
บทที่ 2 
การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย 

ภาคที่ 1 
 
จุดประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ 
 -  ใหคํานิยามวา  “การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย” 
 -  อธิบายจุดเริ่มตนของความบาป 
 -  รูถึงชื่อตาง ๆ ที่ใชสําหรับความบาปที่ปรากฎในพระคัมภีร 
 
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
 “เพราะวาทุกคนทําบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” (โรม 3.23) 
 

คํานํา 
 ความหมายพื้นฐานของคําวา “การสํานึกผิด” คือการเปลี่ยนใจ  ซึ่งมีผลทําให เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางการกระทําภายนอก 
 บางคนเอาการสํานึกผิดมาเกี่ยวของกับอารมณ  
เชนการเช็ดน้ําตาและรูสึกเสียใจในการกระทํา  และความคิดที่ผิด  การสํานึกผิดไมใชอารมณ 
แตเปนการตัดสินใจ 
 บางทีอารมณก็มาควบคูกับการกลับใจที่แทจริง  
แตก็เปนไปไดสําหรับคนหนึ่งที่จะรูสึกมีอารมณมากและเช็ดน้ําตา  
แตไมเคยสํานึกผิดอยางแทจริง 
 บางคนเอาการสำนึกผิดมาเกี่ยวของกับการทําพิธีพิเศษทางศาสนา   
บางทีเรียกวาการทนทุกขเพื่อลางบาปเปนไปไดที่จะทําพิธีทางศาสนาหลายประการ แตไมเคย 

สํานึกผิดตามความหมายที่แทจริงในพระคัมภีร 
 การสํานึกผิดที่แทจริงเปนการเปลี่ยนใจ  
ซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทําภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือ  
กริยาของการเปลี่ยนจากบาปที่มีตอพระเจาและความชอบธรรมการ “หันกลับ” นี้แสดงถึง 

การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นจากภายในใจ 



 สรุป  การสํานึกผิดในพระคัมภีร คือ   การเปลี่ยนแปลงภายในใจ  ซึ่งมีผลเปนการ 

หันกลับภายนอกจากบาปเขาไปสูพระเจาและความชอบธรรม 
 

การสํานึกผิดที่ไมเกิดผล 
 มีขอความในพระคัมภีรซึ่งใชคําวา “การสํานึกผิด”ในวิธีที่ตางกันออกไป 
 
ยูดาส 
 ในมัทธิว 27.3 ยูดาส อิสคาริโอท  รูวาพระเยซูคริสต ถูกตัดสินใหปลงพระชนม  
เขาสํานึกผิดในสวนที่เขาไดทรยศตอพระคริสต 
 เมื่อยูดาสผูอายัดพระองคเห็นวาพระองคตองปรับโทษก็กลับใจนําเงินสามสิบเหรียญ
นั้นมาคืนใหแกพวกมหาปุโรหิตและพวกผูใหญกลาววา  

“ขาพเจาไดทําบาปที่ไดอายัดคนบริสุทธิ์มาใหถึงความตาย”   คนเหลานั้นจึงวา    
“การนั้นไมใชธุระอะไรของเรา เจาตองรับธุระเอาเอง”  (มัทธิว 27.3-4) 

 
 คําภาษากรีกที่ใชที่นี่ไมใชคําเดียวกับที่แปลวาเปลี่ยนแปลง  
เปนคําที่คนมักจะแปลผิดวาเปนการกลับใจที่แทจริง 
 ในภาษาหนึ่ง ๆ มีคําหลายคําที่มีความหมายมากกวาหนึ่ง  นี่เปนความจริงในภาษา 

ที่ใชเขียนพระคัมภีร  คําวา “สํานึกผิด”  มีความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย ในพระคัมภีร 
 คําที่ใชในขอความนี้เกี่ยวกับยูดาสหมายถึงอารมณ  ความเศราโศกและความโกรธ 
 ยูดาสรูสึกเสียใจในสิ่งที่เขาไดทําไป แตเขาไมไดมีการสํานึกผิดตามความหมายที่แท 
ในพระคัมภีร  เขาไมไดทําการตัดสินใจซึ่งเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงการกระทําของเขา 
 เขายังคงทําผิดตอไปและแขวนคอตนเอง 
 
เอซาว 
 เอซาวเปนอีกคนหนึ่งที่ไดทําความผิดที่นาเศรา  
เขาทําบาปโดยขายสิทธิการเกิดที่พระเจาประทานให  เพื่อซุปถวยเดียว  พระคัมภีรบันทึกวา 
 “เพราะทานทั้งหลายก็รูอยูแลววาตอมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากไดรับพรนั้น 
เปนมรดกเขาก็ไดรับคําปฎิเสธ    เพราะเขาไมมีหนทางแกไขเลยถึงแมวาไดกลับใจ 
แสวงหาจนน้ําตาไหล”      (ฮีบรู 12.17) 
  



 เอซาวแลกเปลี่ยนสิทธิการเกิดเพื่อซุปถวยเดียว ในการกระทําเชนนี้เขาตอตานพระพร 

และพระสัญญาทั้งหมดของพระเจาที่เกี่ยวกับสิทธิการเกิด 
 ตอมาเอซาวเสียใจในสิ่งที่เขาไดทํา  เขารองไหดังและเช็ดน้ําตาที่ขมขื่น แตวาอารมณ 
รุนแรงไมไดเปนเครื่องพิสูจนถึงการกลับใจ 
 เอซาวไมไดสํานึกผิดอยางแทจริง เขาเพียงแตเสียใจวาเขาไดสูญเสียสิทธิ์แหงการเกิด  
และหวังวาจะไดกลับคืนมาอีก 
 การสํานึกผิดของเขาเปนที่ยอมรับไมได  เพราะวามีขอแตกตางระหวางคําวา  เสียใจ 

กับการสํานึกผิด 
 

ความประพฤติที่นําไปสูความตาย 
 ถาเราจะเขาใจความหมายของคําวา  สํานึกผิดเราตองเขาใจวาเราสํานึกผิดจากอะไร  
เราตองเขาใจคําวา “ความประพฤติที่นําไปสูความตาย”  
ความประพฤติที่นําไปสูความตาย 

คือการกระทําของชีวิตที่ดําเนินโดยปราศจากพระเจางานเหลานี้อาจเปนการกระทําที่ผิดหรือ
การกระทําตามความชอบธรรมของตนเอง 
 ส่ิงเหลานี้เรียกวา “บาป” ในพระคัมภีร  ส่ิงที่เปนพื้นฐานของบาปคือ  ความเห็นแกตัว  
เปนความรักตนเองซึ่งตรงกันขามกับความรักของพระเจา 
 ความรักตนเองเปนผลใหมนุษยไป “ตามทางของตนเอง” 
 “เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะเราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเองแล
ะพระเจาทรงวางลงบนทาน  ซ่ึงความบาปผิดของเราทุกคน”   (อิสยาห 53.6) 
 
 พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพราะบาปของมนุษยเพื่อ 
 “และพระองคไดวายพระชนมเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหลานั้นที่มีชีวิตอยูจะมิไ
ดอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองอีกตอไปแตจะอยูเพื่อพระองคผูทรงสิ้นพระชนมและทรง 
เปนขึ้นมาเพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย”     (2 โครินธ 5.15) 
  
 เมื่อคุณไดสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย  
ซึ่งเกิดจากความเห็นแกตัวนั่นหมายความวาคุณไดรับรูการสถิตอยูของพระเจาเที่ยงแทองค 
เดียวสํานึกวาคุณเปนคนบาปมาขอการอภัยสําหรับความบาปและรับแผนการแหงความรอดข
องพระเจาโดยทางพระเยซู คริสต 



 
จุดเริ่มตนของบาป 

 ความชั่วรายมีอยูกอนที่มนุษยจะถูกสรางขึ้น  บาปเริ่มตนขึ้นโดยลูซิเฟอรซึ่งเปนที่รูจัก 
กันวา ซาตาน 
 พระคัมภีรบันทึกวาลูซิเฟอรเปนทูตสวรรคพิเศษซึ่งเดิมที่พระเจาทรงสรางขึ้นอยางสม
บูรณ  ลูซิเฟอรทําบาปเมื่อเขาพยายามกอกบฎตอพระเจา 
 เพราะบาปนี้  ลูซิเฟอรจึงถูกเหวี่ยงจากสวรรคมาสูโลก 
 “โอดาวประจํากลางวันเอย พอโอรสแหงพระอรุณเจารวงลงมา จากฟาสวรรค 
แลวซิ  เจาถูกตัดลงมายังพื้นดินอยางไรหนอ  เจาผูกระทําใหบรรดาประชาชาต ิตกตํ่า 

นะ  เจารําพึง ในใจของเจาวา  ขาจะขึ้นไปยังสวรรคเหนือดวงดาวทั้งหลาย ของ 

พระเจา  ขาจะตั้งพระที่นั่งของขา ณ ที่สูงนั้น  ขาจะนั่งบนชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล  
ขาจะขึ้นเหนือความสูงของเมฆ  ขาจะกระทําตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด” 
        (อิสยาห 14.12-14) 
  
 บนโลกนี้  ลูซิเฟอร (ซึ่งรูจักกันในนาม “ซาตาน”) ยังคงทําการกบฎตอพระเจา เมื่อ 

พระเจาทรงสรางมนุษยชายหญิงคูแรก (อาดามกับเอวา) ซาตานไดนําเขาไปสูความบาปตอ 

พระเจา 
 การกบฎนี้บางทีเรียกวา “การลมของมนุษย” หมายความวา มนุษยลมจากความ 

ชอบธรรมมาสูความบาป  คุณอานไดจากปฐมกาลบทที่ 2 และ 3  
 พระเจาทรงเตือนอาดามและเอวาวา    การลงโทษความบาปนั้นรวมถึงความตายฝาย 
รางกายและฝายวิญญาณ  ความตายฝายวิญญาณคือ  การสูญเสียความสัมพันธกับพระเจา  
ความตายฝายรางกายก็คือ รางกายของเราตองตาย 
 เนื่องจากความบาปของอาดามและเอวา  ความตายก็ไดมาสูมนุษยทุกคน 
 “เหตุฉะนั้นเชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความ 

ตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น  และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษย  เพราะมนุษย 
ทุกคนทําบาป”        (โรม 5.12) 
  
 เนื่องจากการลมของชายหญิงคูแรก ความบาปไดมาสูมนุษยทุกคน นั่นหมายความ 

วา ทุกคนเกิดมาไดรับมรดกธรรมชาติพื้นฐานของบาป 



 เชนเดียวกับการสืบสันดานทางฝายรางกาย  เราก็ไดรับการสืบสันดานฝายวิญญาณ 

มาดวย  แตละคนทําบาปและพบการลงโทษคือ  ความตายฝายรางกายและฝายวิญญาณ 
 ซาตานรับผิดชอบสําหรับความชั่วรายในโลก  การกบฎของมันตอพระเจายังคงมีตอ 

มา  ขณะที่มันหลอกลวงใหมนุษยทําบาป  มีการตอสูอยางสม่ําเสมอในโลกฝายวิญญาณ 

สําหรับจิตใจ  ความคิดและวิญญาณของมนุษย 
 บุคคลแตละคนไดรับมรดกธรรมชาติบาปมา  ทุกคนทําบาปเมื่อธรรมชาตินําเขาให 
กบฎตอพระเจา 
 “แตวาทุกคนก็ถูกลอใหหลง  เมื่อกิเลสของตัวเองลอและชักนําใหกระทําตาม  
ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแลวก็ทําใหเกิดบาป  และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แลวก็นําไป สู ความ 

ตาย”         (ยากอบ 1.14-15) 
  
 ทุกคนทําบาปแตพระเจาไดใหหนทางหลีกเลี่ยงจากการลงโทษบาปไดโดยการสํานึก
ผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย และยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปน 
การสวนตัว  คุณสามารถไดรับความรอดจากการลงโทษบาปได 
 
ชื่อตาง ๆ ของบาป 
 พระคัมภีรใชชื่อตาง ๆ กันเกี่ยวกับความบาป 
 
ความบาป 
 “เธอจะประสูติบุตรชาย  แลวเจาจงเรียกนามทานวาเยซู  เพราะวาทานเปนผู 
ที่จะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”  (มัทธิว 1.21) 
  
 ความหมายจริง ๆ ของความบาปคือ การพลาดเปาและผิดพลาด เหมือนการโยน 

อาวุธไปแลวผิดเปาหมาย เปนการที่คุณไมเปนตามที่ควรเปน และตามแผนการที่พระเจามีให 
แกคุณ 
 
ความชั่วราย 
 “เพราะจากภายในมนุษยคือ จากใจมนุษย มีความคิดชั่วราย...”  

(มาระโก 7:21) 
 
 ความชั่วรายหมายถึงความเลว  ไรคา  เสื่อมทรามและความบาปฝายจริยธรรม 



 
 
ความโหดราย 
 ความโหดรายหมายถึง  การมีจิตใจชั่วราย  ต้ังใจที่จะทําสิ่งที่ไมดี  เปนการที่ความ 

คิดไมสนใจในเรื่องความชอบธรรม  ความยุติธรรม  ความจริงและคุณงามความดี 
 “ในเวลาสิ้นยุคก็จะเปนอยางนั้นพวกทูตสวรรคจะออกมาแยกคนชั่วออกจาก
ความชอบธรรม”       (มัทธิว 13.49) 
 
การลวงละเมิด 
 การลวงละเมิดหมายถึง การทําผิดกฎเหมือนกับคนที่กาวล้ําเขาไปในเสนซึ่งเขาไมมี 
สิทธิ์ที่จะเขาไป  รุกล้ําอาณาเขตที่หวงหาม  และกาวขามขอบเขตระหวางถูกและผิด 
 “ถาเชนนั้นมีธรรมบัญญัติไวทําไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไวก็เพื่อบาปจะปรากฎ 
เปนความละเมิดจนกวาพงศพันธที่ไดรับพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรคไดต้ัง 
ธรรมบัญญัติไว โดยมือของคนกลาง”    (กาลาเทีย 3.19) 
 
ความอธรรม 
 หมายถึง  ความไมยุติธรรม  ผิด  อยุติธรรมและการหลอกลวง 
 “การอธรรมทุกอยางเปนบาป แตบาปที่ไมไดนําไปสูความตายก็มีอยู”  
        (1 ยอหน 5.17) 
 
ความไมมีศีลธรรม 
 หมายถึง  ความไมสัตยซื่อ  ความโหดราย  และการไมสนใจพระเจาอยางสิ้นเชิง ทํา 

เหมือนกับวาพระเจาไมมี 
 ความไมมีศีลธรรมไมไดหมายถึง  การไมเชื่อวามีพระเจา  ความไมมีศีลธรรมนั้นรูวา 

มีพระเจา  แตไมสนใจพระเจาและพระบัญญัติของพระองค 
 “เพราะวาพระเจาทรงสําแดงพระพิโรธของพระองคจากสวรรคตอความหมิ่น
ประมาทพระองค  และความชั่วรายทั้งมวลที่เอาความชั่วรายนั้นบีบค้ันความจริง”       

(โรม 1.18) 
 
ความอยุติธรรม 
 หมายถึง  ไมมีกฎหมายและการทําผิดกฎ 



 เมื่อนั้นเราไดกลาวแกเขาวา “เราไมเคยรูจักเจาเลย  เจาทําผิดกฎบัญญัติ  จงไป 

เสียใหพนหนาเรา”       (มัทธิว 7.23) 
ความไมเช่ือฟง 
 ตรงขามกับความเชื่อฟง  หมายถึง  การไมสนใจพระเจาและพระบัญญัติของพระองค 
 “เพราะวาคนเปนอันมากเปนคนบาป  เพราะคนคนเดียวที่มิไดเชื่อฟงฉันใด  
คนเปน อันมากก็เปนคนชอบธรรม  เพราะพระองคผูเดียวที่ไดทรงเชื่อฟงฉันนั้น”  

(โรม 5.19) 
 
การบุกรุกลวงเกิน 
 หมายถึง  ละทิ้งจากทางที่ถูกและขามจากขอบเขตที่ถูกไปหาสิ่งที่ผิด  เหมือนกับการ 

ยูบนที่ดินของผูอ่ืนซึ่งไมใชของคุณ 
 “พระองคทรงกระทําใหทานทั้งหลายมีชีวิตอยู        แมวาทานตายแลวโดยการ 
ละเมิดและการบาป”       (เอเฟซัส 2.1) 
 
เปนเพียงคํานํา 
 บทนี้เปนเพียงการเริ่มตนเขาสูหัวขอการสํานึกผิด   จากความประพฤติที่นําไปสูความ 
ตาย  คุณไดเรียนความหมายของการสํานึกผิดชื่อและความหมายของบาปและจุดเริ่มตนของ 
บาป 
 บทตอไปจะพูดถึงหลักการแรกของความเชื่อของคริสเตียน คือการสํานึกผิดจากงาน 

ที่ตายแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อ  ................................................................ 
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 2 
 
1.  เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจจากความทรงจําของบทนี้  

____________________________________________________________________ 
2.  ใหคําจํากัดความของคําวา  “การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย” 

____________________________________________________________________ 
3.  เขียนรายชื่อคํา 9 คําที่ใชสําหรับความบาปในพระคัมภีร 
 _____________________________            
 _____________________________ 

_____________________________             
_____________________________ 
_____________________________             
_____________________________ 
_____________________________             
_____________________________ 
_____________________________             

4. ในมนุษยชาติมีกี่คนที่เปนคนบาปจงใหขออางอิงจากพระคัมภีรเพื่อสนับสนุนคําตอบ 
ของคุณ 

____________________________________________________________________ 
5.  จงอธิบายจุดเริ่มตนของความบาป 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6.  ใหชื่อคน 2 คนในพระคัมภีร  ซึ่งการสํานึกผิดของเขาไมเกิดผล 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 



 
คําตอบบททดสอบ  บทที่  2 

 
1.  ”เพราะวาทุกคนทําบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” (โรม 3.23) 
2.  การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตายคือ  “การปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ ซึ่ง     
        เปนผลจากการหันกลับจากบาปเขามาหาพระเจาและความชอบธรรม” 
3.  -  ความบาป 
     -  ความไมมีศีลธรรม 
     -  ความชั่วราย 
     -  ความอยุติธรรม 
     -  ความโหดราย 
     -  ความไมเชื่อฟง 
     -  การลวงละเมิด 
     -  การบุกรุกลวงเกิน 
     -  ความอธรรม 
4.  “ทุกคนเปนคนบาป”   (โรม 5.12) 
5.  ลูซิเฟอรเปนผูใหกําเนิดบาป  เมื่อเขากบฎตอสูพระเจาในสวรรค  เขาถูกเหวี่ยงจากสวรรค 

มายังโลกและนําชายหญิงคูแรกมาสูความบาปเพราะเหตุนี้เองความบาปและการลงโทษ
บาปจึงถูกสงผานมายังมนุษยทุกคน 

6.  ยูดาส (มัทธิว 27.3-4) 
     เอซาว (ฮีบรู 12.17) 
 

เพ่ือศึกษาตอไป 
 บทนี้อธิบายถึงกําเนิดของบาปและใหคําจํากัดความของบาปตามชื่อในพระคัมภีร 
 แตพระเจาทรงพิจารณาวาความบาปคืออะไร ? 
 ความบาปคือ  การละเมิดตอบัญญัติของพระเจา 



 “ผูที่กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ  บาปเปนสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” 
 พระบัญญัติของพระเจาถูกบันทึกไวในพระคัมภีร  
นอกจากพระบัญญัติของพระองคแลว  
 พระองคยังไดใหรายชื่อความบาปเฉพาะอยางไวซึ่งเราตองหลีกเลี่ยง 
ความบาปที่มีรายชื่อในพระคัมภีร 
 พันธสัญญาใหมใหรายชื่อความบาปเฉพาะอยาง  บอกแหลงที่มาของความบาปและ
 เปดเผยถึงการพิพากษาโดยเฉพาะสําหรับความบาปนั้น ๆ  
 ขออางอิงตอไปนี้บอกถึงบาป 103 ชนิดตาง ๆ กัน บางชนิดพูดซ้ํามากกวาหนึ่งขอ 
มีดังนี้ 
 - 7   อยาง  ซึ่งมาจากใจ และชั่วชา (มัทธิว 15.18-20) 
 - 13 อยาง  ซึ่งมาจากใจและชั่วชา  (มาระโก 7.21-23) 
 - 23 อยาง  ซึ่งนําการพิพากษาของพระเจา (โรม 1.29-32) 
 - 7   อยาง  ซึ่งผูเชื่อทําไมได (โรม 13.13-14) 
 - 6   อยาง  ซึ่งผูเชื่อไมควรเขาไปมีสวนรวม (1 โครินธ 5.9-11) 
 - 10 อยาง   ซึ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา (1 โครินธ 6.9-10) 
 - 17 อยาง  ซึ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา  (กาลาเทีย 5.19-21) 
 - 4   อยาง  ซึ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา  และนําความพิโรธของพระเจา
    มา (เอเฟซัส 5.5-6) 
 - 6   อยาง  ซึ่งตองไมมีทามกลางผูเชื่อ (เอเฟซัส 5.3,4) 
 - 9   อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองทิ้งไป (เอเฟซัส 4.25,28,29,31) 
 - 6   อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองปลดทิ้ง (โคโลสี 3.8,9) 
 - 6   อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองฆาเสียและซึ่งนําพระพิโรธของพระเจามาสู (โคโลสี 3.5-6) 
 - 14 อยาง  ซึ่งทรงบัญญัติไว (1 ทิโมธี 1.9-10) 
 - 19 อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองหลีกหนี  (2 ทิโมธี 3.1-5) 
 - 9   อยาง  ซึ่งผูเชื่อไดรอดพนมา (ติตัส 3.3-5) 

 - 5   อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองละทิ้ง   (1 เปโตร 2.1) 
 -  ความบาปของเนื้อหนัง  7  อยาง  ซึ่งผูเชื่อตองไมกระทําอีก (1 เปโตร  4.2-4) 
 -  8  อยาง  ซึ่งถูกพิพากษาในบึงไฟนรก (วิวรณ  21.8) 

-  6  อยาง  ซึ่งปดกั้นทางไปสูตนไมแหงชีวิตและนครบริสุทธิ์ (วิวรณ 22.14) 
 


