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คํานํา 
พระธรรมสุภาษิต ฉบับนี ้ จัดพิมพข้ึนเพื่อเปนคูมือของครูรวีวารศึกษาแนวเดียวกับพระธรรม

มาระโก โรม โครินธ ยากอบ ฯลฯ อันเปนสวนหนึ่งของชุด พระคริสตธรรมศึกษา ท้ังนี้ก็เพราะได
คํานึงถึงความยากลําบากของครูบางคน ซ่ึงอยูในถ่ินกนัดาร ขาดคูคิดท่ีปรึกษา ไมมีท่ีคนควา ในการ
ตระเตรียมการสอนพระคัมภรีในการที่จะชักนําวิญญาณของผูอ่ืน เขามาหาพระเยซูคริสตเจาและให
เจริญวัฒนาข้ึนในพระคุณของพระองค 

ฉะนั้นคูมือครูสําหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้จึงเปรียบเสมือนท่ีปรึกษา 
และเคร่ืองมือในการที่จะขจดัความยุงยากเหลานี้ใหหมดไปและเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียม
ตัว และดําเนนิการสอนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน แตเพื่อใหการสอนของทานไดผล
สมบูรณยิ่งข้ึน ก็ควรจะใหนักศึกษาท่ีทานสอนน้ัน มีหนงัสือประกอบบางเล็กนอย ดังนั้นผูใหญและ
เยาวชนควรมีชุด สายชลธาร และเด็กควรมีชุด พรทิพย ชุดดังกลาวนี้มีท้ังขอพระธรรม และขอทองจําท่ี
ดีมีประโยชนไวพรอม สะดวกแกการใชมาก 

แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายท่ีแทจริงของผูจัดทําพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ก็เพื่อเปนเพียงการ
แนะแนววิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี ซ่ึงคิดวาจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้น มิไดหมายความวา จะเปน
การกําหนดหรือบังคับ ใหทุกคนสอนตามแนวนี้ จนละเลยการศึกษาคนควา ซ่ึงตนกาํลังดําเนินอยูเสีย 

ในท่ีสุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศกึษาทุกทาน ให
การสอนของทานบังเกิดผล แกจิตวิญญาณของผูศึกษายิ่งข้ึนเถิด 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 สติปญญา 0

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต บทที่ 1-7,20-23 

มีคนกลาววา การมีพระคริสตธรรมคัมภีรหนึ่งเลม กเ็ทากับมีหองสมุดหนึ่งหอง คํากลาวนี้เปน
ความจริง เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรประกอบดวย วิชาการมากมายหลายแขนง เชน ประวัตศิาสตร 
ภูมิศาสตร กฎหมาย กวี พงศาวดารกษัตริย ปรัชญา รัฐศาสตร ศาสนศาสตร สังคมศาสตรเปนตน 

พระธรรม ท่ีเราจะศึกษาตอไปนี้ช่ือวาพระธรรมสุภาษิต เปนพระธรรมเลมหนึ่ง ซ่ึงจัดอยูใน
หมวดกวี เปนพระธรรมท่ีนาสนใจมากท่ีสุดเลมหนึ่งในพระคัมภีรเดิม มีขอความกระทัดรัดคมคาย และ
คําพูดท่ีลึกซ้ึงมากมายลวนเปนคําสอน ท่ีมีคายิ่งสําหรับชีวิตประจําวันของทุกคน นอกจากนีย้ังเปนคูมือ
จริยธรรม ซ่ึงจะขาดเสียมิได 

พระธรรมสุภาษิต และพระธรรมสดุดี มีความเกีย่วพันท่ีใกลชิดกนัมากในพระธรรมสดุดี เรา
เห็นภาพคริสเตียนคุกเขาอยู ในพระธรรมสุภาษิตเราเหน็ภาพคริสเตียนยืนอยู พระธรรมสดุดีชวยเหลือค
ริสเตียน ทางดานจิตวิญญาณ เชน ทางความเช่ือ ความรัก ความใกลชิดกับพระเจา การอธิษฐาน สวน
พระธรรมสุภาษิตชวยเหลือคริสเตียนทางดานปฏิบัติ เชนการประพฤติการปฏิบัติตนตอเพ่ือนบาน ตอ
เพื่อนรวมงาน ตอครอบครัว เปนตน 

ผูเขียน พระธรรมสุภาษิตมีหลายทานดวยกัน คือ กษัตริยซาโลมอน (1:1) อาฆูร (30:1) และ
กษัตริยซามูเอล (31:1) แตสวนใหญเขียนโดย กษัตริยซาโลมอนดังจะเหน็วา จากบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 29 
เขียนโดยกษตัริยซาโลมอนสวนอาฆูร และซามูเอลเขียนเพียงคนละบทเทานั้น 

เนื่องจากพระธรรมเลมนี้ แตละบทมีหัวขอเร่ืองมากมาย ทําใหผูศึกษาสับสน เราจงึไมศึกษา
เปนบท ๆ เรียงตามลําดับ แตจะศึกษาเปนหัวขอ โดยเลือกขอพระธรรมจากบทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนือ่งกับ
หัวขอเดยีวกัน จัดเขาเปนบทเรียนเดยีวกนั เช่ือวาโดยวิธีนี้จะชวยใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากพระ
ธรรมสุภาษิตนี้มากยิ่งข้ึน 

1:1 พระธรรมสุภาษิตเร่ิมตนโดยกลาวถึงกษัตริยซาโลมอนราชโอรสของดาวิดกษัตริยชนชาติ
อิสราเอล ผูเขียน “พระธรรมสุภาษิต” กษตัริยซาโลมอนเปนบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเขียนพระธรรม
สุภาษิตนี้ ซ่ึงชาวยวิเรียกวา “วรรณคดแีหงสติปญญา” เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยท่ีใหญยิ่งท่ีสุดใน
สมัยพระคัมภรีเดิม ท้ังในดานอํานาจราชศักดิ์ สติปญญาและความม่ังค่ังเกียรตยิศของพระองคแพร
สะพัดไปทัว่สารทิศ จนกษตัริยจากประเทศตาง ๆ ตองเดินทางมาเฝาเพื่อชมพระบารมีและฟงถอยคํา
จากพระโอษฐของพระองคเอง พระองคไดทรงเขียนคําสุภาษิต 3,000 ขอ และเพลงสรรเสริญ 1,005 บท 
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(ดู 1 พงศาวดารกษัตริย 4:29-32) นอกจากนั้นพระองคยังเปนนกัปรัชญา นักปกครอง นักวิทยาศาสตร 
สถาปนิก ซ่ึงจะเหน็ไดจากการสรางและการตกแตงพระวหิาร ในสมยัของพระองค ซ่ึงเปนส่ิงกอสรางท่ี
อัศจรรยท่ีสุดอยางหนึ่งของโลก ใหเราศึกษาถอยคําของพระองคดูวา พระองคกลาวถึงสติปญญาไว
อยางไรบาง อไะรเปนเคล็ดลับแหงสติปญญา 

1:2-6 ใครบางท่ีตองการสติปญญา 

ซาโลมอนไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนพระธรรมสุภาษิตเลมนี้วามิไดเขียนข้ึนสําหรับ
ชนกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเขียนข้ึนเพื่อสอน มนุษยทุก ๆ คนใหมีความรูความฉลาดและกอใหเกดิ
สติปญญา (อาน 1:2-6) ฉะนัน้ไมวาคนยุคใดวัยใด ชนช้ันวรรณใด ตางตองการสติปญญาดวยกันท้ังนั้น 
นี่คือความมหศัจรรยของพระวจนะของพระเจาซ่ึงสามารถใหสติปญญา แกคนทุกช้ันทุกวยั ไมมีใครท่ี
โงเกินไป จนไมอาจเขาใจพระวจนะของพระองคได มีขอพระธรรมมากมาย ท่ีจะนําพระพรอยาง
มหาศาล มาสูเด็กท่ีมีการศกึษา นอยมาสูคนท่ีไรการศึกษา และแมกระท่ังคนท่ีไมรูจักอารยธรรมแหง
โลกปจจุบันขณะเดียวกนั ไมมีใครฉลาดหรือกอปรดวยสติปญญาลํ้าเลิศ เกินกวาท่ีจะพระคริสตธรรม
คัมภีรจะใหความรูแกเขาได พระดํารัสของพระเจาแปลกใหม และนําพระพรมาสูผูท่ีศึกษา ดวยใจเคารพ
และดวยเอาใจใสเสมอ เปนพระธรรมเลมเดียวเทานั้น ท่ีไมมีผูใดสามารถศึกษาใหจบไดตลอดช่ัวชีวิต
ของเขา 

1:7 บอเกิดแหงสติปญญา 

กษัตริยซาโลมอนทรงตระหนักถึงคาแหงสติปญญา พระองคตรัสวา “ความผาสุกมีแกคนท่ีพบ
พระปญญา.... เพราะวาการหาพระปญญามาไดนั้นยอมดีกวาไดเงิน และผลกําไรนั้นก็ประเสริฐกวา
ทองคําบริสุทธ์ิ พระปญญามีคายิ่งกวาทับทิม และไมมีส่ิงใด ๆ ซ่ึงเจาพึงปรารถนา เอามาเทียบกบัพระ
ปญญาได” (สุภาษิต 3:13-15) นอกจากนัน้พระองคยังทรงแนะนําวิธีแสวงหาสติปญญาดวยวา “ความยํา
เกรงพระเยโฮวาหเปนบอเกดิแหงสติปญญาและการรูถึงองคบริสุทธ์ินั้น คือความเขาใจ” (9:10) เหตุท่ี
กษัตริยซาโลมอนทรงมีสติปญญาลํ้าเลิศ ก็เพราะพระองคทรงยําเกรงพระเยโฮวาห เม่ือพระเจาทรง
ปรากฎแกซาโลมอนตรัสถามวา ตองการส่ิงใดจากพระองค กษัตริยซาโลมอนมิไดขอ ทรัพยมรดก 
ตําแหนง ช่ือเสียง หรืออํานาจราชศักดิ์ แตทรงขอ สติปญญา เพื่อสามารถดํารงพระชนม ในทางท่ีชอบ
พระทัยพระเจา พระองคจึงประทาน สติปญญา และความม่ังค่ังให 

ทําไมจึงกลาววา “ความยําเกรงพระเยโฮวาห เปนบอเกดิแหงสติปญญา” ในพระคริสตธรรม
ใหม ไดแบงปญญาออกเปนสองประเภทคือ สติปญญาท่ีมาจากมนษุย ซ่ึงเปนสติปญญาท่ีปลอมเพราะ
กอใหเกิดใจอิจฉา ขมข่ืน แกงแยงกนัและสติปญญาท่ีแทจริง มาจากพระเจากอใหเกิดสันติสุข ความ
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สุภาพออนหวาน วานอนสอนงายเต็มไปดวยความเมตตา ไมเลือกหนาผูใด ไมหนาซ่ือใจคด (ดูยากอบ 
4:13-17) สติปญญาท่ีแทจริงนี้ เกดิจากใจมนุษยท่ียําเกรงพระเจา เม่ือมนุษยยําเกรงพระเจา เขาก็พยายาม
กระทําตนเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา ความคิดและการกระทําของเขาจึงนําไปสู สันติสุขและความรักนี่
และคือสติปญญา ซ่ึงมีพระเจาเปนจุดศูนยกลาง 

เราไมปฏิเสธวามีคนเปนจํานวนมาก ท่ีไมยาํเกรงพระเจา แตก็กอปรไปดวยสติปญญา แตถาเรา
จะพิจารณาใหดีแลวเราจะรูวาสติปญญาท่ีเขามีอยูนั้น มิไดเปนสติปญญาท่ีแทจริง เพราะมิไดทําให
เกิดผลดังท่ีกลาวไวในพระธรรมยากอบ เม่ือสติปญญาชนิดเดยีวกัน อยูในคนท่ีมีระดับจิตใจตางกันก็
อาจทําใหสติปญญานั้นเกิดผลแตกตางกนั ตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรท่ีคนควาทางนิวเคลียร คนหน่ึง 
นําความรูทางนิวเคลียรไปใชใหเกดิประโยชน ในทางการแพทย ทางอุตสาหกรรม ทางคมนาคม และ
ทางอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนแกมนุษย นี่คือสติปญญาท่ีแทจริง สวนอีกคนหนึ่ง นําความรูทางนิวเคลียรไป
ใชในทางท่ีเปนโทษแกมนุษย ถาบุคคลนี้ไมมีปญญาก็จะดีกวา สติปญญาท่ีประกอบดวยความยําเกรง
พระเจาเทานั้น จึงเกิดประโยชนอยางแทจริงแกตวัเองและมนุษย และนาํเกียรติยศมาสูพระเจา 

1:20-23 การเรียกรองขอสติปญญา 

เราตองมีสติปญญาจากเบ้ืองบนเพ่ือชวยใหเราดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตองแตความตองการของ
เราท่ีจะรับสติปญญา เพื่อดําเนินชีวิตในโลกนี้มีนอยกวาความตองการสติปญญาท่ีจะเขามาในจิตใจของ
เรา ปจจุบันเรามีโอกาสไดยินพระกิตติคุณไดงายและบอยท่ีสุดโดยทางวิทยกุระจายเสียง การประกาศ
ตามถนนหนทาง ในโบสถ อานจากใบปลิว จากพระคริสตธรรมคัมภีรเองเราตองการสติปญญา เพื่อ
เปล่ียนวิถีชีวิตของเรา เพื่อนาํความหวัง สันติสุขและความยินดีมาสูเรา เพื่อยกระดบัชีวิตของเราจากคน
โงใหเปนคนฉลาดเพ่ือนําเราไปสูทางแหงชีวิตนิรันดร แตมีคนจํานวนนอยเหลือเกิน ท่ีเอาใจใสตอ
กฎเกณฑการเรียกรองสติปญญาท้ัง ๆ ท่ีเขาทราบวาเขาตองการมากท่ีสุดเพราะยังมองส่ิงแวดลอม มอง
เพื่อนมนษุย จนในท่ีสุดเขาไมเคยไดรับสติปญญานั้นตลอดชีวิตของเขา 

พระปญญาท่ีเรากลาวมา ตั้งแตตนรวมอยูในบุคคลผูเดียว คือองคพระเยซูคริสต พระองคทรง
เปนกุญแจท่ีไขไปสูปญญาท้ังหลายในโลก พระองคทรงเคาะประตูใจของเราทุกวนั เพื่อจะเสดจ็เขามา
ครอบครองจิตใจของเรา หากทานมอบความรู ความสามารถ กําลังการคา และกิจกการทุกอยางให
พระองคเปนผูควบคุมดูแล ทานจะอัศจรรยใจเม่ือพบวา ทุกส่ิงท่ีทานทํานั้นประกอบดวยสติปญญา 
เพราะผูท่ีควบคุมวิถีทางเดินในชีวิตของทานน้ัน คือราชาแหงสตปิญญา 
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บทเรียนที่ 2 กําไรแหงชีวิต 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 9: 35, 2:9, 11, 12, 3:23, 4:11, 12, 8.9, 9:12 

ระหวางปดภาครอน เชาวลิตไดเดินทางกลับบานไปเยีย่มบิดามารดาและญาติพี่นองใน
ตางจังหวัด เขาเพ่ิงทราบผลการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ส่ิงแรกท่ีเขาบอกบิดามารดาโดยไมตองมี
ใครถาม คือ ผลการสอบของเขา เขากลาวดวยความภาคภูมิใจท่ีสุดวา “ผมสอบเขาคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได” เพราะนั่นเปนกําไรชีวติของเขา 

คริสเตียนมีกําไรชีวิตอยางไรบาง การตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด การเช่ือฟง
และปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค หรือพระปญญาท่ีเราไดรับ เกิดประโยชนอะไรในชีวิตของเรา เรามี
ส่ิงท่ีนาภูมิใจอะไรบาง ท่ีพอจะอวดแกชาวโลกได มีคริสเตียนเปนจํานวนมาก ท่ีไมรูจักยนิดีในกําไร
แหงชีวิตท่ีเขาไดรับ บางคนนึกไมถึงเสียดวยซํ้าวา เขามีกําไรมากมายเชนนั้น ขอใหองคพระเยซูคริสต
ทรงเปดจิตใจเราออก เพื่อเราจะไดเหน็พระพรที่เราไดรับมากมาย เชนปญญาท่ีไดเขามาในจิตใจของเรา 
ท่ีจะกลาวตอไปน้ี เปนเพียงพระพรบางประการเทานัน้ พระพรมากมายนอกเหนือจากนั้นทานจะเขาใจ
และจะไดรับ เม่ือทานดําเนนิชีวิตใกลชิดกบัพระเยซูคริสต และปฏิบัติตามพระปญญา 

1. ชีวิต “เพราะใครท่ีพบเราก็พบชีวิตและจะไดความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห” (สุภาษิต 
8:35, ดู 3:16, 18 และ 22 ดวย) 

กําไรประการแรก และประการท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ชีวิตของผูท่ีเกรงกลัวพระเจา และรับพระ
ปญญาของพระองคเขามาในจิตใจ จะไดชีวตินิรันดร ทรัพยสินทุกอยางในโลกท่ีทานไดรับ ไมวาจะเปน
เงินทอง ตึกรามบานชอง ท่ีดินไรนา เกยีรติยศ ตําแหนง ช่ือเสียง บุตรหลาน และแมกระท่ังตัวของทาน
เองสักวันหนึ่งก็จะลวงพนไป เม่ือถึงวาระสุดทายของชีวิต ทุกคนก็จะกลับสูสภาพเดียวกัน คือรางกาย
ของเขาจะผุพงั เนาเปอย กลายเปนดนิ เขาไมอาจนําทรัพยสินแมแตส่ิงเดียวในโลกไปกับเขาได ส่ิงท่ีรอ
อยูขางหนาคือชีวิตนิรันดร จะเปนความทุกขนิรันดร หรือความสุขนิรันดร ข้ึนอยูกบัการเลือกของเขา
ขณะน้ี บางคนรักโลกปจจุบันมากเกินไป เห็นแกความสุขสําราญช่ัวระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงมิไดเปน
ความสุขท่ีแทจริงจนลืมปญญาสําคัญท่ีสุดในชีวิตผูท่ีมีสติปญญา ไมเพียงแตสามารถมองเห็นเหตุการณ
ในปจจุบัน ยังสามารถมองไกลออกไปถึงอนาคต ไมมีใครอ่ืนใด รับรอง ทานวาจะไดรับชีวิตนิรันดรมี
แตพระเยซูคริสตเทานั้น ท่ีทรงสัญญาแกทุกคนท่ีติดตามพระองค (ยอหน 3: 16, 35, 36) 

ชายชราคนหนึ่งไดฉลองวนัเกิดครบรอบ 84 ปของเขา เขารูสึกภูมิใจท่ียังแข็งแรงปราดเปรียว มี
อายุยืนยาวมากกวาคนเปนจาํนวนมาก แตคนท่ีมีพระปญญาจะมีความยินดีมากกวานั้นเพราะเขาจะได
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ชีวิตนิรันดร ชีวิตนิรันดรจะยืนยาวเพียงใด ทานพอจะนึกภาพไดจากเร่ืองเปรียบเทียบตอไปนี้ หากนก
ตัวหนึ่งบินจากเชียงใหมไปยังหวัหินแลวคาบเม็ดทรายปละเม็ดกลับไปเชียงใหม (สมมุติวานกตัวนี้มี
อายุยืนอยางไมมีจํากัด) กระทําเชนนี้ทุกป จนกระท่ังมันคาบเม็ดทรายทุกเม็ดท่ีชายหาดหัวหินจนหมด
ส้ิน จํานวนปท้ังหมดท่ีมันใชคาบเม็ดทรายทุกเม็ดรวมกันเขาเปนเพียงการเร่ิมตน เม่ือเปรียบเทียบกับ 
“ชีวิตนิรันดร” ทานลองคํานวณดูวาชีวิตนิรันดรนั้นยืนยาวเพยีงใด 

2. ความเขาใจ “นอมใจของเจาลงเพื่อความเขาใจ” (2:2) “เม่ือนั้นเจาจะเขาใจความยําเกรงพระ
เยโฮวาหและจะพบความรูของพระเจา” (ขอ 5) “ขณะนั้นแหละ เจาจะเขาใจความชอบธรรม และความ
ยุติธรรมและสิทธิธรรม เออ ทุก ๆ วิถีทาง” (ขอ 9) “ความสุขุมรอบคอบจะพิทักษเจาไวความเขาใจจะ
รักษาเจา” (ขอ 11) 

การไดรับพระปญญาหรือพระดํารัสของพระเจาเทานั้น ยงัไมเพียงพอเรายังตองการความเขาใจ
ดวย จึงจะสามารถใชส่ิงท่ีเราไดรับ ใหเกดิประโยชนไมวาวิชาอะไร ของมีคาอันใด ถาเราไดรับมาโดย
ไมเขาใจวิธีใชมัน ก็ไรประโยชน ดุจเด็กชายคนหนึ่งท่ีเรียนวิชาเลขคณิต 2*5=10 เขาจําเลขขอนี้ได
แมนยํา แตเม่ือถึงเวลาสอบ ครูเปล่ียนจาก 2*5 เปน 5*2 เด็กคนนั้นสอบไดคะแนนศูนย เพราะความรูท่ี
เขาไดมานัน้เขาไดมาดวยการทองจํามิใชดวยความเขาใจ บอยคร้ังการอานพระวจนะของพระเจาเราก็
ปฏิบัติ เชนนัน้ เราทราบเร่ืองราวตามท่ีบอกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร แตไมเขาใจทองแลววาส่ิงท่ีเรา
อานเปนความจริงและอาจนาํไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดสําหรับคริสเตียนทุกคน พระเยซูคริสตได
ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกเราเพ่ือสอนใหเราเขาใจน้ําพระทัยของพระเจา จงทูลขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงสอนทานเพื่อใหทานเขาใจหลักการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 

ในชีวิตประจําวันของทาน ทานตองการความเขาใจ ในการประกอบกจิการทุกอยาง ไมวาใน
การเรียน การคา การสังคม การตัดสินใจ การพูดการคิด และการพกัผอนหยอนใจ ทานจะตองเขาใจใน
ส่ิงท่ีทานกระทําอยู มิฉะนั้นคุณอนนัตก็อาจกลายเปนโทษมหันต และนําความเดือดรอนมาสูทุกคน 
ทานจะตองเขาใจตัวของทานเองและเขาใจคนอ่ืนดวย ความเขาใจนี้จะชวยใหทานปฏิบัติตนไดถูกตอง 
พระปญญานําความเขาใจมาสูทาน 

3. การปองกัน “เพื่อจะชวยเจาใหพนจากทางของคนช่ัว เพื่อใหพนจากคนท่ีพดูดงึดันในทาง
หลงผิด” (2:21) “ขณะนัน้เจาจะดําเนินอยูในทางของเจาโดยปลอดภยั และเทาของเจาจะมิไดสะดุด” 
(3:23) “... อยาละท้ิงพระปญญา และพระปญญาก็จะพทัิกษรักษาเจาไว จงรักพระปญญา และพระ
ปญญาจะบํารุงรักษาเจาไว” (4:6) 

การปองกันท่ีกลาวมานี้ ไมเพียงแตหมายถึงการปองกันเราจากการประพฤติท่ีช่ัวราย ยัง
หมายถึงการปองกันอันตรายอันเกิดแกชีวิต ไมมีคําสอนใดในโลก ท่ีมีอิทธิพลมากกวาคําสอนของพระ
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เจาในการปองกันเราจากความประพฤติท่ีช่ัวราย เพราะพระคําของพระองคคือชีวิตคือองคพระเยซู
คริสต ท่ีทรงเปล่ียนแปลงชีวิตเรา ทําใหเราเกลียดชังความช่ัว ละท้ิงความผิดบาปผูท่ีมีใจยดึม่ัน และด่ืม
ด่ําในคําสอนของพระเจาแมแตความคิดของเขาก็จะสะอาดบริสุทธ์ิ 

ในเม่ือวิถีชีวิตของมนุษยบริสุทธ์ิเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา ความดีนี้กเ็ปนเกราะกําบัง ปองกัน
และชวยเหลือเขา ใหพนจากอันตรายท่ีอาจเกิดแกชีวิต เพราะถาเขามีพระปญญา เขาก็รูจักคาของชีวิต 
พยายามรักษาสุขภาพรักษาสัมพันธไมตรีกับเพื่อนรวมโลกความดีนีแ้มอาจเปนเคร่ืองปองกันชีวิตของ
เรา แตก็ไมเปนส่ิงนาวางใจเสมอไป 

นักหนังสือพิมพท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งกลาววา “มันสมอง ความสามารถ เสนห ความหนุมแนน 
ความแข็งแรง เงินทอง ครอบครัว อํานาจและช่ือเสียง ไมอาจทําใหกระสุนปนท่ีกาํลังแลนเขามาหาเรา 
เปล่ียนทิศทางได” หรืออีกนยัหนึ่งไมมีใครอาจเยยมฤตยู ซ่ึงกําลังจะเดนิมาสูเขาไดแตคริสเตียนทุกคนมี
ความม่ันใจในชีวิตเพราะทราบวาผูปองกันชีวิตของเขาคือพระเจาผูใหญยิ่งท่ีสุด ความตายไมอาจยาง
กรายเขามาใกลเขาได หากพระองคไมทรงอนุญาตพระองคจะทรงปองกันและชวยเหลือเขาเสมอไป แต
หากพระองคอนุญาต ส่ิงท่ีเกดิข้ึนก็เปนส่ิงท่ีประเสริฐสุดแกเขา 

4. การนํา “เราไดสอนเจาไปในทางแหงพระปญญา เราไดนําเจาไปในทางแหงความตรง เม่ือเจา
ไปไหน กาวเทาของเจาจะไมขัดของและถาเจาวิ่งไป เจาจะไมสะดุดลมลง” (4:11,12) 

ชีวิตของเราเต็มไปดวยการเลือกและการตดัสินใจ เชนการเลือกอาชีพ การเลือกคูครอง การ
ตัดสินใจลงทุนในการคา การตัดสินใจในปญหาชีวิตมากมาย พระเจาทรงสัญญาวาจะเปนผูนําทางของ
เรา เพื่อวาการเลือกและการตัดสินใจของเราจะไดไมผิดพลาด ทานขอคําปรึกษาและขอใหพระองคทรง
นําทานในกิจการทุกอยางหรือไม? ทางของพระองคเปนทางท่ีถูกตองและดีท่ีสุด 

5. เกียรติยศและความม่ังคั่ง (อาน 4: 8, 9) 
ปจจุบันการศึกษากลายเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ท่ีนาํเกียรติยศและความม่ังค่ังมาสูมนุษย ผู

ท่ีมีการศึกษาดปีริญญาสูงมีโอกาสจะหางานดี ๆ ไดงาย และดีกวาคนท่ีมีการศึกษาดอยกวา แตพระ
ปญญาท่ีเราไดรับจากพระเจาประเสริฐยิ่งกวาปริญญาใด ๆ ในโลก การศึกษาและปริญญาอาจนํา
เกียรตยิศ และความม่ังค่ังมาสูมนุษยแตเปนเกียรติยศและความม่ังค่ังท่ีช่ัวคราว ไมนานก็หายสาบสูญไป
เกียรตยิศและความม่ังค่ังทางฝายวิญญาณจิต ซ่ึงพระเจาประทานใหแกเรา ไมเพียงแตยั่งยืนในชีวตินี้แต
จะยั่งยืน ตลอดไปเปนนิจ เม่ือถึงวันนัน้เราจะไดรับมงกุฏเปนกษตัริย รวมกับพระเยซูคริสตและรับ
มรดก ซ่ึงไมรูจักเปอยเนาจากพระองค 

ขอเตือนใจ “ถาเจามีปญญา เจาก็มีปญญาสําหรับตัวเจาเอง และถาเยยหยัน เจาผูเดยีวก็จะตอง
แบกภาระน้ัน” (9:12) พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานพระปญญาใหแกทุกคน เพื่อวาเขาจะไดกําไรใน
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ชีวิต แตพระองคไมทรงฝนใจใหผูใดรับพระปญญานั้น การเลือกและการตัดสินใจอยูท่ีความยินยอม
ของแตละบุคคล ผูท่ีฉลาดยอมรับปญญานั้นไว และเขาจะไดสําหรับตัวเขาเองเทานั้น ไมอาจรับเพื่อคน
อ่ืนหรือใหคนอ่ืนรับแทนได สวนผูท่ีไมยอมรับ ก็จะตองรับภาระหนักในจิตใจของเขาตลอดไป พระเจา
ทรงมอบการตัดสินใจใหเปนหนาท่ีของทาน 
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บทเรียนที่ 3 ภาษาของทาน 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 28:23, 18:6,8, 25:14, 10:12, 20:18, 25:11, 10:11, 
16:24 

เมืองแหงหนึ่งในประเทศฟลิปปช่ือตะไกตาย ตั้งอยูบนเชิงเขาสูงจากระดับน้าํทะเลประมาณ 
2,000 ฟุต เปนเมืองท่ีผูคนชอบไปพักผอนหยอนอารมณ เพราะอากาศเย็นสบายตลอดปเม่ือมองจากทิศ
ตะวนัออกลงไปยังเชิงเขา จะพบทิวทัศนธรรมชาติท่ีสวยงามมาก มีทะเลสาบท่ีใหญโตลอมรอบดวย
ภูเขาทุกดาน มีท่ีราบบางแหง เปนท่ีอยูอาศัยและทําการเพาะปลูกของชาวบาน ใจกลางของทะเลสาบ มี
ภูเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง รูปรางสวยงามเปนท่ีดึงดูดใจของผูเดินทางผาน เพิ่มเสนหใหแกทะเลสาบนัน้มาก
ยิ่งข้ึน แตทานทราบไหมวา ภูเขาเล็ก ๆ ซ่ึงดึงดูดใจคนมากมายมาชมนั้น คือภูเขาอะไรมันคือภเูขาไฟ 
“ตะอาล” ซ่ึงระเบิดอีกคร้ังหนึ่ง ในป ค.ศ.1967 ทําลายชีวิตคนมาเปนจํานวนมาก เสียงระเบิดกกึกอง
กัมปนาทไดยนิ ไปหลายกิโลเมตรเปลวเพลิงท่ีพลุงออกมา ทําใหทองฟาแดงฉานดุจทะเลเพลิง 
แผนดินไหวสรางความต่ืนเตนตระหนกตกใจ แกชาวเมืองท่ัวประเทศ ภูเขาไฟ “ตะอาล” แมจะเล็กก็จริง 
แตเล็กแบบพริกข้ีหน ู

อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายของเราอาจเปรียบไดกับภูเขาไฟ “ตะอาล” ซ่ึงอาจะรายกาจกวา 
ภูเขาไฟ ตะอาลก็ไดอวยัวะสวนนัน้ คือ “ล้ิน” ล้ินเล็ก ๆ นี้อาจทําใหทานหัวเราะดีใจ หรือรองไหเสียใจ
นอนไมหลับเปนเวลาหลายวันมันอาจนําเกียรติยศและช่ือเสียงมาสูทาน หรืออาจทําลายอนาคตของทาน
อยางส้ินเชิง มันมีอํานาจอาจทําลายชีวิตมนุษยไดอยางงายดาย อวยัวะเล็ก ๆ นี้อาจนําคุณอนนัตหรือ
โทษมหันตมาสูทาน ท้ังนี้อยูท่ีการใชล้ินของแตละคน พระธรรมสุภาษิตสอนใหเราทราบ เกี่ยวกบัการ
ใชล้ินในทางท่ีผิดและการใชล้ินในทางท่ีถูก 

ก. การใชลิ้นในทางท่ีผิด 

หนึ่ง ล้ินปอยอ (อาน 28:23) “ผูท่ีตักเตือนวากลาวคน ภายหลังจะกลับเปนท่ีนานับถือมากกวา
คนท่ีใชล้ินปอยอ” 

การเยินยอสรรเสริญคนอ่ืน ในทางท่ีถูกท่ีควรนั้นเปนส่ิงท่ีดียิ่ง และทุกคนควรจะรูจกัสรรเสริญ
เยินยอคนอ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม เชนเม่ือเขาสัตยซ่ือในการงานทํางานเรียบรอย สอบไดคะแนนด ี
แสดงความสามารถในทางใดทางหน่ึงเปนตน มีคนมากมายบกพรองในทางนี้ เยาวชนคนหน่ึงบนให
เพื่อนของเขาฟงวา “ผมชวยทํางานท่ีโบสถมาสองป ไมเคยไดยนิทานศิษยาภบิาลกลาวชมเชยสักคํา
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เดียว” คําเยินยอดุจยาบํารุงท่ีวิเศษสุด หากใชในทางท่ีถูก แตในทางตรงกันขาม คําเยินยออาจกลายเปน
ยาพิษและคําหลอกลวงท่ีทําลายคนอ่ืน หากมิไดเกิดจากน้ําใสใจจริงของทาน เชนปอยอคนอ่ืนในส่ิงท่ี
ไมเปนความจริง ยกยอสรรเสริญท้ัง ๆ ท่ีทราบวา คนนั้นกระทําผิดหรือใชคําปอยอเพื่อผลประโยชน
บางอยางของทานเอง 

สอง คําใสราย (อาน 10: 18) “บุคคลผูกลาววาจาใสรายคนอ่ืนเปนคนโฉดเขลา” (อาน 18:8 และ 
20:19 ดวย) 

สุภาษิตท้ังสามขอนี้กลาวถึงคนใสราย คนซุบซิบนินทา คนปากบอน ท้ังสามอยางอาจจัดอยูใน
คนประเภทเดียวกัน ชายคนหนึ่งกลาวไวอยางนาฟงวา “ผมไมคอยกลัวนัก หากคนอ่ืนจะฟงเขาหูขวา
ออกหูซาย แตส่ิงท่ีผมกลัวคือเขามักฟง เขาทางหูออกทางปาก” หูและปากของคนดุจมีมนตคาถาวเิศษ ท่ี
อาจเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ ได บางคร้ังกระตายเขาไปในทางหูของคน ๆ หนึ่งเม่ือออกมาทางปากกลับ
กลายเปนสุนัขคําซุบซิบนินทานี้ไดทําลายช่ือเสียง กอใหเกิดเร่ืองเดือดเนื้อรอนใจ และการวุนวายเปน
อันมาก ไมเพยีงแตแกคนอ่ืน แตแกคนท่ีซุบซิบนินทาดวย เหตุฉะนีพ้ระธรรมสุภาษิตจึงแนะนํา อยาคบ
คนปากบอนเปนเพื่อน 

สาม การทะเลาะวิวาท (18: 6) “ริมฝปากของคนโฉด เปนเหตุใหทะเลาะววิาทกนั และปากของ
เขาเองนั่นแหละทําใหเขาถูกเฆ่ียน” (อาน 10:32, 15:18 และ 25:8 ดวย) 

มีคนชนิดหนึ่งชอบการทุมเถียงเปนพเิศษ ไมวาจะมีเร่ืองเล็กนอยเพียงใดก็ตาม จะหาทางทุม
เถียงเอาชนะใหจนได เขาคิดวา ความคิดของเขาการกระทําของเขาถูกเสมอ ไมมีใครอาจมาวากลาว
ตักเตือนได การอภิปรายการโตวาทีเปนส่ิงท่ีดียิ่ง หากบุคคลท้ังสองฝายพยายามเขาใจซ่ึงกันและกันแต
การโตแยงหรือทุมเถียง ไมเพียงแตไมใหประโยชนอันใดแลว ยังทําใหเกิดการบาดหมางใจ ทําลาย
มิตรภาพผูทีโตเถียงชนะอาจดีใจบางในขณะนั้นแตหามีความสุขใจในเวลาตอมาไม สวนคนท่ีแพ
แนนอนทีเดยีวจะตองเจ็บชํ้าใจและโกรธแคนเปนเวลานาน ผูท่ีฉลาดยอมไมเขารวมการโตเถียงท่ีไร
สาระ 

ส่ี คําโออวด (25: 14) “ผูท่ีอวดวาจะใหของกํานัล แตมิไดใหเปรียบเหมือนเมฆและลมท่ีไรฝน” 
นิสัยอยางหน่ึง ซ่ึงเกือบทุกคนมีคือการโออวดตัวเอง เชนการอวดในส่ิงท่ีตนมีหรือในส่ิงท่ีตน

รัก หรือส่ิงท่ีตนพบเหน็คนที่โออวดมากเกินไปนัน้ ยอมไมเปนท่ีพึงพอใจของคนอ่ืน เปนเหตุทําใหคน
อ่ืนขาดความไววางใจ และเคารพนับถือในตัวเขา จงระวังคนท่ีโออวดใหมาก คนท่ีพูดมากมักทํานอย
สวนคนท่ีพูดนอยมักทํามาก จงระวังตัวของทานเอง อยาโออวดมากเกินไปจนเปนท่ีสะอิดสะเอียนของ
คนอ่ืน และนําความเดือดรอนมาสูตนเองภายหลัง หากทนไมมีอะไรจะพูด ก็จงสงบปากเสียดกีวา “การ
พูดมากมักมีความผิดแตผูท่ียบัยั่งริมฝปากของตน ยอมประพฤติเปนคนมีปญญา” (10:19) 
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หา ความเกลียดชัง (10: 12) “ความเกลียดชังยอมสงเสริมการทะเลาะววิาทใหเกดิข้ึน” ทานเคย
สังเกตและฟงคําพูด ของคนที่ทะเลาะกนัดวยความโกรธและเกลียดชังหรือไม คําพูดท่ีออกมาดวยความ
เกลียดชังนั้น รุนแรงสกปรก และนาบัดสีเหลือเกิน จนบางคร้ังทานไมอาจทนฟงได ในยามท่ีทานโกรธ
ทานอาจกลาวคําพูดเหลานัน้ไดอยางงายดาย ความดีท่ีอุตสาหทําไว ก็ถูกทําลาย เพราะคําพูดไมกี่คํานั้น 
จงระวังอยาใหความเกลียดชังและความโกรธควบคุมล้ินของทาน 

ข. การใชลิ้นในทางท่ีถูก 

เราไดกลาวถึงการใชล้ินในทางท่ีผิดมาพอสมควรแลว เช่ือวาคงเปนส่ิงกระตุนใจทานไมมากก็
นอย แมล้ินอาจนําโทษมากมายมาให หากใชในทางท่ีผิดแตก็อาจนําคุณและประโยชนมากมายเชนกัน 
หากใชในทางท่ีถูก 

หนึ่ง คําปรึกษาหารือ (20: 18) “เม่ือจะวางโครงการ จงหารือกันกอน และเม่ือจะทําการสงคราม 
จงปรึกษากนัใหรอบคอบ”  

พระธรรมสุภาษิตขอนี้เปนเคล็ดลับแหงความสําเร็จ ของกิจการทุกอยาง แตคนมากมายอวดตวั
จนเกนิไป ไมยอมขอคําปรึกษาจากผูหนึง่ผูใดโดยเกรงจะถูกหวัเราะหาวาเปนคนโงคนท่ีฉลาดคือคนท่ี
ไมละอายในการถามขอความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไมวาจะมีอายุมากกวาหรือนอยกวาตน นอกจากเรา
ตองขอคําปรึกษา หารือ จากคนอ่ืนแลว เรายังมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกคนอ่ืนท่ีตองการดวย 

สอง “คําพูดท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ” (25:11) “คําพูดท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ เปรียบเสมือนผล
แอบเปลทําดวยทองคํา ใสไวในกระเชาเงิน” 

คําพูดคําเดยีวกันอาจนําความช่ืนชมยินดี หรือความโกรธ และอัปยศอดสูมาสูทาน เม่ือพูดใน
โอกาสที่แตกตางกันเชนการตลกขบขัน และการหยอกลอ ในสถานะท่ีไมสมควร การวากลาวตกัเตือน
คนอ่ืน ในท่ีชุมนุมชนทําใหเขาอับอาย หรือการจูจี้ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึงกําลังยุงและอารมณไมดี เปนตน
จงคิดใหดีกอนจะพดู เพราะเม่ือคําพูดออกจากปากแลว ก็ไมอาจเก็บเขามาไดอีก 

สาม การเปนพยาน (10:11) “ปากของคนชอบธรรมน้ัน เปนน้ําพุแหงชีวิต” แตคําหยาบชาทวม
อยูท่ีปากของคนช่ัว สิทธิพิเศษอยางหนึ่งซ่ึงพระเจาประทานใหแกคริสเตียนทุกคนคือการใชปากในการ
เปนพยาน บอกใหคนอ่ืนทราบถึงสันติสุข และพระพรท่ีเราไดรับจากพระเยซูคริสต เม่ือเราใชปากเปน
พยาน เพื่อชวนคนอ่ืนจะไดรับชีวิตนิรันดร ปากของเราก็กลับเปนน้ําพุแหงชีวิต บางคนกลาววา เขาอาจ
เปนพยานไดดวยการประพฤติของเขาจริงอยูการประพฤติท่ีดีของคริสเตียนอาจเปนส่ิงดึงดูดใจ ทําใหผู
ท่ีไมเช่ืออยากแสวงหาความจริง แตเขาจะเขาใจความจริงไมได จนกวาทานจะบอกใหเขาฟง 
นอกจากนั้น คําสนทนาของคริสเตียนทุกคน ยังเปนส่ิงพิสูจนใหคนอ่ืนเห็น ถึงชีวิตท่ีบังเกิดใหมภายใน
เขาดวย 
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ส่ี คําหนุนใจและคําออนหวาน (16:24) “ถอยคําท่ีเพราะหู เปนเหมือนรวงผ้ึงคือมีรสหวานแก
จิตใจ และทําใหกระดูกสมบูรณข้ึน” 

การแสดงความรักโดยกิริยาทาทางอยางเดยีวมิไดเปนส่ิงเพียงพอ แมแตระหวางสามีภรรยา ใน
บางคร้ังบางคราวภรรยาหรือสามีของทาน ตองการฟงคําวา “ฉันรักเธอ” มากกวาส่ิงใด ๆ ผูนําท่ีดีคือ ผูท่ี
รูจักตักเตือนดวยความเขมงวด ขณะเดียวกนัรูจักหนุนน้ําใจกลาวคําชมเชย ดวยคําท่ีออนหวานในเวลา
อันควร 

มีส่ิงมากมายหลายอยาง ท่ีเราตองเรียน ตองระวัง เกี่ยวกับคําพูดไมมีผูใดมีนิสัยยากเกินไปจน
ดัดแปลงไมได หากพยายาม และอาศัยการชวยเหลือของพระเจา 
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บทเรียนที่ 4 ความเกียจคราน 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 6:9,10,22:13,20:4,31:4,26:16,10:4,5,26,12:24,25 

มีใครบางทามกลางเราท่ีชอบตรากตรําทํางานหนกัคงมีนอยคนหรือไมมีเลยท่ีบอกวาชอบ คน
สวนมากชอบมีชีวิตท่ีสบายอยูดีกนิดี แตนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งของโลกกลาววา “ความสําเร็จของ
ชีวิตมิไดเกิดแกคนท่ีตองการความสุขสบาย แตแกคนท่ียนิดีตรากตรําทํางานหนกั” นักเรียนนักศึกษา
จํานวนมากอยากสอบไดคะแนนดีไดเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง แตไมอยากขยนัหม่ันเพียรในการ
เรียน คนอยากรวยเปนเศรษฐีแตข้ีเกียจทํางานผูท่ีพบความสําเร็จในชีวิต เชนนกัธุรกิจ นกัศึกษา 
นักวิทยาศาสตร ยอมรับวาแทจริงเขามิไดมีสติปญญาความสามารถพิเศษมากกวาคนทั่วไป ความสาํเร็จ
ของเขาเกิดข้ึนจากความขยันหมั่นเพยีรและความทรหดอดทนท้ัง ๆ ท่ีเราก็ทราบความจริงเหลานี้ด ี แต
คนเราก็อดท่ีจะมีนิสัยข้ีเกียจไมได 

ก. ลักษณะของคนขี้เกียจ 

เพื่อจะใหภาพของคนเกียจครายเดนชัดข้ึน เราจะบรรยายเล็กนอย ใหภาพนี้เปนดุจกลอง
จุลทัศน สองดูความเกยีจครานภายในทานเอง แลวหาทางแกไขได 

1. ชอบตื่นสาย “เจาจะนอนอยูนานสักเทาใด เจาข้ีเกยีจ เม่ือไรเจาจะตืน่ลุกข้ึนจากการหลับไหล
ของเจาอยากนอนอีกนิด อยากงีบอีกหนอย อยากกอดมือ นอนอีกประเด๋ียว” (6:9,10) คนท่ีตืน่สาย
เนื่องจากเหตุการณบังคับ เชนทํางานจนดกึ เหน็ดเหน่ือยเกินไป นอนดึก ไมสบาย เปนตน เราจะไม
รวมอยูในพวกเกียจคราน แตมีคนจํานวนหนึ่ง ชอบต่ืนสายจนกลายเปนนิสัย ดูเหมือนนาทีท่ียากลําบาก
ท่ีสุดคือนาทีแรกท่ีเราพยายามต่ืน และลุกข้ึนจากเตียงนอนในตอนเชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาว 
หรือฤดูฝน เรามักบอกตัวเองวา “นอนอีกนิด หลับอีกหนอย” พลิกไปมาอยูบนท่ีนอนพระธรรมสุภาษิต
กลาววา นี่คือนิสัยของคนเกยีจคราน คนท่ีขยนัมักตืน่แตเชาเสมอ ไมวาจะมีงานหรือไมมีก็ตาม อากาศ
บริสุทธ์ิในยามเชา ส่ิงแวดลอมสดช่ืน ทําใหรางกายแข็งแรง จิตใจผองใส เปนเวลาทีด่ีท่ีสุด ท่ีทานจะเขา
เฝาพระเจาสวนตัว โดยการอานพระคัมภรีและอธิษฐาน 

2. หลีกเล่ียงการงาน “คนเกยีจครานมักกลาววา มีสิงโตอยูนอกบานขาฯ จะถูกฆาตายท่ีกลาง
ทาง” (22:13) คนเกยีจครานนอกจากไมรวมมือกบัทานในเวลาทํางานแลว ยังหาทางหลีกเล่ียง เม่ือคน
อ่ืนขอรองดวย เขามีขอแกตวัท่ีดี ๆ คอยอางใหฟงเสมอ เม่ือเวลาฝนตกเขากลาววา “ฝนตกเดนิทาง

 16 



ลําบาก ทํางานไมสะดวก” ยามทองฟาปลอดโปรงเขาก็กลาววา “แดดรอนทํางานไมได” เม่ือข้ีเกียจไป
โบสถก็กลาววา ไมสบายบาง มีธุระสําคัญบาง คอยไปอาทิตยหนาบาง 

3. ผลัดวันประกันพรุง “คนเกียจครานไมยอมไถนาในฤดูทํานา” (20:4) คนสวนมากมีนิสัย
ผลัดวันประกนัพรุง คิดวารออีกสักประเดีย๋วจนถึงพรุงนีย้ังมีเวลามากพอ ไมตองรีบรอน ความลมเหลว
ของเขาอยูท่ีนี่เองทําใหไมมีงานช้ินใดสําเร็จสักอยาง ยกตัวอยางการตอบจดหมายใหเพื่อน เรามักบอก
ตัวเองวาคอยตอบพรุงนี้หรือรอใหมีเวลากอนในวันตอมา หรือเม่ือมีเวลา รูสึกข้ีเกยีจก็ผลัดไปอกีเวลา
หนึ่งประกอบกับนิสัยข้ีลืมของเรา บางคร้ังเดือนหนึ่งผานพนไปแลว เรายังไมไดตอบจดหมายใหเพื่อน 
อยานึกวาฤดูไถนา หรือโอกาสจะยืนยาวอยูนาน มักผานพนไปอยางงายดาย ช่ัวพริบตาเดียวท่ีทานลืม ท่ี
ทานผลัดวันประกันพรุง โอกาสก็ผานพนไป ทําใหทานเสียใจภายหลัง “จงไถนาในฤดูทํานา” หรือ “จง
ทําขณะท่ียังมีโอกาส” 

4. เพอฝน “จิตใจของคนเกยีจครานมักอยากได แตไมไดอะไรเลย” (13:4) คนเกยีจครานชอบ
สรางวิมานในอากาศแตอยางเดียว เขาใฝฝนที่จะเปนใหญเปนโต ไดโนนไดนี่ แตเขาไมลงมือทําอะไร
สักอยาง ความอยากไดของเขา ก็กลายเปนเพียงความเพอฝน 

5. อวดตัว “คนเกียจครานเห็นไปวาตัวมีปญญา ยิ่งไปกวาเจ็ดคนท่ีอาจตอบปญหาได
สมเหตุสมผล” (26:16) 

ส่ิงท่ีนาท่ึงอีกอยางหนึ่ง สําหรับคนเกยีจคราน คือเปนคนพูดมากอวดตัวสารพัดอยาง แสดงวา 
ตนมีความสามารถ แตเม่ือทํางานจริง ๆ เขากลับปลีกตัวไปเสีย ดงัคํากลาวท่ีวา “ทาดีแตทีเหลว” จาก
การสังเกตโดยทั่วไปจะเหน็วา คนท่ีพูดมากมักทํางานไมมาก แตคนพูดนอยมักทํางานไดมากกวา 

ทานเปนคนเกยีจครานชนดิใดชนิดหนึ่งดังกลาวมาขางตนไหม ใหเราดูตอไปถึงผลของความ
เกียจครานวา มีอะไรบาง 

ข.โทษของความเกียจคราน 

1. ยากจน “บุคคลผูทําการดวยมือเกียจคราน ยอมยากจนลง” (10:4) แมคนขยันจะไมรํ่ารวยทุก
คน บางคนยังคงยากจนตามเดิม แตเราจะปฏิเสธไมไดวา เหตุอยางหนึ่ง ท่ีทําใหคนหลายคนยากจนก็
เพราะความเกยีจครานของเขา เขาไมอยากทํางานหนัก ไมมีความพยายามความอดทน บางก็อายท่ีจะ
ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดนอย หรือใฝสูงเกินไป ดูถูกงานท่ีดอยกวา เม่ือไมอาจทําส่ิงใดได ความขาด
แคลน และความยากจนก็เขามาแทนท่ี ไมมีงานสุจริตใดที่ต่ําตอยจนเกนิไป มหาเศรษฐีเปนจํานวนมาก 
เร่ิมตนจากการเปนกรรมกรแบกหาม ตากแดดกรําฝน แตดวยความขยนัหม่ันเพียรของเขา เขาก็รับผลท่ี
นาช่ืนชม 
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2. ความอับอาย “บุคคลผูหลับไหล ในฤดูเกีย่วเก็บก็เปนบุตรท่ีเปนเหตุใหไดรับความอับอาย” 
(10:5) 

นักเรียนท่ีสอบตกแตละป มีเหตุผลท่ีแตกตางกัน บางอางวาไมมีความสามารถจริง ๆ ท่ีจะเรียน
วิชานั้น คนเหลานี้ไมมีส่ิงใดที่ตองละอายใจ หากเขาไดพยายามจนสุดความสามารถแลวแตพวกท่ีนา
ละอายมากท่ีสุด คือ พวกที่สอบตกเนื่องดวความเกียจครานบางคนมีสติปญญาเฉียบแหลม มี
ความสามารถมาก แตเนื่องจากความเกียจคราน เขาก็พบความพายแพและความอับอาย นักมวย นัก
ดนตรี นักกีฬา ท่ีขาดการฝกซอมเสมอยอมไดรบรางวัลแหงความอับอาย 

3. เปนท่ีรําคาญ ของคนอ่ืน “น้ําสมทําใหเข็ดฟน และควันทําใหแสบตาฉันใด คนเกียจคราน
ยอมทําใหคนท่ีใชเขา เข็ดรําคาญฉันนั้น” (10:26) 

คนเกียจครานมักไมคอยสัตยซ่ือในหนาท่ีท่ีมอบหมาย เขาทําเพื่อเห็นแกรายได หรือส่ิงตอบ
แทนบางอยางเทานั้น เม่ือมีคนคอยควบคุมดูแล เขาจะพยายามทํา แตเม่ืออยูลับหลัง เขาเฉ่ือยชา อืดอาด 
คนชนิดนีย้อมไมเปนท่ีชอบพอของนายจางและไมเปนท่ีพอพระทัยพระเจาดวย 

4. เปนคนท่ีรับใชเสมอ “...คนเกียจคราน จะตองเปนคนรับใชการงาน” (12:24) คนท่ีข้ีเกียจ อยา
หวังจะเปนใหญเปนโต มีตาํแหนงช่ือเสียง เปนเศรษฐี ความม่ังค่ัง ความสําเร็จในชีวิตเกิดจากความ
พยายาม ดิ้นรนตอสูท้ังนั้นอาจจะมีบางคนสําเร็จดวยมรดกตกทอด แตมีนอยรายเต็มที และน่ันมิได
หมายถึงความสําเร็จท่ีแทจริง 

5. หางานยาก “ทางของคนเกียจคราน เปนเหมือนร้ัวตนหนาม” (15:19) ยุคนี้เปนยุคแหงการ
แขงขันไมวาการเรียน การคา ธุรกิจ ผูท่ีขยันเทานัน้จงึอาจเอาชนะได สวนทางของคนเกียจครานก็
ประดุจมีร้ัวหนามค่ันไวพบความยากลําบากทุกดาน 

6. ทําลายตัวเอง “ความอยากไดของคนเกียจครานก็ทําลายตัวของตนเอง เพราะมือของเขาไม
ยอมทําการ” (21:25) ในตอนตน เราเกียจครานหลีกเล่ียงการงาน เพื่อหาความสบายมาสูตัวและทําใหคน
อ่ืนเดือดรอน แตผลในบ้ันปลายเปนการทําลายตัวเอง นอกจากไมไดพบความสบาย ยังพบความทุกข
ยากลําบากอีกมากมาย โทษของความเกียจครานยังมีมากมาย ท่ีกลาวมาเปนเพยีงตัวอยางเทาน้ัน 

ค. ผลของความขยัน 

ในทางตรงกนัขาม คนท่ีขยันยอมนําคุณมากมายมาสูตัวเชน 
1. ความมั่งค่ัง “บุคคลผูทําการดวยมือเกียจคราน ยอมยากจนลง แตมือซ่ึงขยันขันแข็ง กระทํา

ใหเกิดความมัง่ค่ัง” (10:4) 
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2. ไดตําแหนงชื่อเสียง “มือของคนขยัน จะไดถือการปกครองไวแตคนเกียจคราน จะตองเปน
คนรับใชการงาน” (12:24) “เจาเห็นคนท่ีขยันขันแข็งในการงานของเขาหรือ คนนั้นจะไดรับราชการ
ของกษัตริย...” (22: 29) 

3. ไมขัดสนส่ิงใด “จิตใจของคนเกียจคราน มักอยากได แตไมไดอะไรเลย สวนจิตใจของผูขยัน
จะอวนทวน” (13:4) “ทางของคนเกียจครานเปนเหมือนร้ัวตนหนาม แตทางของคนตรงเปนเหมือนทาง
หลวง” (15:19) “ทรัพยสมบัติท่ีไดมาเปลา ๆ จะรอยหรอหมดไป แตบุคคลผูสะสมไว ดวยน้ําพักน้าํแรง
จะมีมากข้ึน” (13:11) 

4. เปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน และเปนท่ีพอพระทัยพระเจาดวย 
ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนก็ดุจกัน ผูท่ีขยันหม่ันเพยีรเทานั้นจึงจะพบพระพรอันใหญยิ่งจาก

พระเจา สวนผูท่ีเกียจครานในการมาโบสถ เกียจครานอานพระคัมภรีอธิษฐานเปนพยาน ชีวิตฝายจิต
วิญญาณของเขาจะออนแอลงแมจะอุดมสมบูรณฝายรางกาย ฝายทรัพยแตพระเยซูคริสตตรัสวา “...เจา
เปนคนแรนแคนเข็ญใจ เปนคนขัดสนเปนคนตาบอด และเปนคนเปลือยกายอยู” (ววิรณ 3:17) หากทาน
สํานึกตัว ในความเกียจครานของตนท้ังในการงานและทางชีวิตฝายวญิญาณจงเร่ิมตนใหมวันนี ้ ตั้งใจ
ใหมใหแนวแนวาต้ังแตวนันี้เปนตนไป โดยการชวยเหลือของพระเยซูคริสต จะไมเกียจครานตอไปอีก 
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บทเรียนที่ 5 อาหารและเหลา 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต บทที่ 23 

ชายหนุมสองคนสนทนากันเกี่ยวกับเร่ืองรับประทานอาหาร 
นาย ก. ในแตละวันเราใชเวลามากมายเหลือเกิน สําหรับรับประทานอาหาร หากเราสามารถ

ผลิตอาหารท้ังม้ือเปนเพยีงยาเม็ดเดยีว คงจะดีไมนอย 
นาย ข. ผมไมขอรับประทานอาหารที่เปนเม็ดยานั้นแน เพราะความอรอยอยูท่ีการเค้ียว และ

รสชาดของอาหารแตละชนดิท่ีเรารับประทานเขาไป 
คงมีนอยคนนกั ท่ีมีความเบือ่หนายในการรับประทานอาหาร คนสวนมาก อยากจะรับประทาน

อาหารดีรสชาดอรอย ปรุงโดยพอครัวหรือแมครัวฝมือเยี่ยม บางคนชอบรับประทานเสมอ ๆ ชนิดท่ี
เรียกวา “กินไมรูจักอ่ิม” มิใชเพราะเขาหวิเสมอ แตเพราะเปนนิสัยอยางหนึ่งของเขา ใหเรามาศึกษาดูวา 
พระธรรมสุภาษิต สอนเกีย่วกับการรับประทานอาหารไวอยางไรบาง 

ก. การกินเติบ (สุภาษิต 23: 1-3) 

คนกินเติบ คือคนกินจุ จะกละโลภ ไมรูจักบังคับตน การกินจุมิใชเปนส่ิงท่ีดีตอรางกาย ทุกคน
ควรรับประทานอาหาร ตามความตองการของรางกาย ทานควรขอบพระคุณพระเจา หากทานเจริญ
อาหาร รับประทานไดมาก เพราะนัน่เปนสัญญลักษณอยางหนึ่ง สอใหทราบวาทานมีรางกายแข็งแรง 
แตมีคนบางจําพวกไมเพยีงแตกินจ ุยังมีนสัิยบางอยางไมคอยดี เชนชอบรับประทานมากเกนิไปทัง้ ๆ ท่ี
อ่ิมแลว แตดวยใจอยากรับประทาน เขาจึงรับประทานอีกตอไปจนพออกพอใจ คนประเภทนี้มักมี
รางกายอวนทวนผิดปกติ ไมวองไวปราดเปรียวเหมือนคนธรรมดา 

อีกประเภทหนึ่ง ไดแกคนเลือกรับประทาน คือเลือกรับประทานอาหารท่ีตนชอบเทาน้ัน เชน 
ไก หมูยาง แกงจืดเปนตน และไมชอบรับประทานอาหารอีกหลายอยาง คนประเภทนี้จะรูสึกลําบากใจ
มาก เม่ือไปรับประทานอาหารในท่ีตาง ๆ ซ่ึงมีแตอาหารชนิดท่ีเขาไมชอบ เขาชอบแตอาหารดี ๆ เม่ือมี
อาหารธรรมดา ๆ เขาก็ไมอาจรับประทานได พระธรรมสุภาษิตสอนใหเรารูจักบังคับตนในเร่ืองอาหาร 
ฝกฝนตนใหรูจักรับประทานอาหารท่ัว ๆ ไป ไมรับประทานตามใจชอบ แมเม่ือไดรับเชิญไปในการ
เล้ียง ก็จงระวงัใหมาก อยาเปนคนกินเติบ จะกละ มูมมาม เม่ือพบอาหารดี รสวิเศษ เพราะนอกจากจะ
เปนท่ีรังเกยีจของคนอ่ืนแลว ในฐานะทีเ่ปนคริสเตียน ยอมจะนําความเส่ือมเสียมาสูนามของพระเยซู
คริสตดวย ท้ังยังไดช่ือวา เปนคนไมรูจักสุขลักษณะอนามัยท่ีด ี
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ทานคงจําเร่ืองชูชกได ชูชกเปนชายขอทานจะกละ บังเอิญมีโอกาสไดรับเชิญไปในงานเล้ียง
ของเจาเมือง เนื่องจากไมเคยล้ิมรสอาหารอันโอนชะเชนนี้ มากอน จงึไดแต กิน กนิ กิน จนทองแตกตาย 

จงพยายามฝกฝนตนเองต้ังแตยังเยาว ในเร่ืองรับประทานอาหารเพ่ือใหติดเปนนิสัยท่ีดีตอไปใน
วันขางหนา เปนประโยชนแกตัวเองและเปนท่ีถวายเกียรติยศแดพระเจา 

ข. การเมาเหลา 

ปญหาเร่ืองการดื่มเหลา เปนท่ีถกเถียงกัน อยางกวางขวาง พวกหนึ่งกลาววา การดื่มเหลาไมเปน
การผิดตอคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรเพราะในพระคริสตธรรมคัมภีรหามวาอยาเมาเหลา (เอเฟ
ซัส 5: 18) ไมใชหามดื่มเหลาอีกพวกหนึง่กลาวอยางแข็งขันวา คริสเตียนท่ีแทจริง ไมควรดื่มเหลาเปน
อันขาด ใครจะผิดจะถูกนั้นขอใหทานติดสินใจเอาเองจากบทเรียนท่ีเราจะศึกษาตอไปนี ้

ทําไมคนมากมายจึงดื่มเหลา คงไมมีคําตอบใดดีเทากับคําตอบของผูดื่มตอไปนี้เปนคําตอบท่ี
รวบรวมจากปากคําของคนด่ืมเหลา 

1. เพราะมีรสชาดอรอย เขมขน 
2. ดื่มตามคนอ่ืน 
3. ทําใหสนุก มีชีวิตชีวา 
4. ทําใหโกเก 
5. เปนชายแท และในยุคใหมทุกคนตองดื่มเหลา 
6. เปนการพักผอนหยอนอารมณท่ีด ี
7. ทําใหลืมความทุกขได 
8. ทําใหรางกายแข็งแรง 
9. ดื่มเพื่อแสดงความยินด ี
10. ดื่มเพื่อเช่ือมไมตรีจิต 
คําตอบเหลานีมี้เหตุผลถูกตองเพียงใด ขอนักศึกษาพิจารณาและอภิปรายในช้ัน แลวเขียน

ประโยชนตาง ๆ ของการดื่มเหลา และโทษของการดื่มเหลาแลวนํามาเปรียบเทียบกนัดูเพื่อหาขอสรุป 

ค. โทษของการด่ืมเหลา 

1. ทําใหยากจน “ดวยวาคนขี้เมา และคนกินเติบคงจะมาถึงการยากจน” (อาน 23:20,21) เร่ือง
จริงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น คงจะเปนตัวอยางและคําสนับสนุนคําสอนขอนี้ ผูดื่มเหลานอกจากตองจายทรัพย
มากมาแลว ยงัทําใหเขาไมอาจทํางานไดเทาท่ีควรและในท่ีสุดตองเลิกจากงานท่ีตนทําอยู บางคน เม่ือ
ไมมีเงินทองพอท่ีจะซ้ือเหลาตองจํานําทรัพยสมบัติท่ีมีอยูจนส้ินเนื้อประดาตัว พระธรรมสุภาษติสอนไว
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วา อยาม่ัวสุมกับนักดื่มเหลาองุน เกรงวาเขาจะชวนใหทานประพฤติตาม คนสวนมากมิไดมีความตัง้ใจ
จะดื่มเหลาไดรับการชักชวน จึงเร่ิมดื่มเพื่อความสนุก คร้ังละเล็กละนอย จนกลายเปนนักดืม่อยางถอน
ตัวไมข้ึน 

2. ทําใหเสียใจภายหลัง “ใครท่ีรอง “โอโอ” ใครท่ีรอวา “โธ อนิจจาเอย” ” (23:29, 30) มารมัก
ทําใหมนษุยเหน็ความวเิศษ ความสนุกสนานในเบ้ืองตน แตไมเคยบอกใหทราบถึงความระทมทุกข 
และความฉิบหายใหบ้ันปลาย ดุจเม่ือคร้ังท่ีมารหลอกลวงเอวา ใหรับประทานผลไมท่ีทําใหรูความดีและ
ช่ัว เอวามองเห็นแตส่ิงวิเศษที่ตนจะไดรับ แตหาทราบไมวา นั่นคือทางท่ีนําไปสูความพินาศ การดื่ม
เหลาก็ดุจกัน มันอาจกอใหเกิดความสนุกสนาน ลืมความทุกขไดช่ัวคร้ังช่ัวคราว แตบ้ันปลายกไ็มพน
ความหายนะ 

3. ทําใหทะเลาะวิวาท (23: 19, 30) 
เพลงไทยสากลเกาแกเพลงหนึ่งซ่ึงมีเนื้อรองตอนหนึ่งวาดังนี้ “ฉันบากนัชาจนหูตาลาย เห็นหมู

โตเทาควายโอเดือนหงายเหน็เปนเดือนคว่าํ” คนท่ีเมาเหลาก็มีลักษณะอยางนี้ ซํ้ามีความรายแรงกวานี้อีก 
แทนท่ีจะเหน็หมูโตเทาควายกลับเหน็ควายโตเทาหมู หาเร่ืองทะเลาะวิวาททาตอยทาตี โดยไมเลือกหนา
ใคร คดีฆาตกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น มีผลสืบเนื่องมาจากการเมาเหลาไมนอย 

4. ทําใหขาดสติสัมปชัญญะ “ตาของเจาจะมองเห็นของวิปริตไปและใจของเจาจะทําใหเจาพูด
คําเลอะเทอะไป” (23:33) 

มีเร่ืองนาบัดสีเร่ืองหนึ่งเกดิแกโลตหลานอับราฮัมคือ หลังจากโลตและบุตรสาวสองคนหนีจาก
เมืองเอโดมอยางคนส้ินเนื้อประดาตัวแลว เขาท้ังสามไดหลบซอนอยูในถํ้า บุตรสาวท้ังสอง เกรงวาจะ
ไมมีเชื้อสายสืบตระกูลจึงมอมเหลาบิดาจนเมามายหมดสติสัมปชัญญะ แลวไดรวมประเวณีกับบิดาของ
ตน 

คนท่ีตกเปนทาสของเหลา จะไมรูจักผิดและชอบใด ๆ ท้ังส้ิน กระทําทุกอยางไดโดยไมมีความ
ละอาย ซ่ึงนําความเส่ือมเสียมาสูตนเองและผูอ่ืน 

ง. คําเตือน (31:4-7) 

กษัตริยซามูเอล และเจานายทั้งปวง ไดรับคําเตือนวาอยาดื่มเหลา เกรงวาจะทําใหพวกเขาขาด
สติสัมปชัญญะจะปกคครองประชากรดวยความอยุติธรรม 

ในพระคริสตธรรมใหม สอนไววา “อยาเมาเหลาองุนอันเปนเหตุใหเสียคนไปแตจง
ประกอบดวยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18) บางคนอาจถามวาหากเพยีงดื่มสุรา แตไมเมาจะไดหรือไม
คําสอนท่ีดีคือ “อยามองดูเหลาองุนนั้นท่ีมีสีแดง และท่ีฉายแสงอยูในถวย มันเล่ือนไหลลงไปอยางคลอง
คอ แตท่ีสุดปลายมันจะกัดเหมือนงู และจะปลอยพิษเหมือนงูเหา” (สุภาษิต 23:31,32) 
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การดื่มเหลาเล็กนอยอาจจะมิใชการบาป แตเพราะส่ิงเล็กนอยนี่เองนําไปสูเร่ืองใหญ เพื่อ
ปองกันทานใหพนจากอันตรายท่ีจะไดรับ จงเลิกเสียดกีวาอยาแตะตองเลยจะดีกวา 

วงการแพทยกใ็หคําสนับสนนุความจริงท่ีวา เหลาใหโทษแกรางกายมากกวาใหประโยชน 
รางกายของเราเปนวหิารของพระเจา จึงไมควรใหอาหาร หรือเคร่ืองดื่มใด ๆ นําความเส่ือมโทรมมาสู
รางกายเรา อีกประการหนึ่งคริสเตียนสวนมากยอมรับวา การดื่มเหลา ไมเปนการถวายเกียรติยศแดพระ
เจา “เหตุฉะนัน้ถาทานท้ังหลายจะกินจะด่ืมก็ดี หรือจะทําประการใดก็ดี จงกระทําทุกส่ิงใหเปนท่ีถวาย
เกียรตยิศแดพระเจา” (1 โครินธ 10:31) 

สุภาษิต 31:6,7 มิไดหมายความวา ผูท่ีมีความทุกขใจดื่มสุราได และมิไดหมายถึงการดื่มสุรา ซ่ึง
เปนการประพฤติของคนท่ีหมดหวัง คนท่ีไมมีพระเจาเปนท่ีพึ่ง คนท่ีเดนิทางไปสูความตาย 

คริสเตียนมีฐานะตางกับคนเหลานั้น เราจะไปประพฤติเชนนั้นไมไดกระน้ันกต็าม เราจะหม่ิน
ประมาทดูถูกกลาวโทษนักดื่มเหลานั้นไมได 

นอกจากเราเองควรละเวนจากเคร่ืองดองของเมาแลว เรายังตองชวยคนเหลานั้นใหทราบถึง
ความจริงนี้ โดยอธิษฐานเผ่ือเขา เปนพยานใหเขาเพื่อเขาจะไดมาถึงท่ีรอด โดยทางพระเยซูคริสต 
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บทเรียนที่ 6 การเช่ือฟงคําตักเตือน 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 12:1,12,15,1:8,9,27:5,6,25:12,3:11,12,17:10 

กอนท่ีทหารแตละคนจะเขาสูสนามรบ เขาตองไดรับการฝกฝนใหรูจกัการเช่ือฟง และปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายทหารอยางเด็ดขาด และฉับพลันเพราะในสนามรบ การท่ีไมเช่ือฟง และปฏิบัติตาม
คําส่ังโดยเด็ดขาด และฉับพลันนั้น อาจนําความตายมาสูผูอ่ืนและตวัเขาเองได สองสามเดือนแรกของ
การฝกทหารอยูท่ีการฝกเขาแถว เล้ียวซาย เล้ียวขวา หมอบ คลาน วิ่ง และอ่ืน ๆ ทหารใหมคนหนึ่งเลาวา 
เม่ือไดรับคําส่ังใหหมอบลงกับพื้น เขาจะตองหมอบลงทันที ไมวาท่ีนั่นจะมีโคลนตมและสกปรก หรือ
มีส่ิงเหม็นเนาอยู คริสเตียนทุกคนเปนทหารของพระคริสตพระธรรมสุภาษิตไดย้ําใหเรารูจักเช่ือฟงและ
ปฏิบัติตามคําตักเตือน หรือคําส่ังของพระเจาบอยคร้ัง 

ผูท่ีไมเช่ือฟงคําตักเตือน จะเปนคนเชนใด 
1. เปนเหมือนเดรัจฉาน “คนใดท่ีรักการตักเตือนใหเปนคนดีก็รักความรู แตผูชังการตักเตือนก็

เปนเหมือนเดรัจฉาน” (12:1) 
คนสวนมากมีความหยิ่งยโสอยูในจิตใจ ไมชอบใหคนอ่ืนมากตักเตือนตน และมีคนเปนจํานวน

นอยนกั ท่ีรูสึกยินดีและขอบคุณ เม่ือผูหนึ่งผูใดมาตักเตือนเขา พระธรรมสุภาษิตกลาววา “ผูชังการ
ตักเตือน ก็เปนเหมือนเดรัจฉาน” เพราะเดรัจฉานไมอาจเขาใจคําเตือนได ทางเดียวเทานั้นท่ีจะใหมันเชื่อ
ฟง คือใชกําลังบังคับหรือหลอกลวงดวยเลหเหล่ียมตาง ๆ 

2. เปนคนโฉดเขลา “คนโฉดเขลายอมเห็นวา ทางตนเปนทางดีแตคนท่ีมีปญหานัน้ ยอมฟงคํา
ตักเตือน” (12:15) 

เหตุผลประการหน่ึงท่ีคนท่ัวไปไมอยากฟงคําตักเตือนของผูอ่ืน ก็เพราะเขากลัววา คนอ่ืนจะคิด
วาเขาเปนคนโง แตความจริงมีอยูวา คนท่ีฉลาดไมกลัววาคนอ่ืนจะกลาวหาวาเปนคนโง เขาจะรับฟง
คําแนะนําตักเตือนของคนอ่ืนดวยใจยินดีโดยเหตุนี้ เขาจึงจะไดรับความรูใหม ๆ เพิ่มเติมเสมอ และ
สามารถแกไขปรับปรุงตัวใหดีข้ึน สวนคนโฉดเขลามักไมยอมรับวาเขาผิดเขาโง ชอบแสดงตนวาเปน
คนฉลาดรอบรูเสมอไป ผลท่ีไดรับคือจะเปนคนท่ีไมรูอะไรเลย จึงเปนคนท่ีโฉดเขลาอยางแทจริง 

3. เปนคนประมาท “คนมักประมาทเยาะเยย ไมชอบใหใครเตือนเขาจะไมไปหาคนท่ีมีปญญา” 
(15:12) 
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อุบัติเหตุบนทองถนน สวนมากเนื่องจากความประมาท ไมยอมปฏิบัติตามคําตักเตือนของ
เจาหนาท่ี และปายจราจรที่ตั้งไวขางถนน เชนเม่ือเขียนวา “ฝนตกถนนล่ืน” แทนท่ีจะระมัดระวังกลับ
ขับรถเร็วดุจพายุ เพื่ออวดฝมือในท่ีสุดก็พบมฤตยูท่ีมีใบหนายิ้มแยมรอรับอยูแลว 

เราควรเช่ือฟงคําเตือนของผูใดบาง 
1. คําเตือนของบิดามารดา “ศิษยของเราเอย จงฟงโอวาทบิดาของเจา และอยาละท้ิงคําสอนของ

มารดาเจา เพราะวาคําส่ังสอนนั้น ๆ จะเปนคุณมงคลสวมศีรษะเจาและจะเปนสรอยคลองคอของเจา” 
(1:8,9) 

สถานท่ีแหงแรกท่ีทานไดรับการฝกฝน ใหรูจักเช่ือฟง คือในครอบครัวของทาน การเช่ือฟงคร้ัง
แรกซ่ึงทานตองเรียนรูคือ การเช่ือฟงบิดามารดา คนท่ีรูจักเช่ือฟงบิดามารดาต้ังแตยังเยาว ยอมไมเปน
การยาก ในการท่ีจะเชื่อฟงพระเจา หากทานไมอาจเช่ือฟงคนท่ีทานสามารถมองเห็นได คือ บิดามารดา
ของทานเองแลวทานจะเช่ือฟงพระเจา ผูท่ีทานมองไมเห็นไดอยางไร นาเสียใจเหลือเกินท่ีจะกลาววา 
คนในยุคปจจบัุนมีความเคารพเช่ือฟงบิดามารดานอยลงทุกที จนบิดามารดารูสึกชอกชํ้าใจที่ไมอาจวา
กลาวตักเตือนบุตรหลานไดแมแตนอย บางคนอาจมีเหตุผลบางประการ ท่ีไมอาจฟงคําตักเตือนของบิดา
มารดาไดทุกคร้ัง เนื่องดวยใจรักพระเจา และเห็นคุณประโยชนท่ีจะไดรับในอนาคตแตเขายังสามารถ
ปฏิบัติตนเปนบุตรท่ีเช่ือฟงไดโดยการอธิบายหรือปรึกษาหารือกับบิดามารดาดวยใจเคารพ และดวย
ความยําเกรงพระเจามิใชดวยความมุทะลุดดุัน หยาบคาย ไมมีบิดามารดาคนใดหวังรายตอบุตร หากทาน
เขาใจเจตนาดของบิดามารดา เช่ือวาบิดามารดาจะตองยนิยอมเห็นดวยกับทานสักวันหนึ่ง 

หนุมสาวเปนจํานวนมากใจรอนจนเกนิไป อยากจะไดทุกอยางตามใจปรารถนา จนเกดิการ
ทะเลาะเบาะแวงกับบิดามารดา นี่เปนส่ิงไมสมควรอยางยิ่ง พระเยซูคริสตทรงสอนใหคริสเตียนทุกคน
เคารพเช่ือฟงคําตักเตือนของบิดามารดา การไมเช่ือฟงบิดามารดาก็เทากบัการไมเช่ือฟงพระเจาดวย 

2. คําเตือนของเพื่อนรัก “คําตอวากันตอหนา กด็ีกวาความรักท่ีไมแสดงออกมา บาดแผลท่ี
เพื่อนเขาทําแกเรานั้นเปนการทุจริต แตจบูของศัตรูนั้นเปนการหลอกลวงท้ังส้ิน” (27:5,6) 

แตคนสวนมากชอบคําเยินยอมากกวาคําตักเตือน แตเพื่อนท่ีแทจริง ไมเพียงแตยกยองเม่ือเราทํา
ดีเทานั้น แตยงัตักเตือนดวยน้ําใสใจจริงเม่ือเราผิดพลาด นี่ก็เปนเคร่ืองหมายอยางหนึง่ท่ีชวยใหเราทราบ
วาใครเปนเพ่ือนแทและใครเปนเพื่อนเทียม เพื่อนเทียมมักสรรเสริญเยินยอ เพื่อใหเราชอบอกชอบใจไม
วาจะผิดหรือถูกเปนเหตุใหเราเหลิงกาวเขาไปสูความผิดมากยิ่งข้ึน เพื่อนแทนัน้ ยอมไมอยากใหทาน
ถลําตัวช่ัวลงไปเชนนั้น ดวยความหวังดี เขาจึงตักเตือนทาน แมการตักเตือนบางคร้ังตองใชกําปน เพราะ
ความแข็งกระดางของทาน ก็จงขอบคุณเขา 
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3. คําเตือนของผูมีปญญา “คําตักเตือนหามปราม ของผูท่ีมีปญญาท่ีมากระทบหูคนเช่ือฟง ก็
เปรียบเหมือนตุมหูและเคร่ืองประดับ ท่ีทําดวยทองคําบริสุทธ์ิ” (25:12) 

ผูมีปญญาเชนนี้อาจไดแกศิษยาภิบาล นักเทศน ครูบาอาจารย ผูปกครอง มัคนายกของ
คริสตจักร ผูมีอายุมากกวาทาน ตลอดจนญาติพี่นองทานเหลานี้อาจมีประสบการณในชีวิตทางดานตาง 
ๆ มากกวาทาน ซ่ึงจะใหคําตักเตือนท่ีดแีกทานได จึงไมควรหม่ินประมาทคําตักเตอืนของเขา 

4. คําเตือนของพระเจา “บุตรชายของเราเอย อยาประมาทตอบทวินยัของพระเยโฮวาห และอยา
ออนระอาตอการเตือนสอนของพระองค” (3:11,12) 

คําตักเตือนท่ีทานตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามมากท่ีสุด คือคําตักเตือนของพระเจา หากทานตอง
เลือกระหวางคําเตือนของพระเจา กับคําเตือนสอนของมนุษย จงเลือกคําเตือนของพระเจาเสมอ และคํา
เตือนใด ๆ กต็ามท่ีขัดกับคําเตือนของพระเจา ถือวาเปนคําเตือนท่ีผิดพลาดท้ังส้ิน 

พระเจาทรงเตือนมนุษยหลายวิธี วิธีท่ีแจมกระจางชัดแจงท่ีสุด คือเตือนโดยทางพระดํารัสของ
พระองค จงสังเกตดูเสมอวา ขอพระธรรมใดท่ีเปนคําเตือนสติหรือเปนขอตักเตือน จงขีดเสนใตและ
จดจําไว เพื่อนาํเอาไปปฏิบัติตาม 

พระเจาอาจตักเตือนเรา โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จิตสํานึกผิดและชอบของทาน
จะทําใหทานรูสึกไมมีความสุขไมสบายใจเม่ือทานคิดจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีไมถูกตองตามน้ําพระทัย
ของพระองค 

พระองคอาจตักเตือนโดยอาศัยส่ิงแวดลอม เชน เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนแกทาน การทดลอง 
ความทุกขลําบากและแมกระทั่งความผิดหวงับางคร้ังพระองคอาจตักเตือนโดยทางบุคคลท่ีเราเคารพรัก 
เชน บิดามารดาครูบาอาจารย ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล เพือ่นรัก ดังอธิบายแลวขางตน ขอย้ําอีกคร้ังหนึ่ง
วา จงยึดคําตักเตือนและคําสอนในพระดํารัสของพระเจา เปนหลักเสมอ 

โทษของการไมเช่ือฟงคําตักเตือน 
พระเจาทรงตองการใหเราเช่ือฟงคําตักเตอืนทันทีท่ีไดยนิ “คนท่ีเขาใจเม่ือถูกวากลาวแตเพยีง

คร้ังเดียว ก็ซึมทราบยิ่งกวาคนโฉดเขลา ท่ีถูกโบยสักรอยราย” (17:10) คนท่ีไมยอมฟงคําตักเตือน จะ
ไดรับผลรายหลายประการเชน พระเจาะจไมทรงสดับฟง และจะไมตอบคําอธิษฐานของเขา (อาน 1:25-
28) เขาจะกลายเปนคนยากจนคนแคน และไดรับการอับอายขายหนาในท่ีสุด (13:18) เขาจะไดรับการตี
สอนอยางสาหสัจากพระเจา และจะพบความในตายท่ีสุด (15:10) 

พระเจาทรงเตือนมนุษยทุกคนใหกลับใจเสียใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ของตน ทรงเตือนคริสเตียนทุกคน ใหดาํเนินชีวิตอยูในทางชอบธรรม ตามนํ้าพระทัยของพระองค “เหตุ
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ฉะนั้น ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสวา “วันนี้ถาทานท้ังหลายจะไดยินพระสุรเสียงของพระองค อยา
กระทําใหใจของทานแข็งกระดางไป...” (ฮบีรู 3:7, ดู ขอ 8-11 ดวย) 
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บทเรียนที่ 7 การเลือกคูครอง 6

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 12:4,21:9,19,11:22,31:30,5:15-18, เอเฟซัส 5:25 

ทานคงไดยนิคํากลาวท่ีวา “การตัดสินใจเลือกคูครอง เปนการตัดสินใจคร้ังสําคัญท่ีสุดในชีวติ
รองจากการตดัสินใจตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด” คํากลาวนี้จะจริงเพียงใด ดไูดจาก
สามีภรรยาตาง ๆ สามีภรรยาบางคูอยูเยน็เปนสุข รักใครสนิทสนม กลมเกลียวกัน จนกระท่ังแกเฒา แต
บางคูมีเร่ืองทะเลาะวิวาทบาดหมางกนับอย ๆ จนบานแตกสาแหรกขาด ภรรยาตองขมข่ืนกลืนน้ําตา
ตลอดชีวิต หรือสามีหาความสุขจากครอบครัวของตนไมได มีหนังสือตาง ๆ เขียนข้ึน เพื่อชวยใหสามี
ภรรยาพบความสุขในชีวิตแตงงาน สอนหนุมสาว ใหรูจักเลือกคูครองท่ีถูกตอง หนังสือท่ีใหคําแนะนํา
ท่ีดีสุดในเร่ืองนี้คือพระคริสตธรรมคัมภีร 

ท้ังพระคริสตธรรมใหม และพระคัมภรีเดิม ใหคําสอนมากมายเกี่ยวกับเร่ืองนี ้ พระธรรม
สุภาษิตเตือนใหเราตระหนัก ถึงความสําคัญของการเลือกคูครองดังนีว้า “ภรรยาผูมีใจบริสุทธ์ินั้นเปน
มงกุฎของสามีตน แตภรรยาผูทําใหเกดิความอับอายขายหนานั้น เปนเหมือนความผุพังในกระดูกของ
สามี” (สุภาษติ 12:4) “ท่ีจะอาศัยอยูท่ีหองมุมดาดฟาตึก ดีกวาอยูรวมหองกวางขวางดวยกันกับหญิงมัก
ทะเลาะจูจี”้ “ไปอาศัยอยูท่ีปาเปล่ียวดกีวาอาศัย อยูกับหญิงท่ีมักทะเลาะและบนจูจี”้ (21:9,19) 

ขอพระธรรมเหลานี้ เตือนใหระมัดระวังในการเลือกภรรยา สรุปความวาการครองตนเปนโสด
ตลอดชีวิต ทนรับความอางวางเปลาเปล่ียวใจ ก็ดกีวาแตงงานกับสตรีท่ีไมดี ในทํานองเดียวกนั สําหรับ
สุภาพสตรีทุกทาน การครองโสด ก็ดีกวาเลือกคูครองท่ีผิดหลายพันเทา นักศาสนาจารยคนหนึ่งถาม
หนุมสาวท่ีแตงงานใหม ๆ วา “ชีวิตแตงงานของคุณเปนอยางไร” สามีตอบดวยเสียงหัวเราะวา “วิเศษ
มากครับ” ศาสนาจารยยิ้มดวยความพอใจและกลาววา “ใชแลวการแตงงานท่ีถูกก็เทากับข้ึนสวรรค แต
หากเลือกคูผิดก็เทากับลงนรกท้ังเปน” 

การเลือกภรรยา 

“สตรีรูปงาม แตปราศจากสติรอบคอบ ก็เหมือนกับแหวนทองอันประดับไวท่ีจมกูหมู” 
(สุภาษิต 11:22) “ทาทางนวยนาดเปนของลวง และความสวยงามเปนของไมเท่ียง แตสตรีท่ียําเกรงพระ
เยโฮวาหนั้นจะรับคําชมเชย” (31:30) 

ความเพอฝนอยางหนึ่งของชายหนุมเปนจํานวนมากก็คือ อยากจะไดสตรีรูปงามคนหน่ึงเปน
คูครองในอนาคต เม่ือถึงคราวเลือกคูครอง มักมองความสวยงามของรางกาย เปนคุณสมบัติ การอยาก
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ไดภรรยาท่ีสวยงาาม มิใชเปนส่ิงท่ีผิด ดวยมนุษยทุกคนตางชอบความสวยงามท้ังนั้น แมจะซ้ือรองเทาคู
หนึ่ง นอกจากจะดูความอดทนทานแลว ยังจะพิจารณาถึงความสวยงามของทรวดทรงดวย เพื่อจะไมให
นอยหนาผูอ่ืน บางคนเสียเวลาหลายอาทิตย กวาจะเลือกรองเทาไดสมใจผูท่ีเลือกไดภรรยาท่ีสวยงาม
นอกจากเปนท่ีพอใจแกตนเองแลว ยังเปนท่ีชมเชยของคนอ่ืนดวย 

อยางไรก็ตามการเลือกคูครองโดยพิจารณาดูแตรูปกายเทานั้น มีอันตรายหลายประการ ประการ
แรก ความสวยทางรางกาย ไมเปนส่ิงจีรังยั่งยืนอาจเปล่ียนแปลงไปงาย ๆ เชน เม่ือเกิดโรคภัยไขเจ็บ เม่ือ
เกิดอุบัติเหตุ เม่ือแกเฒา หากทานรักสตรีและแตงงานกับหลอน เพราะความสวยงามเทานั้นเม่ือความ
สวยงามนัน้ สูญสลายหรือจางไปความรักของทานก็จะคอย ๆ ลดไปดวย จนท่ีสุดก็พบกับความไมพอใจ 
และความไมสมหวัง โดยเหตุนี้ สามีภรรยาเปนจํานวนมาก เม่ือแตงงานกันใหม ๆ รักใครกลมเกลียวมี
ความสุขสดช่ืน แตเม่ือเวลาผานพนไปมีสมาชิกใหม ๆ เพิ่มข้ึนในครอบครัว ความสวยงามของภรรยา ดู
เส่ือมโทรมไปมาก สามีภรรยาก็มิไดรักใคร มีความสุขดุจแรกเร่ิม 

ประการท่ีสอง เม่ือเสนห และความสวยงามของรูปราง มีอํานาจเหนือจิตใจ บางคร้ังอาจทําให
จิตสํานึกบอดไป ดังคําพังเพยท่ีวา “ความรักทําใหตาบอด” กลาวคือ ทําใหมองขามคุณสมบัติท่ีสําคัญ
อ่ืน ๆ ไปส้ิน เชน ความประพฤติ ความเฉลียวฉลาดความเช่ือความสามารถในการครองเรือน จรรยา
มรรยาท และอื่น ๆ อีกมากมาย ซ่ึงลวนเปนคุณสมบัตท่ีิสําคัญ กวาความสวยงามทางรางกาย และเปน
ความสวยงามท่ีแทจริง 

ในบทนี้เราจะไมกลาวถึงคุณสมบัติของภรรยาท่ีดี ทานจะไดศึกษาในอาทิตยหนาในหัวขอเร่ือง 
“แมศรีเรือน” แตเราจะกลาวถึงคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุด เหนือคุณสมบัตท้ัิงหลาย คือ “ความยําเกรงพระ
เจา” ของหญิงนั้นหากทานคิดจะเลือกคูครองคุณสมบัติประการแรก ท่ีทานจะตองพิจารณาคือ ดูวาสตรี
นั้น (หรือชายนั้น) ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เปนคริสเตียนท่ีแทจริง เคารพยําเกรง
พระเจาดวยใจจริงหรือไม (อาน 2 โครินธ 6:14) เม่ือผูหนึ่งผูใด เคารพยําเกรงพระเจา รักพระเยซูคริสต
อยางแทจริงขอบกพรองและปญหาตาง ๆ ก็มีทางแกไขไดงายข้ึน ฉะนั้นหากทานตองเลือกระหวางสตรี
รูปงาม แตไมมีคุณสมบัติอะไรเลย กับสตรีท่ีรูปรางไมสูจะงามนักแตมีคุณสมบัติท่ีดี จงเลือกสตรีคน
หลังความสวยภายนอก เปนความสวยท่ีหลอกลวง แตความสวยงามภายในเปนความสวยงามท่ีแทจริง 
จงช่ืนใจยินดีตอภรรยาอยางนั้นเถิด 

การเลือกสามี 

อาจจะเปนการไมยุติธรรม หากบุรุษเทานั้นมีสิทธิเลือกสตรี แตสตรีไมมีสิทธิพิจารณา
ไตรตรอง ถึงคูครองท่ีจะแตงงานดวยเลย ชีวิตแตงงานจะมีความสุขกต็องไดรับการยินยอมเห็นพองดวย
ท้ังสองฝาย สตรีหลายทานบนวา พระคริสตธรรมคัมภีรใหคําแนะนําเกีย่วกับการเลือกสามีนอย
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เหลือเกินความจริงมิไดเปนเชนนั้น พระธรรมสุภาษิตไดใหภาพอยาง เดนชัดเจนเกี่ยวกับ คนฉลาด และ
คนโงเชน “คนโฉดเขลายอมเห็นวาทางของตนเปนทางดี แตคนท่ีมีปญญานั้น ยอมฟงคําตักเตือน” 
(12:15) “การท่ีสําเร็จตามความปรารถนา เปนรสหวานสําหรับจิตใจนั้นแตท่ีจะละจากความช่ัวนัน้ เปน
การสะอิดสะเอียนแกคนโฉด” (13:19) ยังมีขอพระธรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีบอกใหเราทราบถึงลักษณะ
ของโฉด และคนมีปญญา สตรีทุกทานมีหนาท่ีพิจารณาเลือก ระหวางคนโฉดและคนมีปญญา ผูท่ีชวย
ทานไดดีท่ีสุด ในการตัดสินใจคือ พระบิดาในสวรรค จงทูลขอสติปญญาจากพระองค และทูลขอให
พระองคทรงชวยทาน เพื่อวาการตัดสินใจจะไมผิดพลาด 

คุณสมบัติของสามีที่ดี (5:15-18) 

1. เปนสามีของภรรยาเพยีงคนเดยีว “จงดื่มน้ําจากถังเก็บน้ําของเจาเองและนํ้าอันไหลซึมท่ีบอ
ของเจาเอง” (5:15) สามีท่ีดีจะตองสัตยซ่ือตอภรรยาของตน ไมไปเกีย่วของกับหญิงอ่ืนในเชิงชูสาว หรือ
หาความสุขสําราญกับหญิงอ่ืน (5:19,20) การไปมาหาสูกับหญิงอ่ืนในทางไมควร ไมเพียงแตไดช่ือวา
เปนสามีท่ีไมด ียังเปนส่ิงช่ัวชาในสายพระเนตรพระเจา (5:21-23) 

2. รูจักสรรหาความสุขใหแกภรรยาของตน (5:16,18) เอาใจใสดแูลใหความสะดวกสบายเทาท่ี
จะใหได ทะนถุนอมจิตใจภรรยา ใหเธอรูสึกสุขใจ เม่ืออยูในบาน และเม่ืออยูใกลทาน ผูเปนสามีบางคน
มองขามความสําคัญขอนี้ หลังจากแตงงานแลวมิไดเอาอกเอาใจหลอนดุจแตกอน ทําใหภรรยาเกิดใจ
ปรารถนา ใครจะหาความสุขโดยทางอ่ืน จนเกิดเร่ืองมิดมิีงามข้ึนในครอบครัว สามีท่ีจะตองสละเวลาอยู
กับภรรยาใหเพียงพอ พยายามทุกวิถีทางท่ีจะนําความสุขมาสูหลอน 

3. ใหเกียรติและรักภรรยาของตนอยางแทจริง (5:15-18) คุณสมบัติประการสําคัญท่ีสุดอยาง
หนึ่งสตรีตองพิจารณาจากบุรุษ คือความรัก จงดูใหแนวา ชายน้ันรักตนอยางแทจริงหรือไม ผูชายบาง
คนแตงงานเพราะรักทรัพยสินมรดกของสตรี รักความสามารถ รักรูปรางสตรีเทานั้น มิไดรักดวยน้ําใส
ใจจริง สุภาษิตบทหนึ่งสอนวา “จงแตงงานกับผูชายท่ีรักทานดีกวาแตงงานกับผูชายท่ีทานรัก” 

ผูเปนสามี จงรักภรรยาดุจพระคริสต ทรงรักคริสตจักรของพระองค (เอเฟซัส 5:25-33) ความรัก
ชนิดนี้มิไดข้ึนอยูกับเสนห ความสวยงาม ความสามารถ หรือความด ี ของภรรยา แตเปนความรักท่ีมา
จากพระคริสตและออกจากจิตใจของตนเองไปสูภรรยาดจุพระคริสตผูทรงรักมนุษยท้ังหลาย ท้ัง ๆ ท่ี
มนุษยเปนคนบาป ไมมีอะไรนารักจําเพาะพระองค ความรักของพระองคนั้น เปนความรักท่ีเต็มไปดวย 
ความอดทน ความเขาใจ ความเสียสละ ความดี ความสัตยซ่ือ ความออนหวาน ความออนสุภาพเปน
ความรักท่ียั่งยนืคงทน 

ครอบครัวท่ีดี นอกจากมีความสุขแลว ยังนําเกยีรติมาสูพระเจาดวยจงเช่ือพึ่งพระเจาในการ
เลือกคูครองและในการดํารงชีวิตภายในครอบครัวพระองคจะทรงนําทาน ในทางท่ีถูกตองเสมอ 
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บทเรียนที่ 8 แมศรีเรือน 7

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 31:10-30 

ผูนําคนสําคัญคนหนึ่งของโลกกลาววา “เบ้ืองหลังความสําเร็จของผูชายยอมมีผูหญิง” เหตุท่ีเขา
สามารถไตเตาข้ึนมาสูตําแหนงสูง ประการแรกก็คือเพราะมีมารดาท่ีดคีอยใหคําแนะนําตักเตือนต้ังแตยัง
เยาวอยู ประการท่ีสองก็เพราะมีภรรยาท่ีดี คอยชวยเหลือและใหคําหนุนใจอยูเสมอ ภรรยาท่ีดจีึงเปน
กุญแจสําคัญ ซ่ึงจะนําความสุขความเจริญกาวหนามาสูครอบครัวพระธรรมสุภาษิตกลาววา “ใครจะได
พบสตรีท่ีเปนแมศรีเรือนดี? เพราะวาคาของนางน้ันลํ้ากวาทับทิมอีก” (31:10) เราอาจตีราคาความดขีอง
ทรัพยสินมรดก หรือของมีคาอ่ืน ๆ ไดแตความดีของภรรยา มีคาสูงเกนิไปที่จะคิด เปรียบเทียบดวยเงิน
ทองหรืออีกนยัหนึ่งเงินทองไมอาจซ้ือ หรือแลกเปล่ียนภรรยาท่ีดีได “บานเรือนและทรัพยสมบัต ิ เปน
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตภรรยาท่ีเฉลียวฉลาดมาจากพระเยโฮวาห” (19:14) 

พระธรรมสุภาษิตบทสุดทายไดยกยองสรรเสริญมารดาและภรรยาท่ีดีแสดงวาศาสนาคริสตให
เกียรตแิกสตรีเทิดทูนมารดาผูบังเกิดเกลา มิใชดูหม่ินกดข่ีสตรีดังท่ีบางคนเขาใจ คุณสมบัติของแมศรี
เรือนท่ีดี ซ่ึงเราจะศึกษาตอไปควรจะเปนคุณสมบัติของสตรีทุกทาน ท่ีคิดจะมีเหยามีเรือน และของผูท่ีมี
ครอบครัวแลว 

1. เปนท่ีไววางใจของสามี “สตรีนั้นเปนท่ีไววางใจของสามี และสามีของเขา จะไมขาดกําไร
เลย” (ขอ 11) 

การท่ีสามีจะไววางใจภรรยาในกิจการทุกอยางไดนั้น ภรรยาตองแสดงใหสามีเหน็วา ตนเปนท่ี
ไววางใจไดไมวาจะเปนความลับ ธุรกิจสําคัญในครอบครัว ทรัพยสินหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีภรรยาเปน
จํานวนมาก ไมเปนท่ีไววางใจของสามี เพราะหลอนไมรูจักรักษาความลับ สามีจึงไมอาจบอกเร่ือง
สําคัญใด ๆ แกหลอนได สตรีบางคนไมรูจักดแูลรักษาบานเรือนและทรัพยสินใหดี บางไมรูจักอบรมส่ัง
สอนแมกระท่ังบุตร ทําใหสามีมีภาระหนักใจเพิ่มข้ึน สามีภรรยาจะอยูดวยความเปนสุขได กต็อเมื่อตาง
ฝายตางเปนท่ีไววางใจซ่ึงกนัและกนั ไมปดบังความลับใด ๆ แกกนัและกัน 

2. กอใหเกิดคุณงามความดีแกสามี (ขอ 12) 
หลอนพยายามทุกวิถีทาง และสุดความสามารถ ท่ีจะชวยใหสามีเจริญรุงเรือง ในธุรกิจและงาน

ทุกอยางท่ีสามีทํา ถือวางานและภาระของสามี ก็คืองานและภาระของหลอน คอยเอาใจใสดูแลชวยเหลือ
ในส่ิงท่ีชวยได คอยหนุนใจเม่ือสามีพบปญหาลําบากส่ิงใดก็ตาม ซ่ึงอาจนําความเสียหายความเสียใจมา
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สูสามีนางจะหาทางปองกันไวเสมอสตรีชนิดนี้ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกตนเองฝายเดยีวแมตนอาจลําบาก 
ตองเสียสละ แตหากนําความดี ความพอใจมาสูสามี หลอนก็อ่ิมใจ 

3. ขยันและทํางานหนัก (ขอ 13,15-19) 
หลอนไมเปนคนสุรุยสุราย ใหสามีซ้ือทุกอยางท่ีตนตองการ แตรูจกัใชความคิดหาเคร่ืองใชไม

สอยตาง ๆ ในทางท่ีประหยัดท่ีสุด “นางหาขนแกะและปานมาและทําเปนของใชข้ึน ตามท่ีนางเห็น
ควร” (ขอ 13) เตรียมของใชผานุงหมอยางเพียงพอ ใหแกบุตรและทุกคนในครอบครัว โดยเหตุนี ้ “นาง
ไมกลัววา หิมะจะทําใหครอบครัวหนาว เพราะวาคนในครอบครัวของนาง นุงหมดวยผาสักหลาดสีแดง
จัด” (ขอ 21) 

นางต่ืนแตเชามืดทุกวนั เพือ่เตรียมอาหารใหแกครอบครัว ทําความสะอาดบานเรือน ตกแตง
บานใหแลดูสวยงามนาอยู เม่ือสามีตื่นข้ึนก็พบความสดช่ืนทุกอยาง ตัง้แตในบานและรอบบาน 

นางไมกลัววา มือของนางจะหยาบกรานไมสวย หรือเล็บอันเรียวยาวจะหัก นางใชกําลังแขน
อยางเต็มท่ี (ขอ 17) ในการหุงตม ซักเส้ือผา ถูพื้น ปดกวาด บานชอง และงานการเรือน สารพัดอยางดวย
ความเต็มใจและดวยความยนิด ี

สตรีคนหน่ึงถามเพ่ือนของหลอนซ่ึงเปนภรรยาของเศรษฐีวา “ทําไมคุณไมจางคนใชหลาย ๆ 
คนชวยทํางาน ตองทํางานหนักตลอดวนั เหมือนคนธรรมดา” ภรรยาของเศรษฐีตอบวา “ฉันรูสึก พอใจ
เม่ือสามารถทําทุกอยางดวยมือของฉันเอง” 

4. รูจักจายตลาด “นางเปรียบเหมือนเรือกาํปนพอคา คือนําอาหารมาแตไกล” (ขอ 14) 
คุณสมบัติท่ีสําคัญอยางหนึ่งของภรรยาท่ีคนเปนจํานวนมากมองขามกคื็อตลาด หลอนรูจัก

สถานท่ี ท่ีควรไปซ้ือของ รูจักซ้ือสินคาท่ีราคาถูก และมีคุณภาพดี รูจกัตอรองราคาในทางท่ีสมควร ส่ิงท่ี
หลอนซ้ือกลับบาน มักเปนท่ีชอบใจของสามีและบุตร นางไมซ้ือมากเกินไปหรือนอยเกนิไป มักซ้ือ
เพียงพอกับความตองการของครอบครัว เร่ืองซ้ืออาหาร เตรียมกับขาวทุกวัน เปนเร่ืองนาปวดหัวอยาง
หนึ่งของภรรยาแตภรรยาท่ีดยีอมถือเร่ืองนี้เปนเร่ืองนายนิดี หากภรรยาไมเขาใจในเร่ืองจับจายใชสอย
จริง ๆ นางก็จะพบความลําบากใจท้ังยังไมเปนท่ีช่ืนชมยินดีของสามีสตรีทุกทานจึงไมควรมองขาม
ความสําคัญขอนี้ พยายามฝกฝนตนเองในการซ้ือของจายตลาด เพื่อจะไมเปนท่ีดหูม่ินดแูคลนของผูใด
ได 

ภรรยาท่ีรูจักใชสอยจับจายทรัพยแมจะมีรายไดในครอบครัวไมมาก กอ็าจนําความบริบูรณพูน
สุข มาสูครอบครัวได ดกีวาครอบครัวที่มีรายไดมากแตภรรยาขาดสติปญญา ในการใชจายทรัพยสิน 

5. มีใจเมตตาตอจนยากจน “นางหยิบยื่นใหแกคนจน เออ นางเอ้ือมมือออกชวยคนเข็ญใจ” (ขอ 
20) 
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พระธรรมสุภาษิตเตือนสอนเราเก่ียวกับการปฏิบัติตอคนยากจนหลายขอ เชน “บุคคลท่ีเหยยีด
หยามเพื่อนบานของตนก็ทําบาปแลว แตบุคคลผูมีใจเมตตาคนยากจน เขาก็เกิดมีความสุข” (14:21) 

“บุคคลผูกดข่ีเบียดเบียนคนจนก็นําความอัปยศมาสูพระผูสรางตน แตบุคคลผูมีความเมตตาแก
คนยากจน ก็ถวายเกียรติยศแดพระองค” (14:31) “คนท่ีเอ็นดูเผ่ือแกคนยากจน เปรียบเหมือนไดใหพระ
เยโฮวาหทรงยมืไปและพระองคจะทรงตอบแทน คุณความดีของเขา” (19:17) 

ภรรยาท่ีดีไมเพียงแตไมขัดขวางสามีในการชวยเหลือคนยากจน เม่ือไดรับการขอรองและเม่ือ
สามารถชวยไดยังสนับสนุนสามีในงานกุศล และหลอนเองยังเต็มไปดวยใจเมตตากรุณาแกผูท่ีขาด
แคลน ผูท่ีตองการความชวยเหลือ เปนเหตุนําพระพรอันใหญหลวงมาสูครอบครัว 

6. รูจักแตงตัวถูกกับกาลเทศะ “เคร่ืองนุงหมของนาง ก็ทําดวยผาปานเนื้อดีและผาสีมวง” (ขอ 
22) 

ผูหญิงเปนจํานวนมาก เม่ือยังไมแตงงาน มักสละเวลามากแตละวนัตกแตงรูปรางใหสวยเปน
เสนห แตหลังจากแตงงานมีบุตรแลว หลอนไมเอาใจใสตอการแตงตัว ทําใหแลดูเปนคนแกเกินวยั สตรี
อีกประเภทหนึ่ง เอาใจใสตอการแตงตัวจนเกินไป แมจะมีบุตรหลายคน มีงานบานมากมายตอง
รับผิดชอบ หลอนยังคงใชเวลามากสําหรับเสริมแตงรางกาย ดจุสาววยัรุนทุกวันเปนท่ีติฉินทาของเพื่อน
บาน ภรรยาท่ีดี ยอมรูจักแตงตัวใหเหมาะสม สะอาดเรียบรอย ไมเปนท่ีอับอายขายหนาและไมเปนท่ีติ
ฉินนินทา 

7. รูจักพูดจา (ขอ 26) “นางพูดจาลวนแตคําเฉลียวฉลาด และล้ินของนางพูดเปนคําเตือนสติ
ดวยความปราณ”ี 

ความออนแอขอหนึ่งท่ีสตรีสวนมากมักม ี คือ การซุบซิบนินทา และบางคร้ังก็ทําใหเกิด
บาดหมางใจ กับเพื่อบานใกลเรือนเคียง นาํเร่ืองเดือดรอนมาสูครอบครัว ภรรยาท่ีดีจงึควรระมัดระวังใน
คําพูด 

8. ยําเกรงพระเจา (ขอ 30) 
นี่เปนคุณสมบัติประการสําคัญท่ีสุดดังกลาวแลวในอาทิตยกอนวาภรรยาท่ียําเกรงพระเจาก็จะ

พยายามกระทําทุกอยางใหเปนท่ีพอพระทัยของพระองคและเปนเหตุนาํความพอใจมาสูสามีและ
ครอบครัวดวย 

ไมมีผูใดในโลกเปนผูสมบูรณแบบ สตรีคนใดท่ีรูสึกวาตนบกพรองจงอยาเพิ่งทอใจ จง
ขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงช้ีใหทานเห็น ขอบกพรองตาง ๆ แลวทูลขอพระองคประทาน
สติปญญา ใหแกทาน เพื่อทานอาจปรับปรุงแกไข และฝกฝนตนใหเปนภรรยาที่ดี ตามท่ีพระองคทรง
สอนไว 
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ผูชายบางทานอาจหนกัใจวา จะหาภรรยาที่ดีเชนนีไ้ดอยางไร ไมมีอะไรยากเกนิไปสําหรับพระ
เจา หากทานเชื่อและไววางใจในพระองค 
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บทเรียนที่ 9 การอบรมสั่งสอนบุตร 8

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 22: 6, 15, 19:18, 3:3-12, 29:15 

“ส่ิงจําเปนท่ีมนุษยทุกคน ตองทําเพื่อเอาชนะความช่ัว ก็คืออยาไปยุงเกีย่วกับมัน” นี่เปนคํา
กลาวของเอ็ดมัน เบ๊ิกย นักการเมืองชาวอังกฤษในศตวรรษท่ี 18 ความคิดเห็นนี้จะถูกตองหรือไม ดูได
จากตัวอยางการปลูกพืช พชืจะเจริญเติบโตไดก็ตอเม่ือชาวสวนหม่ันรดนํ้าพรวนดินเติมปุยแลวยงัตอง
ระวังศัตรูตาง ๆ ของพืชดวย เชน แมลง และสัตวรายอ่ืน ๆ เปนตน 

เม่ือหนุมสาวไดแตงงานมีครอบครัว หนาท่ีสําคัญติดตามมาคือการอบรมส่ังสอนเด็ก การเล้ียงดู
ใหดี เชน ใหท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ดแูลใหความสะดวกสบาย และความปลอดภัยก็ยังไมเพียงพอ ส่ิงท่ี
เราหวังจากเด็กนั้น ก็คือ ตองการใหเขาเปนพลเมืองดีในวันขางหนา แตเขาจะเปนพลเมืองดีไมได หาก
ทานเพียงแตเสริมสรางความดีให และไมอบรมส่ังสอนเขาดุจตนท่ีทานรดน้ําเติมปุยเพยีงอยางเดยีว แต
ไมกําจัดส่ิงเปนอันตรายตอมันออก 

พระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงความสําคัญ ของการอบรมส่ังสอนเด็กพระธรรมสุภาษิตสอนวา 
“จงฝกสอนเดก็ ใหประพฤตติามทางท่ีควรจะประพฤตินัน้ และเม่ือแกชราแลวเขาจะไมเดินหางจากทาง
นั้น” (22:6) “จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อเห็นวามีหวงัท่ีเขาจะกลับดีได และอยาจงใจใหเขาถึงพินาศ
ไป” (19:18) ผูเปนบิดามารดาสวนมาก ปลอยปละละเลยบุตร ไมอบรมส่ังสอนต้ังแตยังเดก็ใหประพฤติ
ตามทางท่ีควร โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลาวางพอคอยฝกสอนบางเขายังเล็กเกินไปทีจ่ะเขาใจบาง โตแลว
เขาจะรูเองบาง เม่ือบุตรคอย ๆ เจริญเติบโตเขาก็ประพฤตใินทางไมด ีจนยากท่ีจะแกไขแลวก็โทษวาเด็ก
ไมดี ดื้อดึงโทษส่ิงแวดลอม โทษเพื่อนฝูงของเด็ก แตหาทราบไมวาตนเหตุท่ีแทจริง คือความผิดพลาด
ของบิดามารดาเอง ท่ีมิไดเอาใจใสตอการอบรมส่ังสอนเด็กตั้งแตยังเล็ก ๆ อยู 

หากบิดามารดาฝกฝนเด็กในทางท่ีถูกตองแตยังเดก็ เม่ือเติบโตข้ึนมาแมเขาจะหลงไป กับความ
ลอลวงทางฝายโลก แตพระคริสตธรรมคัมภีรใหความหวังแกเราวา เขายังมีทางท่ีจะกลับมาสูความดี ท่ี
ทานเคยสอนเมื่อยังเด็กได เพราะส่ิงท่ีเด็กเรียนรู เม่ือยังเล็ก จะฝงแนนอยูในความจําตลอดยังเล็ก จะฝง
แนนอยูในความจําตลอดชีวิต วันหนึ่งเขาจะสํานึกได 

มีหลายคนเปนพยานวา เขาไดกลับมาเช่ือพระเยซูคริสต เพราะระลึกถึงขอพระธรรมท่ีเขาเคย
ทองจําไวเม่ือยงัเด็ก นิสัยตาง ๆ ท่ีทานมีอยูปจจุบันสวนมากเกดิจากการฝกฝน เม่ือยังเปนเด็ก หากวา
ทานมีนิสัยท่ีไมดีมาแตเด็กกย็ากท่ีจะแกไข เม่ือเติบโตเปนหนุมแลวฉะนั้นจงตีสอนบุตรของตน เม่ือยังมี
หวัง อยาปลอยใหเขาพินาศไป 
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ผูเปนบิดาบางคนกลาววา “ฉันมีหนาท่ีการงาน ท่ีตองหารายไดมาสูครอบครัว เร่ืองอบรมส่ัง
สอนเด็ก เปนหนาท่ีของมารดา” นี่เปนความเขาใจท่ีผิด สามีหรือบิดาเปนหวัหนาครอบครัว มีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงตอความประพฤติของเด็ก เขาอาจจะวางใจมารดา (ภรรยา) ในการอบรมส่ังสอน แต
จะปลอยปละละเลยใหเปนหนาท่ีของภรรยาเลยทีเดยีว ไมไดเปนอันขาด 

การส่ังสอนอบรมเด็กอาจแบงออกไดเปนสองอยาง คือการส่ังสอน และการอบรม 

หน่ึง การส่ังสอน 

“จงฝกสอนเดก็ใหประพฤตติามทางท่ีควรประพฤตินั้น...” (22:6) 
บิดามารดามีหนาท่ีส่ังสอนบุตรใหรูจักในส่ิงตอไปนี ้
1. วางใจในพระเจา (3:5,6) หนาท่ีประการแรกและประการสําคัญท่ีสุดของบิดามารดาคือ ส่ัง

สอนใหบุตรรูจักพระเจา นําเขามาตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเขา หลายคน
รูสึกหนักใจในเร่ืองนี้เพราะบุตรมักไมเช่ือฟง หากทานเร่ิมต้ังตนเม่ือเขายังเด็ก เขมงวดกวดขันใหเขาไป
เรียนรววีารศึกษาทุกอาทิตยสอนเขาขณะที่อยูบาน เปนตัวอยางท่ีดีในทางประพฤติ ทานก็อาจตัดปญหา
ลําบากใจไปได แมทานอาจรูสึกวาสายเกินไป และยากเกินไปทีจ่ะส่ังสอนเขา ทายังคงมีหนาท่ี
รับผิดชอบตามเดิม จะวางมือไมได เพราะหากทานใหส่ิงของทุกอยางในโลกแกเขา แตไมอาจชวย
วิญญาณจิตของเขาได จะมีประโยชนอันใดเลา? 

2. ละจากความชั่ว (3: 7,8) อยามีความคิดเชนนี้เลยวาเขายังเดก็เกนิไปที่จะรูดีรูช่ัว จงส่ังสอนเขา 
บอกเขาตรงไปตรงมาวา อะไรดีควรจะกระทําอะไรช่ัวควรจะละเวน เด็กจะกลายเปนเด็กดีโดยตนเอง
ไมได นอกจากทานจะส่ังสอนปลูกฝงนิสัยดีใหแกเขานาํเขาออกจากความช่ัวราย 

3. ความกรุณาและความจริง (3:3,4) ความเห็นแกตวัเปนนิสัยดั้งเดิมของมนุษยทุกคน จงสอน
ใหเดก็รูจักมีใจเผ่ือแผ ชวยเหลือผูอ่ืน รูจักการใหมากกวาท่ีจะรูจักแตการรับเพียงอยางเดียว ปลูกฝงพระ
วจนะของพระเจา ซ่ึงเปนความจริงใหลึกอยูในจิตใจของเขา เพื่อความจริงนี้จะนําทางของเขาตลอดชีวิต 

4. ถวายทรัพยใหแกพระเจา (3:9,10) อยาลืมมอบเงินแกเขากอนไปเรียนรวีวารศกึษา และกําชับ
เขาวานั่นเปนเงินสําหรับถวายใหแกพระเจา ครูสอนรวีวารศึกษาทุกทานก็ไมควรละเลยที่จะสอนเร่ือง
การถวายทรัพย ใหแกเด็กเพือ่เม่ือเขาเติบโตข้ึนมา จะเปนผูรับใชท่ีดีของพระเจาในการให 

5. คบเพื่อนท่ีดี (1:10-19) เด็ก ๆ ชอบมีเพื่อนเลนมากมาย เพื่อนเหลานี้มีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลายอุปนิสัยของเขา จงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะใหเขาไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีท่ีสุด 
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6. เชื่อฟงพระวจนะของพระเจา (3:11,12) โดยรูจักเช่ือฟงบิดามารดาตั้งแตยังเด็ก เด็กท่ีไมรูจกั
เช่ือฟงบิดามารดาก็เปนการยากท่ีจะใหเขาเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา การท่ีจะใหเขาเช่ือฟงไดอยางไร
นั้น ข้ึนอยูกับการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา 

7. เร่ืองเพศตรงกันขาม บิดามารดาสวนมาก ไมสอนเร่ืองเพศใหแกบุตร ปลอยใหบุตรดิ้นรน
ขวนขวายแสวงหาเอาเอง ตามนิสัยอยากรูอยากเหน็ของเขา เปนเหตุใหชายหนุมหญิงสาวหลายคน
ประพฤติในทางท่ีผิด พระคริสตธรรมคัมภีรสอนเร่ืองเพศแกทุกคน เชน พระธรรมสุภาษิต บทท่ี 5 บทท่ี 
7 เปนตน จงสอนเขาในส่ิงท่ีควรและไมควร ใหอิสระเสรีแกเขาในการซักถาม อยาใหเขาไปขวนขวาย
แสวงหาเอาจากหนังสือท่ีไมดีหรือจากประสบการณท่ีไมดีตาง ๆ 

สอง การอบรม 

ส่ิงท่ีบุตรของทานทุกคนควรหลีกเล่ียงใหพน คือการกระทําผิดและการดื้อดึงฝาฝน เม่ือส่ิง
เหลานี้เกดิข้ึน บิดามารดาจึงมีหนาท่ีแกไขดัดแปลงเขา ตามหลักวิชาการในสมัยปจจบัุนถือวา การเฆ่ียน
ตีส่ังสอนเด็กไมเปนส่ิงท่ีดี และสนับสนนุใหครูบาอาจารยและบิดามารดา เลิกใชไมเรียวแตดูประหนึ่ง
วา ไมมีวิธีอ่ืนใด จะดแีละไดผล เทากับการอบรมและส่ังสอนโดยวิธีเฆ่ียนตี 

บิดามารดาเปนจํานวนมาก สนับสนุนความจริงนี้ ผูเปนมารดาคนหน่ึงกลาววา “ฉันดุวาเทาไร 
อธิบายเทาไร ลูกของฉันไมเคยจดจําสักคร้ัง จนกระทั่งตองใชไมเรียวเพียงคร้ังเดยีวเทานั้นแหละไดผล” 
พระธรรมสุภาษิตก็สนับสนนุใหใชวิธีเฆ่ียนตีในการส่ังสอนลงโทษเชนกันเชน “ความโฉดเขลาผูกพัน
อยูในจิตใจของเด็ก แตไมเรียวอาจขับไลความโฉดเขลาน้ันไปเสียได” (22:15) “ไมเรียวท่ีตีสอนทําให
เกิดปญญา แตเด็กท่ีถูกละเลยนั้น เปนเหตุกระทําใหมารดาของตน ไดความละอาย” (29:15) “อยาละเลย
การเฆ่ียนสอนเด็ก ดวยวาถาเจาจะตีสอนเดก็ดวยไมเรียว เขาคงจะไมตาย เจาจงใชไมเรียวตีเขา และเจา
จะไดชวยจิตวญิญาณของเขาใหพนจากเมืองผี” (23:13,14) 

ท้ังนี้มิไดหมายความวา ทานตองใชการเฆ่ียนตีอบรมส่ังสอนเด็กเสมอไป จงพยายามใชคําพูด 
อธิบายใหเขาเห็นดแีละช่ัว ส่ังกําชับใหปฏิบัติในส่ิงท่ีควรแตหากเขายังคงดื้อดึงฝาฝนเร่ือยไป จงอยา
กรงกลัวในการใชไมเรียว อยางไรก็ตาม จงระวัง ดวยวาการเฆ่ียนตีของทานนั้น ไมควรกระทําไปดวย
อารมณโกรธฉุนเฉียว แตจงทําไปดวยความรักเพื่อจะส่ังสอนอบรมเขาใหดีข้ึน 
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บทเรียนที่ 10 การปฏิบัติตนในสังคม 9

ขอพระธรรมประจําบทเรียน สุภาษิต 25:6,7,17,26:17-19,27:2,14 

ศาสนาอ่ืน ๆ หลายศาสนา มีคําสอนเก่ียวกับสังคมนุษย แตกตางกับคําสอนของคริสตศาสนา 
ศาสนาหนึ่งสอนวา ถาทานตองการเปนผูบริสุทธ์ิก็จงแยกตัวออกจากสังคม ท่ีเต็มไปดวยราคะตัณหา 
สมาชิกของศาสนาน้ันหลายคน จึงเดินทางเขาไปในปาลึกหรือบนภูเขา หรือในถํ้าหางไกลสังคมปลีกตัว
จําศีล ภาวนาเพียงผูเดยีวเพื่อแสวงหาความชอบธรรม รักษาตนใหบริสุทธ์ิ อีกศาสนาหน่ึงสอนวาสังคม
มนุษยมีสองแบบ แบบหนึง่คือผูท่ีดําเนินชีวิตธรรมดาทางฝายโลก อีกแบบหนึ่งคือ ผูท่ีบวช และไป
อาศัยอยูในสถานท่ี ซ่ึงแบงแยกออกจากสังคมภายนอก 

พระคริสตธรรมคัมภีรใหมสอนใหเราปลีกตัวอยู ตามลําพังเชนกนั ในบางโอกาส มิใชปลีกตัว
เพื่อใหตนบริสุทธ์ิข้ึน แตปลีกตัวเพื่ออธิษฐานเขาเฝาพระเจา เพื่อรับการฟนฟูทางฝายวิญญาณจิต เปน
การปลีกตัวเพยีงช่ัวคราว แลวกลับมาเขาสังคมมนุษยอีกซ่ึงถือวาเปนสังคมเดียวกนั เพื่อนําแสงสวาง
แหงความจริง ความเจริญกาวหนาสันติสุขมาสูมนุษยโลก นี่คือความหมายท่ีแทจริง ของการเปนคริส
เตียน อาร.เอฟ.ฮอรตัน นกัประพันธผูมีช่ือคนหนึ่งกลาววา “เม่ือเรากลาวแกตัวเองวาเราจะดํารงชีวิต 
คริสเตียนเฉพาะในกลุมคริสเตียนตามลําพงั ก็เทากับวาเรามิไดดํารงชีวติคริสเตียนเลย” 

เนื่องจากคริสเตียนตองอาศัยอยูในสังคมมนุษย เชนเดียวกับทุกคนในโลกตองติดตอสมาคมกับ
คนท่ัวไป ปญหาการประพฤติตน หรือจรรยาธรรมก็เกิดข้ึน เพราะคริสเตียนทุกคน มีจุดมุงหมายอยาง
เดียวกันคือ ไมวาจะทําอะไรก็ตาม เราทําเพื่อเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจา พระธรรมสุภาษิตใหคํา
สอนเกี่ยวกับจรรยาฝายสังคมมากมาย ซ่ึงเราจะศึกษาตอไปนี ้

หนึ่ง การถอมตัว “อยาอวดเกียรติยศของตน ตอพระพักตรกษัตริย และอยายืนในท่ีคนใหญคน
โต” (25:6,7) 

นักศึกษาสองคน จบจากมหาวิทยาลัยเดยีวกัน ไดปริญญาบัตรในแขนงวิชาเดียวกนั ตางยืน่ใบ
สมัครเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง ท้ังสองผานการสอบสัมภาษณไปได แตทางบริษทับอกวา ใหเขาท้ัง
สองเร่ิมตน จากตําแหนงเสมียนธรรมดา เชนเดยีวกับคนอ่ืน ท่ียังไมจบมหาวิทยาลัย นักศึกษาคนหนึ่ง
รูสึกไมพอใจ ตอตําแหนงท่ีไดรับ จึงปฏิเสธไมทํางานท่ีนั่น สวนนักศึกษาอีกคนหนึ่งรับตําแหนงนั้น
ดวยความถอมตน หลายปผานพนไปนักศึกษาท้ังสองบังเอิญไดพบกันอีก 

นักศึกษาผูท่ีทํางานในบริษัท ถามเพื่อคนน้ันวา “เปนอยางไร ทํางานท่ีไหน” 
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“ยังหางานทําไมได งานท่ีบริษัทตาง ๆ เสนอใหเงินเดอืนนอย ตําแหนงไมด”ี เพือ่คนน้ันตอบ
อยางส้ินหวัง “งานของคุณเปนอยางไรบาง” 

“ขอบคุณพระเจา ผมไดเล่ือนตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการแลว” นักศึกษาคนนั้นตอบอยาง
ถอมตัว 

พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยผูท่ีถอมตัว ไมวาทานจะมีฐานะตําแหนงสูงเพยีงใด มีความรู 
ความสามารถมากเพียงไร หากทานถอมตัวเสมอตอคนทุกช้ัน พระองคก็จะทรงอวยพรทาน หากทาน
เปนคนงานรับจางหรือรวมงานกับผูหนึ่งผูใด ทานไมจําเปนตองอวดอางคุยโต เพื่อคนอ่ืนจะยกยอง
ชมเชย จงทําดวยความสัตยซ่ือขยันหม่ันเพียร รอบคอบ และถอมตนสักวันหนึ่งพระเจากจ็ะยกทานข้ึน
สูง “เพราะวาทุกคนท่ีไดยกตัวข้ึน จะตองถูกเหยยีดลง และผูท่ีถอมตัวลงผูนั้นจะตองถูกยกข้ึน” (ลูกา 
14:11) 

สอง การเยี่ยมเยียน “อยายางเทาเขาไปในบานของเพ่ือนบานเจาบอยนักเกรงวาเขาจะเบ่ือและ
เกลียดเจา” (25:17) 

พระเยซูคริสตทรงสอนใหเราออนสุภาพเหมือนนกพิราบ ฉลาด มีไหวพริบเหมือนงู แมแตการ
กระทําดใีหแกผูอ่ืน เราก็ตองใชสติปญญา มิเชนนั้นบางคร้ังความหวังดีของเรา ก็อาจกลายเปนท่ี
สะอิดสะเอียน และนาเบ่ือหนายของคนอ่ืน การเยีย่มเยยีนเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง คนท่ีรูจัก เปนส่ิงท่ีดียิ่ง 
เพราะเปนทางหน่ึงท่ีแสดงความเคารพ ความรัก ความสนใจ และความหวงใย เปนทางเช่ือมไมตรีจิตกับ
อีกฝายหนึ่งใหแนนแฟนข้ึน กระน้ันก็ตามเราก็ควรระมัดระวังอยาใหการเยี่ยมกลายเปนการนําความไม
พึงพอใจมาสูเจาของบาน เชน เยีย่มเยยีนไมถูกกาลเทศะ เยี่ยมเยยีนในขณะท่ีเขามีธุระยุงมาก กอนจะไป
เยี่ยมเยยีนผูใดจงสืบถามดูกอนวา เปนการสะดวกสําหรับอีกฝายหนึ่งหรือไม ทางท่ีดีทานควรนดัเวลา
กับเขา แลวไปเยีย่มเขาตรงเวลาท่ีนัดหมาย อยาไปเยีย่มเยยีนเขาในเวลารับประทานอาหารนอกจาก
ไดรับเชิญ การเยี่ยมเยยีนแตละคร้ังอยาใหนานเกนิไป จงลากลับกอนท่ีเจาของบานจะเกิดความเบ่ือ
หนาย 

สาม การยุงเก่ียวกับเร่ืองของคนอ่ืน “คนท่ีเดินไปและแวะเขาไปยุงกับการทะเลาะววิาทที่ไม
เกี่ยวกับตน ก็เปรียบเหมือนคนท่ีจับกุมหูสุนัขดึงไว” (26:17) 

คริสเตียนควรมีใจรัก ใจเมตตาตอคนอ่ืน แตในกรณีท่ีเกดิการทะเลาะกัน ซ่ึงเราไมทราบตนสาย
ปลายเหตุและไมมีสวนเกี่ยวของเลย พระธรรมสุภาษิตแนะนําวา จงอยาเขายุงเกี่ยวหรือพยายามไกล
เกล่ียใหปรองดองกัน หรือพยายามชวยฝายหนึ่งฝายใด การกระทําเชนนั้นกเ็ทากับคนท่ีไปยุงกบัสุนัข ท่ี
กําลังกัดกนั พยายามแยกท้ังสองออกจากกัน ผลท่ีไดรับคือสุนัขหันกลับมากัดมือเขา ไดรับบาดเจบ็ แม
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พระเยซูคริสตเองก็ไมทรงอยากยุงเกีย่วกับการทะเลาะวิวาท ของคนอ่ืน ท่ีไมเกี่ยวกับพระองค (อานลูกา 
12: 13, 14) 

ส่ี การหยอกเลน “คนบาท่ีขวางดุนไฟ และลูกธนู และอะไร ๆ ท่ีทําใหคนตายฉันใด คนท่ีได
ลอลวงเพื่อนบานของตนแลวพูดวา “ฉันหยอกเลนตางหาก ก็เปนฉันนัน้” (26:18,19)” 

การหยอกเลนเปนส่ิงธรรมดาท่ัวไปในสังคมทุกช้ัน คนสวนมากชอบสนุกสนานหัวเราะคร้ึนเค
รงพระคริสตธรรมคัมภีรก็สอนใหเรารูจกัตลกในบางโอกาส เปนคนราเริงผองใสเสมอ แตการหยอก
เลนเพื่อความสนุกสนานคร้ืนเครงน้ัน บางคร้ังเปนส่ิงไมควรยิ่งเพราะแมจะเรียกเสียงหัวเราะเฮฮาไดจาก
คนจํานวนมากก็ตาม แตคนท่ีถูกหยอก ไดรับการอับอายขายหนาอยางท่ีสุด บางคนถึงกับเจบ็ชํ้าใจ
รองไห เชน การเล่ือนเกาอ้ีออกอยางไมใหรูตัว ขณะท่ีเพือ่นยืนข้ึน เม่ือเขานั่งลง ทําใหเขาตองลมลงบน
พื้น ไดรับความเจ็บปวดและอับอายขายหนา ผูท่ีหยอกรูสึกชอบใจเปนอันมากท่ีสามารถเรียกเสียง
หัวเราะจากคนอื่น แตหาทราบไมวาผูเคราะหรายเจ็บท้ังกายและใจ มีความไมพอใจสักปานใด เขากลับ
ซํ้าเติมวา “หยอกเลนหนอยเดียวทําเปนใจนอยไปได” การหยอกเลนชนิดใดก็ตาม ท่ีทําใหคนอื่นอับอาย
ขายหนาบาดเจ็บนั้น คริสเตียนทุกคนควรจะหลีกเล่ียง 

การพูดหยอกเลนอ่ืน ๆ เชน เรียกเพื่อนวา “เตา” “เซอ” “เปรต” หรือ นามท่ีไมเหมาะสมใด ๆ ก็
เปนส่ิงท่ีไมบังควร พระเยซูคริสตไมทรงพอพระทัยแมกระท่ังจะไดยนิผูหนึ่งผูใด เรียกเพื่อนวา “ไอโง” 
หรือ “ไอบา” ก็ทรงปรับโทษผูนั้นถึงในนรก (ดูมัทธิว 5:22) 

หา การคุยโต “จงใหคนอ่ืนสรรเสริญเจาเถิด อยาใหออกจากปากของเจาเลย จงใหนอกบาน
สรรเสริญเจา และไมใชริมฝปากของเจาเอง” (27:2) 

สตรีเปนจํานวนมาก ชอบสรรเสริญเยินยอบุตรหลานของตน จนเกนิไป ในการสนทนาทุกคร้ัง 
มักกลาวถึงความดีตาง ๆ ของบุตรหลาน เชน มีรูปรางใหญโตแข็งแรง เฉลียวฉลาด พูดเกง วองไวเปน
ตน จนบางคร้ังกลายเปนการคุยโต และยกตนขมทาน แมผูฟงอาจยิ้มแยมพยกัหนา แตสวนลึกในใจอาจ
เกิดสะอิดสะเอียนก็ได หากทานมีความดีท่ีควรแกการสรรเสริญ จงใหผูอ่ืนสรรเสริญเถิด อยาได
สรรเสริญตนเอง จะกลายเปนการคุยโตเลย 

หก การคํานึงถึงผูอ่ืน “ผูท่ีมักตื่นแตเชามืด ไปกลาวพรแกมิตรสหายดวยเสียงดัง คนท้ังปวงจะ
กลับเห็นวาพรนั้นเปนคําแชงไป” (27:14) 

พระธรรมยอหนสอนใหเรารูจักยินดีดวยกนักับผูมีความยินดี เสียใจดวยกันกับผูท่ีเสียใจ (ดูโรม 
12:15) การกลาวสวัสดีเสียงดัง กับผูท่ีงวงนอนเต็มท่ีนั้น ไมเพยีงแตไมเกิดประโยชนอะไรยังเปนการ
รบกวนเขาดวย ฉะนัน้ไมวาจะทําอะไร จงเห็นอกเห็นใจและคํานึงถึงความรูสึกของคนอ่ืนเสมอ 
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การรูจักประพฤติตน ใหถูกตองในสังคม เปนศิลปอยางหนึ่ง ท่ีตองใชเวลาฝกฝน ขอพระเจา
ทรงชวยเหลือเราในการแกไขปรับปรุงกิริยาทาทาง และความประพฤติตาง ๆ ใหดีข้ึน เพื่อเราผูเปนคริส
เตียนจะไดเปนแสงสวางท่ีแทจริงของโลก 
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10บทเรียนที่ 11 เพื่อนและศัตรู 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมสุภาษิต
27:10,17,14:7,20:19,22:24,1:10,19,23:20,21,25:22,23,24:17 

ส่ิงหนึ่ง ท่ีไมมีใครอาจหลีกเล่ียงไดคือการมีเพื่อนไมวาทานจะสังคมเกงหรือกระดากอายสัก
เพียงใด อยางนอยท่ีสุด ทานก็มีเพื่อนรักอยูบาง พระธรรมสุภาษิตสอนใหรักษาไมตรีจิตของเพ่ือนไวให
แนนแฟนเสมอ “เพื่อนท่ีรักของตนและเพ่ือนท่ีรักของบิดานั้นอยาเหนิหางเสียเลย และในคราวทุกขยาก
ของเจาอยาเจาะจงไปท่ีบานพี่นองของตนเพ่ือนบานท่ีอยูใกล ก็ยังดีกวาพี่นองท่ีอยูไกล” (27:10) “เหล็ก
ลับเหล็กใหคมไดฉันใด คนเราก็ลับเพื่อนของเรา ใหเฉียบแหลมข้ึนไดฉันนั้น” (27:17) 

เพื่อนท่ีดีมักเขาใจเรา เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือในยามตองการหนุนน้ําใจในยามทอถอย 
อยางไรก็ตามบางคร้ังเราอาจพล้ังเผลอคบเพื่อนท่ีไมด ี ทําใหเกิดผลตรงกันขาม ศาสนาฮินดูเนนหนักใน
เร่ืองการคบเพ่ือนมาก ซ่ึงมีคําสอนอยูวาทานจะเปนคนดไีมไดหากทานไมคบคาสมาคมกับคนดี ภาษิต
ไทยก็สอนวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” พระคริสตธรรมคัมภีร 
กลาวไวมากมายหลายขอเกี่ยวกับการคบเพือ่น พระธรรมสุภาษิต สอนใหเราระมัดระวังเพื่อนหาชนิด 
ซ่ึงเราควรทราบ 

หนึ่ง คนโฉดเขลา “หากเขาไปสมาคมกับคนโฉดเขลา เจาจะไมพบเหน็ความรูจากริมฝปากของ
เขา” (14:7) 

คนโฉดเขลาในท่ีนี้มิไดหมายถึงคนท่ีไมมีสติปญญา ไมไดรับการศึกษาสูง คนไรการศึกษา 
หรือคนท่ีชาในการเลาเรียน แตเปนคนท่ีไมยอมรับและไมยอมเรียนรูความจริงจากพระเจาหรือคนท่ี
ชอบประพฤติตนผิดแปลกกวาคนท้ังหลาย เปนคนดื้อกระดางไมยอมฟงคําแนะนําท่ีดีของคนหนึง่คน
ใดพระธรรมสุภาษิต บรรยายไวมากมายหลายขอเกี่ยวกบัลักษณะของคนโฉดเขลาน้ี เชน “ริมฝปากของ
คนมีปญญายอมเผยแพรความรู แตใจของคนโฉดเขลาหาเปนเชนนั้นไม” (15:7) “ใจของคนท่ีมีความ
เขาใจแลว ยอมแสวงหาความรู แตปากของคนโฉดยอมเสพความโฉดเขลา” (15:14) “บุตรท่ีมีปญญา
ยอมทําใหบิดาปล้ืมใจยินดี แตคนโฉดเขลาน้ันดูถูกมารดาของตน” (15:20) ยังมีพระธรรมอ่ืนหลายขอ
ในพระธรรมสุภาษิต ท่ีบรรยายถึงลักษณะของคนโฉดเขลา และคนมีปญญา หากทานจะคนดู และนํา
ออกมาอภิปราย จะชวยใหทานเขาใจไดดยีิ่งข้ึน 

สอง คนปากบอน “คนท่ีเท่ียวเลาเร่ืองของคนอ่ืน มักแพรงพรายความลับ เหตุฉะนั้นอยาคบคา
กับคนปากบอน” (21:19) 
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การคบกับคนชอบนินทา มีอันตรายหลายอยาง ประการแรก อาจทําใหทานเขาใจคนอ่ืนผิด คน
ท่ี “ปากบอน” เหลานี้มักชอบเสริมแตงส่ิงท่ีตนไดยนิ หรือไดพบเห็น พยายามทําใหเร่ืองเล็กนอย
กลายเปนเร่ืองใหญนาต่ืนเตนหวาดเสียว บางคร้ังยังปนน้ําใหเปนตัว เขามีศิลปอาจชักจูงใจผูฟงใหเช่ือ
คลอยตามเขาไปไดงาย ๆ จนบางคร้ัง แมแตทานเองก็อาจหลงผิด ประการท่ีสอง หากเขาชอบนินทาปาย
สีคนอ่ืนตอหนาทาน แพรงพรายความลับทุกอยางใหฟง ทานไมคิดหรือวา เขาก็อาจนินทาทาน ตอหนา
คนอ่ืนไดเชนกัน ประการท่ีสาม เกรงวาทานเคยชินกบัการนินทาเชนนี้ นานวันเขาทานเองก็ปฏิบัติ
เชนเดยีวกันกบัเขา จนไมเปนท่ีไววางใจของผูใด 

สาม คนโกรธงาย “อยาคบเปนมิตรกับคนโกรธงาย และอยารวมทางกบัคนเจาโทโส” (22:24) 
คนโกรธงาย มักเปนคนขาดสติสัมปชัญญะ เม่ือมีส่ิงใดไมเปนท่ีพอใจก็โกรธเคืองข้ึนมาทันที 

กระท่ังบางคร้ังโกรธเคืองในส่ิงท่ีไรสาระและเหตุผล กระทําในส่ิงท่ีไมบังควร นําความเดือดรอนมาสู
ตัวเอง สูคนใกลชิดแมกระท่ังสูคนรัก ดงัเชน คร้ังหนึง่นายสมขับรถพาเพื่อนหลายคนไปธุระนอกบาน 
ระหวางทางกลับบานเกิดเร่ืองทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่ง ดวยความโกรธ เขาบ่ึงรถกลับบานตลอดทางจน
เพื่อน ๆ ใจหายใจคว่ํา คิดวาคงจะพบอุบัติเหตุเสียแลว คนโกรธงายและเจาโทโส นอกจากอาจนํา
อันตรายมาสูทานไดงาย ๆ ยังอาจนําช่ือเสียงไมดีมาสูทานดวย เชนทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งไปแขงขัน
ในตางจังหวดั แมจะไดชัยชนะกลับมาแตไมมีใครดีใจ ดวยผูเลนคนหน่ึงในทีมของเขาเปนคนเจาโทโส 
เกิดทะเลาะกับนักกฬีาฝายตรงกันขาม และกับกรรมการตัดสินคะแนน จนทําใหท้ังคณะเสียช่ือไป 

นอกจากนั้นพระธรรมสุภาษิตสอนวาอยาคบเปนมิตรและรวมทางกับคนโกรธงาย “เกรงวาเจา
จะประพฤติเอาอยางเขาและจิตใจของเจาจะเขาไปติดกับ” (22:25) หนุมสาวเปนจํานวนมาก มีนิสัย
ออนหวาน ออนโยนตอบิดามารดามากอน แตเม่ือคบเปนเพื่อนกบัคนเจาโทโส นานวันเขาก็เลียนแบบ
การประพฤติของเขา ตอมากลายเปนคนเจาโทโส แมกระทั่งตอบิดามารดา 

ส่ี คนพาล “ศิษยของเราเอย ถาแมนคนพาลชักชวนเจา เจาอยาไดยอมตาม เจาอยาดําเนินในทาง
นั้นกับเขา จงยั้งเทาของเจา อยายางเขาไปในทางของเขา” (1:10-19) จงอยาไดมีสวนรวมกับคนพาล ไม
วาในกิจกรรมชนิดใด ดวยคนพาลมักชักนํากิจกรรมทุกอยางไปในทางท่ีไมดีเพราะความสุขและความ
สนุกสนานของเขาอยูท่ีการกระทําช่ัว แมแตการกฬีาท่ีด ี เชนเตะตะกรอ เขาไมรูสึกสนุกอยางแทจริง 
เวนเสียแตจะเลนตะกรอเปนการพนัน ชายหนุมหญิงสาวสวนมาก ท่ีกลายเปนคนประพฤติไมดกี็เพราะ
รวมทางกับคนเหลานี้ บทเรียนในชีวิตประจําวันท่ีทานเห็นดวยตา คงจะใหคําเตือนท่ีดีท่ีสุดแกทาน 

หา นักเสพเหลาองุน “อยาม่ัวสุมกับนกัเสพเหลาองุน...” (23:20,21) ผูท่ีดื่มเหลาและเมาเหลาก็
เชนเดยีวกัน สวนมากไมมีนิสัยเชนนี้มากอนแตหลังจากคบกับเพื่อน ท่ีชอบเมาเหลาทนการชักชวนของ
เพื่อนไมไดเร่ิมตนดื่มเหลาคร้ังละเล็กละนอย จนกลายเปนนักดืม่และคนข้ีเมาไปในที่สุดบางคนอวดตวั
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วา “ฉันสามารถรักษาตัวได โดยไมใหเพือ่นชักจูงในทางท่ีไมดีได” แตกอน ท่ีจะรูสึกตัวก็สายเกนิไป
เสียแลว 

เพื่อนดังกลาวขางตน เปนเพื่อนชนิดท่ีไมควรคบ แตบางทานคัดคานวา พระเยซูคบเปนเพื่อน
กับคนบาปมิใชหรือ ทรงรับประทานอาหารรวมกับคนเก็บภาษีจนเปนท่ีติฉินนินทา พระองคทรงให
คําตอบท่ีดีท่ีสุดแกเรา พระองคทรงช้ีใหเห็นวา นายแพทยตองไปหาคนปวยเพื่อรักษาเขาแตเขาไม
จําเปนตองประพฤติตามอยาง นิสัยไมดีบางประการของคนปวย จนเกดิปวยไข เราอาจคบคาสมาคมกับ
คนดังกลาวขางตน แตไมจาํเปนตองสนิทสนมถึงกับตองรวมกระทํา หรือประพฤติดังเชนเขาท้ังหลาย 
กฎงาย ๆ ขอหนึ่งสําหรับคริสเตียน ท่ีอาจชวยเราในการคบเพ่ือนคือ “หากฉันอาจถูกผูใดชักจูงใหหลง
ผิด ฉันก็จะไมเปนเพื่อนกับผูนั้น แตหากฉันอาจชักจูงมาสูความดีฉันกจ็ะไปหาเขา” 

ตรงกันขามกบัเพื่อนคือ ศัตรู ศัตรูเปนอีกส่ิงหนึ่งซ่ึงทุกคนมี ศัตรูท่ีกลาวนี้ไมจําเปนตอง
หมายถึงคนท่ีเราทะเลาะวิวาทดวย แตอาจจะเปนคนท่ีอิจฉาริษยาเรา คนท่ีไมชอบความเช่ือถือของเรา 
ไมวาทานจะเปนคนดีสักเพยีงใด ทานจะหลีกเล่ียงศัตรูชนิดนี้ไดยาก แมแตองคพระเยซูคริสตเองกท็รงมี
ศัตรูมากมายคอยหาทางทํารายกําจดัพระองค หากทานเขาไปอาศัยอยูตามถํ้าในปาลึก ตามลําพังคนเดียว 
บางทีอาจจะหลีกเล่ียงศัตรูเหลานี้ได แตตราบใดท่ีทานยงัอาศัยอยูในสังคมมนุษยตราบนั้นจงเตรียมตัว
เผชิญกับเหตุการณเหลานี้ พระธรรมสุภาษิตใหคําสอนมีคาสองอยางเกีย่วกับศัตรู คือ 

หนึ่ง จงรักศัตรู “ถาศัตรูของเจาหวิ จงใหอาหารเขากิน และถาเขากระหาย จงใหน้ําเขาดื่ม ดวย
วาถาทําอยางนั้น เจาจะกองถานเพลิงไวท่ีศีรษะของเขา และพระเยโฮวาหจะประทานรางวัลใหเจา” 
(25:21, 23) 

พระเจาไมทรงปรารถนาใหผูใดแกแคนศัตรู ไมวาเขาจะช่ัวราย ทําใหทานเจ็บชํ้าใจและกายสัก
ปานใด ดวยการแกแคนเปนหนาท่ีของพระองค พระองคจะทรงเปนผูตอบแทนการกระทําช่ัวทุกอยาง
ของศัตรู เหตุฉะนั้น “อยาใหความช่ัวมีชัยแกตัว แตจงระงับความช่ัวดวยความด”ี (อานโรม 12:19, 21) 

สอง อยาหม่ินประมาทศัตรู “อยาช่ืนชมยนิดี ขณะเม่ือศัตรูของเจาลมลง และอยาใหใจของเจา
ยินดีเม่ือเขาถูกลางผลาญ” (24:17) 

ภาษิตไทยสอนวา “ไมลมขามไดคนลมอยาขาม” เขาอาจลุกข้ึนไดและทํารายแกทานหนัก
กวาเดิม อีกประการหนึ่ง พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนรูจักเมตตาสงสารแมกระท่ังศัตรู 

การรูจักคบเพือ่นเปนเคล็ดลับอยางหนึ่งท่ีนําความสุขมาสูชีวิตประจําวนั ขอพระเจาทรงชวยทุก
ทานในการคบเพื่อนและศัตรูท่ีทานอาจมี 
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11บทเรียนที่ 12 ทางสูความม่ังคั่ง 

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 หากจะกลาววาทุกคนมีปญหาเร่ืองเงิน คงมีคนเปนจํานวนนอยมากที่ไม
ทราบวาจะจายอยางไรด ี แตคนสวนมากมักหวงวาตนอาจมีเงินไมพอใช เงินมีอิทธิพลเหนือชีวติมนุษย
มาก อาจนําความสําเร็จหรือความลมเหลวมาสูชีวิตคริสเตียนดจุยูดาอิสการิโอศ ท่ีทรยศตอพระเยซู
คริสต เพราะเห็นแกเงินเพียง 30 เหรียญ อยางไรก็ตาม การมีเงินมากหรือการเปนคนรํ่ารวยมิไดเปนการ
ช่ัวในทางตรงขาม เราถือวา ผูท่ีม่ังคั่งรํ่ารวย ในทางสุจริต เปนผูท่ีพระเจาทรงอวยพร ดุจอับราฮัม อิสอัค 
กษัตริยซาโลมอนเปนตน แตการรักเงินตางหากเปนทางนําไปสูความช่ัวทุกชนดิ (อาน 1 ทิโมธี 6: 10) 
พระธรรมสุภาษิตไดแนะนําทางหาเงินในทางท่ีถูกตองดงันี้ 

หนึ่ง ความขยัน ความขยนัคือ กุญแจดอกสําคัญท่ีสุดท่ีไขไปสูความม่ังค่ังในทางตรงกันขาม 
ความเกยีจครานคือศัตรูของความเจริญกาวหนา “เจาจะนอนอยูนานสักเทาใด เจาข้ีเกียจเมื่อไรเจาจะต่ืน
ลุกข้ึน จากการหลับไหลของเจา อยากนอนอีกนดิ อยากงีบอีกหนอย อยากกอดมือนอนอีกประเดีย๋ว 
ดังนั้นแหละความเข็ญใจของเจาจะจูเขามาดุจโจรเขาปลน และความขาดแคลนของเจา จะจูเขามาดุจคน
มีอาวุธครบมือ” (สุภาษิต 6:9-11) “บุคคลผูทําการดวยมือเกยีจครานยอมยากจนลง แตมือท่ีซ่ึงขยัน
ขันแข็งกระทําใหเกิดความมัง่ค่ัง” (10:4) 

เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองเพ่ิงยุติลง เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนตกตํ่ามากและเปนหนีแ้ก
ประเทศตาง ๆ มากมายแตในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ญ่ีปุนเปน “ยักษใหญ” ตนหน่ึงของโลกในทาง
เศรษฐกิจเคล็ดลับของเขาคือความขยัน ชาวญ่ีปุนเปนคนทรหด อดทนไมกลัวความยากลําบาก อุปสรรค
ขัดขวางหรือภยัวิบัตใิด ๆ จนกระท่ังกาวไปสูหลักชัย มีคนใหคําวิพากษวิจารณวา ท่ีคนไทยสวนใหญไม
ม่ังค่ังรํ่ารวยอยางคนตางดาวเพราะขาดความขยันชนดิท่ีคนตางดาวมี ในเวลาทํางาน ชอบ “มาไทย-ไป
ฝร่ัง” คือมาทํางานสาย และเลิกกอนเวลา เม่ือฝนตกบนวาอากาศไมดี ยามแดดออกบอกวารอนเกินไป 

จงปลูกฝงนิสัยขยันขันแข็งตั้งแตอายยุังเยาวในการเรียน การทําการบานหรืองานอดิเรกอ่ืน ๆ ผู
ท่ีมีนิสัยข้ีเกยีจในหนาท่ีท่ีเขามีอยูปจจุบัน กอ็ยาคิดวาเขาจะขยันในอนาคตและหวังความรํ่ารวย 

สอง อยาเสียเวลาไปกับส่ิงไรสาระ “บุคคลท่ีฟนดินในเน้ือท่ีของตนจะมีอาหารบริบูรณ แต
บุคคลท่ีติดตามไปในส่ิงท่ีไรประโยชน กเ็ปนผูขาดความเขาใจ” (12:11) บางคนดูประหนึ่งมีนิสัยขยนั 
แตขยันในเร่ืองไรสาระ เชนแทนท่ีจะขยนัขันแข็งในการเรียนหนังสือ คนควาตํารา กลับขยันขันแข็งใน
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การอานหนังสือนิยายเริงรมณท่ีไรสาระไมเปนประโยชน ทําใหเสียการเสียงานในเวลาทํางานไมวางาน
อะไรก็ตาม จงอยาใหมีส่ิงใดส่ิงหนึ่งทําใหทานเสียเวลา พยายามใชเวลาทุกวินาทีใหเปนประโยชน 

สาม อยาหวังผลกําไรที่ไดมากอยางงาย ๆ “ทรัพยสมบัติท่ีไดมาเปลา ๆ จะรอยหรอหมดไป แต
บุคคลผูสะสมไวดวยน้ําพักน้ําแรงจะมีมากข้ึน” (13:11) บางคนหวังความรํ่ารวย ดวยการซ้ือหวยเบอร 
หรือการพนัน และการเส่ียงโชคอ่ืน ๆ วิธีเหลานี้ไมเพยีงแตใหความหวงัแกเรานอยเต็มทีแลว ทรัพยสิน
ท่ีไดมายังสูญไปอยางงายดายดวย พระเจาทรงตองการใหทุกคนหาเงินดวยน้ําพกัน้าํแรง มิใชดวยวิธีข้ี
เกียจ แมงานท่ีตนทําอยูจะมีรายไดไมมากนกั แตม่ันคง และดีกวาการหาเงินดวยวิธีงาย ๆ ซ่ึงแทจริงเปน
วิธีท่ียากท่ีสุด 

ส่ี จงทํางานแทนท่ีจะพูดมาก “ในการทํางานท้ังปวงมีผลกําไร แตการใชแตริมฝปากพูดทําให
ยากจน” (14:23) มีนักเรียนจาํนวนไมนอย ท่ีเสียเวลาไปในการพูดคุย มากกวาการเรียน การพูดมากทํา
ใหเสียเวลาอยางไรเหตุ หากจะใชเวลาท่ีพดูคุยกนัมาทํางาน งานคงจะสําเร็จไปมากแลว ฉะนัน้เม่ือตกลง
จะทํางานอยางใดอยางหน่ึงสืบถามปญหาขอของใจ และรับคําแนะนําตาง ๆ แลว จงเร่ิมลงมือทําทันที 
อยาใหเวลาสูญเสียไปกับการคุยเปลา ๆ 

หา จงสนใจ ในรายละเอียดและระมัดระวัง ในการควบคุมดูแล “จงหมั่นพิจารณาดคูวามเปนไป
แหงฝูงแกะของตน และจงรักษาฝูงววัของตนไวใหดีเถิด” (27:23) ผูท่ีหวังความเจริญกาวหนาในการ
งานทุกอยางจะตองใหความเอาใจใสแกงานท่ีทําอยางละเอียดถ่ีถวน หากทานเปนผูทําเองจะทําใหดี
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อยานึกวาการบกพรองเล็กนอย การเสียหายเล็กนอย จะไมเกิดผลเสียอันใดแกทาน 
ในงานบางอยางเชนการทําบัญชีความบกพรอง สะเพราเพียงเล็กนอยในตอนตน อาจนําความเสียหาย
อยางหาคาไมไดมาให ในตอนปลาย เภสัชกรที่หยิบยาผิดใหแกลูกคาอาจกลายเปนฆาตกรไปอยางไม
รูตัว ไมวาจะมีคนควบคุมดแูลหรือไมก็ตาม จงทํางานทุกอยางใหดีท่ีสุด อยามองขามส่ิงเล็กนอยเพราะ
ความข้ีเกยีจ หรือเห็นวาไมสําคัญ 

ผูท่ีชอบธรรมและไมข้ีเกียจ พยายามทํางานดวยความขยันขันแข็ง ดวยความอดทน และความ
สัตยซ่ือ พระเจาทรงสัญญาวาจะไมใหเขาหิวกระหาย “พระเยโฮวาห จะไมทรงปลอยใหวิญญาณของ
คนชอบธรรมหิวกระหาย” (10:3 เทียบดู 31:25) และจะอวยพรใหเขามั่งค่ังบริบูรณ “พระพรของพระเย
โฮวาหกระทําใหเกิดความมัง่ค่ัง และพระองคจะไมเพิม่ความทุกขยากใหเลย” (10:22) แตขณะเดยีวกัน 
พระธรรมสุภาษิตมิไดเนนใหคริสเตียนทุกคน ใฝฝนในความรํ่ารวยทางทรัพยสิน ดวยมีส่ิงอ่ืนอีก
มากมายในชีวติ ท่ีประเสริฐและมีคามากกวาเงินทอง ดังเชนพระธรรมสุภาษิตสอนวา “มีทรัพยนอยและ
ยําเกรงพระเยโฮวาห ยังดกีวามีทรัพยสมบัติมากและมีความทุกข” (15:16) “เออ ท่ีจะเลือกเอาความเขาใจ
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ก็ดีกวาจะเลือกเอาเงิน” (16:16) “นาจะเลือกชื่อเสียงดกีวาเลือกทรัพยสมบัติและมีคนนับถือ ก็ดีกวามีเงิน
ทองอีก” (22:1) 

การคาขาย การซ้ือขายแลกเปล่ียนในทางสุจริต ไมวาชนิดใดก็ตามเราเรียกวาการคาขายท้ังส้ิน 
เปนวิธีธรรมดาท่ัวไป ท่ีเราใชในการหารายได การคาขายท่ีดีจะตองเปนประโยชนท้ังฝายผูขายและฝาย
ผูซ้ือ พระธรรมสุภาษิตไดกลาวถึงวิธีประกอบการคาหาอยางท่ีไมดี ซ่ึงคริสเตียนและพลเมืองดีท้ังหลาย
ไมพึงกระทํา 

หนึ่ง การโกงตราชัง่ หรือการหลอกลวง “ลูกตุมฉอตาง ๆ และทะนานโกงตาง ๆ ท้ังสองอยาง
นั้น เปนท่ีนาเกลียดสะอิดสะเอียน ตอพระเยโฮวาห” (20:10) มีพอคาแมคาเจาเลหมากมาย ท่ีโกงตราช่ัง
ของลูกคาในการซ้ือขายเพื่อหากําไรเพ่ิมข้ึน การกระทําเชนนี้เปนการนาบัดสี จําเพราะพระพักตรพระ
เจา การหลอกลวง และการโกงโดยวิธีอ่ืน ๆ เชนกรอกเวลาทํางานไมตรงกับความจริง เสียภาษีไมตรง
กับรายได รายงานผลท่ีได ไมถูกตอง ตางจัดอยูในความผิดชนิดเดยีวกนั ไมเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา 

สอง ใหสินบน “ผูท่ีมีความโลภเห็นแตจะได ยอมนําความทุกขมาสูครัวเรือนของตนเอง แตผูท่ี
ชังสินบนจะมีชีวิตอยู” (15:27) ไมวาจะเปนการคาหรือธุรกิจใด การใหสินบนเพื่อตนจะไดกําไร หรือ
เพื่อความสะดวกและความสบายใจของตนก็ตาม เปนการขัดตอคําสอนในพระวจนะของพระเจาท้ังส้ิน 
พระเจาทรงยุตธิรรม ทรงตองการใหทุกคนประกอบธุรกจิ และการคาขายดวยความยตุิธรรม 

สาม รํ่ารวยโดยวิธีลัด ไดแกการพนัน และการเส่ียงโชคทุกชนิด ไมวาจะผิด หรือถูกตอง
ตามฏฎหมายก็ตามเปนส่ิงท่ีคริสเตียน ไมควรมีสวนรวมดวย “ทรัพยท่ีเปนมรดกในช้ันตนจะไดรับ
โดยเร็ว แตท่ีสุดปลายมรดกนั้นก็ไมเปนมงคล” (20:21) 

ส่ี การบีบคั้นคนจน “ผูท่ีบีบคั้นคนจน เพื่อจะใหสินทรัพยของตนทวีข้ึน และผูท่ีใหของกํานัล
แกเศรษฐีคนท้ังสองจําพวกนัน้ ตางก็จะมาถึงความขัดสน” (22:16) ผูท่ีทํานาบนหลังคนจน หรือบีบค้ัน
คนจนดวยอิทธิพล แมอาจหลุดพนจากเง้ือมมือกฎหมายบานเมือง แตไมอาจหลุดพนจากการพพิากษา
ของพระเจาได เขาจะตองใชหนี้ทุกอยางท่ีเขากระทํา 

หาคิดดอกเบ้ียเกินพิกัด (ดู 27:8) การใหยืมโดยคิดดอกเบ้ียเพยีงเล็กนอย ดังเชนธนาคารหรือ
องคการกุศลตาง ๆ ไมเปนการผิดบาป แตการใหยืมและคิดดอกเบ้ียสูง เปนการคาหากําไรเกินควร ไม
เปนท่ีชอบพระทัยพระเจา 

คริสเตียนทุกคน เปนแสงสวางของโลก จงเปนตัวอยางท่ีดี ในการคาและในการประกอบธุรกิจ
ทุกชนิด เพื่อพระนามของพระเจา จะไดรับการถวายเกียรติยศ 
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12บทเรียนที่ 13 การจับจายใชสอย 

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 มิไดเปนส่ิงท่ีแสดงความสามารถ แตการรูจักใช
เงินในทางท่ีถูกตองเปนการแสดงความสามารถ อยางแทจริง” ทานคงแปลกใจเมื่อทราบวามีคนเปน
จํานวนมากรูจกัหาเงินได เปนจํานวนมากในแตละเดือน แตยังคงติดหนี้สินรุงรังและมีเงินไมพอใช 
สวนคนอีกจําพวกหนึ่ง แมจะมีรายไดนอยแตไมเคยขัดสน ครอบครัวอยูดวยความเปนสุข มีเคร่ืองใชไม
สอยครบทุกอยาง ตัวอยางเชนชายสองคนเปนเพื่อนรักกันมาก ตางแตงงานมีเหยาเรือน และมีบุตร
จํานวนเทากนั เพื่อนคนหนึ่งรายไดวันละ 100 บาท อีกคนหนึ่งรายไดวนัละ 60 บาท แตคนท่ีมีรายไดวัน
ละ 100 บาท กลับยากลําบากกวาคน ท่ีมีรายไดวันละ 60 บาท เหตุผลมีอยูท่ีการใชจายทรัพยของคนท้ัง
สอง พระธรรมสุภาษิตใหคําแนะนําเกีย่วกับการจับจายใชสอยดังนี ้

ก. การใชจาย 

หนึ่ง ประหยัด “มีผักเปนอาหาร ณ ท่ี ๆ ซ่ึงแวดลอมไปดวยความรัก ยังดกีวา มีววัตอนท้ังตัว
เปนอาหารแตแวดลอมไปดวยความเกลียดชัง” (15:17) 

ในการตอนรับขับสูแขก ทานไมจําเปนตองส้ินเปลืองเงินทองมากเกินไปกับการจัดสถานท่ี การ
เตรียมอาหารชนิดฟุมเฟอยเสมอไป เพราะส่ิงท่ีคนท่ัวไปตองการคือ ความรัก ความยินดี หากตอนรับ
แขกดวยความรัก แมจะมีอาหารและสถานท่ีธรรมดา เขาก็จะดีใจมากกวามีอาหารอยางฟุมเฟอย แตกลับ
กลายเปนภาระหนกัสําหรับเจาของบาน ไมมีใครรังเกียจชีวิตงาย ๆ และธรรมดา ความฟุมเฟอยตางหาก 
เปนส่ิงนําความเดือดรอนมาสูตัว และเปนท่ีนินทาของผูอ่ืน 

ในการรับประทานอาหารนอกบานก็เชนกนั บางคนไมกลารับประทานอาหารในรานเล็ก ๆ 
ตองเลือกสถานท่ีโอโถงดังเชนภัตตาคารทุกคร้ัง และส้ินเปลืองเงินมากเกินไปอยางใชเหต ุ

สอง ความยับยั้ง “คนท่ีมีใจรักแตการสนุกสนานจนเกินไป และคนท่ีรักแตเหลาองุนและน้ํามัน
หอม จะม่ังมีหามิได” (21:17) 

นอกจากเราใชจายเงินไปกับอาหารเคร่ืองนุงหม และที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากในแตละเดือน
แลวเรายังใชจายไปกับความสนุกสนานหรือส่ิงบันเทิงใจตาง ๆ เปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน 
เชนการกฬีา ดนตรี ชมสถานท่ีสวยงามเปนตน แตทานควรระมัดระวงัดวยวา ทานจะไมใชจายเงินมาก
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เกินไป กับส่ิงเหลานี้ ส่ิงบันเทิงใจบางอยาง เชนสุราการพนัน การเท่ียวกลางคืนจนดึกดื่นในในสถานท่ี
ไมดี ทานพึงยบัยั้งใจ อยาไดมีสวนยุงเกี่ยวกับส่ิงเหลานี้ แมแตการร่ืนเริงอ่ืน ๆ ท่ีดี ก็จงรูจักยับยั้งใจ อยา
ปลอยตัวจนเกนิไป ทําใหเสียเวลาและเสียเงินอยางไมสมควร 

สาม ลงทุนในสิ่งท่ีมีคา “จงซ้ือความจริงไว และอยาขายเสียเลย เออ คือปญญา ความส่ังสอน ให
เขาใจ” (23:23) 

รายรับ รายจาย 
.......................... 1) ถวายแกพระเจา 
......................... 2) การศึกษา 
......................... 3) อาหารจําเปน 
.......................... 4)........................ 
......................... 5)......................... 
......................... 6).......................... 
บางส่ิงบางอยาง แมอาจลงทุนมาก แตนาํประโยชนมหาศาลมาสูตัวตลอดชีวิต ส่ิงนั้นนับเปน

ของราคาถูกท้ังส้ิน ไมควรตระหน่ีถ่ีเหนียวในเม่ือตนอาจซ้ือ หรือลงทุนได เชน การศึกษา การซ้ือพระ
คัมภีรสําหรับครอบครัว การซ้ือหนังสือท่ีดี การเขารวมอบรมเยาวชน ท่ีตองเสียคาบํารุงบางและ
ส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ ทานอาจตระหนี่ถ่ีเหนียวในทางอ่ืน แตจงอยาตระหน่ีถ่ีเหนียวในส่ิงจําเปนและมี
ประโยชนช่ัวชีวิตเหลานี ้

สามีภรรยาท่ียากจนคูหนึ่งมีบุตรท้ังส้ินหกคน สามีทํางานรับจางท่ีทาเรือสวนภรรยาตั้งรานเล็ก 
ๆ ขายขาวแกงและเคร่ืองดืม่ ท้ังคูพยายามทํางานหนกัเก็บเงินทุกบาททุกสตางค เพือ่สงเสียบุตรทุกคน
ใหไดรับการศึกษา แมตนเองจะสวมเส้ือผาปะแลวปะอีกก็ตามที จนกระท่ังวยัแกเฒา วันหนึ่งแขกผูมี
เกียรติคนหน่ึงไดไปเยี่ยมเขาท้ังสอง ซ่ึงบัดนี้ไดยายไปอยูท่ีตึกใหญสวยงาม แขกผูนัน้มองดูรูปถายท่ีฝา
ผนังบานแลวกลาวดวยใบหนาท่ีช่ืนชมวา “การลงทุนของคุณลุงและคุณปา ไดเกดิผลที่นาช่ืนชม
เหลือเกิน บุตรคนโตเรียนจบเปนนายแพทยคนท่ีสองเปนวิศวกร คนท่ีสามและคนท่ีส่ีเปนอาจารย คนท่ี
หาเปนศิษยาภบิาล คนท่ีหกกําลังจะจบเปนนางพยาบาล” 

ส่ี อาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย “โปรดเล้ียงขาพเจา ดวยอาหารพอดี กับความตองการของ
ขาพเจา” (30:8) 

ทานจะประหยัดอะไรก็จงประหยดัเถิด แตจงอยาประหยดัอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย แม
บางคร้ัง รางกายตองการอาหารพิเศษ เชนไวตามนินม หรือยาบํารุงอ่ืน ๆ ในยามปวยไขจงอยาเสียดาย
เงินท่ีเสียไป หากทานประหยดัเงินไดมาก แตรางกายทรุดโทรมออนแอลง จะหาเกิดประโยชนอะไรไม 
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หา ของคุณภาพดี (ดู 31:21,22) แมศรีเรือนในพระธรรมสุภาษิตบทท่ี 31 ซ้ือเส้ือผาท่ีมีคุณภาพ
ดีใหแกครอบครัว สินคาท่ีมีคุณภาพดี แมอาจแพงกวาสินคาธรรมดาหรือสินคาไมดีแตความดแีละความ
ทนทาน ทําใหสินคานั้นกลับคุมคากวาสินคาไมดี เชนการซ้ือรองเทา รองเทาคุณภาพดีคูหนึ่งราคา 100 
บาท รองเทาคุณภาพไมดีราคา 50 บาท รองเทาท่ีมีคุณภาพดีอาจทนทานไดสองหรือสามป สวนรองเทา
คุณภาพไมดี ทนทานไดเพียงเจ็ดหรือแปดเดือนเทานัน้ ทานตองซ้ือใหมอีก ท้ังนี้มิไดหมายความวา ทาน
ตองเลือกซ้ือของราคาแพงเสมอไป สินคาราคาถูกแตมีคุณภาพดีก็มี อยามองแตความหรูหราสวยงาม
ภายนอก แลวถูกหลอกลวงไป 

ข. การขอยมืและการใหยมื 

ปญหาอยางหนึ่ง ท่ีสรางความปวดหวัไมนอย แกทุกคน คือการขอยมืและการใหยมืทรัพยสิน 
คริสเตียนควรจะขอยืมเงินจากผูอ่ืน หรือใหยืมไดหรือไม? คําตอบประการแรก พระธรรมสุภาษิตไม
สนับสนุน ในเร่ืองการขอยืมบอยเกินไป “คนม่ังมียอมมีอํานาจเหนือคนจน และคนมักยืมกเ็ปนบาวทาส
แกผูใหยืมนัน้” (22:7) การขอยืมในคราวท่ีจําเปนจริง ๆ เชนลืมนําเงินติดตัว หรือตองเสียคาใชจายท่ีตน
ไมนึกไมฝน หรือยามขาดแคลนอยางแทจริง จนไมมีทางเลือก กระน้ันก็ตาม จงแนใจวา ทานสามารถ
คืนส่ิงท่ียืมหรือเงินทองท่ียืมนั้น ตามเวลาทําหนดท่ีสัญญาไว การขอยืมบอย ๆ จนมีหนี้สินรุงรัง ไม
เพียงแตนําความเดือดรอนมาสูตน ยังทําใหพระนามของพระเยซูคริสตเส่ือมเสียดวย เพราะพระเจาทรง
สัญญาวา จะไมใหผูชอบธรรมคนใดอดอยาก หากเขาไมเกียจคราน 

คริสเตียนหนุมคนหนึ่งกลาวอยางนาชมเชยวา “ผมยินดีอดอยากมากกวาขอยืมทรัพยจากผูใด 
เพื่อพิสูจนความสัตยซ่ือและพระเมตตาของพระเจา” 

ประการท่ีสอง จงใหยืมเม่ือมีความสามารถ และเหน็ความจําเปนของผูยืมแลวอยาหวังได
กลับคืนมาอีก (ดูลูกา 6:34,35) การใหยืมโดยไมพจิารณาในส่ิงท่ีสมควรนั้น นอกจากทําใหผูอ่ืน
เดือดรอนแลว บางคร้ังกลับกลายเปนการทําใหผูขอยืมเสียนิสัย สนับสนุน ใหผูยืมทําความช่ัวอยางไม
รูตัว พระคริสตธรรมคัมภีรสอนใหเรากระทําความดี แตการใหยืมแลวทําใหคนอ่ืนเสียนิสัยนั้น มิใชเปน
การกระทําดแีตประการใด พระเยซูคริสตสอนวาเม่ือใหยืมแลว อยาหวังไดคืนอีก หมายความวาทาน
ยินดแีละพรอมท่ีจะเปนฝายเสียหาย หากผูยืมไมสามารถคืนใหแกทาน ถาทานไมสามารถกระทําเชนนี้
ได จงอยายมืดีกวาเพื่อความเดือดรอนจะไมกลับมาสูตัว เกิดความเขาใจผิดและการทะเลาะววิาทข้ึน
ภายหลัง 

ค. การให 

การใหเปนรายจายสําคัญสวนหน่ึงซ่ึงทานจะหลีกเล่ียงไมได 
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1. แกพระเจา “จงถวายพระเกยีรติแกพระเยโฮวาห ดวยทรัพยของเจา...” (3: 9, 10) กอนจะ
ใหแกผูหนึ่งผูใด หรือองคการกุศลใด จงคํานึงถึงพระเจากอน การใหนี้อาจไดแกการถวายทรัพย
ธรรมดา ในวนัอาทิตยถวายทรัพยเพื่อราชกิจอ่ืน ๆ การถวายสิบลดแกพระเจา เปนส่ิงท่ีพระเจาทรงพอ
พระทัยยิ่ง พระองคทรงสัญญาจะประทานพระพรแกคนเหลานั้น (ดู มาลาคี 3:10) 

2. แกคนยากจน หลังจากใหแกพระเจาแลว บุคคลตอมาท่ีทานควรนึกถึงคือคนยากจน พระเจา
ทรงอวยพรแกการใหชนดินีพ้ระองคตรัสวา การใหแกคนยากจนกเ็ทากับใหพระองคยืมไปพระองคจะ
ทรงคืนใหอีก (ดู 19: 17, 21:13) 

3. แกคนขอทาน ไดมีปญหาถกเถียงกนัเกี่ยวกับการใหแกขอทานบางบอกวาควรใหแกคน
ขอทานบาง บางยืนยนัไมควรให เพราะรัฐบาล มีโครงการชวยเหลือคนเหลานั้นแลวแตส่ิงหนึ่งท่ีกลาว
ไวอยางชัดเจนในพระคัมภีรคือ อยาชวยเหลือคนเกียจคราน (ดู 2 เธสะโลนิกา 3: 10) ทรัพยสินเงินทอง
ท่ีเรามีอยูของประทานจากพระเจาจงใชจายดวยความระมัดระวังเพื่อเปนประโยชนแกพระราชกิจของ
พระองคแกผูอ่ืน และแกตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได. 
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