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1. พระศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ ชื่อว่า “เพ่ือการ

ก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” 

ซึ่งจะเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงโรมและต่อมาใน

วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง นี่เป็นขั้นตอนพ้ืนฐาน

ประการหนึ่งเพ่ือน าไปสู่การเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญ 

คร้ังที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 [1] ซึ่งจะตามมาด้วยขั้นตอนของการปฏิบัติที่

รวมถึงพระศาสนจักรต่างๆ (เทียบ EC มาตรา 19-21) ในการประชุมนี้ พระ

สันตะปาปาฟานซิสทรงเรียกร้องให้พระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลกไตร่ตรองในหัวข้อที่ให้

ไว้เพ่ือตัดสนิใจส าหรับชีวิตและพันธกจิของตน “ด้วยหนทางเช่นนี้ส าหรับการก้าวเดนิไป

ด้วยกนัดังที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากพระศาสนจักรในสหัสวรรษที่สาม” (2) การเดินทาง

นี้ ซึ่งก าลังเกิดขึ้ นในขณะที่มี “การฟ้ืนฟู” พระศาสนจักรซึ่งได้รับการเสนอโดยสภา

สงัคายนาวาติกนัที่ 2 อนัเป็นทั้งของขวัญและหน้าที่ กล่าวคือ โดยการก้าวเดินไปด้วยกนั 

ไตร่ตรองร่วมกันในการเดินทางที่พวกเรากระท าร่วมกันนั้นพระศาสนจักรจะสามารถ

เรียนรู้ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ว่ากระบวนการใด ๆ ที่สามารถช่วยตนให้ด าเนินชีวิตใน

ความเป็นเอกภาพ ในการที่จะบรรลุถึงการมีส่วนร่วมกัน และเพ่ือที่จะเปิดประตูสู่การ

กระท าพันธกิจ ความจริงแล้ว “การก้าวเดินไปด้วยกัน” ของพวกเราจะมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดและเป็นการแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของพระศาสนจักรในฐานะที่เป็นผู้

เดินทาง และเป็นประชากรที่เป็นธรรมทูตของพระเจ้า 

2. ค าถามพ้ืนฐานที่ท าให้พวกเราพร้อมและน าทางพวกเราก็คือ “การก้าวเดินไป

ด้วยกัน” ที่เกิดขึ้ นในวันนี้ ในระดับที่แตกต่างกัน (จากระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับ

สากล) จะท าให้พระศาสนจักรประกาศพระวรสารตามพันธกิจที่ตนได้รับมอบอย่างไร 

และมีขั้นตอนเช่นไรที่พระจิตทรงเชื้อเชิญให้พวกเราเดินทางเพ่ือที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็น

พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกนั? 

 การก้าวเดินไปด้วยกนันี้ เรียกร้องให้ต้องมีการฟังพระจิตผู้ทรงเป็นดุจกระแสลมที่ 

“ย่อมพัดไปตามทิศทางที่ที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ ว่าลมพัดมาจาก

ไหนและจะพัดไปไหน” (ยน 3: 8) จึงต้องเปิดใจกว้างส าหรับสิ่งมหัศจรรย์ที่พระจิต

ทรงเตรียมไว้ส าหรับพวกเรา ดังนั้นพลวัตจะถูกท าให้เกดิขึ้นขอให้เร่ิมเกบ็เกี่ยวผลใด ๆ 

บางอย่างของการกลับใจที่จะก้าวเดินไปด้วยกนัซึ่งจะค่อย ๆ บรรลุวุฒิภาวะขึ้นเร่ือยๆ นี่
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คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ส าหรับคุณภาพชีวิตของพระศาสนจักร และเพ่ือที่จะท าให้พันธกิจ

ของการประกาศพระวรสารส าเรจ็ไป ซึ่งพวกเราทุกคนต่างกม็ีส่วนร่วมโดยอาศัยศีลล้าง

บาปและศีลก าลัง ณ ตรงนี้พวกเราจะชี้ ให้เห็นเป้าหมายหลักซึ่งการก้าวเดินไปด้วยกัน

เป็นลักษณะ รูปแบบ และโครงสร้างของพระศาสนจักร 

• เป็นการชี้ ให้เห็นว่าพระจิตทรงชี้ น าการเดินทางของพระศาสนจักร โดยอาศัย

ประวัติศาสตร์ และทุกวันนี้ทรงเรียกร้องให้พวกเราก้าวเดินไปด้วยกันในการเป็น

ประจักษ์พยานต่อความรักของพระเจ้าอย่างไร 

• ด าเนินชีวิตด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับกระบวนการของพระศาสนจักรที่

มอบทุกสิ่งให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ชายขอบสังคมด้วยเหตุผล

ต่างๆ นี่เป็นโอกาสที่จะแสดงว่าต้องการให้ผู้คนฟังพวกเขาเพ่ือที่พวกเขาจะได้มี

ส่วนช่วยจรรโลงประชากรของพระเจ้า 

• รับรู้ และชื่นชมความมั่งคั่งสมบูรณ์ในของขวัญและพระพรต่างๆ ที่พระจิตทรง

ประทานให้อย่างอิสระเสรีเพ่ือความดีงามของชุมชนและเพ่ือคุณประโยชน์ของ

ครอบครัวมนุษย์ทั้งปวง 

• แสวงหาหนทางการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการประกาศพระวรสาร และ

ในความพยายามที่จะสร้างโลกที่มีความสวยงามและที่น่าอยู่มากกว่า 

• ส ารวจความรับผิดชอบและอ านาจว่ามีการด าเนินกันอย่างไรในพระศาสนจักร 

รวมถึงโครงสร้างที่มีการบริหารจัดการโดยการน าเอาความสว่างและพยายาม

เปลี่ยนแปลงความล าเอียง และการปฏิบัติที่มิชอบที่มิได้มีรากเหง้าอยู่ในพระวร

สาร 

• ให้เกียรติกับชุมชนคริสตชนในฐานะที่เป็นชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น

หุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ในหนทางแห่งการเสวนาทางสงัคม การเยียวยา การคืนดีกนั 

การผนึกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกนั การมีส่วนร่วม การสร้างประชาธปิไตย การส่งเสริม

ภราดรภาพและมิตรภาพในสงัคม 

• สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนคริสตชนรวมถึงระหว่างชุมชนกับ

กลุ่มสังคมอื่น เช่น ชุมชนผู้มีความเชื่อคริสต์ในนิกายต่าง ๆ และในศาสนาอื่น ๆ 

องค์กรเอกชน กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม ฯลฯ 
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• ส่งเสริมความชื่นชมและน าเอาผลและประสบการณ์แห่งซีนอดมาใช้ในระดับสากล 

ระดับภมูิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

3. เอกสารในการเตรียมซีนอดฉบับนี้ เพ่ือรับใช้การเดินทางที่เป็นการก้าวเดินไปด้วยกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่อ านวยความสะดวกให้กับขั้นตอนแรกของการฟัง

และการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้าในภาคส่วนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร 

(ตุลาคม ค.ศ. 2021- เมษายน ค.ศ. 2022) โดยหวังที่จะช่วยให้มีการขับเคลื่อนทั้ง

ความคิด พลัง และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับทุกคนที่จะมีส่วนในการเดินทางและจะท า

ให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้ นด้วยการมีส่วนร่วมในผลแห่งความพยายามของพวกเขา ด้วย

เป้าหมายดังนี้  1) เพ่ือเร่ิมต้นด้วยการก าหนดลักษณะที่ส าคัญบางประการของบริบท

ชั่วคราว 2) เพ่ือจะแสดงโดยสังเขปถึงการอ้างอิงเทววิทยาที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับความ

เข้าใจ และการปฏบิัติของการก้าวเดินไปด้วยกนัที่ถูกต้อง 3) เพ่ือมอบความคิดทางพระ

คัมภีร์บางหัวข้อที่สามารถหล่อเลี้ ยงการร าพึงและการอธิษฐานภาวนาตลอดระยะเวลา

ของการเดินทาง 4) เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงบางมิติซึ่งเป็นการทบทวนประสบการณ์ของการ

ด าเนินชีวิตในการก้าวเดินไปด้วยกัน 5) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการก าหนดเส้นทางบาง

ประการของการทบทวนการท างานด้วยการสวดภาวนาและการแบ่งปัน เพ่ือติดตาม

องค์กรเกี่ยวกบัวิธใีนการท างาน จะมีคู่มือยุทธวิธซีึ่งเป็นภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้  ซึ่ง

สามารถที่จะพบได้ในเวบ็ไซต์ [3] ในเวบ็ไซต์จะน าเสนอหลายประเดน็ซึ่งจะท าให้พวกเรา

เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ งยิ่งขึ้ นเกี่ยวกับหัวข้อของการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการ

สนับสนุนให้กบัเอกสารส าหรับเตรียมซีนอดนี้  ในบรรดาเอกสารดังกล่าวส านักเลขาธกิาร

ซีนอดขอน าเสนอเอกสารสองฉบับที่มีการพูดถึงหลายคร้ัง กล่าวคือ ค าปราศรยัโอกาส

ร าลึกถึงครบ 50 ปีของการสถาปนาสถาบันซีนอดของบรรดาบิชอป โดยพระ

สันตะปาปาฟรานซิสเมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2015 และเอกสาร การกา้วเดินไป

ดว้ยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจกัรที่จัดท าโดยคณะกรรมาธิการเทววิทยา

นานาชาติและได้มีการพิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 2018 

I. การเรียกรอ้งใหก้า้วเดินไปดว้ยกนั  

4. การเดินทางที่ก้าวเดินไปด้วยกนัภายใต้บริบทแห่งประวัติศาสตร์ที่ด าเนินไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในสังคมและจากการเปลี่ยนที่ส าคัญในชีวิตของพระศาสนจักร

ซึ่งพวกเราจะมองข้ามไปไม่ได้ ที่อยู่ภายใต้เร่ืองของความสลับซับซ้อนแห่งบริบท ใน
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ความตึงเครียด และในความขัดแย้ง ซึ่งพวกเราถูกเรียกร้องให้ต้อง “พิจารณาทบทวน

เคร่ืองหมายของกาลเวลาและต้องตีความในแสงสว่างแห่งพระวรสาร” (GS ข้อ 4) บาง

ปัจจัยของเหตุการณ์ในโลกมีความเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเนื้ อหาของการก้าว

เดินไปด้วยกนัดังที่ระบุไว้ ทว่าภาพลักษณ์ต่าง ๆ จ าเป็นต้องท าให้มั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นและ

ส าเรจ็บริบูรณ์ในระดับท้องถิ่น 

5. โศกนาฏกรรมของโลก เช่นโรคระบาดโควิด-19 “ท าให้พวกเรามีจิตส านึกทันทีว่า

พวกเราเป็นชุมชนโลก ทุกคนอยู่ในเรือล าเดียวกนัซึ่งปัญหาของคนหนึ่งกเ็ป็นปัญหาของ

ทุกคน พวกเรารู้สึกรับรู้อย่างดีอีกคร้ังหนึ่งว่าไม่มีผู้ใดสามารถเอาตัวรอดได้เพียงล าพัง

คนเดียว พวกเราจะรอดก็ต้องรอดด้วยกัน” (FT ข้อ 322) ในขณะเดียวกันการ

แพร่กระจายโรคระบาดยังท าให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้วขยายกว้างยิ่งขึ้ นไปอีก 

ชุมชนมนุษย์ของพวกเราดูเหมือนยิ่งทียิ่งจะแตกแยกจากกัน โศกนาฏกรรมของการ

อพยพผู้คนในทุกภูมิภาคของโลกแสดงให้เห็นว่ายังมีอุปสรรคอย่างมากที่เดียวที่ท าให้

ครอบครัวมนุษย์ต้องแตกแยกกนั พระสมณสาสน์เวียน “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’)” และ “พวกเราต่างเป็นพ่ีน้องกนั (Fratelli Tutti)” สอนพวกเราว่าความ

หนักหน่วงในความผิดเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วโลก ซึ่งพวกเราสามารถที่จะไตร่ตรองถึงการ

วิจัยเหล่านี้ แล้วจ าต้องฟังเสียงร้องของคนยากจนและของโลก พร้อมกับยอมรับเมลด็

พันธุ์แห่งความหวังแห่งอนาคตที่พระจิตยังคงหว่านลงในยุคสมัยของพวกเรา “พระ

ผู้สร้างจะไม่ทรงทอดทิ้ งพวกเรา พระองค์ไม่ทรงทิ้งแผนการของพระองค์หรือทรงเสีย

พระทยัที่ทรงสร้างพวกเราขึ้นมา มนุษย์ยังมีความสามารถที่จะท างานร่วมกนัในการสร้าง

บ้านส่วนรวมของพวกเรา” (LS ข้อ 13) 

6. สถานการณ์เช่นนี้  แม้ว่าจะมีความแตกต่างมากมายกย็ังคงต้องผนึกครอบครัวมนุษย์

ทั้งปวงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งท้าทายความสามารถของพระศาสนจักรให้ต้องติดตาม

ปัจเจกบุคคลและชุมชนให้ทบทวนถึงประสบการณ์ของความทุกข์ความเสียใจที่ถอด

หน้ากากแห่งความจริงที่เป็นเทจ็หรือแบบปลอม ๆ  พร้อมกับต้องสร้างความหวังและ

ความเชื่อในพระทยัดีเมตตาของพระผู้สร้างและสิ่งสร้างของพระองค์ อย่างไรกต็าม พวก

เราไม่สามารถที่จะหนีความจริงว่าพระศาสนจักรเองกเ็ผชิญกับการขาดความเชื่อและ

เกดิการคอรัปชั่นแม้กระทั่งภายในพระศาสนจักรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราไม่อาจที่

จะลืมความทุกข์ที่ผู้ เยาว์และผู้ที่อ่อนแอที่พวกเขาได้รับ “เพราะการล่วงละเมิดทางเพศ 
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การใช้อ านาจและมโนธรรมในทางที่ผิด ซึ่งกระท าโดยสมณะและผู้ที่ถวายตัวแล้วจ านวน

ไม่น้อย” [4] พวกเราได้รับการท้าทายเสมอ “ในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าที่

จะต้องแบกความเจบ็ปวดของบรรดาพ่ีน้องชายหญิงที่ได้รับบาดแผลทั้งกายและใจ” [5] 

เป็นระยะเวลานานเกนิไปแล้วที่เสยีงร้องของผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นเสียง

ร้องที่พระศาสนจักรไม่สามารถได้ยินได้ฟังอย่างเพียงพอ นี่คือบาดแผลที่ลึกมากซึ่งยาก

ที่จะเยียวยา การให้อภัยอย่างเดียวจะไม่มีการเพียงพอ เพราะบาดแผลนั้นกลับ

กลายเป็นอุปสรรค และบางคร้ังกเ็ป็นการบังคับมิให้มีการเดินไปในทิศทางของ “การ

ก้าวเดินไปด้วยกนั” พระศาสนจักรทั้งมวลถูกเรียกร้องให้ต้องจัดการกบัความหนกัหน่วง

แห่งวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกในลัทธิบรรพชิตนิยม (Clericalism) ที่พระศาสนจักรได้รับ

มรดกมาจากประวัติศาสตร์และจากรูปแบบของการใช้อ านาจในทางที่ผิดในหลากหลาย

รูปแบบ (อ านาจ เศรษฐกิจ มโนธรรม เพศ) ที่ได้ฝังตัวอยู่ในพระศาสนจักร เป็นไป

ไม่ได้ที่จะใฝ่ฝันหรือวาดภาพไปถึง “การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของพวกเราในฐานะ

พระศาสนจักรที่ไม่รวมเอาการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแขง็แห่งสมาชิกทุกคนที่เป็นประชากร

ของพระเจ้า” [6] ขอให้พวกเราพร้อมใจกนัวิงวอนพระเยซูคริสตส์ าหรับ “พระหรรษทาน

แห่งการกลับใจและการเจิมภายใน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะแสดงตนออกมาท่ามกลาง

อาชญากรรมแห่งการล่วงละเมิดพร้อมด้วยความกล้าหาญที่จะขจัดภัยพิบัติให้หมดสิ้น

ไป” [7] 

7. แม้ว่าพวกเราจะขาดความซื่อสัตย์ในชีวิต พระจิตกย็ังคงปฏิบัติการในประวัติศาสตร์

และทรงแสดงอ านาจแห่งการให้ชีวิตของพระองค์ เป็นเพราะความทุกข์ทุกประเภทที่

ครอบครัวมนุษย์เผชิญและเสมือนตกอยู่ในหลุมพลางนั้น และมีเพียงแค่การแก้ปัญหา

โดยการตีความหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ จากมุมมองทางด้านเทววิทยาเท่านั้น ขณะที่

มนุษย์ยังพบว่าในการถูกทดลองเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ท าให้พวกเขาพบกับหนทางใน

รูปแบบชีวิตของคริสตชนและชีวิตของพระศาสนจักรด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ท าให้พวกเรามี

ความหวังที่พระศาสนจักรหลายแห่งเร่ิมที่จะมีการประชุมโดยมีโครงสร้างและมี

กระบวนการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า ซึ่งมีความชัดเจนอยู่ที่รูปแบบแห่ง

การก้าวเดินไปด้วยกัน เจตสิกของพระศาสนจักรเร่ิมฟ้ืนฟูขึ้นและการมีส่วนร่วมของทุก

คนได้เป็นแรงกระตุ้นใหม่ต่อชีวิตของพระศาสนจักร ความปรารถนาของคนหนุ่มสาวที่

จะเป็นผู้น าในพระศาสนจักร และการขอร้องของบรรดาสตรีที่ขอพ้ืนที่เพ่ือที่จะมีส่วน

ร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักรได้รับการต้อนรับจากที่ประชุมซีนอดแล้วในปี ค.ศ. 
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2018 และ ค.ศ. 2019 การเกิดสถาบันฆราวาสใหม่ในพันธกิจของครูค าสอนและการ

เปิดประตูให้กบัผู้อ่านและผู้ถือเทยีนที่เป็นสภุาพสตรีกเ็ป็นอกีก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อน

สู่ทศิทางนี้  

8. พวกเราไม่อาจที่จะมองข้ามสภาพต่างๆ ที่ชุมชนคริสตชนด าเนินชีวิตในภมิูภาคต่างๆ

ของโลกที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคริสตชนและเป็นจุดอ้างอิงเชิงวัฒนธรรมของสังคม 

แต่ก็มีอีกมากมายหลายประเทศที่ชาวคาทอลิกเป็นชนส่วนน้อยพร้อมด้วยชาว

โปรเตสแตนต์ ที่ยังคงถูกเบียดเบียนทางศาสนาซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงถึงขั้น

การเป็นมรณะสักขีก็ยังมีให้เห็น ในมุมมองหนึ่งจากเจตนารมณ์แห่งโลกีย์วิสัยยังมี

แนวโน้มที่จะขับไล่ศาสนาให้พ้นไปจากสังคม และในอีกมุมมองหนึ่งลัทธิคลั่งไคล้แบบ

สุดโต่งทางศาสนาซึ่งขาดการให้ความเคารพต่อเสรีภาพของผู้อื่นยังคงยึดติดกับการไม่

รู้จักอดทนอดกลั้น และนิยมการใช้ความรุนแรงยังคงสะท้อนให้เห็นอยู่แม้ในชุมชนคริ

สตชน และในความสัมพันธ์กับสังคม บ่อยคร้ังคริสตชนจะมีทัศนคติแบบเดียวกัน 

กระทั่งสร้างความแตกแยกและการขัดแย้งต่อสู้  ซึ่งรวมถึงภายในพระศาสนจักรด้วย จึง

จ าเป็นที่ต้องพิจารณากนัถึงความสั่นคลอนภายในพระศาสนจักรและในความสมัพันธก์บั

สังคม ต้องค านึงถึงความเหลวแหลกที่เกิดจากกลุ่มชนเผ่าพันธุ์ เชื้ อชาติ ชนชั้นวรรณะ  

หรือรูปแบบอื่นของการแบ่งสงัคม วัฒนธรรม และการใช้ความรุนแรงที่เป็นโครงสร้างซึ่ง

มีการระบาดอยู่ทั่วไป สถานการณ์เหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความหมายแห่งการ

แสดงออกถึง “การก้าวเดินไปด้วยกนั” และต่อความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรมที่จะกระท า

เช่นนั้น  

9. ภายในบริบทนี้การก้าวเดินไปด้วยกันเป็นเสมือนทางหลวงส าหรับพระศาสนจักรซึ่ง

ถูกเรียกร้องให้ฟ้ืนฟูตนเองภายใต้การผลักดันของพระจิตและโดยการฟังพระวาจา 

ความสามารถที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่แตกต่างส าหรับพระศาสนจักรและสถาบันของ

ตนเองในการด ารงไว้ซึ่งพันธกิจที่ตนได้รับมา ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่

จะเร่ิมกระบวนการฟัง การเสวนา และการไตร่ตรองของชุมชนซึ่งแต่ละปัจเจกบุคคล

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นของตน ในขณะเดียวกันการตัดสินใจที่

จะ “ก้าวเดินไปด้วยกัน” เป็นเคร่ืองหมายส าคัญส าหรับครอบครัวมนุษย์ที่ต้องการ

โครงการที่ตนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถที่จะคล้อยตามไปกับการมีน ้าใจดีของทุกคน ต้อง

เป็นพระศาสนจักรที่สามารถมีความเป็นเอกภาพและมีภราดรภาพในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมและในความเอื้ออาทรด้วยความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตนเองประกาศสอน ต้องสามารถที่

จะยืนอยู่เคียงข้างกับคนยากจน คนที่ต ่าต้อย และฟังเสียงของพวกเขา เพ่ือที่จะ “ก้าว

เดินไปด้วยกัน” พวกเราจ าเป็นต้องยินยอมให้ตัวพวกเราเองได้รับการชี้ น าจากพระจิต

เพ่ือที่พวกเราจะได้มีเจตนารมณ์แห่งการก้าวเดินไปด้วยกันโดยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยใจ

กล้าหาญและเป็นอิสระในกระบวนการสนทนาอันเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ส าหรับ “การ

ปฏิรูปอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งพระศาสนจักรมีความจ าเป็นเสมอตราบเท่าที่พระศาสนจักร

เป็นสถาบันมนุษย์” (UR ข้อ 6; EG ข้อ 26) 

II. พระศาสนจักรท่ีกา้วเดินไปดว้ยกนัอย่างสรา้งสรรค ์ 

10. เนื่องจากหนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันนี้พระเจ้าทรงคาดหวังจากพระศาสน

จักรในสหัสวรรษที่สาม สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงขอร้องจากพวกเราในความหมายแบบ

เฉพาะกป็รากฏอยู่แล้วในค าว่า “ก้าวเดินไปด้วยกัน” [8] ซึ่งเป็น “ค าโบราณและน่าชวน

ศรัทธาในธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ซึ่งความหมายแท้จริงนั้นเผยให้เห็นถึง

ถ้อยค าอันล ้าลึกในหนังสือวิวรณ์” [9] เป็น “พระเยซูคริสต์เองที่เผยแสดงว่าพระองค์

ทรงเป็น ‘หนทาง ความจริง และชีวิต’ (ยน 14: 6)” และ “คริสตชนผู้ติดตามพระองค์

ตั้งแต่เร่ิมแรกถูกเรียกร้องให้ ‘ติดตามผู้ที่เป็นหนทาง’ (เทียบ กจ 9:2; 19: 9-23; 

22:4; 24: 14-22)” [10] การก้าวเดินไปด้วยกันในมุมมองนี้ มีความส าคัญกว่าการ

เฉลิมฉลองการประชุมของพระศาสนจักรและการชุมนุมของบรรดาบิชอป หรือเร่ืองการ

บริหารภายในพระศาสนจักร อันเป็น “modus vivendi et operandi กล่าวคือวิธีการ

ด าเนินชีวิตและการท างานพิเศษของพระศาสนจักรพร้อมกับประชากรของพระเจ้า ซึ่ง

เผยให้เหน็และให้ความหมายในความเป็นเอกภาพเมื่อสมาชิกทุกคนเดินทางไปด้วยกนั 

รวมตัวกันเป็นชุมชนและมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขันในพันธกจิแห่งการประกาศพระวรสาร” 

[11] จึงเป็นการผูกติดกับแกนน าของพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันจนมีการเสนอ

หัวข้อของการประชุมสมัชชาซีนอดว่า “ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกจิ” 

ในบทนี้ เราจะแสดงให้เหน็อย่างสงัเขปการอ้างองิทางเทววิทยาที่เป็นพ้ืนฐานบางประการ

ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในมุมมองนี้  

11. ในสหัสวรรษที่หนึ่ง “การก้าวเดินไปด้วยกัน” - คือการปฏิบัติของการก้าวเดินไป

ด้วยกัน - เป็นหนทางปกติที่พระศาสนจักรที่เข้าใจว่าเป็น “ประชากรที่ร่วมเป็นหนึ่ง

เดียวกันกับพระบิดา พระบุตรและพระจิต” [12] กระท าการส าหรับผู้ที่สร้างความ
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แตกแยกในร่างกายของพระศาสนจักร ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรต่างพากันต่อต้าน

พวกที่ท าให้ความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักรที่แตกกระจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นการ

อธบิายของนักบุญออกสัตินว่าเป็น “concordissima fidei conspiratio [13] กล่าวคือ เป็น

การยินยอมตกลงในความเชื่อของทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป นี่คือรากเหง้าแห่งการ

พัฒนาอย่างกว้างๆ ในแก่นแท้ของการก้าวเดินไปด้วยกันในทุกระดับแห่งชีวิตของ

พระศาสนจักร – ทั้งส่วนท้องถิ่น ภมูิภาค และสากล – ซึ่งจะบรรลุถึงยอดสูงสุดในสภา

สงัคายนา ภายในขอบฟ้าแห่งพระศาสนจักรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการแห่งการมี

ส่วนร่วมของทุกคนในชีวิตของพระศาสนจักร นักบุญยอห์น คริสโซสโตมสามารถที่จะ

กล่าวว่า “พระศาสนจักรและการก้าวเดินไปด้วยกนัเป็นค าที่มีความหมายเดียวกัน” [14] 

แม้ในสหัสวรรษที่สองเม่ือพระศาสนจักรมีการย า้อย่างหนักหน่วงถึงหน้าที่ของฐานันดร

แห่งสมณะ วิธีการด าเนินการดังกล่าวกม็ิได้หยุดยั้ง หากจะให้เป็นไปตามครรลองแห่ง

การเฉลิมฉลองสภาสังคายนา ซีนอดในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นหรือแต่ละเขตศาสน

ปกครอง และระดับภูมิภาคต้องมีการพิสูจน์เม่ือเกี่ยวกับการก าหนดความจริงและที่

เกี่ยวกับความเชื่อ พระสันตะปาปาทรงมีพระประสงค์ที่จะปรึกษากับบรรดาบิชอป

เพ่ือที่จะทราบเกี่ยวกับความเชื่อของพระศาสนจักรทุกภาคส่วนโดยมีการขอร้องถึง

อ านาจของจิตส านึกในความเชื่อ (sensus fidei) แห่งประชากรทั้งปวงของพระเจ้า ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ “ไม่รู้จักผิดพลาดในสิ่งที่เชื่อ ‘in credendo’” (EG ข้อ 119) 

12. สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ทอดสมออยู่ในพลวัตแห่งธรรมประเพณี มีการเน้นว่า 

“พระเจ้ามิได้สร้างมนุษย์ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์และช่วยให้เขารอดเพียงแค่ในฐานะที่เป็น

ปัจเจกบุคคลโดยปราศจากความสัมพันธ์และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 

ตรงกนัข้ามเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงน ามนุษย์ให้มารวมกนัเป็นประชากรหนึ่ง

เดียวกันที่ยอมรับพระองค์ในความจริง และรับใช้พระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์” (LG ข้อ 

9) สมาชิกแห่งประชากรของพระเจ้าเป็นเอกภาพในศีลล้างบาป และ “เป็นพระประสงค์

ของพระเยซูคริสต์ ที่บางคนเป็นอาจารย์ เป็นผู้ เลี้ ยงฝูงแกะ ผู้น าพระศาสนจักร เป็นผู้

เผยพระธรรมล า้ลึกเพ่ือผู้อื่น ทว่าทุกคนต่างกมี็ส่วนร่วมในความเท่าเทียมกันที่แท้จริง

เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและกิจกรรมที่เป็นสิ่งสามัญส าหรับสัตบุรุษทุกคนเพ่ือสร้างพระวรกาย

ของพระเยซูคริสต”์ (LG ข้อ 32) ดังนั้นผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคนจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม

ในสมณะภาพ ประกาศก และกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์ด้วยการ “ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ตามความมั่งคั่งสมบูรณ์แห่งพรสวรรค์ของขวัญอันประเสริฐ เป็นกระแสเรียก และพันธ
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กิจของพวกเขา” [15] พวกเขาต้องขยันขันแขง็ในการประกาศพระวรสารทั้งในฐานะส่วน

บุคคลและในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้า 

13. สภาสังคายนาเน้นว่าโดยอาศัยการเจิมของพระจิตที่พวกเราได้รับในศีลล้างบาป

สัตบุรุษทั้งปวง “ไม่สามารถหลงผิดในเร่ืองของความเชื่อ พวกเขาแสดงให้เห็นถึง

คุณสมบัติพิเศษประการนี้ โดยการไตร่ตรองเหนือธรรมชาติของความเชื่อ ขณะที่ ‘บิชอป

ตลอดจนถึงฆราวาสคนสุดท้าย’ เห็นพ้องต้องกันในระดับสากลในเร่ืองของความเชื่อ

และศีลธรรม” (LG ข้อ 12) เป็นพระจิตที่ทรงชี้ น าประชาสัตบุรุษ “ในความจริงทุก

ประการ” (ยน 16: 13) โดยอาศัยการกระท าของพระจิต “ธรรมประเพณีนี้ สืบทอดมา

จากอคัรธรรมทูตได้มีการพัฒนาขึ้นในพระศาสนจักร” เพ่ือที่ประชากรของพระเจ้าจะได้

เจริญเติบโตขึ้น “ในการเข้าใจความจริงและพระวาจาที่ถ่ายทอดต่อกันมา นี่เกิดขึ้นจาก

การเพ่งพิศและการศึกษาที่กระท าโดยผู้ที่มีความเชื่อ ซึ่งสะสมสิ่งเหล่านี้ ในดวงใจของตน 

(เทยีบ ลก 2: 28, 51) โดยเข้าถึงความเข้าใจฝ่ายจิตซึ่งพวกเขามีประสบการณ์และโดย

อาศัยการเทศน์ของผู้ที่ได้รับอ านาจด้วยการสืบทอดต าแหน่งบิชอปพร้อมกับของขวัญ

แห่งความจริง” (DV ข้อ 8) ที่จริงประชากรเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ด้วยกนัจากผู้เลี้ยงดูฝูง

แกะจะยึดม่ันอยู่ในคลังแห่งพระวาจาของพระเจ้าที่มอบให้ไว้กับพระศาสนจักรซึ่งยืน

หยัดมั่นคงเสมอในค าสอนของบรรดาอัครธรรมทูตในความเป็นเอกภาพแห่งภราดร

ภาพ ในการหักปัง และในการอธิษฐานภาวนา “เพ่ือการยึดมั่น การปฏิบัติ และการ

แสดงถึงมรดกแห่งความเชื่อในส่วนของบิชอปและของประชาสัตบุรุษจะกลายเป็นความ

พยายามเพ่ือให้เกดิเอกภาพ” (DV ข้อ 10) 

14. ผู้ เลี้ ยงดูฝูงแกะที่ได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าในฐานะ “ผู้ พิทักษ์ที่แท้จริง ผู้

ตีความ และประจักษ์พยานของพระศาสนจักรต่าง ๆ” [16] ท่านเหล่านั้นจึงไม่ควรหวั่น

กลัวที่จะรับฟังฝูงแกะที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแล  การปรึกษาหารือกับประชากร

ของพระเจ้าไม่ใช่หมายความว่านี่เป็นเร่ืองภายในพระศาสนจักรที่มีพลวัตแห่งความเป็น

ประชาธิปไตยที่มีหลักอยู่บนคะแนนเสียงส่วนใหญ่แบบทางการเมือง เพราะในพ้ืนฐาน

แห่งการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันนั้นยังมีพันธกิจร่วมกนั

ในการประกาศพระวรสารและไม่ใช่เป็นตัวแทนของการมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน พูด

อีกอย่างหนึ่งคือ นี่เป็นกระบวนการของพระศาสนจักรที่สามารถเกิดขึ้นได้ “ณ หัวใจ

แห่งชุมชนที่มีโครงสร้างในรูปแบบของฐานันดรสมณะ” [17] อันอยู่ในความสัมพันธ์ที่
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เป็นผลระหว่างจิตส านึกในความเชื่อ (sensus fidei) หรือการเป็นพยานในพระจิต แห่ง

ประชากรของพระเจ้ากับอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ เลี้ ยงดูฝูงแกะที่การเห็นพ้อง

ต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ของพระศาสนจักรทุกระดับในความเชื่อเดียวกันที่ปรากฏให้

เห็น กระบวนการก้าวไปด้วยกันทุกประการซึ่งบรรดาบิชอปถูกเรียกร้องให้ไตร่ตรอง

อย่างจริงจังว่าพระจิตทรงตรัสเช่นไรบ้างกบัพระศาสนจักร ไม่ใช่ด้วยความคิดของตนเอง 

แต่ด้วยการฟังประชากรของพระเจ้าซึ่ง “มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันในการประกาศพระวร

สารของพระเยซูคริสต์” (LG ข้อ 12) นี่คือรูปแบบที่ชัดเจนของ “การก้าวเดินไป

ด้วยกัน” ซึ่งจะท าให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต นักบุญเบเนดิกต์กล่าวย า้ว่า “บ่อยคร้ัง

พระเยซูคริสต์เผยให้เหน็ถึงหนทางที่ดีที่สดุที่จะต้องด าเนินไปเช่นไร” [18] โดยเฉพาะกบั

ผู้ที่ไม่มีต าแหน่งส าคัญในชุมชน (เช่นผู้ที่วัยเยาว์ที่สุด)  ดังนั้นบรรดาบิชอปพึงใส่ใจ

ระมัดระวังที่จะต้องพยายามก้าวไปให้ถึงทุกคน เพ่ือที่การก้าวเดินไปด้วยกันจะค่อย

คลี่คลายออกมาในสิ่งที่อัครธรรมทูตเปาโลแนะน าต่อชุมชนนั้น ๆ จะได้กลายเป็นความ

จริง “อย่าดับไฟของพระจิต อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา จงทดสอบทุกสิ่งและยึด

สิ่งที่ดีงามไว้” (1 ธส 5: 19-21) 

15. ความหมายของการเดินทางที่พวกเราทุกคนถูกเรียกร้องก่อนอื่นใดหมดคือการ

ค้นหาให้พบใบหน้าและรูปแบบของพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกนัซึ่ง “ทุกคนมีบาง

สิ่งบางอย่างที่ต้องเรียนรู้  ทั้งประชาสัตบุรุษ คณะบิชอป และบิชอปแห่งกรุงโรม (พระ

สันตะปาปา) ทุกคนต้องฟังกันและทุกคนต้องฟังพระจิต ‘พระจิตแห่งความจริง’ (ยน 

14: 17) เพ่ือที่จะทราบว่าพระองค์ ‘ตรัสสิ่งใดกับพระศาสนจักร’ (วว 2: 7)” [19]     

บิชอปแห่งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) ในฐานะที่เป็นบุคคลหลักและรากฐานแห่งความ

เป็นเอกภาพของพระศาสนจักรจะขอร้องบิชอปทุกองค์และพระศาสนจักรทุกแห่ง  ซึ่ง

พวกเขารวมกนัเป็นพระศาสนจักรหนึ่งเดียว (เทยีบ LG ข้อ 23) ขอให้เข้ามามีส่วนร่วม

ด้วยความมั่นใจและกล้าหาญในหนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน ใน “การเดินทาง

ร่วมกันนี้ ” พวกเราจะวิงวอนพระจิตโปรดช่วยให้พวกเราพบกับความเป็นเอกภาพที่

น าเอาความหลากหลายแห่งของขวัญ พระพรพิเศษ และพันธกิจมาให้พวกเรา เพ่ือการ

กระท าพันธกิจของ พระศาสนจักรที่ก าลังก้าวเดินไปด้วยกัน เป็นพระศาสนจักรที่ “ก้าว

ไปข้างหน้า” เป็นพระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูต “ที่เปิดประตูกว้าง” (EG ข้อ 46) นี่

รวมถึงการเรียกร้องให้กระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพระศาสนจักรและ

ชุมชนคริสตชนนิกายอื่น ๆ ซึ่งพวกเราต่างกเ็ป็นเอกภาพในศีลล้างบาปเดียวกัน ดังนั้น
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มิติแห่ง “การก้าวเดินไปด้วยกัน” มีความหมายกว้างและรวมไปถึงมนุษย์ทุกคนที่พวก

เรามีส่วนร่วมในโลกทั้งมิติของ “ความชื่นชมยินดีและความหวัง ความทุกข์เศร้าและ

ความกังวล” (GS ข้อ 46) พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งการ

ประกาศพระวรสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ งส าหรับทุกชุมชนและทุกชาติที่ไม่สามารถเสนอ

โครงการร่วมกนัเพ่ือความดีงามของทุกคน การก้าวเดินไปด้วยกนัส าหรับพระศาสนจักร

ในทุกวันนี้ เป็นหนทางที่ชัดเจนที่สุดในการเป็น “เคร่ืองหมายศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความ

รอด” (LG ข้อ 48) อันเป็น “เคร่ืองหมายและเคร่ืองมือแห่งความเป็นเอกภาพอย่าง

ใกล้ชิดกบัพระเจ้าและเป็นเอกภาพกบัมนุษยชาติทั้งปวง” (LG ข้อ 1) 

III. การฟังพระคมัภีร ์ 

16. พระจิตของพระเจ้าผู้ทรงประทานความสว่างและท าให้ “การก้าวเดินด้วยกนั” ของ

พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา เป็นพระจิตองค์เดียวกนัซึ่งท างานในพันธกจิของพระเยซูคริสต์ 

ที่ทรงให้สญัญากบับรรดาอคัรธรรมทูตและกบัลูกหลานของบรรดาศิษย์ ผู้ที่ฟังพระวาจา

ของพระเจ้าแล้วน าไปปฏิบัติ ตามค าสัญญาของพระเยซูคริสต์พระจิตจะไม่ทรงจ ากัด

พระองค์ในการยืนยันในการประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่อง แต่จะ

ทรงประทานความสว่างอย่างล า้ลึกแห่งการเผยแสดงของพระองค์ และบันดาลให้มีการ

ตัดสนิใจที่จ าเป็นเพ่ือทะนุบ ารุงการเดินทางของพระศาสนจักร (เทยีบ ยน 14: 25-26; 

15: 26-27; 16: 12-15)  ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่การเดนิทางในการสร้างพระศา

สนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันต้องได้รับแรงบันดาลใจด้วย “ภาพสองภาพ” จากพระ

คัมภีร์  ภาพหนึ่งเกิดจากการมีตัวแทนจาก “เวทีชุมชน” ซึ่งติดตามอย่างสม ่าเสมอใน

การเดินทางแห่งการประกาศพระวรสาร ส่วนอีกภาพหนึ่งพูดถึงประสบการณ์ของพระ

จิตที่เปโตรและชุมชนแรก ๆ ได้รับรู้ถึงภัยอันตรายของการมีข้อจ ากัดที่ไม่ชอบธรรมใน

การแบ่งปันความเชื่อ ประสบการณ์ของการก้าวเดินไปด้วยกันด้วยการติดตามพระเยซู

คริสต์และในความนบนอบต่อพระจิตจะท าให้พวกเราสามารถได้รับแรงดลใจจากการ

ร าพึงเกี่ยวกบัมิตสิองประการแห่งการเผยแสดงนี้  

พระเยซูคริสต ์ฝูงชน อคัรธรรมทูต  

17. ภาพแรกปรากฏมาในโครงสร้างพ้ืนฐานดุจวิธปีกติที่พระเยซูคริสต์ทรงเผยพระองค์

ในพระวรสารทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงประกาศการมาถึงแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า 
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โดยแก่นแท้แล้วมีผู้กระท าสามบุคคล (บวกหนึ่ง) ที่เกี่ยวข้อง แน่นอนว่าบุคคลแรกคือ

พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นผู้สูงสุดที่ทรงริเร่ิมด้วยการหว่านพระวาจา และเคร่ืองหมายแห่ง

การมาถึงของพระอาณาจักรโดยปราศจากซึ่ง “ความล าเอยีง” (เทยีบ กจ 10: 34) ด้วย

วิธีการต่างๆ พระเยซูคริสต์ทรงใส่พระทยัเป็นพิเศษกับผู้ที่ “ถูกแยก” ออกจากพระเจ้า

และผู้ที่ “ถูกทอดทิ้ ง” จากชุมชน (คนบาปและคนยากจนในภาษาพระคัมภีร์) โดย

อาศัยพระวาจาและการกระท าพระองค์ทรงประทานความเป็นไทจากบาปให้พวกเราและ

ให้มีการกลับใจสู่ความหวังในพระนามของพระบิดา และในอ านาจของพระจิต แม้แต่ใน

ความหลากหลายโดยการเรียกของพระเยซูคริสต์ การตอบรับของพวกเขา แนวโน้ม

ทั่วไปกค็ือความเชื่อจะเกิดขึ้ นกลายเป็นคุณค่าของประชาชน การวิงวอนของพวกเขา

ได้รับการสดับฟัง ความยากล าบากของพวกเขาได้รับความช่วยเหลือ ความเพียบพร้อม

ของพวกเขาได้รับการชื่นชม ศักดิ์ศรีของพวกเขาได้รับการยืนยันจากการเพ่งพิศของพระ

เจ้าและได้รับการฟ้ืนฟูโดยเป็นที่ยอมรับกนัในชุมชน 

18. ความจริงพันธกิจในการประกาศพระวรสารและสารแห่งความรอดไม่น่าจะเป็นที่

เข้าใจกันได้หากปราศจากซึ่งการแจ้งให้กบัผู้ที่มารับฟังทราบเสมอโดยพระเยซูคริสต์ซึ่ง

พระวรสารพูดถึงคนเหล่านี้ ว่าเป็นฝูงชน กล่าวคือ ทุกคนที่ติดตามพระองค์ไปตาม

หนทางที่พระองค์ด าเนินไป และบางคร้ังแม้กระทั่งติดตามพระองค์ไปในความหวังที่จะ

เหน็เคร่ืองหมายและพระวาจาแห่งความรอด นี่เป็นตัวกระท าอย่างที่สองในฉากแห่งการ

เผยแสดง การประกาศพระวรสารมิใช่มีเพียงแค่เพ่ือผู้ที่เป็นปราชญ์บุคคลมีความรู้หรือ

บุคคลที่ถูกเลือกสรรเพียงไม่กี่คน ทว่าคู่สนทนาของพระเยซูคริสต์เป็น “ประชาชน” ที่มี

ชีวิตธรรมดาสามัญ “ทุกคน” ที่มีสภาพมนุษย์ซึ่งพระองค์ทรงท าให้พวกเขาได้รับการ

สัมผัสโดยตรงกบัของขวัญและการเรียกให้เข้าสู่ความรอดของพระเจ้า ในท านองที่ท าให้

พวกเราประหลาดใจและบางคร้ังถึงกับเป็นที่สะดุดกับผู้ที่เป็นประจักษ์พยาน พระเยซู

คริสต์ทรงรับทุกคนจากฝูงชนในฐานะเพ่ือนสนทนา พระองค์ทรงฟังหญิงชาวคานาอัน 

(เทยีบ มธ 15: 21-28) ซึ่งไม่สามารถเป็นผู้ที่ถูกยอมรับได้กบัการที่เธอถูกตัดออกจาก

พระพรที่พระองคน์ ามา พระองค์ทรงยอมเสวนากบัหญิงชาวสะมาเรีย (เทยีบ ยน 4: 1-

42) แม้ในสายตาของคนทั่วไปนางจะถูกถือว่าเป็นหญิงแพศยา พระองค์ทรงโปรดให้

ชายที่เกิดมาตาบอดเป็นไทและมีความเชื่อ (เทยีบ ยน 9) ซึ่งผู้น าฝ่ายศาสนาได้อัปเปหิ

เขาให้เป็นคนที่อยู่นอกขอบเขตแห่งพระหรรษทาน 
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19. บางคนติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผยโดยมีประสบการณ์กบัความซื่อสตัย์ของ

บรรดาศิษย์ในขณะที่คนอื่นถูกขอร้องให้กลับไปด าเนินชีวิตตามปกติ แต่ทุกคนต่าง

ยืนยันถึงอ านาจของความเชื่อที่ช่วยให้พวกเขารอด (เทียบ มธ 15: 28) ในบรรดาผู้ที่

ติดตามพระเยซูคริสต์นั่นคือภาพลักษณ์ของบรรดาอัครธรรมทูตผู้ที่พระเยซูคริสต์ทรง

เรียกพวกเขามาตั้งแต่ต้น พระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้พวกเขามีอ านาจเป็นคนกลางใน

ความสัมพันธ์ของฝูงชนกับการเผยแสดงถึงการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเจ้านั้น

ถือว่ามีนัยอันส าคัญ ปัจจัยในการปฏิบัติการที่สามที่เข้ามาในฉากได้เกิดขึ้ น ซึ่งต้อง

ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่เฉพาะการเยียวยารักษาและการกลับใจ แต่เป็นเพราะว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียกของพระเยซูคริสต์ การเลือกบรรดาอัครธรรมทูต

ไม่ใช่เป็นอภิสิทธิ์ของการมีต าแหน่งสูงและมีอ านาจ ทว่านั่นเป็นพระหรรษทานที่

หมายถึงพันธกิจแห่งพระพรและการเป็นกัลยาณมิตรผู้ ร่วมงาน พวกเราต้องขอบคุณ

ของขวัญของพระจิตของพระผู้ที่เสดจ็กลับคืนพระชนม์ชีพ พวกเขาต้องปกป้องจุดยืน

ของพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องไปเอาตัวเองเข้าไปแทนพระองค์ ต้องไม่มีการกลั่นกรอง

ตรวจสอบในการประทับอยู่ของพระองค์ แต่ต้องท าให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้ นที่จะเข้าถึง

พระองค์ 

20. พระเยซูคริสต์ ฝูงชนที่หลากหลาย อัครธรรมทูต นี่คือภาพแห่งพระธรรมล า้ลึกที่

พวกเราต้องเพ่งพิศไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ งสม ่าเสมอพร้อมกับศึกษาอย่างลุ่มลึกเพ่ือที่

พระศาสนจักรจะยิ่งวันยิ่งจะเป็นสิ่งที่ตัวตนเป็น ผู้กระท าการทั้งสามประการไม่อาจที่จะ

สละประเด็นเหล่านี้ ไปได้ หากปราศจากซึ่งพระเยซูคริสต์และมีใครอื่นเข้ามาแทนที่

พระองค์ การสญัญาระหว่างอคัรธรรมทูตและฝงูชนรวมทั้งการเสวนาของพวกเขากจ็ะลง

เอยด้วยการท าตามกลอุบายของเกมทางการเมือง หากปราศจากซึ่งอคัรธรรมทูตที่ได้รับ

อ านาจจากพระเยซูคริสต์และได้รับการชี้น าจากจากพระจิตความสัมพันธ์ระหว่างความ

จริงแห่งพระวรสารกจ็ะแตกหักสะบั้น และฝูงชนไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธพระเยซูคริสต์ก็

คงจะตกอยู่ในกงก ากงเกวียนของการนับถือพระเท็จเทียมเกี่ยวกับพระองค์ หาก

ปราศจากซึ่งฝูงชนความสัมพันธ์ของอคัรธรรมทูตกับพระเยซูคริสต์กจ็ะสิ้นความขลังจน

เปลี่ยนแปลงเป็นพรรคเป็นพวก และเป็นรูปแบบของศาสนาที่ยึดเอาตนเองเป็นหลัก 

และการประกาศพระวรสารที่เกดิจากการเผยแสดงตนโดยตรงที่พระเจ้าทรงปรากฏเป็น

การส่วนพระองค์ให้กับทุกคนด้วยการมอบความรอดให้แก่พวกเขากจ็ะไปถึงความว่าง

สญูเปล่าอนัไร้คุณค่า 
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21. นอกนั้นยังมีปัจจัยตัวกระท า “พิเศษ” อีกหนึ่งประเดน็หนึ่ง คือศัตรูซึ่งน าเอาฉาก

แห่งการแตกแยกแห่งปิศาจมาสู่ปัจจัยของการปฏบิัติการทั้งสามประการข้างต้น เม่ือต้อง

เผชิญหน้ากับปัจจัยที่รบกวนสภาวะของไม้กางเขน ยังมีศิษย์บางคนที่ละทิ้ งฝูงชนที่

เปลี่ยนอารมณ์ไป กลับกลายเป็นความชั่วร้ายที่ท าให้เกิดการแตกแยก - ดังนั้นพวกเขา

จึงขัดขวางทางเดิน – ปรากฏตนเองในรูปแบบต่างๆ ของการเคร่งศาสนาหรืออะไร

ท านองนี้ ที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่ปรากฏออกมาว่าสิ่งเหล่านั้นส าคัญกว่าพระเยซูคริสต์ 

รวมถึงเล่ห์กลของความเฉลียวฉลาดแกมโกงทางการเมืองที่อ้างอิงว่ามีประสิทธิภาพ

มากกว่าการใช้จิตไตร่ตรอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการล่อลวงของ “ปัจจัยตัวกระท าที่สี่” การ

กลบัใจอยู่เสมอเป็นสิง่จ าเป็น ที่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกบัประเดน็นี้คือเร่ืองราวของนายร้อย 

โครเนลีอัส (เทียบ กจ 10) ซึ่งเป็นเร่ืองราวที่เกิดก่อน “สังคายนา” แห่งเยรูซาเล็ม 

(เทยีบ กจ 15) ซึ่งสร้างจุดอ้างองิที่ส าคัญส าหรับพระศาสนจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกนั 

พลวตัอนัทรงพลงัแบบสองเท่าของการสนทนาระหว่างเปโตรกบัโครเนลีอสั 

(กจ 10)  

22. ก่อนอื่นเร่ืองเล่าการกลับใจของนายร้อยโครเนลีอัสซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแจ้งข่าว

อย่างหนึ่ง เขาเป็นคนถือศาสนาอื่นซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวโรมัน เขาเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ถูก

ส่งไปประจ าที่เมืองขึ้ นซึ่งการปฏิบัติ และหน้าที่ของเขาคือการใช้ก าลังในความรุนแรง

และการใช้อ านาจอย่างตามใจชอบ ทว่าเขาชอบอุทศิตนให้กบัการสวดภาวนาและท าบุญ

ให้ทาน กล่าวคือเขาสร้างความสมัพันธก์บัพระเจ้าและเอาใจใส่ดูแลเพ่ือนบ้าน น่าแปลก

ใจที่ทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านของเขาแล้วขานชื่อของเขาพร้อมกบัเตือนเขาให้ส่งคนรับใช้

ของเขาไปที่เมืองยัฟฟา เพ่ือเรียกหาเปโตร - สงัเกตค ากริยาของการส่ง และค ากริยา

ของกระแสเรียก –จากนั้นเร่ืองต่อมากก็ลายเป็นการกลับใจของโครเนลีอัส ซึ่งในวัน

เดียวกันนั้นเปโตรได้รับนิมิตเป็นเสยีงที่สั่งให้เขาฆ่าและกนิเนื้อสัตว์ ซึ่งบางชนิดถือว่าไม่

สะอาด เปโตรตอบอย่างเดด็ขาดว่า “ไม่มีทาง ข้าแต่พระเจ้า” (กจ 10: 14) ท่านรับรู้

อย่างดีว่าเป็นพระเยซูคริสต์ที่ตรัสกับท่าน แต่ท่านไม่ยอม เพราะว่าค าสั่งนั้นขัดกับ

บัญญัติของคัมภีร์โตราห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอัตลักษณ์แห่งศาสนาที่ท่านนับถือ

และแสดงถึงวิธีของความเข้าใจของการเลือกในฐานะที่เป็นความแตกต่างอันหมายถึง

การแยกตัวเองจากผู้อื่น  
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23. อัครธรรมทูตเปโตรรู้ สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งและขณะที่ท่านก าลังครุ่นคิด

เกี่ยวกบัความหมายของสิ่งที่เกดิขึ้นนั้น บุรุษที่นายร้อยโครเนลีอสัส่งไปกม็าถึงที่นั่นพอดี 

พระจิตแสดงให้เปโตรทราบว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้แทนของโครเนลีอัส เปโตรตอบด้วย

วาจาที่ท่านจ าได้ว่าเป็นพระวาจาของพระเยซูคริสต์ที่ได้ตรัสในสวนเกทเสมนี “เราคือผู้ที่

พวกท่านก าลังตามหา” (กจ 10: 21) นี่คือการสนทนาที่แท้จริงและเหมาะสม เป็น

ข้อความที่บังเกิดผลยิ่งใหญ่และเจ็บปวดของการที่ต้องทิ้ งความเชื่อทางศาสนา และ

วัฒนธรรมของตน  เปโตรยอมร่วมรับประทานอาหารกับคนต่างศาสนาซึ่งท่านเอง

ครุ่นคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นสิ่งต้องห้าม ขณะเดียวกันท่านกรั็บรู้อย่างดีว่านี่เป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับชีวิตและเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกบัผู้อื่น เป็นการพบปะกบัผู้อื่น 

เป็นการต้อนรับพวกเขา เป็นการเดินทางไปด้วยกันกับพวกเขา เป็นการเข้าไปในบ้าน

พวกเขาซึ่งเป็นการท าให้ความหมายแห่งวิสัยทัศน์ของเปโตรเป็นจริง ไม่มีมนุษย์ผู้ใดคู่ 

ควรในสายพระเนตรของพระเจ้า และความแตกต่างที่เกดิขึ้นในการเป็นผู้ได้รับเลือกนั่น

ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่มีอภิสทิธิ์พิเศษ แต่เป็นการบริการรับใช้และการเป็นประจักษ์

พยานในความเป็นสากลภาพของพระจิต 

24. ทั้งโครเนลีอัสและเปโตรร่วมมือกบัผู้อื่นในการเดินทางแห่งการกลับใจของพวกเขา

ด้วยการเป็นมิตรกับพวกเขาในการเดินทาง การกระท าของอัครธรรมทูตท าให้พระ

ประสงค์ของพระเจ้าส าเรจ็ไปด้วยการสร้างชุมชน ขจัดเคร่ืองกีดขวาง พร้อมกับส่งเสริม

การพบปะกนั พระวาจามีบทบาทส าคัญในการพบปะกันระหว่างผู้น าสองคน โครเนลีอสั

เร่ิมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของตน เปโตรฟังเขาแล้วจึงสนทนาและเล่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นกับตนให้เขาทราบพร้อมกับเป็นประจักษ์พยานในความใกล้ชิดของพระเยซูคริสต์ผู้

ทรงออกไปพบผู้คนเป็นการส่วนตัว เพ่ือที่จะท าให้เขาเป็นไทจากสิ่งที่เขาเป็นนักโทษ

แห่งความชั่วร้ายที่คอยทรมานมนุษย์ (เทียบ กจ 10: 38) การสื่อสารกันท านองนี้ ก็

คล้ายกบัสิ่งที่เปโตรจะน าไปปฏบิัติในกรุงเยรูซาเลม็ เม่ือผู้ที่มีความเชื่อและได้รับการเข้า

สหุนัตต าหนิเปโตร กล่าวหาท่านว่าเป็นผู้ที่ท าลายธรรมประเพณ ีซึ่งทุกคนดูเหมือนจะใส่

ใจในประเดน็นี้ ในขณะที่ไม่สนใจใยดต่ีอพระพรของพระจิต “ท่านเข้าไปในบ้านของคนที่

ไม่ได้รับพิธีสุหนัตและรับประทานอาหารกับพวกเขา” (กจ 21: 3) ในช่วงที่เกิดความ

ขัดแย้ง เปโตรเล่าสิ่งที่เกิดขึ้ นกับตนให้พวกเขาฟัง และปฏิกิริยาแห่งการตื่นตระหนก

และความไม่เข้าใจพร้อมกับการต่อต้าน แน่นอนว่านี่ท าให้คู่สนทนาซึ่งในตอนแรกจะ

ก้าวร้าวและดื้อร้ันค่อยๆ ยอมฟังและยอมรับสิ่งที่เกดิขึ้น พระคัมภีร์จะช่วยตีความหมาย
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เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้ นใน “สภาสังคายนา” แห่งกรุงเยรูซาเล็มในกระบวนการ

ไตร่ตรองที่ประกอบด้วยการฟังด้วยกนัในองค์พระจิต 

IV. การกา้วเดินไปดว้ยกนัในภาคปฏิบติั: หนทางของการปรึกษาหารือกบั

ประชากรของพระเจา้  

25. เมื่อได้รับความสว่างจากพระวาจาและหยั่งรากลึกในธรรมประเพณีหนทางแห่งการ

ก้าวเดินไปด้วยกนัจึงมีรากเหง้าอยู่ในชีวิตที่เป็นรูปธรรมแห่งประชากรของพระเจ้า ความ

จริงเร่ืองนี้ ยังคงเป็นความแปลกที่ ว่ายังเป็นทรัพยากรพิเศษด้วย เป้าหมายของ

ภาคปฏิบัตินี้  - การก้าวเดินไปด้วยกัน – ยังเป็นยุทธวิธีด้วย พูดอีกอย่างหนึ่งคือ 

เหมือนกับการสร้างบริเวณพ้ืนที่งานในการก่อสร้างหรือประสบการณ์น าร่อง ซึ่งท าให้

เป็นไปได้ที่จะเร่ิมเก็บเกี่ยวผลโดยทันทีในพลวัตของการกลับใจเมื่อการก้าวเดินไป

ด้วยกันน ามาสู่ ชุมชนคริสตชน ในอีกมุมมองหนึ่ งนี่ จะสามารถอ้างอิงได้ก็โดย

ประสบการณ์แห่งการก้าวเดินไปด้วยกันที่น ามาปฏิบัติเท่านั้นในระดับต่างๆ ด้วย

มาตรการของความเข้มข้นที่แตกต่างกนั ปัจจัยที่มีคุณค่าส าหรับการไตร่ตรองในทศิทาง

ที่พวกเขาจะก้าวไปนั้นจะท ากันอย่างเตม็พลังจนประสบกับความส าเร็จ และยังคงต้อง

ค านึงถึงข้อจ ากัดและความยากล าบากด้วย แน่นอนว่า  ณ จุดนี้ การอ้างอิงหมายถึง

ประสบการณ์ที่ถูกท าให้เป็นจริงด้วยการเดินทางที่ก้าวไปด้วยกันในปัจจุบัน และยัง

หมายถึงทุกสิ่งในรูปแบบของ “การเดินทางไปด้วยกัน” ที่ก าลังมีประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน แม้ค าว่าการก้าวเดินไปด้วยกันจะยังไม่เป็นทราบกันหรือน ามาปฏิบัติกนั

อย่างจริงจังกต็าม 

ค าถามพื้ นฐาน  

26. ค าถามพ้ืนฐานที่ชี้น าการปรึกษาหารือกบัประชากรของพระเจ้าดังที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น

มีดังต่อไปนี้ : 

พระศาสนจกัรทีก่า้วเดินไปดว้ยกนัในการประกาศพระวรสาร “การเดินทางดว้ยกนั” 

การเดินทางดว้ยกนัเกิดขึ้นไดอ้ย่างไรในทุกวนัน้ีในพระศาสนจกัรของท่าน? มีขัน้ตอน

อะไรบา้งทีพ่ระจิตทรงเชื้อเชิญให้พวกเราเดินเพือ่ทีจ่ะเจริญเติบโตขึ้นใน “การเดินทาง

ดว้ยกนั” ของพวกเรา? 
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เพ่ือที่จะตอบค าถาม ท่านถูกเชิญให้ต้องปฏบิัติ คือ 

ก) ถามตนเองก่อนว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างในพระศาสนจักรของท่านเกี่ยวกับ

ค าถามพ้ืนฐานนี้  

ข) ทบทวนประสบการณ์เหล่านี้ ให้ลึกซึ้ ง สิ่งต่าง ๆ นี้ ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี

อะไรบ้าง? มีความยากล าบากและอุปสรรคอะไรบ้างที่พวกเขาประสบ? มี

บาดแผลอะไรบ้างที่พวกเขาน ามาเปิดเผยในที่สาธารณะ? มีความคิดเชิงลึก

อะไรบ้างที่พวกเขาสามารถคิดได้? 

ค) รวบรวมผลต่าง ๆ น ามาแบ่งปันกนั ในประสบการณ์เหล่านี้มีเสยีงของพระจิต

ก้องกงัวาน ณ ที่ใดบ้าง? พระองค์ทรงขอร้องสิ่งใดจากพวกเรา? มีข้อใดบ้างที่

ต้องยืนยัน ความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนใดบ้างที่ต้องด าเนิน?

พวกเรามีความเห็นพ้องต้องกันเมื่อใด? ยังมีหนทางใดบ้างที่คงเปิดให้กับ

พระศาสนจักรของพวกเรา? 

การตดัสินใจท่ีแตกต่างของการกา้วเดินไปดว้ยกนั 

27. ในการสวดภาวนา การร าพึงไตร่ตรอง และในการแบ่งปันที่ถูกกระตุ้นด้วยค าถาม

พ้ืนฐาน เป็นโอกาสที่ต้องคิดถึงสามระดับในการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งจะต้องน าไป

ปฏบิัติดุจเป็น “มิติธรรมนูญของพระศาสนจักร” [20] 

* ระดับของรูปแบบที่พระศาสนจักรด ารงชีวิตและท างานตามปกติซึ่งแสดงออก

ถึงธรรมชาติของตนในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าที่เดินทางไปด้วยกนั และรวมตัว

กันในการชุมนุมโดยพระเยซูคริสต์ด้วยอ านาจของพระจิตเพ่ือประกาศพระวรสาร 

รูปแบบนี้ เป็นจริงได้โดยอาศัย “ชุมชนที่ฟังพระวาจาและท าการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท 

ความเป็นพ่ีน้องแห่งความเป็นเอกภาพ ความรับผิดชอบร่วมกันและการมีส่วนร่วมของ

ประชากรทุกคนของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรในทุกระดับ และจะมี

ความแตกต่างกนัระหว่างพันธกจิและบทบาท” [21] 

* ระดับโครงสร้างของพระศาสนจักรและกระบวนการซึ่งถูกก าหนดโดยมิติเทว

วิทยาและประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร ซึ่งธรรมชาติแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน

ของพระศาสนจักรแสดงตนในรูปแบบของสถาบันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ

ระดับสากล 



19 
 

* ระดับของการกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันในเหตุการณ์ที่พระศาสนจักรถูก

เรียกร้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจตามกระบวนการเฉพาะที่ก าหนดไว้โดยระเบียบวินัย

ของพระศาสนจักร 

 แม้ว่าจะมีความชัดเจนในมุมมองแห่งตรรกะทั้งสามระดับนี้ ต้องมีการเชื่อม

สัมพันธ์ซึ่งกันและกันและต้องปฏิบัติไปพร้อมกันอย่างกระชับแน่น มิฉะนั้นแล้วผลที่

ตรงกนัข้ามจะเกดิขึ้นและความน่าเชื่อถือของพระศาสนจักรจะถูกบั่นทอน ความจริงหาก

พวกเราไม่ยึดติดอยู่กับโครงสร้างและกระบวนการรูปแบบของการก้าวเดินไปด้วยกันก็

จะเกิดการเสื่อมถอยลงอย่างง่ายดายจากระดับแห่งความตั้ งใจและความปรารถนาจน

เหลือเพียงแค่วาทกรรมในขณะที่กระบวนการและเหตุการณ์ในการทบทวนประสบการณ์

หากไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบที่ดีพอกอ็าจจะกลายเป็นพิธกีารที่ว่างเปล่า 

28. ยิ่งไปกว่านั้นในการทบทวนประสบการณ์จริงจ าเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่า “การก้าว

เดินไปด้วยกนั” อาจเข้าใจได้จากสองมุมมองที่แตกต่างกนั มุมมองแรกจะมองไปที่ชีวิต

ภายในของพระศาสนจักร ความสัมพันธ์องค์ประกอบต่างๆ (ที่ส าคัญที่สุดเร่ืองแรกคือ

ระหว่างสัตบุรุษกับผู้น าพระศาสนจักร ผู้ เลี้ ยงดูฝูงแกะ และองค์กรที่มีส่วนร่วมซึ่งมอง

จากกฎหมายรวมถึงซีนอดของเขตศาสนนปกครองด้วย) และชุมชนความเชื่อที่มีการ

แบ่งแยกกัน (โดยเฉพาะวัด)  จึงต้องมีการพิจารณากันถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรดา

บิชอปและบิชอปแห่งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก้าวเดินไป

ด้วยกันโดยตรง (สภาซีนอดของพระศาสนจักรแห่งพระอัยกาในจารีตตะวันออก สภา

สังคายนาของคณะพระอัยกาคาทอลิกที่มีการปกครองตนเอง และสภาบิชอปคาทอลิกที่

มีการแสดงออกมาในระดับชาติ ระดับทวีป และระดับสากล) แล้วยังขยายต่อไปยัง

หนทางที่แต่ละพระศาสนจักรที่รวมตัวกันส่งเสริมรูปแบบต่างๆ แห่งชีวิตฤษีนักพรต 

ชีวิตนักบวชชายหญิง และชีวิตผู้ถวายตัว สมาพันธ์ฆราวาสและกระบวนการขับเคลื่อน

ต่างๆ แห่งสถาบันพระศาสนจักรประเภทต่างๆ (โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 

มูลนิธิ องค์กรกุศลและให้ความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ) ที่สุดมิตินี้ ยังรวมถึง

ความสัมพันธ์ ความคิดริเร่ิมทั่วไปกับบรรดาพ่ีน้องคริสตศาสนิกที่นับถือนิกายต่างๆ ที่

พวกเรามีส่วนร่วมในของขวัญแห่งศีลล้างบาปเดียวกนั 

29. มิติที่สองจะพิจารณาว่าประชากรของพระเจ้าจะเดินทางด้วยกันกับครอบครัว

มนุษยชาติทั้งปวงอย่างไร ดังนั้นการพิจารณาของพวกเราจะมุ่งไปยังสภาพของ
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ความสัมพันธ์ การเสวนา และความคิดร่วมกันที่อาจเป็นไปได้กับผู้ที่มีความเชื่ออื่น ๆ 

หรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ กับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากความเชื่อ รวมถึงสิ่งแวดล้อมของ

สังคมและกลุ่มพิเศษต่างๆ กับสถาบันของพวกเขา (โลกของการเมือง วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเงิน แรงงาน สหภาพการค้า สมาคมธุรกิจ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ คนยากจน 

คนที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ) 

ประเด็นส าคญั 10 หวัขอ้ท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้วิจยั  

30. เพ่ือที่จะช่วยชี้ ให้เหน็ถึงความส าคัญของประสบการณ์และการช่วยให้เกิดผลดีมาก

ยิ่งขึ้ นในการปรึกษาหารือ ส านักเลขาธิการซีนอดขอแสดงให้เห็น 10 ประเดน็แห่งมิติ

ต่างๆ ของ “การด าเนินชีวิตที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” ที่ควรน ามาปรับใช้ในบริบทของ

ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกนั และบางคร้ังบางคราวต้องผนึกเข้าด้วยกนั มีการอธบิาย ท า

ให้ดูง่ายขึ้น ท าให้ล า้ลึกขึ้นโดยใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความล าบากในการม

ส่วนร่วมและตอบสนอง คู่มือ (Vademecum) ที่แนบมากับเอกสารนี้ จะเป็นเคร่ืองมือ 

เป็นเพ่ือนร่วมเดินทาง และข้อเสนอ เพ่ือที่กลุ่มต่างๆ ที่มีค าถามจะสามารถได้รับแรง

บันดาลใจจากการอธิษฐานภาวนา การอบรม การไตร่ตรอง และการแลกเปลี่ยนความรู้

กนั 

ประเด็นท่ี 1 การเป็นเพือ่นร่วมเดินทาง 

 ในพระศาสนจกัรและในสงัคมพวกเราต่างอยู่เคียงขา้งกนับนถนนเดียวกนั ใน

พระศาสนจักรท้องถิ่นของท่าน ใครบ้างเป็นผู้ที่ “เดินทางไปด้วยกัน”? เม่ือพวกเราพูด

ว่า “พระศาสนจักรของพวกเรา” มีใครเป็นผู้มีหุ้นส่วนบ้าง? ใครเป็นบุคคลที่ขอให้พวก

เราเดินทางไปด้วยกนั? ใครเป็นเพ่ือนผู้ ร่วมเดินทางบนถนน รวมถึงผู้ที่อยู่นอกขอบเขต

พระศาสนจักรด้วยไหม? มีใครบ้างหรือกลุ่มใดบ้างที่ถูกทิ้งให้เป็นบุคคลชายขอบสงัคม 

นี่เป็นเพียงสิ่งที่พูดกนัแบบลอยๆ หรือว่าเป็นความจริง 

ประเด็นท่ี 2 การฟัง  

 การฟังเป็นกา้วแรก ทว่าการฟังเรียกรอ้งใหต้อ้งเปิดใจกวา้งโดยปราศจาความ

ล าเอียงใดๆ พระศาสนจักรของพวกเรา “จ าเป็นต้องฟัง” ฟังใครบ้าง? ต้องฟังเสียง

ฆราวาสโดยเฉพาะเยาวชนและสตรีด้วยไหม? พวกเราผนึกเอาการมีส่วนร่วมของผู้ถวาย
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ตัวทั้งชายและหญิงเข้ามาอย่างไร? ยังมีพ้ืนที่อีกไหมส าหรับเสียงของชนส่วนน้อย คนที่

ไม่มีผู้ใดสนใจ และคนที่ถูกตัดขาดจากสงัคม? พวกเรามีความล าเอยีงและความเคยชิน

ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟังของพวกเราหรือไม่? พวกเรารับฟังในบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรมที่พวกเราด าเนินชีวิตอยู่อย่างไร? 

ประเด็นท่ี 3 การกลา้พูดออกมา  

 ทุกคนไดร้ับการเชิญใหพู้ดออกมาดว้ยความกลา้หาญและจริงใจโดยผนึกเอา

เสรีภาพ ความจริง และความรักเขา้ไวด้ว้ยกนั พวกเราส่งเสริมการสื่อสารที่เป็นอิสระ

และรูปแบบที่ถูกต้องแท้จริงในชุมชนและองค์กรอย่างไร โดยปราศจากการตีสองหน้า

และการฉกฉวยโอกาส? และในสงัคมที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่ง? พวกเราจัดการพูดเร่ืองที่

มีความส าคัญต่อพวกเราเมื่อใดและอย่างไร?  ความสัมพันธ์กับระบบการสื่อสาร (ไม่

เพียงแค่ของคาทอลิก) พวกเราท างานกันอย่างไร? ใครเป็นผู้พูดแทนชุมชนคริสตชน 

และมีการเลือกพวกเขากนัอย่างไร? 

ประเด็นท่ี 4 การเฉลิมฉลองพิธีกรรมศกัดิ์ สิทธ์ิ 

 “การเดินทางไปดว้ยกนั” จะเป็นไปไดก้ต่็อเมือ่ตอ้งมีพ้ืนฐานอยู่กบัการฟังซึง่กนั

และกนัในชุมชน ในการฟังพระวาจา และในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท การสวดภาวนา

และพิธีกรรมเป็นแรงบันดาลใจและชี้ น า “การเดินทางด้วยกัน” ของพวกเราอย่างไร? 

พวกเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแขง็ของสตับุรุษทุกคนในจารีตพิธีกรรม และการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์อย่างไร?  ในชุมชนความเชื่อของพวกเรามีการ

กระท าอะไรบ้างเพ่ือส่งเสริมพันธกจิของผู้อ่านและผู้ ช่วยพิธกีรรม? 

ประเด็นท่ี 5 การรบัผิดชอบร่วมกนัในการท าพนัธกิจ  

 การกา้วเดินไปดว้ยกนัก็เพือ่ทีจ่ะรบัใชพ้ันธกิจของพระศาสนจกัร ซึง่สมาชิกทุก

คนถกูเรียกรอ้งใหต้อ้งมีส่วนร่วม เนื่องจากพวกเราทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูต ผู้ที่ได้รับศีล

ล้างบาปแต่ละคนถูกเรียกร้องให้ต้องเป็นผู้น าในการท าพันธกิจอย่างไร? ชุมชนให้การ

สนับสนุนสมาชิกที่อุทิศตนรับใช้สังคมอย่างไร (หน้าที่ฝ่ายสังคมและการเมือง การ

ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และการสอนเรียน การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน การเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของพวกเรา ฯลฯ)? ท่านช่วยพวก
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เขาให้ท าหน้าที่ในตรรกะแห่งพันธกิจอย่างไร? การไตร่ตรองเร่ืองที่เกี่ยวกับการท าพันธ

กิจท ากันอย่างไร มีใครร่วมบ้าง? ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันที่เป็นอัตลักษณ์ของ

พระศาสนจักรหลายแห่งโดยเฉพาะในจารีตตะวันออกนั้นได้มีการปรับและเปลี่ยนที่มี

ความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของก้าวเดินไปด้วยกันหรือไม่เพ่ือเห็นแก่การเป็นประจักษ์

พยานของคริสตชนที่มีประสิทธิภาพ? การท างานร่วมมือกันในพระศาสนจักรซึ่งพ้ืนที่

แตกต่างที่มีการปกครองตนเองนั้นเป็นอย่างไรบ้าง? 

ประเด็นท่ี 6 การเสวนาในพระศาสนจกัรและในสงัคม 

  การเสวนาคือหนทางแห่งความพากเพียรทีย่ังรวมถึงความเงียบและความทุกข์ 

แต่สามารถทีจ่ะสั่งสมประสบการณ์ของบุคคลและของประชาชน พวกเรามีที่ใดและ

รูปแบบใดแห่งการเสวนาภายในพระศาสนจักรของเรา? มีการจัดการวิสัยทัศน์ ความ

ขัดแย้ง และความยากล าบากให้โค้งเข้าหากันอย่างไร? พวกเรามีการส่งเสริมความ

ร่วมมือกันกับเขตศาสนปกครองใกล้เคียง กับคณะนักบวชในท้องที่ กับสมาคมฆราวาส

และกระบวนขับเคลื่อนต่างๆ อย่างไร? พวกเรามีประสบการณ์ของการเสวนาและพวก

เรามีปณิธานร่วมกันอะไรบ้างกับผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาอื่น ๆ และผู้ที่ไม่มีความเชื่อ? 

พระศาสนจักรเสวนาและเรียนรู้จากองค์กรอื่นของสังคมอย่างไรในเร่ืองของการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมพลเรือน คนยากจน...? 

ประเด็นท่ี 7 การเสวนากบัคริสตชนนิกายอ่ืน  

 การเสวนาระหว่างคริสตชนทีมี่ความเชือ่ต่างกนั แต่มีความเป็นหนึง่เดียวในศีล

ลา้งบาปมีคุณสมบัติพิเศษในการเดินทางที่กา้วไปดว้ยกัน พวกเรามีความสัมพันธ์

อย่างไรบ้างกบัพ่ีน้องชายหญิงที่เป็นคริสตชนของนิกายอื่น ๆ ? มีประเดน็ใดบ้างที่พวก

เขาสนใจ?  พวกเราได้รับผลเช่นไรบ้างจาก “การก้าวเดินไปด้วยกัน” นี้ ? มีปัญหา

อะไรบ้างไหม? 

 ประเด็นท่ี 8 อ านาจและการมีส่วนร่วม  

 พระศาสนจกัรทีก่า้วเดินไปดว้ยกนัเป็นพระศาสนจกัรของการมีส่วนร่วมและมี

ความรับผิดชอบร่วมกนั พวกเราจะพบเป้าหมาย หนทางที่จะบรรลุ และขั้นตอนที่จะ

ด าเนินการอย่างไร? มีการใช้อ านาจกนัอย่างไรภายในแต่ละพระศาสนจักร? การท างาน
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กันเป็นทีมและการรับผิดชอบร่วมกันเป็นอย่างไรบ้าง? มีการส่งเสริมพันธกิจของ

ฆราวาสและความรับผิดชอบของสัตบุรุษกันอย่างไร? คณะท างานของซีนอดท างาน

ประสานกนัอย่างไรในระดับของแต่ละพระศาสนจักร? เป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิผล

หรือไม่อย่างไร? 

ประเด็นท่ี 9 การไตร่ตรองและการตดัสินใจ  

 ในรูปแบบของการกา้วไปดว้ยกนัการตัดสินใจท าโดยการไตร่ตรองโดยมีหลกัการ

อยู่ทีก่ารเห็นพอ้งตอ้งกนัทีเ่กิดจากความนอบนอ้มในพระจิต โดยอาศัยกระบวนการและ

วิธีการใดที่พวกเราไตร่ตรองด้วยกันและท าการตัดสินใจ? สิ่งใดจะพัฒนาให้ดีกว่าได้

และอย่างไร? พวกเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในชุมชนที่มีโครงสร้างแบบ

ฐานันดรแห่งสมณะอย่างไร? พวกเราจะสร้างความกระจ่างให้กับขั้นตอนในการ

ปรึกษาหารือและกระบวนการตัดสินใจอย่างไร? พวกเราจะใช้เคร่ืองมืออะไรในการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ? 

ประเด็นท่ี 10 การอบรมตวัเราในการกา้วเดินไปดว้ยกนั  

 ชีวิตแห่งการกา้วเดินไปดว้ยกันถูกเรียกรอ้งใหเ้ป็นหลักแห่งการอบรมบุคคล

และคริสตชน ครอบครวัและชุมชน พวกเราจะอบรมประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ งผู้ ที่ มีบทบาทต้องรับผิดชอบภายในชุมชนคริสตชน เพ่ือที่จะท าให้พวกเขามี

ความสามารถมากขึ้ นใน “การเดินทางไปด้วยกัน” โดยการฟังซึ่ งกันและกันและ

ด าเนินการเสวนากัน? พวกเราใช้การอบรมแบบใดส าหรับการไตร่ตรองและการใช้

อ านาจ?  เคร่ืองมืออะไรที่จะช่วยให้พวกเราอ่านพลวัตแห่งวัฒนธรรมที่พวกเรานับถือ

และผลกระทบของพลวัตในรูปแบบในพระศาสนจักรของเรา? 

การช่วยเหลือในการปรึกษาหารือ  

31. เป้าหมายในขั้นตอนแรกของการก้าวเดินไปด้วยกันคือการส่งเสริมกระบวนการ

ปรึกษาหารือกันในแนวกว้างเพ่ือที่จะรวบรวมความม่ังคั่งสมบูรณ์แห่งประสบการณ์ของ

การด าเนินชีวิตในการก้าวเดินไปด้วยกนัในความหลากหลายของโฉมหน้า ซึ่งรวมถึงผู้น า

พระศาสนจักรผู้ เลี้ ยงดูฝูงแกะ ประชาสัตบุรุษของพระศาสนจักรในระดับที่มีความ

แตกต่างกนัในทุกระดับโดยอาศัยเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่สดุตามความเป็นจริงของแต่ละ
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ท้องที่ การปรึกษาหารือที่ประสานโดยบิชอปจะถูกส่งต่อไปยัง “ศาสนบริกร บาดหลวง 

สงัฆานุกร และประชาสตับุรุษของพระศาสนจักรท้องถิ่นทั้งส่วนบุคคลและสมาคมโดยไม่

มองข้ามการมีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าของสถาบันชายหญิงของผู้ถวายตัว” (EC ข้อ 7) 

ข้อเสนอขององค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมของพระศาสนจักรท้องถิ่นจะได้รับการขอร้องเป็น

พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสภาสมณะและสภาอภิบาลซึ่ง “พระศาสนจักรที่ก้าวเดิน

ไปด้วยกนัสามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างแท้จริง” [22] คุณค่าอนัเท่าเทยีมกนัจะเป็น

ข้อเสนอของหน่วยงานของพระศาสนจักรอื่นๆ ที่จะมีการส่งเอกสารเตรียมไปให้ รวมทั้ง

ของผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอของตนโดยตรง สุดท้ายสิ่งที่มีความส าคัญขั้นพ้ืนฐานที่

เสียงของคนยากจนและคนที่ถูกตัดออกจากสังคมจะต้องมีพ้ืนที่ให้พวกเขายืน ไม่ใช่มี

เพียงแค่เสียงของบางคนที่มีบทบาท หรือความรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างภายใน

พระศาสนจักร 

32. เนื้ อหาที่พระศาสนจักรแต่ละแห่งจะสรุปเม่ือสิ้นสุดขั้นตอนของการปรึกษาหารือ

และการไตร่ตรองจะเป็นข้อเสนอให้กบัการเดินทางของพระศาสนจักรสากล เพ่ือที่จะท า

ให้ขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น และยั่งยืนเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเน้นถึงผลของค าภาวนาและการ

ไตร่ตรองด้วยการอธิบายไม่เกิน 10 หน้า หากจ าเป็นในการรวบรวมบทความและ

อธิบายให้ได้ดียิ่งขึ้ นบทความอื่นสามารถน ามาผนึกเข้าไปได้เป็นภาคผนวกเพ่ือเป็นการ

สนับสนุน พวกเราพึงร าลึกถึงเป้าหมายของการก้าวเดินไปด้วยกัน ดังนั้นการ

ปรึกษาหารือกันนี้ จึงมิใช่เป็นการผลิตเอกสารสวยหรูเท่านั้น แต่ต้องเป็น “การสร้าง

ความฝันที่ได้มาจากการพยากรณ์ และวิสัยทัศน์ รวมทั้งความหวังที่จะเจริญเติบโต อัน

เป็นแรงบันดาลใจให้กบัความไว้วางใจ ที่เยียวยาบาดแผล ที่ประสานความสมัพันธก์นั ที่

สร้างรุ่งอรุณแห่งความหวัง ที่จะเรียนรู้ จากกันและกัน และที่จะสร้างทรัพยากรอัน

ประเสริฐเลิศหรูซึ่งจะจุดประกายให้กับจิตใจ ที่จะมีหัวใจที่อบอุ่น และสร้างพลังให้กับ

มือของพวกเรา” [23] 

_________________________ 
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