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“ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ)” ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ผแู ้ สวงหาความสาเร็ จปรารถนาอย่างยิง่
ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับประเทศ ระดับองค์กร จนถึงบุคคลทัว่ ไป นักเรี ยน นักศึกษา และวัยรุ่ น เพราะเชื่อ
ว่าความฉลาดทางอารมณ์จะเป็ นถนนนาสู่ ความสาเร็ จ ถ้าความฉลาดทางอารมณ์มีความสาคัญถึงขั้นนี้
พระคัมภีร์ซ่ ึงเป็ นพระวจนะของพระเจ้าเป็ นโคมส่ องสว่างสาหรับชีวติ ของเรา น่าจะได้พดู ถึงเรื่ องนี้
อย่างแน่นอน และถ้าพระคัมภีร์พดู ถึงเรื่ องนี้ ย่อมเป็ นความจริ ง เป็ นคาตอบแท้ที่เราไม่ควรพลาดเลย
ตารา “ความฉลาดทางอารมณ์” จะเริ่ มต้นที่ให้รู้จกั ตัวเองก่อน มีความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ทาให้
สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง มีความสุ ขและพอใจในงาน จึงพร้อมจะพัฒนาตนเอง จากนั้น
ก็จะเป็ นการเข้าใจผูอ้ ื่น รู ้จกั สร้างความสัมพันธ์ ซึ่ งจะรวมทั้งการรู ้จกั แก้ปัญหา หรื อประสานความ
ขัดแย้ง เราอาจหลับตานึกถึงคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ เชื่อว่าคนเช่นนี้น่าจะมีความสุ ขจริ ง ๆ เป็ นคนน่า
คบ ใคร ๆ ก็รัก ใคร ๆ ก็อยากเข้าใกล้ ถ้าภาษาสากลหน่อยก็เรี ยกว่า “พอบพิวล่า (Popular)”
การรู ้จกั ตัวเอง ตัวเราถูกหล่อหลอมจากค่านิยม คาสอนต่าง ๆ เริ่ มจากครอบครัว สังคมรอบข้าง
โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา รวมทั้งค่านิยมในยุคสมัย เราจะสังเกตเห็นว่า คนในครอบครัวเดียวกัน
มักจะมีความเห็นหรื อมุมมองในสิ่ งต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน สถาบันการศึกษาที่มีประวัติเก่าแก่ มีวฒั นธรรม
ของตัวเอง ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างมากต่อนักเรี ยน นักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ จนบางบริ ษทั ถึงกับกาหนดว่า
ให้รับนักศึกษาจากสถาบันนี้ ไม่รับนักศึกษาจากสถาบันโน้น ถ้าสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิ พลต่อเราถึงขั้น
นี้ แล้วตัวจริ งของเราอยูไ่ หน เป็ นใครนี่เองกระมังที่เรามักจะชอบทาแบบทดสอบจิตวิทยาเพราะอยากรู ้
ว่าเราเป็ นใคร เป็ นคนอย่างไร ถ้าเราอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ ใครเล่าจะช่วยเราได้ นักจิตวิทยาหรื อ? ไม่มี
ความรู ้ใดที่สมบูรณ์ ทฤษฏีต่าง ๆ ของจิตวิทยาเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง เราจะทาอย่างไรดี
เราประจักษ์ความจริ งตามพระคัมภีร์วา่
ทุกสิ่ งที่เราทุกคนมี ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถ
ทรัพย์สินเงินทองหรื อตาแหน่งหน้าที่การงาน ล้วนเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้เราทุกคนเป็ นคนบาป
พระเยซูทรงเลือกเสด็จมาในโลกเป็ นมนุษย์โดยความเต็มใจ รับการทนทุกข์ เหยียดหยาม จนถึงความ
ตายที่กางเขน
การกระทาของพระองค์เป็ นการเสี ยสละที่ยงิ่ ใหญ่จนพระบิดาผูท้ รงเป็ นผูพ้ ิพากษาที่
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แท้จริ งยอมรับการไถ่โทษของพระเยซูแทนเรา เราจึงเป็ นผูช้ อบธรรมโดยงานที่พระเยซูได้ทาแล้วเพื่อ
เรา เป็ นพระคุณจากพระเยซู เราทุกคนไม่ต่างกัน1 จึงไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่นเราจึงเป็ นอิสระจากการ
เปรี ยบเทียบ ปมด้อย รวมทั้งปมเด่นที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นเราจึงกล้าเผชิ ญกับตัวจริ งของเรายอมรับทั้งของ
ประทานและความอ่อนแอของเรา มีอิสระที่จะใช้ของประทาน และอิสระที่จะขอความช่วยเหลือ ทั้งไม่
ต้องพยายามแสวงหาตาแหน่ง เกียรติยศ เพราะเรารู ้วา่ มาจากพระเจ้า ถ้าพระองค์จะให้เรา เราไม่ตอ้ ง
ไขว่คว้าพระองค์จะรักษาให้เรา ดูตวั อย่างของกษัตริ ยด์ าวิด โยเซฟ โมเสส หรื อยอห์น บัพติศโต บุคคล
เหล่านี้ไม่เคยต้องไขว่คว้า พระเจ้าผูท้ รงเจิมเขาเป็ นผูท้ รงทาให้สาเร็ จ
การสร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. พร้อมจะเปิ ดตัวเองให้อีกฝ่ ายรู้จกั
2. พร้อมจะรู้จกั อีกฝ่ ายหนึ่ง
3. ทั้งสองฝ่ ายมีความรัก และไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
พระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ทั้งสามพระองค์เป็ น
หนึ่งเดียวและพระองค์ก็ทรงปรารถนาที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระองค์เช่นกัน
เหมือนอาดัม
สนทนากับพระเจ้าในสวนเอเดน ซึ่ งเป็ นพระประสงค์ด้ งั เดิมของพระเจ้าในการทรงสร้างมนุษย์ แต่เมื่อ
อาดัมทาบาป เขาเริ่ มซ่อนตัว บุคคลแรกที่เขาซ่อนตัวคือ พระเจ้า จากนั้นก็กล่าวโทษภรรยาสุ ดที่รัก
ความสัมพันธ์ท้ งั กับพระเจ้าและมนุษย์ถูกทาลายสิ้ น ความบาปทาให้เราอาย เราจึงซ่อนตัวเราแก้ตวั ต่าง
ๆ เรายังเห็นผลในวันนี้ เด็ก ๆ รู ้สึกอายที่ไม่เหมือนคนอื่น พ่อแม่ก็พยายามจัดหาสิ่ งต่าง ๆ ให้ลูก เพราะ
กลัวลูกน้อยหน้าคนอื่น ยิง่ ย้าให้ลูกเปรี ยบเทียบแข่งขันกับผูอ้ ื่น เราไวในการแก้ตวั ถ้าแก้ตวั ไม่ทนั จะ
รู ้สึกเจ็บใจ ถ้าเราแต่ละคนมีสภาพเช่นนี้ เราจะสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไร
ขอบพระคุณพระเจ้า โดยการสิ้ นพระชนม์บนกางเขนของพระเยซู ได้ไถ่เราออกจากบาป เราไม่
ต้องซ่อนตัวอีกต่อไป เรากล้าที่จะเปิ ดเผยตัวเองให้เพื่อน (คนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์) รู ้จกั ตัวจริ ง
ของเรา และเราก็พยายามรู ้จกั เพื่อน เข้าใจเพื่อน ถ้าเราพบสิ่ งบกพร่ องในเพื่อน เราก็ไม่ตกใจหรอก
เพราะมนุษย์คนบาปอย่างเรา ๆ ทาบาปได้ทุกอย่าง ดูอย่างกษัตริ ยด์ าวิดซิ แม้พระองค์จะเป็ นคนที่รู้
พระทัยพระเจ้า ยังสามารถแย่งภรรยาคนอื่น และฆ่าสามีของนางเสี ย เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้ง
เมื่อกลับใจแล้วก็ยงั กลัวพวกยิวพยายามเอาใจคนเข้าสุ หนัต ฉะนั้น เราจึงพร้อมจะให้อภัยกับเพื่อน
เพราะเราเองก็ไม่ดีกว่าเพื่อนหรอก
พระเยซูในสภาพมนุษย์ที่ปราศจากบาปทรงเป็ นผูท้ ี่มีอารมณ์สมบูรณ์ที่สุด จึงทรงเป็ นตัวอย่างที่
ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พระเยซูทรงเป็ นเพื่อนกับเลวี เพราะเขาวางใจพระองค์ แต่ไม่
ทรงเป็ นเพื่อนกับฟาริ สี เพราะเขาอิจฉาพระองค์ ฉะนั้น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จึงไม่ใช่คนที่ใคร
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ๆ รัก หรื อ Popular แต่รู้จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง และรู ้วา่ จะสร้างความสัมพันธ์กบั ใคร ทั้งไม่ควบคุมคนที่
ไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กบั เรา แต่ยอมรับผูอ้ ื่นอย่างที่เขาเป็ น เหมือนที่พระเจ้ายอมรับเรา ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเรารู ้วา่ พระเจ้ายอมรับเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และทรงถือว่าเราเป็ นผูช้ อบธรรม
ผ่านทางพระราชกิจที่สาเร็ จแล้วของพระเยซูที่บนกางเขน ดังนั้นแทนที่เราจะพึ่งการกระทาของตนเอง
และพยายามฝึ กฝนตนเองให้เป็ นผูฉ้ ลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะล้มเหลวระหว่างทาง แต่ขอเราหันมาพึ่งพระ
เยซู ผูจ้ ะทรงสร้างเราใหม่ให้เป็ นบุคคลที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง ซึ่ ง
เป็ นผลจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
พระเยซู คือ คาตอบเดียว สาหรับผูแ้ สวงหา “ความฉลาดทางอารมณ์” และตารา “ความฉลาด
ทางอารมณ์” ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ท่านจะพบได้ใน “พระคริ สตธรรมคัมภีร์”
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