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สุขสันตวันพระคริสตสมภพ  และสวัสดี  ปใหมทุกทาน

เราเริ่มตนปใหม ปแหงพระพรของพระเจา ปแหงการสาน
ตอความรักและความเมตตาของพระเจาใหแกทุกคนที่เราจะพบปะ
และทำงานให

ปนี้ คุณพออัคราธิการใหคำขวัญที่ทาทายงานอบรมและ
อภิบาลของเราอีกดานหนึ่ง  นั่นคือ ใหเราเห็นความสำคัญและคุณคา
ของครอบครวั พรอมทัง้รวมมอืกบัครอบครวัและเปดโอกาสใหครอบ
ครัวไดรวมงานกับเราในการอบรมเยาวชน  ถือไดวา คุณพออัครา
ธิการเชื้อเชิญเราใหหันมองครอบครัวในยุคนี้ที่ตองเผชิญหนากับ
ความเปราะบางและความเสี่ยงที่จะลมสลายอันเนื่องมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม พรอมกันนั้นก็ชวยเราในการวางแผนงาน
ที่ เปนรูปธรรมเพื่อสนับสนุน  ชวยเหลือ  และประคับประคอง
ครอบครัวในบริบทที่สับสนของสังคมดวย
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นับเปนการประจวบเหมาะที่ทิศทางอภิบาลของพระศาสน-
จักรแหงประเทศไทยใหความสำคัญแกการอภิบาลครอบครัวใน
ชวง 5 ปที่เหลือของแผนอภิบาล เวลาเดียวกันในการประชุมของ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียครั้งที่ 8 ที่ประเทศเกาหลีใต
ไดมีการพูดถึงครอบครัวเอเชียและไดเขียนเอกสารเกี่ยวกับครอบ-
ครัวและการอภิบาลครอบครัวในบริบทเอเชีย เพื่อใชเปนทิศทาง การ
อภิบาลของพระศาสนจักรแหงเอเชียดวย

เนื้อหาของจิตวิสัยฉบับนี้จึงมีคำแปลคำขวัญของอัครธิการ
สำหรับปใหมนี้ และเอกสารของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
ชื่อ "ครอบครัวเอเชียมุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต" ซึ่งนาจะ เปน
ประโยชนสำหรับทานในการนำคำขวัญของคุณพออัคราธิการ มา
ปฏิบัติและใชเพื่อเปนแผนอภิบาลเชิงอบรมตลอดปนี้  ดวยความ
จริงจังและเปนรูปธรรมมากขึ้น

ขอใหพระพรของพระเจาสถิตกับทานเสมอ

   บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร
      บรรณาธิการ

บทบรรณาธกิาร
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" เมื่อโยเซฟและพระนางมารีย เห็นพระองคก็รูสึก
แปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองควา 'ลูกเอยทำไม
จึง ทำกับเราเชนนี้ ดูซิ พอกับแมตองกังวลใจตามหาลูก '
พระองคตรัสตอบวา  'พอกับแมตามหาลูกทำไม  พอแม
ไมรูหรือวาลูก ตองอยใูนบานของพระบดิาของลกู'โยเซฟและ
มารียไมเขาใจ  ที่พระองคตรัส  พระเยซูเจาเสด็จกลับไป
ที่เมืองนาซาเรธกับ บิดามารดาและเชื่อฟงทานทั้งสองพระ
มารดาทรงเกบ็เรือ่ง ทั้งหมดเหลานี้ไวในพระทัยพระเยซูเจาทรง
เจรญิขึน้ทัง้ใน พระปรชีาญาณ พระชนมายุและพระหรรษ
ทานเฉพาะพระพักตรของพระเจาและตอหนามนุษย"(ลก
2,48-52)

ในโอกาสครบรอบ 150 ปีแหงความตายของคุณแมมาร
เกรติาซึง่เปนแมของครอบครวัแหงการอบรมทีค่ณุพอบอสโกไดตัง้
ขึ้นที่ Valdocco เราอยากจะฟนฟพูนัธะทีจ่ะ

§”¢«—≠ 2006

คำขวญั 2006
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คำอธิบาย
1 . เนื้อหาของคำขวัญปนี้พึ งเริ่มตนจากประสบการณ

ทีด่ขีองชวีติครอบครวัซึง่เปนสวนหนึง่ของธรรมเนยีมซาเลเซยีน
และมุงไปสู  "ครอบครัวปจจุบันนี้" ซึ่งเปนพันธกิจของ
เรา อันจะทำใหประสบการณแหงพระพรพิเศษที่ใชในการดำ-
เนินชีวิตที่ผาน มากลับกลายเปนความเปนจริงในปจจุบัน
และสามารถใชเปนแนวทางสำหรบัการอบรมและการอภบิาลเพือ่
ยังประโยชนใหแกเยาวชนและสังคมตลอดไป

2 . คุณแมมารเกริตาเปนบุคคลที่ครอบครัวซาเลเซียน
รัก  ชื่นชม  และใหความเคารพมาโดยตลอด  พรอมกันนี้
ทุกคนรอคอยการแตงตั้งคุณแมเปนบุญราศีดวยใจจดใจจอ
ในโอกาสครบรอบ 150 ปีแหงความตายของคุณแมจึงเปน
เวลาเหมาะสมทีเ่ราจะรจูกัคณุแมมากขึน้

3.โดยเฉพาะอยางยิง่ ในบทบาททีค่ณุแมไดอบรมคุณพอ
บอสโกทั้งในดานมนุษยและดานคริสตชน พรอมกันนั้นคุณ-
แมยังมีสวนในการสรางบรรยากาศแหงการอบรมที่ Valdocco
ดวยในหนังสือชีวประวตัิของคุณพอบอสโกที G.Jergensen
เขียนและตีพิมพโดยสำนักพิมพ SEI ผู เขียน เริ่มตนดวย
ประโยค "ตั้งแตปฐมกาลมีแมผูหนึ่ง"

ใหความสนใจเปนพิเศษแกครอบครัวซึ่งเปน
ดังเปลแหงชีวิตและความรัก

และเปนสถานที่สำคัญอันดับแรกแหงการเปนมนุษย

คำขวญั 2006
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4. การอยูที่คุณแมมารเกริตาอยูที่ Valdocco กอให
เกิดบรรยากาศครอบครัว "การที่คุณแมมารเกริตายายมาอยู
ที่ Valdocco ถือไดวาเปนวีรกรรมอยางหนึง่ซึง่ทำใหเกิดความ
เปนครอบครัวสำหรับเด็กยากจน และเปนที่มาของสาระแหง
ระบบการอบรมแบบปองกันและธรรมเนียมหลายอยางของ
คณะ  คุณพอบอสโกเรียนรูจากประสบการณวา คณุพอไดรบั
การอบรมดานบุคลิกในบรรยากาศแหงการอุทิศตน และความ
ใจดี  (การมอบตน) ที่อบอวลอยูในครอบครัวของคุณพอ ที 
เมือง Becchi คุณพอจึงอยากจะใหมีบรรยากาศเชนนี้ในศูนย
เยาวชนแหง Valdocco สำหรับเยาวชนที่ยากจนและถูกทอด-
ทิง้"(D.E. Vigano', In the year of the family ,AGC 349,
มิถุนายน,1994, หนา 29-30)

5. ดังนั้น เราถือวา กอนอื่นหมด "ครอบครัว" เปน
ประสบการณแหงพระพรพเิศษ แลวนัน้ "ครอบครัว" จงึเปน
สนามงาน หรืออีกนัยหนึ่ง ครอบครวัเปนประสบการณแหงชวีติ
กอน แลวจงึเปนงานแพรธรรม  ครอบครัวเปนพันธกิจ เพราะการ
อบรมเยาวชนไมอาจจะแยกออกมาจากครอบครวัได "พลังผลัก
ดันแหงกระแสเรียกซาเลเซียนมุงไปสูผูยากจนและต่ำตอย
พวกเขาตองการครอบครวั เพราะเหตนุีเ้อง คณุพอบอสโกจงึคน
พบรปูแบบใหมของการอบรม กลาวคอื การอบรมดวยความใจดี
ในบรรยากาศครอบครัวที่เปนสุขและเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"
(D. Vigano', The Challenge of Synod 80, AGC 299,
มกราคม-มีนาคม 1981 หนา 27)
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6. ในชวงเริ่มตนสหัสวรรษที่สาม พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่ 2  ทรงกำหนดใหครอบครวัเปนอนัดบัแรกในแผน
อภบิาลของพระศาสนจกัร "ในชวงประวตัศิาสตรปัจจบุนัเราตอง
ใหความสำคัญเปนพิเศษแกงานอภิบาลครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมือ่สถาบนัครอบครวักำลงัพบกบัวกิฤตอยางหนัก... เรา
ตองทำใหเห็นวา โดยทางการอบรมดานพระวรสารทีเ่ขมขนครอบ-
ครัวคริสตชนสามารถแสดงใหเห็นวาพวกเขาสามารถดำเนิน
ชีวิตแตงงานอยางเต็มเปยมตามแผนการของพระเจาได พรอม
กันนั้นก็สามารถทำดีใหแกมนุษยชาต ิ คบูาวสาว และเด็ก ซึ่ ง
กำลังอยูในสภาพเปราะบางไดดวย" (NMI,47)

7.พระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 ทรงใหความสำคัญใน
เรือ่งนีม้าก "ในงานอภบิาลของเรานัน้ สิง่เรยีกรองความสนใจมาก
กวาหมดคอืครอบครวั ครอบครัวเปนเซลลพื้นฐานของสังคม
ครอบครวัลงรากลกึในจติใจของชนรนุใหมซึง่ตองเผชญิกบัปญ-
หาตางๆ ในเวลาเดยีวกนัครอบครวักเ็ปนแรงสนบัสนนุและให
การเยียวยาสถานการณสังคมซึ่งดูจะสิ้นหวัง กระนั้นก็ดี
ครอบครวัในบรบิทแหงวฒันธรรมปจจบุนัตองพบกบัความเสีย่ง
และการคุกคามหลายรูปแบบ ซึ่งเราแตละคนรูด ี  นอกนั้น
ความเปราะบางและความไมมั่นคงของความสัมพันธฉันทสามี
ภรรยาบวกกับแนวโนมดานสังคมและวัฒนธรรมที่ไมยอมรับ
ลักษณะจำเพาะและพันธะกิจของครอบครัวที่มีพื้นฐานอยูใน
การแตงงาน ทำใหสถานการณของครอบครัวเลวรายลงไป
อีก  "(สภาสังฆราชแหงประเทศอิตาลีเขาเฝา วันที่ 30-31
พฤษภาคม 2005, หนา 5)
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8. ในแถลงการณแหงพันธะกิจรวมกนัของครอบครัว
ซาเลเซียน ไดมีการพูดถึงครอบครัววา "สมาชิกครอบครัว
ซาเลเซียน ทั้งที่เปนฆราวาสและนักบวช จะถือเปนพันธะ
พิเศษในการใหศักดิ์ศรีแกครอบครัวและรวมเปนหนึ่งเดียวกับ
ครอบครวั เพื่อทำใหครอบครัวเปน "วัดนอย" อยางเดนชัดมาก
ขึ้น  (ขอ 17 และ 18)

9.นอกนั้น ป 2006 เปนการครบรอบ 25 ปของพระ
สมณสาร "Familiaris Consortio" ซึ่งเปนโอกาสที่เราจะ
ทุมเทเพื่องานอภิบาลครอบครัวเปนพิเศษ

ถาวเิคราะหสถานการณปจจุบันนี้ เราจะเห็นวา กระแส
ที่ใหความสำคัญแกโลกนี้อยางเดียว สงผลกระทบถึงครอบ-
ครัวโดยตรงในหลายประเทศ  กอใหเกดิความสบัสนในธรรมชาติ
ของครอบครวัและบทบาททีค่รอบครวัตองทำในสงัคม กระแสดัง
กลาวกอใหเกดิความเสีย่งตอระบบการอบรมในครอบครวั เพราะ
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมขึ้นอยูกับบรรยากาศในครอบครัว ซึ่ ง
เปนโรงเรียนแรกแหงการอบรมและเรียนรูคุณคามนุษยสำหรับ
เด็ก

ทกุวนันีม้กีารพดูถงึรปูแบบครอบครัวที่แตกตางกันออก
ไป แตละรูปแบบก็อางถึงสิทธิ์เทาเทียมกัน เลยทำใหไมมีรปู-
แบบครอบครัวที่แทจริงและหนึ่งเดียวเพื่อการอางอิงอีกตอไป
แลว  แตละรูปแบบจึงขึ้นอยูการเลือกของแตละบุคคล พรอม
กันนั้น ก็มีการจัดรูปแบบอื่นขึ้นมาแทนที่ครอบครัวตามที่แต
ละคนตองการ อาทิ การแตงงานระหวางเพศเดียวกัน ที่เรียก
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รองใหมกีารอปุการะเดก็มาเลีย้งดเูปนลกู มีการหยารางที่ทำได
งายและรวดเร็วขึ้น การสามารถเลอืกความตายแบบการญุฆาต
อสิรภาพในการทดลองกบัตวัออนของมนษุย เปนตน

เมื่อตองเผชิญกับสถานการณของครอบครวัปจจุบันนี้
เราอดไมไดที่จะยอนกลับไปถึงคำสอนของพระเยซูเจา เกี่ยว-
กบัการแตงงานและชวีติครอบครวั ดงัทีม่บีนัทกึไวในพระวรสาร
ของนักบุญมารโกและนักบุญมิทธิว "ชาวฟารีสีบางคนทูลถาม
หวงัจะจดัผดิพระองควา  'เปนการถกูตองหรอืไมท่ีชายจะหยากับ
ภรรยา' พระองคตรัสตอบวา 'โมเสสไดบญัญตัไิววาอยางไร'
เขาทูลตอบวา 'โมเสสอนุญาตใหทำหนังสือหยารางและหยา
กันได' พระเยซูเจาตรัสตอบวา 'เพราะใจดื้อหยาบกระดาง
ของทาน โมเสสจึงไดเขียนบัญญัติขอนี ้ไว แตเมื่อแรกสราง
โลกนั้น พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง ดังนั้น
ชายจะละบิดามารดา และชายหญิงจะเปนเนื้อเดียวกัน ดังนี้
เขาจะไมเปนสองอีกตอไป แตเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่
พระเจาทรงรวมกันไวมนุษยอยาแยกเลย'" (มก 10,2-9)

พอคดิวา พระวาจาชวยใหความกระจางแกเรา ในเรือ่งนี
เพราะเปนพระวาจาทีพ่ดูถงึครอบครวัโดยตรง ในเวลาเดียวกัน
ก็ทำใหเรารูวาพระเยซูเจาทรงมีความเห็นในเรื่องนี้อยางไร
พระองคไมมานัง่ถกเถยีงในแงของกฎหมายวาอะไรทำได อะไร
ทำไมได พระองคทรงตรงเขาไปในแผนการแรกเริ่มของพระผู
สรางซึ่งไมมีใครรูดีเทากับพระองค
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คำขวัญปนี้จึงมีความหมายมาก เพราะเปนเรือ่งเกีย่วกั บ
ภารกิจของเราในหลายแง พอจึงขอเสนอแผนการอภิบาล
ใหดวย

คณุพอ Pascal Chavez V.
   โรม - มถินุายน 2005

คำขวญั 2006

พระศาสนจักรตองสนับสนุนดวยความรักยิ่งใหญ
ดงัเชนความรกัของพระครสิตเจาทีท่รงมตีอทกุคน
พระศาสนจกัรตองชวยเหลอืครอบครวั
เพือ่ใหครอบครวัใกลเขาไปถงึรปูแบบของครอบครวั
ทีพ่ระผสูรางไดทรงมงุหมายไวตัง้แตแรก
และพระครสิตเจาทรงฟนฟดูวยพระหรรษทาน
แหงการไถกขูองพระองค
– ยอหน ปอล ที ่2
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คำขวัญปนี้เปนโอกาสใหพอเสนอแผนอภิบาลใหแก
คณะซาเลเซียน ซึ่งตอเนื่องและพัฒนาจากแผนอภิบาลที่ได
เคยเสนอไวในคำขวัญปี 2004 พนัธะกจิของเราตอครอบครัว
นั้นสอดคลองกับพระวินัยที่วา "เราจะใหความสำคัญแก
ครอบครัว... อันเปนสถานที่ที่คนรุนตางๆมาพบและชวยกัน
สรางอนาคตของสังคมมนุษย" (ว 29)

ในขณะที่ใหความสนใจแกครอบครัวดวยการอบรม
และการประกาศขาวดี เรายังมีแงอื่นที่ตองคำถึงดวย กลาวคือ. เราตองถือเปนพันธะที่จะใหการอบรมเกี่ยวกับความ
รักในบริบทการอบรมซาเลเซียนและการอบรมความเชื่อใน
หลักสูตรการอบรมเยาวชน สมัชชาที่  23 ระบุวา การอบรม
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ดานความรัก เปนตัวช้ีบอกวาความเชื่อมีบทบาทในชีวิตหรือ
ไม ประสบการณของคณุพอบอสโกและเนือ้หาชวีติจติและการ
อบรมแบบปองกันชี้นำเราดังนี้

1 . ใหความสำคัญแกการสรางบรรยากาศการอบรมให
เยาวชนเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรักตอกัน
และกัน

2. เชดิชคูณุคาแทจรงิแหงความบรสิทุธิ์
3. สงเสริมใหความสัมพันธระหวางเยาวชนชายและ

หญิงมีความเคารพตอตนเองและตอผูอื่น เสริม
ความมั่งคั่งใหแกกันและกันดวยการมอบตนเอง
ดวยความยนิดโีดยไมหวงัสิง่ตอบแทน

4. เปนประจกัษพยานของความรกัทีโ่ปรงใสและเปนสุข
ในบรรยากาศของการอบรมโดยเฉพาะอยางยิง่ โดยทาง
การมอบตนทีเ่ตม็ดวยความบริสุทธิ์ใจ

. ใหการชวยเหลือและสนับสนุนพอแมในหนาทีอ่บรม
ลูก โดยการเชื้อเชิญพวกเขาใหรวมสวนในแผนการอบรมและ
อภิบาลของเราสมัชชาที่ 24 เมื่อพูดถึงการเปดโอกาสใหฆรา-
วาสรวมสวนในพันธะกิจซาเลเซียน ระบุวา เราตองยอมรับ
บทบาทของพอแมและครอบครวัในกจิการของเรา ในเวลาเดียว
กันก็เรียกรองใหเราเพิ่มการรวมมือกับครอบครัว ในฐานะที่
ครอบครัวเปนผูอบรมแรกของเด็ก (Cf. GC 24, 20. 177)
เพราะเหตุนี้ เราจึงตองใหคุณคาแกบทบาทของพอแมและ
ครอบครัวที่มีตอเด็กซึ่งเปนบทบาทที่ไมสามารถทดแทนได
โดยจัดตั้งคณะกรรมการและสมาคมที่จะรวมในพันธะกิจของ
คุณพอบอสโก (Cf. GC 24, 115) ครอบครัวคริสตชนจึงมสีวน
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ในงานแพรธรรมดวยการเปนประจกัษพยาน ใหการอบรมดาน
ความเชื่อแกลูก และมีสวนในการสรางหมูคณะคริสตชน

. จิตตารมณแหงครอบครัวซาเลเซียนเปนลักษณะ
อยางหนึ่งในของชีวิตของเรา (Cf. GC 24, 91-93) ซึ่งแสดง
ออกทาง

1. การรับฟงผูอื่นอยางไมมีเงื่อนไข
2. การตอนรับผูอื่นโดยไมหวังตอบแทน
3. การอยูทามกลางเยาวชนอยางมีชีวิตชีวา
4. การเสวนาทัง้ระดบัสวนตัวและระดบัสถาบนั
5. การรวมผดิชอบในแผนการอบรม

. พฒันาดานจติตารมยและประสบการณของครอบครวั
ซาเลเซียนเพื่อการอบรมและการอภิบาลรวมกับเยาวชนและ
ทามกลางเยาวชน ครอบครัวซาเลเซียนเรียกรองใหเราแตล ะ
คนทุมเทพลังในการสงเสริมกระแสเรียกและการติดตามเยาว-
ชนแตละคนดวยความเอาใจใส (Cf. GC 25,41. 48) โดยทาง

1. คณะกรรมการใหคำปรึกษาที  มี ประสิทธิภาพของ
ครอบครัวซาเลเซียน

2. เปดโอกาสใหเยาวชนเขารวมในคณะกรรมการนี 
3. การรเิริม่กจิกรรมเพือ่แพรธรรมมากขึน้ในฐานะทีเ่ปน

ครอบครวัฝายจติ
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. ในแผนการอบรม ขอใหเตรียมหลักสูตรการอบรม
เยาวชนในดานความรักอยางเปนระบบของ ซึ่งจะชวยเยาวชน
ให

1. เขาถึงคุณคาของเพศในแงคริสตชนและในแงมนุษย
2. เปนเยาวชนชายและหญิงที่มวีฒุภิาวะในความสมัพนัธ

เชงิบวกและเปดกวาง
3. เผชิญหนาปญหาเกี่ยวกับชีวิตและเพศที ่ มอียูในปจ-

จบุนันี ้จากมุมมองมนุษย มุมมองชีวิต และมุมมอง
พระวรสาร

4. เปดรับแผนการของพระเจาและนำมาใชเปนวิธีการ
ในการดำเนนิชวีติตามกระแสเรียกแหงความรัก

คำขวญั 2006
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เราควรเนนเรื่องนี้เปนพิเศษในหลักสูตรการอบรมสำ -
หรบักลมุและสมาคมซึง่เปนองคประกอบของขบวนการเยาวชน
ซาเลเซียนและการติดตามเยาวชน

. สนับสนุนใหมีหลักสูตรการอบรม การติดตามและ
การเลือกชีวิตการแตงงานแบบคริสตชนในบริบทของชายหนุม
หญิงสาว (ผูนำ อาสาสมัคร ผูรวมงาน เยาวชน...) เพื่อการ
นี้เราจะสนับสนุนใหคูแตงงานที่เปนสมาชิกในครอบครัวซาเล-
เซียนเขามารวมงานกับเราดวย

. สนบัสนนุกลมุและสมาคมคแูตงงานและครอบครัวที่
อยูในบริบทของเราใหดำเนินชีวิต และเขาใจลึกซึ้งในกระแส
เรียกแหงชีวิตแตงงานและความรับผิดชอบในการอบรม

ในครอบครวัซาเลเซยีนมี "ครอบครัวดอนบอสโก" และ
"Hogares Don Bosco " ซึ่งมีผูรวมงานซาเลเซียนเปนผู
สนบัสนนุและใหการแนะนำดานจิตใจ นอกนั้นก็ยังมีสมาคม
ครอบครวัอืน่ๆ อาทิ "กลุมครอบครัวคริสตชน" "กลุมคูสมรส"
เปนตน

.  สนับสนุนผูปกครองของนักเรียนชายหญิงที่อยูใน
บริบทของเราในหนาที่การอบรมโดยจัดตั้งสมาคมผูปกครอง
โรงเรยีนสำหรบัผปูกครอง ฯลฯ พรอมกันนี้ก็ใหการอบรมใน
เชิงปฏิบัติและเปนระบบและแบงปนเรื่องเกี่ยวกับการอบรม
ดวยกัน

คำขวญั 2006
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. สรางความเขมแขง็ใหแกหมคูณะเพือ่การอบรมอภบิาล
ในทกุแหงทีซ่าเลเซยีนทำงานอยู โดยใหความสำคัญ แกบรรยา-
กาศครอบครัวเปนพิเศษ สนบัสนนุใหมกีารรวมสวนอยางสม่ำ-
เสมอและเขาถึงคุณคาและเปาหมายของแผนการอบรมและ
อภิบาลดวยวธินีี้ ทุกแหงที่ซาเลเซียนทำงานก็จะกลบัเปนบาน
สำหรบัเยาวชนและเปนแรงสนบัสนนุครอบครัว ที่เกี่ยวของ

.  เชื้อเชิญครอบครัวใหรวมในกระบวนการการอบรม
และแพรธรรมที่เราทำสำหรับเยาวชน โดยริเริ่มการพบปะ
ของพอแมกับลูกและการสอนคำสอนสำหรับครอบครัว การ
เชื้อเชิญผูปกครองใหเปนผูนำของกลุม SYM การเฉลิมฉลอง
และการพบปะของกลุมตางๆ โดยยึดครอบครัวคริสตชนเปน
จุดอางอิงของการจาริกแหงความเชื่อซึ่งเรานำเสนอใหแก
เยาวชนฯลฯ

. สนบัสนนุ เตรียมและติดตามฆราวาสในการสงเสริม
และปกปองสิทธิของครอบครัวในสังคม โดยเผชิญหนากับ
กฎหมายและสถานการณทีม่งุทำลายสถาบนัครอบครวัดวยความ
เด็ดเดี่ยว

.  สรางความเขาใจที่ลึกซึ้งในความสำนึกแหงการเปน
ครอบครัวซาเลเซียนในกลุมตางๆ ทีอ่ยใูนภมูภิาคเดยีวกนั ดวย
การเรียนรูและแบงปน "Common Identity Card" (เอกลักษณ-
รวม) และ "Common Mission Statement" (ปฏญิญาแหงพนัธะ-
กจิรวมกนั)  และดวยการจัดตั้ง "คณะกรรมการทีป่รกึษาของ
ครอบครวัซาเลเซยีน" ในระดบัตางๆ

คำขวญั 2006
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ถอยแถลง

ของ

สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเซีย

จากการประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเซีย ครั้งที่ 8

ครอบครวัเอเชยี
มงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

วันที่ 17-23 สิงหาคม 2004
ณ มหาวิทยาลัยคาทอลิกแดจอน

และศูนยการศึกษานักบุญ เจ ฮาสาง
เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต

จติวสิยั 3
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ความหวังของครอบครัวเอเชียเพื่อชีวิตบริบูรณ

1. ความหวัง ความปรารถนา ความฝน ของครอบครัว
เอเซียที่จะมีชีวิตบริบูรณ ในอาณาจักรพระเจาเปนเรื่องที่ไมมี
วันจะจางหายไป  แมจะเจริญชีวิตอยูอยางยากจนกับความ
ทุกขเวทนานานับประการ ครอบครัวเอเซียยังอยไูดดวยความ-
หวงันี ้  มิใชอยางไมมีเหตุผล แตดวยความชื่นชมยินดีอยางมี
ชีวิตชีวา ประสบการณดานบวกของครอบครัวเอเซียที่ยังคง
มีความสุขอยูไดดวยการเปนครอบครวัเปนสญัญาณวาพระจติ
ของพระเจากำลังทำงาน สิ่งทีช่วยค้ำจุนความหวังนี้ก็คือความ
สำนึกอันลึกซึ้งของชาวเอเชียในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิและความ
ร่ำรวยของแหลงที่มาดานจิตวิญญาณ พระเจา ผูทรงเปนผู
สูงสุดและผูสรางชีวิต เปนเหตุผลของความหวังนี เปนพระจติ
ของพระเจาเองที่ทรงกำลังทำงานในวัฒนธรรมของเอเซีย ทรง
ใหกำลังและประทานความสวางในเรื่องลึ้ลับ ทรงทำใหเกิด
การปรองดอง การกลับใจ ความสัมพันธอันมั่นคง และคุณคา
ดานบวกอีกมากมายที่ยังคงอยูในครอบครัวเอเซีย  นี่คือ

∫∑π”∫∑π”∫∑π”∫∑π”∫∑π”∫∑π”
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พระจิตของพระเจาที่ทรงจัดใหวิสัยทัศนของครอบครัวเอเซีย
กาวไปยงัความสมัพนัธของความเปนหนึง่เดยีว การเปนน้ำหนึง่
ใจเดียวกันและมีพันธกิจอันมุงไปสูอาณาจักรของพระเจา สิ่ง
ตางๆ ทั้งหมดนี้คือสาเหตุแหงความหวัง

2. ในการไตรตรองเรือ่งครอบครัวเอเซียและความหวัง
เพื่อชีวิตอันบริบูรณนั้น บรรดาพระสังฆราชของเอเชียไดมา
ประชุมรวมกันเปนครั้งที่ 8 เปนการประชุมของสหพันธสภา-
พระสังฆราชแหงเอเซีย ในหัวขอเรื่อง ครอบครัวเอเซียมุงสู
วัฒนธรรมแหงชีวิต  พวกทานตระหนักวาการรวมประชุมของ
ทานในฐานะที่เปนชุมพาบาลของฝูงแกะนอยของพระเจาใน
เอเซีย  ตั้งแตวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2004  นั้นเปนพระพรอัน
ยิ่งใหญจากพระเจา  เพราะเมื่อป 2003  ที่มะนิลา  มีการประชุม
ครั้งแรกบนแผนดินเอเซียเรื่องครอบครัว เปนการประชุม
ครั้งที่ 4 ในระดับโลก เรียกรองพระศาสนจักรใหใสใจเกี่ยว
กับเรื่องครอบครัว เพราะเปนเรื่องสำคัญที่สุดในแผนการแหง
ความรอดของพระเจา

3. เรือ่งนีเ้ปนเรือ่งเรงดวนในดานการพัฒนาโลก เพราะ
สองทศวรรษที่ผานมา วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
วทิยาศาสตร และการพฒันาดานเทคโนโลย ีรวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกจิและการเมอืงมผีลกระทบตอสงัคมของมนษุยชาตอิยาง
หนัก ขณะที่ศูนยกลางของสังคมอันปนปวนนี้อยูที่ครอบครัว
ซึ่งเปนหนวยที่รองรับการเกิดวัฒนธรรมตางๆ ขณะเดียวกัน
ก็เปนผูนำวัฒนธรรมที่ไมวาจะเปนไปในดานดีหรือเลว ยอม
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทั้งสิ้น แมในปจจุบันนี้เรายังคง
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คิดถึงครอบครัววาเปนหนวยอางอิงทั้งในดานสังคม การเมือง
เศรษฐกิจและศาสนา ในดานความคิดความสัมพันธพื้นฐาน
ในฐานะที่เปนเสมือนรางกายของโลก องคกรสหประชาชาติ
ยังคงพิจารณาวาครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสงัคม  แมวา
แนวคิดเสรีนิยมใหมในทางตะวันตกไดตั้งคำถามในเรื่องนี้
คำสอนดานสงัคมของพระศาสนจกัรยอมรบัเสมอมาวาครอบครวั
เปนหนวยพื้นฐานแรกและเปนกลุมของสังคมไมตองสงสัย
เลยวาโครงสรางพื้นฐานแรกสำหรับนิเวศวิทยาของมนุษยก็คือ
ครอบครัว

4. พระศาสนจักรสากลไดย้ำเตือนถึงความยิ่งใหญ และ
ความสำคัญที่สุดของครอบครัววาเปนหนทางที่ประวัติศาสตร
ทั้งหลายผาน  และเปนพระศาสนจักรทองถิ่น หรือเปนพระ-
ศาสนจักรที่เปนบาน หนังสือกิจการอัครสาวกเตือนเราวา
ความเชื่อแพรไป "จากบานหนึ่งสูอีกบานหนึ่ง" (กจ.20:20)
สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงเรียกประชุม
เรื่องครอบครัวในระดับโลกมาแลวถึง 4 ครั้งในโอกาสตางๆ
กัน เพื่อที่จะย้ำเตือนถึงบทบาทที่ขาดไมไดเลยของครอบครัว
ครสิตชนในการทีจ่ะเปนผทูำแผนจดุหมายปลายทางของมนษุย-
ชาติดวยความเชื่อและตามพระวรสาร สิ่งนี้อยูเบื้องหลังของ
การพัฒนาโลกและเปนคำตอบของพระศาสนจักรสากล ที่
การไตรตรองของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเซีย เรื่อง
ครอบครัวเอเชีย รับเอาความหมายทั้งระดับสากลและระดับ
ทองถิ่น ไมตองสงสัยเลยวาการพัฒนาโลกมีผลกระทบถึง
ทุกครอบครัว  แมในครอบครัวที่อยูในชนบทที่หางไกลที่สุด
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5. ในฐานะที่เปนพระสังฆราชแหงเอเซีย เราหวังวา
การไตรตรองตอไปนีจ้ะมสีวนชวยทำใหเกดิการไตรตรองลกึซึง้
มากขึ้นในเรื่องครอบครัวเอเซีย ในเรื่องที่ เกี่ยวของและมี
ประโยชนตอการเอาใจใสดานงานอภิบาล เราหวังดวยวาจะ
ใชเปนเอกสารอางอิงสำหรับสภาพระสังฆราชตางๆ ในเอเซีย
และสำหรับสังฆมณฑลตางๆ เพื่อนำไปสูวิสัยทัศนในการ
ทำงาน ศาสนบริการกับครอบครัว และเปนแนวทางสำหรับ
งานอภิบาลอื่นๆ เราเริ่มตนการไตรตรองของเราในเรื่องการ
ทาทายในงานอภิบาลซึ่งครอบครัวเอเซียตองประสบ

การอภิบาลครอบครัวตองเปน
ความสำคญัอนัดบัแรกๆสำหรบัพระศาสนจกัร
เพราะครอบครวัตองการการสนบัสนนุ
และอนาคตของพระศาสนจกัร
ขึน้อยกูบัพระศาสนจกัรระดบับาน

 – ยอหน ปอล ที ่2
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ภาค 1
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1. ประเพณีและคุณคาของครอบครัว

6. ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวาง
ขนานใหญในโลกชาวเอเซียยังคงใหคุณคาการแตงงานวาเปน
เรื่องศักดิ์สิทธิ์ เด็กๆ ถูกทนุถนอมเหมือนเปนของมีคาและ
ของขวัญของพระเจา บิดามารดาเต็มใจที่จะยอมเสียสละทุก-
อยางเพราะความรักตอบุตรหลานของตน ทัง้การจดัหาใหดาน
สุขภาพอนามัย ดานการศึกษาและมีความเปนอยูที่ดีครอบครัว
เดี่ยวยังคงผูกพันกันอยางใกลชิด ครอบครัวขยายก็ยังมีความ
สัมพันธอันใกลชิดนี้ดวย สมาชิกผูอาวุโสของครอบครัวที่
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เกษียณแลว พอแมและปูยาตายายยังคงไดรับความเคารพ
นับถือและเอาใจใสอยางมากภายในครอบครัว แมวาจะตอง
ลำบากและเสียสละอยางมาก ยังมีคนรักเขา ใหเกียรติและ
มีคนฟงเขาพูด ผูอาวุโสเหลานี้เปนหลักที่ทำใหครอบครัวมี
ความสามัคคีกัน  ครอบครัวเอเชียเหลานี้ไมวาจะยากจน
มากเพียงใด ก็ยังขึ้นชื่อในดานการเปนเจาของบานที่เอื้อ-
อาทรกับแขก แมวาจะมีความลำบากหนักหนาสาหัสทั้งภาย
ในและภายนอก  ครอบครัวเอเซีย ก็ยังมีความมั่นคงอยูใน
ระดับสูง  พวกเขาสามารถปรับตัวและพรอมที่จะเสียสละเมื่อ
เผชิญหนากับความลำบาก  ดวยการเปนผูที่มีความศรัทธา
อยางลึกซึ้งและมีความสำนึกถึงการประทับอยูของพระเจา
พวกเขาเปนผูที่มองโลกในแงดีเปนอยางมาก ครอบครวัเอเชีย
สวนใหญที่อยูในชนบทมีความใกลชิดกับธรรมชาติกับสิ่ง
สรางของพระเจาคุณคาเหลานี้เห็นไดจากคนพื้นเมืองผูไดรับ
การพิจารณาวาเปนคนที่ยากจนที่สุดในเอเซีย เปนผูที่ยังมิได
สัมผัสวัฒนธรรมเทคโนโลยี ยังมีคุณคาอีกมากในเอเชียที่ยัง
คงอยูเปนสวนหนึ่งของประเพณีในครอบครัว และเปนจุดที่
สงประกายแหงความหวังบนผืนดินแหงเอเซีย คือประเพณีที่
สงเสริมการปรับตัวของครอบครัวเอเชียในยามยากจนและการ
จัดการกับพลังแหงความตายในรูปแบบตางๆ ในโลกปจจบุนั
คุณคาดานบวกตามประเพณีของครอบครัวเอเชีย เปนเหมือน
เมล็ดพันธุของพระวาจาของพระเจา ที่ชวยเปนเหมือนหินที่
เปนฐานที่เราสรางบานเอเซียของเรา ดังเชนนิทานเปรียบ-
เทียบของพระเยซูเจาเรื่องคนฉลาด ( ดู มธ.7.24-25  ลก.6.47-
48 ) ดังนั้น จำเปนที่ครอบครัวจะตองตระหนักวาตอฝกฝน
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และพัฒนาคุณคาดานบวกเหลานี้  เพื่อใหคุณคาอันยิ่งใหญ
เหลานี้ไมลดลงแตกลับเพิ่มพูนขึ้น

7. ยังมีคุณคาบางประการที่มีสองนัย เชน ระบบเครือ
ญาติอันแข็งแกรงและการยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง สิ่ง
เหลานี้มีผลดานลบดวย การฉอราษฎรบังหลวง การติดสิน-
บน ลัทธิเกื้อหนุนญาติมิตร การเมืองและเศรษฐกิจแบบดั้ง-
เดิมในเอเซีย มักจะเกี่ยวของกับการเอาใจใสครอบครัวมาก
จนเกินควร  รวมทั้งการใชอำนาจและการทำงานดวยความ-
เห็นแกตัวเพื่อผลประโยชนของครอบครัว ญาติพี่นองและ
พวกพอง ทำใหตองเสียผลประโยชนสวนรวม สิ่งนี้อาจนำ
ไปสูการเลนพรรคเลนพวกอยางหนัก ซึ่งเปนการแบงแยก
มากกวาการจะรวมชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ใหเปนหนึ่งเดียว
อยางไรก็ตาม ในทุกวันนี้ ก็เปนเรื่องจริงที่รูกันอยู แมคุณคา
บางอยางจะเกาแก แตสิ่งตางๆ ที่ เขามาอยางรวดเร็วทำให
หลายครอบครัวในเอเซียไมมั่นคงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงอยางมากในดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตผล
กระทบของโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหลานี้
กำลังเปลี่ยนรูปศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนา ความคิด
ความเขาใจตนเองของแตละบุคคลและครอบครัว มันเปลี่ยน
แมแตโครงสรางของการแตงงานและครอบครัวดวย

8. ขณะที่เราจำเปนตองตระหนักถึงสถานการณของ
วัฒนธรรมตางๆ ในเอเซีย เราอาจสำนึกถึงเรื่องที่ทำกันทั่ว
ไปในสถานการณของครอบครัวเอเซีย เปนที่ยอมรับกันวามี
ความแตกตางกันอยางมากและโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณ



34 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

ที่ยากลำบากของครอบครัวในสาธารณรัฐโซเวียตในสมัยที่
ผานมา คาทอลิกที่เปนชนกลุมนอยดูเหมือนจะถูกกลืนหาย
ไป เพราะการไมมีอิสระภาพในการนับถือศาสนาเปนเวลา
หลายป ความเชื่อในเรื่องการแตงงานและครอบครัวจึงคอน
ขางแตกตางจากบรรทัดฐานของคริสตชน

2. รูปแบบตางๆ ของครอบครัว

9. ปจจุบันสถานการณทั่วไปในครอบครัวเอเซีย แตก-
ตางจากที่ชาวเอเชียเคยถือวาเปนประเพณีหรือครอบครัวตัว-
อยาง มีครอบครัวที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันและความเชื่อ
แตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากการแตงงานกับคนตางศาสนาที่มี
มากมาย ในการแตงงานแบบนี้ คูสมรสจะพบวาการปรับตัว
ใหเขากันยากมากกวาการมีความเชื่อเดียวกัน มีทั้งการเพิ่ม
ขึ้นของจำนวนครอบครัวที่มีบิดามารดาฝายเดียว ครอบครัวที่
บิดามารดามิไดอยูดวยกันและกรณีการแตงงานใหมของฝายใด
ฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย บิดามารดาบางคูแยกกันอยูอยาง
ถาวร   ขณะที่บางคูแยกกันอยูชั่วคราวเพราะตองทำงาน
การที่เด็กตองอยูกับปูยาตายายหรือการที่บิดามารดาหยาราง
กันเปนเรื่องที่พบไดไมยากมีครอบครัวจำนวนมากที่บิดาฝาย
เดียวหรือมารดา ฝายเดียวอยูกับเด็กๆ มีครอบครัวไมนอยที่
บิดามารดามาพบเด็กปละครั้งหรือสองครั้ง  และยังมีครอบ-
ครัวอีกมากที่ เด็กไมมีพอหรือแมเดียวกัน  ยังมีครอบครัว
จำนวนมากที่บิดามารดามิไดแตงงานกันและไมอาจใหความ
มั่นคงกับเด็กๆ และยังมีบานที่บิดามารดาไมปรารถนาที่จะมี
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บุตรหรือเลื่อนการมีบุตรออกไป เราเห็นครอบครัวเอเซีย
แบบดั้งเดิมที่มีความผูกพันใกลชิด รูปแบบครอบครัวขยาย
ของบิดามารดา ของบรรดาบุตร  ครอบครัวของปูยาตายาย
มีทั้งลูกเขยหรือลูกสะใภและหลานๆ นอยลงทุกที ครอบครัว
เดี่ยวก็มีแนวโนมที่จะสื่อสารกับสมาชิกของครอบครัวขยาย
นอยลง  ยิ่งกวานั้นภายในครอบครัวขยายก็มีความขัดแยงกัน
เชน ระหวางบรรดาเขยหรือสะใภที่ตองการกระบวนการที่
จะชวยขจัดความขัดแยงใหหมดไป รวมทั้งตองการการเยียว-
ยารักษาดวยอำนาจของการใหอภัย

10.ดวยความกาวหนาของขบวนการปลดปลอยแบบ
ใหม และการเติบโตของลัทธิเสรีนิยมแบบใหมและความ
คิดหลังสมัยใหม รูปแบบอื่นๆของครอบครัว กำลังเริ่มตน
อยางชาๆ ทำใหประเทศตางๆ ในเอเซียมีกระแสทางโลก
แบบเสรีนิยม แมวาจะไมเปนที่ยอมรับกันอยางมาก เชนการ
ที่ทั้งคูในครอบครัวมีเพศเดียวกัน บางรูปแบบของครอบครัว
เหลานี้ ทำใหเกิดความยุงเหยิงอยางมาก มันทาทายประเพณี
และความเขาใจรูปแบบ ครอบครัวคริสตชนที่วา การแตง-
งานเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ระหวางชายและหญิง เปนบรรทัดฐาน
เชนเดียวกันก็เปนการเริ่มตนใหมของครอบครัว เราอาจตั้ง
คำถามวา คูสมรสเชื่อหรือไมวาการแตงงานเปนพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์ หรือเปนแคเพียงการทำสัญญาตามกฎหมาย อาจจะ
ยกคำถามดานศีลธรรมขึ้นมาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วๆ
ไปที่มีการแตงงานกันตามกฎหมายกอนและตอมาจึงจะแตง-
งานกันในวัด ในบางสังคม  อาจจะเนื่องจากการที่ครอบครัว
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มีทุนทรัพยไมพอ หรือเนื่องจากกฎหมายเครือญาติหรือขนบ
ธรรมเนียมประเพณีนิยม

11.จะพิจารณาสถานการณที่แตกตางกันของครอบ-
ครัวเหลานี้ไดอยางไรในดานความเชื่อ จะชวยคูสมรสและ
ครอบครัวใหไตรตรองถึงสถานการณเหลานี้ ในดานที่มีขอ
ผูกมัดตออาณาจักรของพระเจาไดอยางไร จะชวยครอบครัว
เหลานีใ้หมสีวนรวมไดอยางไร และโดยทั่วๆไปจะใหคำแนะนำ
ดานการอภิบาลอยางไร  เรื่องเหลานี้เปนการทาทายที่สำคัญ-
ยิ่งตอทุกๆเขตวัดในเอเซีย

3. ความยากจนของครอบครัวเอเซีย
และเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน

12.เรื่องหลักประการแรกที่ทาทายครอบครัวเอเชีย
สวนใหญก็คือความยากจน ความยากจนเปนความจริงที่นา
เศราที่เขาตองตอสูอยูทุกวันและไมอาจจะหลุดพนไปได คน
หนมุสาวทีย่ากจนจำนวนมากไมอาจคดิถงึเรือ่งการแตงงานและ
การกอตั้งครอบครัว เพราะขาดปจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุน
และค้ำจุนการยังชีพ แตปจจุบันนี้ความยากจนของเอเซียมี
มิติ ใหม  เปนขบวนการของเศรษฐกิจโลกาภิวัฒนเสรีนิยม
แบบใหมที่จัดระเบียบโลกใหมโดยใหทุกๆ ประเทศตองรวม
มือกัน มิฉะนั้น จะตองถูกทิ้งอยูเบื้องหลังบนถนนแหงความ
กาวหนาทางเศรษฐกิจ  ตามที่นิยามโดยประเทศที่พัฒนาแลว
แตนาสงสัยวาโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือ รายงาน
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ประจำปดานการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติไดใหขอสัง-
เกตสม่ำเสมอวา เศรษฐกิจโลกาภิวัตนไดทำใหสภาพการณ
ของคนจนและประเทศทีย่ากจนตกต่ำมากขึน้ โดยเฉพาะอยาง-
ยิ่งสภาพของคนจนในประเทศที่ยากจน   ผลกระทบของ
โลกาภิวัฒนตอความยากจนอาจจะกลาวถึงได อยางนอยใน
3 ดานดังตอไปนี้

ก) 13.ความยากจนของครอบครัวในชนบท ผลผลิต
จากไรของครอบครัวเกษตรกรเปนที่ตองการนอยลงทุกที
ขณะที่มีเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการขจัดกฎเกณฑตางๆ
ใหหมดไป ความตองการเศรษฐกิจโลกาภิวัฒนสองประการ
ที่ไปดวยกัน คือการอนุญาตใหมีการนำเขาผลผลิตจากฟารม
ไดโดยไมมีขอจำกัด ทำใหขายไดในราคาต่ำกวาผลิตผลจาก
ทองถิ่น ไมอาจจะแขงขันกับใครได ถูกตัดสิทธิ์จากความคุม-
ครองของรัฐบาลหรือจากเครือขายที่ปลอดภัยที่จะชวยผลผลิต
จากฟารมในการแขงขันที่ไมเปนธรรม ครอบครัวในชนบท
ไดรับประสบการณความยากจนดานเศรษฐกิจแบบใหมที่มี
สาเหตุมาจากปจจัยอันอยูนอกเหนือการควบคุมของเขา ดวย
วิธีการที่คลายคลึงกันนี้ เกษตรกรสวนใหญของเอเซียทำ
การเกษตรขนาดเล็ก จึงไมอาจจะแขงขันกับธุรกิจใหญๆ ที่
ลงทนุทำการเกษตรรวมกนัขณะทีเ่ทคโนโลยกีารตดัตอพนัธกุรรม
หรือ GMO กำลังเพิ่มขึ้นและแพรหลายไปอยางกวางขวาง
ทำใหเกษตรกรเอเชียรายยอยจำนวนมากตองพึ่งบรรษัทและ
เทคโนโลยีที่อยูนอกเหนือความเขาใจและฐานะการเงินที่จะอำ-
นวย ยิ่งกวานั้น ยังมีปญหาควบคูไปกับเรื่องการเปนเจาของ
ที่ดิน ครอบครัวในชนบทเหลานี้พบวา ที่ดินของเขามิไดให
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ผลผลิตในกรณีของเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนี้จึงทำใหสถานการณเลว
ลงดวยการอพยพไปอยูในเมือง สถานการณดังกลาวสงผล
ใหชุมชนในชนบทเงียบเหงา สิ่งที่นาจดจำก็คือขอสังเกตที่
วาปญหาของครอบครวัชาวญีป่นุในชนบทไดประสบทีม่ใิชความ
ยากจนดานเศรษฐกิจแตเปนการพังทลายของหมูบานเกษตรกร
เอง ในที่สุดในสถานการณดานความยากจนหลายๆ ครอบครวั
จำเปนตองทำเรื่องที่รุนแรงทีสุดดวยการขายอวัยวะในรางกาย
เพื่อใหมีชีวิตรอดอยูได

ข) 14.ความยากจนของครอบครัวในเมือง ในเอเซีย
ปรากฏการณของการอพยพเขาไปอยูในเมืองมิใชเรื่องใหม
แตเมื่อสองสามทศวรรษที่แลว การอพยพยายถิ่นของคนจน
ในชนบทเขาเมืองเปนไปอยางรวดเร็วและเพิ่มจำนวนขึ้นมาก
กวาในอดตี โลกาภิวัฒนมิใชเปนเพียงสาเหตุที่ทำใหประเทศที่
ยากจน ไมสามารถทีจ่ะแขงขนัในดานการเกษตรเทานัน้ แตยัง
เพิ่มการอพยพของคนจนจากชนบทเพื่อไปหางานที่หายากอยู
แลว เพราะระดบัของการพฒันาทางเศรษฐกจิในประเทศเอเซีย
สวนใหญการเตบิโตและการขยายตวัของสลมัในเมอืงเปนขอพสิจูน
ถึงการอพยพเขาเมืองอยางรวดเร็วนี้ ฐานะความยากจนของ
คนจนในเมอืงยิง่ย่ำแยกวาในดานทีอ่ยอูาศยั สถานะความเปนอยู
ของครอบครวั  ขาดทีว่างภายในครอบครวั  การไมมีความเปน
สวนตวั ขาดน้ำดื่มที่ปลอดภัย ทั้งดานสุขาภิบาลและสุขอนามยั
เนื่องจากวาผูที่อาศัยอยูในสลัมไมวาจะอยูบนที่ดินที่รัฐบาล
เปนเจาของ หรืออยูบนที่ดินที่เอกชนเปนเจาของ เขาก็อยูใน
ความเสีย่งของการถกูไลทีท่ำใหไมมบีานอยสูิง่เหลานีก้อใหเกดิ
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ความหมดหวังจนตองทำอาชญากรรมทำใหเกิดปญหาในการ
ใชครอบครวัในทางทีผ่ดิและทำใหครอบครวัแตกแยก

ค) 15.ปรากฎการณของการอพยพยายถิ่น ในเอเซีย
ดานสถานการณทางเศรษฐกิจของครอบครัวเอเซีย ชาวเอเซีย
หลายลานคนละทิง้ครอบครัวไวเบือ้งหลงัเพือ่จะไปหางานทำงาน
ที่บอยครั้งไมตรงกับความรูและความชำนาญที่มี ในสังคม-
เอเซีย ที่เศรษฐกิจพัฒนามากกวา เชน ประเทศญี่ปุน เกาหลี
ฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซียและประเทศไทยเชนเดยีว
กับประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางที่ร่ำรวยดวยน้ำมันเปน
ประเทศจุดหมายที่นิยมกันไปทำงาน เปนเรื่องนาเศราที ่แรง-
งานอพยพ เหลานี้ มักจะทำงานในสถานการณที่ถูกเหยียด-
หยามและถูก เอารัดเอาเปรียบ ทวีปเอเชียเปนแหลงใหญของ
การสงออก แรงงานราคาถูก เปนเรือ่งจรงิทีว่าเงนิเดอืนที่ พวก
เขาไดรับจากตางประเทศ มีจำนวนมากกวาที่เขาจะหาไดใน
ประเทศของตนเอง แตพวกเขาก็จะตองจายทดแทนดวยเรื่อง
ของความมัน่คงของครอบครวั การใหการศกึษาอบรมที่ เหมาะ-
สมและการ เติบโตเปนผูใหญของลูกหลาน ที่ถูกตัดสิทธิ ์ของ
การไดอยูดวยกัน ขาดการแนะนำทาง ขาดความรักของบิดา
มารดาทัง้คใูนวยัทีเ่ดก็กำลงัจดจำและตองการการอบรมมากทีส่ดุ

16.ยิ่งกวานั้น คนพื้นเมืองที่ยายถิ่นเพื่อทำงานไดพบ
กบัวฒันธรรมทีแ่ตกตางอยางมากกวาประชากรกลมุอืน่ เขาเสยี
คุณคาดานบวกสวนใหญที่ไดรับมาจากกลุมชนเดิมเขาจะพบ
ความลำบากมากเมื่อตองกลับมาที่ เดิมอีกครั้งหนึ่งเชนกัน
ดังนั้น เราจะเห็นความเกี่ยวโยงกันอยางใกลชิดระหวางการ
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จัดอันดับ 2 ขอแรกของการประชุมสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเซยี ครัง้ที ่ 7 กลาวคอืเรือ่งแรงงานอพยพและคนพื้นเมือง

17.สรุปก็คือ คนงานอพยพและครอบครัวของเขาตอง
การ การอภิบาลอยางเรงดวนทั้งจากพระศาสนจักรขอประเทศ
ผูสงและผูรับ อันที่จริงการอภิบาลเพื่อคนงานอพยพเหลานี้
คือ 1  ใน 5 ของการจัดลำดับงานอภิบาลของพระศาสนจักร
ในเอเซยี ขอแนะนำจากเอกสาร  Erga Migrantes Caritas Christi,
ที่เพิ่งออกเมื่อเร็วๆนี้เปยมไปดวยความเอาใจใส ความเมตตา-
สงสาร ทั้งใหขอแนะนำและแนวทาง แสดงถึงความเอาใจใส
เปนอยางมากในดานการอภิบาลของพระศาสนจักร

18.เมื่อมองลึกลงไปในมิติตางๆ ดานความยากจนของ
เอเซียก็จะพบปรากฏการณใหม ตามที่รายงานการพัฒนาการ
เรียกวา "ความยากจนของสตรี" การตระหนักรูนี้ เกิดขึ้น
เมื่อเห็นวาเพศหญิงเปนผูรับแบกภาระสวนใหญของความ
ยากจน เกือบทุกกรณีสามีเปนผูจัดหาสิ่งจำเปนเพื่อใหครอบ-
ครัวไดอยูรอด แตเปนภรรยาที่ตองจัดการใหรายรับพอกับ
รายจาย ในขณะที่เธอตองเลี้ยงดูและจัดหาเสื้อผาใหกับลูกๆ
หุงหาอาหารให  เอาใจใสดูแลเมื่อเกิดการเจ็บปวย  เอาใจใส
สมาชิกอาวุโสของครอบครัวขยายดูคลายกับวาไมมีการจัด
ตารางเวลาสำหรับเธอเลย  การดูแลบานชองมิใชงานที่เริ่ม-
ตนตั้งแตเวลา 7.30 น. ถึง 17.00. น. มีเวลาพักกลางวัน
สองสามชั่วโมง เมื่อไรก็ตามที่ทำไดลูกสาวจะตองชวยเมื่อ
สามารถชวยได บอยครั้งทั้งแมและลูกสาวมักจะตองชวย
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หารายไดจากการทำงานอื่นนอกบาน ทำใหเห็นชัดเจนว า
ความยากจนมีผลกระทบตอผูหญิงมากกวาผูชาย

4. การปราศจากที่ดินและการสูญเสีย
สทิธคิรอบครองของบรรพบรุษุ

1 9 .องครวมของสถานการณความยากจนของครอบ-
ครัว เอเซียอยูในขอเท็จจริงที่วา ครอบครัวไมมีที่ดินเปนของ
ตนเองครอบครัวนับลานในเอเซียมิไดเปนเจาของหรือเพาะ-
ปลูกในที่ดินของตนเองที่ดินผืนใหญที่คนสวนนอยเปนเจา-
ของแสดงใหเห็นถึงการขาดดุลยภาพอยางใหญหลวงในการ
กระจายสินทรัพยของเอเซีย  นี่เปนเครื่องหมายอีกอยางของ
ความอยุติธรรมในสังคม ที่กันมิใหคนยากจนสวนใหญมี
โอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้น การปฏิรูปที่ดินในประเทศแถบ
เอเซียหลายประเทศ  ยังคงเปนปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในที่ซึ่งความ ร่ำรวยควบคุมอำนาจทางการเมืองทำใหไมมี
โอกาสในการแบงปนที่ดินใหเทาเทียมกันตามกฎหมาย

20.แผนดินคือชีวิต ความจริงที่ไมตองพิสูจนขอนี้เปน
ความจริงโดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับครอบครัวคนพื้นเมือง ตั้ง
แตครั้งโบราณกาลพวกเขาคิดวาแผนดิน แมน้ำ และปาเขา
เปนของพวกเขาเอง แมวาจะไมมีเอกสารการเปนเจาของ
ตามกฎหมายนำมาแสดง การหาประโยชนจากความเขาใจ
เรื่องการเปนเจาของของคนพื้นเมืองทั้งในดานกฎหมาย,การ
ตัดไม, การทำเหมืองแร เกษตรกรจากพื้นที่ราบรุกเขาไปใน
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ที่ที่บรรพบุรุษของชนพื้นเมืองครอบครองอยู ทำใหขอบเขต
ที่ดินของเขาลดนอยลงปแลวปเลา บอยครั้งกลุมชนพื้นเมือง
ตองยายถิ่นถอยไปไกลจนขึ้นไปอยูบนภูเขาเพื่อหลีกเลี่ยงขอ
ขัดแยง แนนอนที่วาสิทธิของเขาที่จะมีที่ดินที่จะมีเศรษฐกิจ
ของตนเองและมีการพัฒนาทางวัฒนธรรมของเขาถูกละเมิด
ยิ่งกวานั้นรูปแบบของเสรีนิยมแบบใหมของการพัฒนาที่
สงเสริมโดยรัฐบาลเศรษฐกิจโลกาภิวัฒนพัฒนาโครงการตางๆ
ในที่ดินที่บรรพบุรุษของชนพื้นเมืองครองครองอยูบางครั้ง
ทำงานตอตานการพัฒนาที่จำเปนของชนพื้นเมือง

5. วฒันธรรมโลกาภวิฒัน
และผลกระทบตอครอบครวั

21.คุณคาที่สำคัญยิ่งกวานั้นคือ เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน
ไดปลุกใหวัฒนธรรมโลกาภิวัฒนตื่นขึ้นดวย  ตั้งแตกลาง
ศตวรรษที่ 20 กระแสทางโลกตะวันตกมีอิทธิพลตอสังคม
เอเซียเปนอยางมาก กระแสทางโลกนั้นใชเวลานอยมาก ปจจุ-
บันดวยการใหความสำคัญกับปจเจกนิยมและเสรีนิยมเปลีย่น
รปูแบบ ระบบคณุคาของครอบครวัชาวเอเชยีอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากกวาในสองทศวรรษกอนของศตวรรษที ่ 20
สิ่งที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้คือเศรษฐกิจ ดังที่เรา
ไดเหน็ แลวและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของการสือ่สาร
ของโลกที่ทำใหโลกนี้เปนหมูบานโลก
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22.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีลักษณะดานบวก
หลายประการ มันนำเอเซียใหตระหนักมากขึ้นถึงศักดิ์ศรีของ
แตละบุคคล การปกครองตนเองและสิทธิมนุษยชนที่เปน
ลักษณะทางตะวันตก มันสรางและสงเสริมใหเกิดความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกันของโลกในทันทีในยามที่เกิดความหายนะ
รายแรง มันใหความรูกับโลกและมนุษยมากขึ้นแบบกาวกระ-
โดด การแบงปนและการใชความรูนั้นมีอยูทั่วไปและ ปรบัปรงุ
ชวีติมนุษยอยางเห็นไดชัด

23.แตกระบวนการทางวัฒนธรรมโลกาภิวัฒนก็มีดานที่
ทำใหตกต่ำดวยวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเกดิขึน้อยาง
รวดเร็ว กำลังขุดรากถอนโคนครอบครัวจากวัฒนธรรมตาม
ประเพณีเดิมและสรางสังคมเมืองที่ไมรูจักกันผลของวัฒน-
ธรรมเทคโนโลยี ประกอบกับเสรีนิยมแบบใหม กระแสทาง
โลก  วตัถนุยิม  การยึดถือตนเองเปนใหญและบรโิภคนยิมเปน
สิง่ทีข่ดักบัวฒันธรรมทีม่แีนวโนมดานศาสนาของเอเซยี ความ
สัมพันธกัน  ความเกี่ยวของกัน  และวิถีชีวิตของคนเอเซีย
ทีพ่ึง่พาอาศยักนัถกูทำลายลงดวยคณุคาของวฒันธรรมเทคโนโลยี
จำนวนมากสวนทางกับคุณคาของครอบครัวเอเซีย การเติบโต
ทางดานเทคโนโลยปีรบัทัศนคตใินเรือ่งการแตงงาน ความสมัพนัธ
ใกลชิดในครอบครัวและความรักใหลดนอยลง คนจำนวนมาก
ไมเหน็วาการแตงงานเปนขอผกูมดัทีจ่ะตองอยดูวยกนัตลอดชวีติ
ดงันัน้การอยูดวยกันโดยไมตองแตงงานมีจำนวนมากในสังคม
เมืองที่ไมมีใครรูจักกัน ทำใหประเพณีที่สังคมไมยอมรับนี้
หายไป ปจจุบันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดดานการ
แตงงานและครอบครัวตามประเพณีดั้งเดิม แมกระทั่งคุณคา
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ของชีวิตดวยการชี้นำไปในทางที่ผิดตามกระแสทางโลกหลัง
สมั ยใหมนี้เปนเครื่องมือของการสื่อสารสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อมวลชนที่ไดจัดการอยางฉลาดและมีเลหเหลี่ยมใน
การครอบงำจติวญิญาณจำนวนมากของชาว เอเซยี

24. เนื่องจากวาครอบครัวเปนทั้งที่รวมและชองทางของ
วัฒนธรรมผลกระทบของวัฒนธรรมทางโลกที่เกิดขึ้นในครอบ-
ครัวเอเซียทำใหเกิดความไมสงบเปนอยางมาก สวนใหญเกิด
ขึ้นกับชนชั้นสูงของครอบครัวเอเซียที่เปนพวกที่ไดรับวฒัน-
ธรรมทางโลกนี้เปนพวกแรก เพราะคนเหลานี้มี เครื่องมือการ
ส่ือสารสงั คมใชกันมาก แตวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้นีย้งัลงไปจนถึง
กลุมรากหญา เนือ่งจากวาโทรทศันทองถิน่วทิยุและภาพยนตร
เลียนแบบรายการทางสื่อที่จัดใหโดยทางตะวันตก ทำใหคุณคา
ลักษณะของชีวิตและครอบครัวกลายเปนเรื่องปกติธรรมดา
สำหรับผูชมและผูฟงทีละนอย เปนเรือ่งนาขนัที่เครื่องมือการ
สือ่สารสังคม  เชน โทรทัศน  คอมพิวเตอร  อนิเตอรเนต็และ
โทรศัพทมือถือ ทีต่องการใชใหเปนเครือ่งชวยในการสือ่สารและ
ชวยใหครอบครวัผกูพนัใกลชดิกนัมากขึน้กลบักลายเปนอปุสรรค
ตอความสมัพนัธในครอบครวั ขณะทีส่มาชกิใชเวลาที่มคีาในการ
อยูดวยกันนอยลง กจิวตัรทีท่ำรวมกนัในครอบครวัการรบัประ-
ทานอาหารและการพักผอนหยอนใจรวมกันมีนอยลงไมตอง
สงสัยเลยวา อิทธิพลในดานลบเหลานี้มีสวนทำใหการหยาราง
เพิ่มขึ้น ครอบครัวแตกแยก และอตัราการทำอาชญากรรมของ
เยาวชน รวมทัง้การสญูสลายของระเบยีบวนิยัในครอบครวั
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25.ยิ่งกวานั้น วัฒนธรรมโลกาภิวัฒนยังกอใหเกิดความ
ยากจนแบบใหม เทคโนโลยีแบบใหมและวิถีทางที่มันชวย
ปรับปรุงการเรียนรูและแมแตดานความเปนอยูอันทันสมัยที่
เปนเรื่องที่ไกลสุดเอื้อมของครอบครัวที่ยากจน ดังนั้นนอก
จากจะมีความยากจนทางดานวัตถุแลวยังเกิดความยากจนแบบ
ใหมขึ้น คือความยากจนในดานความรูและการที่จะเขาถงึความ
รูดานตางๆ ยิ่งทำใหครอบครัวที่ยากจนอยูชายขอบมากขึ้นทุก
ที สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงเรียก
ปรากฏการณของความยากจนนีว้า "มใิชเพยีงแตไมมีเทานัน้แต
เปนความยากจนของผูที่ไมรูดวยวาไมมี" ถาความมั่งคั่งของ
ประเทศอุตสาหกรรมยิ่งอยูบนพื้นฐานของการเปนเจาของ
ของความรูวาจะทำอยางไร มเีทคโนโลยแีละมคีวามชำนาญมาก
กวาทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ความยากจนของประเทศอื่นๆ
ก็หมายถึงการขาดความมั่งคั่งแบบใหมนี้เปนสวนใหญ  ยิ่ ง
กวานั้นเราจำเปนตองตระหนักวา ความยากจนที่มากกวาความ
ยากจนดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก็คือความยากจนฝายจิต
ความยากจนดานศีลธรรมรวมทั้งความเชื่อมั่นทางศาสนาและ
คณุคาตางๆ

26.มีขอพึงสังเกตวา ยังมีการตอบรับแบบหนึ่งจากบาง
สวนที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันเกิดจาก
โลกาภิวัฒนคือพวกอนุรักษนิยม การยอมรับแตสิ่งดั้งเดิมนี้
ดูเหมือนจะใหคำตอบที่ชัดเจน และความหมายที่แนนอน
เกี่ยวกับปญหาชีวิต เชนในเรือ่งทีซ่บัซอนดานความยุติธรรม
และความรัก การแตงงาน ครอบครัวความสัมพันธที่มีความ
เชื่อตางกัน  การเมืองและการปกครอง  พวกอนุรักษนิยมสุด-
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โตงยังกอใหเกิดการไมยอมผอนปรนไปจนถึงลัทธิผูกอการราย
ทำใหเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในสังคมเอเซีย

6. การปกครองแบบพอกับลูก
ในครอบครวัและสงัคมเอเซยี

27.ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของหญิงและชายในครอบ-
ครวัเอเซยีและในสงัคมทีก่วางกวาครอบครวั การปกครองแบบ
พอกับลูกยังคงเปนเรื่องนาเศรา เพราะยงัใชเปนปจจยัที กำหนด
คำนี้มีรากศัพทมาจากคำในภาษาลาตินคำวา "บิดา" หรือ พอ
การปกครองแบบพอกับลูกไดกลายเปนคำที่มีความหมายใน
เชิงลบ แตในสมัยคริสตชนเดิมคำวา "บิดา" นี้พระเยซูเจาได
ทรงใชจากประสบการณที่ไดรับจากพอ เปนความสัมพันธ
ของพระองคในฐานะของลกูกบัพระเจาดวยความรกั และดงันัน้
กไ็มมเีรือ่งของการครอบงำหรอืการกดขี ่อนัทีจ่รงิ ในสมยันี ้จำ
เปนมากที่จะตองใหความสำคัญของ "พอ" ในพระวรสาร
กลับคืนมา ดังที่ปรากฏในนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกลางผลาญ
ของพระเยซูเจา แสดงใหเห็นถึงความใจกวาง และความรักที่
ใหอภยัของพอ หรอืในบทภาวนาถงึ "พระบดิาของเรา" ทีแ่สดง
ออกใหเห็นถึงการปกครองดวยความรัก หรือการเปนผูนำใน
ฐานะผูรับใชที่พระเยซูเจาพระองคเองทรงเปนแบบอยางใหกับ
บรรดาสาวกในการลางเทา โดยนยันีเ้ราอาจมคีวามรกั ของบดิา
หรืออำนาจของบิดา โดยไมมีการเปนบิดา ในทุกวันนี้เชนเดียว
กบัในสงัคมของชาวยวิและชาวกรกีโรมนัตอนตน การปกครอง
แบบพอกับลูกถูกเขาใจดวยความหมายดานลบ ดังนั้นทัศนคติ
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ทางสังคมของการปกครองแบบพอลูก  ยังคงฝงแนนอยูใน
โครงสรางของสงัคมและเปนพื้นฐานในการตัดสินความไมเทา
เทียมกันทางเพศและบทบาทที่เหนือกวาของฝายชาย มองใน
ระดับโลก จะเห็นวาการปกครองแบบพอลูกฝงรากลึกลงใน
วัฒนธรรมและใตจิตสำนึกทางศาสนาของเอเซียและอยูเหนือ
การเมือง เศรษฐกิจความสัมพันธของมนุษย ทรรศนะ และ
วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงเด็ก มีรูปแบบตายตัวเกี่ยวกับการเปนชาย
และหญงิ การมบีทบาทในชมุชน ฯลฯ การปกครองแบบพอลูก
ใหคำนิยามผูชายดวยคำวา ความกลาหาญ ความแข็งแรง ผูมี
อำนาจ และผูปกครอง นี่เปนพื้นฐานของการรักเพศชายอยาง
รุนแรงในสังคมและลัทธิการใชอำนาจของผูชายในครอบครัว
อีกดานหนึ่งการปกครองแบบพอลูก นิยามผูหญิงดวยคำวา
ความออนโยน การยอมจำนน และการเปนรอง ถอืวาผหูญงิ
เปนมนุษยชั้นสองและสรางมาตรฐานสองแบบเพื่อปกครอง
พฤติกรรมของผูชาย ผูหญิง เด็กชายและเด็กหญิง ตัวอยาง
เชน จากพื้นฐานของการมองโลกแบบชายเปนใหญ เห็นวา
ความไมซื่อสัตยของสามีตอภรรยาและพฤติกรรมการไมรับ
ผิดชอบของเขาตอลูกๆ วาเปนเรื่องที่นาใหอภัย และยอมรับ
ไดมากกวาพฤติกรรมเหลานั้นของภรรยา

28.ในบางประเทศการปกครองแบบพอลูกเผยใหเห็น
ลักษณะที่เลวรายในกระบวนการเลือกเพศในระหวางการ
ตั้งครรภ  ในประเทศเหลานั้น  การชอบเด็กเพศชายมากกวา
กอใหเกดิความไมสมดลุอยางใหญหลวงของอตัราสวนดานเพศ
ในจำนวนประชากร วิทยาศาสตรไดกระทำการอันนาสลดดวย
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การชวยกระบวนการอันเลวรายของการปกครองแบบพอลูก
โดยการรู เพศและเลือกเพศของทารกไดกอนคลอด ยังผล
ใหเกิดการทำแทงตัวออนเพศหญิงนับพัน

7. สตรแีละเดก็หญงิ

29.การรับรูถึงความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐาน
การไดรับความเสมอภาคในการศึกษาขั้นสูง การประสบความ
สำเร็จและการชวยเลี้ยงดูครอบครัวไดทาทายประเพณีการให
อำนาจกับบทบาทของสามีในครอบครัวเอเชียแบบคอยเปน
คอยไป อันที่จริงในปที่เพิ่งผานมาบทบาทของผูหญิงคอยๆ
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ตามลำดับ สำหรับผูหญิงจากสวนที่
ยากจนกวาของสงัคม การศึกษาวิชาชีพ มิไดเปนทางเลือกตาม
ความชอบมากนัก แตเปนผลของความกดดันดานเศรษฐกิจ
ทีต่องออกไปหางานทำนอกบานเพือ่ชวยเหลอืครอบครวัในการ
เอาใจใสดูแลลูก หรือเพื่อใหแนใจวาจะชวยครอบครัวใหอยู
รอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่สามีหรือลูกชายหาเงิน
ไมพอเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นบทบาทในบานหลายประการตาม
ประเพณีเดิมรวมทั้งการเลี้ยงเด็กที่เปนบทบาทของแมและ
ลกูสาว ตองสงตอไปยงัผอูืน่ ทีร่ายกค็อืการเปลีย่นแปลงบทบาท
เหลานี้มักจะเกี่ยวของกับการโอนบทบาทความรับผิดชอบใน
บานตามประเพณีใหกับบุคคลที่อยูในระดับเศรษฐกิจที่ต่ำกวา
เชน ผชูวยทำงานบานหรอืญาตพิีน่องทีย่ากจน  นีเ่ปนกรณขีอง
มารดาทีท่ำงานเตม็เวลาในโรงเรยีน และในทีท่ำการรฐับาล การ
เปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบ ในบานของผูหญิงนี้เห็นได
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มากเปนพิเศษในเมืองที่มีคนใช ชวยเลี้ยงลูก คนรับใชที่ชวย
ทำงานบานและแมแตใชปูยาตายายใหดูแลลูกและบาน ขณะ
ที่ภรรยาทำงานเต็มเวลาตามวิชาชีพที่ตนเลือกเชน เปนแพทย
พยาบาล วศิวกร คร ูทนายความผจูดัการธรุกจิ  ฯลฯ

30.อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอยางชาๆไปสูความ
เสมอภาคและการเปนหุนสวนในความสัมพันธของสามี -
ภรรยา มไิดปองกนักรณกีารทบุตภีรรยาและรปูแบบอืน่ของการ
ดูหมิ่นเหยียดหยามและกดขี่ผูหญิงทั้งที่บานและที่ทำงาน บาง
ประเทศในเอเซียมีประเพณีนาเศราที่ยินยอมใหมีการกระทำ
ทารณุกรรมกบัภรรยาและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิง่ในชนบท
ในประเทศเหลานี้ นอกจากการกดขี่อยางหนักทางประเพณี
ที่ผูหญิงตอง นำทรัพยสินมาเปนสินสมรสแลว ภรรยายังตอง
รับแบกภาระหนักโดยตองพยายามพิสูจนตนเองวามีคุณคา
เหมาะสมที่จะเปนสวนหนึ่งของครอบครัวในปจจุบันรวมทั้ง
ครอบครัวขยายของสามีดวย ขณะที่เด็กผูชายเปนที่นิยมชม-
ชอบ เด็กผูหญิง ตองทนตอการเลือกปฏิบัติตั้งแตยังเปนเด็ก
เล็กๆ เด็กผูหญิง อาจจะกลายเปนเหยื่อที่ถูกฆาในระหวางที่
ยงัเปนทารกอยกูไ็ด ในทีส่ดุแลวในหลายสวนของเอเซยี ผหูญงิ
เปนสินคาที่ซื้อขายกันในการคาทางเพศ ทั้งในระดับประเทศ
หรอืตางประเทศ สิง่นีเ้ปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอย และแม
แตเด็กๆ ก็รวมอยูในปรากฏการณนี้ดวย สิ่งที่ทาทายงานดาน
อภิบาลเหลานี้ เรียกรองใหมีการตอบรับดานการอภิบาลอยาง
เหมาะสม
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31.เรายังจำไดถึงพัฒนาการดานบวกในหลากหลายรูป-
แบบของขบวนการปลดปลอยผูหญิงที่ไดเกิดขึ้นในเอเซีย
ขบวนการเหลานี้ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนถึงเรื่อง
ความรุนแรงภายในครอบครัว การทำแทงตัวออนเพศหญิง
และความจำเปนที่จะตองมีความเทาเทียมในความสัมพันธ
ระหวางชายและหญิง สามีและภรรยา บุตรชายและบุตรสาว
ในทุกประเทศของเอเซียเปนผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
แมที่ทำงาน เพื่อปลดเปลื้องภาระของสังคมดวยการสนับสนุน
ของสังคมและการเมือง การรวมมือกัน Grameen banking
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การอานออกเขียนไดและแผนงาน
ดานสุขภาพ ฯลฯ

8. เยาวชนในครอบครัว

32.การใหขาวสารทั้งดานเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน
อยางมากมาย ไมตองสงสัยเลยวาสิ่งที่เกิดขึ้นและความไมชัด
เจนของวัฒนธรรมหลังสมัยปจจุบันแทรกซึมเขาไปในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอเยาวชน
ซึ่งปกติมีโอกาสทางการศึกษามากกวาผูที่อาวโุสกวา เยาวชน
เขาไปในโลกแหงการสื่อสารไดมากกวาดวย สิ่งนี้ เปนทั้งคุณ
และโทษ เพราะโลกของการสื่อสารมีลักษณะที่คลุมเครือเยาว-
ชนติดตอสื่อสารกันและกันดวยภาษาใหมแหงวัฒนธรรมเทค-
โนโลยี นี่คือสาเหตุที่เวลาที่มีคุณภาพรวมกัน ในครอบครัว
เปนเรื่องจำเปนเปนเวลาของตนที่จะคนหาเอกลักษณของตน-
เองเปนครอบครัวที่ใหความมั่นคง แตเมื่อพวกเขาขาดการชี้
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นำจากบดิามารดา พวกเขาก็ซึมซับคุณคาของวัฒนธรรมใหม
ในเวลาที่ยังไมอาจไตรตรองได ผลก็คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ทำใหเกิดชองวางระหวางผูอาวุโสและเยาวชน เยาวชนเองอาจ
จะตองเผชิญกับประสบการณวิกฤตกาลของคุณคา เขาถูก
ดึงระหวางคุณคาตามประเพณีที่ทางบาน เห็นวาดีแมจะมิใช
ดานบวกเสมอไป กับคุณคาทางโลกในการชุมนุมนอกบาน
ซึ่งอาจมิใชดานลบเสมอไป ขณะที่ความสัมพันธในครอบครัว
ตกต่ำลงก็มีทางออกดวยการหนี บางครั้ง ดวยการใชยาเสพติด
ซึ่งเหยื่อเขาใจผิด โดยเชื่อวาจะชวยเขาใหลืมความลำบากยาก
แคนได

33.ดังที่การประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเซีย
ครั้งกอนไดกลาวถึงในหลายประเทศ  เยาวชนเอเซียมักจะเปน
ผูนำในสังคมและเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา เยาว-
ชนเปนผนูำการปลดปลอยทางสงัคมมากมายและเปนผนูำขบวน
การทางกฎหมาย มสีวนรวมในขบวนการฟนฟใูนพระศาสนจกัร
และเขาเปนผูนำในแผนงานอภิบาของพระศาสนจักรและใน
งานชุมชนพระศาสนจักรพื้นฐาน มีการระบุเรื่องเยาวชนของ
เอเชียวาเปนเรื่องสำคัญ 1 ใน 5 ของการจัดลำดับงานอภิบาล
เปนการเสริมพลังความหวังของเยาวชนและในเยาวชน เอเซีย
เปนทวีปของเยาวชน เยาวชนจึงมิใชเปนเพียงอนาคตของ
พระศาสนจักรในเอเซียเทานั้นแตเปนปจจุบันดวย
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9. แรงงานเด็ก

34.ปรากฎการณอกีอยางหนึง่ทีม่ผีลกระทบตอครอบครวั
เอเซยีคอืการใชแรงงานเดก็ซึง่ทำกนัอยทูัว่ไปดวยสาเหตอุนัเกดิ
จากความยากจนและความไมเทาเทียมกันในสังคม เด็กจำนวน
นับลานถูกใชแรงงาน ปรากฎการณนี้อาจเกิดจากมุมมองดาน
วัฒนธรรมที่บิดามารดาเห็นวาเด็กเปนสมบัติที่  ตองใชเพื่อ
ความเปนอยทูีด่ขีองครอบครวั ดงันัน้บิดามารดาเองก็ใหอนุญาต
หรอืแมกระทัง่สนบัสนนุใหเดก็ๆ ทำงานเลก็ๆ นอยๆ ตามถนน
ในโรงงานและตามรานคาเพือ่เปนการเพิม่รายไดใหครอบครวั
ชวยใหมีอาหารมากขึ้น และชวยในดานการศึกษาของตนเอง
แตผลลัพทที่เกดิจากการใชแรงงานเด็ก คือเด็กขาดพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตอยางสมบูรณการอานออกเขียนไมไดมี
อัตราสงู การขาดสารอาหาร ปรากฎการณของการทอดทิ้งเด็ก
หรือเด็กขางถนนที่ขาดบดิามารดาและบาน และเด็กที่ทำอาช-
ญากรรมรวมทั้งเด็กเกเรมีอัตรา สวนสูง

10. นิเวศวิทยา

35.สิ่งแวดลอมที่เสื่อมลงในเอเซียมีผลกระทบตอครอบ-
ครัวเอเชียในดานลบดวย ความสมดุลดานนิเวศวิทยาระยะยาว
ตองยอมสละเพื่อผลกำไรทางเศรษฐกิจระยะสั้นในระบบ และ
บางครั้งไมมีการควบคุมการทำลายปาและแหลงน้ำ  ฝนแลง
และน้ำทวมมักจะเปนผลของการตัดไมทำลายปาทำใหคณุภาพ
ของดินเปลี่ยนไป ประสิทธิผลทางการเกษตรของครอบครัว
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ในชนบทลดลงอยางเห็นไดชัด ในพื้นที่ในเขตเมืองอันกวาง
ขวางของเอเซีย เกิดรูปแบบใหมของสิ่งแวดลอมที่เลวลง มล-
ภาวะเปนพษิและการจดัการกบัขยะอยางไมมปีระสทิธภิาพเปน
ปญหาหลักและเปนสาเหตทุำใหเกดิความเจบ็ไขไดปวยมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานระบบการหายใจ ทำใหคุณภาพของ
ชีวิตของครอบครัวคนจนในเมืองตกต่ำลงไปอีก

11. แผนจำนวนประชากร

36. ยิ่งกวานั้น การวางแผนจำนวนประชากรของรัฐบาล
เล็งเปาไปยังครอบครัวยากจนเปนพิเศษ จุดประสงคทีเ่หนอื
สิ่งใดทั้งหมดที่ประกาศเปนประจำก็คือเพื่อสขุภาพอันดีของ
ประชากรและการลดจำนวนประชากรเพื่อใหพอดีกับผลผลิต
อาหารที่ลดลง วิทยานิพนธเรื่อง  The Malthusian doomsday
ยงัคงเปนสวนหนึง่ทีร่ฐับาลใชเปนแนวคดิ แมวาจะมหีลกัเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรที่มี เหตุผลใหทางเลือกอื่นจากมุมมองของ
นกัเศรษฐศาสตรซึง่เหน็วา พืน้ฐานของวิทยานิพนธนี้ คือเทพ-
นยิาทีป่ระชากรและแนวทางการผลติอาหารไมยอมรบัเลยตลอด
สามทศวรรษที่ผานมา

3 7 .การประชุมดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแลวในเรื่องประชากรของประเทศยากจน  ดูเหมือน
ไมคอยเปนที่ทราบกันนัก แตปรากฏชัดเจนวาความชวยเหลอื
จากตางประเทศสำหรับการพัฒนา ตองการใหประเทศที่กำลัง
พัฒนาออกกฎหมายลดจำนวนประชากร เกณฑการวัดเหลา
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นี้เนนการคุมกำเนิดที่ผิดธรรมชาติ และสนับสนุนการทำแทง
ใหถูกตองตามกฎหมาย อยางนอยในหลายกรณีบนพืน้ฐานของ
กระแสทางโลกและความคิดเสรีนิยมแบบใหมของการพัฒนา
เศรษฐกิจ เห็นไดชัดวากฎเกณฑเหลานี้สงเสริม "วัฒนธรรม
แหงความตาย" ความคิดเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัม-
พันธกอนแตงงานที่ เกิดขึ้นกับบรรดาเยาวชนและกระแส
วัฒนธรรมทางโลกที่เพิ่มขึ้นอยางแพรหลายเกี่ยว เนื่องกัน
ไปทั่วโลก

38.ยิ่งกวานั้น ในการประชุมควบคุมจำนวนประชากร
มีความเชื่อวาการอพยพยายถิ่นของชาวเอเซียไปยังประเทศอื่น
เพือ่ชวีติทีด่กีวาเปนการคกุคามทางเศรษฐกจิและความปลอดภยั
อีกแงหนึ่งนักสังเกตการณชาวเอเซียหลายทานเชื่อกันวาในการ
เล็งเปาแผนการลดจำนวนประชากรของรัฐบาลไปยังคนจนนั้น
รัฐไดเลี่ยงปญหาที่ยากกวาในการทำงานดานสังคมและการ
ปฏิรูปโครงสรางไปสูการลดจำนวนความยากจน ทีต่องกาให
มีการแจกจายทรัพยากรอยางยุติธรรม และเขาถึงผลของการ
พัฒนาไดเทาเทียมกันมากขึ้น เพื่อเปนการเปรียบเทยีบใหเหน็
สิง่ทีไ่ดกลาวมาแลว คอืสถานการณของประเทศเกาหลีใต และ
ประเทศญีป่นุซึง่มอีตัราการเกดิทีต่่ำลงมากและจำนวนประชากร
อาวโุสเพิม่ขึน้ กำลังทำใหเกิดปญหาใหญในการลดลงของจำ-
นวนแรงงาน และทำใหการบรกิารดานเงินเลี้ยงชีพของรัฐลดลง
ในปจจุบัประเทศเหลานี้กำลังพยายามเพิ่มจำนวนประชากร

3 9 .ดวยแผนจำนวนประชากรของรฐับาลและวธิกีารอืน่ๆ
องคกรที่มีอิทธิพลในการชักชวนที่มีการติดตอกับเจาหนาที่ใน
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องคกรระหวางชาติและติดตอกับองคกรเอกชนกึง่รฐับาล หรือ
องคกรตางๆ ในประเทศแถบเอเซียพยายามแผอิทธิพลตอ
รัฐบาลตางๆ  และความคิดเห็นของสาธารณะชนใหยอมรับ
ความคิดทางโลกและความคิดดานเสรีนิยมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย
ครอบครัว เด็กๆ และการแตงงาน ดังนั้นในชวงเวลาแหงการ
ปฏิสนธิของชีวิตมนุษย การจบชีวิตมนุษยที่ยังไมเกิดธรรชาติ
ของการแตงงานของชายและหญิงที่ เปนสัญญาที่ผูกมัดกัน
ตลอดชีวิต ความหมายของสุขภาพของผูหญิง ความเขาใจใน
เรื่อง "สิทธิมนุษยชน" ที่อยูเหนือกวารางกายมนุษยที่เกี่ยว
ของกับเรื่องสิทธิในการเลือกของมนุษย สิ่งเหลานี้จะตองแก
ไขใหกลบัคนืมา ความคิดทางปรัชญาเหลานี้ในปจจุบันประ-
เทศในเอเซียทั้งหมดไดรับทราบโดยผานทางขบวนการปลด-
ปลอยตางๆ ในตะวนัตกคกูบัระดบัทองถิ่น โดยผานทางสื่อสาร
มวลชนและทางกฎหมายที่ตรงกันขามกับขอความเชือ่พืน้ฐาน
ของพระศาสนจักร

12. ครอบครัวและเอชไอวี / เอดส

40.ภาพของ เอชไอว ี/ เอดสในเอเซยี เปนเหตผุลอกีประการ
หนึง่ทีร่ฐับาลใชอางในแผนควบคมุจำนวนประชากรเพือ่ตอกย้ำ
ความคดิในเรือ่ง "การมีเพศสัมพันธที่ปลอภัย" และใชการคมุ
กำเนดิทีผ่ดิธรรมชาต ิดงันั้นการรณรงคในการควบคุมจำนวน
ประชากร ก็ไดมียุทธวิธีที่จะเปลี่ยนขอมูลในเรื่อการ มีเพศ-
สัมพันธที่ปลอดภัยไปเปนเรื่องสุขภาพและการเมือง ดวยการ
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ใชคำที่กำกวมวา "สิทธิที่จะมีสุขภาพดีในการสืบพันธุ"  ดวย
วธินีี ้มติดิานศลีธรรมของปญหากไ็ดถกูละเลยไปอยาง งายดาย

41.อันที่จริงเราจำเปนตองตระหนักวา เอชไอวีหรือเอดส
เปนโรคที่ทำรายหลายประเทศในเอเซียอยางหนัก เอดสยัง
คงเปนเครื่องหมายบอกลางไมดีที่กำลังเพิ่มความหายนะของ
จำนวนมนุษยในเอเซีย ดังนั้นพระศาสนจักรในเอเซียตอง
เผชิญหนากับโรคนี้ดวยการอภิบาลหลายแนวทาง  ดวยการ
ใชยารกัษา ดวยความเมตตาเอาใจใสทัง้ครอบครัวและเหยื่อของ
โรคเอดส ในทางการเมืองดวยการใหหลักธรรมที่มีอิทธิพล
ตอผูตรากฎหมายระดับชาติและใหหลักศีลธรรมในการสอน
และการสนบัสนนุอยางไมหยุดยั้งตอขอคำสอนของพระศาสน-
จักร ดานศีลธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมที่เกี่ยวกับ
เอชไอวี หรือเอดส  แนวทางแตละอยางนี้ครอบครัวเอเซีย
มบีทบาทหลกัทีจ่ะชวยโดยที่พระศาสนจักรทั้งหมดจะตองรับรู
สงเสรมิและสนบัสนุน แตนอกเหนือจากการเผชิญหนากับ
ปญหาของ  เอชไอวี หรือเอดสแลว ครอบครัวยังจะตอง
ยืนหยัดตอสูกับปญหาอื่นดานสุขภาพ ที่เกี่ยวของในดาน
ศลีธรรม  การแพทย  และการอภิบาล  ดังนั้นพระศาสนจักร
จึงถูกทาทาย  ตัวอยางเชน ในการใหบริการดานสุขภาพที่
เนนภาพรวมใหมีจำนวนเพียงพอกับผูที่มีปญหาติดสิ่งเสพติด
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13. ครอบครัวทามกลางความขัดแยง

42.ในสวนตางๆ ของเอเซีย ครอบครัวจำนวนนับแสน
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการทหารที่มาจากสาเหตุ
ทีแ่ตกตางกนั ครอบครวันบัพนัตองยายบานเปนพกัๆ หรือตอง
ทนอยูกับการตอสูที่มีอยูประปรายของบรรดาทหารบิดามารดา
จำนวนมากเกิดความรูสึกหวาดกลัว ตึงเครียด วิตกกังวล
ไมปลอดภัย รูสึกไมมีความมั่นคงกับอนาคตของครอบครัว
เด็กๆ ขาดการศึกษาเปนเวลานานและตกอยูในความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตราย ผูอพยพตามคายตางๆ อยูในสถานการณที่มี
ความทกุขแสนสาหสัในการยายถิน่ทีอ่ย ูทัง้ยงัตองรกัษาตวัจาก
โรครายตางๆ ในระดับลึกกวานี้ ครอบครัวที่ไมมีหลักแหลง
ตองแบกรบัความขมขืน่ไว ทัง้ในดานอคติความลำเอยีงทัศนคติ
และคุณคาที่เปนหัวใจของดานการเมือง เศรษฐกิจ ลัทธิ ความ
คิดตางๆ ชนกลุมนอยและความขัดแยงดานศาสนา ในเอเซีย
ลัทธิคอมมิวนิสตและลัทธิอนุรักษนิยมเปนสวนหนึ่งของความ
ขัดแยงเหลานี้ เด็กที่เกิดระหวางสงคราม เตบิโตขึน้พรอมกบั
ความจรงิที ่เปนไปไดวาเขาเปนผูรับภาระสงคราม ในอนาคต
เขาแบกรากเหงาของความขัดแยงที่บิดามารดารับเขาไปใน
ความคิดและในหวัใจไปในอนาคตดวย แตก็ยังรูสึก มกีำลงัใจ
ทีว่าในบางประเทศที่มีความขัดแยงครอบงำอยู แมซึ่งเปนผู
ที่เปราะบางที่สุดที่ตองทนรับภาระ ความยากลำบากและความ
ขัดแยงนานับประการ ไดรวมตัวกันเปนผูสงเสริมสันติภาพ
เปนผูที่ใหการเลี้ยงดูและเอาใจใสที่ เขมแข็ง  ออนไหวตอ
ความตองการลึกๆ เปนนักประนีประนอมตัวยง  เปนผูหญิง
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อันที่จริงเปนแม ที่ไดแสดงบทบาทพิเศษในการสรางสันติ
มิใชสงคราม

14. ชีวพันธุกรรมที่คุกคามชีวิต

43.ในทกุวนันี้ ความกาวหนาอยางรวดเรว็จนเหลือ เชื่ อ
ดานวิทยาศาสตรไดขยายขอบเขตความรูของเราดานชีวิต
มนุษย และยังคงใหความรูอันมีคุณคาทางวิทยาศาสตรตอไป
อกี โครงการดานโครโมโซมของมนุษยมีคุณประโยชนใหญ
หลวงตอมนุษยชาติ เพราะโรคภัยไขเจ็บหลายประการทียั ง
รักษาไมไดในปจจุบันก็จะรักษาไดในอนาคต มองดานความ
เชื่อ  ความกาวหนาเหลานี ้ทวีความยำเกรงพระเจาเพิม่ขึน้อยาง
มหาศาล ในฤทธิอ์ำนาจการสรางสรรคอันไมสิ้นสุดของพระองค
อกีดานหนึง่ของการพฒันาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอัน
ยิ่งใหญนี้ ทำใหเกิดปญหาทางจริยศาสตรดานชวีวทิยาทีเกี่ยว
กับความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของชีวิตตั้งแตการเริ่มตนและ
เกี่ยวกับการจัดการของมนุษยคือชีวิตที่พระเจาไดประทาน

44.เมื่อมีการประกาศเปนครั้งแรกวา ผลผลิตของเซลล
ตนกำเนิดตัวออน โดยผานทางตัวออนของมนุษยดวยวิธีการ
สรางใหมโดยไมใชขบวนการทางเพศ  สามารถชวยรักษหรือ
ทดแทนสวนของรางกายทีเ่ปนโรคได ทำใหเปนทีย่อมรบัทนัที
เซลลตนกำเนิดตัวออนทีไ่ดมาจากตัวออนของมนุษยไมวาเพื่อ
จุดหมายในการรักษา หรือเพื่อจุดประสงคในการผลิตขึ้นใหม
จากการเพาะขึ้น ตัวออนของมนุษยจำนวนนับพันถูกทำลาย
เพื่อที่จะผลิตเซลลตนกำเนิดตัวออน   ตั้งแตนั้นเปนตน
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มานักวิจัย บางคนในประเทศเกาหลีไดรายงานวา ประสบความ
สำเร็จในการผลิตเซลลตนกำเนิดตัวออน ในป ค.ศ. 2003
สภาพระสังฆราชคาทอลิกของประเทศญี่ปุนไดสงขอคิดเห็น
ไปยังคณะรัฐบาลเรื่องจริยธรรมดานชีววิทยาและตอตานการ
ผลิตตัวออนมนุษยเพื่อวัตถุประสงคในการวิจัยและการสราง
มนุษยโดย ไมใชขบวนการทางเพศ การอภิปรายเรื่องนี้ดำเนิน
ไปอยางเผ็ดรอนระหวางนักวิทยาศาสตร นักเทววิทยาดาน-
ศีลธรรม นักจริยศาสตรและผูนำทางศาสนา พัฒนาการเหลา
นี้มิใชเปนเรื่องแปลกสำหรับเอเซีย  เพราะวาการทดลองเหลา
นี้กำลงัเกดิขึน้ในบางประเทศของเอเซยี เรื่องที่ยุงยากยิ่งกวานั้น
ก็คือความคิดที่ตรงกันขามกับคำสอนของพระศาสนจักร ความ
คดิเหลานีก้ำลงัใชอางเพือ่เปนเหตผุลสนบัสนนุการผลติและการ
ทำลายตัวออนของมนุษย  ดังเชนความคิดที่วาตัวออนของ
มนุษยเปนมนุษยแตมิใชเปนตัวบุคคลภาพของเรื่องการถาย
พนัธกุลบักลายเปนเรือ่งการบำรงุพันธของมนษุยดวยการคดัเลอืก
สายพันธและการผลิตมนุษยพิเศษทางวิทยาศาสตรหรือผลิต
ทารกตามแบบทีต่องการ และมเีผาพนัธพุเิศษ เปนปรากฏการณ
ที่อยู เหนือมนุษยชาติที่กำลังพยายามเลนบทบาทเปนพระเจา

45.เห็นไดชัดวาการสรางตัวออนมนุษยโดยไมใชขบวน-
การทางเพศและการผลิตเซลลตนกำเนิดตัวออนดวยวิธีการ
ทำลายตัวออนมนุษยเปนการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษยและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษยอยางหนัก แมวาในความตั้งใจ
จะทำเพื่อการรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตขึ้นทด-
แทนนั้นอาจจะดี แตผลิตผลจากการยักยายถายเทและการ
ทำลาย ตัวออนมนุษย เพื่อจะใหไดเซลลตนกำเนิดตัวออนที่



60 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

เหมาะสมทีส่ดุนัน้ ในดานศลีธรรมยอมรบัไมได
สันตะสำนักสนับสนุนงานวิจัยในเรื่องเซลลตนกำเนิด

หลังการบังเกิดแลว เพราะจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ แสดงให
เห็นวาแนวทางนี้ถูกตอง เปนความหวัง และถูกตองตามหลัก
จริยธรรมที่จะทำการยายเนื้อเยื่อและการรักษาเซลลที่จะให
ประโยชนแกมนุษยชาติ  ตามจุดยืนของ Pro - active  พระ-
ศาสนจักรตองเฝาระวังเกี่ยวกับการพัฒนาเหลานี้ที่กำลังจะ
เขามาสูทวีปเอเซีย

15. ครอบครวั
และพระศาสนจกัรพืน้ฐาน / ชมุชนมนษุย

46.พัฒนาการดานบวกที่แทจริงในเอเซีย คือมีการตระ
หนักมากขึ้นถึงบทบาทและสถานที่ของครอบครัวในการสราง
พระศาสนจักรพื้นฐาน/ชุมชนมนุษยไปยังพระศาสนจักรใน
รูปแบบใหม ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคมและเปน
ชมุชนพืน้ฐานของพระศาสนจักร พระศาสนจักรที่เปนบานแท
ทุกวันนี้ในเอเซียมีการตระหนักมากขึ้นวาครอบครัวตองเปน
จดุรวมของการประกาศพระวรสาร และเปนโครงสรางทีส่ำคัญ
ของชุมชนพระศาสนจักรขั้นพื้นฐานและของพระศาสนจักร
ทองถิ่นทั้งหมด พูดอีกอยางหนึ่งก็คือพระศาสนจักรเริ่มตนที่
บานมิใชในเขตวัด โดยแนวทางนี้จะตองคิดวางแผนอภิบาล
กันใหม มีหลายวิธีการที่ไดทำกันไปแลวในการสรางชุมชน
กลุมยอยที่รวมตัวกันเปนวัด ครอบครัวและการรวมกลมุของ
ครอบครัวไดรับการเอาใจใสอยางมาก ดังนั้น ทุกโครงการ
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อภิบาลของวัด ตองมุงไปสูการเสริมสรางชีวิตครอบครัว

16. สรุป

47.เราไดพิจารณาพลังตางๆ ในสถานการณการอภิบาล
อาจจะเปนพลังที่ใหความตายหรือพลังที่ใหชีวิตการเกิดขึ้น
ของกระแสทางโลก วัฒนธรรมหลังสมัยใหมกย็งัคงกำกวม
มันประกอบดวยทั้งลักษณะดานบวกที่มีส วนชวยในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแหงชีวิตดานบวก  ทั้งดานวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง องคประกอบตางๆทางศาสนา รวมทัง้
โครงสรางที่มีอิทธิพลตอครอบครัวเอเซียไมวาจะเปนดานดี
หรือเลว อยางไรก็ตามพลังอื่นๆเชนความยากจนสวนใหญ
ของเอเซีย การแบงแยก ความขัดแยง การหาประโยชนสวนตวั
และโครงสรางท่ี กดขี่ที่ถูกใชโดยขบวนการทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมโลกาภิวัตนและเปนปฏิบัติการแหงความตาย สิ่ ง
เหลานี้มิไดคุกคามเพียงคุณภาพชีวิตเทานั้น แตยังทำลายการ
อยูรอดของครอบครัวเอเซียจำนวนมาก แมกระทั่งชีวิตเอง
ยังถูกคุกคามโดยการพัฒนาการของการตัดตอพันธุกรรม แน-
นอนทีส่ดุที ่ลทัธกิารแบงชนชัน้ การปกครองแบบพอกบัลกูและ
ความไมเทาเทียมกันดานเพศ  ความยากจน แรงงานเด็ก
ปญหาที่ดิน นิเวศวิทยาถูกทำลายและความขัดแยงทางสังคม
เปนพลังสวนใหญอันนำไปสูความตาย การคุกคามเหลานี้ทำ
ใหคณุคาดานบวกลดลง คุณคาที่มีลักษณะตามขนบธรรมเนียม
ประเพณขีองครอบครวัเอเซยี เชน การทีญ่าตพิีน่องมคีวามใกล
ชิดกันรวมทั้งในครอบครัวขยาย มีความรักตอเด็กๆ มีความ
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เคารพและเอาใจใสดูแลตอผูอาวุโส มีความกลมกลืน มีศีล-
ธรรมและความศรัทธาในศาสนาอยางลึกซึ้ง มีความเคารพตอ
ชีวิตและเอาใจใสตอชีวิตในครรภเปนอยางมาก ใหความเคาร
พนับถือตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางลึกซึ้ง สิ่งเหลานี้คุกคามความ
เขาใจในดานศาสนาของเราทั้งในเรื่องตนกำเนิดและธรรมชาติ
ของชีวิตรวมทั้งธรรมชาติและโครงสรางของครอบครัวและ
การแตงงาน ทำสิ่งที่ตรงขามกับความรับผิดชอบในการพิทักษ
ชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งศีลศักดิ์สิทธิของการแตงงาน
ระหวางชายและหญิง และวัตถุประสงคทีพระเจาประทานให
กลาวอกีนยัหนึง่กค็อืสถานการณ การอภบิาลในเอเซยี ไมวาจะ
เปนดานลบหรือดานบวก มีผลกระทบตอชีวิตอยางลึกซึ้งทั้ง
ในดานเอกภาพและความกลมเกลียวความเปนหนึ่งเดียวและ
ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวเอเซีย คุณคาของ
อาณาจักรพระเจาที่ครั้งหนึ ่งเคยเปนลักษณะของสิ่งสรางทั้ง
หมด หลั่งไหลมาจากความรักและชีวิตของพระเจา และจาก
พันธสัญญาที่พระเจาไดทรงกระทำตอมนุษยชาติ คุณคาตาม
พระคัมภีรเหลานี้จะเปนหัวขอการไตรตรองทางเทววิทยาดาน
การอภิบาลของเรา

48.สถานการณในงานอภบิาลเปนงานทาทายอันยิ่งใหญ
ตอการทำงานดานครอบครัวของพระศาสนจักรในเอเซีย เกือบ
20 ปมาแลวพระสังฆราชของเอเซียกลาววา "การทาทายที่ยิ่ง
ใหญที่สุดของพระศาสนจักรในเอเซียนาจะเปนเรื่องครอบครัว
เอเซีย ครอบครัวเอเซียเปนหนวยที่รองรับปญหาของเอเซีย
ทั้งหมด ทั้งดานความยากจนการถูกกดขี่ การหาประโยชน
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สวนตวั และการทำใหเลวลงการแบงแยกและการขัดแยงกัน
ครอบครัวไดรับผลกระทบโดยตรงทั้งจากศาสนา การเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและปญหาวัฒนธรรมของเอเซยี โดยทีป่ญหา
เหลานี้ยังเกี่ยวโยงไปถึงผูหญิง สุขภาพ การงาน ธุรกิจ การ
ศึกษา ฯลฯ

49.ดังนั้นสิ่งเหลานี้เปนคำถามดานการอภิบาลที่อยูตอ
หนาเราทีเ่ราปรารถนาจะกลาววาพระศาสนจักรในเอเซีย โดย
เฉพาะพระศาสนจักรทองถิ่นจะสามารถตอบสนองอยางเพียง-
พอตองานอภิบาลที่ทาทาย ดังที่กลาวมาแลวไดหรือไม มทีาง
ใดบางที่พระศาสนจักรสามารถสะทอนใหเห็นในดานงาน
อภบิาลและเทววทิยาอยางตรงประเดน็กบัปฏบิตักิารแหงความ-
ตายและพลังที่ใหชีวิตในเอเซียที่มีผลตอชีวิต เอกภาพความ
เปนหนึ่งเดียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดยีวกนัของครอบครวัเอ
เซยี พระศาสนจกัรจะจดัแผนงานอภบิาลที่ตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพสำหรับครอบครัวเอเซียไดอยางไร ?
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ภาค 2
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ก. โครงรางและขบวนการไตรตรอง

50.เปนวตัถปุระสงคของการไตรตรองทางเทววทิยา ดาน
การอภิบาลนี้ ที่จะชวยใหคำตอบดานความเชื่อตอคำถามขาง
ตน สิ่งนี้กระทำโดยการเพงรำพึงขอมูลจากพระคัมภี รและ
คำสอนของพระศาสนจักร ดวยการคิดถึงเรื่ององคประกอบ
สวนใหญของสถานการณการอภิบาลที่ทาทายพันธกิจงาน
ประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร โครงราทั่วไปจะเปน
ดังนี้คือ เรื่องชีวิต ความเปนหนึ่งเดียว ความเปนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน และการแพรธรรมตามเนื้อหาดังตอไปนี้



66 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

.ตอวัฒนธรรมแหงความตายในสถานการณของเอเซีย
เราตอบสนองดวยการนำเสนอวสิยัทศันของวฒันธรรมแหงชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงไปยังเรื่องการแตงงานและครอบครวั เรา
วาดภาพวฒันธรรมแหงชวีติทีมี่ศูนยกลางอยูที่ชีวิตแหงพันธ-
สัญญากับพระเจาขณะที่มีคุณคาของอาณาจักรพระเจา เชน
ความรัก, ความเปนหนึ่งเดียวและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียว
กันในระหวางผูคนครอบครัวและสังคมมีอยูทั่วไป. เรานำเสนอวัฒนธรรมแหงชีวิตนี้ใหเปนของขวัญ
ทั้งยังเปนงานที่พระเจาทรงมอบใหโดยทางพระเยซูเจาผู
ไดทรงยกระดับชีวิตมนุษยไปยังชีวิตพระเจาและไดทรงแบง-
ปนชีวิตนี้ใหกับเราในพระศาสนจักรโดยทางพระจิตเจา. เราไดไตรตรองเรือ่งพระศาสนจักรที่เปนดังครอบครัว
ของพระเจา ที่เปนเหมือนเครื่องหมายและเปนสัญญาแห ง
ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา พระเยซูเจาและอาณาจักร-
พระเจาที่พระองคไดทรงประกาศเปนความเชื่อของเราที่จะ
ตอบรับตอวัฒนธรรมแหงความตายที่คุกคามคุณคาทุกประ-
การของ  พระวรสารที่ครอบครัวไดรับตั้งแตเริ่มตนเราได
พจิารณาวา นี่เปนเรือ่งสำคัญในธรรมชาติพหุนิยมของครอบ-
ครัวเอเซียจำนวนมาก.จากการเพงรำพึงถึงวิสัยทัศนของคริสตชนตอไปอี ก
เราไตรตรองถงึเรือ่งทีพ่ระเจาไดประทานคอืเรือ่งธรรมชาติของ
การแตงงานและของครอบครัว ในดานคุณคาพื้นฐานของ
พันธสัญญา  ความรัก  ความเปนหนึ่งเดียวและความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งที่ผลักดันการไตรตรองของเราคือการ
พิจารณาครอบครัววามิใชเปนเพียงเปาหมายในการประกาศ
ขาวดีและ  นำไปใหคนพบเอกลักษณของตนเทานั้น แตที่
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สำคัญยิ่งกวานั้นคือเปนผูกระทำพันธกิจภายในครอบครัวและ
มพีนัธกจิภายนอกกบัผอูืน่มงุไปสวูฒันธรรมแหงชวีติในอาณา-
จักรของพระเจา. เพื่อใหแนใจวาการรำพึงพิจารณาของเราจะเปนเรื่องที่
เห็นไดชัดเจนและบังเกิดผล เราจึงประยุกตใชกับงานหลกัดาน
สังคม วัฒนธรรม และการทาทายพระศาสนจักรในเอเซีย. ขั้นตอนสุดทายของการรำพึงพิจารณาของเราในเรื่อง
ครอบครัวในพันธกิจการนำไปสูวัฒนธรรมแหงชีวิตที่รวบรวม
ขั้นตอนทั้งหมดที่กลาวมาแลว ครอบครัวในเอเซียมีความตอง
การดานชีวิตจิตเพื่อจะตระหนักถึงเอกลักษณและกระทำพันธ-
กิจการแพรธรรม

ข. วัฒนธรรมแหงชีวิต

52 .ขณะที่วัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึน้ไดใหคณุคาดานบวก
ตอโลกของเราเปนอยางมาก เปนการทาทายตอครอบครัว-
เอเซีย ที่จะประกาศขาวดีและปลดปลอยวัฒนธรรมเหลานี้ ให
เปนอิสระโดยการเปลี่ยนใหเปนวัฒนธรรมแหงชีวิตเพื่อมิ
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย เพื่อที่จะเขาใจวัฒนธรรม
แหงชีวิตและความหนักหนาสาหัสในการถูกคุกคาม ศาสนา
เกาแกและขนบประเพณีทางปรัชญาของเอเชียจะชวยได
อยางมาก และ แนนอนวาจะตองมีการทำความเขาใจรวมกัน
อยางไรก็ตาม การไตรตรองดานการอภิบาลและเทววิทยา
ของเรามาจากมุมมองดานความเชื่อในศาสนาของเราเอง จาก
มุมมองนี้ เราจำเปนตองเขาใจและเห็นคุณคาชีวิตมนุษยจาก
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ภาพรวมทั้งหมด เชนเรื่องของชีวิตเอง และศักดิ์ศรีของชีวิต
ชีวิตที่เปนของขวัญ จากพระเจา และชีวิตที่เปนการแบงปน
ชีวิตของพระเจา ชีวิต ที่ดำรงอยูในทุกวันนี้ยังคงดิ้นรนอยาง
ไมหยุดยั้งที่จะมุงไปสูความบริบูรณซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง
อันเปนนิรันดร ชีวิต ในความบริบูรณ ในอาณาจักรพระเจาที่
จะมาถงึ จากการมองภาพรวมนี้รวมกับพระศาสนจักรสากลเรา
ประณามทกุสิง่ทีบ่ัน่ทอนคณุคาของมนษุย การหาประโยชนจาก
มนุษยและการ กดขี่ชีวิตมนุษย ไมวาจะเปนสถานการณใด
ความสัมพันธ โครงสราง สถานการณ พฤติกรรมหรือการ
กระทำที่คุกคามและลดคุณคาของชีวิตเปนการนำไปสูความ
ตายเปนสวน ของวัฒนธรรมแหงความตาย เปนการตอตาน
พระประสงค ของพระเจาและพระอาณาจักรของพระองค ใน
ทางตรงกันขามวัฒนธรรมแหงชีวิต เคารพ หลอเลี้ยง สง-
เสริม สนับสนุนและรับใชชีวิตมนุษยทุกดานตั้งแตขั้นตอน
การรวมสราง และชวงเวลาการปฏสินธิรวมทั้งการดิ้นรนตอสู
ชีวิตในโลกนี้ไปจนถึงการกลับไปหาชีวิตที่บริบูรณกับพระเจา
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุด ในอาณาจักรของพระเจา จากมมุมองของ
ชวีติบรบิรูณนี้ แสดงนัยอยางลึกซึง้ถงึความหมายของ "การสง
เสริมชีวิตมนุษย" และขอบเขตของศาสนบริการดานครอบครัว

1. พนัธสญัญาแหงความรกัและชวีติ
ความเปนหนึง่และการเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกัน

53.พื้นฐานของวัฒนธรรมแหงชีวิต ตามพระคัมภีร
คือความรักของพระเจาที่เปนผูสรางและผูประทานชีวิตทั้ง
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มวล โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตมนุษย ในหนังสือปฐมกาลเรา
ถึงกับ พบความใกลชิดในการแบงปนความเปนหนึ่งเดยีวกับ
มนุษยชาติของพระตรีเอกภาพ "ใหเราสรางมนุษยชาติตาม
ภาพลักษณของเรา…ดังนั้น ตามภาพลักษณของพระเจ า
พระองคไดทรงสรางพวกเขา ทั้งชายและหญิงพระองคไดทรง
สราง" ดังนั้น ชีวิตมนุษยไดเริ่มตนขึ้นเพราะความรักของ
พระเจา เทานั้น ทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระเจา
ชีวิตจึงเปนของขวัญจากพระเจา ดวยเหตุผลนี ้ เอง  ชีวิตของ
มนุษยทุกคน ไมวาจะยากจนและเปนทีดู่หมิ่นเหยยีดหยามสกั-
เพียงใด ก็ยังคงมีคุณคาและศักดิ์สิทธิ์ ไมตองสงสยัเลยวาเหตุ
ใดเรือ่งราว การสรางในพระคมัภรีจงึวางเรื่องการสรางมนุษยไว
เปนตอนที่สำคัญที่สุด แตเราจำเปนตองรบัรูวาโดยคุณธรรม
ของการสรางของพระเจา โลกทั้งโลกเปนเครือขายโยงใยที่มี
ความสัมพันธพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยมีมนุษยทำหนาที่
เปน ผูจัดการ พรอมกับไตรตรองถึงการปกครองดวยความรัก
เอาใจใสขององคพระเจาเองดวยเหตุผลอันนี้เอง พระเจาทรง
ออกแบบสรางตั้งแตแรกใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสิ่งสรางทั้งมวลมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และมีความสอดคลองกลมเกลยีวกัน สำหรบัมนษุยมอีสิระใน
การเลอืกความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกันไดเสมอดังนั้นจึงเปนการ
ปองกันมิใหเกิดความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันแบบจอมปลอม
อยางไรคา

54.พันธสัญญาใหมไดเพิ่มเติมที่สุดของการออกแบบ
ของพระเจา ที่เปนทั้งจุดสูงสุดและเปนหัวใจของสิ่งสราง ทั้ง
มวลคือพระคริสตเจา "ภาพลักษณของพระเจาที่มิอาจมอง



70 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

เห็นได บุตรหัวปของสิ่งสรางทั้งมวล เพราะในพระองคสิ่ ง
สรางทั้งมวลถูกสรางขึ้น…โดยพระองคและเพื่อพระองค"
โดย พระเยซูเจา "พระเจาทรงยินดีที่จะบันดาลใหสรรพสิ่ง
คืนดีกับพระเจาโดยทางพระองค ไมวาสิ่งนั้นจะอยูบนแผนดนิ
หรืออยูในสวรรค" โดยทางพระองคความสัมพันธทั้งหมด
ที่หักสะบั้นไปไดกลับคืนดีกัน "ดวยการโปรดใหทุกสิ่งมีสันติ
ทางพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไมกางเขนของพระองค"

55 .พนัธสญัญาระหวางพระเจาและประชากรผูรับเลือก-
สรรในพนัธสญัญาเดมิเปนชวงเวลาทีส่ำคญัของวฒันธรรมแหง
ชีวิต  พระยาเวหผูทรงเปนองคพระผูเปนเจาไดทรงกำหนด
เงือ่นไขของสิง่ทีจ่ะตองทำเพือ่ทีจ่ะมชีวีติ ประชากรที่อยูภายใต
การปกครองยินยอม เชื่อฟงดวยใจอิสระตอพระประสงคของ
พระยาเวห แตนาสังเกตเปนอยางมากวาความสัมพันธในพนัธ-
สัญญานี้ถูกบรรยายดวยคำที่แสดงถึงความใกลชิดในครอบ-
ครัว แมกระทั่งความสัมพันธในการแตงงานดวยเหตุนี้ความ
ออนโยนอยางทีส่ดุ และความรกัอนัสดุจะพรรณนาไดที่พระเจา
ทรงเอาใจใสและจัดใหประชากรที่ทรงเลือกสรร "เราไดอมุ
เขาไว ในออมแขน…เราไดนำเขาดวยสายใยแหงความเมตตา
สงสาร ดวยความผูกพันแหงความรักและ…เราไดโนมตัวลง
ไปหาเขาและเลี้ยงเขา" "ดังที่มารดาปลอบโยนลูกนอยของเธอ
ดังนั้นเราก็จะปลอบโยนเจา" ใชแมกระทั่งภาษาแหงความ
เปนหนึ่งเดียวกันระหวางเจาบาวและภรรยา คำตอไปนีแ้สดง
ใหเห็นตัวอยางความออนโยนของพระเจาผูทรงใหชีวิตและ
ความรัก ตอประชากรของพระองค " เราไดเรียกเจาดวยชื่อ
เจาเปนของเรา…เจามคีณุคาในสายตาของเรา และไดรบัเกยีรติ
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และเรารักเจา "พันธสัญญาแหงความรักของพระเจาที่มีความ
สัมพันธแบบครอบครัวกับประชากรทีไ่ดทรงเลอืกสรร แสดง
ใหเห็นดวยลักษณะที่มีความอดทนอันไมรูสิ้นสุด มีความใจ
ดี ตั้งตนใหมเสมอ มีความเมตตากรุณาและการใหอภัย

5 6 . เพราะความรกัและการจดัสรรทีพ่ระเจาใหกบัพวกเขา
พระเจาทรงขอใหประชากรแหงพันธสัญญาปฏิบัติความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุกคนสิ่งนี้ทำใหตองมีพันธกิจการรบัใช
ผูอื่น เฉพาะอยางยิ่งกับผูที่มีความขัดสน เด็กกำพรา หญงิมาย
และคนแปลกหนา ในที่สุดเมื่อความสัมพันธแหงพันธสัญญา
ดูเหมือนจะขาดสะบั้นไป เพราะความดื้อดึงความไมซื่อสัตย
พระเจาผูทรงใหชีวิตและความรักสัญญาที่จะใหมีการเปลี่ยน
แปลงอยางสิ้นเชิงโดยใชคำวา "หัวใจดวงใหม" ที่เปลี่ยน
แปลงไดงายดวยการทรงนำของพระเจา

57.ในพันธสัญญาเดิมวัฒนธรรมแหงชีวิตเนนใหเห็น
หลักใหญ 4 ประการอยางชัดเจน ชีวิตเปนของขวัญดวยความ
รักจากพระเจา การรวมเปนหนึ่งเดียวและความเปนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันกับพระเจาและกับผูอื่น รวมทั้งพันธกิจการบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนจนและผูที่ขัดสน ดังที่พันธสัญญา
เรียกรอง และพระสัญญาของพระเจาถึงชีวิตบริบูรณมุมมอง
นี้จะสำเร็จไปในพันธสัญญาเดิมเรื่องอาณาจกัรของพระเจาเมือ่
ถึงเวลาสิ้นโลกที่ในที่สุดชีวิตของผูชอบธรรมปลอดภัยและ
ความปรารถนาของมนุษยไดรับการเติมเต็ม
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2. พระเยซเูจาองคแหงชวีติ ทรงแบงปน ความรกั
ศลีมหาสนทิ และการเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนั

58.ในทีส่ดุเมือ่เรามองจากขอลึกลับของพระเยซูเจา ชีวิต
จะบริบูรณเมื่อมีความหมายในการแบงปนชีวิตกับพระเจา
ความรักของพระเจานั้นไมมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญและเทียบเทาเมื่อ
พระองคทรงสงพระบุตรพระองคเดียวลงมารับสภาพความเปน
มนุษยเหมือนเรา ยกเวนแตบาป เพื่อชวยใหเรามีชีวิตนิรันดร
เราเชื่อวาพระเยซูคริสตเจาคือพระวาจาทรงชีวิต  ทรงเปนเจา
นายของชีวิต พระองคไดทรงสละชีวิตเพื่อผูอื่นและสามารถ
"เอามันกลับคืนไปอีกครั้ง"  ในขั้นสูงสุดแหงการเปดเผย
ตนเอง พระเยซูเจาประกาศวา "เราคือหนทางความจริงและ
ชีวิต"  แลวพระองคทรงกลาวถึงความเชื่อ การเก็บรักษา
พระวาจาของพระองคและความใกลชิดเปนหนึ่งเดียวกันใน
ความรัก "ผูที่รักเราจะรักษาวาจาของเราและพระบิดาของเรา
จะรักเขา และเราจะมาหาเขาและสรางบานของเราในเขา"
พระองคผูทรงเปนองคแหงชีวิตเองไดทรงบรรยายถึงพันธกิจ
ในโลกนี้ของพระองค วาเปนการใหชีวิตเปนการชวยใหรอด
พนที่รวมเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผูอื่น "เรามาเพื่อใหพวก
เขามีชีวิต และมีชีวิตอยางเต็มเปยม" ครัง้แลวครัง้เลาพระองค
ไดทรงกลาวถึงความเกี่ยวพันระหวางพันธกิจแหงการมอบ
ชีวิตของพระองคกบั พระอาณาจกัร พระอาณาจกัรทีพ่ระองคทรง
กลาวถึงในแบบที่แตกตางไปอยางสิ้นเชิงในการที่ทรงโปรด-
ปรานคนต่ำตอยและคนสภุาพ แมในเรื่องที่เกี่ยวกับ "การเกิด
ใหม"  ซึง่เปนไปไมไดถาผนูัน้มไิดเหน็อาณาจกัรพระเจา ชีวิต
แบบทีเ่ปนชวีติบรบิรูณคอืสิง่ทีบ่รรดาสาวกรนุแรกมปีระสบการณ
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ในพระเยซูเจาและโดยทางพระองค นกับญุยอหนพรรณาอยาง
หลับตา เห็นถึงประสบการณของพวกเขา สิง่ทีพ่วกเขาไดยิน
ไดเห็น ไดมองดูและแตะตองดวยมือของเขา มิใชเปนเพยีงการ
ประทับอยูทางเนื้อหนังเทานั้น แตมีความแตกตางอยางมาก อยู
เหนือความเขาใจ เปนคุณภาพของชีวิต สำหรับพวกสาวก
พระเยซูเจาคือผูที่เสด็จมาเพื่อนำชีวิตไปสูความบริบูรณ

59.ชีวิตใหมจะไดรับเมื่อรับศีลลางบาป ดวยศีลลางบาป
ผูที่มีความเชื่อผานจากความตายอันเนื่องมาจากบาปไปสูชีวิต
ในพระคริสตเจา พระคริสตเจาเปนผูทรงให "น้ำทรงชีวิต"
ที่กลับกลายเปน "บอน้ำพุที่ใหชีวิตนิรันดร" ยิ่งกวานั้นพระ-
องคยังทรงเปน "ปงทรงชีวิต" ที่ทรงเสด็จมา "จากสวรรค
และใหชีวิตแกโลก" พระเยซูเจาไดตรัสเกี่ยวกับความเปน
หนึ่งเดียวในศีลมหาสนิท ที่เปนพระกายและพระโลหิตของ
พระองคเอง "เราเปนปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค ผูใดที่
กินปงนี้จะมีชีวิตนิรันดรและปงที่เราใหเพื่อใหโลกมีชีวิตเปน
เนื้อของเราเอง" ผูที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิต
นิรันดร…ผูที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราจะอยูในเรา
และเราจะอยูในเขา" นี่คือสาเหตุที่ทำใหนักบุญเปาโลอัคร-
สาวกชื่นชมยินดีกลาววา  "สำหรับขาพเจาการมีชีวิตคือพระ-
คริสตเจา" ในขณะเดียวกันนักบุญยอหนผูนิพนธพระวร
สารประกาศวา "และจากความบริบูรณของพระองคเราทุก
คนไดรับพระหรรษทานตอเนื่องกัน"
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3. ชีวิตแหงพันธสัญญาในพระจิตเจา
ครอบครวัของพระเจา พระศาสนจกัร

60.ชีวิตที่มอบใหดวยความรักของพระเยซูเจาเปนอะไร
ที่มากกวาความสัมพันธสวนตัวระหวางผูมีความเชื่อกับพระ-
เยซูเจา พูดอีกครั้งหนึ่งไดวา พันธสัญญาแหงความรักและ
ชีวิตในขณะนี้ "ประทับตราดวยเลือด" ของพระเยซูเจา เปน
ศนูยกลางของความสมัพนัธใหมระหวางพระเจาและประชากร
ใหมแหงความเชื่อผูที่ไดรับบัญญัติใหม  บัญญัติใหมเปน
พันธกิจดวย "เราใหบัญญัติใหมแกทานคือใหทานรักกันและ
กนั ดังที่เรารักทานทั้งหลายอยางไร ทานกจ็งรกักนัอยางนัน้เถดิ
ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวา ทานเปนศิษยของเรา
ถาทานรักกันและกัน" ไมมีความเปนหนึ่งเดียวกันแหงชีวิต
และความรักที่จะลึกซึ้งกวานี้ คอืการแบงปนพระกายและพระ
โลหติของพระเยซเูจา ชวีติทั้งชีวิตของพระองค กับผูที่มีความ
เชื่อ  ความรักอันเสียสละของพระองคกอใหเกิดกลุมชนใหม
เปนครอบครัวแหงความเชื่อที่เกิดจาพระจิตเจา "แตเมื่อพระ
เยซูเจาสิ้นพระชนมและยกจิตวิญญาณของพระองคใหพระ-
เจาพระองคไดทรงมอบพระจิตของพระองคใหพระศาสนจักร
ดวยการกระทำอันเดียวกันนั้น" ดังนั้นพระศาสนจักรก็ถือ
กำเนิดขึ้นเปนเหมือนสิ่งสรางใหม อยูในบานของพระเจา เปน
ครอบครัวของพระองค เกิดจากพระจิตของพระเยซูเจาพระ-
จิตแหงชีวิต

61.ผูที่มีชีวิตในพระคริสตเจา พระจิตของพระเจาก็สถิต
อยูในตัวทานดวย  เฉพาะผูที่มีความเชื่อเทานั้นที่รูจักชีวิต
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แบบนี้ แตมีเครื่องหมายบางอยางที่แสดงวาชีวิตของพระจิต
เจาดำรงอยูจริง "ผลของพระจิตเจาก็คือความรัก ความชื่นชม
ยินดี สันติสุข ความอดทน ความใจดี  ความใจกวาง ความ-
ซื่อสัตย ความออนโยนและการรูจักควบคุมตนเอง" นักบุญ
เปาโลไดนำภาษาแหงความรักไปใชกับชีวิตในพระอาณาจักร
ของพระเจา เมื่อทานเขียนวา "พระอาณาจักรของพระเจา
มิใชเรื่องการกินการดื่ม แตเปนการชวยใหรอด ความยุติธรรม
สันติสุขและ ความชื่นชมยินดีที่พระจิตเจาประทานให "เพื่อ
เปรียบเทียบชีวิตของพระจิตเจากับชีวิตฝายเนื้อหนังซึ่งแสดง
ใหเห็นโดย "การทำงานของเนื้อหนัง" "การผิดประเวณีความ
ลามกโสมม การปลอยตัวตามราคะตัณหา การกราบไหวรูป
เคารพ  การใชเวทมนตรคาถา การเปนศัตรูกัน การทะเลาะ
วิวาท  ความอิจฉาริษยา ความโกรธเคือง การแกงแยงชิงดี
การแตกแยก การแบงพรรคแบงพวก การเมามาย การสำมะ-
เลเทเมา  และอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี ้ขาพเจา
ขอเตือนทานทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแลววา ผู
ที่ประพฤติตน  เชนนี้จะไมไดอาณาจักรของพระเจาเปน
มรดก" การหลีกเลี่ยงจากการทำงานของเนื้อหนังเหลานี้เปน
ความตองการพื้นฐานของพันธสัญญาใหม นกับญุเปาโลสรุป
ความสัมพันธแหง พันธสัญญาในคำที่กลาวถึงพันธกิจแหง
ความรักและรับใช เพื่อนบานของตน "พี่นองทั้งหลาย พระ-
เจาทรงเรียกทานให มารับอิสรภาพ ขอเพียงแตอยาใชอิสร-
ภาพนั้นเปนขอแกตัวที่ จะทำตามใจตน แตจงรับใชซึ่งกัน
และกันดวยความรักเพราะธรรมบัญญัติทั้งหมดสรุปไดเปน
ขอเดยีววา จงรกัเพือ่นมนษุยเหมอืนรกัตนเอง"
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62.ดังนั้น เพื่อจะมีชีวิตในพระจิตเจา จะตองดำเนิน
ชีวิตในความเปนหนึ่งเดียวและเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุก
คน ความเปนหนึ่งเดียวและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้
กลายเปนสิ่งที่นาเกรงขาม เมื่อนักบุญเปาโลพูดถึงพระศา-
สนจักรวาเปนพระกายของพระคริสตเจาที่สมาชิกทุกคนมี
ความสำคัญและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแมสมาชิก
จะแตกตางกนั แตก็เปนรางกายเดียวกัน ในรางกายนี้มีองค
ประกอบหลายสวนแต มีความเปนหนึ่งเดียวตองพึ่งพาอาศัย
ซึง่กนัและกนัแมจะมคีวามแตกตางกนัและมีสวนรวมรบัผดิชอบ
เพื่อเสริมสรางสวนรวม

63.ดังเชนในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหมกก็ลาวถึง
ความจริงอันยิ่งใหญคือชีวิตเปนของขวัญจากพระเจา พระเจา
ทรงสัญญาจะใหชีวิตบริบูรณ ความรัก ความเปนหนึ่งเดียว
ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการแพรธรรม ทั้งหมดนี้เปน
พื้นฐานสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแหงชีวิตพระเจาคือชีวิต
พระเจาคือองคความรักเพราะวาพระเจาคือองค ความรัก เรา
จึงมีชีวิต ถาเรามีชีวิตเราจึงตองมีความรัก ถาเรามีความรักเรา
จะตองมีการกระทำที่มุงไปสูความเปนหนึ่งเดียวและเปนนำ้
หนึ่งใจเดียวกัน และใหบริการรับใชผูอื่น ในแนวทางการ
ไตรตรองขางตนนี้ ทำใหเราเขาใจวาเหตุใดพระวรสารของ
พระเยซูเจาจึงอาจถูกเรียกไดวาเปน "พระวรสารแหงชีวิต"
และเหตุใดพระเยซูเจาจึงไดทรงประกาศเรื่องอาณาจักรของ
พระเจาวา "ขณะนี้มาถึงแลวและกำลังจะมาถึงอีก"  คืออาณา-
จักรแหงชีวิตที่บริบูรณ
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ค. ครอบครัว คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงชีวิต

และความรกั พนัธสญัญาและศลีมหาสนทิ

64.ชีวิตครอบครัวของพระเจาในโลกนี้ คือพระศาสน-
จักร เปนทั้งของขวัญที่มีสวนลวงหนาในชีวิตบริบูรณใน
อาณาจักรพระเจาที่เปนอยูในขณะนี้และความบริบูรณที่กำลัง
จะมาถึง และเปนงานที่จะตองทำในการเดินทางไปสูชีวิต
บริบูรณ  ความเปนจริงของพระศาสนจักรเปนทั้งประสบ-
การณที่ เปนอยูในเวลานี้ และยังรอคอยเพื่อใหเกิดขึ้น ใน
บริบทของชีวิตของ พระศาสนจักรที่ เปนทั้งของขวัญและ
งาน ครอบครัวที่เปน พระศาสนจักรทองถิ่นจึงมีความสำคัญ
อยางลึกซึ้งกวา สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2
ไดตรัสวา "ดวยสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมแหงความตายครอบ-
ครัวเปนหัวใจของวัฒนธรรมแหงชีวิต"  วัฒนธรรมแหงชีวิต
จะตองคนใหพบในครอบครัวอีกครั้งจะตองฟนฟูกำลัขึ้นใหม
และแสดงความหมายใหม ในบริบทใหมของเรา การไตร-
ตรองเรือ่งพนัธสญัญาแหงชวีติ ความเปนหนึ่งเดียวการเปนน้ำ
หนึ่งใจเดียวกันและการแพรธรรมใหลึกซึ้งมากขึ้นจะบอกเรา
วาเหตุใดจึง
เปนเชนนี้
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1. ประสบการณในชวีติครอบครวัของพระเยซเูจา
กบัพระนางมารยีและนกับญุโยเซฟ

6 5 .คริสตชนไดพิจารณาถึงครอบครวัของพระเยซูเจา
พระนางมารียและนักบุญโยเซฟที่นาซาเร็ธวาเปนครอบครัวตัว
อยางที่ดี เลิศ เปนรูปแบบของครอบครัวคริสตชน  บานที่
นาซาเร็ธของพระเยซูเจาเปนประสบการณลำดับแรกในครอบ-
ครัวมนุษยของพระองค เริ่มตนที่การเรียกของพระเจาใหพระ
นางมารียและนักบุญโยเซฟเปนสามีภรรยา ดังที่บรรยายไว
ในพระวรสารพระนางมารียและนักบุญโยเซฟตองถูกทดลอง
ความเชื่อถึงขอลึกลับแหงการเรียกใหเปนบิดามารดา และรู
ขอลึกลับของพระบุตร ทุกๆวันทานทั้งสองจะตองรับมือกับ
ขอลึกลับอันลึกซึ้งเหลานี้ พระนางมารีย "ทรงเก็บเรื่องทั้ง
หมดเหลานี้และไดทรงรำพึงถึงอยูในพระทัย" นี่ไมใชเรื่อง
ธรรมดาที่ชายและหญิงตกหลุมรักและแตงงานกัน แตชีวิต
ของทานที่เปนดังสามีภรรยากันเปนชีวิตธรรมดา อันที่จริงก็
เปนชีวิตเรียบๆ ของชางไมกับภรรยา แตทานทัง้สองกไ็ดมี
ประสบการณกบัสิง่ทีไ่มธรรมดา คอืไมสามารถที่จะหาสถานที่
ที่เหมาะสมเพื่อใหกำเนิดบุตร และในที่สุดเมื่อพระบุตรได
ทรงบังเกิดมาทานลิงโลดดวยความยินดี ทานทั้งสองมีความ
ยนิดเีมือ่ไดถวายพระบตุรในพระวิหารแตมีความทุกขใจเมื่อได
ฟงคำของประกาศกท่ีไดกลาวถึงความลำบากในอนาคต ทัง้สำหรบั
มารดาและบตุร ทัง้ครอบครวัมีความยินดีเมื่อสามารถหลบภัยใน
ตางแดนแตก็โศกเศราเมื่อเดก็จำนวนมากถกูฆาเพราะพระบตุร
มทีัง้ความหดหแูละสับสนเมื่อทานสูญเสียพระบุตรเปนเวลา 3
วนัแตกลับผอนคลายอยางใหญหลวงเมื่อพบพระองคในพระ-
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วิหารแตก็ยังสงสัยวาพระบุตรหมายถึงสิ่งใดเมื่อทรงตรัสวา
อยูในบานของพระบิดาของพระองค สิ่งเหลานี้ทำใหมีความ
ผกูพนั ความรกั ความเปนหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นระหวางบิดา
มารดาและบุตร ระหวางครอบครัวและพระเจาในพันธสัญญา
ที่พระนางมารียไดทรงเชื่อฟงและยอมรบัอยางอสิระดวยความ
เชือ่ "ขาพเจาเปน ผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปกบัขาพเจา
ตามวาจาของทานเถิด"

66.จากพระคัมภีรเรารูวาพระเยซูเจาทรงบังเกิดและ
ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวชาวยิวซึ่งมีพื้นฐานความเครงครัดดาน
ศาสนาเกิดจากภายในบาน ที่บานพระองคไดรับประสบการณ
ความรัก ความเอาใจใสของบิดามารดาและไดเรียนรู คุณคา
ชีวิตจิตที่ เปนลักษณะของลัทธิยิว มีความรักพระเจาและ
เอาใจใสผูอื่นเปนอยางมาก  "พระองคไดทรงเรียนรูที่จะ
นอบนอมเชื่อฟง"  ตามที่กลาวในจดหมายถึงชาวฮีบรูวาจะ
ตองดำเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจาไดอยางไร โดย
ที่ไมมีความทุกขยากและการตอสูดิ้นรนดังเชน ครอบครัว
จำนวนมากในเวลานั้นและปจจุบันนี้ แมวาพระองคตองการ
ทาทายผูที่ติดตามพระองคใหคิดถึงครอบครัวเหนือธรรมชาติ
แตพระองคก็ไมเคยลืม คุณคาและความสำคัญของสายสมัพนัธ
ในครอบครวัทีพ่ระองค ทรงอางถึงบอยๆ วา "ใครเปนมารดา
และพี่นองของเรา"  หรือ "สิ่งใดก็ตามที่ทานไดทำตอพี่นองผู
ต่ำตอยที่สุดของเรา…" จนถึงวาระสุดทายพระองคใชวิธีการ
แบบครอบครัวในการมอบ "ลูก" ใหกับ "แม" และ "แม"
ใหกับ "ลูก" ในประสบการณของพระเยซเูจาในเรือ่งครอบครวั
เราไดพบเรื่องราวของพันธสัญญาแหงความรัก ชีวิต ความ
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เปนหนึ่งเดียว  "จนถึงตาย" ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ
การแพรธรรม  พันธกิจที่ขยายจากครอบครัวเดี่ยวไปยังครอบ-
ครัวแหงความเชื่อและสูงสงกวานั้นหนทางของครอบครัวของ
พระเยซูเจา พระนางมารียและนักบุญโยเซฟ เปนหนทางของ
ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัว

2. การแตงงาน คอืพนัธสญัญาศกัดิส์ทิธิ์
ระหวางชายและหญงิ

67.ตัง้แตตน ครอบครัวเปนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหวาง
ชายและหญิงดวยเพศที่ตางกันพวกเขามีแนวโนมทีจ่ะรวมเปน
หนึ่งเดียว ดวยการมีลักษณะของเพศชายและเพศหญิง ที่มีมา
แตดั้งเดิมพวกเขาก็ไดแตงงานกัน ซึ่งก็คือความสามารถที่จะ
แสดงออกถึงความรักความรักซึ่งทำใหแตละบุคคลกลายเปน
ของขวัญ ดังนั้นชายและหญิงถูกเรียกตั้งแตแรกมิใชใหอยู
ขางเคียงกันหรืออยูดวยกันเทานั้น แตพวกเขาถูกเรียกให
ดำรงอยู เพื่อกันและกัน คนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง ดังที่หนังสือ
ปฐมกาล 2.18-25 ไดแสดงใหเห็นถึงการแตงงานวาเปนจุด
เริ่มตน กลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนมิติพื้นฐานของการเรียกนี้
การแตงงานเปนที่ซึ่งทำใหเกิดครอบครัวเปนพันธสัญญาแหง
ความรักและชีวิตระหวางสามีภรรยาที่ได "มอบตนเองแกกัน
และกันและยอมรับกันและกัน" อยูดวยกันดวยความรักและ
ซื่อสัตยจนตายจากกัน ดวยการมอบตนทั้งครบของทั้งสอง
ฝายนี่เปนความจริงอันยิ่งใหญตามความหมายของการแตงงาน
คือเปนการมอบตนเองใหทั้งหมดจนถึงวันสิ้นชีวิต
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3.    ศลีศกัดิส์ทิธิแ์หงความรกัของพระครสิตเจา

68.สำหรับพระศาสนจักร ความเปนหนึง่เดยีวกนัในการ
แตงงานคอืศลีศกัดิส์ทิธิ ์มนัทำใหความรกัของพระคริสตเจา ที่
ซอนเรนอยมูองเหน็และสมัผสัไดสำหรบัประชากรของพระองค
ในขณะเดียวกัน "พระคริสตเจาเองทรงรวมเปนหนึ่งเดียวกับ
พระศาสนจักร" เปนรูปแบบของการรวมเปนหนึ่งเดียวกันใน
การแตงงาน ขอผูกมัดของศีลศักดิ์สิทธิ์ให เปนหนึ่ง เดียว
ระหวางสามีภรรยาสะทอนใหเห็นความจริงอันลึกซึ้งของขอ
ผกูมัดของความรักระหวางพระครสิเจาและพระศาสนจกัร ดงั-
นัน้ความรักของสามีจำเปนตองเหมือนความรักของพระคริสต-
เจาตอเจาสาวของพระองค พระศาสนจักมีความซื่อสัตยและ
เสียสละอันเปนพันธสัญญาแหงความรัก เชนเดียวกับความ-
รักของภรรยาตอสามี สามีและภรรยาเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ของ
ความรัก ของพระคริสตเจาเชนเดียวกับเปนศีลศักดิ์สิทธิ์
แหงความรัก  ของพระคริสตเจาตอพระศาสนจักร ความรัก
ของพระคริสตเจา กลายเปนการประทับอยูภายในความรัก
ของพวกเขาอยูในความสัมพันธ และชีวิตครอบครัว รวม-
ทั้งเปนแหลงที่ใหพลัง ค้ำจุนและการเติบโตฝายจิตถาเราตอง
การรูใหชัดเจนวาความรักของพระคริสตเจานี้คืออะไร สิ่ง
เดยีวทีเ่ราจำเปนตองทำกค็อืการมองไปทีค่วามรกัของคแูตงงาน
นี่คือ "ขอลึกลับอันยิ่งใหญ" ของความรักและชีวิตที่แสดงให
เหน็ในสญัญาการแตงงาน ซึ่งสามีและภรรยากลาวแกกันและ
กัน และมีเครือ่งหมายทีแ่สดงออกโดยแหวนแตงงาน หรอืโดยใช
สญัลกัษณอื่นๆ ตามวัฒนธรรมตางๆของเอเซยี
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69.เมื่อนักบุญเปาโล ตักเตือนสามีใหรักภรรยาความ-
หมายทัง้หมดของความรกัแบบสามภีรรยาแสดงใหเหน็เมือ่ทาน
สอนใหภรรยาเคารพตอสามี ดังนั้นนักบุญเปโลในสถานการณ
การปกครองแบบพอกบัลกูไดบอกใหสามีรักภรรยา ดังที่พระ-
คริสตเจาทรงรักเปนการเปลี่ยนแปลงขนานใหญอยางแทจริง
สามไีมเพยีงแตถกูเรยีกใหมคีวามรกัตอภรรยาตามแบบความรกัของ
พระคริสตเจาตอพระศาสนจักรเทานั้น แตตามจดหมายนกับญุ
เปาโลถงึชาวเอเฟซสั บทที่ 5 ขอ 25  ยังแสดงใหเห็นวา เพราะ
พระคริสตเจาไดทรงรักเรา เราจึงตองรักกันและกัน ดังนั้น
ความรกัของพระครสิตเจาสำหรบัคแูตงงานจงึกลายเปนแหลงที่
มาและพลงัของความรกัตอกนัและกนัในบรบิทนีค้วามหมายตาม
ตัวอักษรของคำวา "เคารพ" คือ "การมองใหลึกลงไป" ถงึ
ความดีอันแทจริงของอีกฝายหนึ่ง เปนการคนหาทุกสิ่งที่ประ-
กอบขึ้นเปนความดีของบุคคลที่ถูกรัก ดังนั้นแมเมื่อนักบุญ
เปาโลพูดเกี่ยวกับหนาที่ที่แตกตางกันเชนสามีตองรักภรรยา
และภรรยาตองเคารพตอสามี คุณคาเหลานี้ตามความหมาย
ทั้งหมดเปนสิ่งเดียวกันและตองมอบใหกัน ทั้งสองฝาย ทั้ง
สามีและภรรยาตองเคารพและรักกันและกัน การรวมมือกัน
ของทั้งสองฝายเปนเรื่องจำเปนตอความรักฉันทสามีภรรยา

70.ดวยความรักตอกัน สามีและภรรยาเติบโตดวยกัน
ไปสูความเปนผูใหญทั้งดานความเปนมนุษยและความเปน
คริสตชน ขณะที่เขาดำรงชีวิตแตงงาน และเผชิญการทาทาย
ตอความรับผิดชอบตางๆ ความรักนี้ยังเผื่อแผไปถึงคนอื่นๆ
ในครอบครัวและแสดงออกดวยความอดทนความใจดี  ความ
เคารพ ความวางใจ การใหอภัย การเสียสละและความเมตตา-
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กรุณา อดทนในยามที่เจ็บปวดและเศราสรอย เชนเดียวกับ
ในเวลาแหงความชื่นชมยินดี ดังนั้นความผูกพันของครอบ-
ครัวจะเพิ่มพูนขึ้นและมีความยินดี เมื่อมีเด็กเกิดมา พระพร
มากับชีวิตที่เกิดใหม บอยครั้งที่บิดามารดารูสึกพิศวงในของ
ขวัญแหงชีวิตที่อยูเหนือการกระทำของพวกเขา ประสบการณ
แหงชีวิตนี้เชื้อเชิญใหพวกเขาตระหนักถึงพระเจาแหงชีวิต
ที่ทรงประทับอยูจริงในครอบครัวและมองไปยังอนาคตดวย
ความหวัง มีความสุขที่มีทั้งความฝนและความหวังวาชีวิตใน
วันพรุงนี้จะดีกวาวันนี้ อันที่จริงเพราะความรำ่รวยภายในจาก
พลังของพระเจา ทำใหขอลึกลับอันยิ่งใหญของครอบครัว
เปนขาวดี

4. พันธสัญญาแหงความรักในการแตงงาน
คอืฐานะการเปนบดิามารดาและการเปนบตุร

71.ในฐานะที่เปน "ผูสรางเรื่องการแตงงาน" พระเจาได
ทรงกำหนดไวแลวตั้งแตแรกเริ่มวาการแตงงานเลิกรางไมได
และตองเปดรับเต็มที่ตอของขวัญในการมีสวนรวมสรางชีวิต
ซึ่งเปนของขวัญจากพระเจา ตั้งแตเริ่มตนฐานะการเปนมารดา
และบิดาเปนองคประกอบ เปนของขวัญที่ทำใหการรวมกัน
ของเพศชายและหญิงเปนดังภาพลักษณของพระเจา  "โดย
ธรรมชาตกิารแตงงานและความรกัของคแูตงงานเปนการรวมสราง
และใหการศึกษาแกบุตร และดวยการกระทำเหลานี้ก็จะได
รับมงกุฎแหงสิริโรจนา" สวนเรื่องการหยารางกันไมไดนั้น
เพราะเปนของขวัญที่พระเจาทรงประทานใหสำหรับสามีและ
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ภรรยาใหกลายเปนรางกายเดียวกัน เปนการรวมเปนหนึ่ง
เดียวของความรักและชีวิต มิใชเพียงแตชีวิตของพวกเขารวม
กนัแตยงัรวมถงึชวีติใหมทีพ่ระเจาไดทรงสรางโดยผานทางพวก
เขา อันที่จริงพวกเขาตองเปดรับชีวิตใหมเสมอ เพราะความ
รักของพระเจามิไดเลือกที่รักมักที่ชัง และมิไดกีดกันผูใด
เลย ไมวาจะเปนเด็กชายหรือเด็กหญิง ทารกพิการหรือทารก
ที่แข็งแรงสมบูรณ ไมวาจะรวยหรอืจนเดก็ทกุคนเปนของขวญั
จากพระเจานีม่ใิชการประณามคแูตงงานทีส่ภาพทางกายไมอาจ
จะมีบุตรได จริยธรรมเบื้องตนที่เปดรับชีวิตที่พระเจาประทาน
ใหเปนพระพรและพระหรรษทานจากพระเจา

72.คูแตงงานคริสตชนตองทำงานรวมกันในการใหการ
ศึกษาแกบุตร ในหนทางแหงความเชื่อและอาณาจักรของ
พระเจา พวกเขาเปนครูคนแรกแหงความเชื่อของลูกของพวก
เขาในกรณีนี้บิดามารดาตองหาทางใหบุตรเติบโตในความเชื่อ
ชวยใหพวกเขาแสดงออกถึงความเชื่อในชีวิตและแบงปนกับ
ผูอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กๆ รนุราวคราวเดยีวกนัในโอกาส
ตางๆที่พระศาสนจักรเปดโอกาสให  หรือโดยการสรางของ
เขาเองที่นำโดยพระศาสนจักร ดังเชนครอบครัวของพระเยซู-
เจา พระนางมารียและนักบุญโยเซฟ ครอบครัวคริสตชนตอง
เปนเหมือนบาน เปนโรงเรียนแหงความศักดิ์สิทธิ์ และเปนที่
สอนใหเปนศิษยของพระเยซูเจาเปนที่ซึ่งมีการเรียนรูหนทาง
ของพระเจาและคุณคาของพระวรสารปฏิบัติกันในชีวิตประจำ
วัน มีการฟงพระวาจาและปฏิบัติตามเปนประจำวัน เปนที่ซึ่ง
เดก็ๆไดมปีระสบการณครัง้แรกถงึการประทบัอยขูองพระเจาใน
สังคมอันหลากหลายของเอเซียที่ซึ่งคริสตชนเปนชนกลุมนอย
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และที่ซึ่งอาจไมไดรับการศึกษาศาสนาในโรงเรียน พันธกิจ
ของสามีภรรยาคือตองใหการศึกษาเรื่องพระเจากับลูกๆและ
เปนสิง่จำเปนทีส่ดุทีจ่ะนำพวกเขาใหตระหนกัถงึการเปนธรรม-
ทูต ครอบครัวที่มีความเชื่อทางศาสนาอยางลึกซึ้งเปนเครื่อง-
หมายของพระศาสนจักรและของอาณาจักรของพระเจา ใน
ครอบครัวที่นับถือศาสนาเดียวกันแตคนละนิกายกับครอบครัว
ที่นับถือศาสนาตางกัน การที่มีความเชื่อในศาสนาอยางลึกซึ้ง
เปนเครื่องหมายที่ตรงกันขามกับการเพิ่มขึ้นของการไมมี
ศาสนาในวัฒนธรรมทางโลก

73. เห็นไดชัดวาพระเจาไดหวานเมล็ดพันธุแหงอนาคต
ในพวกเด็กๆ ลงในธรรมชาติของครอบครัวเชนเดียวกับความ
จำในอดีตโดยผานทางผูอาวุโส ความกตัญูรูคุณความหวัง
ความประหวั่นพรั่นพรึง และความเคารพ เปนการตอบรับ
ทั้งของผูสูงอายุและผูเยาว สำหรับของขวัญเหนือธรรมชาติ
ที่พระเจาประทานใหในการแตงงานเมื่อสามีและภรรยแบงปน
ในการสรางอันยิ่งใหญของพระเจา อันที่จริงครอบครัวคือ ขุม-
ทรัพยแหงการดูแลเอาใจใส เคารพนับถือ มีความหวงใยและ
ความรักเปนทรัพยสมบัติทั้งเกาและใหมที่พระเจาประทาน

5. ความสัมพันธของมนุษยในครอบครัว
และในอาณาจักรของพระเจา

74.เมื่อเราดึงเอาสาระสำคัญจากชีวิตคริสตชนที่มีลัก-
ษณะพิเศษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการไตรตรองของเรา
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และมองภาพการแตงงาน ชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ
ของมนุษยภายในครอบครัว จากมุมมองของการปกครอง
ของอาณาจักรของพระเจา มิติที่สำคัญแบบใหมไดถูกเพิ่มเติม
ขึน้ เราพบวาการแตงงานกบัคนตางนกิายและกบัคนตางศาสนา
และครอบครัวคลายคลึงกัน เปนการแบงปนคุณคาของพันธ-
สัญญาแหงชีวิตอยางแทจริง ทั้งความเปนหนึ่งเดียว ความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเติมเต็มกันและกันและการมอบตนเอง
ใหแกกันและกันทั้งสองฝาย ดวยเหตุนี้เองคูแตงงานคริสตชน
ไดนำความเชื่ออันร่ำรวยของเขาหรือเธอเขาไปในสญัญาแหง
การแตงงานและครอบครวั ขณะทีเติบโตไปพรอมกันและเดิน
ทางไปดวยกนักบัคสูมรสและลกูๆ ไปยงัอาณาจกัรของ พระเจา

75.ในดานเทววิทยาพื้นฐานของชีวิตแหงพันธสัญญา
ความเปนหนึ่งเดียว ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการ
แพรธรรมภายในครอบครวัไมเปนนามธรรมดงัทีป่รากฎใหเหน็
ความสัมพันธของมนุษยภายในครอบครัวในชีวิตประจำวัน
ความกลมเกลยีวกนัดวยความรกัและความเอาใจใสตอกนัและกนั
ระหวางสามีกับภรรยา ระหวางสามีภรรยากับบุตรและระหวาง
เด็กๆดวยกันเองโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อครอบครัวประสบกับ
ความทุกขหนักครอบครัวของเขาก็จะเดินทางไปสูชีวิตบริบูรณ
โดยผานทางความยากลำบากและความชื่นชมยินดี สิ่งเหลา
นี้ทำใหความเปนหนึ่งเดียว ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ
พันธกิจของเขาชัดเจนขึ้น การเปนของกันและกัน ความใกล
ชิดสนิทสนม  ความอบอุน  ความชื่นชมยินดี  มิตรภาพ
เปนเครื่องหมายอันลึกซึ้งของความเปนหนึ่งเดียวที่คุนเคยกัน
ในครอบครัว ผูใหคำปรึกษาในเรื่องครอบครวัมกัจะกลาววา
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เคลด็ลบัในความสมัพนัธของมนษุยคือ การสื่อสารที่มีคุณภาพ
ทุกชนิด ทั้งดวยวาจา และพฤติกรรม ระหวางสมาชิกใน
ครอบครวั ดงันัน้ จำเปนทีศ่าสนบรกิารดานครอบครวัในเอเชยี
จะตองเอาใจใสอบรมดานมนุษยสัมพันธเปนงานอภิบาลหลัก

ง. กระแสเรียกและพันธกิจ "ครอบครัว"

เปนสวนหนึ่งของทาน

76.ธรรมชาตขิองครอบครวัเปนแหลงทีส่รางกระแสเรยีก
และการแพรธรรมของพระเจา คริสตชนทุกคนไดรับเรียกให
แสวงหาอาณาจักรของพระเจากอนสิ่งอื่นใด นี่คือกระแส-
เรียกอันเดียวและเปนกระแสเรียกสำหรับทุกคน คูสมรสตอบ
รับการเรียกนี้ดวยการแตงงานและมีชีวิตครอบครัว เขาได
ตอบรับตออาณาจักรของพระเจาดวยการแตงงาน วิถีทางที่
เขาดำเนนิชวีติแตงงานและชวีติครอบครวัแสดงใหเหน็ถงึความ
ซื่อสัตยของเขาตออาณาจักรของพระเจา ในความรักที่มีตอ
กันและกัน ในการแสดงออกของความรักในการแตงงาน ใน
การเลี้ยงดูบุตรในการใชวัตถุจากแหลงตางๆ เขาก็ไดแสดง
ออกถึงขอผูกมัดตออาณาจักรของพระเจา อันที่จริงการแตง-
งานในความหมายที่แทจริงเปนพื้นฐานนำไปสูอาณาจักรของ
พระเจา

77.การเรยีกครอบครวัใหไปทำการแพรธรรมคือ "ครอบ-
ครัวเปนสวนหนึ่งของทาน" การแพรธรรมนี้เปนศีลศักดิ์สิทธิ
เกิดจากศีลลางบาปและศีลกำลัง เคลื่อนไหวโดยความรักอัน
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ปราศจากเงือ่นไขของพระเจา เอกลกัษณพเิศษในฐานะคแูตงงาน
ผลักดันเขาใหไปทำการแพรธรรม ประสบการณกับพระเจา
ของเขาทั้งในการแตงงานและโดยทางการแตงงานสงใหเขาไป
แพรธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะที่เปนคูแตงงานเขามี
หนาทีเ่ปนศาสนบรกิารของพระศาสนจกัรทัง้ภายในและภายนอก
ครอบครวั พวกเขาจะเปนศาสนบรกิรใหแกกนัและกนั พวกเขา
แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจาดวยกันพวกเขา  สอนลกูๆ
ใหเลอืกอาณาจกัรของพระเจา เหนอืสิง่อืน่ใด สมาชิกทั้งครอบ-
ครัวเปนศาสนบริกรใหแกกันและกัน ทั้งในยามปกติ ในยาม
วิตกกังวล และในยามชื่นชมยินดีโดยผานทางกางเขนและ
การกลับคืนชีพของชีวิตแตงงานในแตละวัน การประกาศ
ขาวดีตอกันและกันก็เกิดขึ้น บังเกิดขึ้นโดยผานทางความรัก
ที่มีใหกัน การเอาใจใส การบริการรับใชของสามีและภรรยา
เปนแรงบันดาลใจและใหการสนับสนุนกันและกันใหรับผิด-
ชอบและซื่อสัตยในความรัก โดยทางความรักและเอาใจใส
ตอเด็กๆ  เชนเดียวกับดวยความรักและเชื่อฟงของลูกๆ
เฉพาะอยางยิ่งสำหรับครอบครัวคริสตชน ในครอบครัวนี้เอง
ที่ "พระวรสารไดรับการสงตอและเปนที่ซึ่งพระวรสารฉาย
แสงไปยังสมาชิกทุกคนใหประกาศขาวดีและรับการประกาศ
ขาวดีดวย" ครอบครัวเปนสถานที่ที่ประชากรสามารถเปน
ตวัของตวัเองและเตบิโตขึน้เปนหนึง่เดยีวกนัเปนสถานทีท่ีค่วาม
รูสึกและความตองการใหบริการในวิธีการเจรญิชวีติทีแ่ตกตาง
กนัไดรบัการสนบัสนนุ รวมทัง้กระแสเรยีกการเปนธรรมทตูใน
การปฏิสัมพันธประจำวันของความสัมพันธของมนุษยภายใน
ครอบครัวสมาชิกเปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจาถึงความ
ตายและการกลับคืนชีพของพระคริสตเจาขาวดีแหงความรอด
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นี่คือคำสอนแหงชีวิตที่แทจริง  สิ่งเหลานี้เปนงานธรรมทูต
ภายในของสามีและภรรยาและครอบครัวของเขา

78.สมาชกิในครอบครวัมิใชเพียงแตประกาศพระอาณา-
จักรของพระเจาและการชวยใหรอดพนจากความตาย และการ
กลับคืนชีพของพระคริสตเจาแกกันและกันภายในครอบครัว
เทานั้นแตเขาถูกเรียกใหประกาศใหกับผูอื่นดวย "ครอบครัว
เปนสวนหนึง่ของทานคำเหลานีเ้รยีกรองใหครอบครวัทำการแพร-
ธรรมภายนอกดวยสายสัมพันธแหงความรักที่ไดพัฒนาภายใน
ครอบครัว ระหวางสามีภรรยา ระหวางพอแมลูก ระหวางเด็ก
ดวยกันและระหวางสมาชิกของครอบครัวเดี่ยวและครอบครัว
ขยาย มีมิติดานการแพรธรรม เขาจะตองทำใหพระวาจาของ
พระเจาสำเร็จไป  "ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวาทาน
เปนศิษยของเรา" ครอบครวัทัง้หมดถกูเรยีกใหแสดงเอกลกัษณ
นี้ นั่นคือพระศาสนจักร การแตงงานและการเปนครอบครัว
เปนสถานะของชีวิตแบบหนึ่งและกลายเปนพระศาสนจักรดวย
การเลี้ยงดูอยางใกลชิดและอุทิศตนใหสมาชิกทุกคนอยูดีกินดี
ครอบครัวก็ประกาศทั้งดวยคำพูดและการกระทำถึงความจริง
และความสำคัญของความรักเปนความสัมพันธที่ใหชีวิตภาย
ในโครงสรางของพระศาสนจักร

79.ครอบครัวเปนพยานอันชัดเจนที่ชวยใหคริสตชนได
สำนึกวา พระเจาคือผูที่มอบพระองคเองใหดวยความรัก ทำ
ใหเห็นความเมตตากรุณาความดีงามของพระเจา โดยเฉพาะ
อยาง ยิ่งในบริบทของความทุกขยากของมนุษยที่มีอยูมากมาย
การอุทิศตน ความซื่อสัตย และความรักอันอบอุนใกลชิดกัน
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ภายในครอบครัวโดยไมมีการทรยศตอความรักที่ทำใหคุณคา
ของพระวรสารนาเชื่อถือมากขึ้น ในการมอบความวางใจทั้ง-
หมดใหกับพระเจาผูทรงเอาใจใสดูแลเราเสมอ ในพระคริสต-
เจาผูไมทรงพลาดพลั้ง ทรงซื่อสัตย ใหอภัย ทรงรักและทนุ-
ถนอมเลีย้งดเูรา เปนครอบครวัของพระเจา เครื่องหมายอันทรง
คุณคาของการแตงงานแบบคริสตชนและครอบครัว สื่อให
เห็นถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญของการแตงงานและครอบครัว
ที่ทุกวันนี้ตองแตกราวเพราะความเห็นแกตัว ความรักตัว
เองอยางไรเหตุผลความไมซื่อสัตยหรือการเอาใจใสในดาน
เศรษฐกิจ จิตวิทยาหรือสังคมมากจนเกินไป

80.เมื่อพระเจาตรัสในการสรางโลกวา "เปนสิ่งที่ดีพระ-
เจามิไดกลาวถึงความงามของสิ่งสรางทางกายภาพเพียงอยาง
เดียว โลกทั้งโลกเปนสิ่งที่ดีเพราะวามาจากการออกแบบของ
พระเจา และมาจากภาพลักษณแหงความดีและความรักของ
พระองค เปนเครื่องหมายของความรักอันยิ่งใหญของพระเจา
เหนือกวาสิ่งใดพระเจาไดทรงปกครองสิ่งสรางทั้งมวล ดาน
ศีลธรรมและชีวิตจิตอาจจะใชกับพระวาจาที่พระเจาตรัสกับ
อาดัมและเอวาสามีภรรยาคูแรกและบิดามารดาคนแรกของเรา
"จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดินและจงปกครองทั้ง
หมด"  มากเกินกวาคำสั่งดานกายภาพ มนุษยยังตองเติมเต็ม
ใหโลกนี้ดวยความดี ความงาม ความยุติธรรมและความรัก
ของพระเจา และนำใหมันอยูภายใตการปกครองของพระเจา
ประสบการณของบิดามารดาคูแรกของเราถึงความเปนจริงของ
บาปและขอบเขตของมนุษย  ทำใหพวกเขาไดเขาใจดีถึง
ขบวนการอันเจ็บปวดของการเจริญเติบโตและไปสูความเปน
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ผูใหญของมนุษยแตความลมเหลวและขอบเขตของมนุษย
มิใชอุปสรรคตอกระแสเรียกและพันธกิจของครอบครัวเพราะ
วาพระเจาไดทรงสัญญาวาจะทรงซื่อสัตยตลอดไป ดังนั้น
ในทามกลางการทาทายที่พระเจาไดทรงเรียกครอบครัวใหชวย
สรางศีลธรรมและชีวิตจิตของมนุษยทั้งโลก เพื่อใหกลายเปน
กระจกสองใหเห็นถึงความดีงามของพระเจาอีกครั้งหนึ่ง

81.การแพรธรรมของครอบครวัตอผอูืน่ยงัแผไปถงึ สงัคม
วัฒนธรรมการเมืองและแวดวงทางการศึกษา ครอบครัวเปน
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพของพระศาสนจักร ในการประ-
กาศพระวรสารนี่ทำใหเกิดคำถามวาผูนำพระศาสนจักรจะทำ
อะไรไดบางเพือ่ชวยในดานความสมัพนัธและใหครอบครวัไดอยู
ดวยกัน นั่นก็คือการสรางครอบครัวเปนการเปลี่ยนรูปใหเปน
เหมือนการปกครองของพระเจาหรือเปนการสรางใหเปน
พระศาสนจักรทองถิ่นที่แทจริง เปนการทาทายในการให
อำนาจครอบครัวใหทำการแพรธรรมดวยการชวยสมาชิกให
เจริญชีวิตแตงงานและชีวิตครอบครัว ดำเนินไปตามคุณคา
ของอาณาจักรของพระเจาหรือตามคำสั่งสอนของพระวรสาร
และของพระศาสนจักร การใหอำนาจนี้จะเกิดขึ้นได จะตอง
ขึ้นกับการทำศาสนบริการดานครอบครัวเปนหลักใหญ

1. การแพรธรรมและเศรษฐกจิโลกาภวิฒัน

82.ดังที่ เราไดเห็นแลววาทุกครอบครัวมีหนาที่ที่จะ
สะทอนใหเห็นความดีงาม ความยุติธรรม และความดีของ
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พระเจาที่ไมมีอีกแลวที่จะเรงดวนและจำเปนมากกวานี้ใน
ดานศีลธรรมและในดานสังคมของชีวิต การอภิบาลและการ
ไตรตรองเรื่องการแพรธรรมของครอบครัว ทำใหเราตองพูด
เกีย่วกบัปรากฏการณและขบวนการของโลกาภวิตันและบอเกดิ
ของปญหา อันที่จริงคำวาโลกาภิวัตนไดเปนคำที่ใชกันมา
กวา 2 ทศวรรษมาแลววาโลกนี้เปนหมูบานโลก เราอาจกลาว
ไดวาโลกาภิวัฒนเปนเครื่องมือหลักที่ทำใหประชาชนทุกหมู
เหลา ทุกวัฒนธรรมของโลกนี้ไดอยูดวยกันดวยสันติสุขและ
กลมเกลียวกัน โดยคนรวยและคนจนในโลกนี้แบงปนอยาง
เทาเทียมและอยางยุติธรรม สินคาที่ผลิตไดและผลกำไรของ
การพัฒนา ที่ซึ่งโลกทั้งโลกเปนครอบครัว มนุษยชาติที่กลม-
เกลียวกันภายใตการปกครองของพระเจา ที่ซึ่งไมมีชองวาง
สำหรับสงครามและปญหาการแบงแยก ความลำเอียง การ
เลือกที่รักมักที่ชัง เห็นแกพวกพองของตน การกดขี่การแยก
ตัวออกมาจากกลุมและคนชายขอบของสังคม

83.อยางไรกต็าม นาเศราทีผ่ลในปจจบุนัของโลกาภิวัฒน
อยูหางไกลจากความคิดฝนถึงความสุขทางเทววิทยาที่เราได
ตั้งความหวังไว ความยุติธรรมในสังคมและสันติภาพ การจดั-
การกับสิ่งสราง การรับผิดชอบตอกันและกัน ครอบครัว
มนุษยชาติที่ เปนหนึ่งเดียวยังคงเปนเรื่องเพอฝน ในหลาย
กรณีโลกาภิวัฒนกลับทำใหเลวลงมากขึ้นทั้งดานความอยุติ-
ธรรม ความยากจน การเสาะหาประโยชนสวนตัว การกดข่ี
และการทำลายสิ่งแวดลอมของประเทศสวนใหญแถบเอเซีย
การผลักดันสูการแขงขันทำใหประชากรของเอเซียนับรอย-
ลานคนลาหลังในเศรษฐกิจโลกและวัฒนธรรมดารวินที่ผู
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มอีำนาจไดเปรยีบ จากการไตรตรองของสถานการณนี้ในดาน
ความเชื่อบอกเราวาสิ่งซึ่งกระแสโลกาภิวัฒนไดทำไปนั้นเปน
สิง่ทีไ่มถกูตองเปนอยางมากสำหรบัครอบครวัมนษุยและจะตอง
หาทางเลือกใหม

84.สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2  ไดทรงชี้ให
เห็นอยางถูกตองวา เพื่อที่โลกาภิวัฒนจะทำงานใหกับความ
ยุติธรรมในสังคมโลก จะตองเปนโลกาภิวัฒนที่มีความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปนโลกาภิวัฒนที่ไมมีขอบเขต จะเปน
เชนนี้ไดจะตองมีการจัดระบบตลาดเสรี ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการควบคมุทีด่กีวาอำนาจเศรษฐกจิของโลกโลกาภวิฒันตอง
ไดรับการจัดระบบโดยกฎหมายนานาชาติ และหลักการทาง
จริยธรรมสากลที่ควบคุมการใชและพัฒนาสินคาที่สรางขึ้น
และการแจกจายผลกำไรของการพัฒนา แนนอนทีเดียว  ตาม
แนวทางของคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักรหลักการบาง
สวนคือการรักษาศักดิ์ศรีของสิ่งสราง สินคาที่สรางขึ้นสงไป
ขายไดทั่วโลก  มีพัฒนาการมนุษยที่รวมเปนหนึ่ง  มีการ
แบงปนผลกำไรจากการพัฒนาใหเทาเทียมกัน และเลือกอยู
ขางคนจน ใหเขามีสวนรวมในการพัฒนา หลักการเหลานี้
พระศาสนจักรในเอเซียไดเตือนย้ำในการสอนอยางสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผานทางสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเซียและที่สุดผานทางสถาบันตางๆ ของพระสังฆราชที่ทำ
งานดานสังคมและสถาบันดานสังคมที่มีความเชื่อ
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2. ครอบครัวและวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน

85.เราควรเกาะติดกับเรื่องวัฒนธรรมโลกาภิวัฒนและ
การเติบโตของวัฒนธรรม ถูกตองทีเดียว ในทุกวันนี้การ
พึ่งพาตนเองและสิทธิของมนุษยแตละคนไดรับการดูแล
ปกปอง คุณคาพื้นฐานเหลานี้มีขึ้นเพื่อความดีของสวนรวม
ดังนั้นในวัฒนธรรมที่บิดาเปนใหญ จำเปนที่จะตองย้ำและ
สนับสนุนสิทธิของสตรีในเอเซีย อีกดานหนึ่งเราเห็นวาใน
ทุกวันนี้มีการพูดถึงครอบครัววาเปนหมูชนแหงความรักและ
ชีวิตนอยมากและกลับไปย้ำมากเกินไปถึงสิทธิสวนบุคคล
จนทำความเสียหาย ใหกับชุมชน ย้ำกันมากเกี่ยวกับสิทธิ
สวนบุคคลของสามีภรรยาและลูก มากกวาความดีงามของ
ครอบครัวและชุมชน ในทุกกรณี คุณธรรมยอมสรางความ
สมดุลที่ถูกตองระหวางขั้วตางๆ ที่อยูในความกดดัน

86.อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองทดแทนคือธรรมชาติของ
ความเปนอิสระอันเกี่ยวเนื่องกับการแตงงาน แทนที่จะเปน
การตระหนักถึงความจริงถึงแผนการของพระเจาเพื่อการ
แตงงานและการมีครอบครัว อิสรภาพกลับเปนที่เขาใจใน
ความคิดหลังสมัยใหมวาเปนอำนาจของตนเองที่จะทำให
ตนเองเปนที่ยอมรับ บอยครั้งขัดแยงกับผูอื่นเพื่อความเปนอยู
ที่ดีของตนเองอยางเห็นแกตัวความเขาใจเรื่องอิสรภาพแบบนี้
เห็นกันไดในปจจุบันในดานความพยายามที่จะออกกฎมีการ
กระทำแบบใหมและใหคุณคาซึ่งตรงขามกับประเพณีแหง
ความเชื่อของเรา เชน การหยารางการแตงงานกับเพศเดียว-
กัน การทำแทง และความคิดมากมายที่ใชคำทีนาสงสัยวา
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เพื่อสงเสริมสุขภาพ ใชคำเหลานี้ เพื่อใหความเขาใจในการ
ประชุมสหประชาชาติหลายครั้ง ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะ
เอาใจใสใหมากเกี่ยวกับ "สิทธิ" แบบใหมที่เกิดจากวัฒนธรรม
เพื่อใหเปนที่ยอมรับกันทั่วไป

87.พระศาสนจกัรยงัถอืวามคีวามจรงิอนัเปนสากล แมวา
จะยอมรับวาอธิบายไดยากเนื่องมาจากขอจำกัดดานภาษาและ
วัฒนธรรม ในทางตรงกันขาม ขอคำสอนและคุณคาทางศีล-
ธรรมของความจริงลดลง และถือวาความจริงเปลี่ยนแปลงไป
พรอมกับเวลา ผลก็คือนักวิพากย กลาวหาวาคำสอนของพระ-
ศาสนจักรลาสมัยในการรับรองวาการแตงงานเปนศีลศักดิ์สิทธิ์
และที่ปฏิเสธการอยูดวยกันของเพศเดียวกัน การหยาราง
การคุมกำเนิด การทำแทงฯลฯ  พวกเขาประกาศอยางเยาะเยย
วาขอคำสอนของพระศาสนจักรจะตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามสมัย ถาพระศาสนจักรตองการอยูใหเหมาะกับยุค เปน
เรื่องคำสอนและศีลธรรมอันเกิดจากวัฒนธรรมเหลานี้ที่เรา
จำเปนตองคุยกันในการประกาศขาวดีในครอบครัว อันที่จริง
เราตองแบงปนความขมขื่นของประชาชนที่ประสบความทุกข
จากความเจ็บปวดของการหยาราง  การแตงงานที่ลมเหลว
การเสียชีวิตใน การทำแทงฯลฯ  ดังนั้นการสอนความจริงตอง
ทำดวยความสุภาพถอมตนอยางมาก  ทั้งดวยความเมตตา
สงสารและความรัก สิ่งนี้ตองการความเอาใจใสที่แทจริง และ
การดูแลจากศาสนบริกรผูใหการอภิบาลสำหรับคูแตงงานและ
ครอบครัวของเขา
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88.การประกาศขาวดีใหกับวัฒนธรรมเกี่ยวของกับ
หลายมิติ เราจำเปนจะตองรูวัฒนธรรมของเราเองใหลึ กซึ้ ง
วาเปนการแสดงใหเห็นการประทับอยูของพระเจาทามกลาง
เราใหชัดเจน ยิ่งกวานั้น เราจำเปนตองประกาศขาวดีใหกับ
วัฒนธรรมของเราเองและนำประเพณี ความเชื่อ ธรรมเนียม
และการปฏิบัติตางๆ ที่ไมสอดคลองกับแผนการของพระเจา
ตามที่เขาใจดวยความเชื่อคริสตชนของเรา วัฒนธรรมเปน
เรื่องแรกที่ครอบครัวตองเผชิญและรับเขามาในครอบครัว
เพื่อสงเสริมและชำระวัฒนธรรมใหบริสุทธิ์ จะตองมีโอกาส
ที่จะสงตอวัฒนธรรม  ที่ เต็มไปดวยพระจิตของอาณาจักร
พระเจา เราจำเปนที่จะตองเขาใจความเชื่อของเราในดานที่
พระจิตทรงหวานเมล็ดพันธุแห งพระวาจาในความเชื่อตาม
ประเพณีอื่นและศาสนาอื่นๆ เราตองจัดการกับสิ่งที่ไมถูก
ตองกับพระพรของพระจิต เพื่อแสดงถึงความเชื่อของเราให
เปนทีเ่ขาใจและเฉลมิฉลองดวยภาษาและพืน้ฐานของวฒันธรรม
เอเซียในที่สุดเราจำเปนตองพบกับวัฒนธรรมใหมที่สงมอบให
เราโดยกระแสโลกาภวิตันทีแ่สวงหาทีจ่ะบงัคบัใชวตัถนุยิมแบบ
ใหมและหลักจริยธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกัน

3. ครอบครวัและเครือ่งมอืการสือ่สารสงัคม

89.ชองทางหลักของวัฒนธรรมแหงโลกใหมคือการใช
เครื่องมือสื่อสารสังคม อำนาจในการสื่อสารและมีอิทธิพลไม
วาในดานดีหรือเลวเปนสิ่งที่เหลือเชื่อ แมกระทั่งคนจนก็ยังม ี
สวนในสื่อมวลชน 1 หรือ 2 อยาง โลกแหงการสื่อสารเปน
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First Areopagus ของยุคใหม  และมีมิติด านศีลธรรม
เครื่องมือเหลานี้ทำใหเกิด "โอกาสอันไมมีขอบเขตในการหา
ขาวสารขอมูล การศึกษา การขยายดานวฒันธรรม และแมแต
การเตบิโตดานชวีติจิต"

90.สำหรับคนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิง่สำหรับคน
อายุนอยเครื่องมือของการสื่อสารสังคมเปนเครื่องมือหลัก
เพื่อขอมูลการศึกษา การแนะแนวและการใหความคิด ดงันัน้
พระศาสนจักรจำเปนตองเขาใจเครื่องมือเหลานี และตองมี
ความสามารถและความชำนาญที่จะใชอยางมีประสิทธิภาพ
ในการประกาศขาวดี "การสื่อสารเดียวกันนี้ยังมีความสามารถ
ที่จะทำอันตรายตอครอบครัวไดอยางมากโดยการนำเสนอเพยีง
บางสวนหรือการมองชีวิตในแงที่ไมถูกตอง ทั้งในดานครอบ-
ครัว ดานศาสนาและศีลธรรม" ดังนั้นเปนพันธกิจของพระ-
ศาสนจักรที่จะตองประกาศขาวดีตอพวกเขา ชำระลางพวก-
เขา  และนำกลับมายังคุณคาของพระวรสารและของพระ
อาณาจักร อำนาจสวนใหญของการประกาศขาวดีแกสื่อตก
อยูแกบิดามารดาและครอบครัวของเขา "ตองมีการเสวนา
ระหวางครอบครวัและผทูีร่บัผิดชอบในการสื่อสารดานสังคม"
จะมีคุณประโยชนอยางมากตอทุกครอบครัว การจัดระเบียบ
การใชสือ่ภายในบานกดดันใหผูมีอำนาจควบคุมสื่อสาธารณะ
เหลานี้ ใหใหแนวทางแกสื่อใหดำเนินงานบนพื้นฐานที่
จำเปนอยางมาก ในดานการใหความจริงและเคารพศักดิ์ศรี
ของมนษุย การศาสนบรกิารดานครอบครวัทีม่ปีระสทิธภิาพจะ
ตองควบคุมอำนาจของครอบครัวและนำไปสูงานอันสำคัญนี้
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4. ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงสังคม

91.โดยธรรมชาติที่ เปนหนวยพื้นฐานของสังคม ทุก
ครอบครัวมีบทบาทดานสังคมเรื่องนี้ เปนเรื่องจริงอยางยิ่ง
สำหรับครอบครัวคริสตชน ศีลกลาวไดให "คูแตงงานคริสต-
ชนและบิดามารดามีอำนาจและขอผูกมัดที่จะมีกระแสเรียก
เปนฆราวาสและดังนั้นก็แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา
โดยทำงานในโลกและโดยจัดการใหเปนไปตามแผนการของ
พระเจา งานที่จัดกิจการของโลกใหเปนไปตามแผนการณ
ของพระเจาหรือชวยยกระดับของสังคมเปนสวนหนึ่งของการ
ใหบริการหรือเปนพันธกิจการแพรธรรมของครอบครัว ใน
ฐานะการเปนกษตัรยิ พันธกิจการแพรธรรมนี้เปนพันธกิจของ
ทุกครอบครัวไมวาจะเปนคริสตชนหรือไมก็ตาม เพราะวา
ไมมีครอบครัวใดที่อยูโดดเดี่ยวจากโลกนี้ที่จำเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ การเดินทางไปสูอาณาจักรของพระเจา
เปนการเดินทางของทุกครอบครัว

92.ในการเปลี่ยนแปลงดานสังคมของเอเซียเปนสิ่งจำ -
เปนอยางนอยที่สุดใน  3 ดานคือ  เพื่อความยุติธรรมและ
สันติภาพในสังคม ความเปนหนึ่งเดียวกันในการใหบริการ
สาธารณะและในความเปนหนึ่งเดียวกันในการสรรคสราง
ความอยุติธรรมมักจะอยูในโครงสรางของสังคมรวมทั้ งอยู
ในโครงสรางของครอบครัวดังในกรณีที่มีการปกครองแบบ
พอกับลูก  วัฒนธรรม  ชนกลุมนอย  การเมือง และเศรษฐกิจ
ที่แตกตาง ทำใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงโรครายของ
การกินสินบนในการใหบริการสาธารณะมิใชเปนเพียงทัศนคติ
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เทานั้น  มันกลับกลายเปนโครงสรางขณะที่ความคิดของ
เยาวชนที่ใหบริการสาธารณะหมดหวังและในที่สุดก็ติดกับ
ของ "ระบบ" การทำลายสิ่งแวดลอมยังคงทำตอไปอยาง
ไมหยุดยั้ง

93.การเปลี่ยนแปลงสังคมต องเริ่มในครอบครัวโดย
การเปลี่ยนทัศนคติของบิดามารดาโดยผานทางการศึกษาที่
มอบใหกบับตุรหลานและแบบอยางของบดิามารดาทีใ่หในดาน
คณุคาของความยตุธิรรม สนัตภิาพ การเปนคนดี และการเอาใจ
ใสสิ่งสราง ในขณะเดียวกันเด็กๆ ก็ตองประกาศขาวดีกับ
บิดามารดา เพราะเด็กมีความสำนึกถึงการกระทำที่ยุติธรรม
โปรงใส งดงาม ใจดีและใจกวาง ยิ่งกวานั้นบิดามารดาและ
บุตรตองเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับครอบครัวอื่น สามารถ
เลนบทเปนทนายใหกับสังคมแบบครอบครวัการเมอืง หรอืนำ
เสนอการเมืองในการสงเสริมความโปรงใสและนาเชื่อถือระ-
หวางขาราชการหรือเปนคนกลางที่ดี และเปนผูนำการคืนดี
ใหกับผูที่มีปญหากัน

94.การเมืองของครอบครั วตองทำงานในดานปองกัน
สิทธิครอบครัวของตนเอง   สิทธิที่บางครั้งถูกเหยียบย่ำโดย
รัฐบาล ดวยเหตุผลนี้เองครอบครัวเอเซียจะตองคุนเคยกับ
การตอสูปองกัน และการสงเสริมกฎบัตรวาดวยสิทธิครอบ-
ครัวที่สันตะสำนักไดนำเสนอใหกับรัฐบาลและองคกร
นานาชาติ101 สิทธิเหลานี้มิไดเปนเรื่องแปลกประหลาด
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ตอความเชื่อของคาทอลิก แตเกิดจากธรรมชาติของการแตง-
งานและครอบครวั และสามารถเปนศูนยรวมแหงความรวมมือ
ของศาสนาตางๆ ไดเปนอยางดี

5. ครอบครวัและการเสวนาระหวางศาสนาตางๆ

95.ในเอเซียเปนที่เกิดของศาสนาที่ยิ่งใหญในโลก เปน
เรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่มีการพบปะกันกับผูคนที่มีความ
เชื่อแตกตางกัน มันเปนหัวเลี้ยวหัวตอของการเปนอยูประจำ-
วันที่จะตองเปนประจักษพยานถึงคุณคาของพระวรสาร จะ-
ตอง เปนพันธกิจในการประกาศขาวดีของคริสตชน คำสอน
ของ พระคัมภีรดังที่ตีความโดยพระศาสนจักรจะตองสะทอน
ใหเห็นถึงคุณคาที่ครอบครัวคริสตชนจะตองยึดถือในชีวิต
ประจำวนั ในการทำภารกจิการประกาศขาวดี  ครอบครวัคริสต-
ชนจะตองจดจำเอกลักษณของตนเองวาเปนคริสตชนเสมอ
จะตองซื่อสัตยตอขอผูกมัดในฐานะคริสตชน และเจริญชีวิต
ตามคุณคาของ ครสิตชนสำหรบัครอบครัวคริสตชนนั้นเฉพาะ
ความซื่อสัตยตอเอกลักษณของคริสตชนและมีความรับผิด
ชอบเทานั้นที่จะสามารถเสวนาถงึชวีติกบัคนตางศาสนาไดและ
ทำไดอยาง บงัเกดิผล

96.สมเดจ็พระสนัตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดใหขอสงั-
เกตวา "สมาชิกคริสตชนแตละคน และกลุมคริสตชนถูก
เรียกรองใหทำการเสวนา แมวาจะไมใชในระดับเดียวกัน
หรือวิธีเดียวกัน" สวนใหญใชวิธีการเสวนาระหวางศาสนา
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ในระดับครอบครัวขั้นแรกเปนการเปนพยานถึงคุณคาของ
พระวรสารที่ครอบครัวคริสตชนจะตองทำเปนประจำวันใน
สมัยนี้คุณคาของพระวรสารเหลานี้คือความศักดิ์สทิธิ์ของชีวิต
ตั้งแตการปฎิสนธิ์ถึงความตายตามธรรมชาติศักดิ์ศรีของบุค-
คล  ความศักดิ์สิทธิ์ของการแตงงานระหวางชายและหญิง
การแตงงานและครอบครัวเปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์การยอมรบั
และความรกัตอเด็กๆความบริสุทธิ์ตามกระแสเรียกของแตละ
คน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับคนจน คนปวยและผูที่มี
ความตองการ ความเคารพตอคุณคาทั่วๆไปนำไปสูความรวม
มือกันในการ ปกปองและสงเสริม

97 . เฉพาะอยางยิง่ในดานความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันกั บ
คนจน เปนคณุคาทางสงัคมทีน่ำครอบครวัครสิตชนใหรวมมือ
กับครอบครัวอื่นๆ ที่มีความเชื่อแตกตางกันในการสงเสริม
ความยุติธรรมในสังคม การเรียกรองสันติภาพและการกลับ
คืนดีกัน และในการเอาใจใสสิ่งแวดลอมมันไมเปนเรื่องที่ไกล
เกินตัวที่จะจินตนาการวาความสัมพันธระหวางศาสนาครอบ-
ครัวคริสตชนจะสามารถแบงปนประสบการณทีเ่ขามตีอพระเจา
กับผูอื่นได ประสบการณทางศาสนาในดานความเชื่อและ
ความรักตอพระเยซูเจา มิใชเพียงแตเพื่อที่จะแบงปนตนเอง
ในฐานะเพื่อนและเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกนัอยางโปรงใสใน
ฐานะเพือ่น  ในทีส่ดุไมควรทีจ่ะมขีอยกเวนใหกบัตนเองโดยคดิ
วาเปนไปไมไดที่ครอบครัวคริสตชนจะสามารถนำขาวดีแหง
ความรอดไปยังประชาชนผูปรารถนาจะไดยินและตอนรับ
อยางอิสระ ครอบครัวคริสตชนจำเปนตองประกาศอยางนอย
โดยการสอนคำสอนใหกบัสมาชกิของตนและเปนประจกัษพยาน
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ดวยชีวิตของพวกเขา แตในการแตงงานของผูที่นับถือศาสนา
ตางกัน การเสวนาระหวางศาสนาเปนทั้งการเสวนาดวยวาจา
ดวยความรักและดวยชีวิต ในการพบปะกันครั้งแรกของชาย
หญิงที่มีความเชื่อตางกัน การพิจารณาในเรื่องการความแตก-
ตางดานศาสนารวมทั้งเรื่องการคืนดีกันเริ่มตนขึ้น  การเสว-
นาดวยคำพูดและดวยความรัก ดำเนินตอไปในการติดพันกัน
และการแตงงาน เตบิโตสกุงอมขึน้ไปในการเสวนาดวยความรกั
ถึงชีวิตตามปกติและเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจำของชีวิต
แตงงาน คุณคาและทัศนคติของการเสวนานี้หลั่งไหลไปยัง
ลูกหลานของเขา แมวาจะมคีวามตางดานศาสนาแตสะพานแหง
ความรักและการคืนดีกันถูกสรางขึ้น เปนความจริงที่สำคัญ
มากในสังคมที่มีศาสนาเปนหลักใหญ ไมตองสงสัยเลยวาใน
ความกระวนกระวาย ความเศราโศก ความยินดี ความหวังและ
ความรักของการแตงงานและชีวิตครอบครัว มโีอกาสทีพ่ระ-
จติประทานใหสำหรบัผูที่สุภาพถอมตน เคารพเชื่อฟง สงบ
เงียบแตจับใจในการประกาศความเชื่อของคริสตชน

6. ครอบครวัและชมุชนพระศาสนจกัรพืน้ฐาน

99.พระศาสนจกัรทองถิน่เปนชมุชนพืน้ฐาน เปนรปูแบบ
ของพระศาสนจักรและตองถือวาเปนพระศาสนจักรอยางแท
จริง  ตองเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรทั้งครบสมเด็จ-
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงรับรองการอภิบาล
ที่ย้ำเตือนวาพระสังฆราชของเอเชียไดมอบใหชุมชนคริสต
ชนพื้นฐานเปนการสงเสริมชุมชนคริสตชนใหมีสวนรวม
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ในวัดและสังฆมณฑลอยางมีประสิทธิภาพและมีพลังเพื่อการ
ประกาศขาวดี... ดังนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนที่เขมแข็งในการสราง
สังคมใหม เปนการแสดงออกของความรักที่พัฒนาแลวไม
ตองสงสัย เลยวาครอบครัวมีฐานะเปนพระศาสนจักรทอง-
ถิ่น  มีศูนยกลางอยูในงานอภิบาลของการกอตั้งชุมชนคริส-
ตชนพื้นฐานในเอเซียครอบครัวเปนสวนประกอบพื้นฐาน
เบื้องตนของชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ในหลายกรณีชุมชน
คริสตชนพื้นฐานประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของครอบครัว
เพื่อนบานที่มารวมกันเปนประจำเพื่อสวดภาวนา อานและ
ไตรตรองถึงพระวาจาของพระเจา และใชพระวาจาในชีวิต
ประจำวนัเชนเดยีวกนัการรวมตวัของครอบครวัถอืศาสนาตางกนั
ในชุมชนมนุษยขั้นพื้นฐานไดรวมกันเพื่อภาวนาตามศาสนา
ของตน มีการไตรตรอง มีมิตรภาพและมีการทำความดีเพื่อ
เพื่อนบาน

100.จะพูดไดหรือไมวาจุดศูนยกลางของการประกาศ
ขาวดีควรเปนครอบครัว ไมวาจะเปนจุดหมายปลายทางหรือ
จุดเริ่มตน ซึ่งโครงการอภิบาลของทุกวัดจะตองมุงไปใหถึง
ชุมชน คริสตชนพื้นฐานนี้ จะกลายเปนชุมชนของครอบครัว
และวัดก็จะเปนกลุมของชุมชน ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของครอบครัวในทุกดานของชีวิตมนุษยในชุมชนคริสตชน
พื้นฐาน  เชนเดียวกันกับใน  BHC อันที่จริงกลับเปนระดับ
ยอยที่ตอบสนองตอปรากฎการณของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
โลกาภิวัฒน เปนชุมชนเหลานี้ในระดับของครอบครัวที่ซึ่ง
โลกาภิวัฒนของความรักและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวเริ่มขึ้น
ในทางกลับกันสิ่งเหลานีตองการการฟนฟูโครงสรางของวัด
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และโปรแกรมการอภิบาลพรอมๆกบัการเปลีย่นแปลงในการจดั
ลำดับความสำคัญของศาสนบริกร ทั้งฆราวาสและพระสงฆ
การอบรมดานความเชือ่ในครอบครวันำครอบครวัไปสกูารแพร-
ธรรมในชุมชนคริสตชนพื้นฐาน หรือ BHC มุงไปยังวัฒน-
ธรรมแหงชีวิตกลายเปนลำดับความสำคัญเบื้องตนในการอภิ-
บาลที่ครอบคลุม

7. ครอบครัวในฐานะประกาศก

101.จากการไตรตรองทั้งหมดนี้ในเรื่องครอบครัว มิ ติ
ดานหนึ่งที่มีความสำคัญมากเกิดขึ้น  ครอบครัวเปนประกาศก
ที่แทจริง ที่พระเจาทรงมอบใหดวยความเปนหนึ่งเดียวความ
เปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนั และทรงเรียกใหชวยในการสรางวัฒน-
ธรรมแหงชีวิต ธรรมชาติของมันคือการชี้ใหเห็นคุณคาของ
อาณาจักรพระเจา คุณคาของมนุษยที่เหนือกวาคือการแบง-
ปน เปนเครื่องหมายของอาณาจักรของพระเจา ครอบครวัเปน
กลมุประกาศกในสงัคม ครอบครัวเรียกรองใหสังคมตองฟนฟู
ตนเองอยางลึกซึ้งจากพลังแหงความตายหลายประการที่ตอง
การทำลายของขวัญแหงชีวิตของพระเจารวมทั้งความรัก
ความยตุธิรรมความกลมกลนืและสันติภาพ

102.ความซื่อสัตยตอเอกลักษณและกระแสเรียกดัง
เชนพระศาสนจักรในบาน  ครอบครัวเปนประกาศกใหกับ
พระศาสนจักรทั้งหมด เมื่อพระศาสนจักรไมอาจดำรงชีวิต
ตามเอกลักษณของตนในฐานะที่เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
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พันธสัญญาแหงความรักและชีวิต ในฐานะที่เปนหนึ่งเดียว
และเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อพลังออนแอลงในดานพนั-
ธกจิการแพรธรรมอนัจะนำไปสคูวามรอด เมื่อผูอภิบาลมีความ
ประพฤติไมสมที่จะเปนชุมพาบาลในหัวใจของพระเจา เมื่อ
ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรี การรวมรับผิดชอบ การรวม
มือและการอุทิศตนดวยใจกวางไมเกิดผลในพระศาสนจักร
เมื่ออำนาจความเห็นแกตัว และการดูถูกเหยียดหยามเกิด
ขึ้นภายในโครงสรางเอง เปนครอบครัวที่ไดรับการเรียกใน
ฐานะประกาศกใหเปนครอบครัวของพระเจาไปยังหนทาง
ที่ตองฟนฟูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีการนี้ โดยการเปนพยานของ
พระศาสนจักรทองถิ่นพระศาสนจักรทั้งหมดก็เปนการแตงงาน
ดวย  เชนไดรับอิทธิพล  จากประสบการณของคูแตงงาน
ดวยเหตุนี้ครอบครัวจึงตองเจริญชีวิตสนิทกับพระเจาเสมอ
ดวยจิตตารมณของความเปนหนึ่งเดียว และเปนสานุศิษย
ที่มีชีวิตชีวา

จ. ชีวิตจิตของครอบครัว

ที่มุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต

103.คำถามสำคัญที่บิดามารดาและครอบครัวของเขา
ถามก็คือ ความเชื่อของฉันสอนอะไรเกี่ยวกับความหมายของ
การแตงงานและครอบครัวของเรา นอกจากวาเขาจะตองได
รับคำตอบที่สอดคลองเชื่อมโยงกับความเชื่อและชีวิตและ
กลายเปนภาคปฏิบัติในชีวิตของเขา การแตงงานและชีวิต
ครอบครัวก็จะเสียการนำทางเบื้องตนในการเผชิญกับปญหา
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และการทาทายคำตอบระดับแรกอยูในความหมายของการแตง-
งานและครอบครัว ที่เราไดไตรตรองในคำวา พันธสัญญาของ
ความรักและชีวิต ความเปนหนึ่งเดียว ความเปนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันและการแพรธรรมสำหรบัคำตอบทีอ่ยใูนระดบัลกึกวา
ก็คือ อยูในศูนยกลางของตัวตนของคน คือชีวิตจิต จิตตา-
รมณแหงความเปนหนึ่งเดียวจิตตารมณของการเปนศิษยและ
จิตตารมณแหงศีลมหาสนิท

1. จิตตารมณแหงความเปนหนึ่งเดียว

104.หัวใจของการแตงงานก็คือความรัก ความรักของ
พระเปนเจาดึงดูดชายและหญิงใหมารวมเปนหนึ่งเดียวกัน
ดวยความรัก รวมเปนหนึง่เดยีวกนัในการแตงงานความรักเปด
สูชีวิตในบรรดาบุตรหลานของเขา จิตตารมณของการแตง-
งาน ตั้งอยูบนความเปนหนึ่งเดียวของความรักเพื่อจิตตารมณ
ของการแตงงานจะเปนจิตตารมณของความเปนหนึ่งเดียวได
ตวัตนทัง้หมดของภรรยาหรอืสามเีกีย่วของดวย รวมทั้งอารมณ
ความรูสึก หัวใจและรางกาย ความแตกตางดานเพศที่ทำให
เปนชายหรือหญิงและดึงดูดเขาหากันและกันนี่ หมายความ
วาในการแตงงานจุดสุดยอดในการเปนหนึ่งเดียวกันอยางลึกซึ้ง
ทั้งความคิดและหัวใจเกิดขึ้นโดยการใหตัวเองของแตละคน
ในความสัมพันธระหวางสามีภรรยา เปนของขวัญอันนาพิศวง
และเปนขอลึกลับจากพระเจา ความลึกซึ้งของความเปนหนึ่ง-
เดียวที่คูแตงงานไดมีประสบการณในความสัมพันธฉันทสามี
ภรรยาความรสูกึอนัลกึซึง้ของการมอบตวัเองดวยความรกัสำหรบั
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คูรัก ชี้ใหเห็นขอลึกลับจากประสบการณความสัมพันธฉันท
สามีภรรยาที่คนหนึ่งสูญเสียตนเองทั้งหมดเพื่ออีกคนหนึ่ ง
พวกเขาไดถูกดึงดูด และโดยความดีของชีวิตและนำไปสูความ
เขาใจของความลกึซึง้ของธรรมชาตขิองพระเจาวาเปนความรักที่
มอบตนเอง ดังนั้นแทนที่จะทำใหชีวิตจิตออนแอลงดงัมมุมอง
สองฝกสองฝายที่ดูหมิ่นรางกายมนุษย ความรัก ความเปน
หนึ่งเดียวของความคิดและหัวใจที่แสดงออกในความสัมพันธ
ฉนัทสามภีรรยามชีวีติชวีาดวยความรกั สนบัสนนุ และใหกำลงั
กับ จิตตารมณในการแตงงานใหเปนจิตตารมณของความเปน
หนึง่เดยีว  ยิง่กวานัน้ในการเตมิเตม็ธรรมชาตทิีเ่ปดรบัการมบีตุร
ความสมัพนัธฉนัทสามภีรรยาที่ทำดวยความรัก สงเสรมิใหเปน
หนึง่เดยีวกนั การเกดิของลกู และภาพลักษณของพอแมและลกู
กอใหเกิดความคิดถึง ความเปนหนึ่งเดียวของพระตรีเอกภาพ
ลูกเปนของขวัญอันทรงคุณคาจากพระเจาและเปนภาพลักษณ
ของพระเจา เด็กๆ นำความยินดีใหกับบิดามารดา พวกเขาทำ
ใหความสัมพันธฉันทสามีภรรยาและความสัมพันธในครอบ-
ครัวแนนแฟนขึ้น เด็กๆ เปนความทาทายที่ทำใหพอแมเติบโต
เปนพอแมทีม่คีวามรบัผดิชอบ

1 0 5 .ดงัเชนในการแตงงานหวัใจของครอบครวัก็คือความ
เปนหนึ่งเดียวกัน ความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ความเปน
หนึ่งเดียวของคูแตงงาน ความเปนหนึ่งเดียวของพอแมที่อายุ
นอยหรืออายุมากกับบรรดาลูกของเขา เปนหนึ่งเดียวกับปูยา
ตายายและสมาชิกอื่นของครอบครัวขยาย ความสัมพันธอัน
เปนหนึ่งเดียวกันนี้ เหนือกวาการอาศัยอยูใตชายคาเดียวกัน
เทานั้น หรือมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเปนความเปน
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หนึ่งเดียวกันทั้งของหัวใจและความคิด ในแบบมนุษยแสดง
ใหเห็นถึงความเปนหนึ่งเดียวของพระเจาพระบิดาพระบุตร
และพระจิต พระเจาสามพระบุคคลซึ่งประกอบกันเปนครอบ-
ครัว โดยคำจำกัดความวัฒนธรรมแหงชีวิตหยั่งรากในความ
รักและชวีติในพระตรเีอกภาพ  ดังนั้นจิตตารมณของความเปน
หนึง่เดียวนำครอบครัวใหกลายเปนตัวแทนของวัฒนธรรมแหง
ชีวิต

106 .อยางไรก็ตามความเปนหนึ่งเดียวภายในครอบครวั
ยงัออกไปถงึชมุชนทีก่วางกวาและทำใหครอบครวัไปสพูนัธกจิ
การบริการ  เพื่ออาณาจักรของพระเจาการเคลื่อนไหวภายนอก
ชวยใหครอบครวัแบงปนความเปนหนึง่เดยีวของพระตรเีอกภาพ
ที่ครอบครัวไดรับเปนของขวัญจิตตารมณของความเปนหนึ่ง
เดียวซึมซับอยูภายในครอบครัวดวยความกระตือรือลน ความ
สมัพนัธระหวางคแูตงงาน ระหวางพอแมและลูก ระหวางสมา-
ชิกของครอบครัวขยายไปในวงกวางที่รวมไปถึงเพื่อนบานชุม-
ชนทั้งหมด ปราศจากจิตตารมณเชนนี้ครอบครัวจะไมสามา-
รถขึน้ไปถงึการพบเอกลกัษณและการแพรธรรม
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2. จติตารมณของการเปนศษิย
และหนทางธรรมดาสามัญ

107.สำหรบัครอบครวัครสิตชนจิตตารมณของความเปน
หนึ่งเดียวเปนจิตตารมณของการเปนศิษย เปนจิตตารมณ
ของการเปนกรรมสิทธิ์ของพระคริสตเจาและติดตามพระ-
องค ครอบครัวที่เปนศิษยเริ่มตนดวยการฟงพระคริสตเจา
และเอาใจใสทำตามพระวาจาในประสบการณประจำวนัของการ
เปนคูแตงงานและครอบครัวตามแนวทางแหงพระวรสาร สิ่งที
พระนางมารียไดบอกกับคนรับใชที่เมืองคานาในการเริ่มตน
ของชีวิตของคูแตงงานใหมเปนเหมือนการพูดกับครอบครัววา
"เขาบอกใหทานทำอะไรก็จงทำเถิด" นี่เปนเรื่องของการฟง
พระเยซูเจา และทำตามพระประสงคของพระองคในความ
สมัพนัธในครอบครวัทีก่ำลงัทำงานอย ูหรอืในเหตกุารณประจำ
วนัทีก่ระทบตอชีวิตครอบครัว อันที่จริงดวยเหตุการณธรรม-
ดารวมทั้งความชื่นชมยินดีความหวัง ความเศราโศก ความ
กังวล  ความลำบาก ความทุกขลำเค็ญที่ครอบครัวไดประสบ
ครอบครวัจะคนพบวาสิง่ใดที่เปนที่พอพระทัยของพระเจาและ
สิ่งใดไมเปน อะไรที่ทำใหเปนหนึ่งเดียวกัน ทำใหเกิดความ-
ยุติธรรม ความสามัคคี ความกลมเกลียว สันติภาพ และความ-
รัก และอะไรที่ไมทำใหเกิดสิ่งเหลานี้โดยผานวิธีการธรรมดา
ของการใหความรักและเอาใจใส การใหบริการและทำสิ่งที่
แตละคนตองรับผิดชอบในครอบครัวแลวนั้นก็จะไดรับความ
ศักดิ์สิทธิ์โดยผานทางพระหรรษทานของพระเจา ทำดวย
ความรักซื่อสัตยตอการเปนสานุศิษย สิ่งธรรมดาสามัญเปน
หนทางของครอบครัวเพื่อมุงไปสูวัฒนธรรมแหงชวีติ อาการ
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ซึง่ครอบครวัดำรงชวีติอยใูนแบบธรรมดานี้เปนวิธีการที่แสดง
ใหเห็นถึงขอผูกมัดที่มีตอพระอาณาจักรของพระเจาสำหรับคู
แตงงานและครอบครัวที่มีความเชื่อ จะเห็นชัดวาในวิธีการ
ธรรมดานั้นทำใหมีประสบการณและตระหนักไดถึงสิ่งที่ไม
ธรรมดา ดวย วิธีการธรรมดาพระเจามาปรากฎใหเราเห็นและ
สัมผัสได

108.ดวยการพิจารณาวาคุณคาหรือการกระทำใดที่จำ-
เปนตองตระหนักและสนับสนุน คูแตงงานและครอบครัว
จำเปนตองระลึกถึงการประทับอยูของพระเจาที่ประทับอยู
อยางใกลชิดในชีวิตของพวกเขา พระจิตเจาตรัสกับพวกเขา
และโดยทางพวกเขา ดังนั้นพระศาสนจักรทั้งหมดจะตองสน
ใจอยางจริงจังดานประสบการณแหงความเชื่อของคูแตงงาน
และครอบครัวของเขาวาเปนองคประกอบที่สำคัญของการ
พิจารณาใน พระศาสนจักร

109.การรับรูความเปนเอกลักษณอันหาที่เปรียบมิไดและ
ความร่ำรวยของศีลกลาวของคริสตชน และความตองการดาน
ชีวิตจิตของครอบครัวคริสตชน เราจำเปนตองขยายขอบฟา
ของเรา  คุณค า เดียวกันที่สำคัญในชีวิตจิตของครอบครัว
คริสตชนคลายคลึงกับคุณคาที่จำเปนตองมีในความสัมพันธ
ของคนกับการนับถือศาสนาเดียวกันแตตางนิกายและกับ
ครอบครัว นับถือศาสนาตางกัน นี่เปนคุณคาของพระอาณา-
จักร ชีวิต ความเปนหนึ่งเดียว การเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พันธกิจ การใหบริการ ความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความ-
สามัคคี ความกลมเกลียว สันติภาพ ความรักการฟงพระ
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วาจาและกระทำตามพระประสงคของพระเจา คุณคาเหลานี้
อยูในชีวิตประจำวันของชีวิตครอบครัว นี่คือการเปนสาน -ุ
ศิษยในอาณาจักรพระเจา สิ่งที่จะพูดตอไปเกี่ยวกับการอบรม
มโนธรรม การภาวนา ความรักที่เขมแข็งขึ้นดวยการแบงปน
ของทั้งสองฝายทั้งในยามโศกเศราหรือในความชื่นชมยินดี
ความซื่อสัตยตอความรับผิดชอบ ดัง"ศลีมหาสนทิทีเป็นการ
มอบตนเอง และทำใหกันและกันศักดิ์สิทธิ์ไปในครอบครัว
เปนสิ่งจำเปนสำหรับชีวิตจิตของอาณาจักรของพระเจา"

3. การอบรมมโนธรรม
และพระหรรษทานของการแตงงาน

110. บทบาทของมโนธรรมเปนสิ่งที่ขาดไมไดในดาน
ชีวิตจิตของครอบครัวพระเจาไดทรงประทับตรากฎหมายลง
ในหัวใจของทุกคน กฎหมายที่ทุกคนตองเชื่อฟงเปนดัง พระ
สุรเสียงของพระเจาใหทำสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนความ
ชั่ว มโนธรรม "อยูในแกนของตัวตนของคน" "อยูใน สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจ" มโนธรรมเปนของขวัญจากพระเจา
สำหรับชายและหญิงใหเปนมนุษยแทจริงและเปนบุคคลที่มี
ประสบการณกับพระเจาเมื่อสมาชิกทุกคนของครอบครัว
ทำตามมโนธรรม "ชวยดวยกฎทางศีลธรรม" ครอบครัวก็รวม
เปนหนึ่งเดียวในความรักกับพระประสงคของพระเจาเองการ
รวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาจึงเขมแข็งขึ้น มันจะนำทาง
ครอบครวัใหแสวงหาความจริงในการทำตามมโนธรรมสมาชิก
ของครอบครัว ไมควรทำเพียงตามความคิดเห็นในปจจุบัน
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หรือความตองการอยากไดของตนเองเทานั้น ชีวิตและความ
ประพฤติของพวกเขาจะตองถูกปกครองโดยพระเจาที่ตรัส
ผานทางมโนธรรมตามแนวทางการสั่งสอนของพระศาสนจักร
วาเปนการตีความของกฎหมายของพระเจาอยางแทจริง โดย
เฉพาะอยางยิ่งเรื่องนี้เปนสิ่งสำคัญเมื่อเราสำนึกวาบาปกอให
เกิดความผิดระเบียบตออิสรภาพของมนุษย และพระหรรษ
ทานของพระเจาเปนสิ่งจำเปนเพื่อจะนำไปสูทางที่ดี ในปจ-
จุบันนี้ที่มีการประพฤติไปในทางโลกมากขึ้น พระเจากลาย
เปนความคิดที่ลาหลังและพระศาสนจักรของพระองคก็เปน
"เสียงในที่เปลี่ยว" ดังนั้น มโนธรรมจะตองเปนแนวทางเดียว
กับกฎหมายของพระเจา ซึ่งใหความหมายของความรักในการ
แตงงานปกปองและนำทางไปสคูวามเปนมนุษยที่สมบูรณอยาง
แทจริง เพื่อจะกอใหเกิดมโนธรรมอันเที่ยงตรงเชื่อฟงกฎหมาย
ของพระเจา เปนสิง่จำเปนในมิติของความสัมพันธฉันทสามี-
ภรรยาและจิตตารมณของครอบครัวสิ่งนี้ขยายงานของบิดา
มารดาในการใหการศึกษากับบุตรหลานและสรางมโนธรรมที่
ถูกตองใหกับพวกเขา ขณะเดียวกันเมื่อบรรดาเด็กไดเห็น
พอแมของเขาเปนตัวอยางแหงการซื่อสัตยรับผิดชอบ ทำให
เขาเกิดแรงบันดาลใจและความกลาที่จะเลียนแบบ สิ่งที่เขา
ไดเห็นพอแมของเขาทำ เขาสามารถที่จะเรียนรูและมีชีวิตที่
กตัญูและศรัทธาในศาสนามีความเคารพยำเกรงและความ
เชื่อฟง

111.แมวาในทามกลางสิ่งเหลานี้ ปกติหรือไมปกติสิ่ง
ที่เชื่อถือไดและการประทับอยูของพระเจาในครอบครัวเปน
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แหลงที่มาอันแนนอนที่ใหกำลังในการเดินทางไปสูความศักดิ์-
สิทธิ์ ความเชื่อบอกเราวาคูแตงงานคริสตชนไดรับการเสริม
กำลังและถวายเพื่อหนาที่และศักดิ์ศรีในฐานะของเขาดวยศีล-
ศักดิ์สิทธิ์อยางพิเศษ เติมเต็มความสัมพันธฉันทสามีภรรยา
ของเขาและบทบาทของครอบครัวโดยคุณธรรมของศีลศักดิ์-
สิทธิ์นี้คูแตงงานเปยมไปดวยพระจิตของพระคริสตเจาและ
ชีวิตของเขาทั้งหมดก็เอิบอิ่มไปดวยความเชื่อ ความหวังและ
ความรัก ดังนั้นพวกเขาก็ไดเพิ่มความบริบูรณใหกับตนเอง
และความศักดิ์สิทธิ์ของกันและกัน และเขากค็นืพระสริโิรจนา
ใหกับพระเจาดวยกันในคำภาวนาหรือในการทำงานการสำนึก
ถึงพระหรรษทานพิเศษของการแตงงานจะเกิดผลทางชีวิตจิต
ที่ยิ่งใหญและผลชั่วคราวสำหรับครอบครัว และจะเตือน
ครอบครัวอยูเสมอถึงการประทับอยูของพระตรีเอกภาพ

4. การภาวนา ขอลึกลับปสกาและศีลมหาสนิท

112.การภาวนาเปนศูนยกลางของจิตตารมณนี้ เปนการ
ภาวนาโดยครอบครวั สำหรบัครอบครวัและภาวนากบัครอบครัว
จำเปนที่ครอบครัวตองไดรับการสนับสนุนและฝกฝน ให
ภาวนาสม่ำเสมอในฐานะทีเ่ปนครอบครวัไมเพียงแตในโอกาส
พิเศษ เชนวันเกิดและวันฉลองตางๆเทานั้น  การภาวนาใน
ครอบครัวจะตองจัดอยางมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเชื่อมโยง
กับประสบการณประจำวันทุกวันในครอบครัวกับคุณคาของ
พระวรสารการอานและรำพึงพระวาจาของพระเจาเชนในเล็ค-
ซีโอดีวีนา  ควรเปนสิ่งที่ทำกันเปนปกติในการภาวนาของ
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ครอบครัว เชนเดียวกันสำหรับชีวิตครอบครัวตามประสบ-
การณแสดงใหเห็นถึงการมีความศรัทธาตอพระนางพรหม-
จารียมารดาของพระเจาราชินีของครอบครัวโดยเฉพาะอยาง-
ยิ่งการสวดสายประคำเปนประจำการสรางรูปแบบใหมของ
การภาวนาในบาน เชนเดียวกับการฟนฟูพิธีกรรมและความ
ศรัทธา เพื่อใหเขาเติบโตและเกิดความเคยชินจะเปนประ-
โยชนมากการภาวนาที ่  แสดงใหเห็นถึงความรักของพระเจา
คือบทภาวนาที่พระเยซู เจาทรงสอนใหกับครอบครัวแหง
ความเชื่อของพระองค บทขาแตพระบดิาเปนบทภาวนาสากล
และยิง่กวานั้นเปนบทภาวนาของครอบครัวซึ่งบิดาผูสูงสุดคือ
พระเจา

113.ครอบครัวที ่ สวดภาวนาจะสามารถเดนิไปกบัพระจิต-
เจา ดำเนินชีวิตในพระจิตเจา คงอยูในพระจิตเจาและ ตดิตาม
พระคริสตเจาดวยการเปนสานุศิษยที่ซื่อสัตย ความซื่อสตัยใน
การแตงงานความเขมแข็งของการแตงงาน ความสามารถ
ของคูแตงงานและลูกๆ ของเขาที่จะตอบรับอยางเหมาะสม
ตอการทาทายของชีวิตประจำวันเปนพระหรรษทานของพระ-
จิตเจา  ที่ไดวอนขอเมื่อภาวนาแมวาจะได รับจากศีลกลาว
"จำเปนตองมีความกลาหาญอยางเดนชัด เพื่อที่จะทำหนาที่
ตามกระแสเรียกของคริสตชนอยางสม่ำเสมอ ดังนั้นคูแตง-
งานจำเปนตองไดรับพระหรรษทานเพื่อที่จะมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์
พวกเขาจะกระหายที่จะปฏิบัติความรักที่มั่นคง ใจกวางและ
พรอมที่จะเสียสละ และขอสิ่งนี้ในการภาวนา ของพวกเขา"



115ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

114.ในที่สุด เราควรสำนึกวาขณะที่บทบาทอันศักดิ์สทิธิ์
ของครอบครัวคริสตชนอยูบนพื้นฐานของศีลลางบาปและ
ศีลกำลัง ยังมีการแสดงออกที่สูงสุดในศีลมหาสนิทเพราะวา
ศีลมหาสนิท เปนการระลึกถึงพระมหาทรมานความตายและ
การกลับคืนชีพของพระคริสตเจา ขอลกึลับปสกา บอเกิดแหง
ความรอดของเรา แมวาเมื่อพระคริสตเจากลับเปนขึ้นมาจาก
ความทุกขทรมานและความตาย  เชนเดียวกันขอลึกลับปส-
กาที่กลับกลายเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ในศีลมหาสนิท  ครอบครัว
ก็ไดรับอำนาจใหลุกขึ้นจากการทดลองประจำวัน ความวิตก-
กังวลความทอแทแมกระทั่งการหมดหวัง แบบตางๆ ของ
"ความตาย" ที่คูแตงงานและชีวิตครอบครัวตองไดรับเปน
ประจำวัน  แนนอนทีเดียววา ความชื่นชมยินดี ความหวัง
การใหอภัย การคืนดีกันและพลังสำหรับคูแตงงานและครอบ-
ครัวของเขามาจากศีลมหาสนิท

115.ศีลมหาสนิทแสดงถึงพันธสัญญาแหงความรัก
ระหวางพระคริสตเจาและพระศาสนจักรของพระองค ดังนั้น
ในพิธียัญบูชาแหงศีลมหาสนิทสามีและภรรยาไดพบแหลง
ที่มาของสัญญาแหงความรักของพวกเขา ดวยเหตุนี้ เองทั้ง
สามีภรรยาไมควรมองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวาเปนเพียง
กฎขอบังคับ แตเปนการเฉลิมฉลองที่พวกเขาไดพบหนาตอ
หนากับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เปนบอเกิดของความเปนหนึ่งเดียวของ
พวกเขา เชนเดียวกับการฉลองเหตุการณนี้กับลูกๆ เปนการ
รื้อฟนการใชชีวิตคูและพันธสัญญาแหงความรัก สมเด็จพระ-
สันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 เตือนเราวา ศีลมหาสนิทได
เสรมิสรางความเปนหนึง่เดยีวและหลอเลีย้งความเปนหนึง่เดยีว
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ดวยโดยทางศีลมหาสนิทนี้ที่สามีภรรยาและทั้งครอบครัว
ฉลองขอลกึลบัของการเปนหนึง่เดยีวกนัในพระกายพระครสิตเจา
และเปนหนึ่งเดียวกันกับกันและกัน ดังที่นักบุญเอากุสติน
กลาววา "ถาทานเปนพระกายของพระคริสตเจาและสมาชิก
ของพระองค ทานก็จะไดพบขอลึกลับของทานจัดไวใหที่โตะ
ของพระเจา แนนอนทีเดียวทานไดรับขอลึกลับของตัวทานเอง
ในบรบิทนี้มิบังควรหรือที่จะเฉลิมฉลองปแหงศีลมหาสนิทตั้ง
แตเดือนตุลาคม 2004 ถึง ตุลาคม 2005 ใหเปนปครอบครัว
เชนเดียวกัน เพื่อวาครอบครัวจะไดเอาใจใสอยางซื่อสัตยตอ
พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ที่
วา "ทานเปนสวนหนึ่งของครอบครัว จิตตารมณของการ
เปนหนึ่งเดียวและการเปนศิษยที่จำเปนสำหรับครอบครัว ก็
เปนจิตตารมณของศีลมหาสนิทดวยเกี่ยวของกับทุกสิ่งที่พระ-
เยซูเจาไดทรงกระทำในศีลมหาสนิท การออกจากตัวเองทั้ง
ครบ การมอบตนเองใหดวยความรัก ดวยเหตุผลนี้การเฉลิม-
ฉลองศีลมหาสนิทควรเปนเรื่องของครอบครัวที่ฉลองโดยให
สมาชิกของครอบครัวทุกคนมีสวนรวมรวมทั้งเด็กและทารก"
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ภาค 3
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ก. วิสัยทัศนของการทำงานครอบครัว

ในเอเซีย

116. ตามแนวทางของสถานการณการอภิบาลและ ของ
การไตรตรองเรื่องเทววิทยาการอภิบาลตอครอบครัวในเอเซีย
จำเปนตองมีแนวทางในการทำศาสนบริการตอครอบครัว

-  การทำงานศาสนบรกิารตอครอบครวั จะตองมองภาพ
รวม ทั้งในระดับลึกและกวาง ตองพิจารณาความเขาใจของ
วัฒนธรรมแหงชีวิตทั้งหมดที่เราไดกลาวถึงแลว
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- ดงันัน้ในแนวกวาง  ศาสนบรกิารตอครอบครวัควรจะ
รวมแตตองขยายใหเหนือกวาความเอาใจใสปกติของเรา
เกี่ยวกับเรื่อง การคุมกำเนิด การทำแทง การุณยฆาต การวาง
แผนครอบครัวตามธรรมชาติการสอนคำสอนกอนแตงงาน
และหลังแตงงาน การสัมมนาเพื่อเสริมสรางชีวิตครอบครัว

-  ตามแนวทางคุณคาทางโลกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบ-
ครัว ศาสนบริการดานครอบครัว ควรแสวงหาทางที่จะปอง-
กันและสงเสริมความเชื่ออยางแข็งขัน

. เนื่องจากครอบครัวมีพื้นฐานอยูบนการแตงงาน การ
รวมเปนหนึ่งเดียวอยางใกลชิดในชีวิต ชายและหญิง ซึ่งกอ
ตั้งขึ้นเปนสัญญาที่ทำอยางอิสระและแสดงออกสาธารณะใน
ขอผูกมัด ของการแตงงาน ที่ไมอาจเลิกรางไดและเปดรับ
ตอการเปนสื่อแหงชีวิต. เนื่องจากวาการแตงงานเปนสถาบันธรรมชาติซึ่ง
พันธกิจของการใหชีวิตเปนการมอบหมายใหอยางพิเศษ. การแตงงานของคริสตชนเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่กอตั้ง
โดยพระเจา

- ดวยสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาใน
เอเซยี การทำงานศาสนบริการกับครอบครัวควร
มีจุดหมายในการเตรียมคูแตงงานและครอบ-
ครัวใหพบกับการทาทายของความยากจน การ
อพยพยายถิ่น เรื่องความแตกตางดานเพศ เยาว-
ชน ครอบครวัคนพืน้เมอืง สภาวะแวดลอม การ-
เมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน
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- ตองเอาใจใสครอบครัวที่มีความตองการเปนพิเศษ
- ยิ่งกวานั้นศาสนบริการดานครอบครัวตองทำให

แหลงที่มาของความเชื่อ (ศีลศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม
การภาวนาชีวิตจิตในแตละวัน) มีพรอมเสมอ
สำหรับคูแตงงานและครอบครัวของเขาเพื่อชวย
ในการมุงไปสูวัฒนธรรมแหงชีวิต

- ศาสนบริการดานครอบครัวควรใหอำนาจตอ
ครอบครัวใหเปนผูประกาศขาวดี เพื่อใหศาสน-
บริการนั้นมิใชสำหรับครอบครัวเทานั้นแตเปน
การกระทำโดยครอบครัวเอง

117.ตามที่สังเกตมาคลายกับวาศาสนบริการตอครอบ
ครัวในสภาพระสังฆราชฯ บางแหงในเอเซียไดมีโปรแกรม
คำสอนและการอบรมตอเนื่องในการแตงงานที่เขมแข็ง มี
โปรแกรมที่จัดเตรียมอยางดีในเรื่องการเปนบิดามารดาที่รับ
ผิดชอบ ที่เนนการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ สิ่งที่ไม
คอยเขมแข็งคือ เรื่องแหลงที่มาของการเงินสำหรับศาสน-
บริการครอบครัวและการฝกฝนฆราวาสเพื่อทำงานดาน
ครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับวัด อยางไรก็ตาม ใน
มุมมองของแนวทางศาสนบริการตอครอบครัวที่ไดกลาวไป
แลวเปนที่ตองการสำหรับทุกสถานะงานอภิบาลในเอเซีย เรา
อาจจะจินตนาการวาศาสนบริการครอบครัวในเอเซียทำตาม
ขอแนะนำในแผนงานทั่วไปมากกวาแนวทางการอภิบาลที่ได
ทำแลวในสภาพระสังฆราชฯ
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ข.  แนวทางทั่วไปในการทำงาน

118.การทำงานศาสนบริการครอบครัวตองมีองคประ-
กอบและการใหอำนาจ

(ก) ครอบครัวเปนเหมือนจุดรวมของการประกาศขาวด ี
- ใหครอบครัวเปนอันดับสูงสุดในการประกาศขาวดี

ทีท่กุโปรแกรมการอภบิาลตองชวยเหลอื และตองชวย
ประสานงานกัน

- ทุกโปรแกรมการอภิบาลตองมุงไปสูครอบครัวเพื่อ
วาพวกเขาจะไดมีสวนชวยใหการทำพันธกิจของ
ครอบครัวเขมแข็ง และใหอำนาจครอบครัวในการ
แพรธรรม

(ข) การอบรมความเชื่อในครอบครัว
- สงเสริมความเชื่อในครอบครัว รวมทั้งการอบรม

การเปนธรรมทูต นำไปสูจิตตารมณแหงการเปน
หนึง่เดยีว การเปนสานศุษิยและการแพรธรรม

- สงเสริมการอบรมบิดามารดาใหยอมรับลูกวาเปน
ของขวัญของพระเจาและฝกพวกเขาใหเปนพล-
เมืองดี

- ใหอำนาจบิดามารดาดวยการอบรมดานความเชื่อ
ที่เหมาะสม การใหคำปรึกษากับครอบครัวการ
สงเสริมชีวิตแตงงาน และวิธีการอื่น เพื่อชวยให
การเรียกของเขาในฐานะที่ เปนผูใหการศึกษา
บคุคลแรก ครคูำสอนและผใูหการอบรมการแพร-
ธรรมกับลูกๆ ของเขา
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-   มกีารอบรมความเชือ่ทีต่อเนือ่งของสามภีรรยา บดิา
มารดาและบุตรมุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต

- เพิ่มความเขมแข็งใหกับคุณคาการแตงงานของ
คาทอลิกขณะที่ยังคงเปดรับการเสวนาที่นาเคารพ
กับความเชื่อและคุณคาของศาสนาอื่น

- ฝกใหมกีารภาวนาในครอบครวั อานพระคมัภรีและ
ไตรตรองหรือจัดใหมีการแบงปนพระวาจาแบบ
เล็คซีโอดีวีนาในครอบครัว

- สงเสรมิความร ู เรือ่งกฎบตัรวาดวยสทิธคิรอบครัว
วาเปนสวนประกอบสำคัญของศาสนบริการดาน
ครอบครวั

(ค) บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัว
- ชวยทำใหความเทาเทียมของศักดิ์ศรีกลับคืนมา

การมสีวนในกนัและกนั และการมสีวนรวมรบัผดิ-
ชอบของสามีภรรยากับบทบาทตางๆในครอบครัว

- ขจัดความชั่วรายของการปกครองแบบพอกับลูก
และปลดปลอยสตรีจากการกดขี่และคุณคาทาง
ประเพณีและโครงสรางที่ไมใหความเทาเทียมกัน
ในดานศักดิ์ศรีกับชาย

- จัดใหมีการอบรมเพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของเพศ
ชายและหญิง ทั้งในมนุษยและความสัมพันธใน
ครอบครัว

- ใหการศึกษาอบรมทั้งชายและหญิง เพื่อใหเขา
สามารถรับบทบาทเทาเทียมกัน บทบาทในการ



122 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

ค้ำจุนหลอเลี้ยงชีวิตแตงงาน เชนเดียวกับการเอา
ใจใสตอบรรดาบุตร

- ตองแนใจวาโปรแกรมสำหรบัใหอำนาจผหูญงิเปน
องคประกอบขั้นพื้นฐานของการทำงานศาสน-
บริการในระดับสังฆมณฑลและระดับวัด

(ง)  แหลงขอมลู และบคุลากรทีท่ำงานดานครอบครวั
- จัดใหมีขอมูล ทรัพยากรบุคลากรและการเงินให

เพียงพอเพื่อการทำงานดานครอบครัวเต็มเวลา
ทั้งในสังฆมณฑลและในวัด สิ่งสำคัญอันดับแรก
คือการสรรหาบุคลากรฆราวาส

- จัดใหมีการฝกอบรมอยางเขมขนและเหมาะสม
สำหรบับคุลากรทีท่ำงานดานครอบครวั โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสิ่งที่ตองการดวนคือการสรรหาและฝก
อบรม ผูใหคำปรึกษาที่เปนสตรีและผูใหคำปรึก-
ษากับคูแตงงาน

- สนับสนุน และสรรหาชายและหญิงจากอาชีพ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของครอบครัวให
มีสวนในการทำงานศาสนบริการครอบครัวใน
สังฆมณฑลและวัด

(จ) การทำงานศาสนบรกิารครอบครวัและกระแสเรยีก
- จัดใหครอบครัวไดตระหนักถึงกระแสเรียกตางๆ

ในพระศาสนจักร รวมทั้งกระแสเรียกตอครอบ-
ครัว
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-  จัดอบรมเยาวชนเรื่องกระแสเรียกตอครอบครัว
รวมทั้งการพิจารณาที่เหมาะสมในการเลือกคู-
ครอง ในการแตงงาน

- จดัอบรมตอเนือ่งดานความเชือ่ใหสามภีรรยา บดิา
มารดาและบุตรมุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต

- จัดอบรมเยาวชนในเรื่องกระแสเรียกตอครอบครัว
รวมทัง้การอบรมความเชือ่ทีต่อเนื่องของสามีภรรยา
บิดามารดาและบุตร มุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต

- จัดหามิติของกระแสเรียก ในการทำงานศาสน-
บริการครอบครัวเพื่อใหครอบครัวมีสวนรวมมิ
ใชเพียงแตสนับสนุนกระแสเรียกการเปนพระ-
สงฆและนักบวช แตในการคนหาใหชีวิต หลอ-
เลี้ยงและสรรหาพวกเขา

(ฉ)จัดหากลุมที่สนับสนุนและแผนงานในการทำ-
งานศาสนบริการครอบครัว

- จดัตัง้กลมุตางๆ ในวดัทีใ่หการสนบัสนนุและชวย-
เหลือในทุกดานของการแพรธรรม

- ใชคูแตงงานติดตอกับคูแตงงาน และครอบครัว
ติดตอกับครอบครัว เพื่อชวยเหลือกันและกัน
สนับสนุนและสงเสริม

- จัดใหคูแตงงานไดตระหนักถึงการตอตานการเกิด
และการตอตานชีวิต ตอการคุมจำนวนประชากร
และจัดใหพวกเขาพรอมที่จะเปน "ครอบครัว
ดานการเมือง" ขณะที่สงเสริมคำสอนของพระ
ศาสนจกัร เรือ่งบดิามารดาทีม่คีวามรบัผดิชอบ



124 ครอบครวัเอเซยีมงุสวูฒันธรรมแหงชวีติ

- ผลิตอุปกรณเพื่อการศึกษาดานเพศ ดานศีลธรรม
ในความสัมพันธฉันทสามีภรรยา การเปนบิดา
มารดาแบบคริสตชน การอบรมการเปนธรรมทูต
ใหกับเด็ก และการสอนคำสอนในครอบครัว
สำหรับใชในโรงเรียน พระศาสนจักรขั้นพื้นฐาน
หรือชุมชนมนุษย

- จัดใหมีการอบรมศาสนบริการครอบครัวในหลัก-
สูตรของบานเณรและบานอบรม

- จัดใหมีสื่อสารมวลชนในแผนการอภิบาลของ
พระศาสนจักรในการวางแผนและกิจกรรม และ
ใสความเชื่อของคริสตชนกับ "วัฒนธรรมใหม"
ที่การสื่อสารในปจจุบันสงเสริม  เพื่อวาครอบ-
ครัวจะไดรับการชวยใหประกาศขาดี

119.การทำงานศาสนบริการครอบครัวตองเอาใจใส
และรับใช มีโปรแกรมพิเศษสำหรับการทำงานศาสนบริการ
ครอบครัว

- จัดใหมีโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อเอาใจ
ใสครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว
การแตงงานที่มีวัฒนธรรมตางกัน การแตงงาน
กบัคนตางนกิาย และการแตงงานกบัคนตางศาสนา

- จดัโปรแกรมเพือ่ เอาใจใสครอบครวัทีอ่ยใูนสถาน-
การณที่ลำบากเชน บิดามารดาที่หยารางและแตง-
งานใหม
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- จัดโปรแกรมสำหรับครอบครัวกับผูที่อพยพไป
ทำงานตางประเทศและชวยคนงานอพยพเหลา
นี้ กอนที่เขาจะจากไปและเมื่อเขากลับมา

- กลาวถึงปญหาความรุนแรง และการใชครอบ-
ครัวไปในทางที่ผิดการแตงงานของผูที่มีอายุนอย
การแตงงานแบบคลุมถุงชน การติดยาและปญ-
หาที่เกี่ยวของกับเอช ไอ วี

- จัดใหมีการใหคำปรึกษากับครอบครัว รวมทัง้
การใหคำปรกึษาดานกระแสเรยีกกบัเยาวชน

- จัดใหมีโปรแกรมที่เอาใจใสเด็ก
- จัดใหมีโอกาสสำหรับครอบครัว ที่มีความเชื่อ

แตกตางกัน ใหมารวมกันแบงปนประสบการณ
ดานศาสนา เพื่อนำไปสูความเคารพและความเขา
ใจตอกัน

120. การทำงานศาสนบริการครอบครัวตองสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงสังคม

- สงเสริมบทบาทยอยของรัฐและสถาบันพระศาสน
จักรที่เกี่ยวของกับครอบครัว

- จัดใหมีโปรแกรมพัฒนามนุษยสำหรับครอบครัว
โดยใชกลมุพระศาสนจกัรพืน้ฐานหรอืกลุมชน เริ่ม
ตนดวยความตระหนักดานสังคม ที่ชวยเตรียม
เขาเพื่องานสังคมและงานทางดานการเมือง
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- รวมมุมมองดานเพศในงานของการเปลี่ยนแปลง
สังคมใหสอดคลองกับ "สตรีเพศแบบใหม" ที่
สมเด็จพระสันตะปาปา  ยอหน ปอล ที่ 2 ได
ทรงสนับสนุน

- ขอความรวมมือ และจัดการฝกฝนสตรีเพื่องาน
สงเสริมความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม

- จัดใหมีการฝกความชำนาญ จัดตั้งเครือขายและ
สรางความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกนัของครอบครัว
ที่นับถือศาสนาตางกันในพระศาสนจักรขั้น
พื้นฐานและชุมชนมนุษย  เพื่อสนับสนุนดาน
สังคมและการเมือง รวมทั้งการเฝาระวังเครื่อง-
มือการสื่อสารสังคมและ (ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของครอบครัวโลกาภิวัฒนในระดับราก
หญา)

- จัดใหมีศาสนบริการครอบครัวในโรงเรียนคา-
ทอลกิเพื่อดูแลดานศาสนสัมพันธและครอบครัว
ตางศาสนา เนือ่งจากวาโรงเรยีนทำหนาทีแ่ทนบดิา
มารดา

- จัดตั้งกลุมฆราวาสและคูแตงงานที่มีความสามารถ
ในดานตางๆ เพื่อทำงานดานสังคมและการเมือง
เพื่อสงเสริมคุณคาของพระวรสารที่ถูกคุกคาม
ดวยสื่อและกฎหมาย

- หยุดการใชเด็กและผูเยาวในสงคราม
- หยุดยั้งการซื้อขายเด็กและผูหญิงในทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเพื่อหาความสุข
ทางเพศ
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- หยุดยั้งการซื้อขายเด็กและผูหญิงในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเพื่อหาความ
สขุทางเพศ

121.พลังที่ใหชีวิตขั้นพื้นฐานของการทำงานศาสน-
บริการ ครอบครัวในเอเซีย ตองมุงไปที่จิตตารมณความเปน
หนึง่เดยีวกนัของครอบครวั และการแพรธรรม ตองมจีติตารมณ
ในการเปนศิษยที่เปนสากลของพระศาสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์
และมี พระคริสตเจาเปนศูนยกลาง การใหวัฒนธรรมหลาย
ชนิดและสถานการณทางศาสนาที่หลากหลายของครอบครัว
เอเซีย ชีวิตจิตแบบนี้ตองใหความสนใจอยางมากเรื่องอาณา-
จักรพระเจา จิตตารมณนี้ตองใชเปนสวนหนึ่งในงานแพร
ธรรม และมุงสรางวัฒนธรรมแหงชีวิตที่แทจริงเพื่อครอบครัว
เอเซีย

ค. การจัดลำดับและแผนงานบางประ

การที่การประชุมกลุมเขตนำเสนอ

ในการประชุมสหพันธสภาพระสังฆ

ราชแหงอเซีย  ครั้งที่ 8

123. บทนำทั่วไป
ก. ครอบครัวเปนผูประกาศขาวดีสำหรับการประกาศ

ขาวดีแบบใหมในศตวรรษใหม
ข. ครอบครัวเปนศูนยรวมของการประกาศขาวดีในแผน

งานของสังฆมณฑล
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ค. ครอบครัวเปนพระศาสนจักรทองถิ่น

- พระศาสนจักรเปนประจักษพยานใหชีวิตครอบ-
ครัวโดยทางการศึกษาแนวใหม การสนับสนุน
สงัคม การเมืองที่ถูกตอง ฯลฯ

- ทำใหเกิดความตระหนักถึงบทบาทของครอบครัว
ในการเปลี่ยนแปลงสังคม

- จัดเตรียมครอบครัวสำหรบัการเสวนาแหงชวีติและ
จัดกิจกรรมดวยการรวมมือกับเพื่อนบานรวม
มือกันดวยการเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- พัฒนาพิธีกรรมในชีวิตครอบครัวและหนังสือ
ภาวนาสำหรับการฉลองเชนในตอนเย็นกอน
วนัแตงงาน วนัฉลองครบรอบ การรบัศลีมหาสนทิ
ครั้งแรก ฯลฯ

124. แผนงาน
- สนบัสนนุใหจดัระบบและมองภาพรวม ของความ

รักและชีวิต หรือแผนงานสงเสริมชีวิตครอบครัว. ในทุกระดับ ทั้งเด็ก เยาวชน และผูใหญ. สำหรับศาสนสัมพันธ การนับถือศาสนาตาง-
กัน ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมตางกัน. สำหรับรูปแบบอื่น ๆ ของครอบครัว  (ครอบ-
ครัวที่มีบิดามารดาคนเดียว  ครอบครัวหยา-
ราง  ครอบครัวที่แตงงานใหม  ผูอพยพ ฯลฯ)

- จัดใหมีการรักษาพยาบาลพิเศษและการอภิบาล
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เฉพาะดานสำหรับครอบครัวในสถานการณพิเศษ
( การหยาราง  การตดิยา  หรอืการทำทารณุกรรม )

- จดัใหมกีารเอาใจใสพเิศษสำหรบัเดก็ทีไ่มมคีรอบ-
ครัว

- จัดตั้งศาสนบริการสำหรับผูชาย. เพื่อพัฒนาชีวิตจิตสำหรับผูชาย. จัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ผิดเพี้ยนนำไป
ในทางชั่ว จัดรูปแบบการเปนชายและการเปน
บิดาขึ้นใหมเพื่อใหผูชายไดเห็นความงามของ
ตนเองตามพระประสงคและแผนการของ
พระเจา. นำพวกเขากลับมาใหมีบทบาทรับผิดชอบใน
ชีวิตครอบครัว

- สนับสนุนใหสังคมเปนพยานถึงคุณคาของความ
ดแีละการแตงงานที่มั่นคงในครอบครัว (เชนการ
ฉลองครบรอบการแตงงาน วันเกิด) ในพธิกีรรม. จัดตั้งโปรแกรมตอเนื่อง สำหรับคูแตงงานใน

5 ปแรก. สงเสริมใหมีแผนการอบรมที่ครอบครัวเห็นวา
เปนประโยชน เชน การเปนบดิา มารดาทีดี่ การ
สรางความสัมพันธกับ ญาติพี่นอง บิดามารดา
เขยและสะใภ วิธีขจัดความขัดแยง
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125. โครงสรางตางๆ
- รวบรวมการทำงานศาสนบรกิารครอบครวัขึน้ใหม

เพือ่เปนการยนืยนั สนบัสนนุและสงเสรมิสิ่งแวด-
ลอมสำหรับชีวิตครอบครัว โดยมีคูแตงงานแลว
เปนพี่เลี้ยง ชวยทำงานในฐานะผูนำ มีพระสงฆ
เปนผรูวมงาน และมผีใูหคำปรกึษาโดยวชิาชพีเปน
ผูประสานงาน

- จัดตั้งโครงการการอบรมความเชื่อ. การแพรธรรมที่บาน การใหคำแนะนำสำหรับ
ครอบครวั หนวยตางๆ ในวดัและในสงัฆมณฑล. ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน / BCCs / SCCs /
การแบงปนในกลุมเล็ก. กลุมศึกษาพระคัมภีรในครอบครัว กลุมครอบ
ครัวเพื่อตอบโตกับกลุมพระจิต และจัดให
ครอบครัวอยูดวยกัน. จัดใหมีการอบรมเปนผูนำในการทำงานศาสน
บริการครอบครัวพรอมกับพระสงฆ

126. งานวิจัยและกิจกรรมเรื่อง
- สถานะของสตรี
- ครอบครัวของแรงงานอพยพ คนทำงานในสำนัก

งาน และผูใชวิชาชีพอื่นที่ตองแยกกันอยูเพราะ
ความจำเปนในการทำงาน

127. ประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเซียที่แนะนำโดยกลุมเขตตางๆ
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- พัฒนาเทววิทยาแบบเอเซีย เกี่ยวกับเรื่องการแตง
งานและครอบครัว กระแสเรียก การแพรธรรม
และความเปนหนึ่งเดียวในความสัมพันธฉันท
สามีภรรยา

- จัดใหมีสำนักงานดานครอบครัวหรือจัดใหมีโตะ
ในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเซีย

- แสวงหาหนทางที่จะยืนยันคุณคาของครอบครัว
เอเซยี

- สงเสริมใหมีการทำงานศาสนบริการดานศาสน
สมัพนัธ กบัคนตางศาสนา การแตงงานตาง วัฒน-
ธรรม เพื่ออบรมใหมีความเคารพกันทั้งสองฝาย
ดานการปฎิบัติศาสนาและสงตอคุณคาเหลานี้
ใหกับเด็กๆ

- ศึกษาระบบสังคมของชนกลุมนอย และเรียนรู
ว าเขาจะชวยสงเสริมใหชีวิตครอบครัวดีขึ้นได
อยางไร

- เฝาระวังสิ่งที่กำลังเปนไปตามแนวโนมปจจุบัน
หรือกฎหมายใหม ที่กัดกรอนความคิดในเรื่อง
ครอบครัวของคริสตชน (การุญฆาต  การทำแทง
การแตงงานกับเพศเดียวกัน  หรือการรับจางแตง
งาน หรือการอยูกันกอนแตง หรือวัฒนธรรมที่วา
มีรายไดสองเทาแตตองไมมีลูก หรือมีรายไดฝาย
เดียวแตตองไมมีลูก…)

- สงเสริมใหมีการศึกษาดานผลกระทบตอชีวิต
ครอบครัวตามขาวสารที่ปรากฎ ดานความสนุก
สนานและเทคโนโลยีการสื่อสาร (มิใชเพียงเรื่อง
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ลามกเทานั้น แตยังเปนลัทธิการแยกตัวโดดเดี่ยว
ยุงแตเรื่องของตนเองเทานั้น)

- สงเสริมใหมีการพิจารณาและประเมินเนื้อหาของ
สื่ออยางรอบคอบรวมทั้งการ สนับสนุนดวย

- การอภิบาลพิเศษที่เกี่ยวของกับ. บุคคลชายขอบหรือ กลุมที่เปราะบาง. ครอบครัวของแรงงานอพยพ (สงเสริมใหนาย
จางเลี้ยงดูครอบครัว ใหมีทัศนคติแบบเพื่อน
ตอผูชวยทำงานบาน). ผูอาวุโส หรือพลเมืองอาวุโส โดยพัฒนาใหมี
1 เพื่อนบานที่จะชวยสนับสนุนครอบครัว
ขยาย. การซื้อขายผูหญิงและเด็ก. การหยาราง และความรุนแรงในบาน. การอภิบาลที่เอาใจใสตอผูที่สนใจเพศเดียว
กนั (SGO) บคุคลทีต่อบสนองตอการเรยีกสากล
ไปสูความศักดิ์สิทธิ์และใหบริการและดำรง
ชีวิตอยูเปนสมาชิกที่ซื่อสัตยของพระศาสน-
จักร
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ภาคผนวก

°Æ∫—μ√«ã“ ‘∑∏‘§√Õ∫§√—«°Æ∫—μ√«ã“ ‘∑∏‘§√Õ∫§√—«°Æ∫—μ√«ã“ ‘∑∏‘§√Õ∫§√—«°Æ∫—μ√«ã“ ‘∑∏‘§√Õ∫§√—«°Æ∫—μ√«ã“ ‘∑∏‘§√Õ∫§√—«

สันตะสำนัก  ไดนำเสนอกฎบัตรนี้แกทุกคน  แก
สถาบันและผูมีอำนาจที่เกี่ยวของกับพันธกิจของครอบครัว
ในโลกปจจุบัน  วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1983

อารัมถบท
เนื่องจากไดพิจารณาเห็นวา  :
ก.  สิทธิสวนบุคคล แมวาจะแสดงออกในลักษณะ

สิทธิปจเจกบุคคล  ก็ยังมีมิติทางสังคมเปนพื้นฐาน  ที่พบ
วามีมาแตกำเนิด และปรากฏใหเห็นชัดเจนในครอบครัว
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. ครอบครัวมีพื้นฐานอยูในการแตงงาน ที่มีความใกล
ชิดเปนหนึ่งเดียวของชีวิต ที่ เสริมสรางความสมบูรณระ-
หวางชายและหญิง  ซึ่งผูกพันกันดวยขอผูกมัดเสรี  และ
ประกาศอยางเปดเผย  ถึงสายสัมพันธของการตางงานที่แยก
ไมได และเปดสูการสืบทอดชีวิต. การแตงงานเปนสถาบันตามธรรมชาติ ซึ่งพันธกิจ
แหงการสืบทอดชีวิต ไดมอบใหเปนเอกสิทธิ. ครอบครัวเปนสังคมตามธรรมชาติ  ดำรงอยูกอนรัฐ
หรือชุมชนอื่นใด และยังมีสิทธิตางๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ
อันไมอาจจะเปลี่ยนหรือทดแทนได. ครอบครัวเปนชุมชนแหงความรักและความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งกวาการเปนเพียงชุมชนตามกฎ-
หมายทางสังคม และทางเศรษฐกิจเทานั้นทำใหครอบครัวมี
ลักษณะเหมาะสมอยางยิ่งในการอบรมสั่งสอนและสืบทอด
วัฒนธรรม จริยธรรม  สังคม รวมทั้งคุณคาทางศาสนาและ
จิตวิญญาณ ซึ่งลวนจำเปนอยางยิ่งในการพัฒนา และเพื่อ
ความเปนอยูที่ดีของสมาชิกของครอบครัวและของสังคม. ครอบครัว คือที่อยูรวมกันของมนุษยตางวัยตางอายุ
แตละคนชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจะเจริญเติบโตดวย
ปรีชาญาณ และผสานสิทธิของปจเจกชนเขากับความตอง-
การอื่นของชีวิตดานสังคม. ครอบครัวและสังคม เกี่ยวพันตอกันดวยความสัม-
พันธที่เปนระบบและมีชีวิตชีวา มีภารกิจรวมกันในการปก-
ปอง และสงเสริมพัฒนา ซึ่งความดีงามของแตละบุคคลและ
ของมนุษยชาติ. จากประสบการณตลอดมาในประวัติศาสตร ใน
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หลากหลายวัฒนธรรมไดแสดงใหเห็นถึงความจำเปนที่สังคม
ตองรับรู  และปกปองสถาบันครอบครัว. สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐและองคกรนานาชาติ
ตองปกปองครอบครัวโดยใชวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวิธีการตามกฎหมาย  ซึ่ง
มีจุดมุงหมายเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความ
มั่นคงใหแกครอบครัว เพื่อใหครอบครัวปฏิบัติภารกิจเฉพาะ
ของตนได. แมวามีการพัฒนา ปกปองหรือสนับสนุนสิทธิตางๆ
ความตองการขั้นพื้นฐาน สวัสดิภาพและคุณคาของครอบ-
ครัวบางแลว  แตในหลายกรณี  หนวยงาน  องคกรตางๆ
รวมทั้งแผนงานดานเศรษฐกิจและสังคม ยังปลอยปละละเลย
และมิไดใหความสำคัญตามกฎหมาย. ครอบครัวจำนวนมากถูกบังคับใหเจริญชีวิตอยูใน
ความยากไร ซึ่งทำใหพวกเขาไมอาจปฏิบัติภารกิจของตน
ตามศักดิ์ศรีของมนุษย. พระศาสนจักรคาทอลิก ตระหนักวาความดีของบุค-
คล ของสังคม และของพระศาสนจักรเองไดรับผานมาจาก
ครอบครัว จึงถือเสมอวาเปนพันธกิจของพระศาสนจักรใน
การประกาศแกทุกคนถึงแผนการของพระเจา ซึ่งจารึกอยูใน
ธรรมชาติของมนุษย  ในสวนที่ เกี่ยวของกับการแตงงาน
และครอบครัวเพื่อสงเสริมสถาบันทั้งสองนี้ และปกปองไว
จากผูที่ตองการทำลายสถาบันเหลานี้. สมัชชาพระสังฆราช  เมื่อป 1980 (2523)  ไดใหคำ
แนะนำอยางชดัเจนใหมกีารรางกฎบตัรวาดวยสทิธคิรอบครวัขึน้
และใหนำเสนอตอทุกฝายที่เกี่ยวของ สันตะสำนัก เมื่อได
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ปรึกษากับสภาพระสังฆราช จึงนำเสนอกฎบัตรวาดวยสิทธิ
ครอบครัวและขอเรียกรองใหทุกรัฐ  องคกรนานาชาติ หนวย
งานทั้งหลายที่สนใจ ตลอดจนบุคคลตางๆ ใหสงเสริมความ
เคารพตอสิทธิตางๆ เหลานี้  และชวยทำใหเกิดความมั่นใจวา
จะเห็นความสำคัญของสิทธิตางๆ นี้ และนำไปปฏิบัติ

มาตรา 1
ทุกคน มีสิทธิเสรีในการเลือกสถานภาพการดำรงชีวิต

มีสิทธิเลือกการแตงงานและสรางชีวิตครอบครัว หรือเลือก
ดำรงชีวิตในสถานภาพโสด

1. ชายหญิงทุกคน เมื่อมีอายุถึงเกณฑและมีศักยภาพ
พรอมตามความจำเปนยอมมีสิทธิแตงงานและสรางครอบครัว
ไดโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือมีขอจำกัดตางๆตามกฎหมาย
ตอการปฏิบัติตามสิทธิประการนี้ ไมวาจะมีลักษณะธรรมชาติ
เปนการถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม  สามารถนำมาบังคับใช
เฉพาะเมื่อมีความจำเปนที่มีเหตุผลหนัก และมีขอเรียกรอง
เชิงวัตถุวิสัยของตัวสถาบันแหงการแตงงานในตนเอง และ
ของความสำคัญทางสังคมและสาธารณะในทุกกรณี ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตอง
ไดรับความเคารพ

2. บุคคล ซึ่งปรารถนาจะแตงงานและสรางครอบครัวมี
สิทธิในการคาดหวังจากสังคม บรรดาเงื่อนไขตางๆ ทาง ศีล-
ธรรม การศกึษา การอบรมทางสงัคม และทางเศรษฐกิจ อันจะ
ชวยใหพวกเขาสามารถปฏบิตัติามสทิธขิองพวกเขาในการแตง-
งาน ดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ

3. คุณคาของสถาบันการแตงงาน ตองไดรับการสนับ
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สนุน โดยอำนาจรัฐ สถานภาพของชีวิตคูที่ปราศจากการ
แตงงาน ตองไมอยูในสถานภาพอันเดียวกันกับสถานภาพ
การแตงงานที่กระทำอยางถูกตอง

มาตรา 2
การแตงงานไมอาจเปนขอผูกมัดอันถูกตอง เวนแตวา

จะกระทำอยางเสรี และดวยความยินยอมอยางสมบูรณของ
คูสมรสที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน

1. ดวยความเคารพตอบทบาทของครอบครัวตามจา-
รีตประเพณีในหลายวัฒนธรรม การใหคำแนะนำเรื่องการตัด
สินใจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเปนคูสมรสแกบุตรหลาน
ของตน พึงหลีกเลี่ยงความกดดันทั้งมวล

2. ผูที่จะแตงงานมีสิทธิ  มีอิสรภาพในการนับถือศา-
สนา ดังนั้น การบังคับดวยเงื่อนไขตอการแตงงานใหปฏิเสธ
ความเชื่อ  หรือใหปฏิบัติตามความเชื่ออันใดอันหนึ่ง ซึ่งตรง-
ขามกับมโนธรรม ยอมเปนการละเมิดตอสิทธิประการนี้

3.คูแตงงาน โดยธรรมชาติแหงการรวมชีวิต เพื่อเสริม-
สรางความสมบูรณใหแกกันและกัน ระหวางชายและหญิง
ยอมมีสิทธิและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ในสวนที่เกี่ยวของดวย
การแตงงาน

มาตรา 3
คูสมรสมีสิทธิอันไมอาจแลกเปลี่ยนทดแทนได ในการ

สรางครอบครัวและในการตัดสินใจเรื่องชวงเวลาแหงการให
กำเนิดชีวิต และจำนวนของบุตรที่จะเกิดมา โดยพึงพิจารณา
อยางครบถวนถึงหนาที่ของตนตอตนเองตอบุตรซึ่งไดเกิดมา
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แลว ตอครอบครัว และสังคมในลำดับคุณคาอันถูกตอง และ
สอดคลองกับแนวทางจริยธรรมเชิงวัตถุวิสัยที่เปนจริง ที่ไม
ยอมรับซึ่งการคุมกำเนิดแบบวิทยาศาสตร การทำหมัน และ
ทำแทง

1. กิจกรรมทั้งหลายของอำนาจรัฐ และองคกรเอกชน
ตางๆ  ซึ่งพยายามไมวาโดยทางใดๆ ก็ตาม ในการจำกัดอิสร-
ภาพของคูแตงงานในการตัดสินใจ เกี่ยวกับบุตรของเขา ยอม
เปนการกระทำอนัเปนปฏปิกษอยางรนุแรงตอศกัดิศ์รคีวามเปน
มนุษย และตอความยุติธรรม

2. ในความสัมพันธระหวางประเทศ ความชวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อความกาวหนาของประชาชน ตองไมถูก
กำหนดเงื่อนไขดวยการยอมรับโครงการคุมกำเนิด ทำหมัน
หรือการทำแทง

3.ครอบครัวมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากสังคมใน
การตั้งครรภ และเลี้ยงดูบุตร คูแตงงานซึ่งมีครอบครัวขนาด
ใหญมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมพอเพียง
และตองไมตกเปนเหยื่อตอการเลือกปฏิบัติ

มาตรา 4
ชีวิตมนุษยตองไดรับความเคารพ และปกปองอยาง

สมบูรณสูงสุดโดยปราศจากเงื่อนไข นับแตวาระแหงการ
ปฏิสนธิ

1.การทำแทงเปนการละเมิดโดยตรงตอสิทธิพื้นฐาน
ในการมีชีวิตของมนุษย

2.ความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ยอมไม
อาจยอมรับไดซึ่งปฏิบัติการเชิงการทดลองใดๆ  หรือการ
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ลวงเกินใดๆ ตอตัวออนของมนุษย
3.การกาวกายแทรกแซงทุกประการตอการสืบสาย

พันธุกรรมของบุคคลผูเปนมนุษย อันกระทำโดยมิไดมีจุด-
ประสงคเพื่อแกไขความผิดปกติ ยอมเปนการกระทำละเมิด
ตอสิทธิในบูรณภาพทางรางกายและเปนปฏิปกษตอความ
ดีงามของครอบครัว

4.ทารก ทั้งกอนและหลังการคลอด มีสิทธิไดรับการ
ปกปอง  และความชวยเหลือเปนพิเศษเชนเดียวกับผู เปน
มารดา  ในระหวางชวงเวลาการตั้งครรภ  และเวลาอันเหมาะ
สมตามเหตุผลภายหลังจากการคลอดบุตร

5.เด็กทุกคนไมวาเกิดมาในหรือนอกการสมรส มีสิทธิ
อันเดียวกันในการไดรับความคุมครองจากสังคม ดวยการ
พิจารณาถึงการพัฒนาบุคคลทั้งครบของพวกเขา

6.เด็กกำพรา หรือเด็ก ซึ่งถูกแยกจากความชวยเหลือ
ของพอแมผูปกครอง ตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ อัน
เปนหนาทีข่องสงัคมฝายรฐัตองจดัเตรยีมมาตรการทางกฎหมาย
ในสวนการเอาใจใสดูแล และการรับอุปการะ เพื่อชวยเหลือ
ครอบครัวที่เหมาะสมใหตอนรับอุปการะเด็กๆ สูบานของ
พวกเขา เด็กๆ ซึ่งตองการความอบอุนเอาใจใสเปนการชั่ว-
คราวหรือถาวร ในขณะเดียวกันมาตรการเหลานี้ตองเคารพ
ตอสิทธิตามธรรมชาติของพอแมดวย

7.เด็กพิการ มีสิทธิที่จะไดรับทั้งในบานและในโรงเรยีน
ซึง่สิง่แวดลอมอนัเหมาะตอการพฒันาการในการเปนมนษุยของ
พวกเขา
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มาตรา 5
เนื่องจากวาพวกเขาไดใหกำเนิดชีวิตแกบุตรของเขา

พอแม  จึงมีสิทธิตามธรรมชาติ เปนขั้นแรกอันไมอาจแลก-
เปลี่ยนทดแทนไดในการใหการอบรมบุตร เพราะฉะนั้นตอง
รูวาพอแมเปนผูใหการศึกษาอบรมแกบรรดาบุตรของตนเปน
อันดับแรก เหนือกวาผูใด

1.พอแมมีสิทธิใหการศึกษาอบรมลูกของตนตามแนว
ทางความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมของตนโดยคำนึงถึง
จารีตประเพณี วัฒนธรรมของครอบครัว ซึ่งสงเสริมความ
ดีงามและศักดิ์ศรีของเด็ก พวกเขาตองไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุนตามความจำเปนจากสังคม เพื่อจะสามารถปฏิบัติ
บทบาทใหการศึกษาอบรมไดอยางเหมาะสม

2.พอแมมีสิทธิในการเลือกอยางเสรีซึ่งโรงเรียนหรือ
วิธีการอื่นๆ ตามความจำเปนเพื่อการศึกษาอบรมบุตรตาม
ความเชื่อถือของตน อำนาจรัฐตองรับประกันไดวาเงินอุด-
หนุนของรัฐจะจัดใหมีงบประมาณเพียงพอ เพื่อวาพอแมจะ
มีอิสรภาพแทจริงในการปฏิบัติตามสิทธิประการนี้ โดยปราศ
จากการตองรับแบกภาระหนักอันไมเปนธรรม พอแมไม
ควรตองเสียคาใชจายพิเศษ  ไมวาทางตรงหรือทางออมอัน
เปนการปฏิเสธ  หรือจำกัดสิทธิอันไมเปนธรรมในการปฏิบัติ
เสรีภาพนี้ได

3.พอแมมีสิทธิที่จะไดรับการรับรองวาบุตรของพวก
เขาจะไมถูกบังคับใหตองเขาชั้นเรียน ซึ่งไมสอดคลองกับ
จริยธรรมและความเชื่อทางศาสนาของตน โดยเฉพาะอยาง-
ยิ่งการใหการศึกษาในเรื่องเพศเปนสิทธิพื้นฐานของพอแม
และตองไดรับการปฏิบัติภายใตการดูแล แนะนำของพอแม
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อยางใกลชิดเสมอ ไมวาจะเปนที่บานหรือในสถานศึกษาใดๆ
ที่พอแมเปนผูเลือกและสามารถควบคุมดูแลในเรื่องนี้ได

4.สิทธิของพอแมถูกละเมิดเมื่อระบบการศึกษาภาคบัง-
คับ ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลนั้น ปฏิเสธการใหการศึกษาอบรม
ทางศาสนาทั้งหมด

5.สิทธิเบื้องตนของพอแมในการอบรมบุตร ตองไดรับ
การสนับสนุนในทุกรูปแบบของการรวมมือกันระหวางพอแม
ครูอาจารย  ผูบริหารโรงเรียน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูป-
แบบตางๆ ของการรวมมือกันมีสวนรวมซึ่งเปนการเปดทาง
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน
และในการจัดเตรียมนำไปปฏิบัติใชซึ่งนโยบายทางการศึกษา

6.ครอบครัวมีสิทธิคาดหวังวาสื่อตางๆ ของการสื่อสาร
ในสังคมจะเปนเครื่องมือที่เปนคุณแกการเสริมสรางสังคม
และตอกย้ำถึงคุณคาพื้นฐานของครอบครัว ในขณะเดียวกัน
ครอบครัวมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมเพียง
พอ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงสมาชิกผูยังเยาวของครอบครัว
จากอิทธิพลในดานลบ และการใชสื่อมวลชนอยางผิดๆ

มาตรา 6
ครอบครัวมีสิทธิในการดำรงอยู และพัฒนาขึ้นในฐานะ

เปนครอบครัว
1.อำนาจรัฐตองเคารพ สงเสริมศักดิ์ศรี อิสรภาพตาม

กฎหมายความเปนสวนตัว บูรณภาพ และความมั่นคงของ
ครอบครัวทุกครอบครัว

2.การหยาราง เปนการโจมตีตอหัวใจของสถาบันการ
สมรสและครอบครัว
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3.ที่ใดมีระบบครอบครัวขยาย  ครอบครัวเชนนี้ ควรได
รับการสนับสนุนใหความสำคัญสูงยิ่ง  และไดรับการชวย
เหลือใหสามารถปฏิบัติบทบาทไดดียิ่งขึ้นตามประเพณีใน
ความสมานฉันท และชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันละกัน ในขณะ
เดียวกันตองเคารพตอสิทธิของครอบครัวเดี่ยว และศักดิ์ศรี
สวนบุคคลของสมาชิกแตละคน

มาตรา 7
ครอบครัวทุกครอบครัวมีสิทธิในการดำเนินชีวิตทาง

ศาสนาภายในครอบครัวอยางเสรี ภายใตการแนะนำของพอ
แม นอกนั้นยังมีสิทธิในการยืนยันถึงความเชื่อของตนตอ
สาธารณะ และประกาศเผยแพรความเชื่อ มีสิทธิในการรวม
พิธีกรรมทางศาสนาอยางเปดเผย และในการเลือกไดโดยเสรี
ซึ่งการศึกษาคำสอนทางศาสนา โดยปราศจากการถูกเลือก
ปฏิบัติแตอยางใด

มาตรา 8
ครอบครัวมีสิทธิในการปฏิบัติหนาที่ของตนตาม บท-

บาททางสังคม และการเมือง เพื่อการรวมสรางสังคม
1.ครอบครัว  มีสิทธิในการจัดตั้งสมาคมรวมกับครอบ-

ครัวอื่นๆ หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อความสัมฤทธิ์บทบาทครอบ-
ครัวอยางเหมาะสมเต็มประสิทธิผล  พรอมกันนั้นก็ เพื่อ
ปองกันสิทธิตางๆ ทำนุบำรุงสงเสริมความดีงาม และเปน
ตัวแทนความสนใจและสิทธิประโยชนของครอบครัว

2.ในระดับของเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒน-
ธรรม บทบาทอันชอบดวยสิทธิของบรรดาครอบครัวตางๆ
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และของสมาคมตางๆ ของครอบครัว ตองไดรับการใหความ
สำคัญในการวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาตางๆ ซึ่ง
เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตครอบครัว

มาตรา 9
ครอบครัวทั้งหลายมีสิทธิที่จะสามารถพึ่งพากับนโย-

บายดานครอบครัวที่เหมาะสมจากฝายอำนาจรัฐในเรื่องทาง
กฎหมาย ทางเศรษฐกิจ สังคม และทางภาษี-การเงินแผนดิน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ

1.ครอบครัวทั้งหลายมีสิทธิในสถานภาพทางเศรษฐ-
กิจ ซึ่งประกันถึงมาตรฐานการดำรงชีพอยางเหมาะสมแก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการพัฒนาชีวิตอยางสมบูรณ
พวกเขาตองไมถูกกีดกันจากการไดมา และคงรกัษาไวซึง่กรรม-
สิทธิ์สวนบุคคล อันชวยสงเสริมสถานภาพชีวิตครอบครัวให
มั่นคงกฎหมายเกี่ยวกับมรดกและการสืบทอดทรัพยสมบัติ
ตองเคารพตอความตองการและสทิธติางๆ ของสมาชกิครอบครวั

2.ครอบครัวทั้งหลายมีสิทธิในมาตรการตางๆ ทางสังคม
ซึ่งคำนึงถึงความตองการตางๆ ของครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิตกอนเวลาอันควรของพอแมทั้ง
คู หรือฝายใดฝายหนึ่ง ในการที่ฝายใดฝายหนึ่งของคูแตงงาน
ทอดทิ้ง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือไรสมรรถภาพ การ
วางงานหรือกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งครอบครัวตองแบกรับภาระ
หนักเพิ่มเปนพิเศษ เนื่องดวยสมาชิกของครอบครัวที่ชรา
ภาพ พิการทางกาย หรือทางสมอง หรือภาระในการใหการ-
ศึกษาแกบุตร
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3.ผูสูงอายุมีสิทธิที่จะไดรับสิ่งแวดลอม ที่จะชวยใหใช
ชีวิตในบั้นปลายดวยความสุขภายในครอบครัวของตนเอง
หรือภายในสถาบันที่เหมาะสม ในเมื่อไมสามารถอยูในครอบ-
ครวัของตนไดและขณะเดียวกันก็สามารถรวมกิจกรรมตางๆ
อันเหมาะสมกับวัยของพวกเขา และซึ่งจะชวยใหพวกเขามี
สวนรวมในชีวิตสังคมได

4.สิทธิตางๆ และความจำเปนตางๆ ในครอบครัว และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณคาของความกลมเกลียวเปนหนึ่งของ
ครอบครัว ตองไดรับการนำมาพิจารณาในเรื่องมาตรการทาง
กฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการลงโทษทัณฑโดยที่วาผูตอง
ขังยังคงสามารถติดตอกับครอบครัวของเขาหรือของเธอได
และโดยที่ครอบครัวจะสามารถดำรงชีพอยูไดระหวางชวงเวลา
การจองจำนั้น

มาตรา 10
ครอบครัวทั้งหลายมีสิทธิในระบบแบบแผนทางสัง-

คมและเศรษฐกิจ  ซึ่งการจัดระบบการทำงานอนุญาตให
สมาชิกของครอบครัวสามารถอยูรวมกันไดและตองไมกีดกัน
ความเปนหนึ่ง เดียวกันของครอบครัว  สวัสดิภาพชีวิต
สุขภาพ  และความมั่นคงของครอบครัว  ในขณะที่ เปด-
โอกาสใหครอบครัวสามารถมีโอกาสพักผอนรวมกันได

1.คาตอบแทนแหงการทำงาน ตองเพียงพอตอการสราง
และการรักษาครอบครัวดวยเหมาะสมแกศักดิ์ศรีมนุษย ไมวา
โดยทางเงินเดือนที่เหมาะสมซึ่งอาจเรียกวา "เงินเดือนครอบ-
ครัว"  หรือทางมาตรการอื่นๆ ทางสังคม  เชน  คาใชจาย
สมทบ
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เพื่อครอบครัว หรือคาตอบแทนแหงการทำงานในบานของ
พอแมคนใดคนหนึ่ง จะตองเปนไปในลักษณะที่ผูเปนมารดา
ตองไมถกูบบีบงัคบัใหตองทำงานนอกบานอนักอความเสยีหาย
ใหเกิดแกครอบครัวและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการอบรมบุตร

2.การงานของมารดาภายในบานตองไดรับการคำนึง
ยอมรับ และเคารพเพราะคุณคาแหงงานนั้นตอครอบครัวและ
สังคม

มาตรา 11
ครอบครัวมีสิทธิไดรับที่อยูอาศัยอันสมศักดิ์ศรี เหมาะ-

สมแกชีวิตครอบครัว และเหมาะสมสอดคลองกับจำนวน
สมาชิกครอบครัว ในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ซึ่งชวย
ใหบริการพื้นฐานแกชีวิตของครอบครัวและชุมชน

มาตรา 12
ครอบครัวทั้งหลายของผูอพยพ  มีสิทธิไดรับการคุม-

ครองอันเดียวกันกับสิทธิตางๆ ซึ่งครอบครัวอื่นๆ มี
1.ครอบครัวทั้งหลายของผูอพยพมีสิทธิไดรับความ

เคารพในวัฒนธรรมของตนเอง  และตองไดรับความชวย-
เหลือ และการสนับสนุนในการผสมผสานการดำเนินชีวิต
ในชมุชน  ซึง่พวกเขารวมชวีติอยู

2.คนงานอพยพที่เเยกออกจากครอบครัว มีสิทธิในการ
เห็นครอบครัวกลับมารวมเปนหนึ่งเดียวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
สามารถ

3.ผูอพยพลี้ภัยทางการเมืองและสงคราม มีสิทธิไดรับ
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ความชวยเหลือจากรัฐ และองคกรระหวางประเทศ ในการ
ชวยเหลือให เกิดการกลับมาอยูรวมเปนหนึ่งเดียวกันอีก
ของครอบครัว

ดงันัน้ ครอบครวัครสิตชนซึง่ถอืกำเนดิจากศลีสมรส
ซึง่สะทอนพนัธสญัญาแหงความรกัของพระครสิตเจา
กบัพระศาสนจกัร  ในเวลาเดยีวกนั การรวมสวนใน
พนัธสญัญาดงักลาวทำใหครอบครวัแสดง
ใหเหน็ถงึการประทบัอยขูองพระเยซเูจาในโลก
 – สงัคายนาวาตกินัที ่2
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ขาแตองคพระผูเปนเจา ทุกครอบครัวในสวรรคและ
บนแผนดินเกิดจากพระองค

ขาแตพระบิดาเจา  พระองคคือองคความรักและชีวิต
โดยทางพระบุตรของพระองคพระเยซูคริสตเจาทรงบังเกิด
จากสตรีและโดยทางพระจิตเจาบอเกิดแหงความรักของพระเจา
โปรดใหทุกครอบครัวในโลกนี้เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงชีวิต
และความรักที่แทจริงในทุกยุคทุกสมัยตอเนื่องกันมา

โปรดใหพระหรรษทานของพระองคนำความคิดและ
การกระทำของสามีและภรรยา เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีงามตอครอบ
ครัวของเขาและตอทุกครอบครัวในโลก

โปรดใหเยาวชนไดรับการสนับสนุนเต็มที่ดานศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยจากครอบครัว เพื่อเขาจะไดเจริญเติบโตใน
ความจริงและความรัก
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โปรดใหความรัก  ที่ไดรับพลังจากพระหรรษทานแหง
ศีลกลาว  พิสูจนใหเห็นวาความรักนี้ทรงอานุภาพมากกวา
ความออนแอและการทดลองตางๆที่บางครั้งครอบครัวของเรา
ตองประสบ

ดวยการเสนอวิงวอนของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แหงนาซา-
เรธ็โปรดชวยใหการทำงานของพระศาสนจกัรในดานครอบครวั
และโดยครอบครัวบังเกิดผลทั่วโลก

ทั้งนี้โดยอาศัยพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพ-
เจาทั้งหลาย ผูทรงเปนหนทาง ความจริง และชีวิตตลอด
นิรันดร อาแมน

(สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 )

ครอบครวัเริม่จากอะไร
เริม่จากชายหนมุหลงรกัหญงิสาว
และหญงิสาวตอบรบัรกัชายหนมุ
ไมมกีารเริม่ตนอืน่ทีด่กีวานี้
– Sir Winston Churchill


