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มืดมน ดังนั้น เราจึงคนพบตัวเราเองตอหนารหัสธรรมแหงความรักขององคพระผูเปนเจา

สําหรับเรา ซึ่งชวยใหเรามีความหวังและความกลาหาญ: มีความหวัง เพราะวาในแผนการณ

แหงความรักขององคพระผูเปนเจา และแมในค่ําคืนแหงความเจ็บปวดรวดราว . ไดเปดสูแสง

สวางแหงปสกา มีความกลาหาญ เพื่อเผชิญกับความทุกขยากทุกประการโดยมีพระองค

ทรงประทับอยูดวย ในความเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค 

2. องคพระบตุรของพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษยไมไดทรงยกเอาความเจบ็ปวยและความทุกข

ทรมานออกไปจากประสบการณแหงความเปนมนุษย แตทรงรับแบกมันไวในพระองคเอง และ

ทรงเปล่ียนแปลงใหมีความหมายใหม ทรงใหความหมายใหมเพราะไมมีคําพูดสุดยอดใดๆอีก

ตอไป ซึ่งตรงกันขามทรงเปล่ียนแปลงกลับเปนชีวิตใหมในความบริบรูณ  เพราะในความเปน

หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา จึงไมมีความหมายในแงลบอีกตอไป แตกลับกลายเปนแงบวก  

พวกเราสามารถเลียนแบบพระองคได โดยอาศัยองคพระจติเจาของพระองค    เชนเดียวกับที่

พระบิดาเจาไดทรงมอบพระบตุรของพระองคเพราะความรกั และพระบตุรทรงมอบพระองคเอง

แกเรามนุษยดวยความรักแบบเดียวกันนั้น  ดังนั้น พวกเราจึงสามารถรักผูอื่นเชนเดียวกับที่

พระเจาทรงรักเรา .โดยการสละชีวิตเพื่อเพื่อนพีน่อง ความเชื่อในองคพระผูเปนเจากลายเปน

คุณความดี ความเชื่อในองคพระคริสตเจาผูทรงถูกตรึงบนกางเขนกลายเปนพละกําลังที่จะรัก

ไดไมมีที่ส้ินสุด รักแมกระท่ังศัตร ู  การทดสอบความเชื่อที่แทจริงในองคพระครสิตเจาคือการ

มอบตนเอง การเผ่ือแผความรักเพือ่เพื่อนพี่นอง โดยเฉพาะอยางย่ิง เพื่อผูที่ไมสมควรจะไดรับ 

เพื่อผูที่ทนทกุขทรมาน เพื่อผูที่อยูชายขอบสังคม 

3. ดวยพระหรรษทานแหงศีลลางบาปและศีลกําลัง พวกเราไดรับเรียกมาเพื่อปรับตนเองให

คลายกับองคพระคริสตเจา ชาวสะมาริตันผูใจดีของผูทนทุกขทรมานทุกคน  ‘เชนนี้แหละ เรา

จึงรูจักความรัก โดยอาศัยการที่พระองคไดยอมสละพระชนมของพระองคเพื่อเรา และเรา     
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ก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่นอง’ (1 ยน 3:16) เมื่อเราเขาใกลผูที่มี        

ความตองการการดูแลดวยความรัก เราสามารถนําความหวังและรอยยิ้มขององคพระผูเปน

เจาไปใหแกพวกเขา ซึ่งตรงกันขามกับของทางโลก เมื่อการอุทิศตนดวยเมตตาจิตตอกันและ

กันกลายเปนแบบอยางของการกระทําของเรา เราก็มุงไปสูพระหฤทัยขององคพระคริสตเจา

และไดรับการกระตุนใหเรารอนจากพระหฤทัยนั้น  และยังเปนการอุทิศตนเพื่อการมาถึงของ

พระอาณาจักรขององคพระผูเปนเจา 

4. เพื่อจะเจริญข้ึนในความรักท่ีออนโยน ที่เคารพและไวตอความรูสึก พวกเรามีแบบอยาง   

คริสตชนซึ่งเราเพงมองดวยความมั่นใจ นั่นคือ องคพระมารดาของพระเยซูเจาและพระ

มารดาของชาวเรา ดวยการตั้งใจฟงเสียงขององคพระผูเปนเจา ความตองการและความ

ยากลําบากของลูกๆของพระนาง  พระนางมารียซึ่งไดรับการผลักดันจากความรักเมตตาของ

องคพระผูเปนเจาซึ่งรับเอากายในครรภของพระนาง ไมทรงนึกถึงตัวพระนางเองแตเดินทาง

มุงหนาอยางเรงรีบจากกาลิลีไปสูแควนยูเดียเพื่อเย่ียมและใหความชวยเหลือนางเอลีซาเบ็ธ 

ญาติของพระนาง พระนางทรงวอนขอตอพระบุตรในงานเลี้ยงที่เมืองคานา เมื่อเห็นวา เหลา

องุนในงานเล้ียงใกลจะหมด พระนางทรงเก็บคําพูดของผูเฒาสิเมโอนไวในใจตลอดชวงชีวิต

ของพระนางเกี่ยวกับคําทํานายถึงดาบที่จะทิ่มแทงจิตวิญญาณของพระนาง และดวยความ

เขมแข็งพระนางไดอยูเคียงขางแทบเชิงไมกางเขนขององคพระเยซูเจา พระนางทรงรอบรู

หนทางนี้ และดวยเหตุผลนี้พระนางจึงเปนพระมารดาของผูเจ็บปวยและผูทนทุกขทรมานทุก

คน  เราจึงสามารถมอบความวางใจตอพระนางดวยความศรัทธาในฐานะบุตร โดยแนใจวา

พระนางจะทรงชวยเหลือพวกเราและจะไมทรงทอดท้ิงเรา พระนางเปนพระมารดาของพระ  

ผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขนที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระนางทรงอยูเคียงขางเชิงกางเขน

ของพวกเราและทรงรวมเดินดวยกันกับเรามุงไปสูการกลับคืนชีพและความบริบูรณของชีวิต 



 

                                                                                                                                                                                            4 

5. นักบุญยอหน ศิษยที่ไดยืนอยูกับพระนางมารีย ณ เชิงไมกางเขน นําเรากลับไปยัง

แหลงกําเนิดแหงความเชื่อและความรัก .ไปยังพระหฤทัยขององคพระผูเปนเจา ‘ผูทรงเปน

องคความรัก’ (1 ยน 4:8,16) และเตือนเราวา เราไมสามารถรักองคพระผูเปนเจาได ถาเรา

ไมไดรักเพื่อนพี่นองของเรา ผูที่รวมอยู ณ เชิงไมกางเขนพรอมกับพระนางมารีย ไดเรียนรูที่

จะรักเฉกเชนเดียวกับพระเยซูเจาไดทรงกระทํา  กางเขนเปนความมั่นคงแนนอนของความ

รักอันสัตยซื่อขององคพระผูเปนเจาเพื่อเรา ความรักอันย่ิงใหญเชนนี้ซึ่งเขาถึงบาปผิดของเรา

และใหอภัยความผิดนั้น ความรักเขามาในความทุกขทรมานของเราและใหกําลังแกเราเพื่อ

แบกรับมันไว ความรักเขาถึงแมกระท่ังในความตายเพื่อเอาชนะมันและไถบาปเรา กางเขน

ของพระคริสตเจาเชื้อเชิญเราใหเลียนแบบความรักนี้ สอนเราใหมองไปยังผูอื่นดวยความ

เมตตาสงสารและความรักเสมอ .โดยเฉพาะบรรดาผูที่ทนทุกขทรมาน ผูที่มีความตองการการ

ชวยเหลือ’ (มรรคาศักด์ิสิทธิ์กับบรรดาเยาวชน, ริโอ เดอ จา เนโร 26 กรกฎาคม 2013)  

 ขาพเจาขอฝากวันผูปวยสากลคร้ังที่ 22 นี้ไวในคําวอนขอของพระนางมารีย ขาพเจาวอนขอ

พระนางใหทรงชวยเหลือบรรดาผูเจ็บปวยใหทนรับความทุกขทรมานของพวกเขาในความสัมพันธ

กับพระเยซูคริสตเจา และทรงสนับสนุนบรรดาผูดูแลผูปวยดวย .ขอใหบรรดาผูเจ็บปวย ผูที่ทํางาน

ดานสุขภาพอนามัยและบรรดาอาสาสมัครทุกคน จงไดรับการอํานวยพระพร 

 

วาติกัน, 6 ธันวาคม 2013 

 

                สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซสิ 


