กลาเมตตากรุณา
ตลอดป 2015 ที่ผานมา ณ เทเซ พวกเราไดพยายามมองหาหนทางที่สามารถเขารวมการเปนหนึ่งเดียวกันใหมอันเปน
เรื่องเรงดวนในปจจุบัน ทั่วแผนดินโลก ไดเกิดความทุกขระทมขึ้นมากมาย นับตั้งแตความทุกขระทมจากการอพยพ
จากปญหาทางนิเวศวิทยาและจากปญหาทางสังคม ซึ่งลวนกําลังทาทายพวกเราทุกคนไมวาจะเปนผูที่นับถือศาสนาและ
ผูที่ไมเชื่อในศาสนา
ขณะทีก่ องทัพความรุนแรงตามอุดมการณที่ไรมนุษยธรรมกําลังพวยพุงมุงลางแคนและกําลังลางสมองผูคนอยูในขณะนี้
พวกเรายิ่งตองรวมใจกันจัด “การจาริกความวางใจ” อยางตอเนื่องตอไป เพื่อขจัดความกลัวที่กําลังกอใหเกิดความรูสึก
ไมมั่นคงปลอดภัย และยิ่งตองเรงจัดขึ้นเพื่อผูคนที่กําลังเฝารอคอยการชวยเหลือเกื้อกูลจากประชาคมโลกรวมทั้งเพื่อคน
ที่กําลังไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลอยูในขณะนี้
เมื่อพายุพัดโหมเขาใสบานหลังนั้น บานก็ไมพัง เพราะมีรากฐานอยูบนหิน (มธ 7: 24-25) เราตองการสรางชีวิตของเรา
บนรากฐานพระวาจาของพระคริสต เพราะฉะนั้น “หิน” ของเราก็จะตองสอดคลองกับความจริงในพระคัมภีรบาง
ประการ อันไดแก ความชื่นชมยินดี – ความเรียบงาย สัตยซื่อและจริงใจ – ความเมตตากรุณา สามคํานี้เปนคําสําคัญที่
ภราดาโรเจอรไดมอบไวใหเปนหัวใจในการดําเนินชีวิตของภราดาทุกคนที่เทเซ ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหพวกเขาดําเนินชีวิต
และปฏิบัติพันธกิจของพระเจาไดตอไปแมตองเผชิญกับชวงเวลาที่ยากลําบาก
พวกเขาไดซึมซับคําเหลานี้เพื่อนํามา
ไตรตรองและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องวันแลววันเลา
สามคําสําคัญนี้ จะนําพวกเราในการเดินทางในอีกสามปขางหนาเชนกัน ดังนั้น ในป 2016 เราจะเริ่มดวยคําวา
“เมตตากรุณา” ซึ่งเปนจิตตารมณเดียวกันกับที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศใหปนี้เปนปศักดิ์สิทธิ์แหงเมตตา
ธรรม
พระคัมภีรเรียกรองพวกเราใหเปนประจักษพยานถึงความเมตตากรุณาของพระเจา และนี่คือแนวทางหาประการที่จะ
ปลุกเราใหกลามีเมตตากรุณา
ภราดา อลุยส

แนวทางที่หนึ่ง

จงวางใจในองคพระเจา ผูทรงเปนความเมตตากรุณา
พระองคทรงเปนพระเจาที่พรอมเสมอจะใหอภัย ทรงเปนพระเจาผูทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณา ไมโกรธงาย เปยม
ดวยความรักมั่นคง (เนหะมีย 9:17)
จงเปนผูเมตตากรุณาดังที่บิดาของทานทรงพระเมตตากรุณาเถิด (ลูกา 6:36)
ตามที่พระคัมภีรไดกลาวไววา พระเจาคือความเมตตากรุณา และยังไดกลาวเพิ่มเติมวาพระองคทรงเปนความเห็นอก
เห็นใจ และพระทัยดี ดังเรื่องเลาเปรียบเทียบของบิดากับลูกชาย 2 คน (ลูกา 15) พระเยซูเจาทรงแสดงใหเราเห็นถึง
ความรักของพระเจานั้นมิไดประทานใหเฉพาะคนที่ทําดีเทานั้น แตประทานใหทุกคนอยางไมมีเงื่อนไข บิดารักลูกชายทั้ง
คนที่มีชีวิตซื่อตรง และบิดาก็ยังอาแขนตอนรับลูกที่ทอดทิ้งบิดาไปดวยเชนกัน
พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค ดังนั้น “ทานจึงละมายคลายพระเจา เพราะทานไดรับความ
ดีงาม ไดรับหัวใจที่เปยมความเมตตาและความใจดีของพระเจา เพื่อทานจะไดรับการสวมใสพระคริสต” (นักบุญบาซิล,
ศตวรรษที่ 4)
ความรักของพระเจาไมไดเกิดขึ้นชั่วคราวแตทรงรักตลอดเวลา อาศัยความรักเมตตาที่เห็นอกเห็นใจกันของเรา เราจึง
สามารถสะทอนถึงความรักเชนนี้ได ฉะนั้น ในฐานะคริสตชนเราจึงแบงปนความใจดีมีเมตตาอันเปนศูนยกลางของชีวิต
ของเราใหแกผูอื่นที่นับถือศาสนาตางๆ
++ จงเปดใจตอนรับความรักของพระเจาเถิด พระองคไมเคยปดประตูใจของพระองค ความดีงามอันสัตยซื่อมั่นคงของ
พระองค คือ เกราะคุมกันที่มั่นคงของเราในยามที่เราตองสะดุดลมเพราะการกระทําผิดของเรา หากเราเคยหนีหางจาก
พระเจา ก็จงอยากลัวที่จะหันกลับมาหาพระองค อยากลัวที่จะไววางใจในพระองค เพราะพระองคทรงเสด็จมาหาเรา
เสมอ
++ เราไมควรใหการภาวนา ดูยากเกินไป แตจงใหเปนการเปดตอนรับ ใหเปนเวลาหยุดพัก และผอนลมหายใจเขา-ออก
และเมื่อพระจิตเจาเสด็จมาเติมเต็มความรักของพระเจาใหแกเรา ก็จะชวยเราใหสามารถดําเนินชีวิตดวยเมตตากรุณาได
ตอไป

แนวทางที่สอง

จงใหอภัยแลวใหอภัยเลา
จงเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถอมตน ความออนโยนและความพากเพียรอดทนเปนเสมือนเครื่องประดับตน จงผอน
หนักผอนเบากัน หากมีเรื่องผิดใจก็จงยกโทษกัน องคพระผูเปนเจาทรงใหอภัยความผิดของทานอยางไร ทานก็จงให
อภัยอยางนั้นเถิด (คส 3: 12-13)
เปโตรเขามาทูลถามพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ถาพี่นองทําผิดตอขาพเจา ขาพเจาตองยกโทษใหเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ด
ครั้งหรือไม” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “เราไมไดบอกทานวาตองยกโทษใหเจ็ดครั้ง แตตองยกโทษใหเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”
(มธ 18: 21-22)
พระเจาไมเคยหยุดใหอภัย ตลอดทั้งชีวิตและแมบนไมกางเขนพระคริสตก็ทรงใหอภัยเสมอ พระองคไมประณามผูใดเลย
จงรูไวเถิดวา เราไดรับการอภัยแลวและเราตองใหอภัยผูอื่นดวยเชนกัน นี่คือหนึ่งในความชื่นชมยินดีมากที่สุด และเปน
แหลงกําเนิดของสันติสุขจากสวนลึกภายใน ที่พระคริสตประสงคจะบอกกับพวกเรา
พระศาสนจักร คือจุดรวมผูคนที่รักพระคริสต ซึ่งถูกเรียกรองใหความเมตตาธรรมเปลี่ยนแปลงตนเอง “เมื่อพระศาสนจักรเงี่ยหูฟง เยียวยารักษา และคืนดี พระศาสนจักรก็จะกลายเปนแสงธรรมที่สุกสกาวที่สุด --- การสนิทสัมพันธหนึ่ง
เดียวในความรัก ในความเห็นอกเห็นใจ ในความบรรเทาใจ เปนภาพสะทอนที่ชัดเจนของพระคริสตผูฟนคืนพระชนม
พระองคไมเคยหางไกล ไมเคยปกปองตนเอง ทรงหางไกลจากความรุนแรง พระองคทรงถอมองคลงมาหาเราเพื่อ
ประทานความเชื่อลงในหัวใจของมนุษยเยี่ยงเรา” (ภราดาโรเจอร)
การใหอภัยของพระเจามิไดใชเพื่อพิสูจนความชั่วรายหรือความอยุติธรรม แตการใหอภัยของพระเจาทําใหเราสํานึกใน
ความผิดของตน รวมทั้งสําเหนียกถึงการกระทําผิดและความอยุติธรรมที่ลอมรอบตัวเราและในโลกไดมากขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู
กับตัวเราเองที่จะทําใหถูกตองในสิ่งที่ควรทําใหถูกตอง
++ จงพยายามใหอภัยเถิด – แมจะเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง แมบาดแผลที่เจ็บปวดนั้นใหญหลวงนักก็จงพยายามใหอภัยเถิด
คอยๆ ทําไป แมบางคราวความปรารถนาที่จะใหอภัยจะถูกบดบังดวยบาดแผลที่เจ็บปวดอันแสนสาหัสนั้นก็ตาม

++ เราสามารถแสดงออกใหเห็นไดวาพระศาสนจักรคือชุมชนแหงเมตตาธรรมได ดวยการเปนผูเปดใจ ไรการรังเกลียด
เดียดฉันทผูคนรอบขาง ดวยการแสดงออกซึ่งการยินดีตอนรับผูอื่น ดวยการไมตัดสินผูอื่นอยางแทจริง ดวยการปกปองผู
ถูกกดขี่ขมเหง ดวยการหลอหลอมดวงใจใหเปนคนใจกวาง

แนวทางที่สาม
จงเขาใกลกับความทุกขระทม ทั้งแบบโดยลําพังหรือรวมกับบางคน
ถาทานแบงอาหารใหแกคนหิว และตอบสนองความตองการของผูมีทุกข ความสวางของทานจะปรากฏขึ้นในความมืด
และความมืดของทานจะเปนเหมือนเวลาเที่ยงวัน (อสย 58:10)
ถาผูใดมีทรัพยสมบัติของโลกนี้และเห็นพี่นองตนขาดแคลน แตยังมีใจแคบตอเขา ความรักของพระเจาจะดํารงอยูในผู
นั้นไดอยางไร (1 ยน3: 17)
รูปไอคอนเมตตาธรรมนี้บอกใหเรารูวา พระคริสตมองดูเราดวยความรัก และกําลังเลาเรื่องราวของชาวสะมาเรียผูใจดี
(ลูกา 10) ซึ่งเปนเรื่องราวของชายผูหนึ่งไดถูกทิ้งไวขางถนนดวยอาการสาหัสปางตาย, สมณะและชาวเลวี เดินผานมา
ทางนั้นแลวเดินผานไป แตชาวสะมาเรียเดินเขาไปหา ชวยเหลือ เยียวยาบาดแผลใหเขาและพาเขาไปพักฟนที่โรงแรม
ความเมตตากรุณาเปดจิตใจเรา ชวยเราใหเขาถึงความยากลําบากตางๆ ของผูอื่น เขาถึงความทุกขที่มองไมเห็นของพวก
เขา ใหการชวยเหลือตางๆ แกคนยากจน และเขาถึงความทุกขระทมในแบบตางๆ ของผูคน อันไดแก ความทุกขของ
เด็กๆ ที่กําลังตกระกําลําบาก ครอบครัวที่กําลังประสบปญหาทุกขยากลําบาก คนที่ไรบานไรที่อยูอ าศัย เยาวชนที่กําลัง
คนหาความหมายชีวิตของตนเอง ชายและหญิงที่ตองอยูอยางเดียวดายที่ถูกอเปหิ รวมถึงคนที่ไมไดรับการศึกษา ขาด
การศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมใดๆ
ทามกลางคนยากจน เปนองคพระคริสตเองที่หวังในความเห็นอกเห็นใจจากพวกเรา เปนพระองคเองที่พูดกับพวกเราวา
“เราหิว ทานใหเรากิน” (มธ 25) “ดวยความเห็นอกเห็นใจ พระคริสตจึงยอมรับทรมานเพื่อมนุษยทุกคน เพราะความดี
งามของพระองคนี้ จึงทรงยอมรับทุกขทรมานเพื่อเราแตละคนจนสิ้นพิภพ” (Maximus of Confessor, ศตวรรษที่ 7)
เมื่อเราเจ็บปวดจากบาดแผลตางๆ พระคริสตทรงเยียวยารักษาแผลเหลานั้นใหเรา เราสามารถมองเห็นสายพระเนตร
แหงความรักของพระองคไดผานทางคนที่อยูใกลๆ เรา บางครั้งก็ผานทางคนที่ดูถูกเหยียดหยามเรา บางทีก็ผานทางคน
แปลกหนาเหมือนอยางเรื่องเลาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียคนนั้น

++ จงกลาเขาใกลสถานการณความทุกขที่อยูรอบตัวเรา ทั้งโดยลําพังหรือรวมกับใครบางคนที่รวมทางกับเรา ความ
เมตตากรุณาไมใชแคความรูสึกแตเรียกรองการลงมือปฏิบัติที่ไรขีดจํากัด กฎก็คือกฎที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ไวอยาง
ชัดเจน แตสําหรับความเมตตากรุณานั้นไมสามารถกลาวเชนนี้ได “พอแลวนะ ฉันทําตามหนาทีข่ องฉันแลว”

แนวทางที่สี่

การขยายความเมตตากรุณาไปสูมิติดานสังคม
เราคือพระยาหเวห ผูแสดงความรักมั่นคง ความถูกตองและความยุติธรรม (ยรม 9:23)
คือใหทานปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงาม และดําเนินชีวิตอยางถอมตนกับพระเจาของทาน (มีคาห 6:8)
ในดวงพระหฤทัยของพระเจา มนุษยทุกคนถูกสรางใหเปนครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นความเมตตากรุณาตองขยายออก
ไปสูมิติตางๆ
เพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันจริงๆ ในทุกมุมโลก สิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือสถาบันความเปนหนึ่งเดียวนานาชาตินั้นตอง
มีความแข็งแกรง ดวยการตั้งกฎกติกาที่เปนประชาธิปไตยเพื่อใหแนใจวาจะเกิดความยุติธรรมและรักษาไวซึ่งความสงบ
สุขจริงๆ
หนี้สินของประเทศยากจนมักเกิดจากการใชและแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรเพื่อตนเองของกลุมประเทศและ
ภาคธุรกิจที่มีอํานาจมากกวา เราอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณสังคมเชนนี้ไมได แตเราตองจดจําไววา การยกหนี้สิน
ใหคนยากจนเปนวิธีหนึ่งที่จะคืนความยุติธรรมใหกับพวกเขาได
ในบริบทของความเหลื่อมล้ําทางสังคมในปจจุบัน
พระคัมภีรไดย้ําเตือนเราดังนี้ “ถาพี่นองของทานยากจนลงไมสามารถหาเลี้ยงตนเองได ทานจะตองชวยเหลือเขา
เชนเดียวกับที่ควรชวยเหลือคนตางดาวหรือคนเชาที่ดิน เพื่อเขาจะมีชีวิตกับทานตอไปได (ลนต 25:35)
ทั่วแผนดินโลก บรรดาสตรีและเด็กๆ จําใจตองละทิ้งบานเกิดของตน เคราะหกรรมของพวกเขาผลักดันใหเขาตองละทิ้ง
บานแมพวกเขาตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตาม สวนประเทศที่มั่งคั่งตองกลายเปนผูที่พึงตระหนักรูวาตนกําลังแบก
รับความรับผิดชอบตอบาดแผลในอดีตทีเ่ คยเกิดขึ้นกับผูอพยพจํานวนมหาศาล โดยเฉพาะจากแถบแอฟริกาและจาก
ตะวันออกกลาง

++ สิ่งสําคัญยิ่งคือเราตองตระหนักวา แมการทะลักไหลของผูอพยพไดสรางปญหาทีย่ ุงยาก แตก็ยังเปนโอกาสในเชิง
บวกดวยเชนกัน เพราะเมื่อผูอพยพเคาะประตูบานของประเทศที่มั่งคั่งกวาก็เปนการจุดประกายใหประเทศเหลานั้นได
รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรวมเปนหนึ่งเดียวกันในการชวยเหลือผูอพยพ แลวสิ่งนี้มิไดเปนการชวยใหการรวมตัวของกลุม
ประเทศมั่งคั่งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดอกหรือ? โดยการรวมกันแกปญหาตอสิ่งทาทายซึ่งคลื่นผูอพยพนํามาใหนี้ ได
ทําใหชุมชนตางๆ ในประเทศของยุโรปสามารถรื้อฟนกระบวนการของความตองการเปนหนึ่งเดียวกันในภูมิภาคยุโรป
กลับขึ้นมาอีกครั้ง
++ เราจําเปนตองกาวออกไปใหพนความกลัวคนแปลกหนา กลัวคนที่มีวัฒนธรรมที่ตางกัน เพราะความกลัวนั้นเปนสิ่งที่
เขาใจได นั่นคือ ใครก็ตามที่ชวยใหการตอนรับผูอพยพอยางใจกวางเขาไดสวมใสความเขาใจแลว ความกลัวไมไดทําให
ความเขาใจกันลดลง เพราะพวกเขาไดละทิ้งตนเองไวเบื้องหลังแลวกาวออกไปหาคนที่ยังไมรูจักแทนการแคมองดูคน
แปลกหนาตามมาตรฐานและตามวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้น การตอนรับพวกเขาเหมือนตอนรับคนในครอบครัว
เดียวกันมิใชเรื่องที่เรงดวนกวาดอกหรือ?

แนวทางที่หา

จงมีเมตตากรุณาแกสิ่งสรางทั้งมวล
ทานจะตองทํางานเปนเวลาหกวัน แตในวันที่เจ็ด ทานจะตองพักผอนเพื่อโคและลาของทานจะไดพักผอน (อพย 23:12)
ทานจะหวานพืชในแผนดินของทานและเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนเวลาหกป ในปที่เจ็ด ทานจะไมไถนา แตจะปลอยมันไวโดย
ไมเพาะปลูก (อพย 23:10)
ดวยสัญญาณแหงกาลเวลาในขณะนี้ พระคัมภีรไดเรียกรองพวกเราใหเผื่อแผความรักเมตตาไปยังสิ่งแวดลอม ใหเคารพ
สิ่งสรางทุกชีวิต จงอยาเพาะปลูกโดยปราศจากความตระหนัก คริสตชนแหงเมโสโปเตเมียคนหนึ่งไดเคยบันทึกไววา
“หัวใจแหงความเมตตากรุณาไมอาจทนตอการกระทําที่ชั่วรายแมเพียงเล็กนอยหรือความเศราโศกแมเพียงนอยนิดของ
สิ่งสรางได” (อีซาอัค แหงไซรีน, ศตรวรรษที่ 7)
เหยื่อผูเคราะหรายจากการทําลายระบบนิเวศนนั้นมักเปนคนยากจนกอนเสมอ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ทําใหประชาชนตองออกจากถิ่นที่อยูอาศัยของตน
โลกเปนของพระเปนเจา มนุษยเราไดรับโลกใบนี้เปนของขวัญจากพระองค ทรงมอบหมายความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ
ใหแกเรา นั่นคือ ทรงใหเราดูแลโลกใบนี้ ไมใหใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ทรัพยากรในโลกมีอยางจํากัด ดังนั้นมนุษย
จึงจําเปนตองไดรับอนุญาตในการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดนั้น

โลกใบนี้คือบานของเราทุกคนและทุกวันนี้มันกําลังระทมทุกข จะตองไมมีที่สําหรับภัยพิบัติของสิ่งแวดลอมใดใด ตองไม
มีการสูญสิ้นของสายพันธุและความหลากหลายทางชีวีภาพใดใด หรือกระทั่งตองไมมีการทําลายลางปาไมซึ่งเปนสวน
สําคัญของโลกใบนี้อีกตอไป
++ เราจะแสดงออกถึงการเปนหนึ่งเดียวและชวยสิ่งสรางทั้งมวลไดอยางไรบาง? เราทําไดดวยการตัดสินใจที่จะใช
ชีวิตประจําวันที่เรียบงายอยางมีจิตสํานึกในฐานะพลเมืองและในฐานะผูบริโภค ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิตเรียบงายชวยใหเรา
พบบอกําเนิดแหงความชื่นชมยินดี มีหลายคนริเริ่มดวยการอดอาหารทุกวันแรกของเดือน บางก็เพื่อสภาพอากาศที่ดีขึ้น
บางก็เพื่อความยุติธรรม จงเริ่มตนทําอะไรบางอยางเพื่อแสดงใหถึงพระเมตตาของพระเจาที่มีตอทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้
ซึ่งเปนบานของเราทุกคนเถิด เพราะโลกไมใชทางเลือก แตตองเปนที่อยูอาศัยที่เราดํารงชีวิตอยางมีความสุข

