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เอกสารฉบบันี�ไดนํ้าเสนอจดุประสงค ์หลกัความเชื�อ
คา่นยิมพื�นฐานและแนวทางปฏบิตัทิี�วายแวมเองไดย้ดึถอืดว้ยใจจรงิ
โดยไดร้วบรวมไวเ้พื�อตอบสนองตอ่การทรงนําอยา่งเฉพาะเจาะจงของพระเจา้มาตั �งแตปี่ ค.ศ.
1960 ที�วายแวมไดก้อ่ตั �งขึ�น
พระเจา้ทรงยํ�าใหเ้ราเขยีนเอกสารฉบบันี�ข ึ�นเพื�อที�จะสง่ตอ่กบัคนรุน่ตอ่ๆ ไป เพราะจดุประสงค์
หลกัความเชื�อ
และคา่นยิมที�เรามรีว่มกนัในวายแวมเป็นหลกัการชี�นําตอ่การเตบิโตของพันธกจิที�มมีาในอดตีแ
ละที�จะมใีนอนาคต บางหลกัการเป็นสิ�งที�ครสิเตยีนทกุที�ไดถ้อืปฏบิตัอิยูแ่ลว้  บางหลกัการถอื
เป็นจดุเดน่ขององคก์รวายแวม การผสมผสานระหวา่งจดุประสงค์ หลกัความเชื�อ  คา่นยิม และ
การปฏบิตัเิหลา่นี�ทําใหเ้กดิเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของครอบครัววายแวม  หรอืที�เรยีกกนัวา่ ดเีอ็น
เอ อนัเป็นกรอบที�เรายดึถอืสงูสดุเพราะจะชว่ยกําหนดวา่ เราเป็นใคร  เราจะมวีถิชีวีติอยา่งไร
และเราจะตดัสนิใจอยา่งไร
บคุคลที�จะกลายมาเป็นสว่นหนึ�งของวายแวมได ้
ตอ้งสําเร็จการอบรมจากโรงเรยีนสรา้งสาวกของวายแวม และเป็นผูท้ี�ยอมรับคําแถลงจดุประสงค์
หลกัการความเชื�อ คา่นยิมพื�นฐาน คําเผยที�เป็นมรดกตกทอดและพันธสญัญาเหลา่นี�ของเรา ถา้
จะทําสําเนาแจกกรณุาทําสําเนาใหค้รบทกุหนา้ของเอกสารฉบบันี�

คําแถลงจดุประสงคข์องวายแวม

คณะอนุชนนานาชาต ิ(วายแวม)
เป็นองคก์รเคลื�อนไหวนานาชาตขิองครสิเตยีนจากหลากหลายคณะนกิายที�อทุศิตนตอ่การนํา
เส นอถงึพระเยซคูรสิตด์ว้ยตนเองใหก้บัคนในยคุนี�และในยคุตอ่ๆ ไป
ทําการระดมสาวกใหไ้ดม้ากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดเ้พื�อชว่ยในงานนี�
และจัดอบรมเพื�อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ชื�อใหทํ้าสว่นของตนเองเพื�อใหพ้ระมหาบญัชาสําเร็จ
ดว้ยฐานะของการเป็นพลเมอืงในอาณาจักรของพระเจา้ เราจงึรับการทรงเรยีกใหรั้กพระเจา้
นมสัการและเชื�อฟังพระองค ์ใหรั้กและรับใชพ้ระกายซึ�งนั�นกค็อื ครสิตจักร  ใหรั้กผูค้นจากทกุที�
ซ ึ�งรวมถงึการนําเสนอพระกติตคิณุอยา่งครบถว้น เพื�อใหค้นๆ  นั�นมชีวีติที�ดพีรอ้ม และไปทั�วทั �ง
โลกนี�

เราในฐานะที�เป็นคนวายแวม เราเชื�อในพระเจา้ พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ�
และในพระครสิตธรรมคมัภรีว์า่เป็นถอ้ยคําที�เกดิจากการดลใจและมสีทิธอํิานาจมาจากพระเจา้
ซึ�งเปิดเผยวา่พระเยซเูป็นพระบตุรของพระเจา้ ผูท้ี�เป็นมนุษยจ์รงิๆ และเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ
สว่นมนุษยค์อืผูท้ี�ถกูสรา้งขึ�นตามพระฉายาของพระเจา้
โดยพระเจา้ทรงสรา้งเราเพื�อใหม้ชีวีตินรัินดรผ์า่นทางพระเยซคูรสิตเ์จา้
และแมว้า่คนทกุคนจะเป็นคนบาปและเสื�อมไปจากพระสริขิองพระเจา้



พระเจา้กลบัทําใหช้วีตินรัินดรเ์กดิขึ�นไดผ้า่นทางการมาบงัเกดิเป็นมนุษย ์การมชีวีติ
การสิ�นพระชนม ์การฟื�นขึ�นจากความตาย และการเสด็จขึ�นไปบนสวรรคข์องพระเยซคูรสิตเ์จา้
ดงันั�นการกลบัใจ การมคีวามเชื�อ ความรัก
และการเชื�อฟังถอืเป็นการตอบสนองที�เหมาะสมตอ่พระคณุที�พระเจา้เป็นฝ่ายมอบใหเ้รา
กอ่น ผา่นทางพันธกจิที�เกดิผลของพระวญิญาณบรสิทุธิ�
พระเจา้ประสงคใ์หท้กุคนไดรั้บความรอดและรูถ้งึความจรงิ
และที�ฤทธิ�อํานาจของพระวญิญาณบรสิทุธิ�จะสําแดงในเราและผา่นทางเรา
เพื�อทําใหพ้ระบญัชาสดุทา้ยของพระครสิตสํ์าเร็จ “พวกทา่นจงออกไปทั�วโลก
ประกาศขา่วประเสรฐิแกม่นุษยท์กุคน” (มาระโก 16:15) และ
“ทา่นทั �งหลายจงออกไปและนําชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา” (มทัธวิ

28:19) หลกัการความเชื�อและคา่นยิมพื�นฐานของ

วายแวม

ก. หลกัความเชื�อของวายแวม
คณะอนุชนนานาชาต ิ(วายแวม)
ยนืยนัวา่พระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็นถอ้ยคําที�ไดรั้บการดลใจและมสีทิธอํิานาจมาจากพระเจา้
และเป็นจดุอา้งองิที�สมบรูณแ์กก่ารดําเนนิชวีติทกุดา้นและในพันธกจิ
บนพื�นฐานของถอ้ยคําของพระเจา้ ตวัตนของพระเจา้ และความรอดที�พระองคไ์ดม้อบให ้
ผา่นทางการลบลา้งบาปของพระเยซ ู(การสิ�นพระชนม ์การฝังพระศพ
และการฟื�นขึ�นจากความตาย) การตอบสนองดงัตอ่ไปนี�เป็นสิ�งที�วายแวมเนน้ปฏบิตัอิยา่งมาก : •

การนมสัการ เรารับการทรงเรยีกใหส้รรเสรญิและนมสัการพระเจา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว (อพยพ

20:2-3; เฉลยธรรมบญัญัต6ิ:4-5; 2 พงษ์กษัตรยิ1์7:35-39; 1 พงศาวดาร 16:28-30; เนหะมยี8์:2-10;

มาระโก 12:29-30; โรม 15:5-13; ยดูา 24-25; ววิรณ5์:6-14; ววิรณ1์9:5-8)

• ความบรสิทุธิ�
เรารับการทรงเรยีกใหนํ้าอยา่งบรสิทุธิ�และมชีวีติชอบธรรมเป็นแบบอยา่งชี�นําถงึธรรมชา
ตแิละพระลกัษณะของพระเจา้ (เลวนีติ ิ19:1-2; สดดุ ี51:7-11; เยเรมยี ์18:1-11; เอเสเคยีล
20:10- 12; เศคารยิาห ์13:9; ลกูา 1:68-75; เอเฟซสั 4:21-32; ทติสั 2:11-14; 1 เปโตร 2:9,21-25; 1
ยอหน์ 3:1-3)

• การเป็นพยาน
เรารับการทรงเรยีกใหป้ระกาศขา่วประเสรฐิของพระเยซคูรสิตก์บัผูท้ี�ไมรู่จั้กพระองค์
(สดดุ ี78:1-7; อสิยาห ์40:3-11; มคีาห ์4:1-2; ฮาบากกุ 2:14; ลกูา 24:44-48; กจิการ 3:12-26;
กจิการ  10:39-43; 1 โครนิธ ์9:19-23; 2 โครนิธ ์2:12-17; 1 เปโตร 3:15-18)

• การอธษิฐาน
เรารับการทรงเรยีกใหร้ว่มกนัอธษิฐานวงิวอนเพื�อผูอ้ื�นและสิ�งที�อยูใ่นพระทยัของพระเจา้

รวมถงึการยนืหยดัตอ่สูก้บัศตัรใูนทกุรปูแบบ (ปฐมกาล 18:20-33; อพยพ 32:1-16; ผูว้นิจิฉัย

3:9,15; 1 พงกษัตรยิ ์8:22-61; เอเสเคยีล 22:30-31; เอเสเคยีล 33:1-11; มทัธวิ 6:5-15; มทัธวิ 9:36-



38; เอเฟซสั 3:14-21; 2 เธสะโลนกิา 3:1-5)

• การสามคัคธีรรม เรารับการทรงเรยีกใหอ้ทุศิตนแกค่รสิตจักร
ทั �งโดยการอภบิาลในทอ้งที� และการเพิ�มพนูแบบเคลื�อนที�ของครสิตจักร (2 พงศาวดาร

29:20-30; สดดุ ี22:25-28; สดดุ ี122:1-4; โยเอล 2:15-17; มทัธวิ 18:19-20; กจิการ 2:44-47;
กจิการ  4:32-35; 1 โครนิธ ์14:26-40; เอเฟซสั 2:11-18; ฮบีร ู10:23-25)

• การรับใช ้
เรารับการทรงเรยีกใหม้สีว่นในการสนับสนุนวตัถปุระสงคข์องอาณาจักรของพระเจา้ใน

ทกุดา้นของชวีติ (เฉลยธรรมบญัญัต ิ15:7-11; เฉลยธรรมบญัญัต ิ24:17-22; สดดุ1ี12:4-9; สภุาษิต

11:10-11; เศคารยิาห ์7:8-10; มทัธวิ 5:14-16; 2 เธสะโลนกิา 3:13; ทติสั 3:4-8; ฮบีร ู13:15-16;  ยาก
อบ 2:14-26)

ข. คา่นยิมพื�นฐานของวายแวม

1. รูจั้กพระเจา้
วายแวมอทุศิตนตอ่การรูจั้กพระเจา้ ธรรมชาต ิพระลกัษณะ และวถิทีางของพระองค์
ดงัที�ไดสํ้าแดงผา่นทางพระครสิตธรรมคมัภรี์
ซ ึ�งถอืเป็นถอ้ยคําที�ไดรั้บการดลใจและมสีทิธอํิานาจจากพระเจา้
เราแสวงหาที�จะสําแดงถงึพระเจา้ในทกุดา้นของชวีติและในพันธกจิของเรา
เมื�อรูจั้กกบัพระเจา้และอยูใ่นการสามคัคธีรรมกบัพระองคแ์ลว้
เราจะมคีวามปรารถนาที�จะแบง่ปันเกี�ยวกบัพระเจา้ใหก้บัผูอ้ื�นโดยอตัโนมตั ิ(2 พงศก์ษัตรยิ์
19:19; โยบ 42:5; สดดุ ี46:10; สดดุ1ี03:7-13; เยเรมยี์ 9:23-24; โฮเซยา  6:3; ยอหน์
17:3; เอเฟซสั 1:16-17; ฟิลปิปี 3:7-11; 1 ยอหน์ 2:4-6)

2. ทําใหพ้ระเจา้เป็นที�รูจั้ก
วายแวมรับการทรงเรยีกที�จะทําใหท้ั�วทั �งโลกไดรู้จั้กพระเจา้
และเขา้ถงึสงัคมทกุดา้นผา่นทางการประกาศ การฝึกอบรมและพันธกจิเมตตา  เราเชื�อวา่
จติวญิญาณที�ไดรั้บความรอดนั�นควรสง่ผลในการเปลี�ยนแปลงของสงัคม  ดงันั�นเราจงึ
เชื�อฟังพระบญัชาของเยซโูดยการสรา้งสาวกใหก้บัชนทกุชาติ (1 พงศาวดาร 16:24-27;
สดดุ ี68:11; สดดุ ี71:15-16; สดดุ ี145:4-7; มทัธวิ 28:18-20;  มาระโก 16:15; กจิการ
1:8; กจิการ 13:1-4ก; โรม 10:8-15; โรม 15:18-21)

3. การฟังเสยีงของพระเจา้
วายแวมอทุศิตนตอ่การสรรสรา้งดว้ยกนักบัพระเจา้ผา่นทางการฟังเสยีงของพระองค ์ การ
อธษิฐานดว้ยคําอธษิฐานที�เป็นของพระองคแ์ละการเชื�อฟังคําสั�งของพระองคท์ั �งในเรื�องเล็ก
และเรื�องใหญ ่เราพึ�งพาในการไดย้นิเสยีงของพระเจา้ทั �งที�เป็นการสว่นตวั ในรปูแบบทมีงาน
และในกลุม่คณะ ซึ�งถอืเป็นสว่นสําคญัในกระบวนการตดัสนิใจของเรา
(1 ซามเูอล 3:7-10; 2 พงศาวดาร 15:2-4; สดดุ ี25:14; อสิยาห ์6:8; อาโมส 3:7; ลกูา



9:35;  ยอหน์ 10:1-5; ยอหน์ 16:13-15; ฮบีร3ู:7-8,15; ววิรณ ์2:7,11,17,27; 3:6,13,22)

4. การนมสัการ & การอธษิฐานวงิวอน

วายแวมอทุศิตนตอ่การนมสัการพระเจา้และการรว่มกนัอธษิฐานวงิวอนเสมอืนเป็นสว่นสําคญัขอ
งชวีติประจําวนั เรารูถ้งึความตั �งใจของซาตานที�จะทําลายงานของพระเจา้
และเราพึ�งพาการทรงสถติของพระเจา้ที�ใหอํ้านาจแกเ่รา นั�นกค็อืพระวญิญาณบรสิทุธิ�
เพื�อเอาชนะแผนงานของซาตานในชวีติสว่นบคุคล และการงานของประชาชาต ิ(1
ซามเูอล 7:5; 2 พงศาวดาร 7:14; สดดุ ี84:1-8; สดดุี 95:6-7; สดดุ ี100:1-5; มาระโก
11:24-25; กจิการ 1:14; เอเฟซสั 6:13-20; 1 เธสะโลนกิา 5:16-19; 1 ทโิมธ ี2:1-4)

5. เป็นนักบกุเบกินมิติ
วายแวมรับการทรงเรยีกใหเ้ป็นนักบกุเบกินมิติ โดยการรับนมิติ
บํารงุเลี�ยงดแูละปลดปลอ่ยนมิติใหม่ๆ  ที�มาจากพระเจา้อยูเ่สมอ
เราสง่เสรมิการบกุเบกิพันธกจิใหมแ่ละวธิกีารใหม่ๆ
โดยที�ตอ้งพรอ้มตอ่การปรับใหเ้ขา้กบัคนทกุรุน่ ทกุเผา่พันธ์แุละทกุดา้นของสงัคม  เราเชื�อ
วา่การทรงเรยีกในแบบอคัรทตูของวายแวมจะตอ้งมกีารผสมผสานของผูอ้าวโุสฝ่ายวญิ ญาณ
เสรภีาพทั �งในฝ่ายวญิญาณและความสมัพันธ ์ซึ�งตั �งอยูบ่นถอ้ยคําของพระเจา้ (กนัดารวถิี
12:6; 1 ซามเูอล 12:16; สภุาษิต 29:18; เอเศเคยีล 1:1; ฮาบากกุ 2:2-3; มาระโก  1:35-39;
ลกูา 9:1-6; กจิการ 16:9-10; กจิการ 26:19; 2 เปโตร 3:9-13)

6. เสรมิสรา้งและเปิดโอกาสใหแ้กอ่นุชน
วายแวมรับการทรงเรยีกใหเ้สรมิสรา้งอนุชน
เราเชื�อวา่พระเจา้ใหข้องประทานและเรยีกเหลา่อนุชนใหเ้ป็นหวัหอกของนมิติและพันธกจิ
เราอทุศิตนตอ่การใหค้ณุคา่ วางใจ ฝึกอบรม สง่เสรมิสนับสนุนและเปิดโอกาสใหแ้กพ่วกเขา
พรอ้มทั �งปลอ่ยใหพ้วกเขาไดทํ้า
อนุชนไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคค่รสิตจักรในอนาคตแตพ่วกเขาเป็นครสิตจักรในปัจจบุนัดว้ยเชน่กนั
เราตั �งใจที�จะกา้วตามการนําของพวกเขาตามพระประสงคข์องพระเจา้

(1 ซามเูอล 17:32-50; ปัญญาจารย ์4:13-14; ปัญญาจารย1์2:1-7; เยเรมยี ์1:5-10; ดาเนยีล

1:17-20; โยเอล 2:28; ยอหน์ 6:9; กจิการ 16:1-5; 1 ทโิมธี 4:12-16; 1 ยอหน์ 2:12-14)

7. เป็นโครงสรา้งที�กวา้งและกระจายอํานาจ
วายแวมเป็นกลุม่เคลื�อนไหวของอาสาสมคัรที�มพีระครสิตเ์ป็นศนูยก์ลาง  และมคีวามเชื�อ
เป็นพื�นฐาน เรามคีวามเป็นหนึ�งเดยีวกนัเนื�องดว้ยการมนีมิติ หลกัความเชื�อ  คา่นยิม
พื�นฐานเดยีวกนั รวมทั �งความสมัพันธอ์นัดดีว้ย
เราไมม่โีครงสรา้งที�รวมอํานาจอยูท่ี�ศนูยก์ลาง พันธกจิทกุๆ
พันธกจิของวายแวมมสีทิธพิเิศษและความรับผดิชอบในดา้นฝ่ายจติวญิญาณที�จะพัฒนาและ
รัก ษาความสมัพันธท์ี�ดกีบักลุม่ผูนํ้าและผูอ้าวโุสที�เหมาะสม



(อพยพ 18:13-26; กนัดารวถิ ี1:16-19; กนัดารวถิ ี11:16-17,24-30; เฉลยธรรมบญัญัติ

29:10-13; โยชวูา 23:1-24:28; กจิการ 14:23; กจิการ 15:1-31; 1 โครนิธ ์3:4-11; ทติสั 1:5-

9; ฮบีร ู13:7,17)

8. มคีวามเป็นนานาชาตแิละรวมคณะนกิาย
วายแวมมคีวามเป็นนานาชาตแิละรวมคณะนกิายทั �งระดบัทอ้งถิ�นและระดบัโลก
เราเชื�อวา่ความหลากหลายของเชื�อชาต ิภาษาและคณะนกิาย
พรอ้มกบัวฒันธรรมดา้นที�มกีารกูค้นืแลว้นั�น
เป็นปัจจัยบวกที�ทําใหเ้กดิความเขม้แข็งและการเตบิโตในงานรับใช ้

(ปฐมกาล 12:1-4; ปฐมกาล 26:2-5; สดดุ ี57:9-10; เยเรมยี ์32:27; ดาเนยีล 7:13-14; กจิการ

20:4; 1 โครนิธ ์12:12-31; เอเฟซสั 4:1-16; โคโลส ี3:11; ววิรณ ์7:9)

9. การมมีมุมองและโลกทศันต์ามพระคมัภรี์
วายแวมรับการทรงเรยีกใหม้โีลกทศันต์ามพระคมัภรี ์เราเชื�อวา่พระคมัภรี์
เป็นหนังสอืสําหรับชวีติในทกุๆ ดา้น ซึ�งแบง่แยกความดกีบัความชั�ว
สิ�งที�ถกูตอ้งกบัสิ�งที�ผดิอยา่งชดัเจน ดา้นความประพฤตใินชวีติยอ่มมคีวามเป็นฝ่ายวญิญาณเทา่ๆ
กบัการทําพันธกจิ ทกุสิ�งที�ทําเพราะการเชื�อฟังพระเจา้ถอืเป็นฝ่ายวญิญาณทั �งสิ�น  เราแสวงหา
โอกาสที�จะถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยทกุสิ�งที�เราทํา
ดว้ยการเตรยีมความพรอ้มทั �งชายและหญงิของพระเจา้
แลว้สง่พวกเขาออกไปเพื�อทําหนา้ที�รับใชแ้ละมอีทิธพิลดา้นดตีอ่ทกุสถาบนัของสงัคม (เฉลย
ธรรมบญัญัต ิ8:1-3; เฉลยธรรมบญัญัต ิ32:45-47; 2 พงศก์ษัตรยิ ์22:8; สดดุ ี19:7-11;  ลกูา
8:21; ยอหน์ 8:31-32; ฟิลปิปี 4:8-9; 2 ทโิมธ ี3:16-17; ฮบีร ู4:12-13; ยากอบ 4:17)

10. ทํางานอยา่งเป็นทมี
วายแวมรับการทรงเรยีกใหทํ้างานเป็นทมีในทกุๆ ดา้น ของพันธกจิและการเป็นผูนํ้า  เราเชื�อ
วา่การผสมผสานอยา่งครบถว้นในของประทาน การทรงเรยีก ทศันคติ พันธกจิและคนหลายรุน่
ที�ทํางานรว่มกนัอยา่งเป็นหนึ�งเดยีวในทกุระดบัของพันธกจิจะกอ่ใหเ้กดิ สตปัิญญาและความ
ปลอดภยั
การแสวงหานํ�าพระทยัของพระเจา้และการตดัสนิใจดว้ยกนัเป็นทมีเปิดโอกาสใหม้กีารรับผดิชอ
บรว่มกนั และมสีว่นทําใหค้วามสมัพันธ ์แรงจงูใจ ความรับผดิชอบ
และความรูส้กึถงึการเป็นเจา้ของนมิตินั�นดมีากยิ�งขึ�น

(เฉลยธรรมบญัญัต ิ32:30-31; 2 พงศาวดาร 17:7-9; สภุาษิต 15:22; ปัญญาจารย ์4:9-12;

มาระโก 6:7-13; โรม 12:3-10; 2 โครนิธ ์1:24; เอเฟซสั 5:21; ฟิลปิปี2:1-2; 1 เปโตร 4:8)

11. สําแดงความเป็นผูนํ้าดว้ยทา่ทผีูรั้บใช ้
วายแวมรับการทรงเรยีกใหเ้ป็นผูนํ้าโดยมวีถิชีวีติที�มทีา่ทขีองผูรั้บใชม้ากกวา่ที�จะเป็นผูนํ้าแบบถื
อยศ
ผูนํ้าแบบผูรั้บใชค้อืผูท้ี�ใหเ้กยีรตแิกข่องประทานและการทรงเรยีกของผูท้ี�อยูภ่ายใตก้ารดแูลขอ



งตน อกีทั �งยงัปกป้องสทิธแิละอภสิทิธิ�ของผูท้ี�อยูภ่ายใตต้นอกีดว้ย
เหมอืนอยา่งที�พระเยซไูดรั้บใชส้าวกของพระองค์
เราเนน้ใหผู้ท้ี�มหีนา้ที�ในการเป็นผูนํ้าตอ้งรับใชค้นที�อยูภ่ายใตก้ารนําของตน  (เฉลยธรรม
บญัญัต ิ10:12-13; สดดุ ี84:10; อสิยาห ์42:1-4; มคีาห์ 6:8; มาระโก 10:42-45;  ยอหน์
13:3-17; โรม 16:1-2; กาลาเทยี 5:13-14; ฟิลปิปี 2:3-11; 1 เปโตร 4:10-11)
12. รูจั้กปฏบิตักิอ่น แลว้จงึสอน
วายแวมอทุศิตนในการรูจั้กปฏบิตักิอ่นแลว้จงึสอน
เราเชื�อวา่การไดม้ปีระสบการณก์อ่นนั�นจะทําใหคํ้าสอนของเรามสีทิธอํิานาจยิ�งขึ�น  การมี
คณุลกัษณะตามแบบพระเจา้และการทรงเรยีกของพระองคม์คีวามสําคญัเหนอืยิ�งกวา่ของป
ระทาน ความสามารถ และความรูค้วามชาํนาญของตวับคุคล
(เฉลยธรรมบญัญัต ิ4:5-8; เอสรา 7:10; สดดุ ี51:12-13; สดดุ ี119:17-18; สภุาษิต 1:1-4;

มทัธวิ 7:28-29; กจิการ 1:1-2; โคโลส ี3:12-17; 2 ทโิมธ4ี:1-5; 2 เปโตร 1:5-10)

13. เป็นผูท้ี�เนน้ดา้นความสมัพันธ์
วายแวมอทุศิตนตอ่การเป็นผูท้ี�เนน้ดา้นความสมัพันธใ์นการดําเนนิชวีติและการทํางานรว่มกนั
เราปรารถนาที�จะเป็นหนึ�งเดยีวกนัผา่นทางการดําเนนิชวีติที�บรสิทุธิ� การสนับสนุนซึ�งกนัและกนั
มคีวามโปรง่ใสตอ่กนั การถอ่มใจและการสื�อสารอยา่งเปิดเผย
มากกวา่การยดึตดิกบัโครงสรา้งและกฎเกณฑ์

(เลวนีติ ิ19:18; สดดุ ี133:1-3; สภุาษิต 17:17; สภุาษิต 27:10; ยอหน์ 13:34-35; ยอ

หน์ 15:13-17; ยอหน์ 17:20-23; โรม 13:8-10; 1 ยอหน์ 1:7; 1 ยอหน์ 4:7-12)

14. ใหค้ณุคา่ตอ่ตวับคุคล
วายแวมรับการทรงเรยีกใหเ้ห็นคณุคา่ของแตล่ะบคุคล
เราเชื�อในโอกาสที�เสมอภาคและความยตุธิรรมสําหรับทกุคน
เพราะการถกูสรา้งขึ�นตามพระฉายาของพระเจา้ ผูค้นจากชนทกุชาติ
ทกุชว่งอายแุละทกุหนา้ที�ตา่งกม็สีว่นรว่มและการทรงเรยีกที�พเิศษ
เราทุม่เทในการใหเ้กยีรตแิกผู่นํ้าซึ�งพระเจา้เป็นผูป้ระทานให ้
และกบัของประทานในการทําพันธกจิของทั �งหญงิและชาย

(ปฐมกาล 1:27; เลวนีติ ิ19:13-16; เฉลยธรรมบญัญัต ิ16:18-20; สดดุ ี139:13-16; มาระโก

8:34-37; กจิการ 10:34-35; กาลาเทยี 3:28; เอเฟซสั 6:5-9; ฮบีร ู2:11-12; ยากอบ 2:1-9)

15. ใหค้ณุคา่ตอ่ครอบครัว
วายแวมยนืยนัถงึความสําคญัของครอบครัวในการรับใชพ้ระเจา้ดว้ยกนัในงานพันธกจิ
ไมใ่ชเ่พยีงแคพ่อ่และแม ่หรอืเพยีงคนใดคนหนึ�งเทา่นั�น
เรายงัตอ้นรับครอบครัวเลี�ยงเดี�ยวในการทําพันธกจิกบัเรา
เราสง่เสรมิในการพัฒนาครอบครัวใหเ้ขม้แข็งและสมบรูณ์
ดว้ยการใหส้มาชกิครอบครัวมสีว่นรว่มกบัการทรงเรยีกในงานรับใชแ้ละการถวายของประทาน
ในทางที�เป็นเอกลกัษณแ์ละสอดคลอ้งกนั



เราสง่เสรมิและรว่มยนิดกีบัทศันคตติามพระคมัภรีท์ี�พระเจา้ทรงมพีระประสงคใ์หผู้ช้ายหนึ�งคนส
มรสกบัผูห้ญงิหนึ�งคน

(ปฐมกาล 2:21-24; ปฐมกาล 18:17-19; เฉลยธรรมบญัญัติ 6:6-7; สภุาษิต 5:15-23;

สภุาษิต  31:10-31; มาลาค ี2:14-16; มทัธวิ 19:3-9; 1 โครนิธ ์7:1-16; 1 ทโิมธ ี3:2-5; ฮบีรู

13:4)

16. ฝึกฝนการพึ�งพาพระเจา้
วายแวมเป็นกลุม่เคลื�อนไหวของอาสาสมคัรที�ถกูเรยีกใหฝึ้กฝนชวีติตนเองในการพึ�งพาพระเจา้เ
พื�อจัดเตรยีมสําหรับความจําเป็นทางการเงนิ
ทั �งความจําเป็นที�เป็นของสว่นตวัและของทมีวายแวมหรอืในชมุชนวายแวมเอง
ลว้นไดรั้บการสนับสนุนหลกัๆ มาจากคนของพระองค์
พระเจา้ไดใ้หแ้กเ่ราดว้ยใจกวา้งขวางอยา่งไร
เรากป็รารถนาที�จะเป็นผูใ้หด้ว้ยใจกวา้งขวางเชน่นั�น คนวายแวมจงึมอบตนเอง  เวลาและ
ความสามารถแดพ่ระเจา้ผา่นทางการรับใชโ้ดยที�ไมค่าดหวงัจะไดส้ ิ�งตอบแทน (ปฐมกาล
22:12-14; อพยพ 36:2-7; กนัดารวถิ ี18:25-29; มาลาคี 3:8-12; มทัธวิ 6:25-33;  ลกูา
19:8-9; 2 โครนิธ ์8:1-9:15; ฟีลปิปี 4:10-20; ทติสั 3:14; 3 ยอหน์ 5-8)

17. ใหก้ารตอ้นรับอยูเ่สมอ
วายแวมยนืยนัวา่พันธกจิแหง่การตอ้นรับเป็นเหมอืนกบัการแสดงถงึพระลกัษณะของพระเจา้และ
การใหค้ณุคา่แกผู่ค้น เราเชื�อวา่เป็นสิ�งสําคญัที�จะเปิดหวัใจ เปิดบา้น
และเปิดสถานที�ของวายแวมเพื�อรับใชแ้ละใหเ้กยีรตติอ่กนัและกนั ตอ่แขกของเรา
ตอ่คนยากไรแ้ละคนขดัสน
โดยไมใ่ชเ่ป็นการกระทําตามมารยาททางสงัคมแตเ่ป็นการแสดงถงึความมนํี�าใจเอื�อเฟื�อเผื�อแผ่

(ปฐมกาล 18:1-8; 2 ซามเูอล 9:1-11; สดดุี 68:5-6; สภุาษิต 22:9; อสิยาห์ 58:7; มทัธวิ
25:31- 46; กจิการ 28:7-8; โรม 12:13; ฮบีร ู13:1-3; 1 เปโตร 4:9)

18. สื�อสารดว้ยความซื�อสตัย์
วายแวมเชื�อมั�นวา่ทกุสิ�งเกดิขึ�นไดเ้พราะพระเจา้ทรงสื�อสาร ฉะนั�น
วายแวมจงึมุง่มั�นที�จะสื�อสารดว้ยความจรงิ ถกูตอ้ง ในเวลาที�เหมาะสม และตรงประเด็น
เราเชื�อวา่การสื�อสารที�ดเีป็นปัจจัยสําคญัสําหรับความสมัพันธท์ี�เขม้แข็ง
การมคีรอบครัวและชมุชนที�ด ีตลอดจนพันธกจิที�เกดิผลดี
(ปฐมกาล 1:3-5; กนัดารวถิ ี23:19; สภุาษิต 10:19; สภุาษิต 25:9-14; เศคารยิาห ์8:16-17;

มทัธวิ 5:33-37; ลกูา 4:16-22; ยอหน์ 1:1-5; โคโลสี 4:6; ยากอบ 3:1-18)

______________

หมายเหต ุทางประวตัศิาสตร:์ เอกสารฉบบันี�ไดร้วบรวมคําแถลงจดุประสงค ์หลกัการความเชื�อ
และคา่นยิมพื�นฐานของวายแวม

คําแถลงจดุประสงคข์องวายแวมไดถ้กูเขยีนขึ�นในชว่งตน้ๆ ของปี 1960



เราไดต้ั �งใจที�จะไมเ่ขยีน “คําแถลงแหง่ความเชื�อ” เนื�องจากวา่เราเป็น
“กลุม่เคลื�อนไหวของครสิเตยีนที�มาจากหลายคณะนกิาย”
และตอ้งการที�จะทําใหช้ดัเจนวา่ทําไมพระเจา้ไดเ้รยีกใหก้อ่ตั �งกลุม่เคลื�อนไหวนี�ข ึ�นมา หลกั
ความเชื�อและคา่นยิมพื�นฐานของวายแวมไดเ้กดิขึ�นผา่นทางกระบวนการในการฟัง พระสรุเสยีง
ของพระเจา้และฟังความคดิเห็นของกนัและกนัในชว่งหลายทศวรรษ กระบวนการในการหา
เอกลกัษณข์องคา่นยิมไดถ้กูรเิริ�มขึ�นโดยคณุดารล์นี คนันิ�งแฮม ในปี ค.ศ.
1985 ซึ�งเป็นปีที�วายแวมไดเ้ฉลมิฉลองครบรอบ 25 ปี เพื�อที�จะสามารถสง่ตอ่ใหก้บัคนรุน่ตอ่ไป
เอกสารไดรั้บการอนุมตัหิกปีหลงัจากนั�นโดยสภานานาชาตใินปี ค.ศ. 1991 ซึ�งในขณะนั�นสภา
นานาชาต ิ(IC) อยูใ่นฐานะผูอ้าวโุสขององคก์รระดบันานาชาต ิ ตั �งแตเ่วลานั�นเป็นตน้มา กลุม่ผู ้
อาวโุสระดบันานาชาตไิดทํ้างานภายใตช้ื�ออื�นๆ อกีหลายชื�อ  ตอนแรกถกูเรยีกวา่ สภานานา
ชาต ิ(CI) ภายหลงัถกูเปลี�ยนชื�อเป็น กลุม่ผูนํ้าระดบัโลก (GLT)  และถกูเปลี�ยนชื�ออกีครั �งเป็น
สภาอภปิรายผูนํ้าระดบัโลก (GLF) สภานี�ส ิ�นสดุการทํางานลงในปี  2014 ณ ประเทศสงิคโปร์
เพื�อปรับโครงสรา้งใหม้กีารกระจายตวัออกเป็นแนวราบและเพื�อใหม้หีน่วยงานระดบัทอ้งถิ�นมาก
ขึ�น โดยมาแทนที�โครงสรา้งแบบลําดบัชั �น
ในปัจจบุนัไดม้กีลุม่ผูนํ้าอาวโุสทางดา้นฝ่ายจติวญิญาณอยูท่ั�วพันธกจิ

หลายกลุม่เป็นที�รูจั้กในนาม ทมีแวดวงภมูภิาค (ACTs)
กลุม่ผูอ้าวโุสกลุม่หนึ�งไดม้กีารรวมตวักนัโดยการนําของคณุลอเร็นและคณุดารล์นี คนันิ�งแฮม
และเป็นที�รูจั้กในนาม กลุม่ผูก้อ่ตั �ง (FC)

จากหลายทศวรรษที�ผา่นมา หนา้ที�หลกัๆ ของกลุม่ผูนํ้าอาวโุสทางดา้นฝ่ายจติวญิญาณ
(ไมว่า่จะเป็น IC, GLT, หรอื FC) คอืการยนืยนั

ปกป้องและรักษาเอกสารที�เป็นรากฐานขององคก์ร ถงึแมว้า่ FC จะไมไ่ดป้กครอง
ดแูล  ระบบผูนํ้ากอ่นหนา้นี�
แตพ่วกเขาไดม้บีทบาทในการปกป้องเอกสารที�เป็นรากฐานของเราและทําใหม้นัชดัเจนมาก
ยิ�งขึ� น

ประวตัศิาสตรข์องคา่นยิมวายแวม ตั �งแตท่ี�คณุดารล์นีไดนํ้าเสนอในปี ค.ศ. 1985  และ
ไดรั้บการอนุมตัโิดย IC ในปี ค.ศ. 1991 รวมถงึการปรับขอ้มลูโดย GLT ในปี ค.ศ. 2003  และ
โดย GLF ในปี ค.ศ. 2011 และ 2014 นอกจากนี� FC ยงัไดทํ้าการยนืยนัการปรับขอ้มลู  ในปี
ค.ศ. 2017 ในระหวา่งการประชมุ UofN ที�ประเทศคอสตารกิา เกี�ยวกบัการรวมเอา  “การรับใช”้
มาอยูภ่ายใตก้ารตอบสนองตอ่หลกัการความเชื�อของเรา

และมกีารปรับปรงุขอ้มลูอกีในปี ค.ศ. 2018 ในระหวา่งการประชมุ YWAM Together
ที�ประเทศไทย ซึ�งเป็นการทําใหค้า่นยิมพื�นฐานขอ้ที� 15 ชดัเจนมากยิ�งขึ�น  และในชว่ง
เวลาเดยีวกนันั�นกไ็ดม้กีารรวมเอาคําแถลงจดุประสงค ์หลกัการความเชื�อ  และคา่นยิม
พื�นฐานมาอยูใ่นเอกสารเดยีวกนั
เอกสารดงักลา่วนี�ไดรั้บการรับรองโดยกลุม่ผูก้อ่ตั �งในเดอืนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2020  ใหม้กีาร
เขยีนคําแถลงจดุประสงคแ์ละคา่นยิมพื�นฐานขอ้ที� 4 และ 7 ใหม้คีวามชดัเจนมากยิ�งขึ�น

เอกสารที�ไดรั้บการปรับปรงุใหมน่ี� พรอ้มดว้ยเอกสารพันธสญัญาทั �งหกฉบบั
ซึ�งเป็นรากฐานขององคก์รวายแวม



• 1988: พันธสญัญากรงุมะนลิา
• 1992: พันธสญัญาทะเลแดง
• 2002: พันธสญัญาหนานหนงิ
• 2010: พันธสญัญาปีแหง่พระสญัญา
• 2014: พันธสญัญาสงิคโปร์
• 2014: พันธสญัญาหยดุยั �งการขาดแคลนพระคมัภรี์

ความเป็นตวัตนและงานรับใชข้องวายแวมไดรั้บการทําใหช้ดัเจนมากขึ�นโดยสิ�งที�เรารูจั้
กในนามของ “มรดกถอ้ยคําทั �งสี�” โดยพระเจา้ไดป้ระทานใหก้บัคณุลอเร็น คนันิ�งแฮม มาหลายปี
ซึ�งไดร้วมถงึ “ทั �งหมด” และ “ทกุๆ” ในการทรงเรยีกของเรา
คําเหลา่นี�เป็นคําสําคญัที�มาจากพระเจา้ ซึ�งตลอดประวตัศิาสตรข์องเราที�ผา่นมา
คําเหลา่นี�ไดนํ้าและหลอ่หลอมมรดกทางพันธกจิของเรา ซึ�งไดร้วมอยูใ่น

1. พันธสญัญานมิติแหง่คลื�น ซึ�งลอเร็นไดรั้บในเดอืน มถินุายน ปีค.ศ. 1956 ที� บาฮามสั
ไมน่านหลงัจากวนัเกดิครบรอบ 21 ปีของเขา

2. การทรงเรยีกใหส้รา้งสาวกใหก้บับรรดาประชาชาตผิา่นทางสงัคมเจ็ดดา้น (1975)
3. ครสิเตยีนแม็คนา คารต์า้ (1981)
4. ฉันทามตใินการหยดุยั �งการขาดแคลนพระคมัภรีต์ั �งแตบ่ดันี� (1967 & 2014)

ทั �งหมดนี�อยูบ่นพื�นฐานของเรื�องราวขององคก์รในยคุแรกๆ
และเรายงัคงเตบิโตในความเขา้ใจและการปฏบิตัใินมรดกทั �งสี�คํานี�


