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พ่ี่�น้้องท่ี่�รัักทัี่�งหลาย

	 อย่างท่ี่�ท่ี่าน้ทัี่�งหลายที่รัาบแล้วว่า	 เรัากำาลังจะเร่ั�มกรัะบวน้การัปรัะชุุมซ่ีน้อด	 ซ่ี�งเป็น้การัเด่น้ที่างท่ี่�

พี่รัะศาสน้จักรัทัี่�งมวลจะพ่ี่จารัณาไตร่ัตรัองใน้หัวข้้อ	 มุ่งส่่พี่รัะศาสน้จักรัท่ี่�ก้าวเด่น้ไปด้วยกัน้	 :	 ความเป็น้

เอกภาพี่	การัม่ส่วน้ร่ัวม	และพัี่น้ธก่จ	ซ่ี�งเป็น้เสาหลักสามต้น้	โดยม่การัวางแผน้สามขั้�น้ตอน้	การัปรัะชุุมน่้�

จะเก่ดข่้�น้ใน้รัะหว่างเดือน้ตุลาคม	 ค.ศ.	 2021	 ถ่ึงเดือน้ตุลาคม	 ค.ศ.	 2023	 กรัะบวน้การัน่้�ถืึอเป็น้การั 

ฝึึกปฏ่ิบัต่การัรัับฟัังซ่ี�งกัน้และกัน้	 ข้้าพี่เจ้าต้องการัเน้้น้เรืั�องน่้�ว่าเป็น้การัฝึึกปฏ่ิบัต่การัับฟัังซ่ี�งกัน้และกัน้	 

ซ่ี�งดำาเน่้น้ไปใน้ทุี่กรัะดับข้องพี่รัะศาสน้จักรั	และเก่�ยวข้้องกับปรัะชุากรัทัี่�งปวงข้องพี่รัะเจ้า	ทัี่�งพี่รัะคาร์ัด่นั้ล	

พี่รัะสังฆรัาชุผ้่ชุ่วย	 พี่รัะสงฆ์	 นั้กบวชุ	 และฆรัาวาส	 ท่ี่�ต้องรัับฟัังซ่ี�งกัน้และกัน้	 และหลังจากนั้�น้ก็รัับฟััง 

คน้อื�น้	ๆ	ทุี่กคน้	การัฟัังคือการัพ่ี่ดและรัับฟััง	ม่ใชุ่เป็น้การัรัวบรัวมความค่ดเห็น้	ม่ใชุ่การัสำารัวจ	แต่เป็น้การั

ฟัังพี่รัะจ่ตเจ้า	 ดังท่ี่�เรัาอ่าน้ใน้หนั้งสือว่วรัณ์ว่า	 “ผู้้�มีีหู้ ก็็จงฟัังส่ิ่�งทีี่�พระจ่ตเจ�าตรัสิ่แก่็พระศาสิ่นจัก็ร”  

(วว	2:7)	การัม่ห่และการัฟััง	 จ่งเป็น้ส่�งแรักท่ี่�เรัาต้องกรัะที่ำา	 เพืี่�อฟัังพี่รัะสุรัเส่ยงข้องพี่รัะเจ้า	 เพืี่�อสัมผัสถ่ึง

การัปรัะทัี่บอย่่ข้องพี่รัะองค์	 และเพืี่�อเป็น้พี่ยาน้ถ่ึงการัเสด็จผ่าน้ข้องพี่รัะเจ้า	 และลมปรัาณแห่งชุ่ว่ตข้อง

พี่รัะองค์



	 ด้วยเหตุน่้�เอง	 ปรัะกาศกเอล่ยาห์จ่งตรัะหนั้กว่าพี่รัะเจ้าที่รังเป็น้พี่รัะเจ้าแห่งความปรัะหลาดใจเสมอ	

แม้ใน้หน้ที่างท่ี่�เข้าเด่น้ผ่าน้	และตัวเข้าเองร้่ัส่กว่าม่	“ลมีพัดแรงก็ล�า ผู่้าภู้เขาที่ำาใหู�หู่นแตก็ออก็เป็็นเสีิ่�ยงๆ 

แต่องค์์พระผู้้�เป็็นเจ�าม่ีได�ป็ระทัี่บอย่้ในลมีนั�น เม่ี�อลมีหูยุดก็็เก่็ดแผู่้นด่นไหูว แต่องค์์พระผู้้�เป็็นเจ�าม่ีได�

ป็ระทัี่บอย่้ในแผู่้นด่นไหูว หูลังจาก็แผู่้นด่นไหูวก็็เก่็ดไฟัลุก็ แต่องค์์พระผู้้�เป็็นเจ�าม่ีได�ป็ระทัี่บอย่้ในไฟั

นั�น หูลังจาก็ไฟัก็็มีีเสีิ่ยงก็ระซ่ิบเบา ๆ เม่ี�อเอลียาห์ูได�ย่น ก็็เอาเส่ิ่�อค์ลุมีปิ็ดหูน�าไว�”	(1	พี่กษ	19:11-13)

	 นั้�น้คือว่ธ่ท่ี่�พี่รัะเจ้าตรััสกับเรัา	เรัาจำาเป็น้ต้องเปิดห่ข้องเรัาเพืี่�อฟัังเส่ยงกรัะซ่ีบเบา	ๆ 	นั้�น้	สายลมอัน้

อ่อน้โยน้ข้องพี่รัะเจ้า	ซ่ี�งบรัรัดาผ้่รัอบร้่ัได้แปลว่า	“เสีิ่ยงก็ระซ่ิบทีี่�เงียบงัน”	หรืัอ “เสีิ่ยงเล็ก็ ๆ ทีี่�สิ่งบน่�ง”

		 ขั้�น้ตอน้แรักข้องกรัะบวน้การั	 (ตุลาคม	 2021–เมษายน้	 2022)	 จะเก่ดข่้�น้ใน้แต่ละสังฆมณฑล	 

น่้�เป็น้เหตุผลท่ี่�ข้้าพี่เจ้าเข่้ยน้แบ่งปัน้กับท่ี่าน้ใน้ครัั�งน่้�	 ใน้ฐาน้ะพี่รัะสังฆรัาชุข้องท่ี่าน้	 เพี่รัาะเป็น้ส่�งสำาคัญมาก 

ที่่�สังฆมณฑลโรัมจะต้องมุ่งมั�น้ใน้กรัะบวน้การัน้่�	 คงจะด่ไม่ด่	 หากสังฆมณฑลข้องพี่รัะสัน้ตะปาปาเอง 

ไม่มุ่งมั�น้ใน้เรืั�องน่้�	ใชุ่แล้ว	คงจะด่แย่สำาหรัับพี่รัะสัน้ตะปาปา	และสำาหรัับพี่วกท่ี่าน้เองด้วย!

	 การัปรัะชุุมซ่ีน้อดไม่ใชุ่บที่หน่้�งใน้หนั้งสือคร่ัสตศาสน้จักรัว่ที่ยา	 และย่�งไม่ใชุ่สมัยน่้ยมหรืัอสโลแกน้

ท่ี่�จะโต้ตอบกัน้ใน้การัปรัะชุุมข้องเรัา	 การัปรัะชุุมซ่ีน้อดคือการัแสดงออกถ่ึงธรัรัมชุาต่ข้องพี่รัะศาสน้จักรั	

ร่ัปแบบ	 ว่ถ่ึที่างและพัี่น้ธก่จข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 เรัาสามารัถึพ่ี่ดเก่�ยวกับพี่รัะศาสน้จักรัได้ว่าเป็น้ “ซ่ีน้อด”	



โดยไม่ต้องลดคำาให้เหลือเป็น้คำาอธ่บายหรัือคำาจำากัดความอื�น้ข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ข้้าพี่เจ้าพี่่ดเรัื�องน้่�ม่ใชุ่

เป็น้ความค่ดเห็น้เรัื�องเที่วว่ที่ยา	 หรัือแม้แต่เป็น้ความค่ดข้องข้้าพี่เจ้าเอง	 แต่ม่พี่ื�น้ฐาน้อย่่บน้ส่�งที่่�ถึือได้ 

ว่าเป็น้	“ค่้์ม่ีอ”	แรักและสำาคัญท่ี่�สุดข้องคร่ัสตศาสน้จักรัว่ที่ยา	คือหนั้งสือก่จการัอัครัสาวก

	 คำาว่า	 “ซีีนอด”	 กล่าวโดยรัวมหมายถ่ึง “การเดินทางไปด้วยกัน”	 หนั้งสือก่จการัเป็น้เรืั�องรัาว 

การัเด่น้ที่างท่ี่�เร่ั�มต้น้จากกรุังเยร่ัซีาเล็ม	 ผ่าน้สะมาเร่ัยและย่เด่ย	 จากนั้�น้ไปยังภ่ม่ภาคซ่ีเร่ัย	 เอเชุ่ยไมเน้อร์ั	

กร่ัซี	 และส่�น้สุดท่ี่�กรุังโรัม	 เป็น้การัเด่น้ที่างท่ี่�เผยให้เห็น้ว่าพี่รัะวาจาข้องพี่รัะเจ้า	 และผ้่คน้ท่ี่�เอาใจใส่และ 

เชืุ�อใน้พี่รัะวาจานั้�น้เด่น้ที่างไปด้วยกัน้อย่างไรั	 พี่รัะวาจาข้องพี่รัะเจ้าเด่น้ที่างไปกับเรัา	 ทุี่กคน้ม่บที่บาที่ใน้

การัเล่น้	 ไม่ม่ใครัเป็น้เพ่ี่ยงตัวปรัะกอบ	 ส่�งสำาคัญคือทุี่กคน้ม่ส่วน้ร่ัวม	พี่รัะสัน้ตะปาปา	พี่รัะคาร์ัด่นั้ล	และ

พี่รัะสังฆรัาชุผ้่ชุ่วย	 ไม่ได้สำาคัญไปกว่าคน้อื�น้	 ไม่ใชุ่เลย	 เรัาทุี่กคน้ล้วน้ม่บที่บาที่ท่ี่�ต้องเล่น้	 และไม่ม่ใครัถ่ึก

มองว่าเป็น้เพ่ี่ยงตัวปรัะกอบ	 ใน้สมัยนั้�น้	 ศาสน้บร่ักรัถ่ึกมองอย่างชัุดเจน้ว่าเป็น้ร่ัปแบบการับร่ัการั 

รัับใชุ้	 เป็น้อำาน้าจท่ี่�ได้มาจากทัี่�งการัฟัังพี่รัะสุรัเส่ยงข้องพี่รัะเจ้าและเส่ยงข้องผ้่คน้อย่างท่ี่�แยกออกจากกัน้ 

ไม่ได้	 ด้วยเหตุน่้�จ่ง	 ที่ำาให้ผ้่รัับหน้้าท่ี่�น่้�ม่ความอ่อน้น้้อมถ่ึอมตน้	 รัับใชุ้ผ้่ตำ�าต้อยด้วยความเชืุ�อและความรััก 

ที่ว่าเรืั�องรัาวการัเด่น้ที่างนั้�น้	 ม่ได้เป็น้เพ่ี่ยงเรืั�องที่างภ่ม่ศาสตร์ัเท่ี่านั้�น้	 แต่ยังเป็น้เรืั�องรัาวท่ี่�ม่ความกรัะวน้กรัะวาย

ภายใน้อย่างต่อเนื้�อง	(a	constant	 inner	restlessness)	น่้�เป็น้เรืั�องสำาคัญ	หากคร่ัสตชุน้ไม่ร้่ัส่กถ่ึงความ

กรัะวน้กรัะวายภายใน้อย่างล่กซ่ี�งแล้ว	 ย่อมแสดงว่าม่บางอย่างข้าดหายไป	 ความกรัะวน้กรัะวายภายใน้

นั้�น้เก่ดจากความเชืุ�อท่ี่�กรัะตุ้น้ให้เรัาพ่ี่จารัณาว่าควรักรัะที่ำาส่�งใดด่ท่ี่�สุด	และจะต้องรัักษาหรืัอเปล่�ยน้แปลง

ส่�งใด	ปรัะวัต่ศาสตร์ัสอน้เรัาว่า	 ไม่เป็น้เรืั�องด่สำาหรัับพี่รัะศาสน้จักรัท่ี่�จะอย่่น่้�ง	ๆ	 (เท่ี่ยบ	ความชืุ�น้ชุมย่น้ด่

แห่งพี่รัะวรัสารั	 Evangelii	 Gaudium,	 23)	 การัเคลื�อน้ไหวเป็น้ผลข้องการัเชืุ�อฟัังพี่รัะจ่ตเจ้า	 ผ้่ที่รังชุ่�น้ำา

ปรัะวัต่ศาสตร์ัน่้�	ซ่ี�งทุี่กคน้ล้วน้ม่บที่บาที่	ทุี่กคน้ล้วน้กรัะวน้กรัะวายและไม่เคยหยุดน่้�ง

	 เปโตรัและเปาโลม่ใชุ่เป็น้เพ่ี่ยงบุคคลสองคน้ท่ี่�ม่บุคล่กเป็น้ข้องตัวเอง	ท่ี่าน้แสดงถ่ึงว่สัยทัี่ศน์้สองลักษณะท่ี่�

ม่ข้อบเข้ตกว้างไกลมาก	 ท่ี่าน้สามารัถึปรัะเม่น้ส่�งต่าง	 ๆ	 ใน้แง่ข้องเหตุการัณ์	 เป็น้พี่ยาน้ถ่ึงแรังกรัะตุ้น้ท่ี่�

ที่ำาให้ท่ี่าน้หยุดและค่ด	 เป็น้อ่กสำาน้วน้หน่้�งท่ี่�เรัาควรัจดจำาไว้คือ	 หยุดและค่ด	 เป้น้แรังกรัะตุ้น้ท่ี่�ผลักดัน้ให้

ท่ี่าน้ม่ความกล้าหาญ	 ตั�งคำาถึาม	 เปล่�ยน้แปลงความค่ด	 รัวมทัี่�งที่ำาผ่ดพี่ลาดได้	 และเร่ัยน้ร้่ัจากความ 

ผ่ดพี่ลาดเหล่านั้�น้	 แต่เหนื้อส่�งอื�น้ใดคือม่ความหวังแม้จะปรัะสบความยากลำาบาก	 พี่วกท่ี่าน้เป็น้สานุ้ศ่ษย์

ข้องพี่รัะจ่ตเจ้า	 ซ่ี�งชุ่�ให้ท่ี่าน้เห็น้ภ่ม่ศาสตร์ัแห่งความรัอด	 ทัี่�งการัเปิดปรัะต่และหน้้าต่าง	 การัพัี่งกำาแพี่ง	

การัหักโซ่ีตรัวน้	และการัเปิดพี่รัมแดน้	น่้�อาจหมายถ่ึงการัออกเด่น้ที่าง	การัเปล่�ยน้เส้น้ที่าง	การัละท่ี่�งความ

ค่ดบางอย่างท่ี่�รัั�งเรัาไว้	และขั้ดข้วางไม่ให้เรัาออกเด่น้ที่าง	และก้าวเด่น้ไปด้วยกัน้	



	 เรัามองเห็น้พี่รัะจ่ตเจ้าที่รังน้ำาเปโตรัไปยังบ้าน้ข้องโครัเน้ล่อัส	 น้ายร้ัอยคน้ต่างศาสน้า	 แม้ว่าเปโตรั 

จะร้่ัส่กไม่สบายใจก็ตาม	อย่าลืมว่าเปโตรัได้รัับน่้ม่ตท่ี่�รับกวน้ท่ี่าน้	ใน้น่้ม่ตนั้�น้	ท่ี่าน้ได้รัับคำาสั�งให้รัับปรัะที่าน้ส่�ง

ท่ี่�ท่ี่าน้ค่ดว่าไม่บร่ัสุที่ธ่�	ท่ี่าน้ร้่ัส่กกังวลใจ	ทัี่�งท่ี่�มั�น้ใจว่าส่�งท่ี่�พี่รัะเจ้าที่รังชุำารัะแล้วนั้�น้	จะไม่ถืึอว่าม่มลท่ี่น้อ่ก

ต่อไป	 ข้ณะที่่�ที่่าน้พี่ยายามเข้้าใจถึ่งความสำาคัญข้องน้่ม่ตน้่�	 บุรัุษบางคน้ที่่�โครัเน้ล่อัสส่งมาก็เด่น้ที่าง 

มาถ่ึง	โครัเน้ล่อัสเองก็ได้รัับน่้ม่ตและสารัเชุ่น้กัน้	เข้าเป็น้ข้้ารัาชุการัชุาวโรัมัน้ท่ี่�เคร่ังศาสน้า	และม่น้ำ�าใจต่อ

ศาสน้าย่ว	แต่ก็ไม่มากพี่อท่ี่�จะกลายเป็น้ชุาวย่วหรืัอคร่ัสตชุน้ได้อย่างสมบ่รัณ์	เข้าคงจะไม่ผ่าน้	“สิ่ำานัก็งาน

ศุลก็าก็ร”	 ที่างศาสน้าได้	 โครัเน้ล่อัสเป็น้คน้ต่างศาสน้า	 แต่เข้าได้รัับการับอกเล่าว่าพี่รัะเจ้าที่รังได้ย่น้คำา

อธ่ษฐาน้ข้องเข้า	 และให้เข้าส่งคน้ไปข้อให้เปโตรัมาท่ี่�บ้าน้ข้องเข้า	ณ	 จุดน่้�	 ด้วยเหตุท่ี่�เปโตรัสงสัยไม่มั�น้ใจ

และโครัเน้ล่อัสก็ไม่แน่้ใจและสับสน้	 พี่รัะจ่ตเจ้าจ่งเอาชุน้ะการัต่อต้าน้ข้องเปโตรั	 และเปิดบที่ใหม่ข้อง

ปรัะวัต่ศาสตร์ัธรัรัมท่ี่ต	 น่้�คือว่ธ่ท่ี่�พี่รัะจ่ตเจ้าที่รังที่ำางาน้	 ใน้การัพี่บกัน้รัะหว่างบุรุัษสองคน้	 เรัาได้ย่น้วล่ท่ี่�

งดงามท่ี่�สุดข้องศาสน้าคร่ัสต์	 โครัเน้ล่อัสพี่บเปโตรัและก้มลงแที่บเท้ี่าข้องท่ี่าน้	 แต่เปโตรัพี่ยุงเข้าให้ลุกข่้�น้	

และบอกเข้าว่า	“ลุก็ข้�นเถ่ิด ข�าพเจ�าก็็เป็็นมีนุษย์เหูม่ีอนท่ี่าน”	 (กจ	10:26)	 เรัาทุี่กคน้สามารัถึพ่ี่ดได้เหมือน้

กัน้ว่า “ผู้มีเป็็นบุรุษ ฉัันเป็็นสิ่ตรี เราทุี่ก็ค์นเป็็นมีนุษย์”	น่้�คือส่�งท่ี่�เรัาควรัพ่ี่ด	พี่รัะสังฆรัาชุด้วย	เรัาทุี่กคน้

ควรัพ่ี่ดว่า	“ลุก็ข้�นเถ่ิด ข�าพเจ�าก็็เป็็นมีนุษย์เหูม่ีอนกั็น”

	 	ตัวบที่ยังบอกด้วยว่าเปโตรัสน้ที่น้ากับโครัเน้ล่อัส	(เท่ี่ยบ	ข้้อ	27)	ศาสน้าคร่ัสต์ควรัม่ลักษณะเป็น้

มนุ้ษย์และเข้้าถ่ึงได้เสมอ	โดยปรัับความแตกต่างและรัะยะที่างให้สัมพัี่น้ธ์กัน้	เปล่�ยน้เป็น้ความคุ้น้เคยและ

ความใกล้ชุ่ด	 อัน้ท่ี่�จร่ังความเจ็บป่วยปรัะการัหน่้�งข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ก็คือพี่ฤต่กรัรัมน้อกล่่น้อกที่าง	 คือ

ลัที่ธ่บรัรัพี่ชุ่ตน่้ยม	(Clericalism)	ท่ี่�แยกพี่รัะสงฆ์และพี่รัะสังฆรัาชุออกจากผ้่คน้	ที่ำาให้พี่วกเข้าเป็น้เหมือน้

เจ้าหน้้าท่ี่�	ไม่ใชุ่ผ้่อภ่บาล	นั้กบุญเปาโลท่ี่�	6	มักยกคำากล่าวข้องเที่อเรัน้ซ์ีท่ี่�ว่า	“ข�าพเจ�าเป็็นมีนุษย์ ข�าพเจ�า

ไม่ีถ่ิอว่ามีนุษย์ค์นใดแป็ลก็แยก็จาก็ข�าพเจ�า”	 การัพี่บปะรัะหว่างเปโตรักับโครัเน้ล่อัสได้ชุ่วยแก้ปัญหาน่้�	

ที่ำาให้เก่ดการัตัดส่น้ใจท่ี่�จะสั�งสอน้คน้ต่างศาสน้าโดยตรัง	ด้วยความเชืุ�อมั�น้ใน้ส่�งท่ี่�เปโตรักล่าวว่า “พระเจ�า

ไม่ีที่รงลำาเอียง”	(กจ	10:34)	ไม่ม่การัเลือกปฏ่ิบัต่ใน้พี่รัะน้ามข้องพี่รัะเจ้า	และการัเลือกปฏ่ิบัต่ก็เป็น้บาป

ใน้หม่่พี่วกเรัาเชุ่น้กัน้	 เมื�อใดก็ตามท่ี่�เรัาเร่ั�มพ่ี่ดว่า	 “เราเป็็นผู้้�บร่สุิ่ที่ธ่ิ์� เราเป็็นผู้้�ได�รับเล่อก็ เราเป็็นส่ิ่วนหูน้�ง

ของขบวนก็ารนี�ทีี่�ร้�ทุี่ก็ส่ิ่�ง เราเป็็น…”	ไม่ใชุ่เลย!	เรัาเป็น้พี่รัะศาสน้จักรั	เป็น้เรัาทัี่�งหมดทุี่กคน้ร่ัวมกัน้

	 ท่ี่าน้คงเข้้าใจแล้ว	 เรัาไม่สามารัถึเข้้าใจความหมายข้องการัเป็น้	“ค์าที่อล่ก็”	 ได้	 โดยไม่ค่ดถ่ึงพืี่�น้ท่ี่�

กว้างใหญ่ท่ี่�เปิดต้อน้รัับ	การัเป็น้พี่รัะศาสน้จักรัคือหน้ที่างท่ี่�จะเข้้าส่่อ้อมพี่รัะกรัอัน้ย่�งใหญ่ข้องพี่รัะเจ้า	เมื�อ

กลับไปด่ก่จการัข้องอัครัสาวก	 เรัาเห็น้ปัญหาท่ี่�เก่ดข่้�น้ใน้การัจัดรัะเบ่ยบจำาน้วน้คร่ัสตชุน้ท่ี่�เพ่ี่�มข่้�น้	 และ 

โดยเฉพี่าะอย่างย่�งว่ธ่การัจัดหาส่�งจำาเป็น้สำาหรัับคน้ยากจน้	 บางคน้บอกว่าแม่ม่ายข้องพี่วกเข้าถ่ึกที่อดท่ี่�ง	



ว่ธ่แก้ปัญหาท่ี่�พี่วกเข้าค่ด	 คือการัรัวบรัวมบรัรัดาสานุ้ศ่ษย์และพ่ี่จารัณาร่ัวมกัน้ว่าจะแต่งตั�งบุรุัษเจ็ดคน้ 

ให้ที่ำางาน้เต็มเวลาเพืี่�อบร่ัการัรัับใชุ้และเพืี่�อไปแจกอาหารั	 (กจ	 6:	 1-7)	 ด้วยว่ธ่น่้�	 แม้ใน้งาน้รัับใชุ้	 

พี่รัะศาสน้จักรัก็ก้าวหน้าและเดินทางไปด้วยกัน	 เป็น้	 “ซ่ีน้อด”	 ท่ี่�ม่การัพ่ี่เครัาะห์แยกแยะใน้บรัรัดาความ

ต้องการัท่ี่�สัมผัสได้	และความเป็น้จร่ังข้องชุ่ว่ต	ด้วยอำาน้าจข้องพี่รัะจ่ตเจ้า	เพี่รัาะพี่รัะจ่ตเจ้าที่รังเป็น้	“ผู้้�แสิ่ดงนำา” 

ท่ี่�ย่�งใหญ่	ใน้ชุ่ว่ตข้องพี่รัะศาสน้จักรัเสมอ

	 น้อกจากน่้�	 ยังม่การัปะที่ะรัะหว่างว่สัยทัี่ศน์้และความคาดหวังท่ี่�แตกต่างกัน้	 เรัาจ่งไม่ต้องกลัวว่า

เมื�อเก่ดเรืั�องแบบเด่ยวกัน้ใน้ปัจจุบัน้	 เรัาจะมาโต้เถ่ึยงกัน้อย่างนั้�น้หรืัอ!	 ข้้อโต้แย้งถืึอเป็น้สัญญาณข้อง

ความเชืุ�อฟัังและการัเปิดกว้างต่อพี่รัะจ่ตเจ้า	 ความขั้ดแย้งท่ี่�ร้ัายแรังอาจเก่ดข่้�น้ได้	 เชุ่น้เด่ยวกับปรัะเด็น้

เรืั�องการัเข้้าสุหนั้ตสำาหรัับคน้ต่างศาสน้าท่ี่�กลับใจ	 ซ่ี�งยุต่ลงด้วยการัพ่ี่จารัณาข้องสภาท่ี่�เร่ัยกว่าสภาแห่งเยร่ัซีาเล็ม	

ซี่�งเป็น้สภาแรัก	 ทีุ่กวัน้น้่�ก็เชุ่น้กัน้	 เรัาม่ว่ธ่มองส่�งต่าง	 ๆ	 อย่างเข้้มงวดจรั่งจัง	 ซี่�งเป็น้ว่ธ่ที่่�จำากัดความ

พี่ากเพี่่ยรัอดที่น้	 (makrothymía)	 ข้องพี่รัะเจ้า	 ที่่�ที่รังมองส่�งต่าง	 ๆ	 อย่างล่กซี่�ง	 กว้างข้วางและมอง 

การัณ์ไกล	 พี่รัะเจ้าที่อดพี่รัะเน้ตรัเห็น้แต่ไกล	 พี่รัะองค์ไม่ที่รังร่ับร้ัอน้	 ความเข้้มงวดตายตัวเป็น้พี่ฤต่กรัรัม

ผ่ดปกต่อ่กปรัะการัหน่้�ง	เป็น้บาปผ่ดต่อความพี่ากเพ่ี่ยรัอดที่น้ข้องพี่รัะเจ้า	เป็น้บาปท่ี่�ขั้ดต่อความส่งส่งข้อง

พี่รัะเจ้า	และใน้ปัจจุบัน้ก็เชุ่น้กัน้

		 ดังนั้�น้	 เรืั�องน่้�จ่งกลับมาอ่ก	 ผ้่กลับใจบางคน้จากศาสน้ายด่าย	 ใน้ความเข้้าใจข้องพี่วกเข้านั้�น้	 

พี่วกเข้ายืน้ยัน้ว่าไม่ม่ความรัอด	 หากไม่ยอมจำาน้น้ต่อกฎข้องโมเสส	 ด้วยความค่ดน่้�	 พี่วกเข้าจ่งต่อต้าน้

เปาโล	 ผ้่ปรัะกาศความรัอดโดยตรังใน้พี่รัะน้ามข้องพี่รัะเยซ่ีเจ้า	 การัคัดค้าน้น่้�จ่งเป็น้การัปรัะน่้ปรัะน้อม 

ใน้การัรัับผ้่กลับใจใหม่	 เปาโลและบารัน้าบัสถ่ึกส่งไปยังกรุังเยร่ัซีาเล็ม	 เพืี่�อไปหาบรัรัดาอัครัสาวกและ 

ผ้่อาวุโส	 ไม่ใชุ่เรืั�องง่ายเลยท่ี่�จะหารืัอปัญหาเรืั�องน่้�	 พี่วกเข้าถึกเถ่ึยงกัน้ยาว	 ใน้เรืั�องการัยอมรัับเสร่ัภาพี่

การักรัะที่ำาข้องพี่รัะเจ้าว่า	ไม่ม่อุปสรัรัคใดท่ี่�จะขั้ดข้วางม่ให้พี่รัะองค์สัมผัสจ่ตใจข้องผ้่คน้	ไม่ว่าจะม่ภ่ม่หลัง

ที่างศ่ลธรัรัมหรัือศาสน้าใดก็ตาม	 สถึาน้การัณ์คล่�คลายลง	 เมื�อพี่วกเข้ายอมรัับการัพี่่ส่จน้์ว่า	 “พระเจ�า 

ที่รงล่วงร้�จ่ตใจ”	 เหมือน้เป็น้	 “แพที่ย์โรค์หัูวใจ”	 ท่ี่�เก่งกาจ	 พี่รัะองค์ที่รังอย่่เค่ยงข้้างคน้ต่างศาสน้าท่ี่�ได้

รัับความรัอดพ้ี่น้	 เนื้�องจาก	 “พี่รัะองค์ปรัะที่าน้พี่รัะจ่ตเจ้าให้เข้าเหมือน้กับท่ี่�ปรัะที่าน้ให้พี่วกเรัา”	 (กจ	 15:8)	

ด้วยว่ธ่น่้�	 การัแสดงความเคารัพี่ต่อความร้่ัส่กอ่อน้ไหวข้องทุี่กคน้และการัแสดงอารัมณ์จ่งสงบลง	 พี่วกเข้า

ได้เร่ัยน้ร้่ัจากปรัะสบการัณ์ข้องเปโตรัและโครัเน้ล่อัส	 อัน้ท่ี่�จร่ัง	“เอก็สิ่าร”	 สุดท้ี่ายน่้�	 น้ำาเสน้อพี่รัะจ่ตเจ้า

เป็น้ตัวเอกใน้กรัะบวน้การัตัดส่น้ใจ	 และสะท้ี่อน้ถ่ึงปร่ัชุาญาณท่ี่�พี่รัะองค์ที่รังสร้ัางแรังบัน้ดาลใจได้เสมอ	

“พระจ่ตเจ�าและพวก็เราตก็ลงทีี่�จะไม่ีบังคั์บใหู�ท่ี่านแบก็ภูาระอ่�นอีก็”	(กจ	15:28)



 “… และพวก็เรา”	ใน้ซ่ีน้อดน่้�	เรัาต้องการัไปถ่ึงจุดท่ี่�เรัาสามารัถึพ่ี่ดได้ว่า	“พระจ่ตเจ�าและพวก็เรา” 

เพี่รัาะเมื�อพี่รัะจ่ตเจ้าที่รังเป็น้ผ้่น้ำา	 ท่ี่าน้ก็จะอย่่ท่ี่ามกลางการัเสวน้าอย่างต่อเนื้�อง	 และยังอย่่ใน้การัเสวน้า

กับพี่รัะจ่ตเจ้าด้วย	จงจำาคำาพ่ี่ดเหล่าน่้�ไว้	“พระจ่ตเจ�าและพวก็เราตก็ลงทีี่�จะไม่ีบังคั์บใหู�ท่ี่านแบก็ภูาระอ่�นอีก็” 

“พระจ่ตเจ�าและพวก็เรา”	น่้�เป็น้ว่ธ่ท่ี่�ท่ี่าน้ควรัพี่ยายามพ่ี่ดคุยถ่ึงส่�งต่าง	ๆ	ใน้ทุี่กขั้�น้ตอน้ข้องกรัะบวน้การั

ซ่ีน้อดน่้�	 หากปรัาศจากพี่รัะจ่ตเจ้าแล้ว	 ก็จะกลายเป็น้เหมือน้สภาข้องสังฆมณฑล	 แต่ไม่ใชุ่การัปรัะชุุม 

ซ่ีน้อด	เรัาไม่ได้จัดปรัะชุุมสภาสังฆมณฑลท่ี่�พ่ี่จารัณาตรัวจสอบปัญหาน่้�หรืัอคำาถึามนั้�น้	แต่เป็น้การัเด่น้ที่าง

แห่งการัรัับฟัังกัน้และกัน้	 และฟัังพี่รัะจ่ตเจ้า	 ม่การัอภ่ปรัายโต้เถ่ึยงกัน้	 ใชุ่	 แต่เป็น้การัอภ่ปรัายร่ัวมกับ 

พี่รัะจ่ตเจ้า	ซ่ี�งเป็น้ว่ถ่ึแห่งการัอธ่ษฐาน้ภาวน้า

  “พระจ่ตเจ�าและพวก็เรา”	อย่างไรัก็ตาม	ยังม่การัปรัะจญท่ี่�จะกรัะที่ำาส่�งต่าง	ๆ	ใน้แบบข้องเรัาเอง

อย่่เสมอ	ใน้	“ค์ร่สิ่ตศาสิ่นจัก็ว่ที่ยาแหู่งก็ารที่ดแที่น”	(ecclesiology	of	substitution)	ซ่ี�งม่หลายร่ัปแบบ	

รัาวกับว่าเมื�อเสด็จข่้�น้ส่่สวรัรัค์แล้ว	 พี่รัะเจ้าได้ที่รังท่ี่�งความว่างเปล่าท่ี่�จำาเป็น้ต้องเต่มเต็ม	 และเรัาเองต้อง

เต่มเต็มส่�งน่้�	 ไม่ใชุ่เชุ่น้นั้�น้	 พี่รัะเจ้าได้ที่รังมอบพี่รัะจ่ตเจ้าไว้ให้เรัาแล้ว!	 พี่รัะดำารััสข้องพี่รัะเยซ่ีเจ้าชัุดเจน้

มาก	 “และเราจะวอนขอพระบ่ดา แล�วพระองค์์จะป็ระที่านผู้้�ช่่วยเหูล่ออีก็องค์์หูน้�งใหู�ท่ี่าน เพ่�อจะอย่้ 

กั็บท่ี่านตลอดไป็...เราจะไม่ีท่ี่�งท่ี่านทัี่�งหูลายใหู�เป็็นก็ำาพร�า”	(ยน้	14:16.18)	ใน้การัปฏ่ิบัต่ตามพี่รัะสัญญาน่้�	

พี่รัะศาสน้จักรัเป็น้ศ่ลศักด่�ส่ที่ธ่�	ดังท่ี่�เรัาอ่าน้ใน้	Lumen	Gentium	1	ว่า	“ในพระค์ร่สิ่ตเจ�า พระศาสิ่นจัก็ร

เป็็นศีลศัก็ด่�ส่ิ่ที่ธ่ิ์� เป็็นเค์ร่�องหูมีายและเค์ร่�องม่ีอของค์วามีเป็็นหูน้�งเดียวในพระเจ�า และเอก็ภูาพของ

มีนุษยช่าต่ทัี่�งมีวล”	ปรัะโยคน่้�สะท้ี่อน้คำายืน้ยัน้ข้องสภาแห่งกรุังเยร่ัซีาเล็ม	ซ่ี�งขั้ดแย้งกับส่�งท่ี่�จะมาแที่น้ท่ี่�

พี่รัะเจ้า	 และพี่ยายามสร้ัางพี่รัะศาสน้จักรับน้พืี่�น้ฐาน้ความเชืุ�อมั�น้ที่างวัฒน้ธรัรัมและปรัะวัต่ศาสตร์ัข้อง

พี่วกเข้าเอง	 โดยบังคับให้ตั�งพี่รัมแดน้ต่ดอาวุธ	 ตั�งด่าน้เก็บค่าผ่าน้ที่าง	 ซ่ี�งเป็น้ร่ัปแบบจ่ตว่ญญาณท่ี่�ด่หม่�น้

การัท่ี่�พี่รัะเจ้าเข้้ามาม่ส่วน้ร่ัวมใน้ชุ่ว่ตข้องเรัาแบบให้เปล่า	 เมื�อพี่รัะศาสน้จักรัเป็น้ปรัะจักษ์พี่ยาน้ถ่ึงความรััก 

ที่่�ปรัาศจากเงื�อน้ไข้ข้องพี่รัะเจ้าและการัโอบกอดต้อน้รัับข้องพี่รัะองค์	 ที่ั�งด้วยวาจาและการักรัะที่ำา	 

พี่รัะศาสน้จักรัก็ได้แสดงออกถ่ึงความเป็น้คาที่อล่กอย่างแท้ี่จร่ัง	และถ่ึกกรัะตุ้น้ทัี่�งจากภายใน้และภายน้อก

ให้ดำารังอย่่ใน้ทีุ่กเวลาและทีุ่กหน้แห่ง	 แรังกรัะตุ้น้และความสามารัถึน้ั�น้เป็น้ข้องปรัะที่าน้จากพี่รัะจ่ตเจ้า	

“พระจ่ตเจ�าจะเสิ่ด็จลงมีาเหูน่อท่ี่าน และท่ี่านจะรับอานุภูาพเพ่�อจะเป็็นพยานถ้ิงเราในก็รุงเยร้ซิาเล็มี  

ทัี่�วแค์ว�นย้เดีย แค์ว�นสิ่ะมีาเรียจนถ้ิงสุิ่ดป็ลายแผู่้นด่น”	 (กจ	 1:8)	 	 การัรัับพี่ลังจากพี่รัะจ่ตเจ้าเพืี่�อเป็น้

ปรัะจักษ์พี่ยาน้นั้�น้คือหน้ที่างข้องเรัา	ใน้ฐาน้ะพี่รัะศาสน้จักรั	และเรัาจะเป็น้พี่รัะศาสน้จักรัได้	หากเรัาเด่น้

บน้หน้ที่างน่้�



	 การัเป็น้พี่รัะศาสน้จักรัแบบซ่ีน้อด	หมายถ่ึงการัเป็น้พี่รัะศาสน้จักรัท่ี่�เป็น้ศ่ลศักด่�ส่ที่ธ่�	ตามพี่รัะสัญญา

ข้องพี่รัะคร่ัสตเจ้าท่ี่�ว่าพี่รัะจ่ตเจ้าจะปรัะทัี่บอย่่กับเรัาตลอดเวลา	 เรัาแสดงให้เห็น้ได้ด้วยการัเจร่ัญเต่บโต 

ใน้ความสัมพี่ัน้ธ์ข้องเรัากับพี่รัะจ่ตเจ้า	 และโลกที่่�จะมาถึ่ง	 ข้อข้อบพี่รัะคุณพี่รัะเจ้าที่่�เรัาม่ความข้ัดแย้ง 

อย่่เสมอ	 แต่เรัาต้องหาที่างแก้ไข้	 โดยการัฟัังพี่รัะเจ้าและว่ธ่ท่ี่�พี่รัะองค์ตรััสท่ี่ามกลางเรัา	 โดยการัอธ่ษฐาน้

ภาวน้าและลืมตามองด่ทุี่กส่�งรัอบตัวเรัา	 โดยการัดำาเน่้น้ชุ่ว่ตท่ี่�ซืี�อสัตย์ต่อข่้าวด่	 โดยการัแสวงหาคำาตอบ 

ใน้การัเผยแสดงข้องพี่รัะเจ้า	 ผ่าน้ที่างผ้่จาร่ักแสวงบุญท่ี่�พี่ากเพ่ี่ยรัใน้การัเด่น้ที่าง	 ซ่ี�งเร่ั�มต้น้ข่้�น้ใน้ก่จการั

ข้องอัครัสาวก	 ส่�งสำาคัญคือว่ธ่ที่่�จะเข้้าใจและต่ความ	 โดยผ่าน้การัต่ความข้องผ่้จารั่กแสวงบุญซี่�งมัก 

เด่น้ที่างอย่่เสมอ	 เป็น้การัเด่น้ที่างท่ี่�เร่ั�มต้น้หลังจากการัปรัะชุุมสภาอย่างนั้�น้หรืัอ	 ไม่ใชุ่เชุ่น้นั้�น้	 แต่เป็น้การั

เด่น้ที่างท่ี่�เร่ั�มต้น้ด้วยอัครัสาวกกลุ่มแรัก	 และดำาเน่้น้ต่อไปตั�งแต่นั้�น้เป็น้ต้น้มา	 เมื�อใดท่ี่�พี่รัะศาสน้จักรั 

หยุดชุะงัก	 ก็ไม่ใชุ่พี่รัะศาสน้จักรัอ่กต่อไป	 แต่เป็น้สมาคมท่ี่�เคร่ังศาสน้า	 เพี่รัาะขั้งพี่รัะจ่ตเจ้าไว้ใน้กรัง 

ผ้่จาร่ักแสวงบุญท่ี่�ม่ความสามารัถึพี่ากเพ่ี่ยรัใน้การัเด่น้ที่างนั้�น้	 ได้เร่ั�มต้น้ข่้�น้ใน้ก่จการัข้องอัครัสาวก	 ม่ฉะนั้�น้	

พี่รัะจ่ตเจ้าจะถ่ึกด่หม่�น้ด่แคลน้	อย่างท่ี่�ข้้าพี่เจ้าได้กล่าวใน้โอกาสอื�น้	ๆ	ว่ากุสตาฟั	มาห์เลอร์ั	เคยกล่าวไว้ว่า	

ความจงรัักภักด่ต่อธรัรัมปรัะเพี่ณ่ม่ใชุ่เป็น้เรืั�องข้องการับ่ชุาเถ้ึาถ่ึาน้	 แต่เป็น้การัรัักษาไฟัให้ลุกโชุน้	 ข้ณะท่ี่�

ที่่าน้เรั่�มต้น้การัเด่น้ที่าง	 ซ่ีน้อดน้่�	 ข้้าพี่เจ้าข้อถึามที่่าน้ว่าที่่าน้ม่แน้วโน้้มที่่�จะที่ำาส่�งใดมากข้่�น้	 ปกป้อง 

เถ้ึาถ่ึาน้ข้องพี่รัะศาสน้จักรัท่ี่�เป็น้องค์กรัหรืัอกลุ่มข้องท่ี่าน้	 หรืัอที่ำาให้ไฟันั้�น้ลุกโชุน้	 ท่ี่าน้ม่แน้วโน้้มมากข่้�น้

ท่ี่�จะบ่ชุาส่�งท่ี่�ท่ี่าน้หวงแหน้และที่ำาให้ท่ี่าน้ปิดตัวเองหรืัอไม่	“ข�าพเจ�าเป็็นของเป็โตร ข�าพเจ�าเป็็นของเป็าโล 

ข�าพเจ�าอย่้ในองค์์ก็รนี� ท่ี่านอย่้ในองค์์ก็รนั�น ข�าพเจ�าเป็็นนัก็บวช่ ข�าพเจ�าเป็็นพระสัิ่งฆราช่”	 หรืัอท่ี่าน้ร้่ัส่ก 

ว่าได้รัับเร่ัยกให้รัักษาไฟัข้องพี่รัะจ่ตเจ้าให้ลุกโชุน้	มาห์เลอร์ัเป็น้นั้กแต่งเพี่ลงท่ี่�ยอดเย่�ยม	แต่คำาพ่ี่ดเหล่านั้�น้

แสดงให้เห็น้ว่าเข้าเป็น้อาจารัย์สอน้ปร่ัชุาญาณด้วย	 ธรัรัมน่้ญ	 Dei	 Verbum	 (ข้้อ	 8)	 อ้างถ่ึงจดหมายถ่ึง 

ชุาวฮ่ีบร่ัท่ี่�บอกเรัาว่า “พระเจ�าตรัสิ่กั็บบรรพบุรุษของเราโดยที่างป็ระก็าศก็หูลายวาระและหูลายว่ธีิ์ (ฮบ 1:1) 

พระองค์์ที่รงสิ่นที่นากั็บเจ�าสิ่าวของพระบุตรทีี่�รัก็ของพระองค์์อย่างไม่ีขาดสิ่าย”	นั้กบุญว่น้เซีน้ต์แห่งเลร่ัน้ได้

เปรั่ยบเที่่ยบการัเจรั่ญเต่บโตข้องมนุ้ษย์กับการัพี่ัฒน้าธรัรัมปรัะเพี่ณ่ข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ซี่�งถึ่ายที่อดจาก

รุ่ัน้ส่่รุ่ัน้	ท่ี่าน้บอกเรัาว่าเรัาไม่สามารัถึรัักษา “สิ่มีบัต่แหู่งค์วามีเช่่�อ”	(the	deposit	of	faith)	ไว้ได้	หาก 

ไม่ที่ำาให้ก้าวหน้้าข่้�น้ใน้ลักษณะท่ี่�	“มัี�นค์งเข�มีแข็งข้�นตามีปี็ ก็ว�างขวางข้�นตามีเวลา และก็ล่อมีเก็ลางดงามี

ข้�นตามีอายุ”	(Commonitorium	primum,	23:	ut	annis	consolidetur,	dilatetur	tempore,	sublimetur	

aetate)	 การัเด่น้ที่างข้องเรัาควรัจะเป็น้เชุ่น้น่้�	 ใน้ความเป็น้จร่ัง	 เที่วว่ที่ยาก็เหมือน้สายน้ำ�า	 หากไม่ไหล 

ไปเรืั�อย	ๆ	ก็จะแน่้น่้�งและเน่้าเส่ย	เหมือน้พี่รัะศาสน้จักรัท่ี่�แน่้น่้�ง	ก็จะเร่ั�มเสื�อมสลาย	

	 ท่ี่าน้คงเห็น้แล้วว่าธรัรัมปรัะเพี่ณ่ข้องเรัาเป็น้เหมือน้แป้งท่ี่�ฟ่ัข่้�น้	 เรัาสามารัถึมองเห็น้การัเจร่ัญเต่บโต

และใน้การัเจร่ัญเต่บโตนั้�น้ก็คือการัเป็น้หน่้�งเด่ยวกัน้ การเดินทางไปด้วยกัน ที่ำาให้เก่ดความเป็น้หน่้�งเด่ยวกัน้



อย่างแท้ี่จร่ัง	 ณ	 ท่ี่�น่้�ก็เชุ่น้กัน้	 ก่จการัข้องอัครัสาวกสามารัถึชุ่วยเรัาได้	 โดยแสดงให้เรัาเห็น้ว่าความเป็น้ 

หน่้�งเด่ยวกัน้นั้�น้ไม่ได้ข้จัดความแตกต่าง	เป็น้อัศจรัรัย์ข้องวัน้พี่รัะจ่ตเจ้าเสด็จลงมา	ซ่ี�งภาษาต่าง	ๆ	ไม่เป็น้

อุปสรัรัค	ด้วยการัที่ำางาน้ข้องพี่รัะจ่ตเจ้า	“เราแต่ละค์นได�ย่นเขาพ้ดภูาษาที่�องถ่ิ�นของเรา”	(กจ	2:8)	เรัา

ร้่ัส่กเหมือน้อย่่บ้าน้	 แตกต่างกัน้แต่ร่ัวมเด่น้หน้ที่างเด่ยวกัน้	 [ข้อโที่ษท่ี่�พ่ี่ดจายาวไป	 แต่ซ่ีน้อดเป็น้เรืั�อง

จร่ังจัง	ดังนั้�น้	เรัาจ่งร้่ัส่กอ่สรัะท่ี่�จะพ่ี่ดยาวๆ...]

	 เพืี่�อกลับไปส่่กรัะบวน้การัซ่ีน้อด	 ขั้�น้ตอน้ข้องสังฆมณฑลม่ความสำาคัญมาก	 เนื้�องจากเก่�ยวข้้อง 

กับการัรัับฟัังผ้่ท่ี่�ได้รัับศ่ลล้างบาปทุี่กคน้	 ซ่ี�งเป็น้หัวข้้อ	 sensus	 fidei	 in	 credendo	 ท่ี่�เป็น้ข้้อความเชืุ�อ 

ท่ี่�ไม่ผ่ดพี่ลาด	 ม่การัต่อต้าน้บางปรัะการัท่ี่�ต้องการัก้าวข้้ามภาพี่ลักษณ์ข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ท่ี่�แบ่งออกเป็น้

ผ้่น้ำาและผ้่ตาม	 ผ้่สอน้และผ้่ท่ี่�ได้รัับการัสอน้	 เรัาลืมไปว่าพี่รัะเจ้าที่รังโปรัดล้มควำ�าส่�งต่าง	 ๆ	 ดังท่ี่�พี่รัะน้าง 

มาร่ัย์ตรััสว่า	“พระองค์์ที่รงเหูวี�ยงผู้้�ป็ก็ค์รองลงจาก็บัลลังก์็ แต่ที่รงยก็ผู้้�ตำ�าต�อยข้�น”	(ลก	1:52)	การัเด่น้ที่าง

ร่ัวมกัน้ม่แน้วโน้้มท่ี่�จะเป็น้แน้วน้อน้มากกว่าแน้วตั�ง	พี่รัะศาสน้จักรัซ่ีน้อดจะชุำารัะข้อบฟ้ัา	ณ	 จุดท่ี่�พี่รัะคร่ัสตเจ้า	

ดวงอาท่ี่ตย์ข้องเรัาปรัากฏิข่้�น้	 ใน้ข้ณะท่ี่�เรัากลับสร้ัางอนุ้สรัณ์ฐาน้านุ้กรัมปกคลุมไว้	 ผ้่เล่�ยงแกะเด่น้ไป

พี่ร้ัอมกับปรัะชุากรัข้องเข้า	 เรัาซ่ี�งเป็น้ผ้่อภ่บาล	 เรัาเด่น้ไปพี่ร้ัอมกับปรัะชุากรัข้องเรัา	บางครัั�งอย่่ข้้างหน้้า	

บางครัั�งอย่่ตรังกลาง	 บางครัั�งอย่่ข้้างหลัง	 ผ้่เล่�ยงแกะท่ี่�ด่ควรัเด่น้ไปใน้หน้ที่างน่้�	 คืออย่่ข้้างหน้้าเพืี่�อน้ำาที่าง	

อย่่ตรังกลางเพืี่�อส่งเสร่ัมและรัักษากล่�น้ข้องฝ่ึงไว้	และอย่่ข้้างหลัง	เนื้�องจากผ้่คน้ม่	“ป็ระสิ่าที่สัิ่มีผัู้สิ่ในก็าร

ได�ก็ล่�น”	 ข้องตน้เองเชุ่น้กัน้	 พี่วกเข้าม่จม่กสำาหรัับค้น้หาเส้น้ที่างใหม่ใน้การัเด่น้ที่าง	 หรืัอเพืี่�อค้น้หา 

เส้น้ที่างเมื�อหลงที่าง	 ข้้าพี่เจ้าต้องการัเน้้น้เรืั�องน่้�สำาหรัับพี่รัะสังฆรัาชุและพี่รัะสงฆ์ข้องสังฆมณฑลด้วย	 ใน้

กรัะบวน้การัซ่ีน้อดน่้�	พี่วกเข้าควรัถึามว่า	“ข�าพเจ�าสิ่ามีารถิเด่น เค์ล่�อนไหูว อย่้ข�างหูน�า อย่้ระหูว่าง และ

อย่้ข�างหูลัง หูร่อว่าข�าพเจ�ายังค์งนั�งอย่้บนเก็�าอี�ของข�าพเจ�า พร�อมีด�วยหูมีวก็สัิ่งฆราช่และไมี�เที่�าก็างเขน” 

ผ้่เล่�ยงแกะย่อมอย่่ท่ี่ามกลางฝ่ึงแกะ	 และยังเป็น้ผ้่เล่�ยงท่ี่�คงอย่่	 หาใชุ่ฝ่ึงแกะ	 ฝ่ึงแกะร้่ัว่าเรัาเป็น้ผ้่เล่�ยงแกะ	

ฝึ่งแกะย่อมรั่้ถึ่งความแตกต่าง	 ผ่้เล่�ยงแกะอย่่ข้้างหน้้าเพี่ื�อชุ่�ที่าง	 อย่่ตรังกลางเพี่ื�อสัมผัสถึ่งความรั่้ส่ก 

ข้องผ้่คน้	และอย่่ข้้างหลังเพืี่�อชุ่วยผ้่พี่ลัดหลง	จงให้ผ้่คน้ได้กล่�น้ทุ่ี่งหญ้าด่ท่ี่�สุดท่ี่�ค้น้พี่บ

		 สามัญสำาน่้กข้องผ้่ท่ี่�เชืุ�อ	 (sensus	 fidei)	 ที่ำาให้ทุี่กคน้ม่ส่วน้ร่ัวมใน้ศักด่�ศร่ัข้องหน้้าท่ี่�การัปรัะกาศ

พี่รัะวาจาข้องพี่รัะคร่ัสตเจ้า	 (เท่ี่ยบ	 Lumen	 Gentium,	 34-35)	 เพืี่�อพี่วกเข้าจะได้มองเห็น้เส้น้ที่างข้อง

ข่้าวด่ใน้ยุคปัจจุบัน้	 คือ	“ก็ารได�ก็ล่�น”	 ข้องแกะ	 แต่ข้อให้เรัารัะวังว่าใน้ปรัะวัต่ศาสตร์ัแห่งความรัอด	 เรัา 

ทีุ่กคน้ล้วน้เป็น้แกะ	 และพี่รัะเจ้าที่รังเป็น้ผ่้เล่ �ยงแกะ	 ภาพี่ลักษณ์	 (ข้องแกะ)	 ชุ่วยให้เรัาเข้้าใจม่ต่ 

สองปรัะการัท่ี่�ส่งผลต่อ	“ก็ารได�ก็ล่�น”	น่้�	ปรัะการัแรักคือความเป็น้ปัจเจกและความเป็น้หม่่คณะ	เรัาเป็น้แกะ	

แต่เรัาก็เป็น้สมาชุ่กข้องฝ่ึงแกะด้วย	 ซ่ี�งใน้กรัณ่น่้�หมายถ่ึงพี่รัะศาสน้จักรั	 ใน้ชุ่วงวัน้เหล่าน่้�	 ใน้ที่ำาวัตรับที่อ่าน้	



เรัาได้อ่าน้บที่เที่ศน์้ข้องนั้กบุญข้องออกัสต่น้	เรืั�องผ้่อภ่บาล	ซ่ี�งท่ี่าน้บอกเรัาว่า	“เราเป็็นแก็ะเม่ี�ออย่้กั็บท่ี่าน 

และเราเป็็นผู้้�เลี�ยงแก็ะสิ่ำาหูรับท่ี่าน” (with	you	I	am	a	sheep;	for	you	I	am	a	shepherd)	สองแง่มุม

น่้�	 ทัี่�งปัจเจกบุคคลและพี่รัะศาสน้จักรันั้�น้	 แยกออกจากกัน้ไม่ได้	 คร่ัสตชุน้จะไม่ม่สามัญสำาน่้กข้องผ้่ท่ี่�เชืุ�อ 

ได้เลย	หากไม่ม่ส่วน้ร่ัวมใน้ชุ่ว่ตข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ซ่ี�งมากกว่าการัที่ำาก่จกรัรัมคาที่อล่ก	 เหนื้อส่�งอื�น้ใดคือ	

“ค์วามีร้�ส้ิ่ก็”	ท่ี่�หล่อเล่�ยงโดย	“ค์วามีร้�ส้ิ่ก็น้ก็ค่์ดของพระค์ร่สิ่ต์”	(ฟัป	2:5)

	 การัฝึึกปฏ่ิบัต่เรืั�องสามัญสำาน่้กข้องผ้่ท่ี่�เชืุ�อ	ม่ใชุ่เป็น้เพ่ี่ยงเรืั�องการัสื�อสารัและการัเปร่ัยบเท่ี่ยบความ

ค่ดเห็น้ข้องเรัาเอง	 เก่�ยวกับเรืั�องน่้�หรืัอปรัะเด็น้นั้�น้	 หรืัอมุมมองด้าน้เด่ยวข้องคำาสอน้	 หรืัอรัะเบ่ยบว่นั้ยข้อง

พี่รัะศาสน้จักรั	ม่ใชุ่เชุ่น้นั้�น้	ส่�งเหล่าน่้�เป็น้เครืั�องมือ	การัพ่ี่ด	ข้้อความเชืุ�อ	หรืัอคำาสั�งที่างรัะเบ่ยบว่นั้ย	แน้วค่ดใน้

การัแยกแยะความแตกต่าง	 รัะหว่างเส่ยงข้้างมากกับเส่ยงข้้างน้้อยต้องไม่ม่อำาน้าจเหนื้อกว่า	 นั้�น้คือส่�งท่ี่�

สภาที่ำา	 ก่�ครัั�งก่�หน้แล้วท่ี่�คน้	 “ถ้ิก็ป็ฏ่ิเสิ่ธิ์”	 กลายเป็น้	 “ศ่ลาหัูวมุีมี”	 (เท่ี่ยบ	 สดด	 118:22;	 มธ	 21:42)	 

ใน้ข้ณะท่ี่�คน้	“อย่้ไก็ล”	 ได้เข้้ามา	“ใก็ล�”	 (อฟั	2:13)	คน้ชุายข้อบ	คน้จน้	คน้ส่�น้หวัง	 ได้รัับเลือกให้เป็น้ 

ศ่ลศักด่�ส่ที่ธ่�ข้องพี่รัะคร่ัสต์	(เท่ี่ยบ	มธ	25:31-46)	พี่รัะศาสน้จักรัก็เป็น้เชุ่น้นั้�น้	และเมื�อใดก็ตามท่ี่�บางกลุ่ม

ต้องการัโดดเด่น้มากข่้�น้	 กลุ่มเหล่านั้�น้ก็มักจบลงอย่างเลวร้ัาย	 แม้กรัะทัี่�งการัปฏ่ิเสธความรัอดใน้ลัที่ธ่

น้อกร่ัต	 เรัาอาจน่้กถ่ึงลัที่ธ่น้อกร่ัตท่ี่�อ้างว่าจะน้ำาพี่รัะศาสน้จักรัไปข้้างหน้้า	 เชุ่น้	 ลัที่ธ่	 Pelagianism	 และ	

Jansenism	ลัที่ธ่น้อกร่ัตเหล่าน่้�ล้วน้จบลงไม่ด่	ลัที่ธ่ไญยน่้ยม	(Gnosticism)	และ	Pelagianism	เป็น้การั

ปรัะจญต่อเนื้�องสำาหรัับพี่รัะ	 	 ศาสน้จักรั	 เรัาอาจม่ความกังวลอย่างถ่ึกต้องเก่�ยวกับศักด่�ศร่ัการัเฉล่มฉลอง

ที่างพ่ี่ธ่กรัรัมข้องเรัา	 แต่เรัาอาจจบลงด้วยเพ่ี่ยงแค่ความพ่ี่งพี่อใจ	 นั้กบุญยอห์น้	 คร่ัสซีอสโตม	 เตือน้เรัาว่า	

“ท่ี่านต�องก็ารใหู�เกี็ยรต่พระก็ายของพระค์ร่สิ่ต์ม่ีใช่่หูร่อ จงอย่าด้ถ้ิก็ด้หูม่ี�นอวัยวะต่าง ๆ ในร่างก็าย 

นั�นค่์อ ค์นยาก็จนทีี่�ขาดเส่ิ่�อผู้�าป็ก็ปิ็ดตนเอง อย่าใหู�เกี็ยรต่พระองค์์แค่์ในวัดด�วยอาภูรณ์์ทีี่�หูร้หูรา ใน

ขณ์ะทีี่�ข�างนอก็ ท่ี่านที่อดท่ี่�งพระองค์์” เม่ี�อพระองค์์ที่รงทุี่ก็ข์ที่รมีานจาก็ค์วามีหูนาวเย็นและเป็ล่อยเป็ล่า 

ผู้้�ทีี่�ก็ล่าวว่า “นี�ค่์อก็ายของเรา” ย่นยันค์วามีจร่งด�วยวาจาว่า “ท่ี่านเห็ูนเราหู่ว แต่ไม่ีได�ใหู�อาหูารเรา” 

และ “เม่ี�อใดทีี่�เจ�าไม่ีได�ที่ำาส่ิ่�งเหูล่านี�แก่็ผู้้�ตำ�าต�อยค์นใดค์นหูน้�ง ท่ี่านก็็ไม่ีได�ที่ำาส่ิ่�งนั�นกั็บเรา” (บที่เที่ศน์

พระวรสิ่ารของนัก็บุญมัีที่ธ่ิ์ว 50, 3) พวก็ท่ี่านอาจพ้ดกั็บข�าพเจ�าว่า “คุ์ณ์พ่อ ท่ี่านหูมีายค์วามีว่า

อย่างไร ค์นจน ค์นขอที่าน เด็ก็ต่ดยา ค์นเหูล่านั�นทีี่�สัิ่งค์มีที่อดท่ี่�ง เป็็นส่ิ่วนหูน้�งของ ซ่ีน้อดด�วยหูร่อ”

		 ใชุ่แล้ว	เพืี่�อน้รััก	ไม่ใชุ่ข้้าพี่เจ้าท่ี่�กล่าวเชุ่น้น่้�	แต่เป็น้พี่รัะเจ้า	พี่วกเข้าเป็น้ส่วน้หน่้�งข้องพี่รัะศาสน้จักรั

ด้วยเชุ่น้กัน้	 และท่ี่าน้จะไม่ได้เฉล่มฉลองอย่างถ่ึกต้อง	 เว้น้แต่ท่ี่าน้จะที่ำาให้พี่วกเข้าเป็น้ส่วน้หน่้�ง	 (ใน้ที่าง 

ท่ี่�กำาหน้ดไว้แล้ว)	 หรืัอใชุ้เวลากับพี่วกเข้า	 ไม่เพ่ี่ยงแต่รัับฟัังส่�งท่ี่�พี่วกเข้าพ่ี่ด	 แต่ยังร้่ัส่กใน้ส่�งท่ี่�พี่วกเข้าร้่ัส่ก	

ฟัังพี่วกเข้าแม้ว่าเข้าอาจด่หม่�น้ท่ี่าน้	 การัปรัะชุุมซ่ีน้อดม่ไว้สำาหรัับทุี่กคน้และหมายรัวมถ่ึงทุี่กคน้	 ซ่ีน้อดน่้�



ยังอภ่ปรัายเก่�ยวกับปัญหาข้องเรัา	 ปัญหาท่ี่�ข้้าพี่เจ้าม่ใน้ฐาน้ะพี่รัะสังฆรัาชุข้องท่ี่าน้	 ปัญหาข้องพี่รัะ

สังฆรัาชุผ้่ชุ่วย	 ปัญหาข้องพี่รัะสงฆ์และฆรัาวาส	 ปัญหาข้องกลุ่มและองค์กรั	 ม่ปัญหามากมาย!	 เรัาไม่อาจ

จัดการักับปัญหาข้องเรัาเองได้	 เว้น้แต่เรัาจะรัวม “ค์นทีี่�มีีปั็ญหูา”	 ข้องสังคมไว้ด้วย	 ส่�งสำาคัญคือเรัาต้อง

ยอมให้ปัญหาข้องเรัาปรัากฏิออกมาใน้การัเสวน้า	โดยไม่พี่ยายามซ่ีอน้เร้ัน้หรืัอหาเหตุผล	อย่ากลัวเลย!	

	 เรัาควรัร้่ัส่กว่าตน้เองเป็น้ส่วน้หน่้�งข้องปรัะชุากรัท่ี่�ย่�งใหญ่	ซ่ี�งได้รัับพี่รัะสัญญาข้องพี่รัะเจ้า	พี่รัะสัญญา

เหล่าน้ั�น้พี่่ดถึ่งอน้าคตที่่�ทีุ่กคน้ได้รัับเชุ่ญให้เข้้ารั่วมงาน้เล่�ยงที่่�พี่รัะเจ้าที่รังเตรั่ยมไว้สำาหรัับทีุ่กคน้	 (เที่่ยบ	

อสย	25:6)	ใน้ท่ี่�น่้�	ข้้าพี่เจ้าสังเกตว่าแม้แต่ความหมาย	“ป็ระช่าก็รของพระเจ�า”	ก็สามารัถึต่ความใน้ที่างท่ี่�

เข้้มงวดและแบ่งแยก	ใน้แง่ข้องความพ่ี่เศษเฉพี่าะตัวและอภ่ส่ที่ธ่�	นั้�น้คือกรัณ่ความหมายข้อง	“ก็ารเล่อก็” 

อัน้ศักด่�ส่ที่ธ่�	 ซ่ี�งบรัรัดาปรัะกาศกต้องแก้ไข้	 โดยแสดงให้เห็น้ว่าควรัเข้้าใจให้ถ่ึกต้องอย่างไรั	 การัเป็น้

ปรัะชุากรัข้องพี่รัะเจ้าไม่ใชุ่ส่ที่ธ่พ่ี่เศษ	 แต่เป็น้พี่รัะพี่รัท่ี่�เรัาได้รัับ	 ไม่ใชุ่เพืี่�อตัวเรัาเองแต่เพืี่�อทุี่กคน้	 เป็น้

พี่รัะพี่รัท่ี่�เรัาได้รัับ	 ม่ไว้เพืี่�อมอบคืน้ให้	 นั้�น้คือความหมายข้องกรัะแสเร่ัยก	 ซ่ี�งเป็น้พี่รัะพี่รัท่ี่�เรัาได้รัับเพืี่�อ 

ผ้่อื�น้	 สำาหรัับทุี่กคน้	 พี่รัะพี่รัท่ี่�เป็น้ความรัับผ่ดชุอบ	 คือความรัับผ่ดชุอบใน้การัเป็น้พี่ยาน้ด้วยการักรัะที่ำา

ข้องเรัา	 ไม่ใชุ่แค่คำาพ่ี่ดข้องเรัา	 เป็น้พี่ยาน้ใน้ก่จการัอัศจรัรัย์ข้องพี่รัะเจ้า	 ซ่ี�งครัั�งหน่้�งได้ชุ่วยให้ผ้่คน้รัับร้่ัถ่ึง

การัดำารังอย่่ข้องพี่รัะองค์และเพืี่�อรัับความรัอดข้องพี่รัะองค์	การัเลือกเป็น้พี่รัะพี่รั	คำาถึามคือ	หากข้้าพี่เจ้า

เป็น้คร่ัสตชุน้	หากข้้าพี่เจ้าเชืุ�อใน้พี่รัะคร่ัสตเจ้า	ข้้าพี่เจ้าจะมอบพี่รัะพี่รันั้�น้แก่ผ้่อื�น้ได้อย่างไรั	ปรัะวัต่ศาสตร์ั

และมนุ้ษยชุาต่ทัี่�งมวลได้รัับพี่รัะปรัะสงค์ข้องพี่รัะเจ้าท่ี่�จะให้มวลมนุ้ษย์ได้รัอด	 โดยผ่าน้การับังเก่ดมาข้อง

พี่รัะบุตรัข้องพี่รัะองค์	 เพืี่�อท่ี่�ชุายหญ่งทุี่กคน้จะได้เป็น้บุตรัธ่ดาและเป็น้พ่ี่�น้้องใน้บรัรัดาพี่วกเข้า	 โดยม่ 

พี่รัะศาสน้จักรัเป็น้คน้กลาง	 นั้�น้คือหน้ที่างแห่งการัคืน้ด่รัะหว่างพี่รัะเจ้าและมนุ้ษยชุาต่	 ความเป็น้หน่้�งเด่ยวกัน้

ข้องครัอบครััวมนุ้ษย์	 ซ่ี�งพี่รัะศาสน้จักรัเป็น้เครืั�องหมายและเครืั�องมือ	 (เท่ี่ยบ	 Lumen	 Gentium,	 1)	 

ใน้ชุ่วงก่อน้สังคายน้าวาต่กัน้ครัั�งท่ี่�สอง	 อาศัยการัศ่กษาข้องบรัรัดาอัยกาข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ที่ำาให้เรัาได้

ตรัะหนั้กอ่กครัั�งว่าปรัะชุากรัข้องพี่รัะเจ้ามุ่งส่่การัมาถ่ึงข้องพี่รัะอาณาจักรั	ส่่ความเป็น้หน่้�งเด่ยวข้องครัอบครััว

มนุ้ษย์ท่ี่�พี่รัะเจ้าที่รังสร้ัางและที่รังรััก	 ตามท่ี่�เรัาได้ที่รัาบและม่ปรัะสบการัณ์กับพี่รัะศาสน้จักรั	 ใน้การัสืบที่อด

ตำาแหน่้งอัครัสาวก	 พี่รัะศาสน้จักรัควรัตรัะหนั้กถ่ึงความสัมพัี่น้ธ์ใน้การัเลือกอัน้ศักด่�ส่ที่ธ่�ใน้รัะดับสากลน่้�	

และดำาเน่้น้พัี่น้ธก่จข้องพี่รัะศาสน้จักรัใน้แสงสว่าง	 ด้วยจ่ตตารัมณ์เด่ยวกัน้น่้�	 ข้้าพี่เจ้าจ่งเข่้ยน้สมณสาส์น้	

ทุี่กคน้เป็น้พ่ี่�น้้องกัน้	 (Fratelli	Tutti)	 ดังท่ี่�นั้กบุญเปาโลท่ี่�	6	ตรััสว่า	พี่รัะศาสน้จักรัเป็น้คร่ัข้องมนุ้ษยชุาต่	

และวัน้น่้�	พี่รัะศาสน้จักรัม่เป้าหมายท่ี่�จะเป็น้โรังเร่ัยน้แห่งภรัาดรัภาพี่

		 ที่ำาไมข้้าพี่เจ้าถ่ึงพ่ี่ดส่�งเหล่าน่้�	เพี่รัาะใน้กรัะบวน้การัซ่ีน้อด	การัฟัังข้องเรัาต้องคำาน่้งถ่ึงสามัญสำาน่้ก

ข้องผ้่ท่ี่�เชืุ�อ	 (sensus	 fidei)	 แต่จะต้องไม่ละเลย	 “สัิ่ญช่าตญาณ์”	 (intuitions)	 ทัี่�งหมดท่ี่�พี่บใน้จุดท่ี่�เรัา 



คาดหวังน้้อยท่ี่�สุด	คือ	“โผู้บ่นอย่างอ่สิ่ระ”	(freewheeling)		ซ่ี�งสำาคัญไม่น้้อยกว่า	พี่รัะจ่ตเจ้าใน้เสร่ัภาพี่

ข้องพี่รัะองค์นั้�น้ไม่ม่ข้อบเข้ตหรืัอต้องผ่าน้การัสอบเข้้า	 ถ้ึาวัดจะกลายเป็น้บ้าน้ข้องทุี่กคน้ใน้ละแวกนั้�น้	 หาใชุ่

เป็น้คลับพี่่เศษ	 ก็ได้โปรัดเปิดปรัะต่และหน้้าต่างไว้	 อย่าจำากัดตัวที่่าน้เองอย่่เฉพี่าะคน้ที่่�มาวัดหรัือค่ด

เหมือน้ท่ี่าน้	พี่วกเข้าอาจจะม่ไม่เก่น้	3,	4	หรืัอ	5	เปอร์ัเซ็ีน้ต์	ข้อให้ทุี่กคน้ได้เข้้ามา...	หรืัอออกไปพี่บพี่วกเข้า	

ให้พี่วกเข้าถึามที่่าน้	 ให้คำาถึามข้องพี่วกเข้ากลายเป็น้คำาถึามข้องที่่าน้ การเดินทางไปด้วยกัน คือการัที่่� 

พี่รัะจ่ตเจ้าที่รังน้ำาที่่าน้	 จงวางใจใน้พี่รัะจ่ตเจ้า	 อย่ากลัวที่่�จะรั่วมเสวน้า	 และอาจถึ่งกับต้องผงะใน้ส่�งที่่� 

ท่ี่าน้ได้ย่น้	เพี่รัาะน่้�คือการัเสวน้าแห่งความรัอด

	 จงอย่าท้ี่อถึอย	 จงเตร่ัยมพี่ร้ัอมสำาหรัับความปรัะหลาดใจ	 ใน้หนั้งสือกัน้ดารัว่ถ่ึ	 (กดว	 22:8)	 

เรัาได้ย่น้เรืั�องลาท่ี่�กลายมาเป็น้ปรัะกาศกข้องพี่รัะเจ้า	 ชุาวฮ่ีบร่ักำาลังส่�น้สุดการัเด่น้ที่างอัน้ยาวน้าน้	 ซ่ี�งน้ำา

พี่วกเข้าไปส่่แผ่น้ด่น้ท่ี่�ที่รังสัญญาไว้	 พี่วกเข้าเด่น้ผ่าน้ด่น้แดน้ข้องบาลาค	 กษัตร่ัย์แห่งโมอับ	 และที่ำาให้

กษัตร่ัย์ร้่ัส่กตกใจกลัว	กษัตร่ัย์จ่งบอก			บาลาอัมผ้่ที่ำาน้าย	ให้หยุดพี่วกเข้าโดยหวังว่าจะหล่กเล่�ยงสงครัาม	

บาลาอัมซ่ี�งเป็น้ผ้่เชืุ�อตามแบบข้องเข้า	 ท่ี่ลถึามพี่รัะเจ้าว่าต้องที่ำาอย่างไรั	 พี่รัะเจ้าตรััสบอกเข้าว่าอย่าไปกับ

กษัตร่ัย์	แต่เนื้�องจากกษัตร่ัย์ยืน้ยัน้	บาลาอัมจ่งออกเด่น้ที่างข่้�ลาไป	เพืี่�อที่ำาตามท่ี่�กษัตร่ัย์ตรััส	อย่างไรัก็ตาม	

ลาได้หัน้เหออกจากหน้ที่าง	 เพี่รัาะเห็น้ท่ี่ตสวรัรัค์ถืึอดาบท่ี่�ถึอดจากฝัึก	 แสดงว่าพี่รัะเจ้าไม่ที่รังเห็น้ด้วย	 

บาลาอัมจ่งด่งบังเห่ยน้และทุี่บต่ลา	 แต่ไม่สามารัถึกลับไปส่่หน้ที่างได้	 ใน้ท่ี่�สุด	 ลาก็เปิดปากพ่ี่ด	 ซ่ี�งเป็น้ 

จุดเร่ั�มต้น้ข้องบที่สน้ที่น้าท่ี่�เปิดตาข้องผ้่ที่ำาน้าย	 และเปล่�ยน้ภารัก่จการัสาปแชุ่งและความตาย	 ให้กลายเป็น้

ภารัก่จแห่งพี่รัะพี่รัและชุ่ว่ต

		 เรืั�องน่้�สอน้ให้เรัาวางใจว่า	 พี่รัะจ่ตเจ้าจะที่รังที่ำาให้พี่รัะสุรัเส่ยงข้องพี่รัะองค์ได้ย่น้เสมอ	 แม้แต่ลา 

ก็สามารัถึเป็น้พี่รัะสุรัเส่ยงข้องพี่รัะเจ้าได้	 ซ่ี�งที่ำาให้เรัาเปิดตาและเปล่�ยน้เส้น้ที่างข้องเรัาเมื�อเรัาหลงที่างไป	

ถ้ึาลาที่ำาได้	 ผ้่ท่ี่�ได้รัับศ่ลล้างบาป	 นั้กบวชุ	 พี่รัะสังฆรัาชุ	 และพี่รัะสัน้ตะปาปา	 จะที่ำาได้มากข้น้าดไหน้	 

ส่�งท่ี่�เรัาต้องการัม่แต่การัพ่ี่�งพี่าองค์พี่รัะจ่ตเจ้า	ผ้่ที่รังใชุ้สรัรัพี่ส่�งสร้ัางทัี่�งหลายเพืี่�อตรััสกับเรัา	พี่รัะองค์เพ่ี่ยง

ข้อให้เรัาที่ำาความสะอาดห่ข้องเรัา	เพืี่�อให้ได้ย่น้ชัุดเจน้ข่้�น้

	 ข้้าพี่เจ้ามาท่ี่�น่้�	เพืี่�อสนั้บสนุ้น้ให้ท่ี่าน้ดำาเน่้น้การัตามกรัะบวน้การัซ่ีน้อดน่้�อย่างจร่ังจัง	และเพืี่�อบอก

ท่ี่าน้ว่าพี่รัะจ่ตเจ้าที่รังต้องการัท่ี่าน้	 ความจร่ังท่ี่�ว่าคือพี่รัะจ่ตเจ้าที่รังต้องการัเรัา	 ข้อให้เรัาฟัังพี่รัะองค์ด้วย

การัรัับฟัังซ่ี�งกัน้และกัน้	 ไม่ท่ี่�งใครัไว้ข้้างหลังหรืัอก่ดกัน้เข้า	 จะเป็น้การัด่สำาหรัับสังฆมณฑลแห่งโรัม	 และ

สำาหรัับพี่รัะศาสน้จักรั	 ซ่ี�งไม่ได้แข็้งแกร่ังข่้�น้เพ่ี่ยงแค่การัปฏ่ิร่ัปโครังสร้ัาง	 (นั้�น้คือภาพี่ลวงตาชัุดๆ!)	 หรืัอ

โดยการัให้คำาแน้ะน้ำา	 เสน้อการัเข้้าเง่ยบและการัปรัะชุุม	 หรืัอการัออกแน้วที่างและแผน้งาน้	 ส่�งเหล่าน่้� 



ล้วน้เป็น้ส่�งด่	 แต่เป็น้ส่วน้หน่้�งข้องอ่กเรืั�องคือการัค้น้พี่บใหม่อ่กครัั�งว่าเรัาเป็น้ปรัะชุากรัท่ี่�ตั�งใจก้าวเด่น้ไป

ด้วยกัน้กับผ้่อื�น้และกับมนุ้ษยชุาต่ทัี่�งมวล	 ผ้่คน้ท่ี่�น่้�ใน้กรุังโรัมเป็น้ชุุมชุน้ท่ี่�ม่ความแตกต่างหลากหลาย	 เป็น้

ขุ้มที่รััพี่ย์ท่ี่�ไม่ธรัรัมดา	ใน้ความซัีบซ้ีอน้ทัี่�งหมดท่ี่�ม่!	อย่างไรัก็ตาม	 เรัาต้องผ่าน้ข่้�น้ไปให้มากกว่า	3	หรืัอ	4	

เปอร์ัเซ็ีน้ต์	จากท่ี่�ใกล้ตัวเรัาท่ี่�สุด	เพืี่�อข้ยายข้อบเข้ตข้องเรัาและรัับฟัังผ้่อื�น้	บางครัั�งพี่วกเข้าอาจด่หม่�น้หรืัอ

เพ่ี่กเฉยท่ี่าน้	แต่เรัาต้องได้ย่น้ส่�งท่ี่�พี่วกเข้าค่ด	 โดยไม่ต้องพี่ยายามยัดเย่ยดความกังวลห่วงใยข้องเรัา	 จงปล่อย

ให้พี่รัะจ่ตเจ้าตรััสกับเรัา	

	 ใน้ชุ่วงเวลาที่่�ม่โรัครัะบาดเชุ่น้น้่�	 พี่รัะเจ้าที่รังกำาลังน้ำาพี่ัน้ธก่จข้องพี่รัะศาสน้จักรั	 ใน้ฐาน้ะศ่ล

ศักด่�ส่ที่ธ่�แห่งการัใส่ใจด่แล	 โลกข้องเรัาส่งเส่ยงร้ัองและแสดงความเปรัาะบางให้เห็น้ว่าโลกข้องเรัากำาลัง

ต้องการัการัใส่ใจด่แล

	 จงม่กำาลังใจแล้วไปต่อ!	ข้อข้อบคุณ!


