เลียนแบบพระคริสต์ และการเป็ นสาวกแท้
คานา
คนไทยมีภาษิตว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” นัน่ หมายความว่า ถ้าหากพ่อแม่เป็ นอย่างไร ลูก
ๆ มักจะเป็ นอย่างนั้น เพราะลูกจะหน้าตา กริ ยาท่าทาง อุปนิสัยที่คล้ายคลึงกับผูบ้ งั เกิดเกล้า (แต่ก็มี
บ้างที่ “ลูกไม้หล่นไกลต้น” ที่เขาเรี ยกว่าลูกแปลกพ่อไง) มีคาเตือนสาหรับชายหนุ่มที่จะเลือกหญิง
สาวมาเป็ นคู่ครองว่า “จะดูววั ให้ดูที่หาง จะดูนางให้ดูที่แม่ จะดูให้แน่ ต้องดูถึงยาย”
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ “ถ้าท่านอยากจะเห็นพระเจ้า ให้ดูที่พระเยซู ถ้าท่านอยากจะเห็น
พระเยซู ให้ดูที่พวกคริ สเตียน(ผูเ้ ชื่อ)”
ชีวติ ทีส่ าแดงพระเจ้ า
๑) ฟี ลิปอยากเห็นพระเจ้ า
พระธรรมยอห์น ๑๔.๘-๙ ได้กล่าวถึงฟี ลิปซึ่ งเป็ นตัวแทนของบรรดาสาวกของพระเยซู มา
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พระองค์ได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็เห็นพระบิดา...เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา”
พูดอย่างง่ายก็คือว่า ถ้าใครอยากจะเห็นพระเจ้า ก็ดูที่พระเยซูคริ สต์ก็แล้วกัน เพราะพระองค์
ทรงได้สาแดงพระสิ ริของพระเจ้าอย่างชัดเจน (ยอห์น ๑.๑๔)
๒) คริสเตียนเป็ นหนังสื อของพระเยซู
พระธรรม ๒ โคริ นธ์ ๓.๒-๓ อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงพี่นอ้ งคริ สเตียนในเมือง
โคริ นธ์และบอกแก่พวกเขาว่า “ท่านเองเป็ นตัวหนังสื อของเราจารึ กไว้ที่ดวงใจของเราให้คนทั้งปวง
ได้รู้และได้อ่าน ท่านปรากฏเป็ นหนังสื อของพระคริ สต์ ซึ่ งเราได้เขียนไว้มิใช่ดว้ ยน้ าหมึก แต่ดว้ ย
พระวิญญาณของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจ
มนุษย์”
เรื่ องตัวอย่ าง : เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเปิ ดใช้สนามบินสุ วรรณภูมิใหม่ ๆ (เขาบอกว่า เป็ น
สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย) ปั ญหาหนึ่งที่ก่อความราคาญให้ผใู ้ ช้บริ การและผิดหวังก็คือ
“ป้ ายชี้ทางที่ไม่ชดั เจน” หรื อมีป้ายอันเล็กและมีจานวนน้อยเกินไป ทาให้ผคู ้ นจานวนมากขับรถ
หลงทางและเสี ยเวลาไปโดยไม่จาเป็ น
บทเรี ยน : หากคริ สเตียนเป็ นป้ ายชี้ทางที่ไม่ชดั เจน ย่อมทาให้ผคู ้ นหลงทางจากพระเจ้าได้
โดยง่าย
เลียนแบบพระคริสต์
มีพระคัมภีร์หลายตอนที่บอกอย่างชัดเจนว่า ให้ผเู ้ ชื่ อเลียนแบบอย่างจากพระเยซูคริ สต์
เอเฟซัส ๕.๑ “ท่านจงเลียนแบบพระเจ้า”
เอเฟซัส ๔.๒๔ “พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ตามแบบอย่างของพระองค์”
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ฟี ลิปปี ๓.๑๗ อาจารย์เปาโลกล่าวกับคริ สเตียนที่เมืองฟี ลิปปี ว่า “ท่านจงร่ วมกันตาม
แบบอย่างของข้าพเจ้า” และบอกต่อไปว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบตั ิตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่าง
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตามอย่างพระคริ สต์” (๑ โคริ นธ์ ๑๑.๑)
๑ เธสะโลนิกา ๑.๗ “ท่านจงเป็ นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ”
ข้อให้สังเกตว่า การเลียนแบบกับการลอกแบบไม่เหมือนกัน เลียนแบบ : (Copy) หมายถึง
การเอาอย่าง, ทาหรื อพยายามทาให้เหมือน หรื อทาให้คล้ายคลึงกับแบบ ลอบแบบ : (Clonning)
หมายถึงการจาลองออกมาจากต้นแบบด้านรู ปธรรม
คือมีรูปร่ างหน้าตาเหมือนกับต้นแบบทุก
ประการ
เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า ผูเ้ ชื่ อเป็ นเหมือนพระเยซูคริ สต์ นัน่ มิได้หมายถึงให้พยายามทาตัว
เป็ นคนยิว ไว้ผมยาวและมีหนวดไว้เครา ใส่ เสื้ อผ้ารุ่ มร่ ามกรอมเท้า ฯลฯ แต่หมายถึงให้คริ สเตียน
เลียนแบบอย่างทางด้านชี วติ และความประพฤติของพระองค์ ในความรัก ปราศจากบาป ความ
บริ สุทธิ์ และการเสี ยสละ
สาวกของพระเยซู
พระธรรมลูกา ๖.๑๒-๑๖ บอกว่าคริ สเตียนคือผูท้ ี่เป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ ในคริ สตจักร
สมัยแรก ๆ มีการเรี ยกชื่อของคนเหล่านี้แตกต่างออกไป เช่น ผูเ้ ชื่อ, พวกทางนั้น, คริ สเตียน, พวก
พระคริ สต์, พวกเยซู, ธรรมิกชนและพวกคว่าโลก
๑) ความหมายคาว่า “สาวก” (Disciple) มาจากภาษากรี กซึ่งมีความหมาย ๓ อย่าง คือ
- ผูฟ้ ัง
- ผูต้ ิดสอยห้อยตาม
- ผูท้ าตาม หรื อผูเ้ ลียนแบบ
ในการสอนของอาจารย์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงของกรี กโบราณ เช่น โสเครตีส อริ สโตเติล้ พลาโต จะ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อาจารย์จะพูด แสดงทัศนะ ท่าทาง อาการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกศิษย์
เลียนแบบตามนั้น
ดังนั้น สาวกจึงหมายความว่า “ผูฟ้ ัง ผูป้ ระพฤติและปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเยซู”
ในภาษาอังกฤษมีคาหนึ่งที่ใกล้เคียงกับคาว่าสาวก คือ “ระเบียบวินยั ” (Discipline) สาวก
ของพระเยซูคริ สต์ตอ้ งมีระเบียบวินยั ในการดาเนินชีวิต ในการศึกษาพระวจนะ การอธิษฐาน การ
นมัสการพระเจ้า การไปโบสถ์ การใช้เวลา และการอุทิศถวาย
มีผตู ้ ้ งั ข้อสังเกตว่า สาเหตุที่ทาให้คริ สตจักรไทยในปั จจุบนั ไม่ค่อยเจริ ญก้าวหน้าเท่าที่ควร
มีสาเหตุเป็ นเพราะมีคริ สเตียน ๓ ประเภท คือ พวกแรกเป็ นคริ สเตียนที่ชอบพูดว่า “ไม่เป็ นไร” พวก
ที่สองเป็ นคริ สเตียนที่ชอบพูดว่า “ช่างมันเถอะ” และพวกที่สามเป็ นคริ สเตียนที่ชอบพูดว่า “พรุ่ งนี้
ก่อน”
๒) สาวกแท้
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สิ่ งที่บ่งบอกถึงลักษณะของการเป็ นสาวกที่แท้จริ ง อย่างน้อย ๗ ประการ คือ
๑. มีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ โดยไม่มีสงสัยใด ๆ
๒. เชื่อฟัง โดยไม่มีขอ้ แม้
๓. ยอมจานนอย่างสิ้ นเชิงต่อพระคริ สต์
๔. ถวายตัวแด่พระเจ้า (โรม ๑๒.๑-๒)
๕. เรี ยนรู ้กบั พระเยซูทุก ๆ วัน โดยการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน
๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีในฝ่ ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์
๗. ปรนนิบตั ิรับใช้โดยการประกาศ เป็ นพยานและนาคนมาถึงความรอด
สรุ ป
ท่านคิดอย่างไร เมื่อมีคนกล่าวว่า “ผูเ้ ชื่อคือพระคริ สต์องค์นอ้ ย ๆ”
เป็ นการง่ายที่จะอ้างตนว่าเป็ นคริ สเตียน แต่เมื่อคนอื่นมองเข้ามาในชีวติ ของเรา เขาได้เห็น
พระเยซูคริ สต์อย่างชัดเจนหรื อไม่?
เมื่อใดท่านได้เชื่ อฟัง ทาตามและเลียนแบบจากพระเยซู เมื่อนั้นท่านเป็ นสาวกที่แท้จริ งของ
พระองค์.
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