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เพื่อให้เกิดโฉมใหม่แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใน
ทุกระดับตัง้แตค่รอบครวัชมุชน เมอืงใหญ ่ประเทศและทวปี
ต่าง ๆ  น้ัน จำเป็นต้องมีการตัดสินใจท่ีกล้าหาญ1

การตระหนักถึงความชั ่วร้ายและความทุกข์ทรมาน
ที่ทับถมมนุษยชาติและโลกใบนี้  จะต้องไม่ทำให้พวกเรา
ยอมแพ้ หวาดกลัว  และใช้ชีวิตอย่างจำยอมโดยไม่ลงมือ
กระทำส่ิงใด2

แม้ว่าความหวังในสิ่งดี ๆ ของมนุษย์จะถูกคุกคามจาก
ความสิ ้นศรัทธาที ่ถาโถมกันเข้ามาในรูปแบบของความ
ยากลำบากทางเศรษฐกิจจนเป็นภาระอันหนักอึ้ง หรือจาก
ความซับซ้อนยุ่งยากของสังคม  หรือจากความสิ้นหวังใน
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ยามที่ต้องเผชิญหน้ากับหายนะทางธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ดู
เหมือนจะทำให้ต้นอ่อนแห่งความหวังที่กำลังแตกยอดต้อง
เห่ียวแห้งเฉาไป3

ในการสร้างโฉมหน้าใหม่ของความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
จำเป็นต้องมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเปิดธารน้ำแห่ง
ความหวังให้พวยพุ่งออกมา

ไม่มีมนุษย์คนใด  และไม่มีสังคมใดท่ีเจริญชีวิตอยู่ได้ โดย
ปราศจากความไว้วางใจต่อกัน

เมื่อความไว้วางใจถูกทรยศ เมื่อนั้นจะเกิดบาดแผลที่
ฝังลึกอยู่ภายใน

ความไว้วางใจไม่ใช่การยอมเช่ือใจใครต่อใครอย่างง่าย ๆ
แต่ความไว้วางใจเป็นผลของความพยายามภายใน และ
พวกเราทุกคนถูกเรียกให้ก้าวผ่านความเคลือบแคลงใจและ
เร่ิมต้นใหม่ท่ีจะไว้วางใจในทุก ๆ วัน
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ความไว้วางใจในมนุษย์
การเปิดหนทางแห่งความไว้วางใจ เป็นการตอบสนองต่อ

ความต้องการเร่งด่วนประการหน่ึง  น่ันคือในขณะท่ีการส่ือสาร
ในปัจจุบันดูสะดวกและง่ายแสนง่าย แต่สังคมมนุษย์ก็ยังมี
การแบ่งเปน็ช้ันวรรณะและแตกแยกกนั

กำแพงท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่เพียงขวางก้ันผู้คนและพรมแดน แต่
กำแพงน้ีอยู่ใกล้ตัวเรา เป็นกำแพงในหัวใจของเราซ่ึงปรากฏใน
รูปแบบของอคติระหว่างชนชาติ หรือการมองผู้อพยพลี้ภัย
ที่อยู่ใกล้เหมือนเป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นศาสนาที่เมินเฉย
ต่อคนรอบข้างหรือคริสตชนเองทีแ่บ่งออกเป็นนิกายต่าง ๆ

สันติภาพในโลกนีเ้ร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ในหัวใจของเรา
ในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น จำเป็น

ที่เราต้องเปิดตัวเข้าหาผู้อื่นด้วยมือที่ว่างเปล่า เพื่อรับฟัง
และพยายามเข้าใจผู้ที่คิดต่างจากเรา การทำเช่นนี้จะช่วย
ให้สถานการณ์ที ่ดูเหมือนสิ ้นหวังและปิดตาย  เริ ่มเกิด
การเปล่ียนแปลง
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ให้เราใส่ใจต่อผู ้ที ่อ่อนแอ  ผู้ตกงานและผู้ที ่ประสบ
ความยากลำบากในรูปแบบต่าง ๆ ความใส่ใจต่อผู้ยากไร้นี้
จะต้องแสดงออกให้ปรากฏโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม  และหากเราพิจารณาเร่ืองน้ีให้ลึกซ้ึงจะ พบ
ว่าส่ิงน้ีสะท้อนถึงท่าทีของการเปิดตัวต่อทุกคน เราควรเขา้ใจ
ด้วยว่าบุคคลรอบข้างที่เราใช้ชีวิตอยู่ใกล้ ๆ ล้วนแต่เป็น
คนยากจนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และพวกเขาเหล่านี้ต่าง
ต้องการใหเ้ราย่ืนมือออกไปช่วยเหลอื4

ในการเผชิญหน้ากับความยากจน และความอยุติธรรมน้ัน
บางคนเลือกใช้การประท้วงและความรุนแรง ที่ปราศจาก
เป้าหมาย  แท้ท่ีจริง  แล้วความรุนแรงไม่สามารถเปล่ียนแปลง
สังคมให้ดีขึ้นได้5 อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการเข้าใจผู้คน
หนุ่มสาวที่แสดงความขุ่นเคืองใจโดยใช้พฤติกรรมเหล่านี้
เราจำเป็นต้องรับฟังเพ่ือเข้าใจเหตุผลของพวกเขา6

พลังที่นำไปสู่การสร้างโฉมใหม่แห่งความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน   จะต้องได้รับการหล่อเลี ้ยงให้สดชื ่นจาก
ความเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจ และหนึ่งใน
ความเชื่อมั่นเหล่านั้น ก็คือความต้องการที่จะแบ่งปัน7 ซึ่ง
การแบ่งปันนี้ จะช่วยรวบรวมผู้มีความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ
รวมทัง้ผูไ้ม่มีความเชือ่ให้รวมเขา้ไวด้้วยกัน
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ความไว้วางใจในพระเจ้า
ความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันระหว่างมนุษย์ มีรากฐานอัน

ม่ันคงในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แม้วา่อาจจะมขีอ้สงสัยในพระเจา้
เมื่อต้องพบกับความจริงที่ว่า ผู้มีความเชื่อจำนวนมากต้อง
พบกับประสบการณ์ด้านลบในท่ีทำงาน  ในการศึกษาเล่าเรียน
หรือในชวิีตครอบครวั

มีหลายคนที่ไม่สามารถเชื่อในพระเจ้า ที่ทรงรักเขาเป็น
การส่วนตัว  และมีหลายคนท่ีแม้จะมีความสัตย์ซ่ือต่อพระองค์
แต่ก็ยังคงสงสัยในทำนองท่ีว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตนมีความเช่ือ

ทุกวันน้ีความเช่ืออยู่ในภาวะเส่ียง เป็นความเส่ียงในเร่ือง
ความไวว้างใจ

ความเช่ือไม่ได้หมายถึงการยึดม่ันต่อความจริง แท้ท่ีจริง
แล้วความเชื่อคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า8  และ
เป็นความเชื่อนี้เองที่เรียกร้องเราให้หันหน้าสู่แสงสว่างแห่ง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้

ความเช่ือน้ีไม่ได้ขัดขวาง หรือทำให้ความบริบูรณ์ส่วนตัว
ของเราต้องเหี่ยวเฉา9  ตรงกันข้ามความเชื่อในพระเจ้า จะ
ปลดปล่อยเราสู่อิสรภาพ  เป็นอิสระจากความหวาดกลัวและ
เป็นอิสระเพ่ือมอบตัวรับใช้บุคคลท่ีพระเจ้าทรงไว้วางใจให้เรา
ช่วยดูแล10

ยิ่งความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าเติบโตมากขึ้น
เท่าใด  เราก็จะย่ิงเปิดหัวใจให้กว้างขวางและอ้าแขนรับมนุษย์
ทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนใดของโลกหรอืมาจากวัฒนธรรม
ใด  หัวใจของเราจะสามารถตอ้นรับวิทยาการและเทคโนโลยี
ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษย์หรือช่วยให้สังคม
ของเราเตบิโตกา้วหนา้ขึน้

เมื่อมนุษย์เพ่งมองดูพระเจ้า ดวงตาของเขาก็จะพร่ามัว
เหมือนการมองดูแสงจ้าของดวงอาทิตย์ แต่อาศัยองค์พระเยซู
คริสตเจ้า เราสามารถมองแสงสว่างนั้นผ่านทางพระองค์
ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ บอกให้เราเชื ่อไว้ใจในข้อที ่ว่า
องค์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับสภาพความเป็นจริง
ของมนษุยแ์ละทรงพดูกับเราด้วยภาษาทีเ่ข้าใจได้
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เอกลักษณ์ของความเชื่อคริสตชนก็คือ ความเชื่อใน
พระเยซคูริสตเจา้ ผูท้รงเปน็บคุคลและความสมัพนัธท่ี์มีชีวติ
ชีวาระหวา่งเรากับพระองค ์ อย่างไรก็ตาม  ความเช่ือน้ียังคง
เป็นเรือ่งท่ีเราไมส่ามารถจะเขา้ใจได้อย่างครบถว้นบรบูิรณ์

พระคริสตเจ้าแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราทุกคนต่างเป็นผู ้จาริกแสวงบุญ  เป็นผู ้แสวงหา

ความจริง และความเชื ่อในพระเยซูคริสตเจ้าไม่ใช่เป็น
การครอบครองความจริง  แต่เป็นการปล่อยตัวยอมให้พระองค์
ผู้ทรงเปน็องคค์วามจรงิเขา้ครอบครองตวัเรา

เรื่องที่น่าพิศวงใจสำหรับเราก็คือ การที่พระคริสตเจ้า
ทรงเป็นส่ือกลางให้แสงสว่างแห่งพระเจ้าผ่านมาสู่เราโดยอาศัย
ชีวิตที่เรียบง่ายของพระองค์  พระองค์ทรงมีชีวิตพระและ
ทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา11  และโดยการเผยแสดงองค์
ด้วยชีวิตมนุษย์ท่ีเรียบง่ายน้ีเอง  พระเจ้าก็ทรงฟ้ืนฟูความไว้ใจ
ในมนุษย์เสียใหม่ กล่าวคือ พระองค์ทรงบันดาลให้เรามี
ความเชื่อในมนุษยชาติ  เราจึงไม่ท้อแท้สิ้นหวังต่อโลกหรือ
ต่อตัวเองอีกต่อไป

อาศัยการยอมรับความตายอันแสนทรมานโดยไม่ใช้
ความรุนแรงเพื่อตอบโต้ พระเยซูเจ้าทรงนำความรักของ
พระเจ้าจากสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยความเกลียดชัง12 การถูกตรึง
บนกางเขนไม่ใช่ยอมรับความตายโดยจำยอมในโชคชะตา
แต่เป็นการแสดงความรักจนถึงที่สุด และแม้ว่าการทรมานที่
ทรงรับจะเป็นเรื ่องที่น่าอับอายและยากที่จะทำใจยอมรับ
พระองค์ก็ทรงไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงย่ิงใหญ่กว่าความช่ัวและ
ความตาย ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ดังนั้น โดยการทำเช่นนี้
ความทุกข์ทรมาน บนไม้กางเขนไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความรกัอันไมมี่วันจบสิน้ของพระองค์13

เม ื ่อพระเจ ้าทรงยกพระองค์ข ึ ้นจากบรรดาผู ้ตาย
พระคริสตเจ้าก็ไม่ได้เป็นบุคคลแห่งอดีตอีกต่อไป แต่พระองค์
ทรงประทับอยู่กับพวกเราในทุกวัน  พระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้า
ซ่ึงทำให้เราสามารถเจรญิชีวิตด้วยชีวิตพระทีมี่อยู่ภายใน

ศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเราคือพระคริสตเจ้าผู้ทรง
กลับคืนชีพ พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา และทรงมี
สายสัมผัสแห่งความรักกับเราเป็นการส่วนตัว การมองไปยัง
องค์พระเยซูคริสตเจ้าจึงช่วยปลุกเร้าความพิศวงใจ และ
ความเขา้ใจอยา่งลกึซ้ึงตอ่ความเปน็อยูข่องเรา

เม่ือเรามองแสงสว่างขององค์พระคริสตเจ้า ด้วยการภาวนา
ความสว่างน้ันจะค่อย ๆ  ฉายแสงเข้าไปในจิตใจของเราทีละน้อย
ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าจะกลับกลาย เป็นธรรมล้ำลึกของ
ชีวิตเรา และถึงแม้ว่าความขัดแย้งและความหวาดกลัวที่อยู่
ภายในจะยังไม่ถูกกำจัดออกไป แต่พระจิตเจ้าก็ทรงบันดาล
ให้พระคริสตเจ้าเข้ามาประทับอยู่กับเราในส่ิงท่ีใจเราห่วงกังวล
และเมือ่เป็นเช่นนี ้แสงสว่างก็เข้ามาสู่ความมืดในตวัเรา14

การภาวนานำเราไปยังพระเป็นเจ้าและโลก ในเวลาเดียวกัน
เชน่เดยีวกบัมารอีา มกัดาเลนาซึง่พบพระครสิตเจา้ทรง

กลับคืนชีพในเชา้วันปัสกา เราต่างก็ถูกเรียกให้แบ่งปันข่าวดี
แห่งปสักากับผูอ่ื้นด้วย15

กระแสเรียกของพระศาสนจักรคือการรวบรวมมนุษย์
ทุกชาติทุกภาษาท่ัวโลกให้มารวมเป็นหน่ึงเดียวกันในสันติสุข
ขององค์พระคริสต์ พระศาสนจกัรเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้
เห็นประจักษ์ว่าพระวรสารคือถ้อยคำแห่งความจริง พระศาสนจักร
เป็นร่างกายของพระคริสตเจ้าที่มีชีวิตโดยอาศัยพระจิต และ
พระศาสนจักรทำให้ "พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นหน่ึงเดียว" ยังคง
ประทับอยู่ในปัจจุบัน16

การที่พระศาสนจักรรับฟัง17 รักษาเยียวยาและคืนดีอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเช่นนี้  พระศาสนจักรก็
แสดงธรรมชาติของตนเองอย่างรุ่งเรือง นั่นคือความเป็น
หนึ ่งเดียวกันของความรัก ความเมตตา การปลอบโยน
บรรเทาใจ และการสะท้อนให้เห็นถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรง
กลับคืนชีพอย่างกระจ่างชัด ดังนั้น โดยอาศัยความเป็นมิตร
ความร่วมมือและการหลุดพ้นจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ
พระศาสนจักรก็ช่วยให้ความวางไว้ใจในความเชื่อส่องสว่าง
เข้าสู่ดวงใจของมนษุย์18
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การเป็น "เกลือดองแผ่นดิน"
พระคริสตเจ้าแห่งความเป็นหน่ึงเดียว ไม่ทรงเสด็จมาเพ่ือ

แบ่งแยกคริสตชน ออกจากผู้อื่นและสร้างสังคมที่โดดเดี่ยว
ตรงกันข้ามคริสตชนถูกส่งออกไปเพื่อรับใช้มนุษยชาติใน
ฐานะเชื้อแป้งแห่งความไว้วางใจและสันติสุข19  ความเป็น
หนึ่งเดียวของคริสตชนที่ประจักษ์ต่อสายตาของทุกคนนั้น
ไม่ได้มีจุดหมายเพือ่ความเปน็หนึง่เดียวในตวัเองแตส่ิ่งนีเ้ป็น
พยานยืนยัน ถึงพระวาจาท่ีว่า "ท่านเป็นเกลือดองแผ่นดิน" 20

สำหรับมนุษยชาติ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนชีพ พระคริสตเจ้าทรง

สถาปนาความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันโฉมหน้าใหม่ในท่ามกลาง
มวลมนุษย์ ในองค์พระคริสตเจ้าน้ีเองท่ีการแบ่งแยกมนุษยชาติ
ออกเป็นฝักเป็นฝ่ายได้ถูกเอาชนะ มนุษย์กลับกลายเป็น
ครอบครัวเดียวกัน21  การกลับคืนดีกับพระเจ้านำมาซึ่ง
การคืนดกัีนระหวา่งมนษุย์22

แต่จะเกิดอะไรข้ึนถ้าเกลือสูญเสียความเค็ม  ประเด็นหน่ึง
ที่ควรตระหนักก็คือ มีบางเวลาที่คริสตชนไม่ปฏิบัติตาม
พระวาจาของพระคริสตเจ้าในเรื ่องนี้อย่างชัดเจนมากนัก
เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
หากพวกเราเองยังคงแตกแยกและไม่เป็นหน่ึงเดียวกัน

พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์
เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูข่าวสารแห่งความรักและสันติสุข
ให้กลับมีชีวิตชีวาข้ึนใหม่  คำถามท่ีเราต้องตอบก็คือเรามุ่งม่ัน
ท่ีจะทำส่ิงน้ีอย่างเต็มกำลังหรือไม่  เพ่ือว่าเม่ือเราเป็นอิสระจาก
ความเขา้ใจผดิ ข่าวสารแหง่ความรกัและสันตสุิขก็จะถูกแพร่
ออกไปตามความแทจ้ริงด้ังเดิมอยา่งไมถู่กปนเปือ้น

เราจะสามารถร่วมทางเดินไปกับผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน
แต่มีหัวใจที่แสวงหาความจริงเหมือนกัน  โดยไม่เรียกร้อง
เง่ือนไขใด ๆ ได้หรือไม่23

ในความพยายามสร้างโฉมหน้าใหม่ของความเป็นน้ำหน่ึง
ใจเดียวกันและเปิดหนทางแห่งความไว้วางใจกันน้ัน   เราจะพบ
กับการถูกทดลองอยู่เสมอ  และบางคร้ังบางคราวการทดลอง
น้ัน ดูจะมีพลังจนเกินกำลังในสถานการณ์เช่นน้ัน เราควรถาม
ตนเอง ว่าเราสำนึกหรือไม่ว่าเราถูกเรียกมาเพ่ือตอบสนองต่อ
การทดลองที่ต้องประสบและต่อบุคคลที่ไม่เป็นที่ชื ่นชอบ
และพร้อมท่ีจะรักให้มากข้ึนหรือไม่ ?
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