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 “การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” 
(Synodality in the Life and Mission of the Church)1 

 

 “สมัชชาบิชอปสากล” (Episcopal Communion) ถูกก่อตัง้โดยนกับุญพระสนัตะปาปาเปาโลท่ี 6 เม่ือ
วนัท่ี 15 กันยายน 1965 จากอดีตถึงปัจจุบันมีการสมัชชาสมัยสามัญขึน้ 15 ครัง้, ครัง้สุดท้ายเม่ือปี 2018 
หัวข้อ  “เยาวชน , ความ เช่ือและการไตร่ตรองกระแสเรียก  (Young People, Faith, and Vocational 
Discernment) โดยได้ออกสมณลิขิตเตือนใจช่ือว่า “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” (Christus Vivit) อันเป็น
ขอ้สรุปของการสมชัชาในครัง้นัน้, สมยัวิสามญั 3 ครัง้, และการสมชัชาพิเศษอีก 11 ครัง้ (ครัง้สดุทา้ยเม่ือ 2018 
โดยไดอ้อกสมณลขิิตเตือนใจเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มช่ือวา่ “แอมะซอนท่ีรกั” (Querida Amazonia)  
 
 เดิมพระสนัตะปาปาฟรงัซิสประกาศใหมี้การสมชัชาบิชอปสากลครัง้ต่อไปในเดือนตุลาคม 2022 และ
ไดอ้อกเอกสารเพื่อเตรียมการสมัชชาช่ือว่า “การก้าวเดินไปดว้ยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” 
(Synodality in the Life and Mission of the Church)2 แต่เม่ือวนัเสารท่ี์ 22 พฤษภาคม 2021 ก่อนวนัสมโภช
พระจิตเจ้า พระคารดิ์นัล มาริโอ เกรช (Card. Mario Grech) เลขาธิการสมัชชาบิชอปสากลไดแ้ถลงการณ์
เก่ียวกบัการจดัสมัชชาในครัง้นีต้ามพระประสงคข์องพระสนัตะปาปา โดยแบ่งการสมชัชาออกเป็น 3 ระดบัคือ 
1) ระดบัสงัฆมณฑล 2) ระดบัทวีป และ 3) ระดบัโลก เนือ้หาของเอกสารเพื่อเตรยีมการสมัชชาแบ่งออกเป็น 4 
บท ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้คือ 
 

บทที่ 1 การก้าวเดินร่วมกันในพระคัมภรี,์ ธรรมประเพณี 
และในประวัตศิาสตรข์องพระศาสนจักร 

 
 พระเจา้ทรงสรา้งสวนเอเดนท่ีมีความสมบูรณ์และสวยงามใหม้นุษยไ์ดอ้ยู่อาศยั และพระองคไ์ดพ้ระ
ด าเนินอยู่ในสวนนัน้พรอ้มกับพวกเขา (เทียบ ปฐก 2:8) แต่มนุษยห์ลงเช่ืองมูากกวา่การเช่ือฟังพระเจา้จึงถูกงู
ลอ่ลวง ผลของบาปนัน้ไดท้  าลายแผนการของพระเจา้ดว้ยความไม่ซื่อสตัย์และความมืดบอดต่อกระแสเรียก 

                                                             
1 International Theological Commission, announced on 7 March 2020 by Lorenzo Baldisseri, Secretary General of the Synod of 
Bishops, 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html (สืบคน้ 5 เมษายน 2021) 
2 ดรูายละเอียดในมิตรสงฆเ์ดือนเมษายน 2021 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html
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กระนัน้ก็ดี พระเป็นเจา้ยงัคงเดินเคียงขา้งกับมนุษยเ์สมอตลอดประวติัศาสตรท่ี์ผ่านมา เพื่อชีน้  าทาง สั่งสอน 
และเปิดเผยความจรงิตา่ง ๆ ใหก้บัมนษุยไ์ดร้บัรู ้โดยแผนการนัน้ส  าเรจ็สมบูรณใ์นองคพ์ระเยซูครสิตเจา้ 
 
 พระเยซูเจา้ผูท้รงสอนใหเ้ราก้าวเดินไปขา้งหนา้อยู่ตลอดเวลา พระองคคื์อหนทาง (เทียบ ยน 14 :6) 
และเราเดินบนหนทางนัน้ เรากับพระองคห์รือพระองคก์ับเราก็เดินทางไปดว้ยกันตลอดประวัติศาสตรข์อง
พระศาสนจักร พระองคท์รงมอบอ านาจและหนา้ท่ีนีใ้หก้ับบรรดาอัครสาวกดว้ยพระพรของพระจิตเจา้ในการ
เลยีนแบบพระองค ์และเม่ือมีปัญหาหรอืความขดัแยง้พวกเขาไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรบัฟังกนัและกัน
ในการท าสมชัชาครัง้แรกท่ีกรุงเยรูซาเลม็ (เทียบ กจ 15 และ กท 2:1-10) และอีกหลายครัง้ตลอดประวติัศาสตร์
ของพระศาสนจกัร เพื่อท่ีจะกา้วเดินตอ่ไปดว้ยกนั 
 

บทที่ 2 เทววิทยาแห่งการก้าวเดนิไปด้วยกัน 
 
 พืน้ฐานทางดา้นเทววิทยาของการกา้วไปดว้ยกนัอยูท่ี่ความสมัพนัธข์องพระตรีเอกภาพ พระศาสนจกัร
จึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิ สากล และสืบเน่ืองมาจากอัครสาวก อันเป็นผลงานของพระตรเีอกภาพ อาศยัพระจิตเจา้
และพระพรของพระจิตเจ้าท่ีพระเยซูคริสตเจ้าประทานให้ในวันเปนเตกอสเต (เทียบ กจ 2 :1-36) ใน
ความสมัพนัธนี์ท้  าใหส้หพนัธน์กับุญ (สวรรค ์แผน่ดิน และแดนช าระ) กลายเป็นจรงิทัง้ในความหมายของความ
เป็นหนึ่งเดียวกนัและความศกัด์ิสทิธ์ิ ซึ่งมีกระแสเรยีกในการกา้วเดินไปสูค่วามสมบูรณใ์นองคพ์ระเยซูครสิตเจา้ 
 
 วิสยัทศันเ์ชิงเทววิทยาเรื่องพระศาสนจกัรสามารถใหค้  าจ ากดัความของประชากรออกเป็น 3 ลกัษณะ
ดว้ยกนั กลา่วคือ 
 1) “ทุกคน” (All) หมายถึง การส  านกึในความเช่ือ (Sensus Fidei3) ของบรรดาสตับุรุษทกุคน 
 2) “บางคน” (Some) หมายถึง บรรดาบิชอบพรอ้มกบัคณะบาทหลวงของพวกทา่น 
 3) “คนเดียว” (One) หมายถึง บิชอบแหง่กรุงโรม หรอื พระสนัตะปาปา 
                                                             
3 “Sensus fidei” (sense of the faith หรือ  sense of the Faithful หรือ ความส านึกในความเชื่อ) ในความหมายตามค าสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก (CCC ขอ้ 94) หมายถงึ  
1) ความส านึก (กตญัญ)ู เหนือธรรมชาติในฐานะที่เป็นผูท้ี่มีความเชื่อคนหนึ่ง ต่อการมีส่วนรว่ม หรอืความเป็นเจา้ของในพระศาสนจกัรสากล 
2) ดว้ยการยดึมั่นในความเชื่อ, กฎศีลธรรม, และค าสั่งสอนต่าง ๆ ของพระศาสนจกัร อนัอยู่บนรากฐานขององคพ์ระจิตเจา้แห่งความจรงิ 
3) พวกเขาจะยดึติดกบัความเชื่ออย่างไม่ปล่อยวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมโนธรรมส่วนลกึของพวกเขาในการเลือกท าสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิตปัจจบุนั ดงัที่
พระเยซูครสิตเจา้ทรงตรสัว่า “ประตนูรกจะไม่มีวนัเอาชนะพระศาสนจกัรได ้(มธ 16:18) 
4) พระศาสนจกัรในที่นีห้มายถงึ หนา้ที่ในการดแูลของบรรดาพระสงัฆราชที่จะไม่ใหบ้รรดาสตับุรุษผิดหลงไปจากความเชื่อ 
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 การฟ้ืนฟูการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร เรียกรอ้งให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกนัอยา่งสรา้งสรรค ์และจ าเป็นตอ้งปรกึษาหารอืกบัประชากรทัง้ปวงเพราะเป็นเรื่องของทกุคน และอะไร
ก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อทุกคน ควรมีการอภิปรายและไดร้บัความเห็นชอบจากทุกคน ในมิติ 3 ประการ ของ
พระศาสนจกัร คือ ความเช่ือ ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ และการปกครอง 
 
 

บทที่ 3 วิธีการท างานร่วมกัน ผู้ที่ท างานร่วมกัน 
โครงสร้าง กระบวนการ และเหตุการณ ์

 
 ดว้ยความส านึกในความเช่ือ (Sensus Fidei) สตับุรุษทกุคนควรถูกเรียกใหม้ารบัผิดชอบรว่มกัน โดย
ท าใหพ้ระพรจากพระจิตเจา้ท่ีไดร้บัปรากฎออกมาใหเ้ห็นในชุมชนแห่งความเช่ือ และเป็นสว่นหนึ่งในการฟ้ืนฟู
พระศาสนจักรทัง้ครบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณแ์ห่งความเช่ือ ความศรัทธาประชานิยม การอภิบาล 
วฒันธรรม สงัคม และความสามารถส่วนตวั กระแสเรียกแห่งการกา้วเดินไปดว้ยกัน ยงัหมายถึง การฟังพระ
วาจาของพระเจา้ การเขา้ใจในขอ้ความเช่ืออยา่งสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบัความเช่ือและวิทยาศาสตร ์ความ
สขุมุรอบคอบในการไตรต่รองเครื่องหมายของกาลเวลาตามแสงสวา่งแหง่พระวรสาร การเสาวนากบัสงัคมและ
วฒันธรรม 
 
  พระศาสนจักรทอ้งถ่ินจะตอ้งแข็งขนัในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท การสวดภาวนา การรว่มพิธีกรรม
อย่างเป็นทางการของสงัฆมณฑลท่ีมีบิชอบเป็นประธานลอ้มรอบดว้ยคณะบาทหลวงและสงัฆานุกรของท่าน 
ในบรบิทของประวติัศาสตรข์องสงัฆมณฑล วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หนว่ยงานและองคก์รตา่ง ๆ ท่ีบิชอบจะตอ้ง
ฟังเสียง, ปรกึษาหารือ, เสาวนา, ประชุมและประเมินผลรว่มกับพวกเขา เพื่อความดีงามและคุณประโยชน์
ของสงัฆมณฑลสว่นรวม ภายใตอ้  านาจในการตดัสนิใจของบิชอบ จากนัน้จึงกา้วไปสูค่วามเป็นหนึ่งเดียวกนัใน
ระดบัทวีปและระดบัโลกตอ่ไป 
 
 

บทที ่4 การกลับใจสู่การฟ้ืนฟูการก้าวเดินไปด้วยกัน 
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 การกา้วเดินไปดว้ยกันเรยีกรอ้งใหเ้กิดการกลบัใจของกระแสเรียกแห่งการเป็นคริสตชน การมีชีวิตจิต
แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกนั การฝึกการฟังการเสวนาและการไตรต่รองรว่มกันกับทกุคน อันอยูบ่นพืน้ฐานของ
ความเป็นพี่นอ้งกนั ความเอือ้อาทร และการไม่ทอดทิง้ผูใ้ดไวข้า้งหลงั นั่นหมายถึง การกลบัใจดา้นการอภิบาล
และธรรมทตูใน 4 มิติ คือ 1) จิตตารมณ,์ 2) ทศันคติ, 3) วิธีการท างาน และ 4) โครงสรา้งการด าเนินงาน ท่ีเนน้
ทกุคนเขา้มามีสว่นรว่มและรบัผิดชอบดว้ยกนัตามหลกัการของ “ทกุคน”, “บางคน”, และ “คนเดียว” 
  
 พระศาสนจกัรในฐานะท่ีเป็นศีลศกัด์ิสทิธ์ิ คือ เป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือแหง่ความรอดของพระ
ครสิตเจา้ เรยีกรอ้งใหท้กุคนกลบัใจ โดยแสดงออกมาใหเ้ห็นทาง 1) การยอมรบัผูอ่ื้น, 2) การรบัฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน, 3) ความมีใจโอบอ้อมอารี และ 4) การไม่เสแสรง้หรือใส่หนา้กากเขา้หากัน  และเป็นหนึ่ง
เดียวกนัในศีลมหาสนิท 
 
 ดงันัน้ พระศาสนจกัรจึงเป็นทัง้ “บา้นและโรงเรยีนแหง่ความเป็นหนึ่งเดียวกนั” ท่ีจะน าทกุคนไปสูค่วาม
สมบูรณใ์นพระครสิตเจา้ โดยการน าความส านกึในความเช่ือ (Sensus fidei) มาใช้ 


