
1 
 

TH     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอ 2019 

ขอให้เราอย่าลืมต้อนรับกัน! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าละเลยท่ีจะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเม่ือต้อนรับแขกแปลกหน้า  

บางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว (ฮีบรู 13: 2) 
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การเดินทางจาริกความวางใจ เป็นการชุมนุมพบปะกันระหว่างเยาวชนคนหนุ่มสาวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้
เริ่มในเทเซ่เมื่อหลายสิบปีก่อน และยังคงด าเนินต่อเนื่องต่อไปในทุกทวีป 
 
หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจดจ าที่สุดในการชุมนุมแต่ละครั้ง ทั้งของผู้เข้าร่วมงานชุมนุมและผู้ที่เปิดประตู
ต้อนรับผู้มาชุมนุม ก็คือ การต้อนรับ 
 
ในเดือนสิงหาคม 2018 เราสามารถประเมินคุณค่าการต้อนรับได้อีกครั้งในงานพบปะชุมนุมเยาวชนคนหนุ่ม
สาวที่ฮ่องกง ซึ่งเยาวชนคนหนุ่มสาวจากประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียและทวีปอ่ืนๆ ทั้งประเทศท่ีอยู่ในความขัดแย้ง
ซึ่งยังคงมีบาดแผลในประวัติศาสตร์รอการรักษาเยียวยาได้มาพบปะชุมนุมกัน   
 
ทั้งการเข้าร่วมประชุมของคนหนุ่มสาวเจ็ดร้อยคนมาจากจังหวัดต่างๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ การปรากฏตัวของ
คนหนุ่มสาวจากหลายประเทศและการต้อนรับที่พวกเขาได้รับในครอบครัวของฮ่องกง ล้วนเป็นสัญญาณแห่ง
ความหวัง 
 
คริสตชนคนหนุ่มสาวในเอเชียมักเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พยายามดึงพลัง
ความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์เพ่ือด าเนินชีวิตฉันพ่ีน้องในพระศาสนจักร 
 
จากการพบปะชุมนุมที่ยุโรปในกรุงมาดริดช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงตลอดปี 2019 ทั้งในเทเซ่ กรุงเบรุต เมืองเคป
ทาวน์ และที่อ่ืน ๆ เราจะสะท้อนให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายของการต้อนรับอย่างลึกซ้ึงขึ้น 
 
ข้อเสนอต่อไปนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อ ซ่ึงเชิญชวนคริสตชนให้ค้นพบแหล่งที่มาของการต้อนรับในพระ
เจ้า สิ่งเหล่านี้ท าให้เราตั้งค าถามกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราแต่ละคน พระเจ้าไม่เคยขับไล่ใคร แต่
ยินดีต้อนรับแต่ละคน 
 
บรรดาภราดาและข้าพเจ้าพบว่าประสบการณ์การต้อนรับไม่ได้เป็นเพียงต้อนรับพี่น้องคริสชนนิกายต่างๆ 
เท่านั้น แตค่รอบคลุมการต้อนรับผู้ที่เชื่อในศาสนาอ่ืนและผู้ที่ไม่เชื่อด้วยเช่นกัน 
 
ท่ามกลางความยากล าบากในปัจจุบันเมื่อความหวาดระแวงดูเหมือนว่าจะทวีเพ่ิมขึ้นเช่นนี้ เราทุกคนจะกล้าใช้
ชีวิตในการให้การต้อนรับ เพ่ือให้ความไว้วางใจเติบโตขึ้นไหม? 
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ข้อเสนอแรก: ค้นหาที่มาของการต้อนรับในพระเจ้า 
ตั้งแต่ต้นของจักรวาลพระเจ้าทรงท างานอย่างเร้นลับ ความเชื่อมั่นนี้เป็นหัวใจส าคัญของเรื่องราวจินตนาการ
อันงดงามของการสร้างสรรพสิ่งในบทปฐมกาลของพระคัมภีร์ พระเจ้าใคร่ครวญทุกสิ่งที่ทรงสร้างและทรงอวย
พร: พระเจ้าเห็นว่าการทรงสร้างทั้งหมดนั้นดี สิ่งสร้างทั้งจักรวาลล้วนเป็นความรักอย่างสุดซึ้งของพระเจ้า 
 
บางครั้งเราเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าเพียงเล็กน้อย แต่เราสามารถเข้าใจได้มากข้ึนด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้า
ปรารถนาให้เรามีความสุขและยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะพระเจ้าเป็นแหล่งของการ
ต้อนรับ 
 
ยิ่งไปกว่านั้น โดยอาศัยพระคริสต์ พระเจ้ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรามนุษย์ทุกคน เพ่ือให้การต้อนรับเรา
ทุกคน  การต้อนรับของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นสัมผัสลึกถึงจิตวิญญาณของเรา และเกินขอบเขตของมนุษย์ทุกคน 
 
 
 

 เมื่อเผชิญกับภยันตรายอันหนักหน่วงในช่วงชีวิตของเรา เราถูกครอบง าด้วยความท้อแท้หรือไม่?   
ฉะนั้น เพ่ือรักษาความหวังของเราไว้ให้ยังคงอยู่ ให้เราฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งความสนเท่ห์ 
ฝึกมองดูสิ่งต่างๆ รอบตัวเราด้วยสายตาที่มองเห็นทุกสิ่งสามารถชื่นชมได้ 

 อ่านพระคัมภีร์เสมอไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือกับคนอ่ืน เริ่มต้นด้วยพระวรสารที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิต
ของพระเยซูเจ้า เราอาจไม่เข้าใจทุกอย่างทันที บางครั้งเราจะต้องค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ให้การศึกษา
เรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยกันเป็นดังการเดินทางไปยังพุน้ าทรงชีวิต ซึ่งจะช่วยให้เราเติบโตในความเชื่อ
วางใจในพระเจ้า 

 
 
 

ลูกชายท่ีออกจาบ้านก็ลุกขึ้นกลับไปหาบิดา ขณะที่เขายังอยู่ไกล บิดามองเห็นเขา รู้สึก
สงสาร จึงว่ิงไปสวมกอดและจูบเขา (ลูกา 15: 20) 
เรื่องเล่าเปรียบเทียบจากพระวรสารนักบุญลูกา 15:20 สอนอะไรฉันเกี่ยวกับการต้อนรับ
ของพระเจ้าบ้าง? 
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ข้อเสนอที่สอง: ใส่ใจต่อการประทับอยู่ของพระคริสต์ในชีวิตของเรา 
พระเจ้าให้การต้อนรับเรา แต่เราตอบรับการต้อนรับนี้อย่างอิสระซึ่งจะช่วยให้เรามีความสนิทสัมพันธ์แนบแน่น
เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้อย่างแท้จริง 
 
พระเยซเูจ้าแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงประทานมิตรภาพแก่เรา พระคริสต์ยืนอยู่ที่ประตู
อย่างถ่อมองค์และเคาะประตูของเรา เยี่ยงคนยากจนทีร่อคอยด้วยความหวังว่าจะได้รับการต้อนรับ หากมีคน
เปิดประตูให้เขาเข้าไป 
 
ด้วยการอธิษฐานภาวนาอ้อนวอนง่าย ๆ เพ่ือขอให้พระคริสต์เข้ามาในหัวใจของเรา พระองค์ก็จะเข้ามาสถิตอยู่
ในตัวเราแม้เราแทบไม่รู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ก็ตาม 
 
 
 

 การอธิษฐานภาวนาอ้อนวอนในโบสถส์ักครู ่อาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าให้เราจัดเวลาอธิษฐาน
ภาวนาโดยไม่มีจุดประสงค์อ่ืนนอกจากมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้า – เมื่อเวลาผ่านไป เราจะ
พบว่ามีบางสิ่งที่สร้างเสริมขึ้นมาภายในชีวิตเรา การที่เราระลึกถึงการประทับอยู่ของพระคริสต์นั้น
สามารถช่วยปลดปล่อยเราจากความกลัวของเรา – จากความกลัวของผู้อ่ืน จากความกลัวที่อาจจะ
เป็นคนไม่ดีพอ จากความกังวลเมื่อเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน 

 หากเราไมค่่อยมีเวลา เราสามารถพูดคุยกับพระคริสต์เกี่ยวกับตัวเราและคนอ่ืน ๆ – ไม่ว่าอยู่ใกล้และ
ไกลได ้– ด้วยไม่ก่ีค า เหมือนเสียงกระซิบ เราสามารถทูลพระเจ้าได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเรารวมถึงสิ่งที่
เราไม่เข้าใจ  และเพียงถ้อยค าสั้นๆ จากพระคัมภีร์ก็สามารถอยู่กับเราตลอดทั้งวัน 

 
 
 

พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ตรัสว่า“ เราก าลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา
และเปิดประตู เราจะเข้ามากินอาหารร่วมกับ เขาจะกินอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) 
อะไรช่วยให้ฉันได้ยินพระคริสต์?  
การ“ เปิดประตู” ให้พระองค์หมายความว่าอย่างไร? 
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ข้อเสนอที่สาม: ยินดีต้อนรับของขวัญและข้อจ ากัดของเราด้วย 
พระเจ้าทรงต้อนรับทุกสิ่งที่เป็นเรา ในทางกลับกันเราเองก็สามารถยอมรับตัวเองเช่นเดียว นั่นคือจุดเริ่มต้นที่
จ าเป็นส าหรับการรักษาเยียวยาส าหรับเราทุกคน  
 
ให้เราสรรเสริญพระเจ้าส าหรับของขวัญของเรา เช่นเดียวกันให้เรายินดีต้อนรับความอ่อนแอของเราซึ่งเป็นดัง
ประตูท่ีพระเจ้าเสด็จเข้ามา เพ่ือช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในล าดับต่อมา เพราะพระเจ้าต้องการให้เรา
ต้อนรับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก  

 
การยอมรับข้อจ ากัดของเราไม่ได้ท าให้เรานิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม ความรุนแรง และเอาเปรียบโดย
ใช้ประโยชน์จากมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามการยอมรับขีดจ ากัดของเราสามารถท าให้เราแข็งแกร่งเพียงพอใน
การดิ้นรนต่อสู้ด้วยหัวใจแห่งการคืนดี  
 
องค์พระจิตเจ้า ก าลังจุดไฟแห่งความร้อนรนในส่วนลึกของเรา เพ่ือให้เราค่อยๆ เปลี่ยนทุกสิ่งในตัวเราและ
รอบๆ ตัวเราที่ต่อต้านการมีชีวิต 
 
 
 

 เพ่ือค้นพบของขวัญและยอมรับข้อจ ากัดของเรา ให้เรามองหาและพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ คนที่สามารถ
ฟังเราด้วยความเมตตา คนที่ช่วยให้เรามีชีวิตทีเ่ติบโตในความเชื่อศรัทธา 

 เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอธิษฐานภาวนาสรรเสริญคือการจัดห้องส าหรับอธิษฐานภาวนา ซ่ึงต้องมีตัว
เราในการภาวนาด้วย การขับร้องบทเพลงอธิษฐานภาวนาร่วมกันนั้นไม่ใช่ให้ผู้อ่ืนขับร้องแทน แต่เป็น
ตัวเราเองที่เป็นผู้ขับร้องเพลงภาวนา  เพราะหลังจากนั้นเสียงเพลงภาวนาของเราก็ยังคงดังก้องอยู่ใน
ใจเรา 

 
 
 
“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้
พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยน
และถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่
เราให้ท่านแบกก็เบา” (มทัธวิ 11: 28-30) 
พระเยซูตรัสถึงภาระหนักและการพักผ่อน พระองค์หมายถึงอะไรบ้าง?  
ฉันเรียนรู้อะไรจากพระองค์? 
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ข้อเสนอที่สี่: ค้นหาในสถานที่แห่งมิตรภาพในพระศาสนจักร 
เพ่ือแบ่งปันความไว้วางใจในพระเจ้ากับผู้อ่ืน เราต้องการสถานที่ที่เราสามารถพบปะกับผู้อ่ืนได ้ไม่เพียงแค่
เพ่ือนไม่กี่คนที่เรารู้จักดี แต่รวมถึงเพ่ือนที่แตกต่างจากเราด้วย 
 
ในเขตวัดต่างๆ และชุมชนหมู่คณะต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้น าผู้คนที่ต่างรุ่นต่างอายุ ต่างสังคมวัฒนธรรมและภูมิหลัง
ต่าง ๆ มารวมตัวกัน ณ ที่นั่นมีขุมทรัพย์แห่งมิตรภาพซึ่งบางครั้งอาจยังไม่ได้ส ารวจพบเจอและจ าเป็นที่จะต้อง
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
หากพระศาสนจักรท้องถิ่นทุกแห่งเป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่น เป็นที่ซึ่งเราสามารถเป็นตัวของตัวเองแม้จะมี
ความสงสัยและค าถามมากมายไดโ้ดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน…. 
 
ลมปราณของพระจิตเจ้าพัดเวียนในพระศาสนจักรและพัดออกไปทุกๆ ที่ที่มิตรภาพของพระคริสต์แผ่กระจาย
ไป ในบางประเทศทางตอนใต้มีชุมชนคริสตชนระดับรากหญ้าขนาดเล็กอุทิศตนเพ่ือหมู่บ้านอื่นหรือในหมู่บ้าน
ของตนเองได ้พวกเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอ่ืนๆ ได้หรือไม่? 
  
 
 

 เป็นสิ่งดีที่จะพบกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เป็นประจ าเพ่ืออธิษฐานภาวนาและแบ่งปัน แต่ให้เราสนับสนุน
ชีวิตคริสตชนของชุมชนคริสตชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองหรือหมู่บ้านของเราด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
เล็กๆ ของเราสามารถให้ความเอาใจใส่คนที่เข้าโบสถ์วันอาทิตย์แต่ไม่รู้จักใครเลยได้หรือไม่?  

 พระคริสตเจ้าต้องการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่รักและติดตามพระองค์ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาจาก
นิกายใด การต้อนรับกันและกันเป็นหนทางน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว บ่อยแค่ไหนที่เราไม่เชิญคน
รอบตัวเราที่มีวิถีการแสดงความเชื่อ การอธิษฐานภาวนาที่ต่างไปจากเรา? 

  
 

บนไม้กางเขน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับ
พระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” 
นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน (ยอห์น 19: 25-27) 
ที่เชิงกางเขนครอบครัวใหม่เกิดขึ้นตามความต้องการของพระเยซูเจ้า วันนี้เราจะมีชีวิตอยู่
อย่างฉันพ่ีน้องกันอย่างไร? 
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ข้อเสนอที่ห้า: ฝึกน  าใจแห่งการการต้อนรับ 

การต้อนรับของพระเจ้าส าหรับเรานั้นเป็นสิ่งน่าดึงดูด เราสามารถต้อนรับคนอ่ืนไม่ใช่ตามที่เราต้องการ แต่
ต้อนรับเขาแบบที่เขาเป็นได้หรือไม่? แล้วเรายินยอมให้พวกเขาต้อนรับเราตามแบบพวกเขา ทีไ่ม่ใช่แบบของ
เราได้ไหม? 
 
 
 

 ขอให้เราเป็นหญิงและชายที่ให้การต้อนรับผู้อ่ืน สละเวลารับฟังใครบางคน เชิญพวกเขาไปทานอาหาร 
เข้าหาผู้ยากไร้ พูดจาดีๆ กับทุกคนที่เราพบเจอ…. 

 ในการเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐาน ให้เรามองหาวิธีต้อนรับพวกเขา และ
ขอให้การต้อนรับนี้กลายเป็นโอกาสทั้งของผู้ที่ได้รับการต้อนรับ และผู้ให้การต้อนรับเช่นกัน  การ
พบปะกันแบบซึ่งๆ หน้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้—เพ่ือเราสามารถฟังเรื่องราวของผู้อพยพลี้ภัยได้  การ
พบปะผู้ที่มาจากท่ีอ่ืนจะช่วยให้เราเข้าใจรากของตนเองดีขึ้นและท าให้เข้าใจอัตลักษณ์ของตนเอง
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

 จ าเป็นอย่างยิ่งทีเ่ราต้องดูแลโลกของเรา ดาวเคราะห์มหัศจรรย์นี้เป็นบ้านของเราร่วมกัน ขอให้เราเอา
ใจใส่ดูแลรักษาเพ่ือพวกเราและเพ่ือคนรุ่นต่อไปด้วย มันเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องทบทวนวิถีชีวิตของเรา 
ท าทุกสิ่งที่ท าได้เพ่ือหยุดการใช้ทรัพยากรอย่างไร้เหตุผลและเพ่ือต่อสู้กับมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท า
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพเสื่อมถอยลง เมื่อเรามีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับสิ่งสร้างทั้งหมด
เราจะค้นพบความสุขท่ีเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ 

 
 
 
 

พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านท าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ าต้อย
ที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท าสิ่งนั้นต่อเรา’ (มัทธิว 25:40) 
เราต้องท างานเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู องค์พระผู้
เป็นเจ้าที่ว่า “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) 
ฉันเคยมีประสบการณ์ความสุขจากการให้ เมื่อใดบ้าง?  
ฉันทราบหรือไม่ว่าฉันเองกต็้องรับบางสิ่งบางอย่างจากผู้อ่ืนด้วย?  
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การเดินทางจาริกแห่งความวางใจในปี ค.ศ. 2019 
 
ที่เทเซ ่
ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดปี 
จากวันอาทิตย์ ถึง อีกวันอาทิตย์ – การพบปะชุมนุมส าหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว   
 
สุดสัปดาหข์องการพบปะระหว่างเยาวชนคริสตชนกับมุสลิม  
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม   
เป็นการแบ่งปันเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า วิถีการอธิษฐานภาวนา การแสดงออกถึงถ้อยค าที่ท าให้เราเป็น
หนึ่งเดียวกัน รวมถึงถ้อยค าที่ต่างกัน 
 
สัปดาห์ของการไตร่ตรองส าหรับผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี 
จากวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 
การไตร่ตรองและแบ่งของกลุ่ม workshops น าโดยประเทศต่างๆ ผู้ที่สนใจติดตามเป็นพิเศษได้หนึ่งอย่างเรื่อง 
และการอุทิศตนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก 
 
ที่กรุงเบรุต 
การประชุมคริสตศาสนสัมพันธ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาว 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม  
พระศาสนจักร และคริสตจักรต่างๆ ในเลบานอน และสภาคริสตจักรในตะวันนออกกลาง เป็นเจ้าภาพการ
ชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จัดขึ้นครั้งแรกนี้ ด าเนินงานโดยหมู่คณะเทเซ่ในเลบานอน 
 
ที่เมืองเคป ทาวน์ 
การเดินทางจาริกความวางใจล าดับต่อไป 
ระหว่างวันพุธที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 
เป็นช่วงเวลาที่เยาวชนคนหนุ่มสาวชาวอัฟริกาใต้และประเทศอ่ืนๆ ได้รับการเชิญให้ร่วมฉลองและเป็นประจักษ์
พยานความเชื่อร่วมกัน 
 
ที่วรอตสวัฟ 
การพบปะชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวยุโรป 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 ถึง วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 
เป็นการพบปะชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวยุโรป ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองวรอตสวัฟ ประเทศโปแลนด์ 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 

www.taize.fr                                    @taize 

http://www.taize.fr/

