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คํานํา
พระธรรมสุภาษิต ฉบับนี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนคูมือของครูรวีวารศึกษาแนวเดียวกับพระธรรม
มาระโก โรม โครินธ ยากอบ ฯลฯ อันเปนสวนหนึ่งของชุด พระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได
คํานึงถึงความยากลําบากของครูบางคน ซึ่งอยูในถิ่นกันดาร ขาดคูคดิ ที่ปรึกษา ไมมีที่คนควา ในการ
ตระเตรียมการสอนพระคัมภีรในการที่จะชักนําวิญญาณของผูอื่น เขามาหาพระเยซูคริสตเจาและให
เจริญวัฒนาขึน้ ในพระคุณของพระองค
ฉะนั้นคูมือครูสําหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา
และเครื่องมือในการที่จะขจัดความยุงยากเหลานี้ใหหมดไปและเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียม
ตัว และดําเนินการสอนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ แตเพื่อใหการสอนของทานไดผล
สมบูรณยิ่งขึ้น ก็ควรจะใหนักศึกษาที่ทานสอนนั้น มีหนังสือประกอบบางเล็กนอย ดังนั้นผูใ หญและ
เยาวชนควรมีชุด สายชลธาร และเด็กควรมีชุด พรทิพย ชุดดังกลาวนี้มที ั้งขอพระธรรม และขอทองจําที่
ดีมีประโยชนไวพรอม สะดวกแกการใชมาก
แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายที่แทจริงของผูจัดทําพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ก็เพื่อเปนเพียงการ
แนะแนววิธหี นึ่งในหลาย ๆ วิธี ซึ่งคิดวาจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้น มิไดหมายความวา จะเปน
การกําหนดหรือบังคับ ใหทกุ คนสอนตามแนวนี้ จนละเลยการศึกษาคนควา ซึ่งตนกําลังดําเนินอยูเ สีย
ในที่สุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกทาน ให
การสอนของทานบังเกิดผล แกจิตวิญญาณของผูศึกษายิ่งขึ้นเถิด
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 สติปญญา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต บทที่ 1-7,20-23
มีคนกลาววา การมีพระคริสตธรรมคัมภีรหนึ่งเลม ก็เทากับมีหองสมุดหนึ่งหอง คํากลาวนี้เปน
ความจริง เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรประกอบดวย วิชาการมากมายหลายแขนง เชน ประวัตศิ าสตร
ภูมิศาสตร กฎหมาย กวี พงศาวดารกษัตริย ปรัชญา รัฐศาสตร ศาสนศาสตร สังคมศาสตรเปนตน
พระธรรม ที่เราจะศึกษาตอไปนี้ชื่อวาพระธรรมสุภาษิต เปนพระธรรมเลมหนึ่ง ซึ่งจัดอยูใ น
หมวดกวี เปนพระธรรมที่นาสนใจมากที่สดุ เลมหนึ่งในพระคัมภีรเดิม มีขอความกระทัดรัดคมคาย และ
คําพูดที่ลึกซึ้งมากมายลวนเปนคําสอน ทีม่ ีคายิ่งสําหรับชีวิตประจําวันของทุกคน นอกจากนีย้ ังเปนคูมือ
จริยธรรม ซึ่งจะขาดเสียมิได
พระธรรมสุภาษิต และพระธรรมสดุดี มีความเกีย่ วพันที่ใกลชิดกันมากในพระธรรมสดุดี เรา
เห็นภาพคริสเตียนคุกเขาอยู ในพระธรรมสุภาษิตเราเห็นภาพคริสเตียนยืนอยู พระธรรมสดุดีชวยเหลือค
ริสเตียน ทางดานจิตวิญญาณ เชน ทางความเชื่อ ความรัก ความใกลชิดกับพระเจา การอธิษฐาน สวน
พระธรรมสุภาษิตชวยเหลือคริสเตียนทางดานปฏิบัติ เชนการประพฤติการปฏิบัติตนตอเพื่อนบาน ตอ
เพื่อนรวมงาน ตอครอบครัว เปนตน
ผูเขียน พระธรรมสุภาษิตมีหลายทานดวยกัน คือ กษัตริยซาโลมอน (1:1) อาฆูร (30:1) และ
กษัตริยซามูเอล (31:1) แตสวนใหญเขียนโดย กษัตริยซ าโลมอนดังจะเห็นวา จากบทที่ 1 ถึงบทที่ 29
เขียนโดยกษัตริยซาโลมอนสวนอาฆูร และซามูเอลเขียนเพียงคนละบทเทานั้น
เนื่องจากพระธรรมเลมนี้ แตละบทมีหัวขอเรื่องมากมาย ทําใหผูศึกษาสับสน เราจึงไมศึกษา
เปนบท ๆ เรียงตามลําดับ แตจะศึกษาเปนหัวขอ โดยเลือกขอพระธรรมจากบทตาง ๆ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับ
หัวขอเดียวกัน จัดเขาเปนบทเรียนเดียวกัน เชื่อวาโดยวิธีนี้จะชวยใหนักศึกษาไดรบั ประโยชนจากพระ
ธรรมสุภาษิตนี้มากยิ่งขึน้
1:1 พระธรรมสุภาษิตเริ่มตนโดยกลาวถึงกษัตริยซาโลมอนราชโอรสของดาวิดกษัตริยชนชาติ
อิสราเอล ผูเขียน “พระธรรมสุภาษิต” กษัตริยซาโลมอนเปนบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะเขียนพระธรรม
สุภาษิตนี้ ซึ่งชาวยิวเรียกวา “วรรณคดีแหงสติปญญา” เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยที่ใหญยิ่งที่สดุ ใน
สมัยพระคัมภีรเดิม ทั้งในดานอํานาจราชศักดิ์ สติปญญาและความมั่งคั่งเกียรติยศของพระองคแพร
สะพัดไปทัว่ สารทิศ จนกษัตริยจากประเทศตาง ๆ ตองเดินทางมาเฝาเพื่อชมพระบารมีและฟงถอยคํา
จากพระโอษฐของพระองคเอง พระองคไดทรงเขียนคําสุภาษิต 3,000 ขอ และเพลงสรรเสริญ 1,005 บท
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(ดู 1 พงศาวดารกษัตริย 4:29-32) นอกจากนั้นพระองคยังเปนนักปรัชญา นักปกครอง นักวิทยาศาสตร
สถาปนิก ซึ่งจะเห็นไดจากการสรางและการตกแตงพระวิหาร ในสมัยของพระองค ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่
อัศจรรยที่สุดอยางหนึ่งของโลก ใหเราศึกษาถอยคําของพระองคดูวา พระองคกลาวถึงสติปญญาไว
อยางไรบาง อไะรเปนเคล็ดลับแหงสติปญญา

1:2-6 ใครบางที่ตองการสติปญญา
ซาโลมอนไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนพระธรรมสุภาษิตเลมนี้วามิไดเขียนขึ้นสําหรับ
ชนกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเขียนขึ้นเพื่อสอน มนุษยทุก ๆ คนใหมีความรูความฉลาดและกอใหเกิด
สติปญญา (อาน 1:2-6) ฉะนัน้ ไมวาคนยุคใดวัยใด ชนชั้นวรรณใด ตางตองการสติปญญาดวยกันทัง้ นั้น
นี่คือความมหัศจรรยของพระวจนะของพระเจาซึ่งสามารถใหสติปญญา แกคนทุกชั้นทุกวัย ไมมีใครที่
โงเกินไป จนไมอาจเขาใจพระวจนะของพระองคได มีขอพระธรรมมากมาย ทีจ่ ะนําพระพรอยาง
มหาศาล มาสูเด็กที่มีการศึกษา นอยมาสูคนที่ไรการศึกษา และแมกระทั่งคนทีไ่ มรูจักอารยธรรมแหง
โลกปจจุบันขณะเดียวกัน ไมมีใครฉลาดหรือกอปรดวยสติปญญาล้ําเลิศ เกินกวาทีจ่ ะพระคริสตธรรม
คัมภีรจะใหความรูแกเขาได พระดํารัสของพระเจาแปลกใหม และนําพระพรมาสูผูที่ศึกษา ดวยใจเคารพ
และดวยเอาใจใสเสมอ เปนพระธรรมเลมเดียวเทานั้น ที่ไมมีผูใดสามารถศึกษาใหจบไดตลอดชัว่ ชีวิต
ของเขา

1:7 บอเกิดแหงสติปญญา
กษัตริยซาโลมอนทรงตระหนักถึงคาแหงสติปญญา พระองคตรัสวา “ความผาสุกมีแกคนที่พบ
พระปญญา.... เพราะวาการหาพระปญญามาไดนั้นยอมดีกวาไดเงิน และผลกําไรนั้นก็ประเสริฐกวา
ทองคําบริสุทธิ์ พระปญญามีคายิ่งกวาทับทิม และไมมสี ิ่งใด ๆ ซึ่งเจาพึงปรารถนา เอามาเทียบกับพระ
ปญญาได” (สุภาษิต 3:13-15) นอกจากนัน้ พระองคยังทรงแนะนําวิธแี สวงหาสติปญญาดวยวา “ความยํา
เกรงพระเยโฮวาหเปนบอเกิดแหงสติปญญาและการรูถึงองคบริสุทธิ์นั้น คือความเขาใจ” (9:10) เหตุที่
กษัตริยซาโลมอนทรงมีสติปญญาล้ําเลิศ ก็เพราะพระองคทรงยําเกรงพระเยโฮวาห เมื่อพระเจาทรง
ปรากฎแกซาโลมอนตรัสถามวา ตองการสิ่งใดจากพระองค กษัตริยซาโลมอนมิไดขอ ทรัพยมรดก
ตําแหนง ชื่อเสียง หรืออํานาจราชศักดิ์ แตทรงขอ สติปญญา เพื่อสามารถดํารงพระชนม ในทางที่ชอบ
พระทัยพระเจา พระองคจึงประทาน สติปญ
 ญา และความมั่งคั่งให
ทําไมจึงกลาววา “ความยําเกรงพระเยโฮวาห เปนบอเกิดแหงสติปญญา” ในพระคริสตธรรม
ใหม ไดแบงปญญาออกเปนสองประเภทคือ สติปญญาที่มาจากมนุษย ซึ่งเปนสติปญญาที่ปลอมเพราะ
กอใหเกิดใจอิจฉา ขมขื่น แกงแยงกันและสติปญญาที่แทจริง มาจากพระเจากอใหเกิดสันติสุข ความ
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สุภาพออนหวาน วานอนสอนงายเต็มไปดวยความเมตตา ไมเลือกหนาผูใด ไมหนาซื่อใจคด (ดูยากอบ
4:13-17) สติปญ
 ญาที่แทจริงนี้ เกิดจากใจมนุษยทยี่ ําเกรงพระเจา เมื่อมนุษยยําเกรงพระเจา เขาก็พยายาม
กระทําตนเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ความคิดและการกระทําของเขาจึงนําไปสู สันติสุขและความรักนี่
และคือสติปญญา ซึ่งมีพระเจาเปนจุดศูนยกลาง
เราไมปฏิเสธวามีคนเปนจํานวนมาก ทีไ่ มยาํ เกรงพระเจา แตก็กอปรไปดวยสติปญญา แตถาเรา
จะพิจารณาใหดีแลวเราจะรูวา สติปญญาที่เขามีอยูนั้น มิไดเปนสติปญ
 ญาที่แทจริง เพราะมิไดทําให
เกิดผลดังที่กลาวไวในพระธรรมยากอบ เมื่อสติปญญาชนิดเดียวกัน อยูในคนทีม่ ีระดับจิตใจตางกันก็
อาจทําใหสติปญ
 ญานั้นเกิดผลแตกตางกัน ตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรที่คนควาทางนิวเคลียร คนหนึ่ง
นําความรูทางนิวเคลียรไปใชใหเกิดประโยชน ในทางการแพทย ทางอุตสาหกรรม ทางคมนาคม และ
ทางอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกมนุษย นี่คือสติปญญาที่แทจริง สวนอีกคนหนึ่ง นําความรูทางนิวเคลียรไป
ใชในทางที่เปนโทษแกมนุษย ถาบุคคลนี้ไมมีปญญาก็จะดีกวา สติปญ
 ญาที่ประกอบดวยความยําเกรง
พระเจาเทานั้น จึงเกิดประโยชนอยางแทจริงแกตวั เองและมนุษย และนําเกียรติยศมาสูพระเจา

1:20-23 การเรียกรองขอสติปญญา
เราตองมีสติปญญาจากเบื้องบนเพื่อชวยใหเราดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตองแตความตองการของ
เราที่จะรับสติปญญา เพื่อดําเนินชีวิตในโลกนี้มีนอยกวาความตองการสติปญญาที่จะเขามาในจิตใจของ
เรา ปจจุบันเรามีโอกาสไดยินพระกิตติคณ
ุ ไดงายและบอยที่สุดโดยทางวิทยุกระจายเสียง การประกาศ
ตามถนนหนทาง ในโบสถ อานจากใบปลิว จากพระคริสตธรรมคัมภีรเองเราตองการสติปญญา เพื่อ
เปลี่ยนวิถีชวี ิตของเรา เพื่อนําความหวัง สันติสุขและความยินดีมาสูเรา เพื่อยกระดับชีวิตของเราจากคน
โงใหเปนคนฉลาดเพื่อนําเราไปสูทางแหงชีวิตนิรันดร แตมีคนจํานวนนอยเหลือเกิน ที่เอาใจใสตอ
กฎเกณฑการเรียกรองสติปญญาทั้ง ๆ ที่เขาทราบวาเขาตองการมากทีส่ ุดเพราะยังมองสิ่งแวดลอม มอง
เพื่อนมนุษย จนในที่สุดเขาไมเคยไดรับสติปญญานั้นตลอดชีวิตของเขา
พระปญญาที่เรากลาวมา ตั้งแตตนรวมอยูใ นบุคคลผูเดียว คือองคพระเยซูคริสต พระองคทรง
เปนกุญแจที่ไขไปสูปญญาทั้งหลายในโลก พระองคทรงเคาะประตูใจของเราทุกวัน เพื่อจะเสด็จเขามา
ครอบครองจิตใจของเรา หากทานมอบความรู ความสามารถ กําลังการคา และกิจกการทุกอยางให
พระองคเปนผูค วบคุมดูแล ทานจะอัศจรรยใจเมื่อพบวา ทุกสิ่งที่ทานทํานั้นประกอบดวยสติปญญา
เพราะผูที่ควบคุมวิถีทางเดินในชีวิตของทานนั้น คือราชาแหงสติปญญา
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บทเรียนที่ 2 กําไรแหงชีวิต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 9: 35, 2:9, 11, 12, 3:23, 4:11, 12, 8.9, 9:12
ระหวางปดภาครอน
เชาวลิตไดเดินทางกลับบานไปเยีย่ มบิดามารดาและญาติพี่นองใน
ตางจังหวัด เขาเพิ่งทราบผลการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย สิ่งแรกที่เขาบอกบิดามารดาโดยไมตองมี
ใครถาม คือ ผลการสอบของเขา เขากลาวดวยความภาคภูมิใจที่สุดวา “ผมสอบเขาคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได” เพราะนั่นเปนกําไรชีวติ ของเขา
คริสเตียนมีกําไรชีวิตอยางไรบาง การตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด การเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค หรือพระปญญาที่เราไดรับ เกิดประโยชนอะไรในชีวิตของเรา เรามี
สิ่งที่นาภูมิใจอะไรบาง ที่พอจะอวดแกชาวโลกได มีคริสเตียนเปนจํานวนมาก ที่ไมรูจักยินดีในกําไร
แหงชีวิตที่เขาไดรับ บางคนนึกไมถึงเสียดวยซ้ําวา เขามีกําไรมากมายเชนนั้น ขอใหองคพระเยซูคริสต
ทรงเปดจิตใจเราออก เพื่อเราจะไดเห็นพระพรที่เราไดรบั มากมาย เชนปญญาที่ไดเขามาในจิตใจของเรา
ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนเพียงพระพรบางประการเทานัน้ พระพรมากมายนอกเหนือจากนั้นทานจะเขาใจ
และจะไดรับ เมื่อทานดําเนินชีวิตใกลชิดกับพระเยซูคริสต และปฏิบัติตามพระปญญา
1. ชีวิต “เพราะใครที่พบเราก็พบชีวิตและจะไดความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห” (สุภาษิต
8:35, ดู 3:16, 18 และ 22 ดวย)
กําไรประการแรก และประการที่สําคัญที่สุดคือ ชีวิตของผูที่เกรงกลัวพระเจา และรับพระ
ปญญาของพระองคเขามาในจิตใจ จะไดชีวติ นิรันดร ทรัพยสินทุกอยางในโลกที่ทานไดรับ ไมวาจะเปน
เงินทอง ตึกรามบานชอง ที่ดินไรนา เกียรติยศ ตําแหนง ชื่อเสียง บุตรหลาน และแมกระทั่งตัวของทาน
เองสักวันหนึ่งก็จะลวงพนไป เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิต ทุกคนก็จะกลับสูสภาพเดียวกัน คือรางกาย
ของเขาจะผุพงั เนาเปอย กลายเปนดิน เขาไมอาจนําทรัพยสินแมแตสงิ่ เดียวในโลกไปกับเขาได สิง่ ที่รอ
อยูขางหนาคือชีวิตนิรันดร จะเปนความทุกขนิรันดร หรือความสุขนิรันดร ขึ้นอยูก บั การเลือกของเขา
ขณะนี้ บางคนรักโลกปจจุบันมากเกินไป เห็นแกความสุขสําราญชั่วระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมิไดเปน
ความสุขที่แทจริงจนลืมปญญาสําคัญที่สุดในชีวิตผูที่มีสติปญญา ไมเพียงแตสามารถมองเห็นเหตุการณ
ในปจจุบนั ยังสามารถมองไกลออกไปถึงอนาคต ไมมีใครอื่นใด รับรอง ทานวาจะไดรับชีวิตนิรนั ดรมี
แตพระเยซูคริสตเทานั้น ที่ทรงสัญญาแกทุกคนที่ติดตามพระองค (ยอหน 3: 16, 35, 36)
ชายชราคนหนึ่งไดฉลองวันเกิดครบรอบ 84 ปของเขา เขารูสึกภูมิใจทีย่ ังแข็งแรงปราดเปรียว มี
อายุยืนยาวมากกวาคนเปนจํานวนมาก แตคนที่มีพระปญญาจะมีความยินดีมากกวานั้นเพราะเขาจะได
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ชีวิตนิรันดร ชีวิตนิรันดรจะยืนยาวเพียงใด ทานพอจะนึกภาพไดจากเรื่องเปรียบเทียบตอไปนี้ หากนก
ตัวหนึ่งบินจากเชียงใหมไปยังหัวหินแลวคาบเม็ดทรายปละเม็ดกลับไปเชียงใหม (สมมุติวานกตัวนี้มี
อายุยืนอยางไมมีจํากัด) กระทําเชนนี้ทุกป จนกระทั่งมันคาบเม็ดทรายทุกเม็ดที่ชายหาดหัวหินจนหมด
สิ้น จํานวนปทั้งหมดที่มันใชคาบเม็ดทรายทุกเม็ดรวมกันเขาเปนเพียงการเริ่มตน เมื่อเปรียบเทียบกับ
“ชีวิตนิรันดร” ทานลองคํานวณดูวาชีวิตนิรันดรนั้นยืนยาวเพียงใด
2. ความเขาใจ “นอมใจของเจาลงเพื่อความเขาใจ” (2:2) “เมื่อนั้นเจาจะเขาใจความยําเกรงพระ
เยโฮวาหและจะพบความรูของพระเจา” (ขอ 5) “ขณะนั้นแหละ เจาจะเขาใจความชอบธรรม และความ
ยุติธรรมและสิทธิธรรม เออ ทุก ๆ วิถีทาง” (ขอ 9) “ความสุขุมรอบคอบจะพิทกั ษเจาไวความเขาใจจะ
รักษาเจา” (ขอ 11)
การไดรับพระปญญาหรือพระดํารัสของพระเจาเทานั้น ยังไมเพียงพอเรายังตองการความเขาใจ
ดวย จึงจะสามารถใชสิ่งที่เราไดรับ ใหเกิดประโยชนไมวาวิชาอะไร ของมีคาอันใด ถาเราไดรับมาโดย
ไมเขาใจวิธีใชมัน ก็ไรประโยชน ดุจเด็กชายคนหนึ่งที่เรียนวิชาเลขคณิต 2*5=10 เขาจําเลขขอนี้ได
แมนยํา แตเมือ่ ถึงเวลาสอบ ครูเปลี่ยนจาก 2*5 เปน 5*2 เด็กคนนั้นสอบไดคะแนนศูนย เพราะความรูที่
เขาไดมานัน้ เขาไดมาดวยการทองจํามิใชดว ยความเขาใจ บอยครั้งการอานพระวจนะของพระเจาเราก็
ปฏิบัติ เชนนัน้ เราทราบเรือ่ งราวตามที่บอกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร แตไมเขาใจทองแลววาสิ่งที่เรา
อานเปนความจริงและอาจนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดสําหรับคริสเตียนทุกคน พระเยซูคริสตได
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเราเพื่อสอนใหเราเขาใจน้ําพระทัยของพระเจา
จงทูลขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสอนทานเพื่อใหทานเขาใจหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
ในชีวิตประจําวันของทาน ทานตองการความเขาใจ ในการประกอบกิจการทุกอยาง ไมวาใน
การเรียน การคา การสังคม การตัดสินใจ การพูดการคิด และการพักผอนหยอนใจ ทานจะตองเขาใจใน
สิ่งที่ทานกระทําอยู มิฉะนั้นคุณอนันตก็อาจกลายเปนโทษมหันต และนําความเดือดรอนมาสูทุกคน
ทานจะตองเขาใจตัวของทานเองและเขาใจคนอื่นดวย ความเขาใจนี้จะชวยใหทานปฏิบัติตนไดถกู ตอง
พระปญญานําความเขาใจมาสูทาน
3. การปองกัน “เพื่อจะชวยเจาใหพน จากทางของคนชัว่ เพื่อใหพนจากคนที่พดู ดึงดันในทาง
หลงผิด” (2:21) “ขณะนัน้ เจาจะดําเนินอยูในทางของเจาโดยปลอดภัย และเทาของเจาจะมิไดสะดุด”
(3:23) “... อยาละทิ้งพระปญญา และพระปญญาก็จะพิทักษรักษาเจาไว จงรักพระปญญา และพระ
ปญญาจะบํารุงรักษาเจาไว” (4:6)
การปองกันทีก่ ลาวมานี้ ไมเพียงแตหมายถึงการปองกันเราจากการประพฤติที่ชั่วราย ยัง
หมายถึงการปองกันอันตรายอันเกิดแกชวี ิต ไมมีคําสอนใดในโลก ที่มอี ิทธิพลมากกวาคําสอนของพระ
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เจาในการปองกันเราจากความประพฤติที่ชั่วราย
เพราะพระคําของพระองคคือชีวิตคือองคพระเยซู
คริสต ที่ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา ทําใหเราเกลียดชังความชั่ว ละทิ้งความผิดบาปผูที่มีใจยึดมั่น และดื่ม
ด่ําในคําสอนของพระเจาแมแตความคิดของเขาก็จะสะอาดบริสุทธิ์
ในเมื่อวิถีชีวิตของมนุษยบริสุทธิ์เปนที่ชอบพระทัยพระเจา ความดีนี้กเ็ ปนเกราะกําบัง ปองกัน
และชวยเหลือเขา ใหพนจากอันตรายที่อาจเกิดแกชวี ิต เพราะถาเขามีพระปญญา เขาก็รูจักคาของชีวิต
พยายามรักษาสุขภาพรักษาสัมพันธไมตรีกับเพื่อนรวมโลกความดีนแี้ มอาจเปนเครื่องปองกันชีวิตของ
เรา แตก็ไมเปนสิ่งนาวางใจเสมอไป
นักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งกลาววา “มันสมอง ความสามารถ เสนห ความหนุมแนน
ความแข็งแรง เงินทอง ครอบครัว อํานาจและชื่อเสียง ไมอาจทําใหกระสุนปนทีก่ าํ ลังแลนเขามาหาเรา
เปลี่ยนทิศทางได” หรืออีกนัยหนึ่งไมมีใครอาจเยยมฤตยู ซึ่งกําลังจะเดินมาสูเขาไดแตคริสเตียนทุกคนมี
ความมั่นใจในชีวิตเพราะทราบวาผูปองกันชีวิตของเขาคือพระเจาผูใหญยิ่งที่สุด ความตายไมอาจยาง
กรายเขามาใกลเขาได หากพระองคไมทรงอนุญาตพระองคจะทรงปองกันและชวยเหลือเขาเสมอไป แต
หากพระองคอนุญาต สิ่งที่เกิดขึ้นก็เปนสิ่งที่ประเสริฐสุดแกเขา
4. การนํา “เราไดสอนเจาไปในทางแหงพระปญญา เราไดนําเจาไปในทางแหงความตรง เมื่อเจา
ไปไหน กาวเทาของเจาจะไมขัดของและถาเจาวิ่งไป เจาจะไมสะดุดลมลง” (4:11,12)
ชีวิตของเราเต็มไปดวยการเลือกและการตัดสินใจ เชนการเลือกอาชีพ การเลือกคูครอง การ
ตัดสินใจลงทุนในการคา การตัดสินใจในปญหาชีวิตมากมาย พระเจาทรงสัญญาวาจะเปนผูน ําทางของ
เรา เพื่อวาการเลือกและการตัดสินใจของเราจะไดไมผิดพลาด ทานขอคําปรึกษาและขอใหพระองคทรง
นําทานในกิจการทุกอยางหรือไม? ทางของพระองคเปนทางที่ถูกตองและดีที่สุด
5. เกียรติยศและความมั่งคั่ง (อาน 4: 8, 9)
ปจจุบันการศึกษากลายเปนสิ่งสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ที่นาํ เกียรติยศและความมั่งคั่งมาสูมนุษย ผู
ที่มีการศึกษาดีปริญญาสูงมีโอกาสจะหางานดี ๆ ไดงาย และดีกวาคนที่มีการศึกษาดอยกวา แตพระ
ปญญาที่เราไดรับจากพระเจาประเสริฐยิ่งกวาปริญญาใด ๆ ในโลก การศึกษาและปริญญาอาจนํา
เกียรติยศ และความมั่งคั่งมาสูมนุษยแตเปนเกียรติยศและความมั่งคั่งทีช่ ั่วคราว ไมนานก็หายสาบสูญไป
เกียรติยศและความมั่งคั่งทางฝายวิญญาณจิต ซึ่งพระเจาประทานใหแกเรา ไมเพียงแตยั่งยืนในชีวติ นี้แต
จะยั่งยืน ตลอดไปเปนนิจ เมื่อถึงวันนัน้ เราจะไดรับมงกุฏเปนกษัตริย รวมกับพระเยซูคริสตและรับ
มรดก ซึ่งไมรูจักเปอยเนาจากพระองค
ขอเตือนใจ “ถาเจามีปญญา เจาก็มีปญญาสําหรับตัวเจาเอง และถาเยยหยัน เจาผูเดียวก็จะตอง
แบกภาระนัน้ ” (9:12) พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานพระปญญาใหแกทุกคน เพื่อวาเขาจะไดกําไรใน
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ชีวิต แตพระองคไมทรงฝนใจใหผูใดรับพระปญญานั้น การเลือกและการตัดสินใจอยูที่ความยินยอม
ของแตละบุคคล ผูที่ฉลาดยอมรับปญญานั้นไว และเขาจะไดสําหรับตัวเขาเองเทานั้น ไมอาจรับเพื่อคน
อื่นหรือใหคนอื่นรับแทนได สวนผูที่ไมยอมรับ ก็จะตองรับภาระหนักในจิตใจของเขาตลอดไป พระเจา
ทรงมอบการตัดสินใจใหเปนหนาที่ของทาน

11

2

บทเรียนที่ 3 ภาษาของทาน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 28:23, 18:6,8, 25:14, 10:12, 20:18, 25:11, 10:11,
16:24
เมืองแหงหนึ่งในประเทศฟลิปปชื่อตะไกตาย ตั้งอยูบนเชิงเขาสูงจากระดับน้าํ ทะเลประมาณ
2,000 ฟุต เปนเมืองที่ผูคนชอบไปพักผอนหยอนอารมณ เพราะอากาศเย็นสบายตลอดปเมื่อมองจากทิศ
ตะวันออกลงไปยังเชิงเขา จะพบทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงามมาก มีทะเลสาบที่ใหญโตลอมรอบดวย
ภูเขาทุกดาน มีที่ราบบางแหง เปนที่อยูอาศัยและทําการเพาะปลูกของชาวบาน ใจกลางของทะเลสาบ มี
ภูเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง รูปรางสวยงามเปนทีด่ ึงดูดใจของผูเดินทางผาน เพิ่มเสนหใหแกทะเลสาบนัน้ มาก
ยิ่งขึ้น แตทานทราบไหมวา ภูเขาเล็ก ๆ ซึ่งดึงดูดใจคนมากมายมาชมนั้น คือภูเขาอะไรมันคือภูเขาไฟ
“ตะอาล” ซึ่งระเบิดอีกครั้งหนึ่ง ในป ค.ศ.1967 ทําลายชีวิตคนมาเปนจํานวนมาก เสียงระเบิดกึกกอง
กัมปนาทไดยนิ
ไปหลายกิโลเมตรเปลวเพลิงที่พลุงออกมา ทําใหทองฟาแดงฉานดุจทะเลเพลิง
แผนดินไหวสรางความตื่นเตนตระหนกตกใจ แกชาวเมืองทั่วประเทศ ภูเขาไฟ “ตะอาล” แมจะเล็กก็จริง
แตเล็กแบบพริกขี้หนู
อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายของเราอาจเปรียบไดกับภูเขาไฟ “ตะอาล” ซึ่งอาจะรายกาจกวา
ภูเขาไฟ ตะอาลก็ไดอวัยวะสวนนัน้ คือ “ลิ้น” ลิ้นเล็ก ๆ นี้อาจทําใหทานหัวเราะดีใจ หรือรองไหเสียใจ
นอนไมหลับเปนเวลาหลายวันมันอาจนําเกียรติยศและชือ่ เสียงมาสูทาน หรืออาจทําลายอนาคตของทาน
อยางสิ้นเชิง มันมีอํานาจอาจทําลายชีวิตมนุษยไดอยางงายดาย อวัยวะเล็ก ๆ นี้อาจนําคุณอนันตหรือ
โทษมหันตมาสูทาน ทั้งนี้อยูที่การใชลิ้นของแตละคน พระธรรมสุภาษิตสอนใหเราทราบ เกี่ยวกับการ
ใชลิ้นในทางทีผ่ ิดและการใชลิ้นในทางที่ถกู

ก. การใชลิ้นในทางที่ผิด
หนึ่ง ลิ้นปอยอ (อาน 28:23) “ผูที่ตักเตือนวากลาวคน ภายหลังจะกลับเปนที่นานับถือมากกวา
คนที่ใชลิ้นปอยอ”
การเยินยอสรรเสริญคนอื่น ในทางที่ถูกทีค่ วรนั้นเปนสิ่งที่ดียิ่ง และทุกคนควรจะรูจกั สรรเสริญ
เยินยอคนอื่นในโอกาสที่เหมาะสม เชนเมื่อเขาสัตยซื่อในการงานทํางานเรียบรอย สอบไดคะแนนดี
แสดงความสามารถในทางใดทางหนึ่งเปนตน มีคนมากมายบกพรองในทางนี้ เยาวชนคนหนึ่งบนให
เพื่อนของเขาฟงวา “ผมชวยทํางานที่โบสถมาสองป ไมเคยไดยนิ ทานศิษยาภิบาลกลาวชมเชยสักคํา
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เดียว” คําเยินยอดุจยาบํารุงที่วิเศษสุด หากใชในทางที่ถูก แตในทางตรงกันขาม คําเยินยออาจกลายเปน
ยาพิษและคําหลอกลวงที่ทําลายคนอื่น หากมิไดเกิดจากน้ําใสใจจริงของทาน เชนปอยอคนอื่นในสิ่งที่
ไมเปนความจริง ยกยอสรรเสริญทั้ง ๆ ที่ทราบวา คนนั้นกระทําผิดหรือใชคําปอยอเพื่อผลประโยชน
บางอยางของทานเอง
สอง คําใสราย (อาน 10: 18) “บุคคลผูกลาววาจาใสรายคนอื่นเปนคนโฉดเขลา” (อาน 18:8 และ
20:19 ดวย)
สุภาษิตทั้งสามขอนี้กลาวถึงคนใสราย คนซุบซิบนินทา คนปากบอน ทั้งสามอยางอาจจัดอยูใน
คนประเภทเดียวกัน ชายคนหนึ่งกลาวไวอยางนาฟงวา “ผมไมคอยกลัวนัก หากคนอื่นจะฟงเขาหูขวา
ออกหูซาย แตสิ่งที่ผมกลัวคือเขามักฟง เขาทางหูออกทางปาก” หูและปากของคนดุจมีมนตคาถาวิเศษ ที่
อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ได บางครั้งกระตายเขาไปในทางหูของคน ๆ หนึ่งเมื่อออกมาทางปากกลับ
กลายเปนสุนัขคําซุบซิบนินทานี้ไดทําลายชือ่ เสียง กอใหเกิดเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ และการวุนวายเปน
อันมาก ไมเพียงแตแกคนอืน่ แตแกคนทีซ่ ุบซิบนินทาดวย เหตุฉะนีพ้ ระธรรมสุภาษิตจึงแนะนํา อยาคบ
คนปากบอนเปนเพื่อน
สาม การทะเลาะวิวาท (18: 6) “ริมฝปากของคนโฉด เปนเหตุใหทะเลาะวิวาทกัน และปากของ
เขาเองนั่นแหละทําใหเขาถูกเฆี่ยน” (อาน 10:32, 15:18 และ 25:8 ดวย)
มีคนชนิดหนึ่งชอบการทุมเถียงเปนพิเศษ ไมวาจะมีเรื่องเล็กนอยเพียงใดก็ตาม จะหาทางทุม
เถียงเอาชนะใหจนได เขาคิดวา ความคิดของเขาการกระทําของเขาถูกเสมอ ไมมีใครอาจมาวากลาว
ตักเตือนได การอภิปรายการโตวาทีเปนสิง่ ที่ดียิ่ง หากบุคคลทั้งสองฝายพยายามเขาใจซึ่งกันและกันแต
การโตแยงหรือทุมเถียง ไมเพียงแตไมใหประโยชนอันใดแลว ยังทําใหเกิดการบาดหมางใจ ทําลาย
มิตรภาพผูทีโตเถียงชนะอาจดีใจบางในขณะนั้นแตหามีความสุขใจในเวลาตอมาไม
สวนคนที่แพ
แนนอนทีเดียวจะตองเจ็บช้าํ ใจและโกรธแคนเปนเวลานาน ผูที่ฉลาดยอมไมเขารวมการโตเถียงที่ไร
สาระ
สี่ คําโออวด (25: 14) “ผูที่อวดวาจะใหของกํานัล แตมิไดใหเปรียบเหมือนเมฆและลมที่ไรฝน”
นิสัยอยางหนึ่ง ซึ่งเกือบทุกคนมีคือการโออวดตัวเอง เชนการอวดในสิ่งที่ตนมีหรือในสิ่งที่ตน
รัก หรือสิ่งที่ตนพบเห็นคนที่โออวดมากเกินไปนัน้ ยอมไมเปนที่พึงพอใจของคนอื่น เปนเหตุทาํ ใหคน
อื่นขาดความไววางใจ และเคารพนับถือในตัวเขา จงระวังคนที่โออวดใหมาก คนที่พูดมากมักทํานอย
สวนคนที่พูดนอยมักทํามาก จงระวังตัวของทานเอง อยาโออวดมากเกินไปจนเปนที่สะอิดสะเอียนของ
คนอื่น และนําความเดือดรอนมาสูตนเองภายหลัง หากทนไมมีอะไรจะพูด ก็จงสงบปากเสียดีกวา “การ
พูดมากมักมีความผิดแตผูทยี่ บั ยั่งริมฝปากของตน ยอมประพฤติเปนคนมีปญญา” (10:19)
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หา ความเกลียดชัง (10: 12) “ความเกลียดชังยอมสงเสริมการทะเลาะวิวาทใหเกิดขึ้น” ทานเคย
สังเกตและฟงคําพูด ของคนที่ทะเลาะกันดวยความโกรธและเกลียดชังหรือไม คําพูดที่ออกมาดวยความ
เกลียดชังนั้น รุนแรงสกปรก และนาบัดสีเหลือเกิน จนบางครั้งทานไมอาจทนฟงได ในยามที่ทานโกรธ
ทานอาจกลาวคําพูดเหลานัน้ ไดอยางงายดาย ความดีที่อุตสาหทําไว ก็ถูกทําลาย เพราะคําพูดไมกี่คาํ นั้น
จงระวังอยาใหความเกลียดชังและความโกรธควบคุมลิ้นของทาน

ข. การใชลิ้นในทางที่ถูก
เราไดกลาวถึงการใชลิ้นในทางที่ผิดมาพอสมควรแลว เชื่อวาคงเปนสิง่ กระตุนใจทานไมมากก็
นอย แมลิ้นอาจนําโทษมากมายมาให หากใชในทางที่ผิดแตก็อาจนําคุณและประโยชนมากมายเชนกัน
หากใชในทางที่ถูก
หนึ่ง คําปรึกษาหารือ (20: 18) “เมื่อจะวางโครงการ จงหารือกันกอน และเมื่อจะทําการสงคราม
จงปรึกษากันใหรอบคอบ”
พระธรรมสุภาษิตขอนี้เปนเคล็ดลับแหงความสําเร็จ ของกิจการทุกอยาง แตคนมากมายอวดตัว
จนเกินไป ไมยอมขอคําปรึกษาจากผูห นึง่ ผูใดโดยเกรงจะถูกหัวเราะหาวาเปนคนโงคนที่ฉลาดคือคนที่
ไมละอายในการถามขอความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ไมวา จะมีอายุมากกวาหรือนอยกวาตน นอกจากเรา
ตองขอคําปรึกษา หารือ จากคนอื่นแลว เรายังมีหนาทีใ่ หคําปรึกษาแกคนอื่นที่ตองการดวย
สอง “คําพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ” (25:11) “คําพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เปรียบเสมือนผล
แอบเปลทําดวยทองคํา ใสไวในกระเชาเงิน”
คําพูดคําเดียวกันอาจนําความชื่นชมยินดี หรือความโกรธ และอัปยศอดสูมาสูทาน เมื่อพูดใน
โอกาสที่แตกตางกันเชนการตลกขบขัน และการหยอกลอ ในสถานะที่ไมสมควร การวากลาวตักเตือน
คนอื่น ในที่ชมุ นุมชนทําใหเขาอับอาย หรือการจูจี้ในขณะที่อีกฝายหนึง่ กําลังยุงและอารมณไมดี เปนตน
จงคิดใหดีกอนจะพูด เพราะเมื่อคําพูดออกจากปากแลว ก็ไมอาจเก็บเขามาไดอีก
สาม การเปนพยาน (10:11) “ปากของคนชอบธรรมนั้น เปนน้ําพุแหงชีวิต” แตคําหยาบชาทวม
อยูที่ปากของคนชั่ว สิทธิพิเศษอยางหนึ่งซึ่งพระเจาประทานใหแกคริสเตียนทุกคนคือการใชปากในการ
เปนพยาน บอกใหคนอื่นทราบถึงสันติสุข และพระพรที่เราไดรับจากพระเยซูคริสต เมื่อเราใชปากเปน
พยาน เพื่อชวนคนอื่นจะไดรับชีวิตนิรันดร ปากของเราก็กลับเปนน้ําพุแหงชีวิต บางคนกลาววา เขาอาจ
เปนพยานไดดว ยการประพฤติของเขาจริงอยูการประพฤติที่ดีของคริสเตียนอาจเปนสิ่งดึงดูดใจ ทําใหผู
ที่ไมเชื่ออยากแสวงหาความจริง
แตเขาจะเขาใจความจริงไมได
จนกวาทานจะบอกใหเขาฟง
นอกจากนั้น คําสนทนาของคริสเตียนทุกคน ยังเปนสิ่งพิสูจนใหคนอืน่ เห็น ถึงชีวิตที่บังเกิดใหมภายใน
เขาดวย
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สี่ คําหนุนใจและคําออนหวาน (16:24) “ถอยคําที่เพราะหู เปนเหมือนรวงผึ้งคือมีรสหวานแก
จิตใจ และทําใหกระดูกสมบูรณขึ้น”
การแสดงความรักโดยกิรยิ าทาทางอยางเดียวมิไดเปนสิ่งเพียงพอ แมแตระหวางสามีภรรยา ใน
บางครั้งบางคราวภรรยาหรือสามีของทาน ตองการฟงคําวา “ฉันรักเธอ” มากกวาสิ่งใด ๆ ผูนําที่ดีคือ ผูที่
รูจักตักเตือนดวยความเขมงวด ขณะเดียวกันรูจักหนุนน้ําใจกลาวคําชมเชย ดวยคําที่ออ นหวานในเวลา
อันควร
มีสิ่งมากมายหลายอยาง ที่เราตองเรียน ตองระวัง เกี่ยวกับคําพูดไมมผี ูใดมีนิสัยยากเกินไปจน
ดัดแปลงไมได หากพยายาม และอาศัยการชวยเหลือของพระเจา
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3

บทเรียนที่ 4 ความเกียจคราน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 6:9,10,22:13,20:4,31:4,26:16,10:4,5,26,12:24,25
มีใครบางทามกลางเราที่ชอบตรากตรําทํางานหนักคงมีนอยคนหรือไมมีเลยที่บอกวาชอบ คน
สวนมากชอบมีชีวิตที่สบายอยูดีกนิ ดี แตนักธุรกิจที่มีชอื่ เสียงคนหนึ่งของโลกกลาววา “ความสําเร็จของ
ชีวิตมิไดเกิดแกคนที่ตองการความสุขสบาย แตแกคนทีย่ นิ ดีตรากตรําทํางานหนัก” นักเรียนนักศึกษา
จํานวนมากอยากสอบไดคะแนนดีไดเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แตไมอยากขยันหมั่นเพียรในการ
เรียน คนอยากรวยเปนเศรษฐีแตขี้เกียจทํางานผูที่พบความสําเร็จในชีวิต เชนนักธุรกิจ นักศึกษา
นักวิทยาศาสตร ยอมรับวาแทจริงเขามิไดมีสติปญญาความสามารถพิเศษมากกวาคนทั่วไป ความสําเร็จ
ของเขาเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรและความทรหดอดทนทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็ทราบความจริงเหลานี้ดี แต
คนเราก็อดที่จะมีนิสัยขี้เกียจไมได

ก. ลักษณะของคนขี้เกียจ
เพื่อจะใหภาพของคนเกียจครายเดนชัดขึ้น เราจะบรรยายเล็กนอย ใหภาพนี้เปนดุจกลอง
จุลทัศน สองดูความเกียจครานภายในทานเอง แลวหาทางแกไขได
1. ชอบตื่นสาย “เจาจะนอนอยูนานสักเทาใด เจาขี้เกียจ เมื่อไรเจาจะตืน่ ลุกขึ้นจากการหลับไหล
ของเจาอยากนอนอีกนิด อยากงีบอีกหนอย อยากกอดมือ นอนอีกประเดี๋ยว” (6:9,10) คนที่ตนื่ สาย
เนื่องจากเหตุการณบังคับ เชนทํางานจนดึก เหน็ดเหนื่อยเกินไป นอนดึก ไมสบาย เปนตน เราจะไม
รวมอยูในพวกเกียจคราน แตมีคนจํานวนหนึ่ง ชอบตื่นสายจนกลายเปนนิสัย ดูเหมือนนาทีที่ยากลําบาก
ที่สุดคือนาทีแรกที่เราพยายามตื่น และลุกขึ้นจากเตียงนอนในตอนเชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาว
หรือฤดูฝน เรามักบอกตัวเองวา “นอนอีกนิด หลับอีกหนอย” พลิกไปมาอยูบนที่นอนพระธรรมสุภาษิต
กลาววา นี่คือนิสัยของคนเกียจคราน คนทีข่ ยันมักตืน่ แตเชาเสมอ ไมวาจะมีงานหรือไมมีก็ตาม อากาศ
บริสุทธิ์ในยามเชา สิ่งแวดลอมสดชื่น ทําใหรางกายแข็งแรง จิตใจผองใส เปนเวลาทีด่ ีที่สุด ที่ทานจะเขา
เฝาพระเจาสวนตัว โดยการอานพระคัมภีรและอธิษฐาน
2. หลีกเลี่ยงการงาน “คนเกียจครานมักกลาววา มีสิงโตอยูนอกบานขาฯ จะถูกฆาตายที่กลาง
ทาง” (22:13) คนเกียจครานนอกจากไมรวมมือกับทานในเวลาทํางานแลว ยังหาทางหลีกเลี่ยง เมื่อคน
อื่นขอรองดวย เขามีขอแกตวั ที่ดี ๆ คอยอางใหฟงเสมอ เมื่อเวลาฝนตกเขากลาววา “ฝนตกเดินทาง
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ลําบาก ทํางานไมสะดวก” ยามทองฟาปลอดโปรงเขาก็กลาววา “แดดรอนทํางานไมได” เมื่อขี้เกียจไป
โบสถก็กลาววา ไมสบายบาง มีธุระสําคัญบาง คอยไปอาทิตยหนาบาง
3. ผลัดวันประกันพรุง “คนเกียจครานไมยอมไถนาในฤดูทํานา” (20:4) คนสวนมากมีนิสัย
ผลัดวันประกันพรุง คิดวารออีกสักประเดีย๋ วจนถึงพรุงนีย้ ังมีเวลามากพอ ไมตองรีบรอน ความลมเหลว
ของเขาอยูที่นี่เองทําใหไมมีงานชิ้นใดสําเร็จสักอยาง ยกตัวอยางการตอบจดหมายใหเพื่อน เรามักบอก
ตัวเองวาคอยตอบพรุงนี้หรือรอใหมีเวลากอนในวันตอมา หรือเมื่อมีเวลา รูสึกขี้เกียจก็ผลัดไปอีกเวลา
หนึ่งประกอบกับนิสัยขี้ลืมของเรา บางครั้งเดือนหนึ่งผานพนไปแลว เรายังไมไดตอบจดหมายใหเพื่อน
อยานึกวาฤดูไถนา หรือโอกาสจะยืนยาวอยูนาน มักผานพนไปอยางงายดาย ชั่วพริบตาเดียวที่ทานลืม ที่
ทานผลัดวันประกันพรุง โอกาสก็ผานพนไป ทําใหทานเสียใจภายหลัง “จงไถนาในฤดูทํานา” หรือ “จง
ทําขณะทีย่ ังมีโอกาส”
4. เพอฝน “จิตใจของคนเกียจครานมักอยากได แตไมไดอะไรเลย” (13:4) คนเกียจครานชอบ
สรางวิมานในอากาศแตอยางเดียว เขาใฝฝนที่จะเปนใหญเปนโต ไดโนนไดนี่ แตเขาไมลงมือทําอะไร
สักอยาง ความอยากไดของเขา ก็กลายเปนเพียงความเพอฝน
5. อวดตัว “คนเกียจครานเห็นไปวาตัวมีปญญา ยิ่งไปกวาเจ็ดคนที่อาจตอบปญหาได
สมเหตุสมผล” (26:16)
สิ่งที่นาทึ่งอีกอยางหนึ่ง สําหรับคนเกียจคราน คือเปนคนพูดมากอวดตัวสารพัดอยาง แสดงวา
ตนมีความสามารถ แตเมื่อทํางานจริง ๆ เขากลับปลีกตัวไปเสีย ดังคํากลาวที่วา “ทาดีแตทีเหลว” จาก
การสังเกตโดยทั่วไปจะเห็นวา คนที่พูดมากมักทํางานไมมาก แตคนพูดนอยมักทํางานไดมากกวา
ทานเปนคนเกียจครานชนิดใดชนิดหนึ่งดังกลาวมาขางตนไหม ใหเราดูตอไปถึงผลของความ
เกียจครานวา มีอะไรบาง

ข.โทษของความเกียจคราน
1. ยากจน “บุคคลผูทําการดวยมือเกียจคราน ยอมยากจนลง” (10:4) แมคนขยันจะไมร่ํารวยทุก
คน บางคนยังคงยากจนตามเดิม แตเราจะปฏิเสธไมไดวา เหตุอยางหนึ่ง ที่ทําใหคนหลายคนยากจนก็
เพราะความเกียจครานของเขา เขาไมอยากทํางานหนัก ไมมีความพยายามความอดทน บางก็อายที่จะ
ประกอบอาชีพที่มีรายไดนอ ย หรือใฝสูงเกินไป ดูถูกงานที่ดอยกวา เมื่อไมอาจทําสิ่งใดได ความขาด
แคลน และความยากจนก็เขามาแทนที่ ไมมีงานสุจริตใดที่ต่ําตอยจนเกินไป มหาเศรษฐีเปนจํานวนมาก
เริ่มตนจากการเปนกรรมกรแบกหาม ตากแดดกรําฝน แตดวยความขยันหมั่นเพียรของเขา เขาก็รับผลที่
นาชื่นชม
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2. ความอับอาย “บุคคลผูหลับไหล ในฤดูเกีย่ วเก็บก็เปนบุตรที่เปนเหตุใหไดรับความอับอาย”
(10:5)
นักเรียนที่สอบตกแตละป มีเหตุผลที่แตกตางกัน บางอางวาไมมีความสามารถจริง ๆ ที่จะเรียน
วิชานั้น คนเหลานี้ไมมีสิ่งใดที่ตองละอายใจ หากเขาไดพยายามจนสุดความสามารถแลวแตพวกที่นา
ละอายมากที่สดุ
คือ พวกที่สอบตกเนื่องดวความเกียจครานบางคนมีสติปญญาเฉียบแหลม มี
ความสามารถมาก แตเนื่องจากความเกียจคราน เขาก็พบความพายแพและความอับอาย นักมวย นัก
ดนตรี นักกีฬา ที่ขาดการฝกซอมเสมอยอมไดรบรางวัลแหงความอับอาย
3. เปนที่รําคาญ ของคนอืน่ “น้ําสมทําใหเข็ดฟน และควันทําใหแสบตาฉันใด คนเกียจคราน
ยอมทําใหคนที่ใชเขา เข็ดรําคาญฉันนั้น” (10:26)
คนเกียจครานมักไมคอยสัตยซื่อในหนาทีท่ ี่มอบหมาย เขาทําเพื่อเห็นแกรายได หรือสิ่งตอบ
แทนบางอยางเทานั้น เมื่อมีคนคอยควบคุมดูแล เขาจะพยายามทํา แตเมื่ออยูลับหลัง เขาเฉื่อยชา อืดอาด
คนชนิดนีย้ อมไมเปนที่ชอบพอของนายจางและไมเปนทีพ่ อพระทัยพระเจาดวย
4. เปนคนที่รับใชเสมอ “...คนเกียจคราน จะตองเปนคนรับใชการงาน” (12:24) คนที่ขี้เกียจ อยา
หวังจะเปนใหญเปนโต มีตาํ แหนงชื่อเสียง เปนเศรษฐี ความมั่งคั่ง ความสําเร็จในชีวิตเกิดจากความ
พยายาม ดิ้นรนตอสูทั้งนั้นอาจจะมีบางคนสําเร็จดวยมรดกตกทอด แตมีนอยรายเต็มที และนัน่ มิได
หมายถึงความสําเร็จที่แทจริง
5. หางานยาก “ทางของคนเกียจคราน เปนเหมือนรัว้ ตนหนาม” (15:19) ยุคนี้เปนยุคแหงการ
แขงขันไมวาการเรียน การคา ธุรกิจ ผูที่ขยันเทานัน้ จึงอาจเอาชนะได สวนทางของคนเกียจครานก็
ประดุจมีรั้วหนามคั่นไวพบความยากลําบากทุกดาน
6. ทําลายตัวเอง “ความอยากไดของคนเกียจครานก็ทําลายตัวของตนเอง เพราะมือของเขาไม
ยอมทําการ” (21:25) ในตอนตน เราเกียจครานหลีกเลี่ยงการงาน เพื่อหาความสบายมาสูตัวและทําใหคน
อื่นเดือดรอน แตผลในบั้นปลายเปนการทําลายตัวเอง นอกจากไมไดพบความสบาย ยังพบความทุกข
ยากลําบากอีกมากมาย โทษของความเกียจครานยังมีมากมาย ที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางเทานัน้

ค. ผลของความขยัน
ในทางตรงกันขาม คนที่ขยันยอมนําคุณมากมายมาสูตัวเชน
1. ความมั่งคั่ง “บุคคลผูทําการดวยมือเกียจคราน ยอมยากจนลง แตมือซึ่งขยันขันแข็ง กระทํา
ใหเกิดความมัง่ คั่ง” (10:4)
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2. ไดตําแหนงชื่อเสียง “มือของคนขยัน จะไดถือการปกครองไวแตคนเกียจคราน จะตองเปน
คนรับใชการงาน” (12:24) “เจาเห็นคนที่ขยันขันแข็งในการงานของเขาหรือ คนนั้นจะไดรับราชการ
ของกษัตริย...” (22: 29)
3. ไมขัดสนสิง่ ใด “จิตใจของคนเกียจคราน มักอยากได แตไมไดอะไรเลย สวนจิตใจของผูขยัน
จะอวนทวน” (13:4) “ทางของคนเกียจครานเปนเหมือนรั้วตนหนาม แตทางของคนตรงเปนเหมือนทาง
หลวง” (15:19) “ทรัพยสมบัติที่ไดมาเปลา ๆ จะรอยหรอหมดไป แตบคุ คลผูสะสมไว ดวยน้ําพักน้าํ แรง
จะมีมากขึน้ ” (13:11)
4. เปนที่ชอบใจของคนอื่น และเปนที่พอพระทัยพระเจาดวย
ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนก็ดุจกัน ผูทขี่ ยันหมัน่ เพียรเทานั้นจึงจะพบพระพรอันใหญยิ่งจาก
พระเจา สวนผูที่เกียจครานในการมาโบสถ เกียจครานอานพระคัมภีรอธิษฐานเปนพยาน ชีวิตฝายจิต
วิญญาณของเขาจะออนแอลงแมจะอุดมสมบูรณฝายรางกาย ฝายทรัพยแตพระเยซูคริสตตรัสวา “...เจา
เปนคนแรนแคนเข็ญใจ เปนคนขัดสนเปนคนตาบอด และเปนคนเปลือยกายอยู” (วิวรณ 3:17) หากทาน
สํานึกตัว ในความเกียจครานของตนทั้งในการงานและทางชีวิตฝายวิญญาณจงเริ่มตนใหมวันนี้ ตั้งใจ
ใหมใหแนวแนวาตั้งแตวนั นี้เปนตนไป โดยการชวยเหลือของพระเยซูคริสต จะไมเกียจครานตอไปอีก
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4

บทเรียนที่ 5 อาหารและเหลา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต บทที่ 23
ชายหนุมสองคนสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องรับประทานอาหาร
นาย ก. ในแตละวันเราใชเวลามากมายเหลือเกิน สําหรับรับประทานอาหาร หากเราสามารถ
ผลิตอาหารทั้งมื้อเปนเพียงยาเม็ดเดียว คงจะดีไมนอย
นาย ข. ผมไมขอรับประทานอาหารที่เปนเม็ดยานั้นแน เพราะความอรอยอยูที่การเคี้ยว และ
รสชาดของอาหารแตละชนิดที่เรารับประทานเขาไป
คงมีนอยคนนัก ที่มีความเบือ่ หนายในการรับประทานอาหาร คนสวนมาก อยากจะรับประทาน
อาหารดีรสชาดอรอย ปรุงโดยพอครัวหรือแมครัวฝมือเยี่ยม บางคนชอบรับประทานเสมอ ๆ ชนิดที่
เรียกวา “กินไมรูจักอิ่ม” มิใชเพราะเขาหิวเสมอ แตเพราะเปนนิสยั อยางหนึ่งของเขา ใหเรามาศึกษาดูวา
พระธรรมสุภาษิต สอนเกีย่ วกับการรับประทานอาหารไวอยางไรบาง

ก. การกินเติบ (สุภาษิต 23: 1-3)
คนกินเติบ คือคนกินจุ จะกละโลภ ไมรูจักบังคับตน การกินจุมใิ ชเปนสิ่งที่ดีตอรางกาย ทุกคน
ควรรับประทานอาหาร ตามความตองการของรางกาย ทานควรขอบพระคุณพระเจา หากทานเจริญ
อาหาร รับประทานไดมาก เพราะนัน่ เปนสัญญลักษณอยางหนึ่ง สอใหทราบวาทานมีรางกายแข็งแรง
แตมีคนบางจําพวกไมเพียงแตกินจุ ยังมีนสิ ัยบางอยางไมคอยดี เชนชอบรับประทานมากเกินไปทัง้ ๆ ที่
อิ่มแลว แตดวยใจอยากรับประทาน เขาจึงรับประทานอีกตอไปจนพออกพอใจ คนประเภทนี้มักมี
รางกายอวนทวนผิดปกติ ไมวองไวปราดเปรียวเหมือนคนธรรมดา
อีกประเภทหนึ่ง ไดแกคนเลือกรับประทาน คือเลือกรับประทานอาหารที่ตนชอบเทานั้น เชน
ไก หมูยาง แกงจืดเปนตน และไมชอบรับประทานอาหารอีกหลายอยาง คนประเภทนี้จะรูสึกลําบากใจ
มาก เมื่อไปรับประทานอาหารในที่ตาง ๆ ซึ่งมีแตอาหารชนิดที่เขาไมชอบ เขาชอบแตอาหารดี ๆ เมื่อมี
อาหารธรรมดา ๆ เขาก็ไมอาจรับประทานได พระธรรมสุภาษิตสอนใหเรารูจักบังคับตนในเรื่องอาหาร
ฝกฝนตนใหรูจักรับประทานอาหารทั่ว ๆ ไป ไมรับประทานตามใจชอบ แมเมื่อไดรับเชิญไปในการ
เลี้ยง ก็จงระวังใหมาก อยาเปนคนกินเติบ จะกละ มูมมาม เมื่อพบอาหารดี รสวิเศษ เพราะนอกจากจะ
เปนที่รังเกียจของคนอื่นแลว ในฐานะทีเ่ ปนคริสเตียน ยอมจะนําความเสื่อมเสียมาสูนามของพระเยซู
คริสตดวย ทั้งยังไดชื่อวา เปนคนไมรูจักสุขลักษณะอนามัยที่ดี
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ทานคงจําเรื่องชูชกได ชูชกเปนชายขอทานจะกละ บังเอิญมีโอกาสไดรับเชิญไปในงานเลี้ยง
ของเจาเมือง เนื่องจากไมเคยลิ้มรสอาหารอันโอนชะเชนนี้ มากอน จึงไดแต กิน กิน กิน จนทองแตกตาย
จงพยายามฝกฝนตนเองตั้งแตยังเยาว ในเรือ่ งรับประทานอาหารเพื่อใหติดเปนนิสัยที่ดีตอไปใน
วันขางหนา เปนประโยชนแกตัวเองและเปนที่ถวายเกียรติยศแดพระเจา

ข. การเมาเหลา
ปญหาเรื่องการดื่มเหลา เปนที่ถกเถียงกัน อยางกวางขวาง พวกหนึ่งกลาววา การดื่มเหลาไมเปน
การผิดตอคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรเพราะในพระคริสตธรรมคัมภีรหามวาอยาเมาเหลา (เอเฟ
ซัส 5: 18) ไมใชหามดื่มเหลาอีกพวกหนึง่ กลาวอยางแข็งขันวา คริสเตียนทีแ่ ทจริง ไมควรดื่มเหลาเปน
อันขาด ใครจะผิดจะถูกนั้นขอใหทานติดสินใจเอาเองจากบทเรียนทีเ่ ราจะศึกษาตอไปนี้
ทําไมคนมากมายจึงดื่มเหลา คงไมมีคาํ ตอบใดดีเทากับคําตอบของผูดื่มตอไปนี้เปนคําตอบที่
รวบรวมจากปากคําของคนดืม่ เหลา
1. เพราะมีรสชาดอรอย เขมขน
2. ดื่มตามคนอืน่
3. ทําใหสนุก มีชีวิตชีวา
4. ทําใหโกเก
5. เปนชายแท และในยุคใหมทุกคนตองดื่มเหลา
6. เปนการพักผอนหยอนอารมณที่ดี
7. ทําใหลืมความทุกขได
8. ทําใหรางกายแข็งแรง
9. ดื่มเพื่อแสดงความยินดี
10. ดื่มเพื่อเชื่อมไมตรีจิต
คําตอบเหลานีม้ ีเหตุผลถูกตองเพียงใด ขอนักศึกษาพิจารณาและอภิปรายในชั้น แลวเขียน
ประโยชนตาง ๆ ของการดื่มเหลา และโทษของการดื่มเหลาแลวนํามาเปรียบเทียบกันดูเพื่อหาขอสรุป

ค. โทษของการดื่มเหลา
1. ทําใหยากจน “ดวยวาคนขี้เมา และคนกินเติบคงจะมาถึงการยากจน” (อาน 23:20,21) เรื่อง
จริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น คงจะเปนตัวอยางและคําสนับสนุนคําสอนขอนี้ ผูดื่มเหลานอกจากตองจายทรัพย
มากมาแลว ยังทําใหเขาไมอาจทํางานไดเทาที่ควรและในที่สุดตองเลิกจากงานที่ตนทําอยู บางคน เมื่อ
ไมมีเงินทองพอที่จะซื้อเหลาตองจํานําทรัพยสมบัติที่มีอยูจ นสิ้นเนื้อประดาตัว พระธรรมสุภาษิตสอนไว
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วา อยามัว่ สุมกับนักดื่มเหลาองุน เกรงวาเขาจะชวนใหทา นประพฤติตาม คนสวนมากมิไดมีความตัง้ ใจ
จะดื่มเหลาไดรับการชักชวน จึงเริ่มดื่มเพื่อความสนุก ครั้งละเล็กละนอย จนกลายเปนนักดืม่ อยางถอน
ตัวไมขึ้น
2. ทําใหเสียใจภายหลัง “ใครที่รอง “โอโอ” ใครที่รอวา “โธ อนิจจาเอย” ” (23:29, 30) มารมัก
ทําใหมนุษยเห็นความวิเศษ ความสนุกสนานในเบื้องตน แตไมเคยบอกใหทราบถึงความระทมทุกข
และความฉิบหายใหบั้นปลาย ดุจเมื่อครั้งที่มารหลอกลวงเอวา ใหรับประทานผลไมที่ทําใหรูความดีและ
ชั่ว เอวามองเห็นแตสิ่งวิเศษที่ตนจะไดรับ แตหาทราบไมวา นั่นคือทางที่นําไปสูความพินาศ การดื่ม
เหลาก็ดุจกัน มันอาจกอใหเกิดความสนุกสนาน ลืมความทุกขไดชวั่ ครั้งชั่วคราว แตบั้นปลายก็ไมพน
ความหายนะ
3. ทําใหทะเลาะวิวาท (23: 19, 30)
เพลงไทยสากลเกาแกเพลงหนึ่งซึ่งมีเนื้อรองตอนหนึ่งวาดังนี้ “ฉันบากันชาจนหูตาลาย เห็นหมู
โตเทาควายโอเดือนหงายเห็นเปนเดือนคว่าํ ” คนที่เมาเหลาก็มีลักษณะอยางนี้ ซ้ํามีความรายแรงกวานี้อีก
แทนที่จะเห็นหมูโตเทาควายกลับเห็นควายโตเทาหมู หาเรื่องทะเลาะวิวาททาตอยทาตี โดยไมเลือกหนา
ใคร คดีฆาตกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มีผลสืบเนื่องมาจากการเมาเหลาไมนอย
4. ทําใหขาดสติสัมปชัญญะ “ตาของเจาจะมองเห็นของวิปริตไปและใจของเจาจะทําใหเจาพูด
คําเลอะเทอะไป” (23:33)
มีเรื่องนาบัดสีเรื่องหนึ่งเกิดแกโลตหลานอับราฮัมคือ หลังจากโลตและบุตรสาวสองคนหนีจาก
เมืองเอโดมอยางคนสิ้นเนื้อประดาตัวแลว เขาทั้งสามไดหลบซอนอยูในถ้ํา บุตรสาวทั้งสอง เกรงวาจะ
ไมมีเชื้อสายสืบตระกูลจึงมอมเหลาบิดาจนเมามายหมดสติสัมปชัญญะ แลวไดรว มประเวณีกับบิดาของ
ตน
คนที่ตกเปนทาสของเหลา จะไมรูจักผิดและชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กระทําทุกอยางไดโดยไมมีความ
ละอาย ซึ่งนําความเสื่อมเสียมาสูตนเองและผูอื่น

ง. คําเตือน (31:4-7)
กษัตริยซามูเอล และเจานายทั้งปวง ไดรับคําเตือนวาอยาดื่มเหลา เกรงวาจะทําใหพวกเขาขาด
สติสัมปชัญญะจะปกคครองประชากรดวยความอยุติธรรม
ในพระคริสตธรรมใหม
สอนไววา
“อยาเมาเหลาองุนอันเปนเหตุใหเสียคนไปแตจง
ประกอบดวยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18) บางคนอาจถามวาหากเพียงดื่มสุรา แตไมเมาจะไดหรือไม
คําสอนที่ดีคือ “อยามองดูเหลาองุนนั้นที่มสี ีแดง และที่ฉายแสงอยูใ นถวย มันเลื่อนไหลลงไปอยางคลอง
คอ แตที่สุดปลายมันจะกัดเหมือนงู และจะปลอยพิษเหมือนงูเหา” (สุภาษิต 23:31,32)
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การดื่มเหลาเล็กนอยอาจจะมิใชการบาป แตเพราะสิ่งเล็กนอยนี่เองนําไปสูเรื่องใหญ เพื่อ
ปองกันทานใหพนจากอันตรายที่จะไดรับ จงเลิกเสียดีกวาอยาแตะตองเลยจะดีกวา
วงการแพทยกใ็ หคําสนับสนุนความจริงทีว่ า
เหลาใหโทษแกรางกายมากกวาใหประโยชน
รางกายของเราเปนวิหารของพระเจา จึงไมควรใหอาหาร หรือเครื่องดื่มใด ๆ นําความเสื่อมโทรมมาสู
รางกายเรา อีกประการหนึ่งคริสเตียนสวนมากยอมรับวา การดื่มเหลา ไมเปนการถวายเกียรติยศแดพระ
เจา “เหตุฉะนัน้ ถาทานทั้งหลายจะกินจะดืม่ ก็ดี หรือจะทําประการใดก็ดี จงกระทําทุกสิ่งใหเปนที่ถวาย
เกียรติยศแดพระเจา” (1 โครินธ 10:31)
สุภาษิต 31:6,7 มิไดหมายความวา ผูที่มีความทุกขใจดื่มสุราได และมิไดหมายถึงการดื่มสุรา ซึ่ง
เปนการประพฤติของคนที่หมดหวัง คนที่ไมมีพระเจาเปนที่พึ่ง คนที่เดินทางไปสูความตาย
คริสเตียนมีฐานะตางกับคนเหลานั้น เราจะไปประพฤติเชนนั้นไมไดกระนั้นก็ตาม เราจะหมิน่
ประมาทดูถูกกลาวโทษนักดื่มเหลานั้นไมได
นอกจากเราเองควรละเวนจากเครื่องดองของเมาแลว เรายังตองชวยคนเหลานั้นใหทราบถึง
ความจริงนี้ โดยอธิษฐานเผื่อเขา เปนพยานใหเขาเพื่อเขาจะไดมาถึงที่รอด โดยทางพระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 6 การเชื่อฟงคําตักเตือน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 12:1,12,15,1:8,9,27:5,6,25:12,3:11,12,17:10
กอนที่ทหารแตละคนจะเขาสูสนามรบ เขาตองไดรับการฝกฝนใหรูจกั การเชื่อฟง และปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายทหารอยางเด็ดขาด และฉับพลันเพราะในสนามรบ การที่ไมเชื่อฟง และปฏิบตั ิตาม
คําสั่งโดยเด็ดขาด และฉับพลันนั้น อาจนําความตายมาสูผูอื่นและตัวเขาเองได สองสามเดือนแรกของ
การฝกทหารอยูที่การฝกเขาแถว เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา หมอบ คลาน วิ่ง และอื่น ๆ ทหารใหมคนหนึ่งเลาวา
เมื่อไดรับคําสั่งใหหมอบลงกับพื้น เขาจะตองหมอบลงทันที ไมวาทีน่ ั่นจะมีโคลนตมและสกปรก หรือ
มีสิ่งเหม็นเนาอยู คริสเตียนทุกคนเปนทหารของพระคริสตพระธรรมสุภาษิตไดย้ําใหเรารูจักเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําตักเตือน หรือคําสั่งของพระเจาบอยครั้ง
ผูที่ไมเชื่อฟงคําตักเตือน จะเปนคนเชนใด
1. เปนเหมือนเดรัจฉาน “คนใดที่รักการตักเตือนใหเปนคนดีก็รักความรู แตผูชังการตักเตือนก็
เปนเหมือนเดรัจฉาน” (12:1)
คนสวนมากมีความหยิ่งยโสอยูในจิตใจ ไมชอบใหคนอืน่ มากตักเตือนตน และมีคนเปนจํานวน
นอยนัก ที่รูสึกยินดีและขอบคุณ เมื่อผูหนึ่งผูใดมาตักเตือนเขา พระธรรมสุภาษิตกลาววา “ผูชังการ
ตักเตือน ก็เปนเหมือนเดรัจฉาน” เพราะเดรัจฉานไมอาจเขาใจคําเตือนได ทางเดียวเทานั้นที่จะใหมันเชื่อ
ฟง คือใชกําลังบังคับหรือหลอกลวงดวยเลหเหลี่ยมตาง ๆ
2. เปนคนโฉดเขลา “คนโฉดเขลายอมเห็นวา ทางตนเปนทางดีแตคนที่มีปญหานัน้ ยอมฟงคํา
ตักเตือน” (12:15)
เหตุผลประการหนึ่งที่คนทั่วไปไมอยากฟงคําตักเตือนของผูอื่น ก็เพราะเขากลัววา คนอื่นจะคิด
วาเขาเปนคนโง แตความจริงมีอยูวา คนที่ฉลาดไมกลัววาคนอืน่ จะกลาวหาวาเปนคนโง เขาจะรับฟง
คําแนะนําตักเตือนของคนอื่นดวยใจยินดีโดยเหตุนี้ เขาจึงจะไดรับความรูใหม ๆ เพิ่มเติมเสมอ และ
สามารถแกไขปรับปรุงตัวใหดีขึ้น สวนคนโฉดเขลามักไมยอมรับวาเขาผิดเขาโง ชอบแสดงตนวาเปน
คนฉลาดรอบรูเสมอไป ผลที่ไดรับคือจะเปนคนที่ไมรูอะไรเลย จึงเปนคนที่โฉดเขลาอยางแทจริง
3. เปนคนประมาท “คนมักประมาทเยาะเยย ไมชอบใหใครเตือนเขาจะไมไปหาคนที่มีปญญา”
(15:12)
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อุบัติเหตุบนทองถนน สวนมากเนื่องจากความประมาท ไมยอมปฏิบัติตามคําตักเตือนของ
เจาหนาที่ และปายจราจรที่ตั้งไวขางถนน เชนเมื่อเขียนวา “ฝนตกถนนลื่น” แทนทีจ่ ะระมัดระวังกลับ
ขับรถเร็วดุจพายุ เพื่ออวดฝมอื ในที่สุดก็พบมฤตยูที่มีใบหนายิ้มแยมรอรับอยูแลว
เราควรเชื่อฟงคําเตือนของผูใดบาง
1. คําเตือนของบิดามารดา “ศิษยของเราเอย จงฟงโอวาทบิดาของเจา และอยาละทิ้งคําสอนของ
มารดาเจา เพราะวาคําสั่งสอนนั้น ๆ จะเปนคุณมงคลสวมศีรษะเจาและจะเปนสรอยคลองคอของเจา”
(1:8,9)
สถานที่แหงแรกที่ทานไดรบั การฝกฝน ใหรูจักเชื่อฟง คือในครอบครัวของทาน การเชื่อฟงครั้ง
แรกซึ่งทานตองเรียนรูคือ การเชื่อฟงบิดามารดา คนที่รูจักเชื่อฟงบิดามารดาตั้งแตยังเยาว ยอมไมเปน
การยาก ในการที่จะเชื่อฟงพระเจา หากทานไมอาจเชื่อฟงคนที่ทานสามารถมองเห็นได คือ บิดามารดา
ของทานเองแลวทานจะเชื่อฟงพระเจา ผูที่ทานมองไมเห็นไดอยางไร นาเสียใจเหลือเกินที่จะกลาววา
คนในยุคปจจุบันมีความเคารพเชื่อฟงบิดามารดานอยลงทุกที จนบิดามารดารูสึกชอกช้ําใจที่ไมอาจวา
กลาวตักเตือนบุตรหลานไดแมแตนอย บางคนอาจมีเหตุผลบางประการ ที่ไมอาจฟงคําตักเตือนของบิดา
มารดาไดทุกครั้ง เนื่องดวยใจรักพระเจา และเห็นคุณประโยชนที่จะไดรับในอนาคตแตเขายังสามารถ
ปฏิบัติตนเปนบุตรที่เชื่อฟงไดโดยการอธิบายหรือปรึกษาหารือกับบิดามารดาดวยใจเคารพ และดวย
ความยําเกรงพระเจามิใชดวยความมุทะลุดดุ ัน หยาบคาย ไมมีบิดามารดาคนใดหวังรายตอบุตร หากทาน
เขาใจเจตนาดของบิดามารดา เชื่อวาบิดามารดาจะตองยินยอมเห็นดวยกับทานสักวันหนึ่ง
หนุมสาวเปนจํานวนมากใจรอนจนเกินไป อยากจะไดทุกอยางตามใจปรารถนา จนเกิดการ
ทะเลาะเบาะแวงกับบิดามารดา นี่เปนสิ่งไมสมควรอยางยิ่ง พระเยซูคริสตทรงสอนใหคริสเตียนทุกคน
เคารพเชื่อฟงคําตักเตือนของบิดามารดา การไมเชื่อฟงบิดามารดาก็เทากับการไมเชื่อฟงพระเจาดวย
2. คําเตือนของเพื่อนรัก “คําตอวากันตอหนา ก็ดีกวาความรักที่ไมแสดงออกมา บาดแผลที่
เพื่อนเขาทําแกเรานั้นเปนการทุจริต แตจบู ของศัตรูนั้นเปนการหลอกลวงทั้งสิ้น” (27:5,6)
แตคนสวนมากชอบคําเยินยอมากกวาคําตักเตือน แตเพื่อนที่แทจริง ไมเพียงแตยกยองเมื่อเราทํา
ดีเทานั้น แตยงั ตักเตือนดวยน้ําใสใจจริงเมือ่ เราผิดพลาด นี่ก็เปนเครื่องหมายอยางหนึง่ ที่ชวยใหเราทราบ
วาใครเปนเพื่อนแทและใครเปนเพื่อนเทียม เพื่อนเทียมมักสรรเสริญเยินยอ เพื่อใหเราชอบอกชอบใจไม
วาจะผิดหรือถูกเปนเหตุใหเราเหลิงกาวเขาไปสูความผิดมากยิ่งขึ้น เพื่อนแทนนั้ ยอมไมอยากใหทาน
ถลําตัวชั่วลงไปเชนนั้น ดวยความหวังดี เขาจึงตักเตือนทาน แมการตักเตือนบางครั้งตองใชกําปน เพราะ
ความแข็งกระดางของทาน ก็จงขอบคุณเขา
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3. คําเตือนของผูมปี ญญา “คําตักเตือนหามปราม ของผูที่มีปญญาที่มากระทบหูคนเชื่อฟง ก็
เปรียบเหมือนตุมหูและเครื่องประดับ ที่ทําดวยทองคําบริสุทธิ์” (25:12)
ผูมีปญญาเชนนี้อาจไดแกศษิ ยาภิบาล นักเทศน ครูบาอาจารย ผูปกครอง มัคนายกของ
คริสตจักร ผูมีอายุมากกวาทาน ตลอดจนญาติพี่นองทานเหลานี้อาจมีประสบการณในชีวิตทางดานตาง
ๆ มากกวาทาน ซึ่งจะใหคําตักเตือนที่ดแี กทานได จึงไมควรหมิ่นประมาทคําตักเตือนของเขา
4. คําเตือนของพระเจา “บุตรชายของเราเอย อยาประมาทตอบทวินยั ของพระเยโฮวาห และอยา
ออนระอาตอการเตือนสอนของพระองค” (3:11,12)
คําตักเตือนที่ทา นตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามมากที่สุด คือคําตักเตือนของพระเจา หากทานตอง
เลือกระหวางคําเตือนของพระเจา กับคําเตือนสอนของมนุษย จงเลือกคําเตือนของพระเจาเสมอ และคํา
เตือนใด ๆ ก็ตามที่ขัดกับคําเตือนของพระเจา ถือวาเปนคําเตือนที่ผิดพลาดทั้งสิ้น
พระเจาทรงเตือนมนุษยหลายวิธี วิธีที่แจมกระจางชัดแจงที่สุด คือเตือนโดยทางพระดํารัสของ
พระองค จงสังเกตดูเสมอวา ขอพระธรรมใดที่เปนคําเตือนสติหรือเปนขอตักเตือน จงขีดเสนใตและ
จดจําไว เพื่อนําเอาไปปฏิบัติตาม
พระเจาอาจตักเตือนเรา โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จิตสํานึกผิดและชอบของทาน
จะทําใหทานรูส ึกไมมีความสุขไมสบายใจเมื่อทานคิดจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไมถูกตองตามน้ําพระทัย
ของพระองค
พระองคอาจตักเตือนโดยอาศัยสิ่งแวดลอม เชน เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกทาน การทดลอง
ความทุกขลําบากและแมกระทั่งความผิดหวังบางครั้งพระองคอาจตักเตือนโดยทางบุคคลที่เราเคารพรัก
เชน บิดามารดาครูบาอาจารย ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล เพือ่ นรัก ดังอธิบายแลวขางตน ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง
วา จงยึดคําตักเตือนและคําสอนในพระดํารัสของพระเจา เปนหลักเสมอ
โทษของการไมเชื่อฟงคําตักเตือน
พระเจาทรงตองการใหเราเชื่อฟงคําตักเตือนทันทีที่ไดยนิ “คนที่เขาใจเมื่อถูกวากลาวแตเพียง
ครั้งเดียว ก็ซมึ ทราบยิ่งกวาคนโฉดเขลา ที่ถูกโบยสักรอยราย” (17:10) คนที่ไมยอมฟงคําตักเตือน จะ
ไดรับผลรายหลายประการเชน พระเจาะจไมทรงสดับฟง และจะไมตอบคําอธิษฐานของเขา (อาน 1:2528) เขาจะกลายเปนคนยากจนคนแคน และไดรับการอับอายขายหนาในที่สุด (13:18) เขาจะไดรับการตี
สอนอยางสาหัสจากพระเจา และจะพบความในตายที่สดุ (15:10)
พระเจาทรงเตือนมนุษยทุกคนใหกลับใจเสียใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชว ยใหรอด
ของตน ทรงเตือนคริสเตียนทุกคน ใหดาํ เนินชีวิตอยูในทางชอบธรรม ตามน้ําพระทัยของพระองค “เหตุ
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ฉะนั้น ตามทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสวา “วันนี้ถาทานทั้งหลายจะไดยินพระสุรเสียงของพระองค อยา
กระทําใหใจของทานแข็งกระดางไป...” (ฮีบรู 3:7, ดู ขอ 8-11 ดวย)
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6

บทเรียนที่ 7 การเลือกคูครอง

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 12:4,21:9,19,11:22,31:30,5:15-18, เอเฟซัส 5:25
ทานคงไดยนิ คํากลาวที่วา “การตัดสินใจเลือกคูครอง เปนการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวติ
รองจากการตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูช วยใหรอด” คํากลาวนี้จะจริงเพียงใด ดูไดจาก
สามีภรรยาตาง ๆ สามีภรรยาบางคูอยูเย็นเปนสุข รักใครสนิทสนม กลมเกลียวกัน จนกระทั่งแกเฒา แต
บางคูมีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันบอย ๆ จนบานแตกสาแหรกขาด ภรรยาตองขมขื่นกลืนน้ําตา
ตลอดชีวิต หรือสามีหาความสุขจากครอบครัวของตนไมได มีหนังสือตาง ๆ เขียนขึ้น เพื่อชวยใหสามี
ภรรยาพบความสุขในชีวิตแตงงาน สอนหนุมสาว ใหรูจักเลือกคูครองที่ถูกตอง หนังสือที่ใหคําแนะนํา
ที่ดีสุดในเรื่องนี้คือพระคริสตธรรมคัมภีร
ทั้งพระคริสตธรรมใหม และพระคัมภีรเดิม ใหคําสอนมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระธรรม
สุภาษิตเตือนใหเราตระหนัก ถึงความสําคัญของการเลือกคูครองดังนีว้ า “ภรรยาผูมีใจบริสุทธิ์นั้นเปน
มงกุฎของสามีตน แตภรรยาผูทําใหเกิดความอับอายขายหนานั้น เปนเหมือนความผุพังในกระดูกของ
สามี” (สุภาษิต 12:4) “ที่จะอาศัยอยูที่หองมุมดาดฟาตึก ดีกวาอยูรวมหองกวางขวางดวยกันกับหญิงมัก
ทะเลาะจูจ ”ี้ “ไปอาศัยอยูที่ปาเปลี่ยวดีกวาอาศัย อยูกับหญิงที่มักทะเลาะและบนจูจ”ี้ (21:9,19)
ขอพระธรรมเหลานี้ เตือนใหระมัดระวังในการเลือกภรรยา สรุปความวาการครองตนเปนโสด
ตลอดชีวิต ทนรับความอางวางเปลาเปลี่ยวใจ ก็ดกี วาแตงงานกับสตรีที่ไมดี ในทํานองเดียวกัน สําหรับ
สุภาพสตรีทุกทาน การครองโสด ก็ดีกวาเลือกคูครองที่ผิดหลายพันเทา นักศาสนาจารยคนหนึ่งถาม
หนุมสาวทีแ่ ตงงานใหม ๆ วา “ชีวิตแตงงานของคุณเปนอยางไร” สามีตอบดวยเสียงหัวเราะวา “วิเศษ
มากครับ” ศาสนาจารยยิ้มดวยความพอใจและกลาววา “ใชแลวการแตงงานที่ถูกก็เทากับขึ้นสวรรค แต
หากเลือกคูผิดก็เทากับลงนรกทั้งเปน”

การเลือกภรรยา
“สตรีรูปงาม แตปราศจากสติรอบคอบ ก็เหมือนกับแหวนทองอันประดับไวที่จมูกหมู”
(สุภาษิต 11:22) “ทาทางนวยนาดเปนของลวง และความสวยงามเปนของไมเที่ยง แตสตรีที่ยําเกรงพระ
เยโฮวาหนั้นจะรับคําชมเชย” (31:30)
ความเพอฝนอยางหนึ่งของชายหนุมเปนจํานวนมากก็คือ อยากจะไดสตรีรูปงามคนหนึ่งเปน
คูครองในอนาคต เมื่อถึงคราวเลือกคูครอง มักมองความสวยงามของรางกาย เปนคุณสมบัติ การอยาก
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ไดภรรยาที่สวยงาาม มิใชเปนสิ่งที่ผิด ดวยมนุษยทกุ คนตางชอบความสวยงามทั้งนั้น แมจะซื้อรองเทาคู
หนึ่ง นอกจากจะดูความอดทนทานแลว ยังจะพิจารณาถึงความสวยงามของทรวดทรงดวย เพื่อจะไมให
นอยหนาผูอื่น บางคนเสียเวลาหลายอาทิตย กวาจะเลือกรองเทาไดสมใจผูที่เลือกไดภรรยาที่สวยงาม
นอกจากเปนทีพ่ อใจแกตนเองแลว ยังเปนทีช่ มเชยของคนอื่นดวย
อยางไรก็ตามการเลือกคูครองโดยพิจารณาดูแตรูปกายเทานั้น มีอันตรายหลายประการ ประการ
แรก ความสวยทางรางกาย ไมเปนสิ่งจีรังยั่งยืนอาจเปลีย่ นแปลงไปงาย ๆ เชน เมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บ เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ เมื่อแกเฒา หากทานรักสตรีและแตงงานกับหลอน เพราะความสวยงามเทานั้นเมื่อความ
สวยงามนัน้ สูญสลายหรือจางไปความรักของทานก็จะคอย ๆ ลดไปดวย จนที่สุดก็พบกับความไมพอใจ
และความไมสมหวัง โดยเหตุนี้ สามีภรรยาเปนจํานวนมาก เมื่อแตงงานกันใหม ๆ รักใครกลมเกลียวมี
ความสุขสดชื่น แตเมื่อเวลาผานพนไปมีสมาชิกใหม ๆ เพิ่มขึ้นในครอบครัว ความสวยงามของภรรยา ดู
เสื่อมโทรมไปมาก สามีภรรยาก็มิไดรักใคร มีความสุขดุจแรกเริ่ม
ประการที่สอง เมื่อเสนห และความสวยงามของรูปราง มีอํานาจเหนือจิตใจ บางครั้งอาจทําให
จิตสํานึกบอดไป ดังคําพังเพยที่วา “ความรักทําใหตาบอด” กลาวคือ ทําใหมองขามคุณสมบัติที่สําคัญ
อื่น ๆ ไปสิ้น เชน ความประพฤติ ความเฉลียวฉลาดความเชื่อความสามารถในการครองเรือน จรรยา
มรรยาท และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งลวนเปนคุณสมบัตทิ ี่สําคัญ กวาความสวยงามทางรางกาย และเปน
ความสวยงามที่แทจริง
ในบทนี้เราจะไมกลาวถึงคุณสมบัติของภรรยาที่ดี ทานจะไดศกึ ษาในอาทิตยหนาในหัวขอเรื่อง
“แมศรีเรือน” แตเราจะกลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด เหนือคุณสมบัตทิ ั้งหลาย คือ “ความยําเกรงพระ
เจา” ของหญิงนั้นหากทานคิดจะเลือกคูครองคุณสมบัติประการแรก ทีท่ านจะตองพิจารณาคือ ดูวาสตรี
นั้น (หรือชายนั้น) ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เปนคริสเตียนที่แทจริง เคารพยําเกรง
พระเจาดวยใจจริงหรือไม (อาน 2 โครินธ 6:14) เมื่อผูหนึ่งผูใด เคารพยําเกรงพระเจา รักพระเยซูคริสต
อยางแทจริงขอบกพรองและปญหาตาง ๆ ก็มีทางแกไขไดงายขึ้น ฉะนั้นหากทานตองเลือกระหวางสตรี
รูปงาม แตไมมีคุณสมบัติอะไรเลย กับสตรีที่รูปรางไมสูจะงามนักแตมีคุณสมบัติที่ดี จงเลือกสตรีคน
หลังความสวยภายนอก เปนความสวยทีห่ ลอกลวง แตความสวยงามภายในเปนความสวยงามที่แทจริง
จงชื่นใจยินดีตอ ภรรยาอยางนั้นเถิด

การเลือกสามี
อาจจะเปนการไมยุติธรรม หากบุรษุ เทานั้นมีสิทธิเลือกสตรี แตสตรีไมมีสิทธิพิจารณา
ไตรตรอง ถึงคูครองที่จะแตงงานดวยเลย ชีวิตแตงงานจะมีความสุขก็ตองไดรับการยินยอมเห็นพองดวย
ทั้งสองฝาย สตรีหลายทานบนวา พระคริสตธรรมคัมภีรใหคําแนะนําเกีย่ วกับการเลือกสามีนอย
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เหลือเกินความจริงมิไดเปนเชนนั้น พระธรรมสุภาษิตไดใหภาพอยาง เดนชัดเจนเกี่ยวกับ คนฉลาด และ
คนโงเชน “คนโฉดเขลายอมเห็นวาทางของตนเปนทางดี แตคนทีม่ ีปญญานั้น ยอมฟงคําตักเตือน”
(12:15) “การที่สําเร็จตามความปรารถนา เปนรสหวานสําหรับจิตใจนั้นแตทจี่ ะละจากความชัว่ นัน้ เปน
การสะอิดสะเอียนแกคนโฉด” (13:19) ยังมีขอพระธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่บอกใหเราทราบถึงลักษณะ
ของโฉด และคนมีปญญา สตรีทุกทานมีหนาที่พิจารณาเลือก ระหวางคนโฉดและคนมีปญญา ผูที่ชวย
ทานไดดีที่สุด ในการตัดสินใจคือ พระบิดาในสวรรค จงทูลขอสติปญญาจากพระองค และทูลขอให
พระองคทรงชวยทาน เพื่อวาการตัดสินใจจะไมผิดพลาด

คุณสมบัติของสามีที่ดี (5:15-18)
1. เปนสามีของภรรยาเพียงคนเดียว “จงดื่มน้ําจากถังเก็บน้ําของเจาเองและน้ําอันไหลซึมที่บอ
ของเจาเอง” (5:15) สามีที่ดีจะตองสัตยซื่อตอภรรยาของตน ไมไปเกีย่ วของกับหญิงอื่นในเชิงชูสาว หรือ
หาความสุขสําราญกับหญิงอื่น (5:19,20) การไปมาหาสูก ับหญิงอื่นในทางไมควร ไมเพียงแตไดชอื่ วา
เปนสามีที่ไมดี ยังเปนสิ่งชั่วชาในสายพระเนตรพระเจา (5:21-23)
2. รูจักสรรหาความสุขใหแกภรรยาของตน (5:16,18) เอาใจใสดแู ลใหความสะดวกสบายเทาที่
จะใหได ทะนุถนอมจิตใจภรรยา ใหเธอรูส ึกสุขใจ เมื่ออยูในบาน และเมื่ออยูใ กลทา น ผูเปนสามีบางคน
มองขามความสําคัญขอนี้ หลังจากแตงงานแลวมิไดเอาอกเอาใจหลอนดุจแตกอน ทําใหภรรยาเกิดใจ
ปรารถนา ใครจะหาความสุขโดยทางอื่น จนเกิดเรื่องมิดมี ิงามขึ้นในครอบครัว สามีที่จะตองสละเวลาอยู
กับภรรยาใหเพียงพอ พยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะนําความสุขมาสูหลอน
3. ใหเกียรติและรักภรรยาของตนอยางแทจริง (5:15-18) คุณสมบัติประการสําคัญที่สุดอยาง
หนึ่งสตรีตองพิจารณาจากบุรุษ คือความรัก จงดูใหแนวา ชายนั้นรักตนอยางแทจริงหรือไม ผูชายบาง
คนแตงงานเพราะรักทรัพยสนิ มรดกของสตรี รักความสามารถ รักรูปรางสตรีเทานั้น มิไดรักดวยน้ําใส
ใจจริง สุภาษิตบทหนึ่งสอนวา “จงแตงงานกับผูชายที่รักทานดีกวาแตงงานกับผูชายทีท่ านรัก”
ผูเปนสามี จงรักภรรยาดุจพระคริสต ทรงรักคริสตจักรของพระองค (เอเฟซัส 5:25-33) ความรัก
ชนิดนี้มิไดขึ้นอยูกับเสนห ความสวยงาม ความสามารถ หรือความดี ของภรรยา แตเปนความรักที่มา
จากพระคริสตและออกจากจิตใจของตนเองไปสูภรรยาดุจพระคริสตผูทรงรักมนุษยทั้งหลาย ทั้ง ๆ ที่
มนุษยเปนคนบาป ไมมีอะไรนารักจําเพาะพระองค ความรักของพระองคนั้น เปนความรักที่เต็มไปดวย
ความอดทน ความเขาใจ ความเสียสละ ความดี ความสัตยซื่อ ความออนหวาน ความออนสุภาพเปน
ความรักที่ยั่งยืนคงทน
ครอบครัวที่ดี นอกจากมีความสุขแลว ยังนําเกียรติมาสูพระเจาดวยจงเชื่อพึ่งพระเจาในการ
เลือกคูครองและในการดํารงชีวิตภายในครอบครัวพระองคจะทรงนําทาน ในทางที่ถกู ตองเสมอ
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บทเรียนที่ 8 แมศรีเรือน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 31:10-30
ผูนําคนสําคัญคนหนึ่งของโลกกลาววา “เบื้องหลังความสําเร็จของผูชายยอมมีผูหญิง” เหตุที่เขา
สามารถไตเตาขึ้นมาสูตําแหนงสูง ประการแรกก็คือเพราะมีมารดาที่ดคี อยใหคําแนะนําตักเตือนตั้งแตยัง
เยาวอยู ประการที่สองก็เพราะมีภรรยาทีด่ ี คอยชวยเหลือและใหคําหนุนใจอยูเ สมอ ภรรยาที่ดจี ึงเปน
กุญแจสําคัญ ซึ่งจะนําความสุขความเจริญกาวหนามาสูครอบครัวพระธรรมสุภาษิตกลาววา “ใครจะได
พบสตรีที่เปนแมศรีเรือนดี? เพราะวาคาของนางนั้นล้ํากวาทับทิมอีก” (31:10) เราอาจตีราคาความดีของ
ทรัพยสินมรดก หรือของมีคาอื่น ๆ ไดแตความดีของภรรยา มีคาสูงเกินไปที่จะคิด เปรียบเทียบดวยเงิน
ทองหรืออีกนัยหนึ่งเงินทองไมอาจซื้อ หรือแลกเปลี่ยนภรรยาที่ดีได “บานเรือนและทรัพยสมบัติ เปน
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตภรรยาที่เฉลียวฉลาดมาจากพระเยโฮวาห” (19:14)
พระธรรมสุภาษิตบทสุดทายไดยกยองสรรเสริญมารดาและภรรยาทีด่ ีแสดงวาศาสนาคริสตให
เกียรติแกสตรีเทิดทูนมารดาผูบังเกิดเกลา มิใชดูหมิ่นกดขี่สตรีดังทีบ่ างคนเขาใจ คุณสมบัติของแมศรี
เรือนที่ดี ซึ่งเราจะศึกษาตอไปควรจะเปนคุณสมบัติของสตรีทุกทาน ทีค่ ิดจะมีเหยามีเรือน และของผูที่มี
ครอบครัวแลว
1. เปนที่ไววางใจของสามี “สตรีนั้นเปนที่ไววางใจของสามี และสามีของเขา จะไมขาดกําไร
เลย” (ขอ 11)
การที่สามีจะไววางใจภรรยาในกิจการทุกอยางไดนั้น ภรรยาตองแสดงใหสามีเห็นวา ตนเปนที่
ไววางใจไดไมวาจะเปนความลับ ธุรกิจสําคัญในครอบครัว ทรัพยสินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีภรรยาเปน
จํานวนมาก ไมเปนที่ไววางใจของสามี เพราะหลอนไมรูจักรักษาความลับ สามีจึงไมอาจบอกเรื่อง
สําคัญใด ๆ แกหลอนได สตรีบางคนไมรูจักดูแลรักษาบานเรือนและทรัพยสินใหดี บางไมรูจักอบรมสั่ง
สอนแมกระทัง่ บุตร ทําใหสามีมีภาระหนักใจเพิ่มขึ้น สามีภรรยาจะอยูดวยความเปนสุขได ก็ตอเมื่อตาง
ฝายตางเปนทีไ่ ววางใจซึ่งกันและกัน ไมปด บังความลับใด ๆ แกกนั และกัน
2. กอใหเกิดคุณงามความดีแกสามี (ขอ 12)
หลอนพยายามทุกวิถีทาง และสุดความสามารถ ที่จะชวยใหสามีเจริญรุงเรือง ในธุรกิจและงาน
ทุกอยางที่สามีทํา ถือวางานและภาระของสามี ก็คืองานและภาระของหลอน คอยเอาใจใสดูแลชวยเหลือ
ในสิ่งที่ชวยได คอยหนุนใจเมื่อสามีพบปญหาลําบากสิ่งใดก็ตาม ซึ่งอาจนําความเสียหายความเสียใจมา
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สูสามีนางจะหาทางปองกันไวเสมอสตรีชนิดนี้ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกตนเองฝายเดียวแมตนอาจลําบาก
ตองเสียสละ แตหากนําความดี ความพอใจมาสูสามี หลอนก็อิ่มใจ
3. ขยันและทํางานหนัก (ขอ 13,15-19)
หลอนไมเปนคนสุรุยสุราย ใหสามีซื้อทุกอยางที่ตนตองการ แตรูจกั ใชความคิดหาเครื่องใชไม
สอยตาง ๆ ในทางที่ประหยัดที่สุด “นางหาขนแกะและปานมาและทําเปนของใชขึ้น ตามที่นางเห็น
ควร” (ขอ 13) เตรียมของใชผานุงหมอยางเพียงพอ ใหแกบุตรและทุกคนในครอบครัว โดยเหตุนี้ “นาง
ไมกลัววา หิมะจะทําใหครอบครัวหนาว เพราะวาคนในครอบครัวของนาง นุงหมดวยผาสักหลาดสีแดง
จัด” (ขอ 21)
นางตื่นแตเชามืดทุกวัน เพือ่ เตรียมอาหารใหแกครอบครัว ทําความสะอาดบานเรือน ตกแตง
บานใหแลดูสวยงามนาอยู เมื่อสามีตื่นขึ้นก็พบความสดชื่นทุกอยาง ตัง้ แตในบานและรอบบาน
นางไมกลัววา มือของนางจะหยาบกรานไมสวย หรือเล็บอันเรียวยาวจะหัก นางใชกําลังแขน
อยางเต็มที่ (ขอ 17) ในการหุงตม ซักเสื้อผา ถูพื้น ปดกวาด บานชอง และงานการเรือน สารพัดอยางดวย
ความเต็มใจและดวยความยินดี
สตรีคนหนึ่งถามเพื่อนของหลอนซึ่งเปนภรรยาของเศรษฐีวา “ทําไมคุณไมจางคนใชหลาย ๆ
คนชวยทํางาน ตองทํางานหนักตลอดวัน เหมือนคนธรรมดา” ภรรยาของเศรษฐีตอบวา “ฉันรูสึก พอใจ
เมื่อสามารถทําทุกอยางดวยมือของฉันเอง”
4. รูจักจายตลาด “นางเปรียบเหมือนเรือกําปนพอคา คือนําอาหารมาแตไกล” (ขอ 14)
คุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งของภรรยาที่คนเปนจํานวนมากมองขามก็คือตลาด หลอนรูจัก
สถานที่ ที่ควรไปซื้อของ รูจักซื้อสินคาที่ราคาถูก และมีคุณภาพดี รูจกั ตอรองราคาในทางที่สมควร สิ่งที่
หลอนซื้อกลับบาน มักเปนที่ชอบใจของสามีและบุตร นางไมซื้อมากเกินไปหรือนอยเกินไป มักซื้อ
เพียงพอกับความตองการของครอบครัว เรื่องซื้ออาหาร เตรียมกับขาวทุกวัน เปนเรื่องนาปวดหัวอยาง
หนึ่งของภรรยาแตภรรยาทีด่ ยี อมถือเรื่องนี้เปนเรื่องนายินดี หากภรรยาไมเขาใจในเรื่องจับจายใชสอย
จริง ๆ นางก็จะพบความลําบากใจทั้งยังไมเปนที่ชนื่ ชมยินดีของสามีสตรีทุกทานจึงไมควรมองขาม
ความสําคัญขอนี้ พยายามฝกฝนตนเองในการซื้อของจายตลาด เพื่อจะไมเปนที่ดหู มิ่นดูแคลนของผูใด
ได
ภรรยาที่รูจักใชสอยจับจายทรัพยแมจะมีรายไดในครอบครัวไมมาก ก็อาจนําความบริบูรณพูน
สุข มาสูครอบครัวได ดีกวาครอบครัวที่มีรายไดมากแตภรรยาขาดสติปญญา ในการใชจายทรัพยสนิ
5. มีใจเมตตาตอจนยากจน “นางหยิบยื่นใหแกคนจน เออ นางเอื้อมมือออกชวยคนเข็ญใจ” (ขอ
20)
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พระธรรมสุภาษิตเตือนสอนเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตอคนยากจนหลายขอ เชน “บุคคลที่เหยียด
หยามเพื่อนบานของตนก็ทําบาปแลว แตบคุ คลผูมีใจเมตตาคนยากจน เขาก็เกิดมีความสุข” (14:21)
“บุคคลผูกดขี่เบียดเบียนคนจนก็นําความอัปยศมาสูพระผูสรางตน แตบุคคลผูมีความเมตตาแก
คนยากจน ก็ถวายเกียรติยศแดพระองค” (14:31) “คนที่เอ็นดูเผื่อแกคนยากจน เปรียบเหมือนไดใหพระ
เยโฮวาหทรงยืมไปและพระองคจะทรงตอบแทน คุณความดีของเขา” (19:17)
ภรรยาที่ดีไมเพียงแตไมขัดขวางสามีในการชวยเหลือคนยากจน เมือ่ ไดรับการขอรองและเมื่อ
สามารถชวยไดยังสนับสนุนสามีในงานกุศล
และหลอนเองยังเต็มไปดวยใจเมตตากรุณาแกผทู ี่ขาด
แคลน ผูที่ตองการความชวยเหลือ เปนเหตุนําพระพรอันใหญหลวงมาสูครอบครัว
6. รูจักแตงตัวถูกกับกาลเทศะ “เครื่องนุงหมของนาง ก็ทําดวยผาปานเนื้อดีและผาสีมวง” (ขอ
22)
ผูหญิงเปนจํานวนมาก เมือ่ ยังไมแตงงาน มักสละเวลามากแตละวันตกแตงรูปรางใหสวยเปน
เสนห แตหลังจากแตงงานมีบุตรแลว หลอนไมเอาใจใสตอการแตงตัว ทําใหแลดูเปนคนแกเกินวัย สตรี
อีกประเภทหนึ่ง เอาใจใสตอการแตงตัวจนเกินไป แมจะมีบุตรหลายคน มีงานบานมากมายตอง
รับผิดชอบ หลอนยังคงใชเวลามากสําหรับเสริมแตงรางกาย ดุจสาววัยรุนทุกวันเปนที่ติฉินทาของเพื่อน
บาน ภรรยาทีด่ ี ยอมรูจักแตงตัวใหเหมาะสม สะอาดเรียบรอย ไมเปนที่อับอายขายหนาและไมเปนที่ติ
ฉินนินทา
7. รูจักพูดจา (ขอ 26) “นางพูดจาลวนแตคําเฉลียวฉลาด และลิ้นของนางพูดเปนคําเตือนสติ
ดวยความปราณี”
ความออนแอขอหนึ่งที่สตรีสวนมากมักมี คือ การซุบซิบนินทา และบางครัง้ ก็ทําใหเกิด
บาดหมางใจ กับเพื่อบานใกลเรือนเคียง นําเรื่องเดือดรอนมาสูครอบครัว ภรรยาทีด่ ีจงึ ควรระมัดระวังใน
คําพูด
8. ยําเกรงพระเจา (ขอ 30)
นี่เปนคุณสมบัติประการสําคัญที่สุดดังกลาวแลวในอาทิตยกอนวาภรรยาที่ยําเกรงพระเจาก็จะ
พยายามกระทําทุกอยางใหเปนที่พอพระทัยของพระองคและเปนเหตุนาํ ความพอใจมาสูสามีและ
ครอบครัวดวย
ไมมีผูใดในโลกเปนผูสมบูรณแบบ สตรีคนใดที่รูสึกวาตนบกพรองจงอยาเพิ่งทอใจ จง
ขอบพระคุณพระเจาที่พระองคทรงชี้ใหทานเห็น ขอบกพรองตาง ๆ แลวทูลขอพระองคประทาน
สติปญญา ใหแกทาน เพื่อทานอาจปรับปรุงแกไข และฝกฝนตนใหเปนภรรยาที่ดี ตามที่พระองคทรง
สอนไว
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ผูชายบางทานอาจหนักใจวา จะหาภรรยาที่ดีเชนนีไ้ ดอยางไร ไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระ
เจา หากทานเชื่อและไววางใจในพระองค
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บทเรียนที่ 9 การอบรมสั่งสอนบุตร

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 22: 6, 15, 19:18, 3:3-12, 29:15
“สิ่งจําเปนที่มนุษยทกุ คน ตองทําเพื่อเอาชนะความชัว่ ก็คืออยาไปยุงเกีย่ วกับมัน” นี่เปนคํา
กลาวของเอ็ดมัน เบิ๊กย นักการเมืองชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ความคิดเห็นนี้จะถูกตองหรือไม ดูได
จากตัวอยางการปลูกพืช พืชจะเจริญเติบโตไดก็ตอเมื่อชาวสวนหมั่นรดน้ําพรวนดินเติมปุยแลวยังตอง
ระวังศัตรูตาง ๆ ของพืชดวย เชน แมลง และสัตวรายอืน่ ๆ เปนตน
เมื่อหนุมสาวไดแตงงานมีครอบครัว หนาทีส่ ําคัญติดตามมาคือการอบรมสั่งสอนเด็ก การเลี้ยงดู
ใหดี เชน ใหทอี่ ยูอาศัย เครื่องนุงหม ดูแลใหความสะดวกสบาย และความปลอดภัยก็ยังไมเพียงพอ สิ่งที่
เราหวังจากเด็กนั้น ก็คือ ตองการใหเขาเปนพลเมืองดีในวันขางหนา แตเขาจะเปนพลเมืองดีไมได หาก
ทานเพียงแตเสริมสรางความดีให และไมอบรมสั่งสอนเขาดุจตนที่ทา นรดน้ําเติมปุย เพียงอยางเดียว แต
ไมกําจัดสิ่งเปนอันตรายตอมันออก
พระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงความสําคัญ ของการอบรมสั่งสอนเด็กพระธรรมสุภาษิตสอนวา
“จงฝกสอนเด็ก ใหประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤตินนั้ และเมื่อแกชราแลวเขาจะไมเดินหางจากทาง
นั้น” (22:6) “จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อเห็นวามีหวังที่เขาจะกลับดีได และอยาจงใจใหเขาถึงพินาศ
ไป” (19:18) ผูเปนบิดามารดาสวนมาก ปลอยปละละเลยบุตร ไมอบรมสั่งสอนตั้งแตยังเด็กใหประพฤติ
ตามทางที่ควร โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลาวางพอคอยฝกสอนบางเขายังเล็กเกินไปทีจ่ ะเขาใจบาง โตแลว
เขาจะรูเองบาง เมื่อบุตรคอย ๆ เจริญเติบโตเขาก็ประพฤติในทางไมดี จนยากทีจ่ ะแกไขแลวก็โทษวาเด็ก
ไมดี ดื้อดึงโทษสิ่งแวดลอม โทษเพื่อนฝูงของเด็ก แตหาทราบไมวาตนเหตุทแี่ ทจริง คือความผิดพลาด
ของบิดามารดาเอง ที่มิไดเอาใจใสตอการอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแตยังเล็ก ๆ อยู
หากบิดามารดาฝกฝนเด็กในทางที่ถูกตองแตยังเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นมาแมเขาจะหลงไป กับความ
ลอลวงทางฝายโลก แตพระคริสตธรรมคัมภีรใหความหวังแกเราวา เขายังมีทางที่จะกลับมาสูความดี ที่
ทานเคยสอนเมื่อยังเด็กได เพราะสิ่งที่เด็กเรียนรู เมื่อยังเล็ก จะฝงแนนอยูในความจําตลอดยังเล็ก จะฝง
แนนอยูในความจําตลอดชีวิต วันหนึ่งเขาจะสํานึกได
มีหลายคนเปนพยานวา เขาไดกลับมาเชือ่ พระเยซูคริสต เพราะระลึกถึงขอพระธรรมที่เขาเคย
ทองจําไวเมื่อยังเด็ก นิสยั ตาง ๆ ที่ทานมีอยูปจจุบนั สวนมากเกิดจากการฝกฝน เมือ่ ยังเปนเด็ก หากวา
ทานมีนิสัยที่ไมดีมาแตเด็กก็ยากที่จะแกไข เมื่อเติบโตเปนหนุมแลวฉะนั้นจงตีสอนบุตรของตน เมื่อยังมี
หวัง อยาปลอยใหเขาพินาศไป
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ผูเปนบิดาบางคนกลาววา “ฉันมีหนาทีก่ ารงาน ที่ตองหารายไดมาสูครอบครัว เรื่องอบรมสั่ง
สอนเด็ก เปนหนาที่ของมารดา” นี่เปนความเขาใจที่ผิด สามีหรือบิดาเปนหัวหนาครอบครัว มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงตอความประพฤติของเด็ก เขาอาจจะวางใจมารดา (ภรรยา) ในการอบรมสั่งสอน แต
จะปลอยปละละเลยใหเปนหนาที่ของภรรยาเลยทีเดียว ไมไดเปนอันขาด
การสั่งสอนอบรมเด็กอาจแบงออกไดเปนสองอยาง คือการสั่งสอน และการอบรม

หนึ่ง การสั่งสอน
“จงฝกสอนเด็กใหประพฤติตามทางที่ควรประพฤตินั้น...” (22:6)
บิดามารดามีหนาที่สั่งสอนบุตรใหรูจักในสิง่ ตอไปนี้
1. วางใจในพระเจา (3:5,6) หนาที่ประการแรกและประการสําคัญที่สุดของบิดามารดาคือ สั่ง
สอนใหบุตรรูจ ักพระเจา นําเขามาตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเขา หลายคน
รูสึกหนักใจในเรื่องนี้เพราะบุตรมักไมเชื่อฟง หากทานเริ่มตั้งตนเมื่อเขายังเด็ก เขมงวดกวดขันใหเขาไป
เรียนรวีวารศึกษาทุกอาทิตยสอนเขาขณะที่อยูบาน เปนตัวอยางทีด่ ีในทางประพฤติ ทานก็อาจตัดปญหา
ลําบากใจไปได แมทานอาจรูสึกวาสายเกินไป และยากเกินไปทีจ่ ะสั่งสอนเขา ทายังคงมีหนาที่
รับผิดชอบตามเดิม จะวางมือไมได เพราะหากทานใหสิ่งของทุกอยางในโลกแกเขา แตไมอาจชวย
วิญญาณจิตของเขาได จะมีประโยชนอันใดเลา?
2. ละจากความชั่ว (3: 7,8) อยามีความคิดเชนนี้เลยวาเขายังเด็กเกินไปที่จะรูดีรูชั่ว จงสั่งสอนเขา
บอกเขาตรงไปตรงมาวา อะไรดีควรจะกระทําอะไรชัว่ ควรจะละเวน เด็กจะกลายเปนเด็กดีโดยตนเอง
ไมได นอกจากทานจะสั่งสอนปลูกฝงนิสัยดีใหแกเขานําเขาออกจากความชั่วราย
3. ความกรุณาและความจริง (3:3,4) ความเห็นแกตวั เปนนิสัยดั้งเดิมของมนุษยทกุ คน จงสอน
ใหเด็กรูจักมีใจเผื่อแผ ชวยเหลือผูอื่น รูจักการใหมากกวาที่จะรูจักแตการรับเพียงอยางเดียว ปลูกฝงพระ
วจนะของพระเจา ซึ่งเปนความจริงใหลึกอยูในจิตใจของเขา เพื่อความจริงนี้จะนําทางของเขาตลอดชีวิต
4. ถวายทรัพยใหแกพระเจา (3:9,10) อยาลืมมอบเงินแกเขากอนไปเรียนรวีวารศึกษา และกําชับ
เขาวานั่นเปนเงินสําหรับถวายใหแกพระเจา ครูสอนรวีวารศึกษาทุกทานก็ไมควรละเลยที่จะสอนเรื่อง
การถวายทรัพย ใหแกเด็กเพือ่ เมื่อเขาเติบโตขึ้นมา จะเปนผูรับใชที่ดีของพระเจาในการให
5. คบเพื่อนที่ดี (1:10-19) เด็ก ๆ ชอบมีเพื่อนเลนมากมาย เพื่อนเหลานี้มีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลายอุปนิสัยของเขา จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใหเขาไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด
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6. เชื่อฟงพระวจนะของพระเจา (3:11,12) โดยรูจักเชื่อฟงบิดามารดาตั้งแตยังเด็ก เด็กที่ไมรูจกั
เชื่อฟงบิดามารดาก็เปนการยากที่จะใหเขาเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา การที่จะใหเขาเชื่อฟงไดอยางไร
นั้น ขึ้นอยูก ับการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา
7. เรื่องเพศตรงกันขาม บิดามารดาสวนมาก ไมสอนเรื่องเพศใหแกบุตร ปลอยใหบุตรดิ้นรน
ขวนขวายแสวงหาเอาเอง ตามนิสัยอยากรูอยากเห็นของเขา เปนเหตุใหชายหนุมหญิงสาวหลายคน
ประพฤติในทางที่ผิด พระคริสตธรรมคัมภีรสอนเรื่องเพศแกทกุ คน เชน พระธรรมสุภาษิต บทที่ 5 บทที่
7 เปนตน จงสอนเขาในสิ่งที่ควรและไมควร ใหอิสระเสรีแกเขาในการซักถาม อยาใหเขาไปขวนขวาย
แสวงหาเอาจากหนังสือที่ไมดีหรือจากประสบการณที่ไมดีตาง ๆ

สอง การอบรม
สิ่งที่บุตรของทานทุกคนควรหลีกเลี่ยงใหพน คือการกระทําผิดและการดื้อดึงฝาฝน เมื่อสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้น บิดามารดาจึงมีหนาที่แกไขดัดแปลงเขา ตามหลักวิชาการในสมัยปจจุบันถือวา การเฆี่ยน
ตีสั่งสอนเด็กไมเปนสิ่งที่ดี และสนับสนุนใหครูบาอาจารยและบิดามารดา เลิกใชไมเรียวแตดูประหนึ่ง
วา ไมมวี ิธีอื่นใด จะดีและไดผล เทากับการอบรมและสั่งสอนโดยวิธีเฆีย่ นตี
บิดามารดาเปนจํานวนมาก สนับสนุนความจริงนี้ ผูเปนมารดาคนหนึ่งกลาววา “ฉันดุวาเทาไร
อธิบายเทาไร ลูกของฉันไมเคยจดจําสักครั้ง จนกระทั่งตองใชไมเรียวเพียงครั้งเดียวเทานั้นแหละไดผล”
พระธรรมสุภาษิตก็สนับสนุนใหใชวิธีเฆีย่ นตีในการสั่งสอนลงโทษเชนกันเชน “ความโฉดเขลาผูกพัน
อยูในจิตใจของเด็ก แตไมเรียวอาจขับไลความโฉดเขลานั้นไปเสียได” (22:15) “ไมเรียวที่ตีสอนทําให
เกิดปญญา แตเด็กที่ถูกละเลยนั้น เปนเหตุกระทําใหมารดาของตน ไดความละอาย” (29:15) “อยาละเลย
การเฆี่ยนสอนเด็ก ดวยวาถาเจาจะตีสอนเด็กดวยไมเรียว เขาคงจะไมตาย เจาจงใชไมเรียวตีเขา และเจา
จะไดชวยจิตวิญญาณของเขาใหพนจากเมืองผี” (23:13,14)
ทั้งนี้มิไดหมายความวา ทานตองใชการเฆี่ยนตีอบรมสั่งสอนเด็กเสมอไป จงพยายามใชคําพูด
อธิบายใหเขาเห็นดีและชั่ว สั่งกําชับใหปฏิบัติในสิ่งที่ควรแตหากเขายังคงดื้อดึงฝาฝนเรื่อยไป จงอยา
กรงกลัวในการใชไมเรียว อยางไรก็ตาม จงระวัง ดวยวาการเฆี่ยนตีของทานนั้น ไมควรกระทําไปดวย
อารมณโกรธฉุนเฉียว แตจงทําไปดวยความรักเพื่อจะสั่งสอนอบรมเขาใหดีขึ้น
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9

บทเรียนที่ 10 การปฏิบัติตนในสังคม

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 25:6,7,17,26:17-19,27:2,14
ศาสนาอื่น ๆ หลายศาสนา มีคําสอนเกี่ยวกับสังคมนุษย แตกตางกับคําสอนของคริสตศาสนา
ศาสนาหนึ่งสอนวา ถาทานตองการเปนผูบริสุทธิ์ก็จงแยกตัวออกจากสังคม ที่เต็มไปดวยราคะตัณหา
สมาชิกของศาสนานั้นหลายคน จึงเดินทางเขาไปในปาลึกหรือบนภูเขา หรือในถ้ําหางไกลสังคมปลีกตัว
จําศีล ภาวนาเพียงผูเดียวเพื่อแสวงหาความชอบธรรม รักษาตนใหบริสุทธิ์ อีกศาสนาหนึ่งสอนวาสังคม
มนุษยมีสองแบบ แบบหนึง่ คือผูที่ดําเนินชีวิตธรรมดาทางฝายโลก อีกแบบหนึ่งคือ ผูที่บวช และไป
อาศัยอยูในสถานที่ ซึ่งแบงแยกออกจากสังคมภายนอก
พระคริสตธรรมคัมภีรใหมสอนใหเราปลีกตัวอยู ตามลําพังเชนกัน ในบางโอกาส มิใชปลีกตัว
เพื่อใหตนบริสุทธิ์ขึ้น แตปลีกตัวเพื่ออธิษฐานเขาเฝาพระเจา เพื่อรับการฟนฟูทางฝายวิญญาณจิต เปน
การปลีกตัวเพียงชั่วคราว แลวกลับมาเขาสังคมมนุษยอีกซึ่งถือวาเปนสังคมเดียวกัน เพื่อนําแสงสวาง
แหงความจริง ความเจริญกาวหนาสันติสุขมาสูมนุษยโลก นี่คือความหมายทีแ่ ทจริง ของการเปนคริส
เตียน อาร.เอฟ.ฮอรตัน นักประพันธผูมชี ื่อคนหนึ่งกลาววา “เมื่อเรากลาวแกตัวเองวาเราจะดํารงชีวิต
คริสเตียนเฉพาะในกลุมคริสเตียนตามลําพัง ก็เทากับวาเรามิไดดํารงชีวติ คริสเตียนเลย”
เนื่องจากคริสเตียนตองอาศัยอยูในสังคมมนุษย เชนเดียวกับทุกคนในโลกตองติดตอสมาคมกับ
คนทั่วไป ปญหาการประพฤติตน หรือจรรยาธรรมก็เกิดขึ้น เพราะคริสเตียนทุกคน มีจุดมุงหมายอยาง
เดียวกันคือ ไมวาจะทําอะไรก็ตาม เราทําเพื่อเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา พระธรรมสุภาษิตใหคํา
สอนเกี่ยวกับจรรยาฝายสังคมมากมาย ซึ่งเราจะศึกษาตอไปนี้
หนึ่ง การถอมตัว “อยาอวดเกียรติยศของตน ตอพระพักตรกษัตริย และอยายืนในที่คนใหญคน
โต” (25:6,7)
นักศึกษาสองคน จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ไดปริญญาบัตรในแขนงวิชาเดียวกัน ตางยืน่ ใบ
สมัครเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง ทั้งสองผานการสอบสัมภาษณไปได แตทางบริษทั บอกวา ใหเขาทั้ง
สองเริ่มตน จากตําแหนงเสมียนธรรมดา เชนเดียวกับคนอื่น ที่ยังไมจบมหาวิทยาลัย นักศึกษาคนหนึ่ง
รูสึกไมพอใจ ตอตําแหนงที่ไดรับ จึงปฏิเสธไมทํางานที่นั่น สวนนักศึกษาอีกคนหนึ่งรับตําแหนงนั้น
ดวยความถอมตน หลายปผานพนไปนักศึกษาทั้งสองบังเอิญไดพบกันอีก
นักศึกษาผูที่ทํางานในบริษัท ถามเพื่อคนนัน้ วา “เปนอยางไร ทํางานที่ไหน”
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“ยังหางานทําไมได งานที่บริษัทตาง ๆ เสนอใหเงินเดือนนอย ตําแหนงไมด”ี เพือ่ คนนั้นตอบ
อยางสิ้นหวัง “งานของคุณเปนอยางไรบาง”
“ขอบคุณพระเจา ผมไดเลื่อนตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการแลว” นักศึกษาคนนั้นตอบอยาง
ถอมตัว
พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยผูที่ถอมตัว ไมวาทานจะมีฐานะตําแหนงสูงเพียงใด มีความรู
ความสามารถมากเพียงไร หากทานถอมตัวเสมอตอคนทุกชั้น พระองคก็จะทรงอวยพรทาน หากทาน
เปนคนงานรับจางหรือรวมงานกับผูหนึ่งผูใ ด ทานไมจําเปนตองอวดอางคุยโต เพื่อคนอื่นจะยกยอง
ชมเชย จงทําดวยความสัตยซื่อขยันหมั่นเพียร รอบคอบ และถอมตนสักวันหนึ่งพระเจาก็จะยกทานขึ้น
สูง “เพราะวาทุกคนที่ไดยกตัวขึ้น จะตองถูกเหยียดลง และผูที่ถอมตัวลงผูนั้นจะตองถูกยกขึ้น” (ลูกา
14:11)
สอง การเยี่ยมเยียน “อยายางเทาเขาไปในบานของเพื่อนบานเจาบอยนักเกรงวาเขาจะเบื่อและ
เกลียดเจา” (25:17)
พระเยซูคริสตทรงสอนใหเราออนสุภาพเหมือนนกพิราบ ฉลาด มีไหวพริบเหมือนงู แมแตการ
กระทําดีใหแกผูอื่น เราก็ตอ งใชสติปญญา มิเชนนั้นบางครั้งความหวังดีของเรา ก็อาจกลายเปนที่
สะอิดสะเอียน และนาเบื่อหนายของคนอืน่ การเยีย่ มเยียนเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง คนที่รูจัก เปนสิ่งที่ดียิ่ง
เพราะเปนทางหนึ่งที่แสดงความเคารพ ความรัก ความสนใจ และความหวงใย เปนทางเชื่อมไมตรีจิตกับ
อีกฝายหนึ่งใหแนนแฟนขึ้น กระนั้นก็ตามเราก็ควรระมัดระวังอยาใหการเยี่ยมกลายเปนการนําความไม
พึงพอใจมาสูเจาของบาน เชน เยีย่ มเยียนไมถูกกาลเทศะ เยี่ยมเยียนในขณะที่เขามีธุระยุงมาก กอนจะไป
เยี่ยมเยียนผูใดจงสืบถามดูกอ นวา เปนการสะดวกสําหรับอีกฝายหนึ่งหรือไม ทางที่ดีทานควรนัดเวลา
กับเขา แลวไปเยีย่ มเขาตรงเวลาที่นัดหมาย อยาไปเยีย่ มเยียนเขาในเวลารับประทานอาหารนอกจาก
ไดรับเชิญ การเยี่ยมเยียนแตละครั้งอยาใหนานเกินไป จงลากลับกอนที่เจาของบานจะเกิดความเบื่อ
หนาย
สาม การยุงเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น “คนที่เดินไปและแวะเขาไปยุงกับการทะเลาะวิวาทที่ไม
เกี่ยวกับตน ก็เปรียบเหมือนคนที่จับกุมหูสุนัขดึงไว” (26:17)
คริสเตียนควรมีใจรัก ใจเมตตาตอคนอื่น แตในกรณีที่เกิดการทะเลาะกัน ซึ่งเราไมทราบตนสาย
ปลายเหตุและไมมีสวนเกี่ยวของเลย พระธรรมสุภาษิตแนะนําวา จงอยาเขายุงเกี่ยวหรือพยายามไกล
เกลี่ยใหปรองดองกัน หรือพยายามชวยฝายหนึ่งฝายใด การกระทําเชนนั้นก็เทากับคนที่ไปยุงกับสุนัข ที่
กําลังกัดกัน พยายามแยกทั้งสองออกจากกัน ผลที่ไดรับคือสุนัขหันกลับมากัดมือเขา ไดรับบาดเจ็บ แม
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พระเยซูคริสตเองก็ไมทรงอยากยุง เกีย่ วกับการทะเลาะวิวาท ของคนอื่น ที่ไมเกี่ยวกับพระองค (อานลูกา
12: 13, 14)
สี่ การหยอกเลน “คนบาที่ขวางดุนไฟ และลูกธนู และอะไร ๆ ที่ทําใหคนตายฉันใด คนที่ได
ลอลวงเพื่อนบานของตนแลวพูดวา “ฉันหยอกเลนตางหาก ก็เปนฉันนัน้ ” (26:18,19)”
การหยอกเลนเปนสิ่งธรรมดาทั่วไปในสังคมทุกชั้น คนสวนมากชอบสนุกสนานหัวเราะครึ้นเค
รงพระคริสตธรรมคัมภีรก็สอนใหเรารูจกั ตลกในบางโอกาส เปนคนราเริงผองใสเสมอ แตการหยอก
เลนเพื่อความสนุกสนานครืน้ เครงนั้น บางครั้งเปนสิ่งไมควรยิ่งเพราะแมจะเรียกเสียงหัวเราะเฮฮาไดจาก
คนจํานวนมากก็ตาม แตคนที่ถูกหยอก ไดรับการอับอายขายหนาอยางที่สุด บางคนถึงกับเจ็บช้ําใจ
รองไห เชน การเลื่อนเกาอี้ออกอยางไมใหรูตัว ขณะที่เพือ่ นยืนขึ้น เมื่อเขานั่งลง ทําใหเขาตองลมลงบน
พื้น ไดรับความเจ็บปวดและอับอายขายหนา ผูทหี่ ยอกรูสึกชอบใจเปนอันมากที่สามารถเรียกเสียง
หัวเราะจากคนอื่น แตหาทราบไมวาผูเคราะหรายเจ็บทั้งกายและใจ มีความไมพอใจสักปานใด เขากลับ
ซ้ําเติมวา “หยอกเลนหนอยเดียวทําเปนใจนอยไปได” การหยอกเลนชนิดใดก็ตาม ทีท่ ําใหคนอื่นอับอาย
ขายหนาบาดเจ็บนั้น คริสเตียนทุกคนควรจะหลีกเลี่ยง
การพูดหยอกเลนอื่น ๆ เชน เรียกเพื่อนวา “เตา” “เซอ” “เปรต” หรือ นามที่ไมเหมาะสมใด ๆ ก็
เปนสิ่งที่ไมบังควร พระเยซูคริสตไมทรงพอพระทัยแมกระทั่งจะไดยนิ ผูหนึ่งผูใด เรียกเพื่อนวา “ไอโง”
หรือ “ไอบา” ก็ทรงปรับโทษผูนั้นถึงในนรก (ดูมัทธิว 5:22)
หา การคุยโต “จงใหคนอืน่ สรรเสริญเจาเถิด อยาใหออกจากปากของเจาเลย จงใหนอกบาน
สรรเสริญเจา และไมใชริมฝปากของเจาเอง” (27:2)
สตรีเปนจํานวนมาก ชอบสรรเสริญเยินยอบุตรหลานของตน จนเกินไป ในการสนทนาทุกครั้ง
มักกลาวถึงความดีตาง ๆ ของบุตรหลาน เชน มีรูปรางใหญโตแข็งแรง เฉลียวฉลาด พูดเกง วองไวเปน
ตน จนบางครัง้ กลายเปนการคุยโต และยกตนขมทาน แมผูฟงอาจยิ้มแยมพยักหนา แตสวนลึกในใจอาจ
เกิดสะอิดสะเอียนก็ได หากทานมีความดีที่ควรแกการสรรเสริญ จงใหผูอื่นสรรเสริญเถิด อยาได
สรรเสริญตนเอง จะกลายเปนการคุยโตเลย
หก การคํานึงถึงผูอื่น “ผูที่มักตื่นแตเชามืด ไปกลาวพรแกมิตรสหายดวยเสียงดัง คนทั้งปวงจะ
กลับเห็นวาพรนั้นเปนคําแชงไป” (27:14)
พระธรรมยอหนสอนใหเรารูจักยินดีดว ยกันกับผูมีความยินดี เสียใจดวยกันกับผูที่เสียใจ (ดูโรม
12:15) การกลาวสวัสดีเสียงดัง กับผูที่งวงนอนเต็มทีน่ ั้น ไมเพียงแตไมเกิดประโยชนอะไรยังเปนการ
รบกวนเขาดวย ฉะนัน้ ไมวาจะทําอะไร จงเห็นอกเห็นใจและคํานึงถึงความรูสึกของคนอื่นเสมอ
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การรูจักประพฤติตน ใหถกู ตองในสังคม เปนศิลปอยางหนึ่ง ที่ตองใชเวลาฝกฝน ขอพระเจา
ทรงชวยเหลือเราในการแกไขปรับปรุงกิริยาทาทาง และความประพฤติตาง ๆ ใหดีขึ้น เพื่อเราผูเปนคริส
เตียนจะไดเปนแสงสวางที่แทจริงของโลก
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บทเรียนที่ 11 เพื่อนและศัตรู

10

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมสุภาษิต
27:10,17,14:7,20:19,22:24,1:10,19,23:20,21,25:22,23,24:17
สิ่งหนึ่ง ที่ไมมีใครอาจหลีกเลี่ยงไดคือการมีเพื่อนไมวาทานจะสังคมเกงหรือกระดากอายสัก
เพียงใด อยางนอยที่สุด ทานก็มีเพื่อนรักอยูบาง พระธรรมสุภาษิตสอนใหรักษาไมตรีจิตของเพือ่ นไวให
แนนแฟนเสมอ “เพื่อนที่รักของตนและเพือ่ นที่รักของบิดานั้นอยาเหินหางเสียเลย และในคราวทุกขยาก
ของเจาอยาเจาะจงไปที่บานพี่นองของตนเพื่อนบานที่อยูใ กล ก็ยังดีกวาพี่นองที่อยูไกล” (27:10) “เหล็ก
ลับเหล็กใหคมไดฉันใด คนเราก็ลับเพื่อนของเรา ใหเฉียบแหลมขึ้นไดฉันนั้น” (27:17)
เพื่อนที่ดีมกั เขาใจเรา เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือในยามตองการหนุนน้ําใจในยามทอถอย
อยางไรก็ตามบางครั้งเราอาจพลั้งเผลอคบเพื่อนที่ไมดี ทําใหเกิดผลตรงกันขาม ศาสนาฮินดูเนนหนักใน
เรื่องการคบเพือ่ นมาก ซึ่งมีคําสอนอยูวาทานจะเปนคนดีไมไดหากทานไมคบคาสมาคมกับคนดี ภาษิต
ไทยก็สอนวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” พระคริสตธรรมคัมภีร
กลาวไวมากมายหลายขอเกี่ยวกับการคบเพือ่ น พระธรรมสุภาษิต สอนใหเราระมัดระวังเพื่อนหาชนิด
ซึ่งเราควรทราบ
หนึ่ง คนโฉดเขลา “หากเขาไปสมาคมกับคนโฉดเขลา เจาจะไมพบเห็นความรูจากริมฝปากของ
เขา” (14:7)
คนโฉดเขลาในที่นี้มิไดหมายถึงคนที่ไมมสี ติปญญา ไมไดรับการศึกษาสูง คนไรการศึกษา
หรือคนที่ชาในการเลาเรียน แตเปนคนที่ไมยอมรับและไมยอมเรียนรูความจริงจากพระเจาหรือคนที่
ชอบประพฤติตนผิดแปลกกวาคนทั้งหลาย เปนคนดื้อกระดางไมยอมฟงคําแนะนําที่ดีของคนหนึง่ คน
ใดพระธรรมสุภาษิต บรรยายไวมากมายหลายขอเกี่ยวกับลักษณะของคนโฉดเขลานี้ เชน “ริมฝปากของ
คนมีปญญายอมเผยแพรความรู แตใจของคนโฉดเขลาหาเปนเชนนั้นไม” (15:7) “ใจของคนที่มคี วาม
เขาใจแลว ยอมแสวงหาความรู แตปากของคนโฉดยอมเสพความโฉดเขลา” (15:14) “บุตรที่มีปญญา
ยอมทําใหบดิ าปลื้มใจยินดี แตคนโฉดเขลานั้นดูถูกมารดาของตน” (15:20) ยังมีพระธรรมอื่นหลายขอ
ในพระธรรมสุภาษิต ที่บรรยายถึงลักษณะของคนโฉดเขลา และคนมีปญญา หากทานจะคนดู และนํา
ออกมาอภิปราย จะชวยใหทานเขาใจไดดยี ิ่งขึ้น
สอง คนปากบอน “คนที่เทีย่ วเลาเรื่องของคนอื่น มักแพรงพรายความลับ เหตุฉะนั้นอยาคบคา
กับคนปากบอน” (21:19)
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การคบกับคนชอบนินทา มีอันตรายหลายอยาง ประการแรก อาจทําใหทานเขาใจคนอื่นผิด คน
ที่ “ปากบอน” เหลานี้มักชอบเสริมแตงสิ่งที่ตนไดยนิ หรือไดพบเห็น พยายามทําใหเรื่องเล็กนอย
กลายเปนเรื่องใหญนาตืน่ เตนหวาดเสียว บางครั้งยังปนน้ําใหเปนตัว เขามีศิลปอาจชักจูงใจผูฟงใหเชื่อ
คลอยตามเขาไปไดงาย ๆ จนบางครั้ง แมแตทานเองก็อาจหลงผิด ประการที่สอง หากเขาชอบนินทาปาย
สีคนอื่นตอหนาทาน แพรงพรายความลับทุกอยางใหฟง ทานไมคิดหรือวา เขาก็อาจนินทาทาน ตอหนา
คนอื่นไดเชนกัน ประการที่สาม เกรงวาทานเคยชินกับการนินทาเชนนี้ นานวันเขาทานเองก็ปฏิบัติ
เชนเดียวกันกับเขา จนไมเปนที่ไววางใจของผูใด
สาม คนโกรธงาย “อยาคบเปนมิตรกับคนโกรธงาย และอยารวมทางกับคนเจาโทโส” (22:24)
คนโกรธงาย มักเปนคนขาดสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสิ่งใดไมเปนที่พอใจก็โกรธเคืองขึ้นมาทันที
กระทั่งบางครัง้ โกรธเคืองในสิ่งที่ไรสาระและเหตุผล กระทําในสิ่งที่ไมบังควร นําความเดือดรอนมาสู
ตัวเอง สูคนใกลชิดแมกระทั่งสูคนรัก ดังเชน ครั้งหนึง่ นายสมขับรถพาเพื่อนหลายคนไปธุระนอกบาน
ระหวางทางกลับบานเกิดเรือ่ งทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่ง ดวยความโกรธ เขาบึ่งรถกลับบานตลอดทางจน
เพื่อน ๆ ใจหายใจคว่ํา คิดวาคงจะพบอุบัติเหตุเสียแลว คนโกรธงายและเจาโทโส นอกจากอาจนํา
อันตรายมาสูทานไดงาย ๆ ยังอาจนําชื่อเสียงไมดีมาสูท านดวย เชนทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งไปแขงขัน
ในตางจังหวัด แมจะไดชยั ชนะกลับมาแตไมมีใครดีใจ ดวยผูเลนคนหนึ่งในทีมของเขาเปนคนเจาโทโส
เกิดทะเลาะกับนักกีฬาฝายตรงกันขาม และกับกรรมการตัดสินคะแนน จนทําใหทั้งคณะเสียชื่อไป
นอกจากนั้นพระธรรมสุภาษิตสอนวาอยาคบเปนมิตรและรวมทางกับคนโกรธงาย “เกรงวาเจา
จะประพฤติเอาอยางเขาและจิตใจของเจาจะเขาไปติดกับ” (22:25) หนุมสาวเปนจํานวนมาก มีนิสัย
ออนหวาน ออนโยนตอบิดามารดามากอน แตเมื่อคบเปนเพื่อนกับคนเจาโทโส นานวันเขาก็เลียนแบบ
การประพฤติของเขา ตอมากลายเปนคนเจาโทโส แมกระทั่งตอบิดามารดา
สี่ คนพาล “ศิษยของเราเอย ถาแมนคนพาลชักชวนเจา เจาอยาไดยอมตาม เจาอยาดําเนินในทาง
นั้นกับเขา จงยั้งเทาของเจา อยายางเขาไปในทางของเขา” (1:10-19) จงอยาไดมีสวนรวมกับคนพาล ไม
วาในกิจกรรมชนิดใด ดวยคนพาลมักชักนํากิจกรรมทุกอยางไปในทางที่ไมดีเพราะความสุขและความ
สนุกสนานของเขาอยูที่การกระทําชั่ว แมแตการกีฬาที่ดี เชนเตะตะกรอ เขาไมรูสึกสนุกอยางแทจริง
เวนเสียแตจะเลนตะกรอเปนการพนัน ชายหนุมหญิงสาวสวนมาก ที่กลายเปนคนประพฤติไมดกี ็เพราะ
รวมทางกับคนเหลานี้ บทเรียนในชีวิตประจําวันที่ทานเห็นดวยตา คงจะใหคําเตือนที่ดีที่สุดแกทาน
หา นักเสพเหลาองุน “อยามั่วสุมกับนักเสพเหลาองุน...” (23:20,21) ผูที่ดื่มเหลาและเมาเหลาก็
เชนเดียวกัน สวนมากไมมนี ิสัยเชนนี้มากอนแตหลังจากคบกับเพื่อน ที่ชอบเมาเหลาทนการชักชวนของ
เพื่อนไมไดเริม่ ตนดื่มเหลาครั้งละเล็กละนอย จนกลายเปนนักดืม่ และคนขี้เมาไปในที่สุดบางคนอวดตัว
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วา “ฉันสามารถรักษาตัวได โดยไมใหเพือ่ นชักจูงในทางที่ไมดีได” แตกอน ที่จะรูส ึกตัวก็สายเกินไป
เสียแลว
เพื่อนดังกลาวขางตน เปนเพื่อนชนิดทีไ่ มควรคบ แตบางทานคัดคานวา พระเยซูคบเปนเพื่อน
กับคนบาปมิใชหรือ ทรงรับประทานอาหารรวมกับคนเก็บภาษีจนเปนที่ติฉินนินทา พระองคทรงให
คําตอบที่ดีที่สุดแกเรา พระองคทรงชี้ใหเห็นวา นายแพทยตองไปหาคนปวยเพื่อรักษาเขาแตเขาไม
จําเปนตองประพฤติตามอยาง นิสัยไมดีบางประการของคนปวย จนเกิดปวยไข เราอาจคบคาสมาคมกับ
คนดังกลาวขางตน แตไมจาํ เปนตองสนิทสนมถึงกับตองรวมกระทํา หรือประพฤติดังเชนเขาทั้งหลาย
กฎงาย ๆ ขอหนึ่งสําหรับคริสเตียน ที่อาจชวยเราในการคบเพื่อนคือ “หากฉันอาจถูกผูใดชักจูงใหหลง
ผิด ฉันก็จะไมเปนเพื่อนกับผูนั้น แตหากฉันอาจชักจูงมาสูความดีฉันก็จะไปหาเขา”
ตรงกันขามกับเพื่อนคือ ศัตรู ศัตรูเปนอีกสิ่งหนึ่งซึง่ ทุกคนมี ศัตรูที่กลาวนี้ไมจําเปนตอง
หมายถึงคนที่เราทะเลาะวิวาทดวย แตอาจจะเปนคนทีอ่ ิจฉาริษยาเรา คนที่ไมชอบความเชื่อถือของเรา
ไมวาทานจะเปนคนดีสักเพียงใด ทานจะหลีกเลี่ยงศัตรูชนิดนี้ไดยาก แมแตองคพระเยซูคริสตเองก็ทรงมี
ศัตรูมากมายคอยหาทางทํารายกําจัดพระองค หากทานเขาไปอาศัยอยูต ามถ้ําในปาลึก ตามลําพังคนเดียว
บางทีอาจจะหลีกเลี่ยงศัตรูเหลานี้ได แตตราบใดที่ทานยังอาศัยอยูในสังคมมนุษยตราบนั้นจงเตรียมตัว
เผชิญกับเหตุการณเหลานี้ พระธรรมสุภาษิตใหคําสอนมีคาสองอยางเกีย่ วกับศัตรู คือ
หนึ่ง จงรักศัตรู “ถาศัตรูของเจาหิว จงใหอาหารเขากิน และถาเขากระหาย จงใหน้ําเขาดื่ม ดวย
วาถาทําอยางนั้น เจาจะกองถานเพลิงไวที่ศีรษะของเขา และพระเยโฮวาหจะประทานรางวัลใหเจา”
(25:21, 23)
พระเจาไมทรงปรารถนาใหผูใดแกแคนศัตรู ไมวาเขาจะชั่วราย ทําใหทานเจ็บช้ําใจและกายสัก
ปานใด ดวยการแกแคนเปนหนาที่ของพระองค พระองคจะทรงเปนผูตอบแทนการกระทําชั่วทุกอยาง
ของศัตรู เหตุฉะนั้น “อยาใหความชัว่ มีชยั แกตัว แตจงระงับความชัว่ ดวยความดี” (อานโรม 12:19, 21)
สอง อยาหมิ่นประมาทศัตรู “อยาชื่นชมยินดี ขณะเมื่อศัตรูของเจาลมลง และอยาใหใจของเจา
ยินดีเมื่อเขาถูกลางผลาญ” (24:17)
ภาษิตไทยสอนวา “ไมลมขามไดคนลมอยาขาม” เขาอาจลุกขึ้นไดและทํารายแกทานหนัก
กวาเดิม อีกประการหนึ่ง พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนรูจักเมตตาสงสารแมกระทัง่ ศัตรู
การรูจักคบเพือ่ นเปนเคล็ดลับอยางหนึ่งทีน่ ําความสุขมาสูชีวิตประจําวัน ขอพระเจาทรงชวยทุก
ทานในการคบเพื่อนและศัตรูที่ทานอาจมี
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บทเรียนที่ 12 ทางสูความมัง่ คั่ง

11

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต
10:4,12:11,13:11,14:23,27:24,20:10,15:27,20:21,22:16,27:8,15:16,16:16
อาจจะไมเปนการผิด หากจะกลาววาทุกคนมีปญหาเรื่องเงิน คงมีคนเปนจํานวนนอยมากที่ไม
ทราบวาจะจายอยางไรดี แตคนสวนมากมักหวงวาตนอาจมีเงินไมพอใช เงินมีอิทธิพลเหนือชีวติ มนุษย
มาก อาจนําความสําเร็จหรือความลมเหลวมาสูชีวิตคริสเตียนดุจยูดาอิสการิโอศ ที่ทรยศตอพระเยซู
คริสต เพราะเห็นแกเงินเพียง 30 เหรียญ อยางไรก็ตาม การมีเงินมากหรือการเปนคนร่ํารวยมิไดเปนการ
ชั่วในทางตรงขาม เราถือวา ผูที่มั่งคั่งร่ํารวย ในทางสุจริต เปนผูที่พระเจาทรงอวยพร ดุจอับราฮัม อิสอัค
กษัตริยซาโลมอนเปนตน แตการรักเงินตางหากเปนทางนําไปสูความชั่วทุกชนิด (อาน 1 ทิโมธี 6: 10)
พระธรรมสุภาษิตไดแนะนําทางหาเงินในทางที่ถูกตองดังนี้
หนึ่ง ความขยัน ความขยันคือ กุญแจดอกสําคัญที่สุดที่ไขไปสูความมั่งคั่งในทางตรงกันขาม
ความเกียจครานคือศัตรูของความเจริญกาวหนา “เจาจะนอนอยูนานสักเทาใด เจาขี้เกียจเมื่อไรเจาจะตื่น
ลุกขึ้น จากการหลับไหลของเจา อยากนอนอีกนิด อยากงีบอีกหนอย อยากกอดมือนอนอีกประเดีย๋ ว
ดังนั้นแหละความเข็ญใจของเจาจะจูเขามาดุจโจรเขาปลน และความขาดแคลนของเจา จะจูเ ขามาดุจคน
มีอาวุธครบมือ” (สุภาษิต 6:9-11) “บุคคลผูทําการดวยมือเกียจครานยอมยากจนลง แตมือที่ซึ่งขยัน
ขันแข็งกระทําใหเกิดความมัง่ คั่ง” (10:4)
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งยุติลง
เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนตกต่ํามากและเปนหนีแ้ ก
ประเทศตาง ๆ มากมายแตในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ญี่ปุนเปน “ยักษใหญ” ตนหนึ่งของโลกในทาง
เศรษฐกิจเคล็ดลับของเขาคือความขยัน ชาวญี่ปุนเปนคนทรหด อดทนไมกลัวความยากลําบาก อุปสรรค
ขัดขวางหรือภัยวิบัตใิ ด ๆ จนกระทั่งกาวไปสูหลักชัย มีคนใหคําวิพากษวิจารณวา ทีค่ นไทยสวนใหญไม
มั่งคั่งร่ํารวยอยางคนตางดาวเพราะขาดความขยันชนิดทีค่ นตางดาวมี ในเวลาทํางาน ชอบ “มาไทย-ไป
ฝรั่ง” คือมาทํางานสาย และเลิกกอนเวลา เมื่อฝนตกบนวาอากาศไมดี ยามแดดออกบอกวารอนเกินไป
จงปลูกฝงนิสัยขยันขันแข็งตั้งแตอายุยังเยาวในการเรียน การทําการบานหรืองานอดิเรกอื่น ๆ ผู
ที่มีนิสัยขี้เกียจในหนาที่ที่เขามีอยูปจจุบนั ก็อยาคิดวาเขาจะขยันในอนาคตและหวังความร่ํารวย
สอง อยาเสียเวลาไปกับสิ่งไรสาระ “บุคคลที่ฟนดินในเนื้อที่ของตนจะมีอาหารบริบูรณ แต
บุคคลที่ติดตามไปในสิ่งที่ไรประโยชน ก็เปนผูขาดความเขาใจ” (12:11) บางคนดูประหนึ่งมีนิสัยขยัน
แตขยันในเรื่องไรสาระ เชนแทนที่จะขยันขันแข็งในการเรียนหนังสือ คนควาตํารา กลับขยันขันแข็งใน
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การอานหนังสือนิยายเริงรมณที่ไรสาระไมเปนประโยชน ทําใหเสียการเสียงานในเวลาทํางานไมวางาน
อะไรก็ตาม จงอยาใหมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหทานเสียเวลา พยายามใชเวลาทุกวินาทีใหเปนประโยชน
สาม อยาหวังผลกําไรที่ไดมากอยางงาย ๆ “ทรัพยสมบัติที่ไดมาเปลา ๆ จะรอยหรอหมดไป แต
บุคคลผูสะสมไวดว ยน้ําพักน้ําแรงจะมีมากขึ้น” (13:11) บางคนหวังความร่ํารวย ดวยการซื้อหวยเบอร
หรือการพนัน และการเสี่ยงโชคอื่น ๆ วิธีเหลานี้ไมเพียงแตใหความหวังแกเรานอยเต็มทีแลว ทรัพยสิน
ที่ไดมายังสูญไปอยางงายดายดวย พระเจาทรงตองการใหทุกคนหาเงินดวยน้ําพักน้าํ แรง มิใชดวยวิธีขี้
เกียจ แมงานทีต่ นทําอยูจะมีรายไดไมมากนัก แตมนั่ คง และดีกวาการหาเงินดวยวิธีงาย ๆ ซึ่งแทจริงเปน
วิธีที่ยากที่สุด
สี่ จงทํางานแทนที่จะพูดมาก “ในการทํางานทั้งปวงมีผลกําไร แตการใชแตริมฝปากพูดทําให
ยากจน” (14:23) มีนักเรียนจํานวนไมนอย ที่เสียเวลาไปในการพูดคุย มากกวาการเรียน การพูดมากทํา
ใหเสียเวลาอยางไรเหตุ หากจะใชเวลาที่พดู คุยกันมาทํางาน งานคงจะสําเร็จไปมากแลว ฉะนัน้ เมือ่ ตกลง
จะทํางานอยางใดอยางหนึ่งสืบถามปญหาขอของใจ และรับคําแนะนําตาง ๆ แลว จงเริ่มลงมือทําทันที
อยาใหเวลาสูญเสียไปกับการคุยเปลา ๆ
หา จงสนใจ ในรายละเอียดและระมัดระวัง ในการควบคุมดูแล “จงหมั่นพิจารณาดูความเปนไป
แหงฝูงแกะของตน และจงรักษาฝูงวัวของตนไวใหดีเถิด” (27:23) ผูที่หวังความเจริญกาวหนาในการ
งานทุกอยางจะตองใหความเอาใจใสแกงานที่ทําอยางละเอียดถี่ถวน หากทานเปนผูทําเองจะทําใหดี
ที่สุดเทาที่จะทําได อยานึกวาการบกพรองเล็กนอย การเสียหายเล็กนอย จะไมเกิดผลเสียอันใดแกทาน
ในงานบางอยางเชนการทําบัญชีความบกพรอง สะเพราเพียงเล็กนอยในตอนตน อาจนําความเสียหาย
อยางหาคาไมไดมาให ในตอนปลาย เภสัชกรที่หยิบยาผิดใหแกลูกคาอาจกลายเปนฆาตกรไปอยางไม
รูตัว ไมวาจะมีคนควบคุมดูแลหรือไมก็ตาม จงทํางานทุกอยางใหดีที่สดุ อยามองขามสิ่งเล็กนอยเพราะ
ความขี้เกียจ หรือเห็นวาไมสําคัญ
ผูที่ชอบธรรมและไมขี้เกียจ พยายามทํางานดวยความขยันขันแข็ง ดวยความอดทน และความ
สัตยซื่อ พระเจาทรงสัญญาวาจะไมใหเขาหิวกระหาย “พระเยโฮวาห จะไมทรงปลอยใหวิญญาณของ
คนชอบธรรมหิวกระหาย” (10:3 เทียบดู 31:25) และจะอวยพรใหเขามั่งคั่งบริบูรณ “พระพรของพระเย
โฮวาหกระทําใหเกิดความมัง่ คั่ง และพระองคจะไมเพิม่ ความทุกขยากใหเลย” (10:22) แตขณะเดียวกัน
พระธรรมสุภาษิตมิไดเนนใหคริสเตียนทุกคน ใฝฝน ในความร่ํารวยทางทรัพยสิน ดวยมีสิ่งอื่นอีก
มากมายในชีวติ ที่ประเสริฐและมีคามากกวาเงินทอง ดังเชนพระธรรมสุภาษิตสอนวา “มีทรัพยนอยและ
ยําเกรงพระเยโฮวาห ยังดีกวามีทรัพยสมบัติมากและมีความทุกข” (15:16) “เออ ที่จะเลือกเอาความเขาใจ
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ก็ดีกวาจะเลือกเอาเงิน” (16:16) “นาจะเลือกชื่อเสียงดีกวาเลือกทรัพยสมบัติและมีคนนับถือ ก็ดีกวามีเงิน
ทองอีก” (22:1)
การคาขาย การซื้อขายแลกเปลี่ยนในทางสุจริต ไมวาชนิดใดก็ตามเราเรียกวาการคาขายทั้งสิ้น
เปนวิธีธรรมดาทั่วไป ทีเ่ ราใชในการหารายได การคาขายที่ดีจะตองเปนประโยชนทงั้ ฝายผูขายและฝาย
ผูซื้อ พระธรรมสุภาษิตไดกลาวถึงวิธีประกอบการคาหาอยางที่ไมดี ซึ่งคริสเตียนและพลเมืองดีทั้งหลาย
ไมพึงกระทํา
หนึ่ง การโกงตราชัง่ หรือการหลอกลวง “ลูกตุมฉอตาง ๆ และทะนานโกงตาง ๆ ทั้งสองอยาง
นั้น เปนที่นาเกลียดสะอิดสะเอียน ตอพระเยโฮวาห” (20:10) มีพอคาแมคาเจาเลหมากมาย ที่โกงตราชั่ง
ของลูกคาในการซื้อขายเพื่อหากําไรเพิ่มขึน้ การกระทําเชนนี้เปนการนาบัดสี จําเพราะพระพักตรพระ
เจา การหลอกลวง และการโกงโดยวิธีอื่น ๆ เชนกรอกเวลาทํางานไมตรงกับความจริง เสียภาษีไมตรง
กับรายได รายงานผลที่ได ไมถูกตอง ตางจัดอยูใ นความผิดชนิดเดียวกัน ไมเปนที่พอพระทัยของพระเจา
สอง ใหสินบน “ผูที่มีความโลภเห็นแตจะได ยอมนําความทุกขมาสูครัวเรือนของตนเอง แตผูที่
ชังสินบนจะมีชีวิตอยู” (15:27) ไมวาจะเปนการคาหรือธุรกิจใด การใหสินบนเพื่อตนจะไดกําไร หรือ
เพื่อความสะดวกและความสบายใจของตนก็ตาม เปนการขัดตอคําสอนในพระวจนะของพระเจาทั้งสิ้น
พระเจาทรงยุตธิ รรม ทรงตองการใหทกุ คนประกอบธุรกิจ และการคาขายดวยความยุติธรรม
สาม ร่ํารวยโดยวิธีลัด ไดแกการพนัน และการเสี่ยงโชคทุกชนิด ไมวาจะผิด หรือถูกตอง
ตามฏฎหมายก็ตามเปนสิ่งทีค่ ริสเตียน ไมควรมีสวนรวมดวย “ทรัพยที่เปนมรดกในชัน้ ตนจะไดรับ
โดยเร็ว แตที่สดุ ปลายมรดกนั้นก็ไมเปนมงคล” (20:21)
สี่ การบีบคั้นคนจน “ผูที่บีบคั้นคนจน เพื่อจะใหสินทรัพยของตนทวีขึ้น และผูที่ใหของกํานัล
แกเศรษฐีคนทัง้ สองจําพวกนัน้ ตางก็จะมาถึงความขัดสน” (22:16) ผูที่ทํานาบนหลังคนจน หรือบีบคั้น
คนจนดวยอิทธิพล แมอาจหลุดพนจากเงือ้ มมือกฎหมายบานเมือง แตไมอาจหลุดพนจากการพิพากษา
ของพระเจาได เขาจะตองใชหนี้ทุกอยางที่เขากระทํา
หาคิดดอกเบี้ยเกินพิกัด (ดู 27:8) การใหยืมโดยคิดดอกเบี้ยเพียงเล็กนอย ดังเชนธนาคารหรือ
องคการกุศลตาง ๆ ไมเปนการผิดบาป แตการใหยืมและคิดดอกเบี้ยสูง เปนการคาหากําไรเกินควร ไม
เปนที่ชอบพระทัยพระเจา
คริสเตียนทุกคน เปนแสงสวางของโลก จงเปนตัวอยางทีด่ ี ในการคาและในการประกอบธุรกิจ
ทุกชนิด เพื่อพระนามของพระเจา จะไดรับการถวายเกียรติยศ
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บทเรียนที่ 13 การจับจายใชสอย

12

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมสุภาษิต
15:17,21:17,23:23,31:21,22,22:7,3:9,10,19:17,21:13, ลูกา 6:34,35
นักธุรกิจคนหนึ่งกลาวไววา “การรูจักหาเงิน มิไดเปนสิ่งที่แสดงความสามารถ แตการรูจักใช
เงินในทางที่ถกู ตองเปนการแสดงความสามารถ อยางแทจริง” ทานคงแปลกใจเมื่อทราบวามีคนเปน
จํานวนมากรูจกั หาเงินได เปนจํานวนมากในแตละเดือน แตยังคงติดหนี้สินรุงรังและมีเงินไมพอใช
สวนคนอีกจําพวกหนึ่ง แมจะมีรายไดนอยแตไมเคยขัดสน ครอบครัวอยูดวยความเปนสุข มีเครื่องใชไม
สอยครบทุกอยาง ตัวอยางเชนชายสองคนเปนเพื่อนรักกันมาก ตางแตงงานมีเหยาเรือน และมีบุตร
จํานวนเทากัน เพื่อนคนหนึ่งรายไดวันละ 100 บาท อีกคนหนึ่งรายไดวนั ละ 60 บาท แตคนที่มีรายไดวัน
ละ 100 บาท กลับยากลําบากกวาคน ที่มีรายไดวันละ 60 บาท เหตุผลมีอยูที่การใชจา ยทรัพยของคนทั้ง
สอง พระธรรมสุภาษิตใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการจับจายใชสอยดังนี้

ก. การใชจาย
หนึ่ง ประหยัด “มีผักเปนอาหาร ณ ที่ ๆ ซึ่งแวดลอมไปดวยความรัก ยังดีกวา มีววั ตอนทั้งตัว
เปนอาหารแตแวดลอมไปดวยความเกลียดชัง” (15:17)
ในการตอนรับขับสูแขก ทานไมจําเปนตองสิ้นเปลืองเงินทองมากเกินไปกับการจัดสถานที่ การ
เตรียมอาหารชนิดฟุมเฟอยเสมอไป เพราะสิ่งที่คนทั่วไปตองการคือ ความรัก ความยินดี หากตอนรับ
แขกดวยความรัก แมจะมีอาหารและสถานที่ธรรมดา เขาก็จะดีใจมากกวามีอาหารอยางฟุมเฟอย แตกลับ
กลายเปนภาระหนักสําหรับเจาของบาน ไมมีใครรังเกียจชีวิตงาย ๆ และธรรมดา ความฟุมเฟอยตางหาก
เปนสิ่งนําความเดือดรอนมาสูตัว และเปนที่นินทาของผูอื่น
ในการรับประทานอาหารนอกบานก็เชนกัน บางคนไมกลารับประทานอาหารในรานเล็ก ๆ
ตองเลือกสถานที่โอโถงดังเชนภัตตาคารทุกครั้ง และสิน้ เปลืองเงินมากเกินไปอยางใชเหตุ
สอง ความยับยั้ง “คนที่มีใจรักแตการสนุกสนานจนเกินไป และคนที่รกั แตเหลาองุนและน้ํามัน
หอม จะมั่งมีหามิได” (21:17)
นอกจากเราใชจายเงินไปกับอาหารเครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากในแตละเดือน
แลวเรายังใชจา ยไปกับความสนุกสนานหรือสิ่งบันเทิงใจตาง ๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน
เชนการกีฬา ดนตรี ชมสถานที่สวยงามเปนตน แตทานควรระมัดระวังดวยวา ทานจะไมใชจายเงินมาก
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เกินไป กับสิ่งเหลานี้ สิ่งบันเทิงใจบางอยาง เชนสุราการพนัน การเทีย่ วกลางคืนจนดึกดื่นในในสถานที่
ไมดี ทานพึงยับยั้งใจ อยาไดมีสวนยุงเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ แมแตการรื่นเริงอื่น ๆ ที่ดี ก็จงรูจักยับยั้งใจ อยา
ปลอยตัวจนเกินไป ทําใหเสียเวลาและเสียเงินอยางไมสมควร
สาม ลงทุนในสิ่งที่มีคา “จงซื้อความจริงไว และอยาขายเสียเลย เออ คือปญญา ความสั่งสอน ให
เขาใจ” (23:23)
รายรับ
รายจาย
..........................
1) ถวายแกพระเจา
.........................
2) การศึกษา
.........................
3) อาหารจําเปน
..........................
4)........................
.........................
5).........................
.........................
6)..........................
บางสิ่งบางอยาง แมอาจลงทุนมาก แตนาํ ประโยชนมหาศาลมาสูตัวตลอดชีวิต สิ่งนั้นนับเปน
ของราคาถูกทั้งสิ้น ไมควรตระหนี่ถี่เหนียวในเมื่อตนอาจซื้อ หรือลงทุนได เชน การศึกษา การซื้อพระ
คัมภีรสําหรับครอบครัว การซื้อหนังสือที่ดี การเขารวมอบรมเยาวชน ที่ตองเสียคาบํารุงบางและ
สิ่งจําเปนอื่น ๆ ทานอาจตระหนี่ถี่เหนียวในทางอืน่ แตจงอยาตระหนี่ถี่เหนียวในสิ่งจําเปนและมี
ประโยชนชวั่ ชีวิตเหลานี้
สามีภรรยาที่ยากจนคูหนึ่งมีบุตรทั้งสิ้นหกคน สามีทํางานรับจางที่ทาเรือสวนภรรยาตั้งรานเล็ก
ๆ ขายขาวแกงและเครื่องดืม่ ทั้งคูพยายามทํางานหนักเก็บเงินทุกบาททุกสตางค เพือ่ สงเสียบุตรทุกคน
ใหไดรับการศึกษา แมตนเองจะสวมเสื้อผาปะแลวปะอีกก็ตามที จนกระทั่งวัยแกเฒา วันหนึ่งแขกผูมี
เกียรติคนหนึ่งไดไปเยี่ยมเขาทั้งสอง ซึ่งบัดนี้ไดยายไปอยูที่ตึกใหญสวยงาม แขกผูนนั้ มองดูรูปถายที่ฝา
ผนังบานแลวกลาวดวยใบหนาที่ชื่นชมวา “การลงทุนของคุณลุงและคุณปา ไดเกิดผลที่นาชื่นชม
เหลือเกิน บุตรคนโตเรียนจบเปนนายแพทยคนที่สองเปนวิศวกร คนที่สามและคนที่สี่เปนอาจารย คนที่
หาเปนศิษยาภิบาล คนที่หกกําลังจะจบเปนนางพยาบาล”
สี่ อาหารที่เปนประโยชนตอ รางกาย “โปรดเลี้ยงขาพเจา ดวยอาหารพอดี กับความตองการของ
ขาพเจา” (30:8)
ทานจะประหยัดอะไรก็จงประหยัดเถิด แตจงอยาประหยัดอาหารที่จําเปนตอรางกาย แม
บางครั้ง รางกายตองการอาหารพิเศษ เชนไวตามินนม หรือยาบํารุงอื่น ๆ ในยามปวยไขจงอยาเสียดาย
เงินที่เสียไป หากทานประหยัดเงินไดมาก แตรางกายทรุดโทรมออนแอลง จะหาเกิดประโยชนอะไรไม
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หา ของคุณภาพดี (ดู 31:21,22) แมศรีเรือนในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31 ซื้อเสื้อผาที่มีคุณภาพ
ดีใหแกครอบครัว สินคาที่มคี ุณภาพดี แมอาจแพงกวาสินคาธรรมดาหรือสินคาไมดีแตความดีและความ
ทนทาน ทําใหสินคานั้นกลับคุมคากวาสินคาไมดี เชนการซื้อรองเทา รองเทาคุณภาพดีคูหนึ่งราคา 100
บาท รองเทาคุณภาพไมดีราคา 50 บาท รองเทาที่มีคุณภาพดีอาจทนทานไดสองหรือสามป สวนรองเทา
คุณภาพไมดี ทนทานไดเพียงเจ็ดหรือแปดเดือนเทานัน้ ทานตองซื้อใหมอีก ทั้งนี้มิไดหมายความวา ทาน
ตองเลือกซื้อของราคาแพงเสมอไป สินคาราคาถูกแตมีคุณภาพดีก็มี อยามองแตความหรูหราสวยงาม
ภายนอก แลวถูกหลอกลวงไป

ข. การขอยืมและการใหยมื
ปญหาอยางหนึ่ง ที่สรางความปวดหัวไมนอย แกทุกคน คือการขอยืมและการใหยมื ทรัพยสิน
คริสเตียนควรจะขอยืมเงินจากผูอื่น หรือใหยืมไดหรือไม? คําตอบประการแรก พระธรรมสุภาษิตไม
สนับสนุน ในเรื่องการขอยืมบอยเกินไป “คนมั่งมียอมมีอํานาจเหนือคนจน และคนมักยืมก็เปนบาวทาส
แกผูใหยืมนัน้ ” (22:7) การขอยืมในคราวทีจ่ ําเปนจริง ๆ เชนลืมนําเงินติดตัว หรือตองเสียคาใชจายทีต่ น
ไมนึกไมฝน หรือยามขาดแคลนอยางแทจริง จนไมมีทางเลือก กระนัน้ ก็ตาม จงแนใจวา ทานสามารถ
คืนสิ่งที่ยืมหรือเงินทองที่ยืมนั้น ตามเวลาทําหนดที่สัญญาไว การขอยืมบอย ๆ จนมีหนี้สินรุงรัง ไม
เพียงแตนําความเดือดรอนมาสูตน ยังทําใหพระนามของพระเยซูคริสตเสื่อมเสียดวย เพราะพระเจาทรง
สัญญาวา จะไมใหผูชอบธรรมคนใดอดอยาก หากเขาไมเกียจคราน
คริสเตียนหนุม คนหนึ่งกลาวอยางนาชมเชยวา “ผมยินดีอดอยากมากกวาขอยืมทรัพยจากผูใด
เพื่อพิสูจนความสัตยซื่อและพระเมตตาของพระเจา”
ประการที่สอง จงใหยืมเมื่อมีความสามารถ และเห็นความจําเปนของผูยืมแลวอยาหวังได
กลับคืนมาอีก (ดูลูกา 6:34,35) การใหยืมโดยไมพจิ ารณาในสิ่งที่สมควรนั้น นอกจากทําใหผูอื่น
เดือดรอนแลว บางครั้งกลับกลายเปนการทําใหผูขอยืมเสียนิสัย สนับสนุน ใหผูยืมทําความชั่วอยางไม
รูตัว พระคริสตธรรมคัมภีรสอนใหเรากระทําความดี แตการใหยืมแลวทําใหคนอื่นเสียนิสัยนั้น มิใชเปน
การกระทําดีแตประการใด พระเยซูคริสตสอนวาเมื่อใหยืมแลว อยาหวังไดคืนอีก หมายความวาทาน
ยินดีและพรอมที่จะเปนฝายเสียหาย หากผูยืมไมสามารถคืนใหแกทาน ถาทานไมสามารถกระทําเชนนี้
ได จงอยายืมดีกวาเพื่อความเดือดรอนจะไมกลับมาสูต ัว เกิดความเขาใจผิดและการทะเลาะวิวาทขึ้น
ภายหลัง

ค. การให
การใหเปนรายจายสําคัญสวนหนึ่งซึ่งทานจะหลีกเลี่ยงไมได
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1. แกพระเจา “จงถวายพระเกียรติแกพระเยโฮวาห ดวยทรัพยของเจา...” (3: 9, 10) กอนจะ
ใหแกผูหนึ่งผูใ ด หรือองคการกุศลใด จงคํานึงถึงพระเจากอน การใหนี้อาจไดแกการถวายทรัพย
ธรรมดา ในวันอาทิตยถวายทรัพยเพื่อราชกิจอื่น ๆ การถวายสิบลดแกพระเจา เปนสิง่ ที่พระเจาทรงพอ
พระทัยยิ่ง พระองคทรงสัญญาจะประทานพระพรแกคนเหลานั้น (ดู มาลาคี 3:10)
2. แกคนยากจน หลังจากใหแกพระเจาแลว บุคคลตอมาที่ทานควรนึกถึงคือคนยากจน พระเจา
ทรงอวยพรแกการใหชนิดนีพ้ ระองคตรัสวา การใหแกคนยากจนก็เทากับใหพระองคยืมไปพระองคจะ
ทรงคืนใหอีก (ดู 19: 17, 21:13)
3. แกคนขอทาน ไดมีปญ
 หาถกเถียงกันเกี่ยวกับการใหแกขอทานบางบอกวาควรใหแกคน
ขอทานบาง บางยืนยันไมควรให เพราะรัฐบาล มีโครงการชวยเหลือคนเหลานั้นแลวแตสิ่งหนึ่งทีก่ ลาว
ไวอยางชัดเจนในพระคัมภีรค ือ อยาชวยเหลือคนเกียจคราน (ดู 2 เธสะโลนิกา 3: 10) ทรัพยสินเงินทอง
ที่เรามีอยูของประทานจากพระเจาจงใชจา ยดวยความระมัดระวังเพื่อเปนประโยชนแกพระราชกิจของ
พระองคแกผูอนื่ และแกตนเองมากที่สุดเทาที่จะมากได.
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