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บทที่ 1 
ท่าทใีนชีวิตคริสเตียนใหม่ 

ทา่ทีก็เป็นเหมือนกบัน า้ปลา   ส้มต าท่ีมีน า้ปลาในปริมาณท่ีพอเหมาะก็ท าให้ส้มต าอร่อย    คนจะพดู
วา่ “ส้มต าครกนีแ้ซบ่!”  ไมมี่ใครพดูว่า “น า้ปลาท่ีอยูใ่นส้มต านีร้สชาดดี”   น า้ปลาท่ีเตมิลงไปนัน้มีผลท าให้
คนชมวา่ส้มต าอร่อยมากกว่าทีคนจะมองไปท่ีน า้ปลาวา่คณุภาพเย่ียมขนาดไหน   โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ส้มต าท่ีใสน่ า้ปลากบัส้มต าท่ีไมใ่สน่ า้ปลานัน้รสชาตตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

ทา่ทีของเราก็มีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเราอยา่งมาก    เราอาจจะไมไ่ด้พิเคราะห์ดทูา่ทีท่ีเราปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวนัสกัเท่าไหร่แตท่ัง้ค าพดูและการกระท าทัง้หมดของเราล้วนแสดงให้เห็น 

คริสเตียนใหมท่ี่ต้องเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจ าเป็นต้องประเมินทา่ทีของตวัเองโดยตัง้ค าถามวา่   
ทา่ทีของข้าพเจ้าสอดคล้องกบัหลกัการพระคมัภีร์อยา่งไร?   ข้าพเจ้าจะเร่ิมต้นเปล่ียนทา่ทีตา่งๆ ของ
ข้าพเจ้าได้อย่างไร? 

ค าถามเหล่านีอ้าจไมไ่ด้มีค าตอบท่ีท าได้ง่ายๆ แตพ่ระเจ้าได้ให้ค าแนะน าเร่ืองความคิดและทา่ทีของเรา
ท่ีเราสามารถปฏิบตัไิด้ไมย่ากผา่นทางพระวจนะของพระเจ้า 

เอเฟซัส 4:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่ 

เปา้หมายหลกัของวิชานีคื้อการสร้างรากฐานทา่ทีใหม่   กระบวนการในการพฒันาทา่ทีให้เป็นเหมือน
พระคริสต์นัน้จะต้องเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่เราจากโลกนีไ้ป    การเรียนวิชานีเ้ป็นเพียงการเร่ิมต้น
กระบวนการนีเ้ท่านัน้ 

ก.  ท่าทคีืออะไร?  
“ทา่ที!”  ทา่ทีเป็นค าธรรมดา แตย่ากท่ีจะให้ค าจ ากดัความท่ีชดัเจน  นกัจิตวิทยาให้ค านิยามไว้แตดู่

เหมือนจะซบัซ้อนเกินเข้าใจ   แตมี่ค าจ ากดัความท่ีพอจะอธิบายความหมายของค านีคื้อ 

1. รูปแบบของความคดิ 
2. ความคดิเห็นอย่างหนึง่ 
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3. วิธีท่ีเราคิด 
4. อปุนิสยัทางความคิดอยา่งหนึง่ 
5. มมุมองอยา่งหนึง่ 
6. ความคดิทัง้หลายท่ีได้เรียนรู้มา 
7. กริยาอาการท่ีมีตอ่สถานการณ์หรือบคุคล เป็นต้น  

ทา่ทีมากกวา่แคแ่สดงออก การตอบสนอง  หรือการมีอารมณ์ไมดี่  อยง่เชน่ วนันีมี้คนมาบอก 

เราวา่ ถึงคราวท่ีเราจะต้องท าความสะอาดห้องน า้ เราจะตอบสนองอยา่งไรตอ่งานเหลา่นัน้ เราจะ
แสดงออกถึงทา่ทีอะไร   

ทา่ทีสามารถเป็นได้ทัง้แง่บวกและลบ   ทกุคนมีทา่ทีของตนเอง  ทกุคนแสดงทา่ทีทกุวนั 

ทา่ทีกบัอารมณ์ความรู้สึกนัน้เหมือนกนัใชห่รือไม่?   ทัง้สองอยา่งนัน้ไมเ่หมือนกนั   อารมณ์หรือ
ความรู้สกึนัน้ไมใ่ช้ความคิด   อยา่งไรก็ตาม รูปแบบของการคิด (ทา่ที) ท่ีเรามีตอ่การท างานนัน้โดยปกตมิกั
มีอารมณ์บางอยา่งเจือปนอยูด้่วย   อยา่งเชน่  ถ้าเราเกลียดการท างาน  มีความอึดอดัใจ  โกรธเคือง  
ความรู้สกึ อาจมีความรู้สกึกระอกักระอว่นใจปนมากบัความคดิตา่ง (ทา่ทีตา่งๆ) ท่ีมีตอ่งานท่ีท า  แตถ้่าเรา
รักงานท่ีท าอยู่กระบวนความคดิ (หรือทา่ที) จะท าให้เรามีความสขุเม่ือท างาน 

ข.  ข้าพเจ้าใช้ท่าทอีย่างไร? 

“ทา่ทีของข้าพเจ้าสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างไร?”   วิธีท่ีเราคิดมีผลโดยตรงกบั
ชีวิตประจ าวนัของเรา   ทา่ทีจะเป็นตวัก าหนดสิ่งท่ีเราจะคดิ พดู และท า  เพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์แตล่ะ
อยา่งในชีวิตประจ าวนัของเรา 

อีกค าถามท่ีอาจชว่ยให้เราเข้าใจในประเดน็นีม้ากขึน้คือ  “ท าไมข้าพเจ้าจงึต้องมีทา่ทีตา่งๆ?”   
เพราะวา่มนัชว่ยให้สมองท างานง่ายขึน้   เราใช้เวลาสว่นใหญ่ในแตล่ะวนัท าสิ่งเดมิๆ เชน่ ต่ืนนอน ท างาน 
ทานอาหาร ท างาน อยูก่บัครอบครัวหรือเพ่ือนๆ 

ทา่ทีหรือรูปแบบการคดิของเราชว่ยเราในการตดัสินใจวา่จะตอบสนองตอ่กิจกรรมแตล่ะอยา่งท่ีท าเป็น
ประจ าเหลา่นีอ้ยา่งไร  เชน่  เราจะไมต้่องใช้ความคิดทกุครัง้วา่เราจะตอบสนองอย่างไรเม่ือถกูเรียกให้ไปกิน
อาหาร    พวกเราสว่นใหญ่คงจะตอบสนองด้วยความคิดในทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเราก าลงัหิวและ
อาหารนัน้สง่กลิ่นหอม 
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ค.  ข้าพเจ้ารับท่าทมีาได้อย่างไร? 
เราอยูใ่นกระบวนการของการสร้างทา่ทีตา่งๆ ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมชีวิตบนโลกนี ้ ประสบการณ์  

ในชีวิตประจ าวนัของเราสง่ตอ่ทา่ทีท่ีเราก าลงัพฒันาขึน้—ตอนเป็นเด็กเรารับทา่ทีหลายอยา่งมาจากพอ่แม่ 
พ่ีน้อง รวมถึงญาติๆ  ก็มีอิทธิพลส าคญัตอ่ความคิดเห็นตา่งๆ ของเราด้วยเชน่กนั 

โทรทศัน์ วิทย ุภาพยนตร์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และสิ่งอ่ืนๆ ในบ้านและในชมุชนล้วนมีส่วนในการช่วย
พฒันาทา่ทีของเรา    เม่ือเร่ิมเข้าโรงเรียน ครู เพ่ือนร่วมชัน้ และวิชาท่ีเราเรียนก็มีอิทธิพลอยา่งชดัเจนตอ่
รูปแบบทางความคดิของเรา 

เราจะสร้างทา่ทีได้อยา่งไร?  

มีหลายวิธีท่ีจะพฒันาทา่ทีตา่งๆในชีวิตของทา่น   เชน่ 

1. เป็นผลจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
2. เรียนรู้ทา่ทีเหลา่นัน้จากการเฝา้ดชีูวิตคนอ่ืน  
3. ถกูสัง่สอนมาแบบนัน้ 
4. ศกึษาและจดจ ารูปแบบความคดิใหม่ๆ   

ทา่ทีของเราเปล่ียนแปลงหรือไม่?   ประสบการณ์ใหม่ๆ  ท่ีเราต้องเจอในแตล่ะวนัอาจชว่ยเสริมสร้าง
ทา่ทีตา่งๆ ของเราหรืออาจท าลายก็ได้   ถ้าหากสิ่งท่ีเราตอบสนองท าให้ชีวิตยากล าบากและสร้างความ
เดือดร้อนก็มีแนวโน้มท่ีเราเปล่ียนทา่ทีนัน้  ปกตแิล้วเราเปล่ียนทา่ทีเพ่ือท าให้ชีวิตของเราง่ายขึน้ 

เราคือผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบตอ่ทกุๆ ทา่ทีท่ีแสดงออกมา  แม้เราจะถกูสอนให้มีทา่ทีนัน้ตัง้แตเ่รายงัเป็นเด็ก
ก็ตามเราก็ยงัต้องรับผิดชอบตอ่ท่าทีนัน้อยู่ดี    เราไมอ่าจกลา่วโทษพอ่แม่ คณุครู หรือแม้แตส่ภาพ 
แวดล้อม   เราสามารถเปล่ียนทา่ทีของเราได้โดยการร้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า 

ง.  ข้าพเจ้าแสดงท่าทีอย่างไร?  
ทา่ทีคือรูปแบบอย่างหนึง่ของความคิด    เราไม่อาจมองเห็นความคิดของซึง่กนัและกนัได้   เราแสดง

ทา่ทีของเราออกมาอยา่งไร?    

อนัดบัแรก  ให้เราลองฟังสิ่งท่ีคนคยุกนั   เราจะเห็นสิ่งท่ีคนหนึง่คดิผา่นทางสิ่งท่ีเขาพดูเก่ียวกบัเร่ือง
นัน้ๆ  หากอยากรู้จกัทา่ทีของใครให้ลึกซึง้ควรพดูคยุซกัถามแล้วตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาตอบให้ดี   
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นอกจากนีเ้รายงัแสดงถึงทา่ทีของเราผา่นทางน า้เสียง ภาษากาย เชน่ วิธีท่ีเรายืนหรือนัง่ หรือการก า
หมดัของเรา    การมองดใูบหน้าก็สามารถบอกได้วา่เขามีทา่ทีอย่างไร   เขาก าลงัขมวดคิว้หรือวา่ก าลงัยิม้?   
ดวงตาของเขาเตม็ด้วยความกรุณาหรือมีรังสีอ ามหิตพุง่ออกมา?      
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บทที่ 2 
กระบวนการสร้างท่าทใีหม่ 

เคยอยูใ่นสถานการณ์ท่ีพดูไมอ่อกเลยหรือไม่?    ในสถานการณ์แบบนัน้เราทัง้รู้สกึอบัอายหรือกลวั
เพราะไมรู้่วา่จะพดูหรือท าอะไร 

เม่ือเราต้องเจอกบัสถานการณ์ท่ีไมเ่คยเจอมาก่อน  สมองจะสัง่การวา่ “ใจเย็นๆ!  เรายงัคดิไมอ่อกวา่
จะบอกให้ตอบสนองอย่างไร”   เม่ือเป็นดงันัน้เราก็เลยประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและตดัสินใจวา่
ทา่นจะตอบสนองอย่างไร 

เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหมอ่ยา่งนีบ้อ่ยๆ  ก็มีแนวโน้มวา่เราจะพฒันาท่าทีท่ีจะตอบสนองตอ่
สถานการณ์นัน้ๆ ในรูปแบบท่ีชดัเจนขึน้   ไมน่านนกัเราจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองแบบอตัโนมตัจินครัง้
ตอ่ไปเราจะไมต้่องฉกุคดิสกันิดเดียววา่จะตอบสนองอยา่งไร   นัน่หมายความวา่ทา่ทีใหมข่องเราได้ถกู
สร้างขึน้มาแล้ว 

ก.  มีด้านใดในชีวิตที่ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องพฒันาท่าทใีหม่?  
คริสเตียนใหมส่ว่นมากจะยงัไมรู้่วา่พระเจ้าต้องการให้เรามีทา่ทีอย่างไร   ฟีลิปปี 2:5 กลา่ววา่ “ทา่นจง

มีน า้ใจตอ่กนัเหมือนอยา่งท่ีมีในพระเยซูคริสต์”    มีทา่ทีอะไรบ้างท่ีพระเยซูปรารถนาให้เรามี?   อะไรคือ
ทา่ทีท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับคริสเตียนใหมท่ี่ควรจะมี?   ในบทเรียนนีเ้ราจะอภิปรายพระคมัภีร์หลายๆ ข้อซึง่จะ
ชว่ยให้เรารู้วา่สิ่งใดท่ีเราจ าเป็นต้องเอาออกไปจากชีวิต  และสิ่งใหม่ๆ  ท่ีพระเจ้าต้องการให้เราน าเข้ามาใน
ชีวิตคืออะไร   ในหลายๆ บริบทจะหมายความถึงการทิง้ตวัเก่า แนวความคดิเก่า เพ่ือเราจะเปล่ียนท่าทีใหม่ 

ให้ดบูนัทกึเร่ืองทา่ทีตา่งๆ จากพระธรรม เอเฟซสั 4:17-32 และพระธรรมโคโลสี 3:5-15   ซึง่ได้พดูถึงสิ่ง
ท่ีจะชว่ยสร้างทา่ทีท่ีดีให้กบัคริสเตียนใหม่ 

1. ไมเ่ยอ่หยิ่ง 
2. เปิดใจรับการวิพากษ์วิจารณ์และค าแนะน า 
3. ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความนบัถือ 
4. เรียนรู้ท่ีจะรักคนอ่ืน 
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5. ยอมรับวา่ข้าพเจ้าเป็นคนผิด 
6. เรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจพระเจ้าเม่ือข้าพเจ้าเจอปัญหาและความยุง่ยาก 
7. การท างาน 
8. การปฏิบตัิตอ่ครอบครัวอยา่งถกูต้อง 
9. มีทา่ทีท่ีเหมาะสมในเร่ืองเพศ 
10. การเช่ือฟังผู้ ท่ีมีสิทธิอ านาจ 
11. ยอมรับตนเอง 
12. การเปล่ียนแปลงทา่ทีท่ีมีตอ่การใช้ยาเสพตดิ 
13. การให้อภยัคนอ่ืน 

กระบวนการสร้างนิสยัใหมใ่นการคดิบางครัง้อาจเป็นเร่ืองง่าย    แตห่ากครัง้ใดท่ีรู้สึกวา่ยากให้จ าไว้วา่
พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะให้ก าลงัและสตปัิญญาแก่เราในการท าตามน า้พระทยัของพระเจ้า 

ฟีลิปปี 4:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า 

ยากอบ 1:5-6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นัน้ทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่
คนทัง้ปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงต าหนิ  แล้วผู้นัน้ก็จะได้รับส่ิงท่ีทูลขอ  แต่จงให้ผู้
นัน้ทูลขอด้วยความเช่ือ อย่าสงสัยเลย  เพราะว่าผู้ท่ีสงสัยเป็นเหมือนคล่ืนในทะเลซึ่งถูก
ลมพัดซัดไปมา 

ข.  ข้าพเจ้าควรจะเร่ิมต้นจากจุดไหนในการพฒันาท่าทใีหม่?  
คนทกุคนมีความคดิท่ีแตกตา่งกนั    พระเจ้าทรงสร้างเราพร้อมกบัประทานความคดิจิตใจให้แก่เรา 

พระองค์ทรงให้เรารับผิดชอบในการพฒันามนัด้วย    ในพระธรรมโรม 12:2  กลา่วไว้ว่า พระเจ้าได้ทรง
ประทานความรับผิดชอบแก่ทา่นในการพฒันาทา่ทีใหม่    เราจะท าสิ่งนีส้ าเร็จได้ก็ต้องให้เวลาและลงมือท า 

โรม 12:2 ให้แนวคดิเก่ียวกบัวิธีการพฒันาทา่ทีใหมไ่ว้วา่  “อยา่ประพฤตติามอยา่งคนในยคุนี ้แตจ่ง
รับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แล้วอปุนิสยัของท่านจงึจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือทา่นจะได้ทราบน า้พระทยัของพระเจ้า 

จะได้รู้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยัและอะไรดียอดเย่ียม” (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 

เอเฟซสั 4:23 พดูถึงสิ่งท่ีเราต้องท าคือ  “และจงให้วิญญาณจิตของทา่นเปล่ียนใหม่” (ฉบบั
สมาคมพระคริสตธรรม) 
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มนัยากท่ีจะเปล่ียนทา่ทีซึง่เรามีมาเกือบทัง้ชีวิต   พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเราเสมอ   อยูท่ี่วา่เรา
จะเร่ิมต้นท่ีตรงไหนก่อนดี? 

1.  ท่าทีใดที่ข้าพเจ้าควรจะเปล่ียน? 

เหนือสิ่งอ่ืนใดเราต้องตดัสินใจก่อนว่าทา่ทีใดท่ีเราต้องการจะเปล่ียน   สมมตุวิา่ เราต้องการจะเปล่ียน
ทา่ทีท่ีมีตอ่การท างาน 

2. ความคดิอะไรที่สร้างท่าทีของข้าพเจ้าที่มีต่อเร่ืองนัน้ๆ? 

เม่ือมองอย่างผิวเผินอาจดเูหมือนเป็นเร่ืองง่ายๆ  แตห่ลายตอ่หลายครัง้ทา่ทีของเราเกิดจากการ
อปุนิสยัทางจิตใจจนเราไมค่ิดใคร่ครวญถึงสิ่งนัน้โดยใช้สติ   เรามกัจะตอบสนองโดยไมต้่องใช้ความคิด 

จงสงัเกตดวูา่เราคิดอะไรเก่ียวกบังาน (การเรียน) ท่ีเราท าอยู ่   เราเกลียดมนั  กล า้กลืนฝืนทนหรือวา่
รักมนั?   (เป็นไปได้ว่าอาจรักมนัมากจนเกินไป!)   พฤตกิรรมของเราท่ีแสดงออกมาขณะท่ีก าลงัท างานอยู่
เป็นตวับง่บอกถึงท่าทีของเรา   เราเป็นคนหละหลวมหรือเป็นเร่ืองเป็นราว?   เป็นคนเฉ่ือยช้าหรือวา่
กระฉบักระเฉง?   เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายหรือวา่เอาแนเ่อานอนไมไ่ด้? 

3. อะไรคือเป้าหมายของข้าพเจ้า? 

สมมตุวิา่เรารู้แล้ววา่ท่าทีท่ีเรามีตอ่การท างานนัน้ไมใ่ช่สิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เรามี   แล้วอะไรคือทา่ที
ตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีควรมีตอ่การท างาน?   เราจ าเป็นต้องมีเปา้หมายหากเราอยากจะเปล่ียนแปลงทา่ทีท่ี
มีตอ่การท างานให้ถกูต้อง 

การศกึษาพระคมัภีร์เป็นก้าวแรกท่ีส าคญั   จงค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสเก่ียวกบัการท างาน    
พระธรรมสภุาษิตได้พดูถึงหวัข้อนีใ้นหลายๆ ข้อ    ยงัมีพระคมัภีร์ใหมอี่กสองข้อท่ีให้แนวคิดกบัเราวา่ทา่ที
ตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีมีตอ่การท างานนัน้มีอะไรบ้าง    

โคโลสี 3:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ไม่ว่าท่านจะท าสิ่งใด ก็จงท าด้วยความเตม็ใจ 
เหมือนกระท าถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย์ 
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2 โครินธ์ 8:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บัดนีจ้งท าให้ส าเร็จสมกับใจร้อนรนที่จะถวายโดยท าตามความสามารถของท่าน  

จากพระคมัภีร์เหลา่นีท้่านคิดวา่ท่าทีท่ีทา่นควรมีตอ่การท างานตามหลกัพระคมัภีร์คืออะไร 

4. ข้าพเจ้าจะไปถงึเป้าหมายนัน้ได้อย่างไร? 

อะไรคือก้าวแรกท่ีทา่นต้องลงมือท าเพ่ือขจดัทา่ทีเก่าๆ ท่ีมีตอ่การท างานออกไปแล้วเปล่ียนเป็นทา่ที
ตามแบบพระคมัภีร์?  เราจะอภิปรายรายละเอียดเร่ืองนีใ้นบทเรียนหน้า   กระบวนการในการเปล่ียนแปลง
จะไมเ่กิดขึน้อตัโนมตัิ   จะต้องใช้เวลา ต้องลงมือท า และต้องมีวินยัอย่างมาก 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ  เพ่ือนๆ และครอบครัวจะคอยช่วยทา่น   ให้ทา่นบอกคนรอบข้างถึงสิ่งท่ีทา่น
ก าลงัตัง้ใจท า  เพ่ือพวกเขาจะคอยสนบัสนนุและชว่ยเหลือทา่น 

5. ข้าพเจ้าจริงจงัในการพัฒนาท่าทีตามหลักพระคมัภร์ีแค่ไหน? 

กระบวนการของการเปล่ียนแปลงทา่ทีนัน้อาจเกิดขึน้ช้ามากจนทา่นท้อใจ  (บางครัง้ไมใ่ชแ่คช้่าแตอ่าจ
เจ็บปวดด้วย!)   บางครัง้อาจมาถึงจดุท่ีทา่นถกูทดลองให้ล้มเลิกความตัง้ใจและกลบัไป “เป็นตวัของ
ตวัเอง”   แตพ่ระค าของพระเจ้าหนนุใจเราว่า   เราต้องถอดนิสยั ความปรารถนา และทา่ทีของมนษุย์เก่าทิง้
เสีย และใสอ่นัใหม่ๆ  เข้าไปแทนท่ี   การเจริญเตบิโตอาจสร้างความเจ็บปวดให้กบัทา่น  แตผ่ลตอบแทนใน
ระยะยาวนัน้คุ้มคา่กบัความเพียรพยายามท่ีท่านลงมือไป 

ค.  มีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยข้าพเจ้าพฒันาท่าทใีหม่?  
มีสองวิธีท่ีเราสามารถใช้เพ่ือเปล่ียนแปลงทา่ที  หนึง่ เร่ิมต้นท่ีการเปล่ียนความคิดเพ่ือน าสูก่ารเปล่ียน

การกระท า  สอง เร่ิมต้นจากการเปล่ียนการกระท า เพ่ือความคิดของเราจะถกูเปล่ียนใหม่  แล้ววิธีไหน
ดีกวา่กนั  นัน่ขึน้อยูก่บับคุลิกของแตล่ะคนและทา่ทีท่ีเราต้องการเปล่ียน 

1. เปล่ียนการกระท าของข้าพเจ้า  

โจไมช่อบงานท่ีเขาท าอยูเ่ลย  ทกุครัง้ท่ีได้รับมอบหมายมาเขาจะปลอ่ยมนัไว้จนกว่าจะถึงเส้นตายถึง
จะลงมือท า  แตท่ าไปก็บน่ไป  คนรอบข้างรู้ดีวา่งานท่ีโจท าออกมานัน้แยข่นาดไหน  แตใ่นบางครัง้โจ 
กลบัให้ความใสใ่จและสนใจงานจนท าเสร็จอยา่งดี 



12  คู่มือผู้เรียน 

ถ้าโจอยากจะเปล่ียนแปลงท่าทีท่ีมีตอ่การท างาน  เขาควรเร่ิมต้นจากจดุไหนก่อนดี?  ทางเลือกหนึง่คือ 
ตดัสินใจวา่ทกุครัง้ท่ีได้รับมอบหมายงานใดมาเขาจะ “ไมบ่น่ และลงมือท าทนัที” 

ในขณะท่ีท างานอยูก็่ตัง้ใจให้เตม็ท่ี  ท าให้ดีท่ีสดุ  พร้อมกบัทอ่งข้อทอ่งจ าท่ีชว่ยให้เขามีทศันคตท่ีิดีตอ่
การท างานไปด้วยเพ่ือเขาจะมีความคิดตามหลกัพระคมัภีร์  ข้อพระคมัภีร์หนึง่ท่ีจะชว่ยได้คือ  2 โครินธ์ิ 
8:11 

2 โครินธ์ิ 8:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บัดนีจ้งท าให้ส าเร็จสมกับใจร้อนรนที่จะถวายโดยท าตามความสามารถของท่าน  

ประโยคแรกกลา่วไว้ว่า “บดันีจ้งท าให้ส าเร็จ!”   การใช้เวลาใคร่ครวญภาวนา ศกึษาพระคมัภีร์ และ
อธิษฐานเป็นเวลาหลายชัว่โมง อาจไมใ่ชว่ิถีทางท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีมีตอ่การ
ท างาน   การศกึษาค้นคว้าเป็นสิ่งท่ีส าคญั แตก่ารลงมือท าจริงๆ จะท าให้เราปรับตวัสูก่ารเปล่ียนทา่ทีได้ดี
ท่ีสดุ 

หากตอนนีท้า่นเป็นนกัเรียนอยู ่ อาจมีทัง้การบ้านทัง้รายงานท่ีต้องสง่  แตแ่หมทัง้สองอยา่งนีน้่าเบื่อสิน้
ดี  การเร่ิมต้นท่ีดีท่ีสดุส าหรับการเปล่ียนทา่ทีตอ่การท าการบ้านคือ  อยา่ใช้เวลาหลายตอ่หลายชัว่โมงใน
การพยายามเปล่ียนทา่ที   ให้ลงมือท าการบ้านก่อนเลย   

2. เปล่ียนความคดิของข้าพเจ้า 

มีทา่ทีบางอยา่งท่ีเปล่ียนได้ง่ายๆ โดยการเร่ิมต้นท่ีความคิดของเราเองก่อน   ยกตวัอย่างเชน่ ก่อนท่ี
ออยจะมาเป็นคริสเตียนเขาใช้ชีวิตในทางท่ีผิดศีลธรรมและไมถ่กูต้อง   วิถีชีวิตเขาผิดศีลธรรม ผิดหลกั 
พระคมัภีร์อยา่งมาก   เขาคบผู้หญิงหลายคนและอยู่ด้วยกนัโดยไมไ่ด้แตง่งาน  ตอนนีอ้อยต้องการจะ
เปล่ียนทา่ทีของเขาในเร่ืองเพศ  ออยควรจะเร่ิมต้นท่ีตรงไหนก่อนดี? 

ส าหรับออยแล้วการท าตามกระบวนการในการเปล่ียนแปลงทา่ทีนัน้อาจยากยิ่งกวา่การเร่ิมท่ี
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของเขาเองเสียอีก  เพียงแคเ่ขาหยดุการกระท าท่ีไมถ่กูต้องกบัผู้หญิงเหลา่นัน้ท่ีเขา
คบ  นัน่เป็นในสว่นของการกระท า แตค่วามคิดท่ีถกูต้องของเขาจะยงัไมถ่กูเปล่ียนในทันที 

หากจะเปล่ียนทา่ทีโดยการเร่ิมต้นท่ีความคิด  ออยจ าต้องศกึษาค้นคว้าวา่พระคมัภีร์พดูถึงทา่ที
ของคริสเตียนในเร่ืองเพศไว้อยา่งไรบ้าง  เม่ือเขาเปิดใจยอมรับสิ่งท่ีพระคมัภีร์พดูและให้แนวคิดใน 
พระคมัภีร์เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในความคดิเขาทา่ทีของเขาจะเร่ิมปรับเปล่ียน  แตอ่อยก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะตอ่สู้
กบัการทดลองเร่ืองตณัหาและความบาปในเร่ืองเพศ  ซึง่การทอ่งจ าข้อพระคมัภีร์จะชว่ยออยได้เป็นอย่าง
มากเม่ือเขาต้องการเปล่ียนแปลงความคดิของเขา  
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ขณะท่ีออยก าลงัพฒันาความเช่ือ  ทา่ทีของเขาก็จะเปล่ียนใหม่   การกระท าท่ีมีความเช่ือจะชว่ยเสริม
รูปแบบทางความคดิใหมใ่ห้กบัเขาด้วย 

วิธีไหนดีกว่ากนั ระหวา่ง เร่ิมต้นท่ีการเปล่ียนความคิด  กบั เร่ิมต้นท่ีการเปล่ียนการกระท า  เราจะรู้ได้
อยา่งไรวา่วิธีไหนดีท่ีสดุส าหรับเรา  ประสบการณ์จะเปล่ียนตวับอกเราว่าวิธีการใดดีท่ีสดุส าหรับเรา  ให้
ลองท าทัง้สองวิธี  หรือใช้ทัง้สองวิธีพร้อมๆ กนัเลยก็ได้   ไมส่ าคญัวา่เราจะใช้วิธีไหน  แตส่ิ่งท่ีส าคญัคือ 
ทา่ทีของเราเปล่ียนไปเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึน้ๆๆ   

3. อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าจะเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางท่าทีได้
อย่างไร? 

การเปล่ียนทา่ทีของเราเป็นแคก่ารเปล่ียนวิธีคิดเก่ียวกบับางสิ่งบางอยา่ง   แตอ่ารมณ์ความรู้สกึของเรา
นัน้ผกูติดอยูก่บัทา่ทีตา่งๆ ของเรา    ถ้าหากเราต้องการเปล่ียนทา่ทีเราต้องรู้ว่าความรู้สกึของเราท่ีมีตอ่
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงนี ้

ก้อยอยากจะเปล่ียนแปลงทา่ทีท่ีมีตอ่การต่ืนเช้าๆ ทา่ทีท่ีเธอตอบสนองก่อนหน้านีเ้ม่ือต้องตื่นเช้าก็คือ 
หงดุหงิดและขุน่เคืองใจ  “ชัน้เกลียดการต่ืนเช้า”  น่ีคือความคิดท่ีอยูใ่นหวัของเธอ  เม่ือนาฬิกาปลกุดงัเธอ
จะกดปุ่ มเล่ือนการปลกุออกไป  ก้อยเล่ือนการปลกุไปหลายๆๆๆ ครัง้กวา่จะยอมตื่น  จากนัน้ทกุอย่างจะอยู่
ในความรีบเร่งเพราะสายแล้ว 

ถ้าก้อยอยากจะเปล่ียนแปลงทา่ทีเร่ืองการต่ืนนอนตอนเช้า   ทางเลือกหนึง่ก็คือการเร่ิมต้นท่ีการเปล่ียน
พฤตกิรรม    ก้อยตดัสินใจท่ีจะเร่ิมต้นเปล่ียนทา่ทีโดยการบอกตวัเองก่อนท่ีจะเข้านอนวา่ พรุ่งนีเ้ธอจะต่ืน
ทนัทีท่ีนาฬิกาปลกุดงัและจะไมก่ดปุ่ มเล่ือนเวลาปลกุออกไปอีก 

ก้อยตดัสินใจอยา่งเด็ดขาดว่าจะลกุจากท่ีนอนทนัทีโดยไมส่นใจวา่ตวัเองรู้สกึอยา่งไรตอ่การต่ืนเช้า  
นอกจากนัน้ก้อยยงัเขียนข้อพระคมัภีร์สดดีุ 118:24 เพ่ือชว่ยหนนุใจเธอในการเปล่ียนทา่ทีด้วย  

สดุดี 118:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

น่ีเป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยนิดีในวันนัน้ 

เช้าวนัถดัมา  เม่ือนาฬิกาปลกุดงัขึน้  ก้อยกดปุ่ มเล่ือนเวลาปลกุทนัทีพร้อมกบับน่เบาๆ วา่ “เกลียดตอน
เช้าจริงๆ เลย”  ทนัใดนัน้ก้อยคิดถึงความตัง้ใจท่ีคดิไว้เม่ือตอนก่อนเข้านอน  คราวนีก้้อยพดูออกมาด้วย
เสียงอนัดงัว่า “เกลียดดดดตอนเช้าท่ีสดุ”  แล้วก้อยก็คอ่ยๆ ลกุขึน้จากเตียงแล้วไปล้างหน้าล้างตา 
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ก้อยรู้สึกแยก่วา่ทกุๆ วนัเพราะไมไ่ด้นอนบนเตียงตอ่เหมือนท่ีเคยท า  ก้อยพยายามจะทบทวนข้อ 
พระคมัภีร์ท่ีเขียนไว้  แตส่มองดเูหมือนยงัไมต่ื่นด้วยเชน่กนั  ยิ่งมองไปท่ีเตียงนอนก็เหมือนมีเสียงร้องเรียก
ให้เอากายลง แล้วความคิดบางอยา่งก็แว้บเข้ามา “นอนอีกแคไ่มก่ี่นาที ไม่น่า่จะเป็นไรนะ” 

แทนท่ีก้อยจะท าตามความคิดท่ีแลน่ในหวั ก้อยก็เร่ิมพบัผ้าหม่และเก็บท่ีนอน อาบน า้ แตง่ตวั แล้วลง
ไปกินข้าวเช้า  วนันีก้้อยมีเวลาเหลือเฟือส าหรับการนัง่กินข้าวแบบสบายๆ ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนทกุวนั   

การลากตวัเองให้ลกุขึน้จากท่ีนอนทนัทีท่ีนาฬิกาปลกุดงัโดยไมมี่ความรู้สกึหงดุหงิดอาจไมส่ามารถท า
ได้ภายในวนัเดียว  แตห่ากก้อยอยากจะปรับเปล่ียนท่าทีเร่ืองการนอนนีเ้ธอจะต้องใสใ่จกบัพฤติกรรมท่ีท า
ในแตล่ะวนัและใช้พระค าพระเจ้าหนนุใจตวัเองแล้วก้อยจะเร่ิมเห็นทา่ทีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยให้ก้อยเปล่ียนทา่ทีเร่ืองการต่ืนนอนตอนเช้าได้ก็คือ ให้ใช้เวลาในตอนเช้าในการเข้า
เฝา้พระเจ้า อา่นพระคมัภีร์ และอธิษฐานด้วย  เพ่ือให้การใช้เวลากบัพระเจ้าสร้างความคดิและจิตใจของ
เธอให้คิดในทางบวกกบัการเร่ิมต้นวนัใหม ่

เม่ือจะเร่ิมต้นท าสิ่งท่ีไมคุ่้นเคยก้อยจะต้องมีวินยัอยา่งมากในการลงมือท าสิ่งใหม่  เพราะนิสยัเก่าๆ 
ก าลงัคอ่ยๆ ตายไปอย่างช้าๆ 

อารมณ์และความรู้สกึของเธออาจเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีจะถกูเปล่ียน   มนัอาจใช้เวลาหลายวนัหรือแม้แต่
หลายสปัดาห์ก่อนท่ีเธอจะสามารถต่ืนขึน้พร้อมกบัการตอบสนองทางอารมณ์ในทางบวกท่ีมีตอ่การต่ืนเช้า  
นัน่ก็คือการรู้สกึช่ืนชมยินดีกบัเช้าวนัใหมท่ี่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ 

การท้าทายใหญ่ท่ีเราทกุคนต้องเผชิญก็คือ การไมป่ล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกก าหนดทา่ทีและการ
กระท าของเรา   หากเรามีความตัง้ใจแนว่แน่ท่ีจะเปล่ียนท่าทีตา่งๆ อารมณ์อาจเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีจะถกู
เปล่ียน  

4. การจนิตนาการ 

การจินตนาการอาจเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพท่ีสดุในการชว่ยพฒันาท่าทีแบบพระคมัภีร์   
แทนท่ีจะเดนิบนเส้นทางแหง่ความเพ้อฝันแหง่ความคิด    ลองคดิถึงการใช้เวลาสว่นตวัของเรากบัพระเยซ ู  
คดิดวูา่จะเป็นอยา่งไรเม่ือเรามีพระเยซูอยูเ่คียงข้างได้พดูคยุกนัทกุวนั   พระธรรมสภุาษิต 23 :7 กลา่ววา่ 
“เม่ือคนคดิอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งนัน้”  พระคมัภีร์พดูไว้ชดัเจน เราจะเป็นตามสิ่งท่ีเราคดิหมายไว้  การใช้
เวลาแบบนีเ้รียกง่ายๆ ว่า การใคร่ครวญภาวนา 

หากออยต้องการปรับเปล่ียนทา่ทีเร่ืองเพศให้ถกูต้องตามหลกัพระคมัภีร์   การจินตนาการภาพจาก 
พระคมัภีร์เพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตเราจะชว่ยออยในการสร้างทา่ทีใหมท่ี่เขาอยากพฒันาให้สามารถเกิดขึน้
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ได้  แตห่ากออยยงัคงพร ่าเพ้อถึง “วนัเก่าๆ อนัแสนสขุ” วนไป   ใจยงัคงคิดถึงการเสพย์สขุทางเพศท่ีเขาเคย
ท าในอดีตก็มีแตจ่ะท าให้เขาวกกลบัไปมีทา่ทีเก่าๆ ท่ีขดัตอ่หลกัพระคมัภีร์เทา่นัน้เอง   การเฝา้คดิถึงแตเ่ร่ือง
ในอดีตอยา่งนีก็้มีแตจ่ะขดัขวางเขาไว้ให้ไมส่ามารถเปล่ียนทา่ทีใหมไ่ด้ 

พงึระลกึไว้วา่ ซาตานพยายามจะทดลองเราในเร่ืองนี ้  เราอาจสนกุกบัการดหูนงัท่ีฉายวนอยูใ่นหวัของ
เราเก่ียวกบับางเร่ืองซึง่เร่ืองนัน้ไมใ่ชส่ิ่งท่ีพระเยซูอยากให้เราคิดถึงด้วยซ า้   หากเราลงมือท าตามสิ่งท่ีเรา
คดิ  ก็เทา่กบั เราได้ท าบาปแล้ว   

อาจดเูหมือนเป็นเร่ืองยากท่ีจะพฒันาทา่ทีใหมจ่ากบรรดา “หนงั” ท่ีฉายวนอยูใ่นความคดิของเรา  เรา
ไมส่ามารถห้ามไมใ่ห้หนงัเหลา่นัน้ฉายในความคิดของเรา แตเ่ราเลือกท่ีจะ “ปิด” มนัได้   เม่ือหนงัเร่ืองนัน้
วนกลบัมาในหวัให้เราถามตวัเองวา่ พระเยซูต้องการให้เราคดิถึงเร่ืองนีไ้หม  ถ้าค าตอบคือ ไมใ่ช ่ ก็ให้เรา
หนัมาเลือกคิดถึงสิ่งท่ีพระเยซูต้องการให้เราคดิดีกวา่ 

ซาตานจะไมเ่พียงแตน่ า “หนงั” นัน้เข้ามาฉายในความคิดของเราเทา่นัน้   แตม่นัจะยงัแอบแฝงเอา
อารมณ์ความรู้สกึมาเสนอพร้อมกบัหนงัเร่ืองนัน้ด้วย    ท่ีส าคญัคือหนงัเร่ืองนัน้ชา่งสนกุและตื่นเต้น ดงึ
ความสนใจทัง้หมดของเราให้รักหนงัเร่ืองนัน้จนท าให้เราตามืดบอดตอ่สิ่งท่ีพระเจ้าตรัสกบัเราเก่ียวกบันัน้
เร่ืองนัน้ไปเลย 

บางครัง้ซาตานอาจน าเอาการกลา่วโทษมาน าเสนอพร้อมกบัหนงัเร่ืองนัน้   เราอาจรู้สึกวา่เราแยแ่ละ
ผิดบาปอยา่งมากเม่ือดหูนงัท่ีฉายในความคดิเรา  การกลา่วโทษคือเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ท่ีซาตานใช้เพ่ือท า
ให้เราเกิดความท้อแท้ใจและสิน้หวงั  ประหนึง่วา่ เราคงไมส่ามารถเปล่ียนได้แล้ว 

การท้าทายท่ีเราทกุคนต้องเผชิญก็คือการเตมิความคิดของเราให้เตม็ด้วยความจริงจากพระเจ้า  การ
ทอ่งจ าพระค าและการภาวนาพระค าคือวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะช่วยให้เราเอาชนะสงครามความคดิของเราได้    ทกุ
ครัง้ให้ถามตวัเองเสมอวา่ หนงัท่ีก าลงัฉายในความคิดของเรานีคื้อเร่ืองท่ีพระเยซูต้องการให้เราคดิหรือไม่  
จงสร้าง “หนงัเพ่ือชีวิต” ท่ีมีตวัเราเองเดินจบัมือกบัพระเยซูเพื่อฝ่าฟันทกุการท้าทายในแตล่ะวนัร่วมกนั 

5. ใช้การศกึษาพระคัมภร์ีส่วนตัวในการช่วยพัฒนาท่าทีใหม่ๆ 

หนึง่ในหนทางท่ีดีท่ีสดุในการเปล่ียนท่าทีก็คือการเตมิความคดิให้เตม็ด้วยพระวจนะของพระเจ้า   สิ่งท่ี
ผา่นเข้ามาในจิตใจของเรามาจากสิ่งท่ีเราคดิ   ให้เราหมัน่ทอ่งข้อพระค าท่ีจะชว่ยเราพฒันากระบวนการคดิ 
ให้เราเฝา้ทบทวนข้อพระคมัภีร์เหลา่นีใ้นแตล่ะวนัและแตล่ะคืน เพราะเม่ือเรามีความจริงจากพระวจนะของ
พระเจ้าอยูใ่นจิตใจแล้วเราจะพฒันาทา่ทีใหม่ๆ  ตามหลกัพระคมัภีร์ได้ง่ายขึน้  
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วิธีการศกึษาพระคมัภีร์ท่ีจะชว่ยเราพฒันาทา่ทีใหม่ๆ  

1. เขียนเหตกุารณ์ท่ีซึง่ทา่นแสดงทา่ทีท่ีไมดี่ออกไป 

2. ถามพระเจ้าวา่ “วนันีพ้ระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์แสดงทา่ทีใหมอ่ย่างไร?” 

3. เขียนทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีทา่นต้องพฒันา 

4. ค้นหาและศกึษาข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัทา่ทีเหลา่นัน้ 

5. เขียนสิ่งท่ีทา่นต้องลงมือท าในวนันีเ้พ่ือจะชว่ยพฒันาทา่ทีแบบพระคมัภีร์นี ้ เลือกสิ่งหนึง่สิ่งใด
จากรายการนัน้และลงมือท าในวนันี ้  

6. ประเมินผลหลงัจากท่ีท าไปแล้ววา่เป็นอย่างไร 

ไมมี่สตูรส าเร็จส าหรับการเปล่ียนแปลงทา่ทีในชีวิต   แตพ่ระเจ้าทรงสญัญาไว้วา่จะชว่ยเหลือเรา ฟีลิป

ปี 1:6 กลา่ววา่ “ข้าพเจ้าแนใ่จวา่พระองค์ผู้ทรงตัง้ต้นการดีไว้ในพวกทา่นแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จ

จนถึงวนัแหง่พระเยซูคริสต์” (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 
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บทที่ 3 

ท่าททีี่ถูกต้องเมื่อก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

ก.  ท าไมคนจงึชอบหาเร่ืองข้าพเจ้า?  
มาลีเพิ่งมาอยูท่ี่ศนูย์ทีนชาล์เล้นจ์เม่ือสามวนัก่อน   แตต่อนนีม้าลีเข้าไปหาผู้อ านวยการด้วยอารมณ์

โมโหอยา่งสดุขีดพร้อมทัง้กล่าววา่ “ท าไมเจ้าหน้าท่ีทัง้หมดถึงคอยจ้องหาเร่ืองฉนัอยูเ่ร่ือย  ไมว่่าจะหนัไป
ทางไหนก็จะมีแตค่นคอยสัง่ให้ท านูน่ท าน่ีอยูร่ ่าไป  ท าไมพวกเขาถึงไมป่ลอ่ยให้ฉนัเป็นตวัของตวัเองบ้าง  
ฉนัไมเ่ข้าใจท่ีน่ีคือคกุหรอ ถึงต้องมีผู้คมุ?”   

แมวเพิ่งมาเป็นคริสเตียนได้ไมน่าน  ตอนนีแ้มวเป็นสมาชิกในคริสตจกัรท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ๆ บ้าน  ไมมี่
ใครในครอบครัวของแมวท่ีเป็นคริสเตียน  ดงันัน้ การมีคริสเตียนอยูล้่อมรอบชีวิตจงึเป็นประสบการณ์ใหม่
ของแมว   เม่ือสองอาทิตย์ก่อนหลงัจากท่ีจบการนมสัการท่ีโบสถ์มีผู้น าของคริสตจกัรได้เข้ามาพดูคยุกบั
แมวเร่ืองการกระท าบางอย่างท่ีแมวท าในระหว่างสปัดาห์  พอคยุเสร็จแมวไมเ่ข้าใจวา่  คนในคริสตจกัรเป็น
อะไรท าไมต้องมาสอดรู้สอดเห็นเร่ืองสว่นตวัของเธอด้วย 

ทา่นเคยรู้สกึแบบมาลีหรือแมวไหม?  ชว่งสปัดาห์ท่ีผา่นมาทา่นอยูใ่นสถานการณ์ท่ีถกูคน
วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่?   หรือมีบางคนเข้ามาชว่ยแก้ไขท่าทีทา่นหรือไม่?  อาจจะเป็นการยากท่ีจะรับมือกบั
สถานการณ์ท่ีกดดนัเชน่นี ้ โดยปกติคริสเตียนใหมม่กัจะถกูตกัเตือนเร่ืองท่าที   โดยเฉพาะผู้น าท่ีมกัจะเข้า
มาเพื่อชว่ยแก้ไขท่าทีและชีข้้อบกพร่องของคริสเตียนใหม่เสมอ    ไมว่่าเราจะเป็นผู้ใหญ่แคไ่หนแตเ่ม่ือต้อง
เจอเร่ืองแบบนีเ้ราทกุคนล้วนรู้สกึเจ็บปวดและไมช่อบท่ีถกูเปิดเผยความออ่นแอของเรา 

ในบทนีเ้ราจะพดูถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์และแก้ไข  โดยจะดอูย่างเจาะลกึถึงทา่ทีท่ีคริ
สตียนมีเม่ือก าลงัถกูแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์ 
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ข.  ท่าททีี่ถูกต้องตามหลักพระคัมภร์ีเม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูก
วิพากษ์วิจารณ์?  

พระคมัภีร์ได้บนัทกึวิธีตอบสนองเม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ไว้มากมาย  หลายครัง้ค
ริสเตียนใหมม่กัจะตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ท่ีก าลงัถกูแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างรวดเร็วตามความคุ้น
ชิน  ซึง่วิธีการตอบสนองนัน้ไมถ่กูต้องตามหลกัพระคมัภีร์ 

ทา่ทีท่ีทา่นมีตอ่การวิพากษ์วิจารณ์นัน้มีผลตอ่สิ่งท่ีทา่นจะพดูและตอบเพ่ือตอบโต้คนท่ีวิพากษ์วิจารณ์
ทา่น  พระเจ้าตรัสอยา่งไรเก่ียวกบัทา่ทีท่ีท่านท าออกไป?   

ทา่ทีท่ีทา่นมีตอ่การวิพากษ์วิจารณ์นัน้จะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งท่ีทา่นพดูและกระท าเม่ือบางคน
วิพากษ์วิจารณ์ทา่น  ดงันัน้พระเจ้าตรัสอะไรเก่ียวกบัทา่ทีนี?้    ตวัอยา่งด้านลา่งคืออีกวิธีคดิท่ีเราสามารถ
ใช้เม่ือก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ 

ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

1.  ข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)  สภุาษิต 10:17 

2.  ข้าพเจ้าจะฟังอยา่งระมดัระวงั    ยากอบ 1:19 

3.  ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุเม่ือเขาหรือเธอก าลงัแก้ไขข้าพเจ้า   1 เธสะโลนิกา 5:18  

4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด   สภุาษิต 28:13 

5. ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?   สภุาษิต 15:31-32 

ตารางอยูท่ี่หน้า 32-33  ได้แสดงรายละเอียดทา่ทีแบบพระคมัภีร์ท่ีสามารถน ามาใช้ได้เม่ือเราก าลงัถกู
วิพากษ์วิจารณ์ 

เราจะมาดใูห้ละเอียดวา่แตล่ะวิธีคดิสามารถน ามาใช้เม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ได้
อยา่งไร 

วธีิคดิที่ 1.  ข้าพเจ้าก าลังถูกแก้ไข 

ขัน้แรกของการตอบสนองตอ่การถกูแก้ไขและการถกูวิพากษ์วิจารณ์ด้วยทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ก็คือ
ยอมรับวา่ทา่นก าลงัถกูแก้ไข    ฟังดเูหมือนง่ายใชไ่หม   แตล่องคิดดดีูๆ ทนัทีท่ีมีคนวิพากษ์วิจารณ์
ปฏิกิริยาแรกท่ีเราตอบสนองออกไปก็คือ “คิดวา่ตวัเองเป็นใคร?  สนใจเร่ืองของตวัเองก่อนเถอะ”   เม่ือเรา
คดิแบบนี ้ นัน่หมายความว่า เราไมไ่ด้ยอมรับวา่ผู้ อ่ืนก าลงัชว่ยแก้ไขเราอยู่  
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แตถ้่าเราจะตอบสนองตอ่การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์  เราควรจะช้าในการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองแล้วตัง้สตดีิ พดูกบัตวัเองวา่ “ตอนนีเ้ราก าลงัรับการแก้ไข เราควรตอบสนองด้วยท่าที
ตามแบบพระคมัภีร์”  ส าหรับเราหลายๆ คนจ าเป็นต้องกระตุ้นตวัเองให้ต่ืนตวัตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้รอบตวัเรา  
พร้อมตัง้รับตอ่การแก้ไขหรือการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีมาถึง 

ดงันัน้ เม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งแรกท่ีควรจะคิดก็คือ “เราก าลงัถกูแก้ไข”  สิ่งท่ี
เราควรจะพดูและท าคืออะไร? 

อยา่พดูอะไรเลย    ให้มองดท่ีูคนท่ีก าลงัเข้ามาชว่ยแก้ไขเรา  แสดงให้เขาหรือเธอเห็นว่าเราพร้อมท่ีจะ
ฟังสิ่งท่ีเขาพดูและเงียบไว้ 

พระธรรมสภุาษิตหลายข้อหนนุใจเราส าหรับ การตอบสนองด้วยวิธีนีไ้ว้วา่ 

สุภาษิต 10:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

เขาผู้สนใจในค าส่ังสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิต แต่เขาผู้ปฏิเสธค าเตือนสตกิ็หลงเจิ่นไป  

สุภาษิต 23:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงเอาใจของเจ้ารับค าส่ังสอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยค าแห่งความรู้  

สุภาษิต 3:11-12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นพระด ารัสสอนของพระเจ้า หรือเบ่ือหน่ายต่อพระด ารัส
เตือนของพระองค์   เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ท่ีพระองค์ทรงรัก  ดังบิดาตักเตือนบุตร
ผู้ท่ีเขาปีตช่ืินชม    

สภุาษิต 3:11-12 กลา่วอยา่งชดัเจนวา่ พระเจ้าทรงแก้ไขเรา และหลายครัง้พระองค์ใช้ผู้คนในการท าสิ่ง
นี ้ บางครัง้คนท่ีพระเจ้าใช้มาอาจไมเ่ก่งในการชว่ยแก้ไขคนอ่ืน  เราอาจเคยเจอคนท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขเราใน
วิธีท่ีไมถ่กูต้องนกัมาแล้ว  ถ้าเราต้องเจอคนเชน่นีก็้อาจจะเป็นการยากท่ีเราจะยอมรับการชว่ยแก้ไขจาก
คนๆ นัน้   เม่ือเราก าลงัถกูวิพากษ์วิจารณ์เราต้องเตือนตวัเองเสมอวา่ “เราก าลงัถกูแก้ไข”  จริงๆ แล้วก็คือ
พระเจ้าก าลงัแก้ไขเราผา่นทางบคุคลนัน้นัน่เอง 

วธีิคดิที่ 2.  ข้าพเจ้าจะฟังอย่างระมัดระวงั 

“ทกุครัง้ท่ีมีคนมาพดู  เราจะตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาพดู ไมใ่ชฟั่งแคผ่า่นๆ  จะตัง้ใจฟังจนเราเข้าใจในสิ่งท่ีเขา
ก าลงัส่ือสารตอ่เรา”  แนวคดินีด้เูหมือนง่ายๆ แตจ่ริงๆ แล้วส าหรับบางคนมนัยากท่ีจะท าตาม   เพราะโดย
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ปกตเิม่ือมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เรา   เราจะ “โต้ตอบ” กลบัทนัที   แทนท่ีเราจะฟังเขา  เราอาจจะขดัคอเขา
เพ่ือให้เขาต้องหยดุพดู  แล้วเราพดูแทนเขา   แตว่ิธีนีต้รงกนัข้ามกบัสิ่งท่ีเรานิสยัเดมิเราโดยสิน้เชิง   

ยากอบ 1:19-20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี ้จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าใน
การโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระท าให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า 

จากพระคมัภีร์ข้อนีไ้ด้พดูถึง 3 วิธีท่ีควรปฏิบตัเิม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขคือ  วิธีท่ีหนึง่  “จงให้ทกุคนไวใน
การฟัง”  เราจะปรับเนือ้ความสกัเล็กน้อยนัน่คือ  “ไวในการฟังอยา่งระมดัระวงั”  วิธีท่ีสอง ยากกอบกลา่ววา่  
เราทกุคนควรจะ “ช้าในการพดู”  ส าหรับเราหลายๆ คน เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์เรากลบัท าในสิ่งท่ีตรงกนั
ข้าม นัน่คือ ช้าในการฟัง ไวในการพดู แทน  

ถ้าหากเราสามารถเรียนรู้ในการ “ไวในการฟัง” และ “ช้าในการพดู” สิ่งท่ียากอบบอกเราตอ่ไปก็จะท า
ได้ง่ายขึน้ นัน่คือ “ช้าในการโกรธ”  เป็นธรรมดาท่ีคนจะรู้สึกโกรธเม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์หรือถกูแก้ไข  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าคนท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขเรานัน้เข้ามาด้วยวิธีท่ีไมถ่กูต้องเราก็ยอ่มโกรธเป็นธรรมดา 

อีกอยา่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้คือ เราจะตอบสนองตอ่คนท่ีเข้ามาแก้ไขเราด้วยการพดูว่า “เดี๋ยวก่อนนะ เราก็
ไมไ่ด้ท าผิด 100% สกัหนอ่ย สิ่งท่ีท าถกูก็มี”  แล้วเราก็จะมองแตส่ว่นท่ีเราท าถกู 

ตราบใดท่ีเราหาข้อแก้ตวัให้กบัพฤติกรรมของเราด้วยการมองแตส่ิ่งท่ีเราท าถกู  เราก็จะพลาดในการรับ
การแก้ไขในสิ่งผิดท่ีเราท า 
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ใช้เวลาสกัครู่คิดทบทวนว่าสถานการณ์ลา่สดุท่ีมีบางคนเข้ามาชว่ยแก้ไขเรานัน้  สดัส่วนของการเป็น
ฝ่ายถกูและผิดของเรานัน้อย่างละก่ีเปอร์เซ็นต์  10% หรือวา่ 50% หรือวา่ 85% 

จริงๆ แล้วแม้เราจะมีสว่นถกูอยูเ่พียง 1% เราก็ยงัจะมุง่มองท่ี 1% นัน้จนไมย่อมมองดอีูก 99% ท่ีเราได้
ท าผิดไป 

น้อยครัง้มากท่ีเราจะถกู 100%  หรือผิด 100% ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่  แทนท่ีเราจะหาข้อ
แก้ตวัในสิ่งท่ีท าไป  ให้เราเรียนรู้ท่ีจะตัง้ใจฟังไมเ่พียงฟังเสียงของคนท่ีมาเตือนเทา่นัน้แตส่ าคญัท่ีสดุคือฟัง
เสียงท่ีพระเจ้าตรัสกบัเราผา่นทางบคุคลนัน้ด้วย 

นอกเหนือจากการพฒันาท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์แล้ว  เราอาจจ าเป็นต้องฝึก
พฒันาการควบคมุตนเองควบคูไ่ปด้วย 

สุภาษิต 13:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถงึ
ความพนิาศ  

ยากอบ 1:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธัมมะและมิได้สงบปากค า แต่หลอกลวงตัวเอง ธัมมะของผู้
นัน้ก็ไม่มีประโยชน์ 

แม้เราจะมองเห็นวา่คนท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์เรานัน้ใช้วิธีท่ีผิด  ก็จงตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาพดู
และให้ใจของเราอดทนตอ่สิ่งท่ีเขาปฏิบตัด้ิวย 

“ฉนัควรพดูอะไรในเวลาท่ีฉนัก าลงัถกูวิพากษ์วิจารณ์หรือถกูแก้ไข?” 

ไมต้่องพดูอะไรเลย 

“ฉนัควรจะท าอย่างไรบ้าง?” 

พยายามสนใจและตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาพดู  ให้มองดท่ีูคนท่ีก าลงัเข้ามาชว่ยแก้ไขเรา   (จ าไว้วา่  น่ีไมใ่ช่
เวลาท่ีเราควรโกรธ) 

วธีิคดิที่ 3  ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่เขาหรือเธอก าลังแก้ไขข้าพเจ้า 

เป็นไปได้ไหมท่ีทา่นจะมีใจขอบคณุเม่ือก าลงัถกูแก้ไข?  ท าไมทา่นจงึต้องมีใจขอบคณุเขาเหลา่นัน้ทัง้ท่ี
เขาอาจจะเข้ามาช่วยด้วยวิธีท่ีไมถ่กูต้อง?  พระเจ้าคาดหวงัให้ทา่นตอบสนองอยา่งไร? 
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1 เธสะโลนิกา 5:18 กลา่วว่า “จงขอบพระคณุในทกุกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน า้พระทยัของพระเจ้า ซึง่
ปรากฏอยูใ่นพระเยซูคริสต์เพ่ือทา่นทัง้หลาย”  

การปฏิบตัิตามวิธีนีอ้าจไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ เลย  แตน่ี่ควรเป็นเปา้หมายของทา่น   หากทา่นสามารถสร้าง
แนวคิดนีก้บัตวัเองได้เม่ือก าลงัถกูวิพากษ์วิจารณ์ก็จะท าให้ทา่นสามารถตอบสนองในวิถีทางท่ีพระเจ้าพอ
พระทยัได้    เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีทา่นจะมีใจขอบคณุและโกรธในเวลาเดียวกนั 

ทา่นอาจเร่ิมต้นด้วยการฝึกบอกตวัเองวา่ “ฉนัต้องมีใจขอบคณุเม่ือรู้วา่ก าลงัมีคนมาช่วยแก้ไขฉนั  แม้
จะรู้สกึไมช่อบใจ ขดัใจ  แตฉ่ันจะต้องรู้สกึขอบคณุเขาให้ได้” 

ทา่นอาจตัง้ค าถามว่า “ท าไมฉนัต้องมีสนัตสิขุในขณะท่ีก าลงัถกูแก้ไขด้วย?”  “ท าไมฉนัต้องมีสนัตสิขุ
ในขณะท่ีก าลงัก้าวผา่นประสบการณ์ท่ีแสนเจ็บปวดนี?้”  การเข้าใจเหตผุลท่ีแท้จริงจะชว่ยให้ทา่นรู้วา่การมี
ใจขอบคณุนัน้จะชว่ยให้ทา่นก้าวข้ามผา่นเหตกุารณ์นีไ้ปได้โดยไมมี่ความโกรธตอ่คนท่ีเข้ามาชว่ย 

เหตผุลหนึง่ท่ีท าให้เราสนัตสิขุได้ก็เพราะวา่ พระเจ้าบอกให้เรามีใจขอบพระคณุเสมอ  ตามท่ีกล่าวไว้ใน
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18    อีกเหตผุลหนึง่ท่ีเราสามารถเป็นสขุก็คือ  เรารู้วา่เม่ือเราเร่ิมต้นท่ีจะ
ตอบสนองตอ่การถกูแก้ไขและถกูวิพากษ์วิจารณ์ตามแบบพระคมัภีร์แล้วเราก็ก าลงัเป็นเหมือนพระเจ้ามาก
ขึน้   พระธรรมยากอบ 1:2-4 ได้พดูถึงอีกเหตผุลหนึง่ท่ีท าให้เราเป็นสขุเม่ือก าลงัถกูแก้ไขคือ 

ยากอบ 1:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากล าบากต่างๆ ก็ 
จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่าน 
นัน้ ท าให้เกิดความหนักแน่นม่ันคง  และจงให้ความม่ันคงนัน้บรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อ
ท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย  

ให้สงัเกตขุ้อความชว่งท้ายของข้อ 4  สิ่งท่ีเราจะได้รับจากการถกูแก้ไขก็คือเราจะเติบโตขึน้แบบ “ไมมี่
สิ่งใดบกพร่องเลย”  นัน่คือสาเหตท่ีุเราจะเป็นสขุได้  คนท่ีก าลงัชว่ยแก้ไขเรานัน้ก าลงัช่วยให้เรากลายเป็น
คนท่ีมีวฒุิภาวะขึน้อย่างไมมี่สิ่งใดบกพร่องเลย 

เราได้กลา่วไปก่อนหน้านีว้า่พระเจ้าทรงก าลงัแก้ไขเราผา่นบคุคลอ่ืน   อีกเหตผุลหนึง่ท่ีเราสามารถเป็น
สขุเม่ือถกูแก้ไขก็คือ เรารู้วา่พระเจ้าก าลงัใช้คนๆ นัน้ชว่ยเรา   พระองค์ท าเชน่นีเ้พราะวา่พระองค์ทรงรักเรา  
ทรงต้องการให้เราเตบิโตขึน้เป็นคนท่ีดีขึน้กวา่เดมิ 

อาจมีความคิดแว้บเข้ามาว่าคนท่ีก าลงัแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์เรานัน้มีแรงจงูใจอะไรจงึท าเชน่นัน้  
ตวัเก่าในเราอาจตอบวา่ “คนๆ นีแ้คพ่ยายามสร้างความล าบากให้กบัเราก็เทา่นัน้เอง” 
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ผู้ ท่ีตอบสนองด้วยทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์เม่ือเผชิญกบัการถกูแก้ไขจะไมส่งสยัในแรงจงูใจของผู้ ท่ี
ก าลงัแก้ไขเขา  ในฐานะคริสเตียนพระเจ้าสัง่ให้เรารักผู้ อ่ืนน่ีคือหนึง่ในบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีพระเจ้าสัง่ไว้ซึง่มี
ทัง้หมดสองข้อด้วยกนั    ในพระธรรม 1 โครินธ์ 13 ได้พดูถึงการแสดงความรักในหลายๆ รูปแบบ  หนึง่ใน
ลกัษณะของความรักท่ีส าคญัคือ ทา่ทีของเราตอ่คนท่ีก าลงัแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่  ถ้าหากเรา
สามารถรักผู้ อ่ืนได้  เราก็ได้แสดงให้เห็นวา่ “ไว้วางใจในพระเจ้า”  และ “มองหาสิ่งท่ีดีท่ีสดุเสมอ”   
(1 โครินธ์ 13:7)  อยา่คิดมาก  จงเช่ือมัน่ว่าคนท่ีก าลงัแก้ไขเรานัน้รักและใสใ่จในตวัเราจงึได้อยากแก้ไขเรา
จากสิ่งผิดในตวัเราท่ีเขามองเห็น  

ลองใคร่ครวญด ู“เรารู้สกึขอบคณุท่ีเขาหรือเธอเข้ามาแก้ไขเรา”  “เราควรจะพดูหรือท าอะไร?” 

อยา่งแรกเลย  ให้สีหน้าและน า้เสียงแสดงถึงความเป็นมิตรและรู้สกึดี   ท าให้ผู้ ท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขท่าน
รู้สกึสบายใจวา่เราไมไ่ด้โกรธท่ีเขาเข้ามาชว่ยแก้ไขทา่น 

จากนัน้คงจะได้เวลาท่ีทา่นจะกลา่วค าบางค ากบัคนท่ีเข้ามาแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์ทา่น  ค าแรกท่ี
ควรกล่าวก็คือ  “ขอบคณุท่ีใสใ่จในสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัเรา” หรือ “เรารู้สกึขอบคณุท่ียอมเข้ามาแก้ไขเรา”  
หลงัจากนีจ้ะเข้าสูข่ัน้ตอนท่ียากขึน้ไปอีก 

วธีิคดิที่ 4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด 

“ฉนัเป็นฝ่ายผิด”  ส าหรับคนท่ีก าลงัถกูแก้ไขน่ีอาจเป็นค าส่ีค าในภาษาไทยท่ีพดูยากท่ีสดุหากเรา
อยากจะมีความคดิท่ีถกูต้องตามหลกัพระคมัภีร์    แตน่ี่คือสิ่งท่ีส าคญั  อีกหนึง่ความคิดท่ีจะต้องไปควบคู่
กบัวิธีนีคื้อ  “สิ่งใดท่ีเราท าไปแล้วท าให้เขาคิดวา่เราท าผิด” 

เม่ือคนท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์มาพดูกบัเราเขามกัมีประเด็นท่ีเจาะจงในการมาพดูกบัเรา   
ในสถานการณ์นัน้ให้เราคิดว่าเราคือเขาท่ีก าลงัมองตวัเราอยู่ 

เราควรจะพดูอะไรเม่ือต้องคยุกนั?   

ค าพดูท่ีควรพดูคือ  “สิ่งท่ีฉนัได้ยินจากคณุก็คือ __________(พดูคร่าวๆ ถึงสิ่งท่ีเขาได้พดูไปวา่ท่านผิด
ตรงไหน)  ….. ใชแ่ล้ว  ฉันท าผิดอยา่งท่ีคณุพดูมา” 

แตแ่ล้วก็มีเสียงหนึง่แวว่เข้ามา  “เดี๋ยวก่อน” ทา่นพดูกบัตวัเอง “ใจเย็นๆ เราไมไ่ด้ท าผิดทัง้หมดท่ีเขาพดู
น่ี  เขาไมไ่ด้เป็นเรา เขาไมรู้่หรอก  น่ีเขาก าลงัสรุปเราไปเอง   มนัไมย่ตุธิรรม  เรารับไมไ่ด้  ไมย่ตุธิรรมกบัเรา
เลย” 
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เป็นการง่ายท่ีเราจะปฏิเสธสิ่งท่ีคนอ่ืนพดูแล้วตอบโต้ออกไปวา่ “ไมจ่ริง  ท่ีพดูมานัน้ผิดทัง้หมด  จริงๆ 
แล้วคือ ………………..”  จากนัน้เราก็เลา่ยาวเป็นฉากๆ  แนน่อนก่อนท่ีเร่ืองเลา่ของเราก าลงัจะจบลงเรา
รู้ตวัเองดีเลยว่าเราก าลงัแก้ตวัให้กบัการกระท าของเราเองเพ่ือจะให้โลกรู้ว่าเราไมไ่ด้ท าผิดอะไร  และการ
สนทนาแบบนีคื้อจดุเร่ิมต้นของการโต้แย้งกนั 

เม่ือก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนหลายคนพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ยากท่ียอมรับว่า 
“เราเป็นฝ่ายผิด”   เพียงแคค่ิดก็ยากแล้ว  ยิ่งต้องพดูออกมาวา่ “ฉนัเป็นฝ่ายผิด” ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ 

“สิ่งท่ีฉนัได้ยินจากคณุก็คือ/ท่ีคณุพดูหมายความวา่ _______ ใชแ่ล้ว  เราท าผิดอยา่งท่ีคณุพดูมา”  เรา
พดูประโยคนีไ้ด้ด้วยหลายปัจจยั   ซึง่ปัจจยัท่ีท าให้พดูประโยคนีอ้อกมาได้นัน้ส าคญั 

1. เราอาจพดูออกไปด้วยความกลวั   เพราะคนท่ีพดูนีจ้ะท าอนัตรายหรือไลเ่ราออกจากงานได้  
ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปกปอ้งตวัเอง  เราจงึต้องพดูสิ่งท่ีเขาอยากจะฟัง  

2. เราอาจพดูออกไปอยา่งนัน้ อยา่งนัน้   แตใ่นใจไมไ่ด้รู้สกึตามท่ีพดูเลย    เพียงเพราะเรารู้วา่
เขาต้องการจะให้เราพดูวา่ “ใช ่ฉนัผิด” เราจงึพดูออกไปเพ่ือให้เขาพอใจเท่านัน้เอง  น่ี
นบัเป็น การกระท าท่ีหาความจริงใจไมไ่ด้  และจะไมเ่ป็นประโยชน์หากเราอยูใ่นขัน้ตอนวิธี
คดิท่ี 5  ท่ีเราต้องพดูวา่ “ฉนัจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?”  

3. เราอาจพดูออกไปด้วยการประชดประชนั  การพดูแบบนีจ้ะยิ่งท าให้อีกฝ่ายหนึง่โกรธแล้ว
ไฟจะลกุทว่มการสนทนาในวนันัน้แน่ๆ  

4. เราอาจพดูออกไปวา่ “ฉนัท าผิด” ตอ่พระเจ้า   และปลอ่ยให้อีกฝ่ายหนึง่ฟัง   น่ีเป็นประโยค
ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดท่ี 1 

พระเจ้าก าลงัใช้คนๆ นีใ้นการแก้ไขเรา   ดงันัน้  ให้เราบอกกบัพระเจ้าวา่ เราท าผิด  จงสตัย์ซ่ือตอ่พระเจ้า
และคนท่ีก าลงัชว่ยแก้ไขเรา   หากเราพดูออกไปด้วยความเสียใจและหมายความตามท่ีพดูคนท่ีก าลงัชว่ย
แก้ไขเราก็จะสมัผสัถึงความจริงใจของเราได้  

ประเดน็ส าคญัอีกประการหนึง่ท่ีจะชว่ยเราในการพฒันาทา่ทีก็คือ การยอมรับวา่เราก็มี “ด้านมืด”  ซึง่คน
อ่ืนอาจจะมองเห็นด้านนัน้ของเราได้ดีกวา่ตวัเราเอง  ให้ดตูวัอย่างด้านล่างท่ีพดูถึงด้านมืดในชีวิตเรา 

เราจ าเป็นต้องเตม็ใจและตัง้ฟังสิ่งท่ีคนอ่ืนพดู  และบอกกบัตวัเองวา่ “ฉ้นอาจจะมีด้านมืดในชีวิต  ฉนัต้อง
ตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาพดูดีๆ”   
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การแก้ไข “ด้านมืด” ในชีวติ 
วนัหนึง่ข้าพเจ้าได้ยินคูส่มรสหนุม่สาวคูห่นึง่โต้เถียงกนั  ภรรยาก าลงักลา่วหาสามีวา่เขาไปแอบจีบ
หญิงอ่ืน   สว่นสามีก็ปฏิเสธเสียงแข็ง   หลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้คยุกบัชายหนุม่ผู้ เป็นสามี ก็ท าให้ทราบถึง 
“ด้านมืด” ของเขาท่ีเขามองไมเ่ห็น  นัน่คือการพดูคยุกบัหญิงอ่ืนท่ีไมใ่ชภ่รรยาในวิถีท่ีไมถ่กูต้อง    

1. พระเจ้าทรงมี “แบบแผน”  หรือมาตรฐานด้านศีลธรรมส าหรับเราแตล่ะคนในแตล่ะบทบาทของ
ชีวิต  เพ่ือให้ด ารงอยู่ด้วย *การเช่ือฟัง *กตญัญ ู*ถ่อมใจ ฯลฯ  ชายหนุม่คนนีอ้าจมองไมเ่ห็น “ด้าน
มืด” ของตวัเอง  เพราะเขามวัแตม่องสิ่งท่ีเขาเคยเป็น  ไม่ได้มองท่ี  สิ่งท่ีควรเป็น   

2. เน่ืองจากในสมยัท่ีสามีเรียนอยูม่ธัยม  เขาได้ประพฤติตนฝ่าฝืนแบบแผนด้านศีลธรรมท่ีพระเจ้า
ทรงสอนไว้   

3. แตเ่ม่ือสามีเรียนจบเขาได้กลบัใจใหมแ่ละตัง้ใจท่ีจะเลิกพฤตกิรรมท่ีผิดศีลธรรมและตัง้เปา้หมายไว้
วา่จะด าเนินชีวิตให้ถกูต้องตามท่ีพระเจ้าสอน  ซึง่เม่ือมองย้อนไปตอนนีพ้ฤตกิรรมของเขาดีขึน้จาก
เม่ือก่อนเป็นอยา่งมาก  เขาจึงรู้สกึดีกบัการเปล่ียนแปลงตวัเองของเขา 

4. แตห่ญิงผู้ เป็นภรรยาท่ีเห็นพฤตกิรรมของสามีกบัผู้หญิงอ่ืนนัน้ก็รู้สกึไมพ่อใจ  เพราะพฤตกิรรมของ
เขานัน้ยงัเข้าขา่ยผิดศีลธรรม 

เราทกุคนล้วนมีด้านมืดของชีวิต   เราควรมีเพ่ือนสนิทหลายๆ แบบเพ่ือเพ่ือนเหลา่นัน้จะสามารถชว่ย
เตือนเราได้วา่ด้านมืดของเรานัน้คืออะไร  

สภุาษิต 27:6 “บาดแผลท่ีมิตรท าก็สจุริต แตก่ารจบุของศตัรูนัน้มากเกินความจริง”  

สภุาษิต 27:17  “เหล็กลบัเหล็กได้ คนหนึง่ก็ลบัเพ่ือนของตนได้” 

ขณะท่ีถกูแก้ไขถึง “ด้านมืด” ของเรา การมีคณุลกัษณะตอ่ไปนีจ้ะชว่ยเราในการแสดงทา่ทีตาม 
หลกัพระคมัภีร์ เชน่ ความถ่อมใจ ความกตญัญ ูความกล้าหาญ ความสตัย์ซ่ือ ความเท่ียงธรรม และ 
การวินิจฉยั    พระธรรมสภุาษิตได้หนนุใจเราในการมีท่าทีท่ีดีว่า 

สุภาษิต 5:21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้า พระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทัง้สิน้ของเขา  

สุภาษิต 28:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จ าเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิง้ความช่ัวเสียจะได้
ความกรุณา  
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อีกสิ่งหนึง่ท่ีจ าเป็นต้องท าก็คือ การพิจารณาดวูา่สิ่งท่ีทา่นท านัน้เป็นบาปหรือไม ่  ถ้าหากวา่ท่านได้ท า
บาป  ก็ต้องสารภาพบาปตอ่พระเจ้าและขอการอภยัจากพระองค์    หากทา่นไมไ่ด้ท าบาปก็ไมต้่องสารภาพ
บาป   อยา่งเชน่    ถ้าทา่นท าการบ้านผิด  แล้วครูตกัเตือนทา่น  ทา่นก็แคแ่ก้ไขงานให้ถกูต้อง   แตท่่านไม่
ต้องสารภาพบาปกบัพระเจ้าท่ีท าการบ้านผิดไป 

แตห่ลายครัง้การท าผิดของท่านอาจท าให้บางคนรู้สึกแย ่ เชน่ ถ้าทา่นขโมยเงินของบางคนไป  ท่าน
จ าเป็นต้องไปหาคนนัน้แล้วสารภาพผิดกบัเขา  ขอให้เขายกโทษให้แล้วชดใช้สิ่งท่ีขโมยไปให้กบัเขา 

อาจต้องใช้ความกล้าหาญอยา่งมากเม่ือต้องพดูวา่ “ฉนัได้ท าผิด”  พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนกล้า
หาญ    ในพระคมัภีร์เดมิกษัตริย์ดาวิดต้องเผชิญหน้าเร่ืองความบาปท่ีท าตอ่นางบทัเชบาและฆา่สามีของ
เธอ    ดาวิดตอบสนองทนัทีว่า “ข้าพเจ้าได้ท าบาปตอ่พระเจ้าแล้ว” (2 ซามเูอล 12:13)  กษัตริย์ดาวิดไมไ่ด้
แก้ตวัใดๆ หรือพยายามท่ีจะซอ่นความบาปของเขาอีกตอ่ไป   ดาวิดยอมรับว่าเขาได้กระท าความผิดนัน้   

พระเจ้าก าลงัมองหาคนท่ีสตัย์ซ่ือเม่ือต้องเผชิญกบัความล้มเหลวและความบาป   พระองค์จะหาคนๆ 
นัน้เจอในท่ามกลางพวกเราหรือไม่? 

วธีิคดิที่ 5  ข้าพเจ้าจะป้องกันไม่ให้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อย่างไร? 

วิธีคดินีจ้ะน ามาสูก่ระบวนการในการแก้ไขทัง้หมด  คนท่ีเข้ามาชว่ยแก้ไขคาดหวงัท่ีจะเห็นเราเติบโตขึน้    
ดงันัน้ การมีทา่ที “ฉนัจะปอ้งกนัความผิดนีมิ้ใหเ้กิดข้ึนอีกไดอ้ย่างไร?”  จะท าให้การแก้ไขทา่ทีนีส้ าเร็จและ
เป็นจริงในชีวิตเราได้ 

เราอาจจะคิดว่า “หรือคนๆ นัน้จะแคต้่องการวิจารณ์เราเล่นๆ เทา่นัน้เอง”  จงปฏิเสธความคดินัน้แล้ว
คดิใหม่วา่  “ฉนัจะปอ้งกนัความผิดนีมิ้ใหเ้กิดข้ึนอีกได้อย่างไร?”   วิธีนีจ้ะชว่ยบรรเทาความเจ็บปวดท่ีอาจ
เกิดขึน้กบัเราได้เม่ือต้องเจอกบัคนชว่ยแก้ไขท่ีใช้วิธีท่ีไมส่ร้างสรรค์กบัเรา 

จงน าวิธีคดินีม้าทลูตอ่พระเจ้า ขอพระองค์เปิดเผยและชว่ยให้เราเข้าใจอยา่งแท้จริงวา่เราจะเตบิโตขึน้
จากประสบการณ์นีไ้ด้อยา่งไร 

สิ่งท่ีส าคญัคือ เราต้องมีทา่ที “ฉนัต้องการเรียนรู้” บางสิ่งจากเร่ืองนี,้  เราต้องการให้พระเจ้าสอนเรา  
เรายอมให้พระเจ้าใช้คนอ่ืนให้เข้ามาสอนและสร้างชีวิตเรา  การมีทา่ทีแบบนีอ้าจชว่ยหนัทิศทางการแก้ไขท่ี
ดเูหมือนจะเจ็บปวดไปสูป่ระสบการณ์ด้านบวกได้   ถ้าเราต้องการจะเติบโตขึน้จริงๆ เราต้องยอมให้คนอ่ืน
เข้ามาชว่ยแก้ไขเรา 
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แม้แตส่ดุยอดนกักีฬาอยา่ง ไทเกอร์ วดูส์ ไมเคลิ จอร์แดน และอีกหลายๆ ยงัต้องมีครูฝึกเพ่ือชว่ยสอน 
แก้ไข และค้นหาวิธีการตา่งๆ ในการพฒันาพวกเขาให้ดีขึน้   เราอยากก้าวหน้าไปสู่ความยิ่งใหญ่ไหม?  จง
ยอมให้คนอ่ืนแก้ไขเรา      

อีกทา่ทีท่ีควรมีคือ  “เราต้องการจะเรียนรู้  เราต้องการให้พระเจ้าสอนเรา”  การยอมให้คนอ่ืนเข้ามา
ชว่ยแก้ไขเราในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ นีอ้าจน าเราสูก่ารเรียนรู้เร่ืองท่ียิ่งใหญ่ได้   บอ่ยครัง้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ท่ี
ถกูแก้ไขนีคื้อสิ่งท่ีส าคญัในสายพระเนตรของพระเจ้า    การขโมยปากกาหนึง่ด้ามหรือเงินแค่ 30 บาทอาจดู
เหมือนเป็นเร่ืองเล็กๆ จนเหมือนไมส่ าคญั  แตพ่ระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้บทเรียนท่ีส าคญัของชีวิต นัน่คือ 
ความซ่ือสตัย์ 

ถ้าหากเราปล่อยให้ปัญหาเล็กๆ ผา่นไปโดยไมไ่ด้เรียนรู้อะไร   ปัญหานัน้ก็จะน าเราสูปั่ญหาท่ีใหญ่กวา่
และเสียหายมากกวา่      

ความคดิท่ีวา่ “ฉนัจะปอ้งกนัความผิดนีมิ้ใหเ้กิดข้ึนอีกได้อย่างไร?”   ยงัชว่ยปอ้งกนัเราจากการโต้แย้ง
ได้ด้วย  เพราะวิธีคดินีท้ าให้เรามุง่มองท่ีอนาคตมากกวา่อดีต   เพราะหากเรามวัแตม่องอดีตก็จะพาเราไปสู่
การถกเถียงกนัในรายละเอียดท่ีเกิดขึน้  จงกลืนความเย่อหยิ่งและความเจ็บปวดลงไป  แล้วร้องขอความ
ชว่ยเหลือ    พระธรรมสภุาษิตได้พดูถึงพระสญัญาท่ีคนท่ีท าตามจะได้รับดงันี ้

สุภาษิต 12:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

คนชอบธรรมหันจากทางช่ัวร้าย แต่ทางของคนช่ัวร้ายน าเขาเองให้เจิ่นไป  

สุภาษิต 13:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ค าสอนของปราชญ์เป็นน า้พุแห่งชีวิต เพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณา  

สุภาษิต 15:31-32 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

หูท่ีฟังค าตักเตือนท่ีให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์  บุคคลผู้เพกิเฉยต่อค าเตือนสตกิ็ดู
หมิ่นตนเอง แต่บุคคลผู้สนใจการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจ  

“ฉนัควรจะพดูอะไรเม่ือก าลงัถกูแก้ไข?” 

ให้เรายิม้และตอบวา่ “เราอยากจะเปล่ียนแปลงตวัเองแบบท่ีคณุพดูมา  ขอชว่ยเราด้วยได้ไหม  เรา
ยินดีรับฟังค าแนะน าเพ่ือจะช่วยปอ้งกนัเราไมใ่ห้ท าผิดซ า้อีก” 

บางทีเขาอาจมีค าแนะน าดีๆ ให้กบัเรา   ซึง่ถ้าเขามีค าแนะน าดีๆ ก็ยอดเย่ียมไปเลย  แตห่ากวา่เขาไมมี่
ความคดิเห็นใดๆ กลบัมาก  ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญั    ระวงั  เราไมค่วรพดูว่า  “ถ้าเก่งจริงจนมองเห็นปัญหาของ
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เราได้ ท าไมไมบ่อกวิธีแก้ปัญหาให้เราด้วยละ่  ถ้าบอกไมไ่ด้ก็อยูเ่งียบๆ กบัตวัเองเหอะ”  ไมเ่อา  น่ีไมใ่ช่
วิธีการขอความชว่ยเหลือ 

เราอาจจะขอความชว่ยเหลือจากผู้น าหรือเพ่ือนท่ีเราไว้วางใจ ให้เรามีความกล้าหาญ 

มีลกัษณะชีวิตอีกหลายๆ ประการท่ีควรจะมีเม่ือเราก าลงัถกูแก้ไข    เชน่ ความสตัย์ซ่ือ การให้ความ
ร่วมมือ  ความเคารพ ความจริงใจ ความสตัย์จริง และความถ่อมใจ 

จงไมลื่มท่ีจะขอบคณุส าหรับความคดิเห็นท่ีเขาได้ให้แก่เรา   ถ้าหากเขาไมมี่ค าแนะน าใดๆ ให้เราก็แค่
กลา่ววา่ “ขอบคณุส าหรับค าเตือน”   อาจขอให้เขาอธิษฐานเผ่ือแทนก็ได้ 

วิธีคดิทัง้ห้าประการนีเ้ป็นเพียงความคดิบางด้านท่ีสามารถสร้างทา่ทีแบบพระคมัภีร์ในขณะท่ีเราก าลงั
ถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์เทา่นัน้อาจมีความคิดด้านอ่ืนๆ ท่ีใช้ได้ผลดีกวา่     สิ่งท่ีส าคญัก็คือ  ให้เรา
เร่ิมต้นพฒันาและมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์อยา่งแท้จริง 

ค.  ประโยชน์ของการมีท่าทแีบบพระคัมภร์ีเม่ือถูกแก้ไขหรือถูก
วิพากษ์วิจารณ์? 

เม่ือเรามองเห็นอยา่งชดัเจนวา่การใช้ท่าทีแบบพระคมัภีร์ในการตอบสนองตอ่การวิพากษ์วิจารณ์นัน้มี
ประโยชน์อยา่งไร   เราก็จะมีแรงจงูใจในการเปล่ียนทา่ที   น่ีคือประโยชน์ท่ีเราจะได้รับจากการใช้ท่าทีแบบ
พระคมัภีร์ในชีวิต 

1. ปอ้งกนัปัญหาท่ีจะท าให้เราเจ็บปวดได้  บางสว่นของปัญหาจะถกูน ามาอภิปรายในสว่นถดัไป
ของบทนี ้

2. ท าให้พระเจ้ามีความสขุ    พระเจ้าทรงพอพระทยัเม่ือเราน าพระวจนะของพระองค์มาปฏิบตัใิน
ชีวิตประจ าวนั 

3. เราสามารถเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแสนเจ็บปวดให้เป็นโอกาสส าหรับการเตบิโตขึน้   
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือท าตามวิธีคดิสดุท้ายท่ีวา่ “ฉนัจะปอ้งกนัความผิดนีม้ิให้เกิดขึน้อีกได้
อยา่งไร?” 

4. เราสามารถสร้างมิตรภาพท่ียัง่ยืนหากเราเรียนรู้ท่ีจะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และเห็นวา่เป็น
ประสบการณ์ในทางบวก   เราจะค้นพบว่ามิตรภาพท่ีเรามีกบับคุคลท่ีชว่ยแก้ไขเรานัน้จะยิ่ง
แนน่แฟ้นขึน้ 

5. เราจะได้เรียนรู้บางสิ่ง! 
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 ง.  อะไรคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับท่าทนีี?้ 
หากให้เขียนปัญหา 5 ประการท่ีจะพบเก่ียวกบัการมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์นา่จะเป็นการง่ายกวา่ให้

เขียนถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือเราก าลงัถกูแก้ไข    เม่ือเราต้องมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์เราอาจพบปัญหา
มากมายสารพดั  การให้ท่าทีนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในชีวิตนัน้ต้องใช้เวลา  เราอาจล้มเหลวครัง้แล้วครัง้เลา่  แต่
อยา่ถอดใจ  จงมุง่หน้าสูเ่ปา้หมายและเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้นัน้ 

ทา่นอาจต้องเผชิญปัญหามากมายหากต้องมีทา่ทีแบบพระคมัภีร์  ด้านลา่งคือปัญหาบางสว่นท่ีคน
อ่ืนๆ ได้พบเจอเม่ือเขาพยายามมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์ 

เม่ืออา่นแตล่ะปัญหาให้ท่านเขียนท่ีด้านข้างๆ วา่สว่นตวัแล้วทา่นเจอปัญหาด้านนัน้บอ่ยเพียงไร  และ
ทา่นตอ่สู้อยา่งไรจนทา่นสามารถผา่นพ้นปัญหาเหลา่นัน้ไปได้ 

1. ความโกรธ 

หนึง่ในปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุเก่ียวกบัทา่ทีนีคื้อความโกรธ   ทัง้ทา่นและคนท่ีก าลงัแก้ไขท่านอาจพบวา่การ
ตอบสนองด้วยความโกรธนัน้ง่ายเพียงไร   ยากอบ 1:19-20 และเอเฟซสั 4:26-27 พดูถึงความโกรธไว้วา่ 

เอเฟซัส 4:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าท าบาป  อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่  และอย่าให้โอกาส
แก่มาร 

ประโยคสดุท้ายได้เตือนเราไว้อย่างชดัเจนวา่  เม่ือเราโกรธ ก็เป็นการง่ายท่ีมารจะมาทดลองเราให้ท า
บาป    การตอบสนองด้วยความเสียใจเม่ือถกูแก้ไขนัน้ดีกวา่การตอบสนองด้วยความโกรธ    ให้เราแสดง
ความเสียใจเม่ือคนๆ นัน้แก้ไขเราด้วยวิธีท่ีแย่  เพราะเม่ือเราแสดงความโกรธออกไปก็ไมเ่ป็นการชว่ยให้คน
ท่ีเข้ามาแก้ไขเราปรับปรุงตวัเองในการชว่ยแก้ไขคนอ่ืนในครัง้ตอ่ไปได้  

2. บุคคลนัน้ท าผิดในการวพิากษ์วจิารณ์ข้าพเจ้า 

ปัญหาใหญ่อีกอยา่งหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการถกูแก้ไขก็คือคนท่ีก าลงัแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์เรา    ใช้
วิธีการท่ีผิด    แม้เราจะได้รับค าแนะน าอย่างดีก็ยงัเป็นการยากท่ีจะยอมรับการแก้ไข  และจะยากเข้าไป
ใหญ่หากคนท่ีเข้ามาแก้ไขเราใช้วิธีพดูท่ีไมเ่หมาะไมค่วร  จงขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีจะประทานก าลงั
ให้กบัเราในการตอบสนองด้วยทา่ทีแบบพระคมัภีร์   อา่น สภุาษิต 20:22 

หากคนๆ นัน้ใช้วิธีท่ีผิดในการแก้ไขเรา  จงตอบสนองด้วยการให้อภยั    ขณะท่ีพระเยซูคริสต์ทรงอยู่บน
ไม้กางเขน พระองค์อธิษฐานวา่ “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภยัโทษเขาเพราะวา่เขาไมรู้่วา่เขาท าอะไร”  
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(ลกูา 23:34)    น่ีควรเป็นค าอธิษฐานของเราด้วย  หากคนๆ นัน้ก าลงัแก้ไขเราด้วยวิธีท่ีผิด  เขาอาจจะไมรู้่
วา่มีวิธีอ่ืนท่ีดีและเหมาะสมกวา่ในการแก้ไขเรา 

3. บุคคลนัน้ไม่ได้มีข้อเทจ็จริงทัง้หมด 

ก่ีครัง้แล้วท่ีเราพดูว่า “เขาไมรู้่เร่ืองอะไร  เขาไมไ่ด้เป็นเรา เขาไมรู้่หรอกว่าเกิดอะไรขึน้”  ก่อนท่ีเราจะ
สรุปแบบนัน้ออกไป  จงปล่อยให้คนท่ีแก้ไขเราพดูให้จบเสียก่อน  การอดทนฟังจะชว่ยปอ้งกนัการโต้เถียง
และการเข้าใจผิดได้ 

พระธรรมลกูา 6:31 หนนุใจให้เราตอบสนองตอ่คนท่ีก าลงัแก้ไขเราด้วยวิธีท่ีเราอยากให้เขาปฏิบตักิบั
เรา 

4. ข้าพเจ้าไม่ผิด! 

พระเจ้าทรงรู้ความจริงทัง้หมด   จงฟังพระเจ้าและฟังคนท่ีก าลงัพดูกบัเรา    ถ้าหากเราเป็นฝ่ายถกู 
พระเจ้าจะชว่ยให้ผู้นัน้เห็นความจริง   แม้แตพ่ระเยซูยงัถกูกลา่วหาอยา่งผิดๆ เลย  

5. พวกเขาจะไม่เช่ือข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าตอบสนองด้วยท่าทีแบบ 
พระคัมภร์ี 

ประโยคนีอ้าจจะถกู  บางคนอาจไมเ่คยเห็นคนท่ีตอบสนองด้วยทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์เม่ือเขาก าลงั
ถกูวิพากษ์วิจารณ์  แตถ้่าเราสงบใจและมีทา่ทีแบบพระคมัภีร์พระเจ้าจะชว่ยให้เราผา่นสถานการณ์นีไ้ป  
ไมใ่ชค่วามรับผิดชอบของเราในการบงัคบัให้เช่ือว่าเราถกู 

6. ข้าพเจ้าลืมที่จะใช้ท่าทีใหม่ขณะที่ข้าพเจ้าก าลังถูกแก้ไข 

อยา่ประหลาดใจถ้าหากท่านจะลืมใช้ทา่ทีแบบพระคมัภีร์เม่ือบางคนวิพากษ์วิจารณ์ท่าน   สิ่งท่ีส าคญั
คือทบทวนทา่ทีใหม่ตลอดในแตล่ะวนั   ยิ่งเตมิเตม็ความคิดด้วยทา่ทีใหมม่ากเทา่ไหร่  ก็จะยิ่งง่ายมากขึน้
เทา่นัน้ในการใช้ทา่ทีนีใ้นเวลาท่ีต้องการ 

7. คนที่วพิากษ์วจิารณ์ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะช่วยข้าพเจ้า 

“เขาแคต้่องการท่ีจะเหยียบย ่าเรา  เขาไมไ่ด้สนใจท่ีจะชว่ยเราจริงๆ”   บางครัง้ผู้คนจะมีแรงจงูใจท่ีผิด
ในขณะท่ีวิพากษ์วิจารณ์หรือแก้ไขเรา   บางทีพวกเขาอาจมีปัญหาอยา่งเดียวกนักบัท่ีพวกเขาก าลงั
กลา่วหาเราก็เป็นได้    เราต้องรับผิดชอบในการแก้ไขความผิดพลาดและความออ่นแอของตวัเราเอง  
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ปลอ่ยให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นผู้จดัการปัญหาของผู้นัน้เอง   อยา่พยายามท่ีจะแก้ไขเขาในขณะท่ีเขา
ก าลงัแก้ไขเรา 

ในลกูา 6:27-28 พระเยซูทรงแนะน าวิธีปฏิบตัิตนตอ่ผู้ ท่ีวิพากษ์วิจารณ์และท าให้ชีวิตของเราพบความ
ยากล าบากไว้ว่า 

ลูกา 6:27-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แต่เราบอกท่านทัง้หลายท่ีก าลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงท าดีแก่ผู้ท่ีเกลียดชังท่าน 
จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนท่ีเค่ียวเข็ญท่าน 

8. ข้าพเจ้าได้รับความเจบ็ปวดเม่ือบางคนวพิากษ์วจิารณ์ข้าพเจ้า 

ส าหรับเราหลายๆ คนคงจะยากท่ีจะยอมรับวา่  “ความเย่อหยิ่งของเราท าให้เราเจ็บปวดเม่ือบางคนมา
แก้ไขเรา”   หากถกูกลา่วหาแบบผิดๆ เราก็จะยิ่งเสียใจ  ความหยิ่งในตวัเราจะพาให้เราเหน็บแนมเขา
กลบัไปด้วยความโมโหอีกด้วย    ค าถามท่ีส าคญัก็คือ  เราต้องการเติบโตขึน้หรือแคต้่องการปกปิดความ
หยิ่งของตวัเอง? 

9. จะท าอย่างไรถ้าหากว่าผู้น าของข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าให้ท าบาป? 

มีโอกาสน้อยมากท่ีผู้น าของทา่นจะบอกให้ท่านท าบางสิ่งท่ีทา่นคิดวา่เป็นความบาป    แม้วา่ทา่น
ปฏิเสธแล้วแตผู่้น าก็ยงัพยายามท่ีจะบงัคบัให้ทา่นท าตามท่ีเขาบอก    หากเป็นอยา่งนัน้  ทา่นควรจะท า
อยา่งไร?  ประเดน็นีต้อบยาก ทา่นต้องประเมินสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ  ไตร่ตรองดวูา่สิ่งนัน้คือ
บาปจริงหรือไม ่ หรืออาจจะน าเร่ืองนีไ้ปปรึกษากบัคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 

ประเดน็นีจ้ะพดูอย่างละเอียดขึน้ในวิชา การเช่ือฟังมนุษย์ (การศึกษาในกลุ่มส าหรับ 
คริสเตียนใหม่)    มีชายสามคนในพระคมัภีร์เดมิท่ีเผชิญกบัสถานการณ์ในลกัษณะอยา่งเดียวกนันี ้  
พระธรรมดาเนียลบทท่ีสามได้พดูถึงการตอบสนองของ ชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโก ตอ่ปัญหานี ้ 
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ท่าทีแบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วจิารณ์ 

ความคิดของฉัน ความรู้สึก คุณสมบัตภิายในทางบวก ฉันควรจะพูดอะไร 

1. ฉนัก าลงัถกูแก้ไข
สภุาษิต 10:17 

 ความต่ืนตวั 
ความไวตอ่ความรู้สึก  

ไมต้่องพดูอะไร 

2.  ฉนัจะฟังอยา่งตัง้ใจ 
 

 ความจริงใจ 
ความเคารพนบัถือ 
ความอดทน 
ความเข้าใจ 

ไมต้่องพดูอะไร 

3.  ฉนัรู้สกึขอบคณุท่ีเขา
หรือเธอก าลงัแก้ไขฉนั 
1 เธสะโลนิกา 5:18 

มีความยินดี มีใจขอบคณุ 
มีมารยาท 
มีความจริงใจ 

ขอบคณุท่ีได้บอกสิ่งนีก้บั
เราหรือ ขอบคณุท่ียอมเข้า
มาแก้ไขเรา       

4.  ฉนัท าผิด 
(ฉนัท าอะไรท่ีท าให้เขา  
คดิว่าฉนัท าผิด) 

 

ความเสียใจ 
ความรู้สกึผิด 

ความถ่อมใจ 
ความมีใจเท่ียงธรรม 
ความไวตอ่ความรู้สกึ 
การวินิจฉยั 
ความกล้าหาญ 
ความมีใจเป็นกลาง 
ความสตัย์ซื่อ 
ความรับผิดชอบ 

สิ่งท่ีฉนัได้ยินจากคณุก็คือ 
ใชแ่ล้ว   
ฉนัท าผิดอยา่งท่ีคณุพดู
มา 

5.  ฉนัจะปอ้งกนัความผิด 
นีไ้มใ่ห้เกิดขึน้อีกได้  
อยา่งไร? 
2 โครินธ์ 8:11 

 
 

ความช่ืนชมยินดี 
ความรัก 

ความจริงจงั 
ความกระตือรือร้น 
การวินิจฉยั 
การให้ความร่วมมือ 
ความยืดหยุ่น 
ความสตัย์ซื่อ 
ความสามารถในการปรับตวั 
มีใจเป็นกลาง 
ความอดทน 
ความมานะบากบัน่ 
การมีความเคารพนบัถือ 

ฉนัอยากจะเปล่ียนแปลง
ตวัเองแบบท่ีคณุพดูมา  
ขอชว่ยฉนัด้วยได้ไหม  ฉนั
ยินดีรับฟังค าแนะน าเพ่ือ
จะชว่ยปอ้งกนัฉนัไมใ่ห้ท า
ผิดซ า้อีก 
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ท่าทีแบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วจิารณ์ 
สิ่งท่ีฉันควรจะท า 

 

ข้อพระคัมภีร์ ท่าทีเดมิๆ (ความคิดและการกระท า
แบบเดมิๆ) 

1.  มองหน้าผู้พดูเพ่ือให้เขารู้ว่า  
เราสนใจและใสใ่จ 

สภุาษิต 10:17 ท าไมเขาหรือเธอจงึดถูกูเรา 

2.  สงบและฟังเขาพดูอยา่ง   
ตัง้ใจ 

ยากอบ 1:19 
สภุาษิต 13:3 
สภุาษิต 15:28 

ไมย่อมฟังคนนัน้ 
พยายามท่ีจะขดัจงัหวะเขา 

3.  แสดงความเป็นมิตรและ  
ความขอบคณุผา่นทางสี    
หน้าและน า้เสียง   
สงบนิ่ง 

1 เธสะโลนิกา 5:18 โกรธคน 
วิพากษ์วิจารณ์ และกลา่วโทษเขา 

4.  แสดงความเสียใจผา่นทาง  
สีหน้า 

ฟีลิปปี 2:2-3 
สภุาษิต 28:13 
ยากอบ 4:9 

ปฏิเสธข้อกลา่วหาทัง้หมด 
โต้แย้งกบับคุคลนัน้ 

5.  แสดงความจริงใจโดยแสดง 
ออกทางสีหน้า  สงบนิ่ง 
 
ตัง้เปา้หมายและด าเนินการ  
ตามนัน้    สภุาษิต 12:26 

2 โครินธ์ 8:11 
สภุาษิต 12:26 
สภุาษิต 13:14 

สภุาษิต 15:31-32 
สภุาษิต 10:17 
ยากอบ 1:22-25 

บอกให้คนนัน้สนใจแตธุ่ระของตวัเอง 
 

ชีถ้ึงปัญหาตา่งๆ ท่ีบคุคลนีมี้ 
ในชีวิตของเขา 
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จ.  ข้าพเจ้าจะเร่ิมต้นพฒันาท่าทนีีไ้ด้อย่างไร?  
ถ้าหากทา่นเป็นคริสเตียนใหมก่ารพฒันาทา่ทีใหมนี่อ้าจเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมาก   ด้านลา่งคือค าแนะน า

ส าหรับการเร่ิมต้นใหม ่  จ าไว้วา่อาจใช้เวลาหลายวนัหรือหลายสปัดาห์กวา่ท่านจะเป็นเจ้าของทา่ทีใหมนี่ ้  
ทกุความส าเร็จเร่ิมต้นท่ีก้าวเล็กๆ 

1. ทอ่งจ าแนวความคดิ 5 ประการในการสร้างทา่ทีใหม่นี ้

2. ทบทวนทา่ทีใหมห่ลายๆ ครัง้ในแตล่ะวนั 

3. ทอ่งจ าข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวความคิดแตล่ะอย่าง 

4. สงัเกตคนอ่ืนท่ีตอบสนองด้วยทา่ทีแบบพระคมัภีร์เม่ือก าลงัถกูแก้ไข 

5. ทบทวนสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่ทา่นเคยถกูแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์ลา่สดุ   ประเมินดวูา่ทา่น
ตอบสนองอยา่งไร 

เม่ือเร่ิมท าทา่ทีใหมนี่แ้รกๆ ท่านอาจท าทัง้ห้าสว่นได้ไมดี่นกั   ในแตล่ะสถานการณ์ท่ีทา่นถกูแก้ไขหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ให้ทา่นหยดุคิดและประเมินสิ่งท่ีทา่นได้พดูและท าออกไป  ทา่นก าลงัคิดอะไรอยูเ่ม่ือถกู
แก้ไข? 

จากนัน้ให้กลบัไปดสูถานการณ์นัน้อีกครัง้  แตค่ราวนีใ้ห้ใช้ทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์แล้วดวูา่ทา่นคดิ 
พดู และท าตา่งไปจากเดมิอยา่งไรบ้าง?  การฝึกคดิในลกัษณะนีจ้ะชว่ยให้ท่านเห็นวิถีทางในการฝึกใช้ทา่ที
ใหมใ่นชีวิตประจ าวนัได้ง่่ายขึน้   เนือ้หานีอ้ธิบายอยูใ่นรายงานท่ี 4 ในสมดุบนัทกึโครงการของวิชานี ้
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บทที่ 4 
ท่าททีี่ถูกต้องเม่ือก าลังแก้ไขผู้อ่ืน 

มีคริสเตียนก่ีคนท่ีแก้ไขผู้ อ่ืนด้วยท่าทีและวิธีการตามหลกัพระคมัภีร์เสมอ?   คงยากท่ีจะคดิช่ือออกใช่
หรือไม?่  ไมแ่ปลกเพราะคริสเตียนอีกหลายๆ คนก็คดิช่ือไมอ่อกเชน่กนั   เป็นเพราะอะไร?   

บอ่ยครัง้คริสเตียนละเลยท่ีจะศกึษาวา่พระเจ้าสอนอย่างไรเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขคนอ่ืน และคนอีก
จ านวนมากรู้วา่พระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัการแก้ไขคนอ่ืนไว้อยา่งไรแตก็่ล้มเหลวในการน ามาใช้เม่ือเจอกบั
เหตกุารณ์เหลา่นัน้    

บางคนกลวัท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ไขคนท่ีท าผิด แตมี่บางคนท่ีชอบตรงกนัข้าม  นัน่คือเขาชอบแก้ไขคนอ่ืน  
การแก้ไขคนอ่ืนเป็นเหมือน ”งานอดเิรก” ของเขา  เขาจะคอยเฝา้ดวูา่ใครท าอะไรผิดบ้างประหนึง่วา่เขาคือ
ต ารวจของพระเจ้า 

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน  เราต้องพร้อมท่ีจะรับการแก้ไขโดยปราศจากข้อแก้ตวั    และในบางครัง้เรา
ต้องพร้อมท่ีจะแก้ไขคนอ่ืนด้วย 

ทา่ทีในการเข้าไปชว่ยแก้ไขคนอ่ืนคือสิ่งส าคญัท่ีคริสเตียนทกุคนควรมี    ทกุๆ คนจะรับประโยชน์สขุ
ร่วมกนัหากเราใช้ทา่ทีแบบพระคมัภีร์เม่ือเข้าไปชว่ยแก้ไขผู้ อ่ืน   เราจะมาดวูา่เม่ือแก้ไขผู้ อ่ืนต้องท าอยา่งไร
บ้าง 

ก.  ข้าพเจ้าควรจะแก้ไขใคร?  
“ในฐานะคริสเตียนเรามีความรับผิดชอบในการแก้ไขผู้ อ่ืนเม่ือเขากระท าบางสิ่งผิดหรือไม่?”   เม่ือเราได้

เห็นวา่คนตอบสนองอยา่งไรเม่ือเขาถกูแก้ไขอาจท าให้เราได้รับค าตอบส าหรับค าถามนี ้นัน่คือ ไม่!   แต่
พระเจ้าพดูถึงเร่ืองนีไ้ว้อยา่งไร? 

1. คริสเตียนท่ีเตบิโตฝ่ายวิญญาณควรแก้ไขคริสเตียนท่ีท าผิดบาป 
กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย แม้จับผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ 
จงช่วยผู้นัน้ด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถงึตัวเอง เกรงว่าท่านจะ
ถูกชักจูงให้หลงไปด้วย 
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2. ถ้าหากเรามีสิทธิอ านาจเหนืออีกบคุคลหนึง่  เรามีความรับผิดชอบในการแก้ไขบคุคลนัน้ 
เม่ือเขากระท าผิดบางอย่าง   

3. พอ่แมมี่ความรับผิดชอบในการแก้ไขลกูๆ  

สุภาษิต 13:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ท่ีรักเขาพยายามตีสอนเขา  

4. กฏเกณฑ์ในครอบครัวหรือในท่ีพกัของทา่นพดูถึงความรับผิดชอบของทา่นในการแก้ไขคนท่ี
ท าผิดไว้อยา่งชดัเจนหรือไม่? 

บางทีพอ่แมอ่าจมอบหมายความรับผิดชอบไว้ให้แล้วว่า ใคร เม่ือไหร่ และอยา่งไรท่ีทา่นต้องแก้ไขคน
ในบ้าน  ท่ีศนูย์พกัพิงทีนชาล์เลนจ์เองก็ได้มอบหมายให้เด็กบางคนรับผิดชอบในการดแูลสมาชิกในกลุม่  
ถ้าหากใครในกลุม่ไมรั่บผิดชอบตอ่หน้าท่ีคนท่ีดแูลกลุม่ก็จะพิจารณาวา่ท าผิดและจะต้องถกูลงวินยัเน่ือง
ด้วยละเลยไมเ่ข้าไปแก้ไขคนท่ีก าลงัท าผิดด้วยเชน่กนั 

ในท่ีสาธารณะทัว่ไปคนไมไ่ด้มีความรับผิดชอบในการแก้ไขผู้ อ่ืนหากเขาพยายามจะท าก็อาจน าไปสู่
ปัญหาให้ยุง่ยากในภายหลงัได้  เราควรจะดใูห้ดีวา่ในท่ีๆ เราอยูน่ัน้มีกฎระเบียบอะไรและให้ผู้น าชีแ้จงให้
ละเอียดวา่ขอบขา่ยความรับผิดชอบของเราในการเข้าไปแก้ไขผู้ท าผิดคืออะไร 

ข.  อะไรคือท่าทแีบบพระคัมภร์ีที่ควรมีเมื่อก าลังแก้ไขคนอื่น 
มีหลายวิธีท่ีเราสามารถใช้ได้ในการแก้ไขคนอ่ืน   และยงัมีหลากหลายแนวคดิซึง่ควรมีในทา่ทีเม่ือเรา

ก าลงัแก้ไขผู้ อ่ืน  แนวคิดเหล่านีส้ามารถน ามาใช้ได้แม้วา่เราจะไมไ่ด้ใช้วิธีการตามหลกัพระคมัภีร์อยูก็่ตาม   

ท่าทแีบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังแก้ไขคนอ่ืน 

1.  คนนีเ้ป็นหนึง่ในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้ ท่ีสามารถให้รายงานท่ีดีเก่ียวกบัคนนี ้

2.  คนนีท้ าผิดอะไร? 

3.  อะไรคือวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานี?้ 

4.  ข้าพเจ้าจะชว่ยคนนีใ้ห้ติดตามวิถีทางของพระเจ้าอยา่งไร? 

ให้เรามาส ารวจแตล่ะแนวความคดิด ู
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วิธีคิดที่ 1.  คนนีเ้ป็นหน่ึงในมิตรสหายพเิศษของพระเจ้า ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้
ที่สามารถให้รายงานที่ดีเกี่ยวกับบุคคลนี ้

พระเจ้าทรงรักคนๆ นีอ้ยา่งมากไมส่ าคญัว่าเขาจะท าผิดอะไร   เราต้องระลกึไว้เสมอวา่เราก าลงัพดูคยุ
กบัเพ่ือนรักของพระเจ้า   แนวความคดินีย้งัชว่ยตอกย า้ด้วยวา่ท าไมเราจงึต้องชว่ยแก้ไขคนอ่ืน  แรงจงูใจ
ส าคญัในการชว่ยแก้ไขก็คือเพ่ือชว่ยให้เขาเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้  เพ่ือเราจะสามารถกลา่วรายงานท่ี
ดีเก่ียวกบัตวัของคนๆ นัน้ได้  แตต้่องระวงัท่ีเราจะไมแ่ก้ไขคนนัน้ด้วยแรงจงูใจท่ีผิด  ยกตวัอยา่งเชน่  เรา
ต้องไมแ่ก้ไขเขาแล้วท าให้เขาดแูยล่ง  น่ีคือแรงจงูใจท่ีผิดซึง่เราไมค่วรถกูผลกัดนัด้วยแรงจงูใจเชน่นี ้       

วิธีคิดที่ 2.  คนนีท้ าผิดอะไร? 

แนวคิดนีม้าในเชิงค าถาม  หลายครัง้ท่ีเราเร่ิมต้นแก้ไขคนโดยไมไ่ด้ตัง้ค าถามนี ้ เราเดาเอาว่าเรารู้
ค าตอบแล้ว  เราท าไปตามท่ีตาเราเห็นหรือได้ยินมาแล้วสรุปเอาวา่นัน่คือข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องทัง้สิน้ 

คงจะเป็นการดีกวา่มากหากเราจะให้เขาหรือเธอได้เป็นคนพดูเองวา่เขาได้ท าหรือพดูอะไรผิดไปแทนท่ี
เราจะสรุปวา่เขาหรือเธอท าอะไรผิด  จงให้โอกาสเขาในการอธิบาย  หลงัจากท่ีเราได้ฟังแล้วเราจงึจะ
สามารถตอบค าถามนีไ้ด้ง่ายขึน้วา่ “คนๆ นีท้ าผิดอะไร”   

เราจะท าอย่างไรหากเราได้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง? หากเรายงัไมไ่ด้ท าอะไรไปก็อาจจะจบการสนทนาได้ไม่
ยาก  แตห่ากเราพดูอะไรกบัเขาในแบบท่ีไมค่วรออกไปโดยท่ีสิ่งท่ีพดูนัน้ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้จริง   เราควรจะขอ
โทษเขาท่ีเรากลา่วหาเขาไปผิดๆ  นบัว่านา่ขายหน้าหากเราไมอ่ยากให้เร่ืองนีเ้กิดขึน้เราก็ควรจะระวงัให้ดี          

หากเราจะชว่ยให้คนคิดได้ว่าสิ่งท่ีเขาท าลงไปนัน้ผิด  เราต้องใช้ความระมดัระวงัอยา่งมากท่ีจะไม่
กลา่วโทษเขา  ความรับผิดชอบของเราคือชว่ยเขาแก้ปัญหาไมใ่ชแ่ก้แค้น 

หากเรามีสิทธิอ านาจในการลงวินยัเราควรพิจารณาการลงวินยัในสิ่งท่ีเขาหรือเธอท าผิดไป  แตไ่มค่วร
ท าด้วยอารมณ์หรือตามความรู้สกึของเรา    ควรระมดัระวงัความคดิและการกระท าของเราให้ดี   สิ่งท่ีผู้ท า
ผิดควรเห็นคือเราแสดงถึงความเสียใจไมใ่ชแ่สดงความโกรธ ความบ้าอ านาจ หรือรู้สกึสะใจท่ีจบัได้วา่เขา
ท าผิด  

วิธีคิดที่ 3.  อะไรคือวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานี?้ 

ความรับผิดชอบของเรามีมากกวา่เพียงแคชี่ว้า่ผู้นัน้ได้ท าผิดไป  พระธรรมกาลาเทีย 6:1 กลา่ววา่ “ทา่น
ซึง่อยูฝ่่ายพระวิญญาณ จงชว่ยผู้นัน้ด้วยใจออ่นสภุาพให้เขากลบัตัง้ตวัใหม่”    ถ้าหากพระเจ้าก าลงัจะตรัส
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กบัคนๆ นัน้  พระองค์จะตรัสอะไรเพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหาของเขาในเวลานี?้   พระเจ้าจะให้ค าแนะน าอะไรแก่
เขา? 

มีหลกัการในพระคมัภีร์ใดบ้างท่ีสามารถน ามาใช้ได้ในการชว่ยแก้ไขปัญหาของเขา  แตอ่าจจะไมต้่อง
อ้างอิงข้อพระคมัภีร์ในเวลานี ้

วิธีคิดที่ 4.  ข้าพเจ้าจะช่วยคนนีใ้ห้ตดิตามวถิีทางของพระเจ้าได้ อย่างไร? 

การคิดแก้ปัญหาเพ่ือชว่ยแก้ไขคนอ่ืนนัน้ไมย่าก  แตส่ิ่งท่ีนา่คิดคือเราจะชว่ยให้คนๆ นัน้เดนิตาม 
พระเจ้าอยา่งแท้จริงได้หรือไมน่ัน้ยากกวา่   เม่ือเราชว่ยแก้ไขเขาด้วยวิธีท่ีถกูต้องจะสง่ผลให้เขาเตม็ใจเดนิ
ตามวิถีของพระเจ้า    ตามท่ีพระธรรมกาลาเทีย 6:1  ได้กลา่วไว้วา่ให้ชว่ยผู้นัน้คืนกลบัมายงัเส้นทางท่ี
ถกูต้องด้วยใจอ่อนสภุาพ 

กระบวนการในการเดนิติดตามพระเจ้านัน้ต้องใช้เวลา  ไมเ่หมือนการแคบ่อกเขาวา่เขาได้ท าอะไรผิดไป  
ทา่นพร้อมท่ีจะใช้เวลาในการชว่ยเหลือเขาจริงๆ หรือไม?่ 

“จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหากคนนัน้ปฏิเสธความชว่ยเหลือของเรา?”   เราไมส่ามารถยดัเยียดความชว่ยเหลือ
ของเราให้เขาได้   แตห่ากเราความเตม็ใจในการช่วยเหลือด้วยท่าทีท่ีถกูต้องแล้วอาจท าให้เขาเปล่ียน
ความคดิและหนักลบัมาขอความชว่ยเหลือจากเราในภายหลงัก็เป็นได้    แตค่วามสมัพนัธ์ของเรากบัเขา
อาจขาดสะบัน้ได้ถ้าเราพยายามยดัเยียดความชว่ยเหลือให้เขาหรือต าหนิท่ีเขาปฏิเสธความชว่ยเหลือจาก
เรา    

แม้เราจะแก้ไขคนอ่ืนด้วยวิธีท่ีสภุาพและระมดัระวงัแล้วก็ตาม  แตเ่ขาอาจตอบสนองด้วยความโกรธก็
เป็นได้    บางทีอาจโกรธเราเป็นเดือนหรือนานเป็นปีก็ได้  สิ่งท่ีส าคญัคือให้เราจดจ่ออยู่กบัการท าสิ่งท่ี 
พระเจ้าตรัสให้เราท า  และปลอ่ยให้พระเจ้าแก้ไขการตอบสนองของเขาเอง 

แนวความคิดทัง้ 4 วิธีนีไ้ด้ให้ทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีเราสามารถน าไปใช้ได้เม่ือต้องช่วยแก้ไขผู้ อ่ืน    
เม่ือเรามองดสูถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัคนท่ีเราช่วยแก้ไขเราจะเห็นวา่แตล่ะเหตกุารณ์นัน้ไมเ่หมือนกนัเลย  
บางคนอาจมีสว่นผิดเพียงเล็กน้อย  แตบ่างคนมีสว่นผิดอยา่งมากมาย  ในแตล่ะเหตกุารณ์เราจ าเป็นต้อง
อธิษฐานอยา่งมาก  “พระเจ้าขอโปรดชว่ยข้าพระองค์ให้เดนิอยา่งถกูทางและมีทา่ทีท่ีถกูต้องเม่ือข้า
พระองค์ชว่ยแก้ไขคนๆ นี”้ 

ให้เรามาดวูา่เม่ือเราแก้ไขคนอ่ืนโดยใช้ท่าทีตามแบบพระคมัภีร์นัน้เราควรจะพดูหรือท าอะไร 
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ค. ข้าพเจ้าจะแก้ไขคนอื่นอย่างไร?  
“มีรูปแบบหรือวิธีการท่ีง่ายๆ เพ่ือเราจะใช้ในการแก้ไขคนอ่ืนหรือไม่?”   เม่ือเราดจูากชีวิตของพระเยซูก็

จะได้ค าตอบวา่ ไมมี่วิธีท่ีเป็นสตูรส าเร็จตายตวั  แตมี่หลากหลายวิธีท่ีเราต้องปรับใช้ในการแก้ไขผู้ อ่ืน 

1. หลักสามประการในการเลือกวธีิที่ถูกต้องเพื่อช่วยแก้ไขคนอ่ืน 

“เราจะรู้ได้อย่างไรวา่ควรใช้วิธีไหน?”   มีเคล็ดลบั 3 ประการเพ่ือชว่ยตดัสินใจวา่จะชว่ยแก้ไขคนด้วยวิธี
ไหน    

(ก.) ข้าพเจ้าก าลังจะแก้ไขใคร?  

เราไมส่ามารถใช้วิธีเดียวกนัในการแก้ไขคนทกุคนเพราะแตล่ะคนนัน้แตกต่างกนั  คนหนึง่อาจ
ตอบสนองเม่ือเราใช้วิธีท่ีสภุาพ  แตอี่กคนอาจต้องการวิธีท่ีหนกัแนน่ดดุนักว่า  ครัง้หนึ่ง 

พระเยซูทรงใช้ภาษาท่ีรุนแรงมากเม่ือทรงแก้ไขเปโตรซึง่เป็นหนึง่ในสาวก 12 คนของพระองค์ 

มัทธิว 16:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า “อ้ายซาตานจงไปให้พ้น เจ้าเป็นเคร่ืองกีดขวาง
เรา   เพราะเจ้าคิดอย่างคน  มิได้คิดอย่างพระเจ้า”  

พระเยซูมิได้ทรงใช้วิธีการรุนแรงเชน่นีก้บัคนอ่ืนท่ีพระองค์ทรงแก้ไข 

ในขณะท่ีเราก าลงัคดิหาวิธีเพ่ือจะใช้ในการชว่ยแก้ไขคน  จงอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิประทาน
ความเข้าใจเก่ียวกบัคนท่ีเราจะชว่ย  เพ่ือเราจะเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัเขา 

(ข.) ความผิดที่คนนีก่้อร้ายแรงแค่ไหน? 

ถ้าหากวา่ลกูของเราเอาน า้ปลาเทใสใ่นต้มจืดมากเกินไป  เราก็จะตกัเตือนแก้ไขเขาด้วยวิธีการท่ีตา่งไป
จากกรณีท่ีเขาไปขโมยรถคนอ่ืนแล้วท ารถเสียหาย    ระดบัความรุนแรงของ “ความผิด” คือตวัแปรส าคญั
ตอ่ค าพดูท่ีเราจะพดูกบัคนๆ นัน้    

เราต้องมีสมดลุย์ในเร่ืองนี ้ การท่ีบางคนท าผิดไมไ่ด้หมายความว่าเราต้องเข้าไปแก้ไขเขาเสมอไป  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากเขาไมไ่ด้ท าผิดพระบญัญตัพิระเจ้า 
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หนึง่ใน “ปัญหา” ท่ีเกิดขึน้บอ่ยๆ ก็คือ การเลา่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เม่ือหลายเดือนหรือหลายปีก่อน  กบ
เลา่วา่ “จ าได้วา่เม่ือสามปีก่อนตอนท่ีเราไปเท่ียวหวัหินกนั   วนัองัคารเราวา่ยน า้เลน่ท่ีชายหาด วนันัน้น า้
ทะเลสวยมาก” 

น้อยหน่าแย้งขึน้มาวา่ “ไมใ่ชก่บ ไมใ่ช ่ วนันัน้วนัพธุตา่งหากท่ีเราเลน่น า้ท่ีชายหาด” 

บางครัง้เราใสใ่จแก้ไขรายละเอียดซึง่ไมส่ าคญัอะไรเลย  ถ้าหากเราเป็นคนนอกท่ีได้ฟังเร่ืองนีเ้ราจะ
สนใจหรอว่าวนันัน้เป็นวนัองัคารหรือวนัพธุ   ข้อผิดพลาดบางอย่างไมต้่องการการแก้ไขอะไร  ปล่อยให้มนั
ผา่นไปก็ได้   การท่ีน้อยหน่าแย้งกบเร่ืองวนั การพยายามแก้ไขเร่ืองเล็กน้อยอาจน าไปสูปั่ญหาท่ีบานปลาย
ใหญ่โตจนทะเลาะกนัได้ 

น้อยหน่ากบักบอาจจะตกหลมุพรางแหง่การโต้เถียงกนัวา่เป็นวนัองัคารหรือพธุ  “เซ็งจริงๆ ท าไม
จะต้องขดัคอเราเวลาเล่าเร่ืองอะไรให้คนอ่ืนฟังอยูเ่ร่ือยเลย”  กบบน่ออกมา 

จริงๆ แล้วการท่ีน้อยหนา่พยายามแก้ไขกบอาจแสดงให้เห็นถึงปัญหาในตวัของน้อยหนา่มากกวา่
ความผิดเร่ืองการจ าวนัผิดของกบก็เป็นได้   เรารู้สกึวา่เราชอบแก้ไขคนอ่ืนทกุครัง้หรือไม่?  ท าไม?  เรา
ก าลงัพยายามพิสจูน์อะไร? 

ส าหรับบางคนกลบัปฏิบตัสิิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบัเร่ืองด้านบน  เม่ือคนท่ีเขารักติดอยูก่บัความผิดบาปท่ี
ร้ายแรงแตเ่ขากลบัมองดอูยูเ่งียบๆ  ไมพ่ยายามท าอะไรเพ่ือชว่ยแก้ไขแตห่าข้อแก้ตวัให้กบัการนัง่ดคูนรัก
ท าผิดไปวนัๆ 

เราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้าชว่ยให้เรารู้วา่เวลาใดเราควรจะพดูเพ่ือแก้ไขคนท่ีท าผิดกบัเวลาใดท่ีควร
จะนิ่งเงียบ 

(ค.) บุคลิกของท่านจะส่งผลต่อวิธีการที่ท่านใช้ 

ถ้าเราสงูสกั 180 เซ็นตเิมตรและหนกัประมาณ 100 กิโลกรัม  มีหุน่ท่ีก าย ากล้ามเป็นมดัๆ  ผู้คนก็คงจะ
นิ่งฟังอยา่งสงบเม่ือเราแก้ไขพวกเขา   แตห่ากเราสงูแค ่150 และหนกัไมถ่ึง 50 กิโลกรัม รูปร่างของเรา
อาจจะท าให้เราไมน่า่เกรงขามเหมือนเพ่ือนท่ีรูปร่างสงูใหญ่ก็เป็นได้    ไมว่า่เราจะเป็นชายหรือหญิงปัจจยั
เหลา่นีล้้วนสง่ผลกระทบตอ่วิธีการท่ีผู้คนจะตอบสนองเราเม่ือเราแก้ไขพวกเขา 

บคุลิกของเรายงัสง่ผลโดยตรงตอ่วิธีการท่ีเราใช้เพ่ือแก้ไขคนอ่ืน  หากเรามีบคุลิกท่ีมาดมัน่เม่ือบอกให้
ใคร “กระโดด” เขาก็พร้อมจะท าตามก็เป็นได้วา่เราจะแก้ไขคนด้วยความเดด็ขาด  แตห่ากเรามีบคุลิกท่ี
คอ่นข้างเงียบขรึม ขีอ้าย  เราคงจะไมค่อ่ยเข้าไปแก้ไขคนตรงๆ    บางคนเกิดมาพร้อมกบั “ธรรมชาติ” ใน
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การวิพากษ์วิจารณ์  เขาไมมี่ความลงัเลหรือหวาดกลวัเม่ือต้องแก้ไขคนอ่ืน  ในขณะท่ีบางคนถ้าเลือกได้เขา
ไมอ่ยากเข้าไปแก้ไขใครเลย   

การท่ีผู้น าของเราใช้วิธีการบางอยา่งเพื่อแก้ไขคนอ่ืนแล้วประสบความส าเร็จ  ก็ไมไ่ด้หมายวา่เราจะใช้
วิธีนัน้แล้วส าเร็จเหมือนกนั 

เราจะประสบความส าเร็จในการแก้ไขคนอ่ืนได้อยา่งไร?   คณุสมบตัสิ าคญัท่ีสดุท่ีต้องมีคือ  การวินิจฉยั  
ซึง่เป็นการเรียนรู้วา่จะใช้วิธีการท่ีดีท่ีสดุของพระเจ้าในการรับมือกบัแตล่ะสถานการณ์อยา่งไร    พระเจ้า
ทรงสญัญาท่ีจะน าเราเข้าสูค่วามจริงทัง้มวล   พระองค์จะทรงชว่ยเราให้ประสบความส าเร็จในการแก้ไข
ผู้ อ่ืนเม่ือพวกเขาได้กระท าผิด    กญุแจแหง่ความส าเร็จอยูท่ี่ “จงเป็นตวัของตวัเอง” จงเป็นเหมือน 
พระคริสต ์และใช้ทา่ทีแบบพระคมัภีร์เม่ือก าลงัแก้ไขคนอ่ืน 

2. วธีิการตามหลักพระคัมภร์ีในการแก้ไขผู้อ่ืน 

พระคมัภีร์หลายตอนได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการแก้ไขคนไว้    พระธรรมสภุาษิตเตม็ไปด้วยถ้อยค าท่ี
เก่ียวข้องทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเก่ียวกบัการแก้ไขและการให้ค าแนะน าผู้ อ่ืน   ยงัมีพระคมัภีร์อีกหลายข้อท่ี
บอกวิธีการให้ค าแนะน าและแก้ไขผู้ อ่ืนแก่เรา 

เราต้องระมดัระวงัท่ีจะไม่น าพระคมัภีร์ข้อใดข้อหนึง่มาพดูวา่ “น่ีคือวิธีการเดียวของพระคมัภีร์ส าหรับ
แก้ไขผู้ อ่ืนและเราต้องใช้วิธีการนีท้กุครัง้”   พระเจ้าจะชว่ยให้เราเติบโตขึน้และเข้าใจวา่สามารถใช้วิธีการใด
ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั   เราจะมาดแูนวทางปฏิบตัิในการแก้ไขผู้ อ่ืนจากพระคมัภีร์ทัง้ 3 ข้อด้านลา่ง  

(ก.) วิธีการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรมกาลาเทยี 6:1  

พระธรรมข้อนีพ้ดูถึงบรรดาคนเหลา่นัน้ซึง่ได้กระท าบาปและละเมิดกฏบญัญตัขิองพระเจ้าโดยตรง 

กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย แม้จับผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จง
ช่วยผู้นัน้ด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถงึตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูง
ให้หลงไปด้วย 

ข้อนีก้ลา่ววา่คนซึง่ “อยูฝ่่ายวิญญาณ” ควรจะชว่ยบรรดาคนเหลา่นัน้ซึง่ได้ตกลงไปในบาปให้กลบัตัง้
ตวัใหม ่  โดยปกตแิล้วน่ีหมายรวมถึงผู้น าฝ่ายวิญญาณหรือคริสเตียนท่ีเติบโตฝ่ายวิญญาณ   แม้แตผู่้น าค
ริสเตียนพระเจ้าก็ยงัทรงเตือนพวกเขาให้ระมดัระวงัท่ีพวกเขาจะไมย่อมแพ้ตอ่การทดลองด้วย 
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พระคมัภีรข้อนีย้งัท้าทายเราให้แก้ไขคนอ่ืนโดยมีเปา้หมายท่ีการรือ้ฟืน้บคุคลนัน้ขึน้ใหม่   เราควรท่ีจะ
ระมดัระวงัในการแก้ไขผู้ อ่ืนด้วยใจอ่อนสภุาพ 

เรารู้ได้อยา่งไรวา่เราเป็นผู้ ท่ี “อยูใ่นฝ่ายวิญญาณ” พอท่ีจะแก้ไขผู้ อ่ืนหรือไม่?  นัน่เป็นค าถามท่ีเราอาจ
ต้องปรึกษาผู้น าของเราเพ่ือจะทราบค าตอบ   หรือใช้เวลาอธิษฐานสว่นตวัแล้วทลูถามพระเจ้าวา่ทา่นควรท่ี
จะแก้ไขผู้ อ่ืนท่ีได้กระท าผิดบาปหรือไม่? 

อีกวิธีหนึง่ท่ีสามารถท าได้ก็คือไปหาผู้น าฝ่ายวิญญาณแล้วบอกเขาให้เขาทราบเก่ียวกบัความบาปท่ี
ทา่นได้เห็นในชีวิตของคนอ่ืนและขอค าแนะน าจากเขาว่าเราควรด าเนินการแก้ไขเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

หากคนนัน้ได้กระท าความผิดท่ีไมไ่ด้เป็นความบาป  นอกจากผู้น าฝ่ายวิญญาณแล้วคนอ่ืนก็สามารถ
แก้ไขคนนัน้ได้    ตวัอยา่งเชน่ หนึง่ก าลงัท างานผิด    ตาลซึง่เป็นเพ่ือนใหมข่องหนึง่เห็นปัญหานัน้และชว่ย
หนึง่แก้ไขงานให้ถกู    แม้วา่ตาลจะไมไ่ด้เป็นพ่ีเลีย้งฝ่ายวิญญาณของหนึง่เธอก็สามารถชว่ยหนึง่ไมใ่ห้
ผิดพลาดได้ เป็นต้น 

(ข.) วิธีการของการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรมมัทธิว 18:15-17 

วิธีการแก้ไขคนอ่ืนตามหลกัพระธรรมตอนนีอ้าจเป็นหนึง่ในวิธีการแก้ไขซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดีมากท่ีสดุใน
พระคมัภีร์   วิธีการนีแ้สดงให้เห็น 3 ขัน้ตอนในการแก้ไขคนอ่ืนสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์  

มัทธิว 18:15-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

หากว่าพ่ีน้องของท่านผู้หน่ึงท าผิดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนัน้แก่เขาสองต่อ
สองเท่านัน้ ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมา   แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงน าคนหน่ึงหรือ
สองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก  เพื่อทุกค าจะเป็นหลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคน
เหล่านัน้ จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีก ก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็น
เหมือนคนต่างชาตหิรือคนเก็บภาษี 

สิ่งแรกท่ีเราต้องพิจารณาก็คือ พระคมัภีร์ตอนนีก้ าลงัพดูถึงการแก้ไขคนท่ีเป็นคริสเตียน  ประการท่ีสอง
ก็คือ คนนีไ้ด้ท าบาปหรือได้ท าการละเมิดตอ่บญัญัตขิองพระเจ้า    ประการท่ีสามก็คือคนนีไ้ด้ท าผิดบาปตอ่
เราโดยตรง 

สิ่งท่ีต้องตระหนกัก็คือเราไมอ่าจแก้ไขทกุคนในสิ่งท่ีเราเห็นเขาท าผิดได้    พระคมัภีร์ตอนนีไ้มไ่ด้ให้เรา
ต้องแบกความรับผิดชอบขนาดนัน้ 

หลกัการจากพระคมัภีร์ตอนนีพ้ดูถึงสถานการณ์ซึง่คนๆนัน้ได้กระท าบาป   อยา่งไรก็ตาม รูปแบบนีเ้ป็น
รูปแบบท่ีดีสามารถใช้ทกุครัง้ท่ีเราชว่ยแก้ไขผู้ อ่ืน    แตค่วรท าแบบเป็นการสว่นตวัเท่านัน้   ลองนกึถึงตอนท่ี
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เราถกูบางคนแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์เราตอ่หน้าคนดเูรารู้สกึอบัอายและโกรธแคไ่หน  แตห่ากเขามาบอก
เราเป็นการสว่นตวันา่จะดีกว่า   

สิ่งท่ีต้องระวงัอีกอยา่งก็คือ การทดลองให้เราน าเร่ืองของคนนีไ้ปพดูกบัคนอ่ืนก่อนท่ีเราจะเข้าไปคยุกบั
คนท่ีเราจะเข้าไปชว่ยแก้ไข   จงปฏิเสธการทดลองเร่ืองการนินทา   เพราะความคิดของเราอาจจะเปล่ียนได้
เม่ือได้รู้ความจริงทัง้หมด 

เราต้องไมด่ว่นสรุปวา่พระธรรมมทัธิว 18:15-17 นัน้เป็นวิธีการเดียวส าหรับการแก้ไขผู้ อ่ืน   เพราะยงัมี
อีกหลายวิธีท่ีเหมาะแก่การแก้ไขคนอ่ืน 

(ค.) วิธีการของการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรม 2 ทโิมธี 3:16  

เม่ืออา่น 2 ทิโมธี 3:16   แล้วจะเห็นได้วา่พระธรรมตอนนีไ้มไ่ด้พดูวา่เราควรแก้ไขกนัและกนัอย่างไร
โดยตรง  แตบ่ริบทของพระธรรมตอนนีก้ าลงัพดูถึงวิธีท่ีพระคมัภีร์สามารถใช้ในชีวิตคริสเตียนได้    อย่างไรก็
ตาม   พระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้ให้หลกัการท่ียอดเย่ียมส าหรับการแก้ไขคนอ่ืนไว้ 4 ประการด้วยกนั 

2 ทโิมธี 3:16 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย—ฉบับอธิบายปี 1999 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการส่ังสอน การว่า
กล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม 

2 ทโิมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การ
ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 

4 วิธีการส าหรับการแก้ไขผู้ อ่ืน 

(1)  สอนความจริง 

(2)  วา่กลา่วการกระท าท่ีผิด 

(3)  แก้ไขสิ่งท่ีผิด  
 (ก าหนดทิศทางใหมใ่ห้กบัชีวิตของคน) 

(4)  ให้ค าแนะน าส าหรับการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง  
(ฝึกฝนเขาในการด าเนินชีวิตท่ีดี) 
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เม่ือเราดวูิธีท่ีพระเยซูทรงใช้ในการแก้ไขผู้ อ่ืนอยา่งละเอียด  เราจะพบวา่พระองค์ทรงใช้หนึง่หรือ
มากกวา่นัน้จากทัง้ 4 วิธีในการแก้ไขผู้ อ่ืน   เม่ือพวกธรรมาจารย์พยายามท่ีจะทดลองพระเยซ ู(ลกูา 10:25-
37) พระเยซูมิได้กลา่วต าหนิแรงจงูใจท่ีผิดของเขาแตท่รงใช้วิธีการในล าดบัท่ี 1 และ 4 

อนัดบัแรกพระเยซูทรงใช้วิธีการ “สอนความจริง” และอธิบายความจริงตา่งๆ ตามหลกัพระคมัภีร์ท่ี
เก่ียวข้องกบัค าถามของชายคนนัน้    พระเยซูทรงเห็นการตอบสนองของเขา (ข้อ 29) ท่ีแสดงวา่เขายงัไม่
ยอมหยดุกระท าผิด     พระองค์จงึได้เลา่เร่ืองราวของชาวสะมาเรียใจดีซึง่แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใน
ล าดบัท่ี 4 คือ “ให้ค าแนะน าส าหรับการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง” 

ให้กลบัไปดหูลกั 3 ประการในหน้า 39-41 หลกั 3 ประการเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่เราในการเลือกวิธี

หนึง่วิธีใดส าหรับการแก้ไขผู้ อ่ืน   พระเยซูทรงไวตอ่ความรู้สกึของคนท่ีพระองค์ทรงก าลงัแก้ไขอยู่    
พระองค์ทรงเลือกวิธีท่ีจะชว่ยคนๆ นัน้ไมใ่ชเ่พียงแคเ่ปิดเผยปัญหาเท่านัน้ 

การใช้วิธีการท่ี 2 คือ  “วา่กล่าวการกระท าท่ีผิด”   นัน้ท าได้ง่ายๆ   เราอาจจะเคยได้ยินบางคนพดูวา่ 
“จริงๆ แล้วพวกเขาเป็นฝ่ายผิด ทกุคนต้องรู้เร่ืองนี ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนท่ีท าผิด  เขาต้องรับผลจากความ
บาปท่ีเขาท า”    เราต้องฝึกการใช้วิธีการอีก 3 ข้อในการแก้ไขผู้ อ่ืนให้คลอ่ง  เพราะถ้าเราใช้วิธีการที 1, 3 
และ4 ได้ส าเร็จแล้วเราก็ไมจ่ าเป็นต้องวา่กลา่วต าหนิผู้คนเลย       

เรามาดวูิธีการทัง้ส่ีประการท่ีปรากฏใน 2 ทิโมธี 3:16 อยา่งละเอียด 

1.  สอนความจริง 

วิธีการนีคื้อเพ่ือสอนความจริงท่ีเรียบง่ายจากพระคมัภีร์ซึ่งเก่ียวข้องกบัปัญหาชีวิตของคนนัน้    
บางครัง้ผู้ เช่ือใหมท่ าความผิดเพราะเขาไมรู้่วา่พระเจ้าต้องการให้เขาท าสิ่งใด   จงชว่ยคนนัน้ให้ค้นพบ
ความจริงจากพระเจ้า    บางครัง้เราอาจต้องชว่ยคนนัน้ให้เห็นวา่ความจริงนีเ้ก่ียวข้องกบัชีวิตของเขา
อยา่งไรบ้าง 

2.  ว่ากล่าวการกระท าที่ผิด 

“หยดุท าแบบนัน้!!”  น่ีคือค าต าหนิท่ีผู้ เป็นพอ่แมม่กัจะพดูบอ่ยๆ   ในบางสถานการณ์การพดูแคน่ัน้ก็
เพียงพอ    เดก็สามารถรับรู้ได้วา่เขาควรท าอะไร   ค าพดูประโยคสัน้ๆ สามารถน าเขาให้กลบัมาสูแ่นวทาง
ท่ีถกูต้องได้ 
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แตเ่ม่ือเราต้องกลา่วต าหนิหรือตกัเตือนวยัรุ่นหรือผู้ใหญ่เราต้องระวงัการใช้ค าพดู   การพดูค าตหินิ
เพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นดาบท่ีท าร้ายคนท่ีเราก าลงัพยายามแก้ไขอยู่   การใช้วิธีอ่ืนอาจใช้เวลามากกว่า
แตห่ากให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่เราก็นา่จะเลือกใช้ทางนัน้ 

3.  แก้ไขสิ่งที่ผิด 

พดูอีกนยัหนึง่ก็คือ “การก าหนดทิศทางชีวิตใหมใ่ห้คนนี”้   วิธีการแก้ไขนีโ้ดยปกตแิล้วจะมุง่ไปท่ีการ
แก้ไขปัญหาท่ีผู้นัน้ได้ท าผิดไป 

หากเราก าลงัเดนิผิดทาง  จงเลีย้วกลบัมาสู่ทางท่ีถกูต้อง   การมองเห็นวา่ทางไหนชว่ยแก้ปัญหาได้นัน้
ยงัไมเ่พียงพอ  เราต้องรู้ด้วยวา่จะเดนิกลบัทางเดมิได้อย่างไร 

เม่ือเราเลือกใช้วิธีนีใ้นการแก้ไข   นัน่หมายความวา่เราต้องการจะชว่ยให้คนนัน้กลบัมาสูเ่ส้นทางท่ี
ถกูต้องท่ีส าคญัเราต้องแนะน าเขาถึงวิธีการท่ีจะปอ้งกนัไมใ่ห้เร่ืองนีเ้กิดขึน้อีก 

เปรียบได้กบัการใช้งานห้องครัว   เราไมค่วรเปิดวาล์วแก๊สและหวัแก๊สทิง้เอาไว้  เพราะหากสายท่ีเช่ือม
กบัถงัแก๊สกบัเตาเกิดหลดุเม่ือพอ่ครัวเดินมาจดุเตาแก๊สไฟอาจลกุไหม้ได้    การแก้ปัญหาเบือ้งต้นเม่ือไฟลกุ
ไหม้ก็คือปิดวาล์วท่ีถงัแก๊ส  แตก่ารแก้ปัญหาระยะยาวคือตรวจเช็คให้แนใ่จวา่สายแก๊สนัน้ตอ่เช่ือมกนัดีไม่
หลดุ  นัน่คือวิธีการใช้อปุกรณ์ท่ีถกูต้อง 

การแก้ปัญหาให้กบับางคนก็เหมือนการใช้อปุกรณ์ในห้องครัว   พอ่ครัวรู้ดีวา่ควรระวงัอะไรเพ่ือจะไมท่ า
ให้การท าอาหารของเขาเกิดปัญหา  แตบ่างครัง้เขาก็ต้องการความชว่ยเหลือเม่ือเกิดปัญหาเพราะเขาแก้
ด้วยตวัเองไมไ่ด้  คนบางคนรู้วิธีใช้ชีวิตดีแตท่ าด้วยตวัเองไมไ่ด้ 

4.  ให้ค าแนะน าส าหรับการด าเนินชีวติที่ ถูกต้อง 

วิธีการนีก็้คือ  “การฝึกฝนเขาในการด าเนินชีวิตท่ีดี”    วิธีการแก้ไขนีเ้น้นท่ีการชว่ยเหลือผู้นัน้ให้
สามารถด าเนินชีวิตท่ีถกูต้องอยา่งตอ่เน่ืองได้    คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องเข้าใจอยา่งชดัเจนถึงวิธีการ
ด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีเข้มแข็งและวิธีท่ีเขาสามารถเข้มแข็งตลอดไปได้ 

วิธีการแก้ไขก็เหมือนกบัการสอนเขาให้ท าอาหารอยา่งถกูต้องและปอ้งกนัไมใ่ห้ไฟไหม้ครัว  (แล้ว
อาหารก็จะมีรสชาดดีด้วย) 

บางครัง้หนทางท่ีดีท่ีสดุในการชว่ยคนท่ีได้กระท าผิดก็คือ ให้ค าสอนท่ีชดัเจนวา่จะด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง
ได้อยา่งไร   จงให้คนนัน้รู้ว่าพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงปัญหานัน้โดยตรง   ชว่ยเขาหรือเธอให้เห็นวา่ความจริง
เหลา่นีเ้ม่ือน ามาปฏิบตัแิล้วจะชว่ยเขาให้ด าเนินชีวิตท่ีพอพระทยัพระเจ้าและไมท่ าร้ายคนอ่ืนได้อยา่งไร 
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วิธีการท่ีเป็นไปได้ส่ีประการใน 2 ทิโมธี 3:16 นีอ้าจถกูใช้แยกกนัหรือร่วมกนัก็ได้    พระวิญญาณ
บริสทุธ์ิจะชว่ยให้เรารู้วา่ควรใช้วิธีใดกบัคนท่ีเราก าลงัแก้ไขอยู่   อยา่งไรก็ตามหมัน่ฝึกใช้ทัง้ส่ีวิธีนีเ้พ่ือเราจะ
สามารถเลือกใช้แตล่ะวิธีให้เหมาะสมกบัแตล่ะเหตกุารณ์ได้ 

ง.  เคล็ดลับส าหรับการแก้ไขผู้อื่น   
ค าแนะน าเพิ่มเตมิส าหรับชว่ยการใช้วิธีนีใ้นการช่วยแก้ไขผู้ อ่ืน 

1. จงเข้าหาคนนัน้ด้วยความปรารถนาที่จะค้นหาความจริง 

ตรวจดใูห้แนใ่จว่าแรงจงูใจของเราในการชว่ยเขานัน้บริสทุธ์ิ    หากทา่นต้องการเช่ือฟังพระมหาบญัญตัิ
ข้อท่ีสองในพระคมัภีร์แล้วละ่ก็ในเวลานีจ้งแสดงมนัออกมาด้วยความรักท่ีชดัเจนตอ่คนนี ้  ถ้าหากเขาได้ท า
ผิดเราก็ควรพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้และแก้ไขเขาด้วยความรัก     หากเขาไมไ่ด้ท าสิ่งใดผิดแตก่ าลงัเกิดการ
นินทาหรือการเข้าใจผิดก าลงัแพร่กระจายออกไปให้เราพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะชว่ยแก้ไขสิ่งนีใ้ห้กระจา่ง
และถกูต้อง    จงกระท าตามค าแนะน าของยากอบ 1:19  ให้เราไวในการฟังเร่ืองราวจากเขา  

2. จงเข้าหาคนนัน้ด้วยใจที่เปิดกว้าง 

จงบอกตวัเองว่า “ข้าพเจ้ายงัไมไ่ด้ยินเร่ืองราวจากเขา”  จงถามค าถามท่ีเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายว่า
เกิดอะไรขึน้    อย่าถามค าถามปิด อย่างเชน่ “คณุท าผิดกฏข้อนีใ้ชห่รือไม่?”   เพราะถ้าหากเราถามค าถาม
อยา่งนัน้เขาจะรู้สกึได้ทนัทีว่าเราได้ตดัสินไปแล้ววา่เขาท าผิด 

3. จงอย่ารีบด่วนสรุป 

จงอยา่รีบสรุปจนกวา่จะได้ยินเร่ืองราวจากเขาก่อน   หากเราไปหาคนนัน้พร้อมข้อสรุปวา่เขานัน้เป็นผู้
ผิด  เราอาจจะำ าลงักลา่วหาคนผิด    การไมรี่บดว่นสรุปยงัชว่ยปอ้งกนั “โรคปากเสีย” ด้วย 

4. จงเข้าหาในเชงิบวก 

เม่ือเขาหาเขาไม่ควรเข้าไปด้วยน า้เสียงเชิงขม่ขูแ่ตใ่ห้ใช้น า้เสียงในเชิงบวก    วิธีการท่ีเราพดูนัน้ส าคญั
เทา่ๆ กบัสิ่งท่ีเราพดู    บญัญัตข้ิอใหญ่เหมาะสมกบัหวัข้อนี ้คือจงพดูกบัคนอ่ืนด้วยวิธีเดียวกบัท่ีเราอยาก
ให้เขาพดูกบัเราเม่ือเราได้ท าผิดพลาด   ค าแนะน าของยากอบก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนัน่คือ “จงช้าในการ
พดู” (ยากอบ 1:19)  
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5. อย่าเข้าหาด้วยท่าททีี่ ว่า “ฉันถูก และคุณผิด” 

ถ้าหากเราเข้าหาคนนัน้ด้วยทา่ทีท่ีวา่ “ฉนัเป็นฝ่ายถกูและคณุเป็นฝ่ายผิด”  ถ้าท าอย่างนัน้เราก าลงั
สร้างความล าบากให้กบัตนเอง  เม่ือเราเข้าไปด้วยท่าทีเช่นนัน้คนท่ีท าผิดจะแสดงการไมเ่ห็นด้วยกบัเรา
แล้วการโต้เถียงด้วยอารมณ์โกรธจะเกิดขึน้พร้อมกบัท าลายสิ่งดีๆ ท่ีเราอยากให้เกิดกบัเขาในทนัที  ให้
คดิถึงค าแนะน าในกาลาเทีย 6:1 ท่ีวา่ เราจะต้องมาด้วย “ใจออ่นสภุาพ” เม่ือเราพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้คนท่ีได้
กระท าบาป 

6. จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหากว่าคนนัน้ไม่ยอมรับการแก้ไขของข้าพเจ้า? 

เราเคยพยายามชว่ยแก้ไขบางคนแล้วเหมือนระเบิดลงตรงหน้าหรือเปลา่?  บางทีเขาอาจปฏิเสธท่ีจะฟัง
เรา  หรือบางทีเขาอาจจะโกหกและปฏิเสธวา่เขาไมไ่ด้ท าผิด   ถ้าเชน่นัน้มทัธิว 18:16 บอกวา่ให้เราพาบาง
คนไปกบัเราเพ่ือพดูกบัคนนัน้อีกครัง้     ควรเลือกคนท่ีเขานบัถือไปกบัเราแตเ่หนือสิ่งอ่ืนใด เราต้องแนใ่จวา่
เราได้ท าสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราท า 

จ.  อะไรคือขอบเขตในการแก้ไขผู้อื่นตามหลักพระคัมภร์ี?  
พระคมัภีร์ได้กลา่วอยา่งชดัเจนถึงความรับผิดชอบของเราในการแก้ไขคนอ่ืนเม่ือเขากระท าผิด  แต ่

พระคมัภีร์ก็ให้ขอบเขตไว้ด้วยเชน่กนั   เม่ือเราเห็นใครบางคนก าลงักระท าผิดให้เราคิดถึงขอบเขตตามหลกั
พระคมัภีร์เหลา่นีก้่อนท่ีจะเร่ิมแก้ไขบคุคลนัน้ 

1. ข้าพเจ้ามีปัญหาอย่างเดียวกับเขาหรือไม่? 

หนึง่ในเหตผุลท่ีเราบางคนไวในการมองเห็นปัญหาในชีวิตของอีกคนหนึง่ก็เพราะวา่เรามีปัญหาอยา่ง
เดียวกบัเขานัน่เอง    ในมทัธิว 7:1-5 ได้ให้ค าสอนท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประเดน็นี ้

มัทธิว 7:3-5 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย—ฉบับอธิบาย 1999 

เหตุไฉนท่านมองดูผงขีเ้ล่ือยในตาพ่ีน้องแต่ไม่ใส่ใจกับไม้ทัง้ท่อนในตาของท่านเอง?  
ท่านพูดกับพ่ีน้องได้อย่างไรว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านเถดิ’ ในเม่ือตลอดเวลา
นัน้ท่านเองมีไม้ทัง้ท่อนอยู่ในตา? เจ้าคนหน้าซ่ือใจคด  จงชักไม้ทัง้ท่อนออกจากตาเจ้า
เองเสียก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัด  เพื่อจะเข่ียผงออกจากตาของพี่น้องได้  
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เราอาจจะแย้งว่า “ไมมี่ใครสมบรูณ์พร้อม”  หมายความว่าคนท่ีไมมี่ปัญหาเทา่นัน้จงึจะแก้ไขคนอ่ืนได้
เชน่นัน้หรือ?”  ไมใ่ชอ่ยา่งแนน่อน    พระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูไว้ชดัเจนวา่   จงเอาใจใสปั่ญหาของเราเองก่อนท่ีจะ
คดิไปแก้ไขคนอ่ืนท่ีมีปัญหาอยา่งเดียวกนั 

“หมายความวา่หากเราท าความผิดอยา่งเดียวกนักบัเขาแล้วเราไมค่วรใสใ่จคนนัน้หรือ?”  ไมใ่ชแ่นน่อน   
เราสามารถชว่ยเขาได้แตไ่มใ่ชก่ารน าเขาในการแก้ปัญหานัน้เอง  อาจจะเพียงบอกให้เขารู้วา่ตวัเราเอง
ก าลงัเผชิญปัญหาแบบนีอ้ยู่   หากเขาพดูว่า  “เรามาชว่ยกนัหาทางออกให้กบัปัญหานีก้นัไหม?”   

ทัง้เราและเขาอาจช่วยกนัค้นหาค าตอบส าหรับปัญหานี ้  น่ีคือวิธีการชว่ยเขาโดยท่ีเราไมต้่อง
เผชิญหน้ากบัเขาเก่ียวกบัปัญหานัน้โดยตรง 

2. ลูกๆ จะต้องไม่แก้ไขพ่อแม่ของเขา 

จงจ าไว้วา่  เราได้รับมอบหมายให้แก้ไขคนอ่ืน    การแก้ไขไมใ่ชส่ิทธิหรือเสรีภาพท่ีเราเลือกวา่จะท า
หรือไม ่   พระเจ้ามอบหมายให้พอ่แมมี่สิทธิอ านาจท่ีจะแก้ไขลกูท่ีท าผิด    ในครอบครัวสว่นใหญ่แล้ว
ผู้ปกครองไมไ่ด้มอบหมายให้ลกูๆ รับสิทธิอ านาจในการแก้ไขพอ่แม ่

อาจมีบางครัง้ท่ีพระเจ้าต้องการให้เราพดูบางอยา่งกบัพ่อแมข่องเรา    แตต้่องแนใ่จว่าพระเจ้าก าลงั
บอกให้เราท าสิ่งนีจ้ริงๆ  อยา่กลา่วต าหนิพอ่แมต่รงๆ  แตจ่งใช้วิธีการอ่ืนๆ ท่ีแนะน าไปแล้วในการแก้ไขทา่น 

3. จงท าให้มีความสมดุลย์ในชีวติคริสเตียน 

ชีวิตคริสเตียนยงัมีอีกหลายสิ่งให้ท านอกเหนือจากการแก้ไขคนอ่ืนหรือถกูคนอ่ืนแก้ไข  พระเจ้ามิได้ทรง
แตง่ตัง้คนหนึง่คนใดให้เป็นตวัแทนของพระองค์ในการแก้ไขคนอ่ืนตลอด 24 ชัว่โมง  พระเจ้าต้องการให้เรา
ใช้ชีวิตให้เตม็ด้วยความรักและสนัตสิขุ    จงมองหาสิ่งดีท่ีคนรอบข้างเราท า   ยอมรับเขาอยา่งท่ีเขาเป็น 
แทนท่ีจะมองหาความผิดของเขา    ค าคมของยคุใหมไ่ด้กลา่วไว้วา่  “โปรดอดทนสกัหนอ่ย พระเจ้ายงัสร้าง
ฉนัไมเ่สร็จ” 

4. ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง 

ทกุสิ่งท่ีเรากระท าควรจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

1 โครินธ์ 10:31 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตุฉะนัน้เม่ือท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะท าอะไรก็ตาม จงกระท าเพื่อเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 
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หากแรงจงูใจในการชว่ยแก้ไขคนอ่ืนคือการแก้แค้นและท าให้เขาเจ็บปวดก็หมายความวา่เราไมไ่ด้ท า
สิ่งท่ีเป็นน า้พระทยัของพระเจ้า    เราอาจแก้ตวัให้กบัการกระท าโง่ๆ ของเราด้วยค าพดูวา่ท่ีท าไปทัง้หมดก็
เพ่ือจะชว่ยเขา   จงตรวจดใูห้แนใ่จวา่แรงจงูใจของเรานัน้ถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าหรือไม่ 

5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา 

ถ้าเราคือต้นเหตใุห้อีกฝ่ายหนึง่ท าผิดหรือมีสว่นเก่ียวข้องในความผิดนัน้  เราก็ไมค่วรเข้าไปชว่ยแก้ไข
เขา   ตวัอยา่งเชน่ หากเรามีความขดัแย้งกบัคนหนึง่และเร่ิมท่ีจะโต้เถียงกบัเขา   เราก็ไมค่วรท่ีจะไปบอกว่า
เขาท าผิดท่ีโต้เถียง    เพราะทัง้สองจะทะเลาะกนัใหญ่โตแนน่อน 

ดงันัน้  ถ้าเรามีสว่นท าให้เกิดปัญหาขึน้ไมว่า่จะทางใดก็ตาม  ให้เราเข้าไปหาเขาและสารภาพความผิด
ของเรา  ขอให้เขายกโทษให้  เราไมมี่สิทธ์ิเข้าไปแก้ไขเขาหาเราคือสว่นหนึง่ของปัญหานัน้ 

6. ข้าพเจ้าควรแก้ไขผู้น าของข้าพเจ้าหรือไม่? 

จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเจ้านายในท่ีท างานของเราท าบางอย่างผิด?   เรามีสิทธ์ิไปแก้ไขเขาหรือไม?่    
ในหลายๆ ท่ีเราไมมี่ความรับผิดชอบในการแก้ไขผู้น า    ผู้น าคือคนท่ีบอกให้เราลงมือท าตามค าสัง่เขา 

ถ้าผู้น าของเราท าอะไรบางอยา่งท่ีละเมิดตอ่กฏหมายของรัฐหรือประเทศ   เราจะเป็นส่วนหนึง่ในการ
แก้ไขปัญหานัน้ได้อยา่งไร    ทางเลือกหนึง่ก็คือให้ท าตามค าแนะน าของมทัธิวบทท่ี 18  ไปบอกผู้น าคนนัน้
เป็นสว่นตวัและพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหานัน้    ถ้าวิธีนีไ้มส่ าเร็จก็ให้พาคนอ่ืนสกัคนหรือสองคนท่ีเข้าใจ
ปัญหานีไ้ปกบัท่านด้วยเพ่ือขอให้ผู้น าแก้ไข    ถ้ายงัไมส่ าเร็จอีก คราวนีท้า่นก็ควรท่ีจะพิจารณาวา่จะไปหา
เจ้านายของเขาหรืออาจเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจ    แตต้่องคดิถึงผลท่ีจะตามมาด้วย   เพราะเราอาจตกงานก็
เป็นได้   หรือหากแก้ปัญหานีไ้มไ่ด้จริงๆ เราอาจต้องลาออกจากงานแทน 

ถ้าเราก าลงัท างานพนัธกิจคริสเตียนหรือถ้าหากเจ้านายของเราเป็นคริสเตียน   การแก้ไขเจ้านายก็จะ
ซบัซ้อนขึน้   บางครัง้ผู้น าองค์กรคริสเตียนไมมี่ท่ีปรึกษาหรือผู้น าคนอ่ืนท่ีใกล้ชิดกบัเขา    บางทีอาจเป็น
พนกังานเทา่นัน้ท่ีรู้วา่ผู้น าก าลงัท าผิด   พนกังานเหล่านัน้ควรจะไปบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัปัญหาของผู้น าของ
พวกเขาหรือไม?่     บางสถานการณ์เราอาจต้องหาค าแนะน าก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่จะตอบสนองตอ่
สถานการณ์นัน้อยา่งไร    บางกรณีหากพระเจ้าน าเราอาจเดนิเข้าไปพดูกบัผู้น าเก่ียวกบัสิ่งผิดท่ีเขาก าลงั
กระท าอยูไ่ด้โดยตรง   แตจ่งระมดัระวงัในการใช้วิธีพดูกบัผู้น า    การกลา่วต าหนิในเร่ืองความผิดของเขา
นัน้อาจไมใ่ชว่ิธีการท่ีดีท่ีสดุ    แม้วา่สิ่งท่ีเรากลา่วนัน้อาจถกูแตถ้่าเขาไมย่อมรับ  เราก็อาจจะตกงานได้ 
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ถ้าทา่นเป็นคริสเตียนใหมข้่อจ ากดัในเร่ืองนีก็้จะยิ่งมากขึน้    เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นมากเทา่นัน้ท่ีทา่นควร
จะแก้ไขผู้น าของทา่น    ทา่นอาจจะต้องปรึกษาคริสเตียนท่ีเตบิโตในพระเจ้าเพ่ือขอค าแนะน าก่อนท่ีจะเข้า
หาผู้น าของทา่น 

7. ท่านเป็นคนฝ่ายวญิญาณพอที่จะแก้ไขคนอื่นหรือไม่? 

ก่อนหน้านีเ้ราได้พดูเก่ียวกบัเนือ้หาในกาลาเทีย 6:1 ท่ีกลา่ววา่ “แม้จบัผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ทา่น
ซึง่อยูฝ่่ายพระวิญญาณจงชว่ยผู้นัน้”  ข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้วางกฎเกณฑ์วา่ใครควรจะแก้ไขคนอ่ืน นัน่ก็คือผู้ ท่ี
อยูฝ่่ายวิญญาณ 

“คริสเตียนท่ีเตบิโตฝ่ายวิญญาณ”  อาจเป็นวิถีทางท่ีชดัเจนในการอธิบายวา่ใครควรเป็นคนท่ีท าการ
แก้ไข   คนเหลา่นัน้ซึง่เตบิโตฝ่ายวิญญาณเป็นคนท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพระเจ้า และจะเป็นคนท่ีไวตอ่
การทรงน าของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ    โดยปกตแิล้วเขามีประสบการณ์ในการแก้ไขคนอ่ืนด้วยวิธีการตาม
หลกัพระคมัภีร์   ดงันัน้ถ้ามีคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่กวา่อยูด้่วยเม่ือปัญหานัน้เกิดขึน้  จงให้บคุคลนัน้เป็น
ผู้ท าการแก้ไข 

บทสรุป 

ทา่ทีของเรามีความส าคญัตอ่กิจวตัรประจ าวนัของเรา     คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องตรวจสอบดวูา่ทา่ที
ของเขานัน้สอดคล้องกบัพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?    พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะชว่ยให้เราเติบโตขึน้   
ด้วยความชว่ยเหลือจากพระเจ้าไมมี่ทา่ทีใดท่ียากเกินกวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ 

เม่ือเรากระท าความผิดพลาดและท าบาป   เราต้องตอบสนองด้วยทา่ทีแบบพระคมัภีร์เม่ือเราก าลงัถกู
แก้ไข    อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนกวา่เราจะตอบสนองด้วยความคิดตามหลกัพระคมัภีร์  แตอ่ย่าอ่อนล้าจง
เพียรท าสิ่งนีต้อ่ไป 

เรามกัจะเผชิญกบัสถานการณ์ซึง่เราจ าเป็นต้องแก้ไขคนอ่ืนท่ีได้ท าผิดบางอยา่ง   การแก้ไขผู้ อ่ืนด้วย
วิธีการแบบพระคมัภีร์จะท าให้ผู้นัน้ตอบสนองด้วยทา่ทีแบบพระคมัภีร์ได้ง่ายขึน้   พระเจ้าทรงพระสญัาวา่ 
“ข้าพเจ้าผจญทกุสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลงัข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) 
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