อีกมาก ในบางประเทศ การเขาถึงการดูแลอยางเพียงพอยังคงเปนสิ่งที่เขาถึงไดยาก สิ่งนี้ไดรับการยืนยัน
จากตัวอยางเรื่องการจัดหาวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่ไมเพียงพอในประเทศที่ยากจน แตยิ่งนั้นอีกคือ การขาด
ซึ่งการรักษาโรคที่แคใชยาสามัญธรรมดาเทานั้นเอง
ในบริบทนี้ พออยากยืนยันอีกครัง้ ถึงความสำคัญของสถาบันสุขภาพอนามัยคาทอลิก พวกเขาเปนสมบัติ
ล้ำคาที่จะไดรับการปกปองและสนับสนุน การมีอยูของพวกเขาไดทำใหประวัติศาสตรของพระศาสนจักร
มีชอ่ื เสียง เพราะเปนการแสดงออกถึงการอยูเ คียงขางกับผูป ว ยทีย่ ากจนทีส่ ดุ และสถานการณทถ่ี กู ลืมมากทีส่ ดุ
ผูกอตั้งสถาบันนักบวชหลายคณะที่รูจักวิธีฟงเสียงกรีดรองของบรรดาพี่นองชายหญิงที่ถูกลิดรอนการเขาถึง
การดูแลหรือไดรบั การดูแลทีไ่ มดีและไดทำหนาทีอ่ ยางเต็มทีใ่ นการใหบริการ แมในปจจุบนั นี้ แมแตในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวก็ตาม การมีอยูข องพวกเขาถือเปนพระพร เพราะนอกจากจะดูแลดานรางกายดวยความเชีย่ วชาญ
ทีจ่ ำเปนแลว พวกเขายังอุทศิ พระพรแหงความเมตตากรุณาทีใ่ หความสนใจตอผูป ว ยและครอบครัวของพวกเขา
ไดเสมอ ในยุคที่วัฒนธรรมของความไมเห็นพองที่แพรหลายและชีวิตไมไดรับการยอมรับเสมอไปวาสมควร
ไดรบั การตอนรับและมีชวี ติ อยู โครงสรางเหลานีใ้ นฐานะ “บานแหงความเมตตากรุณา” สามารถเปนแบบอยาง
ในการปกปองและดูแลทุกชีวิตแมที่เปราะบางที่สุดจากจุดเริ่มตนของชีวิตจนถึงจุดสิ้นสุดตามธรรมชาติ
5.ความรักเมตตาดานการอภิบาล: การปรากฏตัวและอยูใกลชิด
ในชวงสามสิบปที่ผานมานี้ การอภิบาลดานสุขภาพอนามัยไดมองเห็นการบริการที่ขาดเสียไมไดซึ่ง
ไดรับการยอมรับมากขึ้นเชนกัน หากการเลือกปฏิบัติที่เลวรายที่สุดที่คนยากจนประสบ - รวมถึงผูปวย
มีสขุ ภาพไมดี - คือการขาดความเอาใจใสทางดานฝายจิตวิญญาณ เราจะลมเหลวไมไดในการมอบความใกลชดิ
พระพรและพระวาจาของพระเจา รวมทั้งการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์และโอกาสในการเติบโตและมีวุฒิภาวะ
ในความเชือ่ ในเรือ่ งนี้ พออยากย้ำเตือนทุกทานวาความใกลชดิ กับผูป ว ยและการดูแลอภิบาลไมเพียงเปนหนาที่
ของศาสนบริกรที่อุทิศตนโดยเฉพาะเทานั้น การเยี่ยมผูเจ็บปวยเปนการเชื้อเชิญที่พระคริสตเจาทรงมอบให
แกศิษยของพระองคทุกคน มีผูปวยและผูสูงอายุกี่คนกันที่อาศัยอยูที่บานและรอคอยการเยี่ยม พันธกิจ
ในการปลอบประโลมเปนหนาที่ของผูรับศีลลางบาปทุกคน โดยคำนึงถึงพระวาจาของพระเยซูเจาที่วา
"ขาพเจาเจ็บปวย และทานมาเยี่ยมขาพเจา" (มธ. 25:36)
พี่นองที่รัก ดวยการวอนขอของพระนางมารีย องคอุปถัมภผูปวย พอขอมอบบรรดาผูเจ็บปวย และ
ครอบครัวของพวกเขา ดวยการเปนหนึ่งเดียวกับองคพระคริสตเจาผูทรงรับเอาความเจ็บปวดของโลก ขอให
พวกเขาไดคนพบความหมาย การปลอบประโลมใจและความไววางใจ พอขอภาวนาเพื่อบุคลากรดานสุขภาพ
อนามัยทุกคนทัว่ โลกใหเปย มดวยความเมตตากรุณา พวกเขาจะไดมอบการดูแลทีเ่ หมาะสมและความใกลชดิ ฉัน
พี่นองใหกับบรรดาผูเจ็บปวยได พรอมกันนี้ขาพเจาขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย
โรม, มหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน 10 ธันวาคม 2021
โอกาสระลึกถึงพระนางมารียแหงโลเรตโต
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส
(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)
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สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 30
(11 กุมภาพันธ 2022)

“จงเปนผูเมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของทานทรงพระเมตตากรุณาเถิด”
(ลก. 6:36) การอยูเคียงขางผูทนทุกขทรมานในแนวทางแหงเมตตาจิต

บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย
เมือ่ สามสิบปทแ่ี ลว นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 ไดทรงกำหนดตัง้ วันผูป ว ยสากลขึน้ มา
เพือ่ กระตุน ใหประชากรของพระเจา สถาบันคาทอลิกดานสุขภาพอนามัยและภาคประชาสังคมไดใหความเอาใจใส
ตอบรรดาผูเจ็บปวยและบุคลากรผูดูแลผูเจ็บปวย
เราตองขอบพระคุณองคพระผูเ ปนเจาสำหรับความกาวหนาในชวงหลายๆ ปทผ่ี า นมา ในพระศาสนจักร
แตละแหงทั่วโลก ความกาวหนาหลายอยางไดดำเนินการไปแลว แตก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะตองทำให
แนใจวาผูปวยทุกคน รวมทั้งผูทยี่ ากจนและมีสถานะบุคคลชายขอบสังคมอยางถึงทีส่ ดุ จะไดรบั การดูแลรักษา
ดานสุขภาพอนามัยอยางทีค่ วรจะเปน เชนเดียวกับงานดานการอภิบาลทีจ่ ะชวยพวกเขาไดสมั ผัสชีวติ ในชวงเวลา
แหงความเจ็บปวยรวมกับพระคริสตเจาทีท่ รงถูกตรึงกางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ ดวยสถานการณการ
แพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทำใหการเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลครั้งที่ 30 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น
ณ เมืองอาเรควีปา ประเทศเปรู มิอาจเกิดขึ้นตามแผนที่วางไวได แตจะมีการจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร
วาติกันแทน ขอใหการเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลนี้ชวยใหเราเติบโตขึ้นในการอยูใกลชิดและใหบริการตอ
ผูเจ็บปวยและครอบครัวของพวกเขาดวย
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1.ผูเมตตากรุณาดังองคพระบิดาเจา
หัวขอที่เลือกสำหรับวันผูปวยสากลครั้งที่สามสิบนี้ "จงเปนผูเมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของทานทรง
พระเมตตากรุณาเถิด" (ลก. 6:36) ทำใหเราหันมาเพงมององคพระเจาเปนลำดับแรก "พระเจาทรงเปยมดวย
พระเมตตา" (อฟ. 2:4) พระองคทรงมองดูบรรดาลูกๆ ของพระองคอยูเสมอดวยความรักแบบบิดา แมแตเมื่อ
พวกเขาจะหันหลังใหกับพระองคก็ตาม แทจริงแลว พระเมตตาเปนพระนามของพระเจาที่ดีเลิศซึ่งแสดงออก
ถึงพระธรรมชาติของพระองคไมใชในลักษณะของความรูส กึ เปนครัง้ คราว แตเปนพลังทีม่ อี ยูใ นทุกสิง่ ทีพ่ ระองค
ทรงกระทำ เปนความเขมแข็งและความออนโยนทีม่ อี ยูร ว มกัน ดวยเหตุน้ี เราจึงสามารถกลาวดวยความสำนึก
และรูค ณ
ุ วาพระเมตตาขององคพระเจามีอยูท ง้ั ในมิตขิ องความเปนบิดาและความเปนมารดา (เทียบ อสย. 49:15)
เพราะพระองคทรงดูแลเราดวยความเขมแข็งดัง่ บิดาและดวยความออนโยนดุจมารดา พระองคทรงมีพระประสงค
อยางไมหยุดหยอนที่จะใหชีวิตใหมแกเราในองคพระจิตเจา
2.พระเยซูเจา พระเมตตาขององคพระบิดาเจา
ประจักษพยานสูงสงทีส่ ดุ แหงพระเมตตารักขององคพระบิดาเจาตอผูเ จ็บปวยก็คอื พระบุตรแตองคเดียว
ของพระองคที่ทรงบังเกิดมา พระวรสารไดบอกเรากี่ครั้งกี่หนเกี่ยวกับการที่พระเยซูเจาทรงพบปะกับผูคน
ที่ทนทุกขทรมานจากความเจ็บปวยตางๆ พระองค “เสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม
ทรงประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน” (มธ. 4:23)
เราสามารถถามตัวเราเองไดวา ทำไมพระเยซูเจาจึงสนใจคนเจ็บปวยเปนพิเศษ ถึงขนาดที่วานี่กลายเปน
พันธกิจหลักของบรรดาอัครสาวก ผูที่พระอาจารยเจาทรงสงมาเพื่อประกาศขาวดีและรักษาคนเจ็บปวย
(เทียบ ลก. 9:2)
นักคิดในคริสตศตวรรษที่ 20 ไดใหเหตุผลไววา "ความเจ็บปวดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และ
จากความโดดเดี่ยวอยางแทจริงนี้เองที่การรองขอตออีกฝายหนึ่ง ทำใหการออนวอนของอีกฝายหนึ่ง
ถือกำเนิดขึ้น" เมื่อบุคคลประสบความออนแอและความทุกขทรมานในรางกายของตนเองอันเปนผลจาก
ความเจ็บปวย จิตใจของเขาจะรูสึกหนักหนวง ความกลัวแผซานไปทั่ว ความสงสัยเกิดขึ้นทวีคูณ คำถาม
เรื่องความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขากลายเปนสิ่งที่ตองเรงตอบใหได เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจะลืม
บรรดาผูเจ็บปวยเหลานั้นไดอยางไร ในหวงเวลาของการแพรระบาดของโรครายในปจจุบัน บรรดาผูที่ใชเวลา
หวงสุดทายของชีวิตอยางโดดเดี่ยวในหอผูปวยวิกฤต (I.C.U.) ซึ่งพวกเขาจะไดรับการดูแลโดยผูที่ทำงาน
ดานสุขภาพอนามัยแนๆ แตพวกเขากลับอยูหางไกลจากคนที่เขารักที่สุด และคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต
ของพวกเขา ดังนั้น นี่จึงเปนการชวยเราใหมองเห็นความสำคัญของการเปนประจักษพยานแหงพระเมตตา
ของพระเจ า โดยผ า นทางแบบอย า งของพระเยซู เ จ า พระเมตตาขององค พ ระบิ ด าเจ า ที ่ ค อยเทน้ ำ มั น
แหงการปลอบโยนและเหลาองุนแหงความหวังลงบนบาดแผลของผูเจ็บปวย
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3.สัมผัสพระวรกายที่ทนทุกขทรมานขององคพระคริสตเจา
การเชื้อเชิญของพระเยซูเจาใหเปนผูมีเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจามีความหมายเปนพิเศษสำหรับ
ผูป ฏิบตั งิ านดานสุขภาพอนามัย พอกำลังคิดถึงบรรดาแพทย พยาบาล ผูท ำงานในหองปฏิบตั กิ าร ฝายสนับสนุน
และบรรดาผูดูแลผูปวย ตลอดจนบรรดาอาสาสมัครจำนวนมากที่อุทิศเวลาอันมีคาในการใหความชวยเหลือ
ผูท นทุกขทรมาน บรรดาบุคลากรผูท ำงานดานสุขภาพอนามัยทีร่ กั ทัง้ หลาย การใหบริการอยูเ คียงขางผูเ จ็บปวย
ที่ทานทำดวยความรักและเต็มความสามารถของทาน กาวขามผานขอผูกมัดของวิชาชีพกลายเปนพันธกิจ
มือของทานที่สัมผัสพระวรกายที่ทนทุกขทรมานของพระคริสตเจาสามารถเปนเครื่องหมายของพระหัตถ
แหงพระเมตตาของพระบิดาเจา จงตระหนักถึงศักดิศ์ รีอนั ยิง่ ใหญแหงวิชาชีพของทาน รวมทั้งความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของดวย
ใหเราขอบพระคุณพระเจาสำหรับความกาวหนาของวิทยาศาสตรการแพทย โดยเฉพาะในชวงเวลา
ที่ผานมา เทคโนโลยีใหมๆ ทำใหเราสามารถเตรียมแนวทางการรักษาที่เปนประโยชนอยางมากตอบรรดา
ผูเจ็บปวย การวิจัยยังคงใหการสนับสนุนอันมีคาในการเอาชนะโรคตางๆ ทั้งเกาและใหม เวชศาสตรฟนฟู
ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนี้จะตองไมทำใหเราลืมความเปน
เอกเทศ ศักดิศ์ รีและความออนแอของผูป ว ยแตละคน ผูป ว ยมีความสำคัญมากกวาความเจ็บปวยของเขาเสมอ
และดวยเหตุนี้ วิธีการรักษาใดๆ จึงไมสามารถเพิกเฉยตอการฟงเสียงของผูปวย ประวัติ ความวิตกกังวลและ
ความกลัวของเขาได แมวาจะไมสามารถรักษาใหหายจากโรคได แตการใหการดูแลสามารถทำไดเสมอ ทาน
สามารถปลอบโยนและทำใหผคู นรูส กึ ถึงความใกลชดิ ซึง่ เปนการแสดงความสนใจในตัวบุคคลมากกวาจะสนใจ
แคโรคของเขาหรือเธอเทานั้น ดวยเหตุผลนี้ พอจึงหวังวาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานสุขภาพอนามัย
จะทำใหพวกเขาสามารถพัฒนาทักษะดานการฟงและเปดมิติดานความสัมพันธตอผูอื่นได
4.ศูนยดูแลผูปวยตางๆ ในฐานะ “บานแหงความเมตตากรุณา”
วันผูปวยสากลเปนโอกาสดีที่จะใหความสนใจกับศูนยที่ใหการดูแลผูปวยตางๆ การแสดงความเมตตา
ตอบรรดาผูปวยตลอดหลายศตวรรษที่ผานมาไดนำชุมชนคริสตชนใหเปด "โรงแรมของชาวสะมาเรียผูใจดี"
จำนวนนับไมถวน ที่ซึ่งผูเจ็บปวยทุกประเภทสามารถไดรับการตอนรับและปฏิบัติดวยความรัก โดยเฉพาะ
ผูที่ไมสามารถหาคำตอบสำหรับสุขภาพของตนเองหรือเนื่องจากความยากจนหรือการกีดกันทางสังคมหรือ
ความยากลำบากในการรักษาโรคบางอยาง เราตองใหความสนใจเปนพิเศษโดยเฉพาะบรรดาเด็ก ผูส งู อายุและ
กลุม คนทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ ดวยการเปนผูเ มตตากรุณาเฉกเชนพระบิดาเจา บรรดามิชชันนารีทง้ั หลายไดประกาศขาวดี
เรื่องพระอาณาจักร พรอมกับการกอสรางโรงพยาบาล โอสถศาลาและสถานที่ที่ใหการดูแลตางๆ สิ่งเหลานี้
เปนวิธีการอันล้ำคาที่ทำใหความเมตตากรุณาแบบคริสตชนกอรางขึ้นใหเห็นเปนรูปธรรมและความรักของ
พระคริสตเจาซึ่งปรากฏโดยการเปนประจักษพยานของบรรดาศิษยของพระองคก็นาเชื่อถือมากขึ้น พอคิดถึง
โดยเฉพาะบรรดาประชาชนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีท่ ย่ี ากจนทีส่ ดุ ของโลกของเรา ซึง่ บางครัง้ จำเปนตองดัน้ ดนเดินทางไกล
เพือ่ คนหาศูนยทใ่ี หการรักษา ซึง่ ถึงแมจะมีทรัพยากรจำกัด แตกม็ สี ง่ิ ทีต่ อบสนองพวกเขาได เรายังมีสง่ิ ทีต่ อ งทำ
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