พระเยซูกบั ค่ าของชีวติ
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
พระเยซูตรัสว่า “...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ ...เราให้ชีวิต
นิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผใู ้ ดแย่งชิ งแกะเหล่านั้นไป จากมือของเราได้”
(ยอห์น 10:10 และ 28) พระดารัสของพระเยซูตอนนี้มีสาระสาคัญหลายอย่างเกี่ยวกับ “ค่ าของชีวติ ”
ค่าชี วิตภายในมีผลต่อพฤติกรรมภายนอกมนุ ษย์ค่าชี วิตภายในมี ผลต่ออากัปกริ ยาของมนุ ษย์
นะธันเอลแบรนเด็นกล่าวว่า คนที่ตระหนักว่า ตนมีค่าชีวติ มีอาการต่อไปนี้คือ
1. ดวงตาเป็ นประกายสดใสมีชีวติ ชีวา
2. ใบหน้าดูผ่อนคลายไม่เครี ยด ผิวหน้าสดใส
3. คางไม่เชิดหรื อหลุบลงต่า
4. ขากรรไกรผ่อนคลาย
5. ไหล่ผ่อนคลายตั้งตรง
6. มือผ่อนคลาย นิ่ง ดูสงบสง่า
7. แขนผ่อนคลาย
8. โครงร่ างทั้งสิ้ นอยูใ่ นท่าผ่อนคลาย
9. เดินด้วยมาดมัน่ แต่ไม่กา้ วร้าว
10. ออกเสี ยงชัดเจน ด้วยความดังเหมาะแก่สถานการณ์
คาที่ซ้ ากันในอาการได้แก่ “ผ่ อนคลาย” และ “สดใส” ค่าชี วิต (Self – esteem) แปลว่าอะไร
นะธันเอล แบรนเด็น กล่าวว่า ค่าของชี วิตคือการผสมผสานกันของ “ความมั่นใจในตนเอง และ “ความ
เคารพตนเอง” คนที่มีค่าชีวติ ดีมกั คิดว่า “ฉั นมีความสามารถในการดารงชี วิตอยู่อย่ างดีมีความสุ ข” “ค่ า
ชีวติ ” ต่างจาก “ความหยิง่ ผยอง” “ค่ าชีวติ ” คิดเรื่ อง “ฉันสามารถ ความผยองคิดว่า “ฉันมี”
นักวิชาการปริ ญญาเอกจากประเทศอังกฤษถามคนแจวเรื อจ้างชาวอิ นเดี ยว่า “แกมีเงินไหม”
“แกมีการศึกษาไหม” “แกมีตาแหน่งอะไรในหมู่บา้ น” คาตอบที่คนแจวเรื อชาวอินเดีย ตอบก็คือ “ไม่มี”
ขณะนั้นเกิดพายุ เรื อคว่ากลางแม่น้ า นักวิชาการชาวอังกฤษว่ายน้ าไม่เป็ นและกาลังจะจมน้ าตาย คนแจว
เรื อจ้างตะโกนบอกเขาว่า “นายผมไม่มีอะไรเลย แต่ผมว่ายน้ าเป็ น” คนหยิ่งชอบคุยว่าเขามีอะไร คนมีค่า
ชี วิตไม่มีอะไรจะคุย แต่เขารู ้ว่าเขาจะดารงชี วิตอย่างไรในยามวิกฤติ และเขาสามารถเผชิ ญสิ่ งใหม่และ
การท้าทายของชีวติ คนมีค่าชีวติ ต่าชอบหมกตัวอยูใ่ นความปลอดภัยซึ่ งไร้การเรี ยกร้อง ค่าชี วิตเป็ นสิ่ งที่
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มนุ ษย์ตอ้ งสร้ างให้เกิดขึ้นเพราะค่าชี วิตไม่ได้ติดมากับพันธุ กรรม ค่าชี วิตเป็ นสิ่ งที่เราทุกคนต้องสร้าง
และรักษาไว้
จิตแพทย์สัมภาษณ์พี่นอ้ งสองคนที่มีพอ่ เป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง จิตแพทย์ถามน้องชายว่า “เหตุใด
คุณจึงติดเหล้า” น้องชายตอบว่า “ผมต้องติดเหล้าแน่นอน เพราะผมเห็นพ่อนัง่ ซดเหล้าทั้งวัน ตั้งแต่ผม
จาความได้ เมื่อจิตแพทย์ถามพี่ชาย “เหตุใดคุณจึงไม่ดื่มเหล้า” พี่ชายตอบว่า “ผมไม่ดื่มแน่นอนเพราะผม
เห็ นพ่อดื่ มเหล้าทั้งวัน ตั้ง แต่ผ มจาความได้ ผมรู ้ พิ ษร้ า ยของมัน ” ค่า ชี วิตขึ้ นอยู่กบั การตัดสิ นใจของ
บุคคล ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ ที่ดีหรื อเลวร้ าย เราได้เรี ยนรู ้ ค่าชี วิตที่มนุ ษย์คิดทาเองได้แล้ว เรา
สามารถเรี ยนรู้ ค่าชี วิตที่มาจากพระเจ้าได้ดว้ ย เพราะมนุ ษย์จาเป็ นต้องมีค่าชี วิตที่เกิ ดจากตัวเองและค่า
ชีวติ ที่เกิดจากพระเจ้า

พระเยซูกบั ค่ าชีวติ
พระเยซู ตรั สว่า “...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น
10:10ข) มนุ ษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ จกั สร้ างค่าชี วิตของตนด้วยตนเอง และมนุ ษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ จกั รับและรักษาค่า
ชีวติ ที่มาจากพระเจ้า เราจะพิจารณาค่าชีวติ ที่มาจากพระเจ้าได้จากเรื่ องราวของคนที่พบกับพระองค์ เช่น
หญิงชาวสะมาเรี ยได้ค่าชีวติ เช่นใดจากองค์พระเยซู ค่าชีวติ นั้นเธอสร้างเองไม่ได้หรื อ
ก่อนที่หญิงชาวสะมาเรี ยจะเดินมาพบองค์พระเยซู ที่บ่อน้ านั้น เธอมีค่าชี วิตเช่นใด รายละเอียด
ในพระคัมภีร์บอกเราให้รู้วา่ เธออาจเป็ นคนที่สังคมรังเกี ยจ เพราะเธอต้องมาตักน้ าที่บ่อน้ าคนเดียวใน
เวลาที่ไม่มีใครมาตัก คือเที่ยงวัน เป็ นไปได้หรื อไม่ที่คนในสังคมรังเกียจเพราะอาชี พของเธอน่ารังเกียจ
เธอน่าจะเป็ นคนที่มีค่าชี วิตต่า เพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่าร่ างกายของเธอไม่มีค่า มันเป็ นเพียงสิ นค้าที่ทา
การค้า ได้ คนที่ มีค่ านิ ยมผิดจะมี ค่าชี วิตต่ า เธออาจจะเดิ นไหล่ ห่อ ตามองทรายที่ เท้าเดิ นเหลี ยวหน้า
เหลียวหลังเพราะกลัวคนเห็น เธออาจจะสะดุง้ สุ ดตัวเมื่อเห็นองค์พระเยซู เพราะเธอไม่อยากพบใคร แต่
เมื่อเธอพูดคุยกับพระเยซู และเธอค้นพบตัวของเธอเองและเธอยอมรับว่าเธอเป็ นคนบาป เป็ นคนพูดปด
เป็ นคนใช้ร่างกายที่พระเจ้าให้มาทามาค้าขาย แต่พระเจ้ารักเมตตาเธอและสาแดงพระองค์แก่เธอ เธอทิ้ง
หม้อน้ าและวิง่ เข้าไปในเมือง เธอเผชิ ญหน้ากับชาวเมืองทุกคน เธอเรี ยกเขาอย่างตื่นเต้นให้มาดูพระเยซู
ผูเ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เธอมองตาคนทุกคน เธอพูดกับทุกคนอย่างตื่นเต้นและผ่อนคลาย
“มาเถิด มาดูท่านผูห้ นึ่ งที่เล่าถึ งสิ่ งสารพัดซึ่ งฉันได้กระทา ท่านผูน้ ้ ี จะเป็ นพระคริ สต์ได้ไหม”
(ยอห์น 4:29)
อะไรทาให้หญิงผูน้ ้ ีเปลี่ยนแปลงไป เกิดอะไรขึ้นในชีวติ ของเธอ พระเยซูช่วยอะไรเธอ
พระเยซูช่วยเธอให้คิดและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องต่อตัวเธอเอง ต่อเพื่อนบ้าน และต่อพระองค์
พระเยซูช่วยให้เธอยอมรับตัวของเธอ โดยไม่ตอ้ งเกลียดตัวเอง
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พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรี ยกผัวของเจ้ามานี่เถิด” นางทูลพระองค์วา่
“ดิฉนั ไม่มีผวั ค่ะ” พระเยซูตรัสกับนางว่า “เจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มี เพราะเจ้าได้มีผวั ห้าคนแล้ว
และคนที่เจ้ามีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผวั ของเจ้า เรื่ องนี้เจ้าพูดจริ ง” (ยอห์น 4:16-18)
วิธีพดู ของพระเยซูทาให้เป็ นการง่ายสาหรับเธอที่จะยอมรับความจริ ง เมื่อก่อนเธอไม่ยอมรับตัว
จริ งของเธอ เธอปกป้ องและปกปิ ด เดี๋ยวนี้ เธอเข้าใจตัวเอง ตัดสิ นใจยอมรับความจริ ง และการตัดสิ นใจ
ยอมรับความจริ งทาให้เธอหลุดพ้นจากความกลัว ความรู ้สึกผิดซึ่ งทาลายค่าชี วิตของเธอ น้ าพุแห่ งชี วิตก็
ผุดขึ้ นในใจที่ แห้งผากของเธอ เธอหันความสนใจมาฝ่ ายธรรมะ เธอยากจะรู ้ ว่าจะนมัสการพระเจ้า
อย่างไรจึงจะถูกต้อง พระเยซู อธิ บายอย่างง่าย ๆ ว่า เธอจะเข้าถึ งธรรมะสู งสุ ดได้เธอต้องรู ้ จกั พระเจ้า
และต้อนรับพระวิญญาณของพระเจ้าไว้ในใจ พระเจ้าจะเป็ นค่าชีวติ ถาวรของเธอ
“ผูท้ ี่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง เพราะว่าพระบิดา
ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)
ในวันนั้นหญิงสะมาเรี ยถามพระเยซูวา่ พระองค์คือพระเจ้าใช่หรื อไม่ พระเยซู ตอบว่า “ใช่” เธอ
ได้ตดั สิ นใจให้พระเจ้าเป็ นค่าชีวติ อันถาวรของเธอ เธอพบว่าเธอมีความสุ ข เธอไม่มีปัญหากับตัวเอง เธอ
ไม่มีปัญหากับผูอ้ ื่น เธอสบตาชาวเมืองได้ เธอมองหน้าตัวเองได้เต็มตาในถังน้ า เธอได้ค่าชีวติ คืนมา
นะธันเอล แบรนเด็น กล่าวว่า ค่าชี วิตของคนแสดงออกในผลงานและความรัก คนมีค่าชี วิตจะ
ทางานมากเกินการมอบหมาย และไม่กลัวต่อสิ่ งใหม่และการท้าทาย ผูห้ ญิงสะมาเรี ยวิ่งไปประกาศกับ
ชาวเมืองโดยที่พระเยซูไม่ตอ้ งบอกเธอทาเพราะเธอรักเขา และรักพระองค์ เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น คน
ที่มีค่าชี วิตจะไม่ถามว่า “ทาไมถึงมาทากับฉันได้” มีสิทธิ อะไรมาทาอย่างนี้ กบั เรา” “ทาไมใคร ๆ ชอบ
เอาเปรี ยบเรา” “ทาไมอะไรก็เรา”
แต่คนมีค่าชีวติ จะถามว่า “ฉันทาอะไรพลาดตรงไหนจึงเกิดเรื่ องอย่างนี้ได้” และแก้ไขตนเอง.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย, ฉบับที่ 293 กรกฎาคม – สิ งหาคม 2003,
หน้า 16-17.
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