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บทที่ 9
ความขัดแยงและการใชวินัย
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- แยกแยะเหตุผลที่แทจริงของความขัดแยง
- สรุปวิธีที่จะปองกันความขัดแยง
- สรุปแนวทางที่จะจัดการกับความขัดแยง
- แยกแยะเหตุผลวาเหตุใดจึงจําเปนตองมีการใชวินัย
- สรุปหลักการของพระคัมภีรของการใชวินัย

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนในการ
สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม
เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง”
3:16-17

2 ทิโมธี

คํานํา
ในบทที่ 7 คุณไดศึกษาเกี่ยวกับงานของผูนํา งานที่สําคัญ 2 ประการของผูนําทุกคนคือ การใช
วินยั และการแกไขความขัดแยง เมื่อใดก็ตามที่คุณทํางานและรับใชแกคน งานเหลานี้ก็เปนสิ่งที่จําเปน
ตองทํา
การใชวินัยคือ การแกไขผูที่ทําผิด ความขัดแยงคือ การตอสูหรือการทะเลาะวิวาทกัน ผูนําที่ดี
ตองแกไขและแกปญหาระหวางสาวกของเขาได
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ไมเห็นดวยโดยไมตองขัดแยงกัน
คนเราอาจไมเห็นพองตองกันโดยไมตองขัดแยงกันได แตวาความขัดแยงก็มักจะมาจากการที่มี
ความเห็นไมตรงกัน สิ่งที่ทําลายและทําใหเสียใจนั้นไมใชอยูที่ความเห็นที่แตกตางกัน แตอยูที่เราไม
สามารถรักเขาไดเมื่อมีความเห็นตางกัน
เปาโลและบารนาบัส มีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับมาระโก ในกิจการ 15:36-41 ความเห็นไม
ตรงกันนี้ไมไดนําไปสูความเปนศัตรูและความเกลียดชัง ปญหาไดรับการแกไขโดยการจัดทีมประกาศ
ชุดที่สอง การแกไขนี้ทําใหการเผยแพรพระกิตติคุณขยายออกไป เปาโลและบารนาบัสไมไดโกรธกัน
ไมพูดกันและไมมีอะไรทําแกกันตอไป ไมมีใครเลิกรับใชเพราะวามี “บางคนทําใหเสียใจ” เขา
ปรนนิบัติพระเจาตอไป
เมื่อคนมาตอสูกันเอง เขาก็ไมไดตอสูกับซาตาน พระเจาทรงตองการใหผูนําจัดการกับความ
ขัดแยงและวินัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่งานของอาณาจักรของพระองคจะไดกาวหนาไป

บทบาทของพระวจนะของพระเจา
พระวจนะของพระเจามีบทบาทที่สําคัญในการแกไขปญหาและความขัดแยง
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนในการ
สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม
เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง”
3:16-17

2 ทิโมธี

เมื่อเราใชวินัยและแกไขความขัดแยงบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจา คนก็ถูกทําใหสมบูรณและเตรียมสําหรับงานรับใช พระวจนะของพระเจามีประสิทธิภาพในการใชวินัย ตําหนิและแกไข

รูปแบบตามพระคัมภีร
เมื่อใดที่มีการเริ่มคริสตจักร องคการหรืองานของพระเจาก็ตองมีการพัฒนาเปนขั้นตอนไป ตอ
ไปนีเ้ ปนตัวอยางของขั้นตอนเหลานี้ จงอานบทตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ
กิจการ บทที่ 1
พระเจาทรงเลือกคนบางคน
กิจการ บทที่ 2
พระองคทรงใหเขาทํางานรับใช
กิจการ บทที่ 3
มีการเพิ่มพูนมาก
กิจการ บทที่ 4
มีการเคลื่อนไหวใหญเกิดขึ้น (คริสตจักร)
กิจการ บทที่ 5-6
การลงวินัยและความขัดแยงเกิดขึ้น
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ในกิจการบทที่ 1-4 งานยิ่งใหญของพระเจาเกิดขึ้น ตอมาในกิจการ 5:1-11 มีปญหาเกิดขึ้นซึ่ง
ตองใชวินัย เปโตรไมละเลยปญหานี้แตเผชิญหนาและจัดการกับมัน
ในกิจการ 5:12-42 ความขัดแยงภายนอกคริสตจักรเกิดขึ้น สาวกยืนหยัดตอสูการตอตานและ
ประกาศอยางกลาหาญวา
“ฝายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆ ตอบวา “ขาพเจาจําตองเชื่อฟงพระเจายิ่ง
กวาเชื่อฟงมนุษย”
ทีใ่ นบริเวณพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาว
ประเสริฐทุกๆ วันมิไดขาดวา พระเยซูทรงเปนพระคริสต” กิจการ 5:29 และ
42
ในกิจการ 6:1 ความขัดแยงจากภายในคริสตจักรเกิดขึ้น มีความไมเห็นดวยเกี่ยวกับการแจก
จายของใชใหแกหญิงมาย
ตรงนี้ สาวกแกไขความขัดแยงทันที เขาอาจทําใหการบนวาเงียบลงไดโดยเพียงแตกลาววา
“ถาคุณเปนฝายวิญญาณ คุณตองไมบน”
เขาอาจกลาววา “อยาทาทายการเปนผูนําที่พระเจาทรงเจิมไว จงยอมหรือไมก็แยกออกไป”
แตเขากลับมีทาทีของผูนําแทนที่จะทําดังกลาว เขากลาววา “เราไดยินวาคุณมีปญหา ใหเรา
มาดูกันวาดวยความชวยเหลือของพระเจา เราจะแกปญหาได” (ดูกิจการ 6:2-7)
เมือ่ ใดที่งานรับใชหรืองานของพระเจาไดเริ่มขึ้น ก็จะพบกับรูปแบบเดียวกันนี้ จะมีปญหาดาน
วินยั และความขัดแยงจากภายนอกและภายใน ซาตานตองการทําลายงานรับใชของเรา
คุณตองจําไวดวยวา คนที่พระวิญญาณทรงนํามักจะพบความขัดแยงกับผูที่นําโดยเนื้อหนัง
(อยางนอยก็ในบางเวลา) ดูความขัดแยงของพระเยซูใน “เพื่อศึกษาตอไป”
ผูนําที่ดียอมไมละเลยสถานการณที่ยุงยากเชนนี้ เขาไมเรียกคนวา “ไมเปนฝายวิญญาณ” เมื่อ
พวกเขามีปญหามาใหแกไข เขาจัดการกับเรื่องของวินัยและความขัดแยงทันที

สาเหตุที่แทจริงของความขัดแยง
พระคัมภีรแสดงใหเห็นสาเหตุที่แทจริงที่อยูเบื้องหลังความขัดแยงระหวางผูเชื่อในคริสตจักร
และในงานรับใชของคริสเตียน
“แตถาทานรูสึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญใฝสูง ก็อยาโออวด
และอยาทรยศตอความจริง
ปญญาเชนนี้ไมเหมือนกับปญญาที่มาจากเบื้องบน แตเปนปญญาอยาง
โลกและเปน โลกียวิสัยและเปนเชนปศาจ
เพราะวาที่ใดมีความริษยาและความมักใหญใฝสูง ที่นั่นก็วุนวายและมี
การกระทําชั่วชาลามกตางๆ” ยากอบ 3:14-16
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“อะไรเปนสาเหตุของสงครามและอะไรเปนสาเหตุของการทะเลาะวิวาท
กันในพวกทาน มิใชกิเลสตัณหาของทานหรือที่ทําใหทานตอสูกัน” ยากอบ
4:1
“ดวยวาทานยังอยูฝายเนื้อหนัง เพราะวาเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคือง
ใจกัน ทานไมไดประพฤติตามมนุษยสามัญดอกหรือ” 1 โครินธ 3:3
ความขัดแยงเกิดขึ้นเพราะวาบางคนไมเปนผูใหญในฝายวิญญาณและเปนคริสเตียนเนื้อหนังซึ่ง
ถูกซาตาน เนื้อหนังและความเยอหยิ่งกระตุนจูงใจ

ปองกันความขัดแยง
วิธที ี่ดีที่สุดในการที่จะจัดการกับความขัดแยงคือ การปองกันกอนที่มันจะเกิดขึ้น ตอไปนี้คือวิธี
บางประการในการปองกันความขัดแยง
1. ยกผูเชื่อที่เติบโตฝายวิญญาณ (ยากอบ 3:14-16, 4:1, 1โครินธ 3:3)
2. ใหคนไดรับรูขอมูลอยูเสมอ ความวุนวายและการไมรูขอมูลทําใหเกิดปญหาขึ้นได จงใหมีการสื่อ
สารที่ดีระหวางคนที่เกี่ยวของกับคุณในงานรับใช ผูนําที่ดีในพระคัมภีร เชน โมเสส เนหะมีย เอ
สรา ลวนเปนผูสื่อสารที่ดี
3. เมื่อใดที่คุณทํางานเพื่อพระเจาก็จะมีปญหาเสมอ ใหคนรูวาคุณคาดคิดวาจะมีปญหา และคุณไม
แปลกใจที่ปญหาเกิดขึ้น และคุณรูวาจะแกไขปญหาไดโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
4. จงคิดใหลวงหนาไป จงระวังที่จะวางแผนวาคุณจะจัดการกับปญหาตางๆ ไดกอนที่จะกลายเปน
ความขัดแยง
5. จงสรางความสัมพันธที่ดี จงพูดแตสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผูอื่นและฝกฝนผูที่ทํางานกับคุณในงานรับใช ให
พูดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผูอื่น
6. ใหความชื่นชมและใหเครดิตอยางจริงใจแกผูที่ทํางานกับคุณในงานรับใช
7. ถาคุณทําผิด จงใจกวางที่จะยอมรับและแกไขขอผิดพลาดๆ นั้น
8. จงชัดเจนในจุดประสงคและแผนงานรับใช ถาทุกคนรูวาคุณกําลังทําอะไรและเหตุใดจึงทํา ก็จะมี
ความเขาใจผิดและความขัดแยงนอยลง
9. เมื่อจําเปนที่จะตองวางกฎเกณฑ จงวางกฎใหชัดเจนและสื่อสารกฎเหลานี้ทันทีแกผูอื่น
10. ใหผูรวมงานพบคุณไดทุกเวลา เพื่อคุณจะไดรูวาเมื่อเกิดปญหาขึ้น ถาคุณไมใสใจ ปญหางายๆ อาจ
กลายเปนความขัดแยงได
11. ดําเนินงานรับใชบนหลักการของพระคัมภีรคือ ความรักยิ่งใหญที่สุด

จัดการกับความขัดแยง
เมื่อมีปญหาและความขัดแยงเกิดขึ้น จงทําตามแนวทางเหลานี้
1. ใหคุณอยูพรอมที่จะจัดการกับปญหา คุณจะไมสามารถจัดการกับปญหาถาคุณไมอยูในที่นั้นเลย
2. อธิษฐานขอสติปญญาที่จะจัดการกับปญหา
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3. ตัดสินดูวาอะไรคือปญหาที่แทจริง ความขัดแยงไมใชปญหาที่แทจริง แตสิ่งที่ทําใหเกิดความขัด
แยงคือ ปญหา ฟงจากทุกดานของปญหาและฟงทุกคนที่เกี่ยวของ อยากระทําสิ่งใดลงไปโดยไมมี
ความเขาใจที่ชัดเจนในขอมูลทั้งหมด จงจําไวในใจเสมอถึงแหลงที่แทจริงของปญหา (ยากอบ 3:1416, 4:1, 1 โครินธ 3:3)
4. จงใหคนที่ถูกกระทบโดยตรงจากปญหานี้เสนอแนะทางแกไข จงเต็มใจที่จะฟงคําแนะนําทั้งหมด
อธิษฐานดวยกันเกี่ยวกับการแกไข ในความขัดแยงที่รุนแรง การถืออดก็ควรทํา
5. ถาความขัดแยงเปนปญหาสวนตัวของคน 2 คน จงนําคนทั้งสองมาดวยกันโดยทําตามหลักการใน
มัทธิว 18:15-17
6. จัดการกับความขัดแยงดวยทาทีที่ถูกตอง จงใหอภัย หาทางที่จะใหคืนดีมากกวาที่จะกลายเปน
ความสัมพันธที่แตกราว
จงมีความรัก อยาขมขูหรือโกรธเคือง อยายอมใหคนตะโกนหรือพูดสิ่งที่ไมดีตอกัน
จงใชขอเท็จจริง กลยุทธคือความสามารถที่จะจัดการกับสถานการณที่ยากๆ ไดดวยสติ
ปญญาและความรักโดยไมทําใหคนไมพอใจ ประกอบดวยการไวตอความรูสึกของผูอื่น มีความเขา
ใจและใชคําที่นําการคืนดีและรักษาบาดแผลมากกวาที่จะทําใหแตกแยกและบาดเจ็บ
จงเปลี่ยนแปลงยืดหยุนได อยายึดมั่นในวิธีการของตนเองอยางเห็นแกตัว เปดใจตอความ
เห็นและวิธีการที่ตางกันในการแกไขปญหา
7. จัดการกับปญหาหนึ่งปญหาใดในเวลาหนึ่ง อยาสับสนโดยเอาปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกันมาจัดการ
8. เมื่อคุณมีความเขาใจที่ชัดเจนถึงปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยงแลว จงทําการแกไขทันที จําไววา
การแกไขควรทําใหเกิดการแพรขยายอาณาจักรของพระเจา จงเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความ
รวมมือเชนในตัวอยางของเปาโลและบารนาบัส
9. จงอธิบายวาเหตุใดคุณจึงจัดการกับความขัดแยงดวยวิธีนี้ ตัวอยางเชน ในความขัดแยงของคริสต
จักรที่อธิบายไวใน กิจการ 15 ผูนําอธิบายการตัดสินใจของเขาในรายละเอียดโดยการเขียนถึงผูที่
เกี่ยวของ
10. ใหขอบคุณพระเจาสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณไดเรียนรูจากประสบการณดังกลาว เมื่อคุณ
ขอบพระคุณใน “ทุกสิ่ง” แลวก็จะทําใหฤทธิ์อํานาจและพลังของพระเจาไดรับการปลดปลอยออกมา
เพื่อทํางานใหแกคุณ

เหตุผลสําหรับการใชวินัย
ธรรมชาติของความบาปเปนกบฎตอสูกับสิทธิอํานาจ สิ่งนี้เองที่ทําใหเกิดบาปเริ่มตนของลูซิ
เฟอร (มาร) และของมนุษย (อาดัมและเอวา)
เนื่องจากธรรมชาติพื้นฐานของบาปนี้เอง บางครั้งคุณตองนําพาคนที่ไมตองการใหคุณนํา คุณ
จะมีสาวกที่กบฏ ทําบาปและเปนแบบเนื้อหนังในฝายวิญญาณและไมโตเปนผูใหญ
ศิษยาภิบาลหรือผูนําฝายวิญญาณมีสิทธิอํานาจที่จะใชวินัยภายในคริสตจักรหรือในงานรับใช
เพราะวาเขามีความรับผิดชอบตอสงครามฝายวิญญาณของสาวก
“ทานทั้งหลายจงเชื่อฟงและยอมอยูในโอวาทของหัวหนาของทาน จงให
เขาทํางานนี้ดวยความชื่นใจ ไมใชดวยความเศราใจและไมเปนประโยชนอะไร
แกทา นทั้งหลายเลย เพราะวาทานเหลานั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของทานอยู
เสมือนหนึ่งผูที่ตองเสนอรายงาน” ฮีบรู 13:17
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ผูนําตองเต็มใจที่จะจัดการกับปญหาดานวินัยทันทีที่ปญหาเกิดขึ้น การยอมใหความลมเหลว
ฝายวิญญาณหรือความบาปเกิดตอไปโดยไมมีการจัดการทาทายปญหานี้ ยอมเปนอันตรายตอการรับ
ใชอยางแนนอน
ตอไปนี้คือ เหตุผลบางประการตามพระคัมภีรสําหรับการลงวินัย
1. เพือ่ ใหคนที่ปฏิเสธพระวจนะของพระเจาหรือผูที่มีเหตุผลในการตอสูกลับมาสูสภาพดี (กา
ลาเทีย 6:1, มัทธิว 6:14-15)
2. เพื่อแกไขความบาป 1โครินธ 8:9
3. เพื่อปกปองคําพยานคริสเตียนของคริสตจักร 1ทิโมธี 3:7
4. เพื่อหนุนใจใหสมาชิกสัตยซื่อตอคําพยานของเขาและไมเลินเลอ 1 โครินธ 5:6-7

หลักการของการใชวินัย
ตอไปนี้เปนแนวทางบางประการสําหรับการใชวินัย
1. กอนอื่นใดใหไปหาพี่นองที่ทําผิดและแกไขเรื่องราวนั้นเปนสวนตัว ถาทําได ลูกา 17:3, มั
ทธิว 18:15-17
2. ถาผูเชื่อที่ทําผิดไมฟงคุณและไมไดสํานึกผิด ใหไปหาเขาอีกพรอมกับพยาน
มัทธิว
18:15-17
3. ถาเขายังปฏิเสธที่จะฟงคุณ ใหนําเรื่องนี้ไปตอหนาคริสตจักรทั้งหมด มัทธิว 18:15-17
4. ผูนําควรทําการใชวินัยดวยวิญญาณที่ถูกตองเหมาะสม ดู มัทธิว 7:1-5, โรม 15:1-2, 2โค
รินธ 2:6-8, และกาลาเทีย 6:1-4
ผูเชื่อที่เปนผูใหญในฝายวิญญาณตองพิจารณาตนเองกอนแลวจึงจัดการกับผู
กระทําผิดดวยวิญญาณของความออนโยน ความรักและความชวยเหลือ
5. ควรทําการแกไขดวยจุดประสงคที่จะใหผูกระทําผิดที่ถูกซาตานจับเปนเชลยนั้นไดกลับคืน
สูสภาพดี 2ทิโมธี 2:24-26
6. ถาเขาปฏิเสธการแกไขความผิด ผูนําก็ควรลงวินัยโดยการขับเขาออกจากสามัคคีธรรม
ในคริสตจักร
ของประทานที่ยิ่งใหญที่สุดที่พระเจาทรงประทานแกผูเชื่อคือ การไดรวมสามัคคี
ธรรมกับผูเชื่ออื่นๆ การลงโทษที่รุนแรงที่สุดอยางหนึ่งคือ การไมใหเขาไดมีโอกาสสามัคคี
ธรรมในคริสตจักร ดูมัทธิว 18:15-17, 1 โครินธ 5, 2 เธสะโลนิกา 3:14, 2 ยอหน 7-11
และ 3ยอหน 9-11
7. ควรใหโอกาสแกพี่นองที่กระทําผิดใหเขาไดตอบสนอง การลงวินัยและอนาคตในการรับใช
ของเขาควรขึ้นอยูกับทาทีของเขา
ถาทาทีของเขาดีและเขาสํานึกผิด ผูนําอาจนําเขากลับสูสามัคคีธรรมในคริสตจักร
และการรับใช
ถาขอกลาวหารุนแรง ผูกระทําผิดอาจตองถูกยายออกจากงานรับใชที่ทําอยูจนกวา
เขาจะไดจัดชีวิตของเขาเองและครอบครัวใหเปนระเบียบเสียกอน
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ถาเขากบฏและไมสํานึกผิด เขาตองถูกยายออกจากตําแหนงผูนําและบางทีอาจ
ตองออกจากสามัคคีธรรมในคริสตจักร
8. ผูน าควรจั
ํ
ดการกับปญหาสวนตัวและความบาปในสาธารณะใหแตกตางกันไป ดู มัทธิว
18:15-17, 1 โครินธ 5, กาลาเทีย 2:1-14, 1ทิโมธี 5:20
ในขอความจากมัทธิว ดูเหมือนวาปญหาจะเปนระหวางคนเปนการสวนตัว ซึ่งจะ
ตองจัดการโดยใหผูเชื่ออื่นๆ เขามาชวย แตถาผูกระทําผิดไมยอมฟงก็ตองจัดการโดยนํา
เขาออกจากสามัคคีธรรมของคริสตจักร
ในขอความอื่นๆ ปญหาเปนเรื่องทั่วไปในที่สาธารณะจึงตองจัดการในที่ชุมนุมชน
(ไมใชเปนการสวนตัว)
9. จัดการใชวินัยเมื่อผูนํามีความรูในขอเท็จจริงเทานั้น หลักฐานประเภท “เขาเลาวา” นั้นไม
เพียงพอ จะตองมีพยาน 2-3 ปาก ดู มัทธิว 18:15-18, 1 โครินธ 5:1, และ 1ทิโมธี 5:1, 9

กฎที่ตองจํา
กฎที่ดีที่ตองจําเมื่อลงวินัยผูอื่นก็คือ
“จงปฏิบัติตอผูอื่นอยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอทาน
ธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผูเผยพระวจนะ” มัทธิว 7:12

นั่นคือ

จงถามตัวคุณเองเสมอวา
1. “พระวจนะของพระเจากลาวเรื่องนี้ไวอยางไร?”
2. “พระเยซูทรงจัดการเรื่องนี้อยางไร?”
3. “ถาสถานการณกลับกันและขาพเจาเปนเขา และเขาเปนขาพเจา ขาพเจาจะตองการใหจัด
การอยางไรในสถานการณนี้?”
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงบอกวิธีบางประการในการปองกันความขัดแยง

3.

จงสรุปแนวทางในการจัดการกับความขัดแยง

4.

จงบอกเหตุผลบางประการตามพระคัมภีรในการใชวินัยกับผูกระทําผิด

5.

จงสรุปหลักการตามพระคัมภีร ในการใชวินัยซึ่งคุณไดเรียนมาในบทนี้
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6.

สาเหตุที่แทจริงของความขัดแยงคืออะไร

7.

เหตุใดพระวจนะของพระเจาจึงสําคัญในการใชวินัย

คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวา
กลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่
จะกระทําการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี 3:16-17

2.

- ดําเนินงานในหลักการของพระคัมภีรคือ ความรักยิ่งใหญที่สุด
- ใหคนไดรับรูขอมูลอยูเสมอ มีการสื่อสารที่ดีแกเพื่อนรวมงาน
- วางจุดประสงคและแผนงานอยางชัดเจน
- มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกคน

3.

ใหอยูพรอมที่จะแกปญหา ขอสติปญญาจากพระเจาชวยแกไข ใหรับฟงปญหาจากทุกดาน มี
ขอมูลที่ชัดเจน หาสาเหตุของความขัดแยง พยายามที่จะใหอภัยและคืนดีกัน อยาใหแตกแยก
จงเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรวมมือ

4.

- เพือ่ ใหคนที่ตอสูหรือปฏิเสธพระวจนะของพระเจากลับมาสูสภาพดี
- เพื่อแกไขความบาป

- เพื่อปกปองคําพยานของคริสเตียนในคริสตจักร

- เพื่อหนุนใจสมาชิกใหสัตยซื่อตอคําพยานของเขา
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5.

ใหแกไขปญหาเปนการสวนตัวเสียกอน ถาไมฟง ใหนําพยานสองสามคนมาฟงดวย ถายังไม
ฟงก็นํามาใหคริสตจักรตัดสิน ทั้งหมดเราตองทําดวยความรัก ความออนโยน พรอมใหโอกาส
แกเขา เพื่อสํานึกผิดกลับใจใหม

6.

เพราะวาคริสเตียนเนื้อหนังและคริสเตียนที่ไมเติบโตฝายวิญญาณถูกกระตุนจูงใจจากซาตาน
เนื้อหนังและความเยอหยิ่ง

7.

เมื่อเราใชวินยั และแกไขความขัดแยงบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจา เราก็ทําใหเขาเปน
คนดีพรอมและเตรียมใหพรอมสําหรับงานรับใช พระวจนะของพระเจามีประสิทธิภาพในการใช
วินัย ตําหนิและแกไขความผิด

เพื่อศึกษาตอไป
1.

2.

ตอไปนี้เปนเหตุผลธรรมดาทั่วไปบางประการในการใชวินัยภายในคริสตจักรหรือในองคการ
คริสเตียน พี่นองชายหรือหญิง
- ไมมีศีลธรรม (ความบาปทางเพศ การลวงประเวณี ทําการลามก การผิดประเวณี)
- ไมสัตยซื่อในดานการเงินของการรับใช การเงินสวนตัวหรือในธุรกิจ
- พูดเท็จ
- ทํางานรวมกับผูอื่นไมได
- มีทาทีผิดในการกบฏ วิพากษวิจารณและเกลียดชัง
- เปนแบบชาวโลก เนื้อหนังและไมเติบโตฝายวิญญาณ
- วางตัวอยางที่ไมดีในดานความประพฤติและวิถีชีวิต
- ไมไดทําหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงของการเปนผูนําใหสําเร็จ
- ไมเชื่อพระวจนะของพระเจา
- พูดเกี่ยวกับผูอื่นและกวนใหเกิดความเดือดรอน
คุณคิดถึงเหตุผลอื่นๆ อีกบางไหม?
บางครั้งผูนําพบความขัดแยงกับสาวกของเขาเพราะวาเขาทนกับการวิพากษวิจารณไมได ผู
วิจารณคือคนที่ไมเห็นดวยกับวิธีที่คุณทําสิ่งตางๆ และบอกคุณใหรูเชนนั้น
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การวิจารณอยางจริงใจดวยความรักก็เปนประโยชน จะชวยใหคุณปรับปรุงตนเอง แตคุณจะ
ประสบกับการวิจารณที่ไมยุติธรรมดวย
ตอไปนี้เปนคําแนะนําบางประการเพื่อจัดการกับคําวิจารณ

3.

- เปนผูฟงที่ดี ฟงวาผูวิจารณพูดอะไร
- ขอบคุณเขาที่นําเรื่องนี้มาใหคุณสนใจและกลาววา “ผมจะตรวจสอบตนเองและ
อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้”
- อธิษฐานถึงเรื่องที่เขาวิจารณคุณ แลวขอใหพระเจาทรงสําแดงแกคุณวาเปนเรื่องที่
เขาหวงใยอยางแทจริง ซึ่งควรไดรับการแกไขหรือไม?
- ตรวจสอบ ดูวาคุณทําการตัดสินใจผิดหรือไม? คุณกําลังทําผิดหรือไม? จงรวบ
รวมขอมูลซึ่งคุณใชในการตัดสินใจ
- ถาคุณพบวาการวิจารณคุณนั้นไมยุติธรรม จงเพิกเฉยเสีย อยาไปสนใจถาเปน
การวิจารณถึงปญหาหรือความลมเหลวก็จงแกไขสถานการณเสีย
พระเยซูทรงพบขอขัดแยงมากมายในขณะที่ทรงรับใชในโลกนี้ จงศึกษาดูวาพระองคทรงจัด
การกับขอขัดแยงอยางไร
-

4.

ระหวางสาวกของพระองคเกี่ยวกับตําแหนงของแตละคน มาระโก 9:33-37
กับพวกฟาริสีเรื่องการรักษาโรคในวันสะบาโต มัทธิว 12:9-14
กับพวกฟาริสีเรื่องการขับผี มัทธิว 12:22-25
กับพวกฟาริสีและสะดูสีที่ตองการใหพระองคทําการอัศจรรยเพื่อแสดงสิทธิอํานาจ
มัทธิว 16:1-4
- กับพวกแลกเงินในพระวิหาร มาระโก 11:1-18
- กับพวกสภาแซนเฮดรินกับผูปกครองชาวโรม เพราะพระองคไมปฏิเสธวาเปนบุตร
ของพระเจา มาระโก 14:60-63, 15:15
มีตัวอยางมากมายในพระคัมภีร ที่ผูนําเผชิญกับความขัดแยงและลงวินัย และสามารถแกไข
ปญหาได จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้
-

โมเสส
กันดารวิถี 16, อพยพ 18:13-26
กษัตริยโซโลมอน 1 พงศกษัตริย 3:16-28
นาธันเตือนกษัตริยดาวิด 2 ซามูเอล 12
ซามูเอลตักเตือนกษัตริยซาอูล 1 ซามูเอล 15
เนหะมีย เนหะมีย 13:23-25
ผูนําคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม กิจการ 15
วินัยของพระเจาสําหรับผูเชื่อทุกคน ฮีบรู 12:5-7
อัครทูตเปาโล กาลาเทีย 2:11

