สตรีที่ประเสริฐ
(สุภาษิต 31:10-31)
โดย แวนฟา
จากการศึกษาประวัติบุคคลสําคัญของโลกหลาย ๆ คน จะเห็นวามีเบือ้ งหลังที่คลายกันประการ
หนึ่งคือ ชีวิตในวันเด็กมีอิทธิพลตออนาคตของพวกเขาเปนอยางยิ่ง โดยดานการเปนผูนําของพวกเขา
ไมวาจะเปน เลนิน แฟรงกิน้ รูสเวลท มหาตมะคานธีร หรืออับราฮาม ลินคอน
อับราฮาม ลินคอน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือไดวาเปนประธานาธิบดีที่
ยิ่งใหญที่สุดของสหรัฐฯ และเปนรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกคนหนึ่ง เสียชีวิตเมื่อประมาณ 127 ป
มาแลว เปนผูท ี่คนทั่วโลกรูจ ักดี
เปนผูนําที่มีชอื่ เสียงโดงดัง อันที่จริงเมื่อกาวขึ้นมาเปนประธานาธิบดีของสหรัฐฯนัน้ เกือบจะ
ไมมีใครรูจักทานเลย เปนมาอยูนอกสายตา ผูคนมองทานอยางหมิ่น ๆ เปนนักกฎหมายชั้นสอง เปนคน
บานนอกเปน ๆ แตทวา เมื่อทานกาวขึน้ สูการเปนผูนําประเทศ ทานประสบความสําเร็จเปนอยางยิง่
ชวงการเปนประธานาธิบดีนนั้ เปนยุคที่ยากที่สุดของสหรัฐฯ เพราะกําลังอยูในสภาวะสงคราม
กลางเมือง ฝายเหนือรบกับฝายใต และปญหาเรื่องการเลิกทาสดวย เปนชวงรอยตอสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา พระเจาทรงวางชีวิตของทานไว ณ จุดสําคัญนี้ ทานตองเผชิญกับภาวะ
วิกฤติแทบไปไมรอดหลาย ๆ ครั้ง แตเคล็ดลับของทานคือ การมีกําลังในพระเจา
อับราฮาม ลินคอน เกิดในครอบครัวยากจน แถมเปนคนหนาตาไมเปนที่นิยม ตัวผอมสูง สาว
ๆ ไมสนใจเหลียวมอง ผูคนไมคอยใหความสนใจ เมื่ออับราฮาม ลินคอนอายุได 9 ขวบ คุณแมก็เสียชีวิต
ตอมาพอแตงงานใหมมภี รรยาชื่อซารา สิ่งหนึ่งที่ฝงอยูในความทรงจําของลินคอน ซึ่งทานพูดถึงเสมอ
คืออิทธิพลคําสอนของคุณแมและคําอธิษฐานที่ติดชีวติ ของทานตลอดไป
ครั้งหนึ่งขณะเผชิญกับภาวะคับขันของชีวติ ทานตองสูญเสียบุตรชาย หลายคนอธิษฐานเผื่อ
ทาน และมีคนใกลชิดหนุนใจทานวา มีพี่นองคริสเตียนมากมายกําลังอธิษฐานเผื่อทานตอบดวยน้ําตา
คลอเบาวา
“ผมดีใจที่รูวามีคนอธิษฐานเผื่อผม ผมตองการคําอธิษฐานจากพีน่ องทั้งหลาย ผมอยากไดยิน
เชนนั้นผมตองการใหพนี่ องอธิษฐานเผื่อผม... ผมจะเขาเฝาพระเจาดวยความทุกขที่เผชิญอยู... ผมหวังวา
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ผมจะมีความเชื่อเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่คุณพูดถึง และผมเชื่อวาพระเจาจะประทานความเชื่อเชนนั้นให ผม
ขอบคุณพระเจาที่ผมมีคุณแมที่รักพระเจา และคําอธิษฐานของคุณแมไดติดตามชีวิตของผมตลอดมา”
เบื้องหลังของผูประสบความสําเร็จสูงสุดผูนี้ คือมีคุณแมที่รักพระเจาที่ไดใหทั้งคําสอนของ
พระเจาและคําอธิษฐานเผื่อ
แมวันเวลาเปลีย่ นไป สังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ยุคโลกาภิวัตนไดเปลี่ยนวิถีชีวติ ของคน
สมัยใหมไปมากก็ตาม แตคําวา “แม” ยังคงมีความหมายในยุคนี้
ปจจุบันผูหญิงสวยกวาเดิมเพราะทั่วโลกเชือ่ ในภาษิตไทยที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง”
โลกาภิวัตนพฒ
ั นาทําใหเรารับวัฒนธรรมการแตงกายแบบสากลจากตางประเทศมากขึ้น ไมวา
จากมุมไหนของโลก ฝรั่งเศส อิตาลี อเมริกาหรือญี่ปุน จากการสํารวจไมนานมานี้คนไทยโดยเฉพาะคน
ในกรุงเทพฯ ใชจายเงินทองในเรื่องเสื้อผาและเพื่อการบันเทิงเพิ่มขึ้น ผูคนจึงเนนและมองดูคุณสมบัติ
ดานความสวยงามภายนอก (รูปกาย) เปนหลัก
นาเสียดายที่สังคมกําลังเปลี่ยนไปในทางที่เนนแตรูปกายภายนอกขาดการมองที่ลึกลงไปใน
ชีวิตอยางแทจริง ทําใหชีวติ ที่ฉาบฉวยและผิวเผินมากขึ้น มีผลตอชีวิตครอบครัวสถิติการหยารางของ
ครอบครัวในสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น เปนหนึ่งในทุก ๆ 2 คู และสถิติการหยารางของครอบครัวไทยสูง
ทวีคูณดวย (สยามโพสต 5 พค. 94) สถิติการหยารางของสํานักงานทะเบียนราษฏรกระทรวงมหาดไทย
ในชวง 5 ปนี้ พบวาสถิติการหยาราง กทม. สูงขึ้นในทุกป
ป 30 มีคูหยารางถึง 8,773 คู
ป 31 หยาราง 8,994 คู
ป 32 หยาราง 9,901 คู
ป 33 หยาราง 10,069 คู
ป 34 หยาราง 10,908 คู
ป 35 หยาราง 10,160 คู (ประมาณวันละ 30 คู)
สถิติเพิ่มขึ้นทุกป และครอบครัวไทยฆากันตายสูงขึ้น ป 2537 มีถึง 35 ราย

ขอใหเรามาศึกษา
ดูวาสตรีที่พึงปรารถนา ที่จะเปนภรรยาทีด่ ีและเปนแมที่ประเสริฐนัน้ ควรเปนเชนไร ครอบครัว
จะมีความสุขไดอยางไร เดือนนี้เดือนสิงหาคม เปนเดือนฉลองวันแมแหงชาติ จึงเปนชวงที่ควรพูดเรื่อง
ครอบครัวเปนที่สุด
พระคัมภีรพูดถึงสตรีหลายตอนแตขอใหเราพิจารณาในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31:10-31
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1. เบื้องหลัง
พระธรรมบทนี้เขียนโดยพระราชาเลมูเอล (บางคนวาเปนกษัตริยซาโลมอน) แหงมัสสา ตามคํา
บอกเลาหรือคําสอนของมารดา
ภาษาฮิบรูเขียนเปนคําสอนเรียงตามอักษร ตัวแรกของทุกขอขึ้นตนดวยตัวอักษรเรียงตามลําดับ
เปนคําสอนจากผูที่มีประสบการณ ภาษิตไทยวา ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม คําสอนนี้มาจาก
แมที่มีประสบการณและอยากสอนลูกใหประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวใหเลือกคูครองที่
เหมาะสมสําหรับตน
สําหรับผูเปนแม สิ่งดีและประสบการณที่ดีของคุณแมยอมมีผลตอลูกไมเพียงลูกไดรับการชุบ
เลี้ยงใหดีเทานัน้ แตมีคําสอนติดตัวไปดวย
9 ขอแรกของบทนี้พูดถึงชีวิตโดยทัว่ ไปและการปกครองของพระราชา ที่เหลือเปนคําสอน
เกี่ยวกับสตรีทปี่ ระเสริฐ

2. คําสอนสําคัญ
(1) คําเยินยอสตรีที่ดี 31: 10-12
“ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกวาทับทิมมากนัก จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และ
สามีจะไมขาดกําไร เธอทําความดีใหเขาไมทําความรายตลอดชีวิตของเธอ”
สตรีหรือภรรยาหรือแมที่ดีนนั้ หายากมาก แตเมื่อพบแลวเธอมีคามากประเสริฐยิ่งกวาเพชรนิล
จินดา คือ “ประเสริฐ” เปนบุคคลิกของเธอ ภาษาอังกฤษใชคําวา Noble character
นาสังเกตวาพระธรรมตอนนี้ไมไดพูดถึงหนาตาของเธอเลย แตพดู ถึงความดีงามของชีวิต
สามีที่มีภรรยาเชนนี้จะไมขาดสิ่งดีใด ๆ เลย ภรรยาที่ประเสริฐจะทําใหสามีเกิดความมั่นใจและ
ความภูมใิ จเพราะรูวาภรรยาจะรักษาความเปนครอบครัวไดอยางดี เปนเสนหที่มัดใจสามี

(2). ดูแลเรื่องครอบครัวเปนอยางดี (ทํางานบานอยางหนัก) 31:13-15
“เธอแสวงขนแกะและปาน และทํางานดวยมืออยางเต็มใจ เธอเปนเหมือนกําปนของพอคา เธอ
นําอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกล เธอลุกขึ้นตั้งแตยังมืดอยู และจัดอาหารใหครัวเรือนของเธอ และจัด
งานใหแกสาวใชของเธอ”
งานของเธอ คือดูแลบานและบริวารหลายคน แมจะมีบานใหญมีคนใชมากมาย แตสิ่งสําคัญ
และจําเปนในครอบครัวเธอลงมือทําเอง และทําดวยความเต็มใจ เธอตืน่ แตเชา
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อันที่จริงมีหลายอยางที่เธอวานคนอื่นทําได หรือซื้อหามาได แตเธอเลือกทําดวยมือของเธอ
เพราะมันมีความหมาย เปนการแสดงถึงความจริงใจและตั้งใจ ปจจุบันเราลืมสิ่งนี้ไปเกือบหมดแลว
(แมบานถุงพลาสติกเวลาเปนเงินเปนทองเกินไป)
เธอทําใหสามีวางใจเพราะทุกคนจะไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใสจากเธออยางทั่วถึง

(3) ดูแลดานการเงินและทรัพยสินเงินทอง 31:16-18
“เธอพิเคราะหดูไรนาแลวก็ซอื้ ไวดว ยผลน้ํามือของเธอ เธอปลูกสวนองุนเธอคาดเอวของเธอ
ดวยกําลัง และกระทําใหแขนของเธอเขมแข็ง เธอรูวาสินคาของเธอจะไดกําไร กลางคืนตะเกียงของเธอ
ก็ไมดับ”
เธอเปนสตรีที่หนักเอาเบาสู ไมยอมทอถอย รูจักใชเงินทอง ลงทุนในสิ่งที่ดีมีประโยชน ไมใช
สรางหนี้สรางสินใหสามีตองคอยตามชดใชไมสิ้นสุด เธอทําใหสิ่งที่มอี ยูในมือเกิดผล เธอฝกฝนมือของ
เธอใหกลาขึ้นและใหช่ําชองขึ้น

(4) จัดเตรียมสําหรับครอบครัวและคนขัดสน 31:19-21
“เธอยื่นมือออกจับไน และมือของเธอจับเครื่องปน เธอหยิบยื่นใหคนยากจน เธอยืน่ มือออก
ชวยคนขัดสน เธอไมกลัวหิมะมาทําอันตรายแกคนในครัวเรือนของเธอ เพราะเขาสวมเสื้อสองชั้น”
สองมือที่ไกวเปลเปนสองมือที่ทํางานไมหยุด เปนสองมือที่ขยันขันแข็งทํางานบาน เตรียม
สําหรับอนาคตจัดการเรื่องงานและอาชีพอยางเต็มที่
สองมือของเธอเปดออกหยิบยื่นใหแกคนยากจนดวย
ไมใชเปนคนจิตใจคับแคบ เมื่อเธอมี เธอหาได เธอก็รูจักหยิบยื่นชวยเหลือผูอื่น
เมื่อยามลําบากมาถึง (ฤดูหนาว) คนในบานก็ไมขาดความอบอุน หมายถึง เธอไมไดจัดใหคน
อื่นจนลืมคนในบานของตน

(5) โดดเดนในกิจการของเธอ 31:22-24
“เธอทําผาปูสําหรับเธอ เสื้อผาของเธอทําดวยผาลินนิ เนือ้ ละเอียดและผาสีมวง สามีของเธอเปน
ที่รูจักที่ประตูเมือง เมื่อทานนั่งอยูในหมูพวกผูใหญของแผนดินนั้น เธอทําเครื่องแตงกายดวยผาลินินไว
ขาย เธอสงผาคาดเอวใหแกพอคา”
เธอเปนสตรีที่จับอะไรก็ทําจริงทําจนสําเร็จ สามีของเธอเปนผูที่มีเกียรติ และเธอก็ไมไดทําให
เขาตัองอับอาย เพราะเธอเปนภรรยาที่ประเสริฐของเขา เปนหนาตาของเขาได
เธอรูจักแตงและประดับตนในกาละและเทศะที่เหมาะสม เปนคนรูจักเวลาและจัดชีวติ ไดดี
4

(6) เต็มดวยสติปญญาและความมั่นคง 31:25-27
“กําลังและความสงาผาเผยเปนอาภรณของเธอ เธอหัวเราะใหแกเหตุการณที่จะมาถึง เธออาปาก
กลาวดวยสติปญ
 ญา และคําสอนเจือความเอ็นดูอยูที่ลิ้นของเธอ เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ
และไมชุบมือเปบ”
สตรีที่ประเสริฐไมไดอยูที่เครื่องแตงกาย แตอยูที่กําลังและบุคคลิกที่เหมาะสม เปนคนที่เต็ม
ดวยสติปญญาและความมัน่ คง เปนคนที่ทําอะไรทําจริงและเปนผูท ี่มีอารมณขัน ไมใชหนายักษ
ตลอดเวลา ถาในบานมีแตหนายักษเขาหากัน ลูกจะเปนอะไรไมไดนอกจากลูกยักษสําหรับชาวบานและ
เพื่อน ๆ ของเขา
คําสอนของเธอจึงนาฟงเพราะเจือความเอ็นดูไวที่ลิ้น เปนคําสอนที่ผูฟง สามีและลูก ๆ รับดวย
ความเต็มใจ
เพราะเธอเตรียมชีวิตและฝกฝนตนเองเสมอ ดังนั้นเมื่อเหตุการณใดเขามา เธอจึงพรอมเสมอที่
จะเผชิญกับมันโดยไมหวัน่ ไหว หรือตองบานแตกเพราะควบคุมอารมณไมได เธอสามารถหัวเราะแทน
การโวยวาย!
เธอไมชุบมือเปบ ไมแบงเกียรติจากผูที่ควรไดรับ ไมแยงเกียรติของสามี

(7) เปนที่ยอมรับและยกยอง 31:28-29
“ลูก ๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอวา “สตรีเปนอันมากทําอยางดี
เลิศ แตเธอเลิศยิ่งกวาเขาทั้งหมด”
เราอยากใหคนใกลชิดเราชมเชยเราเชนนีไ้ หม? ไมยากที่คนอยูไกลไมคอยไดเห็นชีวิตของเรา
ใกล ๆ จะชมเชยเรา ยกยองเรา เปนผูที่พบเราสัปดาหหรือเดือนละครั้ง แตคนที่เห็นชีวิตเราทุก ๆ วันวัน
ละหลายชัว่ โมงอยางใกลชิดจะรูวาเราเปนที่ยอมรับและนายกยองอยางแทจริงหรือไม คนที่นอนเตียง
เดียวกัน คนในครอบครัวเดียวกัน กินขาวหมอเดียวกันสามารถชมเราเชนนี้หรือ? ถาชมแสดงวามี
น้ําหนักมาก
เมื่อลูก ๆ และสามีของเธอตื่นขึ้นตางก็สรรเสริญยกยองเธอ เพราะเธอจัดเตรียมใหพวกเขาอยาง
ดี ดูแลพวกเขาอยางเหมาะสม
เธอเปนที่ยอมรับและสามีเธอก็สรรเสริญเธอแทนครอบครัววา “สตรีเปนอันมากทําอยางดีเลิศ
แตเธอเลิศยิ่งกวาเขาทั้งหมด”
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หวังวาลูกของเรา สามีของเราหรือแฟนของเรา หรือพอแมของเราจะไมพดู เกีย่ วกับตัวเราวา
“ไมเอาไหนสุด ๆ ที่เคยเห็นมา!” เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นเขาคิดถึงเราในแงดี ในแงที่มีความหวังใจ ไมใชตื่น
ขึ้นมาก็เจอคําบนจนหมดกําลังใจ หมดแรงออกไปตอสูกับชีวิตนอกบาน เพราะในบานก็ย่ําแยแลว

(8) สรุปความเปนเลิศ 31:30-31
“เสนหเปนของหลอกหลวง และความงามก็เปลาประโยชน แตสตรียําเกรงพระเจา สมควรได
รับคําสรรเสริญจงใหเธอรับผลแหงน้ํามือของเธอและใหการงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง”
สิ่งวิเศษสําหรับสตรีนั้นไมอยูที่ความงามฝายเรือนกาย เสนหที่ปนแตงขึ้นดวยเครื่องแตงกายที่
สวยงามไกที่งามเพราะขนเทานั้นก็เปลาประโยชน
ความสวยงามฝายรางกายเปนสิ่งดี เปนสิ่งนาชื่นชม แตมันมีวนั รวงโรยไป และไมได
รับประกันวาจะถาวรตลอดไป ไมรับประกันวาคนที่มีเชนนี้จะเปนคนดีและเปนศักดิ์ศรีเสมอไป วัน
หนึ่งนางงามก็จะกลายเปนนางงอม แตสตรีที่ประเสริฐจะเปนที่สรรเสริญที่ประตูเมือง
บุคคลที่สวยงาม (ประเสริฐ) นาปรารถนามากกวารูปกายภายนอกที่งดงาม
เคล็ดลับของเธออยูที่ “ความยําเกรงพระเจา” พระธรรมสุภาษิตเริ่มตนดวยคําสัญญาวา
“ความยําเกรงพระเจา เปนบอเกิดของความรู (สติปญญา) “บทที่ 1:7 เพราะความยําเกรงพระเจา
เธอจึงมีสติปญญา
สติปญญาของเธอมาจากความยําเกรงพระเจา การรูจกั พระองคอยางใกลชิดทําใหเธอเปนดั่ง
เชนที่เธอเปน เกียรติเปนของพระเจา ผูที่ใหเกียรติพระเจา ยอมไดรับเกียรติจากพระองคตอบแทน (1 ซา
มูเอล 2: 30)
ผลผลิตหรือผลงานที่เธอไดลงทุนลงแรงไปที่ยกยองสรรเสริญ
เราควรใหเกียรติและยกยองสตรีในชีวิตของเรา ไมควรเก็บคํายกยองสรรเสริญที่ควรมอบให
ไมวาสตรีนั้นจะเปนมารดาหรือภรรยา หรือใครที่มีสวนในชีวิตของเรา

3. บทเรียนทีค่ วรนํามาใช
สิ่งที่ปรากฏในพระธรรมตอนนี้อาจไมใชบุคคลิกที่ปรากฏในทันทีทนั ใด แตเปนเปาหมายที่เรา
ควรเดินไป ควรเสาะหามาในชีวิตใหมีคุณสมบัติดังกลาวมากที่สุดเทาที่จะมากไดโดยสรุปดังนี้
สตรีที่ประเสริฐคือสตรีที่มีความเขมแข็ง มีสติปญญาเปนเลิศ มีความชํานาญหลายดาน และมี
ความเมตตา
(1) เราตองพัฒนาชีวิตใหมีความเขมแข็งเสมอ ฝกฝนตัวเองใหสามารถรับสิ่งที่ยาก ๆ ไดมากขึ้น
ไมใชเมื่อกอนรับเรื่องยากไมไดปจจุบนั ผานมาหลายสิบปก็ยังเหมือนเดิมความเขมแข็งเปนสิ่งที่ตอง
6

ฝกฝนและสะสมเหมือนการออกกําลังกาย เหมือนนักกีฬาที่ตองหมัน่ ฝกเสมอ เริ่มตนวัน เพราะเมื่อวัน
นั้นมาถึง เราก็ทนได
สตรีในพระคัมภีรไมใชสตรีที่เปนชางเทาหลัง นั่งเฉย ๆ ไมเอาไหนทําอะไรก็ไมเปน ใหทํา
อะไรก็ถอยไวกอน ไมเปนไวกอน ปฏิเสธไวกอน แตในที่นพี้ ดู ถึงสตรีที่กลาหาญสามารถกาวไป
ขางหนาอยางโดดเดนขณะเดียวกันก็สามารถรักษากิจการในครัวเรือนไดเปนอยางดี
(2) เราตองขอพระเจาใหมสี ติปญญาเปนเลิศ มีความคิดอานมาจากพระเจา สิ่งนี้เกิดขึน้ ได
ตอเมื่อเรายอมจํานนตอพระเจา ยอมเชื่อฟงพระองค ใหพระเจาเปนที่หนึ่งของชีวิต “ความยําเกรงพระเย
โฮวาหเปนบอเกิดของสติปญ
 ญา” ถาเราขาดเราตองเขามาถึงเคล็ดลับอันนี้ ไมวาในหนาที่การงานหรือ
อาชีพใด
เราจะไดสิ่งเหลานี้เขามาในชีวิตอยางไร?
อิสยาห 50:4-5 “พระเจาไดประทานใหขาพเจามีลิ้นของบรรดาผูที่พระองคทรงสอน เพื่อ
ขาพเจาจะไดรทู ี่จะค้ําชูผูที่เหน็ดเหนื่อยไวดว ยถอยคํา ทุก ๆ เชาพระองคทรงปลุก ทรงปลุกหูของ
ขาพเจาเพื่อใหฟงอยางผูที่พระองคทรงสอน พระเจาไดทรงเบิกหูขาพเจาและขาพเจาก็ไมดื้อดันขาพเจา
ไมหันกลับ”
สติปญญามาจากการยอมฟงพระเจาเสมอ และตั้งใจใหพระเจาสอนในชีวิต ไมดื้อดาน เขาเฝา
พระเจาทุกวัน
สติปญญาจากพระเจาทําใหเราเห็นคุณคาของชีวิตที่แทจริง รูวาอะไรดี อะไรยอดเยีย่ มและ
อะไรเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ทําใหเราสามารถแยกแยะสิ่งมอมเมาของคานิยม ของโฆษณา หรือคํา
สอนที่ชักจูงเราอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เชน การมีนอยคือ ความผิด การมีชีวิตที่สมถะและเสียสละเปนเรื่องโง
เขลา การไมร่ํารวย คือ การถูกแชงหรือเปนคนไมเอาไหนคาของคนอยูที่เปลือกนอก ฯลฯ เราตองรูจัก
สรางภูมิคุมกันที่ถูกตอง
(3) เราตองฝกฝนความชํานาญในหลาย ๆ ดาน คือฝกฝนชีวิตในหลาย ๆ ดาน ไมใชดา นใดดาน
หนึ่ง เพียงดานเดียว เพราะชีวิตของเราตองมีหลายดาน เชน ดานครอบครัวดานอาชีพการเรียน ดาน
สังคม ดานคริสตจักร ฯลฯ ดังนัน้ เราตองขอพระเจาใหเราสามารถฝกฝนเปนคนที่มีความสามารถมี
ความชํานาญในสิ่งที่เราทํามากขึ้น ไมใชยิ่งนานวันยิ่งทํางาน ความรับผิดชอบของเรายิ่งไมเอาไหน
ไมมีใครที่เกิดมาเกงหมดทุกดานแตมหี ลายคนที่เกงมาก ๆ เพราะเขาหมั่นฝกฝนชีวิตของเขากับ
พระเจายอมใหพระเจาปนชีวิตของเขาในดานตาง ๆ ถาเราปฏิเสธการเรียนรู เราก็กําลังปฏิเสธความเปน
เลิศในชีวิตของเราที่พระเจาประสงคมอบให การเรียนรูและความชํานาญเปนเรือ่ งของทักษะตองทํา
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หลาย ๆ ครั้งจึงจะชํานาญ ในโลกของความเปนจริงนั้น คนที่เกงกวาเราเปนเพราะเขาตั้งใจและขยัน
ฝกฝนมากกวา ไมมีทางลัดใด ๆ นอกจากหนทางแหงความอดทนในการฝกฝนและสูจนถึงที่สุด
(4) เราตองมีใจเมตตากรุณาตองรูเรียนรูหยิบยื่นออกไป ชวยเหลือผูทตี่ กทุกขไดยาก แนนอน
การชวยเหลือผูอื่นหมายถึงเราตองลําบากตองเสียสละบาง ซึ่งไมมีการชวยเหลือใดที่มีความหมายถา
ขาดการเสียสละเราตองยอมลําบากเพื่อชวยเหลือผูขัดสน เราตองรูจักหยิบยื่นไมใชรับอยางเดียว เพราะ
การใหเปนเหตุใหเกิดความสุขยิ่งกวาการรับ อยาลืม!
มีความรักเปนสรณะ เปนกุญแจสําคัญของการชวยเหลือ ถาขาดเราตองขอกับพระเจาใหมจี ิตใจ
ที่เปยมดวยความรักและเมตตาผูอื่นใหความรักของเราแผขยายออกจากนอกเขตของเราไปสูผูอื่น
สองมือที่ไขวควาเขามา ตองเปนสองมือที่หยิบยื่นออกไป ไมใชเปนสองเทาที่เขี่ยใหผูขัดสน

4. สรุป
- ไมวาเราจะเปนสตรีหรือบุรุษเปนแมหรือคนโสด เปนภรรยาหรือสามี พระธรรมสุภาษิต
ตอนนี้เตือนชีวิตของเราใหมีชีวิตที่งดงาม ระวังคานิยมผิด ๆ ของโลกที่กําลังกลอมเกลาชีวิตของเราให
หลงระเริงอยูกบั มันตลอดไป ทําใหเราตองสับสนกับชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตคริสเตียน

คุณสมบัติของความเปนเลิศในพระธรรมขอนี้คือ
การทํางานหนัก (เต็มที)่ รับหนาที่ใดทําเต็มที่เต็มกําลังเหมือนทําใหกบั พระเจา
ยําเกรงพระเจาดวยสุดจิตสุดใจและสิ้งสุดกําลังของเรา
ใหเกียรติคูครองของเรา
มองกาลไกล อยามองแคผลประโยชนเบื้องหนา แตขอพระเจาใหเราเห็นไดไกล มองยาว
ออกไป
มีกําลังใจดีอยูเสมอ ไมแพงายหนายเร็ว
หวงใยและสนใจผูอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งคนยากจน
มีสติปญญาในการจัดการกับเงินทองในความรับผิดชอบของเรา
แลวเราจะมีชีวติ ที่ประสบความสําเร็จ สามารถยืนหยัดอยูใ นสังคมแหงความวุนวายนีไ้ ด มีชีวิต
ที่สงางาม วิเศษและประเสริฐตัดสินใจไดถูกตอง และสามารถดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจา
ไดอยางครบถวน
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 46 ฉบับที่ 245 กรกฎาคม – สิงหาคม
1995, หนา 3-9.
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