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ชีวติที่ตดิกบัแขนง 
เราต้องติดกบัแหล่งน า้ธ ารงชีวติเพือ่ป้องกนัไม่ให้ชีวติของเราหลุด

จากแขนง 

เขียนโดย สตีฟ มีคส์ 

แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ 

ค ำวำ่ “พนัธกิจ” มีควำมหมำยแตกต่ำงกนัไปตำมแค่บุคคล บำงคนมองวำ่ “พนัธกิจ” คืองำน
ของพวกเขำหรืออำชีพของพวกเขำ บำงคนมองวำ่ “พนัธกิจ” เป็นส่ิงท่ีพวกเขำท ำในวนัอำทิตย ์ คริส
เตียนหลำยคนมองวำ่พนัธกิจเป็นงำนของศิษยำภิบำล แต่ผูป้ระกำศส่วนมำกเขำ้ใจวำ่ คริสเตียนทุกคน
ไดรั้บกำรทรงเรียกใหก้ระท ำพนัธกิจอยำ่งไรก็ตำม ถำ้เรำตอ้งกำรด ำเนินชีวติเพื่อพนัธกิจดงัท่ีพระเจำ้ตั้ง
พระประสงคไ์ว ้เรำจ ำเป็นตอ้งอภิปรำยขอ้มูลพื้นฐำนเก่ียวกบัพนัธกิจเสียก่อน 

“พนัธกิจ” คืออะไร? เรำก ำลงัรับใชเ้ป้ำหมำยหรือรับใชพ้ระเจำ้กนัแน่?แรงจูงใจในกำรท ำพนัธ
กิจควรจะเป็นอะไร? “แม่น ้ ำแห่งชีวติ” ท่ีพระเยซูคริสตท์รงสัญญำไวอ้ยูท่ี่ไหน? ท ำไมพระเจำ้จึงดู
เหมือนห่ำงไกลจำกเรำเสมอ? 

ส่วนของชีวติ 

พนัธกิจเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตพระเยซูคริสตเ์สด็จเขำ้ไปในโลกเพื่อเรำ “เรำไดม้ำเพื่อเขำ
ทั้งหลำยจะไดชี้วติและจะไดอ้ยำ่งครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) พนัธกิจของพระเยซูคริสตคื์อกำร
ประทำนชีวติ นัน่คือชีวตินิรันดร์ส ำหรับทุกคนท่ีติดตำมพระองค ์ และงำนของเรำตอนน้ีก็เหมือนกบั
งำนของพระองคคื์อกำรมอบชีวติใหก้บัผูอ่ื้น “พระบิดำทรงใชเ้รำมำฉนัใด เรำก็ใชท้่ำนทั้งหลำยไปฉนั
นั้น” (ยอห์น 20:21) 

ชีวติของพระเจำ้เตม็ลน้อยูใ่นชีวติของพระเยซูคริสต ์ และกำรท่ีพระองคมี์ควำมสัมพนัธ์กบัพระ
บิดำ ท ำใหพ้ระองคมี์ควำมมัน่ใจท่ีจะประทำนชีวิตใหแ้ก่ผูอ่ื้น ในยอห์น 5:19-20 เรำพบวำ่ “เรำบอก
ควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำยวำ่พระบุตรจะกระท ำส่ิงใดตำมใจไม่ไดน้อกจำกท่ีไดเ้ห็นพระบิดำทรงกระท ำ 
ส่ิงนั้นพระบุตรจึงทรงกระท ำดว้ย เพรำะวำ่พระบิดำทรงรักพระบุตร และทรงส ำแดงใหพ้ระบุตรเห็นทุก
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ส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท ำ และพระองคจ์ะทรงส ำแดงใหพ้ระบุตรเห็นทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท ำ และ
พระองคจ์ะทรงส ำแดงใหพ้ระบุตรเห็นกำรท่ียิง่ใหญ่กวำ่นั้นอีก” 

พระเยซูคริสตต์รัสถึงควำมสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดำวำ่เป็นพื้นฐำนของพนัธกิจของ
พระองคใ์นพระธรรมยอห์น 12:49-50 “เพรำะเรำมิไดก้ล่ำวตำมใจเรำเอง แต่ซ่ึงเรำกล่ำวและพดูนั้นพระ
บิดำผูท้รงใชเ้รำมำ พระองคน์ั้นไดท้รงบญัชำใหแ้ก่เรำ เรำรู้วำ่พระบญัชำของพระองคน์ั้นเป็นชีวิตนิ
รันดร์ เหตุฉะนั้นส่ิงท่ีเรำพดูนั้น เรำก็พดูตำมท่ีพระบิดำทรงบญัชำเรำ” 

เน่ืองจำกพระเยซูคริสตมี์ควำมสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมแนบแน่นกบัพระบิดำพนัธกิจแห่งกำรให้
ชีวติของพระองคจึ์งด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืน ถำ้ตอ้งกำรท ำพนัธกิจใหเ้กิดผลเรำก็ตอ้งสนิทกบัพระเจำ้ คือ
ใหชี้วติของพระเจำ้ด ำรงอยูใ่นเรำเตม็ท่ี ชีวติของพระเจำ้จะเตม็ลน้อยูใ่นเรำไดก้็ต่อเม่ือเรำมี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัพระเยซูคริสต ์ “พระองคท์รงใชข้ำ้พระองคม์ำในโลกฉนัใด ขำ้พระองคก์็
ใชเ้ขำไปในโลกฉนันั้น...ขำ้พระองคอ์ยูใ่นเขำและพระองคท์รงอยูใ่นขำ้พระองค ์ เพื่อเขำทั้งหลำยจะได้
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยำ่งสมบูรณ์เพื่อโลกจะไดรู้้วำ่ พระองคท์รงใชข้ำ้พระองคม์ำ และพระองคท์รง
รักเขำเหมือนดงัท่ีพระองคท์รงรักขำ้พระองค์” (ยอห์น 17:18,23) พระเยซูคริสตรู้์วำ่ควำมสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมเรำกบัพระองคเ์ขำ้ไวด้ว้ยกนันั้นเป็นส่ิงจ ำเป็นและส ำคญัถำ้เรำอยำกจะสัมผสักบัโลกท่ียงัไม่รู้จกั
กบัพระเจำ้และน ำพวกเขำมำรู้จกัพระองค ์ แทจ้ริงพระเยซูคริสตไ์ดป้ระกำศเลยวำ่ถำ้เรำไม่มี
ควำมสัมพนัธ์กบัพระองค ์ เรำก็ไม่มีทำงท่ีจะท ำพนัธกิจอยำ่งเกิดผล “เรำเป็นเถำองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็น
แขนง ผูท่ี้เขำ้สนิทอยูใ่นเรำและเรำเขำ้สนิทอยูใ่นเขำ ผูน้ั้นก็จะเกิดผลมำกเพรำะถำ้แยกจำกเรำแลว้ท่ำน
จะท ำส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” (ยอห์น 15:5) 

ควำมสนิทสนมกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นกุญแจส ำคญั ของกำรกระท ำพนัธกิจควำมลึกซ้ึงของ
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมีกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นตวับ่งบอกกำรเกิดผลในพนัธกิจของเรำวำ่จะมำกนอ้ยแค่ไหน
พระเยซูคริสต ์ “ผูท้รงเป็นเจำ้ชีวติ” (กิจกำร 3:15) และเป็น “ผูท่ี้ด ำรงชีวิตอยู”่ ถำ้เรำตอ้งกำรท ำพนัธกิจ 
กำร “ให้” ชีวติกบัผูอ่ื้น เรำตอ้งอยูใ่กล ้ๆพระองคเ์ขำ้ไว ้

เพือ่เป้าหมาย หรือเพือ่พระเจ้า? 

สังคมของเรำเป็นโรคร้ำยแรง คือ มีอำกำรตอ้งแข่งขนักนัเพื่อควำมส ำเร็จส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุด
ส ำหรับเรำคือกำรไปใหถึ้งเป้ำหมำย หรือท ำตำมจุดประสงคใ์หส้ ำเร็จ ปรัชญำน้ีก็ล่วงล ้ำเขำ้มำมีอิทธิพล
ในคริสตจกัรเหมือนกนั ผลของมนัก็คือผูน้ ำคริสเตียนในคนรุ่นน้ีท่ีก ำลงัท ำงำน “พนัธกิจ” เพื่อใหบ้รรลุ
เป้ำหมำย เป้ำหมำยน้ีอำจเป็นกำรเจริญเติบโตของคริสตจกัร หรือจ ำนวนผูเ้ขำ้รับศีลบพัติศมำ หรือตำม
เคร่ืองวดั “ควำมส ำเร็จ” อ่ืน ๆ 
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เม่ือคริสเตียนกลุ่มหน่ึงสำมำรถท ำตำมเป้ำหมำยใหส้ ำเร็จแลว้ พวกเขำก็จะมีควำมรู้สึกท่ีดี 
เพรำะรู้วำ่ประสบควำมส ำเร็จ จำกนั้นพวกเขำก็จะตั้งเป้ำหมำยสูงกวำ่เดิมในฤดูกำลต่อไปของกำรท ำ
พนัธกิจ ส่วนคริสเตียนอีกกลุ่มหน่ึงไม่สำมำรถท ำตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวไ้ด ้ พวกเขำก็จะรู้พำ่ยแพรู้้สึก
โกรธแคน้ และรู้สึกเหน่ือยจนหมดแรง พวกเขำอำจจะมีปฏิกิริยำโดยทุ่มเทตวัเองให ้ “พยำยำมมำกข้ึน” 
หรือพยำยำมหำคนท่ีพวกเขำจะโทษได ้หรือตดัสินใจไม่ตั้งเป้ำหมำยอีกเลย 

ทั้งสองกรณี พนัธกิจอำจเกิดข้ึนหรืออำจไม่เกิดข้ึน กลุ่มท่ี “ประสบควำมส ำเร็จ” อำจจะ
วำงแผนปฏิบติักำรไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และอำจมีคนหลำยคนเขำ้มำมีส่วนร่วมหรือเขำ้มำนมสักำร
ในคริสตจกัรเน่ืองจำกควำมส ำเร็จของพวกเขำ 

แต่ถำ้ชีวติของพระเยซูคริสตไ์ม่ไดผ้ำ่นเขำ้ไปสู่ชีวติของคนท่ีมำใหม่ พวกเขำก็เท่ำกบัวำ่ไม่ได้
ท  ำพนัธกิจอะไรเลย ถำ้คนท่ีเขำ้มำมีส่วนร่วมในแผนกำรปฏิบติักำรของพวกเขำไม่ไดมี้ชีวติท่ี
เปล่ียนแปลงไปคือเหมือนพระเยซูคริสตม์ำกข้ึน ส่ิงท่ีพวกเขำท ำก็ไม่ใช่พนัธกิจถำ้คนท่ีเขำ้มำรับศีล 

บพัติศมำมีชีวติท่ีผกูพนักบัคริสตจกัรแต่ไม่ไดผ้กูพนักบัพระเยซูคริสต ์ พนัธกิจก็ยงัไม่ได้
เกิดข้ึน 

อีกนยัหน่ึง กลุ่มท่ี “ไม่ประสบควำมส ำเร็จ” อำจจะท ำงำนไม่ส ำเร็จถึงเป้ำหมำย แต่ควำมรักของ
พระเจำ้สัมผสัใจของคนท่ีไม่มีใครรัก สันติสุขของพระเจำ้ไปถึงคนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมกงัวลใจ 
ควำมหวงัของพระเจำ้ไดย้กชูคนท่ีหมดหวงัในชีวติ กำรอภยัโทษบำปของพระเจำ้ไดช้ ำระลำ้งบำป ควำม
เลำ้โลมของพระเจำ้โอบอุม้คนท่ีเจบ็ช ้ำและควำมช่ืนบำนของพระเจำ้เสริมก ำลงัคนท่ีก ำลงัทอ้ถอย ถำ้ส่ิง
เหล่ำน้ีเกิดข้ึนก็แสดงวำ่พนัธกิจท่ีพระเยซูคริสตม์อบหมำยใหพ้วกเขำกระท ำไดส้ ำเร็จแลว้ 

ควำมคิดของเรำท่ีมีจุดศูนยก์ลำงท่ีเป้ำหมำย มกัท ำใหเ้รำไม่ไดย้นิเสียงของพระบิดำท่ีพระองค์
คอยกระซิบวำ่ “ดีแลว้” เจำ้เป็นทำสดีและสัตยซ่ื์อ” 

ส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นตอ้งคิดใคร่ครวญใหดี้ก็คือ “เรำเป็นทำสรับใชเ้ป้ำหมำยหรือเป็นทำสรับใชพ้ระ
เจำ้” เรำไม่สำมำรถเป็นทำสรับใชพ้ระเจำ้” เรำไม่สำมำรถเป็นทำสสองเจำ้บ่ำวสองนำยไดถ้ำ้เรำเพง่มอง
ไปท่ีเป้ำหมำยอยำ่งเดียวส่ิงท่ีเรำท ำอำจจะเป็นกำรสร้ำงโปรแกรมแทนท่ีจะเป็นกำรสร้ำงประชำกรของ
พระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ส่ิงท่ีเรำท ำอำจกลำยเป็นกำรหลอกใชป้ระชำกรของพระเจำ้เพื่อสร้ำงโปรแกรมของ
เรำก็ไดน้ัน่ไม่ใช่พนัธกิจ หลำยคร้ังผลของกำรตะเกียกตะกำยเพื่อใหไ้ปถึงเป้ำหมำยเป็นเร่ืองของเน้ือ
หนงัท่ีท ำใหเ้รำมีควำมเครียด กดดนั และเหน่ือยหน่ำยใจ ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำใหเ้รำขำดควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมี
กบัพระเจำ้ และท ำใหชี้วิตของพระเจำ้ท่ีอยูภ่ำยในเรำลดนอ้ยลง ชีวติของพระองคคื์อส่ิงท่ีอยูใ่นเรำ เม่ือ
เรำส่งผำ่นชีวิตของพระองคไ์ปสู่คนอ่ืน นัน่คือพนัธกิจท่ีแทจ้ริง 
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เป้ำหมำยของเรำประกำรเดียวท่ีส ำคญัและจ ำเป็นคือ กำรท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั พระเจำ้ไม่ได้
เรียกเรำใหเ้ป็นคริสเตียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ แต่พระเจำ้เรียกวำ่ให้เป็นผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระองค ์
พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ส่ิงท่ีพระองคพ์ยำยำมท่ีจะกระท ำตลอดเวลำคือ กำรท ำใหพ้ระบิดำพอพระทยั 
(ยอห์น 8:29) “เรำมิไดท้  ำส่ิงใดตำมใจชอบแต่พระบิดำไดส้อนเรำอยำ่งไรเรำจึงกล่ำวอยำ่งนั้น” เปำโล
ประกำศเป้ำหมำยของเขำไวใ้นพระธรรม  2 โครินธ์ 5:9 วำ่ “เหตุฉะนั้นเรำตั้งเป้ำของเรำวำ่ จะอยูใ่นกำย
นั้นเรำตั้งเป้ำของเรำวำ่ จะอยูใ่นกำยน้ีก็ดีหรือไม่อยูก่็ดีเรำก็จะท ำตวัให้เป็นท่ีพอพระทยัของพระองค”์ 
ในพระธรรมเอเฟซสัไดเ้ตือนเรำไวว้ำ่ “ท่ำนจงพิสูจน์ดูวำ่ ท ำประกำรใดจึงจะเป็นท่ีชอบพระทยัองคแ์ละ
ผูเ้ป็นเจำ้” 

เม่ือเรำตั้งเป้ำหมำยของเรำไวท่ี้กำรท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั เรำจะมีอิสรภำพ แต่กำรท่ีมุ่ง
พยำยำมแต่ท ำงำนใหถึ้งเป้ำหมำย และท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวต้ำยตวัจะท ำใหเ้รำเหน่ือยลำ้
หงุดหงิด และเครียดจดั เรำแต่ละคนจะรู้สึกวำ่เรำมีแรงไม่พอท่ีจะวิง่วุน่ไปวุน่มำท ำงำนใหส้ ำเร็จ 
นอกจำกนั้นเรำไม่สำมำรถเอำใจทุกคนได ้ ท่ีจริงเรำไม่ไดมี้หนำ้ท่ีท ำใหทุ้กคนพออกพอใจหนำ้ท่ีของเรำ
คือกำรท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั และท ำใจใหส้บำย พระองคต่์ำงหำกคือนำยของเรำ กำรท่ีเรำรู้วำ่เรำมี
เพียงเป้ำหมำยเดียวคือเป้ำหมำยท่ีสำมำรถไปถึงไดไ้ม่วำ่สถำนกำรณ์จะเป็นอยำ่งไรก็ตำมนั้น จะท ำให้
เรำรู้สึกเหมือนยกภูเขำออกจำกอกและไม่ตอ้งรู้สึกเครียดมำกในชีวติ 

หลำยคร้ังเรำให้เป้ำหมำยท ำหนำ้ท่ีเป็นแรงจูงใจคนอ่ืนเพรำะเรำไม่สำมำรถน ำใหพ้วกเขำรัก
พระเยซูคริสตไ์ด ้ เรำเช่ือในพลงัอ ำนำจของเป้ำหมำยมำกกวำ่จะเช่ือในพลงัอ ำนำจแห่งควำมรักของพระ
เจำ้ กำรใชเ้ป้ำหมำยเป็นแรงจูงใจเป็นกำรท ำตวัตำมกฎของวฒันธรรมแห่งกำรแข่งขนัในสังคมปัจจุบนั
เท่ำนั้นแรงจูงใจเช่นนั้นเป็นแรงจูงใจภำยนอกสำเหตุท่ีกฏของวฒันธรรมใชไ้ดผ้ลก็เพรำะเรำไม่ไดเ้ช่ือ
กฏประกำรแรกของพระเจำ้ นัน่คือให้รักพระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจ แรงจูงใจแห่งควำมรักเป็นแรงจูงใจ
ภำยใน แรงจูงใจท่ีมีพื้นฐำนบนควำมรักจะท ำใหเ้รำไม่ตอ้งพบกบัควำมเครียดควำมกดดนั หรือกำร
ตะเกียกตะกำยควำมรักของพระเยซูคริสตเ์ป็นแรงจูงใจแทป้ระกำรเดียวของพนัธกิจ 

ในยอห์น 21:15-17 เรำไดเ้ห็นพระเยซูคริสตไ์ดพ้ื้นฟูควำมรักท่ีเปโตรมีต่อพระองคแ์ละพนัธกิจ
หลงัจำกท่ีเขำไดป้ฏิเสธพระองคส์ำมคร้ัง สังเกตดูแรงจูงใจใหท้  ำพนัธกิจท่ีพระเยซูคริสตเ์รียกร้องใหเ้ป
โตรสนองตอบ พระองคไ์ม่ไดเ้รียกใหเ้ปโตรท ำพนัธกิจต่อฝงูแกะเพรำะพระองครั์กฝงูแกะเหล่ำนั้น แต่
พระองคถ์ำมเขำวำ่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจำ้รักเรำหรือ...(ถำ้เจำ้รักเรำ) ...จงเล้ียงแกะของเรำเถิด” 

พนัธกิจของเรำตอ้งหลัง่ไหลมำจำกควำมรักท่ีเรำมีต่อพระเยซูคริสต ์ เม่ือเรำรักพระเยซู เรำจะ
มองคนอ่ืนดว้ยสำยท่ีพระเยซูมองพวกเรำ เรำจะรู้สึกมีควำมรักควำมเมตตำและมีควำมอ่อนโยนต่อคนท่ี
เรำท ำพนัธกิจให้อยำ่งท่ีพระองคมี์ใหพ้วกเขำ 
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พนัธกิจท่ีมีแรงจูงใจมำจำกควำมรักจะไม่ตอ้งพงัทลำยลงเพรำะควำมเครียดควำมกดดนั ส่ิงน้ี
เป็นควำมจริงเพรำะควำมควำมรัก “ทนไดทุ้กอยำ่งแมค้วำมผดิของผูอ่ื้น และเช่ือในส่วนดีของเขำอยู่
เสมอ และมีควำมหวงัอยูเ่สมอ และทนต่อทุกอยำ่ง” (1 โครินธ์ 13:7) แรงจูงใจอยำ่งอ่ืนจะลม้เหลวและ
ใชไ้ม่ไดเ้ม่ือถึงจุดหน่ึง แต่ “ควำมรักไม่มีวนัสูญส้ิน” (ขอ้ 8) 

วฏัจักรของพนัธกจิ 

คริสเตียนในปัจจุบนัมีวฏัจกัรในกำรท ำพนัธกิจดงัต่อไปน้ี ส ำหรับบำงคนวฏัจกัรน้ีกลำยเป็น
แบบแผนชีวิตของเขำซ่ึงเขำไม่สำมำรถจะหลุดออกมำจำกวฏัจกัรน้ีไดเ้ลย 

1. กระตือรือร้น เป็นประสบกำรณ์ของควำมต่ืนเตน้ มีควำมคำดหวงัและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงมกั
เป็นประสบกำรณ์ของคนท่ีเพิ่งเขำ้มำมีส่วนในงำนพนัธกิจ 

2. หยุดน่ิง มำถึงขั้นน้ีเขำยงัคงมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอยู ่ แต่ดูเหมือนวำ่ภำยในมีบำงส่ิง
บำงอยำ่งท่ีหำยไป มีควำมรู้สึกวำ่ “ควำมต่ืนเตน้หมดไปแลว้” 

3. หงุดหงิด ในขั้นน้ีเขำจะรู้สึกหงุดหงิดและมีควำมรู้สึกสองอยำ่งต่อสู้กนัคือเลิกหรือท ำต่อไป 
เขำจะคิดถึงประโยคท่ีวำ่ “จะมีประโยชน์อะไรท่ีจะท ำเช่นน้ี” อยูบ่่อย ๆ 

4. ไม่สนใจ ในขั้นน้ีแรงจูงใจท่ีจะท ำพนัธกิจหำยไปจำกใจเสียแลว้อำรมณ์ส่วนใหญ่ของเขำจะ
เป็นเหมือนกบัพดูวำ่ “ฉนัไม่เห็นสนใจเลย” 

พระเจำ้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหบุ้ตรของพระองคมี์ชีวิตอยูอ่ยำ่งเตม็ไปดว้ยควำมกดดนั และ
ภำระหนกัซ่ึงจะท ำใหเ้ขำเครียดจดัหมดแรงไป พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ดว้ยวำ่แอกของเรำก็พอเหมำะ 
และภำระของเรำก็เบำ” (มทัธิว 11:30) ถำ้นัน่เป็นควำมจริงท ำไมเรำจึงรู้สึกเหน่ือยลำ้ หงุดหงิดและหมด
แรงอยูบ่่อย ๆ ล่ะ 

กำรมีสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้จะไม่ท ำใหเ้รำแยกออกจำกกำรรับใชพ้ระองคพ์นัธกิจ และ
สำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้เป็นเหมือนดำ้นทั้งสองของเหรียญ ทั้งพนัธกิจและสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้เป็น
กำรแสดงออกของควำมรัก พนัธกิจเป็นกำรแสดงควำมรักต่อผูอ่ื้นซ่ึงเป็นกำรแสดงภำยนอก ส่วน
สำมคัคีธรรมเป็นกำรแสดงควำมรักต่อพระเจำ้ซ่ึงเป็นกำรแสดงภำยใน พนัธกิจเป็นเหมือนล ำธำรน ้ำท่ี
ใหน้ ้ำแก่พืชพนัธ์ุ สำมคัคีธรรมเป็นน ้ำพุท่ีก่อให้เกิดน ้ำไหลหลำกออกมำจุดสนใจของเรำจะตอ้งอยูท่ี่
ควำมสัมพนัธ์กบัองคพ์ระเยซูคริสต ์พระองคเ์ป็นแหล่งของน ้ำ “ถำ้ผูใ้ดกระหำย ผูน้ั้นจงมำหำเรำและด่ืม 
ผูท่ี้วำงใจในเรำตำมท่ีมีค ำเขียนไวแ้ลว้ แม่น ้ำท่ีมีน ้ำธ ำรงชีวติ จะไหลออกมำจำกภำยในผูน้ั้น” (ยอห์น 
7:37-38) 

เรำจะเขำ้สู่ขั้นตอนท่ีสอง ท่ีสำมท่ีส่ีของวฏัจกัรแห่งควำมกดดนัของพนัธกิจเม่ือเรำเร่ิมรู้สึกแหง้
ผำกเพรำะเรำใชส่ิ้งท่ีเรำมีอยูท่ ั้งหมดในพนัธกิจไปแลว้เรำจะรู้สึกเหมือนกบัวำ่เรำตอ้งหยดุ ตอ้งพกัเพิ่ม
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พลงั และเติมชีวติใหเ้ตม็อีกคร้ังเพื่อจะเร่ิมวฏัจกัรท่ีเลวร้ำยนั้นอีกหนแทนท่ีเรำจะเป็นท่อของน ้ำธ ำรง
ชีวติเรำกลำยเป็นบ่อแห่งขอ้มูล 

แทนท่ีเรำจะถือถงัตกัน ้ำวิง่ไปวิง่มำจำกบ่อเขำ้บำ้น เรำน่ำจะถือสำยยำงท่ีต่อมำเขำ้กบัตน้น ้ำและ
ใหน้ ้ำไหลมำเองตน้น ้ำก็คือควำมสัมพนัธ์ท่ีแนบสนิทกบัพระเยซูคริสต ์

แรงจูงใจของเรำในพนัธกิจของเรำในพนัธกิจตอ้งมำจำกควำมรักท่ีเรำมีต่อพระเจำ้ มนัเป็นล ำ
ธำรท่ีไม่มีวนัเหือดแหง้ไหลจำกควำมสัมพนัธ์ของเรำกบัน ้ ำพุแห่งน ้ำธ ำรงชีวิตเยเรมียอ์ธิบำยถึงควำม
จริงน้ีวำ่ “พระเจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ คนท่ีวำงใจในมนุษยแ์ละใหเ้น้ือหนงัเป็นมือของเขำ และใจของเขำหนั
ออกจำกพระเจำ้  คนนั้นก็เป็นท่ีแช่งสำป เขำเป็นเหมือนพุม่ไมท่ี้อยูใ่นทะเลทรำย และไม่เห็นควำมดีอนั
ใดมำถึงเลย เขำจะอำศยัอยูใ่นแผน่ดินท่ีแตกกระแหงท่ีในถ่ินทุรกนัดำร ในแผน่ดินเค็มท่ีไม่มีคนอำศยั 
คนท่ีวำงใจในพระเจำ้ยอ่มไดรั้บพระพร คือผูท่ี้ควำมวำงใจของเขำอยูใ่นพระเจำ้ เขำเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้
ปลูกไวริ้มน ้ำ ซ่ึงหย ัง่รำกของมนัออกไปขำ้งล ำน ้ำ เม่ือแดดส่องมำถึงก็ไม่กลวั เพรำะใบของมนัคงเขียว
อยูเ่สมอ และไม่กระวนกระวำยในปีท่ีแหง้แลง้ เพรำะมนัไม่หยดุท่ีจะออกผล...ขำ้แต่พระเจำ้ ควำมหวงั
แห่งอิสรำเอล บรรดำคนเหล่ำนั้นท่ีละทิ้งพระองคจ์ะตอ้งรับควำมอบัอำย บรรดำคนทั้งปวงท่ีหนัไปจำก
พระองคจ์ะตอ้งจำรึกไวใ้นแผน่ดินโลก เพรำะเขำไดล้ะทิ้งพระเจำ้ผูเ้ป็นแหล่งน ้ำแห่งชีวติเสีย” (เยเรมีย ์
17:5-8,13)  

พนัธกิจคือสำยน ้ำแห่งชีวิตของพระเจำ้ท่ีหลัง่ไหลไม่ขำดสำย น ้ำธ ำรงชีวติจะไหลจำกเรำและ
ผำ่นเรำไป พนัธกิจไม่ใช่กำรบอกขอ้มูลเก่ียวกบัพระเจำ้ใหค้นอ่ืนรู้ แต่เป็นกำรสัมผสัชีวติของเขำดว้ย
ควำมรัก กำรอภยัโทษและดว้ยพลงัอ ำนำจและควำมหวงั 

ทางทีห่ลอกลวง 

พนัธกิจท่ีไม่ไดห้ลัง่ไหลจำกควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมีกบัพระเจำ้ จะน ำเรำตกต ่ำลงไปสู่ทำงท่ี
หลอกลวง ทำงท่ีหลอกลวงน้ีบำงคร้ังดูอ่อนโยนและฝังลึกเขำ้ไปในทำงท่ีดูเหมือนถูกตอ้งอยำ่งท่ีเรำดูไม่
ออก ขณะท่ีเรำก ำลงัพยำยำมดว้ยแผนกำรของมนุษย ์จิตใจของเรำมกัจะ “ถูกล่อลวงใหห้ลงไปจำกควำม
สัตยซ่ื์อและควำมบริสุทธ์ิต่อพระคริสต”์ (2 โครินธ์ 11:3) ควำมหลอกลวงนั้นมกัจะรวมถึง 

1. สนใจให้เป้าหมายส าเร็จมากกว่าสนใจพระผู้ทีท่รงท าให้เป้าหมายส าเร็จ 

เรำพบวำ่ตนเองท ำงำนแทนพระเจำ้แทนท่ีจะท ำงำนกบัพระเจำ้และในพระองคผ์ลของกำรท ำ
เช่นนั้นก็คือเรำจะพึ่งในเน้ือหนงัของเรำมำกกวำ่พึ่งพำพระเจำ้ เม่ือเป็นเช่นนั้นควำมเช่ือจะกลำยเป็นสูตร
ส ำเร็จ และโปรแกรมกำรท ำงำนจะเขำ้มำมีควำมส ำคญัแทนท่ีฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ นัน่จะท ำใหเ้รำ
เหน่ือยหน่ำยและเขำ้สู่วฏัจกัรแห่งควำมเครียดและหมดแรงในท่ีสุด 
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เม่ือเรำเพง่จุดสนใจของเรำไปท่ีควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมีต่อพระเจำ้ แทนท่ีจะเพง่ควำมสนใจไปท่ี
งำน เรำจะรู้สึกไดถึ้งกำรทรงสถิตอยูด่ว้ยของพระเจำ้และพนัธกิจของเรำก็จะกลำยเป็นค ำอธิษฐำน ก ำลงั
ของเรำจะไม่ถูกดูดเขำ้ไปในงำนของเรำ เพรำะเรำจะไม่ออกห่ำงจำกน ้ำพุแห่งน ้ำธ ำรงชีวติเลย 

2. พกัสงบกนัผลงานแทนทีจ่ะพกัสงบในพระเจ้า 

เรำพยำยำมท่ีจะท ำใหเ้ป้ำหมำยส ำเร็จ โดยคิดอยูเ่สมอวำ่เม่ือเป้ำหมำยส ำเร็จเรำก็รู้สึกดี รู้สึก
ประสบควำมส ำเร็จและเรำจะพกัสงบ สบำยใจ อยำ่งไรก็ตำมกำรรู้สึกสบำยใจเม่ือเป้ำหมำยส ำเร็จนั้นไม่
เหมือนกบักำรพกัสงบในพระทรวงพระเจำ้ ควำมส ำเร็จใด ๆ ก็ตำมไม่วำ่จะมีค่ำควำมหมำยแค่ไหนจะ
กลำยเป็นรูปเคำรพไดเ้ม่ือเรำมองวำ่มนัเป็นแหล่งท่ีใหค้วำมสงบใจแก่เรำพระเจำ้เท่ำนั้นเป็นแหล่งให้
ควำมสงบใจและสันติสุขท่ีแทจ้ริง พระเยซูคริสต์ตรัสวำ่ “เรำจะใหท้่ำนทั้งหลำยหำยเหน่ือยเป็นสุข” 
(มทัธิว 11:28) 

เม่ือกำรพกัเหน่ือยของเรำอยูบ่นรำกฐำนของผลงำน เรำก็มุ่งจุดสนใจของเรำไปท่ีกิจกรรม, 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน และแผนกำรท ำงำน เรำอำจจะพยำยำมใชพ้ระเจำ้เหมือนเคร่ืองมือชนิดหน่ึง
เพื่อใหง้ำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยแต่พระเจำ้ไม่ตอ้งกำรใหเ้รำใชพ้ระองคเ์ป็นเคร่ืองมือ พระองคต์อ้งกำร
ใหเ้รำเป็นท่อส่งต่อชีวิตของพระองคใ์หผู้อ่ื้นดงันั้น กำรพกัสงบท่ีแทจ้ริงของเรำไม่ไดอ้ยูท่ี่ควำมส ำเร็จ
ของเป้ำหมำยแต่อยูท่ี่กำรทรงสถิตอยูด่ว้ยของพระเจำ้ 

3. ท าให้พระเจ้าพอพระทยัด้วยการท างานดี 

คริสเตียนหลำยคนตกเป็นเหยือ่ของกำรพยำยำมท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัดว้ยกำรรับใชพ้ระองค ์
แต่พนัธกิจไม่ใช่เร่ืองของกำรใหบ้ริกำรกบัพระเจำ้ แต่พนัธกิจเป็นเร่ืองของกำรให้ตวัเรำเองกบัพระเจำ้ 

เม่ือเรำถวำยตวักบัพระเจำ้ ไม่ใช่ถวำยงำนต่อพระเจำ้ เรำก็จะไม่ตอ้งกงัวลวำ่ผลงำนของเรำจะ
ออกมำดีหรือไม่ และไม่ตอ้งกลวัวำ่จะลม้เหลว เรำสำมำรถพกัสงบ ไม่ตอ้งกงัวลในงำนของเรำ และพกั
สงบไม่ตอ้งกงัวลในผลงำนของเรำดว้ย ผลงำนไม่ใช่ส่ิงท่ีเรำตอ้งรับผิดชอบ แต่เป็นควำมรับผดิชอบของ
พระเจำ้ (ดู 2 โครินธ์ 3:6-7, 1 โครินธ์ 12:4-6, 1 โครินธ์ 2:4-5) ศิษยำภิบำลและผูรั้บใชท่ี้เหน่ือยและมี
ควำมกดดนัท่ีจะตอ้ง “ท ำใหค้ริสตจกัรเจริญ” หรือ “ใหค้นเดินออกมำหนำ้ธรรมำสน์” ก ำลงัรับแบก
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของพระเจำ้มำไวท่ี้บ่ำของตวัเอง ไม่น่ำสงสัยเลยวำ่ท ำไมพวกเขำถึงเหน่ือยนกั 

เม่ือเรำเรียนรู้ท่ีจะถวำยตวัของเรำเป็นท่อพระพรของพระเจำ้ และเพง่จุดสนใจของเรำไปท่ี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมีกบัพระเจำ้ โดยใหท้่อของเรำเตม็ดว้ยน ้ำธ ำรงชีวติ เรำสำมำรถพกัสงบดว้ยควำมจริง
ท่ีวำ่เรำก ำลงัท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั กำรงำนของเรำส ำเร็จแลว้ไม่วำ่ผลจะเป็นอยำ่งไร ผลนั้นก็อยูใ่น
พระหตัถข์องพระเจำ้ ผลนั้นเป็นควำมรับผดิชอบของพระเจำ้ ควำมรับผิดชอบของเรำคือตอ้งสนิทกบั
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พระองค ์ “จงเขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และเรำเขำ้สนิทอยูใ่นท่ำน แขนงจะออกผลเองไม่ได ้ นอกจำกจะติดอยู่
กบัเถำฉนัใด ท่ำนทั้งหลำยก็จะเกิดผลไม่ได ้นอกจำกจะเขำ้สนิทอยูใ่นเรำฉนันั้น” (ยอห์น 15:4) 

ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ ควำมสัมพนัธ์ของเรำกบัพระเจำ้เป็นพื้นฐำนประกำรเดียวของกำรท ำพนัธ
กิจ เม่ือเรำเรียนรู้ท่ีจะติดสนิทกบัพระองค ์ รู้สึกถึงกำรทรงสถิตอยูด่ว้ยของพระองคแ์ละรู้วำ่พระองคอ์ยู่
ใกลเ้รำเสมอ ชีวิตของเรำก็จะเป็นกล่ินหอมของพระเจำ้และจะส่งกล่ินระร่ืนในทุกท่ีท่ีเรำไป น่ำเศร้ำท่ี
ผูน้ ำคริสเตียนหลำยคนพยำยำมท ำงำนหลำยอยำ่งมำกเกินไปเพื่อพนัธกิจของพวกเขำ แต่เม่ือเรำมี
ควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพระเจำ้มำกข้ึนเรำจะเขำ้ใจชดัเจนวำ่เรำไม่มีพนัธกิจของเรำเอง เรำมีแต่พนัธกิจ
ของพระเจำ้เท่ำนั้นพนัธกิจน้ีเป็นพนัธกิจของพระองคท่ี์ท ำผำ่นเรำ และพนัธกิจของพระองคน้ี์เป็นพนัธ
กิจแห่งกำรส่งทอดชีวติ 

เกีย่วกบัผู้เขยีน 

สตีฟ มีคส์ เป็นศิษยำภิบำลของคริสตจกัร ไมก้ำงเขนแบบ๊ติสตใ์นเมืองฮิวสตนั เทก็ซสั เขำเป็น
ผูเ้ขียนหนงัสือช่ือ ควำมเช่ือคริสเตียนเป็นควำมสัมพนัธ์ (ส ำนกัพิมพไ์มก้ำงเขน) ซ่ึงบทควำมเรียบเรียง
มำจำกหนงัสือเล่มนั้น 

“LIFE ON THE VINE” BY STEVE MEEKS จำกวำรสำร MINISTRIES TODAY ฉบบัเดือน
มกรำคม-กุมภำพนัธ์ 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 22 พฤษภำคม-มิถุนำยน 1996, หนำ้ 30-38. 


