ชีวติ ที่ตดิ กับแขนง
เราต้ องติดกับแหล่ งนา้ ธารงชีวติ เพือ่ ป้ องกันไม่ ให้ ชีวติ ของเราหลุด
จากแขนง
เขียนโดย สตีฟ มีคส์
แปลโดย ปฏิมา คงสื บชาติ
คำว่ำ “พันธกิจ” มีควำมหมำยแตกต่ำงกันไปตำมแค่บุคคล บำงคนมองว่ำ “พันธกิจ” คืองำน
ของพวกเขำหรื ออำชีพของพวกเขำ บำงคนมองว่ำ “พันธกิจ” เป็ นสิ่ งที่พวกเขำทำในวันอำทิตย์ คริ ส
เตียนหลำยคนมองว่ำพันธกิจเป็ นงำนของศิษยำภิบำล แต่ผปู ้ ระกำศส่ วนมำกเข้ำใจว่ำ คริ สเตียนทุกคน
ได้รับกำรทรงเรี ยกให้กระทำพันธกิจอย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเรำต้องกำรดำเนิ นชีวติ เพื่อพันธกิจดังที่พระเจ้ำตั้ง
พระประสงค์ไว้ เรำจำเป็ นต้องอภิปรำยข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับพันธกิจเสี ยก่อน
“พันธกิจ” คืออะไร? เรำกำลังรับใช้เป้ ำหมำยหรื อรับใช้พระเจ้ำกันแน่?แรงจูงใจในกำรทำพันธ
กิจควรจะเป็ นอะไร? “แม่น้ ำแห่งชีวติ ” ที่พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญำไว้อยูท่ ี่ไหน? ทำไมพระเจ้ำจึงดู
เหมือนห่ำงไกลจำกเรำเสมอ?

ส่ วนของชีวติ
พันธกิจเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตพระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ำไปในโลกเพื่อเรำ
“เรำได้มำเพื่อเขำ
ทั้งหลำยจะได้ชีวติ และจะได้อย่ำงครบบริ บูรณ์” (ยอห์น 10:10) พันธกิจของพระเยซูคริ สต์คือกำร
ประทำนชีวติ นัน่ คือชี วติ นิ รันดร์ สำหรับทุกคนที่ติดตำมพระองค์ และงำนของเรำตอนนี้ก็เหมือนกับ
งำนของพระองค์คือกำรมอบชีวติ ให้กบั ผูอ้ ื่น “พระบิดำทรงใช้เรำมำฉันใด เรำก็ใช้ท่ำนทั้งหลำยไปฉัน
นั้น” (ยอห์น 20:21)
ชีวติ ของพระเจ้ำเต็มล้นอยูใ่ นชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ และกำรที่พระองค์มีควำมสัมพันธ์กบั พระ
บิดำ ทำให้พระองค์มีควำมมัน่ ใจที่จะประทำนชีวิตให้แก่ผอู ้ ื่น ในยอห์น 5:19-20 เรำพบว่ำ “เรำบอก
ควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำยว่ำพระบุตรจะกระทำสิ่ งใดตำมใจไม่ได้นอกจำกที่ได้เห็นพระบิดำทรงกระทำ
สิ่ งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย เพรำะว่ำพระบิดำทรงรักพระบุตร และทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุก
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สิ่ งที่พระองค์ทรงกระทำ และพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทำ และ
พระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นกำรที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำนั้นอีก”
พระเยซูคริ สต์ตรัสถึงควำมสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดำว่ำเป็ นพื้นฐำนของพันธกิจของ
พระองค์ในพระธรรมยอห์น 12:49-50 “เพรำะเรำมิได้กล่ำวตำมใจเรำเอง แต่ซ่ ึ งเรำกล่ำวและพูดนั้นพระ
บิดำผูท้ รงใช้เรำมำ พระองค์น้ นั ได้ทรงบัญชำให้แก่เรำ เรำรู ้วำ่ พระบัญชำของพระองค์น้ นั เป็ นชีวิตนิ
รันดร์ เหตุฉะนั้นสิ่ งที่เรำพูดนั้น เรำก็พดู ตำมที่พระบิดำทรงบัญชำเรำ”
เนื่องจำกพระเยซูคริ สต์มีควำมสัมพันธ์ที่สนิทสนมแนบแน่นกับพระบิดำพันธกิจแห่งกำรให้
ชีวติ ของพระองค์จึงดำเนิ นไปอย่ำงรำบรื่ น ถ้ำต้องกำรทำพันธกิจให้เกิดผลเรำก็ตอ้ งสนิทกับพระเจ้ำ คือ
ให้ชีวติ ของพระเจ้ำดำรงอยูใ่ นเรำเต็มที่
ชีวติ ของพระเจ้ำจะเต็มล้นอยูใ่ นเรำได้ก็ต่อเมื่อเรำมี
ควำมสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเยซูคริ สต์ “พระองค์ทรงใช้ขำ้ พระองค์มำในโลกฉันใด ข้ำพระองค์ก็
ใช้เขำไปในโลกฉันนั้น...ข้ำพระองค์อยูใ่ นเขำและพระองค์ทรงอยูใ่ นข้ำพระองค์ เพื่อเขำทั้งหลำยจะได้
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่ำงสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้วำ่ พระองค์ทรงใช้ขำ้ พระองค์มำ และพระองค์ทรง
รักเขำเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้ำพระองค์” (ยอห์น 17:18,23) พระเยซูคริ สต์รู้วำ่ ควำมสัมพันธ์ที่
เชื่อมเรำกับพระองค์เข้ำไว้ดว้ ยกันนั้นเป็ นสิ่ งจำเป็ นและสำคัญถ้ำเรำอยำกจะสัมผัสกับโลกที่ยงั ไม่รู้จกั
กับพระเจ้ำและนำพวกเขำมำรู ้จกั พระองค์
แท้จริ งพระเยซูคริ สต์ได้ประกำศเลยว่ำถ้ำเรำไม่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พระองค์ เรำก็ไม่มีทำงที่จะทำพันธกิจอย่ำงเกิดผล “เรำเป็ นเถำองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็ น
แขนง ผูท้ ี่เข้ำสนิทอยูใ่ นเรำและเรำเข้ำสนิทอยูใ่ นเขำ ผูน้ ้ นั ก็จะเกิดผลมำกเพรำะถ้ำแยกจำกเรำแล้วท่ำน
จะทำสิ่ งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)
ควำมสนิทสนมกับพระเยซูคริ สต์เป็ นกุญแจสำคัญ
ของกำรกระทำพันธกิจควำมลึกซึ้ งของ
ควำมสัมพันธ์ที่เรำมีกบั พระเยซูคริ สต์เป็ นตัวบ่งบอกกำรเกิดผลในพันธกิจของเรำว่ำจะมำกน้อยแค่ไหน
พระเยซูคริ สต์ “ผูท้ รงเป็ นเจ้ำชีวติ ” (กิจกำร 3:15) และเป็ น “ผูท้ ี่ดำรงชีวิตอยู”่ ถ้ำเรำต้องกำรทำพันธกิจ
กำร “ให้” ชีวติ กับผูอ้ ื่น เรำต้องอยูใ่ กล้ ๆพระองค์เข้ำไว้

เพือ่ เป้ าหมาย หรือเพือ่ พระเจ้ า?
สังคมของเรำเป็ นโรคร้ำยแรง คือ มีอำกำรต้องแข่งขันกันเพื่อควำมสำเร็ จสิ่ งที่สำคัญที่สุด
สำหรับเรำคือกำรไปให้ถึงเป้ ำหมำย หรื อทำตำมจุดประสงค์ให้สำเร็ จ ปรัชญำนี้ก็ล่วงล้ ำเข้ำมำมีอิทธิ พล
ในคริ สตจักรเหมือนกัน ผลของมันก็คือผูน้ ำคริ สเตียนในคนรุ่ นนี้ที่กำลังทำงำน “พันธกิจ” เพื่อให้บรรลุ
เป้ ำหมำย เป้ ำหมำยนี้อำจเป็ นกำรเจริ ญเติบโตของคริ สตจักร หรื อจำนวนผูเ้ ข้ำรับศีลบัพติศมำ หรื อตำม
เครื่ องวัด “ควำมสำเร็ จ” อื่น ๆ
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เมื่อคริ สเตียนกลุ่มหนึ่งสำมำรถทำตำมเป้ ำหมำยให้สำเร็ จแล้ว
พวกเขำก็จะมีควำมรู ้สึกที่ดี
เพรำะรู ้วำ่ ประสบควำมสำเร็ จ จำกนั้นพวกเขำก็จะตั้งเป้ ำหมำยสู งกว่ำเดิมในฤดูกำลต่อไปของกำรทำ
พันธกิจ ส่ วนคริ สเตียนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สำมำรถทำตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้ได้ พวกเขำก็จะรู ้พำ่ ยแพ้รู้สึก
โกรธแค้น และรู ้สึกเหนื่อยจนหมดแรง พวกเขำอำจจะมีปฏิกิริยำโดยทุ่มเทตัวเองให้ “พยำยำมมำกขึ้น”
หรื อพยำยำมหำคนที่พวกเขำจะโทษได้ หรื อตัดสิ นใจไม่ต้ งั เป้ ำหมำยอีกเลย
ทั้งสองกรณี พันธกิจอำจเกิดขึ้นหรื ออำจไม่เกิดขึ้น กลุ่มที่ “ประสบควำมสำเร็ จ” อำจจะ
วำงแผนปฏิบตั ิกำรไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และอำจมีคนหลำยคนเข้ำมำมีส่วนร่ วมหรื อเข้ำมำนมัสกำร
ในคริ สตจักรเนื่องจำกควำมสำเร็ จของพวกเขำ
แต่ถำ้ ชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ผำ่ นเข้ำไปสู่ ชีวติ ของคนที่มำใหม่ พวกเขำก็เท่ำกับว่ำไม่ได้
ทำพันธกิจอะไรเลย
ถ้ำคนที่เข้ำมำมีส่วนร่ วมในแผนกำรปฏิบตั ิกำรของพวกเขำไม่ได้มีชีวติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปคือเหมือนพระเยซูคริ สต์มำกขึ้น สิ่ งที่พวกเขำทำก็ไม่ใช่พนั ธกิจถ้ำคนที่เข้ำมำรับศีล
บัพติศมำมีชีวติ ที่ผกู พันกับคริ สตจักรแต่ไม่ได้ผกู พันกับพระเยซูคริ สต์
พันธกิจก็ยงั ไม่ได้
เกิดขึ้น
อีกนัยหนึ่ง กลุ่มที่ “ไม่ประสบควำมสำเร็ จ” อำจจะทำงำนไม่สำเร็ จถึงเป้ ำหมำย แต่ควำมรักของ
พระเจ้ำสัมผัสใจของคนที่ไม่มีใครรัก
สันติสุขของพระเจ้ำไปถึงคนที่เต็มไปด้วยควำมกังวลใจ
ควำมหวังของพระเจ้ำได้ยกชูคนที่หมดหวังในชีวติ กำรอภัยโทษบำปของพระเจ้ำได้ชำระล้ำงบำป ควำม
เล้ำโลมของพระเจ้ำโอบอุม้ คนที่เจ็บช้ ำและควำมชื่นบำนของพระเจ้ำเสริ มกำลังคนที่กำลังท้อถอย ถ้ำสิ่ ง
เหล่ำนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่ำพันธกิจที่พระเยซูคริ สต์มอบหมำยให้พวกเขำกระทำได้สำเร็ จแล้ว
ควำมคิดของเรำที่มีจุดศูนย์กลำงที่เป้ ำหมำย มักทำให้เรำไม่ได้ยนิ เสี ยงของพระบิดำที่พระองค์
คอยกระซิ บว่ำ “ดีแล้ว” เจ้ำเป็ นทำสดีและสัตย์ซื่อ”
สิ่ งที่เรำจำเป็ นต้องคิดใคร่ ครวญให้ดีก็คือ “เรำเป็ นทำสรับใช้เป้ ำหมำยหรื อเป็ นทำสรับใช้พระ
เจ้ำ” เรำไม่สำมำรถเป็ นทำสรับใช้พระเจ้ำ” เรำไม่สำมำรถเป็ นทำสสองเจ้ำบ่ำวสองนำยได้ถำ้ เรำเพ่งมอง
ไปที่เป้ ำหมำยอย่ำงเดียวสิ่ งที่เรำทำอำจจะเป็ นกำรสร้ำงโปรแกรมแทนที่จะเป็ นกำรสร้ำงประชำกรของ
พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง สิ่ งที่เรำทำอำจกลำยเป็ นกำรหลอกใช้ประชำกรของพระเจ้ำเพื่อสร้ำงโปรแกรมของ
เรำก็ได้นนั่ ไม่ใช่พนั ธกิจ หลำยครั้งผลของกำรตะเกียกตะกำยเพื่อให้ไปถึงเป้ ำหมำยเป็ นเรื่ องของเนื้ อ
หนังที่ทำให้เรำมีควำมเครี ยด กดดัน และเหนื่ อยหน่ำยใจ สิ่ งเหล่ำนี้จะทำให้เรำขำดควำมสัมพันธ์ที่เรำมี
กับพระเจ้ำ และทำให้ชีวิตของพระเจ้ำที่อยูภ่ ำยในเรำลดน้อยลง ชีวติ ของพระองค์คือสิ่ งที่อยูใ่ นเรำ เมื่อ
เรำส่ งผ่ำนชีวิตของพระองค์ไปสู่ คนอื่น นัน่ คือพันธกิจที่แท้จริ ง
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เป้ ำหมำยของเรำประกำรเดียวที่สำคัญและจำเป็ นคือ กำรทำให้พระเจ้ำพอพระทัย พระเจ้ำไม่ได้
เรี ยกเรำให้เป็ นคริ สเตียนที่ประสบควำมสำเร็ จ แต่พระเจ้ำเรี ยกว่ำให้เป็ นผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำสิ่ งที่พระองค์พยำยำมที่จะกระทำตลอดเวลำคือ
กำรทำให้พระบิดำพอพระทัย
(ยอห์น 8:29) “เรำมิได้ทำสิ่ งใดตำมใจชอบแต่พระบิดำได้สอนเรำอย่ำงไรเรำจึงกล่ำวอย่ำงนั้น” เปำโล
ประกำศเป้ ำหมำยของเขำไว้ในพระธรรม 2 โคริ นธ์ 5:9 ว่ำ “เหตุฉะนั้นเรำตั้งเป้ ำของเรำว่ำ จะอยูใ่ นกำย
นั้นเรำตั้งเป้ ำของเรำว่ำ จะอยูใ่ นกำยนี้ก็ดีหรื อไม่อยูก่ ็ดีเรำก็จะทำตัวให้เป็ นที่พอพระทัยของพระองค์”
ในพระธรรมเอเฟซัสได้เตือนเรำไว้วำ่ “ท่ำนจงพิสูจน์ดูวำ่ ทำประกำรใดจึงจะเป็ นที่ชอบพระทัยองค์และ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
เมื่อเรำตั้งเป้ ำหมำยของเรำไว้ที่กำรทำให้พระเจ้ำพอพระทัย เรำจะมีอิสรภำพ แต่กำรที่มุ่ง
พยำยำมแต่ทำงำนให้ถึงเป้ ำหมำย
และทำหน้ำที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้ตำยตัวจะทำให้เรำเหนื่อยล้ำ
หงุดหงิด และเครี ยดจัด เรำแต่ละคนจะรู ้สึกว่ำเรำมีแรงไม่พอที่จะวิง่ วุน่ ไปวุน่ มำทำงำนให้สำเร็ จ
นอกจำกนั้นเรำไม่สำมำรถเอำใจทุกคนได้ ที่จริ งเรำไม่ได้มีหน้ำที่ทำให้ทุกคนพออกพอใจหน้ำที่ของเรำ
คือกำรทำให้พระเจ้ำพอพระทัย และทำใจให้สบำย พระองค์ต่ำงหำกคือนำยของเรำ กำรที่เรำรู ้วำ่ เรำมี
เพียงเป้ ำหมำยเดียวคือเป้ ำหมำยที่สำมำรถไปถึงได้ไม่วำ่ สถำนกำรณ์จะเป็ นอย่ำงไรก็ตำมนั้น จะทำให้
เรำรู ้สึกเหมือนยกภูเขำออกจำกอกและไม่ตอ้ งรู้สึกเครี ยดมำกในชีวติ
หลำยครั้งเรำให้เป้ ำหมำยทำหน้ำที่เป็ นแรงจูงใจคนอื่นเพรำะเรำไม่สำมำรถนำให้พวกเขำรัก
พระเยซูคริ สต์ได้ เรำเชื่อในพลังอำนำจของเป้ ำหมำยมำกกว่ำจะเชื่อในพลังอำนำจแห่งควำมรักของพระ
เจ้ำ กำรใช้เป้ ำหมำยเป็ นแรงจูงใจเป็ นกำรทำตัวตำมกฎของวัฒนธรรมแห่งกำรแข่งขันในสังคมปั จจุบนั
เท่ำนั้นแรงจูงใจเช่นนั้นเป็ นแรงจูงใจภำยนอกสำเหตุที่กฏของวัฒนธรรมใช้ได้ผลก็เพรำะเรำไม่ได้เชื่ อ
กฏประกำรแรกของพระเจ้ำ นัน่ คือให้รักพระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจ แรงจูงใจแห่งควำมรักเป็ นแรงจูงใจ
ภำยใน แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐำนบนควำมรักจะทำให้เรำไม่ตอ้ งพบกับควำมเครี ยดควำมกดดัน หรื อกำร
ตะเกียกตะกำยควำมรักของพระเยซูคริ สต์เป็ นแรงจูงใจแท้ประกำรเดียวของพันธกิจ
ในยอห์น 21:15-17 เรำได้เห็นพระเยซูคริ สต์ได้พ้ืนฟูควำมรักที่เปโตรมีต่อพระองค์และพันธกิจ
หลังจำกที่เขำได้ปฏิเสธพระองค์สำมครั้ง สังเกตดูแรงจูงใจให้ทำพันธกิจที่พระเยซูคริ สต์เรี ยกร้องให้เป
โตรสนองตอบ พระองค์ไม่ได้เรี ยกให้เปโตรทำพันธกิจต่อฝูงแกะเพรำะพระองค์รักฝูงแกะเหล่ำนั้น แต่
พระองค์ถำมเขำว่ำ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ ย เจ้ำรักเรำหรื อ...(ถ้ำเจ้ำรักเรำ) ...จงเลี้ยงแกะของเรำเถิด”
พันธกิจของเรำต้องหลัง่ ไหลมำจำกควำมรักที่เรำมีต่อพระเยซูคริ สต์ เมื่อเรำรักพระเยซู เรำจะ
มองคนอื่นด้วยสำยที่พระเยซูมองพวกเรำ เรำจะรู้สึกมีควำมรักควำมเมตตำและมีควำมอ่อนโยนต่อคนที่
เรำทำพันธกิจให้อย่ำงที่พระองค์มีให้พวกเขำ
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พันธกิจที่มีแรงจูงใจมำจำกควำมรักจะไม่ตอ้ งพังทลำยลงเพรำะควำมเครี ยดควำมกดดัน สิ่ งนี้
เป็ นควำมจริ งเพรำะควำมควำมรัก “ทนได้ทุกอย่ำงแม้ควำมผิดของผูอ้ ื่น และเชื่อในส่ วนดีของเขำอยู่
เสมอ และมีควำมหวังอยูเ่ สมอ และทนต่อทุกอย่ำง” (1 โคริ นธ์ 13:7) แรงจูงใจอย่ำงอื่นจะล้มเหลวและ
ใช้ไม่ได้เมื่อถึงจุดหนึ่ง แต่ “ควำมรักไม่มีวนั สู ญสิ้ น” (ข้อ 8)

วัฏจักรของพันธกิจ
คริ สเตียนในปั จจุบนั มีวฏั จักรในกำรทำพันธกิจดังต่อไปนี้ สำหรับบำงคนวัฏจักรนี้กลำยเป็ น
แบบแผนชีวิตของเขำซึ่ งเขำไม่สำมำรถจะหลุดออกมำจำกวัฏจักรนี้ได้เลย
1. กระตือรือร้ น เป็ นประสบกำรณ์ของควำมตื่นเต้น มีควำมคำดหวังและมีประสิ ทธิภำพ ซึ่งมัก
เป็ นประสบกำรณ์ของคนที่เพิ่งเข้ำมำมีส่วนในงำนพันธกิจ
2. หยุดนิ่ง มำถึงขั้นนี้เขำยังคงมีประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนอยู่ แต่ดูเหมือนว่ำภำยในมีบำงสิ่ ง
บำงอย่ำงที่หำยไป มีควำมรู ้สึกว่ำ “ควำมตื่นเต้นหมดไปแล้ว”
3. หงุดหงิด ในขั้นนี้ เขำจะรู ้สึกหงุดหงิดและมีควำมรู ้สึกสองอย่ำงต่อสู ้กนั คือเลิกหรื อทำต่อไป
เขำจะคิดถึงประโยคที่วำ่ “จะมีประโยชน์อะไรที่จะทำเช่นนี้” อยูบ่ ่อย ๆ
4. ไม่ สนใจ ในขั้นนี้แรงจูงใจที่จะทำพันธกิจหำยไปจำกใจเสี ยแล้วอำรมณ์ส่วนใหญ่ของเขำจะ
เป็ นเหมือนกับพูดว่ำ “ฉันไม่เห็นสนใจเลย”
พระเจ้ำไม่มีพระประสงค์ที่จะให้บุตรของพระองค์มีชีวิตอยูอ่ ย่ำงเต็มไปด้วยควำมกดดัน และ
ภำระหนักซึ่ งจะทำให้เขำเครี ยดจัดหมดแรงไป พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ด้วยว่ำแอกของเรำก็พอเหมำะ
และภำระของเรำก็เบำ” (มัทธิว 11:30) ถ้ำนัน่ เป็ นควำมจริ งทำไมเรำจึงรู ้สึกเหนื่อยล้ำ หงุดหงิดและหมด
แรงอยูบ่ ่อย ๆ ล่ะ
กำรมีสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำจะไม่ทำให้เรำแยกออกจำกกำรรับใช้พระองค์พนั ธกิจ
และ
สำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำเป็ นเหมือนด้ำนทั้งสองของเหรี ยญ ทั้งพันธกิจและสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำเป็ น
กำรแสดงออกของควำมรัก พันธกิจเป็ นกำรแสดงควำมรักต่อผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นกำรแสดงภำยนอก ส่ วน
สำมัคคีธรรมเป็ นกำรแสดงควำมรักต่อพระเจ้ำซึ่ งเป็ นกำรแสดงภำยใน พันธกิจเป็ นเหมือนลำธำรน้ ำที่
ให้น้ ำแก่พืชพันธุ์ สำมัคคีธรรมเป็ นน้ ำพุที่ก่อให้เกิดน้ ำไหลหลำกออกมำจุดสนใจของเรำจะต้องอยูท่ ี่
ควำมสัมพันธ์กบั องค์พระเยซูคริ สต์ พระองค์เป็ นแหล่งของน้ ำ “ถ้ำผูใ้ ดกระหำย ผูน้ ้ นั จงมำหำเรำและดื่ม
ผูท้ ี่วำงใจในเรำตำมที่มีคำเขียนไว้แล้ว แม่น้ ำที่มีน้ ำธำรงชี วติ จะไหลออกมำจำกภำยในผูน้ ้ นั ” (ยอห์น
7:37-38)
เรำจะเข้ำสู่ ข้ นั ตอนที่สอง ที่สำมที่สี่ของวัฏจักรแห่งควำมกดดันของพันธกิจเมื่อเรำเริ่ มรู ้สึกแห้ง
ผำกเพรำะเรำใช้สิ่งที่เรำมีอยูท่ ้ งั หมดในพันธกิจไปแล้วเรำจะรู ้สึกเหมือนกับว่ำเรำต้องหยุด ต้องพักเพิ่ม
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พลัง และเติมชีวติ ให้เต็มอีกครั้งเพื่อจะเริ่ มวัฏจักรที่เลวร้ำยนั้นอีกหนแทนที่เรำจะเป็ นท่อของน้ ำธำรง
ชีวติ เรำกลำยเป็ นบ่อแห่งข้อมูล
แทนที่เรำจะถือถังตักน้ ำวิง่ ไปวิง่ มำจำกบ่อเข้ำบ้ำน เรำน่ำจะถือสำยยำงที่ต่อมำเข้ำกับต้นน้ ำและ
ให้น้ ำไหลมำเองต้นน้ ำก็คือควำมสัมพันธ์ที่แนบสนิทกับพระเยซูคริ สต์
แรงจูงใจของเรำในพันธกิจของเรำในพันธกิจต้องมำจำกควำมรักที่เรำมีต่อพระเจ้ำ มันเป็ นลำ
ธำรที่ไม่มีวนั เหื อดแห้งไหลจำกควำมสัมพันธ์ของเรำกับน้ ำพุแห่งน้ ำธำรงชีวิตเยเรมียอ์ ธิ บำยถึงควำม
จริ งนี้วำ่ “พระเจ้ำตรัสดังนี้วำ่ คนที่วำงใจในมนุษย์และให้เนื้ อหนังเป็ นมือของเขำ และใจของเขำหัน
ออกจำกพระเจ้ำ คนนั้นก็เป็ นที่แช่งสำป เขำเป็ นเหมือนพุม่ ไม้ที่อยูใ่ นทะเลทรำย และไม่เห็นควำมดีอนั
ใดมำถึงเลย เขำจะอำศัยอยูใ่ นแผ่นดินที่แตกกระแหงที่ในถิ่นทุรกันดำร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอำศัย
คนที่วำงใจในพระเจ้ำย่อมได้รับพระพร คือผูท้ ี่ควำมวำงใจของเขำอยูใ่ นพระเจ้ำ เขำเป็ นเหมือนต้นไม้ที่
ปลูกไว้ริมน้ ำ ซึ่ งหยัง่ รำกของมันออกไปข้ำงลำน้ ำ เมื่อแดดส่ องมำถึงก็ไม่กลัว เพรำะใบของมันคงเขียว
อยูเ่ สมอ และไม่กระวนกระวำยในปี ที่แห้งแล้ง เพรำะมันไม่หยุดที่จะออกผล...ข้ำแต่พระเจ้ำ ควำมหวัง
แห่งอิสรำเอล บรรดำคนเหล่ำนั้นที่ละทิ้งพระองค์จะต้องรับควำมอับอำย บรรดำคนทั้งปวงที่หนั ไปจำก
พระองค์จะต้องจำรึ กไว้ในแผ่นดินโลก เพรำะเขำได้ละทิ้งพระเจ้ำผูเ้ ป็ นแหล่งน้ ำแห่งชี วติ เสี ย” (เยเรมีย ์
17:5-8,13)
พันธกิจคือสำยน้ ำแห่งชีวิตของพระเจ้ำที่หลัง่ ไหลไม่ขำดสำย น้ ำธำรงชีวติ จะไหลจำกเรำและ
ผ่ำนเรำไป พันธกิจไม่ใช่กำรบอกข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้ำให้คนอื่นรู ้ แต่เป็ นกำรสัมผัสชีวติ ของเขำด้วย
ควำมรัก กำรอภัยโทษและด้วยพลังอำนำจและควำมหวัง

ทางทีห่ ลอกลวง
พันธกิจที่ไม่ได้หลัง่ ไหลจำกควำมสัมพันธ์ที่เรำมีกบั พระเจ้ำ
จะนำเรำตกต่ำลงไปสู่ ทำงที่
หลอกลวง ทำงที่หลอกลวงนี้ บำงครั้งดูอ่อนโยนและฝังลึกเข้ำไปในทำงที่ดูเหมือนถูกต้องอย่ำงที่เรำดูไม่
ออก ขณะที่เรำกำลังพยำยำมด้วยแผนกำรของมนุษย์ จิตใจของเรำมักจะ “ถูกล่อลวงให้หลงไปจำกควำม
สัตย์ซื่อและควำมบริ สุทธิ์ ต่อพระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 11:3) ควำมหลอกลวงนั้นมักจะรวมถึง

1. สนใจให้ เป้ าหมายสาเร็จมากกว่ าสนใจพระผู้ทที่ รงทาให้ เป้ าหมายสาเร็จ
เรำพบว่ำตนเองทำงำนแทนพระเจ้ำแทนที่จะทำงำนกับพระเจ้ำและในพระองค์ผลของกำรทำ
เช่นนั้นก็คือเรำจะพึ่งในเนื้อหนังของเรำมำกกว่ำพึ่งพำพระเจ้ำ เมื่อเป็ นเช่นนั้นควำมเชื่ อจะกลำยเป็ นสู ตร
สำเร็ จ และโปรแกรมกำรทำงำนจะเข้ำมำมีควำมสำคัญแทนที่ฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ นัน่ จะทำให้เรำ
เหนื่ อยหน่ำยและเข้ำสู่ วฏั จักรแห่งควำมเครี ยดและหมดแรงในที่สุด
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เมื่อเรำเพ่งจุดสนใจของเรำไปที่ควำมสัมพันธ์ที่เรำมีต่อพระเจ้ำ แทนที่จะเพ่งควำมสนใจไปที่
งำน เรำจะรู ้สึกได้ถึงกำรทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้ำและพันธกิจของเรำก็จะกลำยเป็ นคำอธิ ษฐำน กำลัง
ของเรำจะไม่ถูกดูดเข้ำไปในงำนของเรำ เพรำะเรำจะไม่ออกห่ำงจำกน้ ำพุแห่งน้ ำธำรงชีวติ เลย

2. พักสงบกันผลงานแทนทีจ่ ะพักสงบในพระเจ้ า
เรำพยำยำมที่จะทำให้เป้ ำหมำยสำเร็ จ โดยคิดอยูเ่ สมอว่ำเมื่อเป้ ำหมำยสำเร็ จเรำก็รู้สึกดี รู ้สึก
ประสบควำมสำเร็ จและเรำจะพักสงบ สบำยใจ อย่ำงไรก็ตำมกำรรู ้สึกสบำยใจเมื่อเป้ ำหมำยสำเร็ จนั้นไม่
เหมือนกับกำรพักสงบในพระทรวงพระเจ้ำ ควำมสำเร็ จใด ๆ ก็ตำมไม่วำ่ จะมีค่ำควำมหมำยแค่ไหนจะ
กลำยเป็ นรู ปเคำรพได้เมื่อเรำมองว่ำมันเป็ นแหล่งที่ให้ควำมสงบใจแก่เรำพระเจ้ำเท่ำนั้นเป็ นแหล่งให้
ควำมสงบใจและสันติสุขที่แท้จริ ง พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “เรำจะให้ท่ำนทั้งหลำยหำยเหนื่อยเป็ นสุ ข”
(มัทธิว 11:28)
เมื่อกำรพักเหนื่ อยของเรำอยูบ่ นรำกฐำนของผลงำน
เรำก็มุ่งจุดสนใจของเรำไปที่กิจกรรม,
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน และแผนกำรทำงำน เรำอำจจะพยำยำมใช้พระเจ้ำเหมือนเครื่ องมือชนิดหนึ่ง
เพื่อให้งำนสำเร็ จตำมเป้ ำหมำยแต่พระเจ้ำไม่ตอ้ งกำรให้เรำใช้พระองค์เป็ นเครื่ องมือ พระองค์ตอ้ งกำร
ให้เรำเป็ นท่อส่ งต่อชีวิตของพระองค์ให้ผอู ้ ื่นดังนั้น กำรพักสงบที่แท้จริ งของเรำไม่ได้อยูท่ ี่ควำมสำเร็ จ
ของเป้ ำหมำยแต่อยูท่ ี่กำรทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้ำ

3. ทาให้ พระเจ้ าพอพระทัยด้ วยการทางานดี
คริ สเตียนหลำยคนตกเป็ นเหยือ่ ของกำรพยำยำมทำให้พระเจ้ำพอพระทัยด้วยกำรรับใช้พระองค์
แต่พนั ธกิจไม่ใช่เรื่ องของกำรให้บริ กำรกับพระเจ้ำ แต่พนั ธกิจเป็ นเรื่ องของกำรให้ตวั เรำเองกับพระเจ้ำ
เมื่อเรำถวำยตัวกับพระเจ้ำ ไม่ใช่ถวำยงำนต่อพระเจ้ำ เรำก็จะไม่ตอ้ งกังวลว่ำผลงำนของเรำจะ
ออกมำดีหรื อไม่ และไม่ตอ้ งกลัวว่ำจะล้มเหลว เรำสำมำรถพักสงบ ไม่ตอ้ งกังวลในงำนของเรำ และพัก
สงบไม่ตอ้ งกังวลในผลงำนของเรำด้วย ผลงำนไม่ใช่สิ่งที่เรำต้องรับผิดชอบ แต่เป็ นควำมรับผิดชอบของ
พระเจ้ำ (ดู 2 โคริ นธ์ 3:6-7, 1 โคริ นธ์ 12:4-6, 1 โคริ นธ์ 2:4-5) ศิษยำภิบำลและผูร้ ับใช้ที่เหนื่อยและมี
ควำมกดดันที่จะต้อง “ทำให้คริ สตจักรเจริ ญ” หรื อ “ให้คนเดินออกมำหน้ำธรรมำสน์” กำลังรับแบก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพระเจ้ำมำไว้ที่บ่ำของตัวเอง ไม่น่ำสงสัยเลยว่ำทำไมพวกเขำถึงเหนื่อยนัก
เมื่อเรำเรี ยนรู ้ที่จะถวำยตัวของเรำเป็ นท่อพระพรของพระเจ้ำ
และเพ่งจุดสนใจของเรำไปที่
ควำมสัมพันธ์ที่เรำมีกบั พระเจ้ำ โดยให้ท่อของเรำเต็มด้วยน้ ำธำรงชีวติ เรำสำมำรถพักสงบด้วยควำมจริ ง
ที่วำ่ เรำกำลังทำให้พระเจ้ำพอพระทัย กำรงำนของเรำสำเร็ จแล้วไม่วำ่ ผลจะเป็ นอย่ำงไร ผลนั้นก็อยูใ่ น
พระหัตถ์ของพระเจ้ำ ผลนั้นเป็ นควำมรับผิดชอบของพระเจ้ำ ควำมรับผิดชอบของเรำคือต้องสนิทกับ
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พระองค์ “จงเข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และเรำเข้ำสนิทอยูใ่ นท่ำน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจำกจะติดอยู่
กับเถำฉันใด ท่ำนทั้งหลำยก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจำกจะเข้ำสนิทอยูใ่ นเรำฉันนั้น” (ยอห์น 15:4)
สิ่ งที่สำคัญที่สุดคือ ควำมสัมพันธ์ของเรำกับพระเจ้ำเป็ นพื้นฐำนประกำรเดียวของกำรทำพันธ
กิจ เมื่อเรำเรี ยนรู ้ที่จะติดสนิ ทกับพระองค์ รู ้สึกถึงกำรทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของพระองค์และรู ้วำ่ พระองค์อยู่
ใกล้เรำเสมอ ชีวิตของเรำก็จะเป็ นกลิ่นหอมของพระเจ้ำและจะส่ งกลิ่นระรื่ นในทุกที่ที่เรำไป น่ำเศร้ำที่
ผูน้ ำคริ สเตียนหลำยคนพยำยำมทำงำนหลำยอย่ำงมำกเกินไปเพื่อพันธกิจของพวกเขำ
แต่เมื่อเรำมี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ำมำกขึ้นเรำจะเข้ำใจชัดเจนว่ำเรำไม่มีพนั ธกิจของเรำเอง เรำมีแต่พนั ธกิจ
ของพระเจ้ำเท่ำนั้นพันธกิจนี้เป็ นพันธกิจของพระองค์ที่ทำผ่ำนเรำ และพันธกิจของพระองค์น้ ีเป็ นพันธ
กิจแห่งกำรส่ งทอดชีวติ

เกีย่ วกับผู้เขียน
สตีฟ มีคส์ เป็ นศิษยำภิบำลของคริ สตจักร ไม้กำงเขนแบ๊บติสต์ในเมืองฮิวสตัน เท็กซัส เขำเป็ น
ผูเ้ ขียนหนังสื อชื่อ ควำมเชื่อคริ สเตียนเป็ นควำมสัมพันธ์ (สำนักพิมพ์ไม้กำงเขน) ซึ่งบทควำมเรี ยบเรี ยง
มำจำกหนังสื อเล่มนั้น
“LIFE ON THE VINE” BY STEVE MEEKS จำกวำรสำร MINISTRIES TODAY ฉบับเดือน
มกรำคม-กุมภำพันธ์ 1994

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 22 พฤษภำคม-มิถุนำยน 1996, หน้ำ 30-38.

8

