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คุณคาของมนุษยอยูที่ไหน?
เมื่อเราพิจารณาดูระหวางมนุษยกับสิ่งมีชวี ติ อื่น ๆ เราก็จะเห็นวา มนุษยเรานั้นเปนสิง่ มีชีวิตสิ่ง
เดียวในโลกทีร่ ูจักคําวา “คุณคา”... ถาเราจะใหคําจํากัดความของคําวา “คุณคา”... แบบงาย ๆ ก็หมายถึง
“การกําหนดความมีคาใหกับบางสิ่งบางอยาง” ซึ่งการกําหนดความมีคา ของสิ่งนั้น ๆ มาจากสองทางก็
คือ การกําหนดจากภายนอกและการกําหนดจากเนื้อแทภายในของสิ่งนัน้ ๆ...
1) การกําหนดคุณคาจากภายนอก ก็คือการที่สิ่งนั้น ๆ ไมมีคุณคาอะไร แตถูกคนเรายก
สถานะของมันจึงทําใหมันมีคาขึ้นมา เชน เพชร พลอย ทอง เงิน ธนบัตร... ซึ่งแทจริงแลวสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ มันก็เปนเพียงวัตถุหรือแรธาตุธรรมดาที่อยูตามธรรมชาติ แตเพราะเหตุที่มนั หายาก มันจึงถูก
มนุษยใหคณ
ุ คาจนกลายเปนสิ่งที่มีคาขึ้นมาทันที... แตถา มันมีเกลื่อนทั่วไปเหมือนกอนหินธรรมดาหรือ
เมื่อมนุษยไมสนใจมันอีกตอไปแลว มันก็จะไมมีคณ
ุ คาอะไรอีกเลย...
2) การกําหนดคุณคาจากภายใน เปนสิ่งที่แตกตางจากการกําหนดภายนอกอยางสิ้นเชิง การ
กําหนดคุณคาจากภายในนี้ไมใชมนุษยเปนผูกําหนด แตการมีคุณคาของสิ่งนั้น ๆ มาจากเนื้อแทของสิ่ง
นั้นที่เปนอยูซึ่งจิตใจสวนลึกของมนุษยเราไมมีทางที่จะปฏิเสธไดแตตอ งใหคุณคาแกสิ่งนั้น
โดย
อัตโนมัติ... เมื่อเราเห็นรถเบ็นซคันใหมเอีย่ ม เราก็รูสึกวามันมีคามาก และอาจคิดในใจวาถาเราไดสักคัน
ก็คงจะดี... แตเมื่อมันถูกชนเสียจนยับเยินในความคิดของเราก็ไมอยากไดมันแลว นั่นเปนเพราะมันถูก
กําหนดคุณคาจากภายนอก... แตเมื่อเราเห็นคนจนคนพิการแขนขาดวน คนเปนโรคเรื้อนคนติด
ยาเสพติด คนที่มีเชื้อชาติสกุลที่ต่ําตอย คนเปนโรคเอดส คนขอทาน คนที่สังคมรังเกียจ ฯลฯ กลุมคน
ตาง ๆ เหลานี้ถึงแมมนุษยเราจะไมคอยใหคุณคาแกพวกเขา แตพวกเขาก็มีคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนคนซึ่งเราไมสามารถที่จะดูถูกเขาไดเลย นั่นเปนเพราะเนื้อแทของชีวติ ของเขานั้นมีคุณคานั่นเอง...

ผูที่กําหนดคุณคาใหกับชีวิตของมนุษย
ในเมื่อการกําหนดคุณคาจากภายในนั้นไมไดมาจากการกําหนดของมนุษยเรา ถาเชนนั้น “ผูใด
กันเลา” ที่เปนผูกําหนดคุณคาใหแกมนุษย ซึ่งทําใหมนุษยเราไมสามารถที่จะปฏิเสธถึงคุณคาของความ
เปนมนุษยไดเลย... คําตอบก็คือ “พระเจา” ผูทรงสรางมนุษยนนั่ เอง พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยาง
ชัดเจนวา “พระเจาทรงสรางจิตวิญญาณของมนุษยเราใหเหมือนกับพระองค และประทานศักดิ์ศรีคณ
ุ คา
ใหแกพวกเขา” (ปฐมกาล 1:26-27, สดุดี 8:4-6)
หลายคนมีความสงสัยในใจวา “วิญญาณมีจริงไหม? ถาวิญญาณมีจริง เราจะทราบได
อยางไร?”... คําตอบของคํานี้ไมยากเกินไป เมื่อผมเจอคําถามนี้ผมมักจะตอบวา “คุณเคยเห็นลมไหม?...
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แนนอนไมมีใครเคยเห็นลม แตทําไมเราจึงรูสึกวามีลม นั่นเปนเพราะเรามองเห็นปฏิกิริยาที่ลมกระทบ
ตอวัตถุ เชน เรามองเห็นใบไมที่กําลังมีลมกระทบตอวัตถุเชน เรามองเห็นใบไมที่กาํ ลังมีการเคลื่อนไหว
นั้นก็เพราะมีลมพัดมากระทบมัน... วิญญาณของมนุษยกเ็ ชนเดียวกัน เรามองไมเห็น แตเราก็สามารถที่
จะสังเกตปรากฏการณของวิญญาณมนุษยไดถาจะถามวาจะสังเกตจากอะไร... ผมจะยกตัวอยางใหเห็น
...ถาบานของคุณเลี้ยงสุนัขไวตัวหนึ่ง วันหนึ่งเมื่อคุณกําลังเดินเขาบาน แลวมันกระดิกหางวิ่งเขามาหา
คุณ แตคณ
ุ ไมพูดพร่ําทําเพลงก็เตะไปที่ลําตัวของมันทันที มันก็จะรองแลววิ่งหนี... หลังจากนัน้ คุณก็เอา
ไกยางชิน้ หนึ่งเรียกมันมากิน รับรองวามันตองวิ่งมากินแน ๆ ... เอาละ! ตอนนี้สมมุตวิ าคุณกําลังเดินเขา
บาน แลวนองของคุณวิ่งออกมาตอนรับ คุณไมพูดพร่ําทําเพลงเชนเดียวกัน แลวก็เตะเปรี้ยงไปทีก่ นเขา
เขาก็จะโกรธหรืออาจรองไหและเดินหนี... หลังจากนัน้ คุณก็บอกเขาวา “พี่พาไปราน KFC”... คุณคิดวา
นองคุณจะไปไหม?... ไมมที างไปเด็ดขาด! เพราะนองคุณไมเพียงแตเจ็บกายเทานั้น แตเขายังเจ็บใจอีก
ดวย... คุณเคยฟงเรื่อง BROKEN HEART DOG ไหม?...มีสุนัขตัวผูตัวหนึ่งไปหาสุนขั ตัวเมียแตสุนขั ตัว
เมียไมเลนดวย มันจึงเดินคอตกดวยอาการอกหักแลวเดินไปที่ทางรถไฟ... ขณะนัน้ มีรถไฟขบวนหนึ่ง
แลนมาดวยความเร็วสูง... ขอถามหนอยเถิดวา “คุณคิดวาสุนัขตัวผูตัวนั้นจะกระโดดใหรถไฟทับตาย
ไหม?... ไมมที างอยางแนนอน! รับรองมันตองกระโดดหนี... แตถามนุษยเราอกหักละ! บางคนอาจ
กระโดดใหรถไฟทับตายก็ได... เราจะไมเคยเห็นสัตวชนิดใดคิดฆาตัวตายเลย นอกจากมนุษย ซึ่ง
ปรากฏการณฆาตัวตายของมนุษยเรานั้นกําลังเปนตัวบงชี้วา ภายในจิตใจของมนุษยนั้นมีจิตวิญญาณ
และเมื่อจิตใจไดรับการกระทบกระเทือนอยางหนัก จึงมีความคิดที่อยากจะฆาตัวตาย...
จากตัวอยางขางตนนี้ ทําใหเราเขาใจไดวามนุษยเรานั้นมีจิตวิญญาณที่ถกู สรางโดยพระเจา นัน่
จึงทําใหมนุษยเรามีคุณคามากที่สุดในโลก และคุณคาของมนุษยเราก็ไมไดถูกกําหนดจากมนุษยดวยกัน
แตถูกกําหนดจากพระเจาผูท รงสรางมนุษยเรานั่นเอง...
พระคริสตธรรมคัมภีรยังไดบอกอยางชัดเจนอีกวาเพราะมนุษยมีจิตวิญญาณนั่นเอง จึงทําให
มนุษยมีคณ
ุ คาและเปนคุณคาที่แทจริง แมกระทั่งเอาทรัพยสมบัติทั้งสิ้นในโลก ก็ไมสามารถซื้อหรือเอา
มาแลกกับจิตวิญญาณของมนุษยเพียงคนเดียวเลย (พระธรรมมัทธิว 16:26)....ซึ่งถาหากมนุษยเราไมมีจิต
วิญญาณแลว รางกายมนุษยก็มีคาเพียงไมกี่บาทเทานัน้ เราจะเห็นวา พระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมี
รางกายที่มีสวนผสมตาง ๆ ของวัตถุ พืช กายวิภาค (ที่เหมือนกายวิภาคของสัตว แตแตกตางที่รูปแบบ)
และทรงสรางใหมนุษยมจี ิตวิญญาณ... ถาจะถามวาสวนไหนของมนุษยเปนวัตถุบาง?... ก็พวกหินปูน
กระดูกที่เปนแคลเซี่ยม ขี้หู ขีต้ า สิ่งเหลานี้ลว นเปนวัตถุทั้งสิ้น... สวนที่เปนพืชก็คือ เสนผม เล็บ ซึ่งเวลา
ที่เราตัดมัน ก็ไมรูสึกเจ็บและมันก็งอกขึ้นใหมได... สวนที่เปนกายวิภาคที่เหมือนสัตวก็คือ รางกายที่
รูสึกเจ็บ หนาว รอน ฯลฯ... แตสวนที่ทําใหมนุษยเราแตกตางจากสรรพสิ่งทั้งปวงในธรรมชาติก็คือ เรา
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มีจิตวิญญาณที่ทําใหเรามีคา เหนือกวาสรรพสิ่งในโลกซึ่งถามนุษยเราไมมีจิตวิญญาณแลว ราคาของชีวิต
มนุษยยังไมสามารถเทียบเทากับราคาของวัวตัวหนึ่งเลย...
ผูอานที่รัก...ในเมื่อชีวิตมนุษยมีคุณคามากเชนนีแ้ ตเหตุใดมนุษยเราจึงไมเห็นคุณคาของตัวเอง
หรือมองคุณคาของตนเองอยางผิด ๆ นั่นก็เพราะวามนุษยไมรูจกั พระเจาผูทรงสรางชีวิตของเขา แทจริง
แลวเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมานั้น พระองคปรารถนาจะใหมีมนุษยเชื่อฟงพระองค และดําเนิน
ชีวิตตามกฏเกณฑที่พระองคทรงกําหนดให เพื่อมนุษยจะอยูใ นโลกนีอ้ ยางมีความสุขแตพระองคก็ทรง
ใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดเองแตนาเศราที่มนุษยกลับปฏิเสธพระเจา และไดใชอิสระที่มีอยู
ในทางที่ผิด
อีกทั้งยังฝาฝนกฎเกณฑของพระองคจึงทําใหมนุษยตอ งพบกับความทุกขและตกอยูใน
ความผิดบาปเรื่อยมา มนุษยจึงเขาใจคุณคาแบบผิด ๆ และไมรูจักคุณคาที่แทจริงของตนเองอีกตอไป...
เราจะเห็นวามนุษยเราไดเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลางในการกําหนดคุณคาใหกับสิ่งตาง ๆ ในโลก รวมทั้ง
มนุษยดวยกันเอง และการกําหนดคุณคาของมนุษยนั้นเขาก็ใชมุมมองวิธกี าร และมาตรฐานจากความคิด
ของตัวเองมาเปนตัวกําหนด นั่นก็คือถาคนไหนมีประโยชนก็มีคณ
ุ คา ถาคนไทยสวย หลอ หรือเกง ก็มี
คุณคา...ถาคนไหนมีเงิน มีชอื่ เสียง มีอํานาจ มีความรู มีอาชีพที่ดีมีคนยกยอง มีความบริสุทธิ์ในชีวิต มี
ความสามารถมากคนเหลานัน้ ก็มีคุณคา... เมื่อเปนเชนนี้ มนุษยเราทั่วโลกจึงเอามาตรฐานเหลานี้เปน
เปาหมายของชีวิตในการแสวงหา และเพือ่ จะไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหบางคนถึงกับยอมทําทุกอยางที่ไม
ถูกตอง โดยไมคํานึงถึงศีลธรรมที่ดีงาม หรือเสียงเรียกรองของมโนธรรมในจิตใจ ซึ่งถาหากเขาสามารถ
มี หรือเปน หรือไปถึงสถานะเหลานี้ได เขาก็จะรูสึกวาตนเองนั้นมีคา... แตถาหากเขาไมสามารถที่จะ
เปน หรือมี หรือไปไมถึงสถานะมาตรฐานเหลานั้นแลว เขาก็จะรูสกึ วาชีวิตของตนเองนั้นไมมคี ุณคา
หรือบางครั้งก็รูสึกมีปมดอยขึ้นมาทันที่นนั่ จึงทําใหเราไปแปลกใจเลยวา เพราะเหตุไรคนที่ทําผิดใน
ชีวิต คนที่เรียนไมเกง คนทีม่ ีการศึกษานอย คนที่เปนโรคเอดส คนทีต่ ิดเหลาติดยาเสพติด คนที่คดิ วา
ตนเองนั้นไมเหมือนคนอื่น หนาตาหรือรูปรางไมสวยไมหลอ หรือมีความสามารถที่สูคนอื่นไมได พวก
เขาเหลานี้จึงรูส ึกวาชีวิตของตนเองนั้นไรคาอยางมากในสังคม และบางคนถึงกับประชดชีวิตไปเลย...
ขณะที่มนุษยเรากําลังอยูในสภาพเชนนีเ้ อง พระเจา ก็ไดทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับมนุษยเราทุกคนซึ่งก็
คือ พระเยซูคริสต ผูซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อ
ประมาณ 2,000 ป แลว ถาจะถามวา เพราะเหตุไรพระเจาจึงตองสงพระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ดว ย?...
นั่นก็คือเพราะวาพระเจาทรงรักมนุษยที่พระองคทรงสราง และพระองคทรงทราบดีวามนุษยเราทุกคน
ไดหลงไปจากคุณคาที่แทจริงของตน มนุษยไมสนใจในจิตวิญญาณของตนไมสนใจในศีลธรรมที่ดีงาม
และที่สําคัญก็คือมนุษยไมเกรงกลัวตอบาปซึ่งความบาปนี่เองที่ทําใหมนุษยตองตายฝายรางกาย
มิหนําซ้ําจิตวิญญาณของเขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกดวย ดังนัน้ พระองคทรงเห็นวา
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ถาหากมนุษยไมไดรับการชวยเหลือแลว จิตวิญญาณของเขาก็จะตองพินาศไปเปนแน เพราะเหตุนี้เอง
พระเจาจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูชวยมนุษยใหรอดจากบาปพระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อใหรางกายของพระองคนนั้ รับโทษความผิดบาปแทนมนุษย ดังนัน้ ไม
วาใครก็ตามทีท่ ูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทน เขาจึงไม
ตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีก แตเขาจะไดอยูใ นสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย...
ผูอานที่รัก... ไมวาทานจะเปนใครหรือเปนอยางไรขอใหทานทราบวาพระเจาทรงรักทาน และ
ทรงเห็นวาชีวติ ของทานมีคุณคา... ซึ่งแทจริงแลวพระองคทรงเห็นวาจิตวิญญาณของมนุษยทกุ ดวงที่
พระองคทรงสรางนั้นลวนมีคุณคาทัดเทียมกันทั้งสิ้น จึงไดทรงประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อมนุษยทุก
คน แตพระองคจะทรงประทานพระคุณใหแกผูที่ทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น... บัดนี้
พระองคพรอมที่จะชวยเหลือทานใหรอดพนจากความผิดบาปเพื่อทานจะไดอยูในสวรรคกับพระองค
ตลอดไปถาทานปรารถนาที่จะรับการอภัยโทษบาปจากพระองคขอใหทา นอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดเขาใจคุณคาที่แทจริงของมนุษยแลว ที่ผานมาขาพระองค
ไดใชชวี ิตอยางไมถูกตอง ทั้งยังไดทําผิดทําบาปมากมาย ขาพระองคขอยอมรับผิด และขอหันกลับมาหา
พระองค... ในวันนี้ขอพระเยซูคริสตทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอทรง
เปลี่ยนแปลงจิตใจและขอทรงชวยเหลือขาพระองคใหใชชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกใหถกู ตองตาม
วัตถุประสงคของพระองคดว ย... ขออธิษฐานกราบทูลในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนดวยความจริงใจก็ขอใหมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรับ
การอภัยแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถที่จะติดตอเพือ่ ขอ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชัดเจนลงปกหลัง แลวสงไปที่อยูขางในใบ
ตัดสินใจ...
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