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	 พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ(เทียบ	 อพย.15:16)	 เป็น

หวัข้อท่ีไตร่ตรองการภาวนาเพือ่เอกภาพในปีนี	้	ซึง่ผูเ้ตรยีมการอธษิฐาน

คือกลุ่มคริสตชนของประเทศแถบภูมิภาคคาริบเบียน	 ที่ได้รับความ							

เจ็บปวดจากอดีต	 	 การขาดความเคารพในศักด์ิศรีความมนุษย์จากการ			

ล่าอาณานคิมของต่างชาต	ิ	รดิรอนสิทธมินษุยชน	แต่พวกเขารอดได้ด้วย

พระหัตถ์ของพระเจ้า	 เหมือนชาวอิสราแอลรอดพ้นจากการเป็นทาสใน

อิยิปต์

	 พระหตัถ์ของพระเจ้าทรงพลานภุาพ(เทยีบ	อพย.15:16)	การข้าม
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ของพระเจ้าทรงท�างานในตวัเรา	ซึง่เปรยีบเสมอืนเราครสิตชนทกุกลุม่ทุก

นิกาย	 	 ต้องให้พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยท�าลายอตคิต่อกัน	 อันน�าไปสู่

ความเป็นหนึง่เดียวในพระครสิต์	ดังค�าขอร้องของพระองค์ตรสัไว้ว่า	“เพือ่

พวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา 

และทรงรักพวกเขาดังที่พระองค์ทรงรักข้าพเข้า”	(ยน.	17:	23)		

	 เส้นทางเดินสู่เอกภาพ	ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการอธิษฐาน

ภาวนา	การนมัสการ	และการเสวนาเพื่อเอกภาพ	 เพื่อขจัดความระแวง

ต่อกันให้หมดสิน้ไป		โดยทกุฝ่ายต้องด�าเนนิตามพระประสงค์ของพระองค์	

การกลับใจด้วยความสุภาพ	 และอธิษฐานให้แก่กันด้วยความจริงใจ									

ขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพในใจ		พี่น้องคริสตชนทุกกลุ่ม

ทุกนิกาย		

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

คาทอลิก
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ข้อเสนอแนะ
การใช้หัวข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์

  

	 ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกนิกาย	 ทุกคณะร่วมมือกันอธิษฐาน

ภาวนา	ตามแนวคิดพระคัมภีร์ในหนังสือเล่มนี้		เพื่อท�าตามพระประสงค์

ของพระเยซคูรสิต์		การภาวนาให้ผูอ้ืน่จะช่วยท�าให้เราค้นพบตามพระทยั

ของพระเจ้าเพิ่มขึ้น		จึงขอเสนอแนวทางการใช้ดังนี้

	 1.		ไม่จ�าเป็นน�ามาใช้ทัง้หมด		อาจใช้ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ได้	แต่ควร

ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจขบวนการของความเป็นหนึ่งเดียว	 ประจ�าปี	

2018

	 2.		ใช้ได้ตลอดทั้งปีในโอกาสต่างๆ	แต่ช่วงที่ควรเน้นคือ	18	–	25	

มกราคม	2018

	 3.		ขอเสนอแนะการน�าไปใช้ของกลุ่มต่างๆดังนี้

			 	 3.1	นิกายโปรเตสแตนท์

	 	 -		ใช้ในการอธิษฐานประจ�าวัน		ทั้งส่วนตัว	และส่วนรวม

	 	 -		การศึกษาพระคัมภีร์ประจ�าวัน	ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

	 	 -		พิธีนมัสการ	

	 	 -		การภาวนาเทเซ่

	 	 -		กลุ่มเซลล์	ฯลฯ

	 	 3.2	นิกายโรมันคาทอลิก

		 	 -			ใช้ในการสวดประจ�าวัน		ทั้งส่วนตัว	และส่วนร่วม

																						(ท�าวัตร,สวดสายประค�า)

	 	 -		การศึกษาพระคัมภีร์	ในกลุ่ม	BEC

	 	 -		บทภาวนาเพื่อมวลชน	ฯลฯ		และ	การภาวนาเทเซ่	
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สรุปหัวข้อ  และบทอ่านประจ�าวัน

วันที่ 1  ท่านต้องรักคนแปลกหน้าด้วย เพราะท่านก็เป็นคนแปลก

หน้าเหมือนกันในแผ่นดินอียิปต์

เลวีนิติ	19:	33-34	 ท่านต้องรักคนแปลกหน้าเสมือนรักตนเอง

สดุดี	146	 	 องค์พระผู้เป็นเจ้าคอยเฝ้าดูแลคนแปลกหน้า

ฮีบรู	13:	1-3	 	 บางคนต้อนรับทูตสวรรค์โดยที่ตนเองไม่ทราบ

มัทธิว	25:	31-46	 เราเป็นคนแปลกหน้าและท่านก็ให้การต้อนรับเรา

วันที่ 2 ไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นพี่น้องที่รักของพระองค์

ปฐมกาล	1:	26-28	 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์

	 	 	 ของพระองค์

สดุดี	10:	1-10		 พระเจ้าข้า	เหตุใดพระองค์จึงยืนอยู่ห่างไกล?

ฟีเลโมน	18:13-16	 ไม่เป็นทาสอีกต่อไป	แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้น	

																											เป็นพี่น้องที่รัก

ลูกา	10:	25-37	 นิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

วันที่ 3 กายของท่านเป็นพระวิหารของพระพระจิตเจ้า

อพยพ	3:	4-10	 พระเจ้าทรงโปรดให้พวกที่ตกเป็นทาสเป็นอิสระ

สดุดี	24:	1-6	 	 ข้าแต่พระเจ้า	เราคือประชากรที่แสวงหา

	 	 	 พระพักตร์ของพระองค์

1	โครินธ์	6:	9-20	 ดังนั้นจงถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า

	 	 	 ในกายของท่าน
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มัทธิว	18:	1-7		 วิบากกรรมแก่ผู้ที่เป็นที่สะดุดแก่ผู้อื่น

วันที่ 4 ความหวังและการเยียวยา

อิสยาห์	9:	2-7a	 อ�านาจของพระองค์จะเพิ่มทวีขึ้นมิหยุดหย่อน	

	 	 	 และจะมีสันติที่ไม่มีวันสิ้นสุด

สดุดี	34:	1-14		 จงแสวงหาสันติ	และเฝ้าติดตาม

วิวรณ์	7:	13-17	 พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดไป

	 	 	 จากดวงตาของพวกเขา

ยอห์น	14:	25-27	 เราละสันติไว้กับพวกท่าน

วันที่ 5 เสียงร้องประชากรของเราจากที่ไกลในแผ่นดิน

กว้างใหญ่

เฉลยธรรมบัญญัติ	1:	19-35	 พระเจ้าน�าหน้าท่านและอุ้มท่านไว้

สดุดี	145:	9-20	 พระเจ้าทรงพยุงทุกคนที่ก�าลังหกล้ม

ยากอบ	1:	9-11	 คนมั่งมีจะอันตรธานไปดุจดอกไม้ในทุ่ง

ลูกา	18:	35-43	 ข้าแต่พระเยซู	บุตรแห่งดาวิด	

	 	 	 โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันที่ 6 ให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น

อิสยาห์	25:	1-9	 ให้เราชื่นชมยินดีในความรอดของเขา

สดุดี	82	 	 จงรักษาสิทธิของคนต�่าต้อยและคนสิ้นหวัง

ฟีลิปปี	2:	1-4		 ขอให้ท่านจงอย่างมองแต่ประโยชน์ส่วนตน	

	 	 	 แต่ให้มองไปที่ประโยชน์ของผู้อื่น

ลูกา	12:	13-21	 จงเฝ้าระมัดระวังความโลภทุกชนิด
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วันที่ 7 การสร้างครอบครัวในบ้านและในพระศาสนจักร

อพยพ	2:	1-10	 การเกิดของโมเสส

สดุดี	127	 	 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างบ้าน	

	 	 	 คนที่สร้างก็จะท�างานไปโดยไร้ประโยชน์

ฮีบรู	11:	23-24	 โมเสสถูกพ่อแม่เอาไปซ่อน	

	 	 	 เพราะเห็นว่าทารกนั้นน่ารัก

มัทธิว	2:	13-15	 โยเซฟลุกขึ้น	พอตกกลางคืนก็พาพระกุมาร

	 	 	 และพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์

วันที่ 8 พระองค์จะทรงรวบรวมผู้ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย  จาก

ทุกสี่ทิศแห่งโลก

อิสยาห์	11:	12-13	 เอฟราอิมจะต้องไม่อิจฉายูดาห์	และยูดาห์จะต้อง

	 	 	 ไม่เป็นอริกับเอฟราอิม

สดุดี	106:	1-14.	43-48	 โปรดรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เพื่อ	

	 	 	 	 ขอบคุณพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

เอเฟซัส	2:	13-19	 	 พระองค์ทรงท�าลายก�าแพงที่แบ่งแยก

ยอห์น	17:	1-12	 	 เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพวกเขา
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ข้อคิดส�าหรับผู้จัดงานอธิษฐานเพื่อเอกภาพ

การแสวงหาเอกภาพตลอดปี

	 ประเพณีสัปดาห์อธิษฐานเพื่อเอกภาพในซีกโลกเหนือคือวันที่	

18-25	มกราคม		พอล	วัตสัน	เป็นผู้เสนอวันดังกล่าวตั้งแต่ปี	ค.ศ.1908	

เพือ่ให้อยูใ่นช่วงวนัสมโภช			อคัรสาวกเปโตรและเปาโลซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ที่มีความหมาย		ส่วนซีกโลกใต้นั้น	เดือนมกราคมเป็นเดือนที่เขาพักร้อน

กัน	พระศาสนจกัรจงึเลอืกวนัอืน่ให้เป็นสัปดาห์อธษิฐานเพือ่เอกภาพ	เช่น	

วนัท่ีใกล้เคยีงกับวนัสมโภชพระจติเจ้า	ซึง่ก็มคีวามหมายทีดี่เช่นเดียวกัน

ส�าหรับความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักรต่างๆ

	 เมื่อทราบกันดีถึงความยืดหยุ่นแห่งสัปดาห์อธิษฐานกันแล้วเรา

ใคร่สนับสนุนให้ท่านได้สร้างความเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์ที่น�าเสนอมา	

ณ	ที่นี้	เพื่อแสวงหาโอกาสตลอดปีในการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์กัน

ที่พระศาสนจักรมีอยู่แล้วและให้มีการอธิษฐานภาวนาพร้อมกันส�าหรับ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเยซู

คริสต์	
	

การปรับข้อความพระคัมภีร์

	 	ข้อความพระคัมภร์ีทีน่�าเสนอมาในทีน่ีค้วรเข้าใจด้วยว่า	หากเป็น

ไปได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนน�าไปใช้ในระดับท้องถิ่นได้	 	 ในการปรับ

เปลี่ยนจ�าต้องค�านึงถึงแนวปฏิบัติในเรื่องของจารีตพิธีและความศรัทธา

ของคนท้องถิน่	และของสังคมโดยรวมกับบรบิททางวฒันธรรม		การปรบั

เปลี่ยนดังกล่าวโดยปกติแล้วมักจะท�าร่วมกันกับองค์กรคริสตจักรต่างๆ	

ส�าหรับบางแห่งโครงสร้างของศาสนสัมพันธ์มีอยู่แล้วส�าหรับการปรับ
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เปลีย่นข้อความพระคมัภร์ี		แต่ส�าหรบัทีอ่ืน่ๆ	เราหวงัว่าความจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องมีการปรับเปลี่ยนจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดมีโครงการดังกล่าวขึ้น		

การใช้หัวข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์

•	 ส�าหรบัศาสนจกัรและชมุชนครสิตจกัรท่ีอธษิฐานร่วมกันและใช้พธิี

นมัสการเดียวกัน	เราแนบระเบียบนมัสการมาในที่นี้แล้ว

•	 พระศาสนจกัรและชมุชนครสิตจกัรอาจน�าเอาหวัข้อไตร่ตรองจาก

สัปดาห์อธิษฐานเพื่อเอกภาพนี้ไปรวมในพิธีนมัสการของตนได้ทั้งบท

ภาวนาจากพิธีนมัสการ	“แปดวัน”	ของเรา	หรือการเลือกบทภาวนาเพิ่ม

เติมอาจท�าได้	 ทั้งนั้น	 เพื่อความเหมาะสมส�าหรับแต่ละแห่งที่มีสภาพไม่

เหมือนกัน

•	 ชมุชนท่ีร่วมในสปัดาห์อธษิฐานเพือ่เอกภาพอาจใช้เนือ้หาเป็นข้อ

ไตร่ตรอง	และยงัน�ามาเป็นบทภาวนาประจ�าวนัจากพธินีมสัการ	“แปดวนั”	

ที่มีอยู่ในคู่มือเล่มนี้

•						ส�าหรับผู้ที่อยากศึกษาพระคัมภีร์ในสัปดาห์นี้สามารถที่จะใช้หัวข้อ

จากพระคัมภีร์ที่เสนอไว้แล้วในแต่ละวัน	 	 การศึกษาในแต่ละหัวข้ออาจ

สรุปท้ายด้วยการอธิษฐานภาวนาวิงวอน

•	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการอธิษฐานภาวนาตามล�าพัง	 เนื้อหาที่ให้ไว้จะ

เป็นประโยชน์ในจดุประสงค์แห่งค�าภาวนาของเขาได้เป็นอย่างดี	พวกเขา

ควรร�าลึกเสมอว่าพวกเขาก�าลังอยู่ในสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่ง

เดียวกันกับผู้อื่นท่ีก�าลังอธิษฐานภาวนาทั่วโลกเพื่อความเป็นเอกภาพ

แห่งคริสตจักรของพระคริสต์จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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ข้อความพระคัมภีร์ส�าหรับปี ค.ศ.2018

(อพยพ	15:	1-21)

	 แล้วโมเสสกับชาวอสิราเอลจงึร้องเพลงบทนีถ้วายแด่พระยาห์เวห์

ว่า	 ข้าพเจ้าขอร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์	 เพราะพระองค์ทรงชัยชนะ

อย่างยิง่ใหญ่		พระองค์ทรงโยนม้าและผูข้บัขีล่งในทะเล		พระยาห์เวห์ทรง

เป็นพละก�าลังและบทเพลงของข้าพเจ้า	 	 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้

รอดพ้น	 	 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า	 	 ข้าพเจ้าขอสรรเสริญ

พระองค	์ 	 ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า	 	 ข้าพเจ้าขอเทิด

พระเกียรติพระองค์		พระยาห์เวห์ทรงเป็นนักรบ		พระนามของพระองค์

คือพระยาห์เวห์	 	 พระองค์ทรงโยนรถศึกและกองทัพของกษัตริย์ฟาโรห์

ลงทะเล	 ยอดทหารจมน�้าตายในต้นกก	 ทะเลลึกท่วมเขาเหล่านั้น	 เขา								

จมลงเหมือนกับก้อนหิน		ข้าแต่พระยาห์เวห์	พระหัตถ์ขวาของพระองค์

ท�าลายศัตรูจนหมดสิ้น	 พระองค์ทรงโค่นปรปักษ์ของพระองค์ด้วย									

พระเดชานภุาพสงูส่ง	พระองค์ทรงพระพโิรธ	ดังเพลงิเผาผลาญเขาเหมอืน

ฟางข้าว	พระองค์เพยีงทรงระบายลมปราณจากพระนาสกิ	น�า้ก็กองสงูขึน้	

คลื่นตั้งขึ้นเหมือนก�าแพง	 น�้าลึกก็แข็งขึ้นในท้องทะเล	 ศัตรูกล่าวว่า	

“ข้าพเจ้าจะไล่ล่า	 ข้าพเจ้าจะริบสิ่งของมาแบ่งปัน	 ข้าพเจ้าจะพอใจ	

สมปรารถนา	ข้าพเจ้าจะชักดาบออก	มือของข้าพเจ้าจะท�าลายเขา	 เมื่อ

ลมของพระองค์พดัมา	ทะเลก็ท่วมเขาเหล่านัน้		เขาจมลงเหมอืนตะก่ัวใน

น�้าลึก		ข้าแต่พระยาห์เวห์	ใครเล่าในบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือน

พระองค์		ผูท้รงพระอานภุาพและศักด์ิสิทธิ	์	ทรงน่าเกรงขามในพระราชกิจ	

ผู้ทรงกระท�าสิ่งมหัศจรรย์	 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวา	 แผ่นดินก็

กลืนเขาทั้งหลายจนหมดสิ้น	 	 พระองค์ทรงน�าประชากรที่ทรงไถ่กู้ด้วย

ความรักมั่นคง	 	 ทรงพาเขามาถึงที่พ�านักศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์ด้วย							
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พระอานุภาพ		ประชาชาติได้ยินและตัวสั่นด้วยความกลัว	ความปวดร้าว

จบัจติของประชาชนแห่งฟิลสิเตยี		บรรดาหวัหน้าเผ่าแห่งเอโดมต่างรูส้กึ

ตกใจ	 ผู้ทรงอ�านาจแห่งโมอับมีความกลัวมาก	 ผู้ที่อาศัยอยู่ในคานาอัน

ทั้งหมดต่างกลัวลนลาน	 ความตกใจและความกลัวอุบัติขึ้นในใจของเขา							

เขาหยุดนิ่งอยู่เหมือนกับก้อนหิน	 เพราะพระอานุภาพแห่งพระกรของ

พระองค์	 จนกว่าประชากรของพระองค์จะผ่านไป	 ข้าแต่พระยาห์เวห์	

จนกว่าประชากรทีพ่ระองค์ทรงไถ่กู้นีจ้ะผ่านไป	พระองค์ทรงน�าข้าพระเจ้า

มาปลูกไว้บนภูเขา	ซึ่งเป็นมรดกของพระองค์	เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรง

เตรียมไว้เป็นที่พ�านัก	 ข้าแต่พระยาห์เวห์	 เป็นสักการสถานที่พระหัตถ์

พระองค์ทรงสร้างไว้	ข้าแต่พระยาห์เวห์		พระยาห์เวห์จะทรงครองราชย์

ตลอดนิรันดร”	 	 เมื่อม้า	 รถศึก	 และผู้ขับขี่ของกษัตริย์ฟาโรห์ลงทะเล									

พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้น�้าทะเลไหลกลับมาท่วมเขาเหล่านั้น	แต่ชาว

อสิราเอลเดินผ่านทะเลไปบนพืน้ดินแห้ง	แล้วมเีรยีมประกาศกหญงิ	พีส่าว

ของอาโรนตกีลองร�ามะนา	บรรดาสตรก็ีตกีลองร�ามะนาเดินตามพร้อมกับ

เริงระบ�า	 มีเรียมก่อบทเพลงให้เขาร้องรับว่า	 “จงร้องเพลงถวายพระ

ยาห์เวห์	เพราะพระองค์ทรงชยัชนะอย่างยิง่ใหญ่	พระองค์ทรงโยนม้าและ

ผู้ขับขี่ลงทะเล”
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ข้อความพระคัมภีร์ไตร่ตรองส�าหรับปี ค.ศ. 2018

ข้าแต่พระยาห์เวห์	พระหัตถ์ขวาของพระองค์ท�าลายศัตรูอย่างสิ้นเชิง

(อพย.	15:	6)

ประเทศแถบภูมิภาคคาริบเบียน

	 การได้ชื่อว่าเป็นชนกลุ่มหนึ่งของชนพื้นเมืองในประเทศแถบ							

คาริบเบียนคือ		ชาวกาลินาโก	เดิมเรียกว่าการิบ	ซึ่งปัจจุบันเป็นชนเผ่าที่

อาศัยอยู่ในแถบคาริบเบียนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากสลับ					

ซับซ้อน	 ภูมิศาสตร์กว้างใหญ่ไพศาลแห่งภูมิภาคนี้มีทั้งผืนแผ่นดินและ

เกาะแก่งทีม่คีวามหลากหลากมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของชนเผ่า	ภาษา	

หรือขนบธรรมเนียมทางศาสนา	 ส่วนเรื่องการเมืองก็มีปัญหา	 ทับซ้อน

ยุ่งเหยิง	 มีการปกครองและรัฐธรรมนูญหลากหลาย	 เริ่มด้วยการเป็น

อาณานิคม	 (อังกฤษ	 เนเธอแลนด์	 ฝรั่งเศส	 อเมริกา)	 จนถึงสาธารณรัฐ

ต่างๆ

	 คาริบเบียนในยุคร่วมสมัยจะรุนแรงมากไปในโครงการที่ไม่ค�านึง

ถงึคุณค่า	และศกัด์ิศรมีนษุย์จากการล่าอาณานคิม	ในการใช้ความรนุแรง

เพื่อประโยชน์	 ทางการค้า	 พวกล่าอาณานิคมตั้งกฎป่าเถื่อนให้มีการค้า

มนุษย์ได้และมีการบังคับ	 ใช้แรงงาน	 ตอนแรกมีการจับผู้คนเอามาเป็น

ทาส	ท�าให้ประชากรท้องถิ่นลดลงอย่าง	นา่ใจหาย	และในบางกรณีถึงกบั

ตั้งใจท่ีจะก�าจัดชนพื้นเมืองให้สูญสิ้นไป	 ประเด็นนี้ตามมาด้วยการจับ					

ชนชาวแอฟริกันไปเป็นทาส	และมีการ	 “เซ็นสัญญา”	 เอาคนอินเดียและ

คนจีนไปท�างานแบบเป็นทาสด้วย

	 ในแต่ละยคุแต่ละกาลเวลาพวกล่าอาณานคิมพยายามทีจ่ะลดิรอน

สิทธิและความเป็นอัตลักษณ์	 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 เสรีภาพและ
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การตัดสินใจด้วยตัวตนเองของชาวพื้นเมือง		การจับเอาชาวแอฟริกันไป

เป็นทาสไม่ได้เป็นแค่โยกย้ายคนงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น		

การท�าผดิต่อศักด์ิศรมีนษุย์ทีพ่ระเจ้าทรงประทานให้นี	้	พวกล่าอาณานคิม

ยังสร้างกฎขึ้นมาเก่ียวกับมนุษย์ด้วย	 	 โดยท�าให้มนุษย์เป็นสมบัติของ					

ผู้อื่นได้	เมื่อท�าให้เกิดความเข้าใจว่าทาสเป็นสมบัติแล้ว	การปฏิบัติอย่าง

อื่นที่ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของชาวแอฟริกัน	 ซึ่งได้แก่การ										

ไม่ยอมรับสิทธิในวัฒนธรรม		การปฏิบัติศาสนกิจ		การแต่งงาน	และการ

มีครอบครัวก็ตามมา

	 มันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่สุดตลอดระเวลา	 500	 ปีตั้งแต่เริ่มมี

อาณานิคมและการเอาคนมาเป็นทาส	 กิจกรรมของธรรมทูตคริสต์ใน

ภมูภิาคนี	้ยกเว้นแบบฉบบัดีเลศิ	ของธรรมทูตบางคน	ล้วนมคีวามสมัพนัธ์

กันกับระบบลดิรอนสทิธมินษุยชนทัง้ส้ิน	พร้อมกับให้เหตผุลและสนบัสนนุ

ด้วยหลายวิธี	 ในขณะเดียวกันผู ้ที่น�าพระคัมภีร์	 มาสู ่ภูมิภาคนี้ก็ใช	้								

พระคัมภีร์สร้างความชอบธรรมให้กับการกดขี่ประชาชน	ท�าให้พวกเขา

ตกเป็นทาส	จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจและหลกัประกันว่าพระเจ้าทรงอยู่

ข้างตนและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้น�าพวกเขาไปสู่อิสรภาพ		
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เนื้อหาไตร่ตรองส�าหรับสัปดาห์อธิษฐาน

เพื่อเอกภาพของคริสตชน 2018

	 ทุกวันนี้คริสตชนชาวคาริบเบียนชนเผ่าต่างๆมองเห็นพระหัตถ์

ของพระเจ้าก�าลังท�างานเพื่อขจัดความเป็นทาส		มันเป็นประสบการณ์ที่

ทกุคนสัมผสัได้ถงึกิจการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าซึง่น�าอสิรภาพมาให้	

เพราะเหตนุีเ้ราจงึเลอืกเอาบทเพลงของโมเสสและมเีรยีม	(อพย.15:	1-21)	

มาเป็นแรงบนัดาลใจส�าหรบัสปัดาห์อธษิฐานเพือ่เอกภาพในปี	2018		ซึง่

ถือว่าเป็นบทเพลงที่เหมาะสมที่สุด		เป็นเพลงแห่งชัยชนะเหนือการกดขี่		

เนือ้หาหลกัอยูท่ี	่พระหตัถ์ขวาของพระเจ้า	ซึง่เขยีนขึน้ในการสมัมนาเชงิ

วิชาการแห่งคริสตจักรต่างๆในเดือนสิงหาคม	 1981	 ซึ่งได้กลายเป็น	

“บทเพลงประจ�า”	ของกระบวนการสร้างเอกภาพของครสิตชนในภมูภิาค

นี้และมีการแปลออกเป็นหลายภาษา

	 เฉกเช่นชนชาติอิสราเอล	 ประชากรคาริบเบียนมีบทเพลงแห่ง

ชยัชนะและอสิรภาพในการขบัร้องและเป็นเพลงทีท่�าให้พวกเขาเป็นหนึง่

เดียวกัน	ทว่าการท้าทายร่วมสมยั	ยงัคงคุกคามทีจ่ะท�าให้พวกเขาตกเป็น

ทาสอกีครัง้หนึง่และเป็นพษิเป็นภยัต่อศกัด์ิศรขีองความเป็นมนษุย์ซึง่ถกู

สร้างขึน้ตามพระฉายาลกัษณ์ของพระเจ้า		ศกัด์ิศรมีนษุย์อนัจะละเมดิมไิด้

นั้นบ่อยครั้งถูกปิดบังด้วยบาปส่วนตัว		หรือโครงสร้างสังคมแห่งบาปใน

โลกบิดเบี้ยวแห่งความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งบ่อยครั้งขาดความยุติธรรม	

และการเห็นอกเห็นใจที่ให้เกียรติต่อศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	 ความ

ยากจน	การใช้ความรนุแรง	ความอยตุธิรรม	การตดิยาเสพตดิ	ภาพลามก	

ความเจบ็ปวดและความเป็นทุกข์เสียใจทีต่ามมาล้วนเป็นประสบการณ์ท่ี

ท�าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
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การท้าทายร่วมสมยัหลายกรณเีป็นผลพวงของการล่าอาณานคิมและการ

ค้าทาสในอดีต	 	 จิตวิทยาโดยรวมท่ีมีบาดแผลปรากฏออกมาในทุกวันนี้

ในปัญหาสังคมเกี่ยวกับการรักตนเองที่ตกต�่า	 กลุ่มแก๊งอันธพาล	 การใช้

ความรนุแรงในครอบครวั	และ	ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ราบรืน่ในครอบครวั		แม้

มันจะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่มันก็ยังเป็นความจริงท่ีปรากฏอยู่ในยุค

ปัจจุบันซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นการล่าอาณานิคมแบบใหม่	 ภายใต้

บริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่	ดูเหมือนว่าล�าพังประเทศในแถบคาริบเบียน

จะไม่สามารถถีบตนออกจากความยากจนและการเป็นหนี้ไปได้	 ร้ายไป

กว่านัน้อกี	ในหลายพืน้ท่ียงัมกีรอบกฎหมายท่ียงัมกีารแยกชนชัน้วรรณะ

อยู่ต่อไป

	 พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าซึ่งน�าประชากรหลุดพ้นจากความเป็น

ทาส	 ทรงประทานความหวังและความกล้าหาญให้กับชนชาติอิสราเอล

เช่นใด	พระองค์ก็ยงัคงน�าความหวงัมาให้	ครสิตชนชาวคารบิเบยีนฉนันัน้	

พวกเขาไม่ใช่เหยือ่ของสิง่แวดล้อม		เพือ่เป็นประจกัษ์พยานในความหวงั

นี้คริสตจกัรตา่งๆก�าลงัท�างานรว่มกนัในการอภบิาลประชากรทกุคนของ

ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ ท่ีเสี่ยงกับอันตรายและผู ้ที่ไม่มีผู ้ใด						

เหลียวแล	ค�าพูดในบทเพลงบทหนึ่งมีว่า	 “พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าทรง

หว่านเมล็ดพันธ์แห่งอิสรภาพ	ความหวัง	และความรักบนผืนดินของเรา”	
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พระคัมภีร์ – การไตร่ตรองเชิงอภิบาลเกี่ยวกับข้อความ

 (อพย. 15: 1-21)

	 หนังสืออพยพน�าเราเข้าสู่	 3	 ยุคแห่งชีวิตชนชาติอิสราเอลใน

ประเทศอียิปต์		(1:	1-15:21)	การเดินทางของชนชาติอิสราเอลผ่านทะเล

ทราย	ประสบการณ์แห่งภูเขาซีนัย	 (19-40)	 ข้อความที่เลือก	 “บทเพลง

แห่งทะเล”	น�าโดยโมเสสและมีเรียม	ซึ่งรายละเอียดแห่งเหตุการณ์น�าไป

สู่การ	ไถ่กู้ประชากรของพระเจ้าจากการเป็นทาส	ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของ

ยุคแรก

ผู้นี้เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์”

(อพย.15: 2)
		

	 วรรค	1-3	ของบทที	่15	เน้นถงึการสรรเสรญิพระเจ้า	“พระยาห์เวห์

ทรงเป็นพละก�าลังและบทเพลงของข้าพเจ้า	พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้

รอดพ้น	 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าขอสรรเสริญ

พระองค์	 ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าขอเทิด					

พระเกียรติพระองค์”	 (15:	 2)	 ในบทเพลงดังกล่าวซึ่งน�าโดยโมเสสและ						

มเีรยีมชาวอสิราเอลขบัร้องสรรเสรญิพระเจ้าผูท้รงปลดปล่อยพวกเขาให้

มีอิสรภาพ	 	พวกเขาทราบดีว่าแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะ

ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอสิระนัน้ไม่สามารถถกูขดัขวางหรอืล้มเหลวได้		

ไม่มอี�านาจใดแม้	รถม้า	กองทพั	และทหารทีฝึ่กมาเป็นอย่างดีของกษตัรย์ิ

ฟาโรห์จะสามารถมาขัดขวางน�้าพระทัยของพระเจ้าที่จะปลดปล่อย								

ชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระได้	 (15:	 4-5)	 ในการร้องสรรเสริญด้วยความ			

ยินดีนี้คริสตชนจากหลายนิกายต่างทราบดีว่าพระเจ้าทรงเป็น	 พระผู้ไถ่
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ของเราทุกคน	 เรารู ้สึกดีใจท่ีว่าพระองค์ทรงรักษาค�ามั่นสัญญาของ

พระองค์และยงัคงน�าความรอดมาสู่เราโดยอาศยัพระจติเจ้า		ในความรอด

ที่พระองค์ทรงน�ามานั้นเราตระหนักดีว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ

เจ้าของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ท�าลายศัตรูโดย        

สิ้นเชิง” (อพย.15: 6a)

	 การปลดปล่อยและการช่วยให้รอด		ประชากรของพระเจ้าเกิดขึ้น

โดยอาศัยพลังของพระเจ้า	พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าอาจเข้าใจได้ว่าเป็น

ทัง้ชยัชนะแน่นอนเหนอืศัตรแูละเป็นการคุ้มครองทีป่ลอดภยัทีส่ดุส�าหรบั

ประชากรของพระองค์แม้นว่ากษัตริย์ฟาโรห์ตั้งใจจะท�าลายให้หมดส้ิน		

พระเจ้าได้ยินเสียงร้องของประชากร	 พระองค์ไม่มีวันที่จะปล่อยให้

ประชากรของพระองค์พินาศไป	 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง

ชวีติ	อาศยัการควบคุมลมและทะเล		พระเจ้าทรงแสดงให้เหน็ถงึน�า้พระทยั

ของพระองค์ท่ีจะคุ้มครองชีวิตและท�าลายการใช้ความรุนแรง	 (อพย.15:	

10)		การไถ่กู้ก็เพื่อที่จะสร้างอิสราเอลให้เป็นประชากรแห่งการสรรเสริญ

ด้วยการตระหนักดีถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า

	 ความเป็นอสิระน�ามาซึง่ความหวงัและค�าสัญญาส�าหรบัประชากร	

ความหวงักลายเป็นวนัใหม่เมือ่ประชากรสามารถท�าการนมสัการพระเจ้า

ได้อย่างเสรี	พร้อมกับตระหนักถึงศักยภาพของตน		มันยังเป็นค�าสัญญา

ด้วย:พระเจ้าจะเป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับเขาโดยท่ีไม่มีอ�านาจใดสามารถ

ที่จะมาบังคับพระประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับประชากรของพระองค์
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พระเจ้าทรงใช้ความรุนแรงเพื่อสู้กับความรุนแรงไหม?

	 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่านตีความเรื่องราวแบบอุปมา

อุปมัยส�าหรับชีวิตจิต	 เช่น	 นักบุญเอากุสตีโนอธิบายว่าศัตรูที่ถูกโยนลง

ทะเลนั้นไม่ใช่ชาวอียิปต์	แต่เป็นบาป

	 “ท่านทราบดีว่าบาปในอดีตของเราคอยบีบค้ันเราเหมือนกับมัน

คอยตามหลงัเราอยูเ่สมอ	พระองค์ทรงเอามนัทิง้ลงไปในทะเลและลบเลอืน

มันไปในศีลล้างบาป	 ความด�ามืดของเราที่ถูกจิตร้ายครอบง�าดุจคนขี่ม้า

ทีจ่ะขีเ่มือ่ใดก็ได้จะหมดสิน้ไป		นีเ่ป็นเหตใุห้อคัรสาวกเรยีกว่า	“เจ้าผูค้รอง

แห่งความมดื”	ส่ิงเหล่านีถ้กูก�าจดัออกไปในศลีล้างบาปดุจดังทะเลแดง	ที่

เรยีกเช่นนีเ้พราะมนัถกูท�าให้ศกัด์ิสิทธิด้์วยพระโลหติของพระเจ้าผูท้ีท่รง

ถูกตรึงบนไม้กางเขน..”	(Sermon	223E)

	 นกับญุเอากสุตโีนมองว่าเรือ่งนีเ้ป็นการกระตุน้ให้ครสิตชนมคีวาม

หวังและยืนหยัดมั่นคงแทนที่จะสิ้นหวังต่อการติดตามของศัตรู	ส�าหรับ

นักบุญเอากุสตีโน ศีลล้างบาปคือกุญแจไขให้เรามีอัตลักษณ์แท้จริงใน

ฐานะที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระวรกายแห่งพระคริสตเจ้า	ท่านขีดเส้น

ขนานระว่างอิสรภาพของชนชาติอิสราเอลในการข้ามทะเลแดงกับ												

คริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาป	การเดินทางที่มีอิสรภาพทั้งสองท�าให้เกิดมี

พิธีนมัสการร่วมกัน	 เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวอิสราเอลจึงสามารถสรรเสริญ

พระเจ้าได้อย่างเสรด้ีวยเพลงชยัชนะของมเีรยีมและโมเสส		การทีช่นชาติ

อิสราเอล	 รับการไถ่กู้ให้รอดพ้นจากความเป็นทาสท�าให้พวกเขาเป็น

สมาชกิแห่งประชากรของพระเจ้า	เป็นหนึง่เดียวกันขบัร้องเพลงเดียวกัน

สรรเสริญพระเจ้า
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เอกภาพ

	 หนังสืออพยพบทที่	 15	 ช่วยให้เราเห็นว่าเส้นทางสู่ความเป็น

เอกภาพบ่อยครั้งต้องผ่านประสบการณ์แห่งความทุกข์		การช่วยให้ชาว

อสิราเอลหลดุพ้นจากความเป็นทาสเป็นเหตกุารณ์พืน้ฐานส�าหรบัชนชาติ

อสิราเอล		ส�าหรบัครสิตชนกระบวนการนีจ้ะถงึจุดสดุยอดด้วยการบงัเกิด

และพระธรรมล�้าลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า	 แม้ว่าความเป็นอิสระและ

ความรอดจะเป็นความคิดริเริ่มจากพระจ้า	พระองค์ก็ทรงใช้				เครื่องมือ

ที่เป็นมนุษย์ในการท�าแผนการและเป้าหมายในการไถ่กู้ประชากรของ

พระองค์ให้ส�าเร็จลุล่วงไป	 	 คริสตชนอาศัยศีลล้างบาปมีส่วนร่วมใน						

พนัธกิจแห่งการคืนดีกันของพระเจ้า	แต่การแตกแยกของเราเป็นอปุสรรค

ต่อการเป็นประจกัษ์พยานและพนัธกิจของเราต่อโลก		ซึง่มคีวามต้องการ

การเยียวยารักษาของพระเจ้า

การเตรียมตัวส�าหรับสัปดาห์อธิษฐานเอกภาพปี 2018

	 ครสิตจกัรต่างๆแถวคารบิเบยีนถกูเลอืกให้เป็นผูร่้างเนือ้หาส�าหรบั

สปัดาห์อธษิฐานเอกภาพปี	ค.ศ.2018		ภายใต้การน�าของพระอคัรสังฆราช	

Kenneth	 Richards	 แห่ง	 อัครสังฆมณฑล	 Kingston	 และเป็นประธาน

สภาพระสังฆราชแห่ง	Antilles	พร้อมกับ	Mr.Gerard	Granado	เลขาธกิาร

แห่งสภาครสิตจกัรคารบิเบยีน	(CCC)	และทมีงานสร้างความเป็นเอกภาพ

ซึ่งมีทั้งชายและหญิง		
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	 ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อบรรดาผู้น�าแห่ง	CCC	ต่อสภาคริสตจักร

แห่ง	Antilles	ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

•	 Most	Reverend	Kenneth	D.	Richards	–	Coordinator	of	the	

Drafting	Team	on	behalf	of	the	Antilles	Episcopal	Conference	(AEC),	

Chairman	 of	 the	 AED	 Ecumenism	Commission,	 Archbishop	 of	

Kingston	(Roman	Catholic)	[Jamaica]

•	 Mr.	Gerard	AJ.	Granado,	M.Th.	(Edinburgh)	–	General	Sec-

retary,	 Caribbean	Conference	 of	 Churches	 (CCC),	 Convener	 of	

Drafting	Team	(Roman	Catholic)	[Trinidad	and	Tobago]

•	 Professor	Luis	N.	Rivera	Pagan	–	Prof.	Emeritus	of	Ecumen-

ics,	Princeton	Theological	Seminary,	N.Y.	(Baptist)	[Puerto	Rico]

•	 Reverend	 Kirkley	 Sands,	 Ph.D.	 –	 Chaplain,	 Codrington	

Theological	College,	(Anglican)	Church	in	the	Province	of	the	West	

Indies	[Bahamas]

•	 Reverend	Patmore	Henry	–	Secretary,	Connexional	Confer-

ence,	Methodist	Church	in	the	Caribbean	and	the	Americas	(MCCA)	

[Antigua]

•	 Oluwakemi	 Linda	Banks,	Ph.D.	 –	A	President	 of	CCC	&	

Clinical	Psychologist	(Anglican)	[Anguilla]

•	 Ms.Nicole	 Poyer	 –	 Leader,	 Taizé	 (Ecumenical)	 Group,	

Trinidad	and	Tobago	and	Matriculating	Masters	student	in	Theol-

ogy	(Roman	Catholic_	[Trinidad	and	Tobago]
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•	 Right	Reverend	Glenna	Spencer	–	Bishop,	Methodist	Church	

in	the	Caribbean	and	the	Americas	(MCCA)	&	former	member	of	

the	Central	Committee	of	the	World	Council	of	Churches	(WCC)	

[Guyana]

•	 Right	Reverend	Kingsley	Lewis,	Ph.D.	–	Bishop,	Moravian	

Church	(East	West	Indies	Province),	and	President	Eme5ritus	of	

the	CCC	[Antigua]	

•	 Reverend	 Elvis	 Elahie,	 M.Th.	 (Edinburgh)	 –	 Moderator	

Emeritus,	Presbyterian	Church	in	Trinidad	and	Tobago	(PCTT)	and	

Principal	Emeritus	of	St.	Andrew’s	(Presbyterian)	Theological	Col-

lege	[Trinidad	and	Tobago]

•	 Reverend	 Marjorie	 Lewis,	 Ph.D.	 –	 President	 Emeritus,	

United	 Theological	 College	 of	 the	West	 Indies	 (UTCWI)	 (The	

United	Church	in	Jamaica	and	the	Cayman	Islands)	[Jamaica]

•	 Reverend	George	Mulrain,	Ph.D.	–	Connexional	President	

Emeritus,	Connexional	Conference,	Methodist	Church	in	the	Carib-

bean	&	the	Americas	(MCCA)	[Trinidad	&	Tobago]

	 ทีมร่างท้องถิ่นเป็นผู้เสนอข้อความ	 บทภาวนาและการไตร่ตรอง

ทีพ่วกเขาเลอืกและเตรยีมไว้ให้ทีมสากลซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากสมณ

สภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชน	 (PCPCU)	 และสภาคริสตจักรโลก	

(WCC)	น�าไปสานต่อ		ในการประชุมร่วมกันที่	Emmaus	House	ณ	เมือง	

Nassau,	Bahamas	เมื่อวันที่	3-7	กันยายน	2016	ข้อความที่ร่างไว้มีการ

ตรวจสอบและสรุปเป็นครั้งสุดท้าย	 ทีมสากลได้มีโอกาสไปเยี่ยม

พิพิธภัณฑ์Pompeyแห่งการเป็นทาสและรอดพ้นจากความเป็นทาส								
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ณ	 Vendue	 House	 มันเป็นการเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมตรวจสอบเนื้อหา

ยกย่องการต่อสู ้เพื่ออิสรภาพของชาวบาฮาเมียนและพี่น ้องชาว																

คาริบเบียนทั่วไป

	 คณะท�างานสากลขอขอบคุณพระอัครสังฆราช	 Patrick	 Pinder	

และอัครสังฆมณฑล	 Nassau	 ซึ่งให้การต้อนรับด้วยใจกว้างที่ศูนย	์							

Emmaus	และขอบคุณ			เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท�างานอยู่ที่นั้นซึ่งท�าให้เรามี

ความสะดวกสบาย	นอกนัน้ต้องขอขอบคณุผูน้�าศาสนจกัรท้องถิน่ทีใ่ห้การ

สนับสนุน	 ซึ่งได้แก่	 Reverend	 Dr.	 Ranford	 Patterson	 ประธานของ			

สภาคริสตจักรบาฮามาส	และ	Right	Reverend	Lais	Boyd	พระสังฆราช

อังกลีกันแห่งสังฆมณฑลบาฮามาส	หมู่เกาะเติร์กและไกก๊อส	ซึ่งมาร่วม

กับกลุ่มเราเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น
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การไตร่ตรองพระคัมภีร์

และการอธิษฐานภาวนาแปดวัน

วันที่ 1 ท่านต้องรักคนแปลกหน้าด้วย เพราะท่านก็เป็นคน

แปลกหน้าเหมือนกันในแผ่นดินอียิปต์

เลวีนิติ	19:	33-34	 ท่านต้องรักคนแปลกหน้าเสมือนรักตนเอง

สดุดี	146	 	 พระยาห์เวห์คอยเฝ้าดูแลคนแปลกหน้า

ฮีบรู	13:	1-3	 	 บางคนต้อนรับทูตสวรรค์โดยที่ตนเองไม่ทราบ

มัทธิว	25:	31-46	 เราเป็นคนแปลกหน้าและท่านก็ให้การต้อนรับเรา

	 หลงัจากเป็นสาธารณรฐัผวิด�าอสิระแห่งแรกทีป่ระเทศไฮตก็ิให้การ

ช่วยเหลือประชากรอื่นๆที่ตกเป็นทาสที่แสวงหาเสรีภาพ	 ประเทศไฮติ

ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจล่มสลาย	 	 ประชาชนพากันท้ิงบ้านช่องเสี่ยง

เดินทางโดยหวังท่ีจะมีชีวิตท่ีดีกว่า	 	 ในหลายกรณีพวกเขาเจอกับการ					

ไม่ต้อนรบัรวมทัง้อปุสรรคในด้านกฎหมายด้วย	สภาครสิตจกัรคารบิเบยีน

มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการเป็นกระบอกเสียงท้าทายประเทศต่างๆ			

ที่ขัดขวางและไม่ยอมรับสิทธิความเป็นประชาชนของชาวไฮติ

ไตร่ตรอง	

	 ความทรงจ�าของประชากรอิสราเอลในการเป็นคนแปลกหน้าใน

ดินแดนประเทศอียิปต์เป็นภูมิหลังแห่งบัญญัติกฎหมายว่าประชากรของ

พระเจ้าต้องให้การต้อนรับคนแปลกหน้าที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา	 ความ

ทรงจ�าถงึการเนรเทศของตนน่าจะท�าให้พวกเขามคีวามเหน็อกเหน็ใจและ

มีความเอื้ออาทรกับผู ้ถูกเนรเทศและคนแปลกหน้าเฉกเช่นชนชาติ

20



อิสราเอลประสบการณ์ร่วมกันของเราคริสตชนเกี่ยวกับการกระท�า	 ไถ่กู้

ของพระเจ้าจะต้องควบคู่กันไปกับการร�าลึกถึงท้ังการแยกตนหรือการ		

เหินห่างจากพระเจ้าและพระอาณาจักรของพระองค์	 ความทรงจ�าของ						

คริสตชนแบบนี้มีความหมายเชิงคุณธรรม	พระเจ้าทรงคืนศักด์ิศรีให้เรา

ในพระคริสตเจ้าและท�าให้เราเป็นประชากรแห่งพระอาณาจักรของ

พระองค์	ไม่ใช่เพราะว่าเราท�าอะไรเป็นสิง่คู่ควร	แต่เป็นของขวญัท่ีให้เปล่า

เพราะความรกัของพระองค์		เราจงึถกูเรยีกร้องให้ต้องท�าเช่นเดียวกนัโดย

ได้รบัแรงบนัดาลใจโดยอสิระจากความรกั		ความรกัของครสิตชนต้องเป็น

แบบความรักของพระบิดา	 นั่นคือ	 ยอมรับศักด์ิศรีและมอบศักด์ิศรี											

ซึ่งหมายถึงการช่วยเยียวยาครอบครัวที่ล่มสลาย

อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตนิรันดร		

	 พระองค์ไม่ทรงขึ้นกับวัฒนธรรมและแผ่นดินใด	

	 แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิ่ง

	 พระองค์ทรงเรียกร้องให้พวกเราต้อนรับคนแปลกหน้า

	 ที่อยู่ท่ามกลางเรา

	 โปรดช่วยเราด้วยพระจิตเจ้าของพระองค์

	 ให้เราด�าเนินชีวิตดุจพี่ดุจน้อง

	 ให้การต้อนรับทุกคนในพระนามของพระองค์

	 และด�าเนนิชวีติในความชอบธรรมแห่งพระอาณาจกัรของพระองค์

	 เราอธิษฐานทั้งนี้ในพระนามของพระเยซู		อาแมน

21



พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

ทรงทำ�ก�รเพ�ะปลูกในดินแดนของเร�

ทรงหว่�นเมล็ดพันธ์แห่งอิสรภ�พในแผ่นดินที่มีผู้คนม�กม�ย

ขอให้ลูกหล�นทุกคนจงจับมือกัน

และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�   

วันที่ 2 ไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นพี่น้องที่รักของพระองค์

ปฐมกาล	1:	26-28	 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์

	 	 	 ของพระองค์

สดุดี	10:	1-10		 พระเจ้าข้า	เหตุใดพระองค์จึงยืนอยู่ห่างไกล?

ฟีเลโมน	18:13-16	 ไม่เป็นทาสอีกต่อไป	แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้น	

	 	 	 เป็นพี่น้องที่รัก

ลูกา	10:	25-37	 นิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

	 การค้ามนษุย์เป็นรปูแบบของทาสสมยัใหม่	ซึง่เหยือ่ถกูบงัคบัหรอื

ถกูหลอกไปในการค้าบรกิารทางเพศ	งานเด็ก	หรอืค้าอวยัวะเพือ่หาก�าไร

จากเหยื่อ	 	 มันเป็นอุตสาหกรรมทั่วโลกที่มีคุณค่าหลายล้านเหรียญ									

มันเป็นปัญหาท่ีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในแถบประเทศคาริบเบียน	 คริสตจักร

ปฏิรูปที่คาริบเบียนและสภาคริสตจักรอเมริกาเหนือเพื่อพันธกิจการ					

ประกาศพระวรสารก�าลังให้การศึกษากับชุมชนคริสตชนเพื่อยุติการค้า

มนุษย์ที่เหี้ยมโหดนี้
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ไตร่ตรอง

	 สิ่งแรกๆประการหนึ่งที่เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ก็คือ	พระเจ้าทรง

สร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์	 ทว่าความจริงล�้าลึกและ

สวยงามนี้บ ่อยครั้งถูกกลบเกลื่อนและถูกปฏิเสธตลอดเวลาแห่ง

ประวตัศิาสตร์มนษุยชาต	ิเช่น	ในสมยัจกัรวรรด์ิโรมนัเขาไม่ยอมรบัศักด์ิศรี

ของผูท่ี้เป็นทาส	สารแห่งพระวรสารแตกต่างอย่างส้ินเชงิเกีย่วกบัประเด็น

นี้		พระเยซูทรงท้าทายกับมาตรฐานสังคมที่ไม่เห็นคุณค่ามนุษย์ของชาว

สะมาเรียว่าเขาเป็น	“เพื่อนบ้าน”	ของชายที่ถูกท�าร้ายบนหนทางสู่เยริโก	

เขาเป็นเพื่อนบ้านที่เราต้องรักตามบทบัญญัติ	 	นักบุญเปาโลผู้กล้าหาญ

ในพระคริสตเจ้าบอกว่าโอเนสิมุสซึ่งเคยเป็นทาสมาก่อนนั้นเป็น	 “พี่น้อง

ทีร่กัของตน”	เป็นการก้าวข้ามมาตรฐานสงัคมและเป็นการยนืยนัถงึความ

เป็นมนุษย์ของโอเนสิมุส

	

	 ความรักของคริสตชนต้องเป็นความรักที่กล้าหาญเสมอซึ่งกล้าที่

จะก้าวข้ามเขตโดยยอมรบัศักด์ิศรขีองผูอ้ืน่เท่าเทยีมกับของตน		เช่นเดียว

กับนกับญุเปาโลต้องเป็นคนท่ี	“กล้าในพระครสิตเจ้า”	ในการร่วมร้องเป็น

เสียงเดียวกันด้วยการยอมรับว่าบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เป็นเพื่อนบ้านและเป็นพี่น้องของตน	 ดังนั้นเราต้องช่วยกันยุติการค้า

มนุษย์แห่งยุคใหม่ให้ได้
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อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี

	 โปรดเสด็จเข้าใกล้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

	 โปรดประทานให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์

	 ทรงทราบถึงความยากล�าบาก

	 และทรงได้ยินเสียงร้องของพวกเขา

	 ขอให้พระศาสนจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน

	 ในความเห็นอกเห็นใจ

	 และกล้าที่จะกระท�าการจนกระทั่งถึงวันที่ไม่มีผู้ใด

	 ถูกเอารัดเอาเปรียบ

	 และทุกคนจะเป็นอิสระและด�าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสันติ

	 เราวิงวอนทั้งนี้ในพระนามของพระตรีเอกภาพ

	 ผู้ทรงสามารถที่จะกระท�าการเกินกว่าที่เรา

	 จะสามารถทูลขอและคิดได้

	 อาแมน

พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

ถูกยกชูขึ้นม�ในดินแดนของเร�

ทรงยกผู้ที่หกล้มทีละคนให้ลุกขึ้นม�

พระองค์ทรงรู้จักชื่อของแต่ละคน

ทรงช่วยเข�ให้พ้นจ�กคว�มอับอ�ย

ด้วยก�รยกพระหัตถ์ขว�ของพระองค์ขึ้นม�
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วันที่ 3  กายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า

อพยพ	3:	4-10	 พระเจ้าทรงโปรดให้พวกที่ตกเป็นทาสเป็นอิสระ

สดุดี	24:	1-6	 	 ข้าแต่พระเจ้า	เราคอืประชากรทีแ่สวงหาพระพกัตร์

	 	 	 ของพระองค์

1	โครินธ์	6:	9-20	 ดังนั้นจงถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า

	 	 	 ในกายของท่าน

มัทธิว	18:	1-7		 วิบากกรรมแก่ผู้ที่เป็นที่สะดุดแก่ผู้อื่น

	 คริสตจักรหลายแห่งแถบคาริบเบียนต่างห่วงใยเรื่องภาพโป๊โดย

เฉพาะอย่างยิง่ท่ีปรากฏอยูใ่นอนิเตอร์เนต็		ภาพโป๊มผีลท�าลายต่อศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนษุย์โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน		เช่นเดียวกับการเป็น

ทาส	 มันท�าให้มนุษย์กลายเป็นสินค้า	 เป็นอันตรายต่อผู้เสพติด	 อีกท้ัง

ท�าลายความสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์

ไตร่ตรอง

	 หนังสืออพยพแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระเจ้าต่อ

ประชากรทีต่กเป็นทาส		การไขแสดงของพระเจา้ตอ่โมเสสทีพุ่ม่ไมซ้ึ่งลุก

เป็นไฟเป็นการประกาศอย่างชดัเจนถงึน�า้พระทัยของพระองค์ทีจ่ะท�าให้

ประชากรของพระองค์เป็นไท		

	 พระเจ้าทรงมองเห็นความน่าสงสารของพวกเขา	ทรงได้ยินเสียง

ร้องของพวกเขา	พระองค์จงึเสด็จมาเพือ่ช่วยพวกเขา	พระองค์ยงัคงได้ยนิ

เสียงร้องของผู้ท่ีก�าลังจะตกอยู่ในอันตรายของความเป็นทาสในทุกวันนี้

และพระองค์ทรงปรารถนาทีจ่ะช่วยพวกเขาให้เป็นไท		แม้เพศสมัพนัธ์จะ

เป็นของขวัญของพระเจ้าส�าหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์และเป็นการ
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แสดงถงึความใกล้ชดิ		การใช้ของขวญันีใ้นทางมชิอบโดยภาพโป๊เป็นการ

ท�าให้มนุษย์ตกเป็นทาสและเป็นการลดศักด์ิศรีของท้ังผู้ผลิตและผู้เสพ		

แน่นอนว่าพระเจ้าทรงชังความชั่วร้ายนี้	 และคริสตชนถูกเรียกร้องให้มี

ความกังวลเช่นเดียวกัน

	 นักบุญเปาโลเขียนไว้ว่า	 เราถูกเรียกร้องให้ถวายพระสิริรุ่งโรจน์

แด่พระเจ้าในร่างกายของเราซึง่หมายถงึทกุส่วนแห่งชวีติซึง่รวมถงึความ

สมัพนัธ์ของเราด้วย		ทกุส่วนแห่งกายเราเป็นส่ิงถวายอนัเป็นทีพ่อพระทัย

ของพระเจ้าได้	 	 คริสตชนต้องท�างานร่วมกันเพื่อสังคมท่ีให้การยอมรับ

นับถือศักดิ์ศรีมนุษย์	 และไม่เป็นที่สะดุดส�าหรับเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของ

พระเจ้า	แต่จะต้องช่วยกนัท�าให้พวกเขาสามารถมชีวีติในอสิรภาพซึง่เป็น

น�้าพระทัยของพระเจ้าส�าหรับพวกเขา

อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้า	อาศัยพระหรรษทานแห่งสรวงสวรรค์ของพระองค์

	 โปรดฟื้นฟูกายใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย

	 โปรดสร้างดวงใจสะอาดและความคิดบริสุทธิ์

	 ภายในข้าพเจ้าทั้งหลาย

	 เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สามารถถวายพระสิริรุ่งโรจน์

	 แด่พระนามของพระองค์

	 โปรดให้คริสตจักรต่างๆบรรลุถึงเอกภาพในเป้าประสงค์

	 เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งประชากรของพระองค์

	 โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า

	 ผู้ทรงด�ารงชีวิตและเสวยราชพร้อมกับพระองค์

	 ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระจิตเจ้า	ตลอดนิรันดร		อาแมน.
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พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังทำ�ก�รเยียวย�รักษ�ในแผ่นดินของเร�

โดยรักษ� ก�ย ใจ และวิญญ�ณที่แตกสล�ย

ก�รสัมผัสของพระองค์ช่�งน่�พิศวงเสียนี่กระไร

ทรงสัมผัสด้วยคว�มรักซึ่งมีคว�มหม�ยยิ่งนัก

เมื่อเร�ได้รับก�รเยียวย�  จ�กพระหัตถ์ขว�ของพระองค์   

วันที่ 4  ความหวังและการเยียวยา

อิสยาห์	9:	2-7a		 อ�านาจของพระองค์จะเพิ่มทวีขึ้นมิหยุดหย่อน	

	 	 	 และจะมีสันติที่ไม่มีวันสิ้นสุด

สดุดี	34:	1-14		 จงแสวงหาสันติ	และเฝ้าติดตาม

วิวรณ์	7:	13317	 พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยด

	 	 	 ไปจากดวงตาของพวกเขา

ยอห์น	14:	25-27	 เราละสันติไว้กับพวกท่าน

	 ในแถบประเทศคารบิเบยีนการใช้ความรนุแรงยงัคงเป็นปัญหาซึง่

บรรดา	คริสตจักรถูกเรียกร้องให้ต้องช่วยกันแก้ไข		มีการฆ่าฟันล้มตาย

ในอตัราสูงทีน่่าเป็นห่วง	ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากการละเมดิภายในครอบครวั	

แก๊งอันธพาลที่สู้รบกัน	และอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ		นอกจากนี้แล้ว

ยงัมกีารท�าร้ายตนเองและการฆ่าตวัตายในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ในบางส่วนของ

ภูมิภาคด้วย
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ไตร่ตรอง

	 พระอาณาจักรที่พระเจ้าสัญญาซึ่งพระเยซูประกาศและท�าให้

ปรากฏในพันธกิจของพระองค์เป็นพระอาณาจักรแห่งความชอบธรรม	

สันติ	และความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า	 	ข่าวดีนี้หมายความว่าอย่างไร

ส�าหรับผู้ที่ตกอยู่ในความมืดแห่งการใช้ความรุนแรง?		ในความเห็นของ

ประกาศกแสงสว่างจะฉายไปยังผู้ที่มีชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความมืด	แต่

คริสตชนจะน�าแสงสว่างของพระเยซูไปสู่ผู้ท่ีอยู่ในความมืดของการใช้

ความรุนแรงในบ้านและจากแก๊งอันธพาลได้อย่างไร?	 ความหวังแบบ				

ไหนที่คริสตชนจะสามารถน�าไปมอบให้ได้?		มันเป็นความจริงน่าเศร้าใจ		

ที่การแตกแยกระหว่างคริสตขนเป็นเครื่องหมายไม่ดีซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การสื่อความหวัง

	 ทว่าการแสวงหาสนัตแิละการคนืดีกนัระหว่างครสิตจกัรทีม่คีวาม

เชื่อต่างกัน		เป็นเรื่องที่อยู่ตรงกันข้าม		เมื่อบรรดาคริสตชนพยายามที่จะ

รวมเป็นหนึง่เดียวกันในโลกแห่งความขดัแย้ง	พวกเขากแ็สดงให้โลกเหน็

เครื่องหมายแห่งการคืนดีกัน	 คริสตชนผู้ปฏิเสธตรรกะแห่งการที่ตนมี

อภิสิทธิ์หรือสถานภาพของตน	 ผู้ที่ปฏิเสธ	 ไม่ยอมดูถูกผู้อื่นหรือชุมชน

ของเขา	 ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงสันติแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า	

ณ	 ที่ซึ่งชุมพาน้อยน�าบรรดานักบุญสู่บ่อน�้าพุแห่งชีวิต	 นี่คือสันติที่โลก

ต้องการ	 เป็นสันติท่ีน�าการเยียวยาและความบรรเทามาสู่ผู้ท่ีได้รับทุกข์

จากการใช้ความรุนแรง
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อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าแห่งความบรรเทาและความหวังทุกชนิด

	 การเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์

	 เอาชนะการใช้ความรุนแรงแห่งไม้กางเขน

	 ในฐานะที่เป็นประชากรของพระองค์

	 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเครื่องหมาย

	 ซึ่งการใช้ความรุนแรงแห่งโลกจะปราชัย

	 ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนทั้งนี้

	 เดชะพระนามของพระผู้เสด็จฟื้นพระชนม์ชีพ	อาแมน	.

พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังชี้ม�ที่ดินแดนของเร�

ชี้ให้เห็นหนท�งที่เร�ต้องเดิน

หนท�งนั้นเต็มด้วยเมฆหมอก

ซึ่งทำ�ให้เร�หลงท�งได้ง่�ย

แต่เร�ได้รับก�รนำ�ท�งโดยพระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

วันที ่5  เสียงร้องประชากรของเราจากทีไ่กลในแผ่นดนิกว้าง

ใหญ่

เฉลยธรรมบัญญัติ	1:	19-35	 พระเจ้าน�าหน้าท่านและอุ้มท่านไว้

สดุดี	145:	9-20	 	 พระเจ้าทรงพยุงทุกคนที่ก�าลังหกล้ม

ยาโกบ	1:	9-11	 	 คนมั่งมีจะอันตรธานไปดุจดอกไม้ในทุ่ง

ลูกา	18:	35-43	 	 ข้าแต่พระเยซู	บุตรแห่งดาวิด

	 	 	 	 โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด
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	 โดยวิถีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเศรษฐกิจคาริบเบียนมีพื้นฐานอยู่ที่

การผลิตวัตถุดิบส�าหรับตลาดยุโรป	 ผลท่ีตามมาคือการกู้เงินจากตลาด

โลกกลายเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันา		เงือ่นไขของการกู้ดังกล่าวบงัคับ

ให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งมวลชน	 การศึกษา	 สุขภาพ

อนามัยและบริการสารธารณะต่างๆซึ่งมีผล	 กระทบอย่างรุนแรงต่อคน

ยากจน	 สภาคริสตจักรคาริบเบียนจึงมีการริเริ่มหาทาง	 แก้ปัญหาเรื่อง

วิกฤตหนี้ของภูมิภาคอาศัยเครือข่ายสากลของตนเพื่อช่วยเหลือคนจน

ไตร่ตรอง

	 เราคงจะจินตนาการได้ถึงเสียงของฝูงชนตอนที่พระเยซูเสดจ็เข้า

สู่เยริโก		เสียงที่ดังมากนั้นกลบเสียงของขอทานตาบอด	ฝูงชนถือว่าเขา

รบกวนและเป็นผู้ที่สร้างความอับอาย	 	 แต่ในความโกลาหลวุ่นวายนี้						

พระเยซูได้ยินเสียงของชายคนตาบอดเช่นเดียวกับท่ีพระองค์ทรงได้ยิน

เสียงร้องของคนจนเสมอในพระคมัภร์ีฮบีร	ูพระครสิตเจ้าผูท่ี้ทรงคอยช่วย

คนทีล้่มนัน้ไม่เพยีงแต่ได้ยนิเสยีงร้องของพวกเขาเท่านัน้แต่พระองค์ทรง

เข้าไปช่วยด้วย	ดังนั้นชีวิตของคนขอทานจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

	 การแตกแยกของครสิตชนสามารถเป็นส่วนหนึง่แห่งความวุน่วาย

และวกิฤต	เหมอืนเสยีงทีท่ะเลาะกันนอกเมอืงเยรโิก	การแตกแยกของเรา

สามารถกลบเสียงร้องของคนจน	 แต่เมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน	 เรา

แสดงให้โลกเหน็การประทบัอยูข่องพระเยซไูด้อย่างชดัเจน	เราจะสามารถ

ได้ยนิ	ได้ฟัง	และตอบสนองได้ดีกว่า		แทนทีจ่ะเพิม่ขยายการแตกแยกให้

กว้างไกลกว่าเดิม	เราจะสามารถฟังและแยกแยะเสียง			ที่ต้องการให้เรา

ได้ยินมากที่สุด
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อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก

	 พระองค์ทรงอุ้มคนจนและคนสิ้นหวังให้ลุกขึ้น

	 และทรงคืนศักดิ์ศรีให้แก่เขา

	 โปรดสดับฟังเสียงร้องของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อคนจนของโลก

	 โปรดฟื้นฟูความหวังและอุ้มพวกเขาขึ้นมา

	 เพื่อประชากรของพระองค์จะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน

	 ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนทั้งนี้ในพระนามของพระเยซู

	 อาแมน.

พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังยกชูขึ้นเหนือดินแดนของเร�

ทรงยกผู้ที่ล้มทีละคนขึ้นม�

พระองค์ทรงรู้จักชื่อของแต่ละคน

ทรงช่วยเข�ให้พ้นจ�กคว�มอับอ�ย

โดยพระหัตถ์ขว�ของพระองค์

วันที่ 6  ให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น

อิสยาห์	25:	139	 ให้เราชื่นชมยินดีในความรอดของเขา

สดุดี	82	 	 จงรักษาสิทธิของคนต�่าต้อยและคนสิ้นหวัง

ฟีลิปปี	2:	1-4		 ขอให้ท่านจงอย่างมองแต่ประโยชน์ส่วนตน	

	 	 	 แต่ให้มองไปที่ประโยชน์ของผู้อื่น

ลูกา	12:	13-21	 จงเฝ้าระมัดระวังความโลภทุกชนิด

	

31



	 ระเบียบสากลของการธนาคารที่ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงส่งผล		

กระทบเชิงลบถึงการค้าขายของประเทศแถบคาริบเบียนและเป็นภัยต่อ

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจครอบครัวเป็นอันมาก	 ยิ่งวันดูจะยิ่งยากขึ้น

ส�าหรับชาวคาริบเบียนซึ่งท�างานในต่างประเทศจะส่งเงินกลับไปยัง

ครอบครัว	 คริสตจักรคาริบเบียนจึงน�าระบบเครดิตยูเนี่ยนเข้ามาเพื่อท่ี

คนจนจะสามารถกู้เงินได้เพื่อเป็นทุนในการท�าธุรกิจ

ไตร่ตรอง

	 ประจักษ์พยานของพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้าง

คนจนเสมอ	พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงกระท�าการเพื่อคนจนในการ

ต่อสูกั้บผูท้ีม่อี�านาจ	ในท�านองเดียวกัน	พระเยซเูจ้าทรงเตอืนเราเสมอถงึ

อนัตรายของความโลภ	แม้จะมกีารเอนเอียงส่ิงเหล่านี	้บาปแห่งการละโมบ

ก็ยังมีผลกระทบต่อชุมชนคริสตชนก่อให้เกิดมีความคิดท่ีจะแข่งขันกัน

โดยที่ชุมชนหนึ่งแข่งกับอีกชุมชนหนึ่ง		เราจ�าต้องระลึกว่า	ตราบใดที่เรา

ยังไม่รู้จักแยกตัวออกจากโลก	 หากแต่พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับ						

จติตารมณ์ของการแข่งขนัท่ีแยกจากกัน	เราก็ไม่มทีางท่ีจะมอบ	“ทีพ่กัพงิ

ให้กับผู้ที่เดือดร้อน”	จากพายุร้ายได้

	 ส�าหรบัครสิตจกัรต่างๆท่ีมคีวามเชือ่ต่างกัน	เพือ่ทีจ่ะมัง่ค่ังในสาย

พระเนตรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่มีสมาชิกมากหรือมีการ

ถวายปัจจัยมากจากชุมชนคริสตชน		แต่อยู่ที่การยอมรับว่าในฐานะที่เรา

เป็นคริสตชนโดยตระหนักถึงความเป็นพี่น้องกันในพระคริสตเจ้า	 เราม	ี	

พี่น้องชายหญิงมากมายทั่วโลก	 หากเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้

แทนที่จะแตกแยกกันเป็น	 “เศรษฐกิจเหนือ”	 และ	 “เศรษฐกิจใต้”	 เรา

สามารถจับมือกันส่งเสริมความยุติธรรมด้านเศรษฐกิจส�าหรับทุกคนได้
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อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ

	 โปรดประทานความกล้าหาญและพลัง

	 ให้แก่พระศาสนจักรของพระองค์

	 เพื่อประกาศความยุติธรรมและความชอบธรรมต่อไป

	 โดยมิหยุดหย่อน

	 ในสภาพที่มีการเอารัดเอาเปรียบและการกดขี่

	 ในขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลอง

	 ความเป็นเอกภาพในพระคริสตเจ้า

	 ขอให้พระจิตเจ้าของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย

	 ให้มองเห็นความต้องการของผู้อื่น		 อาแมน.

พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังลงโทษคว�มชั่วร้�ยในแผ่นดินของเร�

ทรงลงโทษก�รอิจฉ� ก�รเกลียดชัง และก�รโลภม�ก

ก�รเห็นแก่ตัวและตัณห�ของเร�

ก�รเย่อหยิ่งและก�รกระทำ�ที่ไม่ชอบธรรมของเร�

ถูกทำ�ล�ยด้วยพระหัตถ์ขว�ของพระองค์

วันที่ 7  การสร้างครอบครัวในบ้านและในพระศาสนจักร

อพยพ	2:	1-10	 การเกิดของโมเสส

สดุดี	127	 	 นอกเสียว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างบ้าน	

	 	 	 คนที่สร้างก็จะท�างาน	ไปโดยไร้ประโยชน์
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ฮีบรู	11:	23-24	 โมเสสถูกพ่อแม่เอาไปซ่อน	

	 	 	 เพราะเห็นว่าทารกน่ารัก

มัทธิว	2:	13-15	 โจเซฟลุกขึ้น	พอตกกลางคืนก็พาพระกุมาร

	 	 	 และมารดาของเขาไปประเทศอียิปต์

	 ในประเทศแถบคารบิเบยีนบรรดาประชาชนยงัได้รบัผลกระทบใน

เชิงลบด้วยประวัติศาสตร์แห่งการเป็นทาสและจากปัจจัยอื่นๆอีกหลาย

ประการ	เช่นการอพยพย้ายถิน่ของพ่อแม่	ปัญหาการเงนิ	และการใช้ความ

รุนแรงในครอบครัว		เมื่อเผชิญกับความจริงเหล่านี้คริสตจักรคาริบเบียน

จึงก�าลังสนับสนุนทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย

ไตร่ตรอง

	 ครอบครวัมคีวามส�าคัญอนัดับแรกในการปกป้องคุม้ครองและเลีย้ง

ดูเด็ก	 เรื่องราววัยเด็กในพระคัมภีร์ของโมเสสและพระเยซูต่างตกอยู่ใน

อนัตรายถงึชวีติในขณะทีเ่กิดเพราะเจ้าผูค้รองนครใจร้ายมคี�าสัง่ให้ฆ่า		นี่

แสดงให้เห็นว่าเด็กอาจตก	 อยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายจากอ�านาจ

ภายนอกแค่ไหน	เรือ่งราวเหล่านีย้งัแสดงให้เหน็ด้วยว่าจะต้องจดัการบาง

อย่างเพือ่ปกป้องคุ้มครองเด็ก	นกับญุมทัธวิเสนอให้เราเหน็แบบฉบบัของ

ความเป็นพ่อซึง่ซือ่สตัย์ต่อพระบญัญตัขิองพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ยามที่เกิดความวุ่นวายทุกข์ยาก

	 พระคมัภร์ีมองเด็กๆว่าเป็นพระพรและเป็นความหวงัแห่งอนาคต		

ส�าหรับ			ผู้ประพันธ์บทเพลงสดุดีเด็กเป็น	“ดุจลูกธนูในมือของนักรบ”	ใน

ฐานะคริสตชน	 เรามีส่วนในกระแสเรียกร่วมกันในการด�าเนินชีวิตเป็น		

เครือข่ายท่ีคอยให้การสนับสนุนต่อครอบครัวโดยพึ่งอ�านาจของพระเจ้า

ส�าหรับการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งซึ่งเด็กจะได้รับการคุ้มครองและเจริญ
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เติบโตพัฒนาขึ้นได้อย่างปลอดภัย

อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี

	 พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิด

	 ในครอบครัวสามัญชน

	 ในตระกูลซึ่งมีทั้งความซื่อสัตย์และเป็นคนบาป

	 โปรดประทานพระพรมายังทุกครอบครัว

	 ทุกคนที่อยู่ภายในบ้านและในชุมชน

	 ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเป็นพิเศษ

	 เพื่อความเป็นเอกภาพของครอบครัว

	 เพื่อโลกจะได้เชื่อ

	 ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงอนในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า

	 อาแมน.

พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังขีดเขียนในแผ่นดินของเร�

ทรงขีดเขียนด้วยอำ�น�จและด้วยคว�มรัก

คว�มขัดแย้งและนำ้�ต�ของเร�

ชัยชนะและคว�มกลัวของเร�

ถูกบันทึกไว้ด้วยพระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�
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วันที่ 8  พระองค์จะทรงรวบรวมผู้ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย

จากทุกสี่ทิศแห่งโลก

อิสยาห์	11:	12313	 	 เอฟราอิมจะต้องไม่อิจฉายูดาห์	และยูดาห์

	 	 	 	 จะต้องไม่เป็นอริกับเอฟราอิม

สดุดี	106:	1-14.	43-48	 โปรดรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายไว้

	 	 	 	 เพือ่ขอบคุณพระนามศักด์ิสิทธิข์องพระองค์

เอเฟซัส	2:	13-19	 	 พระองค์ทรงท�าลายก�าแพงที่แบ่งแยก

ยอห์น	17:	1-12	 	 เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพวกเขา

	 ครสิตจกัรคารบิเบยีนท�างานร่วมกนัเพือ่เยยีวยารกัษาบาดแผลใน

พระกายของพระครสิตเจ้าในภมูภิาคนีซ้ึง่เป็นมรดกตกทอดมาจากการล่า

อาณานคิม	บ่อยครัง้การคืนดีกันเรยีกร้องให้ต้องมคีวามเสยีใจ	การชดเชย	

และการเยยีวยาความทรงจ�าแบบฉบบัทีดี่ประการหนึง่คือการขอโทษและ

การชดเชยระหว่างคริสตจักรแบ๊บติสต์ในสหราชอาณาจักรและประเทศ

แถบคารบิเบยีน	เฉกเช่นชนชาตอิสิราเอล	ศาสนจกัรในความเป็นเอกภาพ

ของตนถกูเรยีกร้องให้ต้องเป็นท้ังเครือ่งหมายและเป็นผูส้ร้างการคืนดีกนั

อย่างเข้มแข็ง

ไตร่ตรอง

	 เรือ่งราวทัง้หมดในพระคมัภร์ีเก่ียวกับประวตัศิาสตร์แห่งความรอด

ที่เป็นแรงบันดาลใจแน่นอนท่ีสุดคือการตั้งใจแน่วแน่ของพระเจ้าที่จะปั้น

แต่งมนุษย์ที่พระองค์สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชากรของพระองค์		การ

สอนอบรมประชากรดังกล่าวให้เป็นหนึง่เดียวกนัในพนัธสญัญาศกัด์ิสทิธิ์

กับพระเจ้าเป็นองค์รวมในแผนการไถ่กู้เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ต่อพระนาม
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ของพระเจ้า

	 บรรดาประกาศกเตอืนชนชาตอิสิราเอลเสมอว่าพนัธสญัญาท่ีเรยีก

ร้อง		ความสัมพนัธ์ระหว่างสงัคมต่างๆนัน้ควรจะต้องมคุีณสมบตัใินความ

ยุติธรรม	การเห็นอกเห็นใจกัน	และความเมตตาในขณะที่พระเยซูเตรียม

ที่จะประทับตราลงในพันธสัญญาใหม่ด้วยพระโลหิตของพระองค์	 การ

อธิษฐานของพระองค์ต่อพระบิดาเจ้าก็คือ	ผู้ที่พระบิดาทรงมอบให้ไว้กับ

พระองค์จะเป็นหนึง่เดียวกันเฉกเช่นทีพ่ระองค์		และพระบดิาทรงเป็นหนึง่

เดียวกัน	เมื่อคริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซู	พวกเขาก็มีส่วน

ร่วมในพระสิริรุ ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าท่ามกลางการประทับอยู่ของ						

พระบดิาด้วยพระสริริุง่โรจน์เดียวกันทีพ่ระองค์ทรงมใีนการประทบัอยูข่อง

พระบดิาก่อนการสร้างโลก	ดังนัน้ประชากรผูไ้ด้รบัพนัธสญัญาของพระเจ้า

จะต้องพยายามเสมอที่จะเป็นชุมชนที่คืนดีกัน	 ต้องเป็นชุมชนที่เป็น

เครือ่งหมายซึง่มปีระสทิธภิาพ	ต่อประชาชนทกุคนในโลกว่าจะต้องด�าเนนิ

ชีวิตในความยุติธรรมและสันติอย่างไร

อธิษฐานภาวนา

	 ข้าแต่พระเจ้า		อาศัยพระหรรษทานข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอน

	 ขอให้คริสตจักรทั่วโลก

	 จงเป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์

	 อาศัยการท�างานร่วมกันดุจทูต

	 และผู้แทนแห่งการเยียวยาและความรักที่ช่วยให้มีการคืนดีกัน

	 ในหมู่ประชากรที่แตกแยกกัน	

	 ขอให้พระนามของพระองค์จงรุ่งเรืองและได้รับการสรรเสริญ

	 อาแมน.
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พระหัตถ์ขว�ของพระเจ้�

กำ�ลังทำ�ก�รเพ�ะปลูกในแผ่นดินของเร�

ทรงหว่�นเมล็ดพันธ์แห่งอิสรภ�พ คว�มหวัง และคว�มรัก

ในแผ่นดินเหล่�นี้ที่มีประช�กรม�กหล�ย

โปรดให้ลูกหล�นของพระองค์จับมือกัน

และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระหัตถ์ขว�ของพระองค์

สถานการณ์ความเป็นเอกภาพคริสตชนในคาริบเบียน
	 ภมูภิาคคารบิเบยีนแผ่ขยายจากบาฮามาสทางทศิเหนอืจรดสุรนีมั	

กูยานา	และกูยานา	(อาณานิคมฝรั่งเศส)	ถึงแผ่นดินอเมริกาใต้	และจาก

บาร์บาโดสทางทิศตะวันออกแผ่ถึงเบลิตซ์ในอเมริกากลางภาคใต้											

อตัลกัษณ์ร่วมทัว่ไปแห่งภมูภิาคนีข้ึน้อยูกั่บภมูศิาสตร์และประวตัศิาสตร์

แห่งการล่าอาณานิคม	 การเอารัดเอาเปรียบ	 การต่อต้านอ�านาจของชน

ต่างชาติ	และการตระหนักถึงสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันของตน

	 การปรากฏตนของพระศาสนจักรบางแห่งในภูมิภาคนี้	 เช่น

โรมันคาทอลิกและแองกลิกัน	 เกิดขึ้นพร้อมกันกับยุคแรกของการ												

ล่าอาณานิคม	 	 ส่วนคริสตจักรอื่นๆเข้ามาภายหลังในศตวรรษท่ี	 18,19	

และต้นศตวรรษที่	20		เมื่อไม่นานมานี้นิกาย	Evangelical	และ	Pente-

costal	 แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคคาริบเบียน	 	 ผลที่ตามมาคือกลุ่มหรือ

สหพันธ์	 Evangelical	 จะพบได้ในหลายๆประเทศและชุมชนต่างๆแห่ง

ภูมิภาคนี้

	 สภาคริสตจักรคาริบเบียน	 (CCC)	 เจริญเติบโตขึ้นเพราะความ

ร้อนรนในภารกิจแห่งความเป็นหนึง่เดียวกันในปี	1960	และมกีารสถาปนา

ขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงที่มีการรื้อฟื้นกันอย่างจริงจังเก่ียวกับสังคม	
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วัฒนธรรม	 และการเมืองในปี	 1970	 นี่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทันทีหลัง

ยคุการล่าอาณานคิมซึง่ในช่วงนีห้ลายประเทศได้รบัอสิรภาพ	มนัเป็นเวลา

ที่ทุกประเทศในภูมิภาคนี้กอปรด้วยบรรยากาศแห่งการตัดสินใจด้วยตัว

ตนเองในการพฒันาและการแสดงออกในรปูแบบใหม่		การร่วมใจกันตอบ

สนองและผลกัดันของครสิตจกัรหลายแห่งในภมูภิาคนีคื้อการสร้างองค์กร

ที่เรียกกันว่า	 กิจการคริสตชนเพื่อการพัฒนาในคาริบเบียน	 (CADEC)		

องค์กรนี้เกิดก่อน	CCC	ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในสองสาขาของ	CCC		

ส่วนอีกสาขาหนึ่งนั้นเป็นคริสตจักรที่ทราบกันว่าเป็นองค์กรเพื่อการฟื้น

ฟูคริสตจักร	(ARC)

	 การตัง้สมชัชา	CCC	เกดิขึน้ในปี	1973	ทีคิ่งส์ตนั	ประเทศจาไมก้า	

บทน�าของธรรมนูญมีดังนี้	 เราในฐานะที่เป็นประชากรชาวคาริบเบียน	

เพราะกระแสเรียกร่วมกันในพระคริสตเจ้า	 พันธสัญญาที่คริสตจักรใน

ภมูภิาคนีส้�าหรบัการไตร่ตรองด้านเทวศาสตร์	แรงบนัดาลใจ	การปรกึษา

หารือกัน	 และการกระท�าท่ีร่วมมือกันเรียกร้องให้เราต้องเอาชนะต่อการ		

ท้าทายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์	จากภาษา	วัฒนธรรม	ชนชั้น	และการ

ที่อยู่ห่างไกลกัน	 ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ส�าคัญที่จะต้องส่งเสริมสันติ	 การ

พัฒนาประชากรที่ครบบริบูรณ์อีกทั้งสร้างความยุติธรรมและศักด์ิศรีให้

กับทุกคน	 เราตั้งปณิธานที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันในพระคริสตเจ้าและ

แบ่งปันประสบการณ์ของเราเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กับ		พระอาณาจกัร

ของพระเจ้าในโลก

	 คณะกรรมการคริสตจักรท้ัง	 33	 ท่านแห่ง	 CCC	 แสดงถึงผู้แทน

จากประชากรและวฒันธรรมหลากหลายทีก่ระจดักระจายอยูต่ามเกาะแก่ง

และแผ่นดินใหญ่แห่งอเมริกากลางตอนใต้และใช้ภาษาต่างกัน	 4	 ภาษา

ซึ่งได้แก่ดัตช์	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	และสเปน	ที่จัดอยู่ในสี่กลุ่มนี้ยังมี	กูเยน	
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(ฝรั่งเศส-กูยาน่า)	 คิวบา	 กัวเดลูป	 ไฮติ	 	 มาร์ตีติค	 และปูแอร์โตริโก													

คริสตจักรภายใต้	CCC	มีความเชื่อร่วมกันว่า	แม้นมรดกของอาณานิคม

ท�าให้เราแบ่งแยกกันมาเป็นเวลาช้านาน	แต่เราก็ยงัมคีวามเป็นอตัลกัษณ์								

คาริบเบียนท่ีรวมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งชาวคาริบเบียนจะต้อง

พยายามแสวงหาน�า้พระทัยของพระเจ้าส�าหรบัพวกเขาและตอบสนองต่อ

น�้าพระทัยของพระองค์

	 ในฐานะที่เป็นหนึ่งของหกองค์กรเพื่อความเป็นเอกภาพของ										

คริสตชนแห่งภูมิภาค	 (REO)	 CCC	ตามประวัติศาสตร์แล้วมีอัตลักษณ์

จ�า เพาะของตนเองโดยเป ็นกรณีแรกในโลกซึ่ งพระศาสนจักร

โรมันคาทอลิก	 (เดิมคือสภาพระสังฆราช)	 เป็นผู้ก่อตั้ง	REO	การมีส่วน

ร่วมในสภาพระสังฆราชอันติลเลส	 (AEC)	 ในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง	

CCC	ของสมชัชาพระสงัฆราชคาทอลกิ	เป็นทีย่อมรบักันว่าเป็นแบบฉบบั

ในเอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาซีนอดท่ีเรียกกันว่า	 Lineamenta	

ส�าหรับกลุ่มประเทศแถวอเมริกาในปี	 1997	 ในภาคหนึ่งของเอกสารดัง

กล่าวท่ีชือ่ว่า	“บรบิทและหนทางแห่งความเป็นหนึง่เดียวกนั”	เอกสารระบุ

ว่า	“ตวัอย่างท่ีเป็นไปได้มากประการหนึง่ส�าหรบัการเสวนากับผูท้ีม่คีวาม

เชื่อแตกต่างได้ถูกน�ามาแสดงด้วยผลงานของพระสังฆราชบางองค์แห่ง

คาริบเบียนซึ่งมีส่วนร่วมในการสถาปนาองค์กร	คริสตศาสนจักรสัมพันธ์

ซึ่งด�ารงอยู่ในภูมิภาคนี้”	(Section	IV,	Art.	42)

	 ตลอดเวลา	40	ปีตั้งแต่ก่อตั้งมาคริสตจักรผู้เป็นสมาชิกของ	CCC	

ได้ร่วมกันมีความคิดริเริ่มหลายประการในมิติแห่งเทวศาสตร์	การศึกษา

คาทอลกิ	การพฒันาแบบองค์รวม	เยาวชนชายหญงิ	ชวีติครอบครวั	สทิธิ

มนุษยชน	และสื่อสารมวลชน		ความส�าเร็จที่เห็นได้ชัดเจนที่ส�าคัญๆของ	

CCC	 คือสื่อสารทางโทรทัศน์ท่ีช่ือว่า	 สัมผัสกับชีวิตชนชาวคาริบเบียน	
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หนังสือพิมพ์รายเดือน	และรายการการศึกษาคาทอลิกที่ชื่อว่า	Fashion	

Me	a	People

	 ในปี	ค.ศ.	1983	ปณธิานของ	CCC	มกีารเปลีย่นใหม่	“เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเอกภาพของคริสตชนและการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อนบนอบ

ต่อพระเยซูคริสตเจ้าโดยมีความเอื้ออาทรต่อคนยากจน”	 ตั้งแต่บัดนั้น

เป็นต้นมาสมัชชาได้พัฒนากลยุทธ์และวิธีปฏิบัติด้วยการผนึกโครงการ

ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในการตอบต่อประเด็นเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลกระทบ

ต่อประชาชนคารบิเบยีน	หนึง่ในปัญหาส�าคญัก็คอืความยากจน	โรค	HIV/

AIDS	การค้ายาเสพติด	และการติดยาเสพติด	ซึ่งล้วนแต่ท�าลายศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น	 นี่ยังไม่รวมถึงภัยธรรมชาติ	 การใช้ความ

รุนแรง	การตกงาน	และการโยกย้ายถิ่นเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

	 นโยบายของ	CCC	คือการร่วมมือมากขึ้นของพระศาสนจักร	การ

ช่วยเหลอืกันและกันในหมูค่รสิตจกัรโดยอาศัยหน่วยงานและสถาบนัของ

ตนเรื่อยลงไปจนถึงโบสถ์ในท้องถิ่นต่างๆ		โครงการหลักๆมีดังต่อต่อไป

นี้

•	 โครงการอันดับต้นๆของภูมิภาค	(HIV/AIDS		ยาเสพติด		การใช้

ความรุนแรง		ครอบครัว		อาหาร		ประชาชนไร้ที่อยู่)

•	 การพฒันาสังคม/เศรษฐกิจแบบยัง่ยนื	(ลดความยากจน		มอบทุน

ให้กับโครงการ		การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ)

•	 การเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เดือดร้อนและสื่อ	 (การสร้างความ

ตระหนักสาธารณะ		ข้อมูลข่าวสาร		การเสวนา		การแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น)

•	 ความสัมพนัธ์ระดับสากล	(ความเป็นหนึง่เดยีวในภมูภิาค	การเอือ้

อาทร	การเยี่ยมเยียน)	และเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
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	 ในการจดัการกับบางประเด็น	CCC	ท�างานอย่างใกล้ชดิกับองค์กร

มนษุยธรรมสากลประจ�าภมูภิาค	ทีส่�าคัญท่ีสดุคือองค์กรชมุชนคารบิเบยีน	

(CARICOM)	นอกนัน้ตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมาเรายงัท�างานร่วมกนักบั

หลายหน่วยงานของสหประชาชาติ	 (UN)	 รัฐบาลยุโรป	 และรัฐบาล

อเมริกาเหนือด้วย

	 นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 CCC	 ยังได้ตั้งเวทีสภา																

คริสตจักรระดับชาติ	 (NCC)	 เพื่อขยายเครือข่ายและปรึกษาหารือกันใน

ระดับภูมิภาค		บทบาทของ	NCC	นี้มีความส�าคัญมาก		บางแห่งเกิดก่อน	

CCC	ด้วยซ�า้ในบางส่วนของภมูภิาค		เวทนีีม้กีารประชมุกนัครัง้แรกในปี	

ค.ศ.2001	ภายใต้หัวข้อ	Sing	a	New	Song	(ขับร้องบทเพลงใหม่)	จาก

นัน้มกีารประชมุกนัทกุปีจนกระทัง่	ค.ศ.	2008		ก็เหมอืนกับความคดิรเิริม่

ทัว่ไป	เวทรีะดับภมูภิาคต้องมกีารควบคุมเนือ่งจากงบประมาณท่ีมอบให้

กับองค์กรลดลง

	 เมือ่ไม่นานมานีม้กีารเน้นหนกัถงึรากฐานทางเทววทิยาของความ

เป็นเอกภาพซึ่งส�านักเลขาธิการของ	CCC	 เป็นผู้ด�าเนินการกับบรรดา					

คริสตจักรสมาชิก	 มันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประเด็นท่ีเป็นพื้นฐานของ	 koinonia	 ซึ่งเกิดความรู้สึกว่าจะถูกลดความ

ส�าคัญเพราะเน้น	diakonia	มากไป

	 นอกนั้น	CCC	ยังมีกิจกรรมใหม่กับหน่วยงานคริสตสัมพันธ์อื่นๆ

อีกเช่นไตเซ่	และ	Caribbean	‘chapter’	of	the	Global	Christian	Forum	

(GCF)	 องค์การหลังนี้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเข้าถึงและเสวนากับ							

คริสตชนฝ่าย	Evangelical	และ	Pentecostal			CCC	เป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกและด�าเนินการประชุมส�าหรับ	GCF	คาริบเบียน
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	 นอกเหนอืจาก	CCC	แล้วในคารบิเบยีนยงัมสีถาบนัอืน่ทีแ่สดงออก

ถงึความเป็นเอกภาพของครสิตชน	มหีน่วยงานหนึง่ทีเ่ด่นมากในประเด็น

นี้คือ	The	United	Theological	College	of	the	West	Indies	(UTCWI)	

สถาบนันีอ้ยูท่ีจ่าไมก้า		ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนั	UTICWI	เป็นความร่วมมอื

กันระหว่างโปรเตสแตนท์นกิายต่างๆ	ทีน่่าสนใจมากคือ	UICWI	ตัง้อยูต่ดิ

กับ	The	Roman	Catholic	Theological	College	(เดิมเป็นบ้านเณร)	of	

St.	Michael	 	 อาจารย์และนิสิตของทั้งสองสถาบันมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

และมีความสัมพันธ์น่าชื่นชมเสมอมา

	 ในระดับที่กว้างกว่าระดับภูมิภาคเรายังมี	 The	 Caribbean	 As-

sociation	Theological	Schools	(CATS)		สถาบันนี้น�ามาซึ่งความร่วม

มือของวิทยาลัยเทวศาสตร์ใหญ่	 3	 แห่งในคาริบเบียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาแม่	ได้แก่	UTCWI;	Codrington	(Anglican)	College,	(Barba-

dos)	และวิทยาลัยคาทอลิกสองแห่ง	St.	John	Vianney,	Ugandan	Mar-

tyrs,	(Trinidad)	และ	St.	Michael	(Jamaica)

	 ส�าหรับ	 Protestant	 ecumenical	 Theological	 colleges	 ใน											

คาริบเบียนที่ภาษาแม่เป็นภาษาสเปน	 มีบ้านเณร	 Evangelical	 ของ	

Puerto	Rico	และบ้านเณร	Evangelical	แห่ง	Matanzas,	Cuba		ทั้งสอง

สถาบนัท�างานร่วมกันกับโปรเตสแตนท์นกิายต่างๆ		สถาบนัหลงัปัจจบุนั

น�าโดย	Rev.	Dr.	Carlos	Emilio	Ham	อดีตประธานของ	CCC	และอดีต

เป็นสมาชิกคณะกรรมการสหพันธ์คริสตจักรโลก	(WCC)

	 การพูดถึงความเป็นเอกภาพของคริสตชนในคาริบเบียนคงจะไม่

สมบูรณ์หากจะไม่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคาริบเบียนได้มอบของก�านัล							

ยิ่งใหญ่มากให้กับความเป็นเอกภาพของคริสตชนในระดับกว้างมากใน

บุคคลที่มีนามว่า	Rev.	Dr.	Philip	Alford	Potter	เลขาธิการคนที่สามแห่ง									

43



สภาคริสตจักรโลก	(WCC)		บัดนี้ท่านจากไปแล้ว	ท่านเป็นศิษยาภิบาล

เมโธดิสต์	และเป็นประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรโดมีนีกา		ช่วงที่ท่าน

ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขาธกิารแห่งสภาครสิตจกัรโลก	WCC	(1972-1984)	ท่าน

ต่อสู้อย่างรนุแรงกับการแบ่งแยกผวิในแอฟรกิาใต้		ในช่วงทีท่่านรบัหน้าที่

นี้อยู่เช่นกันที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	 2	ทรงท�าการเยือน

ครั้งประวัติศาสตร์ยังส�านักงานใหญ่ของ	WCC	 ท่ีเยเนวา	 ประเทศ															

สวติเซอร์แลนด์		นีเ่ป็นการก้าวกระโดดส�าคญัในความสมัพนัธ์ด้านความ

เป็นเอกภาพระหว่างวาตกินักับ	WCC		ประมาณกนัว่าขณะนีม้คีรสิตจกัร

สมาชิก	 13	 แห่งด้วยกันของ	 WCC	 ในคาริบเบียนท่ีเป็นผู้แทนของ													

คริสตชน	1.4	ล้านคน		โดยการเดินทางแบบฉบับรองเท้าของ	Rev.	Pot-

ter		นกัสร้างเอกภาพชาวคารบิเบยีนจ�านวนมากมส่ีวนร่วมส�าคญัในสนาม

สากลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ที่ส�าคัญในพวกเขาเหล่านี้คือ	 Rev.	

Neville	Callam	แห่ง	Jamaica,	Rev.	Calloam,	เลขาธิการแห่งสหพันธ์	

คริสตจักรแบ๊บติสต์สากล	(BWA)		ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีท่านได้รับ

ความนับถือในฐานะที่เป็นสมาชิกของ	WCC	ในคณะกรรมาธิการ	“ความ

เชื่อและพิธีนมัสการ”	
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