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พิจารณาไตรตรองประเด็นเดน 
สาสนมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ป 2016/2559 

“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจเคร่ืองบูชา” (มธ 9:13) 
งานพระเมตตาบนเสนทางแหงปศักดิ์สิทธิ ์

โดย คพ.เฉลิม  กิจมงคล 

1. มารียทรงเปนภาพลักษณของพระศาสนจักรทีท่ําการประกาศขาวดี เพราะพระแมไดรับขาวด ี
1.1 ความสัมพันธของสาสนมหาพรตกับพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

- พระองคทานทรงมีพระประสงคใหเทศกาลมหาพรตปนี้ดําเนินไปในบริบทปศักด์ิสิทธิ์แหง
เมตตาธรรม “ทุกคนจงดําเนินชีวิตอยางเขมขน ในฐานะเปนเวลาพิเศษที่จะทําการเฉลิม
ฉลองและมีประสบการณกับพระเมตตาของพระเจา” (MV 17) 

- เปนการดีอยางย่ิงที่จะไตรตรองสาสนมหาพรตปนี้ ควบคูกับสาสนของพระองคทาน โอกาส
วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ป 2016 ภายใตหัวขอในทํานองเดียวกันคือ “ผูมีใจเมตตายอมเปน
สุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา” (มธ 5:7) 

- พระองคทานขอใหเราตั้งใจฟงพระวาจาของพระเจา และสนับสนุนใหฉลอง “24 ชั่วโมงเพ่ือ
พระเจา” ในวันศุกรและเสารกอนสัปดาหที่สี่ของเทศกาลมหาพรต  ซึ่งควรปฏิบัติกันใน
ทุกสังฆมณฑล โดยเชิญชวนใหผูคนและเยาวชนไดหันกลับเขาหาศีลศักด์ิสิทธิ์แหงการอภัย 
เปนการมีประสบการณตรงกับพระเยซูเจาผานทางพระสงฆ ณ ที่แกบาป 

- พระองคทานจะสงบรรดาธรรมทูตแหงพระเมตตาออกไปถึงทุกคน เพ่ือเปนเครื่องหมายที่
เปนรูปธรรมของความใกลชิดและพระเมตตาของพระเจา 
 

1.2 พระแมมารียผูมีประสบการณตรงกับพระเมตตาของพระเจา 
- พระแมทรงเปนบุคคลแรกที่ไดรับประสบการณตรงกับพระเมตตาของพระเจา ผูทรงเลือก

พระแมใหเปนพระมารดาของพระผูชวยใหรอด ซึ่งเปนขาวดีที่มวลมนุษยรอคอยมาเปน
เวลานาน 

- ในบทวิญญาณขาพเจาถวายสดุดี พระแมไดกลายเปนรูปจําลองอันครบครันของพระศาสน
จักร ที่ขับรองประกาศถึงพระเมตตาอันย่ิงใหญของพระเจา 

- พระแมไดเปนและยังคงเปนทั้งผูไดรับการประกาศขาวดีจากพระจิตเจา และเปนผูประกาศ
ขาวดีดังกลาวดวย 
 

2. พันธสัญญาของพระเจากับมนุษย : ประวัติศาสตรแหงความเมตตา 
2.1 ในพันธสัญญาเดิม 
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- พระเมตตาของพระเจาเปนพระธรรมล้ําลึก ซึ่งพระเจาทรงเปดเผยในประวัติศาสตรแหง
พันธสัญญาระหวางพระองคเองกับชนชาติอิสราเอลประชากรของพระองค พระองคเปนผูที่
เริ่มตนประทานพระเมตตาแกมนุษย ดวยการแสดงพระองคเปนผูมีใจกวางและเมตตาเสมอ 

- ในแผนการแหงการสราง พระองคทรงเปนผูริเริ่มสรางมนุษย “พระยาหเวหพระเจาทรงเอา
ฝุนจากพ้ืนดินมาปนเปนมนุษย และทรงเปาลมแหงชีวิตเขาในจมูกของเขา มนุษยจึงเปนผูมี
ชีวิต” (ปฐก 1:7) 

- พระเจาไดทรงกระทําพันธสัญญากับมนุษยดังนี้ “พระยาหเวหพระเจาทรงนํามนุษยมาไวใน
สวนเอเดน เพ่ือเพาะปลูกและดูแลสวน แลวพระยาหเวหพระเจาทรงบัญชามนุษยนั้นวาทาน
จะกินผลไมทุกตนในสวนได แตอยากินจากตนไมแหงความรูดีรูชั่ว วันใดที่ทานกินผลจาก
ตนนั้น ทานจะตองตาย” (ปฐก 2:17) 

- ในเหตุการณชวยใหรอดพน พระเจาทรงมีพระเมตตา โดยเปนผูเริ่มตนกอนเชนเดียวกัน  
พระยาหเวหตรัสวา “เราสังเกตเห็นความทุกขยากของประชากรของเราในอียิปต เราไดยิน
เสียงรองเพราะความทารุณของนายงาน เรารูดีถึงความทุกขทรมานของเขา....บัดนี้ เราจะ
สงทานไปเฝากษัตริยฟาโรห เพ่ือนําชาวอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต”    (อพย 
3:7-10)   เมื่อนําประชากรของพระองคถึงภูเขาซีนายแลว พระยาหเวหตรัสวา “แผนดิน
ทั้งหมดเปนของเรา บัดนี้ ถาทานเชื่อฟงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไวในบรรดา
ประชาชาติทั้งมวล ทานจะเปนกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา” (อพย 10:5) 
 

2.2  ในพันธสัญญาใหม 
- พระบิดาประทานพระเมตตาอันหาขอบเขตมิไดของพระองค จนถึงขนาดที่ทรงทําให

พระองคเองเปน “พระเมตตาที่เสด็จลงมาบังเกิด” (MV. 8)  พระเมตตาของพระองคทรงรับ
สภาพเปนมนุษยในองคพระเยซูเจา ผูทรงทําใหพระเมตตาของพระองคสัมผัสไดอยางเปน
จริงเปนจังและทําใหเราสามารถมีประสบการณตรงได 

- พระเยซูแหงนาซาแร็ททรงเปนบุตรแทจริงของชนชาติอิสราเอล ทรงกอปรดวยคุณสมบัติ
ของผูรูจักฟงที่ครบครัน อันเปนสาระสําคัญของพันธสัญญาที่พระเจาทรงกระทําตออิสราเอล 
ซึ่งประชากรของพระเจาจะตองตระหนักเสมอวา “องคพระเจาทรงเปนพระเจาของเรา องค
พระเจามีเพียงพระองคเดียว ทานจะตองรักองคพระเจาของทานสุดจิตสุดใจ สุดวิญญาณ
และสุดกําลังของทาน” (ฉธบ 6:4-5) 

- ในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสตเจา พระเมตตาของพระเจาจึงเปนศูนยกลางและ
หลักการที่สําคัญ “ความงดงามในความรักที่พระเจาทรงชวยใหรอดพนคือ พระเยซูคริสต
เจา ไดสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพ” (EG 36)  ความจริงดังกลาวนี้ตองไดรับการ
ประกาศในการสอนคําสอนทุกระดับและทุกวันเวลา 



สัมมนาเตรียมรณรงคจิตตารมณมหาพรตในเทศกาลป 2016  วันท่ี 26-28 มกราคม  2016  หนา 3 

 

- ความเมตตาดังกลาวนี้ “แสดงใหเห็นถึงหนทางของพระเจา ที่ตองการเอ้ือมพระหัตถมายัง
คนบาป ทรงมอบโอกาสใหคนบาปพิจารณาตนเองกลับใจและเชื่อ” (MV:21) แมมนุษยจะ
อยูหางไกลจากพระเจาเนื่องดวยบาป แตพระองคทรงปรารถนาที่จะอยูใกลชิดกับมนุษย
ดวยพระเมตตาของพระองค 
 

3. งานเมตตาธรรม 
3.1 งานเมตตากิจทั้งฝายกายและจิตใจ 

- ผูที่มีประสบการณตรงกับพระเมตตาของพระเจา จิตใจจะไดรับการเปลี่ยนแปลง เขาจะ
กลายเปนผูซึ่งมีความรักที่ซื่อสัตยและจะมีเมตตาเชนเดียวกัน เขาสามารถดําเนินชีวิตเชิง
ประจักษได สวนผูที่ขาดประสบการณตรง เพียงแตไดชี้แนะหรือบอกใหผูอ่ืนกระทําเทานั้น  

- ผูที่มีใจเมตตาก็จะแสดงออกดวยงานกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ  ซึ่งตองดําเนินควบคู
กันไปเชน การใหอาหาร เย่ียมเยียน ใหความบรรเทาใจ ใหคําแนะนํา ฯลฯ 

- ในการกระทํากิจเมตตานั้น ตองไมลืมวาเราจะถูกพิพากษาดวยการกระทําเหลานี้ “พระองค
จะตรัสตอบวา เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานไมไดทําสิ่งใดตอผูที่ต่ําตอยของเรา
คนหนึ่ง ทานก็ไมไดทําสิ่งนั้นตอเรา แลวพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร สวนผูชอบธรรมจะไป
รับชีวิตนิรันดร” (มธ 25:45-46) 

- สาสนมหาพรตปที่แลว พระสันตะปาปาทรงหวงใยเกรงวา คริสตชนจะติดเชื้อโรคโลกา       
ภิวัตนแหงความเย็นชา และเพิกเฉย ดวยวาขณะนี้ ความไมใสใจใยดี การไมรูรอนรูหนาว
ตอความเปนไปในชีวิตของผูอ่ืน การไมอนาทรรอนใจในความทุกขของผูอ่ืนกําลังแพรหลาย
ไปทั่วโลก เชนเดียวกัน ปนี้พระองคทานทรงเชิญชวนใหเราไตรตรองพิจารณาเรื่องงาน
เมตตาทั้งฝายกายและฝายจิตใจ เพ่ือปลุกจิตสํานึกของเราใหตื่นข้ึนจากความเย็นชา
ทามกลางความยากจน 
 

3.2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน 
- ในยุคปจจุบัน ผูคนตกเปนทาสของบาป ไมใชความมั่งมีและอํานาจในการรับใชพระเจาและ

ผูอ่ืน จิตใจกลับแข็งกระดางจนขาดสํานึกวาพวกเขาเปนเพียงขอทานที่ยากจน 
- คนจนคือคนที่ไมยอมมองตนเอยางที่ตนเปน เขาเขาใจผิดถือวาตนเองร่ํารวย แทที่จริงเขา

เปนคนยากจนที่สุดในบรรดาคนจนทั้งหลาย 
- ย่ิงมีอํานาจและเงินทองเพ่ิมข้ึนเทาไร ก็ย่ิงทําใหเกิดหนามืดตามัว และหลงผิดจนถึงข้ันตา

บอด ดังเชนเศรษฐีที่มองไมเห็นลาซารัสซึ่งนั่งขอทานที่ปากประตู (เทียบ ลก 16:20-21) 
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- อาการตาบอดขางตน มักทําใหผูคนเยอหย่ิงดวยภาพหลอนที่หลงวาตนมีอํานาจทุกอยาง 
ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงเลหเหลี่ยมของปศาจที่หลอกวา “ทานจะเปนเหมือนพระเจา”     
(ปฐก 3:3) 

- ระบบทุนนิยมแหงศตวรรษที่ย่ีสิบ โดยอาศัยความเจริญดานเทคโนโลยีทําใหมองวาพระเจา
ไมเก่ียวของกับชีวิต อีกทั้งลดฐานะมนุษยเปนเพียงวัตถุ ที่ใครๆ ก็สามารถเอาเปรียบได 
รูปแบบการพัฒนาที่จอมปลอม ซึ่งบูชาเงินทองเปนพระเจา ทําใหไมสนใจใยดีในชะตากรรม
ของคนจน 
 

3.3 เทศกาลมหาพรตในปศักดิส์ิทธ์ิน้ี 
- เปนเวลาเหมาะสมที่จะเอาชนะตอความเพิกเฉยของเรา โดยการฟงพระวาจาของพระเจา 

และปฏิบัติกิจเมตตา 
- งานเมตตากิจฝายกาย คือ การสัมผัสกับพระวรกายของพระคริสตเจาในพ่ีนองที่ตองการ

อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การเย่ียมเยียน ฯลฯ 
- งานเมตตาฝายจิตใจ คือ การใหคําแนะนํา สั่งสอน ใหอภัย ตักเตือนและอธิษฐาณภาวนาให 
- คน “เยอหย่ิงจองหอง”  “คนที่มีอํานาจ” และ “คนร่ํารวย”  ที่ไดรับการกลาวถึงในบท

วิญญาณขาพเจาถวายสดุดี แมไมสมควรไดรับความรักจากพระเยซูผูถูกตรึงบนกางเขน ซึ่ง
ยอมสิ้นพระชนมและเสด็จกลับคืนชีพเพ่ือพวกเขาดวย แตก็ไดรับการจัดอยูในจําพวกคนที่
ไดรับความรัก 

- การไมยอมเปดประตูหัวใจใหกับพระคริสตเจา ผูทรงเคาะประตูหัวใจเราในคนจน คน
เยอหย่ิง คนรวย และคนมีอํานาจ จะลงเอยดวยการทํารายตนเอง พรอมกับด่ิงลงไปในเหว
นิรันดรแหงความโดดเด่ียว ซึ่งไดแกนรก 

- สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเตือนวา อยาทําใหเทศกาลมหาพรตปนี้สูญเปลาไรประโยชน 
หรือผานไปเฉยๆ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต แตตองถือวาเปนเทศกาลที่เหมาะสมย่ิง
เพ่ือการกลับใจ  

- เสียงเรียกจากพระเจาใหกลับใจนั้น เปนเสียงแหงความรัก “จงเปนทุกขกลับใจและใชโทษ
บาปเถิด” หากเราไมตระหนักสํานึก เราก็จะเดินหางจากเสียงเรียกแหงความรัก จนกระทั่ง
เราไมไดยินเสียงของพระองค ทั้งๆ ที่พระองคยังทรงเรียกเรา คําคมของอับราฮัมที่กลาวกับ
เศรษฐี นับเปนคํากลาวแกเราทุกคนดวย “พ่ีนองของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู
แลว ใหเขาเชื่อฟงทานเหลานั้นเถิด” (ลก 16:29)  

- ในที่สุดใหเราเจริญชีวิตเฉกเชนพระแมมารีย ผูทรงเปนบุคคลแรกที่ยอมรับความต่ําตอย
ของตน และเรียกตนเองวาเปนผูรับใชที่ถอมตน (เทียบ ลก 1:38)  


