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มนุษยชาติยังคงก้าวไปข้างหน้าได้ โดยความมุ่งมั่นของบรรดาหญิง ชาย ที่อุทิศตัวโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แม้

ในช่วงเวลาที่วิกฤตหรือในเวลาแห่งความยากลำบาก 

ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา คนหนุ่มสาวจำนวนมากแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนว่า อะไรที่เป็นความหวัง

ของพวกเขา อะไรที่เขาวางใจได้ในความผันผวนไม่แน่นอนที่เผชิญอยู่นี้ ที่น่ากังวลเหนือสิ่งอื่นใด คือ อะไรที่เป็นเป้าหมาย

ของการมีชีวิตอยู่ มีผู้ที่แสดงความเห็นว่า เราต้องยืนหยัดต่อต้านการเพิกเฉยและส่งสัญญาณแห่งความหวังออกไป1 
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 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อขอ้ความของปี 2021 พวกเราไดเ้ชิญเยาวชนคนหนุ่มสาววยั 15 – 35 ปี เพื่อรว่มกันแสดงตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมว่า อะไรคือ
การริเริ่ม หรือใครคือผูท้ี่ป็นเครื่องหมายแห่งความหวงัส าหรบัขา้พเจา้? ในอีกสองสามเดือนขง้หนา้ ผลการตอบรบัเหล่านีจ้ะไดร้บัการเผยแพรใ่น
หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้ความ วีดิโอ ขอ้ความเสียง (Podcasts)… พบไดใ้น solidarity@taize.fr 

mailto:solidarity@taize.fr


ส่งสัญญาณแห่งความหวังออกไป 

ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกถูกโรคระบาดคุกคาม เราเห็นถึงอันตรายที่แผ่คลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก สิ่งสำคัญคือ ต้อง

ตัดสินใจอย่างรัดกุมในทางการเมือง แต่สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสัมพันธ์ที่ดีของคน

ในสังคมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้คนจำนวนมากพร้อมแล้วและมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ความเอ้ืออาทรของผู้คนทำ

ให้มีการช่วยเหลือกันเกิดข้ึน สิ่งนี้เองที่เป็นหนทางแห่งความหวังในอนาคต 

คนหนุ่มสาวจำนวนมากยอมสละเรี่ยวแรงกำลังที่มีเพ่ือช่วยชีวิตในโลกใบนี้ ฃื่งเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน มีความคิดริเริ่ม

ใหม่ๆ ผุดขึ้นมากมาย เราคงหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉินของสภาพอากาศไม่ได้ในทุกๆ เรื่อง เพียงแต่เราต้องมุ่งมั่นที่จะ

เคารพต่อสิ่งแวดล้อมให้มาก2 เพราะเรามีความเชื่อว่า พระเจ้าทรงมอบโลกนี้ให้เป็นของขวัญแก่เรา และพระองค์มอบความ

ไว้วางใจให้เราดูแลรักษาของขวัญชิ้นนี้ 

ผู้คนเริ่มตระหนักถึงโครงสร้างของความอยุติธรรม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากอดีตที่ส่งต่อมาถึงเรา  และน่าเสียดายที่อำนาจ

ไม่ได้ใช้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเสมอไป  ทำให้ผู้คนไม่พอใจและเกรี้ยวโกรธเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้าย  แล้วใครที่กล้าหาญ

พอที่จะลุกขึ้นมาสร้างความยุติธรรมและสันติภาพในสังคมที่แตกแยกอย่างไม่มีชิ้นดี 
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 ในการต่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนเราจะน าไปสู่ภาคปฎิบติั เพื่อท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไดห้รือไม่? 
ชมุชนคริสชนมีส่วนรว่มในความพยายามนีเ้ช่นกนั คือ มีการริเริ่มเครือข่าย “คริสตจกัรสีเขียว” ซึ่งมีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
ในปี 1989 การประชมุคริสตจกัรแห่งยโุรปในบาเซิลเรียกรอ้งใหท้กุคนเขา้ร่วม “การปรบัวิถีชีวิตใหเ้ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม” นี่หมายถึง การน า“ ใชว้ิถชีีวิต
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ลดการใชพ้ลงังานในระบบขนส่งมวลชน และลดขยะ”  
ที่เทเซ่ เรายงัคงพยายามอย่างไม่ลดละในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ เพื่อเป็นการช่วยความพยายามนีเ้ราจะน าเสนอทกุวิถีทาง(www.taize.fr/eco)  
 

http://www.taize.fr/eco


อยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง 

ใช่แล้ว ในความยากลำบากท่ีเราเผชิญอยู่ในเวลานี้ เรายังมีเหตุผลให้มีความหวัง และแม้แต่คนอ่ืนๆ อาจเห็นว่าความหวัง

ของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามยังมีคนที่เลือกจะร่วมในความหวังเดียวกับเรา  คนเหล่านั้นมีทั้งคริสเตียนจากคณะ

นิกายต่างๆ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ และผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนาหรือไม่เชื่อในพระเจ้า คนเหล่านี้อุทิศตนเพ่ือร่วมมือและ

แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน 

ความชื่นชมยินดีย่อมเกิดข้ึนเมื่อเราอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองฉันท์พ่ีน้อง เมื่อเรายืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ขัดสน คนไร้บ้าน 

ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง คนเจ็บป่วย คนไร้ที่พ่ึง กลุ่มเปราะบาง  เด็กๆที่มีปัญหา  คนพิการ คนพลัดถิ่นฯลฯ เวลานี้เราทุก

คนตกอยู่ในความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคร้าย ในสถานการณ์นี้เองที่ทำให้เรามองเห็นจุดที่เปราะบางในหมู่มวล

มนุษย์ 

เราต้องการกันและกันยิ่งกว่ายุคใดๆ พระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนพวกเราอย่างหนักแน่นในพระสมณสาส์น “เราทุกคนพ่ี

น้องกัน” ว่า “ไม่มีใครเอาตัวรอดได้เพียงลำพัง” และพระองค์ยังได้กล่าวเพ่ิมอีกว่า เราไมอ่าจค้นพบอัตลักษณ์ที่แท้จริงของ

เราได ้“หากปราศจากการเปิดกว้างอย่างจริงใจและเป็นมิตรกับสากล โดยไม่ยอมตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังเกิดข้ึนในที่ต่างๆ  

ไม่ยอมรับการเสริมแต่งจากวัฒนธรรมอื่น หรือร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเขา และการใส่ใจในโศกนาฏกรรมที่ส่งผล

กระทบต่อผู้อ่ืน (อ้าง สมณสาส์น เราทุกคนพ่ีน้องกัน ข้อ 32, 146)  

ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในสัมพันธภาพระหว่างประชาชาติ ให้เราหันมาร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันกัน ให้เรา

สนับสนุนหน่วยงานหรือสมาคมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

ความศรัทธา – ความเช่ือมั่นในประทับอยู่ของพระเจ้า 

ที่เทเซ เราสังเกตเห็นว่าคนหนุ่มสาวกำลังไตร่ตรองเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า เพ่ือจะติดตาม

พระองค์ต่อไป มีคำถามว่า อะไรคือความหมายของความเชื่อศรัทธา และถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ พระองค์ทำอะไรใน

ประวัติศาสตร์และเวลานี้พระองค์ทำอะไรในชีวิตของเรา  

เมื่อเผชิญกับคำถามดังกล่าว เราต้องหลีกเลี่ยงการลดทอนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

เกินกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้ พึงตระหนักว่าเราเป็นผู้ที่กระหายหาความรักและความจริง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนภายใน

จิตใจเรานั้นเสมือนว่าเราอยู่ในเส้นทางของการแสวงบุญอยู่ตลอดเวลา  เราต่างก็มุ่งหมายที่จะก้าวไปข้างหน้า ในฐานะ “ผู้



แสวงบุญแห่งความเชื่อ”  เราสามารถก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้พบให้แก่กัน เราอาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้น

มากมายพอๆ กับที่เกิดความเชื่อมั่นขึ้นด้วยเช่นกัน 

“ความเชื่อเป็นความไว้วางใจในพระเจ้าที่เรียบง่าย เป็นความไว้วางใจที่เกิดข้ึนในชีวิตของเราเป็นพันๆ ครั้ง… แม้ว่าจะมี

ความสงสัยบ้าง” ภราดาโรเจอร์  

เรายังเชื่อมั่นในการประทับอยู่ของพระเจ้าได้ไหม ในเมื่อความลี้ลับของชีวิตและจักรวาลเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่เราก็เชื่อว่า

สิ่งที่เราไม่เข้าใจนั้นมีอยู่จริง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่นั้นไม่ได้เกิดข้ึนเอง แต่มีพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ก่อนนั้นพระองค์ทรงเปิดเผย

สิ่งใหม่ๆ ให้เราได้รับรู้อยู่ทุกเวลา อย่างเงียบๆ ราวกับลมหายใจอันแผ่วเบา พระเจ้าทรงทำงานอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรง

ดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ดังนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจพระองค์ได้เพียงน้อยนิด แต่เราก็ไม่สงสัยถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าแต่

อย่างใด 

 

 

ค้นพบขอบฟ้าใหม่ 

เกี่ยวกับการประทับอยู่ของพระเจ้า อะไรคือแสงแห่งพระวรสารที่ส่องฉายความลี้ลับนี?้ 

พระเยซูเจ้าเปิดเผยการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ใส่ใจอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแสงส่องอยู่ภายในพระองค์ เป็นลมปราณของพระเจ้า เป็นการดลบันดาลโดยองค์พระจิตเจ้า  

จากห้วงลึกแห่งความทุกข์แสนสาหัสและความโดดเดี่ยวเมื่อพระเยซูต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ดูเหมือนพระองค์ไม่

สามารถทำอะไรได้เลย พระองค์ได้แต่ร้องครวญต่อพระเจ้าเท่านั้น “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์  เหตุใด

พระองค์จึงทรงละทิ้งข้าพระองค์” พระเยซูคริสต์ต้องถูกทรยศ ถูกทรมาน และถูกพิพากษาให้รับความตาย สิ่งที่พระองค์ทำ

นั้นเป็นการนำความรักเข้ามายังที่ลึกสุดของความมืดมิด และพระองค์แสดงให้เห็นว่าความรักนั้นแข็งแกร่งกว่าความชั่วร้าย 

มารีย์ มักดาลาและบรรดาสาวกของพระองค์ต่างพากันบอกเล่าเรื่องราวที่อัศจรรย์เหนือความคาดคิด พวกเขาพากัน

ประกาศข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ความรักของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความเกลียดชังและความตาย 

เมื่อเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้แพร่ออกไป คริสตชนกลุ่มแรกต่างพากันเป็นพยานให้กับข่าวนี้กันอย่างครึกโครมว่า  พระ

คริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ประทับอยู่กับพระบิดา พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งจักรวาลโดยพระจิตเจ้าและ



พระองค์ทรงอยู่กับเราทุกคน พระองค์ทรงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนยากจนขัดสน และเป็นผู้ที่นำความยุติธรรม

มาให้เขา พระองค์เติมเต็มประวัติศาสตร์และทรงสร้างให้สมบูรณ์  พระองค์จะต้อนรับเราด้วยความยินดีเมื่อเราจากโลกนี้ไป 

เหนือความรุนแรงของมนุษย์ เหนือภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและโรคภัยต่างๆ นั้น ขอบฟ้าใหม่ก็ได้เปิดออก พวกเรามองเห็น

กันหรือไม?่ 

 
 

เปลี่ยนมุมมองของเรา 

ขอบฟ้าไหม่นี้ ได้รับการเผยให้เห็นโดยการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสต์ ความสว่างนี้เข้ามาสู่การดำรงชีวิตของพวก
เราครั้งแล้วครั้งเล่า ความสว่างนี้ได้ปัดเป่าเงาแห่งความกลัวและสร้างพุน้ำแห่งชีวิตให้พวยพุ่งขึ้น เพราะเหตุนี้ ความสุขยินดี
แห่งการสรรเสริญจึงพรั่งพรูออกมา 

โดยเหตุที่จิตสำนึกเราสัมผัสได้ถึงความลี้ลับนี ้พระคริสต์ทรงพระชนม์ชีพอยู่กับพวกเราต่อไปจนถึงวาระสุดท้าย เพื่อหลอม
รวมมวลมนุษยชาติและสากลจักรวาลเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้า และทรงทำให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในพันธกจิของ
พระองค์ 

พระคริสต์ทรงรวบรวมเราเข้ามาในพระศาสนจักร เพ่ีอเราจะเตรียมพร้อมในการนำมิตรภาพของเราขยายไปถึงทุกคนในโลก 

เพ่ือรวมเราเป็นหนึ่ง พระคริสต์ประสงคใ์ห้เราทุกคนรักกันแม้กระทั่งศัตรูของเรา สันติภาพของพระองค์นำการคืนดีไปสู่

ประชาชาติทั้งหลายแม้กระทั่งระหว่างชาติที่เป็นปรปักษ์ต่อกัน3 
 

3
 ในช่วงเวลาการระบาดใหญ่นี ้พระศาสนจกัรสามารถส่งเสริมความเป็นพี่นอ้งในครอบครวัมนุษยต่์อไปได ้นี่คือขอ้แนะน าต่างๆ กล่าวคือ 

➢ เพื่อใหส้งัคมของเรามีความเป็นมนุษยม์ากขึน้ จ าเป็นที่เราจะตอ้งรบัฟังซึ่งกนัและกนัเพื่อลดทอนความเป็นปรปักษ์ต่างๆ และเป็นบทเรียนที่สอนให้
เรากา้วเดินไปพรอ้มๆ กนัในความแตกต่างเหล่านัน้ พระศาสนจกัรถกูเรียกใหค้น้หาการเสวนา เพื่อเขา้ถึงทกุคน ดงันัน้ผูท้ี่ไม่ไดอ้ยู่ในชมุชนคริสตจ์ะ
พรอ้มที่เขา้รว่มการเสวนาดว้ยหรือไม่? 

➢ การพบปะกบัการมาเยือนของบรรดาผูอ้พยพยา้ยถิ่นและผูล้ีภ้ยั ใหก้ารตอ้นรบัผูถ้กูเนรเทศทัง้บคุคลและครอบครวั ช่วยเพ่ิมก าลงัใหเ้ขตวดัหรือชมุชนของ
พวกเรา ผูค้นที่ไม่ค่อยไปโบสถม์กัพรอ้มใหก้ารตอ้นรบัผูอ้พยพเหล่านัน้ ซึ่งนี่คือประสบการณท์ี่เกิดขึน้ในเทเซ่เป็นเวลาไม่กี่ปีที่ผา่นมา พวกเราใหก้าร
ตอ้นรบัผูอ้พยพยา้ยถิ่นจากหลายประเทศในภมิูภาคอ่ืนรว่มกนั  

➢ การเป็นชมุชนที่ใหก้ารตอ้นรบั หมายถึงการรบัฟังผูท้ี่เปราะบางทีส่ดุ ในหลายๆ ที่ พระศาสนจกัรจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือปกป้องการรวมกนัเป็นหนึ่งไม่
แบ่งแยกกนัี ้เพราะบางครัง้โครงสรา้งของอ านาจที่น  าความทกุขท์รมานทัง้ดา้นจิตใจ รา่งกาย และจิตวญิญาณก็พฒันาตวัมนัเองขึน้ ในเทเซ่ก็เช่นเดียวกนั 
พวกเราพยายามท างานเพ่ือความจริงในเรื่องนีต้่อไป (www.taize.fr/protection)  

http://www.taize.fr/protection


ขอพระคริสต์โปรดเปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกเรา โดยอาศัยพระองค์พวกเราสำนึกถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนและเห็นถึง

ความงดงามของสิ่งสร้างได้อย่างชัดเจนขึ้น จากความเชื่ออันใสซื่อจริงใจจะก่อให้เกิดความหวังใหม่ๆ ครัง้แล้วครั้งเล่า เพราะ

เมื่อความเชื่อหยั่งลึกในพระคริสต์ ความสุขสงบจะเติมเต็มเรา และช่วยเราให้กล้ารับหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจที่พระเจ้าทรง

มอบหมายให้แก่เราบนโลกนี้ 

พร้อมกับผู้ที่ต้องการไตร่ตรองสารนี้ ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอในการอธิษฐานภาวนา ดังนี้ 

ภราดา อลุยส์ 

 

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ลูกทั้งหลายสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์เป็นความดีงามและ
สัตย์ซ่ือ เมื่อลูกถ่อมใจลง แสงของพระเจ้าจึงฉายส่องมายังลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในวันนี้
แสงสว่างของพระเจ้าได้ส่องเข้ามายังกลางใจพวกลูกแล้ว ได้ช่วยเยียวยารักษาบาดแผลอัน
เจ็บปวด ทรงทำให้ความอ่อนแอ และความผันผวนในชีวิตของลูกท้ังหลายได้กลายเป็นพุ
น้ำทรงชีวิต กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ อันเป็นของขวัญแห่งความเชื่อวางใจ โดยการส่อง
สว่างของแสงแห่งพระเจ้าที่มาอยู่เหนือชีวิตลูก พระองค์ทรงทำให้ความหวังนั้นยังไม่สิ้นทั้ง
ในฤดูกาลนี้และนอกฤดูกาล ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระวรสารเพิม่เตมิเพือ่ชว่ยในการไตรต่รอง 

พระนางมารยี์ ตรสัวา่ “วิญญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ จติใจของขา้พเจา้ชืน่ชมยนิดใีนพระเจา้ พระผูก้อบกู้
ขา้พเจา้ เพราะพระองคท์อดพระเนตรผูร้ับใชต้ำ่ต้อยของพระองค์  […]ทรงขบัไลผู่ม้ใีจมักใหญใ่ฝส่งูให้กระจดักระจายไป (อา่น 
ลก. 1:46-56) 

มารีย์มารดาของพระเยซู ได้ใช้ความรักและความอ่อนโยนร่วมกับความหวังอันแรงกล้า ซึ่งจะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แท้จริง 

 

พระเยซูเจา้ตรสัวา่ “พระผูช้่วยเหลอืคอืพระจิตเจา้ที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนทา่นทุกสิง่และจะทรงให้
ทา่นระลกึถึงทุกสิง่ที่เราเคยบอกทา่น (อา่น ยน. 14: 15-31) 
พระเยซูคริสต์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่โดยลำพัง ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์สัญญากับสาวกของพระองค์ว่าจะ

สถิตอยู่กับเขาตลอดเวลา โดยทางพระจิตเจ้า องค์พระจิตเจ้าสถิตย์อยู่ในพวกเรา ปลอบโยนเรา ประคับประคองและสร้าง

แรงบันดาลใจเราให้ดำรงชีวิตติดตามพระคริสตเจ้าในทุกๆ วัน 

 

สวรรคจ์งยินด ีแผ่นดนิจงเปรมปรดีิ์ ทะเลและทุกสิง่ทีอ่ยูใ่นทะเลจงสง่เสยีงครกึโครมดงัฟา้คะนองเถิด ทุ่งนาและทุกสิง่ทีอ่ยูใ่น
ทุ่งนาจงรา่เริง ต้นไมท้ั้งหลายในปา่จงโหร่อ้งด้วยความยินดี เฉพาะพระพกัตร์พระยาหเ์วห ์เพราะพระองคก์ำลงัเสดจ็มา  
พระองค์เสดจ็มาเพือ่ทรงพิพากษาแผ่นดิน พระองคจ์ะทรงพพิากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม (อา่น สดด. 96) 
บทเพลงสดุดีหลายบทจะเชิญชวนเราให้สรรเสริญพระเป็นเจ้า ไม่ใช่เพียงมวลมนุษยเ์ท่านั้นที่ร้องสรรเสริญสดุดีพระเป็นเจ้า 

แต่สิ่งสร้างปวงก็เป็นส่วนหนึ่งของการสรรเสริญเช่นกัน เราไม่เพียงต้องการปกป้องสิ่งสร้างเพราะต้องการสิ่งสร้างเหล่านั้นใน

การดำรงอยู่ได้ แต่เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสร้างเช่นกัน เพราะพระเจ้าทรงออกแบบทุกชีวิตไว้อย่างงดงาม 

 

 

  



การจาริกความวางใจบนแผ่นดิน ปี 2021 
 

การจริกความวางใจนี้จะดำเนินต่อไป ในปัจจุบันบริบทที่ผันผวนไม่แน่นอนท้าทายให้เราค้นหารูปแบบใหม่ๆ  อย่างเช่นการ

ริเริ่มสื่อสารทางออนไลน์ในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเรายังต้องมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึง

มีความสำคัญมาก 

ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดยังคงดำเนินอยู่ ไม่มีความชัดเจนใดๆ ว่าเราจะจัดการประชุมตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่ เราได้

แต่หวังว่าจะยังคงจัดให้การจาริกความวางใจบนแผ่นดิน ในปี 2021 ได้ต่อไป 

• การจัดประชุมประจำสัปดาห์ของเทเซ ตลอดทั้งปี เมื่อสถานการณ์ด้านสุขภาพเอ้ืออำนวย 

• การประชุมออนไลน์ข้ามทวีปจากเทเซ และจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วโลกที่มี brothers ของ  Taizé อาศัยอยู่ 

• สัปดาห์แห่งมิตรสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวระหว่างมุสลิมกับคริสเตียน ตั้งแต่วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2021 

• สัปดาห์แห่งการใคร่ครวญของผู้ที่อยู่ในวัย 18-35 ปี ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2021 

• การประชุมภาคพ้ืนยุโรปที่เมืองตูริน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2021 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2022 

สุดท้ายนี้ ในปี 2022 เราหวังว่าจะสามารถจัดการจาริกแสวงบุญไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ ตามที่ประกาศไว้แล้วในปี 2021 

สำหรับวันเวลานั้นจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

 

 

 


