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ค าน า 

  
การเรียกร้องของพระคมัภีร์ท่ีให้เรายึดมัน่ความยตุธิรรมนัน้เป็นแก่นความเข้าใจของสหพนัธ์ลเูทอแรนแหง่โลก
(LWF) เพราะพระคณุของพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราทัง้หลาย ได้น าเราเข้าอยูร่่วมกนัในพระคริสต์ ท าให้เรา
สามารถด าเนินชีวิตและท างานร่วมกนัเพ่ือความยตุธิรรม สนัตสิขุและการคืนดี  
 LWF ได้ทุม่เทตอ่เร่ืองการมีสว่นร่วมของทกุคน ท าให้เกิดการมีสว่นร่วมและความเสมอภาคของสตรี
และบรุุษในชีวิตของคริสตจกัรและสงัคม ตลอดจนการมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การร่วมกิจกรรมและ
แผนงานตา่ง ๆ LWFได้มองย้อนกลบัถึงประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัการตดัสินใจและการปฏิบตัิท่ีสะท้อนถึงความ
ทุม่เทด้านนี ้

เอกสารนโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ฉบบันีไ้ด้รับการอนมุตัขิองคณะกรรมการสภา LWF 
ในปี 2013  เอกสารนีเ้ป็นอปุกรณ์ท่ีจะเสริมสร้างวิถีของประชาคมLWF ไปสูก่ารมีสว่นร่วมของทกุคน  นโยบาย
ฉบบันีไ้ด้รับการพฒันาจากกระบวนการท่ีมีสว่นร่วม เป็นนโยบายท่ีเกิดจากประสบการณ์ของสภาคริสตจกัร
สมาชิกของ LWF และเป็นนโยบายท่ีถกูท าให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ด้วยค าสอนของพระคมัภีร์จากมมุมองของคณะลู
เทอแรน  และยงัได้ให้แนวทางและวิธีการส าหรับแผนปฏิบตัแิละยทุธศาสตร์ตามบริบทของภมูิภาคและบรรจุ
เร่ืองเพศเข้าไปเป็นล าดบัความส าคญัของงานของประชาคม LWF   

เชน่เดียวกบัความทุม่เทของ LWF ในอดีตเพ่ือเอาชนะตอ่ความรุนแรงตอ่สตรี และการยืนหยดัเคียงข้าง
ตอ่การเป็นผู้น าของสตรีตลอดมานัน้ เอกสาร นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศ ฉบบันีก็้เป็นอีกขัน้ตอนหนึง่ของ 
LWF ท่ีจะมุง่หน้าการท าให้นิมิตเป้าหมายเร่ืองการมีสว่นร่วมของทกุคนได้เกิดเป็นจริงขึน้มา 

แนวทางท่ีได้รับการพฒันาขึน้ในเอกสารนีไ้ด้เปิดหน้าตา่งสูโ่อกาสตา่ง ๆ เพ่ือการมีส่วนร่วมกนัในกระ 
บวนการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างตา่ง ๆ  เอกสารฉบบันีเ้ป็นค าเชือ้เชิญถึงทกุคนโดย 
เฉพาะอยา่งยิ่ง คือ ผู้น าคริสตจกัร นกัเทววิทยา สตรี และบรุุษท่ีอยูใ่นต าแหนง่ผู้น าและมีอ านาจในเร่ืองการ
ตดัสินใจ และผู้บริหารจดัการโครงการตา่ง ๆ ให้ยืนยนัเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศเป็นเร่ืองของความเช่ือ  ดงันัน้ 
ความยตุธิรรมด้านเพศจงึมุง่สูม่ิตพืิน้ฐานของการเป็นคริสตจกัร และการเป็นกระบอกเสียงในสงัคม 

เอกสาร นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศ ฉบบันีม้าถงึท่านในเวลาท่ีสตรียงัคงต้องเผชิญหน้ากบัการท้า
ทายในคริสตจกัรและสงัคม   สตรีและบรุุษยงัคงได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าให้มีความสมัพนัธ์ตอ่กนัและกนับน
พืน้ฐานของความยตุธิรรม  เอกสารนีไ้ด้รับการเผยแพร่ในชว่งเวลาท่ี LWF ได้ยินเสียงเรียกให้ด าเนินสู่การปฏิรูป
อยา่งตอ่เน่ือง (semper Reformanda) ในขณะท่ี LWF ก าลงัเตรียมการสู่การฉลองครบรอบ 500 ปีของการ
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ฐาน และใคร่ครวญเพ่ือไปสู่หนทางท่ีนโยบายนีจ้ะได้เกิดผลออกมาในโครงสร้างและชีวิตของคริสตจกัร  เพราะ
ความสมัพนัธ์ด้านเพศเองก็เป็นสิ่งท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจการเปล่ียนแปลงของพระเจ้า เพ่ือเราจะสามารถรับการ
ฟืน้ฟขูึน้ใหม ่เพ่ือน าไปสู่ความยตุธิรรมและความเสมอภาคร่วมกนั 
 
ศาสนาจารย์มาร์ตนิ ยงุเกอร์ 
เลขาธิการ 
สหพนัธ์ลเูทอแรนแหง่โลก 

+++ 
  

การเดินร่วมกันบนเส้นทางสู่ความยุติธรรมด้าน
เพศ: วิถีเชิงการสอน  

“จงปักป้ายชีท้างไวส้ าหรับตนจงท าป้ายน าทางไวส้ าหรับตวั 

จงพิจารณาใหดี้ถึงทาง หลวงคือทางซ่ึงเจ้าด าเนินไปนัน้” 
(ยรม. 31:21) 

 
ในประชาคม LWF นัน้ การสนทนาเชิงการสอนในเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศจะน าสู่การใคร่ครวญอย่างกว้าง 
ขวางวา่เราจะสอน จะศกึษา จะเดนิร่วมกนั จะแนะน ากนัและกนัและจะสนบัสนนุซึง่กนัและกนัอยา่งไรใน
ขณะท่ีเราก าลงัเดินทางร่วมกนัไปสูก่ารเป็นประชาคมท่ีด าเนินชีวิตแบบท่ีทกุคนมีสว่นร่วม   
 นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF วางอยู่บนกฎและข้อปฏิบตัท่ีิแนะน าขัน้ตอนเชิงรูปธรรมสู่
การด าเนินการไปถึงความยตุธิรรมด้านเพศ  กฏและข้อปฏิบตัเิหล่านีช้ว่ยกระบวนการการดดัแปลงแผนงานให้
เข้ากบัสภาพความจริงของบริบทท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนั  
  
พระคมัภีร์กลา่ววา่ 

ธรรม บญัญติัของพระ เจ้าดีพร้อมและฟ้ืน ฟชีูวิต 
พระ โอวาทของพระ เจ้านัน้แน่ นอนท าใหค้น รู้ น้อยมีปัญญา 
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ข้อ บงัคบัของพระ เจ้านัน้ถูก ต้องท าใหใ้จยินดี 
พระ บญัญติัของพระ เจ้านัน้บริสทุธ์ิท าใหด้วง ตากระจ่างแจ้ง 

ความย าเกรงพระ เจ้านัน้สะอาดหมด จดถาวรเป็นนิตย์ 
กฎ หมายของพระ เจ้าก็สตัย์ จริงและชอบ ธรรมทัง้ ส้ิน 

น่า ปรารถนามาก กว่าทอง ค าย่ิง กว่าทองบริสทุธ์ิมากนกั 
หวานย่ิง กว่าน ้า ผ้ึงทีห่ยดลงจากรวง 

(สดดีุ 19:7–10) 
ความเข้าใจเร่ืองบญัญัตแิละกฎเกณฑ์ในพระคมัภีร์ท่ีท าให้จิตใจของสตรีและบรุุษชุม่ช่ืนและยินดีนัน้ได้สร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยตุธิรรมและศกัดิ์ศรีขึน้มาอีกครัง้ 
 

เอกสารนีป้ระกอบด้วยสองส่วนคือหลกัการของนโยบายความยตุธิรรมด้านเพศ และวิธีการของความยตุธิรรม
ด้านเพศ 

หลกัการนโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ได้เตรียมแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือน าสูก่ารทุม่เทเร่ือง
ความยตุธิรรมด้านเพศในทกุระดบัของ LWF 

หลักการของนโยบายความยุตธิรรมด้านเพศ  
หลกัการของนโยบายความยตุธิรรมด้านเพศประกอบด้วยหลกัการสิบประการท่ีเป็นแก่นส าคญัท่ีแสดงถึงความ
ทุม่เทของประชาคม LWF เก่ียวกบัความยตุธิรรมด้านเพศ  หลกัการสิบประการนีเ้ป็นหวัใจของความเข้าใจของ 
LWF เก่ียวกบัเร่ืองความยตุิธรรมด้านเพศ ซึง่จะเป็นตวัตรวจสอบแผนงานของประชาคม และแนะน าแนวทาง
แกป่ระชาคม LWF เม่ือเราก้าวเดนิด้วยกนัในเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศนี ้ 

วธีิการของนโยบายเร่ืองความยุตธิรรมด้านเพศ  
วิธีการของความยตุธิรรมด้านเพศของ LWF จะจดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการด าเนิงานสูน่โยบายเร่ืองความยตุิ 
ธรรมด้านเพศผ่านทางหน่วยงานระดบัภมูิภาคและสภาคริสตจกัรสมาชิกของ LWF พร้อมกบัการคาดหวงัวา่
หนว่ยงานท้องถ่ินจะปรับนโยบายนีใ้ห้เข้ากบับริบทท้องถ่ิน 

กระบวนการเหลา่นีจ้ะมีการตดิตามดแูลผา่นทางหนว่ยงานระะดบัภมูิภาคส่วนในระดบัโลกนัน้ 
เลขาธิการ LWF จะเป็นผู้รายงานเร่ืองความก้าวหน้าของการปฏิบตัิการเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศตอ่กรรม 
การสภา LWF  
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วิธีการและอปุกรณ์ส าหรับการนี ้ จะได้รับการพฒันาขึน้เพ่ือการด าเนินงานตามแผนการและกระบวน 
การสูค่วามยตุธิรรมด้านเพศนี ้เพ่ือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสภาคริสตจกัรสมาชิกของ LWF จะรับนโยบายนีไ้ป
เป็นของพวกเขาเองและสามารถเข้าถึงนโยบายนีไ้ด้ง่ายขึน้   

เป้าหมายก็คือ การจดัตัง้วงจรแหง่การเรียนรู้ และชมุชนของการปฏิบตัิท่ีมีการแบง่ปันความรู้ สนบั 
สนนุกนัและกนั และน าสู่การร่วมเดนิเคียงข้างกนัอยา่งมีประสิทธิผล 
  

พืน้ฐานของพระคัมภีร์และเหตุผล 

ในปฐม กาล พระ เจ้าทรงเนรมิต สร้างฟ้าและแผ่น ดินแผ่น ดินก็ร้างและว่าง เปล่า ความมืดอยู่ 
เหนือน ้า และพระ วิญญาณของพระ เจ้าทรงปกอยู่เหนือน ้านัน้....พระ เจ้าทอด พระ เนตรส่ิง ทัง้  
ปวงที่พระ องค์ทรงสร้างไว ้ดู สิ ทรงเห็นว่าดีย่ิง นกั 

(ปฐก.1:1-2, 31ก) 
ในพระธรรมปฐมกาลนัน้ เร่ืองการทรงสร้างได้บรรยายให้เราเห็นวา่สรรพสิ่งต้องพึง่ในพระเจ้าเร่ืองการทรงสร้าง
ในปฐมกาลบทท่ี 2 มกัถกูใช้เพ่ือเป็นการโต้แย้งวา่ไมเ่พียงแตม่นษุย์อยูใ่นเพศตรงข้ามกนัแตย่งัขยายความ
ตอ่ไปวา่รูปแบบหนึง่ของความเป็นมนษุย์ (ชาย) อยูเ่หนือมนษุย์อีกรูปแบบหนึง่ (หญิง) อยา่งไรก็ตาม เร่ืองการ
ทรงสร้างในปฐมกาลสามารถเป็นท่ีเข้าใจได้ด้วยวา่ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุนัน้ คือความแตกตา่งระหวา่งพระเจ้ากบั
สรรพสิ่ง ไมใ่ชค่วามแตกตา่งระหวา่งชายกบัหญิง เพราะสรรพสิ่งต้องพึง่อาศยัพระเจ้า และนีคื้อความเข้าใจ
พืน้ฐานด้านเทววิทยาท่ีว่าด้วยการทรงสร้าง   

ความแตกตา่งพืน้ฐานระหว่างพระเจ้ากบัการทรงสร้างนัน้ถกูนิยามโดยความรัก ไมใ่ชโ่ดยความแตก 
ตา่งกนัระหวา่งเพศระหว่างมนษุย์ แม้บางครัง้คนจะอ่านเร่ืองการทรงสร้างไมเ่พียงแคส่ง่เสริมค า้จนุความคิด
ด้านเพศและมองวา่สตรีเพศมีคณุคา่ด้อยกว่าบรุุษเพศ  แตเ่ม่ือเราศกึษาพระธรรมปฐมกาลอยา่งลกึซึง้แล้วจะ
พบวา่พระคมัภีร์ไมไ่ด้พดูเชน่นัน้เลย   

จดุเร่ิมต้นอีกมมุหนึง่เก่ียวกบัเร่ืองนีคื้อความเสมอภาค (เปรียบเทียบ ปฐก. 1:27) ท่ีกลา่ววา่ พระเจ้า
ทรงสร้างทกุคนเทา่เทียมกนั  และพระเจ้าทรงเรียกทกุคนวา่มนษุย์และได้รับสว่นในการใช้ชีวิตในฐานะคนต้น
เรือนดแูลสรรพสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างร่วมกนั  
 จริยธรรมเร่ืองการดแูลและความรักนัน้เกิดเป็นรูปธรรมในพระธรรมปฐมกาลท่ีเน้นถึงจริยธรรมเร่ือง
ความยตุธิรรมด้านเพศ  เพราะความโอบอ้อมอารี ความรักและการยอมรับความแตกตา่งนัน้ตา่งมีผลในการ
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โน้มน้าวจิตใจท่ียืนนานจากมมุมองท่ีวา่ มนษุย์ตา่งอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรืออยูก่บัพระองค์ มนษุย์
ทกุคนจงึรับการเรียกให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะดแูลสงัคมมนษุย์และโลกของพระองค์ร่วมกนั  

ดงันัน้ พระเจ้าจึงตรัสว่า “แลว้พระ เจ้าตรัสว่า “ใหเ้ราสร้างมนษุย์ตามฉายาของเรา ตามอย่าง
ของเราให้ครอบ ครองฝงู ปลาในทะเล ฝงู นกในทอ้ง ฟ้าและฝงู สตัว์ ใช้ งาน ให้ปก ครองแผ่น ดิน 
โลกทัง้ หมด และสตัว์ เลือ้ย คลานทกุชนิดบนแผ่น ดินทัง้ หมด” พระ เจ้าจึงทรงสร้างมนษุย์ข้ึน
ตามพระ ฉายาของพระ องค์ ตามพระ ฉายาของพระ เจ้านัน้ พระ องค์ทรงสร้างมนษุย์ข้ึน และ
ทรงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง 

        (ปฐก. 1:26–27) 
 
พระคมัภีร์ได้ให้ความคิดพืน้ฐานสูก่ารมีสว่นร่วมของทกุคน เม่ืออ่านหนงัสือกิตติคณุท่ีเห็นถึงทา่ทีของพระเยซู
คริสต์ตอ่สตรีวา่ พระองค์ทรงเปิดกว้าง ต้อนรับ และหนนุใจพวกเขา  พระคมัภีร์ได้ยืนยนัวา่ พระวจนะของพระ
เจ้าเป็นพระค าแหง่ชีวิตท่ีสมบรูณ์ส าหรับทกุคน กลา่วคือ ทัง้บรุุษและสตรี 

ในฐานะท่ีเป็นประชาคมแหง่ความเสมอภาคผา่นทางบพัตสิมา คริสตจกัรจงึได้รับการเรียกให้ประกาศ
และปฏิบตัิอยา่งให้ทกุคนมีส่วนร่วม ดงัท่ีกาลาเทีย 3:27-28 กลา่ววา่ 

เพราะว่าพวก ท่านทกุคนทีไ่ดรั้บบพัติสมาเข้าในพระ คริสต์แลว้ ก็ไดส้วมชีวิตของพระ 
คริสต์ดว้ยจะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะ
ว่าท่าน ทัง้ หลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว กนัในพระ เยซู คริสต์  

การอ่านพระธรรมเหลา่นีจ้ากมมุมองของเทววิทยา เป็นแรงบนัดาลใจให้เราเป็นชมุชนท่ีพร้อมตอ่การเสวนาเพ่ือ
ไปสูก่ารเปล่ียนแปลง  การมีสว่นร่วมอยา่งสมบรูณ์และความเสมอภาคระหวา่งบรุุษและสตรีนัน้สามารถเป็นไป
ได้เม่ือเราได้ท าลายการมองเร่ืองเพศอยา่งเหมารวมท่ีไมใ่ชเ่พียงแคต่อ่สตรีเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงบรุุษด้วย  และ
การมองเหมารวมยงัได้ฝ่าฝืนความเป็นบรูณาการและศกัดิศ์รีท่ีพระเจ้าทรงให้กบัพวกเขา  ในขณะท่ีประชาคม 
LWF ยงัคงด าเนินในวิถีแหง่ความเช่ือและความหวงั  พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้ทรงปลดปล่อยเราให้มีอิสระตอ่
การอธิบายพระธรรมแบบให้ชีวิตและยืนยนัถึงชีวิต  น่ีจงึเป็นภารกิจพืน้ฐานส าหรับระดบัการด าเนินงาน และระ 
ดบัการตดัสินใจของ LWF 
 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ในเดือนตลุาคม 2009 กรรมการสภา LWF ได้รับรายงานตามเอกสารท่ีช่ือวา่ “จะไม่เป็นอย่างนัน้ท่ามกลางท่าน
ทัง้หลาย: การตอบสนองแห่งความเชื่อต่อเพศและอ านาจ” 1 และกรรมการสภา LWF ได้ลงมตใิห้ “ใหห้นนุใจ

                                                           
1 www.lutheranworld.org/content/ resource-it-will-not-be-so-among-youfaith-reflection-gender-and-power 
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สภาคริสตจกัรสมาชิกใน LWF มีส่วนร่วมในการด าเนินตามกระบวนการติดตามผลเพือ่น าสู่การพฒันาเร่ือง
นโยบายเร่ืองเพศของ LWF” 
 ในการประชมุสมชัชาของ LWF ครัง้ท่ี 11 เม่ือปี 2010  สมชัชา LWF ได้มีมตสิ าคญัสองประการ คือ 

หลักการของLWF ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคน: 

ความสมดุลทางเพศ: 

สมชัชา LWF คณะกรรมการสภา เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะกิจ
รวมถึงระดบัภมูิภาคตา่ง ๆ จะประกอบด้วยสตรีอย่างน้อยร้อยละ 40 และบรุุษอย่างน้อย
ร้อยละ 40 และในโควต้าของแตล่ะเพศนัน้จะให้ความส าคญัแก่ผู้แทนท่ีเป็นอนชุนด้วย 

กิจกรรมทัง้หมดท่ีจดัขึน้ในทกุ ๆ ภมูิภาคของ LWF จะยดึถือหลกัการนี ้ และ
เจ้าหน้าท่ีของ LWF จะหนนุใจหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีเขาเก่ียวข้องด้วยให้ปฏิบตัิตามหลกั 
การนี ้2  หลกัการพืน้ฐานนีก็้รวมถึงเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารท่ีส านกังานของ LWFด้วย3 

มตเิร่ืองความยุตธิรรมด้านเพศ: 

เราเรียกร้องให้สมชัชาหนนุใจสภาคริสตจกัรสมาชิกของ LWF ท่ีจะทุม่เทอีกครัง้
หนึง่กบัการด าเนินการตามนโยบายของ LWF อยา่งแท้จริง เพ่ือน าไปสูผ่ลเก่ียวกบัการให้
สตรีมีสว่นร่วมอย่างสมบรูณ์ ทัง้ในชีวิตของคริสตจกัร – ในประชาคมLWF และในสงัคม 

เราเรียกร้องให้สภาคริสตจกัรสมาชิกใน LWF ให้ตัง้ระเบียบปฏิบตัแิละนโยบายท่ี
เหมาะสมท่ีท าให้สตรีสามารถอยูใ่นต าแหนง่ผู้น า - ทัง้ระดบัศาสนาจารย์และฆราวาส 
และโอกาสในการศกึษาตอ่ด้านเทววิทยา เราขอให้สภาคริสตจกัรสมาชิกท่ีไมไ่ด้สถาปนา
สตรีเป็นศาสนาจารย์นัน้ได้อธิษฐานและพิจาราณาด้วยว่า เพราะเหตขุองการเฉยเมย
และปฏิเสธเร่ืองนีน้ัน้ ได้สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ท่ีถกูกนัออกจากการท างานตามการทรงเรียก
ของพระเจ้าเพราะเหตผุลเพียงเพราะพวกเขาเป็นสตรี  และคริสตจกัรทัง้หมดได้ประสบ
ถึงความเจ็บปวดเพราะการถกูตดัออก และสญูเสียของประทานของพระเจ้าไป 

                                                           
2 LWF ตระหนกัถึงการอปุสรรคของการประชมุ และกิจกรรมท่ีมีอยู่วา่ ไมไ่ด้ด าเนินการตามหลกัการ  โดย LWF จะไมป่ระกาศวา่ การประชมุ
หรือกิจกรรมเหลา่นัน้ไร้ผล  แต ่LWF จะตระหนกัถึงเหตท่ีุไมย่อมรับหลกัการ และจ าเป็นท่ีต้องมีการวางแผน เพื่อปรับปรุงตอ่ไป     
 
3Give Us Today Our Daily Bread, รายงานของสมชัชาครัง้ท่ี 11 ของ LWF, สตดุการ์ด, 20–27 กรกฏาคม 2010 (เจนีวา : LWF,  

2010), 61. 
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เราเรียกร้องให้สภาคริสตจกัรสมาชิกใน LWF และเลขาธิการของ LWF ให้บรรจุ
เร่ืองการวิเคราะห์ด้านเพศเชน่เดียวกบัเร่ืองพระคมัภีร์และเทววิทยา ให้อยูใ่นชีวิตทกุด้าน
ของสภาคริสตจกัรสมาชิกใน LWF ตลอดจนพนัธกิจด้านการสงเคราะห์และการสนบั 
สนนุและสง่เสริมทกุอย่าง 

เราขอให้มีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพ่ือพฒันาไปสูน่โยบายด้านเพศของท้อง 
ถ่ินท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิในทกุระดบัพนัธกิจของสภาคริสตจกัรสมาชิกของ LWF และ
มอบหมายให้เลขาธิการปฏิบตัติาม เราเรียกร้องให้กรรมการสภา LWF ได้อนมุตัิกระ บวน
การเหลา่นัน้ 

เราเรียกร้องให้มีการสนบัสนนุผู้น าสตรี ทัง้ระดบัฆราวาสและศาสนาจารย์ โดย 
เฉพาะบชิอปและประธานสภาให้เป็นผู้น าของสภาคริสตจกัรท้องถ่ิน 

เราเรียกร้องให้ LWF และสภาคริสตจกัรสมาชิกใน LWF มีจดุยืนท่ีชดัเจนเร่ืองการ
ตอ่ต้านความรุนแรงภายใน โดยยอมรับถึงสิทธิของสว่นบคุคลท่ีทกุคนจะรู้สกึปลอด ภยั
และได้รับการปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง แม้กระทัง่เม่ืออยูใ่นครอบครัวของตนเอง 

เราขอให้กรรมการสภา LWF บรรจเุร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศเป็นวาระถาวรของ
การประชมุ เพราะมีความไมส่มดลุเร่ืองจ านวนผู้แทนสตรี บรุุษและอนชุนในสมชัชานี ้  
และคณะธรรมการอ านวยการ LWF ควรให้ความใสใ่จเป็นพิเศษ4 

 

ในการประชมุท่ีกรุงโบกาต้า ประเทศโคลมัเบียปี 2012  กรรมการสภา LWF เรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีส านกังาน 
LWF เสนอร่างเอกสารเร่ือง นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศ ตอ่กรรมการสภาในปี 2013  และเอกสารนโยบาย
ความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ฉบบันีไ้ด้รับการรับรองจากกรรมการสภา LWF ท่ีเจนีวาในเดือนมิถนุายน 
2013    

ค านิยาม  
นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ฉบบันีไ้ด้จดัหลกัการและเตรียมความคดิพืน้ฐานแก่สภาคริสตจกัร
สมาชิกใน LWF เพ่ือไปสูค่วามยตุธิรรมด้านเพศ 
 

ความยุตธิรรมด้านเพศหมายถึงการปกป้องและการสง่เสริมศกัดิ์ศรีของสตรีและบรุุษ ผู้ ท่ีพระเจ้าทรงสร้าง
ขึน้ตามพระฉายา เป็นคนต้นเรือนของการทรงสร้างร่วมกนั ความยตุธิรรมด้านเพศแสดงออกโดยทางความ
                                                           
4แหล่งเดียวกนั, 56. 
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เสมอภาคและความสมัพนัธ์ด้านสิทธิอ านาจท่ีเทา่เทียมกนัระหวา่งสตรีกบับรุุษ เป็นการก าจดัระบบขององค์กร 
วฒันธรรม และเร่ืองสว่นบคุคลท่ีน าไปสู่สิทธ์ิประโยชน์พิเศษของคนบางกลุม่ และการกดข่ีท่ีน าไปสูก่ารคงอยู่
ของการแบง่แยกตา่ง ๆ  
 

ความยุตธิรรมด้านเพศ: นิมิตของ LWF 

โดยการปลดปล่อยดว้ยพระคณุของพระเจ้า LWF  จึงเป็นประชาคมของพระคริสต์ทีด่ าเนิน
ชีวิต และท างานร่วมกนัเพือ่น าไปความยติุธรรม สนัติสขุและโลกที่คืนดีกนั 5 

ประชาคม LWF ได้รับการเรียกให้ด าเนินชีวิตและท างานกบัพระคริสต์ในการพดูถึงความอยตุธิรรมและการกดข่ี
ตา่ง ๆ แล้วร่วมสร้างสภาวะความจริงท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงและประชาคมของชีวิตท่ีดีพร้อมกบัความสมัพนัธ์
ความยตุธิรรมด้านเพศท่ีรับการบ ารุงและน าไปสูค่วามเจริญเตบิโตของมนษุย์ชาติ 

การอยูใ่นประชาคม LWF ได้น าไปสู่การแบง่ปันวิถีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ โดยเรารับการบ ารุงเลีย้งโดย
ขา่วประเสริฐแหง่พระคณุของพระเจ้า และรับบพัตสิมาและด าเนินชีวิตของผู้ รับบพัติสมา แล้วมีสว่นร่วมในมหา
สนิทกบัพระเจ้าและกบัผู้ อ่ืน  การอยูใ่นพระคริสต์หมายถึงวา่แม้จะมีความหมายท่ีหลากหลาย แตค่วามแตก 
ตา่งของเรานัน้ได้กลบักลายเป็นของประทาน กลา่วคือ ไมมี่ของประทานอะไรท่ีดีกวา่ของประทานอ่ืน ๆ  และ
ความแตกตา่งไมจ่ าเป็นต้องน าไปสูค่วามไมเ่สมอภาค 

ทศันะเร่ืองเพศนัน้เป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์และมีปฏิกิริยาตอ่รูปแบบตา่ง ๆ ของสงัคม  การเข้าใจ
เร่ืองนีจ้ากมมุมองของความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนันัน้น าไปสูส่มมตุฐิานท่ีวา่ ลกัษณะบางประการของเอก 
ลกัษณ์สงัคมเป็นเหตขุองการแบง่แยกความสมัพนัธ์ของมนษุย์ และรูปแบบการแบง่แยกนัน้ก็คือเร่ืองเพศ เชือ้
ชาต ิ เผา่พนัธุ์ อาย ุ ความพิการ และชัน้วรรณะนัน้มีความเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั ทัง้ในระดบัส่วนบคุคลและ
โครงสร้าง  ทัง้นี ้ มีระบบของความไมเ่สมอภาคเสมอ ซึง่ระบบเหลา่นีต้้องได้รับการวิเคราะห์แบบแยกแยะ แม้
ระบบเหลา่นีจ้ะเก่ียวข้องกบัแกนอ านาจท่ีปกครองอยูก็่ตามในขณะเดียวกนั ก็ยงัมีอปุกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์
เชน่กนัท่ีชว่ยพดูถึงเร่ืองความจริงของการกดข่ีเชือ้ชาต ิ ชัน้วรรณะ และวยั อนัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศท่ี
องค์กรตา่ง ๆ สามารถใช้เป็นจดุริเร่ิมเพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

ความสมัพนัธ์และโครงสร้างของมนษุย์นัน้ เก่ียวข้องกบัระบบและองค์กรท่ีน าไปสู่ผลสรุปเร่ืองความ
ยตุธิรรม องค์กรระดบัโลกและนานาชาต ิเชน่ สหประชาชาต ิ(UN) ได้จดัให้มีโครงสร้างสากลด้านกฎหมายท่ีจะ
น าประเทศและกลุม่บคุคล  การน าแนวความคิดเร่ืองความยตุธิรรมไปสูก่ารปฏิบตันิัน้เป็นท่ียอมรับของของนโย 
บายเร่ืองเพศของ LWF  ในบรรดาองค์กรเก่ียวกบัความเช่ือ (Faith-based organization, FOB) และคริสตจกัร
นัน้ ความคิดเร่ืองความยตุิธรรมนัน้สมัพนัธ์กบัความเข้าใจด้านพระคมัภีร์และเทววิทยา ความยตุธิรรมจงึถกู
                                                           
5ยทุธศาสตร์ของ LWF 2012–2017, 9,  www. lutheranworld.org/content/core-lwfdocuments 
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แสดงออกในภาษาของพระคมัภีร์การเผยพระวจนะและเทววิทยา  ความเข้าใจเชน่นีไ้ด้เตรียมเราสูค่วามเข้าใจ
เชิงวิพากษ์ตอ่บริบท และความตัง้ใจท่ีจะวิเคราะห์สภาพความจริงด้วยอปุกรณ์ท่ีน าสู่การเสวนากบัมมุมองด้าน
สิทธิมนษุยชนและทศันะด้านเทววิทยา  

พฒันาการของนโยบายความยติุธรรมด้านเพศของ LWF และหลกัการและวิธีการท่ีเก่ียวข้องนัน้ เป็น
ความพยายามท่ีจะท าให้การทุม่เทของ LWF ตอ่เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศให้สมัฤทธ์ิผล และต้องการให้สิทธิ
อ านาจแก่สตรีและบรุุษ เพ่ือให้เร่ืองเพศเป็นเร่ืองหลกัท่ีเกิดขึน้ในกิจกรรมและโครงสร้างทกุระดบั   

 

บรรทดัฐาน:ในการก าหนดบรรทดัฐานส าหรับความยตุธิรรมด้านเพศนัน้ ค าถามส าคญัท่ีเราต้องถาม คือ ชมุ 
ชนชายขอบท่ีถกูแบง่แยกนัน้ เกิดขึน้เน่ืองจากการถกูกดข่ีเร่ืองเพศหรือไม่ 

บรรทดัฐานตา่ง ๆ  ตอ่ไปนี ้สามารถใช้เป็นตวัชีว้ดัของทา่ทีตอ่การเปล่ียนแปลงและโครงสร้างขององค์กร
เก่ียวกบัความยตุธิรรมด้านเพศ 

 

•ไร้อันตรายความรุนแรงใด ๆ ไร้การสญูเสียของขีวิตและความสามารถตามค านิยามของ 
กลุม่ท่ีปราศจากสิทธิพิเศษของทางสงัคมและศาสนา  

• ดัชนีก าหนดการมีสว่นร่วมอยา่งเสมอภาคของสตรีและบรุุษ (จ านวน) และความสมัพนัธ์กบั
เร่ืองการมีสว่นร่วมอยา่งความเสมอภาค (คณุภาพ)   

• การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคของการน าและการตดัสินใจ – ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ   

• การเข้าถงึอย่างเสมอภาคความสามารถท่ีจะเข้าถึงและใช้ทรัพยากร 
• การใช้UNและสนธิสญัญาตา่ง ๆ เก่ียวกบัมาตรฐานของสิทธิมนษุยชน   

 

ในแตล่ะบริบทนัน้ ควรจดัให้มีค านิยามเฉพาะของดชันี ข้อเท็จจริง  จ านวน ความคิดเห็น หรือความเข้าใจตา่ง ๆ 
เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของการการด าเนินการท่ีน าไปสูก่ารปฏิบตักิารตามหลกัการของความยตุธิรรมด้าน
เพศตามท่ีอยูใ่นนโยบายนี ้

เป้าหมาย 

นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF จะแสวงหาการจดัเตรียมความตัง้ใจและอปุกรณ์ท่ีสามารถชว่ยเหลือ
ในการอปุถมัภ์เร่ืองความยตุิธรรมด้านเพศ เพ่ือท่ีจะถึงเป้าหมายของการมีชมุชนและคริสตจกัรท่ีมีสว่นร่วมและ
ยัง่ยืน 
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นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF มีไว้เพ่ือเป็นอปุกรณ์ส าหรับ LWF และสภาคริสตจกัรท้องถ่ิน 
หนว่ยงานและองค์กรตา่ง ๆ ของ LWF เพ่ือให้ถึงเป้าหมายของความเสมอภาคด้านเพศ โดยด าเนินการสูก่าร
ตรวจวดัท่ีปรับเข้ากบับริบทท่ีสง่เสริมความยตุธิรรมและศกัดิ์ศรีของมนษุย์ 

วัตถุประสงค์ : ท าไมถงึต้องมีนโยบายความยุตธิรรมด้านเพศ 

เจตนารมณ์ของนโยบายความยติุธรรมด้านเพศของ LWF คือการสร้างแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์ท่ีน าสูก่าร
เปล่ียนแปลงสภาพการณ์ บรรทดัฐาน คณุคา่ และความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของสงัคม แล้วน าสูก่ารปฏิบตักิาร
ใหม ่ ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความมัน่ใจในเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ  เป็นท่ีคาดหวงัว่า การรับรองเอกสารนโยบาย
ความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF นีจ้ะน าให้สภาคริสตจกัรใน LWF และส านกังานของ LWF ไปสู:่ 

• การยอมรับนโยบายนีพ้ร้อมกบัแนวทางการด าเนินการอยา่งทุม่เทร่วมกบัประชาคมLWF มุง่สูค่วาม
ยตุธิรรมด้านเพศ 
•มีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ตนเองและท้าทายคริสตจกัรทัว่ไปในขณะทีคริสตจกัรเหล่านัน้
มุง่หน้าสูค่วามสมัฤทธ์ิผลด้านความยตุธิรรมด้านเพศ 
• วิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมของสตรีและบรุุษในชีวิตของคริสตจกัรในด้านของการมีสว่นในเร่ืองระดบั
ของการตดัสินใจ และการสามารถเข้าถึงเทววิทยาศกึษา และการพดูถึงความไมเ่สมอภาคท่ีอาจเกิดขึน้
ได้ในด้านตา่ง ๆ เหลา่นี ้
• หนุนใจ สตรีและบรุุษให้อภิปรายและใคร่ครวญถึงบทบาทของพวกเขาท่ีมีอยู่ตามขนบหรือแบบท่ีเคย
เป็นมา  แล้วก้าวข้ามหน้าท่ีการงานท่ีกระท าอยูซ่ึง่ตดิมากบัขนบความเช่ือ และวฒันธรรมแบบเก่า ๆ  ท่ีอยู่
ในคริสตจกัรและสงัคม เพ่ือทีผู้คนท่ีมีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะรับใช้ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือท าให้
คริสตจกัรและประชาคมมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้   

• หนุนใจ ผู้น าคริสตจกัรให้อภิปรายและใคร่ครวญถึงการอธิบายข้อพระธรรมท่ีให้ความหมายตา่ง ๆ และ
ถ้าจ าเป็น ก็ให้อภิปรายถึงการอธิบายใหมเ่ม่ือเก่ียวข้องกบับทบาท และความรับผิดชอบของสตรีและ
บรุุษ  และให้ผู้น าคริสตจกัรมีโอกาสท่ีจะด าเนินงานร่วมกบัผู้น าด้านศาสนาและสงัคมโลมเพ่ือสง่เสริม
ความยตุธิรรมด้านเพศ 

อะไรคือนโยบายของประชาคมLWF?  

นโยบายคือการแสดงออกถึงคณุคา่ เป็นนิมิตท่ีให้เป้าหมายและทิศทางน าท่ีท าให้ความยตุธิรรมด้านเพศเกิด
เป็นจริงขึน้มา นโยบายยงัได้ตระเตรียมกรอบของความตัง้ใจเชน่กนั 
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การด าเนินการตามนโยบายนัน้มีระดบัท่ีตา่ง ๆ กนัภายในประชาคม LWF กลา่วส าหรับคริสตจกัรใน 
LWF นัน้ ประชาคม LWF มีโครงสร้างท่ีให้การตดัสินใจของกรรมการสภาและสมชัชา LWF ท่ีมีพืน้ฐานอยู่บน
การเดนิร่วมกนัและรับผิดชอบร่วมกนั   

ธรรมนญูของ LWF ระบชุดัเจนวา่ LWF เป็นอปุกรณ์ของสภาคริสตจกัรสมาชิของ LWF ท่ีปกครอง
ตนเอง และ LWF ไมมี่สิทธิอ านาจเหนือสภาคริสตจกัรสมาชิก 

กระนัน้ก็ตาม เสรีภาพนัน้มาพร้อมกบัความรับผิดชอบ ดงันัน้ มาตรา 3 ของธรรมนญูท่ีวา่ด้วย 
“ลกัษณะและหนา้ที”่ ระบวุา่ บรรดาสภาคริสตจกัรสมาชิก “ต่างเห็นด้วยกบัการประกาศพระวจนะของพระเจ้า 
และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการร่วมสามคัคีธรรมทีแ่ท่นบูชาและธรรมาสน์” 

ยิ่งไปกวา่นัน้LWFยงัเป็นร่วมกนัในเป็นพยานถึงขา่วประเสริฐของพระเยซูคริสต์...ทัว่โลกโดย
พนัธกิจการชว่ยเหลือของคริสตจกัรสมาชิก ช่วยบรรเทาความยากล าบากของเพ่ือนร่วมโลก 
สง่เสริมสนัตภิาพและสิทธิมนษุยชน ความยตุธิรรมด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ร่วมดแูลรักษา
โลกท่ีพระเจ้าทรงสร้าง แบง่ปันทรัพยากร ซึง่กระท าสิ่งเหลา่นีด้้วยการศกึษาร่วมกนัถึงการรู้จกั
และเข้าใจตนเอง และคริสตจกัรสมาชิกใน LWF6 

 

ดงันัน้ นโยบายจงึเป็นหนทางหนึง่ท่ีLWF ใช้ในการแสดงถึงการเป็นพยานร่วมกนั ร่วมสง่เสริมสิทธิและความ
ยตุธิรรมของมนษุยชน และการรู้จกัและเข้าใจตนเองของคริสตจกัรสมาชิก LWF  และเป็นทางหนึง่ท่ีแสดงถึง
ความละเอียดของความหมายของการเป็นสว่นร่วมของประชาคม LWF ในระดบัหรือในขอบข่ายของความ
รับผิดชอบท่ีตา่ง ๆ กนั 

มตขิองคณะกรรมการสภา LWF   
ผลการประชมุประชมุคณะกรรมการสภาปี 2013  มีดงันี ้คือ 

- การลงมตใิห้รับนโยบายความยติุธรรมด้านเพศของ LWF (หลกัการ) และรับข้อเสนอแนะให้
เป็นกรอบแนวทางการแนะน าให้ประชาคม LWF ทกุระดบัให้ทุม่เทในเร่ืองความยตุิธรรม
ด้านเพศ 

- รับวิธีปฏิบตังิานของนโยบายนีแ้ละแนะน าให้น าไปสูก่ารปฏิบตัใินระดบัภมูิภาคและสภา
คริสตจกัรสมาชิก โดยมีความคาดหวงัวา่ให้มีการปรับวิธีปฏิบตัเิข้ากบัสภาพของแตล่ะ
บริบทด้วย 

                                                           
6ด ูwww.lutheranworld.org/content/ core-lwf-documents 
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- เรียกร้องให้เลขาธิการของ LWF รายงานความก้าวหน้าของปฏิบตัิงานเร่ืองนโยบายความ
ยตุธิรรมด้านเพศในประชาคมLWF 

ระดบัของความรับผิดชอบ   

แผนด าเนินการในนโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ตอ่ไปนีส้อดคล้องกบัธรรมนญูLWF ด้วย: 

สมัชชา คณะกรรมการสภา และเจ้าหน้าที่   

• จะใช้ นโยบายความยตุธิรรมด้านเพศนีเ้ป็นแนวทางและด าเนินการงานในหนว่ยงานของ LWF; 

หนว่ยงานบริหารจดัการจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่การประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายและการ
ตดัสินใจท่ีมีผลกระทบตอ่สตรีและบรุุษ เพ่ือเกิดความมัน่ใจวา่โครงสร้างและงานตา่ง ๆ ของ LWF นัน้
สอดคล้องกบันโยบายความยตุธิรรมด้านเพศ  

 

เจ้าหน้าที่ LWF แผนงาน โครงการ  และแผนงานต่าง ๆ ของ LWF ในแต่ละประเทศ  

• ควร (ตราบเท่าที่ท าได้) น านโยบายนีใ้ช้กบัการพฒันาและประเมินผลการงาน โดยใช้นโยบายนีก้บั
การงานเพ่ือให้งานได้รวมถึงความตัง้ใจท่ีเพิ่มการรับรู้ ความช านาญตลอดจนการตระเตรียมการท่ีจะมี
สว่นร่วมและชว่ยเหลือในกระบวนการน าสู่ความยตุธิรรมด้านเพศ โดย LWF เรียกร้องให้การจดัการ
ด าเนินจดัการตรวจสอบอย่างเป็นระบบถึงขัน้ตอนการด าเนินงานตา่งๆ ขององค์กรและการทุม่เทตอ่การ
วิเคราะห์ด้านเพศ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบและการวดัผลอยา่งเพียงพอเพ่ือการสง่เสริมความเสมอภาค
และยตุธิรรมทัง้ในเนือ้งานและบคุคลากร 

สภาคริสตจักรสมาชิก 

• ให้เกิดความม่ันใจว่ามีการด าเนินการตามการตดัสินใจและมตใินระดบัของสมชัชาคณะกรรมการ

สภา และสนบัสนนุและเดินร่วมด้วยกนัในการแสวงหาความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองบริบทของความ
ยตุธิรรมด้านเพศ  

 

อตัตาธิปไตยของแตล่ะสภาคริสตจกัรสมาชิกในบริบทจริงของตนเองเป็นสิ่งท่ีพงึเคารพ  สภาคริสตจกัรสมาชิก
จ าต้องโอบอุ้มทางเลือกท่ีจะเดนิด้วยกนับนหลกัของการพึ่งพาและรับผิดชอบร่วมกนั ด้วยเหตนีุ ้จงึจ าต้องมีการ
ตดิตามผลและการปรับการตดัสินใจและมติตา่ง ๆ ให้เข้ากบับริบทด้วย 

หน่วยงานภูมิภาคต่าง ๆ   

• ให้โอกาส ท่ีจะปรับนโยบายความยตุธิรรมด้านเพศให้เข้ากบับริบทผ่านทางเสวนาและประสบการณ์ 
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ท่ีข้ามบริบท 
 

หนว่ยงานภมูิภาคตา่ง ๆ จดัโอกาสและแผนงานท่ีน าสู่การด าเนินงานและการรับผิดชอบร่วมกนัที 
สามารถพฒันาสู่ความชดัเจนผา่นระบบ โครงสร้าง อปุกรณ์และวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั  หนว่ยงาน 
ภมูิภาคจะจดัโอกาสเพื่อความมัน่ใจวา่ บริบทตา่ง ๆ นัน้ได้รับการพฒันาให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ผา่นทาง 
ประสบการณ์ท่ีข้ามบริบท 
 
  

หลักการของนโยบายความยุติธรรมด้านเพศ
ของ LWF 

LWF เป็นประชาคมของสภาคริสตจกัรสมาชิกท่ีร่วมอทุิศตนเพ่ือ 
1. ส่งเสริมความยตุธิรรมด้านเพศ โดยยึดถือรากฐานด้านเทววิทยาเพ่ือการประกาศถึงศกัดิศ์รี
และความยตุธิรรมของมนษุยชาติ และสง่เสริมความเสมอภาคด้านเพศวา่เป็นเร่ืองสิทธิมนษุย 
ชนท่ีเป็นท่ียอมรับของโลกสากล  

2. สนับสนุนคณุคา่ของศกัดิ์ศรีและความยตุธิรรมการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย และการมีสว่น

ร่วมการรับผิดชอบร่วมกนัและความโปร่งใส ซึง่จะเห็นได้จากการท่ีมีการเคารพตอ่ของประทาน

ของคนทัง้หลาย 

3. ใช้นโยบายของสมชัชาและกรรมการสภา LWF ในระดบัภมูิภาคและท้องถ่ินเก่ียวกบัการมี

สว่นร่วมของคนทกุเพศและความสมดลุของวยัท่ีตา่งๆกนั  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่อตัราสว่น

ของตวัแทนจะเทา่เทียมกนั และการมีสว่นร่วมของสตรีในทกุระดบัของต าแหนง่ท่ีมีสิทธิในการ

ตดัสินใจ 

4. เพื่อม่ันใจว่าการวิเคราะห์ด้านเพศในงานด้านมนษุยธรรมและงานพฒันา และพดูถึง

ปัญหาด้านเพศด้วยเจตจ านงท าให้รูปแบบของความยตุธิรรมและการมีสว่นร่วมของทกุคนนัน้
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ให้มัน่คงขึน้ ด้วยเหตผุลนีเ้อง จงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องตระหนกัถึงผลกระทบของกระบวนการ 
พฒันาเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ และต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีตามมา 
5. สนับสนุนเร่ืองสิทธิอ านาจของสตรีซึง่เป็นกญุแจของยทุธศาสตร์สูก่ารยตุกิารแบง่สรร ปัน
สว่นทรัพยากรและความมัง่คัง่ท่ีไมย่ตุธิรรมและความขดัแย้งท่ีตามมา  และจะสามารถป้องกัน
และตอบสนองตอ่ความรุนแรงท่ีมีมลูเหตมุาจากเร่ืองเพศ 
6. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบรุุษตอ่การใคร่ครวญถึงรูปแบบของบรุุษเพศท่ีได้รับการเปล่ียน 
แปลงเม่ือเก่ียวข้องกบัเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ  
7. กล่าวถงึการปฏิบตัทิัง้ระบบและโครงสร้างท่ีน าสู่อปุสรรคตอ่การมีสว่นร่วมของสตรีท่ีจะขึน้
สูร่ะดบัของผู้น าท่ีมีสว่นในการตดัสินใจได้    
8. เพื่อให้เกดิความม่ันใจว่า กญุแจหลกัของนโยบายขององค์กร ระบบ การปฏิบตัิ 
งบประมาณ การจดัการเร่ืองทรัพยากรบคุคล การรับบคุลากร อตัราสว่นตวัแทน การอบรม การ
จดัการ และองค์กรการตดัสินใจนัน้มีความสมดลุทางเพศ และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของสตรี
และบรุุษอยา่งเทา่เทียมกนั  
9. เพื่อให้เกดิความม่ันใจว่า ได้บรรจเุร่ืองการวิเคราะห์ด้านเพศอยูใ่นแผนงานและขัน้ตอน
ของวงจรของโครงการ คือการประเมินคา่ การปฏิบตังิาน การดแูละและการประเมินผล  
10. ใช้ทกุ ๆ  ด้านของเทววิทยา  ศาสนพิธี และธรรมชีวิตจากมมุมองของความยตุธิรรมด้านเพศ 

.  

วิธีการของนโยบายความยุติธรรมด้านเพศของ 
LWF 

วิธีการของนโยบายความยตุิธรรมด้านเพศของ LWF จะน าไปสูก่ระบวนการของการตระหนกัถึงความจริงของ
ความยตุธิรรมด้านเพศ แนวทางนีไ้ด้จดัเตรียมการการศกึษาด้านนีเ้ชิงการสอนให้ใคร่ครวญถึงความยตุธิรรม
ด้านเพศบนวิธีการสามระดบั คือ ดู ใคร่ครวญ และปฏิบัต ิ เป็นวิธีการออกแบบมาเหมือนกบัการเดนิสู่การ
ทุม่เทท่ีจะท าให้นโยบายนีส้อดคล้องกบับริบทท้องถ่ิน 
 

งานทกุระดบัของ LWF ได้รับการหนนุใจให้สมัพนัธ์กบัวิธีการนี ้ รวมทัง้ปรับ และน าเข้าสูบ่ริบทและภาษา
ของความคิดพืน้ฐานเหลา่นี ้ 

• ดูหมายถึงการสงัเกตและเข้าใจถึงสภาพความจริงและบริบทของแตล่ะแหง่ 
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•ตัดสนิใจ/ใคร่ครวญหมายถึงการใช้พระคมัภีร์ เทววิทยา  และความคดิเร่ืองสิทธิมนษุย 
ชนอนัเป็นท่ียอมรับของสากลมาเป็นเคร่ืองใคร่ครวญถึงสภาพความจริง และปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
อยูใ่นแตล่ะบริบท 
• ปฏบิัตหิมายถึงการปฏิบตั ิ  โดยหลงัจากการอา่นและใคร่ครวญถึงสภาพความจริง  แล้วสู่
การปฏิบตัิตามท่ีเห็นพ้องต้องกนัในบริบทเฉพาะนี ้   

 

ดู:LWFยืนอยู่ตรงจดุไหนในหนทางสู่การมีสว่นร่วมของทกุคน  วิธีการส่วนแรกนีช้ว่ยให้เรารู้วา่เรายืนอยู่ตรงจดุ 
ไหนในเร่ืองการมีส่วนร่วมของสตรีและเร่ืองการวิเคราะห์ด้านเพศ  โดยจะพดูถึงเร่ืองของการมีสว่นร่วมของสตรี
ในประชาคมLWF และดวูา่ เร่ืองเพศนัน้ได้กลายเป็นอปุกรณ์ด้านเทววิทยา ท่ีสมัพนัธ์กบัเร่ืองนีอ้ย่างไร การ
ฝึกฝนดท่ีูสภาพความจริง และฟังเสียงตา่ง ๆ ใน LWF อยา่งระวงัเก่ียวกบัเร่ืองเพศและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั
อปุสรรคท่ีสตรีต้องพานพบนัน้เป็นขัน้แรกท่ีน าสู่การน านโยบายเร่ืองเพศของ LWF ไปสูก่ารปฏิบตั ิ  โดยเป็น
กระบวนการท่ีสร้างการตระหนกัด้านเพศและนโยบายนีก็้จะไมเ่ร่ิมต้นจากศนูย์  แตเ่ป็นการเร่ิมต้นบน “ความรู้” 
ของหลาย ๆ กลุม่ หลาย ๆ ชมุชน และสว่นบคุคล 
 
ตัดสินใจ/ใคร่ครวญ:การใคร่ครวญถึงพืน้ฐานของพระคมัภีร์และเทววิทยา โดยจะศกึษาวา่ ท าไมเร่ืองความ
ยตุธิรรมด้านเพศจงึส าคญัตอ่ประชาคมลเูทอแรนใน LWF ทัง้นี ้ในประชาคมลเูทอแรนใน LWF นัน้ การศกึษาเร่ือง
เพศผา่นความเข้าใจของพระคมัภีร์และขนบความเช่ือของคณะลเูทอแรนซึง่เป็นการสนทนาจากมมุมองของความ
เช่ือ ในภาษาแหง่ความเช่ือนีเ้อง ความเสมอภาคด้านเพศจงึหมายถึงความยตุธิรรมด้านเพศ  ความยตุธิรรมจงึ
เป็นจดุเร่ิมต้นของการสนทนาเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีเสมอภาคความยตุธิรรมจงึเป็นการประกาศเชิงเผยพระวจนะ 
และบนพืน้ฐานนีเ้องท่ีจะน าสูก่ารเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดความมัน่ใจในเร่ืองศกัดิ์ศรีของทกุคน  ความเข้าใจ
ของพระคมัภีร์ในเร่ืองความยตุธิรรมนีเ้ป็นแก่นความคดิของการสนทนาด้านเทววิทยา และตอกย า้สว่นนีท้ัง้หมด 
โดยท่ีพืน้ฐานความคิดด้านเทววิทยาตามขนบความเช่ือของลเูทอแรนนัน้ได้รับการวิเคราะห์ผา่นทางมมุมองเร่ือง
ความยตุธิรรมดานเพศ   โดยการเสวนานีไ้ด้น าไปสูเ่ร่ืองนโยบายความยตุิธรรมด้านเพศจากมกุมองของเทววิทยา  
 

ปฏบิัต:ิการปฏิบตัิและการปรับเข้าสู่บริบท  สว่นท่ีสามนีใ้ห้โครงร่างหลกัการเชิงยทุธศาสตร์และข้อแนะน า
ส าหรับการปฏิบตั ิ แผนการเดนิทางสูเ่ป้าหมายเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศนีไ้ด้รับการพฒันาขึน้มาพร้อมกบั
หลกั7 ประการ - การแนะน าสูค่ณุคา่และการทุม่เท และตามด้วยยทุธศาสตร์ส าหรับการปฏิบตั ิ นโยบายความ
ยติุธรรมดา้นเพศของ LWF ถกูจดัให้เป็นแนวคิดท่ีน าสู่กระบวนการตระเตรียมเพื่อการใคร่ครวญและปฏิบตัใิน
เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศพร้อมกบัเป้าหมายของการมีนโยบายท่ีปฏิบตัไิด้เร็วและมีชีวิตชีวาและสามารถปรับ
เข้าได้กบับริบทและสามารถใช้ได้ในภมูิภาคอ่ืน ๆ เชน่กนั ในสภาคริสตจกัรสมาชิก 142 สภาท่ีอยูใ่นเจ็ดภมูิภาค 
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(เอเชีย แอฟริกา สแกนดเินเวีย ยโุรปตะวนัออก  ยโุรปตะวนัตก อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา/แคริเบียน) เรา
จะพบวา่บริบทของประชาคม LWF นัน้มีความซบัซ้อนเป็นอย่างยิ่ง  ซึง่เพราะเหตสุ าคญัอยา่งหนึง่ก็คือเร่ือง
ภาษาท่ีหลากหลายท่ีอยูใ่นประชาคม LWF ในขณะท่ีงานของส านกังานของ LWF ปฏิบตัิโดยใช้ภาษาองักฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั และ สเปนเทา่นัน้  จงึเป็นอปุสรรคตอ่การท่ีสภาคริสตจกัรสมาชิกท่ีจะเขียนแสดงความคดิเห็น
หลากหลายของพวกเขา และแสดงความโต้แย้งท่ีจะน าไปสูก่ารเสวนาและน าเข้าและเปิดกว้างตอ่ความจริงท่ี
อยูใ่นบริบทท่ีแตกตา่งกนั  ดงันัน้ เราจะจดัวางรูปเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดการสนทนาท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง
อยา่งไร? 
 

นโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF เป็นการเชือ้เชิญให้ประชาคม LWF เข้าร่วมขบวนการแหง่การ
เปล่ียนแปลงในความสมัพนัธ์และโครงสร้างของคริสตจกัร สงัคมและชีวิต  ในการเข้าใจถึงเร่ืองท่ีวา่ชีวิตเป็นสิ่ง
ท่ีต้องมาก่อนนัน้  กรอบวิธีปฏิบตันีิไ้ด้น าข้อเสนอว่าจะท าให้หลกัการตา่ง ๆ  ท่ีนิยามในนโยบายนีเ้ข้ากบับริบทได้
อยา่งไร ดงันัน้ การเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์ความเป็นจริงของบริบท แล้วถามค าถามพร้อมกบัศกึษาบริบทอยา่ง
ใคร่ครวญนัน้จงึเป็นขัน้แรกๆ ของกระบวนการ แล้วตอ่ด้วยการใคร่ครวญทางเทววิทยาท่ีเข้าสูก่ารเสวนากบั
มมุมองด้านสิทธิมนษุยชน  รูปแบบของการพฒันาท่ีประกอบด้วยการประเมินผลเชิงวิจารณ์ตอ่โครงสร้างและ
ขนบของวฒันธรรม   อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อยา่งเดียวนัน้ก็ไมเ่พียงพอ  เพราะความส าคญัคือการปฏิบตัิท่ี
น าเอาความคดิและคณุคา่มาสูชี่วิต  ดงันัน้ การน าสู่การปฏิบตัแิละความส าเร็จจงึเป็นผลลทัธ์ท่ีคาด หวงัท่ี
จ าเป็นต้องมี 

การปรับ LWF ให้เข้ากบัวฒันธรรมของประชาคมท่ี LWF ท างานด้วยนัน้ ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีท้าทายตอ่ LWF  
แม้วา่ จะมีการนิยามวฒันธรรมเป็นระบบของความรู้ การประพฤติ ความเช่ือ คณุคา่ ความเช่ือท่ีผสมผสานนัน้
เป็นท่ียอมรับและแบง่ปันตอ่กนัและกนัโดยกลุม่ชนก็ตาม แตเ่ป็นท่ียอมรับกนัวา่ ความคดิเหล่านีไ้มไ่ด้เป็น
ความคดิท่ีอยูน่ิ่ง แตเ่ป็นความคดิท่ีมีพลงั ดงันัน้ กระบวนการของการปรับเข้าสู่บริบทจ าต้องค านงึถึงความ
เข้าใจและพลงัด้านวฒันธรรม  แตล่ะบริบทจงึต้องก าหนดล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องถกูน าไป สู่การปฏิบตัใิน
บริบทเฉพาะนี ้เพราะสภาพการณ์ของบริบทหนึง่ไมส่ามารถชีน้ าบริบทอ่ืนในเร่ืองความส าคญัตา่ง ๆ ได้  แตก่าร
เรียนรู้และการแบง่ปันร่วมกนัจะท าให้การกระท าแบบรูปธรรมในทกุระดบัของคริสตจกัรและสงัคมนัน้มีความ
สมบรูณ์มากขึน้เพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เพราะนโยบายเร่ืองเพศนีก็้คือ การท่ีสามารถน าชีวิตของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง
ได้มาใคร่ ครวญและเข้าสู่การปฏิบตัใินเร่ืองนี ้  และเร่ืองนีจ้ะเป็นค าถามหลกัท่ีอยูเ่คียงคูก่บักระบวนการนี ้
เชน่กนั 
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 และท้ายสดุ คือการฉลอง!  เป็นการฉลองของความเป็นไปได้ตอ่การมาพร้อมกนักบัความสามารถท่ีจะ
อภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งเด็ดขาดถึงชีวิตและเทววิทยาของคริสตจกัร  เป็นการฉลองเก่ียวกบัประชาคม  
เป็นการฉลองด้วยกนั  เป็นการอธิษฐานและร้องเพลงร่วมกนั 

พระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่ดว้ยการเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกนัจึง
เป็นเวลาทีส่กุงอมส าหรับการเปลีย่นแปลง  จึงเป็นเวลาในปัจจุบนั   ใหเ้ราเดินร่วมกนั เพือ่ที่
ไม่มีใครจะเดินตามล าพงั  ดงันัน้ เราขอเชิญท่านมาร่วมกบัเรา  (Thuma Mina 221, Deus 
chama a gente pra um momento novo) 

LWF ยืนตรงจุดไหนในเร่ืองวถิีที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมกัน? 

การเป็นผู้น าของสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรี   

ตลอดระยะหลายทศวรรษท่ี LWF ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองท่ีสมัพนัธ์กบัการทุม่เทด้านเทววิทยาและการปฏิ 
บตัเิพ่ือโอบอุ้มเร่ืองการมีสว่นร่วมโดยถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของแก่นคณุคา่ของประชาคม LWF ซึง่จะเห็นได้จาก
มตขิองประชาคม LWF ในอดีตเพ่ือให้มัน่ใจในเร่ืองการมีสว่นร่วมของสตรี 

• ปี1952  ท่ีสมชัชา LWFครัง้ท่ี 2 ท่ีฮานโนเวอร์ เยอมนันี อตัราสว่นของสตรีได้รับการรวมเข้าใน
สมชัชา และคงตอ่มาในรูปของกรรมาธิการสตรี ซึง่เป็นการน าทางสู่คณะกรรมการท่ีปรึกษาแก่
แผนกสตรีชดุแรกท่ีถกูแตง่ตัง้ขึน้ในปี 1975  ทัง้นี ้มตแิตง่ตัง้แผนกสตรีนัน้เกิดขึน้ในสมชัชา LWF 
ครัง้ท่ี 5 ท่ีเอวิออง ฝร่ังเศสใน ปี 1970  
• ปี 1984 สมชัชา LWF ครัง้ท่ี 7 ท่ีบดูาเปสต์ ฮงัการี  ได้ผ่านมตท่ีิเป็นหลกัส าคญัอยา่งเห็นได้ชดั
คือการจดั “ระบบโควตา” ส าหรับสตรีและฆราวาสเพื่อการเข้าร่วมสมชัชา เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ
วา่ อยา่งน้อยท่ีสดุจะต้องมีสตรีร่วมสมชัชาร้อยละ 40   และสมชัชาครัง้ท่ี 8 (คริูทิบา ปี 1990) 
และสมชัชาครัง้ท่ี 9 (วินนิเปกปี 2003) ก็ได้ยืนยนัมตนีิ ้
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เปอร์เซ็นต์ของสภาคริสตจักรสมาชิก                     เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกในสภาคริสตจักรสมาชิก 
ที่สถาปนาสตรีเป็นศาสนาจารย์            ที่สถาปนาสตรีเป็นศาสนาจารย์ 

                          
    
      

ตารางด้านขวาสะท้อนถึงวา่ ในจ านวนสมาชิก 70.5 ล้านคนในประชาคมLWF สว่นใหญ่สถาปนาสตรีเป็นศาสนาจารย์ 

 
•สมชัชา คณะกรรมการสภา เจ้าหน้าท่ีประจ าส านกังานของ LWF มีมตวิา่ ของประทานของ

สตรีในพนัธกิจท่ีรับการสถาปนาเป็นการปฏิบตัิท่ีพิเศษท่ีต้องปฏิบตัใินประชาคมLWF 
ในระดบัโลก  มิตหินึง่ก็คือการใคร่ครวญด้านเทววิทยา และผลการปฏิบตัิด้านคริสต 
จกัรวิทยาของการบรรจสุตรีเข้าไปในเร่ืองพนัธกิจท่ีรับการสถาปนาท่ี ได้แสดงให้เห็นว่า
คริสตจกัรได้เข้าใจตนเองอย่างไร และได้เป็นพยานตอ่สงัคมตอ่การด าเนินชีวิตและ
ประกาศถึงขา่วประเสริฐท่ีกลา่วถึงการมีสว่นร่วมของทกุคนอยา่งไร    

 
การมีสว่นร่วมของสตรีในพนัธกิจท่ีรับการสถาปนานัน้ เป็นเร่ืองส าคญัไมเ่พียงแตเ่ป็นขัน้ตอนน าสูก่ารสร้างประ 
ชาคมทีทกุคนมีสว่นร่วม  แตก่ารมีสว่นร่วมของสตรีและบรุุษในการตดัสินใจนัน้เป็นขัน้ตอนส าคญัอีกขัน้หนึง่สู่
การมีสว่นร่วมอยา่งสมบรูณ์ ทัง้นี ้ LWF เป็นประชาคมท่ีท าให้เร่ืองความคดิเร่ืองการปฏิรูปคริสตจกัรตลอดไป 
(ecclesia semper Reformanda) นัน้ได้เป็นรูปธรรมขึน้มา ท าให้ความคิดกลายนัน้ได้เกิดเป็นกระบวนการ
ปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน 

ภายในประชาคม LWF เองนัน้ ก็มีความพยายามด้านบวกตา่งๆ ท่ีได้เกิดขึน้และเปล่ียนแปลงบนพืน้ 
ฐานของความคิดและการตดัสินใจร่วมกนัท่ีสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของสตรี ตวัอยา่ง เชน่ ระบบโควตาได้สนบั 
สนนุและเดนิก้าวหน้ากบัการเป็นร่วมสว่นในการเป็นผู้น าในโครงสร้างของ LWF เชน่ สมชัชาและคณะกรรม 
การสภา การใช้ระบบโควตาของแผนกเทววิทยาและการเป็นพยานในสงัคม (Department for Theology and 
Public Witness) เป็นกลไกด้านโครงสร้างท่ีออกแบบไว้เพ่ือยามท่ีสตรีต้องเผชิญหน้ากบัอปุสรรคตา่ง ๆ เม่ือถึง
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เวลาท่ีสตรีจะก้าวขึน้สู่อีกระดบัและต าแหนง่ตา่ง ๆ  โดยผา่นประชาคม LWF นีเ้องท่ีกลุม่สตรี และเดก็หญิง
จ านวนมากได้มีสว่นท าให้การเป็นอยูข่องสงัคมดีขึน้ด้วยการให้บริการด้านสงัคมสงเคราะห์แก่เพ่ือนบ้าน  อยา่ง 
ไรก็ตาม สภาคริสตจกัรหลายแหง่ก็ยงัไมพ่ดูถึงเร่ืองระบบโควต้าด้านเพศและความสมัพนัธ์ด้านเพศท่ีก่อให้เกิด
สิทธ์ประโยชน์กบัคนบางสว่น และในเวลาเดียวกนัก็กดข่ีและสร้างความเจ็บปวดให้กบัคนบางสว่นเชน่กนั  และ
สิ่งนีไ้ด้กระทบตอ่ชีวิตร่วมกนัในคริสตจกัรและสงัคม 
 ในขณะท่ีระบบโควตาเป็นอปุกรณ์ท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีจะให้ความมัน่ใจถึงการคงอยู่ของสตรี แตอ่ปุ 
สรรคตอ่เร่ืองนี ้ คือ การคงอยูข่องสตรีก็ยงัไมส่ามารถมีส่วนร่วมอยา่งสมบรูณ์ได้ เพราะดเูหมือนจะมีช่องวา่งระ 
หวา่งมตท่ีิเกิดขึน้ในระดบัโลกท่ีสมชัชา กบัระดบัท้องถ่ิน  ดงันัน้ การคิดแตเ่พียงโควตาอยา่งเดียวก็ไมเ่พียงพอ 
เพราะขณะท่ีระบบโควต้าท าให้เกิดความมัน่ใจวา่มีการคงอยูข่องสตรี แตก็่ไมไ่ด้รับประกนัวา่สตรีจะมีสว่นร่วม
เชน่กนั  ดงันัน้ เพ่ือให้ประชาคม LWF ยดึถือมตขิองสมชัชาในอดีต และบรรลถุึงเป้าหมายของการมีสว่นร่วม
อยา่งสมบรูณ์นัน้ จงึมีความจ าเป็นอยา่งเร่งดว่นท่ีสภาคริสตจกัรสมาชิกและประชาคม LWF ระดบัโลกต้องมี
การเปล่ียนแปลงโดยสิทธิอ านาจท่ีจะน ามาโดยสตรีและอนชุน 

จดุสงัเกตอุยา่งหนึง่ในชีวิตของประชาคม LWF  คือ บทบาทของการเป็นผู้ เผยพระวจนะท่ีกลา่วในเอก 
สารช่ือวา่ “ไม่” ต่อความรุนแรงต่อสตรี 7  ก็ยอมรับวา่ยงัมีความรุนแรงอยูใ่นคริสตจกัร และเอกสารนัน้ยงัได้
กลา่วถึงวิธีการท่ีตอ่สู้กบัความรุนแรงเหลา่นัน้   

พนัธกิจของคริสตจกัรและองค์กรตา่ง ๆ ท่ีมีฐานเก่ียวกบัคริสตจกัรตอ่เร่ืองการป้องกนัและเอาชนะ
ความรุนแรงตอ่สตรีนัน้ วางอยูบ่นพืน้ฐานของจริยธรรมของการตอ่ต้านความอยตุธิรรม  การปฏิบตัขิองคริสต 
จกัร งานบริการสงัคมและการใคร่ครวญทางเทววิทยา เป็นสว่นหนึง่ของการวิพากษ์ตอ่เร่ืองความเช่ือและศาส 
นา ซึง่สามารถชว่ยท าลายความสมัพนัธ์ท่ีอนัตรายระหว่างศาสนาและวฒันธรรมอนัเป็นตวัก าหนดให้สตรีให้อยู่
ในกรอบเม่ือยามท่ีเกิดความรุนแรงขึน้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศกึษาและการปฏิบตัิตามแผนงานของ 
LWF ท่ีช่ือว่า คริสตจกัรกล่าวว่า “ไม่” ต่อความรุนแรงต่อสตรี (Churches Say “No” to Violence Against 
Women) นัน้แสดงอย่างชดัเจนวา่ ความเช่ือเป็นแก่นสาระท่ีส าคญัท่ีต้องพิจารณาเม่ือต้องการเอาชนะเร่ือง
ความรุนแรง  ลกัษณะประการหนึง่ของการท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้คริสเตียนกระท าคือการกลา่วถึงเร่ืองนัน้ ๆ ดงั 
นัน้ จงึเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีประชาคม LWF จะต้องประกาศให้เป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปวา่ ความรุนแรงตอ่สตรีก่อให้เกิด
ความบาป และพระเจ้าทรงเรียกให้คริสตจกัรเป็นท่ีหลบภยัส าหรับสตรียามท่ีพวกเขาต้องพานพบกบัความ
รุนแรง  

                                                           
7 Atwww.lutheranworld.org/content/ resource-churches-say-no-violenceagainst-women-action-plan-churches 
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การเดนิทางสู่ความยุตธิรรมด้านเพศของ LWF 

LWF ยงัคงพฒันาวิธีการท่ีจะสง่เสริมและด าเนินการตามการทุม่เทของ LWF ท่ีให้ถึงเป้าหมายของความยตุิ 
ธรรมด้านเพศในระดบัองค์และโครงสร้าง:  
 

• ในปี 1997 การประชมุสมชัชาท่ีฮอ่งกง  สมชัชา LWF ได้ระบถุึงความทุม่เทของ LWF ในเร่ืองความ
ยตุธิรรมด้านเพศวา่ได้รับการจดัให้เป็นแก่นภารกิจของ LWF และพดูถึงเร่ืองเพศและสิทธิอ า 
นาจของเพศจากมมุมองของความเช่ือท่ีมีรากฐานอยู่บนเทววิทยาและพระคมัภีร์วา่ เร่ืองเพศ
เป็นเร่ืองของความยตุธิรรมและความสมัพนัธ์ และสมชัชายงัพดูถึงเร่ืองเพศและอ านาจเป็น
เร่ืองของผู้น าด้วย 

  

• สมชัชาครัง้ท่ี 10 ปี 2003 ท่ีวินนิเปก แคนาดา ได้มุง่เป้าท่ีหลาย ๆ เร่ืองท่ีได้มีการอภิปรายและลง
มตติดัสินใจในปีก่อน ๆ และได้ยืนยนัการสง่เสริมท่ีน าไปสู่การมีสว่นร่วมของสตรี อนชุนในชีวิต
ของคริสตจกัรและสงัคม 

• ประสบการณ์ด้านบริการรับใช้ของคริสตจกัรตา่ง ๆ ได้แสดงให้เห็นวา่ การใคร่ครวญด้านเทว
วิทยา มีความเก่ียวข้องกนัเม่ือได้สมัพนัธ์กบัความห่วงใยตอ่เพ่ือนบ้านอย่างลกึซึง้  เพราะงาน
บริการรับใช้นัน้เองท่ีคริสตจกัรตา่ง ๆ  ได้วางต าแหนง่ตนเองอยูใ่นท่ีสาธารณะ แล้วคริสตจกัรได้
ฟัง เห็น สมัผสั ไตร่ตรอง และเดนิร่วมกบัคนทัง้หลายท่ีทนทกุข์และถกูกดข่ีในกระบวนการท่ี
กอปรด้วยความสมัพนัธ์กบัสาธารณชนและการเสนอมมุมองของความเช่ือท่ีเตม็ด้วยคณุคา่
นัน้เอง คริสตจกัรทัง้หลายได้กลายเป็นพลเมืองของสาธารณะ  พลเมืองของคริสตจกัรเป็นสว่น
หนึง่ของเอกลกัษณ์ด้านเทววิทยา   อนัเป็นวิถีทางท่ีคริสตจกัรเข้าใจวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการท่ีถาวรและนิรันดร์ของพระเจ้า เข้าสูก่ารทรงสร้างและมนษุยชาตทิัง้มวล น่ีจงึเป็น
สว่นหนึง่ของความเข้าใจตนเองเชิงแพร่ธรรมท่ีวา่คริสตจกัรถกูสง่เข้าไปในโลก โดยท่ีพระเจ้า
ทรงเป็นผู้ให้ภารกิจพร้อมกบัขัน้ตอนท่ีประกอบด้วยพระคณุท่ีคริสตจกัรได้ก้าวออกจากบริเวณ
ของตนเอง แล้วก้าวเข้าสูค่วามยินดี ความทกุข์ ความเจ็บปวดและความหวงัของโลกด้วยความ
ใจท่ีเตม็เป่ียมด้วยความเมตตา  

• เป็นท่ีเข้าใจว่า พนัธกิจด้านสงัคมสงเคราะห์ท่ี LWF ได้กระท านัน้ได้สง่เสริมเร่ืองสิทธ์ิสมบรูณ์และ
ความเสมอภาคของมนษุย์ทกุคน  แล้วท้ายสดุนัน้ ก็ได้เข้ามีสว่นร่วมในการสง่เสริมความเป็น
ผู้น าและการมีสว่นร่วมอยา่งสมบรูณ์ของสตรีประสบการณ์ของพนัธกิจด้านสงัคมสงเคราะห์ท่ี
ยกระดบัสิทธ์ิของคนยากจนและผู้ ท่ีถกูกดข่ีนัน้ได้น าไปสู่ความคดิพืน้ฐานเชิงปฏิบตัสิ าหรับ
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ความเข้าใจเร่ืองความยตุธิรรมในทกุระดบัและในทกุสว่นของความสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเร่ืองความสมัพนัธ์ด้านเพศ 

• ในปี 2009  กระบวนการใคร่ครวญเร่ืองเพศและอ านาจได้ถกูจดัเป็นระบบ และได้รับการตีพิมพ์
เป็นเอกสารท่ีช่ือวา่ “จะไม่เป็นเช่นนัน้ท่ามกลางท่านทัง้หลาย” การใคร่ครวญทางความเชื่อใน
เร่ืองเพศและอ านาจ  เอกสารนีไ้ด้รับการรับรองโดยกรรมการสภา LWF  ซึง่เป็นอีกหนึง่ตวัอยา่ง
ของการใคร่ครวญทางเทววิทยา วา่ด้วยเร่ืองการวิเคราะห์ทางเพศ และได้เตรียมพืน้ฐานท่ี
น าไปสูก่ารพฒันานโยบายเร่ืองเพศฉบบันี ้

• ยิ่งไปกวา่นัน้ LWF ในฐานะประชาคมของคริสตจกัรได้วางแนวทางการทุม่เทขององค์กร LWF ท่ี
จะยอมรับนโยบายความยตุิธรรมด้านเพศบนประสบการณ์ และการมีสว่นร่วมของสภาคริสต 
จกัรสมาชิก ท่ีด าเนินงานสู่การสง่เสริมสิทธินโยบายด้านเพศของคริสตจกัร และองค์กรของ
คริสตจกัรเป็นรากฐานส าหรับการพฒันานโยบายส าหรับประชาคมทัง้หมด  จงึเป็นเหมือนกบั
การเคล่ือนไหวท่ีหมนุขึน้สงูอยา่งตอ่เน่ือง  

 

ประสบการณ์ทัง้หมดได้ถกูรวบรวมและจดัให้เป็นระบบในประชาคม LWF ทัง้หมด  หลกัการ 
ปฏิบตัใิหม่ของประชาคมเราจะวางอยูบ่นข้อตกลงประสบการณ์ตา่ง ๆ  บทเรียนตา่ง ๆ ท่ีได้
เรียนรู้จากโครงการริเร่ิมและกระบวนการในทกุระดบั คือ คริสตจกัรสมาชิก ส านกังาน แผนงาน 
และโครงการ  ซึง่ประชาคม LWF ได้รับการท้าทายให้ใคร่ครวญถึงเข้าสูเ่ร่ืองเหลา่นีด้้วยความ
เข้าใจท่ีมีพืน้ฐานด้านเทววิทยา วา่ เราจะด าเนินการกบัท่ีระบบท่ีน าสูส่ิทธ์ิพิเศษและการการกด
ข่ีท่ีมีรากเง่ามาจากโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมซึง่ได้กระทบตอ่ความเป็นผู้น าของสตรี   
แล้วเคล่ือนไหวไปไกลกวา่ความคดิเร่ือง “การน าสตรีมาทีโ่ต๊ะประชมุ(อยูใ่นท่ีประชมุ) ไปสู่ 
“สภาพทีเ่ท่าเทียมกนัของหญิงและชายทีโ่ต๊ะประชมุ” (การมีสว่นร่วมอยา่งสมบรูณ์)  

พีน้ฐานด้านพระคัมภีร์และเทววิทยา: ท าไมเร่ืองความยุตธิรรมด้านเพศจงึส าคัญต่อประ 

ชาคมลูเทอแรน? 

การพฒันาและรับรองเร่ืองนโยบายความยตุธิรรมด้านเพศเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนความเข้าใจในพนัธกิจแบบ
องค์รวมท่ีเป็นการแสดงออกอยา่งรูปธรรมของพระคณุพระเจ้าในโลก  เทววิทยาของลเูทอแรนท่ีลึกซึง้จะชว่ยให้
ประชามคม LWF เข้าใจเร่ืองความรับผิดชอบร่วมกนัตอ่ความยตุธิรรมด้านเพศวา่เป็นการกระท าของความเช่ือ 
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 การปรับเข้ากบับริบทเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีคณุภาพอยา่งหนึง่ของเทววิทยาลเูทอแรน  และภายในประ 
ชาคมของ LWF เองนัน้ เร่ืองการปรับเข้ากบับริบทสะท้อนถึงการสนทนาอย่างตอ่เน่ืองในระดบัภมูิภาคยทุธ 
ศาสตร์ปี 2012-2017ของ LWF ระบวุา่ 

ความสมัพนัธ์ของประชาคม LWF เป็นเร่ืองท่ีพึง่พาอาศยักนัและกนั ซึง่มีศนูย์กลางของ
การตดัสินใจและการปฏิบตัิหลายสว่น  การเป็นสว่นหนึ่งของประชาคมช่วยให้เสริมสร้าง
และให้อ านาจแก่สภาคริสตจกัรสมาชิกให้เข้ามีส่วนร่วมและจดัรูปแบบของชีวิตของ
ประชาคมผา่นทางเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้องและน าคริสตจกัรสมาชิกสูค่วามสมัพนัธ์ในระดบั
ภมูิภาคและระดบัโลก  ความลกึซึง้ของความแตกตา่งด้านวฒันธรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีประชา 
คม LWF จะเฉลิมฉลอง และได้ให้โอกาสท่ีจะแบง่ปันถึงประสบการณ์ท่ีได้พานพบอปุ 
สรรคและการเรียนรู้ร่วมกนั8 

 

ความยตุธิรรมด้านเพศจงึเป็นจดุแนะน าส าหรับศนูย์หรือองค์กรตา่ง ๆ และน าสู่การเสวนาระหวา่งองค์กรตา่ง ๆ 
เหลา่นัน้ 
 เราจะเห็นภาพความเสมอภาคและความยุตธิรรมในพระคมัภีร์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นของนโยบายความยตุธิรรม
ด้านเพศฉบบันี ้ (เชิงอรรถท่ี5) โดยเป็นรากฐานเชิงพระคมัภีร์ของประชาคม LWF ในความเข้าใจเร่ืองความ
ยตุธิรรมด้านเพศ  โดยท่ีวา่มนษุย์ทกุคนตา่งถกูสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า – ชายและหญิงท่ีแตกตา่งแตเ่ทา่
เทียมกนั ชายและหญิงตา่งมีสิทธ์ิพิเศษตอ่การปกครองโลกและดแูลรักษาการทรงสร้างของพระเจ้าร่วมกนั  
มนษุยชาตพิึง่ในพระเจ้าและจงึรับใช้กนัและกนั 

การใช้อปุกรณ์เร่ืองเพศมาอธิบายเร่ืองการทรงสร้างนัน้สามารถน าไปสู่ค าถามท่ีส าคญั เชน่ ชายและ
หญิงยอมรับความสงูสดุของพระเจ้าในความสมัพนัธ์ของพระองค์กบัมนษุย์อยา่งไร?  ชายและหญิงด ารงชีวิต
อยา่งเป็นหุ้นสว่นของพระเจ้าในการทรงสร้างตอ่เน่ืองของพระองค์อยา่งไร? เราจะอธิบายแก่นความคิดของพระ
คมัภีร์เร่ืองการทรงสร้างและการดแูลท่ีเสมอภาคเพ่ือเป็นแนวทางการสง่เสริมความเป็นหุ้นสว่นอยา่งไร?  เรา
เข้าใจเร่ืองการเป็นคนต้นเรือนเร่ืองพระคณุของพระเจ้าในบริบทของวฒันธรรมของเราอยา่งไร? อะไรคือผล 
กระทบตอ่ความเป็นคนต้นเรือนในเร่ืองความยตุธิรรมส าหรับสตรีและบรุุษในบริบทวฒันธรรมของทา่น? 
สาระตอ่ไปนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของความคดิพืน้ฐานของเทววิทยาลเูทอแรนท่ีสภาคริสตจกัรสมาชิกของประชาคม 
LWF ตา่งได้รับการหนนุใจให้พฒันาและแบง่ปันซึง่กนัและกนัถึงประสบการณ์การเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ  
กระบวนการและการเสวนาตา่ง ๆ จะเกิดขึน้อยา่งดีทีสดุเม่ือมีการร่วมมือประสานงานระหวา่งหญิงและชาย 

                                                           
8อา้งถึงแลว้ (เชิงอรรถ 5), 9. 
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พระคัมภร์ี: การเสวนาระหว่างชีวิตกับข้อพระธรรม  

ท าไมพระคมัภีร์จงึส าคญั?  เหตท่ีุส าคญัก็เพราะพระคมัภีร์พดูกบัโลกเก่ียวกบัพระคณุของพระเจ้า  มาร์ตนิ ลู
เทอร์เตือนคริสเตียนวา่ สิ่งท่ีส าคญัมากท่ีสดุคือพระสญัญาแหง่พระคณุของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์  ดงันัน้ 
ค าถามท่ีส าคญัในขนบความเช่ือของคณะลเูทอแรนคือ อะไรท่ีได้น าเสนอพระเยซูคริสต์?  หรืออีกนยัหนึง่ก็คือ 
พระคณุของพระเจ้าได้ส าแดงออกอยา่งไร  สิ่งนีไ้ด้บรรยายออกในขา่วประเสริฐ เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงรักษา
หญิงหลงัโกง ความเป็นมนษุย์ของนางได้รับกลบัคืนมาอีกครัง้ (ลก. 13:10-17) 
 ความคดิเหล่านีไ้ด้น าไปสู่ค าถามวา่ พระเจ้าได้ทรงสญัญาเร่ืองพระคณุนัน้มีไว้ส าหรับหญิงและชาย?  
พระคณุของพระเจ้าได้ให้เราเข้าใจและอธิบายข้อพระคมัภีร์จากมมุมองของความยตุิธรรมด้านเพศอยา่งไร? 
 ศลิปะของการอธิบายข้อพระธรรมท่ีแตกตา่งกนัในพระคมัภีร์ท่ีสมัพนัธ์กบับริบทชีวิตวนันีเ้รียกวา่
หลกัการอธิบายพระคมัภีร์ 

ขนบความเช่ือของลเูทอแรนเองได้รับการเชือ้เชิญก้าวเข้าสูก่ารวิจารณ์ตนเองและเปิดกว้าง
ตอ่อนาคตทศันะด้านเทววิทยาท่ีถกูก าหนดโดยการยอมรับตอ่การตงึเครียดเชิงวิภากษ์ท่ี
ตอ่ต้านมตติา่ง ๆ เพราะมตเิหลา่นัน้ได้ชีใ้ห้เห็นชีวิตหลายมิตท่ีิสมัพนัธ์กบัพระเจ้าและมิตใิน
โลกของพระเจ้า9 

 

มีเนือ้หาค าสอนสว่นหนึง่ท่ีคณะลเูทอแรนพบวา่มีประโยชน์ตอ่การอธิบายพระคมัภีร์ ซึง่เนือ้หาค าสอนเหลา่นัน้
รวมถึงการยืนยนัเร่ืองปโุรหิตภาพของคริสเตียน การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ ความแตกตา่งระหวา่ง
บญัญตัิกบัพระกิตติคณุ พระคริสต์เท่านัน้  พระคณุเทา่นัน้ ความเช่ือเทา่นัน้ พระวจนะเทา่นัน้ เทววิทยา แหง่ไม้
กางเขน และหลกัการอธิบายวา่พระคมัภีร์อธิบายพระคมัภีร์   ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่า เร่ืองส าคญัท่ีสดุคือหลกั
อรรถาธิบายพระคมัภีร์ท่ีเราต้องอ่านพระคมัภีร์จากมมุมองของค าถามท่ีว่า อะไรท่ีน าเสนอพระคริสต์  

การอ่านพระคมัภีร์ ไมว่า่จะเป็นการอา่นส่วนบคุคล หรืออา่นในกลุม่ หรืออา่นในคริสตจกัรและชมุชน 
จ าต้องมีการเข้าไปสมัพนัธ์กบัข้อพระธรรม ทัง้เชิงบริบทของประวัติศาสตร์และความเป็นจริงของชีวิตในปัจจ ุ
บนั ความหลากหลายและความสมบรูณ์ของประสบการณ์ชีวิตนีย้ดึโยงอยู่กบับริบทของชมุชนระหวา่งชีวิตกบั
พระคมัภีร์ดงันัน้ ความหลากหลายด้านภาษาและวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูปของการอธิบายในรูปของการเขียนและ
ค าพดูตลอดจนการฟังหรือหรือผู้ รับฟังนัน้ก็เป็นสาระท่ีเราจ าต้องให้ความส าคญัตอ่การอธิบายพระคมัภีร์  การ
อธิบายพระคมัภีร์จากบริบทของชมุชนท่ีทัง้กลมกลืนและไมก่ลมกลืน จะท าให้ความหมายในการปฏิบตัใิน
ปัจจบุนัและสถานการณ์ของบริบทตา่ง ๆ นัน้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

                                                           
9แหลง่เดียวกนั, 8. 
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 ภายในประชาคมของคณะลเูทอแรนเองก็มีแนวทางอธิบายพระคมัภีร์ท่ีหลากหลายเช่นกนั  เชน่ มีการ
อา่นเชิงบริบทหรือเชิงประชานิยมเม่ือตอนท่ีบริบทหรือชมุชนเป็นจดุเร่ิมต้นส าหรับการเสวนากบัข้อพระธรรม
ตา่ง ๆ ทัง้นี ้เพ่ือชว่ยไตร่ตรองถึงความตงึเครียดระหว่างพระบญัญตักิบัพระกิตติคณุ การศกึษาเชิงวิจารณ์จงึเป็น
สาระท่ีมีคณุคา่ควบคูไ่ปกบัความตัง้ใจท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบของความอยตุธิรรมท่ีเป็นอยู ่ 
การอ่านพระคมัภีร์แบบนีส้ามารถเป็นแสงสว่างและพลงัส าหรับการให้สิทธ์ิอ านาจแก่สตรีและกลุม่ชนชายขอบ 
และสง่เสริมความยตุธิรรมด้านเพศ  การอา่นพระคมัภีร์จากมมุมองของบริบทของกลุม่ชนชายขอบเป็นการ
แสดงสิทธิอ านาจท่ีสามารถบรรยายเทววิทยา ท่ีน าไปสูรู่ปธรรมและเทววิทยาท่ีอยูใ่นบริบทท้องถ่ินด้วย 

ประชาชนจะเร่ิมเห็นถึงการปล า้สู้กบัความสมัพนัธ์ในข้อพระคมัภีร์แตชี่วิตประจ าวนัของพวกเขา และ
ความสมัพนัธ์กบัข้อพระธรรมตา่งๆ นัน้ ท่ีเป็นแรงจงูใจให้คนตัง้ค าถามเร่ืองความอยตุธิรรมท่ีมีมลูเหตมุาจาก
ความแตกตา่งด้านเพศ  ดงันัน้ เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศจงึมีรากฐานด้านเทววิทยาท่ีมาจากค าพยานในพระ
คมัภีร์และขนบความเช่ือของคริสเตียน  ในขณะท่ีเราสามารถอธิบายขนบเทววิทยา และพระคมัภีร์ให้ยืนยนัถึง
ความร่วมมือระหวา่งสตรีกบับรุุษในความเป็นผู้น าในโลกในหลาย ๆ ลกัษณะแตบ่ทสรุปเชน่นีก้ลบัไมไ่ด้เป็นจริง
ในชีวิตในครอบครัว คริสตจกัรและสงัคมสารธารณะ  เพราะบรรดาสตรีมกัได้รับภาระหนกัในเร่ืองการดแูลงาน
บ้านในครอบครัว ถกูกนัออกจากความเป็นผู้น าในพนัธกิจ และไมไ่ด้รับการสง่เสริมให้มีบทบาทของผู้น าใน
ระดบัสารธารณะ 

ข้อพระคมัภีร์บางข้อและขนบของคริสตจกัรท่ีมีสว่นค า้จนุการกนัสตรีไปสูช่ายขอบนี ้ ควรได้รับการอา่น
อีกครัง้ภายใต้ความเข้าใจทัว่ไปในเร่ืองความเสมอภาคของมนษุย์ตอ่หน้าพระพกัตร์พระเจ้าซึง่เป็นพระบญัชา
ของพระองคท่ี์มีตอ่มนษุย์ส าหรับการเป็นคนต้นเรือน และศกัดิศ์รีใหมท่ี่ทรงให้ผา่นบพัตสิมา 

จงึเป็นการไมง่่ายท่ีจะคลายปมการท้าทายตอ่การอธิบายพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกนันัน้ เพราะบริบทของ
วฒันธรรมท่ีไมเ่พียงแคเ่ป็นประสบการณ์ของสงัคมในปัจจบุนั  แตเ่ราก็สามารถเห็นสิ่งเหลา่นีใ้นข้อพระธรรม
และขนบคริสเตียนยคุแรกเช่นกนั  
 การอ่านพระธรรมจากมมุมองของบริบทท้องถ่ินท่ีได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเพศนัน้เป็นวิธีการท่ีมีสว่นชว่ย
ให้ลดความแตกตา่งระหวา่งชายและหญิงในสงัคมและคริสตจกัรในปัจจบุนั  การอา่นเชิงวิพากษ์นัน้ชว่ยลบ
ทศันะตา่ง ๆ ท่ีสนบัสนนุระบบท่ีให้สิทธ์ิพิเศษแก่คนบางกลุม่ แตก่ดข่ีคนบางกลุม่ ดงัเห็นได้ในสงัคมท่ีเน้นความ
เป็นชาย การอ่านเชิงวิพากษ์นีมุ้ง่เป้าท่ีการน าองค์กรของบรุุษและสตรีไปสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงและคง 
ไว้ซึง่ความยตุธิรรม และยงัน าสูท่างเลือกท่ีสามารถให้เดก็ชาย เดก็หญิง สตรีและบรุุษได้มีสว่นร่วมท่ีดี
ความสมัพนัธ์เชิงชมุชนนีส้ามารถเป็นการแสดงออกความยตุธิรรมและศกัดิ์ศรีท่ีได้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

•   พระคมัภีร์สอนอะไรเก่ียวกบัเร่ืองความยตุธิรรม  
•  พระคมัภีร์ตอนไหนสนบัสนนุเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ 
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• พระคมัภีร์ตอนไหนท่ีพดูแย้งเร่ืองความยุตธิรรมและสมัพนัธ์ท่ีเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย   
• ค าวา่พระคณุของพระเจ้ามีความหมายอย่างไรตอ่พระธรรมเหลา่นัน้ 

การเป็นคนชอบธรรมและพระคุณ: เสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์ 

• ทา่นรู้สกึอยา่งไรตอ่การท่ีได้เป็นคนชอบธรรม 
• ทา่นรู้สกึอยา่งไรตอ่การเป็นปัจเจกชนท่ีชอบธรรมและผิดในเวลาเดียวกนั 
•อะไรเป็นผลของการเป็นคนชอบธรรมและและคนผิดในเวลาเดียวกนัทัง้ในระดบัปัจเจกชนและระดบั
คริสตจกัร 
 
การศกึษาเชิงเทววิทยาท่ีเสนอในนโยบายนีว้างน า้หนกัอยู่ท่ีความยตุธิรรมท่ีเป็นความคิดรากฐานของการ
เป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือและเร่ืองของพระคณุท่ีพบในพระคมัภีร์และเทววิทยาซึง่เป็นรากฐานของ
เอกลกัษณ์ของคณะลเูทอแรน  การเป็นคนชอบธรรมคือการท่ีรับการปลดปล่อยให้เป็นไทยจากการผกูมดั 
(รม. 5)  การศกึษาเชิงเทววิทยาท่ีมีรากฐานอยูบ่นการเป็นคนชอบธรรมนีก็้ยงัตระหนกัวา่ มนษุย์ทกุคนยงัคง
อยูใ่นระบบชนชัน้และระบบความอยตุธิรรม และบอ่ยครัง้ท่ีมนษุย์ยงัคงอยูใ่นกฎของความอยตุธิรรม  ซึง่ผล
สดุท้ายแล้ว เรารู้วา่ การท่ีอยูก่บัความคดิท่ีวา่ การเป็นการคนชอบธรรมนัน้คือการเป็นอิสระจากระบบคณุ
งามความดี หรือการท าตามการเรียกร้องของขนบประเพณีและคณุคา่ของสงัคมท่ีเน้นความเป็นชายดงันัน้ 
เราจงึเป็นทัง้คนชอบธรรมและคนบาปในเวลาเดียวกนั –simul iustus et peccator จากมมุมองของลเูทอ
แรนนัน้ ความจริงนีเ้ป็นทวิสจั (paradox คือค ากล่าวสองค าทีเ่หมือนกบัว่าจะขดัแยง้กนั แต่เป็นความจริง
สองดา้น – ผูแ้ปล) ท่ีคริสตจกัรและสงัคมตา่งอยูใ่นสภาพเชน่นี ้ การได้รับชีน้ าโดยพลงัแหง่พระคณุของพระ
เจ้า คือการท่ีเรายืนยนัว่า หญิงและชายได้รับสิทธิอ านาจท่ีตอ่ต้านและเข้าสูก่ารกระท าท่ีน าไปสูก่าร
เปล่ียนแปลง  

 มนษุย์ไมใ่ชเ่ป็นแตเ่พียงเสมอภาคในการทรงสร้างของพระเจ้า แตเ่สมอภาคในเร่ืองความบาปด้วย  เปา

โลกลา่ววา่ ตามท่ีพระ คมัภีร์มีเขียนไว้วา่“ไม่ มีผูใ้ดเป็นคนชอบ ธรรมสกัคนเดียวไม่ มีเลย…เพราะ ว่าทกุ คนท า

บาป และเสือ่มจากพระ สิริของพระ เจ้า” (รม. 3:10, 23) แม้วา่ จะเป็นท่ีเข้าใจทัว่ไปวา่ความบาปเป็นเร่ืองของ

การกระท าสว่นบคุคล แตช่มุชนหรือองค์กรตา่ง ๆ ก็จ าเป็นต้องมองดตูนเองด้วยเชน่กนั    

ความบาปจงึเป็นเร่ืองอนัตรายส าหรับผู้ อ่ืน ตอ่ตนเอง และตอ่พระเจ้าด้วยเชน่กนั  กฎหมายอปุนิสยั 

ความคดิ ท่าทีและนโยบายก็สามารถเป็นความบาปเชน่กนัถ้าสิ่งเหลา่นัน้เป็นอนัตรายตอ่การทรงสร้างของพระ

เจ้า  ดงันัน้ ความบาปจงึไมใ่ชเ่ป็นเพียงแตเ่ป็นความบาปของส่วนบคุคล แตเ่ป็นความบาปของทัง้โครงสร้างและ
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องค์กรด้วย  กลา่วคือ อะไรก็ตามท่ีท าให้คณุคา่ของของกลุม่ชนหนึง่อยูเ่หนือผู้ อ่ืนล้วนแตเ่ป็นความบาป 

เพราะวา่การลดคณุคา่ของผู้ อ่ืนเป็นสิ่งท่ีน าไปสูอ่นัตราย  ด้วยเหตนีุเ้อง ระบบใด ๆ  ท่ีมีการกดข่ี และท าให้คณุคา่

ของชายอยูเ่หนือหญิงนัน้ก็เป็นระบบท่ีมีความบาป   ความเข้าใจเร่ืองระบบของความบาปท่ีกดข่ีนัน้ได้ชว่ยให้

เราหลีกหนีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่าย ๆ  การด าเนินชีวิตอยูใ่นระบบท่ีน าสูก่ารมีชยัเหนือโครงสร้างท่ีอ

ยตุธิรรมนัน้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทัง้หญิงและชาย  และเน่ืองจากระบบความบาปได้ท าให้คณุคา่

ความเป็นมนษุย์ในหญิงและชายนัน้ลดน้อยลง  จงึเป็นภาระร่วมกนัท่ีเราต้องเข้าสูข่บวนการท่ีน าไปสูก่าร

เปล่ียนแปลง  ความยตุธิรรมด้านเพศจงึเก่ียวข้องกบัหญิงและชาย ท่ีร่วมกนัจดัระเบียบชีวิตท่ีวางอยูบ่นพืน้ฐาน

ของการเป็นหุ้นสว่นและความยตุธิรรม 

การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือทางพระคณุของพระเจ้าได้เปล่ียนการเป็นอยูข่องคริสเตียนในโลก 
และได้จดัเตรียมคริสตจกัรให้มีจดุยืนในการแก้ไขปัญหาระบบความอยตุธิรรม  ดงัในค าอปุมาเร่ืองคนท างานใน
สวนองุ่น (มธ. 20:1-16) นัน้ สอนว่าพระคณุของพระเจ้ามีกบัทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัหมดเพราะศกัดิศ์รีของ
มนษุย์ได้กลบัคืนมา  มนษุย์จงึเทา่เทียมกนัในการทรงไถ่เชน่กนั 

• ทา่นเห็นอะไรจากชีวิตของคนท างานทัง้หลาย เม่ือพวกเขาได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั 
•อะไรคือการเปล่ียนแปลงของชมุชนเพราะทกุ ๆ คนในชมุชนตา่งเป็นคนชอบธรรมโดยพระคณุ

ของพระเจ้า 

การบังเกดิเป็นมนุษย์ของพระเจ้า:ความเป็นรูปธรรมและความยุตธิรรม  

• ทา่นเห็นอะไรในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นรูปธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์กบัความยตุธิรรม 
• ทา่นเห็นอะไรในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นรูปธรรมของมนษุย์กบัความยตุธิรรมใน พระเจ้าทรง 

ปรารถนาท่ีจะมีสว่นในสภาพของมนษุย์แท้   
 

พระเจ้าทรงเข้ามาพบกบัมนษุย์ในตวัของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงส าแดงความเป็นพระเจ้า คือพระเจ้าท่ีต้องการ
ปลดปลอ่ยมนษุย์พ้นจากความเป็นทาส ปลดปลอ่ยมนษุย์พ้นจากโลกท่ีเส่ือมลง พระเจ้าท่ีต้องการให้สิทธิ
อ านาจแก่คนยากคนและผู้ ท่ีถกูกดข่ี  และทรงเชือ้เชิญทกุคนเข้าสูเ่สรีภาพในฐานะบตุรของพระเจ้า  นีคื้อ
ประสบ การณ์ของพระเจ้าผู้ ท่ี “ฟังและลงมา” ปลดปล่อยประชากรท่ีร้องเรียกหาการช่วยเหลือ (อพย. 2:24; 3:7) 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเรียกผู้ตดิตามพระองค์เข้าสู่มิตใิหมข่องครอบครัวของพระเจ้า เป็นมิตท่ีิครอบครัวท่ี
เคยมีแตช่ายท่ีเป็นท่ีผู้ปกครองนัน้ได้รับการเปล่ียนแปลงใหม ่ (มก. 3:35)  เน่ืองทกุส่วนของมนษุย์นัน้ ไมว่า่จะ
เป็นความทกุข์ ความยินดี ตา่งเป็นศนูย์กลางของการส าแดงของความเช่ือของคริสเตียน เพราะพระเจ้าได้ทรง
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บงัเกิดเป็นมนษุย์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์  ดงันัน้ โดยการบงัเกิดเป็นมนษุย์ของพระเยซูคริสต์นีเ้อง พระเจ้าได้
ทรงตัง้ความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ยิ่งขึน้กบัมนษุย์ พระวจนะของพระเจ้าได้เข้ามารับสภาพของเนือ้หนงั และทรงอยู่
ทา่มกลางมนษุย์ (ยน. 1:14) และโดยอ านาจของพระวิญญาณบริสทุธ์ินัน้เอง พระกายของพระเยซูคริสต์จงึเป็น
ชมุชนใหมแ่หง่ความยตุธิรรมระหวา่งพี่น้องทัง้ชายและหญิง (1 คร. 12:26–27) 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้ให้สิทธิอ านาจแก่คริสตจกัร ท่ีจะกระท าให้ความยตุธิรรมเป็นท่ีประจกัษ์ในโลก  
ความยตุธิรรมจงึเป็นเอกลกัษณ์ของคริสตจกัร  และในชีวิตของคริสตจกัรนัน้ มนษุย์จงึได้ลิม้รสถึงสิ่งท่ีทัง้โลก
ทัง้หมดจะได้เป็นในอนาคต 
 พระคณุของพระเจ้าได้ทรงสร้างโอกาสความยตุธิรรมท่ีจะส าแดงออกมา ดงันัน้ จงึเป็นพนัธกิจแหง่การ
เป็นผู้ เผยพระวจนะของคริสตจกัรท่ีต้องใคร่ครวญถึงรูปแบบท่ีความยตุธิรรมจะมีกบัผู้ ท่ีทนทกุข์ตอ่การการถกู
กีดกนัและความรุนแรง และพนัธกิจนีไ้ด้ท าให้คริสตจกัรเคล่ือนไหวและมีก าลงัในการท่ีจะปล า้สู้ เพ่ือความยตุิ 
ธรรมในทกุสว่นของความสมัพนัธ์ท่ีคริสตจกัรพงึมี   

ในบริบทของทา่นนัน้ ทา่นเห็นภาพของการบงัเกิดเป็นเนือ้หนงัของพระเจ้าอยา่งไร 
 

• ภาพของการบงัเกิดเป็นมนษุย์ของพระเจ้าสมัพนัธ์กบัความยตุธิรรมของหญิงและชายอย่างไร 
(หรือการบงัเกิดเป็นมนษุย์ของพระเจ้าเก่ียวข้องกบัความยตุธิรรมของหญิงและชายอยา่งไร) 

ศีลศักดิ์สิทธ์ิ: เป็นไทยเพื่อที่จะรับใช้ที่โต๊ะที่ทุกคนมีส่วนร่วม  
 

• อะไรคือเสรีภาพท่ีพระเจ้าทรงสญัญาในพิธีศีลศกัดิส์ิทธ์ิ 
•ในการรับศีลมหาสนิทนัน้ ทา่นตระหนกัถึงความหลากหลายของพระกายของพระเยซูคริสต์
อยา่งไร? 

ในศีลบพัตสิมานัน้ท่ีทกุคนได้เป็นสว่นหนึง่ของพระกายของพระคริสต์ (1 คร.12)  ทกุคนจงึมีความส าคญัและมี
ของประทานตา่ง ๆ ความสามารถและความช านาญตา่ง ๆ ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้ทรงประทาน  พระเยซู
คริสต์ทรงร่วมโต๊ะเสวยกบัคนท่ีถกูกีดกนัในสงัคม คนท่ีถกูกดข่ีและผู้ ท่ีมีความต้องการตา่ง ๆ  และทรงหกัขนม
ปังร่วมกบัพวกเขาและให้อ านาจแก่พวกเขา  โดยขนมปังและน า้องุ่นนัน้เองท่ีเราได้ร่วมโต๊ะเดียวกบัพระองค์
และตระหนกัวา่ เราทัง้หลายตา่งเทา่เทียมกนั และความสมัพนัธ์ของพวกเรานัน้ตา่งขึน้อยู่กบัพระคณุของพระ
เจ้าเทา่นัน้  ในพระเยซูคริสต์นัน้ เราได้รับการอภยับาปและชีวิตใหม่  ดงันัน้ จงึไมมี่เหตผุลใด ๆ ท่ีท าให้รูปแบบ
ของมีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน หรือการกีดกนัผู้ อ่ืน หรือการกดข่ีหญิงหรือชาย หรือผู้ อ่ืน หรือสภาพตา่ง ๆ นัน้เป็นเร่ืองท่ี
ถกูต้อง  
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ดงัท่ีเปาโลกลา่วหนนุใจคริสตจกัรท่ีกาลาเทียและโครินธ์วา่ “ไม่มีหญิงและชายอีกต่อไป” (กท. 3:26–
28; เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13) 

มนษุย์ทกุคน ไมว่า่จะเป็นเพศใด หรืออยู่ในสภาพใด ๆ ตา่งได้รับการเปล่ียนแปลงโดยพระคณุ คือการ
อภยัโทษบาปและชีวิตใหมใ่นทางพระเยซูคริสต์  ความแตกตา่งของอ านาจท่ีอยู่บนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิวรรณะ 
เพศตา่งได้รับการเปล่ียนแปลงไมผ่า่นทางบพัตสิมา  ทกุคนจงึเป็นหนึง่ในพระคริสต์  

เปาโลยงัเตือนชาวกาลาเทียตอ่ไปวา่ “เพือ่เสรี ภาพนัน้เองพระ คริสต์จึงได้ทรงใหเ้ราเป็นไท” (กท. 5:1) 
การเป็นปโุรหิตของผู้ เช่ือทกุคนนัน้หมายถึงวา่ ทกุคนไมใ่ชเ่พียงแครั่บการปลดปล่อยให้เป็นไทย แตย่งัได้รับการ
เรียกโดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้ดแูลเอาใจใสต่อ่เร่ืองเสรีภาพภายใต้การปกครองของพระเจ้า  เป็นเสรีภาพท่ี
จะรับใช้ สร้างสรรค์ และด าเนินชีวิตในชมุชนอย่างเสมอภาค  เป็นชีวิตท่ีดแูลเอาใจใส่ผู้ อ่ืน แบง่ปันของประทาน
และอ านาจการตดัสินใจ เพ่ือให้อ านาจแก่ผู้ ท่ีถกูกีดกนัโดยระบบท่ีน าไปสูส่ิทธ์ิพิเศษและการกดข่ีในสงัคม 

ความยตุธิรรมด้านเพศจงึเป็นการแสดงออกของเสรีภาพของคริสเตียน  ทัง้นี ้คริสตจกัรจงึมีความรับผิด
ร่วมกนัทัง้หญิงและชายในการพฒันาโครงสร้างของการมีสว่นร่วม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบร่วมกนั ซึง่เป็นสาระเชิงรูปธรรมในการสร้างความยตุธิรรมด้านเพศในชีวิตของชมุชนและองค์กรทัว่ไป 

• บพัตสิมาและมหาสนิทได้เปิดหนทางใหมข่องการด าเนินชีวิตอยา่งไร? 
• ทา่นจะพฒันาการปฏิบตัเิร่ืองการเป็นผู้น าร่วมกนัในบริบทของท่านอยา่งไร? 

 

เสาหลักของคริสตจักร: การน าร่วมกันและสาวกของความเสมอภาค  

• ทา่นคิดวา่ พิธีศีลบพัตสิมาสง่ผลตอ่การเป็นผู้น าและการเป็นสาวกอย่างไร? 
• เราในฐานะของคริสตจกัร จะตอบสนองตอ่ข้อพระธรรมท่ีพดูขดัแย้งเร่ืองการเป็นผู้น า
ของสตรีอยา่งไร? 

 

โดยบพัตสิมานีเ้อง พระเจ้าทรงทัง้รับหญิงและชายให้กลบัคืนสูพ่ระองค์ ทัง้หญิงและชายตา่งได้รับการยอมรับ
โดยพระเจ้า แม้เราจะเป็นคนบาปในเวลาเดียวกนัก็ตาม หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ มีความเป็นเอกภาพของเพศ
ตอ่พระพกัตร์พระเจ้า ทัง้ในสถานะของการเป็นคนบาปและคนชอบธรรม  ไมมี่ใครท่ีจะได้ประโยชน์อะไรจาก
พระเจ้ามากกวา่เพราะความแตกตา่งของเพศ ไมมี่ใครเป็นคนชอบธรรมตอ่พระพกัตร์พระเจ้าเพราะวา่เขาได้ท า
อะไร หรือเพราะวา่เขาเป็นอะไร  แตท่กุอย่างเป็นเพราะพระคณุของพระเจ้าเทา่นัน้ 
 ภาพเหลา่นัน้เหมือนกบัว่าได้เกิดขึน้ตลอดเวลาในชีวิตของมนษุย์ แม้แตใ่นสงัคมท่ีบทบาทท่ีแตกตา่ง
กนัซึง่ถกูก าหนดไโดยอิทธิพลของวฒันธรรมเองก็ตาม การท่ีเพศหนึง่อยูภ่ายใต้การปกครองของอีกเพศหนึ่งนัน้
ไมไ่ด้สอดคล้องกบัความมุง่หมายแหง่การทรงสร้าง แม้บางคนจะอธิบายวา่ “คู่อปุถมัถ์ส าหรับชาย” คือการท่ี
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หญิงอยูภ่ายใต้ชายก็ตาม (ปฐก. 2:18) แตพ่ระธรรมตอนนีก็้สามารถอธิบายได้วา่เป็นการสนบัสนนุร่วมเพราะ
ค าวา่ “อปุถมัถ์” ท่ีปรากฏในพระธรรมตอนอ่ืนนัน้หมายถึงการอปุถมัถ์ของพระเจ้าเชน่กนั  ตวัอยา่งเชน่    (สดด. 
121:1-2)  ซึง่ในท่ีนี ้ค าวา่หญิงเป็นคน “อปุถมัถ์” ตอ่ชายนัน้ สดดีุ 121 ใช้ค านีก้บัพระเจ้าผู้ ท่ีมนษุย์พึง่พาหรือ
วางใจ จากความเข้าใจเชน่นีเ้อง “อปุถมัถ์” หรือ “ผู้ช่วย” นีไ้มไ่ด้หมายถึงการอยูภ่ายใต้ แตห่มายถึงการ
สนบัสนนุร่วมกนัท่ีวางใจได้   
 ตอ่ค าสอนท่ีวา่ สตรีควร “เงียบในคริสตจกัร” นัน้ (1 คร.14:34) ประชาคม LWF มองวา่เราไมส่ามารถ
อา่นพระธรรมข้อนีอ้ย่างโดด ๆ โดยปราศจากความสมัพนัธ์กบัข้อพระธรรมอ่ืนท่ีกล่าวถึงเร่ือง “เงียบ” เชน่กนั  
ตวัอยา่งเชน่ พระธรรมตอ่นอ่ืนบอกวา่ “ถา้ไม่มีใครอธิบายเร่ืองการพดูภาษาแปลก ๆ ก็ใหผู้ที้พ่ดูภาษาแปลก ๆ 
นัน้ เงียบในคริสตจกัร....แต่ถา้ไม่ มีใครแปลได้ก็ใหเ้ขาอยู่เงียบๆ ในที่ประชมุ และให้พดูกบัตวัเอง และทูลต่อ
พระ เจ้า” (1 คร. 14:28)10 หรือในบริบทท่ีพดูถึงเร่ืองการเผยพระวจนะเชน่กนั ท่ีบอกวา่ให้พดูทีละคน และถ้าใคร
รับการส าแดงขณะท่ีคนอ่ืนก าลงักลา่วพระวจนะอยู ่“ก็ให้คนนัน้น่ิง (เงียบ) เสียก่อน” (1 คร. 14:30)  ดงันัน้ เร่ือง
ท่ีสตรีต้องเงียบในหนงัสือ 1 โครินธ์นัน้ เป็นเร่ืองท่ีเราต้องเข้าใจในบริบทท่ีกว้างขึน้ของการนมสัการ แม้วา่ “กฎ” 
หรือระบบการทรงสร้างของพระเจ้าจะดงึดดูให้คนคล้อยตามการบอกให้สตรีต้องเงียบ  แตค่ าสอนของเปาโล
ท่ีวา่ให้สตรีเงียบในการประชมุคริสตจกัรนัเ้กิดขึน้ในบริบทเฉพาะ จงึไมส่ามารถน าบริบทเฉพาะมาเป็นกฎสากล
ได้ เน่ืองจากเปาโลเองก็อนญุาตให้สตรีสามารถกลา่วพระวจนะในคริสตจกัรเชน่กนั (1 คร. 11:5) เพราะเหตท่ีุมี
ความตา่งกนัระหวา่งพระธรรมสองตอนนีเ้อง จงึแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ นบัแตส่มยัพระคมัภีร์เองหรือแม้แตใ่น
สมยัของปัจจบุนันีเ้อง  สถานการณ์ของบริบทท้องถ่ินเป็นสาระส าคญัของการอธิบายพระคมัภีร์ 

เราจงึเห็นได้ชดัจากบริบทประวตัศิาสตร์วา่ พนัธสญัญาใหมไ่มไ่ด้สนบัสนนุเร่ืองความเสมอภาคด้าน
เพศอยา่งเป็นเอกฉนัท์  ข้อพระธรรมบางตอนสง่เสริมระบบชายเป็นใหญ่อย่างง่าย ๆ  (เชน่ การเรียกร้องให้
ภรรยาต้องเช่ือฟังสามี (อฟ. 5:21–24; คส. 3:18) ควรต้องถกูตีความจากมมุมองของค าสอนของพระเยซูคริสต์
และธรรมสารของเปาโลด้วย 

เราสามารถยืนยนัได้หรือไม่ว่า การกีดกนัเร่ืองเพศออกไปจากความเป็นผู้น านัน้เป็นเร่ืองท่ีไมส่อดคล้อง
กบัค าสอนของพระคมัภีร์และขนบคริสตจกัร? ทัง้นี ้ เราพบวา่ มีสตรีท่ีเป็นผู้น าในงานของพระเจ้ามีทัง้ในพนัธ
สญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหม ่เชน่ มี “ผูเ้ผยพระวจนะสตรี” (อพย. 15:20) ท่ีท างานร่วมกบัอาโรนและโมเสส  
มีนางเดโบราห์ซึง่เป็นผู้น าทัง้ด้านศาสนาและการเมือง (วนฉ. 4:4) ผู้ เผยพระวจนะสตรีช่ืออนันาท่ียืนยนัว่าพระ

                                                           
10 มีการศกึษาระดบัลกึพบวา่เปาโลไมไ่ด้เขียนพระธรรมข้อนี ้ แตเ่ป็นการแทรกเข้าไปภายหลงัเพื่อเป็นการโต้แย้งในเวลาตอ่มา
เพื่อกนัสตรีออกไป และต้องการให้สตรีเงียบในคริสตจกัร  ดตูวัอยา่งการศกึษาตา่ง ๆ เช่น งานเขียนของ Elizabeth Schüssler 
Fiorenza เป็นต้น 
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เยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ และได้กลา่วอวยพรกมุารเยซูในพระวิหาร (ลก. 2:36) พระเยซูคริสต์ทรงมีสาวก
ทัง้ชายและหญิงหลายคน  สาวกหญิงหลายคนของพระองค์ได้ดแูลเร่ืองเศรษฐกิจการเป็นอยูข่องพระองค์ เชน่ 
นางมาเรียมกัดาลา ผู้ ท่ีพระองค์ทรงขบัผีออกจากตวัของนาง  นางโยอนันา ภรรยาของคซูาคนต้นเรือนของ
กษัตริย์เฮโรด  และนางสสูนันา และอีกสตรีอีกหลาย ๆ คน (ลก. 8:2–3; และ มก. 15:41) 
 สตรีเหลา่นีเ้ป็นพยานรุ่นแรก ๆ ถึงเร่ืองการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (ลก. 24:22; ยน. 20:11–18)
ในโรมบทท่ี 16 มีการระบช่ืุอของสตรีจ านวนมากท่ีอยูใ่นบทบาทและหน้าท่ี ๆ ตา่ง ๆ กนั ซึง่รวมถึงผู้ ร่วมงานของ

เปาโล คือ นางปริสคา (รม. 16:3) และอคัรทตูคือ นางยเูนีย (รม. 16:7) สตรีเหลา่นีมี้บทบาทของการเป็นผู้น า
ในชมุชนคริสเตียนในคริสต์ศตวรรษแรก ๆ  และในประวตัิศาสตร์คริสตจกัรเองก็บนัทกึวา่สตรีมากมายได้ยืน
หยดัตอ่การขม่เหงเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ (เชน่ เปอเปทอูาและเฟลิซิตาส)  
 คริสตจกัรเป็นกระจกเงาท่ีสะท้อนถึงเอกลกัษณ์ของสงัคม การชีน้ าของสมัคม และการอธิบายท่ีได้รับ
อิทธิพลจากวฒันธรรมว่า อะไรคือ “สภาพของชาย” และอะไรคือ ”สภาพของหญิง”  การท่ีคริสตจกัรเงียบและไม่
ปฏิบตัิการใด ๆ ก็แสดงวา่คริสตจกัรก็สมรู้ร่วมคดิด้วย เพราะคริสตจกัรไมไ่ด้ใช้ทรัพยากรด้านเทววิทยาท่ี
สามารถสง่เสริมเร่ืองศกัดิ์ศรีของมนษุยชาต ิ และชว่ยพฒันามนษุย์ ขึน้แล้วสามารถน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีเปล่ียน 
แปลงการปฏิบตัิตา่ง ๆ ท่ีกีดกนัสตรีและชายบางคน บนพืน้ฐานของมาตรฐานสงัคมและวฒันธรรรมนัน้ ๆ 

• คริสตจกัรได้อนญุาตให้มีการอธิบายท่ีไมส่อดคล้องกบัพระคมัภีร์แล้วน าไปสูผ่ลกระทบตอ่บรรทดัฐาน
ของวฒันธรรมและสงัคมในคริสตจกัรและสงัคมอยา่งไร 

• บนพืน้ฐานของจากการอธิบายของพระคมัภีร์นัน้ ทา่นเห็นการปฏิบตัเิร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศใน
คริสตจกัรอยา่งไรและท่ีไหน? 

แนวทางและอุปกรณ์ส าหรับแผนปฏบิัตงิานเชิงบริบท 

การดูแลและการรายงาน: ส านกังานของประชาคม LWF จะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การติดตามผลในระดบั
องค์กร และดแูลเร่ืองงานตามแผนงาน  โดยเลขาธิการ LWF จะเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าเสนอตอ่กรรมการ
สภา LWF 

เอกสารเร่ืองนโยบายความยติุธรรมดา้นเพศของ LWF สว่นนีจ้ดัให้มีอปุกรณ์เชิงปฏิบตัแิละแนวทางตอ่
การท าให้เร่ืองเพศเป็นเร่ืองหลกัส าคญัทัง้ประชาคมลเูทอแรน  อปุกรณ์บางสว่นเป็นค าแนะน ามากกวา่การก า 

                                                           
 พระคมัภีร์ไทยแปลเป็น “ยูนีอสั” ตามฉบบัค าแปลเดมิ ๆ ตามขนบคริสตจกัรที่ได้เปลีย่นช่ือยเูนีย (เพศหญิง) เป็นยนูิอสัซึง่เป็น
ช่ือของเพศชาย  แตพ่ระคมัภีร์ไทยฉบบัศกึษาที่อยูใ่นระหวา่งการจดัท าโดยสมาคมพระคริสตธรรม ได้แปลเป็น “นางยูเนีย” – ผู้
แปล) 
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หนดให้ด าเนินตาม  เป็นอปุกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับการสง่เสริมการแบง่ปันบทบาทของความรับผิดชอบในทกุระดบั
ของผู้น าและทกุกลุม่ในสภาคริสตจกัรสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของส านกังานของ LWF และหนว่ยงาน World 
Service 
 เพ่ือบรรลถุึงเป้าหมายเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศในทกุระดบัตามท่ีได้ตกลงในยทุธศาสตร์ของ LWF 
ระหวา่งปี 2012-2017  ประชาคม LWF จงึทุม่เทและให้ความสนใจตอ่คณุคา่ของศกัดิ์ศรี และความยตุธิรรม
ส าหรับทกุคน ตลอดจนให้เกียรติตอ่เร่ืองความหลากหลาย การมีสว่นร่วมของทกุคน ความโปร่งใส และการ
รายงานความคืบหน้าท่ีเป็นแก่นของงานและพนัธกิจของ LWF เอง 
 รายละเอียดของยทุธศาสตร์ส าหรับการด าเนินการเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศนัน้ มีดงันี ้

การประเมินผลตามบริบท 

การใคร่ครวญและระบถุึงบริบทท่ีแตกตา่งกนัเป็นขัน้แรกของการสอดแทรกด้านเทววิทยา  การชว่ยเหลือเพ่ือน
มนษุย์หรืองานด้านการพฒันา  เพ่ือเราจะพฒันานโยบายอนัเป็นส่วนหนึง่ของระบบองค์กรท่ีสามารถน าแผน 
งานตา่ง ๆ ได้ การพดูเร่ืองยทุธศาสตร์จงึควรวางอยู่บนการฟังอยา่งระวงัถึงเร่ืองประสบการณ์ชีวิตของชายและ
หญิง เด็กชายและเดก็หญิง สภาพเศรษฐกิจและสงัคมและบริบทของการเมืองและวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสบการณ์ตา่ง ๆ  ในกระบวนการประเมินผลเชิงบริบทนีเ้อง จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีเราต้องตระหนกัวา่ ความอ
ยตุธิรรมด้านเพศส่วนใหญ่ในโลกนัน้เป็นเร่ืองของความอยตุธิรรมตอ่สตรี  ดงันัน้ เราจงึต้องเน้นท่ีการให้อ านาจ
แก่สตรีควบคูไ่ปกบัการมีสว่นร่วมของบรุุษเพ่ือน าไปสูค่วามยตุธิรรมได้  เพราะประสบการณ์เร่ืองความอยตุ ิ
ธรรมตา่ง ๆ นัน้ถกูสร้างขึน้โดยบริบทของวฒันธรรมและสงัคม และบอ่ยครัง้ท่ีถกูก าหนดโดยความสมัพนัธ์ของ
อ านาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั 

การระบปัุญหาและการตรวจสอบเร่ืองความสมัพนัธ์ของอ านาจผา่นการวิเคราะห์ด้านเพศอยา่ง
เจาะจงนัน้ ก่อให้เกิดให้ข้อมลูท่ีเราสามารถก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเกิดผลในการประเมินผลตามบริบทได้ ทัง้นี ้ค า
นิยามของการวิเคราะห์ด้านเพศ คือ 

• อปุกรณ์ท่ีจะเข้าใจความแตกตา่งกนัระหวา่งความเป็นจริงของหญิงกบัชาย 
• การตรวจสอบเร่ืองความแตกตา่งท่ีน าไปสูค่วามไมเ่สมอภาคและความอยตุธิรรมด้าน
สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและศาสนา 
• อปุกรณ์ท่ีระบกุารแบง่บนพืน้ฐานของเพศในเร่ืองแรงงานและค านิยามหญิงและชาย ท่ี
น าไปสูค่วามแตกตา่ง เชน่ ความแตกตา่งด้านสถานะในสงัคม ความจ าเป็นด้านชีวภาพ 
สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ เอกสกัษณ์ด้านชาตพินัธ์ และ/หรือเพศ โดยอุปกรณ์เหล่านีเ้ป็น
สว่นหนึง่ของกระบวนการท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จด้านความเสมอภาคของเพศ 
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ผลลพัธ์ท่ีตัง้เป้าไว้ในการวิเคราะห์ด้านเพศนัน้ได้เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์แหง่อ านาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัไปสู่
ความสมัพนัธ์แหง่ความยตุธิรรมระหวา่งหญิง/เด็กหญิง กบัชาย/เดก็ชาย  ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นท่ีต้อง: 

1. รวบรวมและวิเคราะห์เร่ืองข้อมลูท่ีประปรายเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพ่ือระบเุร่ือง
ความไมเ่สมอภาคท่ีเกิดขึน้เพราะเร่ืองเพศ ทัง้ในระดบัสว่นบคุคลและสว่นรวม 

2.วางรูปแบบของการแทรกแซงโครงการและแผนงานบนผลของการวิเคราะห์ของสถิติ  
3. ใช้อปุกรณ์ของการวิเคราะห์ด้านเพศและการประเมินผลท่ีตรวจสอบรูปแบบของการปฏิบตัิ
และควบคมุทรัพยากรและประโยชน์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะเร่ืองเพศ แล้วแจ้งแก่กระบวนการ
ตดัสินใจและการจดัการท่ีจะก าจดัความอยตุธิรรม แล้วส่งเสริมมาตรการและการด าเนินการ
ท่ีน าไปสูค่วามเสมอภาค 

การร่วมมือ  

การกดข่ีท่ีมีมลูเหตจุากเร่ืองเพศจะต้องรับการกลา่วถึงอย่างเร่งดว่น  และจ าต้องมีการหนนุใจให้มีการเสวนาท่ี
เก่ียวข้องและน าไปสูก่ารไตร่ตรองเร่ืองเพศ และสง่เสริมการปฏิบตัเิร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศท่ีท้าทายระบบ
สงัคมท่ีเน้นบรุุษเป็นใหญ่ และคา่นิยมท่ีไมไ่ด้ให้ทกุคนมีส่วนร่วมในคริสตจกัรและสงัคม 
 การจดัตัง้ความร่วมมือและสร้างความร่วมมือท่ีมีอยูใ่ห้แข็งแกร่งซึง่เป็นสิ่งส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดขึน้  การสนทนาเร่ืองนีเ้ป็นสิ่งส าคญัทัง้ภายในและระหวา่งชมุชนตา่ง ๆ ในครอบครัว สภาคริสตจกัร
สมาชิก ทกุสว่นของประชาคม LWF  และระหวา่ง LWF กบัองค์กรเอกสมัพนัธ์ เพ่ือการพดูถึงปัญหาความ
ยตุธิรรมด้านเพศท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีจ าต้องมีส าหรับพนัธกิจแบบองค์รวม   

ในระดบัของการปฏิบตันิัน้ ต้องมีความมัน่ใจวา่มีสว่นร่วมของทกุฝ่ายผา่นทางแผนงานและโครงการ 
และงานของคริสตจกัรตา่ง ๆ เพ่ือ: 

1. จัดเตรียม พืน้ท่ีและโอกาสน าหญิงและชายมาอยู่ด้วยกนัและ/หรือแยกกนัเพ่ือฟังอยา่ง
ลกึซืง้ สะท้อนอยา่งระมดัระวงั และเข้าใจตอ่กนัและกนัวา่ พวกเขาจะเห็นถึงและมองถึง
เร่ืองของความเป็นจริงและประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้พานพบ  

2. แนะน า‘งานท่ีจะสร้างพนัธมิตรและการร่วมมือระหวา่งหญิงและชาย  โดยรวมถึงอปุกรณ์
และวิธีการส าหรับการแก้ไขปัญหาเร่ืองความขดัแย้ง   

3. ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าความสนใจในยทุธศาสตร์และความจ าเป็นเชิงปฏิบตัขิองหญิง 
และชาย เดก็หญิงและเดก็ชายได้รับการกลา่วถึงอยา่งเสมอภาคในแผนงานและโครงการ
ตา่ง ๆ  และต้องให้มัน่ใจวา่หญิงและชายมีบทบาทท่ีเกิดผลและให้คงบทบาทนัน้ไว้   
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ความส าคัญเร่งด่วนของความยุตธิรรมด้านเพศ  
การประกาศวา่ เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศเป็นเร่ืองมีล าดบัความส าคญัสงูนัน้ เป็นมตเิชิงการเมืองและยทุธ 
ศาสตร์11 เป็นเร่ืองท่ีเล็งถึงวา่กระบวนการ โครงสร้าง แผนงาน และโครงการตา่ง ๆ ต้องเก่ียวข้องและรับผิดชอบ
ตอ่เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ อีกทัง้เร่ืองการเปล่ียนแนวยทุธศาสตร์ในการวางแผน การด าเนินการ การตรวจ 
สอบ การรายงาน และการประเมินผลของการแทรกแซงเข้าสูท่ัง้องค์กร  อีกทัง้ยงัน าสู่การปรับทิศทางของโครง 
สร้างเพื่อการวิเคราะห์ด้านเพศจะเป็นสาระส าคญัของกระบวนการตดัสินใจ      
 ค านิยามทางการของเก่ียวกบัการให้เร่ืองเพศให้เป็นเร่ืองหลกัของสหประชาชาตใิช้นัน้ เป็นค านิยามท่ี
อยูใ่น ECOSOC Agreed Conclusions 1997 โดยมีค านิยามการท าให้เร่ืองเพศให้เป็นเร่ืองหลกัวา่ “เป็น
กระบวนการของประเมินผลกระทบต่อสตรีและบรุุษ...แผนงานต่างๆ...เพือ่ทีสิ่ทธิประโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทียมกนัของ 
หญิงและชายนัน้จะไม่คงไวอ้ย่างถาวร” 
 ตอ่ไปนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีจะท าให้เร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศเป็นเร่ืองหลกัในประชาคม LWF 

1. วางแผนและก าหนดจ านวนของแผนงานและโครงการตา่ง ๆ และทบทวนกฎระเบียบและเอกสาร
แนะน า นโยบายเร่ืองบคุคลากรและภาษา เป็นต้น โดยใช้นโยบายเร่ืองเพศเป็นอปุกรณ์การวิเคราะห์ 

2. ก าหนดตวัชีเ้ร่ืองเพศ (ปริมาณและคณุภาพ) เพ่ือวดัถึงประโยชน์และผลกระทบตอ่บรุุษ/เดก็ชาย หญิง/
เดก็หญิงผา่นแผนงานและโครงการริเร่ิมตา่ง ๆ  

3. ก าหนดบคุคลหรือกลุม่บคุคลในองค์กรท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในกระบวนการ 
4. ส่งเสริมการใคร่ครวญด้านความยตุธิรรมด้านเพศจากมมุมองของเทววิทยา  

การพัฒนาความสามารถ  

เป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีสตรีและบรุุษจะมีโอกาสเท่าเทียมกนัอย่างสมบรูณ์ในการร่วมสว่นกบัการเป็นผู้น าและ
กระบวนการตดัสินใจ ความเสมอภาคนัน้เล็งถึงการท่ีคริสตจกัรต้องท างานมุง่สูเ่ร่ืองการแบง่สรรด้านความรับ 
ผิดชอ การน าเสนอ และโอบอุ้มสถานะท่ีเท่าเทียมกนัของสตรีและบรุุษในคริสตจกัรและสงัคม  โดยบนพืน้ฐาน
ของคา่นิยมและการปฏิบตัเิร่ืองความเสมอภาคด้านเพศนีท่ี้คริสตจกัรต้องกระท าและเป็นตวัอย่างท่ีจะแสดงวา่ 
แนวการปฏิบตัขิองคริสตจกัรนัน้สมัพนัธ์กบัการเทศนาสัง่สอนของคริสตจกัรเอง 
 สิ่งเหลา่นีน้ าไปสูก่ารทุม่เทของทัง้องค์กรท่ีจะสร้างความสามารถของบรุุษและสตรีและเสริมสร้างสิ่งนี ้
ให้เข้มแข็งขึน้ ท าให้เร่ืองการให้อ านาจแก่พวกเขาเพ่ือไปถึงเป้าหมายของการปฏิบตัใินเร่ืองความยตุธิรรมด้าน

                                                           
11เปรียบเทียบ ยทุธศาสตร์ LWF, op. cit. (note 5) 
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เพศ โดยเราจ าต้องพิจารณาถึงการพฒันาความสามารถในหลายระดบัพร้อมกบัการค านงึถึงความหลากหลาย
ของสภาคริสตจกัรสมาชิกและประชาคมใน LWF ด้วย 
 ยทุธศาสตร์ในการสร้างความสามารถจากมมุมองของความยตุธิรรมด้านเพศ: 

1. ยกระดบัความความรู้เก่ียวกบัความรุนแรงตอ่สตรีและความรุนแรงในครอบครัว และ
ความรุนแรงท่ีมีมลูเหตมุาจากเร่ืองเพศ 

2. มุ่งมองเร่ืองบรุุษและคิดถึงรูปแบบของการปกครองโดยชาย เพ่ือยกระดบัให้เป็นเร่ืองระ 
ดบัองค์กรท่ีพดูถึงเร่ืองสิทธิของเทา่เทียมกนั  และมองเร่ืองชายและหญิงเป็นฝีพระหตัถ์ของ
พระเจ้า 

3. สนับสนุนกลุม่ศกึษาพระคมัภีร์ท่ีประคบประหงมการเสวนาเร่ืองเพศท่ีมีพืน้ฐานอยูบ่น
พระคมัภีร์ 

4. บรรจุเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศเข้าไปในบทเรียนและการเรียนการสอนของแผนงานใน
พระคริสตธรรมและสถาบนัศาสนศาสตร์ศกึษา 

5. พัฒนาการสอนทัง้ระดบัทางการและไมเ่ป็นทางการของครูบาอาจารย์ อาสาสมคัร ผู้ ร่วม 
งานด้านสงัคมสงเคราะห์ ศาสนาจารย์และผู้ ร่วมงานในคริสตจกัร โดยให้สิทธิอ านาจแก่
พวกเขาท่ีจะพดูถึงเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศในคริสตจกัรและสงัคม 

6. กระตุ้นและชว่ยเหลือให้สตรีได้เข้าถึงการศกึษาเทววิทยา  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสตรีท่ี
ผา่นการศกึษาด้านเทววิทยา สามรถรับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์เข้าร่วมในพนัธกิจ
ของคริสตจกัร 

7. ใช้ส่ือเป็นอปุกรณ์ในการพดูถึงเร่ืองความหว่งใยเร่ืองเพศ  
8. พัฒนาความสามารถและเป้าหมายพิเศษแบบเจาะจง เพ่ือการสร้างสตรีวยัสาวให้ขึน้มา

เป็นผู้น า 
9. ขยาย ระบบตา่ง ๆ เพ่ือการศกึษาร่วมกนัและตอ่เน่ืองของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ ร่วมงาน เช่น การ

ฝึกสอน และดแูล ระบบการเป็นพ่ีเลีย้ง เพ่ือให้สิทธิอ านาจแก่สตรีและบรุุษท่ีจะมองเร่ือง
ความยตุธิรรมเร่ืองเพศเป็นเร่ืองความห่วงใยร่วมกนั 

10. ท าให้ม่ันใจว่าสตรีและบรุุษมีโอกาสเทา่เทียมกนัในทกุระดบัของโครงสร้างในองค์กร  
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การจัดระบบองค์กร  

ประชาคม LWF ท่ีเป็นองค์กรท่ีทกุคนมีสว่นร่วม  LWF ท าให้ความหลากหลายและเอกภาพได้กลายเป็นรูป 
ธรรม  นัน้หมายถึงการพฒันายทุธศาสตร์อยา่งตัง้ใจ และด าเนินตามแผนงานท่ีให้สิทธิอ านาจแก่สตรี และ
สง่เสริมการร่วมมือท่ามกลางกลุม่ของสตรีและบรุุษท่ีหลากหลาย เชน่ ฆราวาส ศาสนาจารย์ คนในวยัตา่ง ๆ 
รวมถึงวฒันธรรมตา่ง ๆ  โดยความหลากหลายนีไ้ด้น าเราไปสู่รูปแบบท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงโดยเห็นผลสะ 
ท้อนจากการแบง่สรรของความเป็นผู้น าในคริสตจกัรและทกุระดบัของประชาคม LWF  
 

การปฏบิัตแิบบองค์รวมที่มีนัยด้านคริสตจักรวิทยาส าหรับประชาคม: 
เป็นเร่ืองของการท่ีคริสตจกัรตา่ง ๆ ต้องการด าเนินชีวิตอย่างไรตอ่ภารกิจการเป็นผู้ เผยพระวจนะท่ีจะเปล่ียน 
แปลงระบบท่ีมีบรุุษเป็นใหญ่และโครงสร้างเฉพาะของระบบนัน้ แล้วจดัให้มีโอกาสท่ีเปิดกว้างตอ่ประชากรของ
พระเจ้าทัง้หมด  ดงันัน้ ความหลากหลายและการมีสว่นร่วมของประชากรของพระเจ้าจงึเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัส าหรับการท าให้ประชาคมสูค่วามยัง่ยืนท่ีได้พบเอกภาพในพระเยซูคริสต์   

มตติา่ง ๆ ของสมชัชา LWF ได้ยืนยนัวา่ เราจ าต้องมีการด าเนินการตา่ง ๆ  และระบบกลไกท่ีอยูใ่น
คริสตจกัรต้องโอบอุ้มของประทานของสตรีในการเป็นผู้น า  และยงัสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชากรของพระ
เจ้าในทกุระดบัของการควบคมุบริหาร  ระบบโควตาจึงเป็นกลไกลของโครงสร้างท่ีออกแบบมาเพ่ือเผชิญหน้า
กบัอปุสรรคเชิงปฏิบตัติา่ง ๆ  ในยามท่ีเหลา่สตรีต้องพานพบขณะก้าวไปสู่ความมีสว่นร่วมอย่างเสมอภาคบน
พืน้ฐานของคณุสมบตัิท่ีเทา่เทียมกนั  

การโอบอุ้มการมีสว่นร่วมทัง้หมดและการเป็นตวัแทนของสตรีและบรุุษท่ีเทา่เทียมกนัในบทบาทของ
การเป็นผู้น าก็เป็นหมายส าคญัของการปฏิรูปอยา่งตอ่เน่ืองและได้เปล่ียนแปลงคริสตจกัร การสถาปนาสตรีเป็น
ศาสนาจารย์ก็เป็นสว่นหนึง่ของการแสดงออกของการยืนยนัด้านเทววิทยา   การน าสตรีเข้าสูพ่นัธกิจแหง่การ
สถาปนาเป็นรากฐานของความเป็นผู้น าของสตรีในบริบทของคริสตจกัร และยงัเป็นการด าเนินการสูค่วามยตุ ิ
ธรรมด้านเพศในคริสตจกัรอีกขัน้หนึง่ 
 

1. ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมผา่นทางการเสวนาและสนบัสนนุชมุชน 
คริสตจกัรและมวลสมาชิก เป็นต้น  

2. คงไว้ซึ่ง มาตรฐานและการเรียกร้องของระดบัเงินเดือนท่ีเสมอภาคของเพศ ตามการ
ประกาศของส านกังาน LWF ในปี 2012  

3. ใช้ ระบบการมีสว่นร่วมอย่างสมดลุในส านกังานของ LWF ในอีเวนต์ การประชมุ 
คณะกรรมการ และกลุม่ท างาน ตามตขิองสมชัชาครัง้ท่ี 11  



นโยบายความยติุธรรมด้านเพศ   
 

แผนกเทววิทยาและการเป็นพยานในสงัคม  สหพนัธ์ลูเทอแรนแห่งโลก                                                                    39 

 

4. ท าให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าท่ีของ LWF ต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณเร่ืองการใช้อ านาจ
ในทางท่ีผิดและการแสวงหาผลประโยชน์ด้านเพศของเจ้าหน้าท่ี LWF โดยปราศจาก
ข้อยกเว้นใด ๆ  และจะต้องสง่เสริมการปรับข้อจรรยาบรรณเหลา่นีใ้ห้เข้ากบับริบทเพ่ือ
สภาคริสตจกัรสมาชิกและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

5. ด าเนินการการตรวจสอบด้านเพศในองค์กรตา่ง ๆ ในประชาคมและองค์กรท่ีท างาน
ร่วมกบั LWF  

6. ท าให้มั่นว่าได้ว่า งบประมาณ โครงการและแผนงานขององค์กรสอดคล้องกบันโย 
บายด้านเพศ  

7. จัดตัง้กลุม่ดแูลเร่ืองเพศในองค์กร (ส านกังานของ LWF คริสตจกัรสมาชิก และ/หรือท่ี
ร่วมมือกบั LWF พร้อมกบัความรับผิดชอบท่ีมอบหมายให้สอดส่อง ดแูลและประสาน 
งานด้านการปฏิบตัท่ีิสมัพนัธ์กบันโยบายเร่ืองความยตุธิรรมด้านเพศ 

8. ท าให้เกิดความมั่นว่าได้ว่า การมีสว่นร่วมอยา่งเสมอภาคในหนว่ยงานระดบัผู้น า
และระดบัการตดัสินใจ 

สถานทีป่ลอดภัยและกรรมการบ าบัดรักษา 

ความรุนแรงทกุครัง้ท่ีมีมลูฐานมาจากเพศ ก่อให้เกิดความบาดเจ็บตอ่การทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 
และยงัละเมิดตอ่ชมุชนของผู้ ท่ีเช่ือท่ีได้รับการเรียกให้ด าเนินชีวิตอยา่งมีความสมัพนัธ์ในความยตุธิรรม ดงันัน้ 
เราจงึต้องก าจดัความเงียบทิง้ไป  บทบาทของคริสตจกัรในการเป็นผู้ เผยพระวจนะคือการจดักระบวนการส า 
หรับการบ าบดัรักษาและจดัเตรียมท่ีปลอดภยัแก่ผู้ รับเคราะห์และผู้รอดชีวิตด้วยการร่วมมือกบัหลาย ๆ หนว่ย 
งานในพนัธกิจการบ าบดัรักษา พนัธกิจแบบองค์รวมยงัหมายถึงผู้ ท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงท่ีมีมลูเหตจุากเพศนัน้
ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเชน่กนั  ซึง่หมายถึงวา่ บรุุษจงึต้องมีสว่นในการสนทนาท่ีสะท้อนถึงระบบสงัคมท่ีมีบรุุษ
เป็นใหญ่นัน้มีสว่นในการควบคมุและก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศอยา่งไร 
 การกดข่ีและความรุนแรงท่ีมีมลูเหตจุากเพศ ไมว่า่จะมีมาตรฐานอยา่งไร หรือเป็นท่ียอมรับในบริบท
เฉพาะอยา่งไร ล้วนแตเ่ป็นอาชญากรรมและเป็นความบาป เพราะการกดข่ีและความรุนแรงท่ีมีมลูเหตจุากเพศ
เป็นเร่ืองท่ียืนอยูต่รงข้ามกบัขา่วประเสริฐ 
 

ยุทธศาสตร์สู่การพูดเร่ืองความรุนแรงที่มีมูลเหตุจากเพศเป็นเร่ืองของความเช่ือ: 
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1. พัฒนาหลกัปฏิบตัิ กฎระเบียบและนโยบายใหม ่ ๆ เพ่ือให้สะท้อนความอทุิศตอ่เร่ืองความ
ยตุธิรรมด้านเพศ ในกรณีท่ีกฎระเบียบ นโยบายสว่นรวม การปฏิบตัเิชิงวฒันธรรมและ
คริสตจกัรไมไ่ด้ด าเนินตามนโยบายความยตุธิรรมด้านเพศหรือไมมี่หลกัการเหล่านัน้อยู่ 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ โดยจดัให้มีพืน้ท่ีส าหรับสตรี บรุุษเด็กหญิง และเด็กชาย เพ่ือ
ป้องกนัเร่ืองความรุนแรงตอ่สตรีท่ีมีมลูเหตจุากเพศ รวมถึงสถานการณ์ท่ีต้องมีท่ีพกัพิงฉกุ 
เฉินและคา่ยผู้ ลีภ้ยั 

3. ส่งเสริมและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ เครือข่าย และผู้น าร่วมกบัองค์กรเอกสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ทัง้
ในองค์กรทัว่ไปท่ีอยูใ่นสงัคม หนว่ยงานตา่ง ๆ ของสหประชาชาตแิละรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สง่เสริม ความยตุธิรรมด้านเพศ 

4. บรรจุกิจกรรมท่ีเสนอโดยแผนงานของ LWF ท่ีเสนอให้กบัสภาคริสตจกัร เชน่ เร่ืองคริสตจกัร
บอกวา่ไมต่อ่ความรุนแรงตอ่สตรี การสง่เสริมงานสงัคมสงเคราะห์พฒันาส่ือการสอนพระ
คมัภีร์และค าเทศนาเพ่ือท าให้คริสตจกัรเป็นท่ีปลอดภยั โดยท างานร่วมกบัองค์กรของสงัคม
และรัฐบาล เป็นต้น 

ระบบและกลไกลของความรับผิดชอบร่วมกัน  

ความรับผิดชอบร่วมกนัจะต้องเดนิควบคูไ่ปกบัการส่ือสารท่ีเปิดกว้าง ท่ี ๆ ใดมีแผนงานและองค์กรนัน้ได้ระบุ
เจาะจงถึงความโปร่งใสของเร่ืองการกดข่ีท่ีมีมลูเหตจุากเพศนัน้ ท่ี ๆ นัน้จะมีการรับผิดชอบร่วมกนัอยา่งเป็น
ธรรมชาต ิ  การอทุิศตอ่เร่ืองความรับผิดชอบร่วมกนัในประชาคม LWF ทกุระดบัไมว่า่จะเป็นสว่นบคุคลหรือ
หนว่ยงานนัน้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการให้มีความมัน่ใจว่า การปฏิบตัติา่ง ๆ จะสมัพนัธ์กบันโยบายและหลกัการ
ด้านเทววิทยา หลกัการ ขัน้ตอน และกลไกของความรับผิดชอบควรเห็นชดัได้และโปร่งใสตอ่ทกุคนทัง้ภายใน
และภายนอก  เพราะความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นรากฐานของเสรีภาพของคริสเตียนท่ีจะรับใช้เพ่ือนบ้าน 

มนษุย์ทกุคนตา่งมีศกัดิ์ศรี และสมควรได้รับสิทธิ และเสรีภาพท่ีสมัพนัธ์กบัแถลงการณ์สากลเร่ืองสิทธิ
มนษุยชน  คริสตจกัรได้รับภารกิจตามแบบอยา่งพนัธกิจของพระเยซูคริสต์ท่ีจะพดูเพ่ือคนยากจน ผู้ ท่ีถกูกดข่ี 
และถกูกีดกนั และท่ีถกูท าให้เปราะบาง  การยืนหยดัช่วยเหลือคนเหลา่นัน้และน าเอากฎเร่ืองสิทธิมนษุยชนของ
นานาชาตไิปสูก่ารปฏิบตัจิงึเป็นทางท่ีคริสตจกัรสามารถสะท้อนถึงความอทิุศตนสูเ่ร่ืองศกัดิศ์รีของมนษุย์ และ
คริสตจกัรจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงสงัคม  และสิทธิมนษุย์ชนจะมาจากศกัดิ์ศรี
ของมนษุย์เอง  ส าหรับในประเทศท่ีประชาชนอยูท่่ามกลางความรุนและมีความขดัแย้งด้วยการใช้อาวธุนัน้ 
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คริสตจกัรควรยืนเคียงข้างกบักฎหมายด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ  ซึง่ยงัหมายถึงความรุนแรงท่ีมีมลู 
เหตจุากเพศด้วยเชน่กนั 
 การเมินเฉยหรือการมองข้ามความจ าเป็น ตอ่ความสนใจ และตอ่เร่ืองสิทธิของมนษุยชนนีส้ามารถน าสู่
ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่การปกป้องและการอยูร่อดของประชาชนท่ีเผชิญกบัวิกฤตฉกุเฉิน  การบรรจเุร่ืองเพศ
จากมมุมองของสภาวะฉกุเฉินหรือภยัพิบตั ิ จะเป็นรากฐานของการประกนัวา่พนัธกิจช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ท่ีได้
ตระเตรียมไว้นัน้จะไมท่ าให้สถานการณ์แยล่งหรือถกูมองข้ามท่ีท าให้คนต้องอยูใ่นสภาวะความเส่ียง  แตท่ าให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและได้รับผลกระทบท่ีดีอย่างเตม็ท่ี 

ยทุธศาสตร์ครอบคลมุถึงสิ่งเหลา่นี ้
1. ยกระดบั ความรู้เก่ียวกบัข้อกฎหมายและสนธิสญัญาของสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง 

(แถลงการณ์สากลเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน, CEDAW, หลกัการ Yogyakarta,  มตท่ีิ 1325
ของ UN, Geneva Conventions และระเบียบปฏิบตัิอ่ืน ๆ) และระเบียบปฏิบตัิท้องถ่ิน
ตา่ง ๆ เชน่  Belem do Para 

2. ส่งเสริมการพฒัาท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิมนษุย์ชน (RBA)  
3. ยอมรับหลกัการและกฎบญัญตัด้ิานมนษุยธรรมท่ีท าให้การแทรกแซงทกุอย่างเพ่ือการ

สง่เสริมศกัดิ์ศรีของมนษุย์ให้มัน่คงขึน้  บรรเทาและ/หรือป้องกนัเร่ืองการหาประโยชน์
สว่นตนและการการใช้อ านาจในทางท่ีผิดท่ีเก่ียวข้องกบัเรืองความยตุธิรรมด้านเพศทกุ ๆ 
รูปแบบ  

4. ส่งเสริมการอบรมฉกุเฉินเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
5. ใช้รูปแบบของ “หา้มท าการร้าย” เป็นแนวทางท าแผนงานตา่ง ๆ  
6. สร้างโอกาสอย่างเสมอภาคส าหรับการเข้าถึงทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการและแผนงานตา่ง 

ๆ  
  
 
 

ค าศัพท์ 

เพศ: หมายถึงความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้โดยทางสงัคม ทัง้ลกัษณะและโอกาสท่ีสมัพนัธ์กบัการท่ีเป็นสตรีหรือ
บรุุษ และโอกาสและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่งสตรีและบรุุษ  เพศได้ก าหนดถึงเร่ืองการคาดหวงั การ
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ยอม รับและคณุคา่ในบรุุษและสตรีท่ีอยูใ่นบริบทตา่ง ๆ  ทัง้นี ้ในสงัคมสว่นใหญ่จะมีความแตกตา่งและความไม่
เสมอภาคระหว่างสตรีและบรุุษในบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กิจกรรมท่ีได้กระท า หรือการเข้าถึงและ
ควบคมุทรัพยากร เชน่เดียวกนักบัโอกาสของการท่ีอยูใ่นอ านาจของตดัสินใจ 
 

การวิเคราะห์ด้านเพศ: เป็นอปุกรณ์ท่ีน าสูค่วามเข้าใจเร่ืองของความเป็นจริงในแตล่ะบริบทระหวา่งชายกบั
หญิง เป็นสิ่งท่ีต้องตระหนกัวา่ ปัญหาเร่ืองเดียวกนัแตส่ง่ผลกระทบตอ่ชายและหญิงตา่งกนั และได้ท้าทาย
ความคดิท่ีวา่ ทกุ ๆ คนได้รับผลกระทบตอ่ปัญหาอยา่งเดียวกนัไมว่า่จะอยูใ่นบริบทท่ีตา่งกนัไรก็ตาม    
 

ความสมดุลทางเพศ: หมายถึงการเป็นตวัแทนและการมีสว่นร่วมของชายและหญิงท่ีเทา่เทียมกนั  
 

ข้อมูลที่ประปรายด้านเพศ: การวิเคราะห์เชิงคณุภาพเก่ียวกบัสถิติด้านเพศท่ีไมมี่การรวมยอด12 
 

การผสมผสานของข้อมูลที่ประปราย: เป็นการรวบรวมของข้อมลูท่ีแตกตา่งและข้อมลูด้านสถิตด้ิาน
เพศ เพ่ือน าสู่การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้านเพศข้อมลูท่ีรวบรวมได้ และเม่ือผ่านการวิเคราะห์แล้วนัน้น าสู่
ความเข้าใจท่ีสง่ผลกระทบตอ่การตอบสนองตอ่เร่ืองมนษุยธรรมกบัประชากรทัง้หมด13 
 

ความเสมอภาคด้านเพศ: หมายถึงโอกาสสิทธิ และความรับผิดชอบท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับหญิงและชาย 
เดก็หญิงและเด็กชาย  ความเสมอภาคนีไ้มไ่ด้หมายความวา่ หญิงและชายเหมือนกนั แตห่มายถึงวา่ โอกาส 
สิทธิ และความรับผิดชอบของหญิงและชายไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัวา่เขาจะเกิดมาเป็นหญิงหรือชาย   เป็นการบง่บอก
ถึงความสนใจ ความจ าเป็นและล าดบัความส าคญัของหญิงและชายท่ีต้องได้รับการพิจารณา   
 

ความเที่ยงธรรมด้านเพศ: คือวิธีท่ีใช้เพ่ือน าไปสูค่วามความเสมอภาคด้านเพศ  เป็นการเล็งถึงการปฏิบตัิ
ท่ีเท่ียงธรรมตอ่หญิง เดก็หญิง เดก็ชายและชายตามความจ าเป็นและตามทศันะของพวกเขา เพ่ือความมัน่ใจวา่
จะมีความยตุธิรรมเกิดขึน้ จะต้องมีการตรวจวดัเพ่ือชดเชยตอ่การสญูเสียประโยชน์ด้านประวตัศิาสตร์และสงั 
คม ท่ีกนัหญิงและชายออกไปจากบทบาทท่ีพงึมีในอดีต 14 
 

                                                           
12www.actalliance.org/resources/policies-andguidelines/gender/ACT%20Gender%20Policy%20approved%20by%20GB%2006%20 

Sept%202010.pdf 
 
13เร่ืองเดียวกนั 
14เร่ืองเดียวกนั 

http://www.actalliance.org/resources/policies-and
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เอกลักษณ์ด้านเพศ: หมายถึงเอกลกัษณ์ของตนเอง และทศันะของการมองตนเองและการแสดงออกของ
ตนเอง  เล็งถึงทศันะวา่อะไรหมายถึงเด็กชาย เดก็หญิง ชาย หรือหญิง เก่ียวกบัเร่ืองและยงัหมายถึงลกัษณะ
ทัว่ไปและคณุลกัษณะเฉพาะตนท่ีวฒันธรรมของเราท่ีคาดหวงัให้เป็นของเพศหนึง่เพศใด15 

ความยุตธิรรมด้านเพศ: เล็งถึงการปกป้องและสง่เสริมศกัดิศ์รีของหญิงและชาย ในฐานะท่ีเป็นพระฉายา
ของพระเจ้า และเป็นคนดแูลฝีพระหตัถ์ของพระเจ้าร่วมกนั  ความยตุธิรรมด้านเพศแสดงออกโดยความเทา่
เทียมและความสมดลุกนัของอ านาจและความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงและชาย  และการก าจดัสิทธ์ิและการกดข่ีท่ี
น าสูก่ารเหยียดเพศท่ีอยูใ่นระบบขององค์กร วฒันธรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
 

การท าให้เร่ืองเพศเป็นเร่ืองหลัก: การท าให้เพศเป็นเร่ืองหลกั เป็นการบวนการของการกลา่วถึง
เร่ืองเพศนบัแตเ่ร่ิมต้นจนถึงจนจบของปฏิบตัิการตา่ง ๆ ท่ีได้มีการวางแผนไว้ เป็นยทุธศาสตร์ส าหรับการท าให้
ความหว่งใยและประสบการณ์ของทัง้หญิงและชายเป็นมิตสิ าคญัของการออกแบบและการด าเนินของแผนงาน  
เป็นการติดตามและประเมินผลของนโยบายและโปรแกรมตา่ง ๆ ในด้านปฏิบตั ิ เศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือท่ีวา่
หญิงจะได้รับประโยชน์เทา่เทียมกนั และความไมส่มดลุนัน้จะไมอ่ยูถ่าวร  เป้าหมายท้ายสดุคือการน าไปสคูวาม
ยตุธิรรมด้านเพศ (บนพืน้ฐานของ 1997 UN Economic and Social Council, ECOSOC.)16 
 

การตอบสนองที่ไวต่อความเข้าใจด้านเพศ: ความเข้าใจท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความต้องการตา่ง ๆ   รวมทัง้บทบาทและความรับผิดของสตรีและบรุุษ การออกแบบ การด าเนินการ การติดตาม
ผล และการประเมินผลตามนโยบายและแผนงานในทกุมิติ17 
เพศ: ในท่ีนีห้มายถึงความแตกตา่งด้านชีววิทยาระหว่างบรุุษและสตรี ความแตกตา่งด้านเพศคือเร่ืองเก่ียวกบั
กายและหน้าท่ีตามสภาพร่างกายของสตรีและบรุุษ18 
 

ข้อมูลด้านเพศที่ประปราย: สถิตเิชิงปริมาณหรือข้อมลูด้านตวัเลขเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งบรุุษ 
ชาย เด็กชายและเดก็หญิง19 
 

การให้อ านาจแก่สตรี: กระบวนการของการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ด้านอ านาจของเพศ การพฒันาและ
ตระหนกัถึงการท่ีสตรีอยูใ่นสถานะท่ีต ่ากว่า และการสร้างประสิทธิภาพร่วมกนัของเหลา่สตรีเพ่ือท้ายทายระบบ

                                                           
15เร่ืองเดียวกนั 
16www.un.org/womenwatch/osagi/intergovernmentalmandates.htm 
17Act Alliance, อ้างก่อนหน้านี ้(note 12). 

18เร่ืองเดียวกนั 

19เร่ืองเดียวกนั 
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ท่ีให้สตรีคงอยู่ในสถานะท่ีต ่ากวา่  เน่ืองด้วยเหตผุลทางประวตัศิาสตร์บางประการท่ีน าไปสู่การกีดกนัและ
แบง่แยกสตรี การให้ความสนใจเร่ืองสตรีและการให้อ านาจสตรีก็ยงัคงมีความจ าเป็นเพ่ือสง่เสริมความ
พยายามตา่ง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความตระหนกัถึงสิทธิสว่นบคุคลและสว่นรวมของสตรี  เพ่ือน าสูก่ารมีสว่นร่วม
เพ่ือการเปล่ียนแปลงคริสตจกัรและสงัคม กระบวนการนีใ้ห้ความสนใจตอ่ระดบับคุลด้วยการชว่ยให้สตรีเกิด
ความมัน่ใจตนเอง  ทัง้นี ้การยอมรับและให้เกียรติตนเองเป็นสาระหลกัของเร่ืองการให้อ านาจของสตรีท่ีจะสว่น
ร่วมในการกระบวนการตดัสินใจ  การให้สตรีมีสว่นร่วมและมีอ านาจเป็นสิ่งส าคญัตอ่การท่ีจะสร้างชมุชน 
คริสตจกัรและสงัคมท่ียัง่ยืน  การปรับปรุงสถานะภาพของสตรีจะเพิ่มเตมิประสิทธิภาพของการตดัสินใจและ
ความเป็นผู้น าในทกุระดบัและทกุมิตขิองชีวิต 
 

  

ข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เนทเกี่ยวกับ
นโยบายเร่ืองเพศ 
ACT  
www.actalliance.org/resources/policies-and-guidelines/gender/ ACT%20Gender%20Policy%20  
approved%20by%20GB%2006%20Sept%202010.pdf/view  
 
APRODEV  
www.aprodev.eu/index.php?option=com_content&view=article id=69&Itemid=29&lang=en  
 
CARE International  
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+International+Gender+Policy  
 
International Federationof Red Cross and Red Crescent Societies (ICRC):  
www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/gender-policy-en.pdf  
 
International LabourOrganisation (ILO)  
www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/harvrdfw.htm  
 
National Council of theChurches of Christ in the USA (NCCC)  
www.ncccusa.org/pdfs/gender4web.pdf 
 
UN Habitat  
http://ww2.unhabitat.org/pubs/genderpolicy/role.htm 
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United Nations Development Programme (UNDP)  
http://hrba.undp.sk/index.php/assessment-analysis-and-planning/gender-
assessment/genderchecklist 
 
World HealthOrganisation (WHO)  
www.who.int/entity/gender/mainstreaming/Gender_Manual_Glossary.pdf 
 
 
 


