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เมื่อปีที่แล้วมหีญิงสาวทีป่่วยมากคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าวา่ “ลูกรักชีวิต” ข้าพเจา้ยังคงซาบซ้ึงใจกับ
ความสุขภายในที่เปี่ยมล้นของเธอแม้วา่ก าลังปว่ยหนัก รู้สึกตื้นตันใจไม่ใช่แค่จากค าพูดของเธอเท่านั้น
แต่จากการแสดงออกทีง่ดงามบนใบหน้าของเธอด้วย 
 
แล้วเราจะพูดเก่ียวกับความสุขยินดีของเด็กๆ อย่างไรกันดี  เมื่อไมน่านนีข้้าพเจ้าไดเ้ห็นชีวิตเดก็ ๆ บาง
คนในอัฟริกาแม้พวกเขาจะอยู่ในค่ายอพยพที่เต็มไปด้วยเรือ่งราวโศกนาฏกรรมมากมายจนท าให้ชีวิต
ของพวกเขาตอ้งแตกสลาย แตพ่วกเขาใช้พลงัที่มีร่วมกันเปลีย่นแปลงชีวิตแตกสลายนั้นให้กลายเป็น
ต้นกร้าในเรือนเพาะช าที่เปี่ยมด้วยค าปฏญิาณ หากพวกเขาไดรู้้วา่พลังของพวกเขาได้ช่วยพวกเราให้
ยังคงมคีวามหวังอยู่ มากขนาดไหน! ความสุขทีม่ีชีวิตชีวาของพวกเขาคงจะเปล่งประกายยิ่งขึ้น  
 
ดังน้ัน ตลอดปี 2018 พวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงดังตัวอย่างเหล่านี้ได ้  ด้วยการร าพึงไตร่ตรองเกี่ยวกับ
ความสุขยินด ี ซึ่งเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์ 3 ประการ—ความเรียบง่าย และความเมตตา—ที่ภราดา         
โรเจอร์ไดใ้ห้ไว้เพือ่เป็นหัวใจของชีวิตหมู่คณะของพวกเราที่เทเซ ่

 
************** 

 
ข้าพเจ้าพร้อมกับภราดากลุ่มหนึ่งได้ไปที่จูบาและรมุเบ็คในประเทศซูดานใต้ แล้วเดินทางไปต่อที่เมอืง
คาร์ทมูเมอืงหลวงของซดูาน เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของสองประเทศนีใ้ห้ดีขึ้น และเพื่อภาวนาเคียงข้าง
หญิงและชายผูอ้ยูท่่ามกลางผูท้ี่ทุกข์ยากล าบากที่สุดในสมยัของเรา 
 
พวกเราไดไ้ปเยี่ยมโบสถต์่างๆ และเห็นงานของพวกเขา ตั้งแต่งานสอน งานสร้างการร่วมเป็นหนึ่งเดียว 
งานด้านการดูแลคนเจบ็ป่วยและคนที่ถูกกีดกัน เราได้เขา้ไปในค่ายของผู้พลัดถิ่น พบเห็นเดก็ๆ มาก 
มายทีสู่ญเสยีพอ่แม่จากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น  
 
ข้าพเจ้าประทับใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสตรีทีเ่ป็นมารดาซึ่งสว่นใหญ่ยังสาวๆ แตต่้องแบก
รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอันเกิดจากการใช้ความรุนแรง หลายคนต้องหลบหนีออกจากบ้านอย่าง
เร่งรีบ กระนั้น พวกเธอยังคงท าหน้าที่ดูแลชีวิตอื่นๆ ด้วย ความกล้าหาญและความหวังของพวกเธอช่าง
ไม่ธรรมดาจริงๆ  
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การเยี่ยมครั้งนั้นยังท าให้เราใกล้ชิดกับผู้ลี้ภัยหนุ่มๆ จากประเทศซูดานที่เราเคยให้การต้อนรบัในเทเซ่
เมื่อกว่าสองปีที่แล้ว 
 
ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้ากับภราดาอีกสองคนอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา 5 วันในโอกาสงานชุมนุมคนหนุ่มสาว ณ  
หมูค่ณะอนาโฟรา ซึ่งไดก้่อตั้งข้ึนเมื่อปี 1999 โดยพระสังฆราชนิกายออร์ธอดอ็กคอปติก เราใช้เวลาใน
การภาวนา ในการรู้จักซึ่งกัน เรียนรู ้ และเข้าใจธรรมเนียมประเพณทีีอุ่ดมและยาวนานของพระศาสน
จักรในอียิปต์ งานชุมนุมนีม้ีผู้เขา้ร่วม 100 คนจากยุโรป อเมริกาเหนือ เอธโิอเปีย เลบานอน อัลจีเรยี 
และอิรัก พวกเขาไดร้บัการต้อนรับจากคอปติกหนุ่มสาวร่วมร้อยซึ่งมาจากไคโร อเล็กซานเดรีย และ
อียิปต์ตอนเหนือ 
 
มรดกของมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรคอปติก และรากของการเป็นฤๅษีนักพรตซึ่งเรียกรอ้งให้มีชีวิตที่
เรียบง่ายอยา่งไม่หยุดหย่อน ดึงดูดความสนใจของพวกเราเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าและภราดาได้รับการ
ต้อนรับอยา่งอบอุ่นจากพระสันตะปาปาทาวาดรอส ที่ 2 ประมุขแห่งพระศาสนจักรออร์ธอด็อกคอปติก 
 

************** 
 
ช่วงที่กลับจากอัฟริกา พวกเราไดพู้ดกับตัวเองว่า ผูค้นช่างให้ความสนใจน้อยนิดกับเสยีงเพรียกของ
บรรดาผู้อยู่ในการทดลองอันเจ็บปวดเช่นนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้หรือไกลจากพวกเรา เสียงของ
พวกเขาราวกับหายวับไปในความว่างเปลา่  ฉะนั้น แค่ไดย้ินผ่านทางสื่อคงไมพ่อ แล้วเราจะตอบต่อ
เสียงรอ้งเหลา่นั้นในชีวิตของเราอย่างไรบ้าง? 
 
ข้อเสนอต่อไปนีเ้ป็นแนวทางส าหรับปี 2018 เพื่อจุดประกายการเป็นส่วนหนึ่งของค าถามเบื้องต้นนี ้
 
 

 
(ภรำดำ อลุยส)์ 
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ข้อเสนอแรก 

ขุดลึกลงในพุน  ำแห่งควำมสุขยินด ี
 

พระยาห์เวห์ตรสัว่า “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร ดังน้ันเราจึงมคีวามรักมั่นคงต่อท่านตลอดไป” 
(เยเรมีย์ 31:3) 
 
พระยาห์เวหพ์ระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์จะทรง
ยินดีเพราะเจ้า จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก จะทรงโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเจ้า (เศฟันยาห์ 3:17 
 
จงช่ืนชมในองค์พระผู้เปน็เจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ าอีกว่า จงช่ืนชมเถิด (ฟิลิปปี 4:4) 
 
ทุกเย็นวันเสาร์ ในโบสถ์ที่เทเซส่ว่างไสวด้วยเทียนเล็กๆ ที่ทุกคนถอือยู่ในมอื ท าไมจึงท าให้เกิด
บรรยากาศของการเฉลมิฉลอง? นั่นก็เพราะการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าเป็นเหมือนความ
สว่างในใจของความเชื่อคริสตชน เป็นแหล่งเรน้ลับแห่งความสุขยินดทีี่ใจของเราซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจ
ได้อย่างสมบูรณ์ การดืม่จากพุน้ านี้ท าให้เรา “รับความสุขยินดภีายใน เพราะเรารู้วา่ในที่สดุแล้วการ
กลับคืนพระชนมชีพจะเป็นค าตอบสุดท้าย” (โอลิเวียร์ เคลเมนท์ – นักเทวศาสตร์ออร์ธอดอกซ์) 
 
ความสุขยินดีมไิดเ้ป็นความรูส้ึกที่พองโต หรอืเป็นความสุขส่วนตัวทีต่ัดตัวเราออกจากผูอ้ื่น แต่เป็น
ความเงยีบสงบที่เป็นประกันว่าชีวิตมีความหมาย 
 
ความสุขยินดีแห่งพระวรสารมาจากความเชือ่วางใจว่าพระเจ้าทรงรักเรา แลว้ท าให้เราไวต่อความทุกข์
ยากเดือดรอ้นของผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่การแยกตัวเราให้ห่างออกจากสิ่งที่ท้าทายต่างๆ เหล่าน้ัน 
 

  



5 
 

 ในความมั่นใจว่าเราเป็นของพระเจ้านั้น เบื้องตน้ให้เราพบเจอความสุขยินดีของเราเสยีก่อน ค า
ภาวนาของนักบุญ นิโคลัสแห่งเฟลอ ผูเ้ป็นพยานถึงองค์พระครสิตเจ้าในศตวรรษที ่15 สนับสนุน
ความคิดนี ้ท่านไดภ้าวนาว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจา้ และพระเจา้ของข้าพเจ้า โปรดขจัด
สิ่งที่ท าให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากพระองคไ์ปจากข้าพเจ้าเสีย องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้า และ
พระเจา้ของข้าพเจ้า โปรดประทานแก่ข้าพเจา้ทุกสิ่งที่น าให้ข้าพเจ้าชดิสนิทกับพระองค์ องค์
พระผู้เป็นเจ้าของขา้พเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าออกจากตัวเอง และมอบ
ตัวตนทั้งสิ้นแด่พระองค ์” (นักบุญนิโคลัส แห่ง เฟลอ) 

 ความสุขยินดีของเราไดร้ับการหล่อเลี้ยงเมื่อเราภาวนาด้วยบทเพลงร่วมกัน ตามที่ภราดาโรเจอร์
ไดเ้สนอไว้  “จงขับร้องเพลงถวายแดพ่ระเจ้าจนกว่าท่านจะพบความสุขสงบ และชื่นชมยินดี” 
การขับร้องร่วมกับคนอืน่ๆ เป็นการสรา้งความสัมพันธ์ทั้งแบบส่วนตวักับพระเจ้า และสรา้ง
สัมพันธ์หนึ่งเดยีวกับผู้อืน่ ความสวยงามของสถานที่ภาวนา พิธีกรรม และบทเพลง นับวา่เป็น
เครื่องหมายแห่งการกลบัคืนชีพ การภาวนาร่วมกันสามารถปลุกสิ่งที่ครสิตชนทางตะวันออก
เรียกว่า “ความสุขยินดแีห่งสวรรค์ ณ แผ่นดิน” ขึ้นมา 

 เช่นเดียวกัน เราสามารถค้นพบภาพสะท้อนความรักของพระเจ้าไดใ้นความสุขยินดีของมนุษยซ์ึ่ง
ถูกปลุกขึ้นโดยบทกลอน ดนตรี ขุมทรัพยแ์ห่งศิลปะ ความงามในสิง่สร้างของพระเจ้า ความ
ลึกซึ้งแห่งความรักและมิตรภาพ……. 
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ข้อเสนอที ่2 

ยินเสียงร้องของผู้เปรำะบำงที่สุด 
 
โปรดทรงเงีย่พระกรรณฟังข้าพเจา้ เมือ่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเรว็เถิด ขอ
อย่าทรงซ่อนพระพักตรไ์ปจากข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าอยู่ในความทุกข์ยาก (สดุดี 102:2-3) 
 
พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทยัเดชะพระจิตเจ้า ตรัสว่า “ข้าแตพ่ระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้า
สรรเสรญิพระองค์ทีพ่ระองคท์รงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู ้ แต่ทรงเปิดเผยแก่
บรรดาผู้ต่ าต้อย ถูกแล้วพระบิดาเจ้าขา้ พระองค์พอพระทยัเช่นนั้น (ลกูา 10:21) 
 
อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้า บางคนได้ตอ้นรับทูตสวรรค์
โดยไมรู่้ตัว จงระลึกถึงผูท้ี่ถูกจองจ าประหนึ่งว่าท่านก าลังถูกจองจ าร่วมกับเขาด้วย จงระลึกถึงผู้ที่ถูกข่ม
เหงเพราะท่านก็มรี่างกายเช่นเดียวกัน (ฮีบรู 13:2-3) 
 
ท าไมผู้คนจ านวนมากตกอยู่ในการทดลองมากมาย เป็นต้น—การถูกกีดกัน ความรุนแรง ความหิวโหย 
ความเจ็บป่วย ภยัพิบัติทางธรรมชาติ—และเสยีงของพวกเขาไมค่่อยมใีครได้ยิน?  
 
เขาเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลอืทั้งเรื่อง—ที่พักอาศัย อาหาร การศึกษา อาชีพการงาน และการ
รักษาพยาบาล—กระนัน้ มิตรภาพคอืสิ่งทีส่ าคญัส าหรับพวกเขายิง่กว่า เพราะการยอมรับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นอาจเป็นความอัปยศอดสูของพวกเขา  การมีมิตรไมตรีต่อกันช่วยผูกสัมพันธ ์ ผูกมัด
สัมผสัจิตใจทั้งของผูร้ับทีข่ัดสนและของผู้ให้ซึ่งแสดงน้ าใจร่วมทุกข์รว่มสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา 
 
การได้ยินเสียงรอ้งของบุคคลทีม่ีบาดแผล การมองทะลผุ่านเขา้ไปในดวงตาของพวกเขา การฟังหรอื
การสัมผัสผู้ทนทุกข์ทรมาน คนชรา คนเจ็บป่วย คนถูกจองจ า คนไร้บา้น คนพลัดถิ่น ... การพบปะพวก
เขาด้วยตนเองเช่นนี้ท าให้เราค้นพบศักด์ิศรีของเขา และท าให้เราสามารถรับบางสิ่งบางอย่างจากเขา
เพราะแมค้นขัดสนทีสุ่ดก็มบีางสิ่งที่ให้ได ้
 
คนที่เปราะบางทีสุ่ดไมส่ามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความเปน็พี่เป็นน้องได้มากขึ้นหรือ? 
พวกเขาเผยให้เราเห็นความเปราะบางของเราเอง และเพราะสิ่งนี้จึงช่วยให้เรามีความเป็นมนุษย์มาก
ยิ่งขึ้น 
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 เราไมเ่คยลืมว่าในการบงัเกิดเป็นมนุษย์ พระเยซคูริสตเจา้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกคน 
พระองค์ประทับอยู่ในแต่ละคน โดยเฉพาะในผูท้ี่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด (ดู มธ. 25:40) เมือ่เราเข้า
ไปหาผู้ที่มีบาดแผลชีวิตเราก็เข้าใกล้องค์พระเยซูเจ้ามากขึ้น พระองค์เป็นผู้ขัดสนท่ามกลางผู้ขดั
สน พวกเขาน าเราเขา้ชิดสนิทกับพระองคย์ิ่งขึ้น “จงอย่ากลัวที่จะรว่มสว่นในการถูกทดลองของ
ผู้อื่น อยา่กลัวความทกุข์ทรมาน เพราะบ่อยครั้งทีค่วามสุขยินดทีี่สมบูรณ์แบบในส่วนลึกที่สดุ
ของเหตุการณ์เลวรา้ยเหล่านั้นได้ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซคูรสิตเจ้า” 
(พระวินัยของเทเซ)่ 

 โดยการพบปะกับพวกเขาด้วยตนเอง ช่วยให้พบวิธีช่วยเหลอืคนที่ยากจนขัดสนโดยไม่หวังสิ่งใด
ตอบแทน ให้ความเอาใจใส่ในการรับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะแบ่งปันกับเรา ด้วยวิธีนี้เรายอมให้
ใจเราเปิดกว้างขึ้น  

 โลกของเราก็เปราะบางด้วยเช่นกัน โลกบาดเจบ็ลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จากมนุษย์ที่ใช้อยา่งไม่ถูกตอ้ง 
เราจ าเป็นต้องฟังเสยีงรอ้งของโลก เราจ าเป็นตอ้งดูแลรักษา เราควรเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนิน
ชีวิตของเรา ต่อสู้กับการท าลายที่ก้าวหน้าขึ้น 
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ข้อเสนอที่ 3 

ร่วมส่วนในควำมเจ็บปวด และควำมสุขยินด ี
 

 
จงร่วมยินดีกับผู้ทีย่ินดี จงร้องไห้กับผู้ที่รอ้งไห้ (โรม 12:15) 
 
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน (มัทธิว 5:4) 
 
อย่าเศรา้ใจเลย เพราะความยินดีจากพระยาห์เวห์เป็นพละก าลังของทา่น (เนหะมยี์ 8:10) 
 
หลังการกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซเูจ้ายังมีรอยตะปูที่ถูกตอกตรึงบนไม้กางเขน (ดู ยอห์น 20:24-29) 
นั่นคือการกลับคืนพระชนมชีพรวมกับการทุกขท์รมานบนกางเขนไว้ด้วยกัน ส าหรับเราผู้เดินตามรอย 
เท้าขององคพ์ระเยซู ความสุขยินดกีับความเจ็บปวดด ารงอยู่คู่กันได ้ สองสิ่งนีร้วมเขา้ด้วยกันและเอือ้
หนุนกัน 
 
ความสุขยินดีภายในไมท่ าให้ความเป็นหน่ึงเดียวกันกับผู้อื่นลดลง แต่หนุนน ากัน และเร่งเรา้เราให้ก้าว
ข้ามออกไปเพื่อร่วมทุกขก์ับผู้ที่ก าลังอยู่ในความยากล าบาก และท าให้ความพยายามอุทศิตนเองด าเนิน
ต่อไปอยา่งซื่อสัตย ์
 
ในกลุ่มคนที่ได้รับสิทธพิเิศษซึ่งได้รับการเลี้ยงดอูย่างดี มีการศึกษาดี และได้รับการดูแลอย่างด ีบางครั้ง
ความสุขความชื่นชมยินดก็ีเหือดหายไป เหมือนเป็นกลุ่มคนที่หมดเรี่ยวแรงและทอ้แท้กับชีวิตที่น่าเบื่อ
ของพวกเขา 
 
การพบปะกับคนที่ยากจนขัดสนคนหนึ่ง สื่อความสุขความชื่นชมยินดีมาให้ได้ ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขัดแย้ง
กัน บางทีมันอาจดูเหมอืนเป็นเพียงการจุดประกายความสุขยินดีแตก็่เป็นความสุขยินดีที่แท้จริง 
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 เราจ าเป็นต้องจุดความกระหายหาความสุขความชื่นชมยินดีที่หยั่งรากลึกอยู่ในเราขึ้นใหม่เสมอ 
มนุษย์ถูกสรา้งให้มีความสุขยินดี ไม่ใช่โศกเศรา้ และความสุขยินดีก็มิใช่เพื่อเก็บไว้ส าหรับตนเอง
ผู้เดียว แต่เพื่อแบ่งปัน กระจายออกไป เฉกเช่นพระนางมารยี์หลังจากรับสารจากทูตสวรรค ์  
พระนางออกเดินทางไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธญาติของพระนางและรว่มรอ้งเพลงสรรเสริญกับเธอ 
(ลูกา 1:39-56) 

 เหมือนกับพระเยซูเจ้าผูท้รงกันแสงกับการตายของลาซารัสเพือ่นของพระองค์ (ยอห์น 11:35) 
ให้เรากล้าที่จะร้องไห้กับความทุกข์ยากของมนษุย์ เราสามารถน าผูค้นที่ทุกข์ยากไว้ในหัวใจของ
เราโดยการมอบถวายพวกเขาไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า เราไม่ไดล้ะทิ้งพวกเขาไว้กับโชคชะตาทีม่ดื
บอด และชะตากรรมทีไ่ร้ความปราณี แตเ่รามอบถวายพวกเขาไว้กับพระเจ้าผู้ทรงเมตตาสงสาร 
ผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคน 

 ด้วยการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอยู่เคียงข้างผู้ทุกข์ยากและร่วมร่ าไห้กับ
พวกเขานี้ จะช่วยเสริมก าลังใจให้เรามีความกล้าที่จะประณามความอยุติธรรม ปฏิเสธการข่มขู่
ท าลายชีวิต และแสวงหาทางออกที่ดีกว่า 
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ข้อเสนอที่ 4 

ท่ำมกลำงกลุ่มคริสตชนต่ำงๆ   
จงสุขยินดีในพระพรของผู้อื่นเถิด 

 
พระองค์ทรงเผยให้เรารู้พระประสงค์เร้นลับของพระองค์ ซึ่งพอพระทัยด าริไว้ล่วงหน้าในพระคริสตเจ้า พระองค์จะ
ทรงกระท าตามแผนการนี้ เมื่อถึงเวลาก าหนด โดยทรงน าทุกสิ่งท้ังท่ีอยู่บนสวรรค์ และบนแผ่นดิน ให้มารวมกันอยู่
ใต้ปกครองของพระคริสตเจ้า พระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว (เอเฟซัส 1:9-10) 
 
เป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง (สดุดี 133:1) 
 
พระเจ้าทรงส่งพระคริสต์มาในโลกเพื่อรวบรวมจักรวาล สิ่งสร้างท้ังปวงให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือรวมทุกสิ่งไว้ใน
พระองค์ พระเจ้าทรงส่งพระองค์มาเพื่อน ามนุษยชาติมารวมกันเป็นครอบครัวเดียว หญิงและชาย เด็กและคนชรา 
ผู้คนจากทุกพื้นเพ ทุกภาษา วัฒนธรรม และแม้แต่ชาติที่ต่อต้านกัน 
 
หลายคนปรารถนาให้คริสตชนกลุ่มต่างๆ กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสารแห่งสัมพันธภาพสากลท่ีพระคริสต
เจ้าทรงน ามา ท้ังนีเ้พ่ือไม่ให้มมี่านขวางกั้นเพราะความแตกแยกระหว่างพวกเขาอีกต่อไป มิควรหรือท่ีความเป็น
หนึ่งเดียวแบบพี่น้องชาย-หญิงนี้ จะเป็นเคร่ืองหมาย เป็นการล้ิมรสความเป็นหนึ่งเดียวล่วงหน้า และสันติภาพ
ท่ามกลางมวลมนุษยชาติ? 
 
 ในฐานะคริสตชนนิกายต่างๆ เราควรกล้าหันกลับไปหาพระคริสตเจ้าด้วยกัน โดยไม่ต้องรอให้เทวศาสตร์ของ

เรามีการปรับให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อ “รวมเราให้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน”  เราจงฟังค าเรียกร้องของ
พระสงฆฤ์าษีนักพรตนิกายออธอด๊อกซ์ คอปติกท่านหนึ่งท่ีเขียนว่า “แก่นส าคัญยิ่งของความเชื่อคือพระคริสต
เจ้า ไม่มีค าอธิบายใดสามารถให้ค าจ ากัดความนี้ได้   ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีเราต้องเร่ิมการเสวนาด้วยการต้อนรับ
พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นหนึ่ง ... เราต้องเริ่มโดยการด าเนินชีวิตร่วมกันด้วยแก่นของความเชื่อเดียว โดยไม่ต้อง
คอยให้ข้อตกลงในถ้อยค าของเนื้อหาบรรลุผลส าเร็จ เพราะแก่นของความเชื่อคือองค์พระคริสตเจ้าท่ีตั้งอยู่บน
ความรัก และพระองค์เองทรงเป็นของขวัญและพระพรส าหรับพวกเรา” (คุณพ่อมัตตา เอล มัสกีน, 1919 – 
2006)   

 ในกระบวนการนี้เราสามารถเริ่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระพรต่างๆ ท่ีอยู่ในผู้อ่ืน ในการไปเย่ียม
เยียนท่ีลุนด์ (สวีเดน) โอกาสฉลองครบรอบ 500 ปีของการปฏิรูป พระสันตะปาปาฟรังซิสไดท้รงภาวนาว่า    
“ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดให้พวกลูกส านึกด้วยความสุขยินดีในพระพรท่ีมาสู่พระศาสนจักรผ่านทางการปฏิรูป
นี้” โดยแบบอย่างท่ีสร้างแรงบันดาลใจนี้ ขอให้เราใส่ใจยอมรับคุณค่าท่ีพระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาขณะท่ี
เราอาจไม่มี เราจะพยายามรับความแตกต่างของพวกเขาซึ่งช่วยท าให้เราสมบูรณ์ขึ้น รวมท้ังแง่มุมความคิดท่ี
แยกเราออกจากกันได้หรือไม่? เราสามารถพบความสุขยินดีใหม่ในพระพรของผู้อื่นได้หรือไม่? 

 


