“ความงามทีช่ ายใฝ่ หา”
สั นติวนั
เรื่ องนี้ก็เกี่ยวกับ ความรักและครอบครัวอีกแล้ว และระหว่างที่คนเราคบกัน รักกัน เป็ นแฟนกัน
จนถึงแต่งงานเป็ นสามีภรรยากัน ย่อมจะมีสิ่งผูกมัดใจซึ่ งกันและกันทั้งสองฝ่ ายอย่างแน่นอนวันนี้จะ
เขียนถึงท่านผูอ้ ่านที่เป็ นหญิงโดยตรงให้ทราบว่า
มีอะไรบ้างในตัวเธอที่จะทาให้แฟนหรื อสามีมี
ความสุ ข ได้...ผมพบข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์เขาบอกว่าใน Top 10 Things That Make Men Happy หรื อ
10 สิ่ งที่ทาให้ผชู ้ ายมีความสุ ขและอาจทาให้รักคุณไปนาน ๆ เป็ นผลพลอยได้ ก็เป็ นได้นะครับ เพื่อเป็ น
คุณสมบัติของกุลสตรี ซ่ ึ งสมกับเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้า จะได้เห็นแนวทางได้ชดั เจน... แต่ขอเรี ยนให้
ทราบก่อนว่าจะเขียนเรี ยงตามความสาคัญจากน้อยไปหามากก็แล้วกันจะได้ทนั ยุคทันสมัย เก๋ ไก๋ สม
สหัสวรรษใหม่ เริ่ มที่ ….
10. เสน่ ห์... คือเสน่ห์ของผูห้ ญิงนี่เองที่สามารถมัดใจชายไว้ได้ซ่ ึ งก็หมายถึงแรงดึงดูดใจ อาจจะ
เกิดจากความสวยงาม ความสวยในกิริยามารยาทความมีน้ าใจที่เธอแสดงออกต่อญาติพี่นอ้ งและคนขัด
สน มีสติปัญญา การปฏิบตั ิตวั ดี รู้จกั กาลเทศะ...
9.เรือนร่ างที่งดงาม คนโบราณจะสอนหญิงสาวเสมอว่า หญิงที่ดีงามจะต้องรู ้จกั เรื อน 3 และน้ า
4 อย่าง (คนรุ่ นใหม่อาจจะไม่สนใจ) คือ
1. เรื อนกาย ได้แก่ รู ปร่ าง หน้าตา เส้นผม เสื้ อผ้าเครื่ องประดับให้ดูดี
2. เรื อนนอน ได้แก่ บ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัยสะอาด เป็ นระเบียบ ถูกสุ ขอนามัย
3. เรื อนครัว ซึ่ งหมายถึง รู ้จกั เข้าครัว ปรุ งอาหารเป็ น มีเครื่ องครัวพร้อมสรรพ อะไรอยู่
ตรงไหนก็รู้ได้ อาจเรี ยกว่า “หยิบก็ง่าย...(ถ้า) หายไปก็รู้...แลดูก็งามตา และที่วา่ นา้ 4 อย่าง นั้นก็คือ
1. น้ าฝน คือน้ าสาหรับดื่มกิน
2. น้ าบ่อ ท่านหมายถึงน้ าใช้
3. น้ าคาคือเจรจาสุ ภาพอ่อนหวาน
4. น้ าจิตน้ าใจ น้ าสี่ อย่างนี้ ตอ้ งมีไว้เป็ นสมบัติของผูด้ ีอย่าได้ขาด
8. ใบหน้ าทีส่ วยงาม เอาละอย่าคิดมาก ...เป็ นอันว่าถ้าผูช้ ายได้เลือกคุณผูห้ ญิงเป็ นแฟน หรื อได้
แต่งงานกันแล้ว ก็ถือว่าสอบผ่านเรื่ องความสวยทุกคนหรื ออย่างน้อยก็สวยแบบที่คุณเป็ นอยูน่ นั่ แหละ
คิดแค่น้ ีก็พอแล้ว เรื่ องเหล่านี้ ก็อยากให้คิดถึงคาสอนจากพระคัมภีร์ดว้ ยที่วา่ “เสน่ห์เป็ นของหลอกหลวง
และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรี (ผู)้ ยาเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคาสรรเสริ ญ (สุ ภาษิต 31:30)
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7. สั ตย์ซื่อและไว้ใจได้ สาเหตุกค็ ือ ... เราพบสังคมภายนอกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและ
โกหกแล้วก็ทุกข์ใจดังนั้นไม่วา่ ใคร ๆ ก็คงอยากได้แฟนที่มีความสัตย์ซื่อและไว้ใจได้
6. มีความน่ าเคารพนับถือ (หรื อน่าเชื่อถือ) ผูช้ ายยอมรับว่า เขาไม่ชอบผูห้ ญิงที่ทาให้เขารู ้สึกว่า
ตัวเองโง่, เป็ นตัวตลก หรื อเป็ นคนไร้แก่นสาร ทั้งที่อาจมีส่วนจริ งอยูบ่ า้ งเหมือนกัน แต่เขาจะทนไม่ได้
แน่ ดังนั้นจงทาตัวให้น่ารัก น่าเคารพนับถือโดยให้เกียรติ ผูช้ ายของตน... หวังสร้างกันให้เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์
5. มีอารมณ์ขัน หนุ่ม ๆ บอกว่า พวกเขาทางานหนักมาตลอดทั้งวันแล้วพอกลับบ้าน หรื อถ้าได้
เจอหน้าคนรัก ก็อยากให้ใบหน้านั้นมีอารมณ์ ยิม้ แย้ม แจ่มใส...ไม่ใช่เจอกันทีไรก็นาแต่ความไม่ดีของ
เขาออกมาสาปแช่งแล้วใครจะไปทนไหว จาก 3 ข้อนี้ (7-6-5) ทาให้เห็นความจริ งตามหลักพระคัมภีร์ได้
หลายอย่างเช่น... “เรื อนและทรัพย์ศฤงคาร เป็ นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่หยัง่ รู ้ก็มาจากพระเจ้า”
(สุ ภาษิต 19:14) และ “ใจร่ าเริ งเป็ นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทาให้กระดูกแห้ง” (สุ ภาษิต 17:22)
4. เป็ นหญิงทีเ่ ชื่อมั่นในตนเอง คือมีหลักมีจุดยืนเป็ นของตนเอง ไม่หวัน่ ไหวง่าย สามารถที่จะ
ช่วยประคองครอบครัวให้ต้ งั ตัวได้เป็ นปึ กแผ่น เป็ นภรรยาที่คอยช่วยเหลือสามี และจะได้เป็ นแม่ที่นา
ลูก ๆ ไปในทางที่ถูกที่ควร เพราะเป็ นแม่คน (นะ) ไม่ใช่แม่ปู
3. เป็ นหญิงทีค่ อยให้ กาลังใจ เรี ยกสั้น ๆ ว่าให้กาลังใจ แบบว่าเป็ นยาใจของคนจนอย่างนั้น
แหละ คอยเป็ นเพื่อนคู่คิดเป็ นมิตรคู่บา้ นอย่างแท้จริ ง ไม่ซ้ าเติมเมื่อคู่รักตกต่าไม่ยอมทอดทิ้งเมื่อคราว
ยากลาบาก พร้อมที่จะให้กาลังใจกันและกันอยูเ่ สมอ
2. มีหัวใจดั่งทองคา (Heart of gold) เรี ยกว่ามีจิตใจดัง่ แม่พระของสามีและลูก ๆ (รวมถึงญาติ
มิตร และบริ วารด้วย) นี่แหละที่คณะกรรมการการประกวดสาวงามมักอ้างถึงว่า เธอเป็ นหญิงงามอย่างมี
คุณค่า (ดัง่ ทองคา) เป็ นหญิงที่มีหวั ใจของนักสู ้ ... และมีชีวติ ที่ทนต่อความทุกข์ ความจน เพื่อบาเหน็จ
และศักดิ์ศรี อนั เป็ นนิ รันดร์ (เยีย่ มมาก) พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลบั
เพื่อนของตนได้” (สุ ภาษิต 27:17) และ “สองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองคนได้ รับผลของงานดี
ด้ วยว่ าถ้ าคนหนึ่งล้ มลงอีกคนหนึ่งจะได้ พยุงเพือ่ นของตนให้ ลุกขึน้ ...แม้ คนหนึ่งสู้ คนเดียวได้ สองคน
คงสู้ เขาได้ แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ ายก็หามิได้ ” (ปัญญาจารย์ 4:9-10,12)
1. รักเขา ....นี่แหละสุ ดยอดปรารถนาทีเดียว พึงทราบว่าผูช้ ายทุกคนต้องการความรัก ต้องการ
คนรัก คนเอาใจและปรารถนาคนมาเข้าใจเขา แม้วา่ ชาย – หญิง ต่างก็ตอ้ งให้ความรักแก่กนั และกันอยู่
แล้วก็จริ ง แต่...โปรดอย่าลืมว่า เราต้องเป็ นผูใ้ ห้... รู ้จกั ฝึ กหัดให้ในสิ่ งที่เขาขาด....โดยเฉพาะให้ความรัก
อย่างจริ งใจแล้วเราก็ได้รับ ความรักตอบ....ลาดับที่หนึ่ง คือ รักเขา จึงมีค่ามากที่สุด.... อ.เปาโลได้พดู ถึง
ความรักไว้อย่างชัดเจนมากที่วา่ “แม้ขา้ พเจ้าจะสละของสารพัดหรื อยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าเผาไฟเสี ยแต่
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ไม่มีความรักจะหาเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าไม่ ความรักก็อดทนนาน และกระทาคุณให้ ความรักไม่
อิจฉา ไม่อวดตัวไม่หยิง่ ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่ฉุนเฉี ยว ไม่ช่างจดจา
ความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผดิ แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้
ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอ และมีความหวังอยูเ่ สมอ และทนต่อทุกอย่าง (จาก
1 โคริ นธ์ 13:3-7) ท่านที่รักครับ แม้ชายจริ งหญิงแท้ ที่เรี ยกว่าเป็ นเพชรแท้ของสังคมนั้นจะหายากไป
บ้างก็ไม่เป็ นไร แบบว่า หนึ่งในร้อยหรื อหนึ่งในพันก็ตาม ท่านอาจจะเป็ นคนหนึ่งในจานวนที่หายาก
นั้นได้ หากรู ้จกั ศึกษาพัฒนา เรี ยนรู ้ ที่จะถ่อมใจ ให้เกียรติคนอื่นด้วยใจจริ ง ไม่ลุ่มหลงหรื อถือตัวเกิน
กว่าที่ตนควรจะเป็ น ...ขอให้พระเจ้าช่วยท่านที่จะเป็ นชายให้หาพบคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวของสตรี ที่
ท่านรัก และหมายปองและได้มาเป็ นคู่ครองแล้วด้วย เพื่อโลกนี้จะได้สดสวยและเป็ นแบบอย่างแก่เด็ก ๆ
และหนุ่มสาวในวัยอันสดใสต่อไป.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 286 พฤษภาคม – มิถุนายน
2002, หน้า 21-23.
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