
รากฐานอยา่งมัน่คง 

บทท่ี 27 - คุณเป็นคนบาปหรือไม่?   

โรม 3:23 

ในบทเรียนท่ี 1 – 24 เราไดเ้รียนรู้วา่ปัญหาบาปของมนุษยเ์กิดข้ึนได้

อยา่งไร ในบทเรียนท่ี 25 – 26 เราไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้ทรงแกปั้ญหา

บาปของมนุษยแ์ลว้อยา่งไร  

ในบทเรียนต่อๆไปท่ีเหลือ เราจะเรียนรู้วา่คุณจะประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียน

มากบัชีวติส่วนตวัของคุณอยา่งไร และคุณจะไดรั้บการอภยัโทษบาป

ของคุณและเขา้สู่ความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 

คนบาปคือคนท่ีกระทาํบาป แต่คาํวา่ “บาป” หมายถึงอะไร? เราตอ้ง

เขา้ใจความหมายของคาํวา่บาปน้ี ก่อนท่ีเราจะตอบคาํถามท่ีวา่ “คุณ

เป็นคนบาปหรือไม่?” ได ้

พระเจา้ทรงนิยามความหมายของคาํวา่บาปไวอ้ยา่งไร? 

1 ยอห์น 3:4 – “ผู้ใดท่ีกระทาํบาปกล็ะเมิดพระราชบญัญติัด้วย เพราะ

ความบาปเป็นส่ิงท่ีละเมิดพระราชบญัญติั” 



พระเจา้ทรงนิยามคาํวา่บาปวา่เป็นการละเมิดกฎของพระเจา้ คุณทาํบาป

เม่ือคุณไม่เช่ือฟังพระเจา้และฝ่าฝืนกฎของพระองค ์

ตวัอยา่งท่ี 1 ในอพยพ 20:4-5 พระเจา้ตรัสวา่ “เจ้าจงอย่าทาํรูปเคารพ

แกะสลกัใด ๆ สาํหรับตน… เจ้าจงอย่ากราบไหว้รูปเหล่านั้น” 

คุณเคยกม้กราบรูปเคารพหรือกราบไหวศ้าลพระภูมิบา้งหรือไม่? ทุก

คร้ังท่ีคุณทาํเช่นนั้น คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณฝ่าฝืนกฎของพระเจา้

แลว้ คุณไดท้าํบาปแลว้ 

ตวัอยา่งท่ี 2 ในอพยพ 20:12 พระเจา้ตรัสวา่ “จงให้เกยีรติแก่บิดา

มารดาของเจ้า” 

คุณใหเ้กียรติพ่อแม่ของคุณเม่ือคุณเช่ือฟังพวกท่าน คุณไม่ใหเ้กียรติพ่อ

แม่เม่ือคุณไม่เช่ือฟังพวกท่าน หรือเม่ือคุณพูดจาหยาบคายใส่พวกท่าน 

คุณเช่ือฟังพ่อแม่ตลอดในทุกเร่ืองท่ีพวกท่านบอกคุณหรือไม่? 

บางทีพวกท่านบอกใหคุ้ณทาํความสะอาดหอ้งของคุณ เอาขยะไปท้ิง 

หรือลา้งจาน และคุณกไ็ม่ไดท้าํมนั นัน่คือการไม่เช่ือฟัง นัน่คือการ

ไม่ใหเ้กียรติพ่อแม่ของคุณ 



ถา้เราซ่ือสัตยก์บัตวัเอง เราทุกคนลว้นไม่ไดเ้ช่ือฟังพ่อแม่ของเราใน

บางคร้ัง ทุกคร้ังท่ีคุณทาํเช่นนั้น คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณไดฝ่้าฝืนกฎ

ของพระเจา้ คุณไดท้าํบาปแลว้ 

ตวัอยา่งท่ี 3 ในอพยพ 20:13 พระเจา้ตรัสวา่ “เจ้าจงอย่าฆ่าคน” 

คุณอาจไม่เคยฆ่าคน แต่พระเยซูตรัสวา่ถา้คุณเคยโกรธคนอ่ืน คุณไดฆ่้า

พวกเขาแลว้ในใจของคุณ (มทัธิว 5:22) 

ทุกคร้ังท่ีคุณโกรธคนอ่ืน คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้แลว้ คุณไดฝ่้าฝืนกฎ

ของพระเจา้ คุณไดท้าํบาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 4 ในอพยพ 20:14 พระเจา้ตรัสวา่ “เจ้าจงอย่าล่วงประเวณี” 

พระเยซูตรัสวา่ถา้คุณเคยมองคนอ่ืนดว้ยใจกาํหนดัในความตอ้งการทาง

เพศ คุณกไ็ดล่้วงประเวณีในใจแลว้ (มทัธิว 5:28) 

ทุกคร้ังท่ีคุณเคยมองคนอ่ืนดว้ยใจกาํหนดั คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณ

ไดฝ่้าฝืนกฎของพระเจา้ คุณไดท้าํบาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 5 ในอพยพ 20:16 พระเจา้ตรัสวา่ “เจ้าจงอย่าเป็นพยานเทจ็” 

คุณเคยพูดโกหกไหม? แน่นอนวา่คุณเคย ทุกคนเคยพูดโกหกกนัทั้งนั้น 

วฒันธรรมของคุณอาจจะบอกวา่ไม่เป็นไร แต่พระเจา้ตรัสวา่อยา่โกหก 



ทุกคร้ังท่ีคุณโกหก คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณไดฝ่้าฝืนกฎของพระเจา้ 

คุณไดท้าํบาปแลว้ 

หากพระเจา้จะทรงพิพากษาคุณโดยอิงตามบทบญัญติัแค่ไม่ก่ีขอ้น้ี คุณ

จะมีความผดิหรือไม่มีความผดิ? 

คนมากมายรู้สึกไม่พอใจ เม่ือคุณบอกเขาวา่เขาเป็นคนบาป คนส่วน

ใหญ่คิดวา่ตวัเองเป็นคนดี พวกเขาคิดวา่คนบาปคือคนท่ีเป็นคนเลว

จริงๆ เช่น ฆาตกรหรือขโมย 

แต่พระวจนะของพระเจา้กล่าววา่ คนบาปคือผูท่ี้ไดล้ะเมิดบทบญัญติั

ของพระเจา้ 

ยากอบ 2:10 – “เพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบญัญติัได้ท้ังหมด แต่ผิดอยู่

ข้อเดียว ผู้นั้นกเ็ป็นผู้ผิดพระราชบญัญติัท้ังหมด” 

นัน่หมายความวา่หากคุณเคยทาํบาปแมเ้พียงคร้ังเดียว คุณกมี็ความผดิ

โทษฐานละเมิดกฎของพระเจา้ 

หากคิดถึงภาพของห่วงโซ่ อาจจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจไดม้ากข้ึน ในห่วง

โซ่นั้นมีหลายขอ้ต่อ เราจะตอ้งทาํลายขอ้ต่อก่ีอนัเพื่อทาํใหโ้ซ่นั้นขาด? 

คาํตอบคือทาํลายเพียงแค่ขอ้ต่อเดียวกท็าํใหโ้ซ่นั้นขาดไดแ้ลว้ 

บทบญัญติัของพระเจา้กเ็ป็นเช่นนั้น 



นัน่หมายความวา่ ถา้คุณเคยกราบรูปเคารพ ไหวศ้าลพระภูมิ ไม่เช่ือฟัง

พ่อแม่ โกรธผูอ่ื้น มองคนอ่ืนดว้ยใจกาํหนดั หรือโกหกแมเ้พียงคร้ัง

เดียว คุณกมี็ความผดิโทษฐานละเมิดกฎของพระเจา้ 

คุณเป็นคนบาปหรือไม่? พระเจา้ตรัสวา่อะไร? 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศขีองพระเจ้า” 

ตามพระคาํขอ้น้ีใครไดท้าํบาปแลว้? ทุกคนไดท้าํบาปแลว้ ทุกคน

รวมถึงผมดว้ย และทุกคนรวมถึงคุณดว้ย ไม่มีผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมใน

สายพระเนตรของพระเจา้ 

ตามพระคาํขอ้น้ี เราทุกคนเส่ือมจากสง่าราศีของใคร?  คาํตอบคือเรา

เส่ือมจากสง่าราศีของพระเจา้ 

สมมติวา่คุณมีอายจุนถึง 70 ปี เจด็สิบปีเท่ากบั 25,550 วนั การท่ีจะคุณ

ไปสวรรคไ์ดบ้นพื้นฐานแห่งความชอบธรรม หมายความวา่คุณตอ้งไม่

เคยทาํบาปแมแ้ต่คร้ังเดียวเป็นเวลากวา่ 25,000 วนั 

นัน่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได!้ ทุกคนเส่ือมจากความสมบูรณ์แบบของ 

พระเจา้แลว้ 



แต่พระเจา้ทรงมีหนทางแกปั้ญหาบาปของมนุษยแ์ลว้ มนัเร่ิมตน้ดว้ย

การยอมรับต่อพระเจา้วา่คุณเป็นคนบาป จงสารภาพต่อพระเจา้วา่คุณมี

ปัญหาบาป 

จากนั้นจงขอใหพ้ระเจา้ทรงแกปั้ญหานั้นและนาํคุณเขา้มามี

ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองค ์

กรุณาส่งขอ้ความถึงผม หากคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการเขา้

สู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ 

********** 

โปรดพิมพค์าํตอบและส่งใหเ้ราทางอีเมล, Facebook Messenger, LINE 

หรือ WhatsApp ถา้ผา่นเราจะส่งบทเรียนต่อไปใหคุ้ณ  ถา้หากคุณมี

คาํถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา 

Email: jntlange@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

Line ID: 0871937157 

WhatsApp: +66-87-193-7157 
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คาํถามบทเรียนท่ี 27 

1. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้คนบาปคือ คนท่ีกระทาํบาป  

      ก. จริง   ข. เทจ็ 

2. ตามท่ี 1 ยอห์น 3:4 วา่ไว ้ความบาปถูกนิยามวา่เป็น การละเมิดกฎ 

    ของพระเจา้     

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

3. ตามท่ี 1 ยอห์น 3:4 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณไม่เช่ือฟังพระเจา้และฝ่า 

    ฝืนกฎของพระองค ์ 

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

4. ตามท่ี อพยพ 20:4-5 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณกม้กราบรูปเคารพหรือ 

    ไหวศ้าลพระภูมิ    

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

5. ตามท่ี อพยพ 20:12 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณไม่เช่ือฟังพ่อแม่ของคุณ  

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

6. ตามท่ี อพยพ 20:13 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณโกรธคนอ่ืน   

      ก. จริง       ข. เทจ็ 



7. ตามท่ี อพยพ 20:14 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณมองคนอ่ืนดว้ยใจ 

    กาํหนดั   

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

8. ตามท่ี อพยพ 20:16 วา่ไว ้คุณทาํบาปเม่ือคุณพูดโกหก     

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

9. ตามท่ี ยากอบ 2:10 วา่ไว ้ถา้คุณทาํบาปแมเ้พียงคร้ังเดียว กเ็ท่ากบัคุณ 

    ไดฝ่้าฝืนกฎของพระเจา้หมดทุกขอ้แลว้   

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

10. ตามท่ี โรม 3:23 วา่ไว ้มีบางคนท่ีไม่เป็นคนบาป      

      ก. จริง    ข. เทจ็ 

 


