทนที่พวกเขาจะเชื่อฟง
พระเจา แตทั้งสองกลับใชอิสระในการตัดสินใจที่พระเจาใหแกพวกเขานั้นในทางทีผ่ ิดโดยการตัดสินใจ
ที่พระเจาใหแกพวกเขานั้นในทางที่ผิดโดยการฝาฝนคําสั่งของพระองค นั่นจึงเปนเหตุใหมนุษยคแู รก
ตองตกอยูในความผิดบาป และความบาปก็ไดสืบทอดมาจนถึงมนุษยทกุ ยุคทุกสมัย ดังนั้นความบาปจึง
มาจากการใชอิสระในการเลือกในทางทีผ่ ิดของมนุษยเรานี่เอง.... ในเมื่อมนุษยเราทําความผิดบาป เราจึง
ตองรับผิดชอบตอความผิดบาปที่เราไดกระทํา... มีบางคนอาจคิดวาในเมื่อพระเจาเปนผูสรางมนุษย
พระองคจึงตองรับผิดชอบตอความบาปของมนุษยมใิ ชหรือ!... สมมุติวาคุณเปนเจาของโรงงานสราง
เครื่องพิมพดีดที่ดีที่สุดในโลก และผมไดไปซื้อเครื่องพิมพดีดจากโรงงานของคุณมาเครื่องหนึ่ง แลว
นํามาพิมพ... ตอมาผมเกิดพิมพผิด ผมจึงยกเครื่องพิมพดดี ไปหาคุณแลวบอกวา.... “คุณตองรับผิดชอบ
ในคําผิดที่เกิดขึ้นนะ ทําไมคุณถึงสรางใหเครื่องมันพิมพผิดได!”.... คุณลองคิดดูซิวา... ใครตอง
รับผิดชอบกันแน คนที่สรางหรือคนที่ใช? คําตอบก็คือคนที่นําไปใชอยางแนนอน ทําไมนะหรือ... ก็
เพราะวาเจาของโรงงานไดผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาอยางดีแลว
แตคนที่นําไปใชไมไดควบคุมหรือไม
ระมัดระวังในการพิมพเองคําผิดจึงเกิดขึน้ ดังนั้นคนทีใ่ ชเครื่องพิมพดดี นั้นตางหากที่จะตองรับผิดชอบ
ไมใชคนที่ผลิตมันขึ้นมา..... เชนเดียวกัน พระเจาไดทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางดี แตเพราะมนุษยไม
ระมัดระวังในการดําเนินชีวติ และหลงไปทําความผิดบาปมนุษยจึงตองรับผิดชอบตอความบาปทีต่ นเอง
ไดกระทํา ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา คาจางของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) ดังนั้น
เมื่อมนุษยทําบาป จึงตองพบกับความตาย หลังจากนัน้ จิตวิญญาณของเขายังจะตองไปรับการพิพากษา
โทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย และบั้นปลายของมนุษยก็คือตองพินาศในบึงไฟ
นรกเปนนิตย.... แตเพราะความรักที่พระเจาทรงมีตอมนุษยที่พระองคทรงสรางพระองคไมปรารถนาให
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มนุษยคนหนึ่งคนใดพินาศเลย พระองคทรงทราบดีวาวิธีเดียวที่จะสามารถชวยมนุษยใหรอดพนจากการ
พิพากษาโทษบาป นั่นก็คือตองใหผูหนึ่งมาเปนผูรับการลงโทษบาปแทนมนุษย มนุษยจึงจะสามารถพน
โทษบาปได ดังนั้นพระเจาจึงไดทรงประทานพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลวเพื่อใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษความผิดบาป
แทนมวลมนุษยชาติและหลังจากที่พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อรับโทษความผิด
บาปแทนมนุษยแลว ในวันที่ 3 พระองคกท็ รงฟนจากความตาย ซึ่งเปนการพิสูจนวา พระองคทรงมีชัย
ชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย พระองคจึงทรงสามารถชวยมนุษยเราใหรอดจากอํานาจ
เหลานั้นไดเชนเดียวกัน...
ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดพนจากโทษบาปแลว อยากใหทานทราบวา พระเจา
ทรงรักและหวงใยทาน พระองคทรงทราบถึงความผิดบาปที่ซอนอยูในชีวิตของทาน พระองคปรารถนา
ที่จะชวยทานจนยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพื่อมารับการลงโทษบาปแทนทาน เพื่อทาน
จะไมตองรับการพิพากษาโทษในชีวิตหลังความตาย แตพระองคจะใหทานไดอยูใ นสวรรคกับพระองค
ตลอดไป...ถาทานตองการรับการอภัยโทษจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทาํ ความผิดบาปมากมาย ขาพระองคจึง
สมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดว ยเถิด
ขอบพระคุณพระองคที่ไดทรงประทานพระเยซูคริสต เพื่อมารับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคบน
ไมกางเขน... ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต
เจา อาเมน”...
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาไดทรงยกโทษความผิด
บาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซึ่งเปนชีวิตทีส่ ามารถ
เอาชนะความผิดบาปไดอยางแทจริง...ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแต
เขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจน แลวสงไปยังที่อยูดา นขางในใบตัดสินใจ
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