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ทําไมคนเราไมยอมรับวาตัวเองเปนคนบาป 
เม่ือเรามองดูสังคมในปจจุบันนี้ เราก็จะเหน็ปรากฏการณอยางหน่ึงกคื็อ... “คนสวนใหญมักจะ

มองไมเห็นความผิดของตนเอง แตมักจะมองเห็นความผิดของผูอ่ืนไดอยางชัดเจน” หรือ “คนสวนใหญ
มักจะใหอภัยในความผิดของตนเอง แตมักจะไมใหอภยัในความผิดของผูอ่ืน” เชน “ฉันโกหกไดไม
เปนไร แตคนอ่ืนหามโกหกฉัน”... “ฉันเอาเปรียบคนอ่ืนได แตใครอยามาเอาเปรียบฉัน”... “ฉันทําผิด
กฎหมายไมเปนไร แตคนอ่ืนหามผิดกฎหมาย”... ซ่ึงปรากฎการณเหลานี้มักจะมีแนวโนมทําใหมนุษย
เราสวนมากไมยอมรับวาตัวเองเปนคนผิดบาปและไมชอบใหคนอ่ืนมาบอกวาเราเปนคนบาปอีกดวย 
แตความจริงกคื็อความจริง นั่นก็คือ มนษุยเราลวนแตเปนคนบาปท้ังส้ิน ไมมีใครท่ีดพีรอม ทุกคนยอมมี
ความผิดบาปท่ีซุกซอนอยูภายใน.... 

เม่ือเราถามถึงเหตุผลของคนสวนใหญวา... เพราะเหตุไรเขาจึงคิดวาตนเองไมใชคนบาป? ก็จะ
มีเหตุผล 7 ประการดังตอไปนี้ 

1. เพราะเขาคิดวาถาไมไดทําผิดกฎหมายก็ไมบาป 

บางคนกลาววา... “ฉันไมใชคนบาป เพราะฉันไมเคยทําผิดกฏหมาย ขโมยหรือปลนจี้ใคร”... 
แทจริงแลว “บาปหรือไมบาป” นั้นไมใชเอากฎเกณฑหรือมาตรฐานทางกฏหมายศีลธรรมท่ีจารึลอยูใน
จิตใจของมนษุยทุกคนมาวดั (โรม 2:15) แนนอนท่ีการฆาคน หรือการปลนจี้นัน้เปนการผิดกฎหมาย 
และจะตองติดคุก แตการอิจฉาริษยา หยิง่จองหอง โกหก ลวงประเพณี ฯลฯ ถึงแมไมเปนการผิด
กฎหมาย แตผิดศีลธรรมในจิตใจซ่ึงนัน่กคื็อความผิดบาป... และตามความเปนจริงแลว ในโลกนี้มีใคร
บางท่ีไมเคยทําผิดกฎหมายแมแตนิดเดียว... ไมมีเลย! .... 

2. เพราะเขาคิดวาแคคิดเทาน้ัน แตไมไดทําออกมา ก็ไมบาป... 

“ฉันคิดมีเพศสัมพันธกับเขาแตไมไดทําออกมาจริง ๆ ฉันผิดดวยหรือ?.... เชอะ!... ฉันไมบาป
หรอก”... แตพระคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา การคิดช่ัวเพยีงอยางเดียวโดยไมตองกระทําออกมาก็บาป
แลว เชน ถาเราคิดลวงประเวณกี็เทากับเราไดลวงประเวณีในใจผูหญิงนั้นแลว (มัทธิว 5:28) ถาเราคิด
เกลียดคนก็เทากับเราไดฆาคนแลว (1 ยอหน 3:15) และเราจะเหน็วาการทําผิดบาปตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึน ก็ท่ี
เร่ิมตนมาจากความคิดช่ัวในใจมากอนท้ังส้ิน... เพราะฉะนั้น การคิดช่ัวแตไมไดกระทําออกมาก็ผิดบาป
ครับ!.... 
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3. เพราะเขาคิดวาทําบาปเล็กไมบาป บาปใหญซิบาป 

หลายคนคิดวา “ขโมย 1 บาท ไมผิดหรอก... ขโมยเปนรอยเปนพนัซิบาป”... “โกหกเล็ก ๆ นอย 
ๆ ไมบาปหรอก... โกหกหลอกลวงใหญ ๆ ซิบาป”... ขอถามหนอยเถิดวา ถาผมมีน้ําสะอาดอยูแกวหนึ่ง 
แลวหยดยาพิษหยดเล็ก ๆ ลงไปหยดหนึ่ง คุณวาถามีใครดื่มน้ําแกวนั้น เขาจะเปนอยางไร?....เขาก็
จะตองตายอยางแนนอน ดังนั้นไมตองหยาดยาพษิใหเต็มแกวหรอกครับ! แคหยดเดยีวกต็ายแลว 
เพราะฉะนั้น จากตัวอยางนี้ทําใหเราเหน็ชัดวา การทําบาปเล็กก็นบัวาบาปเหมือนกับการทําบาปใหญ
นั่นแหละครับ!..... 

4. เพราะเขาคิดวาถาไมมีใครรู ก็ไมบาป... 

ถาใครคิดเชนนี้ก็นับวาคิดผิดไปถนัด เพราะเอาเขาจริง ๆ แลวไมมีใครรูจริงหรือ?... คนจีนมี
สํานวณท่ีวา... “คุณรู ผมรู ฟารู ดินรู” อยางนอยก็มีตวัคุณเองละท่ีรูแกใจ เชนนีแ้ลวจะยังไมบาปอีก
หรือ?... พระคัมภีรไดบันทกึไววา เม่ือมนุษยเราทําบาป อยางนอยก็จะมีตวัคุณเองพระเจา และมาร
ซาตานท่ีรู (ซ่ึงมารนี่แหละท่ีมันชอบเสนอความคิดใหมนุษยซอนความผิดบาปของตนเอง) เพราะฉะน้ัน
อยาคิดวาเม่ือเราทําบาปแลวไมมีใครรูอีกตอไปเลยนะครับ... 

5. เพราะเขาคิดวาฉันไมไดทําอะไรก็ไมบาป... 

“ฉันไมไดทําอะไร ฉันจะผิดไดอยางไร?”... ถาผมเห็นคนตาบอดคนหน่ึงกําลังเดนิไปที่เหว 
แลวผมก็อยูเฉย ๆ โดยไมบอกไมเตือนหรือฉุดเอาไวสุดทายคนตาบอดก็ตกเหวตาย คุณคิดวาผมบาป
ไหม?.... (ผมไมไดทําอะไร)... บาปแนนอนครับ!... ท่ีหองเรียนของเดก็ประถมแหงหนึ่ง เดก็ชายดําถาม
คุณครูวา “คุณครูครับถาผมไมไดทําอะไร ผมตองโดนลงโทษไหมครับ?”... คุณครูตอบวา... “ถาเธอ
ไมไดทําอะไรจะถูกลงโทษไดยังไง?”... เดก็ชายดําจึงพูดวา “โอดีจัง!... ถาเชนนั้นคุณครูอยาตีผมนะครับ 
เพราะผมไมไดทําการบานมาครับ!”.... “เผ้ียะ!” พระคัมภีรไดบันทกึไววา... “ผูใดรูวาอะไรดี สมควรทํา 
แตไมไดกระทําก็บาป” (ยากอบ 4:17) เพราะฉะนัน้ถาเรารูวาส่ิงใดควรทําแตไมทํากบ็าปครับ!... 

6. เพราะเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 

สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหหลายคนคิดวาตัวเองไมบาปก็คือ เขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ
กับคนอ่ืนท่ีเขาคิดวาบาปกวาตัวเขา... แนนอนเม่ือเปนเชนนี้ เขากย็อมดีกวาวันยังคํ่า แตถาเขาลองเอา
ตัวเองไปเทียบกับคนอ่ืนที่ดกีวาเขา เขากจ็ะเห็นวาตนเองนัน้มีบาปอยางแนนอน... 
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7. เพราะเขาบอกวา “ฉันไดต้ังใจท่ีจะทําดีแลว ตอไปน้ีฉันจะไมทําผิดอีก เพราะฉะน้ันฉัน
ไมใชคนบาปอีกตอไปแลว”... 

หลายคนเคยทําผิดพลาดในอดีตแตตอมากสํ็านึกตนและเริ่มกระทําแตความดี ก็เลยคิดวาฉัน
เปนคนดแีลว แตเขาจะเปนคนดีไดเหมือนกับท่ีเขาคิดหรือ?... แลวความผิดบาปท่ีเขาทํามาในอดีตน้ันห
ละจะทํายังไง?... จะแกลงลืมหรือใหมันผานไปงาย ๆ หรือ?.. เขาจะสามารถลบลางความผิดใหตนเอง
ไดหรือ?... สมมุติวามีคนหนึง่ไดทําผิดกฎหมาย แลวถูกนําตัวมาข้ึนศาล ถาหากเขาบอกกับผูพิพากษาวา
อยาเอาผิดเขาเลย เพราะต้ังแตนี้ตอไปเขาจะไมทําผิดอีก เขาจะทําแตความดี คุณคิดวาผูพิพากษาจะทํา
ตามท่ีเขาขอรองหรือ ไมมีทาง!.... แตเขาจะตองลงโทษอยางแนนอน.... เพราะการท่ีเขาต้ังใจวาจะไมทํา
ผิดอีกนั้นไมใชหมายถึงวาเขาเปนคนดแีลว เขาก็ยังมีคดีตดิตัวอยู..... 

จากขางตนนี้ทําใหเราเห็นวา ไมมีใครในโลกท่ีไมเคยทําบาป แทจริงแลวถาเราลองสัตยซ่ือใน
การสํารวจดชีูวิตของตัวเองที่ผานมา เราก็จะเห็นวา เรามักจะทําในส่ิงท่ีเรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทํา
นับคร้ังไมถวน....ดูท่ีตาของเราเราก็ปฎิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตาของเราในทางที่ผิด มองในส่ิงท่ีไม
สมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยาม ดูถูก ฯลฯ และเมื่อเราฟงคําพูดท่ีออกมาจากปากของเรา เราก็จะ 
พบวามีคําพูดหลายคําท่ีเราพูดไมดี ใชคําพูดทํารายคนอ่ืน นินทา โกหก พูดคําหยาบ พูดเสียดสี ฯลฯ .... 
ดูมือคูนี้ของเราซิ!... ลองถามตัวเองดูซิวา มือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยิบฉวยส่ิงของ
ของคนอ่ืนมาเปนของตนเองเลยหรือ?... ดูใจเราซิครับ! เรามีความคิดท่ีสกปรกคิดไมดี อิจฉาริษยาตอคน
อ่ืน ฯลฯ... ซ่ึงจิตใจของมนษุยเราจะเก็บซอนความคิดผิดบาปไวอยางมากมาย โดยท่ีคนอ่ืนมองภายนอก
ก็จะไมรูเลยวาเรามีบาปมากแคไหน แตพระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นถึงจิตใจภายใน ดังนั้นพระองคจึง
ทรงทราบถึงความผิดบาปของเราทุกประการ... และนอกจากความบาปท่ีมนุษยไดกระทํากันอยูทุกวันนี้
แลว ยังมีความบาปใหญหลวงอีกอยางหน่ึง นั่นก็คือ “การปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาข้ึนมา” ทําไมจึง
นับวาเปนบาปใหญหลวงละ?... คุณลองคิดดูซิวา ถาผมเล้ียงลูกจนโต แตลูกไมเคยมีจติใจท่ีขอบคุณหรือ
มีการกระทําท่ีแสดงถึงการสํานึกในพระคุณของพอแมแมแตนอย ท้ังยงัไมสนใจพอแมอีกดวย คุณคิดวา
บาปไหม?... เชนเดยีวกันพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษยข้ึนมา และไดทรงประทานอากาศ น้ํา อาหาร 
รวมท้ังทุกส่ิงในโลกใหแกมนุษยเพื่อท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูได... แตมนุษยเรากลับหาไดมีจิตใจท่ีจะ
ขอบพระคุณหรือสํานึกในพระคุณของพระองคแมแตนอย มิหนําซํ้ายังปฏิเสธพระเจาและตอตาน
พระองคอีกดวย นี่จึงนับวาเปนบาปอยางใหญหลวง... แทจริงแลวลึก ๆ ในใจของมนุษยตางรูวา เม่ือเขา
ทําบาปก็จะตองรับการลงโทษ ซ่ึงก็เปนเชนนั้นจริง ๆ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึไววา
หลังจากท่ีมนษุยจากโลกนี้ไปแลวกจ็ะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา และรับการ
ลงโทษตามการกระทําของแตละคน และในท่ีสุดก็จะตองทุกขทรมานในนรกเปนนิจนิรันดร...แตพระ
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เจาทรงรักมนษุย พระองคไมปรารถนาใหมนษุยท่ีพระองคสรางข้ึนมานั้นตองพินาศเลยและพระองค
ทรงทราบดีวา มนุษยไมสามารถท่ีจะทําใหตนเองพนจากบาปไดโดยวิธีใด ๆ เพราะฉะน้ันมนุษยจะตอง
รับโทษสถานเดียว โดยเหตนุี้พระองคจึงไดประทานหนทางในการชวยมนุษยใหพนจากบาป โดยการ
ใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนษุย... พระเยซู
คริสตไดทรงมาบังเกิดในโลกน้ีเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ซ่ึงพระองคไมเคยทําบาปเลยแมแตนอย 
พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษเลย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระท่ังส้ินพระชนมบนไมกางเขน
ก็เพื่อไถความผิดบาปใหแกมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดท่ียอมรับวาตนเองเปนคนผิดบาป และขอให
พระเยซูคริสตทรงชวยเหลือ พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนเขาทันที... เม่ือเปนเชนนี้เขาก็ไมตองรับ
การพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป แตเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย... 

ผูอานที่รัก... อยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรักทานจนไดทรงประทานพระเยซูมาเพื่อรับ
โทษบาปแทนทาน...บัดนี้พระองคทรงใหทานมีโอกาสท่ีจะรอดพนจากกการพิพากษาแลว อยาปฏิเสธ
พระองคอีกตอไปเลยครับรีบหันกลับมาหาพระเจาเพื่อรับความรอดท่ีมาจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด... ถา
ทานปรารถนาท่ีอยากจะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไดทําบาปตอ
พระองค ตอผูอ่ืนบัดนี้.... ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด 
ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองค
ขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป...ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว กข็อใหม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงยก
โทษความผิดบาปท้ังส้ินใหแกทานแลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซ่ึงเปนชีวิตท่ี
สามารถมีชัยชนะตอความผิดบาปไดอยางแทจริง... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
ฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานในใบตัดสินใจ.... 
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