ทีถ่ กู กฎหมาย การโจมตีบคุ คลผูท อ่ี ทุ ศิ ตนเองในการรับใชสมาชิกผูท กุ ขทรมานของสังคม ก็ไมไดสรางประโยชน
ใหกับใครเลย
5.ในโอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 28 นี้ ขาพเจาขอระลึกถึงพี่นองชายหญิงทั่วโลก ที่ไมสามารถเขาถึง
การดูแลรักษาทางการแพทยไดเพราะความยากจน ดวยเหตุผลนี้ ขาพเจาจึงขอกระตุนเตือนใหสถาบันดาน
สุขภาพอนามัยและผูนำรัฐบาลทั่วโลกอยาไดละเลยความยุติธรรมทางสังคมจากความกังวลดานการเงิน
ขาพเจาหวังวาดวยการรวมหลักการความเปนปกแผนและความเปนหุนสวนกัน เราจะรวมมือกันเพือ่ ใหทกุ คน
สามารถเขาถึงการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมสำหรับการปกปองและการฟน ฟูสขุ ภาพของพวกเขา ขาพเจาขอขอบใจ
จากใจจริงแกบรรดาอาสาสมัครทีด่ แู ลรับใชผเู จ็บปวย เพือ่ ชดเชยความบกพรองเชิงโครงสราง ในขณะทีไ่ ตรตรอง
ถึงภาพลักษณของพระคริสตเจา ชาวสะมาเรียผูใจดี ดวยการกระทำแหงความรักเมตตาและความใกลชิด
ของพวกเขา
ขาพเจาขอมอบผูที่แบกภาระหนักแหงความเจ็บปวย พรอมกับสมาชิกครอบครัวของพวกเขาและผูที่
ทำงานดานสุขภาพอนามัยทุกคนไวกับพระนางมารีย พรหมจารีย องคอุปถัมภผูปวย และขอใหทุกทาน
มั่นใจวา ขาพเจาจะอยูเคียงขางทานในคำภาวนาของขาพเจา พรอมกันนี้ขาพเจาขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายัง
พวกทานทุกคนดวย

สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 28
(11 กุมภาพันธ 2020)

“ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
...จงมาหาเราเถิด...เราจะใหทานไดพักผอน” (มธ. 11:28)

วาติกนั , 3 มกราคม 2020
โอกาสระลึกถึงพระนามศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูเจา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)
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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย
1.พระดำรัสขององคพระเยซูเจาทีว่ า “ทานทั้งหลายทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยและแบกภาระหนัก..จงมาหาเราเถิด..
เราจะใหทานไดพักผอน” (มธ.11:28) ซ้ำใหเห็นถึงหนทางแหงรหัสธรรมในเรื่องพระหรรษทานที่ไดเปดเผย
อยางงายๆ และเสริมพลังใหมใหแกผูที่ออนแรงและเหน็ดเหนื่อย ถอยคำเหลานี้ขององคพระคริสตเจาแสดง
ใหเห็นถึงความเปนน้ำหนึง่ ใจเดียวของบุตรแหงมนุษยกบั ผูท ม่ี คี วามเจ็บปวดและทุกขยาก ดูส!ิ มีมนุษยมากมาย
เพียงใดที่ทนทุกขทั้งทางกายและจิตวิญญาณ พระเยซูเจาทรงกระตุนทุกคนใหเขามาใกลชิดกับพระองค
ดวยถอยคำนี้ “จงมาหาเราเถิด” และพระองคทรงสัญญากับพวกเขาวาจะใหพวกเขาไดรับความบรรเทาและ
การพักผอน “เมื่อพระเยซูเจาไดทรงตรัสดังนี้ พระองคไดทรงตรัสกับประชาชนทุกๆ คนที่พระองคไดทรงพบ
ทุกๆ วันตามหนทางในกาลิลี ประชาชนจำนวนมากทีเ่ ปนคนยากคนจน ผูเจ็บปวย บรรดาคนบาป ผูทถี่ กู ทำให
อยูช ายขอบสังคมโดยระบบทีเ่ ปนภาระหนักดานกฎหมายและระบบทางสังคมทีก่ ดขีพ่ วกเขา...ประชาชนเหลานี้
เปนคนที่ติดตามพระองคอยูเสมอ เพื่อที่จะฟงพระดำรัสของพระองค เปนพระดำรัสที่ใหความหวังแกพวกเขา
พระดำรัสของพระเยซูเจาใหความหวังเสมอ!! (พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาขณะสวดบทเทวทูต
วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.2014) ในโอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 28 นี้ องคพระเยซูเจาทรงย้ำเตือนพระดำรัส
ของพระองคใหแกบรรดาผูเ จ็บปวย บรรดาผูถ กู กดขีแ่ ละบรรดาคนยากคนจนทัง้ หลาย เพราะพวกเขาตระหนักวา
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ชีวิตของพวกเขาทั้งครบนั้นขึ้นอยูกับองคพระผูเปนเจา และภายใตภาระแหงการทดลองของพวกเขา พวกเขา
ยังคงตองการการรักษาจากพระองค พระเยซูเจามิไดทรงเสนอใหแกผทู อ่ี ยูใ นสถานการณทอ่ี อ นไหว ทนทุกขและ
ออนแอถึงภาระที่เบา แตทรงมอบพระทัยเมตตาและการปลอบโยนของพระองคใหแกพวกเขาโดยการประทับ
อยูของพระองค พระองคทรงมองดูมนุษยชาติที่กำลังบาดเจ็บดวยสายพระเนตรที่เพงไปถึงขางในดวงใจของ
แตละคน การเพงไปถึงขางในนัน้ มิใชดว ยความรูส กึ ทีแ่ ตกตางออกไป เปนยิง่ กวานัน้ อีก คือการโอบกอดมนุษย
ทั้งครบ ในสถานการณดานสุขภาพอนามัยของแตละคน ไมละทิ้งผูใดเลย แตเชิื้อเชิญทุกคนใหเขามาอยู
ภายในชีวิตของพระองคและใหมีประสบการณแหงความรักอันออนโยนของพระองค
2.เพราะเหตุใด องคพระเยซูเจาจึงทรงมีความรูสึกเชนนี้เลา? ก็เพราะวาพระองคเอง ไดทรงกลายเปน
ผูที่ออนแอเฉกเชนเรามนุษย ทรงรับเอาความทุกขทรมานแบบเรามนุษยและไดทรงรับความบรรเทาจากองค
พระบิดาเจาของพระองค โดยแทจริงแลว ใครก็ตามที่ประสบความทุกขยากเชนนี้ ก็เปนผูที่บรรเทาใจผูอื่น
ไดเชนเดียวกัน มีความทุกขยากลำบากหลากหลายรูปแบบ เชน โรคตางๆ ทีร่ กั ษาไมหายและอยูในหวงวิกฤต,
โรคตางๆ ที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต ภาวะการเจ็บปวยที่ตองการการฟนฟูหรือการดูแลแบบประคับประคอง
ความพิการหลากหลายรูปแบบ โรคตางๆ ของเด็กหรือคนชรา เปนตน สำหรับบรรดาผูเจ็บปวยเหลานี้
บางครัง้ เราก็ขาดหัวใจทีอ่ บอุน เวลาทีจ่ ะเขาถึงพวกเขา สิง่ ทีจ่ ำเปนก็คอื วิธกี ารสวนบุคคลในการเขาถึงผูเ จ็บปวย
ซึง่ ไมใชแคการรักษา (Curing) เทานัน้ แตตอ งเปนการดูแลรักษา (Caring) ในรูปแบบของการรักษาแบบบูรณาการ
ในมนุษยท้งั ครบ ในประสบการณของความเจ็บปวยนั้น เราแตละคนไมไดรสู ึกถูกคุกคามแคเพียงดานกายภาพ
เทานั้น แตมีทั้งมิติดานสัมพันธภาพ สติปญญา อารมณความรูสึกและจิตวิญญาณดวย ดวยเหตุนี้ นอกเหนือ
จากวิธีการรักษาตางๆ แลว ผูเจ็บปวยก็คาดหวังถึงการดูแลและการเอาใจใสดวย สรุปก็คือ ความรักนั่นเอง
นอกจากผูเจ็บปวยแลว ผูที่อยูเคียงขาง ก็คือ สมาชิกภายในครอบครัวซึ่งก็ทนทุกขรวมกับผูปวยและเรียกรอง
การปลอบโยนและการอยูเคียงขางดวย
3.พี่นองที่รักทั้งหลายที่กำลังเจ็บปวย ความเจ็บปวยของพวกทานก็เปนหนทางพิเศษทางหนึ่งที่ทำให
พวกทานเปนผูห นึง่ ทีก่ ำลัง “เหน็ดเหนือ่ ยและแบกภาระหนัก” ซึง่ อยูส ายพระเนตรและดวงพระทัยขององคพระเยซูเจา
ในพระองค พวกทานจะพบแสงสวางทีจ่ ะสองสวางแกทา นในหวงเวลาทีม่ ดื มนและพบความหวังในการบรรเทา
ความทุกขยาก พระองคกระตุนเตือนพวกทานให “มาหาเราเถิด” ในพระองค พวกทานจะไดรับการเสริมแรง
ใหเผชิญกับความกังวลใจทั้งหลายและคำถามตางๆ ซึ่งถาโถมเขามายังทานในหวง “คืนแหงความมืดมน”
ทัง้ กายและวิญญาณนี้ พระคริสตเจามิไดทรงใหใบสัง่ ยาแกเรา แตโดยผานทางพระทรมาน การสิน้ พระชนมและ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค พระองคทรงทำใหเราเปนอิสระจากการกดขี่ของความชั่วรายทั้งหลาย
ในประสบการณความเจ็บปวยของพวกทาน แนนอนวา พวกทานตองการสถานทีท่ จ่ี ะไดพกั ผอน พระศาสนจักร
ปรารถนาทีจ่ ะกลายเปนยิง่ กวา “โรงแรม” ของชาวสะมาเรียผูใ จดี ผูซ ง่ึ คือ องคพระคริสตเจา (อางอิง ลก.10:34)
เปนบานที่พวกทานจะสามารถพบกับพระหรรษทานของพระองคที่แสดงถึงความใกลชิด การอยูเคียงขางและ
การบรรเทาในบานแหงนี้ พวกทานสามารถพบกับบุคคลผูซึ่งไดรับการรักษาความออนแอของพวกเขาจาก
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พระเมตตาขององคพระผูเปนเจา ซึง่ จะชวยใหพวกทานไดแบกรับกางเขนของพวกทานเองและสามารถจะมอง
ความเจ็บปวยของพวกทานดวยมุมมองใหม พวกทานจะสามารถมองขามผานความเจ็บปวยของพวกทาน
ไปสูมุมมองที่ยิ่งใหญกวาแหงแสงสวางใหมและพละกำลังที่สดชื่นสำหรับชีวิตของพวกทาน บทบาทที่เปน
หัวใจสำคัญในการทำใหพี่นองผูเจ็บปวยไดพักผอนและฟนฟูกำลัง คือ บรรดาผูที่ทำงานดานสุขภาพอนามัย
ทั้งหลาย อันไดแก นักกายภาพบำบัด, พยาบาล, หมอ, ผูบริหารที่เชี่ยวชาญการจัดการ, บรรดาผูชวยและ
อาสาสมัคร ขอขอบคุณในความเปนมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของพวกเขา พวกเขาสามารถทำใหบรรดา
ผูปวยรูสึกถึงการประทับอยูขององคพระคริสตเจาผูซึ่งกำลังปลอบโยนและดูแลรักษาบรรดาผูเจ็บปวย และ
สามารถบำบัดทุกความเจ็บปวดได อีกทัง้ พวกเขาเองก็เปนผูท ม่ี คี วามทุกขยากลำบากเชนเดียวกันดวย พวกเขา
ไดแสดงใหเห็นเปนจริงวา “เมือ่ ไดรบั การปลอบโยนและการพักผอนในองคพระคริสตเจาแลว พวกเราก็ถกู เรียก
ในทางกลับกันใหกลายเปนผูที่ทำใหพี่นองชายหญิงของเราไดรับการพักผอนและการปลอบโยน ดวยทัศนคติ
ที่สุภาพในการเลียนแบบอยางองคพระอาจารยเจาของเรา” (พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาขณะสวด
บทเทวทูต วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.2014)
4.บรรดาผูเ ชีย่ วชาญดานสุขภาพอนามัยทีร่ กั ทัง้ หลาย ใหเราไดพงึ ระลึกเสมอวา การตรวจวินจิ ฉัย, วิธรี กั ษา
ทีเ่ ปนการปองกันและการบำบัด, การทำวิจยั , การดูแลและการฟน ฟูควรอยูใ นการรับใชบคุ คลผูเ จ็บปวยอยูเ สมอ
โดยแทจริงแลว คำนาม “บุคคล” อยูเหนือกวา คำคุณศัพท “ผูเจ็บปวย” ในงานของพวกทาน ขอใหพวกทาน
มานะพยายามที่จะสงเสริมศักดิ์ศรีและชีวิตของแตละบุคคล และใหปฏิเสธทุกการประนีประนอมที่จะนำไปสู
การุญยฆาต, การชวยในการจบชีวิตตนเองหรือการหยุดยั้งชีวิต แมแตในกรณีของความเจ็บปวยที่ไมมีทาง
รักษาไดกต็ าม เมือ่ ไดเผชิญกับขอจำกัดและแมแตความลมเหลวของศาสตรทางการแพทยตอ กรณีการวินจิ ฉัย
ที่เปนปญหาและในกรณีที่ไมเปนอันตราย พวกทานถูกเรียกใหเปดตนเองตอมิติที่เหนือธรรมชาติของวิชาชีพ
ของทานซึง่ เผยแสดงความหมายสูงสุดในตัวมันเอง ใหเราพึงระลึกวา ชีวติ เปนของศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเปนของพระเจา
ดวยเหตุนี้ มันจึงเปนสิ่งที่ควรเคารพและไมมีใครสามารถเรียกรองสิทธิที่จะทำลายได (อางอิง Donum Vitae
ขอ 5; Evangelium Vitae ขอ 29 - 53) ชีวิตตองไดรับการตอนรับ, ปกปอง, เคารพและคงรักษาไว ตั้งแต
จุดเริ่มตนของชีวิตจนกระทั่งถึงความตาย ทั้งในดานเหตุผลของความเปนมนุษยและในดานความเชื่อใน
องคพระผูเปนเจา พระผูสรางแหงชีวิต ในบางกรณี การคัดคานของมโนธรรมก็กลายเปนการเลือกที่จำเปน
เพื่อคงความสอดคลองกับการตอบวา “ใช” ตอชีวิตและความเปนบุคคลมนุษย ในวิชาชีพของทานที่ไดรับ
การสนับสนุนโดยความรักเมตตาแบบคริสตชนจะเปนการรับใชทด่ี ที ส่ี ดุ ทีท่ า นสามารถมอบใหเพือ่ สิทธิมนุษยชน
ทีแ่ ทจริง “สิทธิทจ่ี ะมีชวี ติ ” เมือ่ ใดก็ตามทีท่ า นไมสามารถทีจ่ ะรักษาทางการแพทยได ทานยังคงทีจ่ ะดูแลรักษา
มิตอิ น่ื ๆ ได โดยผานทางทาทางและวิธกี ารทีน่ ำไปสูก ารปลอบโยนและการลดความเจ็บปวดใหแกผปู ว ยโชคไมดี
ทีใ่ นหวงเวลาของสงครามและความขัดแยงรุนแรง บุคคลากรดานสุขภาพอนามัยและสถานทีอ่ ำนวยความสะดวก
สำหรับรับผูปวยและใหความชวยเหลือ ผูปวยไดถกู โจมตีในบางพื้นทีด่ วยผูมีอำนาจทางการเมืองพยายามทีจ่ ะ
จัดการดานการดูแลทางการแพทยเพือ่ ใหตนเองกุมความไดเปรียบ โดยเขมงวดตอจำนวนวิชาชีพทางการแพทย
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