ไม่ มีใครสมบูรณ์ แบบ
บทเรี ยนสอนใจสำหรับคนที่เข้ำกันไม่ได้ในหน่วยงำนเดียวกัน เพื่อช่วยให้เจ้ำนำย ลูกน้อง
เพื่อนร่ วมงำน ทำงำนร่ วมกันได้ โดยอำศัยหลักของคริ สเตียน
สำหรับหน่วยงำนของคริ สเตียนแล้ว
เรำพบควำมจริ งหลำยโอกำสว่ำผูบ้ ริ หำร
และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำมีปัญหำทำงำนร่ วมกันไม่ได้ เจ้ำนำยมักจะมีเรื่ องบ่น ตำหนิ ด่ำว่ำ โกรธเคืองลูกน้องแต่
ก็ไม่ต่ำงกันคือ ลูกน้องนั้นจะมีเรื่ องในทำนองเดียวกันกับเจ้ำนำย แม้กระทัง่ เพื่อนร่ วมงำนก็ยงั มีโอกำส
เกิดเรื่ องกันได้ ใครทนกันได้ก็ทนอยูก่ นั ไป แต่ใครทนกันไม่ได้ ก็ตอ้ งลำออกไป เหลือไว้แต่ อง อย
แห่งควำมเจ็บช้ ำทรวงต่อกัน ำที่คริ สเตียนที่ทำงำนร่ วมกันจะหำทำงออกเพื่อควำมเข้ำใจกันได้ เรำจะ
ทำอย่ำงไรดี
ในควำมเป็ นจริ งของมนุษย์น้ นั เรำพบควำมจริ งว่ำ ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครไม่มี
ควำมบำป ไม่มีใครเป็ นผูบ้ รรลุหลักธรรมเบื้องสู งถึงขนำดว่ำทำอะไรรอบคอบ น่ำชมเชยถูกต้องไปเสี ย
หมดในทุกกำลเทศะ ทุกฤดูกำล หำกจะค้นในประวัติศำสตร์ มนุษยชำติแล้ว มีบุคคลท่ำนเดียวเท่ำนั้นที่ดี
ที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ปรำศจำกบำปหรื อมลทินใด คือพระเยซูคริ สต์ของเรำนัน่ เอง
แม้กระนั้นก็ตำม ในควำมรู ้สึกของมนุษย์แล้ว ในเวลำนั้นก็ยงั มีคนชอบไม่ชอบ รัก ไม่รัก ชม ติ
ว่ำกล่ำวให้ร้ำยพระองค์อยูร่ ่ ำไป ขึ้นอยูก่ บั ว่ำใครจะเชื่อว่ำพระคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำหรื อไม่ หำก
ให้คนไม่เชื่อพูดเกี่ยวกับพระคริ สต์แล้ว เขำคงบอกว่ำพระองค์ดีอย่ำงนั้นอย่ำงนี้หลำยต่อหลำยประกำร
แต่ก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยู่ พระองค์ไม่น่ำทำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ เขำอำจมีทศั นะว่ำทำไมพระคริ สต์ตอ้ งมำตำย
แทนคนบำป หำกเขำเป็ นพระเจ้ำเสี ยเอง เขำคงจะจัดกำรกับคนที่จะมำทำร้ำยเขำแล้ว ไม่ปล่อยให้รก
แผ่นดิน หำกเป็ นเช่นนั้นแล้วแผนกำรไถ่บำปของพระเจ้ำก็ไม่สำเร็ จ
ดังนั้น ในกำรที่จะว่ำใครดี หรื อใครไม่ดีน้ นั สำหรับมนุ ษย์แล้ว เรำต้องยอมรับว่ำ ไม่มีใครดี
ที่สุด หรื อไม่มีใครไม่ดีที่สุด ยกเว้นพระคริ สต์เท่ำนั้นเองดีเลิศสมบูรณ์สูงสุ ด สำหรับในหน่วยงำนของ
ท่ำน ไม่วำ่ จะเป็ นธุ รกิจ ศำสนกิจหรื อสำธำรณประโยชน์กิจ ให้ท่ำนยึดข้อคิดอันนี้ คือ
1. กำรที่จะกล่ำวใครดีหรื อไม่ดี เอำมำตรฐำนของเรำ (มนุษย์) มำเป็ นตัววัดไม่ได้ ต้องให้
มำตรฐำนแห่งพระคำของพระเจ้ำมำเป็ นเครื่ องวัด จะบอกว่ำฉันรู ้สึกว่ำอย่ำงนั้น อย่ำงนี้ เอำเองไม่ได้
2. จะใช้ระยะเวลำ ๆ มำพิจำรณำคนก็ไม่ได้ จะต้องให้เวลำที่จะรู ้จกั กันและกันมำกขึ้น ยิง่
นำนยิง่ ดี ยิง่ นำนยิง่ พบว่ำมีควำมเข้ำอกเข้ำใจกันมำกขึ้น
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3. ในขณะที่เรำพบว่ำบำงคนดีที่สุดนั้น เรำต้องทรำบว่ำ อำจเป็ นช่วงเวลำนั้น ๆ ที่คนนั้น
สำมำรถทำอะไรได้ดีเด่น ออกหน้ำออกตำน่ำนิยมชมชอบก็ได้ แต่ในระยะยำวอำจจะต้องรอคอยดูไปอีก
เพรำะคนเรำเปลี่ยนแปลงกันได้ท้ งั ในทำงที่ดีข้ ึน หรื อเลวลงก็ได้
4. คนที่ถูกพบว่ำเป็ นคนไม่ดีในขณะหนึ่ง หรื อในโอกำสที่เรำไม่วำ่ จะเป็ นผูน้ ำ หรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ รู ้สึกเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ก็ดี อย่ำเพิ่งด่วนตัดสิ นใจอะไร ที่ทำให้ตอ้ งสู ญเสี ย หรื อ
แตกแยก หรื อให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ ำยใดออกไปเพรำะควำมอดทนรอคอยเป็ นสิ่ งสำคัญมำก คนที่อดทนได้ถึง
ที่สุดจะพบว่ำกำรให้โอกำสกันและกันนำพำซึ่ งประโยชน์แก่กนั เสมอ อย่ำเพิ่งไล่ลูกน้องออก อย่ำเพิ่งชิง
ลำออก หำกเรำพบว่ำเจ้ำนำยไม่ดี อย่ำเพิ่งหมดหวังในเพื่อนร่ วมงำนที่ทำงำนร่ วมกันไม่ได้ หำสำเหตุที่
ทำอยูก่ นั ต่อไปให้ยดื โดยอำศัยควำมอดทนใช้หลักพระคำของพระเจ้ำ เข้ำมำมีส่วนช่วย “ผูใ้ ดอดทนได้
จนถึงที่สุด ผูน้ ้ นั จะรอด”
5. คนเรำนั้น เมื่อเปลี่ยนวัยเปลี่ยนเพื่อนร่ วมงำน เปลี่ยนสภำพแวดล้อม เปลี่ยนผูบ้ งั คับบัญชำ
เปลี่ยนระบบ เปลี่ยนวิธีกำร ย่อมจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ ึนหรื อเลวลงก็ได้ อย่ำลืมเด็ดขำด
เพรำะมีปัจจัยหลำยต่อหลำยสิ่ ง ยกตัวอย่ำงเรื่ องกำรเปลี่ยนวัยก็ได้ คนที่ประสพควำมสำเร็ จในงำน
สำรพัด ในหน่วยงำน ตั้งแต่วยั เริ่ มทำงำน อำยุรำว 20 ขึ้นไป พอถึงอำยุ 40 ขึ้นไปจะเป็ นวัยกลำงคน ซึ่ง
จะพบกับควำมเปลี่ยนแปลงของวัย ทำให้มีควำมรู้สึกนึกคิด ตัดสิ นใจอะไรไปในทำงบวกหรื อลบได้
บำงคนทำอะไรแผลง ๆ เมื่อมีประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมอำวุโสมำกขึ้น
หำกได้รับทรำบข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้แล้ว จะต้องยอมรับว่ำ คนไม่ดีหรื อคนดีน้ นั มีโอกำส
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีและไม่ดีได้ ดังนั้นจึงควรที่จะให้ควำมอดทน ควำมหวัง ควำมเชื่อ ควำมรักแก่
กันและกันบ้ำง อย่ำคิดว่ำคนนั้นคนนี้ไม่มีโอกำสดีข้ ึนอีก หรื อคนนั้นคนนี้ไม่มีโอกำสเลวร้ำยลงอีก อย่ำ
วัดควำมสำเร็ จของคนเพียงแค่ควำมสำเร็ จที่เขำกำลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั แต่ให้วดั ควำมสำเร็ จของเขำ
ด้วยกำรให้เวลำนำน ๆ ในกำรรู ้จกั กับตัวเขำให้ดีข้ ึน แล้วคนไม่ดีในสำยตำของเรำก็คงจะไม่ใช่ไม่ดี
เสมอไป คนดีในสำยตำของเรำก็คงจะไม่ใช่ดีเสมอไป
ควำมรักนั้นก็อดทนนำนและกระทำคุณให้ ควำมรักไม่อิจฉำ ไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง ไม่หยำบ
คำย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ำยเดียว ไม่ฉุนเฉี ยว ไม่ช่ำงจดจำควำมผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีกำรประพฤติผดิ
แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ควำมรักทนได้ทุกอย่ำงแม้ควำมผิดของคนอื่น และเชื่อในส่ วนดีของ
เขำอยูเ่ สมอ และมีควำมหวังอยูเ่ สมอ และทนต่อทุกอย่ำง ควำมรักไม่มีวนั สู ญสิ้ น ดังนั้นยังตั้งอยูส่ ำมสิ่ ง
คือควำมเชื่อ ควำมหวังใจ และควำมรัก แต่ควำมรักใหญ่ที่สุด คัดจำก 1 โคริ นธ์ 13
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