
1 

 

 

 ຈ  ົ່ງກາຍເປັນຜ ູ້ສູ້າງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ 

 ເສີມສູ້າງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວແລະການສ ົ່ ສານພ  ວພນັ. ນີູ້ແລແມ ົ່ນບນັຫາໃຫຍົ່ໃນຍກຸສະໄໝຂອງ

ພວກເຮ າ. ໃນປດັຈບຸນັນີູ້ໄດູ້ຖ ກກາໍນ  ດໃຫູ້ມກີານພດັທະນາດູ້ວຍການຂດັແຍົ່ງກນັ. ດູ້ານໜ ົ່ ງ, ມະນດຸຮ ູ້ວົ່າ

ຕ  ນສາມາດສ ົ່ ສານພ  ວພນັລະຫວົ່າງມະນດຸດູ້ວຍກນັແລະລະຫວົ່າງມະນດຸກບັສ ົ່ ງສູ້າງ. ໂລກລະບາດໂຄ

ວ ດທາໍໃຫູ້ພວກເຮ າຮບັຮ ູ້ໄດູ້ສ ົ່ ງນີູ້ຢົ່າງຊດັແຈ ູ້ງຂ ູ້ນຕ ົ່ ມອກີວົ່າ: ໃນຄວາມເປັນມະນດຸ, ພວກເຮ າເປັນ

ຄອບຄ  ວດຽວກນັ. ພວກເຮ າຢ ົ່ໃນການທ ດສອບດຽວກນັ. ແລະອາໄສຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ, ພວກເຮ າຈ ົ່ງ

ສາມາດຜົ່ານພ  ູ້ນການທ ດສອບນີູ້ໄປໄດູ້. ອີກດູ້ານໜ ົ່ ງ, ການແບົ່ງແຍກໃນສງັຄ  ມ, ການເມ  ອງ, ຈາລ ຍະທາໍ

ກໃໍຫູ້ເກດີການແຕກຫກັລະຫວົ່າງສງັຄ  ມ, ລະຫວົ່າງປະເທດ, ລະຫວົ່າງຄອບຄ  ວ. ຄ  ນກຣ ສຕງັກບໍໍົ່ ສາມາດ

ຫລີກເວັູ້ນບນັຫານີູ້ໄດູ້. ແມ ົ່ນແຕົ່ຢ ົ່ໃນດູ້ານສາດສະໜາຄວາມເຊ ົ່ ອແລະໃນພຣະກຣ ສຕະຈກັກພໍ  ບບນັຫານີູ້

ອີກດູ້ວຍ. ຊ ົ່ ງເປັນທີົ່ ມາຂອງການບໍົ່ ຖ ກຕູ້ອງປອງດອງກນັ. ດູ້ວຍເຫດນີູ້, ການເປັນພ ຍານເຖ ງສນັຕ ພາບ

ແລະເອກະພາບຈ ົ່ງເປັນສ ົ່ ງສາໍຄນັແລະຈາໍເປັນ.  

 ບນັຫາທີົ່ ກ ົ່າວມາຂູ້າງເທ ງ, ໃນບາງປະເທດກທໍາໍໃຫູ້ເກດີມບີນັຫາເລ ົ່ ອງການຂາດຄວາມເຊ ົ່ ອໝ ັູ້ນ

ແລະໄວູ້ວາງໃຈກບັກຸົ່ມກຣ ສຕະຊ  ນ. ຍູ້ອນວົ່າ, ມສີະມາຊ ກໃນພຣະກຣ ສຕະຈກັໄດູ້ລະເມດີທາງເພດກຄໍ 

ທາງຊວີ ດຈ ດ. ຫລາຍຄ  ນທີົ່ ເຄຍີໄວູ້ວາງໃຈ, ດຽວນີູ້ກຂໍາດຄວາມເຊ ົ່ ອໝ ັູ້ນ. ທີົ່ ເຕເຊກຄໍ ໃນສະຖານທີົ່ ອ ົ່ ນ, 

ພວກເຮ າກໄໍດູ້ນາໍບນັຫານີູ້ມາພ ດຈາລະນາໃຫູ້ແຈ ົ່ມແຈ ູ້ງ. ເພາະພວກເຮ າປາດຖະໜາໃຫູ້ເຕເຊເປັນ

ສະຖານທີົ່ ຊ ົ່ ງສາມາດເຊ ົ່ ອຖ ໄດູ້ສາໍລບັທກຸຄ  ນ. (www.taize.fr/protection). 

 ພຣະສາດສະໜາຈກັເປັນສະຖານທີົ່ ຂອງມ  ດຕະພາບສາໍລບັທກຸຄ  ນ. ໃນຈດຸປະສ  ງນີູ້, ພ ູ້ນຖານຂອງ

ການແບົ່ງປນັສ  ນທະນາຈ ົ່ງແມ ົ່ນຄວາມເຊ ົ່ ອໝ ັູ້ນໃນວາຈາພຣະເຈ ູ້າ. ພຣະກຣ ສໂຕເຈ ູ້າ, ຍູ້ອນຮກັພຣະອ  ງ

ໄດູ້ຍອມສະຫລະພຣະອ  ງເອງເພ ົ່ ອໃຫູ້ພວກເຮ າໄດູ້ພ  ບກບັບໍົ່ ເກດີຊວີ ດ. ອາໄສບໍົ່ ເກດີຊວີ ດນີູ້, ພວກເຮ າ

ສາມາດມພີະລະກາໍລງັເພ ົ່ ອສ ບຕໍົ່ ຊວີ ດແລະເລ ອກເອ າຄວາມຮກັແພງ. ສ  ົ່ງເສີມກຽດສກັສີຂອງການເປັນ

ມະນດຸ. ເພາະພຣະກຣ ສໂຕເຈ ູ້າຮຽກເອີູ້ນພວກເຮ າໃຫູ້ເປັນໜ ົ່ ງດຽວກນັ. ແລະຄວາມໜ ົ່ ງດຽວລະຫວົ່າງ

ພວກເຮ າຈະເປັນເຄ ົ່ ອງໝາຍໃຫູ້ທກຸຄ  ນຮ ູ້ວົ່າພວກເຮ າເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນຄວາມຮກັກບັພຣະເຈ ູ້າອີກດູ້ວຍ. 

 ຂູ້າພະເຈ ູ້າຂໍສະເໜີຂໍູ້ຄ ດບາງຂໍູ້ສາໍລບັປີ ຄ.ສ. 2022 ນີູ້ວົ່າ: ພວກເຮ າມບີ  ດບາດອນັໃດໃນການ

ເສີມສູ້າງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວລະຫວົ່າງຄອບຄ  ວມະນດຸຊາດກບັສ ົ່ ງສູ້າງ, ກບັຜ ູ້ໃກ ູ້ຊ ດ, ກບັແຕົ່ລະກຸົ່ມສາດ

ສະໜາ, ກບັກຸົ່ມສະມາຄ  ມຂອງພວກເຮ າ, ແລະກບັດວງໃຈຂອງພວກເຮ າ ? 

ລາຍເຊັນ 

Brother Alois 

  

 

 ແຕົ່ລະຂໍູ້ສະເໜີທງັຫ  ກຂູ້າງເທ ງນີູ້ຈະມຄີາໍເວ ູ້າໜ ົ່ ງເພ ົ່ ອຊົ່ວຍລ  ງເລ ກຂໍູ້ຄ ດ. 

 ແຕົ່ລະຂໍູ້ຄ ດສ ັູ້ນນີູ້ຈະພ  ບເຫັນໄດູ້ເທ ງເວັບໄຊ, ໂອດໂີອຂອງເຕເຊ. 
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 ຄາໍອະທ ບາຍແລະຂໍູ້ຄ ດໃນພຣະຄາໍພີກົ່ຽວກບັຂໍູ້ສະເໜີທງັຫ  ກນ ັູ້ນກສໍາມາດພ  ບເຫັນໄດູ້ເທ ງເວັບໄຊ

ເຊັົ່ ນດຽວກນັ (www.taize.fr/bible). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສະແຫວງບນຸແຫົ່ງຄວາມເຊ ົ່ ອໃນປີ 2022 

ເຖ ງວົ່າສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວ ດຍງັສ ບຕໍົ່ ແຕົ່ພວກເຮ າປາດຖະໜາໃຫູ້ມກີານສະແຫວງບນຸຢ ົ່

ເຕເຊແລະໃນສະຖານທີົ່ ອ ົ່ ນ. 

ມກີານປະຊຸມສບັປະດາທີົ່ ເຕເຊຕະຫລອດປີນີູ້. 

ວນັທີ 8 ຫາ 15 ພ ດສະພາ 2022. ສະແຫວງບນຸທີົ່ ແຜົ່ນດ ນສກັສ ດ. 

ວນັທີ 13 ຫາ 17 ກລໍະກ  ດ 2022. ພ  ບພໍູ້ລະຫວົ່າງພວກໜຸົ່ມມດຸສະລີມກບັພວກໜຸົ່ມກຣ ສຕງັ. 

ວນັທີ 21 ຫາ 28 ສ ງຫາ 2022. ສບັປະດາສາໍລບັເດັກໄວໜຸົ່ມ 18-35ປີ. ໃນຊົ່ວງສບັປະດານີູ້, 

ຫາກມພີວກໜຸົ່ມປາດຖະໜາເຂ ູ້າຮົ່ວມ ກຈໍະມລີາຍການພ ເສດກົ່ຽວກບັການຮກັສາຄວາມລາກ

ຫລາຍທາງຊວີະສາດ. 

ວນັທີ 28 ທນັວາ 2022 ຫາ ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2023. ການພ  ບພໍູ້ຄ ັູ້ງຕໍົ່ ໄປລະດບັຢ ໂຣບ. ສົ່ວນ

ສະຖານທີົ່ ຈະປະກາດທີົ່  Turin. 

http://www.taize.fr/bible
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີ 1: ຄວາມສກຸແຫົ່ງການໄດູ້ຮບັ 

 ພວກເຮ າທກຸຄ  ນສາມາດປະກອບສົ່ວນໃນການສູ້າງອະນາຄ  ດແຫົ່ງສນັຕ ພາບແລະຄວາມເປັນໜ ົ່ ງ

ດຽວໃນຄອບຄ  ວມະນດຸຊາດ. ສ ົ່ ງນ ັູ້ນຈະເປັນໄປໄດູ້, ກເໍລີົ່ ມຈາກສາຍໄຍພ ວພນັລະຫວົ່າງພວກເຮ າກບັຄ  ນ

ອ ົ່ ນ. ການເປັນຫວົ່ງເປັນໄຍເຖ ງຄ  ນອ ົ່ ນ, ໃນຄອບຄ  ວຂອງພວກເຮ າ, ຜ ູ້ທີົ່ ຢ ົ່ໃກ ູ້ຊ ດແລະໝ ົ່ເພ ົ່ ອນພວກເຮ າ, 

ພ ເສດໃນຊົ່ວງເວລາແຫົ່ງໂລກລະບາດໂຄວ ດນີູ້. 

 ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນຄອບຄ  ວມະນດຸຊາດສາມາດແຜົ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໄດູ້ກຕໍໍົ່ ເມ  ົ່ອທກຸຄ ັູ້ງທີົ່ ພວກ

ເຮ າເປີດໃຈຕູ້ອນຮບັຄ  ນອ ົ່ ນທີົ່ ມາຈາກສະຖານທີົ່ ແຕກຕົ່າງຈາກພວກເຮ າ. ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວຈະເປັນໄປ

ໄດູ້ກຕໍໍົ່ ເມ  ົ່ອພວກເຮ າເຂ ູ້າໄປຫາຄ  ນທີົ່ ພວກເຮ າບໍົ່ ຄ ດຫາເປັນປະຈາໍ. ແລະພວກເຮ າຈະເຫັນວົ່າສ ົ່ ງທີົ່ ພວກ

ເຮ າໄດູ້ຮບັຈາກພວກເຂ າເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ພວກເຮ າບໍົ່ ຄາດຄ ດໄດູ້. 

 ຢົ່າໃຫູ້ຄວາມລງັເລແລະຄວາມຢູ້ານທາໍໃຫູ້ພວກເຮ າບໍົ່ ສາມາດກະທາໍ. ແລະຄວາມສກຸແຫົ່ງການໄດູ້

ຮບັມານ ັູ້ນຈະເກດີຂ ູ້ນແກົ່ພວກເຮ າ. ເພາະໃນການພ ບພໍູ້ພ  ວພນັກບັຄ  ນອ ົ່ ນເທ ົ່ ານ ັູ້ນທີົ່ ພວກເຮ າຈະສາມາດ

ພ  ບພໍູ້ກບັຕ  ວຕ  ນທີົ່ ແທູ້ຈ ງຂອງພວກເຮ າ. ບາງຄ ັູ້ງ, ກສໍາມາດຊົ່ວຍປ ດປົ່ອຍພວກເຮ າອອກຈາກຄວາມ

ໂສກເສ ູ້າໃນດວງໃຈຂອງພວກເຮ າແລະທາໍໃຫູ້ພວກເຮ າພ  ບກບັຄວາມໝາຍຂອງຊວີ ດ. 

 ມຄີວາມປຽບທຽບໜ ົ່ ງຂອງພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າທີົ່ ເລ ົ່ າເຖ ງຄ  ນຜ ູ້ໜ ົ່ ງທີົ່ ຖ ກທາໍຮູ້າຍບາດເຈບັນອນຢ ົ່ຂ ູ້າງ

ທາງ. ມຄີ  ນຕົ່າງສາດສະໜາຜ ູ້ໜ ົ່ ງພ  ບເຫັນຊາຍໜຸົ່ມບາດເຈບັນີູ້. ເຂ າບໍົ່ ມຄີວາມຢູ້ານແລະບໍົ່ ຄ ດເຖ ງຂອບ

ເຂດດູ້ານການເມ  ອງ, ສາດສະໜາແລະຈາລ ຍະທາໍທີົ່ ກດີຂ ັູ້ນລະຫວົ່າງເຂ າກບັຄ  ນບາດເຈບັນີູ້. ການກະທາໍ

ຂອງຊາຍໜຸົ່ມຄ  ນຕົ່າງສາດສະໜານີູ້ຈະບໍົ່ ທາໍໃຫູ້ຊວີ ດຂອງເຂ າມຄີວາມໝາຍຫລາຍຂ ູ້ນບໍ? ວນັນີູ້, ພວກ

ເຮ າກຄໍວນກະທາໍດ ັົ່ງທີົ່ ຊາຍໜຸົ່ມ”ຊາມາຣແີຕນຜ ູ້ດ”ີນ ັູ້ນໄດູ້ກະທາໍ (ລກ 10, 29-37). 

  

  

 

 

 

 

 

 

ມາຈາກອາດດີອກັຄະສງັຄະລາດອງັຣກີນັ Desmond Tutu, ແບບຢົ່າງຂອງການຕໍົ່ ສ ູ້ຕູ້ານກບັການແບົ່ງ

ແຍກຜ ວໜງັ. ແລະເພ ົ່ ອການຄ ນດກີນັທາງອາຟຣ ກກາພາກໃຕູ້. 

 

 

 

“ໜ ົ່ ງໃນສາໍນວນທີົ່ ໃຊູ້ແມ ົ່ນຄາໍວົ່າ Ubuntu. ສ ົ່ ງທີົ່ ທາໍໃຫູ້ມະນດຸມຊີວີ ດ. Ubuntu ກົ່າວວົ່າ 

ມະນດຸບໍົ່ ສາມາດມຊີວີ ດຢ ົ່ໄດູ້ຢົ່າງສນັໂດດ. ເພາະມະນດຸຕູ້ອງໄດູ້ອາໄສຊ ົ່ ງກນັແລະກນັ. 

ພວກເຮ າມກັຖ ວົ່າຕ  ນເປັນມະນດຸຜ ູ້ດຽວ, ຕດັຂາດຈາກຄ  ນອ ົ່ ນ. ຄວາມຈ ງແລູ້ວ, ພວກເຮ າມ ີ

ການພ  ວພນັຊ ົ່ ງກນັແລະກນັ. ແລະຄວາມສາມກັຄຂີອງພວກເຮ າມຜີ  ນສະທູ້ອນຕໍົ່ ໂລກ”. 
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີ 2: ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສ  ນທະນາ 

 ການສ  ົ່ງເສີມຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃຫູ້ເຕບີໃຫຍົ່ຂະຫຍາຍຕ  ວນ ັູ້ນກົ່ອນອ ົ່ ນໝ  ດແມ ົ່ນຂ ູ້ນກບັຄວາມໄວູ້

ວາງໃຈ. ແຕົ່ສົ່ວນຫລາຍ, ການພ  ວພນັສ ົ່ ສານລະຫວົ່າງມະນດຸນ ັູ້ນຖ ກເບ ົ່ ງດູ້ວຍແງ ົ່ມ  ມທີົ່ ຂາດຄວາມເຊ ົ່ ອໄວູ້

ວາງໃຈ. ສ ົ່ ງນີູ້ສະແດງອອກຜົ່ານທາງຄາໍເວ ູ້າທີົ່ ຮນຸແຮງເທ ງເຄ ອຄົ່າຍສ ົ່ ສານສງັຄ  ມແລະການໂຕູ້ຖຽງກນັ. 

ຈ ົ່ງເປັນເຫດໃຫູ້ມຄີວາມກ  ວຢູ້ານແລະແບົ່ງແຍກກນັ. ພວກເຮ າຕູ້ອງແກູ້ໄຂບນັຫານີູ້ຢົ່າງໃດ? 

 ພວກເຮ າສາມາດແກູ້ບນັຫານີູ້ດ ູ້ວຍການຮບັຟງັແລະການສ  ນທະນາ. ພວກເຮ າບໍົ່ ພຽງແຕົ່ເຫັນດກີບັ

ສ ົ່ ງທີົ່ ຄ  ນອ ົ່ ນກົ່າວມາເທ ົ່ ານ ັູ້ນ, ແຕົ່ຍງັຕູ້ອງນາໍມາປະຕ ບດັດູ້ວຍກນັເພ ົ່ ອເບ ົ່ ງວົ່າມຜີ ູ້ໃດທີົ່ ມຄີວາມຄ ດທີົ່ ແຕກ

ຕົ່າງໄປຈາກພວກເຮ າອີກບໍ. ພວກເຮ າຕູ້ອງຊອກຫາທກຸວ ທີເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫູ້ມກີານຜ ດຖຽງກນັໃນການສ  ນທະນາ.  

 ຈ  ົ່ງຢົ່າປະນາມຄ  ນອ ົ່ ນແລະຕດັສ ນຄ  ນອ ົ່ ນກົ່ອນທີົ່ ໄດູ້ປາກເວ ູ້າສ  ນທະນາດູ້ວຍກນັ. ແລະຈ  ົ່ງຢົ່າຕີ

ລາຄາຄ  ນອ ົ່ ນຜົ່ານທາງການກະທາໍແລະຄວາມຄ ດຂອງເຂ າ. ຈ  ົ່ງພະຍາຍາມຫລີກເວັູ້ນຄວາມຮນຸແຮງໃນຄາໍ

ເວ ູ້າແລະການກະທາໍເຖ ງວົ່າສ ົ່ ງທີົ່ ຄ  ນອ ົ່ ນກົ່າວມານ ັູ້ນຈະບໍົ່ ຖ ກຕູ້ອງແລະພວກເຮ າກບໍໍົ່ ເຫັນດນີາໍ.  

 ເພາະໃນສງັຄ  ມແລະໃນສາດສະໜາຂອງພວກເຮ າກເໍຊັົ່ ນດຽວກນັ. ບາງຄ ັູ້ງກມໍກີານຂດັຄູ້ານທີົ່ ຮນຸ

ແຮງ. ເຖ ງວົ່າພວກເຮ າຈະບໍົ່ ເຫັນດກີບັສ ົ່ ງທີົ່ ຄ  ນອ ົ່ ນກົ່າວມາ, ແຕົ່ພວກເຮ າຄວນເຂ ູ້າໃຈສ ົ່ ງທີົ່ ເຂ າກົ່າວແລະ

ພະຍາຍາມຊອກຫາເຫດຜ  ນດູ້ວຍກນັໂດຍປາດສະຈາກການແບົ່ງແຍກກນັ. 

 

 

 

 

 ມາຈາກຄາໍເວ ູ້າຂອງນກັປດັສະຍາ Jacques Maritain ໃນປີ 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ມ  ດຕະພາບແລະຄວາມເປັນອູ້າຍນູ້ອງກນັຢົ່າງແທູ້ຈ ງນ ັູ້ນສາມາດສູ້າງບ  ນພ ົ່ ນຖານແຫົ່ງ

ຄວາມແຕກຕົ່າງລະຫວົ່າງຄວາມຄ ດແລະການກະທາໍ. ແນົ່ນອນ, ບາງຄ ັູ້ງມນັກເໍປັນສ ົ່ ງທີົ່

ເຈບັປວດແຕົ່ມນັກທໍາໍໃຫູ້ພວກເຮ າເຂ ູ້າໃຈກນັດຍີ ົ່ ຂ ູ້ນ”. 
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີສາມ: ຄວາມເປັນອູ້າຍນູ້ອງກນັສາໍລບັທກຸຄ  ນ 

 ການສ  ົ່ງເສີມຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃຫູ້ເຕບີໃຫຍົ່ຂະຫຍາຍຕ  ວນ ັູ້ນຍງັຂ ູ້ນກບັການປະຕ ເສດຄວາມບໍົ່

ຍດຸຕ ທາໍໃນສ  ງຄ  ມ. ການແບົ່ງແຍກຊ  ນຊ ັູ້ນມຮີາກເງ ູ້າມາຈາກການປະຕ ເສດຄ  ນອ ົ່ ນຫລ ການທາໍໃຫູ້ຄ  ນອ ົ່ ນ

ຮ ູ້ສ ກບໍົ່ ໄດູ້ຮບັການຕູ້ອນຮບັຈາກກຸົ່ມຄະນະແລະຈາກສງັຄ  ມ. 

 ພູ້ອມກບັກຣ ສຕງັທກຸຄ  ນໃນທກຸສາດສະໜາແລະພູ້ອມກບັຜ ູ້ເຊ ົ່ ອຖ ໃນຄວາມເຊ ົ່ ອທີົ່ ແຕກຕົ່າງຈາກ

ພວກເຮ າ ແລະພູ້ອມກບັຊາຍໜຸົ່ມຍ ງສາວທີົ່ ມນີ ໍ ູ້າໃຈດທີກຸຄ  ນທີົ່ ບໍົ່ ເຊ ົ່ ອຖ ສາດສະໜາ, ໃຫູ້ພວກເຮ າຈ  ົ່ງມ ີ

ຄວາມຮກັເມດຕາຕໍົ່ ຄ  ນທີົ່ ທກຸຍາກ, ຢ ົ່ຂອບສງັຄ  ມແລະຄ  ນອ  ບພະຍ  ບ. ຍູ້ອນພວກເຂ າເຫລ ົ່ ານີູ້ເປັນຄ  ນທີົ່ ມ ີ

ຄວາມທກຸທໍລະມານໃນຊວີ ດ.  

 ການສູ້າງມ  ດຕະພາບຄວາມເປັນອູ້າຍນູ້ອງກນັເລີົ່ ມຕ  ູ້ນຈາກພວກເຮ າແຕົ່ລະຄ  ນ. ຈ  ົ່ງຫລີກເວັູ້ນການ

ແບົ່ງພກັແບົ່ງພວກ, ແຕົ່ໃຫູ້ສູ້າງມ  ດຕະພາບຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວກນັ. ເມ  ົ່ອນ ັູ້ນ, ພວກເຮ າຈະເຫັນວົ່າດວງ

ໃຈຂອງພວກເຮ າຈະເປີດກວູ້າງແລະມຄີວາມເປັນມະນດຸຫລາຍຂ ູ້ນ. ພວກເຮ າເຄຍີຄ ດຢ ົ່ບໍວົ່າ ການກະທາໍ

ໃນຊວີ ດຂອງພວກເຮ ານ ັູ້ນມຜີ  ນສະທູ້ອນເຖ ງອີກມ ມໜ ົ່ ງຂອງໂລກໄດູ້ດູ້ວຍ? 

 ສາໍລບັຜ ູ້ທີົ່ ມຄີວາມເຊ ົ່ ອ, ການສູ້າງມ  ດຕະພາບຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວນ ັູ້ນເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ຂາດບໍົ່ ໄດູ້ໃນຊວີ ດ

ຄວາມເຊ ົ່ ອ. ເພາະພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າກ ົ່າວວົ່າ: “ທກຸສ ົ່ ງທີົ່ ພວກເຈ ູ້າກະທາໍຕໍົ່ ຄ  ນຕ ໍົ່ານ ູ້ອຍ, ແມ ົ່ນພວກເຈ ູ້າໄດູ້ກະ

ທາໍຕໍົ່ ເຮ າເອງ” (ມທ 25, 40). ພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າມາໃນໂລກນີູ້ແມ ົ່ນເພ ົ່ ອເປັນໜ ົ່ ງດຽວກບັມະນດຸທກຸຄ  ນ. 

ພວກເຮ າຈະຫຍບັເຂ ູ້າຫາພຣະອ  ງໄດູ້ກຕໍໍົ່ ເມ  ົ່ອພວກເຮ າຫຍບັເຂ ູ້າຫາຜ ູ້ທີົ່ ທກຸລາໍບາກໃນຊວີ ດ. ເພາະ

ແມ ົ່ນພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າທີົ່ ຢ ົ່ໃນພວກເຂ າ.  

 

 

 

 ຈາກຄາໍເວ ູ້າຂອງນກັຂົ່າວຄ  ນອາເມຣກີາ, Dorothy Day, ທາໍງານເພ ົ່ ສ ດທ ມະນດຸຊາດ, ໃນປີ 

1963. 

 

 

“ຄວາມທູ້າທາຍທີົ່ ໃຫຍົ່ທີົ່ ສດຸໃນຍກຸສະໄໝຂອງພວກເຮ ານີູ້ແມ ົ່ນ: ເຮັດແນວໃດພວກເຮ າຈ ົ່ງ

ສາມາດປະຕ ຮ ບດວງໃຈຂອງພວກເຮ າ. ການປະຕ ຮ ບນີູ້ຕູ້ອງໄດູ້ເລີົ່ ມຕ  ູ້ນຈາກພວກເຮ າ

ແຕົ່ລະຄ  ນ. ເມ  ົ່ອພວກເຮ າໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັກບັຜ ູ້ທີົ່ ຕ ໍົ່ານ ູ້ອຍ, ກ  ູ້ມລ  ງລູ້າງເທ ູ້າໃຫູ້ພວກເຂ າແລະ

ຮກັແພງພວກເຂ າດູ້ວຍຄວາມຮກັທີົ່ ແທູ້ຈ ງເໝ ອນດ ັົ່ງຄວາມຮກັຂອງພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າທີົ່ ພາພຣະອ  ງ

ໄປເຖ ງກາງເຂນ, ເມ  ົ່ອນ ັູ້ນ, ພວກເຮ າຈ ົ່ງສາມາດເວ ູ້າຢົ່າງຈ ງຈງັວົ່າ: “ດຽວນີູ້, ຂູ້ອຍໄດູ້ເລີົ່ ມ

ຕ  ູ້ນແລູ້ວ”. 
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີສີົ່ : ຄວາມຮກັແພງກບັສ ົ່ ງສູ້າງທງັຫລາຍ 

 ໃນປດັຈະບນັນີູ້, ພວກເຮ າບໍົ່ ໄດູ້ມຄີວາມຮກັແພງກບັສ ົ່ ງສູ້າງທງັຫລາຍ. ການເພ ົ່ ງພາອາໄສ

ລະຫວົ່າງມະນດຸດູ້ວຍກນັແລະລະຫວົ່າງມະນດຸກບັສ ົ່ ງສູ້າງນ ັູ້ນຊົ່ວຍໃຫູ້ພວກເຮ າເຂ ູ້າໃຈວົ່າ ພວກເຮ າເປັນ

ອູ້າຍເອ ູ້ອຍນູ້ອງກນັກບັສ ົ່ ງສູ້າງທງັຫລາຍ. ສາໍລບັຜ ູ້ທີົ່ ມຄີວາມເຊ ົ່ ອ, ຄວາມສວຍງາມຢ ົ່ໃນໂລກຈກັກະວານ

ນີູ້ດປນັພຣະຄນຸຊ ົ່ ງພຣະເຈ ູ້າມອບໝາຍໃຫູ້ພວກເຮ າເພ ົ່ ອພວກເຮ າຈະໄດູ້ມອບຕໍົ່ ໃຫູ້ຄ  ນໃນຍກຸສະໄໝຕໍົ່ ໄປ.  

 ພວກເຮ າເຫັນບໍວົ່າຈກັກະວານຂອງພວກເຮ າກາໍລງັຊຸບໂຊມລ  ງໄປຍູ້ອນການກະທາໍຂອງມະນດຸ. 

ໃນຊົ່ວງເວລາທີົ່ ຜົ່ານມາໝໍົ່ ໆນີູ້, ໄດູ້ມໄີພພ ບດັທາໍມະຊາດແລະປາກ  ດການພ ມອີາກາດໄດູ້ມຜີ  ນກະທ ບຕໍົ່

ຫລາຍປະເທດໃນໂລກ. ຍູ້ອນໄພພ ບດັເຫລ ົ່ ານີູ້, ມະນດຸຈາໍຕູ້ອງປ ບໜີໄປອາໄສຢ ົ່ບົ່ອນອ ົ່ ນ. ຍູ້ອນບໍົ່

ສາມາດສ ບຕໍົ່ ອາໄສບ  ນແຜົ່ນດ ນໂລກນີູ້ໄດູ້. ຕ ັູ້ງແຕົ່ທ  ດສດັຕະວດັທີົ່ ຜົ່ານມາ, ໄດູ້ມກີານວ ໄຈຫລາຍຢົ່າງ

ບອກເຕ ອນພວກເຮ າເຖ ງການລ  ູ້ມລະລາຍຂອງຊວີະພາບ. ຕໍົ່ໜູ້າພາວະສກຸເສນີຂອງສ ົ່ ງແວດລູ້ອມນີູ້, ການ

ຕອບສະໜອງທາງດູ້ານການເມ  ອງ, ທາງດູ້ານວ ທະຍາສາດແລະສງັຄ  ມເປັນສ ົ່ ງສາໍຄນັ. ເຍ າວະຊ  ນຫລາຍ

ຄ  ນໄດູ້ກໄໍດູ້ຊອກຫາວ ທີແກູ້ໄຂດູ້ວຍຄວາມກູ້າຫານ. ແຕົ່ບນັຫາກຄໍ ຍງັມຫີລາຍຢົ່າງທີົ່ ພວກເຂ າບໍົ່ ສາມາດ

ແກູ້ໄຂໄດູ້. ພວກເຮ າເຂ ູ້າໃຈບນັຫາຂອງພວກເຂ າ. ແຕົ່ຈ  ົ່ງຢົ່າທໍູ້ຖອຍແລະໝ ດກາໍລງັໃຈ. ສົ່ວນຫລາຍແມ ົ່ນ

ເມ  ົ່ອພວກເຮ າວົ່າ”ເກ ອບບໍົ່ ເຫລ ອຫຍງັແລູ້ວ” ເວລານ ັູ້ນແລະຈະມສີ ົ່ ງໃດໜ ົ່ ງທີົ່ ເກດີຂ ູ້ນ.  

 ສາໍລບັຄ  ນທີົ່ ເຊ ົ່ ອໃນພຣະເຈ ູ້າ, ຄວາມເຊ ົ່ ອເປັນສ ົ່ ງຊຸກດນັໃຫູ້ພວກເຂ າຊອກຫາວ ທີເພ ົ່ ອແກູ້ໄຂ

ບນັຫາເຫລ ົ່ ານີູ້. ພວກເຮ າໄດູ້ຖາມຕ  ວເອງບໍວົ່າ: ສ ົ່ ງໃດທີົ່ ຂ ູ້ອຍຈະກະທາໍ, ແມ ົ່ນແຕົ່ສ ົ່ ງນ ູ້ອຍໆເພ ົ່ ອຈະຊົ່ວຍ

ແກູ້ໄຂແລະເສີມສູ້າງສ ົ່ ງແວດລູ້ອມໃຫູ້ໂລກຂອງພວກເຮ າ? 

 

 

 

 

 ເປັນຄາໍເຊ ູ້ອເຊນີຂອງພຣະສນັຕະປາປາຟງັຊ ສໂກ, ຂອງສງັຄະລາດອອັກໂຕດ  ກ Bartholomée, 

ຂອງອກັຄະສງັຄະລາດອງັຣກີນັ Canterbury Justin Welby, ໃນວນັທີ 1 ກນັຍາ ປີ 2021. 

 

 

“ພວກເຮ າທກຸຄ  ນ, ບໍົ່ ວົ່າພວກເຮ າແມ ົ່ນໃຜແລະຢ ົ່ໃສ. ພວກເຮ າສາມາດປະກອບສົ່ວນໃນການ

ແກູ້ໄຂບນັຫາຂອງສ ົ່ ງແວດລູ້ອມແລະພ ມອີາກາດຂອງຈກັກະວານຂອງພວກເຮ າ.ການ ດແລ

ຮກັສາສ ົ່ ງສູ້າງແມ ົ່ນພາລະກ ດຊ ົ່ ງພຣະເຈ ູ້າມອບໝາຍໃຫູ້ພວກເຮ າແລະຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຮ າ

ຕອບສະໜອງ. ພວກເຮ າກາໍລງັຢ ົ່ໃນຊົ່ວງເວລາວ ກ ດ.ອະນາຄ  ດຂອງລ ກຫລານແລະບູ້ານເຮ ອນ

ສົ່ວນລວມຂອງພວກເຮ າແມ ົ່ນຂ ູ້ນກບັພວກເຮ າແຕົ່ລະຄ  ນ”. 
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີຫູ້າ: ຄວາມຮກັສາໍລບັຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວຂອງກຣ ສຕະຊ  ນ 

 ການຊອກຫາຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວເປັນສ ົ່ ງທູ້າທາຍສາໍຄນັສາໍລບັກຣ ສຕະຊ  ນ. ພວກເຮ າຕູ້ອງເຮັດ

ແນວໃດເພ ົ່ ອຈະມຄີວາມໜ ົ່ ງດຽວໃນຄວາມຫລາກຫລາຍ? 

 ມແີຕົ່ໃນພຣະກຣ ສໂຕເຈ ູ້າເທ ົ່ ານ ັູ້ນຊ ົ່ ງພວກເຮ າສາມາດພ  ບເຫັນບໍົ່ ເກດີຂອງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ 

(ຢງ 17, 20-21; ອຟຊ 2, 14). ອາໄສການຕາຍຂອງພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າບ  ນໄມ ູ້ກາງເຂນ, ພຣະອ  ງໄດູ້ທາໍ

ລາຍການແບົ່ງແຍກແລະຂດັສ ູ້ກນັລະຫວົ່າງມະນດຸດູ້ວຍກນັ.ດູ້ວຍເຫດນີູ້, ພຣະສາດສະໜາຈກັຈ ົ່ງຮຽກເອີູ້ນ

ພວກເຮ າໃຫູ້ຂູ້າມຜົ່ານການແບົ່ງແຍກແລະກູ້າວໄປສ ົ່ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນຄວາມຫລາກຫລາຍ. ນີູ້ແລ

ເປັນສ ົ່ ງສາໍຄນັສາໍລບັກຣ ສຕງັໃນການປະກອບສົ່ວນເພ ົ່ ອສູ້າງສາຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນຄອບຄ  ວ

ມະນດຸຊາດ. ສ ົ່ ງນີູ້ຈະເປັນຈ ງໄດູ້ກດໍ ູ້ວຍອາໄສການເປັນພ ຍານຂອງພວກເຮ າແຕົ່ລະຄ  ນ. ພຣະວໍລະສານ

ຊຸກຍ ູ້ພວກເຮ າໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ສູ້າງເອກະພາບ. ພວກເຮ າທກຸຄ  ນສາມາດເປັນຜ ູ້ສູ້າງເອກະພາບດູ້ວຍການຮບັຟງັ

ແລະສູ້າງສາຍໄຍຜ ກພນັໃນສະຖານທີົ່ ຊ ົ່ ງພວກເຮ າຢ ົ່ອາໄສ.  

 ໃນການສ  ນທະນາລະຫວົ່າງສາດສະໜານ ັູ້ນບໍົ່ ພຽງແຕົ່ແມ ົ່ນການຊອກຫາສ ົ່ ງທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັ, ເທວະ

ສາດທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັເທ ົ່ ານ ັູ້ນ, ແຕົ່ຍງັແມ ົ່ນການຊອກຫາຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວກນັໃນກາສ  ນທະນາອີກດູ້ວຍ. 

 ເພ ົ່ ອໃຫູ້ສ ົ່ ງທີົ່ ກ ົ່າວມານີູ້ເປັນຈ ງໄດູ້, ໃຫູ້ພວກເຮ າເຕ ູ້າໂຮມກນັລະຫວົ່າງຜ ູ້ທີົ່ ມຄີວາມເຊ ົ່ ອແຕກຕົ່າງ

ກນັເພ ົ່ ອພາວະນາຮົ່ວມກນັແລະອົ່ານວາຈາພຣະເຈ ູ້າພູ້ອມກນັ. ໃຜຈະຮ ູ້ໄດູ້? ບາງທີພຣະຈ ດເຈ ູ້າຈະທາໍສ ົ່ ງ

ອດັສະຈນັ. ເພາະແມ ົ່ນພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າເປັນຜ ູ້ເຕ ູ້າໂຮມພວກເຮ າ. ແລະຄວາມຮກັຂອງພຣະອ  ງສາມາດແຜົ່

ຂະຫຍາຍໄປເຖ ງທກຸຄ  ນ, ເມ  ົ່ອພວກເຮ າຮບັຮ ູ້ເຖ ງຄວາມອົ່ອນແອແລະຄວາມຕູ້ອງການຄວາມຊົ່ວຍເຫລ ອ

ຊ ົ່ ງກນັແລະກນັ. ເວລານ ັູ້ນ, ດວງໃຈຂອງພວກເຮ າຈະເປີດກວູ້າງເພ ົ່ ອຕູ້ອນຮບັຄ  ນອ ົ່ ນ. 

 

 

 

 ມາຈາກນກັເທວະສາດອອັກໂຕດ  ກ Elisabeth Behr-Sigel, ໃນປີ 1986. 

 

 

 

 

“ສ ົ່ ງສາໍຄນັຄ ກນັຍອມຮບັແລະຮ ູ້ຈກັໃຫູ້ຊ ົ່ ງກນັແລະກນັ. ບໍົ່ ແມ ົ່ນເພ ົ່ ອໃຫູ້ທກຸຄ  ນມຄີວາມເຊ ົ່ ອຖ ແບບ

ດຽວກນັ. ແຕົ່ແມ ົ່ນເພ ົ່ ອບນັລເຸຖ ງຈດຸໝາຍສາໍຄນັຂອງຄວາມເຊ ົ່ ອອນັແມ ົ່ນຄວາມເປັນເອກະພາບ

ໃນສ ົ່ ງທີົ່ ຫລາກຫລາຍ. ສົ່ວນສ ົ່ ງທີົ່ ເຫລ ອນ ັູ້ນໃຫູ້ມອບໄວູ້ໃນອູ້ອມແຂນຂອງພຣະຈ ດເຈ ູ້າ. ແລະ

ນູ້ອມຮບັພຣະປະສ  ງຂອງພຣະອ  ງ”. 
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 ຂໍູ້ສະເໜີທີຫ  ກ: ຈ  ົ່ງໃຫູ້ພຣະເຈ ູ້າທາໍໃຫູ້ດວງໃຈພວກເຮ າເປັນໜ ົ່ ງດຽວກນັ 

 ການເສີມສູ້າງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວນ ັູ້ນຮຽກຮູ້ອງໝ ດທງັຊວີ ດຂອງພວກເຮ າ.ຊ ົ່ ງເລີົ່ ມຈາກດວງໃຈ

ຂອງພວກເຮ າ. ດ ັົ່ງຄາໍພາວະນາໃນບ  ດເພງສກັສ ດທີົ່ ວົ່າ: “ຈ  ົ່ງທາໍໃຫູ້ດວງໃຈຂອງລ ກເປັນໜ ົ່ ງດຽວເພ ົ່ ອຈະ

ໄດູ້ນ  ບໄຫວູ້ບ ຊາພຣະອ  ງ” (ພສສ 86, 11).  

 ເພ ົ່ ອຈະບນັລເຸຖ ງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນໃຈຂອງພວກເຮ າ, ໃຫູ້ພວກເຮ າເລີົ່ ມຕ  ູ້ນຈາກການແຍກ

ແຍະຄວາມປາດຖະໜາໃນຕ  ວພວກເຮ າ. ຈ  ົ່ງຍອມຮບັວົ່າພວກເຮ າບໍົ່ ສາມາດເລ ອກທກຸສ ົ່ ງໄດູ້. ຖູ້າມສີ ົ່ ງໃດ

ທີົ່ ພວກເຮ າຕູ້ອງເລ ອກ, ໃຫູ້ເລ ອກສສ ົ່ ງທີົ່ ນາໍສນັຕ ສກຸ, ແສງສະວົ່າງແລະຄວາມສກຸມາໃຫູ້ພວກເຮ າ. 

 ພວກເຮ າມຄີວາມກະຫາຍແຫົ່ງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນຕ  ວພວກເຮ າທີົ່ ມາຈາກພຣະເຈ ູ້າ. ໃຫູ້ພວກ

ເຮ າສະແດງຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວນີູ້ອອກມາຜົ່ານທາງຄາໍພາວະນາ. ແມ ົ່ນວົ່າພວກເຮ າຈະບໍົ່ ມຄີາໍເວ ູ້າຫລາຍ. 

ແຕົ່ໃຫູ້ພວກເຮ າຢ ົ່ຕໍົ່ໜູ້າພຣະເຈ ູ້າໃນຄວາມມ ງຽບກບັພຣະອ  ງ. ສ ົ່ ງນີູ້ແລຈະຊົ່ວຍພວກເຮ າໃຫູ້ພ  ບກບັຄວາມ

ໝາຍຂອງຊວີ ດ. ຈ  ົ່ງໃຫູ້ພຣະຈ ດເຈ ູ້າທາໍງານໃນຕ  ວຂອງພວກເຮ າ.  

 ຖູ້າຢາກພ  ບກບັຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວໃນໃຈຂອງພວກເຮ າ. ມສີ ົ່ ງໜ ົ່ ງສາມາດຊົ່ວຍພວກເຮ າໄດູ້ຄ ໃຫູ້

ພວກເຮ າຫນັໄປຫາພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າ. ເພ ົ່ ອຈະໄດູ້ຮ ູ້ຈກັພຣະອ  ງຍ ົ່ ງຂ ູ້ນ.ແລະມອບຖະຫວາຍຄວາມທກຸແລະ

ຄວາມສກຸຂອງພວກເຮ າໃຫູ້ພຣະອ  ງ. ເຖ ງວົ່າພວກເຮ າຈະຢ ົ່ໃນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກສບັສ  ນ, ໃນຄວາມບໍົ່

ແນົ່ນອນສາໍລບັອະນາຄ  ດ. ແຕົ່ພວກເຮ າສາມາດປະເຊນີໜູ້າກບັສ ົ່ ງເຫລ ົ່ ານ ັູ້ນພູ້ອມກບັພຣະເຢຊ ເຈ ູ້າໃນ

ຄວາມເຊ ົ່ ອແລະພຣະຈ ດເຈ ູ້າຈະນາໍພາພວກເຮ າ.  

 

 

 

 

ຈາກນກັປະພນັແລະນກັສງັຄ  ມສ  ງເພາະຝລ ັົ່ງເສດ Madeleine Delbrêl, ໃນປີ 1968 

 

 

“ຢ ົ່ໃນຄວາມມ ດງຽບແມ ົ່ນກາໍລງັສະດບັຟງັພຣະເຈ ູ້າ. ຈ  ົ່ງປະຖ ູ້ມທກຸສ ົ່ ງຢົ່າງທີົ່ ກດີຂວາງບໍົ່ ໃຫູ້

ພວກເຮ າຟງັສຽງພຣະເຈ ູ້າ. ຈ  ົ່ງຟງັສຽງຂອງພຣະເຈ ູ້າເປັນຕ  ູ້ນໃນຄາໍພາວະນາ ເພ ົ່ ອ

ຮ ູ້ຈກັນ ໍູ້າພຣະໄທຂອງພຣະອ  ງ. ພວກເຮ າຕູ້ອງການຄວາມມ ດງຽບເພ ົ່ ອຮ ູ້ຈກັແລະ

ປະຕ ບດັນ ໍູ້າພຣະໄທພຣະເຈ ູ້າ. ພວກເຮ າສາມາດງຽບໃນທກຸເວລາແລະທກຸສະຖານທີົ່ . ຈ  ົ່ງມ  ດ

ງຽບໄຕົ່ຕອງເພ ົ່ ອຮບັເອ ານ ໍູ້າພຣະໄທພຣະເຈ ູ້າ, ເໝ ອນດ ັົ່ງຊາວສວນທີົ່ ຮບັຜ  ນລະປ ກ. ແລະ   

ເໝ ອນດ ັົ່ງນກັປາດທີົ່ ຮບັໝາກຜ  ນແຫົ່ງປະສ  ບການ”. 


