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กระแสเรียกของลูก ... ในฐานะฆราวาส
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า 29 ปี ก่อน ตอนทีล่ ูกเริม่ แสวงหาพระองค์ เพื่อนคนหนึ่งแนะนาลู กให้ไปทีค่ ริสตจักรแห่งหนึ่ง มี 2
สิง่ ทีล่ ูกได้รบั การปลูกฝั งตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ หยียบเข้าไปในคริสตจักรแห่งนัน้ การรักการอ่านพระคัมภีร์และการต้องการประกาศ
ข่าวดีดว้ ยชีวติ
3 ปี ต่อมา ทัง้ สองสิง่ ได้รบั การปลูกฝั งอย่างลงรากในจิตใจของลูก อีกปี ถัดมา ด้วยน้ าพระทัยของพระองค์และพระ
เมตตาของแม่พ ระ ลูกได้รบั การล้างบาปเป็ นคริสตชนคาทอลิกอย่างสมบู รณ์ สองสิง่ ที่ลูกได้รบั การปลู กฝั งได้กลายเป็ น
รากฐานแห่งการเจริญชีวติ แบบคริสตชนของลูกจนถึงวันนี้
แต่ ... ในตอนต้น ลูกไม่รจู้ กั คาว่า “กระแสเรียก”
ในสังคมคาทอลิก เราได้ยนิ อยู่เสมอๆ ถึงคาว่า “กระแสเรียก” และเราก็เข้าใจและเห็นภาพของผู้ท่ไี ด้รบั “กระแส
เรียก” ให้ไปบวชเป็ นพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ลูกเข้าใจแล้ว ...
ในระหว่างเส้นทางแห่งความเชื่อ (Journey of Faith) ของลูก ลูกได้ไตร่ตรองกับตัวเองและราพึงกับพระองค์บ่อยๆ
ลูกมีคาถามกับตัวว่าทาไมชีวติ ของลูกถึงได้มาค้นพบพระองค์และเป็ นลูกของพระองค์ในวัยเกือบครึง่ ศตวรรษเช่นนี้ ลูกไม่
สามารถคิดเพื่อผู้อ่นื หรือผูท้ ่เี กิดมาในครอบครัวที่เป็ นคริสตชนอยู่แล้ว เพราะชีวติ แต่ละคนก็มคี วามสัมพันธ์กบั พระเจ้าใน
รูปแบบเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ลูกจึงได้แต่วเิ คราะห์เฉพาะของตนเอง
ยิง่ ไตร่ตรองและยิง่ ราพึง ลูกก็ยงิ่ แน่ ใจว่า เหตุการณ์ทงั ้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึ้ นในชีวติ ของลูกจนทามาถึงขัน้ ที่ลูกมา
เป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งทีม่ คี วามเชื่อความศรัทธาลึกซึ้งเพียงนี้ ล้วนเป็ นแผนการของพระเจ้า เสมือนหนึ่งมีการปูทางไว้
และมีผู้ “เรียก” ให้ลูกต้องเดินทางชีวติ มาสายนี้
การที่คนๆ หนึ่ งต่างศาสนา แต่มารับศีลล้างบาปเป็ นคริสตชนคาทอลิกตอนโตหรือเป็ นผู้ใหญ่แล้ว แม้จะเป็ นแค่
ฆราวาส เรียกว่าเป็ น “กระแสเรียก” ได้ไหม ลูกไม่ทราบ
ลูกไตร่ตรองต่อ ...
หากลูกในฐานะคริสตชนไม่ไตร่ตรองหรือราพึงกับพระเจ้าบ่อยๆ หรือไม่เคยเลยนัน้ ความเป้ นคริสตชนของลูกจะตื้น
เหมือนรากผักชี แต่จากการไตร่ตรองพินิจพิจารณาจิตใจของตัวเองต่อพระพักตร์พระเจ้าในการสวดภาวนาประจาวัน ลูกได้
เห็นความบกพร่อง ความอ่อนแอของตัวเอง และในท่ามกลางความเงียบในห้องพระ ลูกได้รบั การสัม ผัสการทรงนาของ
พระองค์ทุกวันต่อเนื่อง ... ลูกรูส้ กึ ว่าความเป็ นคริสตชนของลูกได้หยังรากลงลึ
่
กดังรากต้
่
นไทร
แล้วลูกเห็นอะไรเพิม่ เติมไหม?
ลูกเห็นว่ าการเป็ น ลูก ของพระองค์นั น้ แม้จ ะเป็ นแค่ฆ ราวาส ไม่ใช่เป็ นพระสงฆ์ นั กบวชชายหญิง เราผู้ซ่ึงเป็ น
ฆราวาสก็มี “กระแสเรียก” ทีเ่ ราต้องปฏิบตั ติ ามเช่นกัน
แต่กระแสเรียกของฆราวาสนัน้ ต่างกับกระแสเรียกของพระสงฆ์และนักบวช

ผูท้ ป่ี ระกาศตนอย่างชัดแจ้งและรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์และ/หรือนักบวชชายหญิงแล้วนัน้ ต้องประพฤติปฏิบตั ติ น
ตามกฎเกณฑ์ของคณะหรือสังกัดของตนอย่างเคร่งครัด จะดารงชีวติ แบบเดิมก่อนบวชไม่ได้
แต่สาหรับฆราวาสล่ะ ถามว่าแม้ในฐานะคริสตชนทีด่ ี เราควรไปวัดทุกอาทิตย์ หากไม่ไปมีใครทาอะไรเราได้ไหม ไม่
แก้บาปรับศีลเป็ นประจา มีใครมาไล่เราออกจากการเป็ นคริสตชนคาทอลิ กไหม แล้วพูดถึงการประพฤติปฏิบตั ติ นตามพระ
คัมภีร์ ซึง่ มีมากมายเหลือเกิน หากเราไม่ทา มีใครจะมาว่าไหมว่าเราเป็ นคริสตชนทีไ่ ม่สมบูรณ์? คาตอบคือไม่มเี ช่นเดียวกัน
ถ้ากระนัน้ กระแสเรียกของการเป็ นฆราวาสคริสตชนทีด่ คี อื อะไร?
ลูกคงตอบได้จากประสบการณ์สว่ นตัวเท่านัน้
สิง่ แรกทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ เราต้องมีความร้อนรนในการรับใช้พระองค์ หากขาดซึ่งคุณสมบัตขิ อ้ นี้เป็ นพืน้ ฐานแล้ว มัน
คือไฟมอดแล้ว หรือไม่มไี ฟตัง้ แต่ตน้
ถัด มา พระเจ้า ประทานพระพรและพรสวรรค์ ให้แ ต่ ล ะคนไม่ เหมือ นกัน ค้น หาพรสวรรค์ ข องเราให้เจอและใช้
พรสวรรค์หรือ “ตะลันต์” ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในการรับใช้พระองค์ ประกอบกันนี้เราต้องมีความกล้าแล้วเราจะค้น
พบว่าสิง่ ทีเ่ ราทาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความจริงใจและอย่า งสิน้ สุดจิตใจนัน้ วิง่ ฉิวปลิวลม ประสบความสาเร็จ
อย่างอัศจรรย์ทเี ดียว
แรกสุด ลูกเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าต้องอยู่ในกรอบ ในกฎเกณฑ์ท่กี าหนดมาจนเป็ นขนบธรรมเนียมแล้วเท่านัน้
ต่อๆ มาลูกรูส้ กึ ว่าวิถกี ารดารงชีวติ ของมนุ ษย์เรามีมากมายหลายมิตเิ หลือเกิน เราจึงน่ าจะสามารถหาวิธที จ่ี ะรับใช้พระเจ้า
โดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบทีเ่ ราถนัดได้
แล้วลูกก็ค่อยๆ คิดวิธกี ารรับใช้พระเจ้าทีอ่ าจจะไม่มผี อู้ ่นื คิดถึงหรือเคยทามาก่อน โดยตลอดเวลาลูกจะสวดภาวนา
ขอให้พระจิตเจ้าทรงนาการรับใช้ของลูกให้เป็ นไปตามน้าพระทัยของพระองค์
ระหว่างทางลูกก็หกล้มหกลุกบ้าง หัวเข่าถลอกปอกเปลือกเลือดออกซิบๆ ก็ยงั เคย แต่... ลูกก็ลุกขึน้ มาใหม่และก้าว
และเดินและวิง่ ต่อไปในการรับใช้พระองค์ หากลูกมันใจว่
่ าสิง่ ที่ลูกริเริม่ หรือกาลังทาอยู่นัน้ เป็ นการรับใช้พระองค์ตามน้ า
พระทัยของพระองค์แล้ว ลูกจะถวายตัวทัง้ ครบในการทางานัน้ โดยการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ทีข่ วางกัน้ จนแม้ก ระทังการ
่
ก้าวข้ามตัวเองให้ได้
และทุกครัง้ ที่ลูกต้องทาเช่นนัน้ และทาสาเร็จ งานที่ลูกตัง้ ใจทาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ก็จะสาเร็จเช่นกัน
อัศจรรย์ทส่ี ุด
สรุปแล้ว สาหรับลูก กระแสเรียกของลูกในฐานะฆราวาสคือ “จงแสวงหาน้ าพระทัยพระเป็ นเจ้า .. ตอบรับพระองค์
ด้วยความถ่อตน และทาถวายพระองค์อย่างสิน้ สุดจิตใจ และเพื่อพระองค์เท่านัน้ ไม่ใช่เพื่อเป็ นผลงานให้เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
เห็น”
... แล้วทุกๆ สิง่ จะบังเกิดแก่ตวั ของท่าน ...
“มนุษย์จะเป็ นผู้ชอบธรรมได้กด็ ้วยการกระทา มิ ใช่ด้วยความเชือ่ แต่อย่างเดียว” ยากอบ 2:24
“ร่างกายทีป่ ราศจากวิ ญญาณย่อมตายแล้วฉันใด ความเชือ่ ทีไ่ ม่มีการกระทาก็ย่อมตายแล้วฉันนัน้ ” ยากอบ 2:26
อาแมน
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