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1. พระศาสนจักรของพระเจ้ าเรียกร้ องให้ มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ช่ือว่า “เพื่อการ
ก้ าวเดินไปด้ วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็ นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”
ซึ่งจะเริ่มต้ นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงโรมและต่อมาใน
วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง นี่เป็ นขั้นตอนพื้นฐาน
ประการหนึ่งเพื่อนาไปสู่การเฉลิมฉลองการประชุม ซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญ
ครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 [1] ซึ่งจะตามมาด้ วยขั้นตอนของการปฏิบัติท่ี
รวมถึ ง พระศาสนจั ก รต่ า งๆ (เที ย บ EC มาตรา 19-21) ในการประชุ ม นี้ พระ
สันตะปาปาฟานซิสทรงเรียกร้ องให้ พระศาสนจักรท้ องถิ่นทั่วโลกไตร่ตรองในหัวข้ อที่ให้
ไว้ เพื่อตัดสินใจสาหรับชีวิตและพันธกิจของตน “ด้ วยหนทางเช่นนี้สาหรับการก้าวเดินไป
ด้ วยกันดังที่พระเจ้ าทรงคาดหวังจากพระศาสนจักรในสหัสวรรษที่สาม” (2) การเดินทาง
นี้ ซ่ึ งก าลั ง เกิดขึ้นในขณะที่มี “การฟื้ นฟู ” พระศาสนจัก รซึ่ง ได้ รับการเสนอโดยสภา
สังคายนาวาติกนั ที่ 2 อันเป็ นทั้งของขวัญและหน้ าที่ กล่าวคือ โดยการก้ าวเดินไปด้ วยกัน
ไตร่ ตรองร่ วมกันในการเดินทางที่พวกเรากระทาร่ วมกันนั้นพระศาสนจักรจะสามารถ
เรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ท่วี ่ากระบวนการใด ๆ ที่สามารถช่วยตนให้ ดาเนินชีวิตใน
ความเป็ นเอกภาพ ในการที่จะบรรลุถึงการมีส่วนร่วมกัน และเพื่อที่จะเปิ ดประตูสู่การ
กระทาพันธกิจ ความจริงแล้ ว “การก้ าวเดินไปด้ วยกัน” ของพวกเราจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และเป็ นการแสดงให้ เ ห็น ถึง ธรรมชาติข องพระศาสนจั ก รในฐานะที่เป็ นผู้
เดินทาง และเป็ นประชากรที่เป็ นธรรมทูตของพระเจ้ า
2. ค าถามพื้ นฐานที่ท าให้ พ วกเราพร้ อ มและน าทางพวกเราก็คื อ “การก้ า วเดิ น ไป
ด้ วยกัน ” ที่เกิด ขึ้น ในวัน นี้ใ นระดับที่แตกต่ างกัน (จากระดับ ท้ อ งถิ่น ไปจนถึงระดับ
สากล) จะทาให้ พระศาสนจักรประกาศพระวรสารตามพันธกิจที่ตนได้ รับมอบอย่างไร
และมีข้ันตอนเช่นไรที่พระจิตทรงเชื้อเชิญให้ พวกเราเดินทางเพื่อที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็ น
พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้ วยกัน?
การก้ าวเดินไปด้ วยกันนี้เรียกร้ องให้ ต้องมีการฟังพระจิตผู้ทรงเป็ นดุจกระแสลมที่
“ย่อมพัดไปตามทิศทางที่ท่ลี มต้ องการ ท่านได้ ยินเสียงลมพัด แต่ไม่ร้ ูว่าลมพัดมาจาก
ไหนและจะพัดไปไหน” (ยน 3: 8) จึงต้ องเปิ ดใจกว้ างสาหรับสิ่ง มหัศจรรย์ท่ีพระจิต
ทรงเตรียมไว้ สาหรับพวกเรา ดังนั้นพลวัตจะถูกทาให้ เกิดขึ้นขอให้ เริ่มเก็บเกี่ยวผลใด ๆ
บางอย่างของการกลับใจที่จะก้ าวเดินไปด้ วยกันซึ่งจะค่อย ๆ บรรลุวุฒิภาวะขึ้นเรื่อยๆ นี่
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คือเป้ าหมายที่ย่งิ ใหญ่สาหรับคุณภาพชีวิตของพระศาสนจักร และเพื่อที่จะทาให้ พันธกิจ
ของการประกาศพระวรสารสาเร็จไป ซึ่งพวกเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมโดยอาศัยศีลล้ าง
บาปและศีลกาลัง ณ ตรงนี้พวกเราจะชี้ให้ เห็นเป้ าหมายหลักซึ่งการก้ าวเดินไปด้ วยกัน
เป็ นลักษณะ รูปแบบ และโครงสร้ างของพระศาสนจักร
• เป็ นการชี้ ให้ เห็น ว่ า พระจิต ทรงชี้ น าการเดิ น ทางของพระศาสนจัก รโดยอาศัย
ประวัติศาสตร์ และทุกวันนี้ทรงเรียกร้ องให้ พวกเราก้ าวเดินไปด้ วยกันในการเป็ น
ประจักษ์พยานต่อความรักของพระเจ้ าอย่างไร
• ดาเนินชีวิตด้ วยการมีส่วนร่ วมอย่างจริงจังกับกระบวนการของพระศาสนจักรที่
มอบทุกสิ่งให้ กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ท่ีอยู่ชายขอบสังคมด้ วยเหตุผล
ต่างๆ นี่เป็ นโอกาสที่จะแสดงว่าต้ องการให้ ผ้ ูคนฟังพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ มี
ส่วนช่วยจรรโลงประชากรของพระเจ้ า
• รับรู้และชื่นชมความมั่งคั่ง สมบูรณ์ในของขวัญและพระพรต่างๆ ที่พระจิตทรง
ประทานให้ อย่างอิสระเสรีเพื่อความดีงามของชุมชนและเพื่อคุณประโยชน์ของ
ครอบครัวมนุษย์ท้งั ปวง
• แสวงหาหนทางการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการประกาศพระวรสาร และ
ในความพยายามที่จะสร้ างโลกที่มีความสวยงามและที่น่าอยู่มากกว่า
• สารวจความรับผิดชอบและอานาจว่ามีการดาเนินกันอย่างไรในพระศาสนจักร
รวมถึงโครงสร้ างที่มีการบริหารจัดการโดยการนาเอาความสว่ างและพยายาม
เปลี่ยนแปลงความลาเอียง และการปฏิบัติท่มี ิชอบที่มิได้ มีรากเหง้ าอยู่ในพระวร
สาร
• ให้ เกียรติกับชุมชนคริสตชนในฐานะที่เป็ นชุมชนที่มีค วามน่ า เชื่อถือ และเป็ น
หุ้นส่วนที่ไว้ วางใจได้ ในหนทางแห่งการเสวนาทางสังคม การเยียวยา การคืนดีกนั
การผนึกเข้ าเป็ นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม การสร้ างประชาธิปไตย การส่งเสริม
ภราดรภาพและมิตรภาพในสังคม
• สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนคริสตชนรวมถึงระหว่างชุมชนกับ
กลุ่มสังคมอื่น เช่น ชุมชนผู้มีความเชื่อคริสต์ในนิกายต่าง ๆ และในศาสนาอื่น ๆ
องค์กรเอกชน กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม ฯลฯ
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• ส่งเสริมความชื่นชมและนาเอาผลและประสบการณ์แห่งซีนอดมาใช้ ในระดับสากล
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
3. เอกสารในการเตรียมซีนอดฉบับนี้เพื่อรับใช้ การเดินทางที่เป็ นการก้ าวเดินไปด้ วยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็ นเครื่องมือที่อานวยความสะดวกให้ กับขั้นตอนแรกของการฟัง
และการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้ า ในภาคส่วนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร
(ตุลาคม ค.ศ. 2021- เมษายน ค.ศ. 2022) โดยหวังที่จะช่ วยให้ มีการขับเคลื่อนทั้ง
ความคิด พลัง และความคิดสร้ างสรรค์สาหรับทุกคนที่จะมีส่วนในการเดินทางและจะทา
ให้ ส่ิง ต่ า ง ๆ ง่ า ยขึ้ นด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มในผลแห่ ง ความพยายามของพวกเขา ด้ ว ย
เป้ าหมายดังนี้ 1) เพื่อเริ่มต้ นด้ วยการกาหนดลักษณะที่สาคัญบางประการของบริบท
ชั่วคราว 2) เพื่อจะแสดงโดยสังเขปถึงการอ้ างอิงเทววิทยาที่เป็ นพื้นฐานสาหรับความ
เข้ าใจ และการปฏิบัติของการก้ าวเดินไปด้ วยกันที่ถูกต้ อง 3) เพื่อมอบความคิดทางพระ
คัมภีร์บางหัวข้ อที่สามารถหล่อเลี้ยงการราพึงและการอธิษฐานภาวนาตลอดระยะเวลา
ของการเดินทาง 4) เพื่อแสดงให้ เห็นถึงบางมิติซ่ึงเป็ นการทบทวนประสบการณ์ของการ
ดาเนินชีวิตในการก้ าวเดินไปด้ วยกัน 5) เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการกาหนดเส้ นทางบาง
ประการของการทบทวนการทางานด้ วยการสวดภาวนาและการแบ่ งปั น เพื่อติดตาม
องค์กรเกี่ยวกับวิธใี นการทางาน จะมีค่มู ือยุทธวิธซี ่ึงเป็ นภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้ ซึ่ง
สามารถที่จะพบได้ ในเว็บไซต์ [3] ในเว็บไซต์จะนาเสนอหลายประเด็นซึ่งจะทาให้ พวกเรา
เข้ า ใจได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ งยิ่ ง ขึ้ นเกี่ย วกับ หั ว ข้ อ ของการก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกัน ซึ่ ง จะเป็ นการ
สนับสนุนให้ กบั เอกสารสาหรับเตรียมซีนอดนี้ ในบรรดาเอกสารดังกล่าวสานักเลขาธิการ
ซีนอดขอนาเสนอเอกสารสองฉบับที่มีการพูดถึงหลายครั้ง กล่าวคือ คาปราศรัยโอกาส
ร าลึ ก ถึ ง ครบ 50 ปี ของการสถาปนาสถาบั น ซี น อดของบรรดาบิ ช อป โดยพระ
สัน ตะปาปาฟรานซิ สเมื่อ วันที ่ 17 ตุ ล าคม ค.ศ. 2015 และเอกสาร การก้า วเดินไป
ด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรที่จัดทาโดยคณะกรรมาธิการเทววิทยา
นานาชาติและได้ มีการพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2018

I. การเรียกร้องให้กา้ วเดินไปด้วยกัน
4. การเดินทางที่ก้าวเดินไปด้ วยกันภายใต้ บริบทแห่งประวัติศาสตร์ท่ดี าเนินไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในสังคมและจากการเปลี่ยนที่สาคัญในชีวิตของพระศาสนจักร
ซึ่งพวกเราจะมองข้ ามไปไม่ได้ ที่อยู่ภายใต้ เรื่องของความสลับซับซ้ อนแห่ งบริบท ใน
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ความตึงเครียด และในความขัดแย้ ง ซึ่งพวกเราถูกเรียกร้ องให้ ต้อง “พิจารณาทบทวน
เครื่องหมายของกาลเวลาและต้ องตีความในแสงสว่างแห่งพระวรสาร” (GS ข้ อ 4) บาง
ปั จจัยของเหตุการณ์ในโลกมีความเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างใกล้ ชิดกับเนื้อหาของการก้ าว
เดินไปด้ วยกันดังที่ระบุไว้ ทว่าภาพลักษณ์ต่าง ๆ จาเป็ นต้ องทาให้ ม่ังคั่งสมบูรณ์ข้ ึนและ
สาเร็จบริบูรณ์ในระดับท้องถิ่น
5. โศกนาฏกรรมของโลก เช่ นโรคระบาดโควิด -19 “ทาให้ พวกเรามีจิตสานึกทันทีว่า
พวกเราเป็ นชุมชนโลก ทุกคนอยู่ในเรือลาเดียวกันซึ่งปัญหาของคนหนึ่งก็เป็ นปัญหาของ
ทุกคน พวกเรารู้สึกรับรู้อย่างดีอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีผ้ ูใดสามารถเอาตัวรอดได้ เพียงลาพัง
คนเดี ย ว พวกเราจะรอดก็ต้ อ งรอดด้ ว ยกั น ” (FT ข้ อ 322) ในขณะเดี ย วกั น การ
แพร่ กระจายโรคระบาดยังทาให้ ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้ วขยายกว้ างยิ่งขึ้นไปอีก
ชุมชนมนุ ษย์ของพวกเราดูเหมือนยิ่งทีย่ิงจะแตกแยกจากกัน โศกนาฏกรรมของการ
อพยพผู้คนในทุกภูมิภาคของโลกแสดงให้ เห็นว่ายังมีอุปสรรคอย่างมากที่เดียวที่ทาให้
ครอบครัวมนุษย์ต้องแตกแยกกัน พระสมณสาส์นเวียน “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
(Laudato Si’)” และ “พวกเราต่างเป็ นพี่น้องกัน (Fratelli Tutti)” สอนพวกเราว่าความ
หนักหน่วงในความผิดเกิดขึ้นกับมนุษย์ท่วั โลก ซึ่ง พวกเราสามารถที่จะไตร่ตรองถึงการ
วิจัยเหล่ านี้แล้ วจาต้ องฟั งเสียงร้ องของคนยากจนและของโลก พร้ อมกับยอมรับเมล็ด
พันธุ์แห่ งความหวังแห่ งอนาคตที่พระจิตยังคงหว่ านลงในยุคสมัยของพวกเรา “พระ
ผู้สร้ างจะไม่ทรงทอดทิ้ง พวกเรา พระองค์ไม่ทรงทิ้งแผนการของพระองค์หรือทรงเสีย
พระทัยที่ทรงสร้ างพวกเราขึ้นมา มนุษย์ยังมีความสามารถที่จะทางานร่วมกันในการสร้ าง
บ้ านส่วนรวมของพวกเรา” (LS ข้ อ 13)
6. สถานการณ์เช่นนี้ แม้ ว่าจะมีความแตกต่างมากมายก็ยังคงต้ องผนึกครอบครัวมนุษย์
ทั้งปวงให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งท้ าทายความสามารถของพระศาสนจักรให้ ต้องติด ตาม
ปั จเจกบุคคลและชุมชนให้ ทบทวนถึงประสบการณ์ของความทุกข์ความเสียใจที่ถอด
หน้ ากากแห่ งความจริงที่เป็ นเท็จหรือแบบปลอม ๆ พร้ อมกับต้ องสร้ างความหวังและ
ความเชื่อในพระทัยดีเมตตาของพระผู้สร้ างและสิ่งสร้ างของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวก
เราไม่สามารถที่จะหนีความจริงว่าพระศาสนจักรเองก็เผชิญกับการขาดความเชื่อและ
เกิดการคอรัปชั่นแม้ กระทั่งภายในพระศาสนจักรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราไม่อาจที่
จะลืมความทุกข์ท่ผี ้ ูเยาว์และผู้ท่อี ่อนแอที่พวกเขาได้ รับ “เพราะการล่วงละเมิดทางเพศ

6

การใช้ อานาจและมโนธรรมในทางที่ผิด ซึ่งกระทาโดยสมณะและผู้ท่ถี วายตัวแล้ วจานวน
ไม่ น้ อ ย” [4] พวกเราได้ รับ การท้ าทายเสมอ “ในฐานะที่เป็ นประชากรของพระเจ้ าที่
จะต้ องแบกความเจ็บปวดของบรรดาพี่น้องชายหญิงที่ได้ รับบาดแผลทั้งกายและใจ” [5]
เป็ นระยะเวลานานเกินไปแล้ วที่เสียงร้ องของผู้ท่ตี กเป็ นผู้เคราะห์ร้ายกลับกลายเป็ นเสียง
ร้ องที่พระศาสนจักรไม่สามารถได้ ยินได้ ฟังอย่างเพียงพอ นี่คือบาดแผลที่ลึกมากซึ่งยาก
ที่ จ ะเยี ย วยา การให้ อภั ย อย่ า งเดี ย วจะไม่ มี ก ารเพี ย งพอ เพราะบาดแผลนั้ น กลั บ
กลายเป็ นอุปสรรค และบางครั้งก็เป็ นการบังคับมิให้ มีการเดินไปในทิศทางของ “การ
ก้ าวเดินไปด้ วยกัน” พระศาสนจักรทั้งมวลถูกเรียกร้ องให้ ต้องจัดการกับความหนักหน่วง
แห่งวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกในลัทธิบรรพชิตนิยม (Clericalism) ที่พระศาสนจักรได้ รับ
มรดกมาจากประวัติศาสตร์และจากรูปแบบของการใช้ อานาจในทางที่ผิดในหลากหลาย
รูปแบบ (อานาจ เศรษฐกิจ มโนธรรม เพศ) ที่ได้ ฝังตัวอยู่ในพระศาสนจักร เป็ นไป
ไม่ ได้ ท่ีจะใฝ่ ฝันหรือวาดภาพไปถึ ง “การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของพวกเราในฐานะ
พระศาสนจักรที่ไม่รวมเอาการมีส่วนร่วมอย่างเข้ มแข็งแห่งสมาชิกทุกคนที่เป็ นประชากร
ของพระเจ้ า” [6] ขอให้ พวกเราพร้ อมใจกันวิงวอนพระเยซูคริสต์สาหรับ “พระหรรษทาน
แห่ งการกลั บใจและการเจิมภายใน ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะแสดงตนออกมาท่ามกลาง
อาชญากรรมแห่ งการล่วงละเมิดพร้ อมด้ วยความกล้ าหาญที่จะขจัดภัยพิบัติให้ หมดสิ้น
ไป” [7]
7. แม้ ว่าพวกเราจะขาดความซื่อสัตย์ในชีวิต พระจิตก็ยังคงปฏิบัติการในประวัติศาสตร์
และทรงแสดงอานาจแห่ งการให้ ชีวิตของพระองค์ เป็ นเพราะความทุกข์ทุกประเภทที่
ครอบครัวมนุษย์เผชิญและเสมือนตกอยู่ในหลุมพลางนั้น และมีเพียงแค่การแก้ ปัญหา
โดยการตีความหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ จากมุมมองทางด้ านเทววิทยาเท่านั้น ขณะที่
มนุษย์ยังพบว่าในการถูกทดลองเหล่านั้นเป็ นเหตุผลที่ทาให้ พวกเขาพบกับหนทางใน
รูปแบบชีวิตของคริสตชนและชีวิตของพระศาสนจักรด้ วย นี่เป็ นเหตุผลที่ทาให้ พวกเรามี
ความหวั ง ที่พ ระศาสนจั ก รหลายแห่ ง เริ่ ม ที่ จ ะมี ก ารประชุ ม โดยมี โ ครงสร้ า งและมี
กระบวนการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้ า ซึ่งมีความชัดเจนอยู่ ท่รี ูปแบบแห่ ง
การก้ าวเดินไปด้ วยกัน เจตสิกของพระศาสนจักรเริ่มฟื้ นฟูข้ ึนและการมีส่วนร่วมของทุก
คนได้ เป็ นแรงกระตุ้นใหม่ต่อชีวิตของพระศาสนจักร ความปรารถนาของคนหนุ่มสาวที่
จะเป็ นผู้นาในพระศาสนจักร และการขอร้ องของบรรดาสตรีท่ีขอพื้นที่เพื่อที่จะมีส่วน
ร่ วมในพันธกิจของพระศาสนจักรได้ รับ การต้ อนรับจากที่ประชุมซีนอดแล้ วในปี ค.ศ.
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2018 และ ค.ศ. 2019 การเกิดสถาบันฆราวาสใหม่ในพันธกิจของครูคาสอนและการ
เปิ ดประตูให้ กบั ผู้อ่านและผู้ถือเทียนที่เป็ นสุภาพสตรีกเ็ ป็ นอีกก้ าวหนึ่งในการขับเคลื่อน
สู่ทศิ ทางนี้
8. พวกเราไม่อาจที่จะมองข้ ามสภาพต่างๆ ที่ชุมชนคริสตชนดาเนินชีวิตในภูมิภาคต่างๆ
ของโลกที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นคริส ตชนและเป็ นจุ ดอ้ างอิงเชิงวัฒนธรรมของสังคม
แต่ ก ็มี อี ก มากมายหลายประเทศที่ ช าวคาทอลิ ก เป็ นชนส่ ว นน้ อยพร้ อมด้ วยชาว
โปรเตสแตนต์ ที่ยังคงถูกเบียดเบียนทางศาสนาซึ่งบางแห่ งมีการใช้ ความรุนแรงถึงขั้น
การเป็ นมรณะสัก ขี ก ็ยั ง มีให้ เห็น ในมุมมองหนึ่ ง จากเจตนารมณ์ แห่ งโลกีย์ วิสัย ยั ง มี
แนวโน้ มที่จะขับไล่ศาสนาให้ พ้นไปจากสังคม และในอีกมุมมองหนึ่งลัทธิ คลั่งไคล้ แบบ
สุดโต่งทางศาสนาซึ่งขาดการให้ ความเคารพต่อเสรีภาพของผู้อ่ืนยังคงยึ ดติดกับการไม่
รู้จักอดทนอดกลั้น และนิยมการใช้ ความรุนแรงยังคงสะท้ อนให้ เห็นอยู่แม้ ในชุมชนคริ
สตชน และในความสัม พั น ธ์กับ สัง คม บ่ อ ยครั้ ง คริ ส ตชนจะมีทัศ นคติ แบบเดี ย วกัน
กระทั่งสร้ างความแตกแยกและการขัดแย้ งต่อสู้ ซึ่งรวมถึงภายในพระศาสนจักรด้ วย จึง
จาเป็ นที่ต้องพิจารณากันถึงความสั่นคลอนภายในพระศาสนจักรและในความสัมพันธ์กบั
สังคม ต้ องคานึงถึงความเหลวแหลกที่เกิดจากกลุ่มชนเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ
หรือรูปแบบอื่นของการแบ่งสังคม วัฒนธรรม และการใช้ ความรุนแรงที่เป็ นโครงสร้ างซึ่ง
มีการระบาดอยู่ท่วั ไป สถานการณ์เหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความหมายแห่งการ
แสดงออกถึง “การก้ าวเดินไปด้ วยกัน” และต่อความเป็ นไปได้ ท่เี ป็ นรูปธรรมที่จะกระทา
เช่นนั้น
9. ภายในบริบทนี้การก้ าวเดินไปด้ วยกันเป็ น เสมือนทางหลวงสาหรับพระศาสนจักรซึ่ง
ถู ก เรี ย กร้ อ งให้ ฟ้ ื นฟูตนเองภายใต้ ก ารผลัก ดันของพระจิต และโดยการฟั งพระวาจา
ความสามารถที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่แตกต่างสาหรับพระศาสนจักรและสถาบันของ
ตนเองในการดารงไว้ ซ่ึงพันธกิจที่ตนได้ รับมา ส่วนใหญ่แล้ วจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่
จะเริ่มกระบวนการฟั ง การเสวนา และการไตร่ ตรองของชุมชนซึ่งแต่ละปั จเจกบุคคล
สามารถเข้ าไปมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นของตน ในขณะเดียวกันการตัดสินใจที่
จะ “ก้ า วเดินไปด้ วยกัน” เป็ นเครื่องหมายสาคัญสาหรับครอบครั วมนุ ษย์ท่ีต้องการ
โครงการที่ตนมีส่วนร่ วม ซึ่งสามารถที่จะคล้ อยตามไปกับการมีน้าใจดีของทุกคน ต้ อง
เป็ นพระศาสนจักรที่สามารถมีความเป็ นเอกภาพและมีภราดรภาพในการเข้ าไปมีส่วน
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ร่วมและในความเอื้ออาทรด้ วยความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตนเองประกาศสอน ต้ องสามารถที่
จะยืนอยู่เคียงข้ างกับคนยากจน คนที่ต่าต้ อย และฟั งเสียงของพวกเขา เพื่อที่จะ “ก้ าว
เดินไปด้ วยกัน” พวกเราจาเป็ นต้ องยินยอมให้ ตัวพวกเราเองได้ รับการชี้นาจากพระจิต
เพื่อที่พวกเราจะได้ มีเจตนารมณ์แห่ งการก้ าวเดินไปด้ วยกันโดยเข้ าไปมีส่วนร่วมด้ วยใจ
กล้ าหาญและเป็ นอิสระในกระบวนการสนทนาอันเป็ นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ สาหรับ “การ
ปฏิรูปอย่างสม่าเสมอ ซึ่งพระศาสนจักรมีความจาเป็ นเสมอตราบเท่าที่พระศาสนจักร
เป็ นสถาบันมนุษย์” (UR ข้ อ 6; EG ข้ อ 26)

II. พระศาสนจักรที่กา้ วเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์
10. เนื่องจากหนทางแห่ งการก้ าวเดินไปด้ วยกันนี้พระเจ้ าทรงคาดหวังจากพระศาสน
จักรในสหัสวรรษที่สาม สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงขอร้ องจากพวกเราในความหมายแบบ
เฉพาะก็ปรากฏอยู่แล้ วในคาว่า “ก้ าวเดินไปด้ วยกัน” [8] ซึ่งเป็ น “คาโบราณและน่าชวน
ศรั ทธาในธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ซึ่ งความหมายแท้ จริ งนั้น เผยให้ เห็นถึง
ถ้ อยคาอันล้าลึก ในหนังสือวิวรณ์” [9] เป็ น “พระเยซู คริสต์เองที่เผยแสดงว่าพระองค์
ทรงเป็ น ‘หนทาง ความจริง และชีวิต’ (ยน 14: 6)” และ “คริสตชนผู้ติดตามพระองค์
ตั้งแต่ เริ่มแรกถูกเรียกร้ องให้ ‘ติดตามผู้ท่ีเป็ นหนทาง’ (เทียบ กจ 9:2; 19: 9-23;
22:4; 24: 14-22)” [10] การก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกัน ในมุ ม มองนี้ มี ค วามส าคั ญ กว่ าการ
เฉลิมฉลองการประชุมของพระศาสนจักรและการชุมนุมของบรรดาบิชอป หรือเรื่องการ
บริ ห ารภายในพระศาสนจั ก ร อัน เป็ น “modus vivendi et operandi กล่ า วคื อ วิ ธีก าร
ดาเนินชีวิตและการทางานพิเศษของพระศาสนจักรพร้ อมกับประชากรของพระเจ้ า ซึ่ง
เผยให้ เห็นและให้ ความหมายในความเป็ นเอกภาพเมื่อสมาชิกทุกคนเดินทางไปด้ วยกัน
รวมตัวกันเป็ นชุมชนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในพันธกิจแห่งการประกาศพระวรสาร”
[11] จึงเป็ นการผูกติ ดกับแกนนาของพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้ วยกันจนมีการเสนอ
หัวข้ อของการประชุมสมัชชาซีนอดว่า “ความเป็ นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”
ในบทนี้เราจะแสดงให้ เห็นอย่างสังเขปการอ้ างอิงทางเทววิทยาที่เป็ นพื้นฐานบางประการ
ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญในมุมมองนี้
11. ในสหัสวรรษที่หนึ่ง “การก้ าวเดินไปด้ วยกัน” - คือการปฏิบัติของการก้ าวเดินไป
ด้ วยกัน - เป็ นหนทางปกติท่ีพระศาสนจักรที่เข้ าใจว่าเป็ น “ประชากรที่ร่วมเป็ นหนึ่ง
เดี ย วกั น กับ พระบิ ด า พระบุ ต รและพระจิ ต ” [12] กระท าการส าหรั บ ผู้ ท่ีส ร้ า งความ

9

แตกแยกในร่างกายของพระศาสนจักร ปิ ตาจารย์ของพระศาสนจักรต่างพากันต่อต้ าน
พวกที่ทาให้ ความเป็ นเอกภาพของพระศาสนจักรที่แตกกระจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็ นการ
อธิบายของนักบุญออกัสตินว่าเป็ น “concordissima fidei conspiratio [13] กล่าวคือ เป็ น
การยิ น ยอมตกลงในความเชื่อ ของทุก คนที่ได้ รับ ศีล ล้ า งบาป นี่คื อ รากเหง้ า แห่ งการ
พั ฒ นาอย่ า งกว้ า งๆ ในแก่ น แท้ ข องการก้ า วเดิ น ไปด้ วยกันในทุก ระดับ แห่ งชี วิตของ
พระศาสนจักร – ทั้งส่วนท้ องถิ่น ภูมิภาค และสากล – ซึ่งจะบรรลุถึงยอดสูงสุดในสภา
สังคายนา ภายในขอบฟ้ าแห่งพระศาสนจักรที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากหลักการแห่งการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในชีวิตของพระศาสนจักร นักบุญยอห์ น คริสโซสโตมสามารถที่จะ
กล่าวว่า “พระศาสนจักรและการก้ าวเดินไปด้ วยกันเป็ นคาที่มีความหมายเดียวกัน” [14]
แม้ ในสหัสวรรษที่สองเมื่อพระศาสนจักรมีการยา้ อย่างหนักหน่วงถึงหน้ าที่ของฐานันดร
แห่ งสมณะ วิธีการดาเนินการดังกล่าวก็มิได้ หยุดยั้ง หากจะให้ เป็ นไปตามครรลองแห่ง
การเฉลิมฉลองสภาสังคายนา ซีนอดในระดับพระศาสนจักรท้ องถิ่นหรือแต่ละเขตศาสน
ปกครอง และระดับ ภูมิภาคต้ องมีการพิสูจน์เมื่อเกี่ยวกับการกาหนดความจริงและที่
เกี่ย วกับ ความเชื่อ พระสัน ตะปาปาทรงมีพ ระประสงค์ ท่ีจะปรึ ก ษากับ บรรดาบิ ชอป
เพื่ อ ที่จะทราบเกี่ยวกับความเชื่อของพระศาสนจักรทุกภาคส่วนโดยมีการขอร้ องถึง
อานาจของจิตสานึกในความเชื่อ (sensus fidei) แห่ งประชากรทั้งปวงของพระเจ้ า ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ “ไม่ร้ ูจักผิดพลาดในสิ่งที่เชื่อ ‘in credendo’” (EG ข้ อ 119)
12. สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ทอดสมออยู่ในพลวัตแห่ งธรรมประเพณี มีการเน้ นว่า
“พระเจ้ ามิได้ สร้ างมนุษย์ให้ เป็ นคนศักดิ์สิทธิ์และช่วยให้ เขารอดเพียงแค่ในฐานะที่เป็ น
ปั จเจกบุคคลโดยปราศจากความสัมพันธ์และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
ตรงกันข้ ามเป็ นพระประสงค์ของพระองค์ท่ที รงนามนุษย์ให้ มารวมกันเป็ นประชากรหนึ่ง
เดียวกันที่ยอมรับพระองค์ในความจริง และรับใช้ พระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์” (LG ข้ อ
9) สมาชิกแห่งประชากรของพระเจ้ าเป็ นเอกภาพในศีลล้ างบาป และ “เป็ นพระประสงค์
ของพระเยซูคริสต์ ที่บางคนเป็ นอาจารย์ เป็ นผู้เลี้ยงฝูงแกะ ผู้นาพระศาสนจักร เป็ นผู้
เผยพระธรรมลา้ ลึกเพื่อผู้อ่ืน ทว่าทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในความเท่าเทียมกันที่แท้ จริง
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและกิจกรรมที่เป็ นสิ่งสามัญสาหรับสัตบุรุษทุกคนเพื่อสร้ างพระวรกาย
ของพระเยซูคริสต์” (LG ข้ อ 32) ดังนั้นผู้ท่ไี ด้ รับศีลล้ างบาปทุกคนจึงเป็ นผู้ท่มี ีส่วนร่วม
ในสมณะภาพ ประกาศก และกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์ด้วยการ “ปฏิบัติหน้ าที่ต่างๆ
ตามความมั่งคั่งสมบูรณ์แห่งพรสวรรค์ของขวัญอันประเสริฐ เป็ นกระแสเรียก และพันธ
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กิจของพวกเขา” [15] พวกเขาต้ องขยันขันแข็งในการประกาศพระวรสารทั้งในฐานะส่วน
บุคคลและในฐานะที่เป็ นประชากรของพระเจ้ า
13. สภาสังคายนาเน้ นว่า โดยอาศัยการเจิมของพระจิตที่พวกเราได้ รับในศีลล้ างบาป
สัต บุ รุษทั้งปวง “ไม่ ส ามารถหลงผิ ด ในเรื่ อ งของความเชื่ อ พวกเขาแสดงให้ เห็น ถึ ง
คุณสมบัติพิเศษประการนี้โดยการไตร่ตรองเหนือธรรมชาติของความเชื่อ ขณะที่ ‘บิชอป
ตลอดจนถึงฆราวาสคนสุดท้ าย’ เห็นพ้ องต้ องกัน ในระดับสากลในเรื่อ งของความเชื่อ
และศีลธรรม” (LG ข้ อ 12) เป็ นพระจิตที่ทรงชี้นาประชาสัตบุรุษ “ในความจริงทุก
ประการ” (ยน 16: 13) โดยอาศัยการกระทาของพระจิต “ธรรมประเพณีน้ ีสืบทอดมา
จากอัครธรรมทูตได้ มีการพัฒนาขึ้นในพระศาสนจักร” เพื่อที่ประชากรของพระเจ้ าจะได้
เจริญเติบโตขึ้น “ในการเข้ าใจความจริงและพระวาจาที่ถ่ายทอดต่อกันมา นี่เกิดขึ้นจาก
การเพ่งพิศและการศึกษาที่กระทาโดยผู้ท่มี ีความเชื่อ ซึ่งสะสมสิ่งเหล่านี้ในดวงใจของตน
(เทียบ ลก 2: 28, 51) โดยเข้ าถึงความเข้ าใจฝ่ ายจิตซึ่งพวกเขามีประสบการณ์และโดย
อาศัยการเทศน์ของผู้ท่ไี ด้ รับอานาจด้ วยการสืบทอดตาแหน่งบิชอปพร้ อมกับของขวัญ
แห่งความจริง” (DV ข้ อ 8) ที่จริงประชากรเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ ด้วยกันจากผู้เลี้ยงดูฝูง
แกะจะยึดมั่นอยู่ในคลังแห่ งพระวาจาของพระเจ้ าที่มอบให้ ไว้ กับพระศาสนจักรซึ่งยืน
หยัดมั่นคงเสมอในคาสอนของบรรดาอัครธรรมทูตในความเป็ น เอกภาพแห่ งภราดร
ภาพ ในการหักปั ง และในการอธิษฐานภาวนา “เพื่อการยึดมั่น การปฏิบัติ และการ
แสดงถึงมรดกแห่งความเชื่อในส่วนของบิชอปและของประชาสัตบุรุษจะกลายเป็ นความ
พยายามเพื่อให้ เกิดเอกภาพ” (DV ข้ อ 10)
14. ผู้เลี้ ย งดู ฝูงแกะที่ไ ด้ รับ การสถาปนาโดยพระเจ้ า ในฐานะ “ผู้พิ ทัก ษ์ท่ีแท้ จริ ง ผู้
ตีความ และประจักษ์พยานของพระศาสนจักรต่าง ๆ” [16] ท่านเหล่านั้นจึงไม่ควรหวั่น
กลัวที่จะรับฟั งฝูงแกะที่ตนเองได้ รับมอบหมายให้ ดูแล การปรึกษาหารือกับประชากร
ของพระเจ้ าไม่ใช่หมายความว่านี่เป็ นเรื่องภายในพระศาสนจักรที่มีพลวัตแห่งความเป็ น
ประชาธิปไตยที่มีหลักอยู่บนคะแนนเสียงส่วนใหญ่ แบบทางการเมือง เพราะในพื้นฐาน
แห่งการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการแห่งการก้ าวเดินไปด้ วยกันนั้นยังมีพันธกิจร่วมกัน
ในการประกาศพระวรสารและไม่ใช่เป็ นตัวแทนของการมีผลประโยชน์ ท่ขี ัดแย้ งกัน พูด
อีกอย่างหนึ่งคือ นี่เป็ นกระบวนการของพระศาสนจักรที่สามารถเกิดขึ้นได้ “ณ หัวใจ
แห่ งชุมชนที่มีโครงสร้ างในรูปแบบของฐานันดรสมณะ” [17] อันอยู่ในความสัมพันธ์ท่ี
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เป็ นผลระหว่างจิตสานึกในความเชื่อ (sensus fidei) หรือการเป็ นพยานในพระจิต แห่ง
ประชากรของพระเจ้ ากับอานาจในการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้เลี้ยงดูฝูงแกะที่การเห็นพ้ อง
ต้ องกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ของพระศาสนจักรทุกระดับในความเชื่อเดียวกัน ที่ปรากฏให้
เห็น กระบวนการก้ าวไปด้ วยกันทุก ประการซึ่งบรรดาบิชอปถูกเรียกร้ องให้ ไตร่ ตรอง
อย่างจริงจังว่าพระจิตทรงตรัสเช่นไรบ้ างกับพระศาสนจักร ไม่ใช่ด้วยความคิดของตนเอง
แต่ด้วยการฟั งประชากรของพระเจ้ าซึ่ง “มีส่วนร่ วมด้ วยเช่นกันในการประกาศพระวร
สารของพระเยซู ค ริ ส ต์ ” (LG ข้ อ 12) นี่ คื อ รู ป แบบที่ชั ด เจนของ “การก้ า วเดิ น ไป
ด้ วยกัน” ซึ่งจะทาให้ พระศาสนจักรเจริญเติบโต นักบุญเบเนดิกต์ กล่าวยา้ ว่า “บ่อยครั้ง
พระเยซูคริสต์เผยให้ เห็นถึงหนทางที่ดีท่สี ดุ ที่จะต้ องดาเนินไปเช่นไร” [18] โดยเฉพาะกับ
ผู้ท่ีไม่มีตาแหน่งสาคัญในชุมชน (เช่ นผู้ท่ีวัยเยาว์ท่ีสุด) ดังนั้นบรรดาบิชอปพึงใส่ใจ
ระมัดระวังที่จะต้ องพยายามก้ าวไปให้ ถึงทุกคน เพื่อที่การก้ าวเดินไปด้ วยกันจะค่อย
คลี่คลายออกมาในสิ่งที่อัครธรรมทูตเปาโลแนะนาต่อชุมชนนั้น ๆ จะได้ กลายเป็ นความ
จริง “อย่าดับไฟของพระจิต อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา จงทดสอบทุกสิ่งและยึด
สิ่งที่ดีงามไว้ ” (1 ธส 5: 19-21)
15. ความหมายของการเดินทางที่พวกเราทุกคนถูกเรียกร้ องก่อนอื่น ใดหมดคือการ
ค้ นหาให้ พบใบหน้ าและรูปแบบของพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้ วยกันซึ่ง “ทุกคนมีบาง
สิ่งบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ ทั้งประชาสัตบุรุษ คณะบิชอป และบิชอปแห่ งกรุงโรม (พระ
สันตะปาปา) ทุกคนต้ องฟั งกันและทุกคนต้ องฟั งพระจิต ‘พระจิตแห่ งความจริง’ (ยน
14: 17) เพื่ อ ที่จ ะทราบว่ า พระองค์ ‘ตรั ส สิ่ง ใดกับ พระศาสนจั ก ร’ (วว 2: 7)” [19]
บิชอปแห่งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) ในฐานะที่เป็ นบุคคลหลักและรากฐานแห่งความ
เป็ นเอกภาพของพระศาสนจักรจะขอร้ องบิชอปทุกองค์และพระศาสนจักรทุกแห่ ง ซึ่ง
พวกเขารวมกันเป็ นพระศาสนจักรหนึ่งเดียว (เทียบ LG ข้ อ 23) ขอให้ เข้ ามามีส่วนร่วม
ด้ วยความมั่นใจและกล้ าหาญในหนทางแห่ งการก้ าวเดินไปด้ วยกัน ใน “การเดินทาง
ร่ วมกันนี้” พวกเราจะวิงวอนพระจิตโปรดช่ วยให้ พวกเราพบกับความเป็ น เอกภาพที่
นาเอาความหลากหลายแห่งของขวัญ พระพรพิเศษ และพันธกิจมาให้ พวกเรา เพื่อการ
กระทาพันธกิจของ พระศาสนจักรที่กาลังก้ าวเดินไปด้ วยกัน เป็ นพระศาสนจักรที่ “ก้ าว
ไปข้ างหน้ า” เป็ นพระศาสนจักรที่เป็ นธรรมทูต “ที่เปิ ดประตูกว้ าง” (EG ข้ อ 46) นี่
รวมถึงการเรียกร้ องให้ กระชับความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้ นยิ่งขึ้นกับพระศาสนจักรและ
ชุมชนคริสตชนนิกายอื่น ๆ ซึ่งพวกเราต่างก็เป็ นเอกภาพในศีลล้ างบาปเดียวกัน ดังนั้น
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มิติแห่ ง “การก้ าวเดินไปด้ วยกัน” มีความหมายกว้ า งและรวมไปถึงมนุษย์ทุกคนที่พวก
เรามีส่วนร่ วมในโลกทั้งมิติของ “ความชื่นชมยินดีและความหวัง ความทุกข์เศร้ าและ
ความกังวล” (GS ข้ อ 46) พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้ วยกันเป็ นเครื่องหมายแห่งการ
ประกาศพระวรสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ งสาหรับทุกชุมชนและทุกชาติท่ีไม่สามารถเสนอ
โครงการร่วมกันเพื่อความดีงามของทุกคน การก้ าวเดินไปด้ วยกันสาหรับพระศาสนจักร
ในทุกวันนี้เป็ นหนทางที่ชัดเจนที่สุดในการเป็ น “เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความ
รอด” (LG ข้ อ 48) อันเป็ น “เครื่องหมายและเครื่องมือแห่ งความเป็ น เอกภาพอย่าง
ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าและเป็ นเอกภาพกับมนุษยชาติท้งั ปวง” (LG ข้ อ 1)

III. การฟังพระคัมภีร์
16. พระจิตของพระเจ้ าผู้ทรงประทานความสว่างและทาให้ “การก้ าวเดินด้ วยกัน” ของ
พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา เป็ นพระจิตองค์เดียวกันซึ่งทางานในพันธกิจของพระเยซูคริสต์
ที่ทรงให้ สญ
ั ญากับบรรดาอัครธรรมทูตและกับลูกหลานของบรรดาศิษย์ ผู้ท่ฟี ังพระวาจา
ของพระเจ้ าแล้ วนาไปปฏิบัติ ตามคาสัญญาของพระเยซูคริสต์พระจิตจะไม่ ทรงจากัด
พระองค์ในการยืนยันในการประกาศพระวรสารของพระเยซู คริสต์อย่างต่อเนื่อง แต่จะ
ทรงประทานความสว่างอย่างลา้ ลึกแห่งการเผยแสดงของพระองค์ และบันดาลให้ มีการ
ตัดสินใจที่จาเป็ นเพื่อทะนุบารุงการเดินทางของพระศาสนจักร (เทียบ ยน 14: 25-26;
15: 26-27; 16: 12-15) ดังนั้นจึงเป็ นการเหมาะสมที่การเดินทางในการสร้ างพระศา
สนจัก รที่ก้าวเดินไปด้ วยกัน ต้ องได้ รับ แรงบันดาลใจด้ วย “ภาพสองภาพ” จากพระ
คัมภีร์ ภาพหนึ่งเกิดจากการมีตัว แทนจาก “เวทีชุมชน” ซึ่งติดตามอย่างสม่า เสมอใน
การเดินทางแห่ งการประกาศพระวรสาร ส่วนอีกภาพหนึ่งพูดถึงประสบการณ์ของพระ
จิตที่เปโตรและชุมชนแรก ๆ ได้ รับรู้ถึงภัยอันตรายของการมีข้อจากัดที่ไม่ชอบธรรมใน
การแบ่งปั นความเชื่อ ประสบการณ์ของการก้ าวเดินไปด้ วยกันด้ วยการติดตามพระเยซู
คริสต์และในความนบนอบต่อพระจิตจะทาให้ พวกเราสามารถได้ รับแรงดลใจจากการ
ราพึงเกี่ยวกับมิตสิ องประการแห่งการเผยแสดงนี้

พระเยซู คริสต์ ฝูงชน อัครธรรมทูต
17. ภาพแรกปรากฏมาในโครงสร้ างพื้นฐานดุจวิธปี กติท่พี ระเยซูคริสต์ทรงเผยพระองค์
ในพระวรสารทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงประกาศการมาถึงแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้ า
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โดยแก่นแท้ แล้ วมีผ้ ูกระทาสามบุคคล (บวกหนึ่ง) ที่เกี่ยวข้ อง แน่นอนว่าบุคคลแรกคือ
พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็ นผู้สูงสุดที่ทรงริเริ่มด้ วยการหว่านพระวาจา และเครื่องหมายแห่ ง
การมาถึงของพระอาณาจักรโดยปราศจากซึ่ง “ความลาเอียง” (เทียบ กจ 10: 34) ด้ วย
วิธีการต่างๆ พระเยซูคริสต์ทรงใส่พระทัยเป็ นพิเศษกับผู้ท่ี “ถูกแยก” ออกจากพระเจ้ า
และผู้ท่ี “ถูกทอดทิ้ง” จากชุมชน (คนบาปและคนยากจนในภาษาพระคัมภีร์) โดย
อาศัยพระวาจาและการกระทาพระองค์ทรงประทานความเป็ นไทจากบาปให้ พวกเราและ
ให้ มีการกลับใจสู่ความหวังในพระนามของพระบิดา และในอานาจของพระจิต แม้ แต่ใน
ความหลากหลายโดยการเรียกของพระเยซูคริสต์ การตอบรับของพวกเขา แนวโน้ ม
ทั่วไปก็คือความเชื่ อจะเกิดขึ้นกลายเป็ นคุณค่ าของประชาชน การวิงวอนของพวกเขา
ได้ รับการสดับฟัง ความยากลาบากของพวกเขาได้ รับความช่วยเหลือ ความเพียบพร้ อม
ของพวกเขาได้ รับการชื่นชม ศักดิ์ศรีของพวกเขาได้ รับการยืนยันจากการเพ่งพิศของพระ
เจ้ าและได้ รับการฟื้ นฟูโดยเป็ นที่ยอมรับกันในชุมชน
18. ความจริงพันธกิจในการประกาศพระวรสารและสารแห่ งความรอดไม่น่าจะเป็ นที่
เข้ าใจกันได้ หากปราศจากซึ่งการแจ้ งให้ กบั ผู้ท่มี ารับฟังทราบเสมอโดยพระเยซูคริสต์ซ่ึง
พระวรสารพู ด ถึ งคนเหล่ า นี้ ว่า เป็ นฝูงชน กล่ า วคื อ ทุ ก คนที่ติด ตามพระองค์ไ ปตาม
หนทางที่พระองค์ดาเนินไป และบางครั้งแม้ กระทั่งติดตามพระองค์ไปในความหวังที่จะ
เห็นเครื่องหมายและพระวาจาแห่งความรอด นี่เป็ นตัวกระทาอย่างที่สองในฉากแห่งการ
เผยแสดง การประกาศพระวรสารมิใช่มี เพียงแค่เพื่อผู้ท่เี ป็ นปราชญ์บุคคลมีความรู้หรือ
บุคคลที่ถูกเลือกสรรเพียงไม่ก่คี น ทว่าคู่สนทนาของพระเยซูคริสต์เป็ น “ประชาชน” ที่มี
ชีวิตธรรมดาสามัญ “ทุก คน” ที่มีสภาพมนุษย์ซ่ึงพระองค์ทรงทาให้ พวกเขาได้ รับการ
สัมผัสโดยตรงกับของขวัญและการเรียกให้ เข้ าสู่ความรอดของพระเจ้ า ในทานองที่ทาให้
พวกเราประหลาดใจและบางครั้งถึงกับเป็ น ที่สะดุดกับผู้ท่เี ป็ นประจักษ์พยาน พระเยซู
คริสต์ทรงรับทุกคนจากฝูงชนในฐานะเพื่อนสนทนา พระองค์ทรงฟั งหญิงชาวคานาอัน
(เทียบ มธ 15: 21-28) ซึ่งไม่สามารถเป็ นผู้ท่ถี ูกยอมรับได้ กบั การที่เธอถูกตัดออกจาก
พระพรที่พระองค์นามา พระองค์ทรงยอมเสวนากับหญิงชาวสะมาเรีย (เทียบ ยน 4: 142) แม้ ในสายตาของคนทั่วไปนางจะถูกถือว่าเป็ นหญิงแพศยา พระองค์ทรงโปรดให้
ชายที่เกิดมาตาบอดเป็ นไทและมีความเชื่อ (เทียบ ยน 9) ซึ่งผู้นาฝ่ ายศาสนาได้ อัปเปหิ
เขาให้ เป็ นคนที่อยู่นอกขอบเขตแห่งพระหรรษทาน
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19. บางคนติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเปิ ดเผยโดยมีประสบการณ์กบั ความซื่อสัตย์ของ
บรรดาศิษย์ในขณะที่ค นอื่นถูกขอร้ อ งให้ กลับไปดาเนินชีวิตตามปกติ แต่ ทุกคนต่ าง
ยืนยันถึงอานาจของความเชื่อที่ช่วยให้ พวกเขารอด (เทียบ มธ 15: 28) ในบรรดาผู้ท่ี
ติดตามพระเยซูคริสต์น่ันคือภาพลักษณ์ของบรรดาอัครธรรมทูตผู้ท่พี ระเยซูคริสต์ทรง
เรียกพวกเขามาตั้งแต่ต้น พระองค์ทรงมอบหน้ าที่ให้ พวกเขามีอานาจเป็ นคนกลางใน
ความสัมพันธ์ของฝูงชนกับการเผยแสดงถึงการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเจ้ านั้น
ถื อ ว่ า มีนั ย อันสาคัญ ปั จจัย ในการปฏิบั ติการที่สามที่เข้ ามาในฉากได้ เกิดขึ้น ซึ่ งต้ อง
ขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ไ ม่ ใ ช่ เ ฉพาะการเยี ย วยารั ก ษาและการกลั บ ใจ แต่ เ ป็ นเพราะว่ า
เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้ อมกับการเรียกของพระเยซู คริสต์ การเลือกบรรดาอัครธรรมทูต
ไม่ ใ ช่ เ ป็ นอภิ สิท ธิ์ ข องการมี ต าแหน่ ง สู ง และมี อ านาจ ทว่ า นั่ น เป็ นพระหรรษทานที่
หมายถึงพันธกิจแห่ งพระพรและการเป็ น กัลยาณมิตรผู้ร่วมงาน พวกเราต้ องขอบคุณ
ของขวัญของพระจิตของพระผู้ท่ีเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ พวกเขาต้ องปกป้ องจุดยืน
ของพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องไปเอาตัวเองเข้ าไปแทนพระองค์ ต้ องไม่มีการกลั่นกรอง
ตรวจสอบในการประทับอยู่ของพระองค์ แต่ต้องทาให้ ส่ิงต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้นที่จะเข้ าถึง
พระองค์
20. พระเยซูคริสต์ ฝูงชนที่หลากหลาย อัครธรรมทูต นี่คือภาพแห่ งพระธรรมลา้ ลึกที่
พวกเราต้ องเพ่ งพิศไตร่ ตรองอย่ างลึกซึ้งสม่ าเสมอพร้ อมกับศึกษาอย่ างลุ่มลึกเพื่อที่
พระศาสนจักรจะยิ่งวันยิ่งจะเป็ นสิ่งที่ตัวตนเป็ น ผู้กระทาการทั้งสามประการไม่อาจที่จะ
สละประเด็นเหล่ า นี้ไปได้ หากปราศจากซึ่งพระเยซู คริสต์ และมีใครอื่น เข้ า มาแทนที่
พระองค์ การสัญญาระหว่างอัครธรรมทูตและฝูงชนรวมทั้งการเสวนาของพวกเขาก็จะลง
เอยด้ วยการทาตามกลอุบายของเกมทางการเมือง หากปราศจากซึ่งอัครธรรมทูตที่ได้ รับ
อานาจจากพระเยซูคริสต์และได้ รับการชี้นาจากจากพระจิตความสัมพันธ์ระหว่างความ
จริงแห่งพระวรสารก็จะแตกหักสะบั้น และฝูงชนไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธพระเยซู คริสต์ก ็
คงจะตกอยู่ ใ นกงก ากงเกวี ย นของการนั บ ถื อ พระเท็จ เทีย มเกี่ย วกับ พระองค์ หาก
ปราศจากซึ่งฝูงชนความสัมพันธ์ของอัครธรรมทูตกับพระเยซูคริสต์กจ็ ะสิ้นความขลังจน
เปลี่ยนแปลงเป็ นพรรคเป็ นพวก และเป็ นรูปแบบของศาสนาที่ยึดเอาตนเองเป็ นหลัก
และการประกาศพระวรสารที่เกิดจากการเผยแสดงตนโดยตรงที่พระเจ้ าทรงปรากฏเป็ น
การส่วนพระองค์ให้ กับทุกคนด้ วยการมอบความรอดให้ แก่พวกเขาก็จะไปถึงความว่าง
สูญเปล่าอันไร้ คุณค่า
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21. นอกนั้นยังมีปัจจัยตัวกระทา “พิเศษ” อีกหนึ่ง ประเด็นหนึ่ง คือศัตรูซ่ึงนาเอาฉาก
แห่งการแตกแยกแห่งปิ ศาจมาสู่ปัจจัยของการปฏิบัติการทั้งสามประการข้ างต้ น เมื่อต้ อง
เผชิญหน้ า กับปั จจัยที่ร บกวนสภาวะของไม้ กางเขน ยั ง มีศิษย์บ างคนที่ละทิ้งฝูงชนที่
เปลี่ยนอารมณ์ไป กลับกลายเป็ นความชั่วร้ ายที่ทาให้ เกิดการแตกแยก - ดังนั้นพวกเขา
จึงขัดขวางทางเดิน – ปรากฏตนเองในรูปแบบต่างๆ ของการเคร่ งศาสนาหรืออะไร
ทานองนี้ ที่เกี่ย วกับ ศีลธรรมที่ป รากฏออกมาว่ า สิ่งเหล่ า นั้น สาคั ญกว่ า พระเยซู คริสต์
รวมถึงเล่ ห์กลของความเฉลียวฉลาดแกมโกงทางการเมืองที่อ้างอิงว่ ามีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใช้ จิตไตร่ตรอง เพื่อหลีกเลี่ยงการล่ อลวงของ “ปั จจัยตัวกระทาที่ส่ี” การ
กลับใจอยู่เสมอเป็ นสิง่ จาเป็ น ที่เป็ นตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นนี้คือเรื่องราวของนายร้ อย
โครเนลีอัส (เทียบ กจ 10) ซึ่งเป็ นเรื่องราวที่เกิดก่อน “สังคายนา” แห่ งเยรูซาเล็ม
(เทียบ กจ 15) ซึ่งสร้ างจุดอ้ างอิงที่สาคัญสาหรับพระศาสนจักรที่จะก้ าวเดินไปด้ วยกัน

พลวัตอันทรงพลังแบบสองเท่าของการสนทนาระหว่างเปโตรกับ โครเนลีอสั
(กจ 10)
22. ก่อนอื่นเรื่องเล่ าการกลับใจของนายร้ อยโครเนลีอัสซึ่งเป็ นผู้ท่ีได้ รับการแจ้ งข่าว
อย่างหนึ่ง เขาเป็ นคนถือศาสนาอื่นซึ่งเข้ าใจว่าเป็ นชาวโรมัน เขาเป็ นทหารชั้นผู้น้อยที่ถูก
ส่งไปประจาที่เมืองขึ้นซึ่งการปฏิบัติ และหน้ าที่ของเขาคือการใช้ กาลังในความรุนแรง
และการใช้ อานาจอย่างตามใจชอบ ทว่าเขาชอบอุทศิ ตนให้ กบั การสวดภาวนาและทาบุญ
ให้ ทาน กล่าวคือเขาสร้ างความสัมพันธ์กบั พระเจ้ าและเอาใจใส่ดูแลเพื่อนบ้ าน น่าแปลก
ใจที่ทูตสวรรค์เข้ ามาในบ้ านของเขาแล้ วขานชื่อของเขาพร้ อมกับเตือนเขาให้ ส่งคนรับใช้
ของเขาไปที่เมืองยัฟฟา เพื่อเรียกหาเปโตร - สังเกตคากริยาของการส่ง และคากริยา
ของกระแสเรียก –จากนั้นเรื่องต่อมาก็กลายเป็ นการกลับใจของโครเนลีอัส ซึ่งในวัน
เดียวกันนั้นเปโตรได้ รับนิมิตเป็ นเสียงที่ส่งั ให้ เขาฆ่าและกินเนื้อสัตว์ ซึ่งบางชนิดถือว่าไม่
สะอาด เปโตรตอบอย่างเด็ดขาดว่า “ไม่มีทาง ข้ าแต่พระเจ้ า” (กจ 10: 14) ท่านรับรู้
อย่ า งดี ว่า เป็ นพระเยซูค ริ สต์ ท่ีตรั ส กับ ท่า น แต่ ท่า นไม่ ย อม เพราะว่ า คาสั่งนั้ นขัดกับ
บัญญัติของคัมภีร์โตราห์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอัตลักษณ์แห่งศาสนาที่ท่านนับถือ
และแสดงถึงวิธีของความเข้ าใจของการเลือกในฐานะที่เป็ นความแตกต่างอันหมายถึง
การแยกตัวเองจากผู้อ่นื
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23. อั ค รธรรมทู ต เปโตรรู้ สึก ไม่ ส บายใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง และขณะที่ ท่ า นก าลั ง ครุ่ น คิ ด
เกี่ยวกับความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น บุรุษที่นายร้ อยโครเนลีอสั ส่งไปก็มาถึงที่น่นั พอดี
พระจิตแสดงให้ เปโตรทราบว่าบุคคลเหล่านี้เป็ นผู้แทนของโครเนลีอัส เปโตรตอบด้ วย
วาจาที่ท่านจาได้ ว่าเป็ นพระวาจาของพระเยซูคริสต์ท่ไี ด้ ตรัสในสวนเกทเสมนี “เราคือผู้ท่ี
พวกท่า นกาลังตามหา” (กจ 10: 21) นี่คือ การสนทนาที่แท้ จริ งและเหมาะสม เป็ น
ข้ อความที่บังเกิดผลยิ่งใหญ่ และเจ็บปวดของการที่ต้องทิ้งความเชื่อทางศาสนา และ
วัฒ นธรรมของตน เปโตรยอมร่ วมรั บ ประทานอาหารกับ คนต่ า งศาสนาซึ่ ง ท่า นเอง
ครุ่นคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็ นสิ่งต้ องห้ าม ขณะเดียวกันท่านก็รับรู้อย่างดี ว่านี่เป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับชีวิตและเป็ นเครื่องหมายแห่งความเป็ นหนึ่งเดียวกับผู้อ่นื เป็ นการพบปะกับผู้อ่นื
เป็ นการต้ อนรับพวกเขา เป็ นการเดิ นทางไปด้ วยกันกับพวกเขา เป็ นการเข้ าไปในบ้ าน
พวกเขาซึ่งเป็ นการทาให้ ความหมายแห่ งวิสัยทัศน์ของเปโตรเป็ นจริง ไม่มีมนุษย์ผ้ ูใดคู่
ควรในสายพระเนตรของพระเจ้ า และความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการเป็ นผู้ได้ รับเลือกนั่น
ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นผู้ท่มี ีอภิสทิ ธิ์พิเศษ แต่เป็ นการบริการรับใช้ และการเป็ นประจักษ์
พยานในความเป็ นสากลภาพของพระจิต
24. ทั้งโครเนลีอัสและเปโตรร่วมมือกับผู้อ่นื ในการเดินทางแห่งการกลับใจของพวกเขา
ด้ วยการเป็ นมิตรกับพวกเขาในการเดิ นทาง การกระทาของอัครธรรมทูต ทาให้ พระ
ประสงค์ของพระเจ้ าสาเร็จไปด้ วยการสร้ างชุมชน ขจัดเครื่องกีดขวาง พร้ อมกับส่งเสริม
การพบปะกัน พระวาจามีบทบาทสาคัญในการพบปะกันระหว่างผู้นาสองคน โครเนลีอสั
เริ่มด้ วยการแบ่งปั นประสบการณ์ของตน เปโตรฟั งเขาแล้ วจึง สนทนาและเล่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนให้ เขาทราบพร้ อมกับเป็ นประจักษ์พยานในความใกล้ ชิดของพระเยซูคริสต์ผ้ ู
ทรงออกไปพบผู้คนเป็ นการส่วนตัว เพื่อที่จะทาให้ เขาเป็ นไทจากสิ่งที่เขาเป็ นนักโทษ
แห่ งความชั่ว ร้ ายที่คอยทรมานมนุ ษย์ (เทียบ กจ 10: 38) การสื่อสารกันทานองนี้ ก็
คล้ ายกับสิ่งที่เปโตรจะนาไปปฏิบัติในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อผู้ท่มี ีความเชื่อและได้ รับการเข้ า
สุหนัตตาหนิเปโตร กล่าวหาท่านว่าเป็ นผู้ท่ที าลายธรรมประเพณี ซึ่งทุกคนดูเหมือนจะใส่
ใจในประเด็นนี้ในขณะที่ไม่สนใจใยดีต่อพระพรของพระจิต “ท่านเข้ าไปในบ้ านของคนที่
ไม่ได้ รับพิธีสุหนัตและรับประทานอาหารกับ พวกเขา” (กจ 21: 3) ในช่วงที่เกิดความ
ขัดแย้ ง เปโตรเล่ าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนให้ พวกเขาฟั ง และปฏิกิริยาแห่ งการตื่นตระหนก
และความไม่เข้ าใจพร้ อมกับการต่อต้ าน แน่นอนว่านี่ทาให้ คู่สนทนาซึ่งในตอนแรกจะ
ก้ าวร้ าวและดื้อรั้นค่อยๆ ยอมฟังและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น พระคัมภีร์จะช่วยตีความหมาย
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เช่ น เดี ย วกันกับ สิ่งที่เกิดขึ้นใน “สภาสังคายนา” แห่ ง กรุง เยรูซาเล็มในกระบวนการ
ไตร่ตรองที่ประกอบด้ วยการฟังด้ วยกันในองค์พระจิต

IV. การก้าวเดินไปด้วยกันในภาคปฏิบตั ิ: หนทางของการปรึกษาหารือกับ
ประชากรของพระเจ้า
25. เมื่อได้ รับความสว่างจากพระวาจาและหยั่งรากลึกในธรรมประเพณีหนทางแห่งการ
ก้ าวเดินไปด้ วยกันจึงมีรากเหง้ าอยู่ในชีวิตที่เป็ นรูปธรรมแห่งประชากรของพระเจ้ า ความ
จริ ง เรื่ อ งนี้ ยั ง คงเป็ นความแปลกที่ ว่ า ยั ง เป็ นทรั พ ยากรพิ เ ศษด้ ว ย เป้ าหมายของ
ภาคปฏิบั ติ น้ ี - การก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกัน – ยั ง เป็ นยุ ท ธวิ ธีด้ ว ย พู ด อีก อย่ า งหนึ่ งคือ
เหมือนกับการสร้ างบริเวณพื้นที่งานในการก่อสร้ างหรือประสบการณ์นาร่ อง ซึ่งทาให้
เป็ นไปได้ ท่ีจะเริ่ มเก็บเกี่ยวผลโดยทันทีใ นพลวัตของการกลับ ใจเมื่อ การก้ า วเดินไป
ด้ วยกั น น ามาสู่ ชุ ม ชนคริ ส ตชน ในอี ก มุ ม มองหนึ่ ง นี่ จ ะสามารถอ้ า งอิ ง ได้ ก็ โ ดย
ประสบการณ์ แ ห่ ง การก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกัน ที่น ามาปฏิบั ติเ ท่ า นั้ น ในระดั บ ต่ า งๆ ด้ ว ย
มาตรการของความเข้ มข้ นที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีคุณค่าสาหรับการไตร่ตรองในทิศทาง
ที่พวกเขาจะก้ าวไปนั้นจะทากันอย่างเต็มพลังจนประสบกับความสาเร็จ และยังคงต้ อง
คานึ งถึ งข้ อ จากัด และความยากลาบากด้ วย แน่ น อนว่ า ณ จุ ด นี้ การอ้ า งอิงหมายถึ ง
ประสบการณ์ท่ีถูกทาให้ เป็ นจริงด้ วยการเดินทางที่ก้า วไปด้ วยกันในปั จจุ บัน และยัง
หมายถึ ง ทุ ก สิ่ง ในรูป แบบของ “การเดิ น ทางไปด้ ว ยกัน ” ที่ก าลั ง มี ป ระสบการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน แม้ คาว่าการก้ าวเดินไปด้ วยกันจะยังไม่เป็ นทราบกันหรือนามาปฏิบัติกนั
อย่างจริงจังก็ตาม

คาถามพื้ นฐาน
26. คาถามพื้นฐานที่ช้ นี าการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้ าดังที่ระบุไว้ ต้ังแต่ต้น
มีดังต่อไปนี้:
พระศาสนจักรทีก่ า้ วเดินไปด้วยกันในการประกาศพระวรสาร “การเดินทางด้วยกัน”
การเดินทางด้วยกันเกิดขึ้นได้อย่างไรในทุกวันนี้ในพระศาสนจักรของท่าน? มีขนั้ ตอน
อะไรบ้างทีพ่ ระจิตทรงเชื้อเชิญให้พวกเราเดินเพือ่ ทีจ่ ะเจริญเติบโตขึ้นใน “การเดินทาง
ด้วยกัน” ของพวกเรา?
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เพื่อที่จะตอบคาถาม ท่านถูกเชิญให้ ต้องปฏิบัติ คือ
ก) ถามตนเองก่อนว่ามีประสบการณ์อะไรบ้ างในพระศาสนจักรของท่านเกี่ยวกับ
คาถามพื้นฐานนี้
ข) ทบทวนประสบการณ์เหล่านี้ให้ ลึก ซึ้ง สิ่งต่าง ๆ นี้ก่อให้ เกิดความชื่นชมยินดี
อะไรบ้ าง? มีความยากลาบากและอุปสรรคอะไรบ้ างที่พวกเขาประสบ? มี
บาดแผลอะไรบ้ างที่พวกเขานามาเปิ ดเผยในที่สาธารณะ? มีความคิดเชิงลึก
อะไรบ้ างที่พวกเขาสามารถคิดได้ ?
ค) รวบรวมผลต่าง ๆ นามาแบ่งปันกัน ในประสบการณ์เหล่านี้มีเสียงของพระจิต
ก้ องกังวาน ณ ที่ใดบ้ าง? พระองค์ทรงขอร้ องสิ่งใดจากพวกเรา? มีข้อใดบ้ างที่
ต้ องยืนยัน ความเป็ นไปได้ ท่ีจะเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนใดบ้ างที่ต้องดาเนิน?
พวกเรามีความเห็นพ้ องต้ องกันเมื่อใด? ยังมีหนทางใดบ้ างที่คงเปิ ดให้ กับ
พระศาสนจักรของพวกเรา?

การตัดสินใจที่แตกต่างของการก้าวเดินไปด้วยกัน
27. ในการสวดภาวนา การราพึงไตร่ตรอง และในการแบ่งปั นที่ถูกกระตุ้นด้ วยคาถาม
พื้นฐาน เป็ นโอกาสที่ต้องคิดถึงสามระดับในการก้ าวเดินไปด้ วยกัน ซึ่งจะต้ องนาไป
ปฏิบัติดุจเป็ น “มิติธรรมนูญของพระศาสนจักร” [20]
* ระดับของรูปแบบที่พระศาสนจักรดารงชีวิตและทางานตามปกติซ่ึงแสดงออก
ถึงธรรมชาติของตนในฐานะที่เป็ นประชากรของพระเจ้ าที่เดินทางไปด้ วยกัน และรวมตัว
กัน ในการชุ ม นุ ม โดยพระเยซู ค ริ ส ต์ ด้ ว ยอ านาจของพระจิ ต เพื่ อ ประกาศพระวรสาร
รูปแบบนี้เป็ นจริงได้ โดยอาศัย “ชุมชนที่ฟังพระวาจาและทาการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
ความเป็ นพี่น้องแห่งความเป็ นเอกภาพ ความรับผิดชอบร่วมกันและการมีส่วนร่วมของ
ประชากรทุกคนของพระเจ้ า ในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรในทุกระดับ และจะมี
ความแตกต่างกันระหว่างพันธกิจและบทบาท” [21]
* ระดับโครงสร้ างของพระศาสนจักรและกระบวนการซึ่งถูก กาหนดโดยมิติเทว
วิทยาและประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร ซึ่งธรรมชาติแห่ งการก้ าวเดินไปด้ วยกัน
ของพระศาสนจักรแสดงตนในรูปแบบของสถาบันในระดับท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับสากล
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* ระดับของการกระบวนการก้ าวเดินไปด้ วยกันในเหตุการณ์ท่พี ระศาสนจักรถูก
เรียกร้ องโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอานาจตามกระบวนการเฉพาะที่กาหนดไว้ โดยระเบียบวินัย
ของพระศาสนจักร
แม้ ว่ า จะมี ค วามชั ด เจนในมุ ม มองแห่ ง ตรรกะทั้ง สามระดั บ นี้ ต้ อ งมี ก ารเชื่ อ ม
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันและต้ องปฏิบัติไปพร้ อมกันอย่างกระชับแน่น มิฉะนั้นแล้ วผลที่
ตรงกันข้ ามจะเกิดขึ้นและความน่าเชื่อถือของพระศาสนจักรจะถูกบั่นทอน ความจริงหาก
พวกเราไม่ยึดติดอยู่กับโครงสร้ างและกระบวนการรูปแบบของการก้ าวเดินไปด้ วยกันก็
จะเกิดการเสื่อมถอยลงอย่างง่ายดายจากระดับแห่ งความตั้ งใจและความปรารถนาจน
เหลือเพียงแค่วาทกรรมในขณะที่กระบวนการและเหตุการณ์ในการทบทวนประสบการณ์
หากไม่ได้ รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบที่ดีพอก็อาจจะกลายเป็ นพิธกี ารที่ว่างเปล่า
28. ยิ่งไปกว่านั้นในการทบทวนประสบการณ์ จริงจาเป็ นต้ องระลึกไว้ เสมอว่า “การก้ าว
เดินไปด้ วยกัน” อาจเข้ าใจได้ จากสองมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองแรกจะมองไปที่ชีวิต
ภายในของพระศาสนจักร ความสัมพันธ์องค์ประกอบต่างๆ (ที่สาคัญที่สุดเรื่องแรกคือ
ระหว่างสัตบุรุษกับ ผู้นาพระศาสนจักร ผู้เลี้ยงดูฝูงแกะ และองค์กรที่มีส่วนร่วมซึ่งมอง
จากกฎหมายรวมถึงซีนอดของเขตศาสนนปกครองด้ ว ย) และชุมชนความเชื่อที่มีการ
แบ่งแยกกัน (โดยเฉพาะวัด) จึงต้ องมีการพิจารณากันถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรดา
บิชอปและบิชอปแห่ งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการก้ าวเดินไป
ด้ วยกันโดยตรง (สภาซีนอดของพระศาสนจักรแห่ ง พระอัยกาในจารีตตะวันออก สภา
สังคายนาของคณะพระอัยกาคาทอลิกที่มีการปกครองตนเอง และสภาบิชอปคาทอลิกที่
มีการแสดงออกมาในระดับชาติ ระดับทวีป และระดับสากล) แล้ วยังขยายต่ อไปยั ง
หนทางที่แต่ละพระศาสนจักรที่รวมตัวกันส่งเสริมรูปแบบต่างๆ แห่ งชีวิตฤษีนักพรต
ชีวิตนักบวชชายหญิง และชีวิตผู้ถวายตัว สมาพันธ์ฆราวาสและกระบวนการขับเคลื่อน
ต่างๆ แห่ งสถาบันพระศาสนจักรประเภทต่างๆ (โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
มูลนิธิ องค์กรกุศลและให้ ความช่ วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ) ที่สุดมิติน้ ียังรวมถึง
ความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทั่วไปกับบรรดาพี่น้องคริสตศาสนิกที่นับถือนิกายต่างๆ ที่
พวกเรามีส่วนร่วมในของขวัญแห่งศีลล้ างบาปเดียวกัน
29. มิ ติ ท่ีส องจะพิ จ ารณาว่ า ประชากรของพระเจ้ า จะเดิน ทางด้ ว ยกัน กับ ครอบครั ว
มนุ ษ ยชาติ ท้ั ง ปวงอย่ า งไร ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาของพวกเราจะมุ่ ง ไปยั ง สภาพของ
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ความสัมพันธ์ การเสวนา และความคิดร่วมกั นที่อาจเป็ นไปได้ กับผู้ท่มี ีความเชื่ออื่น ๆ
หรือผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่น ๆ กับผู้ท่ีอยู่ห่างไกลจากความเชื่อ รวมถึงสิ่งแวดล้ อมของ
สังคมและกลุ่ มพิ เศษต่ า งๆ กับ สถาบั น ของพวกเขา (โลกของการเมือ ง วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเงิน แรงงาน สหภาพการค้ า สมาคมธุรกิจ ชนกลุ่มน้ อยต่างๆ คนยากจน
คนที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ)

ประเด็นสาคัญ 10 หัวข้อที่ตอ้ งศึกษาค้นคว้าวิจยั
30. เพื่อที่จะช่วยชี้ให้ เห็นถึงความสาคัญของประสบการณ์และการช่วยให้ เกิดผลดีมาก
ยิ่งขึ้นในการปรึกษาหารือ สานักเลขาธิการซีนอดขอแสดงให้ เห็น 10 ประเด็นแห่ งมิติ
ต่ า งๆ ของ “การดาเนินชีวิตที่ก้าวเดินไปด้ วยกัน” ที่ค วรน ามาปรับใช้ ในบริบทของ
ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน และบางครั้งบางคราวต้ องผนึกเข้ าด้ วยกัน มีการอธิบาย ทา
ให้ ดูง่ายขึ้น ทาให้ ลา้ ลึกขึ้นโดยใส่ใจเป็ นพิเศษโดยเฉพาะกับผู้ท่มี ีความลาบากในการม
ส่วนร่ วมและตอบสนอง คู่มือ (Vademecum) ที่แนบมากับเอกสารนี้จะเป็ นเครื่องมือ
เป็ นเพื่อนร่วมเดินทาง และข้ อเสนอ เพื่อที่กลุ่มต่างๆ ที่มีคาถามจะสามารถได้ รับแรง
บันดาลใจจากการอธิษฐานภาวนา การอบรม การไตร่ตรอง และการแลกเปลี่ยนความรู้
กัน

ประเด็นที่ 1 การเป็ นเพือ่ นร่วมเดินทาง
ในพระศาสนจักรและในสังคมพวกเราต่ างอยู่เคี ยงข้างกันบนถนนเดียวกัน ใน
พระศาสนจักรท้ องถิ่นของท่าน ใครบ้ างเป็ นผู้ท่ี “เดินทางไปด้ วยกัน”? เมื่อพวกเราพูด
ว่า “พระศาสนจักรของพวกเรา” มีใครเป็ นผู้มีห้ ุนส่วนบ้ าง? ใครเป็ น บุคคลที่ขอให้ พวก
เราเดินทางไปด้ วยกัน? ใครเป็ นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางบนถนน รวมถึงผู้ท่อี ยู่นอกขอบเขต
พระศาสนจักรด้ วยไหม? มีใครบ้ างหรือกลุ่มใดบ้ างที่ถูกทิ้งให้ เป็ นบุคคลชายขอบสังคม
นี่เป็ นเพียงสิ่งที่พูดกันแบบลอยๆ หรือว่าเป็ นความจริง

ประเด็นที่ 2 การฟัง
การฟั งเป็ นก้าวแรก ทว่าการฟั งเรียกร้องให้ตอ้ งเปิ ดใจกว้างโดยปราศจาความ
ลาเอี ยงใดๆ พระศาสนจักรของพวกเรา “จาเป็ นต้ องฟั ง” ฟั งใครบ้ าง? ต้ องฟั งเสียง
ฆราวาสโดยเฉพาะเยาวชนและสตรีด้วยไหม? พวกเราผนึกเอาการมีส่วนร่วมของผู้ถวาย
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ตัวทั้งชายและหญิงเข้ ามาอย่างไร? ยังมีพ้ ืนที่อีกไหมสาหรับเสียงของชนส่วนน้ อย คนที่
ไม่มีผ้ ูใดสนใจ และคนที่ถูกตัดขาดจากสังคม? พวกเรามีความลาเอียงและความเคยชิน
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการฟั งของพวกเราหรือไม่? พวกเรารับฟั งในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมที่พวกเราดาเนินชีวิตอยู่อย่างไร?

ประเด็นที่ 3 การกล้าพูดออกมา
ทุก คนได้รับการเชิญให้พูดออกมาด้วยความกล้าหาญและจริ งใจโดยผนึ กเอา
เสรีภาพ ความจริง และความรักเข้าไว้ดว้ ยกัน พวกเราส่งเสริมการสื่อสารที่เป็ นอิสระ
และรูปแบบที่ถูกต้ องแท้ จริงในชุมชนและองค์กรอย่างไร โดยปราศจากการตีสองหน้ า
และการฉกฉวยโอกาส? และในสังคมที่พวกเราเป็ นส่วนหนึ่ง? พวกเราจัดการพูดเรื่องที่
มีความสาคัญต่อพวกเราเมื่อใดและอย่างไร? ความสัมพันธ์กับระบบการสื่อสาร (ไม่
เพียงแค่ของคาทอลิก) พวกเราทางานกันอย่างไร? ใครเป็ นผู้พูดแทนชุมชนคริสตชน
และมีการเลือกพวกเขากันอย่างไร?

ประเด็นที่ 4 การเฉลิมฉลองพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
“การเดินทางไปด้วยกัน” จะเป็ นไปได้กต็ ่อเมือ่ ต้องมีพ้ ืนฐานอยู่กบั การฟังซึง่ กัน
และกันในชุมชน ในการฟังพระวาจา และในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท การสวดภาวนา
และพิธีกรรมเป็ นแรงบันดาลใจและชี้นา “การเดินทางด้ วยกัน” ของพวกเราอย่างไร?
พวกเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้ มแข็งของสัตบุรุษทุกคนในจารีตพิธีกรรม และการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้ างความศักดิ์สิทธิ์อย่างไร? ในชุมชนความเชื่อของพวกเรามีการ
กระทาอะไรบ้ างเพื่อส่งเสริมพันธกิจของผู้อ่านและผู้ช่วยพิธกี รรม?

ประเด็นที่ 5 การรับผิดชอบร่วมกันในการทาพันธกิจ
การก้าวเดินไปด้วยกันก็เพือ่ ทีจ่ ะรับใช้พันธกิจของพระศาสนจักร ซึง่ สมาชิกทุก
คนถูกเรียกร้องให้ตอ้ งมีส่วนร่วม เนื่องจากพวกเราทุกคนเป็ นศิษย์ธรรมทูต ผู้ท่ไี ด้ รับศีล
ล้ างบาปแต่ละคนถูกเรียกร้ องให้ ต้องเป็ นผู้นาในการทาพันธกิจอย่างไร? ชุมชนให้ การ
สนั บ สนุ นสมาชิ กที่อุทิศตนรับใช้ สังคมอย่ า งไร (หน้ า ที่ฝ่ายสังคมและการเมือง การ
ค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์และการสอนเรียน การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การ
ปกป้ องสิทธิมนุษยชน การเอาใจใส่ดูแลบ้ านส่วนรวมของพวกเรา ฯลฯ)? ท่านช่วยพวก
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เขาให้ ทาหน้ าที่ในตรรกะแห่งพันธกิจอย่างไร? การไตร่ตรองเรื่องที่เกี่ยวกับการทาพันธ
กิจทากันอย่ างไร มีใครร่ วมบ้ าง? ขนบธรรมเนียมที่แตกต่ างกันที่เป็ นอัตลักษณ์ของ
พระศาสนจักรหลายแห่ งโดยเฉพาะในจารีตตะวันออกนั้นได้ มีการปรับและเปลี่ยนที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับรูปแบบของก้ าวเดินไปด้ วยกันหรือไม่เพื่อเห็นแก่การเป็ นประจักษ์
พยานของคริสตชนที่มีประสิทธิภาพ? การทางานร่วมมือกันในพระศาสนจักรซึ่งพื้นที่
แตกต่างที่มีการปกครองตนเองนั้นเป็ นอย่างไรบ้ าง?

ประเด็นที่ 6 การเสวนาในพระศาสนจักรและในสังคม
การเสวนาคื อหนทางแห่ง ความพากเพียรทีย่ ังรวมถึงความเงียบและความทุกข์
แต่ สามารถทีจ่ ะสั่งสมประสบการณ์ของบุคคลและของประชาชน พวกเรามีท่ีใดและ
รูปแบบใดแห่ งการเสวนาภายในพระศาสนจักรของเรา? มีการจัดการวิสัยทัศน์ ความ
ขัดแย้ ง และความยากลาบากให้ โค้ งเข้ าหากันอย่ างไร? พวกเรามีการส่งเสริมความ
ร่วมมือกันกับเขตศาสนปกครองใกล้ เคียง กับคณะนักบวชในท้ องที่ กับสมาคมฆราวาส
และกระบวนขับเคลื่อนต่างๆ อย่างไร? พวกเรามีประสบการณ์ของการเสวนาและพวก
เรามีปณิธานร่วมกันอะไรบ้ างกับผู้ท่มี ีความเชื่อในศาสนาอื่น ๆ และผู้ท่ไี ม่มีความเชื่อ?
พระศาสนจักรเสวนาและเรียนรู้จากองค์กรอื่นของสังคมอย่างไรในเรื่องของการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมพลเรือน คนยากจน...?

ประเด็นที่ 7 การเสวนากับคริสตชนนิกายอื่น
การเสวนาระหว่างคริสตชนทีม่ ีความเชือ่ ต่างกัน แต่ มีความเป็ นหนึง่ เดียวในศี ล
ล้า งบาปมี คุณ สมบัติ พิ เ ศษในการเดิ น ทางที ่ก า้ วไปด้ว ยกัน พวกเรามี ค วามสัมพั น ธ์
อย่างไรบ้ างกับพี่น้องชายหญิงที่เป็ นคริสตชนของนิกายอื่น ๆ ? มีประเด็นใดบ้ างที่พวก
เขาสนใจ? พวกเราได้ รับผลเช่ นไรบ้ างจาก “การก้ าวเดินไปด้ วยกัน” นี้? มีปัญหา
อะไรบ้ างไหม?

ประเด็นที่ 8 อานาจและการมีส่วนร่วม
พระศาสนจักรทีก่ า้ วเดินไปด้วยกันเป็ นพระศาสนจักรของการมีส่วนร่วมและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน พวกเราจะพบเป้ าหมาย หนทางที่จะบรรลุ และขั้นตอนที่จะ
ดาเนินการอย่างไร? มีการใช้ อานาจกันอย่างไรภายในแต่ละพระศาสนจักร? การทางาน
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กัน เป็ นทีม และการรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน เป็ นอย่ า งไรบ้ า ง? มี ก ารส่ ง เสริ ม พั น ธกิจของ
ฆราวาสและความรับผิดชอบของสัตบุรุษกันอย่ างไร? คณะทางานของซี นอดทางาน
ประสานกันอย่างไรในระดับของแต่ละพระศาสนจักร? เป็ นประสบการณ์ท่มี ีประสิทธิผล
หรือไม่อย่างไร?

ประเด็นที่ 9 การไตร่ตรองและการตัดสินใจ
ในรูปแบบของการก้าวไปด้วยกันการตัดสินใจทาโดยการไตร่ตรองโดยมีหลักการ
อยู่ทีก่ ารเห็นพ้องต้องกันทีเ่ กิดจากความนอบน้อมในพระจิต โดยอาศัยกระบวนการและ
วิธีการใดที่พวกเราไตร่ ตรองด้ วยกันและทาการตัดสินใจ? สิ่งใดจะพัฒนาให้ ดีกว่าได้
และอย่างไร? พวกเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชุมชนที่มีโครงสร้ างแบบ
ฐานั น ดรแห่ ง สมณะอย่ า งไร? พวกเราจะสร้ า งความกระจ่ า งให้ กับ ขั้ น ตอนในการ
ปรึกษาหารือและกระบวนการตัดสินใจอย่างไร? พวกเราจะใช้ เครื่องมืออะไรในการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ?

ประเด็นที่ 10 การอบรมตัวเราในการก้าวเดินไปด้วยกัน
ชี วิต แห่ งการก้า วเดินไปด้วยกันถูกเรี ยกร้องให้เป็ นหลักแห่ งการอบรมบุคคล
และคริสตชน ครอบครัวและชุมชน พวกเราจะอบรมประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ผู้ ท่ี มี บ ทบาทต้ องรั บ ผิ ด ชอบภายในชุ ม ชนคริ ส ตชน เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ พวกเขามี
ความสามารถมากขึ้ นใน “การเดิ น ทางไปด้ ว ยกั น ” โดยการฟั ง ซึ่ ง กั น และกัน และ
ดาเนินการเสวนากัน? พวกเราใช้ การอบรมแบบใดสาหรับการไตร่ ตรองและการใช้
อานาจ? เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้ พวกเราอ่านพลวัตแห่งวัฒนธรรมที่พวกเรานับถือ
และผลกระทบของพลวัตในรูปแบบในพระศาสนจักรของเรา?

การช่วยเหลือในการปรึกษาหารือ
31. เป้ าหมายในขั้นตอนแรกของการก้ าวเดินไปด้ วยกันคือการส่งเสริมกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันในแนวกว้ างเพื่อที่จะรวบรวมความมั่งคั่งสมบูรณ์แห่งประสบการณ์ของ
การดาเนินชีวิตในการก้ าวเดินไปด้ วยกันในความหลากหลายของโฉมหน้ า ซึ่งรวมถึงผู้นา
พระศาสนจัก รผู้ เลี้ย งดู ฝูงแกะ ประชาสั ต บุ รุษของพระศาสนจัก รในระดับ ที่มี ค วาม
แตกต่างกันในทุกระดับโดยอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมที่สดุ ตามความเป็ นจริงของแต่ละ
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ท้ องที่ การปรึกษาหารือที่ประสานโดยบิชอปจะถูกส่งต่อไปยัง “ศาสนบริกร บาดหลวง
สังฆานุกร และประชาสัตบุรุษของพระศาสนจักรท้องถิ่นทั้งส่วนบุคคลและสมาคมโดยไม่
มองข้ ามการมีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าของสถาบันชายหญิง ของผู้ถวายตัว” (EC ข้ อ 7)
ข้ อเสนอขององค์กรที่เข้ ามามีส่วนร่วมของพระศาสนจักรท้ องถิ่นจะได้ รับการขอร้ องเป็ น
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสภาสมณะและสภาอภิบาลซึ่ง “พระศาสนจักรที่ก้าวเดิน
ไปด้ วยกันสามารถที่จะเป็ นรูปเป็ นร่างได้ อย่างแท้จริง” [22] คุณค่าอันเท่าเทียมกันจะเป็ น
ข้ อเสนอของหน่วยงานของพระศาสนจักรอื่นๆ ที่จะมีการส่งเอกสารเตรียมไปให้ รวมทั้ง
ของผู้ท่ีประสงค์จะส่งข้ อเสนอของตนโดยตรง สุดท้ ายสิ่งที่มีความสาคัญขั้นพื้นฐานที่
เสียงของคนยากจนและคนที่ถูกตัดออกจากสังคมจะต้ องมีพ้ ืนที่ให้ พวกเขายืน ไม่ใช่มี
เพียงแค่ เสียงของบางคนที่มีบทบาท หรือความรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างภายใน
พระศาสนจักร
32. เนื้อหาที่พระศาสนจักรแต่ละแห่ งจะสรุปเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของการปรึกษาหารือ
และการไตร่ตรองจะเป็ นข้ อเสนอให้ กบั การเดินทางของพระศาสนจักรสากล เพื่อที่จะทา
ให้ ข้ันตอนต่อไปง่ายขึ้น และยั่งยืนเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องเน้ นถึงผลของคาภาวนาและการ
ไตร่ ต รองด้ วยการอธิบ ายไม่ เกิน 10 หน้ า หากจาเป็ นในการรวบรวมบทความและ
อธิบายให้ ได้ ดีย่ิงขึ้นบทความอื่นสามารถนามาผนึกเข้ าไปได้ เป็ นภาคผนวกเพื่อเป็ นการ
สนั บ สนุ น พวกเราพึ ง ร าลึ ก ถึ ง เป้ าหมายของการก้ า วเดิ น ไปด้ วยกั น ดั ง นั้ น การ
ปรึกษาหารือกันนี้จึงมิใช่ เป็ นการผลิตเอกสารสวยหรูเท่านั้น แต่ ต้องเป็ น “การสร้ าง
ความฝันที่ได้ มาจากการพยากรณ์ และวิสัยทัศน์ รวมทั้งความหวังที่จะเจริญเติบโต อัน
เป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ความไว้ วางใจ ที่เยียวยาบาดแผล ที่ประสานความสัมพันธ์กนั ที่
สร้ า งรุ่ ง อรุณ แห่ งความหวั ง ที่จ ะเรี ย นรู้ จ ากกัน และกัน และที่จ ะสร้ า งทรั พ ยากรอัน
ประเสริฐเลิศหรูซ่ึงจะจุดประกายให้ กับจิตใจ ที่จะมีหัวใจที่อบอุ่น และสร้ างพลังให้ กับ
มือของพวกเรา” [23]
_________________________
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