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“พระเจ้าคอืความรัก” 

พระสมณสาสน์ฉบับแรกของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต์ ที ่16 

 

อารัมภบท 

1. “พระเจ้าคือความรัก ผูท่ี้ด  ารงอยู่ในความรักก็ด ารงอยู่ในพระเจ้า และ พระเจ้าก็ด  ารงอยู่ในผูน้ั้ น” (1 ยน 
4:16)   ค ากล่าวจากจดหมายฉบบัท่ีหน่ึงของนกับุญยอห์นน้ี แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงแก่นแทข้องความเช่ือคริสต
ชน: เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ซ่ึงสืบเน่ืองต่อไปถึงภาพลักษณ์และเป้าหมายสุดท้ายของมนุษย ์ในประโยค
เดียวกนัน้ี นกับุญยอห์นยงักล่าวสรุปถึงชีวิตคริสตชนดว้ยว่า:“เราไดเ้ขา้มารู้จกัและเช่ือในความรักของพระเจา้ท่ีทรง
มีต่อเรา”  
 เราเช่ือในความรักของพระเจา้ :  ค  ากล่าวประโยคน้ีคริสตชนสามารถแสดงออกถึงการตดัสินใจท่ีส าคญัใน
ชีวิต  การท่ีเราเป็นคริสตชนไม่ใช่เพราะผลแห่งการเลือกหรือเพราะความคิดเลอเลิศอะไรของเราเอง แต่เป็นการ
เผชิญกบัเหตุการณ์หรือบุคคลซ่ึงเปิดมิติใหม่และแนวทางท่ีแน่นอนใหม่แห่งชีวิตให้แก่เรา  พระวรสารของนกับุญ
ยอห์นอธิบายเหตุการณ์ณ์ดังกล่าวด้วยค าพูดท่ีว่า “พระเจ้าทรงรักโลกถึงกบัประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของ
พระองค ์เพื่อคนท่ีเช่ือในพระองค ์ สมควรท่ีจะ...มีชีวิตนิรันดร์” (3:16)  ในการยอมรับแก่นแทแ้ห่งความรัก ความ
เช่ือ คริสตชนยึดถือแก่นความเช่ือของชน ชาติอิสราเอล ในขณะเดียวกันก็ให้ความหมายท่ีลุ่มลึกและกวา้งข้ึน  
ชาวยวิท่ีมีใจศรัทธาจะสวดทุกวนัดว้ยพระวาจาจากหนงัสือ เฉลยธรรมบญัญติั (Deuteronomy)  ซ่ึงไขแสดงหัวใจใน
การมีชีวิตของพวกเขา:  “จงฟังเถิด  ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย  พระเจา้ของเรามีพระเจา้เดียว  เจา้จงรักพระเจา้ของเจา้ดว้ย
ส้ินสุดจิตใจ  ส้ินสุดวิญญาณและส้ินสุดก าลงัของเจา้” (6:4-5)  พระเยซูทรงรวมบญัญติัท่ีให้รักพระเจา้และรักเพื่อน
มนุษยเ์ป็นหน่ึงเดียวกนัดงัท่ีปรากฏในหนงัสือ เลวีนิติ (Leviticus) : “ท่านจงรักเพื่อนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง” (19:18; 

เทียบ มก 12:29-31) เพราะว่าพระเจา้ไดท้รงรักเราก่อน (เทียบ ยน 4:10)  รักจึงไม่เป็นเพียงแค่ “ค าสั่ง” แต่เป็นการ
ตอบสนองต่อความรักท่ีพระเจา้เสด็จเขา้มาใกลชิ้ดกบัเรา  
 ในโลกของเราท่ีพระนามของพระเจา้บางคร้ังถูกน าเอาไปเช่ือมโยงเขา้กบัการแกแ้คน้ ความเกลียดชงั และ
การใชค้วามรุนแรง สาสน์น้ีถือว่าเหมาะแก่กาลเวลาและมีความส าคญัยิง่  ดว้ยเหตุน้ี ในสมณสาสน์ฉบบัแรกเราจึง
อยากกล่าวถึงความรักท่ีพระเจา้ประทานอยา่งท่วมทน้มายงัเรา  และเราจะตอ้งแบ่งปันความรักน้ีกบัผูอ่ื้นดว้ย  น้ีคือ
เร่ืองใหญ่ใจความท่ีสมณสาสน์สองภาคฉบบัน้ีกล่าวถึง และเอกสารทั้งสองภาคน้ีมีความเก่ียวโยงกนัอยา่งลึกซ้ึงดว้ย  
ภาคแรกของสมณสาสน์ค่อนขา้งจะเจาะจง  เพราะในวาระเร่ิมตน้สมณสมยัของเรา  เราตอ้งการช้ีให้เห็นความจริง
ส าคญัอยา่งชดัเจน  เก่ียวกบัความรักท่ีพระเจา้ประทานให้มนุษยอ์ยา่งเร้นลบัและแบบให้เปล่า  อีกทั้งการเช่ือมโยง
ภายในระหว่างความรักนั้นกบัความรักของมนุษย ์ ภาคสองของสมณสาสน์จะเป็นรูปธรรมมากกว่า  เพราะมีการพูด
ถึงการปฏิบติัของพระศาสนจกัร  ในเร่ืองพระบญัญติัของความรักท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย ์ ประเด็นน้ีค่อนขา้งซับซ้อน
และมีขอ้โต้เถียงกันมาก ซ่ึงหากจะพูดกันให้ยืดเยื้อแล้ว  ก็คงจะเลยกรอบสมณสาสน์ฉบับน้ี  เราต้องการเน้น
ปัจจยัพื้นฐานเพียงบางประเด็นเท่านั้น เพื่อเป็นการเรียกร้องใหโ้ลกฟ้ืนฟพูลงัและปณิธานข้ึนใหม่ท่ีจะตอบสนองต่อ
ความรักของพระเจา้ 
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ภาค 1 

เอกภาพของความรักในการสร้างและในประวตัิศาสตร์แห่งการไถ่กู้ 
 

ปัญหาเร่ืองภาษา 

2. ความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเรามนุษยเ์ป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับชีวิตเรา  ซ่ึงความรักน้ีก่อให้เกิดมี
ค  าถามส าคญัว่า  พระเจา้เป็นใครและเราเป็นใคร  เม่ือพดูกนัถึงประเด็นน้ีเกิดมีปัญหาเร่ืองภาษาข้ึนมาทนัที  ทุกวนัน้ี
ค  าว่า  “รัก”  กลายเป็นค าท่ีมกัจะใชก้นับ่อยท่ีสุด  และใชก้นัอยา่งผิดๆมากท่ีสุดเช่นกนั  เพราะเป็นค าท่ีเราตีความไม่
เหมือนกนั  แมว้่าสมณสาสน์ฉบับน้ีจะพูดถึงความรักตามความเขา้ใจและการปฏิบัติ  ท่ีมีอยู่ในพระคมัภีร์และ
ขนบธรรมเนียมปฏิบติัของพระศาสนจกัรเป็นหลกั   เราก็ไม่สามารถท่ีจะตดัความหมายของค าๆ น้ีออกไป  จาก
ความหมายท่ีวฒันธรรมต่างๆ ใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ีได ้

 ก่อนอ่ืน  เราตอ้งค านึงถึงความหมายต่างๆ ของค าว่า “รัก”  เราพูดถึงความรักต่อประเทศชาติ  ความรักต่อ
อาชีพ  ความรักระหว่างเพื่อน  ความรักต่องาน  ความรักระหว่างบิดามารดากบับุตร  ความรักระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ความรักต่อเพื่อนบา้น และความรักของพระเจา้ ท่ามกลางความหมายท่ีหลากหลายเหล่าน้ี มีความรักอยู่
อย่างหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  นั่นคือ  ความรักระหว่างชายและหญิง ซ่ึงกายและวิญญาณรวมเป็นหน่ึง
เดียวกนัจนไม่สามารแยกออกจากกนั และมนุษยส์องคนน้ีดูเหมือนมีแรงผลกัดันจนห้ามใจไม่ไดท่ี้จะมีความสุข
ร่วมกนั  ความรักน้ีดูเหมือนจะเป็นบทสรุปความรัก  ท าให้ความรักแบบอ่ืนๆ ท่ีเม่ือน ามาเปรียบแทบกนัแลว้  ดูจะ
จืดจางและดอ้ยลงไป  ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งถามว่า  ความรักในรูปแบบต่างๆ  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีโดยพื้นฐานแลว้  
เป็นความรักอนัเดียวกนัหรือเปล่า เพื่อว่าความรักท่ีมีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ นั้น  ในท่ีสุดแลว้  ก็คือความ
จริงส่ิงเดียวกนั หรือว่าเราเพียงแต่ใชค้  าค  าเดียวกนัเพื่อหมายถึงความจริงมากมายท่ีมีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง? 

 

“Eros” และ “Agape” ต่างกนัแต่เป็นหนึ่งเดยีวกนั 

3. ความรักระหว่างชายหญิงซ่ึงอาจไม่ไดมี้การวางแผนหรือตั้งใจมาก่อน แต่ถูกบงัคบัให้เกิดข้ึนกบัมนุษยน์ั้น 
ชาวกรีกโบราณเรียกว่า eros  ขอให้เราตั้งขอ้สังเกตไวแ้ต่เบ้ืองแรกว่า พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมฉบบัภาษากรีก
ท่ีใชค้  า eros เพียงสองคร้ังเท่านั้น ส่วนพนัธสัญญาใหม่นั้นไม่มีการใชค้  าว่า “รัก” แบบน้ีเลย ส าหรับภาษากรีกท่ีใช้
กนัอยู ่3 ค  า ซ่ึงไดแ้ก่ eros (ความรักแบบชาย-หญิง), philia (ความรักแบบมิตรภาพ) และ agape (ความรักบริสุทธ์ิต่อ
เพื่อนมนุษย)์  ผูนิ้พนธ์พนัธสัญญาใหม่นิยมใชค้  าสุดทา้ย ซ่ึงมีปรากฏให้เห็นไม่สู้บ่อยนักในภาษากรีก  ส่วนค าว่า 
philia ท่ีมีความหมายถึงความรักระหว่างเพื่อนฝูงนั้ น มีการใช้โดยการเพิ่มความหมายให้มีความลึกซ้ึงยิ่งข้ึนใน
พระวรสารนักบุญยอห์น  เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระเยซูกบัสานุศิษยข์องพระองค ์ ท่ีพยายาม
เล่ียงใชค้  า eros  พร้อมกบัความหมายในมิติใหม่ของค า agape บ่งให้เห็นชดัเจนถึงความหมายใหม่ในความเขา้ใจ
ของคริสตชนท่ีเก่ียวกบัค  าว่า “รัก”  ส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัความหมายใหม่ของค าว่า “รัก” ในมุมมองของคริสตชน
ต่างพากนัโจมตีว่า  มนัก่อให้เกิดผลในเชิงลบมากกว่า  ตามความเห็นของนักปรัชญาชาวเยอรมนัท่ีช่ือ Friedrich 

Nietzsche  วิพากษ์ว่าคริสตศาสนาเอายาพิษไปใส่ความหมายของค า eros  ซ่ึงในตวัของมนัเองไม่ไดเ้ลวร้ายอะไร 
แต่ไปผลกัให้มนักลายเป็นเร่ืองต ่าชา้จนกลายเป็นเร่ืองของกิเลส1  เขาสนับสนุนความเขา้ใจท่ีมีอยู่อย่างกวา้งขวาง
ดว้ยการกล่าวว่า พระศาสนจกัรซ่ึงมีทั้งออกบญัญติัและห้ามโน่นห้ามน่ี  มิไดเ้ปล่ียนไปเป็นศตัรูกบัส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก
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ท่ีสุดในชีวิตดอกหรือ?  ท าไมพระศาสนจกัรจึงออกมาเป่านกหวีดห้าม  ในเม่ือความช่ืนชมยนิดีอนัเป็นพระพรของ
พระผูส้ร้างนั้น  มอบความสุข  ซ่ึงในตวัมนัเองเป็นการลิ้มรสล่วงหนา้ถึงความสุขท่ีจะมาจากพระเจา้? 

 

4. แต่ค  าวิพากษน้ี์ตรงประเด็นแลว้หรือ?  คริสตศาสนาท าลาย eros จริงหรือ?  ขอใหเ้ราลองมาพิจารณากนัถึง
โลกยคุก่อนท่ีคริสตศาสนาจะเกิดข้ึน  พวกกรีกก็เช่นเดียวกนักบัวฒันธรรมอ่ืนๆ  มีความเห็นว่า eros  คือส่ิงมอมเมา
ชนิดหน่ึง  เป็นเหตุผลอนัทรงพลงัจาก “ความบา้คลัง่ของเทพเจา้” ท่ีดึงดูดมนุษยใ์ห้หลุดพน้จากขอบเขตจ ากดั และ
ในขณะท่ีก าลงัถูกพลงัของเทพครอบง านั้น ก็ยกฐานะมนุษยใ์หส้ามารถมีประสบการณ์กบัความสุขสูงส่งและสูงสุด
ได ้ อ  านาจทั้งหลายทั้งปวงทั้งในสวรรคแ์ละแผน่ดิน  ลว้นเป็นเร่ืองรอง “Omnia vincit amor”–ความรักชนะทุกอยา่ง 
ดงัท่ีเวอร์ยลิกล่าวไวใ้น Bucolics และยงักล่าวเพิ่มเติมอีกดว้ยว่า “et nos cedamus amori” - ขอให้เราจงไดจ้ านนต่อ
ความรัก2  ในเร่ืองของศาสนา ทศันคติน้ีจะพบได้ในพิธีกรรมท่ีตอ้งการมีบุตร ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นการล่วงประเวณี 
“ศกัด์ิสิทธ์ิ” ซ่ึงแพร่หลายในวิหารหลายแห่ง  จึงมีการเฉลิมฉลอง eros ในฐานะท่ีมนัคืออ านาจของเทพ ในฐานะท่ี
เป็นส่ิงสัมพนัธ์กบัเทพเจา้  
 พระคมัภีร์เก่าต่อตา้นศาสนาในรูปแบบน้ีอยา่งจริงจงั  มนัเป็กลลวงร้ายกาจมากต่อความเช่ือท่ีนบัถือพระเจา้
แต่องคเ์ดียว ถึงกบัโจมตีว่ามนัเป็นศาสนาท่ีบิดเบือนและมวัเมาในกิเลศตณัหา  แต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธ eros ในตวัของมนั
เอง มีแต่ประกาศสงครามกบัรูปแบบท่ีบิดเบือนและท าลายลา้งของมนั  เพราะว่าการท า eros เป็นพระเท็จเทียมนั้น  
ท าลายศกัด์ิศรีของมนัและท าให้ความเป็นมนุษยข์องคนไร้ค่า  ท่ีจริงแลว้ โสเภณีในวิหารท่ียอมถูกมอมเมาว่าเก่ียว
โยงกบัเทพนั้น ไม่ไดรั้บการปฏิบติัเยีย่งมนุษยห์รือเยีย่งบุคคล  แต่ถูกใชใ้ห้เป็นเคร่ืองมือในการปลุกเร้า “ความบา้
ของเทพเจา้”  โสเภณีพวกนั้นไม่ใช่เป็นเทพเจา้ เป็นเพียงมนุษยท่ี์ถูกหลอกและถูกเอารัดเอาเปรียบ  ดงันั้น eros ท่ีถูก
มอมเมาอยา่งไร้ระเบียบและไร้การควบคุม มิไดน้ าพามนุษยใ์ห้เขา้ไปในความ “บรมสุข” ท่ีน าไปสู่พระเจา้  แต่เป็น
การท าใหม้นุษยท์  าผิดและตกต ่าลง  จึงเป็นส่ิงแน่ชดัว่า eros  จ าเป็นตอ้งมีกฎระเบียบ และมีการช าระใหส้ะอาด หาก
ไม่ตอ้งการท่ีจะให้มนัเป็นแค่ความสุขชัว่แล่น แต่เป็นการลิ้มรสบางอยา่งแห่งความสุขสุดยอดในการมีชีวิตของเรา 
ลิ้มรสกบับุญลาภท่ีความเป็นมนุษยข์องเราไฝ่หา 
5. มีสองมิติดว้ยกนัท่ีเผยออกมาให้เราเห็นจากการพิจารณาค า eros ทั้งในอดีตและปัจจุบนักาล  มิติแรก มี
ความเก่ียวโยงกนับางอย่างระหว่างความรักและพระเจา้  ความรักให้สัญญาว่าจะไม่มีวนัส้ินสุด มีความเป็นนิจนิ
รันดร์  เป็นความจริงท่ียิง่ใหญ่กว่า  และเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือโดยส้ินเชิงจากการมีชีวิตอยูแ่บบประจ าวนัของเรา  แต่เราก็
ไดเ้ห็นแลว้ว่า วิธีท่ีจะไดม้าซ่ึงเป้าหมายน้ีไม่ไดอ้ยูท่ี่การปล่อยตวัเองไปตามสัญชาตญาณ  มีการเรียกร้องให้มีการ
ช าระลา้งและเติบโตข้ึนในวุฒิภาวะ  และส่ิงดงักล่าวจ าตอ้งผ่านหนทางแห่งการปฏิเสธตน มนัไม่ไดเ้ป็นการปฏิเสธ
หรือ “วางยาพิษ” ใหแ้ก่ eros เลย มนัเป็นการรักษาและฟ้ืนฟมูนัใหสู่้ความสง่างามท่ีแทจ้ริงของมนัต่างหาก 

 ท่ีเป็นเช่นน้ีไดก้็เพราะความจริงมีอยูว่่า มนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกายและวิญญาณ  มนุษยเ์ป็นตวัตนเองเม่ือ
กายและวิญญาณของเขาเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งใกลชิ้ด  การทา้ทายไปในทางเส่ือมของ eros  กล่าวไดว้่าพ่ายแพอ้ยา่ง
ส้ินเชิง  หากมนุษยส์ามารถเป็นหน่ึงเดียวกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ระหว่างกายและวิญญาณ  หากมนุษยต์ั้งหนา้ตั้งตารัง
แต่จะแสวงหาความบริสุทธ์ิฝ่ายวิญญาณ แลว้ปล่อยปะละเลยกายไวต้ามล าพงั  ค่าท่ีมนัมีธรรมชาติของสัตว ์ ทั้ ง
วิญญาณและกายของผูน้ั้นจะสูญเสียศกัด์ิศรีไปทั้งสองฝ่าย  ในทางตรงกนัขา้ม หากเขาปฺฏิเสธเร่ืองของจิตวิญญาณ  
แลว้สาละวนเอาแต่เร่ืองวตัถุ ถือว่าเขามีแต่กายอย่างเดียว เขาก็จะสูญเสียความยิ่งใหญ่ของตนเองไปด้วยเช่นกนั  
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Gassendi อาจารยท่์านหน่ึงท่ีชอบกินชอบด่ืมมกัจะทกัทาย Descartes นกัปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงดว้ยอารมณ์ขนัว่า “โอ ้
วิญญาณ!” แลว้ Descartes ก็จะตอบว่า “โอ ้เน้ือหนงัมงัสา!”3  แต่กไ็ม่ใช่จิตวิญญาณหรือกายแต่เพียงล าพงัท่ีรัก เป็น
คนท่ีรัก เป็นบุคคลท่ีรัก เป็นสัตว์ท่ีประกอบด้วยกายและวิญญาณท่ีรัก  มีแต่เม่ือสองมิติน้ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน
เท่านั้น  ท่ีมนุษยจ์ะสามารถบรรลุถึงสภาพแห่งความเป็นมนุษยไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์  มีแต่วิธีน้ีวิธีเดียวท่ีเป็นความรัก 
Eros สามารถเติบโตมีวุฒิภาวะและบรรลุถึงความงามสง่าท่ีแทจ้ริงได ้

 ทุกวนัน้ีศาสนาคาทอลิกในยุคอดีตมักโดนต าหนิว่า  เป็นปฏิปักษ์ต่อร่างกาย และก็เป็นความจริงว่า
แนวโนม้ไปในท านองน้ียงัคงหลงเหลืออยู ่ แต่วิธียกยอ่งกายในยคุร่วมสมยัน้ีก็เป็นส่ิงหลอกลวงดว้ยเช่นกนั  Eros  

ถูกจดัให้เป็นเพียง “เร่ืองเพศ” แต่เพียงอย่างเดียว  เพศกลายเป็นเสมือนสินคา้หรือเคร่ืองอ านวยความสะดวก เป็น
เพียง “ส่ิง” หน่ึงท่ีซ้ือขายได ้หรือมิฉะนั้นมนุษยก์็กลายเป็นส่ิงท่ีซ้ือขายไดเ้ช่นกนั การท าเช่นน้ีเท่ากบัถือว่าร่างกาย
และการมัว่สุมในเร่ืองเพศของเขา  เป็นเพียงส่วนหน่ึงของดา้นวตัถุของตวัเขา ท่ีจะใชห้รือท าอยา่งไรกไ็ดต้ามใจ  เขา
จะไม่มองว่าร่างกายของเขาเป็นสนามประลองเสรีภาพของตน เห็นเป็นแต่เพียงวตัถุท่ีพยายามท าให้มนัเกิดมีความ
สนุก  และไม่เกิดอนัตรายตามแต่ใจตนเองจะชอบ  ณ จุดน้ีเราก าลงัพูดกนัถึงดา้นต ่าของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงมกัไม่
ประสานกลมกลืนเขา้ไปในกระบวนการเสรีภาพท่ีเรามีอยูเ่ลย  และไม่ไดเ้ป็นการแสดงออกซ่ึงความเป็นมนุษยข์อง
เราทั้ งครบ มันเป็นแค่ลดขั้นลงไปอยู่ในบริบทของมิติชีววิทยาล้วนๆ  การเทิดทูนร่างกายอาจเปล่ียนไปและ
กลายเป็นความจงเกลียดจงชังกายตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว  ในอีกมุมมองหน่ึง ความเช่ือแบบคริสตชนถือเสมอว่า  
มนุษยเ์ป็นหน่ึงเดียวในสองมิติ เป็นความจริงท่ีจิตและวตัถุรวมเป็นส่ิงเดียวกนั และในความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ
สองส่ิงน้ีท าให้แต่ละส่ิงมีสถานภาพสูงส่งข้ึน eros ท่ีถ่องแทมุ่้งสู่ท่ีสูงแห่ง “บรมสุข” อนัน าไปสู่พระเจา้ น าพาเรา
ไปสู่ท่ีสูงเหนือตวัเราเอง  และเพราะเหตุน้ีเอง มนัจึงเรียกร้องให้เราเดินในหนทางท่ีจะท าให้เราขยบัสูงข้ึน ให้รู้จกั
ปฏิเสธตวัเอง ใหรู้้จกัช าระตวัเองใหส้ะอาด และใหมี้การบ าบดัรักษา 

 

6. หากจะพูดกนัแบบรูปธรรม หนทางท่ีจะท าให้เราสูงข้ึนและการช าระลา้งให้บริสุทธ์ินั้น  หมายความถึง
อะไรบา้ง?  จะตอ้งมีประสบการณ์กบัความรักอย่างไร  เพื่อท่ีจะจะได้บรรลุถึงค  ามัน่สัญญาในมิติแห่งความเป็น
มนุษยแ์ละมิติแห่งพระเจา้?  ประการแรกเราอาจพบเบาะแสในบทเพลงหนงัสือพระธรรมเก่า  อนัเป็นท่ีทราบกนัดี
ในหมู่ฤๅษีชีไพร  ตามท่ีมีการอธิบายกนัทัว่ไปในสมยัน้ี บทกลอนท่ีมีบนัทึกไวใ้นหนงัสือน้ีนั้นส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
เพลงรักๆ ใคร่ๆ  ซ่ึงคงจะแต่งไวส้ าหรับพิธีแต่งงานของชาวยวิ  โดยมุ่งท่ีจะยกยอ่งความรักของคู่บ่าวสาว  ในกรอบ
ของบทเพลงเหล่าน้ี  ขอให้ตั้งขอ้สังเกตดีๆ ว่า  มีการใชศ้พัท์ภาษาฮีบรูอยู่สองค าท่ีมีความหมายแตกต่างกนัซ่ึงใช้
แสดงถึง “ความรัก”  ค าแรกคือ dodim  เป็นค าพหูพจน์อนัหมายถึงความรักท่ียงัไม่มีความมัน่คง  ยงัไม่ตายตวั และ
ยงัมีการคน้หากนัอยู ่ ต่อมามีค  า ahaba มาแทน ซ่ึงพระธรรมเก่าฉบบัภาษากรีกแปลในความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัค  า 
agape  ดังท่ีเราเห็นแลว้ว่าเป็นการแปลแบบท่ีมีความหมายเดียวกนักบัความหมายในพระคมัภีร์ของค าว่า  “รัก”  

ตรงกนัขา้มกบัความรักท่ียงัไม่ตายตวัหรือท่ียงัมีการคน้หากนัอยู ่ ค  าน้ีแสดงถึงประสบการณ์ของความรัก  ท่ีรวมถึง
การคน้พบอีกฝ่ายหน่ึงท่ีแทจ้ริง เป็นการขบัเคล่ือนออกไปจากการเห็นแก่ตวัซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นในตอนแรก  ความ
รักตอนน้ีกลายเป็นความห่วงใยและการดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหน่ึง  ไม่ไดเ้ป็นการแสวงหาตนเองอีกต่อไป เป็นการจม
อยู่ในความมึนเมาแห่งความสุข  ความรักน้ีมุ่งแสวงหาแต่ความดีของผูท่ี้เขารัก  กลายเป็นการปฏิเสธตนเอง  
เตรียมพร้อม และแมก้ระทัง่เตม็ใจส าหรับการเสียสละและการบูชา  
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ส่วนหน่ึงแห่งการเจริญเติบโตสู่ความสูงส่งข้ึนและการช าระจิตภายในให้สะอาดน่ีเองท่ีเป็นความหมายท่ี
ถูกตอ้ง และการท่ีจะบรรลุส่ิงน้ีได้ก็ด้วยสองส่ิงด้วยกนั นั้ นคือ ความเป็นส่วนตัวจ าเพาะ (บุคคลน้ีเท่านั้น) และ 
“ความยัง่ยืนถาวร”  ความรักจะต้องครอบคลุมทุกมิติรวมถึงมิติแห่งกาลเวลาด้วย  จะเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได ้
เน่ืองจากว่า  สัญญาแห่งรักนั้นมุ่งไปท่ีเป้าหมายท่ีมีลกัษณะแห่งความหมายท่ีจ ากดัน้ี นัน่คือ ความรักมุ่งสู่ความเป็น
นิรันดร์  ความรักเป็น “บรมสุข” แทจ้ริง ไม่ใช่ในความหมายชัว่แล่นแห่งความมวัเมา แต่เป็นการเดินทางต่อเน่ืองท่ี
ตอ้งพยายามออกไปจากความเป็น “อตัตา” แลว้เขา้สู่ความเป็นอิสระโดยอาศยัการมอบตนเองแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
มีการคน้พบตนเองอนัยงัจะเป็นผลให้ไดพ้บพระเจา้ดว้ย  “ผูใ้ดท่ีพยายามรักษาชีวิตของตนไว ้ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น 
และผูใ้ดท่ีเสียชีวิตของตน ก็จะรักษาชีวิตนั้ นไว”้ (ลก 17:33)  และพระเยซูก็ได้กล่าวในท านองน้ีไวม้ากมายใน
พระวรสาร (เทียบ มธ 10:39; 16:25; มก 8:35; ลก 9:24; ยน 12:25) ในค ากล่าวต่างๆ เหล่านั้น  พระเยซูเจา้ทรงแสดง
ให้เราเห็นถึงหนทางของพระองคซ่ึ์งจะน าพาเราไปสู่การกลบัเป็นข้ึนมาโดยอาศยัไมก้างเขน  เป็นหนทางแห่งเมล็ด
พนัธ์ุขา้วท่ีตกลงไปยงัพื้นดินแลว้ตายไป จึงเกิดผลมากมาย  อาศยัการเร่ิมจากความล ้าลึกแห่งการบูชาของพระองค์
และความรักท่ีบรรลุถึงความสมบูรณ์  พระองคไ์ดท้รงแสดงออกดว้ยค ากล่าวเหล่านั้นถึงแก่นแทแ้ห่งความรักและ
แก่นแทข้องชีวิตมนุษยด์ว้ย  
 

7. โดยอาศยัเหตุผลภายในตวัมนัเอง  ค  ากล่าวท่ีมีเชิงปรัชญาเบ้ืองตน้ชวนให้คิดเก่ียวกบัความรักเหล่าน้ีน าเรา
เข้าสู่ธรณีประตูความเช่ือแห่งพระคัมภีร์  เราเร่ิมด้วยการถามว่า ความหมายของค าว่า “รัก” นั้ น  ถึงแม้จะมี
ความหมายท่ีแตกต่างกนั  หรือแมก้ระทัง่ขดัแยง้กนั  น าเราไปสู่ความเป็นเอกภาพท่ีล ้าลึก หรือว่าตอ้งแยกออกจาก
กันให้เป็นคนละเร่ือง  ท่ีส าคัญยิ่งคือ เราสงสัยว่าความหมายของความรักท่ีพระคัมภีร์และความเช่ือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระศาสนจกัรนั้นมีความเช่ือมโยงกนักบัประสบการณ์ความรักทัว่ ๆ ไปของมนุษย์
หรือไม่  หรือว่ามนัขดัแยง้กบัประสบการณ์ดังกล่าว ประเด็นน้ีท าให้เราตอ้งหันกลบัไปพิจารณากนัถึงค  าท่ีเป็น
พื้นฐานอยู่สองค า คือ eros  ใความหมายท่ีเป็นเร่ืองของความรักทางโลก และค า agape อนัหมายถึงความรักท่ีมี
พื้นฐานและหล่อหลอมข้ึนโดยอาศยัความเช่ือ  ความหมายทั้งสองบ่อยคร้ังดูเหมือนกบัอยูค่นละขา้งดุจความรักท่ี 
“สูงส่ง” และ “ตอ้ยต ่า”  นอกนั้นยงัมีค  าจ ากดัความอ่ืนๆอีก เช่นความรักท่ีเอาแต่ไดก้บัความรักท่ีมอบให้ผูอ่ื้น (amor 

concupiscentiae – amor benevolentiae) ซ่ึงบางคร้ังมีการเพิ่มความรักข้ึนมาอีกชนิดหน่ึง คือความรักท่ีแสวงหาแต่
ผลประโยชน์แห่งตน  
 ในแวดวงวิวาทะของปรัชญาและเทววิทยา ความแตกต่างของความหมายสองค าน้ีถึงกบัมีการเสนอให้ตั้ง
ทฤษฎีให้ชดัเจนว่ามนัอยูก่นัคนละซีก  ความรักแบบ agape คือความรักแบบคริสตชนท่ีท าให้ชีวิตสูงส่งข้ึน ส่วน
ความรักแบบ eros นั้นเป็นความรักท่ีเห็นแก่ตัว ซ่ึงเป็นความรักของคนท่ีไม่ใช่คริสตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วฒันธรรมของชาวกรีก  หากจะยึดถือเอาทฤษฎีสุดขั้วของความรักทั้ งสองแบบกนัอย่างจริงจงัแลว้ แก่นแทข้อง
คริสต์ศาสนาคงจะตอ้งแยกออกจากความสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์
ออกไป คงจะกลายเป็นเร่ืองของโลกท่ีอยู่กันคนละซีก อาจเป็นส่ิงน่าพิศวง แต่หลุดออกไปอย่างส้ินเชิงจาก
องคป์ระกอบท่ีสานทอไวอ้ยา่งสวยงามในชีวิตมนุษย ์ แต่ eros และ agape ไม่อาจท่ีจะแยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง
อยา่งเด็ดขาด  ยิง่ความรักทั้งสองรูปแบบในมุมมองท่ีแตกต่างกนันั้นจะหนัเขา้หาเป็นหน่ึงเดียวกนัในความจริงแห่ง
ความรักมากเท่าใด ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของความรักโดยทัว่ไปก็ยิ่งจะประสบความบริบูรณ์เพิ่มข้ึนเท่านั้น  ถึงแม ้
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eros จะดูเป็นเร่ืองเห็นแก่ตวัในขั้นแรก และค่อยสูงส่งข้ึน  ซ่ึงเป็นความน่าพิศวงส าหรับความสุขอนัยิง่ใหญ่ท่ีสัญญา
ให้ไว ้สูงส่งข้ึนเพราะมีการโน้มน้าวเขา้หากนั มีการห่วงใยตนเองน้อยลง มีการมอบตนเองและตอ้งการท่ีจะ “อยู่ท่ี
นัน่” เพื่อผูอ่ื้น  ดงันั้นปัจจยัของ agape จึงเขา้ไปอยูใ่นความรักชนิดน้ี  มิฉะนั้นแลว้ eros จะไร้สาระและแมก้ระทัง่
สูญเสียธรรมชาติของมนัไป  ในอีกมุมมองหน่ึง มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะมีชีวิตโดยอาศยัความรักท่ีเป็นเพียงความรัก
แบบตอ้ยต ่าหรือแบบสูงส่งอย่างหน่ึงอย่างใดไดแ้ต่เพียงอย่างเดียว  เขาไม่สามารถท่ีจะให้ฝ่ายเดียว เขาตอ้งไดรั้บ
ดว้ยผูใ้ดท่ีอยากให้ความรักจะตอ้งได้รับความรักเป็นของขวญัดว้ย  ดังท่ีพระคริสตเจ้าบอกเราว่า คนๆ หน่ึงอาจ
กลายเป็นตน้ตอแห่งธารน ้าชีวติได ้(เทียบ ยน 7: 37-38)  แต่เพื่อท่ีจะเป็นล าธารนั้นได ้ผูน้ั้นตอ้งด่ืมจากตน้ตอแห่งล า
ธารอยูเ่ป็นนิจ ตน้ตอนั้นคือพระคริสตเจา้ ซ่ึงความรักแห่งพระเจา้ไหลออกมาจากดวงใจท่ีถูกท่ิมแทงของพระองค ์
(เทียบ ยน 19:34) 

 ในเร่ืองราวบนัไดของยาโคบ ปิตาจารยแ์ห่งพระศาสนจกัรมองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างความรักท่ีสูงข้ึน
และต ่าลง  ระหว่าง eros ท่ีแสวงหาพระเจา้ และ agape ซ่ึงถ่ายทอดพระพรท่ีตนไดรั้บไปใหผู้อ่ื้นโดยมีสัญลกัษณ์ใน
รูปแบบต่างๆ ว่า แยกออกจากกนัไม่ได ้ ในขอ้ความพระคมัภีร์เราอ่านพบว่ายาโคบนอนหลบัโดยใชก้อ้นหินเป็น
หมอน ในความฝันท่านเห็นบนัไดทอดสูงข้ึนไปยงัสวรรคซ่ึ์งมีเทวทูตของพระเจา้ไต่ข้ึนไต่ลงตามบนัไดนั้น (เทียบ 
ปฐก 28:12; ยน 1:51)  การอธิบายความหมายท่ีส าคญัมากของความฝันน้ีมีในสมณลิขิต Pastoral Rule ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเกรโกรีผูย้ิง่ใหญ่  ท่านบอกเราว่านายชุมพาบาลท่ีดีตอ้งมีรากฐานอยูบ่นชีวิตท่ีมีจิตสมาธิ  อาศยัวิธีน้ี
เท่านั้นท่ีเขาจะสามารถรับความตอ้งการของผูอ่ื้นมาใส่ตนและท าให้ความตอ้งการเหล่านั้นเป็นความตอ้งการของ
ตนเอง “per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat”4  ในประเด็นน้ีนักบุญเกรโกรีเม่ือกล่าวถึง
นกับุญเปาโลผูท่ี้มีความรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกบัรหสัธรรมของพระเจา้  ดงันั้นเม่ือท่านเหิรต ่าลงมาอีกคร้ัง ท่านก็สามารถท่ีจะ
เป็นทุกส่ิงส าหรับทุกคน (เทียบ 2 คร 12:2-4; 1 คร 9-22)  ท่านยงัไดช้ี้ให้เห็นถึงตวัอยา่งของโมเสสผูท่ี้ไดไ้ปประทบั
อยู่กบัพระเจา้คร้ังแลว้คร้ังเล่าสนทนากบัพระองค์ เพื่อเม่ือถึงตอนท่ีท่านกลบัออกมา  ท่านจะได้สามารถรับใช้
ประชากรของท่านทุกคน  ภายในเต๊นท์ท่ีพกั ท่านใชชี้วิตในจิตภาวนาสมาธิ เม่ืออยู่นอกท่ีพกัท่านก็อุทิศตนอย่าง
เตม็ท่ีในการช่วยเหลือผูท่ี้ก  าลงัรับทุกข ์“intus in comtemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur” 5 

 

8. เราไดเ้กร่ินไปบา้งแลว้ ถึงแมจ้ะเป็นค าตอบทัว่ๆ ไปเก่ียวกบัปัญหาสองประการท่ีพดูกนัไปแลว้ในตอนตน้  
โดยพื้นฐานแลว้ “ความรัก” เป็นความจริงหน่ึงเดียว แต่มีมิติต่างกนัหลายมิติ ในวาระท่ีต่างกนั มิติหน่ึงมิติใดอาจ
แสดงออกมาให้เห็นชัดแจง้กว่ามิติอ่ืน  แต่หากมิติทั้ งสองถูกตดัขาดออกจากกนัแลว้ไซร้ ผลของมนัจะพงัทลาย  
หรืออยา่งน้อยท่ีสุดก็จะกลายเป็นรูปแบบของความรักท่ีน่าทุเรศท่ีสุด  และเราก็ไดเ้ห็นกนัโดยสังเขปแลว้ว่า ความ
เช่ือในพระคมัภีร์ไม่ไดต้ั้งใหค้วามรักในสองมิติน้ีควบขนานกนั หรือให้มีความขดัแยง้ต่อปรากฏการณ์แห่งความรัก
ของมนุษยต์ั้ งแต่แรกเร่ิมเดิมที แต่เป็นการยอมรับมนุษยท์ั้ งครบ  พระคมัภีร์มีบทบาทในการคน้หาความรักของ
มนุษย ์ เพื่อท่ีจะช าระความรักนั้ นให้บริสุทธ์ิและเผยให้เห็นมิติใหม่  ความใหม่แห่งความเช่ือในพระคมัภีร์น้ี
ช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัใหญ่ๆของสองประเด็นน้ี  ซ่ึงควรไดรั้บการเนน้ให้ชดัเจน  กล่าวคือภาพลกัษณ์ของพระเจา้
และภาพลกัษณ์ของมนุษย ์
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ความใหม่แห่งความเช่ือในพระคมัภีร์ 

9. ประการแรก  พระคมัภีร์เผยให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของพระเจ้า  ในวฒันธรรมต่างๆ รอบตัวเรา  
ภาพลกัษณ์ของพระเจา้และพระเล็กพระนอ้ยต่างๆ ไม่มีความชดัเจนเลย  และมีความขดัแยง้กนัในตวัดว้ยซ ้ าไป  แต่
ว่าส่ิงท่ีปรากฏชดัเจนข้ึนเร่ือยๆ เป็นล าดบัในเร่ืองของความเช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์  บทสวดพื้นฐานของชาว
อิสราเอล Shema ยิง่วนัยิง่ชดัเจนข้ึน “ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงฟังไวใ้หดี้ พระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้แต่
องคเ์ดียว”  (ฉธบ 6:4)   มีพระเจา้แต่พระองคเ์ดียว ผูท้รงสร้างสวรรคแ์ละแผน่ดิน ผูท้รงเป็นพระเจา้ของมนุษยทุ์กคน 
มีความจริงส าคญัอยู่สองประการในค าอา้งน้ี: พระอ่ืนๆ ทุกท่านไม่ใช่พระเจา้  และจกัรวาลท่ีเราอาศยัอยู่น้ีมีตน้
ก าเนิดมาจากพระเจา้และถูกสร้างโดยพระองค ์  แน่นอนว่า ความรู้เร่ืองการสร้างโลกน้ีมีอยู่ในต าราอ่ืนดว้ย แต่ ณ 
ท่ีน้ีเท่านั้น  มีความชดัเจนท่ีสุดว่าผูส้ร้างไม่ไดเ้ป็นพระองคใ์ดองคห์น่ึงท่ามกลางพระเจา้หลากหลาย แต่ทรงเป็น
พระเจา้เท่ียงแทแ้ต่พระองคเ์ดียว ผูท้รงเป็นตน้ก าเนิดของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นตวัตน  โลกทั้งปวงเกิดเป็นตวัตนได้
อาศยัอ านาจของพระวจนาตถท่ี์สร้างสรรคข์องพระองค ์ ผลท่ีตามมาคือ ส่ิงสร้างของพระองคเ์ป็นท่ีโปรดปรานของ
พระองค ์เพราะเกิดมาจากพระประสงคข์องพระองคเ์องและก็ถูกสร้างข้ึนดว้ยพระองคเ์องอีกเช่นกนั  จากน้ีปัจจยั
ส าคญัประการท่ีสองก็เกิดตามมา นั่นคือพระเจา้ทรงรักมนุษย ์ อ  านาจเทพท่ีอาริสโตเติ้ลนักปรัชญาชาวกรีกผูมี้
ช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุด  พยายามท่ีจะแสวงหาและท าความเขา้ใจโดยอาศยัการไตร่ตรองนั้น แทจ้ริงแลว้ส่ิงสร้างทั้งมวล
กคื็อ  เป็นผลแห่งพระประสงคแ์ละความรักของพระเจา้  เป็นผลของความรักของพระน้ีเองท่ีทรงขบัเคล่ือนโลกไป 6  
ในตวัส่ิงสร้างน้ีนั้นไม่ขาดส่ิงใดเลยและไม่รู้จกัรักดว้ย  เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีช้ีบ่งถึงความรัก  พระเจา้องคเ์ดียวท่ีชาว
อิสราเอลเช่ือนั้นพวกเขาจะรักดว้ยความรักส่วนตวั  นอกจากนั้น ความรักของพระเจา้ยงัเป็นความรักแบบเลือกสรร  
ท่ามกลางประเทศชาติต่างๆ พระองคท์รงเลือกสรรอิสราเอลและทรงรักพวกเขา แต่การท่ีพระองคท์รงกระท าเช่นน้ี
กเ็พื่อท่ีจะบ าบดัรักษามวลมนุษยชาติทั้งปวง  พระเจา้ทรงรักและความรักของพระองคอ์าจเรียกไดว้่า eros  แต่ก็เป็น 
agape อยา่งส้ินเชิง7  

 บรรดาประกาศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮเชอาและเอเสเคียล  ได้บรรยายถึงความหลงใหลของพระเจา้ต่อ
ประชากรของพระองค ์ โดยกลา้ใชภ้าพลกัษณ์ท่ีออกไปทางเพศค่อนขา้งมาก  ความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัชนชาติ
อิสราเอลถูกบรรยายดว้ยการเปรียบเทียบถึงการหมั้นและการแต่งงาน  การนบัถือพระเท็จเทียมจึงกลายเป็นการผิด
ลูกผดิเมียและการล่วงประเวณี  ณ จุดน้ีเรามีส่ิงอา้งอิงพิเศษดงัท่ีเราไดพ้บมาแลว้ นั้นคือ พิธีบูชาขอใหบ้งัเกิดลูกและ
การหลงผดิในเร่ืองของ eros  แต่กมี็ค  าอธิบายถึงความสัมพนัธ์ในเร่ืองของความซ่ือสัตยร์ะหว่างชนชาติอิสราเอลกบั
พระเจา้ดว้ย  ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัชนชาติอิสราเอลนั้น จุดสูงสุดอยูท่ี่พระเจา้ทรงมอบ
บญัญัติ Torah (กฎหมายหรือหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม...ผูแ้ปล)ให้  เป็นการเปิดตาชาว
อิสราเอลให้เห็นถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย ์ และช้ีน าพวกเขาให้เห็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์
แท้จริง  ซ่ึงตั้ งอยู่บนความจริงว่า  โดยอาศยัการด าเนินชีวิตท่ีสัตยซ่ื์อต่อพระเจ้าเท่ียงแท้แต่ผูเ้ดียว  มนุษยจ์ะมี
ประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บความรักจากพระเจา้ จะไดพ้บความช่ืนชมยินดีในความจริงและความชอบธรรม  พบ
ความยนิดีในพระเจา้ผูท่ี้ไดท้รงกลายเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงของเขา “ขา้พเจา้จะมีใครเล่าในสวรรคน์อกจากพระองค?์  

และไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีท่ีขา้พเจา้ตอ้งการอีกแลว้นอกจากพระองค ์... ส าหรับขา้พเจา้แลว้ เป็นการดีท่ีไดอ้ยูใ่กลพ้ระ
เจา้” (สดด 73[72]: 25, 28)  
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10. เราเห็นแลว้ว่า eros ของพระเจา้ต่อมนุษยน์ั้นเป็น agape ดว้ยอยา่งส้ินเชิง  น่ีไม่ใช่เป็นเพราะถูกมอบแบบ
ใหเ้ปล่า ไม่มีบุญคุณเก่าอะไรกนัเลยเท่านั้น แต่เป็นเพราะว่าเป็นความรักท่ีทรงใหอ้ภยั  โฮเชอาไดแ้สดงใหเ้ราเห็นว่า 
มิติ agape แห่งความรักของพระเจา้ต่อมนุษยน์ั้น  อยู่เกินเลยมิติแห่งการให้เปล่าเสียอีก  อิสราเอลได้ท าผิด “ล่วง
ประเวณี” และไดท้  าผิดต่อพนัธสัญญา  พระเจา้ควรท่ีจะพิพากษาและลงโทษ  ตรงจุดน้ีเองท่ีพระเจา้ทรงเผยให้เรา
เห็นว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้  ไม่ใช่เป็นมนุษย ์ “เราจะทอดท้ิงเจา้ไดอ้ยา่งไร โอ ้เอฟราอิม!  เราจะมอบตวัเจา้แก่
ศตัรูได้อย่างไร โอ ้อิสราเอล!  ดวงใจของเรารู้สึกหดหู่  ความเห็นอกเห็นใจของเราทวีความร้อนรนและมีความ
อ่อนโยนมากข้ึน  เราจะไม่ใชพ้ระพิโรธของเรา  เราจะไม่ท าลายเอฟราอิมอีก  เพราะเราคือพระเจา้ไม่ใช่มนุษย ์ เรา
คือพระเจา้ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิท่ามกลางพวกเจา้” (ฮชย 11:8-9)  ความรักแบบหลงใหลของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค์
และต่อมนุษยชาติ  เป็นความรักท่ีคอยให้อภยั  ในเวลาเดียวกนั มนัเป็นความรักยิ่งใหญ่ชนิดท่ีว่า  พระองค์ทรง
ขดัแยง้กบัพระองคเ์อง นัน่คือความรักของพระองคข์ดัแยง้กบัความยติุธรรมของพระองค ์ณ จุดน้ีคริสตชนพอท่ีจะ
เห็นลางๆ ไดบ้า้งเก่ียวกบัรหัสธรรมแห่งไมก้างเขน  ความรักของพระเจา้ต่อมนุษยน์ั้นยิง่ใหญ่ จนกระทัง่พระองค์
เสด็จมารับสภาพมนุษย ์พระองคท์รงยนืหยดัมัน่คงจนกระทัง่ส้ินพระชนม ์และทรงผนวกความยติุธรรมและความ
รักเขา้รวมกนัดว้ยประการฉะน้ี  
 มิติแห่งปรัชญาท่ีควรตั้งขอ้สังเกตในวิสัยทศัน์ของพระคมัภีร์จากมุมมองของประวติัศาสตร์ศาสนาต่างๆ  
ตั้งอยู่บนความจริงว่า ในด้านหน่ึง เราพบตนเองว่า  เราก าลงัอยู่ต่อหน้าภาพลกัษณ์ของพระเจ้าในเชิงท่ีอยู่เหนือ
ธรรมชาติ พระเจ้าผูท้รงเป็นต้นก าเนิดสูงสุดแห่งทุกส่ิงทุกอย่าง  แต่เป็นบ่อเกิดสากลแห่งการสร้างน้ี – Logos 

(พระวจนาตถ)์, ตน้เหตุเหนือธรรมชาติ – ในขณะเดียวกนั  ก็เป็นผูท่ี้ทรงรักดว้ยเสน่หาทั้งปวงแห่งความรักท่ีแทจ้ริง  
Eros จึงได้รับเกียรติและศักด์ิศรีสูงสุด และขณะเดียวกันก็ได้รับการช าระให้บริสุทธ์ิจนกลายเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนักบั agape  เราจึงเห็นว่ามีการยอมรับ “เพลงซาโลมอน” ในหนังสือพระคมัภีร์ ซ่ึงมีการอธิบายถึงความคิด
เพลงรักเหล่าน้ีในความหมายลึกๆ แลว้ว่า  เป็นการบรรยายถึงความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัมนุษยแ์ละความสัมพนัธ์
ของมนุษยก์บัพระเจา้  ดงันั้น “บทเพลงซาโลมอน” ในวรรณคดีของคริสตชนและของชาวยิว  จึงเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความรู้และประสบการณ์อนัล ้าลึก เป็นการแสดงออกซ่ึงแก่นแห่งความเช่ือท่ีมาจากพระคมัภีร์  กล่าวคือ มนุษย์
สามารถเขา้ไปอยูใ่นสายสัมพนัธ์กบัพระเจา้ได ้พระเจา้ผูท้รงเป็นความปรารถนาสุดทา้ยของเขา แต่การรวมอยูใ่น
สายสัมพนัธ์น้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เอามาเจือปนกนั หรือเป็นการจมลงในมหาสมุทรแห่งพระเจา้เท่านั้น แต่คือความ
หน่ึงเดียวท่ีสร้างความรัก ความสัมพนัธ์ท่ีพระเจ้าและมนุษยม์ารวมเป็นหน่ึงเดียวกนัอย่างสมบูรณ์แท้จริง ดังท่ี
นกับุญเปาโลกล่าวว่า “คนท่ีผกูพนักบัพระเจา้กเ็ป็นจิตใจอนัเดียวกนักบัพระองค”์ (1 คร 6:17) 

 

11. ความแปลกใหม่ประการแรกของความเช่ือในพระคมัภีร์อยู่ท่ีภาพลกัษณ์ของพระเจ้า ความแปลกใหม่
ประการท่ีสองกเ็ก่ียวโยงกบัความใหม่ประการแรก นัน่คือ ภาพลกัษณ์ของพระเจา้ในมนุษย ์ ในค าบอกเล่าเร่ืองการ
สร้าง  พระคมัภีร์พูดถึงความเหงาของอาดมับุรุษคนแรก และพระเจา้ก็ไดท้รงตดัสินพระทยัมอบผูช่้วยให้เขา  ใน
บรรดาสรรพสัตวต่์างๆ ไม่มีสัตวช์นิดใดเลยท่ีสามารถเป็นผูช่้วยท่ีมนุษยต์อ้งการ ถึงแมว้่าเขาจะเป็นผูต้ ั้งช่ือสัตวป่์า
และนกทุกชนิด  และท าให้สัตวเ์หล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเขา  ดงันั้นพระเจา้จึงไดส้ร้างสตรีจากซ่ีโครงกระดูก
ชาย บดัน้ีอาดมัมีผูช่้วยซ่ึงเขาตอ้งการ  “ในท่ีสุดน่ีคือกระดูกแห่งกระดูกของเรา และเน้ือแห่งเน้ือของเรา” (ปฐก 2:24)  

ตรงน้ีมีความส าคญัอยูส่องประการดว้ยกนั  ประการแรก eros เป็นอะไรท่ีฝังรากลึกอยูใ่นธรรมชาติมนุษยเ์อง  อาดมั
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เป็นผูแ้สวงหา ผูซ่ึ้ง “ทอดท้ิงบิดามารดา” เพื่อท่ีจะไปอยูก่บัสตรี  มีแต่การอยูร่่วมกนัเท่านั้น  ทั้งสองคนจึงจะมีความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และกลายเป็น “คนเดียวกนั”  มุมมองท่ีสอง ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั จากมุมมองของการสร้าง 
eros ชกัน าให้ชายแต่งงาน ให้มีสายสัมพนัธ์ซ่ึงมีลกัษณะจ าเพาะและเจาะจง  ดงัน้ีและโดยวิธีเท่านั้นท่ีความรักจะ
บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของมนั  ท่ีสอดคลอ้งกนักบัภาพลกัษณ์ของพระเจา้พระองคเ์ดียว  นั่นก็คือการแต่งงานท่ีมี
ผวัเดียวเมียเดียว  การแต่งงานท่ีมีพื้นฐานอยู่บนความรักเดียวและมีความจ าเพาะเจาะจง กลายเป็นรูปแบบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์และในทางกลับกันด้วย  วิธีรักของพระเจ้ากลายเป็น
มาตรฐานแห่งความรักของมนุษย์  การคาบโยงท่ีใกล้ชิดระหว่าง eros  และการแต่งงานในพระคัมภีร์หาท่ี
เปรียบเทียบไม่ไดเ้ลยในวรรณกรรมนอกเหนือไปจากพระคมัภีร์ 

 

พระเยซูคริสตเจ้า – องค์ความรักอวตารของพระเจ้า 

12. ถึงแมว้่าส่วนใหญ่เราจะพูดกนัถึงแต่พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมจนถึงขณะน้ีก็ตาม แต่การเอ้ืออย่าง
ลึกซ้ึงระหว่างพระธรรมคมัภีร์ทั้งสองภาค  ท่ีเราถือว่าเป็นความเช่ือของคริสตชนนั้นมีความชดัเจนมาก  ส่ิงใหม่ใน
พนัธสัญญาใหม่อยู่ในแนวความคิดใหม่ในองค์พระคริสตเจ้าเอง  ซ่ึงทรงประทานพระกาย และพระโลหิตของ
พระองคใ์ห้กลบักลายเป็นความจริงดงัท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  ในพนัธสัญญาเดิม ความแปลกใหม่ของพระคมัภีร์
ไม่ไดอ้ยูแ่ต่เพียงความคิดแบบนามธรรมเท่านั้น แต่อยูใ่นการกระท าท่ีไม่อาจเดาได ้ และในบางกรณีกไ็ม่เคยปรากฏ
มาก่อนด้วย  พนัธกิจของพระเจ้าบดัน้ีได้ถือก าเนิดมาในรูปแบบใหม่ คือพระเจ้าเอง โดยอาศยัพระเยซูเจ้า ทรง
ออกไปติดตาม “แกะหลงฝูง” ซ่ึงได้แก่มนุษยท่ี์หายไปและก าลังรับทุกข์ทรมาน  เม่ือพระเยซูตรัสเป็นนิทาน
เปรียบเทียบเร่ืองนายชุมพาบาลท่ีไปตามแกะหลงฝงู  ตรัสถึงหญิงหาเหรียญท่ีหายไป  ถึงบิดาท่ีออกไปตอ้นรับและ
โอบกอดลูกลา้งผลาญของตน  ตวัอยา่งเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นเพียงค  ากล่าวเล่นเท่านั้น มนัเป็นการอธิบายถึงความเป็นและ
กิจกรรมของพระองคเ์อง  การส้ินพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้างเขนคือสุดยอดแห่งการท่ีพระเจา้ทรงท าตนเป็นอริ
ต่อพระองคเ์อง  ดว้ยการท่ีพระองคท์รงมอบตนเองเพื่อยกมนุษยใ์ห้สูงข้ึนเพื่อช่วยมนุษยใ์ห้ไดร้อด  ความรักชนิดน้ี
เป็นความรักท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด  อาศยัการเพ่งพิศสีขา้งท่ีถูกแทงของพระคริสตเจา้ (เทียบ ยน 4:8) เราสามารถท่ีจะ
เขา้ใจจุดเร่ิมของสมณสาสน์ฉบบัน้ี “พระเจา้คือความรัก” (1 ยน 4, 8)  ณ ท่ีนั้นนั่นเองท่ีเราสามารถพิศเพ่งถึงความ
จริงน้ี จากท่ีนั้นนัน่เองท่ีค  าจ ากดัความของค าว่ารักตอ้งเร่ิมตน้  ในการพิศเพ่งน้ี คริสตชนจะไดพ้บกบัหนทางซ่ึงชีวิต
และความรักของเขาจะตอ้งเดินไปตามครรลองน้ี 

 

13. พระเยซูเจา้ทรงมอบพระองคเ์องเป็นบูชาถวายท่ีจะประทบัอยูอ่ยา่งถาวรดว้ยการตั้งศีลมหาสนิทในการเล้ียง
อาหารค ่าม้ือสุดทา้ย  พระองคท์รงทราบล่วงหนา้ถึงการส้ินพระชนมแ์ละการเสด็จกลบัฟ้ืนคืนชีพของพระองคด์ว้ย
การมอบพระกายและพระโลหิตของพระองคเ์องให้สานุศิษยเ์ป็นดุจมานนาใหม่ในรูปของปังและเหลา้องุ่น (เทียบ 
ยน 6:31-33)  โลกเก่ามีความเขา้ใจแบบเลือนลางว่าอาหารท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์– ส่ิงท่ีหล่อเล้ียงเขาในฐานะท่ีเป็น
มนุษย ์– ท่ีสุดแลว้คือ Logos พระปรีชาญาณนิรันดร์ Logos เดียวกนัท่ีบัดน้ีได้กลายเป็นอาหารส าหรับเรา – อัน
ไดแ้ก่ความรักนัน่เอง  ศีลมหาสนิทน าเราเขา้ไปสู่การบูชาตนเองของพระเยซูเจา้  การรับ Logos ท่ีเสด็จมารับสภาพ
มนุษย ์ ตอ้งไม่เป็นไปอย่างสม ่าเสมอเพราะความเคยชิน เน่ืองจากเราเขา้ไปสู่พลงัแห่งการบูชาของพระองคอ์ย่าง
แทจ้ริงดว้ย  การอนุมานถึงการแต่งงานระหว่างพระเจา้กบัชนชาติอิสราเอลเกิดเป็นจริงข้ึนมา  ในกระบวนการท่ีเรา
นึกไม่ออกจริงๆ ในอดีต  มนัหมายถึงการตั้งตนอยูใ่นการประทบัของพระเจา้  แต่ในขณะน้ีมนัไดก้ลายเป็นหน่ึง
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เดียวกนักบัพระเจา้  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการบูชาตนเองของพระเยซูเจา้  ดว้ยการมีส่วนร่วมในพระกายและ
พระโลหิตของพระองค ์ “รหัสธรรมล ้าลึก” แห่งศีลมหาสนิทอนัมีพื้นฐานจากการท่ีพระเจา้ทรงลดพระเกียรติของ
พระองค์เองมาประทบัอยู่กบัเรานั้น  เกิดข้ึนในหลายระดับ และทรงยกเราสู่ความสูงส่งกว่าส่ิงใดๆ ท่ีมนุษยอ์าจ
น ามามอบใหไ้ด ้

 

14. ถึงตรงน้ี เราจ าตอ้งหันไปพิจารณากนัอีกแง่หน่ึง นัน่คือ “รหัสธรรมล ้าลึก” แห่งศีลมหาสนิทนั้น  มีลกัษณะ
ของการเป็นสังคม เน่ืองจากอาศยัความสัมพนัธ์ทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิ  ขา้พเจา้กลายเป็นคนเดียวกนักบัพระคริสตเจา้ เฉก
เช่นคนอ่ืนท่ีไปรับศีลมหาสนิททุกคน ดงัท่ีนกับุญเปาโลกล่าวไวว้่า “เพราะมีปังกอ้นเดียว เราซ่ึงมีหลายคนลว้นเป็น
กายเดียวกนั เพราะเราทุกคนรับประทานปังกอ้นเดียวกนั” (1 คร 10:17)  การเป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระคริสตเจา้คือ
การเป็นหน่ึงเดียวกนักบัทุกคนท่ีพระคริสตเจา้ทรงมอบพระองคใ์ห้แก่เขาเหล่านั้นดว้ย  ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะยึด
เอาพระคริสตเจา้ไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิเพียงล าพงั   ขา้พเจา้จะเป็นของของพระองคไ์ดก้็ต่อเม่ือขา้พเจา้เป็นหน่ึงเดียวกนั
กบัทุกคน  ท่ีไดก้ลายหรือจะกลายเป็นของพระองค ์ ศีลมหาสนิทผลกัดนัให้ขา้พเจา้ออกไปจากตนเองให้เขา้ไปหา
พระองค ์และไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนักบัพี่น้อง คริสตชนทุกคน  เรากลายเป็น “กายเดียวกนั” ผนึกอย่างเหนียว
แน่นในการมีชีวิตเดียวกนั  ดังนั้นเราจึงพอท่ีจะเขา้ใจได้ว่า agape เป็นศพัท์ท่ีใช้กบัศีลมหาสนิทได้ด้วย  ณ ท่ีน้ี 
agape ของพระเจา้มาประทบัอยู่กบัเราด้วยกาย เพื่อท างานต่อไปในตวัเราและโดยอาศยัเรา  เพื่อเราจะสามารถมี
ความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงค  าสอนของพระเยซูเจา้ในเร่ืองความรัก  เราตอ้งตระหนักอยูเ่สมอถึงพื้นฐานท่ีมีพระ
คริสตเจา้และศีลศกัด์ิสิทธ์ิ  การท่ีพระองคท์รงท าให้ธรรมบญัญติัและประกาศกสมยัก่อน  ขา้มไปสู่บญัญติัท่ีสั่งให้
รักพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์ อีกทั้งการท่ีพระองคท์รงก าชบัให้เจริญชีวิตในความเช่ือเป็นศูนยก์ลางนั้น  ไม่ใช่เป็น
เร่ืองของจริยธรรมเท่านั้น  กล่าวคือเป็นอะไรท่ีเกิดข้ึนต่างหากหรือเพียงอยูเ่คียงขา้งไปกบัความเช่ือในพระคริสตเจา้
และด าเนินชีวิตในศีลศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งแทจ้ริง ความเช่ือ  การนมสัการ และ ethos  ลว้นสานทอเขา้เป็นผา้ผืนเดียวกนั
ซ่ึงก่อตวัข้ึนในการท่ีไดส้ัมผสักบั agape ของพระเจา้  “การนมสัการ” ในตวัมนัเอง,  การสนิทสัมพนัธ์ในศีลมหา
สนิท รวมความจริงทั้งสองอยา่งไวใ้นตวั คือการถูกรักและรักผูอ่ื้นเป็นการตอบแทน  ศีลมหาสนิทท่ีไม่ก่อให้เกิดมี
การปฏิบติัความรักท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป  ย่อมบกพร่องในตวัของมนัเอง  เราจะมีการอธิบายประเด็นน้ีกนัต่อไป 
“บญัญติั” แห่งความรักน้ีเป็นไปได ้ เพราะเป็นอะไรท่ีมากไปกว่าขอ้บงัคบั  รักเป็น “บญัญติั” เพราะรักถูกมอบให้เรา
ก่อน 

 

15. กฎน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้เราเขา้ใจนิทานเปรียบเทียบยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจา้  เร่ืองเศรษฐี (เทียบ ลก 
16:19-31)  ท่ีขอร้องจากสถานท่ีตนไดรั้บการทรมาน  ให้ไปบอกกบับรรดาพี่นอ้งของเขาว่า  อะไรมนัเกิดข้ึนกบัเขา
ท่ีไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อคนยากคนจน  พระเยซูเจา้ใชเ้สียงเรียกร้องน้ีเป็นเคร่ืองเตือนใจเราให้หันกลบัเขา้ไปใน
หนทางท่ีถูกตอ้ง  นิทานเร่ืองชาวซามาริตนัผูใ้จดี (เทียบลก 10:25-37) ให้บทสอนใจท่ีส าคญัสองประการ ก่อนสมยั
พระเยซู ค  าว่า “เพื่อนบา้น” หมายถึงเพื่อนร่วมชาติและชาวต่างชาติท่ีมาตั้งรกรากอยูใ่นประเทศอิสราเอล  หรือพดูอีก
อยา่งก็คือ หมายถึงชุมชนท่ีมีการติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดแห่งประเทศใดประเทศหน่ึงหรือชุมชนใดชุมชนหน่ึง  บดัน้ี
เขตแดนน้ีถูกร้ือออกไปแลว้  ไม่ว่าใครก็ตามท่ีตอ้งการขา้พเจา้ และท่ีขา้พเจา้ช่วยไดล้ว้นเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้
ทั้งส้ิน  ความคิดของค า “เพื่อนบา้น” กลายเป็นสากล แต่ก็ยงคงไวซ่ึ้งความเป็นรูปธรรม  ถึงแมว้่าความรักน้ีจะขยาย
ออกไปถึงมนุษยทุ์กคน ความหมายของมนัก็ไม่ไดเ้ล่ือนลอย  ขาดความเป็นรูปธรรม และไม่เรียกร้องให้ตอ้งมีการ
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แสดงความรักก็หาไม่  กลบัเรียกร้องให้ขา้พเจา้ตอ้งท ากิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมเด๋ียวน้ี  พระศาสนจกัรมีหน้าท่ีตอ้ง
อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลอยา่งสม ่าเสมอให้สมาชิกของตนทราบเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของพวกเขา   ท่ีสุด เราควรพดูถึงนิทานเปรียบเทียบเร่ืองวนัพิพากษาสุดทา้ย (เทียบ มธ 25:31-46)  ซ่ึง
ความรักจะเป็นมาตรฐานในการตัดสินเก่ียวกบัคุณค่าชีวิตว่าดีหรือชั่ว  พระเยซูเจ้าทรงท าให้พระองค์เป็นพวก
เดียวกนักบัคนยากจน กบัคนท่ีหิวโหย  คนกระหาย  คนแปลกหนา้  คนไร้เคร่ืองนุ่งห่ม  คนป่วย และคนท่ีถูกจ าจอง 
“ท่านปฏิบติักบัพี่น้องต ่าตอ้ยท่ีสุดของเราเช่นไร ท่านก็ปฏิบติัต่อตวัเราเอง” (มธ 25:40)  ความรักต่อพระเจ้าและ
ความรักต่อเพื่อนมนุษยก์ลายเป็นส่ิงเดียวกนั เราพบพระเยซูเจา้ในพี่นอ้งท่ีต  ่าตอ้ยท่ีสุด และในพระเยซูเจา้เรากไ็ดพ้บ
กบัพระเจา้ 
 

รักพระเจ้าและรักเพือ่นมนุษย์  
16 เม่ือไดพ้ิจารณากนัถึงธรรมชาติของความรักและความหมายของมนัในมุมความเช่ือของพระคมัภีร์กนัแลว้ 
ยงัเหลืออีกสองประเด็นดว้ยกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของตวัเราเอง:  เราสามารถท่ีจะรักพระเจา้ทั้งๆท่ีไม่ไดเ้ห็น
พระองคห์รือ? และรักสามารถถูกบงัคบัดว้ยหรือ?  มีค  าถามท่ีออกจะขดัแยง้ถึงสองค าถามดว้ยกนัเก่ียวกบับญัญติัท่ี
สั่งใหรั้กสองฝ่ายน้ี  ไม่เคยมีใครเห็นพระเจา้  ดงันั้นเราจะรักพระองคไ์ดอ้ยา่งไร?  ยิง่กว่านั้นความรักบงัคบักนัไม่ได ้ 
เป็นความรู้สึกลึกๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่อาจเกิดข้ึน และเราไม่สามารถท่ีจะท าใจให้รักได ้ พระคมัภีร์ดูเหมือนจะ
ตอกย  ้าขอ้แยง้ขอ้แรกเม่ืออา้งว่า  “หากมีผูใ้ดกล่าวว่า  'ขา้พเจา้รักพระเจา้' แต่จงเกลียดจงชงัพี่นอ้งของตน ผูน้ั้นก็เป็น
คนโกหก  เพราะผูท่ี้ไม่รักพี่น้องผูท่ี้เขามองเห็นได ้ ก็จะไม่สามารถรักพระเจา้ผูท่ี้เขามองไม่เห็น” (1 ยน 4:10)  แต่
ขอ้ความน้ีกไ็ม่ไดต้ดับทออกไปว่า  การรักพระเจา้เป็นไปไม่ได ้ ตรงกนัขา้ม  ขอ้ความตอนน้ียกมาจากจดหมายของ
นกับุญยอห์นฉบบัท่ีหน่ึงซ่ึงแสดงว่า  ความรักดงักล่าวเรียกร้องให้ตอ้งมีอยา่งเปิดเผยต่างหาก    ความสัมพนัธ์ท่ีไม่
อาจแตกแยกระหว่างความรักของพระเจ้ากบัความรักต่อเพื่อนมนุษยถ์ูกน ามาเน้นต่างหาก  ความรักแบบหน่ึง
เช่ือมโยงกบัความรักอีกแบบอยา่งใกลชิ้ดชนิดว่า การพดูว่าเรารักพระเจา้กลายเป็นการโกหก  หากเราไม่สนใจเพื่อน
บา้นหรือเกลียดชงัเขา  ค  าพูดของนกับุญยอห์นควรไดรั้บการแปลให้มีความหมายว่า การรักเพื่อนบา้นคือหนทางท่ี
น าไปสู่การพบกบัพระเจา้ และการปิดหูปิดตาต่อเพื่อนบา้นกเ็ป็นเป็นการท าใหเ้ราตาบอดต่อพระเจา้ดว้ย  
 

17. เป็นความจริง ไม่มีผูใ้ดเคยเห็นพระอยา่งท่ีพระองคท์รงเป็น  แต่กใ็ช่ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจา้เอาเสียเลยก็
หาไม่  ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทางเขา้หาพระองคไ์ดเ้ลย  จดหมายของนกับุญยอห์นท่ีอา้งขา้งบน (เทียบ (ยน 4:10) บอก
ว่า  พระเจา้รักเราก่อนและความรักของพระเจา้น้ีก็ปรากฏอยูท่่ามกลางเรา เราเห็นพระองคไ์ดใ้นรูปแบบท่ีพระองค ์
“ทรงส่งพระบุตรแต่องคเ์ดียวของพระองคล์งมาในโลกน้ี เพื่อเราจะไดมี้ชีวิตโดยอาศยัพระองค”์ (1 ยน 4:9)  พระเจา้
ทรงท าให้พระองคเ์ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาเรา  ในองคพ์ระเยซูเราสามารถท่ีจะเห็นพระบิดา (เทียบ ยน 14:9)  เป็น
ความจริงท่ีเราเห็นพระเจา้ไดใ้นหลายวิธีดว้ยกนั  เก่ียวกบัเร่ืองราวความรักท่ีมีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ พระเจา้เสด็จมา
หาเรา พระองคท์รงหาวิธีท่ีจะเอาชนะใจเรา ในการเล้ียงอาหารม้ือค ่า ในการท่ีหัวใจของพระองคถ์ูกแทงดว้ยปลาย
หอกบนไมก้างเขน ในการท่ีพระองคท์รงประจกัษม์าหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จกลบัคืนชีพ และในการกระท าต่างๆ 
อาศยับรรดาอคัรสาวก พระองคท์รงช้ีน าพระศาสนจกัรใหม่ของพระองคใ์ห้เดินไปตามเส้นทาง  และพระเจา้ก็มิได้
หายหนา้ไปไหนเลยตลอดช่วงเวลาต่างๆ ของประวติัศาสตร์  พระองคท์รงพบเราในรูปแบบใหม่ๆ เสมอ ในบรรดา
มนุษยช์ายหญิง  ผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตสะทอ้นให้เห็นถึงการประทบัอยู่ของพระองค์บนโลกน้ี ในศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศีลมหาสนิท  เรามีประสบการณ์ความรักของพระเจา้ในจารีตพิธีกรรม ในการสวดภาวนา และ
ในชุมชนผูมี้ความเช่ือของพระศาสนจกัร  เรารับรู้ถึงการประทบัอยูข่องพระองคต์ลอดจนส านึกถึงการประทบัอยู่
ของพระองคใ์นชีวิตประจ าวนัของพวกเรา พระองคท์รงรักเราก่อน และพระองคก์ย็งัทรงรักเราต่อไป  เราสามารถท่ี
จะตอบสนองดว้ยรักเช่นเดียวกนั  พระเจา้ไม่ไดท้รงเรียกร้องอะไรจากเราในส่ิงท่ีเราไม่สามารถท าได ้ พระองคท์รง
รักเรา พระองคท์รงให้เราเห็นและมีประสบการณ์ถึงความรักของพระองค ์ และเน่ืองจากพระองคไ์ดท้รง “รักเรา
ก่อน” รักจึงสามารถท่ีจะเจริญงอกงามข้ึนเพื่อเป็นการตอบสนองรักในตวัเราได ้ 
 การสัมผสักบัความรักท่ีค่อยๆ เจริญเติบโตทีละขั้นทีละตอนน้ี  เป็นการเผยให้เห็นชดัเจนว่า  ความรักไม่ได้
เป็นแค่ความรู้สึก  ความรู้สึกนั้นผ่านมาแลว้ก็ผ่านไป  ความรู้สึกอาจเป็นประกายจุดแรกท่ีน่าพิศวง แต่มนัไม่ใช่
ความรักท่ีสมบูรณ์  ก่อนหนา้น้ีเราไดพ้ดูถึงกระบวนการช าระลา้งให้บริสุทธ์ิและวุฒิภาวะท่ีให ้eros  กลายเป็นความ
รักในความหมายท่ีสมบูรณ์แบบ  มนัคือคุณสมบติัของความรักท่ีมีวุฒิภาวะซ่ึงเรียกร้องให้มนุษยน์ าเอาศกัยภาพทุก
อยา่งของตนออกมาใช ้อาจกล่าวไดว้่า มนัครอบคลุมทุกอณูของมนุษยใ์ห้ตอ้งมีบทบาท  การไดส้ัมผสักบัส่ิงท่ีเรา
เห็นไดท่ี้บ่งบอกถึงความรักของพระเจา้  สามารถปลุกความรู้สึกช่ืนชมยินดีภายในตวัเราดว้ยส านึกท่ีว่า  เราก าลงั
ได้รับความรักจากพระเจา้  แต่การสัมผสัความรักของพระเจา้น้ีหมายถึงอ าเภอใจและสติปัญญาของเราด้วย  การ
ยอมรับพระเจา้ผูท้รงชีวิตคือหนทางหน่ึงสู่ความรัก และการ “ยอมรับ” จากอ าเภอใจของเราต่อพระประสงคพ์ระองค์
จะเป็นตวัเช่ือมสติปัญญา อ าเภอใจ และความรู้สึกต่างๆ ของเราในการนอ้มรับความรักของพระเจา้  แต่กระบวนการ
น้ีเปิดทางเลือกกวา้งเสมอ รักไม่มีวนั “จบส้ิน” และสมบูรณ์  ชัว่ชีวิตมนัมีแต่เปล่ียนไปและมีวุฒิภาวะมากข้ึน รวมถึง
มีความซ่ือสัตยต่์อตวัของมนัเอง Idem velle atque idem nolle 9  - การตอ้งการอยู่แต่ส่ิงเดียวและปฏิเสธอยู่แต่ส่ิง
เดียว - เป็นท่ียอมรับกนัดีในบริบทแห่งความรักท่ีแทจ้ริงท่ีเช่ือกนัมาแต่โบราณกาล ความรักในสองมิติน้ีมีความ
คลา้ยกนั และน าไปสู่ชุมชนท่ีมีความปรารถนาและความคิดเดียวกนั  เร่ืองราวความรักของพระเจา้กบัมนุษยต์ั้งอยู่
บนพื้นฐานความจริงท่ีว่า ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในความปรารถนาน้ี  จะเพิ่มทวีความเขม้ขน้ข้ึนประสานกนักบั
ความคิดและความรู้สึก จนท าให้ความปรารถนาของเราและของพระเจา้โน้มน้าวเขา้หากนัเร่ือยๆ  ความปรารถนา
หรือพระประสงคข์องพระเจา้จึงมิใช่ของแปลกประหลาดอะไรส าหรับขา้พเจา้ มนัเป็นอะไรท่ีบงัคบัมาจากภายนอก
ดว้ยบทบญัญติัหรือค าสั่ง  แต่บดัน้ีมนัไดก้ลายเป็นความตอ้งการของขา้พเจา้เอง โดยมีพื้นฐานมาจากความตระหนกั
ว่า แทท่ี้จริงแลว้พระเจา้ทรงประทบัและปรารถนาดีต่อขา้พเจา้มากยิ่งกว่าขา้พเจา้มีต่อตวัขา้พเจา้เอง10  ดงันั้นการ
มอบตนเองแด่พระเจา้จะเพิ่มความรักให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน  และพระเจา้จะกลายเป็นความช่ืนชมยินดีของเรา 
(เทียบ สดด 73 [72]:23-28) 

 

18. ดงันั้นความรักต่อเพื่อนมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้นรูปแบบท่ีพระคมัภีร์และพระเยซูไดท้รงประกาศไว ้ 
โดยมีพื้นฐานในความจริงว่า  ในพระเจา้และพร้อมกนักบัพระเจา้  ขา้พเจา้รักแมค้นท่ีขา้พเจา้ไม่ชอบหรือไม่เคยรู้จกั  
ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเราไดมี้การสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้  อนัเป็นการสัมผสัท่ีก่อให้เกิดความปรารถนา
เดียวกนัท่ีมีผลต่อความรู้สึกดว้ย  ดงันั้นขา้พเจา้จึงมองคนอ่ืนไม่ใช่ดว้ยสายตาหรือความรู้สึกของขา้พเจา้เอง  แต่ใน
มุมมองของพระเยซูคริสตเจา้  มิตรของพระองคคื์อมิตรของขา้พเจา้  เม่ือมองขา้มส่ิงปรากฏภายนอก  ขา้พเจา้ก็เห็น
ในตวัผูอ่ื้นซ่ึงความปรารถนาภายในท่ีอยากแสดงออกถึงความรักและความห่วงใย   ขา้พเจา้สามารถท่ีจะมอบส่ิงน้ี
ให้แก่พวกเขาไม่ใช่เพียงผ่านองค์กรท่ีตั้ งข้ึนเพื่อจุดประสงค์น้ีเท่านั้น ด้วยการยอมรับซ่ึงบางทีก็เกิดมาจากความ
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จ าเป็นท่ีถูกการเมืองบงัคบั  อาศยัการเห็นดว้ยสายตาของพระคริสตเจา้  ขา้พเจา้สามารถมอบอะไรๆ ให้มากไปยิ่ง
กว่าความตอ้งการท่ีปรากฏออกให้เห็นภายนอกเสียอีก  ขา้พเจา้สามารถท่ีจะใหค้วามรักท่ีพวกเขาอยากได ้ ณ ท่ีน้ีเรา
จะเห็นการคาบเก่ียวกนัระหว่างความรักของพระเจา้และความรักต่อเพื่อนมนุษย ์ ซ่ึงจดหมายฉบบัแรกของนักบุญ
ยอห์นกล่าวถึงซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก   หากขา้พเจา้ไม่ไดมี้การสัมผสัใดเลยกบัพระเจา้ในชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้กจ็ะมองคน
อ่ืนเป็นอะไรไปไม่ไดน้อกจากเป็นคนอ่ืน ซ่ึงจะไม่สามารถท าใหข้า้พเจา้มองเห็นภาพลกัษณ์ของพระเจา้ในตวัเขาได้
เลย  แต่หากในชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่เคยสนใจผูอ่ื้นเลย เพราะตอ้งการท่ีจะเป็นคน “ศรัทธา” และ “ปฏิบติัหนา้ท่ี
ทางศาสนา” อยู่อย่างเดียว หากเป็นเช่นนั้ นแล้วความสัมพันธ์ของขา้พเจ้ากับพระเจ้าก็จะแห้งแล้งส้ินดี มันคง
กลายเป็นแค่ “ก็ดีอยู”่ แต่ไม่มีความรักเลย  มีแต่ความพร้อมเสมอท่ีจะเขา้ไปสัมผสักบัพี่นอ้งเพื่อแสดงความรักต่อเขา
เท่านั้น  ท่ีจะท าให้ขา้พเจา้มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ได ้ อาศยัการรับใชเ้พื่อนมนุษยเ์ท่านั้นท่ีดวงตาของขา้พเจา้จะ
เปิดออกเห็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงปฏิบติัต่อขา้พเจา้  และเห็นว่าพระองคไ์ดท้รงรักขา้พเจา้สักปานใด  บรรดานกับุญ
ต่างๆ เช่น บุญราศีเทเรซาแห่งกลักตัตา ลว้นพยายามในการร้ือฟ้ืนขีดความสามารถท่ีจะรักเพื่อนมนุษย ์ โดยอาศยั
การสัมผสักบัพระคริสตเจา้ในศีลมหาสนิท และการสัมผสัน้ีเองท่ีท าให้พวกเขาไดม้าซ่ึงความลึกล ้าและความร้อน
รนในการรับใชผู้อ่ื้น  ความรักต่อพระเจา้และความรักต่อเพื่อนมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ทั้งสอง
รวมเป็นบญัญติัเดียวกนั  แต่ทั้งสองบญัญติัต่างกไ็ดรั้บการถ่ายทอดชีวิตมากจากความรักของพระเป็นเจา้ผูท้รงรักเรา
ก่อน  จึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปในประเด็นของ “บญัญติั” ท่ีบงัคบัมาจากภายนอกและเรียกร้องส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ แต่
เป็นเร่ืองของประสบการณ์ในความรักท่ีเกิดข้ึนภายในอยา่งอิสระเสรี เป็นความรักท่ีโดยธรรมชาติของตวัมนัเองแลว้
จะตอ้งมีการแบ่งปันให้แก่ผูอ่ื้นดว้ย  รักเจริญงอกงามข้ึนโดยอาศยัความรัก  รักเป็นเร่ืองของ “พระเจา้” เพราะมนัมา
จากพระเจา้และเช่ือมโยงเราให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเจา้  ซ่ึงอาศยักระบวนการท่ีท าใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบั
พระเจา้น้ี มนัท าใหเ้ราเลยขา้มการแตกแยก  และท าให้เราเป็นหน่ึงเดียวกนัจนกระทัง่ในท่ีสุดแลว้พระเจา้คือ “ทุกส่ิง
ในทุกคน” (1 คร 15:28) 

 
 
 

ภาค 2 

การปฏิบัติความรักของพระศาสนจักร 

ในฐานะที่เป็น “ชุมชนแห่งความรัก” 

 

กจิเมตตาธรรมของพระศาสนจักรในฐานะที่เป็นการแสดงออกซ่ึงความรักแห่งพระตรีเอกภาพ 

19. นักบุญเอากุสตีโนบันทึกไว้ว่า “หากท่านเห็นกิจเมตตาธรรม ท่านก็เห็นพระตรีเอกภาพ” 11  ในการ
ไตร่ตรองข้างต้นเรามุ่งประเด็นหลักไปท่ีพระเจ้าผูท่ี้ถูกอาวุธท่ิมแทง (เทียบ ยน 19:37; อสค 12:10)  ทราบถึง
แผนการของพระบิดา ผูท้รงเพราะความรัก (เทียบ ยน 3:16) ไดท้รงส่งพระบุตรแต่องคเ์ดียวของพระองคม์าบงัเกิด
ในโลกเพื่อไถ่กูม้นุษย ์ อาศยัการส้ินพระชนม์บนไมก้างเขน ดงัท่ีนักบุญยอห์นบอกเราว่า  พระเยซูเจา้ทรง “มอบ
วิญญาณของพระองค”์ (ยน 19:30) โดยหวงัท่ีจะไดรั้บพระพรของพระจิตเจา้ท่ีพระองคจ์ะทรงก่อให้เกิดข้ึนหลงัการ
กลบัฟ้ืนคืนชีพของพระองค ์(เทียบ ยน 20:22)  ทั้งน้ีเพื่อให้ส าเร็จไปซ่ึงค  าสัญญาแห่ง “ล าธารแห่งน ้ าทรงชีวิต” ท่ีจะ
หลัง่ไหลออกมาจากดวงใจของผูท่ี้มีความเช่ือโดยอาศยัพระพรของพระจิตเจา้ (เทียบ ยน 7:38-39)  อนัท่ีจริง พระจิต
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เจา้คือพลงัอ  านาจภายใน  ท่ีผนึกดวงใจของพวกเขาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนักบัดวงหทยัของพระคริสตเจา้  แลว้ผลกัดนั
ใหพ้วกเขารักผูอ่ื้นดงัท่ีพระคริสตเจา้ไดท้รงรักพวกเขา เม่ือพระองคท์รงกม้ลงลา้งเทา้อคัรสาวก (เทียบ ยน 13:1-13) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพระองคท์รงมอบชีวิตของพระองคเ์องเพื่อเรา (เทียบ ยน 13:1, 15:13) 

 พระจิตเจา้ยงัทรงเป็นพลงัท่ีเปล่ียนดวงใจของชุมชนคริสตชนอีกดว้ย เพื่อท่ีชุมชนนั้นจะไดเ้ป็นประจกัษ์
พยานต่อโลกในความรักของพระบิดา ผูท้รงมีพระประสงคท่ี์จะท าให้มนุษยชาติเป็นครอบครัวเดียวกนัในพระบุตร
ของพระองค ์กิจเมตตาธรรมทั้งปวงของพระศาสนจกัรเป็นการแสดงออกถึงความรักท่ีแสวงหาความดีส่วนรวมของ
มนุษย ์ เป็นการแสวงหาการประกาศพระวรสารของพระองคโ์ดยอาศยัพระวจนาถและศีลศกัด์ิสิทธ์ิ  เป็นการกระท า
สุดยอดแห่งวีรกรรมในวิธีท่ีไดก้ระท าตลอดช่วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์  เป็นการแสวงหาหนทางในการส่งเสริม
มนุษยใ์นบริบทต่างๆ ของชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ เพราะฉะนั้น  ความรักคือการรับใชท่ี้พระศาสนจกัร
ปฏิบติัไป  เพื่อคอยดูแลเอาใจใส่ความทุกขย์ากและความตอ้งการต่างๆ รวมถึงความตอ้งการฝ่ายวตัถุดว้ย และน่ีคือ
มุมมอง น่ีคือ การรับใชด้ว้ยความรัก  ท่ีเราอยากจะเนน้ในภาค 2 ของสมณสาส์น 

 

เมตตากจิในฐานะที่เป็นความรับผดิชอบของพระศาสนจักร 

20. ความรักต่อเพื่อนมนุษยอ์นัมีพื้นฐานมาจากความรักของพระเจา้นั้นก่อนใดหมด  เป็นความรับผิดชอบของ
สมาชิกหรือสัตบุรุษแต่ละคน และมนัก็เป็นความรับผิดชอบของชุมชนพระศาสนจกัรทั้งปวงในแต่ละระดบัด้วย 
จากชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนพระศาสนจกัรใดพระศาสนจกัรหน่ึง ตลอดไปจนถึงพระศาสนจกัรสากล  ในฐานะท่ีเป็น
ชุมชน พระศาสนจกัรจะตอ้งปฏิบติัความรัก  ความรักจึงตอ้งมีการบริหารจดัการ  หากตอ้งการท่ีจะให้มีการบริการ
ชุมชนอยา่งเป็นระเบียบ  การตระหนกัถึงความรับผดิชอบน้ีเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ท่ีมีอยูใ่นพระศาสนจกัรตั้งแต่แรกเร่ิม  
“บรรดาผูท่ี้มีความเช่ือก็อยูพ่ร้อมกนั ณ ท่ีแห่งเดียว และทรัพยส่ิ์งของเขาเหล่านั้นก็น ามารวมกนัเป็นของกลาง  เขา
ได้ขายท่ีดินและทรัพยส่ิ์งของมาแบ่งให้แก่คนทั้ งปวงตามท่ีทุกคนต้องการ” (กจ 2:44-5)  ในขอ้ความดังกล่าว 
นกับุญลูกาไดใ้หค้  าจ ากดัความแบบหน่ึงของพระศาสนจกัร ซ่ึงปัจจยัโครงสร้างรวมถึงความสัตยซ่ื์อต่อ “ค าสั่งสอน
ของอคัรสาวก”  “ความเป็นหน่ึงเดียวกนั” (koinonia) “การหักปัง” และ “การสวดภาวนา” (เทียบ กจ 2:42) ปัจจยัของ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั (koinonia) ในตอนแรกไม่มีการก าหนดข้ึนมา  แต่ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในค ากล่าวท่ีน าอา้ง
มาขา้งตน้  ซ่ึงมีพื้นฐานในความจริงท่ีว่า  ผูท่ี้มีความเช่ือถือว่า ทุกส่ิงเป็นของกลาง และในระหว่างพวกเขานั้นไม่มี
ความแตกต่างกนัอีกต่อไประหว่างคนมีและคนจน (เทียบ กจ 4:32-37)  ต่อมาเม่ือพระศาสนจกัรแผ่ขยายเติบโตข้ึน 
รูปแบบดั้ งเดิมท่ีถือเอาวตัถุเป็นของกลางนั้นไม่อาจท่ีจะด ารงอยู่ต่อไปได ้แต่ความหมาย ใจความส าคญัยงัคงอยู ่
กล่าวคือ ภายในชุมชนของผูท่ี้มีความเช่ือ จะตอ้งไม่มีท่ีว่างส าหรับความยากจน จะตอ้งไม่มีการปฏิเสธส่ิงจ าเป็นเพื่อ
การยงัชีพท่ีสง่างามแก่ผูใ้ดท่ีมีความตอ้งการ 

 

21. ในหนังสือกิจการอคัรสาวก  มีกล่าวถึงการตดัสินใจในการหาหลกัการของพระศาสนจกัรลงสู่ภาคปฏิบติั
ดว้ยการแต่งตั้ง 7 คนให้ท าหนา้ท่ีน้ี  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้หนา้ท่ีของสังฆานุกร (เทียบ กจ 6:5-6)  ในพระศาสนจกัรสมยั
เร่ิมแรกเกิดมีปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัข้ึนในการแจกจ่ายส่ิงของ  ให้กบับรรดาแม่ม่ายท่ีพูดภาษาฮีบรูและภาษา
กรีก  อคัรสาวกซ่ึงท าหนา้ท่ีส่วนใหญ่ในเร่ืองของการสวดภาวนา (ศีลมหาสนิทและพิธีกรรม) และพนัธกิจแห่งการ
ประกาศพระวาจา รู้สึกมีภาระหนักเกินไปในการท่ีตอ้งคอยเล้ียงดูคนยากไร้ดว้ย พวกเขาจึงขอสงวนตวัเองไวท้  า
หนา้ท่ีหลกั  แลว้แต่งตั้ง 7 คนให้ท าหนา้ท่ีอ่ืน  ซ่ึงก็มีความจ าเป็นเช่นกนัในพระศาสนจกัร  คนทั้งเจ็ดนั้นไม่ใช่จะท า
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หน้าท่ีไปแบบเคร่ืองจกัรเท่านั้น พวกเขาจะตอ้งเป็นคน “ท่ีเป่ียมดว้ยพระจิตเจา้และความเฉลียวฉลาด” (เทียบ กจ. 
6:1-6)  พดูอีกอยา่งหน่ึงคือ งานรับใชส้ังคมท่ีพวกเขามีหนา้ท่ีตอ้งท านั้นตอ้งเป็นรูปธรรมชดัเจน  แต่ในขณะเดียวกนั
ตอ้งเป็นการรับใชท่ี้มีมิติจิตวิญญาณอยู่ดว้ย  ส านักงานน้ีจะตอ้งมีมิติจิตวิญญาณอยู่อย่างแทจ้ริง เพราะจะตอ้งท า
หนา้ท่ีส าคญัยิง่ของพระศาสนจกัร นัน่คือ ความรักต่อเพื่อนมนุษยท่ี์มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระเบียบ  อาศยัการ
จัดตั้ งกลุ่ม “diaconia” 7 คนน้ี พันธกิจเมตตาธรรมท่ีท ากันเป็นหมู่คณะและมีระเบียบได้กลายเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงสร้างพื้นฐานของพระศาสนจกัร 

 

22. พอหลายปีผ่านไป พระศาสนจักรมีการขยายสนามเมตตาธรรมเพิ่มข้ึนใหม่  พนัธกิจเมตตาธรรมจึงถูก
สถาปนาข้ึนในฐานะเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัยิ่ง ควบคู่กนัไปกบัการโปรดศีลศกัด์ิสิทธ์ิและการประกาศพระ
วาจา  มีการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กก าพร้า  แม่ม่าย  ผูต้อ้งขงั  คนเจ็บป่วย  ตลอดจนผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนดงัศีลศกัด์ิสิทธ์ิและการประกาศพระวรสาร  พระศาสนจกัรไม่อาจมองขา้มกิจเมตตา
เช่นเดียวกบัท่ีไม่อาจละเลยต่อศีลศกัด์ิสิทธ์ิและพระวาจา  ขอน าเอาตวัอย่างมาแสดงให้เห็นพอเป็นสังเขป  ยสุติน  
มรณสักขี (ค.ศ. 155) เม่ือพูดถึงการเฉลิมฉลองวนัอาทิตยข์องคริสตชน ท่านมกัพูดถึงกิจเมตตาธรรมเสมอ ซ่ึงตอ้ง
น ามาเช่ือมโยงกบัศีลมหาสนิท  ผูท่ี้ร่วมในพิธีจะถวายตามฐานะของตน  และแต่ละคนจะถวายอะไรนั้นก็สุดแทแ้ต่
ใจตน  จากนั้ นท่านสังฆราชก็จะเอาของถวายเหล่านั้ นไปช่วยเด็กก าพร้า หญิงม่าย คนป่วย และผูอ่ื้นท่ีมีความ
ตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่นคนท่ีถูกจองจ าและคนต่างชาติ12  แตร์ตูลเลียนนกัเขียนคริสตชนผูย้ิง่ใหญ่ (หลงั ค.ศ. 
220)  เล่าว่าพวกคนต่างศาสนาไดรั้บการประทบัใจจากคริสตชนอยา่งไร  เน่ืองจากคริสตชนมีความห่วงใยต่อความ
ตอ้งการทุกชนิดของผูอ่ื้น13  และเม่ืออิกญาซีอุสแห่งเมืองอนัติโอ๊ค (ค.ศ. 117) บรรยายพระศาสนจกัรแห่งโรมว่าเป็น 
“เลิศในความรัก (agape)”14  เราอาจเปรียบเทียบจากค าจ ากดัความน้ีไดว้่า เขาตั้งใจท่ีจะแสดงออกถึงกิจเมตตาท่ีเป็น
รูปธรรมของพระศาสนจกัร 

 

23. อาจเป็นประโยชน์ท่ีจะหวนกลบัไปมองโครงสร้างแรกๆของพระศาสนจกัร  ท่ีมีการเช่ือมโยงกนักบังาน
เมตตาธรรม  ช่วงกลางศตวรรษท่ี 4  เราเห็นการพฒันาในประเทศอียปิตใ์นรูปแบบของ “diaconia”  ซ่ึงเป็นสถาบนั
ในอารามนักพรต ท าหน้าทุกอย่างท่ีเก่ียวกบังานบรรเทาสาธารณะ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า เป็นการให้บริการความรัก  
ต่อมาพอถึงศตวรรษท่ี 6 สถาบนัน้ีไดมี้การพฒันาต่อไปอีกเป็นรูปองคก์ร  ท่ีมีการจดทะเบียนเรียบร้อยตามกฎหมาย  
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองต้องมอบขา้วจ านวนหน่ึงเพื่อน าไปแจกจ่ายแก่ราษฎรท่ียากจน  ในอียิปต์ไม่เพียงแต่อาราม
นักพรตเท่านั้ น แต่ทุกสังฆมณฑลล้วนมีส านัก “diaconia” ของตนเองทั้ งส้ิน  สถาบันน้ีขยายออกไปทั่วทั้ งทิศ
ตะวนัออกและตะวนัตก  พระสันตะปาปาเกรโกรี (ค.ศ. 604)) มีการกล่าวถึง diaconia แห่งเมืองเนเป้ิล  ส่วนท่ีโรม
นั้นมีเอกสารบรรทึกเก่ียวกบั diaconia น้ีในศตวรรษท่ี  7 และ 8   แต่งานเมตตาธรรมต่อคนยากจนและคนท่ีไดรั้บ
ทุกข ์ เป็นงานส าคญัส่วนหน่ึงโดยธรรมชาติของพระศาสนจกัรโรมมาตั้งแต่แรก  ซ่ึงมีหลกัการในการด าเนินชีวิต
ของคริสตชน ดังท่ีมีบันทึกในกิจการอัครสาวก  มีหลักฐานชัดเจน  เช่นกรณีของอนุสงฆ์ลอเรนซ์ (ค.ศ. 258)  

นกับุญอมัโบรซีโอ (ค.ศ. 397) ทราบดีเก่ียวกบัการเป็นมรณสักขีของลอเรนซ์  บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยใหเ้ราเห็น
ภาพแทจ้ริงของมรณสักขี ลอเรนซ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลเอาใจใส่คนจนท่ีโรม หลงัจากท่ีพระ
สันตะปาปาถูกจบัพร้มอกบัเพื่อนอนุสงฆ์อ่ืนๆ  ลอเรนซ์ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีระยะหน่ึงในการรวบรวม
ทรัพยสิ์นของพระศาสนจักรไปมอบแก่จักรพรรดิ  ท่านมรณสักขีแจกจ่ายเงินทองขา้วของท่ีมีอยู่ทั้ งหมดแก่คน
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ยากจน  จากนั้น  ท่านกน็ าเอาคนยากจนเองในฐานะท่ีพวกเขาเป็นสมบติัของพระศาสนจกัรไปมอบให้แก่จกัรพรรดิ 
15  ไม่ว่าประวติัศาสตร์จะน่าเช่ือถือได้มากน้อยแค่ไหน มรณสักขีลอเรนซ์ยงัคงเป็นความทรงจ าท่ีดีอยู่เสมอใน
พระศาสนจกัร  ในฐานะท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งงานเมตตาธรรมของพระศาสนจกัร 

 

24. ตวัอยา่งของจกัรพรรดิจูเลียโน (ค.ศ. 363)  ผูล้ะท้ิงความเช่ือพอจะเป็นตวัอย่างแสดงให้เห็นไดว้่า พระศา
สนจกัรสมยัแรกๆ เล็งเห็นถึงความส าคญัของงานเมตตาธรรมท่ีจดัเป็นองคก์รพร้อมทั้งมีการบริหารจดัการท่ีดีนั้นมี
ความส าคญัอยา่งไร  ตั้งแต่อาย ุ7 ขวบ  จูเลียโนอยูใ่นเหตุการณ์ขณะท่ีบิดาพร้อมสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเขา
ถูกฆ่าทั้งหมด   ไม่ทราบผดิหรือถูกท่ีเขาโยนความโหดร้ายนั้นไปท่ีจกัรพรรดิคอนแสตนซีอุส  ซ่ึงในสายตาของคน
ทัว่ไปถือว่าเป็นคริสตชนคนดีมีธรรมะ  เม่ือไดข้ึ้นเป็นจกัรพรรดิ  จูเลียโนตดัสินใจท่ีจะฟ้ืนฟกูารนบัถือเทพเจา้ต่างๆ  
ซ่ึงเป็นศาสนาเก่าของโรม พร้อมทั้ งท าการปฏิรูปโดยหวงัท่ีจะให้ศาสนาใหม่น้ีเป็นพลงัแห่งอาณาจักรของตน  
เก่ียวกบัประเด็นน้ี เขาไดรั้บแรงบนัดาลใจอยา่งมากจากศาสนาคริสต ์ เขาสถาปนาฐานนัดรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความ
รักต่อเทพเจา้และต่อเพื่อนมนุษย ์ ในจดหมายฉบบัหน่ึง 16  เขาเขียนไวว้่า จุดเดียวท่ีศาสนาคริสตป์ระทบัใจเขามาก
ท่ีสุดคืองานเมตตาธรรมของพระศาสนจกัร  เขาจึงถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับลทัธิใหม่ของเขาท่ีจะตอ้งด าเนินไป
ตามระบบงานเมตตาธรรมของพระศาสนจักร นั่นคือ ตอ้งตั้ งสถาบนัเพื่องานเมตตาธรรมของตนเองข้ึนมา  ตาม
ความคิดของเขา น่ีคือตน้เหตุท่ีท าให้ชาว “กาลิเลียน” มีช่ือเสียงโด่งดัง  ตอ้งเอาแบบบา้งและตอ้งท าให้ดีกว่าเดิม  
ดว้ยกระบวนการน้ี เท่ากบัจกัรพรรดิไดย้นืยนัว่า งานเมตตาธรรมเป็นลกัษณะเด่นท่ีสุดของชุมชนคริสตชน ซ่ึงไดแ้ก่
พระศาสนจกัรนัน่เอง  
 

25. จนกระทัง่บดัน้ี มีความจริงอยูส่องประการดว้ยกนัท่ีไดม้าจากการไตร่ตรองของเรา: 
ก) ธรรมชาติล ้าลึกท่ีสุดของพระศาสนจกัรแสดงออกมาในความรับผิดชอบ 3 ประการดว้ยกนั การประกาศ

พระวาจาของพระเจา้ (kerygma-martyria) การเฉลิมฉลองศีลศกัด์ิสิทธ์ิ (leitourgia) และการประกอบกิจ
เมตตาธรรม (diakonia)  หนา้ท่ีทั้งสามอยา่งน้ีเอ้ือกนัและกนัและไม่อาจแยกจากกนัได ้ ส าหรับพระศาสน
จกัร งานเมตตาไม่ใช่งานสวสัดิการท่ีอาจปล่อยให้คนอ่ืนท ากไ็ด ้แต่งานน้ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งธรรมชาติของ
พระศาสนจกัร เป็นการแสดงออกท่ีขาดเสียมิไดซ่ึ้งการเป็นพระศาสนจกัรของตนเอง17  

 

ข) พระศาสนจกัรคือครอบครัวของพระเจา้ในโลกน้ี  ภายในครอบครัวน้ีไม่ควรมีผูใ้ดเดือดร้อนส่ิงจ าเป็นใน
ชีวิต  แต่ในขณะเดียวกนั  ความรัก  หรือ agape น้ี แผ่คลุมเลยเขตปกครองของพระศาสนจกัร นิทานเร่ือง
ชาว         ซามาริตนัผูใ้จดียงัคงเป็นมาตรฐานท่ีบงัคบัให้มีความรักสากลต่อผูท่ี้เดือดร้อนท่ีเราบงัเอิญไปพบ 
(เทียบ ลก 10:31) ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร  โดยไม่เฉไปจากบญัญติัแห่งความรักสากล พระศาสนจกัรยงัมี
ความรับผดิชอบพิเศษภายในครอบครัวของพระศาสนจกัรเอง นัน่คือ ตอ้งไม่มีสมาชิกคนใดตกทุกขไ์ดย้าก
จากความเดือดร้อนในส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต ค  าสอนในจดหมายถึงชาวกาลาเทียเนน้ว่า “เหตุฉะนั้นเม่ือเรามี
โอกาส ใหเ้ราท าดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอยา่งยิง่ต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ” (กท 6:10) 
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ความยตุิธรรมและเมตตาธรรม 

26. นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี  19  เป็นตน้มา  ไดมี้การหยบิยกขอ้กงัขาข้ึนมาเก่ียวกบักิจเมตตาธรรมของพระ ศาสน
จกัร  ซ่ึงต่อมามีการตอกย  ้าอยา่งเขม้ขน้จากลทัธิของมาร์กซ์โดยอา้งว่า  คนจนไม่ตอ้งการความเมตตาแต่ตอ้งการ
ความยุติธรรมต่างหาก  งานเมตตาธรรมอย่างเช่นการท าบุญให้ทาน  ผลของมนัก็คือเป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้คนรวย
ส านึกถึงหนา้ท่ีใหต้อ้งแสวงหาความยติุธรรม  และอีกดา้นหน่ึงกเ็ป็นการผอ่นคลายมโนธรรมของตน เน่ืองเพราะมวั
แต่รักษาสถานภาพของตนแลว้ไปละเมิดสิทธิของคนจน  แทนท่ีจะมอบความช่วยเหลือผ่านทางงานต่างๆ ของ
องคก์รมนุษยธรรมเพื่อท่ีจะรักษาสถานภาพเดิมของตน  เราจ าตอ้งสร้างระบบสังคมท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงท าให้ทุกคน
ไดรั้บส่วนแบ่งของตนจากสมบติัโลกโดยท่ีไม่ตอ้งไปพึ่งทานจากผูใ้ด  เราตอ้งรับว่ามีความจริงอยูบ่า้งเหมือนกนัใน
ขอ้โตแ้ยง้ของฝ่ายตรงขา้ม แต่ก็มีความเขา้ใจผิดพลาดอยูม่ากเช่นกนั  เป็นความจริงว่าการด ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรม
ตอ้งเป็นมาตรการพื้นฐานของรัฐ และเป้าหมายของระเบียบสังคมชอบธรรมตอ้งเป็นหลกัประกนัให้ทุกคนตาม
หลกัการของความเอ้ืออาทร คือทุกคนควรมีส่วนในสมบติัของชุมชน  ประเด็นน้ีถูกน ามาตอกย  ้าเสมอโดยค าสอน
ของพระศาสนจกัรท่ีเก่ียวกบัสังคมและเป็นหนา้ท่ีของรัฐ  ตามประวติัศาสตร์ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัระเบียบสังคมชอบ
ธรรมในโลก  เกิดมีมิติใหม่พร้อมกบัการปรับเปล่ียนของสังคม  ท่ีกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19  
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนมากมายนั้น  เป็นเหตุใหโ้ครงสร้างสังคมเก่าล่มสลาย  ขณะเดียวกนัชนชั้นกรรมาชีพ
กินเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดมีการแปรเปล่ียนชนิดถอนรากถอนโคนในกระบวนการสังคม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนนิยมกบัแรงงานบดัน้ีไดก้ลายเป็นประเด็นสะกิดใจทุกคน เป็นประเด็นท่ีไม่เคยมีใครเขา้ใจ
มาก่อน  ทุนและวิธีผลิตคือแหล่งของอ านาจท่ีมีอยูใ่นก ามือของคนเพียงไม่ก่ีคนนั้น  น าไปสู่การกดข่ีสิทธิของชนชั้น
กรรมาชีพจนเป็นเหตุใหช้นชั้นกรรมาชีพตอ้งก่อการปฏิวติั  
 

27. ตอ้งยอมรับว่าผูน้ าของพระศาสนจกัรเช่ืองชา้ในการรับรู้ว่า  จ  าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการใหม่ในการจรรโลง
โครงสร้างของสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  มีผูริ้เร่ิมบุกเบิกเก่ียวกบัประเด็นน้ีอยูเ่หมือนกนั เช่นพระสังฆราช 
Ketteler แห่ง Mainz (ค.ศ. 1877)  พร้อมกบังานท่ีเป็นรูปธรรมได้ถูกน ามาทดลองปฏิบติักนัมากมายโดยกลุ่มชน 
สมาคม สมาพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่โดยคณะนักบวชท่ีก่อตั้งข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท า
สงครามกบัความยากจน โรคภยัไขเ้จ็บ และส่งเสริมการศึกษาให้ดีข้ึน  ในปี 1891 พระสันตะปาปาเลโอ ท่ี 13 ได้
ออกสมณสาสน์ Rerum Novarum  ต่อมาในปี 1931 ปีโอท่ี 11 ได้ออกสมณสาสน์ Quadragesimo Anno  ปี 1961 
บุญราศีพระสันตะปาปายอห์น ท่ี 23 ออกสมณสาสน์ Mater et Magistra ต่อมาพระสันตะปาปาปอล ท่ี 6 ออกสมณ
สาสน์อีกฉบบัหน่ึงช่ือ Populorum Progressio (1967) และสมณลิขิต Octogesima Adveniens (1971) ท่ีกล่าวอย่าง
หนักแน่นในเร่ืองของปัญหาสังคม  ซ่ึงในขณะนั้นเป็นปัญหารุนแรงมากในแถบประเทศละตินอเมริกา  ส่วนพระ
สันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 นั้ นออกสมณสาสน์ติดต่อกันถึง 3 ฉบับว่าด้วยเร่ืองของสังคม ได้แก่ Laborem 

Exercens (1981)  Sollicitudo Rei Socialis (1987)  และ Centesimus Annus (1991)  ค าสอนด้านสังคมคาทอลิก
ค่อยๆ มีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ ดว้ยเหตุท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์ใหม่ๆ  ซ่ึงในขณะน้ีไดมี้การรวบรวมค า
สอนดา้นสังคมของพระศาสนจกัรไวเ้ป็นเล่ม จดัพิมพโ์ดยสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติในปี 2004  ลทัธิ
มาร์กซ์คิดว่าการปฏิวติัเท่านั้นท่ีจะเป็นหนทางแกปั้ญหาสังคม  พวกเขาอา้งว่า  การปฏิวติัและการรวมประชากรมา
ช่วยกนัผลิตจะท าให้ส่ิงต่างๆ ดีข้ึนไดอ้ย่างทนัตาเห็น  ภาพลวงตาน้ีไดอ้นัตรธานไปหมดส้ินแลว้  ในสภาพการณ์
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สลบัซับซ้อนของทุกวนัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่  เป็นเพราะการเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดดของเศรษฐกิจยคุโลกาภิ
วตัน์ ค  าสอนดา้นสังคมของพระศาสนจกัรคือคู่มือแนะน าขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมาก  กระทัง่เหนือเขตแดน
ปกครองของพระศาสนจกัรดว้ยซ ้ า โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันา ค  าแนะน าดงักล่าวจะตอ้งน ามาใชใ้น
บริบทแห่งการเสวนากบัทุกท่าน  ท่ีมีความกงัวลอยา่งจริงจงัต่อมนุษยชาติและต่อโลกท่ีเราอาศยัอยู ่ 
 

28. เพื่อท่ีจะจ ากดัความไดอ้ย่างถูกตอ้งถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความยุติธรรมและพนัธกิจเมตตาธรรม เรา
จ าตอ้งพิจารณากนัถึงหลกัส าคญัสองประการดว้ยกนั  
ก) การจดัระเบียบชอบธรรมของสังคมและของรัฐ  เป็นความรับผิดชอบหลกัของการเมือง  นกับุญเอากุสตีโน

คร้ังหน่ึงกล่าวไวว้่า  รัฐใดท่ีไม่มีการปกครองตามหลกัความยติุธรรม  รัฐนั้นกจ็ะเป็นแค่คนท่ีเป็นหัวขโมย
กลุ่มหน่ึง “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?” 18  พื้นฐานส าคญัของศาสนา
คาทอลิกคือ อะไรเป็นของซีซาร์และอะไรเป็นของพระเจ้า (เทียบ มธ 22:21)  หรือพูดอีกแบบว่า การ
แบ่งแยกให้ชดัเจนระหว่างพระศาสนจกัรกบัรัฐ หรืออยา่งท่ีสังคายนาวาติกนัท่ี 2  กล่าวว่า  เป็นอธิปไตย
ของฝ่ายโลก19  รัฐตอ้งไม่มาบีบบงัคบัศาสนา แต่จะตอ้งมีหลกัประกนัเสรีภาพในการนับถือศาสนา  และ
ความกลมเกลียวสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  ในส่วนของพระศาสนจกัร พระศาสน
จกัรในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกทางสังคมถึงความเช่ือแห่งคริสตชน  จึงมีเสรีภาพและมีโครงสร้างบน
พื้นฐานแห่งความเช่ือในฐานะท่ีเป็นชุมชนซ่ึงรัฐตอ้งให้การยอมรับ สองซีกโลกน้ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
แต่ทาบเก่ียวกนัเสมอ 

 

 ความยติุธรรมตอ้งเป็นทั้งเป้าหมายและมาตรฐานภายในของการเมืองทุกอยา่ง การเมืองเป็นอะไรท่ีมากไป
กว่ากลไกท่ีคอยจดัระเบียบส าหรับชีวิตสังคม  ตน้ก าเนิดและเป้าหมายของมนัตอ้งตั้งอยู่ในความยติุธรรม ซ่ึงโดย
ธรรมชาติของตวัมนัเองคืออยูใ่นคุณธรรมจริยธรรมนัน่เอง  ส่ิงท่ีรัฐมิอาจหลีกเล่ียงคือการเผชิญกบัค าถามท่ีว่าจะท า
ให้เกิดความยติุธรรม  ณ ท่ีน้ีและบดัน้ีไดอ้ยา่งไร  แต่ประเด็นน้ีช้ียอ้นกลบัไปหาค าถามท่ีเป็นแก่นแกว้ลึกลงไปอีก: 
อะไรคือความยุติธรรม?  ปัญหาอยูท่ี่การมีเหตุมีผล แต่หากจะให้มีการใชเ้หตุผลอย่างถูกตอ้งแลว้ เหตุผลตอ้งผ่าน
การช าระลา้งให้บริสุทธ์ิอยูเ่สมอ เพราะว่าไม่มีวนัท่ีมนัจะเป็นอิสระโดยส้ินเชิงจากอนัตรายท่ีเกิดจากความบอดมืด
บางอยา่งในเชิงของจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นดว้ยอ านาจหรือผลประโยชน์ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 การเมืองและความเช่ือจะบรรจบพบกนั  ณ  จุดน้ี  ธรรมชาติพิเศษของความเช่ือคือ  การท่ีไดพ้บกบัพระเจา้
ผูท้รงชีวิต เป็นการพบท่ีเปิดประตูสู่มิติใหม่ท่ีขา้มบริบทแห่งเหตุผล  แต่ก็ยงัเป็นพลงัท่ีคอยช าระลา้งให้เหตุผลเอง
ดว้ย  จากมุมมองของพระเจา้ ความเช่ือท าให้เหตุผลเป็นอิสระจากจุดบอดมืดของมนั จึงช่วยท าให้เหตุผลมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึนไดด้ว้ย  ความเช่ือท าให้เหตุผลท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและท าให้สามารถมองเห็นส่ิง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  และน่ีคือจุดท่ีค  าสอนดา้นสังคมของพระศาสนจกัรมีบทบาท มนัไม่ไดมี้จุดประสงคท่ี์จะ
ท าใหอ้  านาจของพระศาสนจกัรอยูเ่หนืออ านาจรัฐ  ยิง่ไปกว่านั้น มนัไม่ไดเ้ป็นความพยายามท่ีจะบงัคบัผูท่ี้ไม่มีความ
เช่ือใหต้อ้งเช่ือดว้ยการคิดและใชว้ิธีคิดของเราท่ีมีความเช่ือ  จุดประสงคข์องมนัเป็นเพียงช่วยช าระเหตุผลใหส้ะอาด
หมดจด  และเพื่อใหไ้ดท้ราบและบรรลุถึงว่าอะไรคือความยติุธรรมเท่านั้นเอง 

 ค าสอนดา้นสังคมของพระศาสนจกัรด าเนินไปตามหลกัของเหตุผลและกฎธรรมชาติ กล่าวคือ บนพื้นฐาน
ของส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนักบัธรรมชาติของมนุษยทุ์กคน  ค  าสอนน้ีตระหนกัดีว่า ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระศาสน
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จกัรท่ีจะท าให้ค  าสอนน้ีอยู่เหนือชีวิตการเมือง  ตรงกนัขา้ม พระศาสนจักรต้องการท่ีจะสร้างมโนธรรมในชีวิต
การเมืองและช่วยกระตุน้ให้มองลึกๆ ถึงหลกัการท่ีแทจ้ริงของความยุติธรรม  พร้อมกบัความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบติั
ตาม ถึงแมว้่าการท าเช่นน้ีจะไปขดัผลประโยชน์ของใครบางคนก็ตาม  การท าให้เกิดมีบา้นเมืองและระเบียบสังคม
ชอบธรรม ซ่ึงทุกคนไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสิทธิของเขา  เป็นหัวใจแห่งปฏิบติัการท่ีมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัจะตอ้งพยายามท า
ให้เกิดข้ึนร ่าไป  ในฐานะท่ีส่ิงน้ีเป็นพนัธกิจการเมือง จึงไม่อาจเป็นความรับผิดชอบของพระศาสนจกัรได ้ ถึงอยา่ง
นั้นก็ตามที เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุด พระศาสนจกัรโดยหนา้ท่ี  อาศยัการช าระเหตุผล
ให้สะอาดและอาศยัค  าแนะน าด้านจริยธรรม จ าต้องมีส่วนในการสร้างความเขา้ใจพื้นฐานท่ีถูกต้องของความ
ยติุธรรมซ่ึงควรท่ีจะไดม้าโดยอาศยัการเมือง 

 พระศาสนจกัรไม่สามารถและตอ้งไม่ลงไปในสนามรบทางการเมือง  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสังคมท่ียติุธรรมท่ีสุด
เท่าท่ีจะยติุธรรมได ้ พระศาสนจกัรไม่สามารถและตอ้งไม่ไปมีบทบาทแทนรัฐ  แต่ในขณะเดียวกนั พระศาสนจกัรก็
ไม่สามารถและตอ้งไม่ยืนดูอยูข่า้งทางในการต่อสู้เพื่อความยติุธรรม  พระศาสนจกัรตอ้งเล่นบทบาทของตน  โดย
อาศยัการโตด้ว้ยเหตุผล  ตอ้งปลุกพลงัจิตให้เกิดข้ึน  หากปราศจากส่ิงน้ีแลว้ ความยุติธรรมซ่ึงเรียกร้องให้มีการ
เสียสละเสมอนั้น จะไม่มีทางเอาชนะหรือส าเร็จไดเ้ลย  สังคมยติุธรรมตอ้งเป็นความส าเร็จของการเมือง ไม่ใช่ของ
พระศาสนจกัร  แต่การส่งเสริมความยติุธรรมโดยอาศยัความพยายามท่ีช่วยใหเ้กิดความมีจิตใจกวา้งท่ีตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความดีทัว่ไปนั้น  เป็นส่ิงท่ีพระศาสนจกัรใหค้วามห่วงใยเป็นอยา่งยิง่ 

 

ข) ความรัก - Caritas - เป็นส่ิงจ าเป็นเสมอ  แมใ้นสังคมท่ีมีความยติุธรรมมากท่ีสุด ไม่มีการจดัระเบียบของรัฐ
ใด  ท่ียติุธรรมจนถึงกบัตดัความจ าเป็นการให้บริการความรักออกไปได ้ ใครท่ีตอ้งการตดัความรักออกไป
เท่ากบัเป็นการก าจัดมนุษยอ์อกไปด้วย  จะมีความทุกข์ทรมานอยู่เสมอท่ีเรียกร้องขอความบรรเทาและ
ความช่วยเหลือ  จะมีความโดดเด่ียวอา้งวา้งอยูไ่ม่ขาดสาย  จะมีสถานการณ์ท่ีตอ้งการส่ิงจ าเป็นทางวตัถุ  ซ่ึง
ความช่วยเหลือในรูปแบบของความรักต่อเพื่อนบา้นท่ีเป็นรูปธรรมจะขาดเสียมิได ้20  รัฐใดท่ีพยายามจดัหา
ให้ทุกอยา่ง รวบรัดทุกอยา่งไวท้  าเองหมด ในท่ีสุดแลว้  จะเป็นเพียงระบบท่ีไม่สามารถให้หลกัประกนัส่ิง
นั้ นเองท่ีคนก าลังทนทุกข์–ทุกคนมีทุกข์ มีความต้องการ นั่นคือ ความรักความห่วงใยส่วนตัว  เราไม่
ตอ้งการรัฐท่ีจดัระเบียบและควบคุมทุกส่ิงทุกอย่าง แต่ตอ้งการรัฐท่ีใชห้ลกัเอ้ืออาทร ยอมรับดว้ยใจกวา้ง 
และให้การสนับสนุนความคิดริเร่ิมท่ีเกิดจากพลงัสังคมต่างๆ  จากนั้ นก็รวมพลงัเหล่านั้นเขา้ไวด้้วยกนั  
โดยใหค้วามเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่คนยากจน  พระศาสนจกัรคือพลงัหน่ึงแห่งพลงัทรงชีวิตเหล่านั้น พระศา
สนจกัรมีชีวิตด้วยความรัก  ท่ีพระจิตแห่งพระคริสตเจ้าทรงจุดประกายข้ึน  ความรักน้ีไม่ได้เพียงแต่ให้
ความช่วยเหลือคนในด้านวัตถุเท่านั้ น แต่มีการดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเขาด้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมากไปกว่าความช่วยเหลือดา้นวตัถุเสียอีก  สุดทา้ย ค  าวิพากษ์ท่ีว่าโครงสร้างสังคมท่ียติุธรรม
จะท าให้งานเมตตาธรรมกลายเป็นส่ิงฟุ่ มเฟือยไม่มีความจ าเป็นนั้น แทจ้ริงแลว้เป็นการใส่หน้ากากมนุษย์
ให้เหลือเป็นเพียงวตัถุ เป็นความคิดผิดๆ ท่ีคิดว่ามนุษย ์“สามารถมีชีวิตโดยอาศยัปังอย่างเดียว” (มธ 4:4; 

เทียบ ฉธบ 8:3)  เป็นความเช่ือท่ีดูถูกมนุษยแ์ละในท่ีสุด  ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัอะไรเลยต่อทุกส่ิงท่ีเป็นของ
มนุษยโ์ดยจ าเพาะ 
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29. บดัน้ีเราสามารถแยกแยะไดช้ดัเจนข้ึน  ในชีวิตของพระศาสนจกัร ความสัมพนัธ์ระหว่างหนา้ท่ีในการจดั
ระเบียบยุติธรรมของรัฐ และสังคมในมิติหน่ึง  และการจดัตั้งองคก์รเมตตาธรรมอีกมิติหน่ึง  เราเห็นแลว้ว่า การ
สร้างโครงสร้างชอบธรรมไม่ใช่หนา้ท่ีโดยตรงของพระศาสนจกัร แต่เป็นเร่ืองของโลกการเมือง เป็นเร่ืองของการ
ใชเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง  ณ จุดน้ี พระศาสนจกัรมีหนา้ท่ีทางออ้ม คือไดรั้บการเรียกร้องให้มีส่วนช าระเหตุผลให้บริสุทธ์ิ  
และปลุกพลงัธรรมเหล่านั้นให้ต่ืนข้ึนมา หากปราศจากซ่ึงพลงัธรรมดังกล่าวโครงสร้างท่ีชอบธรรมจะไม่มีวนั
เกิดข้ึนได ้ หรือหากเกิดข้ึนกไ็ม่มีประสิทธิภาพในระยะยาว  
 ในอีกมุมมองหน่ึง หนา้ท่ีโดยตรงในการจดัระเบียบสังคมท่ีชอบธรรมนั้น  เป็นหน้าท่ีจ าเพาะของฆราวาส  
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ เขาถูกเรียกร้องให้ตอ้งมีส่วนในชีวิตส่วนรวมในฐานะท่ีเป็นบุคคล  ดังนั้ นเขาจะ
ทอดท้ิงไม่ได้เลยต่อการมีส่วนร่วม “ในสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  สังคม  กฎหมาย  การปกครอง และ
วฒันธรรม ซ่ึงทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีลว้นมีจุดประสงคท่ี์จะส่งเสริมความดีส่วนรวมทั้งส้ิน” 21  ดงันั้นพนัธกิจของ
ฆราวาสจึงตอ้งช่วยกนัดูแลชีวิตสังคมให้ด าเนินไปโดยราบร่ืน มีการเคารพอ านาจท่ีชอบธรรมและให้ความร่วมมือ
กบัราษฎรอ่ืนๆ ตามความสันทดัแห่งตน  ตลอดจนท าหนา้ท่ีในส่วนท่ีตนรับผดิชอบใหส้มบูรณ์ 22   แมว้่างานเมตตา
ธรรมของพระศาสนจกัรจะน าไปปะปนกบักิจกรรมของรัฐไม่ได ้ แต่ก็ยงัคงเป็นความจริงว่า ความรักตอ้งเป็นแรง
บนัดาลใจชีวิตทั้งชีวิตของฆราวาสเช่นเดียวกนักบักิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงความรักน้ีถูกหล่อหลอมให้เป็น “ความ
รักต่อสังคม” 23  

 องคก์รมนุษยธรรมต่างๆ ของพระศาสนจกัรในแง่หน่ึงเป็นงานท่ีพระศาสนจกัรรับรอง “opus proprium” 

ซ่ึงพระศาสนจกัรไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือแบบทวิภาคี แต่ท าหนา้ท่ีไปดว้ยการรับผิดชอบโดยตรงเอง  พระศาสนจกัร
จะไม่มีวนัไดรั้บการยกเวน้ให้ไม่ตอ้งปฏิบติัเมตตากิจในฐานะท่ีพระศาสนจกัรเป็นองคก์รของผูท่ี้มีความเช่ือ  และ
ในอีกแง่หน่ึง จะไม่มีสภาพการณ์ใดท่ีเมตตากิจของคริสตชนแต่ละคนเป็นส่ิงไม่จ าเป็น เพราะนอกเหนือไปจาก
ความยติุธรรมแลว้ มนุษยมี์ความตอ้งการและจะมีความตอ้งการความรักเสมอ 

 

โครงสร้างหลากหลายของงานเมตตาธรรมในบริบทสังคมปัจจบัุน 

30. ก่อนท่ีจะกล่าวถึงกิจกรรมของพระศาสนจกัรในการรับใชม้นุษย ์เราขอพูดถึงสภาพการณ์ทัว่ไปในการด้ิน
รนต่อสู้  เพื่อความยติุธรรมและความรักในโลกทุกวนัน้ีเสียก่อน 

ก) ทุกวนัน้ีความทันสมัยของส่ือท าให้โลกของเราเล็กลง  ความห่างไกลระหว่างวฒันธรรมและผูค้นถูก
ยอ่ส่วนลงไปอยา่งเหลือเช่ือ  “การรู้เทียบทนักนั” น้ี   บางคร้ังก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและความตึงเครียดข้ึน
ไดเ้หมือนกนั แต่การท่ีเราสามารถทราบไดเ้กือบทนัทีเก่ียวกบัความตอ้งการของผูอ่ื้นนั้น  ก็ทา้ทายเราให้
ตอ้งรับรู้และแบ่งปันช่วยเหลือความทุกขย์ากเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั  ถึงแมว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะมี
ความกา้วหนา้มาก ในแต่ละวนัเราจะเห็นความทุกขย์ากเป็นอนัมากในโลกเก่ียวกบัความยากจนในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความยากจนดา้นวตัถุหรือด้านจิตใจ  ยุคน้ีเรียกร้องให้เราพร้อมอยู่เสมอท่ีจะให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยท่ี์ก าลงัเผชิญกบัความทุกขย์าก  สังคายนาวาติกนัท่ี 2 ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว้
ชดัเจนมากว่า “บดัน้ีเน่ืองจากเรามีส่ือท่ีรวดเร็ว ระยะทางระหว่างมนุษยเ์กือบไม่ตอ้งพูดถึงกนั  งานเมตตา
ธรรมจึงควรครอบคลุมมนุษยทุ์กคนและความตอ้งการทุกอยา่งของพวกเขา” 24  
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 ในอีกมุมมองหน่ึง  ตรงจุดน้ี  เราเห็นการทา้ทายใหม่ท่ีมีผลเชิงบวกของกระบวนการโลกาภิวตัน์  กล่าวคือ 
เราสามารถท่ีจะใชห้นทางมากมายในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมแก่บรรดาพี่นอ้งของเราท่ีเดือดร้อน เป็น
ตน้ระบบสมยัใหม่ในการแจกอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการดูแลเอาใจใส่อ่ืนๆ อีกมากมาย  ความห่วงใย
ต่อเพื่อนมนุษยอ์ยู่เหนือเครือข่ายชุมชนระดบัชาติ  ซ่ึงยิ่งวนัยิง่จะตอ้งขยายขอบข่ายไปสู่มนุษยท์ั้งโลก  สังคายนา
วาติกนัท่ี 2 ตั้งขอ้สังเกตไวอ้ยา่งถูกตอ้งว่า “ท่ามกลางเคร่ืองหมายต่างๆ แห่งกาลเวลาในยคุน้ี ส่ิงท่ีควรไดรั้บความ
สนใจเป็นพิเศษคือ  ความรู้สึกแห่งการเอ้ืออาทรระหว่างมนุษยท่ี์ก าลังเพิ่มมากข้ึน” 25  หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างพยายามช่วยกนัผลกัดนัสนบัสนุนส่ิงน้ี  ภาครัฐส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางออ้มหรือ
การยกเวน้ภาษี  ส่วนภาคเอกชนนั้นช่วยกนัระดมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่  ความเอ้ืออาทรจากสังคมพลเรือนนั้ น
มากกว่าส่วนท่ีมาจากปัจเจกชนมาก 

 

ข) สภาพการณ์น้ีก่อก าเนิดและการพฒันาเจริญเติบโตของความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ระหว่างรัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ของพระศาสนจกัร  ซ่ึงลว้นแลว้แต่ก่อให้เกิดผลดีทั้งส้ิน  หน่วยงานต่างๆ ของพระศาสน
จักรท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสัตยซ่ื์อต่อการเป็นประจักษ์พยานของความรัก สามารถเป็น
บทเรียนให้แก่องคก์รพลเรือนต่างๆ ไดด้ว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การส่งเสริมให้มีการประสานงานกนั  ซ่ึง
ยงัผลให้เกิดประสิทธิภาพในงานกุศล 26   มีการตั้งองคก์รมากมายท่ีมีจุดประสงคป์ระกอบกิจเมตตาธรรม  
และองคก์รเหล่าน้ีลว้นมีปณิธานท่ีจะช่วยกนัแกปั้ญหาสังคมและปัญหาการเมืองท่ีมีอยูม่ากมายในทุกวนัน้ี  
และท่ีตอ้งเอ่ยเป็นพิเศษก็คือ ในยุคน้ีเราเห็นการเติบโตและการแพร่หลายของอาสาสมคัร  ท่ีรับผิดชอบ
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ มากมาย 27  เราตอ้งขอขอบคุณและแสดงความช่ืนชมต่อพวกเขาเหล่านั้นไว ้ณ 
ท่ีน้ี  ท่ีมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชนิดใด  ส าหรับคนหนุ่มสาว การมีส่วนร่วมแบบกวา้งขวางน้ีคือ
สถานท่ีอบรมส าหรับชีวิต  ท่ีสอนพวกเขาถึงการเอ้ืออาทรและความพร้อมในการช่วยเหลือผูอ่ื้น  ไม่
เพียงแต่ช่วยในด้านวตัถุเท่านั้ น  แต่ด้วยชีวิตของพวกเขาเอง  วฒันธรรมแห่งความตายท่ีแสดงออกมา
ดังเช่นในการใช้ยาเสพติด  จะได้รับการต่อต้านด้วยความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว  ซ่ึงแสดงออกมาในรูป
วฒันธรรมแห่งชีวิตดว้ยการพร้อมท่ีจะ “สละชีวิต” (เทียบ ลก 17:33) เพื่อผูอ่ื้น 

 

 ในพระศาสนจกัรคาทอลิก เฉกเช่นในพระศาสนจักรอ่ืนๆ และในชุมชนแห่งพระศาสนจักร มีรูปแบบ
เมตตาธรรมเกิดข้ึนมาใหม่  ในขณะท่ีเมตตากิจอ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปแบบเก่า  ไดมี้การปรับให้มีชีวิตและพลงัใหม่  ในการ
ปรับท่ีเป็นรูปแบบใหม่น้ี เป็นไปไดท่ี้จะเช่ือมโยงการประกาศพระวรสารกบังานเมตตาธรรมเขา้ไวด้ว้ยกนั ณ  จุดน้ี 
เราใคร่ยืนยนัค  าสอนของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 ท่ีมีอยูใ่นสมณสาสน์ Sollicitudo Rei Socialis 28      
เม่ือพระองคท์รงบอกถึงความพร้อมของพระศาสนจกัรคาทอลิก  ท่ีจะร่วมมือกบัหน่วยงานกุศลของศาสนจกัรและ
ชุมชนต่างๆ  เพราะว่าพวกเราต่างมีปณิธานพื้นฐานเดียวกนัท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายเดียวกนั   นัน่คือ  “มนุษยธรรมท่ี
แทจ้ริง”  ท่ียอมรับว่า  มนุษยถ์ูกสร้างข้ึนตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้  และเราตอ้งการท่ีจะช่วยมนุษยใ์หด้ าเนินชีวิตท่ี
สอดคล้องกันกับศักด์ิศรีน้ี  สมณสาสน์ Ut Unum Sint  ของพระองค์เน้นว่า การจะสร้างโลกให้น่าอยู่ข้ึนนั้ น  
เรียกร้องคริสตชนให้ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกันในการสร้าง “ความเคารพต่อสิทธิและความต้องการของทุกคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนจน คนท่ีต ่าตอ้ย และคนท่ีไม่มีทางปกป้องตนเอง” 29   เราขอแสดงความพอใจไว ้ณ ท่ีน้ีว่า การ
ขอร้องน้ีไดรั้บการสนองตอบดว้ยความริเร่ิมมากมายทัว่โลก 
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ความแตกต่างในกจิเมตตาธรรมของพระศาสนจักร 

31. องคก์รหลากหลายท่ีเกิดข้ึนมากมายและด าเนินการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยน์ั้น หาก
จะพูดกันให้ลึกๆ แล้ว  ล้วนเน่ืองมาจากบัญญัติให้รักเพื่อนมนุษย ์ ท่ีพระผูส้ร้างจารึกไวใ้นธรรมชาติมนุษย ์ 
นอกนั้ นก็ยงัเป็นผลของพระศาสนจักรท่ีปรากฏมีตัวตนอยู่ในโลกน้ีด้วย เพราะว่าพระศาสนจักรมีการร้ือฟ้ืน
กิจกรรมน้ีบ่อยๆ สืบเน่ืองจากบญัญติันั้น ซ่ึงบญัญติัน้ีถูกบิดเบือนและเจือจางไปเป็นอนัมากในช่วงแห่งกาลเวลา  
การปฏิรูปของศาสนาเท็จเทียมท่ีน าโดยจกัรพรรดิจูเล่ียนเป็นเพียงตวัอย่างแรกๆ แห่งผลร้ายน้ี  ณ ท่ีน้ีเราจะเห็นว่า
พลงัแห่งคริสตศาสนาไดแ้ผ่กวา้งเลยเขตแบ่งความเช่ือคริสตชน  ดว้ยเหตุน้ี  จึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีกิจเมตตาธรรม
ของพระศาสนจกัรจะตอ้งรักษาไว ้ ซ่ึงความสง่างามและจะตอ้งไม่ปล่อยให้มนักลายเป็นเพียงงานสังคมสงเคราะห์
รูปแบบหน่ึงเท่านั้น  เพราะฉะนั้น อะไรเล่าท่ีเป็นปัจจยัส าคญัแห่งกิจเมตตาของคริสตชนและของพระศาสนจกัร? 

 

ก) หากจะเอาแบบนิทานเร่ืองชาวซามาริตนัผูใ้จดี เมตตากิจของคริสตชน ก่อนอ่ืนเป็นการตอบสนองทนัทีต่อ
ความตอ้งการในเหตุการณ์พิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ขา้วให้น ้ าแก่ผูท่ี้ก  าลงัหิวโหย ให้เส้ือผา้แก่ผูท่ี้
เปลือยเปล่า เอาใจใส่ดูแลรักษาคนป่วย  เยีย่มเยยีนผูท่ี้ถูกจองจ า ฯลฯ  องคก์รเมตตากิจของพระศาสนจกัร 
เร่ิมจาก Caritas (ระดบัสังฆมณฑล ระดบัชาติ และระดบัสากล) ควรท่ีจะท าทุกอยา่งเท่าท่ีจะสามารถท าได้
ในการจัดหาทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอนัจ าเป็นส าหรับงานน้ี  ปัจเจกชนท่ีท าหน้าท่ีดูแลผู ้
เดือดร้อน  ตอ้งมีความรอบรู้เช่ียวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ  ตอ้งไดรั้บการอบรมเป็นอยา่งดีในส่ิงท่ีตอ้ง
ท าและจะท าอยา่งไร และท่ีส าคญั ตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะท างานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  แต่ถึงแมค้วามเป็นมือ
อาชีพจะเป็นคุณสมบติัประการแรกและเป็นเร่ืองพื้นฐาน ในตวัมนัเองนั้นยงัไม่เป็นการเพียงพอ  เราก าลงั
พูดกนัถึงคน คนมีความตอ้งการอะไรท่ีมากไปกว่าการเอาใจใส่ดูแลด้านเทคนิค  เขาตอ้งการความเป็น
มนุษย ์ เขาตอ้งการความห่วงใยท่ีออกมาจากใจ  ผูท่ี้ท  างานในองคก์รมนุษยธรรมของพระศาสนจกัรตอ้งมี
ความแตกต่างในมิติท่ีว่า พวกเขาไม่เพียงแต่ตอบสนองความตอ้งการในชัว่ครู่นั้นเท่านั้น  แต่พวกเขามอบ
ตนเองแก่ผูอ่ื้นดว้ยความห่วงใยอยา่งจริงใจ จนท าให้พวกเขาสัมผสัไดก้บัความร ่ารวยแห่งความเป็นมนุษย ์ 
ผลท่ีตามมาก็คือ นอกเหนือไปจากการฝึกฝนให้มีความเป็นมืออาชีพแล้ว ผูท้  างานสงเคราะห์เหล่าน้ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บ “การอบรมจิตใจ” ดว้ย  พวกเขาตอ้งไดรั้บการอบรมให้ไดส้ัมผสักบัพระเจา้ในองคพ์ระ
คริสตเจา้  ผูท่ี้จะทรงเป็นผูป้ลุกความรักของเขาใหต่ื้นข้ึนและทรงเปิดดวงใจพวกเขาสู่ผูอ่ื้น ผลท่ีตามมาคือ 
ความรักต่อเพื่อนมนุษยจ์ะไม่เป็นบญัญติัท่ีน ามาบงัคบัพวกเขาอีกต่อไป แต่กลายเป็นผลพวงท่ีไดม้าจาก
ความเช่ือของพวกเขา ความเช่ือท่ีอยูเ่ฉยไม่ไดเ้น่ืองเพราะความรัก (เทียบ กท 5:6) 

ข) เมตตากิจของคริสตชนตอ้งเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัพรรคการเมืองหรืออุดมการณ์อ่ืน  มนัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจะ
น ามาเปล่ียนโลกโดยอาศยัอุดมการณ์ และก็ไม่ใช่มีไวรั้บใชกุ้ศโลบายฝ่ายโลก  แต่เป็นวิธีท่ีจะท าให้ความ
รักท่ีมนุษยต์อ้งการเกิดข้ึน ณ ท่ีน้ีและบดัน้ี  มนุษยย์คุสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้
มา ถูกครอบง าโดยปรัชญาต่างๆ ในเร่ืองของการพฒันา ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือลทัธิมาร์กซ์  มาร์กซ์เสนอทฤษฎี
ความยากจนว่า ในสภาพการณ์ของอ านาจท่ีไม่เป็นธรรม ใครก็ตามท่ีท างานเมตตากิจคือผูท่ี้รับใชร้ะบบท่ี
ไม่ชอบธรรมนั่นเอง เพราะเป็นการท าให้เห็นว่าความไม่ยุติธรรมนั้นพอทนได ้ การกระท าเช่นน้ีเป็นการ
ชะลอศกัยภาพในการปฏิวติั ซ่ึงเท่ากบัเป็นการสกดักั้นการต่อสู้เพื่อโลกท่ีดีกว่าเดิม  เม่ือคิดกนัเช่นน้ีแลว้ 
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กิจเมตตาจึงถูกปฏิเสธและถูกโจมตีว่าเป็นวิธีธ ารงไวซ่ึ้งสถานภาพเดิม (status quo)  ส่ิงท่ีอา้งมาน้ีแทจ้ริง
แลว้ไม่ใช่ปรัชญามนุษย ์  มนุษยปั์จจุบนัถูกท าให้เป็นเคร่ืองบูชาแก่พระเท็จเทียมแห่งอนาคต  อนาคตท่ีหา
ความเป็นจริงไม่ได ้ การปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีมนุษยค์วรปฏิบติั ณ ท่ีน้ีและเด๋ียวน้ี ไม่มีมนุษยค์นไหน
ท าให้โลกดีข้ึนกว่าเดิมได ้ เราท าให้โลกดีข้ึนไดก้็โดยอาศยัการท าดีดว้ยตวัของเราเอง ณ บดัน้ี ดว้ยส านึก
ในหน้าท่ี และในทุกคร้ังท่ีเรามีโอกาส  และท าโดยเป็นอิสระจากกลยุทธใดๆ ท่ีมีส่ิงอ่ืนแอบแฝง  เราตอ้ง
ปฏิบติัโครงการของคริสตชน โครงการของชาวซามาริตนัผูใ้จดี โครงการของพระเยซู ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น
เหมือน “ดวงใจท่ีเห็น” ดวงใจน้ีจะเห็นว่าท่ีไหนตอ้งการความรัก และก็ปฏิบติัไปตามนั้น  อนัท่ีจริง เม่ือ
พระศาสนจกัรกระท าเมตตากิจในฐานะท่ีเป็นผลงานของชุมชน  ทุกคนตอ้งพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัในการ
วางแผน และประสานกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีท างานประเภทเดียวกนั 

 

ค) ยิ่งไปกว่านั้น ความรักตอ้งไม่น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ิงท่ีสมยัน้ีเรียกว่า “เปล่ียนศาสนา”  รักเป็น
อิสระ จะตอ้งไม่ใชค้วามรักเป็นวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงเป้าประสงคอ่ื์น 30  แต่น่ีไม่ไดห้มายความว่า เมตตากิจ
ตอ้งไม่มีพระเจา้หรือพระคริสตเจา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง  เพราะความรักนั้นเก่ียวขอ้งกบัมนุษยท์ั้งครบ  บ่อยคร้ัง
สาเหตุล ้าลึกท่ีสุดของความทุกขท์รมานคือการขาดพระเจา้  ผูท่ี้ท  างานเมตตากิจในพระศาสนจกัรจะตอ้งไม่
บงัคบัผูอ่ื้นให้มารับความเช่ือของพระศาสนจกัร พวกเขาตอ้งตระหนกัว่า ความรักท่ีบริสุทธ์ิและมีใจกวา้ง
คือ  ประจกัษ์พยานท่ีดีท่ีสุดต่อพระเจ้าท่ีเราเช่ือ  และเพราะพระองค์เราจึงถูกผลกัดันให้ตอ้งมีความรัก  
คริสตชนยอ่มทราบดีว่าเม่ือใดท่ีควรจะพูดถึงพระเจา้  และเม่ือใดควรเงียบดีกว่าแลว้ปล่อยให้ความรักพูด
เอง เขาทราบว่า พระเจา้คือความรัก (เทียบ 1 ยน 4:8) และจะสัมผสักบัการประทบัอยู่ของพระได ้ณ เวลา
นั้นเอง  เม่ือส่ิงท่ีเราท าแต่ส่ิงเดียวคือรัก  เขาทราบดีว่า การไม่สนใจในความรักคือการไม่สนใจพระเจา้และ
เพื่อนมนุษย ์เป็นความพยายามท่ีจะท าอะไรโดยไม่มีพระเจา้  ดงันั้น การปกป้องพระนามพระเจา้และมนุษย์
ท่ีดีท่ีสุดอยูท่ี่ความรัก  เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานเมตตาธรรมต่างๆ ของพระศาสนจกัร  ท่ีจะตอ้งสร้างความ
ตระหนักแก่บรรดาสมาชิกในเร่ืองน้ีให้มาก  เพื่อท่ีพวกเขาจะไดป้ฏิบติัภารกิจ ทั้งในการพูด ในความเงียบ
และในตวัอยา่ง พวกเขาจะไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานท่ีมีความน่าเช่ือถือต่อพระคริสตเจา้ 
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ผู้ที่มีหน้าที่รับผดิชอบต่องานเมตตาธรรมของพระศาสนจักร 

32. ในท่ีสุด เราตอ้งหนักลบัไปใหค้วามสนใจกนัอีกคร้ังหน่ีงต่อผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปฏิบติังานเมตตาธรรมของพระศา
สนจกัร  เราไดไ้ตร่ตรองไปแลว้่า  ผูป้ฏิบติังานเมตตาธรรมต่างๆ ของพระศาสนจกัร แทจ้ริงก็คือ พระศาสนจกัรเอง
ในทุกระดบันั้น  ไม่ว่าจะเป็นระดบัวดั ระดบัพระศาสนจกัรแห่งใดแห่งหน่ึง หรือแมแ้ต่ระดบัพระศาสนจกัรสากล  
ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการเหมาะสมท่ีสุดท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ท่ี 6 ไดท้รงสถาปนาสมณสภา Cor Unum ข้ึนให้
เป็นหน่วยงานของสันตะส านัก  รับผิดชอบในการปฐมนิเทศและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ผูท้  างานด้าน
เมตตาธรรม  ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากพระศาสนจกัรคาทอลิก  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างส่วนกลางของสัน
ตะส านัก  พระสังฆราชในฐานะท่ีเป็นผูสื้บต าแหน่งจากอคัรสาวก  มีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ในการปฏิบติัตาม
โครงการต่างๆ ของพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินดงัท่ีมีกล่าวไวใ้นหนังสือกิจการของอคัรสาวก (เทียบ กจ 2:42-44)  ณ 
วนัน้ีเฉกเช่นกับในอดีต พระศาสนจักรในฐานะท่ีเป็นครอบครัวของพระเจ้า  ต้องเป็นสถานท่ีท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือและไดรั้บความช่วยเหลือ  และในขณะเดียวกนัยงัเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นพร้อมท่ีจะรับใช ้ ผูท่ี้อยูน่อกกรอบ
พระศาสนจกัรท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  ในพิธีบวชพระสังฆราชก่อนการอภิเษก ผูส้มคัรตอ้งตอบหลายค าถามท่ี
เป็นประเด็นส าคญัๆ ในหน้าท่ี  รวมถึงอธิบายถึงหน้าท่ีต่างๆ แห่งพนัธกิจในอนาคตดว้ย พระสังฆราชให้สัญญา
อยา่งเปิดเผยว่า ในพระนามของพระคริสตเจา้ ท่านจะใหก้ารตอ้นรับและมีใจเมตตาต่อคนยากคนจนและต่อทุกคนท่ี
ตอ้งการความบรรเทาและความช่วยเหลือ 31  กฎหมายพระ ศาสนจกัรในบทท่ีเก่ียวกบัพนัธกิจของพระสังฆราช  
ไม่ได้มีการพูดถึงความรักไว้เป็นบทต่างหากในภารกิจของพระสังฆราช แต่กล่าวด้วยค าพูดทั่วไปถึงความ
รับผดิชอบของพระสังฆราชให้ประสานงานต่างๆ ของการแพร่ธรรม  โดยค านึงถึงลกัษณะจ าเพาะของแต่ละงาน 32  
แต่เม่ือไม่นานมาน้ี คู่มือพนัธกิจในการอภิบาลของพระสังฆราชไดมี้การกล่าวไวอ้ยา่งเจาะจงและชดัเจน  เก่ียวกบั
หน้าท่ีในเร่ืองของความรักว่า  เป็นความรับผิดชอบของพระศาสนจักรทั้ งมวลและของพระสังฆราชแต่ละองค์
ในสังฆมณฑลของตน 33  อีกทั้งไดมี้การเนน้ว่า การปฏิบติัความรักเป็นงานของพระ ศาสนจกัรโดยตรง เช่นเดียวกบั
พนัธกิจแห่งการประกาศพระวาจาและการโปรดศีลศกัด์ิสิทธ์ิ มนัเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัส่วนหน่ึงในพนัธกิจของ
พระศาสนจกัรมาตั้งแต่แรกเร่ิมเดิมที 34  

 

33. เก่ียวกบับุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีปฏิบติัเมตตากิจของพระศาสนจักรในระดับท่ีเป็นรูปธรรมนั้น  ไดมี้การ
กล่าวกนัไปแลว้ถึงประเด็นส าคญัของมนั  กล่าวคือ  พวกเขาจะตอ้งไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากอุดมการณ์ต่างๆ ท่ีมุ่ง
ไปในการพฒันาโลกให้ดีข้ึนเท่านั้น  หากแต่จะตอ้งถูกน าโดยความเช่ือซ่ึงท างานโดยอาศยัความรัก (เทียบ กท 5:6)  

ความส านึกท่ีว่า ในพระคริสตเจา้ พระเจา้ไดท้รงมอบตนเองเพื่อเรา แมก้ระทัง่ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน  ตอ้งเป็น
แรงบนัดาลใจให้เรามีชีวิตไม่ใช่เพื่อตวัเราเอง แต่เพื่อพระองค์และพร้อมกนักบัพระองคเ์พื่อผูอ่ื้น  ใครท่ีรักพระ
คริสตเจา้ก็รักพระศาสนจกัรดว้ย พร้อมทั้งปรารถนาท่ีจะให้พระศาสนจกัรเป็นภาพลกัษณ์และเคร่ืองมือแห่งความ
รักท่ีไหลหลัง่มาจากพระคริสตเจา้  บุคลากรของหน่วยงานคาทอลิกเมตตาธรรมทุกหน่วย  จึงตอ้งท างานกบัพระศา
สนจกัรและกบัพระสังฆราช  เพื่อความรักของพระเจา้จะไดส้ามารถแผ่กระจายไปทัว่โลก  โดยอาศยัการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัความรักของพระศาสนจกัร พวกเขาปรารถนาท่ีจะเป็นประจกัษพ์ยานของพระเจา้และของพระคริสต
เจา้  และดว้ยเหตุน้ี  พวกเขากป็รารถนาท่ีจะท าดีแก่ทุกคนโดยอิสระเสรีไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั 
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34. การเปิดใจกวา้งภายในต่อมิติน้ีของพระศาสนจกัร  มีแต่จะช่วยผูท่ี้ท  างานดา้นเมตตาธรรมให้ท างานอยา่ง
กลมเกลียวสมานฉันทก์บัองคก์รต่างๆ  ในการรับใชค้วามตอ้งการท่ีมาในรูปแบบต่างๆ  แต่ในแง่หน่ึงตอ้งให้ความ
เคารพส่ิงท่ีเป็นลกัษณะจ าเพาะเก่ียวกบัการรับใช้  ซ่ึงพระคริสตเจ้าทรงเรียกร้องจากสานุศิษยข์องพระองค์  ใน
ขอ้ความเก่ียวกบัความรัก (เทียบ 1 คร 13) นักบุญเปาโลสอนเราว่า เป็นอะไรท่ีมากไปกว่ากิจกรรมลว้นๆ  “หาก
ขา้พเจา้มอบทุกส่ิงท่ีขา้พเจา้มีให้แก่ผูอ่ื้น ถา้ขา้พเจ้ายอมให้เอากายของขา้ฯ ไปเผาไฟ แต่ถา้ขา้พเจ้าไม่มีความรัก 
ขา้พเจา้ก็ไม่ไดอ้ะไรเลย” (วรรค 3)  ขอ้ความตอนน้ีตอ้งเป็นแม่บทแห่งการรับใชทุ้กชนิดของพระศาสนจกัร  สรุป
การไตร่ตรองทุกอยา่งเก่ียวกบัความรักท่ีเราไดใ้หไ้วต้ลอดสมณสาสน์ฉบบัน้ี งานทุกอยา่งจะขาดความสมบูรณ์เสมอ  
นอกจากว่าเป็นการแสดงออกอยา่งเห็นไดช้ดัเจนว่า  เป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย ์เป็นความรักท่ีไดรั้บการหล่อเล้ียง
จากการท่ีไดส้ัมผสักบัพระคริสตเจา้  การน าเอาตวัเองไปมีส่วนร่วมอยา่งลึกซ้ึงต่อความตอ้งการและความทุกขข์อง
ผูอ่ื้น  กลายเป็นการแบ่งปันชีวิตตวัเองแก่พวกเขา หากของขวญัของขา้พเจา้มิไดบ่้งว่า  มาจากความสุภาพถ่อมตน 
แลว้  ขา้พเจา้ตอ้งมอบใหผู้อ่ื้นมิใช่แต่เพียงบางส่ิงท่ีเป็นของขา้พเจา้เท่านั้น  แต่มอบตวัขา้พเจา้เองพร้อมกบัของขวญั
นั้นดว้ย  
 

35. การรับใชผู้อ่ื้นอยา่งถูกตอ้งน้ีจะน าเราไปสู่ความสุภาพดว้ย  ผูท่ี้รับใชจ้ะตอ้งไม่คิดว่าตนเหนือกว่าคนท่ีตน
รับใช ้ถึงแมว้่าสถานภาพของผูน้ั้นจะน่าสมเพชเพียงใดกต็ามในขณะนั้น  พระคริสตเจา้ทรงเสด็จมารับต าแหน่งท่ีต  ่า
ตอ้ยท่ีสุด 

ในโลก นั่นคือ ไมก้างเขน และอาศยัความสุภาพน่ีเอง  ท่ีพระองค์ทรงไถ่กูเ้ราและเสด็จมาช่วยเราอยู่เสมอ  ผูท่ี้มี
ความสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดจ้ะทราบดีว่า  ในการช่วยผูอ่ื้นนั้นพวกเขาเองจะได้รับความช่วยเหลือดว้ย  การท่ี
สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดน้ั้นไม่ใช่เป็นเพราะกุศลบุญหรือความส าเร็จอะไรในตวัของมนัเองเลย  หน้าท่ีน้ีเป็นพระ
หรรษทาน  ยิง่เราจะให้ผูอ่ื้นมากเท่าใด เรายิง่จะเขา้ใจและสามารถท่ีจะช่ืนชมพระวาจาของพระคริสตเจา้ท่ีกล่าวว่า 
“เราเป็นผูรั้บใช้ท่ีไร้ค่า” (ลก 17:10)  เราตระหนักดีว่า เราไม่ไดก้ระท ากิจเมตตาเพราะความเหนือกว่าผูอ่ื้นหรือมี
ความเก่งกาจส่วนตวั  แต่เป็นเพราะว่าพระเจา้ไดท้รงโปรดให้เราสามารถท าเช่นนั้น  จะมีบางคร้ังท่ีภาระและความ
ตอ้งการเม่ือเทียบกบัความจ ากดัของเราเอง  อาจท าให้เราเกิดทอ้แทไ้ด ้ แต่ในบดัดลนั้นนัน่เองเราจะไดรั้บบทเรียน
ว่า ในท่ีสุดแลว้ เราเป็นเพียง 

เคร่ืองมือในพระหัตถข์องพระเจา้  การเรียนรู้น้ีจะช่วยเราให้หลุดพน้จากความคิดว่า  เราแต่ล าพงัท่ีตอ้งรับผิดชอบ
เป็นการส่วนตวัในการสร้างโลกให้น่าอยูข้ึ่น  เราจะพยายามท าทุกส่ิงท่ีเราสามารถดว้ยใจสุภาพ และในความสุภาพ
เช่นกนั  ท่ีเราจะมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้นพระหัตถข์องพระองค ์ พระเจา้ทรงเป็นผูป้กครองโลก ไม่ใช่เรา  เรามอบ
การรับใชแ้ด่พระองคเ์ท่าท่ีก  าลงัของเราจะสามารถท าได ้และตราบเท่าท่ีพระองคจ์ะประทานพละก าลงัให้  แต่ว่า 
การท าทุกส่ิงท่ีเราสามารถดว้ยพละก าลงัทุกอยา่งท่ีเรามี  เป็นภารกิจท่ีท าให้ผูรั้บใชท่ี้ดีของพระเยซูคริสตเจา้จะตอ้ง
สาละวนอยูเ่สมอ” (2 คร 5:14)  

 

36. เม่ือเราพิจารณากนัถึงความตอ้งการต่างๆ มากมายมหาศาลของผูอ่ื้น  ในแง่หน่ึงเราอาจถูกกดดนัให้เกิด
อุดมการณ์ตั้ งเป้าหมาย  ท่ีจะท างานเก่ียวกบัประเด็นการปกครองโลกของพระเจา้ ซ่ึงคงยากท่ีจะท าได ้ กล่าวคือ 
แกปั้ญหาให้ลุล่วงไปทุกเปราะ หรือเราอาจถูกประจญใหย้อมแพ ้ เพราะดูเหมือนว่าเรา  ไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาใด
ไดเ้ลย ในเวลาดงักล่าว ความสัมพนัธ์ท่ีมีชีวิตกบัพระคริสตเจา้เป็นเร่ืองจ าเป็น หากเราอยากท่ีจะเดินไปในหนทางท่ี
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ถูกตอ้ง โดยไม่ตกเป็นเหยื่อแห่งความเห่อเหิมในการประณามเพื่อนมนุษยด์้วยกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี  นอกจากจะไม่
สร้างสรรคแ์ลว้  ยงัจะก่อให้เกิดผลในทางลบดว้ย  หรือมิฉะนั้น กอ็าจท าใหเ้ราอยากยกธงขาว ซ่ึงเท่ากบัเป็นการปิด
กั้นตวัเราไม่ใหรั้บการชกัน าจากความรักในการรับใชผู้อ่ื้น  การสวดภาวนาในฐานะท่ีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะตอ้งเติม
เต็มพลงัใหม่จากพระคริสตเจา้นั้น  เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ซ่ึงจะตอ้งรีบจดัการโดยทนัที ผูท่ี้สวดภาวนา
ไม่ได ้ ก็สูญเสียเวลาไปเปล่าๆ ถึงแมว้่าสถานการณ์บางอยา่งอาจรุนแรงและเรียกร้องให้ตอ้งรีบท างานโดยมิรอชา้  
ความศรัทธามิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการด้ินรนต่อสู้เพื่อขจดัความยากจนของเพื่อนบา้น  ไม่ว่าจะถึงขั้นรุนแรงเพียงใดก็
ตาม  อาศยัตวัอยา่งของบุญราศีเทเรซาแห่งกลักตัตา ความจริงปรากฏให้เห็นชดัเจนว่า เวลาท่ีอุทิศแด่พระในการสวด
ภาวนานั้น  ไม่ไดท้  าให้เราหนัเหไปจากการรับใชเ้พื่อนบา้นอยา่งทุ่มเทและอยา่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยงัเป็นตน้
ก าเนิดแห่งการรับใชท่ี้ไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยดว้ย  ในจดหมายเทศกาลมหาพรตปี 1996 บุญราศีเทเรซาเขียนถึงเพื่อน
ร่วมงานของเธอว่า “เราตอ้งการความสัมพนัธ์อย่างลึกซ้ึงกบัพระเจา้ในชีวิตประจ าวนัของเรา  เราจะไดรั้บส่ิงน้ีได้
อยา่งไร?  อาศยัการสวดภาวนา” 
 

37. ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งประกาศยืนยนัถึงความส าคญัของการสวดภาวนา  ในขณะท่ีตอ้งเผชิญอยู่กบักิจการ
งานและความโนม้นา้วไปทางกระแสโลกของบรรดาคริสตชนจ านวนมาก  ท่ีปฏิบติัพนัธกิจเก่ียวกบังานเมตตาธรรม  
เป็นส่ิงชดัเจนว่า  คริสตชนท่ีสวดภาวนาจะไม่อวดอา้งว่า  ตนสามารถเปล่ียนแผนการของพระเจา้ไดห้รือแกไ้ขส่ิงท่ี
ตนเห็นล่วงหนา้ได ้ ตรงกนัขา้ม  เขาจะหันไปสัมผสักบัพระบิดาของพระเยซูคริสตเจา้ วิงวอนพระองคใ์ห้เสด็จมา
ประทบัอยูพ่ร้อมกบัความบรรเทาของพระจิตเจา้ส าหรับเขาและต่อการงานของเขา  การมีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบั
พระเจา้และการปล่อยวางทุกส่ิงไวใ้นพระประสงคข์องพระองค ์ สามารถช่วยมนุษยมิ์ให้ตกต ่าลง และช่วยเขาให้
รอดพน้จากการกลายเป็นเหยือ่ค  าสอนแห่งความบา้คลัง่และการก่อการร้ายได ้ ทศันคติทางศาสนาท่ีถูกตอ้งจะช่วย
มนุษยไ์ม่ให้ไปพิพากษาพระเจา้ ไม่ให้กล่าวหาพระองคท่ี์ปล่อยให้มีความยากจน และท่ีพระองคไ์ม่มีความเห็นอก
เห็นใจต่อส่ิงสร้างของพระองค ์ เม่ือคนเราหาเร่ืองกบัพระเจา้เพื่อปกป้องมนุษย ์ เขาจะหนัหนา้ไปหาใครเม่ือกิจการ
ของมนุษยเ์กิดความลม้เหลว?  

 

38. แน่นอนว่า  มหาบุรุษโยบอาจบ่นกบัพระเจา้ไดถึ้งความทุกขท์รมานมากมายในโลกท่ีแสนสาหัส  และดู
เหมือนจะหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได ้ ในความเจ็บปวดทรมานท่านร้องออกมาว่า “โอ ้ขา้ฯ รู้ว่าขา้ฯ จะพบพระองคไ์ด้
ท่ีไหน ขา้ฯ รู้ว่าขา้ฯ อาจไดไ้ปยงัพระบลัลงัก์ของพระองค.์.. ขา้จะเรียนรู้ว่าพระองคจ์ะทรงตอบขา้ฯ ว่าอยา่งไร จะ
เขา้ใจว่าพระองคจ์ะทรงมีพระด ารัสกบัขา้ฯ ว่าอยา่งไร ในความยิง่ใหญ่แห่งพลานุภาพของพระองค ์พระองคจ์ะทรง
พอพระทยัในตวัขา้ฯ ไหม?... เหตุฉะน้ี ขา้ฯ จึงรู้สึกตระหนก  เม่ือตอ้งอยูต่่อหนา้พระพกัตร์ของพระองค ์ เม่ือขา้ฯ 
ไตร่ตรองดูแลว้  ขา้ฯ  รู้สึกย  าเกรงพระองค ์พระเจา้ไดท้รงท าให้หัวใจของขา้ฯ อ่อนเปล้ีย พระผูท้รงฤทธานุภาพท า
ให้ขา้ฯ ตกใจกลวั” (23:3, 5-6, 15-16)  บ่อยคร้ังเราไม่อาจเขา้ใจว่าเหตุใดพระเจา้จึงไม่ยอมเขา้มาแกไ้ข  แต่พระองค์
กไ็ม่ทรงห้ามเราไม่ให้ร้องออกมา  เช่นพระเยซูท่ีร้องบนไมก้างเขนว่า “ขา้แต่พระเจา้ของขา้พเจา้ เหตุใดพระองคจึ์ง
ทรงทอดท้ิงขา้พเจา้?”  (มธ 27:46)  เราควรตั้งค  าถามน้ีในการสนทนากบัพระองค ์ ดว้ยการสวดภาวนาต่อหน้าพระ
พกัตร์พระองคว์่า “ขา้แต่พระเจา้ พระผูศ้กัด์ิสิทธ์ิและองคแ์ห่งความจริง ความทุกขท์รมานน้ีจะนานอีกสักแค่ไหน?” 

(วว 6:10)  เป็นนักบุญเอากุสตีโนเองท่ีให้ค  าตอบแก่เราในเร่ืองของความทุกขท์รมานว่า “หากท่านเขา้ใจพระองค ์
พระองคก์็ไม่ใช่พระเจา้” -  Si comprehendis, non est Deus” 35  การประทว้งของเราไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะทา้ทายพระเจา้ 
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หรือหมายความว่า ในพระเจา้นั้น เกิดมีความผดิพลาด ความอ่อนแอ หรือการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็หาไม่  ส าหรับ
ผูท่ี้มีความเช่ือ เป็นไปไม่ไดท่ี้จะคิดว่าพระเจา้ส้ินแลว้ซ่ึงพลานุภาพ หรือคิดว่า “บางทีพระองคท์รงนอนหลบั” (เทียบ 
1 พกษ 18:27)  ทว่า การร้องของเรา  เฉกเช่นพระเยซูบนไมก้างเขน  คือวิธีท่ีดีท่ีสุดและลึกล ้าสุดในการยนืยนัความ
เช่ือของเราในพลานุภาพอนัยิ่งใหญ่หาท่ีสุดมิได้ของพระองค์  แมใ้นความพิศวงและยากท่ีจะเขา้ใจโลกรอบตัว  
คริสตชนกย็งัมีความเช่ือใน “ความดีและความรักเมตตาของ 

พระเจา้” (ทต 3:4) ถึงแมจ้ะจมด่ิงอยูใ่นความยุง่เหยงิซับซ้อนของประวติัศาสตร์เช่นเดียวกนักบัผูอ่ื้น  คริสตชนยงัมี
ความมัน่ใจเหนียวแน่นว่า  พระเจา้คือพระบิดาของเราและทรงรักเรา ถึงแมเ้ราจะไม่เขา้ใจว่าท าไมพระองคถึ์งเงียบ
เฉยอยูก่ต็าม  
 

39. ความเช่ือ ความไวใ้จ และความรักตอ้งด าเนินไปพร้อมกนั  เราปฏิบติัความไวใ้จโดยอาศยัฤทธ์ิกุศลแห่ง
ความเพียรทน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีเสมอ  แมท่้ามกลางส่ิงท่ีดูเหมือนจะลม้เหลว และอาศยัฤทธ์ิกุศลแห่งความสุภาพ
ถ่อมตน ซ่ึงยอมรับรหัสธรรมเร้นลบัของพระเจา้และวางใจในพระองค ์ แมย้ามท่ีอยูใ่นความมืดมิด  ความเช่ือสอน
เราว่า พระเจา้ทรงมอบพระบุตรของพระองคเ์พราะเห็นแก่เรา  และทรงมอบความแน่นอนว่าเราจะไดรั้บชยัชนะ  
พระเจา้คือความรัก!  ซ่ึงจะเปล่ียนความอดทนและความสงสัยของเราให้กลายเป็นความหวงัว่า พระเจา้ทรงถือโลก
ไวใ้นอุง้พระหัตถข์องพระองค ์และอย่างท่ีตอนทา้ยของหนังสือวิวรณ์บนัทึกไวว้่า ถึงแมจ้ะมีความมืดมนรอบทิศ 
สุดทา้ยแลว้พระองคจ์ะทรงมีชยัในพระสิริรุ่งโรจน์  ความเช่ือท่ีมองเห็นความรักของพระเจา้ท่ีทรงเผยออกในดวง
หทยัของพระเยซูท่ีถูกท่ิมแทงบนไมก้างเขนนั้นจะท าใหเ้กิดความรัก  ความรักคือแสงสว่าง  และในท่ีสุด  แสงสว่าง
เดียวน้ีท่ีคอยส่งความสว่างมายงัโลกท่ีก าลงัมืดมัวลง  และท่ีคอยให้ความกลา้หาญอันจ าเป็นแก่เรา  ท่ีท าให้เรา
สามารถด าเนินชีวิตต่อไปและท างานต่อไป  ความรักนั้นเกิดข้ึนได้ และเราสามารถปฏิบติัมนัได้ เพราะว่าเราถูก
สร้างข้ึนมาตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้  น่ีคือค  าเช้ือเชิญท่ีเราปรารถนามอบให้ทุกคนในสมณสาส์นฉบบัน้ี ขอใหทุ้ก
คนแสวงหาประสบการณ์ความรักกบัพระเจา้ และอาศยัวิธีน้ีขอใหน้ าความสว่างของพระเจา้เขา้มาสู่โลกของเราดว้ย 

 
 
 
 
 

สรุป 

 

40. สุดทา้ย ขอใหเ้รามาพิจารณาบรรดานกับุญร่วมกนั นกับุญท่ีเป็นแบบฉบบัในการปฏิบติัเมตตากิจ  ความคิด
แรกของเราแล่นไปท่ีนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์ (ค.ศ. 397)  ท่านเป็นทหาร เป็นฤๅษี แลว้เป็นพระสังฆราช ท่านเป็น
ประดุจอนุสรณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอนัจะหาใดมาทดแทนไม่ได้  ในการเป็นประจกัษ์พยานส่วนตวัเร่ืองของ
ความรัก  ณ ประตูเมืองเอเมียน มาร์ตินไดม้อบเส้ือคลุมคร่ึงตวัของท่านแก่คนจน  คืนนั้นเองพระเยซูไดท้รงประจกัษ์
มาหาท่านในความฝันโดยสวมเส้ือคลุมคร่ึงตวันั้น เท่ากบัเป็นการยนืยนัความจริงอมตะของพระวรสารท่ีกล่าวว่า 
“เราเปลือยเปล่า ท่านกไ็ดม้อบเคร่ืองนุ่งห่มแก่เรา ... ท่านท าส่ิงใดต่อพี่นอ้งผูต้  ่าตอ้ยท่ีสุดของเรา ท่านก็ท าต่อเราเอง” 

(มธ 25:36, 40) 36    ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร มีประจักษ์พยานถึงความรักมากมายท่ีเราอาจอ้างอิงได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในบรรดาอารามนกัพรตต่างๆ ตั้งแต่สมยัแรกๆ เร่ิมจากนกับุญแอนโทนี (ค.ศ. 356)  นกัพรตตาม
อารามต่างๆ ดงักล่าวไดแ้สดงเมตตากิจแห่งความรักต่อเพื่อนบา้นไวม้ากมาย  ในการสัมผสั “ตวัต่อตวั” กบัพระเจา้ผู ้
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ทรงเป็นองคแ์ห่งความรัก  นกัพรตไดส้ัมผสักบัแรงบนัดาลใจท่ีบงัคบัให้พวกเขาเปล่ียนชีวิตทั้งชีวิตของตน  ให้คอย
รับใช้เพื่อนบา้นนอกเหนือไปจากรับใช้พระเจ้า  น่ีอธิบายได้เป็นอย่างดีถึงการเน้นเป็นพิเศษเก่ียวกบัการให้การ
ตอ้นรับ ให้ท่ีพกัพิง และการเอาใจใส่ดูแลผูท่ี้เจ็บไขไ้ดป่้วยท่ีอยู่รอบๆ อาราม  นอกนั้นยงัเป็นการอธิบายได้เป็น
อยา่งดีถึงความคิดริเร่ิมต่างๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของมนุษย ์ และการอบรมแบบคริสตชนท่ีมุ่งประเด็น
ไปท่ีคนจนเป็นอนัดบัแรก  ผูซ่ึ้งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของการดูแลเร่ิมตน้โดยอารามนกัพรตและคณะนกับวช  ท่ีถือ
ความยากจนต่างๆ  และต่อมาโดยสถาบันนักบวชชายหญิงต่างๆ ตลอดเวลาแห่งประวติัศาสตร์พระ ศาสนจกัร 
บรรดานักบุญเหล่านั้นไดแ้ก่ ฟรังซิสแห่งอสัซีซี อิกญาซีโอแห่งโลโยลา ยอห์นแห่งพระเจา้ คามิลโล เดอ เลลลิส  
วินเซ็น เดอ ปอล  หลุยส์ เดอ มารียคั ยวิเซปเป ก๊อตโตเลงโก ยอห์น บอสโก  ลุยอีย ีโอรีโอเน เทเรซาแห่งกลักตัตา 
ฯลฯ ท่านเหล่าน้ีเป็นเพียงบางตวัอยา่งท่ีเป็นประจกัษพ์ยาน  และเป็นแบบฉบบัในรูปของงานสังคมสงเคราะห์ท่ีผูมี้
น ้ าใจดีควรน าไปเป็นแบบอยา่ง  
 

41. ผูท่ี้โดดเด่นท่ีสุดในบรรดานกับุญทั้งหลายไดแ้ก่แม่พระ  มารดาของพระคริสตเจา้และผูท้รงเป็นกระจกเงา
แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิทั้งปวง  ในพระวรสารของนกับุญลูกา  เราทราบว่าพระนางทรงปฏิบติักิจแห่งความรักต่อญาติเอ
ลีซาเบ็ธ ซ่ึงแม่พระทรงไปอยูค่อยรับใช้ “ประมาณ 3 เดือน” (1:56)  ในช่วงก่อนใกลค้ลอด  พระนางทรงกล่าวใน
โอกาสนั้นว่า “วิญญาณของขา้พเจา้สรรเสริญพระเป็นเจ้า” - “Magnificat anima mea Dominum”  (ลก 1:46)  ในค า
กล่าวดงักล่าว  พระนางทรงเผยให้เห็นถึงโครงการทั้งชีวิตของแม่พระ  ไม่ไดต้ั้งเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง แต่ปล่อยท่ี
ไวใ้ห้พระเจา้ซ่ึงพระแม่เจา้ทรงสัมผสัอยูเ่สมอดว้ยการสวดภาวนาและการรับใชเ้พื่อนบา้น – เม่ือนั้นเท่านั้น  ท่ีความ
ดีจะคืบคลานเขา้มาสู่โลก  ความยิง่ใหญ่ของแม่พระอยู่ในความจริงท่ีว่า แม่พระตอ้งการท่ีจะสรรเสริญและถวาย
เกียรติแด่พระเจา้ มิใช่ตนเอง  แม่พระเป็นผูต้  ่าตอ้ย ความปรารถนาแต่ประการเดียวของแม่พระคือการเป็นขา้รับใช้
ของพระคริสตจา้ (เทียบ ลก 1:38, 48) แม่พระทราบดีว่า  แม่พระจะมีส่วนร่วมในการไถ่กูโ้ลก แทนท่ีมวัแต่จะท า
ตามโครงการของตน แม่พระทรงมอบตวัแม่พระเองโดยส้ินเชิงไวใ้นพระหัตถข์องพระเจา้  สุดแลว้แต่พระองคจ์ะ
ทรงจดัการ  แม่พระเป็นผูท่ี้มีความเช่ือในค าสัญญาของพระเจา้และรอคอยความรอดของชนชาติอิสราเอล เทวทูตจึง
ไดม้าหาแม่พระและเรียกร้องให้แม่พระรับใชค้  าสัญญาเหล่านั้น  แม่พระเป็นสตรีท่ีมีความเช่ือ เอลิซาเบ็ธกล่าวกบั
แม่พระว่า “เป็นบุญลาภแก่เธอท่ีเช่ือ” (เทียบ ลก 1:45) บทสดุดีมกัญีฟีกตั Magnificat อาจกล่าวไดว้่าเป็นรูปแบบแห่ง
ดวงวิญญาณของแม่พระ – สานทอมาจากดา้ยแห่งพระคมัภีร์ลว้นๆ  ดา้ยท่ีเอามาจากพระวจนะของพระเจา้  ณ จุดน้ี
เราจะเห็นไดว้่า  แม่พระเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระวาจาของพระเจา้เพียงใด  พระวาจาของพระเจา้กลายเป็น
พระวาจาของแม่พระ  แม่พระทรงช านาญคล่องแคล่วมากกบัพระวาจาน้ี  แม่พระทรงกล่าวและคิดพร้อมกนักบัพระ
วาจาของพระเจา้  พระวาจาของพระเจา้กลายเป็นค ากล่าวของแม่พระ  และวาจาของแม่พระมาจากพระวจนะของ
พระเจา้   ณ  ท่ีน้ีเราเห็นแลว้ว่า   ความคิดของแม่พระถูกปรับใหต้รงกบัความคิดของพระเจา้อยา่งไร  ความปรารถนา
ของแม่พระตรงกบัความปรารถนาของพระเจา้อยา่งไร  เพราะแม่พระหยัง่รากลึกอยา่งแทจ้ริงในพระวจนะของพระ
เจา้  แม่พระจึงสามารถเป็นมารดาของพระวจนะท่ีทรงมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ สุดทา้ย แม่พระคือสตรีผูท่ี้มีความรัก  จะ
เป็นอยา่งอ่ืนไปไดอ้ยา่งไร?  ในฐานะผูท่ี้มีความเช่ือ คิดดว้ยความคิดของพระเจา้ และปรารถนาดว้ยความปรารถนา
ของพระเจา้  แม่พระจะเป็นอ่ืนไปไม่ไดน้อกจากจะเป็นสตรีท่ีเป่ียมดว้ยความรัก  เราสัมผสัส่ิงน้ีไดจ้ากพฤติกรรมท่ี
สงบเงียบของพระนาง ดังท่ีมีค  าบอกเล่าไวใ้นพระวรสารตอนท่ีแม่พระยงัอยู่ในเยาว์วยั  เราสัมผสัได้ในความ
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ละเอียดสุขมุ  ตอนท่ีแม่พระทรงมองเห็นความตอ้งการของคู่บ่าวสาวท่ีเมืองคานาซ่ึงแม่พระน าไปบอกพระเยซูเจา้  
เราเห็นความสุภาพของแม่พระตอนท่ีแม่พระถอยไปอยูห่ลงัฉากในช่วงชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจา้ โดยแม่พระ
ทราบดีว่า  พระบุตรของแม่พระจะตอ้งสร้างครอบครัวใหม่  อีกทั้งทราบดีว่า  เวลาของแม่พระจะมาอีกคร้ังพร้อม
กนักบัไมก้างเขน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีแทจ้ริงของพระเยซูเจา้ (เทียบ ยน 2:4; 13:1)  ตอนท่ีอคัรสาวกพากนัหลบหนีไป  แม่
พระจะทรงประทบัอยู ่ ณ  แทบเทา้ไมก้างเขน (เทียบ ยน 19:25-27)  และต่อมาในช่วงท่ีพระจิตเจา้ทรงเสด็จลงมา ก็
เป็นพวกเขาท่ีหอ้มลอ้มแม่พระในขณะท่ีเฝ้ารอการเสด็จมาของพระจิตเจา้ (เทียบ กจ 1:14) 

 

42. ชีวิตของบรรดานักบุญมิไดจ้ ากดัอยูใ่นประวติัตอนท่ีพวกท่านมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการ
อยูแ่ละร่วมท างานในพระเจา้หลงัความตายดว้ย  มีส่ิงหน่ึงท่ีชดัเจนในบรรดานกับุญ กล่าวคือ ผูท่ี้เขา้ใกลพ้ระเจา้จะ
ไม่เหินห่างไปจากมนุษย ์แต่จะอยูใ่กลชิ้ดกบัพวกเขา  เราพบความจริงน้ีไดอ้ยา่งชดัเจนไม่ใช่ท่ีไหนเลยนอกจากใน
แม่พระ  พระด ารัสของพระคริสตเจา้จากบนไมก้างเขนต่อยอห์นและต่อสาวกทุกคน “น่ีแน่ะ แม่ของเจา้” (ยน 19:27) 

ถูกร้ือฟ้ืนให้สมบูรณ์ข้ึนมาใหม่ในทุกยคุทุกสมยั  แม่พระไดก้ลายเป็นแม่ของผูท่ี้มีความเช่ือทุกคน  มนุษยช์ายหญิง
ทุกเวลาและทุกแห่งหนต่างหันหนา้ไปพึ่งความเมตตาเยีย่งมารดา ความบริสุทธ์ิพรหมจรรยแ์ละพระหรรษทานของ
แม่พระในความตอ้งการและความปรารถนาทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นในความสุขหรือความทุกข ์ ยามโดดเด่ียวเดียวดาย 
หรือในความเพียรพยายามทุกอยา่ง  พวกเขาไดรั้บพระพรแห่งคุณความดีและความรักอนัไม่มีวนัเปล่ียนแปลง  ท่ีแม่
พระทรงโปรยออกมาจากส่วนลึกแห่งดวงหทยัของพระนาง  ประจกัษ์พยานแห่งความกตญัญูท่ีมนุษยทุ์กทวีปทุก
วฒันธรรมมอบให้พระนางนั้ น  เป็นการบ่งบอกถึงการยอมรับในความรักบริสุทธ์ินั้ น  ซ่ึงมิใช่เป็นความรักท่ี
แสวงหาตนเอง แต่เป็นความรักท่ีทรงเมตตาปราณีแบบให้เปล่า  ในเวลาเดียวกนั ความศรัทธาของสัตบุรุษแสดงให้
เห็นถึงความชดัเจนว่า  ความรักดงักล่าวเกิดข้ึนได ้ คือผลแห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้  ซ่ึงโดย
อาศยัความใกลชิ้ดน้ี  วิญญาณของเราจึงเต็มเป่ียมไปดว้ยพระองค ์ เป็นสภาพท่ีสามารถท าให้คนท่ีไดด่ื้มจากน ้ าพุ
แห่งความรักของพระเจา้กลายเป็นน ้ าพุ ซ่ึงจากน ้ าพุน้ี “ล าธารแห่งน ้ าทรงชีวิตไหลออกไป” (ยน 7:38) ขา้แต่พระ
มารดาพรหมจารี โปรดแสดงให้เราเห็นว่า  รักคืออะไร มีต้นก าเนิดมาจากไหน และจะได้รับพลังใหม่อย่าง
สม ่าเสมอไดอ้ยา่งไร  เราขอมอบพระศาสนจกัร และพนัธกิจของพระศาสนจกัรไวใ้นการรับใชค้วามรักดว้ยเทอญ  
 สันตะมารีอา มารดาพระเจา้  แม่พระไดท้รงมอบแสงสว่างแทจ้ริงอนัไดแ้ก่พระเยซูพระบุตรของแม่พระ
และพระบุตรของพระเจ้าให้แก่โลก  แม่พระทรงมอบตนเองทั้ งหมดแก่การเรียกร้องของพระเจ้า แม่พระจึงได้
กลายเป็นบ่อน ้ าพุแห่งความดีท่ีหลัง่ไหลมาจากพระองค ์โปรดทรงแสดงพระเยซูแก่เรา  โปรดทรงน าพวกเราใหเ้ขา้
ไปหาพระองค ์ โปรดสอนเราให้รู้จกัและรักพระองค ์ เพื่อพวกเราจะไดส้ามารถเป็นความรักไดอ้ยา่งแทจ้ริง และ
เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าทรงชีวิตท่ามกลางโลกท่ีหิวกระหายดว้ยเทอญ 

 
 
 

ให้ไว้ ณ กรุงโรม พระมหาวิหารนักบุญเปโตร   
วันท่ี 25 ธันวาคม  สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2005  อันเป็นปีท่ีหน่ึงแห่งสมณสมยัของเรา 
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