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บาป-บริสุทธ์ิ 
ตอน ต าหนิ 

โดย วราภรณ์ เจริญสวสัดิ์ 
ยอ้นตน้กลบัมาชนปลายจนขณะน้ีชีวติขา้พเจา้ก็ยงัวนเวยีนอยูก่บัสองค าน้ี คือ บาป และ

บริสุทธ์ิ 
บาป เป็นไดท้ั้งค  านามและค าวเิศษณ์ แปลตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ค.ศ. 1982 

(พ.ศ. 2525) ท่ีเป็นเล่มน้ีเพราะวางอยูบ่นโตะ๊ไม่ตอ้งไปหาจากท่ีไหน) แปลวา่ การกระท าผดิหลกัค า
สอน หรือขอ้หา้มในศาสนาความชัว่ ความมวัหมอง หรือแปลสั้น ๆ วา่ชัว่ 

บริสุทธ์ิ เป็นค าวเิศษณ์ แปลวา่ แทไ้ม่มีอะไรเจือปน เขา้ข่ายประเภทสะอาดคือ ปราศจากมลทิน 
ปราศจากความผดิ ไม่มีต าหนิ อะไรแนวน้ี แต่ไดโ้ปรดอยา่น ามาต่อกนั กรุณา พิมพแ์ยกค า ...เกรงวา่
นกัศาสนศาสตร์หลายท่านมาอ่านพบเขา้จะบอกวา่ ผดิหลกัศาสนศาสตร์เพราะ “ความบาปจะเขา้ส่วน
กบัความบริสุทธ์ิของพระเจา้ไม่ได!้” และเผอิญขา้พเจา้ก็ไม่ใช่นกัศาสนศาสตร์ก็ตอบไม่ไดอี้กวา่ผดิหลกั 
ภาษาศาสตร์ดว้ยหรือเปล่า! มีความรู้แค่งู ๆ ปลา ๆ แต่เหตุท่ีหยบิยกหวัขอ้น้ีมาเขียน ก็เพียงแค่รู้สึก
เสียดายความปรารถนาดีของหลาย ๆ คนท่ี... ไม่ไดส่้งผลดีเสมอไป ดว้ยเหตุท่ีหลาย ๆ คร้ังกลบั
กลายเป็นความเสียหาย ซ่ึงเจา้ตวัไม่ไดเ้จตนาเช่นนั้นเลยโดยพื้นฐาน เวลาพบสถานการณ์เช่นน้ี ขา้พเจา้
เองมกั ขา้พเจา้เองมกัจะร าพึงกบัตวัเองวา่ “โธ... บาปบริสุทธ์ิ” อนัน้ีสุดแลว้แต่คนอ่ืนจะคิดเห็นเป็นเช่น
ไร ไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นดว้ยกบัขา้พเจา้ เป็นเพียงแค่อุปมาโวหารจุดประสงคอ์ยากใหข้อ้คิดเร่ืองการต าหนิ 
เพราะน่ีเป็นบริสุทธ์ิท่ีพบมากท่ีสุดในอีกหลายเร่ืองในแวดวงสังคมท่ีท่านและขา้พเจา้ด าเนินชีวติอยูเ่พื่อ
วา่จะช่วยเหลือท่านไดบ้า้งหากทวา่ท่านถูกต าหนิหรือแมแ้ต่จะตอ้งต าหนิใคร 

ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นเป็นคนบาป จึงมีนิสัยบาปไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง (หลายอยา่ง) ไม่เลือก
หนา้ฐานะ หรือเพศ สมกบัค าวา่ “สิทธิมนุษยชน” แหละท่าน นอกจากมนุษยจ์ะมองไม่เห็นความผดิ 
ความบาป หรือ ขอ้บกพร่องของตนเองแลว้ ยงัมีบุคคลท่ีถ่อมใจยอมรับความผดิบาป ความบกพร่อง 
หรือขอ้ผิดพลาดของตนเองไดย้าก “ท่านคนหนา้ซ่ือใจคด จงชกัไมท้ั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน
แลว้ท่านจะเห็นไดถ้นดั ถึงจะเข่ียผงออกจากตาพี่นอ้งของท่านได”้ (มทัธิว 7:5) มีขอ้พระคมัภีร์อีกหลาย
ขอ้ท่ียนืยนัธรรมชาติบาปเร่ืองน้ีของมนุษย ์“ใครมีตาจงอ่านเถิด!” 
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ดงันั้นถา้ท่านจ าเป็นตอ้งติเตียนหรือวา่กล่าวตกัเตือนผูใ้ด ควรมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเสียก่อนวา่ “ติ
เพื่อก่อ” หมายความวา่มีเจตนาจะติเพื่อสร้างสรรคอ์ยากใหท้ั้งงานและคนพฒันา อยากท างานร่วมกบัเขา
ไปนาน ๆ การตั้งเป้าหมายเช่นน้ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้แน่นอน เพราะพระองคมี์พระประสงคจ์ะอวย
พรหนา้ท่ีการงานของท่านดว้ย ไม่เพียงแต่งานรับใชใ้นคริสตจกัรเท่านั้นเพื่อมิใหท้่านพลาดไป ใน
เจตนาดี ๆ  

ส่ิงทีท่่านควรค านึงมดีังนี ้

“อธิษฐาน” เผือ่คนทีท่่านจะต้องเตือน – ติเสียก่อน ข้อนี้ส าคัญทีสุ่ดขอใหพ้ระเจา้ทรงเตรียมใจ
ของเขา เพื่อเขาจะมีใจพร้อมยอมรับฟัง เพราะถา้ไม่ยอมรับก็จะส่งผลเป็นตรงกนัขา้มไป คือแทนท่ีจะรู้
ใจมากข้ึนกลบัท าใหค้วามสัมพนัธ์ของทั้งคู่แยล่ง รับกนัไม่ได ้ มองหนา้กนัไม่ติด บางรายขาดวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์ถึงขนาดจากเร่ืองงานกลายเป็นเร่ืองส่วนตวัไป เกลียดข้ีหนา้ มีอคติไปเลยก็มี แลว้จะท างาน
ร่วมกนัไปไดอ้ยา่งไร 

ท่านเคยพบปัญหาแบบน้ีหรือไม่? และส่ิงท่ีควรค านึงอีกประการก็คืออยา่ลืมอธิษฐานเผือ่ตวั
ท่านเองดว้ย “...อยา่คิดถือตวัเกินกวา่ท่ีตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดใหถ่้อมสุขมุสมกบัขนาดความเช่ือท่ี
พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) เพื่อท่านเองจะไม่ล ้าเส้นหรือเผลอพดูเลยเถิดจาก
เร่ืองท่ีควรพูด งานก็คืองาน ไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัจริงไหม ยกเวน้กรณีท่ีเป็นงานดา้นรับใชใ้นคริสตจกัร
โดยตรง อนัน้ีขอให้อยูใ่นดุลพินิจและระมดัระวงัเป็นพิเศษ คงหนุนใจเพียงวา่ให้อธิษฐานเผือ่ทั้งเขาและ
เรา ...อยา่งไรก็ดีขา้พเจา้มัน่ใจวา่ ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจนคือยากติเพื่อก่อ จึงไม่มีอะไรท่ียากส าหรับองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ถา้เราไดอ้ธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค ์

“หากวา่พี่นอ้งของท่านผูห้น่ึงท าผดิบาปต่อท่าน จงไปแจง้ความผดิบาปนั้นแก่เขาสองต่อสอง
เท่านั้น ถา้เขาฟังท่าน ท่านจะไดพ้ี่นอ้งคืนมา” (มทัธิว 18:15) น่ีเป็นข้อแนะน าทีส่อง พระธรรมขอ้น้ีช้ีชดั
แลว้วา่ท่านควรต าหนิหรือวา่กล่าวตกัเตือนกนัสองต่อสองตอ้งไม่ประเจิดประเจอ้และอยา่ไดท้  าต่อหนา้
ธารก านลัเด็ดขาด เหตุผลขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยาพื้นฐานขา้งตน้ท่ีขา้พเจา้ไดเ้กร่ินไวค้งไม่มีใคร
อยากถูกต าหนิต่อหนา้คนจ านวนมาก ทุกคนลว้นมีศกัด์ิศรี รักษาหนา้ตาของตนทั้งส้ินรวมทั้งตวัท่าน
ดว้ย 

การต าหนิหรือด่าทอใครต่อหนา้คนมาก ๆ ก็เท่ากบัเป็นการประจานความผดิพลาดของคนคน
นั้นใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ จึงมกัจะเร่ิมท่ีจุดน้ีเพราะแทนท่ีปัญหาจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 
เกิดความเขา้อกเขา้ใจกนั กลบักลายเป็นความโกรธหรือถึงกบับานปลายไปเป็นทะเลาะววิาท สร้าง
ปัญหาใหม่ข้ึนมาใหป้วดเศียรเวยีนเกลา้ไปตาม ๆ กนั ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลทางตรงต่อการท างานร่วมกนั 
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และต่องานรับใชใ้นคริสตจกัรทั้งในปัจจุบนัและมีแนวโนม้วา่ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขก็จะส่งผลต่อ
อนาคตดว้ย 

“จะโกรธก็โกรธได ้ แต่อยา่ท าบาป อยา่ใหถึ้งตะวนัตกท่านยงัโกรธอยู ่ และอยา่ให้โอกาสแก่
มาร” (เอเฟซสั 4:26-27) ข้อทีส่ามกค็ือ “ความโกรธท าให้ขาดสติ” ความจริงขอ้น้ีทุกท่านทราบดีอยูแ่ลว้ 
ความโกรธส่งผลเสียโดยตรงหลายประการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ดา้นร่างกาย เช่น อารมณ์รุนแรง ใครก็เขา้หนา้ไม่ติด ถึงเวลาโกรธข้ึนมาจริง ๆ ไม่ตอ้งถามหา
เหตุหรือผล มกัใชค้  าพดูหรือการกระท ารุนแรงเกินกวา่เหตุแน่นอน “เช่ือขนมกินได”้ ท่านวา่ไหม (เม่ือ
โมเสสโกรธ ท่านไดพ้ลาดส่ิงดี ไม่ไดเ้ขา้ในแผน่ดินคานาอนัทั้ง ๆ ก็ไดส้มบุกสมบนั เผชิญความ
ยากล าบากนานบัประการในการน าชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิต ์ ท่านสมควรเป็นคนแรกท่ียา่งเทา้
เหยยีบแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา แต่ก็มิใช่เช่นนั้น เพราะความโกรธท่านไดท้  าผดิต่อพระเจา้) สรุปวา่ท่าน
ไม่ควรต าหนิหรือวา่กล่าวใครตอนอารมณ์เสีย เพราะมีอตัราเส่ียงสูงต่อการออกนอกสู่นอกทาง ถา้ระงบั
อารมณ์ไม่ไดอ้าจบานปลายกลายเป็นเร่ืองเป็นราวใหญ่โต 

ข้อทีส่ี่คือ คนทีพ่ฒันาและเรียนรู้เร็วจะมีบุคคิลทีเ่ด่น คือนอกจากจะถ่อมใจยอมรับฟังผูอ่ื้นแลว้ 
ยงัน าไปอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ปรับปรุงแกไ้ขตนเองดว้ย เราจะเห็นผลเป็นรูปธรรมจากชีวติท่ีเติบโตกบั
พระเจา้ มีผลของพระวญิญาณ (กาลาเทีย 5 :22-23) ไม่มีใครไม่ชอบคนท่ีถ่อมใจและมีเหตุผล... น่ารัก
นะ จะบอกให ้จะวา่กล่าวตกัเตือนใครก็ขอใหมี้ความถ่อมใจ ไม่ถือวา่ตวัเองเป็นฝ่ายถูก มีเหตุผลชดัเจน 
บอกรายละเอียดให้รู้ บอกท่ีมาท่ีไปกนับา้งจะไดเ้ขา้ใจกนั และจะดียิง่ข้ึนหากมีขอ้เสนอแนะท าใหเ้ขา
กา้วเดินไปขา้งหนา้ไดเ้ร็วข้ึน ไม่มาผดิพลาดในจุดเดิมเด๋ียวจะกลายเป็นคนย  ้าคิดย  ้าท า ซ่ึงอาจจะพฒันา
ไปเป็นอาการทางจิตไดง่้าย ๆ  

อยา่ลืมวา่ขอ้แนะน าเปรียบเสมือนเขม็ทิศช้ีทางไม่ท าให้เสียเวลา “เวลาและวารี ฤาจะมีวนัคอย
ใคร” เอาเวลาอนัมีค่าไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืนจะดีกวา่ 

ข้อห้า ขอให้ค านึงว่า คนฉลาดจะว่ากล่าวติเตือนใครกม็ักจะคิดก่อนพูด เคยสังเกตไหมวา่ครูท่ี
ท่านเคยประทบัใจไม่เพียงสอนเก่งเท่านั้น เวลาสอนมกัท าใหท้่านสนุก บรรยากาศในชั้นเรียนไม่เครียด
แลว้ไดเ้น้ือหาวชิาตามจุดประสงค ์ ฉนัใดก็ฉนันั้น จะติเตือนใครก็ตอ้งมี เทคนิค เพื่อไม่ใหเ้ขารู้สึกอบั
อายจนกลายเป็น ความโกรธ ตอ้งท าการทบทวนวา่เราตอ้งการใหเ้ขายอมรับและรู้สึกถึงความผดิพลาด
พร้อมทั้งตระหนกัวา่ จะไม่ท าใหเ้กิดความผดิพลาดเช่นน้ีอีก ก็เท่ากบับรรลุเป้าหมายเดิมท่ีวางไว ้

ตอ้งยอมรับจริง ๆ วา่ การต าหนิติเตือนไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจท่ีจะท า ใคร ๆ 
ก็ไม่อยากถูกต าหนิ เราท่านก็ไม่เวน้... แต่ท าอยา่งไรจึงจะท าใหไ้ปในทางสร้างสรรค ์ ติเพื่อเตือน เตือน
ใหเ้กิดสติ น าไปสู่การแกไ้ข และหลงัจากการต าหนิ แลว้ยงัมีสันติสุข มีขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างาน
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ดว้ยกนัต่อไป ตรงน้ีส าคญัอยากใหคิ้ดและขอร้องวา่ตอ้งคิดเพื่อตวัท่านเองและหนา้ท่ีการงานท่ีท่าน
รับผดิชอบจะไดรั้บการอวยพรจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเตม็ขนาด 

และขอ้คิดสุดทา้ยอยากใหท้่านเตรียมใจเอาไวบ้า้ง ถา้หากพบวา่ไดถึ้งขนาดน้ีแลว้ รอบคอบ
ออกอยา่งน้ีแลว้ยงัถูกต าหนิวา่ พดูไม่ดี ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ บุคคิกภาพของแต่ละบุคคลจะแตกต่าง
กนั ท่านจึงควรท าใจใหไ้ดว้า่ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีไม่ใช่ธรรมดาของมนุษยใ์นโลกใบน้ีตอนน้ีคงมีอีกขอ้
แลว้คือเขียนไม่ดีขา้พเจา้จึงขอออกตวัเสียเลยวา่ เขียนบทความน้ีเพราะอยากเขียนแบบ “คนเขียนสบาย
ใจ คนอ่านมีความสุข แลว้ยงัไดเ้น้ือหาสาระ” ท  านองน้ีเป็นลกัษณะพดูคุย (ส านวนอาจไม่ชินหูชินตา 
อ่านไปก็จะชินและชอบไปเอง เพราะขา้พเจา้เบ่ือพวกจอหงวน ขอหลีกเล่ียงภาษาวชิาการเท่าท่ีจะเล่ียง
ได)้ อยา่ติดส านวนภาษาของขา้พเจา้ แต่ขอให้ติดสาระท่ีเสนอจะประเสริฐกวา่... 

“เหตุฉะน้ัน มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นน้ัน ท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลย 
เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อืน่ ท่านกไ็ด้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านทีก่ล่าวโทษเขากย็งัประพฤติ
อยู่อย่างเดียวกบัเขา เรารู้ว่าการทีพ่ระเจ้าทรงพพิากษาลงโทษคนทีป่ระพฤติเช่นน้ันก็สมควรจริง ๆ” 
(โรม 2:1-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 37 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1998, หนา้ 13-15. 


