
การพัฒนาความสัมพันธ 
สมชาย  พรมไทยสงค 

ศบ.คริสตจักรอําเภอโกรกพระ 
ความสัมพันธ เปนองคประกอบอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา

มากทีเดยีว ไมวาจะเปนในครอบครัวในชุมชนระดับตาง ๆ หรือแมแตในคริสตจักรก็ตองมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ถึงจะอยูและทํากิจกรรมรวมกันได 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายในปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนในครอบครัว ในสังคมชุมชนตาง ๆ หรือ
แมแตในคริสตจักร สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ “ขาดความสัมพันธตอกัน” หรือไมก็มีความสัมพันธท่ี
ไมคอยดีตอกนัเทาไรนัก 

ในทุกวันนี ้จึงมีองคกรตาง ๆ มากมายท้ังของภาครัฐและเอกชน หรือแมนแตของคริสเตียนดวย 
ตางก็หันมาเนน “การสรางความสัมพันธ” ท่ีดีตอกัน เพื่อรวมมือกันในการทํากจิกรรมนั้น ๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีหนวยงานไดกําหนดไว 

การท่ีเรามีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ไมวาจะเปนบุคคลระดบัไหนก็ตาม จึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํา
ความสําเร็จมาสูชีวิต และอาชีพการงาน ตลอดท้ังบุคคลในครอบครัวและชุมชนนั้น ๆ ไดอีกดวย 

แตการท่ีมีความสัมพันธไมคอยดีตอกนั อาจจะเปนเหตุนาํความลมเหลว และปญหาตาง ๆ มาสู
เรา การเรียนรูการ “พัฒนาความสัมพันธ” บนพื้นฐานของความรักจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญมาก เพื่อ
เราจะมีแนวทางในการปฏิบัติ จนเกดิมีความสัมพันธท่ีดีและถูกตองระหวางกันอีกดวย 

ดังนั้นในบทความน้ี ผมขอนําเสนอมุมมองของการพัฒนาความสัมพันธบนพื้นฐานของความ
รักในสองดานดวยกันคือ.... 

(1).ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา 

- ปฐมกาล 2:7-8 บอกวา พระเจาทรงปนมนุษยดวยผงคลีดิน ระบายลมปราณเขาทางจมูก 
มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต พระเจาทรงปลูกสวนแหงหนึ่งไวท่ีเอเดน ทางทิศตะวนัออก และใหมนษุยท่ี
พระองคปนมาน้ันอยูท่ีนั่น 
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นี่เปนความสัมพันธแรกท่ีมนุษยมีคือ การมีความสัมพันธกับพระเจาซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีเต็ม
ไปดวยความสนิทแนบแนน เปนความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง ชีวิตเต็มไปดวยสันติสุขและความอ่ิมเอิมใจ เปน
ความสัมพันธท่ีมีตอกันยาวนาน โดยท่ีไมมีส่ิงใดมาเปนปญหาหรืออุปสรรคขัดขวางเลย 

ขณะท่ีความสัมพันธนี้ ซ่ึงรวมถึงการเช่ือฟงพระเจาทุกประการ ดําเนินไปดวยความราบร่ืน
ตลอดนั้น ก็เปนส่ิงท่ียืนยนัใหเราเหน็วา เปนความสัมพนัธอันสมบูรณแบบ มีคุณภาพครบ 100% เปน
ความสัมพันธท่ีดีเยีย่ม หาตําหนิหรือท่ีติไมไดเลย 

- ปฐมกาล 3:8-10 บอกวา พระเจาเสด็จมาหามนุษยท่ีพระองคทรงสรางเหมือนเชนเคยเพื่อ
พูดคุยสนทนากับเขา แตมนุษยไดหลบหนาพระเจาเพราะความสัมพนัธท่ีเขามีตอพระองคเปล่ียนแปลง
ไป มารซาตานไดเขามาทําลายความสัมพนัธของมนุษยท่ีเคยมีตอพระเจาเสียแลว 

- ปฐมกาล 3:1-7 บอกวา มนษุยไดหันเหความสัมพันธ ท่ีเคยมีตอพระเจา ไปมีความสัมพันธกับ
มารซาตานดวยการพูดคุย-ฟง-และทําตามการชักชวนของมันมนุษยเปล่ียนการที่เคยมีความสัมพันธกับ
พระเจาแบบสนิทแนบแนนนั้น ไปมีความสัมพันธกับมารซาตานและเชื่อฟงทําตามคําชักชวนนั้น 

- ปฐมกาล 2:15-17 บอกวา พระเจาไดเตรียมแผนการทีจ่ะนํามนุษย ใหกลับมามีความสัมพันธ
ท่ีดีกับพระองคเหมือนเดิมได โดยทางพระเยซูคริสตมารซาตานเขามาทําให ความสัมพันธท่ีดีเยีย่มของ
มนุษยท่ีมีตอพระเจานัน้เสียไป แตพระเจาก็สามารถทําใหเรากลับมามีความสัมพันธท่ีดีกับพระองค
เหมือนเดิมไดทางพระเยซูคริสต วันแรกท่ีเรารับเช่ือในพระองคเราก็มีความสัมพนัธกับพระองคแลว 
เหมือนท่ีพระคัมภีรไดบอกไว 

- 1 โครินธ 1:9 บอกวา “พระเจาเปนผูทรงความสัตยพระองคไดทรงเรียกทานใหสัมพนัธสนิท
กับพระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา” 

- ฮีบรู 4:13 บอกวา “ไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดซอนไวใหพนพระเนตรของพระเจาได แตตรงกันขาม
ทุกส่ิงจะปรากฏแจงตอพระเนตรของพระองค ผูซ่ึงเราตองสัมพันธดวย 

นับจากวันท่ีเรารับเช่ือในพระเยซูคริสต เราก็มีความสัมพันธกับพระองคแลว จนถึงปจจุบันนี ้
แตในความสัมพันธของบางคน ก็อาจจะมีระดับของความสัมพันธอยูไมเทากัน ดังนั้นถาเราลอง
เปรียบเทียบดูเราก็จะพบความแตกตางของระดับความสัมพันธท่ีมีท้ังตอพระเจาและตอพี่นอง มาก
ทีเดียว ซ่ึงก็อาจจะเปนดังนี ้

- บางคนในปจจุบันนี ้ความสัมพันธท่ีมีท้ังตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน มีมากกวาตอนรับ
เช่ือพระเจาใหม ๆ เสียอีก 

- บางคนในปจจุบันนี ้ ความสัมพันธท่ีมีท้ังตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน แยกวาตอนท่ีรับ
เช่ือพระเจาใหม ๆ เสียอีก เพราะความสัมพนัธขาดการพฒันาท้ังในสวนของพระเจาและสวนของพี่นอง 
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- บางคนในปจจุบันนี้ ความสัมพันธท้ังสวนของพระเจาและสวนของพี่นองคริสเตียน จวนจะ
ขาดอยูแลว แตในใจกย็ังเชือ่พระเจาอยู แตมีการรวมสามัคคีธรรมกับพระเจา หรือกบัพี่นองคริสเตียนใน
คริสตจักร หรือกลุมเซลลตามบานเลย 

- บางคน ความสัมพันธกบัพระเจา กย็งัเสมอตนเสมอปลายอยู วนัแรกรับเช่ือพระเจาเปน
อยางไรวนันี้กย็ังเหมือนเดิม การสัมพันธมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังสวนของพระเจาและสวนของพี่
นอง 

เราลองสํารวจดูซิวา ตัวเราเองในปจจุบันนี้ จัดอยูในประเภทไหน? ในดานความสัมพันธ สวน
ใหญท่ีเราพบ มักจะอยูในประเภทท่ี 1-3 ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงแกไข และรับการพัฒนาความสัมพันธ
นี้ เพื่อจะเหมือนเดิมได และจะตองกระทําบนพ้ืนฐานของความรักดวย เพราะถาไมมีความรัก ก็จะไมมี
การปรับปรุงแกไข ใหดีข้ึนอยางแนนอนเลย 

ตัวอยางเชน.... 
1.สามี-ภรรยา ท่ีเกิดความขัดแยงกัน ในขณะน้ันความสัมพันธของท้ังคูก็จะแยลง... แตเขาท้ัง

สองยังมีความรักตอกันอยู.... และความรักท่ีมีตอกันนี่เองจะเปนเหตุทําใหเกดิการปรับปรุงแกไข
ความสัมพันธใหดีข้ึน 

2.ลูกกับพอ-แม ก็เหมือนกนัถาเกิดความขัดแยงกันข้ึน แตเขายังมีความรักอยูในใจ เขาก็จะมี
การปรับปรุงแกไข ความสัมพันธระหวางพอ-แม-ลูกใหดีข้ึนเหมือนเดมิ 

3.เพื่อนตอเพื่อนก็เหมือนกัน เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน ความขัดแยงนัน้ไมไดทําใหความรักท่ี
เขามีตอกันขาดหายไป เขากจ็ะพยายามปรับปรุงแกไขสรางความสัมพันธนั้นข้ึนมาใหม ซ่ึงก็อาจจะเปน
ความสัมพันธท่ีแนบสนิทกนัเลยทีเดยีวก็ได ชนิดท่ีเอาอะไรมาแลกก็ไมอาจท่ีจะแยกเขาท้ังสองออกจาก
กันได 

แตถาบุคคลท้ัง 3 ตัวอยางท่ียกมานัน้ไมมีความรักเปนพืน้ฐานบนความสัมพันธของเขาแลวละก็
... แนนอนความสัมพันธของเขา ก็ตองขาดลงและแยกทางกันไป 

ความรัก...เปนตนเหตุของการกระทํา เราจะรูไดวาใครรักเรามาก-นอยแคไหน ใหดูจากการ
กระทําของเขา มากกวาท่ีจะฟงเขาพูด เหมือนท่ีพระคัมภรีสอนไววา 

-“จงเอาความรักทับส่ิงท้ังปวงเหลานั้นเสีย” โดยเฉพาะส่ิงท่ีเราไมชอบและเขาทํา 
-1 โครินธ 13:13 บอกวา “ความรักนัน้ใหญท่ีสุด” เรามีทุกส่ิง แตในใจไมมีความรักก็ไมมี

ประโยชนอะไร 
ยอหน 3:16 บอกวา พระเยซูเสด็จเขามาในโลกนี้ก็เพราะ....ความรัก -
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-วิวรณ 2:4 บอกวา มีหลายคนท่ีได “ละท้ิงความรักดั่งเดิม” ท่ีเขาเคยมีตอพระเจานั้นเสีย
ความสัมพันธท่ีเขาเคยมีตอพระเจานั้นจึงขาดไปแตพระเจายังรอเวลาท่ีเขาจะมาสรางความสัมพันธท่ีดี
กับพระองค 

ความรักกอใหเกิดความรัก พระเจาทรงรักเรากอน เราจึงรักพระองค คนท่ีรักพระเจานอย ก็จะ
ใกลชิดพระเจานอย คนท่ีรักพระเจาก็จะใกลชิดพระเจามากเพ่ือจะไดมีความสัมพันธกับพระองคใหมาก
ยิ่งข้ึนเพราะถาเรารักใครสักคน เราก็อยากจะใกลชิดกับคนน้ัน อยากพดู-อยากคุย-อยากทํากิจกรรมตาง 
ๆ รวมกับเขา 

เชนเดยีวกัน เดี่ยวนี้ความสัมพันธของเรา ท้ังสวนของพระเจาและสวนของพี่นองในปจจุบันนี ้
เปนอยางไร? อยูในระดับไหน? ตอนท่ีเราเช่ือพระเจาใหม ๆ เคยเอาจริงเอาจังกับพระองค รวมในการ
ประกาศ รวมในพันธกจิตาง ๆ ของคริสตจักรอยางสมํ่าเสมอ ถวายอยางสุดกําลัง....และอ่ืน ๆ อยาง
เต็มท่ี แตในปจจุบันนี้อาการเหลานี้ยังอยูในเราหรือไม? หรือถามีก็อาจเหลือนอยใชไหม นั่นแสดงวา
ความสัมพันธของเราท้ังตอพระเจาและตอพี่นองกําลังทดถอยลง จะตองรีบปรับปรุงแกไขรับการพัฒนา
ความสัมพันธท่ีเราเคยมีนั้นข้ึนมาใหม 

เพราะการมีความสัมพันธท่ีดีท้ังตอพระเจาและตอพี่นองคริสเตียน จะกอใหเกดิการกระทําท่ีดี
ตอกันดวยและเม่ือมีการกระทําท่ีดีตอกนั ความสัมพันธท่ีถูกตองก็จะถูกถายทอดเขาสูชีวิตเราดวย เพื่อ
เราจะใกลชิดและสนิทสนมกบัพระเจาและกับพี่นองมากขึ้น 

เม่ือเราใกลชิดกับพระเจา พระลักษณะของพระองคในดานตาง ๆ ก็จะซึมซับเขาสูชีวิตของเรา 
ความสัมพันธของเราท่ีมีตอพระเจาก็จะดข้ึีนเร่ือย ๆ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองมี
ความสัมพันธกับพระเจาและกับพีน่องอยางถูกตอง เพื่อชีวิตของเราจะเปนพระพรสําหรับผูอ่ืนอยูเสมอ 
แตถาชีวิตของเรามีความสัมพันธท่ีไมถูกตองกับพระเจา เราก็จะเปนพระเพลิงสําหรับพวกเขาเทานัน้ แต
ถาเราใกลชิดพระเจา และมีความสัมพันธกับพี่นองถูกตอง เราก็จะเปนเหมือนท่ีพระคัมภีรไดบอกไวนี ้

-มัทธิว 5:13 บอกวา เราท้ังหลายเปนเกลือของโลกท่ีมีรสเค็มพรอมท่ีจะรักษาส่ิงท่ีกาํลังจะเนา
เสียในฝายวิญญาณน้ันได 

-มัทธิว 5:14 บอกวา เราท้ังหลายเปนความสวางของโลกท่ีตองมีแสงสวางสุกใสอยูตลอดเวลา 
และพรอมท่ีจะฉายแสงนั้น เขาไปยังทุกท่ี ท่ีมีความมืดทึบอยูเพื่อคนที่อยูในความมืดทึบนั้น จะไดออก
มาถึงซ่ึงความสวางนั้นดวย 

-มัทธิว 7:17-19 บอกวาใหเราเปนตนไมท่ีเกิดแตผลดี มีกิง่กานสาขาออกมาเพ่ือผูอ่ืนอาศัยรมเงา
ได 
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-สดุดี 1:3 บอกวาเขาเปนเหมือนตนไมปลูกไวใกลริมธารน้ํา เกิดผลตามฤดูกาล ใบก็ไมเหีย่ว
แหงทุกอยางท่ีเขาก็จําเริญข้ึน... 

-เปนเหมือนธารน้ํา....ท่ีมีน้ําไหล ใหผูอ่ืนไดใชสอยประโยชนอยูเสมอ 
เม่ือเราสํารวจดูชีวิตการเปนคริสเตียนของเราและพบจุดบกพรองในดานความสัมพันธกับพระ

เจาและกับพี่นอง เราก็ควรที่จะรีบปรับปรุงแกไข และรับการพัฒนาความสัมพันธนั้นข้ึนมาใหม บน
พื้นฐานของความรัก เพราะถาไมมีความรัก ก็จะไมมีการปรับปรุงแกไข และสรางสายสัมพันธระหวาง
เรากับพระเจาและกับพีน่องคริสเตียนข้ึนมาใหมแน 

-มัทธิว 22:37 บอกวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวย
ส้ินสุดความคิดของเจา” 

ความรักกอใหเกิดการกระทํา ท้ังท่ีดีและไมดีดวย ความรักกอใหเกิดความใกลชิดทีก่อใหเกิด
ความสัมพันธแบบสนิทแนบแนนดวย 

ดังนั้น ถาเราเห็นวาความสัมพันธ ระหวางเรากับพระเจาและพีน่อง เร่ิมท่ีจะจดืจางหางเหนิกัน
มากข้ึน เราก็ควรที่จะรีบเรงฟนฟูสรางความสัมพันธนัน้ข้ึนมาใหมใหดีดังเดิม และเราจะมีวิธีสราง
ความสัมพันธนี้ไดอยางไร? ผมขอแนะนําใหทํา 3 วิธีการตอไปนี้ 

1.ดวยการอธิษฐานกับพระองคมากขึน้ 

เพราะการอธิษฐาน เปนการเขาเฝาพระเจาเพื่อพูด-คุย-สนทนา-บอกเลาถึงปญหา-ความทุกข-
สุขของเรากับพระองค การอธิษฐานเปนการแสวงหาพระองค เพื่อท่ีจะมีสัมพันธภาพท่ีดกีับพระองค 
และกับพีน่องคริสเตียนดวย 

-อิสยาห 55:6 บอกวา “จงแสวงหาพระเจาเม่ือจะพบพระองคไดจงทูลพระองคขณะพระองค
ทรงอยูใกล” 

การอธิษฐานเปนการรองทูลตอพระองคในเร่ืองจุดออนตาง ๆ ในชีวิตของเราท้ังปญหาในดาน
ความสัมพนัธกับพระองคและกับพี่นอง 

โยบ 8:5 บอกวา “ถาทานหมั่นแสวงหาพระเจาและวิงวอนตอองคผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ” -
-สดุดี 27:8 บอกวา... “จงหาหนาของเรา จิตใจของขาพระองคทูลพระองควา “ขาแตพระเจา ขา

พระองคแสวงหาพระพักตรของพระองค” 
-สดุดี 73:28 บอกวา “แตสวนขาพระองคนั้น จะเขาใกลพระเจา เพราะพระเจาเปนท่ีล้ีภัยของขา

พระองค เพื่อขาพระองคจะไดเลาถึงพระราชกิจท้ังส้ินของพระองค” 
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การใชเวลาใหมากข้ึนในการอธิษฐานกับพระเจานัน้ เปนการสรางความสัมพันธระหวางเรากับ
พระองคและพี่นองท่ีจะมีความสัมพันธแนบสนิทชิดเช้ือกันมากข้ึนทุกวัน และเม่ือเรามีความสัมพันธ
กับพระองคมากข้ึนเทาใด เราก็จะไดรับพระพรท่ีมาจากพระองคมากเทานั้น 

-ฮีบรู 10:22 บอกวา....กใ็หเราเขาไปใกลดวยความบริสุทธ์ิใจ ดวยการไวใจเต็มที มีใจท่ีไดรับ
การชําระใหสะอาดแลว และมีกายท่ีลางชําระดวยน้ําบริสุทธ์ิ 

ดังนั้น ใหเราท่ีจะแบงเวลา เพื่อแกการอธิษฐานกับพระองคมากข้ึนดวย เพราะโดยคําอธิษฐาน
ของเรานั้น พระเจาจะทรงนําเราหันกลับมาหาพระองคใหดําเนินชีวิตอยูใตรมพระคุณพระองค 

-สดุดี 80:7 บอกวา...ขอทรงชวยขาพระองคท้ังหลายใหกลับสูสภาพดี ขอพระพักตรพระองค
ทอแสงเพ่ือขาพระองคท้ังหลายจะรอด 

เม่ือเรามีสัมพันธท่ีดีกับพระองคแลว พระองคก็จะทรงส่ังสอนเรา ดวยพระคําของพระองค ให
ความเช่ือของเราทวีมากข้ึน และมีความยินดีในพระองคตลอดไป 

-สดุด ี 85:4,6 บอกวา...ขอทรงชวยขาพระองคใหกลับคืนอีก เพื่อประชากรของพระองคจะได
ยินดีพระองคจะสอนเราเหมือนพอสอนลูก ใหรูจักทางท่ีควรจะเดินไป ใหรูจักส่ิงท่ีควรจะทําและส่ิงท่ี
ไมควรจะทํา 

-โยบ 34:32 บอกวา...ขอทรงโปรดสอนขาพระองค ถึงส่ิงท่ีขาพระองคมองไมเห็น ถาขา
พระองคกระทําบาปช่ัว ขอพระองคจะไมกระทําอีก พระองคจะทรงเพิ่มเติมความเช่ือมากข้ึนใหกับเรา
ในเร่ืองความยิง่ใหญของพระองคและอ่ืน 

มาระโก 9:24 บอกวา... “ขาพเจาเช่ือท่ีขาพเจายังขาดความเช่ือนั้น ขอใหเช่ือเถิด” -
พระองคทรงฟงคําอธิษฐานรองทูลของเราทุกเร่ือง เม่ือเรารองทูลอธิษฐานตอพระองค ไมวาจะ

เปนเร่ืองใดก็ตาม พระองคฟง และทรงตอบตามนํ้าพระทัยของพระองค 
-สดุดี 143:1 บอกวา...ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค...ขอทรงเง่ียพระกรรณสดับคํา

วิงวอนของขาพระองค...ขอทรงตอบขาพระองค ตามความสัตยสุจริต และความชอบธรรมของพระองค 
ดังนั้นเม่ือเราอธิษฐานเพื่อขอรับการกลับสูสภาพท่ีดีมีสัมพันธกับพระองคแลวเราควรฟงคํา

สอนของพระองคดวย เพื่อเราจะไดรูวาอะไรคือบาป และจะไดไมทําส่ิงนั้นอีก เพื่อเราจะมีความเชื่อ
หม่ันในพระองคมากข้ึนในทุก ๆ วันและในทุก ๆ เร่ืองดวย 

2.ดวยการอานพระคัมภีรเปนประจํา... 

เพราะพระคําของพระเจานัน้ เปนอาหารเพ่ือบํารุงเล้ียงฝายจิตวิญญาณใหเจริญเติบโต สูความ
เปนผูใหญในพระคริสต และรูวาอะไรด-ีอะไรช่ัว 
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-1 เปโตร 2:2 บอกวา.... จงปรารถนานํ้านมฝายวิญญาณ (พระคํา) อันบริสุทธ์ิ เพื่อโดยน้ํานมนั้น 
จะทําใหทานท้ังหลายเจริญข้ึนสูความรอด 

-ยากอบ 1:21 บอกวา... จงนอมใจรับพระวจนะท่ีทรงปลูกฝงไวแลวนั้น ซ่ึงสามารถชวยจิต
วิญญาณของทานท้ังหลายใหรอดได 

พระคําของพระเจา สามารถชวยเราใหหลุดพนจากการทําตามคําชักชวนของมารซาตานได 
ชวยปองกนัเราไมใหทําบาปได เพราะพระคําของพระเจาจะบอกใหเรารูวาอะไรดีควรทําและอะไร ไมดี 
ไมควรทํา พระคําของพระเจาชวยใหเรารูถึงแนวทางของการดําเนนิชีวิต วาแตในแตละวนัเราควรจะ
ดําเนินชีวิตอยางไร ถึงจะเปนท่ีพอพระทัยพระเจา พระคําของพระเจาจะบอกใหเรารูถึงเร่ืองพระสัญญา
ตาง ๆ ของพระองควา ถาเราประพฤติปฏิบัติตนอยางนี้ เราจะไดรับอะไร หรือส่ิงใดเปนส่ิงตอบแทน 
พระคําของพระเจาชวยใหเรารูถึงเหตุการณตาง ท่ีจะเกดิข้ึนในโลกนีแ้ละโลกหนา พระคําของพระเจา
ชวยใหเรารูถึงสภาพของนรกและสวรรคดวย พระคําของพระเจาชวยเรารูวาเราจะพนจากนรก และไป
สวรรคไดดวยวิธีใด พระคําของพระเจาชวยใหเรามีแนวทางท่ีจะส่ังสอน คนอ่ืนไดโดยอาศยัหลักคํา
สอนของพระองค 

ดังนั้นเราตองอานพระคําของพระเจาเปนประจําโดยพระคํานั้น เราจะเขาขบวนการแหงการ
เจริญฝายวิญญาณ ท่ีมีสัมพันธกับพระเจาและพีน่องและมีชีวติเปนท่ีถวายพระเกยีรติแดพระองค
ตลอดไป 

3.ดวยการเขารวมสามัคคีธรรมกบัพระเจา 

...เม่ือมนุษยอยูในสวนเอเดน เขารวมสามัคคีกับพระเจาทุกวัน พระเจาเสด็จมาหาเขา-พูด-และ
คุย-ถามถึงสารทุกขสุกดิบของเขา 

-ปฐมกาล 3:8-13 บอกวา.... พระเจาเสดจ็มาหามนุษยเพือ่รวมสามัคคีธรรมกับเขา แตมนุษยไม
ยอมที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจาเหมือนอยางท่ีผานมาเขาหลบหนีพระองค เพราะสามัคคีธรรมท่ีเขาเคย
มีใหตอพระองคกอนหนามันขาดหายไปดวย ความสัมพนัธท่ีเขาเคยมีตอพระองค กข็าดหายไปดวยอีก 

-ปฐมกาล 3:1-7 เม่ือมนุษยไมมีความสัมพนัธท่ีดีกับพระเจา การเช่ือฟงท่ีมนุษยเคยมีตอพระเจา
นั้น ก็หมดไป มนุษยหนัไปมีความสัมพันธกับมารซาตาน แทนการมีความสัมพันธกับพระเจา ฟง-และ
ทําตามคําชักชวนของมาร โดยไมสนใจในคําส่ังของพระเจาเลย 

-ปฐมกาล 3:14-24 พระเจาทรงลงโทษมนุษย ดวยการเอาความสะดวกสบายไปจากพวกเขา 
และเอาความทุกขลําบากใหพวกเขาแทน และไลพวกเขาออกจากสวนเอเดน และไมใหเขากลับเขาไป
อีก 
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แตดวยความผูกพัน ท่ีมนุษยมีอยูในใจลึก ๆ วาเขามาจากพระเจาและตองการที่จะมีสามัคคี
ธรรมกับพระองคเหมือนเคย เพราะการมีสามัคคีธรรมกับพระเจาองคนั้น เปนส่ิงท่ีพระองคทรงพอ
พระทัย เพราะแสดงถึงการท่ีมนุษยได นมัสการพระองคผูสรางฟาสวรรคและแผนดนิโลก 

และพระเจาไดทําใหมนุษยสามารถท่ีจะกลับมามีสัมพันธภาพกับพระองคไดอีกคร้ัง ทางพระ
เยซูคริสต ดังนั้นเราตองมีสามัคคีธรรมกับพระเจา ทางพระเยซูคริสต ดังนั้นเราตองมีสามัคคีธรรมกับ
พระเจา ทางพระเยซูคริสต แลวชีวิตของเราจะมีสัมพันธท่ีดีตอพระเจาและตอพี่นอง ไดตลอดไปนั้นเรา
ตอง 

-อธิษฐานกับพระเจาเปนประจําทุกวันตามเวลาท่ีกําหนดไว 
-อานพระคัมภรีอยางสมํ่าเสมอ มิใหขาดและอานอยางตอเนื่อง 
-มีสามัคคีธรรมกับพระองคทุกเวลาดวย 
ถาเราทําตามข้ันตอนท้ัง 3 อยางนี้เปนประจําและอยางสมํ่าเสมอ ก็จะชวยใหความสัมพันธของ

เราท่ีมีตอพระเจาและตอพีน่องนั้น ดีเหมือนเดิมไดอยางแนนอน 

2) ดานความสัมพนัธระหวางเรากับพี่นอง  

พระประสงคของพระเจาไมตองการใหมนุษยท่ีพระองคทรงสรางนั้นอยูคนเดยีวโดดเดี่ยว
เดียวดายในโลกนี้ แตตองการใหเขามีความสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืนดวย 

-1 โครินธ 12:24-27 บอกวา... รางกายของเรามีอวัยวะหลายอยางแตอวัยวะเหลานั้นก็มี
ความสัมพันธกันเปนอยางด ี ในการทําตามหนาท่ีของอวัยวะนั้น ๆ ถาอวัยวะเหลานี้เกิดความขัดแยงกนั 
ก็จะเกิดปญหาแกรางกายข้ึนแน 

เราแตละคนเปนอวัยวะของกายน้ันจึงตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน และการท่ีเราจะมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันตลอดไปไดนั้น การพัฒนาความสัมพันธจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

-ปฐมกาล 2:18 บอกวา..ไมควรที่ชายผูนี่จะอยูคนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภท่ีสมกับเขาข้ึน... 
การท่ีคน 2 คนจะอยูรวมกนัอยางสันติสุขไดนั้นเขาจะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกนัพอสมควร

เชน... ถาเขาชอบกันเขากจ็ะเขากันได ความสัมพันธของเขาก็จะราบร่ืนดี แตถาเขาเกิดไมชอบกนัข้ึนมา 
ความสัมพันธของเขาก็จะมีปญหาทันท ี

ความสัมพันธของเรากับพี่นองนั้น จะดหีรือไมดีนั้น มีผลสืบเนื่องมาจากความสัมพนัธของเรา
กับพระเจาดวย ถาเรามีความสัมพันธท่ีดีตอพระเจาตลอดเวลาเรากจ็ะมีความสัมพนัธท่ีดีตอพ่ีนองดวย 
เพราะน่ีคือผลกระทบท่ีติดตามมา ความสัมพันธของเรากับผูอ่ืนนั้น มีผลและอิทธิพลตอชีวิตของเรามาก
ทีเดียว นักจิตวิทยา 
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ทานหนึ่งบอกวา... การเตบิโตฝายจิตวญิญาณ...การรักษาใหหายของบาดแผลในจติใจ...การท่ี
จะสรางหรือการท่ีจะทําลาย...การถดถอยของชีวิตในแตละดานนั้น.... มีบอเกิดมาจากการท่ีเรามี
ความสัมพันธกับผูอ่ืนท้ังนั้น...หมายความวา...ถาความสัมพันธท้ังเราและเขานั้นดี ผลท่ีออกมาก็จะดี
ดวย...แตถาความสัมพันธท้ังเราและเขาไมด ีผลท่ีออกมาก็จะไมดีดวย (มันคือผลตอเนื่อง) 

นักจิตวิทยาอีกทานหน่ึงบอกวา.... “การใหคําปรึกษาท้ังหลายน้ัน” ก็เกีย่วของกับเร่ืองของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลวา...จะเขากันไดอยางไร? และดวยวิธีไหน? 

การขัดแยงกัน จึงเปนเหตุท่ีทําใหความสัมพันธระหวางเรากับพี่นองทดถอยลง เราพบตัวอยาง
ในเร่ืองนี้ จากพระคัมภีรหลายตอนดวยกันเชน... 

-ปฐมกาล 4:4-8 เราพบวาความสัมพันธของพ่ีนองคูนี้ ทดถอยถึงขีดสุด และไมไดมีการพัฒนา
ความสัมพันธใหดีข้ึนเลยระหวางพีน่องคูนี้ ความสัมพนัธนั้น จึงขาดลงอยางส้ินเชิง การเอาชนะกันข้ัน
เด็ดขาดก็ตามมา และจบลงดวยการฆากันเลย 

ปจจุบันนี้ เราพบตัวอยางแบบนี้มากมาย ในทามกลางผูรับใชของพระเจาระดับตาง ๆ ท่ีเกิด
ความขัดแยงกนั ท้ังในเร่ืองงาน-เร่ืองสวนตัว-และเร่ืองผลประโยชน จนเปนเหตุนําไปสูการฆากัน
ในทางความรูสึกทางการรับใช ทําใหมีแตใจขมข่ืนมอบใหกนัและกันเทานั้น การรับใชจึงไมเกิดผล 

-ปฐมกาล 13:5-7 เกิดความขัดแยงกันระหวางคนเล้ียงสัตวของอับรามและโลท ดวยเร่ืองพื้นท่ี
ของการเล้ียงสัตวมีไมเพยีงพอ เพราะท้ังสองฝายมีสัตวเล้ียงมากมาย จนเปนเหตุใหเกดิววิาทกันข้ึน 

-ลูกา 22:24 มัทธิว 20:20-21,24 เกิดความขัดแยงข้ึนในทามกลางสาวกของพระเยซูคริสต เร่ือง
ท่ีอยากจะเปนใหญกัน จนเปนเหตุทําใหเกดิความขุนมัวในจิตใจของสาวกคนอ่ืน ๆ ดวย 

-2 โครินธ 12:20-21 บอกวา...สมาชิกของคริสตจักรโครินธ และอาจจะรวมถึงคริสตจักรอ่ืน ๆ 
ดวยท่ีมีปญหาในดานความสัมพันธท่ีแยมาก จนถึงขนาดแตกออกเปนกลุม-เปนกก-เปนพรรค-เปน
พวก-เปนหมู-เปนคณะ ซ่ึงในปจจุบันนี้ คริสตจักรของเรา มีปญหาแบบนี้บางหรือไม? 

และทุกคร้ังท่ีเกิดความขัดแยงข้ึนในระหวางเรากับพี่นองในคริสตจักร ลวนแลวแตมีสาเหตุ
ท้ังนั้น และอะไรคือสาเหตุท่ีแทจริง ท่ีนําไปสูการขัดแยงเลา ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันในระหวางพี่นอง/ผูนําคริสตจักร/ผูรับใชของพระเจาผูเขียนอยากจะยกมาพกูจาก
ประสบการณท่ีไดพบและสัมผัสมา สัก 3 สาเหตุดวยกนั ท่ีเราพบเห็นบอย ๆ ในครสิตจักรคือ 

ความเขาใจผิดในเร่ืองท่ีเกดิข้ึน...เม่ือมีเร่ืองอะไรเกดิข้ึน ท้ังในและนอกคริสตจักร เรามักจะพูด
ถึงเร่ืองเลานั้นหรือคนน้ัน ตามความเขาใจของเรา ไมใชตามความเปนจริงกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน แลวเราก็เร่ิม
ถายทอดความเขาใจของเรา ท่ีมีตอเร่ืองนั้นออกไป และเม่ือเร่ืองรูถึงหูของผูถูกพาดพิง เขาก็เร่ิมมี
ความรูสึกไมพอใจ ความสัมพันธท่ีเคยมีตอกันเร่ิมท่ีจะทดถอยลง 
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ในทุกวันนีมี้ปญหามากมายเกิดข้ึน ซ่ึงสวนใหญมาจากการท่ีเราไปรับความคิดและคําบอกเลา
จากผูอ่ืน แลวเราก็มองและคิดวาคนนัน้เปนอยางท่ีเขาบอกเราไมไดมองคนน้ันตามความเปนจริงท่ีเขา
เปนอยู จึงทําใหความสัมพันธระหวางเรากบัเขาจืดจางลง 

2)ความคิดท่ีไมเห็นดวยกัน...(ขัดแยงกัน)...ในสังคมสมัยใหมมีส่ิงท่ีโดดเดนอีกอยางหน่ึง คือ...
การสรางคนใหมีลักษณะท่ีเปนตัวของตัวเองมากข้ึนไมข้ึนอยูกับใคร แมนแตความคิด และการตัดสินใจ
ก็ไมตองฟงใครหรือตองการใคร และในท่ีสุดก็เขากับใครไมไดเลย 

พระเจาไมตองการใหเราเปนคนท่ีอยูในสภาพอยางนี้ พระเจาตองการใหเราท่ีจะ 
ก.พึ่งพาผูอ่ืน... ดวยการทํางานรับใชรวมกบัผูอ่ืนและใหมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนดวย 
ข.พึ่งพาตัวเอง... ดวยการไมอาศัยผูอ่ืนไปเสียทุกเร่ือง ตองเรียนรูท่ีจะทําอะไรดวยตัวเอง 
ค.พึ่งพากันและกัน...ดวยการทําการรับใชในพันธกิจเปนทีมรวมกัน มีความเคารพในสิทธิของ

กันและกันและมีความสัมพนัธท่ีดีตอกันและกันดวย 

3).ความเห็นแกตัว... 

นี่เปนศัตรูตวัสําคัญมากท่ีทําลายความสัมพันธระหวางเราตอพี่นอง 
สังคมและกลุมชนใดก็ตาม ท่ีมีความเหน็แกตัวอยูสังคมและกลุมชนนั้น จะยนือยูไมไดเลย 
กาลาเทีย 6:2 บอกวา... จงชวยรับภาระของกันและกัน... -

-1 โครินธ 12:24-27 เปนการเปรียบเทียบคริสตจักรเหมือนกับรางกาย มีพระเยซูเปนศรีษะผูเช่ือ
แตละคนเปนอวัยวะของรางกาย อวยัวะแตละสวนไมเหมือนกัน แตมีความสําคัญเทากัน อวัยวะเหลานี้
ตองหวงหาอนาทรตอกันและกัน มีความสัมพันธกัน รับรูความเจ็บปวดของกนัและกัน คอยชวยเหลือ
กัน ไมเอาเปรียบกัน ใหเกียรติกันและกัน และยังมีอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

แตในความเปนจริงในปจจบัุนนี้ อวัยวะแตละสวนนี้ ขาดการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน จึงทํา
ใหไมเห็นความเปนเอกภาพ ในกลุมคนของพระเจาเลย แถมยังทําใหคนในคริสตจักรทดถอยอีกดวย เรา
จะแกปญหานีอ้ยางไร? เราตองรับการพัฒนาความสัมพนัธระหวางเรากับพี่นองบนพ้ืนฐานของความรัก 
ดวยการทําส่ิงตอไปนี้... 

ก.อยากลาวโทษเขา... การกลาวโทษกันและกัน เปนการเพ่ิมอุณภูมิทางการขัดแยงใหมีเพิ่มมาก
ข้ึน การหนนุใจกันและกนั เปนการสรางความสัมพันธท่ีดี ใหแกกันและกันดวย 

มัทธิว 7:1 โรม 14:4 บอกวา...อยากลาวโทษเขาเพ่ือพระเจาจะไมกลาวโทษทาน... -
-1 ซามูเอล 18:6-9 บอกวาอยาเปรียบเทียบกันเพราะจะทําใหผูท่ีดอยกวารูสึกไมดตีอผูท่ีโดด

เดนกวา 
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ข.ยอมรับและเขาใจซ่ึงกันและกัน พระเจาสรางเราแตละคนใหมีแตละจดุท่ีไมเหมือนกัน 
ดังนั้นเราตองพยายามเขาใจ คนท่ีมีปญหากับเรา เพราะวาเขาอาจจะอยูในสภาพท่ีกดดันทาง

จิตใจ มีความเจ็บปวดท่ีซอนลึกอยู มีบาดแผลในใจ ท่ีตองการใครสักคนหนึ่ง ท่ีเขาใจเขา และรับรู
ปญหาของเขาเปนเพ่ือนเขาในยามยากลําบากได ใหการหนุนใจและเขาใจเขา 

ยากอบ 5:16 บอกวา...ใหเราสารภาพบาปตอกันและกัน และอธิษฐานเพื่อกันและกัน(คุยกนั) -
-อพยพ 33:11 บอกวา... พระเจาสนทนากับโมเสสเหมือนมิตรสหาย... 
การคุยกันสองตอสองแบบมิตรสหายในเร่ืองท่ีเรากําลังไมเขาใจกนันั้น จะทําใหความสัมพันธ

ระหวางเราท้ังสองดีข้ึน และการกลาวคําวา...ขอโทษครับ...ขอโทษคะ...ก็จะติดตามมา 
ค.พูดคุยกนัใหชัดเจน...เราตองเรียนรูท่ีจะพูดคุยกนัถึงส่ิงท่ียังไมคอยเขาใจส่ิงท่ียังคุมเครืออยู 

ตอคูกรณีของเราใหชัดเจน เพื่อลดความตรึงเครียดดานความสัมพันธ 
-สุภาษิต 27:5 บอกวา....วากันตอหนาดีกวารักกนัลับ ๆ ...ปญหาอยางหนึ่งท่ีเราพบอยูในเสมอ

ในเร่ืองนี้คือ.... เราไมมีความกลาพอท่ีจะคุยกับเขาโดยตรง 
ดวยหลายสาเหตุดวยกนั จงึไมมีการปรับปรุงแกไขกนั แลวเราก็มาพูดผานตัวกรอง (คือคน

กลาง) 
เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ... เรากลัววาเขาจะไมฟง...ไมยอมรับ...ก็อาจจะมีสวนอยูบาง แตเรา

จะตองระวังวา... การพูดผานเคร่ืองกรองบอย ๆ มันจะทําใหส่ิงท่ีออกมานั้นเพีย้นไป จากความจริงก็ได 
-มัทธิว 5:37 บอกวา... จริงกว็าจริง ไมกว็าไม พูดแคนี้กพ็อ พูดเกนินี้ไปมาจากความชั่ว... 
-ยากอบ 1:19 บอกวา... จงใหทุกคนไวในการฟง...ชาในการโกรธ...ชาในการพดู... 
สวนใหญเราชอบพูด โดยเฉพาะความผิดของคนอ่ืน แตไมคอยอยากพูดถึงความดีของคนอ่ืน

นักใหเขาเลาถึงปญหาของเขาท่ีมีตอเรา แลวเราจงฟงเขาเพื่อเขาจะฟงเราดวย 
ง)ยอมรับเขาดวยความจริงใจ...การยอมรับผูอ่ืนดวยความจริงใจนัน้ เปนส่ิงท่ีมีคาตอพระเจา

มากท่ีเดยีว เพราะการท่ีเรายอมรับเขานั้น ไมใชเพราะเขาเปนในส่ิงท่ีเราตองการใหเขาเปน แตเรา
ยอมรับเขาในส่ิงท่ีเขาเปนอยู ในงานแหงการรับใชของเรา/ในกลุมของเรา/ในคริสตจักรของเรา/มีบุคคล
หลายประเภทท่ีมีท้ังนารัก-ไมนารัก-มีท้ังนิสัยด-ีและไมด-ีดานคําพดู คําจาก็ตางกนั กริยามารยาทก็
ตางกัน ภูมิหลังของชีวิตก็ตางกัน ฐานะความเปนอยูกต็างกัน ชาติตระกูลก็ตางกัน ดงันั้นเราตองยอมรับ
เขาในส่ิงท่ีเขาเปนไมใชยอมรับเขาในส่ิงท่ีเราตองการใหเขาเปนในการพัฒนาความสัมพันธนั้น เราตอง
ทําท้ัง 2 ดานคือท้ังในสวนท่ีเปนความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา และสวนท่ีเปนความสัมพันธ
ระหวางเรากับพี่นองคริสเตียนดวยกนั เร่ืองวิธีการพัฒนาความสัมพันธนั้น ผมไดพูดมาแลว ทานผูอาน
ลองนําไปใชด ูแลวจะเห็นวาความสัมพันธของเรานั้น ถูกพัฒนาข้ึนจริง ๆ จนเปนเหตท่ีุเราจะนํากลุมชน
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ของพระเจา เขาสูความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ในพระเยซูคริสตไดอยางแมจริงหรือไม? หรือไมมีอะไร
เกิดข้ึนเลย เม่ือทําตามข้ันตอนเหลานี้แลว 

ผมเช่ือเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะทําใหผูอานไดรับพระพรในฝายวญิญาณบางไมมาก ก็นอย
นะครับ ฉบับหนาคงจะมีโอกาส นําส่ิงดี ๆ ท่ีมีประโยชนในฝายจิตวิญญาณมาแบงปนใหพีน่องท่ีรักการ
อานทุกทานไดรับพระพรรวมกันอีก สําหรับฉบับนี้ลาไปกอน ไวพบกันฉบับหนา..สวัสดีครับ 
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