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คุณคาของมนุษยอยูที่ไหน? 
เม่ือเราพิจารณาดูระหวางมนุษยกับส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ เราก็จะเหน็วา มนษุยเรานั้นเปนส่ิงมีชีวิตส่ิง

เดียวในโลกท่ีรูจักคําวา “คุณคา”... ถาเราจะใหคําจํากดัความของคําวา “คุณคา”... แบบงาย ๆ ก็หมายถึง 
“การกําหนดความมีคาใหกับบางส่ิงบางอยาง” ซ่ึงการกําหนดความมีคาของส่ิงนั้น ๆ มาจากสองทางก็
คือ การกําหนดจากภายนอกและการกําหนดจากเนื้อแทภายในของส่ิงนัน้ ๆ... 

1) การกําหนดคุณคาจากภายนอก ก็คือการท่ีส่ิงนั้น ๆ ไมมีคุณคาอะไร แตถูกคนเรายก
สถานะของมันจึงทําใหมันมีคาข้ึนมา เชน เพชร พลอย ทอง เงิน ธนบัตร... ซ่ึงแทจริงแลวส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ มันกเ็ปนเพียงวัตถุหรือแรธาตุธรรมดาท่ีอยูตามธรรมชาติ แตเพราะเหตุท่ีมันหายาก มันจึงถูก
มนุษยใหคุณคาจนกลายเปนส่ิงท่ีมีคาข้ึนมาทันที... แตถามันมีเกล่ือนท่ัวไปเหมือนกอนหินธรรมดาหรือ
เม่ือมนุษยไมสนใจมันอีกตอไปแลว มันกจ็ะไมมีคุณคาอะไรอีกเลย... 

2) การกําหนดคุณคาจากภายใน เปนส่ิงท่ีแตกตางจากการกําหนดภายนอกอยางส้ินเชิง การ
กําหนดคุณคาจากภายในน้ีไมใชมนุษยเปนผูกําหนด แตการมีคุณคาของส่ิงนั้น ๆ มาจากเนื้อแทของส่ิง
นั้นท่ีเปนอยูซ่ึงจิตใจสวนลึกของมนุษยเราไมมีทางท่ีจะปฏิเสธไดแตตองใหคุณคาแกส่ิงนั้น โดย
อัตโนมัติ... เม่ือเราเห็นรถเบ็นซคันใหมเอ่ียม เราก็รูสึกวามันมีคามาก และอาจคิดในใจวาถาเราไดสักคัน
ก็คงจะดี... แตเม่ือมันถูกชนเสียจนยับเยนิในความคิดของเราก็ไมอยากไดมันแลว นั่นเปนเพราะมันถูก
กําหนดคุณคาจากภายนอก... แตเม่ือเราเห็นคนจนคนพิการแขนขาดวน คนเปนโรคเร้ือนคนติด
ยาเสพติด คนท่ีมีเชื้อชาติสกุลท่ีต่ําตอย คนเปนโรคเอดส คนขอทาน คนท่ีสังคมรังเกียจ ฯลฯ กลุมคน
ตาง ๆ เหลานี้ถึงแมมนุษยเราจะไมคอยใหคุณคาแกพวกเขา แตพวกเขาก็มีคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนคนซ่ึงเราไมสามารถที่จะดูถูกเขาไดเลย นั่นเปนเพราะเน้ือแทของชีวติของเขานั้นมีคุณคานั่นเอง... 

ผูที่กําหนดคุณคาใหกับชวีิตของมนุษย 

ในเม่ือการกําหนดคณุคาจากภายในนั้นไมไดมาจากการกําหนดของมนุษยเรา ถาเชนนั้น “ผูใด
กันเลา” ท่ีเปนผูกําหนดคุณคาใหแกมนุษย ซ่ึงทําใหมนษุยเราไมสามารถท่ีจะปฏิเสธถึงคุณคาของความ
เปนมนุษยไดเลย... คําตอบก็คือ “พระเจา” ผูทรงสรางมนุษยนัน่เอง พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยาง
ชัดเจนวา “พระเจาทรงสรางจิตวิญญาณของมนุษยเราใหเหมือนกับพระองค และประทานศักดิ์ศรีคุณคา
ใหแกพวกเขา” (ปฐมกาล 1:26-27, สดุดี 8:4-6)  

หลายคนมีความสงสัยในใจวา “วิญญาณมีจริงไหม? ถาวิญญาณมีจริง เราจะทราบได
อยางไร?”... คําตอบของคํานี้ไมยากเกินไป เม่ือผมเจอคําถามนี้ผมมักจะตอบวา “คุณเคยเหน็ลมไหม?...
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แนนอนไมมีใครเคยเห็นลม แตทําไมเราจึงรูสึกวามีลม นั่นเปนเพราะเรามองเห็นปฏิกิริยาท่ีลมกระทบ
ตอวัตถุ เชน เรามองเห็นใบไมท่ีกําลังมีลมกระทบตอวตัถุเชน เรามองเห็นใบไมท่ีกาํลังมีการเคล่ือนไหว 
นั้นก็เพราะมีลมพัดมากระทบมัน... วิญญาณของมนุษยกเ็ชนเดยีวกัน เรามองไมเห็น แตเราก็สามารถท่ี
จะสังเกตปรากฏการณของวิญญาณมนษุยไดถาจะถามวาจะสังเกตจากอะไร... ผมจะยกตัวอยางใหเห็น
...ถาบานของคุณเล้ียงสุนัขไวตัวหนึ่ง วันหนึ่งเม่ือคุณกําลังเดินเขาบาน แลวมันกระดิกหางวิ่งเขามาหา
คุณ แตคุณไมพูดพรํ่าทําเพลงก็เตะไปท่ีลําตัวของมันทันที มันก็จะรองแลววิ่งหนี... หลังจากนัน้คุณก็เอา
ไกยางช้ินหนึ่งเรียกมันมากิน รับรองวามันตองวิ่งมากินแน ๆ ... เอาละ! ตอนนี้สมมุตวิาคุณกําลังเดนิเขา
บาน แลวนองของคุณวิ่งออกมาตอนรับ คุณไมพูดพรํ่าทําเพลงเชนเดยีวกัน แลวก็เตะเปร้ียงไปท่ีกนเขา 
เขาก็จะโกรธหรืออาจรองไหและเดินหนี... หลังจากนัน้คุณก็บอกเขาวา “พี่พาไปราน KFC”... คุณคิดวา
นองคุณจะไปไหม?... ไมมีทางไปเด็ดขาด! เพราะนองคุณไมเพยีงแตเจ็บกายเทานั้น แตเขายังเจ็บใจอกี
ดวย... คุณเคยฟงเร่ือง BROKEN HEART DOG ไหม?...มีสุนัขตัวผูตัวหนึ่งไปหาสุนขัตัวเมียแตสุนขัตัว
เมียไมเลนดวย มันจึงเดินคอตกดวยอาการอกหักแลวเดนิไปที่ทางรถไฟ... ขณะนัน้มีรถไฟขบวนหน่ึง
แลนมาดวยความเร็วสูง... ขอถามหนอยเถิดวา “คุณคิดวาสุนัขตัวผูตัวนั้นจะกระโดดใหรถไฟทับตาย
ไหม?... ไมมีทางอยางแนนอน! รับรองมันตองกระโดดหนี... แตถามนุษยเราอกหกัละ! บางคนอาจ
กระโดดใหรถไฟทับตายก็ได... เราจะไมเคยเหน็สัตวชนิดใดคิดฆาตัวตายเลย นอกจากมนษุย ซ่ึง
ปรากฏการณฆาตัวตายของมนุษยเรานั้นกาํลังเปนตัวบงช้ีวา ภายในจิตใจของมนุษยนั้นมีจิตวญิญาณ
และเม่ือจิตใจไดรับการกระทบกระเทือนอยางหนกั จึงมีความคิดท่ีอยากจะฆาตัวตาย... 

จากตัวอยางขางตนนี้ ทําใหเราเขาใจไดวามนุษยเรานั้นมีจิตวิญญาณท่ีถูกสรางโดยพระเจา นัน่
จึงทําใหมนุษยเรามีคุณคามากท่ีสุดในโลก และคุณคาของมนุษยเราก็ไมไดถูกกําหนดจากมนษุยดวยกนั
แตถูกกําหนดจากพระเจาผูทรงสรางมนุษยเรานั่นเอง... 

พระคริสตธรรมคัมภีรยังไดบอกอยางชัดเจนอีกวาเพราะมนุษยมีจิตวญิญาณน่ันเอง จึงทําให
มนุษยมีคุณคาและเปนคุณคาท่ีแทจริง แมกระท่ังเอาทรัพยสมบัติท้ังส้ินในโลก ก็ไมสามารถซ้ือหรือเอา
มาแลกกับจิตวญิญาณของมนุษยเพียงคนเดียวเลย (พระธรรมมัทธิว 16:26)....ซ่ึงถาหากมนษุยเราไมมีจิต
วิญญาณแลว รางกายมนษุยก็มีคาเพียงไมกี่บาทเทานัน้ เราจะเหน็วา พระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมี
รางกายท่ีมีสวนผสมตาง ๆ ของวัตถุ พืช กายวิภาค (ท่ีเหมือนกายวภิาคของสัตว แตแตกตางท่ีรูปแบบ) 
และทรงสรางใหมนษุยมีจิตวิญญาณ... ถาจะถามวาสวนไหนของมนษุยเปนวัตถุบาง?... ก็พวกหนิปูน 
กระดูกท่ีเปนแคลเซ่ียม ข้ีหู ข้ีตา ส่ิงเหลานี้ลวนเปนวัตถุท้ังส้ิน... สวนท่ีเปนพืชก็คือ เสนผม เล็บ ซ่ึงเวลา
ท่ีเราตัดมัน กไ็มรูสึกเจ็บและมันก็งอกข้ึนใหมได... สวนท่ีเปนกายวิภาคท่ีเหมือนสัตวก็คือ รางกายท่ี
รูสึกเจ็บ หนาว รอน ฯลฯ... แตสวนท่ีทําใหมนุษยเราแตกตางจากสรรพส่ิงท้ังปวงในธรรมชาติก็คือ เรา
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มีจิตวิญญาณท่ีทําใหเรามีคาเหนือกวาสรรพส่ิงในโลกซ่ึงถามนุษยเราไมมีจิตวิญญาณแลว ราคาของชีวิต
มนุษยยังไมสามารถเทียบเทากับราคาของววัตัวหนึ่งเลย... 

ผูอานที่รัก...ในเม่ือชีวิตมนษุยมีคุณคามากเชนนีแ้ตเหตใุดมนษุยเราจงึไมเห็นคุณคาของตัวเอง 
หรือมองคุณคาของตนเองอยางผิด ๆ นั่นก็เพราะวามนษุยไมรูจกัพระเจาผูทรงสรางชีวิตของเขา แทจริง
แลวเม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานั้น พระองคปรารถนาจะใหมีมนุษยเช่ือฟงพระองค และดําเนิน
ชีวิตตามกฏเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดให เพื่อมนษุยจะอยูในโลกน้ีอยางมีความสุขแตพระองคก็ทรง
ใหมนษุยมีอิสระในการตัดสินใจไดเองแตนาเศราท่ีมนุษยกลับปฏิเสธพระเจา และไดใชอิสระที่มีอยู
ในทางท่ีผิด อีกทั้งยังฝาฝนกฎเกณฑของพระองคจึงทําใหมนษุยตองพบกับความทุกขและตกอยูใน
ความผิดบาปเรื่อยมา มนุษยจึงเขาใจคุณคาแบบผิด ๆ และไมรูจักคุณคาท่ีแทจริงของตนเองอีกตอไป...
เราจะเห็นวามนุษยเราไดเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลางในการกําหนดคุณคาใหกับส่ิงตาง ๆ ในโลก รวมทั้ง
มนุษยดวยกนัเอง และการกาํหนดคณุคาของมนุษยนั้นเขาก็ใชมุมมองวิธีการ และมาตรฐานจากความคิด
ของตัวเองมาเปนตัวกาํหนด นั่นก็คือถาคนไหนมีประโยชนก็มีคุณคา ถาคนไทยสวย หลอ หรือเกง ก็มี
คุณคา...ถาคนไหนมีเงิน มีช่ือเสียง มีอํานาจ มีความรู มีอาชีพที่ดีมีคนยกยอง มีความบริสุทธ์ิในชีวิต มี
ความสามารถมากคนเหลานัน้ก็มีคุณคา... เม่ือเปนเชนนี้ มนุษยเราทั่วโลกจึงเอามาตรฐานเหลานี้เปน
เปาหมายของชีวิตในการแสวงหา และเพือ่จะไดมาซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหบางคนถึงกับยอมทําทุกอยางท่ีไม
ถูกตอง โดยไมคํานึงถึงศีลธรรมท่ีดีงาม หรือเสียงเรียกรองของมโนธรรมในจิตใจ ซ่ึงถาหากเขาสามารถ
มี หรือเปน หรือไปถึงสถานะเหลานี้ได เขาก็จะรูสึกวาตนเองนั้นมีคา... แตถาหากเขาไมสามารถท่ีจะ
เปน หรือมี หรือไปไมถึงสถานะมาตรฐานเหลานั้นแลว เขากจ็ะรูสึกวาชีวิตของตนเองน้ันไมมีคุณคา
หรือบางคร้ังก็รูสึกมีปมดอยข้ึนมาทันท่ีนัน่จึงทําใหเราไปแปลกใจเลยวา เพราะเหตุไรคนท่ีทําผิดใน
ชีวิต คนท่ีเรียนไมเกง คนท่ีมีการศึกษานอย คนท่ีเปนโรคเอดส คนท่ีติดเหลาติดยาเสพติด คนท่ีคิดวา
ตนเองนั้นไมเหมือนคนอ่ืน หนาตาหรือรูปรางไมสวยไมหลอ หรือมีความสามารถท่ีสูคนอ่ืนไมได พวก
เขาเหลานี้จึงรูสึกวาชีวิตของตนเองน้ันไรคาอยางมากในสังคม และบางคนถึงกับประชดชีวิตไปเลย... 
ขณะท่ีมนษุยเรากําลังอยูในสภาพเชนนีเ้อง พระเจา ก็ไดทรงมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหกับมนุษยเราทุกคนซ่ึงก็
คือ พระเยซูคริสต ผูซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อ
ประมาณ 2,000 ป แลว ถาจะถามวา เพราะเหตุไรพระเจาจึงตองสงพระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ดวย?... 
นั่นก็คือเพราะวาพระเจาทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรงสราง และพระองคทรงทราบดีวามนุษยเราทุกคน
ไดหลงไปจากคุณคาท่ีแทจริงของตน มนษุยไมสนใจในจิตวิญญาณของตนไมสนใจในศีลธรรมท่ีดีงาม 
และท่ีสําคัญกคื็อมนุษยไมเกรงกลัวตอบาปซ่ึงความบาปน่ีเองท่ีทําใหมนุษยตองตายฝายรางกาย
มิหนําซํ้าจิตวญิญาณของเขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกดวย ดังนัน้พระองคทรงเห็นวา 
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ถาหากมนุษยไมไดรับการชวยเหลือแลว จติวิญญาณของเขาก็จะตองพนิาศไปเปนแน เพราะเหตุนี้เอง
พระเจาจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูชวยมนุษยใหรอดจากบาปพระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจน
ส้ินพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อใหรางกายของพระองคนัน้รับโทษความผิดบาปแทนมนุษย ดังนัน้ไม
วาใครก็ตามท่ีทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทน เขาจึงไม
ตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีก แตเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย... 

ผูอานที่รัก... ไมวาทานจะเปนใครหรือเปนอยางไรขอใหทานทราบวาพระเจาทรงรักทาน และ
ทรงเห็นวาชีวติของทานมีคุณคา... ซ่ึงแทจริงแลวพระองคทรงเห็นวาจิตวิญญาณของมนุษยทุกดวงท่ี
พระองคทรงสรางนั้นลวนมีคุณคาทัดเทียมกันท้ังส้ิน จงึไดทรงประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อมนษุยทุก
คน แตพระองคจะทรงประทานพระคุณใหแกผูท่ีทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น... บัดนี้
พระองคพรอมท่ีจะชวยเหลือทานใหรอดพนจากความผิดบาปเพื่อทานจะไดอยูในสวรรคกับพระองค
ตลอดไปถาทานปรารถนาท่ีจะรับการอภยัโทษบาปจากพระองคขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดเขาใจคุณคาท่ีแทจริงของมนุษยแลว ท่ีผานมาขาพระองค
ไดใชชีวิตอยางไมถูกตอง ท้ังยังไดทําผิดทําบาปมากมาย ขาพระองคขอยอมรับผิด และขอหันกลับมาหา
พระองค... ในวันนี้ขอพระเยซูคริสตทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอทรง
เปล่ียนแปลงจติใจและขอทรงชวยเหลือขาพระองคใหใชชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกใหถูกตองตาม
วัตถุประสงคของพระองคดวย... ขออธิษฐานกราบทูลในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนดวยความจริงใจก็ขอใหม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรับ
การอภัยแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนลงปกหลัง แลวสงไปท่ีอยูขางในใบ
ตัดสินใจ... 
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