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สารสำหรับปี ค.ศ. 2023 

 

ชีวติภายในและความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกนั 

 

ณ ที่แห่งใด ที่เราจะพบกับบอ่เกิดแห่งความเปน็พี่เป็นนอ้งสากลทั้งในหัวใจ

ครอบครัวมนุษย์ของเราและกบัสิ่งสรา้งทัง้ปวง สำหรับคำถามนี้ เราจะพบ

กับคำตอบที่หลากหลายได้มกีารพัฒนาขึน้ตามกาลเวลาแล้วแต่ธรรมเนยีม

ประเพณทีางดา้นชีวติจิตของผู้คนบนโลกใบนี ้

 

สำหรับครสิตชน เป็นช่วงนีแ้หละทีพ่วกเขาจะต้องมีความเข้าใจที่มีความ

ชัดเจนลึกซึ้งในความเช่ือของตนมากยิ่งขึ้น พวกเขาอย่าได้อวดอ้างวา่พวก

เขาต่างมีคำตอบสำหรับทุกสิง่แล้ว แต่จะต้องร่วมมือกันในการแสวงหาไป

กับผูท้ี่ไม่ยอมแพต้่อชะตาชีวติซึ่งเลือกที่จะค้นหาวิธใีนการช่วยฟืน้ฟูชวีิตคริ

สตชนในยุคสมัยของเราอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

“การอธษิฐานภาวนาและพฤติกรรมท่ีชอบธรรม” ในหลายปีแห่งความ

วิปโยคของสงครามโลกครัง้ที ่ 2 มันทำให้คุณพ่อดีทริค เบนฮอฟเฟอร์ 

(Dietrich Bnhoeffer) 1 สงฆ์นักอภิบาลมองเห็นภายใน ขณะที่ถูกกักขังอยู่ใน

เรือนจำ ท่านได้รำพงึไตร่ตรองถงึมติิที่เป็นสิง่จำเป็น สำหรับชีวติคริสตชน 

 
1  ดีทริช บอนโฮเฟอร์ (1906-1945) แข็งขันในการต่อตา้นฮิตเลอร์และในโบสถ์

แห่งคำสารภาพ ถูกคุมขังในปี 1943 และประหารชีวิตในปี 1945 งานเขียน

ของเขา โดยเฉพาะจดหมายและภาพสะท้อนของเขาที่เขียนขณะอยู่ในคุก มี

อทิธิพลอย่างมากหลังสงครามและ ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี ้



 

Page | 2 

ท่ามกลางภัยพิบตัิตา่ง ๆ ของสงคราม ทา่นกัดฟนัสู้ในความมืดมนซึ่งทำให้

ท่านเห็นไดอ้ย่างชัดเจนวา่:  

 

การเป็นคริสตชนของเรา ในทุกวันนี้ จะมีขอ้จำกัดอยู่ในสองสิง่ด้วยกัน 

นั่นคอื การอธิษฐานภาวนาและการมีพฤติกรรมที่ชอบธรรม ท่ามกลาง

บรรดาเพื่อนมนุษย ์การคิดการพูดและการจัดการทุกอย่างต้องเกิดจาก

การอธิษฐานภาวนาและการกระทำที่ชอบธรรม 2 

 

เราจะแปลการหยัง่รู้นี ้ ในวนันีไ้ดอ้ย่างไร แต่ละคนมคีำตอบให้กับตนเองได้ 

ที่เทเซ่เราอาจกล่าวได้ว่า ดว้ยการสรา้งชีวติภายในของเราใหล้้ำลึกพร้อม

กับมีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผูอ้ืน่ หรอืจะพดูอีกอย่างหนึง่ก็ได้ว่า อาศยัการ

หล่อเลีย้งชีวติการสวดภาวนาและขยายความเปน็มิตรกับผูอ้ื่นใหม้ากยิง่ขึน้ 

 

เพื่อที่จะพบกับเคร่ืองหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจา้ ในชีวติของเรา 

การเป็นประจักษ์พยานของ คุณพ่อดีทริค เบนฮอฟเฟอร ์ สามารถช่วยเรา

ได้ ท่านตระหนักดีถงึถงึความเลวรา้ยทีสุ่ดในยุคของท่าน แต่แรงกระตุ้น

ภายในก็ทำให้ท่านเกิดมีความสามารถเฉกเช่นผู้อื่น ทั้งก่อนหน้านั้นและใน

ปัจจุบัน ซึ่งเลือกที่จะมีความหวังและวางใจในพระเจา้ ในสถานการณ์ที่มี

การใช้ความรุนแรงกันอยา่งถงึพรกิถึงขิง โดยมใิยดีถึงความทุกข์ยากของ

มนุษย ์

 

 
2  “ความคิดในวันล้างบาปของ D.W.R. เบธเก” (พฤษภาคม 1944) ใน Letters 

and Papers from Prison, p. 300. 
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สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบนันี้ มันถงึเวลาของเราที่จะต้องลือก ที่จะ

ไว้วางใจ เรามีอสิระในการไตร่ตรอง ในใจกลางโลกของเรา มีแสงสว่างทีม่า

จากที่อื่น แมย้ามที่เราต้องประสบกับเวลาที่เกดิความยากลำบาก แม้ใน

ยามทีดู่เหมอืนว่าพระเจ้าไม่ตอบเสียงเรียกรอ้งของเรา แสงสว่างดังกล่าวก็

ยังคงปรากฏอยู่ดุจดาวรุ่งอรณุในหัวใจของเรา (2 ปต. 1: 19) 
 
 
 
 
 
 
 
การเลือกที่จะวางใจ 

ทุกวันนี ้ เมื่อคนรุ่นหลงัและใครก็ตาม  ต่างแบกภาระหนัก อะไรจะมา
เปลี่ยนทัศนวิสยัและปลุกความคดิรังสรรค์ของเราให้ตื่นขึน้มาได้ แนน่อน
ว่า มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เรารูส้ึกรอ้นอกรอ้นใจ มีสิง่แวดล้อม   
ต่าง ๆ ที่มีผลลำ้ลึกตอ่วิสยัทศัน์และวธิีที่เรามองตัวเราเอง บางคนถงึขั้นที่
สงสยัในพระเจ้าและการประทับอยู่ของพระองค์ในโลกนี ้
 
ความกังวลเป็นปฏิกิริยาที่พอจะเข้าใจได ้ สิง่นี้อาจเป็นประโยชน ์ เมื่อทำให้
เราเห็นและเขา้ใจตอ่ภัยอันตรายตา่ง ๆ ที่คุกคามเรา ทำให้เรามองเห็นได้
อย่างชัดเจนและไม่ทำให้เราไร้เดียงสา แต่เราตอ้งเฝา้ระมัดระวัง ต้องไม่
ปล่อยตัวใหต้กอยูใ่นเรื่องของโชคชะตา การถากถางหรอืความกลัว ซึง่จะ
เป็นกับดักเราให้ตกอยู่ในกงกรรมกงเกวยีนเชิงลบ 
 
เพื่อหลีกเลีย่งจดุอับดงักล่าว พระวรสารสอนให้เราหนัหน้าเข้าหาพระเยซู 
คริสตเจา้ผู้ทรงพบมาก่อนหนา้เรา ตลอดทั้งชีวติ พระครสิตเจา้ทรงประสบ
กับทัง้ความชื่นชมยินดีและความกังวล พระองค์ต้องเผชิญกับศัตรู ยิง่วันยิ่ง
ทวีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอย่างที่สดุ ในวาระสุดท้ายด้วยการเอา
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พระองค์ไปตรงึบนไม้กางเขน แต่ความตายมิได้จบลงแค่นั้น เพราะพระ      
ผู้เป็นเจา้ทรงชุบชีวติของพระองค์ขึ้นมาใหม่ และพระองคท์รงดำรงชีวติไป
ตลอดช่ัวนิรันดร นี่คือสิ่งอัศจรรย์ทีเ่ก่ียวกับพระวรสาร ประจักษ์พยานแรก
นีเ้ชือ้เชญิให้เราต้องเสีย่งกับการไว้วางใจในสารนี ้
 
ทุกวันนี ้พระคริสตเจ้ายังคงทรงอยู่เคียงขา้งมนุษย์ทุกคน เพื่อที่จะสือ่ความ
รักอันหาขอบเขตมิได้ของพระเจา้ต่อมนุษย ์ เดชะพระจิต ซึง่เป็นลมหายใจ
ของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เราสามารถที่จะยดึมั่นในการมอบศักดิ์ศรี
พืน้ฐานของความเปน็มนุษย์ให้กับเราทุกคน 
 
ขอให้เราได้รับการช้ีนำ ไม่เพยีงแตส่ิ่งที่เราได้รับจากเพยีงแต่ภายนอก แต่
ขอให้เราตอ้นรับแสงสวา่งภายในแหง่ความไว้วางใจนั้น ซึง่มีช่ือว่า “ความ
เช่ือ” อีกด้วย 
 
 

แสวงหาการฟืน้ฟูด้วยการภาวนา  

เพื่อมองดูตนเอง ผู้อืน่ และโลกในวธิีใหม ่ จำเป็นทีต่้องมขีั้นตอนในแบบ
ส่วนตัวก่อน สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ไดใ้นส่วนที่ลึกทีสุ่ดแหง่ตัวตนของเราเมือ่เรา
ต้อนรับการประทับอยู่ของพระเจ้า นัน่หมายถงึการเปลีย่นทิศทางภายใน
ซึ่งพระวรสารเรยีกร้องให้เรากลับใจ ซึ่งนำเราให้ต้อนรับความบรรเทาใจ
ของพระเจ้า และให้เรารักพระองค์ยิง่วันยิง่มากขึน้ 
 
เราสามารถหาเวลาและสถานที่ต่าง ๆ  ทัง้หมดได ้ซึ่งเราจะพบกับความสงบ
ภายใน เพือ่เปิดพืน้ทีส่ำหรับการฟัง และเพื่อที่จะคน้พบการสื่อสารกับพระ
เจา้ พระเยซไูด้ทรงเชือ้เชญิมิตรสหายของพระองค์ให้กระทำเช่นนี ้ “เมื่อ
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ท่านอธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องของท่าน ปิดประต ู แล้วสวดต่อพระ
บิดาของท่านผู้ทรงประทับอยูท่ีน่ั่นในความเงยีบ” (มธ. 6: 6) 
 
การเช้ือเชญิดังกล่าวในทุกวันนีดู้เหมอืนจะเป็นการทวนกระแส เรากำลังอยู่
ในช่วงเวลา เมือ่ทุกสิ่งกำลงักลายเปน็ดุจแม่เหล็กเข้าไปทุกที และการ
แตกแยกก็มีเพิ่มมากขึน้ในสังคมของเรา ซึ่งเกิดขึ้นทัง้ในพระศาสนจักรและ
ครอบครัวด้วย ในบรบิทนี ้เสยีงเซ็งแซแ่ละคำมุสาต่าง ๆ  ดูเหมือนจะไปกลบ
การพัฒนาความเงยีบภายในซึ่งต้องใช้เวลา 
 
นี่คือเหตุผลที่ทำไมการอธิษฐานภาวนาจึงมีความสำคัญยิง่ เป็นบ่อเกิดแห่ง
ความหวัง เปน็ถนนสู่ความสงบ  สิ่งนีส้ามารถทำให้เราเปิดประตูสู่การ
เสวนา แม้กับผูท้ีต่่อต้านเราหรอืผู้ที่มาจากสถานที่แตกตา่งจากเรา 
 

เดินไปด้วยกันกับผูอ้ื่น 

นอกจากการอธิษฐานภาวนาในแบบส่วนตัวแล้ว ยงัมีการเรยีกร้องอีก

ประการหนึ่ง นั่นคอืให้เราเดนิไปพรอ้มกันกับผูอ้ืน่ พรอ้มกับทัศนคติถึง

ความเป็นพี่น้องร่วมโลกในระหว่างกัน ซึ่งเรากำลังไตร่ตรองแยกแยะถึง

เครื่องหมายต่าง ๆ เหลา่นี ้ ชีวิตภายในมิใช่เป็นการแสวงหาที่แยกไปทำกัน

ตามลำพัง แตส่ิ่งนีย้ังเป็นความเข้าใจร่วมกนั กับผูท้ี่มสี่วนร่วมในการ

แสวงหาสิ่งเดียวกันด้วย 

 

เราสามารถเร่ิมต้น ด้วยการช่วยสรา้งความเป็นเอกภาพของคริสตชนให้

งอกงามขึน้อย่างชัดเจน แนน่อนว่าไมใ่ช่เพื่อดูแข็งแกร่งขึน้ในมมุมองแบบ

โลกที่ไม่เปน็มิตร แต่เพื่อปลดปล่อยพลงัแห่งพระวรสารออกมา เราไม่
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จำเป็นต้องรอให้มีการนำเอาคำถามทางเทวศาสตร์มาผสานรวมกันก่อน 

เพื่อที่จะหันหน้ามาภาวนาอธษิฐานพรอ้มกนั 

 

เมื่อเรามาพบกับครสิตชนทีน่บัถอืนิกายที่แตกตา่งกัน บางคร้ังเราตระหนัก

ดีว่าหลักการของแตล่ะฝา่ยนัน้ ดูเหมอืนวา่จะเข้ากันไม่ได้ และก็เป็นเช่นนั้น

จรงิ อย่างน้อยก็ในระดับของความเข้าใจ แทนที่เราจะไปตอกย้ำในสิ่งนี ้

การใช้วิธีอื่นนัน้เป็นไปได ้ โดยการเร่ิมต้นใหม่คร้ังแล้วครัง้เล่า ด้วยการ

อธิษฐานภาวนาร่วมกัน การปฏิบัติเพื่อความเปน็หนึง่เดยีวกันดังกลา่ว จะ

ทำให้ประชากรของพระเจ้ามุง่เข้าสู่การถือความเช่ือเดยีวกัน 

 

บางที่ประเดน็นี ้ อาจทำให้เราเปลี่ยนวิธีการมองพระศาสนจักรของเราได้

เช่นกัน เราถอืว่าพระศาสนจกัรเป็นครอบครัวใหญ่ของผู้ที่เลือกจะตดิตาม

พระยุคลบาทของพระคริสตเจ้าในการเลอืกที่จะรักหรอืไม่ เพื่อที่จะเป็น

เชือ้แห่งสันติ เป็นเวลาที่จะยตุิการแตกแยกระหว่างพวกเราเอง โดยปล่อย

ใหอ้ยู่บนเสน้ทางคู่ขนานทีไ่ม่มวีันบรรจบกัน! 

 

การแสวงหาความเป็นเอกภาพที่มองเหน็ได้นี้ ต้องควบคู่กันไปกับการ

ตระหนักถึงความช่ัวรา้ย ซึ่งบางคร้ังเกดิขึน้ในพระศาสนจักรของเรา 

พรอ้มกับการปวารณาอยา่งจรงิจัง ที่ทำให้เกดิการเปลีย่นแปลงที่จำเปน็ 

มันทำให้หลายคนสูญเสียความไว้วางใจ ที่เทเซ่ก็เช่นเดียวกัน บางคนถูก

ทรยศในความไว้วางใจของพวกเขาไป เราทุกคนต่างทราบเรื่องนีก้ันดี 

ความไว้วางใจเป็นความจรงิทีม่ีความบอบบางซึ่งบ่อยคร้ังจำเป็นต้องมี
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การฟื้นฟูและสรา้งขึน้มาใหม ่ และจะเปน็ไปได้ก็ต่อเมื่อมกีารรับฟังผู้อื่นที่

ได้รับบาดแผล3 
    
การขยายมติรภาพของเราให้กว้างขึ้น  

เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการสรา้งครอบครัวระดับโลก พระศาสนจักรได้รับ

การเชือ้เชญิให้เป็นเครื่องหมาย แหง่การมาถงึแหง่พระอาณาจักรของพระ

เจา้ และตอ้งคน้ให้พบว่าพระจิตเจ้าทรงเรียกรอ้งอะไรจากเราในทุกวันนี้ 

ต่อไปนี ้เป็นการเรยีกร้องบางประการ ซึ่งเราจะต้องทำให้กระชับขึ้นด้วยกัน

กับผูอ้ื่น 

 

• ในทุกวันนีส้ำหรับผู้คนจำนวนมาก การมีจิตสำนึกแหง่การสงักัดของ

ตนมีความสำคัญยิ่ง เพื่อทีส่รา้งอัตลักษณ์ของตน แต่การสังกัดนี้

สามารถพัฒนาขึน้ได ้ ไมใ่ช่ดว้ยการต่อสู้ขัดแย้งกับผูอ้ื่น แต่อาศัย

การให้ความเคารพและมีการพบปะซึ่งกันและกนั ใช่แล้ว ให้เรามอง

แต่ส่วนที่เป็นความจรงิที่มอียูใ่นตัวผู้อืน่ นี่จะเป็นสิ่งทีช่่วยให้เรา

เจริญเติบโตขึน้ 

• จุดที่จะมีความเคารพต่อกันและกัน สามารถอยู่ที่การเสวนาระหว่าง

ผู้ที่นับถอืศาสนาต่างกนั ในการเสวนาการเปิดใจกวา้งสู่ผู้อืน่นั้น มี

ความเป็นไปได้ เมือ่ตัวเรายึดมั่นอยู่ในรากเหง้าแหง่ความเช่ือของเรา

เฉกเช่นต้นไม้ที่มีรากหยั่งลึกเพื่อที่จะแตกกิ่งกา้นสาขาที่เปิดกว้าง 

 
3  ในเร่ืองนี้ ให้ดูข่าวสารของ Brother Alois “ในศาสนจักรท่ีเทเซ่ งานสบืหาความ

จรงิตอ้งดำเนินต่อไป” จัดพิมพ์ในโอกาสการประชุมยุโรปท่ีเมอืงรอสต็อก และ

เข้าถึงได้ทางออนไลน์ท่ี www.taize.fr/protection 
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มิตรภาพที่แท้จริงก็เป็นไปได้เช่นกัน แม้จะหมายถงึความทุกข์

บางอย่าง เนื่องจากความจรงิที่ว่า ผู้อื่นไมส่ามารถที่จะยอมรับความ

เช่ือที่ล้ำลึกของเราได ้

 

• หลายคนในทุกวนันีม้ีความเจบ็ปวดจากการตระหนักถึงการเหยียด

เชือ้ชาติและการเลอืกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ว่ามีผลอย่างไรต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและตอ่สังคมมากมายทั่วโลก ขอให้เรา

ร่วมกันคน้หาทุกสิง่ที่สามารถช่วยให้เราเปลีย่นวธิีการมองผูอ้ื่น เช่น 

การฟังผู้ที่จากบ้านเกิดเมอืงนอนของตนมา ให้เรายอมรับส่วนหนึ่ง

ของความเป็นอื่น ๆ  ที่ทำให้การเผชิญหน้าทุกครัง้เป็นดังขุมทรัพย์อัน

ล้ำค่า 

 

• เรามีความใส่ใจเพียงพอหรอืไม่ต่อเสยีงรอ้งของโลก การกระทำของ

มนุษย์และการละเลยของเราได้ทำลายโลกอนัน่าอัศจรรย์ของเราไป 

ซึ่งส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม และการ

เปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งเกิดขึน้เมื่อไว ๆ นี ้อันเป็นเคร่ืองเตือนใจ

เรา ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องคำนงึถงึความรับผดิชอบที่พระเจ้า

ทรงมอบให้กับมนุษย์ การตัดสนิใจทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้น

เป็นความจำเป็น แต่เราแต่ละคนสามารถที่จะดำเนินวิถกีารดำเนิน

ชีวติแบบเรียบง่ายพรอ้มกับมจีิตสำนึกถงึความอัศจรรย์แหง่สิ่งสรา้ง 

 

• ในบรบิทของสงครามที่ทำลายล้างประเทศยูเครน และประเทศอื่นๆ

ในโลก บางคนรูส้ึกยากที่จะอธิษฐานภาวนา ราวกับวา่พระเจ้า
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หายไปไหนหรอืเงยีบหายไปทา่มกลางความเลวรา้ยที่เกดิขึน้ แต่การ

อธิษฐานภาวนาเพื่อสันติก็ปลกุจติสำนึกแหง่ความรับผดิชอบ และ

ความเอือ้อาทรต่อทุกคนที่ตอ้งทนทุกข์อยา่งแสนสาหสัของสงคราม 

ไม่ใช่เรื่องของการขอสันตภิาพแบบง่าย ๆ ที่ยอมมอบชัยชนะให้กับผู้

รุกราน แต่ต้องเป็นสนัติภาพที่แท้จริง มั่นคงถาวร ซึง่ต้องเป็นความ

ยุติธรรมและความจรงิด้วย ใช่แล้ว การอธิษฐานภาวนาเพือ่สันติเป็น

สิ่งที่เร่งด่วนกว่ายุคสมัยใด ๆ 

 

สำหรับเราผู้ที่มีความเช่ือ การวางใจในพระเจ้าสามารถสรา้งความหวัง

ให้แก่เราได ้ซึ่งมีพลังมากกว่าความกลัวต่ออนาคต ไม่ใช่ความเช่ือแบบเด็ก 

แต่เป็นความเช่ือมั่นทีห่ยัง่รากลึกอยู่ในดวงใจของเราว่า พระเจา้ที่กำลัง

ทำงานในการสรา้งและเรียกรอ้งให้เราทำงานร่วมกันกับพระองค์ ด้วยการ

รับผดิชอบต่อตัวเราเอง...และต่อชนรุ่นหลัง 

 

เมื่อสันติดูเหมือนจะเป็นอุดมการณ์ที่เข้าไม่ถงึ และการใชค้วามรุนแรง

ทำลายครอบครัวและชาติอยา่งสะบั้นหัน่แหลก เมือ่ภยัทุกชนิดทำให้เราไม่

สามารถตั้งตัวได ้ ให้เราเตือนใจตนเองว่า ในชีวติภายในที่อาจแห้งแล้งไป 

อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันตอ่เพื่อนบ้าน และมติรภาพที่เจรญิงอกงามขึน้

เรื่อย ๆ พระคริสตเจา้ผู้เสด็จกลับเป็นขึน้มาจะมาพบเรา พระคริสตเจ้าจะ

ทรงเปลี่ยนวสิัยทศัน์ของเรา จะนำเราไปสู่โลกที่กวา้งกว่า และจะทรงเชิญ

เราให้ดำเนินการที่เราไม่คาดฝันให้ได้ก้าวตอ่ไป เราจะให้การตอ้นรับ

พระองค์หรอืไม ่
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"เราพร้อมใจกนั" 

มีการเตรยีมงาน เพือ่ช่วยให้เอกภาพของครสิตชนเติบโตขึน้ "เรา

พร้อมใจกัน" ซึ่งเปน็ "การรวบรวมประชากรของพระเจ้า" จะมี

การเผยแพร่ขอ้มูลเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี ้ในช่วงสัปดาห์แหง่การอธิษฐาน

เพื่อเอกภาพของคริสตชน คุณสามารถล็อควันเวลาบนปฏทิินของคุณ

ในวันที ่30 กันยายน 2023 

 

ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมในเทเซ่ อันเปน็สัปดาห์พิเศษ ในช่วงฤดูร้อน

และการประชุมยโุรปครัง้ต่อไป สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเทเซ่ ที่ 

www.taize.fr 

 

http://www.taize.fr/

