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บทที่ 8
การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- อธิบายวลีที่วา “การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย” หมายถึงอะไร
- ใหแนวทางในพระคัมภีร เพื่อการตัดสินใจถึงการปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย
- แบงแยกไดระหวาง “พี่นองที่ออนแอ” และ “พี่นองที่เขมแข็ง”
- ใหแนวทางในพระคัมภีรสําหรับจัดการกับการขัดแยงกันระหวางผูเชื่อ
- ใหแนวทางในพระคัมภีรสําหรับแกไขความไมพอใจกันระหวางผูเชื่อ
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“เหตุฉะนั้น เมื่อทานจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปน
การถวายเกียรติแดพระเจา”
1 โครินธ 10:31
บทนี้เกี่ยวของกับการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย
วลีที่วา “การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย” จะไดรับการจํากัดความ มีการเสนอแนวทาง
ในพระคัมภีรเพื่อจัดการกับการปฏิบัติตนที่มักจะสงสัย พรอมกับแนวทางที่จะจัดการกับพี่นองที่
ออนแอ จัดการกับการไมลงรอยกันระหวางผูเชื่อและแกไขความขัดแยงกัน

การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย
ในวัฒนธรรมทุกๆ แหง จะมีการปฏิบัติตนบางอยางซึ่งอาจเปนที่สงสัยวาจะทําตนอยาง
นั้นๆ ไดหรือไม มีการปฏิบัติบางอยางที่ไมไดกลาวไวโดยเฉพาะในพระคัมภีรวาเปนสิ่งที่ผิดหรือถูก
สําหรับผูที่ติดตามพระเยซู
คุณอาจคิดถึงการปฏิบัติเชนนั้นในวัฒนธรรมของคุณเอง
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของการ
พักผอนหรือความบันเทิง อาจเปนสโมสรหรือองคการที่คุณเลือกเปนสมาชิก รวมถึงนิสัยบางอยาง
และการเลือกที่จะกินหรือดื่มอะไร อาจมีคําถามวา วันไหนเปนวันที่ควรนมัสการพระเจาหรือที่
เรียกวา “วันบริสุทธิ์”
คุณจะตัดสินพระประสงคของพระเจาไดอยางไรในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่มักจะเปน
ที่สงสัย ในเมื่อไมมีแนวทางโดยเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ใหไวในพระคัมภีร
มีแนวทางทั่วไปในพระคัมภีรซึ่งคุณใชตัดสิน “การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย” ได
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จงถามคําถามเหลานี้กับตนเอง
สิ่งที่จะทํานี้ถวายเกียรติแดพระเจาหรือไม
บางทีหลักการทั่วไปที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินการปฏิบัติตนที่มักจะสงสัยก็คือ การถาม
คําถามวา “สิ่งนี้ถวายเกียรติแดพระเจาหรือไม”
พระคัมภีรชี้ใหเห็นวา ทุกสิ่งที่ผูเชื่อกระทําตองถวายเกียรติแดพระเจา
“เหตุฉะนั้น เมื่อทานจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปน
การถวายเกียรติแดพระเจา”
1 โครินธ 10:31
“และเมื่อทานจะกระทําสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยกายก็ตาม จงกระทําทุกสิ่งในพระ
นามของพระเยซูเจาและขอบพระคุณพระบิดาเจาโดยพระองคนั้น”
โคโลสี 3:17
“ไมวาทานจะทําสิ่งใด ก็จงทําดวยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองคพระผูเปน
เจา ไมใชเหมือนกระทําแกมนุษย
ทานรูวาทานจะไดรับมรดกจากองคพระผูเปนเจาเปนบําเหน็จ ทานปรนนิบัติพระ
คริสตเจาอยู”
โคโลสี 3:23-24
อะไรคือแรงจูงใจของคุณ
พระเจาทรงสนพระทัยในแรงจูงใจพื้นฐาน เหตุใดคุณจึงตองการเขามีสวนรวมในความ
ประพฤตินั้นๆ
แมวากิจกรรมที่ดีก็อาจกระทําดวยแรงจูงใจที่ผิด ยากอบใหตัวอยางของแรงจูงใจที่ผิดใน
การอธิษฐาน
“ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของทาน”
ยากอบ 4:3
การอธิษฐานไมใชสิ่งที่ผิด แตแรงจูงใจสําหรับสิ่งที่เราขอตางหากที่ไมเหมาะสม แรงจูงใจ
ที่อธิบายในขอพระคัมภีรนี้คือความปรารถนาที่จะใหสําเร็จตามตัณหาความปรารถนาของตน
เปนสิ่งที่จําเปนหรือไม
เปาโลกลาววา แมวาบางสิ่งอาจดูถูกตอง (คือ ไมละเมิดพระบัญญัติพระเจาที่เขียนไว) เรา
ก็ควรพิจารณาดูวามันเปนสิ่งจําเปนหรือไม เขากลาววา :
“ขาพเจาทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่จะทําไดนั้นเปนประโยชน”
1 โครินธ 6:12
สิ่งนี้จะสงเสริมการเจริญเติบโตฝายวิญญาณหรือไม
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กิจกรรมหลายประการอาจเปนสิ่งที่กีดกั้นการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
กิจกรรม
บางอยางอาจกลายเปนสิ่งที่ทําใหเราเสียเวลามากจนทําใหเราไมมีเวลาพอสําหรับการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณ
“และพืชซึ่งหวานลงกลางหนามนั้นไดแกบุคคลที่ไดฟงพระวจนะ
แลวความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุมหลงในทรัพยสมบัติ และความโลภ
ในสิ่งอื่นๆ ไดเขามาและรัดพระวจนะนั้นจึงไมเกิดผล”
มาระโก 4:18-19
“ที่ตกลงกลางหนามนั้นไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินแลวออกไป และความปรารภ
ปรารมย ทรัพยสมบัติ ความสนุกสนานแหงชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไมเติบโต”
ลูกา 8:14
จงถามตนเองวา : กิจกรรมที่คุณสงสัยนั้นกีดกั้นหรือสงเสริมการพัฒนาฝายวิญญาณของ
คุณ
กิจกรรมที่กีดกั้นความเจริญฝายวิญญาณจะเปนน้ําหนักถวงซึ่งขัดขวางการวิ่งแขงฝาย
วิญญาณซึ่งพระเจาทรงวางไวตอหนาเรา
“เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีพยานพรั่งพรอมอยูรอบขางเชนนี้แลว ก็ขอใหละทิ้งทุกอยาง
ที่ถวงอยู และบาปที่เกาะแนน ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพียรพยายามตามที่ไดกําหนดไว
สําหรับเรา”
ฮีบรู 12:1
มันเปนนิสัยที่เราทําจนติด (เปนทาส) หรือไม
เมื่อกําลังคิดถึงการปฏิบัติตนที่มักจะสงสัย จงถามตนเองวา “การปฏิบัติตนเชนนี้ทําใหเรา
ติดเปนนิสัยหรือไม”
สิ่งที่ติดเปนนิสัยคือ สิ่งที่ควบคุมคุณ คุณรูสึกวาจะอยูโดยปราศจากสิ่งนี้ไมได และคุณจะ
เลิกนิสัยนี้ไดยาก
เปาโลวิจารณถึงนิสัยที่เคยชินนี้วา
“...ขาพเจาทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตขาพเจาไมยอมอยูใตอํานาจของสิ่งใด
เลย”
1 โครินธ 6:12
กิจกรรมใดใดก็ตามที่ทําใหติดเปนนิสัยไมวาจะทางรางกาย จิตใจหรือทางวิญญาณ หรือ
เปนนิสัยที่ใชเวลาอันมีคามากเกินไป เราควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น

สิ่งนี้เปนการประนีประนอมหรือไม
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เปาโลถามใน 2 โครินธ 6:14 วา “และความสวางจะเขาสนิทในความมืดไดอยางไร?”
การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัยซึ่งคุณกําลังจะทํานั้นเปนการประนีประนอมฝาย
วิญญาณหรือไม มันจะทําใหคุณเขาไปมีสวนในกิจกรรมของโลกหรือยอมรับมาตรฐานของโลกเมื่อ
คุณทําสิ่งนี้หรือไม
พระคัมภีรสั่งไววา
“พระเจาตรัสวา “เหตุฉะนั้น เจาจงออกจากหมูพวกเขาเหลานั้น และจงแยกตัว
ออกจากเขาทั้งหลาย อยาแตะตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลวเราจึงจะรับพวกเจาทั้งหลาย”
2 โครินธ 6:17
สิ่งนี้จะนําไปสูการลอลวงหรือไม
พระเยซูทรงสอนใหเราอธิษฐานวา “อยานําขาพระองคไปสูการทดลอง” แตจะไมเกิดผล
เลยที่คุณจะอธิษฐานเชนนี้ แตเขาไปมีสวนในสถานที่ของการลอลวงอยางจงใจ
“เมื่อผูใดถูกลอใหหลง อยาใหผูนั้นพูดวา “พระเจาทรงลอขาพเจาใหหลง”
เพราะวาความชั่วจะมาลอพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอผูใดใหหลง
เลย
แตวาทุกคนที่ถูกลอใหหลง เมื่อกิเลสของตัวเองลอและชักนําใหกระทําตาม
ครั้งตัณหาเกิดขึ้นแลวก็ทําใหเกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แลวก็นําไปสูความ
ตาย”
ยากอบ 1:13-15
การลอลวงตางจากการทดสอบความเชื่อ การทดสอบความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อผูเชื่อเผชิญกับ
สถานการณที่ลําบากโดยที่ไมใชความผิดของเขาเอง สถานการณนั้น “ทดสอบ” ความเชื่อของเขา
ในพระเจา พระเจาทรงอนุญาตใหเกิดการทดลองเพื่อทําใหความเชื่อของเขาแข็งแรงขึ้นและทําให
เราเติบโตฝายวิญญาณ
แตพระเจาไมไดทรงลอลวงมนุษย การลอลวงคือ ความปรารถนาที่จะทําสิ่งที่ผิด การ
ลอลวงมาถึงเมื่อเราควบคุมความคิดและการกระทําของเราไมเหมาะสมและ (หรือ) เมื่อซาตาน
ลอลวงใหเราทําสิ่งชั่วราย
การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัยบางประการอาจทําใหผูเชื่ออยูในสถานการณของการ
ลอลวง ถาคนยอมตอการลอลวง ตัณหาก็เกิดผลเปนบาป และบาปก็มีผลใหเกิดความตายฝาย
วิญญาณ

สิ่งนี้ทําใหความชั่วรายปรากฏออกมาหรือไม
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การปฏิบัติตนที่คุณกําลังจะทํานั้นจะทําใหความชั่วรายปรากฏแกผูอื่นหรือไม
พระคัมภีรสั่งไววา :
“จงเวนเสียจากสิ่งชั่วทุกอยาง”
1 เธสะโลนิกา 5:22
สิ่งนี้ละเมิดจิตสํานึกของคุณหรือไม (ทําใหคุณรูสึกผิดหรือไม)
พระคัมภีรกลาววา เมื่อทําการตัดสินใจนั้นเราควรแนใจเต็มที่วา สิ่งที่เราเลือกนั้นถูกตอง
แลว ในสมัยพระคัมภีรใหม ผูเชื่อไมเห็นพองกันในเรื่องที่วาควรจะกินเนื้อหรือไม โดยเหตุที่เนื้อถูก
ใชเพื่อถวายเปนเครื่องบูชาในสมัยพระคัมภีรเดิม เครื่องบูชาใชเปนคาไถสําหรับบาปของมนุษย
กอนที่พระเยซูจะประทานพระชนมชีพของพระองคเปนเครื่องบูชาครั้งสุดทาย และสมบูรณเพื่อ
บาปของมนุษย
เพราะวาเนื้อถูกใชเพื่อถวายเปนเครื่องบูชา จึงมีกฏเกณฑภายใตพระคัมภีรเดิมและมีการ
หามกินเนื้อบางชนิด
เปาโลเขียนเกี่ยวกับปญหาของการกินเนื้อ
“แตผูที่มีความสงสัยอยูนั้นถาเขากินก็มีความผิด เพราะเขามิไดกินตามที่ตนเชื่อ
ทั้งนี้เพราะการกระทําใดๆ มิไดเกิดจากความเชื่อมั่นก็เปนบาปทั้งสิ้น”
โรม 14:23
หลักการที่เปนแนวทางในขอพระคัมภีรนี้คือวา ในเรื่องที่คุณสงสัยนั้น คุณควรรูสึกวาสิ่งที่
คุณทํานั้นถูกตอง ถาคุณมีความสงสัย ก็จะกลายเปนบาปสําหรับคุณในการที่จะทําลงไป
สิ่งนี้จะมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร
เรื่องนี้จะนําไปสูแนวทางสุดทายในการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย
การที่คุณมีสวนรวมในการปฏิบัติตนบางอยางจะมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร
จะทําใหผูอื่นเจริญขึ้นหรือไม หมายถึงการสอนหรือปรับปรุงในฝายวิญญาณ พระคัมภีร
กลาววา
“เหตุฉะนั้นใหเรามุงประพฤติในสิ่งซึ่งทําใหเกิดความสงบสุขแกกันและกัน และทํา
ใหเกิดความเจริญแกกันและกัน”
โรม 14:19
การปฏิบัติที่มักจะเปนที่สงสัยนั้นทําใหผูอื่นเจริญขึ้นหรือไม มันมีสวนชวยในดานบวกตอ
การพัฒนาฝายวิญญาณของผูอื่นหรือไม
เปาโลกลาววา
“เราทําสิ่งสารพัดได ไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่จะทําไดนั้นเปนประโยชน เรา
ทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่จะทําใหเจริญขึ้น”
1 โครินธ 10:23
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การปฏิบัติตนบางประการซึ่งผูเชื่อกระทําอาจกีดกั้นผูเชื่อคนอื่นจากการดําเนินชีวิตฝาย
วิญญาณ (ทําใหเขาสะดุด)
เชนเดียวกัน เมื่อเราพูดถึงปญหาการกินเนื้อ เปาโลเขียนไววา
“เหตุฉะนั้นถาอาหารเปนเหตุที่ทําใหพี่นองของขาพเจาหลงผิดไป ขาพเจาจะไม
กินเนื้อสัตวอีกตอไป เพราะเกรงวาขาพเจาจะทําใหพี่นองตองหลงผิดไป”
1 โครินธ 8:13
เปาโลไมเห็นวาเปนการผิดที่จะกินเนื้อ แตเขาจะไมยุงเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คือจะไมกินเนื้อ) ถา
สิ่งนี้ทําใหพี่นองที่มีความเชื่อนอยสะดุด
พี่นองผูมีความเชื่อนอย คือผูเชื่อซึ่งโดยความเชื่อ ความรูหรือจิตสํานึกที่ออนแอนี้เอง อาจ
รูสึกกระทบกระเทือนจากตัวอยางการกระทําของผูเชื่อที่เขมแข็งกวา เขาอาจถูกทําใหรูสึกบาปตอ
จิตสํานึกหรือบางทีความกาวหนาฝายวิญญาณอาจสะดุดลงได
พี่นองที่มีความเชื่อเขมแข็งกวาคือ คนที่ประพฤติตามเสรีภาพดวยจิตสํานึกที่ดี เพราะเขา
เขาใจถึงเสรีภาพในบางแงมุมและมีความสํานึกที่เขมแข็ง
เขาไมไดรับอิทธิพลจากความเห็นที่
แตกตางกันของผูอื่น (หมายความวาเขาทําอะไรที่เขามีเสรีภาพที่จะทําไดโดยไมรูสึกผิด แมวาผูอื่น
จะไมเห็นดวยกับเขาก็ตาม เพราะเขามีจิตสํานึกที่แข็งแรง เชน การดูทีวี การเลนกีฬาบางชนิด บาง
เวลา การแตงตัว หรือของใชบางอยางเชน เครื่องประดับ -ผูแปล)
การปฏิบัติตนใดใดก็ตามที่พี่นองที่มีความเชื่อเขมแข็งทําไดนั้นอาจเปนสิ่งที่ผิด ถาสิ่งนั้น
ทําใหผูเชื่อที่ออนแอรูสึกวาเปนบาปในจิตสํานึกของเขา หรือกีดกั้นความเจริญฝายวิญญาณ (เชน
ถาการแตงตัวหรือการดูทีวีซึ่งผูเชื่อที่เขมแข็งไมรูสึกวาผิด แตถาทําใหผูเชื่อที่ออนแอสะดุด สิ่งนั้นก็
ผิด)
โดยเหตุนี้เอง ในหัวขอเรื่องการกินเนื้อ เปาโลเขียนวา
“เปนการดีที่จะไมกินเนื้อสัตวหรือเหลาองุนหรือทําสิ่งใดๆ ที่จะเปนเหตุใหพี่นอง
สะดุด”
โรม 14:21

สรุป
แผนผังตอไปนี้สรุปแนวทางของพระคัมภีรใหมในการตัดสินใจเรื่องการปฏิบัติที่มักเปนที่
สงสัย
การตัดสินใจเรื่องปฏิบัติตนที่มักเปนที่สงสัย
ขอพระคัมภีรอางอิง
ถามตัวคุณเองวา...
สิ่งนี้จะทําใหพระเจาไดรับเกียรติหรือไม
1 โครินธ 10:31
อะไรคือแรงจูงใจของคุณ
โคโลสี 3:17,23
99

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

สิ่งนี้จําเปนที่จะตองทําหรือไม
มันจะสงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณหรือไม

เปนนิสัยที่ทําใหเราเปนทาสหรือไม
เปนการประนีประนอมหรือไม
สิ่งนี้นําไปสูการลอลวงหรือไม
สิ่งนี้ทําใหความชั่วรายปรากฏออกมาหรือไม
สิ่งนี้ละเมิดตอจิตสํานึกของคุณหรือไม
สิ่งนี้มีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร

ยากอบ 4:3
1 โครินธ 6:12
มาระโก 4:18,19
ลูกา 8:14
ฮีบรู 12:1
1 โครินธ 6:12
2 โครินธ 6:17
ยากอบ 1:13-15
1 เธสะโลนิกา 5:22
โรม 14:23
โรม 14:19,21
1 โครินธ 8:13, 10:23

เมื่อผูเชื่อมีความเห็นแตกตางกัน
จงศึกษาโรมบทที่ 14 จนถึงบทที่ 15:2 ขอพระคัมภีรนี้เปดเผยวาบางทีผูเชื่อจะมีความเห็น
แตกตางกันไป ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนที่มักเปนที่สงสัยเชนที่กลาวมานี้ ซึ่งไมไดบอกไวอยาง
ชัดเจนในพระวจนะวาเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด
ขอความดังกลาวนี้อธิบายวา ความแตกตางในความเห็นเชนนี้จะไมกอใหเกิดผลเสียหาย
แตอยางใด ถาเรารักซึ่งกันและกันและคนหาคําตอบในพระคัมภีรตอไป
โรมบทที่ 14 ใหแนวทางตอไปนี้เพื่อจัดการกับความไมเห็นพองตองกันระหวางผูเชื่อใน
การตัดสินใจเรื่องที่ไมไดกลาวไวในพระวจนะของพระเจา
เห็นความแตกตางระหวางเรื่องของคําสั่งและเสรีภาพ
โรม 14:14 ชี้ใหเห็นวาเมื่อผูเชื่อมีความเห็นแตกตางกัน จําเปนที่เขาตองรูความแตกตาง
ระหวางเรื่องคําสั่งและเสรีภาพ
เกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพที่ไมไดบอกไวโดยเฉพาะในพระวจนะนั้น เปาโลกลาวไววา
“ขาพเจารูและปลงใจเชื่อเปนแนในองคพระเยซูเจาวาไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปน
มลทินในตัวเองเลย แตถาผูใดถือวาสิ่งใดเปนมลทินสิ่งนั้นก็เปนมลทินสําหรับคนนั้น”
โรม 14:14
ในเรื่องของคําสั่งที่บันทึกไวในพระวจนะ เราตองปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน สวนเรื่องอื่นๆ
นั้น เราสามารถมีเสรีภาพในการเลือกได (คือ ถาเปนคําสั่งขององคพระผูเปนเจา เราตองปฏิบัติ
ตามเหมือนกันทุกคน แตถาไมใชคําสั่ง เราก็เลือกที่จะปฏิบัติหรือไมก็ได)
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ปลูกฝงความรูสึกสํานึกของคุณเอง
ในเรื่องการปฏิบัติที่มักเปนที่สงสัยหรือเรื่องที่ไมเห็นตองกันระหวางผูเชื่อในดานเสรีภาพ
นั้น จะปลูกฝงความรูสึกสํานึกของคุณ
ในดานการรักษาวันบริสุทธิ์ เปาโลกลาววา
“คนหนึ่งถือวาวันหนึ่งดีกวาอีกวันหนึ่ง แตอีกคนหนึ่งถือวาทุกวันเหมือนกัน ขอให
ทุกคนมีความแนใจในความคิดเห็นของตนเถิด”
โรม 14:5
จงใชแนวทางในพระคัมภีรที่ใหในตอนที่แลวมาของบทนี้
เพื่อชวยคุณในการตัดสิน
ความรูสึกของคุณในเรื่องที่มักเปนที่สงสัย
ยอมใหผูอื่นมีเสรีภาพที่จะมีความรูสึกสํานึกของตนเอง
แมวาคนอื่นจะมีความเห็นตางจากคุณ ก็จงยอมใหเขามีความรูสึกสํานึกของตนเองใน
เรื่องนั้นๆ
“แตตัวทานเลา เหตุไฉนทานจึงกลาวโทษพี่นองของทาน หรือทานผูเปนอีกฝาย
หนึ่ง เหตุไฉนทานจึงดูหมิ่นพี่นองของทาน... ดังนั้นเราอยากลาวโทษกันและกันอีกเลย..”
โรม 14:10 และ 13
จํากัดเสรีภาพของเราดวยความรัก
ขอความพื้นฐานของโรม 14:13-15:2 คือ เสรีภาพของคริสเตียนควรถูกจํากัดดวยความรัก
“เราทุกคนจงกระทําใหเพื่อนบานพอใจ เพื่อใหเกิดประโยชนแกเขาและทําใหเขา
เจริญขึ้น”
โรม 15:2
“เราควรหวงใยผูเชื่อคนอื่นมากจนเราสามารถจํากัดเสรีภาพแหงความประพฤติของเรา
ดวยความรักเพื่อเขา เราควรรักเขามากจนกระทั่งจะไมทําสิ่งใดใหเขาสะดุด
“แตจงตัดสินใจเสียดีกวาวาจะไมวางสิ่งซึ่งทําใหสะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่
นอง”
โรม 14:13
แกไขความขัดแยงทั้งมวล
เมื่อพี่นองคนใดถูกผูอื่นทําใหเกิดความไมพอใจ พระคัมภีรมัทธิว 18:15-17 ไดใหสูตรไว
สําหรับแกไขเรื่องนี้วา
“หากวาพี่นองของทานผูหนึ่งทําผิดบาปตอทาน จงไปแจงความผิดบาปนั้นแกเขา
สองตอสองเทานั้น ถาเขาฟงทาน ทานจะไดพี่นองคืนมา
แตถาเขาไมฟงทาน จงนําคนหนึ่งหรือสองคนไปดวย ใหเปนพยานสองสามปาก
เพื่อทุกคําจะเปนหลักฐานได
ถาเขาไมฟงคนเหลานั้น จงไปแจงความตอคริสตจักร ถาเขายังไมฟงคริสตจักรอีก
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ใหถือเสียวาเขาเปนเหมือนคนตางชาติหรือคนเก็บภาษี”
มัทธิว 18:15-17
มีขั้นตอนที่ตองกระทําเปนการสวนตัวเพื่อแกไขปญหานี้คือ
1.
ไปหาเขาเปนการสวนตัวเพื่อแกไขปญหานี้
อยากลาวถึงความขัดแยงกันนี้กับคนอื่น ใหไปหาผูที่ทําใหคุณไมพอใจโดยตรง และ
พยายามที่จะแกไขปญหานี้ อธิษฐานและคนหาพระวจนะของพระเจาดวยกัน
2.
ถาเขาจะไมฟงคุณ ใหนําพยาน 1-2 คน ไปดวยและพยายามอีกครั้งหนึ่ง
พยานควรเปนบุคคลที่สาม ที่ไมมีความลําเอียงและควรเปนผูเชื่อดวยกัน ควรเลือก
ผูปกครองหรือผูนําในคริสตจักรเปนพยานก็ดี นําพยานไปพบกับพี่นองของคุณ และพยายามอีก
ครั้งที่จะสนทนาปรึกษากันและอธิษฐานและคนดูพระคัมภีรดวยกันในเรื่องที่เปนปญหานี้
3.

นําเรื่องเขามาตอหนาคริสตจักรซึ่งเปนพระกายทั้งหมด
ถาหลังจากไปพบพี่นองพรอมกับพยานแลว เขายังปฏิเสธที่จะแกไขปญหา ใหนําเรื่องนี้
เขามาตอหนาคริสตจักรทั้งหมด
เรื่องนี้ควรทําในเวลาที่เหมาะสม ไมควรทําในระหวางการนมัสการปกติธรรมดาหรือเมื่อมี
ผูไมเชื่ออยูในที่นั้นดวย
ภายหลังจากไดฟงเรื่องราวแลว ควรยึดถือการตัดสินใจของคริสตจักรและปญหาควรไดรับ
การแกไข แตยังไมสําเร็จ บุคคลที่ไมเขาใจกันนั้นก็ประพฤติตนเหมือนคนนอกศาสนาหรือคนไมเชื่อ

สรุป
แผนผังตอไปนี้สรุปแนวทางของพระคัมภีรเพื่อใหทําตาม เมื่อผูเชื่อแตกตางในความเชื่อ
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่มักเปนที่สงสัย
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เมื่อผูเชื่อมีความเห็นตางกัน
โรม 14-15:2
มัทธิว 18:15-17
รูความแตกตางระหวางคําสั่งกับเสรีภาพ
ปลูกฝงความรูสึกสํานึกของคุณเอง
ยอมใหผูอื่นมีเสรีภาพที่จะมีความรูสึกสํานึกของตนเอง
จํากัดเสรีภาพของเราดวยความรัก
แกไขความขัดแยงทั้งมวล

103

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 8
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา

2.

คําวา “การปฏิบัติตนที่มักจะเปนที่สงสัย” หมายความวาอะไร

3.

จงบอกแนวทางของพระคัมภีร 10 ประการในบทนี้ ซึ่งใชจัดการกับการปฏิบัติที่มักเปนที่
สงสัย

4.

คําวา “พี่นองที่มีความเชื่อนอย” หมายความวาอะไร

5.

คําวา “พี่นองที่มีความเชื่อเขมแข็งกวา” หมายความวาอะไร

6.

จงบอกแนวทางพระคัมภีร 5 ประการสําหรับจัดการกับความขัดแยงระหวางผูเชื่อดวยกัน

7.

ขั้นตอน 3 ประการที่คุณควรกระทําเมื่อคุณถูกผูเชื่อคนอื่นทําใหไมพอใจมีอะไรบาง
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 8
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

“เหตุฉะนั้น เมื่อทานจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปนการ
ถวายเกียรติแดพระเจา”
1 โครินธ 10:31
การปฏิบัติตนที่มักเปนที่สงสัยคือ กิจกรรมหรือความประพฤติที่ไมไดกลาวไวโดยเฉพาะใน
พระวจนะของพระเจาวาเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด
สิ่งนี้ถวายเกียรติแดพระเจาหรือไม
อะไรคือแรงจูงใจของคุณ
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําหรือไม
สิ่งนี้สงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณหรือไม
ทําใหเกิดนิสัยที่เคยชิน (ตกเปนทาส) หรือไม
เปนการประนีประนอมกับโลกหรือไม
สิ่งนี้นําไปสูการทดลองหรือไม
สิ่งนี้ทําใหความชั่วรายปรากฏออกมาหรือไม
สิ่งนี้ละเมิดจิตสํานึกของคุณหรือไม
สิ่งนี้มีผลกระทบตอผูอื่นอยางไรหรือไม
“พี่นองที่มีความเชื่อออนแอ” คือ ผูเชื่อที่อาจถูกกระทบกระเทือนจากตัวอยางการกระทํา
ของพี่นองทื่มีความเชื่อแข็งแรงกวา เนื่องจากความเชื่อ ความรู หรือจิตสํานึกที่ออนแอของ
เขา เขาอาจถูกทําใหรูสึกบาปในจิตสํานึกหรือบางทีความเจริญกาวหนาฝายวิญญาณของ
เขาถูกกีดกั้น
ผูเชื่อ “ที่แข็งแรงกวา” คือ ผูที่มีเสรีภาพในการปฏิบัติตนดวยจิตสํานึกที่ดีของเขา
เนื่องจากเขาเขาใจเรื่องเสรีภาพในบางแงมุม เขาไมถูกกระทบกระเทือนจากความเห็นที่
แตกตางกับผูอื่น
รูความแตกตางระหวางคําสั่งกับเสรีภาพ
ปลูกฝงความรูสึกสํานึกของคุณเอง
ยอมใหผูอื่นมีเสรีภาพที่จะมีความรูสึกสํานึกของเขาเอง
จํากัดเสรีภาพของคุณดวยความรัก
แกไขขอขัดแยงทั้งมวล
ไปหาเขาโดยลําพัง ถายังแกไขไมไดไปหาอีกครั้งหนึ่งและนําพยาน 1-2 คน ถายังแกไข
ไมได นําเรื่องมาตอหนาคริสตจักร
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
จงตรวจสอบตัวคุณเองโดยการอธิษฐาน ทํารายชื่อสิ่งที่คุณมักจะสงสัยวาจะปฏิบัติได
หรือไม ซึ่งคุณกําลังเขาไปมีสวนรวมหรือตัดสินใจจะทํา
ตรวจสอบแตละอยางในแงของแนวทางพระคัมภีรที่ไหไวในบทนี้และสรุปตามแผนผัง
ตอไปนี้
การตัดสินใจเรื่องปฏิบัติตนที่มักเปนที่สงสัย
ถามตัวคุณเองวา...
สิ่งนี้จะทําใหพระเจาไดรับเกียรติหรือไม
อะไรคือแรงจูงใจของคุณ
สิ่งนี้จําเปนที่จะตองทําหรือไม
มันจะสงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณหรือไม

เปนนิสัยที่ทําใหเราเปนทาสหรือไม
เปนการประนีประนอมหรือไม
สิ่งนี้นําไปสูการลอลวงหรือไม
สิ่งนี้ทําใหความชั่วรายปรากฏออกมาหรือไม
สิ่งนี้ละเมิดตอจิตสํานึกของคุณหรือไม
สิ่งนี้มีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร
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ขอพระคัมภีรอางอิง
1 โครินธ 10:31
โคโลสี 3:17,23
ยากอบ 4:3
1 โครินธ 6:12
มาระโก 4:18,19
ลูกา 8:14
ฮีบรู 12:1
1 โครินธ 6:12
2 โครินธ 6:17
ยากอบ 1:13-15
1 เธสะโลนิกา 5:22
โรม 14:23
โรม 14:19,21
1 โครินธ 8:13, 10:23

