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พิจารณาไตรตรองประเด็นเดน
สาสนมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ป 2016/2559
“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจเครื่องบูชา” (มธ 9:13)
งานพระเมตตาบนเสนทางแหงปศักดิ์สิทธิ์
โดย คพ.เฉลิม กิจมงคล
1. มารียทรงเปนภาพลักษณของพระศาสนจักรทีท่ ําการประกาศขาวดี เพราะพระแมไดรับขาวดี
1.1 ความสัมพันธของสาสนมหาพรตกับพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
- พระองคทานทรงมีพระประสงคใหเทศกาลมหาพรตปนี้ดําเนิ นไปในบริบทปศักดิ์สิทธิ์แหง
เมตตาธรรม “ทุกคนจงดําเนินชีวิตอยางเขมขน ในฐานะเปนเวลาพิเศษที่จะทําการเฉลิม
ฉลองและมีประสบการณกับพระเมตตาของพระเจา” (MV 17)
- เปนการดีอยางยิ่งที่จะไตรตรองสาสนมหาพรตปนี้ ควบคูกับสาสนของพระองคทาน โอกาส
วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ป 2016 ภายใตหัวขอในทํานองเดียวกันคือ “ผูมีใจเมตตายอมเปน
สุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา” (มธ 5:7)
- พระองคทานขอใหเราตั้งใจฟงพระวาจาของพระเจา และสนับสนุนใหฉลอง “24 ชั่วโมงเพื่อ
พระเจา” ในวัน ศุกรและเสารกอนสัปดาหที่สี่ ของเทศกาลมหาพรต ซึ่งควรปฏิบัติกันใน
ทุกสังฆมณฑล โดยเชิญชวนใหผูคนและเยาวชนไดหันกลับเขาหาศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการอภัย
เปนการมีประสบการณตรงกับพระเยซูเจาผานทางพระสงฆ ณ ที่แกบาป
- พระองคทานจะสงบรรดาธรรมทูตแหงพระเมตตาออกไปถึงทุกคน เพื่อเปนเครื่องหมายที่
เปนรูปธรรมของความใกลชิดและพระเมตตาของพระเจา
1.2 พระแมมารียผูมีประสบการณตรงกับพระเมตตาของพระเจา
- พระแมทรงเปนบุคคลแรกที่ไดรับประสบการณต รงกับพระเมตตาของพระเจา ผูทรงเลือก
พระแมใ หเปนพระมารดาของพระผูชวยใหรอด ซึ่งเปนขาวดีที่มวลมนุษยร อคอยมาเปน
เวลานาน
- ในบทวิญญาณขาพเจาถวายสดุดี พระแมไดกลายเปนรูปจําลองอันครบครันของพระศาสน
จักร ที่ขับรองประกาศถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญของพระเจา
- พระแมไดเปนและยังคงเปนทั้งผูไดรับการประกาศขาวดีจากพระจิตเจา และเปนผูประกาศ
ขาวดีดังกลาวดวย
2. พันธสัญญาของพระเจากับมนุษย : ประวัติศาสตรแหงความเมตตา
2.1 ในพันธสัญญาเดิม
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- พระเมตตาของพระเจาเปนพระธรรมล้ําลึก ซึ่งพระเจาทรงเปดเผยในประวัติศาสตรแหง
พันธสัญญาระหวางพระองคเองกับชนชาติอิสราเอลประชากรของพระองค พระองคเปนผูที่
เริ่มตนประทานพระเมตตาแกมนุษย ดวยการแสดงพระองคเปนผูมีใจกวางและเมตตาเสมอ
- ในแผนการแหงการสราง พระองคทรงเปนผูริเริ่มสรางมนุษย “พระยาหเวหพระเจาทรงเอา
ฝุนจากพื้นดินมาปนเปนมนุษย และทรงเปาลมแหงชีวิตเขาในจมูกของเขา มนุษยจึงเปนผูมี
ชีวิต” (ปฐก 1:7)
- พระเจาไดทรงกระทําพันธสัญญากับมนุษยดังนี้ “พระยาหเวหพระเจาทรงนํามนุษยมาไวใน
สวนเอเดน เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน แลวพระยาหเวหพระเจาทรงบัญชามนุษยนั้นวาทาน
จะกินผลไมทุกตนในสวนได แตอยากินจากตนไมแหงความรูดีรูชั่ว วันใดที่ทานกินผลจาก
ตนนั้น ทานจะตองตาย” (ปฐก 2:17)
- ในเหตุการณชวยใหรอดพน พระเจาทรงมีพระเมตตา โดยเปนผูเริ่มตนกอนเชนเดียวกัน
พระยาหเวหตรัสวา “เราสังเกตเห็นความทุกขยากของประชากรของเราในอียิปต เราไดยิน
เสียงรองเพราะความทารุณของนายงาน เรารูดีถึงความทุกขทรมานของเขา....บัดนี้ เราจะ
สงทานไปเฝากษัตริยฟาโรห เพื่อนําชาวอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต” (อพย
3:7-10) เมื่อนําประชากรของพระองคถึงภูเขาซีนายแลว พระยาหเวหต รัสวา “แผนดิน
ทั้ง หมดเป น ของเรา บัดนี้ ถาทานเชื่อฟง เราและรักษาพัน ธสัญ ญาของเราไวใ นบรรดา
ประชาชาติทั้งมวล ทานจะเปนกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา” (อพย 10:5)
2.2 ในพันธสัญญาใหม
- พระบิด าประทานพระเมตตาอัน หาขอบเขตมิไ ดของพระองค จนถึง ขนาดที่ท รงทําให
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
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- ความเมตตาดังกลาวนี้ “แสดงใหเห็นถึงหนทางของพระเจา ที่ตองการเอื้อมพระหัตถมายัง
คนบาป ทรงมอบโอกาสใหคนบาปพิจารณาตนเองกลับใจและเชื่อ ” (MV:21) แมมนุษยจะ
อยูหางไกลจากพระเจาเนื่องดวยบาป แตพระองคทรงปรารถนาที่ จะอยูใกลชิดกับมนุษ ย
ดวยพระเมตตาของพระองค
3. งานเมตตาธรรม
3.1 งานเมตตากิจทั้งฝายกายและจิตใจ
- ผูที่มีประสบการณตรงกับพระเมตตาของพระเจา จิตใจจะไดรับการเปลี่ยนแปลง เขาจะ
กลายเปนผูซึ่งมีความรักที่ซื่อสัตยและจะมีเมตตาเชนเดียวกัน เขาสามารถดําเนินชีวิตเชิง
ประจักษได สวนผูที่ขาดประสบการณตรง เพียงแตไดชี้แนะหรือบอกใหผูอื่นกระทําเทานั้น
- ผูที่มีใจเมตตาก็จะแสดงออกดวยงานกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ ซึ่งตองดําเนินควบคู
กันไปเชน การใหอาหาร เยี่ยมเยียน ใหความบรรเทาใจ ใหคําแนะนํา ฯลฯ
- ในการกระทํากิจเมตตานั้น ตองไมลืมวาเราจะถูกพิพากษาดวยการกระทําเหลานี้ “พระองค
จะตรัสตอบวา เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานไมไดทําสิ่งใดตอผูที่ต่ําตอยของเรา
คนหนึ่ง ทานก็ไมไดทําสิ่งนั้นตอเรา แลวพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร สวนผูชอบธรรมจะไป
รับชีวิตนิรันดร” (มธ 25:45-46)
- สาสนมหาพรตปที่แลว พระสันตะปาปาทรงหวงใยเกรงวา คริส ตชนจะติดเชื้อโรคโลกา
ภิวัตนแหงความเย็นชา และเพิกเฉย ดวยวาขณะนี้ ความไมใสใจใยดี การไมรูรอนรูหนาว
ตอความเปนไปในชีวิตของผูอื่น การไมอนาทรรอนใจในความทุกขของผูอื่นกําลังแพรหลาย
ไปทั่วโลก เชน เดียวกัน ปนี้ พระองคทานทรงเชิญชวนใหเราไตรตรองพิจ ารณาเรื่องงาน
เมตตาทั้ง ฝายกายและฝา ยจิต ใจ เพื่อปลุกจิต สํานึ กของเราใหตื่ น ขึ้น จากความเย็น ชา
ทามกลางความยากจน
3.2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน
- ในยุคปจจุบัน ผูคนตกเปนทาสของบาป ไมใชความมั่งมีและอํานาจในการรับใชพระเจาและ
ผูอื่น จิตใจกลับแข็งกระดางจนขาดสํานึกวาพวกเขาเปนเพียงขอทานที่ยากจน
- คนจนคือคนที่ไมยอมมองตนเอยางที่ตนเปน เขาเขาใจผิดถือวาตนเองร่ํารวย แทที่จริงเขา
เปนคนยากจนที่สุดในบรรดาคนจนทั้งหลาย
- ยิ่งมีอํานาจและเงินทองเพิ่มขึ้นเทาไร ก็ยิ่งทําใหเกิดหนามืดตามัว และหลงผิดจนถึงขั้นตา
บอด ดังเชนเศรษฐีที่มองไมเห็นลาซารัสซึ่งนั่งขอทานที่ปากประตู (เทียบ ลก 16:20-21)
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- อาการตาบอดขางตน มักทําใหผูคนเยอหยิ่งดวยภาพหลอนที่หลงวาตนมีอํานาจทุกอยาง
ซึ่ง จะสะทอ นใหเ ห็ น ถึ ง เลห เหลี่ย มของป ศาจที่ ห ลอกว า “ท านจะเป น เหมือ นพระเจ า ”
(ปฐก 3:3)
- ระบบทุนนิยมแหงศตวรรษที่ยี่สิบ โดยอาศัยความเจริญดานเทคโนโลยีทําใหมองวาพระเจา
ไมเกี่ยวของกับชีวิต อีกทั้งลดฐานะมนุษยเปนเพียงวัตถุ ที่ใ ครๆ ก็สามารถเอาเปรียบได
รูปแบบการพัฒนาที่จอมปลอม ซึ่งบูชาเงินทองเปนพระเจา ทําใหไมสนใจใยดีในชะตากรรม
ของคนจน
3.3 เทศกาลมหาพรตในปศักดิส์ ิทธิ์นี้
- เปนเวลาเหมาะสมที่จะเอาชนะตอความเพิกเฉยของเรา โดยการฟงพระวาจาของพระเจา
และปฏิบัติกิจเมตตา
- งานเมตตากิจฝายกาย คือ การสัมผัสกับพระวรกายของพระคริสตเจาในพี่นองที่ตองการ
อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การเยี่ยมเยียน ฯลฯ
- งานเมตตาฝายจิตใจ คือ การใหคําแนะนํา สั่งสอน ใหอภัย ตักเตือนและอธิษฐาณภาวนาให
- คน “เยอหยิ่ ง จองหอง” “คนที่ มีอํานาจ” และ “คนร่ํารวย” ที่ไ ดรั บการกลาวถึ ง ในบท
วิญญาณขาพเจาถวายสดุดี แมไมสมควรไดรับความรักจากพระเยซูผูถูกตรึงบนกางเขน ซึ่ง
ยอมสิ้นพระชนมและเสด็จกลับคืนชีพเพื่อพวกเขาดวย แตก็ไดรับการจัดอยูในจําพวกคนที่
ไดรับความรัก
- การไมยอมเปดประตูหัวใจใหกับพระคริ ส ตเจา ผูท รงเคาะประตูหัวใจเราในคนจน คน
เยอหยิ่ง คนรวย และคนมีอํานาจ จะลงเอยดวยการทํารายตนเอง พรอมกับดิ่งลงไปในเหว
นิรันดรแหงความโดดเดี่ยว ซึ่งไดแกนรก
- สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเตือนวา อยาทําใหเทศกาลมหาพรตปนี้สูญเปลาไรประโยชน
หรือผานไปเฉยๆ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต แตตองถือวาเปนเทศกาลที่เหมาะสมยิ่ง
เพื่อการกลับใจ
- เสียงเรียกจากพระเจาใหกลับใจนั้น เปนเสียงแหงความรัก “จงเปนทุกขกลับใจและใชโทษ
บาปเถิด” หากเราไมตระหนักสํานึก เราก็จะเดินหางจากเสียงเรียกแหงความรัก จนกระทั่ง
เราไมไดยินเสียงของพระองค ทั้งๆ ที่พระองคยังทรงเรียกเรา คําคมของอับราฮัมที่กลาวกับ
เศรษฐี นับเปนคํากลาวแกเราทุกคนดวย “พี่นองของลูกมีโ มเสสและบรรดาประกาศกอยู
แลว ใหเขาเชื่อฟงทานเหลานั้นเถิด” (ลก 16:29)
- ในที่สุดใหเราเจริญชีวิตเฉกเชนพระแมมารีย ผูทรงเปนบุคคลแรกที่ยอมรับความต่ําตอย
ของตน และเรียกตนเองวาเปนผูรับใชที่ถอมตน (เทียบ ลก 1:38)

