ความบาป
คริสตจักรในยุคตนๆ ทําการศึกษาเรื่องของ “ความบาป” โดยพยายามจัดแบงความบาป
ออกเปนลักษณะตางๆ จัดเปนแนวความคิด เพื่อชวยใหเราสามารถจดจําลักษณะ “บาป (SIN)”
ที่ปรากฏเปนรูปแบบตางๆในชีวติ ของมนุษย
ในชวงศตวรรษแรก บาทหลวงนักศาสนาศาสตรชาวกรีกชื่อ EVAGRIUS OF PONTICUS
ไดจัดแบงลักษณะความบาปออกเปน “8 ลักษณะ”
หลังจากนั้นอีก 200 ป POPE GREGORY THE GREAT ไดเขียนหนังสือการใครครวญรําพึง
ภาวนาพระธรรมโยบ ทานไดจัดลักษณะของบาปเปน “7 ลักษณะบาป” เพื่อชวยใหเราเขาใจถึง
จริยธรรมในชีวิตคริสเตียน และยิ่งไปกวานั้นเพื่อใหเรามองเห็นและเขาใจวาชีวติ ทีต่ กอยูในอํานาจของ
ความบาปนั้นเปนเชนไร
ในชวงสมัยยุโรปยุคกลาง “7 ลักษณะบาปที่นําสูความมรณา” ไดถูกจัดเปนมาตราฐานในการ
แบงกลุมลักษณะของความบาป ผูนําคริสตจักรและนักศาสนศาสตรที่ยิ่งใหญของคริสเตียนคือ THOMAS
AQUINAS ในป 1270 ไดเขียนหนังสือ CLASSIC เรื่อง ON EVIL (DE MALO) ซึ่งวิเคราะห 7 ลักษณะ
บาปอยางชัดเจน ในเวลาตอมาทานไดนํา “7 ลักษณะบาปที่นําสูความมรณา” มาวิเคราะหและเขียนเปน
ตําราศาสนศาสตรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนักศาสนศาสตรปจจุบันก็ยังใชกันอยู คือ “THE GREAT SUMMA
THEOLOGIAE”
หลังจากนั้นตลอดประวัติศาสตร “7 ลักษณะบาป” ยังใชกันตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

“กายวิภาควิทยาของ บาป”
THE ANATOMY OF SIN
ปจจุบันนี้เราอยูใน “สังคมที่ไมมีความบาป” แตกอนที่ทานจะคิดวา ผูรับใชของทานสงสัยจะ
เพี้ยน หรือ สอนผิดๆ ผมขออธิบายวา ผมหมายความวาอยางไรที่กลาวเชนนี้ ผมกําลังชี้ใหเห็นวา สังคม
ปจจุบันมองขามเรื่องความบาป โดยไมตระหนัก ไมสนใจ หรือใหความสําคัญที่จะจัดการกับเรื่องความ
บาป
สําหรับสังคมตะวันตกและสังคมไทยปจจุบันนี้ พระเจา ไมใชพระเจาแหงพระคัมภีร หรือ พระ
เจาอยางที่คริสเตียนเราเชื่อวางใจมาแตกาลกอน คนยุคนี้เขาชอบพระเจาแบบสวนตัว พระเจาที่ฉัน
สามารถ “ตอรองเรื่องตางๆเพื่อตัวฉันเอง”; พระเจาที่ทําใหฉันรูสกึ สบายใจ ; พระเจาที่ไมทาทายฉัน;
พระเจาที่ฉันไมตองทุมเทใหมากนัก ; พระเจาที่ไมมาตัดสินฉัน ; พระเจาที่จะเห็นดวยกับฉันสนับสนุน
ความตองการของฉัน ในทุกๆสิ่ง ในทุกๆเรื่อง ถาดูดีๆ แลวพระเจาองคนี้,ที่เปนทีต่ องการ,ที่แทจริงก็คือ
ตัวของฉันเอง (ตัวกูของกู)
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สังคมปจจุบันจะมองและยอมรับแตเพียงบาปชนิดเดียวคือ บาปที่ผดิ ตอตนเอง จุดมุงหมาย
ยิ่งใหญในชีวติ คนปจจุบันนีค้ ือ การคนพบ “ตัวเอง” “My Self” ความบาปยิ่งใหญคือ J การที่คุณ
ลมเหลวที่จะเปนตัวของคุณเอง ; ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงสุด ตัวที่คุณอยากจะเปนจริงๆ ตัว
ที่คุณมีโครงการคิดที่จะเปน
คุณเคยสังเกตไหมวา คําศัพทเกี่ยวกับจริยธรรมที่เคยใช ไดเปลี่ยนแปลงไป
1. สังคมเรามักจะพูดกันวาเปน “ความพลาดพลั้ง (Mistake)” “ความผิดพลาด” หรือ “สําคัญ
ผิด” มากกวาที่จะพูดวา เปน “ความผิดความบาป (SIN)”
2. เรามักจะพูดกันวา เปน “ความประพฤติที่ ยอมรับไมได” หรือ “ความประพฤติที่นาละอาย”
(อดสู) มากกวาที่จะพูดวา “เปนความบาป” หรือ “การกระทําผิดบาป” หรือ “การกระทําที่เลวรายหรือ
ชั่วราย”
ไมนาแปลกใจเลย คําศัพททเี่ กี่ยวกับจริยธรรมในชีวติ ปจจุบันสะทอนใหเราเห็นโลกทัศนของ
สังคมปจจุบันวาไมไดมีการเอาจริงเอาจังเรื่องความบาป แตกลับใหความอะลุมอลวยกับความบาป เรา
กลบเกลื่อนและไมยอมรับความบาป หรือ ความรูสึกผิดในชีวติ ของเราเอง !
เรื่องจากการตูน “PEANUTS” มีรูปภาพของตัวการตนู เอก CHARLIE BROWN นอนบนเตียง
โดยมีสุนัขตัวโปรด SNOOPY นอนอยางสบายอารมณบนตักของเขา CHARLIE BROWN มักมีมุมมอง
คิดปรัชญาเกีย่ วกับชีวติ โดยทั่วไป และเกี่ยวกับชีวติ ของตนเอง CHARLIE BROWN พูดกับตัวเองวา
“บอยครั้งเมื่อฉันนอนไมหลับ ฉันถามตัวเองเสมอวา ฉันไดทําผิดพลาดอยางไร? ” แลวสีหนา
CHARLIE BROWN ก็เศราสรอยและพูดตอวา “สงสัยฉันคงจะตองใชเวลานอนคิดใครครวญมากกวา
หนึ่งคืนถึงจะรูคําตอบ......”
เราก็ไมตางจาก CHARLIE BROWN ที่ตอ งเผชิญกับคําถามลักษณะเดียวกัน ทําไมโลกของเรา
ถึงอยูในสภาพเชนนี้ ? .....ทําไมตัวของเราเองถึงอยูในสถานภาพเชนนี้? เมื่อเรามองดูปญหารอบขางเรา
ทําไมจึงมีปญหาการคอรรัปชั่นและความยากจน ความเสื่อมโทรมถดถอยเกิดขึน
้ มากมายใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีสวนถวงความเจริญและการพัฒนาของประเทศเหลานั้น
 ทําไมประเทศไทยของเรา มีปญหาเรื่อง การคอรรัปชั่นในทุกระดับชั้นของสังคม ในทุกวงการ
ทําไมชองวางระหวางคนจน – คนรวยมีมากในสังคมไทย และมีแนวโนมจะมากขึ้นอีก
 ทําไมเราถึงปลอยใหมีความโลภ และวัตถุนิยมซึ่งนิยมชมชอบในความฟุงเฟอในสังคม ซึ่ง
นําไปสูความอยุติธรรมในสังคม ; การเปนหนี้และการที่ไมรูจักพอเพียง
ทําไมในเวลานี้ถึงมีการเกลียดชังและการตอสูขัดแยง ระหวางประเทศ
ทําไมมีอาชญากรเกิดขึ้นมากมายทั้งในและตางประเทศ
ทําไมการไมมีจริยธรรมในเรื่องเพศ และการตักตวงผลประโยชนทางเพศพาณิชยจึงเกิดขึ้น
มากมาย
ทําไมเกิดการลมสลายของสถาบันครอบครัว การหยาราง – การขัดแยง มีใหเห็นอยาง
มากมายในสังคม
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ทําไมคนในปจจุบันนี้ จึงทํางานดวยยากและจะคอยปกปองตัวเองเสมอ ทําไมจึงมีการแขงขัน

ชิงดีชิงเดนและจะเอาใจใสเกื้อกูลเฉพาะพวกพองของตน
….. ในฐานะที่เราเปน มนุษย เรารูสึกบางไหมวาเปนการยากที่จะทําสิ่งตางๆใหถูกตอง
ทําไมแมแตประชากรของพระเจา ยังรูสึกวา มันยากที่จะทําสิ่งตางๆ และรักษาไวใหถูกตอง

.... ทําไม !.....
คําตอบที่มีอยูใ นพระวจนะของพระเจาสําหรับคําถามเหลานี้มีเพียงคําเดียวเทานัน้ คือ “ความ
บาป” (SIN) กลาวไดวา ความบาปเปนรากเงาของปญหาของสภาพของมนุษยที่เปนอยู หรือ ของความ
ลมเหลวของมนุษย และความทุกขทั้งมวลของมนุษยชาติ
ศาสนาคริสตมีเอกลักษณที่สําคัญ คือ เรื่องการจัดการเรื่อง “ความบาป” แตความบาป
ของศาสนาคริสตมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก (แตกตางจากความบาปในโลกทัศนของศาสนา
พุทธ) เราจะไมสามารถเขาใจ คําตรัสของพระเยซู หรือ คําตักเตือนของพระองค หรือ ตระหนัก
และเห็นคุณคาของการสิ้นพระชนมของพระองค หรือ เขาใจความหมายของไมกางเขนไดโดย
ปราศจากความเขาใจเรื่อง “ความบาป” เราจะตองมีมุมมอง, ทัศนะและความเขาใจทีช่ ัดเจนใน
เรื่องของ “บาป” เราจึงจะเห็นและเขาใจความสําคัญ ความรายแรง และผลที่เกิดขึ้นเนือ่ งจาก
ความ บาป !
“21เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาปใหบาป เพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะ
ไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” (2 โครินธ 5:21)
โดยการสละ “พระชนมชีพขององคพระเยซูคริสต” พระเยซูคริสตพระบุตรองคเดียวของพระเจา
เปน “ผูรับความบาปของมนุษยชาติในโลก” และ ทรงรับเอาพระพิโรธของพระเจาที่มีตอโลกนี้ ทรงรับ
เอาความรูสึกผิด(guilt)เนื่องจากความบาปของมวลมนุษย และทรงรับเอาการลงโทษอันเปนผลจาก
ความบาปของมนุษย ถาเราไมมีความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องความบาป เราก็จะไมตระหนักถึงความ
เรงดวนในพระกิตติคุณที่ผูเขียนเรียกรองเราทั้งหลายใหรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหเรารอด
พนจากความบาป หลุดพนจากเวรกรรมอันเปนผลเนือ่ งมาจากความบาป ถาเรามีความเขาใจที่ถูกตอง
ในเรื่อง “ความบาป” เราจะเห็นถึงความสําคัญเรงดวนและความนากลัวสยดสยองและอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นหากวาเราจะสูญสิ้นชีวิต โดยที่เราไมไดเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต
ปญหาหลักของมนุษยโลก เปนปญหาที่แกไขไดยากมาก ความบาปเปนปญหาของมนุษยที่มีมา
นานที่สุดและตองการการชวยเหลืออยางเรงดวนที่สุด
บาป เปนปญหาใหญของมนุษย ที่มนุษยไมสามารถจะแกไขไดเอง โดยลําพังมนุษยมองไมเห็น
ปญหานี้อยางที่ควรจะเห็น นอกจากพระเจาจะสําแดงใหเราเห็น
คําสุภาษิตโบราณกลาววา “ถาทานอยากทราบวาน้ําเปนอยางไร อยาไปถามปลา” ที่พูดเชนนี้
เพราะปลาเกิดในน้ํา ปลานั้นรูจักแตน้ํา ปลามันไมรูจักสิ่งอื่นใดที่จะมาเปรียบเทียบกับน้ํา
เชนเดียวกันมนุษยเราเกิดมาในโลกแหงความบาป ธรรมชาติบาปนั้นอยูในตัวของเราตั้งแตเกิด
เราจะไมคอยรูสึกชอคในความบาปที่อยูร อบตัวเราจนกวาเราไดเผชิญกับความบาปในลักษณะเลวราย
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สุดๆ บางครั้งเราคิดวาในพระวจนะของพระเจาสอนตกขอบเกินไป หรือ กลาวเกินความเปนจริง “ 12เขา
ทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไมมีสักคนเดียวที่กระทําดี ไมมีเลย”
(โรม 3:12)
: ถาทานอยากเขาใจและรูจ ักวา “ความบาป” คืออะไร อยาไปถามคนบาป
: แลวเราจะใชอะไรเปนมาตรฐาน ในการวิเคราะหสถานการณตางๆ และวิเคราะหตัวของเราเอง ??
JOHN CALVIN นักปฏิรูปโปรเตสแตนสที่ยิ่งใหญไดสรุปวา
“สิ่งที่เที่ยงแทแนนอนคือ มนุษยไมสามารถมี ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวของมนุษยเอง
นอกจากจะอยูเบื้องพระพักตรพระเจา ใครครวญพระลักษณะของพระเจากอน แลวจึงกลับมาพิจารณา
ใครครวญตนเอง มนุษยมักจะมองดูตนเอง ถูกตอง ฉลาด และสะอาดบริสุทธิ์ ความคิดที่หยิ่งผยองเชนนี้
เปนธรรมชาติที่อยูในตัวของเรา นอกจากจะมีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะตราหนาเราวา เรานั้นมีความผิด โง
เขลา และไมบริสุทธิ์มีมลทิน มนุษยมักตัดสินวาตน ถูกตอง ฉลาด และบริสทุ ธิ”์
การที่เราจะเขาใจ “ความบาป” เราจะตองเริ่มตนดังนี้
1)
ความบาป คือการกบฏตอพระเจา (Sin is rebellion against God)
ในพระวจนะของพระเจาเริ่มตนกลาวถึง “ความบาป” วาเปนการกบฏตอพระเจา ดังนั้นถาเรา
จะเขาใจเรื่องความบาปเราควรที่จะทําความเขาใจวา “ความบาปคือการกบฏตอพระเจา” พระเจาทรง
สราง มนุษยบรรพบุรุษคูแรกของโลกคือ อาดัม – อีฟ “ตามพระฉายาของพระเจา” ฉายาในที่นี้ไมใช
รูปรางหนาตา แตหมายถึงบุคลิกลักษณะ (MADE IN THE IMAGE OF GOD) พระเจาทรงมอบโลกที่
สวยงามใหเขาทั้งสองคนอาศัยอยูโดยมอบหมายสิทธิอาํ นาจในการครอบครองดูแลสิ่งตางๆที่พระเจาทรง
สราง มนุษยถูกสรางโดย “ปราศจากบาป” ไรเดียงสาและอยูอยางมีความสุข แตพระเจาทรงมีเงื่อนไข
ประการเดียว แตมนุษยทั้งสองไดฝาฝนเงื่อนไขนั้น
แมวาพระเจาทรงประทานสิ่งตางๆเหลานั้นใหมากมาย แตมนุษยตอ งการจะไดมากกวานั้น /
เปนมากกวานั้น ขบวนการความคิดของ มนุษยที่คิดวาประสบการณจากสติปญญาที่ทําใหเขา รูดีรูชั่ว
จะทําใหเขา “เปนเสมือน – พระเจา” คือ “ความบาป” มนุษยไดตอตานขัดขืนตอสูกับพระเจาผูทรง
สรางสรรพสิ่งทั้งปวง และกฎเกณฑที่พระองคทรงวางไว
สิ่งที่เกิดขึ้นไมไดเปนการตัดสินใจของคน 2 คน แตอาดัมกับอีฟเปนตัวแทนของมวลมนุษยชาติ
ซึ่งเราแตละคนไดยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการตัดสินใจเลือกของเราแตละคนทีต่ ั้งใจที่จะทําความผิด ซึ่ง
เรียกวา “THE FALL” (การตกลงในความบาป) มันไมใชเปนการตัดสินใจโดยรูเทาไมถึงการณ แตเปน
ความตั้งใจมุงมั่นที่จะปฏิเสธพระเจาและพยายามมีสิทธิอํานาจเสมือนพระเจา ซึ่งนําไปสูความมืด เปน
การกบฏตอตานที่ยิ่งใหญซงึ่ ก็ คือ J “การตกลงในบาป”
เราจําเปนตองเริ่มตนจากจุดนี้ ถาเราจะเขาใจความบาป เราไมสามารถเขาใจความบาปไดอยาง
สมบูรณจริงจังโดยปราศจากความเขาใจวาความบาปอยูในบริบทของความสัมพันธระหวางมนุษยที่ถูก
สรางกับพระเจาผูทรงสรางซึ่งพระเจาผูทรงสรางทรงมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับมนุษยและทรงเรียกรอง
ที่จะเปนเจานายเหนือชีวิตของเรา บาป ไมไดเปนเรื่องของ การทําผิดกฎเกณฑ แตเปนเรื่องของ
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ความสัมพันธที่ขาดสะบั้น ไมใชพียงแคความสัมพันธทสี่ ูญเสียไป แตเปนความสัมพันธที่ถูกประกาศ
ยกเลิก
“ความบาป” คือ การที่เราพยายามมีชีวติ อยูโดยปราศจากพระเจา ไมตองการการทรงสถิตอยู
ดวยของพระเจา ; ไมตองการทราบหรือแสวงหาวาพระเจามีพระประสงคอยางไรในชีวติ ของเรา ; ไม
ตองการดําเนินชีวติ ติดตามพระเจาอยูในทางของพระเจา ซึ่งเปนความผิด ที่สําคัญที่สุดของมวลมนุษย
ความรูสึกผิดนี้อยูในชีวติ ของทุกคน (โรม 3:23; 8:6-8)
นักปรัชญาพยายามใหเหตุผลกลาวแกเรือ่ งความบาป นักการเมืองก็มองขามและเพิกเฉย แตผูเผยพระ
วจนะของพระเจาจะเปดเผยใหเห็นถึงความบาป
เราไมสามารถกลาวแกความบาปไดอยางแทจริง เราไมสามารถ มองขามเพิกเฉยไดตลอดไป ในที่สุดเรา
จําเปนที่จะตองเผชิญกับความบาป
เรามีทางเลือก 2 ทางคือ เผชิญกับความบาปเดียวนี้ ! โดยการที่เราสารภาพความผิดบาปตอ
พระพักตรพระเจา หรือ เผชิญกับพระเจาในเวลาแหงการพิพากษาที่จะมาถึง !
พระเจาผูทรงสรางมนุษยทงั้ ปวงเพื่อใหเรามีความสัมพันธกับพระองค และพระองคทรงดูแล
ปกปองคุมครอง เลี้ยงดูมนุษยทั้งหลายในแตละวัน แตพระองคกลับไมเปนที่ตองการ ไมเปนที่ยอมรับ ไม
เปนที่ขอบพระคุณ พระองคถูกปฏิเสธถูกกันออกไปจากชีวิตและสังคมของคนทั้งหลาย
ผมขอถามพี่นองทุกๆ ทานวา ตัวของทานดําเนินชีวิตอยางที่เปน กบฏขัดขืนตอตานพระเจาผู
ทรงสรางเรา กีดกันพระเจาออกจากสวนตางๆของชีวติ ของทานไหม? คุณใหพระเจาเปนหนึง่ เปน
เอก เปนใหญในชีวติ ของคุณหรือไม?
สิ่งแรกที่ตองเขาใจคือความบาป เปนการกบฏขัดขืนตอตานพระเจา สวนที่ 2 คือ .......
2)
ความบาป เปนการละเมิดฝาฝน (TRANSGRESSION)
พระคัมภีรไดใหคําจํากัดความของ “บาป” ในอีกแงมุมหนึ่งวาเปน “การกระทําผิดกฎบัญญัต”ิ
(LAW – BREAKING) การละเมิดฝาฝน กฎบัญญัตข
ิ องพระเจา ในฐานะที่เราทุกคนเปนคนบาปเรา
ทุกคนละเมิดพระบัญญัติ เราไมไดละเมิดในฐานะผูบริสุทธิ์ ผูไรเดียวสาที่สบั สนและรูเทาไมถึงการณ แท
ที่จริงแลว กฎบัญญัตขิ องพระเจาปรากฏทั่วทุกหนทุกแหง พระลักษณะของพระเจาสําแดงและบงชี้ถึง
พระบัญญัติของพระองค พระบัญญัติของพระเจามีจารึกอยูในจิตใตสาํ นึกในความรูผ ิดชอบชั่วดีของ
มนุษยชาติ พระบัญญัติของพระเจาซึ่งมีจารึกเปนลายลักษณอักษรในพระคัมภีร บงบอกนําเราใหเขาใจ
ในน้ําพระทัยของพระองค
2.1 ความบาปเปนการลวงละเมิดตอพระเจา
เราทุกคนลวนแตกระทําผิดตอพระเจา ผิดตอจริยธรรมที่เที่ยงแทและบริสุทธิท์ ี่ปรากฏในพระลักษณะของ
พระเจาซึ่งประกอบดวย พระคุณ ความรัก และความถูกตองที่ไมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หรือ
สถานการณ
สังคมปจจุบันบอกวาความถูกตอง ความจริง และความยุติธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ ไมมี ขาว หรือ ความถูกตองที่แทจริง ไมมีดํา หรือ ความผิดที่แทจริง แตความผิดความถูก
เปนสิ่งที่มนุษยกําหนดขึ้นมาเองตัดสินเอง เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมสถานการณและความ
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จําเปน แตในความเปนจริงแลว ความจริงเที่ยงแทความถูกตองที่ไมเปลี่ยนไปตามสถานการณนั้น
มีอยู เพราะพระเจาองคเที่ยงแทผูซงึ่ ไมเปลี่ยนไปตามสถานการณนั้นทรงพระชนมอยู พระเจาผู
ทรงบริสุทธิ์ ผูทรงเปนความจริงที่เที่ยงแท ผูทรงเปนความดี ความถูกตอง และความเที่ยงธรรมที่
บริบูรณ ความบาป คือ การที่เราละเมิดและไมยอมรับวามีพระเจา ละเมิดตอพระลักษณะของพระเจา
2.2 ความบาปเปนการลวงละเมิดตอน้ําพระทัยพระเจาที่ทรงสําแดงใหมนุษยทราบในจิตใต
สํานึก สติรูสึกผิดชอบ (หิริโอตตัปปะ) (CONSCIENCE) สติรูสึกผิดชอบ คือ จริยธรรมที่มนุษยชาติมี
อยูเพราะความตระหนักถึงพระเจา ซึ่งเปนองคถูกตองบริสุทธิ์ เปนความรูความเขาใจในสวนลึก ๆ ของ
จิตใจวามีความถูกตอง และความผิดที่ไมขึ้นกับตัวเราเอง หรือการตัดสินของเรา แตบอยครั้งทีพ่ ระเจา
แหงความถูกตองนี้ไมไดรับการยอมรับ คําวา “CONSCIENCE” มีรากศัพทจากภาษาลาติน แปลวา
“มีความรูรวมกับ” นั่นคือ “มีความรูรวมกับพระเจา” ความรูผิดชอบชั่วดีทสี่ อดคลองกับพระลักษณะ
ของพระเจานั่นเอง สติรูสึกผิดชอบชั่วดี คือ มาตรฐานที่เรานํามาใชในการตัดสินซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ของพระเจา
แตความบาปนั้นทําใหมาตรฐานสติรูสึกผิดชอบชั่วดีในคนแตละคนสับสน บิดเบือนไปจากมาตรฐานของ
พระเจา บอยครั้งที่เราจะฝงความรูสึกผิดชอบชั่วดี เราจะกลบเสียงของสติที่เตือนเราจนในที่สดุ เราก็จะ
ไมไดยินเสียงของสติที่เตือนเราถึงความถูกตองและเตือนเราถึงน้ําพระทัยพระเจา
2.3 ความบาปเปนการลวงละเมิดตอพระบัญญัตทิ ี่ปรากฏในพระคัมภีร เราทุกคนรูจัก
พระบัญญัติสบิ ประการทีใ่ หแนวทางในการดําเนินชีวิตแบบผูที่มีพระเจา และแบบผูท ี่ไมมีพระเจา
พระเยซูคริสตไดสําแดงชีวิตของพระองคใหเห็นแบบอยาง และไดทรงสอนในคําเทศนาบนภูเขา
วา กฎบัญญัตขิ องพระเจานั้นไมเพียงแตครอบคลุมเพียงแคการกระทําของเรา แตครอบคลุมไปในสวน
ลึกของจิตใจ ทาทีทศั นคติ ความคิด และการกระทํา กฎบัญญัตขิ องพระเจานั้นไดมีการถูกลวงละเมิด
แมวาดูจากภายนอกจะเปนคนธรรมะธัมโมเปนคนซื่อสัตย มีศีลธรรมก็ตาม แตภายในเราทุกคนเปนคน
บาป
3) ความบาป คือ การเห็นแกตัวเอง
แทที่จริงแลว รากเหงาของความเห็นแกตนเองก็คือ การเอาตนเองเปนจุดศูนยกลาง
เราถูกสรางขึน้ มาในลักษณะที่มีพระเจาเปนจุดศูนยกลาง เหมือนกับดาวนพเคราะห (planet)
ที่มีพระอาทิตยเปนจุดศูนยกลางดาวนพเคราะห อยูไดโดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย และโคจรรอบ
ๆ ดวงอาทิตย ดวยแรงโนนถวงของดวงอาทิตย ชีวิตมนุษยก็เชนเดียวกันอยูไดเพราะพระเจาทรงเปนจุด
ศูนยกลางทรงควบคุมดูแลดวยแรงโนมถวงของพระเจาที่จะนําเราใหเขาสูความไพบูลยของพระองค แต
พระเจาถูกผลักออกจากจุดศูนยกลางของมนุษยชาติ เราแตละคนเอาตัวของเราเองเปนจุดศูนยกลาง
แทน เราจึงวิ่งหลุดจากวงโคจร ประวัตศิ าสตรของมนุษยชาติไดบันทึกถึงความสับสนวุนวาย ความทุกข
และความอยุติธรรมทีเ่ กิดขึน้ อันเปนผลเนื่องมาจากการที่มนุษยชาติไมมีพระเจาเปนจุดศูนยกลาง แตใช
ตนเองเปนจุดศูนยกลาง และพยายามที่จะมีอํานาจครอบครองเหนือคนอื่น พยายามใหคนอื่นมาโคจร
รอบเราแทน ใหคนอื่นยอมจํานนตอเราตอความตองการของเรา ซึ่งเมื่อเราแตละคนก็ทําเชนเดียวกันจึง
เกิด ความขัดแยง ความสับสนโกลาหลเกิดความทุกข ในตัวตนของเรา ในครอบครัว ในสังคมในโลก
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เปนความจริงที่มนุษยสามารถประพฤติตวั ดวยความเสียสละอยางสูงสงเปนวีรชนคนดี แตที่ทํา
เชนนั้นไดก็ดวยพระคุณของพระเจาที่มีอยูในตัวคน ๆ นั้น ชวยเหลือเขาที่จะเอาชนะตนเอง เอาชนะ
ความชัว่ ความเห็นแกตัว และสามารถกระทําความดีใหปรากฏ
เมื่อเราวิเคราะหชีวติ ของเรา ความคิด แรงจูงใจ และการกระทํา เราจะพบวา ความเห็นแก
ตนเองเปนพลังอํานาจที่มหาศาลในการผลักดันชีวติ ของเราแตละคน เมื่อเราไมไดดังใจปรารถนาความ
ฝนของเราสลายเมื่อนั้นเราจะพบวายากที่จะขวางกั้นความเห็นแกตนเองของเราใหเปนที่ปรากฏตอผูอื่น
มีผูกลาวไววา “หลายคนหาวาฉันเปนคนที่ฉุนเฉียว หงุดหงิด ขี้โกรธ แตไมจริงหรอก ถายอม
ตามใจฉันละก็คุณจะไมมีวันไดพบใครในโลกนี้ที่จะมีอารมณเย็นเปนที่พอใจ อารมณดี นาคบไปกวาฉัน
อีก”
ผลของความบาป
1)
ความบาป ทําใหเกิดการลมสลาย บกพรอง และบิดเบือนของธรรมชาติของมนุษย
ในโลกเรานี้มปี ญหาตางๆ ความขาดแคลนความไมเพียงพอ เพราะวามนุษยเรานั้นมีขอบกพรอง
เรานั้นออนแอ และมีเจตนาที่จะไปในทางที่ผิด เราไมเพียงแตไมคอยจะสมบูรณแตเรานั้นไดเสียนิสัย
(สันดานเสีย – นิสัยถาวร) เรามักจะหวังใหโลกและสังคมนี้มุงไปในทิศทางที่สมบูรณ แตเราก็เผชิญกับ
ความลมเหลว ความผิดพลาดเดิมๆ ความหงุดหงิดไมไดดังใจครั้งแลวครั้งเลา ดังทีพ่ บในประวัตศิ าสตร
; ในธรรมชาติของมนุษย ; ในตัวของเราเองแตละคน
ความเจริญรุงเรืองของสังคมเราไดพัฒนาเติบโตขึ้น และหลายสิ่ง หลายอยางไดรับการปรับปรุง
ใหดีขึ้นได โดยพระคุณและความดีของพระเจาผูทรงสราง (ดูจากประวัตศิ าสตร) เพียงแตวาเราไมได
ยอมรับหรือเห็นความสําคัญของผูให หรือแมแตขอบพระคุณที่พระองคทรงกระทําสิ่งดีใหแกเรา มนุษย
เราเองไดยอมแพและตกลงในธรรมชาติบาปของเราเองครั้งแลวครั้งเลา มนุษยเราเองกลับกลายเปนศัตรู
ที่เลวรายที่สุดของตนเอง
เราใชความรูสติปญญาความสามารถเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเองตอบสนอง ความ
ทะเยอทะยาน ความปรารถนาตางๆ ความตองการเพื่อตัวเราเองนั้นเปนแรงผลักดัน มนุษยเรานั้นแมวา
จะเปนนักคิด แตเมื่อมาถึงเรื่องตอบสนองความตองการของตัวเองมักจะไมมีเหตุผล
ทาน อ.เปาโลเขียนวา “17เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงขอยืนยันและเปนพยานในองคพระผูเปนเจาวา
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปทานอยาประพฤติอยางคนตางชาติที่เขาประพฤติกันนั้น คือมีใจจดจออยูกับสิ่งที่
ไรสาระ 18โดยที่ความคิดของเขามืดมนไป และเขาอยูหางจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจา เพราะเหตุความ
ไมรูเทาถึงการซึ่งอยูในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระดางของเขา” (เอเฟซัส 4:17-18)
ในพระวจนะของพระเจาบอกชัดเจน “การที่มนุษยเราตกในความบาป” มีผลกระทบตอเราใน
ทุกๆดาน ไมมีสักดานหนึ่งที่ไมถูกผลกระทบ ทางดานสติปญญาความคิดของเรา ดานอารมณความรูสึก
ดานความคิดเปาหมายแรงจูงใจ ดานอุปนิสัย การประพฤติ สวนตางๆ เหลานี้ไดรับผลกระทบเชนกัน ใน
สถานการณลกั ษณะเชนนีพ้ ระเยซูคริสตจึงไดตรัสเตือนวา เราทั้งหลายซึ่งเปนคนบาปตกเปนทาสของ
ความบาป กลาวโดยรวมผลกระทบของความบาป ทําใหความเปนมนุษยของเราไขวเขว เสียหาย
บิดเบือน และเสื่อมโทรมเพราะความบาป เรามีตําหนิไมสมบูรณในจุดศูนยกลางของความเปนมนุษยเรา
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ซึ่งเปนสภาวะภัยพิบัติที่มวลมนุษยทวั่ โลกกําลังเผชิญอยู
2)
ความบาป ทําใหเราเกิดความลมเหลวในการที่เราพยายามที่จะกระทําดีและประพฤติดี
คําในภาษาฮีบรูในพระคัมภีรเดิมคําวา “ความบาป” (SIN) คือ “CHATTAH” ซึ่งมีความหมาย
วา “พลาดออกจากเปาหมาย” (MISSING THE MARK) “ภาพของคนที่ยิงธนู กําลังเล็งไปทีเ่ ปาหมาย
และเมื่อยิงก็พลาดไปจากเปาหมาย”
ในพระคัมภีรใหม จากพระธรรมโรม หลังจากที่ความบาปไดรับการเปดเผยทามกลางคนทั้ง 2
กลุมคือ ชาวตางชาติซึ่งไมมีธรรมบัญญัตกิ ับชาวยิวซึ่งมีธรรมบัญญัติ อ.เปาโลไดกลาวสรุปวา “23
เพราะวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” (โรม 3:23)
แมวาเราคิดวาเราจะสามารถ ปฏิรูป หรือ ปรับปรุงแกไขวิธีการดําเนินชีวติ ของเรา เชน โดย
หันกลับมาเครงครัดในศาสนา รักษากฎธรรมบัญญัติ กระทําการดีตางๆ และประพฤติดี แตเรากลับ
ลมเหลวพลาดจากเปาหมาย (เปาหมายที่พระเจามีไวสําหรับมนุษย) ไมวาเราจะพยายามรักษาการ
ประพฤติกระทําดี หรือ พยายามรักษามาตรฐานการดําเนินชีวติ
A) เมื่อเราพิจารณาวิเคราะห แรงผลักดันจูงใจ ที่เรามีอาจไมบริสุทธิ์ไมถูกตอง
B) เมื่อเราพิจารณาวิเคราะห การอธิษฐานของเราพบวามีอุปสรรคอธิษฐานครึ่งๆ กลางๆ ไมมีเวลา
ไมคอยจะเชื่อมากนัก ขาดความวางใจเมื่อเราสํารวจดีๆ บอยครั้งที่เราวางใจตนเอง พึ่งพากําลังความรู
ความสามารถของตนเอง
ในการที่เราตอบสนอง ตอความลมเหลวครั้งแลวครั้งเลา เราพยายามหาขอแกตัว หลายครั้งที่
เรากลาวโทษผูอื่นโดยอางวาเขาทําใหเราลมเหลว (ไมเคยสํารวจตัวเอง หรือโทษตนเอง)
เหมือนเด็กผูชายคนหนึ่งซึ่งคุยกับบิดาของตนที่กําลังอานรายงานการศึกษาประจําป เด็กกลาว
กับบิดาวา “คุณพอครับ คุณพอคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร ! ปญหาทางพันธุกรรม หรือ
สภาพแวดลอม”
มนุษยเรามักจะรีบกลาวโทษผูอื่นเสมอหรือหาขอแกตัว แตจริงๆ แลวเราตองรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไดตัดสินใจเลือก
เรามักจะหลบซอนตัวเราเองอยูในภาพพจน (ดูภายนอกภาพพจนดี แตตัวจริงๆ ของเราเปน
เชนไร) เรามักจะประชาสัมพันธภาพพจนที่ดีของตัวของเราเองตอผูอื่น (ตัวจริงเราเปนเชนไร) เรารักเรา
ชอบคนที่ชอบสรรเสริญเยินยอตัวเราในทุกๆ เรื่อง
เหมือนพวกฟาริสีที่เขายืนอธิษฐานขางคนเก็บภาษีในคําอุปมาที่พระเยซูทรงสอน ที่เขาอธิษฐาน
เสียงดังขอบพระคุณพระเจาที่เขาไมเหมือนกับคนเก็บภาษี (คนบาปในสายตาพวกยิว) พี่นองทั้งหลาย
คนบาปนั้นเขาตองการ พระคุณของพระเจา !
3) พระเจาทรงประทานความรอดแกเราทุกคน
ในพระวจนะของพระเจาสําแดงถึงหนทางที่พระเจาทรงจัดการกับปญหาที่เลวรายและเรงดวน
ที่สุดของมวลมนุษยซึ่งตองการการชวยกูจ ากพระองค พระองคทรงยอมมาบังเกิดในโลก “พระผูชวยให
รอดของโลกนี้” โดยพระเยซูคริสตเทานัน้ ที่สามารถชวยเราใหพนจากความผิดบาปและความรูสึกสํานึก
ในความผิด และการพิพากษาจากพระเจา
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พี่นอง ! เมื่ออานในพระคัมภีรประหลาดใจบางไหม ภาพพจนเรื่องราวของความบาปที่ถูก
บรรยายในพระคัมภีรไดถูกตอบสนองดวยภาพพจนของ “ความรอด” พี่นอง อานดู......ไดฟง.....
วิเคราะห.....นําสิ่งเหลานี้มาใชในชีวติ ของทานทั้งหลาย
3.1 จากพระวจนะฯ มนุษยเราทุกคนถูกทําใหเปน “มลทิน” จากความบาปของเราเองและ
เราตองการ “การชําระลาง” พระเจาทรงเปดเผยใหเห็นถึงการชําระโดยทางไมกางเขนที่ตรึงพระคริสต
และบัดนี้ ! พระองคตรัสสั่งวา “ชําระลางความบาปผิดของเจา โดยพระนามของพระเยซูคริสต
3.2 จากพระวจนะฯ มนุษยเราทุกคน “ตกเปนทาส” ของความบาป และเราตองการหลุด
พนเปนอิสระ พระเยซูคริสตตรัสวา “ถาพระบุตรทรงทําใหทานทั้งหลายเปนไท เวลานี้พวกทานเปน
อิสระแนนอน” เปนอิสระจากการพิพากษา ; เปนอิสระจากความรูสกึ ผิด ; เปนอิสระจากอํานาจมืด
วิญญาณชัว่ ; เปนอิสระจากกฎแหงกรรม “เราเปนไทในพระคริสต”
3.3 จากพระวจนะฯ มนุษยเรานั้น “หลับใหล” อยูในความบาปและตองการถูกปลุกใหรูตัว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูที่ปลุกใหเราตระหนักรูตวั ดวยขาวประเสริฐคือ “รูถงึ ชีวิตใหมในพระ
คริสต” “11นอกจากนี้ทานควรจะรูกาลสมัยวา บัดนี้เปนเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแลว เพราะวา
เวลาที่เราจะรอดนั้นใกลกวาเวลาที่เราไดเริ่มเชื่อนั้น (โรม 13:11)
3.4 จากพระวจนะฯ มนุษยเรานั้น “ติดเชือ้ ” จากความบาปและตองการ “การรักษา” แต
พระเยซูคริสตทรงเปนแพทยผูประเสริฐ ทรงรักษาสิ่งที่เราเปนอยูนนั้ ซึ่งแพทยในโลกนี้ไมอาจจะเยียวยา
รักษาได พระองคทรงเรียกคนทั้งปวงทีเ่ ปน “โรครายจากบาปนี้” และ ผูที่ทนทุกขจาก “ผล” ที่เกิด
จากเชื้อนี้ใหคนเหลานี้เขามาหาพระองค “12เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแลวก็ตรัสวา “คนเจ็บตอง
การหมอ แตคนสบายไมตองการ” (มัทธิว 9:12) โลกของคนทั้งหลายที่วาไมมีบาปจะไมตอ งการ
“พระผูชวยใหรอดพนจากบาปและเวรกรรม” แต....มนุษยที่รูวาตนเปนคนบาป จะตองการการชวยกู
จากพระเจา
ภาพที่สําแดงชัดเจนในพระวจนะฯ คือ “ 5ถึงแมวาเมื่อเราตายไปแลวในการบาป พระองคยัง
ทรงกระทําใหเรามีชีวติ อยูกับพระคริสต (ซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)” (เอเฟซัส 2:5)
ถามตัวเราเองวา เราตระหนักถึงความบาปของเราไหม เราตระหนักถึงพระผูชวยใหรอดในชีวิต
ของเราไหม !
….. วันนี้ ยอมรับใหพระเยซูคริสตพระบุตรของพระเจา เขามาอยูในชีวติ ของคุณ
....... เพื่อ ชําระลาง ..... รักษา .... ชวยเราใหพนจากการพิพากษา จากบาป จากเวรกรรมของเรา ใหเรา
รับชีวติ ใหมในพระคริสต แลวทานจะอยูภ ายใต สิทธิอํานาจของพระเจา การปกครอง การคุมครอง การ
ดูแล (อยูในพระหัตถของพระเจา)
เมื่อเราเชื่อในพระคริสตพระองคทรงประทานให “พระวิญญาณบริสทุ ธิ์มาประทับในชีวติ ของเรา
ประทานใจใหม : ธรรมชาติใหม ; บังเกิดใหม ; กําลังใจใหมที่พยายามตอสูกับการทดลองและความ
บาปซึ่งมาวนเวียนรอบตัวเราตลอดเวลา สิ่งเหลานี้ลําพังตัวเราเองไมสามารถเผชิญไดอยางผูมีชัย
อ.เปาโลไดหนุนจิตชูใจเราดวยพระธรรม โรมบทที่ 8:1, 2, 6 “1เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไมมีแก
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คนทั้งหลาย ที่อยูในพระเยซูคริสต 2เพราะวากฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสต ไดทําให
ขาพเจาพนจากกฎแหงบาปและความตาย 6ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปก
ใจอยูกับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรมบทที่ 8:1, 2, 6)
ในโลกเรา ในสังคมของเราตองการ การชวยกูและการที่เราจะกลับคืนดีกับพระเจา
ปญหาและสิ่งทาทายของโลกนี้ยากที่จะแกไข แมวา วันพรุงนี้ทุก ๆ คนในโลกจะเปนคริสเตียน
กันหมด ปญหาและสิ่งทาทายตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันของเราทุกคนนั้นก็ยังไมหายไปไหน แมวา เราเชื่อ
วางใจในพระเจา
แตคริสเตียนเราสามารถเผชิญ ปญหาและสิ่งทาทายไมใชดวยกําลังของตัวเราเอง แตเราเผชิญ
โดยมี พระเจาทรงอยูเคียงขาง ทรงรู ทรงปกปองดวยความรัก ดวยฤทธิ์อานุภาพและความรักของ
พระเจา พระคุณความรัก และฤทธิ์อานุภาพของพระเจานี้แหละ เปนสิ่งที่โลกและสังคมกําลังตองการ
อยางเรงดวนในประวัติศาสตรของมวลมนุษย และชีวติ เราแตคนจะไมสามารถลงตัวถูกตองได ถาเรา
ปฏิเสธพระเจา ปฏิเสธการชวยกู ปฏิเสธความรักการสละชีพของพระองค แตถาเราเชื่อวางใจ เรา
สามารถเผชิญ ปญหาการทาทายเยายวนที่ยิ่งใหญของมวลมนุษย ดวยคําตอบและทางออกทีย่ ิ่งใหญไม
แพกันจากพระเจา
พี่นองรูจักความบาปแลวยัง อยาเพิกเฉยตอบาป แตจงจัดการกับความบาปเดีย๋ วนี้ ถอมตัวลง
และยอมรับการชวยกูขององคพระคริสตเถอะครับ มีพระเจาผูทรงสรางสนับสนุนเราทําใหเราและผูเชื่อ
ทั้งปวงเผชิญอนาคตดวย “ความหวัง” และ “ความมัน่ ใจในแผนดินของพระเจา” อาเมน

10

