
สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่  16 

วันสันติภาพสากล (1  มกราคม  2012) 

ใหการศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ 

1. เร่ิมปใหม  เปนพระพรสําหรับมนุษยชาติ  พอขอสงความมั่นใจ  ความรัก  และความปรารถนาดี

จากใจแกทุกทาน  วาเวลานี้ขอใหความยุติธรรมและสันติสุขเดนชัดตอหนาเรา  เราควรมองปใหมดวย

ทัศนคติใด  เราพบภาพงดงามในเพลงสดุดี  130   กลาวถึง  การรอคอยใหพระเจาทรงไถกู  “วิญญาณ

ขาพเจารอคอยองคพระผูเปนเจา  ยิ่งกวาคนยามคอยแสงอรุณ”  (วรรคที่  6)  พวกเขารอพระองคดวย

ความหวังมั่นคง  เพราะรูวาพระองคจะทรงนําแสงสวาง  พระเมตตา  และการไถกู  การรอคอยนี้เปน

ประสบการณของประชากรที่ไดรับการเลือกสรร  ผูตระหนักวาพระเจาทรงสอนพวกเขาใหมองโลกตามจริง  

และไมไดถูกกวนดวยการประจญ  พอขอเชิญทานใหมองป  ค.ศ. 2012  ดวยทัศนคติแหงความวางใจ

มั่นคง  เปนเรื่องจริงในปที่กําลังผานไปนี้  มีวิกฤติสังคมทําใหเราเครียด  โลก  แรงงาน  และเศรษฐกิจ  

วิกฤติที่มีรากมาจากวัฒนธรรมและมนุษยวิทยา  ดูเหมือนวามีเงามืดในสมัยของเรา  ปกปองเรามิใหเห็น

แสงของกลางวัน 

อยางไรก็ดี  ในเงามืดนี้  ใจมนุษยยังคงรอคอยแสงอรุณดังบทสดุดี  เพราะการรอคอยนี้มีพลังเปน

พิเศษและชัดเจนในบรรดาเยาวชน  พอคิดถึงพวกเขา  พวกเขาสามารถและตองสรางสังคม  พอปรารถนา

ใหสารวันสันติภาพสากล  คร้ังที่  45  นี้  เปนหัวขอดานการศึกษา  คือ  ใหการศึกษาเยาวชนในเรื่อง

ความยุติธรรมและสันติ  พอมั่นใจวา  ดวยความกระตือรือรน  และอุดมคติ  สามารถใหความหวังใหมแก

โลก 

สารของขาพเจามุงถึงบรรดาผูปกครอง  ครอบครัว  และทุกทานที่มีสวนในการศึกษาและอบรม  

รวมทั้งบรรดาผูนําศาสนาใหสนใจบรรดาเยาวชน  และความสนใจของพวกเขา  เปนทาทีของสังคมทั้งหมด  

เพราะเห็นแกการสรางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และสื่อสารมวลชน  การฟงพวกเขาและชื่น

ชมอนาคตที่ยุติธรรมและสันติ 

เปนเรื่องการสื่อสารแกเยาวชน  ชื่นชมคุณคาดานดีของชีวิต  และปลุกจิตสํานึกใหพวกเขา

ปรารถนาใชชีวิตบริการองคแหงความดี  นี่เปนภารกิจของเราทุกคน 

เยาวชนมากมายทั่วโลกปรารถนาเห็นอนาคตที่มีความหวัง  ปจจุบันพวกเขาประสบหลายสิ่ง  พวก

เขาตองการไดรับการอบรมที่เตรียมพวกเขาเผชิญกับโลกที่เปนจริง  พวกเขาเห็นความลําบากที่จะสราง



ครอบครัว  ที่จะมีความมั่นคง  พวกเขากังวลวา  จะสามารถชวยชีวิตการเมือง  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ  

เพื่อสรางสังคมที่มีมนุษยธรรมและภราดรภาพมากขึ้นไดหรือไม 

จึงเปนสิ่งสําคัญที่สังคมตองสนใจความคิดเชนนี้  พระศาสนจักรมองดูเยาวชนดวยความหวังและ

มั่นใจ  พระศาสนจักรคอยใหกําลังใจเยาวชนคนหาสัจธรรม  ชวยปกปองความดีสวนรวม  ใหสนใจสังคม

รอบตัวและตั้งใจเห็น  “ส่ิงใหม”  (อสย. 42:9  ;  48:6) 

บรรดาผูใหการอบรม 

2. การศึกษาเปนประสบการณต่ืนเตน  นาสนใจ  และยากที่สุดในชีวิต  การศึกษา  (Educating)  มา

จากภาษาลาติน  educere  หมายความวา  การนําเยาวชนใหเคลื่อนโพนจากตนเองและนําเขาไปพบ

ความเปนจริง  มุงสูการเติบโตที่สมบูรณ  กระบวนการนี้ไดรับการสนับสนุนดวยการพบกับอิสรภาพ  2  

ประการ  คือ  ของบรรดาผูใหญและของเยาวชน  เรียกรองความรับผิดในสวนของผูเรียน  ที่ตองพรอมที่จะ

เปดตนสูความรู  ความเปนจริง  และ  (ความรับผิดชอบ)  ในสวนของผูใหการอบรมที่ตองพรอมจะอุทิศตน  

เพราะเหตุนี้  สมัยปจจุบันเราตองเปนประจักษพยานชีวิตมากกวาสมัยกอน  (เยาวชน)  มิไดตองการครูผูต้ัง

กฎเกณฑและขอเท็จจริง  เราตองการประจักษพยานชีวิต  (ของครู)  ที่เราสามารถแลเห็นไดมากกวาจาก

คนอื่นๆ  เพราะเหตุวา  ชีวิตของครูสําคัญกวางกวามาก  ประจักษพยานเปนแบบอยางชีวิตกอนที่เขาเสนอ

ใหคนอื่น 

การศึกษาแทในเรื่องความยุติธรรมและสันติ  อยูที่ใด?  ประการแรกในครอบครัว  เพราะบรรดา

ผูปกครองเปนผูอบรมคนแรก  ครอบครัวเปนเซลลแรกของสังคม  “ในครอบครัวเด็กๆ  เรียนรูคุณคามนุษย

และคริสตชน  ซึ่งชวยพวกเขาใหเปนบุคคลที่สรางสรรคและมีสันติ  ในครอบครัวเด็กจะรูจักความเปน

ปกแผนระหวางคนแตละยุค  รูจักเคารพกฎเกณฑ  การใหอภัย  และรูจักวิธีตอนรับผูอ่ืน”  (1) ครอบครัว

เปนโรงเรียนแหงแรก  ซึ่งเราไดรับการอบรมเรื่องความยุติธรรมและสันติ 

เรากําลังดําเนินชีวิตในโลกที่ครอบครัวถูกขมขูเปนประจําและแตกแยก  สภาพการทํางานไม

เหมาะสมกับความรับผิดชอบครอบครัว  ทําใหเรากังวลถึงชีวิตลําบากในอนาคต  เราจําเปนตองปรับปรุง

การดําเนินชีวิต  มิใชแคใหอยูรอด  ทั้งหมดนี้ทําใหเด็กๆ  มั่นใจยากวา  พวกเขาไดรับส่ิงหนึ่งที่มีคุณคามาก

ที่สุด  คือ  การอยูกับพอแม  ผูปกครอง     การอยูกับผูปกครองทําใหดําเนินชีวิตเปนไปไดลึกซึ้งดีกวา  และ

พวกเขาจะไดรับประสบการณและความมั่นใจกับชวงเวลาที่ผานไป  ประสบการณและความมั่นใจเหลานี้

เราถายทอดได  อาศัยการใชเวลาอยูรวมกันเทานั้น  พอขอรองบรรดาผูปกครองอยาทอใจ  ขอใหแบบอยาง



ชีวิตของผูปกครองทําใหลูกๆ  มีกําลังใจ  และใหความหวังกอนใดในพระเจา  บอเกิดแทแหความยุติธรรม

และสันติ 

พอขอกลาวถึงผูรับผิดชอบสถาบันการศึกษา  ขอชวยเคารพและเห็นคุณคาศักดิ์ศรีของแตละ

บุคคล  ดวยความรับผิดชอบยิ่ง  ใหสนใจชวยเยาวชนทุกคนคนพบกระแสเรียกของตน  และชวยพวกเขา

พัฒนาพระพรที่พวกเขาไดรับจากพระเจา  ใหพวกเขาทําใหครอบครัวของเด็กๆ  สามารถรับการศึกษาที่ไม

ขัดแยงกับมโนธรรมและหลักศาสนาของพวกเขา 

กระบวนการศึกษาทุกแบบ  สามารถชวยเปดผูเรียนสูส่ิงเหนือธรรมชาติและสูผูอ่ืน  เปนสถานที่

เสวนา  การยึดเกาะกัน  และการตั้งใจฟง  ซึ่งเยาวชนจะรูสึกไดรับความสนใจในความสามารถสวนบุคคล  

และความร่ํารวยภายใน  เขาสามารถเรียนรูจักการใหเกียรติพี่นองชายหญิง  ขอใหเยาวชนไดรับการสอนให

ล้ิมรสความยินดี  ซึ่งมาจากการปฏิบัติกิจเมตตาและความรักตอผูอ่ืน  และใหกระตือรือรนมีสวนรวมสราง

สังคมมนุษยและเปนพี่นองกันยิ่งขึ้น 

ขาพเจาขอผูนําการเมือง  ชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมแกครอบครัวและสถาบันการศึกษา  ให

สามารถใชสิทธิ์และหนาที่ใหการศึกษา  โปรดชวยสนับสนุนแบงเบาภาระของบรรดาผูปกครอง  ชวยให

พวกเขามั่นใจวาจะไมมีใครถูกปฏิเสธรับการศึกษา  และครอบครัวสามารถเลือกโครงสรางการศึกษาที่พวก

เขาพิจารณาวาเหมาะที่สุดแกบรรดาเด็ก    อุทิศตนชวยครอบครัวที่แตกแยกใหกลับเปนหนึ่งเดียวกัน  จน

สามารถดํารงชีวิตได  ใหการเมืองโปรงใสในการบริการจริงเพื่อความดีของทุกคน 

ขาพเจาขอรองโลกแหงสื่อมวลชน  สนใจแบงปนเรื่องการศึกษา  ในสังคมทุกวันนี้  ส่ือสารมวลชนมี

บทบาทพิเศษ  มิใชแคใหขอมูลเทานั้น  แตใหการอบรมจิตใจแกผู รับขาวสารดวย  สามารถชวยให

การศึกษาอบรมเยาวชนดวยเปนสิ่งสําคัญ   โปรดอยาลืมวา  การศึกษาและการสื่อสารมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงใกลชิดกันอยางยิ่ง  การศึกษาเกิดขึ้นไดตองอาศัยการสื่อสาร  ซึ่งมีอิทธิพลทั้งดานดีและดานเลว  

ในการอบรมบุคคล 

เยาวชน  ตองมีความกลาในการเจริญชีวิตอยางมีมาตรฐานสูง  เพื่อพวกเขาจะไดมีชีวิตสําหรับ

ผูอ่ืน  เปนความรับผิดชอบยิ่งใหญ  ขอใหพวกเขาพบพละกําลังทําดีและรูจักใชอิสรภาพอยางฉลาด  พวก

เขาตองรับผิดชอบการศึกษาของตนเอง  รวมทั้งการศึกษาเรื่องความยุติธรรมและสันติ! 

การศึกษาในสัจธรรมและอิสรภาพ 

3. นักบุญออกัสตินเคยถามวา  อะไรทําใหมนุษยปรารถนาลึกๆ  มากกวาสัจธรรม (2)ใบหนามนุษย

ของสังคมขึ้นกับการศึกษาวาตั้งคําถามที่ควบคุมไมไดนี้ใหมีชีวิตชีวาเพียงใด  การศึกษาเกี่ยวของกับการ



อบรมบุคคลแบบบูรณาการ  รวมมิติดานจิตวิญญาณและศีลธรรม  โดยมุงเนนจุดหมายปลายทางของ

มนุษย  และความดีของสังคมที่เขาสังกัดอยู    ดังนั้น  เพื่อการศึกษาในสัจธรรม  จําเปนอยางยิ่งที่จะรูวา

มนุษยเปนใคร  รูจักธรรมชาติมนุษย  การไตรตรองโลกรอบตัว  ดังที่เพลงสดุดีรําพึงวา  “เมื่อขาพเจาแหงน

มองทองฟา  ซึ่งนิ้วมือพระหัตถบรรจงสรางไว  มองดูเดือนดูดาวที่พระองคทรงประดับไวอยางมั่นคง  มนุษย

เปนใคร  พระองคจึงทรงระลึกถึงเขา  บุตรแหงมนุษยเปนใคร  พระองคจึงตองทรงเอาพระทัยใส”  (สดุดี  

8:3-4)  นี่เปนคําถามพื้นฐานที่เราตองถาม  “มนุษยเปนใคร?”  มนุษยเปนผูที่มีความกระหายในใจสําหรับ

ส่ิงไมมีขอบเขต  กระหายสัจธรรม  สัจธรรมซึ่งมิไดถูกแบงเปนสวนๆ  แตสัจธรรมที่สามารถอธิบาย

ความหมายของชีวิต  ทั้งนี้เพราะมนุษยถูกสรางตามภาพลักษณและเหมือนพระเจา  การตระหนักรูคุณวา

ชีวิตเปนพระพรสุดคะเน  จะนําเราใหคนพบศักดิ์ศรีลึกซึ้งของตน  และไมละเมิดบุคคลอื่น     ดังนั้น  กาว

แรกในการศึกษา  คือการเรียนรูวามนุษยเปนภาพลักษณของพระผูสราง  และกาวตอมาคือการเรียนรูที่จะ

มีความเคารพลึกซึ้งตอมนุษยทุกคน  และการชวยผูอ่ืนใหเจริญชีวิตสอดคลองกับศักดิ์ศรีสูงสุดนี้  เราตอง

ไมลืมวา  “การพัฒนามนุษยที่ถูกตองแทจริง  ตองเกี่ยวกับบุคคลทั้งครบในทุกมิติแหงชีวิต”(3)  รวมทั้งมิติ

เหนือธรรมชาติ  และบุคคลไมสามารถถูกใหเสียสละ  เพราะเห็นแกการรับความดีเฉพาะดาน  ไมวาเปน

เศรษฐกิจหรือสังคม, ปจเจกชนหรือเฉพาะกลุม 

เฉพาะในความสัมพันธกับพระเจาเทานั้น  มนุษยจึงเขาใจความหมายของอิสรภาพของมนุษย  

เปนงานการศึกษาที่จะอบรมประชาชนใหเขาใจอิสรภาพแท  นี่ไมใชไมถูกบังคับ  หรือมีน้ําใจอิสระสูงสุด  

ไมใชยึดตนอยางเดียว  เมื่อมนุษยเชื่อตนเองวาสูงสุด  ไมข้ึนกับอะไรและใคร  จะสามารถทําอะไรก็ไดที่

ตองการ  ที่สุดเขาจะทําตรงขามกับสัจธรรมของตน  และหลอกวาเปนเสรีภาพของตน    ตรงขาม  มนุษย

ตองสัมพันธกับส่ิงอื่น  มีชีวิตสัมพันธกับผูอ่ืนและเปนพิเศษกับพระเจา  อิสรภาพแทไมสามารถปฏิเสธพระ

เจา 

อิสภาพเปนคุณคาเลิศล้ํา  แตเปราะบาง  เราเขาใจผิดและใชผิดได  ปจจุบันนี้  อุปสรรคดาน

การศึกษา  คือ  ในสังคมและวัฒนธรรมของเรามีแนวคิดแบบสัมพันธ  (ตามคนสวนมาก)  ซึ่งไมยึด

หลักเกณฑ  ยอมละทิ้งหลักสูงสุดเพื่อทําตามใจตน  ภายใตอิสรภาพแบบนี้  จึงกลายเปนคุกคุมขังซึ่งกัน

และกัน  เพราะมันแยกประชาชนจากกันและกัน  กีดกันแตละคนภายในตน     ดังนั้น  การศึกษาจึงเปนไป

ไมได   หากไรแสงสวางแหงสัจธรรม   ในไมชาคนจะถูกประณามใหสงสัยความดีในชีวิตตนเอง  

ความสัมพันธ  ความมีเหตุผลจะอุทิศตนสราง  (ความดีสวนรวม)  กับผูอ่ืนไปทําไม (4) 



เพื่อฝกปฏิบัติอิสรภาพ  มนุษยตองไปโพนระดับสัมพัทธนิยม  มารูจักสัจธรรมเกี่ยวกับตนและสัจ

ธรรมเกี่ยวกับความดี  ความชั่ว  ลึกๆในมโนธรรมมนุษยจะคนพบกฎที่เขาไมข้ึนกับตนเอง  แตเขาตองเชื่อ

ฟงเสียงที่เรียกเขาใหรักและใหทําความดี  หนีความชั่ว  และรับผิดชอบความดีและความชั่วที่ตนกระทํา  

(5)  ดังนั้น  การปฏิบัติอิสรภาพจึงโยงกับกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะเปนสากล  เปนศักดิ์ศรี

ของมนุษยทุกคน  เปนการสรางฐานสิทธิและหนาที่มนุษยชน  ผลตามมา  ในการวิเคราะหสุดทายจะเกิด

หลักเพื่อสังคมที่ยุติธรรมและสันติ 

การใชอิสรภาพอยางถูกตอง  เปนแกนของการสงเสริมความยุติธรรมและสันติ  ซึ่งเรียกรองใหเรา

เคารพนับถือตนเองและผูอ่ืน  รวมทั้งผูที่เปนอยูและเจริญชีวิตแตกตางจากตนเอง  ทัศนคตินี้กอใหเกิด

องคประกอบ  ความไวใจซึ่งกัน  ความสามารถในการจัดเสวนาอยางสรางสรรค  ความสามารถใหอภัย  ซึ่ง

แตละคนปรารถนาจะไดรับ  แตใหคนอื่นยาก  ความเมตตาซึ่งกัน  ความเห็นใจตอผูออนแอที่สุด  และความ

พรอมที่จะเสียสละ    ปราศจากองคประกอบเหลานี้สันติและความยุติธรรมจะยังคงเปนเพียงคําพูด  ที่

ปราศจากเนื้อหาสาระ 

การศึกษาเรื่องความยุติธรรม 

4. ในโลกของเรานี้  แมจะประกาศเจตนาดี  เร่ืองคุณคาของบุคคล  ศักดิ์ศรีมนุษย  และสิทธิมนุษยชน  

ยังถูกคุกคาม  จากแนวโนมยึดหลักประโยชน  ผลกําไร  และการเปนเจาของดานวัตถุ  เปนเรื่องสําคัญอยา

ลืมคิดเรื่องความยุติธรรมมาจากรากเหนือธรรมชาติ  ที่จริงความยุติธรรมไมใชส่ิงประดิษฐของมนุษย  

เพราะสิ่งที่ยุติธรรมมิไดถูกกําหนดโดยกฎหมาย  แตโดยอัตลักษณลึกซึ้งของมนุษย  เปนวิสัยทัศนของ

มนุษยที่ชวยเราใหรอดพนจากการตกในความคิดเรื่องความยุติธรรมแบบสัญญา  และสามารถทําใหเรา

กําหนดความยุติธรรมภายในระดับความเปนปกแผนและความรัก  (6) 

เราไมสามารถเพิกเฉยขอเท็จจริงวา  บางกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม  ต้ังหลักเศรษฐกิจแบบปจเจก

และยึดเหตุผล  ตัดความคิดเรื่องความยุติธรรมจากรากเหนือธรรมชาติ  ไมสนใจความเมตตาและความ

เปนปกแผน  “อาณาจักรแหงโลก  ไดรับการสนับสนุนไมเพียงแตโดยความสัมพันธระหวางสิทธิและ

หนาที่เทานั้น  แตยังดวยพฤติกรรมที่กวางไกล  และเปนพื้นฐานมากกวา  โดยความสัมพันธแหงการมอบ

ใหเปลา  ความเมตตากรุณา  และการรวมสนิทเปนหนึ่งเดียวกัน  ความรักเมตตามอบคุณคาเชิงเทววิทยา  

และการไถกูตอกิจกรรมทุกอยางที่กระทําไป  เพื่อเห็นแกความยุติธรรมในโลก”  (7) 

“ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุข  เพราะเขาจะอิ่ม”  (มธ. 5:6)   เขาจะอิ่ม  เพราะเขาหิว

กระหายความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา  กับพวกเขาเอง, กับพี่นองชายหญิง  และกับส่ิงสรางทั้งมวล 



5. “สันติสุขไมใชเปนเพียงการปลอดจากสงครามเทานั้น  และไมไดถูกจํากัดอยูที่การรักษาความ

สมดุลยของพลังอํานาจระหวางฝายที่เปนศัตรูกันไว  สันติภาพไมอาจเกิดขึ้นบนแผนดินโลกได  โดย

ปราศจากการพิทักษรักษาความดีของบุคคล  การติดตอส่ือสารอยางอิสระทามกลางมนุษย  ความเคารพ

ตอศักดิ์ศรีของบุคคลและประชาชน  และการหมั่นประพฤติปฏิบัติความเปนพี่นองกัน”  (8)  เราคริสตชน

เชื่อวาพระคริสตเจาเปนสันติสุขแทของเรา  ในพระองค  อาศัยไมกางเขน  พระเจาทรงทําใหโลกคืนดีกับ

พระองค  และทรงทําลายกําแพงที่แบงแยกเราจากกันและกัน  (เทียบ  อฟ. 2:14-18)  ในพระองคมีแต

ครอบครัวเดียว  ไดกลับคืนดีกันในความรัก 

อยางไรก็ดี  สันติภาพมิไดเปนแคของขวัญแกผูรับ  แตเปนงานที่ตองรับไปทํา  เพื่อเปนผูสราง

สันติภาพแท  เราตองศึกษาดวยตนเองเรื่องความเมตตา  ความเปนปกแผน  การทํางานดวยกัน  ภราดร

ภาพ  มีความกระตือรือรนภายในชุมชน  และรูจักสนใจตระหนักเกี่ยวกับปญหาระดับชาติและนานาชาติ  

พยายามแสวงหากระบวนการสําหรับแบงสันปนสวนความอุดมสมบูรณ  สงเสริมการเติบโต  ความรวมมือ

พัฒนาและแกไขปญหาขัดแยง  “ผูสรางสันติยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา”  (มธ. 

5:9) 

สันติสําหรับทุกคน  เปนผลของความยุติธรรมสําหรับทุกคน  และไมมีใครสามารถหนีภาระหนาที่

สําคัญในการสงเสริมความยุติธรรม  ตามความสามารถและความรับผิดชอบของตน  สําหรับเยาวชนผูมี

อุดมการณแรงกลา  พอขอเชิญเปนพิเศษใหอดทนและเพียรในการแสวงหาความยุติธรรมและสันติ  ในการ

ปลูกสิ่งที่ยุติธรรมแทจริง  แมทานจะตองเสียสละและวายน้ําทวนกระแส 

การเงยหนามองพระเจา 

6. ตอหนาการทาทายที่ยากใหเดินหนทางแหงความยุติธรรมและสันติ  เราอาจถูกผจญใหต้ังคําถาม  

ดังเพลงสดุดีวา  “ขาพเจาเงยหนามองภูเขา  ขาพเจาจะไดรับความชวยเหลือจากที่ใดเลา?”  (สดุดี 121:1) 

สําหรับทุกทาน  และสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ  พอปรารถนาเนนวา  นี่ไมใชแนวความคิดที่ชวย

ไถกูโลกเทานั้น  แตเปนการหันกลับไปหาพระเจาทรงชีวิต  พระผูสราง  ผูประกันสิ่งที่ดีจริงๆ ...  การหัน

กลับโดยไมมีเงื่อนไขหาพระเจา  ผูเปนบรรทัดฐานสิ่งที่ถูกตอง  และผูเปนความรักนิรันดร ในเวลาเดียวกัน  

และอะไรจะแยกเราจากความรัก”  (9)  ความรักที่นําความยินดีในสัจธรรม  เปนพลังใหเราสามารถอุทิศตน

เพื่อสัจธรรม  ความยุติธรรม  และสันติ  เพราะความรักทนทุกอยาง  เชื่อทุกอยาง  หวังทุกอยาง  อดทนทุก

อยาง  (เทียบ  1 คร. 13:1-13) 



เยาวชนที่รัก  เธอเปนของขวัญล้ําคาสําหรับสังคม  อยาทอใจเมื่อเผชิญความลําบาก  อยาละทิ้ง

ตนเองแกปญหาผิดๆ  ซึ่งดูเหมือนเปนวิธีทางงายที่สุดในการชนะปญหา  อยากลัวที่จะผูกมัดตน  เผชิญ

งานหนักและเสียสละ  เลือกหนทางที่ยึดความซื่อสัตย  สม่ําเสมอ  สุภาพ  และอุทิศตน  จงมั่นคงในวัย

เยาวชน  และปรารถนาความสุข  สัจธรรม  ความงาม  และความรักแท  จงเจริญชีวิตในสมัยนี้ดวยความ

ภูมิใจและเปยมดวยความกระตือรือรน 

จงตระหนักวา  เธอเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจแกบรรดาผูใหญ  แมเธอจะตองแสวงหาทาง

เอาชนะความอยุติธรรมและการคอรรัปชั่น  และพยายามสรางอนาคตที่ดีกวา  จงตระหนักในศักยภาพ  

อยากลายเปนคนเห็นแกตัว  แตทํางานสําหรับอนาคตที่สดใสกวาสําหรับทุกคน  เธอไมไดอยูคนเดียว  

พระศาสนจักรมั่นใจในตัวเธอ  ติดตามเธอ  ใหกําลังใจเธอ  และปรารถนาจะมอบของขวัญล้ําคาที่สุดให  

คือ  โอกาสเงยหนามองพระเจา  พบปะกับพระเยซูคริสตเจา  ผูทรงเปนความยุติธรรมและสันติสุข 

ชายหญิงทั่วโลกทุกคน  ผูมีใจแสวงหาสันติ  สันติมิไดเปนพระพรที่ไดรับสําเร็จรูป  แตเปน

เปาหมายซึ่งแตละคน  และเราทุกคนตองการ  ขอใหเรามองอนาคตดวยความหวังยิ่งใหญ  จงใหกําลังใจ

แกกันและกันในการเดินทาง  ใหเรารวมกันมอบใบหนาฉันพี่นองและเปนมนุษยยิ่งขึ้น  และใหเรารูสึก

รับผิดชอบรวมกันมุงสูคนรุนปจจุบันและอนาคต  เปนพิเศษในงานใหการอบรมเยาวชนใหเปนประชาชน

แหงสันติและผูสรางสันติ  พอขอใหเรารวมพลังทรัพยากรทั้งดานวัตถุ  จิตใจ  และศีลธรรม  เพื่อเปาหมาย

ยิ่งใหญ  คือ  “ใหการศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ” 

 
 

จากนครวาติกัน  8  ธันวาคม  2011               สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่  16 
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