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สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
โอกาสเฉลิมฉลองวันสันติสากล คร้ังที่ 54 

1 มกราคม 2021 / 2564 

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สนัติภาพ 

1. เมื่อก้าวย่างเข้าสู่อรุณรุ่งของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีจากใจจริงมายังประมุขแห่ง
รัฐและประเทศ ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ผู้นำทางจิตวิญญาณ และบรรดาศาสนิกชนของ
ศาสนาต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องชายหญิงผู้มีน้ำใจดี ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาถึงทุกท่าน ด้วย
ความหวังว่าปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จะช่วยให้มนุษยชาติสามารถก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความ
เป็นพี่น้องกัน ความยุติธรรมและสันติภาพ ระหว่างบุคคลแต่ละคน ระหว่างชุมชน ประชาชาติและ
ประเทศต่าง ๆ 

ปี 2020 ถูกจารึกไว้ด้วยวิกฤติสุขภาพครั้งใหญ่จากโควิด-19 ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับ
โลกที่ข ้ามพรมแดน ซํ ้าเติมวิกฤติอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เช่น วิกฤติสภาพ
ภูมิอากาศ อาหาร เศรษฐกิจ และการอพยพ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งยวด 

ข้าพเจ้าคิดถึงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก และทุก
คนที่ตกงาน  ข้าพเจ้าคิดถึงแพทย์และพยาบาล เภสัชกร นักวิจัย อาสาสมัคร อนุศาสนาจารย์ 

บุคลากรของโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ ด้วยเช่นกัน  ที่ได้เสียสละ และยังคงเสียสละต่อไปอย่าง
ใหญ่หลวง เพื่ออยู่กับคนป่วย บรรเทาความทุกข์ทรมาน และรักษาชีวิตของพวกเขา  ที่จริงแล้ว 
หลายคนเสียชีวิตในกระบวนการนี้  เพือ่แสดงความไว้อาลัยต่อพวกเขาเหล่านี้  ข้าพเจ้าเรียกร้อง
ผู้นำทางการเมืองและภาคเอกชน ขออย่าได้ลดละความพยายามที่จะให้แน่ใจว่า เราสามารถ
เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 และมีเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย คนยากจนและผู้ที่เปราะบาง
ที่สุด [1] 
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เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่จะกล่าวว่า  นอกเหนือจากประจักษ์พยานที่แสดงออกถึงความรักและ
ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันแล้ว  เรายังได้เห็นขบวนการชาตินิยม การเหยียดสีผิว ความเกลียด
กลัวชนต่างชาติ สงครามและความขัดแย้งในหลากหลายรูปแบบ ที่นำมาซึ่งความตายและความ
พินาศ 

เหตุการณ์เหล่านี้และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นหมุดหมายของเส้นทางมนุษยชาติในปีที่ผ่านมา ได้
สอนเราว่า การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และการดูแลสิ่งสร้างนั้น  มีความสำคัญเพียงใดต่อ
ความพยายามของเรา ในอันที่จะสร้างสังคมที่มีภราดรภาพมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือก

หัวข้อสารสำหรับปีนี้ (ค.ศ.2021) ว่า วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ 

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นวิธีการต่อสู้กับวัฒนธรรมแห่งความเพิกเฉย การทิ้งขว้างและการ
เผชิญหน้า ที่แพร่หลายอย่างมากในยุคสมัยของเรา 

2.  พระเจ้า พระผู้สร้าง บ่อเกิดกระแสเรียกแห่งการดูแลเอาใจใส่ของมนุษย์ 

ธรรมประเพณีทางศาสนาหลายอย่าง มีเรือ่งราวเกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์  และความสัมพันธ์
ของพวกเขากับพระผู้สร้าง กับธรรมชาติ และกับเพื่อนมนุษย์ของพวกเขาทั้งชายและหญิง  ในพระ
คัมภีร์  หนังสือปฐมกาล เริ่มต้นตั้งแต่หน้าแรก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่ 
หรือการปกป้องคุ้มครอง ในแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ  แผนการนี้เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์  (‘อาดัม-‘adam) กับโลก (‘adamah)  และระหว่างพวกเราเอง ในฐานะพี่น้องชาย
หญิงด้วยกัน  ในพระคัมภีร์ เรื่องราวของการสร้างนั้น  พระเจ้าทรงมอบหมายให้สวนที่ “ปลูกไว้ใน
เอเดน” (เทียบ ปฐก 2: 8) อยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของอาดัม “เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน” (ปฐก 

2:15) เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการทำให้โลกบังเกิดผล ในขณะเดียวกัน ก็ดูแล ปกป้อง และดำรงรักษา
ความสามารถเพื่อเกื้อหนุนชีวิต [2]  คำกริยา “เพาะปลูก” และ “ดูแลเอาใจใส่” นี้  ไม่เพียงแต่
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของอาดัมกับสวนที่เป็นบ้านของเขา  แต่ยังอธิบายถึงการที่พระเจ้าทรง
มอบความไว้วางใจแก่อาดัม  ทรงมอบให้เขาเป็นนายและเป็นผู้พิทักษ์สิ่งสร้างทั้งหมด 
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การถือกำเนิดของกาอินและอาแบล เป็นจุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ของความเป็นพี่น้อง ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันในแง่ของการปกป้อง หรือ “ดูแลเอาใจใส่”  แม้ว่ากาอินเองจะเข้าใจ
ผิดก็ตาม  หลังจากฆ่าอาแบลน้องชายของตนแล้ว  กาอินตอบคำถามของพระเจ้าโดยพูดว่า 
“ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” (ปฐก 4:9) [3]  กาอินก็เหมือนกับพวกเราทุกคน  ได้รับเรียกให้เป็น 

“ผู้ดูแลน้องชายของตน”  “เรื่องราวโบราณเหล่านี้ ซึ่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์  เป็นประจักษ์พยาน
ถึงความเชื่อม่ันที่เรามีร่วมกันในปัจจุบันว่า  ทุกอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และการดูแลเอาใจใส่
อย่างแท้จริงต่อชีวิตของเราเอง และต่อความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาตินั้น ไม่สามารถแยกออก
จากความเป็นพี่น้องกัน ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น” ได้ [4] 

3.  พระเจ้า พระผู้สร้าง แบบอย่างแห่งการดูแลเอาใจใส่ 

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงนำเสนอพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างเท่านั้น แต่ยังนำเสนอพระองค์
ในฐานะผู้ทรงดูแลเอาใจใส่สิ่งสร้างของพระองค์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาดัม เอวา และ
ลูกหลานของพวกเขา  แม้ว่ากาอินจะถูกสาปแช่งเพราะความผิดที่ตนกระทำ แต่เขาก็ได้รับ 

เครื่องหมายแห่งการปกป้องคุ้มครอง จากพระผู้สร้าง เพื่อให้เขามีชีวิตรอด (เทียบ ปฐก 4:15)  ซึ่ง
ยืนยันถึง ศักดิ์ศรีที่ล่วงละเมิดไม่ได้ของมนุษย์ ผู้ที่ถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์และความละม้าย
คล้ายคลึงพระเจ้า และยังเป็นเครื่องหมายของแผนการพระเจ้า ในการทะนุบำรุงรักษาความ
กลมกลืนของสิ่งสร้างของพระองค์   เนื่องจาก “สันติภาพและความรุนแรง  ไม่สามารถดำรงอยู่
ด้วยกันได้” [5] 

หัวใจสำคัญของวันสะบาโต  ซึ่งนอกเหนือไปจากเป็นการส่ังให้นมัสการพระเจ้าแล้ว  คือ การ
ดูแลเอาใจใส่สิ่งสร้าง ซึ่งมุ่งฟื้นฟูระเบียบสังคม และความสนใจห่วงใยต่อคนยากจน (เทียบ ปฐก 
1: 1-3; ลนต  25: 4)  การเฉลิมฉลองปีปีติมหาการุญ  ทุกปีที่เจ็ด ซึ่งเป็นปีแห่งการหยุดพัก เพื่อ
พักการใช้ที่ดิน เพื่อทาส และผู้ที่เป็นหนี้  ในปีแห่งความโปรดปรานนี้  ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
มากที่สุดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับโอกาสใหม่ในชีวิต เพื่อที่จะไม่มีคนยากจนในหมู่
ประชาชน (เทียบ ฉธบ 15: 4) 
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ในธรรมประเพณีของบรรดาประกาศก ความเข้าใจเกี่ยวกับความยุติธรรมตามพระคัมภีร์ พบ
เห็นได้จากการแสดงออกขั้นสูงสุด  ในวิธีที่ชุมชนปฏิบัติต่อสมาชิกผู้อ่อนแอที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง
ประกาศกอาโมส (เทียบ 2: 6-8; 8) และประกาศกอิสยาห์ (เทียบ 58) ได้ยืนยันเรียกร้องความ
ยุติธรรมให้แก่คนยากจน ซึ่งเต็มไปด้วยความเปราะบางและไร้อำนาจ  พวกเขาได้ส่งเสียงร้อง
ออกมา และได้ยินไปถึงพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่ (เทียบ สดด 34:7; 113: 7-8) 

4.  การดูแลเอาใจใส่ เป็นพันธกิจของพระเยซูเจ้า 

ชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า เป็นการแสดงถึงความรักขั ้นสูงสุด ที่พระบิดาทรงมีต่อ
มนุษยชาติ (เทียบ ยน 3:16) ในธรรมศาลาที่เมืองนาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าทรงแสดงตนว่าพระองค์
เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม และ “ถูกส่งมาให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยแก่
ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด และปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ”(ลก 4:18) การ
กระทำแบบพระเจ้าเหล่านี้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับปีปีติมหาการุญ เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนถึง
พันธกิจที่พระองค์ทรงได้รับจากพระบิดา ด้วยความเมตตาสงสาร  พระคริสต์ทรงเข้าใกล้ผู ้
เจ็บป่วยทั้งกายและวิญญาณ และทรงรักษาพวกเขา พระองค์ทรงให้อภัยคนบาปและทรงประทาน
ชีวิตใหม่แก่พวกเขา พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงดูแลเอาใจใส่แกะของพระองค์ (เทียบ 

ยน 10: 11-18; อสค 34: 1-31) พระองค์ทรงเป็นชาวสะมาเรียผู ้ใจดี ที่หยุดเพื่อช่วยเหลือชาย
ผู้บาดเจ็บ พันแผลให้ และดูแลเขา (เทียบ ลก 10: 30-37) 

ในจุดสูงสุดแห่งพันธกิจของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมอบพระองค์เองบนไม้กางเขน  ซึ่งเป็น
หลักฐานพิสูจน์ที่ดีที่สุด ถึงการดูแลเอาใจใส่เรา เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส
ของบาปและความตาย  การสละชีวิตของพระองค์เพื่อมอบเป็นของขวัญนั้น พระเยซูเจ้าทรงเปิด
เส้นทางแห่งความรักให้แก่เรา และพระองค์ทรงตรัสกับเราแต่ละคนว่า “ทำตามเรา; ท่านจงไป
และทำเช่นเดียวกันเถิด” (เทียบ ลก 10:37) 
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5.  วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ในชีวิตของผู้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า 

งานกิจเมตตาทางจิตวิญญาณและทางร่างกาย  เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเมตตารักใน
พระศาสนจักรยุคเริ่มต้น  คริสตชนยุคแรก แบ่งปันสิ่งที่พวกเขามี เพื่อว่าในหมู่พวกเขาจะไม่มีใคร
ขัดสน (เทียบ กจ 4: 34-35)  พวกเขาพยายามที่จะทำให้ชุมชนเป็นบ้านที่ต้อนรับทุกคน ห่วงใยใน
ความต้องการของมนุษย์ทุกคน และพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาก
ที่สุด  ด้วยเหตุนี้ จึงกลายเป็นเรื่องปกติ ที่จะต้องมีเครื่องบูชาด้วยความสมัครใจ เพื่อเลี้ยงดูคน
ยากไร้  ฝังศพผู้ตาย และดูแลเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัยพิบัติ เช่นเรืออับปาง  และ
ในช่วงเวลาต่อมา ความโอบอ้อมอารีของคริสตชน ไม่ได้เร่าร้อนอย่างยุคแรก ๆ บรรดาปิตาจารย์
ของพระศาสนจักรบางท่าน ก็ยืนยันว่า พระเจ้ามุ่งหมายให้ทรัพย์สินมีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ดังที่ท่านนักบุญอัมโบรส กล่าวว่า “ธรรมชาติให้ทุกสิ่งเพื่อทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ... และ
ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดสิทธิส่วนรวมสำหรับทุกคน   แต่ความโลภทำให้มีเพียงไม่กี่คน ที่ได้สิทธิ์
นั ้น” [6]  หลังจากการเบียดเบียนข่มเหงในศตวรรษแรกสิ้นสุดลง  พระศาสนจักรใช้เสรีภาพที่
ได้รับใหม่ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมและวัฒนธรรมของพระศาสนจักร “ความต้องการ
ในยุคสมัยนั ้น เร ียกร้องให ้ม ีความพยายามใหม่ ๆ ในการปฏิบัต ิเมตตารักแบบคริสตชน 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร มีบันทึกตัวอย่างผลงานกิจเมตตามากมายนับไม่ถ้วน… งานของ
พระศาสนจักรที่กระทำกับคนยากจน เป็นงานที่มีความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างยิ่ง มีสถาบัน 

ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทาทุกข์ความขัดสนของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาล ที่พักสำหรับคนยากจน บ้านเด็กกำพร้า บ้านสำหรับเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้ง ที่พักพิง
สำหรับนักเดินทาง...” [7] 

6.  หลักการคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร เป็นพื้นฐานสำหรับวัฒนธรรมการดูแล
เอาใจใส่ 

พันธกิจต้นกำเนิดของพระศาสนจักร ที่ได้รับการอธิบายเพิ่มเติมจากการไตร่ตรองของบรรดา
ปิตาจารย์ และจากกิจเมตตาอันกระตือรือร้น เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ของผู้ที่เป็นประจักษ์พยานแห่ง
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ความเชื่อศรัทธา  ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา  ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของหลักคำสอนด้าน
สังคมของพระศาสนจักร  หลักคำสอนซึ่งเป็นมรดกทรงคุณค่านี้ มอบให้กับประชาชนผู้มีน้ำใจดี

ทุกคน ถือเป็น หลักการ หลักเกณฑ์ และข้อเสนอ ที่สามารถใช้เป็น “หลักพื้นฐาน” ของการ

ดูแลเอาใจใส่ ความมุ่งม่ันในการส่งเสริมศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์แต่ละคน ความเป็นปึกแผ่นหนึ่ง
เดียวกันกับคนยากจนและผู้ที่เปราะบาง  การมุ่งสร้างประโยชน์ผาสุกส่วนรวม และความห่วงใยใน
การปกป้องคุ้มครองสิ่งสร้าง 

การดูแลเอาใจใส่ ในฐานะที่เป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์แต่ละคน 

“แนวความคิดเกี่ยวกับบุคคล  ซึ่งมีต้นกำเนิดและพัฒนาขึ้นในศาสนาคริสต์ ส่งเสริมการ
ดำเนินการเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างเต็มที่   บุคคล มักหมายถึง ความสัมพันธ์  ไม่ใช่ปัจเจกนิยม  

เป็นการยืนยันถึงการรวมกัน ไม่ใช่การกีดกัน  เป็นเรื่องของเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีที่ล่วงละเมิด
ไม่ได้   ไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบ” [8]  บุคคลมนุษย์แต่ละคนล้วนมีจุดหมายปลายทางในตนเอง 
และไม่เคยเป็นเพียงปัจจัยที่มีมูลค่าเพื่อประโยชน์ของตนเท่านั ้น  บุคคลมนุษย์ถูกสร้างให้อยู่
ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  สิทธิมนุษยชนเกิดมา
จากศักดิ์ศรีนี้ และมนุษย์ก็มีหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกับที่มนุษย์มีความรับผิดชอบ ในการ
ต้อนรับและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ถูกกีดกัน ทุกคนที่เป็น “เพื่อนบ้านใกล้หรือไกล ทั้งในแง่
พื้นที่และเวลา” [9] 

การดูแลเอาใจใส่  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ จะบรรลุจุดหมายปลายทางได้อย่างเต็ม
เปี่ยม  เมื่อทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “สภาพสังคมโดยรวมที่เอื้ออำนวยให้ทุก
คน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ได้บรรลุเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่และง่ายขึ้น” [10]  ดังนั้น 

แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของเรา ควรคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อครอบครัวมนุษยชาติเสมอ 

และพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเหล่านี้ ต่อชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป การระบาด
ของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเพียงใด  เมื่อเผชิญกับโรค
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ระบาดนี้ “เราได้ตระหนักว่า เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน พวกเราทุกคนเปราะบางและสับสน  แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความสำคัญและจำเป็นที่พวกเราทุกคนได้รับเรียกให้พายเรือไปด้วยกัน” [11] 

เนื่องจาก “ไม่มีใครได้รับความรอดด้วยตัวเอง” [12] และไม่มีรัฐใดที่สามารถรับรองประโยชน์
ส่วนรวมของประชากรของตนได้ หากยังคงโดดเดี่ยวอยู่ [13] 

การดูแลเอาใจใส่  ด้วยความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน 

ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่คลุมเครือ แต่เป็น “ความตั้งใจที่แน่วแน่และอดทน ที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม กล่าวคือเพื่อประโยชน์ของทุกคนและของแต่ละคน  เพราะเราทุกคนต่างมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อทุกคนจริง ๆ” [14] ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันช่วยให้เราคำนึงถึงผู้อื่น ไม่ว่าจะใน
ฐานะปัจเจกบุคคล หรือในวงกว้างมากขึ้น ในฐานะประชาชน หรือประเทศ  และไม่ใช่เป็นเพียง
ข้อมูลเชิงสถิติ  หรือเป็นวิธีการที่ถูกใช้ แล้วทิ้งทันทีเมื่อหมดประโยชน์  แต่เป็นเพื่อนบ้านของเรา 
เพื่อนร่วมเดินทางของเรา  ที่รับเรียกให้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกับเรา  ในงานเลี้ยงแห่งชีวิต ซึ่งทุกคน
ได้รับเชิญจากพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน 

การดูแลเอาใจใส่และการปกป้องคุ้มครองสิ่งสร้าง 

สมณสาสน์ ‘ขอสรรเสริญองค์พระผู ้เป็นเจ้า’ (Laudato si’) ตระหนักดีว่าสิ่งสร้างทั ้งมวล
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สมณสาสน์ยังเน้นถึงความจำเป็นที่เราต้องรับฟังเสียงร้องของคนยากจน 

และในเวลาเดียวกัน ก็รับฟังเสียงร้องของสิ่งสร้างด้วย  การรับฟังอย่างสม่ำเสมอและตั ้งใจ 

นำไปสู่การดูแลเอาใจใส่อย่างมีประสิทธิผลต่อโลกซึ่งเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  และเพื่อพี่
น้องหญิงชายของเรา ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า 
“ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติอื่น ๆ  ไม่อาจเป็นความจริงได้  หากหัวใจ
ของเราขาดความอ่อนโยน ความเมตตากรุณาและความห่วงใยต่อเพ ื่อนมนุษย์ของเรา” 

[15]  “สันติภาพ ความยุติธรรมและการดูแลเอาใจใส่สิ่งสร้าง เป็นคำถามสามประการ ที่เชื่อมโยง
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กันโดยเนื้อแท้ และไม่สามารถแยกออกจากกันในทางปฏิบัติ เพื่อมิให้เราถอยกลับไปสู่แนวคิดแบบ
แยกส่วน” อีก [16] 

7.  เข็มทิศที่ชี้ไปยังหนทางร่วมกัน 

ในยุคสมัยที่ถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้าง และเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ [17]  ข้าพเจ้าขอเรียกร้องผู้นำรัฐบาลและองค์การ
ระหว่างประเทศ ผู ้นำภาคธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารมวลชน และนักการศึกษาให้ยึด
หลักการเหล่านี้เป็น “เข็มทิศ” ที่สามารถชี้ให้เห็นแนวทางร่วมกัน ในกระบวนการโลกาภิวัตน์  และ
ให้หลักประกันถึง “อนาคตที่มีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง” [18]  สิ่งนี้จะช่วยให้เราเคารพคุณค่า
และศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน  ช่วยให้เราทำงานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อบรรเทาผู้ที่เดือดร้อนจากความยากจน  โรคภัยไข้เจ็บ การตกเป็นทาส 

ความขัดแย้งทางอาวุธ และการเลือกปฏิบัติ  ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกคนยึดเข็มทิศนี้ติดตัวไว้ และ
เป็นประจักษ์พยานแบบประกาศก ถึงวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ และทำงานเพื่อเอาชนะความไม่
เท่าเทียมกันทางสังคมที่มีอยู่มากมาย  สิ่งนี้จะสามารถเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งและกว้างขวาง ทั้งในครอบครัวและในทุกบริบททางสังคม การเมืองและสถาบันต่าง ๆ 

เข็มทิศ ของหลักการทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของวัฒนธรรมการดูแล
เอาใจใส่ ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และได้รับแรงบันดาลใจ
จากความเป็นพี่น้อง การเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ  ในเรื่องนี้ เราต้องยอมรับถึงความจำเป็นที่จะปกป้องและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้  มีความเป็นสากล และเป็นสิทธิที่
แบ่งแยกไม่ได้ [19] 

ในทำนองเดียวกัน มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเวลานี้ที่ความขัดแย้งและสงครามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีใครหยุดยั้ง น่าเศร้าที่ผู้คนใน
หลายภูมิภาคและชุมชน ไม่สามารถจดจำวันเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขได้
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อีกต่อไป หลายเมืองกลายเป็นศูนย์กลางของความไม่ปลอดภัย: ประชาชนพยายามดิ้นรนทำ
กิจวัตรปกติของตน แม้ต้องเผชิญกับการโจมตีด้วยระเบิด ปืนใหญ่และอาวุธขนาดเล็ก  อย่างไม่
เลือกพื้นที่ เด็ก ๆ ไม่สามารถเล่าเรียนได้  ผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ของตน  ความอดอยากกำลังแพร่กระจายไปในพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน  ผู้คนถูกบังคับให้
หลบหนีภัย โดยไม่เพียงแค่ทิ้งบ้านของตนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประวัติครอบครัวและรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของพวกเขาด้วย 

ในขณะที่ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนกันเสมอ นั่นคือ
การทำลายล้างและวิกฤติด้านมนุษยธรรม  เราจำเป็นต้องหยุดและถามตัวเองว่า อะไรทำให้โลก
ของเราเห็นความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ และเราจะปรับเปลี่ยนจิตใจและวิธีคิดของเราได้อย่างไร ให้
สามารถทำงานสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง ด้วยความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันและเป็นพี่น้องกัน 

มีทรัพยากรมากมายเพ ียงใด ที่ถูกใช ้ไปกับการผลิตอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธน ิวเคล ียร์ 

[20]  ทรัพยากรที่ควรนำไปใช้เพื่อสิ่งที่สำคัญมากกว่า เช่น การประกันความปลอดภัยของมนุษย์
แต่ละคน การส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ การต่อสู้กับความยากจนและการ
ดูแลสุขภาพ  ปัญหาระดับโลก เช่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  ทำให้สิ่งท้าทายเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น   ช่างเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเพียงใด ที่
จะ “จัดตั้ง ‘กองทุนโลก’ ด้วยเงินที่ใช้ไปกับอาวุธและค่าใช้จ่ายทางทหารอื่น ๆ  เพื่อขจัดความหิว
โหยอย่างถาวร และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยากจนที่สุด”! [21] 

8. การให้การศึกษา เพื่อวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ จำเป็นต้องมีกระบวนการศึกษา  ด้วยเหตุนี้ “เข็มทิศ” 

ของหลักการทางสังคม จึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้  สำหรับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กัน  ข้าพเจ้าขอยกบางตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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- การให้การศึกษา ด้านการดูแลเอาใจใส่ เริ่มต้นในครอบครัว ซึ่งเป็นแก่นกลางทางธรรมชาติ
และพื้นฐานของสังคม  เป็นสถานที่ที่เราเรียนรู้ ที่จะสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยจิตวิญญาณแห่งการ
เคารพซึ่งกันและกัน  อย่างไรก็ตาม ครอบครัวก็ต ้องได้รับการสนับสนุนให ้อยู่ในสภาพที่
เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและขาดไม่ได้นี้ด้วย 

- ความร่วมมือกับครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย – และในบางกรณี สื่อสารมวลชน – ก็
มีความรับผิดชอบด้านการศึกษาด้วย [22]  ฝ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับเรียกให้ถ่ายทอดระบบคุณค่า 
ที่อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในศักดิ์ศรีของแต่ละคน แต่ละภาษา ชาติพันธ์ุและชุมชน และ
มนุษย์แต่ละคน ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการยอมรับนั้น  การศึกษาเป็นหนึ่งในเสาหลัก
ของสังคมที่มีภราดรภาพ และสังคมเป็นธรรมมากขึ้น  

- บรรดาศาสนาโดยท่ัวไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำทางศาสนา สามารถมีบทบาทที่ขาด
ไม่ได้ในการถ่ายทอดคุณค่าของความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน การเคารพความแตกต่าง และ
ความห่วงใยต่อพี่น้องหญิงชายที่ขัดสนที่สุด  ในที่นี้ ข้าพเจ้าคิดถึงพระดำรัสของ พระสันตะปาปา
ปอล ที่ 6 ในปี 1969 ต่อรัฐสภายูกันดา ซึ่งตรัสว่า “จงอย่าได้กลัวพระศาสนจักร  พระศาสนจักร
ให้เกียรติท่าน  พระศาสนจักให้การศึกษาแก่พลเมืองที่ซื่อสัตย์และภักดีแก่ท่าน พระศาสนจักร
มิได้ยุยงความขัดแย้งและการแบ่งแยก  พระศาสนจักรพยายามส่งเสริมเสรีภาพที่ดี ความ
ยุติธรรมทางสังคมและสันติภาพ  ถ้าหากเป็นความชอบใด ๆ ที่เลือกทำสำหรับทุกคน  พระศาสน
จักรก็มุ่งกระทำเพื่อคนยากจน เพื่อการศึกษาเด็กและประชาชน เพื่อการดูแลเอาใจใส่ผู้ทุกข์ยาก
และถูกทอดทิ้ง” [23] 

- อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ และใน
องค์การระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และคนอื่น ๆ ทุกคน ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น
การศึกษาและการวิจัย ให้ทำงานมุ่งไปสู่เป้าหมายของ “การศึกษาที่เปิดกว้างและครอบคลุมทุก
คนมากขึ้น  มีการรับฟังอย่างอดทน มีการเสวนาที่สร้างสรรค์ และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดี
ขึ้น” [24] ข้าพเจ้าหวังว่า ข้อเรียกร้องซึ่งจัดทำขึ้นในบริบทของข้อตกลงระดับโลก เรื่องการศึกษา 
นี้ จะเป็นที่รับทราบและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
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9.  ไม่มีสันติภาพ หากไม่มีวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ 

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่  จึงเรียกร้องให้มีความมุ่งม่ันร่วมกัน ให้การสนับสนุนและ
ครอบคลุมทุกคนเพื่อปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมศักดิ์ศรีและความดีงามของทุกคน  มีความเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติความเอาใจใส่และความเมตตา  เพื่อให้เกิดการคืนดีกันและการเยียวยา และเพื่อ
พัฒนาความเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกัน  ดังนั ้น วัฒนธรรมนี้จึงเป็นเส้นทางพิเศษสู่
สันติภาพ  “ในหลาย ๆ ส่วนของโลก มีความต้องการเส้นทางแห่งสันติภาพ เพื่อเยียวยาบาดแผลที่
เปิดอยู่  นอกจากนี้ ยังต้องการผู้สร้างสันติ ทั้งชายและหญิง ผู้ที่เตรียมพร้อมจะทำงานอย่างกล้า
หาญและสร้างสรรค์ เพื่อริเริ่มกระบวนการเยียวยารักษาและฟื้นฟูการพบปะกัน” [25] 

ในช่วงเวลาเช่นนี้ เมื่อเสาหลักของมนุษยชาติ ถูกพัดถล่มด้วยพายุแห่งวิกฤติในปัจจุบัน การดิ้น
รนเพื่อก้าวไปสู่ขอบฟ้าที่ราบรื่นและสงบเงียบยิ่งขึ้น “หางเสือ” แห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 
“เข็มทิศ” ของหลักการพื้นฐานทางสังคม สามารถช่วยให้เราร่วมกันขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่
แน่นอนได้ ในฐานะคริสตชน เราควรมองไปที่พระแม่มารีย์ ดวงดาราแห่งท้องทะเล และพระ
มารดาแห่งความหวังเสมอ  ขอให้เราทำงานร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ขอบฟ้าใหม่ แห่งความรักและ
สันติภาพ  มีความเป็นพี่น้องกันและเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน มีการสนับสนุนและการยอมรับซึ่ง
กันและกัน  ขอให้เราอย่ายอมแพ้ต่อการล่อลวงไปสู่การไม่ใส่ใจผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ขัดสนและ
ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และหันไปมองทางอื่น [26]  แต่จงทุ่มเทอย่างเป็นรูปธรรมทุกวัน 

“เพื่อสร้างชุมชนที่ประกอบไปด้วยพี่น้องหญิงชาย ที่ยินดีต้อนรับ และดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กัน”  [27] 

 

จาก วาติกัน 8 ธันวาคม 2020 

ฟรังซิส 
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