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ศาสนิกชนทีด่ ี
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในโลกปั จจุบันที่มนุษย์ท่ วั โลกสามารถประชุมร่วมกันได้โดยไม่ตอ้ งเข้านั่งประชุมในห้องเดียวกัน
รวมทัง้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่กาลังเกิดขึน้ ที่ทาให้ชีวิตมนุษย์เป็ นเหมือนในภาพยนตร์ sci-fi เมื่อตอนที่ลกู ยังเป็ นเด็กๆ เข้าไปทุกที
ลูกมีคาถามว่า “ศาสนานัน้ สาคัญไฉน?” ในใจของมนุษย์ท่ วั โลก
ถ้าแบ่งเป็ นกลุม่ ผูค้ นทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องศาสนา น่าจะแบ่งเป็ นกลุม่ ได้ 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
กลุม่ แรก เป็ นกลุม่ ที่ศาสนายังมีความหมายสาหรับพวกเขามากในชีวิต
กลุม่ ที่สอง เป็ นกลุม่ ที่มีศาสนาเพราะเป็ นแนวปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาในครอบครัวหรือที่ได้เรียนมาหรือตามคนส่วนใหญ่
ในสังคมในประเทศ ศาสนามีความสาคัญบ้าง มากน้อยตามโอกาสและครรลองชีวิต
และกลุม่ ที่สาม ประเภทไม่มีศาสนา แล้วไม่เชื่อในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในศาสนาใดๆ ทัง้ สิน้
เป็ นที่น่าสนใจว่า หากมีการทาการวิจยั ถึงตัวเลขสถิติของคนใน 3 กลุม่ นีท้ ่ วั โลก ตัวเลขจะออกมาเช่นไร และคงไม่มีใคร
สนใจในการหาสถิติ แต่ลกู เดาแบบไม่ใช้หลักวิชาการใดๆ เลย และสรุ ปกับตัวเองว่า กลุ่มแรกน่าจะเป็ นกลุ่มคนส่วนน้อยที่สุด
ส่วนกลุม่ ที่สองและสามน่าจะกล้อมแกล้มใกล้กนั โดยกลุม่ ที่สามน่าจะเพิ่มจานวนขึน้ ทุกปี ๆ ตามการเจริญเติบโตของคนรุ น่ ใหม่
แล้วตัวเราล่ะ ลองถามตัวเองไหมว่าจัดอยู่ในคนกลุม่ ไหนเกี่ยวกับศาสนา?
ลูกตอบเสียงดังฟั งชัดกับตัวเองเลยว่า ฉันอยู่ในกลุม่ แรก 
ก่อนปี ค.ศ. 1996 ปี ท่ีลกู รับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ ลูกจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มสอง ไหว้พระไหว้เจ้า
ตามคุณแม่ ทาบุญตักบาตรตามธรรมเนียมอันดีงามของไทย
แต่หลังจากวันที่ 2 มิ.ย. 1996 ซึง่ เป็ นวัน Baptism ของลูก ชีวิตของลูกก็เปลี่ยนไป ลูกศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างตัง้ ใจและ
จริงใจ แล้วลูกก็คน้ พบพระองค์ ทีนีช้ ีวิตเปลี่ยนไปจริงๆ
พระองค์จะทรงมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก
แล้วลูกก็สังเกตเพื่อนๆ ในสังคมทัง้ ที่สนิทและไม่สนิท เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของ “การเป็ นศาสนิกชนที่ ดี ” อย่าง
เงียบๆ
ในประเทศไทยที่ศาสนาคริสต์มีประชากรเพียง 0.5% ไม่วา่ เราจะหันไปทางไหน ซ้ายขวา หน้าหลัง เราจะเจอเพื่อนๆ ที่
ไม่นบั ถือศาสนาคริสต์ และศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธ เพื่อนพุทธของลูกมีมากมาย ลูกเห็นวิธีการปฏิบั ติของ
ทั้ง การท าบุ ญ ท าทาน วิ ธี วิ ปั สนา ฯลฯ แต่ มี เ พื่ อ นชาวพุ ท ธคนหนึ่ ง ที่ เ ป็ นเพื่ อ นสนิ ท ของลู ก เธอจบปริ ญ ญาเอกทาง
พระพุทธศาสนา สาหรับลูก วิธีการปฏิบตั ิตนของเธอนัน้ แตกต่างจากเพื่อนๆ คนอื่นมาก เรามักแบ่งปั นความเชื่อของเราให้ซ่งึ กัน
และกันฟั ง ลูกอ้างถึงบทพระวาจาในพระคัมภี ร ์ เธอก็จะอ้างอิงถึงพระไตรปิ ฎ ก ลูก ให้พระวรสารแก่ เธอ เธอก็ ให้ website

พระไตรปิ ฎกมาให้ลกู อ่าน ในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เธอจะอธิบายให้ลกู ฟั งจากมุมความเชื่อของเธอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึน้ ย่อมต้องมี
เหตุท่ีมา ซึง่ บางครัง้ คาอธิบายของเธอน่าสนใจมาก เธออธิบายให้ลกู ฟั งว่า มีคนไทยจานวนมากที่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิ ฎกและ
จะปฏิบัติตนแบบผิวๆ เท่านัน้ ซึ่งลูกก็รูส้ กึ ว่าเช่นเดียวกับในศาสนาคริสต์ มีคริสตชนไม่นอ้ ยที่ไม่เคยอ่านหรือศึกษาพระคัม ภีร ์
เลย เราสองคนเป็ นพี่นอ้ งต่างศาสนาที่ให้ความนับถือซึง่ กันและกัน โดยเราต่างแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง
มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง เป็ นพี่นอ้ งมุสลิม ลูกเป็ นเพื่อนกับสามีเธอ ซึง่ ก่อนนีเ้ ป็ นคาทอลิก แต่ convert มาเป็ นมุสลิมหลังจาก
มารู จ้ ักเธอ พอเธอทราบว่าลูกเป็ น convert เธอก็รีบบอกว่าหากลูกได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ลูกจะเข้าใจว่าศาสนาที่
แท้จริงคืออะไร ลูกเป็ นคนใฝ่ เรียน ใฝ่ รูอ้ ยู่แล้ว จึงบอกเธอว่า ลูกสนใจ เธอจึงส่ง บทความต่างๆ ในพระคัมภีรอ์ ลั กุรอานมาให้ลกู
อ่าน แล้วลูกก็ถามเธอในคาถามที่อยากทราบ เป็ นต้นว่า ทาไมสตรีมสุ ลิม จึงต้องคลุมผมในขณะที่บุรุษมุสลิมต้องไว้เครา เป็ น
ต้น
ลูกฟั งมาจากปากสามีเธอว่า เขาเป็ นเด็กช่วยมิสซาตอนเป็ นคาทอลิกด้วยซา้ เป็ นจนโต แต่เขาไม่เคยศึกษาพระคัมภีร ์
เลย สิ่งต่างๆ ที่เขาได้ทาก็เปรียบเสมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งเท่านัน้ ต่อมาเมื่อเขาได้ศกึ ษาพระคัมภีรอ์ ลั กุรอาน เขารู ส้ กึ ว่า ใช่เลย!
นี่คือความจริงที่เขาอยากค้นหา ทุกวันนีเ้ ขาได้กลายเป็ นหนึ่งในมุสลิมที่เข้มแข็งในสังคม ภรรยาของเขาน่ารักมาก เธอเข้าใจว่า
ลูกคงเป็ นเหมือนสามีเธอว่า หากได้ศกึ ษาพระคัมภีรอ์ ลั กุรอาน ลูกจะสามารถค้นพบความจริงได้
มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สารภาพว่าเขาเป็ น “อดีต” คาทอลิกที่เดิมก็เป็ นเด็กช่วยมิสซาจนโตเป็ นหนุ่ม มารดาเป็ นคาทอลิกที่
เข้มแข็งมาก แต่เขาบอกว่าเขาเป็ นคนไม่มีบญ
ุ จึงหาพระเจ้าไม่พบ ลูกสวดภาวนาให้เขามาหลายปี แล้ว เขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร ์
หลังมารดาจากโลกนีไ้ ป ก็ไม่ไปวัดอีก ทุกวันนีเ้ ขาเป็ นห่วงว่ าเมื่อเขาตายไป เขาอาจต้องไปเกิดเป็ นนี่เป็ นโน่น ลูกชักชวนให้เขา
อ่านพระคัมภีร ์ ภรรยาเพื่อนชักชวนให้เขาอ่านพระคัมภีรอ์ ลั กุรอาน เขาตอบว่า “อ่านไม่รูเ้ รื่อง”
ชีวิตใคร ชีวิตเขา ใครจะต้องการดารงชีวิตแบบใดก็คงต้องเป็ นไปในทิศทางที่ตนเองเลือก เราจูงม้าไปถึงแหล่งนา้ ได้ แต่
บังคับม้าให้กินนา้ นัน้ ไม่ได้
จากการสังเกตการณ์และศึกษาอย่างเงียบๆ ของลูก ลูกสรุ ปกับตัวเองได้ว่า การจะเป็ นศาสนิกชนที่ดี ได้นนั้ ผูน้ นั้ ต้อง
ศึกษาหลักธรรมของศาสนาตัวเองให้ถ่องแท้และลึกซึง้ ซึ่งเมื่อทาเช่นนัน้ แล้ว ฝนจะตก แดดจะออก ความเชื่อของเขาก็ยังจะ
หนักแน่นไม่ส่นั คลอน ตรงกันข้าม ผูท้ ่ีอยู่ในกลุม่ สอง มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้ไขว้เขวได้อย่างง่ายดาย และเราต้องเปิ ดใจ
กว้าง รับฟั ง และพร้อมที่จะเรียนรู เ้ กี่ยวกับศาสนาอื่นด้วย ตลอดจนการให้เกียรติกนั แล้วเราจะเห็นถึงคุณค่าและแก่นแท้ของ
การมีศาสนาในใจ นั่นคือ ภายใต้พระศาสดาของแต่ละศาสนา มนุษย์ทกุ คนคือพี่นอ้ งกัน 
“ผู้ใดฟั งถ้ อยคาเหล่านีข้ องเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือคนมีปัญญาทีส่ ร้ างบ้ านไว้ บนหิน ฝนจะตก น้าจะไหล
เชีย่ ว ลมจะพัดโหมเข้ าใส่บ้านหลังนั้น บ้ านก็ไม่ร่ัว เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน” มัทธิว 7:24-25
อาแมน
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