
บอกเล่าให้ฟัง 
ความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตคริสตชนเป็นเร่ืองที่ส าคญั คริสตชนจ านวนไมน้่อยที่

ปลอ่ยชีวิตของตนให้ผา่นไปวนัๆอยา่งไร้ความหมาย คนประเภทนีถ้้าจะพิจารณาไปแล้วก็ไมใ่ช่คน
เลวร้ายอะไร เขามาร่วมบชูาขอบพระคณุปฏิบตัิศาสนกิจดีพอสมควร แตน่า่เสยีดายเขาขาดความ
กระตือรือร้นในการด าเนินชีวิต ไมค่ิดที่จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  หรือพยายามท าความเข้าใจตอ่ค าสอน และ
ศาสนกิจทีเ่ขาปฏิบตัิอยูใ่ห้ลกึซึง้มากขึน้ การผา่นเวลาไปเร่ือยๆอยา่งไร้ความหมาย ไมเ่คยหยดุคิด
พิจารณาไตร่ตรองอะไรบ้างเลยเป็นเร่ืองที่อนัตราย เพราะในท่ีสดุจะเกิดการปฏิบตัิพอให้ผา่นๆไป ไมรู้่
ความหมายไมรู้่วา่อะไรเป็นสาระส าคญัที่ต้องปฏิบตัิ หรือต้องเตรียมตวัมาก่อนอยา่งดี เพื่อท าให้การ
ปฏิบตัินัน้มีประสทิธิภาพประสทิธิผล 

เวลาเรียนค าสอนถ้าเราสงัเกตจะพบวา่ค าสอนแบง่เป็น 3 ภาค ภาคแรกเป็นเร่ืองพระธรรม
ล า้ลึกหมายถงึข้อความเช่ือตา่งๆ ซึง่สติปัญญาของมนษุย์ไมส่ามารถเข้าใจได้ทัง้หมด ในภาคนีเ้ราจงึ
ต้องใช้ความเช่ือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ในการเข้าถงึความจริง แม้เป็นเช่นนีเ้ราก็ต้องพยายามที่จะ
เรียนรู้ท าความเข้าใจสดุความสามารถ ภาคที่สองเป็นเร่ืองพระธรรมปฏิบัติ ภาคนีจ้ะกลา่วถึง  สิง่ที่ 
คริสตชนต้องปฏิบตัิในฐานะผู้มีความเช่ือ อาทิ คณุธรรมตา่งๆ พระบญัญตัิของพระเป็นเจ้าและพระศา
สนจกัร ฯลฯ การท่ีคนๆหนึง่จะนบัถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ จ าเป็นต้องรู้วา่ศาสนานัน้ๆมวีิถีการด าเนิน
ชีวิตอยา่งไร อะไรควรปฏิบตัิ อะไรไมค่วรปฏิบตัิถ้าปฏิบตัิแล้วถือวา่เป็นความผิด ภาคที่สามเป็นเร่ือง
ความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้า เนื่องจากการด าเนินชีวิตเป็นคนดี การบรรลถุึงความสขุนิรันดรซึง่
เป็นเปา้หมายทีแ่ท้จริงของมนษุย์ เป็นเร่ืองที่ล าบากมกีารผจญลอ่ลวงมีอปุสรรคมากมาย พระเป็นเจ้า
จึงต้องประทานความชว่ยเหลอืให้แก่เรามนษุย์ เพื่อมนษุย์จะได้สามารถบรรลถุึงเปา้หมายปลายทาง
ของชีวิตนัน้ อาทิ พระหรรษทาน และศีลศกัดิ์สทิธ์ิตา่งๆ ฯลฯ เราจะเห็นได้วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีกลา่วถึงนี ้
ล้วนเป็นสิง่ที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ท าความเข้าใจ เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดี ปลอดภยั และถกูต้อง
ทัง้สิน้ การนบัถือศาสนาโดยไม่รู้ค าสอน การปฏิบตัิสิง่ที่ไมเ่ข้าใจความหมายเป็นสิง่ที่อนัตราย นอกจาก
จะเป็นสิง่ที่ท าให้การกระท าตา่งๆไมเ่กิดผล หรือด้อยคณุภาพแล้ว ยงัน ามาซึง่สิง่ปนเปือ้นในการนบัถือ
ศาสนาอีกด้วย อาทิ การปฏิบตันิอกจารีต ความเช่ือถือผิดๆไร้สาระไมม่ีเหตผุล ฯลฯ ด้วยเหตนุีพ้อ่จึงขอ
เป็นเสยีงหนึง่ที่ย า้เตือนพี่น้องที่เคารพรักทกุๆทา่น เราต้องมีความกระตือรือร้นในการศกึษาหาความรู้
ด้านศาสนามากขึน้ เราต้องเป็นคริสตชนท่ีกระตือรือร้น (Active) อยา่เป็นคริสตชนท่ีคอยแตรั่บเฉยชาไป
เร่ือยๆ (passive) เพราะการเป็นคริสตชนหรือการนบัถือศาสนาด้วยความกระตือรือร้น จะท าให้เรา
เจริญเติบโตขึน้ในความเช่ือเป็นคริสตชนท่ีมีชีวิตชีวา สว่นการด าเนินชีวติเร่ือยๆเฉ่ือยๆปลอ่ยเวลาให้
ผา่นไปวนัๆ ปฏิบตัิศาสนกิจแบบแกนๆ จะท าให้การนบัถือศาสนาเป็นภาระนา่เบื่อ และจะมีปัญหาข้อ

แก้ตวัตา่งๆเกิดขึน้มากมาย อาทิ พระคมัภีร์อา่นไมรู้่เร่ือง ท าไมศาสนาของเราไมส่อนเร่ืองจิตภาวนา 
ทัง้ๆที่เรามีปราชญ์นกับญุเร่ืองนีห้ลายทา่น นกับญุยอห์นแหง่ไม้กางเขน เทเรซาแหง่อาวิลลา เทเรซาแหง่
พระกมุารเยซู ฯลฯ ซึง่เราสามารถศกึษาหาความรู้ได้ พอ่เช่ือวา่ถ้าเราคริสตชนเพิม่ความกระตือรือร้นอีก
สกัหนอ่ยทกุอยา่งจะไปได้ดี เพราะพวกเรามีต้นทนุชีวิตเพียบพร้อมหลายอยา่งอยูแ่ล้ว. 

                        จาก พ่อคนเดิม 

พระเจ้าทรงเรียกเราทุกวนั 
พระกระแสเรียกท่ีเป็นเอกเป็นเบ้ืองตน้ของมนุษยทุ์กคนคือ “พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้

มุ่งสู่ความครบครันความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพ้น” 
เพราะฉะนั้นการตอบสนองพระกระแสเรียกจึงเร่ิมจากการกลบัใจ เช่ือข่าวดี และติดตามพระเยซูคริสตเจา้
ไปในหนทางของพระองค ์“พระอาณาจกัรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลบัใจ และเช่ือข่าวดเีถิด”(มก.1:15) 
องคป์ระกอบ 3 ประการท่ีเราพบจากพระวาจาของพระเจา้ประจ าวนัอาทิตยน้ี์ เป็นสามส่ิงท่ีแยกจากกนั
ไม่ได ้ คนๆหน่ึงท่ียอมเปล่ียนวถีิทางด าเนินชีวติจากชีวติเดิมๆ มาด าเนินชีวติตามจิตตารมณ์พระวรสาร
แสดงวา่เขาเช่ือข่าวดี และการด าเนินชีวติตามจิตตารมณ์พระวรสารนัน่ก็คือการติดตามพระเยซูคริสตเจา้
นัน่เอง ตรงกนัขา้มถา้คนหน่ึงไม่เช่ือข่าวดีเขาจะไม่ยอมปรับเปล่ียนวถีิทางด าเนินชีวติ นัน่หมายความวา่
เขาจะไม่ตอบสนองพระกระแสเรียก ไม่ยอมติดตามองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ดว้ย 

พระเยซูคริสตเจา้ทรงเรียกซีโมนกบัอนัดรูวน์อ้งชาย “จงตามเรามาเถิดเราจะท าให้ท่านเป็น
ชาวประมงหามนุษย์” (มก.1:17)  ท่านทั้งสองไดล้ะท้ิงวถีิชีวติเดิมแลว้ติดตามพระองคไ์ป   “ซีโมนกบัอนั 
ดรูว์กท็ิง้แหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทนัท”ี (มก.1:18) ยากอบกบัยอห์นก็ท าเช่นเดียวกนั ท าใหเ้ราทราบวา่
การตอบสนองพระกระแสเรียกคือ การเช่ือข่าวดี กลบัใจละท้ิงจากวถีิชีวติเดิมๆแลว้ติดตามหรือ
ตอบสนองการเรียกของพระเจา้ โดยปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองคท์นัที และอคัรสาวกส่ีท่านแรก
ไดท้ าเช่นนั้น ตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีนกับุญมาระโกไดบ้นัทึกวา่ยอห์นบปัติสตาถูกจ าจอง “หลงัจากทีย่อห์น
ถูกจ าจอง” (มก.1:14)   ท่านยอห์นบปัติสตาถูกจบัเพราะท่านไปตกัเตือนการกระท าความผิดของกษตัริย์
เฮโรด การตกัเตือนกษตัริยเ์ฮโรดของท่านยอห์นบปัติสตาเป็นการเรียกของพระเจา้ดว้ย พระองคท์รงเรียก
กษตัริยเ์ฮโรดใหก้ลบัใจ แต่กษตัริยเ์ฮโรดไม่เช่ือข่าวดีไม่ยอมกลบัใจเปล่ียนวถีิทางด าเนินชีวติ จนในท่ีสุด
เขาไดป้ระหารชีวติยอห์นบปัติสตาโดยการตดัศีรษะ เขาไม่กลา้พอท่ีจะทวนกระแสสงัคมท าตามมโน
ธรรมของตนเองเพราะกลวัเสียหนา้ ไม่กลา้พอท่ีจะเปล่ียนวถีิชีวติกลบัใจเพราะกลวัสูญเสียต าแหน่งและ
อ านาจ การตอบสนองพระกระแสเรียกจึงเรียกร้องความกลา้หาญ ท่ีจะทวนกระแสสงัคม พร้อมท่ีจะสละ
ทุกส่ิงเพ่ือพระเจา้และท าตามพระประสงคข์องพระองค ์



คริสตชนตอ้งพร้อมเสมอท่ีจะตอบสนองพระกระแสเรียกทุกๆเวลา ทุกๆสถานการณ์แห่งชีวติ 
เพราะเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในโลก ในสงัคม ในครอบครัว ในชีวติของเรา เป็นการเรียกของพระเจา้ให้
เราคริสตชนต่ืนตวั ลุกข้ึนท าอะไรบางส่ิงบางอยา่งเพ่ือตอบสนองพระประสงคข์องพระองค ์ในการท าให้
โลก สงัคม และครอบครัวดีข้ึนน่าอยูม่ากข้ึน อบอวลไปดว้ยความรัก ความเมตตา ความยติุธรรม สนัติสุข 
และความช่ืนชมยนิดี ซ่ึงเป็นการร่วมมือกบัพระองคใ์นการเสริมสร้างพระอาณาจกัรของพระเจา้ให้
ปรากฏเป็นจริงบนแผน่ดินน้ี พระเจา้ทรงเรียกเราทุกๆวนั “พระอาณาจกัรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลบั
ใจ และเช่ือข่าวดเีถิด” (มก.1:15) เราคริสตชนจึงจ าเป็นตอ้งไวต่อสถานการณ์ รู้จกัอ่านเคร่ืองหมายแห่ง
กาลเวลา เพราะนัน่เป็นเสียงเรียกของพระเจา้ เพ่ือเราจะไดส้ามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสมและ
ทนัท่วงที. 

                                                                                        พระเจ้าสถิตกบัท่าน 
คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์ 
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