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คํานํา 
 
 
 
พระสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  วาดวยบทบาทของคริสตชนในโลก

ปจจุบัน  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการสงเสริมชีวิตครอบครัว  ไดจัดพิมพข้ึนในโอกาสที่ประเทศไทย
เรากําลังเตรียมตอนรับการเสด็จมาเยี่ยมของพระองค  ซึ่งกอนหนานั้น  พระองคจะเสด็จประเทศ
เกาหลี เพื่อสถาปนานักบุญ 103 องค ซึ่งสวนใหญเปนมรณสักขีท่ียินดีสละชีวิตแทนท่ีจะสละความเชื่อ 

เพื่อเปนคริสตชนที่ติดตามพระคริสตเจาอยางจริงจัง  หลายครั้งเราตองกระทําตนใหเปน 
“วีรบุรุษ”  “วีรสตรี”  คําพูดท่ีเราเคยไดยินบอยๆ วา  “ยาก”  “ไมไหว”  หรือแมแต  “การคุมกําเนิด
ตามธรรมชาติลําบาก”  ก็จะเปนการพิสูจนวา  “เราจะเปนวีรบุรุษ  วีรสตรี  หรือไม?” 

ในโอกาสที่พอมอบหนังสือนี้แกครอบครัวคริสตชนในประเทศไทย  พอขอกลาวยํ้าวา  พระ
สมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฉบับนี้เต็มไปดวยคําสอนอันทรงชีวิต แตในการที่เราจะได
ยึดถือปฏิบัติตามไดอยางซื่อสัตยทุกขอ   เราตองระลึกวาการเปนมรณสักขีบางครั้งอาจจะงายกวา
การถือซื่อสัตยตอคําสั่งสอนของพระคริสตเจาตลอดชีวิต  โดยไมยอมผอนผันตอความตองการฝาย
เนื้อหนังและจิตตารมณสวนตัว 
 พระสมณสารที่สมเด็จพระสันตะปาปาไดทรงมอบใหแกเรา      มุงท่ีจะทําใหชีวิตครอบครัว 
คริสตชนมีความหมายมากยิ่งข้ึน  ในการที่สามีและภรรยาจะเปนสักขีพยานในความเชื่อตอคําสอน
ของพระองค  แมจะตองลําบากเพียงใดก็ไมหวั่น  เพราะชีวิตครอบครัวที่เราเริ่มในโลกนี้   จะนําไปสู
ครอบครัวนิรันดรในโลกหนา 
 ดังไดกลาวมาแลววา  พระสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาเปนหนังสือทรงชีวิตท่ีเรา
ตองคอยๆ อาน  พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ระหวางสามีภรรยา  หรือญาติพี่
นอง  พรอมกันนั้น  ก็ใหขอความสวางจากพระจิตเจา  เพื่อจะไดเห็นและเขาใจความจริงท่ีแฝงอยู
ภายใน  แมความจริงนั้นจะไมเหมือนกับคานิยมของสังคมโดยทั่วไปก็ตาม 
 พอเชื่อแนและมั่นใจวา ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวจะไดประโยชนจากการอานพระสมณ
สารเลมนอยๆ นี้  อยางแนนอน 
 อวยพรดวยความรักในพระคริสตเจา 

 
 

(ป.คาเร็ตโต) 
ประธานคณะกรรมการฯ สงเสริมชีวิตครอบครัว 

20 เม.ย. 1984 
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คําชี้แจงของผูแปล 
  
 

 
พระสมณสารฉบับนี้ของพระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ซึ่งไดทรงเขียนข้ึนหลังจาก

การประชุมของสมัชชาพระสังฆราชเมื่อเดือนตุลาคม  1980  นั้น  เปนเอกสารที่มีความสําคัญเปน
อยางย่ิง ความยาวของเอกสารฉบับนี้ อาจทําใหเกิดความทอถอยในการอาน และผูอานท่ีมีความตั้งใจ
ดีมักจะเลิกอานหลังจากที่เริ่มอานไปไดไมนานนัก  เพราะในบางครั้งภาษายากแกการเขาใจแมแตใน
ภาษาของตนฉบับเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องนี้ความคิดนั้นอยูในระดับลึกมากเปนพิเศษ         
อันท่ีจริง  ในพระสมณสารนี้พระสันตะปาปาไดทรงแสดงความคิดสังเคราะหท่ีรวมเอา  เทววิทยา
และคัมภีรศาสตร  ปรัชญา  ศีลธรรม  สังคมศาสตร  การศึกษาเกี่ยวกับงานอภิบาล  แนวปฏิบัติ
ทางจิตวิญญาณ  และแมแตประวัติศาสตรเขาดวยกัน  บอยคร้ัง  เมื่อเราทราบวาทรงอางถึงเรื่อง
อะไรก็จะมีความเขาใจกระจางชัด แตก็จะไมเขาใจถาเราคิดวาอยากจะทําความเขาใจเอกสารนี้ดวย
ความคิดงายๆ แบบการอานหนังสือการตูน  อารยธรรมของระบบรูปภาพมักทําลายความคิดคํานึงไป
เสียหมดเสมอ 
 

สมบัติอันทรงคาสําหรับทุกคน 
 แตชางเปนสมบัติอันมีคาเหลือเกิน  มีความสมบูรณและเต็มไปดวยพลังพอๆ กับความรัก
และชีวิตเลยทีเดียว การอานสารนี้ใหมแตและครั้งทําใหเราไดคนพบความตอเนื่องของความคิดใหม
และทําใหเกิดเสียงประสานขึ้นอยางชัดเจนในทุกระดับของประสาทสัมผัสท้ังสิ้น ระดับรางกาย 
ความรูสึก สมองและจิตวิญญาณ บรรดาสามีภรรยา พอแม  ลูก เด็กวัยรุน ปูยาตายาย คูหมั้น  
นักบวช  และผูอภิบาล  ทุกคนตางไดรับการเรียกรองใหคนหาแสงสวางแหงความรอดซึ่งเปนคําตอบ
ท่ีจะชวยใหเราเปนอิสระ  และโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนคําเชิญอันอบอุนท่ีจะทําใหเราไดกลายเปนฉายา
อันสมบูรณย่ิงๆ ข้ึนไปของพระเจาโดยอาศัยความรัก  หรืออีกนัยหนึ่ง  ในสารนี้การสมรสและ
ครอบครัวปรากฏเปนแนวทางท่ีแนนอนและวิธีการที่ทรงอํานาจซึ่งพระเจาประทานแกชายหญิงเพื่อ
เขาจะไดใชในการเขาถึงความสําเร็จอันสูงสุดท้ังทางกายและจิตวิญญาณ  ท้ังในโลกนี้และในโลกหนา  
ในบริบทนี้     แมแตการถือความเปนโสดโดยเฉพาะการถือพรหมจรรยของนักบวชก็ดูวาจะเปนเรื่อง
ท่ีสมเหตุสมผลอยางชัดเจน  อีกทั้งมีบทบาทเกี่ยวของกับชีวิตสมรสและชีวิตโดยทั่วไปดวย 
 

ผลที่ไดจากประสบการณ  
 ในระยะเวลาหนึ่งปวามานี้  ประสบการณในการศึกษาพระสมณสารฉบับนี้ของกลุมตางๆ ใน
ระดับที่ตางกัน  ทําใหเราไดมองเห็นขอเท็จจริงเปนประเด็นใหญๆ  กลาวคือ บุคคลตางๆ ท่ีสมรสแลว
แทบทุกคู   ตางก็กระหายที่จะทราบแผนการของพระเจาเกี่ยวกับตัวเขา และไดตระหนักถึงปจจัยท่ี
สําคัญท่ีชีวิตสมรสและครอบครัวที่ตองการ  ประสบการณนี้ก็ไดชวยใหเราไดทราบถึงความ
ยากลําบากบางประการที่อาจเปนอุปสรรคในการเขาใจหลักธรรมที่มีอยูอยางมากมายในพระสมณสาร
นี้  เราจึงอยากจะชวยสรางความกระจางบางประการในจุดท่ีเราคิดวาอาจเปนประโยชน  ท้ังนี้  เพื่อ
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จะชวยใหผูอานเขาถึง  “ตํารา”  วาดวยการสมรสและครอบครัวนี้ไดดีย่ิงข้ึน  โดยมิอาจอวดอางวา
เราไดพูดถึงทุกๆ ขอท่ีควรจะพูด    ย่ิงกวานั้น  เราก็ไมสามารถยืนยันวาเราไดเขาใจความคิดของ
บรรดาพระสังฆราชและของพระสันตะปาปาอยางละเอียดถี่ถวน 
 
 ในระยะเวลาหนึ่งปวามานี้  ประสบการณในการศึกษาพระสมณสารฉบับนี้ของกลุมตางๆ ใน
ระดับที่ตางกัน  ทําใหเราไดมองเห็นขอเท็จจริงเปนประเด็นใหญๆ  กลาวคือ บุคคลตางๆ ท่ีสมรสแลว
แทบทุกคู   ตางก็กระหายที่จะทราบแผนการของพระเจาเกี่ยวกับตัวเขา และไดตระหนักถึงปจจัยท่ี
สําคัญท่ีชีวิตสมรสและครอบครัวที่ตองการ  ประสบการณนี้ก็ไดชวยใหเราไดทราบถึงความ
ยากลําบากบางประการที่อาจเปนอุปสรรคในการเขาใจหลักธรรมที่มีอยูอยางมากมายในพระสมณสาร
นี้  เราจึงอยากจะชวยสรางความกระจางบางประการในจุดท่ีเราคิดวาอาจเปนประโยชน  ท้ังนี้  เพื่อ
จะชวยใหผูอานเขาถึง  “ตํารา”  วาดวยการสมรสและครอบครัวนี้ไดดีย่ิงข้ึน  โดยมิอาจอวดอางวา
เราไดพูดถึงทุกๆ ขอท่ีควรจะพูด    ย่ิงกวานั้น  เราก็ไมสามารถยืนยันวาเราไดเขาใจความคิดของ
บรรดาพระสังฆราชและของพระสันตะปาปาอยางละเอียดถี่ถวน 
 เราจึงใครขอชี้แจงรายละเอียดโดยแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ ดังตอไปนี้  คือ 
 
สวนท่ี  1  :  คําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาของพระสมณสาร 

 แนวความคิดท่ีสําคัญ  (บุคคล ความรัก การแพรธรรมของฆราวาส) 
 ปญหาของเหตุการณในปจจุบันท่ีพระสมณสารนี้ไดเสนอแนวความคิดท่ีไดตริตรองอยาง

ลึกซึ้ง เชน ปญหาของวิทยาศาสตร สิทธิของสตรี การคุมกําเนิด  ครอบครัวและสังคม  
สื่อมวลชน  องคการระหวางประเทศ  แนวงานอภิบาลในกรณีท่ีเปนปญหา 

 ความหมายของคําบางคํา  เชน  กฎเกณฑแหงการกาวหนาอยางเปนข้ันตอน กฎเกณฑ
แหงการทดแทน 

 
สวนท่ี  2  :  คําอธิบายเกี่ยวกับการแปล  โดยใหเหตุผลในการใชคําบางคํา 
 

 
 



 5

สวนท่ี 1 : คําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของพระสมณสาร 
 
 

หัวขอที่ 1 : แนวความคิดที่สําคัญ 
เราอยากจะใหผูอานไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดพื้นฐานท่ีสําคัญๆ ท่ีขอเขียน

ท้ังหมดกลาวถึงโดยสวนรวม 
 

1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับ “บุคคล” 
 
หลักคําสอนเดิม 
 ถาเราสรุปผลและทําการวิเคราะหองคประกอบทางหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรัก  การสมรส
และครอบครัว  เราก็อาจจะพูดไดวา  ไมมีอะไรใหมเลย   อันท่ีจริง  หลักคําสอนตามแบบเดิมของ
พระศาสนจักรก็ดูจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  และหลายครั้งหลายหนยังตั้งใจที่จะยืนยันวา  คําสอน
เกายังคงมีคาอยูเสมอ  เชน  ขอความที่วา  พระเจาเปนผูสรางคูสมรส  พระเจาทรงเปยมไปดวย
ความรักสําหรับประชากรของพระองค  พระคริสตเจาทรงสละพระชนมชีพเพื่อพระศาสนจักรเจาสาว
ของพระองค     ความเปนอันหนึ่งอันเดียวและสภาพที่ยกเลิกไมไดของศีลสมรส    การปฏิเสธการ
คุมกําเนิดแบบวิทยาศาสตรและการทําแทง  หนาท่ีของพอแมในการอบรมลูก  ฯลฯ  (เชน ขอ 2, 3, 
29, 30) 
 

หลักคําสอนในรูปแบบใหม 
 อยางไรก็ดี  ภาษาที่ใชจะรูสึกวาใหม  เพราะเปนภาษาที่เขาไดกับความคิดในสมัยปจจุบันและ
เชื่อมโยงโดยตลอดถึงประสบการณในชีวิตจริงของมนุษยท่ีเวียนวายอยูในปญหาตางๆ ของสมัยนี้  
(ขอ 1, 4, 31)  สังเกตไดวา  พระสมณสารนี้มิใชเปนเอกสารที่เขียนข้ึนลอยๆ โดยไมไดบงถึงผูใดหรือ
เวลาใด  แตเปนเสียงอันอบอุน  เปนความศรัทธาท่ีแรงกลา  เปนความมานะพยายามที่ไมเสื่อมคลาย
ของ  “บิดา”  และ  “ผูอภิบาล”  คนหนึ่ง  ผูตระหนักในความรับผิดชอบของตน  ผูเปยมไปดวย
ประสบการณจากชีวิตมนุษยท่ีมีความหลากหลายและยึดมั่นในหนาท่ี  อนึ่ง  ยังทรงเปนผูท่ีมีความเห็น
สอดคลองกับเนื้อหาท่ีไดทรงเคยกลาวมาแลว เพราะในสมณสารฉบับนี้ยังมีแนวคิดพื้นฐานท่ีพระองค
ทรงเคยกลาวในพระสมณสารวาดวย  “พระผูไถมนุษย”     และในบทแถลงของพระองคตอองคการ
ยูเนสโก  (UNESCO)  ท่ีกรุงปารีส  เมื่อเดือนมิถุนายน  1980 
 

อะไรคือความเปนคน 
 เราไดสังเกตการใชคํา  “บุคคล”  “คน”  “ความเปนคน”  วาปรากฏอยูบอยคร้ังและมีอยูใน
แทบทุกยอหนา  ในที่นี้กรุณาอยามองเพียงแครูปแบบภายนอกที่เปนการพูดถึงแตละคนซึ่งอยูในที่
เดียวกัน  (เชน ในประโยคที่วา “มีคน  30  คน  ในที่ประชุมนี้”) เมื่อพระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  
ท่ี  2  ใชคํานี้ทรงหมายถึง  ภาวะภายในของความเปนชายหรือหญิงในทุกๆ แง  เชน  เมื่อทรงพูดวา  
“ความรักฉันสามีภรรยาเปนการอุทิศตัวที่บุคคล  2 บุคคลมอบใหแกกันและกัน”  นั้น  (ขอ  20)  คง
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จะเปนการไมเพียงพอถาจะคิดถึงแตเพียงความสัมพันธภายนอกของชายและหญิง  หรือแค
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจหรือทางความคิดท่ีท้ังสองใหแกกัน  หรือคิดถึงแคความสัมพันธทางกาย
เพื่อการเจริญพันธุมีลูกมีหลานสืบไปหรือการรวมมือกันเพื่อปฏิบัติหนาที่ดวยกัน  ฯลฯ  แตตองคิดไป
ไกลกวาลักษณะภายนอกจนเขาไปถึงใจกลางที่มองไมเห็นของความเปนบุคคลซ่ึงทุกคนตั้งใจจะ
หมายถึง  เวลาใชคําวา  “ฉัน”  แมจะไมรูตัวอยางชัดเจนก็ตาม 
 

ความเปนบุคคลอยูที่ความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 แนวโนมที่อยูลึกในใจของมนุษยก็คือ  การแสดง  “ความเปนบุคคล”  ใหเปนศูนยกลางที่เปน
จุดรวมของทุกสิ่งทุกอยาง  เชน  เมื่อเราพูดถึงผลประโยชนสวนตัว  ความคิดสวนตัว  สมบัติสวนตัว  
เราอยูไมไกลความหมายของ  “ความเห็นแกตัว”  หรือ  “การมองเห็นแตตัวเอง”  นัก  แตเพื่อให
สามารถเขาใจขอความในพระสมณสาร  และย่ิงกวานั้นเพื่อเขาใจตําแหนงของตนในแวดวงมนุษยและ
ในจักรวาล  จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีเราจะตองจัดคําวา  “บุคคล”  ไวในอีกระดับหนึ่ง  นั่นคือระดับของ  
“ความสัมพันธ”  ของ  “การสมาคมติดตอ”  “ฉัน”   มีชีวิตอยู  มิใชเพียงในรูปกายแตใน
ความสัมพันธท่ีฉันมีกับสรรพสิ่งในจักรวาลและกับคนอื่นๆ  รางกายของฉัน  ซึ่งอาศัยอยูใน  “เวลา
และสถานที่”  มีสวนรวมในความสัมพันธนี้ดวยเพราะรางกายเปนตัวแทนของความเปนคนท่ีผูอ่ืน
สังเกตเห็นได  กายนั้นสามารถพูดได  กระทําได  มองได  เดินไปหาคนอื่นหรือเดินจากไปได  กายแม
จะเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนมากในการสมาคมติดตอแตก็มิไดเปนทุกอยางในความเปนบุคคลท้ังหมด  
สติปญญา  ความทรงจํา  เจตนา  ตางก็เปนองคประกอบสวนหนึ่งของ  “บุคคล”  ดวย  ดังนั้น
ความเปนบุคคลของฉันก็คือ  ตัวฉันในรูปของรางกาย  ความนึกคิด  เจตนา  อุทิศตัวใหแกผูอ่ืน  
และในเวลาเดียวกันก็รับการติดตอสมาคมที่คนอ่ืนพยายามย่ืนใหแกฉัน  เราจะเห็นไดวา  ย่ิงฉันมี
ความสัมพันธกับคนอ่ืนมากแคไหน  ฉันก็ย่ิงมีชีวิตมากขึ้นแคนั้น  และย่ิงเก็บตัวมากแคไหน  ก็ย่ิงมี
ความเปนบุคคลและมีความเปนมนุษยนอยลงแคนั้น 
 

บุคคล - ผูอ่ืน - องคผูทรงแตกตางจากมนุษยอยางที่สุด 
 มนุษยจึงมิใชเปนเพียงอัตตบุคคลที่อยูในหมูบุคคลอื่นๆ  มิใชเปนเพียงเมล็ดขาวเม็ดหนึ่งใน
กองขาวทั้งกอง  แตเปนบุคคลผูทรงพลัง  เปยมดวยเกียรติและความรับผิดชอบท่ีไมเหมือนใคร  มี
ความสํานึกในการอุทิศตัวใหแกผูอ่ืน  และยังเปนอิสระที่จะรับการอุทิศตัวจากผูอ่ืนหรืออาจจะอยู
เฉยๆ อยางไมยินดียินรายก็ได  ผูอ่ืนในท่ีนี้ก็หมายถึง  “บุคคลอ่ืนๆ”  ท่ีเปนชายหรือหญิง  แตย่ิงไป
กวานั้นยังรวมถึง  “องคผูทรงแตกตางจากมนุษยอยางท่ีสุด”  ดวย  คือ  องคพระเจานั่นเอง  
พระองคทรงเปนบอเกิดท่ีเปนผูสรางของ  “บุคคล”  แตละคน  ทรงอุทิศพระองคเพื่อ  “บุคคล”  
และทรงเรียกให  “บุคคล” อุทิศตัวใหพระองคเชนกัน  และดวยการแลกเปลี่ยนเชนนี้เองท่ีกอใหเกิด
ความรอดของ  “บุคคล”  หรือเกิดความสําเร็จอยางสมบูรณและอยางสูงสุด 
 

พระเจาทรงสรางมนุษยมาดวยความรักและทรงสรางเพื่อความรัก 
 โดยการยึดถือความคิดนี้เปนหลัก พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ทรงเรียกรองอยางแข็ง
ขันใหเราปรับปรุงความนึกคิดท่ีมีตอความรักและการแตงงาน พระเจามิใชองคผูบัญญัติกฎเกณฑเพื่อ
ใชบังคับสิ่งสรางซึ่งก็ตองการความเปนอิสระ แตทรงเปนผูท่ี “ไดทรงเรียกมนุษยมาใหเกิดมีชีวิตดวย
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ความรัก และยังคงเรียกใหเขาเขาถึงความรักดวย” (ขอ 11) หมายถึง ใหมีความสัมพันธติดตอกับ
พระองค และกับ “ผูอ่ืน” พระศาสนจักรมิใชคณะลูกขุนท่ีประกอบดวยชายโสดผูมีใจหิน ผูไมเขาใจ
อะไรเลยเกี่ยวกับความรักและการแตงงาน และออกกฎขอบังคับที่แสนหนักและเครงครัดแกมวล
มนุษย แตพระศาสนจักรเปนเสมือนเจาสาวที่อุทิศตัวแกเจาบาวผูศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับการไถกูใหเขาถึง
ความสมบูรณโดยอาศัยพระคุณจากพระโลหิตของเจาบาว พระศาสนจักรเปน “มารดา” ผูนําบุคคล
แตละคนที่เปนองคประกอบของพระศาสนจักรใหไปสูความสมบูรณโดยชี้แนะแนวทางในการรับเอา
พระคุณจาก “องคผูทรงแตกตางจากมนุษยอยางท่ีสุด” และในการนอมรับ “บุคคลอื่นๆ” โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ผูท่ีเปนสามีหรือภรรยาของตน “มารดา” ผูนี้ใหการสนับสนุนความปรารถนาของแตละบุคคล
ในการอุทิศตนเองอยางเปนอิสระแกบุคคลอ่ืนและแก “องคผูทรงแตกตางจากมนุษยอยางท่ีสุด” 
เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติอันแทจริงของเขา และบรรลุถึงความดีอันจริงแทท่ีสุด 
 

ขอเรียกรองของการเปน “บุคคล”  
เมื่อใครครวญตามแสงสวางนี้ จะพบวา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและสภาพที่ยกเลิกไมได

ของการแตงงานซึ่งรวมถึงการที่จะไมเห็นดวยกับการหยาราง    กับการทดลองใชชีวิตรวมกันกอน
แตงงาน กับการคุมกําเนิดแบบวิทยาศาสตรกับการทําแทง  และยังรวมไปถึงการเคารพสิทธิสตรี  
เด็ก  คนแก  และคนพิการนั้น  จึงมิใชเปนกฎจากภายนอกที่จะตองรักษา  แตในทางตรงกันขามเปน
ขอเรียกรองท่ีมาจากภายในของการเปน  “บุคคล”  เพื่อเปดทางใหมีการพัฒนาอยางเต็มที่จนกระทั่ง
บรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ิอันแทจริง 
 

ความเปนบุคคลในกระแสประวัติศาสตร 
 พระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ไดใหความสําคัญเปนพิเศษแกสวนประกอบของความ
เปนบุคคลอยางหนึ่งซ่ึงขาดมิได  นั่นคือ  ประวัติศาสตร  อันหมายถึงท้ังสภาพที่เปนมรดกตกทอดมา
จากอดีต  สภาพปจจุบัน  และศักยภาพในอนาคตของบุคคลนั้น  พระสันตะปาปาทรงเตือนวา  ตัว
บุคคลไมวาจะเปนของเราหรือของคนอื่นก็ดี  จะมีการพัฒนาบุคลิกของตนทีละเล็กทีละนอยโดย
อาศัยประสบการณและการตัดสินใจของตนในเรื่องตางๆ  อีกทั้งบุคคลตองการใชเวลานานในการ
พัฒนาตัวรวมถึงการที่บุคคลสามารถเจริญกาวหนาไปสูความสมบูรณท่ีไมมีขอบเขต  ไมวาสภาพ
ปจจุบันของบุคคลนี้จะเปนอยางไรก็ตาม 
 

ความเอาใจใสตอบุคคล 
 ใหเราสังเกตความเอาใจใสอันเปยมลนดวยความเมตตาของพระสันตะปาปาที่มีตอบุคคลและ
ตอปญหาตางๆ ของบุคคล  เชน  ความยากลําบากในเรื่องตางๆ ของคูสมรส  เสรีภาพของปจเจก
บุคคลซึ่งสื่อมวลชนและผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจพยายามจะรุกราน  ความวาเหวของผูสูงอายุ คูสมรส
ท่ีถูกอีกฝายหน่ึงทอดท้ิง  พอหมายแมหมาย  ผูอพยพ  และบุคคลตางๆ ท่ีตองอยูเปนโสดโดยไมมี
ทางเลือก  พระสันตะปาปาทรงมีพระวาจาที่เปยมไปดวยความเขาใจ  ดังเชน  ตอผูท่ีแตงงานใหม
หลังการหยารางดวยความตั้งใจที่จะใหการอบรมที่ดีแกบุตร    นอกจากนั้นยังทรงกระตุนใหผูอภิบาล
มิใหปดขังตัวเองอยูในกรอบของกฎเกณฑหรือแฟชั่นของการทําตามกฎเกณฑ  แตขอใหจับตามองแต
สิ่งท่ีอยูลึกที่สุดใจใจของแตละคน  ในถานการณแตละอยาง 
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1.2 ความหมายของความรัก 
 เราอยากจะเนนถึงความหมายของความรักของสมัชชาพระสังฆราชและของพระสันตะปาปา  
ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ตามที่เราเขาใจ แมจะเปนเพียงสั้นๆ ก็ตาม 
 

การอุทิศตนเอง 
 ความรักคือการอุทิศตนเอง  พระสันตะปาปาทรงใชคํา  “ความรัก - การอุทิศตนเอง”  
บอยคร้ัง  ดังนั้นความหมายในเชิงอ่ืนๆ  เชน  ความเพลิดเพลินทางกาย  ความคิดเพอฝน  ความ
มั่นคง  การกระตุนความรูสึก  ความใคร  การเปนเจาของ  ซึ่งเปนความหมายที่ผิดเพี้ยนไปและไม
เพียงพอที่จะกลาวถึงคําวา  “ความรัก”  จึงไมนับรวมในที่นี้  มีหลายคร้ังท่ีพระสันตะปาปา  ทรงเพิ่ม
คํา “อยางสิ้นเชิง”  เชนการอุทิศตนเองอยางสิ้นเชิง  (ขอ  11)  โดยเนนวา  การอุทิศตนเองท่ีฝนไว
แมแตนิดเดียว  ความเห็นแกตัวที่ เจือปนอยูจะทําใหการพัฒนาของความรักนั้นเปนไปไมได  
เหมือนกับเมล็ดทรายที่ทําใหเฟองของเครื่องจักรหยุดทํางานได 
 

พระคุณพิเศษของพระผูเปนเจา 
 ความรักคือ  พระคุณพิเศษที่พระเจาประทานใหแกมนุษย เปนการรวมชีวิตอยางแทจริงกับ
พระองค  ความรักของมนุษยก็เปนภาพลักษณของชีวิตพระเจาแมจะเปนฉายาที่ยังไมสมบูรณก็ตาม  
แตก็มีความหมายของความจริงท่ีศักดิ์สิทธ์ิและลึกล้ําท่ีเราไมอาจจะเขาใจไดโดยตรง  ความรักจึงเปน
สิ่งท่ีศักดิ์สิทธ์ิและสรางความศักดิ์สิทธ์ิในหัวใจของชายและหญิง 
 

สัญลักษณ 
 ความรักระหวางชายและหญิงเปนสัญลักษณของความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา
เสมอ  เมื่อเปนความรักอันซื่อสัตยก็เปนสัญลักษณของความซื่อสัตยอยางสม่ําเสมอและที่เต็มไปดวย
ชีวิตชีวาของพระเจาท่ีมีตอมนุษย  เมื่อเปนความรักที่ปนความพิรุธ  การหลงผิดก็เปนสัญลักษณของ
ความไมแนนอนของมนุษยท่ีมีตอพระเจา  แตไมอาจหยุดความซื่อสัตยของพระเจาลงไดแมแตชั่ว
ขณะหนึ่ง 
 

สัญลักษณเชิงประกาศก 
 ความรักเปนสัญลักษณเชิงประกาศก  หมายความวา 
1. เปนความจริงท่ีมองเห็นไดและเต็มไปดวยความหมายสําหรับบุคคล  2  คน ท่ีอุทิศตัวใหแกกัน 

เพื่อประโยชนของกันและกัน 
2. การอุทิศตนเองน้ี ประกาศถึงการอุทิศตัวอีกอยางหนึ่งท่ีประเสริฐอันเปนแบบฉบับสําหรับมนุษย 

แมในทางประวัติศาสตรเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาแลว  อันไดแก  ยัญบูชาของพระคริสตเจา 
พระเจาผูทรงรับเอากายมนุษยสําหรับเจาสาวของพระองคซึ่งเปนพระศาสนจักร 

3. สัญลักษณนี้จะแสดงความหมายทั้งหมดออกมาในเหตุการณอันศักดิ์สิทธ์ิท่ีสัญลักษณนี้ประกาศ
แสดงเทานั้น  ในการเสียสละพระชนมชีพบนไมกางเขน  พระเจาทรงอุทิศพระองคแกมนุษยชาติ
อยางสมบูรณท่ีสุดและลึกซึ้งท่ีสุดจนมนุษยชาติท่ีไดรับการไถกูนั้น  กลายเปนพระกายของพระ
คริสต  ความรักที่เชื่อมความสัมพันธระหวางชายและหญิงในความเปนจริงอันใหมของคูสมรส  
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จนกระทั่งเปนเนื้อเดียวกัน  (หมายความวา  เปนบุคคลเดียวกัน)  นั้น ประกาศแสดงถึงการยก
มนุษยชาติใหสูงข้ึนไปอยูในระดับเดียวกับพระเจา 

 

พระจิตเจา 
 ความรักคือสิ่งท่ีพระเจาประทานแกมนุษย  สัญลักษณเชิงประกาศกนี้  มิใชเปน “สิ่งหนึ่ง”  
หรือ  “ความรูสึกหนึ่ง”   แตความรักเปน  “พระบุคคล”  พระสันตะปาปาทรงใชสํานวนที่วา  “พระ
จิตเจาทรงหลั่งรินแกคูสมรสระหวางพิธีสมรส”  (ขอ 13, 19, 63)  อันเปนสํานวนที่งดงามและทรงใช
หลายครั้งดวยกัน  สํานวนนี้เปนการเนนอยางหนึ่งวา  ความรักของคูสมรสมิไดเปนอยางอ่ืน  
นอกจากพระจิตเจาอันเปนสายใยแหงความรักและการอุทิศพระองคระหวางพระบิดาและพระบุตรซึ่ง
สถิตอยูในใจของคูสมรส   และดวยเหตุนี้เองก็ทําใหสามีภรรยาสามารถไดเขาถึงแกนแหงชีวิตของ
พระเจาได  นอกจากนั้น  เหมือนดังท่ีศีลกําลังแตงตั้งผูรับศีลลางบาปใหเปนประจักษพยานของ
พระวรสาร  ในทํานองเดียวกัน  ศีลสมรสก็ไดแตงตั้งสามีภรรยาใหเปน  “ธรรมทูตแหงความรักและ
ชีวิต”  (ขอ 54) ดวยฤทธานุภาพของพระจิตเจาองคเดียวกัน 
 

1.3  การแพรธรรมของฆราวาส 
 
การเปลี่ยนแปลงในดานความหมายของคํา 
 แนวความคิดหลักอันท่ีสามซึ่งปรากฏอยูท่ัวไปในพระสมณสารนี้ก็คือ  บทบาทของฆราวาสใน
ภารกิจตางๆ ของพระศาสนจักร  ดังนั้น  เราจึงควรมาสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในดานความหมาย
ของคําๆ นี้ในเทววิทยาท่ีเกี่ยวกับฆราวาส  พระสันตะปาปา  ปโอ  ท่ี  10  ไดทรงพูดถึงบรรดา
ฆราวาสวาเปนฝูงแกะที่ออนนอมตอการนําของคนเลี้ยงแกะ  พระสันตะปาปาปโอ ท่ี  11  ไดกอตั้ง
กิจการคาทอลิกและทรงกระตุนใหฆราวาสมีสวนรวมในภารกิจแพรธรรมของศาสนจักร  แตในฐานะที่
ไดเปนผูไดรับมอบหมายจากพระสังฆราช  พระสันตะปาปาปโอ  ท่ี  12  สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  
และพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี  6  ก็ไดขยายความภารกิจเฉพาะของฆราวาสในโลกวาบทบาทนี้มิใช
เพียงหนาที่ผูรับผิดชอบทางศาสนากําหนดใหเทานั้น  แตเปนผลโดยตรงมาจากศีลลางบาป  ในพระ
สมณสารนี้ความคิดของพระสันตะปาปาเปาโล  ท่ี  6  และของสังคายนาวาติกันท่ี  2  ไมเพียงแต
ปรากฏซ้ําเทานั้น  แตไดรับการขยายความอยางกวางขวางอีกดวย  ย่ิงไปกวานั้น  สิ่งท่ีเราเห็นวาเปน
ลักษณะที่เดนชัดของพระสมณสารก็คือ  การเนนถึงลักษณะภารกิจของครอบครัวคริสตชนวาเปน  
“ศาสนบริการ”  โดยตรง  ซึ่งครอบครัวไดรับมอบหมายมาทางศีลสมรส 
 

ภารกิจของฆราวาสในโลก 
 พระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ทรงพอพระทัยท่ีจะนําความคิดจากสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ี 2 มากลาวซ้ําตามขอความที่วา  ชีวิตของสังคมโลก ก็คือ ชีวิตของครอบครัวนั่นเอง ครอบครัว
นี้เองท่ีเปนองคประกอบทางกายภาพของสังคม  และที่ใหการประกันวาสังคมจะมีสมาชิกสืบทอด
ตอไปเรื่อยๆ 
 โดยเฉพาะอยางย่ิง  ครอบครัวนั้นเปนหัวใจของสังคม  กลาวคือ  ถาครอบครัวดี  คนดี  
สังคมก็จะดีดวย  (ขอ  5)  มีการบรรยายความคิดอันยอดเย่ียมของพระสันตะปาปาเปาโล  ท่ี  6 
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เกี่ยวกับงานเผยแพรพระวรสารที่ครอบครัวไดรับการถายทอดใหแกผูอ่ืน  โดยการรับฟงพระวรสาร
และดําเนินชีวิตตามพระวรสารในความจริงแทของความรักและในความสัมพันธของครอบครัว  พระ
สันตะปาปา ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ก็ทรงเนนถึงงานแพรธรรมของครอบครัว    ซึ่งมิไดเพียงกลาวถึง
บทบาทนี้วาสําคัญเปนอันดับแรกเทานั้น  แตเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติและตามวิธีการที่หาอะไร
ทดแทนมิไดเลย  งานแพรธรรมนี้ตองดําเนินไปตามสภาพความเปนไปตางๆ ของครอบครัว (ขอ  50)  
อันไดแกงานในดานการรับใชความรักและชีวิตรวมถึงการสนับสนุนความสัมพันธในสังคม  งานในดาน
การอบรมบุตร  งานในดานความสัมพันธกับพระเจา  เรามิควรละเวนท่ีจะอานขอความสองขอท่ีเต็ม
ไปดวยความอบอุนใจและความเรียบงายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสวดภาวนาในครอบครัว  อันไดแก 
ขอ  59  ยอหนาสุดทาย  และขอ  60  ยอหนาท่ีสอง  ซึ่งมีการอางถึงคํากลาวของพระสันตะปาปา
เปาโล  ท่ี  6 
 

ชีวิตครอบครัวคริสตชนเปนศาสนบริการ   
 สิ่งท่ีเปนหัวขอสําคัญในสมัชชาพระสังฆราช  ป  1980  และในสมณสารนี้ก็คือ  ความคิดท่ีมี
การเนนหลายครั้งวา  ภารกิจของครอบครัวเปน  “ศาสนบริการ”  อยางหนึ่ง  อาจพูดอีกนัยหนึ่งได
วาชีวิตแหงความรักของคูสมรสและบทบาททุกประการของครอบครัวนั้น เปนภารกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบของคูสมรสและครอบครัว  ซึ่งเปน  “ศาสนบริการ”  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคูสมรส
และครอบครัวเทานั้น  เปนงานท่ีประกอบดวยลักษณะตางๆ  (ลักษณะของประกาศก สงฆ และ
กษัตริย)  และประกอบดวยประสิทธิผลแหงการไถกูของภารกิจแพรธรรม  ซึ่งพระคริสตเจามอบให
อยูในความรับผิดชอบของพระศาสนจักร  อันไดแกภารกิจการพิทักษรักษา การประกาศและการ
เผยแพรความรัก  (ขอท่ี 17)  ภารกิจในการแสดงความซื่อสัตย  (ขอ  20)  ภารกิจแหงความสัมพันธ  
(ขอ  21)  ภารกิจการอุทิศตัวรับใชชีวิต  “การเผยแพรภาพลักษณของพระเจาจากคนหนึ่งใหแกอีกคน
หนึ่ง”  (ขอ 28)  ภารกิจการอบรมดูแลบุตร  (ขอ 36, 38, 53)  ภารกิจที่  “เปนเคร่ืองเตือนใจพระศา
สนจักรใหระลึกถึงเหตุกาณซึ่งเกิดข้ึนท่ีไมกางเขนอยูเสมอ”  (ขอ  13)  “ศาสนบริการ”  นี้  มีความ
เปนจริงมากจนกระทั่งพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี  2  ไดยกคําพูดของนักบุญโทมัส  อไควนัส  
ซึ่งมักจะถูกลืมบอยๆ ในเรื่องการเปรียบเทียบศาสนบริการของคูสมรสกับศาสนบริการของสงฆท่ีวา  
“งานเผยแพรและอนุรักษชีวิตจิตวิญญาณนั้น  บางคนก็ทําสําเร็จโดยศาสนบริการทางวิญญาณ  ซึ่ง
เปนงานเฉพาะของผูท่ีรับศีลบวชเปนสงฆ  บางคนก็ทําโดยทางศาสนบริการทางรางกายและวิญญาณ
พรอมกันไป  ซึ่งเปนผลของศีลสมรส” (Summa Contra Gentiles ภาค 4 บทที่  58 : อางอิงในขอ 
32) 
 

พระศาสนจักรระดับครอบครัว 
 การที่มีการกลาวถึง  “พระศาสนจักรระดับครอบครัว”  หลายตอหลายครั้ง  ก็เปนการแสดง
ใหเห็นความสําคัญอยูในตัวแลว  แตคํานี้ยังมีความสําคัญเดนชัดเปนพิเศษ  ถาเราไดมาคิดถึงประวัติ
ความเปนมาของคํานี้  ในสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดเริ่มพูดในนัยนี้เปนครั้งแรก (“ในครอบครัวอัน
เปนหนวยที่คลายกับพระศาสนจักร”, Lumen  Gentium)  แตคํานี้กลับถูกลบลางไปในเวลาตอมาวา  
เปนคําท่ีไมเหมาะสม  ท่ีสุด  สมัชชาพระสังฆราช  ป  1980  และพระสันตะปาปา ยอหน ปอล  ท่ี  2  
ไดใหความสําคัญแกคํานี้ใหม  และไมไดใชเพื่อเปนการเปรียบเทียบอีกตอไป  แตใชเปนคําไวพจน  
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“ครอบครัวคริสตชน”  เลยทีเดียว  ดังนั้นจึงเปนการรับรองอยางเปนทางการวา  งานแพรธรรมของ
ครอบครัวซึ่งเปนงานของฆราวาสโดยเฉพาะนั้น  ก็เปนงานของพระศาสนจักรโดยตรง 
 

การรับใชครอบครัว 
 กอนท่ีจะจบหัวขอนี้  ขอใหเราสังเกตคําวา  “งานของพระศาสนจักร”  ซึ่งเปนคําท่ีพระ
สันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ไดใหแกงานของบรรดานายแพทย  นักการศึกษา  นักกฎหมาย  
หรือคูสมรสที่อุทิศตนเพื่อความผาสุกของครอบครัว  และโดยเฉพาะอยางย่ิง  ใหแกความพยายาม
ของทุกๆ คนท่ีมีความตั้งใจที่จะแนะนําคูสมรสใหใชวิธีคุมกําเนิดแบบสังเกตจังหวะตามธรรมชาติ  
(ขอ 35, 43, 47, 71, 75) 
 จึงไมนาแปลกใจเลยที่จะพบการใชสํานวน  3  สํานวน  ขนานกันไป  เพื่อเนนความสําคัญ
ของศาสนบริการนี้  อันไดแก “อนาคตของการเผยแพรพระวรสารขึ้นอยูกับพระศาสนจักรระดับ
ครอบครัวเปนสวนใหญ” (ขอ  52)  “อนาคตของสังคมโลก และของพระศาสนจักรขึ้นอยูกับ
ครอบครัว” (ขอ  75)  และ “อนาคตของมนุษยชาติข้ึนอยูกับครอบครัว”  (ขอ 86) 
 

หัวขอที่  2 : ปญหาตางๆ ในปจจุบัน 
 ครอบครัวนั้นเปนแกนของชีวิตในโลกนี้  ดังนั้นจึงเปนธรรมดาอยูเองท่ีครอบครัวจะไดรับ
ผลกระทบในดานดีหรือดานเลวจากกระแสตางๆ ท่ีสงผลกระเทือนอยูในโลก  ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  
ปญหาเหลานี้จํานวนมากไดรับการกลาวถึงในพระสมณสารนี้  พระสันตะปาปาก็แสดงความเห็นหรือ
แนวความคิดท่ีเรามิอาจมองขามไปไดเลยหลายคร้ังหลายหนดวยกัน  ในที่นี้จะขอยกมากลาวถึงสัก  4 
- 5  ขอ 
 

2.1  วิทยาศาสตร 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเคร่ืองแสดงถึงภูมิปญญาและเกียรติของมนุษย  และจะตอง
มีหนาท่ีรับใชมนุษยและตัวบุคคลไมใชกลายเปนรูปบูชาหรือนายของมนุษยอีกทีหนึ่ง  วิทยาศาสตรนี้
บางครั้งมีบทบาทมากเกินไป  เชน  ในกรณีท่ีความกาวหนาทางวิชาการเปดโอกาสใหสามารถฆาทารก
แฝดคนใดคนหนึ่งได  ถาผูเปนแมไมประสงคจะมีลูก  2  คน  ในเวลาเดียวกัน  หรือในกรณีท่ีมีการ
ตรวจครรภกอนคลอดเพื่อทําแทงถาปรากฏวามีทารกที่ผิดปกติ  ในเรื่องอ่ืนๆ  ยังมีตัวอยางของการที่
วิทยาศาสตรกาวกายความเปนบุคคลอีกมาก  ฉะนั้นควร  “จะตองใชวิทยาศาสตรควบคูไปกับ
ปญญา”  (ขอ 8) 
 

2.2 ขบวนการเรียกรองสิทธิสตรี 
 ขบวนการนี้ตอสูเพื่อเรียกรองความยุติธรรมที่ชัดเจนและถูกตองเพื่อสตรีจะไดมีเกียรติเสมอ
ภาคเทาเทียมชาย  และเพื่อท่ีจะเปดทางใหสตรีมีบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน  แตตามจริงแลว  ภาวะที่แสดงถึงความเปนสตรีอยางแทจริงเรียกรองวา 

 ความเปนหญิงควรไดรับการยอมรับ  และสามารถแสดงออกไดดวยบทบาทที่เหมาะสม  
แตจะตองไมทําใหถูกปฏิเสธหรือทําลายโดยพยายามทําตนใหเหมือนเปนชาย 
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 บทบาทของภรรยาและโดยเฉพาะในฐานะที่เปนแมของลูกไมควรเปนบทบาทแหงความ
อัปยศอดสูสําหรับหญิง  แตควรไดรับการยกยองวา  เปนหนาท่ีทางสังคมที่แทจริง  ซึ่ง
อยูเหนือกวาทุกๆ สิ่งท่ีสตรีจะสามารถอุทิศใหสังคมโดยการทํางานนอกบาน 

 

3.2  การคุมกําเนิด 
 พระสมณสารฉบับนี้ไดใหรายละเอียดท่ีแนนอนและลึกซึ้งเกี่ยวกับปญหานี้  โดยเปรียบเทียบ
ทัศนคติของผู ท่ีใชวิธีคุมกําเนิดแบบวิทยาศาสตรและทัศนคติของผู ท่ีใชการสังเกตจังหวะตาม
ธรรมชาติเปนหลักใหญ 
 ถาพูดโดยสรุปแลวผูท่ีใชการคุมกําเนิดแบบวิทยาศาสตรนั้น 

 แบงแยกความหมาย 2 ประการ  ของคําวา เพศสัมพันธอันหมายถึง ความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และการเจริญพันธุท่ีพระผูสรางไดเชื่อมความสัมพันธของทั้งสองลักษณะนี้
ไวอยางแนนแฟน 

 ทําตัวเปน  “ผูบงการ”  แผนการของพระผูเปนเจา 
 ทําใหคุณคาของเพศมนุษยเสื่อมทรามลง  ท้ังในแงของตนเองและของคูของตนดวย 
 บิดเบือนความจริงของความรักของคูสมรส  ซึ่งควรตองเปนการอุทิศตนอยางสิ้นเชิง 

 แตกอนหนานี้  พระสันตะปาปาไดขจัดแนวความคิดตางๆ เปนอันมากที่มหาชนกําลังใหความ
สนใจกันอยางกวางขวาง  เชน  ความกลัวในเรื่องการใชกําลังรุนแรง  ความกลัวเรื่องการเพิ่มจํานวน
ประชากร  ความกลัวในสภาพขาวยากหมากแพง  หรือแมแตเพียงความกลัวที่จะมีความสบายนอยลง  
ความกลัวในเรื่องการผิดปกติทางกรรมพันธุ  เพื่อคัดคานแนวความคิดเหลานี้  พระสันตะปาปาทรง
ตั้งขอสังเกตวา  ความรักของพระเจามีพลังเหนือกวาความกลัวใดๆ  ในโลก  อันตรายของการที่
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นก็เปนเรื่องท่ีขยายความกันเกินกวาเหตุ  (และเราสันนิษฐานวา  พระ
สันตะปาปาไดทรงศึกษารายงานทางเศรษฐศาสตร  และสถิติเปนอยางดีแลว)  นอกจากนี้ยังไดทรง
ตั้งขอสังเกตดวยวา  คุณคาของชีวิตอยูท่ีมนุษยสามารถคงความเปนบุคคลเอาไวได  ไมใชอยูท่ีสภาพ
ของความทุกขหรือความสุขในความเปนอยู  ดูเหมือนวาเปนครั้งแรกในเอกสารของพระสันตะปาปาที่
พระองคทรงประณามเรื่องอ้ือฉาวที่ประเทศร่ํารวยและองคการระหวางประเทศใหเงินชวยเหลือแก
ประเทศในโลกที่สามที่ออกกฎหมายอยางมีผล  เพื่อสนับสนุนการคุมกําเนิดและการทําแทง  (ขอ  
30)  เรื่องอ้ือฉาวที่ถูกนํามาตีแผในสิ่งพิมพตางๆ ดวย 
 นอกจากนี้  เรายังไดสังเกตเห็นความกาวหนาทางความคิดของพระสันตะปาปาตามที่ไดทรง
แสดงในปาฐกถาแกพระสงฆอิตาเลียนท่ีคาสเตล คอนโดลโฟ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน  1983  พระองค
ไดทรงกลาวไววา  พระเจาทรงเปนผูสรางความเปนบุคคลใหม  ซึ่งบรรดาพอแมตางก็เปนผูรวมมือ
กับพระผูสราง แตโดยการใชวิธีการคุมกําเนิดแบบวิทยาศาสตร ชายและหญิงไดปฏิเสธมิใหพระเจา
เปนพระเจา 
 

2.4 ครอบครัวและสังคม 
 ผูอานคงจะไดอานพระสมณสารทุกตอนที่กลาวถึงบทบาทที่ดีของครอบครัวที่มีตอสังคม  
และคงเขาใจไดไมยากนัก  บทบาทนี้ไมเพียงแตอยูในระดับทองถิ่น  หรือระดับชาติเทานั้น  แตใน
ระดับโลกดวย  (ขอ 43, 44, 47, 48) 
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 อยางไรก็ตาม  ในโลกที่มีแนวโนมที่จะใหความสําคัญแกสังคมเปนอยางมากเชนนี้  คนจะ
ไดรับความคิดท่ีวา รัฐอยูเหนือมนุษย และดังนั้นก็ยังอยูเหนือครอบครัวดวย  รัฐตองครอบคลุมทุก
อยาง  เชน  การศึกษา  การงาน  การประกันสังคม  การจัดท่ีอยูอาศัย  ความยุติธรรม ฯลฯ 
พลเมืองธรรมดาๆ มักมีแนวโนมที่จะรูสึกวาตัวเองไมมีอํานาจใดๆ เมื่ออยูตอหนาระบบราชการที่เต็ม
ไปดวยกําลังอันมหาศาล และอํานาจทางเศรษฐกิจที่ใหญหลวง บอยคร้ัง คนเหลานี้ยังนึกไปอีกวารัฐ
ผิดพลาดไมไดเลย  และทําอะไรก็เพื่อผลประโยชนของประชาชนแตเพียงอยางเดียว  ฝายรัฐเองก็มี
แนวโนมที่จะบังคับใหคนทําตามโครงการของรัฐดวยอํานาจระบบราชการ  และดวยการควบคุม
สื่อมวลชนเพื่อสรางประสิทธิผลและเพื่อใหเปนไปตามอุดมการณ  สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดใน
ประเทศเผด็จการ  จากประสบการณสวนตัวของพระสันตะปาปา  ภายใตการยึดครองของทหาร
เยอรมันและรัสเซีย  และภายใตการปกครองของระบบคอมมิวนิสตนั้น  เปนเครื่องยืนยันอยาง
ชัดเจนอยูแลววา  พระองคทรงทราบดีวา  ไดกลาวถึงอะไรอยู  ในประเทศทุนนิยมหรือท่ีเรียกวา 
“ประเทศโลกเสรี” นั้น แนวโนมนี้ก็มิไดออนลงเลย    แมวาจะมิไดปรากฏอยูอยางชัดเจนก็ตาม  เชน  
ระบบการจัดจําแนกงานท่ีไมยุติธรรม  ระบบการจัดการศึกษาที่ไมเหมาะสม  และการกําจัดเสรีภาพที่
แทจริงของพอแมในการกําหนดจํานวนบุตรที่ตนอยากจะมี  ฯลฯ  นี่แหละที่เรียกวา “ประเทศโลก
เสรี” 
 ควรจะคิดถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ไปพรอมๆ กัน  เพื่อจะสามารถเขาถึงความหมายอันลึกซึ้งของ
พระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  ท่ีวา  “ครอบครัวเปนสังคมที่ควรไดรับบุริมสิทธ์ิ”  หมายถึง  
สิทธ์ิท่ีมากอนสิทธ์ิของรัฐ  รัฐเพียงแตชวยใหครอบครัวไดปฏิบัติหนาท่ีของตนใหบรรลุผลเทานั้น  แต
ไมมีสิทธ์ิท่ีจะมาขัดขวางครอบครัวในหนาท่ีท่ีครอบครัวสามารถทําไดเอง (ขอ 45)  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงเมื่อเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของบุตร  (ขอ 36, 40) 
 

2.5  งานอภิบาลครอบครัว  
 ขอสังเกตขอหลัง ๆ นี้  คงจะเปนท่ีสนใจของบรรดาพระสงฆ 
 

ตําแหนงงานอภิบาลครอบครัว 
 สมัชชาพระสังฆราชและพระสันตะปาปาเรียกรองใหงานนี้ไดรับ  “ความสําคัญเปนอันดับ
แรก”  ในบรรดางานทั้งหลายของพระศาสนจักร  ท้ังในระดับสากล  ระดับสังฆมณฑล  และระดับวัด  
(ขอ 65, 70, 73, 74)  ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมตัวสมรส  (ขอ  66, 67)  กับการ
อภิบาลชวยเหลือคูสมรส  (ขอ 69 - 72)  และกับการฝกอบรมผูอภิบาล  (ขอ  73 - 76)  ควรจะ
ไดรับการศึกษาอยางละเอียดและดําเนินการอยางเรงดวนโดยไมปลอยท้ิงไวหรือมีขออางใดๆ  
 

งานอภิบาลเกี่ยวกับกรณีพิเศษที่เปนปญหา 
 ในที่นี้  เราใครจะขอนําตัวอยาง  สักสองกรณี  คือ 
 ก.  คริสตชนที่ละเวนไมปฏิบัติศาสนา  ท่ีประสงคจะขอรับศีลสมรส (ขอ 68) พระ
สันตะปาปาทรงใหขอสังเกตถึงอันตรายของการวิจารณระดับของความเชื่อวามีมากนอยเพียงใด
อยางไร  อันตรายนี้อาจเลยไปถึงความสงสัยในคุณคาของการแตงงานท่ีเกิดข้ึนไปแลว  ในเมื่อคู
สมรสมีความรักตอกันและยึดถือคํามั่นสัญญาเฉพาะคูของตนที่ยกเลิกไมไดนั้นเอาไว  เราก็อาจถือได
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วา  ดวยวิธีนี้เขาไดแสดง  “ความนอบนอมตอแผนการพระเจา”  และสะทอนใหเห็นทัศนะที่มีความ
ศรัทธาอยางแทจริง  แมวาจะไมสํานึกมากนักก็ตาม 
 ข.  ผูท่ีแตงงานใหมหลังการหยาราง (ขอ 84) พระสันตะปาปาทรงใหทัศนะเกี่ยวกับคูหยา
รางเหลานี้ดวยความเห็นอกเห็นใจและดวยความหนักแนนในเวลาเดียวกัน โดยยึดหลักซึ่งพระ
สันตะปาปาเปาโล  ท่ี  6  ทรงตั้งไวในบริบทอื่นท่ีวา  “การไมลดความสําคัญของคําสั่งสอนแหงความ
รอดของพระคริสตเจา  ทําใหเกิดรูปแบบพิเศษของความรักตอวิญญาณทั้งหลาย”  (ชีวิตมนุษย ขอ 
29) ดังนั้น  ผูอภิบาลท้ังหลาย 

 ควรพยายามชวยผูท่ีแตงงานใหมหลังการหยารางใหมีสวนรวมในชีวิตและกิจกรรมของ
พระศาสนจักร 

 ไมอนุญาตใหเขาเหลานี้รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 
 ไมประกอบพิธีศาสนาใดๆ  ในโอกาสที่ผูหยารางแลวไปจดทะเบียนแตงงานใหม 

 
กรณีพิเศษท่ีเปนปญหาเหลานี้  มิไดเปนเรื่องท่ีสมมุติข้ึน  และเราก็ยืนยันไดวา  กรณีเหลานี้

สรางขอของใจใหแกคริสตชนหลายคน  พระสงฆควรศึกษาและแสวงหาการปฏิบัติตามแนวทางที่ทรง
แนะไวในพระสมณสารนี้  เราเขาใจดีวา  พระสงฆบางองคไดปฏิบัติตามดวยความเมตตาและเห็นอก
เห็นใจ  แตการปฏิบัติเชนนี้จะสอดคลองกับหลักธรรมแหงศีลสมรสหรือไม 
 

หัวขอที่  3  :  การอธิบายความหมายของคําพิเศษบางคํา 
 

3.1 กฎเกณฑแหงการกาวหนาอยางเปนขั้นเปนตอน (law of gradualness)  (ขอ 9 และขอ 34) 
 คํานี้ เปนคําใหม  พระสังฆราชกลุมหนึ่งได เสนอคํานี้ ในระหวางการประชุมสมัชชา
พระสังฆราช  และพระสันตะปาปา  ยอหน  ปอล  ท่ี  2  เอง  ก็ไดทรงใชคํานี้ในบทแถลงของ
พระองคในพิธีปดการประชุมสมัชชา  ขาพเจาใครขอคําอธิบายคํานี้  เพราะบางครั้งคนท่ี
ตีความหมายของคํานี้ตางก็มีความเขาใจที่แตกตางกันไป 
 คํานี้  หมายถึง  พัฒนาการในแงดีของชีวิตสมรส  เราทุกคนพอจะทราบแลววา  คูสมรสไมมี
โอกาสเตรียมตัวกอนจะเขาการสมรสไดเทากันทุกคูท้ังในดานความรูท่ัวไป  คําสอนท่ีตางคนตางไดรับ  
นิสัยใจคอของแตละคน  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ประสบการณ  และโอกาสที่จะไดพบผูคน  
เหตุผลนานัปการนี้ไดหลอหลอมจิตสํานึกของแตละคูตามวิธีหรือข้ันตอนท่ีไมเหมือนกัน  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในเร่ืองเก่ียวกับความรักและชีวิตครอบครัว  บางคูก็โชคดีไดรับการศึกษาอบรมอยาง
ตอเนื่องและอยางเฉลียวฉลาด  กอนจะถึงเวลาท่ีจะสมทําใหเขามีทัศนะท่ีสูงสงเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรี
ของคนหรือความสัมพันธระหวางคน เขามีจิตใจที่บรรลุถึงวุฒิภาวะและสามารถอุทิศตัวใหแกคนอ่ืน 
ตลอดจนควบคุมจิตใจของตนไดพอสมควร  แตบางคนเติบโตขึ้นมาโดยไมเคยไดรับความอบอุนเลย  
มีแตไดรับความยุงยากลําบากตางๆ นานา  บางครั้งก็ตองมีชีวิตทามกลางบรรยากาศที่มืดมน  ฉะนั้น  
เขาจึงมองเร่ืองการสมรสเปนเพียงโอกาสที่จะตอบสนองความเห็นแกตัวเทานั้น  ในระหวางพวกแรก
กับพวกที่สองท่ีกลาวมาแลวนี้  ยังมีคูสมรสจํานวนมากซึ่งอยูในสภาพการณท่ีซับซอนดวยเหตุวาเรื่อง
ความรักและการสมรสเปนการมาพบกันของคนสองคนซึ่งแตละคนตางก็มีขอดีและขอเสียท่ีไม
เหมือนกัน  แมวาสภาพความเปนจริงของคูสมรสตางๆ  ในเวลาที่จะแตงงานจะเปนอยางไรก็ตาม  คู
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สมรสทุกคูตางก็จะไดรับการเรียกรองใหเปนผูศักดิ์สิทธ์ิอยางเทาเทียมกันหมด   การแสวงหาความ
ศักดิ์สิทธ์ิเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับคูสมรสทุกคูเหมือนกับอากาศซึ่งจําเปนตอสิ่งมีชีวิต  หรือพูดอีกนัย
หนึ่งไดวา  ไมมี  “ข้ันตอนของกฎเกณฑ”  (gradualness of the law)  เหมือนอยางเชนวา  อาจมี
อุดมคติเกี่ยวกับความรักและการสมรสอยางหนึ่ง  สําหรับคูสมรสที่พรอมแลวทุกอยาง  และมีอุดม
คติอีกอยางหนึ่งในระดับที่ต่ําลงไปซึ่งนาจะพอสําหรับคูสมรสที่เคราะหรายในวัยเด็กหรือวัยหนุมสาว  
แตความจริงแลว  คูสมรสทุกคูไดรับการเรียกรองใหกลายเปน  “ภาพลักษณ”  ของพระเจาองค
เดียวกัน  ทุกคูมีพระบิดาองคเดียวกันผูทรงรักเขา     ทุกคูไดรับความชวยเหลือและการไถกูจากไม
กางเขนของพระคริสตเยซูองคเดียวกัน และทุกคูไดรับพลังแหงความรักจากพระจิตเจาองคเดียวกัน 
 แตก็เปนสิ่งท่ีแนนอนเหมือนกันวา  ไมมีคูสมรสคูใดเลยที่จะสามารถบรรลุอุดมคติของตน
ในทันทีท่ีสําเร็จพิธีสมรสในวัด   แตละคูยังจะตองกาวไปสูอุดมคติท่ีพระเจาทรงเสนอใหและที่พระศา
สนจักรจะชวยใหบรรลุถึงใหไดตลอดชีวิตสมรสรวมกัน  ในภาษาลาติน  คําวา  gradus  นั้นแปลวา  
“การกาวไปขางหนา”  ในระหวางการกาวไปขางหนานี้  คูสมรสแตละคูจะตองผานข้ันตอนตางๆ  
ไมใชเพื่อหาท่ีพักผอน  แตเปนการกําหนดวาตองกาวไปขางหนาอีกตอไป  โดยอาศัยเจตนาที่จริงจัง
มากขึ้นอีก  แตละคูจะตองเดินไปตามจังหวะกาวและวิถีทางท่ีจริงจังมากขึ้นอีก  แตละคูจะตองเดิน
ไปตามจังหวะกาวและวิถีทางของตนเอง  จะตองเผชิญกับอุปสรรคที่เปนสถานการณเฉพาะของตน
และไดรับชัยชนะที่เปนเฉพาะของตนเชนกัน  “กฎเกณฑแหงการกาวหนาอยางเปนข้ันเปนตอน”  นี้
อาจสรุปไดวา  เปนความจําเปนท่ีคูสมรสทุกคูจะตองกาวไปขางหนาสูความรักที่สมบูรณแบบดวย
พละกําลังของตนและตามวิถีทางของตน  “โดยที่พระกระแสเรียกของพระเจาและพระหรรษทานแหง
การไถกูมนุษยจะเปนพลังใหแกเขาอยูเสมอ” 
 บทบาทของพระศาสนจักร  ซึ่งหมายถึง  คริสตชนทั้งหลาย  ก็คือ 

1. ตองชี้แนะจุดหมายปลายทางหรือทิศทางอยางชัดเจนใหแกคูสมรสทั้งหลาย 
2. ตองเสนอแนะวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณพิเศษของแตละคู  แตวิธีการ

ตางๆ นั้นก็มารวมกันท่ี  “มรรคา”  แหงไมกางเขนที่นําไปสูความรอด 
3. ตองสงเสริมกําลังใจแตละคนโดยมิหยุดหยอน  โดยอาศัยจิตเมตตาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ

ตางๆ  เปนตน 
 
 ขอยกตัวอยางท่ีแสดงถึงทาทีของคูสมรสเกี่ยวกับการคุมกําเนิดสักตัวอยางหนึ่ง  เชนวาคูใด
ท่ีเคยใชยาเม็ดคุมกําเนิดเปนประจําตลอดเวลา  หลายเดือนหรือหลายปมาแลวและเปลี่ยนมาใชยา
คุมกําเนิดนานๆ ครั้ง  คูนั้นก็เรียกไดวามีความกาวหนาอยางแนนอนท้ังในดานการควบคุมกิจกรรม
ทางเพศและในดานคุณภาพของความรักที่มีตอกัน  นี่เปน  “ข้ันตอน”  หนึ่ง  แตคูนั้นจะอยูกับที่นาน
เกินไปไมไดเพราะตองกาวไปขางหนาตอไปเรื่อยๆ  จนกวาจะสามารถใชวิธีสังเกตจังหวะตาม
ธรรมชาติได  เมื่อเขาจะไดมาถึง  “ข้ันตอน”  นี้แลว  คูสมรสดังกลาวจะสังเกตเห็นวายังมีวิธีอีกมาย
มายที่ชวยความรักของเขาใหลึกซึ้งไปอีก  และชวยเขาใหเจริญกาวหนาไปถึงความศักดิ์สิทธ์ิโดยอาศัย
ความรักนี้เอง  เขาจะสามารถบรรลุเปาหมายอันแทจริงไดก็ตอเมื่อความรักฉันสามีภรรยาในโลกนี้ก็
ไดผานพนความตาย  และกลับไปสูบอเกิดของตน  ซึ่งก็คือพระเจานั่นเอง 
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3.2 กฎเกณฑแหงการทดแทน  (Principle of subsidiarity)  (ขอ 45) 
 กฎเกณฑแหงการทดแทน  หมายถึง  การที่บุคคลหนึ่งหรือสถาบันหนึ่งซึ่งมีหนาท่ีรับภาระ
ของอีกบุคคลหน่ึง  หรืออีกสถาบันหนึ่งซึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนของตนโดยตรงแตดั้งเดินได  
ตัวอยางเชน  ครอบครัวนั้นมีสิทธิและหนาท่ีในการอบรมเลี้ยงดูลูก  การเลือกแบบดําเนินชีวิต  การ
หางานทํา  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เปนสิทธิและหนาท่ีของครอบครัวโดยเฉพาะ  และตามปกติแลวคน
อ่ืนก็ไมนาจะแทรกแซง  แตในกรณีท่ีครอบครัวไมสามารถจะปฏิบัติหนาท่ีของตนได  เพราะขัดสน  
ปวย  หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ  สังคมจึงจะมีหนาท่ีท่ีจะตองรับภาระตอ  แตถาเขาซึ่งอาจจะเปนพอแม  
ครอบครัว  หรือประเทศตางๆ ก็ดี  สามารถปฏิบัติหนาท่ีของเขาไดแลว  ผูอ่ืนไมมีสิทธิกําหนดแบบ
ดําเนินชีวิตใหเขาไมวาผูอ่ืนจะเปนโรงเรียน  รัฐ  หรือองคการระหวางประเทศก็ตาม 
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สวนท่ี  2  :  คําชี้แจงเกี่ยวกับการแปล 
  

 
คณะผูแปลไดประสบความยากลําบากไมนอยในการแปลพระสมณสารฉบับนี้เพราะตนฉบับ

นั้นก็เขาใจยากพอสมควร  ดังนั้นในการแปลเปนภาษาไทย  เราจึงตองระวังใหความหมายของแตละ
ประโยคสอดคลองกับทัศนะทั่วไปของพระสมณสาร 
 อนึ่ง  พระสมณสารนี้ไดสะทอนใหเห็นความสามารถพิเศษของผูเขียนเชนเดียวกันกับ
บทความอื่นๆ ท่ีทรงคุณคา  และเนื่องจากวาเอกสารฉบับนี้เปนผลงานเขียนท่ีมาจากวัฒนธรรมยุโรป  
มีสํานวนวลี  แนวความคิด  และการเปรียบเทียบตางๆ  ท่ีมักใชกันในวัฒนธรรมดังกลาว  ดังนั้น  จึง
เปนธรรมดาอยูเองท่ีผูอานซ่ึงเปนคนไทยจะตองรูสึกแปลกใจไมมากก็นอยในวิธีแสดงความคิดท่ี
แตกตางจากคนไทย 
 มีขอความที่เขาใจยากอีกประเภทหนึ่งซึ่งผูอานจะตองพบไมวาจะอานในตนฉบับ  หรือในฉบับ
ท่ีแปลออกเปนภาษาตางๆ แลวก็ตาม  นั่นก็คือ  ขอความที่เขาใจยากอันเนื่องมาจากวาเปนแนวคิด
ใหม  สิ่งนี้อาจจะกระทบตอทัศนะหรือแนวคิดท่ีเคยชินกันมาแตเดิม  ฉะนั้น  ผูอานจึงไมควรมองหา
แตแนวความคิดหรือวิธีการเสนอปญหาตามแบบที่ตนเองคุนเคย  ตรงกันขาม  ควรถอมตัวและเปด
ใจตอความคิดใหมๆ   และควรตั้งคําถามตอตนเองเพื่อจะไดสามารถเขาใจแผนการของพระเจา
เกี่ยวกับตนเอง  ความรัก  และครอบครัวไดดีย่ิง 
 เปนท่ีแนนอนวา  วิธีการฟนฝาอุปสรรคที่ถูกตองนั้น  มักไมอยูท่ีวา  จะสามารถหลีกเลี่ยงได
อยางไร  หรือจะสามารถบิดเบือนอุปสรรคใหแปรเปลี่ยนเปนรูปแบบที่ไมเปนอุปสรรคไดอยางไร  แต
จะเปนสิ่งท่ีดี  ถาหากวาพระสมณสารนี้ใหแรงบันดาลใจแกคนจํานวนมากใหลงมือเขียนบทความที่จะ
เปนการอธิบาย  การวิจัยหรือแมแตคําถาม  ไมวาผูเขียนนั้นจะเปนผูท่ีสมรสแลว  พระสงฆ  นักบวช  
ผูสอนคําสอน  จนถึง “ผูท่ีหวงใยตอวิวัฒนาการของการสมรสและสถาบันครอบครัว”  (ขอ 1)  ก็
ตาม 
 ยังมีอีกวิธีหนึ่งท่ีอาจชวยใหเขาถึงพระสมณสารนี้ไดมากขึ้นก็คือ  การอานพระสมณสารนี้
หลายๆ ครั้ง  เพราะการอานครั้งเดียว  บางครั้งดูเหมือนวาจะไมพอ  และเมื่อไดอานใหมครั้งใดก็
ตาม  จะพบแนวความคิดใหมๆ เกิดข้ึนทุกครั้ง  พระสมณสารนี้ควรมีไวประจําทุกครอบครัวที่
ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจา  และผูอานจะอานขอความตางๆ  ท่ีสอดคลองกับ
เหตุการณในชีวิตจริงท่ีผูอานก็กําลังประสบอยู เชน เมื่อกําลังเตรียมการสมรส เมื่อสภาพแวดลอม
สรางปญหาใหกับความรัก  เมื่อใหการอบรมสั่งสอนแกลูกๆ  เมื่อลังเลใจวาจะใชวิธีการคุมกําเนิดดี
หรือไม  เมื่อตองการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  เมื่อแสวงหาวิธีการสวดภาวนาที่ถูกตอง  เมื่อ
ตองการอุทิศตัวใหแกบุคคลผูเปนท่ีรักอยางสุจริตใจมากขึ้น ฯลฯ 
 พรอมกันนี้  คณะผูแปลขอแสดงความขอบคุณ  รศ. กีรติ  บุญเจือ  และ  รศ. เสรี  พงศ
พิศ  ผูใหคําแนะนํา และชวยในการตรวจทาน ตลอดจนทุกทานท่ีไดมีสวนชวยใหโครงการแปลนี้สําเร็จ
ลุลวงไป  โดยหวังเปนอยางย่ิงวาพระสมณสารฉบับนี้คงจะเปนคูมือของทุกๆ คน  ท่ีทํางานเพื่อ
ประโยชนของครอบครัวอยางแทจริง 
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คณะผูแปล 
 

สารบัญ 
หนา 

 
บทนํา 

1. พระศาสนจักรรับใชครอบครัว 23 
2. การประชุมสมัชชาพระสังฆราชป 1980 ท่ีตอเนื่องจากการประชุมครั้งกอนๆ 23 
3. คุณคาของการสมรสและครอบครัว 24 
 

ภาคที่หนึ่ง 
มุมสวางและมุมมืดของครอบครัวในปจจุบัน 

4. ความจําเปนท่ีจะตองเขาใจสถานการณ 26 
5. การวินิจฉัยตามหลักพระวรสาร 26 
6. สถานการณของครอบครัวในโลกปจจุบัน 28 
7. อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอมโนธรรมของคริสตชน 29 
8. ยุคสมัยของเราตองการปญญา 29 
9. การกาวหนาอยางเปนข้ันเปนตอนและการกลับใจ 30 
10. การประยุกตพระวรสารกับวัฒนธรรมทองถิ่น 30 

ภาคที่สอง 
แผนการของพระเจาสําหรับการสมรสและครอบครัว 

11. มนุษยคือภาพลักษณของพระเจาผูซึ่งเปนองคความรัก 32 
12. การสมรสและความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย 33 
13. พระเยซูคริสต : เจาบาวของพระศาสนจักรและศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงการสมรส 34 
14. บุตรเปนของขวัญอันล้ําคาของการสมรส 36 
15. ครอบครัวเปนความสัมพันธระหวางบุคคล 36 
16. การสมรสและการถือพรหมจรรย 37 

ภาคที่สาม 
บทบาทของครอบครัวคริสตชน 

17. ครอบครัวเอย จงพยายาม “เปน” สิ่งท่ีทาน “เปน” เถิด 39 
1. การสรางชุมชนมนุษย 

18. ความรักอันเปนบอเกิดและพละกําลังของความสัมพันธ 40 
19. เอกภาพอันแบงแยกมิไดของความสัมพันธในคูสมรส 40 
20. ความสัมพันธท่ียกเลิกมิได 41 
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21. ความสัมพันธในวงศตระกูล 43 
22. สิทธิและบทบาทของสตรี 44 
23. สตรีกับสังคม 45 
24. การดูหมิ่นศักดิ์ศรีของสตรี 46 
25. ผูชายในฐานะที่เปนสามีและบิดา 47 
26. สิทธิของเด็ก 48 
27. คนสูงอายุในครอบครัว 49 

2. การอุทิศตัวรับใชชีวิต 
2.1 การสืบทอดชีวิต 
28. บิดามารดา : ผูรวมมือกับความรักของพระผูสราง 49 
29. คําสอนและบรรทัดฐานของพระศาสนจักรที่มีมาแตโบราณก็จริงแตก็ยังทันสมัยอยูเสมอ 50 
30. พระศาสนจักรยืนเคียงขางชีวิต 51 
31. เพื่อใหแผนการของพระเจาเปนไปโดยสมบูรณมากขึ้น 52 
32. ทัศนะที่สมบูรณแบบเกี่ยวกับมนุษยและพระกระแสเรียกของเขา 53 
33. พระศาสนจักรเปนอาจารยและมารดาสําหรับคูสมรสที่ประสบความยุงยาก 54 
34. เสนทางของคูสมรสในดานศีลธรรม 56 
35. การสรางความมั่นใจและการยื่นมือเขาชวยเหลืออยางใกลชิด 58 
2.2 การอบรมดูแลบุตร 
36. สิทธิและหนาท่ีอบรมดูแลบุตรเปนของบิดามารดา 58 
37. การอบรมสั่งสอนคุณคาพื้นฐานของชีวิตมนุษย 59 
38. ภารกิจในการอบรมดูแลบุตรและศีลสมรส 60 
39. การรับประสบการณเบื้องตนในชีวิตของพระศาสนจักร 61 
40. ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสถาบันการอบรมศึกษาอื่นๆ 62 
41. การอุทิศตัวรับใชชีวิตในรูปแบบตางๆ 63 

3. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
42. ครอบครัวเปนหนวยแรกและเปนหนวยสําคัญท่ีสงเสริมชีวิตสังคม 64 
43. ชีวิตครอบครัวเปนแหลงฝกจิตตารมณแหงความสัมพันธและการมีสวนรวมกับคนอื่น 64 
44. บทบาทของครอบครัวในดานสังคมและการเมือง 65 
45. สังคมควรจะรับใชครอบครัว 66 
46. กฎบัตรวาดวยสิทธิของครอบครัว 66 
47. พระหรรษทานและความรับผิดชอบของครอบครัวคริสตชน 68 
48. การสรางสรรคระเบียบใหมระหวางประเทศ 68 

4. การมีสวนรวมในชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักร 
49. ครอบครัวกับธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักร 69 
50. ภารกิจพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งครอบครัวกระทําในนามของพระศาสนจักร 70 
4.1 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมที่เชื่อและประกาศขาวดี 
51. ความเชื่อในสวนที่เปนความเขาใจและความชื่นชมในแผนการของพระเจาท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 71 
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52. ภารกิจแพรธรรมของครอบครัวคริสตชน 72 
53. ภารกิจในนามพระศาสนจักร 73 
54. การประกาศพระวรสารแกสิ่งสรางท้ังมวล 74 
4.2 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมเสวนากับพระเจา 
55. ครอบครัว คือ วิหารของพระศาสนจักร 75 
56. ศีลสมรสเปนศีลท่ีสามีภรรยาสงเสริมความศักดิ์สิทธ์ิใหแกกันและกันและเปนกิจศรัทธา 75 
57. ศีลสมรสและศีลมหาสนิท 77 
58. ศีลแหงการกลับใจและการกลับคืนดีกับพระเจา 77 
59. การสวดภาวนาในครอบครัว 78 
60. บิดามารดาเปนผูสอนวิธีการภาวนา 79 
61. พิธีกรรมและการภาวนาสวนตัว 80 
62. การภาวนาและชีวิต 81 
4.3 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมผูรับใช 
63. พระบัญญัติใหมแหงความรัก 81 
64. เพื่อนมนุษยแตละคนเปนภาพลักษณของพระเจา 82 

ภาคที่สี่ 
งานอภิบาลครอบครัว 

ขั้นตอนตางๆ โครงสราง ผูรับผิดชอบ และกรณีตางๆ 
1. ขั้นตอนตางๆ ของงานอภิบาลครอบครัว 

65. พระศาสนจักรสนับสนุนความกาวหนาของครอบครัว 84 
66. การอบรมเตรียมจิตใจกอนแตงงาน 84 
67. พิธีศีลสมรส 86 
68. การประกอบพิธีสมรสและการแพรพระวรสารใหผูท่ีรับศีลลางบาปแตไมมีความเชื่อ 87 
69. งานอภิบาลหลังพิธีสมรส 89 

2. โครงสรางของงานอภิบาลครอบครัว 
70. ชุมชนของพระศาสนจักรโดยเฉพาะอยางย่ิงวัดตางๆ 90 
71. ครอบครัว 90 
72. ชมรมครอบครัวเพื่อครอบครัว 91 

3. ผูรับผิดชอบงานอภิบาลครอบครัว 
73. พระสังฆราชและพระสงฆ 92 
74. นักบวชชายหญิง 93 
75. ฆราวาสผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง 94 
76. ผูรับและผูสรางสื่อมวลชน 94 

4. งานอภิบาลครอบครัวในกรณีตางๆ ที่เปนปญหา 
77. สถานการณพิเศษ 96 
78. การแตงงานกับคนตางศาสนา 97 
79. งานอภิบาลในบางกรณีท่ีนอกลูนอกทาง 99 
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80. กรณีท่ี 1 : การทดลองแตงงาน 99 
81. กรณีท่ี 2 : การอยูกินดวยกันโดยไมมีพันธะ 100 
82. กรณีท่ี 3 : ชาวคาทอลิกที่แตงงานกันเฉพาะแตความกฎหมายบางเมืองเทานั้น 101 
83. กรณีท่ี 4 : คูสมรสที่แยกทางกันและคูสมรสที่หยารางกันแตไมแตงงานใหม 102 
84. กรณีท่ี 5 : ผูท่ีแตงงานใหมหลังการหยาราง 102 
85. ผูท่ีไมมีครอบครัว 104 
86. สรุป 104 
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พระสมณสาร 
ของ 

พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 
ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และคริสตชน 

ในพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งมวล 
วาดวย 

บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปจจุบัน 

(Familiaris Consortio) 
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บทนําบทนําบทนํา   
 
 
พระศาสนจักรรับใชครอบครัว 
1. ในโลกปจจุบัน  สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกําลังมีผลกระทบตอ
สถาบันครอบครัวเปนอยางมากเทาๆ กับที่มีผลกระทบตอสถาบันอ่ืนๆ  หรืออาจจะมากกวาเสียอีก  
แมจะตองดํารงอยูในสภาพเชนนี้  ก็ยังคงมีครอบครัวจํานวนมากที่รักษาคานิยมอันเปนพื้นฐานของ
สถาบันครอบครัว  แตก็มีอีกหลายครอบครัวที่เริ่มไมแนใจและสับสนในบทบาทของตน  ถึงกับตั้งขอ
สงสัยและแทบไมรูสํานึกถึงความหมายและความจริงสูงสุดของชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวเสียเลย
ก็มี  ทายท่ีสุด  ยังมีครอบครัวจํานวนมากที่ถูกสถานการณท่ีอยุติธรรมตางๆ ขัดขวาง  มิใหปฏิบัติ
ตามสิทธิพื้นฐานของตน 
 โดยท่ีพระศาสนจักรตระหนักดีวา  การสมรสและสถาบันครอบครัวเปนคุณคาสูงสุดอยาง
หนึ่งของมนุษยชาติ  พระศาสนจักรจึงปรารถนาที่จะแสดงความคิดเห็น  และเสนอความชวยเหลือ
ตอผูท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 ผูท่ีสํานึกคุณคาของการสมรสและชีวิตครอบครัว ซึ่งพยายามที่จะดําเนินชีวิตตามคุณคา
นี้ดวยความซื่อสัตย 

 ผูท่ียังไมแนใจและกังวลใจ  จึงกําลังเสาะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 และผูท่ีถูกขัดขวางอยางอยุติธรรมมิใหดําเนินชีวิตครอบครัวตามโครงการของตนอยาง

อิสระ 
 
 เพื่อสนับสนุนครอบครัวกลุมแรก  ใหความกระจางตอกลุมที่สอง  และชวยเหลือกลุมที่สาม
นั้น  พระศาสนจักรจึงเสนอความชวยเหลือใหแกบุคคลทุกคนที่หวงใยตอวิวัฒนาการของการสมรส
และสถาบันครอบครัว1 
 พระศาสนจักรมีความหวงใยเปนพิเศษตอเยาวชน  ผูซึ่งกําลังจะยางเทาเขาสูการสมรสและ
ชีวิตครอบครัว  เพื่อจะไดเสนอแนวคิดใหมดวยการชวยเขาใหคนพบความงดงามและความยิ่งใหญ
ของพระกระแสเรียกที่นําไปสูความรักและการรับใชชีวิต 
 

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชป  1980  ที่ตอเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน ๆ  
2. สิ่งท่ีแสดงวาพระศาสนจักรสนใจอยางลึกซึ้งในเรื่องครอบครัวก็คือมีการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชขึ้นท่ีกรุงโรมระหวางวันท่ี  26  กันยายน  ถึง  25  ตุลาคม  1980  การประชุมครั้งนี้
เปนการประชุมที่ตอเนื่องจากการประชุม  2  ครั้งกอน2 ท่ีจริงแลว ครอบครัวคริสตชน* คือกลุม

                                                 
1 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  52 
2 Cf.  John  Paul  II,  Homily  for  the  Opening  of  the  Sixth  Synod  of  Bishops  (26  September  1980),  2;ASS  
(“Acts  of  the  Apostolic  See”)  72  (1980) , 1008 
* ครอบครัวคริสตชน ในที่นี้หมายถึงครอบครัวในอุดมคติที่ดําเนินรอยตามพระเยซูคริสตเจาหรือตามหลักพระวรสาร มิไดหมายความวา
ครอบครัวคริสตชนในสภาพความเปนจริงจะมีลักษณะเชนนี้ทุกครอบครัว - ผูแปล 
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บุคคลกลุมแรกที่มีหนาท่ีประกาศพระวรสารแกบุคคลท่ีกําลังเจริญเติบโต  และโดยอาศัยการอบรม
และการสอนคําสอนท่ีเหมาะสมกับวัย  ก็จะชวยนําเขาไปสูวุฒิภาวะในฐานะที่เปนมนุษยและคริสตชน 
 นอกจากนั้น  การประชุมสมัชชาครั้งนี้ยังเปนการตอเนื่องอยางเหมาะสมจากการประชุมใน
เรื่องหนาท่ีของพระสงฆและเรื่องความยุติธรรมในโลกสมัยนี้  อันท่ีจริง  ครอบครัวในฐานะที่เปนกลุม
บุคคลซ่ึงมีหนาท่ีใหการศึกษาอบรมจะตองชวยใหคนไดตระหนักถึงกระแสเรียกของตนเองและมี
ความรับผิดชอบในการสงเสริมใหมีความยุติธรรมมากขึ้น  โดยการฝกฝนเขาตั้งแตวัยเด็กใหรูจักมี
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ในลักษณะที่เปยมไปดวยความรักและความยุติธรรม 
 ตอนทายของการประชุมดังกลาว  บรรดาพระสังฆราชที่เขารวมประชุมไดย่ืนขอเสนอ
มากมายที่รวบรวมไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางการประชุม  และมีมติเปนเอกฉันทให
ขาพเจาเปนผูประกาศแกประชาชนทั้งหลายถึงความหวงใยของพระศาสนจักรตอครอบครัว  และได
ใหหลักเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับงานอภิบาลแนวใหมในสวนพื้นฐานของชีวิตของคนและของพระศาสน
จักร 
 ในสมณสารฉบับนี้  ซึ่งถือเปนภารกิจที่ขาพเจาปฏิบัติตามหนาท่ีพระสันตะปาปาที่ขาพเจา
ไดรับมอบหมายมา  ขาพเจาขอแสดงความขอบคุณสมาชิกสมัชชาทุกทานผูมีสวนรวมในการนําความรู
และประสบการณอันมีคามารวบรวมเปน  “ขอเสนอ”  ซึ่งขาพเจาไดมอบให “สมณสภาเพื่อ
ครอบครัว”  พรอมทั้งไดกําชับใหทําการศึกษาอยางละเอียดเพื่อท่ีจะสามารถมองเห็นเนื้อหาท่ีมีคุณคา
ในทุกแงทุกมุม 
 

คุณคาของการสมรสและครอบครัว 
3. โดยอาศัยความเชื่อซึ่งสองสวางใหพระศาสนจักรไดเขาใจความจริงทุกประการที่เกี่ยวกับคุณคาอัน
ย่ิงใหญและความหมายอันลึกซึ้งของการสมรสและครอบครัว  พระศาสนจักรเห็นความจําเปน
เรงดวนที่จะตองประกาศพระวรสารซึ่งเปน  “ขาวดี”  แกคนทุกคนโดยไมยกเวนโดยเฉพาะอยางย่ิง
แกผูท่ีกําลังเตรียมตัวสมรส  แกผูท่ีไดสมรสแลว  และแกพอแมท้ังหลายในโลกนี้ 
 พระศาสนจักรตระหนักอยางลึกซึ้งวา  การยอมรับพระวรสารเทานั้นท่ีจะทําใหความหวัง
ท้ังหลายที่มนุษยมีตอการสมรสและตอครอบครัวอยางถูกทํานองคลองธรรมเปนจริงข้ึนมาได 
 ตามพระประสงคของพระเจาในการสรางโลก3   การสมรสและครอบครัวไดรับการกําหนดไว
ลวงหนาตามความจริงเท่ียงแทเพื่อจะไดบรรลุถึงความสมบูรณในพระคริสต4      และยังตองการ
พระหรรษทานของพระองคเพื่อท่ีจะรักษาตนจากบาดแผลอันเกิดจากบาป5   และเพื่อจะไดกลับไปสู
สภาพ  “แตแรกเริ่ม”6 ของตน กลาวคือ  กลับไปสูสภาพที่เขาใจแผนการของพระเจาและสามารถ
ปฏิบัติตามอยางสมบูรณ 
 มาถึงยุคปจจุบันนี้  ในขณะที่พลังความกดดันตางๆ มากมายมุงท่ีจะทําใหสถาบันครอบครัว
แตกสลายไปหรืออยางนอยก็ตองเปลี่ยนรูปไป  พระศาสนจักรยิ่งสํานึกและเห็นความเรงดวนที่จะ

                                                 
3 ปฐก 1 - 2 
4 อฟ 5 
5 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  47;  Pope  John  Paul  
II,  Letter  Appropinquat  Iam  (15  August  1980) , 1 : ASS  72  (1980),  791 
6 มธ 19:4 
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ประกาศแผนการของพระเจาเกี่ยวกับการสมรสและครอบครัวแกมนุษยทุกคน      ท้ังนี้เพราะ    
พระศาสนจักรตระหนักดีวาความอยูรอดของสังคมและของพระศาสนจักรเองผูกพันกับความสมบูรณ
พูนสุขของครอบครัวอยางแนนแฟน7  พระศาสนจักรยังตั้งใจที่จะปฏิบัติตามภารกิจนี้ใหสําเร็จโดย
สงเสริมการสมรสและครอบครัวใหเจริญเติบโตอยางเต็มที่  และพัฒนาตนใหสอดคลองกับอุดมคติ
ของมนุษยและของคริสตชน 
 

                                                 
7 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  47 
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ภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่ง   
มุมสวางและมุมมืดของครอบครัวในปจจุบันมุมสวางและมุมมืดของครอบครัวในปจจุบันมุมสวางและมุมมืดของครอบครัวในปจจุบัน   

 
 
ความจําเปนที่จะตองเขาใจสถานการณ 
4. เนื่องจากวา  แผนการของพระเจาในเรื่องของการสมรสและครอบครัวเกี่ยวของโดยตรงกับชาย
และหญิงในชีวิตประจําวันของเขาตามสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม  พระศาสนจักรจึงตอง
ทําความเขาใจตอสถานกาณซึ่งเปนบรรยากาศที่การสมรสและครอบครัวตองประสบในปจจุบัน  เพื่อ
จะไดทําหนาท่ีรับใชของตนไดเปนอยางดี8 
 ดังนั้นในงานประกาศพระวรสาร  ความเขาใจดังกลาวเปนความจําเปนท่ีจะเลี่ยงไมไดเลย  ท่ี
จริงแลวพระศาสนจักรจะตองนําพระวรสารของพระเยซูคริสตซึ่งไมอาจเปลี่ยนแปลงไดและยังคง
ใหมอยูเสมอนั้น  ไปเผยแพรแกครอบครัวในยุคของเรา  เชนเดียวกัน  ครอบครัวซึ่งดําเนินชีวิตอยู
ตามสภาพของโลกปจจุบันเหลานี้เองท่ีไดรับการเรียกรองใหยอมรับแผนการซึ่งพระเจาทรงกําหนดไว
ใหเขานั้น  มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน  ย่ิงไปกวานั้น  การเรียกรองและการเตือนของ
พระจิตเปนท่ีรูจักแกมนุษยโดยทางเหตุการณตางๆ ตามประวัติศาสตร  เพราะฉะนั้น  สภาพแวดลอม  
เสียงเรียกรอง  ความกังวล  และความหวังตางๆ  ท้ังของเยาวชน  คูสมรส  และพอแมท่ีดํารงชีวิต
ในยุคปจจุบันนี้เองอาจเปนเคร่ืองชี้นําพระศาสนจักรใหพิจารณาธรรมล้ําลึกอันลี้ลับของการสมรสและ
ครอบครัวไดอยางลึกซึ้งกวาเดิม9 
 อนึ่ง  จําตองมีการไตรตรองถึงสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษในยุคปจจุบัน  นั่นคือ  การที่ชาย
หญิงในสมัยนี้จํานวนไมนอยพยายามเปนอยางย่ิงท่ีจะแสวงหาวิธีแกปญหาสําคัญในชีวิตประจําวันซึ่ง
กระทบกระเทือนตอการสมรสและชีวิตครอบครัว  แตโดยสวนมากสิ่งท่ีตอบสนองความพยายามของ
ชายหญิงเหลานี้ไดแกภาพลวงตาและการโฆษณา  ซึ่งท้ังๆ ท่ีดึงดูดความสนใจก็จริงแตกลับปกปด
ความจริงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  บอยครั้ง  การโฆษณานี้ไดรับการสนับสนุนโดยองคการ
ทางสื่อมวลชนที่มี อํานาจและแผขยายไปทุกซอกทุกมุม  ซึ่งเปนอันตรายตออิสรภาพและ
ความสามารถที่จะตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
 คนจํานวนมากตระหนักดีถึงอันตรายตอความเปนมนุษยดังกลาว  และตางพยายามสงเสริม
สัจธรรมใหปรากฏเดนชัดข้ึน  พระศาสนจักรใหความรวมือกับพวกเขาและเสนอความชวยเหลือเพื่อ
สัจจธรรมอิสรภาพ  และศักดิ์ศรีของมนุษยชายหญิงทุกคน  โดยอาศัยการวินัจฉัยตามหลักพระวร
สาร 

                                                 
8 Cf.  John  Paul  II,  Address  to  the  Council  Of  the  General  Secretariat  of  the  Synod  of  Bishops  (23  February  
1980)  :  Insegnamenti  di  Giovanni  Paolo  II,lll,l  (1980)  472 - 476 
9 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  4 
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การวินัจฉัยตามหลักพระวรสาร 
5. การวินิจฉัยของพระศาสนจักรเปนการเสนอแนวทางเพื่อบํารุงรักษาและเพื่อจะไดบรรลุถึงสัจธรรม
และศักดิ์ศรีของการสมรสและครอบครัวที่สมบูรณ 
 การวินิจฉัยนี้เปนไปตามสํานึกแหงความเชื่อ10  ซึ่งเปนพระคุณที่พระจิตเจาทรงโปรดประทาน
ใหแกผูท่ีเชื่อทุกคน11    เพราะฉะนั้น การวินิจฉัยนี้เปนงานของพระศาสนจักรทั้งมวลซึ่งพระคุณและ
พระพรนานัปการของพระจิตเจา  ตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน  จะชวยให
เขาใจพระวรสารและทําใหพระวาจานั้นเปนจริงข้ึนไดในชีวิต  ดังนั้น  พระศาสนจักรมิไดวินิจฉัยโดย
อาศัยผูอภิบาลซ่ึงสั่งสอนในนามและโดยอํานาจของพระคริสตเทานั้น  แตโดยฆราวาสผูซึ่งพระคริสต  
“ทรงแตงตั้งใหเขาเปนประจักษพยาน  และทรงสอนเขาใหมีความเขาใจในเรื่องความเชื่อและ
ความสามารถประกาศพระวาจา  (กจ 2:17-18; วว 19:10)  เพื่ออํานาจของพระวรสารจะไดฉายแสง
ออกทางชีวิตประจําวันท้ังในครอบครัวและสังคมของพวกเขา”12  ย่ิงไปกวานั้น  ฆราวาสมีบทบาทเปน
พิเศษตามกระแสเรียกเฉพาะของตนในการตีความหมายของประวัติศาสตรของโลกโดยอาศัยแสง
สวางของพระคริสต  ดวยเหตุท่ีพวกเขามีหนาท่ีสองสวางและจัดระเบียบของโลกใหทุกสิ่งไดเปนไป
ตามแผนการของพระผูสรางและผูไถกู 
 อยางไรก็ตาม  ความเห็นพองตองกันของผูท่ีมีความเชื่อไมใชองคประกอบเพียงอยางเดียว
หรือเปนสิ่งท่ีจําเปนของ  “ความสํานึกในความเชื่อท่ีพระประทานให”13  พระศาสนจักรผูเดินตามพระ
คริสตแสวงหาสัจธรรมซึ่งอาจจะไมตรงกับเสียงของคนสวนใหญเสมอไป  พระศาสนจักรเชื่อฟงเสียง
ของมโนธรรมแตไมเชื่อฟงเสียงของผูมีอํานาจ  และโดยวิธีนี้เองพระศาสนจักรก็ไดปกปองคนยากจน
และผูท่ีถูกทอดทิ้ง  พระศาสนจักรใหคุณคาแกงานวิจัยทางสังคมวิทยาและทางสถิติตราบเมื่องาน
เหลานี้เปนประโยชนตอการทําความเขาใจความเปนมาของสถานการณซึ่งงานอภิบาลกําลังประสบอยู  
และตราบเมื่อมันชวยใหเขาใจความจริงไดดีย่ิงข้ึน  อยางไรก็ดี  งานวิจัยเพียงอยางเดียวมิใชการ
แสดงออกของความสํานึกแหงความเชื่อ 
 ดวยเหตุวา      เปนหนาท่ีของผูอภิบาลที่จะทําใหพระศาสนจักรมั่นคงอยูในสัจจธรรมของ
พระคริสตและเขาสูสัจธรรมนั้นมากยิ่งข้ึน  ผูอภิบาลจะตองสงเสริมจิตสํานึกแหงความเชื่อในใจของ
สัตบุรุษ  ตรวจสอบและวินิจฉัยอยางเปนทางการถึงความถูกตองของการแสดงออกตามความเชื่อ  
และใหการอบรมแกสัตบุรุษในการวินิจฉัยท่ีสมบูรณข้ึนตามหลักพระวรสาร14 
 คูสมรสและบิดามารดาคริสตชนมีสิทธิและหนาท่ีพิเศษที่จะมีสวนรวมในการวางแนวทางของ
การวินิจฉัยท่ีสอดคลองกับพระวรสารตามสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งชายหญิงดําเนินชีวิตสมรส

                                                 
10

 สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2, พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร (Lumen Gentium) ขอ 12 
11

 1ยน 2:20 
12

 สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2, พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร (Lumen Gentium) ขอ 35 
13

 สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2, พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร (Lumen Gentium) ขอ 12; Sacred Congregation for the Doctrine 

of the Faith, Declaration Mysterium Ecclesiae, 2: AAS 65 (1973), 398-400 
14 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium)  ขอ  12  และพระธรรมนูญวาดวยการเผย
ของพระเจา  (Dei  Verbum)  ขอ  10 
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และชีวิตครอบครัวของตน  พวกเขาสามารถที่จะปฏิบัติหนาท่ีนี้ใหสําเร็จลุลวงไปโดยอาศัยพระคุณ
พิเศษของตนซึ่งเปนพระคุณของศีลสมรส15 
 

สถานการณของครอบครัวในโลกปจจุบัน 
6.  สถานการณท่ีครอบครัวอาศัยอยูนั้นมีท้ังแงบวกและแงลบ  ในแงบวกหมายถึง  สิ่งท่ีแสดงใหเห็น
ความรอดที่พระคริสตผูทรงกําลังไถกูโลกประทานใหแกมนุษย  ในแงลบหมายถึง  สิ่งท่ีแสดงใหเห็น
ความดื้อกระดางของมนุษยผูตอตานความรักของพระเจา 
 ในแงหนึ่ง  ปรากฏมีความสํานึกที่หลักแหลมยิ่งข้ึนตออิสรภาพของมนุษยและการใหความ
สนใจตอคุณภาพของความสัมพันธระหวางบุคคลในชีวิตสมรส  ตอการสงเสริมศักดิ์ศรีของสตรี  ตอ
การเปนพอแมท่ีรับผิดชอบ  และตอการอบรมดูแลลูกๆ  นอกจากนั้น  ยังเกิดความสํานึกถึงความ
จําเปนท่ีจะตองสงเสริมความสัมพันธระหวางครอบครัวตางๆ เพื่อจะไดชวยเหลือกันและกันท้ังทาง
จิตใจและวัตถุ  รวมทั้งการตระหนักถึงภารกิจเฉพาะของครอบครัวในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพระศา
สนจักรและความรับผิดชอบตอการสรางสังคมที่เปนธรรมมากยิ่งข้ึนอีกครั้งหนึ่ง  ในทางตรงกันขาม  
ยังมีรองรอยไมนอยท่ีแสดงถึงการลดคุณคาพื้นฐานบางประการที่นาเปนหวง  เชน  แนวความคิด
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติท่ีไมคอยถูกตองท่ีวาสามีภรรยาไมตองพึ่งพากันและกันก็ได ความสับสนท่ี
เปนปญหาหนักเกี่ยวกับความสัมพันธในแงอํานาจระหวางพอแมและลูกๆ  ความยากลําบากที่
ครอบครัวประสบจริงๆ ในการถายทอดคานิยม  การหยารางท่ีเพิ่มมากขึ้น  ความหายนะของการทํา
แทง  การทําหมันท่ีเพิ่มขึ้น  การยอมรับทัศนะที่มุงการคุมกําเนิดโดยตรง 
 บอเกิดของปรากฏการณในแงลบนี้มีพื้นฐานสําคัญอยูท่ีความคิดและประสบการณท่ีผิดๆ  
เกี่ยวกับอิสรภาพ  ซึ่งบอยครั้งถือกันวาอิสรภาพมิใชความสามารถในการนําความจริงของพระเจา
เกี่ยวกับการสมรสและครอบครัวมาปฏิบัติ  แตเปนอํานาจที่มาจากตัวเองเพื่อสรางตัวเองโดยปกปอง
ความสะดวกสวนตัว  แมจะตองขัดแยงกับคนอื่น 
 สภาพความเปนจริงอีกอยางท่ีเราควรใหความสนใจก็คือ  ในประเทศที่ไดชื่อวาโลกที่สามนั้น
ครอบครัวมักขาดปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีพ เชน  อาหาร  งาน  ท่ีอยูอาศัย  และยารักษา
โรค  แมแตเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีสุด  แตวาในประเทศที่คอนขางร่ํารวย  สามีภรรยามักขาดความมี
น้ําใจและความกลาหาญท่ีจะใหกําเนิดชีวิตใหมเนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณเกินควรและทัศนะ
บริโภคนิยม  ซึ่งเปนท่ีนาแปลกวาสาเหตุหลังนี้สรางความกระวนกระวายใจและความเปนหวงใน
อนาคตใหแกผูมีทัศนะนี้เสียเอง  ดังนั้น  จึงไมเห็นวาชีวิตคือพระพรแตถือกันวาเปนภัยซึ่งจะตองปด
ไปใหพนมากกวา 
 เพราะฉะนั้นตามที่เปนจริง  ครอบครัวตัองดํารงอยูในสภาพซึ่งปรากฏวามีท้ังแสงสวางและ
ความมืดปนเปกันไป 
 การปนเปนี้สอใหเห็นวา  กระแสประวัติศาสตรมิใชเปนสิ่งท่ีอาจเขาใจกันอยางงายๆ วา  เปน
ความกาวหนาซ่ึงถูกกําหนดไวแลวไปสูสิ่งท่ีดีกวา แตกระแสประวัติศาสตรนี้เปนขบวนการของอิสรภาพ
และย่ิงกวานั้นยังเปนการตอสูกันระหวางอิสรภาพสองประเภทที่ขัดแยงกัน  นั่นคือ  ความขัดแยง

                                                 
15 Cf.  John  Paul  II,  Homily  for  the  Opening  of  the  Sixth  Synod  of  Bishops  (26  September  1980), 3:ASS  72  
(1980), 1008 
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ระหวางความรักสองชนิดดังท่ีนักบุญออกัสตินไดกลาวไววา  “ความรักพระเจาจนลืมตัวเองกับความ
รักตัวเองจนลืมพระเจา”16 
  
 

ดังนั้นมีแตการฝกสอนความรักที่หย่ังลึกในความเชื่อเทานั้นท่ีจะชวยมนุษยใหสามารถตีความ  
“เครื่องหมายแหงกาลเวลา”* ซึ่งเปนการแสดงออกของความรักสองชนิดนี้ในประวัติศาสตรได 
 

อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอมโนธรรมของคริสตชน 
7.  เมื่อคริสตชนดําเนินชีวิตในสภาพของโลกแบบนี้และตองเผชิญกับการยุยงตาง ๆ  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการยุยงท่ีมาทางสื่อมวลชน  พวกเขาทั้งในอดีตและในปจจุบันจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงความ
มืดมนซึ่งครอบงําคานิยมขั้นพื้นฐานอยูเสมอ  พวกเขาไมสามารถวางตัวเปนเสมือนมโนธรรมที่จะ
วินิจฉัยวัฒนธรรมดังกลาวในสวนเกี่ยวของกับครอบครัว  ท้ังไมสามารถเปนผูสรางคานิยมที่ถูกตอง
สําหรับครอบครัวมนุษยได 
 ท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราชไดชี้ใหเห็นแววที่นาเปนหวงเปนพิเศษดังนี้คือ  การหยารางและ
การแตงงานใหมท่ีเพิ่มมากขึ้นแมแตในหมูคริสตชน  ความนิยมการจดทะเบียนสมรสเฉพาะแตตาม
กฎหมายบานเมืองเทานั้นซึ่งขัดแยงกับพระกระแสเรียกของผูรับศีลลางบาป  “ท่ีจะตองสมรสกันใน
พระคริสตเจา” การเฉลิมฉลองศีลสมรสโดยมิไดเชื่อจริงๆ แตเพราะแรงจูงใจอื่นๆ  การปฏิเสธ
บรรทัดฐานทางศีลธรรมซึ่งชี้แนะและสงเสริมวิธีการดําเนินชีวิตเพศของคูสมรสที่ใหสอดคลองกับ
ความเปนมนุษยและความเปนคริสตชน 
 

ยุคสมัยของเราตองการปญญา 
8.  พระศาสนจักรทั่วโลกมีหนาท่ีพิจารณาไตรตรองและทุมเทตัวอยางจริงจังเพื่อทําใหวัฒนธรรมใหม
ท่ีกําลังปรากฏตัวอยูในปจจุบันไดรับแสงสวางของพระวรสารอยางลึกซึ้ง  เพื่อใหมนุษยโดยท่ัวหนา
ยอมรับความสําคัญของคานิยมที่แทจริง  เพื่อใหสิทธิของชายและหญิงไดรับการคุมครองอยาง
แนนอน  และเพื่อใหความยุติธรรมไดรับการสงเสริมจนเขาไปถึงโครงสรางของสังคม โดยวิธีนี้ 
“ระบบคานิยมใหม”  จะไมนํามนุษยใหหันเหความสัมพันธไปจากพระเจา  แตจะนําใหพวกเขา
เสริมสรางสัมพันธภาพกับพระองคใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 
 วิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรเปดโอกาสอยางกวางขวางที่จะสรางระบบ
คานิยมดังกลาว  แตดวยเหตุผลทางการเมืองซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางของการวิจัยและของการ
ประยุกตงานวิจัยวิทยาศาสตรจึงถูกใชไปในทางตรงขางกับการสงเสริมความเปนคน  ซึ่งเปน
จุดมุงหมายดั้งเดิม 
 ดังนั้น  จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกคนจะตองฟนฟูจิตสํานึกถึงความสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดของคุณคา
ทางศีลธรรม  ซึ่งเปนคานิยมของความเปนคนโดยเฉพาะ  ภารกิจอันย่ิงใหญซึ่งเราจะตองเผชิญใน
ปจจุบันเพื่อรื้อฟนโฉมหนาสังคมเสียใหมก็คือ  การตระหนักถึงความหมายสูงสุดของชีวิตและคานิยม

                                                 
16

 Cf. Saint  Augustine, De  Civitate  Dei,  XIV , 28 : CSEL ( “Collected  Works  of  Latin  Church  Writers” )  40, II, 56 

- 57 
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พื้นฐานของชีวิต  การสํานึกถึงความสําคัญของคุณคาเหนือสิ่งอ่ืนใดนี้เทานั้นท่ีจะทําใหมนุษยสามารถ
ใชโอกาสอันกวางขวางซึ่งวิทยาศาสตรอํานวยใหโดยมีเปาหมายที่จะสงเสริมความเปนคนตามสัจธรรม  
เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีของชายหญิงอยางครบครัน  วิทยาศาสตรและปญญาตองเปนสิ่งท่ีคูกันไป 
 คํากลาวของการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  สามารถนํามาประยุกตกับปญหาของ
ครอบครัวได  “ยุคสมัยของเราตองการปญญามากกวายุคสมัยกอนๆ  เพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษย
คนพบนั้นมีลักษณะเปนของมนุษยมากยิ่งข้ึน  อนาคตของโลกกําลังจะหายนะถาหากวายุคของเราไม
สามารถผลิตคนท่ีมีปญญาได”17 
 ดังนั้นการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกทางศีลธรรมซึ่งจะทําใหแตละคนสามารถที่จะตัดสิน
วินิจฉัยวิธีท่ีเหมาะสมในการบรรลุถึงการเปนตัวเองตามความจริงดั้งเดิมนั้น  เปนสิ่งจําเปนท่ีขาดเสีย
มิได 
 ความสัมพันธกับพระปรีชาญาณจะตองปรากฏอยางแนนแฟนข้ึนใหมในวัฒนธรรมสมัย
ปจจุบัน  มนุษยมีสวมรวมกับพระปรีชาญาณนั้นโดยพระผูสรางเปนผูประทานใหเอง  อนึ่ง  
ครอบครัวตางๆ ในสมัยปจจุบันจะสามารถมีอิทธิพลที่ดีงามในการสรางสรรคใหโลกประกอบดวย
ความยุติธรรมและภราดรภาพมากขึ้น   ก็ตอเมื่อครอบครัวเหลานี้จงรักภักดีตอความสัมพันธกับพระ
ปรีชาญาณนี้เทานั้น 
 

การกาวหนาอยางเปนขั้นเปนตอนและการกลับใจ 
9.  บาปไดแทรกซึมเขาไปอยูในโครงสรางของโลกปจจุบันอยางท่ัวถึงและกีดกันครอบครัวมิให
สรางสรรคตัวเอง  รวมถึงการใชสิทธิข้ันพื้นฐานของตนอยางครบครัน  นี่เปนความอยุติธรรมที่เราทุก
คนจะตองตอตานโดยยอมเปลี่ยนแปลงทั้งจิตและใจของตนเอง  การตอตานนี้เรียกรองใหเรากลา
ปฏิเสธความเห็นแกตัวอยางเต็มใจเพื่อติดตามพระเยซูคริสตผูถูกประหารบนไมกางเขน การกลับใจ
แบบนี้กอใหเกิดผลกระทบอันดีเย่ียมและสรางสรรคบรรยากาศใหม แมแตตอโครงสรางของสังคม
อยางแนนอน 
 สิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงก็คือ  การกลับใจอยางตอเนื่องโดยไมหยุดย้ัง  ซึ่งเรียกรองใหใจหลุดพน
จากบาปทั้งมวลและผูกพันกับความดีอยางบริบูรณ  กระนั้นก็ดี  ในชีวิตจริงการกลับใจนี้สามารถ
เปนไปไดตามข้ันตอนท่ีจะนําเราใหกาวไปขางหนาอยางเปนข้ันเปนตอน  โดยอาศัยการผสมผสาน
พระคุณของพระเจาและเสียงเรียกรองแหงความรักอันมั่นคงและสมบูรณของพระองค  ใหคอยๆ ซึม
ซาบเขาไปในชีวิตของมนุษยท้ังแงสวนตัวและสังคม  เพราะฉะนั้น  การจัดกระบวนการอบรมที่
กาวหนาไปทีละขั้นจึงเปนสิ่งจําเปน  เพื่อวาคริสตชนแตละคน ครอบครัวทั้งหลาย  ประชาชาติท้ังปวง  
แมกระทั่งอารยธรรมเองจะคอยๆ ถูกนําไปขางหนาโดยเริ่มจากสิ่งท่ีเขาเคยรับรูธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตไปสูความเขาใจที่ประณีตข้ึนและสูการผสมผสานที่สมบูรณข้ึนของธรรมล้ําลึกนั้นในชีวิตของตน 
 

                                                 
17

 พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  15 
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การประยุกตพระวรสารกับวัฒนธรรมทองถิ่น* 
10. แตไหนแตไรมา  ดูเหมือนจะเปนประเพณีของศาสนจักรที่จะยอมรับวัฒนธรรมทองถิ่นของชาติ
ตางๆ  ในสวนที่แสดงออกถึงความสมบูรณอันไมมีท่ีสิ้นสุดของพระเยซูคริสตเจาไดดีย่ิงข้ึน18 โดย
อาศัยรูปแบบของวัฒนธรรมทั้งมวลนี้เทานั้นเปนเคร่ืองชวยเหลือท่ีจะทําใหคุณสมบัติดังกลาวกระจาง
มากขึ้นทุกที  และพระศาสนจักรเองก็จะสามารถกาวหนาในการศึกษาความจริงอยางลึกล้ําและ
ประณีตมากขึ้นทุกวัน  ซึ่งความจริงนี้พระคริสตเจาก็ไดทรงมอบไวกับพระศาสนจักรอยางสมบูรณอยู
แลว 
 เมื่อถือหลักเกณฑสองประการ  ไดแก  ความสอดคลองระหวางรูปแบบวัฒนธรรมตางๆ ท่ี
จะเลือกสรรกับพระวรสาร  และอีกประการหนึ่ง คือ ความเปนอันเดียวกับพระศาสนจักรทั่วโลกแลว  
จําเปนตองจัดแนวทางในการศึกษา (ซึ่งท้ังสภาสังฆราชตางๆ  และสมณกระทรวงที่เกี่ยวของจะตอง
เปนผูรับผิดชอบ) และในงานอภิบาล  เพื่อใหการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมกับความเชื่อคริสตชน
นั้น  ไดแพรหลายไปอยางท่ัวถึง  แมกระทั่งในการสมรสและชีวิตครอบครัว 
 การผสมผสานของวัฒนธรรมดังกลาวจะเปนหนทางพาไปสูการสถาปนาพันธสัญญากับพระ
ปรีชาญาณของพระเจาเสียใหม ซึ่งพระปรีชาญาณนั้นก็คือพระเยซูคริสตเจานั่นเอง พระศาสนจักรจะ
สมบูรณข้ึนก็ดวยวัฒนธรรมรูปแบบตางๆ นั้น  ซึ่งถึงแมวาอาจจะขาดเทคโนโลยีแตก็ยังอุดมดวย
สติปญญาของมนุษย  และยังมีคุณคาอันย่ิงใหญในแงจริยธรรมที่ชวยดํารงชีวิตไดอยางงดงาม 
 เพื่อใหเปาหมายของการเดินทางท่ีชัดเจนและวิถีทางไดรับการชี้แนะอยางแนนอน  ท่ีประชุม
สมัชชาพระสังฆราชซึ่งกระทําไดอยางถูกตอง  โดยเริ่มที่จะนําเอาแผนการของพระเจาสําหรับชีวิต
สมรสและครอบครัวมาพิจารณาเปนอันดับแรกอยางเจาะลึก  ดวยการกลับไปสู  “จุดดั้งเดิม”  ตาม
คําสั่งสอนของพระเยซูคริสต19 
 

   

                                                 
* การประยุกตพระวรสารกับวัฒนธรรมทองถิ่น  (Inculturation)  หมายถึง  การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น  โดยการพิจารณา
ไมเพียงแตรูปแบบภายนอกแตเกิดจากการไตรตรองประสบการณชีวิตซึ่งประกอบดวยคุณคาทางประเพณี  วัฒนธรรม  โลกทรรศน  
ชีวทรรศนของแตละทองถิ่น  เพื่อหารูปแบบการแสดงออกที่เหมาะสมตามความเชื่อของคริสตชน  - ผูแปล 
18

 อฟ 3:8; สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน (Gaudium  et  Spes)  ขอ  44 : พระสมณ

กฤษฎีกาวาดวยงานธรรมทูตแหงพระศาสนจักร  (Ad  Gentes)  ขอ 15 และ 22 
19

 มธ 19:4 - 6 
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ภาคที่สองภาคที่สองภาคที่สอง   
แผนการของพระเจาสําหรับการสมรสและครอบครัวแผนการของพระเจาสําหรับการสมรสและครอบครัวแผนการของพระเจาสําหรับการสมรสและครอบครัว   

 
 
มนุษยคือ  ภาพลักษณของพระเจาผูซึ่งเปนองคความรัก 
11. พระเจาสรางมนุษยใหเปนภาพลักษณและรูปแบบคลายคลึงของพระองค20  เมื่อทรงสรางมนุษย
เพราะความรักก็ยังทรงมีแผนการสรางเขาเพื่อความรักดวย 
 พระองคคือองคความรัก21    และในพระองคเองน้ัน  ชีวิตของพระองคดํารงอยูในสภาพ
ธรรมล้ําลึกแหงความรักระหวางสามพระบุคคล  เมื่อทรงสรางมนุษยใหคงอยูเสมอแลว  พระองคก็
ยังไดทรงกําหนดพระกระแสเรียกพรอมทั้งความสามารถและจิตสํานึกรับผิดชอบในตัวเขาใหเขารัก
และมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน22 เพราะฉะนั้น  ความรักจึงเปนกระแสเรียกขั้นพื้นฐานและเปน
องคประกอบของมนุษยแตละคน 
 ในฐานะที่เปนจิตลงมาเถิด  กลาวคือ  เปนวิญญาณซึ่งแสดงออกมาในรางกาย  และรางกาย
ซึ่งไดรับชีวิตจากจิตท่ีไมรูจักตาย  มนุษยจึงมีลักษณะที่จะตองแสดงความรักที่รวมเอาทุกๆ สวนของ
ความเปนมนุษยท่ีแบงแยกไมได  ความรักเรียกรองบทบาทของรางกาย  และรางกายก็ไดรับสวนรวม
จากความรักทางจิตใจ 
 คําสอนคริสตศาสนาสอนวา  มนุษยจะตอบสนองพระกระแสเรียกเพื่อความรักนั้นอยางครบ
บริบูรณไดโดยหนทางที่เหมาะสมสองทาง  คือ  การสมรสและการถือพรหมจรรย  ท้ังสองทางน้ีตาม
รูปแบบเฉพาะของตน  ตางก็เปนการประกาศถึงความจริงสูงสุดของมนุษยซึ่งก็คือ  “มนุษยถูกสราง
ตามภาพลักษณของพระเจา” 
 เพราะฉะนั้นเพศ*  ซึ่งเปนทางท่ีชายและหญิงอุทิศตัวใหกันและกันในกิจกรรมที่เปนเฉพาะ
ของคูสมรสนั้น  ไมไดเปนเพียงปรากฏการณฝายสรีระลวนๆ  แตเปนเรื่องท่ีเขาถึงแกนแทของความ
เปนคนโดยตรง  กิจกรรมทางเพศจะเปนไปอยางสอดคลองกับรูปแบบเฉพาะของมนุษยได  ก็ตอเมื่อ
มันเปนสวนประกอบของความรักในลักษณะที่ท้ังชายและหญิงทุมเทตัวเองใหแกกันและกันอยาง
สิ้นเชิงจนกวาชีวิตจะหาไม  การอุทิศตัวทางรางกายอยางครบถวนจะเปนสิ่งท่ีไรสาระถามันไมไดเปน
ท้ังเครื่องหมายและผลแหงการอุทิศของความเปนคนอยางครบครัน  ซึ่งในการอุทิศตัวนี้แกนแทของ
ความเปนคนจะแสดงออกมาอยางครบบริบูรณแมในสวนที่เปนรางกาย  ท่ีจริงถามนุษยจะยึดมั่นถือ
มั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนใจภายหลังไดก็หาใชการอุทิศตัวอยางสมบูรณไม 
 ความรักฉันสามีภรรยาเรียกรองใหเสียสละอยางสมบูรณดังท่ีกลาวมาแลว  ในทางเดียวกัน
การเจริญพันธุแบบมีจิตสํานึกรับผิดชอบก็เรียกรองสิ่งเดียวกันดวย  การเจริญพันธุ   นอกจากจะมี

                                                 
20

 ปฐก 1:26 - 27  
21

 1ยน 4:8 
22

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  ( Gaudium  et  Spet )  ขอ  12 

*  เพศ  (Sexuality)  หรือ  เพศมนุษย  (Human  Sexuality)  ในบทแปลสมณสารนี้มิไดหมายถึงอวัยวะเพศหรือเพศสัมพันธ  แต
หมายถึงความเปนชายเปนหญิงที่กําหนดลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล - ผูแปล 
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เปาหมายที่จะใหกําเนิดบุตรแลว  ก็ยังมีลักษณะเฉพาะที่อยูเหนือระบบทางสรีระและครอบคลุม
คุณคาท้ังหมดของความเปนคนดวย  และเพื่อใหคุณคาเหลานี้ไดเจริญเติบโตอยางงดงาม  จําเปน
อยางย่ิงท่ีสามีภรรยาตองรวมมือกันตลอดเวลาและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 แหลงเดียวที่จะเอื้ออํานวยการอุทิศตัวดังกลาวใหเปนไปไดตามความจริงของมันไดอยาง
สมบูรณก็คือ  สถาบันการสมรส  หรือพูดอักนัยหนึ่งคือคําสัญญาของความรักระหวางสามีภรรยา  
หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือคําสัญญาของความรักระหวางสามีภรรยา  หรือการเลือกสรรซึ่งชายและหญิงท่ี
รูตัวและมีอิสระ  สมัครใจดําเนินชีวิตและความรักดวยความสนิทสนมที่ลึกซึ้ง  ผูกําหนดความสัมพันธ
ประเภทนี้ก็คือพระผูเปนเจาเอง23  และดวยเหตุผลขอนี้มนุษยจึงจะเขาใจความหมายอันแทจริงของ
ความสัมพันธนั้น  การตั้งสถาบันการสมรสมานั้น  ไมใชเกิดจากการแทรกแซงอันเกินควรของสังคม
หรือของผูมีอํานาจหนาท่ีและก็ไมใชการกําหนดรูปแบบที่บังคับจากภายนอก  แตการตั้งสถาบันนี้เกิด
จากขอเรียกรองแหงความรักฉันสามีภรรรยาซึ่งตองการจะแสดงตัวอยางเปดเผยวาเปนแบบรักเดียว
ใจเดียวและเฉพาะคู  เพื่อจะไดดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับแผนการของพระผูสรางอยางพิถีพิถัน  
อยางไรก็ดี  ความสอดคลองนี้ไมไดจํากัดอิสรภาพของคนใหนอยลงเลย แตกลับปองกันไมใหอิสรภาพ
ตกเปนแตเพียงความคิดสวนตัวหรือเปนไปตามกระแสความคิดของสังคม  และยังบันดาลใหอิสรภาพ
นั้นมีสวนรวมกับพระปรีชาญาณ 
  

การสมรสและความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย 
12.  สายสัมพันธท่ีเปยมไปดวยความรักระหวางพระเจากับมนุษยซึ่งเปนสาระสําคัญของพระคัมภีร
และประสบการณแหงความเชื่อของชาวอิสราเอลนั้น  ก็ไดแสดงออกอยางชัดเจนเปนพิเศษในคํามั่น
สัญญาระหวางชายหญิงท่ีสมรสกัน 
 ดังนั้นประโยคที่สรุปความหมายของพระคัมภีรท่ีวา “พระเจาทรงรักประชากรของพระองค”  
นั้น  ก็ไดมีการกลาวไวโดยใชคําพูดตามที่ชายหญิงใชกันเปนปกติเพื่อแสดงความรักซึ่งกันและกัน 
พันธะของความรักระหวางเขานั้นก็กลายเปนภาพลักษณและสัญลักษณของพันธสัญญาระหวางพระ
เจากับประชากรของพระองค24  แมกระทั่งบาปซึ่งสามารถทําลายคําสัญญาระหวางสามีภรรยาก็กลับ
เปนรูปแสดงถึงความไมซื่อสัตยของชาวอิสราเอลตอพระเจาของเขา  การบูชาพระเท็จเทียมเรียกกัน
วาการขายประเวณี  ความไมซื่อสัตยตอพระเจาก็เรียกวาเปนการนอกใจ25  การไมนอบนอมตอพระ
บัญญัติก็เรียกวาเปนการทอดท้ิงความรักแบบเจาบาวของพระเจา  แตวาความไมซื่อสัตยของชาว
อิสราเอลก็ไมเคยทําลายความซื่อสัตยนิจนิรันดรของพระเจา  ดังนั้นความรักที่ซื่อสัตยของพระเจาจึง
ถูกยกมาเปนแบบฉบับสําหรับสามีภรรยาทั้งหลายที่ควรสัมพันธกันดวยความรักที่สัตยซื่อ
เชนเดียวกัน26 
 

                                                 
23

 เพิ่งอาง  ขอ  48 
24

 ตัวอยางเชน  ฮชย 2:21;  ยรม 3:6 - 13;  อสย 54 
25

 อสค 16:25 
26

 ฮชย 3 
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พระเยซูคริสต  :  เจาบาวของพระศาสนจักรและศีลศักด์ิสิทธิ์แหงการสมรส 
13.  ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษยบรรลุถึงสภาพที่สมบูรณในองคพระคริสตเจาผูเปยมไป
ดวยความรักและอุทิศตัวเปนพระผูไถมนุษยชาติ  โดยการยกพวกเขามาเปนหนึ่งเดียวกับพระองคใน
ฐานะที่เปนเลือดเนื้อของพระองคเอง 
 พระองคทรงเปดเผยความจริงดั้งเดิมของการสมรสซึ่งเปนความจริงของ  “ปฐมกาล”27  
และเมื่อพระองคทรงชวยมนุษยใหพนจากใจดื้อกระดางแลว  พระองคก็ยังบันดาลใหมนุษยสามารถ
ปฏิบัติตามความจริงนั้นอยางสมบูรณดวย 
 การเปดเผยนี้บรรลุถึงความสมบูรณท่ีเลิศล้ํา  ท้ังในการอุทิศตัวดวยความรักซึ่งพระวจนะ
ประทานแกมนุษยเมื่อพระองคทรงรับเอาสภาพมนุษย  และในการอุทิศตัวเปนยัญบูชาซึ่งพระองค
ทรงรับเอาสภาพมนุษย  และในการอุทิศตัวเปนยัญบูชาซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงถวายตัวบนไมกางเขน
แกเจาสาวของพระองคเองคือ  พระศาสนจักรในการถวายบูชาครั้งนี้  แผนการซึ่งพระเจาไดทรง
จารึกไวในธรรมชาติมนุษยของชายหญิงตั้งแตสรางเขาขึ้นมานั้น28 ก็ไดปรากฏอยางบริบูรณ  การ
สมรสของผูท่ีรับศีลลางบาปแลวไดกลายเปนสัญลักษณแทแหงพันธสัญญาใหมอันยืนยงซ่ึงพระโลหิต
ของพระคริสตเปนเคร่ืองรับรอง  พระจิตซึ่งพระคริสตเจาทรงหลั่งรินออกมาประทานหัวใจใหมใหแก
ชายและหญิงอยูเสมอ  และดลบันดาลใหเขาสามารถรักกันและกันดังท่ีพระคริสตไดทรงรักเขา  
ความรักระหวางสามีภรรยาจะบรรลุถึงข้ันสมบูรณท่ีเปนเปาหมายอันลึกซึ้ง  คือ  ความรักอันบริสุทธ์ิ
ย่ิงของสามีภรรยา  ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่สามีภรรยามีสวนรวมในความรักที่บริสุทธ์ิย่ิงของ
พระคริสตผูทรงมอบตัวพระองคบนไมกางเขน  และทั้งสองยังไดรับการเรียกรองใหดําเนินชีวิตตาม
ความรักอันสูงสงนี้ 

เตอรตุลเลียนไดบรรยายถึงความยิ่งใหญและความสวยงามของชีวิตสมรสในพระคริสตดวย
ถอยคําท่ีคูควรแกการยกยองวา  “ขาพเจาจะทําอยางไรจึงจะสามารถบรรยายไดอยางนาพอใจถึง
ความสุขของการสมรส  ซึ่งพระศาสนจักรไดอํานวยให  ซึ่งไดรับความเขมแข็งจากการถวายบูชา  
ไดรับความมั่นคงจากคําอวยพร  นิกรเทพเทวาปาวประกาศและพระบิดาเจาเองทรงรับรอง  ชางเปน
ขอผูกพันท่ีนาอัศจรรยเสียนี่กระไร  ระเบียบชีวิตและการสมัครใจรับใชอันเดียวกัน  เขาทั้งสองตางก็
เปนบุตรและผูปรนนิบัติพระเจาองคเดียวกัน  ไมมีการแบงแยกทางจิตใจและทางเนื้อหนัง ตรงกัน
ขามกลับปรากฏวาท้ังสองเปนเนื้อเดียวกันอยางแทจริง  เมื่อเนื้อหนังเปนหนึ่งเดียวกันฉันใดจิตใจก็
เปนหนึ่งเดียวกันฉันนั้น”29 

ดวยการรับเอาพระวาจามารําพึง  พระศาสนจักรไดสอนอยางเปนทางการและยังคงสอน
เสมอวา  การสมรสระหวางผูท่ีรับศีลลางบาปแลวเปนศีลประการหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธ์ิ  7  ประการ
แหงพันธสัญญาใหม”30 

ท่ีจริง โดยศีลลางบาป ชายและหญิงมีสถานภาพรวมในพันธสัญญาใหมอันยืนยงอยาง
แนนอน  ซึ่งเปนพันธสัญญาแหงการสมรสระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร  และเพื่อเห็นแก

                                                 
27

 ปฐก 2:24;  มธ 19:5 
28

 อฟ 5:32 - 33 
29

 Tertullian, Ad Uxorem, II, VIII, 6-8: CCL, I,  393. 
30

 Cf. Ecumenical  Council  of  Trent,  Session  XXIV,  canon  1:I.D.  Mansi  Sacrorum  Conciliorum  Nova  et  

Amplissima  Collectio,  33,  149 - 150 
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สถานภาพดังกลาวซึ่งไมมีวันลบลางไดนี้        ก็ทําใหการรวมชีวิตและความรักอยางลึกซึ้งของคู
สมรสตามที่พระผูสรางไดทรงจัดไว31    ไดรับการเชิดชูและประสานเขากับความรักที่บริสุทธ์ิย่ิงของ
พระคริสตเจาผูเปนเจาบาวพรอมกับไดรับการอุมชูและเสริมคุณคาอันล้ําเลิศจากฤทธานุภาพของพระ
ผูไถ 
 ดวยเหตุท่ีการสมรสของเขาทั้งสองเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิอันผูกพันกันอยางยกเลิกมิได  เมื่อเปน
ของกันและกันแลว  ท้ังสองจึงไดกลายเปนสัญลักษณท่ีแทจริงของความสัมพันธระหวางพระคริสต
กับพระศาสจักรดวยฤทธิ์กุศลของศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
 เพราะฉะนั้น  สามีภรรยาจึงเปนเคร่ืองเตือนใจพระศาสนจักรใหระลึกถึงเหตุการณซึ่งเกิดข้ึน
ท่ีไมกางเขนอยูเสมอ  เขาท้ังสองเปนสักขีพยานใหแกกันและกันใหแกลูกๆ ถึงเรื่องความรอดซึ่งเขา
ไดรับเกียรติใหเปนผูรวมมือในความรอดนั้นโดยทางศีลศักดิ์สิทธ์ิ  ศีลสมรสก็เปนอนุสรณ  การรื้อฟน  
และการประกาศถึงอนาคตของเหตุการณแหงความรอด  เชนเดียวกับศีลศักดิ์สิทธอ่ืนๆ  “ในฐานะที่
เปนอนุสรณ      ศีลสมรสมอบพระหรรษทานและมอบหนาท่ีใหแกคูสมรสเฉลิมฉลองมหัศจรรยซึ่ง
พระเจาทรงกระทําในอดีตและใหเปนพยานยืนยันถึงมหัศจรรยเหลานี้ตอบุตร  ในฐานะที่เปนการรื้อ
ฟนเหตุการณแหงความรอด  ศีลสมรสมอบพระหรรษทานและมอบหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตอกันและตอ
ลูกๆ ใหสําเร็จลุลวงในปจจุบันใหจงไดตามความเรียกรองของความรักที่รูจักใหอภัยและสรางจิตใจ
ใหม  ในฐานะที่เปนการประกาศถึงอนาคต  ศีลสมรสมอบพระหรรษทานและมอบหนาท่ีท่ีจะดําเนิน
ชีวิตไดดวยความหวังอันแนวแนวา  จะไดประสบกับพระเยซูคริสตในอนาคต  และที่จะเปนพยาน
ยืนยันถึงความหวังนั้น”32 
 “เชนเดียวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิท้ัง  7  ประการ  ศีลสมรสก็เปนสัญลักษณท่ีแทจริงถึงเหตุการณ
แหงความรด  แตยังมีลักษณะเฉพาะอีกดวย  สามีภรรยามีสวนรวมเปนพิเศษในความรอดในฐานะที่
คน 2 คน รวมกันเปนคูหนึ่ง  จนกระทั่งตองเขาใจวา ผลโดยตรงที่เกิดจากศีลสมรส (Res  et  
Sacramentum)  หาใชพระหรรษทานเองไม  แตเปนพันธะระหวางสามีภรรยาตามแบบคริสตชน  
และเปนความสัมพันธระหวาง  2  คน  ซึ่งเปนความสัมพันธแบบเฉพาะคริสตชน  เพราะเปนเคร่ือง
หมายถึงธรรมล้ําลึกแหงการบังเกิดเปนมนุษยและธรรมล้ําลึกแหงพันธสัญญาของพระคริสตเจา  
ชีวิตรวมกับพระคริสตเจาก็มีเนื้อหาสาระโดยเฉพาะเหมือนกัน  ความรักฉันสามีภรรยาเรียกรองให
ทุกๆ สวนของบุคคลรวมตัวกันอยางครบบริบูรณ  อันไดแก  การกระตุนของรางกายและสัญชาติ
ญาณ  แรงแหงความรูสึกและอารมณ  ความทะเยอทะยานของจิตใจและเจตจํานง ความรักฉันสามี
ภรรยามุงถึงเอกภาพ  โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางบุคคลซ่ึงเปนเอกภาพที่นอกจากจะเปนเนื้อเดียวกัน
แลวยังนําไปสูการหลอหลอมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันดวย    ความรักยังเรียกรองใหสามีภรรยาหยา
รางกันไมไดและใหซื่อสัตยตอการอุทิศตัวแกกันจนถึงท่ีสุด  และความรักเปดโอกาสใหมีการเจริญพันธุ  
(ดู สมณสารชีวิตมนุษย ขอ 9)  สรุปแลว  ทุกสิ่งท่ีกลาวมานี้บงถึงคุณลักษณะพื้นฐานของความรัก
ระหวางสามีภรรยาทั่วไปก็จริง  แตยังแสดงวาประกอบดวยความหมายใหม  ซึ่งไมเพียงชําระ

                                                 
31

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  ( Gaudium  et  Spes )  ขอ  48 
32

 John  Paul  II,  Address  to  the  Delegates  of  the  Centre  de  Liaison  des  Equipes  de  Recherche  (3  November  

1979),  3:  Insegnamentei  di  Giovanni  Palol  II,  II,  2  (1979),  1038 
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ลักษณะเหลานั้นใหบริสุทธ์ิข้ึนหรือทําใหมันแกรงกลาข้ึนเทานั้น  แตเชิดชูใหสูงข้ึนจนกระทั่งสมกับที่ได
เปนการแสดงออกถึงคุณคาของพระคริสตโดยเฉพาะ”33 
บุตรเปนของขวัญอันลํ้าคาของการสมรส 
14. ตามแผนการของพระเจา  การสมรสเปนรากฐานของชุมชนที่ขยายใหญข้ึน  คือ  ครอบครัว  
เพราะวาสถาบันการสมรสและความรักฉันสามีภรรยาไดรับการสถาปนาขึ้นมาเพื่อการใหกําเนิดบุตร
และอบรมเลี้ยงดูเขาเสมือนวาเปนเปาหมายสุดยอดของสถาบัน34 
 แกนสารที่แทท่ีสุดของความรักก็คือการอุทิศตัว  ความรักฉันสามีภรรยาที่นําคูสมรสไปสูการ  
“รูจักกัน”  ซึ่งทําใหเขากลายเปน  “เนื้อเดียวกัน”35  นั้น  ยังไมสําเร็จลุลวงไปเฉพาะภายในคูสมรส  
เพราะความรักนั้นทําใหเขาเปนผูท่ีสามารถอุทิศตัวถึงข้ันสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได  ซึ่งก็คือ  การที่เขา
ท้ังสองไดกลายเปนผูรวมมือกับพระเจาในการมอบชีวิตใหแกมนุษยอีกคนหนึ่ง  ดังนั้น  ในขณะที่สามี
ภรรยาอุทิศตัวใหแกกันและกันนั้น  มิใชเพียงแตมอบตัวใหแกกันและกันเทานั้นแตยังใหกําเนิดบุตร
ดวย บุตรนั้น เปนภาพสะทอนอันทรงชีวิตแหงความรักของเขา เปนเคร่ืองหมายอันยืนยงของ
เอกภาพระหวางสามีภรรยา  เปนรูปสังเคราะหท่ีมีชีวิตซึ่งแยกออกจากความเปนพอเปนแมมิได 
 เมื่อเขาทั้งสองไดกลายเปนพอแม  สามีภรรยาก็จะไดรับพระคุณแหงความสํานึกรับผิดชอบ
จากพระเจา  นั่นคือ  ความรักฉันพอแม  ซึ่งควรอยางย่ิงท่ีจะเปนเคร่ืองหมายที่ลูกๆ มองเห็นได  ซึ่ง
จะหมายถึงความรักของพระเจาเอง  “ผูทรงเปนบอเกิดแหงความเปนบิดาท้ังในสวรรคและบน
แผนดิน”36 
 อยางไรก็ดี ไมควรจะลืมวาในกรณีท่ีไมสามารถบังเกิดบุตรไดนั้น ชีวิตสมรสก็ยังไมขาดคุณคา  
เพราะเหตุวาการที่รางกายเจริญพันธุไมได  อาจจะเปดโอกาสใหสามีภรรยาเอื้อเฟอเผื่อแผตอความ
เปนบุคคลของมนุษยในทางอื่นท่ีมีคุณคาสูงสง เชน การรับบุตรบุญธรรม การอบรมดูแลเด็กรูปแบบ
ตางๆ การชวยเหลือแกครอบครัวอื่นๆ  แกเด็กยากจนหรือเด็กพิการ 
 

ครอบครัวเปนความสัมพันธระหวางบุคคล 
15.  ในชีวิตสมรสและครอบครัว ความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ คอยๆ ประสานกันอยางซับซอน  
เชน  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  พอแมกับลูก  ลูกกับพอแม   พี่ๆ กับนองๆ  ความสัมพันธ
หลายประเภทนั้นเปนการนํามนุษยแตละคนใหเขาไปรวมกับ “ครอบครัวมวลมนุษย” และกับ  
“ครอบครัวของพระเจา”  อันไดแกพระศาสนจักร 
 การสมรสและครอบครัวคริสตชนเสริมสรางพระศาสนจักร ดวยเหตุวาในแวดวงครอบครัว
นั้น  บุคคลใดบุคคลหนึ่งไมไดเพียงแตถือกําเนิดมาและเขาไปรวมกับสังคมมนุษยทีละเล็กทีละนอย
โดยทางการอบรมศึกษาเทานั้น  แตเมื่อเขาเกิดใหมทางศีลลางบาปและเมื่อเขาไดรับการศึกษาอบรม
ตามหลักความเชื่อ  เขาก็ยังไดเขาเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา  อันไดแกพระศาสนจักรดวย 

                                                 
33

 เพิ่งอาง  ขอ  4,  เลมเดียวกัน  หนา  1032 
34

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  50 
35

 ปฐก 2:24 
36

 อฟ 3:15 
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 ครอบครัวมนุษยซึ่งแตกสลายเนื่องจากบาปแลวนั้น  ก็ไดรับการสถาปนาเสียใหมจากฤทธานุ
ภาพแหงความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจาพระผูไถ37  การสมรสแบบคริสตชนที่ไดมี
สวนรวมในฤทธานุภาพของเหตุการณท่ีชวยใหรอดนั้น  ก็ไดเปนวิถีทางตามธรรมชาติท่ีมนุษยจะเขา
เปนสมาชิกในครอบครัวใหญของพระศาสนจักร 
 ดังนั้น  ภารกิจซึ่งชายหญิงไดรับตั้งแตปฐมกาลใหเจริญพันธุและทวีจํานวนขึ้นนั้นจึงไดบรรลุ
ถึงความจริงทุกประการและไดสําเร็จผลอยางครบบริบูรณ 
 เชนเดียวกัน  พระศาสนจักรก็ยอมรับวาครอบครัวที่เกิดดวยศีลสมรสเปนจุดเริ่มแรกและเปน
ตําแหนงท่ีซึ่งพระศาสนจักรจะสามารถเขาประสานกับคนรุนตางๆ ได  และในทางกลับกัน  พวกเขาก็
สามารถเขาประสานกับพระศาสนจักรไดดวย 
 

การสมรสและการถือพรหมจรรย 
16.  การถือพรหมจรรยหรือการถือความเปนโสดเพราะเห็นแกพระอาณาจักรของพระเจานั้น  มิได
ขัดแยงกับศักดิ์ศรีของการสมรส  การสมรสและการถือพรหมจรรยตางก็เปนวิถีทางสองแบบในการ
แสดงออกและในการดําเนินชีวิตตามธรรมล้ําลึกอันหนึ่งอันเดียวกันแหงพันธสัญญาระหวางพระเจา
กับมนุษย  ถาการสมรสมิไดรับการยกยอง  การถือพรหมจรรยเพื่อเห็นแกพระเจาก็ไมสามารถดํารง
อยูได  ถาเพศมนุษยมิไดรับการยอมรับวาเปนคุณคาอันย่ิงใหญซึ่งพระผูสรางมอบใหแลว  การสละ
เรื่องเพศเพื่อพระอาณาจักรสวรรคก็เปนสิ่งท่ีไรสาระ 
 นักบุญยอหน  คริสโซสโธม กลาวไวไดถูกตองวา  “ผูใดสบประมาทการสมรสผูนั้นก็สบ
ประมาทพรหมจรรยดวย ผูโดยยกยองการสมรส ผูนั้นก็ทําใหพรหมจรรยไดรับการยกยองและโชติ
ชวงมากยิ่งข้ึน อะไรที่ถูกมองวาดีโดยเปรียบเทียบกับสิ่งเลวก็หาใชความดีจริงไม  แตสิ่งท่ีดีกวาสิ่งท่ี
ทุกคนยอมรับวาดีแลว  ยอมเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด”38 
 ในการถือพรหมจรรย  มนุษยแมแตฝายรางกายกําลังรอคอยการสมรสระหวางพระคริสตกับ
พระศาสนจักรในวาระสุดทายของโลก  มอบตนเองทั้งหมดตอพระศาสนจักรโดยหวังอยางย่ิงวา  
พระคริสตจะมอบตัวพระองคเองใหกับพระศาสนจักรตามความจริงท่ีสมบูรณซึ่งจะปรากฏในชีวิต
นิรันดร  ดังนั้น  แมแตรางกายของผูถือพรหมจรรยก็ยังสะทอนใหเห็นภาพเบื้องตนของโลกที่จะ
เกิดข้ึนหลังจากการกลับคืนชีพ39 
 โดยการเปนพยานเชนนี้  การถือพรหมจรรยจึงเปนการรักษาสํานึกแหงธรรมล้ําลึกของการ
สมรสใหมีชีวิตชีวาในพระศาสนจักรอยูเสมอและปกปองการสมรสมิใหถูกลดคาเสื่อมโทรมลง 
 นอกเหนือจากวา  จะอํานวยใหจิตใจมนุษยเปนอิสระอยางนาอัศจรรย40  “จนกวาจะรอนรน
ดวยความรักของพระเจาและตอมนุษยท้ังมวล”41 แลว  การถือพรหมจรรยก็ยังยืนยันวา  อาณาจักร
ของพระเจาและความศักดิ์สิทธ์ิของพระองคเหมือนไขมุกที่ล้ําคาซึ่งตองเลือกสรรไวเหนืออ่ืนใด  ไมวา

                                                 
37

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  78 
38

 Saint  John  Chrysostom,  Virginity,  X:PG  ( Writings  of  the  Greek  Church  Fathers )  48:540 
39

 มธ 22:30 
40

 1คร 7:32-35 
41

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการปรับปรุงและฟนฟูชีวิตนักบวช (Perfectae Caritatis) ขอ 12 
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สิ่งนั้นจะมีคาสูงแคไหนก็ตาม  และตองแสวงหาใหไดเพราะเปนคุณคาท่ีแนนอนและถาวรแตเพียงสิ่ง
เดียว  ดวยเหตุนี้เองพระศาสนจักรจึงไดปกปองความสูงสงของพระคุณนี้มากกวาของการสมรส
เพราะพระคุณนี้มีความเชื่อมโยงเปนพิเศษกับอาณาจักรพระเจา42 
 แมวาเขาไดเสียสละการเจริญพันธุทางรางกาย    แตผูถือพรหมจรรยกลับเจริญพันธุไดทาง
จิตใจ    คือเปนพอเปนแมของบุตรมากมาย และดังนั้นเขาจึงมีสวนรวมในการสรางสรรคสถาบัน
ครอบครัวใหตรงกับแผนการของพระเจา 
 คูสมรสคริสตชนมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกรองใหผูถือพรหมจรรยเปนตัวอยางท่ีดีและเปนพยานถึง
ความซื่อสัตยตอกระแสเรียกของตนจนกระทั่งตาย  บางครั้ง  คูสมรสเองตองประสบกับความ
ยากลําบากที่จะถือความซื่อสัตยตอกัน  และเขาไดอุตสาหพยายามที่จะอุทิศตัว  ยับย้ังใจและปฏิเสธ
ตัวเอง  เรื่องท้ังหมดนี้อาจจะเกิดกับผูถือพรหมจรรยไดเชนเดียวกัน  ดังนั้น  ความซื่อสัตยของการ
ถือพรหมจรรยในยามที่ยากลําบากจึงตองเปนสิ่งท่ีชวยอุดหนุนความซื่อสัตยของคูสมรส43 
 ท่ีสุด  การพิจารณาไตรตรองในเรื่องการถือพรหมจรรยสามารถใหความสวางและชวยเหลือ
ผูท่ีไมสามารถแตงงานโดยไมตั้งใจ  แตตอมายอมรับสภาพของตนดวยจิตตารมณพรอมที่จะรับใชคน
อ่ืน 
 

                                                 
42

 Cf.  Pius  XII,  Encyclical  Sacra  Virgintas,  II:AAS  46  ( 1954 ),  174ff. 
43

 Cf.  Johm  Paul  II,  Letter  Novo  Incipiente  (8  April  1979),  9:AAS  71  (1979),  410 - 411 
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ภาคที่สามภาคที่สามภาคที่สาม   
บทบาทของครอบครัวคริสตชนบทบาทของครอบครัวคริสตชนบทบาทของครอบครัวคริสตชน   

 
 
 
ครอบครัวเอย  จงพยายาม “เปน” ส่ิงที่ทาน “เปน” เถิด 
17.  ตามแผนการของพระเจาผูสรางและผูไถกู  ครอบครัวนอกจากจะพบเอกลักษณของตนคือสิ่งท่ี  
“เปน”  แลว  ยังพบภารกิจคือ  สิ่งท่ีครอบครัวสามารถ  “ทํา”  และ  “ควรทํา”  ดวย  บทบาทซึ่ง
พระเจาไดมอบใหครอบครัวปฏิบัติทุกยุคทุกสมัยก็มาจากธรรมชาติของครอบครัวนั่นเอง  และยัง
แสดงถึงพลังพัฒนาท่ีเจริญกาวหนาและตรงกับสภาพความเปนจริงของครอบครัว  แตละครอบครัว
สามารถคนหาและพบคําเตือนนั้นในตัวเองซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีวันสูญสลายไปได  และเปนสิ่งท่ีชี้ถึง
ศักดิ์ศรีในแกนแทและความรับผิดชอบของตน  นั่นคือ  “ครอบครัวเอยจงพยายามเปนสิ่งท่ีทานเปน
เถิด” 
 ดังนั้น  ครอบครัวจึงตองกลับไปสู  “จุดเริ่มตน”  ของการสรางสรรคของพระเจา  เพื่อจะได
รูจักตัวเองและบรรลุถึงความจริงแท  ไมเพียงแตตามสิ่งท่ีเปนอยูเทานั้นแตตามสิ่งท่ีเคยกระทําตลอด
มาดวย  ในแผนการของพระเจานั้น  พระองคไดทรงแตงตั้งครอบครัวใหเปน  “กลุมที่รวมของชีวิต
และความรักอันลึกซึ้ง”44  เพราะฉะนั้น  ครอบครัวจึงรับภารกิจที่ตองพยายามกลายเปนสิ่งท่ีเปนมาก
ข้ึนเรื่อยๆ  หมายความวา  ตองพยายามเปน  “กลุมที่รวมของชีวิตและความรัก”  ดวยความมานะ
บากบั่นท่ีจะบรรลุถึงผลสําเร็จในอาณาจักรของพระเจาเชนเดียวกับสรรพสิ่งท่ีไดทรงสรางซ่ึงไดรับผล
แหงการไถกูท้ังมวลที่สุดในทัศนะซึ่งบงถึงรากฐานแทของความจริงก็ตองกลาววา  “ความรัก”  นี่
แหละที่กําหนดแกนแทและบทบาทของครอบครัวโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ครอบครัวไดรับภารกิจที่จะตอง
พิทักษรักษา  ประกาศ  และเผยแพรความรัก  ซึ่งเปนภาพที่สะทอนท่ีทรงชีวิตและเปนการเขารวม
สวนโดยแทในความรักที่พระเจามีตอมนุษยชาติและตอพระศาสนจักร  เจาสาวของพระองค 
 บทบาทหนาท่ีของครอบครัวแตละประการเปนการแสดงออกและเปนการปฏิบัติภารกิจขั้น
พื้นฐานดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไป เพราะฉะนั้น จําเปนตองพิจารณาภารกิจที่ละเอียดซับซอนของ
ครอบครัวและชี้ลักษณะที่แตกตางกันแตก็ยังสัมพันธกันอยางใกลชิดของภารกิจนี้ 
 ดังนั้น  โดยถือเอาความรักเปนจุดเริ่มตนและเปนหลักเกณฑโดยตลอด  ท่ีประชุมจึงเนนถึง
หนาท่ีท่ัวไป  4  ประการของครอบครัว  คือ 

1. สรางชุมชนมนุษย 
2. รับใชชีวิต 
3. มีสวนในการพัฒนาสังคม 
4. มีสวนรวมในชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักร 

 

                                                 
44

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ 48 
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1. การสรางชุมชนมนุษย 
 
ความรักเปนบอเกิดและพละกําลังของความสัมพันธ 
18. สถาบันครอบครัวซึ่งไดรับการกอตั้งดวยความรักและดํารงชีวิตอยูไดดวยความรักนั้น  เปนกลุม
บุคคลท่ีประกอบดวยสามีภรรยา  พอแมและลูก  ญาติพี่นอง  หนาท่ีอันดับแรกของครอบครัวคือ  
การดําเนินชีวิตตามความสัมพันธอยางถองแท  โดยพยายามเสมอวาจะสงเสริมความสนิทสนมอัน
แทจริงระหวางบุคคล 
 บทบาทนี้มีความรักเปนหลักการ  เปนพลังถาวร  และเปนเปาหมาย  ถาปราศจากความรัก  
ครอบครัวก็จะไมเปนกลุมบุคคล  และในทํานองเดยีวกัน  ถาปราศจากความรักครอบครัวก็จะไม
สามารถดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาและบรรลุถึงความสมบูรณในฐานะที่เปนกลุมบุคคลได  มี
ขอความซึ่งขาพเจาไดเขียนไวในสมณสาร “พระผูไถมนุษย”  นั้น  สามารถนํามาประยุกตไดกอนอยาง
อ่ืน  และโดยเฉพาะอยางย่ิงกับครอบครัวที่วา  “มนุษยไมสามารถดําเนินชีวิตโดยปราศจากความรัก  
เขาคงจะเปนคนท่ีไมสามารถเขาใจตัวเองได  ชีวิตของตนเองก็จะไรความหมาย  ถาความรักไมเคย
ปรากฏเปนรูปรางใหเขาเห็นถาเขาไมเคยพบปะกับความรกั  ถาเขาไมเคยมีประสบการณในความรัก
และไมเคยยึดความรักเปนองคประกอบของตนเอง  ถาเขาไมไดมีสวนรวมในความรักอยางลึกซึ้ง”45 
 ความรักระหวางชายกับหญิงในชีวิตสมรส  และความรักระหวางสมาชิกของครอบครัวใน
ครอบครัวหนึ่งซึ่งขยายตัวออกมาจากความรักของชายหญิง  ซึ่งไดแกระหวางพอแมกับลูก  ระหวาง
พี่ๆ  นองๆ  ญาติพี่นอง  และวงศตระกูลท้ังหมดนั้น  ไดรับแรงดลใจและพลังชีวิตอยางลึกซึ้ง
สม่ําเสมอซึ่งจะนําครอบครัวไปสูความสัมพันธท่ีแนนแฟนและแรงกลานับวันแตจะยิ่งทวีมากขึ้น  นี่
แหละคือ  รากฐานและกําลังใจของชีวิตรวมในการสมรสและครอบครัว 
 

เอกภาพอันแบงแยกมิไดของความสัมพันธในคูสมรส 
19.  ความสัมพันธท่ีมาอันดับแรก  ก็คือ  ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนและเจริญงอกงามระหวางสามี
ภรรยา  โดยอาศัยพันธสัญญาวาจะรักกันฉันสามีภรรยา  ชายและหญิง  “จึงไมเปนสองอีกตอไป  
แตเปนเนื้อเดียวกัน”46  และไดรับการเรียกรองใหพัฒนาจิตใจในความสัมพันธนั้นเปนอยางดี
ตอเนื่องกันไป  โดยอาศัยความซื่อสัตยท่ีสม่ําเสมอทุกวันตอคําสัญญาซึ่งเขาไดมีตอกันในพิธีศีลสมรส
ท่ีวา  จะอุทิศตัวใหแกกันและกันอยางสิ้นเชิง 
 ความสัมพันธระหวางสามีภรรยานี้มีรากฝงลึกในขอเท็จจริงท่ีวาตามธรรมชาติแลวชายและ
หญิงเปนองคประกอบของกันและกัน  และความสัมพันธนั้นไดรับการหลอเลี้ยงจากการที่สามีภรรยา
ตกลงกันวาจะรวมชีวิตกันในทุกๆ ดาน ท้ังในสิ่งท่ีเขามีและสิ่งท่ีเขาเปนอยู  ความสัมพันธแบบนี้  เปน
ทั้งผลและเครื่องหมายซึ่งแสดงถึงความตองการอันล้ําลึกเฉพาะของมนุษย แตโดยทางพระคริสตเจา  
พระเจาทรงรับรองความตองการนั้น  ทรงสนับสนุน  ทรงชําระใหบริสุทธ์ิ  ทรงยกชูข้ึน  และทรง
บันดาลใหความตองการนั้นบรรลุถึงความสําเร็จในศีลสมรส  อันท่ีจริง  พระจิตเจาท่ีถูกหลั่งรินใน
ระหวางพิธีศีลสมรสนั้น  ไดทรงประทานพระคุณของความรักหรือของความสัมพันธแบบใหมซึ่งเปน

                                                 
45

 พระสมณสารวาดวยพระผูไถมนุษย  (Redmptor  Hominis)  ขอ  10:AAS  71 (1979),  274 
46

 มธ 19:6  ปฐก 2:24 
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สัญลักษณอันมีชีวิตและสัมผัสไดท่ีหมายถึงเอกภาพอันนาพิศวงซึ่งเกิดแกพระศาสนจักรผูกลายเปน
พระวรกายของพระคริสตเจาท่ีแบงแยกมิได 
 พระคุณของพระจิตเปนกฎเกณฑของชีวิตระหวางสามีภรรยาคริสตชน  และเปนแรงกระตุน
เขาใหกาวหนาไปสูเอกภาพดวยกันซึ่งนับวันแตจะยิ่งสมบูรณข้ึนในทุกระดับ  ไมวาในระดับของ
รางกาย  ของอุปนิสัย ของจิตใจ ของสติปญญาและเจตจํานง  รวมทั้งของวิญญาณดวย47  ดังนั้น  
สามีภรรยาเปนผูเปดเผยใหพระศาสนจักรและโลกไดทราบถึงความสัมพันธแหงความรักแบบใหมซึ่ง
พระบารมีของพระเยซูเจาทรงประทานให 
 การมีภรรยาหรือสามีหลายคนขัดแยงตอความสัมพันธดังกลาวอยางเด็ดขาด  เพราะเปน
การปฎิเสธแผนการของพระเจาโดยตรงดังท่ีไดทรงแสดงไวแตแรกเริ่ม  การกระทําเชนนี้ไม
สอดคลองกับศักดิ์ศรีท่ีเทาเทียมกันของความเปนคนของชายและหญิง  ในการสมรส  เขาทั้งสอง
อุทิศตัวใหแกกันและกันดวยความรักที่สมบูรณ  หมายความวาเปนความรักอันหนึ่งอันเดียวกันและ
เฉพาะคู  สภาสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  กลาววา  “ดวยเหตุวา  ท้ังชายและหญิงประกอบดวย
ศักดิ์ศรีของความเปนคนที่เทาเทียมกันอันเนื่องจากความรักอันสมบูรณซึ่งเขามีอยูตอกันแลว  
เอกภาพของการสมรสซึ่งพระคริสตเจาไดทรงยืนยันนั้น  จึงปรากฏขึ้นอยางชัดเจน”48 
 

ความสัมพันธที่ยกเลิกมิได 
20.  ความสัมพันธในคูสมรส  มีลักษณะพิเศษไมเพียงแตวา  ตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเทานั้น  แต
ยังยกเลิกมิไดเลยดวย  “ท้ังความสนิทสนมกันอยางแนนแฟนและการอุทิศตัวใหแกกันและกันระหวาง
บุคคลสองคนแมกระทั่งคุณประโยชนของบรรดาลูกๆ ดวย  ท้ังหมดนี้เรียกรองใหสามีภรรยาจะตอง
ซื่อสัตยตอกันอยางบริบูรณและใหเขาตองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันแบบที่ยกเลิกกันมิได”49 
 เปนหนาท่ีของพระศาสนจักรที่จะตองยืนยันอยางหนักแนนอีกครั้งหนึ่งในคําสอนท่ีวาดวยการ
สมรสซึ่งยกเลิกมิได  ดังท่ีสมัชชาพระสังฆราชไดปฏิบัติหนาท่ีนี้อยูแลว  ทุกวันนี้  พระศาสนจักรตอง
ประกาศคําสอนนี้โดยเฉพาะอยางย่ิงแกคนท่ีเขาใจวา เปนการยากหรือวาเปนไปไมไดเลยท่ีจะผูก
ตัวเองไวเฉพาะกับคนๆ เดียวเทานั้นตลอดชีวิต  ตองประกาศใหแกคนท่ีหลงตามแนวโนมของ
วัฒนธรรมอยางหน่ึงท่ีหมิ่นประมาทการสมรสที่ยกเลิกมิไดและกลาเยาะเยยสามีภรรยาที่ตั้งใจจะ
ซื่อสัตยตอกัน  สําหรับคนเหลานี้  ตองเผยแพรคําสอนที่นายินดีเกี่ยวกับความรักอันยืนยงถาวร
ระหวางสามีภรรยา  ซึ่งมีพระคริสตเจาเปนเสมือนหลักยึดถือและรับความมั่นคงจากพระองค50 
 ภาวะการยกเลิกไมไดของการสมรสฝงรากลึกในการอุทิศตัวของบุคคลใหแกอีกคนหนึ่งโดย
สิ้นเชิง    และเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับคุณประโยชนของบรรดาลูกๆ เนื้อแทอันสูงสงของการสมรสที่
ยกเลิกมิไดนั้น  ปรากฏในแผนการซึ่งพระเจาไดทรงแสดงออกทางพระคัมภีร  สรุปไดวา พระองค
เองเปนผูทรงพระประสงคและประทานการสมรสที่ยกเลิกมิไดนั้นใหเปนท้ังผล  เครื่องหมาย  และ

                                                 
47

 Cf.  John  Paul  II,  Address  to  Married  People  at  Kinshasa 
48

 พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  49: Cf.  John  Paul  II,  Address  to  Married  

People  at  Kinshasa  (3  May  1980),  4:  อางแลวหนาเดียวกัน 
49

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  48 
50

 อฟ 5:25 
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เปนขอเรียกรองของความรักที่ซื่อสัตยท่ีสุดท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษยและที่พระคริสตเจาทรงมีตอ
พระศาสนจักร 
 พระคริสตเจาทรงรื้อฟนแผนการดั้งเดิมซึ่งพระผูสรางไดทรงจารึกไวในใจของชายและหญิง  
และโดยพิธีศีลสมรสพระองคทรงให  “หัวใจใหม”  แกเขา  ดังนั้น  นอกจากวาสามีภรรยาจะสามารถ
ชนะ  “ใจแข็งกระดาง”51  ของตนไดแลว  เขาก็ยังสามารถมีสวนรวมในความรักที่สมบูรณและครบบ
ริบูรของพระคริสตเจา  ผูทรงเปนพันธสัญญาใหมอันยืนยงท่ีทรงรับเอากาย  พระคริสตเจาทรงเปน  
“พยานที่ซื่อสัตย”52 ทรงเปนคําวา “อาแมน” (สําเร็จแลว) ของคําสัญญาตางๆ ของพระเจา53 และ
ดังนั้นพระองคทรงเปนผูแสดงวา      ทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จผลถึงข้ันสุดยอดแลวตามความรักที่
ซื่อสัตยอยางสูงสงซึ่งพระเจาทรงมีตอประชากรของพระองค ฉันใดก็ฉันนั้น สามีภรรยาคริสตชน
ไดรับเกียรติใหเปนผูมีสวนรวมอยางแทจริงในการสมรสที่ยกเลิกและกลับคืนมิไดระหวางพระคริสต
เจากับพระศาสนจักร  เจาสาวซึ่งพระองคทรงรักจนถึงวาระสุดทาย54 
 พระคุณของศีลสมรสเปนท้ังพระกระแสเรียกและพระบัญญัติใหสามีภรรยาคริสตชนจะตอง
ซื่อสัตยตอกันตลอดไป  ไมวาจะตองประสบความยุงยากลําบากมากเทาไรก็ตาม  โดยนอบนอมดวย
ดวงใจอันเปดกวางตอน้ําพระทัยของพระคริสตเจาผูตรัสวา  “สิ่งท่ีพระเจาทรงรวมกันไว มนุษย
อยาไดแยกเลย”55 
 การเปนพยานถึงความสําคัญอันพรรณนามิไดของการสมรสที่ยกเลิกมิไดและท่ีซื่อสัตยของคู
สมรสนั้น  เปนบทบาทที่ยอดเย่ียมและจําเปนท่ีสุดของคูสมรสคริสตชนในสมัยของเรา  เพราะฉะนั้น
ขาพเจาพรอมทั้งพี่นองท้ังหลายที่ไดรวมในสมัชชาพระสังฆราชขอยกยองและใหกําลังใจแกคูสมมรสห
ลายคูท่ีถึงแมจะเผชิญอุปสรรคที่หนักแสนหนัก      แตก็ยังทะนุบํารุงและเทิดทูนคุณคาของความ
ยกเลิกมิไดนี้  ดังนี้  เขาจึงควรปฏิบัติภารกิจที่เขาไดรับมอบหมายดวยใจสุภาพถอมตนและกลาหาญ  
อันไดแก  การที่เขาตองเปนสัญลักษณในโลกปจจุบันถึงความซื่อสัตยอันขาดมิได  ซึ่งพระเจาและพระ
เยซูคริสตทรงรักมนุษยท้ังมวลและเราแตละคน  ถึงแมสัญลักษณนี้จะเล็กก็จริงแตก็มีคุณคาสูง  
จะตองเผชิญการโตแยงเปนบางครั้งบางคราวก็จริง  แตก็รื้อฟนตัวไดใหมเสมอ  นอกจากนี้  ยังควร
รูคุณคาของผูเปนพยานเปนพิเศษอีกจําพวกหนึ่งก็คือ  “สามีหรือภรรยา”  ท่ีถูกคูชีวิตทอดท้ิง  แตก็
ไมไดแตงงานใหมเพราะเห็นแกความเชื่อและความหวังแนวแนของคริสตชน  สามีหรือภรรยาเหลานี้
จึงเปนสักขีพยานแหงความสัตยซื่อซึ่งโลกปจจุบันตองการพยานชนิดนี้เปนอยางย่ิง  เพราะเหตุนี้เอง  
ผูอภิบาลและคริสตชนของพระศาสนจักรควรเปนกําลังใจใหเขาและชวยเหลือเขาเปนพิเศษ 
 

                                                 
51

 มธ 19:8 
52

 วว 3:14 
53

 2คร 1:20 
54

 ยน 13:1 
55

 มธ 19:6 
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ความสัมพันธในวงศตระกูล 
21. ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาเปนรากฐานของความสัมพันธ ท่ี ใหญกวา  ซึ่งก็คือ  
ความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดในวงศตระกูล  อาทิเชน  ระหวางพอแมกับลูกๆ  พี่ๆ  กับนองๆ  
ญาติพี่นองกับคนอื่นๆ ในตระกูลเดียวกัน 
 ความสัมพันธแบบนี้ฝงรากฐานในสายโลหิตตามธรรมชาติและสามารถงอกงามขึ้นจนบรรลุ
ถึงข้ันสมบูรณท่ีควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย  โดยสรางและทะนุถนอมความผูกพันธทางจิตใจซึ่งลึกซึ้ง
และเกิดผลอุดมกวาความสัมพันธทางสายโลหิตเสียอีก  ความรักที่หลอเลี้ยงสายสัมพันธระหวาง
บุคคลท่ีเปนสมาชิกตระกูลเดียวกันนั้น  ก็ยังเปนแรงที่สรางและบํารุงความสัมพันธรวมทั้งความเปน
กลุมเปนกอนกันในครอบครัวดวย 
 อนึ่ง  ครอบครัวคริสตชนยังไดรับการเรียกเชิญใหดําเนินชีวิตตามความสัมพันธแบบใหมท่ี
เปนแบบเฉพาะของตัวเอง  ซึ่งจะทําใหความสัมพันธปกติระหวางมนุษยนั้นมั่นคงและมีคามากขึ้น  ท่ี
จริงแลวพระหรรษทานของพระเยซูคริสต  ผูทรงเปน  “บุตรคนแรกในบรรดาพี่นองจํานวนมาก”56  ก็
เปนดังท่ีนักบุญโทมัส  อไควนัส  เรียกวา57  “พระหรรษทานแหงภราดรภาพ”  ตามภาวะและพลังงาน
ของพระหรรษทานนี้เอง  พระจิตเจาผูทรงถูกหลั่งรินในระหวางพิธีศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  ทรงเปนบอเกิด
ทรงชีวิตและทรงเปนอาหารอันไมรูสิ้นสุด  ท่ีบํารุงความสัมพันธเหนือธรรมชาติซึ่งหลอหลอมเอาผูท่ีมี
ความเชื่อท้ังหมดเขาดวยกันใหสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตและกับผูมีความเชื่อคนอ่ืนๆ ใน
เอกภาพของพระศาสนจักรของพระเจา  ความสัมพันธภายในพระศาสนจักรปรากฏตัวและเปนรูปเปน
รางในครอบครัวคริสตชนอยางสมลักษณะ เพราะฉะนั้นเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะตองเรียก
ครอบครัวคริสตชนวาเปน “พระศาสนจักรระดับครอบครัว”58 
 สมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งแตละคนตามพรสวรรคท่ีมีอยู  ไดรับพระหรรษทานและมีสวน
รับผิดชอบในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลใหมากยิ่งข้ึนทุกวัน  เพื่อใหครอบครัวกลายเปน  
“โรงเรียนสอนความเปนคนที่สมบูรณข้ึน”59  สิ่งนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อดูแลรักษาและใหความรักแก
เด็กๆ  คนปวย  คนสูงอายุ  รวมทั้งเมื่อรับใชกันและกันเปนประจําทุกวัน  เมื่อแบงปนทรัพยสินตางๆ 
ใหกัน  และเมื่อรวมทุกขรวมสุขกัน 
 การอบรมเลี้ยงดูลูกเปนโอกาสใหพอแมกับลูกคลุกคลีกันในแบบที่มีท้ังการใหและการรับ  
การคลุกคลีกันนี้ยอมเกิดผลเปนพิเศษในการสรางความสัมพันธดังกลาว60  การที่ลูกๆ  รัก  เคารพนับ
ถือ  และเชื่อฟงพอแมนั้น  นับเปนการมีสวนรวมที่มีลักษณะโดยเฉพาะของตนและจะหาใครทดแทน
มิได  ในการสรางครอบครัวที่สมกับเปนครอบครัวของมนุษยและของคริสตชนโดยแทจริง61  ลูกๆ จะ
ปฏิบัติตามบทบาทของตนไดสะดวกขึ้นถาหากวาพอแมรูจักใชอํานาจอันยกเลิกมิได  ในทํานองท่ีเปน  
“ศาสนบริการ”  ท่ีแทจริงและที่มีลักษณะเฉพาะ  หรือเปนการรับใชท่ีมุงความดีของลูกในฐานะที่เขา

                                                 
56

 รม 8:29 
57

 Saint Thomas  Aquinas,  Summa  Theologiae,  II - II,  q14,  art.  2,  ad.4 
58

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentuim)  ขอ  11  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการแพร

ธรรมของฆราวาส (Apostolicam Actuosiatem)  ขอ  11 
59

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  52 
60

 อฟ 6:1 - 4;  คส 3:20 - 21 
61

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ 48 
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เปนคนและเปนคริสตชน      โดยเฉพาะอยางย่ิงมุงใหเขาบรรลุถึงความเปนอิสระเสรีควบคูไปกับ
จิตสํานึกรับผิดชอบในตัวเอง  นอกจากนั้น  พอแมยังจะชวยลูกไดมาก  ถาหากวามีจิตสํานึกถึง  “บุญ
พิเศษ”  ท่ีไดรับจากลูกอยูเสมอ 
 มีแตจิตตารมณแหงความเสียสละและความทุมเทตัวเองเทานั้นท่ีจะพิทักษรักษาและบํารุง
ความสัมพันธในครอบครัวใหดีข้ึนได  ความสัมพันธดังกลาวเรียกรองสมาชิกแตละคนและทุกคน  ให
ยินดีและพรอมเสมอที่จะเขาใจกัน  อะลุมอลวย  ใหอภัย  ปรองดองกัน  และคืนดีตอกัน  ครอบครัว
ทุกครอบครัวรูดีวา  ความเห็นแกตัว  การไมลงรอยกัน  การชิงดีชิงเดนกัน  การขัดสูกันเหลานี้  ได
กระทบกระเทือนตอความสัมพันธในครอบครัวมากจนกระทั่งความสัมพันธนี้อาจจะแตกสลายและสูญ
สิ้นไปเลย  สิ่งเหลานี้เปนตนเหตุใหเกิดความแตกแยกนานาประการในการครองรักครองเรือน  แตใน
เวลาเดียวกัน  พระเจาผูสรางสันติ  ทรงเรียกทุกครอบครัวใหมีประสลการณท่ีนาชื่นชมยินดีในการ
ปรับความเขาใจคืนดีตอกัน  นี่คือ  ความสัมพันธ ท่ีสถาปนาขึ้นใหมและเปนเอกภาพดั้งเดิม  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อครอบครัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงการกลับคืนดีและรวมงานเลี้ยงรับพระกายอัน
เดียวกันของพระคริสตนั้น  ครอบครัวก็ยังรับพระหรรษทานที่เหมาะสมและหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ
เพื่อท่ีจะเอาชนะการแตกแยกตางๆ  พรอมกับกาวหนาไปสูความสัมพันธอันแทจริงและสมบูรณตาม
พระประสงคของพระเจา ดังนั้น ครอบครวจึงจะตอบสนองความปรารถนาอันแรงกลาของพระคริสต
เจาผูทรงวิงวอนขอ  “ใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน”62 
  

สิทธิและบทบาทสตรี 
22.  ครอบครัวเปนความสัมพันธและกลุมบุคคล  และตองพยายามเปนเชนนี้มากย่ิงข้ึนทุกวัน  
เพราะฉะนั้น  ความรักเปนปจจัยและพลังอันตอเนื่องซึ่งกระตุนครอบครัว  ใหตอนรับนับถือและ
พัฒนาสมาชิกแตละคนในฐานะที่เขาประกอบดวยศักดิ์ศรีของความเปนคนอันสูงสง  นั่นคือ  เขาเปน
ภาพลักษณท่ีมีชีวิตของพระเจา  สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชเคยยืนยันอยางถูกตองวา  เครื่องตัดสิน
วินิจฉัยทางจริยธรรมวาดวยสายสัมพันธระหวางคูสมรสและสมาชิกครอบครัวซึ่งเปนแบบที่เหมาะสม
โดยแทจริงนั้น  ก็อยูท่ีการสงเสริมศักดิ์ศรีและภารกิจของแตละบุคคล      ศักดิ์ศรีและภารกิจนั้นจะ
มิอาจบรรลุถึงข้ันสมบูรณได  ถาหากวาแตละคนมิไดอุทิศตนเองใหแกคนอ่ืนอยางจริงใจ63 
 ตามทัศนะดังกลาวสมัชชาพระสังฆราชไดมีมติใหความสนใจเปนพิเศษตอสภาพของสตรี  ตอ
สิทธิและบทบาทของเธอทั้งในครอบครัวและในสังคม  ในทํานองเดียวกัน  ก็ควรจะพิจารณาสภาพ
ของบุรุษในฐานะที่เปนสามีและบิดา  สภาพของบรรดาลูกๆ และสภาพของคนสูงอายุอีกดวย 
 เมื่อพูดถึงสตรี  ควรจะเนนเปนพิเศษวา  เธอมีศักดิ์ศรีและสวนรับผิดชอบเทาเทียมกับบุรุษ  
ความเทาเทียมกันนี้จะแสดงออกในรูปแบบพิเศษโดยที่ท้ังสองอุทิศตัวใหแกกันและกันและรวมกันอุทิศ
ตัวใหแกบุตร  การอุทิศตัวทั้งสองประกานี้เปนลักษณะเฉพาะของการสมรสและครอบครัว  สิ่งท่ี
สติปญญาของมนุษยสังเกตเห็นไดและยอมรับไดนี้  ก็ยังเปนสิ่งท่ีพระวาจาของพระเจาทรงแสดงให
เปนท่ีประจักษแลวประวัติศาสตรแหงความรอดเปนการประกาศอยางตอเนื่องและเดนชัดถึงศักดิ์ศรี
ของสตรี 
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 ยน 17:21 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  24 
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 เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาเปน  “ชายและหญิง”64  แลว  พระองคทรงประทาน
ศักดิ์ศรีความเปนคนใหแกชายและหญิงอยางเทาเทียมกัน  พระองคยังทรงบันดาลใหเขาทั้งสองมี
สิทธิตางๆ ท่ีจะยกเลิกไมไดและความรับผิดชอบซึ่งจะพบไดเฉพาะแตในตัวบุคคล  ตอจากนั้น พระ
เจาไดทรงเทิดทูนเกียรติของสตรีอยางนาพิศวงท่ีสุด  โดยที่พระองคเองไดทรงรับเอากายจากพระ
นางพรหมจารีมารีอาผูซึ่งพระศาสนจักรเคารพเปนพระชนนีของพระเจา  และเชิดชูเปนแบบฉบับของ
สตรีท่ีไดรับผลจากการกอบกูโดยเรียกพระนางวา  “เอวาคนใหม”  ความรักอันผองแผวที่พระเยซูทรง
มีตอสตรีซึ่งไดรับเชิญใหติดตามพระองคและใหรับสวนแบงในไมตรีจิตของพระองค    การปรากฏ
พระกายตอสตรีผูหนึ่งในตอนเชาตรูของวันท่ีพระองคทรงกลับคืนพระชนมกอท่ีจะทรงประจักษตอ
หนาศิษยอ่ืนๆ  หลังจากที่พระองคเสด็จขึ้นจากบรรดาผูตาย  รวมทั้งการที่พระองคทรงมอบหมายให
พวกสตรีเปนผูนําขาวดีแหงการกลับคืนชีพของพระองคไปประกาศใหอัครธรรมทูตทราบนั้น  ท้ังหมด
นี้เปนเคร่ืองหมายที่บงถึงทัศนคติอันสูงสงซึ่งพระเยซูเจามีตอสตรีโดยท่ัวหนา  นักบุญเปาโลเขียนไว
วา  “ทานทุกคนเปนบุตรของพระเจา โดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู ไมมียิวหรือกรีก ไมมีทาส
หรือไท ไมชายหรือหญิงอีกตอไป เพราะทานทุกคนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสตเยซู”65 
 

สตรีกับสังคม 
23.  ณ  ท่ีนี้  เปนการยากที่จะกลาวถึงปญหาท่ีซับซอนนานัปการในสวนที่เกี่ยวของกับสตรีและสังคม
ได  ดังนั้น  จึงตองวิเคราะหเฉพาะในบางประเด็นท่ีนาสังเกตเปนพิเศษเทานั้น  กระนั้นก็ดี  
จําเปนตองยอมรับวาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะนั้น  มีทัศนะอยางหนึ่งซึ่งแพรหลายท่ัวไป
ในสังคมและที่แสดงออกทางวัฒนธรรมดวย  นั่นก็คือ  ทัศนะคติท่ีวาสตรีตองมีบทบาทเปนเพียง
ภรรยาและมารดา  โดยไมไดรับความสะดวกพอสมควรในการมีบทบาททางสังคมซึ่งสวนมากถูกสงวน
ไวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ 
 ไมตองสงสัยเลยวา  ศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบที่เทาเทียมกันของชายและหญิงนั้น  เปน
สิ่งท่ีสนับสนุนใหสตรีเขามีสวนรับผิดชอบในสังคมอยางเต็มที่  แตอยางไรก็ตาม  การสงเสริมบทบาท
ของสตรีอันถูกตอง เรียกรองใหเนนความสําคัญของบทบาทความเปนแมและบทบาทภายใน
ครอบครัว  ใหเปนท่ียอมรับกันอยางชัดเจนไมนอยหนาบทบาททางสังคมและอาชีพอื่นๆ ท้ังสิ้น  อันท่ี
จริง  บทบาทและอาชีพเหลานี้จําเปนตองประสานกันอยางกระชับถาเราตองการใหการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมสอดคลองกับความเปนมนุษยอยางแทจริงและอยางครบบริบูรณ 
 สิ่งนี้จะเปนไปไดโดยงายข้ึนตามความประสงคของสมัชชาพระสังฆราชถาหากวา  “เทววิทยา
วาดวยการงาน”  แบบใหม  สามารถจะชี้แจงและวิเคราะหอยางลึกซึ้งซึ่งความหมายของการทํางาน
ในชีวิตคริสตชน  รวมทั้งชี้แนวพันธะพื้นฐานระหวางการทํางานและชีวิตครอบครัว  ดังนั้น  เทววิทยา
ดังกลาวจะไดแสดงถึงความหมายดั้งเดิมและที่ทดแทนมิไดท้ังของงานภายในบานและของการอบรม
เลี้ยงดูลูก66  เพราะฉะนั้น  พระศาสนจักรควรและตองชวยสังคมปจจุบัน  โดยเรียกรองใหงานของ
สตรีภายในบานไดเปนสิ่งท่ีทุกคนยอมรับและยกยองวา  มีคุณคาพิเศษซึ่งหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนไมได  
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 ปฐก 1:27 
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 กท 3:26,28 
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 พระสันตะปาปายอห  ปอล  ที่  2,  พระสมณสารวาดวยงาน  (Laborem  Exercens)  ขอ  19:ASS  73  (1981), 625 
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การขอรองของพระศาสนจักรนี้มีความสําคัญย่ิงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการอบรมลูก  อันท่ีจริง  การ
เหลื่อมล้ําระหวางงานและอาชีพตางๆ  จะถูกลบลางโดยสิ้นเชิงก็ตอเมื่อมีความเขาใจวา  ทุกๆ คนใน
ทุกสาขาอาชีพลงมือทํางานดวยสิทธิและจิตสํานึกรับผิดชอบเทาเทียมกัน  ดังนั้น  ภาพลักษณของ
พระเจาในชายและหญิงจะไดสวางไสวย่ิงข้ึน 
 ถาสิทธิของสตรีในการมีบทบาทตางๆ ทางสังคมเปนท่ียอมรับเทาเทียมกับบุรุษโดยทั่วไปแลว  
ยังคงตองมีการจัดระบบสังคมในแนวที่บรรดาภรรยาหรือแมท้ังหลายนั้นไมจําเปนตองออกไปทํางาน
นอกบาน  และเมื่อเธอทุมเทเวลาทั้งหมดใหครอบครัวแลว  ครอบครัวของเธอก็ควรจะสามารถ
ดําเนินชีวิตตอไปไดและเจริญกาวหนาอยางเหมาะสม 
 นอกจากนั้นทัศนะคติท่ีวา เกียรติของสตรีเกิดจากงานนอกบานมากกวาจากงานภายในบาน
นั้น ควรไดรับการแกไขใหหมดไป  ผูชายจึงตองใหเกียรติและใหความรักแกสตรีอยางแทจริงโดยเชิด
ชูศักดิ์ศรีของเธอในฐานะที่เปนคน  และสังคมเองจักตองสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานใน
บาน 
 โดยการเคารพตอภารกิจที่แตกตางกันของชายและหญิง  พระศาสนจักรจึงตองสงเสริมสิทธิ
และศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในการดําเนินงานของพระศาสนจักรเองดวย  ท้ังนี้  เพื่อผลประโยชน
สวนรวมของทุกฝาย ไดแก ฝายครอบครัว  ฝายสังคม และฝายพระศาสนจักรดวย  แนนอนทุกสิ่งท่ี
กลาวมานี้ไมไดหมายความวา  สตรีจะตองทอดท้ิงลักษณะความเปนหญิงของตนหรือจะตอง
เลียนแบบลักษณะความเปนชาย  แตขอใหเนนความเปนมนุษยในเพศหญิงอยางแทจริงและครบถวน
ไมวาจะเปนกิจกรรมภายในบานหรือของนอกบานก็ตาม  โดยตองคํานึงถึงขนบธรรมเนียมและ
รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกตางกันดวย 
 

การดูหมิ่นศักด์ิศรีของสตรี 
24.  เปนสิ่งท่ีนาเสียดายอยางย่ิงท่ีมีทัศนะที่แกยากอยางหนึ่งซึ่งขัดแยงกับสารของคริสตศาสนาวา
ดวยศักดิ์ศรีของสตรี  ทัศนะดังกลาวตีคาของมนุษยวา  ไมใชคนแตเปนสิ่งของ  เปนสิ่งท่ีซื้อขายกัน
ไดตามแตประโยชนสวนตัวหรือตามความสนุกสนานอยางเดียว  คนแรกที่ตองตกเปนเหย่ือของทัศนะ
ดังกลาวก็คือ สตรี 
 ทัศนะนี้กอใหเกิดผลท่ีนาขมขื่นมากทีเดียว  เชน  การสบประมาทชายและหญิง  การคาทาส  
การกดขี่ผูออนแอ  การตีพิมพหนังสือและภาพลามก  การคาประเวณี  โดยเฉพาะที่จัดกันอยางเปน
ระบบ และการแบงแยกในรูปแบบตางๆ  ซึ่งปรากฏในดานการศึกษา ดานงานอาชีพ ดานคาตอบแทน
แรงงาน ฯลฯ 
 นอกจากนั้นแมในสมัยปจจุบัน  สังคมของเราสวนใหญยังถือขอแบงแยกหลายประการซึ่งเปน
การดูหมิ่นเหยียดหยามสตรีบางประเภท  เชน  ภรรยาที่ไมมีบุตร  แมหมาย  ผูหญิงท่ีแยกจากสามี  
ผูหญิงท่ีหยาราง  แมท่ีไมมีพอใหลูก 
 สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชไดตําหนิขอแบงแยกเหลานี้และขออ่ืนๆ อีกมากมายอยางสุดแรง
กลาแลว  ขาพเจาจึงขอรองใหทุกๆ คนรวมมือในงานอภิบาลท่ีเหมาะสมเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจนกวาการแบงแยกในรูปแบบตางๆ ท่ีกลาวมานี้จะถูกกําจัดอยางสิ้นเชิง  ดังนั้น  คนท่ัวไปก็
จะไดรูจักคุณคาอันสูงสงของภาพลักษณของพระเจาซึ่งสองแสงอรามอยูแลวในมนุษยทุกคนโดยไม
เวนแมแตคนเดียว   
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ผูชายในฐานะที่เปนสามีและบิดา 
25. ภายในความสัมพันธและการดําเนินชีวิตรวมกันของคูสมรสและครอบครัว  ผูชายจะบําเพ็ญตน 
เปนสามีและบิดาตามพระคุณและบทบาทที่เขาไดรับ 
 เขามองภรรยาของตนเสมือนเปนผลสําเร็จของแผนการของพระเจาดังท่ีวา  “ไมควรที่ผูชาย
จะอยูคนเดียว  เราจะใหเขามีเพื่อนท่ีเหมือนเขา”67  เขาดําเนินตามอาดัมผูเปนสามีคนแรกของโลกที่
รองบอกวา  “ในที่สุดขาพเจาก็ไดพบผูท่ีเปนกระดูกจากกระดูกของขาพเจาและเนื้อจากเนื้อจากเนื้อ
ของขาพเจา”68 
 ความรักฉันสามีภรรยาอันเท่ียงแทวางอยูบนหลักซึ่งเรียกรองใหผูชายนับถือศักดิ์ศรีอันเทา
เทียมกันของภรรยาอยางมาก  นักบุญอัมโบรซิโอ  เขียนไววา  “คุณไมไดรับเธอเปนทาสแตรับเปน
ภรรยา  คุณตองตอบแทนน้ําใจของเธอและแสดงความกตัญูตอเธอเพื่อตอบสนองความรักของ
เธอ”69  ผูชายควรจะรวมชีวิตกับภรรยาของตน  “ดวยไมตรีจิตแบบบุคคลตอบุคคลอยางเปนพิเศษ”70  
ในฐานะที่เปนคริสตชน  สามีควรจะมีทัศนความรักแบบใหม  โดยนําความรักบริสุทธ์ิท้ังละมุนละไม
และเขมแข็งซ่ึงพระคริสตมีตอพระศาสนจักรนั้นมาแสดงตอภรรยาของตน71 
 ความรักตอภรรยาเมื่อเธอไดกลายเปนแมของลูกและความรักตอลูกของตนทั้งสองแบบนี้
ตางก็คือ  วิถีทางตามธรรมชาติท่ีผูชายจะเขาใจและบรรลุถึงความเปนบิดาของตน  มีอยูบอยคร้ังท่ี
สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเปนตนเหตุ  ใหผูเปนบิดาไมคอยสนใจครอบครัวของตน  
หรือไมคอยมีสวนรวมในงานอบรมดูแลลูก  ในกรณีเชนนี้  ก็ตองพยายามใหสังคมยอมรับวา  
ตําแหนงและบทบาทของบิดาภายในครอบครัวและเพื่อครอบครัวนั้น  มีความสําคัญเปนพิเศษซึ่งหาท่ี
ทดแทนมิได72  มีขอสังเกตจากประสบการณวา ท่ีใดที่บิดาไมคอยอยูบาน  ท่ีนั้นก็ขาดความสมดุลใน
ดานจิตใจและจริยธรรม  และเกิดความยุงยากลําบากเปนอันมากในการครองรักครองเรือน  
เชนเดียวกันในแงตรงกันขาม  ท่ีใดที่พอเปนผูเผด็จการโดยเฉพาะอยางย่ิงในรูปแบบวัฒนธรรมที่
สงเสริมอํานาจของผูชาย (ซึ่งในภาษาสเปน  เรียกวา  “มาคิสโม”) หรืออภิสิทธ์ิอันเกินขอบเขตของ
ผูชาย  ท่ีนั้นสตรีถูกเหยียดหยาม  และความสัมพันธในครอบครัวจะไมสามารถพัฒนาไดอยางสุขกาย
สบายใจ 
 โดยที่ผูชายทําใหความเปนบิดาของพระเจา73  ไดเปนท่ีประจักษและดําเนินไปบนแผนดินใน
ชีวิตของตน  ผูชายจึงเปนผูเอ้ืออํานวยใหสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด  ไดพัฒนาขึ้นอยางพรอมเพรียง
กัน  เพื่อใหภารกิจเชนนี้บรรลุถึงผลสําเร็จ  พอบานจําเปนตองมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอชีวิตท่ีปฏิสนธิ
อยู  “ใตหัวใจ”  ของแมดวยใจกวางขวาง ตองขยันรวมมือกับภรรยาในการอบรมดูแลบุตรธิดาอยาง

                                                 
67

 ปฐก 2:18 
68

 ปฐก 2:23 
69

 Saint  Ambrose,  Exameron,  V , 7 , 19:CSEL  32,I, 154 
70

 พระสันตะปาปาเปาโลที่  6,  พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ  9 : AAS  60  (1968), 486 
71

 อฟ 5:25 
72

 Cf.  John  Paul  II,  Homily  to  the  faithful  of  Terni  (19  March  1981),  3 - 5:AAS  73  (1981),  268 - 271 
73

 อฟ 3:15 
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ใกลชิดมากขึ้น74  ตองมีงานซ่ึงไมทําใหครอบครัวแยกกันอยู  แตสงเสริมความเปนหนึ่งเดียวและ
ความมั่นคงของครอบครัว  ตองเปนตัวอยางของชีวิตคริสตชนที่บรรลุถึงวุฒิภาวะซึ่งจะชวยลูกๆ ใหมี
ประสบการณทรงชีวิตกับพระคริสตและพระศาสนจักรอยางสําเร็จผล 
 

สิทธิของเด็ก 
26. ภายในครอบครัวที่เปนกลุมบุคคลดังกลาว  สมควรอยางย่ิงท่ีจะตองเอาใจใสในตัวเด็กเปนพิเศษ  
ตองยกยองเชิดชูคาศักดิ์ศรีความเปนคนของเด็ก      ท้ังตองนับถือและปกปองสิทธิของเขาดวยใจ
เรารอน  ท้ังนี้หมายถึงเด็กทั่วไป  แตมีความหมายที่รัดกุมมากขึ้นถาพูดถึงเด็กที่อายุนอยๆ  และยัง
ชวยตัวเองไมไดหรือเจ็บไขไดปวยหรือพิการ 
 พระศาสนจักรเรียกรองและแสดงความหวงใยตอเด็กที่เกิดมา ดวยใจที่ละมุนละไมและ
เขมแข็ง  เมื่อทําเชนนี้  พระศาสนจักรก็ถือวากําลังปฏิบัติภารกิจที่สําคัญย่ิงของตนประการหนึ่ง  ท่ี
จริงบทบาทของพระศาสนจักรก็คือประกาศและรื้อฟนแบบฉบับและพระบัญญัติของพระคริสตเจา
ตามกาลเวลา  พระองคทรงตั้งพระทัยใหเด็กอยูท่ีศูนยกลางของพระอาณาจักรพระเจาโดยที่พระองค
ตรัสวา  “ปลอยเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด… พระอาณาจักรของพระเจาเปนของคนที่เปนเหมือนเด็ก
เหลานี้”75 
 ในที่นี้ขาพเจาขอกลาวเนนถึงคําพูดท่ีขาพเจาไดกลาวในสมัชชาใหญของสหประชาชาติ  ใน
วันท่ี  2  ตุลาคม  1979  ท่ีวา  “ขาพเจาอยากจะพูดถึงความยินดีซึ่งเด็กๆ นํามาสูเราทุกคน  เด็กๆ 
เปรียบเสมือนฤดูใบไมผลิของชีวิตหรืออนาคตของประเทศฃาติของเราทั้งหลาย  ประเทศทุกประเทศ
ในโลก  ระบบการเมืองทุกๆ ระบบจะสามารถใฝฝนถึงอนาคตของตนได ก็โดยเฝามองเยาวชนรุนใหม
เหลานี้ พวกเขาเหลานี้แหละท่ีจะรับมรดกสืบตอจากพอแมในรูปแบบตางๆ  เชน  คานิยมตางๆ  
บทบาทหนาท่ี  ความมุงมาดปรารถนาของประเทศชาติท่ีเขาสังกัดและของครอบครัวมนุษยท้ังปวง  
เพราะฉะนั้นความเปนหวงเปนใยในเด็กแมกอนท่ีจะเกิด  ตั้งแตวินาทีแรกท่ีเขาปฏิสนธิและตอมาในวัย
เด็กตลอดจนในวัยรุนของเขานั้น  ก็เปนการพิสูจนข้ันพื้นฐานวามนุษยประพฤติตอกันอยางไร  ดังนั้น  
ขาพเจาจะอวยพรอะไรใหแกประเทศชาติท้ังปวงใหแกมนุษยชาติท้ังมวล  ใหแกเด็กทั้งหลายบนพื้น
โลก  ไดดีไปกวาอนาคตท่ีรุงเรืองข้ึนโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนจะไดปรากฏเปนรูปเปนรางอยาง
แทจริง  โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อใกลป ค.ศ. 2000  เขาไปทุกที”76 
 การยอมรับรองเด็กที่เพิ่งเกิดมา  การใหความรักตอเขา  การเทิดเกียรติเขา  การดูแลเขาใน
หลายๆ รูปแบบ  ซึ่งรวมเปนเปาหมายอันเดียวกัน  เชน  ในดานปจจัย  จิตใจ  การศึกษาอบรม  และ
ดานจิตวิญญาณ  ท้ังหมดนี้ควรเปนลักษณะเฉพาะที่คริสตชนจะละเวนมิได  และโดยเฉพาะอยางย่ิง
ครอบครัวคริสตชน  ดังนั้น  ในขณะที่เด็กจะสามารถเติบโตไดในทาง  “พระปรีชาญ พระชนมายุ  

                                                 
74

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  52 
75

 ลก 18:16;  มธ 19:14,  มก 10:14 
76

 John  Paul  II,  Address  to General  Assembly  of  United  Nations  (2  October  1979),  1159 
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และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตรพระเจาและตอหนามนุษย”77  นั้น  เขาก็ยังมีสวนรวมในการ
สรางสรรคครอบครัวใหเปนกลุมบุคคลได  และยังชวยบิดามารดาใหศักดิ์สิทธ์ิย่ิงข้ึนดวย78 
 

คนสูงอายุในครอบครัว 
27.  มีวัฒนธรรมในบางแหงท่ีคนสูงอายุไดรับความเคารพอยางสูงและไดรับความรักอยางมาก  ทาน
ไมไดถูกทอดทิ้งแยกออกจากครอบครัวหรือถูกถือเปนภาระที่ไรประโยชน  แตตรงกันขามยังคงเปนผู
ท่ีรวมสนิทในชีวิตครอบครัวและมีบทบาทที่เต็มไปดวยความรับผิดชอบ  ในขณะเดียวกันทานก็ยังให  
“ความเปนอิสระ”  แกครอบครัวใหม  ย่ิงกวานั้นทานก็ยังมีภารกิจที่ประเสริฐอีกประการหนึ่งคือ  
เปนสักขีพยานถึงอดีตและเปนผูดลใจเยาวชนและผูใหญในวันหนาใหมีความปรีชาสุขุม 
 ในทางตรงกันขาม  มีวัฒนธรรมในอีกบางแหงท้ังในอดีตและปจจุบัน  คนสูงอายุตองถูกปด
ออกจากสังคมอยางท่ีไมควรจะเปน  และทําใหคนสูงอายุตองทนทรมานอยางแสนสาหัส  รวมทั้ง
ครอบครัวทั้งหลายตองสูญเสียคุณสมบัติฝายจิตใจดวย  ท่ีเปนเชนนี้สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมา
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและความเปนอยูอยางแออัดในกรุงซึ่งไมมีระเบียบ 
 งานอภิบาลของพระศาสนจักรจําเปนตองเปนเครื่องกระตุนทุกคนใหรูจักสังเกตและบํารุง
คุณคาของบทบาทของผูสูงอายุในชุมชนฝายบานเมืองและฝายศาสนา  และโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ครอบครัวเอง อันท่ีจริง  “ชีวิตของผูสูงอายุชวยเราใหเขาใจคานิยมตางๆ  วาสําคัญมากนอยอยางไร
ชัดเจนขึ้น  ชีวิตของทานสอใหเห็นวาคนรุนตางๆ มีความตอเนื่องกันอยางไร  และเปนขอพิสูจนท่ีนา
ชมเชยวาประชากรของพระเจาตองพึ่งพาอาศัยกัน  บอยคร้ัง คนสูงอายุมีพรสวรรคพิเศษในการอุด
ชองวางระหวางคนตางวัยกอนท่ีมันจะแตกแยกหางออกจากกันมากทุกที มีเด็กสักกี่คนท่ีไดพบความ
อบอุนและความรักจากสายตา  คําพูด  และการโอบอุมจากญาติสูงอายุของตน  สวนคนสูงอายุเอง  
มีสักกี่คนท่ีเห็นดวยกับพระวาจาในพระคัมภีรท่ีวา “หลานเหลน คือ มงกุฎของผูสูงอายุ” (สภษ 17:6)79 
 

2. การอุทิศตัวรับใชชีวิต 
 
2.1  การสืบทอดชีวิต 
 
บิดามารดา : ผูรวมมือกับความรักของพระผูสราง 
28.  ดวยการสรางชายหญิงตามภาพลักษณและความคลายคลึงกับพระองคนั้น  พระเจาทรงทําใหผล
งานจากฝพระหัตถของพระองคสําเร็จและบรรลุถึงจุดหมายที่สมบูรณ  พระองคทรงเรียกเขาใหมี
สวนรวมเปนพิเศษในความรักและฤทธานุภาพของพระองคท้ังในฐานะที่พระองคทรงเปนพระผูสราง
และเปนพระบิดา  โดยการที่ชายหญิงรวมมือกับพระองคในการมอบพระคุณของชีวิตมนุษยใหสืบ
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 ลก 2:52 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  48 
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 John  Paul  II,  Address  to  the  participants  in  the  International  Forum  on  Active  Aging  (5  September  1980),  

5: Insegnamenti  di  Giovanni  Paolo  II,  III,  2 (1980),  539 
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ทอดตอไปดวยใจอิสระและจิตสํานึกรับผิดชอบ  “พระเจาทรงอวยพรเขาทั้งสองวา จงมีลูกมาก และ
ทวีจํานวนขึ้นจนเต็มแผนดิน  จงปกครองแผนดิน”80 
 เพราะฉะนั้น  หนาท่ีพื้นฐานของครอบครัวก็คือ  การอุทิศตัวรับใชชีวิต  หรือการทําใหพระพร
ดั้งเดิมของพระผูสรางบรรลุผลสําเร็จตลอดทุกยุคทุกสมัย   ดวยการใหกําเนิดชีวิตภาพลักษณของ
พระเจาไดรับการสืบทอดจากคนหนึ่งตอไปถึงอีกคนหนึ่ง81 
 การเจริญพันธุก็เปนผลผลิตและสัญลักษณของความรักฉันสามีภรรยา  เปนการยืนยันดวย
ชีวิตวาสามีภรรยาไดอุทิศตัวใหแกกันและกันอยางสิ้นเชิง  “โดยที่เราไมตีคาจุดหมายอื่นของการสมรส
ใหต่ําไป  ความรักฉันสามีภรรยาที่แทจริงและเปนท่ีเขาใจถูกตองตลอดจนโครงสรางชีวิตครอบครัว
ท้ังหมดที่สืบเนื่องจากความรักนั้น  มุงท่ีจะใหสามีภรรยามีจิตใจกลาหาญพรอมที่จะรวมมือกับความรัก
ของพระผูสรางและพระผูไถ  ซึ่งมีพระประสงคท่ีจะอาศัยเขาขยายครอบครัวและทําใหครอบครัว
ของพระองคมั่งคั่งย่ิงข้ึน”82 
 ความเจริญงอกงามของความรักฉันสามีภรรยาเกิดผลไมจํากัดแตเพียงการใหกําเนิดบุตรได
เทานั้น  แมจะเขาใจการใหกําเนิดบุตรนั้นตามความหมายเฉพาะของมนุษย  ความเจริญของความรัก
นั้นขยายตัวแลเพิ่มพูนดวยผลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากจริยธรรม จากชีวิตจิตใจ และจากชีวิตเหนือ
ธรรมชาติ  บิดามารดาควรจะแบงปนผลเหลานี้ใหแกบุตรของตน  และโดยทางบุตรนี้เองจึงแบงปน
ใหแกพระศาสนจักรและแกโลกดวย 
 

คําสอนและบรรทัดฐานของพระศาสนจักรที่มีมาแตโบราณก็จริง แตก็ยังทันสมัยอยูเสมอ 
29. ดวยเหตุวา  ความรักของคูสมรส  คือการมีสวนรวมเปนพิเศษในธรรมล้ําลึกแหงชีวิตและความ
รักของพระเจา พระศาสนจักรจึงตระหนักดีวา ไดรับภารกิจที่จะตองพิทักษรักษาและปกปองศักดิ์ศรี
อันสูงสงของการสมรส  พรอมทั้งไดรับหนาท่ีรับผิดชอบอยางหนักแนนในกระบวนการสืบทอดชีวิต
มนุษย 
 เพราะฉะนั้น  สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ท่ีไดประชุมไมกี่ปกอนนี้  และคําสอนเปนทางการ
ของพระสันตะปาปาเปาโลที่  6  ผูดํารงตําแหนงประมุขพระศาสนจักรกอนขาพเจานั้น  ไดสอน
ตอเนื่องกับประเพณีของพระศาสนจักรที่ถือกันมาทุกสมัยตั้งแตโบราณ  สังคายนาและพระ
สันตะปาปาเปาโลที่  6  เปนตนวาในพระสมณสารวาดวย  “ชีวิตมนุษย”  ไดเปดเผยสารที่มีลักษณะ
แทของบทประกาศกใหแกคนในสมัยปจจุบัน  สารนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งและเนนใหกระจางข้ึนซึ่งบรรทัด
ฐานของพระศาสนจักรที่มีมาแตโบราณก็จริง  แตก็ยังทันสมัยอยูเสมอในเรื่องการสมรสและการสืบ
ทอดชีวิตมนุษยใหคงอยูสืบไป 
 เพราะเหตุนี้เอง  สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชในการประชุมครั้งลาสุดไดยืนยันอยางชัดเจนวา  
“สมัชชารวมในความเชื่ออันหนึ่งอันเดียวกันกับผูสืบตําแหนงของนักบุญเปโตร  ขอยึดมั่นขอความซึ่ง
พระสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  และพระสมณสารวาดวย  “ชีวิตมนุษย”  ซึ่งมีข้ึนหลังจากนั้น
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 ปฐก 1:28 
81

 ปฐก 5:1 - 3 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  50 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงขอท่ีวา  ความรักฉันสามีภรรยาตองแสดงออกซึ่งความเปนคนอยางสมบูรณ  
ตองเปนการเฉพาะของคูนั้น  และตองพรอมที่จะรับรองชีวิตท่ีจะเกิดใหม”83 
 

พระศาสนจักรยืนเคียงขางชีวิต 
30.  ทุกวันนี้  คําสอนของพระศาสนจักรตองเผชิญกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่งทําใหคําสอนนี้
เปนท่ีเขาใจยากขึ้น  ท้ังยังเปนท่ีตองการอยางรีบดวนและจําเปนมากขึ้นเพื่อสงเสริมคุณงามความดี
อันแทจริงของชายหญิง 
 การกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมนุษยสมัยปจจุบันขยายอํานาจการยึด
ครองธรรมชาติออกไปอยางสม่ําเสมอ  ไมเพียงแตทําใหเกิดความหวังวาจะสามารถสรางมนุษยชาติท่ี
ดีกวาเดิมไดเทานั้น  แตการกาวหนาดังกลาวยังกอใหเกิดความเปนหวงกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคต  
บางคนสงสัยวาการเกิดมีชีวิตเปนสิ่งท่ีดีหรือการไมเกิดเลยจะดีกวา  เพราะฉะนั้นเขาจึงถามตัวเองวา  
ควรหรือไมท่ีจะใหกําเนิดชีวิตอีกซึ่งวันหนึ่งอาจจะสาปแชงความเปนอยูในโลกที่ทารุณและเต็มไปดวย
ความกระวนกระวายอันคาดไมถึงนี้      สวนคนอีกบางคนถือตัววาตัวเองเปนประเภทเดียวเทานั้นท่ี
สมควรจะรับผลประโยชนจากเทคโนโลยีและกีดกันมิใหคนอ่ืนมาแยง โดยการบังคับคนอื่นให
คุมกําเนิดหรือใหโดนพฤติกรรมที่รายแรงกวานี้เสียอีก  สุดทาย  ยังมีคนบางพวกที่มีในผูกพันอยูกับ
ความกระหายบริโภคหรือเปนหวงเฉพาะแตการกอบโกยวัตถุเทานั้น  จนกระทั่งเขาไมสามารถเขาใจ
วาชีวิตของมนุษยคนใหมนั้นเต็มเปยมไปดวยคุณคาฝายจิตใจ  เขาจึงปฏิเสธคุณคาของชีวิตนั้น  
สาเหตุท่ีเปนรากฐานของทัศนะนี้ก็คือ  ในใจของมนุษยไมมีพระเจาสถิตอยู ท่ีจริง ความรักของ
พระองคเทานั้นท่ีมี่อานุภาพเหนือกวาความหวาดกลัวทั้งหมดที่อาจจะเกิดข้ึนในโลก  และความรักนี้
เทานั้นท่ีจะสามารถพิชิตความกลัวเหลานั้นใหสูญสิ้นไปได 
 ดังนั้น  ทัศนะที่ปฏิเสธชีวิต  (anti - life  mentality)  ไดเกิดข้ึนดังท่ีปรากฏในปญหาหลาย
ประการของสมัยปจจุบัน  อาทิเชน  ความตระหนกตกใจอันเนื่องจากการวิจัยของนักนิเวศวิทยาและ
นักพยากรณวิทยาเกี่ยวกับจํานวนประชากร    บางครั้งคนเหลานี้ กลาวถึงอันตรายของการเพิ่ม
ประชากรที่มีตอคุณภาพของชีวิตอยางเกินความจริง 
 กระนั้นก็ดี  พระศาสนจักรเชื่ออยางแนวแนวา  ชีวิตมนุษยแมจะออนแอและทนทุกขทรมานก็
ตาม  ยังเปนพระคุณที่ใหญหลวงซึ่งพระเจาผูพระทัยดีทรงประทานให  พระศาสนจักรมีความเห็น
ขัดแยงกับภาพแสดงอนาคตในแงรายนี้และกับความเห็นแกตัวอยางตาบอดทุกประการซึ่งปกคลุม
แผนดินดวยความมืดมน  พระศาสนจักรยืนเคียงขางชีวิตมนุษยและในชีวิตทุกราย  พระศาสนจักรก็
พบกับแสงสวางอันเจิดจาแหงคําวา  “ยินดีรับ”  หรือ  “อาแมน”  อันไดแกองคพระคริสตเอง84  สวน
การปฏิเสธแผนการของพระเจาซ่ึงกําลังเปนความคิดท่ีแพรหลาย  และทําใหโลกปลงใจในความเศรา
โศก  พระศาสนจักรยกคําวา  “ยินดีรับ”  อันทรงชีวิตนั้นมาตอตาน  และดังนี้  พระศาสนจักร
ปองกันมนุษยและโลกใหพนอันตรายของผูท่ีมุงจะทําลายชีวิตและทําใหทรุดโทรมลง 
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 ขอเสนอของสมัชชาพระสังฆราชขอ  21,  ขอ  11  ของพระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  จบดวยขอความวา  
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 ดวยความมั่นใจที่ชัดเจนและเขมงวดมากขึ้น  พระศาสนจักรตระหนักถึงหนาท่ี  ขอประกาศ
อีกครั้งใหทุกคนทราบถึงเจตนาที่วา  จะทุมเทกําลังท้ังหมดเพื่อสงเสริมและคุมครองชีวิตมนุษยใหพน
อุปสรรคทั้งปวง  ไมวาชีวิตนั้นจะอยูในสภาพอะไรหรือเจริญเติบโตถึงข้ันไหนก็ตาม 
 เพราะฉะนั้น  พระศาสนจักรจึงประณามกิจกรรมของรัฐบาลตางๆ  หรือขององคการ
สาธารณะอื่นๆ ทุกแหง  ซึ่งพยายามจํากัดเสรีภาพของคูสมรสในการตัดสินตางๆ ของเขาเกี่ยวกับ
ลูกๆ นั้นวา  เปนการเหยียดหยามศักดิ์ศรีของมนุษยและความยุติธรรมอยางท่ีสุด  ดังนั้น  การที่ผูมี
อํานาจหนาท่ีดังกลาวจะใชวิธีการบังคับประชาชนใหคุมกําเนิดหรือย่ิงกวานั้นอีกใหทําหมันหรือทําแทง
นั้น  เปนสิ่งท่ีตองประณามอยางเด็ดขาดและตองขัดขวางทุกวิถีทาง  เชนเดียวกัน  ในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่จัดไวเพื่อการพัฒนาของประเทศตางๆ ซึ่งตกอยู
ภายใตเงื่อนไขที่วา  ประเทศนั้นมีโครงการคุมกําเนิด  ทําหมัน  และทําแทง  หรือไมนั้น  ตองไดรับ
การประณามวา เปนการกระทําท่ีอยุติธรรมอยางรายแรง85 
 

เพื่อใหแผนการของพระเจาเปนไปโดยสมบูรณมากขึ้น 
31.  แนนอน  พระศาสนจักรตระหนักดีถึงปญหาสับสนมากมาย  ซึ่งทุกวันนี้กระทบกระเทือนตอคู
สมรสในหลายประเทศ  ผูซึ่งมีหนาท่ีสืบทอดชีวิตมนุษยสืบไปดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ  พระศาสนจักร
เองก็ยอมรับวาการเพิ่มจํานวนประชากรเปนปญหาหนักหนวงดังท่ีปรากฏในบางสวนของโลกพรอมกับ
เกิดผลกระทบดานจริยธรรมดวย 
 กระนั้นก็ดี  เมื่อไดพิจารณาสภาพแวดลอมของความเปนจริงอยางถี่ถวนแลว  พระศาสนจักร
ยังคงมีมติวา  ตองยึดมั่นในความสําคัญของคําสอนอันแทจริงเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอีกครั้ง
หนึ่งตามที่พระสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  และพระสมณสารวาดวย “ชีวิตมนุษย” ไดประกาศเสียใหม 
 ท้ังหมดนี้เปนแรงกระตุนใจขาพเจาพรอมกับสมาชิกสมัชชาพระสังฆราชทั้งหลาย  ใหขอรอง
นักเทววิทยาไดรวบรวมพลังกันมารวมมือกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในพระธรรมคําสอน  และใหเขา
พยายามอยางสุดความสามารถที่จะศึกษาหลักฐานทางพระคัมภีร  เหตุผลทางจริยธรรมและหลัก
ปรัชญาแบบ  “บุคคลนิยม”  ซึ่งเปนขอมูลรับรองคําสอนใหกระจางข้ึน  ดังนั้นเมื่อมีหลักคําสอนที่
เรียบเรียงเปนระเบียบอยางตอเนื่องแลว  มนุษยผูมีน้ําใจดีท้ังหลายจึงจะสามารถเรียนรูคําสอนของ
พระศาสนจักรเกี่ยวกับเรื่องท่ีสําคัญย่ิงนี้ไดงายข้ึน  และสามารถเขาใจคําสอนอยางแจมแจงและ
ลึกซึ้งย่ิงข้ึน  โดยวิธีนี้  แผนการของพระเจาจะบรรลุผลสําเร็จไดมากขึ้นเพื่อความอยูรอดของมนุษย
และพระสิริมงคลของพระผูสราง 
 ในเรื่องนี้  นักเทววิทยาตองปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยการ  “รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน”  และ
โดยการนอบนอมตอผูรับผิดชอบในพระธรรมคําสอนซ่ึงเปนผูชี้หนทางของประชากรพระเจาโดย
แทจริงแตผูเดียว  งานของนักเทววิทยาเปนสิ่งท่ีพระศาสนจักรตองการอยางรีบดวนโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงเนื่องจากวา  คําสอนของศาสนาคาทอลิกในเรื่องนี้และอุดมการณวาดวยมนุษยซึ่งพระศาสนจักร
เสนอนั้น  เชื่อมโยงกันอยางชิดสนิท  ความสงสัยหรือความหลงผิดในเรื่องการสมรสหรือครอบครัว
นั้น  นําเอาความมืดมนที่หนาทึบมาบดบังความจริงท่ีสมบูรณเกี่ยวกับมนุษย  โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สภาพวัฒนธรรมปจจุบันท่ีสับสนและขัดแยงกับตัวเองมากอยูแลว  งานซ่ึงนักเทววิทยาจะทําโดยมุง
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 สารของสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่  6  ถึงครอบครัวคริสตชนในโลกปจจุบัน  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  1980  ขอ  5 
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สองสวางมากขึ้น  เพื่อชวยคนอื่นใหเขาใจคําสอนนี้ไดดีย่ิงข้ึนนั้น  เปนภารกิจพิเศษเฉพาะของเขา  
เปนงานท่ีประเสริฐหาท่ีเปรียบมิได  เปนการรับใชครอบครัวและมนุษยชาติอันวิเศษที่อุดมดวยบุญ
กุศล 

 
ทัศนะที่สมบูรณเก่ียวกับมนุษยและพระกระแสเรียกของเขา 
32.  วัฒนธรรมปจจุบันบิดเบือนความหมายของเพศมนุษยอยางมาก  จนกระทั่งบางครั้งความหมายนี้
สูญสิ้นไปเลยเพราะขาดความเชื่อมโยงกับความเปนคนซึ่งเปนลักษณะที่จําเปนของเพศ  ในสภาพแบบ
นี้  พระศาสนจักรรูสึกวาเปนหนาท่ีดวนที่ไมมีใครทดแทนได  ท่ีจะตองชี้แจงคุณคาของเพศพรอมกับ
แสดงวาเพศเปนการแสดงออกของบุคคลอยางสมบูรณ      ซึ่งถูกสรางข้ึนมาตามภาพลักษณของ
พระเจาใหเปนชายและหญิง 
 ขอความนี้  สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดประกาศอยางชัดเจนแลววา  “เมื่อจะใหความรัก
ฉันสามีภรรยาสอดคลองโดยดีกับการสืบทอดชีวิตดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ  คุณคาทางศีลธรรมของ
พฤติกรรมใดๆ ไมไดข้ึนกับเจตนาที่บริสุทธ์ิหรือข้ึนกับการตีคาของเหตุจูงใจอยางเดียวเทานั้น     แต
คุณคานั้นถูกกําหนดตามหลักเกณฑแนนอนตามธรรมชาติของบุคคลเองและของกิจกรรมของเขา  
หลักเกณฑเหลานี้รักษาไวซึ่งความหมายอันสมบูรณของการอุทิศตัวใหแกกันและของการสืบทอดชีวิต
มนุษยในบรรยากาศแหงความรักอันแทจริง  ความรักและการสืบทอดชีวิตจะสอดคลองเปนอยางดี
ไมได  นอกจากวา  คูสมรสจะเทิดทูนฤทธิ์กุศลแหงความบริสุทธ์ิฉันสามีภรรยาดวยใจที่เท่ียงตรง”86 
 พระสันตะปาปาเปาโลที่  6  ไดใหขอสังเกตมากอนแลววา  “ตองมีทัศนะที่ยอมรับการ
พิจารณาทั้งตัวมนุษยและภารกิจของเขาโดยครบถวน  ซึ่งภารกิจนี้จะไมสําเร็จเฉพาะในแงธรรมชาติ
หรือในชวงชีวิตบนโลกนี้เทานั้น  แตในแงเหนือธรรมชาติและในชวงชีวิตนิรันดรดวย”87  พระองคจึง
ไดยืนยันวา  คําสอนของพระศาสนจักร  “ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเกี่ยวเนื่องท่ีแยกจากกันไมได
ระหวางความหมายสองประการของเพศสัมพันธ  กลาวคือ  ความหมายในเชิงการอยูรวมเปนหนึ่ง
เดียวกันและความหมายในเชิงการแพรพันธุ  ความเกี่ยวเนื่องอันแยกจากกันไมไดนี้เปนน้ําพระทัยของ
พระเจาและมนุษยจะใชอําเภอใจละเมิดมิได”88  ท่ีสุด  พระองคทรงสรุปโดยยืนยันซ้ําวาตองปฏิเสธ  
“กิจการบางประเภทเพราะเปนสิ่งท่ีเลวทรามถึงแกนของมัน  เชน  กิจการใด ๆ ซึ่งไมวากอนจะมี
เพศสัมพันธหรือในระหวางกระบวนการนั้นหรือในเวลาที่ผลของมันกําลังพัฒนาขึ้นก็ตามนั้น  มุงจะ
หามการแพรพันธุมิใหเกิดข้ึน  โดยตั้งการหามดังกลาวเปนเปาหมายหรือวิธีการก็ตาม”89 
 ทุกครั้งท่ีสามีภรรยาเอาวิธีคุมกําเนิด* มาใช  เขาแยกความหมายสองประการที่กลาวนั้นออก
จากกัน  ซึ่งท่ีจริงพระผูสรางไดจารึกไวในธรรมชาติของชายและหญิง  แมกระทั่งในกระบวนการของ
ความสัมพันธกันทางเพศ  ในการนี้  สามีภรรยาประพฤติตนเปน “ผูบงการ” แผนการของพระเจา  
เขาใชเพศมนุษยเปนแต  “เครื่องทดลอง”  เขาทําลายคุณคาของเพศพรอมทั้งศักดิ์ศรีความเปนบุคคล
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* วิธีคุมกําเนิด ในที่นี้หมายถึงวิธีที่ฝาฝนธรรมชาติ เชน การกินยา ฉีดยา การใชถุงอนามัย ฯลฯ โดยไมรวมถึงวิธีคุมกําเนิดตาม
ธรรมชาติ - ผูแปล 
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ของตนและของคูชีวิตโดยเบี่ยงเบนคุณคาของการอุทิศตัวอยางสิ้นเชิง  ในการคุมกําเนิดนั้น  ได
นําเอาพฤติกรรมอยางหนึ่งซึ่งขัดแยงกับความจริงเพราะคนหนึ่งไมไดอุทิศตัวใหอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิง
แลวนั้น  นํามาใชแทนพฤติกรรมอีกอยางหนึ่งซึ่งตามธรรมชาติแลวเปนการแสดงออกถึงการอุทิศตัว
ใหแกกันและกันระหวางสามีภรรยาโดยสิ้นเชิง  สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเชนนี้คือ  ไมเพียงแตเปน
การปฏิเสธชีวิตใหมเทานั้น  แตเปนการเบี่ยงเบนความจริงอันลึกซึ้งความรักฉันสามีภรรยาซึ่งควรจะ
เปนการอุทิศตัวของบุคคลท่ีสมบูรณ 
 ในทัศนะตรงกันขาม  เมื่อสามีภรรยาอาศัยชวงระยะที่ตั้งครรภไมได  เขาเคารพตอความ
เกี่ยวเนื่องท่ีแยกจากกันไมไดระหวางความหมายทั้งสองประการของเพศมนุษยซึ่งไดแกความหมายใน
เชิงการอยูรวมเปนหนึ่งเดียวกันและความหมายในเชิงการแพรพันธุเขายังประพฤติตนเปน  “ผูรับใช”  
แผนการของพระเจาและเปนผู  “ใช”  เพศตามพลังจงใจดั้งเดิมของการอุทิศตัวใหแกกันและกัน  
“อยางสมบูรณ”  โดยปราศจากการทดลองหรือเบี่ยงเบนแตประการใด90 
 อาศัยประสบการณของสามีภรรยาหลายตอหลายคูและการชี้แจงทางวิทยาศาสตรตางๆ 
ท่ีวาดวยเรื่องมนุษยเปนขอมูล  การไตรตรองทางเทววิทยาจึงสามารถศึกษาและบงชี้สวนแตกตางกัน
ของการคุมกําเนิดและของการสังเกตจังหวะในรอบเดือน  “ท้ังในระดับมนุษยวิทยาและในระดับ
จริยธรรม”  ความแตกตางกันนี้สําคัญและลึกกวาท่ีคิดกันโดยทั่วไป  เพราะในที่สุดมันสอใหเห็นวามี
ทัศนะ  2  อยางเกี่ยวกับความเปนบุคคลและเพศมนุษยซึ่งไมมีทางท่ีจะเขากันไดเลย  การเลือกใชวิธี
สังเกตจังหวะตามธรรมชาติประกอบดวย  การยอมรับจังหวะของบุคคลโดยเฉพาะอยางย่ิงวงจรรอบ
เดือนของสตรี  การยอมรับจังหวะของบุคคลโดยเฉพาะอยางย่ิงวงจรรอบเดือนของสตรี  การ
ยอมรับการเสวนา  การใหเกียรติแกกันและกัน  การรวมรับผิดชอบ  และการควบคุมตัวเอง  คําวา
การยอมรับจังหวะและการเสวนานั้นหมายถึง  การตระหนักในความสัมพันธระหวางสามีภรรยาวา  มี
ลักษณะสองประการมาประกอบกันคือ  ฝายจิตใจและฝายรางกาย  รวมทั้งหมายถึงการแสดงความ
รักตอกันในระดับบุคคลตอบุคคลซึ่งเรียกรองใหซื่อสัตยตอกันโดยสิ้นเชิง  ดังนั้น  คูสมรสจึงจะได
ประสบการณในความจริงท่ีวา  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยานั้น  บริบูรณดวยคุณคาแหงความ
ออนหวานและความละมุนละไมซึ่งเปรียบเสมือนเปนหัวใจของเพศมนุษยก็วาได  จนแมกระทั่งในแง
ของกายภาพดวย  ดังนั้น  เพศจึงไดรับการยกยองและพัฒนาตามธรรมชาติของความเปนมนุษย
อยางแทจริงและอยางครบบริบูรณ  ไมไดถูกใชเปน  “สิ่งของ”  ซึ่งจะทําลายความแนนแฟนของ
จิตใจกับรางกายและกระทบกระเทือนตอสิ่งสรางของพระเจาจนถึงแกนท่ีลึกที่สุดแหงความผูกพัน
ของธรรมชาติกับความเปนคน 
 

พระศาสนจักรเปนอาจารยและมารดาสําหรับคูสมรสที่ประสบความยุงยาก 
33.  พระศาสนจักรเปนอาจารยและมารดา  และปฏิบัติหนาท่ีท้ังสองนี้  แมกระทั่งในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับศีลธรรมของการสมรส 
 ในฐานะที่เปนอาจารย พระศาสนจักรไมเคยละเวนหนาท่ีประกาศบรรทัดฐานทางศีลธรรมซึ่ง
ควรจะเปนแนวทางชี้นําในการสืบทอดชีวิตดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ      พระศาสนจักรไมใชผูตั้งหรือ
บงการบรรทัดฐานนี้  แตเพราะเห็นแกความนอบนอมตอพระคริสตเจา  ผูเปนองคสัจธรรม ซึ่ง
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ภาพลักษณสองแสงสะทอนในธรรมชาติและศักดิ์ศรีของบุคคล  พระศาสนจักรจึงตีความบรรทัดฐาน
ทางศีลธรรมนี้และเสนอใหแกมนุษยผูมีน้ําใจดีทุกคนโดยไมปดบังวาศีลธรรมนี้เรียกรองใหปฏิบัติตาม
อยางเฉียบขาดและอยางสมบูรณ 
 ในฐานะที่เปนมารดา     พระศาสนจักรอยูเคียงขางคูสมรสจํานวนมากที่กําลังประสบความ
ยุงยากในการถือศีลธรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงในขอท่ีสําคัญนี้  พระศาสนจักรรูสภาพของเขาอยางดี  
ซึ่งบอยคร้ังเปนสภาพที่ลําบากอยูแลว  แตบางครั้งก็ยังรับเอาความยากเข็ญมากขึ้นอีกจากทุกดานท้ัง
จากตัวคนและจากสังคมอีกดวย  พระศาสนจักรรูดีวา  คูสามีภรรยาจํานวนมากพบอุปสรรคไม
เพียงแตในดานการปฏิบัติเทานั้น  แตในดานการเขาใจคุณคาของบรรทัดฐานทางศีลธรรมนี้ดวย 
 อยางไรก็ดีพระศาสนจักรเดียวกันนี้แหละที่เปนท้ังอาจารยและมารดา  เพราะเหตุนี้เอง  
พระศาสนจักรจึงมิหยุดย้ังท่ีจะเชื้อเชิญและกระตุนใจทุกคนท่ีเกี่ยวของใหชวยกันแกไขความ
ยากลําบากตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยไมบิดเบือนหรือโตแยงกับสัจธรรมเลย  พระศาสนจักรเชื่อ
อยางแนวแนวา  พระบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการสืบทอดชีวิตและพระบัญญัติท่ีสงเสริมความรักฉันสามี
ภรรยาอันแทจริงจะขัดเแยงกันไมได91  เพราะฉะนั้น  พระศาสนจักรจึงตองมีวิธีการอบรมสั่งสอนท่ี
สัมผัสกับความเปนจริง  ซึ่งจะตองสอดคลองกับพระธรรมคําสอนเสมอและไมหลุดออกจากคําสอน
นั้น  ดวยใจแนวแนไมนอยกวาใจของพระสันตะปาปาองคกอน  ขาพเจาจึงขอยํ้าวา  “การไมลด
ความสําคัญของคําสั่งสอนแหงความรอดของพระคริสตเจาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เปนรูปแบบหนึ่งท่ี
เดนชัดของความรักตอวิญญาณทั้งหลาย”92 
 อีกนัยหนึ่ง  วิธีการอบรมสั่งสอนท่ีแทของพระศาสนจักรจะปรากฏวาสอดคลองกับเหตุการณ
และมีความสุขุมรอบคอบก็ตอเมื่อ  ทางพระศาสนจักรอุตสาหพยายามดวยความมานะและความ
เขมงวดที่จะสรางและทะนุบํารุงสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับมนุษย  อาทิเชน  ในดานจิตวิทยา  
จริยธรรมและความศรัทธา  ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จําเปนท่ีสุดเพื่อสามารถเขาใจคุณคาและบรรทัดฐานของ
ศีลธรรมได  และนํามาปฏิบัติในชีวิต 
 แนนอนทีเดียว  ในจํานวนเงื่อนไขเหลานี้ก็ตองรวมไปถึงความมานะและพากเพียร  ความ
สุภาพถอมตัวและความเขมแข็ง  ความไววางใจฉันบุตรในพระเจาและในพระหรรษทานของพระองค  
การพึ่งพาอาศัยการภาวนาบอยๆ  และศีลศักดิ์สิทธ์ิโดยเฉพาะศีลมหาสนิทกับศีลแหงการกลับคืนดีกับ
พระองค  เหลานี้เปนตน93  เมื่อไดรับกําลังใจเพิ่มขึ้นดังนี้แลว  สามีภรรยาคริสตชนจึงจะสามารถ
คํานึงถึงฤทธานุภาพอันเลิศล้ําของพระหรรษทานแหงศีลสมรสที่เหนือสภาพความเปนจริงทุกแงทุกมุม
ของชีวิตและชีวิตเพศดวย  พระจิตเจาท่ีพระประทานและที่คูสมรสยินดีตองรับเสด็จนั้น  จะทรง
ชวยเหลือเขาใหดําเนินกิจกรรมทางเพศตามแผนการของพระเจา  และใหกิจกรรมเหลานั้นไดเปน
สัญลักษณแหงความรักซึ่งพระคริสตมีตอพระศาสนจักรอยางแนนแฟนและบังเกิดผลอุดม 
 อนึ่ง  ในเงื่อนไขที่จําเปนดังกลาว ก็ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ  การเรียนรู  “กายภาพ”  
และระยะที่ตั้งครรภไดในรอบเดือน  ตองพยายามสุดความสามารถใหคูสมรสและโดยเฉพาะอยางย่ิง
หนุมสาวทั้งหลายไดมีโอกาสรับความรูนี้ใหได  ผูสื่อความรูและใหการอบรมนั้นควรเปนคูสมรส  
นายแพทย  และผูเชี่ยวชาญซึ่งจะสอนใหกระจางสมกับกาลเวลาและอยางหนักแนนเชื่อถือได  
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  51 
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 พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ  29:AAS  60 (1968),  501 
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เปาหมายของการเรียนรูนี้ควรอยูท่ีการอบรมสั่งสอนใหคนควบคุมตัวเองได  เพราะฉะนั้น  ฤทธิ์กุศล
แหงความบริสุทธ์ิและการอบรมอยางตอเนื่องในดานนี้ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางท่ีสุด  ตามทัศนะของ
ศาสนาคริสต  ฤทธิ์กุศลแหงความบริสุทธ์ิไมไดหมายความวา     ตองปฏิเสธเพศมนุษยหรือตีคาใหต่ํา
แตหมายถึงพละกําลังฝายจิตใจที่สามรถปองกันความรักใหพนภัยอันตรายตางๆ  เชนความเห็นแกตัว
และความกาวราว  พรอมกับสามารถชวยความรักใหบรรลุผลบริบูรณ 
 ดวยทัศนะเฉียบแหลมที่เปยมไปดวยปญญาและความรัก  พระสันตะปาปาเปาโลที่  6  ได
เปดโอกาสใหคูสมรสมากมายบรรยายถึงประสบการณของตน  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอนท่ีพระองค
ทรงเขียนในพระสมณสารวา  “การเปนนายเหนือสัญชาติญาณโดยใชปญญาและเจตจํานงเสรีนั้น  
จําเปนตองอาศัยการฝกฝนจิตใจอยางเครงครัด  เพื่อวา  การแสดงออกของความรักในชีวิตสมรสจะ
ไดเปนไปตามระเบียบที่ถูกตอง  โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่ควรงดเพศสัมพันธ  กระนั้นก็ตาม  การมี
วินัยซึ่งคูควรกับความบริสุทธ์ิของคูสมรสนี้แทนที่จะทําลายความรักในชีวิตสมรส  กลับทําใหความรัก
นั้นเต็มไปดวยคุณคาท่ีแสดงถึงความเปนคนมากขึ้น  การมีวินัยนี้ตองอาศัยความพยายามอยู
ตลอดเวลา  กระนั้นก็ตาม  เนื่องดวยอิทธิพลอันทรงคุณคาของการมีวินัยนี้  สามีภรรยาจะไดพัฒนา
บุคลิกภาพของตนอยางเต็มที่และเปยมไปดวยคุณคาทางจิตใจ  การมีวินัยเชนนี้ยังผลแหงความสงบ
และสันติใหแกชีวิตครอบครัวและชวยใหแกปญหาอื่นๆ ไดงายข้ึน  ท้ังยังสงเสริมความเอาใจใสตอ
คูชีวิตของตน  ชวยทั้งสองฝายใหขจัดความเห็นแกตัวซึ่งเปนศัตรูของความรักแท  และทําให
ความรูสึกรับผิดชอบของทั้งคูหย่ังรากลึกย่ิงข้ึน  โดยวิธีแหงการวินัยนี้  พอแมก็จะสามารถมีอิทธิพลที่
สงผลอันลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องการอบรมดูแลลูก”94 
 

เสนทางของคูสมรสในดานศีลธรรม 
34. ความเขาใจท่ีเท่ียงตรงเกี่ยวกับระบบคุณคาและบรรทัดฐานตางๆ ของศีลธรรมนั้น  เปนสิ่งท่ี
สําคัญมากอยูเสมอ  แตท่ีใด  ท่ีการปฏิบัติตามตองเผชิญความยุงยากมากขึ้นและหนักขึ้น  ท่ีนั้น  
ความเขาใจดังกลาวก็สําคัญย่ิงข้ึนดวย 
 เมื่อมีระบบศีลธรรมเปดเผยและเสนอแผนการของพระเจาพระผูสรางแลว  เปนไปไมไดเลย
ท่ีระบบนี้จะกลับเปนอันตรายกระทบกระเทือนตอมนุษยหรือทําลายความเปนคนใหสูญสิ้นไป  ตรงกัน
ขาม  ระบบนี้ตอบสนองความเรียกรองท่ีจารึกไวในสวนที่ลึกที่สุดของมนุษยซึ่งพระเจาทรงสรางข้ึนมา  
ระบบนี้เปนเคร่ืองบํารุงความเปนมนุษยใหสมบูรณข้ึนดวยอาศัยความรักที่ออนโยนและเขมแข็งซึ่ง
พระเจาเองทรงใช  เพื่อกระตุนและพยุงสรรพสิ่งท่ีทรงสรางข้ึนมา  และเพื่อนําสิ่งสรางเหลานั้นไปสู
บรมสุข 
 สวนมนุษยท่ีพระเจาทรงเรียกใหดําเนินแผนการที่เปยมไปดวยปญญาและความรักดวย
จิตสํานึกรับผิดชอบนั้น  เปนสิ่งสรางท่ีดํารงอยูในกระแสประวัติศาสตร  ซึ่งในแตละวัน  มนุษยสราง
ตัวเองขึ้นมาดวยการตัดสินใจนานัปการ  ฉะนั้น  เขาจึงรูจักชอบและปฏิบัติคุณงามความดีตาม
ข้ันตอนแหงการเจริญเติบโต 
 เชนเดียวกัน  ในสวนเกี่ยวของกับการบําเพ็ญคุณงามความดี  สามีภรรยาจําตองกาวหนาโดย
ไมหยุดย้ัง  พลังจูงใจเขาก็คือ  ความมุงมาดปรารถนาอันจริงจังและบังเกิดผล  ท่ีจะเรียนรูคุณคา

                                                 
94

 เพิ่งอาง  ขอ  21:เลมเดียวกัน  หนา  496 



 57

ตางๆ  ซึ่งพระธรรมบัญญัติไดรับประกันและสงเสริมไว  พรอมกับเจตนาอันซื่อตรงและแรงกลาท่ีจะ
เอาคุณคาเหลานั้นมาประยุกตเปนรูปเปนรางในเวลาที่ตองตัดสินใจเลือกวิถีทางจริงๆ      กระนั้นก็ดี
คูสมรสไมนามองดูกฎเกณฑเปนเสมือนเพียงอุดมคติท่ีเขาควรจะบรรลุถึงในเวลาภายหลังเทานั้น  แต
เขาตองถือวาเปนพระบัญญัติของพระคริสตเจาท่ีเรียกรองใหเขาพยายามฟนฝาอุปสรรคตางๆ ใหได  
ดังนั้น  สิ่งท่ีเราเรียกวา “กฎเกณฑแหงข้ันตอน” หรือการกาวหนาอยางเปนข้ันเปนตอนนั้น  ไม
เหมือนกัน  “ข้ันตอนของกฎเกณฑ”  ท่ีเสมือนกับวาพระธรรมบัญญัติประกอบดวยขั้นตอนหรือพระ
บัญญัติท่ีมีรูปแบบตางๆ แลวแตคนและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  สามีภรรยาทั้งมวลไดรับการ
เรียกรองใหบรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตสมรสตามพระประสงคของพระเจา  และพระกระแสเรียก
นี้จะบรรลุผลสําเร็จก็ตอเมื่อ  บุคคลสามารถตอบสนองพระบัญญัติของพระเจาโดยไววางใจในพระ
หรรษทานของพระองคและในเจตนาของตนเองดวยในสงบราบรื่น”95   ในทํานองเดียวกัน  เปน
บทบาทของพระศาสนจักรที่จะตองจัดกระบวนการอบรมเพื่อกอนอ่ืนหมดใหคูสมรสยอมรับอยาง
ชัดเจนวา  คําสอนท่ีบันทึกไวในพระสมณสารวาดวย  “ชีวิตมนุษย”  นั้น  เปนบรรทัดฐานในการ
ดําเนินชีวิตทางเพศ  และใหเขาตั้งใจอยางแนวแนวา  จะปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานนี้ 
 สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชไดใหขอสังเกตวา  กระบวนการอบรมดังกลาวบงชี้ถึงชีวิตสมรส
อยางครบถวน    เพราะฉะนั้น  ภารกิจการสืบทอดชีวิตนั้นตองประสานเขากับภารกิจทั่วไปของชีวิต 
คริสตชนทั้งหมด  ซึ่งปราศจากไมกางเขนจะไมสามารถบรรลุถงึการกลับคืนชีพได  ฉันใดก็ฉันนั้น  คน
ท่ัวไปคงเขาใจดีแลววา  เปนไปไมไดเลยที่จะละเวนจิตตารมณแหงความเสียสละออกจากชีวิต
ครอบครัว  แตตรงกันขามควรจะแสวงหาจิตตารมณนี้อยางเต็มใจ  เพื่อใหความรักของคูสมรสหยั่ง
รากลึกมากขึ้นและกลายเปนบอเกิดแหงความเปรมปรีดิ์ท่ีล้ําลึก 
 ทุกคนตางก็ตองเดินกาวไปขางหนาตามเสนทางดังกลาว  แตสําหรับผูท่ีมีบทบาทในการ
อภิบาลครอบครัวไมวาพระสงฆ  นักบวช  และฆราวาสก็ตาม  ตองประกอบดวย  ความคิดอาน  
วิชาความรู  และการอบรมศึกษาที่เหมาะสมเปนพิเศษ  บุคคลเหลานี้จึงจะสามารถชวยเหลือคูสมรส
ตามวิถีทางของเขาทั้งในแงชีวิตปกติของมนุษยและในแงจิตวิญญาณ  วิถีทางน้ีก็ตองผานการ
คํานึงถึงบาป  การตั้งใจอันแนวแนวาจะเคารพตอหลักศีลธรรม    ตลอดจนการพึ่งพาอาศัยแหงการ
กลับคืนดีกับพระเจา  อนึ่ง  จงรําลึกไวเสมอวา  ความสัมพันธของคูสมรสประกอบดวยเจตจํานงของ
บุคคลท้ังสอง  ซึ่งท้ังสองควรจะแสดงความปรองดองกันท้ังฝายจิตใจและพฤติกรรม  ความ
ปรองดองกันนี้  เรียกรองใหใชความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ และระยะเวลาอันยาวนานในเรื่อง
นี้ การที่พระสงฆจะรูจักตัดสินวินิจฉัยใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในดานศีลธรรมและดานการอภิบาลเปน
สิ่งท่ีสําคัญย่ิงนัก  พระสงฆจะตองแสวงหาและรักษาความคิดท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไวอยางพิถิพิ
ถัน  เพื่อมิใหสัตบุรุษเกิดความหนักอกหนักใจ96 
 คูสมรสทั่วไปจะกาวหนาไดงายข้ึน  ถาเขาไดประสบการณบางประการ  เชน  การที่เขาเขาใจ
คุณคาสูงสุดของคําสอนของพระศาสนจักร     การที่เขาไววางใจอยางท่ีสุดในพระหรรษทานของพระ
คริสตเจา การท่ีเขาไดรับความอุดหนุนจากผูอภิบาลและกลุมคริสตชนทั้งมวลซึ่งเปนผูรวมเดินทางกับ

                                                 
95

 John  Paul  II,  Homily  at  the  close  of  the  Sixth  Synod  of  Bishops  (25  October  1980),  8:AAS  72  (1980),  

1083 
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 พระสันตะปาปาเปาโลที่  6,  พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ  29:AAS  60  (1968),  501 



 58

เขา แตเงื่อนไขที่สําคัญก็คือ  ใหเขาคนพบและรูสึกดวยตนเองวา  ความรักที่แทจริงซึ่งพระวรสาร
ชี้แนะและพระบัญญัติของพระคริสตเจาเสนอไวนั้น  เปนพละกําลังนําไปสูความเปนอิสระและความ
เจริญกาวหนา 
 

การสรางความมั่นใจและการยื่นมือเขาชวยเหลืออยางใกลชิด 
35.  เมื่อคํานึงถึงปญหาการคุมกําเนิดท่ีถูกตอง  ชุมชนของพระศาสนจักรในปจจุบันตองอุตสาห
พยายามที่จะสรางความมั่นใจ  และใหความชวยเหลือแกผูท่ีประสงคจะดําเนินความเปนพอเปนแม
ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบอยางจริงจัง 
 ดูนัยหนึ่ง  ในเรื่องนี้  พระศาสนจักรขอชมเชยความกาวหนาในการคนควาทางวิทยาศาสตรท่ี
บรรลุผลสําเร็จแลว  โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความรูเกี่ยวกับชวงเวลาที่ผูหญิงตั้งครรภได  และ
พระศาสนจักรสนับสนุนการวิจัยในดานนี้ใหไดผลท่ีละเอียดและกวางขวางมากขึ้น       แตอีกนัยหนึ่ง  
พระศาสนจักรตองอาศัยความเขมงวดมากขึ้นและการกระตุนจิตสํานึกรับผิดชอบของทุกฝายตั้งแต
แพทย  ผูเชี่ยวชาญ  ท่ีปรึกษาของคูสมรส  วิทยากร  จนกระทั่งสามีภรรยาบางคูเองท่ีสามารถ
อุดหนุนกําลังใจของคูสมรสใหเกิดผล  เพื่อใหคูสมรสเหลานั้นจะไดดําเนินชีวิตความรักดวยความ
เคารพตอโครงสรางและเปาหมายของเพศสัมพันธท่ีเปนรูปแบบแสดงออกของความรักนั้น  ท้ังนี้
หมายความวา  ตองอาศัยความพยายามของคนจํานวนมากในทางที่เฉียบขาดมากขึ้นและที่เปนระบบ
เหมาะสมขึ้น  เพื่อใหวิธีควบคุมการเจริญพันธุตามธรรมชาติตางๆ นั้น  เปนวิธีซึ่งคนจํานวนมากจะได
เรียนรู  ยอมรับคุณคา  และนํามาปฏิบัติ97 
 สามีภรรยาบางคูเห็นพองกันวา  ควรจะงดเพศสัมพันธในบางชวง  และโดยใชวิธีนี้เอง  เขา
ก็ไดบรรลุถึงความรอบรูในเรื่องความรักและชีวิตพอสมควรแลว  คูเหลานี้เองจะสามารถและสมควร
อยางย่ิงท่ีจะเปนสักขีพยานที่นาเชื่อในเรื่องนี้ พระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 6 เคยเขียนไววา “พระคริสต
เจาไดมอบภารกิจแกสามีภรรยาเหลานี้ใหแสดงแกมนุษยทุกคนไดรูวา   กฎเกณฑนั้นศักดิ์สิทธ์ิและ
ออนโยนจริงๆ  ซึ่งจะบันดาลใหความรักระหวางสามีภรรยาสนิทแนนแฟนกับการที่เขารวมมือกับความ
รักของพระเจา ผูเปนตนกําเนิดชีวิตมนุษย”98 
 

2.2  การอบรมดูแลบุตร 
 

สิทธิและหนาที่อบรมดูแลบุตรเปนของบิดามารดา 
36.  หนาท่ีอบรมดูแลลูกหย่ังรากในภารกิจขั้นพื้นฐานของคูสมรส  นั้นคือ  ใหเขามีสวนรวมในงาน
สรางสรรคของพระเจา  เมื่อพอแมใหกําเนิดบุคคลใหมในความรักและดวยความรัก  ซึ่งบุคคลใหมนี้มี
พระกระแสเรียกใหเจริญเติบโตอยูแลวนั้น  พอแมก็ยังตองยอมรับหนาท่ีท่ีจะชวยเขาใหดําเนินชีวิต
มนุษยอยางสมบูรณทุกประการ  สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดชี้แจงแลววา  “พอแม  เมื่อใหกําเนิด
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 Cf.  John  Paul  II,  Address  to  the  Delegates  of  the  Centre  de  Liaison  des  Equipes  de  Recherche  (3  

November  1979),  9:Insegnamenti  de  Giovanni  Paolo  II,  II,  2  (1979),  1035;  and  cf.  Address  to  the  participants  
in  the  First  Congress  for  the  Family  of  Africa  and  Europe  (15  January  1981) : L’ Osservatore  Romano,  16  
January  1981. 
98

 พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ:AAS  60( 1968 );  499 
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แกลูกแลว  มีพันธะอันหนักย่ิงท่ีจะตองเลี้ยงดูอบรมลูก  เพราะเหตุนี้  ตองถือวาพอแมเปนผูอบรม
สําคัญคนแรกของลูก     หนาท่ีอบรมของพอแมมีความสําคัญอยางย่ิงยวดจนถึงกับวาถาขาดการ
อบรมของพอแมก็ยากท่ีจะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได  แมมีหนาท่ีตองสรางบรรยากาศใน
ครอบครัวใหมีความศรัทธาและความรักตอพระเจาและตอมนุษยในลักษณะที่จะสงเสริมการอบรมลูก
ท้ังในแงความเปนคนและในแงท่ีเปนสมาชิกของสังคมอยางครบถวย  เพราะฉะนั้น  ครอบครัวจึง
เปนโรงเรียนแหงแรกสําหรับสอนคุณธรรมทางสังคมซึ่งไมมีสังคมใดจะขาดได”99 
 สําหรับสามีภรรยา  สิทธิและหนาท่ีในการอบรมลูกตองนับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิงเพราะ
สัมพันธกับการสืบทอดชีวิตมนุษย  เปนสิ่งท่ีเปนแบบเฉพาะตัวและมากอนหนาท่ีของคนอื่นๆ  ในการ
อบรมเด็กเพราะเห็นแกความรักซึ่งเปนสายสัมพันธอันหาท่ีเปรียบมิไดระหวางพอแมกับลูก  เปนสิ่งท่ี
ไมสามารถทดแทนและทอดทิ้งไดและเพราะเหตุนี้เองจึงมอบหมายใหคนอ่ืนอบรมลูกของตนอยาง
สิ้นเชิงไมได  และคนอื่นจะชวงชิงรับสิทธิและหนาท่ีนี้ไปจากพอแมไมไดเหมือนกัน 
 นอกเหนือจากคุณลักษณะเหลานี้      จะลืมเสียไมไดวารากฐานซึ่งกําหนดลักษณะของหนาท่ี
อบรมลูกๆ เฉพาะพอแมนั้นก็คือความรักฉันบิดามารดาท่ีบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมอบรมดูแลลูกและ
ทําใหบทบาทรับใชชีวิตนั้นสมบูรณและครบถวนขึ้น  ความรักของพอแมไดเปนบอเกิดชีวิต  และ
กลายเปนวิญญาณหรือบรรทัดฐานซึ่งกระตุนและชี้ทางกิจกรรมอบรมดูแลลูก  รวมทั้งใหกิจกรรม
ดังกลาวเปยมไปดวยคุณคาตางๆ  เชน  ความออนหวาน  ความเพียร  ความเมตตากรณุา  การรับใช  
การไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  จิตตารมณแหงความเสียสละ    ซึ่งท้ังหมดนี้เปนผลผลิตอัน
ประเสริฐลนพนท่ีเนื่องมาจากความรัก   
 

การอบรมสั่งสอนคุณคาพื้นฐานของชีวิตมนุษย 
37.  ในทุกวันนี้  ความยากลําบากตางๆ ในกิจกรรมอบรมดูแลลูกมีมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ กระนั้นก็ดี พอ
แมยังตองอบรมดูแลลูกดวยความมั่นใจและความกลา  ใหลูกๆ มีความคุนเคยกับคุณคาท่ีจําเปนใน
ชีวิตมนุษย  ลูกๆ ควรจะเจริญเติบโตโดยมีทัศนะที่เปนอิสระเหมาะสมพอดีในการใชสอยของที่เปน
วัตถุ  และยินยอมเลือกดําเนินชีวิตตามแบบที่เรียบงายและเครงครัด  โดยเชื่อมั่นในขอความที่วา  
“คุณคาของมนุษยอยูในสิ่งท่ีเขา  เปน  มากกวาจะอยูในสิ่งท่ีเขา  มี”100 
 ถึงแมจะตองดําเนินชีวิตในสังคมที่สั่นคลอนและที่กําลังจะสลายไปเพราะความตึงเครียดและ
การชิงดีชิงเดนซึ่งเกิดมาจากความแขงขันอยางรุนแรงระหวางความโลภตางๆ ของคนที่เชื่อแตใจของ
ตนและเห็นแกตัวก็ตาม  อยางไรก็ดี  ลูกๆ ก็ตองประกอบดวยจิตสํานึกในความยุติธรรมอันเท่ียงแท  
ซึ่งคุณคานี้เพียงอยางเดียวจะสามารถนําใจมนุษยใหเคารพนับถือศักดิ์ศรีความเปนคนได  แตย่ิง
เหนือกวานั้นอีก  ลูกๆ ตองประกอบดวยจิตสํานึกในความรักที่แทจริงนั่นคือ  การเอาใจใสและการรับ
ใชคนอ่ืนอยางจริงใจดวยความเสียสละ  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอคนยากจนและคนที่ขัดสนท่ีสุด  ท่ีจริง
ครอบครัวเปนโรงเรียนแหงแรกและสําคัญย่ิงท่ีสอนคุณธรรมทางชีวิตสังคม  ดวยเหตุวาครอบครัว
รวมเปนกลุมไดก็เพราะความรัก  ครอบครัวจึงตระหนักดีวา  การอุทิศตนเองน้ันเปนแนวทางชี้นําและ
ชวยตนใหเจริญเติบโตได  จิตตารมณแหงการอุทิศตัวใหแกกันและกันซึ่งเปรียบเสมือนเปนวิญญาณ
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 คําแถลงวาดวยการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม  (Gravissiumum  Educationis)  ขอ  3 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes)  ขอ  35 
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ของความรักระหวางสามีภรรยานั้น  ก็ยังปรากฏวาเปนแบบฉบับและบรรทัดฐานของการอุทิศตัว
ใหแกกันและกันระหวางพี่ๆ นองๆ  และระหวางคนวัยตางๆ ท่ีรวมชีวิตในครอบครัวดวย  อนึ่ง  
ความสัมพันธและการแบงปนทุกสิ่งทุกอยางใหแกกันซึ่งเปนลักษณะปกติของชีวิตประขําวันใน
ครอบครัวทั้งในยามสุขและยามทุกขนั้น  ก็เปนวิธีการอบรมที่แนนอนและเกิดผลมากที่สุดเพื่อนําลูกๆ 
เขาสูสังคมที่กวางดวยการปฏิบัติตามจิตสํานึกรับผิดชอบที่เกิดผลอยางงดงามอีกดวย 
 การอบรมสั่งสอนวา  ความรักเปนการอุทิศตัว  เปนขอพื้นฐาน  ซึ่งพอแมจะละเวนไมไดเมื่อ
สอนลูกในเรื่องเพศศึกษาท่ีชัดเจนและรอบคอบ  วัฒนธรรมปจจุบันเปนสวนใหญลดคุณคาของเพศ
มนุษยลงใหเปนแตเพียงเรื่องสามัญธรรมดา  เพราะเขาใจเพศและการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศอยาง
คับแคบและนาสมเพช  โดยนึกวาเพศเกี่ยวของกับรางกายและความสนุกสนานของผูท่ีเห็นแก
ตัวอยางเดียวเทานั้น  เพราะฉะนั้นในหนาท่ีอบรมสั่งสอนลูก  พอแมจะตองตั้งเปาหมายที่แนนอนวา  
เพศศึกษาควรเปนการสงเสริมความเปนคนอยางแทจริงและอยางครบบริบูรณท่ีจริง  เพศเปนสมบัติ
ของบุคคลในทุกทาง  คือ  ทางรางกาย ความรูสึก รวมทั้งวิญญาณดวย  และเพศแสดงความหมาย
ลึกซึ้งของมันไดก็ตอเมื่อเพศเปนเคร่ืองกระตุนคนใหอุทิศตัวเองในความรัก 
 การสอนเพศศึกษาซึ่งเปนสิทธิและหนาท่ีข้ันพื้นฐานของพอแมเอง   จะตองดําเนินไปตามการ
ชี้แนะของพอแม  ท้ังท่ีบานและท่ีสถานศึกษาซึ่งพอแมไดเลือกและสามรถควบคุมได  ในโอกาสนี้  
พระศาสนจักรยืนยันกฎเกณฑแหงการทดแทนซ่ึงโรงเรียนจะฝาฝนไมได โดยเฉพาะอยางย่ิงในทุกครั้ง
ท่ีโรงเรียนจะรวมมือกับพอแมในการสอนเพศศึกษาตามเจตนารมณของพอแมเอง 
 เมื่อพูดถึงเรื่องเพศศึกษา  จะละเวนไมพูดถึงการอบรมส่ังสอนเรื่องความบริสุทธิ์ไมได  
ความบริสุทธ์ินี้  คือ  ฤทธิ์กุศลท่ีสงเสริมบุคคลใหบรรลุถึงวุฒิภาวะอันเท่ียงแทและบันดาลใหบุคคล
นั้น  สามารถเคารพและยกยอง “ความหมายของรางกาย” ในฐานะที่เปนสื่อระหวางเพศท้ังสอง 
ย่ิงกวานั้น  พอแมคริสตชนควรพยายามสังเกตสัญญาณแหงพระกระแสเรียก  และหมั่นสอนลูกวา  
การถือพรหมจรรยเปนรูปแบบที่ยอดเย่ียมของการอุทิศตัวเอง  ซึ่งเปนเนื้อแทของเพศมนุษย 
 ดวยเหตุวา  ในตัวบุคคล  คุณลักษณะทางเพศและคุณคาทางจริยธรรมเกี่ยวของกันอยาง
ใกลชิด  การอบรมดูแลลูกจึงมีบทบาทที่จะชวยเขาใหเรียนรูและยกยองบรรทัดฐานทางศีลธรรม  ซึ่ง
บรรทัดฐานเหลานี้เปนเครื่องยืนยันอันจําเปนและประเสริฐท่ีจะชวยใหทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวกับเพศ
มนุษยไดเจริญเติบโตในตัวลูก  ตามรูปแบบที่สมกับความเปนคนผูรับผิดชอบ 
 พระศาสนจักรจึงยึดมั่นในการตอตานกับเพศศึกษาในรูปแบบหนึ่งท่ีขัดแยงกับหลักเกณฑของ
ศีลธรรมที่แพรหลายอยางกวางขวางซึ่งไมมีความหมายอยางอ่ืนนอกจากวา    เปนการปูทางใหเด็ก
ลิ้มรสความสนุกสนาน  และเปนการทําใหเขาตองสูญเสียความสงบของจิตใจ  รวมเปนการเปดประตู
ใหอบายมุขทุกชนิดเขามา  แมในวัยท่ีไรเดียงสา 
  

ภารกิจในการอบรมดูแลบุตรและศีลสมรส 
38. ภารกิจในการอบรมดูแลลูกมีรากฐานมาจากการที่พอแมรวมมือกับกิจกรรมสรางสรรคของพระ
เจาดังท่ีกลาวมาแลว  แตสําหรับพอแมคริสตชน  ภารกิจนี้ยังสืบเนื่องจากตนกําเนิดพิเศษอีกอยาง
หนึ่งก็คือศีลสมรส  ศีลศักดิ์สิทธ์ินี้มอบบทบาทและเรียกรองใหเขามีสวนรวมในอํานาจและความรัก
ของพระเจาและของพระคริสตเจาผูเปนพระชุมพาบาล     ตลอดจนความรักฉันมารดาของพระศา
สนจักรดวย  ศีลสมรสทําใหพอแมคริสตชนเปยมไปดวยพระคุณตางๆ  เชน  พระปรีชาสุขุม  พระ
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ดําริ  พระฤทธานุภาพ  และดวยพระคุณอื่นๆ ของพระจิต  ดังนั้น  ศีลสมรสยังเปนพละกําลัง
สนับสนุนลูกๆ ใหเจริญเติบโตทั้งในฐานะมนุษยและในฐานะคริสตชน 
 ดวยศีลสมรส  ภารกิจในการอบรมลูกไดรับเกียรติและพระกระแสเรียกใหเปน  “ศาสนบริ
การ”  อันแทจริง  ซึ่งกอประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาของคริสตชน  ศาสนบริการของพอแม 
คริสตชนในดานการอบรมนี้ เปนภารกิจที่ย่ิงใหญและงดงามมากจนกระทั่งนักบุญโทมัส กลานําภารกิจ
นี้มาเปรียบเทียบหนาท่ีสงฆวา  “งานเผยแพรและอนุรักษชีวิตจิตวิญญาณนั้น  บางคนก็ทําสําเร็จโดย
ทางศาสนบริการทางวิญญาณเทานั้น  ซึ่งเปนงานเฉพาะของผูท่ีรับศีลบวชเปนสงฆ  บางคนก็ทําโดย
ทางศาสนบริการทางรางกายและวิญญาณพรอมกัน  ซึ่งเปนผลของศีลสมรส  ดวยศีลสมรสนี้ ชาย
และหญิงรวมชีวิตกันเพื่อจะใหกําเนิดบุตรและสอนบุตรใหปรนนิบัติพระเจา”101 
 พอแมคริสตชนที่คํานึงถึงภารกิจซึ่งเขาไดรับมอบหมายในพิธีสมรสดวยจิตสํานึกเฉียบแหลม
และรอบคอบนั้น  จะยินดีทุมเทกําลังของตนในการบริการอบรมดูแลลูกดวยความสงบเสงี่ยมและ
มั่นใจ  พรอมกับยอมรับผิดชอบในหนาท่ีนี้เฉพาะพระพักตรพระเจา  ผูทรงเรียกเขาและใชเขาสราง
พระศาสนจักรในใจของลูก  ดังนั้น ครอบครัวซึ่งมีสมาชิกรับศีลลางบาปทั้งหมดรวมกันเปนพระศาสน
จักรระดับครอบครัวดวยฤทธิ์ของพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ  และตามแบบฉบับของพระศาสนจักร
ใหญ  ครอบครัวก็กลายเปนมารดาและอาจารยเชนเดียวกัน 
 

การรับประสบการณเบ้ืองตนในชีวิตของพระศาสนจักร 
39.  ภารกิจในการอบรมดูแลลูกเรียกรองใหพอแมคริสตชนจัดการใหลูกๆ ไดรับทุกสิ่งท่ีอยางท่ีเขา
ตองการ  เพื่อใหความเปนคนของตัวเขาคอยๆ บรรลุถึงวุฒิภาวะในฐานะที่เขาเปนศิษยของพระ
คริสตและสมาชิกของพระศาสนจักร  เพราะฉะนั้นบิดามารดาจะระลึกถึงหลักพื้นฐานในการอบรม
ดังท่ีกลาวแลว  และเขาจะพยายามชี้แนะใหลูกๆ ซาบซึ้งในความเชื่อของเขาและความรักของพระ
เยซูคริสตซึ่งสามารถแสดงความลึกซึ้งของหลักเหลานั้นไดพอแมคริสตชนควรจะสํานึกเสมอวา  พระ
เจาทรงมอบภารกิจใหเขาเปนผูอํานวยความเจริญเติบโตของลูกซึ่งเปนท้ังบุตรของพระเจา  นองของ
พระคริสตเจา  วิหารที่ประทับของพระจิตเจา  และสมาชิกของพระศาสนจักร  ดวยความสํานึกเชนนี้  
พอแมจึงจะมั่นใจมากขึ้นในหนาท่ีบํารุงพระหรรษทานที่พระประทานใหนั้น  ใหประทับใจมั่นคงในใจ
ของลูก 
 สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดบรรยายถึงเนื้อหาของการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม
ดังตอไปน้ีวา  “การอบรมตามหลักพระคริสตธรรมนี้มิไดมุงจะใหตัวบุคคลไดบรรลุถึงวุฒิภาวะเทานั้น  
แตมุงใหผูท่ีไดรับศีลลางบาปและไดรับการชี้แนะใหทราบเหตุการณเรนลับเรื่องความรอดเปนข้ันๆ 
แลวนั้น  รูสํานึกถึงพระคุณความเชื่อท่ีเขาไดรับมากขึ้นทุกวัน  หัดรูจักนมัสการพระบิดาดวยจิตใจและ
ความสัตยจริง  (ดู  ยน 4:22 - 24)  โดยอาศัยพิธีกรรมเปนหลัก  เขาจะตองไดรับการฝกฝนให
ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับมนุษยใหมดวยความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธ์ิโดยอาศัยความจริง  (ดู  
อฟ 4:13)  แลวดังนี้เมื่อบรรลุถึงการเปนคนดีพรอม  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเมื่อบรรลุถึงอายุความแหง
ความเปยมไพบูลยของพระคริสตเจา  (ดู  อฟ 4:13)  เขาจะไดมีสวนชวยใหพระกายทิพยเติบใหญข้ึน  
นอกจากนี้  โดยที่รูสํานึกถึงกระแสเรียกของตน  คริสตชนควรหัดใหติดเปนนิสัยท่ีจะแสดงอกซึ่ง
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 Saint  Thomas  Aquinas,  Summa   Cpntra  Gentiles,  IV , 58 
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ความหวังอันแนวแน*  ท่ีมีอยูในจิตใจ  (ดู  1ปต 3:15)  ตลอดจนชวยในการเปลี่ยนโฉมหนาของโลก
ตามแบบคริสตชน”102 
 สวนสมัชชาพระสังฆราชก็ไดรองรับและขยายขอความที่เปนหลักของคําสั่งสอนของพระ
สังคายนาแลวประกาศวา  ภารกิจของครอบครัวคริสตชนในการอบรมสั่งสอนเปน  “ศาสนบริการ”  
ท่ีแทจริง  อาศัยศาสนบริการนี้  พระวรสารจึงมีการสืบทอดและแพรหลายออกไป  จนกระทั่งชีวิต
ครอบครัวกลายเปนท้ังวิถีทางแหงความเชื่อและแหลงฝกฝนหรือโรงเรียนสอนวิธีดําเนินชีวิตติดตาม
พระคริสตเจา  พระสันตะปาปาเปาโลที่  6  เคยเขียนไววา  “ในครอบครัวที่สํานึกถึงภารกิจหนาท่ีนี้  
สมาชิกทุกคนทําการแพรพระวรสารและรับการแพรพระวรสารดวย”� 
 อาศัยศาสนบริการในการอบรมดูแลลูกนี้  พอแมจึงเปนคนแรกที่ประกาศพระวรสารใหลูกรับ  
โดยการดําเนินชีวิตของพอแมนี้เองเปนสื่อ  ย่ิงกวานั้น  เมื่อพอแมสวดภาวนาพรอมกับลูกก็ดี  หมั่น
อานพระวรสารของพระเจาพรอมกับลูกก็ดี  และพาลูกเขามีสวนรวมในพระวรกายของพระคริสต  
(ซึ่งหมายถึงศีลมหาสนิทและพระศาสนจักร)  ก็ดี  โดยวิธีฝกฝนชีวิตคริสตชนก็ดี  เขาจึงไดกลายเปน
พอแมท่ีสมบูรณแบบ  ดวยเหตุวา  เขาเปนผูใหกําเนิดมิใชเพียงแตใหมีชีวิตตามเนื้อหนังเทานั้น  แตก็
ใหมีชีวิตท่ีหลั่งไหลลงมาจากไมกางเขนและการกลับคืนชีพของพระคริสตเจา  อาศัยการฟนฟูท่ีพระจิต
เจาทรงบันดาลใหดวย 
 เพื่ออํานวยความสะดวกใหพอแมปฏิบัติหนาท่ีอบรมสั่งสอนนี้อยางเหมาะสม  สมาชิกสมัชชา
พระสังฆราชไดเสนอใหมีการเรียบเรียงหนังสือคําสอนสําหรับครอบครัวที่กระจาง  กะทัดรัดและที่ทุก
คนอานเขาใจไดงาย  สภาพระสังฆราชในประเทศตางๆ จึงไดรับการเรียกรองใหลงมือเตรียมหนังสือ
คําสอนแบบนี้โดยไมนิ่งนอนใจ 
 

ความสัมพันธระหวางครอบครัวและสถาบันการอบรมศึกษาอื่นๆ  
40.  ครอบครัวเปนหนวยแรกที่ใหการอบรมก็จริง  แตก็ไมใชหนวยเดียวที่ตัดสิทธ์ิมิใหหนวยอื่นมีสวน
เกี่ยวของดวย  การที่มนุษยประกอบดวยลักษณะที่ตองรวมสังคมกับคนอื่นท้ังฝายบานเมืองละฝาย
พระศาสนจักร  จึงมีการเรียกรองและกระตุนใหตั้งระบบที่กวางและซับซอนมากขึ้น  ซึ่งเปนผล
เนื่องมาจากความรวมมือกันอยางเปนระเบียบของผูเกี่ยวของกับการอบรมทุกประเภท  บุคคลเหลานี้
มีบทบาทที่จําเปนทุกคน  แมวา  แตละคนสามารถรวมมือและควรรวมมือเฉพาะแตในขอบเขตอํานาจ
และความถนัดของตนเทานั้นก็ตาม104 
 หนาท่ีของครอบครัวคริสตชนในดานการอบรมนี้  จึงเปนสวนที่สําคัญย่ิงชิ้นหนึ่งในโครงการ
งานอภิบาล  และตองการใหมีความรวมมือกันในรูปแบบใหมระหวางผูปกครองกับชุมชนคริสตชน
ระหวางหนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการอบรมกับผูอภิบาลสัตบุรุษ  ในทํานองนี้การฟนฟูโรงเรียน
คาทอลิก  ควรจะใหความสําคัญเปนพิศษแกพอแมผูปกครองและมุงจะสรางคณะผูใหการอบรมที่
เรียบรอยทุกประการ 

                                                 
*ความหวังอันแนวแน  หมายถึง  การนําเอาความแนใจในสภาพขั้นสุดทายของมนุษยและของโลกหลังจากการกลับคืนชีพของมนุษยทั้ง
ปวงมาเปนหลักเกณฑในการดําเนินชีวิตปจจุบัน  ในที่นี้ผูแปลขอใชคํานี้แทนคําวา  “ความไวใจ”  หรือ  “ความหวัง”  - ผูแปล 
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 คําแถลงวาดวยการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม  (Gravissimum  Educationis)  ขอ  2 
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 พระสมณสารวาดวยการแพรธรรมในโลกปจจุบัน  (Evangelii  Nuntiandi)  ขอ  71:AAS  68  (1976),  60 - 61 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  คําแถลงวาดวยการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม  (Gravissimum  Educationis)  ขอ  3 
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 สิทธิของพอแมในการเลือกรูปแบบการอบรมที่สอดคลองกับความเชื่อของตนนั้นตองเปนท่ี
รับรองโดยเด็ดขาด 
 ผูมีอํานาจทางบานเมืองและพระศาสนจักรตางก็มีหนาท่ีเอ้ืออํานวยความชวยเหลือสุด
ความสามารถใหครอบครัวไดปฏิบัติภารกิจในการอบรมอยางท่ีควร  เพราะฉะนั้น  พระศาสนจักร
พรอมกับผูมีอํานาจทางบานเมืองตองสถาปนาและสงเสริมสถาบันและกิจกรรมซึ่งครอบครัวตองการ
โดยชอบธรรม  การอุดหนุนนี้จะตองชวยครอบครัวในสิ่งท่ีครอบครัวจัดหาเองไมได     อยาให
ผูอํานวยการโรงเรียนท้ังหลายลืมวาพระเจาไดทรงแตงตั้งใหพอแมเปนหลักคนแรกที่ตองอบรมดูแล
ลูกและสิทธินี้ไมมีใครจะแยงได 
 แตพอแมมีพันธะสําคัญอยางหน่ึงคูกับสิทธิของเขาก็คือ  พอแมตองพยายามสุด
ความสามารถในการรวมมืออยางมีไมตรีจิตกับคณะครูอาจารยและผูบริหารโรงเรียนดวยความ
กระตือรือรน 
 ถาหากวาทางโรงเรียนสอนลัทธิตางๆ ซึ่งขัดแยงกับหลักความเชื่อคริสตชน  ครอบครัว
จําเปนตองปกปองเยาวชนอยางเต็มกําลังและดวยความรอบคอบ  พรอมกับครอบครัวอื่นๆ  ถา
เปนไปไดโดยทางชมรมครอบครัว  อยาใหเขาไดท้ิงความเชื่อ  ในกรณีท่ีครอบครัวเหลานี้ไมควรจะลืม
วาพอแมมีสิทธ์ิท่ีจะฝากลูกๆ กับชุมชนของพระศาสนจักร  ซึ่งสิทธินี้ไมมีใครจะฝาฝนได 
 

การอุทิศตัวรับใชชีวิตในรูปแบบตางๆ 
41. ความรักฉันสามีภรรยาที่เจริญพันธุปรากฏในการรับใชชีวิตตามรูปแบบหลายประการ  การมีลูก
และการอบรมเลี้ยงดูลูกเปนการแสดงความรักอยางท่ีมองเห็นได  ท้ังๆ ท่ีเปนแบบที่เฉพาะเจาะจง
และท่ีหาแบบอื่นมาทดแทนมิได  กระนั้นก็ดี  กิจกรรมใดๆ ท่ีกระทําความรักอันแทจริงตอมนุษยได  
แสดงวา  ครอบครัวสามารถเจริญพันธุทางจิตวิญญาณจนถึงข้ันท่ีสมบูรณได  ก็เพราะกิจกรรมนี้
สอดคลองกับพละกําลังท่ีลึกซึ้งของความรักในแงท่ีวา  ความรักนั้นเปนการอุทิศตัวใหแกคนอ่ืนๆ 
 โดยเฉพาะอยางย่ิง  คูสมรสที่ใหกําเนิดบุตรไดยาก  จะยินดียอมรับทัศนคตินี้ท่ีเปยมไปดวย
คุณคาสําหรับทุกคนและที่เรียกรองใหทุกคนอุทิศตัวตอหนาท่ี 
 ครอบครัวคริสตชนที่รูดีวาตามทัศนะของความเชื่อ  มนุษยท้ังปวงเปนบุตรของพระบิดาเจา
สวรรคองคเดียวเทานั้น  ก็จะสมัครใจตอนรับบุตรของครอบครัวอื่น  จุนเจือและรักเขาไมใชในฐานะ
เปนคนแปลกหนาแตเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวของบุตรทั้งมวลของพระเจา  ดังนั้นบิดามารดา 
คริสตชนจะสามารถแพรขยายความรักของตนใหกวางออกไปจนเลยขอบเขตของเนื้อหนังและ
สายโลหิต  ท้ังนี้เพื่อสงเสริมความสนิทสนมทางจิตใจที่ยังผลตอการชวยเหลือบุตรของครอบครัวอื่นๆ 
อยางจริงจัง  ซึ่งบอยคร้ังเปนเด็กที่ขาดปจจัยพื้นฐานท่ีสุด 
 ครอบครัวคริสตชนควรมีใจเอื้อเฟอพรอมที่จะรับเลี้ยงและอุดหนุนเด็กกําพราหรือเด็กที่ถูก
พอแมทอดท้ิง  ฝายเด็กเหลานี้  เมื่อไดประสบความอบอุนและความรักของครอบครัวเสียใหม  เขา
จึงจะสามารถรูจักความรักและพระญาณสอดสองของพระบิดาเจาไดซึ่งปรากฏอยูในความรักของพอ
แม  คริสตชน  และดังนั้น  เขาจะเจริญเติบโตไดดวยความสงบราบรื่นพรอมกับความมั่นใจในชีวิต  
ฝายสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็จะเปยมไปดวยคุณธรรมทางจิตใจที่เนื่องจากความรักฉันพี่นองท่ี
ขยายกวางข้ึน 
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 การเจริญพันธุของครอบครัวตองประกอบดวย  “การสรางสรรค”  ท่ีกระทําอยูสม่ําเสมอ  
ซึ่งเปนผลท่ีนาอัศจรรยของพระจิตเจา  พระองคทรงบันดาลใหสายตาฝายจิตใจเปดกวางข้ึน  พรอมที่
จะสังเกตความยากลําบากและความรุนแรงที่เกิดข้ึนใหมๆ ในสังคมปจจุบัน  และพระองคยังเปนผู
บํารุงจิตใจใหเขมแข็งกลาข้ึนพรอมที่จะตอนรับความลําบากนั้นและหาวิธีแกไขที่เหมาะสม  สภาพแบบ
นี้เปรียบเสมือนสนามอันกวางขวางซึ่งครอบครัวตางๆ จะไดมีโอกาสแสดงความขยันขันแข็งของตน  
นอกจากปญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  ปรากฏการณท่ีนาเปนหวง  ก็คือ การที่คนสูงอายุ คนปวย คนพิการ  
คนติดยาเสพติด  อดีตนักโทษเหลานี้เปนตน  ถูกขับใหอยูนอกแวดวงชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ฉะนั้น  สําหรับครอบครัวคริสตชน  ขอบเขตจิตตารมณของความเปนพอแมขยายออกไป
อยางไมมีท่ีสิ้นสุด     ความรักที่เจริญผลทางจิตใจของครอบครัวเหลานี้   ไดรับการทาทายจากความ
ยุงยากในยุคปจจุบันนานาประการหลายตอหลายครั้ง   พรอมกับครอบครัวทั้งหลายและโดยทาง
ครอบครัว พระคริสตเจายังคง “มีเมตตา” ตอมหาชนอยูเสมอ 
 

3.  การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
 

ครอบครัวเปนหนวยแรกและเปนหนวยสําคัญที่สงเสริมชีวิตสังคม 
42. เมื่อ  “พระผูสรางทรงกําหนดใหการอยูรวมกันของสามีภรรยาเปนบอเกิดและรากฐานแหงสังคม
มนุษย” ครอบครัวจึงไดกลายเปน  “หนวยแรกและเปนหนวยสําคัญท่ีสงเสริมชีวิตสังคม”105 
 ครอบครัวและสังคมเชื่อมโยงกันตามระบบของโครงสรางท่ีทรงชีวิต  ดวยเหตุวา  
ครอบครัวเปนรากฐานของสังคมและเปนผูบํารุงเลี้ยงสังคมมิหยุดย้ัง  อาศัยภารกิจการอุทิศตัวรับใช
ชีวิต  ครอบครัวเปนรังเกิดของพลเมืองและเปนโรงเรียนแหงแรกที่สอนใหเขาเรียนรูคานิยมตางๆ ซึ่ง
เปรียบเสมือน “วิญญาณ”  ของชีวิตและการพัฒนาสังคม 
 เพราะฉะนั้น  เพื่อเห็นแกภาวะธรรมชาติและกระแสเรียกของตน  ครอบครัวจึงไมควรปดขัง
ตัวเองไวเฉพาะแตในขอบเขตของตน  แตตองขยายวงใหไปถึงครอบครัวอื่นและสังคมทั่วไป  เมื่อนั้น  
ครอบครัวจึงจะนับไดวาปฏิบัติบทบาทของตนตอสังคม 
 

ชีวิตครอบครัวเปนแหลงฝกจิตตารมณแหงความสัมพันธและการมีสวนรวมกับคนอ่ืน 
43.  การฝกจิตตารมณแหงความสัมพันธและการมีสวนรวมกับคนอื่นนั้น  ควรจะเปนลักษณะเฉพาะ
ของการดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัวและการฝกแบบนี้เปนผลประโยชนสําคัญข้ันพื้นฐานซึ่งใน
ครอบครัวจะสามารถสรางใหแกสังคมได 
 ความสัมพันธระหวางสมาชิกผูดําเนินชีวิตรวมกันในครอบครัว  มีแรงจูงใจและบรรทัดฐาน
คือ  “ความยินดีให”  หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการเคารพและสงเสริมศักดิ์ศรีความเปนบุคคลของทุกคน
และของแตละคน  ซึ่งศักดิ์ศรีนี้เปนพื้นฐานเดียวแหงคุณคาของคน บรรทัดฐานดังกลาวคอยๆเสริม
คุณคาอีกหลายประการ  เชน  การยอมรับกันดวยจิตใจที่อบอุน  การพบปะเสวนากัน  การชอบ
พอกันโดยปราศจากความเห็นแกตัว  การรับใชซึ่งกันและกันดวยใจเอื้อเฟอ  ตลอดจนความ
ปรองดองกันท่ีแนนแฟน 
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 การสงเสริมความสัมพันธท่ีแทจริงและที่ลุถึงวุฒิภาวะระหวางบุคคลในครอบครัวนั้น  ก็เปน
โอกาสแรกที่สําคัญย่ิงของการฝกฝนชีวิตรวมในสังคม  ท้ังเปนแบบฉบับและเครื่องกระตุนใหเกิด
ความสนิทกันอยางกวางขวางในชุมชมดวย  โดยมีการใหเกียรติแกกัน  การมีใจเที่ยงธรรม  การ
เสวนาและความรักกันและกัน  เปนลักษณะเดนของความสนิทสนมเหลานั้น 
 ดังนั้น  ตามที่สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชไดสังเกตมาแลววาครอบครัวเปนบอเกิดและเปน
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิผลสูงในอันท่ีจะใหสังคมกอปรดวยมนุษยธรรมมากขึ้น  และเสมือนวามีตรา
แสดงศักดิ์ศรีของความเปนคนประทับไว  ครอบครัวมีสวนรวมในการสรางโลกดวยวิธีท่ีชาญฉลาด
เปนแบบเฉพาะของตน ตลอดจนพิทักษรักษาและมอบคุณธรรมกับ “คานิยม” ตางๆ สืบไป 
สังคายนา-  วาติกัน  ครั้งท่ี  2  เคยกลาวไววา  “ครอบครัวเปนสถานที่ซึ่งคนหลายชั่วอายุคนมา
รวมกัน  ชวยเหลือกันใหมีความปรีชาฉลาดยิ่งข้ึน  อีกทั้งชวยหาทางใหสิทธิของบุคคลประสานเขากับ
ความจําเปนอ่ืนๆ ในชีวิตทางสังคม”106 
 สังคมปจจุบันแทบจะลบลางลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและกลายเปนฝูงชนที่ไรชื่อ  เปน
สังคมที่ขาดมนุษยธรรมและลบลางมนุษยธรรมออกจากมนุษย  ท้ังนี้  เนื่องจากผลรายท่ีเกิดจากการ  
“หลีกเลี่ยง”  ในรูปแบบตางๆ เชนการเมาสุรา  การติดยาเสพติด  แมกระทั่งการกอการราย  แตใน
แงตรงกันขาม  ในยุคปจจุบัน  ครอบครัวยังมีพลังมหาศาลท่ีจะถายทอดพลังนี้  ซึ่งสามารถดึงมนุษย
ออกจากความมืดมัวของฝูงชนที่ไรชื่อ  และทําใหเขาสามารถสํานึกถึงศักดิ์ศรีความเปนคนของตนได  
กับทําใหเขาเปยมไปดวยเกียรติของความเปนมนุษยอันสูงสุด  ครอบครัวยังเปนผูชวยมนุษยใหตั้งตัว
เปนปกแผนในสังคมโดยปกปองเอกลักษณเฉพาะตัวของเขา 
 

บทบาทของครอบครัวในดานสังคมและการเมือง 
44. บทบาทของครอบครัวในดานสังคม ไมอาจจะถูกกําจัดเฉพาะการมีลูกและการอบรมเลี้ยงดูเทานั้น  
ถึงแมวาบทบาท 2 ประการหลังนี้จะปรากฏออกมาในรูปแบบพื้นฐานซ่ึงจําเปนสําหรับสังคม 
 ครอบครัวตางๆ ไมวาจะเปนแตละครอบครัวหรือสมาคมครอบครัวก็ตาม  ควรสนใจและ
ย่ิงกวานั้นควรตองเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมสาธารณะประโยชนหลายๆ รูปแบบ  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงกิจกรรมเพื่อคนยากจนและกิจกรรมเพื่อประชาชน  ตลอดจนกรณีอ่ืนๆ มากมายที่องคการสังคม
สงเคราะหหรือองคการปองกันภัยสังคมย่ืนมือเขาไปไมถึง 
 การท่ีครอบครัวมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมนั้น  มีคุณคาเปนพิเศษซึ่งควรเผยแพรให
เปนท่ีรูจักมากขึ้นและสงเสริมกันอยางจริงจังข้ึน  เปนตนวา  ในระยะเวลาที่ลูกๆ กําลังเจริญเติบโต  
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีโอกาสรวมมือในการชวยเหลือสังคมเทาท่ีจะทําได107 
 ในที่นี้ควรจะเนนคุณงามความดีประเภทหนึ่งเปนพิเศษซึ่งนับวันจะมีความสําคัญย่ิงข้ึนใน
สังคมของเรา  นั่นคือ  การตอนรับคนอื่นในทุกรูปแบบ  ตั้งแตพรอมที่จะเปดประตูบานหรือ
ย่ิงกวานั้นเปดประตูหัวใจตอนรับพี่นองท่ีรองทุกข  ไปจนถึงการทุมเทกําลังรับผิดชอบและจัดการให
ทุกครอบครัวไดท่ีอยูอาศัยซึ่งเขาตองการตามธรรมชาติเพื่อจะปองกันตัวเองและเจริญกาวหนาได  
โดยเฉพาะอยางย่ิง  ครอบครัวคริสตชนไดรับการเรียกรองใหรับคําเตือนของอัครธรรมทูต (นักบุญ
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เปาโล)  ท่ีวา  “ทานตองยินดีใหท่ีพักอาศัยแกผูท่ีไรท่ีอยู”108  ฉะนั้น  ครอบครัวตองกางแขนตอนรับพี่
นองผูขัดสนของพระคริสตเจาเอง  และโดยมีสวนรวมในความรักของพระองค  ผูตรัสวา  “ผูใดที่ให
น้ําเย็นแมเพียงหนึ่งแกวแกคนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาๆเหลานี้ เพราะเขาเปนศิษยของเรา เรา
บอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ผูนั้นจะไดรับบําเหน็จรางวัลอยางแนนอน”109 
 ครอบครัวควรจะมีบทบาททางสังคมแมกระทั่งการมีสวนรวมในทางการเมืองดวย  
ครอบครัวทั้งหลายเปนหนวยแรกที่ตองพยายามทําใหกฎหมายและสถาบันของรัฐ  ไมเพียงแตไม
กระทบกระเทือนตอสิทธิและหนาท่ีของครอบครัวเทานั้น  แตตองทะนุถนอมและปกปองสิ่งเหลานี้อีก
ดวย  เพราะฉะนั้น  ครอบครัวตางๆ จึงควรคํานึงถึงบทบาทของตนมากขึ้น  เปนตนวา  ครอบครัว
ตองเปนผูริเริ่มในกระบวนการทางการเมืองเกี่ยวกับครอบครัว  และตองมีสวนรับผิดชอบในการฟนฟู
สังคมใหม  มิฉะนั้น  ครอบครัวเองจะตองตกเปนเหย่ือรายแรกของความชั่วรายซึ่งครอบครัวไดแต
มองดูดวยการวางเฉย  คําตักเตือนของสังคายนาวาติกันครั้งท่ี 2 ท่ีวา ควรมีทัศนะที่สูงกวาจริยธรรม
แบบปจเจกบุคคลนั้น  ก็ยังเกี่ยวของกับครอบครัวดวย110 
 

สังคมควรจะรับใชครอบครัว 
45.  ความเกี่ยวเนื่องระหวางครอบครัวและสังคม  เรียกรองใหครอบครัวเปดแวดวงของตน  และมี
สวนรวมในชีวิตและการพัฒนาสังคมฉันใดก็ยังเรียกรองใหสังคมไมละเลยตอหนาท่ีพื้นฐานท่ีจะตอง
สงเสริมชวยเหลือครอบครัวฉันนั้น 
 เปนท่ีแนนอนวา  ครอบครัวและสังคมมีบทบาทรวมกันเพื่อปกปองและสงเสริมคุณประโยชน
ของมนุษยทุกคนและแตละคน  แตสังคม  โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐตองยอมรับวา  “ครอบครัวเปน
สังคมหนึ่งท่ีมีสิทธิของตนเองแตดั้งเดิม”111  เพราะฉะนั้น  สังคมและรัฐจึงมีพันธะที่หนักแนนในสวน
เกี่ยวของกับครอบครัวใหปฏิบัติตามกฎเกณฑแหงการทดแทนเทานั้น 
 ตามกฎเกณฑดังกลาว  รัฐไมมีสิทธิและไมควรลิดรอนบทบาทตางๆ ของครอบครัวซึ่ง
ครอบครัวสามารถจะปฏิบัติเองไดโดยดี  ไมวาจะเปนแตละครอบครัวหรือกลุมครอบครัวก็ตาม  แตท่ี
จริง  รัฐจําตองสงเสริมและกระตุนการริเริ่มที่ครอบครัวจะรับผิดชอบไดเองใหมากที่สุด      ผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบปกครองประเทศควรตระหนักวา  คุณประโยชนท่ีพลเมืองขาดเสียไมไดเปนอันขาด
นั้นอยูท่ีครอบครัวนั่นเอง  และดังนั้นทานเหลานี้ก็ตองจัดการใหครอบครัวตางๆ ไดรับการอุดหนุนทุก
ประการไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  การเมือง  หรือวัฒนธรรมตามที่
ครอบครัวตองการเพื่อพรอมที่จะรับผิดชอบในหนาท่ีของตน 
 

กฎบัตรวาดวยสิทธิของครอบครัว 
46. การที่ครอบครัวและสังคมจะประสานงานกันเพื่อจะอุดหนุนและพัฒนาซึ่งกันและกันนั้น  เปนอุดม
คติซึ่งบอยคร้ังขัดกับสภาพความเปนจริงอยางมาก   นั่นคือ    ท้ังสองฝายแบงแยกกันและบางทีก็ 
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ขัดแยงกันเสียดวย 
 ท่ีจริง  สถานการณท่ีครอบครัวตางๆ ตองเผชิญในหลายตอหลายประเทศนั้น  บางทีก็เต็มไป
ดวยปญหา  หรือย่ิงกวานั้นก็เลวรายโดยสิ้นเชิง  ดังท่ีสมัชชาพระสังฆราชไดใหขอสังเกตครั้งแลวครั้ง
เลา  กฎหมายและสถาบันตางๆ นั้นมองขามสิทธิอันละเมิดมิไดของครอบครัวและของบุคคลอยางไม
ชอบธรรม  และสังคมเองไมเพียงแตไมสนับสนุนครอบครัวเทานั่นแตยังโจมตีคานิยมและหลักพื้นฐาน
เฉพาะของครอบครัวดวย  ตามแผนการของพระเจา  ครอบครัวเปรียบเสมือนมูลฐานของสังคม  
และเปนเจาของสิทธิและหนาท่ีซึ่งมีมากอนสิทธิและหนาท่ีของรัฐหรือของชุมชนใดก็ตาม  แตท่ีสุด 
ครอบครัวก็ตกเปนเหย่ือของสังคมท่ีดําเนินการอยางลาชาและเฉื่อยชา       หรือย่ิงกวานั้นก็มีความ 
อยุติธรรมอยางเห็นไดชัด 
 ดวยเหตุนี้เอง  พระศาสนจักรจึงปองกันสิทธิของครอบครัวอยางเปดเผยและเขมงวด  มิให
สังคมหรือรัฐบาลละเมิดสิทธินั้นเลยแมแตนอย  บรรดาสมาชิกสมัชชาพระสังฆราชไดกลาวถึงสิทธิ
ของครอบครัวดังตอไปนี้  เปนตนวา 

 สิทธิท่ีจะดํารงอยูและมีความเบิกบานในฐานะครอบครัว  กลาวคือสิทธิของมนุษยทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจนที่จะสรางครอบครัวไดและที่จะบํารุงเลี้ยงครอบครัวดวยปจจัยท่ี
พอเหมาะ 

 สิทธิท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ีของตนในเรื่องการสืบทอดชีวิตและการเลี้ยงดูลูก 
 สิทธิท่ีจะดําเนินชีวิตสมรสและครอบครัวอยางเปนอิสระ 
 สิทธิท่ีจะรักษาเสถียรภาพของพันธะและสถาบันการสมรส 
 สิทธิท่ีจะเชื่อ  ยืนยัน  และเผยแพรความเชื่อของตน 
 สิทธิท่ีจะอบรมดูแลลูกๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตน  ตามคานิยมทางศาสนาและ

วัฒนธรรม  โดยอาศัยเคร่ืองมือ  วิธีการ  และสถาบันท่ีควร 
 สิทธิท่ีจะไดรับสวัสดิภาพทางรางกาย  สังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงสําหรับคนยากจนและคนปวย 
 สิทธิท่ีจะไดท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตครอบครัวอยางสมควร 
 สิทธิท่ีจะแสดงความคิดของตนหรือเปนตัวแทนของคนอื่นตอผูมีอํานาจหนาท่ีทางเศรษฐกิจ  

สังคม  และวัฒนธรรมแมกระทั่งตอองคการที่อยูในอํานาจหนาท่ีนั้นไมวาจะแสดงความคิด
ดวยตนเองหรือผานสมาคมใดๆ ก็ตาม 

 สิทธิท่ีจะสรางสมาคมครอบครัวหรือสถาบันอ่ืนๆ เพื่อปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางถูกตองและ
ชํานาญ 

 สิทธิท่ีจะปกปองผูเยาวจากยาเสพติด  ความลามก  การติดเหลา  ฯลฯ  โดยอาศัยสถาบัน
และกฎหมายที่เหมาะสม 

 สิทธิท่ีจะมีโอกาสพักผอนหยอนใจอยางชอบธรรมและสงเสริมคานิยมของครอบครัว 
 สิทธิท่ีจะอพยพครอบครัวเพื่อแสวงหาชีวิตท่ีดีกวา112   
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 สันตะสํานักยินดีรับคําขอรองท่ีชัดเจนของสมัชชาพระสังฆราช  และจะพิจารณาขอเสนอ
ตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางถี่ถวน  พรอมกับจะเรียบเรียง  “กฎบัตรวาดวยสิทธิของครอบครัว”  
เพื่อท่ีจะเสนอตอสถาบันท่ีเกี่ยวของและองคการที่รับผิดชอบตอไป 
 

พระหรรษทานและความรับผิดชอบของครอบครัวคริสตชน 
47. บทบาททางสังคมซึ่งครอบครัวทั่วไปควรจะปฏิบัตินั้นก็เปนบทบาทของครอบครัวคริสตชนเชนกัน  
ดวยเหตุผลพิเศษอีกขอหนึ่ง  กลาวคือ  ครอบครัวคริสตชนนั้นมีรากฐานอยูในศีลสมรส  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ
นี้โอบอุมภาวะความเปนจริงของความรักฉันสามีภรรยาในทุกๆ ดาน  และยังบันดาลใหสามีภรรยา
และพอแมคริสตชนมีกําลังใจและความสามารถที่จะดําเนินชีวิตตามกระแสเรียกของฆราวาส  รวมทั้ง  
“แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจาโดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษยและจัดใหเปนไปตาม
แผนการของพระองค”113 
 บทบาททางสังคมและการเมือง  เปนสวนหนึ่งของภารกิจแบบกษัตริยหรือภารกิจในการรับ
ใชคนอ่ืนซึ่งสามีภรรยาคริสตชนเขามีสวนรวมโดยทางศีลสมรส  พรอมกับภารกิจนี้  เขายังไดรับพระ
บัญญัติซึ่งเขาจะหลีกเลี่ยงไมได  และไดรับพระหรรษทานที่บํารุงและกระตุนจิตใจของเขา 
 สิ่งนี้เปนเหตุเรียกรองใหครอบครัวคริสตชนไดเปนตัวอยางประจักษแกตาของทุกคน  เพื่อ
แสดงความมีใจกวางไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในการแกปญหาสังคมโดย  “ใหความสําคัญแก
ปญหาของคนยากจนและผูท่ีถูกสังคมทอดท้ิงมาเปนอันดับแรก”  ดวยเหตุนี้ครอบครัวจึงติดตามพระ
คริสตเจาโดยเดินตามหนทางแหงความรักพิเศษเพื่อคนท่ีขัดสนทั้งหลาย  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ครอบครัวควรจะเอาใจใสตอคนท่ีหิวโหย  คนท่ีตกทุกขไดยาก คนสูงอายุ คนท่ีเจ็บไขไดปวย คนติดยา
เสพติด  รวมถึงคนที่ไรครอบครัวดวย 
 

การสรางสรรคระเบียบใหมระหวางประเทศ 
48.  ในยุคปจจุบัน  ปญหาสังคมประเภทตางๆ ก็ปรากฏวาเปนปญหาระดับโลก  ครอบครัวจึง
ตระหนักวา  ตองขยายบทบาทในเรื่องการพัฒนาสังคมออกไปโดยอาศัยหลักความคิดใหม  นั่นก็คือ  
ครอบครัวตองรวมมือในการสรางสรรคระเบียบใหมระหวางประเทศ เอกราชของชาติตางๆ สันติภาพ
ของมนุษยชาติเหลานี้เปนตน  ก็เปนปญหาซึ่งอาจจะไดรับการพิจารณาและแกไขก็ตอเมื่อมนุษยท้ัง
โลกรวมมือซึ่งกันและกันเทานั้น 
 ความสัมพันธทางจิตใจระหวางครอบครัวตาง ๆ ท่ีมีรากฐานอยูในความเชื่อและความหวังอัน
แนวแนรวมกัน  และดําเนินชีวิตดวยความรักนั้น  ก็สรางพละกําลังภายในใจของคนซึ่งจะทําใหความ
ยุติธรรมและความกลับคืนดีกัน  ภราดรภาพและสันติระหวางมนุษย  เปนท่ีปากกฎแพรหลายและ
พัฒนาขึ้นได  ในฐานะที่เปน  “พระศาสนจักรเล็ก” ครอบครัวคริสตชนตามแบบฉบับของ  “พระศาสน
จักรใหญ”  ก็ไดรับการเรียกรองใหเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวใหโลกไดเห็น  และ
โดยวิธีนี้   ครอบครัวจึงไดแสดงบทบาทประกาศกของตนใหเห็นอันไดแกการเปนประจักษพยานถึง
พระอาณาจักรและสันติภาพของพระคริสตเจาซึ่งโลกทั้งโลกกําลังแสวงหา 
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 ครอบครัวคริสตชนจะสามารถบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวไดหลายวิถีทางดวยกัน  เชน  โดย
การปฏิบัติตามภารกิจในการอบรมดูแลลูกอันหมายถึงการที่พอแมเปดโอกาสใหลูกไดเห็นตัวอยางของ
การดําเนินชีวิตท่ีวางไวบนหลักเกณฑแหงสัจธรรม  อิสรภาพ  ความยุติธรรมและความรัก  อีกทาง
หนึ่งก็คือ  โดยการมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบและไมนิ่งนอนใจในกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสังคมและ
สถาบันตางๆ ในทางท่ีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีมนุษยโดยถองแท  หรืออีกทางหนึ่งคือ  โดยการเลือกวิธี
ใดวิธีหนึ่งท่ีจะอุดหนุนองคการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาการสรางสรรคระเบียบระหวางประเทศ
โดยเฉพาะ 
 

4.  การมีสวนรวมในชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักร 
 

ครอบครัวกับธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักร 
49. ในบรรดาบทบาทขั้นพื้นฐานของครอบครัว     ยังมีอีกอยางหน่ึงซึ่งอาจจะเรียกไดวาหนาท่ีทาง
พระศาสนจักร  การมอบหนาท่ีนี้ก็เหมือนกับการแตงตั้งครอบครัวใหเปนผูชวยสรางพระอาณาจักร
ของพระเจาข้ึนในกระแสประวัติศาสตรโดยมีสวนรวมในชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักร 
 เพื่อท่ีจะเขาใจรากฐานและเนื้อหาแมกระทั่งคุณลักษณะของการมีสวนรวมดังกลาวไดอยาง
ชัดเจนขึ้น  ควรจะพิจารณาใหละเอียดวาพระศาสนจักรกับครอบครัวคริสตชนมีสายสัมพันธท่ีลึกซึ้ง
หลายประการกันอยางไร  ซึ่งทําใหครอบครัวเสมือนเปน “พระศาสนจักรในรูปแบบจําลอง” (Ecclesia  
domestica = พระศาสนจักรระดับครอบครัว)114  รวมทั้งทําใหครอบครัวคลายกับเปนภาพทรงชีวิต
และเปนภาพสะทอนของสภาวะประวัติศาสตรท่ีแสดงถึงธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักรตามรูปแบบ
เฉพาะของครอบครัว 
 กอนอ่ืน  พระศาสนจักรผูเปนมารดานี้เองท่ีใหกําเนิด   อบรมสั่งสอน และพัฒนาครอบครัว 
คริสตชนขึ้น  ซึ่งเปนการปฏิบัติภารกิจแหงความรอดเพื่อครอบครัวตามที่พระเจาไดมอบหมายให  
ในขณะที่พระศาสนจักรประกาศพระวาจาของพระเจานั้น  ก็เปนการเปดเผยใหครอบครัวเรียนรู
เอกลักษณของตนใหทราบวา  ตนเปนใครและตองเปนใครตามแผนการของพระคริสตเจา  ในขณะที่
พระศาสนจักรฉลองศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ก็เปนการชวยใหครอบครัวคริสตชนเปยมไปดวยพระหรรษ
ทานและมีความแกรงกลาข้ึน  เพื่อจะไดเปนครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิท่ีเทิดทูนพระเกียรติมงคลของพระ
บิดาเจา  ในขณะที่พระศาสนจักรประกาศย้ําพระบัญญัติใหมแหงความรัก  ก็เปนการกระตุนและชี้นํา
ครอบครัวใหรับใชความรัก  เพื่อใหความรักอันเต็มไปดวยจิตตารมณแหงการอุทิศตัวและการพลีชีพ  
ซึ่งพระเยซูคริสตทรงมอบใหแกมนุษยชาติท้ังมวล  เปนแมแบบและเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ครอบครัว 
 ครอบครัวคริสตชนผูกพันอยางแนนแฟนกับธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักรมากจนกระทั่งมี
สวนรวมตามลักษณะเฉพาะของครอบครัวในภารกิจถายทอดความรอด  ซึ่งเปนภารกิจของพระศาสน
จักรโดยตรง  ผลของศีลสมรสก็คือวา  สามีภรรยาและพอแมคริสตชน  “รับพระพรพิเศษตามสภาพ

                                                 
114

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium)  ขอ  11;  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการ

แพรธรรมของฆราวาส  (Apostolicam  Actuosiatatem)  ขอ  11;Pope  John  Paul  II,  Homily  for  the  opening  of  the  
Sixth  Synod  of  Bishops  (26  September  1980)  ขอ  3:AAS  72  (1980),  1008 
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ชีวิตและบทบาทของตนทามกลางประชากรของพระ”115  เพราะฉะนั้น  เขาไมเพียงแต  “รับ”  ความ
รักของพระคริสตและไดกลายเปน  “กลุมรวมชีวิตท่ีรับการไถกู”  แลวเทานั้น แตท่ีจริงแลวเขายังมี
หนาท่ี  “มอบ”  ความรักของพระคริสตนั้นตอเพื่อนมนุษยและไดกลายเปน  “กลุมผูไถกูคนอื่น”  ดวย  
ดังนั้น  ครอบครัวคริสตชนที่เปนเสมือนผลและหลักฐานท่ีแสดงวา  พระศาสนจักรเจริญพันธุแบบ
เหนือธรรมชาตินั้นก็ยังกลายเปนท้ังสัญลักษณ  ประจักษพยาน  และเปนสื่อใหพระศาสนจักรแสดง
ถึงความเปนมารดาอีกดวย116 
 

ภารกิจพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งครอบครัวกระทําในนามของพระศาสนจักร 
50.  ครอบครัวคริสตชนไดรับการเรียกรองใหมีสวนรวมในภารกิจของพระศาสนจักรอยางจริงจังและ
ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบที่มีลักษณะพิเศษตามแบบอยางของตน  โดยการอุทิศตนเพื่อสราง
ผลประโยชนแกพระศาสนจักรและสังคม  ดวยลักษณะที่เปนอยูและดวยกิจกรรมที่สามรถกระทําได
ในฐานะที่เปน  “กลุมที่รวมของชีวิตและความรักอันลึกซึ้ง” 
 ในเมื่อครอบครัวคริสตชนเปนกลุมซึ่งพระคริสตเจาเองทรงสรางสายสัมพันธใหมใหเรื่อยๆ  
โดยทางความเชื่อและศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  ครอบครัวจึงมีสวนรวมในภารกิจของพระศาสนจักรใน
รูปแบบของกลุมดวย  เพราะฉะนั้น  สามีภรรยาจะตองรับใชพระศาสนจักรและมนุษยโลกโดยพรอม
ในกันในฐานะที่เปนคูกัน  และพอแมกับลูกๆ ก็เชนกัน  คือในฐานะที่เปนครอบครัวดวยกัน  อาศัย
ความเชื่อเปนสายสัมพันธ  เขาตองเปน  “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน”117   ในจิตตารมณแหงการแพรธรรมที่
เปนกําลังใจอันเรารอนของเขาและในการลงมือทํางานดวยกัน  เพื่อใหเกิดผลประโยชนแกสังคมทั้ง
ฝายศาสนาและฝายบานเมือง 
 นอกจากนั้นครอบครัวคริสตชนยังสรางสรรคอาณาจักรของพระเจาตามกาลสมัยตางๆ  โดย
อาศัยเหตุการณสามัญธรรมดาซึ่งเกี่ยวของกับสภาพความเปนอยูของครอบครัวและกําหนดลักษณะ
ของสภาพนั้นดวย  ดังนั้น  การที่ครอบครัวคริสตชนมีสวนรวมในภารกิจของพระเยซูคริสตเจาและ
ขอวพระศาสนจักร  ผูเปนสงฆ  ประกาศก  และกษัตริย  การมีสวนรวมนี้จะบรรลุสําเร็จ  โดยทาง
ความรักของคูสมรสและของครอบครัว    ในเมื่อความรักนี้ ดําเนินไปอยางสอดคลองกับคุณคาท่ี
อุดมสมบูรณและกับขอเรียกรองตางๆ ของความรัก  นั่นคือ  ตองเปนความรักที่สมบูรณแบบ  รัก
เดียวใจเดียว  ซื่อสัตย  และพรอมที่จะใหกําเนิดบุตร118  ฉะนั้น  ความรักและชีวิตนับเปนแกนของ
ภารกิจที่นําความรอดมา     ซึ่งครอบครัวคริสตชนสามารถปฏิบัติไดภายในพระศาสนจักรและเพื่อ
พระศาสนจักร 
 สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดกลาวถึงขอความนี้ในตอนที่บันทึกไววา  “ครอบครัวตอง
ถายเทสมบัติฝายวิญญาณใหแกครอบครัวอื่นดวยน้ําใจกวางขวางดวย ถาปฏิบัติดังนี้แลว ครอบครัวค
ริสตชนซึ่งเกิดจากการสมรสอันเปนรูปและเปนการมีสวนรวมในความสัมพันธแหงความรักระกวาง
พระคริสตเจากับพระศาสนจักร  ก็จะแสดงใหมนุษยทุกคนเห็นวาพระผูไถสถิตอยูในโลกอยางมี

                                                 
115

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium) ขอ  11 
116

 เพิ่งอาง  ขอ  41 
117

 กจ 4:32 
118

 พระสันตะปาปาเปาโลที่  6,  พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ  9:AAS  60  (1968), 486 - 487 
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ชีวิตชีวา  และแสดงวาพระศาสนจักรมีลักษณะแทจริงเชนนี้คือ  การที่สามีภรรยามีความรักกัน  มีลูก
ตามความสามารถ  เปนอันหนึ่งอันเดียวและมีความซื่อตรงตอกัน  อีกทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็
รวมมือกันดวยความรักใคร”119 
 เมื่อไดวางหลักพื้นฐานของการที่ครอบครัวคริสตชนรวมภารกิจกับพระศาสนจักรแลว  
ในตอนนี้ควรใหความกระจางแกรายละเอียดของภารกิจนี้  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับพระเยซูคริสตเจา  
3  ประการ  (แตท่ีจริงรวมเปนประการเดียว)  ในฐานะที่พระองคเปนประกาศก สงฆ และกษัตริย  
หรือพูดอักนัยหนึ่งควรจะแสดงใหเห็นวาครอบครัวคริสตชนเปนท้ัง 

1. กลุมที่เชื่อและประกาศขาวดี 
2. กลุมที่เสวนากับพระเจา 
3. กลุมที่รับใชมนุษย 

 

4.1 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมที่เชื่อและประกาศขาวดี 
 
ความเชื่อในสวนที่เปนความเขาใจและการชื่นชมในแผนการของพระเจาที่เก่ียวกับครอบครัว 
51. ครอบครัวคริสตชนรวมชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักรซึ่งรับฟงพระวาจาของพระเจาดวย
ความศรัทธาเลื่อมใส  และประการพระวาจานั้นดวยความมั่นใจที่แข็งแกรง120     ฉะนั้น  ครอบครัว 
คริสตชนจะปฏิบัติภารกิจเปนประกาศกได โดยการนอมรับและการประกาศพระวาจาของพระเจา  
ครอบครัวคริสตชนจึงกลายเปนกลุมที่เชื่อและประกาศขาวดีมากยิ่งข้ึนทุกวัน 
 “ความเชื่อดวยความนอบนอม”121  ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับสามีภรรยาและพอแมคริสตชน
เชนเดียวกัน  เขาไดรับการเรียกรองใหรับฟงพระวาจาของพระคริสตเจาซึ่งเปดเผยลักษณะใหมอันนา
พิศวง  (ขาวดี)  ของชีวิตสมรสและครอบครัวของเขา  ซึ่งพระคริสตเจาเองบันดาลใหศักดิ์สิทธ์ิและ
ใหเกิดความศักดิ์สิทธ์ิ   โดยอาศัยแสงสวางแหงความเชื่อเทานั้น   พวกเขาจึงจะสามารถเขาใจและ
ชื่นชมยินดีกับศักดิ์ศรีอันสูงสงซึ่งพระเจาทรงตั้งพระทัยจะเชิดชูการสมรสและครอบครัวโดยเฉพาะ
อยางย่ิงเมื่อพระองคทรงยกการสมรสและครอบครัวนั้นใหเปนเคร่ืองแสดงและที่เกิดของพันธสัญญา
อันเต็มไปดวยความรักระหวางพระเจากับมนุษย  และระหวางพระเยซูคริสตกับพระศาสนจักรเจาสาว
ของพระองค 
 นับตั้งแตการเตรียมการสมรสคริสตชนก็ถือกันแลววา  เปนการกาวหนาตามหนทางแหง
ความเชื่อ  ดวยเหตุวา  การเตรียมดังกลาวเปนโอกาสพิเศษที่บาวสาวจะไดพบความเชื่อใหมอีกครั้ง
หนึ่งและเขาใจอยางลึกซึ้งกวาเดิม  ซึ่งเปนความเชื่อท่ีพระเจาประทานใหในเวลาที่เขารับศีลลางบาป  
และที่เขาไดรับการหลอเลี้ยงจากการศึกษาอบรมในบรรยากาศคริสตชนตลอดมา  ดังนั้น  บาวสาวจึง
ทราบถึงกระแสเรียกของตนและเต็มใจท่ีจะติดตามพระคริสตเจาพรอมกับรับใชพระอาณาจักรของ
พระเจาในชีวิตสมรส 
 โอกาสสําคัญท่ีสุดท่ีสามีภรรยาจะแสดงความเชื่อของตน  ก็คือ  พิธีศีลสมรสนั่นเองซึ่งตาม
ความหมายอันลึกซึ้งนั้น    ศีลสมรสนี้เปนการประกาศขาวดีเกี่ยวกับความรักของคูสมรสภายใน
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 พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน  (Gaudium  et  Spes) ขอ  48 
120

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยการเผยของพระเจา  (Dei  Verbum)  ขอ  1 
121

 รม 16:26 
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พระศาสนจักร  ขาวดีนี้เปนพระวาจาของพระเจาซึ่ง  “เปดเผย”  แผนการของพระเจาตอสามีภรรยา  
และ  “บันดาลใหบรรลุผลสําเร็จ”  โดยอาศัยพระปรีชาญาณและความรักของพระองค  สามีภรรยา
จึงเริ่มมีสวนรวมอยางซอนเรน     แตถองแทในความรักของพระเจาตอมนุษยท้ังหลาย ถาหากวา    
ความหมายแทของพิธีศีลสมรสนั้นคือ  การประกาศพระวาจาของพระเจา  ทุกคนที่มีบทบาทสําคัญ
และเปนผูประกอบพิธีนั้น  ตางก็ตอง  “ยืนยันความเชื่อ”  อยางแจมแจงทามกลางพระศาสนจักร
และพรอมกับพระศาสนจักร  ซึ่งเปนท่ีชุมชนของผูมีความเชื่อ 
 การยืนยันความเชื่อนั้นตองตอเนื่องไปตลอดชีวิตของคูสมรสและของครอบครัว  ท่ีจริง  
พระเจาผูทรงเรียกสามีภรรยาใหมาสมรสกันก็ยังทรงเรียกเขาโดยทางการสมรส122  ในเหตุการณ
ตางๆ  และโดยอาศัยเหตุการณ  ปญหาและความยากลําบาก  ตลอดจนทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน  พระเจาทรงเสด็จมาหาสามีภรรยา  พระองคทรงชี้แจงและเสนอใหเขารับรู  
“เงื่อนไขที่แทจริง”  ท่ีเขาตองยอมรับในสภาพเฉพาะของตนทางครอบครัว  สังคม  และศาสนา  
เมื่อมีสวนรวมในความรักของพระคริสตเจาตอพระศาสนจักร 
 ในฐานะที่เปน  “อันหนึ่งอันเดียวกัน”  คูสมรสหรือครอบครัวจะตองคนหาแผนการของพระ
เจาใหพบและนออบนอมตอแผนการนั้น  โดยาศัยประสบการณซึ่งมนุษยสามารถมีไดในความรักที่
ดํารงอยูระหวางสามีภรรยาและระหวางพอแมกับลูกๆ ตามพระจิตของพระคริสตเจา 
 เพื่อใหสิ่งเหลานี้เปนจริงได  พระศาสนจักรระดับครอบครัวเชนเดียวกับพระศาสนจักรใหญ  
มีความจําเปนตองรับฟงขาวดีโดยมิหยุดย้ังและอยางจริงจัง  เพราะฉะนั้น  ครอบครัวจึงมีหนาท่ี
แสวงหาความรูในเรื่องความเชื่ออยางตอเนื่อง 
 

ภารกิจแพรธรรมของครอบครัวคริสตชน 
52. ครอบครัวคริสตชนรับฟงพระวรสารและบรรลุถึงวุฒิภาวะในความเชื่อท่ีสมบูรณมากเทาไร  
ครอบครัวก็จะยิ่งกลายเปนหนวยที่ประกาศพระวรสารมากขึ้นเทานั้น  ใหเรานึกถึงคําพูดของพระ
สันตะปาปาเปาโลที่  6  ท่ีวา  “ครอบครัวก็เชนเดียวกับพระศาสนจักร  ควรเปนแหลงท่ียินดีรับฟง
และเผยแพรพระวรสารใหกระจายไป  ฉะนั้น  ในครอบครัวที่ตระหนักถึงภารกิจนี้เปนอยางดี  
สมาชิกทุกคนจึงเปนท้ังผูเผยแพรพระวรสารและผูรับฟงพระวรสารดวย  บิดามารดามิใชเปนผู
ถายทอดพระวรสารใหแกลูกเทานั้นแตก็ยังอาจรับพระวรสารจากลูกๆ ท่ีบําเพ็ญตนตามหลักพระวร
สารนั้นอยางจริงจังดวย  ครอบครัวแบบนี้เปนผูประกาศพระวรสารไปถึงครอบครัวอื่นๆ อีกมากมาย
และไปถึงแวดวงที่เขาอาศัยอยูดวย”123 
 ตามที่สมัชชาพระสังฆราชไดเคยกลาวไวแลว      โดยอางอิงถึงบทแถลงของขาพเจาท่ีเมือง
ปูเอบลาวา  งานเผยแพรพระวรสารในอนาคตขึ้นอยูกับพระศาสนจักรระดับครอบครัวเปนสวนมาก124 
ภารกิจของครอบครัวในดานงานธรรมทูตนี้มีรากฐานอยูท่ีศีลลางบาป  และรับแรงกระตุนใหมจาก
พระหรรษานของศีลสมรสเพื่อจะถายทอดความเชื่อเพื่อนําความศักดิ์สิทธ์ิมาสูสังคม  และเพื่อเปลี่ยน
โฉมหนาของสังคมปจจุบันใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา 

                                                 
122

 พระสันตะปาปาเปาโลที่  6,  พระสมณสารวาดวยชีวิตมนุษย  (Humanae  Vitae)  ขอ  25:AAS  60  (1968),  498 
123

 พระสมณสารวาดวยการแพรธรรมในโลกปจจุบัน  (Evangelii  Nuntiandi)  ขอ  71:AAS  68  (1979),  60 - 61 
124

 Cf,  Address  to  the  Third  General  Assembly  of  the  Bishops  of  Latin  America (28  January  1979),  IV  a : 

AAS  71  (1979),  204 
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 โดยเฉพาะอยางย่ิงในสมัยนี้  ครอบครัวคริสตชนมีหนาท่ีพิเศษคือ  ตองเปนประจักษพยาน
ถึงพันธสัญญาของพระคริสตเจาในธรรมล้ําลึกปสกาของพระองค  โดยการเผยแพรความปลาบปลื้ม
แหงความรักและความหวังอันแนวแน ครอบครัวจะตองสามารถอธิบายถึงเหตุผลใหผูอ่ืนเขาใจได  
“ครอบครัวคริสตชนประกาศใหรูถึงคุณคาของพระอาณาจักรของพระเจาสําหรับโลกปจจุบัน  รวมถึง
ความหวังอันแนวแนในชีวิตแหงความบรมสุข”125 
 การอบรมสอนคําสอนในครอบครัวปรากฏวา  เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางท่ีสุดโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในกรณีพิเศษซึ่งพระศาสนจักรสังเกตเห็นไดในบางประเทศดวยความเปนหวง  “ท่ีใดมีกฎหมาย
ตอตานศาสนาท่ีหามการอบรมในดานความเชื่อก็ดี  ท่ีใดที่ศาสนาพัฒนาขึ้นจริงๆ  ไมไดเพราะความ
ศรัทธาเฉื่อยชาลงหรือทัศนะแบบ  “โลกนิยม”  ขายออกไปก็ดี  ท่ีนั้น  “พระศาสนจักรระดับ
ครอบครัว”  เปนสถานท่ีเดียวที่เด็กและเยาวชนจะสามารถรับการสอนคําสอนอันเท่ียงแทได”126 
 

ภารกิจในนามพระศาสนจักร 
53. ภารกิจประกาศพระวรสารซึ่งเปนหนา ท่ีของบิดามารดาคริสตชนนั้น  เปนภารกิจที่มี
ลักษณะเฉพาะอยางและจะหาอะไรมาทดแทนมิได  ภารกิจนี้สะทอนใหเห็นลักษณะพิเศษของชีวิต
ครอบครัวที่ประกอบดวยความรัก  ความเปนกันเอง  การเอาจริงเอาจังและการออกในรูปแบบตางๆ 
ธรรมดาของทุกวัน ตามที่ควรจะเปนจริง127 
 ครอบครัวจะอบรมสั่งสอนลูกๆ ในเรื่องชีวิต  เพื่อใหลูกแตละคนจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนใหลุลวงไปตามกระแสเรียกเฉพาะตัว  ท่ีจริง  ครอบครัวที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เชน สํานึกใน
คุณคาของสิ่งเบื้องบน  รับใชพี่นองดวยความชื่นชมยินดี  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อตรงและความ
เสียสละ  ตระหนักอยูเสมอในการมีสวนรวมในธรรมล้ําลึกแหงไมกางเขนที่รุงเรืองของพระคริสตเจา  
เปนตน  ครอบครัวนั้นเปนสถานท่ีแหงแรกและที่ดีท่ีสุดสําหรับการสงเสริมพระกระแสเรียกใหอุทิศ
ชีวิตเพื่อพระอาณาจักรของพระเจา 
 ภารกิจประกาศพระวรสารและสอนคําสอนของพอแมนั้นตองประยุกตใหเหมาะสมกับชีวิต
ของลูกๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยรุนและวัยหนุมสาว  อันหมายถึงในขณะที่เขาประทวงหรือละท้ิง
ความเชื่อคริสตชนซึ่งเขาไดรับในวัยแรกของชีวิต  ซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดบอยเหมือนกัน  ในพระศาสนจักร  
งานเผยแพรพระวรสารเปนของคูกับการทนทุกขยากของธรรมทูตเสมอ  ฉันใดก็ฉันนั้น  ในครอบครัว  
พอแมจะตองทําใจใหสงบและเขมแข็งเมื่อเผชิญกับความยากลําบากที่เกิดข้ึนเปนบางครั้งบางคราว 
ในขณะที่พอแมปฏิบัติภารกิจประการพระวรสารแกลูกของตน 
 ตองระลึกเสมอวา  ภารกิจซึ่งสามีภรรยาและบิดามารดาปฏิบัติเพื่อเห็นแกพระวรสารนั้น 
เปนศาสนบริการโดยถองแท  หรือนับเปนสวนหนึ่งในโครงสรางของพระศาสนจักรทั้งหมด  ในฐานะที่
พระศาสนจักรเปนชุมชนที่รับฟงพระวรสารและประกาศพระวรสาร  ภารกิจประเทศและสอนคําสอน
ของพระศาสนจักรประจําระดับครอบครัวก็มาจากภารกิจอันเดียวของพระศาสนจักรและเปนสวน
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร (Lumen  Gentium) ขอ 35   
126

 พระสันตะปาปายอหน  ปอล ที่ 2, พระสมณสารวาดวยการสอนคําสอน (Catechesi  Tradendae)  ขอ 68:AAS, 71 (1979) 1334 
127

 เพิ่งอาง  ขอ  36 : เลมเดียวกัน  หนา  1308 
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หนึ่งของภารกิจนั้น  อีกทั้งมีเปาหมายคือการสรางพระกายองคเดียวของพระคริสตเจา128  ฉะนั้น  
ภารกิจดังกลาวตองสัมพันธอยางแนนแฟนและประสานงานกันอยางมีความสํานึกกับองคกรที่
ประกาศพระวรสารและคําสอนอ่ืนๆ ท้ังมวลที่มีอยู  และที่ทํางานในพระศาสนจักรระดับสังฆมณฑล
และระดับวัดดวย 
 

การประกาศพระวรสารแกส่ิงสรางทั้งมวล 
54.  สากลโลกที่ไมมีขอบเขตเปนสนามที่เหมาะสมกับการประกาศพระวรสาร  ซึ่งจะสําเร็จไปไดก็ดวย
ความกระตือรือรนในการแพรธรรม  นี่เปนการสนองรับคําสั่งท่ีเจาะจงและแนชัดของพระคริสตเจาผู
ตรัสวา “ทานท้ังหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวดีแกมนุษยท้ังปวง”129 
 ความเชื่อและภารกิจในการประกาศพระวรสารของครอบครัวคริสตชนประกอบดวยความ
กระตือรือรนในการแพรธรรมทั่วโลกแบบนี้  เชนเดียวกัน  ศีลสมรสเปนการรื้อฟนและยํ้าในหนาท่ีท่ี
จะตองปกปองและเผยแพรความเชื่อ  ซึ่งหนาท่ีนี้ไดรับมาตั้งแตการรับศีลลางบาปและศีลกําลัง130   
ดังนั้น  ศีลสมรสมอบหมายหนาท่ีใหสามีภรรยาและบิดามารดาเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจา  
“ตลอดท่ัวแผนดิน”131  รวมทั้งเปนธรรมทูตท่ีแทจริงในการเผยแพรความรักและชีวิต 
 มีงานธรรมทูตประเภทหนึ่งซึ่งปฏิบัติไดภายในครอบครัวเอง  งานประเภทนี้ปรากฏขึ้นเมื่อ  
สมาชิกคนหนึ่งไมมีความเชื่อหรือประพฤติตนอยางไมสอดคลองกับความเชื่อ  สมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัวนั้นจะตองแสดงความเชื่อท่ีพิสูจนไดดวยการดําเนินชีวิตของตน  การแสดงออกดังกลาว  
จะเปนเคร่ืองกระตุนใจและใหกําลังใจแกเขาตลอดทางจนกวาเขาจะหันกลับมาหาพระคริสตเจาพระผู
กอบกูอยางบริบูรณ132 
 เมื่อพระศาสนจักรระดับครอบครัวมีจิตตารมณธรรมทูตเปนแรงกระตุนภายในแลว     
พระศาสนจักรดังกลาวนี้ก็ยังไดรับการเรียกรองใหเปนเคร่ืองหมายที่แจมชัดถึงการที่พระเยซูคริสตผู
ทรงสถิตอยูกับมนุษยและทรงรักเขา  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ  “คนท่ีอยูไกล”  สําหรับครอบครัวที่
ยังไมมีความเชื่อ  สําหรับครอบครัวคริสตชนที่ดําเนินชีวิตตามแบบที่ไมสมกับความเชื่อท่ีเขาไดรับ
มาแลว  พระศาสนจักรระดับครอบครัวมีบทบาทเปน  “แบบอยางและประจักษพยานที่สองสวางแกผู
แสวงหาสัจธรรม”133 
 ในสมัยแรกของคริตศาสนา  นายอะกวีลาและนางพริสซิลลาไดแสดงตัววาเปนสามีภรรยาที่
ทําหนาท่ีธรรมทูตฉันใด134  ในสมัยปจจุบันก็ยังมีสามีภรรยาและครอบครัวคริสตชนที่ไปอาศัยอยูอยาง
นอยสักระยะหนึ่งใน “เขตมิสซัง” เพื่อประกาศพระวรสารและรับใชมนุษยดวยความรักของพระคริสต
เจา ซึ่งสิ่งนี้ไดแสดงถึง  ความสดใสและความเบิกบานอันไมรูสิ้นสุดของพระศาสนจักร 
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 1คร 12:4-6,  อฟ 4:12-13 
129

 มก 16:15 
130

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร (Lumen  Gentium)  ขอ 11 
131

 กจ 1:8 
132

 1ปต 3:1 - 2 
133

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium)  ขอ  35;  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการ

แพรธรรมของฆราวาส  (Apostolicam  Actuositatem) ขอ 11 
134

 กจ 18;  รม 16:3 - 4 
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 ครอบครัวคริสตชนรวมมือเปนพิเศษกับกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจักร  เมื่อครอบครัว
เหลานี้สงเสริมใหลูกชายและลูกสาวนอบนอมตอพระกระแสเรียกในการเปนธรรมทูต135  และเมื่อเขา
พยายามใหการสั่งสอนอบรมที่จะ  “ชี้นําจิตใจของลูกๆ ตั้งแตวัยเด็ก  ใหประจักษในความรักของพระ
เจาท่ีมีตอมนุษยท้ังหลาย”136 
 

4.2 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมที่เสวนากับพระเจา 
 

ครอบครัวคือวิหารของพระศาสนจักร 
55. การประกาศและการรับฟงพระวรสารดวยความเชื่อจะบรรลุถึงข้ันบริบูรณในการประกอบพิธีศีล
ศักดิ์สิทธ์ิ พระศาสนจักรซึ่งเปนชุมชนที่มีความเชื่อและประกาศพระวรสารก็ยังเปนสมณประชากร* 
ดวย ซึ่งหมายความวา เปนประชากรที่แสดงถึงพระเกียรติยศของพระคริสตผูทรงเปนพระมหาสมณะ
ของพันธสัญญาใหมท่ียืนยงและเปนประชากรที่มีสวนรวมในฤทธานุภาพของพระองค137 
 ครอบครัวคริสตชนเองก็เปนองคประกอบของพระศาสนจักรผูเปนสมณประชากร โดยทาง
ศีลสมรสซึ่งเปนท้ังรากฐานและกําลังทะนุบํารุงชีวิต ครอบครัวรับพละกําลังจากพระเยซูคริสตเจาโดย
มิหยุดย้ัง และพระองคทรงชักจูงและกําชับครอบครัวใหมีการเสวนากับพระเจาโดยอาศัยความ
ศรัทธาตอศีลศักดิ์สิทธ์ิ การทูลถวายชีวิต และการภาวนาเปนสื่อ 
 นี่คือหนาท่ีความเปนสงฆซึ่งครอบครัวคริสตชนควรปฏิบัติ และสามารถทําไดดวย โดยรวม
จิตรวมใจกับพระศาสนจักรทั้งมวลในทุกเหตุการณท่ัวๆ ไปที่เกิดข้ึนในชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัว 
ดวยวิธีนี้   ครอบครัวคริสตชนไดรับการเรียกรองใหกาวหนาไปในความศักดิ์สิทธิ์และใหนําความ
ศักดิ์สิทธิ์กลับมาสูพระศาสนจักรและสูโลก 
 

ศีลสมรสเปนศีลที่สามีภรรยาสงเสริมความศักด์ิสิทธิ์ใหแกกันและกัน และเปนกิจศรัทธา 
56.  ศีลสมรสที่รื้อฟนพระหรรษทานอันบันดาลความศักดิ์สิทธ์ิของศีลลางบาปและทําใหพระหรรษ
ทานน้ันมีความหมายที่เดนชัดมากขึ้นนั้น  ก็เปนบอเกิดและวิถีทางพิเศษท่ีจะนําความศักดิ์สิทธ์ิมาสูคู
สมรสและครอบครัว  ความรักของสามีภรรยาจะไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิและกลับเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
โดยอาศัยฤทธานุภาพแหงธรรมล้ําลึกของการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต
เจา  ซึ่งการสมรสคริสตชนใหโอกาสแกมนุษยเขามีสวนรวมในธรรมล้ําลึกนี้อีกครั้ง  “ความรักนี้  พระ
คริสตเจาทรงกรุณาบําบัดรักษา  ทําใหสมบูรณ  และยกยองใหสูงข้ึน  โดยประทานพระหรรษทาน
และความรักอันสูงสงของพระองคเปนพิเศษ”138 
 พระคุณของพระคริสตเจาไมหมดสิ้นเฉพาะแตในพิธีศีลสมรสแตยังคงพยุงสามีภรรยาตลอด
ชวงชีวิตของเขา สังคายนาวาติกันครั้งท่ี 2 เนนถึงขอความจริงนี้โดยเฉพาะเมื่อสอนวา พระเยซูคริสต

                                                 
135

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยงานธรรมทูตแหงพระศาสนจักร  ( Ad Gentes )  ขอ  39 

* สมณประชากร หมายถึง คริสตชนทั่วไปที่มีสวนรวมในความเปนสงฆของพระเยซูคริสตเจา อันเปนผลมาจากศีลลางบาป - ผูแปล 
136

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการแพรธรรมของฆราวาส  (Apostolicam  Actuositatem) ขอ 30 
137

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium) ขอ 10 
138

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน (Gaudium et Spes) ขอ 49 
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เจา  “ยังคงประทับอยูกับเขา  เพื่อท่ีวา  พระองคจะไดทรงรักพระศาสนจักรและจะไดมอบพระองค
เพื่อพระศาสนจักรฉันใด  สามีภรรยาจะอุทิศตัวใหแกกันและกันและจะรักกันดวยความซื่อสัตย
ตลอดไปฉันนั้น... เพราะเหตุนี้  สามีภรรยาคริสตชนจึงไดรับพละกําลังและเหมือนกับไดรับการอภิเษก
ดวยศีลพิเศษเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามฐานะของเขาอยางสมควร  เมื่อเขาปฏิบัติหนาท่ีของตนในแงคู
สมรสและในแงครอบครัว โดยอาศัยฤทธิ์ของศีลศักดิ์สิทธ์ิ และความซาบซึ้งในจิตตารมณของพระ
คริสตเจาซึ่งบันดาลใหความเชื่อ  ความหวังอันแนวแนและความรักซึมซาบเขาไปในชีวิตของเขาโดย
ท่ัวถึงแลว  เขาก็ย่ิงเขาถึงความสมบูรณของแตละคนและความศักดิ์สิทธ์ิรวมกัน  ดังนั้น  เขาจึง
ถวายเกียรติแดพระเจาโดยพรอมเพรียงกัน”139 
 พระกระแสเรียกใหมนุษยท้ังมวลบรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ินั้น  ก็รวมถึงสามีภรรยาและบิดา
มารดาคริสตชนเชนเดียวกันดวย  สําหรับเขา  พระกระแสเรียกนี้ถูกกําหนดดวยพิธีศีลสมรสและมีวิธี
แสดงออกเฉพาะตามสภาพความเปนจริงของชีวิตสมรสและครอบครัว140  สภาพนี้แหละที่เปนจุด
กําเนิดแหงแนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณเฉพาะคูสมรสและครอบครัวที่ถูกตองและล้ําลึก  ซึ่งนับวาเปน
ท้ังพระพรของพระเจาและเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิง  แนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณดังกลาว  จะตอง
สะทอนความคิดท่ีสําคัญๆ  เชน การสรางโลก พันธสัญญา  ไมกางเขนและการกลับคืนชีพ  ตลอดจน
เรื่องของเครื่องหมายในศีลศักดิ์สิทธ์ิซึ่งท้ังหมดนี้เปนเรื่องท่ีสมัชชาพระสังฆราชไดบงถึงบอยๆ 
 เชนเดียวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ  “ซึ่งจุดประสงคก็คือ  ทําใหมนุษยศักดิ์สิทธ์ิ  สรางพระกาย
ของพระคริสตเจา  และถวายคารวะกิจแดพระเจา”141  การสมรสคริสตชนก็คือ  พิธีกรรมถวาย
เกียรติแดพระเจาโดยอาศัยพระเยซูคริสตเจาและพระศาสนจักร  ขณะที่บาวสาวกําลังประกอบพิธี
สมรสนี้  ก็เปนการประกาศถึงความซาบซึ้งในพระคุณอันสูงสงท่ีพระเจาทรงโปรดใหเขาสามารถนํา
ความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษยและของพระเยซูคริสตท่ีมีตอพระศาสนจักรเจาสาวของพระองค  
มาเปนหลักของชีวิตคูและชีวิตครอบครัวของตนเอง 
 พระคุณและพระบัญญัติท่ีวา  จะตองดําเนินชีวิตของแตละวันในความศักดิ์สิทธ์ิท่ีพระหรรษ
ทานใหนั้น  เปนพระคุณที่ศีลศักดิ์สิทธ์ิอํานวยแกสามีภรรยาฉันใด  พระคุณและหนาท่ีทางศีลธรรมที่
จะตองปรับปรุงชีวิตของตนทั้งหมดใหสมเปน  “เครื่องบรรณาการทางจิตวิญญาณ”142  ท่ียืนยงน้ัน  ก็
มาจากศีลเดียวกันฉันนั้น  ขอความของพระสังคายนาท่ีวา  “ดังนี้แหละที่ฆราวาสถวายโลกใหเปนของ
พระเจาโดยการนมัสการพระองคในทุกแหงหนดวยชีวิตศักดิ์สิทธ์ิของตน”143 นั้น  ก็ยังเจาะจงถึงคู
สมรสและบิดามารดาคริสตชน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการตางๆ ซึ่งบงถึงหนาท่ีของ
เขาดวย 
 

                                                 
139

 เพิ่งอาง ขอ 48 
140

 สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2, พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium) ขอ  41 
141

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  (Sacrosanctum  Concilium)  ขอ  59 
142

 1ปต 2:5;  สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium)  ขอ  34 
143

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium)  ขอ 34 
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ศีลสมรสและศีลมหาสนิท 
57. การที่ครอบครัวคริสตชนมีหนาท่ีท่ีตองแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ินั้นมีรากฐานมาจากศีลลางบาป 
และบรรลุความหมายที่สูงสุดในศีลมหาสนิท ซึ่งศีลสมรสมีสวนเกี่ยวของอยางลึกซึ้ง สังคายนา
วาติกันครั้งท่ี  2  ไดเนนพันธะพิเศษระหวางศีลมหาสนิทกับศีลสมรส  โดยกําหนดไววา  “ตามปกติ
ควรจะประกอบพิธีศีลสมรสในระหวางพิธีมิสซา”144    ฉะนั้น  ใครๆ ท่ีปรารถนาจะเขาใจพระคุณและ
ความรับผิดชอบของการสมรสและของครอบครัวคริสตชนเพื่อจะนํามาปฏิบัติในชีวิตจริงนั้น  เขาก็
จําเปนอยางท่ีสุดท่ีจะตองแสวงหาพันธะระหวางศีลศักดิ์สิทธ์ิสองประการที่กลาวแลว  พรอมกับ
ศึกษาพันธะนั้นอยางละเอียดพอสมควร 
 ศีลมหาสนิทเปนบอเกิดของศีลสมรสนั่นเอง  ท่ีจริง  ศีลมหาสนิททําใหพันธสัญญาแหงความ
รักระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักรเปนจริงข้ึนมาใหม  โดยเฉพาะอยางย่ิงพันธสัญญาซึ่งไดรับ
การประทับตราดวยพระโลหิตของพระองคบนไมกางเขน145  ยัญบูชาแหงพันธสัญญาใหมอันยืนยงน้ี  
สําหรับสามีภรรยาคริสตชนเปนบอเกิด  เปนแมแบบ  และเปนพลังทรงชีวิตอันมิรูสิ้นสุดของคํา
สัญญาในการสมรสของเขา  ในสวนที่เปนการแสดงยัญบูชาอันเกิดจากความรักซึ่งพระคริสตเจาทรง
มีตอพระศาสนจักร  ศีลมหาสนิทก็เปนบอเกิดแหงเมตตาธรรมครอบครัวคริสตชนสํานึกวา  พระคุณ
แหงเมตตาธรรมในศีลมหาสนิทนี้เปนหลักพื้นฐานหรือเปนเสมือน  “วิญญาณ”  ของ  “ความสัมพันธ”  
และ  “ภารกิจ”  ของตนเอง  ปงแหงศีลมหาสนิทบันดาลใหสมาชิกตางๆ ของกลุมครอบครัวรวมกัน
เปนกายเดียวกันซึ่งเปนการแสดงออกและเปนการมีสวนรวมในความเปนหนึ่งเดียวที่แผกวางออกไป
ของพระศาสนจักร  การรับพระกายที่  “ถูกมอบ”  และพระโลหิตท่ี “หลั่งไหล”  ของพระคริสตเจานี้  
ก็ยังเปนบอเกิดอันไมรูสิ้นสุดแหงความเรารอนในการเผยแพรพระวรสาร  และแหงจิตตารมณของ
ธรรมทูตสําหรับครอบครัวคริสตชน 
 

ศีลแหงการกลับใจและการกลับคืนดีกับพระเจา 
58. หนาท่ีของครอบครัวคริสตชนที่ตองแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ิ  มีสวนประกอบที่จําเปนและถาวร ก็
คือ  การยอมรับคําเรียกรองใหกลับใจที่มีอยูในพระวรสาร   คําเรียกรองนี้เปนการเตือนใจคริสตชน
ท้ังมวลที่ไมไดดํารงอยูในความซื่อสัตยตอ “สภาพใหม” ของศีลลางบาปซึ่งไดยกเขาใหเปน “ผู
ศักดิ์สิทธ์ิ”  แบบดําเนินชีวิตของครอบครัวคริสตชนเองก็ไมสอดคลองเสมอไปกับกฎเกณฑแหงพระ
หรรษทานและความศักดิ์สิทธ์ิของศีลลางบาป  ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ินี้ก็จะไดรับการยืนยันใหมในศีล
สมรส 
 การแสดงความเสียใจและการอภัยโทษใหกันและกันภายในครอบครัวคริสตชนซึ่งตองกระทํา
กันบอยในชีวิตประจําวันนั้น  ตางก็จะปรากฏในรูปของศีลศักดิ์สิทธ์ิ  โดยเฉพาะในเวลาที่รับการอภัย
บาปแบบคริสตชน  พระสันตะปาปาเปาโลที่  6  เคยเขียนในพระสมณสาร  “ชีวิตมนุษย”  เกี่ยวกับ
สามีภรรยาตางๆ ไววา  “ถาหากวาบาปยังครอบงําจิตใจของเขาอยูก็อยาใหเขาทอใจ  แตใหเขาหันไป
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 พระธรรมนูญวาดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  (Sacrosanctum  Concilium)  ขอ  78 
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พึ่งพระเมตตาของพระเจาดวยความถอมตน  ซึ่งพระเมตตานี้  พระเจาทรงประทานใหทางศีลอภัย
บาปอยางอุดมสมบูรณ”146 
 การอาศัยศีลศักดิ์สิทธ์ิ  ไดรับความหมายพิเศษในแงชีวิตครอบครัวในบรรยากาศแหงความ
เชื่อ  สามีภรรยาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขาใจกันอยูแลววา  บาปไมเพียงแตขัดแยงกับพันธ
สัญญากับพระเจา แตยังขัดแยงกับคําสัญญาของคูสมรสและกับความสัมพันธกันในครอบครัว
อยางไร  พวกเขาจึงปรารถนาที่จะเขาหาพระเจา  “ผูทรงเปยมไปดวยพระเมตตาอยางลนพน”147 เมื่อ
พระเจาทรงประทานความรักของพระองคซึ่งมีอานุภาพเหนือกวาบาปแลว148  พระองคก็ยังฟนฟูพันธ
สัญญาของคูสมรสและความสัมพันธในครอบครัว  พรอมทั้งอํานวยใหสิ่งท้ังสองอยางนี้บรรลุความ
บริบูรณอีกดวย 
 

การสวดภาวนาในครอบครัว 
59.  พระศาสนจักรสวดภาวนาอุทิศใหครอบครัวคริสตชนและสั่งสอนครอบครัวใหรูจักดําเนินชีวิตดวย
จิตใจที่สูงสง   เพื่อจะไดสอดคลองกับพระคุณและหนาท่ีในความเปนสงฆซึ่งครอบครัวไดรับจากพระ
คริสตเจาผูทรงเปนพระมหาสมณะ อันท่ีจริง ลักษณะสงฆซึ่งคริสตชนไดรับมาพรอมกับศีลลางบาป  
และซึ่งปรากฏออกมาในการดําเนินชีวิตสมรสที่เปนศีลศักดิ์สิทธ์ินั้น  เปนรากฐานของพระกระแสเรียก
และภารกิจการเปนสงฆ  ซึ่งบันดาลใหชีวิตประจําวันของสามีภรรยาและของครอบครัวเปลี่ยนแปลง
เปน  “เครื่องบูชาฝายวิญญาณอันเปนท่ีสบพระทัยพระเจาทางพระเยซูคริสตเจา”149 การเปลี่ยนแปลง
นี้  มีข้ึนไมเพียงแตในโอกาสพิธีศีลมหาสนิทหรือศีลศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ  หรือในขณะที่เขาถวายตัวเพื่อพระ
สิริมงคลของพระเจาเทานั้น  แตก็ยังมีข้ึนโดยการสวดภาวนาและการอธิษฐานสนทนากับพระบิดาเจา
โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจาในองคพระจิตเจา 
 การภาวนาในครอบครัวมีลักษณะเฉพาะของตน  คือ  เปนการอธิษฐานท่ีทําพรอมกันไปท้ัง
สามีกับภรรยา  และพอแมกับลูก  ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาเปนท้ังผลและขอแรียก
รองของความสัมพันธท่ีเกิดจากศีลลางบาปและศีลสมรส  พระวาจาซึ่งพระเยซูเจาไดตรัสเปนคํา
สัญญาวา  พระองคจะทรงสถิตกับเรานั้น  มีคาเปนพิเศษสําหรับผูเปนสมาชิกในครอบครัวคริสตชน  
พระองคตรัสวา  “เราบอกความจริงแกทานอีกวา ถาทานสองคนในโลกนี้พรอมใจกันออนวอนขอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจะประทานให เพราะวา ท่ีใดมีสองหรือสามคนชุมนุม
กันในนามของเรา เราอยูท่ีนั่นทามกลางพวกเขา”150 
 เนื้อหาเฉพาะของคําภาวนาในครอบครัวก็คือ  ชีวิตของครอบครัวนี้เอง  ดูนัยหนึ่ง  ก็จะเปน
ท่ีเขาใจกันวา  เปนพระกระแสเรียกของพระเจา  ดูอีกนัยหนึ่ง  ก็เปนการตอบสนองของผูเปนบุตรตอ
พระกระแสเรียกนั้นตามเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  ความยินดีและความทุกข  ความหวัง
และความเศราโศก  การเกิดและวันคลายวันเกิดตางๆ วันครบรอบการสมรสของพอแม  การ
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 ขอ  25:AAS  60 (1968),  499 
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 อฟ 2:4 
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 พระสันตะปาปายอหน  ปอล  ที่  2,  พระสมณสารวาดวยพระผูทรงเปยมไปดวยพระเมตตา  (Dives  in  Misericordia)  ขอ  
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เดินทางจากไป  การที่ตองไปอยูหางไกลเปนเวลานานและการกลับมาบาน  การตัดสินใจที่สําคัญและ
เด็ดขาด  การตายของคนที่รัก  และเหตุการณอ่ืนในทํานองเดียวกัน  ท้ังหมดนี้  ก็บงถึงความรักของ
พระเจาท่ีปรากฏตัวมาในประวัติของครอบครัว  เหตุการณเหลานี้ควรเปนโอกาสท่ีเหมาะสมสําหรับ
การโมทนาคุณ  การสวดออนวอน  หรือการยึดพระเจาเปนท่ีพึ่ง  ดวยความไววางใจในพระบิดาของ
มนุษยท้ังหลายผูทรงสถิตอยูบนสวรรค  อนึ่ง   ครอบครัวคริสตชนจะสามารถแสดงออกถึงศักดิ์ศรี
และการตระหนักในหนาท่ีของตนในฐานะที่เปนพระศาสนจักรระดับครอบครัวไดก็ตอเมื่อ  ไดรับความ
ชวยเหลือจากพระเจาอยางไมขาดสายเทานั้น  พระเจาจะประทานความชวยเหลือนั้นอยางแนนอน  
ถาหากวาทางครอบครัวไดออนวอนขอดวยความสุภาพถอมตนและดวยความไววางใจในพระองค 
 

บิดามารดาเปนผูสอนวิธีภาวนา 
60.  นอกจากศักดิ์ศรีและภารกิจสงฆซึ่งเปนลักษณะพื้นฐานของผูรับศีลลางบาปทั้งปวง  พอแมยังมี
หนาท่ีเฉพาะของตนอีก  นั่นคือ  อบรมสั่งสอนลูกๆ ใหสวดภาวนาและแนะนําเขาใหรูจักธรรมล้ําลึก
ของพระเจาทีละเล็กทีละนอย  อีกทั้งมีการเสวนากับพระองคเปนการสวนตัว  “โดยเฉพาะใน
ครอบครัวคริสตชนที่อุดมดวยพระหรรษทานและความรับผิดชอบอันเนื่องจากศีลสมรสนั้น  บรรดา
ลูกๆ ควรจะไดรับการอบรมใหรูจักพระเจาและนมัสการพระองค  อีกทั้งรักเพื่อนมนุษยตั้งแตวัยเด็ก
ตามลักษณะของความเชื่อซึ่งเด็กไดรับมาพรอมกับศีลลางบาป”151 
 การที่พอแมเปนแบบอยางใหลูกเห็นหรืออีกนัยหนึ่งใชชีวิตจริงเปนพยานยืนยันนั้น  เปน
สวนประกอบขั้นพื้นฐานท่ีขาดไมไดในการสอนการภาวนาในเวลาที่บิดามารดากําลังภาวนาพรอมกับ
บุตร  ไมเพียงแตปฏิบัติภารกิจสงฆของตนเทานั้น  แตยังเสมือนเขาไปในจิตใจสวนที่ลึกที่สุดของบุตร  
และท่ีนั้นเขาก็ไดสรางรอยพิมพเอาไวซึ่งเหตุการณตางๆ ในชีวิตภายหนาจะไมสามารถลบลางไดเลย  
ขอใหเราฟงคําพูดของพระสันตะปาปาเปาโลที่  6  อีกครั้งในตอนที่พระองคทรงตักเตือนบิดามารดา
วา  “มารดาทั้งหลาย ทานสอนบุตรของทานใหรูจักบทภาวนาของคริสตชนหรือไม ทานรวมมือกับ
พระสงฆเตรียมบุตรของทานใหพรอมที่จะรับศีลของวัยเด็ก เชน ศีลอภัยบาป  ศีลมหาสนิท  ศีลกําลัง  
หรือไม  ทานสอนเขาใหนึกถึงพระคริสตเจาผูทรงทนทรมานในเวลาที่เขาไมสบาย  และวิงวอนขอ
ความชวยเหลือจากพระนางพรหมจารีมารีอาและจากนักบุญตางๆ จนเปนความเคยชินหรือไม  ทาน
นําครอบครัวใหสวดสายประคําหรือไม  สวนทานบิดาท้ังหลาย  ทานเคยสวดภาวนาพรอมกับบุตรและ
พรอมกับทุกคนที่อยูในบาน  อยางนอยเปนบางครั้งบางคราวหรือไม  แบบฉบับของทานรวมกับ
ความคิดและกิจกรรมที่ซื่อตรงสุจริตของทานโดยมีการภาวนาพรอมกันบางเปนกําลังสงเสริมนั้นมีคา
สูงดั่งเปนโรงเรียนสอนชีวิต  เปนกิจศรัทธาท่ีเปยมไปดวยพระคุณอันล้ําเลิศ  ดังนี้แหละ  ทานจะนํา
สันติสุขเขาไปในรั้วบานของทาน  “สันติสุขจงมีแกบานนี้”  ขอทานจงนึกเสมอวา  ดังนี้แหละท่ีทาน
สรางสรรคพระศาสนจักร”152 
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  คําแถลงวาดวยการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม (Gravissimum  Educations)  ขอ  3;  พระ
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พิธีกรรมและการภาวนาสวนตัว 
61.  การภาวนาของพระศาสนจักรและการวิงวอนของคริสตชนแตละคนเกี่ยวของกันอยางลึกซึ้งและ
สงเสริมพลังชีวิตใหแกกัน ดังท่ีพระสังคายนาวาติกันครั้งท่ี 2 ไดยืนยันอยางชัดเจน153 ท่ีจริง 
เปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่งของการภาวนาในพระศาสนจักรระดับครอบครัวก็คือการแนะนําลูกๆ ให
เคยชินกับพิธีกรรมของพระศาสนจักรทั้งหมด  เพื่อท่ีวาลูกๆ จะไดรับการฝกฝนใหมีสวนรวมใน
พิธีกรรม  เพื่อใหพิธีกรรมขยายตัวเขามาถึงแวดวงชีวิตของบุคคล  ของครอบครัว  และของสังคม  
เพราะฉะนั้น  เปนสิ่งจําเปนท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวคริสตชนจะมีสวนรวมในศีลมหาสนิท  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในวันอาทิตยและวันฉลองตางๆ อยางคอยเปนคอยไป  รวมทั้งศีลศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ  
เชน  ศีลเบื้องตนของลูกๆ  คําแนะนําของสังคายนาเปดโอกาสใหมใหแกครอบครัวคริสตชนเพราะ
ครอบครัวเปนกลุมหนึ่งในกลุมตางๆ ซึ่งสมควรจะสวด  “ทําวัตร”  โดยพรอมกัน154  ในทํานอง
เดียวกัน  ครอบครัวคริสตชนควรพยายามจัดการฉลองเทศกาลตางๆ และวันสําคัญทางพิธีกรรมใน
รอบป  ท่ีบานของตนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกดวย 
 ครอบครัวคริสตชนยอมใชการภาวนาเฉพาะครอบครัวเพื่อเปนการเตรียมพิธีในบานของ
ตนเอง  หรือกระทําพิธีตอจากที่ฉลองกันแลวในวัด  การภาวนาเฉพาะครอบครัวนี้  มีมากมายหลาย
ชนิดซึ่งสอใหเห็นแบบอยางการภาวนาแบบคริสตท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก  ท่ีแสดงออกในรูปตางๆ 
ตามที่พระจิตเจาดลใจ ท้ังเปนการตอบสนองความตองการตางๆ ตามสภาพชีวิตของผูท่ียกจิตใจไปยัง
พระเจา  นอกเหนือจากการภาวนาเชาค่ํา  ท้ังนี้จะเปนไปตามมติของสมาชิกสมัชชาพระสังฆราช  ยัง
ควรสนับสนุนแบบอื่นๆ เชนการอานพระวาจาของพระเจาและการรําพึงตามพระวาจานี้  การเตรียม
ตัวกอนจะรับศีลศักดิ์สิทธ์ิ  ความศรัทธาตอพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธ์ิย่ิงของพระเยซูเจาและการถวาย
ตัวแดพระหฤทัยนี้  การสรรเสริญพระนางพรหมจารีมารีอาดวยวิธีตางๆ การสวดกอนและหลัง
อาหาร  และการแสดงความศรัทธาในรูปแบบตางๆ ตามที่ประชาชนนิยมกัน 
 พระศาสนจักรนับถือเสรีภาพของบรรดาบุตรของพระเจา  กระนั้น  ก็ยังแสดงความศรัทธา
บางประการซึ่งพระศาสนจักรเคยเสนอตอคริสตชน  และยังคงเสนอตอไปอีกโดยใหความสําคัญเปน
พิเศษในบรรดาวิธีเหลานี้  ควรจะพูดถึงการสวดสายประคํา  “บัดนี้  ขาพเจาใครจะเรียกรองอยาง
หนักแนน  ใหแตละครอบครัวสวดสายประคําตามที่พระสันตะปาปาองคกอนๆ เคยเสนอมาแลว  
แนนอนทีเดียวตองนับสายประคําของพระนางพรหมจารีมารีอาวา  เปนการภาวนารวมกันท่ีมีคุณคา
และเกิดผลอยางเหลือลนอยางหนึ่ง  ซึ่งครอบครัวคริสตชนไดรับการเรียกรองใหสวด  ขาพเจานึกถึง
ขอนี้บอยๆ และขาพเจาหวังอยางย่ิงวา  เมื่อสมาชิกของครอบครัวรวมกันสวดภาวนา  เขาจะใชสาย
ประคําบอยๆ ดวยความปติ”155 ดังนั้น  ความศรัทธาอันแทจริงตอพระนางมารีอาหมายถึง  
ความคุนเคยอยางแนนแฟนกับพระนางพรหมจารีมารีอาผูศักดิ์สิทธ์ิย่ิง  และหมายถึงการเลียนแบบ
ความคิดคํานึงของพระนางนั้นเปนเคร่ืองมืออันล้ําคาในการบํารุงเลี้ยงความสัมพันธแหงความรักใน
ครอบครัวและในการสงเสริมแนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณเฉพาะคูสมรสและครอบครัว  พระมารดา

                                                 
153

 พระธรรมนูญวาดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  (Sacrosanctum  Concilium)  ขอ  12 
154

 Cf.  Institutio  Generalis  de  Liturgia  Horarum,  27 
155

 Paul  VI,  Apostolic  Exhortation  Marialis  Cultus,  52,  54:AAS  66 (1974),  160-161 
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ของพระคริสตเจาและของพระศาสนจักรก็ยังเปนมารดาของครอบครัวคริสตชนตางๆ  นั่นคือ  ของ
พระศาสนจักรระดับครอบครัวอยางเปนพิเศษทีเดียว 
 

การภาวนาและชีวิต 
62. ขอใหจําไวเสมอวา การภาวนาเปนสวนประกอบที่จําเปนของชีวิตคริสตชนเพราะการภาวนา
สอดคลองกับธรรมชาติอันครบบริบูรณและลึกซึ้งของชีวิตนี้  มากยิ่งไปกวานั้น  การภาวนาเปน
สวนประกอบของความเปนมนุษย  “เปนการแสดงออกที่สําคัญท่ีสุดถึงความจริงท่ีฝงอยูในแกนแหง
จิตใจมนุษย  และเปนเงื่อนไขที่จําเปนท่ีสุดเพื่อใหจิตใจมนุษยจะไดเปนอิสระอยางแทจริง”156 
 ดวยเหตุนี้เอง  การภาวนาไมไดหมายความวาเปนการหลีกเลี่ยงภาระหนาท่ีประจําวัน  แต
การภาวนาเปนพลังอันแรงกลาซึ่งกระตุนครอบครัวคริสตชนใหยอมรับบทบาทหนาท่ีท้ังหมดในฐานะที่
เปนหนวยพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิงของสังคมมนุษย จนกวาจะไดปฏิบัติหนาท่ีนั้นใหลุลวงไป ฉะนั้น 
ครอบครัวคริสตชนจะมีสวนรวมในชีวิตและภารกิจของพระศาสนจักรในโลกนี้อยางจริงจังมากนอย
เทาไร  ก็สุดแลวแตครอบครัวนั้นจะหมั่นภาวนาอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งการภาวนานี้จะทําใหครอบครัวคริ
สตชนไดกลายเปนกิ่งหนึ่งของตนองุนท่ีมีผลดก  อันหมายถึงพระคริสตเจา157 
 การดําเนินชีวิตอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสตเจา  ซึ่งไดรับการหลอหลอมจาก
พิธีกรรม  จากการถวายตัวและจากการภาวนานั้น  ก็เปนบอเกิดท่ีชวยใหครอบครัวคริสตชนผลิตผล 
อยางอุดมสมบูรณ  เมื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะของตนซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย  ท่ีจริง  ภารกิจนี้คง
ตองเกิดประโยชนในการเปลี่ยนโฉมหนาของโลกดวย”158 
 

4.3 ครอบครัวคริสตชนเปนกลุมรับใชมนุษย 
 

พระบัญญัติใหมแหงความรัก 
63.  พระศาสนจักร  ผูเปนประชากรซึ่งประกอบดวยลักษณะของ ประกาศก  สงฆ  และกษัตริยนั้น  
ไดรับภารกิจที่จะชี้ทางใหมนุษยยอมรับพระวาจาของพระเจาดวยความเชื่อ  ใหมนุษยเฉลิมฉลองพระ
วาจานี้และยืนยันพระวาจาโดยการรับศีลศักดิ์สิทธ์ิและการสวดภาวนา  ตลอดจนใหมนุษยไดแสดง
พระวาจาใหเปนที่ปรากฏโดยการดําเนินชีวิตจริงท่ีสอดคลองกับความรักซึ่งเปนท้ังพระคุณและพระ
บัญญัติใหม 
 กฎเกณฑของชีวิตคริสตชนสําหรับครอบครัวคริสตชน  ไมไดอยูในกฎหมายที่บันทึกไว  
หากแตอยูท่ีกิจกรรมของพระบุคคลองคหนึ่ง  คือ  พระจิตเจาท่ีกระตุนจิตใจของคริสตชนและชี้นําใจ

                                                 
156

 John  Paul  II,  Address  at  the  Mentorella  Shrine  ( 29 October  1978 ) : Insegnamenti  di  Giovanni  Paolo  II,  I  

(1978),  78 - 79 
157

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการแพรธรรมของฆราวาส (Apostolicam  Actuositatem)  ขอ  4 
158

 Cf.  John  Paul  I,  Address  to  the  Bishops  Of  the  Twelfth  Pastoral  Region  of  the  United  States  of  

America  (21  September  1978) : AAS  70  (1978),  767 
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เขา  หรือพูดอีกนัยหนึ่ง  “กฎของพระจิตเจาซึ่งประทานชีวิตในพระคริสตเยซู”159  นั่นคือ  "พระจิต
เจาซ่ึงประทานใหเรา ไดหลั่งความรักของพระเจาลงในดวงใจของเรา”160 
 ขอความนี้ก็มีคาสําหรับคูสมรสและครอบครัวคริสตชนเชนเดียวกัน  ผูท่ีชี้นําเขาและที่เปน
บรรทัดฐานของเขาก็คือ  พระจิตของพระเยซู  ซึ่งพระองคทรงหลั่งรินในจิตใจเวลาประกอบพิธีศีล
สมรส  โดยตอเนื่องมาจากการลางบาปและดวยน้ําและพระจิต  ศีลสมรสยังเสนอกฎเกณฑแหง
ความรักในแงของพระวรสาร  และจารึกกฎเกณฑลงไปในหัวใจของสามีภรรยาโดยทางพระคุณของ
พระจิตเจา  ความรักของเขาที่ไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิและไดรับการไถกูนั้น  จึงเปนผลท่ีเกิดจาก
พระจิตผูทรงดําเนินงานในใจของผูท่ีมีความเชื่อ ในขณะเดียวกัน  ความรักนั้นปรากฏเปนพระบัญญัติ
ข้ันพื้นฐานสําหรับชีวิตทางศีลธรรม  อันเปนชีวิตท่ีจําเปนท่ีสุดในการประพฤติตนอยางอิสระอยาง
รับผิดชอบ 
 ดังนั้น  ครอบครัวคริสตชนจึงไดรับพละกําลังและดําเนินการไปตามกฎเกณฑใหมของพระจิต
เจาและตามหลักแหงความสัมพันธอันแนนแฟนกับพระศาสนจักรซึ่งเปนราชประชากร     ครอบครัว 
คริสตชนยังถูกเรียกรองใหประกอบ  “ภารกิจ”  แหงความรักตอพระเจาและตอพี่นองในชีวิตจริง  
พระคริสตเจาทรงดําเนินพระราชกิจโดยอุทิศพระองคในการรับใชมนุษยท้ังมวลฉันใด161  คริสตชน
ควรตระหนักถึงความหมายแหงการมีสวนรวมในพระราชศักดิ์ของพระคริสตเจา  โดยเลียนแบบจิตตา
รมณและทาทีของพระองคในการรับใชมนุษยฉันนั้น  “พระคริสตเจาทรงมอบอํานาจนี้ใหแกสานุศิษย
เพื่อแตงตั้งใหเขาเปนคนอิสระอยางกษัตริย  และเพื่อใหเขาชนะอํานาจบาปในตนเองโดยการปฏิบัติ
ตัวดวยความเสียสละและดวยชีวิตศักดิ์สิทธ์ิ  (ตาม  รม 6 : 12)  ย่ิงกวานั้นคริสตชนรับอํานาจจาก
พระคริสตเจาเพื่อใหเขาสามารถรับใชพระคริสตเจาโดยการรับใชมนุษยคนอ่ืน  และดังนี้  เขาจึงนําพี่
นองไปหาจอมกษัตริยโดยอาศัยความสุภาพถอมตนและความพากเพียร  การปรนนิบัติจอมกษัตริย
องคนี้ก็เทากับการครองราชย  พระคริสตเจาทรงมีพระประสงคใหพระอาณาจักรของพระองคขยาย
ออกไปโดยอาศัยฆราวาสผูมีความเชื่อดวย  พระอาณาจักรนี้เปนอาณาจักรแหงสัจธรรมและชีวิต  
เปนพระอาณาจักรแหงความศักดิ์สิทธ์ิและพระหรรษทาน  เปนพระอาณาจักรแหงความเที่ยงธรรม  
ความรักและสันติ  ในพระอาณาจักรนี้  สรรพสัตวทั้งมวลจะไดรับการปลดปลอยใหพนความเปนทาส
แหงการเนาเปอยเพื่อบรรลุถึงอิสรภาพอันรุงเรืองของบรรดาบุตรของพระเจา (ตาม  รม 8: 21)”162 
 

เพื่อนมนุษยแตละคนเปนภาพลักษณของพระเจา 
64.  ดวยเหตุวา  พระบัญญัติใหมแหงความรักเปนแรงกระตุนใจและบํารุงกําลังใจ  ครอบครัวจึงให
การตอนรับ  เคารพนับถือ  และรับใชมนุษยแตละคน  โดยยกยองศักดิ์ศรีของเขาในความเปนและใน
ความเปนบุตรของพระเจา 
 ภายในคูสมรสและครอบครัวก็ควรจะเปนดังท่ีกลาวมานี้เพื่อความผาสุกของเขา  โดยการที่
แตละคนจะสงเสริมความเปนกลุมบุคคลเดียวกันอยางแทจริงโดยอาศัยความสัมพันธแหงความรัก  

                                                 
159

 รม 8:2 
160

 รม 5:5 
161

 มก 10:45 
162

 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักร  (Lumen  Gentium) ขอ  36 
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เปนรากฐานและเปนพลังเพื่อพัฒนาใหเจริญกาวหนา  การเอาใจใสในคนอื่นนี้  ควรขยายวงใหกวาง
ออกไปในชุมชนของพระศาสนจักร*  ท่ีครอบครัวคริสตชนสังกัดอยู  ดวยอิทธิพลของความมีเมตตา
ธรรมในครอบครัวนี้เอง  พระศาสนจักรจึงจะสามารถแสดงลักษณะความเปนครอบครัวไดดีย่ิงข้ึน  
โดยนําวิธีการซึ่งแสดงความเปนมนุษยและพี่นองกันมาใชภายในพระศาสนจักร 
 อันท่ีจริง  ความมีเมตตาธรรมขยายตัวไปไกลกวาความเปนพี่นองรวมความเชื่อเดียวกัน  
ดวยเหตุวา  “มนุษยทุกคนเปนพี่นองของขาพเจา”  ผูมีเมตตาธรรมจะสามารถมองเห็นพระพักตรของ
พระเปนคริสตเจา  และมองเห็นพี่นองท่ีตองรักและรับใชในตัวมนุษยทุกคนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีขัด
สนหรือพิการ  ผูทีตกทุกขไดยากหรือไดรับความอยุติธรรม 
 เพื่อใหครอบครัวไดปฏิบัติภารกิจของตนตอมนุษยตามจิตตารมณของพระวรสาร  ทุกคนตอง
ตั้งใจปฏิบัติตามสิ่งท่ีสังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ไดกลาวไววา  “เพื่อใหการประกอบเมตตาจิตเชนนี้
เหนือการวิพากษวิจารณท้ังปวงและปรากฏชัดวาเปนเชนนั้นจริงๆ  เราตองเห็นเพื่อนมนุษยเปนฉายา
ของพระเจาผูทรงสรางเขามาตามพระฉายานั้น  และตองเห็นเพื่อนมนุษยเปนพระคริสตเจาของเรา  
ซึ่งอันท่ีจริงเปนผูรับสิ่งตาง ๆ ท่ีเราใหแกคนจนนั่นเอง”163 
 เมื่อครอบครัวคริสตชนสรางสรรคพระศาสนจักรดวยความมีเมตตาธรรมนั้น  ก็ยังอุทิศตนใน
การรับใชมนุษยท้ังหลาย  อีกทั้งอุทิศตนใหแกสังคมโลกดวย  เพื่อใหการ  “พัฒนาบุคคล”  บรรลุผล
สําเร็จสมัชชาพระสังฆราชไดบรรยายการ  “พัฒนาบุคคล”  อยางสั้นๆ ในสารถึงครอบครัวตางๆ วา  
“บทบาทของครอบครัวอีกประการหนึ่งก็คืออบรมมนุษยใหเขารักเปน  พรอมกับใหสายสัมพันธ
ระหวางครอบครัวและคนอื่นทุกประเภทเปยมไปดวยความรัก  ท้ังนี้  เพื่อมิใหครอบครัวปดตัวเองแต
เปดตัวใหแกชุมชน  โดยใหความสํานึกในความเปนธรรม  ความนับถือคนอ่ืน  และความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมมนุษยท้ังหมด  เปนเคร่ืองชักจูงจิตใจ”164 
 

                                                 
*ชุมชนของพระศาสนจักร  หมายถึง  เขตวัดแตละแหงหรือกลุมคริสตชนที่ปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเปนตน - ผูแปล 
163

 พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการแพรธรรมของฆราวาส  ( Apostolicam  Actuositatem )  ขอ 8 
164

 สารจากสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่  6  ถึงครอบครัวคริสตชนในโลกปจจุบัน  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  1980  ขอ  12 
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ภาคที่สี่  งานอภิบาลครอบครัว 
ขั้นตอนตางๆ โครงสราง ผูรับผิดชอบและกรณีตางๆ 

 

1. ขั้นตอนตาง ๆ ของการอภิบาลครอบครัว 
 

พระศาสนจักรสนับสนุนความกาวหนาของครอบครัว 
65.  ครอบครัวตองกาวหนาและเจริญเติบโตเชนเดียวกับทุกสิ่งท่ีมีชีวิตหลังจากการเตรียมตัวในเวลาที่
ยังหมั้นกันและหลังจากการประกอบพิธีศีลสมรสแลว  คูสมรสจึงเริ่มกาวไปขางหนาในชีวิตประจําวัน
โดยมุงท่ีจะบรรลุคุณคาของชีวิตสมรสและปฏิบัติหนาท่ีของการสมรสอยางเปนข้ันเปนตอน 
 อาศัยแสงสวางของความเชื่อและอานุภาพแหงความหวังอันแนวแน  ครอบครัวคริสตชนรวม
เปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรในการมีสวนในประสบการณของมนุษยชาติท่ีกําลังเดินทางไปสูวันท่ี
พระอาณาจักรของพระเจา  จะไดปรากฏอยางแจมแจงและมีรูปรางท่ีสมบูรณ 
 เพราะฉะนั้นควรเนนอีกครั้งหนึ่งวา  พระศาสนจักรตองเอาใจใสในการอภิบาลสงเสริมชีวิต
ครอบครัวอยางรีบดวน  ตองพยายามสุดความสามารถใหงานดานอภิบาลครอบครัวเปนปกแผนและ
พัฒนาขึ้นดวย  ตองทุมเทกําลังในงานนี้ซึ่งมีความสําคัญเหนือกวางานอ่ืนๆ  โดยแนใจวาการเผยแพร
พระวรสารในอนาคตขึ้นกับพระศาสนจักรระดับครอบครัวเปนสวนใหญ165 
 พระศาสนจักรหวงใยในดานงานอภิบาล  ไมเพียงแตเกี่ยวกับครอบครัวคริสตชนที่อยูหางไกล
เทานั้น  แตยังตองขยายขอบเขตออกไปใหกวางเทากับความหวงใยอันกวางใหญไพศาลแหงดวงหทัย
ของพระคริสเจา  พระศาสนจักรจึงควรเอาใจใสตอครอบครัวที่อยูในสภาพที่ลําเค็ญหรือออกนอกลู
นอกทาง  พระศาสนจักรตองปราศรัยกับครอบครัวทั้งหลายโดยใชถอยคําท่ีเต็มไปดวยสัจธรรม  
มนุษยธรรม  เมตตาธรรม  ความหวัง  รวมถึงการแสดงความเห็นใจอยางลึกซึ้งกับเขาในปญหาตางๆ 
ท่ียากลําบาก  ซึ่งบางคร้ังทําใหจิตใจเขาตองตรอมตรม  พระศาสนจักรจะเปนท่ีพึ่งพาอาศัยแก
ครอบครัวทั้งหลายโดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  เพื่อใหทุกครอบครัวสามารถบรรลุรูปแบบ
ครอบครัวซึ่งพระผูสรางทรงมีพระประสงคจะสถาปนาขึ้น  “แตแรกเริ่ม”  และที่ซึ่งพระคริสตเจาได
ทรงฟนฟูข้ึนใหมโดยอาศัยพระหรรษทานแหงการไถกู 
 งานอภิบาลของพระศาสนจักรตองเปนไปทีละเล็กทีละนอยเสมือนเพื่อนรวมเดินทางกับ
ครอบครัวก็วาได  และเฝาคอยติดตามครอบครัวในขณะที่กําลังตั้งตัวและพัฒนาตัวอยางเปนข้ันเปน
ตอน 
 

การอบรมเตรียมจิตใจกอนแตงงาน 
66. สมัยนี้  การอบรมเตรียมเยาวชนใหพรอมที่จะเขาสูชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวเปนสิ่งท่ีจําเปน
มากกวาสมัยกอนเสียดวย  ในบางแหงครอบครัวตางๆ ยังรักษาประเพณีโบราณ  และมอบคานิยมที่
เกี่ยวกับชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวใหแกเยาวชนโดยใชระบบการอบรมสั่งสอนและการฝกฝนท่ีคอย
เปนคอยไป  แตวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยใหมแทบทุกแหงนั้น  เรียกรองใหท้ัง

                                                 
165

 Cf.  John  Paul  II,  Address  to  Third  General  Assembly  of  the  Bishops  of  Latin  America  (28  January  

1979),  IV  a : Ass  71  (1979),  204 
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ครอบครัว  สังคม  และพระศาสนจักร  ตองมีความพยายามที่จะเตรียมจิตใจของเยาวชน  ใหเขา
สามารถรับผิดชอบในภาระหนาท่ีของตนในอนาคตอยางเหมาะสมได  ปรากฏการณท่ีนาสลดใจซึ่งเรา
สังเกตเห็นไดในชีวิตครอบครัวสมัยนี้จํานวนไมใชนอยนั้น   เกิดมาจากสภาพแวดลอมใหมๆ ท่ีทําให
เยาวชนไมรูจักระบบคานิยมที่ถูกตอง  อีกทั้งไมรูวา  เขาจะตองเผชิญความยุงยากใหมๆ และแก
ไขมันไดอยางไร  เพราะเขาขาดหลักเกณฑท่ีแนชัดในการประพฤติตน  กระนั้นก็ดี  สิ่งท่ีเรารับทราบ
มาจากประสบการณก็คือ  เยาวชนที่ไดรับการอบรมเตรียมชีวิตครอบครัวอยางดียอมไดผลดีมากกวา
คนอ่ืนๆ  
 ท้ังหมดท่ีพูดมานี้  มีคาสําหรับการสมรสคริสตชนมากยิ่งข้ึนเพราะอานุภาพของการสมรส
เย่ียงคริสตชนนี้ยอมบันดาลความศักดิ์สิทธ์ิแกชายหญิงหลายตอหลายคู  เพราะเหตุนี้เอง  พระศาสน
จักรจึงมีหนาท่ีสงเสริมหลักสูตรการอบรมเตรียมชีวิตสมรสที่เหมาะสมและละเอียดถี่ถวนมากกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน  ท้ังนี้เพื่อพยายามกําจัดความยุงยากที่ทําใหหลายคูตองหนักใจ  และเปนตน  เพื่อ
ชวยใหการสมรสเริ่มตนอยางดีและกาวหนาไปสูความสมบูรณ 
 การอบรมเตรียมการสมรสพึงจัดใหเปนระบบที่ตองเปนไปตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง  
ข้ันตอนเหลานี้แยกออกไดเปนสามระดับที่สําคัญ คือ การอบรมระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น 
 การอบรมระยะยาว  เริ่มตนตั้งแตวัยเด็ก  ตามหลักการอันสุขุมของการอบรมเด็กภายใน
ครอบครัวที่จะนําเด็กใหรูจักตัวเองวาเปนมนุษยท่ีเต็มไปดวยลักษณะทางจิตใจที่ซับซอนรวมถึงบุคลิก
เฉพาะของตน  ซึ่งมีท้ังความเขมแข็งและความออนแอเฉพาะตัว  ระยะนี้เปนระยะที่เหมาะสมที่จะ
สอนเด็กใหนิยมชมชอบคุณคาอันเท่ียงแทของความเปนมนุษย  ท้ังในดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความสัมพันธในสังคม  นอกจากนั้น  ยังเปนระยะที่สําคัญสําหรับการหลอหลอมอุปนิสัยสําหรับ
การรูจักควบคุมใจของตน  สําหรับการใชความลําเอียงตางๆ อยางถูกตอง  สําหรับการรูจักและให
เกียรติเพศตรงขาม  ฯลฯ  โดยเฉพาะสําหรับคริสตชน  การอบรมดังกลาวจะตองอธิบายใหไดวา  
การสมรสเปนพระกระแสเรียกและภารกิจโดยแท  ท้ังไมละเวนโอกาสท่ีจะเสนอความคิดวา  เด็ก
อาจจะอุทิศตัวแดพระเจาอยางสิ้นเชิงตามพระแกเรียกใหเปนพระสงฆหรือนักบวช 
 เมื่อมีพื้นฐานเชนนี้แลวจะจัดการอบรมระยะกลางได  ซึ่งจะตองใชเวลายาวนาน  เริ่มตั้งแต
อายุท่ีเห็นสมควรโดยอาศัยวิธีสอนคําสอนท่ีเหมาะสมคลายๆ กับกระบวนการสอนผูท่ีเตรียมตัวรับศีล
ลางบาป  การอบรมระยะกลางนี้ควรจะมุงถึงการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ท่ีเปนแบบของการ
รับศีลโดยเฉพาะ  ใหเขาคนพบความหมายใหมของศีลศักดิ์สิทธ์ิเหลานี้  การสอนคําสอนแบบที่รื้อฟน
ใหมนี้  ซึ่งใชกับเยาวชนและกับทุกคนท่ีเตรียมตัวเขาชีวิตสมรสแบบคริสตชนนั้น  เปนสิ่งท่ีจําเปน
อยางย่ิง  เพื่อใหทุกคนไดรับศีลสมรสและเจริญชีวิตตามศีลสมรสดวยจิตใจที่ดีและเพียบพรอม   ท้ัง
ในแง จริยธรรมและในแงชีวิตจิตใจ  พรอมกับใหเขาดําเนินชีวิตไปตามคําสอนนี้ดวย  เมื่อถึงเวลาที่
เหมาะและเมื่อพิจารณาสภาพแวดลอมตางๆ ใหดีแลว  นอกเหนือจากการอบรมคําสอน  เยาวชนควร
จะไดรับการอบรมเพิ่มเติมในดานการเตรียมตัวใหดําเนินชีวิตคูรวมกัน  การอบรมเตรียมตัวขั้นนี้
จะตองชี้แจงวา  การสมรสคือความสัมพันธระหวางตัวบุคคลของชายกับบุคคลของหญิง  ซึ่งจะตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง  และจะตองสนับสนุนใหเยาวชนศึกษาบทบาทของเพศในชีวิตสมรส  รวมทั้ง
การเปนพอแมท่ีมีความรับผิดชอบ  โดยเสริมความรูเบื้องตนในดานการแพทยและชีววิทยาควบคูกับ
เรื่องเพศและการเปนพอแม  การอบรมดังกลาวยังตองชวยเขาใหรูจักวิธีท่ีถูกตองในการอบรมสั่ง
สอนบุตร  ตลอดจนชวยเขาใหตระเตรียมปจจัยท่ีสําคัญไว  ซึ่งจะเปนประโยชนในการครองรักครอง
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เรือนไดอยางราบรื่นมี  อาทิเชน  อาชีพที่มั่นคง  รายไดเพียงพอ  ความรูในการใชสอย  ความรู
เบื้องตนในดานเศรษฐกิจประจําบาน และอื่นๆ  
 ท่ีสุด  อยาไดละเวนการเตรียมพวกเขาใหมีสวนในการแพรธรรมทางครอบครัว  ใหเขาแสดง
ตนเปนพี่นองผูรวมมือกับครอบครัวอื่นๆ ใหเขามีบทบาทอยางแทจริงในกลุม  สมาคม  ขบวนการ  
และโครงการตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่อผลประโยชนของครอบครัวทั้งในดานโลกและดานศาสนา 
 การอบรมเตรียมตัวรับศีลสมรสระยะสั้น   ตองจัดข้ึนในสองสามเดือนสุดทาย  และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสองสามอาทิตยสุดทายกอนวันแตงงาน  ท้ังนี้  เพื่อใหการสอบถามกอนการ
สมรสตามที่กฎหมายของพระศาสนจักรที่กําหนดไวนั้น  จะไดรับทั้งความหมาย  เนื้อหา  และรูปแบบ
ใหม  การอบรมระยะสั้นนี้จะเปนสิ่งท่ีจําเปนไมวากรณีใดก็ตาม  แตผูท่ีตองการรับการอบรมนี้มาก
ท่ีสุด  คือ  บาวสาวที่ยังพบวามีขอบกพรองหรือประสบความลําบากอยูในดานคําสอนและในดานการ
ประพฤติตัวเปนคริสตชน 
 ในเรื่องตางๆ ท่ีเปนหลักซึ่งควรจะมอบใหแกคนท่ีเปนเสมือนผูเดินทางไปสูความเชื่อซึ่ง
คลายๆ กับคนท่ีเตรียมตัวรับศีลลางบาปนั้นตองมีขอตอไปนี้เปนตนคือ       ความเขาใจในธรรมล้ํา
ลึกของพระคริสตเจากับพระศาสนจักรอยางลึกซึ้ง  ความหมายของการสมรสคริสตชนในฐานะที่เปน
พระหรรษทานและหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ  ตลอดจนถึงเรื่องการเตรียมคูหมั้นใหมีสวนรวมในพิธีศีล
สมรส  โดยรูและเขาใจอยางจริงจัง   
 ครอบครัวคริสตชนพรอมกับชุมชนของพระศาสนจักรก็ตองตระหนักดวยวา  ตนเองตองมี
พันธะผูกพันในการเตรียมการสมรสทุกขั้นตอนซ่ึงขาพเจาก็ไดกลาวไวแตเพียงขอสําคัญๆ เทานั้น  
ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวา  สภาพระสังฆราชในประเทศตางๆ จะพยายามจัดพิมพคูมือสําหรับการ
อภิบาลครอบครัว  ดวยเหตุวา  เมื่อสภาพระสังฆราชเหลานี้ไดเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม  
เพื่อท่ีจะชวยผูท่ีจะเปนสามีภรรยาในภายหลังใหตระหนักดีข้ึนถึงความสําคัญแหงการตัดสินใจของตน  
อีกทั้งชวยผูอภิบาลวิญญาณใหแนใจวา  คูสมรสพรอมทุกอยางแลวในคูมือดังกลาว  สภา
พระสังฆราชยังตองกําหนดหลักสําคัญของเนื้อหาระยะเวลาและวิธีการของ  “หลักสูตรการเตรียมตัว
สมรส”  โดยใหความสมดุลยกันระหวางแงมุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตสมรส  เชน  คําสอน  การ
อบรมเลี้ยงดูลูก  กฎหมาย  สุขภาพอนามัย  รวมทั้งจัดใหทุกคนที่เตรียมตัวเขาชีวิตสมรสนั้น  ไม
เพียงแตไดมีวิชาความรูเทานั้น  แตยังมีความรูสึกที่อยากจะรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมนุมของ
พระศาสนจักรดวย 
 ถึงแมวาการอบรมเตรียมตัวรับศีลสมรสในระยะสั้นนั้น  เปนสิ่งจําเปนท่ีควรบังคับ  และไม
ควรไดรับการมองขามก็ตาม  ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดข้ึนไดถาหากวาจะมีคนไดรับการยกเวนอยางงายๆ  
กระนั้นก็ดีผูรับผิดชอบจะตองนําการอบรมเตรียมตอคูสมรสนี้มาเสนอและปฏิบัติใหเขาใจกันวา  ถา
บังเอิญเกิดมีการละเวนบางก็ยังไมเปนขอหามมิใหแตงงานกัน 
  

พิธีศีลสมรส 
67.  ตามหลักที่กําหนดไวแลว  การสมรสของคริสตชนเรียกรองใหประกอบดวยพิธีกรรมซึ่งสอใหเห็น
วา  พันธสัญญาของการสมรสระหวางผูท่ีรับศีลลางบาปมีภาวะบงถึงพระศาสนจักรและศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
โดยเฉพาะตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมและของความเปนกลุมเปนกอน 
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 ในสวนที่เปน  “กิจกรรมที่สรางความศักดิ์สิทธ์ิตามแบบของศีลศักดิ์สิทธ์ิ”    และในเมื่อเปน
กิจกรรมที่มีข้ึนในระหวางพิธีกรรมอันเปนกิจกรรมสุดยอดของพระศาสนจักร  และเปนตนธารแหง
ฤทธานุภาพซึ่งพระศาสนจักรไดอาศัยเพื่ออํานวยความศักดิ์สิทธ์ิ166  (พิธีกรรมที่กลาวถึงนี้คือ  พิธี
มิสซา - ผูแปล)  พิธีศีลสมรสตองเปนพิธีท่ีสมบูรณแบบที่สงาและเกิดผล  ในที่นี้  ความเอาใจใสในแง
งานอภิบาลก็มีโอกาสที่จะดําเนินงานไดอยางกวางขวาง  เพื่อตอบสนองขอเรียกรองอันเนื่องมาจาก
แกนแทของพันธสัญญาแหงคูสมรสซึ่งรับการยกยองใหเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ  และเพื่อจะรักษาระเบียบ
วินัยของพระศาสนจักรอยางถี่ถวนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความสมัครใจอยางเสรี  อุปสรรคตางๆ  รูปแบบ
ท่ีกฎของพระศาสนจักรกําหนดไว  ตลอดจนลําดับพิธีเอง  ลําดับพิธีนี้ตองเปนแบบที่เรียบงายและ
สงา  ประกอบไปดวยสิ่งตามที่ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบกําหนดไว  ยังเปนสิทธ์ิของผูรับผิดชอบเหลานี้ท่ีจะ
รับพิธีกรรมบางประการจากขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่นมาใชในพิธี  ถาพิธีกรรม
เหลานั้นสามารถแสดงออกถึงความหมายของพันธสัญญาแหงคูสมรสทั้งทางโลกและทางศาสนาได
ดีกวา  ตามสภาพความเปนจริงแหงกาลเทศะของทองถิ่น  และสอดคลองกับบรรทัดฐานที่สันตะ
สํานักไดกําหนดไว167  ขอเพียงแตวาอยาใหพิธีกรรมของทองถิ่นนี้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไมสอดคลองกับ
หลักความเชื่อหรือกับจริยธรรมคริสตชน 
 ในสวนที่เปน  “เครื่องหมาย”  พิธีกรรมตองเปนไปเพื่อการประกาศพระวาจาของพระเจา
และเพื่อการยืนยันความเชื่อของกลุมคริสตชน  แมกระทั่งในรูปแบบที่ปรากฏออกมา  ในที่นี้  หนาท่ี
ของผูอภิบาลก็อยูท่ีการจัดวจนพิธีกรรมอยางเฉลียวฉลาดและอยางละเอียด  และอยูท่ีการสั่งสอน
บํารุงความเชื่อของผูท่ีรวมพิธีโดยเฉพาะอยางย่ิงของคูบาวสาว 
 ในสวนที่เปน  “กิจกรรมของพระศาสนจักรตามแบบของศีลศักดิ์สิทธ์ิ” พิธีศีลสมรสตองชักจูง
กลุมคริสตชนใหมีบทบาท  โดยผูเขาพิธีมีสวนรวมอยางเต็มที่  อยางจริงจัง  และอยางมีสํานึกตาม
ตําแหนงและหนาท่ีของแตละคน  ไมวาจะเปนคูบาวสาว  พระสงฆ  พยาน  พอแม  พี่นอง  เพื่อนๆ  
และสัตบุรุษๆ ก็ตาม  สรุปแลวหมายถึงสมาชิกของที่ชุมนุมทุกคนที่ประกาศธรรมล้ําลึกของพระคริสต
เจากับพระศาสนจักรของพระองค  และยืนยันดวยชีวิต  เกี่ยวกับการประกอบพิธีสมรสคริสตชนใน
ประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีพิเศษมาแตโบราณนั้น  ก็ควรตองถือตามสิ่งท่ีกลาวมานี้เปนหลัก 
 

การประกอบพิธีสมรสและการแพรพระวรสารใหผูที่รับศีลลางบาปแตไมมีความเชื่อ 
68.  ดวยเหตุวา  เมื่อประกอบพิธีศีลสมรสควรจะเอาใจใสทีทาในแงจริยธรรมและในแงชีวิตจิตใจของ
คูสมรสเปนพิเศษ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในความเชื่อของเขา  ในที่นี้  ตองยอมเผชิญกับความยุงยาก
อยางหน่ึงท่ีพบบอยๆ  และผูอภิบาลของพระศาสนจักรอาจจะพบในสังคมสมัยนี้ท่ีเอียงไปตามโลก
มากแลว 
 ท่ีจริง  ความเชื่อของผูท่ีขอใหพระศาสนจักรรับรองการสมรสของเขานั้น  อาจจะมีหลาย
ระดับ  ผูอภิบาลจึงมีหนาท่ีข้ันพื้นฐานท่ีจะตองพยายามใหความเชื่อนั้นปรากฏขึ้นมาใหม  ใหไดรับ
อาหารมาบํารุงเลี้ยงและใหบรรลุวุฒิภาวะ  แตผูอภิบาลก็ตองคํานึงถึงเหตุผลซึ่งทําใหพระศาสนจักร
ยอมประกอบพิธีใหแกผูท่ีมีคุณลักษณะไมสมบูรณดวยเหมือนกัน 
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 ศีลสมรสมีลักษณะพิเศษบางอยางท่ีแตกตางกับศีลศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ  นั่นก็คือ  ศีลสมรสเปนศีล
ของสิ่งซึ่งเปนอยูแลวในแผนการสรางโลก  และยังเปนพันธสัญญาระหวางสามีภรรยาอันเดียวกันกับ
พันธสัญญาท่ีพระผูสรางไดทรงสถาปนา  “แตแรกเริ่ม”  เพราะฉะนั้น  การตัดสินใจของชายและ
หญิงท่ีจะเปนสามีภรรยากันตามแผนการของพระเจาจึงหมายความวา  ไดเปนไปตามการตัดสินใจท่ี
จะผูกพันชีวิตของตนดวยสายใยแหงความรักอันยกเลิกมิไดและแหงความซื่อสัตยอันปราศจากเงื่อนไข
ใดๆ  โดยอาศัยความยินยอมสมัครใจฉันสามีภรรยาอันเพิกถอนมิได  ท่ีจริงแลว  การตัดสินใจแบบนี้
เรียกรองใหมีจิตใจพรอมที่จะนอบนอมตอน้ําพระทัยของพระเจาใหลุลวงไป  แมอาจจะเปนแบบที่ไม
รูตัวมากนักก็ตาม  แตก็ยังจะเปนไปไมไดถาปราศจากพระหรรษทานของพระองค  คนเหลานี้ไดเขา
กระบวนการอันเท่ียงแทซึ่งนําไปสูความรอด  การประกอบพิธีศีลสมรสและการอบรมเตรียมตัวใน
ระยะสั้นนั้น สามารถชวยใหกระบวนการครบครันมากขึ้น  และบรรลุจุดหมายปลายทางไดก็ตอเมื่อคู
นั้นมีน้ําใสใจจริง 
 แตก็เปนความจริงเหมือนกันวา  ในบางประเทศ  คูหมั้นขอแตงงานท่ีวัดโดยมีเหตุผลทาง
สังคมมากกวาทางศาสนาอยางถองแท  ไมเปนท่ีนาแปลกใจเลย  ท่ีจริงการสมรสเปนเหตุการณท่ี
เกี่ยวของไมเพียงแตกับผูท่ีสมรสกันเทานั้น  การสมรสยังเปนเหตุการณทางสังคมตามธรรมชาติของ
มันซึ่งทําใหคูสมรสมีพันธะตอสังคม  แตไหนแตไรมา  พิธีสมรสเปนวันฉลองซึ่งเปนโอกาสให
ครอบครัวตางๆ และเพื่อนฝูงมาพบปะกัน  ฉะนั้นจึงปรากฏอยางชัดเจนวา  มีเหตุผลทางสังคมมา
สมทบกับเหตุผลสวนตัวเมื่อคนมาขอสมรสกันในวัด 
 กระนั้นก็ดี  ไมควรจะลืมวาคูหมั้นเหลานี้ไดรับศีลลางบาปแลว  เพราะฉะนั้น  ดวยเหตุนี้เอง
พวกเขาจึงเขามีสวนอยางแทจริงในพันธสัญญาแหงการสมรสระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร  
เขาไดยอมรับแผนการของพระเจาท่ีเกี่ยวกับการสมรสดวยน้ําในใจจริง  ฉะนั้น  อยางนอยก็โดย
ปริยาย  พวกเขายอมกระทําในสิ่งท่ีพระศาสนจักรมุงจะกระทํา  เมื่อประกอบพิธีสมรส  ดวยเหตุนี้  
เพียงแตการที่มีเหตุผลทางสังคมปนอยูในการขอแตงงานดังกลาวเทานั้น  ก็ยังไมเปนเหตุสมควรที่ผู
อภิบาลจะปฏิเสธการประกอบพิธีสมรสให  ถึงกระนั้นก็ดี  สังคายนาวาติกันครั้งท่ี  2  ก็สอนวา  ศีล
ศักดิ์สิทธ์ิบํารุงเลี้ยงเสริมสรางความเชื่อ168 ดวยคําพูดและสวนตางๆ ท่ีประกอบพิธี  ความเชื่อนี้
แหละที่คูหมั้นกําลังแสวงหาดวยน้ําใสใจจริงของเขา        ซึ่งพระหรรษทานของพระคริสตเจา
สงเสริมและทะนุบํารุงอยางแนนอน 
 นอกจากนั้น  คงจะมีผลเสียเกิดข้ึน  ถาไดวางหลักเกณฑใหมท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหคูสมรส
ประกอบพิธี  ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้อาจเกี่ยวของกับระดับความเชื่อของผูท่ีเจตนาจะสมรสกัน  ผลเสีย
อันดับแรกก็คือวา  อาจจะตัดสินวินิจฉัยโดยมีขอมูลไมเพียงพอและโดยทําใหเกิดการเลือกที่รักมักที่ชัง  
ผลเสียอีกประการหนึ่งก็คือ  อาจเกิดความระแวงสงสัยวา  การสมรสที่ผานไปแลวเปนการสมบูรณ
แบบหรือไม  ความระแวงนี้จะนําความเสียหายอันใหญหลวงมาใหแกกลุมคริสตชน  และจะนําความ
กังวลเดือดรอนมาสูมโนธรรมของสามีภรรยาโดยใชเหตุ  ผลเสียประการสุดทายก็คือ  อาจ
วิพากษวิจารณหรือไมยอมรับการสมรสจํานวนมากของพี่นองท่ีแยกตัวออกจากความเปนหนึ่งเดียว
อยางสมบูรณกับพระศาสนจักรวา  การไมยอมรับนี้มิใชเปนประเพณีของพระศาสนจักร 
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 ในทางกลับกัน  ผูอภิบาลสัตบุรุษไมควรประกอบพิธีใหแกคูสมรสที่ยืนยันอยางเปดเผยและ
ชัดเจนวา  เขาไมยอมรับสิ่งท่ีพระศาสนจักรตั้งใจจะกระทําในขณะที่ประกอบพิธีสมรสใหผูท่ีรับศีลลาง
บาปแลว  โดยเฉพาะเมื่อผูอภิบาลไดพยายามที่จะสอนเขาทุกวิถีทางโดยไรผลแลว 
 ความจําเปนท่ีตองเผยแพรพระวรสารและสอนคําสอนกอนและหลังพิธีสมรสไมเพียงแตให
สมบูรณแบบเทานั้นแตยังใหเกิดผลอุดมดวย 
 

งานอภิบาลหลังพิธีสมรส 
69. ความหวงใยในการอภิบาลครอบครัวที่สรางข้ึนโดยชอบธรรมแลว  หมายความวา  ทุกคนที่เปน
สมาชิกของชุมชนของพระศาสนจักรประจําทองถิ่น  มีหนาท่ีรับผิดชอบที่จะสนับสนุนใหคูสมรสซาบซึ้ง
ในพระกระแสเรียกและภารกิจใหมของตน  พรอมกับการประยุกตกระแสเรียกนี้ในชีวิตของตนเพื่อให
ครอบครัวจะไดเปนกลุมบุคคลท่ีรักกันอยางแทจริงมากยิ่งข้ึนทุกวัน  สมาชิกทุกคนตองไดรับการ
ชวยเหลือและไดรับการฝกฝนใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดเมื่อประสบกับความลําบากใหสามารถ
รับใชซึ่งกันและกันได  และใหสามารถมีสวนรวมในชีวิตของครอบครัวอยางดีไดดวย 
 สิ่งนี้มีความหมายโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับครอบครัวใหมๆ  พวกนี้เจอสภาพแวดลอมที่เต็ม
ไปดวยคานิยมและความรับผิดชอบใหมสําหรับเขา  เขายอมประสบความยากลําบาก  เปนตนวาในป
แรกๆ ของชีวิตสมรส  เชน  ความลําบากที่เนื่องมาจากการปรับตัวใหเหมาะสมกับชีวิตคูหรือจากการ
มีบุตร  คูสมรสใหมๆ นี้ควรยินดีท่ีจะรับความชวยเหลือและรูจักใชความเอื้อเฟอเผื่อแผอันสุขุม  
ละเอียดละออและอันอุดมที่ไดรับมาจากคูสมรสอื่นๆ ท่ีมีประสบการณอันยาวนานในชีวิตสมรสและ
ชีวิตครอบครัว  ดังนั้น  ภายในชุมชนของพระศาสนจักรซึ่งเปนครอบครัวใหญท่ีประกอบดวย
ครอบครัวคริสตชนตางๆ นั้น  จะเกิดความสนิทสนมและการสนับสนุนระหวางครอบครัวทั้งหมด  
เพราะแตละครอบครัวใชประสบการณในชีวิตและพระคุณแหงความเชื่อและพระหรรษทานที่ตนไดรับ
นั้น    มาสรางประโยชนใหแกครอบครัวอื่นๆ  การสนับสนุนระหวางครอบครัวตางๆ ซึ่งมีจิตตารมณ
ของธรรมทูตเปนแรงดลใจนั้น  จึงจะเปนวิธีท่ีงายท่ีสุด  ท่ีประสบการณของธรรมทูตเปนแรงดลใจนั้น  
จึงจะเปนวิธีท่ีงายท่ีสุด  ท่ีประสบผลมากที่สุดและที่ใครๆ ก็สามารถใชไดอยางสะดวกเพื่อท่ีจะ
ถายทอดคุณคา คริสตชนใหแพรหลายไปทั่วทุกแหงหน    คุณคานี้เปนจุดเริ่มตนและจุดหมาย
ปลายทางของภารกิจเทานั้น  แตเพราะไดรับความชวยเหลือนี้แลว  เขาจึงจะกลับเปนบอเกิดแหง
ความเพิ่มพูนสําหรับครอบครัวที่มีอยูกอนแลว  โดยอาศัยตัวอยางแหงชีวิตและความขยันท่ีไมหยุด
หยอน 
 เมื่อพระศาสนจักรเอาใจใสในภารกิจการอภิบาลครอบครัวใหมๆ  พระศาสนจักรยังตอง
พยายามเปนพิเศษที่จะฝกฝนครอบครัวใหมใหสามารถดําเนินชีวิตแหงความรักฉันสามีภรรยาดวย
จิตสํานึกรับผิดชอบโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและกับการรับใชชีวิต  
พระศาสนจักรยังตองสอนเขาใหรูจักประสานความอบอุนของชีวิตภายในบานกับการรวมมือกับทุกคน
ในการสรางสรรคพระศาสนจักรและสังคมมนุษยดวยใจกวาง  เมื่อเริ่มมีลูก  คูสามีภรรยาจึงเริ่มเปน
ครอบครัวที่แทจริง  เวลานั้น  พระศาสนจักรก็จะอยูเคียงขาง  จึงเริ่มเปนครอบครัวที่แทจริง  เวลา
นั้น  พระศาสนจักรก็จะอยูเคียงขางพอแม  สนับสนุนใหเขาตอนรับลูกและรักลูกดุจเปนพระพรที่พอ
แมรับมาจากพระเจาแหงชีวิต  ใหเขายินดีทนรับความเหน็ดเหนื่อยท่ีไดรับจากการดูแลลูก  ผูซึ่งกําลัง
เจริญเติบโตในความเปนคนและในความเปนคริสตชน 
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2.  โครงสรางของงานอภิบาลครอบครัว 
 งานอภิบาลคือรูปแบบในแงปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงธรรมชาติอันแทจริงของพระศาสนจักรผู
ตระหนักดีถึงภารกิจถายทอดการไถกู  งานอภิบาลครอบครัวซึ่งเปนรูปแบบพิเศษและเฉพาะอยาง
ชนิดหนึ่งของงานอภิบาลท่ัวไป  มีหลักเกณฑในการปฏิบัติและมีผูดําเนินการที่รับผิดชอบในงาน  ก็คือ
พระศาสนจักรเอง  โดยเฉพาะโครงสรางและบุคลากรของพระศาสนจักร 
 

ชุมชนของพระศาสนจักรโดยเฉพาะอยางยิ่งวัดตาง ๆ 
70. เกี่ยวกับพระศาสนจักรซึ่งเปนกลุมชนที่รับผลแหงการไถกูพรอมกับเปนผูไถกูเองน้ัน  เราควรจะ
สังเกตถึงลักษณะสองประการคือ  พระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรทองถิ่น  โดยเฉพาะ
ลักษณะของพระศาสนจักรประจําทองถิ่นนี้  ก็เปนตัวเปนตนในกลุมชนระดับสังฆมณฑลซึ่งแบง
ออกเปนกลุมเล็กๆ เพื่อความสะดวกในดานอภิบาล  ในกลุมเล็กๆ เหลานี้  วัดดูจะเดนกวาเพื่อน
เพราะมีความสําคัญเปนพิเศษ 
 ความสัมพันธกับพระศาสนจักรสากลไมไดลดความเปนปกแผนและลักษณะเฉพาะตัวของ
พระศาสนจักรประจําทองถิ่นตางๆ  แตตรงกันขามกลับชวยปกปองและสงเสริมพระศาสนจักรประจํา
ทองถิ่นเหลานี้  ยังเปนกลุมรับงานท่ีใกลชิดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับการดําเนินงานอภิบาล
ครอบครัว  ฉะนั้น  พระศาสนจักรประจําทองถิ่นและกลุมประจําวัดเปนตน  ตองสํานึกถึงพระคุณ
และภาระหนาท่ีท่ีตนไดรับมอบหมายจากพระคริสตเจาเพื่อจะดําเนินงานอภิบาลได  แผนการจัด
ระเบียบของงานอภิบาลใดๆ  ไมวาในระดับไหนก็ตามละเวนไมไดท่ีจะมุงงานอภิบาลครอบครัว 
 เพราะเห็นแกหนาท่ีรับผิดชอบนี้  การใหการอบรมศึกษาที่เหมาะสมใหแกทุกคนที่มีสวน
เกี่ยวของในงานธรรมทูตประเภทนี้เปนพิเศษจึงปรากฏวาเปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิง  พระสงฆและนักบวชชาย
หญิงตองรับคําแนะนําและการศึกษาที่เหมาะสมและเปนข้ันตอนในชวงเวลาที่เขากําลังเตรียมชีวิต
สงฆหรือนักบวช  เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติบทบาทเฉพาะของแตละคนได  ในสิ่งตางๆ ท่ีเริ่มลงมือทํา
กันแลว  ขาพเจายินดีชี้แจงวา     ไดกอตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อวิจัยปญหาครอบครัวภายใน
มหาวิทยาลัยลาเตรัน  ในสังฆมณฑลบางแหงก็ไดสรางสถาบันแบบนี้ข้ึนดวยเหมือนกัน  บรรดา
พระสังฆราชจะตองพยายามใหมีพระสงฆจํานวนมากเขาศึกษาหลักสูตรพิเศษในสถาบันดังกลาวกอนท่ี
จะรับมอบหมายหนาท่ีตามวัดตางๆ  ท่ี อ่ืนๆ บางแหงก็ไดจัดหลักสูตรพิเศษเปนระยะๆ  ใน
สถาบันอุดมศึกษาทางเทววิทยาและวิชาการอภิบาล  ตองสนับสนุนการริเริ่มชนิดนี้และควรตองใหมี
มากขึ้น  และแนนอน  ตองอนุมัติใหฆราวาสเขารวมไดดวย  ซึ่งพวกเขาจะไดนําเอาวิชาความรูเฉพาะ
อยางของตนมาสรางผลประโยชนแกครอบครัว เชน ความรูในดานการแพทย กฎหมาย จิตวิทยา 
และการศึกษา 
 

ครอบครัว 
71. ในเรื่องงานอภิบาลครอบครัว  ควรตองคํานึงถึงบทบาทพิเศษแหงภารกิจของคูสมรสและ
ครอบครัวคริสตชนอันเนื่องมาจากอานุภาพของพระหรรษทานซึ่งเขาไดรับจากศีลสมรส  ภารกิจนี้
ตองเปนไปในทางที่เสริมสรางพระศาสนจักรและอาณาจักรของพระเจาในประวัติศาสนตรมนุษย  ซึ่ง
การปฏิบัติเชนนี้  นับวาเปนการเชื่อฟงพระคริสตเจา  อาศัยการสมรสของผูรับศีลลางบาปที่ไดรับการ
เชิดชูข้ึนเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ  พระองคทรงมอบหมายภารกิจแพรธรรมโดยเฉพาะใหแกคูสมรสคริสตชน  
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โดยสงเขาไปเปนกรรมกรในไรองุนของพระองคและในทุงนาของพระองค  ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง
ครอบครัว  เปนตน  
 ในงานนี้  สามีภรรยาคริสตชนไดรวมมือกับสมาชิกของพระศาสนจักรอื่นๆ ในการเอาใจใสตอ
การสงเสริมคุณประโยชนของครอบครัว  และสามีภรรยาก็ทําใหพระคุณที่เขาไดรับและศาสนบริการ
ของตนเกิดผลขึ้นมา  สามีภรรยาจะแพรธรรมในครอบครัวของตนไดกอนท่ีอ่ืน  ก็ตอเมื่อชีวิตของ
ครอบครัวของเขาเปนประจักษพยานวา  เขาดําเนินชีวิตไปตามที่พระเจาทรงกําหนดไวทุกประการ  
เชน  อบรมสั่งสอนลูกตามหลักคริสตชน  ชวยเหลือลูกใหบรรลุวุฒิภาวะในดานความเชื่อ  สอนเขาให
นับถือความบริสุทธ์ิ  เตรียมใจเขาใหมีหลักแนนอนในชีวิต  สอดสองปกปองลูกอยาใหหลงใหลไปตาม
ทัศนะหรือพฤติกรรมที่มักจะเปนภัยสําหรับเขา  ชักนําลูกใหมีสวนรวมในชุมชนของพระศาสนจักรและ
ของบานเมืองดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ  เปนท่ีพึ่งพาอาศัยและปรึกษาของลูกเมื่อเขาตองเลือกหนทาง
แหงชีวิต  เอ้ืออํานวยใหสมาชิกครอบครัวชวยเหลือกันและกันเพื่อความเจริญกาวหนาของทุกคนใน
ดานชีวิตมนุษยและในดานชีวิตคริสตชน  และอื่นๆ  นอกจากนั้น  งานแพรธรรมของครอบครัวจะแผ
ขยายออกไปถึงครอบครัวอื่นๆ ในรูปแบบกิจกรรมที่เอ้ือเฟอตอรางกายและจิตใจ  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือและความอดทน  คนขัดสน  คนปวย  คนชรา  คนพิการ  เด็ก
กําพรา  คูสมรสที่ถูกทอดทิ้ง  แมของลูกไมมีพอ  ตลอดจนถึงแมท่ีหลงผิดคิดจะทําแทงเพราะตกอยู
ในสภาพที่ยากจน  และอื่นๆ  
  

ชมรมครอบครัวเพื่อครอบครัว 
72. ไมควรจะลืมวาภายในพระศาสนจักรที่เปนผูรับผิดชอบงานอภิบาลครอบครัวนั้น  มีกลุมคริสตชน
มากมายซึ่งแสดงออกถึงธรรมล้ําลึกแหงพระศาสนจักรของพระคริสตเจา  อีกทั้งพึ่งธรรมล้ําลึกนี้เปน
หลักในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง  ฉะนั้นควรตองสนับสนุนกลุมคริสตชนตางๆ ท่ีทุมเทกําลังใน
งานอภิบาลครอบครัวตามวัตถุประสงคและระดับที่แตกตางกัน  โดยใชแรงเสริมของแตละกลุมมา
เปนประโยชน สุดแลวแตลักษณะ เปาหมาย ประสิทธิผล และวิธีการเฉพาะของแตละกลุม 
 เพราะเหตุนี้เอง  สมัชชาพระสังฆราชจึงไดมีมติรับรองผลประโยชนของชมรมตางๆ ท่ีมี
เปาหมาย  เชน  แนวทางสําหรับชีวิตจิตใจ  การใหอบรมศึกษาและการแพรธรรม  บทบาทของชมรม
เหลานี้ก็คือ  กระตุนคริสตชนใหตระหนักอยางจริงใจวา  จะตองรวมทุกขรวมสุขกับคนอื่น  จะ
เสริมสรางแนวชีวิตท่ีสอดคลองกับพระวรสารและความเชื่อของพระศาสนจักร  หลอหลอมจิตใจดวย
คุณคาคริสตชนและไมใชตามความนิยมของมติมหาชน  เตือนใจใหเขาชวยเหลือกันและกันและใหเอา
ใจใสคนอ่ืนดวยใจเอื้อเฟอซึ่งจะทําใหครอบครัวคริสตชนเปนเสมือนบอเกิดแหงแสงสวางอันแทจริง
และเชื้อแปงอันทรงฤทธิ์สําหรับคนอื่นๆ  
 เปนท่ีนาปรารถนาอยางย่ิงท่ีครอบครัวคริสตชนจะสํานึกถึงผลประโยชนของสวนรวม  และ
หมั่นรวมมือกับชมรมอื่นๆ ท่ีไมข้ึนกับพระศาสนจักรในทุกๆ ระดับ  บางชมรมนั้นมีวัตถุประสงค  เชน  
เพื่อสงวน  ปกปอง  และมอบคุณคาทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของชาติท่ีชมรมนั้นสังกัดสืบทอดไป
ใหคนรุนหลังก็ดี  สงเสริมพัฒนาการของความเปนคนก็ดี  ปกปองแมและเด็กในดานการแพทย  
กฎหมายหรือสังคมก็ดี  สงเสริมเกียรติอันชอบธรรมของสตรีและตอตานทุกสิ่งท่ีกระทบกระเทือนตอ
ศักดิ์ศรีของสตรีก็ดี  สนับสนุนการผนึกกําลังซึ่งกันและกันก็ดี  ศึกษาปญหาการคุมกําเนิดท่ีมีความ
รับผิดชอบตามแบบธรรมชาติท่ีสอดคลองกับศักดิ์ศรีมนุษยและคําสอนของพระศาสนจักรก็ดี  ยังมี
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ชมรมอื่นๆ ท่ีมุงจะสรางสังคมท่ีมีความยุติธรรมและมนุษยธรรมมากยิ่งข้ึน  หรือสนับสนุนการออก
กฎหมายที่ยุติธรรมเพื่อสงเสริมระเบียบที่ดีงามในสังคมโดยนับถือเกียรติและเสรีภาพอันชอบธรรม
ของแตละคน  และของครอบครัวในระดับชาติหรือในระดับระหวางชาติ  หรือมุงท่ีจะรวมมือกับ
โรงเรียนและสถาบันอ่ืนๆ  ซึ่งชวยใหการอบรมศึกษาแกลูกๆ อยางครบถวน ฯลฯ 
 

3.  ผูรับผิดชอบงานอภิบาลครอบครัว 
 นอกเหนือจากครอบครัวซึ่งเปนผูรับผลจากกงานอภิบาลก็จริง  แตย่ิงกวานั้นยังเปนผู
ดําเนินงานนี้  สมควรที่จะกลาวถึงผูรับผิดชอบคนอื่นๆ ท่ีทํางานในแผนกนี้อีกดวย 
 

พระสังฆราชและพระสงฆ 
73.  ผูรับผิดชอบงานอภิบาลครอบครัวอันดับแรกในเขตของสังฆมณฑล  ก็คือ  พระสังฆราช  ใน
ฐานะท่ีทานเปนบิดาและเปนผูอภิบาล  ทานก็ตองหวงใยเปนพิเศษในภารกิจดานการอภิบาลเฉพาะ
อยางนี้ซึ่งสําคัญกวาอยางอ่ืนโดยแนนอน  ทานก็ตองยอมทุมเทความเอาใจใส  ความขยันขันแข็ง  
เวลา  บุคลากร  แมกระทั่งทรัพยสินในงานนี้  ย่ิงไปกวานั้น  ทานก็ตองแสดงวาทานเองสนับสนุน
ครอบครัวและผูท่ีชวยทานในงานอภิบาลครอบครัวตามตําแหนงในโครงสรางตางๆ ของสังฆมณฑล  
โดยเฉพาะอยางย่ิง  พระสังฆราชควรตระหนักวา  สังฆมณฑลของตนตองมีลักษณะเปน  
“ครอบครัวระดับสังฆมณฑล”  อยางแทจริงและมากยิ่งข้ึนไปอยูเสมอ  ซึ่งจะเปนแบบฉบับและตน
ธารแหงความหวังสําหรับครอบครัวทั้งหลายที่สังกัดในสังฆมณฑลของทาน  ดวยทัศนะเชนนี้  ใครก็
ตามจะเขาใจวา  การสถาปนาสมณสภาเพื่อครอบครัวนั้นมีวัตถุประสงคดังนี้คือ  ใหเปนเครื่องหมาย
ถึงความสําคัญซ่ึงขาพเจาใหแกงานอภิบาลครอบครัวในระดับโลก  และใหสภานี้เปนเคร่ืองมือท่ีทรง
ผลเพื่อท่ีจะสงเสริมงานอภิบาลครอบครัวในทุกระดับ 
 พระสังฆราชมีผูชวยโดยเฉพาะคือพระสงฆ  สมัชชาพระสังฆราชไดชี้แจงอยางชัดเจนแลววา
บทบาทของพระสงฆนั้น  เปนองคประกอบที่สําคัญในภารกิจของพระศาสนจักรตอการสมรสและ
ครอบครัว  เรื่องของสังฆานุกรก็เชนเดียวกัน  ซึ่งบางที  อาจไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานน้ี
โดยเฉพาะก็ได 
 หนาท่ีของพระสงฆและสังฆานุกรนั้น  ไมเพียงแตควบคุมปญหาฝายศีลธรรมหรือพิธีกรรม
เทานั้น  แตยังตองควบคุมปญหาเฉพาะบุคคลและฝายสังคมดวย  พระสงฆกับสังฆานุกรตอง
สนับสนุนครอบครัวในยามที่ประสบความลําบากหรือความทุกขทรมาน   พระสงฆกับสังฆานุกรตอง
ยืนเคียงขางสมาชิกของครอบครัวเพื่อท่ีจะชวยเขาใหใชแสงสวางของพระวรสารมาพิจารณา
ความหมายชีวิตของตน  คงจะไมเปนการนอกเรื่องถาจะกลาวเปนขอสังเกตวา  เมื่อศาสนบริกร
ดําเนินงานแพรธรรมนี้ดวยการวินิจฉัยท่ีเหมาะสมและดวยจิตตารมณของธรรมทูตท่ีแทจริงแลว  เขา
เองก็จะไดรับแรงกระตุนใหมและพละกําลังฝายจิตใจเพื่อถือตามพระกระแสเรียก  อีกทั้งเพื่อดําเนิน
ภารกิจของตนไดดีดวย 
 พระสงฆหรือสังฆานุกรที่ไดรับการฝกอบรมสําหรับการแพรธรรมประเภทนี้อยางเขมงวดและ
ในเวลาที่เหมาะสมแลว  ควรจะหมั่นประพฤติตนเปนท้ังบิดา  พี่นอง  ผูอภิบาล  และอาจารยของ
ครอบครัวตางๆ  โดยอาศัยพระหรรษทานเปนท่ีชวยเขาและอาศัยสัจธรรมเปนแสงสวางนําทางเขา  
เปนสิ่งท่ีจําเปนดวยวา  เนื้อหาของการอบรมสั่งสอนและของการชี้แนะที่พระสงฆใหนั้น  ตอง
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สงเสริมใหประชากรของพระเจาประกอบดวยจิตสํานึกอันเท่ียงตรงในความเชื่อและนํามาประยุกตกับ
ชีวิตของตนตอไป  ความซื่อสัตยสุจริตตอคําสอนของพระศาสนจักรนี้  ยังเอ้ือํานวยใหพระสงฆ
พยายามสุดความสามารถที่จะทําใหกระบวนความคิดเห็นของตนพองตองกันเพื่อจะไดลบลางความ
กังวลใน มโนธรรมของสัตบุรุษของตน 
 ภายในพระศาสนจักร   ผูอภิบาลและฆราวาสมีสวนรวมในภารกิจการเปนประกาศกของพระ
คริสตเจา      ฝายฆราวาสเปนประจักษพยานถึงความเชื่อโดยทางวาจาและการดําเนินชีวิตแบบคริ
สตชน  ฝายผูอภิบาลก็โดยการวินิจฉัยในการเปนประจักษพยานนี้และแยกสวนที่เกิดจากความเชื่ออัน
เท่ียงแทออกจากสวนที่ไมคอยสอดคลองกับแสงสวางความเชื่อ  ฝายครอบครัวในฐานะที่เปนกลุม
คริสตชนก็มีสวนรวมในภารกิจของพระคริสตโดยมีสวนรวมเฉพาะเจาะจงในความเชื่อและโดยเปน
ประจักษพยานถึงความเชื่อดวย  ดังนั้น  จึงเริ่มมีการเสวนาขึ้นระหวางผูอภิบาลกับครอบครัว  นัก
เทววิทยาและผูเชี่ยวชาญในเรื่องครอบครัวสามารถเปนผูสงเสริมการเสวนานี้ไดเปนอยางดี  โดย
ชี้แจงเนื้อหาของพระธรรมคําสอนของพระศาสนจักรหรือเนื้อหาของประสบการณชีวิตครอบครัว
อยางแจมแจง  ดวยวิธีนี้  การอธิบายพระธรรมคําสอนจะเปนสิ่งท่ีเขาใจไดดีข้ึนและมีโอกาสที่จะ
พัฒนาขึ้นไดอยางตอเนื่อง  กระนั้นก็ดี  ควรจะเนนวา  ผูรับผิดชอบในพระธรรมคําสอนนั้นเปน
เจาของบรรทัดฐานของหลักความเชื่อโดยตรง  และมีอํานาจบังคับในเรื่องเกี่ยวกับปญหาครอบครัว
เชนกัน  ความรวมมือกันอยางตรงไปตรงมาระหวางนักเทววิทยา  ผูเชี่ยวชาญในปญหาครอบครัว  
และผูรับผิดชอบพระธรรมคําสอนนั้น  เปนประโยชนไมใชนอยในการที่จะเขาใจความเชื่ออยาง
เท่ียงตรง  รวมถึงการสงเสริมใหคนมีความแตกตางกันไดอยางชอบธรรมภายในขอบเขตแหงความ
เชื่อนั้น 
 

นักบวชชายหญิง 
74.  นักบวชชายหญิงและคริสตชนที่สาบานจะอุทิศตัวแกพระเจาโดยทั่วไปนั้น  สามารถมีบทบาท
สมทบในงานแพรธรรมในแงครอบครัวได  การสาบานอุทิศตัวแดพระเจานั้น  เปนรูปแบบแสดงออก
ถึงบทบาทที่สําคัญเฉพาะเจาะจง  อีกทั้งยังเปนหลักพื้นฐานดวย  ดวยการอุทิศตัวนี้  เขาจึงเปนผูบงชี้
ตอหนาคริสตชนทั้งหลายถึง  “งานวิวาหซึ่งพระเจาทรงจัดไว  และที่ซึ่งจะปรากฎอยางสมบูรณแบบ
ในโลกหนาอันหมายถึงพระศาสนจักรไดรับพระคริสตเจาเปนพระสวามีแตองคเดียว”169   ดวยการ
อุทิศตัวดังกลาวนี  นักบวชยังเปนประจักษพยานถึงความรักที่แผกระจายไปทั่วถึง  พรอมกับบันดาล
ใหเขากระตือรือรนในการเสียสละตนเองเพื่อปรนนิบัติพระเจาและเพื่อกิจกรรมแพรธรรมตางๆ  โดย
อาศัยการยินยอมถือความบริสุทธ์ิเพรราะเห็นแกพระอาณาจักรสวรค 
 ดวยเหตุนี้  นักบวชชายหญิงก็ดี  สมาชิกของสถาบันฆราวาสก็ดี  หรือสมาชิกของสถาบันท่ีมี
จุดประสงคเพื่อความสมบูรณก็ดี  แตละคนหรือโดยรวมกันก็ตาม  ตางก็รับใชครอบครัว โดยการ
ดูแลเด็กๆ เปนพิเศษ  โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  เด็กที่ไมเปนท่ีพึงปรารถนา  เด็กกําพรา  
เด็กยากจน  หรือเด็กพิการบาง  โดยการเยี่ยมครอบครัวและบําบัดคนปวยบาง  โดยการติดตอกับ
ครอบครัวที่ไมไดอยูดวยกันหรือท่ีประสบความลําบากหรือท่ีแตกแยก  อยางใหเกียรติและความอบอุน
แกเขาบาง  โดยการเสนอการอบรมศึกษาหรือการแนะแนวใหแกเยาวชนที่เตรียมสมรส  รวมทั้งคู
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 สังคายนาวาติกันครั้งที่  2,  พระสมณกฤษฎีกาวาดวยการปรับปรุงและฟนฟูชีวิตนักบวช  (Perfectae  Caritatis)  ขอ 12 
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สมรสที่ตองการความชวยเหลือในเรื่องการมีลูกดวยความรับผิดชอบอยางแทจริงบาง  โดยการเปด
บานของตนตอนรับแขกอยางเปนกันเองและดวยความอบอุน  เพื่อใหครอบครัวตางๆ จะสามารถพบ
จิตสํานึกถึงพระเจา  ถึงรสชาติของการภาวนา  และการมีสมาธิ  ตลอดจนโดยการเปนแบบอยาง
ของการดําเนินชีวิตดวยความรักและความยินดีฉันพี่นอง  ใหสมกับที่ตางก็เปนสมาชิกในครอบครัว
ใหญของพระเจา 
 ขาพเจาใครจะขอเสริมคําตักเตือนท่ีแรงกลาสําหรับผูนําสถาบันของผูท่ีอุทิศชีวิตแดพระเจา  
นั่นก็คือ  ใหยอมถือวา  การแพรธรรมตอครอบครัวเปนหนาท่ีอยางหนึ่งท่ีตองมาเปนอันดับแรกและที่
เรงดวนมากในสถานการณปจจุบัน  ท้ังนี้  โดยพิทักษรักษาสาระสําคัญของพระพรพิเศษและดั้งเดิม
ของคณะไว 
  

ฆราวาสผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง 
75.  ฆราวาสผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  เชน  นายแพทย  นักกฎหมาย  นักจิตวิทยา  นักสังคม
สงเคราะห  ผูใหคําปรึกษา  ฯลฯ  เหลานี้  สามารถที่จะเอื้ออํานวยประโยชนใหแกครอบครัวไดเปน
อยางมาก  ไมวาเขาจะทํางานเปนการสวนตัวหรือรวมกันในชมรมและโครงตางๆ ก็ตาม  เขาก็ได
ปฏิบัติงานในดานการใหความกระจาง  การแนะแนว  การชี้ทาง  รวมทั้งการอุดหนุนเจือจุน  คํา
ปราศรัยซึ่งขาพเจาไดกลาวใหแกสหพันธคณะกรรมการที่ปรึกษาครอบครัวตามเจตนารมณคริสตชน  
(Confederation  of  Family  Advisory  Bureau  of  Christian  Inspiration)  นั้น  ก็อาจนํามา
กลาวใหแกฆราวาสผูมีความเชี่ยวชาญปญหาเฉพาะอยางเชนกันวา  “บทบาทหนาท่ีของทานสมกับที่ได
ชื่อวาเปนการ  “แพรธรรม”  ทีเดียว  ดวยเหตุวา  วัตถุประสงคของทานสูงสงมากและผลอัน
เนื่องมาจากวัตถุประสงคนี้ไดประสิทธ์ิประสาทคุณงามความดีแกสังคมและชุมชนคริสตชนมากยิ่งนัก  
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานสามารถกระทําไดเพื่อทะนุบํารุงครอบครัวนั้น  ตองมีประสิทธิผลท่ีขยายวงกวาง
ออกไปไกลกวาเปาหมายเฉพาะ  แผไปถึงมนุษยคนอ่ืน ๆ พรอมกับเกิดผลดีแกสังคมโดยแนนอน  
อนาคตของสังคมโลกและพระศาสนจักรอยูท่ีครอบครัว”170 
 

ผูรับและผูสรางสื่อมวลชน 
76. ขาพเจาตองขอกลาวถึงผูรับและผูสรางสื่อมวลชนบาง  เพราะเปนกลุมบุคคลท่ีมีความสําคัญมาก
ในชีวิตสมัยใหมนี้  ใคร ๆ ก็รูดีวาสื่อมวลชน  “แทรกซึมในจิตใจผูรับบางครั้งอยางลึกมากและเกิดผล
ท้ังในดานอารมณ  ในสติปญญา  และในดานจริยธรรมจนแมกระทั่งในดานศาสนา”  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในใจผูรับที่เปนเยาวชน171  ฉะนั้นสื่อมวลชนอาจมีอิทธิพลที่ดีตอชีวิตและพฤติกรรมของครอบครัว
รวมทั้งตอการอบรมสั่งสอนลูก ๆ ได  แตในขณะเดียวกันมันก็อาจจะปกปด  “หลุมพรางอันตรายที่ไม
นาจะละเลยได”172  หรืออาจเปนเครื่องมือของอุดมการณท่ียุแหยมนุษยใหแตกแยกกัน  หรืออาจเปน
เครื่องมือของทัศนะท่ีบิดเบือนความหมายของชีวิต  ของครอบครัว  ของศาสนา  ของศีลธรรม  
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ตลอดจนถึงการไมเคารพศักดิ์ศรีหรือวิวัฒนาการของมนุษย  โดยอาศัยไหวพริบและการบิดเบือน
อยางเชี่ยวชาญดังท่ีปรากฏอยางนาเสียดายในหลายประเทศทั่วโลก 
 อันตรายนี้เปนสิ่งท่ีนากลัวมากขึ้น  “เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  โดยเฉพาะใน
ประเทศที่กาวหนาทางอุตสาหกรรมไปมากขึ้นแลว  บอยคร้ังก็ทําใหครอบครัวทิ้งความรับผิดชอบของ
ตนในเรื่องการอบรมดูแลลูกๆ  ความสะดวกสบายในการใชเวลาใหผานไปอยางงายๆ   
(เชน  การดูโทรทัศนท่ีบานหรือการอานสิ่งตีพิมพบางประเภท)  ทําใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางและ
มีกิจกรรมไปในทางที่หนีจากความจริง”173  ฉะนั้น  เปน  “หนาท่ีของพอแม  ท่ีจะตองปกปองเด็กและ
วัยรุนจากการรุกรานที่อาจมีอิทธิพลตอจิตใจของเขาอันเนื่องจากสื่อมวลชน”  อีกทั้งใหรูจักใช
สื่อมวลชนภายในครอบครัวอยางพอเหมาะ  ครอบครัวควรพยายามแสวงหาโอกาสหยอนใจใหลูกใน
รูปแบบซึ่งจะมีคุณคากับผลประโยชนมากกวา  และสงเสริมการเจริญเติบโตทางกาย  ศีลธรรม  
และจิตใจ  “เพื่อใหเวลาวางของเด็กจะไดใชไปทางท่ีเปนประโยชนมากขึ้นและถือกันวาเปนสิ่งท่ีมีคา  
รวมทั้งใหเขาใชพละกําลังในทางท่ีถูกตองดวย”174 
 ดวยเหตุวา  บอยครั้งทีเดียวที่สื่อมวลชนสรางผลกระทบที่นาสังเกตตอการหลอหลอมจิตใจ
ของลูกๆ  เชนเดียวกับที่โรงเรียนและบรรยากาศของกลุมที่เขาอยูเปนประจํา  พอแมในฐานะที่เปน
ผูใชสื่อมวลชนดวยเหมือนกัน  ก็ตองแสดงความรับผิดชอบดวยการใชสื่อมวลชนอยางพอประมาณ  
ดวยความพินิจพิเคราะห  ดวยความระมัดระวังและดวยความรอบคอบ  พรอมกับวินิจฉัยดวยวามัน
อาจมีอิทธิพบอยางไรในใจของลูก  อนึ่งพอแมยังแสดงความรับผิดชอบไดโดยวิธีควบคุมการใช
สื่อมวลชนซึ่งจะทําให  “จิตสํานึกของลูกไดรับการฝกฝนในดานตัดสินใจดวยตัวเองอยางใจเย็นและ
อยางถูกตองกับความจริง  ดังนั้น  ลูกๆ จะสามารถเลือกรายการนี้  ปฏิเสธรายการนั้นได”175 
 พอแมตองแสดงความรับผิดชอบเชนเดียวกัน  โดยพยายามมีอิทธิพลตั้งแตในขั้นตอนของ
การเลือกและเตรียมรายการเอง  เขาควรเริ่มอยางถูกกาลเทศะโดยติดตอกับเจาหนาท่ีในระดับตางๆ 
ในดานการผลิตรายการหรือการถายทอด  เพื่อจะไดแนใจวาไมมีใครกลาละเมิดคานิยมพื้นฐานของ
มนุษยซึ่งเปนสมบัติสวนรวมอันแทจริงของสังคมหรือย่ิงกวานั้นอีกอยาใหใครตั้งใจลบลางคานิยม
เหลานี้  แตตรงกันขามการติดตอกับเจาหนาท่ีตองไดรับการรับรองวา  จะมีการถายทอดรายการท่ี
พูดถึงปญหาของครอบครัวและวิธีแกไขปญหานั้นอยางถูกตอง เกี่ยวกับเรื่องนี้พระสันตะปาปา เปาโล  
ท่ี  6  ผูดํารงตําแหนงประมุขพระศาสนจักรกอนขาพเจา  เคยเขียนไววา  “ผูผลิตรายการจะตองรู
และเคารพความตองการครอบครัว  ซึ่งการกระทําเชนนี้เรียกรองใหเขาแสดงความกลาในบางครั้ง
และใหเขาตระหนักในความรับผิดชอบของตนอยางลึกซึ้งเสมอ  ท่ีจริง  เขาจะตองหลีกเลี่ยงทุกอยาง
ท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความเปนอยู  ความมั่นคง  ความสมดุลย  และความสุขของครอบครัว  
การละเมิดคุณคาพื้นฐานของครอบครัวทุกประเภท  ไมวาจะเปนเรื่องกามารมณหรือความรุนแรง  
เรื่องการสงเสริมการหยารางกันหรือปฏิกิริยาตอตานสังคมของเยาวชนก็ตาม  เปนการละเมิดตอ
คุณคาอันแทจริงของมนุษยชาติท้ังสิ้น”176 
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 ในโอกาสที่คลายกัน  ขาพเจาเองเคยกลาวคําตอไปนี้วา  ครอบครัวทั้งหลาย  “ตองมีความ
ไววางใจในน้ําใจอันดีงาม  ในความซื่อสัตยสุจริต  และในจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี  ของผูท่ีมี
อาชีพในทางสื่อมวลชน เชน บรรณาธิการ นักเขียน ผูผลิตรายการ  ผูกํากับ  ผูประพันธ  บทละคร  
นักขาว  นักขาว  และนักแสดง”177  เพราะฉะนั้น  เปนการสมควรอยางย่ิงท่ีพระศาสนจักรจะทุมเท
กําลังตอไปเพื่อผูมีอาชีพในทางนี้  ในขณะเดียวกันพระศาสนจักรก็ยังสนับสนุนและสงเสริมใหชาว
คาทอลิกเขาทํางานในสายงานที่ละเอียดออนนี้  ถาเขารูสึกวามีความโนมเอียงไปในทางนี้  และมี
ความตองการที่จะสรางความชํานาญในดานนี้ 
 

4. งานอภิบาลครอบครัวในกรณีตางๆ ที่เปนปญหา 
 
สถานการณพิเศษ 
77.  ตามแบบฉบับของนายชุมพาผูทรงพระทัยดี  ความขยันขันแข็งในงานอภิบาลเรียกรองใหมีการ
อาศัยความวองไว  ความชาญฉลาด  และความรอบคอบเพิ่มขึ้นอีก  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ
ครอบครัวที่ตองเผชิญกับสถานการณท่ียุงยากจริงๆ   ท่ีเกิดมาจากแรงกดดันของสภาพแวดลอม
มากกวาจากเจตจํานงของเขา 
 เกี่ยวกับเรื่องนี้  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเอาใจใสครอบครัวบางประเภทอยางเปนพิเศษ    
ซึ่งตองการไมเพียงแตการอุดหนุนเทานั้น  แตยังตองการใหทําอะไรสักอยางท่ีมีอิทธิพลตอความเห็น
ของมหาชนมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอโครงสรางดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและกฎหมาย  
เพื่อใหสิ่งท่ีเปนตนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกครอบครัวดังกลาวนั้นจะไดถูกกําจัดไปใหมากที่สุด 
 ตัวอยางเชน  ครอบครัวของคนที่ตองอพยพเพื่อหางานทํา ครอบครัวของคนที่ตองอยู
หางไกลนานๆ  เชน  ทหาร  ลูกเรือ  และคนที่ตองเดินทางทุกประเภท  ครอบครัวของนักโทษ  ของ
ผูอพยพ  หรือผูถูกเนรเทศ  ครอบครัวที่ดําเนินชีวิตอยางโดดเดี่ยวในเมืองใหญ  เปนตน  ครอบครัวที่
ไมมีท่ีพักอาศัย  ครอบครัวที่ไมครบหรือมีแตพอหรือแมฝายเดียว  ครอบครัวที่มีลูกพิการหรือติดยา
เสพติด  ครอบครัวของคนที่ติดเหลา  ครอบครัวที่ถูกพรากออกจารบรรยากาศดั้งเดิมทางวัฒนธรรม
หรือสังคมหรือวากําลังสูญเสียบรรยากาศนั้น  ครอบครัวที่ตองทนทุกขเนื่องจากการแบงแยกดวย
เหตุผลทางการเมืองหรือทางอ่ืน  ครอบครัวที่แตกแยกเพราะอุดมการณตางกัน  ครอบครัวที่ติดตอ
กับวัดไมไดสะดวก  ครอบครัวที่ตองอดทนตอความรุนแรงหรือความอยุติธรรมเพราะความเชื่อของ
เขา  ครอบครัวซึ่งสามีภรรยายังไมบรรลุนิติภาวะ  คนชราซึ่งบอยครั้งจําเปนตองอยูโดดเดี่ยวโดย
ปราศจากปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการครองชีพ 

ครอบครัวของผูอพยพ  โดยเฉพาะอยางย่ิงครอบครัวของกรรมกรหรือเกษตรกรจะตอง
สามารถพบเห็นไดวา  พระศาสนจักรในทุกแหงหนเปนเสมือนบานเกิดเมืองนอนของตน  นี่ก็เปน
หนาท่ีตามปกติของพระศาสนจักร  ในฐานะที่พระศาสนจักรเปนเคร่ืองหมายแหงเอกภาพในความ
แตกตาง  เทาท่ีจะเปนไปได  ควรจะมีพระสงฆผูมีพิธีกรรม  วัฒนธรรม  และภาษาเดียวกันกับเขา
เปนผูดูแล  นอกจากนั้น  ยังเปนหนาท่ีของพระศาสนจักรที่ตองกระตุนจิตสํานึกของมหาชนและของผู
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มีอํานาจทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  เพื่อวาเขาจะไดรับคาแรงที่ยุติธรรม  เพื่อวาครอบครัว
จะสามารถกลับรวมกันใหเร็วที่สุด  เพื่อวาเขาจะไดรับการเคารพในเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเขา  
เพื่อวาเขาจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับครอบครัวจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับ
ครอบครัวอื่น ๆ  เพื่อวาลูกของเขาจะไดมีโอกาสฝกอาชีพและทํางานตามอาชีพนั้น  อีกทั้งเพื่อจะไดมี
โอกาสเปนเจาของที่ดินท่ีจําเปนสําหรับอาชีพและการครองชีพของเขา 

ปญหาท่ียุงยากประการหนึ่งก็คือ  ครอบครัวท่ีแตกแยกเพราะอุดมการณตางกัน  กรณีนี้
เรียกรองใหผูอภิบาลหวงใยเปนพิเศษ  กอนอ่ืน  จะตองติดตอกับครอบครัวแบบนี้เปนการสวน
ตัวอยางรอบคอบ  ตองสงเสริมความเชื่อของผูท่ีเชื่อและบํารุงกําลังใจใหัเขาดําเนินชีวิตคริสตชน
อยางดี  ถึงแมวาฝายท่ีเปนคาทอลิกจะยินยอมตามอีกฝายหนึ่งไมได  กระนั้นก็ดีจะตองเสวนากันโดย
มิหยุดย้ัง  การแสดงความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจะมีบอยคร้ังข้ึนโดยหวังอยางแนวแนวา
จะทะนุถนอมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไวใหได  ลักษณะการติดตอกันระหวางพอแมกับลูกๆ ก็มี
อิทธิพบมากในเรื่องนี้  อนึ่ง  อุดมการณท่ีไมเกี่ยวกับศาสนาอาจกระตุนใจสมาชิกที่มีความเชื่อใหมี
ความรักที่เจริญเติบโตขึ้นและใหแสดงความรักนั้นไดดีย่ิงข้ึนก็ได 

ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเปนปญหาซ่ึงในขณะนี้ครอบครัวตองการความสนับสนุนจากชุมชนคริสตชน
และจากผูอภิบาลก็คือ  สภาพวัยรุนของเด็กที่ทําความวุนวาย  ทําการประทวง  บางครั้งก็สรางความ
เดือดรอน การแตงงานของลูกที่ทําใหเขาออกจากครอบครัวเดิม การขาดความกรุณาหรือความ
อบอุนจากฝายท่ีตนเองรักมากที่สุด  การที่คูสมรสฝายใดฝายหน่ึงจากบานไปหรือสิ้นใจซึ่งทําใหเกิด
สภาพของความเปนหมายอันเปนประสบการณท่ีแสนขมขื่น   หรือประสบการณแหงความตายของ
สมาชิกคนหนึ่งซึ่งทําใหแกนกลางเดิมของครอบครัวถูกตัดออกไปสวนหนึ่งหรือเปล่ียนแปลงไปอยาง
มากมาย 

ในทํานองเดียวกัน  พระศาสนจักรจะละเลยหนาท่ีตอสภาพของวัยชราไมได  ท้ังในสวนที่เปน
ผลดีหรือผลเสีย  เชน  ความเขาใจความฉันสามีภรรยาที่ลึกซึ้งกวาเดิม  และที่บรรลุถึงความบริสุทธ์ิ
และมีคุณคามากขึ้นเนื่องจากความซื่อสัตยตอกันตลอดมาเปนเวลานานโดยไมเคยมีวันใดขาด  ความ
พรอมใจที่จะทุมเทความมีน้ําใจและความปรีชาสุขุมที่ไดผสมผสานไวตลอดมาแมกําลังท่ีเหลืออยูเพื่อ
ผลประโยขนของคนอื่น  ความวาเหวท่ีทําใหเกิดความทุกขทางดานจิตใจและอารมณมากกวาทางดาน
รางกาย  เพราะลูกหลานอาจทอดทิ้งหรือไมคอยสนใจ  การทนทรมานและการเจ็บปวยเพราะกําลัง
กายลดนอยลงไปทุกทีหรือเพราะความทอใจอันเกิดจากความจําเปนตองอาศัยคนอ่ืน  หรือเพราะ
ความสํานึกอันขมขื่นวาตนเองเปนภาระใหแกคนท่ีตนรัก  ตลอดจนถึงการที่วาระสุดทายแหงชีวิตใกล
เขามาแลว  สมาชิกสมัชชาพระสังฆราชเคยชี้แนะแลววา  เรื่องท้ังหมดนี้เปนโอกาสที่ผูอภิบาลจะชวย
อธิบายแนวความศรัทธาอันล้ําเลิศสําหรับชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัว  ซึ่งเนื่องมาจากคุณคาสูงสง
ของไมกางเขนและการกลับคืนของพระคริสตเจา  ท้ังชวยใหแนวความศรัทธาดังกลาวปรากฏในการ
ดําเนินชีวิต  ดังนี้พระคริสตเจาประจักษมาเปนบอเกิดของความศักดิ์สิทธ์ิและความปติยินดีอันใหญ
หลวงชีวิตประจําวัน  โดยที่ขอสําคัญแหงสัจธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตนิรันดรนั้นเปนแสงสวางในการนําทาง
ชีวิต 

ในสถานการณท้ังหมดนี้  อยาไดละเลยการสวดภาวนา  อันเปนตนธารแหงความบรรเทาใจ
และแหงพละกําลัง  พรอมกับเปนอาหารบํารุงเลี้ยงความหวังอันแนวแนของคริสตชน 
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การแตงงานกับคนตางศาสนา 
78. จํานวนการสมรสระหวางชาวคาทอลิกและคริสตชนที่รับศีลลางบาปแตไมใชคาทอลิกหรือระหวาง
ชาวคาทอลิกกับคนที่ไมไดรับศีลลางบาปนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และเรียกรองใหผูอภิบาลเอาใจใสเปน
พิเศษตามคําชี้แนะและบรรทัดฐานท่ีมีอยูในเอกสารซึ่งทางพระสันตะสํานักไดออกมาใหม  และใน
เอกสารซึ่งสภาพระสังฆราชตางๆ ไดกําหนดเพื่อประยุกตกับสภาพทองถิ่นไดอยางถูกตอง 
 คูสมรสที่ตางคนตางถือศาสนานั้น  ปรากฏมีสิ่งท่ีตองเอาใจใสเปนพิเศษบางประการซึ่ง
อาจจะแยกออกเปน 3 ประการดวยกัน  คือ   
 ประการที่หนึ่ง  ฝายคาทอลิกเองตองตระหนักในภาระหนาท่ีอันเนื่องมาจากความเชื่อ  
โดยเฉพาะการปฏิบัติการตามความเชื่อนั้นอยางเสรี  และในเรื่องความจําเปนท่ีจะตองพยายามอยาง
สุดความสามารถใหลูกไดรับศีลลางบาปและไดรับคําสอนตามหลักความเชื่อคาทอลิก178 
 ประการที่สอง  จะตองตระหนักถึงความยากลําบากเปนพิเศษที่อาจเกิดข้ึนในความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาดวยกันในสวนที่เกี่ยวของกับอิสรภาพทางศาสนาของแตละคน  อาจมีการฝนใจ
เกิดข้ึนจากการรบเราอยางมิชอบธรรมใหคูสมรสฝายใดฝายหน่ึงโอนศาสนา  หรือจากการสราง
อุปสรรคมิใหเขาปฏิบัติศาสนาของตนอยางเปดเผยและเสรี 
 ประการที่สาม  เกี่ยวกับรูปแบบของการสมรสทางพิธีกรรมและตามกฎหมายพระศาสนจักรนี้  
ประมุขสังฆมณฑลตางๆ ควรใชสิทธ์ิ  (ท่ีทางสันตะสํานักอนุมัติให : Facultates - ผูแปล)  อยางเต็มที่  
เมื่อมีความจําเปน 
 เมื่อพูดถึงสามประการนี้แลวก็ตองคํานึงถึงขอตอไปนี้ดวย 

 ในการอบรมเพื่อเตรียมสมรสที่เหมาะสมกับการสมรสชนิดนี้  ผูรับผิดชอบตองพยายาม
เทาท่ีจะทําไดในการอธิบายคําสอนคาทอลิกในเรื่องลักษณะและขอบังคับของการสมรส
ใหแจมแจง  ท้ังจะตองระมัดระวังมิใหมีการรบเราและมีอุปสรรคที่กลาวมาแลวนั้น
เกิดข้ึนในภายหลัง 

 เรื่องท่ีสําคัญมากที่สุดก็คือ  การอาศัยชุมชนเปนท่ีชวยใหฝายคาทอลิกไดมีความเชื่อท่ี
มั่นคงและสงเสริมใหซาบซึ้งในความเชื่อและปฏิบัติตามสมกับความเปนผูใหญใหดีย่ิงข้ึน  
เพื่อวา  เขาจะไดเปนสักขีพยานที่เชื่อถือไดภายในครอบครัว  ดวยรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตและดวยคุณภาพแหงความรักตอคูสมรสและตอลูกๆ  

 ถึงแมวาการสมรสระหวางชาวคาทอลิกและผูรับศีลลางบาปคนอื่นจะมีลักษณะพิเศษก็ตาม  
แตการสมรสเหลานี้ยังมีแนวอ่ืนๆ อีกมากมายซึ่งควรจะสนับสนุนและสงเสริมเปนอยางย่ิง  อาจเปน
เพราะคุณคาของแนวนั้นเองก็ดี  หรือเปนเพราะอิทธิพลอันดีตอกระบวนการปรับปรุงความเขาใจ
ระหวางศาสนา  (สากลสัมพันธภาพ)  โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณคานี้ปรากฏขึ้นเมื่อคูสมรสตางก็เลื่อมใส
ตอความรับผิดชอบทางศาสนาของตน ศีลลางบาปที่ท้ังสองไดรับพรอมกับอานุภาพแหงพระหรรษ
ทาน  เปนหลักเกณฑและเปนเหตุผลบันดาลใหเขาไดแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางสนิทใน
คุณคาทางศีลธรรมและชีวิตจิตใจ 
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 Cf.  Paul  VI,  Motu  Proprio  Matrimonia  Mixta,  4 - 5 : AAS  62  (1970), 257 - 259;  John  Paul  II,  Address  to  

the  participants  in  the  plenary  meeting  of  the  Secretariat  for  Promoting  Christian  Unity  (13  November  1981) 
: L’Osservatore  Romano,  14  November  1981. 



 99

 เพื่อใหเปนไปเชนนี้จริง  และเพื่อจะเนนความสําคัญในแงสากลสัมพันธภาพของการสมรสที่
ตางคนตางถือศาสนาซึ่งดําเนินไปตามหลักความเชื่อของคริสตชนทั้งคู  ควรจะพยายามใหศาสนบริ
กรทั้งฝายคาทอลิกและฝายท่ีไมใชคาทอลิกไดรวมมือกันอยางดีตั้งแตแรกเริ่มเตรียมสมรสตลอดถึง
พิธีสมรสเอง  ถึงแมวาอาจไมใชสิ่งท่ีทําไดงายเสมอไปก็ตาม 
 สําหรับเรื่องท่ีวา  คูสมรสฝายท่ีไมใชคาทอลิกจะรับศีลมหาสนิทไดหรือไมนั้น  ขาพเจาขอให
ถือบรรทัดฐานซ่ึงสมณสํานักเลขาธิการเพื่อเอกภาพของคริสตชนไดกําหนดไวแลว179 
 ในบางสวนของโลก  เปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนการสมรสระหวางชาวคาทอลิกกับคนที่ไมไดรับ
ศีลลางบาปนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สวนมากคูสมรสฝายท่ีไมไดรับศีลลางบาปก็ถือศาสนาอ่ืน  ความศรัทธา
ของเขานั้นตองไดรับการเคารพตามที่ระบุไวในคําแถลง  “Nostra  Aetate”  ของสังคายนาวาติกัน
ครั้งท่ีสอง  ซึ่งวาดวยความสัมพันธแหงพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใชคริสตศาสนา กระนั้นก็ดี  
ในการสมรสแบบนี้จํานวนไมใชนอยโดยเฉพาะในสังคมที่หลงไปทางโลก  คูสมรสฝายท่ีไมไดรับศีลลาง
บาปก็มิไดนับถือศาสนาใดๆ เลย  เกี่ยวกับการสมรสชนิดนี้จําเปนอยางย่ิงท่ีสภาพระสังฆราชและ
พระสังฆราชแตละองคตองออกคําแนะนําท่ีเหมาะสมในดานงานอภิบาล  โดยมีวัตถุประสงควาจะ
ปกปองความเชื่อของคูสมรสฝายท่ีเปนชาวคาทอลิกและชวยเหลือในทุกวิถีทางใหเขาสามารถปฏิบัติ
ตามความเชื่อนี้ไดอยางอิสระ  เปนตนวาหนาท่ีของเขาที่ตองพยายามใหลูกๆ ไดรับศีลลางบาปและ
ไดรับการ อบรมตามหลักศาสนาคาทอลิกอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  นอกจากนั้นก็ยังตองชวยคูสมรส
ฝายคาทอลิกใหเปนประจักษพยานถึงความเชื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคาทอลิกภายใน
ครอบครัวของตน 
 

งานอภิบาลในบางกรณีที่นอกลูนอกทาง 
79. เมื่อสมัชชาพระสังฆราชไดแสดงความหวงใยในการประคับประคองครอบครัวในทุกแงทุกมุมซึ่ง
เพียงแตในแงศาสนาเทานั้น  สมัชชาก็ไมไดละเลยที่จะพิจารณากรณีบางกรณีท่ีอยูนอกลูนอกทางตาม
ทัศนะของศาสนา  และบอยคร้ังตามทัศนะของสังคมบานเมืองดวย  กรณีเหลานี้กําลังแพรหลายเปน
จํานวนเพิ่มทวีคูณ  แมในทามกลางชาวคาทอลิกเองก็ตาม  อาศัยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในดาน
วัฒนธรรมทุกวันนี้เปนแรงสงเสริม  สิ่งนี้สงผลกระทบกระเทือนไมใชนอยตอสถาบันครอบครัวและ
ตอสังคมซึ่งมีหนวยพื้นฐานก็คือครอบครัวนั่นเอง 
 

กรณีที่  1 : การทดลองแตงงาน 
80.  กรณีแรกที่อยูนอกลูนอกทางก็คือ  สิ่งท่ีเขาเรียกกันวา  “การทดลองการแตงงาน”  ในปจจุบันนี้
มีหลายคนใครจะสนับสนุนการแตงงานแบบนี้โดยอางวามันก็มีคาเหมือนกัน  สามัญสํานึกของมนุษยก็
ไดเตือนแลววา  ไมสามารถยอมรับการทดลองดังกลาวได  เหตุผลก็คือ  ไมควรที่จะมี  “การทดลอง”  
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเปนคน  ซึ่งประกอบดวยศักดิ์ศรีท่ีเรียกรองให  “คน”  เทานั้นตองเปน
จุดมุงหมายแหงการอุทิศตัวใหแกกันและกันโดยปราศจากการกําจัดขอบเขตอันใดไมวาจะเปนเรื่อง
ของเวลาหรือสถานการณอ่ืนใดท้ังสิ้น 
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 Instruction  In  Quibus  Rerum  Circumstantiis  (15  June  1972) : AAS  64 (1972), 518 - 525;  Note  of  17  October  

1973 : AAS  65  (1973),  616-619 
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 สวนพระศาสนจักรเองก็ไมสามารถที่จะยินยอมใหมีการอยูกันแบบนี้ไดเพราะเห็นแกเหตุผล
ตางๆ  และเปนเหตุผลท่ีมาจากความเชื่อ  ดูนัยหนึ่ง  การมอบรางกายในการที่มีเพศสัมพันธเปน
สัญลักษณแทของการอุทิศตัวทั้งหมด  การอุทิศตัวเชนนี้  ตามความเปนจริงของกระบวนการแหงการ
ไถกูนั้น ไมสามารถเกิดข้ึนไดสําเร็จอยางสมบูรณ นอกเสียจากวา ความรักบริสุทธ์ิสูงสงซึ่งพระคริสต
เจาทรงประทานใหเองน้ัน  จะเปนแรงซอนดวย  ดูอีกนัยหนึ่ง  การสมรสระหวางผูรับศีลลางบาป
สองคน  ก็เปนสัญลักษณแทแหงการรวมเปนหนึ่งเดียวระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร  ซึ่ง
ไมไดดํารงอยูชั่วคราวหรือเปน  “การทดลอง”  แตเปนการรวมกันท่ีตองซื่อสัตยชั่วกาลนาน  ฉะนั้น  
การสมรสระหวางผูรับศีลลางบาปสองคนจึงมีเพียงแบบเดียวที่ยกเลิกมิไดเลย 

กรณีดังกลาว  ตามปกติไมอาจแกไขได  นอกเสียจากวาบุคคลผูนั้นจะไดรับการอบรมตั้งแต
วัยเด็ก อาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเปนเคร่ืองชวยเหลือ  และโดยปราศจากความหวาดกลัว  
เพื่อวาเขาจะไดสามารถควบคุมตัณหาที่กําเริบขึ้นได  พรอมกับสามารถสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ 
ดวยความรักอันแทจริง  สิ่งนี้จะเปนไปไมไดถามิไดรับการอบรมอยางเขมงวดเพื่อเขาถึงความรักอัน
ถองแท  และเขาใจถึงเรื่องการใชเพศอยางถูกตองซ่ึงจะชวยนําคนใหเขาถึงธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตเจาอยางสมบูรณตามลักษณะของความเปนคนทุกอยางซึ่งหมายความถึงตามลักษณะที่เปนของ
รางกายอีกดวย 
 จะเปนประโยชนอยางมากที่จะคนควาสาเหตุของกรณีท่ีปรากฏขึ้นนี้ในดานจิตวิทยาและ
สังคมวิทยาเพื่อจะไดพบวิธีแกไขที่เหมาะสม 
 

กรณีที่  2 :  การอยูกินดวยกันโดยไมมีพันธะ 
81.  การอยูกินดวยกันแบบนี้  หมายถึงการที่ไมมีพันธะเปนทางการแตอยางใด  ไมวาทางบานเมือง
หรือทางศาสนาก็ตาม  กรณีท่ีปรากฏขึ้นเชนนี้นับวันจะยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นนั้น  ผูอภิบาลตองให
ความดูแลเอาใจใสเพราะวาอาจมีเหตุผลตางๆ นานามากมายอยูเบื้องหลัง  ซึ่งถาพิจารณาอยางดี
แลวคงจะสามารถควบคุมผลที่ติดตามไดบาง 
 คนบางพวกรูสึกตัววา  ถูกบังคับใหอยูในสภาพนี้  เนื่องจากสถานการณท่ียุงยากในดาน
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  หรือศาสนา  จนกระทั่งเขากลัววาตนจะตองจําทนกับความเดือดรอนบาง  
สูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจบาง  หรือถูกแบงแยกอยางอยุติธรรมบาง  ฯลฯ  ในแงตรงขาม  
เราอาจจะสังเกตไดวามีคนอีกพวกหนึ่งท่ีดูหมิ่น  ประทวง  หรือปฏิเสธสังคม  สถาบันครอบครัว  
ระบบสังคมและการเมือง  หรือแสวงหาความสนุกสนานแตอยางเดียว  ยังมีผูท่ีตกอยูในสภาพนี้
เพราะเขาไมเคยรับการศึกษาหรือขาดปจจัยทุกอยาง  บางครั้งก็เพราะสภาพแวดลอมที่เปนผลของ
สถานการณท่ีอยุติธรรมจริงๆ  บางคนก็เปนเพราะจิตใจเขายังไมบรรลุวุฒิภาวะ  เขาจึงลังเลใจและ
กลัววาตนเองจะตองผูกพันกันอยางถาวรตลอดไป  ในบางประเทศเองนั้น  ขนบธรรมเนียมประเพณี
กําหนดใหบาวสาวอยูดวยกันระยะหนึ่ง  หรือใหมีลูกเกิดมาสักคนเสียกอนจึงจะแตงงานกันไดจริงๆ  
 เหตุผลเหลานี้แตละขอก็เปนปญหาท่ียุงยากในแงงานอภิบาลสําหรับพระศาสนจักรเพราะมี
ผลสะทอนรายแรงที่ติดตามมา  ท้ังในดานศาสนาและศีลธรรม  (ตัวอยางเชน  การสูญเสียความ
สํานึกทางศาสนาเกี่ยวกับการแตงงานท่ีควรจะตองเขาใจวาเปนการเลียนแบบพันธสัญญาของพระเจา
กับประชากรของพระองค  การขาดพระหรรษทานของศีลสมรส  เรื่องอัปยศทางศาสนา)  และใน
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ดานสังคม  (ตัวอยางเชน  ความหมายของครอบครัวสลายไป  จิตสํานึกถึงความซื่อสัตยสุจริตลดลง
แมความซื่อสัตยตอสังคมก็ลดลงเชนกัน การทํารายจิตใจลูก การทะนงในความเห็นแกตัว) 
 ผูอภิบาลพรอมกับชุมชนของพระศาสนจักรจะตองพยายามศึกษาสถานการณเหลานี้  รวมทั้ง
เหตุผลในแตละกรณีดวย  ตองพยายามติดตอกับผูท่ีอยูกินดวยกันแบบนี้โดยอาศัยความรอบคอบและ
ความละมุนละไม  ตองพยายามใหความกระจางแกเขาดวยความพากเพียรตักเตือนเขาดวยความรัก  
เปนประจักษพยานใหเขาเห็นตัวอยางของครอบครัวคริสตชน  ซึ่งอาจทําใหเขากลับสูสภาพที่เปน
ระเบียบเรียบรอย  แตเหนือกวาความพยายามทั้งหมดนี้  ควรจะปองกันมิใหเกิดปญหานี้ลวงหนา  
โดยสงเสริมจิตสํานึกของหนุมสาวใหสํานึกถึงความซื่อสัตย  ตลอดเวลาที่ใหการอบรมศึกษาทาง
ศีลธรรมและศาสนา  โดยชี้แจงใหเขาเขาใจเงื่อนไขและโครงสรางท่ีจรรโลงความซื่อสัตยซึ่งอาจ
กอใหเกิดอิสรภาพที่แทจริง  โดยชวยเขาใหบรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจและเปดเผยคุณคาแทของศีล
สมรสในดานความเปนมนุษยและในดานชีวิตเบื้องบนใหเขาไดทราบ 
 ประชากรของพระเจาก็ตองพยายามเขาถึงผูมีอํานาจหนาท่ีดวย  พยายามใหทานชวยตาน
แนวโนมที่กําลังทําใหสังคมแตกสลายและที่สรางผลกระทบกระเทือนตอศักดิ์ศรี  ความมั่นคง  และ
ผาสุกของพลเมืองแตละคน  ทานก็ตองระมัดระวังอยาใหเสียงประชามติเอียงไปทางที่ประมาท
คุณคาของสถาบันการสมรสและครอบครัว  อนึ่ง  เนื่องจากวาในทองท่ีหลายแหง  หนุมสาวไม   
สามารถจะสมรสกันอยางท่ีควรเพราะความยากจนขนแคนอันเปนผลมาจากโครงสรางของสังคมและ
เศรษฐกิจที่อยุติธรรม  หรือท่ีไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้น  สังคมและผูมีอํานาจควรสนับสนุน
การสมรสที่ถูกกฎหมายดวยวิธีการหลายๆ อยางเชน  การประกันรายไดท่ีพอเหมาะสําหรับครอบครัว  
การออกคําสั่งในการจัดท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตครอบครัว  รวมถึงเอ้ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางานและการครองชีพ 
 

กรณีที่  3 : ชาวคาทอลิกที่แตงงานเฉพาะแตตามกฎหมายบานเมืองเทานั้น 
82. ชาวคาทอลิกที่เลือกประกอบพิธีแตงงานเฉพาะแตตามกฎหมายบานเมืองเทานั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ  ไมวาเขาจะอางถึงเหตุผลทางทัศนะคติหรือทางความจําเปนก็ตาม  ไมวาเขาจะปฏิเสธพิธีทาง
ศาสนาหรือผัดผอนเฉยๆ ก็ตาม  ฐานะของเขาไมสามารถที่จะเทาเทียมไดกับสภาพของผูท่ีกินอยู
ดวยกันโดยไมมีพันธะแตประการใด  อยางนอยเขาก็สมัครใจดําเนินชีวิตในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง
และถาวร  ถึงแมวาบอยคร้ังเขาแตงงานกันตามแบบนี้เพื่อจะสามารถหยารางกันไดในภายหลัง  แต
เมื่อคูสมรสตองการใหทางบานเมืองรับรองพันธสัญญาของเขาอยางเปนทางการ  ก็เปนการแสดงวา  
เขายอมรับพันธะนั้นและผลดีท่ีจะติดตามมาดวย  อยางไรก็ดีพระศาสนจักรมิอาจยอมรับสถานการณ
เชนนี้ได 
 ในที่นี้  เปาหมายของงานอภิบาลก็คือ  ชวยทําใหคูสมรสเหลานั้นยอมรับวาแบบชีวิตท่ีเขา
เลือกไว  จําเปนตองสอดคลองกับความเชื่อท่ีเขายืนยัน  ผูอภิบาลควรพยายามอยางเทาท่ีจะทําได  
โดยชวยคนเหลานี้ใหเกิดความตองการที่จะอยูในสภาพที่ถูกตองกับหลักเกณฑคริสตชน  ผูอภิบาล
ตองปฏิบัติตอเขาดวยความรัก  และชักชวนเขาใหมีสวนรวมในชีวิตของกลุมคริสตชนที่เขาสังกัดอยู  
แตถึงอยางไรก็ดี  ผูอภิบาลก็ไมควรอนุโลมใหเขารับศีลศักดิ์สิทธ์ิได 
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กรณีที่  4 : คูสมรสที่แยกทางกันและคูสมรสที่หยารางกันแตไมไดแตงงานใหม 
83. การสมรสที่สมบูรณอาจถึงจุดท่ีตองแยกทางกันดวยความทรมานใจ  และบอยครั้งก็แกไขไมได
เนื่องจากเหตุผลนานัปการ  เชน  การที่ไมสามารถเขาใจกันได  การที่ไมสามารถเปดใจตอกันเพื่อ
สรางความสัมพันธในระดับบุคคลตอบุคคลไดอยางแทจริง  ฯลฯ  แนนอน  ควรจะตองตระหนักวา  
การแยกทางกันนั้นเปนวิธีบําบัดจิตใจขั้นสุดทาย  หลังจากความพยายามที่จะแกไขสถานการณนี้อยาง
เต็มที่นั้นปรากฏวาไรประโยชนเสียแลว 
 บอยคร้ัง  ความรูสึกวาเหวและความเดือดรอนอีกหลายประการ  เปนผลท่ีเกิดข้ึนกับคูสมรส
ท่ีแยกทางกันแลว  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับฝายท่ีไมมีความผิด  ในกรณีเชนนี้ชุมชนของพระศาสนจักรก็
ตองสนับสนุนคูสมรสนี้มากกวาในกรณีอ่ืนๆ ตองใหเกียรติแกเขา รวมทุกขสุขกับเขา เห็นอกเห็นใจเขา  
รวมทั้งอยูขางเคียงเขา  เพื่อใหสามารถรักษาความซื่อสัตยแมในสภาพยุงยากที่เขาประสบอยูก็ตาม  
ชุมชนของพระศาสนจักรยังควรเปนกําลังใจใหเขามุงพัฒนาจิตใจแหงการใหอภัยผูอ่ืน  ซึ่งเปนคุณงาม
ความดีเฉพาะของความรักคริสตชน  ตลอดจนใหเขาพรอมเสมอที่จะกลับไปดําเนินชีวิตสมรสตามเดิม 
 กรณีของคูสมรสฝายท่ีตองหยารางโดยจําใจนั้นก็คลายกับกรณีกอน  เขาไดตระหนักดีวาพันธ
สัญญาของการสมรสที่สมบูรณแบบเปนสิ่งท่ียกเลิกมิได  เขาจึงไมยอมปลอยตัวหาคูชีวิตใหม  ตรงกัน
ขามเขาอุตสาหปฏิบัติหนาท่ีของตนตอครอบครัว  และรับผิดชอบในบทบาทของคริสตชน  ตัวอยาง
แหงความซื่อสัตยและความมั่นคงท่ีสมกับความเปนคริสตชนนั้นจึงกลายเปนประจักษพยานที่มีคุณคา
พิเศษสําหรับโลกและสําหรับพระศาสนจักร  เพราะฉะนั้นพระศาสนจักรจึงย่ิงตองเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
เขาดวยความรักอยางมิหยุดย้ังและเขาใหรับศีลศักดิ์สิทธ์ิไดโดยไมมีอุปสรรคแตอยางใดเลย 
 

กรณีที่  5 : ผูที่แตงงานใหมหลังการหยาราง 
84.  จากประสบการณในแตละวัน  เราสังเกตเห็นดวยเสียดายวาผูท่ีหยารางกันแลว  ก็มักตั้งใจที่จะ
เขารวมชีวิตกับคนใหมแทบทุกรายโดยไมมีพิธีทางศาสนคาทอลิกแตอยางใด  นี่เปนความหายนะ
เหมือนกับความหายนะอื่นๆ  ซึ่งย่ิงวันย่ิงแพรไปอยางกวางขวางแมในกลุมคริสตชน  เพราะฉะนั้น  
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเผชิญหนากับความยุงยากนี้โดยดวนและดวยความขยันขันแข็ง  สมาชิก
สมัชชาพระสังฆราชไดศึกษาปญหานี้แลว  อันท่ีจริง  พระศาสนจักรซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นเพื่อ
มนุษย  จะนํามนุษยท้ังมวลโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีไดรับศีลลางบาปไปสูความรอดนั้น  ก็ไมสามารถที่
จะละทิ้งผูท่ีตั้งใจเขาสูการสมรสใหมได  ท้ังๆ ท่ีเขาเองก็เคยมีพันธะกับอีกคนหนึ่งในศีลสมรสแลว  
ฉะนั้น  พระศาสนจักรจึงมานะพยายามโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อยท่ีจะเอื้ออํานวยวิธีชวยใหรอดตางๆ 
ใหแกเขา 
 ผูอภิบาลควรจะตองทราบวาตนเองมีหนาท่ีวินิจฉัยสภาพความเปนจริงใหถูกตองเพื่อจะได
ซื่อสัตยตอความจริง  ในอันท่ีจริง  พวกที่ไดทุมเทกําลังใจเพื่อท่ีจะพิทักษรักษาการสมรสครั้งแรกดวย
ใจจริงและถูกทอดทิ้งอยางไมเปนธรรมนั้น  ก็แตกตางจากพวกที่ไดทําลายการสมรสที่สมบูรณตาม
กฎหมายพระศาสนจักรเพราะความผิดอันมากมายของตน อีกพวกหนึ่งก็คือ ผูท่ีไดเขารวมชีวิตกับคู
ใหมเพราะเห็นแกผลทางการอบรมดูแลลูก และบางครั้งเขาก็มีจิตสํานึกที่แนนอนวา การสมรสครั้ง
กอนท่ีถูกทําลายอยางแกไขมิไดแลวนั้น  ไมเคยเปนการสมรสที่สมบูรณเลย 
 โดยรวมกับสมัชชาพระสังฆราช  ขาพเจาขอเตือนผูอภิบาลและชุมชนคริสตชนทั้งปวงให
ชวยเหลือผูท่ีหยารางกันแลวแตงงานใหมดวยความระมัดระวังและดวยเมตตาธรรมอันละมุนละไม  
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อยาใหพวกเขารูสึกวาตัวเองถูกแยกออกจาพระศาสนจักร  ย่ิงไปกวานั้นเขาตองมีสวนรวมในชีวิตนั้น
ดวย  ตองชักชวนเขาใหฟงพระวาจาของพระเจา  ใหรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  ใหหมั่นสวด
ภาวนา  ใหสนับสนุนกิจเมตตาตางๆ  และโครงการของกลุมชนที่สงเสริมความยุติธรรม  ใหอบรมสั่ง
สอนลูกตามหลักความเชื่อคริสตชน     ใหสงเสริมจิตตารมณแหงการเปนทุกขถึงบาปในใจของตน
และใหทํากิจกรรมใชโทษบาปเพื่อจะออนวอนขอพระหรรษทานของพระเจาทุกวันไป     ขาพเจาขอให
พระศาสนจักรสวดภาวนาอุทิศใหเขา  บํารุงจิตใจของเขา  แสดงตัวเปนมารดาที่เปยมไปดวยความ
เมตตาตอเขา และดังนั้นใหพระศาสนจักรพยุงเขาใหคงอยูในความเชื่อและความหวังอันแนวแน 
 กระนั้นก็ดี  พระศาสนจักรยืนยันถึงแนวปฏิบัติของตนซึ่งมีหลักพื้นฐานอยูท่ีพระคัมภีรท่ีวา  
พระศาสนจักรไมอนุโลมใหคริสตชนที่หยารางกันแลวแตงงานใหมนั้น  รับศีลมหาสนิทได  ตัวเขาเอง
เปนอุปสรรคมิใหรับได  ในเมื่อสภาพของเขาและรูปแบบชีวิตจริงของเขาไมสอดคลองกับ
ความสัมพันธแหงความรักระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร  ซึ่งปรากฏออกมาเปนอยูจริงๆ ใน
ศีลมหาสนิท      นอกจากนั้นยังมีเหตุผลพิเศษในดานอภิบาลก็คือ ถาคนเหลานี้ไดรับอนุญาตใหรับศีล
มหาสนิทไดแลว  คริสตชนโดยทั่วไปจะเกิดความเขาใจผิดและความสับสนเกี่ยวกับพระธรรมคําสอน
ของพระศาสนจักรที่วา ศีลสมรสนั้นยกเลิกไมได 
 เชนเดียวกัน  การกลับคืนดีกับพระเจาโดยทางศีลอภัยบาป  ซึ่งเปดทางไปยังศีลมหาสนิทนั้น      
ผูท่ีจะรับไดก็คือผูท่ีเปนทุกขถึงบาปเพราะไดฝาฝนสัญลักษณแหงพันธสัญญาและแหงความซื่อสัตย
ของพระคริสตเจา  พวกเขาจึงพรอมที่จะดําเนินชีวิตในรูปแบบซึ่งไมขัดแยงกับการสมรสที่ยกเลิกมิได  
ในกรณีท่ีชายและหญิงไมสามารถแยกทางกันไดเพราะมีเหตุผลสําคัญ  เชน  มีลูกที่จะตองดูดวยกัน
นั้น  “ในภาคปฏิบัติ  การเปนทุกขถึงบาปดังกลาวเรียกรองใหเขารับรองวา  เขาจะดําเนินชีวิตดวย
การโดยยกเวนเรื่องกามกิจอยางเด็ดขาด กลาวคือ งดเวนกิจกรรมเฉพาะของสามีภรรยา”180 
 ในทํานองเดียวกัน  การเคารพตอศีลสมรสก็ดี  ตอคูสมรสและญาติพี่นองของเขาก็ดี  ตอ
ชุมชนคริสตชนก็ดี      เรียกรองมิใหผูอภิบาลจัดพิธีอยางใดอยางหนึ่งในโอกาสที่ผูหยารางกันแลว
แตงงานใหม      ท้ังนี้ ไมวาจะอางถึงเหตุผลหรือขอแกตัวประการใดก็ตาม แมในแงอภิบาลถามีพิธี
ดังกลาว  ก็จะเปนการหลอกใหเขาใจกันวากําลังประกอบพิธีศีลสมรสใหมโดยสมบูรณ  และจะเกิด
ความเขาใจผิดข้ึนเกี่ยวกับลักษณะของการยกเลิกกันมิไดของการสมรสที่สมบูรณ 
 ในขณะที่พระศาสนจักรปฏิบัติเชนนี้   พระศาสนจักรยืนยันถึงความจงรักภักดีของตนตอพระ
คริสตเจา  และตอพระสัจธรรมของพระองค  ในเวลาเดียวกันพระศาสนจักรบําเพ็ญตนเปนมารดาที่
มีใจเมตตากรุณาตอบุตรของตน  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอบุตรที่คูชีวิตโดยชอบธรรมไดทอดท้ิงไปทั้งๆ 
ท่ีตนเองไมไดทําผิด 
 ดวยความมั่นใจอันแนวแน  พระศาสนจักรเชื่อวาแมแตคนท่ีตีตัวออกหางจากพระบัญญัติ
ของพระคริสตเจาและยังคงดํารงชีวิตอยูในสภาพนั้น  ก็ยังสามารถรับพระหรรษทานแหงการกลับใจ
และความรอดจากพระเจาได เมื่อเขาไดพากเพียรภาวนา เปนทุกขถึงบาป และมีเมตตาธรรม 
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85. ผูที่ไมมีครอบครัว 
 ขาพเจาใครจะกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมนุษยประเภทหนึ่งซึ่งขาพเจาเขาใจวาเขาตองอยูใกลชิด
กับพระหฤทัยของพระคริสตเจา  ท้ังคูควรกับความปราณีและความหวงใยของพระศาสนจักรและ
ของผูอภิบาล  เพราะสภาพความเปนจริงท่ีเขาตองดําเนินชีวิตซึ่งสวนมากเขาไมตองการใหเปนเชนนี้ 
 บนโลกนี้  เรามีมนุษยจํานวนมากมายซึ่งไมมีทางท่ีจะสังกัดหนวยซึ่งเราเรียกวาครอบครัว  
ตามกฎหมายที่ถูกตองนั้นได  มนุษยเปนจํานวนนับไมถวนมีชีวิตอยูอยางยากแคน การที่ชายหญิง
ปนเปกันอยู  การขาดที่อยูอาศัย  ความสัมพันธท่ีไมถาวรและไมเปนปกแผน การขาดแคลน
ขนบธรรมเนียม  ท้ังหมดนี้  ไมเปดโอกาสใหใชคําวา  “ครอบครัว”  ในกรณีนี้ได  บางคนก็ตองอยู
โดดเดี่ยวในโลกเพราะเหตุผลตางๆ  อยางไรก็ดี  “ขาวดีเรื่องครอบครัว”  ก็ตองแพรไปถึงเขาดวย 
 ขาพเจาเคยพูดถึงปญหาของผูท่ีตองทนตอความยากจนขนแคนวา  จําเปนตองบากบั่นดวย
ความเขมแข็งเพื่อคนหาวิธีการแกไขสถานการณนี้  แมในทางการเมืองซ่ึงจะสามารถชวยเขาใหพน
จากสภาพตกต่ําใตระดับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 นี่เปนหนาท่ีท่ีสังคมทั้งมวลตองรับมือปฏิบัติโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีมีอํานาจหนาท่ี  เพราะเปน
ภารกิจของเขาและอยูในความรับผิดชอบของเขา  อีกทั้งยังเปนหนาท่ีของครอบครัวตางๆ ท่ีจะตอง
แสดงมนุษยธรรมและเจตจํานงท่ีจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 สําหรับผูท่ีไมมีครอบครัวตามธรรมชาติ     ก็ตองเปดประตูของครอบครัวใหญ  นั่นคือ
พระศาสนจักรใหกวางมากขึ้นอีก  พระศาสนจักรสวมรูปรางท่ีเปนรูปธรรมในครอบครัวระดับสังฆ
มณฑลและระดับวัดในชุมชนของพระศาสนจักรซึ่งเรียกวา  “กลุมคริสตชนขั้นพื้นฐาน”  และในกิจการ
แพรธรรมตางๆ  ไมมีบุคคลใดเลยในโลกที่ไมมีครอบครัว  พระศาสนจักรเปนบานและครอบครัว
สําหรับทุกๆ คน  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูท่ี  “ตกทุกขไดยากและแบกแอกหนัก”181 
 

บทสรุป 
86.  กอนท่ีจะจบสมณสารนี้  ขาพเจาอยากจะกลาวอะไรบางอยางเปนพิเศษกับสามีภรรยาและบิดา
มารดาทั้งหลายดวยความหวงใย 
 กับหนุมสาว  ผูเปนเสมือนอนาคตและความหวังของพระศาสนจักรและของสังคมโลก  ทาน
จะเปนแกนท่ีทรงพลังของครอบครัวเมื่อ  ค.ศ. 2000  ใกลเขามา 
 กับพี่นองท่ีรักและนับถือ พระสังฆราชและพระสงฆท้ังหลาย ผูรวมสังฆภาพกับขาพเจา     
นักบวชชายหญิง  ลูกที่รัก  ผูถวายชีวิตแดพระคริสตเจา ทานเปนประจักษพยานถึงความจริงอัน
สูงสงแหงความรักตอพระเจา 
 กับเพื่อนมนุษยท้ังหลายที่มีใจซื่อตรง  สุจริต  และที่เปนหวงใยตอวิวัฒนาการของครอบครัว 

อนาคตของมนุษยชาติข้ึนอยูกับครอบครัว 
 เพราะฉะนั้น  เปนสิ่งท่ีจําเปนและเรงดวนอยางย่ิง  ท่ีมนุษยผูมีน้ําใจดีทุกคนจะไดตระหนักวา
ตนเองพิทักษรักษาและสงเสริมคุณคาพรอมกับขอเรียกรองตางๆ ของครอบครัวดวยจิตสํานึก
รับผิดชอบ 
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 ในเรื่องนี้  ขาพเจาใครเรียนขอใหบรรดาบุตรของพระศาสนจักรมีความพยายามเปนพิเศษ  
ดวยเหตุผลท่ีวาความเชื่อสอนเขาใหทราบถึงแผนการอันนาพิศวงของพระเจา  เขาจึงมีแรงจูงใจมาก
ข้ึนท่ีจะสงเสริมสภาพครอบครัวในปจจุบันอันเปนเวลาแหงความยากลําบากและแหงพระหรรษทาน 
 พวกเขาตองมีความรักตอครอบครัวเปนพิเศษ  นี่เปนคําบัญชาที่แนชัดและเขมงวด 
 อันวา รักครอบครัวนั้น       หมายถึงการยกยองคุณคาและศักยภาพของครอบครัวรวมทั้ง
สงเสริมคุณคาเหลานี้เสมอ  รักครอบครัวยังหมายความถึงการสังเกตเห็นภยันตรายและสิ่งรายแรงท่ี
คุกคามครอบครัวเพื่อท่ีจะเอาชนะใหได  รักครอบครัวยังหมายถึงการสรางสรรคบรรยากาศที่
สงเสริมความเจริญกาวหนาใหแกครอบครัวในขณะที่ครอบครัวสมัยปจจุบันแทบจะหมดกําลังใจหรือมี
ความกังวลใจ     เนื่องจากความยุงยากลําบากที่เพิ่มทวีข้ึนเรื่อยๆ  มีวิธีอันล้ําคาท่ีจะแสดงความรัก
ตอครอบครัวนี้ได  ก็คือ  ชวยครอบครัวใหมีความมั่นใจในตัวเอง มีความมั่นใจในทรัพยากรทาง
ธรรมชาติหรือทางพระหรรษทานที่เขามี  ความมั่นใจในภารกิจที่พระเจาทรงมอบหมายใหเสียใหม  
“จําเปนอยางย่ิงท่ีครอบครัวสมัยปจจุบันจะตองรื้อฟนกําลังใจดั้งเดิม  จําเปนอยางย่ิงท่ีครอบครัว
จะตองเดินตามรอยของพระคริสตเจา”182 
 คริสตชนยังมีหนาท่ีท่ีจะประกาศ  “ขาวดี”  เกี่ยวกับครอบครัวดวยความชื่นชมยินดีและ
ดวยเจตนาที่แนวแน  ครอบครัวตองการอยางท่ีสุดท่ีจะฟงพระวาจาครั้งแลวครั้งเลาอีกทั้งตองการ
เขาใจความหมายของถอยคําอันเท่ียงแทท่ีชี้แนะเอกลักษณและศักยภาพของครอบครัว  พรอมกับ
ความสําคัญแหงภารกิจของตนในเมืองของมนุษยและของพระเจา 
 พระศาสนจักรรูจักหนทางซึ่งจะนําครอบครัวเขาไปถึงแกนแหงความจริงอันสูงสงของ
ครอบครัวเอง  พระศาสนจักรไดเรียนรูสัจธรรมนี้จากคําสอนของพระคริสตเจาและจากประสบการณ
ท่ีไดจากประวัติศาสตรตลอดมา  โดยที่แสงสวางของพระจิตเจานําความกระจางในการตีความ
ประสบการณนั้น  พระศาสนจักรไมบังคับคนอ่ืนใหยอมรับหลักสัจธรรมนี้  หากแตสํานึกวามีแรงชัก
จูงใหเสนอสัจธรรมนั้นแกทุกคนโดยปราศจากความกลัว  ย่ิงกวานั้น  พระศาสนจักรคํานึงถึงหนาท่ีท่ี
ตองเผยสัจธรรมดังกลาวดวยความหวังอันแนวแนท้ังๆ ท่ีตระหนักดีกวา  ไมกางเขนก็เปนเสมือน
ภาษาที่ประกอบ  “ขาวดี”  อาศัยไมกางเขนนี้เอง  ครอบครัวจึงจะสามารถบรรลุถึงภาวะอันบริบูรณ
ของตนเองและถึงความรักอันสมบูรณได 
 ขาพเจาใครเรียนกับคริสตชนทั้งปวงใหมีความยินดีและมีความกลาในอันท่ีจะรวมมือกับ
มนุษยท้ังหลายที่บากบั่นในการรับใชครอบครัวดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ  บุคคลใดไมวาจะเปน
รายบุคคล  สมาคม  หรือขบวนการใดก็ตามที่ทุมเทเสียสละเพื่อผลประโยชนของครอบครัว  และ
ปฏิบัติงานนี้ภายในโครงสรางของพระศาสนจักรในนามและใตโอวาทของพระศาสนจักรนั้น  ยอม
พบปะคนอื่น  เปนรายบุคคลหรือสถาบันก็ดีท่ีเคียงบาเคียงไหลไปกับเขาโดยมุงสูอุดมคติอันเดียวกัน  
การรวมมือกันนี้จะเปนพลังชวยใหการสงเสริมชีวิตครอบครัวดําเนินไปโดยเร็วและโดยสมบูรณมากขึ้น  
ท้ังๆ ท่ีจะเคารพตอคุณคาของพระวรสารและของความเปนคน     พรอมกับใหเกียรติแกทุกฝายท่ีมี
ความคิดริเริ่ม 
 กอนท่ีจะจบสมณสาร  ซึ่งมีจุดประสงคท่ีจะกระตุนใจของทุกคนใหพิจารณาปญหาเก่ียวกับ
ครอบครัวคริสตชนอยางละเอียด  ปญหาเหลานี้แมจะดูหนักมากก็จริง  แตก็นาสนใจมากดวย  ใน
ท่ีสุดนี้  ขาพเจาอยากจะขอภาวนาของความคุมครองจากครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิแหงนาซาเร็ท 
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 ในครอบครัวศักดิ์สิทธ์ินี้  พระบุตรของพระเจาไดทรงดําเนินพระชนมชีพอยางซอนเรน
ตลอดเวลาหลายปตามแผนการอันลึกล้ําของพระเจา  เพราะฉะนั้นครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิจึงเปน
ตัวอยาง  และคลายๆ กับแบบฉบับของครอบครัวคริสตชนทั้งมวล  ครอบครัวนี้  แมจะไมมี
ครอบครัวใดในโลกนี้เหมือนเลยก็ตาม  กระนั้นก็ดีก็ไดดํารงชีวิตอยางเงียบๆ และไมปรากฏตัวใน
หมูบานเล็กๆ ของแควนปาเลสไตนไดอดทนตอความขัดสน  การถูกเบียดเบียน  การถูกเนรเทศ  
ครอบครัวนี้ไดถวายเกียรติแดพระเจาดวยความเลื่อมใสศรัทธาและความบริสุทธ์ิอยางหาท่ีเปรียบ
ไมได  ฉะนั้น  ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิจึงเปนท่ีพึ่งของครอบครัวคริสตชน  รวมถึงครอบครัวทั้งหลายใน
โลกดวย  ใหครอบครัวเหลานั้นไดหมั่นปฏิบัติหนาท่ีประจําวันดวยความซื่อสัตย  ใหครอบครัว
พากเพียรอดทนตอความกังวลและความยุงยากในชีวิต  ใหครอบครัวเอาใจใสความตองการของคน
อ่ืนดวยใจเอื้อเฟอ  ใหครอบครัวบําเพ็ญตนตามแผนการของพระเจาเกี่ยวกับครอบครัวดวยความชื่น
ชมยินดี 
 ขอใหนักบุญยอแซฟ  “ผูชอบธรรม”  กรรมกรที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  ผูพิทักษรักษาคุณคาท่ี
พระเจาทรงฝากกับทานดวยความซื่อสัตยสุจริตอันสูงสง  ทรงโปรดคุมครอง  ปกปอง  และใหแสง
สวางครอบครัวเหลานั้น 
 ขอใหพระนางพรหมจารีมารีอา  ผูทรงเปนมารดาของพระศาสนจักร  โปรดเปนมารดาของ  
“พระศาสนจักรระดับครอบครัว”  ดวย อาศัยความชวยเหลือท่ีอบอุนของพระมารดา ขอใหครอบครัว
ชีวิตคริสตชนทั้งหลายไดกลายเปน  “พระศาสนจักรจําลอง”  อยางแทจริง  ซึ่งจะสะทอนธรรมล้ําลึก
แหงพระศาสนจักรของพระคริสตเจาและแสดงธรรมล้ําลึกนั้นออกมาในวิถีชีวิตของตน  ขอใหพระ
นางผูเปนผูรับใชของพระเจาไดเปนแบบฉบับใหแกผูท่ียอมรับน้ําพระทัยของพระเจาดวยใจสุภาพถอม
ตน  และดวยความปลาบปลื้มปติยินดี  ขอใหพระนางผูเคยเปนมารดาที่ตรมตรอมที่เชิงไมกางเขน
โปรดเปนผูบรรเทาความทุกขทรมาน  และเปนผูเช็ดน้ําตาของผูท่ีเศราโศกเพราะความยากลําบาก
ของครอบครัว 
 ขอใหพระคริสตผูทรงเปนพระเจา  พระราชาแหงสากลโลกและพระราชาของครอบครัว
ท้ังหลาย  ทรงโปรดสถิตอยูในบานของคริสตชนทุกหลัง  อยางท่ีพระองคทรงเคยสถิตท่ีเมืองคานา  
เพื่อใหพระองคทรงนําความสวาง  ความชื่นชมยินดี  ความสงบ  และความเขมแข็งมาสูบานเหลานี้  
ในวันนี้ซึ่งเปนวันฉลองพระสิริมงคลของพระองคผูทรงเปนกษัตริย  ขาพเจาออนวอนขอใหทุก
ครอบครัวไดรูจักมีสวนรวมในการที่จะใหพระอาณาจักรของพระองคมาถึงมนุษยท้ังหลาย  ซึ่งเปน  
“อาณาจักรที่เต็มไปดวยสัจธรรมและชีวิต  ความศักดิ์สิทธ์ิและความเที่ยงธรรม  ความรักและ
สันติภาพ”183  อันเปนจุดหมายปลายทางที่มนุษยท้ังหลายกําลังแสวงหา 
 ขาพเจาขอฝากแตละครอบครัวไวกับพระคริสตเจา กับพระนางมารีอา และกับนักบุญยอแซฟ  
ขาพเจาวางสมณสารนี้ในพระหัตถและพระหฤทัยของพระองค  ขอใหพระองคทานมอบสมณสารนี้
ใหแกทานพี่นองท่ีเคารพและบรรดาลูกที่รัก  ขอพระองคทานทรงโปรดเปดจิตใจของทานใหรับแสง
สวางซ่ึงพระวรสารสองมาถึงทุกครอบครัว 
 ขาพเจาสวดอธิษฐานอุทิศใหแกทานท้ังหลายแตละคน  และประทานพระพรใหแกทานจากใจ
จริงของขาพเจาในนามของพระบิดาและพระบุตรและพระจิต 
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 ใหไว ณ กรุงโรม มหาวิหารนักบุญโตร  วันท่ี  22  เดือนพฤศจิกายน  1981  ตรงกับวัน
ฉลองพระคริสตเจา พระราชาแหงสากลโลก ในปท่ี 4 แหงสมณสมัยของขาพเจา 
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