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I live to please God, not to please man.
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในสิบกว่าปี ท่ผี ่านมา ลูกได้ทาหน้าที่อย่างหนึ่ งของการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่าง
เต็มที่และด้วยความเต็มใจ นัน่ คือการประกาศข่าวดี ลูกใช้ทุกวิถีทางในการดารงชีวติ ประจาวัน ในการทาพันธกิจ
สาคัญยิง่ ข้อนี้ และในวัยนี้ของชีวติ ลูกมีขอ้ สรุปง่ายๆ กับตัวเอง แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็ นคาตอบทีถ่ ูกต้ องตามหลัก
เทววิทยา นันคื
่ อ การประกาศข่าวดีทไ่ี ด้ผลทีส่ ุดคือ การดารงชีวิตให้คนเห็นพระคริ สต์ในตัวเรา โดยเราอาจจะไม่
ต้องไปเอ่ยพระนามของพระเจ้าให้คนข้างเคียงฟั งตอนต้นเลย ผูส้ นใจจะเป็ นคนมาถามเราเอง
ลูกมีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสองคนในโครงการใหญ่โครงการหนึ่งในขณะนี้ เป็ นด็อกเตอร์ท ั ง้ คู่ คนหนึ่งขอ
อนุ ญาตเรียกลูกว่าหม่ามี้ เพราะอายุเขาอยู่ในวัยเป็ นลูกของลูกได้ ดร.คนนี้เฝ้ า สังเกตการทางานของลูกและบอกว่ า
เขาเองได้เรียนรูห้ ลายๆ อย่างจากลูก แม้ว่าในเวลาเดียวกัน ลูกเองก็ได้เรียนรูห้ ลายอย่างจากเขาในด้าน IT และเรื่อง
เกีย่ วกับ NET ทัง้ หลายทีเ่ ดิมลูกไม่มคี วามรูเ้ ลย วันก่อนหลังจากเราประชุมกันเสร็จ เขาถามคาถามขึน้ มาดือ้ ๆ ว่า
“หม่ามีค้ รับ ขอถามอะไรหน่ อยเถอะ ผมไม่เคยเห็นใครในวัยหม่ามีท้ ่เี วลาทางานจะโฟกัส ทัง้ ทุ่มเทและมี
ความตัง้ ใจแน่วแน่อย่างหม่ามีเ้ ลย อีกทัง้ หม่ามีม้ คี วามสุขมากในการทางาน เคล็ดลับของหม่ามีค้ อื อะไรครับ?”
โครงการทีเ่ รากาลังวางแผนกันอยู่ เป็ นโครงการรับใช้สงั คมและเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่โครงการธุรกิจทีจ่ ะทาเงิน
ลูกมองหน้าเขา หัวเราะก่อนพูดตอบว่า “หม่ามีข้ อตอบเป็ นภาษาอังกฤษได้ไหม ทุกวันนี้ I live to please
God, not to please man.”
เขาอึง้ ไปเลย “อธิบายเพิม่ เติมให้ผมฟั งหน่ อยได้ไหมครับ เพราะผมไม่ใช่คนคริสต์”
เพื่อนถามมาเช่นนี้แล้ว ได้ทขี แ่ี พะวิง่ เลย 
ลูกอธิบายให้เขาฟั งว่า หลังจากได้มาเป็ นคริสตชนแล้ว (เขาทราบประวัตขิ องลูกดี) ลูกศึกษาและปฏิบตั ติ าม
พระวาจาของพระเจ้าประกอบการสวดภาวนาทุกๆ วัน มาเป็ นเวลากว่าสองทศวรรษ และแล้วลูกก็ได้คน้ พบพระเจ้า
การค้นพบพระเจ้าทาให้มุมมองในการดารงชีวติ ของลู กเปลี่ยนไป เพราะการค้นพบพระเจ้า ทาให้ลูกเห็นความไร้
สาระในการดารงชีวติ ในหลายๆ ด้านของมนุ ษย์ ซึง่ รวมทัง้ ลูกเองด้วย ลูกจึงค่อยๆ ตัดสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นเรื่องไร้สาระใน
การดารงชีวติ ออก แน่ นอนมันย่อมกระทบกระเทือนตัวตนของลูกในสังคม เพราะลูกบอกกับตัวเองว่า หากเพื่อนฝู ง
เห็นว่าลูกเอาแต่พระเจ้าเป็ นหลัก เลยไม่อยากคบลูก ก็ขอเป็ นไปเช่นนัน้ เถอะ หากเพื่อนคริสตชนด้วยกันต้องการให้
ลูกทาในสิง่ ทีล่ กู คิดว่าไม่เป็ นไปตามคาสังสอนของพระเยซู
่
เจ้า ลูกก็ยอมทีจ่ ะเดินออกห่าง การทาผิดแล้วก็ไปแก้บาป
ลูกคิดว่าเป็ นการเอาเปรียบน้ าพระทัยดีของพระเป็ นเจ้าของเรา ทีละเล็กทีละน้อย ลูกค่อยๆ เห็นพระเจ้าในชีวติ ของ
ลูก ตัง้ แต่เช้าตื่นมา ลูกก็เข้าห้อง My Little Chapel ทีบ่ า้ น สวดขอบพระคุณพระองค์สาหรับบ้านใหม่ ก่อนออกจาก
บ้าน สวดขอพระพรในการดาเนินชีวติ วันนัน้ พร้อมขอพรให้แก่ทุกคนที่ลูกจะพบในวันนัน้ และทุกวัน ตอนกลางคืน

สวดสายประค า 1 ชัวโมง
่
... เป็ นอันว่าตลอดทัง้ วัน สิ่งที่สาคัญ และเด่นชัดที่สุ ดสาหรับชีว ิตของลูกคือ พระเจ้า
สาหรับทุกสิง่ ทุกอย่าง นอกนัน้ คืออันดับรอง แล้วสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ลูกได้ค้นพบความสุขเต็มเปี่ ยมในหัวใจ ควบคู่กบั
ความรูส้ กึ ถึงการทรงประทับอยู่ของพระองค์ในใจลูก  และทีน่ ่ าอัศจรรย์คอื แทนทีเ่ พื่อนๆ ในสังคมจะเห็นลูกเป็ น
คนแปลกจากพวกเขา กลับกลายเป็ นว่า บรรดาผูใ้ หญ่ทงั ้ หลายในสังคมกลับให้เกียรติลูก เพราะเห็นว่าลูกมีความเชื่อ
ความศรัทธาในพระเจ้าด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เป็ นการแอบอ้างเพื่อหน้าตาหรือเหตุผลอื่นใด ในเวลาเดียวกัน ลูกเองก็
รูส้ กึ ได้ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยในการถวายตัวทัง้ ครบของลูกในการรับใช้พระองค์ ลูกจึงกลายเป็ นคนทีม่ คี วามสุข
มากทีส่ ุดคนหนึ่ง ไม่ว่าลูกจะอยูใ่ นสถานะใดหรือสภาวะใดก็ตาม
เพื่อนของลูก ถามลูกต่อว่า “ช่วยแนะนาผมหน่ อยได้ไหมครับว่าผมควรจะทาอย่างไรจึงจะมีความสุขอย่าง
หม่ามี”้
ลูกคิดหนึ่งแว้บ “Find God!”
ตอนนี้เพื่อนคิดมังและถามลู
่
กต่อ “How?”
เอาล่ะสิ ตอบยังไงดี ลูกไม่ทราบจริงๆ ว่าจะตอบเขาอย่างไร
“ก่อนอื่นใด เธอต้องเปิ ดใจก่อน สวดอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเธออยากรูจ้ กั พระองค์ เดี๋ยวพระองค์จะประทาน
พระพรให้เธอเอง หม่ามีจ้ ะสวดภาวนาให้ อันทีจ่ ริง ก็สวดให้ทุกคืนอยู่แล้ว และเธออาจจะเริม่ อ่านหนังสือหลักธรรม
คาสอนและไบเบิล้ ไดอารีท่ ห่ี ม่ามีใ้ ห้เธอก่อน ไม่เข้าใจมาถาม หม่ามีจ้ ะอธิบายให้”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเคยตรัสว่า “คริสตชนทีไ่ ม่มคี วามชื่นชมยินดีคอื คริสตชนทีเ่ จ็บป่ วย”
จะมีใครไหมทีอ่ ยากจะตามแบบคนเจ็บป่ วย?
เราจะประกาศข่าวดีได้อย่างไร ถ้าหน้าตาเราอมทุกข์?
ลูกจึงสรุปกับตัวเองแบบง่ายๆ ว่า ความสุขบนใบหน้าของเราธรรมดาๆ นี่แหละ จะเป็ น การประกาศข่าวดีได้
อย่างดีท่สี ุด ความสุขที่เกิดจากการมีพระคริสต์ประทับอยู่ในใจของเรา จะดึงดูดให้คนมาหาพระเจ้าเอง และการ
ประกาศข่าวดีในลักษณะเช่นนี้แหละจะนาความชื่นชมยินดีมายังทัง้ ผูป้ ระกาศข่าวดีและผูร้ บั ข่าวดีอย่างแท้จริง
“อย่ากลัว จงพูดต่อไป อย่าเงียบเลย เพราะเราสถิ ตอยู่กบั ท่าน” กิ จการอัครสาวก 18:9-10
อาแมน
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