
มรดกถอ้ยคําทั �งสี�ของวายแวม

ในปี ค.ศ. 2015 ฉันพบวา่ตวัเองเผชญิกบัสถานการณท์ี�ลําบากใจ
เพราะสิ�นเดอืนมถินุายนลอเร็นจะมอีายคุรบ 80 ปี
และฉันรูว้า่วายแวมทั�วโลกตอ้งการที�จะเฉลมิฉลองการครบรอบที�สําคญันี� แตล่อเร็นไมต่อ้งการ
มนัไมใ่ชว่า่เขาพยายามปฏเิสธวา่เขาแกต่วัลง
แตเ่ป็นเพราะเขาไมต่อ้งการที�จะเป็นจดุสนใจเทา่นั�นเอง
เขาอยากใหง้านนี�ผา่นไปดว้ยงานปารต์ี�เล็ก ๆ
ภายในครอบครัวและฉลองดว้ยการกนิไอศกรมีดว้ยกนั

โชคดทีี�เพื�อนสนทิของเรา ดาวดิ แฮมลิตนั เขา้ใจหวัใจของลอเร็นเป็นอยา่งด ี และเขา
เขา้ใจถงึปัญหานี� เขาจงึคดิแผนการที�สรา้งสรรค ์คอืในเดอืนกนัยายน ของปี 2015  มี
เจา้หนา้ประมาณ 1,300 คน และผูนํ้าจาก 72 ประเทศ มารวมตวักนัที�เมอืง ทาวนส์วลิ
ประเทศออสเตรเลยี เพื�อการประชมุ วายแวมทเูกทเธอร ์ในชว่งสดุทา้ยของการประชมุ  เรา
ไดม้อบของขวญัเพื�อใหเ้กยีรตเิขา โดยการใครค่รวญถงึ สี� กญุแจสําคญั  ซึ�งเป็นคําที�มา
จากพระเจา้โดยตรง
ที�เขามอบใหก้บัวายแวมและนําเราตลอดประวตัศิาสตรข์องเรา
คําเหลา่นี�กลายมาเป็นที�รูจั้กในนาม “มรดกถอ้ยคําทั �งสี�”

มรดกแตล่ะคํา ถกูนําเสนอใหก้บัลอเร็นในรปูแบบของเรื�องราว
ระลกึความหลงัวา่พระเจา้ไดท้รงมอบถอ้ยคําเหลา่นี�ใหอ้ยา่งไร ตอ่หนา้ผูเ้ขา้รว่มประชมุทั �งหมด
โดยมกีารเป่าแตรและมอบของขวญัที�สอดคลอ้งกนั และจบลงดว้ยเคก้วนัเกดิขนาดมหมึา  โดย
เคก้ไดถ้กูแบกมาบนบา่ของ “นักรบ” ชาวแปซฟิิกหกคน เคก้มรีปูรา่งคลา้ยกบัพระคมัภรี ์ ซึ�ง
เปรยีบเสมอืนมรดกถอ้ยคําที�สี� นั�นกค็อื การขจัดความขาดแคลนทางพระคมัภรีเ์ดี�ยวนี�  ตลอด
รายการนั�นเต็มไปดว้ยความชื�นชมยนิดแีละเสยีงหวัเราะ
พรอ้มดว้ยความรูส้กึตื�นตนัถงึความยิ�งใหญข่องพระวจนะคําของพระเจา้ที�ไดม้อบใหก้บัวายแวม
และใหก้บัพระกายของพระครสิตผ์า่นทางลอเร็น ดงันี�เอง
เขาจงึสามารถยนิดไีดอ้ยา่งเต็มที�ในงาน “ปารต์ี�”
ของเขาที�จดจอ่ไปที�พระเยซแูละพระวจนะคําของพระองคท์ี�มอบใหก้บัเรา - ดารล์นี คนันิ�งแฮม

มรดกถอ้ยคํา #1: นมิติ เรื�องคลื�น – 1956

พันธสญัญาพื�นฐานของวายแวม

ตอนนั�นเป็นเดอืนมถินุายน 1956 ลอเร็น คนันิ�งแฮม อยูท่ี�เกาะบาฮามาสกบัคนหนุ่มอื�นๆ อกีสี�คน
เพื�อทําการประกาศ
และนําคนหนุ่มสาวมารวมตวักนัโดยใชข้องประทานทางดา้นดนตรขีองพวกเขา ในวนัพธุ  ตอน
ประมาณ บา่ย 3 โมง สองสามวนักอ่นที�จะถงึวนัเกดิครบ 21 ปีของเขา  เขากค็กุเขา่ลงขา้ง
เตยีงนอนในหอ้งรับแขกที�มกีารตกแตง่อยา่งเรยีบงา่ยในบา้นมชิชนันารทีี�เป็ นเจา้บา้น เขา
กําลงัถามพระเจา้ วา่เขาควรจะแบง่ปันเรื�องอะไรดใีนตอนเย็นนี�  จากนั�นเมื�อเขาเงยหนา้มองที�
กําแพงหอ้ง กม็สี ิ�งที�ไมค่าดคดิเกดิขึ�น



เขาเลา่วา่ “ทนัใดนั�นผมเห็นนมิติ...รูส้กึวา่ผมกําลงัมองดแูผนที�โลก
มนัเป็นแผนที�แปลกมากทเีดยีว เพราะภาพบนแผนที�โลกนั�นเคลื�อนไหวไดเ้หมอืนของจรงิ
ผมผดุลกุขึ�นนั�งพลางสะบดัศรีษะแลว้ขยี�ตาเพื�อใหแ้น่ใจ
มนัเหมอืนกบัผมกําลงัดหูนังอยา่งนั�นแหละ ผมมองเห็นภาพทกุทวปีในโลก
นี�  มองเห็นภาพคลื�นทะเลกําลงัซดัสาดเขา้หาฝั�ง
ครั �งแรกคลื�นนั�นซดัขึ�นฝั�งไปไดห้น่อยหนึ�งกไ็หลกลบั
ครั �งตอ่ไปซดัขึ�นฝั�งไกลขึ�นไปอกีแลว้ไหลกลบั มนัเป็นอยูเ่ชน่นี�
จนกระทั�งคลื�นทะเลซดัขึ�นทั�วทวปีเต็มไปหมด ผมตะลงึงันตาคา้งดว้ยความตื�นเตน้  ขณะผมเฝ้า
ดอูยู ่ภาพที�เห็นนั�นกเ็ปลี�ยนไป คลื�นทะเลเปลี�ยนเป็นคลื�นมนุษย ์คนหนุ่มๆ  เด็กหนุ่มอายรุุน่ราว
คราวเดยีวกบัผม บางคนกย็งัเด็กกวา่ดว้ยซํ�า คนหลา่นั�นกําลงัออกไปทั�วทวปี  พวกเขาออกไป
พดูกบัผูค้นตามถนน... ตามถิ�นฐานบา้นเรอืน ออกไปประกาศเรื�องพระเจา้  พวกเขาเอาใจผูค้นใน
ทกุหนทกุแหง่ เหมอืนอยา่งพอ่แมข่องผม
เอาใจใสเ่ด็กหญงิคนนั�นที�แบมอืขอทาน ตอ่จากนั�นนมิติที�เห็นกห็ายไป
(คดัลอกมาจาก นี�คอืพระสรุเสยีงแน่หรอื? โดย ลอเร็น คนันิ�งแฮม พรอ้มดว้ย เจนนสี โรเจอร,์
สํานักพมิพแ์มนํ่�า)

พระเจา้ไดต้รัสกบัลอเร็น ผา่นนมิติเรื�องคลื�นนี� ซึ�งนี�เป็นสิ�งที�น่าทึ�ง
เป็นการรเิริ�มโดยพระเจา้ในการแบง่ปันความฝันของพระองคก์บัลอเร็น ซึ�งจะนํามาสูก่ารจัดตั �ง
อนุชนนานาชาต(ิYWAM) ในอกี 4 ปีตอ่มา ซึ�งภายในหนึ�งชั�วอายคุน
มคีนหนุ่มสาวเป็นลา้นที�ชวีติของเขาที�จะไดรั้บการสมัผัสโดยพระเจา้ เพราะ นมิติเรื�องคลื�นนี�

พวกเรากเ็ป็นสว่นหนึ�งในคนหนุ่มสาวเหลา่นั�น
ชวีติของเราเปลี�ยนไปเพราะวา่พระเจา้ไดสํ้าแดงพระองคก์บัลอเร็นในวนันั�นที�เกาะบาฮามาส
เมื�อเรานกึยอ้นถงึเหตกุารณนั์�น
เราไดต้ระหนักวา่ชว่งเวลาสําคญันั�นไดเ้กดิควบคูไ่ปกบัชว่งเวลาสําคญัอื�นๆ  ใน
ประวตัศิาสตรด์ว้ย เป็นชว่งเวลาที�พระเจา้ไดเ้ขา้มาแบง่ปันหวัใจของพระองค์
และเป้าหมายของพระองคสํ์าหรับโลกนี� แน่นอนที�สดุเราไดต้ระหนักชดัวา่ นมิตินี�
การพบเจอกบัพระเจา้อยา่งไมค่าดคดินี� พระเจา้เป็นผูร้เิร ิ�ม การกําหนด
จดุหมายปลายทาง พันธสญัญาพื�นฐานที�พระเจา้ใหก้บัลอเร็น เพื�อการใหกํ้าเนดิกลุม่
เคลื�อนไหวพันธกจิใหม่

การเคลื�อนไหวนี�ควรจะมลีกัษณะอยา่งไร? อะไรที�จะเป็นองคป์ระกอบหลกั

ๆ ของนมิติแหง่พันธสญัญานี�?

ประการแรก มนัเกี�ยวกบัอนุชน ซึ�งสิ�งนี�สามารถเป็นทั �ง ความจรงิที�เป็นรปูธรรม
และเป็นอปุมาสําหรับบางสิ�งบางอยา่งที�มากกวา่นั�น ความจรงิที�เป็นรปูธรรมก็
คอื ถา้หากวา่เราถอยออกหา่งจากการสรา้งคนหนุ่มสาวแลว้
เรากไ็ดถ้อยหา่งออกไปจากการทรงเรยีกของพระเจา้สําหรับเราในฐานะชนเผา่วายแวม



และในสว่นของเชงิอปุมานั�นกค็อื
สญัลกัษณข์องการยกเลกิกฎระเบยีบของพันธกจิและนวตักรรมที�ผดิพลาด โดยปกตแิลว้อนุชน
ไมไ่ดเ้ป็นกลุม่ที�จะไดรั้บพจิารณาใหอ้อกไปทําพันธกจิในชว่งกลางศตวรรษ ที� 20 มนัไมเ่คยมี
ใครทํามากอ่นเมื�อไดล้อเร็นเห็นนมิตินี�และในปัจจบุนักย็งัเป็นเชน่นั�น  นมิติดว้ยพันธสญัญานี�ยงั
คงเรยีกรอ้งใหเ้รากา้วตอ่ไป
ไปทําในสิ�งที�คนอื�นในครสิตจักรยงัไมไ่ดทํ้ามากอ่น
เรยีกใหเ้ราเป็นอคัรทตูที�เป็นผูนํ้านมิติการบกุเบกิแบบสดใหม่
ใหเ้ป็นดั�งการรเิริ�มของผูป้ระกอบการในฝ่ายพระวญิญาณเพื�อบรรลเุป้าหมายตามพระมหาบญัช
า สิ�งนี�เรยีกใหเ้รามวีถิชีวีติของการบกุเบกิแบบรวดเร็ว เป็นผูร้ว่มสรา้งกบัพระเจา้  ทําและ
สนับสนุนใหผู้อ้ ื�นทําสิ�งใหม ่ๆ ในรปูแบบใหม ่ๆ

ประการที�สอง มนัเกี�ยวกบั ทั �งหมด (all) และ ทกุๆ (every) คลื�นคนหนุ่มสาวไดป้กคลมุไป
ทั�ว  ทกุๆชาตใินทวปีทั �งหมดนั�น มนัเกี�ยวกบัการเป็นสากล การครอบคลมุ การรว่มกนั
ถา้หากวา่เราสญูเสยีการ จดจอ่ในสว่นของ ทั �งหมด (alls) และ ทกุๆ (everys) แลว้  เราก็
สญูเสยีการจดจอ่นมิติของพระเจา้ที�มสํีาหรับเราในฐานะที�เป็นกลุม่เคลื�อนไหว  และนี�กไ็มไ่ด ้
จํากดัอยูแ่คใ่นดา้นของ ทั �งหมด (alls) ในดา้นของภมูศิาสตรเ์ทา่นั�น  แตม่นักย็งัรวมไปถงึใน
ดา้นตา่งๆ ทั �งหมด
ขณะที�เรากําลงัเคลื�อนไปเพื�อทําการกูค้นืสงัคมในดา้นตา่งๆ ทั �งหมด ภาษาตา่งๆ
ทั �งหมด และทั �งหมดในดา้นตา่งๆที�แตกตา่งออกไปในชวีติ และประสบการณข์องมนุษย์
และเมื�อเราทําอยา่งนี�แลว้ พันธสญัญานี�จะทําใหเ้ราเตบิโตขึ�น
มนัจะกลายเป็นคลื�นที�เกดิขึ�นมาอกีครั �งและการขยายกวา้งออกไปอยา่งตอ่เนื�อง  และนี�
กําลงักลา่วถงึความหลากหลายรุน่วยั ไดก้ลา่วซํ�าถงึนมิติที�ขยายในรปูแบบของการ
ทวคีณู คลื�นแตล่ะลกูสรา้งขึ�นบนคลื�นลกูเดมิที�มขี ึ�นกอ่นหนา้แลว้
แตล่ะคลื�นกไ็ปสรา้งอทิธพิลใหม่ๆ  ดว้ยวธิใีหม่ๆ
แตล่ะคลื�นไดแ้ตะความสงูขึ�นถงึในสว่นที�ไมเ่คยเขา้ถงึมากอ่น มนัไมเ่คยอยูน่ิ�ง
มนัเคลื�อนไหวตลอดเวลา มุง่มั�นที�จะไปในที�ที�ยงัไมม่เีรา

มรดกถอ้ยคํา #2: ดา้นตา่งๆ ของสถาบนัสงัคมที�ทรงอทิธพิล – 1975

มรดกถอ้ยคําเกี�ยวกบัการมสีว่นรว่มในสงัคม 7 ดา้น
นั�นไดม้าจากการฟังพระสรุเสยีงของพระเจา้ ตามเรื�องสําคญัเหลา่นี�

การเปิดเผย ที� เทอืกเขารอ๊คกี�

เจา้หนา้ที�อทุยานที�ประจําการในเทอืกเขารอ๊กกี�
รัฐโคโลราโดไดรั้บโทรศพัทซ์ึ�งมขีอ้ความถงึครอบครัวคนันิ�งแฮมในขณะที�ครอบครัวนี�กําลงัมคีว
ามสขุในชว่งวนัหยดุพักผอ่นกนัอยู ่ไมท่ราบวา่คณุลอเร็นและดารล์นี
จะมารว่มทานอาหารเย็นกบัคณุบลิและวอเน็ต ไบรท์ ผูก้อ่ตั �ง แคมปัสครเูสด  ใน
สปัดาหน์ี�ไดห้รอืเปลา่? ลอเร็นกต็อบรับคําเชื�อเชญินั�นอยา่งกระตอืรอืรน้ เขาตื�นเตน้ที�



จะแบง่ปันกบัเพื�อนของเขาถงึถอ้ยคํา/สิ�ง ลกึซึ�ง ที�พระเจา้ไดม้อบใหก้บัเขา  เขาไดข้อ
ความเขา้ใจจากพระเจา้
วา่จะเห็นประชาชาตไิดรั้บการถกูสรา้งใหเ้ป็นสาวกไดอ้ยา่งไร
และพระเจา้กเ็พิ�งจะตรัสกบัเขาเกี�ยวกบัสงัคมทั �งเจ็ดดา้น ที�สง่อทิธพิล หลอ่หลอมโลก
ทศัน์ ความเชื�อ และคา่นยิม ของวฒันธรรม และนี�ชา่งเป็นความเขา้ใจที�ทะลทุะลวงอยา่ง
แทจ้รงิ เขาคดิวา่
“ถา้หากวา่เราสามารถที�จะสอนหลกัการเบื�องตน้และฝึกฝนปฏบิตัติามอาณาจักรของพระเจา้ในแ
ตด่า้นของสงัคมทั �งเจ็ดเหลา่นี�ไดเ้รากส็ามารถที�จะ เห็นการเปลี�ยนแปลงในชมุชนของเรา  และ
บรรดาประชาชาต.ิ..”

เมื�อเราไดม้าเจอกนัเพื�อรับประทานอาหารเย็น
ลอเร็นไดเ้ขยีนสิ�งที�พระเจา้ไดสํ้าแดงใหก้บัเขาลงไปในกระดาษ
เขาไดเ้อาใสไ่วใ้นกระเป๋าเสื�อของเขา หลงัจากที�จับมอืทกัทายคณุบลิแลว้  เขาก็
ลว้งกระเป๋าเพื�อหยบิกระดาษนั�นออกมา ขณะเดยีวกนันั�น คณุบลิกพ็ดูออกมาวา่ “ลอเร็น คณุ
ตอ้งไมเ่ชื�อแน่เลยวา่พระเจา้ไดสํ้าแดงอะไรใหผ้มเห็น
ถา้หากวา่เราอยากจะเห็นประชาชาตเิปลี�ยนแปลงแลว้ละก็
เราจะตอ้งสง่อทิธพิลตอ่ทั �งเจ็ดดา้นของสถาบนัที�แตกตา่งในสงัคม...”
ตอนแรกกร็ูส้กึวา่คณุบลิไดช้งิพดูสิ�งสําคญัไปกอ่น แตห่ลงัจากนั�นลอเร็นกไ็ดรั้บ
กําลงัใจ ที�พระเจา้ไดย้นืยนัผา่นทางเพื�อนของเขา
ในถอ้ยคําที�เขาไดรั้บมาจากพระเจา้เพยีงไมก่ี�วนักอ่นหนา้นั�น

ภายในเดอืนเดยีวหลงัจากการพบกบัพระเจา้ในฤดรูอ้น ปี 1975 ดารล์นี ไดฟั้ง คณุฟราสซสิ
แชฟเฟอร ์ผูก้อ่ตั �ง L’Abri ไดพ้ดูผา่นทางวทิยซุ ึ�งเขาเองกไ็ดพ้ดูถงึการที�เราจะเห็นประชาชาติ
เปลี�ยนแปลงไดนั้�น
จะตอ้งมกีารการหลอ่หลอมสงัคมทั �งเจ็ดดา้นดว้ยหลกัความจรงิตามพระคมัภรี์
พระเจา้ไดด้งึความสนใจของพวกเขาแลว้อยา่งแน่นอน
พระองคไ์ดต้รัสบางอยา่งที�ชดัเจนซึ�งจะมผีลตอ่การนําไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในยทุธวิ
ธกีารทําพระมหาบญัชาใหสํ้าเร็จจงได ้

ตามพื�นฐานความเขา้ใจนี� ในสองปีตอ่มา ครอบครัวคนันิ�งแฮม พรอ้มดว้ยเพื�อนที�รักของพวกเขา
ฮาเวริด์ มาลม์สตตัท ์กไ็ดร้ว่มกนักอ่ตั �ง มหาวทิยาลยัแหง่ประชาชาติ
ซึ�งเป็นมหาวทิยาลยัครสิเตยีนแบบใหม ่ที�ไดรั้บการออกแบบเพื�อเป็นการชว่ยทวคีณูพันธ
กจิ ในยคุดจิติอลแหง่สมยัโลกาภวิตันน์ี�ตอ่มามหาวทิยาลยัไดอ้บรมคนหนุ่มสาวจากกวา่
200  ประเทศในทางของพระเจา้
อะไรเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมแบบใหมท่ี�มกีารเรยีนรูโ้ดยการใชช้วีติอยูร่ว่มกนันี�?
คําตอบกค็อื เพื�อที�จะนําการเปลี�ยนแปลงไปสูบ่รรดาประชาชาติ
โดยมคีวามตั �งใจในการนําหลกัการแบบอาณาจักรของพระเจา้มาปรับใชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
ในแตล่ะสถาบนัที�ทรงอทิธพิลของสงัคมทั �งเจ็ดดา้น



สถาบนัที�ทรงอทิธพิลของสงัคมทั �ง 7 ดา้น

เมื�อคณุอา่นบทสดุทา้ยของนวนยิายลกึลบัที�ถกูประพันธข์ึ�นมาอยา่งดี
เบาะแสทั �งหมดซึ�งกอ่นหนา้นี�ที�ไดทํ้าใหค้ณุซึ�งเป็นผูอ้า่นเดาคลาดเคลื�อน  ไดถ้กู
เปิดเผยใหเ้ห็นอยา่งกระจา่งแจง้ซึ�งนําไปสูก่ารไขปรศินาทกุอยา่งชดัเจนมากขึ�น
ประหนึ�งนักสบืผูย้ ิ�งใหญไ่ดอ้ธบิายหลกัฐานตา่งๆ ที�น่าประหลาดใจ
จากนั�นเมื�อคณุอา่นนวนยิายเรื�องนี�ซํ�าอกี สิ�งที�เคยคลมุเครอืจะชดัเจนอยา่งน่าอศัจรรย์
ในทํานองเดยีวกนัความเขา้ใจในกรอบของอทิธพิลทั �งเจ็ดดา้นนี�
จะชว่ยใหเ้ราสามารถอา่นขอ้พระคมัภรีซ์ํ�า
และเขา้ใจแนวคดิที�สําคญัที�ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้
ซึ�งเราอาจมองไมไ่ดส้งัเกตเห็นแนวคดินี�เมื�อเราอา่นพระคมัภรีก์อ่นหนา้นี�
แตเ่มื�อเราเห็นแนวคดินี�แลว้เราจะเห็นมนัแคข่อ้พระคมัภรีบ์ทนี� หรอื บทนั�นเทา่นั�น
แตท่กุที�ตลอดทั �งพระคมัภรี์
มนัไดก้ลายมาเป็นที�ประจักษ์แกผู่ศ้กึษาพระวจนะวา่พระเจา้ทรงหว่งใยกบัการสรา้งประชาชาตใิ
หเ้ป็นสาวกมาโดยตลอดประวตัศิาสตรข์องมนุษยช์าติ

ถอ้ยคําสําหรับคนรุน่นี�

ตอนนี�มนัถงึเวลาที�สกุงอมแลว้สําหรับเรื�องนี�

ถงึแมว้า่จะมคีวามหลากหลายของหวัขอ้ที�ไดเ้กดิขึ�นในหลายปีที�ผา่นมา บา้งกเ็รยีก 7 ดา้น,
บา้งกเ็รยีก 8 ดา้น หรอืแมแ้ต ่12 ดา้นกม็ ีแตห่ลกัการพื�นฐานกย็งัคงเดมิ  พระเจา้ทรงสรา้ง
แตล่ะบคุคล (ปฐมกาล 1:26-27) และรักพวกเขา
ตอ้งการไถพ่วกเขาจากความแตกสลายและความบาป
ในทางเดยีวกนัพระเจา้ทรงสรา้งประชาชาต ิ(กจิการ 17:26-27)
และรักพวกเขาและตอ้งการนําอาณาจักรไปสูก่ารเปลี�ยนแปลง สูท่กุๆ มติ ิ ของการ
ปฏสิมัพันธท์างสงัคม ดงันั�นไมว่า่ ทา่นจะเรยีกความจรงิสิ�งนี�วา่ “สถาบนัสงัคม”
“ตวัหลอ่หลอมความคดิ” หรอื “ภเูขา” มนักช็ี�ไปที� พระเจา้ผูท้รงใสใ่จในมนุษยชาตทิั �ง สว่นบคุคล
และสว่นรวม
พระเจา้องคเ์ดยีวกนันี�สง่ผูเ้ผยพระวจนะในสมยักอ่นไปพดูพระวจนะของพระเจา้กบัแตล่ะบคุคล
(กษัตรยิ ์แมท่พั หญงิมา่ย) และกไ็ดส้ง่ไปยงัมนุษยช์าติ (ชนเผา่ เมอืง ชนชาต)ิ  พระเจา้ทรงมี
พระทยัตอ่ทั �งบคุคลที�หลงหาย และชนชาตทิี�หลงหาย
และพระองคเ์ชื�อเชญิใหเ้รารว่มมอืกบัพระองคเ์พื�อสง่อทิธพิลนําการเปลี�ยนแปลงของ
อาณาจักร ของพระเจา้ มาสูท่กุดา้นของชวีติทั �งสว่นตวัและสาธารณะ

สถานบนัสงัคมทั �ง 7 ดา้นนี�มอียูใ่นทกุสงัคม นับตั �งแตช่นเผา่กอ่นยคุหนิ
จนถงึสงัคมเมอืงใหญท่ี�มคีวามรูม้ากมาย ไดร้วมในเรื�องของครอบครัว เศรษฐกจิ รัฐบาล ศาสนา
การศกึษา สื�อ และการเฉลมิฉลอง สถาบนัสงัคมทั �ง 7 ดา้นนั�นเป็นพื�นฐานของทกุสงัคม  เหมอืน
ระบบชวีวทิยาในรา่งกายของมนุษย ์เป็นอวยัวะภายในที�พระเจา้ไดอ้อกแบบ ซึ�งจะใหช้วีติเมื�อมนั



ทํางานในลกัษณะที�ถกูตอ้งเหมาะสม เมื�อพระเจา้เป็นนักออกแบบดา้นตา่งๆ ทางสงัคมเหลา่นี�
มนักจ็ะเป็นสิ�งที�ดสํีาหรับเราที�จะมอบเวลา ใสค่วามพยายาม เพื�อที�จะเขา้ใจพระประสงคข์อง
พระองคท์ี�มใีนแตล่ะดา้น

ไมม่ปีระสบการณส์ว่นใดของมนุษยท์ี�ดําเนนินอกขอบเขตของอาณาจักรของพระเจา้ เราจะตอ้ง
ทําสิ�งที�เราทํา จําเพาะพระพักตร ์การตั �งใจดําเนนิชวีติในการทรงสถติของพระเจา้  นี�กเ็ป็น
เพราะวา่ พระเยซทูรงเป็นและตั �งใจที�จะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทกุๆ มติใินชวีติของเรา  ทั �ง
เป็นการสว่นตวัและเป็น สว่นรวม ดงันั�น ใหเ้ราอธษิฐานวา่พระเจา้จะสอนเรา  ใหส้ามารถสําแดง
พระองคไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในดา้นตา่งๆ ทกุดา้นของสงัคม ขอใหค้วามเขา้ใจใหมน่ี�
ชว่ยใหเ้ราทกุคนคน้พบวธิกีารดําเนนิตามพระประสงคข์องพระเจา้อยา่งสตัยซ์ื�อในทกุๆ
ดา้นที�ทรงอทิธพิลของสงัคม

มรดกถอ้ยคํา #3: มหาธรรมนูญ ครสิเตยีนแมกนา คารต์า – 1981

ในชว่งปลายปี 1981 เมื�อผูนํ้าวายแวมจากทั�วโลกมารวมตวักนัที�โคน่า รัฐฮาวาย  ในการ
ประชมุการวางแผนยทุธศาสตรน์านาชาตคิรั �งที�หนึ�ง ตอนนั�นวายแวมมอีาย ุ21 ปี  และเรา
รูส้กึวา่วายแวมไดก้ลายเป็น “ผูใ้หญเ่ต็มตวั” แลว้
ซึ�งในการประชมุครั �งนี�มนัเต็มไปดว้ยการรอคอยในสิ�งที�พระเจา้จะตรัสและพระองคจ์ะทรงนําเรา
อยา่งไรตอ่ไป
เมื�อผูนํ้าไดม้ารวมตวักนัในชว่งเริ�มตน้ของการประชมุ
พวกเขามชีว่งเวลาในการนมสัการที�ดื�มดํ�ากบัพระเจา้ เมื�อชว่งการนมสัการใกลจ้ะเสร็จสิ�นลง
ลอเร็นไดพ้ดูวา่ “เป้าหมายของเราไมใ่ชก่ารทําตามวาระการประชมุของเรา  แตเ่ป็นการฟัง
จากพระเจา้ กอ่นที�เราจะทําอะไรอยา่งอื�น
ใหเ้ราแตล่ะคนแสวงหาพระเจา้ตามลําพังกอ่น
ถามพระเจา้วา่พระองคต์อ้งการที�จะบอกอะไรกบัเรา
แลว้หลงัจากนั�นเราจะกลบัมาและแบง่ปันตอ่ซึ�งกนัและกนั”
ทกุคนตา่งแยกยา้ยกนัออกไปฟังเสยีงพระเจา้ตามลําพัง เมื�อลอเร็นไดอ้ยู่
ตามลําพัง  เขารูส้กึวา่พระเจา้ไดเ้ริ�มที�จะตรัสกบัเขา เขาไดแ้บง่ปันวา่
“ผมไดเ้ขยีนอยา่งเร็วที�สดุเทา่ที�ผมจะสามารถเขยีนไดใ้นสิ�งที�ผมเขา้ใจวา่เป็นมหาธรรมนูญครสิเ
ตยีน แมกนา คารต์า”

ดั �งเดมิแลว้ แมกนา คารต์า เป็นเอกสารทางประวตัศิาสตรท์ี�ถกูเขยีนขึ�นที�ประเทศองักฤษ
ในชว่งปี ค.ศ. 1215
ซึ�งเป็นเอกสารทางการเมอืงฉบบัแรกที�มรีายละเอยีดเกี�ยวกบัสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐาน
ในทํานองเดยีวกนันี� มหาธรรมนูญครสิเตยีน แมกนา คารต์า
ไดม้รีายละเอยีดเกี�ยวกบัสทิธใินพระกติตคิณุที�มนุษยท์กุคนควรจะไดรั้บ
ซึ�งมนัไดแ้สดงออกถงึสิ�งที�มอียูใ่นพระมหาบญัชา
เมื�อมองผา่นสายตาของทกุคนที�ควรไดรั้บประโยชนจ์ากขา่วประเสรฐิในอาณาจักรของพระเจา้
คนที�ยงัไมรู่จั้กพระเยซจูะสามารถคาดหวงัอะไรจากผูท้ี�ตดิตามพระเยซ?ู  หกขอ้นี�ไดนํ้าไปสูคํ่า
ตอบที�จับใจและครบถว้นสมบรูณซ์ึ�งไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นทั �งการกระทําและคํา พดูของพระเยซทูี�
ทรงตรัสวา่ “พวกทา่นไดทํ้ากบัคนใดคนหนึ�งที�เล็กนอ้ยที�สดุในพี�นอ้งของเรานี�  กเ็หมอืนทํากบั



เราดว้ย” (มทัธวิ 25:40)

มหาธรรมนูญครสิเตยีนแมกนา คาร ์ตา
ลอเร็น คนันิ�งแฮม - 1981

ทกุคนบนโลกมสีทิธทิี�จะไดรั้บ:
1. สทิธใินการไดย้นิและเขา้ใจในขา่วประเสรฐิของพระเยซคูรสิต์
2. สทิธทิี�จะมพีระคําภรีใ์นภาษาของพวกเขาเอง
3. สทิธทิี�จะมกีลุม่สามคัคธีรรมในพื�นที�ใกลเ้คยีงเพื�อจะไปรว่มกนัไดเ้ป็นประจําทกุสปัดาหแ์ละมี
โอกาสไดรั้บการสอนพระคมัภรีแ์ละนมสัการรว่มกบัพระกายพระครสิตค์นอื�นๆดว้ย  4. สทิธทิี�จะ
ไดรั้บการศกึษาแบบครสิเตยีนสําหรับเด็กๆ
5. สทิธใินการมปัีจจัยพื�นฐานตา่งๆ ในการดํารงคช์วีติ เชน่ อาหาร น ้าํ เสื�อผา้ ที�อยูอ่าศยัและ

การดแูลรักษาสขุภาพ

6. สทิธใินการมชีวีติที�สมบรูณโ์ดยที�ไดรั้บการเตมิเต็มทั �งในดา้นจติวญิญาณ ดา้นความคดิ
ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์และดา้นรา่งกาย

เราขอใหคํ้ามั�นสญัญาโดยพระคณุพระเจา้
ที�จะทําตามมหาธรรมนูญนี�ใหสํ้าเร็จและมชีวิติอยูเ่พื�อถวายพระสริแิดพ่ระองค์
จัดทําโดยคณะผูนํ้าวายแวมนานาชาต ิในปี 1981

มรดกถอ้ยคํา #4: หยดุยั �งการขาดแคลนพระคมัภรี ์– 1967

มรดกแหง่ถอ้ยคําที� 4 ไดรั้บการขานรับดว้ยความรอ้นรน ในชว่งยคุแรกๆ
ของคณะอนุชนนานาชาต ิ(วายแวม) เมื�อคนหนุ่มสาวได ้
ออกไปแบง่ปันขา่วประเสรฐิของพระเยซ ูในปี 1967 ลอเร็น
ไดนํ้ากลุม่คนหนุ่มสาวกลุม่หนึ�งไปออกประกาศ เขาเลา่ใหเ้ราฟังวา่

“ผมกําลงัรว่มเดนิทางกบัรถแบบทหารขนาดใหญข่องวายแวม
ผา่นเม็กซโิกไปยงัอเมรกิากลาง เราตอ้งจอดในเมอืงหนึ�งของเม็กซโิกที�เต็มไปดว้ย
ฝุ่ น  เพื�อเปลี�ยนยางลอ้ที�แบน ขณะที�กลุม่หนึ�งกําลงัจัดการกบัรถอยูนั่ �น
พวกเราที�เหลอืกอ็อกไปแจกพระกติตคิณุยอหน์ตามบา้น จากนั�นกเ็ทศนากลางแจง้

หลงัจากที�การประชมุของเราสิ�นสดุ
สตรผีูห้นึ�งในชดุกระโปรงสแีดงซดีเดนิมาหาผม ภาษาสเปนของผมไมถ่งึกบัดนัีก  แตก่็
พอเขา้ใจเธอได ้“ไมม่ทีี�ไหนในเมอืงนี� ที�เราจะหาพระคมัภรีไ์ด ้และที�เมอืงอื�นใกล ้ๆ   นี�ก็
ไมม่ ีคณุพอจะมพีระคมัภรีใ์นภาษาของฉันไหม?”

ผมจงึจัดแจงหาพระคมัภรีใ์ห ้เธอฉวยเอาไวแ้นบอก และเธอพดูวา่
‘¡Muchísimas gracias, señor!’ (ขอบคณุมากๆ คะ่)



ขณะที�เราขบัรถออกไป คําถามของสตรผีูน้ี� ยงัดงักกึกอ้งตามหลอกหลอนผม
คณุพอจะมพีระคมัภรีใ์นภาษาของฉันไหม?” แลว้จากนั�น
กม็ภีาพปรากฏขึ�นตอ่หนา้ผมอยา่งทนัท ีซึ�งผมเชื�อวา่เป็นสิ�งที�พระคมัภรีเ์รยีกวา่ “นมิติ”
ผมเห็นรถบรรทกุใหญม่าก ไมใ่ชใ่หญธ่รรมดา แตเ่หมอืนรถขนของขนาดใหญ ่ ที�ดา้น
ขา้งของรถเขยีนวา่ ‘Sólo los deshonestos temen la verdad. Santa Biblia,
gratis.’

ผมไมเ่กง่ภาษาสเปนพอที�จะคดิในภาษานั�น ดงันั�นการเห็นประโยคดงักลา่ว
จงึเป็นอะไรที�ผมแปลกใจมาก ผมคอ่ย ๆ แปลความหมายตามอยา่งชา้ ๆ ในใจ  มนั
หมายความวา่ “คนไมซ่ื�อสตัยเ์ทา่นั�นที�กลวัความจรงิ พระคมัภรีแ์จกฟร”ี ชา่ง
เป็นความคดิที�น่าตื�นเตน้ วลนีี� “คนไมซ่ื�อสตัยเ์ทา่นั�นที�กลวัความจรงิ”  เป็นอะไรที�
ผมไมเ่คยคดิมากอ่นเลย และมนัยงัคงกอ้งอยูใ่นความคดิ
นี�เป็นสิ�งที�เขา้เรื�องจรงิ ๆ ในเวลานั�น
เนื�องจากพวกคอมมวินสิตก์กํ็าลงัเผยแพรคํ่าสอนไปทั�วละตนิอเมรกิาดว้ย

นมิตินั�นยงัคงดําเนนิไป ผมเห็นตวัเองกบัคนอื�น ๆ
อยูด่ว้ยกนัทางตอนทา้ยของรถ และแจกจา่ยพระคมัภรีไ์ปสูม่อืที�รับอยา่งกระตื�อรื�อรน้
เร็วที�สดุเทา่ที�เราจะทําได”้
(คดัลอกมาจาก หนังสอืที�พลกิฟื�นประชาชาต,ิ ลอเร็น คนันิ�งแฮม, (2010,
สํานักพมิพแ์มนํ่�า) หนา้ 170-171

นมิติเริ�มกลายเป็นจรงิขึ�นมาเมื�อคนหนุ่มสาวเหลา่นั�นไดแ้จกจา่ยพระคมัภรีพั์นธสญัญาใหมจํ่านว
น 50,000 เลม่ แกนั่กศกึษาในมหาวทิยาลยัในเม็กซโิก ในชว่งฤดรูอ้นนั�น  จากการพบเจอกบั
หญงิคนนั�นในชดุกระโปรงสแีดงซดี ในที�สดุทา้ยกนํ็ามาซึ�งการจัดตั �ง  “พระคมัภรีสํ์าหรับเม็ก
ซโิก” ซึ�งทําใหเ้กดิ
โครงการแจกจา่ยพระคมัภรีใ์นหลายสบิประเทศทั�วโลก

จากนั�นที� เวริค์ชอบ UofN ที�สงิคโปรใ์นปี 2003 ลอเร็น
ไดป้ระกาศสิ�งทา้ทายตอ่พันธกจิซึ�งเขาได ้รับจากพระเจา้
ซึ�งเป็นเวลาที�วายแวมตระหนักวา่พันธกจิกําลงัไถลออกนอกทศิทางทา่มกลาง
เรา  และเราตั �งใจที�จะปรับใหต้รงกบั ดเีอ็นเอ ที�พระเจา้ทรงมอบใหเ้รา
เพื�อที�จะเห็นคลื�นแหง่การบกุเบกิลกูใหมเ่ริ�มตน้ขึ�นทั�วโลก ลอเร็นกลา่ววา่  “ผมขอ
กระตุน้พวกคณุแจกพระคมัภรีใ์หก้บับา้นทกุหลงัใน โลกนี�ภายในปี 2020  พระคมัภรีจ์ะ
ตอ้งเป็นภาษาของพวกเขาเอง และมวีธิทีี�พวกเขาจะสามารถเขา้ใจไดง้า่ย”  เมื�อลอเร็น
จะมอีายคุรบ 85 ในปี ค.ศ. 2020 นี�

นี�เป็นเสยีงเรยีกรอ้งของหวัใจของลอเร็นที�เป็นเหมอืนของคาเล็บตอนที�เขาอาย ุ85 เชน่กนั
“ขอมอบแดนเทอืกเขานี�ใหแ้กข่า้พเจา้” (โยชวูา 14:12)



การทา้ทายที�จะหยดุยั �งความขาดแคลนพระคมัภรีน์ี�ไดจั้บตอ้งหวัใจของหลายๆ คน

ตอนปลายปี 2014 ลอเร็นพรอ้มดว้ย ดารล์นี และผูนํ้าวายแวมอกีหลายทา่น ไดเ้ขา้เยี�ยมผูนํ้า
สําคญัๆ ของ นกิายออรโ์ธดอ๊กซ ์คาทอลกิ แองกลกินั และ อแิวนเจลคิลั ทั�วโลก  เพื�อกระตุน้ให ้
พวกเขาที�จะทําในสิ�งที�พวกเขาสามารถทําไดเ้พื�อชว่ยหยดุยั �งการขาดแคลนพระค ัมภรี์
มนัไดเ้กดิความเป็นนํ�าหนึ�งใจเดยีวกนัในวตัถปุระสงคข์องหวัขอ้นี�ทา่มกลางผูนํ้าที�ทรงอทิธพิล
เห ลา่นี� ดว้ยเหตนุี�จงึสง่ผลให ้“พันธสญัญาหยดุยั �งการขาดแคลนพระคมัภรี”์ ไดถ้กูเขยีนขึ�นมา
เพื�อเรยีกใหค้รสิเตยีนจากทกุที� ใหทํ้าการอธษิฐาน แปล ตพีมิพ ์แจกจา่ย ใหค้วามรู ้ และสรา้ง
แรงจงูใจ ตอ่ผูค้นที�จะมสีว่นรว่มกบัพระคมัภรี์


