
ພາສາລາວ - ບດົສະເໜ ີປະຈ າປີ 2017 

ຈົົ່ ງພອ້ມກນັເປີດຫນົທາງແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ 
ໃນເດອືນກນັຍາ 2016, ໄດມ້ກຸີົ່ ມສະແຫວງບຸນແຫົ່ ງຄວາມໄວໃ້ຈ ເຊ ົ່ ງລວມມໄີວນຸົ່ ມຈ ານວນ 7500 ຄນົຈາກ ທະວບີອາຟີກາ. 
ຫວົຂ ໃ້ນການຊຸມນຸມຄັງ້ນີ ້ຈະເປັນການສາ້ງແຮງບນັດານໃຈໃຫແ້ກົ່ ພວກເຮາົຕະຫຼອດປີ 2017ນີ:້ ຈ ົົ່ ງພອ້ມກນັ - ບ ົ່ ໄດຢ້ ົ່
ໂດດດົ່ ຽວ, ແຕົ່ ໃຫເ້ກືອ້ໜ ນເຊ ົ່ ງກນັແລະກນັ - ພວກເຮາົສາມາດເປີດຫນົທາງແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ - ໃຫແ້ກົ່ ພວກເຮາົ, ຄນົທີົ່ ຢ ົ່
ອອ້ມຂາ້ງເຮາົ ແລະ ສ າລບັບນັດາຄອບຄວົຕົ່ າງໆ. 

ໜ ົ່ ງໃນຄ າຖາມທີົ່ ຖກືຖາມທີົ່ ເມອືງ ໂກໂຕນ  ແມົ່ ນ: ”ເພືົ່ ອຟືນ້ຟ ຄວາມຫວງັຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮາົຈະປະຖ ມ້ທດັສະນະຄະຕ 
ເສຍີເມຍີໄດແ້ນວໃດ ທົ່ າມກາງການລ ຄອຍສ າລບັການປົ່ ຽນແປງຈາກພາຍນອກ? ຄ າໝັນ້ສນັຍາປະເພດໃດທີົ່ ພວກເຮາົຈະ
ສາມາດເຂົາ້ເຖ ງໄດ?້” 

ມນັເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ຮບີດົ່ ວນສ າລບັຜ ຄ້ນົທີົ່ ຢ ົ່ ທະວບີຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອຮບັຟັງບນັດາເພືົ່ ອນມະນຸດໃນທະວບີອາຟຼ ກກາ ຜ ທ້ີົ່ ຫ ວໂຫຍຄວາມ
ຍຸດຕ ທ າລະຫວົ່ າງຄວາມສ າພນັທາງການເມອືງແລະເສດຖະກ ດ: ເຊ ົ່ ງນັນ້ແມົ່ ນໜ ົ່ ງໃນເງ ືົ່ອນໄຂສ າລບັພວກເຂາົທີົ່ ຈະປະເຊນີກບັ
ຄວາມຈ ງໃນອະນາຄດົໃນປະເທດຂອງເຂາົເອງ.  

ເພືົ່ ອເປັນການຕຽມຕວົເພືົ່ ອອະນາຄດົ, ໄວໜຸົ່ ມຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາຟ ກກາ ຕອ້ງການຢາກຈະນ າໃຊສ້ກັກະຍະພາບທີົ່ ພວກເຂາົມີ
ເຊ ົ່ ງມາຈາກພຣະເຈົາ້. ເພືົ່ ອວົ່ າພວກເຂາົຈະສາມາດປຸກລະດມົໄວໜຸົ່ ມຄນົອືົ່ ນໃນໂລກນີທ້ີົ່ ຕກົໃນສະຖານະການດຽວກນັໄດ.້ 

ເພືົ່ ອເປັນການສບືຕ ົ່ , ໃນໝ ົ່ ບາ້ນເທົ່ ເຊ ແລະ ທົົ່ ວທຸກມຸມໂລກ, ການໄຕົ່ ຕອງໄດເ້ລີົ່ ມຂ ນ້ທີົ່ ເມອືງ ໂກໂຕນ , ແລະຕ ົ່ ໄປນີແ້ມົ່ ນ 4
ບດົສະເໜເີພືົ່ ອນ າພວກເຮາົໄປສ ົ່ ການເປີດຫນົທາງແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ. 

ພວກເຮາົຈະພະຍາຍາມຊອກຫນົທາງເພືົ່ ອທີົ່ ຈະໝ ນໃຊບ້ດົສະເໜນີີເ້ຂົາ້ໃນການປະຕ ບດັຕວົຈ ງແບບງົ່າຍດາຍ, ໜ ົ່ ງໃນສາມ
ຄວາມເປັນຈ ງ - ຮົ່ ວມກບັຄວາມຊືົ່ ນຊມົຍ ນດ ີລະ ພຣະເມດຕາກາລຸນາ - ບຣາເດີ ້ໂຣເຈີ ້ຕອ້ງການທີົ່ ຈະເຮດັໃຫສ້ ົ່ ງເຫຼ ົົ່ ານີເ້ປັນ
ໝາກຫວົໃຈຂອງການດ າລງົຊວີ ດຂອງຊຸມຊນົໝ ົ່ ບາ້ນເທົ່ ເຊ. 
 

ບຣາເດີ ້ອະຮອຍ 

 

ບດົສະເໜ ີທີົ່ ໜ ົ່ ງ: ຍ ດໝັນ້ໃນຄວາມຫວງັ; ມນັແມົ່ ນສ ົ່ ງທີົ່ ສາ້ງສນັ 

ຄວາມຫວງັເພືົ່ອຄວາມຫວງັທງັໝດົ, ທົ່ ານອບັບຣາຮາມເຊືົ່ອໄວໃ້ຈ ແລະ ນັນ້ກ ົ່ ເປັນຈ ງເພ ົ່ນໄດເ້ປັນບ ດາຂອງປະຊາຊາດທງັຫຼາຍ 
(ໂຣມ 4:18) 
ຄວາມຫວງັນີແ້ມົ່ ນໃຫເ້ຮາົຍ ດໄວຄ້ດື ັົ່ ງສະໝ ຂອງຈ ດວ ນຍານ. ມນັເປັນຄວາມຫວງັທີົ່ແນົ່ ນອນແລະໝັນ້ຄງົ. (ເຮບ  6:19) 
ຜ ໜ້ ົ່ ງຜ ໃ້ດບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ເໝອືນດັົ່ ງເດກັນອ້ຍ ຜ ນ້ ັນ້ຈະເຂົາ້ໃນອານາຈກັນັນ້ບ ົ່ໄດ.້ (ລ ກາ 18:17) 

ໃນຄວາມບ ົ່ ໝັນ້ຄງົຂອງໂລກປະຈບຸນັ, ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມຮຸຮແຮງ, ຄວາມທ ລະມານ ແລະ ຄວາມອະ
ຍຸດຕ ທ າ. ຊບັພະສ ົ່ ງທງັມວນຮອ້ງຄວນຄາງ, ຄດືັົ່ ງພວກມນັກ າລງັຜົ່ ານຜົ່ າຄວາມເຈບັປວດຄດືັົ່ ງການເກດີລ ກ. ພຣະຈ ດເຈົາ້ກ ົ່
ເຊັົ່ ນດຽວກນັ, ເຊ ົ່ ງແມົ່ ນພຣະຈ ດອງົດຽວທີົ່ ກ າລງັອຸມ້ຊ ຄວາມຫວງັຂອງພວກເຮາົຢ ົ່  (ເບ ົ່ ງ ໂຣມ 8:22,26). ພວກເຮາົຈະເຮດັ
ແນວໃດ? 

ຄວາມເຊືົ່ ອແມົ່ ນຄວາມໄວໃ້ຈທີົ່ ລຽບງາຍ(ສາມນັ)ໃນພຣະເຈົາ້. ມນັບ ົ່ ແມົ່ ນຄ າຕອບຕາຍໂຕ, ແຕົ່ ເຮດັໃຫມ້ນັເປັນໄປໄດສ້ າລບັ
ເຮາົ ເພືົ່ ອຈະບ ົ່ ໃຫເ້ຮາົຢຸດນີງ້ຍອ້ນຄວາມຢາ້ນ ຫຼ ືເສຍກ າລງັໃຈ. ມນັຈະນ າເຮາົໄປມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເດນີທາງ. ຍອ້ນແນວນັນ້ 



ພວກເຮາົຈ ົ່ ງຮບັຮ ວ້ົ່ າ ພຣະວາຈາໄດໄ້ຂຂອບຟາ້ອນັແສນກວາ້ງໃຫຍົ່ ແຫົ່ ງຄວາມຫວງັທີົ່ ເໜອືກວົ່ າທຸກໆຄວາມຫວງັ. 

ຄວາມຫວງັນີບ້ ົ່ ແມົ່ ນການເບ ົ່ ງໂລກໃນແລົ່ ດ ີທີົ່ ຈະປ ດດວງຕາເຮາົໃນໂລກແຫົ່ ງຄວາມເປັນຈ ງ, ແຕົ່ ມນັແມົ່ ນສະໝ ທີົ່ ຍ  ດໝັນ້
ພວກເຮາົໄວນ້ າພຣະເຈົາ້. ມນັແມົ່ ນສ ົ່ ງສາ້ງສນັ. ພວກເຮາົໄດເ້ຫນັສນັຍານຂອງມນັແລວ້ໃນວົ່ າງເປົົ່ າ - ໃນສະຖານທີົ່ ຕົ່ າງໆບນົ
ແຜົ່ ນດ ນນີ.້ 

ພວກເຮາົກາ້ທີົ່ ຈະເຊືົ່ ອໃນອງົພຣະຈ ດເຈົາ້ໃນດວງໃຈຂອງເຮາົແລະໃນໂລກນີບ້ ? ພວກເຮາົສາມາດເອືົ່ ອຍອງີການມຢີ ົ່ ຈ  ງຂອງ
ອງົພຣະຈ ດ ທງັທີົ່ ເຮາົບ ົ່ ສາມາດແນມເຫນັດວ້ຍຕາເປົົ່ າບ ? 

ຂ ໃຫຄ້ວາມເຊືົ່ ອຂອງພວກເຮາົຄງົໄວເ້ຊ ົ່ ງຄວາມທ າມະດາ, ຄດືັົ່ ງຄວາມໄວໃ້ຈຂອງເດກັນອ້ຍ! ນີບ້ ົ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວົ່ າ ແມົ່ ນການ
ຫດົນ າ້ໃສົ່ ຄວາມເຊືົ່ ອ, ແຕົ່ ໃຫຍ້ ດໝັນ້ເຖ ງສ ົ່ ງທີົ່ ເປັນສ ນກາງ - ນັນ້ຄຄືວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ທີົ່ ມຕີ ົ່ ມະນຸດ ແລະ ຊບັພະສ ົ່ ງໃນ
ໂລກ. ພຣະຄ າພໄີດກ້ົ່ າວເຖ ງເລືົ່ ອງເຫຼົົ່ ານີ,້ ຈາກຮົ່ າງກາຍທີົ່ ເປືອຍເປົົ່ າໃນເບືອ້ງຕົນ້ ມາສ ົ່ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກລ າບາກ, ຈນົມະນຸດໄດ ້
ຫຼງົຜ ດບ ເຊືົ່ ອໃນພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ບ ົ່ ເຄຍີທີົ່ ຈະຢຸດເຊາົ/ເມືົ່ ອຍ ທີົ່ ຈະຮກັ: ຂ ໃຫຂ້ ຄ້ວາມນີເ້ປັນສ ົ່ ງຍ ດໝັນ້ຄວາມຫວງັຂອງ
ພວກເຮາົໄວ!້ 

ເພືົ່ ອໃຫ າ້ວກເຮາົແລະຜ ທ້ີົ່ ຢ ົ່ ໃກຊ້ ດນ າເຮາົ ໄດຊ້ ມຊບັກບັຂ ຄ້ວາມນີ,້ ພວກເຮາົຕອ້ງໄດເ້ຕົາ້ໂຮມກນັເພືົ່ ອພາວະນາຫຼາຍຂ ນ້. ການ
ພາວານາແບບງົ່າຍດາຍແລະສວຍງາມນີຈ້ະຊົ່ ວຍໃຫເ້ຮາົໄດໄ້ຕົ່ ຕອງບາງສ ົ່ ງບາງແນວກົ່ ຽວກບັຂ ເ້ລ ດລບັຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະ 
ສາມາດນ າພາເຮາົໄປພບົກບັພຣະເຈົາ້ແບບສົ່ ວນຕວົໄດ.້ 
 

ບດົສະເໜ ີທີົ່ ສອງ: ເຮດັໃຫຊ້ວີ ດເຮາົງົ່າຍດາຍຂ ນ້ເພືົ່ ອຈະແບົ່ ງປັນ 

ພຣະເຢຊ ເຈ ົາ້ຊງົຕຣດັວົ່ າ: ເຮາົມໃີຈສຸພາບອົ່ ອນຫວານແລະຖົ່ ອມຕວົ (ມດັເທວ 11:29) 
ທົ່ ານໄດຮ້ບັມາລາ້ໆ ກ ຈ ົົ່ ງໃຫລ້າ້ໆ (ມດັເທວ 10:9) 
ພຣະເຢຊ ເວົາ້ກບັເສດຖໜຸີົ່ ມວົ່ າ: ຈ ົົ່ ງໄປຂາຍຊບັສມົບດັຂອງເຈົາ້ແລວ້ເອາົໃຫຄ້ນົທຸກເສຍ....ແລວ້ຈົົ່ ງຕ ດຕາມເຮາົມາ (ມດັເທວ 
19:21) 
ຄວາມໂລບມາກ - ການແຂົ່ ງຂນັເພືົ່ ອເງ  ນແລະຄວາມສ າເລດັ- ນ າພາໄປຫາຄວາມອະຍຸດຕ ດທ າແລະຄວາມຜ ດຫວງັ. ຈ  ດວ ນ
ຍານແຫົ່ ງການແບົ່ ງປັນ, ເຊ ົ່ ງພຣະວ ລະສານໄດເ້ຊືອ້ເຊນີເຮາົໃຫປ້ົ່ ຽນແປງ, ເຊ ົ່ ງແມົ່ ນໜ ົ່ ງໃນຫນົທາງແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ ທີົ່ ພວກເຮາົ
ຕອ້ງໄດເ້ປີດຫນົທາງໃນວນັນີ.້ 

ການເລອືກຫນົທາງຊວີ ດທີົ່ ລຽບງົ່າຍ ແມົ່ ນທີົ່ ມາຂອງອ ດສະລະພາບແລະຄວາມຊືົ່ ນຊມົຍ ນດ ີຈາກນັນ້ຊວີ ດກ ົ່ ຈະປາສະຈາກ
ຄວາມລ າບາກ. 

ຄວາມລຽບງົ່າຍສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖ ງຄວາມໂປົ່ ງໃສຂອງຫວົໃຈ. ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າບ ົ່ ແມົ່ ນໃຈງົ່າຍ ແຕົ່ ກ ົ່ ປະຕ ເສດທີົ່ ຈະໄວວ້າງໃຈ. ເຊ ົ່ ງ
ມນັກງົກນັຂາ້ມກບັຄວາມບ ົ່ ຊືົ່ ກງົ (ການຕສີອງໜາ້). ມນັຈະຊົ່ ວຍໃຫເ້ຮາົສາມາດເຈລະຈາກບັຄນົອືົ່ ນທີົ່ ເຮາົພບົພ  ້ໂດຍ
ປາສະຈາກຄວາມຢາ້ນກວົໄດ.້ ຊວີ ດຂອງອງົພຣະເຢຊ ເຈ ົາ້ແມົ່ ນຕວົຢົ່ າງທີົ່ ດສີ າລບັເຫດການແບບນີ.້ 

ເນືົ່ ອງຈາກວດັຖຸພາຍນອກໃນຍຸກນີມ້າແຮງ, ໃຫພ້ວກເຮາົສບືຕ ົ່ ເປັນແບບຢົ່ າງໃນການດ າລງົຊວີ ດແບບລຽບງົ່າຍ. ນີມ້ນັຈະເປັນ
ແຮງບນັດານໃຈໃຫເ້ຮາົໄດສ້ະແດງເຖ ງການແບົ່ ງປັນ ໃນຮ ບໂສມຂອງການທນົທຸກຂອງມະນຸດ, ຄວາມທຸກຈນົແບບບ ົ່ ມກີຽດ, 
ຊາວອບົພະຍກົ ຫຼ ືການຂດັແຍົ່ ງໃນໂລກນີ.້ 

ໃຫພ້ວກເຮາົຊອກຫາຫນົທາງທີົ່ ຈະເກືອ້ໜ ນກນັແລະກນັ ໂດຍການຮບັຮ ເ້ຖ ງຄວາມກາ້ຫານ ທີົ່ ເປັນສນັຍານແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ
ຂອງເພືົ່ ອນມະນຸດເຮາົ. ໃນສະຖານທີົ່ ທີົ່ ເຮາົເຮດັວຽກຫຼຮື ົ່ າຮຽນ ໂດຍຄວາມມຸົ່ ງໝັນ້ທາງສງັຄມົແລະສ ົ່ ງແວດລອ້ມ. 

ພວກເຮາົຈະຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັກບັຊບັພະສ ົ່ ງແບບສນັຕ  ໂດຍຜົ່ ານຊວີ ດແບບລຽບງົ່າຍແລະບ ົ່ ແຕກແຍກໄດແ້ນວໃດ, ການມສີົ່ ວນ



ຮົ່ ວມໃນການຕ ົ່ ຕາ້ນກບັໄພພ ບດັທາງນ ເວດວ ທະຍາ ແລະ ພາວະໂລກຮອ້ນ? ການຕ ົ່ ສ ເ້ຫຼ ົົ່ ານີບ້ ົ່ ແມົ່ ນວຽກຂອງຜ ນ້ ານານາຊາດ
ແຕົ່ ຝົ່ າຍດຽວ; ພວກເຮາົທຸກຄນົສາມາດເຮດັໄດ,້ ຍກົຕວົຢົ່ າງ, ການບ ລ ໂພກຜະລ ດຕະພນັທອ້ງຖ ົ່ ນ, ການນ າໃຊລ້ດົໂດຍສານ 
ແລະອືົ່ ນໆ.. 

ຄ າຖາມເຫຼົົ່ ານີຄ້ງົຄາ້ງຢ ົ່ ໃນໃຈເຮາົບ : ພວກເຮາົພອ້ມທີົ່ ຈະຕ ດຕາມພຣະກຣ ສໂຕເຈົາ້ບ , ຜ ເ້ຊ ົ່ ງມຈີ  ດໃຈອົ່ ອນນອມແລະຖົ່ ອມຕວົ, 
ເລອືກທີົ່ ຈະເປັນຂອງພຣະອງົຕະຫຼອດໄປໃນຄ າເວົາ້ທີົ່ ງົ່ າຍດາຍວົ່ າ ໂດຍ, ໃນຈ ດວ ນຍານແຫົ່ ງຄວາມເອືອ້ເຟືອ້ເຜືົ່ ອແຜົ່ ບ ? 

 

ບດົສະເໜ ີທີົ່ ສາມ: ເຮາົມາລວມກນັເພືົ່ ອເຮດັໃຫພ້ຣະວາຈາຂອງພຣະເຈົາ້ຊງົເປີດເຜຍີ 

ທຸກໆວນັ ພວກເຂາົໄດຮ້ົ່ ວມໃຈກນັໄປໃນພຣະວ ຫານ ແລະ ຫກັຂະໜມົປັງຕາມບາ້ນຂອງເຂາົຮົ່ ວມຮບັປະທານອາຫານດວ້ຍ
ຄວາມຊືົ່ນຊມົຍ ນດແີລະດວ້ຍຈ ງໃຈ (ກ ດຈະການ 2:46) 
ຂອງປະທານນັນ້ມແີຕກຕົ່ າງກນັ, ແຕົ່ ມພີຣະຈ ດເຈ ົາ້ອງົດຽວກນັ. ວຽກງານຮບັໃຊມ້ແີຕກຕົ່ າງກນັແຕົ່ ພວກເຮາົຮບັໃຊພ້ຮະເຈົາ້
ອງົດຽວກນັ (1ໂກລ ນໂທ 12:4-7) 
ຢົ່ າລະເລຍີທີົ່ ຈະຕອ້ງຮບັຄນົແປກໜາ້, ເພາະວົ່ າໂດຍການກະທ າເຊັົ່ນນັນ້ ບາງຄນົໄດຕ້ອ້ນຮບັທ ດສະຫວນັແບບບ ົ່ ຮ ໂ້ຕ (ເຮບ  
13:2) 
ໃນພຣະຄ າພໄີດເ້ວົາ້ເຖ ງເລືົ່ ອງລາວຂອງຊາຍສອງຄນົ, ປີເຕ ີແລະ ໂຄເນລອີດັ, ຜ ເ້ຊ ົ່ ງບ ົ່ ລງົລອຍກນັ ແຕົ່ ພວກເຂາົໄດພ້ບົພ ກ້ນັ
ແລະໄດຄ້ົນ້ພບົຄວາມຈ ງທີົ່ ເປັນປ ດສະໜາສ າລບັເຂາົໃນເມືົ່ ອກົ່ ອນ. ພວກເຂາົຕອ້ງໄດມ້າຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັເພືົ່ ອທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈວົ່ າ 
ພຣະຈ ດເຈົາ້ໄດທ້ າລາຍກ າແພງ ແລະ ເຕົາ້ໂຮມຜ ທ້ີົ່ ຄ ດວົ່ າພວກເຂາົເປັນຄນົແປກໜາ້. ພຣະວາຈາຂອງພຣະເຈົາ້ຈະເປີດເຜຍີ
ເມືົ່ ອພວກເຮາົຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັ. (ອົ່ ານກ ດຈະການຂອງອກັຄະສາວກົ ຂ  ້10ແລະ11) 

ເມືົ່ ອຄຣ ສຕຽນແຕກແຍກ, ລະຫວົ່ າງນ ກາຍຕົ່ າງໆ ຫຼ ືຢ ົ່ ພາຍໃນພຣະກຣ ສຕະຈກັດຽວກນັ, ຂ ຄ້ວາມໃນພຣະຄ າພຖີກືບດົບງັ. 
ພວກເຮາົສາມາດເດນີທາງຮົ່ ວມກນັໂດຍທີົ່ ບ ົ່ ໃຫຄ້ວາມແຕກຕົ່ າງມາແຍກພວກເຮາົໄດບ້ ? ຖາ້ພວກເຮາົທີົ່ ເປັນຄຣ ສຕຽນ, ຊອກ
ຫາຫນົທາງທີົ່ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັການຮົ່ ວມກນັເປັນໜ ົ່ ງໃນຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮາົຈະຊົ່ ວຍມະນຸດຊາດ
ໃຫຮ້ວມເປັນຄອບຄວົດຽວກນັ. 

ພຣະເຢຊ ເຕົາ້ໂຮມຊາຍ ແລະ ຍ ງ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜ ສ້ ງອາຍຸ, ທຸກຊາດທຸກພາສາ ລວມທງັບນັດາປະເທດທີົ່ ເຄຍີບ ົ່ ລງົລອຍກນັ
ເຂົາ້ເປັນໜ ົ່ ງດຽວ. ໃຫພ້ວກເຮາົຊອກຫນົທາງທີົ່ ງົ່ າຍດາຍທີົ່ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວນີໃ້ນບົ່ ອນທີົ່ ພວກເຮາົອາໄສ
ຢ ົ່ . 

ເພືົ່ ອຄວາມຢ ົ່ ລອດ, ທຸກໆຊຸມຊນົຖກືເຊືອ້ເຊນີໃຫອ້ອກຈາກຕນົເອງ. ພວກເຮາົສາມາດປົ່ ຽນແປງທດັສະນະຄະຕ ແຫົ່ ງຄວາມ
ໃຈກວາ້ງໄດບ້ ? ໃນພາບລກັຂອງພຣະເຈົາ້, ຕ ົ່ ຄນົຄຣ ສຕຽນຜ ທ້ີົ່ ມຊີັນ້ຕ າແໜົ່ ງແຕກຕົ່ າງຈາກເຮາົ? ການເປີດດວງໃຈມນັ
ຮຽກຮອ້ງເຖ ງຄວາມມຸົ່ ງມານະແຫົ່ ງການແປ, ເນືົ່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງຄວາມເຊືົ່ ອແລະຄວາມສດັທາ ກ ປຽບດັົ່ ງພາສາຕົ່ າງ
ດາ້ວສ າລບັກນັແລະກນັ. 

ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າຄວາມຊງົຈ າຂອງການບ ົ່ ລງົລອຍກນັລະຫວົ່ າງຊາວຄຣສີຕຽນ ໄດເ້ຮດັໃຫມ້ກີານແຕກແຍກໃນປະຫວດັສາດຍງັຄງົ
ສບືຕ ົ່ ຢ ົ່  ແລະ ບ ົ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດເ້ທືົ່ ອ, ພວກເຮາົສາມາດຕອ້ນຮບັກນັແລະກນັໄດຫຼ້ບື ົ່ , ໂດຍການໃຫອ້ະໄພ, ແລະ ປາສະຈາກ
ການກ ານດົຜ ໃ້ດຜ ດ ຫຼ ືຜ ໃ້ດຖກື? ມນັຈະບ ົ່ ເກດີມກີານຄນືດໄີດຖ້າ້ປາສະຈາກການເສຍສະຫຼະ. 

ຄວາມເອືອ້ຍເຟືອ້ເຜືົ່ ອແຜົ່ ມາພອ້ມໆກບັການຢັົ່ ງຮ ຄ້ວາມແຕກຕົ່ າງຂອງຜ ອ້ ືົ່ ນ. ເມືົ່ ອເຮາົບ ົ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈເຖ ງຄວາມເຊືົ່ ອຂອງ
ພວກເຂາົ, ຢົ່ າງໜອ້ຍພວກເຮາົຕອ້ງໃສົ່ ໃຈໃນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງເຂາົ. ມນັຄວນຈະມອີງົປະກອບໜ ົ່ ງເພືົ່ ອຄົນ້ພບົຄວາມເປັນຕວົ
ຕນົຂອງເຂາົ! 

 



ບດົສະເໜ ີທີົ່ ສີົ່ : ເພີົ່ ມທະວສີາຍສ າພນັທີົ່ ດເີພືົ່ ອກຽມຕວົສ ົ່ ສນັຕ ສຸກ 
ພຣະເຢຊ ເຈ ົາ້ບ ົ່ ຊງົອາຍທີົ່ຈະເອີນ້ເຂາົເຫຼ ົົ່ ານ ັນ້ວົ່ າເປັນພີົ່ນອ້ງກນັ (ເຮບ  2:11-12) 
ພຣະເຢຊ ຊງົຕຣດັວົ່ າ: ພວກທົ່ ານມອີາຈານຄນົດຽວກນັ, ແລະ ພວກທົ່ ານຕົ່ າງກ ເປັນພີົ່ນອ້ງກນັ. ແລະບ ົ່ ຄວນເອີນ້ຜ ໃ້ດໃນໂລກນີ ້
ວົ່ າເປັນບ ດາ, ເພາະທົ່ ານມພີໜະບ ດາອງົດຽວ ຜ ສ້ະຖ ດຢ ົ່ ສະຫວນັ. (ມດັເທວ 23:8-9). ພຣະອງົຍງັຊງົຕຣດັອກີວົ່ າ: ຜ ໃ້ດທີົ່
ກະທ າຕາມພຣະປະສງົຂອງພຣະບ ດາເຈ ົາ້ສະຫວນັ ຜ ນ້ ັນ້ແມົ່ ນພີົ່ນອ້ງຂອງເຮາົ (ມດັເທວ 12:50) 
ຈະມຜີ ມ້າຈາກທ ດຕາເວນັອອກ, ຕາເວນັຕກົ, ເໜອືແລະໃຕ,້ ແລະຈະມາເອນກາຍລງົໃນອານະຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ (ລ ກາ 
13:29) 
 

ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການສາ້ງສນັຕ  ແລະ ຄວາມເປັນທ າໃນລະດບັສາກນົ ແມົ່ ນອກີຫນົທາງໜ ົ່ ງຂອງຄວາມຫວງັທີົ່ ພວກເຮາົ
ສາມາດເຮດັໄດໃ້ນປະຈບຸນັ. ສນັຕ ສຸກບນົແຜົ່ ນດ ນເກດີຂ ນ້ໃນດວງໃຈຂອງແຕົ່ ລະຄນົ. ເຊ ົ່ ງເລີົ່ ມຈາກການປົ່ ຽນແປງທາງດາ້ນ
ຈ ດໃຈຂອງພວກເຮາົເອງ, ແລະການປົ່ ຽນແປງນີມ້ນັກ ລວມເຖ ງການໂອລ້ມົສນົທະນາ - ປົ່ ອຍໃຫພ້ຣະຈ ດຂອງພຣະເຈົາ້ສະຖ ດ
ຢ ົ່ ກບັເຮາົ, ຕອ້ນຮບັສນັຕ ສຸກທີົ່ ຈະກະຈາຍອອກໄປ ແລະ ເປັນຜ ທ້ີົ່ ສືົ່ ສານໃຫຄ້ນົອືົ່ ນໄດຮ້ບັຮ .້ “ມຄີວາມສະຫງບົສຸກໃນໃຈ ເຊ ົ່ ງ
ຈະເຮດັໃຫຜ້ ຄ້ນົຈ ານວນມາກມາຍທີົ່ ຢ ົ່ ອອ້ມຂາ້ງເຮາົປອດໄພ.” (Seraphim of Sarov, a Russian monk, 1759–1833.) 

ໃນຊວີ ດຂອງເຮາົເອງ, ໃຫພ້ວກເຮາົຂຽນເລືົ່ ອງລາວສະບບັໃໝົ່ ກົ່ ຽວກບັການສາ້ງຄວາມສາມກັຄແີບບງົ່າຍດາຍ ທີົ່ ເກນີກວົ່ າອນັ
ກັນ້ບງັແລະກ າແພງ: ກ າແພງຖກືສາ້ງຂ ນ້ທົົ່ ວທຸກມຸມໂລກ ຄດືັົ່ ງກ າແພງແຫົ່ ງການປົ່ ອຍປະລະເລຍີ, ອກັຄະຕ  ແລະ ອຸດມົການ. 
ໃຫພ້ວກເຮາົເປີດດວງໃຈຍອມຮບັວດັທະນະທ າ ແລະ ແນວຄວາມຄ ດອືົ່ ນໆນ າ. 

ພວກເຮາົບ ົ່ ສາມາດລກີລຽ້ງການບ ົ່ ຍອມຮບັຄນົແປກໜາ້ທີົ່ ຈະເຂົາ້ມາໃນໃຈເຮາົໄດ,້ ການປະຕ ເສດຜ ອ້ ືົ່ ນແມົ່ ນເມດັພດືຂອງ
ຄວາມບ ົ່ ມວີດັທະນະທ າ. ແທນທີົ່ ຈະເບ ົ່ ງຄນົແປກໜາ້ວົ່ າເປັນໄພອນັຕະລາຍຕ ົ່ ການດ າລງົຊວີ ດຫຼວືດັທະນະທ າຂອງເຮາົ, ພວກ
ເຮາົສາມາດຕອ້ນຮບັພວກເຂາົຄດືັົ່ ງສະມາຊ ກຄນົໜ ົ່ ງໃນຄອບຄວົຫຼບື ? ເປັນຫຍງຈັ  ົ່ ງບ ົ່ ພາກນັໄປຢຽ້ມຢາມຜ ອ້ບົພະຍບົ, ງົ່າຍໆ
ພຽງເພືົ່ ອທ າຄວາມຮ ຈ້ກັນ າເຂາົ ແລະ ຮບັຟັງເລືົ່ ອງລາວຂອງເຂາົ? ໃຜຈະຮ ?້ ບາງເທືົ່ ອກາ້ວຕ ົ່ ໄປມນັອາດຈະສາ້ງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງ
ດຽວກ ົ່ ເປັນໄດ.້ 

ພວກເຮາົຈະທ າຄວາມຮ ຈ້ກັຄນົອືົ່ ນຜ ທ້ີົ່ ແຕກຕົ່ າງຈາກເຮາົໄດແ້ນວໃດ? ແລະແບົ່ ງປັນນ າຜ ທ້ີົ່ ທແີນວຄວາມຄ ດຕົ່ າງຈາກເຮາົ, ໃນ
ການສນົທະນາມນັຈະເປັນຫນົທາງໜ ົ່ ງທີົ່ ພວກເຮາົສາມາດຮບັຟັງກນັແລະກນັ, ໂດຍປາສະຈາກການຜ ດຖຽງກນັ ກົ່ ອນທີົ່ ເຮາົຈະ
ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈຄນົອືົ່ ນ. ພວກເຮາົສາມາດຊອກຫາຫນົທາງທີົ່ ຈະຢືນຢັດໃນບົ່ ອນທີົ່ ແຕກແຍກ, ແລະສາ້ງຂວົເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໄດບ້ ? 
ໃຫພ້ວກເຮາົພາວະນາສ າລບັຜ ທ້ີົ່ ເຮາົບ ົ່ ເຂົາ້ໃຈເຂາົ ແລະ ເຂາົກ ົ່ ບ ົ່ ເຂົາ້ໃຈເຮາົ. 

ສນັຍານແຫົ່ ງຄວາມສາມກັຄສີາມາດແຕກຂະຫຍາຍໄປສ ົ່ ສາດສະໜາອືົ່ ນ. ປະຊຸມກບັຜ ທ້ີົ່ ມຄີວາມເຊືົ່ ອອືົ່ ນໆ(ສາດສະໜາອືົ່ ນ) 
ເພືົ່ ອໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດເປີດແນວຄວາມຄ ດແລະຄວາມຮ ດ້າ້ນຫຼກັຄວາມເຊືົ່ ອໃຫເ້ລ ກເຊ ົ່ ງຂ ນ້, ໃຫພ້ວກເຮາົຖາມພຣະເຈົາ້
ວົ່ າພຣະອງົຕອ້ງການບອກຫຍງັກບັເຮາົ ແລະ ປະທານຫຍງັໃຫເ້ຮາົໂດຍຜົ່ ານບນັດາພີົ່ ນອ້ງທີົ່ ມຄີວາມແຕກຕົ່ າງຈາກເຮາົນີ.້ 

 
 

 

 

 

 



ສຽງຮຽກເອີນ້ບນັດາຜ ນ້ າພຣະກຣ ສຕະຈກັສ າລບັປີ 2017 

ເດນີທາງຮົ່ ວມກນັ! 
 

ໃນປີ 2017, ນ ກາຍໂປຼເຕສັຕງັໄດສ້ະຫຼອງຄບົຮອບ 500ປີ ເຊ ົ່ ງໄດຖ້ໂືອກາດນີ ້ໃນການກາ້ວເດນີໄປຂາ້ງໜາ້ໃນດາ້ນຄວາມເປັນ
ໜ ົ່ ງດຽວ ແລະ ມ ດຕະພາບ. 

ແນົ່ ນອນຢ ົ່ ແລວ້ມນັຈະມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັລະຫວົ່ າງ ພຣະກຮ ສ້ຕະຈກັໃນນ ກາຍຕົ່ າງໆ, ແມແ້ຕົ່ ພຣະກຮ ສຕະຈກັດຽວກນັ. 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງເຫຼົົ່ ານີຍ້ງັຄງົເຫຼອືໄວເ້ຊ ົ່ ງການເວົາ້ກງົໄປກງົມາ; ແຕົ່ ໃນພຮະກຣ ສຕະຈກັທງັໝດົທງັມວນ, ຍອ້ນເວລາຜົ່ ານໄປ 
ພາບລກັທາງສາດສະໜາໄດຮ້ບັຄວາມສ າຄນັຫຼາຍຂ ນ້: ຜ ຄ້ນົໄດເ້ອີນ້ຕນົເອງວົ່ າເປັນ ໂປຼເຕສັຕງັ, ກາໂທລ ກ ຫຼ ືອ ໂຕດ໋ອກ. 
ເວລານັນ້ໆບ ົ່ ໄດສ້ າຄນັສ າລບັຄວາມເປັນຄຣ ສຕຽນທີົ່ ສະແດງຜົ່ ານທາງສ ນລາ້ງບາບເລຍີບ ? 

ຄ າຖາມທີົ່ ຕາມມາແມົ່ ນ: ບນັດາພຣະກຣ ສຕະຈກັຕົ່ າງໆກາ້ທີົ່ ຈະຢ ົ່ ພາຍໃຕຫຼ້ງັຄາດຽວ ໂດຍປາສະຈາກການລ ຖາ້ການຕກົລງົ
ກົ່ ຽວກບັຄ າຖາມເທວະວ ທະຍາ? ຫຼຢືົ່ າງໜອ້ຍມາຮົ່ ວມເຕັນ້ດຽວກນັ, ກາ້ວເດນີໄປນອກເໜອືຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວເພືົ່ ອສາ້ງ
ກ ດຈະກ າແລະຊອກຫນົທາງ, ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າມນັຈະເປັນສ ົ່ ງຊົົ່ ວຄາວ (ສະເພາະກ ດ) ແຕົ່ ມນັກ ົ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖ ງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງ
ດຽວ ແລະ ໃຫສ້ນັຍານຂອງພຣະກຣ ສຕະຈກັຂອງພຣະເຈົາ້, ຮົ່ າງກາຍຂອງພຣະເຢຊ , ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວຂອງພຣະຈ ດເຈົາ້. 

ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວຂອງບນັດາຜ ທ້ີົ່ ຮກັພຣະເຢຊ ສາມາດສາ້ງຂ ນ້ໄດ ້ຖາ້ພວກເຮາົເຄາົລບົຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງກນັແລະກນັ; ແຕົ່
ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວນີສ້າມາດເຊືົ່ ອຖໄືດກ້ ຕ ົ່ ເມອືມນັປະຈກັໃຫເ້ຫນັ. ພວກເຮາົຕອ້ງການຈດຸເລີົ່ ມຕົນ້ໃໝົ່  ເພືົ່ ອກາ້ວໄປຫາການ
ຄນືດໃີນຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງພວກເຮາົ. ຈດຸເລ ົ່ ມຕົນ້ດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນ ອງົພຣະຄຣ ສ, ຜ ທ້ີົ່ ບ ົ່ ມຄີວາມແຕກແຍກ. “ຍອ້ນ
ອງົພຣະຄຣ ສເທົົ່ ານັນ້ທີົ່ ເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົເປັນອາ້ຍ ເອືອ້ຍ ນອ້ງກນັ... ຍອ້ນພຮະອງົຄວາມເປັນພີົ່ ນອ້ງກນັຂອງພວກເຮາົຈ ົ່ ງມຢີ ົ່
ຈ  ງ, ສມົບ ບແບບ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ” (Dietrich Bonhoeffer). 

ໃນທາງນີ ້ເຮາົສາມາດຮ ແ້ຈງ້ເຖ ງການແບົ່ ງປັນພຣະຄຸນພຣະພອນໄດເ້ຊັົ່ ນ: ແບົ່ ງປັນກບັຄນົອືົ່ ນໃນສ ົ່ ງທີົ່ ພວກເຮາົເຫນັວົ່ າມນັ
ແມົ່ ນພຣະພອນຈາກພຣະເຈົາ້, ແຕົ່ ກ ົ່ ຕອ້ງຍອມຮບັຄຸົ່ ນຄົ່ າຕົ່ າງໆທີົ່ ພຣະເຈົາ້ປະທານໃຫຄ້ນົອືົ່ ນເຊັົ່ ນກນັ.  “ມນັບ ົ່ ເປັນພຽງແຕົ່
ການຮບັເອາົຂ ມ້ ນຄນົອືົ່ ນເພືົ່ ອໃຫຮ້ ຈ້ກັເຂາົດຂີ ນ້ເທົົ່ ານັນ້, ແຕົ່ ເພືົ່ ອຍອມຮບັໃນສ ົ່ ງທີົ່ ພຣະຈ ດເຈົາ້ຊງົປະທານໃຫເ້ຂາົ ຄດືັົ່ ງພຣະ
ພອນທີົ່ ເຮາົໄດຮ້ບັເຊັົ່ ນກນັ” (ສນັຕະປະປາ ຟຣານຊ ສໂກ). 

ພວກເຮາົຈະສາມາດຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັພາຍໃຕຫຼ້ງັຄາດຽວກນັໄດແ້ນວໃດ? ພວກເຮາົຈະຮົ່ ວມເດນີທາງນ າກນັໄດແ້ນວໃດ? ນີແ້ມົ່ ນ
ບາງຂ ສ້ະເໜ:ີ ບນັດາສະມາຊ ກໃນຄອບຄວົ ແລະ ເພືົ່ ອນບາ້ນຜ ນ້ບັຖຄືນົລະນ ກາຍ,ໃຫລ້ວມຕວົກນັຄດືັົ່ ງ “ຮາກຫຍາ້”, 
ພາວະນາຮວມກນັໂດຍການຟັງພຣະວາຈາຂອງພຣະເຈົາ້, ໃນຄວາມມ ດງຽບແລະໃນການສນັເສນີ, ຊົ່ ວຍເຫຼອືກນັແລະກນັ, ທ າ
ຄວາມຮ ຈ້ກັເຊ ົ່ ງກນັແລະກນັຫຼາຍຂ ນ້ກວົ່ າເກົົ່ າ. 

ໃນແຕົ່ ລະຊຸມຊນົທອ້ງຖ ົ່ ນ, ທຸກໆໂບດຫຼຄືະນະສງົ, ຄວນກະທ າກບັຄຣ ສຕຽນຄກືນັກບັນ ກາຍອືົ່ ນໆ ເຊ ົ່ ງມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີົ່
ຈະເຮດັຮວມກນັ - ການສ ກສາພຣະຄ າພ,ີ ເຮດັວຽກທາງສງັຄມົແລະວຽກອະພ ບານ, ສອນຄ າສອນ - ແລະບ ົ່ ຄວນເຮດັສ ົ່ ງໃດທີົ່
ສາ້ງຄວາມລ າບາກໃຫຜ້ ອ້ ືົ່ ນ. ຜ ທ້ີົ່ ເຮດັວຽກຄາ້ຍຄກືນັກ ສາມາດເຮດັວຽກຮົ່ ວມກນັໄດ.້ 

ການຮວມກນັການກະທ າເພືົ່ ອຄວາມປອງດອງ, ການໃສົ່ ໃຈໃນຄວາມລ າບາກຂອງຄນົອືົ່ ນ, ເພືົ່ ອລຸດຜົ່ ອນຄວາມທຸກໂສກ, ເພືົ່ ອ
ຊະຕາກ າຂອງຊາວອບົພະເຍາົ, ເພືົ່ ອຄວາມຍາກຈນົທາງວດັຖຸ ແລະ ທຸກໆຮ ບແບບຂອງຄວາມທ ລະມານ, ຢົ່ າລມືທີົ່ ຈະຫົ່ ວງໄຍ
ສ ົ່ ງແວດດລອ້ມເຊັົ່ ນດຽວກນັ. 

ໃນຫຼາຍໆເມອືງທີົ່ ໄດເ້ກດີມຄີວາມໄວວ້າງໃຈກນັພາຍໃນພຣະກຣ ສຕະຈກັ, ອາດສະນະວ ຫານໃຫຍົ່ ແລະໂບດຕົ່ າງໆບ ົ່ ສາມາດ
ເປັນສະຖານທີົ່ ທີົ່ ໃຊສ້ວດພາວະນາຂອງຄນົຄຣ ສຕຽນທີົ່ ອາ ໄສໃນພືນ້ທີົ່ ນ ັນ້ໆບ ? 

ກາ້ວໄປຫາການສນົທະນາເລືົ່ ອງເທວະວ ທະຍາ ໃນຂະນະທີົ່ ມກີານປັບປຸງຮ ບແບບຂອງການພາວະນາ ແລະ ການກະຕຸນ້ເຕອືນ



ວົ່ າພວກເຮາົຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັແລວ້. ເມອືພວກເຮາົໃຫຍົ່ ໃນດາ້ນມ ດຕະພາບ ແລະ ການພາວະນາຮວມກນັແລວ້, ຄ າຖາມດາ້ນເທວະ
ວ ທະຍາຈະກບັກາຍເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ງົ່ າຍດາຍ. 

ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າຄຣ ສຕຽນທງັໝດົຈະໄດຮ້ບັສ ດທ ໃນວຽກອະພ ບານໃນການເບ ົ່ ງແຍງກນັແລະກນັ, ແຕົ່ ພຣະກຣ ສຕະຈກັຍງັຄງົ
ຕອ້ງການຜ ຮ້ບັຜ ດຊອບຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນທຸກໆລະດບັ. ວຽກງານການປົກຄອງໃນລະດບັສາກນົໄດເ້ປັນວດັທະນະທ າທີົ່ ມ ີ
ສາຍພວົພນັກບັສມົເດດັພຣະສນັຕະປະປາ. ບນັດາພຣະກຣ ສຕະຈກັທງັຫຼາຍບ ົ່ ສາມາດປົ່ ຽນແປງຮ ບແບບການປົກຄອງດວ້ຍຕວົ
ເຂາົເອງໄດບ້ ? ສນັຕະປະປາບ ົ່ ສາມາດເປັນທີົ່ ຍອມຮບັຈາກຜ ອ້ ືົ່ ນ ວົ່ າເປັນຜ ຮ້ບັໃຊຜ້ ເ້ຊ ົ່ ງເບ ົ່ ງແຍງຄວາມປອງດອງຂອງເອືອ້ຍ
ເອືອ້ຍນອ້ງໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຂາົບ ? 

ພຣະກຣ ສຕະຈກັຄວນຈະເນັນ້ຄວາມສາມກັຄໃີນຄວາມເຊືົ່ ອແລະຂ ຕ້ກົລງົໃນການປົກຄອງເປັນສ ົ່ ງຈ າເປັນເພືົ່ ອທີົ່ ຈະໄດເ້ປັນໜ ົ່ ງ
ດຽວຮົ່ ວມກນັ ໃຫຄ້ວາມເທົົ່ າທຽມກນັເພືົ່ ອຄວາມສາມກັຄໃີນຄວາມຮກັ?  

ພວກເຂາົຈະບ ົ່ ມອບສ ນມະຫາສະໜ ດແກົ່ ຜ ທ້ີົ່ ໂຫຍຫາຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ ແລະ ຜ ທ້ີົ່ ເຊືົ່ ອວົ່ າມພີຣະເຢຊ ສະຖ ດຢ ົ່ ໃນສ ນທະຫາ
ສະໜ ດຈ ງບ ? ສ ນມະຫາສະໜ ດແມົ່ ນສຸດຍອດຂອງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ; ແລະກ ເປັນຫນົທາງທີົ່ ຈະນ າພາເຮາົໄປ. 

ພາບລກັຂອງຄວາມເປັນຄຣ ສຕຽນຂອງພວກເຮາົແມົ່ ນສາ້ງຂ ນ້ພາຍໃຕກ້ານເດນີທາງຮວມກນັແລະບ ົ່ ແຍກຈາກກນັ. ພວກເຮາົ
ຈະມກີ າລງັໃຈໃນການມາຮວມຕວົກນັພາຍໃຕຫຼ້ງັຄາດຽວ, ເພືົ່ ອວົ່ າຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຈ ງຂອງພຣະວາຈາສາມາດ
ເປີດເຜຍີໄດ?້ 
 

 

ສາມກັຄກີາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ຂອງປະເທດໃນທະວບີຢ ໂຫຼບ 

ເມືົ່ອມກີານອບົພະຍບົ, ໃຫພ້ວກເຮາົກາ້ວໄປໄກກວົ່ າຄວາມຢາ້ນກວົ! 
 

ກອງປະຊຸມທີົ່ ເມອືງ ຣ ກາ້ ທີົ່ ຈດັຂ ນ້ໂດຍເທົ່ ເຊ ້ໃນທາ້ນເດອືນທນັວາ 2016 ໂດຍການເຂົາ້ຮົ່ ວມຂອງໄວໜຸົ່ ມຈາກບນັດາ
ປະເທດຢ ໂຫຼບ. ເຊ ົ່ ງມາຈາກບນັດາປະເທດທີົ່ ເປັນສະມາຊ ກຂອງສະຫະພາບຢ ໂຫຼບ ແລະ ບນັດາປະເທດທີົ່ ບ ົ່ ໄດເ້ປັນ
ສະມາຊ ກ, ພວກເຂາົໄດມ້ປີະສບົການຄວາມເປັນໜ ົ່ ງຂອງບນັດາປະຊາກອນທີົ່ ມາຈາກທະວບີດຽວກນັ. 

ການຊຸມນຸມກນັຄັງ້ນີຍ້ງັເຮດັໃຫຄ້ນົຈາກຂງົເຂດອືົ່ ນຄົນ້ພບົລດັບອນຕ ກຂອງຢ ໂຫຼບ, ທີົ່ ເປັນອກີເຂດໜ ົ່ ງທີົ່ ມຄີວາມງາມທີົ່ ຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງຜ ຄ້ນົໃນທະວບີນີ,້ ທີົ່ ມປີະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທ າປະເພນ ີແລະ ລກັສະນະສະເພາະຂອງຕນົເອງ. 

ຄວາມສນັຕ ໃນອະນາຄດົຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຊາຊາດຢ ໂລບໃຫຕ້ືົ່ ນຕວົແລະກ ົ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມສາມກັຄລີະຫວົ່ າງທຸກໆປະເທດໃນ
ທະວບີຢ ໂຫຼບ. ເພີົ່ ມທະວກີານຕ ດຕ ົ່ , ຮ ບແບບການແບົ່ ງປັນ ແລະ ການປະສານງານໃຫເ້ປັນຮ ບປະທ າ. 

ມສີ ົ່ ງດຽວທີົ່ ສາມາດສາ້ງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວພາຍໃນນັນ້ກ ຄ ືການໂອລ້ມົສນົທະນາໃຫຫຼ້າຍຂ ນ້ ແລະຮບັຟັງກນັແລະກນັ: ບນັດາ
ປະເທດຊະມາຊ ແລະບ ົ່ ເປັນສະມາຊ ກຂອງສະຫະພາບຢ ໂຫຼບ, ຜ ທ້ີົ່ ຢ ົ່ ຢ ໂຫຼບຕາເວນັຕກົ ແລະ ຢ ໂຫຼບກາງ ແລະ ຢ ໂຫຼບຕາເວນັ
ອອກ, ຢ ໂຫຼບເໜອື ແລະ ຢ ໂຫຼບໃຕ.້ ແຕົ່ ລະປະເທດ, ບ ົ່ ວົ່ າຈະໃຫຍົ່ ຫຼນືອ້ຍ, ຄວນຈະມສີ ດມສີຽງ, ໃນຄວາມເປັນຕວົຕນົຂອງ
ເຂາົ. ມນັເປັນສ ົ່ ງສ າຄນັທີົ່ ຈະພະຍາຍາມເຂົາ້ໃຈທາງໃນຈ ດໃຈຂອງຄນົອືົ່ ນ: ມພີຽງຫນົທາງນີເ້ທົົ່ ານັນ້ທີົ່ ຈະສາມາດຢຸດຢັງ້ຄວາມ
ບາດໝາງ ແລະ ເພີົ່ ມທະວຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະຫຼກີລຽ້ງຄວາມຄຽດຊງັ. 

ບນັດາປະຊາຊາດຢ ໂຫຼບສາມາດຄົນ້ພບົຮາກເຫງ ົາ້ຂອງຄວາມຄາ້ຍຄກືນັຫຼາຍກວົ່ າຄວາມແຕກຕົ່ າງບ ? 

ໃນຊົ່ ວງຫຼງັສງົຄາມໂລກຄັງ້ທີົ່  2, ຢ ໂຫຼບພດັທະນາແຮງພກັດນັໃຫເ້ກດີມກີານປານປີານອມ. ຈາກນັນ້, ຫຼງັຈາກການປະລາໄຊຢ ົ່
ເບລີ ນ, ມນັໄດເ້ກດີມສີກັກະລາດໃໝົ່ ແຫົ່ ງການຄົນ້ຫາຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ. ໄວໜຸົ່ ມຈ ານວນມາກມາຍຮ ສ້  ກວົ່ າຢ ໂຫຼບຈະ



ພດັທະນາໄດກ້ ົ່ ຕ ົ່ ເມ ືົ່ ອພວກເຮາົສາມາດເຂົາ້ເຖ ງຄວາມເປັນພີົ່ ນອ້ງກນັ. ພວກເຂາົບ ົ່ ພຽງຕອ້ງການຄວາມສາມກັຄລີະຫວົ່ າງຢ ໂຫຼບ
ເອງ ແຕົ່ ຍງັເປີດປະຕ ສ ົ່ ທະວບີອືົ່ ນໆ ແລະ ໃນຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວກບັປະຊາຊນົທີົ່ ກ າລງັປະເຊນີກບັຄວາມຍາກລ າບາກທີົ່ ສຸດ. 

ທົົ່ ວທຸກມຸມໂລກ, ບ ົ່ ວົ່ າຈະແມົ່ ນຊາຍ, ຍ ງ ແລະ ເດກັນອ້ຍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຫໜ້ອີອກຈາກປະເທດຂອງຕນົ. ມນັເປັນສ ົ່ ງທີົ່
ທ ລະມານຫຼາຍທີົ່ ເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຕອ້ງໄດອ້ອກໄປ. ແຮງຈ  ງໃຈນີເ້ປັນສ ົ່ ງທີົ່ ແຂງແກົ່ ນກວົ່ າອຸປະສກັທງັໝດົທີົ່ ຖກືສາ້ງຂືນ້ມາ
ຂວາງກັນ້ຫນົທາງຂອງເຂາົ. ຄວາມວ ຕກັກງັວນົທີົ່ ສະແດງອອກໃນພາກພືນ້ທີົ່ ລ າ້ລວຍ ຈະບ ົ່ ຊົ່ ວຍຜ ທ້ີົ່ ກ າລງັຕກົທຸກໄດຍ້າກທີົ່
ກ າລງັທ ລະມານກບັການອອກຈາກບາ້ນເກດີເມອືງນອນ. 

ບາງຄນົກ ົ່ ເວົາ້ວົ່ າ,  “ພວກເຮາົບ ົ່ ສາມາດຕອ້ນຮບັໝດົທຸກຄນົໄດ.້”ບາງຄນົກ ົ່ ຄ ດວົ່ າການຍກົຍາ້ຍປະຊາກອນເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ຫຼກີລຽ້ງບ ົ່
ໄດ,້ ເນືົ່ ອງຈາກພວກເຂາົຖກືກະທບົຈາກເຫດການທີົ່ ສຸດທີົ່ ຈະທນົ. ເພືົ່ ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມການເຄືົ່ ອນຍາ້ຍເຫຼົົ່ ານີໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ. ເພືົ່ ອປະໃຫຄ້ນົອບົພະຍບົຕົກົໃນກ າມຂືອງຜ ລ້ກັລອບເອາົຄນົເຂົາ້ເມອືງ ແລະ ມຄີວາມສົ່ ຽງທີົ່ ຈະເສຍຊວີ ດໃນເມ
ດເີຕລະນຽນ ໃນການປະເຊນີກບັຄຸນຄົ່ າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ. 

ບນັດາປະເທດທີົ່ ລ າ້ລວຍບ ົ່ ສາມາດແບົ່ ງປັນຄວາມຮບັຜ ດຊອບຕ ົ່ ກບັບາດແຜໃນປາງສງົຄາມ ແລະ ຜນົກະທບົທາງສ ົ່ ງແວດລອ້ມ
ທີົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກດີການອບົພະຍບົທີົ່ ໃຫຍົ່ ຫຼວງ - ຈາກອາຟຼ ກກາ, ຕາເວນັອອກກາງ, ອາເມລ ກາກາງ ແລະ ພາກພືນ້ອືົ່ ນໆເຊັົ່ ນກນັ. 
ປະຈບຸນັການກ ານດົທາງເລອືກດາ້ນການເມອືງແລະເສດຖະກ ດແມົ່ ນຂືນ້ກບັບນັດາປະເທດທີົ່ ລ າ້ລວຍທີົ່ ສາມາດສາ້ງຄວາມບ ົ່
ແນົ່ ນອນໃນຂງົເຂດອືົ່ ນໄດ.້ ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າການຍກົຍາ້ຍຂອງຜ ອ້ບົພະຍບົກ ົ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມຍາກລ າບາກ, ແຕົ່ ການມາຂອງພວກເຂາົ
ອາດຈະເປັນໂອກາດໜ ົ່ ງທີົ່ ຈະເຮດັໃຫຢ້ ໂຫຼບໄດມ້ກີານປົ່ ຽນແປງທາງດາ້ນການເປີດອກົເປີດໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນປ ກແຜົ່ ນ. 

ມນັມບີາງສະຖານທີົ່ ທີົ່ ຈ ານວນຜ ອ້ບົພະຍກົມຢີົ່ າງຫຼວງຫຼາຍ ທີົ່ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົໃນທີົ່ ນ ັນ້ມຈີ ານວນລົນ້ຫຼາມ ແລະ ເມືົ່ ອຍລາ້ 
ແລະນີເ້ປັນສ ົ່ ງທີົ່ ເຂົາ້ໃຈໄດ.້ ຄວາມທ ລະມານນີມ້ນັຍ ົ່ ງໃຫຍົ່ ຫຼາຍສ າລບັພວກເຂາົ, ເນືົ່ ອງຈາກບນັດາປະເທດໃນຢ ໂຫຼບຍງັບ ົ່ ໄດຫ້າ
ຫນົທາງທີົ່ ຈະແກໄ້ຂຮົ່ ວມກນັເທືົ່ ອ. ແຕົ່ ກ ມຫຼີາຍໆຄນົທີົ່ ມຄີວາມໃຈກວາ້ງຕອ້ນຮບັຜ ອ້ບົພະຍບົ ແລະ ສາມາດຄົນ້ພບົວົ່ າ ການ
ພວົພນັກນັແບບສົ່ ວນຕວົສາມາດນ າໄປສ ົ່ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທີົ່ ງດົງາມໄດ.້ 

ບ ົ່ ມຫີຍງັທີົ່ ຈະມາແທນທີົ່ ສາຍພວົພນັນີໄ້ດ.້ ເຊ ົ່ ງນີເ້ປັນຄວາມຈ ງໂດຍສະເພາະຢົ່ າງຍ ົ່ ງກບັສາສໜາ ອ ສລາມ. ຄນົມຸດສະລ ມ 
ແລະ ຄຣ ສຕຽນສາມາດຝ ກຫດັແບບເຂາົໄດເ້ຊັົ່ ນກນັ ເພືົ່ ອເປັນພະຍານແຫົ່ ງຄວາມສນັຕ ຮົ່ ວມກນັ ແລະ ເພືົ່ ອຢັບຢັງ້ຄວາມບ ົ່ ສະເ
ໝພີາບແລະຄວາມຮຸຮແຮງຮົ່ ວມກນັ ໃນນາມຂອງພຣະເປັນເຈົາ້. ໃນ800ປີທີົ່ ຜົ່ ານມາ, ນກັບຸນ ຟຣານຊ ສແຫົ່ ງອາຊຊີ,ີ ໃນ
ຄວາມປະສງົທີົ່ ທົ່ ານຈາກມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການສາ້ງຄວາມສນັຕ , ທົ່ ານບ ົ່ ໄດລ້ງັເລໃຈທີົ່ ຈະເດນີທາງໄປປະເທດອຢີ ບເພືົ່ ອພບົຊ ນ
ຕົ່ ານ. ນກັບຸນເທເລຊາແຫົ່ ງກາລກາຕາ້ໄດອຸ້ທ ດຊວີ ດເພ ົ່ ນເພືົ່ ອຄນົທຸກຈນົ ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນຄນົເຊືອ້ຊາດໃດ. 

ບນັດາປະເທດທີົ່ ຢ ົ່ ທະວບີຢ ໂຫຼບທີົ່ ຕອ້ງການແຍກຕນົເອງອອກຈາກໝ ົ່  ຈະບ ົ່ ມອີານາຄດົ. ທົ່ າມກາງປະເທດຢ ໂຫຼບເອງ ກ ຄ ື
ສາຍສ າພນັກບັຄນົອບົພະຍບົ, ມ ດຕະພາບ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ ເຊ ົ່ ງນັນ້ມນັແມົ່ ນສົ່ ວນໜ ົ່ ງທີົ່ ຈະຕຽມຕວົສ ົ່ ຄວາມສນັຕ . 
 


