
บนเส้นทางคาทอลิกสู่การก้าวเดินไปด้วยกัน 
(‘tracing the Catholic path to synodality’) 

 
 พระคารดิ์นัลมาริโอ เกรช เลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล (Cardinal Mario Grech, Secretary 
General of the Synod) กลา่วตอ่ท่ีประชุมสมชัชาระดบัทวีปเอเชีย (Asia Continental Assembly) ณ ศนูย์
อบรมงานอภิบาล “บา้นผูห้วา่น” อ.สามพราน จ. นครปฐม วา่ 
 
 “พระสนัตะปาปาฟรงัซิสไดป้ระทานพระพรมายงัท่ีประชุม โดยพระองคจ์ะทรงติดตามกิจกรรมของ
การประชุมอยา่งใกลชิ้ด และพระองคต์อ้งการจะบอกกบัพวกคณุวา่ ‘พวกคณุไม่ไดถ้กูลมืไป’ ” 
 
 การท าสมัชชาในระดับทวีปนัน้ เป็น "อีกช่วงหนึ่งของการฟัง ซึ่งพระศาสนจักรเรียกว่า: 'การฟัง
รว่มกนั ซึ่งแตล่ะคนมีบางสิ่งท่ีตอ้งเรยีนรู'้ " โดยอา้งถึงสนุทรพจนข์องพระสนัตะปาปาฟรงัซิสในวนัครบรอบ 
50 ปีของสภาบิชอปสากลวา่ 
 
 “ความส าเร็จของกระบวนการสมัชชา ขึน้อยู่กับการมีสว่นรว่มอย่างจริงจังของประชากรของพระ
เจา้และผูอ้ภิบาลของพวกเขา ดงันัน้ จึงขอขอบคณุอยา่งสดุซึง้ ส  าหรบัการท างานทัง้หมดของพวกคณุ การ
ปรกึษาหารอืกนัในศาสนจกัรทอ้งถ่ิน ไดท้  าใหป้ระชากรของพระเจา้ด าเนินวิธีท่ีเหมาะสมในการมีสว่นรว่ม
ในการเป็นประกาศกของพระครสิต”์ 
 
 พระคารดิ์นลัเกรชเตือนตวัแทนผูเ้ขา้รว่มประชุมวา่ “การรอ้งขอใหทุ้กคนฟังหมายความวา่ ทุกคน
จะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มการสนทนา เพื่อการกา้วเดินไปดว้ยกันในพระศาสนจักร โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ แมว้่า
หลายคนจะไม่ไดเ้ขา้รว่มดว้ยเหตุผลหลายประการ ในการปรกึษาหารือ เราสามารถรบัฟังทุกเสียง ยกเวน้
เสยีงของผูท่ี้ไม่พูด เพราะพวกเขาพดูไม่ไดห้รอืไม่อยากจะพูด แตเ่รายงัฟังความเงียบ! เรายงัฟังเกา้อีท่ี้ว่าง
เปลา่!”  
 
 นอกจากนีเ้ขายังอธิบายถึงงานของการสมัชชาระดับทวีป เพื่อท าการ "สงัเคราะหเ์นือ้หาของ
เอกสารสรุปการท าสมชัชาในระดบัทวีป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเขา้ใจตามจิตตารมณข์องการกา้วเดินไป
ดว้ยกนั ตามท่ีพระศาสนจกัรในทวีปนัน้ ๆ ใชอ้ยูห่รอืไม่ และมากนอ้ยเพียงใด.... อนัท่ีจรงิแลว้ มนัคือ 'เวที' 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาส  าคัญในการเดินทางสู่เป้าหมายของการท าสมัชชาในครัง้นี ้นั่นก็คือ ความเขา้ใจอย่าง
แทจ้รงิเก่ียวกบัรูปแบบของสมชัชาของพระศาสนจกัร” 
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 เป้าหมายของกระบวนการนีก็้คือ การติดตาม "เสน้ทางคาทอลิกสูก่ารกา้วเดินไปดว้ยกัน" ความ
ปรารถนาของเรา คือการรกัษามรดกของจารีตประเพณีท่ียงัคงไวซ้ึ่งการกา้วเดินไปดว้ยกัน การเป็นเพื่อน
รว่มงาน และความเป็นเอกภาพสมัพนัธก์นัตามท่ีจ าเป็น และแยกออกจากกนัไม่ไดข้องกระบวนการสมชัชา 
ซึ่งสรา้งขึน้จากหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกนัของประชากรของพระเจา้ เป็นหนึ่งเดียวกันกับคณะบิชอป และบิชอป
แหง่โรม (พระสนัตะปาปา) 
 
#ช่วงเวลาแห่งการสังเคราะหร่์วมกัน (Moment of communal discernment) 
 
 ดร. ครสิตินา เค็ง (Dr Christina Kheng) สมาชิกคณะกรรมาธิการกระบวนการของการสมชัชา ได้
แนะน าบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เขา้รว่มในการสมชัชา เธอกลา่ววา่ความเป็นวฏัจกัร (Circularity) เป็นแนวทาง
ใหม่ในกระบวนการสมชัชาของพระศาสนจักร ท าใหศ้าสนจักรทอ้งถ่ินไดไ้ตรต่รองเก่ียวกับเอกสารขอ้สรุป
การท าสมชัชาในระดบัทวีป 
 
 รา่งค าตอบของการท าสมชัชาในระดบัทวีป ถูกรวบรวมมาจากขอ้เสนอ 20 ฉบบั จากสภาประมขุ
บาทหลวงโรมันคาทอลิกต่าง ๆ ท่ีรวบรวมผลของการท าสมัชชาในระดบัสงัฆมณฑล ซึ่งเป็นของสหพันธ์
สภาบิชอปแหง่เอเชีย (FABC) เอกสารนีเ้ป็นเอกสารเปิดใหแ้กไ้ขได ้จนกระทั่งตอนนี ้ เนือ้หามีความเขม้ขน้
มาก และจะถกูสรุปออกมาใหก้ลายเป็นความคิดเห็นในระดบัทวีปเอเชียผา่น “การสงัเคราะหร์ว่มกนั” 
 
 “เรามาประชุมดว้ยหนา้กระดาษเปลา่ ๆ โลง่ ๆ ปลอ่ยใหพ้ระจิตเจา้น าทางเรา ไม่รูว้า่บทสรุปจะเป็น
อย่างไรในวันอาทิตย ์… พระจิตเจ้าจะทรงกระตุน้เรา ใหม้องเห็นสิ่งท่ีเราไดฟั้ง ไดแ้บ่งปัน ไดอ้ธิษฐาน
ภาวนา และไตรต่รอง” 
 
#พืน้ฐานของการสังเคราะห ์(Basis of discernment) 
 
 บาทหลวงแอนโธนี เจมส ์คอรโ์คแรน คณะเยสอิุต (Fr Anthony James Corcoran, SJ) จากคีรกี์ซ
สถาน (Kyrgyzstan) กลา่วว่า  “การสงัเคราะหแ์ละพระหรรษทานของพระจิตเจา้เป็นแรงบนัดาลใหก้ับเรา
ไดท้  างานนีอ้ย่างจริงจังในรายละเอียดต่าง ๆ อาศยัพระหรรษทานแห่งความส านึกในความเช่ือ (Sensus 
fidei) ซึ่งหมายความวา่ การท างานสงัเคราะหต์อ้งหยั่งรากลกึในพระวาจาพระเจา้ ในชุมชนคริสตชนท่ีกวา้ง
ขึน้ และค าสั่งสอนของศาสนจกัร ซึ่งถกูน าโดยบรรดาบิชอป และธรรมประเพณีของพระศาสนจกัร 
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 ผูเ้ขา้รว่มประชุมควรตระหนกัถึงการประทบัอยูข่องพระจิตเจา้ระหวา่งการประชุมนี ้“การปลอบโยน 
ความหวัง ความเช่ือ และความรกัอย่างแทจ้ริง นอกจากนัน้แลว้ การฟังยังหมายถึ ง การพูดอย่างตัง้ใจ 
กระชบั และความเคารพซึ่งกนัและกนั” 
 
#การน าเสนอร่างข้อสรุปสุดท้าย (Presentation of draft response) 
 
 บาทหลวงคลาเรนซ ์เดวาดัส (Fr Clarence Devadass) สมาชิกกลุม่สงัเคราะหแ์ละรา่งเอกสาร
สรุปสุดท้าย ได้กล่าวถึงการท างานสรุปเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ร ับมาจาก 20 สภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกทั่วทวีปเอเชียในช่วงเทศกาลคริสตม์าสท่ีผ่านมา อาศยัคณะท างาน 9 คน ระหว่างวนัท่ี 30 
มกราคม ถึงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2023 เพื่อเตรยีมเอกสารส  าหรบัการท าสมชัชาในครัง้นี ้ซึ่งแนน่อนวา่เอกสาร
นีย้งัไม่ใช่เอกสารสรุปสดุทา้ย โดยท่ีองคป์ระกอบของความเป็นทวีปเอเชียถูกเพิ่มเติมเขา้ไป โดยค านึงถึง
ความหลากหลายท่ีมีอยู่ในทวีปเอเชีย และน่ีไม่ใช่ “ความทา้ทาย” แต่เป็นสิ่งท่ีเพิ่มคุณค่าใหก้ับพระศาสน
จกัร 
 
 ความตึงเครียดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ในขณะท่ีร่างค าตอบเกิดขึน้มาก็คือ “ความยากจน” ซึ่งเอกสาร
สรุปการท าสมชัชาในระดบัทวีปเอเชียไม่ไดร้ะบุเอาไว ้เพราะธนาคารโลกท าการประเมินเอาไวว้า่ ประชากร
กว่า 320 ลา้นคนในเอเชีย อาศยัอยู่ในความยากจนขัน้รุนแรง ทีมงานยงัหวงัว่าการท าสมชัชาจะตระหนกั
วา่พระศาสนจกัรในทวีปเอเชียเป็นชนกลุม่นอ้ย และการเป็นระบบครอบครวัขยายยงัคงอยู ่
 
 มีขอ้สงัเกตวา่ มีความเป็นจรงิ 9 ประการ ท่ียงัไม่ไดถ้กูรวมเขา้ไปใน 20 ค  าตอบท่ีไดร้บั ซึ่งสิ่งตา่ง ๆ 
เหลา่นีจ้ะไดร้บัการแกไ้ขระหว่างการประชุมในครัง้นี ้จากนัน้สมาชิก 9 คน ของหน่วยงานสงัเคราะหแ์ละ
สรุปขอ้มูลจะท างานต่อไปในกรุงเทพฯ หลงัจากการสมัชชาระดับทวีปเอเชียนีส้ิน้สุดลง จนกว่าเอกสาร
สดุทา้ยจะไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการ 
 
#กา้วไปกบัโป๊ป 221 #synodalityofasia  
#chanthaburidiocese 
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