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สตรีที่ประเสริฐ 
(สุภาษิต 31:10-31) 

โดย แวนฟา 
จากการศึกษาประวัติบุคคลสําคัญของโลกหลาย ๆ คน จะเห็นวามีเบ้ืองหลังท่ีคลายกันประการ

หนึ่งคือ ชีวิตในวนัเดก็มีอิทธิพลตออนาคตของพวกเขาเปนอยางยิ่ง โดยดานการเปนผูนําของพวกเขา 
ไมวาจะเปน เลนิน แฟรงกิน้ รูสเวลท มหาตมะคานธีร หรืออับราฮาม ลินคอน 

อับราฮาม ลินคอน ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือไดวาเปนประธานาธิบดีท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ และเปนรัฐบุรุษท่ียิ่งใหญท่ีสุดของโลกคนหนึ่ง เสียชีวิตเม่ือประมาณ 127 ป
มาแลว เปนผูท่ีคนทั่วโลกรูจักด ี

เปนผูนําท่ีมีช่ือเสียงโดงดัง อันท่ีจริงเม่ือกาวข้ึนมาเปนประธานาธิบดขีองสหรัฐฯนัน้ เกือบจะ
ไมมีใครรูจักทานเลย เปนมาอยูนอกสายตา ผูคนมองทานอยางหม่ิน ๆ เปนนักกฎหมายช้ันสอง เปนคน
บานนอกเปน ๆ แตทวา เม่ือทานกาวข้ึนสูการเปนผูนําประเทศ ทานประสบความสําเร็จเปนอยางยิง่ 

ชวงการเปนประธานาธิบดีนัน้ เปนยุคท่ียากท่ีสุดของสหรัฐฯ เพราะกําลังอยูในสภาวะสงคราม
กลางเมือง ฝายเหนือรบกบัฝายใต และปญหาเร่ืองการเลิกทาสดวย เปนชวงรอยตอสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา พระเจาทรงวางชีวิตของทานไว ณ จดุสําคัญนี้ ทานตองเผชิญกบัภาวะ
วิกฤติแทบไปไมรอดหลาย ๆ คร้ัง แตเคล็ดลับของทานคือ การมีกําลังในพระเจา 

อับราฮาม  ลินคอน เกิดในครอบครัวยากจน แถมเปนคนหนาตาไมเปนท่ีนิยม ตวัผอมสูง สาว 
ๆ ไมสนใจเหลียวมอง ผูคนไมคอยใหความสนใจ เม่ืออับราฮาม ลินคอนอายุได 9 ขวบ คุณแมก็เสียชีวิต 
ตอมาพอแตงงานใหมมีภรรยาช่ือซารา ส่ิงหนึ่งท่ีฝงอยูในความทรงจําของลินคอน ซ่ึงทานพูดถึงเสมอ 
คืออิทธิพลคําสอนของคุณแมและคําอธิษฐานท่ีติดชีวติของทานตลอดไป 

คร้ังหนึ่งขณะเผชิญกับภาวะคับขันของชีวติ ทานตองสูญเสียบุตรชาย หลายคนอธิษฐานเผ่ือ
ทาน และมีคนใกลชิดหนุนใจทานวา มีพี่นองคริสเตียนมากมายกําลังอธิษฐานเผ่ือทานตอบดวยน้ําตา
คลอเบาวา 

“ผมดีใจท่ีรูวามีคนอธิษฐานเผื่อผม ผมตองการคําอธิษฐานจากพ่ีนองทั้งหลาย ผมอยากไดยิน
เชนนั้นผมตองการใหพีน่องอธิษฐานเผ่ือผม... ผมจะเขาเฝาพระเจาดวยความทุกขท่ีเผชิญอยู... ผมหวังวา
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ผมจะมีความเชื่อเหมือนเดก็เล็ก ๆ ท่ีคุณพดูถึง และผมเช่ือวาพระเจาจะประทานความเช่ือเชนนั้นให ผม
ขอบคุณพระเจาท่ีผมมีคุณแมท่ีรักพระเจา และคําอธิษฐานของคุณแมไดติดตามชีวิตของผมตลอดมา” 

เบ้ืองหลังของผูประสบความสําเร็จสูงสุดผูนี้ คือมีคุณแมท่ีรักพระเจาท่ีไดใหท้ังคําสอนของ
พระเจาและคําอธิษฐานเผ่ือ 

แมวันเวลาเปล่ียนไป สังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ยคุโลกาภิวัตนไดเปล่ียนวิถีชีวติของคน
สมัยใหมไปมากก็ตาม แตคําวา “แม” ยังคงมีความหมายในยุคนี ้

ปจจุบันผูหญิงสวยกวาเดิมเพราะท่ัวโลกเช่ือในภาษิตไทยท่ีวา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง” 

โลกาภิวัตนพฒันาทําใหเรารับวัฒนธรรมการแตงกายแบบสากลจากตางประเทศมากข้ึน ไมวา
จากมุมไหนของโลก ฝร่ังเศส อิตาลี อเมริกาหรือญ่ีปุน จากการสํารวจไมนานมานี้คนไทยโดยเฉพาะคน
ในกรุงเทพฯ ใชจายเงินทองในเร่ืองเส้ือผาและเพื่อการบันเทิงเพิ่มข้ึน ผูคนจึงเนนและมองดูคุณสมบัติ
ดานความสวยงามภายนอก (รูปกาย) เปนหลัก 

นาเสียดายท่ีสังคมกําลังเปล่ียนไปในทางท่ีเนนแตรูปกายภายนอกขาดการมองท่ีลึกลงไปใน
ชีวิตอยางแทจริง ทําใหชีวติท่ีฉาบฉวยและผิวเผินมากข้ึน มีผลตอชีวิตครอบครัวสถิติการหยารางของ
ครอบครัวในสหรัฐฯ เพิ่มมากข้ึน เปนหนึ่งในทุก ๆ 2 คู และสถิติการหยารางของครอบครัวไทยสูง
ทวีคูณดวย (สยามโพสต 5 พค. 94) สถิติการหยารางของสํานักงานทะเบียนราษฏรกระทรวงมหาดไทย
ในชวง 5 ปนี้ พบวาสถิติการหยาราง กทม. สูงข้ึนในทุกป 

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) 
สถิติเพิ่มข้ึนทุกป และครอบครัวไทยฆากนัตายสูงข้ึน ป 2537 มีถึง 35 ราย 

ขอใหเรามาศึกษา 

ดูวาสตรีท่ีพึงปรารถนา ท่ีจะเปนภรรยาท่ีดีและเปนแมท่ีประเสริฐนัน้ควรเปนเชนไร ครอบครัว
จะมีความสุขไดอยางไร เดือนนี้เดือนสิงหาคม เปนเดือนฉลองวันแมแหงชาติ จึงเปนชวงท่ีควรพดูเร่ือง
ครอบครัวเปนท่ีสุด 

พระคัมภีรพูดถึงสตรีหลายตอนแตขอใหเราพิจารณาในพระธรรมสุภาษิตบทท่ี 31:10-31 
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1. เบื้องหลัง 

พระธรรมบทนี้เขียนโดยพระราชาเลมูเอล (บางคนวาเปนกษัตริยซาโลมอน) แหงมัสสา ตามคํา
บอกเลาหรือคําสอนของมารดา 

ภาษาฮิบรูเขียนเปนคําสอนเรียงตามอักษร ตัวแรกของทุกขอข้ึนตนดวยตัวอักษรเรียงตามลําดับ 
เปนคําสอนจากผูท่ีมีประสบการณ ภาษิตไทยวา ดูชางใหดูหาง ดนูางใหดูแม คําสอนนี้มาจาก

แมท่ีมีประสบการณและอยากสอนลูกใหประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวใหเลือกคูครองท่ี
เหมาะสมสําหรับตน 

สําหรับผูเปนแม ส่ิงดีและประสบการณท่ีดีของคุณแมยอมมีผลตอลูกไมเพยีงลูกไดรับการชุบ
เล้ียงใหดีเทานัน้ แตมีคําสอนติดตัวไปดวย 

9 ขอแรกของบทนี้พูดถึงชีวิตโดยท่ัวไปและการปกครองของพระราชา ท่ีเหลือเปนคําสอน
เกี่ยวกับสตรีท่ีประเสริฐ 

2. คําสอนสําคัญ 

(1) คําเยินยอสตรีที่ดี 31: 10-12 

“ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกวาทับทิมมากนัก จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และ
สามีจะไมขาดกําไร เธอทําความดีใหเขาไมทําความรายตลอดชีวิตของเธอ” 

สตรีหรือภรรยาหรือแมท่ีดีนัน้หายากมาก แตเม่ือพบแลวเธอมีคามากประเสริฐยิ่งกวาเพชรนลิ
จินดา คือ “ประเสริฐ” เปนบุคคลิกของเธอ ภาษาอังกฤษใชคําวา Noble character 

นาสังเกตวาพระธรรมตอนน้ีไมไดพูดถึงหนาตาของเธอเลย แตพดูถึงความดีงามของชีวิต 
สามีท่ีมีภรรยาเชนนี้จะไมขาดส่ิงดีใด ๆ เลย ภรรยาท่ีประเสริฐจะทําใหสามีเกิดความม่ันใจและ

ความภูมิใจเพราะรูวาภรรยาจะรักษาความเปนครอบครัวไดอยางดี เปนเสนหท่ีมัดใจสามี 

(2). ดูแลเรื่องครอบครัวเปนอยางดี (ทํางานบานอยางหนัก) 31:13-15 

“เธอแสวงขนแกะและปาน และทํางานดวยมืออยางเต็มใจ เธอเปนเหมือนกําปนของพอคา เธอ
นําอาหารของเธอมาจากท่ีท่ีไกล เธอลุกข้ึนต้ังแตยังมืดอยู และจัดอาหารใหครัวเรือนของเธอ และจัด
งานใหแกสาวใชของเธอ” 

งานของเธอ คือดูแลบานและบริวารหลายคน แมจะมีบานใหญมีคนใชมากมาย แตส่ิงสําคัญ
และจําเปนในครอบครัวเธอลงมือทําเอง และทําดวยความเต็มใจ เธอต่ืนแตเชา 
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อันท่ีจริงมีหลายอยางท่ีเธอวานคนอ่ืนทําได หรือซ้ือหามาได แตเธอเลือกทําดวยมือของเธอ 
เพราะมันมีความหมาย เปนการแสดงถึงความจริงใจและต้ังใจ ปจจุบันเราลืมส่ิงนี้ไปเกือบหมดแลว 
(แมบานถุงพลาสติกเวลาเปนเงินเปนทองเกนิไป) 

เธอทําใหสามีวางใจเพราะทุกคนจะไดรับการเล้ียงดูเอาใจใสจากเธออยางท่ัวถึง 

(3) ดูแลดานการเงินและทรัพยสินเงินทอง 31:16-18 

“เธอพิเคราะหดูไรนาแลวก็ซ้ือไวดวยผลน้ํามือของเธอ เธอปลูกสวนองุนเธอคาดเอวของเธอ
ดวยกําลัง และกระทําใหแขนของเธอเขมแข็ง เธอรูวาสินคาของเธอจะไดกําไร กลางคืนตะเกียงของเธอ
ก็ไมดับ” 

เธอเปนสตรีท่ีหนักเอาเบาสู ไมยอมทอถอย รูจักใชเงินทอง ลงทุนในส่ิงท่ีดีมีประโยชน ไมใช
สรางหนี้สรางสินใหสามีตองคอยตามชดใชไมส้ินสุด เธอทําใหส่ิงท่ีมีอยูในมือเกิดผล เธอฝกฝนมือของ
เธอใหกลาข้ึนและใหชํ่าชองข้ึน 

(4) จัดเตรียมสําหรับครอบครัวและคนขัดสน 31:19-21 

“เธอยื่นมือออกจับไน และมือของเธอจับเคร่ืองปน เธอหยิบยื่นใหคนยากจน เธอยืน่มือออก
ชวยคนขัดสน เธอไมกลัวหิมะมาทําอันตรายแกคนในครัวเรือนของเธอ เพราะเขาสวมเส้ือสองช้ัน” 

สองมือท่ีไกวเปลเปนสองมือท่ีทํางานไมหยุด เปนสองมือท่ีขยันขันแข็งทํางานบาน เตรียม
สําหรับอนาคตจัดการเร่ืองงานและอาชีพอยางเต็มท่ี 

สองมือของเธอเปดออกหยบิยื่นใหแกคนยากจนดวย 
ไมใชเปนคนจติใจคับแคบ เม่ือเธอมี เธอหาได เธอก็รูจักหยิบยื่นชวยเหลือผูอ่ืน 
เม่ือยามลําบากมาถึง (ฤดหูนาว) คนในบานก็ไมขาดความอบอุน หมายถึง เธอไมไดจัดใหคน

อ่ืนจนลืมคนในบานของตน 

(5) โดดเดนในกิจการของเธอ 31:22-24 

“เธอทําผาปูสําหรับเธอ เส้ือผาของเธอทําดวยผาลินนิเนือ้ละเอียดและผาสีมวง สามีของเธอเปน
ท่ีรูจักท่ีประตูเมือง เม่ือทานนั่งอยูในหมูพวกผูใหญของแผนดินนั้น เธอทําเคร่ืองแตงกายดวยผาลินินไว
ขาย เธอสงผาคาดเอวใหแกพอคา” 

เธอเปนสตรีท่ีจับอะไรก็ทําจริงทําจนสําเร็จ สามีของเธอเปนผูท่ีมีเกียรต ิ และเธอก็ไมไดทําให
เขาตัองอับอาย เพราะเธอเปนภรรยาท่ีประเสริฐของเขา เปนหนาตาของเขาได 

เธอรูจักแตงและประดับตนในกาละและเทศะท่ีเหมาะสม เปนคนรูจักเวลาและจัดชีวติไดด ี
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(6) เต็มดวยสติปญญาและความมั่นคง 31:25-27 

“กําลังและความสงาผาเผยเปนอาภรณของเธอ เธอหัวเราะใหแกเหตกุารณท่ีจะมาถึง เธออาปาก
กลาวดวยสติปญญา และคําสอนเจือความเอ็นดูอยูท่ีล้ินของเธอ เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ 
และไมชุบมือเปบ” 

สตรีท่ีประเสริฐไมไดอยูท่ีเคร่ืองแตงกาย แตอยูท่ีกําลังและบุคคลิกท่ีเหมาะสม เปนคนท่ีเต็ม
ดวยสติปญญาและความม่ันคง เปนคนท่ีทําอะไรทําจริงและเปนผูท่ีมีอารมณขัน ไมใชหนายักษ
ตลอดเวลา ถาในบานมีแตหนายักษเขาหากัน ลูกจะเปนอะไรไมไดนอกจากลูกยักษสําหรับชาวบานและ
เพื่อน ๆ ของเขา 

คําสอนของเธอจึงนาฟงเพราะเจือความเอ็นดูไวท่ีล้ิน เปนคําสอนท่ีผูฟง สามีและลูก ๆ รับดวย
ความเต็มใจ 

เพราะเธอเตรียมชีวิตและฝกฝนตนเองเสมอ ดังนั้นเม่ือเหตุการณใดเขามา เธอจึงพรอมเสมอท่ี
จะเผชิญกับมันโดยไมหวัน่ไหว หรือตองบานแตกเพราะควบคุมอารมณไมได เธอสามารถหัวเราะแทน
การโวยวาย! 

เธอไมชุบมือเปบ ไมแบงเกยีรติจากผูท่ีควรไดรับ ไมแยงเกียรติของสามี 

(7) เปนที่ยอมรับและยกยอง 31:28-29 

“ลูก ๆ ของเธอต่ืนข้ึนมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอวา “สตรีเปนอันมากทําอยางดี
เลิศ แตเธอเลิศยิ่งกวาเขาท้ังหมด” 

เราอยากใหคนใกลชิดเราชมเชยเราเชนนีไ้หม? ไมยากท่ีคนอยูไกลไมคอยไดเห็นชีวิตของเรา
ใกล ๆ จะชมเชยเรา ยกยองเรา เปนผูท่ีพบเราสัปดาหหรือเดือนละคร้ัง แตคนท่ีเห็นชวีิตเราทุก ๆ วนัวัน
ละหลายช่ัวโมงอยางใกลชิดจะรูวาเราเปนท่ียอมรับและนายกยองอยางแทจริงหรือไม คนท่ีนอนเตียง
เดียวกัน คนในครอบครัวเดียวกัน กินขาวหมอเดยีวกันสามารถชมเราเชนนี้หรือ? ถาชมแสดงวามี
น้ําหนกัมาก 

เม่ือลูก ๆ และสามีของเธอต่ืนข้ึนตางก็สรรเสริญยกยองเธอ เพราะเธอจัดเตรียมใหพวกเขาอยาง
ดี ดูแลพวกเขาอยางเหมาะสม 

เธอเปนท่ียอมรับและสามีเธอก็สรรเสริญเธอแทนครอบครัววา “สตรีเปนอันมากทําอยางดีเลิศ 
แตเธอเลิศยิ่งกวาเขาท้ังหมด” 
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หวังวาลูกของเรา สามีของเราหรือแฟนของเรา หรือพอแมของเราจะไมพดูเกีย่วกับตัวเราวา 
“ไมเอาไหนสุด ๆ ท่ีเคยเห็นมา!” เม่ือพวกเขาต่ืนข้ึนเขาคิดถึงเราในแงด ีในแงท่ีมีความหวังใจ ไมใชตื่น
ข้ึนมาก็เจอคําบนจนหมดกําลังใจ หมดแรงออกไปตอสูกับชีวิตนอกบาน เพราะในบานก็ย่ําแยแลว 

(8) สรุปความเปนเลิศ 31:30-31 

“เสนหเปนของหลอกหลวง และความงามก็เปลาประโยชน แตสตรียําเกรงพระเจา สมควรได
รับคําสรรเสริญจงใหเธอรับผลแหงน้ํามือของเธอและใหการงานของเธอสรรเสริญเธอท่ีประตูเมือง” 

ส่ิงวิเศษสําหรับสตรีนั้นไมอยูท่ีความงามฝายเรือนกาย เสนหท่ีปนแตงข้ึนดวยเคร่ืองแตงกายท่ี
สวยงามไกท่ีงามเพราะขนเทานั้นก็เปลาประโยชน 

ความสวยงามฝายรางกายเปนส่ิงดี เปนส่ิงนาช่ืนชม แตมันมีวนัรวงโรยไป และไมได
รับประกันวาจะถาวรตลอดไป ไมรับประกันวาคนท่ีมีเชนนี้จะเปนคนดีและเปนศักดิ์ศรีเสมอไป วัน
หนึ่งนางงามก็จะกลายเปนนางงอม แตสตรีท่ีประเสริฐจะเปนท่ีสรรเสริญท่ีประตูเมือง 

บุคคลท่ีสวยงาม (ประเสริฐ) นาปรารถนามากกวารูปกายภายนอกที่งดงาม 
เคล็ดลับของเธออยูท่ี “ความยําเกรงพระเจา” พระธรรมสุภาษิตเร่ิมตนดวยคําสัญญาวา 
“ความยําเกรงพระเจา เปนบอเกิดของความรู (สติปญญา) “บทท่ี 1:7 เพราะความยําเกรงพระเจา 

เธอจึงมีสติปญญา 
สติปญญาของเธอมาจากความยําเกรงพระเจา การรูจกัพระองคอยางใกลชิดทําใหเธอเปนดั่ง

เชนท่ีเธอเปน เกียรติเปนของพระเจา ผูท่ีใหเกียรติพระเจา ยอมไดรับเกียรติจากพระองคตอบแทน (1 ซา
มูเอล 2: 30) 

ผลผลิตหรือผลงานท่ีเธอไดลงทุนลงแรงไปท่ียกยองสรรเสริญ 
เราควรใหเกียรติและยกยองสตรีในชีวิตของเรา ไมควรเก็บคํายกยองสรรเสริญท่ีควรมอบให 

ไมวาสตรีนั้นจะเปนมารดาหรือภรรยา หรือใครท่ีมีสวนในชีวิตของเรา 

3. บทเรียนท่ีควรนํามาใช 

ส่ิงท่ีปรากฏในพระธรรมตอนน้ีอาจไมใชบุคคลิกท่ีปรากฏในทันทีทันใด แตเปนเปาหมายท่ีเรา
ควรเดินไป ควรเสาะหามาในชีวิตใหมีคุณสมบัติดังกลาวมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดโดยสรุปดังนี ้

สตรีท่ีประเสริฐคือสตรีท่ีมีความเขมแข็ง มีสติปญญาเปนเลิศ มีความชํานาญหลายดาน และมี
ความเมตตา 

(1) เราตองพัฒนาชีวิตใหมีความเขมแข็งเสมอ ฝกฝนตัวเองใหสามารถรับส่ิงท่ียาก ๆ ไดมากข้ึน 
ไมใชเม่ือกอนรับเร่ืองยากไมไดปจจุบันผานมาหลายสิบปก็ยังเหมือนเดิมความเขมแข็งเปนส่ิงท่ีตอง
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ฝกฝนและสะสมเหมือนการออกกําลังกาย เหมือนนักกฬีาท่ีตองหม่ันฝกเสมอ เร่ิมตนวัน เพราะเม่ือวัน
นั้นมาถึง เราก็ทนได 

สตรีในพระคัมภีรไมใชสตรีท่ีเปนชางเทาหลัง นั่งเฉย ๆ ไมเอาไหนทําอะไรก็ไมเปน ใหทํา
อะไรก็ถอยไวกอน ไมเปนไวกอน ปฏิเสธไวกอน แตในท่ีนีพ้ดูถึงสตรีท่ีกลาหาญสามารถกาวไป
ขางหนาอยางโดดเดนขณะเดียวกันก็สามารถรักษากิจการในครัวเรือนไดเปนอยางด ี

(2) เราตองขอพระเจาใหมีสติปญญาเปนเลิศ มีความคิดอานมาจากพระเจา ส่ิงนี้เกิดข้ึนได
ตอเม่ือเรายอมจํานนตอพระเจา ยอมเช่ือฟงพระองค ใหพระเจาเปนท่ีหนึ่งของชีวิต “ความยําเกรงพระเย
โฮวาหเปนบอเกิดของสติปญญา” ถาเราขาดเราตองเขามาถึงเคล็ดลับอันนี้ ไมวาในหนาท่ีการงานหรือ
อาชีพใด 

เราจะไดส่ิงเหลานี้เขามาในชีวิตอยางไร? 
อิสยาห 50:4-5 “พระเจาไดประทานใหขาพเจามีล้ินของบรรดาผูท่ีพระองคทรงสอน เพื่อ

ขาพเจาจะไดรูท่ีจะคํ้าชูผูท่ีเหน็ดเหนื่อยไวดวยถอยคํา ทุก ๆ เชาพระองคทรงปลุก ทรงปลุกหขูอง
ขาพเจาเพื่อใหฟงอยางผูท่ีพระองคทรงสอน พระเจาไดทรงเบิกหูขาพเจาและขาพเจาก็ไมดื้อดนัขาพเจา
ไมหันกลับ” 

สติปญญามาจากการยอมฟงพระเจาเสมอ และต้ังใจใหพระเจาสอนในชีวิต ไมดื้อดาน เขาเฝา
พระเจาทุกวนั 

สติปญญาจากพระเจาทําใหเราเห็นคุณคาของชีวิตท่ีแทจริง รูวาอะไรดี อะไรยอดเยีย่มและ
อะไรเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา ทําใหเราสามารถแยกแยะส่ิงมอมเมาของคานิยม ของโฆษณา หรือคํา
สอนท่ีชักจูงเราอยูทุกเม่ือเช่ือวัน เชน การมีนอยคือ ความผิด การมีชีวิตที่สมถะและเสียสละเปนเร่ืองโง
เขลา การไมรํ่ารวย คือ การถูกแชงหรือเปนคนไมเอาไหนคาของคนอยูท่ีเปลือกนอก ฯลฯ เราตองรูจัก
สรางภูมิคุมกันท่ีถูกตอง 

(3) เราตองฝกฝนความชํานาญในหลาย ๆ ดาน คือฝกฝนชีวิตในหลาย ๆ ดาน ไมใชดานใดดาน
หนึ่ง เพียงดานเดียว เพราะชีวิตของเราตองมีหลายดาน เชน ดานครอบครัวดานอาชีพการเรียน ดาน
สังคม ดานคริสตจักร ฯลฯ ดังนัน้ เราตองขอพระเจาใหเราสามารถฝกฝนเปนคนท่ีมีความสามารถมี
ความชํานาญในส่ิงท่ีเราทํามากข้ึน ไมใชยิ่งนานวนัยิ่งทํางาน ความรับผิดชอบของเรายิ่งไมเอาไหน 

ไมมีใครท่ีเกิดมาเกงหมดทุกดานแตมีหลายคนท่ีเกงมาก ๆ เพราะเขาหมั่นฝกฝนชีวิตของเขากับ
พระเจายอมใหพระเจาปนชีวิตของเขาในดานตาง ๆ ถาเราปฏิเสธการเรียนรู เราก็กําลังปฏิเสธความเปน
เลิศในชีวิตของเราท่ีพระเจาประสงคมอบให การเรียนรูและความชํานาญเปนเร่ืองของทักษะตองทํา
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หลาย ๆ คร้ังจึงจะชํานาญ ในโลกของความเปนจริงนั้น คนท่ีเกงกวาเราเปนเพราะเขาต้ังใจและขยัน
ฝกฝนมากกวา ไมมีทางลัดใด ๆ นอกจากหนทางแหงความอดทนในการฝกฝนและสูจนถึงท่ีสุด 

(4) เราตองมีใจเมตตากรุณาตองรูเรียนรูหยิบยื่นออกไป ชวยเหลือผูท่ีตกทุกขไดยาก แนนอน
การชวยเหลือผูอ่ืนหมายถึงเราตองลําบากตองเสียสละบาง ซ่ึงไมมีการชวยเหลือใดท่ีมีความหมายถา
ขาดการเสียสละเราตองยอมลําบากเพื่อชวยเหลือผูขัดสน เราตองรูจักหยิบยื่นไมใชรับอยางเดียว เพราะ
การใหเปนเหตุใหเกิดความสุขยิ่งกวาการรับ อยาลืม! 

มีความรักเปนสรณะ เปนกญุแจสําคัญของการชวยเหลือ ถาขาดเราตองขอกับพระเจาใหมีจิตใจ
ท่ีเปยมดวยความรักและเมตตาผูอ่ืนใหความรักของเราแผขยายออกจากนอกเขตของเราไปสูผูอ่ืน 

สองมือท่ีไขวควาเขามา ตองเปนสองมือท่ีหยิบยื่นออกไป ไมใชเปนสองเทาท่ีเข่ียใหผูขัดสน 

4. สรุป 

- ไมวาเราจะเปนสตรีหรือบุรุษเปนแมหรือคนโสด เปนภรรยาหรือสามี พระธรรมสุภาษิต
ตอนนี้เตือนชีวิตของเราใหมีชีวิตที่งดงาม ระวังคานิยมผิด ๆ ของโลกท่ีกําลังกลอมเกลาชีวิตของเราให
หลงระเริงอยูกบัมันตลอดไป ทําใหเราตองสับสนกับชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตคริสเตียน 

คุณสมบัติของความเปนเลิศในพระธรรมขอนี้คือ 

การทํางานหนกั (เต็มท่ี) รับหนาท่ีใดทําเตม็ท่ีเต็มกําลังเหมือนทําใหกบัพระเจา 
ยําเกรงพระเจาดวยสุดจิตสุดใจและส้ิงสุดกาํลังของเรา 
ใหเกียรติคูครองของเรา 
มองกาลไกล อยามองแคผลประโยชนเบ้ืองหนา แตขอพระเจาใหเราเหน็ไดไกล มองยาว

ออกไป 
มีกําลังใจดีอยูเสมอ ไมแพงายหนายเร็ว 
หวงใยและสนใจผูอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งคนยากจน 
มีสติปญญาในการจัดการกับเงินทองในความรับผิดชอบของเรา 
แลวเราจะมีชีวติท่ีประสบความสําเร็จ สามารถยืนหยดัอยูในสังคมแหงความวุนวายนีไ้ด มีชีวิต

ท่ีสงางาม วิเศษและประเสริฐตัดสินใจไดถูกตอง และสามารถดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจา
ไดอยางครบถวน 
 

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 46 ฉบับที่ 245 กรกฎาคม – สิงหาคม 
1995, หนา 3-9. 
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