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เจริญชีวิต เป็ นศิษย์พระคริสต์
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า หัวข้อบทสวดของลูกบทนี้ เป็ นประโยคที่พวกเราคริสตชนมักจะได้ยนิ บ่อย หากเราฟั ง
เผินๆ เป็ นประโยคทีฟ่ ั งดูง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนและไม่ใช่เป็ นภาษาทีต่ อ้ งมีคาแปล แต่ถ้าลองพินิจพิจารณาให้ลกึ ซึ้ง
ความหมายของประโยคนี้ มันช่างโอ้โฮ! โอ้โฮ! อีกแล้ว 
ในฐานะมนุษย์ตวั เล็กๆ คนหนึ่ง เราต้องปฏิบตั ติ นอย่างไรจึงจะเรียกว่า “เป็ นศิษย์พระคริสต์” ได้ล่ะ?
วันอาทิตย์ไปวัดฟั งมิสซา แก้บาป รับศีล สวดบทข้าแต่พระบิดา สวดบทวันทามารีย์ แล้วกลับบ้าน ถามว่าเราเป็ น
ศิษย์พระคริสต์แล้วยัง?
ใครจะกล้ามาบอกว่าคริสตชนทีท่ าเช่นนี้ไม่ใช่เป็ นศิษย์พระคริสต์ล่ะ? คาตอบคือเป็ นแล้วนะ เพราะถ้าคนที่
ไม่เป็ นจะไม่ทาสิง่ เหล่านี้ แต่ถ้าถามให้ลกึ กว่านี้วา่ คริสตชนทีท่ าเพียงเช่นนี้ เพียงพอกับการเป็ น “ศิษย์พระคริสต์” ที่
ดีพอแล้วยัง? ตอนนี้คาตอบก็ขน้ึ อยู่กบั แต่ ละคนว่าพึงพอใจในการปฏิบตั ติ นถึงระดับไหนในการมองตัวเองว่าเป็ น
“ศิษย์พระคริสต์” ทีด่ ี
ลูกเอง ตัง้ แต่เล็กๆ เป็ นเด็กทีเ่ ชื่อฟั งผูใ้ หญ่และอยูใ่ นโอวาท ผูใ้ หญ่ส ั ่งสอนอะไรก็มกั จะปฏิบตั ติ าม พอมาเป็ น
คริสต์ แม้จะในวัยใกล้ครึ่ง ศตวรรษแต่ก็ยงั รู้สกึ ตัวเองเป็ น เด็กในพระศาสนจักร ผู้ใหญ่ส ั ่งสอนอะไรเกี่ยวกับการ
ดารงชีวติ เป็ นคริสตชนทีด่ ี ก็จะพยายามทาตามให้มากทีส่ ุด ทาได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ความรู้สกึ ฝ่ ายซ้ายฉุ ดไปบ้าง ตาม
ประสาความเป็ นปุถุชน แต่มอี ยูเ่ รื่องหนึ่งทีล่ กู ได้ปฏิบตั ติ นมาตลอดสองทศวรรษทีผ่ ่านมา นั ่นคือ การดารงชีวติ ให้คน
เห็นพระคริสต์ในตัวลูก
ในสังคมไทยทีป่ ระชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นบั ถือศาสนาคริสต์ การดารงชีวติ ให้ผู้คนที่รู้จกั เราเห็นว่าเราคือชาว
คริสต์นนั ้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย แต่ลกู มองว่าการเลือกทาตนให้คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับเรากับการถวายเกียรติแด่
องค์พระเยซูคริสต์ในทุกสิง่ ทุกอย่างที่เราทานัน้ เป็ นการเลือกทีล่ กู ไม่ตอ้ งคิดเป็ นครัง้ ทีส่ องเลย การทาตนให้เป็ นทีพ่ อ
พระทัยของพระเจ้านัน้ นามาซึง่ ความสุขในใจทีล่ กู เรียกว่า สันติสุข ปี ตสิ ุข และ “ตื่นเต้นสุข” ในขณะทีก่ ารทาตนเป็ น
ทีย่ อมรับของสังคมนัน้ เป็ นเรื่องฉาบฉวย เพราะสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมแต่ละวันนัน้ เต็มไปด้วยการสวมหน้ากาก
เข้าหากัน มันเทียบกันไม่ได้เลย
และหนึ่งในหน้าทีข่ องการเป็ นศิษย์ของพระคริสต์ท่ดี นี นั ้ คือ การประกาศข่าวดี มีเพื่อนบางคนพูดกับลูกว่า
ไม่ทราบจะไปประกาศข่าวดีในลักษณะใดและกับใคร
ลูกก็มกั จะตอบไปว่า ก่อนอื่นใด เธอต้องทราบก่อนว่าข่าวดีทเ่ี ธอจะประกาศนัน้ คืออะไร ถ้าเธอตกข้อนี้ตงั ้ แต่
แรก เธอก็ไปต่อไม่ได้แล้ว ประการต่อไป ประกาศกับทุกคนและทุกครัง้ ที่มโี อกาส และหากได้เริม่ การประกาศแล้ว

จะสามารถท าได้อย่างต่อเนื่ องและอย่างอัตโนมัติ เหมือนกับ การหายใจเข้าออกซึ่งเป็ น เรื่องธรรมชาติและอย่าง
อัตโนมัตเิ ลย
ลูกมีเพื่อนกลุ่มไลน์เล็กๆ กลุ่มหนึ่งทีส่ มาชิกทุกคนในกลุ่มนับถือศาสนาหลักของประเทศไทยและหนึ่งในนัน้
มีคนหนึ่งทีศ่ กึ ษาศาสนาอย่างลึกซึง้ และปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาของเธออย่างน่ าเลื่อมใส ไม่ใช่ประเภทที่เที่ ยวไป
ประกาศว่าตนเองได้ไปเรียนธรรมะและได้ไปปฏิบตั ธิ รรม นุ่งขาวห่มขาว ครัง้ ละ 7 วัน 14 วัน แต่การปฏิบตั ติ นไม่ได้
สื่อถึงหลักธรรมทีเ่ ธอได้ไปศึกษามาเลย เพื่อนของลูกคนนี้มอี าชีพเป็ นพิธกี รของหลายรายการทัง้ ทางโทรทัศน์และ
วิทยุ และส่วนใหญ่จะไปในแนวทางของหลักธรรมะ สิง่ ทีเ่ ธอทาเป็ นประจาคือ เธอมักจะเขียนหลักธรรมในข้อปฏิบตั ิ
ข้อนี้ขอ้ นัน้ ลงในกลุ่มไลน์ของเรา ซึง่ ลูกก็อ่านด้วยความสนใจและชื่นชม วันก่อนเธอเขียนหลักธรรมข้อหนึ่งเกี่ยวกับ
การไม่โอ้อวดตน การทาตนให้เล็ก ฯลฯ ในหลักศาสนาของเธอ ลูกจึงตัดสินใจเขียนเกีย่ วกับเรื่องนี้ในแนวคาสอนของ
พระเยซูเจ้าลงในไลน์ให้เพื่อนๆ ท่านอื่นอ่านด้วย
แล้วสิง่ ทีล่ กู คาดไม่ถงึ ก็เกิดขึน้
เพื่อนผู้น้ีนาบทเขียนของลูกเกี่ยวกับคาสอนของพระเยซูในแนวศาสนาคริสต์ไปออกอากาศให้ผู้ฟังฟั งทัง้
ประเทศ!
โอ้โฮ! เท่ากับลูกได้ประกาศให้คนไทยทัง้ ประเทศทีฟ่ ั งรายการของเธอมารู้จกั กับศาสนาคริสต์และฟั งว่าพระ
เยซูคริสตเจ้า พระศาสดาของศาสนาเราทรงสั ่งสอนอะไรบ้าง 
แล้วลูกก็มคี วามสุข เพราะลูกรูส้ กึ ได้วา่ พระองค์ทรงพอพระทัยในการรับใช้พระองค์ในฐานะลูกของพระองค์
ตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ทีพ่ ยายามดารงชีวติ เป็ นศิษย์พระคริสต์
แล้วพรุ่งนี้ ลูกก็จะหาโอกาสประกาศข่าวดีต่อไป ด้วยการดารงชีวติ ของลูกนี่แหละ ...
“ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดกาล
คาสรรเสริญพระองค์จะติ ดอยู่กบั ริมฝี ปากของข้าพเจ้าเสมอ” สดุดี 34:1
อาแมน

