
บทที่  3 
การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย 

ภาคที่  2 
 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ 
 -  อธิบายความสําคัญของการสํานกึผิด 
 -  อธิบายวาอะไรเปนเหตุใหคนสํานึกผิด 
 -  บอกถึง  4  ส่ิงที่เกี่ยวของกับการสํานึกผิด 
 -  ใหคําจํากัดความของการกลับใจ 
 -  อธิบายความสําคัญของการกลับใจ 
 -  ใหคําจํากัดความของคาํวา  ทําใหชอบธรรม 
 -  อธิบายวา "การไดรับความรอด"  หมายถึงอะไร 
 -  ใชคําอุปมาของเรื่องบุตรนอยหลงหาย  เพื่ออธิบายการสํานกึผิดและการกลับใจ 
 
ขอพระคัมภรีสําคัญของบทนี้ : 
 
 "เรามิไดมาเพือ่จะเรียกคนทีเ่ห็นวาตวัชอบธรรม  แตมาเรยีกคนที่พวกทานวานอกรีตให
กลับใจใหม"  (ลูกา 5.32) 
 

คํานํา 
 บทสุดทายใหคําจํากัดความของ "การสํานึกผิดจากความประพฤติทีน่ําไปสูความตาย"  ซึง่
เปนหลกัขอเชือ่พื้นฐานที่ใหไวใน ฮีบรู 6.1-3 
 เราใหคําจาํกดัความของ "ความประพฤตทิี่นาํไปสูความตาย"  วาคือ  ความบาปและเราได
ตรวจสอบดูจุดเริ่มตนของความบาป  คุณไดเรียนรูวาความบาปครั้งแรกของอาดามและเอวาทําให
ธรรมชาติของมนุษยเสื่อมทรามไป  และมนุษยทุกคนไดรับธรรมชาติบาปเปนมรดกไดอยางไร 
 คุณไดเรียนรูดวยวาธรรมชาติที่เสื่อมนีม้ีผลใหมนษุยทุกคนทาํบาป  เมื่อบาปธรรมชาติทาํ
ใหเขาเขาสูการกระทําบาป 
 บทนี้จะศึกษาตอไปถึงหลักการพืน้ฐานประการแรกของการสาํนกึผิดจากความประพฤติที่
นําไปสูความตาย 



การสํานึกผิด 
 เราใหคําจาํกดัความของ "การสํานกึผิดจากความประพฤติที่นาํไปสูความตายวาคือ  การ
ตัดสินใจภายในหรือการเปลีย่นใจ  ซึ่งมีผลใหเกิดการกระทําภายนอกคือ  การหนักลบัจากความ
บาปมาหาพระเจาและความชอบธรรม" 
 กิจการ 20.21  เรียกวา "การกลับใจ (สํานกึผิด) เฉพาะพระพกัตรพระเจา"  โดยการสํานึก
ผิด  คุณหนักลับจากความประพฤติทีน่าํไปสูความตายของบาปไปหาพระเจา 
 การสํานึกผิดเปนการตัดสินใจสวนตัวที่จะละทิ้งบาปและเขามาสูการมีสัมพนัธภาพกับ
พระเจาอาํนาจของพระเจาจะนาํการเปลีย่นแปลงของความคิดจิตใจและชีวิตของความบาปมาให
มนุษย 
 "คร้ันคนทั้งหลายไดยินคาํเหลานัน้กน็ิ่งอยู แลวไดสรรเสริญพระเจาวา  "พระเจาไดทรง
โปรดแกคนตางชาติใหกลับใจใหมจนไดชีวติรอดดวย" (กจิการ 11.18) 
 
การสํานึกผิดเปนของประทานจากพระเจา 
 แมวาอารมณอาจเขามาเกีย่วของดวยในการสํานกึผิด  แตการสํานกึผดิที่แทจริงจากความ
ประพฤติทีน่าํไปสูความตายนั้นเปนการตัดสินใจ  ไมใชเปนเพยีงอารมณ  ตามที่คุณไดเรียนรูวา
การเศราโศกตอบาป  การเชด็น้ําตา  ไมเปนการเพียงพอ  แตจะตองตามมาดวยการตัดสินใจ
ภายในซึง่มีผลตอความประพฤติภายนอก 
 
ความสาํคัญของการสํานกึผิดกลับใจ 
 
 มีเหตุผลหลายประการที่วาเหตุใด  การสาํนึกผิดจงึเปนความจริงพืน้ฐานของความเชื่อค
ริสเตียน 
 
พระเจาทรงบญัชา 
 "ในเวลาเมื่อมนุษยยังไรเดียงสา  พระเจามิไดทรงถือโทษ  แตเดี๋ยวนีพ้ระเจาไดตรัสส่ังแก
มนุษยทัง้ปวงทั่วทุกแหงใหกลับใจ"       (กิจการ 17.30) 
 
เปนสิ่งจาํเปนที่ตองหลีกเลี่ยงความตายฝายวิญญาณ 
 "เราบอกทานทั้งหลายวามิใช แตถาทานทัง้หลายมิไดกลบัใจใหมจะตองพนิาศเหมือนกนั"
          (ลูกา  13.3) 
 



เปนสิ่งจาํเปนที่ตองมีชวีิตนรัินดร 
 โดยการสํานึกผิด  การลงโทษบาปก็ไมมีและไดทรงประทานชีวิตนิรันดรให 
 "คร้ันคนทั้งหลายไดยินคาํเหลานัน้กน็ิ่งอยู    แลวไดสรรเสริญพระเจาวา  "พระเจาได 
ทรงโปรดแกคนตางชาติใหกลับใจใหมจนไดชีวิตรอดดวย"    (กิจการ 11.18) 
 
จําเปนที่จะตองไดรับการอภัย พระเจาไมอาจใหอภัยความบาปของคุณ  นอกจากคุณจะสํานึกผิด 
  
 "ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา  "จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซู
คริสตส้ินทุกคน  เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสยี  แลวทานจะไดรับพระราชทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์"       (กิจการ 2.38) 
 
จําเปนที่จะตองเขาแผนดนิของพระเจา 
  
 "ต้ังแตนัน้มา  พระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา  "จงกลับใจเสียใหม  เพราะวาแผนดนิ
สวรรคมาใกลแลว"         (มัทธวิ 4.17) 
 
เปนความปรารถนาของพระเจาสําหรับทกุคน 
 พระเจาไมทรงตองการใหผูใดประสบความตายฝายวิญญาณคือ  การพรากจากพระเจา
เปนนิตยในนรก 
  
 "องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองคตามที่บางคนคิดนั้น  
แตพระองคไดทรงอดกลัน้พระทัยไวเพราะเห็นแกทานมาชานาน  พระองคไมทรงประสงคจะใหผู
หนึง่ผูใดพนิาศเลย  แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม"     (2 เปโตร 3.9) 
 
เปนเหตุผลทีพ่ระเจาเสด็จเขามาในโลก 
 "เรามิไดมาเพือ่จะเรียกคนทีเ่ห็นวาตวัชอบธรรม  แตมาเรียกคนทีพ่วกทานวานอกรีตให
กลับใจเสียใหม"                 (ลูกา 5.32) 
 
 
 
 



คริสเตียนตองกลับใจใหมหรือไม 
 ประการแรกของการกลับใจ  คนบาปหันจากทางที่ผิดมาสูทางที่ถูก  ยอมรับขาวประเสริฐ
และเปนผูเชื่อที่แทจริงในพระเยซูคริสต 
 ในขบวนการของการไปสูความสมบูรณ (ซึง่จะศึกษาตอไปในหลกัสูตรนี้)  บางทีผูเชือ่อาจ
หันกลับไปสูรูปแบบเกาของความประพฤติที่บาป 
 เมื่อใดที่ผูเชื่อทําบาป  เขาตองสํานึกผิดกลับใจดวยตามบันทึกในพระคัมภีร 
ชาวโครนิธ 
 ผูเชื่อที่เมืองโครินธตองกลับใจ 
 "แตบัดนี้  ขาพเจามีความชืน่ชมยนิดีมิใชเพราะทานเสียใจ  แตเพราะความเสยีใจนัน้ทาํ
ใหทานกลับใจใหม  เพราะวาทานไดรับความเสียใจอยางที่ชอบพระทยัพระเจา  ทานจึงไมไดรับ
ผลรายจากเราเลย"        (2 โครินธ 7.9) 
 "เพราะวาขาพเจาเกรงวา  เมื่อขาพเจามาถึง  ขาพเจาอาจจะไมเห็นพวกทานเปนเหมือน
อยางที่ขาพเจาอยากเหน็  และทานไมเห็นขาพเจาเหมือนอยางที่ทานอยากเหน็  คือเกรงวาไมเหตุ
ใดก็เหตุหนึ่งจะมีการวิวาทกนั  ริษยากัน  โกรธกนั  ใฝสูงกนั  นินทากนั  ซุบซิบสอเสียดกัน 
จองหองพองตวัและเกะกะวุนวายกนั  ขาพเจาเกรงวาเมื่อขาพเจากลบัมาพระเจาจะทรงให
ขาพเจาไดอายตอหนาทาน  และขาพเจาจะตองเศราใจเพราะเหตุทีห่ลายคนไดทาํผิดมากอนแลว
และมิไดกลับ 
ใจทิ้งการโสโครก การผิดประเวณีและการลามก ซึ่งเขาไดกระทําอยูนัน้"   
      (2 โครินธ 12.20-21) 
ชาวเอเฟซัส 
 ผูเชื่อที่เอเฟซสัตองกลับใจ 
 "เหตุฉะนัน้จงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจาไดหลนจากมาแลวนัน้  จงกลับใจเสียใหมและ
ประพฤติตามอยางเดมิ  มิฉะนัน้เราจะมาหาเจา  และจะยกคันประทปีของเจาออกจากที่  เวนไว
แตเจาจะกลับใจใหม"           (ววิรณ 2.5) 
คริสเตียนที่เปอรกามอส 
 พระเจาบอกคริสเตียนที่เปอรกามอส 
 "เหตุฉะนัน้จงกลับใจเสียใหม  มิฉะนัน้เราจะรีบมาหาเจาและจะสูกับเขาเหลานัน้ดวยดาบ
แหงปากของเรา"        (วิวรณ 2.16) 
คริสเตียนที่ซารดิส 
 "เหตุฉะนัน้เจาจงระลึกวาเจาไดรับและไดยินอะไร  จงกระทําตามและกลับใจเสียใหม  ถา
เจาไมเฝาระวงั  เราจะมาหาเจาเหมือนขโมย  และเจาจะไมรูวาเราจะมาหาเจาเมื่อไร"  
         (วิวรณ 3.3) 



 
คริสเตียนที่เลาดิเซีย 
 
 "เรารักผูใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผูนัน้  เหตุฉะนัน้จงมคีวามกระตือรือรนและกลับใจเสีย
ใหม"         (วิวรณ 3.19) 
  
 ที่ใดมีบาปที่นัน่ตองมกีารสํานึกผิด 
 "ถาเราทัง้หลายจะวาเราไมมบีาป  เราก็ลวงตนเองและสจัจะไมไดอยูในเราเลย  ถาเรา
สารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซือ่และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา  และจะ
ทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิน้"     (1 ยอหน 1.8-9) 
 
ขอความแหงการสํานกึผิดกลับใจ 
 
 เนื่องจากการสํานึกผิดเปนสิ่งจําเปนสําหรับความรอด  พระเจาไดทรงวางแผนการพเิศษ
เพื่อใหขอความแหงการสํานกึผิดกลับใจมาถึงทุกคนได 
  
 "เสียงผูรองในถิ่นทุรกันดารวา "จงเตรียมมรรคาแหงพระเปนเจา  จงกระทําหนทางของ
พระองคใหตรงไป"  ทานยอหนผูใหรับบัพติศมาก็ไดประกาศใหกลบัใจเสียใหมและรับบัพติศมา
เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปเสีย" (มาระโก 1.3-4) 
  
 การกลับใจสํานึกผิดเปนสิ่งจาํเปนเพื่อที่จะใหเรารับรูถึงพระมาซีฮาร(พระเยซู) อิสราเอลไม
รูจักพระเยซ ูจนกวาเขาจะถกูเรียกใหกลับมาหาพระเจาโดยการกลับใจสํานกึผิด 
 การกลับใจสํานึกผิดเปนขอความแรกทีพ่ระเยซทูรงเทศนา 
  
 "คร้ันยอหนถกูอายัดแลว  พระเยซูไดเสด็จมายงัแควนกาลิลี  ทรงเทศนาประกาศขาว
ประเสริฐของพระเจาและตรัสวา "เวลากาํหนดมาถึงแลวและแผนดนิของพระเจาก็มาใกลแลว  จง
กลับใจเสียใหม"  และเชื่อขาวประเสริฐเถดิ"    (มาระโก 1.14-15) 
  
 ผูเชื่อในคริสตจักรยุคแรกก็เทศนาเรื่องการกลับใจสํานกึผิด 
  
 "ฝายเหลาสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศใหกลับใจเสียใหม" (มาระโก 6.12) 



"ทัง้เปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา  และความเชื่อในพระ
เยซูคริสตเจาของเรา"      (กิจการ 20.21) 
  
 ปจจุบันนี้  ผูเชื่อทั้งหลายกย็ังคงมีความรับผิดชอบใหเผยแพรขอความแหงการกลบัใจ
สํานึกผิดตลอดทั่วโลก  พระเยซูทรงใหคําสั่งสอนสุดทายแกสาวกของพระองค 
  
 "และจะตองประกาศทัว่ทกุประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขากลับใจใหมรับการ
ยกบาปตัง้ตนที่กรุงเยรูซาเลม็"      (ลูกา 24.47) 
 
อะไรเปนสาเหตุใหมนุษยกลับใจสาํนึกผิด 
 โดยที่การกลับใจสํานึกผิดเปนรากฐานซึ่งเปนที่ต้ังของความเชื่อของคริสเตียน  เราจะตอง
เขาใจวาอะไรเปนสาเหตุใหมนุษยกลับใจสํานึกผิด  ถาคณุมีความรับผิดชอบที่จะแพรขยาย
ขอความแหงการสํานกึผิดตลอดทั่วโลกแลว  คุณตองรูวามนษุยถกูเชญิชวนใหสํานกึผิดจากความ
ประพฤติทีน่าํไปสูความตายไดอยางไร 
ความดีงามของพระเจา 
 พระพรของพระเจาในชีวิตของผูเชื่อนัน้ไมไดหมายความวา  พระองคเห็นดวยกับวิถชีีวิต
ของเขา  ความดีงามของพระเจาเปนหนทางหนึง่ทีองคพระผูเปนเจาเรียกรองใหมนษุยหนักลับมา
หาพระองค 
 "หรือวาทานประมาทพระกรณุาคุณอันอุดม  และความอดกลั้นพระทยัแหงความอดทน
ของพระองค ทานไมรูหรือวาพระกรุณาคุณของพระเจานั้นมุงที่จะชกันําทานใหกลบัใจใหม"  
        (โรม 2.4) 
การเทศนา 
 การเทศนาพระวจนะของพระเจาเปนเหตุใหมนษุยสํานกึผิด  การเทศนาของโยนาหมผีล
ใหเมืองนนีะเวหทัง้เมืองกลับใจ 
 "ชนชาวนีนะเวหจะลุกขึน้ในวนัพพิากษาพรอมกับคนยุคนี ้ และจะเปนตวัอยางใหคนยคุนี้
ไดรับโทษ  ดวยวาชาวนนีะเวหไดกลับใจเสียใหม  เพราะคําประกาศของโยนาหและซึ่งใหญกวาโย
นาหก็มีอยูทีน่ี"่        (มัทธวิ 12.41) 
 
การทรงเรียกของพระครสิต 
 ขณะที่พระวจนะของพระเจาไดรับการเทศนาออกไป  ประชาชนไดยนิและตอบสนองตอ
การทรงเรียกของพระคริสตซึง่นาํไปสูการสาํนึกผิดกลับใจ 
  



 "ทานทั้งหลายจงไปเรียนพระคัมภีรขอนี้ใหเขาใจที่วา  เราประสงคความเมตตาไมประสงค
เครื่องสัตวบูชา  ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เหน็วาตัวชอบธรรม  แตมาเรียกคนทีพ่วกทาน
วานอกรีต"        (มัทธวิ 9.13) 
 
พระเจาพระบิดา 
 พระเยซูตรัสวาไมมีผูใดมาหาพระองคไดนอกจากพระบดิานําเขามา  พระเจานําคนมาสู
การสํานึกผิด 
 "ไมมีผูใดมาถงึเราไดนอกจากพระบิดาผูทรงใชเรามาจะทรงชักนําใหเขามา  และเราจะให
ผูนั้นฟนขึน้มาในวนัสุดทาย"       (ยอหน 6.44) 
 
การตักเตือน 
 การตักเตือนทาํใหมาสูการสํานึกผิด  การตกัเตือนคือการเปลี่ยนแปลงโดยใชพระวจนะ
ของพระเจา 
  
 "จงระวังใหดี ถาพีน่องผิดตอทานจงเตือนเขา และถาเขากลับใจแลว จงยกโทษใหเขา" 
         (ลูกา 17.3) 
 
ความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยพระเจา 
 ตามที่ไดเรียนมาแลว  การสํานึกผิดอาจตามมาดวยอารมณ  อารมณตามธรรมชาติ
เทานัน้ไมใชการสํานกึผิดทีแ่ทจริง  แตอารมณตามที่ชอบพระทยัพระเจานาํไปสูการกลับใจอยาง
แทจริง 
  
 "เพราะวาความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยพระเจายอมกระทําใหกลับใจใหม  ซึ่งนําไปถึง
ความรอดและไมเปนทีน่าเสยีใจ  แตความเสียใจอยางโลกนัน้ยอมนําไปถึงความตาย"  
         (2 โครินธ 7.10) 
สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกลับใจสํานึกผิด 
 พระคัมภีรบอกถึงหลายสิ่งที่เกีย่วของกับการกลับใจสํานึกผิด 
ความเชื่อ 
 ความเชื่อที่มีตอพระเจาเกี่ยวของกับการสาํนึกผิด  ในฮีบรู 6 กลาวไวเปนหลกัการพื้นฐาน
ประการที่สองของความเชื่อคริสเตียน 
 การกลับใจสํานึกผิดจากความประพฤติทีน่ําไปสูความตาย  ตองบวกดวยความเชือ่ที่มีตอ
พระเจา 



  
 "และตรัสวา "เวลากาํหนดมาถึงแลวและแผนดินของพระเจากม็าใกลแลว  จงงกลบัใจเสีย
ใหมและเชื่อขาวประเสริฐเถดิ"      (มาระโก 1.15) 
 "ทัง้เปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา  และความ
เชื่อในพระเยซคูริสตเจาของเรา"       (กิจการ 20.21) 
 
การบัพติศมา 
 การบัพติศมาควรกระทาํตามหลังการสํานกึผิดกลับใจ  เพราะเปนสิ่งทีแ่สดงออกภายนอก
ของการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้น 
 "เหตุฉะนัน้ทานทัง้หลายจงหันกลับและตั้งใจใหมเพื่อพระเจาจะทรงลบลางความผดิบาป
ของทานเสีย  เพื่อวาระพกัผอนหยอนใจจะไดมาจากพระพักตรพระเจา" (กิจการ 3.19) 
  
 หลักขอเชื่อเร่ืองการบพัติศมาจะไดพูดตอไปในหลักสตูรนี้  เพระาวาเปนพืน้ฐานที่ใหไว
ในฮีบรู 6 
 
การกระทํา 
 การกระทําของมนษุยซึง่พระคัมภีรเรียกวา "ผล" เปนเครื่องทดสอบวามีการสํานึกผดิ
หรือไม  
 "ขาพระบาทไดกลาวสัง่สอนเขา  ต้ังตนทีเ่มืองดามัสกัส  และในกรุงเยรูซาเล็ม  ทัว่แวน
แควนยูเดียและแกชาวตางประเทศ  ใหเขากลับใจใหมแลว"   (กิจการ 26.20) 
 "เหตุฉะนัน้จงพิสูจนการกลบัใจของเจาดวยผลทีเ่กิดขึ้น"   (มัทธวิ 3.8) 
  
 "การงาน" และ "ผล" ทัง้ 2 ประการหมายถงึความประพฤติภายนอกซึง่ควรเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัจากการกลับใจที่แทจริง 
 
การกลับใจ (CONVERSION) 
 "เหตุฉะนัน้ทานทัง้หลายจงหันกลับและตั้งใจใหมเพื่อพระเจาจะทรงลบลางความผดิบาป
ของทานเสีย  เพื่อวาระพกัผอนหยอนใจจะไดมาจากพระพักตรพระเจา" (กิจการ 3.19) 
 โดยที่การกลับใจมีสวนเกี่ยวของกับการสาํนึกผิด  คุณจําตองเขาใจเรื่องการกลบัใจ 
 
 



การกลับใจ 
 
 การกลับใจหมายถงึ "หนักลบั"  เมื่อใชเกีย่วของกับการสาํนึกผิดในพระคัมภีร  ก็หมายถึง
การหนักลับจากหนทางที่ผิดไปสูหนทางที่ถูก 
  
 "เขาจะนําพงศพันธอิสราเอลหลายคนใหหนักลับมาหาพระเจาของเขาทั้งหลาย" 
         (ลูกา1.16) 
 "ฝายคนทัง้ปวงที่อยูในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเหน็แลว  จงึกลับใจมาหาองคพระผู 
เปนเจา"        (กิจการ 9.35) 
 "และพระหัตถขององคพระผูเปนเจาอยูกับเขา  คนเปนอนัมากที่เชื่อก็กลับมาหาองคพระผู
เปนเจา"        (กิจการ 11.21) 
  
 การกลับใจคือการหนักลับจากความมืดแหงบาปมาสูความสวางแหงความชอบธรรมของ 
พระเจา 
  
 "เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลบัจากความมดืมาถึงความสวาง  และจาก
อํานาจของซาตานมาถงึพระเจา  เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา  และใหไดรับที่
ซึ่งจะไดดวยกนักับคนทัง้หลาย ซึง่ถกูชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา"  
            (กิจการ 26.18) 
 เปนการหนักลบัจากอํานาจของซาตานมาสูพระเจา 
 "เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลบัจากความมดืมาถึงความสวาง  และจาก
อํานาจของซาตานมาถงึพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา  และใหไดรับที่
ซึ่งจะไดดวยกนักับคนทัง้หลาย ซึง่ถกูชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา" 
             (กิจการ 26.18) 
 เปนการหนักลบัจากสิง่ของในโลกมาสูส่ิงของฝายวิญญาณ 
 "ดูกอนทานทัง้หลาย  เหตุไฉนจึงทําการอยางนี้  เราเปนคนธรรมดาเชนเดียวกันกับทาน
ทั้งหลาย  และมากลาวขาวประเสริฐใหทานกลบัจากสิง่ไรประโยชนเหลานี้  ใหทานมาหาพระเจา
ผูทรงพระชนม  ผูไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก  และทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยูในที่
เหลานั้น"        (กิจการ 14.15) 
  
 เปนการหนักลบัจากพระเทจ็มาสูพระเจาเที่ยงแทและทรงพระชนม 



 "เพราะคนเหลานัน้ก็ไดรายงานเกี่ยวกับเราวา  เราไดรับการตอนรับจากพวกทานอยางไร  
และกลาวถึงการที่ทานไดละทิ้งรูปเคารพและหนัมาหาพระเจา  เพื่อรับใชพระเจาผูทรงพระชนมอยู
และเที่ยงแท"      (1 เธสะโลนิกา 1.9) 
 
 
ความสาํคัญของการกลบัใจ 
 
        การสํานกึผิดตองตามมาดวยการกลบัใจ คุณตองหันจากสิง่ที่ผิดมาสูส่ิงที่ถูก
เพราะวา 
    
จําเปนทีจ่ะตองเขาสูแผนดินของพระเจา 
 "แลวตรัสวา "เรากลาวความจริงแกทานทั้งหลายวา  ถาพวกทานไมกลับใจเปนเหมอืนเด็ก
เล็ก ๆ ทานจะเขาในแผนดนิสวรรคไมไดเลย"    (มัทธิว 18.3) 
ชวยใหรอดจากความตายฝายวิญญาณ 
 "จงใหผูนัน้รูเถดิวา  ผูที่ชวยคนบาปคนหนึง่ใหพนจากทางผิดของเขานัน้  ก็ไดชวยจติ
วิญญาณของเขาใหรอดพนจากความตาย  และไดกําจัดบาปเสียมากมาย"   (ยากอบ 5.20) 
 
จําเปนทีจ่ะตองลบลางบาปออกไป 
 บาปของเราถกูเขียนไวในบนัทกึของพระเจาจนกวาเราจะสํานึกผิดและกลับใจ  เมือ่นั้น
ความบาปของเราก็จะถูกลบลางไป 
  
 "เหตุฉะนัน้ทานทัง้หลายจงหันกลับและตั้งใจใหม  เพื่อพระเจาจะลบลางความผิดบาป
ของทานเสีย  เพื่อวาระพกัผอนหยอนใจจะไดมาจากพระพักตรพระเจา" (กิจการ 3.19) 
 
บุตรนอยหลงหาย 
 
 การสํานึกผิดและการกลับใจไดแสดงไวใหเห็นอยางดีจากเรื่องทีพ่ระเยซูเลาเกีย่วกับบุตร
นอยหลงหาย  จงอานเรื่องนีใ้น  ลูกา 15.11-24 
 ชายหนุมคนนีจ้ากพอและจากบานไปยงัดินแดนไกล  และดวยความบาปก็ไดสูญเสียทุก
ส่ิงที่เขามี   
 ในที่สุดชายหนุมก็สํานกึถงึสภาวะของเขา  เขาหวิ  เปลาเปลี่ยว  ใสเสือ้ผาสกปรก  และ
เลี้ยงหมูเปนอาชีพ 



 ตอมาเขาทาํการตัดสินใจครั้งสําคัญ  เขาพูดวา  "ฉันจะลุกขึ้นและไปหาพอของฉัน"  การ
ตัดสินใจภายในเกิดผลเปนการเปลี่ยนแปลงของการกระทําภายนอก  เขากลับบานไปหาพอของ
เขาเพื่อขอการอภัย 
 
การสํานกึผิด คือ การเปลีย่นแปลงจิตใจ 
 อาน ลูกา 15.17-19  ชายหนุมสํานึกถึงสภาวะบาปของเขา  เขาตัดสินใจที่จะไปหาพอ
และสํานกึความผิดบาปของเขา 
 นี่เปนตวัอยางของการสํานึกผิดคือ  การตดัสินใจภายใน ซึ่งมีผลตอการกระทําภายนอก 
 
การกลับใจ คือ  การกระทําที่แสดงถงึการตัดสนิใจ 
 ลูกา 15.20  บันทกึวา  ชายหนุมลุกขึ้นและทิ้งชีวิตเกาและไปหาพอของเขาเพื่อเร่ิมตนชีวิต
ใหม  นี่เปนการกลับใจ 
 
 
 
คนที่หลงหาย 
 
 ในสภาวะบาปของเขาเอง  คนทุกคนไดหนัหลงัใหพระเจาซึ่งเปนพระบิดาของเขา  และหัน
หลังใหสวรรคซึ่งเปนบานของเขา  แตละกาวที่เขาเดนินัน้ออกหางจากพระเจาและเขาใกลความ
ตายฝายวิญญาณ  ซึง่เปนการถูกพรากชัว่นิรันดรจากพระเจา 
 มีการตัดสินใจสําคัญที่เขาตองกระทาํ  เขาตองคํานงึถงึตนเองและสาํนกึถึงสภาวะฝาย
วิญญาณของเขา  เขาตองทาํการตัดสินใจซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทิศทางฝายวิญญาณ 
 การเปลี่ยนแปลงของทิศทางฝายวิญญาณจะทาํใหเขาหนักลับจากบาปมาสูพระเจา  นี่
เปนกาวแรกในการสรางรากฐานฝายวิญญาณที่ถกูตอง 
 
การทาํใหชอบธรรมและความรอด 
 
 มีคําอีก 2 คําที่ใชในพระคัมภีรซึ่งสัมพนัธตอการสํานกึผิด  คําเหลานีคื้อคําวา "การทําให
ชอบธรรม" และ "ความรอด" 
 พระเจาเปนผูพิพากษามวลมนุษย  เมื่อคุณดําเนนิชีวิตดวยความประพฤติทีน่ําไปสูความ
ตาย(ความบาป) คุณก็ถูกพพิากษาตอหนาพระองค 
  



 "ผูทีว่างใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษ  สวนผูที่มิไดวางใจก็ตองถูกพิพากษา
ลงโทษอยูแลว  เพราะเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองคเดียวของพระเจา  หลกัการพิพากษา
มีอยางนี้คือ  ความสวางไดเขามาในโลกแลว  แตมนุษยไดรักความมืดมากกวารักความสวาง
เพราะกิจการของเขาเลวทราม"    (ยอหน 3.18-19) 
  
 เมื่อคุณสํานกึผิดจากความบาป  และทาํการตัดสินใจหนักลับจากวถิแีหงบาป  คุณก็ได
วางความสัมพันธที่ถกูตองกับพระเจา ความสัมพนัธทีถู่กตองหรือการยืนอยูตอหนาพระเจาได  
เรียกวา   "การทําใหชอบธรรม" 
  
 "ทานทั้งหลายไมรูหรือวา  ถาทานยอมตัวรับใชฟงคําของผูใด  ทานก็เปนทาสของผูที่ทาน
เชื่อฟงนัน้  คือเปนทาสของบาปซึ่งนําไปสูความตาย  หรือเปนทาสของการเชื่อฟงนัน้  คือเปนทาส
ของบาปซึ่งนาํไปสูความตาย  หรือเปนทาสของการเชื่อฟงซึ่งนําไปสูการชอบธรรมก็ตาม  แตจง
ขอบพระคุณพระเจา  เพราะวาเมื่อกอนนั้นทานเปนทาสของบาป  แตบัดนี้ทานมีใจเชื่อฟงหลักคํา
สอนนัน้  ซึ่งทรงใหครอบครองทาน  เมือทานพนจากบาปแลว  ทานกไ็ดเปนทาสของความชอบ
ธรรม"        (โรม 6.16-18) 
  
 การลงโทษตอความบาปคือ ความตายฝายรางกายและฝายวิญญาณ  เมื่อพระเยซทูรง
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน  พระองคไดจายคาปรับโทษเพื่อบาปของมนุษยทุกคนแลว 
 "เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาปใหบาปเพราะเห็นแกเรา  เพือ่เราจะ
ไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค" (2 โครินธ 5.21) 
 ถาคุณเชื่อวาพระเยซทูรงสิน้พระชนมเพือ่บาปของคุณ  สํานึกผิดและยอมรับพระองคเปน
พระผูชวยใหรอดแลว  คุณจะไมประสบกบัความตายฝายวิญญาณคือ  การพรากจากพระเจาเปน
นิตยในนรก 
 แมวารางกายของคุณจะตายไป  คุณก็จะฟนขึน้มาใหมสูชีวิตนิรันดร  ส่ิงเหลานีเ้ปนไปได
โดยทางความตายและการฟนคืนพระชนมของพระเยซ ู องคพระผูเปนเจาของเรา 
 คุณถูกทาํใหชอบธรรมหรือถกูนําเขาสูความสัมพนัธที่ถูกตองกับพระเจาโดยพระเยซคูริสต 
 "แตพระเจาทรงพระกรุณาใหเขาเปนผูชอบธรรม  โดยไมคิดมูลคาโดยที่พระเยซูคริสตทรง
ไถเขาใหพนบาปแลว" (โรม 3.24) 
 "โดยทางพระองคเราจึงไดเขาในรมพระคณุที่เรายนือยูและเรา  ชืน่ชมยินดีในความ
ไววางใจวาจะไดมีสวนในพระสิริของพระเจา" (โรม 5.2) 



 "เหตุฉะนัน้  เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชือ่ และเราจึงมสัีนติสุขในพระเจา
ทางพระเยซูคริสตเจาของเรา" (โรม 5.1) 
  
 เมื่อคุณถูกทาํใหชอบธรรมโดยการสํานึกผิดและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดของคณ  คุณก็จะรอดจากชีวิตแหงบาปและการลงโทษบาป 
  
 "เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา  ถาผูใดฟงคําของเราและวางใจในพระองคผูทรงใช
เรามาผูนั้นก็มชีีวิตนิรันดร  และไมถูกพพิากษา  แตไดผานพนความตายไปสูชีวิตแลว"  
         (ยอหน 5.24) 
 นี่เปนสิง่ที่หมายความถงึการไดรับความรอด  และทีพ่ระคัมภีรกลาวถึง "ความรอด" 
 เปนพระประสงคของพระเจาที่จะใหมนุษยทุกคนไดรับความรอดมากยิ่งกวาที่จะใหเขาพบ
กับพระพิโรธของพระเจาตอบาป 
  
 "เพราะวาพระเจามิไดทรงกําหนดเราไวสําหรับพระอาชญา  แตสําหรับใหเขาสูความรอด
โดยพระเยซูคริสตเจาของเรา  ผูทรงสิน้พระชนมเพื่อเรา  เพื่อวาถงึเราจะตื่นอยูหรือจะหลับ  เราจะ
ไดมีชีวิตกับพระองค" (1 เธสะโลนิกา 5.9-10) 
 "เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค  เพื่อใหทุกคน
ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวตินิรันดรเพราะพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก 
มิใชเพื่อพพิากษาลงโทษโลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนัน้" (ยอหน 3.16-17) 
 ตารางตอไปนี ้สรุปความคิดพื้นฐานที่สอนในบทที่ 2 และ 3 
 เปนสิ่งสาํคัญที่จะตองจาํวาหลักพื้นฐาน  แตละประการของความเชื่อคริสเตียนนัน้
เกี่ยวของซึ่งกนัและกนั ตัวอยางเชน  การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นาํไปสูความตายไมอาจ
แยกจากความเชื่อที่มีตอพระเจา  ซึ่งเปนหัวขอของบทตอไป 
จุดเริ่มตนของบาป  :  ลูซิเฟอร (ซาตาน) 

กบฎตอพระเจา 
_________________________________ 

เขานาํมนษุยเขาไปในความบาป 
ซึ่งมีผลใหเกิด 

_________________________________ 
การลมลงของมนุษย (อาดามกับเอวา) 

เกิดผลทําให 



_____________________________________________ 
มนุษยทกุคน 

สืบมรดกธรรมชาติบาปและแตละคนทําบาปเนื่องจากธรรมชาตินี ้
_____________________________________________ 

ความบาปนาํไปสู 
_________________________________ 

ความตายฝายวิญญาณ 
ความตายฝายรางกาย 

_________________________________ 
บนไมกางเขน  พระเยซูทรงจายคาปรับโทษบาป  ซึ่งมีผลทําใหเกิด 

ความชอบธรรมของมนษุยซึง่เปนคนบาป 
_________________________________ 

การสํานึกผิดจากความประพฤติทีน่ําไปสูความตาย 
(การตัดสินใจภายใน) 

_________________________________ 
นําไปสู 

_________________________________ 
การกลับใจ (การเปลี่ยนแปลงภายนอก) 
_________________________________ 

มีผลทําใหเกิด 
_________________________________ 

ความชอบธรรมของมนษุยคนบาปตอหนาพระเจาผูชอบธรรม 
_________________________________ 

และ 
_________________________________ 

ความรอดจากชีวิตแหงบาปและการลงโทษบาป 

K 
 
 
 



 
ชื่อ  ................................................................ 
บททดสอบตนเอง  บทที ่ 3 
 
1.   จงใหเหตุผล 7 ประการวา เหตุใดการสํานกึผิดจึงสําคัญและจําเปนสาํหรับ      
 ความรอด 
 _________________________     _________________________ 
 _________________________     _________________________ 
 _________________________     _________________________ 
 _________________________     
 
2. ใหรายชื่อ  6  ส่ิง  ซึ่งทําใหมนุษยสํานกึผิด 
 _________________________     _________________________ 
 _________________________     _________________________ 
 _________________________     _________________________ 
 
3.   ใหคําจํากัดความคําวา  การกลับใจ 
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________ 
 
4. โดยใชเร่ืองของบุตรนอยหลงหาย  จงอธิบายการสํานึกผดิและการกลบัใจ 
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________ 
 
5. เขียนขอพระคมัภีรที่สําคัญของบทนี้จากความทรงจาํ 
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________ 
 
 



6. ใหรายชื่อ 4 อยางซึ่งพระคัมภีรกลาววา  มคีวามสัมพันธกับการสํานึกผิด 
 ________________________     __________________________
 ________________________     __________________________ 
 
7. คริสเตียนตองสํานึกผิดหรือไม 
 _____________________________________________________ 
 
 
8. จงใหตัวอยาง  3  ประการในพระคัมภีรถึงความจาํเปนทีค่ริสเตียนตองสํานึกผิด 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
9. ใหคําจํากัดความคําวา  "ทําใหชอบธรรม" 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
10. คําวา "ไดรับความรอด" หมายถึงอะไร 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
k 
 
 
 



คําตอบบททดสอบตนเอง  บทที่  3 
 
1. -  พระเจาทรงบัญชา   
 -  เปนสิ่งจาํเปนที่จะหลกีเลีย่งความตายฝายวิญญาณ 
 -  เปนสิ่งจาํเปนที่ตองมีชีวิตนิรันดร 
 -  เปนสิ่งจาํเปนที่จะตองรับการอภัยบาป 
 -  เปนสิ่งจาํเปนที่จะตองเขาแผนดินของพระเจา 
 -  เปนความปรารถนาของพระเจาสําหรับทุกคน 
 -  เปนเหตุผลที่พระเยซูทรงเขามาในโลก 
2. -  คุณความดีของพระเจา  -  การเทศนา 
 -  การทรงเรียกของพระเจา  -  พระเจาพระบิดา 
 -  การตักเตือน    -  ความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยพระเจา 
3. การกลับใจหมายถงึ  การหันจากทางที่ผิดไปสูทางทีถู่ก 
4. บุตรนอยหลงหายเปนเหมือนคนบาปที่ไดหันหลังใหพระเจา  พระบิดา  และ 
 สวรรคซึ่งเปนบานของเขา  เมื่อชายหนุมคนนี้เขาใจสภาวะความบาปของเขา เขากตั็ด สิน
ใจไปหาพอของเขาและสํานกึถึงบาปของเขา  นี่คือการสาํนึกผิด  ชายหนุมละทิง้ชวีติ เกาและไป
หาพอของเขาเพื่อเร่ิมตนชวีติใหม  นี่คือการกลับใจ 
5. ลูกา 5:32 
6. -  ความเชื่อ   -  การบัพติศมา 
 -  การงาน (ผล)  -  การกลับใจ 
7. ตองสํานกึผิด 
8. ดูหัวขอคริสเตียนตองกลับใจหรือไม มีตัวอยางคริสเตียนที่ตองกลับใจ หนา 4-5 
9. การทาํใหชอบธรรม  คือการมีความสมัพนัธที่ถกูตองหรือการยนือยูตอหนาพระ เจา  
 ทําไดโดยการสํานึกผิดจากความประพฤติที่นาํไปสูความตายและยอมรับ แผนการ
 ความรอดของพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต 
10. ไดรับความรอดจากชีวิตแหงความบาป  และการลงโทษบาปโดยทางการสํานกึ ผิด
 และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 
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เพื่อการศึกษาตอไป 

  
 การสํานึกผิด,  การกลับใจและการทาํใหชอบธรรม  ไดกลาวไวในบทนี ้ จงใชขออางอิง
ตอไปนี้  เพื่อศึกษาคําสาํคัญเหลานี้ตอไป 
 
 การกลับใจ 
 มัทธวิ  18.3 
 กิจการ 3.19 
 สดุดี 19.7 
 
 การทาํใหชอบธรรม 
 กิจการ 13.9 
 โรม 2.13, 3.4,20,24,28, 4.2,25, 5.1,16,18, 8.30 
 1 โครินธิ์ 6.11 
 กาลาเทีย 2.16-17,3.8,11,24 
 ติตัส 3.7 
 ยากอบ 2.21-25 
 
 การสํานึกผิด (ภาษาไทยใชวากลับใจทัง้หมด) 
 มัทธวิ 3.2,8,11, 4.17, 9.13, 11.20-21, 12.41 
 มาระโก 1.4,15, 2.17,6.12 
 ลูกา 3.3,8,  5.32, 11.32, 13.3,5, 15.7,10, 17.3,4, 24.47 
 กิจการ 2.38,3.19, 5.31, 8.22, 17.30, 26.20, 5.31, 11.18, 13.24,  
 19.4, 20.21 
 โรม 2.4 
 2 โครินธ 7.8-10 
 2 เปโตร 3.9 
 วิวรณ 2.5,16, 3.3,19 
 

k 


