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พระเยซูกบัค่าของชีวติ 
ดร.อุบลวรรณ  มชูีธน 

พระเยซูตรัสวา่ “...เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วิตและจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์ ...เราให้ชีวิต
นิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผูใ้ดแยง่ชิงแกะเหล่านั้นไป จากมือของเราได”้ 
(ยอห์น 10:10 และ 28) พระด ารัสของพระเยซูตอนน้ีมีสาระส าคญัหลายอยา่งเก่ียวกบั “ค่าของชีวติ” 

ค่าชีวิตภายในมีผลต่อพฤติกรรมภายนอกมนุษยค์่าชีวิตภายในมีผลต่ออากปักริยาของมนุษย ์
นะธนัเอลแบรนเด็นกล่าววา่ คนท่ีตระหนกัวา่ ตนมีค่าชีวติ มีอาการต่อไปน้ีคือ 

1. ดวงตาเป็นประกายสดใสมีชีวติชีวา 
2. ใบหนา้ดูผ่อนคลายไม่เครียด ผวิหนา้สดใส 
3. คางไม่เชิดหรือหลุบลงต ่า 
4. ขากรรไกรผ่อนคลาย 
5. ไหล่ผ่อนคลายตั้งตรง 
6. มือผ่อนคลาย น่ิง ดูสงบสง่า 
7. แขนผอ่นคลาย 
8. โครงร่างทั้งส้ินอยูใ่นท่าผ่อนคลาย 
9. เดินดว้ยมาดมัน่ แต่ไม่กา้วร้าว 
10. ออกเสียงชดัเจน ดว้ยความดงัเหมาะแก่สถานการณ์ 
ค าท่ีซ ้ ากนัในอาการไดแ้ก่ “ผ่อนคลาย” และ “สดใส” ค่าชีวิต (Self – esteem) แปลว่าอะไร 

นะธนัเอล แบรนเด็น กล่าววา่ ค่าของชีวิตคือการผสมผสานกนัของ “ความมั่นใจในตนเอง และ “ความ
เคารพตนเอง” คนท่ีมีค่าชีวติดีมกัคิดวา่ “ฉันมีความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่อย่างดีมีความสุข” “ค่า
ชีวติ” ต่างจาก “ความหยิง่ผยอง” “ค่าชีวติ” คิดเร่ือง “ฉนัสามารถ ความผยองคิดวา่ “ฉนัมี” 

นกัวิชาการปริญญาเอกจากประเทศองักฤษถามคนแจวเรือจา้งชาวอินเดียว่า “แกมีเงินไหม” 
“แกมีการศึกษาไหม” “แกมีต าแหน่งอะไรในหมู่บา้น” ค  าตอบท่ีคนแจวเรือชาวอินเดียตอบก็คือ “ไม่มี” 
ขณะนั้นเกิดพาย ุเรือคว  ่ากลางแม่น ้า นกัวชิาการชาวองักฤษวา่ยน ้าไม่เป็นและก าลงัจะจมน ้ าตาย คนแจว
เรือจา้งตะโกนบอกเขาวา่ “นายผมไม่มีอะไรเลย แต่ผมวา่ยน ้าเป็น” คนหยิ่งชอบคุยวา่เขามีอะไร คนมีค่า
ชีวิตไม่มีอะไรจะคุย แต่เขารู้ว่าเขาจะด ารงชีวิตอยา่งไรในยามวิกฤติ และเขาสามารถเผชิญส่ิงใหม่และ
การทา้ทายของชีวติ คนมีค่าชีวติต ่าชอบหมกตวัอยูใ่นความปลอดภยัซ่ึงไร้การเรียกร้อง ค่าชีวิตเป็นส่ิงท่ี
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มนุษยต์อ้งสร้างให้เกิดข้ึนเพราะค่าชีวิตไม่ไดติ้ดมากบัพนัธุกรรม ค่าชีวิตเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนตอ้งสร้าง
และรักษาไว ้

จิตแพทยส์ัมภาษณ์พี่นอ้งสองคนท่ีมีพอ่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง จิตแพทยถ์ามนอ้งชายวา่ “เหตุใด
คุณจึงติดเหลา้” น้องชายตอบวา่ “ผมตอ้งติดเหลา้แน่นอน เพราะผมเห็นพ่อนัง่ซดเหลา้ทั้งวนั ตั้งแต่ผม
จ าความได ้เม่ือจิตแพทยถ์ามพี่ชาย “เหตุใดคุณจึงไม่ด่ืมเหลา้” พี่ชายตอบวา่ “ผมไม่ด่ืมแน่นอนเพราะผม
เห็นพ่อด่ืมเหล้าทั้ งวนั ตั้งแต่ผมจ าความได้ ผมรู้พิษร้ายของมนั” ค่าชีวิตข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของ
บุคคล ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีดีหรือเลวร้าย เราไดเ้รียนรู้ค่าชีวิตท่ีมนุษยคิ์ดท าเองไดแ้ลว้ เรา
สามารถเรียนรู้ค่าชีวิตท่ีมาจากพระเจา้ไดด้ว้ย เพราะมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีค่าชีวิตท่ีเกิดจากตวัเองและค่า
ชีวติท่ีเกิดจากพระเจา้ 

พระเยซูกบัค่าชีวติ 

พระเยซูตรัสว่า “...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะไดอ้ย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 
10:10ข) มนุษยต์อ้งเรียนรู้จกัสร้างค่าชีวิตของตนดว้ยตนเอง และมนุษยต์อ้งเรียนรู้จกัรับและรักษาค่า
ชีวติท่ีมาจากพระเจา้ เราจะพิจารณาค่าชีวติท่ีมาจากพระเจา้ไดจ้ากเร่ืองราวของคนท่ีพบกบัพระองค ์เช่น 
หญิงชาวสะมาเรียไดค้่าชีวติเช่นใดจากองคพ์ระเยซู ค่าชีวตินั้นเธอสร้างเองไม่ไดห้รือ 

ก่อนท่ีหญิงชาวสะมาเรียจะเดินมาพบองคพ์ระเยซูท่ีบ่อน ้ านั้น เธอมีค่าชีวิตเช่นใด รายละเอียด
ในพระคมัภีร์บอกเราให้รู้วา่ เธออาจเป็นคนท่ีสังคมรังเกียจ เพราะเธอตอ้งมาตกัน ้ าท่ีบ่อน ้ าคนเดียวใน
เวลาท่ีไม่มีใครมาตกั คือเท่ียงวนั เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีคนในสังคมรังเกียจเพราะอาชีพของเธอน่ารังเกียจ
เธอน่าจะเป็นคนท่ีมีค่าชีวิตต ่า เพราะเธอเขา้ใจผิดคิดวา่ร่างกายของเธอไม่มีค่า มนัเป็นเพียงสินคา้ท่ีท า
การคา้ได้ คนท่ีมีค่านิยมผิดจะมีค่าชีวิตต ่า เธออาจจะเดินไหล่ห่อ ตามองทรายท่ีเทา้เดินเหลียวหน้า
เหลียวหลงัเพราะกลวัคนเห็น เธออาจจะสะดุง้สุดตวัเม่ือเห็นองคพ์ระเยซู เพราะเธอไม่อยากพบใคร แต่
เม่ือเธอพูดคุยกบัพระเยซูและเธอคน้พบตวัของเธอเองและเธอยอมรับวา่เธอเป็นคนบาป เป็นคนพูดปด 
เป็นคนใชร่้างกายท่ีพระเจา้ใหม้าท ามาคา้ขาย แต่พระเจา้รักเมตตาเธอและส าแดงพระองคแ์ก่เธอ เธอทิ้ง
หมอ้น ้าและวิง่เขา้ไปในเมือง เธอเผชิญหนา้กบัชาวเมืองทุกคน เธอเรียกเขาอยา่งต่ืนเตน้ให้มาดูพระเยซู
ผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เธอมองตาคนทุกคน เธอพดูกบัทุกคนอยา่งต่ืนเตน้และผอ่นคลาย 

“มาเถิด มาดูท่านผูห้น่ึงท่ีเล่าถึงส่ิงสารพดัซ่ึงฉันไดก้ระท า ท่านผูน้ี้จะเป็นพระคริสต์ไดไ้หม”  
(ยอห์น 4:29) 

อะไรท าใหห้ญิงผูน้ี้เปล่ียนแปลงไป เกิดอะไรข้ึนในชีวติของเธอ พระเยซูช่วยอะไรเธอ 
พระเยซูช่วยเธอใหคิ้ดและตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งต่อตวัเธอเอง ต่อเพื่อนบา้น และต่อพระองค ์
พระเยซูช่วยใหเ้ธอยอมรับตวัของเธอ โดยไม่ตอ้งเกลียดตวัเอง 
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พระเยซูตรัสกบันางวา่ “ไปเรียกผวัของเจา้มาน่ีเถิด” นางทูลพระองคว์า่ 
“ดิฉนัไม่มีผวัค่ะ” พระเยซูตรัสกบันางวา่ “เจา้พูดถูกแลว้วา่ผวัไม่มี เพราะเจา้ไดมี้ผวัห้าคนแลว้ 

และคนท่ีเจา้มีอยูเ่ด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่ผวัของเจา้ เร่ืองน้ีเจา้พดูจริง”  (ยอห์น 4:16-18) 
วธีิพดูของพระเยซูท าใหเ้ป็นการง่ายส าหรับเธอท่ีจะยอมรับความจริง เม่ือก่อนเธอไม่ยอมรับตวั

จริงของเธอ เธอปกป้องและปกปิด เด๋ียวน้ีเธอเขา้ใจตวัเอง ตดัสินใจยอมรับความจริง และการตดัสินใจ
ยอมรับความจริงท าใหเ้ธอหลุดพน้จากความกลวั ความรู้สึกผิดซ่ึงท าลายค่าชีวิตของเธอ น ้ าพุแห่งชีวิตก็
ผุดข้ึนในใจท่ีแห้งผากของเธอ เธอหันความสนใจมาฝ่ายธรรมะ เธอยากจะรู้ว่าจะนมสัการพระเจ้า
อย่างไรจึงจะถูกตอ้ง พระเยซูอธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า เธอจะเขา้ถึงธรรมะสูงสุดไดเ้ธอตอ้งรู้จกัพระเจา้ 
และตอ้นรับพระวญิญาณของพระเจา้ไวใ้นใจ พระเจา้จะเป็นค่าชีวติถาวรของเธอ 

“ผูท่ี้นมสัการอยา่งถูกตอ้งจะนมสัการพระบิดาดว้ยจิตวิญญาณและความจริง เพราะวา่พระบิดา
ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมสัการพระองค”์  (ยอห์น 4:23) 

ในวนันั้นหญิงสะมาเรียถามพระเยซูวา่ พระองคคื์อพระเจา้ใช่หรือไม่ พระเยซูตอบวา่ “ใช่” เธอ
ไดต้ดัสินใจใหพ้ระเจา้เป็นค่าชีวติอนัถาวรของเธอ เธอพบวา่เธอมีความสุข เธอไม่มีปัญหากบัตวัเอง เธอ
ไม่มีปัญหากบัผูอ่ื้น เธอสบตาชาวเมืองได ้เธอมองหนา้ตวัเองไดเ้ตม็ตาในถงัน ้า เธอไดค้่าชีวติคืนมา 

นะธนัเอล แบรนเด็น กล่าววา่ ค่าชีวิตของคนแสดงออกในผลงานและความรัก คนมีค่าชีวิตจะ
ท างานมากเกินการมอบหมาย และไม่กลวัต่อส่ิงใหม่และการทา้ทาย ผูห้ญิงสะมาเรียวิ่งไปประกาศกบั
ชาวเมืองโดยท่ีพระเยซูไม่ตอ้งบอกเธอท าเพราะเธอรักเขา และรักพระองค ์เม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน คน
ท่ีมีค่าชีวิตจะไม่ถามวา่ “ท าไมถึงมาท ากบัฉันได”้ มีสิทธิอะไรมาท าอยา่งน้ีกบัเรา” “ท าไมใคร ๆ ชอบ
เอาเปรียบเรา” “ท าไมอะไรก็เรา” 

แต่คนมีค่าชีวติจะถามวา่ “ฉนัท าอะไรพลาดตรงไหนจึงเกิดเร่ืองอยา่งน้ีได”้ และแกไ้ขตนเอง. 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบบัท่ี 293 กรกฎาคม – สิงหาคม 2003, 

หนา้ 16-17. 


