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ปี ศักดิ์สิทธิ์แห่ งเมตตาธรรม
เพื่อคริ สตชนจะได้ดำเนิ นชีวิตในปี ศักดิ์ สิทธิ์ แห่งเมตตำธรรมนี้ ด้วยควำมพร้อมที่ จะตอบ
รับพระเมตตำของพระเจ้ำ และอุทิศตนเป็ นผูม้ ีเมตตำต่อผูอ้ ื่นดังที่ พระบิ ดำเจ้ำทรงมีพระเมตตำ
ต่อเรำ (เที ยบ ลก 6:36; MV 13)

วันที่ 21 กันยำยน เป็ นวันฉลองนักบุญมัทธิ ว อัครสำวก ชื่อมัทธิ วมีควำมหมำยว ่ำ
“ของขวัญของพระเจ้ำ” ในวันฉลองนักบุญมัทธิ วเมื่อปี ค.ศ. 1953 มีเด็กหนุ ม่ อำยุ 17 ปี
คนหนึ่ ง เขำได้รับแรงบันดำลใจจำกบทเทศน์โดยนักบุญเบดำผูน้ ำ่ เคำรพ พระสงฆ์ ซึ่ งบทเทศน์
นี้ อยูใ่ นทำวัตรภำคบทอ่ำนในวันฉลองนักบุ ญมัทธิ ว ซึ่ งได้อธิ บำยพระวำจำของพระเจ้ำตอนที่
พระเยซูเจ้ำทรงเรี ยกนักบุ ญมัทธิวให้ติดตำมพระองค์
บทเทศน์ของนักบุญเบดำตอนที่ ว ่ำ
“พระองค์ ทรงมองดูคนเก็บภาษี เพราะพระองค์ ทรงมองดูเขาด้ วยความเมตตา และทรงเลือ ก
เขา” คานี้ช่างประทับใจเด็กหนุ่มคนนั้น จนเขาตัดสิ นใจสมัครเข้ าติดตามพระเยซูเจ้ าในคณะเย
สุ อิต 60 ปี ต่ อมา เขาคนนั้นได้ รับการเลือกจากบรรดาพระคาร์ ดินัลให้ เป็ นพระสั นตะปาปา
และทรงใช้ พระนามว่ า “ฟรังซิส”
พระสันตะปำปำฟรังซิ สนับเป็ นของขวัญอันล้ ำค่ำที่ พระเจ้ำทรงมอบให้กบั พระศำสน
จักร อำจกล่ำวได้วำ่ ทรงเป็ นของขวัญของพระเจ้ำสำหรับโลกในยุคสมัยของเรำก็วำ่ ได้ คติ พจน์
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ของพระองค์ที่วำ่ “ด้ วยความเมตตา และทรงเลือกเขา” (miserando acque

eligendo) ก็มำจำกบทเทศน์ของนักบุ ญเบดำและระหวำ่ งวันที่ 8 ธันวำคม ค.ศ. 2015วันที่ 20 พฤศจิ กำยน ค.ศ. 2016 พระองค์ได้ทรงประกำศให้เป็ นปี ศักดิ์ สิทธิ์ พิเศษแห่ง
เมตตำธรรม พระองค์ทรงเน้นว ่ำ “ความเมตตาเป็ นรากฐานแห่ งชี วิตของพระศาสนจักร

พันธ

กิจอภิบำลทุ กอย่ำงของพระศำสนจักรต้องเด่นชัดในควำมนุ ม่ นวลอ่อนหวำนที่ ต้องปฏิ บตั ิ ตอ่ ผูม้ ี
ควำมเชื่อทุ กคน

กำรเทศน์สอนและกำรเป็ นประจักษ์พยำนต่อโลกจะขำดควำมเมตตำไม่ได้

ความน่ าเชื่ อถือของพระศาสนจักรอยู่ที่ว่าพระศาสนจักรแสดงออกถึงความรักที่เปี่ ยมด้ วยความ
เมตตาสงสารเช่ นไร

พระศาสนจักร “มีความปรารถนาไม่สิ้นสุ ดที่จะแสดงความเมตตา”

(MV 10) )

ขอให้ทำ่ นแบ่งปั นประสบกำรณ์ที่ทำ่ นได้รับพระเมตตำของพระเจ้ำในชีวิตของท่ำน

ขณะที่ พระเยซูเจ้ำทรงดำเนิ นไปจำกที่ นั่น

ทรงเห็นชำยคนหนึ่งชื่อมัทธิ วกำลังนั่งอยูท่ ี่

ด่ำนภำษี จึ งตรัสสัง่ เขำวำ่ “จงตามเรามาเถิด” เขำก็ลุกขึ้ นตำมพระองค์ไป
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ขณะที่ พระเยซูเจ้ำทรงร่วมโต๊ ะเสวยพระกระยำหำรที่ บ้ำนของมัทธิว

คนเก็บภำษี และคนบำป

หลำยคนมำร่วมโต๊ ะกับพระองค์และบรรดำศิษย์ เมื่อเห็นดังนี้ ชำวฟำริ สีจึงถำมศิษย์ของพระองค์
วำ่ “ทาไมอาจารย์ ของท่ านจึงกินอาหารร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่ า” พระเยซูเจ้ำทรงได้
ยินดังนั้น จึ งตรัสตอบวำ่ “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บไข้ ต้องการ จงไปเรียนรู้
ความหมายของพระวาจาที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่ พอใจเครื่องบูชา’ เพราะเราไม่
ได้ มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่ มาเพื่อเรียกคนบาป” (มธ 9:9-13)

คำ หรื อวลี หรื อประโยคใดจำกพระวรสำรนักบุ ญมัทธิ วที่ ทำ่ นได้ฟังนี้ สะกิดใจท่ำนมำก
ที่ สุด เพรำะเหตุ ใด? พระเจ้ำกำลังบอกอะไรท่ำนผ่ำนทำงพระวำจำที่ ทำ่ นได้ฟังในวันนี้ ?

จำกเรื่ องรำวของพระสันตะปำปำฟรังซิ ส

และจำกพระวำจำของพระเจ้ำที่ ทำ่ นได้ฟงั และ

ไตร่ตรอง ท่ำนมีควำมตั้งใจที่ จะดำเนิ นชีวิตอย่ำงไรในปี ศักดิ์ สิทธิ์ แห่งเมตตำธรรมนี้ เพื่อจะได้
อุทิศตนเป็ นผูม้ ีเมตตำต่อผูอ้ ื่นดังที่ พระเจ้ำทรงมีพระเมตตำต่อท่ำน?
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1. สมณโองการประกาศปี ศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่ งเมตตาธรรม
พระเยซูคริ สตเจ้ำทรงเป็ นพระพักตร์เปี่ ยมด้วยพระเมตตำของพระบิ ดำ

ถ้อยคำเหล่ำนี้

สรุ ปเป็ นอย่ำงดี ถึงพระธรรมล้ ำลึกของควำมเชื่อคริ สตชน พระเมตตำปรำกฏชัดอย่ำงสมบู รณ์ ใน
พระเยซูเจ้ำแห่งนำซำเร็ธ พระบิ ดำ “ผูท้ รงเปี่ ยมด้วยพระเมตตำ” (อฟ 2:4) ทรงเปิ ดเผยพระ
นำมแก่โมเสสวำ่ “ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำผูเ้ มตตำและกรุ ณำ ไม่โกรธง่ำย เปี่ ยมด้วยควำมรัก
มัน่ คงและควำมซื่ อสัตย์” (อพย 34:6) ไม่ทรงหยุดยั้งที่ จะแสดงพระเทวภำพให้ปรำกฏด้วย
รู ปแบบต่ำงๆตลอดประวัติศำสตร์แห่งควำมรอดพ้น “เมื่อถึ งเวลำที่ กำหนดไว้” (กท 4:4)
เมื่อทรงจัดทุ กสิ่งตำมแผนกำรของพระองค์ที่จะทรงช่วยให้รอดพ้น

พระองค์ทรงส่งพระบุ ตร

เพียงพระองค์เดี ยวลงมำในโลกนี้ บังเกิดจำกพระนำงพรหมจำรี มำรี ย ์ เพื่อจะทรงสำแดงควำมรัก
ที่ ทรงมีตอ่ เรำอย่ำงชัดเจน ผูใ้ ดแลเห็นพระเยซูเจ้ำก็แลเห็นพระบิดำด้วย (เที ยบ ยน 14:9)
พระเยซูเจ้ำแห่งนำซำเร็ธทรงใช้พระวำจำ กิจกำรและพระบุ คลิ กของพระองค์ท้ งั หมดเผยแสดง
ให้เห็นพระเมตตำของพระเจ้ำ
เรำต้องพิศเพ่งพระธรรมล้ ำลึ กแห่งพระเมตตำอยูต่ ลอดเวลำ พระเมตตำนี้ เป็ นบ่อเกิดแห่ง
ควำมยินดี ควำมสงบ และสันติ ควำมรอดพ้นของเรำขึ้ นอยูพ่ ระเมตตำนี้ พระเมตตำเป็ นคำที่
เปิ ดเผยพระธรรมล้ ำลึ กของพระตรี เอกภำพ พระเมตตำเป็ นพระรำชกิจสูงสุดที่ พระเจ้ำทรงปฏิ บัติ
เมื่อเสด็จมำพบเรำ พระเมตตำเป็ นกฎพืน้ ฐำนในใจของทุ กคนที่ มองอย่ำงจริ งใจเข้ำไปในดวงตำ
ของเพื่อนพี่น้องในชีวิต พระเมตตำเป็ นสะพำนที่ เชื่อมระหวำ่ งพระเจ้ำกับมนุ ษย์ เปิ ดใจของเรำ
ให้มีควำมหวังวำ่ จะได้รับควำมรักตลอดไปไม่วำ่ เรำจะเป็ นคนบำปสักเพียงใด
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บำงครั้งพระเจ้ำทรงเรี ยกเรำให้ต้ งั ใจพิจำรณำดู พระเมตตำ

เพื่อจะได้เป็ นเครื่ องหมำยที่ มี

ประสิทธิ ภำพยิ่งขึ้ นของพระรำชกิจของพระบิ ดำในชีวิตของเรำ

เพรำะเหตุ น้ ี

ข้ำพเจ้ำจึ งขอ

ประกำศปี ศักดิ์ สิทธิ์ พิเศษแห่งเมตตำธรรมเป็ นเวลำพิเศษสำหรับพระศำสนจักร

เป็ นเวลำที่ ผมู ้ ี

ควำมเชื่อทุ กคนจะได้เติ บโตเข้มแข็งและดำเนิ นชีวติ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพยิ่งขึ้น (MV, 1-3)
2.

จดหมายอภิบาลเพื่อปี ศักดิ์สิทธิ์แห่ งเมตตาธรรม ค.ศ.

2015-2016

สภา

พระสั งฆราชคาทอลิกแห่ งประเทศไทย
...ขอให้พวกเรำไตร่ตรองวำ่
อะไรบ้ำงในปี พิเศษนี้ ?

สมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิ สทรงขอร้องให้พวกเรำทำ

น่ำจะมีสองประเด็นสำคัญด้วยกัน ประเด็นแรกคื อกำรสำรภำพบำป

อย่ำงดี และประเด็นที่ สองคื อกำรตั้งปณิ ธำนที่ จะปฏิ บัติเมตตำกิจอย่ำงจริ งจัง
ทั้งสองประเด็นนี้ มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไร?
นี่ เป็ นเรื่ องสำคัญที่ พวกเรำจะต้อง
ตระหนักในควำมรักและควำมเมตตำเพื่อให้กำรอภัยของพระเจ้ำในศีลอภัยบำป
ซึ่งเป็ นกำร
สัมผัสโดยตรงที่ พวกเรำจะได้รับพระหรรษทำนซึ่งจะรักษำควำมเจ็บป่ วยภำยในตัวเรำ อีกทั้งจะ
นำสันติ สุขและควำมปี ติ ยินดี มำสูว่ ญิ ญำณของเรำด้วย

ขณะที่ เรำได้มีโอกำสสัมผัสกับพระ

เมตตำของพระเจ้ำด้วยตัวเรำเองแล้ว เรำจึงจะสำมำรถแบ่งปั นพระพรอันประเสริ ฐสุดนี้ กบั ผูอ้ ื่น
ซึ่ งมีควำมต้องกำรพระเมตตำเช่นเดี ยวกันทั้งฝ่ ำยกำยและฝ่ ำยจิ ต
... ข้ำพเจ้ำใคร่เชิญชวนพี่น้องคำทอลิกแต่ละคนให้รว่ มเฉลิ มฉลองศีลศักดิ์ สิทธิ์ แห่งกำร
คื นดี คื อไปรับศีลอภัยบำป อย่ำงน้อยก็สกั ครั้งหนึ่ งในปี แห่งเมตตำธรรมนี้ และใครที่ สำมำรถก็
ขอให้ปฏิ บัติเมตตำกิจทั้งฝ่ ำยกำยและฝ่ ำยจิตแกเ่ พื่อนพี่น้องด้วยปณิ ธำนแน่วแน่อย่ำงน้อย
ประเภทละหนึ่ งครั้งก็ยงั ดี
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พวกเรำทรำบกันดี ว ่ำงำนเมตตำกิจฝ่ ำยกำยมีอะไรบ้ำง เช่น เลี้ ยงคนยำกจน ให้น้ ำดื่ มแกค่ นที่
กระหำย ให้เสื้อผ้ำแกค่ นที่ ไม่มีเสื้ อผ้ำจะใส่ ให้ที่พกั พิงแกค่ นที่ ไม่มีบ้ำนจะอยู ่ เยี่ยมเยียนคน
ป่ วย ช่วยฝังคนตำย เยี่ยมผูต้ ้องกักในเรื อนจำ พระเยซูคริ สต์ทรงขอร้องให้เรำรู ้จักพระองค์ใน
ใครก็ตำมที่ เดื อดร้อน “เรำบอกควำมจริ งแกท่ ำ่ นทั้งหลำยวำ่ ท่ำนทำสิ่งใดต่อพี่น้องผูต้ ่ ำต้อยที่ สุด
ของเรำคนหนึ่ ง ท่ำนก็ทำสิ่งนั้นต่อเรำเอง” (มธ. 25: 40)
พวกเรำมักจะไม่คอ่ ยเข้ำใจกันดี สกั เท่ำไรเกี่ยวกับคำพูดที่ เป็ นควำมเมตตำฝ่ ำยจิต แต่นี่ก ็
เป็ นเรื่ องสำคัญสำหรับควำมมีชีวติ ชีวำฝ่ ำยจิ ตสำหรับควำมเชื่อแห่งชุมชนของเรำ นั่นคื อ 1. กำร
รู ้จักสอนแนะนำคนที่ ไม่รู้ 2. กำรให้คำปรึ กษำคนที่ มีควำมสงสัยในควำมเชื่อ 3. กำรตักเตือน
คนบำป 4. กำรมีอดทนต่อคนที่ ผิดใจเรำ 5. มีควำมเต็มใจอภัยควำมผิดของผูอ้ ื่น 6. กำร
บรรเทำใจคนที่ มีปัญหำเดื อดร้อน และ 7. กำรภำวนำให้กบั ผูม้ ีชีวติ และผูล้ ว่ งลับไปแล้วเป็นต้น
บำงประเด็นเรำอำจต้องกำรคำแนะนำปรึ กษำจำกผูม้ ีทักษะกำรอภิบำลหรื อมีควำมสำมำรถ
จำเพำะ
ส่วนประเด็นอื่นทั้งหลำยทัว่ ไปนั้นเป็ นเรื่ องของพวกเรำที่ จะต้องแสดงออกมำใน
ชีวิตประจำวันในฐำนะที่ เรำเป็ นศิษย์ของพระเยซูคริ สต์ ...

จัดทาและเผยแพร่โดย : สภาพระสังฆราชคาทอลิ กแห่ง ประเทศไทย

