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ความบาปมาจากไหน? 

WHERE DOES SIN COME FROM? 
เม่ือพูดถึง “ความบาป” นับวาเปนส่ิงท่ีอยูคูกับโลกของเรามาต้ังแตอดตีจนถึงปจจุบัน และเปน

ปญหาท่ีไมเคยหายไปจากโลกเลย ซ่ึงเราจะสังเกตเห็นวา สังคมของมนุษยทุกยุคทุกสมัยจะมีส่ิงท่ีช่ัวราย
หรือความผิดบาปเกิดข้ึนอยางมากมาย และย่ิงมากก็ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเราทราบดีวา ส่ิง
เลวรายตาง ๆ เหลานี้เปนมาจากมนษุยท้ังส้ิน!...ทานเคยคิดไหมวา...ทําไมมนุษยเราจึงสามารถทําในส่ิง
ท่ีช่ัวรายเชนนีไ้ด?...พระเจาเปนผูสรางใหมนุษยเราเปนเชนนี้หรือ!... ถาเราบอกวาพระเจาทรงเปน
ผูสรางทุกส่ิงทุกอยาง นั่นแสดงวาพระเจากท็รงสรางส่ิงท่ีไมดีและสรางมนุษยใหทําความช่ัวดวยใชไหม
...ลูกไกพันธุเลวตองมาจากพอพันธุเลว ดงันั้นเม่ือมนษุยไมดี นัน่แสดงวาพระเจาไมดีดวยใชไหม.... นี่
เปนคําถามท่ีคางคาใจของคนท่ัวโลก แตพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกมนุษยเราอยางชัดเจนวา ความชั่ว
ไมไดมาจากพระเจา... สมมุติเราบอกวา “ส่ิงนี้ไมดี ส่ิงนีช้ั่ว” ซ่ึงถาหากมีคนถามเราวา “คุณรูไดอยางไร
วาส่ิงนี้ไมดหีรือส่ิงนี้ช่ัว?” เราก็ตองตอบวา “ฉันรูวาส่ิงนี้ไมดี ก็เพราะฉันรูวาส่ิงท่ีดีเปนอยางไร”.... 
ดังนั้นการท่ีคนเราสามารถรูไดวาส่ิงไหนด ี ส่ิงไหนไมดหีรือส่ิงไหนช่ัว กเ็พราะเรามีตัวเปรียบเทียบ ถา
ทุกอยางช่ัวหมด เราก็คงไมรูวาช่ัวเปนเชนไรอยางแนนอน?... เชน ถาผมเอากระดาษแผนหนึ่งมาขยํา 
แลวถามคุณวา “กระดาษนีเ้สียหรือยัง?”... “เสียแลว” คุณตอบ.... ทําไมคุณจึงรูวามันเสียแลว?... ไมมี
คําตอบอ่ืน นัน่ก็เพราะคุณรูวากระดาษท่ีดเีปนอยางไร?... คุณมีตวัเปรียบเทียบ...ถาโรงงานผลิตกระดาษ
ไดผลิตกระดาษออกมายับ ๆ เชนนี้ตั้งแตแรก คุณกค็งไมรูวากระดาษท่ีดีเปนอยางไร?... หลายคน
ถกเถียงกันวา “ดี มากอน เลว” หรือ “เลว มากอน ด”ี และ “ดีกับเลว” มาพรอมกัน... แนนอน ตัวอยาง
เร่ืองกระดาษนี้กําลังบอกเราวาดีมากอนเลว ถาเราบอกวาส่ิงนี้เลว นัน่แสดงวามันตองเคยดีมากอน… ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววาพระเจาทรงเปนผูสรางสรรพส่ิง ซ่ึงทุกอยางท่ีพระองคทรงสราง
นั้นลวนแตดีท้ังส้ิน โดยเฉพาะ “มนุษย” ในเม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางดีท่ีสุด แตทําไม
ภายหลังมนุษยเราจึงทําความผิดบาปไดละ?...ใหเรามาดรูายละเอียดในเร่ืองนี้ดวยกนั 
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กฎ 4 กฎ 

เม่ือพระเจาทรงสรางสรรพส่ิงนั้น พระองคไดทรงกําหนดกฎเกณฑใหกับทุกส่ิง ดงันั้นทุกส่ิง
ทุกอยางจะตองเปนไปตามกฎท่ีพระเจาวางไว (นอกจากมนุษย) มันจะแหกกฎไมได เพราะมันไมมี
อิสระในการเลือกซ่ึงกฎพระเจาทรงกําหนดไวในโลกมี 4 ประเภทดวยกันคือ 

กฎของวัตถุ เม่ือเราโยนวัตถุข้ึนฟา กฎของมันก็คือตองตกลงมา และเม่ือมันตกลงมาแลว มันก็
จะอยูตรงนั้นเคล่ือนไหวไปไหนไมได... พระเจากําหนดใหดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก มันจะเลือก
ไมไดวา “วันนี้ฉันจะไมข้ึน” หรือ “ฉันจะข้ึนเฉียงไป 5 องศา”.... มันจะทําอยางนัน้ไมไดอยางแนนอน 
นั่นแสดงใหเห็นชัดวาวตัถุนั้นจะแหกกฎท่ีพระเจาทรงกําหนดไวไมไดเลย 

กฎของพืช มันจะตองทําตามกฎเกณฑท่ีถูกกําหนดไวเชนกัน เชน เม่ือเราไปแตะใบของตน
ไมยราบมันกจ็ะหุบทันที ซ่ึงมันจะเลือกไมหุบไมไดเลย หรือดอกของตนไมตาง ๆ เม่ือถึงเวลามัน
จะตองบาน มันก็จะบาน มันจะเลือกไมบานไมไดเลย 

กฎของสัตว มันจะตองทําตามกฎและสัญชาตญาณท่ีมันถูกกําหนดไวเทานัน้ เชน พระเจาทรง
กําหนดใหแมงมุมตองทําบานดวยใย มันกต็องทําดวยใย มันจะแหกกฎไมได... สัตวบางชนิดจะหนข้ึีนที่
สูง เม่ือมันรูวาฝนจะตก... หรือเม่ือเราทําเสียงดังและถือไมวิ่งเขาไปเพื่อจะตีสุนัข มันก็จะวิ่งหนอียาง
แนนอน คงไมมีสุนัขตัวไหนท่ีจะยนืเฉย ๆ ใหคนตีมัน มันจะทําตามสัญชาตญาณเทานั้น... 

กฎของมนุษย เราจะเห็นวาสัตวตองทําตามกฎและสัญชาตญาณท่ีพระเจาทรงกําหนดไว ซ่ึง
มนุษยเราไมเพียงแตมีสัญชาตญาณเทานัน้ แตพระเจายังสรางมนุษยเราใหมีจิตวิญญาณอีกดวยซ่ึงจิต
วิญญาณน่ีเองที่ทําใหมนษุยเรามีการกระทาํท่ีขัดกับสัญชาตญาณท่ีอยูในตัวได เชน ถาคุณถือไมวิ่งเขามา
จะตีผม ผมกอ็าจวิ่งหนีเหมือนกัน แตผมสามารถท่ีจะทําในส่ิงท่ีขัดกบัสัญชาตญาณได นัน่ก็คือ ผม
อาจจะยืนนิ่ง ๆ โดยไมตอบโตแลวบอกกับคุณวา “เชิญตีเลยครับ!”...ซ่ึงปรากฏการณท่ีมนุษยเรา
สามารถทําในส่ิงทําในส่ิงท่ีขัดกับสัญชาตญาณเชนนี้ เราจะไมเห็นในสัตวเลย เชนถาเราเห็นสุนัขมัน
แยกเข้ียว ก็แสดงวามันโกรธ ถากระดิกหางแสดงวามันดีใจ แตมนษุยเราสามารถคิดอยางหนึ่ง แต
แสดงออกอีกอยางหนึ่งได ดังนั้นถาเรามองแตภายนอกเราอาจจะมองเห็นวาคนคนน้ันเปนคนด ี แต
ภายในของเขาอาจจะเต็มไปดวยความช่ัวรายก็ได... 

จากขางตน เราจะเห็นวาทุกส่ิงในโลกนี้ลวนแตมีกฎ และมันจะตองเปนไปตามกฎทุกประการ 
จะแหกกฎไมได ซ่ึงมนุษยเราก็มีกฎเชนเดียวกัน... ตั้งแตแรกเร่ิมพระเจาก็ไดทรงกําหนดกฎเกณฑใหกับ
มนุษยเพื่อใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึงพระองคปรารถนาท่ีจะใหมนษุยเพื่อใชในการดําเนินชวีิต ซ่ึง
พระองคปรารถนาท่ีจะใหมนุษยเช่ือฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองค เพื่อเขาจะอยูในโลกน้ีอยางมี
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ความสุข แตพระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนุษยเราจงึสามารถท่ีจะฝาฝน
กฎท่ีพระเจาวางไวได....แทจริงแลวมนษุยเราตางก็รูดีวา ภายในจิตใจของเรามีกฎ และเราก็รูวากฎน้ันด ี
แตเรามีอิสระในการเลือกไดวา จะทําตาม หรือ ไมทําตาม กฎเหลานัน้ ซ่ึงถาหากเราทําตาม เราจะไม
รูสึกผิด แตถาเราไมทําตาม เราก็จะรูสึกผิดทันที และลึก ๆ ในใจของเรายังรูวาเราตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของเราอีกดวย ซ่ึงแตกตางจากสัตวเพราะเม่ือสัตวมันทําอะไรกต็าม มันไมตองรับผิดชอบในการ
กระทําของมัน เชน เม่ือสุนัขตัวผูทําสุนัขตัวเมียทองมันกไ็มตองรับผิดชอบ และก็ไมมีใครท่ีเรียกรองให
มันตองรับผิดชอบ แตถาผูชายคนหนึ่งทําผูหญิงทอง เขาจะรูสึกถึงการรับผิดชอบทันที (ถึงแมเขาไม
รับผิดชอบและบอกวาไมรูสึกผิด แตเขากโ็กหกตวัเองไมได เพราะลึก ๆ ในใจของเขาจะรูสึกขัดแยง
หรือรูสึกผิดอยางแนนอน).... 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววาในปฐมกาล พระเจาทรงสรางมนุษยคูแรกใหเปนชาย
และหญิง ซ่ึงพระองคทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางดีท่ีสุดและใหอยูในท่ีดีท่ีสุด แทนท่ีพวกเขาจะเช่ือฟง
พระเจา แตท้ังสองกลับใชอิสระในการตดัสินใจท่ีพระเจาใหแกพวกเขานั้นในทางท่ีผิดโดยการตัดสินใจ
ท่ีพระเจาใหแกพวกเขานั้นในทางท่ีผิดโดยการฝาฝนคําส่ังของพระองค นั่นจึงเปนเหตุใหมนุษยคูแรก
ตองตกอยูในความผิดบาป และความบาปกไ็ดสืบทอดมาจนถึงมนุษยทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นความบาปจึง
มาจากการใชอิสระในการเลือกในทางท่ีผิดของมนุษยเราน่ีเอง.... ในเมื่อมนุษยเราทําความผิดบาป เราจึง
ตองรับผิดชอบตอความผิดบาปท่ีเราไดกระทํา... มีบางคนอาจคิดวาในเม่ือพระเจาเปนผูสรางมนุษย 
พระองคจึงตองรับผิดชอบตอความบาปของมนุษยมิใชหรือ!... สมมุติวาคุณเปนเจาของโรงงานสราง
เคร่ืองพิมพดีดท่ีดีท่ีสุดในโลก และผมไดไปซ้ือเคร่ืองพิมพดีดจากโรงงานของคุณมาเคร่ืองหนึ่ง แลว
นํามาพิมพ... ตอมาผมเกิดพมิพผิด ผมจึงยกเคร่ืองพิมพดดีไปหาคณุแลวบอกวา.... “คุณตองรับผิดชอบ
ในคําผิดท่ีเกดิข้ึนนะ ทําไมคุณถึงสรางใหเคร่ืองมันพมิพผิดได!”.... คุณลองคิดดูซิวา... ใครตอง
รับผิดชอบกันแน คนท่ีสรางหรือคนท่ีใช? คําตอบก็คือคนท่ีนําไปใชอยางแนนอน ทําไมนะหรือ... ก็
เพราะวาเจาของโรงงานไดผลิตเคร่ืองนี้ข้ึนมาอยางดแีลว แตคนท่ีนําไปใชไมไดควบคุมหรือไม
ระมัดระวังในการพิมพเองคําผิดจึงเกิดข้ึน ดังนั้นคนท่ีใชเคร่ืองพิมพดดีนั้นตางหากที่จะตองรับผิดชอบ 
ไมใชคนท่ีผลิตมันข้ึนมา..... เชนเดยีวกัน พระเจาไดทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางด ี แตเพราะมนษุยไม
ระมัดระวังในการดําเนนิชีวติและหลงไปทําความผิดบาปมนุษยจึงตองรับผิดชอบตอความบาปท่ีตนเอง
ไดกระทํา ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา คาจางของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) ดงันั้น
เม่ือมนุษยทําบาป จึงตองพบกับความตาย หลังจากนัน้จิตวิญญาณของเขายังจะตองไปรับการพิพากษา
โทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย และบ้ันปลายของมนุษยก็คือตองพินาศในบึงไฟ
นรกเปนนติย.... แตเพราะความรักท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษยท่ีพระองคทรงสรางพระองคไมปรารถนาให
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มนุษยคนหนึ่งคนใดพินาศเลย พระองคทรงทราบดีวาวิธีเดียวท่ีจะสามารถชวยมนุษยใหรอดพนจากการ
พิพากษาโทษบาป นั่นก็คือตองใหผูหนึ่งมาเปนผูรับการลงโทษบาปแทนมนษุย มนุษยจึงจะสามารถพน
โทษบาปได ดงันั้นพระเจาจงึไดทรงประทานพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนษุยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลวเพื่อใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษความผิดบาป
แทนมวลมนุษยชาติและหลังจากท่ีพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อรับโทษความผิด
บาปแทนมนษุยแลว ในวันท่ี 3 พระองคกท็รงฟนจากความตาย ซ่ึงเปนการพิสูจนวา พระองคทรงมีชัย
ชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย พระองคจึงทรงสามารถชวยมนุษยเราใหรอดจากอํานาจ
เหลานั้นไดเชนเดียวกนั... 

ผูอานท่ีรัก... บัดนี้ทานมีโอกาสท่ีจะรอดพนจากโทษบาปแลว อยากใหทานทราบวา พระเจา
ทรงรักและหวงใยทาน พระองคทรงทราบถึงความผิดบาปท่ีซอนอยูในชีวิตของทาน พระองคปรารถนา
ท่ีจะชวยทานจนยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพ่ือมารับการลงโทษบาปแทนทาน เพื่อทาน
จะไมตองรับการพิพากษาโทษในชวีิตหลังความตาย แตพระองคจะใหทานไดอยูในสวรรคกับพระองค
ตลอดไป...ถาทานตองการรับการอภัยโทษจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขาพระองคจึง
สมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด 
ขอบพระคุณพระองคท่ีไดทรงประทานพระเยซูคริสต เพื่อมารับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคบน
ไมกางเขน... ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต
เจา อาเมน”... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงยกโทษความผิด
บาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซ่ึงเปนชีวิตท่ีสามารถ
เอาชนะความผิดบาปไดอยางแทจริง...ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแต
เขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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