บาป-บริสุทธิ์
ตอน ตาหนิ
โดย วราภรณ์ เจริญสวัสดิ์
ย้อนต้นกลับมาชนปลายจนขณะนี้ชีวติ ข้าพเจ้าก็ยงั วนเวียนอยูก่ บั สองคานี้ คือ บาป และ
บริ สุทธิ์
บาป เป็ นได้ท้ งั คานามและคาวิเศษณ์ แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค.ศ. 1982
(พ.ศ. 2525) ที่เป็ นเล่มนี้เพราะวางอยูบ่ นโต๊ะไม่ตอ้ งไปหาจากที่ไหน) แปลว่า การกระทาผิดหลักคา
สอน หรื อข้อห้ามในศาสนาความชัว่ ความมัวหมอง หรื อแปลสั้น ๆ ว่าชัว่
บริสุทธิ์ เป็ นคาวิเศษณ์ แปลว่า แท้ไม่มีอะไรเจือปน เข้าข่ายประเภทสะอาดคือ ปราศจากมลทิน
ปราศจากความผิด ไม่มีตาหนิ อะไรแนวนี้ แต่ได้โปรดอย่านามาต่อกัน กรุ ณา พิมพ์แยกคา ...เกรงว่า
นักศาสนศาสตร์ หลายท่านมาอ่านพบเข้าจะบอกว่า ผิดหลักศาสนศาสตร์ เพราะ “ความบาปจะเข้าส่ วน
กับความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าไม่ได้!” และเผอิญข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นกั ศาสนศาสตร์ ก็ตอบไม่ได้อีกว่าผิดหลัก
ภาษาศาสตร์ ดว้ ยหรื อเปล่า! มีความรู ้แค่งู ๆ ปลา ๆ แต่เหตุที่หยิบยกหัวข้อนี้มาเขียน ก็เพียงแค่รู้สึก
เสี ยดายความปรารถนาดีของหลาย ๆ คนที่... ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป ด้วยเหตุที่หลาย ๆ ครั้งกลับ
กลายเป็ นความเสี ยหาย ซึ่ งเจ้าตัวไม่ได้เจตนาเช่นนั้นเลยโดยพื้นฐาน เวลาพบสถานการณ์เช่นนี้ ข้าพเจ้า
เองมัก ข้าพเจ้าเองมักจะราพึงกับตัวเองว่า “โธ... บาปบริ สุทธิ์” อันนี้สุดแล้วแต่คนอื่นจะคิดเห็นเป็ นเช่น
ไร ไม่จาเป็ นต้องเห็นด้วยกับข้าพเจ้า เป็ นเพียงแค่อุปมาโวหารจุดประสงค์อยากให้ขอ้ คิดเรื่ องการตาหนิ
เพราะนี่เป็ นบริ สุทธิ์ ที่พบมากที่สุดในอีกหลายเรื่ องในแวดวงสังคมที่ท่านและข้าพเจ้าดาเนินชี วติ อยูเ่ พื่อ
ว่าจะช่วยเหลือท่านได้บา้ งหากทว่าท่านถูกตาหนิหรื อแม้แต่จะต้องตาหนิใคร
ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั เป็ นคนบาป จึงมีนิสัยบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง (หลายอย่าง) ไม่เลือก
หน้าฐานะ หรื อเพศ สมกับคาว่า “สิ ทธิมนุษยชน” แหละท่าน นอกจากมนุษย์จะมองไม่เห็นความผิด
ความบาป หรื อ ข้อบกพร่ องของตนเองแล้ว ยังมีบุคคลที่ถ่อมใจยอมรับความผิดบาป ความบกพร่ อง
หรื อข้อผิดพลาดของตนเองได้ยาก “ท่านคนหน้าซื่ อใจคด จงชักไม้ท้ งั ท่อนออกจากตาของท่านก่อน
แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด ถึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่นอ้ งของท่านได้” (มัทธิว 7:5) มีขอ้ พระคัมภีร์อีกหลาย
ข้อที่ยนื ยันธรรมชาติบาปเรื่ องนี้ของมนุษย์ “ใครมีตาจงอ่านเถิด!”
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ดังนั้นถ้าท่านจาเป็ นต้องติเตียนหรื อว่ากล่าวตักเตือนผูใ้ ด ควรมีเป้ าหมายที่ชดั เจนเสี ยก่อนว่า “ติ
เพื่อก่อ” หมายความว่ามีเจตนาจะติเพื่อสร้างสรรค์อยากให้ท้ งั งานและคนพัฒนา อยากทางานร่ วมกับเขา
ไปนาน ๆ การตั้งเป้ าหมายเช่นนี้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าแน่นอน เพราะพระองค์มีพระประสงค์จะอวย
พรหน้าที่การงานของท่านด้วย ไม่เพียงแต่งานรับใช้ในคริ สตจักรเท่านั้นเพื่อมิให้ท่านพลาดไป ใน
เจตนาดี ๆ

สิ่ งทีท่ ่ านควรคานึงมีดังนี้
“อธิษฐาน” เผือ่ คนทีท่ ่านจะต้ องเตือน – ติเสี ยก่ อน ข้ อนี้สาคัญทีส่ ุ ดขอให้พระเจ้าทรงเตรี ยมใจ
ของเขา เพื่อเขาจะมีใจพร้อมยอมรับฟัง เพราะถ้าไม่ยอมรับก็จะส่ งผลเป็ นตรงกันข้ามไป คือแทนที่จะรู ้
ใจมากขึ้นกลับทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลง รับกันไม่ได้ มองหน้ากันไม่ติด บางรายขาดวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ถึงขนาดจากเรื่ องงานกลายเป็ นเรื่ องส่ วนตัวไป เกลียดขี้หน้า มีอคติไปเลยก็มี แล้วจะทางาน
ร่ วมกันไปได้อย่างไร
ท่านเคยพบปั ญหาแบบนี้หรื อไม่? และสิ่ งที่ควรคานึงอีกประการก็คืออย่าลืมอธิ ษฐานเผือ่ ตัว
ท่านเองด้วย “...อย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุ ขมุ สมกับขนาดความเชื่อที่
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) เพื่อท่านเองจะไม่ล้ าเส้นหรื อเผลอพูดเลยเถิดจาก
เรื่ องที่ควรพูด งานก็คืองาน ไม่ใช่เรื่ องส่ วนตัวจริ งไหม ยกเว้นกรณี ที่เป็ นงานด้านรับใช้ในคริ สตจักร
โดยตรง อันนี้ขอให้อยูใ่ นดุลพินิจและระมัดระวังเป็ นพิเศษ คงหนุนใจเพียงว่าให้อธิ ษฐานเผือ่ ทั้งเขาและ
เรา ...อย่างไรก็ดีขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่า ด้วยเป้ าหมายที่ชดั เจนคือยากติเพื่อก่อ จึงไม่มีอะไรที่ยากสาหรับองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ถ้าเราได้อธิ ษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์
“หากว่าพี่นอ้ งของท่านผูห้ นึ่งทาผิดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสอง
เท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่นอ้ งคืนมา” (มัทธิว 18:15) นี่เป็ นข้ อแนะนาทีส่ อง พระธรรมข้อนี้ช้ ีชดั
แล้วว่าท่านควรตาหนิหรื อว่ากล่าวตักเตือนกันสองต่อสองต้องไม่ประเจิดประเจ้อและอย่าได้ทาต่อหน้า
ธารกานัลเด็ดขาด เหตุผลข้อนี้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพื้นฐานข้างต้นที่ขา้ พเจ้าได้เกริ่ นไว้คงไม่มีใคร
อยากถูกตาหนิต่อหน้าคนจานวนมาก ทุกคนล้วนมีศกั ดิ์ศรี รักษาหน้าตาของตนทั้งสิ้ นรวมทั้งตัวท่าน
ด้วย
การตาหนิ หรื อด่าทอใครต่อหน้าคนมาก ๆ ก็เท่ากับเป็ นการประจานความผิดพลาดของคนคน
นั้นให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ จึงมักจะเริ่ มที่จุดนี้ เพราะแทนที่ปัญหาจะได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน กลับกลายเป็ นความโกรธหรื อถึงกับบานปลายไปเป็ นทะเลาะวิวาท สร้าง
ปั ญหาใหม่ข้ ึนมาให้ปวดเศียรเวียนเกล้าไปตาม ๆ กัน สิ่ งเหล่านี้ส่งผลทางตรงต่อการทางานร่ วมกัน
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และต่องานรับใช้ในคริ สตจักรทั้งในปั จจุบนั และมีแนวโน้มว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่ งผลต่อ
อนาคตด้วย
“จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทาบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแก่
มาร” (เอเฟซัส 4:26-27) ข้ อทีส่ ามก็คือ “ความโกรธทาให้ ขาดสติ” ความจริ งข้อนี้ทุกท่านทราบดีอยูแ่ ล้ว
ความโกรธส่ งผลเสี ยโดยตรงหลายประการทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
ด้านร่ างกาย เช่น อารมณ์รุนแรง ใครก็เข้าหน้าไม่ติด ถึงเวลาโกรธขึ้นมาจริ ง ๆ ไม่ตอ้ งถามหา
เหตุหรื อผล มักใช้คาพูดหรื อการกระทารุ นแรงเกินกว่าเหตุแน่นอน “เชื่อขนมกินได้” ท่านว่าไหม (เมื่อ
โมเสสโกรธ ท่านได้พลาดสิ่ งดี ไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอันทั้ง ๆ ก็ได้สมบุกสมบัน เผชิ ญความ
ยากลาบากนานับประการในการนาชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต์ ท่านสมควรเป็ นคนแรกที่ยา่ งเท้า
เหยียบแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แต่ก็มิใช่เช่นนั้น เพราะความโกรธท่านได้ทาผิดต่อพระเจ้า) สรุ ปว่าท่าน
ไม่ควรตาหนิหรื อว่ากล่าวใครตอนอารมณ์เสี ย เพราะมีอตั ราเสี่ ยงสู งต่อการออกนอกสู่ นอกทาง ถ้าระงับ
อารมณ์ไม่ได้อาจบานปลายกลายเป็ นเรื่ องเป็ นราวใหญ่โต
ข้ อทีส่ ี่ คือ คนทีพ่ ฒ
ั นาและเรี ยนรู้ เร็วจะมีบุคคิลทีเ่ ด่ น คือนอกจากจะถ่อมใจยอมรับฟังผูอ้ ื่นแล้ว
ยังนาไปอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าปรับปรุ งแก้ไขตนเองด้วย เราจะเห็นผลเป็ นรู ปธรรมจากชีวติ ที่เติบโตกับ
พระเจ้า มีผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5 :22-23) ไม่มีใครไม่ชอบคนที่ถ่อมใจและมีเหตุผล... น่ารัก
นะ จะบอกให้ จะว่ากล่าวตักเตือนใครก็ขอให้มีความถ่อมใจ ไม่ถือว่าตัวเองเป็ นฝ่ ายถูก มีเหตุผลชัดเจน
บอกรายละเอียดให้รู้ บอกที่มาที่ไปกันบ้างจะได้เข้าใจกัน และจะดียงิ่ ขึ้นหากมีขอ้ เสนอแนะทาให้เขา
ก้าวเดินไปข้างหน้าได้เร็ วขึ้น ไม่มาผิดพลาดในจุดเดิมเดี๋ยวจะกลายเป็ นคนย้าคิดย้าทา ซึ่ งอาจจะพัฒนา
ไปเป็ นอาการทางจิตได้ง่าย ๆ
อย่าลืมว่าข้อแนะนาเปรี ยบเสมือนเข็มทิศชี้ทางไม่ทาให้เสี ยเวลา “เวลาและวารี ฤาจะมีวนั คอย
ใคร” เอาเวลาอันมีค่าไปทาประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่า
ข้ อห้ า ขอให้ คานึงว่ า คนฉลาดจะว่ ากล่ าวติเตือนใครก็มักจะคิดก่ อนพูด เคยสังเกตไหมว่าครู ที่
ท่านเคยประทับใจไม่เพียงสอนเก่งเท่านั้น เวลาสอนมักทาให้ท่านสนุก บรรยากาศในชั้นเรี ยนไม่เครี ยด
แล้วได้เนื้ อหาวิชาตามจุดประสงค์ ฉันใดก็ฉนั นั้น จะติเตือนใครก็ตอ้ งมี เทคนิค เพื่อไม่ให้เขารู ้สึกอับ
อายจนกลายเป็ น ความโกรธ ต้องทาการทบทวนว่าเราต้องการให้เขายอมรับและรู ้สึกถึงความผิดพลาด
พร้อมทั้งตระหนักว่า จะไม่ทาให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ อีก ก็เท่ากับบรรลุเป้ าหมายเดิมที่วางไว้
ต้องยอมรับจริ ง ๆ ว่า การตาหนิติเตือนไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจที่จะทา ใคร ๆ
ก็ไม่อยากถูกตาหนิ เราท่านก็ไม่เว้น... แต่ทาอย่างไรจึงจะทาให้ไปในทางสร้างสรรค์ ติเพื่อเตือน เตือน
ให้เกิดสติ นาไปสู่ การแก้ไข และหลังจากการตาหนิ แล้วยังมีสันติสุข มีขวัญกาลังใจที่ดีในการทางาน
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ด้วยกันต่อไป ตรงนี้สาคัญอยากให้คิดและขอร้องว่าต้องคิดเพื่อตัวท่านเองและหน้าที่การงานที่ท่าน
รับผิดชอบจะได้รับการอวยพรจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเต็มขนาด
และข้อคิดสุ ดท้ายอยากให้ท่านเตรี ยมใจเอาไว้บา้ ง ถ้าหากพบว่าได้ถึงขนาดนี้แล้ว รอบคอบ
ออกอย่างนี้ แล้วยังถูกตาหนิวา่ พูดไม่ดี ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า บุคคิกภาพของแต่ละบุคคลจะแตกต่าง
กัน ท่านจึงควรทาใจให้ได้วา่ เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์ในโลกใบนี้ตอนนี้คงมีอีกข้อ
แล้วคือเขียนไม่ดีขา้ พเจ้าจึงขอออกตัวเสี ยเลยว่า เขียนบทความนี้เพราะอยากเขียนแบบ “คนเขียนสบาย
ใจ คนอ่านมีความสุ ข แล้วยังได้เนื้อหาสาระ” ทานองนี้ เป็ นลักษณะพูดคุย (สานวนอาจไม่ชินหูชินตา
อ่านไปก็จะชินและชอบไปเอง เพราะข้าพเจ้าเบื่อพวกจอหงวน ขอหลีกเลี่ยงภาษาวิชาการเท่าที่จะเลี่ยง
ได้) อย่าติดสานวนภาษาของข้าพเจ้า แต่ขอให้ติดสาระที่เสนอจะประเสริ ฐกว่า...
“เหตุฉะนั้น มนุษย์ เอ๋ ย ไม่ ว่าท่ านจะเป็ นใคร เมื่อท่ านกล่ าวโทษผู้อื่นนั้น ท่ านไม่ มีข้อแก้ ตัวเลย
เพราะเมื่อท่ านกล่ าวโทษผู้อนื่ ท่ านก็ได้ กล่ าวโทษตัวเองด้ วย เพราะว่ าท่ านทีก่ ล่ าวโทษเขาก็ยงั ประพฤติ
อยู่อย่ างเดียวกับเขา เรารู้ ว่าการทีพ่ ระเจ้ าทรงพิพากษาลงโทษคนทีป่ ระพฤติเช่ นนั้นก็สมควรจริง ๆ”
(โรม 2:1-2)

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1998, หน้า 13-15.
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