บทที่ ๓
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
• ใหคํานิยามคําวา “คําประกาศถึงวัตถุประสงค”
• อธิบายความสําคัญของวัตถุประสงค
• อธิบายความแตกตางของความประสงคและจุดมุงหมาย
• อธิบายความแตกตางระหวางคําประกาศถึงวัตถุประสงคและคําประกาศถึงหลักขอเชื่อ
• เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคได
• บอกวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคแกผูอื่น
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“จงดําเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง..........จงฉวยโอกาส
ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย”
เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖ The Amplified Bible
คํานํา
ในบทสุดทาย คุณไดเรียนวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงวัตถุประสงคผูทรงวางแผนและดําเนิน
การตามแผนการตอเนื่องไปเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของพระองค
พระเจาทรงเจิมและทรงใชผูที่เขาใจจุดประสงคของพระองคและเต็มใจที่จะเปนสวนของแผน
การของพระองค การเปนสวนของแผนการของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของพระองคคุณตองมีชีวิตและรับใชดวยการมีวัตถุประสงคเดียวกันกับจุดประสงคที่นํา
ทางชีวิตและการรับใชของพระเยซู
บทเรียนนี้จะชวยใหคุณสรางคําประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผน
การของพระเจา
คําประกาศถึงวัตถุประสงค
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนขอความที่บอกเหตุผลของการที่มีกลุมหรือองคกรขึ้นมาเปนการ
แสดงถึงความเขาใจของคุณในงานเฉพาะที่พระเจามอบใหคุณทําเปนขอความซึ่งแสดงถึงนิมิตและ
ความเชื่อ

สําหรับงานรับใช องคกรหรือคริสตจักร คําประกาศถึงวัตถุประสงคจะบอกวาเหตุใดองคกร
ของคุณจึงตั้งขึ้น จะอธิบายเหตุผลเฉพาะสําหรับกลุมของคุณในการทํางานรับใช
สําหรับแตละคนนั้น “คําประกาศถึงวัตถุประสงค”จะบอกบทบาทของคุณเปนสวนตัวในแผน
การของพระเจา
คําประกาศถึงวัตถุประสงคไมใชคําประกาศถึงหลักขอเชื่อขอความของหลักขอเชื่อบอกวางาน
รับใชของคุณเชื่ออยางไรเปนความสําคัญที่ตองมี คําประกาศถึงหลักขอเชื่อแตไมใชอยางเดียวกับคํา
ประกาศถึงวัตถุประสงค (ดูตัวอยางของคําประกาศถึงหลักขอเชื่อในภาคผนวกของคูมือนี้)
วัตถุประสงคนั้นแตกตางจากจุดมุงหมาย วัตถุประสงคคือขอความอธิบายวาเหตุใดจึงเกิด
ตั้งงานรับใชนี้ขึ้นจุดมุงหมายคือ ขอความของแผนการซึ่งงานรับใชจะดําเนินการเพื่อใหสําเร็จวัตถุ
ประสงค
จุดมุงหมายคือสิ่งที่คุณทํา วัตถุประสงคคือเหตุใดคุณจึงเปนองคกร คุณจะไดเรียนมากขึ้น
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในบทเรียนตอไปเกี่ยวกับการวางแผน
วัตถุประสงคไมใชอยางเดียวกับโปรแกรมของคริสตจักรโปรแกรมคือสิ่งที่จัดองคกรไวเพื่อ
ดําเนินตามแผนการซึ่งสัมพันธกับวัตถุประสงค คําประกาศถึงวัตถุประสงคสรุปโดยเฉพาะถึงสภาวะ
ของงานรับใชที่คุณรับทําในพระกายของพระคริสต
เปาโลมีวัตถุประสงคที่มีความหมายชัดเจนซึ่งเขารูดีและเขาสื่อสารแกผูอื่นใหรูดวย เขาเขียนถึง
ทิโมธีวา
“บัดนี้ ทานก็ประจักษชัดแลวซึ่งคําสอน (หลักขอเชื่อ) พฤติการ (การดําเนินชีวิต)
ความมุงหมาย (จุดประสงค)......”
๒ ทิโมธี ๓.๑๐
วัตถุประสงคของเปาโลไดรับการสื่อสารมาจากพระเจา
“คนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไวสําหรับจะนํานามของเราไปยังคนตางชาติ
กษัตริยและลูกหลานของอิสราเอล”
กิจการ ๙.๑๕
คุณไดเรียนแลวในบทสุดทายวา วัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาคือนําชายและหญิงใหมีความรู
ถึงพระองคและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตเจา
วัตถุประสงคของเปาโลในการรับใชสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผนการของพระเจาถาเปา
โล จะเขียน “การประกาศถึงวัตถุประสงค” ของเขาออกมาก็อาจเปนดังนี้

“วัตถุประสงคของงานรับใชของขาพเจาก็เพื่อนําพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาไป
ยัง
...............คนตางชาติ (ชาติอื่นๆ นอกจากอิสราเอล)
...............กษัตริยตางๆ (ผูนํา)
...............ชาติอิสราเอล (ยิว)
ความสําคัญของวัตถุประสงค
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะวาวัตถุประสงคนั้น
ใหทิศทาง
นิมิตเปนภาพที่ชัดเจนในใจวาคุณตองทําสิ่งใดใหสําเร็จ พระคัมภีรกลาวไววา
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แตคนที่รักษาธรรม
บัญญัติจะเปนสุข”
สุภาษิต ๒๙.๑๘
พระเจาทรงประทานนิมิตทั่วไปในพระวจนะของพระองคแตคุณตองมีนิมิตโดยเฉพาะของ
คุณดวย คุณตองมีความรูชัดเจนวางานรับใชอะไรที่พระเจาทรงเรียกคุณใหทําใหสําเร็จ คุณตองรับ ใช
ดวยการมีนิมิตที่บงบอกไวชัดเจน
เมื่อพระเจาทรงตั้งนิมิต พระองคไมทรงเปลี่ยนพระทัยเหมือนคนเราเมื่อคนและองคกร ออก
หางจากนิมิตที่พระเจาประทานแกเขา เขาก็พบความสับสน ปญหาและความลมเหลว
สงเสริมใหมีทัศนะมองโลกตามพระคัมภีร
วัตถุประสงคที่คุณมีทําใหเปนการ สงเสริมทัศนะการมองโลกตามพระคัมภีรเพราะวาคุณ
วิเคราะหดูสิ่งแวดลอมซึ่งคุณกําลังรับใชเพื่อกําหนด วัตถุประสงค ของคุณขณะที่คุณทําเชนนี้ คุณ
เริ่มรับรูถึงความตองการฝายวิญญาณของคนในชุมชนในชาติและในโลกที่คุณรับใชอยู
ตัวอยางเชน เปาโลวิเคราะสภาวะฝายวิญญาณเมืองเอเธนสจิตใจของเขาหวั่นไหวและ เพราะ
เขารูและเขาใจวัตถุประสงคของงานรับใชของเขาเขาจึงประกาศขาวประเสริฐกับประชาชน
ที่อาศัยในเมืองตางชาตินี้ (ดูกิจการ ๑๗.๑๖-๓๔)
วัตถุประสงคมักจะสัมพันธกับความตองการการที่คุณรูถึงความตองการทําใหคุณมีทัศนะ ใน
การมองโลกตามแบบพระคัมภีร คุณเริ่มมองเห็นโลกตามที่พระเจาทรงมอง
ทําใหมีการวางแผน
วัตถุประสงคทําใหมีการวางแผน เมื่อคุณรูวัตถุประสงคของคุณคุณสามารถวางแผนเพื่อให
สําเร็จตามนิมิตของคุณ วัตถุประสงคที่ไมแนนอนทําใหเกิดแผนการที่ไมแนนอน
คุณทํางานของพระเจาไดสําเร็จไมใชเพียงเพราะปรารถนาจะทําหรือเพียงแตทํางานยุงไปหมด
งานอาจพลาดเปาหมายไดถาคุณไมมีนิมิตที่เฉพาะเจาะจง

มีงานดีๆ หลายอยางที่คุณทําได คุณอาจยุงวุนวายทํางาน “เพื่อพระเจา” แตอะไรคืองานรับใช
ที่เฉพาะเจาะจงที่พระองคทรงมอบหมายใหคุณทําใหสําเร็จ ? นี่คือสิ่งที่พระองคใหคุณรับผิดชอบเปน
สิ่ง สําคัญที่คุณตองทําสิ่งหนึ่งที่ พระเจาทรงเรียกคุณใหทําและทําใหดีมากกวาที่จะทํา “หลายๆ สิ่ง”
ให สําเร็จ
พระเยซูทรงเนนความสําคัญกอนอื่นใดของวัตถุประสงคแกมารธา เมื่อพระองคตรัสวา
“มารธา มารธาเอย เธอกระวนกระวายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก”
ลูกา ๑๐.๔๑
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานของการวางสิ่งที่มากอนอื่นใดถาสิ่งสําคัญกอนอื่นใดของคุณสอดคลอง
กับสิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดในราชอาณาจักรของ พระเจาทุกสิ่งที่คุณตองการเพื่อทํางานรับใชใหสําเร็จ
พระองคจะจัดหาให
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”
มัทธิว ๖.๓๓
การเงิน คน อุปกรณตางๆ สิ่งใดก็ตามที่คุณตองการเพื่อใหการรับใชมีประสิทธิภาพพระองค
จะจัดหาใหถาราชอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใดในวัตถุประสงคของคุณ
งานรับใชทุกอยางมีสิ่งหนึ่งสําคัญกวาสิ่งอื่นใดถาคุณไมวางสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใดของคุณให
สอดคลองกับพระวจนะของพระเจาแลว สิ่งนั้นอาจกลายเปนสิ่งที่คุณทําไปโดยนิสัยเคยชินหรือเพราะ
แรงกดดันจากคนอื่นๆ ความตองการตางๆ หรือจากวิกฤติการคุณจะยอมใหโลกวางสิ่งสําคัญกอนอื่น
ใดไวแทนที่จะใหพระเจาทรงวางสิ่งนั้นในชีวิตคุณ
วัตถุประสงคทําใหเกิดการวางแผนสําหรับงานรับใชที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานในการที่จะเลือกและดําเนินตามแผนการและจัดงบประมาณการเงิน
วัตถุประสงคทําใหเราม ี“ นิมิตอยางเดียว ” และทําใหคุณไมหลงทางไปทํางานรับใชที่พระเจาไมไดทรง
เรียกใหคุณทําหรือไมไดเตรียมคุณใหทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จ
เพราะวาเวลาก็สั้นแลวกอนที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพราะเหตุวาในโลกนี้มีความขัดสนมาก
มายและเวลานี้เปนเวลาของความชั่วราย คุณจําเปนตองมีชีวิตอยูอยางมีวัตถุประสงคเต็มที่
“จงดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย (วัตถุประสงค) และมีคุณคาและอยางถูกตอง จงฉวย
โอกาส ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย” (เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖) The
Amplified Bible
แผนการของเปาโล การเดินทางและการรับใชทั้งหมดของเขามีความสัมพันธกันอยางเฉพาะ
เจาะจงกับวัตถุประสงค

ที่เขาไดรับการทรงเรียก เขาใชเวลาทํา “งานดีๆ “ เขาอุทิศชีวิตของเขาใหแกงานที่ พระเจาทรงมอบ
หมายแกเขา
กําจัดความยุงเหยิง
ที่ใดที่ไมมีการนิยามวัตถุประสงคไวใหแนนอน ความยุงเหยิงจะเกิดขึ้นจะไมมีความคิดหรือ
การกระทําที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมักจะเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยงขึ้นได
ในสมัยพันธสัญญาเดิม ผูนําของอิสราเอลใชแตรเพื่อรวบรวมคนใหมารวมตอสูขาศึกตองมี
เสียงแตรที่ดังและเปนสัญญาณที่ชัดเจน มิฉะนั้นแลวกองทัพของพระเจาอาจมีความสับสนได (กันดาร
วิถี ๑๐.๙ และ ๑ โครินธ ๑๔.๘)
วัตถุประสงคที่ชัดเจนเปนเหมือนดังเสียงของแตร ในการสูรบเปนการเรียกคนของพระเจาให
เขามาปฏิบัติการแตผูนําซึ่งเรียกผูอื่นใหเขามาสูแนวหนาของการตอสูฝายวิญญาณตองมีวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน
ทําใหมีการประเมินผล
ถาคุณรูวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณคุณจะสามารถประเมินผลเพื่อดูวาคุณทําสําเร็จตาม
แผนการของพระเจาหรือไม
เพราะเหตุวาเปาโลรูและเขาใจจุดประสงคของเขาเขาจึงสามารถประเมินงานรับใชของเขาและ
กลาววา
“ขาพเจาจึงเชื่อฟงนิมิตซึ่งมาจากสวรรคนั้นและมิไดขัดขืน”
กิจการ ๒๖.๙
คุณจะไดศึกษาตอไปเกี่ยวกับการประเมินผลในหลักสูตรนี้
ทําใหการรับใชมีสิทธิอํานาจและการเจิม
เพราะเหตุที่คุณรูวัตถุประสงคอยางเฉพาะเจาะจงและสิ่งนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระ
เจาพระองคจะทรงเจิมงานรับใชของคุณคุณสามารถรับใชไดดวยอํานาจและสิทธิอํานาจเพราะคุณรู
อยางแนแทวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทําอะไร
จัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงค
ทีนี้คุณจะจัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
แผนการของพระเจา
คุณตองทําคําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนการสวนตัวซึ่งจะตอบคําถามนี้ไดวา “งานรับใชสวน
ตัวของขาพเจาเขากันกับวัตถุประสงคและแผนการของพระองคอยางไร ?”

คุณตองเขียน “คําประกาศถึงจุดประสงค”
“และพระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระ
จางเพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒
เหตุผลที่คุณตองเขียนลงไปก็คือ
๑.
เพื่อทําใหชัดเจน ถาคุณมีความคิดที่วางเปลาถึงจุดประสงคของคุณอยูในหัวมันก็ไมชัดเจน
การเขียน “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” ทําใหคุณชัดเจนวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทําอะไร
๒.
เพื่อใหสื่อสารแกผูอื่นได เราอาจกระตุนจูงใจใหคน “วิ่งไปทํางาน” กับนิมิตนี้และทําให
สําเร็จเมื่อเขาสามารถอานและเขาใจนิมิตได
ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทําการประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใช
การอธิษฐาน
คุณตองติดตอสื่อสารกับพระเจา เพื่อที่จะพบจุดประสงคโดยเฉพาะของคุณในงานรับใชขอให
พระองค ทรงนําคุณไปในขณะที่คุณวิเคราะหสิ่งแวดลอมของคุณและศึกษาพระวจนะของพระองค
วิเคราะหสิ่งแวดลอม
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของคุณตองไมเพียงแตสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจา
แตตองสัมพันธกับความตองการของคนที่พระเจาทรงเรียกใหคุณรับใช
สถาบันฮารเวสไทมสอนวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”เพื่อศึกษาถึงคนและพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร
ซึ่งคุณกําลังรับใชอยู
ถาคุณไดศึกษาวิชาดังกลาวจบไปแลวจงทบทวน ขอมูลที่คุณรวบรวมไดในชวงที่คุณทําการ
วิเคราะห และใชขอมูลนั้นในการเขียนการประกาศถึงจุดประสงค
ถาคุณยังไมไดศึกษาวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” ก็ควรศึกษากอนที่จะเขียนการประกาศ
ถึงวัตถุประสงคเพื่องานรับใช
กลาวสรุปงายๆ ก็คือ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” ชวยใหคุณเขาใจคนซึ่งคุณรับใชอยู เขาใจ
สภาวะฝายวิญญาณ ความตองการของเขา และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตร
ในที่ที่เขาอยู เมื่อมีความรูเชนนี้แลวคุณจะสื่อสารขาวประเสริฐแกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิม
คุณไมควรวางวัตถุประสงคและแผนการบนพื้นฐานของความคิดหรือโปรแกรมที่ดี วัตถุประสงค
และแผนการตองสัมพันธกับความตองการฝายวิญญาณเชนเดียวกับที่วัตถุประสงคของพระเจาที่กลาว

ไวมีความสัมพันธกับความตองการของโลกที่เต็มไปดวยความบาป
งานรับใชหลายอยางประสบความลมเหลวแมวาเขาจะประกาศขาวประเสริฐแบบที่ไมเหมือน
ใครแตไมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเขากําลังรับใชอยู
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองวิเคราะหสิ่งแวดลอมเพราะวาคุณอาศัยอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ถาคุณตองพบการทาทายฝายวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงเชนนี้แลว คุณตองเขาใจสิ่งแวดลอมของคุณ
ที่สําคัญที่สุด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเปดเผยใหรูถึงพลังฝายวิญญาณดานลบซึ่งทํางานตอสู
กับคนในพื้นที่เฉพาะ คุณสามารถอธิษฐาน ผูกมัดและจัดการกับพลังฝายวิญญาณเหลานี้
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมยังรวมถึงการวิเคราะหความเขมแข็งและความออนแอฝายวิญญาณ
ของคุณเองคนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความแข็งแกรงและของประทานฝายวิญญาณซึ่งทํา
ใหสามารถปรับเขากับงานรับใชเฉพาะอยางไดอยางไมมีที่เปรียบ
คนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความออนแอดวยซึ่งโดยธรรมชาติแลวจะมีผลตอความ
สามารถของเขาที่จะทํางานรับใชใหสําเร็จ
การคิดถึงจุดออนแอของคุณไมเปนความคิดในแงลบการประเมินคาตนเองปองกันไมใหเราลม
เหลว ถาอิสราเอลไดอธิษฐานและประเมินสภานการของเขาที่เมืองอัย เขาคงจะไมพายแพพระเจา คง
ตองเปดเผยใหรูถึงปญหาและเขาคงจะจัดการกับปญหานั้นไดกอนที่จะเขาตอสูกับศัตรู (ดูโยชูวา ๗)
แตการที่คงอยูในความออนแอจะไมทําใหคุณประสบความสําเร็จคุณสําเร็จไดโดยเนนที่ความ
แข็งแกรงของคุณและใชมันเพื่อพระเกียรติของพระเจาในขณะเดียวกันคุณตองรับรูวาความออนแอของ
คุณเปดโอกาสใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดสําแดงออก
เมื่อประเมินผลความออนแอของคุณ จงคํานึงถึงสิ่งนี้
“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา ‘การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลวเพราะความ
ออนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น’ เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงภูมิใจใน
บรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา”
๒ โครินธ ๑๒.๙
เมื่อประเมินผลความเขมแข็งของคุณ จงคํานึงถึงสิ่งนี้
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน”
โรม ๑๒.๓

จงศึกษาคําประกาศถึงจุดประสงคที่อยูในพระคัมภีร
คําประกาศถึงจุดประสงคของคุณตองเปนตามพระคัมภีรหมายถึงวาตองสอดคลองกับจุดประ
สงคทั่วไปของพระเจาซึ่งเรากลาวไวในบทที่ ๒
ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรอื่นๆที่จะทบทวนเพื่อชวยใหคุณเขาใจจุดประสงคตามพระคัมภีรมาก
ขึ้นขณะที่คุณศึกษาขอความเหลานี้ จงเขียนความคิดและคําที่สําคัญซึ่งจะชวยใหคุณเขียน ถึงวัตถุ
ประสงคของคุณเอง
♦ อิสยาห 1:1-20
♦ มัทธิว 7:33; 9:37-38; 10:7-8, 38-39; 16:24-25; 28:18-20
♦ มาระโก 1:17; 8:34-35; 11:25-26; 16:15-18
♦ ลูกา 4:16-19; 5:10; 9:2; 10:2-9; 12:29; 14:26-27; 22:29; 24:46-49
♦ ยอหน 2:21; 4:35; 6:27; 15:16; 20:21-22
♦ กิจการ 1:1-14; 2:42-47; 12:5, 12; 14:27
♦ โรม 10:13-15
♦ โครินธ 13
♦ โครินธ 4:3-4
♦ เอเฟซัส 1:21; 2:1-9, 19-22; 4:14-16; 5:25
♦ โคโลสี 1:2, 18; 1:5-6; 3:12-16
♦ เธสะโลนิกา 2:12
♦ ทิโมธี 6:17-19
♦ ติตัส 2:14; 3:1, 8, 14
♦ ฮีบรู 9:12; 10:25
♦ ยากอบ 1:17-27
♦ เปโตร 2:1-12
เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงค
ถาคุณไดติดตามขั้นตอนเหลานี้ของการอธิษฐานการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและศึกษา
วัตถุประสงค ของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระวจนะของพระองค คุณก็พรอมแลวที่จะเขียน คํา
ประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณเอง
จงเติมประโยคนี้

จุดประสงคของการรับใชสวนตัวของขาพเจาคือ

พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษา ซึ่งสนับสนุนคําประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณ ?
จงบอกขออางอิงขางลางนี้

ที่นี้จงเขียนการประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชรวมกันซึ่งคุณมีสวน (เชนคริสตจักร
ของคุณ องคการศาสนา นิกาย มิชชั่น ฯลฯ)
“วัตถุประสงคของงานรับใชนี้คือ
พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษาซึ่งสนับสนุนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับองค
การนี้ ? จงเขียนขออางอิงขางลางนี้

ประเมินผลคําประกาศถึงวัตถุประสงค
จงประเมินผลคําประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งคุณไดเขียนแลว
๑.
ขอความนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระคัมภีร?
เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม?คุณอางขอพระคัมภีรเฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของคุณหรือ
ไม
๒.
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเขียนไวอยางชัดเจนเพื่อใหเขาใจงายหรือไม
๓.
คําประกาศถึงวัตถุประสงคมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่คุณกําลังรับใชอยูหรือไม ?
ตอบสนองตอความตองการฝายวิญญาณหรือไม ?
๔.
คําประกาศนี้กลาววาเหตุใดการรับใชนี้จึงเกิดขึ้นมากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมพิเศษ
การบริการ หรือการประกาศขาวประเสริฐเฉพาะอยางหรือไม
๕.
คําประกาศนี้ทําใหการรับใชในอนาคตเปนไปไดอยางไมจํากัดหรือไม ถาไม ก็เปนการ
จํากัดเกินไป ตอไปนี้เปนคําประกาศที่จํากัดเกินไป

“วัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติคือเพื่อฝกอบรมฆราวาส ๑๐๐ คนใหเปน ผู
นําคริสเตียน”
คํากลาวนี้ไมเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะทําใหประเมินผลไดเพื่อดูวางานรับใชกําลังสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ฝกอบรมพวกเขาในดานใด ? เพื่อวัตถุประสงคอะไร ? เหตุใด ? การฝกอบรมเนนที่อะไร
ทีนี้ใหเปดไปดูภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้และอานการประกาศถึงวัตถุประสงค ของ
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติซึ่งเรานํามาใชการประกาศนี้เฉพาะเจาะจงมากกวาและไมจํากัดขอบเขต
เพราะวามีรายละเอียดมากกวาเราสามารถประเมินผลเพื่อดูวาเรากําลังทําวัตถุประสงคของเราใหสําเร็จ
หรือไม”
ถา “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” ของคุณไมเปนไปตามพระคัมภีร ไมชัดเจนไมเนนที่ความ
ตองการ จํากัดขอบเขตเกินไปหรือมีความกวางขวางเกินไป ใหเขียนเสียใหม
มีใจรวมกันในวัตถุประสงค
โดยการทรงนําของพระเจา ผูนําตองตั้งวัตถุประสงครวมกันเพื่องานรับใช คริสตจักรหรือ
องคการทั้งหมด
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคนี้แกแตละแผนกหรือแกการประกาศแตละครั้งของคริสตจักรหรือ
องคการ คนแตละคนภายในแตละแผนกหรือการประกาศแตละครั้งตองเขาใจวัตถุประสงคนี้
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วพระกายทองถิ่นทั้งหมดของผูเชื่อแตละคนตองรูวัตถุประสงค
เพื่อที่จะมีใจรวมกันในงานรับใชเพื่อทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น
เมื่อทุกคนรูวัตถุประสงค ทุกคนก็สามารถดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหเขาถึงวัตถุประสงค
ทุกคนทํางานรวมกันเพื่อใหงานในสวนของเขาสําเร็จลงในวัตถุประสงคและแผนการของพระเจา
นิมิตซึ่งคุณจะสื่อสารไดชัดเจนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการระดมคนและเงินเพื่อใหงานของ
พระเจาสําเร็จลงได
ตอไปนี้เปนบางวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วใหสมาชิกทั้งหมดไดรู
1.
เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคและมอบสําเนา ๑ ชุดแกแตละคน
2.
สอนหรือเทศนาเรื่องวัตถุประสงคอยางนอยปละครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปน
ทางการหรือการประชุมที่ไมเปนทางการ
3.
ปรึกษากันถึงวัตถุประสงคใหบอยครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือ
ในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือในการประชุมที่ไมเปนทางการ
4.
จงแนใจวาผูนําทุกคนในงานรับใชทบทวนวัตถุประสงคนี้ดวยกันอยางสมํ่าเสมอ
ซึ่งจะชวยใหนิมิตนี้ใหมสดอยูในจิตใจของเขา

ชื่อ

วิชา การบริหารงานวัตถุประสงค
บททดสอบตนเอง บทที่ ๓

๑.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

๒.

“คําประกาศถึงวัตถุประสงค” คืออะไร ?

๓.

เหตุใดคําประกาศถึงวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสําคัญ

๔.

อะไรคือความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย ?

๕. อะไรคือความแตกตางระหวางคําประกาศถึงวัตถุประสงคและการประกาศถึงหลักขอเชื่อ ?

๖.

จงบอกถึง ๔ วิธี ซึ่งคุณสามารถสื่อสารวัตถุประสงคไปใหสมาชิกทุกคนรู

๗.

ในฐานะที่คุณไดศึกษาในบทเรียนนี้ คุณไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงาน
รับใชสวนตัวของคุณเองหรือยัง ? คุณไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับคริสต
จักรหรือองคการคริสเตียนซึ่งคุณเปนสวนหนึ่งของหนวยงานนั้นหรือไม ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คําตอบบททดสอบบทที่ ๓
๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

“จงดําเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง จงฉวยโอกาสใชเวลา
ทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย” เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖
The Amplified Bible
คําประกาศถึงวัตถุประสงคบอกใหรูถึงเหตุผลเพราะวาเหตุใดงานรับใชของคุณจึงเกิดขึ้น
และมีอยู เปนสิ่งที่สรุปอยางเฉพาะเจาะจงถึงฐานะของงานรับใชที่คุณกําลังกระทําใน
พระกายของพระคริสต หนา ๓๘
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเหตุผลที่ใหไวในหนา ๓๙
วัตถุประสงคคือคําประกาศวาเหตุใดงานรับใชจึงมีขึ้น จุดมุงหมายคือคําประกาศถึงแผน
งานซึ่งงานรับใชจะดําเนินไปเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค หนา ๓๘
คําประกาศของหลักขอเชื่อบอกถึงสิ่งที่คุณเชื่อในหลักการ คําประกาศถึงวัตถุประสงค
อธิบายบทบาทเฉพาะของคุณในแผนการของพระเจา หนา ๓๘
จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา ๔๙
ถาคุณยังไมไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชสวนตัวของคุณและองค
กรหรือคริสตจักรซึ่งคุณมีสวนรวม กรุณาทําเสียกอนที่จะเรียนบทตอไป

๑.

เพื่อศึกษาตอไป
ถางานรับใชของคุณมีคําประกาศถึงวัตถุประสงคแลว จงทบทวนดูโดยการตอบคําถาม
เหลานี้
∗ มีการเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนหรือไมเพื่อใหเขาใจไดงายๆ ?
∗ คําประกาศนี้เขียนขึ้นเมื่อใด ?
∗ คําประกาศของวัตถุประสงคสะทอนใหเห็นวาขณะนี้คุณกําลังทํางานรับใชอะไรหรือไม ?
∗ คําประกาศนี้เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม ?
∗ งานรับใชสําเร็จผลในการทําใหวัตถุประสงคสําเร็จลงไดหรือไม ?
∗ งานรับใชลมเหลวในการทําใหวัตถุประสงคสําเร็จลงหรือไม ?
∗ เหตุใดจึงลมเหลว ? จะทําอะไรไดบางเพื่อแกไขความลมเหลว ?
∗ ไดมีการสื่อสารวัตถุประสงคออกไปทั่วสามัคคีธรรมในทองถิ่นอยางเพียงพอหรือไม ? การที่
จะตัดสินเรื่องนี้ใหพิจารณาคําถามตอไปนี้
• ผูนําของคุณไดศึกษาถึงคําประกาศภายใน ๒ ปสุดทายหรือไม ?
• มีการเทศนาถึงคําประกาศภายในปที่ผานมาหรือไม ?
• ไดมีการพิมพการประกาศของวัตถุประสงคและแจกจายแกสมาชิกของ
หนวยงานหรือไม ?
• ขอใหสมาชิกบอกคุณถึงวัตถุประสงคของงานรับใช เขาสามารถบอก
ไดหรือไม ?
∗ ถางานรับใชของคุณมีแผนการ โปรแกรม งบประมาณและจุดมุงหมาย สิ่งเหลานี้มีความ
สัมพันธกับคําประกาศวัตถุประสงคของคุณหรือไม ? คําประกาศนี้มีความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมซึ่งคุณกําลังรับใชอยูหรือไม ? คําประกาศนี้ตอบสนองตอความตองการฝาย
วิญญาณที่มีอยูหรือไม
∗ คําประกาศนี้กลาววาเหตุใดจึงมีงานรับใชนี้อยู มากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมเฉพะอยาง
การบริการหรือการออกไปประกาศขาวประเสริฐ
∗ คําประกาศนี้ใหโอกาสที่เปนไปไดอยางไมจํากัดของงานรับใชในอนาคตหรือไม หรือวา
จํากัดขอบเขตเกินไป ?
∗ คําประกาศเฉพาะเจาะจงเกินไปหรือไม ? ถาคําประกาศมีความกวางทั่วไปมาก คุณจะไม
รูวาคุณกําลังทําสําเร็จเพียงพอหรือไม ?

∗ จําเปนตองเขียนวัตถุประสงคขึ้นมาใหมหรือไม ? ถาตองทํา ใหทําตามแนวทางที่ใหไวใน
บทเรียนนี้ที่ชื่อวา “จัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงค”
∗ ๒. กิจการ ๑๓.๓๕ บอกไววา กษัตริยดาวิดปรนนิบัติตามวัตถุประสงคของพระเจาที่ทรงมี
ในชีวิตและงานรับใชของเขา จงศึกษาชีวิตของกษัตริยดาวิดใน ๑ และ ๒ ซามูเอลและตอบ
คําถามตอไปนี้
∗ ดาวิดคนพบวัตถุประสงคของเขาไดอยางไร ?
∗ เขาทําอะไรเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของพระเจา
∗ ถาดาวิดไดเขียน “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” คําประกาศนี้จะเปนอยางไร ?
∗ ถาดาวิดไดเขียนรายการของจุดมุงหมายเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของเขา รายการนี้จะ
เปนอยางไรบาง ?
∗ ตอไปนี้เปนคําประกาศถึงวัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
คําประกาศถึงวัตถุประสงค
พระเยซูทรงเนนความสนใจของสาวกของพระองคไปที่การเก็บเกี่ยวทุงนาฝายวิญญาณของโลก
เสมอๆ
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย
หนาขึ้นดูนาเถิดวาทุงนาเหลืองราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”
ยอหน ๔.๓๕
คําทาทายที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงใหไวแกคนงานชายและหญิงผูที่รูวาจะเก็บเกี่ยวทุงนา
ฝายวิญญาณของโลกเพื่อราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติไดอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงคนี้คือ เพื่อจัดหา ฝกอบรม กระตุน
จูงใจและระดมพล เครือขายของผูเก็บเกี่ยวนานาชาติซึ่งสามารถที่จะ
I.

อธิษฐานเผื่อการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนานาชาติ
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา” มัทธิว ๙.๓๗-๓๘

“จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของเจาตลอดทั้ง
แผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา”
สดุดี ๒.๘

๒.

บอกใหรูถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“จงมอบคําสั่งสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่
ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” ๒ ทิโมธี ๒.๒
๓.

แสดงออกถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญาแตเปนคําซึ่งได
แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของ
มนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของ พระเจา”
๑ โครินธ ๒.๔-๕
๔.

สื่อสารคําสั่งที่เรงดวนในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทั่วโลก
“ฤดูเกี่ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็สิ้นลงแลว และเราทั้งหลายก็ไมรอด”
เยเรมีย ๘.๒๐
๕.
ระดมสมาชิกของพระกายของพระคริสตใหเก็บเกี่ยวทุงนาที่เขาไดรับมอบหมายในทั่ว โลก ใน
ชวงสุดทายของการเก็บเกี่ยว
“ทรงรักษาสัปดาหที่กําหนดการเกี่ยวขาวไวใหแกเรา” เยเรมีย ๕.๒๔

