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ຄວາມຫວງັໃນປດັຈບຸນັ 

ແລະໃນອະນາຄດົ 

 

 ຂໍໍ້ຄວາມສາໍລບັປີ 2021 

 

 ມະນດຸຊາດສາມາດກໍ້າວເດນີໄປໄດໍ້ ກຍໍໍ້ອນບນັດາຜ ໍ້ມຈີດິໃຈກວໍ້າງຂວາງບໍລິຈາກ, ເຖງິແມນ່ວາ່

ຈະຢ ໃ່ນຊວ່ງເວລາທ່ີຫຍຸໍ້ງຍາກແລະຫວາດກວົນີໍ້ກຕໍາມ. 

 ຕະຫລອດຊວ່ງເວລາຫລາຍເດອືນທ່ີຜາ່ນມາ, ພວກໜຸມ່ເຍົາວະຊນົໄດໍ້ເປີດເຜີຍໃຫໍ້ພວກເຮົາຮ ໍ້ເຖງິ

ຄວາມເປັນຫວງ່ກງັວນົສາໍລບັອະນາຄດົຂອງພວກເຂົາ: ແມນ່ຄວາມຫວງັອນັໃດທ່ີຈະຊີໍ້ນາໍພວກເຮົາ, ອນັ

ໃດເປັນສິ່ ງແນນ່ອນຊ ່ ງພວກເຮົາສາມາດເພ່ິງອງິໄດໍ້, ເມ ື່ອເວລາທກຸສິ່ ງເບິ່ ງຄບ່ໍືແນນ່ອນ? ແລະສາໍຄນັໄປ

ກວາ່ນ ັໍ້ນອີກ: ພວກເຮົາຈະມຊີວີດິເພ່ືອເປົໍ້າໝາຍອນັໃດ? ມສີຽງໜ ່ ງທ່ີດງັກໍ້ອງຂ ໍ້ນມາວາ່: ຈ ົງ່ຢາ່ສິໍ້ນຫວງັ: 

ຈ ົງ່ສງັເກດເຄື່ ອງໝາຍແຫງ່ຄວາມຫວງັ1.  

  

 ຈ ົງ່ສງັເກດເຄື່ ອງໝາຍແຫງ່ຄວາມຫວງັ 

 ໃນສະພາບສງັຄມົປດັຈບຸນັທ່ີຖກືໂລກລະບາດພະຍາດໂກວດິ, ພວກເຮົາໄດໍ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງໄພພິບດັໃນຫລາຍປະເທດຢ ໃ່ນໂລກ. ການຕດັສນິໃຈຢາ່ງເດັດດຽ່ວດໍ້ານການປກົຄອງການເມອືງເປັນ

ສິ່ ງຈາໍເປັນແລະສາໍຄນັ, ແຕຄ່ວາມເປັນນ ໍໍ້າໜ ່ ງໃຈດຽວກນັແລະສາຍໄຍມດິຕະພາບໃນຊວີດິສງັຄມົກເໍປັນ

ປດັໃຈສາໍຄນັແລະຂາດບ່ໍໄດໍ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. ຫລາຍຄນົກໄໍດໍ້ພໍ້ອມທ່ີຈະສະໝກັໃຈເພ່ືອຮບັໃຊໍ້ຊວ່ຍເຫລືອຄນົ

ອື່ ນ. ຄວາມເອືໍ້ອອາທອນຂອງພວກເຂົາຊວ່ຍບອກເຕອືນພວກເຮົາວາ່ ຄວາມຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັແລະກນັ

ເປັນສິ່ ງທ່ີເປີດໄຂຫນົທາງສ ອ່ະນາຄດົ.  

 ຈະມພີວກໜຸມ່ເຍົາວະຊນົເທ່ົາໃດຄນົທ່ີປະກອບເຫ່ືອແຮງຂອງພວກເຂົາເພ່ືອຊວ່ຍເຮອືນສວ່ນລວມ

ຂອງພວກເຮົາອນັແມນ່ໂລກທ່ີພວກເຮົາອາໄສຢ ນ່ີໍ້ນ ັ ໍ້ນເອງ. ພວກເຮົາມຄີວາມຄດິລິເລ່ີມຫລາຍຢາ່ງທ່ີນາໍ

ສະເໜີຂ ໍ້ນມາ, ເຖງິວາ່ຈະບ່ໍໄດໍ້ຮບັຄາໍຕອບຕ່ໍຄາໍສະເໜີເຫລ່ົານ ັໍ້ນກຕໍາມກຽ່ວກບັພາວະສກຸເສີນດໍ້ານພ ມ ິ

ອາກາດທ່ີກາໍລງັກໍ້າວໄປສ ວ່ຖິຊິວີດິຊ ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັກບັສະພາບແວດລໍ້ອມ
2. ສາໍລບັຜ ໍ້ທ່ີມຄີວາມເຊື່ ອ

                                                           
1 ເພ່ືອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍຂໍໍ້ຄວາມສາໍລບັປີ 2021, ພວກເຮົາເຊືໍ້ອເຊນີພວກໜຸມ່ເຍົາວະຊນົທ່ີມອີາຍແຸຕ ່15 ຫາ 35 ປີໃຫໍ້

ຍກົຕວົຢ່າງຊວີດິຈງິ. ຄວາມຄິດລິເລ່ີມໃດຫລືບກຸຄນົໃດສາໍລບັຂໍ້ອຍທ່ີສາມາດເປັນເຄື່ ອງໝາຍແຫງ່ຄວາມຫວງັໄດໍ້? ໃນເດອືນທ່ີ

ຈະມາເຖງິ, ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຫລ່ົານີໍ້ຈະໄດໍ້ນາໍສະເໜີພາຍໃຕໍ້ຮ ບແບບຂອງ: ບດົຂຽນ, ວດີໂີອຮ ບພາບ, ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງ....ຈ ົງ່ຂຽນມາຫາພວກເຮົາຕາມທ່ີຢ ່ນີໍ້: solidarity@taize.fr.  

2 ໃນການສ ໍ້ຊນົກບັການປ່ຽນແປງພ ມອິາກາດແລະເພ່ືອລດົການປ່ອຍອາຍກາກບອນ, ພວກເຮົາເຄີຍຖາມຕວົເອງຢ ່ບໍວາ່ຈະຕໍ້ອງ

ກະທາໍຢ່າງໃດເພ່ືອແກໍ້ໄຂບນັຫານີໍ້? ກຸມ່ກຣສິຕະຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນໂຄງການນີໍ້: ຄວາມຄິດລິເລ່ີມຂອງກຸມ່ສາດສະໜາສາໍພນັກໍ

ມດີ ັງ່ເຄືອຄາ່ຍຂອງ “ພຣະກຣສິຕະຈກັສີຂຽວ” ທ່ີໄດໍ້ຈດັຂ ໍ້ນໃນທກຸປະເທດ.  
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ໃນພຣະເຈົໍ້າ, ແຜນ່ດນິນີໍ້ແມນ່ພຣະຄນຸຊ ່ ງພຣະເຈົໍ້າປະທານໃຫໍ້ພວກເຮົາເພ່ືອດ ແລຮກັສາ. ແຕບ່າງຄ ັໍ້ງ

ຄວາມຮບັຮ ໍ້ເຖງິໂຄງສໍ້າງຂອງຄວາມອະຍດຸຕທິາໍທ່ີສບືຕ່ໍມາແຕອ່ະດດິຕະການນ ັໍ້ນກເໍພ່ິມທະວຂີ ໍ້ນ. ແລະຜ ໍ້ທ່ີ

ມອີາໍນາດກບ່ໍໍໄດໍ້ໃຊໍ້ໃຫໍ້ຖກືຕໍ້ອງເພ່ືອຄວາມດສີວ່ນລວມ. ຕ່ໍໜໍ້າບນັຫາເຫລ່ົານີໍ້ກມໍກີານຕ່ໍຕໍ້ານແລະການຖກົ

ຖຽງກນັຊ ່ ງກເໍປັນເລ່ືອງທາໍມະດາ. ແມນ່ໃຜຈະມຄີວາມຫໍ້າຫານເພ່ືອຈະເປັນບກຸຄນົແຫງ່ຄວາມຍດຸຕທິາໍ

ແລະສນັຕສິກຸຕ່ໍໜໍ້າການຂດັແຍງ່ນີໍ້ຢ ໃ່ນສງັຄມົ? 

 

 ຊວີດິຖານອໍ້າຍນໍ້ອງ 

 ທາ່ມກາງສະພາບຄວາມຫຍຸໍ້ງຍາກໃນຊວ່ງເວລາປດັຈບຸນັນີໍ້, ເປັນໄປໄດໍ້ທ່ີຈະມຄີວາມຫວງັ, ແລະ

ບາງຄ ັໍ້ງກຕໍໍ້ອງມຄີວາມຫວງັຕ່ໍສິ່ ງທ່ີມ ຸງ່ຫວງັທງັຫລາຍ. ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້, ພວກເຮົາຈ ົງ່ລວມຕວົກນັກບັບນັດາຜ ໍ້

ທ່ີມຄີວາມຄດິເຫັນແຕກຕາ່ງກບັພວກເຮົາ, ກບັກຸມ່ກຣສິຕະຊນົແລະກຸມ່ສາດສະໜາອື່ ນ, ກບັຄນົທ່ີມຄີວາມ

ເຊື່ ອຖອືື່ ນ ແລະກບັກຸມ່ຄນົທ່ີບ່ໍເຊື່ ອຖເືລີຍ. ເພາະເຂົາເຫລ່ົານ ັໍ້ນກມໍຄີວາມມຸງ່ຫວງັໃນອດຸມົຄະຕິຂອງ

ການດາໍລງົຊວີດິຖານອໍ້າຍນໍ້ອງແລະການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັແລະກນັດໍ້ວຍ. 

 ຄວາມປິຕຍິນິດຈີະເກດີມມີາ ເມ ື່ອພວກເຮົາໃຊໍ້ຊວີດິຮວ່ມກນັຖານອໍ້າຍນໍ້ອງ, ເມ ື່ອພວກເຮົາໃກໍ້ຊດິ

ກບັຄນົຍາກຈນົ, ກບັຄນົທ່ີບ່ໍມທ່ີີຢ ອ່າໄສ, ກບັຜ ໍ້ສ ງອາຍ,ຸ ກບັຄນົທ່ີເຈບັໂຊແລະໂດດດຽ່ວ, ກບັບນັດາ

ເຍົາວະຊນົທ່ີມບີນັຫາຊວີດິ, ກບັຄນົພິການແລະກບັຜ ໍ້ອບົພະຍບົ. ສະພາບຊວີດິສາມາດທາໍໃຫໍ້ພວກເຮົາ

ເປັນຄນົອອ່ນແອ. ແລະໂລກລະບາດໂກວດິກສໍະທໍ້ອນໃຫໍ້ພວກເຮົາເຫັນເຖງິຄວາມອອແ່ອຂອງມະນດຸ

ດໍ້ວຍ.  

 ເໜືອສິ່ ງອື່ ນໃດ, ພວກເຮົາຕໍ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັແລະກນັ. ພຣະສນັຕະປາປາຟງັຊສິ

ໂກໄດໍ້ບອກເຕອືນພວກເຮົາຢາ່ງໜກັແໜໍ້ນໃນສມົມະນາສານທ່ີມຊີື່ ວາ່: “Fratelli tutti”, “ທກຸຄນົເປັນອໍ້າຍ

ນໍ້ອງກນັ”. ພຣະສນັຕະປາປາກາ່ວວາ່: “ບ່ໍມໃີຜສາມາດເອົາຕວົຮອດໄດໍ້ດໍ້ວຍຕນົເອງ”. ພຣະສນັຕະປາປາ

ກາ່ວຕື່ ມອີກວາ່: “ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດພບົເຫັນຕວົເອງຢາ່ງແທໍ້ຈງິໄດໍ້, ຖໍ້າພວກເຮົາບ່ໍເປີດກວໍ້າງເຂົໍ້າຫາຄນົ

ອື່ ນ: ເຂົໍ້າຫາໂລກສາກນົ, ເພ່ືອຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ຈກັສິ່ ງທ່ີເກດີຂ ໍ້ນໃນໂລກ, ເຂົໍ້າຫາຄວາມຮ ັງ່ມໃີນວດັທະນາທາໍອື່ ນ, 

ເພ່ືອຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ຈກັແບງ່ປນັຄວາມຫຍຸໍ້ງຍາກທ່ີເກດີຂ ໍ້ນກບັມະນດຸຄນົອື່ ນ” (ຂໍໍ້ທີ 32 ແລະ 146). 

 ໃນຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງບກຸຄນົແລະລະຫວາ່ງປະຊາກອນ, ໃຫໍ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມເທ່ົາທ່ີທາໍໄດໍ້

ເພ່ືອຂໍ້າມຜາ່ນການແຂງ່ຂນັຍາດຊງິກນັໄປສ ກ່ານຮວ່ມໄມ ໍ້ຮວ່ມມກືນັ. ຈ ົງ່ສະໜບັສະໜ ນອງົກອນຫລື

ສະມາຄມົທ່ີສ ົ່ງເສີມຄວາມຮວ່ມມແືລະຄວາມສາມກັຄເີປັນໜ ່ ງດຽວກນັໃນຂ ັໍ້ນທໍ້ອງຖິ່ນ ກຄໍຂື ັ ໍ້ນປະເທດແລະ

ຂ ັໍ້ນຕາ່ງປະເທດ.  

 

                                                                                                                                                                                           

ເມ ື່ອປີ 1989, ພຣະກຣສິຕະຈກັຂອງທະວບີຢ ໂຣບໄດໍ້ຊຸມນມຸກນັຢ ່ Bâle ເພ່ືອຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ “ປບັປ໋ຽນວຖິຊິວີດິຊ ່ ງກໃໍຫໍ້ເກດີຜນົ

ຮໍ້າຍຕ່ໍສະພາບແວດລໍ້ອມໃຫໍ້ໜໍ້ອຍລງົເທ່ົາທ່ີທາໍໄດໍ້. ໝາຍຄວາມວາ່ເໜືອສິ່ ງອື່ ນໃດແມນ່ການລດົໃຊໍ້ພະລງັານ ໂດຍຫນັມາໃຊໍ້

ລະບບົການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະແລະຈາໍກດັການຖິໍ້ມຂີໍ້ເຫຍື່ ອຊະຊາຍ”.  

ຢ ່ Taizé ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງດໍ້ານການປ່ຽນແປງທາງນເິວດວທິະຍາ.  

ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫໍ້ຄາໍຄິດຄາໍເຫັນ, ພວກເຮົາພໍ້ອມທ່ີຈະຮບັທກຸຂໍໍ້ສະເໜີຂອງພວກທາ່ນຕາມທ່ີຢ ່ນີໍ້ (www.taize.fr/eco). 
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 ຄວາມເຊື່ອ - ການໄວໍ້ວາງໃຈໃນການປະທບັຢ ຂ່ອງພຣະເຈົໍ້າ 

 ຢ  ່ Taizé ພວກເຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ພວກໜຸມ່ເຍົາວະຊນົໄດໍ້ຄດິພິດຈາລະນາແລະຕ ັໍ້ງຄາໍຖາມໃນ

ລກັສະນະໃໝເ່ຖງິຄວາມເຊື່ ອໃນພຣະເຈົໍ້າ. ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົໍ້າໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? ແລະເມ ື່ອພຣະເຈົໍ້າ

ມຈີງິ, ພຣະອງົໄດໍ້ກະທາໍສິ່ ງໃດໃນປະຫວດັສາດແລະໃນຊວີດີຂອງພວກເຮົາ? 

 ຕ່ໍໜໍ້າຄາໍຖາມເຫລ່ົານີໍ້, ໃຫໍ້ພວກເຮົາລະວງັ, ຢາ່ຖຕືວົເອງວາ່ຕນົເປັນພຣະເຈົໍ້າເພ່ືອນາໍພຣະອງົມາຢ ່

ໃນຄວາມຄດິຄາໍນວນແບບມະນດຸ. ເພາະພຣະເຈົໍ້າຢ ເ່ໜືອທກຸສິ່ ງຊ ່ ງພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈນິຕະນາການໄດໍ້. 

ພວກເຮົາເປັນພຽງແຕນ່ກັຄ ົໍ້ນຄວໍ້າທ່ີຊອກຫາແລະກະຫາຍຄວາມຮກັແລະຄວາມຈງິເທ່ົານ ັໍ້ນ. ບ່ໍວາ່ພວກເຮົາ

ຈະຢ ໃ່ສບນົເສັໍ້ນທາງແຫງ່ການສະແຫວງບນຸໃນຊວີດິຈດິ, ພວກເຮົາລໍ້ວນແຕຍ່າ່ງແບບຄນົບ່ໍເຫັນຮຸງ່. ແຕ່

ວາ່, ເມ ື່ອຢ ຕ່ໍ່ໜໍ້າ “ການສະແຫວງບນຸໃນຄວາມໄວໍ້ວາງໃຈ”ແລໍ້ວ, ສິ່ ງນ ັໍ້ນຈະເປັນໄປໄດໍ້ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອພວກເຮົາ

ຍາ່ງໄປດໍ້ວຍກນັ, ແລະແບງ່ປນັການຊອກສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮົາ: ຄາໍຖາມທ່ີພວກເຮົາມແີລະຄວາມ

ຄດິເຫັນຂອງພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົ. 

 “ຄວາມເຊື່ ອແມນ່ຄວາມໄວໍ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົໍ້າ. ຄວາມເຊື່ ອເປັນແຮງກະຕຸໍ້ນໃຫໍ້ມຄີວາມໄວໍ້ວາງໃຈ

ພນັຄ ັໍ້ງຕະຫລອດຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ເຖງິວາ່, ບາງຄ ັໍ້ງ, ພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົອາດຈະມຄີວາມສງົໄສ”. 

ດ ັງ່ທ່ີ brother Roger ໄດໍ້ກາ່ວ. 

 ຄວາມເຊື່ ອ, ກອ່ນອື່ ນໝດົແມນ່ຄວາມໄວໍ້ວາງໃຈໃນການປະທບັຢ ຂ່ອງພຣະເຈົໍ້າໃນສວ່ນເລິກຂອງ

ພວກເຮົາແລະຢ ໃ່ນໂລກຈກັກະວານ. ເຖງິວາ່ຈະເປັນສິ່ ງທ່ີເຂົໍ້າໃຈໄດໍ້ຍາກ, ແຕມ່ນັກແໍມນ່ຄວາມຈງິ. ການ

ປະທບັຢ ຂ່ອງພຣະເຈົໍ້າບ່ໍໄດໍ້ກດົດນັພວກເຮົາ, ແຕພ່ວກເຮົາສາມາດຕໍ້ອນຮບັພຣະອງົທກຸຄ ັໍ້ງເມ ື່ອພວກເຮົາຢ ່

ໃນຄວາມມດິງຽບ, ເໝືອນພວກເຮົາຫາຍໃຈ. ເປັນການປະທບັຢ ທ່ີ່ເຕັມດໍ້ວຍຄວາມຮກັ, ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກ

ເຮົາຈະມຄີວາມສງົໄສ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຂົໍ້າໃຈວາ່ພຣະເຈົໍ້າແມນ່ໃຜກຕໍາມ.  

 

 ພບົເຫັນທິດທາງໃໝ ່

 ການປະທບັຢ ຂ່ອງພຣະເຈົໍ້າດໍ້ວຍຄວາມຮກັເມດຕາ - ພຣະວໍລະສານໄດໍ້ອະທິບາຍໃຫໍ້ພວກເຮົາ

ຢາ່ງໃດເຖງິທາໍລ ໍໍ້າເລິກນີໍ້? 

 ພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າໄດໍ້ຊງົປະທບັຢ ດ່ ໍ້ວຍຄວາມຮກັເມດຕາຈນົເຖງິທ່ີສດຸ. ການປະທບັຢ ນ່ີໍ້ເປັນແສງສະ

ວາ່ງພາຍໃນ, ເປັນຈດິຂອງພຣະເຈົໍ້າ, ພະລະກາໍລງັຂອງພຣະຈດິເຈົໍ້າ.... 

 ຢ ສ່ວ່ນເລິກຂອງຄວາມທກຸທໍລະມານແລະຄວາມໂດດດຽ່ວ, ເມ ື່ອພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າສິໍ້ນພຣະຊນົບນົໄມ ໍ້

ກາງເຂນ, ເມ ື່ອທກຸຢາ່ງເບິ່ ງຄບ່ໍືມຄີວາມໝາຍ, ພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວາມຮ ໍ້ສ ກເໝືອນກບັຖກືປະຖິໍ້ມ. 

ແຕພ່ຣະອງົຮໍ້ອງຫາພຣະເຈົໍ້າວາ່: “ໂອພຣະອງົເຈົໍ້າ, ໂອພຣະອງົເຈົໍ້າ, ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ່ງປະຖິໍ້ມ

ຂໍ້າພະເຈົໍ້າ?” 

 ຖກືທໍລະຍດົ, ຖກືທໍລະມານ, ແລະຕດັສິນໃຫໍ້ຕາຍ, ໃນຄວາມມດືທ່ີຄອບງາໍ, ພຣະເຈົໍ້າໄດໍ້ໄຂສາໍ

ແດງຄວາມຮກັ. ແລະຄວາມຮກັນີໍ້ໄດໍ້ຊະນະຄວາມຊ ົ່ວຮໍ້າຍ. 
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 ນາງມາຣອີາມກັດາເຣນາ, ແລະພວກສາວກົກໄໍດໍ້ປະກາດຂາ່ວດທ່ີີບ່ໍຄດິບ່ໍຝນັ: “ພຣະອງົໄດໍ້ກບັ

ເປັນຄນືມາແລໍ້ວ”. ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົໍ້າໄດໍ້ຊະນະຄວາມກຽດຊງັແລະຄວາມຕາຍ. 

 ເມ ື່ອໄດໍ້ຮບັຂາ່ວດນີີໍ້, ກຸມ່ກຣສິຕະຊນົທາໍອິດໄດໍ້ມຄີວາມຍນິດແີລະເປັນພິຍານວາ່: ພຣະກຣສິໂຕ

ເຈົໍ້າມຊີວີດິຢ ກ່ບັພຣະເຈົໍ້າ. ພຣະອງົໄດໍ້ປະທານໃຫໍ້ໂລກເຕັມພຽບດໍ້ວຍພຣະຈດິເຈົໍ້າ. ພຣະອງົໄດໍ້ປະທບັຢ ່

ໃນພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົ. ພຣະອງົຢ ຄ່ຽງຂໍ້າງຄນົຍາກຈນົແລະປະທານຄວາມຍດຸຕິທາໍໃຫໍ້ພວກເຂົາ. ພຣະ

ອງົໄດໍ້ທາໍໃຫໍ້ປະຫວດັສາດຂອງມະນດຸແລະສິ່ ງສໍ້າງສມົບ ນ. ແລະພຣະອງົຈະຕໍ້ອນຮບັພວກເຮົາຫລງັຄວາມ

ຕາຍເຂົໍ້າໃນຄວາມຍິນດທ່ີີແທໍ້ຈງິ. 

 ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮນຸແຮງຂອງມະນດຸ, ນອກເໜືອຈາກໄພພິບດັຂອງສິ່ ງແວດລໍ້ອມ, ພະຍາດ

ໂລຄາ, ທິດທາງໃໝໄ່ດໍ້ເປີດໄຂອອກ. ພວກເຮົາຈະສາມາດພບົເຫັນໄດໍ້ຫລືບ່ໍ? 

 

 ການປຽ່ນວໄິສທດັ 

 ຈາກທິດທາງໃໝທ່ີ່ໄດໍ້ໄຂສາໍແດງຜາ່ນການກບັເປັນຄນືມາຂອງພຣະເຢຊ ກຣສິໂຕເຈົໍ້າ, ແສງສະ

ວາ່ງໄດໍ້ເຂົໍ້າມາໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ເປັນແສງສະວາ່ງທ່ີຟືໍ້ນຟ ຄນືໃໝຢ່ ສ່ະເໝີ, ແສງສະວາ່ງນີໍ້ຈະຂບັ

ໄລຫ່ ົ່ມເງາົແຫງ່ຄວາມຢໍ້ານກວົ. ແສງສະວາ່ງນີໍ້ຈະທາໍໃຫໍ້ບ່ໍນ ໍໍ້າບນັດານຊວີດິພຸງ່ອອກ. ແສງສະວາ່ງນີໍ້ຈະ

ທາໍໃຫໍ້ເກດີຄວາມຍິນດແີລະການສນັລະເສີນ. 

 ດ ັງ່ນ ັໍ້ນ, ພວກເຮົາຈ ່ງສາໍພດັໄດໍ້ຢາ່ງລບັໆເຖງິການເຊືໍ້ອເຊນີຂອງທາໍລ ໍໍ້າເລິກນີໍ້, ພຣະກຣສິໂຕເຈົໍ້າ

ສືບຕ່ໍທ່ີຈະທໍ້ອນໂຮມພວກເຮົາແລະໂລກຈກັກະວານໄວໍ້ໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົໍ້າຈນົເຖງິວາລະສດຸທໍ້າຍ.

ແລະພຣະອງົກເໍຊືໍ້ອເຊນີພວກເຮົາໃຫໍ້ປະກອບສວ່ນໃນພາລະກດິນີໍ້ຂອງພຣະອງົ. 

 ພຣະອງົໄດໍ້ທາໍໃຫໍ້ພວກເຮົາມສີວ່ນຮວ່ມໃນພຣະກຣສິຕະຈກັຂອງພຣະອງົ. ສິ່ ງນີໍ້ສະແດງອອກຜາ່ນ

ທາງການເປີດກວໍ້າງມດິຕະພາບໃຫໍ້ກບັທກຸຄນົ. ພຣະກຣສິໂຕຮໍ້ອງຂໍພວກເຮົາໃຫໍ້ຮກັແພງແມນ່ກະທັໍ້ງຜ ໍ້

ເປັນສດັຕ ກບັພວກເຮົາ. ສນັຕສິກຸຂອງພຣະອງົທາໍໃຫໍ້ມກີານຄນືດກີນັແມນ່ທັໍ້ງປະເທດທ່ີຂດັສ ໍ້ກນັ
3. 

                                                           
3 ໃນຊວ່ງເວລາແຫງ່ຄວາມຍາກລາໍບາກຂອງການລະບາດພະຍາດໂກວດິນີໍ້, ພຣະກຣສິຕະຈກັກສໍືບຕ່ໍຊຸກຍ ໍ້ໃຫໍ້ມມີດິຕະພາບ

ຖານອໍ້າຍນໍ້ອງໃນຄອບຄວົປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ. ມສີາມຂໍໍ້ສະໜີແນະນາໍໃນຈາໍນວນຂໍໍ້ສະໜີທງັຫລາຍ:  

 - ເພ່ືອໃຫໍ້ສງັຄມົຂອງພວກເຮົາມມີະນດຸສະທາໍຫລາຍຂ ໍ້ນ, ພວກເຮົາຕໍ້ອງຮ ໍ້ຈກັຮບັຟງັຊ ່ ງກນັແລະກນັ, ລວມທງັການ

ຮບັຟງັຜ ໍ້ທ່ີບ່ໍເຫັນດໍ້ວຍກບັພວກເຮົາ ເພ່ືອຈະໄດໍ້ຮຽນຮ ໍ້ແລະກໍ້າວເດນີໄປພໍ້ອມກນັບນົເສັໍ້ນທາງທ່ີແຕກຕາ່ງ.ເພາະພຣະກຣສິຕະຈກັ

ຮຽກເອີໍ້ນພວກເຮົາໃຫໍ້ມກີານສນົທະນາແລະໃຫໍ້ອອກໄປພບົພໍໍ້ກບັທກຸຄນົ. ເປັນຕ ົໍ້ນຄນົທ່ີບ່ໍຢ ່ໃນກຸມ່ກຣສິຕະຊນົ, ເພາະພວກເຂົາ

ກພໍໍ້ອມຫລືຍງັທ່ີຈະເຂົໍ້າມາແລກປ່ຽນສນົທະນາກບັພຣະກຣສິຕະຈກັ? 

 - ຕ່ໍໜໍ້າບນັດາຜ ໍ້ອບົພະຍບົແລະຜ ໍ້ລີໍ້ໄພ, ການທ່ີຈະຮບັຕໍ້ອນບກຸຄນົໜ ່ ງຫລືຄອບຄວົໜ ່ ງທ່ີອບົພະຍບົກອໍາດເປັນວຽກ

ງານດສີາໍລບັກຸມ່ວດັຫລືສະມາຄມົ. ສວ່ນຫລາຍແມນ່ຄນົທ່ີບ່ໍຮ ໍ້ຈກັສາດສະໜາທ່ີກະທາໍວຽກງານນີໍ້. ເປັນປະສບົການຊ ່ ງພວກເຮົາ

ໄດໍ້ກະທາໍຢ ່ Taizé ໃນຫລາຍປີທ່ີຜາ່ນມາ, ໃນການຕໍ້ອນຮບັຜ ຸໍ້ອບົພະຍບົທ່ີມາຈາກປະເທດອື່ ນເຂົໍ້າມາເຂດບໍ້ານຂອງພວກເຮົາ. 

 - ສະຖານທ່ີແຫງ່ການຮບັຕໍ້ອນກແໍມນ່ສະຖານທ່ີແຫງ່ການຮບັຟງັຜ ໍ້ຄນົທ່ີຢ ່ໃນຄວາມທກຸຍາກ. ມຫີລາຍບອ່ນ

ຊ ່ ງພຣະກຣສິຕະຈກັຈາໍຕໍ້ອງປກົປໍ້ອງຄນົທກຸຍາກເຫລ່ົານີໍ້ທງັຄບົ.  

 - ບາງຄ ັໍ້ງ,ໃນສະຖານທ່ີຕໍ້ອນຮບັກເໍກດີມບີນັຫາເລ່ືອງຄວາມທກຸທໍລະມານຝາ່ຍຮາ່ງກາຍ, ຝາ່ຍແນວຄິດແລະຈດິວນິ

ຍານ.  
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 ຈ ົງ່ປະໃຫໍ້ພຣະກຣສິໂຕປ່ຽນແປງວໄິສທດັຂອງພວກເຮົາ: ຜາ່ນທາງພຣະອງົ, ພວກເຮົາເຂົໍ້າໃຈ

ຢາ່ງຈະແຈ ໍ້ງເຖງິສດິທິຂອງມະນດຸແຕລ່ະຄນົ ແລະຄວາມສວຍງາມຂອງສິ່ ງສໍ້າງ; ຄວາມຫວງັບ່ໍແມນ່ການ

ໄວໍ້ວາງໃຈແບບເລ່ືອນລອຍທ່ີເກດີແລະເກດີອີກເທ່ືອໜ ່ ງ. ເພາະຄວາມຫວງັມຮີາກຖານເທິງພຣະກຣສິ; 

ຄວາມຍິນດທ່ີີແທໍ້ຈງິຊວ່ຍເຕີມເຕັມໃຫໍ້ພວກເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດໍ້ມຄີວາມຫໍ້າການໃນການປະຕບິດັໜໍ້າ

ທ່ີຊ ່ ງພຣະເຈົໍ້າມອບໝາຍໃຫໍ້ພວກເຮົາບນົແຜນ່ດນິນີໍ້. 

 ພໍ້ອມກບັທກຸຄນົທ່ີປາດຖະໜາຢາກຄດິພິດຈະລະນາຂໍໍ້ຄວາມທ່ີກາ່ວມານີໍ້, ຂໍ້າພະເຈົໍ້າເປັນໜ ່ ງດຽວ

ກບັພວກທາ່ນໃນຄາໍພາວະນາ. 

 

Br. Alois 

 

 

 

  

 

 ໂອພຣະເຢຊ ກຣສິໂຕເຈົໍ້າ, ພວກຂໍ້າພະເຈົໍ້າຂໍສນັລະເສີນພຣະອງົສາໍລບັຄວາມດງີາມແລະຄວາມ

ລຽບງາ່ຍ. ຜາ່ນທາງຄວາມສພຸາບນບົນອບຂອງພຣະອງົ, ແສງສະວາ່ງຂອງພຣະເຈົໍ້າໄດໍ້ສອ່ງປະກາຍໃນ

ຊວີດິຂອງພຣະອງົ. ວນັນີໍ້, ແສງສະວາ່ງນີໍ້ກໄໍດໍ້ສອ່ງສະວາ່ງໃນດວງໃຈຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົໍ້າ. ແສງສະ

ວາ່ງນີໍ້ສາມາດປ່ິນປວົບາດແຜຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົໍ້າແລະກໄໍດໍ້ຜນັປ່ຽນຄວາມອອ່ນແອແລະຄວາມບ່ໍແນນ່ອນ

ຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົໍ້າໃຫໍ້ເປັນບ່ໍເກດີແຫງ່ພະລງັສໍ້າງສນັ ແລະເປັນພຣະຄນຸແຫງ່ການໄວໍ້ວາງໃຈ. ດໍ້ວຍ

ຄວາມສະວາ່ງຂອງພຣະເຈົໍ້ານີໍ້, ພຣະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ພວກຂໍ້າພະເຈົໍ້າມຄີວາມຫວງັໃນປດັຈບຸນັແລະໃນອະນາຄດົ

ດໍ້ວຍ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 ຢ ່ Taizé, ພວກເຮົາກສໍືບຕ່ໍວຽກງານການຕໍ້ອນຮບັນີໍ້ໃນແສງສະວາ່ງຂອງຄວາມຈງິ(www.taize.fr/protection).  

 

http://www.taize.fr/protection
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 ຂໍໍ້ຄວາມບາງຕອນຂອງພຣະຄາໍພີເພ່ືອລງົເລກິໃນການລາໍເພິງ 

 ພຣະນາງມາຣອີາຮໍ້ອງສນັລະເສີນພຣະເຈົໍ້າດໍ້ວຍຄາໍເຫລ່ົານີໍ້: “ພຣະເຈົໍ້າໄດໍ້ຊງົປດົຜ ໍ້ມອີາໍ

ນາດລງົຈາກບນັລງັແລະຍກົຍໍຜ ໍ້ຕ ໍາ່ຕໍ້ອຍຂ ໍ້ນບອ່ນສ ງ. (...) ຜ ໍ້ເສດຖພີຣະອງົໄລໜີ່ໄປມເືປ່ົາ” (ອາ່ນ: 

ລ ກາ 1, 46-56). 

 ພຣະນາງມາຣອີາມານດາຂອງພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າຮ ໍ້ຈກັຮວບຮວມຄວາມຮກັ, ຄວາມອອ່ນຫວານ

ກບັຄວາມຫວງັທ່ີຮໍ້ອນຮນົ ເພ່ືອຜນັປ່ຽນຊວີດິຢາ່ງແທໍ້ຈງິ. 

 ພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າກາ່ວວາ່: “ຜ ໍ້ຊ ່ ງຈະມາເພ່ືອຊວ່ຍເຫລືພວກເຈົໍ້າ, ພຣະຈດິເຈົໍ້າຊ ່ ງພຣະບິດາຈະ

ສ ົ່ງມາໃນນາມຂອງເຮົາ, ພຣະອງົຈະສ ັ່ງສອນພວກເຈົໍ້າທກຸຢາ່ງທ່ີເຮົາເອງໄດໍ້ບອກພວກເຈົໍ້າແລໍ້ວ”. 

(ອາ່ນ: ຢວງ 14, 15-31). 

 ພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າບ່ໍໄດໍ້ປະໃຫໍ້ພວກເຮົາຕໍ້ອງເປັນກາໍພໍ້າ. ກອ່ນທ່ີພຣະອງົຈະສິໍ້ນພຣະຊນົ, ພຣະ

ອງົໄດໍ້ບອກໃຫໍ້ພວກລ ກສິດເຖງິການປະຈກັຢ ຂ່ອງພຣະອງົກບັພວກເຂົາຈນົເຖງິວນັສິໍ້ນໂລກ ຜາ່ນ

ທາງພຣະຈດິເຈົໍ້າ. ພຣະຈດິເຈົໍ້າຈະຢ ໃ່ນພວກເຮົາ, ພຣະອງົຈະບນັເທົາໃຈພວກເຮົາ, ພຣະອງົຈະ

ຊວ່ຍພວກເຮົາແລະດນົໃຈພວກເຮົາໃຫໍ້ດາໍລງົຊວີດິໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ເຈົໍ້າແຕລ່ະມ ືໍ້ແຕລ່ະວນັ. 

 “ຟໍ້າສະຫວນັຈ ົງ່ຊື່ ນຊມົຍິນດ,ີ ແຜນ່ດນິຈ ົງ່ໂຮຮໍ້ອງຍນິດ,ີ ໃຫໍ້ທະເລຈ ົງ່ໂດດເຕັໍ້ນຍິນດແີລະ

ທກຸສິ່ ງທ່ີຢ ໃ່ນນ ັໍ້ນ! ໃຫໍ້ໝ ບ່ໍ້ານທງັຫລາຍຈ ົງ່ສນັລະເສີນແລະທກຸສິ່ ງທ່ີຢ ໃ່ນນ ັໍ້ນ! ໃຫໍ້ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃບຫຍໍ້າ

ໃນປ່າຈ ົງ່ໂຮຮໍ້ອງຍນິດຕ່ໍີໜໍ້າພຣະພກັພຣະເຈົໍ້າ, ເພາະພຣະອງົໄດໍ້ສະເດັດມາ, ພຣະອງົມາເພ່ືອນາໍ

ຄວາມຍດຸຕິທາໍມາໃຜໍ້ແຜນ່ດນິໂລກ”. (ອາ່ນ: ເພງສກັສິດ 96). 

 ຍງັມບີດົເພງສກັສິດອີກຫລາຍບດົທ່ີເຊືໍ້ອເຊນີພວກເຮົາໃຫໍ້ສນັລະເສນີພຣະເຈົໍ້າ. ບ່ໍພຽງແຕ່

ມະນດຸເທ່ົານ ັໍ້ນທ່ີສນັລະເສີນພຣະເຈົໍ້າ, ແຕແ່ມນ່ສິ່ ງສໍ້າງທງັມວນອີກດໍ້ວຍ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດໍ້ປກົປກັ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມເພາະພວກເຮົາຢາກໃຫໍ້ມນັມຢີ ໃ່ນແຜນ່ດນິນີໍ້, ແຕຍ່ໍ້ອນພວກມນັກແໍມນ່

ພາກສວ່ນໜ ່ ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົໍ້າເຊ່ັນດຽວກນັ. 
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 ການສະແຫວງບນຸໃນຄວາມໄວໍ້ວາງໃຈສາໍລບັປີ 2021 

 ການສະແຫວງບນຸໃນຄວາມໄວໍ້ວາງໃຈບນົແຜນ່ດນິຍງັສືບຕ່ໍ. ສະພາບການສງັຄມົໃນປດັຈບຸນັ

ນີໍ້ແມນ່ບ່ໍແນນ່ອນ. ດ ັງ່ນ ັໍ້ນ, ພວກເຮົາຈ ່ງຊອກຫາຮ ບແບບໃໝເ່ຊ່ັນ: ຄວາມຄດິລິເລ່ິີມບນົອິນເຕເີນັດ: 

ໃນຊວ່ງເວລາຂອງການກກັຕວົທາໍໃຫໍ້ພວກເຮົາເຂົໍ້າໃຈດຂີ ໍ້ນວາ່ ການສື່ ສານພວົພນັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ. 

ແລະພວກເຮົາສາມາດສື່ ສານພວົພນັກນັໄດໍ້ດໍ້ວຍອາໄສເຄື່ ອງມສືື່ ສານທາງອນິເຕີເນັດ. 

 ໃນບໍລິບດົຂອງໂລກລະບາດໂກວດິ, ການຊຸມນມຸອາດຈະບ່ໍໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນດ ັງ່ທ່ີໄດໍ້ຄາດໝາຍໄວໍ້. 

ແຕພ່ວກເຮົາຫວງັວາ່ຈະມກີານຈດັຕ ັໍ້ງໃນປີ 2021 ການສະແຫວງບນຸໃນຄວາມຫວງັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີໍ້: 

 ການຊຸມນມຸແຕລ່ະອາທິດຢ  ່Taizé, ຕະຫລອດປີນີໍ້ຖ ໍ້າສະພາບການເອືໍ້ອອາໍນວຍ. 

 ການຊຸມນມຸລະຫວາ່ງປະເທດບນົອນິເຕີເນັດຈາກ Taizé ແລະຈາກປະເທດອື່ ນໃນ

ໂລກຊ ່ ງມ ີbrother ອາໄສຢ .່  

 ສບັປະດາມດິຕະພາບລະຫວາ່ງໜຸມ່ເຍົາວະຊນົມດຸສະລີມແລະກຣສິຕຽນ. ແຕວ່ນັທີ 

14 ຫາ 18 ກລໍະກດົ 2021.  

 ສບັປະດາແຫງ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນສາໍລບັໜຸມ່ເຍົາວະຊນົທ່ີມອີາຍ ຸ 18 ຫາ 

35 ປີ. ແຕວ່ນັທີ 22 ຫາ 29 ສິງຫາ 2021. 

 ການຊຸມນມຸຂອງທະວບີຢ ໂຣບຢ  ່Turin. ແຕວ່ນັທີ 28 ທນັວາ 2021 ຫາ ວນັທີ 1 

ມງັກອນ 2022.  

 ທໍ້າຍສດຸ, ພວກເຮົາຫວງັວາ່ຈະສາມາດຈດັຕ ັໍ້ງໃນປີ 2022 ຂ ັໍ້ນຕອນການສະແຫວງບນຸໃນ

ຄວາມຫວງັທ່ີແຜນ່ດນິສກັສດິຊ ່ ງພວກເຮົາໄດໍ້ປະກາດສາໍລບັປີ 2021. 

 ສາໍລບັວນັທ່ີນ ັໍ້ນຈະປະກາດໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັພາຍຫລງັ.  

 


