เพื่อตอบโตตอแนวความคิดเรื่องการแสวงหาผลกำไรในดานราคา, การใหเพื่อไดกลับคืน และการแสวงหา
ผลประโยชนที่ไมไดมองเห็นถึงมิติแหงความเปนบุคคล
ขาพเจาขอใหพี่นองทุกทาน ในทุกระดับไดสงเสริมวัฒนธรรมของ “การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ
และเรื่องของประทานจากองคพระผูเปนเจา” นี้ ใหเปนสิ่งจำเปนที่ขาดเสียไมไดในการเอาชนะตอวัฒนธรรม
เรื่องการแสวงหาผลประโยชนและการสูญเสียโดยเปลาประโยชน องคกรคาทอลิกดานสุขภาพอนามัยไมควร
ตกอยูในวังวนธุรกิจ แตตองปกปองการดูแลความเปนบุคคลมากกวามีความเห็นแกไดทางผลประโยชนเทานั้น
พวกเรารูวาการมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ีน้นั คือความสัมพันธกนั ซึง่ ขึ้นอยูกบั การมีปฏิสมั พันธกบั ผูอืน่ และตองการ
ความไววางใจ, มิตรภาพและความเปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน มันเปนการดีทจ่ี ะสามารถมีความสุข “ทีเ่ ต็มเปย ม” ได
หากมีการแบงปนซึง่ กันและกัน ความชืน่ ชมยินดีใน “ของประทานทีไ่ ดมาเปลาๆ” คือ ตัวบงชีแ้ หงการมีสขุ ภาพดี
ของคริสตชน
ขาพเจาขอฝากทุกทานไวในพระหัตถของพระนางมารีย องคอุปถัมภของผูปวย (Salus Inﬁrmorum)
ขอพระนางทรงชวยพวกเราทุกคนใหรจู กั แบงปน “ของประทาน” ทีไ่ ดรบั มานี้ ในจิตตารมณแหงการเสวนาและ
การตอนรับซึง่ กันและกัน ในการดำรงชีวติ ฉันทพน่ี อ งทีใ่ หความสนใจตอความตองการของกันและกัน ในการให
ดวยใจยินดีและในการเรียนรูถึงความยินดีของการรับใชผูอื่นโดยไมนึกถึงตนเอง
ขาพเจาขอระลึกถึงทุกทานดวยความรักเมตตาในคำภาวนาของขาพเจาเสมอ พรอมกันนี้ขาพเจา
ขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย
วาติกัน, 25 พฤศจิกายน 2018
โอกาสสมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล

แปลโดย... คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย
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สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 27
(11 กุมภาพันธ 2019)

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

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส
บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย
“ทานทัง้ หลายไดรบั มาเปลาๆ....ก็จงใหไปเปลาๆ ดวย” (มธ.10:8) ถอยคำเหลานีค้ อื ถอยคำที่ องคพระเยซู
คริสตเจาไดทรงตรัสไว เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองคทรงสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดีของพระเจา เพือ่ ทำให
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”
ชีวติ คือของประทานจากองคพระผูเ ปนเจา ดังทีท่ า นนักบุญเปาโลไดกลาววา “ทานมีอะไรทีไ่ มไดรบั มาหรือ?”
(1 คร.4:7) เพราะแทจริงแลว นี่คือของประทานจากพระเจา ชีวิตมนุษยไมสามารถถูกลดทอนคุณคาลงเปน
แคกรรมสิทธิส์ ว นตัวหรือทรัพยสนิ สวนบุคคลได โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ตองเผชิญกับความสำเร็จทางการแพทย
และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนำพามนุษยใหยอมจำนนตอการลอลวงของ “ตนไมแหงชีวิต” ( ปฐก. 3:24)
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ทามกลางวัฒนธรรมแหงการสูญเปลาและความเย็นชา ขาพเจาอยากจะชีใ้ หพวกทานไดเห็นวา “ของประทาน”
นั้นเปนกระบวนทัศนที่ทาทายความเปนปจเจกชนและการกระจายตัวทางสังคมรวมสมัย เพื่อสนับสนุน
ความสัมพันธใหมและรูปแบบที่แตกตางของความรวมมือกันระหวางมนุษยและวัฒนธรรม การเสวนาซึ่งเปน
ขอเรียกรองของ “ของประทานนี้” ไดเปดพื้นที่สัมพันธสำหรับการเจริญเติบโตของมนุษยและการพัฒนา
ที่สามารถเอาชนะแนวทางการรวมพลังอำนาจในสังคม การใหนี้มีความหมายมากกวาแคการใหสิ่งของ ซึ่ง
มันหมายถึงการมอบตัวเองซึง่ ไมสามารถลดคุณคาลง เปนเพียงแคการถายโอนทรัพยสนิ หรือวัตถุ “ของประทาน”
นีแ้ ตกตางจากการใหของขวัญเพราะวามันเปนของขวัญในตัวตนเองและเปนความปรารถนาทีจ่ ะสรางความสัมพันธ
เหนือสิง่ อืน่ ใดเลย “ของประทาน” คือการยอมรับซึง่ กันและกัน ซึง่ เปนคุณลักษณะทีข่ าดไมไดของความผูกพัน
ทางสังคม ใน “ของประทาน” นี้ มีภาพสะทอนของ ความรักขององคพระผูเปนเจา ซึ่งมีอยูในการเสด็จมา
บังเกิดในโลกนี้ขององคพระเยซูคริสตเจาและในการประทานองคพระจิตเจา
มนุษยทุกคนเปนผูยากจน มีความปรารถนาและความตองการ เมื่อเราเกิดมาเราจำเปนตองไดรับ
การดูแลโดยบิดามารดาของเราเพือ่ ทีจ่ ะสามารถดำรงชีวิตอยูได และในทุกชวงวัยของชีวิต มนุษยเราก็หลีกหนี
ไมพนทีจ่ ะตองพึง่ ความชวยเหลือจากผูอืน่ มนุษยเรารับรูอยูเสมอถึงขอจำกัดของตัวเราแตละคน ตอหนาผูคน
และสิ่งตางๆ ในฐานะที่เราเปน “สิ่งสราง” การยอมรับความเปนจริงนี้ชวยเราใหสุภาพถอมตนและกระตุนเรา
ใหใชชีวิตเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนคุณธรรมที่ขาดเสียไมไดในการดำรงชีวิตอยูในโลกนี้
การยอมรับนี้นำเราใหดำเนินชีวิตดวยความรับผิดชอบในการสงเสริมคุณงามความดีทั้งในระดับสวนตัว
และสวนรวม ถาเพียงเรามองเห็นตัวตนเอง ไมใชแคเพียงสวนหนึง่ ของโลกเทานัน้ แตในความสัมพันธฉนั ทนอ งพี่
กับบุคคลอื่นๆ เราจะสามารถชวยพัฒนาการสรางความเปนหนึ่งเดียวกันภายในสังคมใหไปถึงระดับจิตสำนึก
สาธารณะได เราไมควรกลัวทีจ่ ะคิดวาตนเองเปนผูข ดั สนหรือตองอยูใ นภาวะพึง่ พิงผูอ น่ื เพราะวาโดยตัวเราเอง
แตละคนและความพยายามของเราเองแลว ไมสามารถทีจ่ ะเอาชนะขอจำกัดของเราเองได ดังนัน้ เราจึงไมควรกลัว
ทีจ่ ะยอมรับขอจำกัดตางๆ เหลานัน้ เพราะองคพระผูเ ปนเจา ในองคพระเยซูคริสตเจาเอง “พระองคกไ็ ดถอ มองค
ลงรับสภาพดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา” (เทียบ ฟป 2:8) และพระองคยังคงกระทำเชนนั้นตอไป ในความขัดสน
ของเรา พระองคก็เสด็จมาชวยเหลือเราและมอบของประทานเกินกวาที่เราจะจินตนาการได
ในการเฉลิมฉลองสมโภชวันผูป ว ยสากลทีป่ ระเทศอินเดีย ขาพเจาปรารถนาจะรำลึกถึงดวยความยินดีและ
ชืน่ ชมในแบบอยางของทานนักบุญคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา บุคคลตัวอยางแหงกิจเมตตารัก ซึง่ ทำใหเราเห็น
ถึงความรักทีม่ องเห็นไดเปนรูปธรรมขององคพระผูเ ปนเจาทีม่ ตี อ ผูเ จ็บปวยและคนยากจน ดังทีข่ า พเจาไดยนื ยัน
มาแลวในการสถาปนา คุณแมเทเรซาเปนนักบุญวา “ในทุกแงมุมชีวิตของคุณแมเทเรซา ทานเปนผูแจกจาย
พระหรรษทานแหงเมตตารัก ทานเปนผูทพี่ รอมเสมอสำหรับทุกคน โดยทานไดตอนรับและปกปองชีวิตมนุษย,
ผูทไี่ มมีโอกาสไดถือกำเนิดมา, ผูทถี่ กู ทอดทิ้งและถูกละเลย....คุณแมเทเรซาไดโนมตัวลงตอหนาผูทถี่ กู ทอดทิ้ง
ใหตอ งตายอยูข า งถนน โดยมองเห็นถึงศักดิศ์ รีของพระเจา ในตัวของพวกเขา คุณแมเทเรซาทำใหเสียงของคุณแม
ไดยนิ ไปทัว่ ในมวลหมูผ มู อี ำนาจบนแผนดินนี้ เพือ่ ทำใหพวกเขาตองตระหนักถึงความผิดของเขาตออาชญากรรม
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ที่พวกเขาไดกอขึ้น ....อาชญากรรมเหลานี้! ตอปญหาความยากจนที่พวกเขาไดสรางขึ้นมา สำหรับคุณแม
เทเรซาแลว ความเมตตาก็คอื ‘เกลือ’ ซึง่ ปรุงแตงรสชาติของการทำงานของคุณแม เปน ‘แสงสวาง’ ซึง่ ฉายแสง
ในความมืดมิดในชีวติ ของหลายๆ คนทีไ่ มมนี ำ้ ตาสักหยดสำหรับรองไหใหกบั ความยากจนและความทุกขทรมาน
ของพวกเขา พันธกิจที่คุณแมเทเรซาไดกระทำตามแนวชนบทและตามเขตชานเมืองยังคงตราตรึงอยูกับเรา
จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเปนประจักษพยานถึงความใกลชิด ที่องคพระผูเปนเจาทรงมีตอผูที่ยากจนที่สุดในบรรดา
คนยากจนทั้งหลาย” (บทเทศนของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 4 กันยายน ค.ศ.2016)
นักบุญคุณแมเทเรซาชวยเราใหเขาใจวาบรรทัดฐานเพียงอยางเดียวของการกระทำของเราจะตองเปน
ความรักที่ไมนึกถึงตนเองเพื่อมนุษยทุกคนโดยไมแยกแยะความแตกตางดานภาษา, วัฒนธรรม, เชื้อชาติหรือ
ศาสนา แบบอยางของคุณแมเทเรซายังคงนำทางเราโดยการเปดโลกทัศนแหงปตแิ ละความหวังสำหรับมนุษยชาติ
ทีต่ องการความเขาใจและความออนโยน โดยเฉพาะอยางยิง่ สำหรับผูทตี่ องทนทุกขทรมาน “การใหโดยไมหวัง
สิง่ ใดตอบแทน” คือ แรงกระตุน ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของบรรดาอาสาสมัคร ผูซ ง่ึ มีบทบาทสำคัญอยางยิง่
ในโลกแหงสุขภาพอนามัยและผูท ท่ี ำใหวถิ จี ติ ตารมณแหงชาวสะมาเรียผูใ จดีน้ี เปนจริงขึน้ มาอยางมีความหมาย
ขาพเจาขอขอบคุณและขอสนับสนุนบรรดาองคกรอาสาสมัครทัง้ หลายทีจ่ ดั การดานการขนสงและการชวยเหลือ
ผูเ จ็บปวย และขอขอบคุณผูท ไ่ี ดบริจาคโลหิต, บริจาคเนือ้ เยือ่ และอวัยวะตางๆ หนึง่ ในบทบาทเฉพาะทีก่ ารมีอยู
ของพวกทานไดแสดงถึงการดูแลและการมีอยูของพระศาสนจักรก็คือ การปกปองสิทธิของผูปวย โดยเฉพาะ
ผูที่ทนทุกขทรมานจากโรคภัย ไขเจ็บตางๆ ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษโดยไมลืมถึงเรื่องความตระหนักและ
งานปองกัน
สำหรับงานอาสาสมัครที่กระทำภายในองคกรดานสุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพที่บาน การให
การสนับสนุนมิติฝายจิตวิญญาณนับวามีความสำคัญอยางยิ่งยวด มีบุคคลนับไมถวนที่กำลังเจ็บปวย,
รูสึกโดดเดี่ยว, เปนผูสูงอายุ, มีความเปราะบางดานจิตใจหรือรางกาย ซึ่งไดรับประโยชนจากการใหบริการ
ของบรรดาอาสาสมัครเหลานี้ ขาพเจาขอกระตุน ใหพวกทานยังคงดำเนินกิจกรรมอันเปนสัญลักษณของการมีอยู
ของพระศาสนจักรในโลกใบนี้ตอไป การเปนอาสาสมัครคือ การอยูเปนเพื่อนใหกับผูหนึ่งผูใดซึ่งสามารถ
จะแบงปนความคิดและอารมณสว นตัวของเขาได การฟงดวยความอดทนของอาสาสมัคร สามารถทำใหผปู ว ย
กาวขามผานจากการเปนผูร อรับความชวยเหลือแบบไรความหวัง ใหเปนผูท ม่ี สี ว นรวมอยางแข็งขันในความสัมพันธ
ซึ่งสามารถฟนฟูใหมีความหวังและสรางแรงบันดาลใจในการเปดใจรับการรักษาได งานของอาสาสมัคร
สงตอคุณคาแหงพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตทีเ่ กิดจากความปรารถนาอยางลึกซึ้งทีจ่ ะมีน้ำใจ นอกจากนี้
ยังเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น
มิติของการชวยเหลือแบบไมหวังสิ่งตอบแทนนี้ควรเปนแรงบันดาลใจใหกับองคกรคาทอลิกทั้งหลาย
ในที่ทำงานดานสุขภาพอนามัย เพราะมันเปนแนวความคิดแหงพระวรสาร ที่ทำใหงานของพวกเขามีคุณภาพ
ทั้งในพื้นที่ที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวและในพื้นที่ที่ตองการการพัฒนา องคกรคาทอลิกทั้งหลายถูกเรียกรอง
ใหแสดงออกถึงความหมายของ “ของประทาน, การใหโดยไมหวังสิง่ ตอบแทนและความรักทีเ่ ปนหนึง่ เดียวกัน”
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