ชีวติ อย่ างพระคริสต์ และคุณค่าการติดตามพระองค์
คานา
การเลียนแบบพระคริ สต์ กับการใช้ชีวติ อย่างพระคริ สต์ มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก
เพราะถ้าบรรดาสาวก (ที่เรี ยกกันในชื่อที่รู้จกั กันดีวา่ คริ สเตียน) ไม่ได้เลียนแบบพระคริ สต์ ก็จะมี
ชีวติ อย่างพระคริ สต์ไม่ได้เลย
ทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้ ความสาคัญก็ข้ ึนอยูท่ ี่วา่ “การมองเห็นคุณค่าของพระเยซู” มาก
น้อยแค่ไหน
พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสถึงพระองค์เองในพระคัมภีร์ยอห์นว่า “เราเป็ นความสว่างของโลก,
เราเป็ นอาหารแห่งชีวติ , เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ , และเราเป็ นประตู ดังนั้น ถ้าพระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นอย่างไร คริ สเตียนก็ควรจะเป็ นอย่างนั้นด้วย
ชีวติ อย่างพระคริสต์ (ฟี ลิปปี ๓.๗-๙)
พระธรรมฟี ลิปปี ๓.๗-๙ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อาจารย์เปาโลกาลังกล่าวถึงชีวติ เก่า ๆ ของ
ท่าน ที่เคยเป็ นนักศาสนาที่เคร่ งครัดศาสนา “อยู่ในศีลกินในธรรม” ของศาสนายิวสังกัดคณะฟาริ สี
แต่เมื่อท่านได้กลับใจใหม่เชื่ อพึ่งในพระเยซูคริ สต์แล้ว ทุกอย่างที่เคยทามาก็หมดความหมาย และไร้
ประโยชน์อย่างสิ้ นเชิง
ขอให้สังเกตคาที่อาจารย์เปาโลกล่าวในพระคัมภีร์ตอนนี้ : - เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ (ข้อ ๗)
- ความรู้ถึงพระคริ สต์ (ข้อ ๘)
- เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริ สต์ (ข้อ ๘)
- ความเชื่อในพระคริ สต์ (ข้อ ๙)
ทั้งสี่ ประการนี้ ทาให้อาจารย์เปาโลมี “ชีวติ อย่างพระคริสต์ ” มีคากล่าวว่า ถ้าใครอยากจะ
เห็นพระเจ้าให้ดูที่พระเยซูคริ สต์ ถ้าใครอยากจะเป็ นพระเยซูคริ สต์ให้ดูที่พวกคริ สเตียน เพราะผูเ้ ชื่อ
เป็ นตัวหนังสื อที่ผคู้ นจะอ่านออกได้ “ท่านปรากฏเป็ นหนังสื อของพระคริ สต์ ซึ่ งเราเขียนไว้มิใช่ดว้ ย
น้ าหมึก แต่ดว้ ยพระวิญญาณของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และมิได้เขียนไว้แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่
แผ่นดวงใจมนุษย์” (๒ โคริ นธ์ ๓.๓)
เรื่ องตัวอย่ าง ลุงบุญมีขี่จกั รยานไปตลาด เผอิญยางรั่วจึงต้องเข็นไปหาร้านปะยาง พอผ่าน
ร้านขายของชาก็ถามว่า แถวนี้มีร้านปะยางรถบ้างไหม? แม่คา้ บอกว่าเลยจากนี้ไปหน่อยจะมีป้ ั ม
น้ ามันและสามารถปะยางได้
เวลาผ่านไปสักครึ่ งชัว่ โมง ลุงบุญมีก็เข็นรถจักรยานกลับมาทางเดิน เจ้าของร้านของชาก็
ถามว่า ไม่เจอร้านปั้ มน้ ามันเหรอ? ลุงบุญมีตอบว่า “เจอ...แต่รอไม่ไหวเพราะที่หน้าปั้ มเขียนว่า ‘ปะ
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ยาง ๒๔ ชัว่ โมง’ เลยจะหาซื้ อกาวไปปะเองที่บา้ นเร็ วกว่าเยอะ” (เรื่ องนี้ เป็ นความผิดของใคร? ลุง
บุญมีอ่านหนังสื อไม่เป็ นหรื อว่าปั้ มน้ ามันเขียนไม่ชดั เจน)
คาถาม : ชี วติ ของคุณสาแดงพระเยซู คริสต์ อย่ างชั ดเจนไหม?
คุณค่ าของพระคริสต์ (ฟี ลิปปี ๓.๘,มาระโก ๑๐.๒๙-๓๐)
สาหรับแต่ละคนนั้น พระเยซู คริ สต์มีคุณค่าเท่าไหร่ ?
สาหรับยูดาห์เห็นว่าพระเยซูมีค่าเพียง ๓๐ เหรี ยญ (ราคาเท่ากับการขายทาสคนหนึ่งในสมัย
นั้น) สาหรับอีกหลายคนพระเยซูมีค่าเท่ากับขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัว สาหรับมารี ยม์ คั ดาลา
พระเยซูมีค่าเท่ากับน้ าหอมขวดหนึ่ง และเอาผมอันสวยงามของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์
๑) ประสบการณ์ ของอาจารย์เปาโล
พระธรรมฟี ลิปปี ๓.๘ สาหรับอาจารย์เปาโลนั้น ได้ติดตามเป็ นสาวกของพระเยซูไปตลอด
ชีวติ ท่านประกาศ เป็ นพยานตั้งแต่ทวีปเอเชียไปถึงทวีปยุโรป นาคนมารับเชื่อพระเจ้าและตั้ง
คริ สตจักรขึ้นหลายแห่ง ท่านกล่าวว่า “สิ่ งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ เพราะ
เหตุพระองค์ขา้ พเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่ งสารพัด เพราะถือว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นเหมือนหยากเยือ่ เพื่อ
ข้าพเจ้าได้พระคริ สต์” “หยากเยือ่ ” ตามความหมายของพจนานุกรมคือ “เศษของที่ทิ้งแล้ว, มูลฝอย”
๒) ประสบการณ์ ของอาจารย์ เปโตร
พระธรรมมาระโก ๑๐.๒๙-๓๐ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า ในการติดตามเป็ นสาวกของพระองค์
นั้น จะต้องมีการเสี ยสละ แต่จะมีผลตอบแทนที่คุม้ ค่ามาก สิ่ งที่จะต้องละทิ้งก็คือ
- “บ้าน” เป็ นสถานที่มีความอบอุ่นและให้ความสุ ข
- “พี่นอ้ งชายหญิง” คนที่อยูเ่ คียงข้าง และทาให้คลายเหงา
- “บิดามารดา” ผูท้ ี่ให้ความรัก คาปรึ กษาและการหนุนใจ
- “ลูก” คือความหวัง และเป็ นที่พ่ ึงพิงในยามชรา
- ไร่ นา อาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การดารงชีวิตอยูใ่ นโลกนี้
อาจารย์เปโตรได้มองเห็นคุณค่าของพระเยซูสูงส่ งมาก จึงยอม “สละสิ่ งสารพัด เพื่อติดตาม
พระองค์ไป” เพราะเชื่อในพระสัญญา “ในยุคนี้จะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่า” สิ่ งที่เราทุกคนจะได้
คือ
- บ้าน คือ คริ สตจักร (โบสถ์) ความสุ ขและความอบอุ่นฝ่ ายจิตวิญญาณ
- พี่นอ้ งชายหญิง คือ พี่นอ้ งผูเ้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งมีมากกว่าพี่นอ้ งจริ ง ๆ เสี ยอีก
- บิดามารดา คือ ผูเ้ ราคอยดูและเอาใจใส่ เราในด้านร่ างกาย จิตใจและฝ่ ายจิตวิญญาณ
เช่น ศิษยาภิบาล ผูน้ าคริ สตจักร พี่เลี้ยงและพี่นอ้ งคริ สเตียน
- ลูก คือผูค้ นที่เรานามารับเชื่ อพระเจ้า ซึ่ งเรี ยกว่าลูกฝ่ ายจิตวิญญาณ
ผลตอบแทน “ยุคหน้าจะได้รับชีวติ นิรันดร์ ” คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะจบชี วติ ลงในโลกนี้และ
ไปอยูใ่ นบึงไฟที่ไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ แต่สาหรับคริ สเตียนจะมีชีวติ อย่างผาสุ กในสวรรค์ (ยอห์น. ๓.๑๖)
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มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ เลือกเอาว่า จะมีทุกสิ่ งในโลกนี้แล้วตกนรก หรื อขาดแคลนบางอย่างแต่ได้อยูก่ บั
พระเจ้าที่สวรรค์นิรันดร์
สรุ ป
คริ สเตียนที่แท้จริ งคือ การดาเนินชีวติ ตามอย่างของพระเยซู
คนที่มองเห็นคุณค่าของพระองค์แล้ว ก็จะสละทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้ เพื่อจะได้สิ่งที่ดีกว่า
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้
อาจารย์เปาโลเป็ นพยานว่า ไม่ได้คิดผิด เสี ยใจหรื อเสี ยดายที่ตนเองมาเชื่อพระเยซู ได้สละ
สิ่ งสารพัดและได้ถวายตัวเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ (๒ โคริ นธ์ ๖.๔-๑๐) ท่านยืนยันว่า “ข้าพเจ้าได้
ต่อสู ้อย่างเต็มกาลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่ อไว้แล้ว ต่อแต่น้ ีไปมงกุฎ
แห่งความชอบธรรมก็จะเป็ นของข้าพเจ้า” (๒ ทิโมธี ๔.๖-๘).
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