รูปแบบและวิ ธีการนาเสนอ
เพื่อการไตร่ตรอง, การแบ่งปัน, และตอบข้อคาถามต่าง ๆ ในกระบวนการสมัชชา
(The Suggested tools for reflecting, sharing, and responding to the questions of the Synod)
สมัช ชาบิช อปสากลได้ใ ห้ค าแนะน าบางประการส าหรับ การใช้รูป แบบหรือ วิ ธีก ารส าหรับ การ
ไตร่ตรอง, การแบ่งปั น, และตอบข้อคาถามต่าง ๆ ของการบวนการทาสมัชชาที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ๆ,
เยาวชน, และบุคคลต่าง ๆ ทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึงและการอธิบายให้เข้าใจ
1. การใช้ เรื่ อ งเล่ า (Narrative approach): การเล่ าเรื่ อ ง หรือ การให้ เขี ย นประสบการณ์ และการ
เติ บโตทางด้านเชื่อของตนเองที่ได้รบั จากพระศาสนจักร
ก) การเล่าเรื่องราวของตนเอง (One’s life story) การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับความ
เชื่อ หรือสิง่ ที่ได้รบั จากพระศาสนจักร ในกระบวนการทาสมัชชาระดับสังฆมณฑลหรือระดับชาติ ที่ประชุม
สมัชชาควรจะอ่านเรื่องราวเหล่านี้ดว้ ยความใส่ใจ ไม่เพียงแต่เป็ นประสบความเชื่อทีเ่ รียบง่ายธรรมดาเท่านัน้
แต่เปิ ดใจรับฟั งสิง่ ต่าง ๆ ทีพ่ วกเขากาลังแบ่งปั นให้กบั พระศาสนจักรท้องถิน่ หรือสังฆมณฑล
ข) ข้อความที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง (A Text that drives exchanges) กระบวนการทาสมัชชา
อาจจะแบ่งกลุ่มบุคคลต่าง ๆ แล้วให้เขียนข้อความทีบ่ ุคคลในกลุ่มเห็นพ้องต้องกัน จากนัน้ นาไปแลกเปลีย่ น
กับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากชีวติ ประจาวันของพวกเขา วิธกี ารใช้
นี้จะช่วยทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันและกัน ระหว่างบุ คคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีก
กลุ่มหนึ่ง หรือแม้กระทังกั
่ บกลุ่มอื่นๆ ข้อความเหล่านี้ อาจเปิ ดประเด็นทีห่ ลากหลายสาหรับคนอื่น ๆ สาหรับ
พันธกิจทีพ่ วกเขามีต่อพระศาสนจักร และความสามารถทีจ่ ะเข้าถึงทุกคน
ค) การหาคาที่ถกู ต้อง (Finding the right words) สมาชิกสมัชชาสามารถทีจ่ ะกล่าวหรือพูดคาบาง
คาที่พ ระศาสนจักรสร้างแรงบันดาลใจให้กบั พวกเขา หรือ การหาคาบางคาที่จะช่วยทาให้พวกเขารู้สกึ ว่า
เกีย่ วข้องกับ “การก้าวเดินไปกับพระเยซูเจ้า” (อาจจะเป็ นบางคาทีอ่ ยู่ในเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับการสมัชชาก็
1

ได้) เช่นเดียวกัน ให้หาคาบางคาเช่นเดียวกัน ทีต่ รงกันข้ามหรือเป็ นอุปสรรคสาหรับการก้าวเดินไปด้วยกัน
จากนัน้ พวกเขาสามารถอธิบายถึงเหตุผลของคาต่าง ๆ เหล่านัน้ ที่เลือก สมาชิกสมัชชาอาจะเลือกคาใดคา
หนึ่งทีเ่ ป็ นมติของกลุ่ม ในการนาเสนอความคิดเห็นในกลุ่มของตนก็ได้
2. การใช้รปู ภาพหรือสัญลักษณ์ทางศิ ลปะ (Using images and artistic creation)
ก) การสื่ อ สารโดยใช้ รู ป ภาพ (Communicating through images) สมาชิก สมัชชาอาจน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนด้วยการเลือกภาพทีม่ คี วามหมายมากทีส่ ุด สาหรับการก้าวเดินไปด้วยกันในพระศาสน
จักรสาหรับพวกเขา พวกเขาสามารถอธิบายด้วยคาพูดหรือข้อความได้อกี ด้วยว่าทาไมพวกเขาจึงเลือกภาพ
นัน้
ข) การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ลปะส่ ว นบุ ค คลหรื อ ส่ ว นรวม (An individual or shared artistic
creation) สมาชิกสมัชชาสามารถวาดภาพใดภาพหนึ่งที่พวกเขาก้าวเดินไปด้วยกัน จะเป็ นงานส่วนบุคคล
หรืองานกลุ่มก็ได้ จากนัน้ พวกเขาอธิบายถึงความหมายที่พวกเขาต้องการจะสื่อสาร หรือสอบถามความ
คิดเห็นจากบุคคลอื่น จากนัน้ นาความคิดเห็นทีไ่ ด้เป็ นข้อเสนอแนะจากการสมัชชา
ค) งานเขี ย นต่ าง ๆ (Writing together) สมาชิกสมัช ชาสามารถเขีย นเรื่อ งราว, บทกลอน, บท
ภาวนา, เพลงสดุด,ี หรือแต่งเป็ นเพลงในหัวข้อ “การก้าวเดินไปด้วยกันกับพระเยซูคริสตเจ้า” หรือ “การก้าว
เดินไปด้ว ยกันในพระศาสนจัก ร” โดยนาข้อความมาจากพระวรสารหรือ กิจการอัค รสาวก ผลงานต่าง ๆ
เหล่านี้ สามารถเผยแพร่ห รือประชาสัมพันธ์ระหว่างการสมัชชาก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่เี ป็ นบทเพลง
สามารถมีท่าทางประกอบ และใช้ในการสมัชชาร่วมกันก็ได้
ง) การแสดง (Acting it out) กลุ่มของสมาชิกสมัชชาสามารถเขีย นบทละครสัน้ ๆ ที่แสดงออกถึง
ความหมาย “การก้าวเดินไปด้วยกัน” ในพระศาสนจักร เพื่อสือ่ ให้เห็นถึงความสาคัญ ความยากลาบาก ฯลฯ
ซึง่ การแสดงละครเช่นนี้สามารถนามาใช้ หรือแสดงระหว่างการสมัชชาได้เช่นเดียวกัน
3. การใช้พระคัมภีรเ์ พื่ออธิ บาย (Scriptural approach)
พระวาจาของพระเจ้าสร้างแรงบันดาลใจและส่องสว่างในการก้าวเดินไปด้วยกันของเรา เช่นเดียวกับ
อาหารที่เราแบ่ งปั น ร่ว มกัน ในระหว่างการเดิน ทาง สมาชิก สมัชชาสามารถแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ
ทัศนคติและความคิดเห็นของพวกเขา โดยอาจใช้พระวาจาของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีรท์ ่เี กี่ยวข้อง
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กับกระบวนการสมัชชา หรือเกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของพวกเขา ซึ่งเราสามารถค้นคว้าหรือหาพระวาจา
บางตอนทีส่ อดคล้องกับการฟื้ นฟูชวี ติ ของพระศาสนจักร
เช่น พระวรสารของนักบุญมาระโกบทที่ 10 ข้อ 46-52 เรื่องคนตาบอดทีเ่ มืองเยริโค โดยพิจารณาถึง
บุคคลต่าง ๆ ในพระวรสารว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวติ ของพระศาสนจักร และทาไมถึงพระเยซูคริสตเจ้าจึง
ทรงอนุญาตให้บารทิเมอัสได้ตดิ ตามพระองค์ไปเช่นเดียวกับศิษย์คนอื่น ๆ
หรือจากพระวรสารของนักบุญลู กาบทที่ 24 ข้อ 13-35 เรื่องการเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส จาก
การทีพ่ ระเยซูคริสตเจ้าทรงเปลีย่ นความผิดหวังของศิษย์ทงั ้ สองคนให้ก ลายเป็ นความชื่นชมยินดี และมีพลัง
ในการขับเคลื่อนชีวติ ของพวกเขาบนหนทางไปสู่เมืองเอมมาอูส โดยทีพ่ ระองค์ทรงทาให้จติ ใจของพวกเขา
ร้อนรนขณะทีพ่ ระองค์ทรงก้าวเดินไปพร้อมกับพวกเขา เป็ นต้น
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/phases/Discerning-the-path-for-yourdiocese.pdf
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