การพัฒนาความสัมพันธ
สมชาย พรมไทยสงค
ศบ.คริสตจักรอําเภอโกรกพระ
ความสัมพันธ เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา
มากทีเดียว ไมวาจะเปนในครอบครัวในชุมชนระดับตาง ๆ หรือแมแตในคริสตจักรก็ตองมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ถึงจะอยูแ ละทํากิจกรรมรวมกันได
ปญหาที่เกิดขึน้ มากมายในปจจุบันนี้ ไมวา จะเปนในครอบครัว ในสังคมชุมชนตาง ๆ หรือ
แมแตในคริสตจักร สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ “ขาดความสัมพันธตอกัน” หรือไมก็มีความสัมพันธที่
ไมคอยดีตอกันเทาไรนัก
ในทุกวันนี้ จึงมีองคกรตาง ๆ มากมายทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือแมนแตของคริสเตียนดวย
ตางก็หันมาเนน “การสรางความสัมพันธ” ที่ดีตอกัน เพื่อรวมมือกันในการทํากิจกรรมนั้น ๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่หนวยงานไดกําหนดไว
การที่เรามีความสัมพันธที่ดีตอ กัน ไมวาจะเปนบุคคลระดับไหนก็ตาม จึงเปนสวนหนึ่งที่จะนํา
ความสําเร็จมาสูชีวิต และอาชีพการงาน ตลอดทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชนนั้น ๆ ไดอีกดวย
แตการที่มีความสัมพันธไมคอยดีตอกัน อาจจะเปนเหตุนาํ ความลมเหลว และปญหาตาง ๆ มาสู
เรา การเรียนรูก าร “พัฒนาความสัมพันธ” บนพื้นฐานของความรักจึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญมาก เพื่อ
เราจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิ จนเกิดมีความสัมพันธที่ดีและถูกตองระหวางกันอีกดวย
ดังนั้นในบทความนี้ ผมขอนําเสนอมุมมองของการพัฒนาความสัมพันธบนพื้นฐานของความ
รักในสองดานดวยกันคือ....

(1).ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา
- ปฐมกาล 2:7-8 บอกวา พระเจาทรงปนมนุษยดว ยผงคลีดิน ระบายลมปราณเขาทางจมูก
มนุษยจึงเปนผูม ีชีวิต พระเจาทรงปลูกสวนแหงหนึ่งไวที่เอเดน ทางทิศตะวันออก และใหมนุษยที่
พระองคปนมานั้นอยูทนี่ ั่น
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นี่เปนความสัมพันธแรกที่มนุษยมีคือ การมีความสัมพันธกับพระเจาซึ่งเปนความสัมพันธที่เต็ม
ไปดวยความสนิทแนบแนน เปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง ชีวิตเต็มไปดวยสันติสุขและความอิ่มเอิมใจ เปน
ความสัมพันธที่มีตอกันยาวนาน โดยทีไ่ มมีสิ่งใดมาเปนปญหาหรืออุปสรรคขัดขวางเลย
ขณะที่ความสัมพันธนี้ ซึ่งรวมถึงการเชื่อฟงพระเจาทุกประการ ดําเนินไปดวยความราบรื่น
ตลอดนั้น ก็เปนสิ่งที่ยืนยันใหเราเห็นวา เปนความสัมพันธอันสมบูรณแบบ มีคุณภาพครบ 100% เปน
ความสัมพันธที่ดีเยีย่ ม หาตําหนิหรือที่ติไมไดเลย
- ปฐมกาล 3:8-10 บอกวา พระเจาเสด็จมาหามนุษยที่พระองคทรงสรางเหมือนเชนเคยเพื่อ
พูดคุยสนทนากับเขา แตมนุษยไดหลบหนาพระเจาเพราะความสัมพันธที่เขามีตอพระองคเปลี่ยนแปลง
ไป มารซาตานไดเขามาทําลายความสัมพันธของมนุษยที่เคยมีตอพระเจาเสียแลว
- ปฐมกาล 3:1-7 บอกวา มนุษยไดหันเหความสัมพันธ ที่เคยมีตอพระเจา ไปมีความสัมพันธกับ
มารซาตานดวยการพูดคุย-ฟง-และทําตามการชักชวนของมันมนุษยเปลี่ยนการที่เคยมีความสัมพันธกับ
พระเจาแบบสนิทแนบแนนนั้น ไปมีความสัมพันธกับมารซาตานและเชื่อฟงทําตามคําชักชวนนั้น
- ปฐมกาล 2:15-17 บอกวา พระเจาไดเตรียมแผนการทีจ่ ะนํามนุษย ใหกลับมามีความสัมพันธ
ที่ดีกับพระองคเหมือนเดิมได โดยทางพระเยซูคริสตมารซาตานเขามาทําให ความสัมพันธที่ดีเยีย่ มของ
มนุษยที่มีตอพระเจานัน้ เสียไป แตพระเจาก็สามารถทําใหเรากลับมามีความสัมพันธที่ดีกับพระองค
เหมือนเดิมไดทางพระเยซูคริสต วันแรกที่เรารับเชื่อในพระองคเราก็มีความสัมพันธกับพระองคแลว
เหมือนที่พระคัมภีรไดบอกไว
- 1 โครินธ 1:9 บอกวา “พระเจาเปนผูทรงความสัตยพระองคไดทรงเรียกทานใหสัมพันธสนิท
กับพระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา”
- ฮีบรู 4:13 บอกวา “ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซอนไวใหพนพระเนตรของพระเจาได แตตรงกันขาม
ทุกสิ่งจะปรากฏแจงตอพระเนตรของพระองค ผูซึ่งเราตองสัมพันธดวย
นับจากวันที่เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต เราก็มีความสัมพันธกับพระองคแลว จนถึงปจจุบันนี้
แตในความสัมพันธของบางคน ก็อาจจะมีระดับของความสัมพันธอยูไมเทากัน ดังนั้นถาเราลอง
เปรียบเทียบดูเราก็จะพบความแตกตางของระดับความสัมพันธที่มีทั้งตอพระเจาและตอพี่นอง
มาก
ทีเดียว ซึ่งก็อาจจะเปนดังนี้
- บางคนในปจจุบันนี้ ความสัมพันธที่มีทั้งตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน มีมากกวาตอนรับ
เชื่อพระเจาใหม ๆ เสียอีก
- บางคนในปจจุบันนี้ ความสัมพันธที่มีทั้งตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน แยกวาตอนที่รับ
เชื่อพระเจาใหม ๆ เสียอีก เพราะความสัมพันธขาดการพัฒนาทั้งในสวนของพระเจาและสวนของพี่นอง
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- บางคนในปจจุบันนี้ ความสัมพันธทั้งสวนของพระเจาและสวนของพี่นองคริสเตียน จวนจะ
ขาดอยูแลว แตในใจก็ยังเชือ่ พระเจาอยู แตมีการรวมสามัคคีธรรมกับพระเจา หรือกับพี่นองคริสเตียนใน
คริสตจักร หรือกลุมเซลลตามบานเลย
- บางคน ความสัมพันธกบั พระเจา ก็ยงั เสมอตนเสมอปลายอยู วันแรกรับเชื่อพระเจาเปน
อยางไรวันนี้กย็ ังเหมือนเดิม การสัมพันธมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งสวนของพระเจาและสวนของพี่
นอง
เราลองสํารวจดูซิวา ตัวเราเองในปจจุบนั นี้ จัดอยูใ นประเภทไหน? ในดานความสัมพันธ สวน
ใหญที่เราพบ มักจะอยูในประเภทที่ 1-3 ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงแกไข และรับการพัฒนาความสัมพันธ
นี้ เพื่อจะเหมือนเดิมได และจะตองกระทําบนพื้นฐานของความรักดวย เพราะถาไมมีความรัก ก็จะไมมี
การปรับปรุงแกไข ใหดีขึ้นอยางแนนอนเลย
ตัวอยางเชน....
1.สามี-ภรรยา ที่เกิดความขัดแยงกัน ในขณะนัน้ ความสัมพันธของทั้งคูก็จะแยลง... แตเขาทั้ง
สองยังมีความรักตอกันอยู....
และความรักที่มีตอกันนี่เองจะเปนเหตุทําใหเกิดการปรับปรุงแกไข
ความสัมพันธใหดีขึ้น
2.ลูกกับพอ-แม ก็เหมือนกันถาเกิดความขัดแยงกันขึ้น แตเขายังมีความรักอยูใ นใจ เขาก็จะมี
การปรับปรุงแกไข ความสัมพันธระหวางพอ-แม-ลูกใหดีขึ้นเหมือนเดิม
3.เพื่อนตอเพื่อนก็เหมือนกัน เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึน้ ความขัดแยงนัน้ ไมไดทําใหความรักที่
เขามีตอกันขาดหายไป เขาก็จะพยายามปรับปรุงแกไขสรางความสัมพันธนั้นขึ้นมาใหม ซึ่งก็อาจจะเปน
ความสัมพันธที่แนบสนิทกันเลยทีเดียวก็ได ชนิดที่เอาอะไรมาแลกก็ไมอาจที่จะแยกเขาทั้งสองออกจาก
กันได
แตถาบุคคลทั้ง 3 ตัวอยางทีย่ กมานัน้ ไมมคี วามรักเปนพืน้ ฐานบนความสัมพันธของเขาแลวละก็
... แนนอนความสัมพันธของเขา ก็ตองขาดลงและแยกทางกันไป
ความรัก...เปนตนเหตุของการกระทํา เราจะรูไดวาใครรักเรามาก-นอยแคไหน ใหดูจากการ
กระทําของเขา มากกวาที่จะฟงเขาพูด เหมือนที่พระคัมภีรสอนไววา
-“จงเอาความรักทับสิ่งทั้งปวงเหลานั้นเสีย” โดยเฉพาะสิ่งที่เราไมชอบและเขาทํา
-1 โครินธ 13:13 บอกวา “ความรักนัน้ ใหญที่สุด” เรามีทุกสิ่ง แตในใจไมมีความรักก็ไมมี
ประโยชนอะไร
-ยอหน 3:16 บอกวา พระเยซูเสด็จเขามาในโลกนี้ก็เพราะ....ความรัก
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-วิวรณ 2:4 บอกวา มีหลายคนที่ได “ละทิ้งความรักดั่งเดิม” ที่เขาเคยมีตอพระเจานั้นเสีย
ความสัมพันธที่เขาเคยมีตอพระเจานั้นจึงขาดไปแตพระเจายังรอเวลาที่เขาจะมาสรางความสัมพันธที่ดี
กับพระองค
ความรักกอใหเกิดความรัก พระเจาทรงรักเรากอน เราจึงรักพระองค คนที่รักพระเจานอย ก็จะ
ใกลชิดพระเจานอย คนที่รกั พระเจาก็จะใกลชิดพระเจามากเพื่อจะไดมีความสัมพันธกบั พระองคใหมาก
ยิ่งขึ้นเพราะถาเรารักใครสักคน เราก็อยากจะใกลชิดกับคนนั้น อยากพูด-อยากคุย-อยากทํากิจกรรมตาง
ๆ รวมกับเขา
เชนเดียวกัน เดี่ยวนี้ความสัมพันธของเรา ทั้งสวนของพระเจาและสวนของพี่นองในปจจุบนั นี้
เปนอยางไร? อยูในระดับไหน? ตอนทีเ่ ราเชื่อพระเจาใหม ๆ เคยเอาจริงเอาจังกับพระองค รวมในการ
ประกาศ รวมในพันธกิจตาง ๆ ของคริสตจักรอยางสม่าํ เสมอ ถวายอยางสุดกําลัง....และอื่น ๆ อยาง
เต็มที่ แตในปจจุบันนี้อาการเหลานี้ยังอยูใ นเราหรือไม? หรือถามีก็อาจเหลือนอยใชไหม นั่นแสดงวา
ความสัมพันธของเราทั้งตอพระเจาและตอพี่นองกําลังทดถอยลง จะตองรีบปรับปรุงแกไขรับการพัฒนา
ความสัมพันธที่เราเคยมีนั้นขึ้นมาใหม
เพราะการมีความสัมพันธที่ดีทั้งตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน จะกอใหเกิดการกระทําที่ดี
ตอกันดวยและเมื่อมีการกระทําที่ดีตอกัน ความสัมพันธที่ถูกตองก็จะถูกถายทอดเขาสูชีวิตเราดวย เพื่อ
เราจะใกลชิดและสนิทสนมกับพระเจาและกับพี่นองมากขึ้น
เมื่อเราใกลชิดกับพระเจา พระลักษณะของพระองคในดานตาง ๆ ก็จะซึมซับเขาสูชีวิตของเรา
ความสัมพันธของเราที่มีตอพระเจาก็จะดีขึ้นเรื่อย
ๆ
จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมี
ความสัมพันธกับพระเจาและกับพีน่ องอยางถูกตอง เพื่อชีวิตของเราจะเปนพระพรสําหรับผูอื่นอยูเสมอ
แตถาชีวิตของเรามีความสัมพันธที่ไมถูกตองกับพระเจา เราก็จะเปนพระเพลิงสําหรับพวกเขาเทานัน้ แต
ถาเราใกลชิดพระเจา และมีความสัมพันธกับพี่นองถูกตอง เราก็จะเปนเหมือนทีพ่ ระคัมภีรไดบอกไวนี้
-มัทธิว 5:13 บอกวา เราทั้งหลายเปนเกลือของโลกที่มีรสเค็มพรอมที่จะรักษาสิ่งที่กาํ ลังจะเนา
เสียในฝายวิญญาณนั้นได
-มัทธิว 5:14 บอกวา เราทั้งหลายเปนความสวางของโลกที่ตองมีแสงสวางสุกใสอยูต ลอดเวลา
และพรอมที่จะฉายแสงนั้น เขาไปยังทุกที่ ที่มีความมืดทึบอยูเพื่อคนที่อยูในความมืดทึบนั้น จะไดออก
มาถึงซึ่งความสวางนั้นดวย
-มัทธิว 7:17-19 บอกวาใหเราเปนตนไมทเี่ กิดแตผลดี มีกงิ่ กานสาขาออกมาเพื่อผูอื่นอาศัยรมเงา
ได
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-สดุดี 1:3 บอกวาเขาเปนเหมือนตนไมปลูกไวใกลริมธารน้ํา เกิดผลตามฤดูกาล ใบก็ไมเหีย่ ว
แหงทุกอยางทีเ่ ขาก็จําเริญขึ้น...
-เปนเหมือนธารน้ํา....ที่มีน้ําไหล ใหผูอื่นไดใชสอยประโยชนอยูเ สมอ
เมื่อเราสํารวจดูชีวิตการเปนคริสเตียนของเราและพบจุดบกพรองในดานความสัมพันธกับพระ
เจาและกับพี่นอ ง เราก็ควรที่จะรีบปรับปรุงแกไข และรับการพัฒนาความสัมพันธนั้นขึ้นมาใหม บน
พื้นฐานของความรัก เพราะถาไมมีความรัก ก็จะไมมกี ารปรับปรุงแกไข และสรางสายสัมพันธระหวาง
เรากับพระเจาและกับพีน่ องคริสเตียนขึ้นมาใหมแน
-มัทธิว 22:37 บอกวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวย
สิ้นสุดความคิดของเจา”
ความรักกอใหเกิดการกระทํา ทั้งที่ดีและไมดีดวย ความรักกอใหเกิดความใกลชิดทีก่ อใหเกิด
ความสัมพันธแบบสนิทแนบแนนดวย
ดังนั้น ถาเราเห็นวาความสัมพันธ ระหวางเรากับพระเจาและพีน่ อง เริ่มที่จะจืดจางหางเหินกัน
มากขึ้น เราก็ควรที่จะรีบเรงฟนฟูสรางความสัมพันธนนั้ ขึ้นมาใหมใหดีดังเดิม และเราจะมีวิธสี ราง
ความสัมพันธนี้ไดอยางไร? ผมขอแนะนําใหทํา 3 วิธีการตอไปนี้

1.ดวยการอธิษฐานกับพระองคมากขึน้
เพราะการอธิษฐาน เปนการเขาเฝาพระเจาเพื่อพูด-คุย-สนทนา-บอกเลาถึงปญหา-ความทุกขสุขของเรากับพระองค การอธิษฐานเปนการแสวงหาพระองค เพื่อที่จะมีสัมพันธภาพที่ดกี ับพระองค
และกับพีน่ องคริสเตียนดวย
-อิสยาห 55:6 บอกวา “จงแสวงหาพระเจาเมื่อจะพบพระองคไดจงทูลพระองคขณะพระองค
ทรงอยูใกล”
การอธิษฐานเปนการรองทูลตอพระองคในเรื่องจุดออนตาง ๆ ในชีวิตของเราทั้งปญหาในดาน
ความสัมพันธกับพระองคและกับพี่นอง
-โยบ 8:5 บอกวา “ถาทานหมั่นแสวงหาพระเจาและวิงวอนตอองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์”
-สดุดี 27:8 บอกวา... “จงหาหนาของเรา จิตใจของขาพระองคทูลพระองควา “ขาแตพระเจา ขา
พระองคแสวงหาพระพักตรของพระองค”
-สดุดี 73:28 บอกวา “แตสวนขาพระองคนั้น จะเขาใกลพระเจา เพราะพระเจาเปนทีล่ ี้ภัยของขา
พระองค เพื่อขาพระองคจะไดเลาถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค”

5

การใชเวลาใหมากขึ้นในการอธิษฐานกับพระเจานัน้ เปนการสรางความสัมพันธระหวางเรากับ
พระองคและพี่นองที่จะมีความสัมพันธแนบสนิทชิดเชือ้ กันมากขึ้นทุกวัน และเมื่อเรามีความสัมพันธ
กับพระองคมากขึ้นเทาใด เราก็จะไดรับพระพรที่มาจากพระองคมากเทานั้น
-ฮีบรู 10:22 บอกวา....ก็ใหเราเขาไปใกลดวยความบริสทุ ธิ์ใจ ดวยการไวใจเต็มที มีใจที่ไดรับ
การชําระใหสะอาดแลว และมีกายที่ลางชําระดวยน้ําบริสุทธิ์
ดังนั้น ใหเราที่จะแบงเวลา เพื่อแกการอธิษฐานกับพระองคมากขึ้นดวย เพราะโดยคําอธิษฐาน
ของเรานั้น พระเจาจะทรงนําเราหันกลับมาหาพระองคใหดําเนินชีวิตอยูใ ตรมพระคุณพระองค
-สดุดี 80:7 บอกวา...ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหกลับสูสภาพดี ขอพระพักตรพระองค
ทอแสงเพื่อขาพระองคทั้งหลายจะรอด
เมื่อเรามีสัมพันธที่ดีกับพระองคแลว พระองคก็จะทรงสัง่ สอนเรา ดวยพระคําของพระองค ให
ความเชื่อของเราทวีมากขึ้น และมีความยินดีในพระองคตลอดไป
-สดุดี 85:4,6 บอกวา...ขอทรงชวยขาพระองคใหกลับคืนอีก เพื่อประชากรของพระองคจะได
ยินดีพระองคจะสอนเราเหมือนพอสอนลูก ใหรูจักทางทีค่ วรจะเดินไป ใหรูจักสิ่งทีค่ วรจะทําและสิ่งที่
ไมควรจะทํา
-โยบ 34:32 บอกวา...ขอทรงโปรดสอนขาพระองค ถึงสิ่งที่ขาพระองคมองไมเห็น ถาขา
พระองคกระทําบาปชั่ว ขอพระองคจะไมกระทําอีก พระองคจะทรงเพิ่มเติมความเชื่อมากขึ้นใหกับเรา
ในเรื่องความยิง่ ใหญของพระองคและอื่น
-มาระโก 9:24 บอกวา... “ขาพเจาเชื่อที่ขาพเจายังขาดความเชื่อนั้น ขอใหเชื่อเถิด”
พระองคทรงฟงคําอธิษฐานรองทูลของเราทุกเรื่อง เมื่อเรารองทูลอธิษฐานตอพระองค ไมวาจะ
เปนเรื่องใดก็ตาม พระองคฟง และทรงตอบตามน้ําพระทัยของพระองค
-สดุดี 143:1 บอกวา...ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค...ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคํา
วิงวอนของขาพระองค...ขอทรงตอบขาพระองค ตามความสัตยสุจริต และความชอบธรรมของพระองค
ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานเพื่อขอรับการกลับสูสภาพที่ดีมีสัมพันธกับพระองคแลวเราควรฟงคํา
สอนของพระองคดวย เพื่อเราจะไดรูวาอะไรคือบาป และจะไดไมทาํ สิ่งนั้นอีก เพื่อเราจะมีความเชื่อ
หมั่นในพระองคมากขึ้นในทุก ๆ วันและในทุก ๆ เรื่องดวย

2.ดวยการอานพระคัมภีรเ ปนประจํา...
เพราะพระคําของพระเจานัน้ เปนอาหารเพื่อบํารุงเลี้ยงฝายจิตวิญญาณใหเจริญเติบโต สูความ
เปนผูใหญในพระคริสต และรูวาอะไรดี-อะไรชั่ว
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-1 เปโตร 2:2 บอกวา.... จงปรารถนาน้ํานมฝายวิญญาณ (พระคํา) อันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ํานมนั้น
จะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด
-ยากอบ 1:21 บอกวา... จงนอมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝงไวแลวนั้น ซึ่งสามารถชวยจิต
วิญญาณของทานทั้งหลายใหรอดได
พระคําของพระเจา สามารถชวยเราใหหลุดพนจากการทําตามคําชักชวนของมารซาตานได
ชวยปองกันเราไมใหทําบาปได เพราะพระคําของพระเจาจะบอกใหเรารูวาอะไรดีควรทําและอะไร ไมดี
ไมควรทํา พระคําของพระเจาชวยใหเรารูถึงแนวทางของการดําเนินชีวิต วาแตในแตละวันเราควรจะ
ดําเนินชีวิตอยางไร ถึงจะเปนที่พอพระทัยพระเจา พระคําของพระเจาจะบอกใหเรารูถึงเรื่องพระสัญญา
ตาง ๆ ของพระองควา ถาเราประพฤติปฏิบัติตนอยางนี้ เราจะไดรบั อะไร หรือสิ่งใดเปนสิ่งตอบแทน
พระคําของพระเจาชวยใหเรารูถึงเหตุการณตาง ที่จะเกิดขึ้นในโลกนีแ้ ละโลกหนา พระคําของพระเจา
ชวยใหเรารูถึงสภาพของนรกและสวรรคดว ย พระคําของพระเจาชวยเรารูวาเราจะพนจากนรก และไป
สวรรคไดดวยวิธีใด พระคําของพระเจาชวยใหเรามีแนวทางที่จะสั่งสอน คนอื่นไดโดยอาศัยหลักคํา
สอนของพระองค
ดังนั้นเราตองอานพระคําของพระเจาเปนประจําโดยพระคํานั้น เราจะเขาขบวนการแหงการ
เจริญฝายวิญญาณ
ทีม่ ีสัมพันธกับพระเจาและพีน่ องและมีชวี ติ เปนที่ถวายพระเกียรติแดพระองค
ตลอดไป

3.ดวยการเขารวมสามัคคีธรรมกับพระเจา
...เมื่อมนุษยอยูในสวนเอเดน เขารวมสามัคคีกับพระเจาทุกวัน พระเจาเสด็จมาหาเขา-พูด-และ
คุย-ถามถึงสารทุกขสุกดิบของเขา
-ปฐมกาล 3:8-13 บอกวา.... พระเจาเสด็จมาหามนุษยเพือ่ รวมสามัคคีธรรมกับเขา แตมนุษยไม
ยอมที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจาเหมือนอยางที่ผานมาเขาหลบหนีพระองค เพราะสามัคคีธรรมที่เขาเคย
มีใหตอพระองคกอนหนามันขาดหายไปดวย ความสัมพันธที่เขาเคยมีตอพระองค ก็ขาดหายไปดวยอีก
-ปฐมกาล 3:1-7 เมื่อมนุษยไมมีความสัมพันธที่ดีกับพระเจา การเชื่อฟงที่มนุษยเคยมีตอพระเจา
นั้น ก็หมดไป มนุษยหนั ไปมีความสัมพันธกับมารซาตาน แทนการมีความสัมพันธกับพระเจา ฟง-และ
ทําตามคําชักชวนของมาร โดยไมสนใจในคําสั่งของพระเจาเลย
-ปฐมกาล 3:14-24 พระเจาทรงลงโทษมนุษย ดวยการเอาความสะดวกสบายไปจากพวกเขา
และเอาความทุกขลําบากใหพวกเขาแทน และไลพวกเขาออกจากสวนเอเดน และไมใหเขากลับเขาไป
อีก
7

แตดว ยความผูกพัน ที่มนุษยมีอยูในใจลึก ๆ วาเขามาจากพระเจาและตองการที่จะมีสามัคคี
ธรรมกับพระองคเหมือนเคย เพราะการมีสามัคคีธรรมกับพระเจาองคนั้น เปนสิ่งที่พระองคทรงพอ
พระทัย เพราะแสดงถึงการที่มนุษยได นมัสการพระองคผูสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก
และพระเจาไดทําใหมนุษยสามารถที่จะกลับมามีสัมพันธภาพกับพระองคไดอีกครั้ง ทางพระ
เยซูคริสต ดังนั้นเราตองมีสามัคคีธรรมกับพระเจา ทางพระเยซูคริสต ดังนั้นเราตองมีสามัคคีธรรมกับ
พระเจา ทางพระเยซูคริสต แลวชีวิตของเราจะมีสัมพันธที่ดีตอพระเจาและตอพี่นอง ไดตลอดไปนั้นเรา
ตอง
-อธิษฐานกับพระเจาเปนประจําทุกวันตามเวลาที่กําหนดไว
-อานพระคัมภีรอยางสม่ําเสมอ มิใหขาดและอานอยางตอเนื่อง
-มีสามัคคีธรรมกับพระองคทุกเวลาดวย
ถาเราทําตามขั้นตอนทั้ง 3 อยางนี้เปนประจําและอยางสม่ําเสมอ ก็จะชวยใหความสัมพันธของ
เราที่มีตอพระเจาและตอพีน่ อ งนั้น ดีเหมือนเดิมไดอยางแนนอน

2) ดานความสัมพันธระหวางเรากับพี่นอง
พระประสงคของพระเจาไมตองการใหมนุษยทพี่ ระองคทรงสรางนั้นอยูคนเดียวโดดเดี่ยว
เดียวดายในโลกนี้ แตตองการใหเขามีความสัมพันธที่ดีตอ ผูอื่นดวย
-1 โครินธ 12:24-27 บอกวา... รางกายของเรามีอวัยวะหลายอยางแตอวัยวะเหลานั้นก็มี
ความสัมพันธกันเปนอยางดี ในการทําตามหนาที่ของอวัยวะนั้น ๆ ถาอวัยวะเหลานี้เกิดความขัดแยงกัน
ก็จะเกิดปญหาแกรางกายขึ้นแน
เราแตละคนเปนอวัยวะของกายนั้นจึงตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
และการที่เราจะมี
ความสัมพันธที่ดีตอกันตลอดไปไดนั้น การพัฒนาความสัมพันธจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
-ปฐมกาล 2:18 บอกวา..ไมควรที่ชายผูนี่จะอยูคนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภที่สมกับเขาขึ้น...
การที่คน 2 คนจะอยูรวมกันอยางสันติสขุ ไดนั้นเขาจะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกันพอสมควร
เชน... ถาเขาชอบกันเขาก็จะเขากันได ความสัมพันธของเขาก็จะราบรืน่ ดี แตถาเขาเกิดไมชอบกันขึ้นมา
ความสัมพันธของเขาก็จะมีปญหาทันที
ความสัมพันธของเรากับพี่นอ งนั้น จะดีหรือไมดีนั้น มีผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธของเรา
กับพระเจาดวย ถาเรามีความสัมพันธที่ดีตอพระเจาตลอดเวลาเราก็จะมีความสัมพันธที่ดีตอพี่นองดวย
เพราะนี่คือผลกระทบที่ติดตามมา ความสัมพันธของเรากับผูอื่นนั้น มีผลและอิทธิพลตอชีวิตของเรามาก
ทีเดียว นักจิตวิทยา
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ทานหนึ่งบอกวา... การเติบโตฝายจิตวิญญาณ...การรักษาใหหายของบาดแผลในจิตใจ...การที่
จะสรางหรือการที่จะทําลาย...การถดถอยของชีวิตในแตละดานนั้น....
มีบอเกิดมาจากการที่เรามี
ความสัมพันธกับผูอื่นทั้งนั้น...หมายความวา...ถาความสัมพันธทั้งเราและเขานั้นดี ผลที่ออกมาก็จะดี
ดวย...แตถาความสัมพันธทั้งเราและเขาไมดี ผลที่ออกมาก็จะไมดีดว ย (มันคือผลตอเนื่อง)
นักจิตวิทยาอีกทานหนึ่งบอกวา.... “การใหคําปรึกษาทัง้ หลายนั้น” ก็เกีย่ วของกับเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลวา...จะเขากันไดอยางไร? และดวยวิธีไหน?
การขัดแยงกัน จึงเปนเหตุทที่ ําใหความสัมพันธระหวางเรากับพี่นองทดถอยลง เราพบตัวอยาง
ในเรื่องนี้ จากพระคัมภีรหลายตอนดวยกันเชน...
-ปฐมกาล 4:4-8 เราพบวาความสัมพันธของพี่นองคูนี้ ทดถอยถึงขีดสุด และไมไดมีการพัฒนา
ความสัมพันธใหดีขึ้นเลยระหวางพีน่ องคูน ี้ ความสัมพันธนั้น จึงขาดลงอยางสิ้นเชิง การเอาชนะกันขั้น
เด็ดขาดก็ตามมา และจบลงดวยการฆากันเลย
ปจจุบันนี้ เราพบตัวอยางแบบนี้มากมาย ในทามกลางผูรับใชของพระเจาระดับตาง ๆ ที่เกิด
ความขัดแยงกัน ทั้งในเรือ่ งงาน-เรื่องสวนตัว-และเรื่องผลประโยชน จนเปนเหตุนําไปสูการฆากัน
ในทางความรูส ึกทางการรับใช ทําใหมแี ตใจขมขื่นมอบใหกนั และกันเทานั้น การรับใชจึงไมเกิดผล
-ปฐมกาล 13:5-7 เกิดความขัดแยงกันระหวางคนเลี้ยงสัตวของอับรามและโลท ดวยเรื่องพื้นที่
ของการเลี้ยงสัตวมีไมเพียงพอ เพราะทั้งสองฝายมีสัตวเลีย้ งมากมาย จนเปนเหตุใหเกิดวิวาทกันขึน้
-ลูกา 22:24 มัทธิว 20:20-21,24 เกิดความขัดแยงขึน้ ในทามกลางสาวกของพระเยซูคริสต เรื่อง
ที่อยากจะเปนใหญกัน จนเปนเหตุทําใหเกิดความขุนมัวในจิตใจของสาวกคนอืน่ ๆ ดวย
-2 โครินธ 12:20-21 บอกวา...สมาชิกของคริสตจักรโครินธ และอาจจะรวมถึงคริสตจักรอื่น ๆ
ดวยที่มีปญหาในดานความสัมพันธที่แยมาก
จนถึงขนาดแตกออกเปนกลุม-เปนกก-เปนพรรค-เปน
พวก-เปนหมู- เปนคณะ ซึ่งในปจจุบันนี้ คริสตจักรของเรา มีปญหาแบบนี้บางหรือไม?
และทุกครั้งที่เกิดความขัดแยงขึ้นในระหวางเรากับพี่นองในคริสตจักร ลวนแลวแตมีสาเหตุ
ทั้งนั้น และอะไรคือสาเหตุที่แทจริง ทีน่ ําไปสูการขัดแยงเลา ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันในระหวางพี่นอง/ผูนําคริสตจักร/ผูรับใชของพระเจาผูเขียนอยากจะยกมาพูกจาก
ประสบการณที่ไดพบและสัมผัสมา สัก 3 สาเหตุดวยกัน ที่เราพบเห็นบอย ๆ ในคริสตจักรคือ
ความเขาใจผิดในเรื่องที่เกิดขึน้ ...เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ทั้งในและนอกคริสตจักร เรามักจะพูด
ถึงเรื่องเลานั้นหรือคนนั้น ตามความเขาใจของเรา ไมใชตามความเปนจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น แลวเราก็เริ่ม
ถายทอดความเขาใจของเรา ที่มีตอเรื่องนั้นออกไป และเมื่อเรื่องรูถ ึงหูของผูถูกพาดพิง เขาก็เริ่มมี
ความรูสึกไมพอใจ ความสัมพันธที่เคยมีตอกันเริ่มที่จะทดถอยลง
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ในทุกวันนีม้ ีปญ
 หามากมายเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญมาจากการที่เราไปรับความคิดและคําบอกเลา
จากผูอื่น แลวเราก็มองและคิดวาคนนัน้ เปนอยางทีเ่ ขาบอกเราไมไดมองคนนั้นตามความเปนจริงที่เขา
เปนอยู จึงทําใหความสัมพันธระหวางเรากับเขาจืดจางลง
2)ความคิดที่ไมเห็นดวยกัน...(ขัดแยงกัน)...ในสังคมสมัยใหมมีสิ่งที่โดดเดนอีกอยางหนึ่ง คือ...
การสรางคนใหมีลักษณะที่เปนตัวของตัวเองมากขึ้นไมขนึ้ อยูกับใคร แมนแตความคิด และการตัดสินใจ
ก็ไมตองฟงใครหรือตองการใคร และในทีส่ ุดก็เขากับใครไมไดเลย
พระเจาไมตองการใหเราเปนคนที่อยูในสภาพอยางนี้ พระเจาตองการใหเราที่จะ
ก.พึ่งพาผูอื่น... ดวยการทํางานรับใชรวมกับผูอื่นและใหมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นดวย
ข.พึ่งพาตัวเอง... ดวยการไมอาศัยผูอื่นไปเสียทุกเรื่อง ตองเรียนรูที่จะทําอะไรดวยตัวเอง
ค.พึ่งพากันและกัน...ดวยการทําการรับใชในพันธกิจเปนทีมรวมกัน มีความเคารพในสิทธิของ
กันและกันและมีความสัมพันธที่ดีตอกันและกันดวย

3).ความเห็นแกตัว...
นี่เปนศัตรูตวั สําคัญมากที่ทําลายความสัมพันธระหวางเราตอพี่นอง
สังคมและกลุมชนใดก็ตาม ที่มีความเห็นแกตัวอยูสังคมและกลุมชนนั้น จะยืนอยูไ มไดเลย
-กาลาเทีย 6:2 บอกวา... จงชวยรับภาระของกันและกัน...
-1 โครินธ 12:24-27 เปนการเปรียบเทียบคริสตจักรเหมือนกับรางกาย มีพระเยซูเปนศรีษะผูเชื่อ
แตละคนเปนอวัยวะของรางกาย อวัยวะแตละสวนไมเหมือนกัน แตมคี วามสําคัญเทากัน อวัยวะเหลานี้
ตองหวงหาอนาทรตอกันและกัน มีความสัมพันธกัน รับรูความเจ็บปวดของกันและกัน คอยชวยเหลือ
กัน ไมเอาเปรียบกัน ใหเกียรติกันและกัน และยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย
แตในความเปนจริงในปจจุบันนี้ อวัยวะแตละสวนนี้ ขาดการมีความสัมพันธที่ดีตอ กัน จึงทํา
ใหไมเห็นความเปนเอกภาพ ในกลุมคนของพระเจาเลย แถมยังทําใหคนในคริสตจักรทดถอยอีกดวย เรา
จะแกปญหานีอ้ ยางไร? เราตองรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางเรากับพี่นองบนพื้นฐานของความรัก
ดวยการทําสิ่งตอไปนี้...
ก.อยากลาวโทษเขา... การกลาวโทษกันและกัน เปนการเพิ่มอุณภูมิทางการขัดแยงใหมีเพิ่มมาก
ขึ้น การหนุนใจกันและกัน เปนการสรางความสัมพันธทดี่ ี ใหแกกันและกันดวย
-มัทธิว 7:1 โรม 14:4 บอกวา...อยากลาวโทษเขาเพื่อพระเจาจะไมกลาวโทษทาน...
-1 ซามูเอล 18:6-9 บอกวาอยาเปรียบเทียบกันเพราะจะทําใหผูทดี่ อยกวารูสึกไมดตี อผูที่โดด
เดนกวา
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ข.ยอมรับและเขาใจซึ่งกันและกัน พระเจาสรางเราแตละคนใหมแี ตละจุดที่ไมเหมือนกัน
ดังนั้นเราตองพยายามเขาใจ คนที่มีปญหากับเรา เพราะวาเขาอาจจะอยูใ นสภาพที่กดดันทาง
จิตใจ มีความเจ็บปวดที่ซอนลึกอยู มีบาดแผลในใจ ที่ตองการใครสักคนหนึ่ง ที่เขาใจเขา และรับรู
ปญหาของเขาเปนเพื่อนเขาในยามยากลําบากได ใหการหนุนใจและเขาใจเขา
-ยากอบ 5:16 บอกวา...ใหเราสารภาพบาปตอกันและกัน และอธิษฐานเพื่อกันและกัน(คุยกัน)
-อพยพ 33:11 บอกวา... พระเจาสนทนากับโมเสสเหมือนมิตรสหาย...
การคุยกันสองตอสองแบบมิตรสหายในเรื่องที่เรากําลังไมเขาใจกันนั้น จะทําใหความสัมพันธ
ระหวางเราทั้งสองดีขึ้น และการกลาวคําวา...ขอโทษครับ...ขอโทษคะ...ก็จะติดตามมา
ค.พูดคุยกันใหชัดเจน...เราตองเรียนรูที่จะพูดคุยกันถึงสิ่งที่ยังไมคอยเขาใจสิ่งที่ยังคุมเครืออยู
ตอคูกรณีของเราใหชัดเจน เพื่อลดความตรึงเครียดดานความสัมพันธ
-สุภาษิต 27:5 บอกวา....วากันตอหนาดีกวารักกันลับ ๆ ...ปญหาอยางหนึ่งที่เราพบอยูในเสมอ
ในเรื่องนี้คือ.... เราไมมีความกลาพอที่จะคุยกับเขาโดยตรง
ดวยหลายสาเหตุดว ยกัน จึงไมมีการปรับปรุงแกไขกัน แลวเราก็มาพูดผานตัวกรอง (คือคน
กลาง)
เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ... เรากลัววาเขาจะไมฟง...ไมยอมรับ...ก็อาจจะมีสวนอยูบา ง แตเรา
จะตองระวังวา... การพูดผานเครื่องกรองบอย ๆ มันจะทําใหสิ่งที่ออกมานั้นเพีย้ นไป จากความจริงก็ได
-มัทธิว 5:37 บอกวา... จริงก็วาจริง ไมกว็ าไม พูดแคนี้กพ็ อ พูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว...
-ยากอบ 1:19 บอกวา... จงใหทุกคนไวในการฟง...ชาในการโกรธ...ชาในการพูด...
สวนใหญเราชอบพูด โดยเฉพาะความผิดของคนอื่น แตไมคอยอยากพูดถึงความดีของคนอื่น
นักใหเขาเลาถึงปญหาของเขาที่มีตอเรา แลวเราจงฟงเขาเพื่อเขาจะฟงเราดวย
เปนสิ่งที่มีคาตอพระเจา
ง)ยอมรับเขาดวยความจริงใจ...การยอมรับผูอื่นดวยความจริงใจนัน้
มากที่เดียว เพราะการที่เรายอมรับเขานั้น ไมใชเพราะเขาเปนในสิ่งที่เราตองการใหเขาเปน แตเรา
ยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเปนอยู ในงานแหงการรับใชของเรา/ในกลุมของเรา/ในคริสตจักรของเรา/มีบุคคล
หลายประเภทที่มีทั้งนารัก-ไมนารัก-มีทั้งนิสัยดี-และไมด-ี ดานคําพูด คําจาก็ตางกัน กริยามารยาทก็
ตางกัน ภูมิหลังของชีวิตก็ตางกัน ฐานะความเปนอยูกต็ างกัน ชาติตระกูลก็ตางกัน ดังนั้นเราตองยอมรับ
เขาในสิ่งที่เขาเปนไมใชยอมรับเขาในสิ่งที่เราตองการใหเขาเปนในการพัฒนาความสัมพันธนั้น เราตอง
ทําทั้ง 2 ดานคือทั้งในสวนที่เปนความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา และสวนที่เปนความสัมพันธ
ระหวางเรากับพี่นองคริสเตียนดวยกัน เรื่องวิธีการพัฒนาความสัมพันธนั้น ผมไดพูดมาแลว ทานผูอ าน
ลองนําไปใชดู แลวจะเห็นวาความสัมพันธของเรานั้น ถูกพัฒนาขึ้นจริง ๆ จนเปนเหตุที่เราจะนํากลุมชน
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ของพระเจา เขาสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในพระเยซูคริสตไดอยางแมจริงหรือไม? หรือไมมีอะไร
เกิดขึ้นเลย เมือ่ ทําตามขั้นตอนเหลานี้แลว
ผมเชื่อเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะทําใหผูอานไดรับพระพรในฝายวิญญาณบางไมมาก ก็นอย
นะครับ ฉบับหนาคงจะมีโอกาส นําสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชนในฝายจิตวิญญาณมาแบงปนใหพนี่ องที่รกั การ
อานทุกทานไดรับพระพรรวมกันอีก สําหรับฉบับนี้ลาไปกอน ไวพบกันฉบับหนา..สวัสดีครับ

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 314 มกราคม – กุมภาพันธ
2007, หนา 22-29.
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