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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย 

 “ทานท้ังหลายไดรับมาเปลาๆ....ก็จงใหไปเปลาๆ ดวย” (มธ.10:8) ถอยคำเหลาน้ีคือ ถอยคำท่ี องคพระเยซู

คริสตเจาไดทรงตรัสไว เม่ือคร้ังท่ีพระองคทรงสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดีของพระเจา เพ่ือทำให

พระอาณาจักรของพระองคแพรหลายกระจายไป โดยผานทางกิจการแหงความรักแบบใหเปลานี้

 ในโอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ.2019 ที่เมือง

กัลกัตตา ประเทศอินเดียนี้ พระศาสนจักร «ในฐานะมารดาของลูกๆ โดยเฉพาะบรรดาผูเจ็บปวย» ย้ำเตือน

เราวา กิจการแหงความรักแบบใหเปลา แบบเดียวกับที่ชาวสะมาเรียผูใจดีไดแสดงออกนั้น เปนแนวทางของ

การประกาศพระวรสารที่เห็นเปนรูปธรรมมากที่สุด การดูแลผูเจ็บปวยเรียกรองความเปนมืออาชีพและ

ความออนโยน การมีทาทีของการชวยเหลือแบบใหเปลาที่ตอบสนองแบบทันทวงทีและแบบงายๆ เฉกเชน

การโอบกอดอีกบุคคลหนึ่งดวยความรูสึกวาเขาคือ “คนรักของฉัน”

 ชีวิตคือของประทานจากองคพระผูเปนเจา ดังท่ีทานนักบุญเปาโลไดกลาววา “ทานมีอะไรท่ีไมไดรับมาหรือ?” 

(1 คร.4:7) เพราะแทจริงแลว นี่คือของประทานจากพระเจา ชีวิตมนุษยไมสามารถถูกลดทอนคุณคาลงเปน

แคกรรมสิทธ์ิสวนตัวหรือทรัพยสินสวนบุคคลได โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองเผชิญกับความสำเร็จทางการแพทย

และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนำพามนุษยใหยอมจำนนตอการลอลวงของ “ตนไมแหงชีวิต” ( ปฐก. 3:24)

 ทามกลางวัฒนธรรมแหงการสูญเปลาและความเย็นชา ขาพเจาอยากจะช้ีใหพวกทานไดเห็นวา “ของประทาน”

นั้นเปนกระบวนทัศนที่ทาทายความเปนปจเจกชนและการกระจายตัวทางสังคมรวมสมัย เพื่อสนับสนุน

ความสัมพันธใหมและรูปแบบที่แตกตางของความรวมมือกันระหวางมนุษยและวัฒนธรรม การเสวนาซึ่งเปน

ขอเรียกรองของ “ของประทานนี้” ไดเปดพื้นที่สัมพันธสำหรับการเจริญเติบโตของมนุษยและการพัฒนา

ที่สามารถเอาชนะแนวทางการรวมพลังอำนาจในสังคม การใหนี้มีความหมายมากกวาแคการใหสิ่งของ ซึ่ง

มันหมายถึงการมอบตัวเองซ่ึงไมสามารถลดคุณคาลง เปนเพียงแคการถายโอนทรัพยสินหรือวัตถุ “ของประทาน” 

น้ีแตกตางจากการใหของขวัญเพราะวามันเปนของขวัญในตัวตนเองและเปนความปรารถนาท่ีจะสรางความสัมพันธ 

เหนือส่ิงอื่นใดเลย “ของประทาน” คือการยอมรับซึง่กันและกัน ซึง่เปนคุณลักษณะทีข่าดไมไดของความผูกพัน

ทางสังคม ใน “ของประทาน” นี้ มีภาพสะทอนของ ความรักขององคพระผูเปนเจา ซึ่งมีอยูในการเสด็จมา

บังเกิดในโลกนี้ขององคพระเยซูคริสตเจาและในการประทานองคพระจิตเจา

 มนุษยทุกคนเปนผูยากจน มีความปรารถนาและความตองการ เมื่อเราเกิดมาเราจำเปนตองไดรับ

การดูแลโดยบิดามารดาของเราเพื่อทีจ่ะสามารถดำรงชวีติอยูได และในทุกชวงวัยของชวีติ มนุษยเราก็หลกีหนี

ไมพนที่จะตองพึ่งความชวยเหลือจากผูอื่น มนุษยเรารับรูอยูเสมอถึงขอจำกัดของตัวเราแตละคน ตอหนาผูคน

และสิ่งตางๆ ในฐานะที่เราเปน “สิ่งสราง” การยอมรับความเปนจริงนี้ชวยเราใหสุภาพถอมตนและกระตุนเรา

ใหใชชีวิตเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนคุณธรรมที่ขาดเสียไมไดในการดำรงชีวิตอยูในโลกนี้

 การยอมรับนี้นำเราใหดำเนินชีวิตดวยความรับผิดชอบในการสงเสริมคุณงามความดีทั้งในระดับสวนตัว

และสวนรวม ถาเพียงเรามองเห็นตัวตนเอง ไมใชแคเพียงสวนหน่ึงของโลกเทาน้ัน แตในความสัมพันธฉันทนองพ่ี

กับบุคคลอื่นๆ เราจะสามารถชวยพัฒนาการสรางความเปนหนึ่งเดียวกันภายในสังคมใหไปถึงระดับจิตสำนึก

สาธารณะได เราไมควรกลัวท่ีจะคิดวาตนเองเปนผูขัดสนหรือตองอยูในภาวะพ่ึงพิงผูอ่ืน เพราะวาโดยตัวเราเอง

แตละคนและความพยายามของเราเองแลว ไมสามารถท่ีจะเอาชนะขอจำกัดของเราเองได ดังน้ันเราจึงไมควรกลัว

ท่ีจะยอมรับขอจำกัดตางๆ เหลาน้ัน เพราะองคพระผูเปนเจา ในองคพระเยซูคริสตเจาเอง “พระองคก็ไดถอมองค

ลงรับสภาพดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา” (เทียบ ฟป 2:8) และพระองคยังคงกระทำเชนนั้นตอไป ในความขัดสน

ของเรา พระองคก็เสด็จมาชวยเหลือเราและมอบของประทานเกินกวาที่เราจะจินตนาการได

 ในการเฉลิมฉลองสมโภชวันผูปวยสากลท่ีประเทศอินเดีย ขาพเจาปรารถนาจะรำลึกถึงดวยความยินดีและ

ช่ืนชมในแบบอยางของทานนักบุญคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา บุคคลตัวอยางแหงกิจเมตตารัก ซ่ึงทำใหเราเห็น

ถึงความรักท่ีมองเห็นไดเปนรูปธรรมขององคพระผูเปนเจาท่ีมีตอผูเจ็บปวยและคนยากจน ดังท่ีขาพเจาไดยืนยัน

มาแลวในการสถาปนา คุณแมเทเรซาเปนนักบุญวา “ในทุกแงมุมชีวิตของคุณแมเทเรซา ทานเปนผูแจกจาย             

พระหรรษทานแหงเมตตารัก ทานเปนผูที่พรอมเสมอสำหรับทุกคน โดยทานไดตอนรับและปกปองชีวิตมนุษย, 

ผูท่ีไมมีโอกาสไดถือกำเนดิมา, ผูทีถู่กทอดทิ้งและถูกละเลย....คุณแมเทเรซาไดโนมตัวลงตอหนาผูทีถู่กทอดทิ้ง

ใหตองตายอยูขางถนน โดยมองเห็นถึงศักด์ิศรีของพระเจา ในตัวของพวกเขา คุณแมเทเรซาทำใหเสียงของคุณแม

ไดยินไปท่ัวในมวลหมูผูมีอำนาจบนแผนดินน้ี เพ่ือทำใหพวกเขาตองตระหนักถึงความผิดของเขาตออาชญากรรม

ที่พวกเขาไดกอขึ้น ....อาชญากรรมเหลานี้! ตอปญหาความยากจนที่พวกเขาไดสรางขึ้นมา สำหรับคุณแม

เทเรซาแลว ความเมตตาก็คือ ‘เกลือ’ ซ่ึงปรุงแตงรสชาติของการทำงานของคุณแม เปน ‘แสงสวาง’ ซ่ึงฉายแสง

ในความมืดมิดในชีวิตของหลายๆ คนท่ีไมมีน้ำตาสักหยดสำหรับรองไหใหกับความยากจนและความทุกขทรมาน

ของพวกเขา พันธกิจที่คุณแมเทเรซาไดกระทำตามแนวชนบทและตามเขตชานเมืองยังคงตราตรึงอยูกับเรา

จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเปนประจักษพยานถึงความใกลชิด ที่องคพระผูเปนเจาทรงมีตอผูที่ยากจนที่สุดในบรรดา

คนยากจนทั้งหลาย” (บทเทศนของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 4 กันยายน ค.ศ.2016)

 นักบุญคุณแมเทเรซาชวยเราใหเขาใจวาบรรทัดฐานเพียงอยางเดียวของการกระทำของเราจะตองเปน

ความรักที่ไมนึกถึงตนเองเพื่อมนุษยทุกคนโดยไมแยกแยะความแตกตางดานภาษา, วัฒนธรรม, เชื้อชาติหรือ

ศาสนา แบบอยางของคุณแมเทเรซายังคงนำทางเราโดยการเปดโลกทัศนแหงปติและความหวังสำหรับมนุษยชาติ

ทีต่องการความเขาใจและความออนโยน โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับผูทีต่องทนทุกขทรมาน “การใหโดยไมหวัง

ส่ิงใดตอบแทน” คือ แรงกระตุนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของบรรดาอาสาสมัคร ผูซ่ึงมีบทบาทสำคัญอยางย่ิง

ในโลกแหงสุขภาพอนามัยและผูท่ีทำใหวิถีจิตตารมณแหงชาวสะมาเรียผูใจดีน้ี เปนจริงข้ึนมาอยางมีความหมาย 

ขาพเจาขอขอบคุณและขอสนับสนุนบรรดาองคกรอาสาสมัครท้ังหลายท่ีจัดการดานการขนสงและการชวยเหลือ

ผูเจ็บปวย และขอขอบคุณผูท่ีไดบริจาคโลหิต, บริจาคเน้ือเย่ือและอวัยวะตางๆ หน่ึงในบทบาทเฉพาะท่ีการมีอยู

ของพวกทานไดแสดงถึงการดูแลและการมีอยูของพระศาสนจักรก็คือ การปกปองสิทธิของผูปวย โดยเฉพาะ

ผูที่ทนทุกขทรมานจากโรคภัย ไขเจ็บตางๆ ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษโดยไมลืมถึงเรื่องความตระหนักและ

งานปองกัน 

 สำหรับงานอาสาสมัครที่กระทำภายในองคกรดานสุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพที่บาน การให

การสนับสนุนมิติฝายจิตวิญญาณนับวามีความสำคัญอยางยิ่งยวด มีบุคคลนับไมถวนที่กำลังเจ็บปวย, 

รูสึกโดดเดี่ยว, เปนผูสูงอายุ, มีความเปราะบางดานจิตใจหรือรางกาย ซึ่งไดรับประโยชนจากการใหบริการ

ของบรรดาอาสาสมัครเหลาน้ี ขาพเจาขอกระตุนใหพวกทานยังคงดำเนินกิจกรรมอันเปนสัญลักษณของการมีอยู

ของพระศาสนจักรในโลกใบนี้ตอไป การเปนอาสาสมัครคือ การอยูเปนเพื่อนใหกับผูหนึ่งผูใดซึ่งสามารถ

จะแบงปนความคิดและอารมณสวนตัวของเขาได การฟงดวยความอดทนของอาสาสมัคร สามารถทำใหผูปวย

กาวขามผานจากการเปนผูรอรับความชวยเหลือแบบไรความหวัง ใหเปนผูท่ีมีสวนรวมอยางแข็งขันในความสัมพันธ

ซึ่งสามารถฟนฟูใหมีความหวังและสรางแรงบันดาลใจในการเปดใจรับการรักษาได งานของอาสาสมัคร 

สงตอคุณคาแหงพฤตกิรรมและวถีิการดำเนนิชวีติทีเ่กิดจากความปรารถนาอยางลกึซึ้งทีจ่ะมีนำ้ใจ นอกจากนี้

ยังเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น

 มิติของการชวยเหลือแบบไมหวังสิ่งตอบแทนนี้ควรเปนแรงบันดาลใจใหกับองคกรคาทอลิกทั้งหลาย

ในที่ทำงานดานสุขภาพอนามัย เพราะมันเปนแนวความคิดแหงพระวรสาร ที่ทำใหงานของพวกเขามีคุณภาพ 

ทั้งในพื้นที่ที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวและในพื้ นที่ที่ตองการการพัฒนา องคกรคาทอลิกทั้งหลายถูกเรียกรอง

ใหแสดงออกถึงความหมายของ “ของประทาน, การใหโดยไมหวังส่ิงตอบแทนและความรักท่ีเปนหน่ึงเดียวกัน” 

เพื่อตอบโตตอแนวความคิดเรื่องการแสวงหาผลกำไรในดานราคา, การใหเพื่อไดกลับคืน และการแสวงหา

ผลประโยชนที่ไมไดมองเห็นถึงมิติแหงความเปนบุคคล

 ขาพเจาขอใหพี่นองทุกทาน ในทุกระดับไดสงเสริมวัฒนธรรมของ “การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

และเรื่องของประทานจากองคพระผูเปนเจา” นี้ ใหเปนสิ่งจำเปนที่ขาดเสียไมไดในการเอาชนะตอวัฒนธรรม

เรื่องการแสวงหาผลประโยชนและการสูญเสียโดยเปลาประโยชน องคกรคาทอลิกดานสุขภาพอนามัยไมควร

ตกอยูในวังวนธุรกิจ แตตองปกปองการดูแลความเปนบุคคลมากกวามีความเห็นแกไดทางผลประโยชนเทาน้ัน 

พวกเรารูวาการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นคือความสัมพันธกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและตองการ

ความไววางใจ, มิตรภาพและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน มันเปนการดีท่ีจะสามารถมีความสุข “ท่ีเต็มเปยม” ได 

หากมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ความช่ืนชมยินดีใน “ของประทานท่ีไดมาเปลาๆ” คือ ตัวบงช้ีแหงการมีสุขภาพดี

ของคริสตชน

 ขาพเจาขอฝากทุกทานไวในพระหัตถของพระนางมารีย องคอุปถัมภของผูปวย (Salus Infirmorum) 

ขอพระนางทรงชวยพวกเราทุกคนใหรูจักแบงปน “ของประทาน” ท่ีไดรับมาน้ี ในจิตตารมณแหงการเสวนาและ

การตอนรับซ่ึงกันและกัน ในการดำรงชีวิตฉันทพ่ีนองท่ีใหความสนใจตอความตองการของกันและกัน ในการให

ดวยใจยินดีและในการเรียนรูถึงความยินดีของการรับใชผูอื่นโดยไมนึกถึงตนเอง

 ขาพเจาขอระลึกถึงทุกทานดวยความรักเมตตาในคำภาวนาของขาพเจาเสมอ พรอมกันนี้ขาพเจา

ขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย

วาติกัน, 25 พฤศจิกายน 2018

โอกาสสมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล

             สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 โอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 27
(11 กุมภาพันธ 2019)

“ทานทั้งหลายไดรับมาเปลาๆ....ก็จงใหไปเปลาๆ ดวย” (มธ. 10:8)

แปลโดย... คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย
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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย 

 “ทานท้ังหลายไดรับมาเปลาๆ....ก็จงใหไปเปลาๆ ดวย” (มธ.10:8) ถอยคำเหลาน้ีคือ ถอยคำท่ี องคพระเยซู

คริสตเจาไดทรงตรัสไว เมือ่คร้ังท่ีพระองคทรงสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดีของพระเจา เพ่ือทำให

พระอาณาจักรของพระองคแพรหลายกระจายไป โดยผานทางกิจการแหงความรักแบบใหเปลานี้

 ในโอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ.2019 ที่เมือง

กัลกัตตา ประเทศอินเดียนี้ พระศาสนจักร «ในฐานะมารดาของลูกๆ โดยเฉพาะบรรดาผูเจ็บปวย» ย้ำเตือน

เราวา กิจการแหงความรักแบบใหเปลา แบบเดียวกับที่ชาวสะมาเรียผูใจดีไดแสดงออกนั้น เปนแนวทางของ

การประกาศพระวรสารที่เห็นเปนรูปธรรมมากที่สุด การดูแลผูเจ็บปวยเรียกรองความเปนมืออาชีพและ

ความออนโยน การมีทาทีของการชวยเหลือแบบใหเปลาที่ตอบสนองแบบทันทวงทีและแบบงายๆ เฉกเชน

การโอบกอดอีกบุคคลหนึ่งดวยความรูสึกวาเขาคือ “คนรักของฉัน”

 ชีวิตคือของประทานจากองคพระผูเปนเจา ดังท่ีทานนักบุญเปาโลไดกลาววา “ทานมีอะไรท่ีไมไดรับมาหรือ?” 

(1 คร.4:7) เพราะแทจริงแลว นี่คือของประทานจากพระเจา ชีวิตมนุษยไมสามารถถูกลดทอนคุณคาลงเปน

แคกรรมสิทธ์ิสวนตัวหรือทรัพยสินสวนบุคคลได โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองเผชิญกับความสำเร็จทางการแพทย

และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนำพามนุษยใหยอมจำนนตอการลอลวงของ “ตนไมแหงชีวิต” ( ปฐก. 3:24)

 ทามกลางวัฒนธรรมแหงการสูญเปลาและความเย็นชา ขาพเจาอยากจะช้ีใหพวกทานไดเห็นวา “ของประทาน”

นั้นเปนกระบวนทัศนที่ทาทายความเปนปจเจกชนและการกระจายตัวทางสังคมรวมสมัย เพื่อสนับสนุน

ความสัมพันธใหมและรูปแบบที่แตกตางของความรวมมือกันระหวางมนุษยและวัฒนธรรม การเสวนาซึ่งเปน

ขอเรียกรองของ “ของประทานนี้” ไดเปดพื้นที่สัมพันธสำหรับการเจริญเติบโตของมนุษยและการพัฒนา

ที่สามารถเอาชนะแนวทางการรวมพลังอำนาจในสังคม การใหนี้มีความหมายมากกวาแคการใหสิ่งของ ซึ่ง

มันหมายถึงการมอบตัวเองซ่ึงไมสามารถลดคุณคาลง เปนเพียงแคการถายโอนทรัพยสินหรือวัตถุ “ของประทาน” 

น้ีแตกตางจากการใหของขวัญเพราะวามันเปนของขวัญในตัวตนเองและเปนความปรารถนาท่ีจะสรางความสัมพันธ 

เหนือส่ิงอื่นใดเลย “ของประทาน” คือการยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีขาดไมไดของความผูกพัน

ทางสังคม ใน “ของประทาน” นี้ มีภาพสะทอนของ ความรักขององคพระผูเปนเจา ซึ่งมีอยูในการเสด็จมา

บังเกิดในโลกนี้ขององคพระเยซูคริสตเจาและในการประทานองคพระจิตเจา

 มนุษยทุกคนเปนผูยากจน มีความปรารถนาและความตองการ เมื่อเราเกิดมาเราจำเปนตองไดรับ

การดูแลโดยบิดามารดาของเราเพื่อท่ีจะสามารถดำรงชีวิตอยูได และในทุกชวงวัยของชีวิต มนุษยเราก็หลีกหนี

ไมพนที่จะตองพึ่งความชวยเหลือจากผูอื่น มนุษยเรารับรูอยูเสมอถึงขอจำกัดของตัวเราแตละคน ตอหนาผูคน

และสิ่งตางๆ ในฐานะที่เราเปน “สิ่งสราง” การยอมรับความเปนจริงนี้ชวยเราใหสุภาพถอมตนและกระตุนเรา

ใหใชชีวิตเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนคุณธรรมที่ขาดเสียไมไดในการดำรงชีวิตอยูในโลกนี้

 การยอมรับนี้นำเราใหดำเนินชีวิตดวยความรับผิดชอบในการสงเสริมคุณงามความดีทั้งในระดับสวนตัว

และสวนรวม ถาเพียงเรามองเห็นตัวตนเอง ไมใชแคเพียงสวนหน่ึงของโลกเทาน้ัน แตในความสัมพันธฉันทนองพ่ี

กับบุคคลอื่นๆ เราจะสามารถชวยพัฒนาการสรางความเปนหนึ่งเดียวกันภายในสังคมใหไปถึงระดับจิตสำนึก

สาธารณะได เราไมควรกลัวท่ีจะคิดวาตนเองเปนผูขัดสนหรือตองอยูในภาวะพ่ึงพิงผูอ่ืน เพราะวาโดยตัวเราเอง

แตละคนและความพยายามของเราเองแลว ไมสามารถท่ีจะเอาชนะขอจำกัดของเราเองได ดังน้ันเราจึงไมควรกลัว

ท่ีจะยอมรับขอจำกัดตางๆ เหลาน้ัน เพราะองคพระผูเปนเจา ในองคพระเยซูคริสตเจาเอง “พระองคก็ไดถอมองค

ลงรับสภาพดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา” (เทียบ ฟป 2:8) และพระองคยังคงกระทำเชนนั้นตอไป ในความขัดสน

ของเรา พระองคก็เสด็จมาชวยเหลือเราและมอบของประทานเกินกวาที่เราจะจินตนาการได

 ในการเฉลิมฉลองสมโภชวันผูปวยสากลท่ีประเทศอินเดีย ขาพเจาปรารถนาจะรำลึกถึงดวยความยินดีและ

ช่ืนชมในแบบอยางของทานนักบุญคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา บุคคลตัวอยางแหงกิจเมตตารัก ซ่ึงทำใหเราเห็น

ถึงความรักท่ีมองเห็นไดเปนรูปธรรมขององคพระผูเปนเจาท่ีมีตอผูเจ็บปวยและคนยากจน ดังท่ีขาพเจาไดยืนยัน

มาแลวในการสถาปนา คุณแมเทเรซาเปนนักบุญวา “ในทุกแงมุมชีวิตของคุณแมเทเรซา ทานเปนผูแจกจาย             

พระหรรษทานแหงเมตตารัก ทานเปนผูที่พรอมเสมอสำหรับทุกคน โดยทานไดตอนรับและปกปองชีวิตมนุษย, 

ผูท่ีไมมีโอกาสไดถือกำเนิดมา, ผูท่ีถูกทอดท้ิงและถูกละเลย....คุณแมเทเรซาไดโนมตัวลงตอหนาผูท่ีถูกทอดท้ิง

ใหตองตายอยูขางถนน โดยมองเห็นถึงศักด์ิศรีของพระเจา ในตัวของพวกเขา คุณแมเทเรซาทำใหเสียงของคุณแม

ไดยินไปท่ัวในมวลหมูผูมีอำนาจบนแผนดินน้ี เพ่ือทำใหพวกเขาตองตระหนักถึงความผิดของเขาตออาชญากรรม

ที่พวกเขาไดกอขึ้น ....อาชญากรรมเหลานี้! ตอปญหาความยากจนที่พวกเขาไดสรางขึ้นมา สำหรับคุณแม

เทเรซาแลว ความเมตตาก็คือ ‘เกลือ’ ซ่ึงปรุงแตงรสชาติของการทำงานของคุณแม เปน ‘แสงสวาง’ ซ่ึงฉายแสง

ในความมืดมิดในชีวิตของหลายๆ คนท่ีไมมีน้ำตาสักหยดสำหรับรองไหใหกับความยากจนและความทุกขทรมาน

ของพวกเขา พันธกิจที่คุณแมเทเรซาไดกระทำตามแนวชนบทและตามเขตชานเมืองยังคงตราตรึงอยูกับเรา

จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเปนประจักษพยานถึงความใกลชิด ที่องคพระผูเปนเจาทรงมีตอผูที่ยากจนที่สุดในบรรดา

คนยากจนทั้งหลาย” (บทเทศนของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 4 กันยายน ค.ศ.2016)

 นักบุญคุณแมเทเรซาชวยเราใหเขาใจวาบรรทัดฐานเพียงอยางเดียวของการกระทำของเราจะตองเปน

ความรักที่ไมนึกถึงตนเองเพื่อมนุษยทุกคนโดยไมแยกแยะความแตกตางดานภาษา, วัฒนธรรม, เชื้อชาติหรือ

ศาสนา แบบอยางของคุณแมเทเรซายังคงนำทางเราโดยการเปดโลกทัศนแหงปติและความหวังสำหรับมนุษยชาติ

ท่ีตองการความเขาใจและความออนโยน โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับผูท่ีตองทนทุกขทรมาน “การใหโดยไมหวัง

ส่ิงใดตอบแทน” คือ แรงกระตุนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของบรรดาอาสาสมัคร ผูซ่ึงมีบทบาทสำคัญอยางย่ิง

ในโลกแหงสุขภาพอนามัยและผูท่ีทำใหวิถีจิตตารมณแหงชาวสะมาเรียผูใจดีน้ี เปนจริงข้ึนมาอยางมีความหมาย 

ขาพเจาขอขอบคุณและขอสนับสนุนบรรดาองคกรอาสาสมัครท้ังหลายท่ีจัดการดานการขนสงและการชวยเหลือ

ผูเจ็บปวย และขอขอบคุณผูท่ีไดบริจาคโลหิต, บริจาคเน้ือเย่ือและอวัยวะตางๆ หน่ึงในบทบาทเฉพาะท่ีการมีอยู

ของพวกทานไดแสดงถึงการดูแลและการมีอยูของพระศาสนจักรก็คือ การปกปองสิทธิของผูปวย โดยเฉพาะ

ผูที่ทนทุกขทรมานจากโรคภัย ไขเจ็บตางๆ ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษโดยไมลืมถึงเรื่องความตระหนักและ

งานปองกัน 

 สำหรับงานอาสาสมัครที่กระทำภายในองคกรดานสุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพที่บาน การให

การสนับสนุนมิติฝายจิตวิญญาณนับวามีความสำคัญอยางยิ่งยวด มีบุคคลนับไมถวนที่กำลังเจ็บปวย, 

รูสึกโดดเดี่ยว, เปนผูสูงอายุ, มีความเปราะบางดานจิตใจหรือรางกาย ซึ่งไดรับประโยชนจากการใหบริการ

ของบรรดาอาสาสมัครเหลาน้ี ขาพเจาขอกระตุนใหพวกทานยังคงดำเนินกิจกรรมอันเปนสัญลักษณของการมีอยู

ของพระศาสนจักรในโลกใบนี้ตอไป การเปนอาสาสมัครคือ การอยูเปนเพื่อนใหกับผูหนึ่งผูใดซึ่งสามารถ

จะแบงปนความคิดและอารมณสวนตัวของเขาได การฟงดวยความอดทนของอาสาสมัคร สามารถทำใหผูปวย

กาวขามผานจากการเปนผูรอรับความชวยเหลือแบบไรความหวัง ใหเปนผูท่ีมีสวนรวมอยางแข็งขันในความสัมพันธ

ซึ่งสามารถฟนฟูใหมีความหวังและสรางแรงบันดาลใจในการเปดใจรับการรักษาได งานของอาสาสมัคร 

สงตอคุณคาแหงพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเกิดจากความปรารถนาอยางลึกซ้ึงท่ีจะมีน้ำใจ นอกจากน้ี

ยังเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น

 มิติของการชวยเหลือแบบไมหวังสิ่งตอบแทนนี้ควรเปนแรงบันดาลใจใหกับองคกรคาทอลิกทั้งหลาย

ในที่ทำงานดานสุขภาพอนามัย เพราะมันเปนแนวความคิดแหงพระวรสาร ที่ทำใหงานของพวกเขามีคุณภาพ 

ทั้งในพื้นที่ที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวและในพื้ นที่ที่ตองการการพัฒนา องคกรคาทอลิกทั้งหลายถูกเรียกรอง

ใหแสดงออกถึงความหมายของ “ของประทาน, การใหโดยไมหวังส่ิงตอบแทนและความรักท่ีเปนหน่ึงเดียวกัน” 

เพื่อตอบโตตอแนวความคิดเรื่องการแสวงหาผลกำไรในดานราคา, การใหเพื่อไดกลับคืน และการแสวงหา

ผลประโยชนที่ไมไดมองเห็นถึงมิติแหงความเปนบุคคล

 ขาพเจาขอใหพี่นองทุกทาน ในทุกระดับไดสงเสริมวัฒนธรรมของ “การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

และเรื่องของประทานจากองคพระผูเปนเจา” นี้ ใหเปนสิ่งจำเปนที่ขาดเสียไมไดในการเอาชนะตอวัฒนธรรม

เรื่องการแสวงหาผลประโยชนและการสูญเสียโดยเปลาประโยชน องคกรคาทอลิกดานสุขภาพอนามัยไมควร

ตกอยูในวังวนธุรกิจ แตตองปกปองการดูแลความเปนบุคคลมากกวามีความเห็นแกไดทางผลประโยชนเทาน้ัน 

พวกเรารูวาการมีสุขภาพอนามัยที่ดีน้ันคือความสัมพันธกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและตองการ

ความไววางใจ, มิตรภาพและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน มันเปนการดีท่ีจะสามารถมีความสุข “ท่ีเต็มเปยม” ได 

หากมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ความช่ืนชมยินดีใน “ของประทานท่ีไดมาเปลาๆ” คือ ตัวบงช้ีแหงการมีสุขภาพดี

ของคริสตชน

 ขาพเจาขอฝากทุกทานไวในพระหัตถของพระนางมารีย องคอุปถัมภของผูปวย (Salus Infirmorum) 

ขอพระนางทรงชวยพวกเราทุกคนใหรูจักแบงปน “ของประทาน” ท่ีไดรับมาน้ี ในจิตตารมณแหงการเสวนาและ

การตอนรับซ่ึงกันและกัน ในการดำรงชีวิตฉันทพ่ีนองท่ีใหความสนใจตอความตองการของกันและกัน ในการให

ดวยใจยินดีและในการเรียนรูถึงความยินดีของการรับใชผูอื่นโดยไมนึกถึงตนเอง

 ขาพเจาขอระลึกถึงทุกทานดวยความรักเมตตาในคำภาวนาของขาพเจาเสมอ พรอมกันนี้ขาพเจา

ขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย

วาติกัน, 25 พฤศจิกายน 2018

โอกาสสมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล

             สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส


