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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย 

 ความเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งของประสบการณของมนุษยเรา อยางไรก็ตาม หากความเจ็บปวยเกิดขึ้น

จากการถูกโดดเด่ียวและถูกทอดท้ิง ปราศจากการดูแลและความเห็นอกเห็นใจ อาจกลายเปนเร่ืองไรมนุษยธรรมได 

เมื่อเราเดินทางรวมกับผูอื่น ไมใชเรื่องแปลกที่บางคนจะรูสึกไมสบาย ตองหยุดพักเพราะความเหนื่อยลาหรือ

เหตุรายท่ีเกิดระหวางทาง ในชวงเวลาดังกลาวเราจะเห็นวาเรากำลังเดินไปดวยกันอยางไร ไมวาเราจะกำลังเดิน

ไปดวยกันจริงๆ หรือวาเราแคอยูในเสนทางเดียวกัน แตตางคนตางดูแลผลประโยชนของตัวเองและปลอยใหคนอ่ืน

"จัดการเร่ืองของตนเองไป"  ดวยเหตุน้ี ในวันผูปวยสากลคร้ังท่ี 31 น้ี ในขณะท่ีพระศาสนจักรท้ังหมดเดินทางไป

ตามเสนทางของการกาวเดินไปดวยกัน ขาพเจาขอเชิญชวนใหทุกทานไดไตรตรองถึงความจริงท่ีวา เราสามารถ

เรียนรูที่จะกาวเดินไปดวยกันในแบบของพระเจาโดยผานประสบการณแหงความเปราะบางและความเจ็บปวย 

นั่นคือ ความใกลชิด ความเห็นอกเห็นใจและความออนโยน

 ในหนังสือของประกาศกเอเสเคียล พระเจาทรงตรัสถอยคำเหลาน้ีซ่ึงแสดงถึงจุดสูงสุดประการหน่ึงของ

การเผยแสดงของพระเจา “เราเองจะนำแกะของเราไปยังทุงหญาและเราจะใหพวกมันไดพักผอน องคพระผูเปนเจา

ตรัสวา… เราจะตามหาแกะท่ีสูญหายไป และเราจะนำแกะท่ีหลงทางกลับมา เราจะพันแผลของแกะตัวท่ีบาดเจ็บ

เราจะเสริมกำลังแกะตัวที่ออนแอ […] เราจะเลี้ยงเขาอยางยุติธรรม” (34:15-16)  ประสบการณความสับสน 

การเจ็บไขไดปวย  และความออนแอเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย ไมไดกีดกันเราใหหางจากการเปนประชากร

ของพระเจา แตกลับทำใหพวกเรากลายเปนศูนยกลางความสนใจของพระเจา ซ่ึงทรงเปนพระบิดาของพวกเรา

และทรงไมตองการที่จะสูญเสียลูกของพระองคในระหวางการเดินทาง พอขอใหพวกเราเรียนรูจากพระองค

เกี่ยวกับชุมชนที่เดินไปดวยกันอยางแทจริง ซึ่งสามารถตานทานตอวัฒนธรรมแหงการทิ้งขวาง

 ในสมณสาสนเวียนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ เรื่อง “ทุกคนเปนพ่ีนองกัน” ไดกระตุนเราใหอาน

คำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียที่ดี อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขาพเจาไดเลือกเพื่อแสดงใหเห็นวา เราสามารถกาวขามผาน 

“เมฆหมอกมืดมิดของโลกท่ีปดตัวเอง” ไปสู "การจินตนาการและทำใหโลกท่ีเปดกวางบังเกิดข้ึนจริง" ไดอยางไร

(อางอิง ขอ 56) มีความเชื่อมโยงอยางลึกซึ้งระหวางคำอุปมาของพระเยซูเจากับหลายๆ วิธีในการปฏิเสธ

ความเปนพี่นองกันในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ชายผูนี้ถูกทุบตีและถูกปลนถูกทอดทิ้งอยูขางถนน 

แสดงถึงสภาพที่พี่นองชายหญิงของเราจำนวนมากถูกทิ้งไวในชวงเวลาที่พวกเขาตองการความชวยเหลือ

มากท่ีสุด ไมใชเร่ืองงายเลยท่ีจะแยกแยะเร่ืองการทำรายชีวิตและศักด์ิศรีของมนุษยท่ีเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ

กับที่เกิดจากความอยุติธรรมและความรุนแรง ในความเปนจริง ระดับความไมเทาเทียมกันที่เพิ่มขึ้นและ

ผลประโยชนที่มีอยูของคนไมกี่กลุมในปจจุบันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของมนุษยทุกแหง จนถึงระดับ

ท่ีเปนการยากท่ีจะพิจารณาวาประสบการณใดๆ น้ันมีสาเหตุมาจาก "ธรรมชาติ" เพียงอยางเดียว ความทุกขยาก

ทั้งหมดเกิดขึ้นในบริบทของ "วัฒนธรรม" และความขัดแยงตางๆ

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญในที่นี้ที่จะตองตระหนักถึงสภาพของความเปลาเปลี่ยวและการถูกทอดทิ้ง 

ความโหดรายประเภทน้ีสามารถเอาชนะไดงายกวาความอยุติธรรมอ่ืนๆ เพราะ - ดังท่ีอุปมาบอกเรา - ความสนใจ

ของเราเพียงช่ัวครูท่ีจะถูกกระตุนดวยความเห็นอกเห็นใจภายในตัวเราเพื่อกำจัดมันออกไป นักเดนิทางสองคน

ซึ่งถือวาดูมีศีลธรรมและเครงศาสนาเห็นชายที่ไดรับบาดเจ็บ แตไมหยุดใหการชวยเหลือ อยางไรก็ตาม 

คนที่เดินผานมาคนที่สามเปนชาวสะมาเรียซึ่งเปนชาวตางชาติที่ถูกเหยียดหยาม กลับรูสึกเห็นอกเห็นใจและ

ไดดูแลเอาใจใสคนแปลกหนาบนทองถนนโดยปฏิบัติตอเขาเหมือนเปนพี่นองกัน ในการทำเชนนั้น ถึงแมเขา

จะไมไดคิดอะไร แตเขาไดสรางความแตกตางทำใหโลกเปนพี่นองกันมากขึ้น

  พี่นองที่รัก เราไมคอยไดเตรียมความพรอมสำหรับการเจ็บปวย บอยครั้งที่เราไมแมแตจะยอมรับ

วาเราแกตัวลง ความเปราะบางทำใหเราหวาดกลัว และวัฒนธรรมแหงการยึดเอาเรื่องประสิทธิภาพที่ฝงราก

ในตัวเราผลักดันใหเราเก็บมันซอนไวใตพรม ไมเหลือที่วางสำหรับความเปราะบางของมนุษย ดวยวิธีนี้ เมื่อ

ความชั่วรายบังเกิดขึ้นและทำรายเรา ก็ทำใหเราตะลึงงันไป ยิ่งกวานั้น คนอื่นอาจละทิ้งเราในหวงเวลาเชนนั้น

ก็ได หรือในชวงเวลาที่เราออนแอ เราอาจจะรูสึกวาเราควรละทิ้งผูอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนภาระ นี่แหละ

ท่ีความเปลาเปล่ียวไดกอตัวข้ึนและเราอาจรูสึกวาไดรับพิษจากความอยุติธรรมอันขมข่ืน ราวกับวาเปนพระเจาเอง

ท่ีทรงทอดท้ิงเรา อันท่ีจริงเราอาจพบวาเปนการยากท่ีจะดำรงอยูในสันติกับองคพระผูเปนเจาเม่ือความสัมพันธ

ของเรากับผูอื่นและกับตนเองพังทลายลงไป นี่จึงเปนเหตุผลวาทำไมจึงเปนเรื่องสำคัญมาก แมในทามกลาง

ความเจ็บปวยที่ทั่วทั้งพระศาสนจักรจะตองประเมินตนเองเทียบกับแบบอยางในพระวรสารเรื่องชาวสะมาเรีย

ที่ดี เพื่อที่พระศาสนจักรจะไดเปน “โรงพยาบาลภาคสนาม” ที่แทจริง เพื่อพันธกิจของพระศาสนจักรจะเผย

แสดงออกมาในภารกิจการดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาประวัติศาสตรในยุคของเรา เราทุกคน

ออนแอ เปราะบางและตองการความเห็นอกเห็นใจที่รู จักวิธีที ่จะหยุด เขาไปใกลๆ เยียวยารักษาและ

ทุเลาบรรเทา ดังนั้น สถานการณของผูปวยจึงเปนการเรียกรองที่ตองตัดความเฉยเมยและชะลอฝเทา

ของผูที่ผานไปในทางเดียวกันกับพวกเขา ราวกับวาพวกเขาไมมีใครชวยเลย

 แทจริงแลว จุดมุงหมายของวันผูปวยสากลไมไดเชิญชวนใหเราแคสวดภาวนาและอยูใกลชิดกับ

ผูทุกขยากเทาน้ัน ในขณะเดยีวกันก็มีจุดมุงหมายเพื่อปลุกจิตสำนกึประชากรของพระเจา สถาบันสุขภาพ และ

ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับแนวทางใหมในการกาวไปขางหนาดวยกัน ถอยคำของประกาศกเอเสเคียลที่ยกมา

ขางตนไดตัดสินอยางแข็งกราวถึงลำดับความสำคัญของผูที่ใชอำนาจทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง

เหนือผูอ่ืนวา “เจาน้ำนม ใชขนแกะคลุมกาย ฆาแกะตัวอวนๆ แตไมเล้ียงฝูงแกะ แกะท่ีออนแอ ทานไมไดเสริมกำลัง 

แกะท่ีเจ็บปวย ทานก็ไมรักษา แกะท่ีบาดเจ็บ ทานก็ไมไดพันแผลให และแกะท่ีพลัดหลง ทานก็ไมไดไปตามกลับมา

แกะท่ีหายไป ทานก็ไมไดแสวงหา แตทานไดปกครองบรรดาแกะโดยใชกำลังอยางโหดราย” (34: 3-4). พระวจนะ

ของพระเจาสองสวางและถูกเวลาเสมอ ไมเพียงแตในสิ่งที่ประณามเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่นำเสนอดวย 

อันท่ีจริง บทสรุปของอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียท่ีดีช้ีใหเห็นวาการฝกฝนความเปนพ่ีนองกันซ่ึงเร่ิมตนจากการประสบ     

พบกันสามารถขยายนำไปสูการดูแลเอาใจใสที่มีแบบแผนไดอยางไร องคประกอบของโรงแรม ผูดูแลโรงแรม 

เงินและสัญญาวาจะแจงใหกันและกันทราบ (อางอิง ลก 10:34 - 35) ท้ังหมดน้ีทำใหนึกถึงการปฏิบัติศาสนกิจ

ของบรรดาพระสงฆ นักบวช งานของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัย และความมุงม่ันของสมาชิกในครอบครัวและ

อาสาสมัคร ขอขอบคุณผูที่ทำความดีตอตานความชั่วทุกวัน ในทุกสวนของโลก

 การแพรระบาดของโรครายในชวงหลายปท่ีผานมาทำใหเรารูสึกขอบคุณตอผูท่ีทำงานในแตละวันในดาน

การดูแลสุขภาพอนามัยและการวิจัย แตส่ิงท่ีออกมาจากโศกนาฏกรรมคร้ังใหญน้ี แคการยกยองบรรดาวีรบุรุษ

เหลานี้แคนั้นไมเพียงพอ โควิด-19 ทำใหเครือขายความเชี่ยวชาญและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันแนนแฟน

มากข้ึน ท้ังยังทำใหเห็นถึงขอจำกัดเชิงโครงสรางของระบบสวัสดิการสาธารณะท่ีมีอยูดวย ดังน้ันจึงจำเปนอยางย่ิง

ท่ีความกตัญูตองควบคูไปกับการคนหา กลยุทธและทรัพยากรในทุกประเทศเพ่ือใหมนุษยทุกคนไดรับการประกัน

การเขาถึงการรักษาและสิทธิขั้นพื้นฐานในดานสุขภาพ อยางเหมาะสม

 ชาวสะมาเรียบอกใหเจาของโรงแรม “ชวยดูแลเขาดวย” (ลก 10:35) พระเยซูเจาตรัสเรียกเราแตละคน

แบบนี้เชนกัน พระองคทรงกระตุนเราให “จงไปและทำเชนเดียวกัน” (ลก 10:37) ดังที่ขาพเจาไดกลาวไว

ในพระสมณสาสน เรื่อง “ทุกคนเปนพี่นองกัน" วา “คำอุปมานี้แสดงใหเราเห็นวาการริเริ่มใดที่ชุมชนสามารถ

สรางขึ้นใหมได โดยเริ่มตนจากบุรุษและสตรีที่ยอมรับความเปราะบางของผูอื่น ผูที่ปฏิเสธที่จะสรางสังคมแหง

การกีดกัน และปฏิบัติตนใหเปนเพ่ือนบาน ยกระดับและฟนฟูสุขภาพของผูท่ีลมลงเพ่ือความดีสวนรวม” (ขอ 67) 

แทจริงแลว “เราถูกสรางมาเพื่อเติมเต็มใหสมบูรณซึ่งพบไดในความรักเทานั้น เราจะเฉยเมยตอผูทุกขยาก

ไมได” (ขอ 68)

 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2023 ใหเรามองดูสักการสถานแหงลูรด ซ่ึงเปนบทเรียนเชิงพยากรณ  ท่ีถูกมอบไว

กับพระศาสนจักรในยุคปจจุบันของเรา ไมใชแคเปนระบบที่ดีและไมใชเพียงแคใครเปนคนสรางเทานั้น

ที่มีความสำคัญ แทจริงแลวคนปวยคือศูนยกลางของประชากรของพระเจา และ พระศาสนจักรก็กาวหนาไป

พรอมกับพวกเขาในฐานะเครื่องหมายของความเปนมนุษยที่ทุกคนมีคุณคาและไมมีใครควรถูกละทิ้งหรือ

ถูกทอดทิ้งไวขางหลัง

 ดวยการวอนขอของพระนางมารีย องคอุปถัมภของผูปวย ขาพเจาขอฝากบรรดาผูที่เจ็บปวย ผูที่ดูแล

พวกเขาในครอบครัวของตนเอง ดวยการทำงาน การวิจัยและบริการอาสาสมัครของพวกทาน และพวกทาน

ที่มุงมั่นที่จะสานสายใยความเปนพี่นองกันทั้งสวนตัว ในพระศาสนจักร และในบานเมือง พรอมกันนี้ขาพเจา

ขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย

             โรม, มหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน  10 มกราคม 2023

                                                               สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
 โอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 31     

 (11 กุมภาพันธ 2023)
“ชวยดูแลเขาดวย” (ลก 10:35)

ความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่เปนการฝกฝนไปดวยกันในการเยียวยารักษา
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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย 

 ความเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งของประสบการณของมนุษยเรา อยางไรก็ตาม หากความเจ็บปวยเกิดขึ้น

จากการถูกโดดเด่ียวและถูกทอดท้ิง ปราศจากการดูแลและความเห็นอกเห็นใจ อาจกลายเปนเร่ืองไรมนุษยธรรมได 

เมื่อเราเดินทางรวมกับผูอื่น ไมใชเรื่องแปลกที่บางคนจะรูสึกไมสบาย ตองหยุดพักเพราะความเหนื่อยลาหรือ

เหตุรายท่ีเกิดระหวางทาง ในชวงเวลาดังกลาวเราจะเห็นวาเรากำลังเดินไปดวยกันอยางไร ไมวาเราจะกำลังเดิน

ไปดวยกันจริงๆ หรือวาเราแคอยูในเสนทางเดียวกัน แตตางคนตางดูแลผลประโยชนของตัวเองและปลอยใหคนอ่ืน

"จัดการเร่ืองของตนเองไป"  ดวยเหตุน้ี ในวันผูปวยสากลคร้ังท่ี 31 น้ี ในขณะท่ีพระศาสนจักรท้ังหมดเดินทางไป

ตามเสนทางของการกาวเดินไปดวยกัน ขาพเจาขอเชิญชวนใหทุกทานไดไตรตรองถึงความจริงท่ีวา เราสามารถ

เรียนรูที่จะกาวเดินไปดวยกันในแบบของพระเจาโดยผานประสบการณแหงความเปราะบางและความเจ็บปวย 

นั่นคือ ความใกลชิด ความเห็นอกเห็นใจและความออนโยน

 ในหนังสือของประกาศกเอเสเคียล พระเจาทรงตรัสถอยคำเหลาน้ีซ่ึงแสดงถึงจุดสูงสุดประการหน่ึงของ

การเผยแสดงของพระเจา “เราเองจะนำแกะของเราไปยังทุงหญาและเราจะใหพวกมันไดพักผอน องคพระผูเปนเจา

ตรัสวา… เราจะตามหาแกะท่ีสูญหายไป และเราจะนำแกะท่ีหลงทางกลับมา เราจะพันแผลของแกะตัวท่ีบาดเจ็บ

เราจะเสริมกำลังแกะตัวที่ออนแอ […] เราจะเลี้ยงเขาอยางยุติธรรม” (34:15-16)  ประสบการณความสับสน 

การเจ็บไขไดปวย  และความออนแอเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย ไมไดกีดกันเราใหหางจากการเปนประชากร

ของพระเจา แตกลับทำใหพวกเรากลายเปนศูนยกลางความสนใจของพระเจา ซ่ึงทรงเปนพระบิดาของพวกเรา

และทรงไมตองการที่จะสูญเสียลูกของพระองคในระหวางการเดินทาง พอขอใหพวกเราเรียนรูจากพระองค

เกี่ยวกับชุมชนที่เดินไปดวยกันอยางแทจริง ซึ่งสามารถตานทานตอวัฒนธรรมแหงการทิ้งขวาง

 ในสมณสาสนเวียนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่อง “ทุกคนเปนพ่ีนองกัน” ไดกระตุนเราใหอาน

คำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียที่ดี อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขาพเจาไดเลือกเพื่อแสดงใหเห็นวา เราสามารถกาวขามผาน 

“เมฆหมอกมืดมิดของโลกท่ีปดตัวเอง” ไปสู "การจินตนาการและทำใหโลกท่ีเปดกวางบังเกิดข้ึนจริง" ไดอยางไร

(อางอิง ขอ 56) มีความเชื่อมโยงอยางลึกซึ้งระหวางคำอุปมาของพระเยซูเจากับหลายๆ วิธีในการปฏิเสธ

ความเปนพี่นองกันในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ชายผูนี้ถูกทุบตีและถูกปลนถูกทอดทิ้งอยูขางถนน 

แสดงถึงสภาพที่พี่นองชายหญิงของเราจำนวนมากถูกทิ้งไวในชวงเวลาที่พวกเขาตองการความชวยเหลือ

มากท่ีสุด ไมใชเร่ืองงายเลยท่ีจะแยกแยะเร่ืองการทำรายชีวิตและศักด์ิศรีของมนุษยท่ีเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ

กับที่เกิดจากความอยุติธรรมและความรุนแรง ในความเปนจริง ระดับความไมเทาเทียมกันที่เพิ่มขึ้นและ

ผลประโยชนที่มีอยูของคนไมกี่กลุมในปจจุบันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของมนุษยทุกแหง จนถึงระดับ

ท่ีเปนการยากท่ีจะพิจารณาวาประสบการณใดๆ น้ันมีสาเหตุมาจาก "ธรรมชาติ" เพียงอยางเดียว ความทุกขยาก

ทั้งหมดเกิดขึ้นในบริบทของ "วัฒนธรรม" และความขัดแยงตางๆ

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญในที่นี้ที่จะตองตระหนักถึงสภาพของความเปลาเปลี่ยวและการถูกทอดทิ้ง 

ความโหดรายประเภทน้ีสามารถเอาชนะไดงายกวาความอยุติธรรมอ่ืนๆ เพราะ - ดังท่ีอุปมาบอกเรา - ความสนใจ

ของเราเพยีงช่ัวครูท่ีจะถูกกระตุนดวยความเห็นอกเห็นใจภายในตัวเราเพื่อกำจัดมันออกไป นักเดินทางสองคน

ซึ่งถือวาดูมีศีลธรรมและเครงศาสนาเห็นชายที่ไดรับบาดเจ็บ แตไมหยุดใหการชวยเหลือ อยางไรก็ตาม 

คนที่เดินผานมาคนที่สามเปนชาวสะมาเรียซึ่งเปนชาวตางชาติที่ถูกเหยียดหยาม กลับรูสึกเห็นอกเห็นใจและ

ไดดูแลเอาใจใสคนแปลกหนาบนทองถนนโดยปฏิบัติตอเขาเหมือนเปนพี่นองกัน ในการทำเชนนั้น ถึงแมเขา

จะไมไดคิดอะไร แตเขาไดสรางความแตกตางทำใหโลกเปนพี่นองกันมากขึ้น

  พี่นองที่รัก เราไมคอยไดเตรียมความพรอมสำหรับการเจ็บปวย บอยครั้งที่เราไมแมแตจะยอมรับ

วาเราแกตัวลง ความเปราะบางทำใหเราหวาดกลัว และวัฒนธรรมแหงการยึดเอาเรื่องประสิทธิภาพที่ฝงราก

ในตัวเราผลักดันใหเราเก็บมันซอนไวใตพรม ไมเหลือที่วางสำหรับความเปราะบางของมนุษย ดวยวิธีนี้ เมื่อ

ความชั่วรายบังเกิดขึ้นและทำรายเรา ก็ทำใหเราตะลึงงันไป ยิ่งกวานั้น คนอื่นอาจละทิ้งเราในหวงเวลาเชนนั้น

ก็ได หรือในชวงเวลาที่เราออนแอ เราอาจจะรูสึกวาเราควรละทิ้งผูอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนภาระ นี่แหละ

ท่ีความเปลาเปล่ียวไดกอตัวข้ึนและเราอาจรูสึกวาไดรับพิษจากความอยุติธรรมอันขมข่ืน ราวกับวาเปนพระเจาเอง

ท่ีทรงทอดท้ิงเรา อันท่ีจริงเราอาจพบวาเปนการยากท่ีจะดำรงอยูในสันติกับองคพระผูเปนเจาเม่ือความสัมพันธ

ของเรากับผูอื่นและกับตนเองพังทลายลงไป นี่จึงเปนเหตุผลวาทำไมจึงเปนเรื่องสำคัญมาก แมในทามกลาง

ความเจ็บปวยที่ทั่วทั้งพระศาสนจักรจะตองประเมินตนเองเทียบกับแบบอยางในพระวรสารเรื่องชาวสะมาเรีย

ที่ดี เพื่อที่พระศาสนจักรจะไดเปน “โรงพยาบาลภาคสนาม” ที่แทจริง เพื่อพันธกิจของพระศาสนจักรจะเผย

แสดงออกมาในภารกิจการดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาประวัติศาสตรในยุคของเรา เราทุกคน

ออนแอ เปราะบางและตองการความเห็นอกเห็นใจที่รู จักวิธีที ่จะหยุด เขาไปใกลๆ เยียวยารักษาและ

ทุเลาบรรเทา ดังนั้น สถานการณของผูปวยจึงเปนการเรียกรองที่ตองตัดความเฉยเมยและชะลอฝเทา

ของผูที่ผานไปในทางเดียวกันกับพวกเขา ราวกับวาพวกเขาไมมีใครชวยเลย

 แทจริงแลว จุดมุงหมายของวันผูปวยสากลไมไดเชิญชวนใหเราแคสวดภาวนาและอยูใกลชิดกับ

ผูทุกขยากเทาน้ัน ในขณะเดียวกันก็มีจุดมุงหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกประชากรของพระเจา สถาบันสุขภาพ และ

ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับแนวทางใหมในการกาวไปขางหนาดวยกัน ถอยคำของประกาศกเอเสเคียลที่ยกมา

ขางตนไดตัดสินอยางแข็งกราวถึงลำดับความสำคัญของผูที่ใชอำนาจทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง

เหนือผูอ่ืนวา “เจาน้ำนม ใชขนแกะคลุมกาย ฆาแกะตัวอวนๆ แตไมเล้ียงฝูงแกะ แกะท่ีออนแอ ทานไมไดเสริมกำลัง 

แกะท่ีเจ็บปวย ทานก็ไมรักษา แกะท่ีบาดเจ็บ ทานก็ไมไดพันแผลให และแกะท่ีพลัดหลง ทานก็ไมไดไปตามกลับมา

แกะท่ีหายไป ทานก็ไมไดแสวงหา แตทานไดปกครองบรรดาแกะโดยใชกำลังอยางโหดราย” (34: 3-4). พระวจนะ

ของพระเจาสองสวางและถูกเวลาเสมอ ไมเพียงแตในสิ่งที่ประณามเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่นำเสนอดวย 

อันท่ีจริง บทสรุปของอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียท่ีดีช้ีใหเห็นวาการฝกฝนความเปนพ่ีนองกันซ่ึงเร่ิมตนจากการประสบ     

พบกันสามารถขยายนำไปสูการดูแลเอาใจใสที่มีแบบแผนไดอยางไร องคประกอบของโรงแรม ผูดูแลโรงแรม 

เงินและสัญญาวาจะแจงใหกันและกันทราบ (อางอิง ลก 10:34 - 35) ท้ังหมดน้ีทำใหนึกถึงการปฏิบัติศาสนกิจ

ของบรรดาพระสงฆ นักบวช งานของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัย และความมุงม่ันของสมาชิกในครอบครัวและ

อาสาสมัคร ขอขอบคุณผูที่ทำความดีตอตานความชั่วทุกวัน ในทุกสวนของโลก

 การแพรระบาดของโรครายในชวงหลายปท่ีผานมาทำใหเรารูสึกขอบคุณตอผูท่ีทำงานในแตละวันในดาน

การดูแลสุขภาพอนามัยและการวิจัย แตส่ิงท่ีออกมาจากโศกนาฏกรรมคร้ังใหญน้ี แคการยกยองบรรดาวีรบุรุษ

เหลานี้แคนั้นไมเพียงพอ โควิด-19 ทำใหเครือขายความเชี่ยวชาญและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันแนนแฟน

มากข้ึน ท้ังยังทำใหเห็นถึงขอจำกัดเชิงโครงสรางของระบบสวัสดิการสาธารณะท่ีมีอยูดวย ดังน้ันจึงจำเปนอยางย่ิง

ท่ีความกตัญูตองควบคูไปกับการคนหา กลยุทธและทรัพยากรในทุกประเทศเพ่ือใหมนุษยทุกคนไดรับการประกัน

การเขาถึงการรักษาและสิทธิขั้นพื้นฐานในดานสุขภาพ อยางเหมาะสม

 ชาวสะมาเรียบอกใหเจาของโรงแรม “ชวยดูแลเขาดวย” (ลก 10:35) พระเยซูเจาตรัสเรียกเราแตละคน

แบบนี้เชนกัน พระองคทรงกระตุนเราให “จงไปและทำเชนเดียวกัน” (ลก 10:37) ดังที่ขาพเจาไดกลาวไว

ในพระสมณสาสน เรื่อง “ทุกคนเปนพี่นองกัน" วา “คำอุปมานี้แสดงใหเราเห็นวาการริเริ่มใดที่ชุมชนสามารถ

สรางขึ้นใหมได โดยเริ่มตนจากบุรุษและสตรีที่ยอมรับความเปราะบางของผูอื่น ผูที่ปฏิเสธที่จะสรางสังคมแหง

การกีดกัน และปฏิบัติตนใหเปนเพ่ือนบาน ยกระดับและฟนฟูสุขภาพของผูท่ีลมลงเพ่ือความดีสวนรวม” (ขอ 67) 

แทจริงแลว “เราถูกสรางมาเพื่อเติมเต็มใหสมบูรณซึ่งพบไดในความรักเทานั้น เราจะเฉยเมยตอผูทุกขยาก

ไมได” (ขอ 68)

 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2023 ใหเรามองดูสักการสถานแหงลูรด ซ่ึงเปนบทเรียนเชิงพยากรณ  ท่ีถูกมอบไว

กับพระศาสนจักรในยุคปจจุบันของเรา ไมใชแคเปนระบบที่ดีและไมใชเพียงแคใครเปนคนสรางเทานั้น

ที่มีความสำคัญ แทจริงแลวคนปวยคือศูนยกลางของประชากรของพระเจา และ พระศาสนจักรก็กาวหนาไป

พรอมกับพวกเขาในฐานะเครื่องหมายของความเปนมนุษยที่ทุกคนมีคุณคาและไมมีใครควรถูกละทิ้งหรือ

ถูกทอดทิ้งไวขางหลัง

 ดวยการวอนขอของพระนางมารีย องคอุปถัมภของผูปวย ขาพเจาขอฝากบรรดาผูที่เจ็บปวย ผูที่ดูแล

พวกเขาในครอบครัวของตนเอง ดวยการทำงาน การวิจัยและบริการอาสาสมัครของพวกทาน และพวกทาน

ที่มุงมั่นที่จะสานสายใยความเปนพี่นองกันทั้งสวนตัว ในพระศาสนจักร และในบานเมือง พรอมกันนี้ขาพเจา

ขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกทานทุกคนดวย

             โรม, มหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน  10 มกราคม 2023

                                                               สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)


