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บทที่ 1
ท่ าทีในชีวิตคริสเตียนใหม่
ท่าทีก็เป็ นเหมือนกับน ้าปลา ส้ มตาที่มีน ้าปลาในปริมาณที่พอเหมาะก็ทาให้ ส้มตาอร่อย คนจะพูด
ว่า “ส้ มตาครกนี ้แซ่บ!” ไม่มีใครพูดว่า “น ้าปลาที่อยูใ่ นส้ มตานี ้รสชาดดี” น ้าปลาที่เติมลงไปนันมี
้ ผลทาให้
คนชมว่าส้ มตาอร่อยมากกว่าทีคนจะมองไปที่น ้าปลาว่าคุณภาพเยี่ยมขนาดไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส้ มตาที่ใส่น ้าปลากับส้ มตาที่ไม่ใส่น ้าปลานันรสชาตต่
้
างกันโดยสิ ้นเชิง
ท่าทีของเราก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างมาก เราอาจจะไม่ได้ พิเคราะห์ดทู า่ ทีที่เราปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจาวันสักเท่าไหร่แต่ทงค
ั ้ าพูดและการกระทาทังหมดของเราล้
้
วนแสดงให้ เห็น
คริสเตียนใหม่ที่ต้องเจริญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจาเป็ นต้ องประเมินท่าทีของตัวเองโดยตังค
้ าถามว่า
ท่าทีของข้ าพเจ้ าสอดคล้ องกับหลักการพระคัมภีร์อย่างไร? ข้ าพเจ้ าจะเริ่ มต้ นเปลี่ยนท่าทีตา่ งๆ ของ
ข้ าพเจ้ าได้ อย่างไร?
คาถามเหล่านี ้อาจไม่ได้ มีคาตอบที่ทาได้ ง่ายๆ แต่พระเจ้ าได้ ให้ คาแนะนาเรื่ องความคิดและท่าทีของเรา
ที่เราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ไม่ยากผ่านทางพระวจนะของพระเจ้ า
เอเฟซัส 4:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
และจงให้ วิญญาณจิตของท่ านเปลี่ยนใหม่
เป้าหมายหลักของวิชานี ้คือการสร้ างรากฐานท่าทีใหม่ กระบวนการในการพัฒนาท่าทีให้ เป็ นเหมือน
พระคริสต์นนจะต้
ั ้ องเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ เราจากโลกนี ้ไป การเรี ยนวิชานี ้เป็ นเพียงการเริ่มต้ น
กระบวนการนี ้เท่านัน้

ก. ท่ าทีคืออะไร?
“ท่าที!” ท่าทีเป็ นคาธรรมดา แต่ยากที่จะให้ คาจากัดความที่ชดั เจน นักจิตวิทยาให้ คานิยามไว้ แต่ดู
เหมือนจะซับซ้ อนเกินเข้ าใจ แต่มีคาจากัดความที่พอจะอธิบายความหมายของคานี ้คือ
1. รูปแบบของความคิด
2. ความคิดเห็นอย่างหนึง่
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3.
4.
5.
6.
7.

วิธีที่เราคิด
อุปนิสยั ทางความคิดอย่างหนึง่
มุมมองอย่างหนึง่
ความคิดทังหลายที
้
่ได้ เรี ยนรู้มา
กริยาอาการที่มีตอ่ สถานการณ์หรื อบุคคล เป็ นต้ น

ท่าทีมากกว่าแค่แสดงออก การตอบสนอง หรื อการมีอารมณ์ไม่ดี อย่งเช่น วันนี ้มีคนมาบอก
เราว่า ถึงคราวที่เราจะต้ องทาความสะอาดห้ องน ้า เราจะตอบสนองอย่างไรต่องานเหล่านัน้ เราจะ
แสดงออกถึงท่าทีอะไร
ท่าทีสามารถเป็ นได้ ทงแง่
ั ้ บวกและลบ ทุกคนมีทา่ ทีของตนเอง ทุกคนแสดงท่าทีทกุ วัน
ท่าทีกบั อารมณ์ความรู้สึกนันเหมื
้ อนกันใช่หรื อไม่? ทังสองอย่
้
างนันไม่
้ เหมือนกัน อารมณ์หรื อ
ความรู้สกึ นันไม่
้ ใช้ ความคิด อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการคิด (ท่าที) ที่เรามีตอ่ การทางานนันโดยปกติ
้
มกั
มีอารมณ์บางอย่างเจือปนอยูด่ ้ วย อย่างเช่น ถ้ าเราเกลียดการทางาน มีความอึดอัดใจ โกรธเคือง
ความรู้สกึ อาจมีความรู้สกึ กระอักกระอ่วนใจปนมากับความคิดต่าง (ท่าทีตา่ งๆ) ที่มีตอ่ งานที่ทา แต่ถ้าเรา
รักงานที่ทาอยู่กระบวนความคิด (หรื อท่าที) จะทาให้ เรามีความสุขเมื่อทางาน

ข. ข้ าพเจ้ าใช้ ท่าทีอย่ างไร?
“ท่าทีของข้ าพเจ้ าส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างไร?” วิธีที่เราคิดมีผลโดยตรงกับ
ชีวิตประจาวันของเรา ท่าทีจะเป็ นตัวกาหนดสิ่งที่เราจะคิด พูด และทา เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่ละ
อย่างในชีวิตประจาวันของเรา
อีกคาถามที่อาจช่วยให้ เราเข้ าใจในประเด็นนี ้มากขึ ้นคือ “ทาไมข้ าพเจ้ าจึงต้ องมีทา่ ทีตา่ งๆ?”
เพราะว่ามันช่วยให้ สมองทางานง่ายขึ ้น เราใช้ เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันทาสิ่งเดิมๆ เช่น ตื่นนอน ทางาน
ทานอาหาร ทางาน อยูก่ บั ครอบครัวหรื อเพื่อนๆ
ท่าทีหรื อรูปแบบการคิดของเราช่วยเราในการตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อกิจกรรมแต่ละอย่างที่ทาเป็ น
ประจาเหล่านี ้อย่างไร เช่น เราจะไม่ต้องใช้ ความคิดทุกครัง้ ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกเรี ยกให้ ไปกิน
อาหาร พวกเราส่วนใหญ่คงจะตอบสนองด้ วยความคิดในทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากาลังหิวและ
อาหารนันส่
้ งกลิ่นหอม
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ค. ข้ าพเจ้ ารับท่ าทีมาได้ อย่ างไร?
เราอยูใ่ นกระบวนการของการสร้ างท่าทีตา่ งๆ ตังแต่
้ วนั ที่เริ่มชีวิตบนโลกนี ้ ประสบการณ์
ในชีวิตประจาวันของเราส่งต่อท่าทีที่เรากาลังพัฒนาขึ ้น—ตอนเป็ นเด็กเรารับท่าทีหลายอย่างมาจากพ่อแม่
พี่น้อง รวมถึงญาติๆ ก็มีอิทธิพลสาคัญต่อความคิดเห็นต่างๆ ของเราด้ วยเช่นกัน
โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ในบ้ านและในชุมชนล้ วนมีส่วนในการช่วย
พัฒนาท่าทีของเรา เมื่อเริ่ มเข้ าโรงเรี ยน ครู เพื่อนร่วมชัน้ และวิชาที่เราเรี ยนก็มีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อ
รูปแบบทางความคิดของเรา
เราจะสร้ างท่าทีได้ อย่างไร?
มีหลายวิธีที่จะพัฒนาท่าทีตา่ งๆในชีวิตของท่าน เช่น
1.
2.
3.
4.

เป็ นผลจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
เรี ยนรู้ทา่ ทีเหล่านันจากการเฝ้
้
าดูชีวิตคนอื่น
ถูกสัง่ สอนมาแบบนัน้
ศึกษาและจดจารูปแบบความคิดใหม่ๆ

ท่าทีของเราเปลี่ยนแปลงหรื อไม่? ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราต้ องเจอในแต่ละวันอาจช่วยเสริมสร้ าง
ท่าทีตา่ งๆ ของเราหรื ออาจทาลายก็ได้ ถ้ าหากสิ่งที่เราตอบสนองทาให้ ชีวิตยากลาบากและสร้ างความ
เดือดร้ อนก็มีแนวโน้ มที่เราเปลี่ยนท่าทีนนั ้ ปกติแล้ วเราเปลี่ยนท่าทีเพื่อทาให้ ชีวิตของเราง่ายขึ ้น
เราคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกๆ ท่าทีที่แสดงออกมา แม้ เราจะถูกสอนให้ มีทา่ ทีนนตั
ั ้ งแต่
้ เรายังเป็ นเด็ก
ก็ตามเราก็ยงั ต้ องรับผิดชอบต่อท่าทีนนอยู
ั ้ ่ดี เราไม่อาจกล่าวโทษพ่อแม่ คุณครู หรื อแม้ แต่สภาพ
แวดล้ อม เราสามารถเปลี่ยนท่าทีของเราได้ โดยการร้ องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้ า

ง. ข้ าพเจ้ าแสดงท่ าทีอย่ างไร?
ท่าทีคือรูปแบบอย่างหนึง่ ของความคิด เราไม่อาจมองเห็นความคิดของซึง่ กันและกันได้ เราแสดง
ท่าทีของเราออกมาอย่างไร?
อันดับแรก ให้ เราลองฟั งสิ่งที่คนคุยกัน เราจะเห็นสิ่งที่คนหนึง่ คิดผ่านทางสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่ อง
นันๆ
้ หากอยากรู้จกั ท่าทีของใครให้ ลึกซึ ้งควรพูดคุยซักถามแล้ วตังใจฟั
้ งสิ่งที่เขาตอบให้ ดี
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นอกจากนี ้เรายังแสดงถึงท่าทีของเราผ่านทางน ้าเสียง ภาษากาย เช่น วิธีที่เรายืนหรื อนัง่ หรื อการกา
หมัดของเรา การมองดูใบหน้ าก็สามารถบอกได้ วา่ เขามีทา่ ทีอย่างไร เขากาลังขมวดคิ ้วหรื อว่ากาลังยิ ้ม?
ดวงตาของเขาเต็มด้ วยความกรุณาหรื อมีรังสีอามหิตพุง่ ออกมา?

คู่มือผู้เรี ยน
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บทที่ 2
กระบวนการสร้ างท่ าทีใหม่
เคยอยูใ่ นสถานการณ์ที่พดู ไม่ออกเลยหรื อไม่? ในสถานการณ์แบบนันเราทั
้
งรู้ ้ สกึ อับอายหรื อกลัว
เพราะไม่ร้ ูวา่ จะพูดหรื อทาอะไร
เมื่อเราต้ องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน สมองจะสัง่ การว่า “ใจเย็นๆ! เรายังคิดไม่ออกว่า
จะบอกให้ ตอบสนองอย่างไร” เมื่อเป็ นดังนันเราก็
้
เลยประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและตัดสินใจว่า
ท่านจะตอบสนองอย่างไร
เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่อย่างนี ้บ่อยๆ ก็มีแนวโน้ มว่าเราจะพัฒนาท่าทีที่จะตอบสนองต่อ
สถานการณ์นนๆ
ั ้ ในรูปแบบที่ชดั เจนขึ ้น ไม่นานนักเราจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองแบบอัตโนมัตจิ นครัง้
ต่อไปเราจะไม่ต้องฉุกคิดสักนิดเดียวว่าจะตอบสนองอย่างไร นัน่ หมายความว่าท่าทีใหม่ของเราได้ ถกู
สร้ างขึ ้นมาแล้ ว

ก. มีด้านใดในชีวิตที่ข้าพเจ้ าจาเป็ นต้ องพัฒนาท่ าทีใหม่ ?
คริสเตียนใหม่สว่ นมากจะยังไม่ร้ ูวา่ พระเจ้ าต้ องการให้ เรามีทา่ ทีอย่างไร ฟี ลิปปี 2:5 กล่าวว่า “ท่านจง
มีน ้าใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” มีทา่ ทีอะไรบ้ างที่พระเยซูปรารถนาให้ เรามี? อะไรคือ
ท่าทีที่สาคัญที่สดุ สาหรับคริ สเตียนใหม่ที่ควรจะมี? ในบทเรี ยนนี ้เราจะอภิปรายพระคัมภีร์หลายๆ ข้ อซึง่ จะ
ช่วยให้ เรารู้วา่ สิ่งใดที่เราจาเป็ นต้ องเอาออกไปจากชีวิต และสิ่งใหม่ๆ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ เรานาเข้ ามาใน
ชีวิตคืออะไร ในหลายๆ บริ บทจะหมายความถึงการทิ ้งตัวเก่า แนวความคิดเก่า เพื่อเราจะเปลี่ยนท่าทีใหม่
ให้ ดบู นั ทึกเรื่ องท่าทีตา่ งๆ จากพระธรรม เอเฟซัส 4:17-32 และพระธรรมโคโลสี 3:5-15 ซึง่ ได้ พดู ถึงสิ่ง
ที่จะช่วยสร้ างท่าทีที่ดีให้ กบั คริสเตียนใหม่
1.
2.
3.
4.

ไม่เย่อหยิ่ง
เปิ ดใจรับการวิพากษ์ วิจารณ์และคาแนะนา
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยความนับถือ
เรี ยนรู้ที่จะรักคนอื่น
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5. ยอมรับว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนผิด
6. เรี ยนรู้ที่จะไว้ วางใจพระเจ้ าเมื่อข้ าพเจ้ าเจอปัญหาและความยุง่ ยาก
7. การทางาน
8. การปฏิบตั ิตอ่ ครอบครัวอย่างถูกต้ อง
9. มีทา่ ทีที่เหมาะสมในเรื่ องเพศ
10. การเชื่อฟั งผู้ที่มีสิทธิอานาจ
11. ยอมรับตนเอง
12. การเปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีตอ่ การใช้ ยาเสพติด
13. การให้ อภัยคนอื่น
กระบวนการสร้ างนิสยั ใหม่ในการคิดบางครัง้ อาจเป็ นเรื่ องง่าย แต่หากครัง้ ใดที่ร้ ูสึกว่ายากให้ จาไว้ วา่
พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะให้ กาลังและสติปัญญาแก่เราในการทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า
ฟี ลิปปี 4:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ ผ้ ูทรงเสริมกาลังข้ าพเจ้ า
ยากอบ 1:5-6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ถ้ าผู้ใดในพวกท่ านขาดสติปัญญา ก็ให้ ผ้ ูนัน้ ทูลขอจากพระเจ้ า ผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่
คนทัง้ ปวงด้ วยพระกรุณาและมิได้ ทรงตาหนิ แล้ วผู้นัน้ ก็จะได้ รับสิ่งที่ทูลขอ แต่ จงให้ ผ้ ู
นัน้ ทูลขอด้ วยความเชื่อ อย่ าสงสัยเลย เพราะว่ าผู้ท่ สี งสัยเป็ นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูก
ลมพัดซัดไปมา

ข. ข้ าพเจ้ าควรจะเริ่มต้ นจากจุดไหนในการพัฒนาท่ าทีใหม่ ?
คนทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน พระเจ้ าทรงสร้ างเราพร้ อมกับประทานความคิดจิตใจให้ แก่เรา
พระองค์ทรงให้ เรารับผิดชอบในการพัฒนามันด้ วย ในพระธรรมโรม 12:2 กล่าวไว้ ว่า พระเจ้ าได้ ทรง
ประทานความรับผิดชอบแก่ทา่ นในการพัฒนาท่าทีใหม่ เราจะทาสิ่งนี ้สาเร็จได้ ก็ต้องให้ เวลาและลงมือทา
โรม 12:2 ให้ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาท่าทีใหม่ไว้ วา่ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี ้ แต่จง
รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้ วอุปนิสยั ของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ ทราบน ้าพระทัยของพระเจ้ า
จะได้ ร้ ูวา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรม)
เอเฟซัส 4:23 พูดถึงสิ่งที่เราต้ องทาคือ “และจงให้ วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่” (ฉบับ
สมาคมพระคริสตธรรม)
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มันยากที่จะเปลี่ยนท่าทีซงึ่ เรามีมาเกือบทังชี
้ วิต พระเจ้ าทรงพร้ อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอ อยูท่ ี่วา่ เรา
จะเริ่มต้ นที่ตรงไหนก่อนดี?

1. ท่ าทีใดที่ข้าพเจ้ าควรจะเปลี่ยน?
เหนือสิ่งอื่นใดเราต้ องตัดสินใจก่อนว่าท่าทีใดที่เราต้ องการจะเปลี่ยน สมมุตวิ า่ เราต้ องการจะเปลี่ยน
ท่าทีที่มีตอ่ การทางาน

2. ความคิดอะไรที่สร้ างท่ าทีของข้ าพเจ้ าที่มีต่อเรื่ องนัน้ ๆ?
เมื่อมองอย่างผิวเผินอาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องง่ายๆ แต่หลายต่อหลายครัง้ ท่าทีของเราเกิดจากการ
อุปนิสยั ทางจิตใจจนเราไม่คิดใคร่ครวญถึงสิ่งนันโดยใช้
้
สติ เรามักจะตอบสนองโดยไม่ต้องใช้ ความคิด
จงสังเกตดูวา่ เราคิดอะไรเกี่ยวกับงาน (การเรี ยน) ที่เราทาอยู่ เราเกลียดมัน กล ้ากลืนฝื นทนหรื อว่า
รักมัน? (เป็ นไปได้ ว่าอาจรักมันมากจนเกินไป!) พฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาขณะที่กาลังทางานอยู่
เป็ นตัวบ่งบอกถึงท่าทีของเรา เราเป็ นคนหละหลวมหรื อเป็ นเรื่ องเป็ นราว? เป็ นคนเฉื่อยช้ าหรื อว่า
กระฉับกระเฉง? เป็ นคนเสมอต้ นเสมอปลายหรื อว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ ?

3. อะไรคือเป้ าหมายของข้ าพเจ้ า?
สมมุตวิ า่ เรารู้แล้ วว่าท่าทีที่เรามีตอ่ การทางานนันไม่
้ ใช่สิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เรามี แล้ วอะไรคือท่าที
ตามหลักพระคัมภีร์ที่ควรมีตอ่ การทางาน? เราจาเป็ นต้ องมีเป้าหมายหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงท่าทีที่
มีตอ่ การทางานให้ ถกู ต้ อง
การศึกษาพระคัมภีร์เป็ นก้ าวแรกที่สาคัญ จงค้ นหาสิ่งที่พระเจ้ าได้ ตรัสเกี่ยวกับการทางาน
พระธรรมสุภาษิตได้ พดู ถึงหัวข้ อนี ้ในหลายๆ ข้ อ ยังมีพระคัมภีร์ใหม่อีกสองข้ อที่ให้ แนวคิดกับเราว่าท่าที
ตามหลักพระคัมภีร์ที่มีตอ่ การทางานนันมี
้ อะไรบ้ าง
โคโลสี 3:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ไม่ ว่าท่ านจะทาสิ่งใด ก็จงทาด้ วยความเต็มใจ
เหมือนกระทาถวายองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ ใช่ เหมือนกระทาแก่ มนุษย์
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2 โครินธ์ 8:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บัดนีจ้ งทาให้ สาเร็จสมกับใจร้ อนรนที่จะถวายโดยทาตามความสามารถของท่ าน
จากพระคัมภีร์เหล่านี ้ท่านคิดว่าท่าทีที่ทา่ นควรมีตอ่ การทางานตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร

4. ข้ าพเจ้ าจะไปถึงเป้ าหมายนัน้ ได้ อย่ างไร?
อะไรคือก้ าวแรกที่ทา่ นต้ องลงมือทาเพื่อขจัดท่าทีเก่าๆ ที่มีตอ่ การทางานออกไปแล้ วเปลี่ยนเป็ นท่าที
ตามแบบพระคัมภีร์? เราจะอภิปรายรายละเอียดเรื่ องนี ้ในบทเรี ยนหน้ า กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
จะไม่เกิดขึ ้นอัตโนมัติ จะต้ องใช้ เวลา ต้ องลงมือทา และต้ องมีวินยั อย่างมาก
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เพื่อนๆ และครอบครัวจะคอยช่วยท่าน ให้ ทา่ นบอกคนรอบข้ างถึงสิ่งที่ทา่ น
กาลังตังใจท
้ า เพื่อพวกเขาจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือท่าน

5. ข้ าพเจ้ าจริงจังในการพัฒนาท่ าทีตามหลักพระคัมภีร์แค่ ไหน?
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่าทีนนอาจเกิ
ั้
ดขึ ้นช้ ามากจนท่านท้ อใจ (บางครัง้ ไม่ใช่แค่ช้าแต่อาจ
เจ็บปวดด้ วย!) บางครัง้ อาจมาถึงจุดที่ทา่ นถูกทดลองให้ ล้มเลิกความตังใจและกลั
้
บไป “เป็ นตัวของ
ตัวเอง” แต่พระคาของพระเจ้ าหนุนใจเราว่า เราต้ องถอดนิสยั ความปรารถนา และท่าทีของมนุษย์เก่าทิ ้ง
เสีย และใส่อนั ใหม่ๆ เข้ าไปแทนที่ การเจริญเติบโตอาจสร้ างความเจ็บปวดให้ กบั ท่าน แต่ผลตอบแทนใน
ระยะยาวนันคุ
้ ้ มค่ากับความเพียรพยายามที่ท่านลงมือไป

ค. มีวิธีการใดบ้ างที่จะช่ วยข้ าพเจ้ าพัฒนาท่ าทีใหม่ ?
มีสองวิธีที่เราสามารถใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงท่าที หนึง่ เริ่มต้ นที่การเปลี่ยนความคิดเพื่อนาสูก่ ารเปลี่ยน
การกระทา สอง เริ่มต้ นจากการเปลี่ยนการกระทา เพื่อความคิดของเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ แล้ ววิธีไหน
ดีกว่ากัน นัน่ ขึ ้นอยูก่ บั บุคลิกของแต่ละคนและท่าทีที่เราต้ องการเปลี่ยน

1. เปลี่ยนการกระทาของข้ าพเจ้ า
โจไม่ชอบงานที่เขาทาอยูเ่ ลย ทุกครัง้ ที่ได้ รับมอบหมายมาเขาจะปล่อยมันไว้ จนกว่าจะถึงเส้ นตายถึง
จะลงมือทา แต่ทาไปก็บน่ ไป คนรอบข้ างรู้ดีวา่ งานที่โจทาออกมานันแย่
้ ขนาดไหน แต่ในบางครัง้ โจ
กลับให้ ความใส่ใจและสนใจงานจนทาเสร็จอย่างดี
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ถ้ าโจอยากจะเปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีตอ่ การทางาน เขาควรเริ่มต้ นจากจุดไหนก่อนดี? ทางเลือกหนึง่ คือ
ตัดสินใจว่าทุกครัง้ ที่ได้ รับมอบหมายงานใดมาเขาจะ “ไม่บน่ และลงมือทาทันที”
ในขณะที่ทางานอยูก่ ็ตงใจให้
ั้
เต็มที่ ทาให้ ดีที่สดุ พร้ อมกับท่องข้ อท่องจาที่ชว่ ยให้ เขามีทศั นคติที่ดีตอ่
การทางานไปด้ วยเพื่อเขาจะมีความคิดตามหลักพระคัมภีร์ ข้ อพระคัมภีร์หนึง่ ที่จะช่วยได้ คือ 2 โคริ นธิ์
8:11
2 โคริ นธิ์ 8:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บัดนีจ้ งทาให้ สาเร็จสมกับใจร้ อนรนที่จะถวายโดยทาตามความสามารถของท่ าน
ประโยคแรกกล่าวไว้ ว่า “บัดนี ้จงทาให้ สาเร็จ!” การใช้ เวลาใคร่ครวญภาวนา ศึกษาพระคัมภีร์ และ
อธิษฐานเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง อาจไม่ใช่วิถีทางที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาท่าทีตามหลักพระคัมภีร์ที่มีตอ่ การ
ทางาน การศึกษาค้ นคว้ าเป็ นสิ่งที่สาคัญ แต่การลงมือทาจริงๆ จะทาให้ เราปรับตัวสูก่ ารเปลี่ยนท่าทีได้ ดี
ที่สดุ
หากตอนนี ้ท่านเป็ นนักเรี ยนอยู่ อาจมีทงการบ้
ั้
านทังรายงานที
้
่ต้องส่ง แต่แหมทังสองอย่
้
างนี ้น่าเบื่อสิ ้น
ดี การเริ่มต้ นที่ดีที่สดุ สาหรับการเปลี่ยนท่าทีตอ่ การทาการบ้ านคือ อย่าใช้ เวลาหลายต่อหลายชัว่ โมงใน
การพยายามเปลี่ยนท่าที ให้ ลงมือทาการบ้ านก่อนเลย

2. เปลี่ยนความคิดของข้ าพเจ้ า
มีทา่ ทีบางอย่างที่เปลี่ยนได้ ง่ายๆ โดยการเริ่มต้ นที่ความคิดของเราเองก่อน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่
ออยจะมาเป็ นคริสเตียนเขาใช้ ชีวิตในทางที่ผิดศีลธรรมและไม่ถกู ต้ อง วิถีชีวิตเขาผิดศีลธรรม ผิดหลัก
พระคัมภีร์อย่างมาก เขาคบผู้หญิงหลายคนและอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ แต่งงาน ตอนนี ้ออยต้ องการจะ
เปลี่ยนท่าทีของเขาในเรื่ องเพศ ออยควรจะเริ่มต้ นที่ตรงไหนก่อนดี?
สาหรับออยแล้ วการทาตามกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงท่าทีนนอาจยากยิ
ั้
่งกว่าการเริ่มที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเองเสียอีก เพียงแค่เขาหยุดการกระทาที่ไม่ถกู ต้ องกับผู้หญิงเหล่านันที
้ ่เขา
คบ นัน่ เป็ นในส่วนของการกระทา แต่ความคิดที่ถกู ต้ องของเขาจะยังไม่ถกู เปลี่ยนในทันที
หากจะเปลี่ยนท่าทีโดยการเริ่ มต้ นที่ความคิด ออยจาต้ องศึกษาค้ นคว้ าว่าพระคัมภีร์พดู ถึงท่าที
ของคริสเตียนในเรื่ องเพศไว้ อย่างไรบ้ าง เมื่อเขาเปิ ดใจยอมรับสิ่งที่พระคัมภีร์พดู และให้ แนวคิดใน
พระคัมภีร์เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในความคิดเขาท่าทีของเขาจะเริ่ มปรับเปลี่ยน แต่ออยก็ต้องเรี ยนรู้ที่จะต่อสู้
กับการทดลองเรื่ องตัณหาและความบาปในเรื่ องเพศ ซึง่ การท่องจาข้ อพระคัมภีร์จะช่วยออยได้ เป็ นอย่าง
มากเมื่อเขาต้ องการเปลี่ยนแปลงความคิดของเขา
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ขณะที่ออยกาลังพัฒนาความเชื่อ ท่าทีของเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ การกระทาที่มีความเชื่อจะช่วยเสริม
รูปแบบทางความคิดใหม่ให้ กบั เขาด้ วย
วิธีไหนดีกว่ากัน ระหว่าง เริ่มต้ นที่การเปลี่ยนความคิด กับ เริ่มต้ นที่การเปลี่ยนการกระทา เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าวิธีไหนดีที่สดุ สาหรับเรา ประสบการณ์จะเปลี่ยนตัวบอกเราว่าวิธีการใดดีที่สดุ สาหรับเรา ให้
ลองทาทังสองวิ
้
ธี หรื อใช้ ทงสองวิ
ั้
ธีพร้ อมๆ กันเลยก็ได้ ไม่สาคัญว่าเราจะใช้ วิธีไหน แต่สิ่งที่สาคัญคือ
ท่าทีของเราเปลี่ยนไปเป็ นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ ้นๆๆ

3. อารมณ์ ความรู้ สกึ ของข้ าพเจ้ าจะเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงทางท่ าทีได้
อย่ างไร?
การเปลี่ยนท่าทีของเราเป็ นแค่การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง แต่อารมณ์ความรู้สกึ ของเรา
นันผู
้ กติดอยูก่ บั ท่าทีตา่ งๆ ของเรา ถ้ าหากเราต้ องการเปลี่ยนท่าทีเราต้ องรู้ว่าความรู้สกึ ของเราที่มีตอ่
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนี ้
ก้ อยอยากจะเปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีตอ่ การตื่นเช้ าๆ ท่าทีที่เธอตอบสนองก่อนหน้ านี ้เมื่อต้ องตื่นเช้ าก็คือ
หงุดหงิดและขุน่ เคืองใจ “ชันเกลี
้ ยดการตื่นเช้ า” นี่คือความคิดที่อยูใ่ นหัวของเธอ เมื่อนาฬิกาปลุกดังเธอ
จะกดปุ่ มเลื่อนการปลุกออกไป ก้ อยเลื่อนการปลุกไปหลายๆๆๆ ครัง้ กว่าจะยอมตื่น จากนันทุ
้ กอย่างจะอยู่
ในความรี บเร่งเพราะสายแล้ ว
ถ้ าก้ อยอยากจะเปลี่ยนแปลงท่าทีเรื่ องการตื่นนอนตอนเช้ า ทางเลือกหนึง่ ก็คือการเริ่ มต้ นที่การเปลี่ยน
พฤติกรรม ก้ อยตัดสินใจที่จะเริ่มต้ นเปลี่ยนท่าทีโดยการบอกตัวเองก่อนที่จะเข้ านอนว่า พรุ่งนี ้เธอจะตื่น
ทันทีที่นาฬิกาปลุกดังและจะไม่กดปุ่ มเลื่อนเวลาปลุกออกไปอีก
ก้ อยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะลุกจากที่นอนทันทีโดยไม่สนใจว่าตัวเองรู้สกึ อย่างไรต่อการตื่นเช้ า
นอกจากนันก้
้ อยยังเขียนข้ อพระคัมภีร์สดุดี 118:24 เพื่อช่วยหนุนใจเธอในการเปลี่ยนท่าทีด้วย
สดุดี 118:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
นี่เป็ นวันซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงสร้ าง ให้ เราเปรมปรี ด์ แิ ละยินดีในวันนัน้
เช้ าวันถัดมา เมื่อนาฬกิ าปลุกดังขึ ้น ก้ อยกดปุ่ มเลื่อนเวลาปลุกทันทีพร้ อมกับบ่นเบาๆ ว่า “เกลียดตอน
เช้ าจริงๆ เลย” ทันใดนันก้
้ อยคิดถึงความตังใจที
้ ่คดิ ไว้ เมื่อตอนก่อนเข้ านอน คราวนี ้ก้ อยพูดออกมาด้ วย
เสียงอันดังว่า “เกลียดดดดตอนเช้ าที่สดุ ” แล้ วก้ อยก็คอ่ ยๆ ลุกขึ ้นจากเตียงแล้ วไปล้ างหน้ าล้ างตา
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ก้ อยรู้สึกแย่กว่าทุกๆ วันเพราะไม่ได้ นอนบนเตียงต่อเหมือนที่เคยทา ก้ อยพยายามจะทบทวนข้ อ
พระคัมภีร์ที่เขียนไว้ แต่สมองดูเหมือนยังไม่ตื่นด้ วยเช่นกัน ยิ่งมองไปที่เตียงนอนก็เหมือนมีเสียงร้ องเรี ยก
ให้ เอากายลง แล้ วความคิดบางอย่างก็แว้ บเข้ ามา “นอนอีกแค่ไม่กี่นาที ไม่น่ า่ จะเป็ นไรนะ”
แทนที่ก้อยจะทาตามความคิดที่แล่นในหัว ก้ อยก็เริ่มพับผ้ าห่มและเก็บที่นอน อาบน ้า แต่งตัว แล้ วลง
ไปกินข้ าวเช้ า วันนี ้ก้ อยมีเวลาเหลือเฟื อสาหรับการนัง่ กินข้ าวแบบสบายๆ ไม่ต้องเร่งรี บเหมือนทุกวัน
การลากตัวเองให้ ลกุ ขึ ้นจากที่นอนทันทีที่นาฬิกาปลุกดังโดยไม่มีความรู้สกึ หงุดหงิดอาจไม่สามารถทา
ได้ ภายในวันเดียว แต่หากก้ อยอยากจะปรับเปลี่ยนท่าทีเรื่ องการนอนนี ้เธอจะต้ องใส่ใจกับพฤติกรรมที่ทา
ในแต่ละวันและใช้ พระคาพระเจ้ าหนุนใจตัวเองแล้ วก้ อยจะเริ่มเห็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกวิธีหนึง่ ที่จะช่วยให้ ก้อยเปลี่ยนท่าทีเรื่ องการตื่นนอนตอนเช้ าได้ ก็คือ ให้ ใช้ เวลาในตอนเช้ าในการเข้ า
เฝ้าพระเจ้ า อ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานด้ วย เพื่อให้ การใช้ เวลากับพระเจ้ าสร้ างความคิดและจิตใจของ
เธอให้ คิดในทางบวกกับการเริ่มต้ นวันใหม่
เมื่อจะเริ่มต้ นทาสิ่งที่ไม่ค้ นุ เคยก้ อยจะต้ องมีวินยั อย่างมากในการลงมือทาสิ่งใหม่ เพราะนิสยั เก่าๆ
กาลังค่อยๆ ตายไปอย่างช้ าๆ
อารมณ์และความรู้สกึ ของเธออาจเป็ นสิ่งสุดท้ ายที่จะถูกเปลี่ยน มันอาจใช้ เวลาหลายวันหรื อแม้ แต่
หลายสัปดาห์ก่อนที่เธอจะสามารถตื่นขึ ้นพร้ อมกับการตอบสนองทางอารมณ์ในทางบวกที่มีตอ่ การตื่นเช้ า
นัน่ ก็คือการรู้สกึ ชื่นชมยินดีกบั เช้ าวันใหม่ที่พระเจ้ าได้ ทรงประทานให้
การท้ าทายใหญ่ที่เราทุกคนต้ องเผชิญก็คือ การไม่ปล่อยให้ อารมณ์ความรู้สึกกาหนดท่าทีและการ
กระทาของเรา หากเรามีความตังใจแน่
้
วแน่ที่จะเปลี่ยนท่าทีตา่ งๆ อารมณ์อาจเป็ นสิ่งสุดท้ ายที่จะถูก
เปลี่ยน

4. การจินตนาการ
การจินตนาการอาจเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือมีประสิทธิภาพที่สดุ ในการช่วยพัฒนาท่าทีแบบพระคัมภีร์
แทนที่จะเดินบนเส้ นทางแห่งความเพ้ อฝันแห่งความคิด ลองคิดถึงการใช้ เวลาส่วนตัวของเรากับพระเยซู
คิดดูวา่ จะเป็ นอย่างไรเมื่อเรามีพระเยซูอยูเ่ คียงข้ างได้ พดู คุยกันทุกวัน พระธรรมสุภาษิต 23 :7 กล่าวว่า
“เมื่อคนคิดอย่างไร เขาก็เป็ นอย่างนัน”
้ พระคัมภีร์พดู ไว้ ชดั เจน เราจะเป็ นตามสิ่งที่เราคิดหมายไว้ การใช้
เวลาแบบนี ้เรี ยกง่ายๆ ว่า การใคร่ครวญภาวนา
หากออยต้ องการปรับเปลี่ยนท่าทีเรื่ องเพศให้ ถกู ต้ องตามหลักพระคัมภีร์ การจินตนาการภาพจาก
พระคัมภีร์เพื่อประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตเราจะช่วยออยในการสร้ างท่าทีใหม่ที่เขาอยากพัฒนาให้ สามารถเกิดขึ ้น
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ได้ แต่หากออยยังคงพร่ าเพ้ อถึง “วันเก่าๆ อันแสนสุข” วนไป ใจยังคงคิดถึงการเสพย์สขุ ทางเพศที่เขาเคย
ทาในอดีตก็มีแต่จะทาให้ เขาวกกลับไปมีทา่ ทีเก่าๆ ที่ขดั ต่อหลักพระคัมภีร์เท่านันเอง
้
การเฝ้าคิดถึงแต่เรื่ อง
ในอดีตอย่างนี ้ก็มีแต่จะขัดขวางเขาไว้ ให้ ไม่สามารถเปลี่ยนท่าทีใหม่ได้
พึงระลึกไว้ วา่ ซาตานพยายามจะทดลองเราในเรื่ องนี ้ เราอาจสนุกกับการดูหนังที่ฉายวนอยูใ่ นหัวของ
เราเกี่ยวกับบางเรื่ องซึง่ เรื่ องนันไม่
้ ใช่สิ่งที่พระเยซูอยากให้ เราคิดถึงด้ วยซ ้า หากเราลงมือทาตามสิ่งที่เรา
คิด ก็เท่ากับ เราได้ ทาบาปแล้ ว
อาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องยากที่จะพัฒนาท่าทีใหม่จากบรรดา “หนัง” ที่ฉายวนอยูใ่ นความคิดของเรา เรา
ไม่สามารถห้ ามไม่ให้ หนังเหล่านันฉายในความคิ
้
ดของเรา แต่เราเลือกที่จะ “ปิ ด” มันได้ เมื่อหนังเรื่ องนัน้
วนกลับมาในหัวให้ เราถามตัวเองว่า พระเยซูต้องการให้ เราคิดถึงเรื่ องนี ้ไหม ถ้ าคาตอบคือ ไม่ใช่ ก็ให้ เรา
หันมาเลือกคิดถึงสิ่งที่พระเยซูต้องการให้ เราคิดดีกว่า
ซาตานจะไม่เพียงแต่นา “หนัง” นันเข้
้ ามาฉายในความคิดของเราเท่านัน้ แต่มนั จะยังแอบแฝงเอา
อารมณ์ความรู้สกึ มาเสนอพร้ อมกับหนังเรื่ องนันด้
้ วย ที่สาคัญคือหนังเรื่ องนันช่
้ างสนุกและตื่นเต้ น ดึง
ความสนใจทังหมดของเราให้
้
รักหนังเรื่ องนันจนท
้
าให้ เราตามืดบอดต่อสิ่งที่พระเจ้ าตรัสกับเราเกี่ยวกับนัน้
เรื่ องนันไปเลย
้
บางครัง้ ซาตานอาจนาเอาการกล่าวโทษมานาเสนอพร้ อมกับหนังเรื่ องนัน้ เราอาจรู้สึกว่าเราแย่และ
ผิดบาปอย่างมากเมื่อดูหนังที่ฉายในความคิดเรา การกล่าวโทษคือเครื่ องมืออย่างหนึง่ ที่ซาตานใช้ เพื่อทา
ให้ เราเกิดความท้ อแท้ ใจและสิ ้นหวัง ประหนึง่ ว่า เราคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ แล้ ว
การท้ าทายที่เราทุกคนต้ องเผชิญก็คือการเติมความคิดของเราให้ เต็มด้ วยความจริงจากพระเจ้ า การ
ท่องจาพระคาและการภาวนาพระคาคือวิธีที่ดีที่สดุ ที่จะช่วยให้ เราเอาชนะสงครามความคิดของเราได้ ทุก
ครัง้ ให้ ถามตัวเองเสมอว่า หนังที่กาลังฉายในความคิดของเรานี ้คือเรื่ องที่พระเยซูต้องการให้ เราคิดหรื อไม่
จงสร้ าง “หนังเพื่อชีวิต” ที่มีตวั เราเองเดินจับมือกับพระเยซูเพื่อฝ่ าฟั นทุกการท้ าทายในแต่ละวันร่วมกัน

5. ใช้ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวในการช่ วยพัฒนาท่ าทีใหม่ ๆ
หนึง่ ในหนทางที่ดีที่สดุ ในการเปลี่ยนท่าทีก็คือการเติมความคิดให้ เต็มด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า สิ่งที่
ผ่านเข้ ามาในจิตใจของเรามาจากสิ่งที่เราคิด ให้ เราหมัน่ ท่องข้ อพระคาที่จะช่วยเราพัฒนากระบวนการคิด
ให้ เราเฝ้าทบทวนข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ในแต่ละวันและแต่ละคืน เพราะเมื่อเรามีความจริงจากพระวจนะของ
พระเจ้ าอยูใ่ นจิตใจแล้ วเราจะพัฒนาท่าทีใหม่ๆ ตามหลักพระคัมภีร์ได้ ง่ายขึ ้น
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วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ที่จะช่วยเราพัฒนาท่าทีใหม่ๆ
1. เขียนเหตุการณ์ที่ซงึ่ ท่านแสดงท่าทีที่ไม่ดีออกไป
2. ถามพระเจ้ าว่า “วันนี ้พระองค์ต้องการให้ ข้าพระองค์แสดงท่าทีใหม่อย่างไร?”
3. เขียนท่าทีตามหลักพระคัมภีร์ที่ทา่ นต้ องพัฒนา
4. ค้ นหาและศึกษาข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้ องกับท่าทีเหล่านัน้
5. เขียนสิ่งที่ทา่ นต้ องลงมือทาในวันนี ้เพื่อจะช่วยพัฒนาท่าทีแบบพระคัมภีร์นี ้ เลือกสิ่งหนึง่ สิ่งใด
จากรายการนันและลงมื
้
อทาในวันนี ้
6. ประเมินผลหลังจากที่ทาไปแล้ วว่าเป็ นอย่างไร
ไม่มีสตู รสาเร็จสาหรับการเปลี่ยนแปลงท่าทีในชีวิต แต่พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ วา่ จะช่วยเหลือเรา ฟี ลิป
ปี 1:6 กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าแน่ใจว่าพระองค์ผ้ ทู รงตังต้
้ นการดีไว้ ในพวกท่านแล้ ว จะทรงกระทาให้ สาเร็จ
จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)
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บทที่ 3
ท่ าทีท่ ถี ูกต้ องเมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรือถูกวิพากษ์ วิจารณ์
ก. ทาไมคนจึงชอบหาเรื่องข้ าพเจ้ า?
มาลีเพิ่งมาอยูท่ ี่ศนู ย์ทีนชาล์เล้ นจ์เมื่อสามวันก่อน แต่ตอนนี ้มาลีเข้ าไปหาผู้อานวยการด้ วยอารมณ์
โมโหอย่างสุดขีดพร้ อมทังกล่
้ าวว่า “ทาไมเจ้ าหน้ าที่ทงหมดถึ
ั้
งคอยจ้ องหาเรื่ องฉันอยูเ่ รื่ อย ไม่ว่าจะหันไป
ทางไหนก็จะมีแต่คนคอยสัง่ ให้ ทานูน่ ทานี่อยูร่ ่ าไป ทาไมพวกเขาถึงไม่ปล่อยให้ ฉนั เป็ นตัวของตัวเองบ้ าง
ฉันไม่เข้ าใจที่นี่คือคุกหรอ ถึงต้ องมีผ้ คู มุ ?”
แมวเพิ่งมาเป็ นคริสเตียนได้ ไม่นาน ตอนนี ้แมวเป็ นสมาชิกในคริสตจักรท้ องถิ่นที่อยู่ใกล้ ๆ บ้ าน ไม่มี
ใครในครอบครัวของแมวที่เป็ นคริสเตียน ดังนัน้ การมีคริ สเตียนอยูล่ ้ อมรอบชีวิตจึงเป็ นประสบการณ์ใหม่
ของแมว เมื่อสองอาทิตย์ก่อนหลังจากที่จบการนมัสการที่โบสถ์มีผ้ นู าของคริสตจักรได้ เข้ ามาพูดคุยกับ
แมวเรื่ องการกระทาบางอย่างที่แมวทาในระหว่างสัปดาห์ พอคุยเสร็จแมวไม่เข้ าใจว่า คนในคริสตจักรเป็ น
อะไรทาไมต้ องมาสอดรู้สอดเห็นเรื่ องส่วนตัวของเธอด้ วย
ท่านเคยรู้สกึ แบบมาลีหรื อแมวไหม? ช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมาท่านอยูใ่ นสถานการณ์ที่ถกู คน
วิพากษ์วิจารณ์หรื อไม่? หรื อมีบางคนเข้ ามาช่วยแก้ ไขท่าทีทา่ นหรื อไม่? อาจจะเป็ นการยากที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ที่กดดันเช่นนี ้ โดยปกติคริสเตียนใหม่มกั จะถูกตักเตือนเรื่ องท่าที โดยเฉพาะผู้นาที่มกั จะเข้ า
มาเพื่อช่วยแก้ ไขท่าทีและชี ้ข้ อบกพร่องของคริสเตียนใหม่เสมอ ไม่ว่าเราจะเป็ นผู้ใหญ่แค่ไหนแต่เมื่อต้ อง
เจอเรื่ องแบบนี ้เราทุกคนล้ วนรู้สกึ เจ็บปวดและไม่ชอบที่ถกู เปิ ดเผยความอ่อนแอของเรา
ในบทนี ้เราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ และแก้ ไข โดยจะดูอย่างเจาะลึกถึงท่าทีที่คริ
สตียนมีเมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรื อวิพากษ์ วิจารณ์
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ข. ท่ าทีท่ ถี ูกต้ องตามหลักพระคัมภีร์เมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรือถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ ?
พระคัมภีร์ได้ บนั ทึกวิธีตอบสนองเมื่อเรากาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์วิจารณ์ไว้ มากมาย หลายครัง้ ค
ริสเตียนใหม่มกั จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กาลังถูกแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์อย่างรวดเร็วตามความคุ้น
ชิน ซึง่ วิธีการตอบสนองนันไม่
้ ถกู ต้ องตามหลักพระคัมภีร์
ท่าทีที่ทา่ นมีตอ่ การวิพากษ์วิจารณ์นนมี
ั ้ ผลต่อสิ่งที่ทา่ นจะพูดและตอบเพื่อตอบโต้ คนที่วิพากษ์วิจารณ์
ท่าน พระเจ้ าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีที่ท่านทาออกไป?
ท่าทีที่ทา่ นมีตอ่ การวิพากษ์วิจารณ์นนจะส่
ั ้ งผลกระทบต่อสิ่งที่ทา่ นพูดและกระทาเมื่อบางคน
วิพากษ์วิจารณ์ทา่ น ดังนันพระเจ้
้
าตรัสอะไรเกี่ยวกับท่าทีนี ้? ตัวอย่างด้ านล่างคืออีกวิธีคดิ ที่เราสามารถ
ใช้ เมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์วิจารณ์

1.

ท่ าทีท่ ีถูกต้ องตามหลักพระคัมภีร์เมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์ วิจารณ์
ข้ าพเจ้ ากาลังถูกแก้ ไข (หรื อถูกวิพากษ์วิจารณ์) สุภาษิต 10:17

2.

ข้ าพเจ้ าจะฟั งอย่างระมัดระวัง ยากอบ 1:19

3.

ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ขอบคุณเมื่อเขาหรื อเธอกาลังแก้ ไขข้ าพเจ้ า 1 เธสะโลนิกา 5:18

4.

ข้ าพเจ้ าเป็ นฝ่ ายผิด สุภาษิต 28:13

5.

ข้ าพเจ้ าจะป้องกันไม่ให้ ความผิดนี ้เกิดขึ ้นอีกได้ อย่างไร? สุภาษิต 15:31-32

ตารางอยูท่ ี่หน้ า 32-33 ได้ แสดงรายละเอียดท่าทีแบบพระคัมภีร์ที่สามารถนามาใช้ ได้ เมื่อเรากาลังถูก
วิพากษ์วิจารณ์
เราจะมาดูให้ ละเอียดว่าแต่ละวิธีคดิ สามารถนามาใช้ เมื่อเรากาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
อย่างไร

วิธีคดิ ที่ 1. ข้ าพเจ้ ากาลังถูกแก้ ไข
ขันแรกของการตอบสนองต่
้
อการถูกแก้ ไขและการถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยท่าทีตามหลักพระคัมภีร์ก็คือ
ยอมรับว่าท่านกาลังถูกแก้ ไข ฟั งดูเหมือนง่ายใช่ไหม แต่ลองคิดดูดีๆ ทันทีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์
ปฏิกิริยาแรกที่เราตอบสนองออกไปก็คือ “คิดว่าตัวเองเป็ นใคร? สนใจเรื่ องของตัวเองก่อนเถอะ” เมื่อเรา
คิดแบบนี ้ นัน่ หมายความว่า เราไม่ได้ ยอมรับว่าผู้อื่นกาลังช่วยแก้ ไขเราอยู่
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แต่ถ้าเราจะตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยท่าทีตามแบบพระคัมภีร์ เราควรจะช้ าในการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองแล้ วตังสติ
้ ดี พูดกับตัวเองว่า “ตอนนี ้เรากาลังรับการแก้ ไข เราควรตอบสนองด้ วยท่าที
ตามแบบพระคัมภีร์” สาหรับเราหลายๆ คนจาเป็ นต้ องกระตุ้นตัวเองให้ ตื่นตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัวเรา
พร้ อมตังรั้ บต่อการแก้ ไขหรื อการวิพากษ์วิจารณ์ที่มาถึง
ดังนัน้ เมื่อเรากาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์ วิจารณ์ สิ่งแรกที่ควรจะคิดก็คือ “เรากาลังถูกแก้ ไข” สิ่งที่
เราควรจะพูดและทาคืออะไร?
อย่าพูดอะไรเลย ให้ มองดูที่คนที่กาลังเข้ ามาช่วยแก้ ไขเรา แสดงให้ เขาหรื อเธอเห็นว่าเราพร้ อมที่จะ
ฟั งสิ่งที่เขาพูดและเงียบไว้
พระธรรมสุภาษิตหลายข้ อหนุนใจเราสาหรับ การตอบสนองด้ วยวิธีนี ้ไว้ วา่
สุภาษิต 10:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เขาผู้สนใจในคาสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่ งชีวิต แต่ เขาผู้ปฏิเสธคาเตือนสติก็หลงเจิ่นไป
สุภาษิต 23:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
จงเอาใจของเจ้ ารับคาสั่งสอน และเอาหูของเจ้ ารั บถ้ อยคาแห่ งความรู้
สุภาษิต 3:11-12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บุตรชายของเราเอ๋ ย อย่ าดูหมิ่นพระดารั สสอนของพระเจ้ า หรือเบื่อหน่ ายต่ อพระดารัส
เตือนของพระองค์ เพราะพระเจ้ าทรงตักเตือนผู้ท่ ีพระองค์ ทรงรั ก ดังบิดาตักเตือนบุตร
ผู้ท่ เี ขาปี ติช่ ืนชม
สุภาษิต 3:11-12 กล่าวอย่างชัดเจนว่า พระเจ้ าทรงแก้ ไขเรา และหลายครัง้ พระองค์ใช้ ผ้ คู นในการทาสิ่ง
นี ้ บางครัง้ คนที่พระเจ้ าใช้ มาอาจไม่เก่งในการช่วยแก้ ไขคนอื่น เราอาจเคยเจอคนที่เข้ ามาช่วยแก้ ไขเราใน
วิธีที่ไม่ถกู ต้ องนักมาแล้ ว ถ้ าเราต้ องเจอคนเช่นนี ้ก็อาจจะเป็ นการยากที่เราจะยอมรับการช่วยแก้ ไขจาก
คนๆ นัน้ เมื่อเรากาลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เราต้ องเตือนตัวเองเสมอว่า “เรากาลังถูกแก้ ไข” จริงๆ แล้ วก็คือ
พระเจ้ ากาลังแก้ ไขเราผ่านทางบุคคลนันนั
้ น่ เอง

วิธีคดิ ที่ 2. ข้ าพเจ้ าจะฟั งอย่ างระมัดระวัง
“ทุกครัง้ ที่มีคนมาพูด เราจะตังใจฟั
้ งสิ่งที่เขาพูด ไม่ใช่ฟังแค่ผา่ นๆ จะตังใจฟั
้ งจนเราเข้ าใจในสิ่งที่เขา
กาลังสื่อสารต่อเรา” แนวคิดนี ้ดูเหมือนง่ายๆ แต่จริงๆ แล้ วสาหรับบางคนมันยากที่จะทาตาม เพราะโดย
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ปกติเมื่อมีคนมาวิพากษ์ วิจารณ์เรา เราจะ “โต้ ตอบ” กลับทันที แทนที่เราจะฟั งเขา เราอาจจะขัดคอเขา
เพื่อให้ เขาต้ องหยุดพูด แล้ วเราพูดแทนเขา แต่วิธีนี ้ตรงกันข้ ามกับสิ่งที่เรานิสยั เดิมเราโดยสิ ้นเชิง
ยากอบ 1:19-20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้ าพเจ้ า จงทราบข้ อนี ้ จงให้ ทุกคนไวในการฟั ง ช้ าในการพูด ช้ าใน
การโกรธ เพราะว่ าความโกรธของมนุษย์ ไม่ ได้ กระทาให้ เกิดความชอบธรรมแห่ งพระเจ้ า
จากพระคัมภีร์ข้อนี ้ได้ พดู ถึง 3 วิธีที่ควรปฏิบตั เิ มื่อเรากาลังถูกแก้ ไขคือ วิธีที่หนึง่ “จงให้ ทกุ คนไวใน
การฟั ง” เราจะปรับเนื ้อความสักเล็กน้ อยนัน่ คือ “ไวในการฟั งอย่างระมัดระวัง” วิธีที่สอง ยากกอบกล่าวว่า
เราทุกคนควรจะ “ช้ าในการพูด” สาหรับเราหลายๆ คน เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์เรากลับทาในสิ่งที่ตรงกัน
ข้ าม นัน่ คือ ช้ าในการฟั ง ไวในการพูด แทน
ถ้ าหากเราสามารถเรี ยนรู้ในการ “ไวในการฟั ง” และ “ช้ าในการพูด” สิ่งที่ยากอบบอกเราต่อไปก็จะทา
ได้ ง่ายขึ ้น นัน่ คือ “ช้ าในการโกรธ” เป็ นธรรมดาที่คนจะรู้สึกโกรธเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์หรื อถูกแก้ ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าคนที่เข้ ามาช่วยแก้ ไขเรานันเข้
้ ามาด้ วยวิธีที่ไม่ถกู ต้ องเราก็ยอ่ มโกรธเป็ นธรรมดา
อีกอย่างที่อาจเกิดขึ ้นได้ คือ เราจะตอบสนองต่อคนที่เข้ ามาแก้ ไขเราด้ วยการพูดว่า “เดี๋ยวก่อนนะ เราก็
ไม่ได้ ทาผิด 100% สักหน่อย สิ่งที่ทาถูกก็มี” แล้ วเราก็จะมองแต่สว่ นที่เราทาถูก
ตราบใดที่เราหาข้ อแก้ ตวั ให้ กบั พฤติกรรมของเราด้ วยการมองแต่สิ่งที่เราทาถูก เราก็จะพลาดในการรับ
การแก้ ไขในสิ่งผิดที่เราทา
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ใช้ เวลาสักครู่คิดทบทวนว่าสถานการณ์ลา่ สุดที่มีบางคนเข้ ามาช่วยแก้ ไขเรานัน้ สัดส่วนของการเป็ น
ฝ่ ายถูกและผิดของเรานันอย่
้ างละกี่เปอร์ เซ็นต์ 10% หรื อว่า 50% หรื อว่า 85%
จริงๆ แล้ วแม้ เราจะมีสว่ นถูกอยูเ่ พียง 1% เราก็ยงั จะมุง่ มองที่ 1% นันจนไม่
้
ยอมมองดูอีก 99% ที่เราได้
ทาผิดไป
น้ อยครัง้ มากที่เราจะถูก 100% หรื อผิด 100% ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ แทนที่เราจะหาข้ อ
แก้ ตวั ในสิ่งที่ทาไป ให้ เราเรี ยนรู้ที่จะตังใจฟั
้ งไม่เพียงฟั งเสียงของคนที่มาเตือนเท่านันแต่
้ สาคัญที่สดุ คือฟั ง
เสียงที่พระเจ้ าตรัสกับเราผ่านทางบุคคลนันด้
้ วย
นอกเหนือจากการพัฒนาท่าทีตามหลักพระคัมภีร์เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้ ว เราอาจจาเป็ นต้ องฝึ ก
พัฒนาการควบคุมตนเองควบคูไ่ ปด้ วย
สุภาษิต 13:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปิ ดริมฝี ปากกว้ างก็มาถึง
ความพินาศ
ยากอบ 1:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ถ้ าผู้ใดเข้ าใจว่ าตัวเป็ นคนมีธัมมะและมิได้ สงบปากคา แต่ หลอกลวงตัวเอง ธัมมะของผู้
นัน้ ก็ไม่ มีประโยชน์
แม้ เราจะมองเห็นว่าคนที่เข้ ามาช่วยแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์เรานันใช้
้ วิธีที่ผิด ก็จงตังใจฟั
้ งสิ่งที่เขาพูด
และให้ ใจของเราอดทนต่อสิ่งที่เขาปฏิบตั ดิ ้ วย
“ฉันควรพูดอะไรในเวลาที่ฉนั กาลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หรื อถูกแก้ ไข?”
ไม่ต้องพูดอะไรเลย
“ฉันควรจะทาอย่างไรบ้ าง?”
พยายามสนใจและตังใจฟั
้ งสิ่งที่เขาพูด ให้ มองดูที่คนที่กาลังเข้ ามาช่วยแก้ ไขเรา (จาไว้ วา่ นี่ไม่ใช่
เวลาที่เราควรโกรธ)

วิธีคดิ ที่ 3 ข้ าพเจ้ ารู้สึกขอบคุณที่เขาหรือเธอกาลังแก้ ไขข้ าพเจ้ า
เป็ นไปได้ ไหมที่ทา่ นจะมีใจขอบคุณเมื่อกาลังถูกแก้ ไข? ทาไมท่านจึงต้ องมีใจขอบคุณเขาเหล่านันทั
้ งที
้ ่
เขาอาจจะเข้ ามาช่วยด้ วยวิธีที่ไม่ถกู ต้ อง? พระเจ้ าคาดหวังให้ ทา่ นตอบสนองอย่างไร?
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1 เธสะโลนิกา 5:18 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็ นน ้าพระทัยของพระเจ้ า ซึง่
ปรากฏอยูใ่ นพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทังหลาย”
้
การปฏิบตั ิตามวิธีนี ้อาจไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ เลย แต่นี่ควรเป็ นเป้าหมายของท่าน หากท่านสามารถสร้ าง
แนวคิดนี ้กับตัวเองได้ เมื่อกาลังถูกวิพากษ์ วิจารณ์ก็จะทาให้ ทา่ นสามารถตอบสนองในวิถีทางที่พระเจ้ าพอ
พระทัยได้ เพราะเป็ นไปไม่ได้ ที่ทา่ นจะมีใจขอบคุณและโกรธในเวลาเดียวกัน
ท่านอาจเริ่มต้ นด้ วยการฝึ กบอกตัวเองว่า “ฉันต้ องมีใจขอบคุณเมื่อรู้วา่ กาลังมีคนมาช่วยแก้ ไขฉัน แม้
จะรู้สกึ ไม่ชอบใจ ขัดใจ แต่ฉันจะต้ องรู้สกึ ขอบคุณเขาให้ ได้ ”
ท่านอาจตังค
้ าถามว่า “ทาไมฉันต้ องมีสนั ติสขุ ในขณะที่กาลังถูกแก้ ไขด้ วย?” “ทาไมฉันต้ องมีสนั ติสขุ
ในขณะที่กาลังก้ าวผ่านประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดนี ?้ ” การเข้ าใจเหตุผลที่แท้ จริงจะช่วยให้ ทา่ นรู้วา่ การมี
ใจขอบคุณนันจะช่
้ วยให้ ทา่ นก้ าวข้ ามผ่านเหตุการณ์นี ้ไปได้ โดยไม่มีความโกรธต่อคนที่เข้ ามาช่วย
เหตุผลหนึง่ ที่ทาให้ เราสันติสขุ ได้ ก็เพราะว่า พระเจ้ าบอกให้ เรามีใจขอบพระคุณเสมอ ตามที่กล่าวไว้ ใน
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 อีกเหตุผลหนึง่ ที่เราสามารถเป็ นสุขก็คือ เรารู้วา่ เมื่อเราเริ่มต้ นที่จะ
ตอบสนองต่อการถูกแก้ ไขและถูกวิพากษ์ วิจารณ์ตามแบบพระคัมภีร์แล้ วเราก็กาลังเป็ นเหมือนพระเจ้ ามาก
ขึ ้น พระธรรมยากอบ 1:2-4 ได้ พดู ถึงอีกเหตุผลหนึง่ ที่ทาให้ เราเป็ นสุขเมื่อกาลังถูกแก้ ไขคือ
ยากอบ 1:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า เมื่อท่ านทัง้ หลายประสบความทุกข์ ยากลาบากต่ างๆ ก็
จงถือว่ าเป็ นเรื่องน่ ายินดี เพราะท่ านทัง้ หลายรู้ ว่า การทดลองความเชื่อของท่ าน
นัน้ ทาให้ เกิดความหนักแน่ นมั่นคง และจงให้ ความมั่นคงนัน้ บรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อ
ท่ านทัง้ หลายจะได้ เป็ นคนที่ดีพร้ อม มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน ไม่ มีส่ งิ ใดบกพร่ องเลย
ให้ สงั เกตุข้อความช่วงท้ ายของข้ อ 4 สิ่งที่เราจะได้ รับจากการถูกแก้ ไขก็คือเราจะเติบโตขึ ้นแบบ “ไม่มี
สิ่งใดบกพร่องเลย” นัน่ คือสาเหตุที่เราจะเป็ นสุขได้ คนที่กาลังช่วยแก้ ไขเรานันก
้ าลังช่วยให้ เรากลายเป็ น
คนที่มีวฒ
ุ ิภาวะขึ ้นอย่างไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย
เราได้ กล่าวไปก่อนหน้ านี ้ว่าพระเจ้ าทรงกาลังแก้ ไขเราผ่านบุคคลอื่น อีกเหตุผลหนึง่ ที่เราสามารถเป็ น
สุขเมื่อถูกแก้ ไขก็คือ เรารู้วา่ พระเจ้ ากาลังใช้ คนๆ นันช่
้ วยเรา พระองค์ทาเช่นนี ้เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา
ทรงต้ องการให้ เราเติบโตขึ ้นเป็ นคนที่ดีขึ ้นกว่าเดิม
อาจมีความคิดแว้ บเข้ ามาว่าคนที่กาลังแก้ ไขหรื อวิพากษ์ วิจารณ์เรานันมี
้ แรงจูงใจอะไรจึงทาเช่นนัน้
ตัวเก่าในเราอาจตอบว่า “คนๆ นี ้แค่พยายามสร้ างความลาบากให้ กบั เราก็เท่านันเอง”
้
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ผู้ที่ตอบสนองด้ วยท่าทีตามแบบพระคัมภีร์เมื่อเผชิญกับการถูกแก้ ไขจะไม่สงสัยในแรงจูงใจของผู้ที่
กาลังแก้ ไขเขา ในฐานะคริสเตียนพระเจ้ าสัง่ ให้ เรารักผู้อื่นนี่คือหนึง่ ในบัญญัตขิ ้ อใหญ่ที่พระเจ้ าสัง่ ไว้ ซงึ่ มี
ทังหมดสองข้
้
อด้ วยกัน ในพระธรรม 1 โครินธ์ 13 ได้ พดู ถึงการแสดงความรักในหลายๆ รูปแบบ หนึง่ ใน
ลักษณะของความรักที่สาคัญคือ ท่าทีของเราต่อคนที่กาลังแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่ ถ้ าหากเรา
สามารถรักผู้อื่นได้ เราก็ได้ แสดงให้ เห็นว่า “ไว้ วางใจในพระเจ้ า” และ “มองหาสิ่งที่ดีที่สดุ เสมอ”
(1 โครินธ์ 13:7) อย่าคิดมาก จงเชื่อมัน่ ว่าคนที่กาลังแก้ ไขเรานันรั
้ กและใส่ใจในตัวเราจึงได้ อยากแก้ ไขเรา
จากสิ่งผิดในตัวเราที่เขามองเห็น
ลองใคร่ครวญดู “เรารู้สกึ ขอบคุณที่เขาหรื อเธอเข้ ามาแก้ ไขเรา” “เราควรจะพูดหรื อทาอะไร?”
อย่างแรกเลย ให้ สีหน้ าและน ้าเสียงแสดงถึงความเป็ นมิตรและรู้สกึ ดี ทาให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาช่วยแก้ ไขท่าน
รู้สกึ สบายใจว่าเราไม่ได้ โกรธที่เขาเข้ ามาช่วยแก้ ไขท่าน
จากนันคงจะได้
้
เวลาที่ทา่ นจะกล่าวคาบางคากับคนที่เข้ ามาแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์ทา่ น คาแรกที่
ควรกล่าวก็คือ “ขอบคุณที่ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ ้นกับเรา” หรื อ “เรารู้สกึ ขอบคุณที่ยอมเข้ ามาแก้ ไขเรา”
หลังจากนี ้จะเข้ าสูข่ นตอนที
ั้
่ยากขึ ้นไปอีก

วิธีคดิ ที่ 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นฝ่ ายผิด
“ฉันเป็ นฝ่ ายผิด” สาหรับคนที่กาลังถูกแก้ ไขนี่อาจเป็ นคาสี่คาในภาษาไทยที่พดู ยากที่สดุ หากเรา
อยากจะมีความคิดที่ถกู ต้ องตามหลักพระคัมภีร์ แต่นี่คือสิ่งที่สาคัญ อีกหนึง่ ความคิดที่จะต้ องไปควบคู่
กับวิธีนี ้คือ “สิ่งใดที่เราทาไปแล้ วทาให้ เขาคิดว่าเราทาผิด”
เมื่อคนที่เข้ ามาช่วยแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์มาพูดกับเราเขามักมีประเด็นที่เจาะจงในการมาพูดกับเรา
ในสถานการณ์นนให้
ั ้ เราคิดว่าเราคือเขาที่กาลังมองตัวเราอยู่
เราควรจะพูดอะไรเมื่อต้ องคุยกัน?
คาพูดที่ควรพูดคือ “สิ่งที่ฉนั ได้ ยินจากคุณก็คือ __________(พูดคร่าวๆ ถึงสิ่งที่เขาได้ พดู ไปว่าท่านผิด
ตรงไหน) ….. ใช่แล้ ว ฉันทาผิดอย่างที่คณ
ุ พูดมา”
แต่แล้ วก็มีเสียงหนึง่ แว่วเข้ ามา “เดี๋ยวก่อน” ท่านพูดกับตัวเอง “ใจเย็นๆ เราไม่ได้ ทาผิดทังหมดที
้
่เขาพูด
นี่ เขาไม่ได้ เป็ นเรา เขาไม่ร้ ูหรอก นี่เขากาลังสรุปเราไปเอง มันไม่ยตุ ธิ รรม เรารับไม่ได้ ไม่ยตุ ธิ รรมกับเรา
เลย”
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เป็ นการง่ายที่เราจะปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นพูดแล้ วตอบโต้ ออกไปว่า “ไม่จริง ที่พดู มานันผิ
้ ดทังหมด
้
จริงๆ
แล้ วคือ ………………..” จากนันเราก็
้
เล่ายาวเป็ นฉากๆ แน่นอนก่อนที่เรื่ องเล่าของเรากาลังจะจบลงเรา
รู้ตวั เองดีเลยว่าเรากาลังแก้ ตวั ให้ กบั การกระทาของเราเองเพื่อจะให้ โลกรู้ว่าเราไม่ได้ ทาผิดอะไร และการ
สนทนาแบบนี ้คือจุดเริ่มต้ นของการโต้ แย้ งกัน
เมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนหลายคนพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่ายากที่ยอมรับว่า
“เราเป็ นฝ่ ายผิด” เพียงแค่คิดก็ยากแล้ ว ยิ่งต้ องพูดออกมาว่า “ฉันเป็ นฝ่ ายผิด” ยิ่งยากเข้ าไปใหญ่
“สิ่งที่ฉนั ได้ ยินจากคุณก็คือ/ที่คณ
ุ พูดหมายความว่า _______ ใช่แล้ ว เราทาผิดอย่างที่คณ
ุ พูดมา” เรา
พูดประโยคนี ้ได้ ด้วยหลายปั จจัย ซึง่ ปัจจัยที่ทาให้ พดู ประโยคนี ้ออกมาได้ นนส
ั ้ าคัญ
1. เราอาจพูดออกไปด้ วยความกลัว เพราะคนที่พดู นี ้จะทาอันตรายหรื อไล่เราออกจากงานได้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปกป้องตัวเอง เราจึงต้ องพูดสิ่งที่เขาอยากจะฟั ง
2. เราอาจพูดออกไปอย่างนัน้ อย่างนัน้ แต่ในใจไม่ได้ ร้ ูสกึ ตามที่พดู เลย เพียงเพราะเรารู้วา่
เขาต้ องการจะให้ เราพูดว่า “ใช่ ฉันผิด” เราจึงพูดออกไปเพื่อให้ เขาพอใจเท่านันเอง
้
นี่
นับเป็ น การกระทาที่หาความจริงใจไม่ได้ และจะไม่เป็ นประโยชน์หากเราอยูใ่ นขันตอนวิ
้
ธี
คิดที่ 5 ที่เราต้ องพูดว่า “ฉันจะป้องกันไม่ให้ ความผิดนี ้เกิดขึ ้นอีกได้ อย่างไร?”
3. เราอาจพูดออกไปด้ วยการประชดประชัน การพูดแบบนี ้จะยิ่งทาให้ อีกฝ่ ายหนึง่ โกรธแล้ ว
ไฟจะลุกท่วมการสนทนาในวันนันแน่
้ ๆ
4. เราอาจพูดออกไปว่า “ฉันทาผิด” ต่อพระเจ้ า และปล่อยให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ฟั ง นี่เป็ นประโยค
ที่สอดคล้ องกับแนวคิดที่ 1
พระเจ้ ากาลังใช้ คนๆ นี ้ในการแก้ ไขเรา ดังนัน้ ให้ เราบอกกับพระเจ้ าว่า เราทาผิด จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ า
และคนที่กาลังช่วยแก้ ไขเรา หากเราพูดออกไปด้ วยความเสียใจและหมายความตามที่พดู คนที่กาลังช่วย
แก้ ไขเราก็จะสัมผัสถึงความจริงใจของเราได้
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึง่ ที่จะช่วยเราในการพัฒนาท่าทีก็คือ การยอมรับว่าเราก็มี “ด้ านมืด” ซึง่ คน
อื่นอาจจะมองเห็นด้ านนันของเราได้
้
ดีกว่าตัวเราเอง ให้ ดตู วั อย่างด้ านล่างที่พดู ถึงด้ านมืดในชีวิตเรา
เราจาเป็ นต้ องเต็มใจและตังฟั
้ งสิ่งที่คนอื่นพูด และบอกกับตัวเองว่า “ฉ้ นอาจจะมีด้านมืดในชีวิต ฉันต้ อง
ตังใจฟั
้ งสิ่งที่เขาพูดดีๆ”
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การแก้ ไข “ด้ านมืด” ในชีวติ
วันหนึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ยินคูส่ มรสหนุม่ สาวคูห่ นึง่ โต้ เถียงกัน ภรรยากาลังกล่าวหาสามีวา่ เขาไปแอบจีบ
หญิงอื่น ส่วนสามีก็ปฏิเสธเสียงแข็ง หลังจากที่ข้าพเจ้ าได้ คยุ กับชายหนุม่ ผู้เป็ นสามี ก็ทาให้ ทราบถึง
“ด้ านมืด” ของเขาที่เขามองไม่เห็น นัน่ คือการพูดคุยกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาในวิถีที่ไม่ถกู ต้ อง
1. พระเจ้ าทรงมี “แบบแผน” หรื อมาตรฐานด้ านศีลธรรมสาหรับเราแต่ละคนในแต่ละบทบาทของ
ชีวิต เพื่อให้ ดารงอยู่ด้วย *การเชื่อฟั ง *กตัญญู *ถ่อมใจ ฯลฯ ชายหนุม่ คนนี ้อาจมองไม่เห็น “ด้ าน
มืด” ของตัวเอง เพราะเขามัวแต่มองสิ่งที่เขาเคยเป็ น ไม่ได้ มองที่ สิ่งที่ควรเป็ น
2. เนื่องจากในสมัยที่สามีเรี ยนอยูม่ ธั ยม เขาได้ ประพฤติตนฝ่ าฝื นแบบแผนด้ านศีลธรรมที่พระเจ้ า
ทรงสอนไว้
3. แต่เมื่อสามีเรี ยนจบเขาได้ กลับใจใหม่และตังใจที
้ ่จะเลิกพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมและตังเป้
้ าหมายไว้
ว่าจะดาเนินชีวิตให้ ถกู ต้ องตามที่พระเจ้ าสอน ซึง่ เมื่อมองย้ อนไปตอนนี ้พฤติกรรมของเขาดีขึ ้นจาก
เมื่อก่อนเป็ นอย่างมาก เขาจึงรู้สกึ ดีกบั การเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขา
4. แต่หญิงผู้เป็ นภรรยาที่เห็นพฤติกรรมของสามีกบั ผู้หญิงอื่นนันก็
้ ร้ ูสกึ ไม่พอใจ เพราะพฤติกรรมของ
เขานันยั
้ งเข้ าข่ายผิดศีลธรรม
เราทุกคนล้ วนมีด้านมืดของชีวิต เราควรมีเพื่อนสนิทหลายๆ แบบเพื่อเพื่อนเหล่านันจะสามารถช่
้
วย
เตือนเราได้ วา่ ด้ านมืดของเรานันคื
้ ออะไร
สุภาษิต 27:6 “บาดแผลที่มิตรทาก็สจุ ริ ต แต่การจุบของศัตรูนนมากเกิ
ั้
นความจริง”
สุภาษิต 27:17 “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึง่ ก็ลบั เพื่อนของตนได้ ”
ขณะที่ถกู แก้ ไขถึง “ด้ านมืด” ของเรา การมีคณ
ุ ลักษณะต่อไปนี ้จะช่วยเราในการแสดงท่าทีตาม
หลักพระคัมภีร์ เช่น ความถ่อมใจ ความกตัญญู ความกล้ าหาญ ความสัตย์ซื่อ ความเที่ยงธรรม และ
การวินิจฉัย พระธรรมสุภาษิตได้ หนุนใจเราในการมีท่าทีที่ดีว่า
สุภาษิต 5:21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เพราะว่ าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้ า พระองค์ ทรงเฝ้ าดูวิถีทงั ้ สิน้ ของเขา
สุภาษิต 28:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่ จาเริญ แต่ บุคคลที่สารภาพและทิง้ ความชั่วเสียจะได้
ความกรุณา
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อีกสิ่งหนึง่ ที่จาเป็ นต้ องทาก็คือ การพิจารณาดูวา่ สิ่งที่ทา่ นทานันเป็
้ นบาปหรื อไม่ ถ้ าหากว่าท่านได้ ทา
บาป ก็ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้ าและขอการอภัยจากพระองค์ หากท่านไม่ได้ ทาบาปก็ไม่ต้องสารภาพ
บาป อย่างเช่น ถ้ าท่านทาการบ้ านผิด แล้ วครูตกั เตือนท่าน ท่านก็แค่แก้ ไขงานให้ ถกู ต้ อง แต่ท่านไม่
ต้ องสารภาพบาปกับพระเจ้ าที่ทาการบ้ านผิดไป
แต่หลายครัง้ การทาผิดของท่านอาจทาให้ บางคนรู้สึกแย่ เช่น ถ้ าท่านขโมยเงินของบางคนไป ท่าน
จาเป็ นต้ องไปหาคนนันแล้
้ วสารภาพผิดกับเขา ขอให้ เขายกโทษให้ แล้ วชดใช้ สิ่งที่ขโมยไปให้ กบั เขา
อาจต้ องใช้ ความกล้ าหาญอย่างมากเมื่อต้ องพูดว่า “ฉันได้ ทาผิด” พระเจ้ าต้ องการให้ เราเป็ นคนกล้ า
หาญ ในพระคัมภีร์เดิมกษัตริย์ดาวิดต้ องเผชิญหน้ าเรื่ องความบาปที่ทาต่อนางบัทเชบาและฆ่าสามีของ
เธอ ดาวิดตอบสนองทันทีว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ทาบาปต่อพระเจ้ าแล้ ว” (2 ซามูเอล 12:13) กษัตริย์ดาวิดไม่ได้
แก้ ตวั ใดๆ หรื อพยายามที่จะซ่อนความบาปของเขาอีกต่อไป ดาวิดยอมรับว่าเขาได้ กระทาความผิดนัน้
พระเจ้ ากาลังมองหาคนที่สตั ย์ซื่อเมื่อต้ องเผชิญกับความล้ มเหลวและความบาป พระองค์จะหาคนๆ
นันเจอในท่
้
ามกลางพวกเราหรื อไม่?

วิธีคดิ ที่ 5 ข้ าพเจ้ าจะป้ องกันไม่ ให้ ความผิดนีเ้ กิดขึน้ อีกได้ อย่ างไร?
วิธีคดิ นี ้จะนามาสูก่ ระบวนการในการแก้ ไขทังหมด
้
คนที่เข้ ามาช่วยแก้ ไขคาดหวังที่จะเห็นเราเติบโตขึ ้น
ดังนัน้ การมีทา่ ที “ฉันจะป้องกันความผิ ดนีม้ ิ ให้เกิ ดขึ้นอี กได้อย่างไร?” จะทาให้ การแก้ ไขท่าทีนี ้สาเร็จและ
เป็ นจริงในชีวิตเราได้
เราอาจจะคิดว่า “หรื อคนๆ นันจะแค่
้
ต้องการวิจารณ์เราเล่นๆ เท่านันเอง”
้
จงปฏิเสธความคิดนันแล้
้ ว
คิดใหม่วา่ “ฉันจะป้องกันความผิ ดนีม้ ิ ให้เกิ ดขึ้นอีกได้อย่างไร?” วิธีนี ้จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่อาจ
เกิดขึ ้นกับเราได้ เมื่อต้ องเจอกับคนช่วยแก้ ไขที่ใช้ วิธีที่ไม่สร้ างสรรค์กบั เรา
จงนาวิธีคดิ นี ้มาทูลต่อพระเจ้ า ขอพระองค์เปิ ดเผยและช่วยให้ เราเข้ าใจอย่างแท้ จริงว่าเราจะเติบโตขึ ้น
จากประสบการณ์นี ้ได้ อย่างไร
สิ่งที่สาคัญคือ เราต้ องมีทา่ ที “ฉันต้ องการเรี ยนรู้ ” บางสิ่งจากเรื่ องนี ้, เราต้ องการให้ พระเจ้ าสอนเรา
เรายอมให้ พระเจ้ าใช้ คนอื่นให้ เข้ ามาสอนและสร้ างชีวิตเรา การมีทา่ ทีแบบนี ้อาจช่วยหันทิศทางการแก้ ไขที่
ดูเหมือนจะเจ็บปวดไปสูป่ ระสบการณ์ด้านบวกได้ ถ้ าเราต้ องการจะเติบโตขึ ้นจริงๆ เราต้ องยอมให้ คนอื่น
เข้ ามาช่วยแก้ ไขเรา
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แม้ แต่สดุ ยอดนักกีฬาอย่าง ไทเกอร์ วูดส์ ไมเคิล จอร์ แดน และอีกหลายๆ ยังต้ องมีครูฝึกเพื่อช่วยสอน
แก้ ไข และค้ นหาวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาพวกเขาให้ ดีขึ ้น เราอยากก้ าวหน้ าไปสู่ความยิ่งใหญ่ไหม? จง
ยอมให้ คนอื่นแก้ ไขเรา
อีกท่าทีที่ควรมีคือ “เราต้ องการจะเรี ยนรู้ เราต้ องการให้ พระเจ้ าสอนเรา” การยอมให้ คนอื่นเข้ ามา
ช่วยแก้ ไขเราในเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ นี ้อาจนาเราสูก่ ารเรี ยนรู้เรื่ องที่ยิ่งใหญ่ได้ บ่อยครัง้ ปั ญหาเล็กๆ น้ อยๆ ที่
ถูกแก้ ไขนี ้คือสิ่งที่สาคัญในสายพระเนตรของพระเจ้ า การขโมยปากกาหนึง่ ด้ ามหรื อเงินแค่ 30 บาทอาจดู
เหมือนเป็ นเรื่ องเล็กๆ จนเหมือนไม่สาคัญ แต่พระเจ้ าต้ องการให้ เราเรี ยนรู้บทเรี ยนที่สาคัญของชีวิต นัน่ คือ
ความซื่อสัตย์
ถ้ าหากเราปล่อยให้ ปัญหาเล็กๆ ผ่านไปโดยไม่ได้ เรี ยนรู้ อะไร ปัญหานันก็
้ จะนาเราสูป่ ั ญหาที่ใหญ่กว่า
และเสียหายมากกว่า
ความคิดที่วา่ “ฉันจะป้องกันความผิ ดนีม้ ิ ให้เกิ ดขึ้นอีกได้อย่างไร?” ยังช่วยป้องกันเราจากการโต้ แย้ ง
ได้ ด้วย เพราะวิธีคดิ นี ้ทาให้ เรามุง่ มองที่อนาคตมากกว่าอดีต เพราะหากเรามัวแต่มองอดีตก็จะพาเราไปสู่
การถกเถียงกันในรายละเอียดที่เกิดขึ ้น จงกลืนความเย่อหยิ่งและความเจ็บปวดลงไป แล้ วร้ องขอความ
ช่วยเหลือ พระธรรมสุภาษิตได้ พดู ถึงพระสัญญาที่คนที่ทาตามจะได้ รับดังนี ้
สุภาษิต 12:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
คนชอบธรรมหันจากทางชั่วร้ าย แต่ ทางของคนชั่วร้ ายนาเขาเองให้ เจิ่นไป
สุภาษิต 13:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
คาสอนของปราชญ์ เป็ นนา้ พุแห่ งชีวิต เพื่อให้ หลีกจากบ่ วงของความมรณา
สุภาษิต 15:31-32 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
หูท่ ฟ
ี ั งคาตักเตือนที่ให้ ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์ บุคคลผู้เพิกเฉยต่ อคาเตือนสติก็ดู
หมิ่นตนเอง แต่ บุคคลผู้สนใจการทักท้ วงก็ได้ ความเข้ าใจ
“ฉันควรจะพูดอะไรเมื่อกาลังถูกแก้ ไข?”
ให้ เรายิ ้มและตอบว่า “เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่คณ
ุ พูดมา ขอช่วยเราด้ วยได้ ไหม เรา
ยินดีรับฟั งคาแนะนาเพื่อจะช่วยป้องกันเราไม่ให้ ทาผิดซ ้าอีก”
บางทีเขาอาจมีคาแนะนาดีๆ ให้ กบั เรา ซึง่ ถ้ าเขามีคาแนะนาดีๆ ก็ยอดเยี่ยมไปเลย แต่หากว่าเขาไม่มี
ความคิดเห็นใดๆ กลับมาก ก็ไม่ใช่เรื่ องสาคัญ ระวัง เราไม่ควรพูดว่า “ถ้ าเก่งจริงจนมองเห็นปัญหาของ
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เราได้ ทาไมไม่บอกวิธีแก้ ปัญหาให้ เราด้ วยล่ะ ถ้ าบอกไม่ได้ ก็อยูเ่ งียบๆ กับตัวเองเหอะ” ไม่เอา นี่ไม่ใช่
วิธีการขอความช่วยเหลือ
เราอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้นาหรื อเพื่อนที่เราไว้ วางใจ ให้ เรามีความกล้ าหาญ
มีลกั ษณะชีวิตอีกหลายๆ ประการที่ควรจะมีเมื่อเรากาลังถูกแก้ ไข เช่น ความสัตย์ซื่อ การให้ ความ
ร่วมมือ ความเคารพ ความจริงใจ ความสัตย์จริง และความถ่อมใจ
จงไม่ลืมที่จะขอบคุณสาหรับความคิดเห็นที่เขาได้ ให้ แก่เรา ถ้ าหากเขาไม่มีคาแนะนาใดๆ ให้ เราก็แค่
กล่าวว่า “ขอบคุณสาหรับคาเตือน” อาจขอให้ เขาอธิษฐานเผื่อแทนก็ได้
วิธีคดิ ทังห้
้ าประการนี ้เป็ นเพียงความคิดบางด้ านที่สามารถสร้ างท่าทีแบบพระคัมภีร์ในขณะที่เรากาลัง
ถูกแก้ ไขหรื อถูกวิพากษ์ วิจารณ์เท่านันอาจมี
้
ความคิดด้ านอื่นๆ ที่ใช้ ได้ ผลดีกว่า สิ่งที่สาคัญก็คือ ให้ เรา
เริ่มต้ นพัฒนาและมีทา่ ทีตามแบบพระคัมภีร์อย่างแท้ จริง

ค. ประโยชน์ ของการมีท่าทีแบบพระคัมภีร์เมื่อถูกแก้ ไขหรื อถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ ?
เมื่อเรามองเห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้ ท่าทีแบบพระคัมภีร์ในการตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์นนมี
ั้
ประโยชน์อย่างไร เราก็จะมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนท่าที นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้ รับจากการใช้ ท่าทีแบบ
พระคัมภีร์ในชีวิต
1. ป้องกันปัญหาที่จะทาให้ เราเจ็บปวดได้ บางส่วนของปั ญหาจะถูกนามาอภิปรายในส่วนถัดไป
ของบทนี ้
2. ทาให้ พระเจ้ ามีความสุข พระเจ้ าทรงพอพระทัยเมื่อเรานาพระวจนะของพระองค์มาปฏิบตั ใิ น
ชีวิตประจาวัน
3. เราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดให้ เป็ นโอกาสสาหรับการเติบโตขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทาตามวิธีคดิ สุดท้ ายที่วา่ “ฉันจะป้องกันความผิดนี ้มิให้ เกิดขึ ้นอีกได้
อย่างไร?”
4. เราสามารถสร้ างมิตรภาพที่ยงั่ ยืนหากเราเรี ยนรู้ที่จะยอมรับการวิพากษ์ วิจารณ์และเห็นว่าเป็ น
ประสบการณ์ในทางบวก เราจะค้ นพบว่ามิตรภาพที่เรามีกบั บุคคลที่ชว่ ยแก้ ไขเรานันจะยิ
้ ่ง
แน่นแฟ้นขึ ้น
5. เราจะได้ เรี ยนรู้บางสิ่ง!

ท่ าที

29

ง. อะไรคือปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับท่ าทีนี?้
หากให้ เขียนปัญหา 5 ประการที่จะพบเกี่ยวกับการมีทา่ ทีตามแบบพระคัมภีร์นา่ จะเป็ นการง่ายกว่าให้
เขียนถึงประโยชน์ที่จะได้ รับเมื่อเรากาลังถูกแก้ ไข เมื่อเราต้ องมีทา่ ทีตามแบบพระคัมภีร์เราอาจพบปัญหา
มากมายสารพัด การให้ ท่าทีนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตนันต้
้ องใช้ เวลา เราอาจล้ มเหลวครัง้ แล้ วครัง้ เล่า แต่
อย่าถอดใจ จงมุง่ หน้ าสูเ่ ป้าหมายและเรี ยนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นนัน้
ท่านอาจต้ องเผชิญปัญหามากมายหากต้ องมีทา่ ทีแบบพระคัมภีร์ ด้ านล่างคือปัญหาบางส่วนที่คน
อื่นๆ ได้ พบเจอเมื่อเขาพยายามมีทา่ ทีตามแบบพระคัมภีร์
เมื่ออ่านแต่ละปัญหาให้ ท่านเขียนที่ด้านข้ างๆ ว่าส่วนตัวแล้ วท่านเจอปัญหาด้ านนันบ่
้ อยเพียงไร และ
ท่านต่อสู้อย่างไรจนท่านสามารถผ่านพ้ นปัญหาเหล่านันไปได้
้

1. ความโกรธ
หนึง่ ในปัญหาที่ใหญ่ที่สดุ เกี่ยวกับท่าทีนี ้คือความโกรธ ทังท่
้ านและคนที่กาลังแก้ ไขท่านอาจพบว่าการ
ตอบสนองด้ วยความโกรธนันง่
้ ายเพียงไร ยากอบ 1:19-20 และเอเฟซัส 4:26-27 พูดถึงความโกรธไว้ วา่
เอเฟซัส 4:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
จะโกรธก็โกรธได้ แต่ อย่ าทาบาป อย่ าให้ ถึงตะวันตกท่ านยังโกรธอยู่ และอย่ าให้ โอกาส
แก่ มาร
ประโยคสุดท้ ายได้ เตือนเราไว้ อย่างชัดเจนว่า เมื่อเราโกรธ ก็เป็ นการง่ายที่มารจะมาทดลองเราให้ ทา
บาป การตอบสนองด้ วยความเสียใจเมื่อถูกแก้ ไขนันดี
้ กว่าการตอบสนองด้ วยความโกรธ ให้ เราแสดง
ความเสียใจเมื่อคนๆ นันแก้
้ ไขเราด้ วยวิธีที่แย่ เพราะเมื่อเราแสดงความโกรธออกไปก็ไม่เป็ นการช่วยให้ คน
ที่เข้ ามาแก้ ไขเราปรับปรุงตัวเองในการช่วยแก้ ไขคนอื่นในครัง้ ต่อไปได้

2. บุคคลนัน้ ทาผิดในการวิพากษ์ วจิ ารณ์ ข้าพเจ้ า
ปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการถูกแก้ ไขก็คือคนที่กาลังแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์เรา ใช้
วิธีการที่ผิด แม้ เราจะได้ รับคาแนะนาอย่างดีก็ยงั เป็ นการยากที่จะยอมรับการแก้ ไข และจะยากเข้ าไป
ใหญ่หากคนที่เข้ ามาแก้ ไขเราใช้ วิธีพดู ที่ไม่เหมาะไม่ควร จงขอพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่จะประทานกาลัง
ให้ กบั เราในการตอบสนองด้ วยท่าทีแบบพระคัมภีร์ อ่าน สุภาษิต 20:22
หากคนๆ นันใช้
้ วิธีที่ผิดในการแก้ ไขเรา จงตอบสนองด้ วยการให้ อภัย ขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บน
ไม้ กางเขน พระองค์อธิษฐานว่า “โอพระบิดาเจ้ าข้ า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่ร้ ูวา่ เขาทาอะไร”
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(ลูกา 23:34) นี่ควรเป็ นคาอธิษฐานของเราด้ วย หากคนๆ นันก
้ าลังแก้ ไขเราด้ วยวิธีที่ผิด เขาอาจจะไม่ร้ ู
ว่ามีวิธีอื่นที่ดีและเหมาะสมกว่าในการแก้ ไขเรา

3. บุคคลนัน้ ไม่ ได้ มีข้อเท็จจริงทัง้ หมด
กี่ครัง้ แล้ วที่เราพูดว่า “เขาไม่ร้ ูเรื่ องอะไร เขาไม่ได้ เป็ นเรา เขาไม่ร้ ูหรอกว่าเกิดอะไรขึ ้น” ก่อนที่เราจะ
สรุปแบบนันออกไป
้
จงปล่อยให้ คนที่แก้ ไขเราพูดให้ จบเสียก่อน การอดทนฟั งจะช่วยป้องกันการโต้ เถียง
และการเข้ าใจผิดได้
พระธรรมลูกา 6:31 หนุนใจให้ เราตอบสนองต่อคนที่กาลังแก้ ไขเราด้ วยวิธีที่เราอยากให้ เขาปฏิบตั กิ บั
เรา

4. ข้ าพเจ้ าไม่ ผิด!
พระเจ้ าทรงรู้ความจริงทังหมด
้
จงฟั งพระเจ้ าและฟั งคนที่กาลังพูดกับเรา ถ้ าหากเราเป็ นฝ่ ายถูก
พระเจ้ าจะช่วยให้ ผ้ นู นเห็
ั ้ นความจริง แม้ แต่พระเยซูยงั ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ เลย

5. พวกเขาจะไม่ เชื่อข้ าพเจ้ าหากข้ าพเจ้ าตอบสนองด้ วยท่ าทีแบบ
พระคัมภีร์
ประโยคนี ้อาจจะถูก บางคนอาจไม่เคยเห็นคนที่ตอบสนองด้ วยท่าทีตามแบบพระคัมภีร์เมื่อเขากาลัง
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ถ้าเราสงบใจและมีทา่ ทีแบบพระคัมภีร์พระเจ้ าจะช่วยให้ เราผ่านสถานการณ์นี ้ไป
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราในการบังคับให้ เชื่อว่าเราถูก

6. ข้ าพเจ้ าลืมที่จะใช้ ท่าทีใหม่ ขณะที่ข้าพเจ้ ากาลังถูกแก้ ไข
อย่าประหลาดใจถ้ าหากท่านจะลืมใช้ ทา่ ทีแบบพระคัมภีร์เมื่อบางคนวิพากษ์วิจารณ์ท่าน สิ่งที่สาคัญ
คือทบทวนท่าทีใหม่ตลอดในแต่ละวัน ยิ่งเติมเต็มความคิดด้ วยท่าทีใหม่มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งง่ายมากขึ ้น
เท่านันในการใช้
้
ทา่ ทีนี ้ในเวลาที่ต้องการ

7. คนที่วพ
ิ ากษ์ วจิ ารณ์ ข้าพเจ้ าไม่ ต้องการที่จะช่ วยข้ าพเจ้ า
“เขาแค่ต้องการที่จะเหยียบย่าเรา เขาไม่ได้ สนใจที่จะช่วยเราจริงๆ” บางครัง้ ผู้คนจะมีแรงจูงใจที่ผิด
ในขณะที่วิพากษ์ วิจารณ์หรื อแก้ ไขเรา บางทีพวกเขาอาจมีปัญหาอย่างเดียวกันกับที่พวกเขากาลัง
กล่าวหาเราก็เป็ นได้ เราต้ องรับผิดชอบในการแก้ ไขความผิดพลาดและความอ่อนแอของตัวเราเอง
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ปล่อยให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นผู้จดั การปั ญหาของผู้นนเอง
ั้
อย่าพยายามที่จะแก้ ไขเขาในขณะที่เขา
กาลังแก้ ไขเรา
ในลูกา 6:27-28 พระเยซูทรงแนะนาวิธีปฏิบตั ิตนต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์และทาให้ ชีวิตของเราพบความ
ยากลาบากไว้ ว่า
ลูกา 6:27-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
แต่ เราบอกท่ านทัง้ หลายที่กาลังฟั งอยู่ว่า จงรั กศัตรู ของท่ าน จงทาดีแก่ ผ้ ูท่ เี กลียดชังท่ าน
จงอวยพรแก่ คนที่แช่ งด่ าท่ าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่ าน

8. ข้ าพเจ้ าได้ รับความเจ็บปวดเมื่อบางคนวิพากษ์ วจิ ารณ์ ข้าพเจ้ า
สาหรับเราหลายๆ คนคงจะยากที่จะยอมรับว่า “ความเย่อหยิ่งของเราทาให้ เราเจ็บปวดเมื่อบางคนมา
แก้ ไขเรา” หากถูกกล่าวหาแบบผิดๆ เราก็จะยิ่งเสียใจ ความหยิ่งในตัวเราจะพาให้ เราเหน็บแนมเขา
กลับไปด้ วยความโมโหอีกด้ วย คาถามที่สาคัญก็คือ เราต้ องการเติบโตขึ ้นหรื อแค่ต้องการปกปิ ดความ
หยิ่งของตัวเอง?

9. จะทาอย่ างไรถ้ าหากว่ าผู้นาของข้ าพเจ้ าบอกข้ าพเจ้ าให้ ทาบาป?
มีโอกาสน้ อยมากที่ผ้ นู าของท่านจะบอกให้ ท่านทาบางสิ่งที่ทา่ นคิดว่าเป็ นความบาป แม้ วา่ ท่าน
ปฏิเสธแล้ วแต่ผ้ นู าก็ยงั พยายามที่จะบังคับให้ ทา่ นทาตามที่เขาบอก หากเป็ นอย่างนัน้ ท่านควรจะทา
อย่างไร? ประเด็นนี ้ตอบยาก ท่านต้ องประเมินสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ ไตร่ตรองดูวา่ สิ่งนันคื
้ อ
บาปจริงหรื อไม่ หรื ออาจจะนาเรื่ องนี ้ไปปรึกษากับคริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ประเด็นนี ้จะพูดอย่างละเอียดขึ ้นในวิชา การเชื่อฟั งมนุษย์ (การศึกษาในกลุ่มสาหรับ
คริ สเตี ยนใหม่) มีชายสามคนในพระคัมภีร์เดิมที่เผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะอย่างเดียวกันนี ้
พระธรรมดาเนียลบทที่สามได้ พดู ถึงการตอบสนองของ ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ต่อปัญหานี ้
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ท่ าทีแบบพระคัมภีร์ท่ คี วรมีเมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรือถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์
ความคิดของฉัน

ความรู้ สึก

1. ฉันกาลังถูกแก้ ไข
สุภาษิต 10:17
2. ฉันจะฟั งอย่างตังใจ
้

3. ฉันรู้สกึ ขอบคุณที่เขา
หรื อเธอกาลังแก้ ไขฉัน
1 เธสะโลนิกา 5:18

มีความยินดี

4. ฉันทาผิด
(ฉันทาอะไรที่ทาให้ เขา
คิดว่าฉันทาผิด)

ความเสียใจ
ความรู้สกึ ผิด

5. ฉันจะป้องกันความผิด
นี ้ไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกได้
อย่างไร?
2 โครินธ์ 8:11

คุณสมบัตภิ ายในทางบวก
ความตื่นตัว
ความไวต่อความรู้สึก
ความจริงใจ
ความเคารพนับถือ
ความอดทน
ความเข้ าใจ
มีใจขอบคุณ
มีมารยาท
มีความจริงใจ

ความถ่อมใจ
ความมีใจเที่ยงธรรม
ความไวต่อความรู้ สกึ
การวินิจฉัย
ความกล้ าหาญ
ความมีใจเป็ นกลาง
ความสัตย์ซื่อ
ความรับผิดชอบ
ความชื่นชมยินดี ความจริ งจัง
ความกระตือรื อร้ น
ความรัก
การวินิจฉัย
การให้ ความร่ วมมือ
ความยืดหยุ่น
ความสัตย์ซื่อ
ความสามารถในการปรับตัว
มีใจเป็ นกลาง
ความอดทน
ความมานะบากบัน่
การมีความเคารพนับถือ

ฉันควรจะพูดอะไร
ไม่ต้องพูดอะไร
ไม่ต้องพูดอะไร

ขอบคุณที่ได้ บอกสิ่งนี ้กับ
เราหรื อ ขอบคุณที่ยอมเข้ า
มาแก้ ไขเรา
สิ่งที่ฉนั ได้ ยินจากคุณก็คือ
ใช่แล้ ว
ฉันทาผิดอย่างที่คณ
ุ พูด
มา

ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองแบบที่คณ
ุ พูดมา
ขอช่วยฉันด้ วยได้ ไหม ฉัน
ยินดีรับฟั งคาแนะนาเพื่อ
จะช่วยป้องกันฉันไม่ให้ ทา
ผิดซ ้าอีก
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ท่ าทีแบบพระคัมภีร์ท่ คี วรมีเมื่อกาลังถูกแก้ ไขหรือถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์
สิ่งที่ฉันควรจะทา

ข้ อพระคัมภีร์

ท่ าทีเดิมๆ (ความคิดและการกระทา
แบบเดิมๆ)

1. มองหน้ าผู้พดู เพื่อให้ เขารู้ว่า
เราสนใจและใส่ใจ
2. สงบและฟั งเขาพูดอย่าง
ตังใจ
้

สุภาษิต 10:17

ทาไมเขาหรื อเธอจึงดูถกู เรา

ยากอบ 1:19
สุภาษิต 13:3
สุภาษิต 15:28

ไม่ยอมฟั งคนนัน้
พยายามที่จะขัดจังหวะเขา

3. แสดงความเป็ นมิตรและ
ความขอบคุณผ่านทางสี
หน้ าและน ้าเสียง
สงบนิ่ง
4. แสดงความเสียใจผ่านทาง
สีหน้ า

1 เธสะโลนิกา 5:18

โกรธคน
วิพากษ์วิจารณ์ และกล่าวโทษเขา

ฟี ลิปปี 2:2-3
สุภาษิต 28:13
ยากอบ 4:9

ปฏิเสธข้ อกล่าวหาทังหมด
้
โต้ แย้ งกับบุคคลนัน้

5. แสดงความจริงใจโดยแสดง
ออกทางสีหน้ า สงบนิ่ง

2 โครินธ์ 8:11
สุภาษิต 12:26
สุภาษิต 13:14
สุภาษิต 15:31-32
สุภาษิต 10:17
ยากอบ 1:22-25

บอกให้ คนนันสนใจแต่
้
ธุระของตัวเอง

ตังเป้
้ าหมายและดาเนินการ
ตามนัน้ สุภาษิต 12:26

ชี ้ถึงปัญหาต่างๆ ที่บคุ คลนี ้มี
ในชีวิตของเขา
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จ. ข้ าพเจ้ าจะเริ่มต้ นพัฒนาท่ าทีนีไ้ ด้ อย่ างไร?
ถ้ าหากท่านเป็ นคริสเตียนใหม่การพัฒนาท่าทีใหม่นี ้อาจเป็ นเรื่ องที่ท้าทายมาก ด้ านล่างคือคาแนะนา
สาหรับการเริ่มต้ นใหม่ จาไว้ วา่ อาจใช้ เวลาหลายวันหรื อหลายสัปดาห์กว่าท่านจะเป็ นเจ้ าของท่าทีใหม่นี ้
ทุกความสาเร็จเริ่มต้ นที่ก้าวเล็กๆ
1. ท่องจาแนวความคิด 5 ประการในการสร้ างท่าทีใหม่นี ้
2. ทบทวนท่าทีใหม่หลายๆ ครัง้ ในแต่ละวัน
3. ท่องจาข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้ องกับแนวความคิดแต่ละอย่าง
4. สังเกตคนอื่นที่ตอบสนองด้ วยท่าทีแบบพระคัมภีร์เมื่อกาลังถูกแก้ ไข
5. ทบทวนสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ ท่านเคยถูกแก้ ไขหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ลา่ สุด ประเมินดูวา่ ท่าน
ตอบสนองอย่างไร
เมื่อเริ่มทาท่าทีใหม่นี ้แรกๆ ท่านอาจทาทังห้
้ าส่วนได้ ไม่ดีนกั ในแต่ละสถานการณ์ที่ทา่ นถูกแก้ ไขหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์ให้ ทา่ นหยุดคิดและประเมินสิ่งที่ทา่ นได้ พดู และทาออกไป ท่านกาลังคิดอะไรอยูเ่ มื่อถูก
แก้ ไข?
จากนันให้
้ กลับไปดูสถานการณ์นนอี
ั ้ กครัง้ แต่คราวนี ้ให้ ใช้ ทา่ ทีตามแบบพระคัมภีร์แล้ วดูวา่ ท่านคิด
พูด และทาต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้ าง? การฝึ กคิดในลักษณะนี ้จะช่วยให้ ท่านเห็นวิถีทางในการฝึ กใช้ ทา่ ที
ใหม่ในชีวิตประจาวันได้ ง่ายขึ ้น เนื ้อหานี ้อธิบายอยูใ่ นรายงานที่ 4 ในสมุดบันทึกโครงการของวิชานี ้
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บทที่ 4
ท่ าทีท่ ถี ูกต้ องเมื่อกาลังแก้ ไขผู้อ่ นื
มีคริสเตียนกี่คนที่แก้ ไขผู้อื่นด้ วยท่าทีและวิธีการตามหลักพระคัมภีร์เสมอ? คงยากที่จะคิดชื่อออกใช่
หรื อไม่? ไม่แปลกเพราะคริสเตียนอีกหลายๆ คนก็คดิ ชื่อไม่ออกเช่นกัน เป็ นเพราะอะไร?
บ่อยครัง้ คริสเตียนละเลยที่จะศึกษาว่าพระเจ้ าสอนอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขคนอื่น และคนอีก
จานวนมากรู้วา่ พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการแก้ ไขคนอื่นไว้ อย่างไรแต่ก็ล้มเหลวในการนามาใช้ เมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เหล่านัน้
บางคนกลัวที่จะเข้ าไปช่วยแก้ ไขคนที่ทาผิด แต่มีบางคนที่ชอบตรงกันข้ าม นัน่ คือเขาชอบแก้ ไขคนอื่น
การแก้ ไขคนอื่นเป็ นเหมือน ”งานอดิเรก” ของเขา เขาจะคอยเฝ้าดูวา่ ใครทาอะไรผิดบ้ างประหนึง่ ว่าเขาคือ
ตารวจของพระเจ้ า
ในฐานะที่เราเป็ นคริสเตียน เราต้ องพร้ อมที่จะรับการแก้ ไขโดยปราศจากข้ อแก้ ตวั และในบางครัง้ เรา
ต้ องพร้ อมที่จะแก้ ไขคนอื่นด้ วย
ท่าทีในการเข้ าไปช่วยแก้ ไขคนอื่นคือสิ่งสาคัญที่คริสเตียนทุกคนควรมี ทุกๆ คนจะรับประโยชน์สขุ
ร่วมกันหากเราใช้ ทา่ ทีแบบพระคัมภีร์เมื่อเข้ าไปช่วยแก้ ไขผู้อื่น เราจะมาดูวา่ เมื่อแก้ ไขผู้อื่นต้ องทาอย่างไร
บ้ าง

ก. ข้ าพเจ้ าควรจะแก้ ไขใคร?
“ในฐานะคริสเตียนเรามีความรับผิดชอบในการแก้ ไขผู้อื่นเมื่อเขากระทาบางสิ่งผิดหรื อไม่?” เมื่อเราได้
เห็นว่าคนตอบสนองอย่างไรเมื่อเขาถูกแก้ ไขอาจทาให้ เราได้ รับคาตอบสาหรับคาถามนี ้ นัน่ คือ ไม่ ! แต่
พระเจ้ าพูดถึงเรื่ องนี ้ไว้ อย่างไร?
1. คริสเตียนที่เติบโตฝ่ ายวิญญาณควรแก้ ไขคริสเตียนที่ทาผิดบาป
กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย แม้ จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ ท่ านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
จงช่ วยผู้นัน้ ด้ วยใจอ่ อนสุภาพให้ เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่ าท่ านจะ
ถูกชักจูงให้ หลงไปด้ วย
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2. ถ้ าหากเรามีสิทธิอานาจเหนืออีกบุคคลหนึง่ เรามีความรับผิดชอบในการแก้ ไขบุคคลนัน้
เมื่อเขากระทาผิดบางอย่าง
3. พ่อแม่มีความรับผิดชอบในการแก้ ไขลูกๆ
สุภาษิต 13:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
บุคคลที่สงวนไม้ เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ ผ้ ูท่ รี ั กเขาพยายามตีสอนเขา
4. กฏเกณฑ์ในครอบครัวหรื อในที่พกั ของท่านพูดถึงความรับผิดชอบของท่านในการแก้ ไขคนที่
ทาผิดไว้ อย่างชัดเจนหรื อไม่?
บางทีพอ่ แม่อาจมอบหมายความรับผิดชอบไว้ ให้ แล้ วว่า ใคร เมื่อไหร่ และอย่างไรที่ทา่ นต้ องแก้ ไขคน
ในบ้ าน ที่ศนู ย์พกั พิงทีนชาล์เลนจ์เองก็ได้ มอบหมายให้ เด็กบางคนรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในกลุม่
ถ้ าหากใครในกลุม่ ไม่รับผิดชอบต่อหน้ าที่คนที่ดแู ลกลุม่ ก็จะพิจารณาว่าทาผิดและจะต้ องถูกลงวินยั เนื่อง
ด้ วยละเลยไม่เข้ าไปแก้ ไขคนที่กาลังทาผิดด้ วยเช่นกัน
ในที่สาธารณะทัว่ ไปคนไม่ได้ มีความรับผิดชอบในการแก้ ไขผู้อื่นหากเขาพยายามจะทาก็อาจนาไปสู่
ปัญหาให้ ยงุ่ ยากในภายหลังได้ เราควรจะดูให้ ดีวา่ ในที่ๆ เราอยูน่ นมี
ั ้ กฎระเบียบอะไรและให้ ผ้ นู าชี ้แจงให้
ละเอียดว่าขอบข่ายความรับผิดชอบของเราในการเข้ าไปแก้ ไขผู้ทาผิดคืออะไร

ข. อะไรคือท่ าทีแบบพระคัมภีร์ท่ คี วรมีเมื่อกาลังแก้ ไขคนอื่น
มีหลายวิธีที่เราสามารถใช้ ได้ ในการแก้ ไขคนอื่น และยังมีหลากหลายแนวคิดซึง่ ควรมีในท่าทีเมื่อเรา
กาลังแก้ ไขผู้อื่น แนวคิดเหล่านี ้สามารถนามาใช้ ได้ แม้ วา่ เราจะไม่ได้ ใช้ วิธีการตามหลักพระคัมภีร์อยูก่ ็ตาม

ท่ าทีแบบพระคัมภีร์ท่ คี วรมีเมื่อกาลังแก้ ไขคนอื่น
1.

คนนี ้เป็ นหนึง่ ในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าต้ องการเป็ นผู้ที่สามารถให้ รายงานที่ดีเกี่ยวกับคนนี ้

2.

คนนี ้ทาผิดอะไร?

3.

อะไรคือวิธีการของพระเจ้ าในการแก้ ไขปัญหานี?้

4.

ข้ าพเจ้ าจะช่วยคนนี ้ให้ ติดตามวิถีทางของพระเจ้ าอย่างไร?

ให้ เรามาสารวจแต่ละแนวความคิดดู
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วิธีคิดที่ 1. คนนีเ้ ป็ นหนึ่งในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าต้ องการเป็ นผู้
ที่สามารถให้ รายงานที่ดีเกี่ยวกับบุคคลนี ้
พระเจ้ าทรงรักคนๆ นี ้อย่างมากไม่สาคัญว่าเขาจะทาผิดอะไร เราต้ องระลึกไว้ เสมอว่าเรากาลังพูดคุย
กับเพื่อนรักของพระเจ้ า แนวความคิดนี ้ยังช่วยตอกย ้าด้ วยว่าทาไมเราจึงต้ องช่วยแก้ ไขคนอื่น แรงจูงใจ
สาคัญในการช่วยแก้ ไขก็คือเพื่อช่วยให้ เขาเป็ นเหมือนพระคริสต์มากขึ ้น เพื่อเราจะสามารถกล่าวรายงานที่
ดีเกี่ยวกับตัวของคนๆ นันได้
้ แต่ต้องระวังที่เราจะไม่แก้ ไขคนนันด้
้ วยแรงจูงใจที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น เรา
ต้ องไม่แก้ ไขเขาแล้ วทาให้ เขาดูแย่ลง นี่คือแรงจูงใจที่ผิดซึง่ เราไม่ควรถูกผลักดันด้ วยแรงจูงใจเช่นนี ้

วิธีคิดที่ 2. คนนีท้ าผิดอะไร?
แนวคิดนี ้มาในเชิงคาถาม หลายครัง้ ที่เราเริ่มต้ นแก้ ไขคนโดยไม่ได้ ตงค
ั ้ าถามนี ้ เราเดาเอาว่าเรารู้
คาตอบแล้ ว เราทาไปตามที่ตาเราเห็นหรื อได้ ยินมาแล้ วสรุปเอาว่านัน่ คือข้ อเท็จจริงที่ถกู ต้ องทังสิ
้ ้น
คงจะเป็ นการดีกว่ามากหากเราจะให้ เขาหรื อเธอได้ เป็ นคนพูดเองว่าเขาได้ ทาหรื อพูดอะไรผิดไปแทนที่
เราจะสรุปว่าเขาหรื อเธอทาอะไรผิด จงให้ โอกาสเขาในการอธิบาย หลังจากที่เราได้ ฟังแล้ วเราจึงจะ
สามารถตอบคาถามนี ้ได้ ง่ายขึ ้นว่า “คนๆ นี ้ทาผิดอะไร”
เราจะทาอย่างไรหากเราได้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง? หากเรายังไม่ได้ ทาอะไรไปก็อาจจะจบการสนทนาได้ ไม่
ยาก แต่หากเราพูดอะไรกับเขาในแบบที่ไม่ควรออกไปโดยที่สิ่งที่พดู นันไม่
้ ใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นจริง เราควรจะขอ
โทษเขาที่เรากล่าวหาเขาไปผิดๆ นับว่าน่าขายหน้ าหากเราไม่อยากให้ เรื่ องนี ้เกิดขึ ้นเราก็ควรจะระวังให้ ดี
หากเราจะช่วยให้ คนคิดได้ ว่าสิ่งที่เขาทาลงไปนันผิ
้ ด เราต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่
กล่าวโทษเขา ความรับผิดชอบของเราคือช่วยเขาแก้ ปัญหาไม่ใช่แก้ แค้ น
หากเรามีสิทธิอานาจในการลงวินยั เราควรพิจารณาการลงวินยั ในสิ่งที่เขาหรื อเธอทาผิดไป แต่ไม่ควร
ทาด้ วยอารมณ์หรื อตามความรู้สกึ ของเรา ควรระมัดระวังความคิดและการกระทาของเราให้ ดี สิ่งที่ผ้ ทู า
ผิดควรเห็นคือเราแสดงถึงความเสียใจไม่ใช่แสดงความโกรธ ความบ้ าอานาจ หรื อรู้สกึ สะใจที่จบั ได้ วา่ เขา
ทาผิด

วิธีคิดที่ 3. อะไรคือวิธีการของพระเจ้ าในการแก้ ไขปั ญหานี?้
ความรับผิดชอบของเรามีมากกว่าเพียงแค่ชี ้ว่าผู้นนได้
ั ้ ทาผิดไป พระธรรมกาลาเทีย 6:1 กล่าวว่า “ท่าน
ซึง่ อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นนด้
ั ้ วยใจอ่อนสุภาพให้ เขากลับตังตั
้ วใหม่” ถ้ าหากพระเจ้ ากาลังจะตรัส

38

คู่มือผู้เรี ยน

กับคนๆ นัน้ พระองค์จะตรัสอะไรเพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาของเขาในเวลานี ?้ พระเจ้ าจะให้ คาแนะนาอะไรแก่
เขา?
มีหลักการในพระคัมภีร์ใดบ้ างที่สามารถนามาใช้ ได้ ในการช่วยแก้ ไขปัญหาของเขา แต่อาจจะไม่ต้อง
อ้ างอิงข้ อพระคัมภีร์ในเวลานี ้

วิธีคิดที่ 4. ข้ าพเจ้ าจะช่ วยคนนีใ้ ห้ ตดิ ตามวิถีทางของพระเจ้ าได้ อย่ างไร?
การคิดแก้ ปัญหาเพื่อช่วยแก้ ไขคนอื่นนันไม่
้ ยาก แต่สิ่งที่นา่ คิดคือเราจะช่วยให้ คนๆ นันเดิ
้ นตาม
พระเจ้ าอย่างแท้ จริงได้ หรื อไม่นนยากกว่
ั้
า เมื่อเราช่วยแก้ ไขเขาด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องจะส่งผลให้ เขาเต็มใจเดิน
ตามวิถีของพระเจ้ า ตามที่พระธรรมกาลาเทีย 6:1 ได้ กล่าวไว้ วา่ ให้ ชว่ ยผู้นนคื
ั ้ นกลับมายังเส้ นทางที่
ถูกต้ องด้ วยใจอ่อนสุภาพ
กระบวนการในการเดินติดตามพระเจ้ านันต้
้ องใช้ เวลา ไม่เหมือนการแค่บอกเขาว่าเขาได้ ทาอะไรผิดไป
ท่านพร้ อมที่จะใช้ เวลาในการช่วยเหลือเขาจริงๆ หรื อไม่?
“จะเกิดอะไรขึ ้นถ้ าหากคนนันปฏิ
้ เสธความช่วยเหลือของเรา?” เราไม่สามารถยัดเยียดความช่วยเหลือ
ของเราให้ เขาได้ แต่หากเราความเต็มใจในการช่วยเหลือด้ วยท่าทีที่ถกู ต้ องแล้ วอาจทาให้ เขาเปลี่ยน
ความคิดและหันกลับมาขอความช่วยเหลือจากเราในภายหลังก็เป็ นได้ แต่ความสัมพันธ์ของเรากับเขา
อาจขาดสะบันได้
้ ถ้าเราพยายามยัดเยียดความช่วยเหลือให้ เขาหรื อตาหนิที่เขาปฏิเสธความช่วยเหลือจาก
เรา
แม้ เราจะแก้ ไขคนอื่นด้ วยวิธีที่สภุ าพและระมัดระวังแล้ วก็ตาม แต่เขาอาจตอบสนองด้ วยความโกรธก็
เป็ นได้ บางทีอาจโกรธเราเป็ นเดือนหรื อนานเป็ นปี ก็ได้ สิ่งที่สาคัญคือให้ เราจดจ่ออยู่กบั การทาสิ่งที่
พระเจ้ าตรัสให้ เราทา และปล่อยให้ พระเจ้ าแก้ ไขการตอบสนองของเขาเอง
แนวความคิดทัง้ 4 วิธีนี ้ได้ ให้ ทา่ ทีตามหลักพระคัมภีร์ที่เราสามารถนาไปใช้ ได้ เมื่อต้ องช่วยแก้ ไขผู้อื่น
เมื่อเรามองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับคนที่เราช่วยแก้ ไขเราจะเห็นว่าแต่ละเหตุการณ์นนไม่
ั ้ เหมือนกันเลย
บางคนอาจมีสว่ นผิดเพียงเล็กน้ อย แต่บางคนมีสว่ นผิดอย่างมากมาย ในแต่ละเหตุการณ์เราจาเป็ นต้ อง
อธิษฐานอย่างมาก “พระเจ้ าขอโปรดช่วยข้ าพระองค์ให้ เดินอย่างถูกทางและมีทา่ ทีที่ถกู ต้ องเมื่อข้ า
พระองค์ชว่ ยแก้ ไขคนๆ นี ้”
ให้ เรามาดูวา่ เมื่อเราแก้ ไขคนอื่นโดยใช้ ท่าทีตามแบบพระคัมภีร์นนเราควรจะพู
ั้
ดหรื อทาอะไร
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ค. ข้ าพเจ้ าจะแก้ ไขคนอื่นอย่ างไร?
“มีรูปแบบหรื อวิธีการที่ง่ายๆ เพื่อเราจะใช้ ในการแก้ ไขคนอื่นหรื อไม่?” เมื่อเราดูจากชีวิตของพระเยซูก็
จะได้ คาตอบว่า ไม่มีวิธีที่เป็ นสูตรสาเร็จตายตัว แต่มีหลากหลายวิธีที่เราต้ องปรับใช้ ในการแก้ ไขผู้อื่น

1. หลักสามประการในการเลือกวิธีท่ ถี กู ต้ องเพื่อช่ วยแก้ ไขคนอื่น
“เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าควรใช้ วิธีไหน?” มีเคล็ดลับ 3 ประการเพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะช่วยแก้ ไขคนด้ วยวิธี
ไหน

(ก.) ข้ าพเจ้ ากาลังจะแก้ ไขใคร?
เราไม่สามารถใช้ วิธีเดียวกันในการแก้ ไขคนทุกคนเพราะแต่ละคนนันแตกต่
้
างกัน คนหนึง่ อาจ
ตอบสนองเมื่อเราใช้ วิธีที่สภุ าพ แต่อีกคนอาจต้ องการวิธีที่หนักแน่นดุดนั กว่า ครัง้ หนึ่ง
พระเยซูทรงใช้ ภาษาที่รุนแรงมากเมื่อทรงแก้ ไขเปโตรซึง่ เป็ นหนึง่ ในสาวก 12 คนของพระองค์
มัทธิว 16:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
พระองค์ จึงหันพระพักตร์ ตรัสกับเปโตรว่ า “อ้ ายซาตานจงไปให้ พ้น เจ้ าเป็ นเครื่องกีดขวาง
เรา เพราะเจ้ าคิดอย่ างคน มิได้ คิดอย่ างพระเจ้ า”
พระเยซูมิได้ ทรงใช้ วิธีการรุนแรงเช่นนี ้กับคนอื่นที่พระองค์ทรงแก้ ไข
ในขณะที่เรากาลังคิดหาวิธีเพื่อจะใช้ ในการช่วยแก้ ไขคน จงอธิษฐานขอพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ประทาน
ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนที่เราจะช่วย เพื่อเราจะเลือกใช้ วิธีที่เหมาะสมที่สดุ กับเขา

(ข.) ความผิดที่คนนีก้ ่ อร้ ายแรงแค่ ไหน?
ถ้ าหากว่าลูกของเราเอาน ้าปลาเทใส่ในต้ มจืดมากเกินไป เราก็จะตักเตือนแก้ ไขเขาด้ วยวิธีการที่ตา่ งไป
จากกรณีที่เขาไปขโมยรถคนอื่นแล้ วทารถเสียหาย ระดับความรุนแรงของ “ความผิด” คือตัวแปรสาคัญ
ต่อคาพูดที่เราจะพูดกับคนๆ นัน้
เราต้ องมีสมดุลย์ในเรื่ องนี ้ การที่บางคนทาผิดไม่ได้ หมายความว่าเราต้ องเข้ าไปแก้ ไขเขาเสมอไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาไม่ได้ ทาผิดพระบัญญัตพิ ระเจ้ า
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หนึง่ ใน “ปัญหา” ที่เกิดขึ ้นบ่อยๆ ก็คือ การเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเมื่อหลายเดือนหรื อหลายปี ก่อน กบ
เล่าว่า “จาได้ วา่ เมื่อสามปี ก่อนตอนที่เราไปเที่ยวหัวหินกัน วันอังคารเราว่ายน ้าเล่นที่ชายหาด วันนันน
้ ้า
ทะเลสวยมาก”
น้ อยหน่าแย้ งขึ ้นมาว่า “ไม่ใช่กบ ไม่ใช่ วันนันวั
้ นพุธต่างหากที่เราเล่นน ้าที่ชายหาด”
บางครัง้ เราใส่ใจแก้ ไขรายละเอียดซึง่ ไม่สาคัญอะไรเลย ถ้ าหากเราเป็ นคนนอกที่ได้ ฟังเรื่ องนี ้เราจะ
สนใจหรอว่าวันนันเป็
้ นวันอังคารหรื อวันพุธ ข้ อผิดพลาดบางอย่างไม่ต้องการการแก้ ไขอะไร ปล่อยให้ มนั
ผ่านไปก็ได้ การที่น้อยหน่าแย้ งกบเรื่ องวัน การพยายามแก้ ไขเรื่ องเล็กน้ อยอาจนาไปสูป่ ัญหาที่บานปลาย
ใหญ่โตจนทะเลาะกันได้
น้ อยหน่ากับกบอาจจะตกหลุมพรางแห่งการโต้ เถียงกันว่าเป็ นวันอังคารหรื อพุธ “เซ็งจริงๆ ทาไม
จะต้ องขัดคอเราเวลาเล่าเรื่ องอะไรให้ คนอื่นฟั งอยูเ่ รื่ อยเลย” กบบ่นออกมา
จริงๆ แล้ วการที่น้อยหน่าพยายามแก้ ไขกบอาจแสดงให้ เห็นถึงปัญหาในตัวของน้ อยหน่ามากกว่า
ความผิดเรื่ องการจาวันผิดของกบก็เป็ นได้ เรารู้สกึ ว่าเราชอบแก้ ไขคนอื่นทุกครัง้ หรื อไม่? ทาไม? เรา
กาลังพยายามพิสจู น์อะไร?
สาหรับบางคนกลับปฏิบตั สิ ิ่งที่ตรงกันข้ ามกับเรื่ องด้ านบน เมื่อคนที่เขารักติดอยูก่ บั ความผิดบาปที่
ร้ ายแรงแต่เขากลับมองดูอยูเ่ งียบๆ ไม่พยายามทาอะไรเพื่อช่วยแก้ ไขแต่หาข้ อแก้ ตวั ให้ กบั การนัง่ ดูคนรัก
ทาผิดไปวันๆ
เราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้ าช่วยให้ เรารู้วา่ เวลาใดเราควรจะพูดเพื่อแก้ ไขคนที่ทาผิดกับเวลาใดที่ควร
จะนิ่งเงียบ

(ค.) บุคลิกของท่ านจะส่ งผลต่ อวิธีการที่ท่านใช้
ถ้ าเราสูงสัก 180 เซ็นติเมตรและหนักประมาณ 100 กิโลกรัม มีหนุ่ ที่กายากล้ ามเป็ นมัดๆ ผู้คนก็คงจะ
นิ่งฟั งอย่างสงบเมื่อเราแก้ ไขพวกเขา แต่หากเราสูงแค่ 150 และหนักไม่ถึง 50 กิโลกรัม รูปร่างของเรา
อาจจะทาให้ เราไม่นา่ เกรงขามเหมือนเพื่อนที่รูปร่างสูงใหญ่ก็เป็ นได้ ไม่วา่ เราจะเป็ นชายหรื อหญิงปัจจัย
เหล่านี ้ล้ วนส่งผลกระทบต่อวิธีการที่ผ้ คู นจะตอบสนองเราเมื่อเราแก้ ไขพวกเขา
บุคลิกของเรายังส่งผลโดยตรงต่อวิธีการที่เราใช้ เพื่อแก้ ไขคนอื่น หากเรามีบคุ ลิกที่มาดมัน่ เมื่อบอกให้
ใคร “กระโดด” เขาก็พร้ อมจะทาตามก็เป็ นได้ วา่ เราจะแก้ ไขคนด้ วยความเด็ดขาด แต่หากเรามีบคุ ลิกที่
ค่อนข้ างเงียบขรึม ขี ้อาย เราคงจะไม่คอ่ ยเข้ าไปแก้ ไขคนตรงๆ บางคนเกิดมาพร้ อมกับ “ธรรมชาติ” ใน
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การวิพากษ์วิจารณ์ เขาไม่มีความลังเลหรื อหวาดกลัวเมื่อต้ องแก้ ไขคนอื่น ในขณะที่บางคนถ้ าเลือกได้ เขา
ไม่อยากเข้ าไปแก้ ไขใครเลย
การที่ผ้ นู าของเราใช้ วิธีการบางอย่างเพื่อแก้ ไขคนอื่นแล้ วประสบความสาเร็จ ก็ไม่ได้ หมายว่าเราจะใช้
วิธีนนแล้
ั ้ วสาเร็จเหมือนกัน
เราจะประสบความสาเร็จในการแก้ ไขคนอื่นได้ อย่างไร? คุณสมบัตสิ าคัญที่สดุ ที่ต้องมีคือ การวินิจฉัย
ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้วา่ จะใช้ วิธีการที่ดีที่สดุ ของพระเจ้ าในการรับมือกับแต่ละสถานการณ์อย่างไร พระเจ้ า
ทรงสัญญาที่จะนาเราเข้ าสูค่ วามจริงทังมวล
้
พระองค์จะทรงช่วยเราให้ ประสบความสาเร็จในการแก้ ไข
ผู้อื่นเมื่อพวกเขาได้ กระทาผิด กุญแจแห่งความสาเร็จอยูท่ ี่ “จงเป็ นตัวของตัวเอง” จงเป็ นเหมือน
พระคริ สต์ และใช้ ทา่ ทีแบบพระคัมภีร์เมื่อกาลังแก้ ไขคนอื่น

2. วิธีการตามหลักพระคัมภีร์ในการแก้ ไขผู้อ่ นื
พระคัมภีร์หลายตอนได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการแก้ ไขคนไว้ พระธรรมสุภาษิตเต็มไปด้ วยถ้ อยคาที่
เกี่ยวข้ องทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมเกี่ยวกับการแก้ ไขและการให้ คาแนะนาผู้อื่น ยังมีพระคัมภีร์อีกหลายข้ อที่
บอกวิธีการให้ คาแนะนาและแก้ ไขผู้อื่นแก่เรา
เราต้ องระมัดระวังที่จะไม่นาพระคัมภีร์ข้อใดข้ อหนึง่ มาพูดว่า “นี่คือวิธีการเดียวของพระคัมภีร์สาหรับ
แก้ ไขผู้อื่นและเราต้ องใช้ วิธีการนี ้ทุกครัง้ ” พระเจ้ าจะช่วยให้ เราเติบโตขึ ้นและเข้ าใจว่าสามารถใช้ วิธีการใด
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เราจะมาดูแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ไขผู้อื่นจากพระคัมภีร์ทงั ้ 3 ข้ อด้ านล่าง

(ก.) วิธีการแก้ ไขผู้อ่ ืนตามพระธรรมกาลาเทีย 6:1
พระธรรมข้ อนี ้พูดถึงบรรดาคนเหล่านันซึ
้ ง่ ได้ กระทาบาปและละเมิดกฏบัญญัตขิ องพระเจ้ าโดยตรง
กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย แม้ จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ ท่ านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จง
ช่ วยผู้นัน้ ด้ วยใจอ่ อนสุภาพให้ เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่ าท่ านจะถูกชักจูง
ให้ หลงไปด้ วย
ข้ อนี ้กล่าวว่าคนซึง่ “อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ” ควรจะช่วยบรรดาคนเหล่านันซึ
้ ง่ ได้ ตกลงไปในบาปให้ กลับตัง้
ตัวใหม่ โดยปกติแล้ วนี่หมายรวมถึงผู้นาฝ่ ายวิญญาณหรื อคริสเตียนที่เติบโตฝ่ ายวิญญาณ แม้ แต่ผ้ นู าค
ริสเตียนพระเจ้ าก็ยงั ทรงเตือนพวกเขาให้ ระมัดระวังที่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้ ตอ่ การทดลองด้ วย
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พระคัมภีรข้ อนี ้ยังท้ าทายเราให้ แก้ ไขคนอื่นโดยมีเป้าหมายที่การรื อ้ ฟื น้ บุคคลนันขึ
้ ้นใหม่ เราควรที่จะ
ระมัดระวังในการแก้ ไขผู้อื่นด้ วยใจอ่อนสุภาพ
เรารู้ได้ อย่างไรว่าเราเป็ นผู้ที่ “อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณ” พอที่จะแก้ ไขผู้อื่นหรื อไม่? นัน่ เป็ นคาถามที่เราอาจ
ต้ องปรึ กษาผู้นาของเราเพื่อจะทราบคาตอบ หรื อใช้ เวลาอธิษฐานส่วนตัวแล้ วทูลถามพระเจ้ าว่าท่านควรที่
จะแก้ ไขผู้อื่นที่ได้ กระทาผิดบาปหรื อไม่?
อีกวิธีหนึง่ ที่สามารถทาได้ ก็คือไปหาผู้นาฝ่ ายวิญญาณแล้ วบอกเขาให้ เขาทราบเกี่ยวกับความบาปที่
ท่านได้ เห็นในชีวิตของคนอื่นและขอคาแนะนาจากเขาว่าเราควรดาเนินการแก้ ไขเรื่ องนี ้อย่างไร
หากคนนันได้
้ กระทาความผิดที่ไม่ได้ เป็ นความบาป นอกจากผู้นาฝ่ ายวิญญาณแล้ วคนอื่นก็สามารถ
แก้ ไขคนนันได้
้
ตัวอย่างเช่น หนึง่ กาลังทางานผิด ตาลซึง่ เป็ นเพื่อนใหม่ของหนึง่ เห็นปัญหานันและช่
้
วย
หนึง่ แก้ ไขงานให้ ถกู แม้ วา่ ตาลจะไม่ได้ เป็ นพี่เลี ้ยงฝ่ ายวิญญาณของหนึง่ เธอก็สามารถช่วยหนึง่ ไม่ให้
ผิดพลาดได้ เป็ นต้ น

(ข.) วิธีการของการแก้ ไขผู้อ่ นื ตามพระธรรมมัทธิว 18:15-17
วิธีการแก้ ไขคนอื่นตามหลักพระธรรมตอนนี ้อาจเป็ นหนึง่ ในวิธีการแก้ ไขซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีมากที่สดุ ใน
พระคัมภีร์ วิธีการนี ้แสดงให้ เห็น 3 ขันตอนในการแก้
้
ไขคนอื่นสามารถใช้ ได้ ในหลากหลายสถานการณ์
มัทธิว 18:15-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
หากว่ าพี่น้องของท่ านผู้หนึ่งทาผิดบาปต่ อท่ าน จงไปแจ้ งความผิดบาปนัน้ แก่ เขาสองต่ อ
สองเท่ านัน้ ถ้ าเขาฟั งท่ าน ท่ านจะได้ พ่ ีน้องคืนมา แต่ ถ้าเขาไม่ ฟังท่ าน จงนาคนหนึ่งหรื อ
สองคนไปด้ วย ให้ เป็ นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคาจะเป็ นหลักฐานได้ ถ้ าเขาไม่ ฟังคน
เหล่ านัน้ จงไปแจ้ งความต่ อคริสตจักร ถ้ าเขายังไม่ ฟังคริสตจักรอีก ก็ให้ ถือเสียว่ าเขาเป็ น
เหมือนคนต่ างชาติหรือคนเก็บภาษี
สิ่งแรกที่เราต้ องพิจารณาก็คือ พระคัมภีร์ตอนนี ้กาลังพูดถึงการแก้ ไขคนที่เป็ นคริสเตียน ประการที่สอง
ก็คือ คนนี ้ได้ ทาบาปหรื อได้ ทาการละเมิดต่อบัญญัตขิ องพระเจ้ า ประการที่สามก็คือคนนี ้ได้ ทาผิดบาปต่อ
เราโดยตรง
สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือเราไม่อาจแก้ ไขทุกคนในสิ่งที่เราเห็นเขาทาผิดได้ พระคัมภีร์ตอนนี ้ไม่ได้ ให้ เรา
ต้ องแบกความรับผิดชอบขนาดนัน้
หลักการจากพระคัมภีร์ตอนนี ้พูดถึงสถานการณ์ซงึ่ คนๆนันได้
้ กระทาบาป อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี ้เป็ น
รูปแบบที่ดีสามารถใช้ ทกุ ครัง้ ที่เราช่วยแก้ ไขผู้อื่น แต่ควรทาแบบเป็ นการส่วนตัวเท่านัน้ ลองนึกถึงตอนที่
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เราถูกบางคนแก้ ไขหรื อวิพากษ์วิจารณ์เราต่อหน้ าคนดูเรารู้สกึ อับอายและโกรธแค่ไหน แต่หากเขามาบอก
เราเป็ นการส่วนตัวน่าจะดีกว่า
สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างก็คือ การทดลองให้ เรานาเรื่ องของคนนี ้ไปพูดกับคนอื่นก่อนที่เราจะเข้ าไปคุยกับ
คนที่เราจะเข้ าไปช่วยแก้ ไข จงปฏิเสธการทดลองเรื่ องการนินทา เพราะความคิดของเราอาจจะเปลี่ยนได้
เมื่อได้ ร้ ูความจริงทังหมด
้
เราต้ องไม่ดว่ นสรุปว่าพระธรรมมัทธิว 18:15-17 นันเป็
้ นวิธีการเดียวสาหรับการแก้ ไขผู้อื่น เพราะยังมี
อีกหลายวิธีที่เหมาะแก่การแก้ ไขคนอื่น

(ค.) วิธีการของการแก้ ไขผู้อ่ นื ตามพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16
เมื่ออ่าน 2 ทิโมธี 3:16 แล้ วจะเห็นได้ วา่ พระธรรมตอนนี ้ไม่ได้ พดู ว่าเราควรแก้ ไขกันและกันอย่างไร
โดยตรง แต่บริบทของพระธรรมตอนนี ้กาลังพูดถึงวิธีที่พระคัมภีร์สามารถใช้ ในชีวิตคริ สเตียนได้ อย่างไรก็
ตาม พระคัมภีร์ตอนนี ้ได้ ให้ หลักการที่ยอดเยี่ยมสาหรับการแก้ ไขคนอื่นไว้ 4 ประการด้ วยกัน
2 ทิโมธี 3:16 ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย—ฉบับอธิบายปี 1999
พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสั่งสอน การว่ า
กล่ าวตักเตือน การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง และการฝึ กฝนในความชอบธรรม
2 ทิโมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การ
ตักเตือนว่ ากล่ าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม
4 วิธีการสาหรับการแก้ ไขผู้อื่น
(1) สอนความจริง
(2) ว่ากล่าวการกระทาที่ผิด
(3) แก้ ไขสิ่งที่ผิด
(กาหนดทิศทางใหม่ให้ กบั ชีวิตของคน)
(4) ให้ คาแนะนาสาหรับการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง
(ฝึ กฝนเขาในการดาเนินชีวิตที่ดี)
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เมื่อเราดูวิธีที่พระเยซูทรงใช้ ในการแก้ ไขผู้อื่นอย่างละเอียด เราจะพบว่าพระองค์ทรงใช้ หนึง่ หรื อ
มากกว่านันจากทั
้
ง้ 4 วิธีในการแก้ ไขผู้อื่น เมื่อพวกธรรมาจารย์พยายามที่จะทดลองพระเยซู (ลูกา 10:2537) พระเยซูมิได้ กล่าวตาหนิแรงจูงใจที่ผิดของเขาแต่ทรงใช้ วิธีการในลาดับที่ 1 และ 4
อันดับแรกพระเยซูทรงใช้ วิธีการ “สอนความจริง” และอธิบายความจริงต่างๆ ตามหลักพระคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้ องกับคาถามของชายคนนัน้ พระเยซูทรงเห็นการตอบสนองของเขา (ข้ อ 29) ที่แสดงว่าเขายังไม่
ยอมหยุดกระทาผิด พระองค์จงึ ได้ เล่าเรื่ องราวของชาวสะมาเรี ยใจดีซงึ่ แสดงให้ เห็นถึงการใช้ วิธีการใน
ลาดับที่ 4 คือ “ให้ คาแนะนาสาหรับการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง”
ให้ กลับไปดูหลัก 3 ประการในหน้ า 39-41 หลัก 3 ประการเหล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อเราในการเลือกวิธี
หนึง่ วิธีใดสาหรับการแก้ ไขผู้อื่น พระเยซูทรงไวต่อความรู้สกึ ของคนที่พระองค์ทรงกาลังแก้ ไขอยู่
พระองค์ทรงเลือกวิธีที่จะช่วยคนๆ นันไม่
้ ใช่เพียงแค่เปิ ดเผยปัญหาเท่านัน้
การใช้ วิธีการที่ 2 คือ “ว่ากล่าวการกระทาที่ผิด” นันท
้ าได้ ง่ายๆ เราอาจจะเคยได้ ยินบางคนพูดว่า
“จริงๆ แล้ วพวกเขาเป็ นฝ่ ายผิด ทุกคนต้ องรู้เรื่ องนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทาผิด เขาต้ องรับผลจากความ
บาปที่เขาทา” เราต้ องฝึ กการใช้ วิธีการอีก 3 ข้ อในการแก้ ไขผู้อื่นให้ คล่อง เพราะถ้ าเราใช้ วิธีการที 1, 3
และ4 ได้ สาเร็จแล้ วเราก็ไม่จาเป็ นต้ องว่ากล่าวตาหนิผ้ คู นเลย
เรามาดูวิธีการทังสี
้ ่ประการที่ปรากฏใน 2 ทิโมธี 3:16 อย่างละเอียด

1. สอนความจริง
วิธีการนี ้คือเพื่อสอนความจริ งที่เรี ยบง่ายจากพระคัมภีร์ซึ่งเกี่ยวข้ องกับปัญหาชีวิตของคนนัน้
บางครัง้ ผู้เชื่อใหม่ทาความผิดเพราะเขาไม่ร้ ูวา่ พระเจ้ าต้ องการให้ เขาทาสิ่งใด จงช่วยคนนันให้
้ ค้นพบ
ความจริงจากพระเจ้ า บางครัง้ เราอาจต้ องช่วยคนนันให้
้ เห็นว่าความจริงนี ้เกี่ยวข้ องกับชีวิตของเขา
อย่างไรบ้ าง

2. ว่ ากล่ าวการกระทาที่ผิด
“หยุดทาแบบนัน!!”
้ นี่คือคาตาหนิที่ผ้ เู ป็ นพ่อแม่มกั จะพูดบ่อยๆ ในบางสถานการณ์การพูดแค่นนก็
ั้
เพียงพอ เด็กสามารถรับรู้ได้ วา่ เขาควรทาอะไร คาพูดประโยคสันๆ
้ สามารถนาเขาให้ กลับมาสูแ่ นวทาง
ที่ถกู ต้ องได้
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แต่เมื่อเราต้ องกล่าวตาหนิหรื อตักเตือนวัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่เราต้ องระวังการใช้ คาพูด การพูดคาติหนิ
เพียงเล็กน้ อยอาจกลายเป็ นดาบที่ทาร้ ายคนที่เรากาลังพยายามแก้ ไขอยู่ การใช้ วิธีอื่นอาจใช้ เวลามากกว่า
แต่หากให้ ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเราก็นา่ จะเลือกใช้ ทางนัน้

3. แก้ ไขสิ่งที่ผิด
พูดอีกนัยหนึง่ ก็คือ “การกาหนดทิศทางชีวิตใหม่ให้ คนนี ้” วิธีการแก้ ไขนี ้โดยปกติแล้ วจะมุง่ ไปที่การ
แก้ ไขปัญหาที่ผ้ นู นได้
ั ้ ทาผิดไป
หากเรากาลังเดินผิดทาง จงเลี ้ยวกลับมาสู่ทางที่ถกู ต้ อง การมองเห็นว่าทางไหนช่วยแก้ ปัญหาได้ นนั ้
ยังไม่เพียงพอ เราต้ องรู้ด้วยว่าจะเดินกลับทางเดิมได้ อย่างไร
เมื่อเราเลือกใช้ วิธีนี ้ในการแก้ ไข นัน่ หมายความว่าเราต้ องการจะช่วยให้ คนนันกลั
้ บมาสูเ่ ส้ นทางที่
ถูกต้ องที่สาคัญเราต้ องแนะนาเขาถึงวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ เรื่ องนี ้เกิดขึ ้นอีก
เปรี ยบได้ กบั การใช้ งานห้ องครัว เราไม่ควรเปิ ดวาล์วแก๊ สและหัวแก๊ สทิ ้งเอาไว้ เพราะหากสายที่เชื่อม
กับถังแก๊ สกับเตาเกิดหลุดเมื่อพ่อครัวเดินมาจุดเตาแก๊ สไฟอาจลุกไหม้ ได้ การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ นเมื่อไฟลุก
ไหม้ ก็คือปิ ดวาล์วที่ถงั แก๊ ส แต่การแก้ ปัญหาระยะยาวคือตรวจเช็คให้ แน่ใจว่าสายแก๊ สนันต่
้ อเชื่อมกันดีไม่
หลุด นัน่ คือวิธีการใช้ อปุ กรณ์ที่ถกู ต้ อง
การแก้ ปัญหาให้ กบั บางคนก็เหมือนการใช้ อปุ กรณ์ในห้ องครัว พ่อครัวรู้ดีวา่ ควรระวังอะไรเพื่อจะไม่ทา
ให้ การทาอาหารของเขาเกิดปัญหา แต่บางครัง้ เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหาเพราะเขาแก้
ด้ วยตัวเองไม่ได้ คนบางคนรู้วิธีใช้ ชีวิตดีแต่ทาด้ วยตัวเองไม่ได้

4. ให้ คาแนะนาสาหรั บการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้ อง
วิธีการนี ้ก็คือ “การฝึ กฝนเขาในการดาเนินชีวิตที่ดี” วิธีการแก้ ไขนี ้เน้ นที่การช่วยเหลือผู้นนให้
ั้
สามารถดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ องอย่างต่อเนื่องได้ คริสเตียนใหม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการ
ดาเนินชีวิตคริสเตียนที่เข้ มแข็งและวิธีที่เขาสามารถเข้ มแข็งตลอดไปได้
วิธีการแก้ ไขก็เหมือนกับการสอนเขาให้ ทาอาหารอย่างถูกต้ องและป้องกันไม่ให้ ไฟไหม้ ครัว (แล้ ว
อาหารก็จะมีรสชาดดีด้วย)
บางครัง้ หนทางที่ดีที่สดุ ในการช่วยคนที่ได้ กระทาผิดก็คือ ให้ คาสอนที่ชดั เจนว่าจะดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง
ได้ อย่างไร จงให้ คนนันรู
้ ้ ว่าพระคัมภีร์ที่พดู ถึงปัญหานันโดยตรง
้
ช่วยเขาหรื อเธอให้ เห็นว่าความจริง
เหล่านี ้เมื่อนามาปฏิบตั แิ ล้ วจะช่วยเขาให้ ดาเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้ าและไม่ทาร้ ายคนอื่นได้ อย่างไร
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วิธีการที่เป็ นไปได้ สี่ประการใน 2 ทิโมธี 3:16 นี ้อาจถูกใช้ แยกกันหรื อร่วมกันก็ได้ พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์จะช่วยให้ เรารู้วา่ ควรใช้ วิธีใดกับคนที่เรากาลังแก้ ไขอยู่ อย่างไรก็ตามหมัน่ ฝึ กใช้ ทงสี
ั ้ ่วิธีนี ้เพื่อเราจะ
สามารถเลือกใช้ แต่ละวิธีให้ เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ได้

ง. เคล็ดลับสาหรับการแก้ ไขผู้อ่ นื
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับช่วยการใช้ วิธีนี ้ในการช่วยแก้ ไขผู้อื่น

1. จงเข้ าหาคนนัน้ ด้ วยความปรารถนาที่จะค้ นหาความจริง
ตรวจดูให้ แน่ใจว่าแรงจูงใจของเราในการช่วยเขานันบริ
้ สทุ ธิ์ หากท่านต้ องการเชื่อฟั งพระมหาบัญญัติ
ข้ อที่สองในพระคัมภีร์แล้ วล่ะก็ในเวลานี ้จงแสดงมันออกมาด้ วยความรักที่ชดั เจนต่อคนนี ้ ถ้ าหากเขาได้ ทา
ผิดเราก็ควรพยายามที่จะรื อ้ ฟื น้ และแก้ ไขเขาด้ วยความรัก หากเขาไม่ได้ ทาสิ่งใดผิดแต่กาลังเกิดการ
นินทาหรื อการเข้ าใจผิดกาลังแพร่กระจายออกไปให้ เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยแก้ ไขสิ่งนี ้ให้ กระจ่าง
และถูกต้ อง จงกระทาตามคาแนะนาของยากอบ 1:19 ให้ เราไวในการฟั งเรื่ องราวจากเขา

2. จงเข้ าหาคนนัน้ ด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง
จงบอกตัวเองว่า “ข้ าพเจ้ ายังไม่ได้ ยินเรื่ องราวจากเขา” จงถามคาถามที่เปิ ดโอกาสให้ เขาได้ อธิบายว่า
เกิดอะไรขึ ้น อย่าถามคาถามปิ ด อย่างเช่น “คุณทาผิดกฏข้ อนี ้ใช่หรื อไม่?” เพราะถ้ าหากเราถามคาถาม
อย่างนันเขาจะรู
้
้ สกึ ได้ ทนั ทีว่าเราได้ ตดั สินไปแล้ วว่าเขาทาผิด

3. จงอย่ ารี บด่ วนสรุ ป
จงอย่ารี บสรุปจนกว่าจะได้ ยินเรื่ องราวจากเขาก่อน หากเราไปหาคนนันพร้
้ อมข้ อสรุปว่าเขานันเป็
้ นผู้
ผิด เราอาจจะำาลังกล่าวหาคนผิด การไม่รีบด่วนสรุปยังช่วยป้องกัน “โรคปากเสีย” ด้ วย

4. จงเข้ าหาในเชิงบวก
เมื่อเขาหาเขาไม่ควรเข้ าไปด้ วยน ้าเสียงเชิงข่มขูแ่ ต่ให้ ใช้ น ้าเสียงในเชิงบวก วิธีการที่เราพูดนันส
้ าคัญ
เท่าๆ กับสิ่งที่เราพูด บัญญัตขิ ้ อใหญ่เหมาะสมกับหัวข้ อนี ้ คือจงพูดกับคนอื่นด้ วยวิธีเดียวกับที่เราอยาก
ให้ เขาพูดกับเราเมื่อเราได้ ทาผิดพลาด คาแนะนาของยากอบก็เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งนัน่ คือ “จงช้ าในการ
พูด” (ยากอบ 1:19)
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5. อย่ าเข้ าหาด้ วยท่ าทีท่ ีว่า “ฉันถูก และคุณผิด”
ถ้ าหากเราเข้ าหาคนนันด้
้ วยท่าทีที่วา่ “ฉันเป็ นฝ่ ายถูกและคุณเป็ นฝ่ ายผิด” ถ้ าทาอย่างนันเราก
้
าลัง
สร้ างความลาบากให้ กบั ตนเอง เมื่อเราเข้ าไปด้ วยท่าทีเช่นนันคนที
้
่ทาผิดจะแสดงการไม่เห็นด้ วยกับเรา
แล้ วการโต้ เถียงด้ วยอารมณ์โกรธจะเกิดขึ ้นพร้ อมกับทาลายสิ่งดีๆ ที่เราอยากให้ เกิดกับเขาในทันที ให้
คิดถึงคาแนะนาในกาลาเทีย 6:1 ที่วา่ เราจะต้ องมาด้ วย “ใจอ่อนสุภาพ” เมื่อเราพยายามที่จะรื อ้ ฟื น้ คนที่ได้
กระทาบาป

6. จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าหากว่ าคนนัน้ ไม่ ยอมรั บการแก้ ไขของข้ าพเจ้ า?
เราเคยพยายามช่วยแก้ ไขบางคนแล้ วเหมือนระเบิดลงตรงหน้ าหรื อเปล่า? บางทีเขาอาจปฏิเสธที่จะฟั ง
เรา หรื อบางทีเขาอาจจะโกหกและปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ ทาผิด ถ้ าเช่นนันมั
้ ทธิว 18:16 บอกว่าให้ เราพาบาง
คนไปกับเราเพื่อพูดกับคนนันอี
้ กครัง้ ควรเลือกคนที่เขานับถือไปกับเราแต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้ องแน่ใจว่า
เราได้ ทาสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราทา

จ. อะไรคือขอบเขตในการแก้ ไขผู้อ่ นื ตามหลักพระคัมภีร์?
พระคัมภีร์ได้ กล่าวอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของเราในการแก้ ไขคนอื่นเมื่อเขากระทาผิด แต่
พระคัมภีร์ก็ให้ ขอบเขตไว้ ด้วยเช่นกัน เมื่อเราเห็นใครบางคนกาลังกระทาผิดให้ เราคิดถึงขอบเขตตามหลัก
พระคัมภีร์เหล่านี ้ก่อนที่จะเริ่ มแก้ ไขบุคคลนัน้

1. ข้ าพเจ้ ามีปัญหาอย่ างเดียวกับเขาหรื อไม่ ?
หนึง่ ในเหตุผลที่เราบางคนไวในการมองเห็นปัญหาในชีวิตของอีกคนหนึง่ ก็เพราะว่าเรามีปัญหาอย่าง
เดียวกับเขานัน่ เอง ในมัทธิว 7:1-5 ได้ ให้ คาสอนที่ชดั เจนเกี่ยวกับประเด็นนี ้
มัทธิว 7:3-5 ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย—ฉบับอธิบาย 1999
เหตุไฉนท่ านมองดูผงขีเ้ ลื่อยในตาพี่น้องแต่ ไม่ ใส่ ใจกับไม้ ทงั ้ ท่ อนในตาของท่ านเอง?
ท่ านพูดกับพี่น้องได้ อย่ างไรว่ า ‘ให้ เราเขี่ยผงออกจากตาของท่ านเถิด’ ในเมื่อตลอดเวลา
นัน้ ท่ านเองมีไม้ ทงั ้ ท่ อนอยู่ในตา? เจ้ าคนหน้ าซื่อใจคด จงชักไม้ ทงั ้ ท่ อนออกจากตาเจ้ า
เองเสียก่ อนแล้ วเจ้ าจะเห็นชัด เพื่อจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้
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เราอาจจะแย้ งว่า “ไม่มีใครสมบูรณ์พร้ อม” หมายความว่าคนที่ไม่มีปัญหาเท่านันจึ
้ งจะแก้ ไขคนอื่นได้
เช่นนันหรื
้ อ?” ไม่ใช่อย่างแน่นอน พระคัมภีร์ข้อนี ้พูดไว้ ชดั เจนว่า จงเอาใจใส่ปัญหาของเราเองก่อนที่จะ
คิดไปแก้ ไขคนอื่นที่มีปัญหาอย่างเดียวกัน
“หมายความว่าหากเราทาความผิดอย่างเดียวกันกับเขาแล้ วเราไม่ควรใส่ใจคนนันหรื
้ อ ?” ไม่ใช่แน่นอน
เราสามารถช่วยเขาได้ แต่ไม่ใช่การนาเขาในการแก้ ปัญหานันเอง
้
อาจจะเพียงบอกให้ เขารู้วา่ ตัวเราเอง
กาลังเผชิญปัญหาแบบนี ้อยู่ หากเขาพูดว่า “เรามาช่วยกันหาทางออกให้ กบั ปัญหานี ้กันไหม?”
ทังเราและเขาอาจช่
้
วยกันค้ นหาคาตอบสาหรับปัญหานี ้ นี่คือวิธีการช่วยเขาโดยที่เราไม่ต้อง
เผชิญหน้ ากับเขาเกี่ยวกับปั ญหานันโดยตรง
้

2. ลูกๆ จะต้ องไม่ แก้ ไขพ่ อแม่ ของเขา
จงจาไว้ วา่ เราได้ รับมอบหมายให้ แก้ ไขคนอื่น การแก้ ไขไม่ใช่สิทธิหรื อเสรี ภาพที่เราเลือกว่าจะทา
หรื อไม่ พระเจ้ ามอบหมายให้ พอ่ แม่มีสิทธิอานาจที่จะแก้ ไขลูกที่ทาผิด ในครอบครัวส่วนใหญ่แล้ ว
ผู้ปกครองไม่ได้ มอบหมายให้ ลกู ๆ รับสิทธิอานาจในการแก้ ไขพ่อแม่
อาจมีบางครัง้ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ เราพูดบางอย่างกับพ่อแม่ของเรา แต่ต้องแน่ใจว่าพระเจ้ ากาลัง
บอกให้ เราทาสิ่งนี ้จริงๆ อย่ากล่าวตาหนิพอ่ แม่ตรงๆ แต่จงใช้ วิธีการอื่นๆ ที่แนะนาไปแล้ วในการแก้ ไขท่าน

3. จงทาให้ มีความสมดุลย์ ในชีวติ คริสเตียน
ชีวิตคริสเตียนยังมีอีกหลายสิ่งให้ ทานอกเหนือจากการแก้ ไขคนอื่นหรื อถูกคนอื่นแก้ ไข พระเจ้ ามิได้ ทรง
แต่งตังคนหนึ
้
ง่ คนใดให้ เป็ นตัวแทนของพระองค์ในการแก้ ไขคนอื่นตลอด 24 ชัว่ โมง พระเจ้ าต้ องการให้ เรา
ใช้ ชีวิตให้ เต็มด้ วยความรักและสันติสขุ จงมองหาสิ่งดีที่คนรอบข้ างเราทา ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็ น
แทนที่จะมองหาความผิดของเขา คาคมของยุคใหม่ได้ กล่าวไว้ วา่ “โปรดอดทนสักหน่อย พระเจ้ ายังสร้ าง
ฉันไม่เสร็จ”

4. ข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องมีแรงจูงใจที่ถูกต้ อง
ทุกสิ่งที่เรากระทาควรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ า
1 โครินธ์ 10:31 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เหตุฉะนัน้ เมื่อท่ านจะรับประทาน จะดื่ม หรื อจะทาอะไรก็ตาม จงกระทาเพื่อเป็ นการ
ถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า
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หากแรงจูงใจในการช่วยแก้ ไขคนอื่นคือการแก้ แค้ นและทาให้ เขาเจ็บปวดก็หมายความว่าเราไม่ได้ ทา
สิ่งที่เป็ นน ้าพระทัยของพระเจ้ า เราอาจแก้ ตวั ให้ กบั การกระทาโง่ๆ ของเราด้ วยคาพูดว่าที่ทาไปทังหมดก็
้
เพื่อจะช่วยเขา จงตรวจดูให้ แน่ใจว่าแรงจูงใจของเรานันถวายเกี
้
ยรติแด่พระเจ้ าหรื อไม่

5. ถ้ าข้ าพเจ้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหา
ถ้ าเราคือต้ นเหตุให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทาผิดหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในความผิดนัน้ เราก็ไม่ควรเข้ าไปช่วยแก้ ไข
เขา ตัวอย่างเช่น หากเรามีความขัดแย้ งกับคนหนึง่ และเริ่มที่จะโต้ เถียงกับเขา เราก็ไม่ควรที่จะไปบอกว่า
เขาทาผิดที่โต้ เถียง เพราะทังสองจะทะเลาะกั
้
นใหญ่โตแน่นอน
ดังนัน้ ถ้ าเรามีสว่ นทาให้ เกิดปัญหาขึ ้นไม่วา่ จะทางใดก็ตาม ให้ เราเข้ าไปหาเขาและสารภาพความผิด
ของเรา ขอให้ เขายกโทษให้ เราไม่มีสิทธิ์เข้ าไปแก้ ไขเขาหาเราคือส่วนหนึง่ ของปั ญหานัน้

6. ข้ าพเจ้ าควรแก้ ไขผู้นาของข้ าพเจ้ าหรื อไม่ ?
จะเกิดอะไรขึ ้นถ้ าเจ้ านายในที่ทางานของเราทาบางอย่างผิด? เรามีสิทธิ์ไปแก้ ไขเขาหรื อไม่?
ในหลายๆ ที่เราไม่มีความรับผิดชอบในการแก้ ไขผู้นา ผู้นาคือคนที่บอกให้ เราลงมือทาตามคาสัง่ เขา
ถ้ าผู้นาของเราทาอะไรบางอย่างที่ละเมิดต่อกฏหมายของรัฐหรื อประเทศ เราจะเป็ นส่วนหนึง่ ในการ
แก้ ไขปัญหานันได้
้ อย่างไร ทางเลือกหนึง่ ก็คือให้ ทาตามคาแนะนาของมัทธิวบทที่ 18 ไปบอกผู้นาคนนัน้
เป็ นส่วนตัวและพยายามที่จะแก้ ไขปัญหานัน้ ถ้ าวิธีนี ้ไม่สาเร็จก็ให้ พาคนอื่นสักคนหรื อสองคนที่เข้ าใจ
ปัญหานี ้ไปกับท่านด้ วยเพื่อขอให้ ผ้ นู าแก้ ไข ถ้ ายังไม่สาเร็จอีก คราวนี ้ท่านก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะไปหา
เจ้ านายของเขาหรื ออาจเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตารวจ แต่ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาด้ วย เพราะเราอาจตกงานก็
เป็ นได้ หรื อหากแก้ ปัญหานี ้ไม่ได้ จริงๆ เราอาจต้ องลาออกจากงานแทน
ถ้ าเรากาลังทางานพันธกิจคริสเตียนหรื อถ้ าหากเจ้ านายของเราเป็ นคริสเตียน การแก้ ไขเจ้ านายก็จะ
ซับซ้ อนขึ ้น บางครัง้ ผู้นาองค์กรคริสเตียนไม่มีที่ปรึกษาหรื อผู้นาคนอื่นที่ใกล้ ชิดกับเขา บางทีอาจเป็ น
พนักงานเท่านันที
้ ่ร้ ูวา่ ผู้นากาลังทาผิด พนักงานเหล่านันควรจะไปบอกคนอื
้
่นเกี่ยวกับปัญหาของผู้นาของ
พวกเขาหรื อไม่? บางสถานการณ์เราอาจต้ องหาคาแนะนาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อ
สถานการณ์นนอย่
ั ้ างไร บางกรณีหากพระเจ้ านาเราอาจเดินเข้ าไปพูดกับผู้นาเกี่ยวกับสิ่งผิดที่เขากาลัง
กระทาอยูไ่ ด้ โดยตรง แต่จงระมัดระวังในการใช้ วิธีพดู กับผู้นา การกล่าวตาหนิในเรื่ องความผิดของเขา
นันอาจไม่
้
ใช่วิธีการที่ดีที่สดุ แม้ วา่ สิ่งที่เรากล่าวนันอาจถู
้
กแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับ เราก็อาจจะตกงานได้
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ถ้ าท่านเป็ นคริสเตียนใหม่ข้อจากัดในเรื่ องนี ้ก็จะยิ่งมากขึ ้น เฉพาะกรณีที่จาเป็ นมากเท่านันที
้ ่ทา่ นควร
จะแก้ ไขผู้นาของท่าน ท่านอาจจะต้ องปรึกษาคริสเตียนที่เติบโตในพระเจ้ าเพื่อขอคาแนะนาก่อนที่จะเข้ า
หาผู้นาของท่าน

7. ท่ านเป็ นคนฝ่ ายวิญญาณพอที่จะแก้ ไขคนอื่นหรื อไม่ ?
ก่อนหน้ านี ้เราได้ พดู เกี่ยวกับเนื ้อหาในกาลาเทีย 6:1 ที่กล่าวว่า “แม้ จบั ผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ ท่าน
ซึง่ อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นน”
ั ้ ข้ อพระคัมภีร์นี ้ได้ วางกฎเกณฑ์วา่ ใครควรจะแก้ ไขคนอื่น นัน่ ก็คือผู้ที่
อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ
“คริสเตียนที่เติบโตฝ่ ายวิญญาณ” อาจเป็ นวิถีทางที่ชดั เจนในการอธิบายว่าใครควรเป็ นคนที่ทาการ
แก้ ไข คนเหล่านันซึ
้ ง่ เติบโตฝ่ ายวิญญาณเป็ นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพระเจ้ า และจะเป็ นคนที่ไวต่อ
การทรงนาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ โดยปกติแล้ วเขามีประสบการณ์ในการแก้ ไขคนอื่นด้ วยวิธีการตาม
หลักพระคัมภีร์ ดังนันถ้
้ ามีคริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่กว่าอยูด่ ้ วยเมื่อปัญหานันเกิ
้ ดขึ ้น จงให้ บคุ คลนันเป็
้ น
ผู้ทาการแก้ ไข

บทสรุ ป
ท่าทีของเรามีความสาคัญต่อกิจวัตรประจาวันของเรา คริสเตียนใหม่จาเป็ นต้ องตรวจสอบดูวา่ ท่าที
ของเขานันสอดคล้
้
องกับพระวจนะของพระเจ้ าหรื อไม่? พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะช่วยให้ เราเติบโตขึ ้น
ด้ วยความช่วยเหลือจากพระเจ้ าไม่มีทา่ ทีใดที่ยากเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อเรากระทาความผิดพลาดและทาบาป เราต้ องตอบสนองด้ วยท่าทีแบบพระคัมภีร์เมื่อเรากาลังถูก
แก้ ไข อาจต้ องใช้ เวลาเป็ นเดือนกว่าเราจะตอบสนองด้ วยความคิดตามหลักพระคัมภีร์ แต่อย่าอ่อนล้ าจง
เพียรทาสิ่งนี ้ต่อไป
เรามักจะเผชิญกับสถานการณ์ซงึ่ เราจาเป็ นต้ องแก้ ไขคนอื่นที่ได้ ทาผิดบางอย่าง การแก้ ไขผู้อื่นด้ วย
วิธีการแบบพระคัมภีร์จะทาให้ ผ้ นู นตอบสนองด้
ั้
วยท่าทีแบบพระคัมภีร์ได้ ง่ายขึ ้น พระเจ้ าทรงพระสัญาว่า
“ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รงเสริมกาลังข้ าพเจ้ า” (ฟี ลิปปี 4:13)

