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พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปำปำต่อบรรดำปิตำจำรย์ของซีนอ็ ด
“ควำมรับผิดชอบของเรำต้องแสดงให้บรรดำเยำวชนเห็นว่ำ
กำรร่วมมือกับพระศำสนจักรเป็นสำส์นอันไร้กำลเวลำนั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่ำที่สุด”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจ อย่าให้เราหลงกลของประกาศกแห่ง
ความสิ้นหวัง แต่ให้มุ่งไปยังประกาศกที่ดี “ซึ่งบ่อยครั้งนิ่งเงียบ” เพราะหลายคนมัวแต่
สนใจข่าวต่างๆที่พาดหัวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
วันพุธที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018
ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้ บรรดาเยาวชนเห็นว่าการร่วมมือกับพระศา
สนจั ก รและสาส์น ซึ่งไร้ก าลเวลาของพระเยซูค ริสตเจ้ า นั้ นคุ้ม ค่า จริ งๆไม่ ใ ช่เ ป็ น การ
เสียเวลา
วันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับ
บรรดาปิตาจารย์ที่มาร่วมประชุมสมัชชาซีน็ อด ณ กรุงโรมเกี่ยวกับเยาวชน ความเชื่อ
และการไตร่ตรองกระแสเรียก ซึ่งมีการประชุมกันในช่วงวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเริ่มพระดารัสโดยการขอบคุณบรรดาเยาวชนที่
ติดต่อกับสมณกระทรวงฯ สานักเลขาธิการของสมัชชาซีน็อด เพื่อแสดงความคิดเห็นของ
ตน
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“พ่อขอขอบคุณเยาวชนที่กล้าหาญและกล้าเสี่ยงถือว่านี่คุ้มค่ากับความพยายามที่
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร หรือเข้ามาเสวนากับพระศาสนจักร ซึ่งคุ้มค่า
กับ ความพยายามที่ ยึด ถือ พระศาสนจั ก รเป็ นดุ จ มารดา เป็ นอาจารย์ เป็ นบ้ า น เป็ น
ครอบครัว และแม้มนุษย์จะมีความอ่อนแอและความยากลาบากก็ ยังสามารถที่จะฉาย
รัศมีและส่งสาส์นอันไร้กาลเวลาของพระคริสตเจ้าไปยังผู้อื่นได้”
พระองค์ทรงขอบคุณพวกเขาเช่นเดียวกันสาหรับการกล้าเสี่ยงว่า “นี่คุ้มค่ากับ
ความพยายามที่จะยึดติดอยู่กับเรือ แห่งพระศาสนจักรซึ่งแม้จะมีพายุรุนแรงของโลกก็
ยังคงให้ที่พักพิงและการต้อนรับทุกคน คุ้มค่ากับความพยายามที่จะฟังซึ่งกันและกัน
คุ้มค่ากับความพยายามที่จะว่ายทวนกระแสน้า และยึดมั่นในคุณค่าอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเชื่อ การเสียสละ การรับใช้ และชีวิตนิรันดร”
“ความรั บ ผิ ด ชอบของเราบรรดาปิ ต าจารย์ ที่ ส ภาซี น็ อ ดแห่ ง นี้ ” สมเด็ จ พระ
สันตะปาปาฟรังซิสตรัส “ไม่ใช่ไปประณามพวกเขา แต่ต้องเป็นการแสดงให้พวกเขาเห็น
ว่าพวกเขาทาถูกต้องแล้วที่กล้าเสี่ยง เพราะว่าคุ้มค่ากับความพยายามจริงๆ และนี่ไม่ใช่
เป็นการเสียเวลา”
เยาวชนที่อยู่ ณ ที่นี้และผู้ที่มาร่วมประชุมจากแดนไกล “ทาให้หัวใจของพวกเรา
เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีและความหวัง”
พระองค์ทรงเสนอบางสิ่งให้กับบรรดาปิตาจารย์ของสภาซีนอ็ ดดังนี้ “ซึน็อดที่เรา
กาลังดาเนินการอยู่นี้เป็นเวลาแห่งการแบ่งปันโดยให้ข้อสังเกตว่า นี่หมายถึงทุกคนได้รับ
การเชื้อเชิญให้พูดด้วยความกล้า และพูดอย่า งตรงไปตรงมา (parrhesia) “มีแต่ก าร
เสวนาเท่านั้นที่จะทาให้เราเจริญเติบโตขึ้น ได้ การวิพากษ์วิจารณ์ที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส
คือการสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องที่ไร้สาระ ข่าวลือ การคาดเดา
หรือการพูดให้เกิดความโน้มเอียงต่างๆแบบล็อบบี้”
พระองค์ตรัสว่าความสุภาพในการฟังต้องสอดคล้องกับความกล้า หาญที่จะพูด
“พ่อได้บอกกับบรรดาเยาวชนในการประชุมก่อนการประชุมซีน็ อดว่า หากพวกเธอพูด
อะไรที่พ่อไม่ค่อยชอบ พ่อก็ยิ่งจะต้องตั้ งใจฟัง เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วคนอื่น
ต้องรับฟังอย่างตั้งใจ”
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“พวกท่านหลายคนมีการเตรียมกันมาล่วงหน้าแล้วว่าจะแสดงความเห็นอย่างไร
ซึ่งตัวเราเองขอขอบใจในงานของพวกท่าน แต่เราขอเชิญชวนให้พวกท่านรู้สึกเสรีภาพที่
จะพิจารณาสิ่งที่ท่านได้เตรียมมาในฐานะที่ยังเป็นแนวทางฉบับร่างแล้วเปิดให้มีการเพิ่ม
หรือมีการเปลี่ยน ซึ่งสมัชชาซีน็อดอาจเสนอมายังท่านแต่ละคน” พระองค์ทรงแนะนา
ว่า “ให้ทุกคนรู้สึกเป็นอิสระที่จะต้อนรับและเข้าใจผู้อื่นพร้อมกับเปลี่ยนความเชื่อมั่น
และความคิดของเรา นี่เป็นเครื่องหมายแห่งวุฒิภาวะฝ่ายจิตอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์”

การไตร่ตรองที่มีรากฐานอยู่ในความเชื่อและการเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรง
กระทาการตลอดเวลาแห่งประวัตศิ าสตร์
สมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตื อ นว่ า สมั ช ชาซีน็ อ ดเป็ นการปฏิ บั ติ ก าร
ไตร่ตรองของพระศาสนจักร “การไตร่ตรองไม่ใช่เป็นสโลแกนโฆษณา ไม่ใช่เป็นเทคนิค
ขององค์กร หรือเป็นการโชว์ของสมณสมัยนี้ แต่เป็นทัศนคติภายในซึ่งมีรากฐานอยู่ใน
ความเชื่อ การไตร่ตรองเป็นวิธีการอย่างหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่เรา
ตั้งเอาไว้ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าพระเจ้าทรงกระทาการในประวัติศาสตร์ของโลก ใน
เหตุการณ์แห่งชีวิต ในประชาชนที่ฉันพบเห็นที่สนทนากับฉัน”
พระองค์ยังทรงเตือนด้วยว่า “เราเป็นเครื่องหมายของพระศาสนจักรที่ต้องรับฟัง
และกาลังเดินทางร่วมกัน”
“ผู้นาพระศาสนจักรที่ไม่รับฟัง แสดงว่าตนปิดตัวให้กับสิ่งใหม่ๆ ปิดตัวต่อสิ่งที่
แปลกใหม่ของพระเจ้า และไม่สามารถเป็นผู้ที่ น่า เชื่อ ถือ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งสาหรับ
เยาวชนซึ่งจะพากันหันหน้าหนีไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะเข้ามาหาพวกเรา”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแนะนาให้ทุกคนที่อยู่ ณ ที่ ประชุมสมัชชา
ต้องทิ้งความลาเอียงและเรื่องเก่าๆไว้เบื้องหลัง เพื่อที่จะเอาชนะต่อความไม่เข้าท่าของ
ลัทธิสมณนิยม และพวกที่ชอบเก็บโรคไวรัสแห่งความรู้สึกพึงพอใจในตัวเอง รวมถึงการ
ตัดสินใจอันรวดเร็ว ซึ่งมีผลร้ายต่อเยาวชนจานวนมาก
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวิงวอนให้สมัชชาซีน็อดปลุกใจตนเองให้ตื่นขึ้น
“ณ วินาทีนี้หมายถึงพระศาสนจักรด้วย ซึ่งดูเหมือนจะแบกภาระหนักอึ้งกับการดิ้นรน
ต่อสู้ กับปัญหา และภาระหนัก ” พระองค์ทรงยอมรับว่า “ความเชื่อบอกเราว่า นี่เป็น
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ความหวัง ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเสด็จมาพบกับเราเพื่อที่จะรักเราและเรียกร้องให้เ รามี
ความบริบูรณ์แห่งชีวิต”

เราต้องค้นให้พบเหตุผลแห่งความหวังและมอบความหวังนั้นต่อไปยังผู้อื่น...
อย่าไปหลงเชื่อประกาศกแห่งความสิ้นหวัง
“อนาคตไม่ใช่อานาจข่มขู่ที่เราต้องกลัว...” พระองค์ตรัสพร้อมกันเน้นว่า “เรา
ต้องค้นให้พบเหตุผลในความหวังของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งความหวังดังกล่าว
ต่อไปยังเยาวชนซึ่งกาลังกระหายความหวัง”
“ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตนเองถูกล่อลวงจาก “ประกาศกแห่งความสิ้นหวัง” อย่าใช้
พลังของท่านไปในการ “นั่งนับแต่ความผิดพลาดแล้วฝังใจอยู่แต่ในการถูกตาหนิ ” จง
พิ ศ เพ่ ง ไปยั ง คนดี ที่ “บ่ อ ยครั้ ง ไม่ มี ซุ่ ม เสี ย ง ไม่ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ ห รื อ เป็ น ข่ า วใ น
หนังสือพิมพ์หน้าแรก”
“แล้วจงอย่าได้กลัว” พระองค์ตรัสต่อ “ต่อบาดแผลบนพระวรกายของพระคริสต
เจ้าที่เกิดขึ้นจากบาปและบ่อยครั้งจากลูกหลานของพระศาสนจักร”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สรุปโดยการตรัสว่า ให้เราทางานเพื่อ “การใช้
เวลากับอนาคต” เพื่อจะนาสิ่งงดงามไปจากการประชุมสมัชชาซีน็อดนี้ “ไม่เพียงแต่
รวบรวมเอกสารต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีคนอ่านเพียงไม่กี่คน และถูกตาหนิจากผู้คน
เป็นอันมาก แต่ที่สาคัญคือข้อเสนอการอภิบาลที่เป็นรูปธรรมที่สามารถทาให้เป้าหมาย
ของการประชุมสมัชชาซีน็อดสาเร็จลุล่วงไป”
(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บคำปรำศรัยของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิสนี้มำเพื่อกำรไตร่ตรอง)

