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มนุษยชาติยังคงก้าวไปข้างหน้าได้ โดยความมุ่งมั่นของบรรดาหญิง ชาย 

ท่ีอุทิศตัวโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 

แม้ในช่วงเวลาท่ีวิกฤตหรือในเวลาแห่งความยากล าบาก 

ในช่วง 2 – 3 เดือนท่ีผ่านมา 

คนหนุ่มสาวจ านวนมากแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนว่า 

อะไรท่ีเป็นความหวังของพวกเขา 

อะไรท่ีเขาวางใจได้ในความผันผวนไม่แน่นอนท่ีเผชญิอยู่นี้ 

ท่ีน่ากังวลเหนือส่ิงอื่นใด คือ อะไรท่ีเป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ 

มีผู้ท่ีแสดงความเห็นว่า 

เราต้องยืนหยัดต่อต้านการเพิกเฉยและส่งสัญญาณแห่งความหวังออกไป 

สง่สญัญาณแหง่ความหวงัออกไป 

ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกถูกโรคระบาดคุกคาม 

เราเห็นถึงอันตรายท่ีแผ่คลุมไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก สิ่งส าคัญคือ 

ต้องตัดสินใจอย่างรัดกุมในทางการเมือง แต่สิ่งท่ีจะขาดเสียไม่ได้ก็คือ 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสัมพันธ์ท่ีดีของคนในสังคมซึ่งมีควา

มส าคัญอย่างยิ่ง 

ผู้คนจ านวนมากพร้อมแล้วและมีความต้ังใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 

ความเอื้ออาทรของผู้คนท าให้มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้น 

สิ่งนี้เองท่ีเป็นหนทางแห่งความหวังในอนาคต 



คนหนุ่มสาวจ านวนมากยอมสละเรี่ยวแรงก าลังท่ีมีเพ่ือช่วยชีวิตในโลกใบนี้ 

ฃ่ืงเป็นบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ผุดขึ้นมากมาย 

เราคงหาค าตอบเก่ียวกับปัญหาฉุกเฉินของสภาพอากาศไม่ได้ในทุกๆ เรื่อง 

เพียงแต่เราต้องมุ่งมั่นที่จะเคารพต่อส่ิงแวดล้อมให้มาก 

เพราะเรามีความเชื่อว่า พระเจ้าทรงมอบโลกนี้ให้เป็นของขวัญแก่เรา 

และพระองค์มอบความไว้วางใจให้เราดูแลรักษาของขวัญชิ้นนี้ 

ผู้คนเริ่มตระหนักถึงโครงสร้างของความอยุติธรรม 

ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากอดีตท่ีส่งต่อมาถึงเรา  

และน่าเสียดายที่อ านาจไม่ได้ใช้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีเสมอไป  

ท าให้ผู้คนไม่พอใจและเกรี้ยวโกรธเม่ือต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้าย  

แล้วใครท่ีกล้าหาญพอท่ีจะลุกขึ้นมาสร้างความยุติธรรมและสันติภาพในสัง

คมท่ีแตกแยกอย่างไม่มีชิ้นดี 

อยูร่ว่มกนัฉนัทพ์ีน่อ้ง 

ใช่แล้ว ในความยากล าบากท่ีเราเผชิญอยู่ในเวลานี้ 

เรายังมีเหตุผลให้มีความหวัง และแม้แต่คนอื่นๆ 

อาจเห็นว่าความหวังของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ 

อย่างไรก็ตามยังมีคนที่เลือกจะร่วมในความหวังเดียวกับเรา  

คนเหล่านั้นมีท้ังคริสเตียนจากคณะนิกายต่างๆ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

และผู้ท่ีไม่เชื่อในศาสนาหรือไม่เช่ือในพระเจ้า 

คนเหล่านี้อุทิศตนเพ่ือร่วมมือและแบ่งปันสิ่งท่ีดีให้แก่กัน 

ความช่ืนชมยินดีย่อมเกิดขึ้นเม่ือเราอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองฉันท์พ่ีน้

อง เมื่อเรายืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ขัดสน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุท้ังชายและหญิง 

คนเจ็บป่วย คนไร้ที่พ่ึง กลุ่มเปราะบาง  เด็กๆท่ีมีปัญหา  คนพิการ 

คนพลัดถิ่นฯลฯ 



เวลานี้เราทุกคนตกอยู่ในความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคร้าย 

ในสถานการณ์นี้เองที่ท าให้เรามองเห็นจุดท่ีเปราะบางในหมู่มวลมนุษย์ 

เวลานี้เราต้องปรองดองกันให้มากขึ้น เราต้องการกันและกัน ซึ่ง 

สันตะปาปาฟรานซิสได้เตือนเราอย่างหนักแน่นในสมณสาร Fratelli tutti 

 ท่านกล่าวว่า 

“ไม่มีใครท่ีอยู่รอดได้โดยล าพังตัวคนเดียว” 

และท่านได้กล่าวอีกว่าเราไม่สามารถพบกับอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงของเราได้ 

“ถ้าเราไม่เปิดกว้างออกไปสู่สากล 

และไม่เปิดใจรับรู้ถึงสถานการณ์ความเป็นไปในที่ต่างๆ ของโลก 

และไม่ยอมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และไม่ยอมเข้าไปมีส่วนร่วม 

และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนท่ีรับผลกระทบจากโศกนาฎกรรม” (ข้อ 32 

และข้อ 146)  

ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในสัมพันธภาพระหว่างประชาชาติ 

ให้เราหันมาร่วมมือกันแทนท่ีจะแข่งขันกัน 

ให้เราสนับสนุนหน่วยงานหรือสมาคมท่ีส่งเสริมความร่วมมือและความเป็น

น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ความศรทัธา – ความเชือ่มัน่ในการมอียูข่องพระเจา้ 

ท่ีเทเซ 

เราสังเกตเห็นว่าคนหนุ่มสาวก าลังไตร่ตรองเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของความเ

ชื่อศรัทธาในพระเจ้า เพ่ือจะติดตามพระองค์ต่อไป มีค าถามว่า 

อะไรคือความหมายของความเชื่อศรัทธา และถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ 

พระองค์ท าอะไรในประวัติศาสตร์และเวลานี้พระองค์ท าอะไรในชีวิตของเร

า  



เม่ือเผชิญกับค าถามดังกล่าว 

เราต้องหลีกเลี่ยงการลดทอนความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าท่ีมีต่อชีวิตของเรา 

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าท่ีเราสามารถจินตนาการได้ 

พึงตระหนักว่าเราเป็นผู้ที่กระหายหาความรักและความจริง 

ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหนภายในจิตใจเรานั้นเสมือนว่าเราอยู่ในเส้นทางของกา

รแสวงบุญอยู่ตลอดเวลา  เราต่างก็มุ่งหมายท่ีจะก้าวไปข้างหน้า ในฐานะ 

“ผู้แสวงบุญแห่งความเชื่อ”  เราสามารถก้าวไปด้วยกัน 

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีได้พบให้แก่กัน 

เราอาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายพอๆ 

กับท่ีเกิดความเช่ือม่ันขึ้นด้วยเช่นกัน 

“ความเช่ือเป็นความไว้วางใจในพระเจ้าที่เรียบง่าย 

เป็นความไว้วางใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นพันๆ ครั้ง… 

แม้ว่าจะมีความสงสัยบ้าง” Br. Roger 

เรายังเชื่อม่ันในการมีอยู่ของพระเจ้าได้ไหม 

ในเมื่อความลี้ลับของชีวิตและจักรวาลเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก 

แต่เราก็เช่ือว่าสิ่งท่ีเราไม่เข้าใจนั้นมีอยู่จริง 

สิ่งท่ีปรากฏให้เห็นอยู่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง 

แต่มีพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ก่อนนั้นพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งใหม่ๆ 

ให้เราได้รับรู้อยู่ทุกเวลา อย่างเงียบๆ ราวกับลมหายใจอันแผ่วเบา 

พระเจ้าทรงท างานอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ 

ดังนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจพระองค์ได้เพียงน้อยนิด 

แต่เราก็ไม่สงสัยถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแต่อย่างใด 



กรอบความรูใ้หม ่

การปรากฎของพระเจ้า: 

อะไรคือแสงท่ีท าให้พระกิตติคุณส่องอยู่เหนือความลี้ลับ 

พระเยซูเปิดเผยพระองค์มาตลอดนับแต่เริ่มแรกจนถึงท่ีสุดปลาย 

พระองค์เองทรงเป็นความสว่าง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

ทรงส าแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

จากห้วงลึกแห่งความทุกข์แสนสาหัสและความโดดเดี่ยวเมื่อพระเยซูต้องสิ้

นพระชนม์บนไม้กางเขน ดูเหมือนพระองค์ไม่สามารถท าอะไรได้เลย 

พระองค์ได้แต่ร้องครวญต่อพระเจ้าเท่านั้น “องค์พระผู้เป็นเจ้า 

พระเจ้าของข้าพระองค์  เหตุใดพระองค์จึงทรงละทิ้งข้าพระองค์” 

พระเยซูคริสต์ต้องถูกทรยศ ถูกทรมาน และถูกพิพากษาให้รับความตาย 

สิ่งท่ีพระองค์ท านั้นเป็นการน าความรักเข้ามายังที่ลึกสุดของความมืดมิด 

และพระองค์แสดงให้เห็นว่าความรักนั้นแข็งแกร่งกว่าความช่ัวร้าย มารีย์ 

มักดาลาและบรรดาสาวกของพระองค์ต่างพากันบอกเล่าเรื่องราวท่ีอัศจรรย์

เหนือความคาดคิด พวกเขาพากันประกาศข่าวท่ีไม่น่าเชื่อว่า 

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

ความรักของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความเกลียดชังและความตาย 

เม่ือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้แพร่ออกไป 

คริสเตียนกลุ่มแรกต่างพากันเป็นพยานให้กับข่าวนี้กันอย่างครึกโครมว่า  

พระคริสต์ทรงพระชนม์เป็นอยู่พระองค์ประทับอยู่กับพระบิดา 

พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วท้ังจักรวาลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แ

ละพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกคน 

พระองค์ทรงมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับคนยากจนขัดสน 

และเป็นผู้ที่น าเอาความยุติธรรมมาให้เขา 



พระองค์เติมเต็มประวัติศาสตร์และการทรงสร้างให้สมบูรณ์  

พระองค์จะต้อนรับเราด้วยความยินดีเม่ือเราจากโลกนี้ไป 

นอกเหนือจากความขัดแย้งของมวลมนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และโรคภัยไข้เจ็บ  ท้องฟ้าใหม่ก็ได้เปิดออก 

เรามองเห็นแสงสว่างนั้นหรือไม ่

การเปลีย่นมมุมองของเรา 

จากการหยั่งรู้ไดเ้ปิดเผยให้เหน็โดยการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์ 

แสงสว่างนั้นส่องเข้ามาภายในเรา 

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่แสงสว่างนั้นได้ช่วยขจัดความกลัว  

และท าให้เกิดน้ าพุแห่งชีวิตพลุ่งขึ้นภายในเรา 

ดังนั้นความช่ืนชมยินดีจึงท าให้การสรรเสริญเยินยอหลั่งไหลออกมา 

โดยเหตุท่ีจิตส านึกเราสัมผัสได้ถึงความลี้ลับ 

คือการท่ีพระคริสต์จะทรงรวบรวมมวลมนุษยชาติท้ังหลาย 

และจักรวาลทั้งมวลเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้า 

และพระองค์ทรงให้เราได้มีส่วนร่วมในพันธกิจนี้กับพระองค์ 

พระคริสต์ทรงรวบรวมเราเข้ามาในคริสตจักร 

เพ่ือเราจะเตรียมพร้อมในการน ามิตรภาพไปถึงทุกคนในโลก 

พระคริสต์ประสงค์ให้เรารักทุกคนแม้แต่ศัตรูของเรา 

สันติภาพของพระองค์จะน าการคืนดีมาสู่ประชาชาติท้ังมวลแม้ระหว่างชาติ

ท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 

จงยอมให้พระคริสต์เปลี่ยนมุมมองของเราเสียใหม่ 

ด้วยว่าโดยทางพระองค์เราจะตระหนักถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนและเราจ

ะเห็นถึงความงดงามของสิ่งทรงสร้างอย่างชัดเจน 



จากความเชื่ออันใสซื่อจริงใจจะก่อให้เกิดความหวังใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ  

เม่ือความเชื่อนั้นหยั่งรากลงในพระคริสต์ ความสุขสงบจะเติมเต็มเรา 

และเราจะมีความกล้าที่จะรับผิดชอบส่ิงที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราท าใ

นโลกนี้ 

ส าหรับท่านใดท่ีต้องการเผยแพร่สารนี้ออกไป 

ข้าพเจ้าขออธิษฐานเผื่อท่าน ดังนี้ 

 

                       Br. Alois 

พระเยซูคริสต์เจ้า  เราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประเสริฐ 

และทรงสัตย์ซื่อ 

เม่ือเราถ่อมใจลงความสว่างของพระเจ้าจะฉายแสงมายังเราจนกว่าชี

วิตของเราจะหาไม่ 

ในวันนี้แสงสว่างของพระเจ้าได้ส่องเข้ามาในใจของเราแล้ว  

เราได้รับการรักษาบาดแผล 

อันเจ็บปวด 

ความอ่อนแอและความผันผวนในชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นบ่อน้ าแห่งชีวิตท่ี 

ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์อันเป็นของขวัญแห่งความเช่ือวางใจ 

โดยการส่องสว่างจาก 

พระเจ้ามาเหนือชีวิตเรา 

พระองค์ทรงให้เรามีความหวังแม้ในความส้ินหวัง 

 



 

ขอ้พระคมัภรีเ์พิม่เตมิ 

มารีย์ได้ร้องบทเพลงว่า  “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า 

และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้

าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ าต้อยของทาสของพระองค์ ... 

พระองค์ทรงให้คนอดอยากอ่ิมด้วยสิ่งดี และทรงท าให้คนมั่งมีไปมือเปล่า 

(อ่านลูกา 1:46-56)  

มารีย์มารดาของพระเยซู 

ไดใ้ชค้วามรักและความอ่อนโยนร่วมกับความหวังอันแรงกล้า 

ซึ่งจะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า 

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเ

รานั้น จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง 

และจะท าให้ระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรากล่าวกับท่านแล้ว” (อ่านยอห์น 14:15-31)  

พระเยซูคริสต์ไม่เคยทอดท้ิงเราให้อยู่โดยล าพัง 

ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ 

พระองค์สัญญากับสาวกของพระองค์ว่าจะสถิตอยู่กับเขาตลอดเวลา 

โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณทรงอยู่ในเรา  ปลอบโยนเรา  

ค้ าจุนเรา 

สร้างแรงบันดาลใจให้เราด าเนินชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ในทุ

กๆ วัน 

“จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดี และแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ 

ให้ทะเลกับทุกสิ่งท่ีอยู่ในนั้นค าราม ให้ทุ่งนากับทุกอย่างท่ีอยู่ในนั้นลิงโลด 



และต้นไม้ท้ังสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดี 

เฉพาะพระพักตร์พระยาเวห์ เพราะพระองค์เสด็จมา 

เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก 

พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม” (อ่านสดุดี 96) 

สดุดีหลายๆ บทมักจะเชิญชวนเราให้สรรเสริญพระเจ้า  

ไม่เพียงแต่มวลมนุษย์เท่านั้นท่ีร้องสรรเสริญพระเจ้า 

สิ่งทรงสร้างท้ังปวงมีส่วนในการสรรเสริญพระเจ้าเช่นกัน  

เราไม่เพียงแต่จะต้องปกป้องสิ่งทรงสร้างเท่านั้น เราต้องตระหนักว่า 

สิ่งท้ังปวงท่ีพระเจ้าสร้างมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเราด้วย 

และเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งทรงสร้างเช่นกัน 

เพราะพระเจ้าทรงออกแบบทุกชีวิตไว้อย่างงดงาม 

การแสวงบญุแหง่ความเชือ่วางใจ ในป ี2021 

การแสวงบุญแห่งความเชื่อวางใจบนโลกนี้จะด าเนินต่อไป 

ในปัจจุบันบริบทท่ีผันผวนไม่แน่นอนท้าทายให้เราค้นหารูปแบบใหม่ๆ  

อย่างเช่นการริเริ่มสื่อสารทางออนไลน์ในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ 

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเรายังต้องมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา 

การสื่อสารจึงมีความส าคัญมาก 

ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดยังคงด าเนินอยู่ ไม่มีความชัดเจนใดๆ 

ว่าเราจะจัดการประชุมตามแผนท่ีวางไว้ได้หรือไม่ 

เราได้แต่หวังว่าจะยังคงจัดให้มีการแสวงบุญแห่งความเชื่อวางใจ ในปี 

2021 ได้ต่อไป 

๐ การจัดประชุมประจ าสัปดาห์ของเทเซ ตลอดท้ังปี 

เม่ือสถานการณ์ด้านสุขภาพเอ้ืออ านวย 



๐ การประชุมออนไลน์ข้ามทวีปจากเทเซ และจากพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ัวโลกท่ีมี 

brothers ของ  Taizé อาศัยอยู่ 

๐ สัปดาห์แห่งมิตรสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวระหว่างมุสลิมกับคริสเตียน 

ต้ังแต่วันท่ี 14-18 กรกฎาคม 2021 

๐ สัปดาห์แห่งการใคร่ครวญของผู้ท่ีอยู่ในวัย 18-35 ปี ตั้งแต่วันที่ 22-29 

สิงหาคม 2021 

๐ การประชุมภาคพ้ืนยุโรปท่ีเมืองตูริน ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2021 

ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2022 

สุดท้ายนี้ ในปี 2022 

เราหวังว่าจะสามารถจัดการแสวงบุญไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ 

ตามท่ีประกาศไว้แล้วในปี 2021 

ส าหรับวันเวลานั้นจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 


