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พี่นองคริสตชนทีร่ กั ทุกทาน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ไดใหความสําคัญแกสิทธิอันพึงมีพึงได
ของมวลมนุษยชาติ จึงกําหนดใหวันอาทิตยสัปดาหที่สามของเดือน เปนวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรฯ
ในป 2557/2014 นี้ พระศาสนจักร ขอใหเราทุกคนรวมกันตระหนักถึงประเด็น “ความรุนแรง” โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอเด็กและสตรี เพราะการกระทําความรุนแรง ถือเปน การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ชีวิตรางกายและจิตใจทั้งตอตนเองและผูอื่น สวน การละเวนจากความรุนแรง เปนการแสดงออกซึ่งการ
เคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน อาศัยการใหเกียรติ เพื่อกอใหเกิด การ
เสริมสรางสันติสุขใหแกตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยรวม
“พระเจาตรัสวา เราจงสรางมนุษยขึ้นตามภาพลักษณของเรา ใหมีความคลายคลึงกับเรา... พระ
เจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระองค...พระองคทรงสรางใหเปนชายและหญิง” (ปฐก 1:26-27)
ดังนั้น มนุษยทั้งชายและหญิงที่พระเจาทรงสราง จึงมีเมล็ดพันธุแหงฉายาของพระเจาในจิตใจของพวกเขาทุกคน
ขณะเดียวกัน พระเจาทรงใหอิสระแกมนุษย แตพวกเขาไดเลือกที่จะกินผลไมจาก “ตนไมที่ทําใหรูจักดีรูจัก
ชั่ว” (ปฐก 2:9) เมื่อกินผลไมนั้นแลว “ก็เขาใจสิ่งตางๆ ดีขึ้น จึงรูวาตนเปลือยกายอยู ก็เอาใบมะเดื่อมาปกปด
รางกายของตน” (ปฐก 3:7) ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงไดเลือกที่จะสรางความเปนตัวตนขึ้นในจิตใจของตนเอง ซึ่ง
ความเปนตัวตนนี้ไดบดบังเมล็ดพันธุแหงฉายาของพระเจาที่พระองคประทานให
มนุษยดํารงชีวิตอยูดวยปจจัยพื้นฐาน คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย แตดวยความ
กลัววาตนเองจะดํารงชีวิตอยูไมได หากไรปจจัยพื้นฐาน ไรพรมแดน ไรอํานาจ ไรทรัพยสิน ไรซึ่งคูครอง และ
ผูสืบทอด ไรซึ่งชีวิต ฯลฯ มนุษยทั้งหลายจึงตองตอสูแยงชิงจากมนุษยดวยกันเอง โดยอาศัยความรุนแรงตางๆ ที่
มนุษย ส รางขึ้ น เพื่อใช เป นเครื่องมื อในการขจั ดความกลัว ดัง กล าวนี้ และยัง ไดสั่ ง สมความคิด ความรูสึ ก ใน
สายเลือด จากรุนสูรุน ดังตัวอยางเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่เราสามารถ
มองเห็นไดจากอดีตจนถึงปจจุบัน
เมื่ อหันกลับมาดูปญหาความรุนแรงในบานเมืองเรา โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ความรุนแรงตอเด็กและสตรี
ขอมูลของ "สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)" ระบุจํานวนความรุนแรงในครอบครัว ป พ.ศ.2556
มีเด็กและสตรีที่เขารับบริการที่ศูนยพึ่งได จํานวน 31,866 ราย หรือ 87 รายตอวัน ประมาณครึ่งหนึ่งของผูกระทํา

ความรุนแรงตอสตรี คือ คูสมรส รองลงมาคือ คูรัก ผูกระทําตอเด็กสวนใหญ คือ คูรัก รองลงมา คือ เพื่อน สวน
สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว อันดับแรก คือ สุรา ยาเสพติด รองลงไป คือ ปญหาความสัมพันธ การนอกใจ
หึงหวง ปญหาสุขภาพกายและจิต ปญหาทางเศรษฐกิจ สื่อลามก และอื่นๆ โดยมีรูปแบบของการกระทําความ
รุนแรง เชน การทะเลาะ ทุบตี ชกตอย ลอบทําราย กักขัง ละเมิดทางเพศ ฆาผูอื่นหรือแมแตการทํารา ยตนเอง
พฤติกรรมความรุนแรงทั้งหลายเหลานี้ ไมเพียงกอใหเกิดบาดแผลทางรางกายและแกชีวิตผูถูกกระทําเทานั้น หาก
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลย คือ ผลกระทบตอจิตใจผูถูกกระทํา ตลอดจนผูใกลชิดซึ่งยากที่จะเยียวยา ความรุนแรง
ไมไดจํากัดเพียงแตการลงไมลงมือเทานั้น แตคําพูดหรือการแสดงออกซึ่งความหยาบคาย หยาบกระดาง แดกดัน
กระทบกระเทียบ ประณาม หยามเหยียด รังเกียจ กลาวหา ขมขู คุกคาม หรือแมแตการไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพื่ อ ให เ กิด สั ม พั น ธภาพอั น ดี เช น ไม ใ ส ใจ ไม พูด คุ ย ไม ค บคา สมาคม ก็ นับ เปน ความรุน แรงต อจิ ต ใจด ว ย
เชนเดียวกัน
โอกาสรําลึกวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจัก รคาทอลิกในประเทศไทยป 2557/2014 พระศาสนจักร ฯ
มีความหวงใยตอสถานการณความรุนแรงในสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี ซึ่งนับวันจะยิ่ งเพิ่มจํานวนและทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา
สถานที่ทํางาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ รวมทั้ง ความรุนแรงจากสถานการณความขัดแยงทั้งทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ
พอจึงขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนทุกคน ไดใชชวงเวลาพิเศษนี้ ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมกันขจัด
ความรุนแรงที่แฝงดวยความกลัวที่ซอนอยูภายในจิตใจของเรา ดวยการเริ่มลงมือรดน้ํา พรวนดิน ใสปุย เมล็ดพันธุ
แหงฉายาของพระเจาในจิตใจของตนเองเสียตั้งแตบัดนี้ ขณะเดียวกัน ขอใหรวมกันทําหนาที่เปนประกาศก ในการ
ประณามความอยุติธรรม พรอมกับยื่นมือชวยเหลือผูที่ถูกกระทําจากความรุนแรง ใหกาวผานสภาพแหงความทุกข
ยาก และสามารถดํารงชีวิตไดอยางสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของทุกคนตอไป
ทายที่สุด พอวิงวอนขอพระเยซู คริสตเจา ผานทางพระนางมารีอาพระมารดาของพระศาสนจักร ทรง
อํานวยพระพรมายังพี่นองทุกคน ใหมีสุขภาพกายและใจ พรอมที่จะทํางานเพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูตอไป
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