
พระศาสนจักรแห่งเอเชียมีอะไรมากมายทีจ่ะมอบให้กับโลก 
(''Church of Asia has a lot to give the world') 

 
 วนัอาทิตยท่ี์ 26 กุมภาพนัธ์ 2023 วนัสดุทา้ยของการประชุมสมัชชาภาคพืน้ทวีปเอเชียเรื่อง “การ
ก้าวเดินไปดว้ยกัน” (Synodality) เริ่มตน้ดว้ยช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันระหว่างผูเ้ขา้ร่วม โดยมีผูด้  าเนิน
รายการ 3 คนดว้ยกนั คือ 
 1) บิชอปปาโบล เวอรจิ์ลโิอ เดวิด จากสงัฆมณฑลกาลคุกัน (Bishop Pablo Virgilio David of the 
Diocese of Kalookan, Philippines) 
 2) เทเรซา หวู่ (Teresa Wu) สมาชิกทีมงานสมัชชาจากสภาบิชอปภูมิภาคจีนแห่งใตว้ัน (The 
Chinese Regional Bishops’ Conference of Taiwan) 
 3)  ศาสตราจารยเ์อสเทลา พาดิลลา (Prof. Estela Padilla) จากฟิลิปปินสแ์ละเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการเทววิทยาของสมชัชาบิชอปสกาล (Theological Commission of the Synod) 
 
#สมัชชาเปรียบดังวงซิมโซน่ี (Synod as Symphony) 
 
 พระคารดิ์นลัฌอง-โคลด ฮอลเลอรชิ (Card. Jean-Claude Hollerich) ผูเ้ก่ียวขอ้งทั่วไปของสมชัชา
บิชอปสากล ไดใ้หป้ระเด็น 3 ประการเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการของวนันี ้ท่านไดห้ยิบยกวงดนตรี
ซิมโซนีขึน้มาเป็นตวัอย่างของการท างานรว่มกัน ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน ดว้ยการปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ของตน ดว้ยความรบัผิดชอบ สอดประสาน และปรบัเขา้กบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งลงตวั 
 
 “การกลบัใจดา้นการสมชัชา เป็นวิธีท่ีเราตอ้งปรบัแตง่เครื่องดนตรขีองเรา การกลบัใจ คือการกลบั
ใจใหม่สูพ่ระเยซูเจา้เสมอ” 
 
#คริสตศาสนจักรสัมพันธอ์ยู่บนรากฐานศีลล้างบาป (Ecumenism based on baptism) 
 
 การกลบัใจใหม่นีต้อ้งการความอ่อนนอ้มถ่อมตนในการละวางอัตตาของตนเอง “การมองดกูนัและ
กัน และเห็นศกัด์ิศรีของศีลลา้งบาปในตวัเราแต่ละคน เราควรจะเริ่มตน้ดว้ยพิธีศีลลา้งบาป แทนท่ีจะเป็น
ศีลมหาสนิท” 
 
#การตีความการสมัชชาเก่ียวกับส่ิงสร้างต่าง ๆ (Synodal interpretation of creation) 
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 ในประเด็นท่ีสามและขอ้สุดทา้ย พระคารดิ์นัลฮอลเลอริช ไดเ้สนอการตีความเนือ้หาการสรา้ง 
แทนท่ีจะมองวา่ขอ้ความเป็นการสรา้ง "ผูช้าย" หรอื "ชายและหญิง" หรอืสถาบนัการแตง่งานและครอบครวั 
แตค่วรตีความหมายของการสรา้งนีใ้หห้มายถึง "มนษุยชาติ" 
 
 “เราในฐานะพระศาสนจกัร เป็นสว่นหนึ่งของมนษุยชาติ และเราถกูเรยีกใหร้บัใชม้นษุยชาติ ดงันัน้ 
พระศาสนจักรแห่งการกา้วเดินไปดว้ยกัน คือพระศาสนจักรท่ีมีพนัธกิจมาจากพระเยซูเจา้ โดยพระศาสน
จกัรท่ีประกาศพระวรสาร และถา้เราไม่รบัใชโ้ลก ก็จะไม่มีใครเช่ือในการประกาศขา่วดีของเรา” 
 
#ผลของการสมัชชาในโลกยุคดิจิทัล (Fruit of synod in the digital era) 
 
 ผลแหง่การกา้วเดินไปดว้ยกนัของพระศาสนจกัรสามารถใหแ้ก่โลกไดน้ัน้ จะถกูแสดงใหเ้ห็นในการ
เสวนากบัศาสนาอ่ืน ๆ และน าชุมชนไปสูค่วามเป็นปัจเจกบุคคลท่ีไดร้บัการสง่เสรมิโดยวฒันธรรมดิจิทลั สิ่ง
นีต้อ้งการ “การเปลี่ยนแปลงสูยุ่คสมัยของเรา เน่ืองจากเราอยูใ่นปีท่ี 0 ของยุคดิจิทลั แต่คนหนุ่มสาวก าลงั
ก้าวไปสู่ปี 0.1 แลว้ และบางครัง้เราในฐานะบิชอปก็ติดลบ 0.1 หรือก่อนยุคดิจิทัล ” (พระคารดิ์นัล
เปรยีบเทียบ) 
 
 “การกา้วเดินไปดว้ยกัน คือ การน าชุมชนกลบัคืนสูห่วัใจของการอยู่รว่มกัน คือการรบัใชใ้นยุคใหม่
นี”้ 
 
#ร่างค าตอบท าให้เราก้าวไปข้างหน้า (Draft response moves forward) 
 
 หลงัจากการอธิษฐานภาวนาอย่างเงียบ ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณพ่อคลาเรนซ ์เดวาดสั (Father 
Clarence Devadass) สมาชิกของทีมงานสงัเคราะหแ์ละยกรา่งขอ้สรุปสดุทา้ย ไดน้  าเสนอรา่งขอ้สรุปของ
การท าสมชัชาระดบัทวีปฉบบัปรบัปรุงลา่สดุตอ่ เพื่อท าการการพิจารณาและทบทวนรว่มกัน การจดัท ารา่ง
ใหม่นีร้วบรวมโดยใชท้ัง้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสติปัญญาของมนษุย ์(HI) รว่มกนั ซึ่งระบบการคิด
ค านวณแบบนีถ้กูใช ้ณ สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นแหง่แรก 
 
#ร่างแก้ไขที่ได้รับอนุมัติ (Amended draft approved) 
 
 ศาสตราจารยพ์าดิลลา ไดเ้ชิญชวนใหผู้เ้ขา้รว่มสมัชชา ใชเ้วลาในการทบทวนขอ้ความท่ีแกไ้ข มี
การอภิปรายท่ีมีชีวิตชีวา แตล่ะกลุม่ไดน้  าเสนอความคิดเห็นของตนตอ่รา่งแกไ้ข และการลงมติ จากนัน้จะมี
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การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ความจากทีมงานอีกครัง้ ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม การบนัทกึขอ้สงัเกตท่ีเกิดขึน้
จากการท าสมัชชา โดยร่างสรุปผลการท าสมัชชาจะถูกน าเสนอไปยังสหพันธ์สภาบิชอปแห่งทวีปเอเชีย 
(FABC) เพื่อท าการรบัรองอยา่งเป็นทางการ ก่อนท่ีจะถกูน าสง่ไปยงัเลขาธิการสมชัชาบิชอปสากลตอ่ไป 
 
#โครงสร้างของกระบวนการสมัชชา (Synodal structures) 
 
 ในช่วงบ่าย ผูเ้ขา้รว่มสมัชชาไดท้  าการไตรต่รอง อภิปราย และพิจารณาถึง “โครงสรา้งการท างาน
ของพระศาสนจักร” ในสว่นท่ีควรปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตามจิต
ตารมณข์องการท าสมัชชาสากลในครัง้นี ้ตลอดจนสิ่งท่ีตอ้งการจะเห็นในการท าสมัชชาในเดือนตุลาคม 
2023 และ ตลุาคม 2024 ตามกระบวนการท าสมชัชาท่ีไดถ้กูก าหนดไว  ้
 
#สมัชชาทวีปเอเชียสรุป (Asian Continental Assembly concludes) 
 
 พระคารดิ์นลัมาริโอ เกรช เลขาธิการสมัชชาสากล กลา่วสนุทรพจนต์่อท่ีประชุมครัง้สดุทา้ย โดย
แสดงความขอบคุณส าหรบั “ประสบการณท่ี์ยอดเยี่ยม” “ประสบการณห์ลงัจากนี”้ “ฉันจะลืมศาสนจักรนี ้
ไม่ได”้ ซึ่งตามมาดว้ยเสยีงปรบมือ 
 
 สมัชชาเรื่องการกา้วเดินไปดว้ยกัน (The Synod on Synodality) เป็นเรื่องเก่ียวกับประชากรของ
พระเจ้า ค าถามไม่ใช่ “พระศาสนจักรคืออะไร?” แต่ "พระศาสนจักรคือใคร?" ทุกคนไดร้บัเชิญใหเ้ดินไป
ดว้ยกันเพื่อ “พระเยซูเจา้ในวนันีจ้ะสามารถเผชิญหนา้มนุษยชาติในวนันีได้” ดว้ยเหตุนี ้พระศาสนจักรท่ี
กา้วเดินไปดว้ยกนัจะค่อย ๆ  กา้วไปขา้งหนา้อยา่งเป็นธรรมชาติ เพื่อมุ่งไปสูเ่ปา้หมายของพนัธกิจ นั่นก็คือ 
“การประกาศขา่วดี” 
 
 การกา้วเดินไปดว้ยกนั เป็นมิติของพระศาสนจกัรจากประสบการณข์องบรรดาครสิตชนในศตวรรษ
แรกท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟู ความสวยงามของการเดินทาง คือเราก าลงัพยายามคน้หา “ความสมดุลท่ี
เหมาะสมระหว่างความรูส้ึกในความเช่ือ (Sensus fidei) กับการปฏิบัติศาสนกิจของฐานันดรต่าง ๆ ใน
พระศาสนจกัร 
 
 ในช่วงสองสามวันท่ีผ่านมานี ้ “คุณสามารถรกัษาสมดุลท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้” คุณลกัษณะของ
พระศาสนจักรในเอเชียจะเป็นประโยชนต์่อพระศาสนจักรทัง้หมด “เราหวังว่า อาศัยการท าสมัชชาและ
เอกสารสรุปท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในภายหลงั จะมีส่วนช่วยในงานท่ีบิชอปมีต่อหนา้พวกเขาในการประชุม
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สมชัชา และ ความเช่ือมโยงจะน าการเปลี่ยนแปลงมาให”้ พวกทา่นจงกลบัไปยงัพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินของ
พวกทา่น และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกนักบัพระสนัตะปาปา และยงัคงหวา่นเมลด็พนัธุแ์หง่ความเป็นการ
กา้วเดินไปดว้ยกนั ซึ่งจะท าใหเ้กิด "แรงกระตุน้ใหม่ส  าหรบัการประกาศขา่วดี" 
 
 อารค์บิชอปคิคุจิ (Archbishop Kikuchi)  ไดก้ล่าวสุนทรพจนส์ุดทา้ย และกล่าวปิดการประชุม
อย่างเป็นทางการ ท่านแสดงความขอบคุณส าหรบัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทุกคนซึ่งท าให้การ
ประชุมประสบความส าเรจ็ 
 
 จากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมได้เขา้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย ์ โดยมีพระคาร์ดินัล 
ชารล์ส ์โบ ประธานสหพนัธส์ภาบิชอปแห่งเอเชียเป็นประธาน ท่านกลา่วถึงคริสตชนควรจะละทิง้ความชั่ว
รายบางอยา่ง และกลบัมาหาองคพ์ระเยซูเจา้ผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพ ในเทศกาลมหาพรต 
 
 ในเทศกาลมหาพรต (LENT) มีตวัยอ่ท่ีสามารถน าไปสูก่ารกา้วเดินไปดว้ยกนั นั่นก็คือ 
 L = Letting go หมายถึง การปลอ่ยมนัทิง้ไป 
 E = Encounter หมายถึง การเผชิญหนา้ 
 N = Neighborliness หมายถึง ความเป็นเพื่อนบา้น 
 T = Transformation หมายถึง ส  าหรบัการเปลี่ยนแปลง 
 
#ก้าวไปกับโป๊ป 222 #synodofasia #คริสตศาสนจักรสมัพันธ์ #Ecumenism #lent #lent2023 #synod 
#synodal #synodality #สมชัชา #สมชัชาบิชอปสากล #chanthaburidiocese 
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