
ต้นไม้แห่งความเชื่อ 
โดยดาลีน คันน่ิงแฮม ร่วมกับดอว์น กอสลิน 

 
ยุทธศาสตร์ของพระเยซูในการประกาศข่าวประเสริฐในโลกน้ี 
คือการเพ่ิมพูนความเป็นตัวตนของพระองค์เองในเหล่าสาวกของพระองค์ 
ท่ีพวกเขาจะสามารถผลิตชายและหญิงท่ีมีนิมิตและค่านิยมท่ีเหมือนกัน ผู้ท่ีจะเพ่ิมพูนสาวกต่อไป 
และทำอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ (2 ทิโมธี 2:2) 
เป้าหมายคือการเทศนาข่าวประเสริฐให้แก่มนุษย์ทุกคน (มาระโก 16:15) 
เพ่ือสร้างสาวกให้กับชนทุกชาติ (มัทธิว 28:19) และผลิตผลท่ีจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างย่ังยืน 
(ยอห์น 15:16) น่ีคือการทรงเรียกของคณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) และ 
มหาวิทยาลัยแห่งประชาชาติ (UofN) และควรเป็นเป้าหมายของสาวกทุกคน  
 
ผลิตผลท่ีดีและย่ังยืนน้ันจะถูกผลิตข้ึนมาได้อย่างไร? 
เราจะสามารถผลิตให้ผู้อ่ืนมีนิมิตและค่านิยมท่ีพระเจ้าได้มอบให้กับวายแวมได้อย่างไร? 
มันไม่เพียงพอท่ีจะมีเพียงแค่การจัดการท่ีดีและสามารถส่งต่อข้อมูลได้เท่าน้ัน 
เราจำเป็นจะต้องรับพ้ืนฐานความเชื่อและค่านิยมของพันธกิจเข้ามาในตัวของเรา 
เพ่ือท่ีเราจะสามารถส่งต่อสิง่เหล่าน้ีให้กับคล่ืนของผู้เรียนรู้ลูกใหม่ท่ีจะมาแทนท่ี 
ถ้าเราไม่ทำสิ่งน้ีให้สำเร็จ เราก็จะทำได้เพียงแต่คัดลอกแบบแผน 
และเราจะไม่สามารถท่ีจะตอบคำถาม “ทำไม” ได้เลย  
  
เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีเราเชื่อ และ ทำไม และเราจำเป็นต้องรู้อีกว่าอะไรท่ีเราไม่เชื่อ 
และทำไม 
 
พระคัมภีร์ใช้รูปภาพหลายประเภท เช่น ต้นไม,้ ดิน, 
เถาองุ่น, การตัดแต่ง, ผลผลิต, ใบและเมล็ด 
มาเป็นตัวอย่างประกอบเพ่ือสอนเราเกี่ยวกับชีวิต, พันธกิจ 
และการเกิดผล ฉันได้ยินภาพอุปมานของ 
“ต้นไม้แห่งความเชื่อ” เป็นครั้งแรกจากคุณ แดร์โรว์ 
มิลเลอร์ 
จากสมาพันธ์การสร้างสาวกใหกับบรรดาประชาชาติ 
ผู้สอนในเรื่องโลกทัศน์คริสเตียนตามพระคัมภีร ์
เขาสอนไว้ว่า “ความคิดมีผลท่ีจะตามมา” 
มันมีการเชื่อมกันโดยตรงระหว่างรากกับผล 
น้ันก็คือสิ่งท่ีเราเชื่อและสิ่งท่ีเราปฏิบัติ 

ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาฉันได้พัฒนาภาพประกอบและใช้ภาพน้ีเป็นพ้ืนฐานสิ่งท่ีฉันสอนในเกือบทุกๆ 
เรื่อง ภาพประกอบท่ีเข้าใจง่ายน้ีสามารถช่วยเป็นจุดอ้างอิง เป็นมาตรฐานชี้วัด 
เมื่อต้องทำการตัดสินใจ และมีการประเมินผลของพันธกิจของคุณ 
ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือในส่วนรวม 



ฉันวางใจว่าพระเจ้าจะใช้สิ่งน้ีเพ่ือนำมาซึ่งความเข้าใจ และมอบชีวิตให้กับคุณในทางท่ีลึกซึ้ง 
และท่ีมันจะกลายมาเป็นหน่ึงใน “กล่องเครือ่งมือ” ของคุณอีกด้วย  
 
เมื่อเราพิจารณาภาพของต้นไม้น้ี ส่วนของดินเปรียบเสมือนโลกทัศน์ 
รากเปรียบเสมือนความเชื่อพ้ืนฐานของเรา ลำต้นเปรียบเสมือนค่านิยมของเรา 
กิ่งก้านเปรียบเสมือนการตัดสินใจของเรา ผลเปรียบเสมือนการกระทำของเรา 
เมล็ดเปรียบเสมือนรหัสพันธุกรรมเพ่ือผลิตชีวิต และแน่นอนว่า 
ดีเอ็นเอจากเมล็ดพันธุ์แรกน้ันก็คือ พระเยซูน่ันเอง ท่ีสถิตอยู่ในเรา 
เพ่ือให้มีวัฏจักรชีวิตท่ีสมบูรณ์ ดีเอ็นเอจะต้องไหลเวียนตั้งแต่ราก ผ่านข้ึนมาทางลำต้น 
ไปตามกิ่งก้านต่างๆ และออกไปสู่ผลในท่ีสุด ... เมล็ดพันธุ์ในผลไม้เริ่มวัฏจักรน้ีอีกครั้งหน่ึง   
 
ดิน = โลกทัศน์  
 
เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ในการบ่งชี้ความเป็นตัวตนของเรา และ/หรือ ตัวตนของคนอ่ืน ก็คือ 
“ฉันถูกเล้ียงดูมาในสภาพแวดล้อมท่ีมีโลกทัศน์แบบไหน...และคนท่ีฉันมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมีโลกทัศ
น์เป็นแบบไหน?” ถึงแม้ว่าคุณจะรับเชื่อในพระคริสต์แล้วผ่านทางการงานบนไม้กางเขน 
แต่อะไรท่ีเป็นเบ้ืองหลังท่ีส่งอิทธิพลต่อครอบครัวของคุณ ต่อวัฒนธรรมของคุณ 
และต่อความคิดของคุณ แม้ว่าจะเป็นเพียงน้อยนิดก็ตาม?  น่ีเป็นดินท่ี “ต้นไม้” 
ของคุณกำลังเติบโตข้ึนมา เบ้ืองหลังน้ันเป็น ความเชื่อในเรื่องผีหรือเปล่า? 
...หรือว่าฮินดู?...มุสลิม?...มนุษย์นิยม?  
น่ีจะส่งผลกระทบต่อแว่นตาท่ีคุณจะใช้มองในสิ่งท่ีคุณจะมองเห็น 
ส่วนมากในโลกตะวันตกจะมีรากฐานมาจากศาสนายูดา-คริสเตียน 
แต่มันเริ่มลดลงจนกลายไปเป็นโลกทัศน์แบบมนุษย์นิยม ซึ่งเป็นความเชื่อท่ีว่า: 
“ทุกอย่างมันเกี่ยวกับฉัน ถ้ามันเป็นสิง่ท่ีทำให้ฉันรู้สึกดี ก็ทำมันเลย 
ความจริงเป็นสิ่งท่ีข้ึนอยู่กับตัวบุคคล มันคือสิ่งท่ีฉันคิดว่ามันถูกต้องสำหรับตัวฉัน” 
แม้กระท่ังในวิธีท่ีเราได้นำเสนอพระกิตติคุณ มันเป็นสิ่งจำเป็นท่ีเราจะไม่หลงไปกับคำโกหกน้ี 
เราให้คุณค่าต่อตัวบุคคล แต่เราไม่ได้นมัสการตัวบุคคล 
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวกับพระเยซูแต่เพียงผู้เดียว 
 
บ่อยครั้งท่ีความผิดพลาดในส่วนโลกทัศน์ท่ีเราได้ถูกเล้ียงดูมา 
จำเป็นจะต้องได้รับการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับให้ตรงกับโลกทัศน์คริสเตียนตามพระคัมภีร์ 
เมื่อน้ันการเปล่ียนแปลงน้ันก็จะได้รับการหล่อหลอมให้กลายเป็นรากแก้วของความเชื่อของเรา 
ความจริงพ้ืนฐานสี่ข้อแรกท่ีได้อธิบายข้างล่างน้ี 
ได้อธิบายถึงข้อสมมติฐานของผู้เขียนพระคัมภีร์ทุกท่าน ในวายแวม 
เราได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพระคัมภีร์น้ีจาก ดร.ฟรานซิส แชฟเฟอร์ ผู้ก่อตั้ง L’Abri 
และเราได้เพ่ิมเติมข้อท่ีห้าลงไปเพ่ือยืนยันถึงเป้าหมายของพันธกิจท่ีพระเจ้าได้สร้างเราให้เป็น:  
 
1) พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์และทรงเป็นส่วนตัว: 
พระองค์ทรงไร้ขีดจำกัดและไม่สามารถวัดได้  
พระองค์ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาและไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด 



และพระองค์ทรงลักษณะส่วนตัว/มีความสัมพันธ์ พร้อมด้วยทรงมีสติปัญญา มีความประสงค์ 
และมีอารมณ์ความรู้สึก 
มีเพียงแต่พระเจ้าในพระคัมภีร์เท่าน้ันท่ีเป็นพระเจ้านิรันดร์และเป็นส่วนตัว  
 
2) ชายและหญิงเป็นผู้ท่ีมีความจำกัดและเป็นส่วนตัว: เราถูกสร้างตาม พระฉายของพระเจ้า 
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีลักษณะส่วนตัว (พร้อมด้วยสติปัญญา มีความประสงค์ และมีอารมณ์ความรู้สึก)  
ถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผู้อ่ืน  แต่เรามีขีดจำกัด  
เรามีจุดเริ่มต้นและขีดจำกัดท่ีถูกขีดไว้แล้ว 
 
3) ความจริงน้ันเสมอต้นเสมอปลายและเป็นท่ีรู้ได้: ความจริงน้ันไม่เปล่ียนแปลง 
มันคือความแน่นอน และเราสามารถรู้ความจริงได้ (“และพวกท่านจะรู้จักความจริง 
และความจริงจะทำให้ท่านเป็นไท” ยอห์น 8:32)  
 
4) สิ่งท่ีเลือกเป็นสิ่งท่ีสำคัญและมีผลกระทบท่ีตามมา: ผลของการตัดสินใจท่ี 
ดี/ถูกต้อง/ฉลาด จะนำไปสู่รางวัลแห่งและชีวิต ส่วนผลท่ีตามมาของการตัดสินใจท่ี 
ไม่ดี/ผิดพลาด/ ผิดบาป จะนำไปสู่บทลงโทษและความตาย  
 
5) พวกเราถูกเรียกให้เป็นนักสร้างความเปล่ียนแปลงด้วยกันกับพระเจ้า: 
พระเจ้าทรงเป็นมิชชันนารี พระบุตรของพระองค์เป็นมิชชันนารีผู้มาช่วยให้รอด 
พระวิญญาณของพระองค์ทรงเป็นมิชชันนารีท่ีคอยสนับสนุน 
และพระคำของพระองค์ทรงเป็นหนังสือแห่งมิชชันนารี  
 
ราก = ความเชื่อ   
 
รากของต้นไม้คือความเชื่อพ้ืนฐานของเรา 
ท่ีจะต้องเติบโตข้ึนจากความจริงของพระคำของพระเจ้า หรือไม่อย่างน้ัน 
ต้นไม้ของเราจะไม่สามารถออกผลดีได้   
ความเชื่อท้ังหมดของเราจะต้องมีรากฐานมาจากพระคัมภีร์  
 
องค์ประกอบอ่ืนของระบบพ้ืนฐานของรากของเราน้ัน ได้รวมไปถึงสิ่งต่างๆ 
เช่นมีความเชื่อในความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้า (เน้ือแท้ของพระองค์ น้ันก็คือ 
ทรงฤทธานุภาพท้ังสิ้น สัพพันญู, ทรงสถิตทุกท่ี, อ่ืนๆ) และในพระลักษณะของพระองค์ 
(พระองค์ทรงเลือกท่ีจะสำแดงธรรมชาติของพระองค์ออกมาแบบไหน น่ันก็คือ 
พระองค์ทรงเป็นความรัก ทรงดี ทรงยุติธรรม ทรงบริสุทธิ์ ทรงเป่ียมพระกรุณา,อ่ืนๆ) 
แน่นอนว่าเราสามารถเขียนออกมาเป็นเล่มๆ และใชเ้วลาชั่วนิรันดรท่ี์จะบรรยายรากฐานเหล่าน้ี 
เพราะความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าน้ันมมีหาศาลและความมหัศจรรย์ของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด 
แตส่ิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีสุดท่ีเราควรเรียนรู้จากพระคำและสอนแก่คนท่ีเรา
สร้างให้เป็นสาวก  
เพ่ือพัฒนาให้รากได้หย่ังลึกลงไปท่ีจะสามารถหล่อเล้ียงชีวิตของพวกเขาและมีอิทธิพลต่อทุกๆ 
การตัดสินใจ 



 
โรงเรียนสร้างสาวกของวายแวมทุกโรงเรียนของเราควรใช้เวลาในการสอนและการปล้ำสู้กับระ
บบรากของความเชื่อพ้ืนฐานของเราให้มากๆ 
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยศูนย์ดีทีเอสนานาชาติและได้รับการรับรองโดยกลุ่มสภาผู้นำวายแวมระดั
บโลกน้ี สามารถเป็นแนวทางท่ียอดเย่ียมในการสร้างรากให้แข็งแรง 
(www.ywamdtscentre.com) 
 
เมื่อเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ...เมื่อเราเรียนรู้วิธีฟังพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านทางเวลาท่ีเราได้ใช้ใ
นการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์...เมื่อเราเข้าใจว่าเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา เมื่อน้ัน 
น้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งท่ีสูงสุดและดีท่ีสุดสำหรับเรา สำหรับผู้อ่ืน สำหรับพระองค์ 
และสำหรับจักรวาล เราจะใช้เวลาน้อยลงในอาการของอารมณ์ท่ีรู้สึกว่า 
“ฉันควรจะมี...สามารถมี...อยากมี...”  
เราจะมีความมั่นคงมากกว่าในความรู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์น้ันดีเสมอและพระคุณของพระอ
งค์เพียงพอเสมอ 
 
ลำต้น =  ค่านิยม 
 
ในวายแวม เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ “ค่านิยมพ้ืนฐาน” 
ฉันเป็นหน่ึงในผู้ท่ีเริ่มขบวนการกำหนดและเขียนค่านิยมเหล่าน้ี 
เพ่ือว่าเราจะได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่าน้ีไปสู่คนในรุ่นต่อไปท่ีจะมาแทนท่ีของวายแวม 
เพ่ือการเกิดผลอย่างต่อเน่ือง ฉันเพ่ิงตระหนักได้ว่า 
พวกเขามีการสันนิษฐานในเรื่องค่านิยมท่ีว่าทุกคนมีโลกทัศน์เดียวกันและมีระบบความเชื่อพ้ืนฐ
านเดียวกัน ซึ่งมันไม่ถูกต้อง น่ีเป็นสาเหตุท่ีว่าในไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ฉันเริ่มสอนเรื่อง 
“ต้นไม้แห่งความเชื่อ” เพราะค่านิยมของเราเติบโตจากสิ่งน้ี 
และมันยังได้ให้ความกระจ่างแก่ความเชื่อของเราอีกด้วย 
เหมือนกับต้นไม้ท่ีไม่ได้มีจุดเริ่มท่ีลำต้นในระดับพ้ืนดิน 
ค่านิยมของเราก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกัน  
จุดเริ่มต้นในการออกผลท่ียังคงอยู่เป็นอันดับแรกคือ 
เมล็ดพันธ์ของพระเยซูท่ีได้ปลูกไว้ในชีวิตของเรา 
ท่ีปรับโลกทัศน์ของเราด้วยโลกทัศน์คริสเตียนตามพระคัมภีร์ หลังจากน้ัน 
ระบบรากจะปรากฏตลอดท้ังพระคัมภีร์ น่ันก็คือ พระเจ้าเป็นผู้ใด? มนุษย์เป็นใคร? 
อะไรคือความจริง? ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น  ค่านิยมข้อท่ี 14 ได้กล่าวไว้ว่า 
“วายแวมถูกเรียกให้เห็นคุณค่าของตัวบุคคล.. .” ทำไม?  เพราะพระเจ้าเป็นส่วนตัว 
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ ให้เป็นส่วนตัว 
เพ่ือเราสามาถอยู่ร่วมกันกับพระองค์ในความสัมพันธ์แห่งความรัก 
เราต้องเห็นคุณค่าสิ่งท่ีพระเจ้าเห็นคุณค่า 
 
กิ่ง = การตัดสินใจหรือข้อกำหนด  
 



กิ่งก้านของต้นไม้เปรียบเป็นหลักการท่ีเราใช้ในการตัดสินใจ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม  อีกครั้งหน่ึง 
การตัดสินใจของเราจะต้องเติบโตมาจากและสะท้อนค่านิยม หรือไม่งั้นมันก็จะไม่แข็งแรง จิล 
การ์เร็ท ผู้ท่ีได้แนะนำ Strengthsfinders (เจาะจุดแข็ง) ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวายแวม 
เพ่ือใช้ในการกำหนดคำ “ความซื่อตรง” 
เพ่ือบรรยายเป็นภาพให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีความเสมอต้นเสมอปลายระหว่างเป้าหมาย 
นิมิต ความเชื่อ ค่านิยม หลักการ และการปฏิบัติ  
ท้ังหมดน้ีจะต้องเรียงในแนวเดียวกันและในแนวเดียวกับพระคำของพระเจ้า 
เพ่ือท่ีโครงสร้างจะออกมาดีและมี “ความซื่อตรง” 
 
คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ท่ีนโยบาย (เชน่ การตัดสินใจร่วมกันในทีม) ถูกนำมาบังคับใช้ 
แต่คุณกลับรู้สึกว่ามันไม่ “ถูกต้อง”?  โดยปกติแล้ว สาเหตุเน่ืองมาจากว่า 
สิ่งน้ันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับสิ่งท่ีเราให้คุณค่า 
การตัดสินใจและการปฏิบัติควรจะมาจากความเชื่อและค่านิยมของเรา: 
มันควรเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้ตะเข็บ เมื่อมีการนำเอาไปปฏิบัติ 
มันควรมีการตอบสนองในจิตวิญญาณของเราว่า “มันแน่นอนอยู่แล้ว 
ถ้าเราเชื่อและให้คุณค่ากับแบบน้ี  ผลท่ีเกิดโดยอัตโนมัติคือ 
การตัดสินใจของเราก็จะออกมาเป็นแบบน้ัน”  
 
ฉันจะให้ตัวอย่างจริงท่ีเกิดข้ึน มีสถานการณ์หน่ึงเกิดข้ึนในเบสท่ีฉันเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอยู่  
ตอนน้ันฉันไม่อยู่ ฉันเดินทางไปไหนสักท่ีหน่ึง 
ฉันให้คนท่ีมีประสบการณ์และมีอายุมากแล้วคนหน่ึงมาทำหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการยานพาหนะ 
หลังจากท่ีฉันกลับมาจากการเดินทาง ฉันได้พบว่ามกีารตั้งนโยบายข้ึนมาใหม่ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคนขับรถยนต์ของวายแวม นโยบายน้ันคือ คนท่ีอายุน้อยกว่า 25 ปี 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถตู้ของวายแวม ฉันคิดเองว่า “โอ้ 
สงสัยเพราะว่าเราเปล่ียนบริษัทประกันแน่เลย และพวกเขาได้ตั้งเงื่อนไขน้ีข้ึนมา” 
ฉันจึงออกไปเพ่ือตามหาเหตุผล เพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นข้อจำกัดท่ีมากเกินไป 
เมือ่ฉันได้ถาม “ทำไมเราถึงต้องมีกฎใหม่น้ีข้ึนมา? เป็นเพราะรัฐบาลได้ตั้งกฎหมายใหม่เหรอ? 
หรือว่าเราเปล่ียนบริษัทประกันอุบัติเหต?ุ” ฉันค้นพบว่ามันไม่ใช่ท้ังสองอย่าง 
ผู้จัดการด้านยานพาหนะได้มีความเห็นว่า 
อนุชนมักจะชับรถอย่างประมาทและไม่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนขับท่ีมีอายุมากแล้ว 
ดังน้ันเขาจึงได้ตั้งกฎข้อบังคับในเรื่องของอายุให้สูงข้ึน 
 
พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคณะอนุชนนานาชาติ ค่านิยมพ้ืนฐานท่ี 6 ได้ระบุไว้ว่า 
“วายแวมถูกเรียกให้เปิดโอกาสและเสริมสร้างอนุชน...” 
เราไม่สามารถท้าทายคนหนุ่มสาวให้ไปในท่ียากลำบากและอันตราย 
และอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้องยอมถวายชีวิตของพวกเขาเพ่ือข่าวประเสริฐไม่ได้ 
แล้วก็บอกพวกเขาว่าเราไม่ไว้ใจพวกเขาให้ขับรถตู้ 
มันเป็นสิ่งท่ีสมควรท่ีเราจะกำหนดให้ผู้ท่ีขับข่ีต้องมีทักษะและผ่านการสอบขับข่ีแล้ว 
แต่มันเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรท่ีจะไปตัดสินแบบง่ายๆ วา่ “คุณขาดความรับผิดชอบ” 
 



ให้ลองคิดดู  ถ้าการตัดสินใจใช้ในเบสของคุณหรือใช้ในโรงเรียน 
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระเจ้า, หรือสิ่งท่ีพระเจ้าเรียกให้เรายึดถือเอาไว้เป็นค่านิยม 
แล้วให้ลองทายดูว่าอะไรท่ีจำเป็นต้องเปล่ียน?” ฉันเองต้องประเมินผลตัวเองอยู่เสมอ, 
และให้เพ่ือนท่ีสัตย์ซื่อได้ท้าทายฉันได้ด้วยคำถามแบบน้ี “ดาร์ลีน การตัดสินใจเรื่องน้ี 
หรือเรือ่งน้ันสะท้อนความยุติธรรมของพระเจ้าและการทรงเรียกของเราให้มีความเป็นนานาชาติ
ยังไง? พระเจ้าทรงเรียกเราท้ังหมดในฐานะกลุ่มรับใช้พันธกิจให้มีช่วงเวลาในการ 
“การจัดขบวนใหม่” เราต้องขยันเพ่ือให้มีความคงเส้นคงวาระหว่างความเชื่อของเรา  ค่านิยม 
การตัดสินใจ และการปฏิบัติ  สิ่งน้ีจำเป็นต้องได้รับการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
 
เราได้ออก “นโยบาย” ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันในกลุ่มผู้นำ ในมหาวิทยาลัยแห่งประชาชาติ 
ว่าเรากำหนดให้มีการอธิษฐานวิงวอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในทุกโรงเรียนของเรา  
ทำไม?  ถ้าเรื่องน้ีเป็นแค่ “กฎ” ข้อหน่ึงท่ีไม่เกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อของเรา  
การอธิษฐานก็กลายเป็นการอธิษฐานท่ีไร้ชีวิตและเป็นงานท่ีตายแล้ว ชาวพุทธก็สวดมนต์ 
ชาวฮินดูก็สวด  ส่วนชาวมุสลิมมีการละมาดวันละ 5 ครั้ง 
แต่พวกเขาไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าท่ีแท้จริง เพราะรากฐานความเชื่อของเรา 
ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นท้ังส่วนบุคคลและทรงเป็นนิรันดร์  เราจึงให้คุณค่ากับการอธิษฐาน 
ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสาร 2 ทาง กับพระเจ้าองค์น้ี ผู้ท่ีทรงได้ยิน และทรงสนใจ 
และมีอำนาจในการทำกิจ ไม่เพียงแต่เท่าน้ัน พระองค์ได้ออกแบบเรา ให้เป็นผู้ร่วม-
สร้างกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐาน 
พระองค์ทรงเลือกให้เรามีส่วนในการปลดปล่อยพระประสงค์ของพระองค์  
“ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามน้ันในแผ่นดินโลก” 
โดยการอธิษฐานสิ่งท่ีอยู่ในพระทัยของพระองค์  สิ่งน้ีจะเปล่ียนรูปแบบชีวิตการอธิษฐานของเรา 
เมื่อเรามีความเข้าใจและถวายตัวของเราท่ีจะฟังจากพระเจ้าเรา เหมือนดังท่ีเรา เชื่อ 
ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในการทรงสร้างร่วมกับเราในคำอธิษฐาน 
 
ผล = การปฏิบัต ิ 
 
ผลคือการแสดงออกภายนอกของชีวิตของต้นไม้ ถ้าพูดถึงตัวบุคคลแต่ละคนน้ันก็คือ  
การกระทำหรือความประพฤติของเราน่ันเอง ในระดับส่วนรวม 
มันคือโปรแกรมและการปฏิบัติของเรา  ในต้นไม้ท่ีสมบูรณ์ รากนำเข้าสารอาหารท่ีให้ชีวิต 
โดยจะท่ีไหลผ่านไปยังลำต้น และกิ่งก้าน ผลลัพท์ก็คือการผลิตผลท่ีดี  
น่ันคือสิ่งท่ีเราต้องการสำหรับชีวิตของเราและพันธกิจของเรา ผลดีท่ีคงอยู่ 
 
สิ่งท่ีอัศจรรย์เกี่ยวกับผลไม้ก็คือ มันมีเมล็ดอยู่ข้างใน เมล็ดมี ดีเอ็นเอ 
ซึ่งเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมท่ีสำคัญต่อการผลิตต้นไม้ในรุ่นต่อไปท่ีมีสุขภาพดี และออกผลดก  
ในฤดูกาลต่อๆ มา มันก็จะมีผลใหม่ท่ีออกมา และถึงแม้ว่าแต่ผลจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ 
มันยังมี ดีเอ็นเอ  ท่ีเหมือนกัน และจะออกผลใหม่เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกบัต้นไม้ท่ีออกมันมา 
คุณคงเคยได้ยินคำถามน้ีมาแล้ว  “คุณสามารถนับจำนวนเมล็ดในแอปเป้ิลผลหน่ึงได้ 
แต่คุณนับจำนวนแอปเป้ิลท่ีอยู่ในเมล็ดๆ หน่ึงได้หรือไม?่” 
 



โปรแกรมอย่างโรงเรียนสรา้งสาวกของเราเป็น “ผล” ของต้นพันธกิจของเรา ท่ีสะท้อนความเชื่อ 
ค่านิยม และหลักการของเรา  แต่ละดีทีเอสในโลกสามารถ และควรดูแตกต่างกัน 
เหมือนกับแอปเป้ิลทุกลูกมีความแตกต่างกัน แต่ละลูกมีเอกลักษณ์  
โรงเรียนท่ีคุณนำในปีต่อไปควรต่างจากโรงเรียนท่ีคุณนำอยู่ตอนน้ี 
เพราะคนท่ีพระเจ้านำมาจะแตกต่างไป และความต้องการของพวกเขาจะต่างกัน 
เราจะต้องประเมินผลวธิีการและรูปแบบของเราอยู่เสมอเช่นกัน 
เพ่ือท่ีเราจะได้มั่นใจว่ามันสนับสนุนชีวิตใหม่และการเจริญเติบโต 
พระเจ้ามีพระประสงค์ท่ีจะประทานการซึมซับใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ทุกโรงเรียน 
แต่ละโรงเรียนควรมีดีเอ็นเอ หรือ พันธุ์กรรม ของดีทีเอสและของวายแวมอยู่ 
 
บ่อยครั้งเมื่อคนมองดหูลักสูตรการอบรม เช่น ดีทีเอส และต้องการเอาไปทำตาม แต่ทำไม่ได้ 
เพราะเมื่อมันไม่ได้เชื่อมต่อกับ “ต้นไม้” ของวายแวมท่ีดีทีเอสได้เติบโตข้ึนมา  
พันธกิจหรือคริสตจักรอ่ืนอาจนำเอาบางส่วนของดีทีเอส 
หรือทำหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกับดีทีเอส ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพมาก 
แตถ่ึงแม้ความเชื่อพ้ืนฐานใกล้เคียงกัน  
ค่านิยมของแต่ละองค์กรน้ันก็มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งหล่อเล้ียงท่ีหลักสูตรของเขาควรเติบโ
ตมา และสะท้อนลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้ พวกเขารับไว้ 
 
อย่างท่ีได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น “ความซื่อตรง” จะเกิดข้ึนเมื่อโลกทัศน์ของเรา ความเชื่อ 
ค่านิยม การตัดสินใจ และการกระทำ ได้ไหลล่ืนโดยไม่มีการสะดุด และไม่มีการ 
“ขาดออกจากกัน” 
การกระทำและนิสัยของเราควรท่ีจะถูกจัดให้อยู่ตรงตามกับสิ่งท่ีเราพูดว่าเราเชื่อ 
เมื่อสิ่งน้ีไม่เกิดข้ึน มันก็จะมีการ “แตกหัก” ในการไหลล่ืนน้ัน  
 
น่ีเป็นอีกเรื่องราวส่วนตัวอีกเรื่องหน่ึงของฉันท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นในข้อน้ีไว้อย่างชัดเจน: 
น่ีเป็นสิ่งท่ีเราปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว 
มีอยู่คืนหน่ึงฉันกับลอเร็นเป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหารเย็นให้กับกลุ่มวายแวมท่ีบ้านของเรา 
หลังจากท่ีทานอาหารเสร็จสิ้นไป 
มีชาววายแวมจำนวนหน่ึงเสนอท่ีจะช่วยฉ้นในการทำความสะอาด 
ผู้นำหนุ่มคนหน่ึงถือกระป๋องโซดาและถามฉันว่า “ดาร์ลีน คุณแยกขยะไหม” 
ฉันตอบกลับเขาไปว่า “ฉันเชื่อในสิ่งการแยกขยะ แต่ฉันไม่ทำมันนะ” 
เมื่อฉันได้ยินสิ่งท่ีตัวเองได้พูดออกมา ฉันตกใจและอ้าปากค้าง 
ฉันสอนในเรื่องต้นไม้แห่งความเชื่อให้กับกลุ่มน้ี 
ฉันถามกลุ่มวายแวมท่ีช่วยฉันทำความสะอาดว่า “คุณได้ยินในสิ่งท่ีฉันเพ่ิงพูดออกไปเมื่อกี้ไหม” 
ฉันเพ่ิงพูดออกไปเองว่า ฉัน เชื่อ ในสิ่งน้ันนะ แต่ฉันไมท่ำ 
เป็นเรื่องจรงิท่ีฮาวายไม่มีกฏหมายท่ีสั่งให้มีการแยกขยะ 
และพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายท่ีจะทำ 
เน่ืองจากว่าทางรัฐไม่มีระบบการรีไซเคิลขยะไว้ให้ 
แต่ในวันต่อมาได้ฉันออกไปข้างนอกและได้ซื้อถังรีไซเคิลเพ่ือแยกกระป๋องอลูมิเนียม 
ขวดพลาสติกและแก้วและฉันมีถังสำหรับแยกขยะตั้งแต่วันน้ันเป็นต้นมา  
 
จุดประสงค์ของการตัดแต่งกิ่ง 



 
ในพระธรรมยอห์น 15 
เราได้อ่านข้อความหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการตัดแต่งกิ่งกับการเกิดผล 
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดแูลรักษา 
แขนงทุกแขนงในเราท่ีไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดท้ิงเสีย และแขนงทุกแขนงท่ีออกผล 
พระองค์ก็ทรงลิดเพ่ือให้ออกผลมากข้ึน” พระองค์ยังตรัสอีกในพระธรรมมัทธิวบทท่ี 7 
“พวกท่านจะรู้จักพวกเขา (ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ) 
ได้ด้วยผลของพวกเขา...ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว 
ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและท้ิงเสียในไฟ เพราะฉะน้ัน 
พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา” ในพระธรรมโรม 11:16b 
เป็นการยืนยันถึงความต่อเน่ืองน้ี “...และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งท้ังหมดก็บริสุทธิ์ด้วย” 
 
ถ้าต้นไมไ้มเ่กิดผล พระเจ้าจะตัดท้ิงเสีย ถ้าต้นไม้เกิดผลดี 
พระเจ้าก็จะทรงลิดกิ่งเพ่ือท่ีจะเกิดผลมากข้ึน และถ้าต้นไม้ออกผลเลว 
พระองค์จะถอนรากถอนโคนออกและทำลายมันเสีย เพราะว่ามันได้ออกผลท่ีเป็นความเชื่อท่ีผิด 
 
จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราคือความรักและการเกิดผล 
พระเจ้าทรงลิดแขนงของเราเพ่ือท่ีจะออกผลมากขึ้นและออกผลท่ีดีมากขึ้น 
ถ้าเราตระหนักว่าเราได้กลายมาเป็นคนท่ีไม่เกิดผล คำถามท่ีดีท่ีจะถามตัวเองก็คือ 
“ฉันได้หลงออกจากความเชื่อและค่านิยมของพระเจ้าหรือเปล่า?” 
 
เพื่อนและผู้ร่วมทำงานของฉัน ดาวิด แฮมิลตัน 
ได้เพิ่มเติมอีกมิติหนึ่งให้กับคำสอนต้นไม้แห่งความเชื่อนี้ 
ที่จะช่วยคุณให้ใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์นี้ในชีวิตของคุณ: 
 
โลกทัศน์ = อะไรคือความเป็นจริง 
 
น่ีเป็นสมมติฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงท่ียังไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบ
คอบ 
มันคือสิ่งท่ีเรายอมรับหรือเชื่อจากสภาพแวดล้อมของเราหรือสิ่งท่ีเราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็
ก โดยท่ีไม่ถามเลยว่าสิ่งน้ันเป็นความจริงไหม  
 
ความเชื่อ = อะไรคือความจริง 
 
คุณอาจจะถามว่า “ในความเป็นจริงกับความจริงมันไม่เหมือนกับเหรอ?” ใช่ 
ถ้ามันมีความซื่อตรง แต่ถ้าไม่มีความซื่อตรง อะไรท่ีดูเหมือนกับในความเป็นจรงิกับเรา 
และอะไรเป็นความจริงท่ีแท้จริงอาจจะแตกต่างกัน 
(ให้จำรากฐานความจริงของคริสเตียนท่ีได้ถูกกล่าวไว้แล้วในข้างต้น: มันมีความจริงท่ีแท้จริง 
และมันไม่มีวันเปล่ียนแปลงและสามารถรับรู้ได้)  
 



ยกตัวอย่างเช่นในทวีปแอฟริกา บางชนเผ่าเป็นกลุ่มคนท่ีนับถือวิญญาณ 
ดังน้ันในความเป็นจริงสำหรับพวกเขาคือสิ่งท่ีพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริงในรูปแบบต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ทะเล สิงโต ฯลฯ ตามโลกทัศน์ของพวกเขา ถ้าคุณป่วย 
มันเป็นเพราะว่าบางคนได้ทำการสาปแช่งคุณ 
เมื่อคนท่ีเคยนับถือวิญญาณกลายมาเป็นคริสเตียน  
และเชื่อในพระเยซูในฐานะท่ีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่าสิ่งน้ีเป็นความจริง 
เมื่อพวกเขาป่วย 
พวกเขารู้ว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาพวกเขาเพราะว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจ 
แต่ถ้าพวกเขาอธิษฐานต่อพระเยซูและไม่รู้สึกดีข้ึน 
พวกเขามักจะกลับไปหาความเป็นจริงท่ีเขาเรียนรู้มาตัง้แต่เด็ก น้ันก็คือ 
อาการป่วยเป็นการสาบแช่งจากวิญญาณชั่วร้าย 
ดังน้ันพวกเขาอาจจะกลับไปหาหมอผีเพ่ือเอาการสาปแช่งน้ีออกไป  
 
ลัทธิผสมผสาน (การผสมผสานระบบความเชื่อท่ีแตกต่างกัน) ได้ทำงานต่อต้านความซื่อตรง ทุก 
ๆ วัฒนธรรมและทุก ๆ ตัวบุคคลมีปัญหาในการผสมผสาน 
การระบุและการกำจัดสิ่งน้ีออกไปน้ันจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเติบโตในความซื่อตรง  
 
ค่านิยม = อะไรเป็นสิ่งท่ีดี  
 
ความจริงเป็นสิ่งท่ีดีไม่ใช่เหรอ? ใช่ มันควรท่ีจะได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
ทำไมมันถึงแตกต่างกัน? เมื่อคุณเปิดรับอะไรสักอย่างว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
มันก็จะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างท่ีคุณทำเพราะว่าคุณชอบมัน 
คุณจะพบว่ามันเป็นสิ่งท่ีน่าปรารถนาและมีประโยชน์ มันเป็นความยินดีท่ีมาจากข้างใน  
 
เมื่อคุณอ่านค่านิยมของวายแวมท้ังหมด 18 ข้อ คุณอาจจะอ่านข้อใดข้อหน่ึงแล้วคิดว่า 
“ฉันจำเป็นท่ีจะต้องทำสิ่งน้ี” หรอื “ฉันจำเป็นท่ีจะพยายามทำข้อน้ี…” 
น่ีเป็นเสมือนเครื่องชี้นำท่ีทำให้คุณเห็นว่าหลักการน้ีหรือความจริงน้ีเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 
แต่คุณยังไม่ได้เรียนรู้หรือรักมันจริง ๆ 
ถ้าสิ่งน้ันยังเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายนอกท่ีคุณพยายามท่ีจะทำตาม 
แทนท่ีมันจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ข้างในตัวคุณท่ีคุณยินดีกับมัน 
น่ันแสดงว่าค่านิยมข้อน้ันยังไม่ได้กลายมาเป็นค่านิยมในชีวิตส่วนตัวของคุณ 
 
หลักการท่ีเป็นรากฐานของการตัดสินใจ/นโยบาย = สิ่งท่ีเราคิดว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 
 
เมื่อคุณเปิดรับเอาอะไรสักอย่างว่าเป็นความจริงและให้คุณค่ากับมัน 
มันจะนำไปสู่การตัดสนิใจและนโยบายท่ีถูกต้อง 
การใช้ชีวิตตามกฎและการทำสิ่งท่ีถูกต้องน้ันไม่ใช่การสร้างสาวก 
ผลลัพธ์ท่ีเราต้องการท่ีจะเห็นก็คือการสร้างสาวกท่ีแท้จริงน้ันก็คือการปกครองท่ีมาจากภายในข
องพวกเขา น่ีเป็นหน่ึงอย่างท่ีสำคัญมาก ๆ ในโลกน้ี น้ันก็คือการปกครองตัวเอง 
การมีศีลธรรมในตัวเอง 
และการนำคนอ่ืนโดยมีพ้ืนฐานบนหลักการของพระเจ้าไม่ใช่ขอบเขตท่ีตั้งข้ึนจากภายนอก   
 



การกระทำ / โปรแกรม = สิ่งท่ีมีสติปัญญา 
 
ถ้าทุกสิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นอยู่ตรงกัน 
ความประพฤติของเรา/การกระทำของเราจะเป็นสิ่งท่ีมีสติปัญญา 
 
เราจำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ท่ีจะตัดสินใจท่ีจะนำความปรองดองมาสูค่วามเป็นจริงและความจริงและ
สิ่งท่ีถูกต้องและสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีมีสติปัญญา 
เมื่อน้ันแหละท่ีเราจะสามารถเดินอยู่ในความซื่อตรงได้ 
เราจะค้นพบการเชื่อมต่อของความซื่อตรงหรือการไม่เชื่อมต่อได้อย่างไร? 
โดยการถามคำถามเหล่าน้ี... 
 
น้ีเป็นสองคำถามท่ีจะนำคุณให้รู้ลึกถึงทุก ๆ ระดับของต้นไม้แห่งความเชื่อ:  
 
1. “ทำไม?” น้ีเป็นคำถามค้นพบท่ีจะนำคุณไปสู่รากฐาน/ข้อสันนิษฐาน 
 
ให้เรามาดูอีกครั้งหน่ึงในตัวอย่างท่ีดาร์ลีนได้แบ่งปันไปแล้วเกี่ยวกับอนุชนไม่ได้รับอนุญาตให้ขั
บรถของวายแวม โดยใช้คำถามว่า “ทำไม?” 
เพ่ือนำเราจากการกระทำลงไปสู่ข้อสันนิษฐานของโลกทัศน์ 
 
การกระทำ: อนุชนไม่สามารถขับรถตู้ของวายแวมได้  
 
ทำไม? เพราะว่ามันเป็นนโยบายท่ีผิดพลาด  
 
ทำไม มันเป็นนโยบายท่ีผิด? เพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเราให้คุณค่ากับอนุชน  
 
ทำไม เราควรให้คุณค่ากับอนุชน?  
 
เพราะว่าความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้า ท่ีมีรากฐานมาจากพระวจนะคำของพระองค์ 
ท่ีได้บอกเราว่า พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับอนุชน เช่น เยเรมีย์ มารี ทิโมธี ดาวิด ซามูเอล ดาเนียล 
โยเซฟ… สาวกทุกคน 
โลกทัศน์คริสเตียนตามแบบพระคัมภีร์ของเราได้บอกเราว่าเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้
าตั้งแต่เกิด ไม่ใช่ตั้งแต่อายุ 25 ปีข้ึนไป! 
 
เมื่อเรามาถึงส่วนของ “ความเชื่อ” คุณควรท่ีจะใส่ “พระเจ้าตรัสในพระวจนะของพระองค์ว่า” 
เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคุณนำเอามาเป็นรากฐานความเชื่อของคุณ 
 
มันเป็นสิ่งท่ีสำคัญมากท่ีจะถามคำถาม ทำไม 
คุณไม่สามารถทำความเข้าใจหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถ้าคุณไม่ถามคำถามน้ี 
เมื่อผู้คนไม่เข้าใจในความเชื่อและค่านิยม พวกเขาก็จะจดนำแบบอย่าง 
และในท่ีสุดพวกเขาก็จะหลงลืมมันไป แล้วมันก็จะกลายเป็นการงานท่ีตายไปแล้วน้ันเอง 
 



คุณสามารถทำในสิ่งท่ีตรงกันข้าม คือการเริ่มจากรากไปจนถงึผลโดยการถามคำถามดังต่อไปน้ี:  
 
2. “แล้วยังไงต่อ?” คำถามน้ีจะนำคุณไปสู่ความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้/ปฏิบัต ิ
 
โลกทัศน์ – เราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าพระผู้สร้าง  
 
แล้วยังไงต่อ? เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างร่วมกับพระองค์ได้  
 
แล้วยังไงต่อ? เราให้คุณค่ากับการอธิษฐานและถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
และมันสามารถเปล่ียนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้  
 
แล้วยังไงต่อ? เราทำการตัดสินใจตามหลักการ: 
ฉันจะยอมสละทุกอย่างเพ่ือท่ีจะมีเวลาในการอธิษฐาน ไม่ว่าจะต้องสละการนอน อาหาร 
กิจกรรมในสังคมต่าง ๆ  
 
แล้วยังไงต่อ? การประพฤติท่ีตรงกับราก:  ฉันจึงต้องมีวิถีชีวิตในการอธิษฐาน 
 
เหตุผลท่ีคริสเตียนหลายคนล้มเหลวก็เพราะว่าพวกเขาได้ข้ามในการทำความเข้าใจว่าบางสิ่งบา
งอย่างท่ีเป็นความจริง ไปสู่การกระทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 
พวกเขาข้ามข้ันตอนของค่านิยม 
และข้ามการท่ีจะทำให้สิ่งน้ันกลายเป็นสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีพวกเขาปรารถนา 
มันไม่ได้เป็นสิ่งท่ียากเลยท่ีผมจะทำในสิ่งท่ีผมยอมรับว่ามันเป็นสิ่งท่ีดี 
และเป็นสิ่งท่ีผมมีความสุขใจท่ีจะทำ 
แต่ถ้าผมเพียงแค่พยายามทำบางสิ่งเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 
ผมจะล้มเหลวอย่างง่ายดาย 
 
เมื่อคุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีจะสำรวจชีวิตของคุณและเปิดเผยในส่วนท่ีมีขาดความซื่อตรง
น้ันไป คุณสามารถเชิญพระเจ้าให้เข้ามาเปล่ียนแปลงจิตใจและความคิดของคุณ 
เพ่ือท่ีคุณจะเติบโตและเป็นเหมือนพระคริสต์มากข้ึน! 
 
สรุป: 
 
เราจำเป็นจะต้องรู้ว่า ทำไม เราถึงเชื่อใน สิ่ง ท่ีเราเชื่อ 
การกระทำของเราควรสะท้อนให้เห็นความเชื่อ ค่านิยม หลักการในการตัดสินใจของเรา 
เราควรท่ีจะสามารถให้คำตอบเมื่อถูกถามว่า “ทำไมคุณทำในสิ่งท่ีคุณทำ หรือ 
ทำไมถึงทำแบบน้ี?” มันเป็นโอกาสท่ีจะแบ่งปันความเชื่อ ค่านิยมและหลักการของเรา 
และถ้าเราไม่มีคำตอบหรือไม่รู้ว่าทำไม 
มันเป็นโอกาสท่ีเราจะแสวงหาคำตอบน้ันและให้เรามั่นใจว่าการกระทำและผลในชีวิตของเราแล
ะพันธกิจของเราเป็นการสะท้อนท่ีแท้จริงท่ีทำให้เห็นพระเยซู  
 



ฉันชอบเรื่องราวของครอบครัวหน่ึง ซึ่งสามี ภรรยา และลูกสองคนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น 
พวกเขาได้มาเรียนโรงเรียนดีทีเอสของวายแวม/UofN ท่ีเบสโคน่า 
และได้ยินฉันสอนเรื่องต้นไม้แห่งความเชื่อ 
พวกเขาเพ่ิงเป็นผู้เชื่อใหม่และสามีเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จอย่างมาก 
ฉันแน่ใจว่าเขาได้น่ังเรียนหลายคอร์สท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
แต่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาและต่อท้ังครอบครัวผ่านทางความเข้าใจใ
นคำสอนเกี่ยวกับต้นไม้แห่งความเชื่อน้ี 
มันได้ช่วยให้พวกเขามีรูปแบบท่ีง่ายในการตัดสินใจและประเมินว่าชีวิตของพวกเขาได้อยู่ตรงกั
บความเชื่อของพวกเขาหรือเปล่า เมื่อพวกเขากลับไปบ้านหลังจากจบดีทีเอสแล้ว 
ท้ังครอบครัวได้ใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์ในการพักร้อนท่ีประเทศไอร์แลนด์ของพวกเขาทำต้นไ
ม้แห่งความเชื่อสำหรับครอบครัวของเขา โดยการกำหนดความเชื่อ ค่านิยม 
หลักการในการตัดสินใจ และการกระทำของพวกเขา 
พวกเขาได้วาดรูปต้นไม้บนกระดาษโพสเตอร์ และเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้าน 
พวกเขาได้แขวนรูปไว้ท่ีผนังในห้องครัวของพวกเขา มันแขวนอยู่ท่ีน่ัน 
ในห้องท่ีมีคนมาใช้มากท่ีสุดของบ้าน และเป็นสถานท่ี ๆ 
พวกเขามารวมตัวกันเป็นครอบครัวเพ่ือทำการตัดสินใจ 
และประเมินผลว่าพวกเขาอยู่ท่ีไหนและจะเดินหน้าไปท่ีไหน มันแขวนอยู่ท่ีน่ัน 
ซึ่งเป็นท่ีท่ีพวกเขามักจะมีการสนทนาเกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
ท่ีอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งท่ีเขาเชื่อ ไม่ใช่แค่พฤติกรรมของลูก ๆ เท่าน้ัน 
แต่พ่อแม่ได้เชิญให้ลูก ๆ ท่ีจะช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตตามสิ่งท่ีเขาพูดว่าพวกเขาเชื่อ 
มันช่างเป็นเครื่องมือท่ีดีเย่ียมและง่ายแต่ล้ำลึกในการช่วยตรวจเช็ค “ความซื่อตรง” 
ในชีวิตของพวกเราและพันธกิจต่าง ๆ  
 
 
ข้อพระคัมภีร์เพ่ิมเติมสำหรับการใคร่ครวญ/ศึกษา:   
สดุดี 1:1-3; โคโลสี 2:6-7; มทัธิว 7:15-23; มัทธิว 13:1-9; เยเรมีย์ 17:7-8; อิสยาห์ 61:3,11; 
ยอห์น 15:1-17; โคโลสี 2 & 3; โรม 11:16. 
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